
 

 

 االفتتاحية
 االجهاز عىل العملية السياسية واسقاطها

 طريق الظفر احلاسم والنرص االكيد 
  

مما ال جدال فيه ان توجـه القـوى الوطنيـة 
ـــع  ـــة م ـــة املتحالف ـــة التقدمي والقومي
مجاهــدي البعــث واملقاومــة تعمــل علــى 
ــة  ــة السياســية اخملابراتي اســقاط العملي
املتهاويــة املنهــارة فــي مــنزلق الــسقوط 
احلتمي والنهائي وذلك مـن خـالل تـصعيد 
النضال من قبل مجاهدي البعث واملقاومة 
والقوى السياسية املؤتلفة معهاما بهدف 
احتدام الـصراع والتفكـك والتـشذرم بـني 
اطراف العملية احلكومـة العميلـة اليـران 
ومن ثم االجهاز على العمليـة السياسـية 
ـــات  ـــاز التكتيك ـــبر اجن ـــقاطها ع واس
السياســية البارعــة والناجحــة ومــن ثــم 
استعادة صرح احلكم الدميقراطي التعددي 
الشعبي احلر املستقل واستئماف مـسيرة 
النضال الثوري الشامل في ميـادين احليـاة 
االقتـــصادية واالجتماعيـــة والسياســـية 
والعــــسكرية والثقافيــــة واالعالميــــة 
والنفسية والتعبوية كافة الحداث التغيير 
اجلذري املنشود في بنيـة اجملتمـع التحتيـة 
واالقتـــصادية وبنيـــان الـــثروة النفطيـــة 
واملعدنية وفي ميادين العمل واالنتاج كافة 
ً علـى طريـق اجنـاز املهمـات  واملضي قـدما
النضالية املصيرية التاريخية وحتقيق آمـال 
وطموحــات البعــث والــشعب واالمــة فــي 
ــي  ــالث ف ــة الث ــداف التاريخي ــق االه حتقي

 الوحدة واحلرية واالشتراكية .
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جاللة األخ الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين الموقرملك المملكة 
 األردنية الهاشمية

 
 السالم عليكم ورحمة اهللا

تابعنا بكل مشاعر الحزن واألسـى أنبـاء كارثـة الـسيول الـتي أودت بحيـاة عـدد مـن 

 أشبال األردن والعراق ومعلميهم قرب البحر الميت وأصابة عدد آخر بجروح.
 

وإذ نتوجه الى جاللتكم والى حكومة وشعب المملكة األردنية الشقيقة بأحر التعازي 
وخالص المواسـاة، نـسأل العلـي القـدير ان يتغمـد الـشهداء برحمتـه الواسـعة وأن 
يمــن علــى المــصابين بالــشفاء العاجــل، وأن يلهمكــم وذوي الــضحايا جميعــا الــصبر 
والسلوان، وان يشمل بعنايتـه ولطفـه المملكـة الـشقيقة وأن يحميهـا مـن كـل شـر 

 ومكروه.
 مع أسمى اعتباري.

 
 عزة ابراهيم

 أمين سر قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي
 القائد األعلى للجهاد والتحرير

٢٠١٨/  ١٠/  ٢٧ 

) , تصفية رن بيان شامل للقيادة القومية حلزب البعث العريب االشرتاكي مجاهري العراق تستعيد اعتبارها الوطني عرب انتفاضها الشعبية .. ( صفقة الق
 سياسية لقضية فلسطني حتت عنوان ( احلل السلمي ) .. تدويل األزمات العربية جيهض مرشوع التغيري والتحول الديموقراطي

 مجاهري العراق تستعيد اعتبارها الوطني عرب انتفاضها الشعبية.۞
 ( صفقة القرن ) , تصفية سياسية لقضية فلسطني حتت عنوان ( احلل السلمي ) .۞
 تدويل األزمات العربية جيهض مرشوع التغيري والتحول الديموقراطي .۞
اجلبهة القومية العربيـة إطـار حـشد القـوى الـشعبية حلاميـة األمـن القومـي ۞

 العريب .
 
كدت القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي أن أ

جماهير العراق استطاعت عبر انتفاضتها الـشعبية أن 
تستعيد اعتبارها الوطني بعد مرحلـة االسـتالب التـي 
تعرضت لها منذ االحتالل، وأن "صفقة القرن" التي تروج 
لها اإلدارة األميركية ليـست سـوى تـصفية سياسـية 
لقضية فلسطني حتت عنوان "احلل السلمي". كمـا رأت 
أن تدويل األزمات البنيوية التي تعيشها أكثر من سـاحة 
في الوطن العربي إمنا يؤدي إلى إجهاض مشروع التغييـر 
والتحول الدميوقراطي في بنى األنظمة العربية التي لـم 
تــول قــضايا اجلمــاهير والتنميــة الوطنيــة أي اهتمــام. 
ــة  ــام اجلبه ــة للحــزب، ان قي ــادة القومي ــبرت القي واعت
القومية العربيـة الـشعبية، هـي اإلطـار األجنـع حلـشد 
القــوى الــشعبية وتــأمني مرتكــزات الرافعــة القوميــة 
حلماية األمن القومي العربي من التهديدات واخملاطر التي 
يتعرض لها ممـن يناصـبون األمـة العـداء مـن مختلـف 

 املشارب واملواقع.
 

جاء ذلك في بيان شامل للقيادة القومية حـول األوضـاع 
 العربية الراهنة في ما يلي نصه :

 
ــة  ــا األم ــر به ــتي مت ــصعبة ال ــروف ال ــذه الظ ــي ه ف
العربية،بلغت اخملاطر التي تهدد األمـن القومـي العربـي 
مستوى غـير مـسبوق،بعدما تالقـت مخططـات وقـوى 
العدوان على ضرب مقومات البنيـان الوطـني اجملتمعـي 
ً مـن القيـادة  على ساحة الوطن العربـي الكبير،وادراكـا
ــم  ــتراكي حلج ــي االش ــث العرب ــزب البع ــة حل القومي
التداعيات لهذه اخملاطر على األمة وهـي تخـوض نـضاالً 

متعدد األوجه واألشكال في كل املواقع العربية امللتهبة 
وخاصة في سـاحتي فلـسطني والعراق،تؤكـد علـى مـا 

 يلي :
 

أوالً : تــرى القيــادة القوميــة حلــزب البعــث العربــي 
االشــتراكي أن إتــساع مــدى االنتفاضــة الــشعبية فــي 
العراق، والتي انطلقت حتت عناوين اجتماعية ومطلبيـة، 
أخذت بعدها الوطني من خـالل استحـضارها للقـضية 
الوطنية العراقية، مبا هي قضية حترير وتوحيد وإعادة بناء 

 وطني.
 

إن هذه االنتفاضة رغم ما تعرضت له اجلماهير من قمـع 
وتنكيل، دللت على أن شعب العراق الذي يختزن في ذاته 
إرثاً وطنياً متجذراً لن يقبل ويرضى بأن حتكمه منظومـة 
منخورة بالفساد حتى العظم، أوأن يبقى جرماً يدور فـي 
فلك نظام املاللي في إيران وكـل طـامع بخـيرات العـراق 

 ومقدراته.
 

إن القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي وهـي 
توجه التحية النتفاضة شعب العراق وخاصة في اجلنوب 
ودرته البصرة الصامدة الـصابرة كمـا الفـرات األوسـط 
وبغداد قلعة العروبة، تعتبر أن هذا الذي شهدته غالبية 
مدن العراق ، إمنا هو سياق طبيعي للمعطى الوطني في 
ذات هذا الشعب الذي خاض مواجهات حـادة مـع أعـداء 
األمة املتعددي املشارب واملواقع، من صهاينة وامبرياليني 
وفرس مشبعني حتى النخاع بحقـدهم الـشعوبي ضـد 

 العروبة كما قوى التخلف والرجعية والتكفير الديني.
 

وأن يستطيع هذا الشعب أن يوفر حضناً دافئـاً ملقاومـة 
بطلة استطاعت طرد احملتل األميركي واسـتمرت تواجـه 
احملتل اإليراني وجتعـل مـا يـسمى بالعمليـة حتـت وطـأة 
مأزقها احلاد فهـذا ليـس إال إيـذاناً بـانبالج فجـر جديـد 
ــة  ــراق التجرب ــية، ع ــة والقادس ــراق العروب ــراق ، ع للع

النهضوية الشاملة التي ائتلف األعداء لضربها قبـل أن 
 تأخذ مداها القومي وبعدها اإلنساني الشامل.

 
إن القيادة القومية للحزب وهـي تكـبر بـشعب العـراق 
تضحياته دفاعاً عن وجوده وحقه في العيش احلر الكـرمي 
كما حقه في تبوأ موقعه الطبيعي في أمتـه، تـرى بـأن 
استعادة العراق لهذا الـدور ، ال يكـون إال بإسـقاط كـل 
أشكال االحتالل التي تعـرض لهـا وكـل افرازاتهـا وهـذا 
مرهون بالغاء "دستور برمير" وكل قوانني احلظر واالجتثاث 
واملساءلة ومصادرة األموال ووضع دسـتور جديـد مبنـي 
على قواعد االرتكاز الوطني الذي يؤكد على وحدة األرض 
والشعب واملؤسسات، والفصل بـني الـسلطات وحتقيـق 
ــسلمي  ــداول ال ــة والت ــية احلقيقي ــة السياس التعددي
للسلطة واعتبار الدميوقراطية الفعلية وليس الـصورية 
الناظم األساسي للحياة السياسـية وضـمان نزاهتهـا 
من كل أشكال االلتفاف والتزويروضمان نزاهـة القـضاء 
ومكافحة الفساد املستشري الـذي ينخـر بنيـة الدولـة 
واجملتمع. وهذا يتطلـب توفـير رافعـة سياسـية وطنيـة 
داخلية ال مكان فيها للقـوى الـتي تنهـش حلـم العـراق 
وتنهب ثراوته عبر نظام احملاصصة املقيـت، وتوفـير دعـم 
عربي ودولي لقوى هذا املشروع الذي به وبـه فقـط يتـم 
وضــع حــد حلالــة االنكــشاف والتــدهور الوطــني العــام 

 للعراق .
 

ثانياً : ان القيادة القومية للحزب، وهي ترى في اسـتعادة 
العراق لدوره عبر محاصرة وهزم مشروع القـوى املعاديـة 
وخاصة املشروع االيراني التوسعي وعمالئه فـي العـراق، 
تعتبر أن انتصار هذا املـشروع الوطـني يـشكل املدخـل 
الطبيعــي، لتوفــير قاعــدة ارتكازيــة للنــضال القومــي 

 العربي، 
 

 ٢تتمة ص

تسميم االسامك العراقية جريمة دولية 
وكارثة بيئية مكملة جلرائم االحتالل يف 

 العراق
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ــثروة  ــن ال ــاليني م ــوق امل ــا شــاهدنا نف كلن
احليوانية العراقية بعد أن مت تـسميمها مـن 
ً فـي فيلـق  قبل جراء ايران وباشراف ضـباطا
القدس االرهابي، إمعاناً في حتطيم األقتصاد 

 العراقي وإفقار العراقيني.
ولم تكن ايران لوحدها في هذه اجلرمية فقـد 
ســبقها االحتــالل االميركــي وحلفائــه مــن 

 قبل، 

 ٤تتمة ص
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للحد من استفحال األخطار التي تهدد األمن القومي من داخل الوطـن 
العربي ومداخله ووأد حالة التواصل والتفاعل والتكامل في النتائج بـني 
املشروع الصهيوني واملشروع الفارسي الـذي يـستفرس فـي عدوانيتـه 

 حتت ظل حكم املاللي احلالي.
 

إن هذا التكامل يبدو جلياً في محاوالت النظام اإليراني فرض الفرسـنة 
على العراق مـن خـالل اإلعـالن بـأن بغـداد سـتكون عاصـمة تاريخيـة 
لإلمبراطورية الفارسية، وبالتزامن مـع إقـدام العـدو الـصهيوني علـى 
إصدار قانون "قوميـة الدولـة" العبريـة واعتبـار كيـان االغتـصاب فـي 
فلسطني دولة قومية لكل يهود العالم. واعتبار القدس عاصمة أبديـة 
لهذا الكيان مستقوياً بدعم أميركـا الـتي ترجمـت قرارهـا بـاالعتراف 
بالقدس عاصمة لكيان العدو، بنقل سفارتها إليهـا ووقـف املـساهمة 
األميركية في متويل وكالـة "غـوث وتـشغيل الـالجئني الفلـسطينيني، 
األنروا"، وتأثير ذلك على حق العـودة .والـذي يعتـبره العـدو مـع قـضية 

 القدس خارج أي نطاق للتفاوض.
 

إن القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي، وهـي تـدين بـشدة 
القرارين األميركيني حيال القـدس و"االنـروا"، تعتـبر أن هـذين القراريـن 
يأتيان لتمهيد األرضية السياسية لتمريـر مـا يـسمى بـصفقة القـرن 
والتي ليست إال تصفية سياسية لقضية فلسطني حتت عنـوان "احلـل 
السلمي". هذه الصفقة التي تروج لها أميركا ومتارس أقسى الـضغوط 
لتمريرها، ال تواجـه بتـدوير الزوايـا، وال بـالرفض اللفظـي وإمنـا مبوقـف 
سياسي رافض مقرون بحراك نضالي عبر بعده الوطـني الفلـسطيني 
الشامل. وهذا يجب أن يستند الـى قاعـدة سياسـية صـلبة يوحدهـا 
مشروع سياسي مقاوم تتوفر له كـل مقومـات النجـاح واالسـتمرارية 
وكل ما يتطلبه احلراك اجلماهيري في داخل األراضي احملتلـة مـن إسـناد 
معنوي ومادي وتأمني البديل العملي لوقـف املـساهمة األميركيـة فـي 
متويل "االنروا" عبر إنشاء صندوق دعم قومي جلمـاهير فلـسطني عامـة 

 ومتويل "االنروا" خاصة .
 

إن هزم املشروع الصهيوني التصفوي للقضية الفلـسطينية، ال يوازيـه 
أهمية سوى هزم املشروع الفارسي الشعوبي في العراق حيث يتكامالن 
بالنتائج وبالتالي فإن استعادة الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية وإعـادة 
متوضع كافة القوى في إطـار املؤسـسات التمثيليـة ملنظمـة التحريـر 
الفلسطينية، من شأنه أن يضع حداً الستمرار املراهنـة علـى انقـسام 
في الساحة الوطنية الفلسطينية. وإذا كان من عمل عربي يبذل باجتاه 
توحيد املرجعية السياسية الوطنية الفلسطينية، فهذا العمل يجـب 
أن ال يكون مبعثه ضـغطاً علـى قـوى املقاومـة النـتزاع تنـازالت منهـا 
ــضية  ــع الق ــل م ــة و التعام ــضغوط األميركي ــرافض لل ــف ال للموق

 الفلسطينية باعتبارها قضية ترتيبات أمنية ومنافذ حدودية .
 

إن القيادة القومية إذ تنظر بإيجابية للحراك السياسـي الفلـسطيني 
على الصعد الدولية ومقاضاة كيان العدو أمام احملاكم اجلنائية الدوليـة 
النتهاكه أحكام القانون الدولي اإلنـساني، إال أن هـذا علـى أهميتـه ال 
يشكل بدليالً عن النضال الذي يـترجم علـى األرض بتـصعيد املقاومـة 
ضد االحتالل، بل يجب أيضاً إعادة االعتبار لشعار حتريـر فلـسطني كـل 
فلسطني وإعادة إقرار قرار األمم املتحدة باعتبار الـصهيونية شـكالً مـن 
أشـكال العنــصرية وإســناد جمــاهير فلــسطني املنتفــضة والرافــضة 

لفرض الـصهينة علـى معـالم احليـاة العربيـة وحيـث جـاء االضـراب 
ليؤكد مرة جديدة بأن جماهير  ١٩٤٨الشامل داخل املناطق احملتلة عام / 

فلسطني ما تزال مشدودة الى عروبة أرضـها وهويتهـا القوميـة، وأن ال 
حل إال بإزالة االحتالل وإفرازاته كما حال العراق، وانطالقاً من مسلمة إن 
وحدة النضال العربي ستبقى محكومة دائماً بوحدة املصير ومواجهـة 
حتالف محور األعداء بوحدة في الرؤيـة السياسـية ووحـدة فـي اإلطـار 
احملــشد للقــوى املناضــلة ضــد االســتعمار والــصهيونية والــشعوبية 
الفارسية وقوى الرجعيـة والتخريـب اجملتمعـي وهنـا تكتـسب أهميـة 
مضاعفة قضية قيام اجلبهة القومية الشعبية العربية وإعـادة إحيـاء 

 اجلبهة العربية املشاركة في الثورة الفلسطينية .
 

ثالثاً : ان القيادة القومية حلزب البعث العربي االشـتراكي، وهـي تؤكـد 
على وحدة قوى النضال العربي التحـرري، فهـي تـرى بـأن قيـام اجلبهـة 
القومية الشعبية العربية التي تضم كافة القوى التحرريـة فـي هـذه 
األمة، هي السبيل األجنع الذي ميكن من خاللـه تـأطير اجلهـد الـشعبي 
العربي وحشده في االجتاه الصحيح خدمة لقـضايا األمـة فـي التحـرر 

 والتقدم والوحدة.
 

