
 

 

 
     

      
 

ـــسابع مـــن نيـــسان عـــام  والدة الفكـــر العـــريب اجلـــذري  ١٩٤٧عـــربت والدة البعـــث يف ال
الثوري القومي االشرتاكي االنساين الفاعل الشامل الوضاء املعطاء ... ومن هنا كان فكر 
حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي متجــدد وثــوري انقــاليب وطــين وقومــي ودميقراطــي وقومــي 
قــب ويف كــل عــام يف الــسابع مــن نيــسان تتجــدد  اشــرتاكي وانــساين فاعــل شــامل معطــاء 
الــــوالدة العقائديــــة والنظريــــة والفكريــــة للبعــــث وتتطــــور بــــضوء تطــــور معطيــــات الواقــــع 
ت فكـــر البعـــث احلـــي مفتوحـــة ألغـــراض التطـــور  ـــا املوضـــوعي وعواملـــه الذاتيـــة وتظـــل 
واالغناء املستمرين املتواصلني لينتج حلقات فكرية مضافة اىل اضل وجوهر فكـر البعـث 
النــري اجلــذري الثــوري الــشامل املعطــاء الثاقــب الوضــاء ليــضيء الــصفحات الالحقــة مــن 
مـــسرية املمارســـة والتطبيـــق املتالحقـــة فجوهـــر فكـــر احلـــزب ويتجـــذر يف اذهـــان اجلماهـــري 
ً حامسـاً  مـا العربية املناضلة بقوة وثبات ومشوخ وظفـر دائـم وذلـك إلميـان هـذه اجلمـاهري ا
قاطعاً بفكـر البعـث الثـوري اجلـذري النـري املتنـور الـوطين والقومـي الـدميقراطي واالشـرتاكي 
االنــساين الفاعــل االمــل الوضــاء الثاقــب املعطــاء والــذي يتــدفق ويــصب بفاعليــة متمــيزة 
وزخم نضايل كفاحي جهادي هادر يف اجملـرى املتـسع واملتعمـق لألفكـار والتجـارب الثوريـة 

 يف الدميقراطية والقومية االشرتاكية واالنسانية الفاعلة الشاملة.
 
وفكر البعث وجتربته الثورية املبدعة اخلالقة يتفاعالن على حنو مبـدع خـالق مـع االفكـار  

ـــة والقوميـــة واالشـــرتاكية واالنـــسانية املعطـــاءة الوضـــاءة وترتبـــط  والتجـــارب الثوريـــة الوطني
مواقــع االخــذ والعطــاء والتفاعــل بقنــوات افقيــة متوازيــة ومتوازنــة ومتكاملــة مبــا يــغين ويثــي 
ويضيء األفكار والتجارب الوطنية والدميقراطيـة والقوميـة واالشـرتاكية واالنـسانية الفاعلـة 

 الشاملة املعطاء الوضاءة الثاقبة وخلدمة الشعوب مجيعها يف مجيع ارجاء املعمورة .
 

ا  ــة والتطبيقيــة املتمــيزة وضــرورات اســتيعا وبــذلك يتمــيز فكــر البعــث خبصوصــيته الفكري
علـــى حنـــو واع واخلصوصـــية البعثيـــة تتجلـــى علـــى حنـــو واضـــح وجلـــي يف افكـــار احلـــزب 

 الوحدوية والدميقراطية .
 

ومن هنـا جـاءت اغنـاءات الرفيـق القائـد املفكـر شـهيد االكـرب الرفيـق صـدام حـسني رمحـه 
هللا واكرم مثواه وطيب ثراه اخلالد والذي عرب قيادتـه لثـورة البعـث يف العـراق ثـورة الـسابع 

الثالثني من متوز العظيمة اخلالـدة أرسـى ( نظريـة العمـل البعثيـة ) وكانـت مقوالتـه   –عشر 
ـــدان الفكـــر والتطبيـــق  ـــصدح يف مي ـــضالية والسياســـية والتنظيميـــة ت ـــة والن ـــة والنظري الفكري

 التنظيمي وهي :
 
 طريقنا خاص يف البناء االشرتاكي  -
 الدميقراطية والنظرة الشمولية للحياة . -
 الصيغ اجلديدة للنضال الوحدوي. -
 الدور القيادي والتقاط نبض امليدان احلي. -
 كن معلما وتلميذا يف الوسط اجلماهريي.  -
 التضع عيناك نصب املوقع احلزيب االعلى فتسقط دونه -
 