إن االستهداف املعادي الذي يطبق على األمة العربيـة مولـداً تداعياتـه 
اخلطيرة على أمنها القومي ما كـان لـه أن يحـدث لـوال تكبيـل بعـض 
األقطار العربية باالتفاقيات مع العدو وضرب مراكز القوى التي مثلتهـا 
أقطار أخرى عـبر حتـالف دولـي واقليمـي اشـتركت فيـه بعـض الـدول 
العربية التي جتد نفسها اليوم وهي تدفع الثمن اضعاف مضاعفة .لـذا 
ستبقى القيادة القومية تراهن على اجلماهير العربية صاحبة املصلحة 
احلقيقية في التغيير الوطني على أن يكون حراكها واعياً وموجهاً نحـو 

 حتقيق مصالح األمة العليا.
 

وهنا تؤكد القيادة القومية أن إعادة االعتبـار لـشعار الوحـدة يجـب أن 
يكون مقروناً مبشروع حـضاري عربـي تنمـوي متكامـل.واجراءات فوريـة 
ترقى ملستوى ما تواجهه األمة من حتديات جسيمة . تتـسم باملعاصـرة 
ومواكبة للزمن ،وتهدف إلى تفعيل التالحم اجلماهيري بني أبناء الوطـن 

العربي ليس أقلهـا إنـشاء   –الواحد وتسير على خطى االنفتاح العربي 
شبكات املواصالت البينية املعاصرة ،وفتح احلدود وإلغاء سمات الدخول 
وتسهيل اإلقامات وفتح سوق العمل أمام املواطنني العـرب واسـتيعاب 
الطاقات الشبابية وتوجيهها خلدمة التنمية القومية املستدامة واحلـد 

 من هجرة الكفاءات العربية إلى عالم االغتراب .
 

رابعاً : ترى القيادة القومية حلـزب البعـث العربـي االشـتراكي إن غيـاب 
الدور العربي الرسمي أو تغييبه،عن لعب دور محوري فـي توفـير احللـول 
السياسية لألزمات العربية،قد مكّن القوى الدوليـة واالقليميـة مـن أن 
متأل هذا الفراغ فارضة احللول التي تخدم أهـدافها ومـصاحلها بالدرجـة 
األولى كما في العراق وسوريا واليمـن وليبيـا حيـث باتـت أزمـات هـذه 

 األقطار مدولة بامتياز.
 

وأن ما زاد األمر سوءاً أن املؤامرة لـم تـستهدف احلـراك الـشعبي الـذي 
انطلق سلمياً فيها بهـدف التغيـير والتحـول بالوسـائل الدميقراطيـة 
وحسب،بل أدى أيضاً إلى ضرب احلراك واختراقـه .ومـن ثـم أفـضى إلـى 
إضــعاف مقومــات الدولــة الوطنيــة وإعــادة تــشكيل خارطــة القــوى 
السياسية على أساس االنتماءات الطائفية واالثنية واجلهوية والقبلية. 
وهذا ما يخدم قوى العدوان والتـدخل اخلـارجي علـى حـساب مـصالح 

 الشعب العربي وحقه الطبيعي في التغيير الوطني الدميقراطي.
 

إن القيادة القومية للحزب وهي تؤكد على رفضها كـل صـيغ التدويـل 
واالقلمة للحلول السياسية لألزمات الـتي تعـصف ببعـض الـساحات 
،تـــشدد علـــى أن يأخـــذ احلـــضور العربـــي دوره فـــي بلـــورة احللـــول 
السياسية،وإقالع من يراهن على االستقواء باخلـارج الـدولي واالقليمـي 
لتحسني مواقعه عن استمراره بذلك،ألن هذا من شأنه اطالـة األزمـات 
وزيادة التضحيات البـشرية واالقتـصادية،دون أن تكـون احملـصلة ال فـي 

 مصلحة األمة،وال في مصلحة املراهنني.
 

خامساً : إن القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي ،وهي تعـي 
حجم املعاناة اجلماهيرية من ممارسة أنظمـة االسـتبداد والفـساد،تدين 
بشدة كل أشكال االغتيال السياسي وكل ما مـن شـأنه أن يحـد مـن 

 حرية الرأي والتعبير وفق سياقات آليات النضال الدميقراطي.
 

وفي هذا السياق ترى قيادة احلزب أن العالم مـا يـزال يفتقـر إلـى وحـدة 
املعايير في تعامله مع قضية احلريات العامة وحريـة الـشعوب وحقهـا 
في تقرير املصير. وحبذا لوأن الرأي العام العاملي الذي يـستنفر لـشجب 
جرمية تطال أشخاصاً بعينهم وهي جرمية مستنكرة ومدانة،أن يتحـرك 
استنكاراً وشجباً للجرمية املتواصلة واملتمادية بحق شعب فلـسطني و 
شعب العراق واألحواز وهم الذين باتوا ضحية اغتيـال جمـاعي تنفيـذاً 

 ألبشع جرمية دولية منظمة ترتكب بحقهم وبحق األمة العربية.
 

إن القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي وهي تؤكد بأن األمـن 
القومي العربي هو كل متكامل، تدعو اجلماهير العربية وقواها الوطنية 
والشعبية وكل القوى املناهضة لالستعمار والـصهيونية والـشعوبية 
والرجعية الـى توفـير االسـناد املـادي والسياسـي لقـوى املقاومـة فـي 
فلسطني والعراق واألحواز وفي كل سـاحة تواجـه األمـة فيهـا عـدواناً 
خارجياً، وتعتبر أن االنتصار لألمة في ساحات النضال هو انتصار للـذات 
القومية. فالنضال اجلماهيري كان وسيبقى العامل احلاسـم فـي طـرد 
احملتــل واســترجاع الــسيادة وإســقاط منظومــات الفــساد واحملاصــصة 
واالستبداد وفـرض التغيـير بقـوة اإلرادة الـشعبية وأن احلـزب فـي كـل 
ساحات تواجده سيبقى محفزاً ومحوراً للنـضال اجلمـاهيري وسـتبقى 
منظمات احلزب طليعية في انخراطها في كل فعاليـات املقاومـة ضـد 
احملتل وكل أشكال النضال اجلمـاهيري املتوجـه نحـو التغيـير بوسـائل 

 النضال الدميوقراطي.
 

 حتية لفلسطني وانتفاضتها، وحتية للعراق ومقاومته وحراك شعبه،
ــالل الفارســي  ــي لالحت ــصديها البطول ــا وت ــواز ومقاومته ــة لألح حتي

 الشعوبي
حتية لشهداء احلزب واألمة وعلى رأسـهم شـهيد احلـج األكـبر الرفيـق 

 صدام حسني واحلرية لألسرى واملعتقلني واألبطال.
حتية للرفيق القائد عزة ابـراهيم األمـني العـام للحـزب القائـد األعلـى 

 للجهاد والتحرير.
عاشت األمة العربية ، والنصر ما كـان إال حليـف الـشعوب املكافحـة 

 لنيل احلرية وتقرير املصير.
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 تفاقم أزمة نفوق االسامك واهتام امليليشيات بالتورط 
 
 
 
 
 
 
 

أعلنت محافظة بابل منـع بيـع أو تـداول األسـماك او 
ـــاء  ـــا حلـــني انته ـــا للمحافظـــة أو إخراجه إدخاله

حرب “التحقيقات ، فيما اصطلح عليه أصحاب املزارع 
، فـي تأكيـد علـى أن احلـادث ليـس عفويـاً ، ”األسماك

وسط اتهامات بتورط امليليشيات بتسميم مياه النهر 
والتسبب في نفوق مـاليني األسـماك فـي مـزارع نهـر 

 الفرات.
  
وقال مسؤول في وزارة الزراعة فـي لقـاء صـحفي ، أن  
التحقيقات العلمية مـن جانبنـا تؤكـد أن األسـماك “

أصيبت بشكل جماعي في وقت متزامن مبـرض وبائـي 
تليف الغالصم، وأنه من النادر أن يصيب هـذا ”يُعرف بـ

الوباء في العراق خاصة هـذا املوسـم، مـشيراً إلـى أن 
 ”.الشرطة متيل إلى وجود شبهة جنائية في ذلك

  
وذكر مسؤولون في الشرطة بلقـاء صـحفي آخـر ، أن  
بعض مربي األسماك أدلـوا بإفـادات بـأنهم تعرّضـوا “

البتزاز من املليشيات تطالبهم بدفع إتاوات لهم، وبعد 
 ”.رفض كثير منهم فوجئوا بهذه الكارثة

  
، وهو أحد مربـي األسـماك فـي ”  حسنني اجلاني“وأفاد  

مدينة املـسيب شـمالي بابـل بتـصريح صـحفي ، أن 
أسماكه تعرضت لتسميم متعمد ليال مثل أصحاب “

املزارع األخرى، مقّدراً خسائره مبفـرده بأنهـا أكـثر مـن 

ألف دوالر ،والشرطة لن تفصح عن اجملرمني، رغـم  ١٤٠
علمها أن من فعل ذلك هو من طالـب باإلتـاوات حتـت 

 ” .شعار نحن نحمي مصاحلكم
، صـاحب حـوض أسـماك آخـر ، أن ”  مثنى عامر“وتابع 

هذه أول مرة حتدث هكذا حالة، معتـبرا أن املـستفيد “
هم جتار األسماك اإليرانية، وسيضطر العراقيـون إلـى 
شرائها في حال غياب األسماك العراقيـة. وحـذر مـن 

 ارتفاع األسعار في األسواق في حال استمرار األزمة.
  
% مـن حاجـة الـسوق ٤٠وتغطي محافظة بابل نحو  

 العراقية لألسماك، حسب تقديرات غير رسمية.
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 قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي
 تنعى املرحوم أمحد سلطان هاشم امحد , النجل االكرب لوزير الدفاع يف احلكم الوطني

 
الـدفاع فـي احلكـم  زيـربقلوب مؤمنه بقضاء اهللا وقدره تنعى قيادة قطر العراق حلزب البعث العربي االشتراكي املرحوم أحمد سلطان هاشم احمـد ، النجـل االكـبر لو

، تغمـد اهللا الفقيـد بواسـع رحمتـه ومغفرتـه  ٢٠١٨تـشرين االول  ٣٠الوطني والـذي وافاه االجـل بحادث سير بعيدا في املنافي وعلى أرض سوريا العربيه يـوم الثالثـاء 
وقيادة قطر العراق حلزب البعـث  هيموأسكنه فسيح جناته، وإذ نشاطرعائلة الفقيد العزاء وأالحزان ال يسعنا اال أن نتقدم الى أفراد العائلة الكرمية بأسم الرفيق عزة أبرا
 أجرهم بغير حساب. رونالعربي االشتراكي بصادق املواساة والتعازي، سائلني اهللا تعالى أن يعينهم ومين عليهم بالصبر والثبات على االميان ،وإمنا يوفى الصاب

 
ذويه ساملا معافى ، وان يتقبـل ه ووفي هذه املناسبة األليمة نسأل اهللا العلي القدير أن يفك اهللا اسر وزير الدفاع الفريق االول الركن سلطان هاشم احمد ويعيده الى اهل

 املغفور له قبوالً حسناً، وأن يرحمه برحمته الواسعه ، انه نعم املولى ونعم النصير.
 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

حتالفات صهيونية جديدة , تدشن ملرحلة ناعمة من 
 الرصاع ... ???
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حتدثنا فـي ورقـة عمـل 
ــي  ــصراع ف ــوان ( ال بعن
العـــــراق واملـــــشروع 
الوطــــــني للحــــــل 
الشامل ) أثنـاء إنعقـاد 

املؤمتر الـشعبي العربـي الـذي عقـد فـي تـونس العـام 
املاضي ألقيت بالنيابـة عنّـا مـن قبـل ( رفيـق مناضـل 
عزيز ) تـضمنت ثالثـة مراحـل لنـشوء وتطـور وتنفيـذ 
املشروع الصهيوني ، واآلن بإستطاعتي إضـافة مرحلـة 
رابعة لهذا املشروع هي مرحلـة التحالفـات ذات البعـد 
االستراتيجي مع االقطار العربية بعد زيارات املـسؤولني 
الصهاينة لعدد من الدول العربيـة ومنهـا العـراق ودول 
اخلليج العربي ودول في املغرب العربي عدا مـصر واالردن 
حيث أن العالقات جتري على قدم وساق ومبـستوى عالـي 

 منذ عقود ؟؟
 

فاملشروع الصهيوني أيها االخوة بدأت جذوره التاريخية 
ومراحله االولى منذ فترة طويلة وحتديداً في مؤمتـر بـازل 

، وصوالً الى بداية التنفيذ  ١٩١٧مروراً بوعد بلفور  ١٨٩٧
َّ بثالثة مراحل :١٩٤٨عام   ، وقد مر

 
املرحلة االولى : مرحلة إحتالل فلسطني وطرد شعبها  -

بقوة السالح بإستخدام أبشع أنواع البطش والتعذيـب 
والقتل والتنكيل ، حيث مت فـي هـذه املرحلـة تقـسيم 
فلــسطني وزرع الكيــان الــصهيوني فــي جــسد االمــة 
لتقطيع أوصالها ، وفصل مشرقها عن مغربهـا ومنـع 

 أية محاولة لوحدتها وحتررها ونهضتها وتقدمها .
 
املرحلة الثانية : مرحلة االعتراف بالكيـان الـصهيوني  -

أو مايسمى ( اكتساب الشرعية الدولية ) ، وذلك عندما 
متكن هذا الكيـان بـدعم أمريكـي وغربـي مـن كـسب 
معظــم املعــارك الــتي خاضــها ضــد الــدول العربيــة ، 
واستطاع ضم اجزاء كبيرة مـن االراضـي العربيـة فـي 
ــان ، وأصــبح قاعــدة إســتعمارية  ســورية ومــصر ولبن
متقدمة تهدد االمن القومي العربي برمته ، وتستهدف 

 الوجود والهوية العربية .
 
املرحلــة الثالثــة : مرحلــة حتقيــق النفــوذ واالنتــشار  -

والعالقــات الــسرية ليــس مــع املؤســسات الرســمية 
العربية فحسب وإمنا مع قطاعات مهمة مـن الـشعب 
العربي حتت عناوين سياحية وجتارية واقتصادية وأمنيـة 
وغيرها . وهذه املرحلة قد تعد من أخطر مراحل املشروع 

الــصهيوني ألنهــا أُجنــزت بعــد العــدوان علــى العــراق 
واحتالله وتـدميره ، حيـث حـصل بعـد ذلـك التكامـل 
والترابط والتخادم والتنسيق بينه وبني اخملطط االيرانـي 
الفارسي الصفوي في تدمير العراق وحتطيمـه وتهديـد 
االمة وتفتيتها ، ولعل مايثبت ذلك هيمنـة ايـران علـى 
العملية السياسية التي أنشأها االمريكان والصهاينة 
كنواة ملشروعهم في الشرق األوسط الكبـير وقيادتهـا 
برضــا وموافقــة الواليــات املتحــدة االمريكيــة وبدعــم 

 مستمر منها إلدامة هذه العملية وإجناحها ؟؟؟
 

واآلن تــأتي ( املرحلــة الرابعــة ) وهــي مرحلــة التحالــف 
والشراكة االستراتيجية بني الكيـان الـصهيوني وعـدد 
من الدول العربية لتوقيع اتفاقيـات ومعاهـدات بعيـدة 
ــوم  ــة والعل ــصاد والسياس ــال االقت ــي مج ــد ف االم
والتكنولوجيا والصناعة والزراعـة وفـي االمـن والـدفاع 
ــات  ــا ... ولعــل اتفاقي ومنظومــة االســتخبارات وغيره
كامب ديفيد ووادي عربة ومشروع أوسـلو كـان البوابـة 
لهذه التحالفات وما ترتب عليها من تطبيـع وانـسجام 
بني هذا الكيـان وبـني قطاعـات واسـعة مـن الـشعب 
العربــي فــي جميــع االقطــار العربيــة بــدون اســتثناء ، 
وشكلت مهماز لتبادل جتاري واقتـصادي واسـع ، والـذي 
لن يتوقف على أبواب العاصمة العمانية ( مسقط ) بل 

 سنرى ( عروشاً ) تتسابق لعقد مثل هذه الصفقات .
 

ــى  ــدوان عل ــني الع ــل ب ــي والتكام ــترابط والتالق إن ال
فلسطني وإحتاللها من قبل الكيان الـصهيوني بدعـم 
ومشاركة أمريكية ودولية ، وبني العـدوان علـى العـراق 
وإحتالله من قبل أمريكـا وإيـران وبـدعم وحتـريض مـن 
ــة ،  ــا دول عربي ــرى ومنه ــصهيوني ودول أخ ــان ال الكي
يعطينا احلق كعراقيني وعرب أن نصف هذا املشروع بإنه 

فارسـي صـفوي بإمتيـاز  -صـهيوني  -مشروع أمريكي 
إستهدف العروبة بتهاون ومـساومة ورغبـة وقـرار مـن 

 حكامها .
 

هذا إضافة الـى الوقـائع والوثـائق الـتي تثبـت وتؤكـد 
ــى  ــدل عل ــران ، وت ــني اســرائيل واي ــة القائمــة ب العالق
التنسيق والتعاون املستمر بينهما قبـل ثـورة اخلمينـي 

 وخاللها وما بعدها !!!
 

فعهد اخلميني شهد فـضيحة سياسـية كـبرى أثنـاء 
إدارة الرئيس االمريكي ريغـان املـسماة ( ايـران كونـترا ) 
والتي مت مبوجبها تزويد نظام اخلميـني بالـسالح وقطـع 

باشـراف مباشـر مـن  ١٩٨٦الغيار من ( إسرائيل ) عـام 
اخملــابرات املركزيــة االمريكيــة إلدامــة أمــد احلــرب التــي 
بــدئتها إيــران وأصــرت علــى اســتمرارها طيلــة ثمانــي 
سنوات ورفضت كافـة القـرارات والوسـاطات العربيـة 

 واالسالمية والدولية إليقافها .
 

إن مــن يقــف مــع الــشعب الفلــسطيني فــي نــضاله 

للحصول على حقوقه املشروعة فـي كامـل فلـسطني 
من أيدي الصهاينة ، سيجد نفـسه حتمـاً وبالنتيجـة 
واقفاً مع العراقيني واالحـوازيني النـتزاع حقـوقهم مـن 
االحتالل االيراني الصفوي للعراق واالحـواز ومخططاتـه 
الرامية للهيمنة على سورية واليمن ولبنـان والبحريـن 
وتهديد بقية االقطارالعربية ، مما يضع على عاتق القوى 
الــشعبية العربيــة مــسؤولية مقاومــة هــذا اخملطــط 

 بكامل ابعاده مبختلف الوسائل املشروعة واملتاحة .
 

وهنا يبرز سؤال مهم وهو ... هل أن أميركـا فعـالً جـادة 
ــران ومــشروعها  ــي فــي اي ــصديها لنظــام املالل فــي ت
التوسعي االستيطاني في املنطقة ، أم تعتبره مـشروع 
تكاملي مع مشروع الصهاينة االسـتيطاني هـو االخـر 

 والذي بدأ نشيطاً هذه األيام وعلى العلن !!!
 

فــي ضــوء ذلــك ميكــن أن نــستنتج أن إيــران ســتكون 
املستفيد االول من احلالـة الـتي وصـل فيهـا التحالـف 
العربي الصهيوني الى مراحل متقدمة من تبادل القوى 
الناعمــة وهــو العامــل الــذي يُعــد األكــثر تــأثيراً فــي 

 السياسة والعالقات الدولية اآلن ، وذلك العتبارين :
 
االول : بالرغم من التهديدات والتصعيد االعالمي بـني  -

ايران واسرائيل مبا يوحي بوجود خالفـات جوهريـة ، إالّ أن 
املؤشرات والتسريبات تؤكد على أن الـصراع هـو صـراع 
مصالح اليرتقي ملستوى العداء احلقيقي ، مبا مينع وقـوع 
حرباً مباشرة ، والبديل اجلاهز هو استثمار هذا التقـارب 
احلاصـل بــني اسـرائيل واصــدقاء ايــران مـن العــرب بــل 

 واألقرب استراتيجياً ونفسياً لها .
 
ــدة ســتكون  - ــة االســرائيلية اجلدي التحالفــات العربي

 -واحدة من البوابات الـتي سـتفتح اجملـال حلـوار ايرانـي 
اسرائيلي مشترك بوساطة مـسقط وغيرهـا مـن دول 
التطبيع وبرعاية أمريكية مباشرة أو غير مباشرة ، وقـد 

االسرائيلية املتوتـرة عـل  -تكون العالقة الفلسطينية 
جدول االعمال أيضاً ، وهذا يقترن حتماً بتنفيذ صـفقة 
القرن والتي بدأت خطواتها االولى فـي قـضية القـدس 
الشريف . علمـاً إن عالقـة إسـرائيل مبـسقط ليـست 
باجلديدة بل تعود لثالثة عقود من الزمن تبادلت مسقط 
معها الزيارات تكللت في حينهـا بزيـارة رئيـس الـوزراء 

 االسرائيلي السابق رابني وغيره من املسؤولني .
 

ترافق هذا احلدث بزيارة وفود اسرائيلية لعدد مـن الـدول 
العربية واخلليجية خاصة . هـذا مـانراه يجـري فـي دول 
العرب بعدما أُزيلـت العديـد مـن املطّبـات والعقبـات ، 
والزال السعي دائم إلزالة من بقـي منهـا عـصياً علـى 

 االجتثاث واالستئصال ولكن لألسف بأيٍد داخلية ...!!!
 

 وستزوّدنا األيام ، مبا لم نعلم .....

يف الذكرى اخلامسة واخلمسني لردة 
 الثامن عرش من ترشين الثاين السوداء
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متر علينـا فـي الثـامن عـشر مـن شـهر 
تشرين الثـاني اجلـاري الـذكرى اخلامـسة 
واخلمسون للردة التشرنينة السوداء عـام 

التي نفذها املرتدون الـذين اغتـالوا  ١٩٦٣
ثورة البعث الفتية ثورة الثامن من شـباط 

والتي واجهها الرفاق البعثيـون  ١٩٦٣عام 
املناضلون مجابهـة حازمـة فـصعد الـى 
جنم الشهادة الرفاق نـصرة حـسن الراوي 
وفخري خلف احلديثي ونائب العريف عبـد 
االمير نوري الذي اعدمـه املرتـدون اخلونـة 
ملقاومته الردة فـي بـاب الـشيخ ببغـداد 
معتلياً عمود اسـالة املـاء ...... وقـد ابلـغ 
احد الرفاق العاملني فـي مدينـة الثـورة و 
الرفيق شهيد احلج االكبر فـي ثمانينـات 
القرن املاضي بوضع عائلته فأكرمها بـدار 
وسيارة وراتب شـهري مـدى احليـاة كمـا 
منح والدتـه اجلنـسية العراقيـة وواصـل 
الرفــاق املناضــلون البعثيــون مقاومتهــم 
للردة فقاوموا قمع السلطة املرتـدة فـي 

ألف بعثـي  ١٨والتي وضعت  ٤،٥/٩/١٩٦٤
في السجون واملعتقالت ومراكز الشرطة 
وبعدها وضـعت االالف منهـم معتقلـني 
خالل االيام التالية وقد استشهد الرفيـق 
ســامي الرمــاحي ابــن النجــف االشــرف 
والرفيق عبد الوهاب البكاء ابن الديوانيـة 
البار ... وواصل الرفاق املناضلون البعثيـون 
نضالهم خمسة سنوات متتاليـة حتـى 

الثـالثني مـن  -تفجير ثورة السابع عـشر 
والــتي شــيدت القلعــة  ١٩٨٠متــوز عــام 

الناهضة حلركة الثورة العربية مبنجزاتهـا 
العمالقة في تـصفية شـبكات العمالـة 
والتجــسس وحققــت االصــالح الزراعــي 
ــف  ــي الري ــة ف ــورة الزراعي ــذري والث اجل
وحققــت احلكــم الــذاتي البنــاء شــعبنا 
الكردي كما حققت تأميم النفط اخلالـد 

 . ١٩٧٢في االول من حزيران عام 
 

ولقد أجهز احملتلون االميركـان وااليرانيـون 
على منجزات ثورة البعث العمالقة ونهب 

ــة  ــط االحتكاري ــركات النف ــن ٧٠ش % م
العائدات املالية للنفط مبوجـب ( جـوالت 
ــذكر واملقاصــد  ــيئة ال ــتراخيص ) س ال
اخلبيثة واالهداف الشريرة ... ومن هنا فأن 
ــذه  ــادة ه ــه الع ــب ان يتج ــضالنا يج ن
املنجــزات فــي مــسيرة النــضال والبنــاء 
الثوري اجلديدة ومبناسبة الذكرى اخلامسة 
ــسوداء  ــشرينية ال ــردة الت ــسني لل واخلم
ــني  ــلني البعثي ــاق املناض ــستلهم الرف ي
ــى  ــضال حت ــلة الن ــي مواص ــها ف دروس
التحرير العميق للعراق وحتقيق استقالله 

 التام والناجز وتعزيز الوحدة الوطنية .
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شرعت أميركا بتدمير كافة محطات الكهرباء ومراكز االبحاث الزراعية واحليوانيـة، الـتي كـان  ١٩٩١فمنذ 
، ومنها البنك الوطني للبذور والذي كان يحتفظ ببذور يعود تاريهخا الالف ٢٠٠٣يزخر بها العراق انذاك، قبل 

السنني، ومن ثم مت انشاء مركز إباء الذي كان يعد صرحاً وطنياً عمالقاً، لعب دوراً كبـيراً اثنـاء فـترة احلـصار 
 اجلائر على العراق.

 
حيث استطاع العراق ومن خالل هذا املركز ( إباء ) وفروعه، مركز اصول للدواجن في سامراء ومركز وابوغريب 
لالبحاث الزراعية، ومركز النباعي لتربية وتسمني العجول واالبقار، ناهيك عن مئات احملطات واحلقول الزراعية 
واحليوانية اخلاصة التي كان لها االثر االكبر في النهـوض بالبحـث العلمـي الزراعـي واحليوانـي فـي جميـع 

 مجاالته، وإدخال سالالت نباتية وحيوانية وإكثار أصولها، أهمها البذور والتقاوي.
 

لهذا كانت هذه املراكز التي تشكل عمود من أعمدة األقتصاد العراقي خصوصاً خـالل فـترة احلـصار علـى 
العراق، هي أولى أهداف االحتالل االميركي وااليرانـي ومـن أجـل ذلـك شـرع االحتـاللني االميركـي وااليرانـي 
بتدميرها اوال وقبل كل شيء بهدف تدمير االقتـصاد العراقـي وجتويـع الـشعب العراقـي ودفعـه لالعتمـاد 

 بشكل كامل على الواردات اخلارجية وحتديداً من ايران.
 

وعندما ايقنت ايران أن الـثروة احليوانيـة العراقيـة الزالـت تزخـر وتنـافس بـضائعها ومنتوجاتهـا الرديئـة و 
الفاسدة التي تصدرها الى العراق حصراً، وبعد أن اكملت مهمة القضاء على الثروة الزراعية متاماً بالتعـاون 
مع االحتالل امليركي. شرعت إلى جتفيف االنهار وقطع مصادر املياه على العراق وكانـت هـي البدايـة لهـذه 

 اجلرمية النكراء.
 

ادارة االحتالل االمريكي تعلم متاماً بهذا األمر وموافقـة عليـه، ولكنهـا لـم ولـن حتـرك سـاكنا بذريعـة ان 
العقوبات على ايران ستنفذ غدا، واحلقيقة الدامغة االخرى على علم ادارة االحتالل بهذا اخملطط، وتوافقهـا 
مع ايران عليه، هو القانون الذي سنه االرهابي االميركي بول برمير أول تدنيسه ألرض العراق وهو فرضه قانونا 
لتحديد مستقبل اإلنتاج الزراعي للعراق مبا يتوافق مع أهـواء شـركات إحتكاريـة أمريكيـة عمالقـة والتـي 

 تسعى جاهدة لفرض سيطرتها على إنتاج الغذاء في العالم من خالل البذور والنباتات املعدلة وراثياً.
 

أسـماه ( بـراءة االختراعـات والتـصميم الـصناعي وسـرية  ٨١فقد قام اجملرم برمير بفرض قانوناً حمل رقـم 
املعلومات والدوائر املتكاملة وتنوع احملاصيل ) ، وهو قرار ملزم لكل احلكومات التي نصبتها وستنصبها إدارة 

 االحتالل األمريكية في العراق.
 

ولن تكون هناك فرصة للخالص من سياسات االحتاللني االميركي وااليراني البغيضني إال بإنتفاضـة عارمـة 
من شمال العراق إلى جنوبه، وإسقاط كل عروش الفساد واجلرمية التي استشرت وستتوسع أكثر وأكثر فـي 

 .العراق، إن لم نقف اليوم بوجههم فالقادم أنكى وأضر

الوفاء للوطن واحلفاظ عىل املبادئ ... شيخ املجاهدين 
 القائد عزت ابراهيم نموذجاً 
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بدون تردد ومنذ األيام االولى لالحتـالل ايقنـت ان البعـث يقـود 
املقاومة ، رغم محاوالت الكثير من الفصائل التي عملت على 
طمس قوة البعث اجلهادية املتمثّلة بفرسانه اصـحاب اإلميـان 
املطلق باهللا وباملبادئ التي آمنوا بها دفاعاً عن العراق العظيم 

 واالمة العربية اجمليدة .
 

ولالمانة التاريخية واألخالقية لم ولن نـشكك بـاي مـن قـادة 
البعث من الذين انخرطوا في العمل اجلهادي املقـاوم ، يتقـدم 
الصفوف الرفيق الشهيد صدام حسني والرفيـق اجملاهـد عـزت 
ابراهيم شيخ اجملاهدين حفظه اهللا ورعـاه الـذي عـرف كيـف 
يقود العمل املقـاوم واالختفـاء عـن أنظـار أعـداء العـراق مـن 
األمريكان وااليرانيني و عمالءهـم ومـن يحـالفهم ويقـف الـى 
جانبهم ، وهذا من حفظ اهللا لعباده املؤمنني ، وكيف وهو من 
الذاكرين املسبحني العارفني حلـدود اهللا وشـرعته ومنهاجـه ، 
وهو املناضل الذي عرفته ساحات اجلهاد ايّـام النـضال الـسري 
وحتى خالل فترة حكم النظام الوطني للعراق ، وكل منـصف 
وميتلك ضميراً حياً ال ينكـر دوره الكبـير فـي معـارك صـفحة 

حيث قاد أرتـال اجملاهـدين والقـوات املـسلحة  ١٩٩١الغدر عام 
لتطهير املدن وارجاع السلطة الشرعية ، بعد ان توغل العمالء 

 ومبساعدة وتدخل ايران السافر في العراق.
 

ــي  ــي والوظيف ــضاله الوطــني وســلوكه التنظيم ــا ان ن كم
واالخالقي واالجتماعي ، كان مثار إعجاب جميع العراقيني قبل 
ــتزم  البــعثيني، وهــذا مــا انعكــس علــى ســلوك عائلتــه املل
واملنضبط حيث كانوا والزالوا من خيرة البشر في عالقتهم مع 

 اهللا وحبهم للناس وتواضعهم في التعامل.
 

لقد مت توجيه السؤال للشهيد اخلالد صدام حسني رحمه اهللا 
، عن مكان اجملاهد عزت ابراهيم فقال " لو كان بإمكاني ان أضع 
عزت الدوري بني اجفاني وطي حدقات عيوني ألحفظه لفعلـت 
ذلك". وهذه املقولة لها دالالت احلب املتبادل بني عموم الرفـاق ، 
فكيف و هي تأتي من قادة البعث وخيرة مناضليه األمني العام 

 السابق للحزب واالمني العام احلالي.
 

وهنا أقول لبعض ضعاف النفوس مـن الـذين يتـصيدون باملـاء 
العكر عليهم ان يلقنوا افواههم بحجر وعدم التشكيك بهذا 
احلب والوفاء ، وإذا صـدر نقـد للمرحلـة الـسابقة علينـا ان ال 
نتطير ونذهب الى تفسيرات ما انزل اهللا بها مـن سـلطان ، ان 
نقــد املرحلــة الــسابقة ونقــد بعــض شخــصياتها ال يعنــي 
االنتقاص منها فكلنا نقع باخلطأ ويقول الرسول محمـد َصـل 
اهللا عليه وسلم "كل ابن آدم خطاء، وخير اخلطائني التوابـون"، 
وقد قدمت جتربتنا العظيمة خالل خمسة وثالثني عاماً إجنازات 
كبيرة لم تتحقق في تاريخ العراق ، ولكن وقعنـا فـي مطبـات 
ومنها فخ الكويت وال يتحمل البعث كامل املـسؤولية، وكـان 
خطا تاريخي حتملنا نتائجه الى يومنـا هـذا ، وأضـعنا جتربتنـا 
ووطننا واستشهد خيرة شباب العراق وقتل آالف من العراقيني 
، فعندما نستذكر هذا وننتقد ما جرى هو ليـس طعنـاً بأحـد 
ولكن علينا ان نكون جريئني صادقني مع رفاقنا وجماهيرنا ، وان 
ال نركب موجة اإلصرار على اخلطـأ ، معظمنـا عـبر عـن عـدم 
رضاه على دخـول الكويـت واسـتذكر املرحـوم الرفيـق حـسن 
هاشم الذي قال في ندوة الكادر فـي فـرع الرشـيد فـي قاعـة 
اجلامعة املستنصرية للرفيق املرحوم سعدي مهدي صالح اننا 
دخلنا الكويت ، فهل سـنخرج منهـا و هـل حـسبنا النتائـج 

 املترتبة على ذلك؟
 

ومثل اخر عندما وجه احد األسـاتذة مـن جامعـة بغـداد وهـو 
بعثي من الكادر سواله للرفيق املرحوم طارق عزيز فـي نـدوة ام 

، ملاذا دخلنا الكويـت  ١٩٩١املعارك في فندق ميليا منصور عام 
وملاذا خرجنا منها؟ وهذا موثـق فـي كتـاب صـدر عـن القيـادة 
القومية بكل اعمال الندوة. وهنالـك أمثلـة كثـيرة عـبر مـن 
خاللها الرفاق ، ولكن قد يكون في اضعف اإلميـان هـو األرجـح 

 ألسباب نعرفها جيداً.
إن اجلــراة القياديــة والنــضالية للرفيــق القائــد عــزت ابراهيــم 
حفظه ورعاه في نقده للمرحلة السابقة وهو جزء منها واحد 
اعمدتها ، جاء إلدراكه ضـرورة اعـادة النظـر فـي الكثـير مـن 

السياقات التي كانت سائدة ، و هو منهج صحي لتجديـد روح 
البعث واالبتعاد عن الشخصنة وأهواءها وأمراضها ، وهذا بحد 
ذاته شجاعة وبعد نظر في روية مستقبل احلـزب ، فنحـن االن 
نعيش عاملاً اخر بتحدياته ووسـائله االتـصالية وان كـل شـيء 
اصبح في متناول اَي واحد منا. وعملية املتابعة الـتي يتخذهـا 
الرفيق القائد ومحاسبته لعدد من الرفاق جاءت فـي توقيتهـا 
املناســب لكــي يعــرف كــل واحــد حجمــه ومكانــه وتاريخــه 
النضالي وان ال يتجاوز حدود صالحياته املنـصوص عليهـا فـي 
النظام الداخلي ، نعم ان لكل مرحلة رجالها وقد قدم عدد من 
رجال البعث العظيم ارواحهم فـداًء للـوطن واحلـزب ، وقـسم 
منهم مت تصفيته من قبل أشخاص كـان لهـم نفـوذ بالدولـة 
العراقية ، وخسرنا خيرة املناضلني الكفوئني ممن ميتلـك الـرأي ، 

، واحلمد هللا بقي قسم اخر يجاهـد داخـل ١٩٧٩وكان ذلك عام 
احلزب ضمن هواجس محفوفة باخملاطر ، ويخاف علـى مـصيره 
اجملهول ، وبقي احلزب واستمر بعد احتـالل العـراق يجاهـد مـن 
اجل الوطن بقيادة الرفيق اجملاهد عزت ابراهيم ، وقـدم البعـث 
الكثير من الشهداء واعتقـل مـن اعتقـل والزال قـسم كبيـر 

 منهم يواجه املوت في سجون البغي والقتل
 

إن ترتيب البيت البعثي بني فترة واُخرى يعتبر ظـاهرة صـحية ، 
فلماذا يتطاير شططاً وغـضباً البعـض اال لكـونهم اصـحاب 
مــصالح ونظــرة شخــصية ضــيقة كــشفت زيــف تاريخهــم 
وانتماءهم . لقد اساء عدد من هؤالء الرفاق لعالقة البعث مـع 
ــة او  ــصريحاتهم التلفزيوني ــالل ت ــن خ ــي م ــه العرب محيط
كتاباتهم ولقاءاتهم الصحفية ، وحرمـوا احلـزب مـن الوقـوف 
معه ودعمه ، ووفروا الفرصة ألعداءه مـن اسـتغالل هـذا كـي 
يقدموه الى عدد من الدول العربية وخاصة اخلليجية ويتخـذوا 
موقفاً سلبياً من البعث وقيادته، ولوالحكمـة الرفيـق اجملاهـد 
عزت ابراهيم وعدد من الرفاق اصـحاب النظـرة احلكيمـة فـي 
معاجلة هذا النوع من الـشطط لبقينـا نـدفع فواتـير اخطـاء 

 بعض من ال ميتلك جتربة نضالية عميقة وناضجة .
 