وهكذا تطور فكر البعث وما زال يتطور بفعل ابداعات الرفيق اجملاهد عزة ابراهيم االمني 
العام للحزب امني سر القطر القائد االعلى للجهاد والتحرير واليت جتلت علـى حنـو جلـي 
وواضح بعد االحتالل بتطويره فكر البعث الوحـدوي مـن خـالل وضـع املعاجلـات النظريـة 
والفكرية ملقاومة مواقف وسياسات ( جتزئة اجملزأ ) و ( تقسيم املقسم ) كمـا جتلـى تطويـره 
كيـــده تطبيـــق الدميقراطيـــة البعثيـــة املتوازنـــة الـــشعبية يف  للفكـــر الـــدميقراطي للبعـــث علـــى 
ت واالحتــــادات للــــشرائح االجتماعيــــة الكادحــــة العمــــال والفالحــــني  التنظيمــــات والنقــــا
والطــالب والــشباب والطلبــة ... وذلــك بتطبيــق الدميقراطيــة الــشعبية نقيــض الدميقراطيــة 
املنقولة نقًال الياً ميكانيكا ممسوخاً عن دميقراطية الغرب الرأمسايل االستعماري يف منتـصف 
خــــذ قــــشور الدميقراطيــــة الغربيــــة دون حمتواهــــا  القــــرن التاســــع عــــشر ومــــا تــــاله وذلــــك 
ت املاضــية ومرافقهــا مــن عمليــات تزويــر جــرت  ومــضامينها كمــا حــصل يف مجيــع االنتخــا

ت االخــرية الــيت جــرت يف الثــاين عــشر مــن شــهر مــايس لعــام   ٢٠١٨بعــد وقبــل االنتخــا
.... وبــذلك ســاهم يف تطويــر فكــر البعــث االشــرتاكي بوضــعه املعاجلــات واحللــول النظريــة 
والفكريـــة للقــــضاء علــــى الـــصراع الطبقــــي الــــذي افتعلتــــه احلكومـــة العميلــــة عــــرب منحهــــا 
ســـــات الثـــــالث والـــــوزراء واملـــــسؤولني واملـــــدراء العـــــامني رواتـــــب خرافيـــــة وامتيـــــازات  الر

 خيالية ....
 

وسيتواصــل نــضال البعــث لتطويــر فكــره املبــدع اخلــالق واملــضي اىل امــام لتحقيــق اهــداف 
ـــة  ـــسامية املقدســـة اهـــداف الوحـــدة واحلري ـــة الثـــالث الـــكربى االهـــداف ال احلـــزب التارخيي

 واالشرتاكية. 
 

 

        
     

 
فجــع العــراق مــن مشالــه إىل جنوبــه ومعهــم أبنــاء االمــة العربيــة 
ء، حيث  لكارثة املرّوعة اليت حدثت يف مدينة املوصل احلد
أسفر حادث غرق العبارة يف جزيرة أم الربيعني الـسياحية عـن 

شخــصاً، وفقــدان العــشرات، بعــد  ١٢٠استــشهاد أكــثر مــن 
 ان مت حتميلها فوق طاقتها املقررة.

 
لقد كشفت نكبة العبارة املروعة، اليت هـي واحـدة مـن امـالك 
لعــراق  الفاســدين واملتنفــذين مــن مافيــات العــصابة املتحّكمــة 
وذيوهلا وأذرعها، عن جشع وفـساد امليليـشيات الطائفيـة الـيت 
تــــستويل علــــى كــــل منــــاحي احليــــاة االقتــــصادية، فــــضًال عــــن 

 االدارية واألمنية واخلدمية، يف هذه احملافظة.
 

إن كـــــل مـــــا جيـــــري يف املوصـــــل، يؤكـــــد الرغبـــــة اخلبيثـــــة لـــــدى 
ت املتنفذة وامليليشيات االرهابية الطائفيـة يف االنتقـام  العصا
مــن هــذه املدينــة العربيــة العريقــة االصــيلة، الــيت مل تتعــاَف بعــد 
جراء اسـتخدام كـل وسـائل الـدمار الـشامل ضـدها، حيـث مـا 
تــزال جثــث أبنائهــا حتــت األنقــاض يف األحيــاء القدميــة الــيت مت 
ـــــم "داعـــــش" االرهـــــايب،  ـــــدمريها حبجـــــة التخلـــــص مـــــن تنظي ت
جـري  وحتطمت فيها كـل معـامل التـاريخ الـديين واحلـضاري ومت 
أهلهـــــا يف عمليـــــة ممنهجـــــة مرّوعـــــة مقـــــصودة، حيـــــث حوَّهلـــــا 
ــــة  ــــه إىل مدين ــــراين املــــشرتك وعمالئ ــــالل األمريكــــي واإلي االحت
ه  اشــباح ختلــو مــن كــل مظــاهر احلــضارة والتمــدن الــيت عهــد