لقد انتهى عهد استعراض العـضالت واالسـاءة لآلخـرين ، وان 
متغيرات السياسة الدولية تستوجب استثمار الفرص بوعـي 

 نضالي و تكتيك عالي دون االخالل باملبادئ .
 

يبقى البعث شامخاً عزيزاً قوياً ابياً رغم كل ما تعرض له مـن 
قوى الشر الذين لم يألوا ويدخروا أية طريقة لتـصفية البعـث 
واجتثاث فكره ومناضليه ، ولكل مناضل استشهد مـن اجـل 
هذا احلزب وفِي مقدمتهم الشهيد اجملاهد صدام حسني رحمه 
اهللا ، ان نعتز بهم ونسجل تاريخهم النضالي برفيف ارواحنـا 
ومن حقنا ان نفتخر بقيادتنا اإلمياننـا وقناعتنـا بوالئـه ووفـاءه 

 للبعث العظيم ولعراق احلضارات واالمة العربية اخلالدة.
 

إن شيخ اجملاهدين يقود البعث في احلك ظرف وأصعب مرحلة 
، وان من يعمل معه داخـل القطـر يتقـدم علـى اجلميـع النـه 
مشروع تـضحية فـي اَي وقـت ، مـع االعـتزاز مبـن يعمـل فـي 
ساحات العمل العربية والعاملية وان املقيمني في أوربا وأمريكا 
لهم احلرية في العمل دون اخلوف مـن الـسلطات الن القوانـني 
هناك تضمن لهم حرية العمل وهو يضعهم امام مـسؤوليات 
اكــبر للنــشاط والعمــل واالجتهــاد واالبتعــاد عــن املــشاكل 
الشخصية واملصالح الضيقة فالبعث يـستاهل الـروح فـداء 
ولواله ملا وصلتم الى مواقـع علميـة كبـيرة انتـم وأبنـاءكم ، 
فالوفاء واالخالص وصفاء النية واتباع االطر التنظيمية واحترام 
ــه استفــسار  ــذي لدي ــق الــصحيح وال الــسياقات هــو الطري
وتوضيح فليكتب عن طريق تسلسله احلزبي وليس مـن خـالل 

 مواقع التواصل االجتماعي .
 

مع كل االعتزاز بالـدور الكبـير للجهـود الـتي يقـدمها رجـال 
 البعث في كل مكان .

 
إن من خيرة الرجال األوفياء للبعـث والـشهيد الرفيـق صـدام 
حسني رحمه اهللا الرفيق اجملاهد عزت ابراهيم الذي حافظ على 
املنهج وصان العهد وحفظ األمانة ، وَلم يتحـالف مـع أعـداء 
البعــث وفكــره بــل حتمــل كــل صــور املواجهــة وَلــم يتنــازل 

 والشواهد كثيرة .
 

اجملد واخللود لشهداء البعث العظيم وفِي مقـدمتهم شـهيد 
 احلج األكبر القائد صدام حسني

و احلفظ والسالمة والتوفيق والثبات على املبادئ لكـل الرفـاق 
ومبقدمتهم شيخ اجملاهدين الرفيق القائد الهمام عزت ابراهيم 

 الدوري

 الفكر البعثي ... تطور مبدع وخالّق
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الفكر البعثي هو فكر علمي ثوري متميز مستقى من 
مــعني االميــان العميــق الــذي ينــضب مببــادئ البعــث 
السامية وفكره النير املتـسامي واملتحـول الـى واقـع 
عياني شاخص محسوس وملموس علـى ارض الواقـع 
العملي ...ذلك ان النظرية الفكرية البعثية هي نظرية 
نضالية تتفاعـل باسـتمرار مـع معطيـات املمارسـة 
والتطبيق عبر استخالص االضافات الفكرية والنظرية 
الضــاءة الــصفحات الالحقــة مــن مــسيرة املمارســة 
والتطبيق ... ذلك ان نظرية البعث النضالية تظل دوماً 
وابــداً مفتوحــة النهايــات الغــراض االغنــاء والتطــور 
املستمرين ولقد عمل الرفاق البعثيون املناضلون منـذ 
والدة ونشأة احلزب الى يومنـا هـذا علـى تطويـر فكـر 
الببعث النـير اجلـذري والثـوري والوطـني الدميقراطـي 
والقومي واالشـتراكي واالنـساني الفاعـل والـشامل 
وكانت بدايات فكر البعث في كتابـات الرفيـق القائـد 
املؤسس احمد ميشيل عفلق رحمه اهللا وطيب ثـثراه 
واكرم مثواه منذ مقالته الراثئعة اخلالدة االثيرة عهـد 

وذكـرى  ١٩٣٦و ثـروة احليـاة عـام  ١٩٣٣البطولة عـام 
من على مـدرج  ١٩٤٣الرسول العربي محمد (ص) عام 

ــل  ــد اوائ ــصير الواح ــة امل ــشق ومعرك ــة دم جامع
خمسينات القرن املاضي وكتابات فـي سـبيل البعـث 
والبرنــامج املــستقبلي للحــزب والقــوى السياســية 
الوطنية والقومية وخطاباته في كل عـام فـي ذكـرى 
مولد احلزب في السابع من نيسان وجاءت ثورة البعـث 
ــورة الــسابع عــشر الثــالثني مــن متــوز  فــي العــراق ث

فكان تطوير الرفيق القائد شهيد  ١٩٦٨العظيمة عام 
احلج االكبر صدام حسني رحمه اهللا وطيب ثراه واكرم 
مثواه حيث وضع نظرية العمـل البعثيـة وطـور فكـر 
البعث بوصضعه الصيغ املتجددة للنـضال الوحـدوي 
فــي ( طريقنــا خــاص فــي البنــاء االشــتراكي ) و 

( الدميقراطية نظرة شمولية للحيـاة)  و ( نظـرة فـي 
الدين والتراث )  و ( الدور القيادي ونبـض امليـدان ) ثـم 
جاءت تطويرات الرفيـق القائـد اجملاهـد عـزة ابراهيـم 
االمني العام للحزب والقائد االعلى للجهـاد والتحريـر 
فكان تطويره املبدع اخلالق لفكر احلزب الوحـدوي عبـر 
مقاومة جتزئة اجملزأ وتقسيم املقسم وتطويره املشهد 
لفكر احلزب الـدميقراطي عـبر التأكيـد علـى ممارسـة 
الدميقراطية الشعبية في ميادين احلياة كافة كبديـل 
ثــوري متمــيز عــن الدميقراطيــة املــزورة املنقولــة عــن 
الدميقراطية الغربية كما طور الرفيـق اجملاهـد االمـني 
العام للحزب فكر البعـث االشـتراكي عـبر التـصدي 
لالستغالل الطبقي اجلديد الذي متخض عن منـح مـن 
يسمون انفسهم بالنواب الرواتب اخلرافية واالمتيازات 
املثالية لهـم وللرئاسـات الثـالث وللـوزراء ووكالئهـم 
وللمستشارين واملداء العامني وغيرهم وهكـذا تطـور 
فكر البعث ويظل يتطور من خالل نضج الفكـر اخليـر 
لقياديه املفكرين املناضلني لكي يبقى الفكر البعثـي 
مبــدعاً ولكــي يتجــاوز االفكــار والــوالءات املتخلفــة 
بتجسيد الفكر البعثي الفريد والوالء البعثي املبدئـي 
لكل امناط الوالءات املتخلفـة العـشائرية والطائفيـة 

 واملناطقية والعنصرية والشوفينينة املقيتة .
ــضالية مفتوحــة  ــة البعــث الن ــذا تظــل نظري وهك
النهايــات الغــراض االغنــاء والتطويــر املــستمر كمــا 
اسلفنا لتحقيـق اهـداف البعـث واالمـة واالنـسانية 
ــة واالشــتراكية  ــي الوحــدة واحلري ــالث الكــبرى ف الث
للقضاء على واقـع االسـتعمار واالحتـالل والتـسلط 
ــتغالل  ــة واالس ــع التجزئ ــع وواق ــتبداد والقم واالس
واستبدال هذا الواقع الفاسد املتخلـف بواقـع جـذري 
ــاء  ــرر والغ ــة و التح ــدة الوطني ــق الوح ــوري يحق ث
االستقالل والتقـدم والنهـوض والتطـور االجتماعـي 
ــشي  ــاه املعي ــق الرف ــة لتحقي ــشعب واالم ــاء ال البن
واالزدهار الثقافي واملعنوي والنفـسي البنـاء الـشعب 
العراقي املناضل املكافح اجملاهد املعطاء الباذل الصبور 
الفادي املكافح واجملاهد وابنـاء ااالمـة العربيـة اجمليـدة 

 العظيمة وخلدمة االنسانية جمعاء. 
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سؤال مهم اثير على تويتر وصلني برسالة مـن 

ــسوب  ــع من ــاذا يرتف ــالي : مل ــو الت صــديق وه

القومية لدى االيرانيني واالتراك وينخفض لـدى 

العرب ؟ هل السبب هو اخلطوط التي رسـمها 

املستعمر ام ان االمر يتعلق بالعقيلة العربية ؟ 

 لالجابة نثبت املالحظات التالية :

 

احد اهم الفروق بني العرب من جهة وااليـرانيني واالتـراك مـن جهـة  -١ 

ثانية هو ان العرب صـنفهم الغـرب االسـتعماري والـصهيونية كعـدو 

لعدة اسباب اهمها وجود حوالي ثلثي االحتياط العاملي من الطاقة لديه 

واراضيه خصبة ،خصوصا في العراق والسودان ،وهو ما ميكن العرب مـن 

اقامة وادامة كيـان قومـي واحـد مكتـف ذاتيـا وغـني ولديـه القـدرات 

االبداعية البشرية ، ومبا ان الطاقة هي محرك القوى الدولية فـي القـرن 

العشرين واالن فان القومية العربية عدت العدو الـرئيس للغـرب وليـس 

االتراك وال االيرانيني الن الغرب كان يرى نهوضا قوميا عربيا اول مطاليبه 

حترير الثروات العربية من سيطرته ،وهـذا االمـر لـم يكـن موجـودا فـي 

حالتي تركيا واسـرائيل الـشرقية لـشحة او انعـدام املـوادر الطبيعيـة 

فيهما والضرورية جدا لدعم قيام نظام امبراطوري توسعي،والجل حتويل 

بالد فـارس الـى قـوة اقليميـة عظمـى تقمـع العـرب وتـسند الكيـان 

الصهيوني الذي تقرر اقامتـه ضـمت بريطانيـا االحـواز العربيـة اليهـا 

% مـن ثروتهـا االن ومـصادر ٨٠بنفطها وغازها واللذان يشكالن اكثر من 

مياهها فعززت الدور االقليمـي اليران،وصـارت هـي وتركيـا عـضوان فـي 

 حلف بغداد .

 

وهذه العضوية في املعسكر االستعماري كانت عضوية دولة واحـدة  -٢

 ٢٢تخضع لقيادة واحدة بعكس العرب الذين كانوا دوال وصل عددها الى 

دولة !!! وكانوا خاضـعني لالسـتعمار. والهـدف الـستراتيجي لالطـراف 

الثالثة ( العرب والفرس والترك ) كان مختلفا فقد كان نضال الفرس من 

اجــل التوســع االقليمــي علــى حــساب العــرب طبقــا لــشعار ( احيــاء 

امبراطورية فارس ) ثم نظرية ( نشر الثـورة االسـالمية ) ،امـا بالنـسبة 

لتركيا ففيها تيارات وقادة يطالبون بضم املوصل وكركوك وحلب اليهـا 

ناهيك عـن تطلعـات احيـاء االمبراطوريـة العثمانيـة ،وهـذه االهـداف 

التوسعية الفارسية والتركية غذت املشاعر القومية في البلدين بينمـا 

العرب وضعوا لنضالهم اهدافا محـدودة ومتواضـعة وهـي االسـتقالل 

القطري والتنمية والقضاء على الفقر واالميـة ، وهـذه اهـداف قطريـة 

 تقلل من قوة الدافع القومي كما نرى في واقع العرب املعاصر .

 

في ظل حالة التخلف والتـدهور الثقـافي واالجتمـاعي واالقتـصادي -٣ 

الذي اصاب العرب بعد ضعف الدولة العباسية تراجع دورهـم فـي حـني 

تصاعد دور االتراك خصوصـا حتـت قيـادة اتـاتورك والفـرس حتـت قيـادة 

الشاهني رضا وابنـه محمـد . فـالعرب كـانوا يفتقـرون لوجـود الدولـة 

القومية الواحدة احلقيقية بعد خـضوعهم للدولـة العثمانيـة حوالـي 

خمسة قرون زاد فيه التخلف واالمية والفقر والتشرذم بعكـس االتـراك 

 والفرس اللذين كانت لهما دولة وطنية قوية نسبيا مقارنة بالعرب .

 

الشروط التي وضعها املستعمر ملستقبل العرب كانت سلبية ابتدأء -٤ 

من اتفاقية سايكس بيكو التي شرذمت العرب ومنعت الوحدة القومية 

العربية لتسهيل الهيمنة على ثروة النفط املكتـشفة حـديثا ، بينمـا 

ظهر وعد بلفور لدعم الصهيونية التي اختارت فلسطني وطنـا لغربـاء 

عن املنطقة ، وما سبق ادى لوضع خطـط قاسـية متنـع نهـضة العـرب 

وتوحدهم وتبقيهم ضعفاء مـشتتني لـضمان نـشوء وترسـخ الكيـان 

اليهودي في فلسطني ومواصلة السيطرة على الـوطن العربـي بثرواتـه 

وموقعه ...الخ ،وصار القاسم املشترك بني الغرب والصهيونية هو ابقـاء 

العرب متخلفني ومنع توحدهم وتقدمهم كما ظهر من خطة بنرمـان . 

هنا نالحظ الفرق اجلوهري بني االطراف الثالثة العرب واالتـراك والفـرس : 

العرب اصحاب ثروات ضخمة وماض زاخر باالجنازات احلضارية والثأرات مع 

الغرب ( احلروب الصليبية ) فاصبح بقاء هيمنته هدفا ستراجتيا بعكـس 

تركيا واسرائيل الشرقية اللتان كانتا فقيرتـان نـسبيا وكـان مـا يغـري 

الغرب بهما دورهما االقليمي في املساعدة على السيطرة الدائمة علـى 

 الوطن العربي. 

 

القومية العربية نهـضت فـي بيئـة عـداء الغـرب االسـتعماري لهـا -٥

وشارك في العداء وبدرجات مختلفة كل من اسرائيل الـشرقية وتركيـا 

في اطار ستراتيجية امريكا وهي ( احلرب بالنيابة ) ، وعداء الغرب سـببه 

احلرص على منع العرب من استعادة ثرواتهم وحتريرها وتسخيرها خلدمة 

التنمية العربيـة لالنـسان واجملتمـع وهـو هـدف حتـرري يهـدد املـصالح 

االستعمارية والصهيونية، االمر الذي حدد الوظيفة االقليمية لكل مـن 

تركيا واسرائيل الشرقية وهي دعم خطط الغرب ضد نهضة العـرب.اذا 

 ١٩٧٩الغرب لم يكن ضد اسرائيل الشرقية بعد سقوط الشاه في عـام 

بل كان يدعمها كحليف له بحكم دورها في خدمة اهم اهداف الغـرب 

والصهيونية وهو تفتيت االقطار العربية علـى اسـس طائفيـة وكانـت 

ايراجنيت مثاال واحدا فقط يثبت ذلك تبعتها عملية تسليم العراق لهـا 

من قبل امريكا، بينما كان العـرب فـي حالـة نـضال مـن اجـل التحـرر 

الوطني وهـو مـا كـان الغـرب مينعـه كمـا حـصل فـي مـصر والعـراق 

 وغيرهما .

 

تركيا واسرائيل الـشرقية تتـشكالن مـن قوميـات متعـددة بعكـس -٦

العرب الذين شكلوا امة واحـدة وهويـة قوميـة واحـدة ولكـن املفارقـة 

كانت ان لدى االتراك والفرس دولة واحدة قوية نسبيا رغم انهما تضمان 

تركيبــات قوميــة متعــددة الغــت احــد اهــم شــروط الهويــة القوميــة 

الواضحة وهو وجود قومية رئيسة ومعها اقليات ،ففي تركيـا القوميـة 

مليـون كـردي بينمـا فـي اسـرائيل  ١٨الكردية يصل عددها الى حوالي 

الشرقية يصل عددها الى اكثر من ثمانية ماليني،اضافة لوجود قوميـات 

اخرى كالقومية العربية والبلوشية واالذرية ..الخ وهو ما جعل القوميـة 

% من عدد سكان اسـرائيل الـشرقية . والخفـاء ٣٠الفارسية التزيد عن 

ــشاه القومــي  ــة للتوســعية الفارســية اســقط ال الطبيعــة القومي

الفارسي الرسمي ونصب خميني ونظام املاللي وهو نظام فارسي قومي 

اجلوهر لكنه اراد التخفي خلـف الـدين البعـاد شـبهة الـدافع القومـي 

الفارسي وتضليل بعض العرب واملسلمني بينما اختارت تركيا العثمنـة 

 الخفاء الطابع القومي التركي .

 

اما العرب فهم شعب واحـد بينهـم اقليـات اكبرهـا التتجـاوز الثالثـة 

وهذا الواقع يجعل العـرب فـي احلالـة الطبيعيـة  ١٩٩١ماليني قبل عام 

السابقة للتغييرات السكانية املتعمـدة فـي يتمتعـون بهويـة قوميـة 

عربية واحدة واضحة وانسجام املكونات البشرية ثقافيا ولغويا وتاريخيا 

ونفــسيا ودينيــا ،وعــدم وجــود خلــل فــي تركيــب االمــة ، ولهــذا رأينــا 

الصهيونية واطراف غربية تعمـل علـى احيـاء هويـات فرعيـة سـابقة 

للقومية وبث دعايات تنمي روح العداء للعرب لدى اقليات ...الخ . العـرب 

مجزأون بقرار استعماري غربي ومحـرم عليهـم التوحـد وحتقيـق تقـدم 

حقيقي.فالصراع واضح بني مشروع نهضة قوميـة عربيـة وبـني الغـرب 

والصهيونية اللذان يريدان منعها بينمـا النهـضة التركيـة او االيرانيـة 

دعمت من الغرب واقيمـت للبلـدين صـالت بالـصهيونية واخرهـا غـزو 

اسرائيل الشرقية للعراق وسوريا واليمن ولبنان وتركهـا تـدمرها بدعـم 

 غربي وصهيوني لم يعد سرا .

 

وفي هذه البيئة كانت النزعتان القوميتان التركية والفارسية قويتان  -٧

وكان العرب عدوهما الرئيس وهو ماجعل العرب يناضلون ضد قوى دولية 

 واقليمية في ظل اختالل توازن القوى لصالح مناهضي العرب .

 

وعندما احتدم الصراع بني حركـة التحـرر الوطـني العربيـة والغـرب -٨

االستعماري والصهيونية وكيانها في فلـسطني احملتلـة بعـد النهـضة 

القومية في اخلمسينيات بعد ظهور عبدالناصر وتوحد مصر وسوريا زاد 

الغرب عداءه للعرب ونفذ خططا عدائية شرسة ضـدهم منهـا فـصل 

سوريا عن مصر واشعال احلروب واالزمـات ضـد حركـة التحـرر العربيـة 

،وكانت تركيا واسرائيل الشرقية العبان اساسيان في تلك احلـرب حيـث 

 وقفتا مع الغرب والصهيونية ضد العرب .

 

وهذا االصطفاف هو الذي رسم مـسار كافـة التطـورات فـي القـرن  -٩

املاضي وهذا القرن حتى وان حدثت تغيرات غير جوهريـة الن اجلوهـر هـو 

بقاء الصراع الرئيس بني العرب وحركتهم الوطنيـة التحرريـة فـي كـل 

قطــر ونــضالهم القومــي علــى املــستوى العربــي وبــني قــوى الغــرب 

االستعماري والصهيونية ومعهما تركيا واسرائيل الشرقية حـتى بعـد 

اسقاط الشاه حيث صارت االخيرة اكـثر عـداء للعـرب وجنحـت بفـضل 

الدعم الغربي الصهيوني في احـداث انقـالب سـتراتيجي خطـير نقـل 

املنطقة من الصراع االصلي والطبيعي بني حركة التحـرر العربـي وبـني 

الغرب االستعماري والصهيونية الى الصراعات الطائفية واالثنية التـي 

 زادت ازمات العرب وحولتها الى كوارث .

 

وما ان تفشت الطائفية واالثنية في االقطار العربية وبـدعم غربـي  -١٠

صهيوني ولعبت اسرائيل الشرقية الدور االكثر خطورة فيه حتى انتقل 

العرب من حالة الهجوم في عهدي عبدالناصر فـي مـصر والبعـث فـي 

ــة  ــة والعرقي ــد حجــم الفقاعــات الطائفي ــتراجع وتزاي ــى ال العــراق ال

والقطرية،وهكاذا تراجعت الهوية القومية العربية وانغمس العرب كـل 

في قطره يدافع عن هويته القطرية !وفي حاالت العراق وسـوريا واليمـن 

وليبيا صار الدفاع عن النفس والعائلة واحمللة ...الخ اسبق من الدفاع عن 

الوطنية والقومية لدى كتل ضخمة وهذا امر طبيعي فعندما يتعـرض 

االنسان للموت فان مطلب احملافظـة علـى وجـوده الفـردي يـصبح هـو 

 املتحكم.

 

وفي ضوء ما تقدم فان قوة النزعة القومية في تركيا واسرائيل الشرقية 

ناجم عن توحدهما املسبق في دولة واحدة وحتت قيـادة واحـدة وترسـخ 

كيان الدولة والتثقيف املتواصل باسم االمة الفارسية او االمة التركيـة 

الجيال كثيرة مقابل تثقيف قطري او محلي في اقطـار عربيـة فرضـته 

حالة التجزئة ومواجهة الكوارث فتراجعت االولويات. فالـسبب الرئيـس 

في تراجع احلماس القومي العربـي ليـس العقليـة العربيـة كمـا يـروج 

الغرب والصهيونية وادواتهما،بل اخلطط الغربية والـصهيونية والنزعـة 

القومية الفارسية التي اعتبرت القوميـة العربيـة هـي العـدو االخطـر 

الواجب تدميره اوال بكافة الطرق .بقيت تركيـا واسـرائيل الـشرقية بـال 

صــراعات رئيــسة مــع الغــرب والــصهيونية والــصراع ان وقــع اليتجــاوز 

القضايا الفرعية كالتسابق من اجل الغنائم والنفوذ بدليل انه لم تقـع 

حرب بني امريكا واسرائيل الغربية وبني اسرائيل الـشرقية طـوال اربعـة 

عقود من تبادل التهديدات وحصل العكـس وهـو تعـاون هـذه االطـراف 

 الثالثة ضد العرب خصوصا في العراق وسوريا واليمن .

 

التساؤل املهم هو:لم كانت القوميـة العربيـة اكـثر قـوة مـن الـدعوة 

القومية الفارسية والدعوة العثمانية فـي اخلمـسينيات وحـتى نهايـة 

السبعينيات وهو تـاريخ وصـول خميـني للحكم؟وكيـف انقلـب احلـال 

وتراجعت املشاعر القومية لدى البعض؟هل حـصل ذلـك عفويـا ام انـه 

نتاج تنفيذ خطط غربية وصهيونية واقليمية وضعت العرب على حافة 

 املوت فاختار بعضهم البقاء حتى ولو بالتخلي عن الهوية القومية ؟



 

 

”R 

بيان  اجلبهة الوطنية العراقية حول تداعيات الوضع العريب وتسارع السقوط يف وحول التطبيع مع العدو 
 الصهيوين

 
 يا ابناء أمتنا العربية اجمليدة

لم يعد خافيا على أحد من أبناء شـعبنا العربـي، بـشتى اقطـارهم، ان الـصهيونية العامليـة وحلفاءهـا فـي 
املنطقة والعالم، جنحت حني نفذت على مدى عقود ماتريده دولـة الكيـان الـصهيوني فـي محاوالتهـا فـرض 
مخططات استراتيجية متواصلة لتدمير بنيات النظام العربـي، وتفكيـك دولـه بلـدا بلـدا، والتوغـل املنظـم 
والفاعل في مهمات اسقاط وتوريط تلك االنظمة العربية الهشة ، مشرقا ومغربا، اليقاعها في شراك وقبـول 
التطبيع السياسي واالقتصادي، وحتى االجتماعي، فبعد فرض القـوة العـسكرية واكتـساب التكنولوجيـات 
احلربية املتطورة واستغالل فوارق الكفة العسكرية لصالح العدو، واعتماد طرق التـآمر اخلبيـث، فرضـت علـى 
العرب من خالل خضوع الشقيقة مصر لقبول وتوقيع اتفاقيات كمب ديفيد وبعدها تبعتها دول عربية أخـرى، 
وبدرجات متفاوتة وصلت في حاالت منها في قبول التعامل املباشر او بالوكالة مـع دولـة الكيـان الـصهيوني، 

 وحتى االعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه دون حرج.
 

وقد القت تلك االنتكاسات في بعض دول النظام العربي رفض وغضب شعبي عارم في عموم الـوطن العربـي، 
متسكا من اجلماهير بعدالة القضية الفلسطينية، ورفضا لوجود الكيـان االسـتيطاني الـصهيوني الغاصـب 

 على االرض العربية احملتلة .
 

الغربي بقيادة الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا قد دعمت ذلـك اخملطـط  -واذا كانت دول التحالف الصهيوني 
، فانها استهدفت وعلى مدى سبعة عقود دوال عربيـة بوسـائل  ١٩٤٨الصهيوني منذ قيام الكيان الصهيوني 

عدة الضعاف مقاومتها الوطنية والقومية والجبارها على قبول مترير املشاريع لصالح دولة الكيان الـصهيوني 
التوسعية في املشرق العربي، فتم دعم دولة الكيان الصهيوني في حروبها علـى العـرب وخاصـة دول الطـوق 
الفلسطيني، ونال احلقد والتخريب واالستهداف دوال اخرى كالعراق وصوال الـى شـن احلـرب والغـزو واالحتـالل 
للعراق كرأس حربة عربية مجربة في مقاومة الكيـان الـصهيوني وعمالئـه فـي املنطقـة، بعـدها مت الـشروع 
الفعلي بزج بلدان أخرى في ظـروف االنـشغال باالرهـاب واالحـتراب الـداخلي والعمـل علـى حتطيـم كيانـات 
وسلطات الدولة القطرية في اكثر من بلد ونظام عربي الشـغال جمـاهير االمـة العربيـة املـسحوقة بحـروب 
أهلية دامية واشاعة انقسامات طائفية والسعي بكل الوسائل الى جتزئة كـل قطـر عربـي، بخلـق كانتونـات 
وكيانات احلكم االصغرية الضعيفة، متهيدا لتنفيذ صفقة القرن التي يعـد لهـا االمريكيـون وحلفـائهم فـي 
تقسيم املقسم وجتزئة اجملزء لكـي يحتـل الكيـان الـصهيوني دوره املؤهـل لـه فـي رسـم سياسـات وحتديـد 
مستقبل أكثر من بلد عربي، خاصة بعد تراجع دورالقـوى الوطنيـة والقوميـة العربيـة الفاعلـة، وبـروز حالـة 

 عجزها الكلي في قيادة بلدانها باستقاللية عن النفوذ واالمالءات اخلارجية.
 

الذي انضج الظروف املالئمة خلروج ممارسات وسياسات التطبيع مع العـدو  ٢٠٠٣وبعد التدهور الكبير منذ عام 
الصهيوني من حاالته السرية الى العلنية، وصار العمل على املكشوف، حـتى صـار علـم الكيـان الـصهيوني 
وبعثاته متواجدا علنا في اكثر من ساحة وعاصمة عربيـة، يتبعـه تطبيـع متـسارع مبختلـف االشـكال حتـت 
واجهات منها، رياضية وفنية وجتارية ، حيث بدأت تلك املمارسات اخملجلة تخرج الى االعـالم واالعـالن الرسـمي 
في ممارسات مقصودة تستهدف اذالل جمهور الشارع العربي، وبوسائل شـتى لكـسر روح املقاومـة والـصمود 

 واضعاف الرفض لهذا الكيان املنبوذ .
 

وهكذا ومبحاوالت مستمرة من لدن اخملططني ، وبتواطؤ عدد من االنظمة العربية وصـل األمـر الـى قبـول هـذا 
التطبيع الـذي توجتـه بـاالمس اخلميـس زيـارة اجملـرم بنيـامني نتانيـاهو رئيـس حكومـة الكيـان الـصهيوني 

الى سلطنة عمان في زيارة علنية ورسمية لم تفاجئ اجلميع ملـا تـسرب قبلهـا مـن تعـاون بـات  ٢٥/١٠/٢٠١٨

 مفضوحا.
وفي حني كان علم الكيان الصهيوني يستعرض في ساحات رياضية ومهرجانات فنية وصفقات جتارية في عدد 
من العواصم واملدن العربية وسط سكوت مطبق وحالة تفرج ال مبالية، سبقتها منذ فـترات قريبـة عمليـات 
واجتياحات عسكرية وقصف جوي وصاروخي الراضي وعواصم ومنشئات عربية في سوريا الشقيقة وبسكوت 

 عربي وتواطؤ دولي تام .
 

وبغياب اجلامعة العربية بكل اجهزتها وانظمة دولها عن املشهد السياسـي واالسـتراتيجي وهـي املنـشغلة 
بشراسة في قمع شعوبها وحكوماتها باتت متواطئة أصال مع مـا يجـري مـن خـالل ممارسـات تـسجل علـى 
سلطاتها في ما يجري من عدوان وتآمر من قبل دولة الكيان الصهيوني وحلفائهـا فـي املنطقـة ؛ حيـث يتـم 
تغييب ارادة الشارع العربي، والهاءه مبحن ومآسـي دمويـة واجتماعيـة ؛ ال تقـل عـن كـوارث وممارسـات الغـدر 
الصهيوني القائمة على ارض فلسطني العربية والذي يتجسد في تهجير سكان مدن عربية بكاملهـا وعـودة 
سمسرة شراء وبيع االراضي العربية في أكثر من قطر عربي لصالح اليهـود وتبريـر تواجـدهم وعـودتهم الـى 
بعض االقطار ، وباسـتكمال اسـتالب واغتـصاب القـدس الـشريف واعالنهـا عاصـمة ابديـة لدولـة الكيـان 

 الصهيوني ، وتصاعد فرص االستثمارات املالية واالقتصادية الصهيونية في عموم الوطن العربي.
 

ان اجلبهة الوطنية العراقية، اذ تستنكر قبول مثل هذا التطبيع اخملزي، مع الكيان الصهيوني، ترفـضه بـشتى 
اشكاله ودرجاته، سواء كان في العلن او السر، حتمل اجلبهة الوطنية العراقيـة تلـك االنظمـة العربيـة التـي 
قادت مسارات الهزمية القومية ، وتستنكر سماحها املتصاعد واملستمر لقبول التعـاون والتعـايش مـع كيـان 

 دموي استيطاني غاصب، زرع بالقوة املسلحة واالغتصاب على ارض فلسطني العربية .
 

واالمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية اذ تدين مثل هذا التطبيع وتستنكره، تتوجه الى جماهير وشـعوب 
االمة العربية واالسالمية والى قواها احلية وتدعوها الى مواجهة هذا األمر اخلطـير والتـصدي لـه بحـزم وارادة 
ومسؤولية وطنية وقومية واسالمية وتاريخية، من خالل الشروع فورا فـي حـراك شـعبي عربـي واسـع يفـك 
القيود عن حرية جماهير الشعب العربي و يتجسد حاال في تساند وحتالف احرار االمة في عموم اقطار الوطـن 
العربي للوقوف ضد هذا االنهيار الكبير امام محاوالت ومخططات الكيان الـصهيوني الغاصـب ومخططـات 
الدول الداعمة له وفي مقدمتها نظام طهران الداعم لكافة امليلشيات االرهابيـة فـي الـدول العربيـة خلدمـة 
مشروع الصهيونية العاملي وكذلك لتنفيذ صفقة القرن التي متهد لتنفيذها هـذه االيـام ادارة دونالـد ترامـب 

 وبدعم من احملافل الصهيونية املعادية لطموحات العرب وحتررهم.
 

ان اجلبهة الوطنية العراقية ترى ان الشروع باجناز جبهة القوى الشعبية وبناءها على مـستوى الـوطن العربـي 
يتكامل في الوقت نفسه مع اجناز وبناء حتالفات القوى الوطنية احلية على مستوى كل قطر عربـي، وسـيكون 
ذلك كفيال النطالق حركة حترر وطني وقومي عربية توقف هذه الهجمـة وتـصد عوامـل االنهيـار وتعـري كـل 

 االنظمة الفاسدة ومن يقف وراءها التي تكرس وتدعم مثل هذا التطبيع.
 