فيهــا، تلــك املعــامل الــيت تــزاوج فيهــا اإلرث القــدمي واملنجــزات 
ر االشــورية شــاخمة فيهــا تــشهد علــى دور  احلديثــة فوقفــت اآل
حـــضارة وادي الرافـــدين يف ترســـيخ احلـــضارة االنـــسانية قبــــل 
االف الـــسنني، مـــرورًا مبراحـــل احلـــضارات االخـــرى املتعاقبـــة، 
والثراء الروحي والديين املتجّسد يف مراقـد االنبيـاء والـصاحلني 
فيهـــا والـــيت تالقحـــت مـــع الـــصروح احلـــضارية املعاصـــرة الـــيت 
تقف جامعة املوصل العريقة يف مقدمتها لتتوج التقـدم العلمـي 
ا  والتقين الذي تزخر به املدينة مبـصانعها ومعاهـدها ومؤسـسا
البحثيــــة والــــصناعية، اضــــافة إىل البــــىن التحتيــــة الرائــــدة مــــن 
ـا اجلميلـة  سدود وجـسور ومعـامل سـياحية كانـت تزهـو يف غا

 وسهوهلا اخلضراء.
 

على إن اهم ما ميّيزاملوصل، وعموم حمافظة نينوى، كان ذلـك 
النــسيج االجتمــاعي اجلميــل الــذي عرفنــاه عنهــا فكانــت مــن 
خالله الرائدة لكل العراق واالمة العربية يف التعـايش الـسلمي 

 بني خمتلف األطياف العرقية والطوائف الدينية.
 

ــة الــيت وقــف أبناؤهــا بــشموخ دفاعــاً عــن كــل  ــا املدين كمــا إ
ا يف العـــراق ويف الـــوطن العـــريب  قـــضا االمـــة العربيـــة وحتـــد
ميـم قنـاة الـسويس  ابتداًء من فلسطني ومرورًا بثورة اجلزائر و
والعـــدوان الثالثـــي علـــى مـــصر والـــدفاع عـــن البوابـــة الـــشرقية 
لالمـــة العربيـــة ضـــد املـــد الفارســـي الـــصفوي، وأخـــريا مقاومـــة 

 أبنائها الغيارى الشرسة لالحتالل الغاشم للعراق.
 

لقد عوقبت املوصـل، طيلـة الـسنوات الـست عـشرة املاضـية، 
ا  لتارخيها اجمليد وبطوالت أبنائها الفذة، وهي تعاقب اليوم أل

عربيــــة اصــــيلة، وهــــا هــــي اليــــوم تتعــــرض لالنتقــــام االجرامــــي 
يمـن عليهـا،   مليليشيات الدموية اليت  مبسؤوليها الفاسدين و
ـــــصرة الفيحـــــاء حيـــــث انتـــــشرت االمـــــراض  كمـــــا تعاقـــــب الب
الــسرطانية ونقــص املناعــة املكتــسب ، وتفــشى فيهــا االدمــان 
علــى املخــدرات واملــسكرات، وانعــدام املــاء الــصاحل للــشرب 
ئـــي، إضـــافة اىل تـــدمري البنيـــة التحتيـــة  وانقطـــاع التيـــار الكهر
بكل اشكاهلا وتوقف الصناعة والزراعة وانعدام اي مظهر من 

 مظاهر التقدم والتمدن فيها.
 

ان موقف الغضب املشرف الذي وقفه ابناء املوصل الشرفاء 
لدى استقباهلم حملافظها الفاسـد، ينبغـي ان ال يكـون رّدة فعـل 
وقتية على هذه الفاجعة، وأملنا كبـري يف شـباب العـراق واهلـه 
ن ينتفــضوا للــدفاع عــن  الكــرام الــذين مل يــسكتوا علــى ضــيم 
حقهـــم يف احليـــاة احلـــرة الكرميـــة ســـواء يف املوصـــل، أو يف كـــل 
لثــورة علــى  مدنــه املنكوبــة مــن مشالــه إىل جنوبــه، دفاعــا يبــدأ 
الفــساد القاتــل والفاســدين وعلــى املليــشيات االجراميــة الــيت 

 تشكل احد ابرز ادوات االحتالل اإليراين للعراق.
 