ان ثقتنا تتجدد في قوة امتنا احلية ومبادرات قواها الوطنية والقومية وباالسـتفادة مـن دروس الـصراع العربـي 
الصهيوني والتزود الواعي من خبرة شعوبنا فـي مواجهـة انظمـة اخليانـة واالسـتبداد الـتي مهـدت لنجـاح 

 مخططات التطبيع هذه وفرضها كامر واقع على شعوب هذه االمة الصابرة.
 

 وان غدا لناظره قريب.
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 النضال ضد تزوير االنتخابات
 واملامطلة والتسويف ضد ابناء شعبنا الصابر
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العناصر العميلة للحكومة يتهم بعـضهم البعـض االخـر بتزويـر مـا تـسمى  
االنتخابات التي جرت في الثـاني عـشر مـن شـهر مـايس املاضـي حيـث يتهـم 
اخلاسرون من يسمون انفـسهم الفـائزين بتزويـر االنتخابـات والـى االن يتواصـل 
الصراع بني اطـراف احلكومـة العميلـة فـي املماطلـة والتـسويف مبـا يـسمونه 
تشكيل احلكومة وهذه املماطلة والتسويف تتجه لالضرار باملـصالح االساسـية 
البناء شعبنا العراقي وطموحاتهم املـشروعة .... هـذه الطموحـات الـتي يتآمـر 
عليها اخلونة واملتآمرون والسراق واللصوص جهاراً نهاراً غير عابئني بسوة غـضب 
الشعب العراقي االتية بقوة كموج الرياح العاتية العاصفة التي ال تبقي وال تـذر 
من الكافرين ديارا اي من اخلونة والعمالء والسراق واللصوص امللعونني بلعنـة اهللا 

 والناس الى يوم الدين ...
ذلك ان سورة غضب الشعب العراقـي العـادل سـتحرق منهـم كـل بنـان وجتبـر 
جباههم وجنوبهم وظهورهم ...وهكذا حتل عليهم لعنة اهللا والتاريخ والـشعب 

 واالمة ويبؤون باخلسران املبني واخلذالن الفاضح .
 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلٍب ينقلبون.

 والى جهنم وبئس املصير.

 ماليني طن من األنقاض تغرق املوصل ٨أكثر من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أقر مجلس محافظة نينوى، اليوم االحد، بوجود اكثر مـن ثمانيـة 
ماليني طن من االنقاض في احملافظة وخاصة فـي الـساحل االميـن 
غربي املوصل ، مبينا أن مؤمتر الكويت كان ينبغي له ان ميول نينوى 
من أجل االعمار، اال انه حتول الى مؤمتـر اسـتثماري، كـان االفـضل 

 للعراق ان ينسحب منه.
  
في تصريح صحفي ، ”  خلف احلديدي“وقال عضو مجلس احملافظة  

نينوى الحتتاج الى الوقـت بـل الـى القـرار اجلـاد والـسريع مـن “إن 
احلكومة االحتادية الطالق موازنة احملافظة، حيـث مت تـشكيل جلنـة 

 ”.لهذا الغرض، من احلكومة املركزية
مليـار  ١٥اللجنة احلكومية املشكلة رصـدت مبلـغ “واضاف ، ان   

دينار لرفع االنقاض، وكتاب مباشرتها مضى عليه اكثر مـن شـهر 
مليار دينار، لـم  ١٨٠ونصف، كما ان مبالغ دعم االستقرار البالغة 

تسلم الى احملافظة باالضافة الى ان اللجنة لم تباشر عملها فـي 
 ”.احملافظة

  
نينوى تعاني من وجود اكثر من ثمانية ماليني طن مـن “واوضح ان  

االنقاض، اغلبها موجودة في الساحل االمين وخاصـة فـي املدينـة 
القدمية، اذ تعمل احلكومة احمللية على ازالـت االنقـاض مـن خـالل 

آلية قبل دخول داعـش  ٢٥٠٠آلية متوفرة بعد ان كانت هناك  ١٠٠
االرهابي، كما ان هناك تسعة وحدات ادارية في نينـوى لـم يعمـر 

 ”.فيها اي مشروع حيوي وحتتاج الى بنى حتتية
  
مؤمتــر الكويــت العمــار نينــوى حتــول الــى مؤمتــر “ولفــت إلــى أن  

استثماري، حيث رصدت فيه ماليني الدوالرات العمار نينـوى ولكـن 
الى اليوم لم تتسلم احملافظة اي مبلغ من املبالغ التي رصدت لها، 
اذ كان االفضل للعراق االنسحاب من هذا املؤمتر، بعـد حتولـه الـى 

 ”.مؤمتر استثماري
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 حســـاب الشعـــــب
رهن وزير النفط جبار لعيبي نفط جنوب العراق لشركة موتيك االمريكية حيث مت االتفاق مع شركة اميركية اخرى بشروط ولكـن انهيـار اسـعار  ۞

لتتولـى املـشروع العمـالق ومت ربـط  ٢٠١٥النفط ادى الى توقف املشروع والغاء العقد اجلديد وهنا عادت اكسون مودل من جديد بشكل مفاجئ عام 
مـن هذه املرحلة بتطوير حقل نهر عمر وارطاوي وعند خروج وزير النفط السابق ورئيس الوزراء املكلف حاليا بتـشكيل احلكومـة عـادل عبـد املهـدي 

 منصبه جاء جبارر لعيبي ليكون وزير النفط وعضو مجلس النواب ومدير شركة نفط اجلنوب في تعديل وزاري .
 

كشفت وثائق صادرة عن مكتب املفتش العام عن تورط وزيرة الصحة عديلة حمود ومكتبها بسرقة اكثر من ثمانية مليـارات دينـار عـبر اسـماء  ۞

ان عناصر حمايات وهمية وصرف مبلغ كبير لنادي الصحة الرياضي املغلق وفق قرار لوزارة الشباب والرياضة ونشرت معـه الوثيقـة الـتي تـشير الـى 
قبـل  مـن وزيرة الصحة هي رئيسة النادي وان امني سر النادي زيد شاكر وهو هارب حالياً لصدور امر قبض وتشير الوثيقة الى ان افـادة الوزيـرة دونـت

 اللجنة التحقيقية عن طريق رئيس الوزراء ولم تتخذ اي اجراء من قبل رئيس الوزراء.
 

نشأ بسب عدم امتالكه مطاراً الستقبال تلك الطائرات وجليهـا الـى العـراق املاربع وعشرون طائرة تدريب اشتراها العراق من كوريا اجلنوبية ودفع مبالغها كامالً لكنه استمر بدفع مليار دوالر شهريا كأيجار في بلد  ۞

ائرات ويتضمن تدريب الطيارين ايضا والدعم اللوجـستي وغيرهـا ضـمن الطفي حني بقي املطار املقرر الستقبالها حبراً على ورق فقط وجرت مفاوضات على صفقة الطائرات الكورية اجلنوبية وبدأ العراق بتسديد عقد 
 ريا.شه سقف مالي يصل الى مليار دوالر وكان تلكؤ في قضية املطار حال دون تسليمها في موعدها وادى الى دفع غرامات تأخيرية تقدر مبليون دوالر

 

ضبط ما اعتبر اكبر عملية لتهريب املنتوجات النفطيـة فـي  عن قامت عائلة ببناء املساجد بتهريب النفط بدعم مسؤولني وجهات حكومية متنفذة وقد اعلنت مديرية الشؤون الداخلية واالمن في شرطة الطاقة ۞

 احملافظة وان املهربني يتعمدون الى وضع عدادات خاصة على جهاز ربح النفط صادرة عن وزارة النفط ببهدف االفالت من نقاط التفتيش.
 

د هذه السيارات بعد تاريخ ليتم استيراد السيارات من قبل شـركته يراشقيق وزير مينع العراقيني من استيراد السيارات الهونداي ويحتكر لنفسه فقط وقام بتبليغ ابناء الشعب العراقي بانه سيتم منعهم من است ۞

 حصرا ..
 

 وهكذا هي السرقات وربحها الوفير .

 أصــــــالـــــة البعــــــــــــث 
]‚fÃÖ]†ñ^m
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أصطالحآ هي األبتكار واألبتعـاد عـن املنـاقج املطروقـة واألراء الـشائعة واجلـاهزة -لغة  هي جودة الرأي وأحكامه واألصالة -األصالة 

واملنبثقة من جتارب األخرين وهي على مستوى األمة تعني األبتعاد عن خطى األخرين وأستنساخ أرائهم وأستنباط احللول ملـشاكلها 
مستندة الى موروثها الثقافي والى أمكاناتها الذاتية وعلى ضوء واقعها ومن ظروفها وحني نقول ان حزب البعث العربي االشـتراكي 
حزب أصيل.. فالنه لم يستنبط مبادئه اال من حاجات األمة وجتاربها ولم يسقط في متاهة املبادئ الدوليـة اجلـاهزة املوضـوعة علـى 

 اساس جتارب شعوب اخرى .
 

 كذلك فأن احلزب اصيل النه جتاوز اساليب النضال السائدة وبنى هيكله التنظيمي وطرائق عمله بناء فريدآ لم يسبقه اليه أحد .
ثورة أصيلة  النها شقت طريقهـا معتمـدة علـى مبـادئ واضـحة  ١٩٦٨متوز عام  ٣٠/  ١٧وعندما نقول ان ثورة البعث الى فجرها في 

نابعة من ظروف الشعب ومعاناته في كل تفصيالت حياته ومستخدمة الـشعب نفـسه كـأداة فـي التغيـير وسـالكة دروبـآ غيـر 
مطروقة معتمدة على عقلها املركزي وتصوراتها الذاتية .والزالت منجزاتها قائمة في أذهان الشعب العراقـي والعربـي حـتى يومنـا 

 هذا .
وينبغي التفريق بني احزاب سياسية وأحزاب سطحية تنشئ نتيجة حدث طـارئ او مـصلحة محـدودة او رغبـة أنيـة جملموعـة مـن 
االشخاص وبني أحزاب اصيلة تولد كاستجابة لواقع اجتماعي في مرحلة تاريخية معينة استجابآ لتطلـع األمـة فـي جتـاوز أزمتهـا 
احلضارية وعوامل السلب في حياتها وتلبية لتطلعاتها وحلاجتها للتغيير الشامل جند أن النوع األول من األحزاب السياسـية يرتبـط 
ظهوره بوجود أشخاص معينني او فئة محدودة العدد أو بأحداث وعوامل ليست بعيدة الغور فـي صـنع احليـاة وغالبـآ مـاتزول هـذه 

 األحزاب بزوال األشخاص أو بتغيير مواقفهم أو بزوال الظرف الطارئ .
 

أما األحزاب األصيلة فترتبط بوجود اجلماهير التي تعبر عن مصاحلها وبالـسياق العـام للتطـور األجتمـاعي ولـذلك فـأن أسـتمرارها 
اليتوقف على أمزجة بعض االشخاص أو ميولهم او أفكارهم واليتوقف أيظآ على حدث سياسي عـابر وأمنـا يـرتبط مبراحـل التحـول 
لألمة حلقبة تاريخية قد متتد عشرات أو مئات السنني ويتصل أتصاآل وثيقآ بالتحوالت االجتماعية الشاملة ومبقدار ماتكون االحـزاب 

 السياسية األصيلة تعبيرآ عن صيرورة األمة فأنها في الوقت عينه عامل حاسم في هذه الصيرورة .
 

ومن البديهي أن حزبآ كحزب البعث العربي االشتراكي لم يكن حزبآ مصطنعآ او سطحيآ جاء نتيجة ملوقف سياسي عابر او لرغبـة 
لدى فئة معينه في ولوج مضمار العمل السياسي او ملصلحة فئويـة محـدودة ومـع أن كـل االحـزاب تنـشئ مـن افكـار يتداولهـا 

 اشخاص معينون ثم تتحول الى سياق تنظيمي يحمل هذه األفكار .
 

اال ان مامييز احلركات السياسية االصيلة كونها تعبر عن سياق تاريخي موضوعي فوجودها اليتوقف كليآ على دور االشخاص بالرغـم 
ان لالفراد دورآ هامآ في تبلورها كما أنها التعبر عن مصالح ضيقة وأنية طارئة ووجود االفراد فيها مرتبط بصيغ تنظيميـة تعـبر عـن 

 أصالة فكرتها .
 

وعندما بدأت افكار حزب البعث العربي االشتراكي تظهر للوجود في بداية االربعينات كانت تعبر عن حاجة األمة ملثـل هـذه األفكـار 
 واستعدادها لقبولها واستجابتها لطموحها .

 حمافظ البرصة يتعاقد مع رشكة ( ومهية ) لتجهيز املحافظة بمواد معاجلة املياه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كشف مصدر مطلع في محافظة البصرة ،اليـوم الـسبت، عـن تعاقـد محافـظ 
مع شركة وهمية لتجهيز احملافظة مبواد معاجلـة امليـاه، ”  اسعد العيداني“البصرة 

 على خلفية االزمة االخيرة التي تشهدها احملافظة بسبب شحة املياه .
 

محافظ البصرة اسعد العيداني تعاقد عبر شريك له مع شـركة ”  وذكر املصدر أن 
(TEW)  والتي ادعى انها شركة منـساوية ومقرهـا فـي النمـسا، إال أنهـا شـركة ،

وهمية لتجهيز احملافظة مبواد معاجلة املياه ، الفتا الى ان هذه الشركة غير موجودة 
 فعال على ارض الواقع .

 
وأشار الى ان هذه الشركة التي تدعي انها شركة منساوية لكن ال يوجد اي مكتب 
او اسم معروف لها في النمسا، حيث قام وفد من احملافظة بزيارة النمسا والسؤال 
عن هذه الشركة وطلب من اصحابها ان يدلوا الوفد علـى مكتـب حقيقـي فلـم 

 يعثر على أي مقر او مكان للشركة في النمسا.
 

الشركة تقوم بارغـام املقـاولني علـى شـراء املـضخات واملعـدات ”  وبني املصدر ،ان 
السيئة ذات املناشئ الرديئة منها وكـذلك تـصمم الوحـدات اجملمعـة وخصوصـا 

 الوحدات العمودية والتي ال تعمل في بيئة املياه العراقية.



 

 

”T 

 التجاهل األمريكي ألهوال العراق
 
Ñ]†ÃÖ]àÚêe†Âêμ^Ò_KŒ^fÂ°Š£]‚fÂÜ¾^ÒJJ_

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
القراءة املتأنية خلطاب الرئيس األمريكـي أمـام األمم املتحـدة فـي دورتهـا 
املنعقدة قبل أيام فضح السياسة األمريكية جتاه العراق التي متيـل إلـى 
جتاهل وجوده كدولـة مـستقلة، علـى أمريكـا التزامـات قانونيـة جتاهـه 
كدولة احتالل، وامليل نحو إلقاء العراق جانبا وعدم حتمل وزر ثقله املتكون 
من ملفات جرائم لها أول وليس لها آخر والغارق في فوضـى عارمـة مـن 
الفساد اإلداري واملالي والسياسي واألخالقي والسابح في برك مـن التيـه 

 والضياع والتفتت على كل األصعدة.
 

وواضح أن االهتمام األمريكي منصب على دول وشـؤون أخـرى ليـس مـن 
ــة  ــسؤولية القانوني ــون امل ــان يتحمل ــم أن األمريك ــراق رغ ــمنها الع ض
واألخالقية أمام العالم كله في ما يزهق من أرواح وما يـضيع مـن ثـروات، 
ويبدو أنهم اكتفوا مبا يحصلون عليه مـن مـوارد مـن ثـروات العـراق ومـا 
يتحكمون به من رأس هرم الفوضـى االحتالليـة الـتي يخوضـها اجلانـب 
اإليرانــي وجوقــة قــردة العمليــة السياســية مــن الــسفلة واملنحطــني 
اللصوص اجلواسيس الذين حتتقرهم أمريكا نفسها أكثر ما حتتقر ذاتهـا 

 اجملرمة العدوانية الغبية.

اخلطاب األمريكي في األمم املتحدة تعمد إهمـال العـراق لإليحـاء مبـا هـو 
 مناقض للواقع ومجريات األحداث التي هي كارثية في كل تفاصيلها.

 
 جتاهل غبي ال يحقق لترامب وال حدا أدنى من غاياته االفتراضية :

 

األمريكان يحاولون اإليحـاء بعـدم مـسؤوليتهم عـن الفـشل املريـع   ۞
ولم تتمكن من توفـير أي  ٢٠٠٣للهياكل اخلاوية التي صنعوها منذ سنة 

 مرام من مرامات الدولة بدءا من االمن واألمان وانتهاء باخلدمات البلدية.
 فشل عرض ويعرض العراق والعراقيني إلى الفناء.

 

األمريكان يهملون التطرق إلى العـراق كدولـة ويهربـون إلـى إدانـات   ۞
خاوية ال تغني وال تسمن إليران ملا تقترفه من آثام وجرائم وكوارث ما كـان 

 لها أن تقوم بها لوال التمكني األمريكي.
 

واألمريكان هنا ميسكون النتيجة ويهملون جاهدين املسبب الـذي أوصـل 
إليها، وهذا سلوك سلبي وإجرامي يخطئ ترامب إن ظن أنـه ميـرره علـى 

 عقول العالم.
 

كما أخطأ العالم كله حني سمع إبراهيم اجلعفري وهـو يهـذي مثـل أي 
خرف عن صلة بغداد بالتاريخ وبأحد رموزه وهو سرجون األكدي الذي عاش 

 الف عام. ٣٠٠٠قبل بناء بغداد ب 
 فاملغالطات ال تعيش طويال أمام حركة التاريخ.

األمريكان يحاولون حتميل موظفيهم الذين تعاقدوا معهم قبل وبعد   ۞
الغزو مسؤوليات ضياع ترليونـات الـدوالرات تكفـي لبنـاء دولـة عراقيـة 
كاملة حديثة فيها مصانع ومزارع وطرق سريعة واتصاالت راقية وشـعب 

 مرفه.
 

ويعتقد ترامب أن هذا االنحراف عن مسارات الضوء كفيل بتعمية أبـصار 
 العالم وحجر أدمغة البشر في جماجمها.

 
اهتــم ترامــب بــإيران والــصني والكــوريتني وروســيا وتركيــا فــي إشــارات 
ألهميتها في األحداث العاملية وخطورتها في قادم األيام، غـير أنـه أغفـل 
العراق وكأن العراق الذي غزوه واحتلوه وسلطوا عليه وحوش الغاب  ينـام 
على وسادة من حرير كمثل السويد أو النمسا فـي الوقـت الـذي تتفجـر 
فيه براكني الغضب الشعبي في البصرة واجلنوب نتيجة اجلوع والعطـش 
واألمراض والفساد ويرقد ربع أهل الغربية في خيام النزوح وانعـدام اخلبـز 

 وأبسط مقومات الكرامة اإلنسانية.
 

نعم ندين ونقاوم ونقاتل االحتالل اإليراني لبالدنا.. لكننـا ال ميكـن قـط أن 
 نتجاهل اجلرمية األكبر التي اسمها أمريكا.

 تفعيل مقاطعة الكيان الصهيوين شعبيا : رضورة تارخيية
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منذ غرس الكيان الصهيوني في قلب الوطن 
العربي، قاومت جماهير األمـة العربيـة ذلـك 
اجلسد الهجني املفروض عليها بقوة الـسالح 
ونتيجـــة عقـــود طويلـــة مـــن الدســـائس 
واملؤامرات االمبريالية واالستعمارية، واتخذت 
تلك املقاومة أشكاال متنوعة أكدت جميعها 

على إجماع العرب وقناعاتهم الراسخة باستحالة القبول مبشاريع تأبيـد 
الوهن العربي واستنزاف طاقاته ونهب ثرواته وتنـصيب شـرطي أو كلـب 

 حراسة لضمان تفككه والفصل بني شطريه الشرقي والغربي. 
ورغم تتالي اخليبات العربية على امتداد الصراع العربـي الـصهيوني فـي 
أغلب مراحله، فإن اجلماهير العربية متـسكت برفـضها املبـدئي واملطلـق 
ــان  ــل الكي ــة، وظ ــدوائر االمبريالي ــصهيونية وال ــالءات ال ــصياع إلم لالن

 الصهيوني مبعث سخط شعبي عربي عارم وهدفا للمقاومة.
ولقــد عــبرت األمــة العربيــة عــن ذلــك بتبنيهــا الالمــشروط للقــضية 
الفلسطينية ودعم شـعب اجلبـارين دعمـا ال متناهيـا، وكـان ذلـك عبـر 
اشتراك مئات آالف املناضلني العرب في مواجهـة جيـش العـدو مباشـرة 
وأيضا مـن خـالل دعـم حركـات املقاومـة الفلـسطينية باعتبارهـا رأس 
النفيــضة فــي مقارعــة الــصهيونية وكيانهــا الغاصــب ســواء باملــال أو 

 بالسالح أو حتى باإليواء. 
ولم يتوقف إسناد مقاومة الـصهيونية وكيانهـا الغاصـب علـى اجملهـود 
العسكري واألعمال الفدائيـة والتـدريب وغـير ذلـك، بـل شـمل اجلوانـب 

 السياسية والفكرية والثقافية واألدبية والفنية واإلعالمية.
لكن شكّل إقدام أنور السادات على فعلته اخليانية التاريخية وجـر مـصر 
ملسلسل السالم املوهوم مع الصهاينة منعطفـا وترديـا خطـيرا عـصف 
بأحالم الكثيرين بل وشكل مفاجأة للصهاينة أنفـسهم، نظـرا ملـا ألرض 
الكنانة من ثقل قومي استراتيجي شامل فـي منظومـة األمـن القومـي 
العربي وخاصة حملورية جيـشها البطـل فيهـا، ليـشهد الـصراع العربـي 
الصهيوني انتكاسة كبرى على الصعيد العربي، فكـان بوابـة لسلـسلة 
مدوية من التنازالت العربية لصالح العدو خاصة على املستوى الرسـمي 
متثلت الحقا فيما عرف مبفاوضات السالم وهو االستسالم العربـي واقعـا، 
ثم لتعرف العالقات العربية الصهيونية نقلة ارتدادية متثلت فـي انفتـاح 
أكثر من نظام عربـي علـى الكيـان الـصهيوني سـواء بـشكل علـني أو 

 بشكل سري مخاتل.
 

ــتراف  ــدم االع ــة وع ــإن املقاوم ــه، ف ــه وفداحت ــى خطورت ــك عل ــع ذل وم
بالصهيوينة وبكيانها الغاصب لم تغادر ضمير ووجدان الـسواد األعظـم 
والغالبية العظمى من جماهير األمة العربية، وظلت معاداة الـصهيونية 
ثابتا قوميا عربيا واستحقاقا نـضاليا وكفاحيـا نهـض لـه أحـرار العـرب 
مناضلني وطالئعيني ومثقفني ومبدعني، كما لم ينخدع فريـق مهـم مـن 
النظام الرسمي العربـي بالتـسويقات االستعراضـية للفوائـد املزعومـة 
لالعتراف بالكيان الـصهيوني وعلـى رأسـهم نظـام البعـث فـي العـراق 

 وبدرجة أقل أنظمة اليمن وليبيا قبل الغزو.
وأمام فشلها الذريع في اختراق الوعي العربـي وسـيما الـشعبي الثـوري 
واملتمسك بالثوابت العربية، ظلت الصهيونية والـدوائر االمبرياليـة حتـث 
اخلطى النتزاع اعتراف عربي واسع يثبت الكيان الصهيوني ويفتح له اجملال 

 ٢٠٠٣على مصراعيه في البيئة العربية. ومثّل غـزو العـراق الظـالم عـام 

وحصاره قبل ذلك وضربه على حلقـات متتابعـة منـذ العـدوان اإلرهابـي 
اإليراني اخلميني عليـه فـي ثمانينـات القـرن العـشرين الفرصـة املثلـى 
لتحقيق خرق استراتيجي صـهيوني غـير مـسبوق فـي الـصراع العربـي 
الصهيوني برمته قلب جميع األوضاع وكاد يغـير كـل املفـاهيم وأوشـك 
على نسف اإلرث العربي املشرق في رفض الصهيونية والتعامل معها من 
خارج بوابة العداء القائم املفتوح واملداومة عليه مهما غلت التـضحيات 

 أو طال األمد.
 

، شهد الصراع العربي الصهيوني تراجعا متزايدا علـى جميـع ٢٠٠٣ومنذ 
املستويات، فلقد خبا وهج االلتفـاف اجلمـاهيري الـشعبي العربـي حـول 
فلسطني ومعاناتها جراء تصاعد نسق السياسات اإلرهابية الـصهيونية 
بشكل جنوني، وأمسى التفاعل مع رعونة الـصهاينة باهتـا أو مقـصورا 

من أجل اإلبقـاء علـى  -رغم ما أصابها  -على قلة طالئعية الزالت تكابد 
جذوة املقاومة متقدة رغم التشويش املمنهج واإلرباك والتشويه املتعمد 
الذي متارسه إيران حليفة الصهيونية تاريخيا، ورغم ما يردده ذيولها قصد 
خلط األوراق وتلهية األمة وتنفير اجلماهير من التمـسك بخيـار املقاومـة 
سالحا اسـتراتيجيا لهـا ضـد جميـع أعـدائها سـواء كـانوا صـهاينة أو 

 امبرياليني أو إيرانيني فرس أو غيرهم.
 

أزيحت إذن بعد إسقاط النظام الوطني في العراق إحـدى أهـم العقبـات 
أمام هرولة العرب نحو الصهاينة، وأسقطت قلعة املقاومة الفعلية التي 
عطلت وكشفت كل مرامـي الـصهيونية وفـضحت مؤامراتهـا، فتعـرى 
بذلك ظهر العرب املقاومني فعـال واملـدركني يقينـا للخطـر الـصهيوني، 

 فتزحزحت مكانة فلسطني في األنفس، وفتر احلماس ووهنت اإلرادات.
ولكأن املصائب تأبى إال مزيد تعقيـد الوضـع العربـي، وتـرفض إال تفاقـم 
املآسي ببالد العرب، حتى جاءت أحداث ما سمي بـالربيع العربـي ليرتفـع 
منسوب اخلراب والدمار في عواصم ذات ثقل تـاريخي ووزن اعتبـاري مهـم 
جدا على الصعيد العربي فتزداد عزلة فلسطني ليستفرد بها الـصهاينة 

 كأسوأ ما يكون.
ولقد كانت في تتالي هذه األحداث الكبرى مجتمعة فرصة ذهبية فريـدة 
أجــاد العــدو الــصهيوني تلقفهــا فمــر للــسرعة القــصوى فــي تنفيــذ 
مخططات أجلها سابقا على مضض، فـضاعف مـن وتـيرة االسـتيطان، 
واستمر في ضرب طوق حديدي على غزة وأهلها،ثم نفـذ تهديـده القـدمي 
بإعالن فلسطني التاريخية وطنا قوميا لليهود في شتى أصقاع املعمـورة 
مستفيدا من شعبوية ترامب وقراره العنجهي القاضـي بنقـل عاصـمة 
بالده إلى القدس، لتتم تـصفية القـضية الفلـسطينية تـصفية شـبه 
كاملة خاصة في ظل مترير صفقة القـرن والـتي ستـسقط حـق العـودة 
وحقوق الالجئني، ولم يبق أمامها سوى إعالن ما يسمى ( دولة " إسـرائيل 

 " الكبرى من النيل إلى الفرات ) بكل مدلوالتها الكارثية.
إن تلك األحداث على ضـخامتها وفظاعتهـا وتـداعياتها الكارثيـة علـى 
املصير العربي، لم جتابه بفعل عربي يوازيهـا ال مـن حيـث القـوة وال مـن 
حيث التصميم، ولعل أهم ما ميزه هـو غيـاب الفعـل الـشعبي العربـي 

 املقاوم غيابا شبه كلي.
ولقد حفز تالشي الفعل الشعبي املقاوم للصهيونية وتآكلـه، عـصابات 
الغصب الصهيونية ملزيد من االختراقات النوعية، وهو ما كان له بالفعل. 
وما احتضان قابوس عمان العلني لنتنياهو كبير اإلرهـابيني القتلـة هـذا 
األسبوع واستقبال وفود رياضية وثقافية في دويالت اخلليـج سـيما قطـر 
وأبو ظبي، وعزف النشيد العنصري لعصابات اإلرهاب الصهيونية بال رادع، 
إمنا هو تقدم صهيوني خطـير جـدا علـى درب التعجيـل باسـتباحة كـل 
الفصاءات واجملاالت التي كانت محرمة عليـه ولـو شـكليا، ويعكـس فـي 
الوقت نفسه مدى التردي العربي الشامل وحجـم الهـوان والعجـز الـذي 

 يستبد بأمتنا.
إنــه وعلــى عكــس مــا يحــاول الكثــيرون إنكــاره إن عمــدا أو جهــال، فــإن 
الصهاينة يولون أهمية قصوى لنبـض الـشارع العربـي ويتـصرفون بنـاء 
عليه، حيث تفاعلت السياسات الصهيونية تاريخيا بصيغة تناسبية مع 
حركــة اجلمــاهير، فلطاملــا تــالزم مــد الفعــل العربــي بجــزر فــي حركــة 
الصهاينة والعكس بالعكس. هذا، وال يقيم الصهاينة األنظمة العربيـة 
الرسمية باستثناء تلك التي أسقطوها بأشـكال مختلفـة، إال مـن بـاب 
إضفاء شـرعية إجرائيـة مفروضـة علـى درب فـك عزلـة كيـان الغـصب 
الصهيوني وحمل العرب للتسليم به واقعا ال مناص من التعـايش معـه 

 والقبول به.
 

ومما تقدم، فإن تفعيل املقاومة الشعبية واملقاطعـة اجلماهيريـة للكيـان 
الصهيوني ضرورة تاريخية قصوى ال مناص من التـشبث بهـا وتطويرهـا 
وتدعيمها من طرف العـرب إذا مـا أرادوا فعـال تفـادي سـوء املـآالت التـي 

 تتهددهم كما خطط لها دهاقنة االستعمار بدقة وخبث شديدين.
هذا وإن تكريس مقاطعة الـصهيونية وعـزل كيانهـا املـسخ شـعبيا، ال 
يجب التهاون فيه ألن خطرها ال يتوقف على فلسطني فقط بل إنه مهدد 

 لكل جماهير العرب داخل الوطن العربي أو في املهجر أو في الشتات.
وال بد من التأكيد في هـذا الـصدد علـى وجـوب حتمـل الطالئـع الثوريـة 
القومية مناضلني ومثقفني ومؤرخني وأكادمييني وأدباء وشـعراء ومبدعـني 
وإعالميني واقتـصاديني وقـانونيني ملـسؤولياتهم التاريخيـة كـل حـسب 

 اختصاصه وموقعه، ويكون ذلك حتما بالتنصيص على:
 
وجوب بسط معالم الصراع العربـي الـصهيوني ووضـعه فـي إطـاره  -١

التاريخي وتعرية األكاذيب واملؤامرات التي حافت بوقائع غرسـه فـي قلـب 
 الوطن العربي وجتلية الغايات االستعمارية والصهيونية من ورائه.

التنصيص على الطابع اإلجرامي للصهيونية العاملية كحركة إرهابية  -٢
عنصرية واالستناد ألحكام األمم املتحدة ذاتها في هذا الصدد، والبناء على 
كل ذلك لرصد سلسلة اجلـرائم اإلرهابيـة الـتي ارتكبتهـا بحـق العـرب 

 وفلسطني ومالحقتها دوليا في كل الفصاءات خاصة القضائية.
بث الوعي في الناشئة العربية وترسيخ قيم االعتزاز باالنتماء للعروبة  -٣

هوية قومية واحدة جامعـة وقيـم املقاومـة والثبـات السـترجاع احلقـوق 
املسلوبة، مع ضرورة شـمولية ذلـك لكـل اجملـاالت األسـرية فالتعليميـة 

 فاإلعالمية فالثقافية وكل اجملاالت األخرى.
فضح السياسات االستسالمية التي يتبعها النظام الرسمي العربي،  -٤

وتأجيج الثورة في ضمير اجلماهير خاصة الشبابية والطالبية حملاصرة تلك 
األنظمة ودفعها عاجال ال آجـال علـى الـتراجع عـن جـرائم التفويـت فـي 

 احلقوق والهرولة ألحضان األعداء املسمومة.
العودة لتقليد املقاطعة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية  -٥

 للصهيونية وبذل أقصى اجلهود إلحيائها قصد تشبع اجلماهير بها.
التأكيد على حق املقاومة كما نصت عليه جميع الـشرائع الـسماوية  -٦

 واألرضية كما ثبتته مواثيق األمم املتحدة.
التشديد على أن القضية الفلسطينية قضية قومية عربيـة أصـيلة  -٧

باألســاس، دون إغفــال بعــدها اإلنــساني والعمــل علــى اســتعادة األلــق 
 والتعاطف الشعبي الدولي معها.