 عاش العراق الصامد االيب
وعاشــت االمــة العربيــة اجمليــدة يف دفاعهــا عــن حقهــا يف احليــاة 

 احلرة الكرمية
والرمحــــة للــــشهداء مــــن ضــــحا املوصــــل املنكوبــــة، وضــــحا 

ذه الطغمة الفاسدة اجملرمة  العراق املبتلى 
 

 مكتب الثقافة واالعالم القومي
  ٢٠١٩/ أذار /  ٢٣

                

 بسم هللا الرمحن الرحيم
َنا ا ً َوقَاُلوا َحْسبـُ   َونِْعَم اْلوَِكيُل هللَُّ الَِّذيَن قَاَل َهلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإميَا

ُ ُذو َفْضٍل عَ  َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل َملْ َميَْسْسُهْم ُسوٌء َواتـَّبَـُعوا ِرْضَواَن اهللَِّ َواهللَّ  مٍ ِظيفَانـْ
 صدق هللا العظيم

 
 

 
 
 

 بيان القيادة العامة للقوات املسلحة
 ) ١٤٥الرقم ( 

 ) لبدء الغزو االمريكي للعراق١٦مبناسبة الذكرى ( 
 أيها الشعب العراقي العظيم
  ابناء امتنا العربية اجمليدة

  ابناء قواتنا املسلحة الباسلة
متر علينا الذكرى السادسة عشر لبدء الغـزو والعـدوان االمريكـي علـى بـالد حيـث جتمـع كـل اشـرار االرض بقيـادة امريكـا لغـزو 
لـد  عـرتاف قـادة العـدوان انفـسهم مبـا فيهـم الـرئيس االمريكـي احلـايل دو ـا بـشكل قـاطع و بالد حبجج واهية كاذبة ثبـت بطال
ا الربية واجلوية والصاروخية والبحرية اليت تشكل القوة العسكرية  ترامب .. فقد هامجت امريكا وحلفاؤها العراق األيب بكل قوا
هيــك عــن اعالمهــم  االعظــم يف العــامل بعــد حــصار مطلــق ومطبــق لبــالد اســتمر ثــالث عــشرة ســنة مشــل شــىت جوانــب احليــاة ، 

 التضليلي اهلائل .. دون ادىن حد للتكافؤ بني قدرات الطرفني .
  أبناء شعبنا اجمليد

 أيها الفرسان يف قواتنا املسلحة الباسلة
ت املتحـدة االمريكيـة  م اليت قاتل فيها ابطالنا االشاوس خالل فـرتة الغـزو الغاشـم فـان مـن يظـن أن الـوال واذ نستذكر تلك اال

      متكنت من دخول بغداد واحتالل العراق خالل أقل من عشرين يوما فهو واهم وقصري النظر . فاحلقيقة الساطعة تؤكد
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فهو واهـم وقـصري النظـر . فاحلقيقـة الـساطعة تؤكـد ان القـصف التمهيـدي اإلستحـضارات 
ن  هلذا الغزو استمر ألكثر من ثالث عشرة سنة متواصـلة مـن القـصف اجلـوي اليومـي لغـر

فضال عن الـصحراء العراقيـة الغربيـة  ٣٦و ٣٢الشر لقطعاتنا مشال وجنوب خطي العرض 
واجلنوبية الغربية بتوجيه من االقمار االصطناعية اليت اسـتقرت يف اجوائنـا وطـائرات املـسح 
اجلوي اليت كانت ترصد ومتسح ارضنا وقواتنا يوميا، فضال عـن ذلـك احلـصار الظـامل الـذي 
حرم كافة االسلحة العراقيـة مـن امكانيـة تعـويض موادهـا االحتياطيـة او تطويرهـا لرتتقـي اىل 

ة يف ذلك الصراع العسكري.  مستوى مواكبة اجملا
م املنازلة بني القوات املسلحة العراقية الباسلة والقوات االنكلـو أمريكيـة الغازيـة   فخالل أ
كــان يـــصعب علـــى املقــاتلني االبطـــال اســـتهداف اجلنـــود الغــزاة بـــسبب فـــارق التكنولوجيـــا 