إنها إذن حزمة من أبرز اخلطوات لتفعيل محاصرة الصهيونية ومقاطعـة 
كيانها الغاصب وعزله، وهي من أوكد املهمات النضالية الثورية العربيـة 
بالتوازي مع مطاردة اخلطر الفارسي الصاعد وجلمه ملا يشكله مـن رديـف 
وظهير اسـتراتيجي للـصهيونية، ليـشكال خطـرا مركبـا علـى العـرب 

 يهددان مصيرهم وينسفان وجودهم.
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اندلعت ثورة التحرير الوطني الـتي طـردت  ١٩٥٤تشرين الثاني عام  ١ ۞

وقـد سـاهم مناضـلي البعـث فـي  ١٩٦٢احملتل الفرنسي من اجلزائر عام 
 الثورة بفعالية

 

صدور وعد بلفور املشؤوم ( وعد من ال ميلك  ١٩١٧تشرين الثاني عام  ٢ ۞
ملن ال يـستحق ) حيـث وعـد وزيـر خارجيـة بريطانيـا الـصهاينة بجعـل 

 فلسطني وطن قومي لهم
 

انعقد مؤمتر القمـة العربيـة التاسـع فـي  ١٩٧٨تشرين الثاني عام  ٢ ۞
بغداد لبحث تعليق عضوية مصر ونقل مقر اجلامعة العربية بعد تطبيع 

 نظام السادات مع الصهاينة
 

اختتم مؤمتر القمـة العربيـة التاسـع فـي  ١٩٧٨تشرين الثاني عام  ٥ ۞
بغداد أعماله وقرر تعليـق عـضوية مـصر ونقـل مقـر اجلامعـة العربيـة 

 لتونس وادانة تطبيع السادات مع العدو الصهيوني
 

انتقل الى رحمـة اهللا قاسـم أحمـد تقـي  ٢٠١١تشرين الثاني عام  ٥ ۞
 ً  العريبي وزير النفط ووزير الصناعات الثقيلة في العراق سابقا

 

انعقـد فـي بغـداد املؤمتـر العـاملي حـول  ٢٠٠١تشرين الثـاني عـام  ٦ ۞
 انتهاكات حقوق الطفل برعاية الرفيق الرئيس القائد صدام حسني

 

اختتم املؤمتر العاملي حول انتهاكات حقـوق  ٢٠٠١تشرين الثاني عام  ٨ ۞
الطفل أعماله في بغداد وقد شهد املؤمتر الذي نظمتـه منظمـة طلبـة 
وشباب عدم االنحياز ( ناسيو ) مشاركة ممثلني للمقاومة فـي فلـسطني 
واألحواز والقوى التقدمية العربية والعاملية مما أغضب الدوائر االمبرياليـة 

 الغربية والصهيونية والنظام االيراني
 

انتقل الى رحمة اهللا شاعر قادسية صـدام  ٢٠١٥تشرين الثاني عام  ٨ ۞
 وأم املعارك واملقاومة العراقية املناضل عبد الرزاق عبد الواحد
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تأسيس وكالة األنباء العراقية ( واع ) التـي  ١٩٥٩تشرين الثاني عام  ٩ ۞
كانت لها الريادة في الوطن العربي قبل أن يلغيها االحتالل األمريكي عام 

٢٠٠٣ 
 

عقـد مجلـس قيـادة الثـورة فـي العـراق  ١٩٦٩تشرين الثاني عـام  ٩ ۞
بكامل اعضائه وقرر باالجماع انتخاب الرفيق  ٦١١جلسته التاريخية رقم 

 صدام حسني اجمليد نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة
 

نفذت جبهة التحرير العربية عملية كفـار  ١٩٧٥تشرين الثاني عام  ٩ ۞
فدائيني بعد متكنهم من قتـل عـدد مـن  ٤جلعادي ونتج عنها استشهاد 

 جنود االحتالل تدمير سيارة عسكرية تابعة للعدو الصهيوني
 

استشهاد الرفيق كمال كعوش وهو مـن  ١٩٧٨تشرين الثاني عام  ١٤ ۞
مؤسسي جبهة التحرير العربية وعضو جلنتها املركزيـة وعـضو القيـادة 

املركزية جلبهة القـوى الفلـسطينية الرافـضة للحلـول االستـسالمية 
 ( جبهة الرفض ) وقائدها العسكري

 

تشرين الثاني ( يوم بغداد ) يوم الوفاء والعرفان لعاصمة األمة فـي  ١٥ ۞
 عصر الدولة العربية االسالمية الذهبي

 

صدور ميثاق العمل الوطـني فـي العـراق  ١٩٧١تشرين الثاني عام  ١٥ ۞
كأساس لبناء اجلبهة الوطنية والقومية التقدميـة والـتي انبثقـت فـي 

 ١٩٧٣أعياد متوز عام 
 

استشهاد املـالزم األول الطيـار عبـد اهللا  ١٩٨٠تشرين الثاني عام  ١٥ ۞
لعيبي بعد أن قاد عملية بطولية ضد الطـائرات االيرانيـة املعتديـة فـي 

 سماء شمالي العراق
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اعـالن قيـام دولـة فلـسطني املـستقلة  ١٩٨٨تشرين الثاني عـام  ١٥ ۞

وعاصمتها القدس بحدودها املتعـارف عليهـا قبـل االحتـالل البريطانـي 
 بتأييد عراقي وعربي ورفض أمريكي وصهيوني

 
نـشبت معركـة القادسـية بـني اجليـش  ٦٣٦تشرين الثـاني عـام  ١٦ ۞

العربي االسالمي بقيادة سعد بـن أبـي وقـاص ( رضـي اهللا عنـه ) الـذي 
كلفه عمر بن اخلطاب ( رضي اهللا عنه ) مبهمة حترير العراق مـن االحتـالل 

 الفارسي واجليش الفارسي بقيادة رستم
 
استشهاد الرفيق املناضل حتسني األطرش  ١٩٨١تشرين الثاني عام  ١٧ ۞

عضو قيادة قطر لبنان حلزب البعث العربي االشتراكي بعد أن اغتاله غدراً 
 أذناب النظام االيراني اجملرم

 
وقعت ردة تشرين الـسوداء الـتي اغتالـت  ١٩٦٣تشرين الثاني عام  ١٨ ۞

شباط في العراق بعد أن نفذ عبد السالم محمد عارف الذي عينه  ٨ثورة 
احلزب رئيساً للجمهوريـة انقالبـاً عـسكرياً غـادراً ضـد سـلطة البعـث 
الثورية وشن حملة ارهابية ضد مناضلي احلزب الذي قـاوموا الـردة بكـل 
بسالة وقدموا العديد من الشهداء كما شهدت العديد من بلدان العالم 

 مسيرات للبعثيني العرب تدين وتشجب الردة التشرينية
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انتهـت معركـة القادسـية بـني اجليـش  ٦٣٦تشرين الثـاني عـام  ١٩ ۞

العربي االسالمي بقيادة سعد بـن أبـي وقـاص ( رضـي اهللا عنـه ) الـذي 
كلفه عمر بن اخلطاب ( رضي اهللا عنه ) مبهمة حترير العراق مـن االحتـالل 

الفارسي واجليش الفارسـي بقيـادة رسـتم بانتـصار العـرب واملـسلمني 
ومقتل رستم وحترر العراق من االحتالل الفارسي ليأخـذ موقعـه الريـادي 

 في قيادة األمة في عصورها الزاهية
 

انتقـل الـى رحمـة اهللا الرفيـق سـعدي  ١٩٩٥تشرين الثاني عـام  ١٩ ۞

مهدي صالح عضو قيادة قطر العراق حلـزب البعـث العربـي االشـتراكي 
 رئيس اجمللس الوطني العراقي

 
اندالع انتفاضة تشرين الثاني الـشعبية ضـد  ١٩٥٢تشرين الثاني  ٢١ ۞

النظام امللكي في العراق كتتويج حلالة الغضب الشعبي بعـد أن واصـل 
النظام تقييده للحريات وحد من العمل السياسي احلزبـي والنقـابي وزج 
باملناضلني في املعتقالت وقـد سـاهم مناضـلي البعـث فـي االنتفاضـة 

 بفعالية
 
( يوم الطالـب العراقـي ) تأسـيس االحتـاد  ١٩٦١تشرين الثاني عام  ٢٣ ۞

الوطــني لطلبــة العــراق الفــصيل املناضــل الــذي قــاد النــضال املهنــي 
 والسياسي لطلبة العراق

 
استــشهاد الرفيــق الثــائر عــزة نايــف  ١٩٨٦تــشرين الثــاني عــام  ٢٣ ۞

 الشولي عضو جبهة التحرير العربية على محور مغدوشه
 
انعقد املؤمتر القطري السابع حلزب البعث  ١٩٦٨تشرين الثاني عام  ٢٤ ۞

متـوز  ٣٠-١٧العربي االشتراكي قطر العراق وهو أول مؤمتر ينعقد بعد ثورة 
العظيمة وقد أقر املؤمتـر اسـتراتيجية احلـزب بعـد الثـورة وموقعـه مـن 
السلطة واملهمات الداخلية واخلارجية التي يتوجب علـى احلكـم اجلديـد 

ــى نكــسة  ــرد عل ــى رأســها ال ــا وعل ــة  ٥اجنازه ــم املقاوم ــران ودع حزي
 الفلسطينية وحل القضية الكردية

 
أصدر مجلس قيادة الثورة في العراق قراره  ١٩٧٥تشرين الثاني عام  ٢٦ ۞

والذي نص علـى الـسماح لليهـود العـراقيني الذيـن  ١٢٩٣التاريخي رقم 
بـالعودة اليـه مـع متتعهـم بكافـة حقـوق  ١٩٤٨غادروا العراق بعد عـام 

املواطنني العراقيني املشروعة وضمان عدم ممارسة أي متيـيز جتـاههم مـن 
قبل احلكومة العراقية وقد نسف هذا القرار األكاذيب الـصهيونية حـول 
اضــطهاد اليهــود فــي العــراق وحرمــانهم مــن العــودة للعــراق كمــبرر 
لالستيطان في فلسطني احملتلـة كمـا مـيز القـرار بـني اليهـود كديانـة 
موجودة في الوطن العربي والصهيونية كحركة عنـصرية اجراميـة فـي 

 تعبير صادق عن مبادئ البعث االنسانية احلضارية
 
استشهاد الرفاق: عبد األمير حالوي وأمني  ١٩٧٥تشرين الثاني عام  ٢٦ ۞

 سعد وواصف شرارة أعضاء قيادة جبهة التحرير العربية في لبنان
 
ســقط صــاروخ ايرانــي علــى منطقــة  ١٩٨٦تــشرين الثــاني عــام  ٢٦ ۞

مـدنياً كتتـويج لعدوانيـة  ٥٣سكنية في بغداد ونتـج عنـه استـشهاد 
وهمجية النظام االيراني الذي كانت قواته تلفظ أنفاسها األخـيرة أمـام 

 جيش العراق الباسل فلجأ الستهداف املدنيني في املناطق السكنية
 
 تشرين الثاني ( اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ) ٢٩ ۞

 
جالء قوات االحتالل البريطانية عـن عـدن  ١٩٦٧تشرين الثاني عام  ٣٠ ۞

سـنة وحـتى اجنـاز  ١٢٨بعد نضال طويل للشعب العربي اليمني استمر 
 التحرير وقد ساهم مناضلي البعث في الثورة بفعالية

 
أقدمت ايران باالتفاق مـع بريطانيـا علـى  ١٩٧١تشرين الثاني عام  ٣٠ ۞

احتالل جزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى ونصف جزيـرة أبـو موسـى 
احتلت نصفها اآلخر وقد عارض العراق االحتـالل االيرانـي  ١٩٩٢وفي عام 

 للجزر الثالثة وطالب بعودتها حليازة دولة االمارات العربية املتحدة .
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 املثقفات العراقيات واملثقفون العراقيون
 يؤدون دورهم يف فضح تزوير االنتخابات واملامطلة والتسويف

 يف مسرية النضال الثوري الشامل
ë…^’Þ÷]íé
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ء الثوري الشامل ولقد ادى املثقفون العراقيون دورهم املشرف فـي دعـم بناأدى املثقفون العراقيون االباة من كتابب وادباء دورهم في فضح ملف تزوير االنتخابات وفضح كل ممارسات املماطلة والتسويف في مسيرة ال
راق النفطية ونهب اموال ابناء شعبنا الصابر املضحي البـاذل الففـادي العانتفاضة البصرة وعصياناتها املدنية كما ادوا ادوارهم املعهودة في فضح عمليات املماطلة والتسويف لسرقة االقتصاد العراقي ونهب ثروة 
عز والقتال جنباً الى جنب ليؤدوا دورهـم الثقـافيي فـي مـسيرة الببنـاء ال املناضل املكافح اجملاهد واالستمرار في عمليات النهب وهكذا يتواصل نضال املثقفني العرايني الذين يتخندقون مع ابناء شعبهم في خنادق

لبندقية فوهة واحدة ضد الفاسدين واللصوص والسراق الذين نهبوا وا النضالي واجلهادي والكفاحي خدمة لشعبهم املضحي وامتهم العربية.اجمليدة العظيمة ...وهكذا يسيل مداد احلبر مع مداد الدم وتصير القلم
 ثروة شعبهم النفطية ونهبوا اموال الشعب العراقي املكافح الصابر على البلوى ولكن للصبر حدود كما يقال ..

 
 وصولة الباطل ساعة وجولة احلق الى قيام الساعة ....

مية البنـاء شـعبنا اجملاهـد ولقـد بـذل املثثقفـون العراقيـون جهودهـم لقووسيواصل املثقفون العراقيون االباة االبطال تخندقهم الكامل مع ابناء شعبهم في خنادق العز واجملد والرفعة خنادق الكرامة الوطنية وا
ء وتركات احملتلني االميركان واملضي الى امـام للنـضال اجلـاد واملثـابرر والـدؤوب غضااللفكرية والثقافية لتشييد صرح اجلبهة الثقافية املتينة املؤازرة جلبهةة نضال الشعب العراقي املستعر بوجه احملتلني االيرانيني الب

حتقيق التحوالت الثورية اجلذرية في بنية اجملتمع التحتية واالقتـصادية لى واملتواصل لتحقيق التحرر االقتصادي املضمون واحملتوى االصيل للتحرر السياسي الشامل والعميقق والناجزوالتحرر االقتصادي هو املفضي ا
دم اقتصاده وصروررة العراق اساسـا ملـسيرة البنـاء الثـوري الـشامل وحتقيـق وتقالصناعية والزراعية والثروة النفطية واملعدنية والشروع لتنفيذ املشاريع الصناعية والزراعية واالروائية للنهوض بواقع البلد وتطوره 

ة نهضة العراق الشاملة ونهـوض االمـة العربيـة خدمـة لالنـسانية سيرالنهوض االقتصادي والرفاه املعيشي البناء شعبنا الصابر والتطور الفكري والثقافي والنفسي واملعنوي البناء شعبنا كافة وتوظيفها في م
 جمعاء.

 مصطلحات 
 ومفاهيم فكرية وسياسية

 
ي واإلنساني والتي ال متثل بالضرورة تعريفـاً بعثيـاً نـصياً وإمنـا هـي قومتواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض املصطلحات واملفاهيم الفكرية والسياسية املستقاة من معني الفكر الوطني وال
 ورؤيته الفكرية واالستراتيجية . زبقريبة من فكر احلزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها ، بل أن بعضها يعبر تعبيراً دقيقاً وشامالً عن موقف احل

 
موم أبناء شعبنا اجملاهد الصابر ولتكن لهم خير معني في ظل التشويه الفكري وع وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة املناضلني البعثني واجملاهدين وعموم الوطنني العراقيني واملناضلني العرب املناهضني لالحتالل بل

 رية ضد العراق واالمة .دميوالسياسي والثقافي واإلعالمي الذي ميارسه احملتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف والتضليل مبا يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم الت
 

يرة لبلوغ أهدافها الوطنية والقومية اخليرة وفي هذه املرحلـة اجلهاديـة مـن اخلذلك أن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراساً ملمارساتنا السياسية ومبا ينير طريقهما ويلهمهما العزم على أن تكون في املسارات الصائبة و
 العملية السياسية املهترئة يد مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم احلزب واملمارسات احلزبية الى ابشع صيغ التشويه في ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صع

 
 وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( التحرر االقتصادي ) 

 

 التحرر االقتصادي
 

تنمية متوازنة تبنى العديد من قادتها امناطاً من التنمية املستقاة مـن  قيقفي الفترة التي تلت احلرب العاملية الثانية حصلت الكثير من الدول النامية على استقاللها السياسي وفي تطلعها الى بناء اقتصادها وحت
نموي للنموذج الغربي وان كان قد ادى الى حتقيق منو اقتـصادي اي زيـادة فـي التالتجربة التاريخية للدول املتقدمة غير انه وبعد مرور فترة لم تزد على عقد من السنني بدأت مالمح املسيرة تشير الى ان طريق التقليد 

عيشة في القطاع الرفي بصورة خاصة والقضاء على االمية والفقـر امل الدخل القومي ومعدالت دخل االفراد اال ان هذا النمو كان مشوهاً وغير محقق للتنمية احلقيقية وتقليص فجوات توزيع الدخل ورفع مستويات
 وغيرها ثم ان الدول النامية في نهاية املطاف اكثر اعتماداً وتبعية للدول الصناعية ...

 
ي اشار بشكل واقعي على ضرورة حتقيق التحرر االقتصادي فالتجربة اثبتـت ان الذان ادراك االبعاد احلقيقية لعمل النتائج السلبية التي افرزتها مسيرة التنمية لغالبية الدول النامية خالل العقود املاضية هو الوضع 

وتزايد مصالح الـدول يـصبح مـن املـستحيل حتقيـق التحـرر االقتـصادي  اصرحتقيق االستقالل السياسي يبقى اجنازاً اجوف ان لم يرافقه حتقيق التحرر االقتصادي واالستقالل االقتصادي الناجز ولكن في العالم املع
خـاذ القـرار الـذاتي فـي القـضايا اجلوهريـة الـتي متـس املـصلحة احليويـة ات وبشكله املطلق الذي يعتمد التنمية ..، وان جوهر املوضوع يتجسد عملياً في املمارسة الواقعية ملعيارين اساسني االول توفر القدرة على

 االقتصادية.
 
لقرار تامة للحرية واالستقالل ... ومن حيث املدى الزمني فان اخلطـة االقتـصادية ا الثاني في نفس الوقت توفر اجملال للمساومة واحلوار املتوازن واحلوار املتوازن واحملقق للمصلحة املشتركة مع وجود معوقات متنع اتخاذ 

مبثابرة بطبيعة دور املشاريع اي املدة التي يحتاجهـا املـشروع عـادة  علقواالجتماعية قد تنظم في اطار ثالث الى خمس سنوات واملمارسة الفعالة قد تكون ملدة خمس سنوات ويأتي هذا تعبيرا عن اعتبارات عملية تت
 عند بدء التنفيذ حتى يبدء االنتاج الفعلي ...

 
قق للمصلحة املشتركة ذلك ان التطبيق املبدع لهذين املعيارين ابان حتقيـق قـرار احملوقد طبقت ثورة البعث تطبيقا مبدعا ملعيارين االول توفر القدرة على اتخاذ القرار في القضايا اجلوهرية وتوفر مجال احلوار املتوازن و

ان هـذا القـرار مـن وكوالذي كان طفرة نوعية حاسمة لتحققيق التحرر االقتتصادي وتوظيف موارده في مسيرة التنمية العمالقة والبناء االشتراكي باالفق القومي  ١٩٧٢تأميم نفط العراق في االول من حزيران عام 
 والذي جوبه مبسيرة اجلهاد والتحرير الشامل للعراق وحتقيق االستقالل االقتصادي الناجز . ٢٠٠٣اسباب استهداف الثورة ومن ثم العدوانات املتكررة وصوالً الى احتالل العراق عام 
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