كانــــت ترمــــي   ١٦واختبــــائهم خلفهــــا، فكــــانوا أشــــبه مــــا يقــــاتلون أشــــباحا ، فالطــــائرة اف 
تـشي كانـت ترمـي مبـدى   ٦٠صوارخيها وقنابرها مبدى يتجاوز ال   ١٤كيلومرتا، وطائرة اال

كيلــومرت مـن احمليــط اهلنــدي أو   ٢٥٠٠كيلـومرتا، أمــا صــواريخ كـروز فقــد كانــت توجـه عــرب 
البحــر األمحــر وبدقــة رمــي عاليــة وبقــوة تفــجري كبــرية وبكثافــة نــريان عاليــة. أمــا بعــد دخــول 
القوات احملتلة إىل املدن والقصبات العراقية فان اجلنـدي األمريكـي والربيطـاين أصـبح واهنـا 
بــسبب كونــه يف بيئــة عدائيــة وثقيــل احلركــة بــسبب جتهيزاتــه الشخــصية الــضخمة ومرصــودا. 
أما املقاتل العراقي الباسل الذي نزع بزته العسكرية وذلـك املقـاوم البطـل مـن شـىت اطيـاف 
ــة يف انتقــاء األســلوب والنمــط واللقطــة والفرصــة  الــشعب فقــد أضــحوا أكــثر مقــدرة وحري

واللحظـــة املالئمـــة الصـــطياد ذلـــك اجلبـــان الغـــازي الـــذي وطـــأت اقدامـــه ارض الرافديـــن 
 الطاهرة .

  ابناء شعبنا اجمليد
لقد تصديتم ملشروع امريكا الذي أستهدف تـدمري متاسـككم ومتزيـق نـسيجكم االجتماعـي 
عبثــا دون حتقيــق هــذا اهلــدف اللــعني ، فــانتم الــصامدون الــصابرون احملتــسبون الــذين امتــاز 
متــالك حــضارة تــشكل واحــدة مــن أهــم أعمــدة احلــضارة االنــسانية ..  رخيكــم املــشرق و
سـاليب  بنائكم البواسل مقاتلني ومقاومني بكل مـا تيـسر لكـم مـن ارادة وقـدرة و فقاتلتم 
م االوىل ومتكنتــم مــن ايقــاع اخلــسائر اهلائلــة  متنوعــه ، فقــاومتم الغــزو واالحتــالل منــذ اال
لفــشل واخلــذالن  فــراد واســلحة ومعــدات قــوات االحتــالل فاجربمتوهــا علــى االعــرتاف 
رخييـا مـؤزرا ضـد القـوة العـسكرية االعظـم يف العـامل واوقعتـم  واالنسحاب ، فحققتـم نـصرا 
امريكــــا يف وحــــل اخلــــذالن بعــــد ان خــــسرت مسعتهــــا وجنودهــــا والــــذي التــــزال تــــدفع مثنــــه 
ذا املوقف وهـذا التـأريخ وال  شكال سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعه .. فافخروا  و
جيجه يف نفوسكم فـانتم الـشعب  تسمعوا للتطبيل والتثبيط الذي يسعى االعداء لغرسه و
ويل البــأس الــشديد ، وانتــم اصــحاب املفــاخر واالنتــصارات عــرب  الــذي وصــفه هللا تعــاىل 

 حقب الزمن .
 

 ايها االحرار يف كل مكان
اننا يف القيادة العامة للقوات املسلحة اذ نستذكر هذا العدوان الغاشم والغزو اخلطري على 
ن كافــة العمــالء واالدالء  حاضــرة الــدنيا ومنبــع اشــعاع العلــم واحلــضارة نؤكــد للعــامل امجــع 

واالذالء الذين شاركوا أو ساندوا أو حرضوا على هذا العدوان هم حتت النظر سـواء كـانوا 
دوال أو أشـخاص ، وان الــذاكرة ختـتزن وتــسجل تلـك املواقــف اخليانيـة . وســيكون لــشعب 
العــراق االيب القــرار احلاســم للتعامــل معهــم . كمــا نطالــب كــل ابنــاء شــعبنا وكــل مــن موقعــه 
ـا حـرة مـستقله ومكـا لألمـن واالمـان وواحـة  بتوحيد اجلهود والرؤى لتحريـر بـالد واعاد
للسالم والتعايش بني كل ابنائـه .وان غـدا لنـاظره قريـب وسـيعلم الـذين ظلمـوا اي منقلـب 

 ينقلبون .
 

اجملد للعـراق العظيـم وجليـش القادسـية اجمليـدة وأم املعـارك اخلالـدة ولكـل اجملاهـدين املؤمنـني 
ــــه  ب ــــازي وأذ ــــل الغ ــــة يف مقارعــــة احملت ــــسطرون مالحــــم البطول لعــــراق الواحــــد املوحــــد وي

 الدجالني.
الرمحـــة لـــشهداء جيـــش العـــراق العظيـــم واألمـــة العربيـــة اجمليـــدة يتقـــدمهم شـــهيد األضـــحى 
السعيد. واحلب والوالء لقائد مجع اإلميان والبـريق اجملاهـد املهيـب الـركن عـزة إبـراهيم محـاه 

 هللا القائد األعلى للجهاد والتحرير.
 حتية اىل شعبنا العراقي العظيم من أقصى مشاله اىل اقصى جنوبه

 
 القيادة العامة للقوات املسلحة
ذن هللا  بغداد املنصورة 

 ٢٠١٩أذار  ١٩

          :  
   

 
ســم قيــادة قطــر العــراق حلــزب البعــث العــريب االشــرتاكي  طــق خمــول  صــرح 
تعليقا على ما نشره احدهم يف مواقع التواصـل حـول قـرار فـصله مـن احلـزب 
ن اي تطـاول علـى القائـد  من تلفيقاٍت واهيـة وجتـاوٍز علـى احلـزب وقيادتـه، 
لـصميم، ويعـد جـزءًا مـن  الشهيد صدام حسني وعائلته الكرمية ميس احلـزب 
ت املعادية اليت تستهدف تشويه صورة احلزب والرئيس الـشهيد رمحـه  الدعا

  هللا.
وأضاف الناطق إن هذا التـصرف املرفـوض يـسيء لـسمعة احلـزب مـن خـالل 
ـــضبط مـــن يتجـــاوز علـــى ضـــوابطه  ً أن احلـــزب ال حياســـب وال ي اإلحيـــاء كـــذ

  التنظيمية.
وقال :جيـب أن ال يـساور أحـدا أي شـك يف أن احلـزب يُِعـدُّ أي تطـاول علـى 
رموز الوطنية وعلى قيادته خرقا ألهم ضوابط احلزب التنظيمية واالخالقية، 

  وهو سلوك مرفوض يُعرِّض مرتكبه لعقاب صارم يف حالة االصرار عليه.
ــاًء علــى مــا تقــدم اختــذت اإلجــراءات  ــادة بن وأضــاف النــاطق املخــول ان القي
والضوابط وفق النظام الداخلي للحـزب بفـصل هـذا الـشخص منـذ اكـثر مـن 
شهر، بعد ان رفض التوقف عن جتاوزاته ومل يتقيد بـضوابط احلـزب التنظيميـة 

  واالخالقية املعروفة .
لتأكيــد ان حزبنــا  ســم قيــادة قطــر العــراق تــصرحيه  واختتــم النــاطق املخــول 
عندما يعطي الفرص ملن يبدي الرغبة يف الرتاجع عن اخطائه ال يقبل ابدا ان 

 ُتستغل تلك الفرص ملمارسة اساليب مدانة ومرفوضة.
 

  ٢٠١٩/ أذار /  ٢٠بغداد يف  

          
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
َا تـَُوفـَّْوَن ُأُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن زُْحزَِح َعِن النَّاِر  ﴿ ُكلُّ نـَْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوِت َوِإمنَّ

َيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر ﴾ نـْ  َوُأْدِخَل اْجلَنََّة فـََقْد فَاَز َوما اْحلََياُة الدُّ
 صدق هللا العظيم

 
 اىل عائلة الرفيق املناضل مسري عبد العزيز النجم احملرتم

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

ذن هللا  ميـان بقـضاء هللا وقـدره نبـأ وفـاة املغفـور هلـا  تلقينا ببالغ احلزن واالسـى و
( ام عمــــر ) تغمــــدها هللا بواســــع رمحتــــه ومغفرتــــه وأســــكنها فــــسيح جناتــــه، وإذ 
نــــشاطركم عــــزاءكم وأحــــزانكم ال يــــسعنا اال أن نتقــــدم اليكــــم واىل أفــــراد العائلــــة 
ســــم الرفيــــق عــــزة أبــــراهيم وقيــــادة قطــــر العــــراق حلــــزب البعــــث العــــريب  الكرميــــة 
مسنا شخـصيا بـصادق املواسـاة والتعـازي، سـائلني هللا تعـاىل أن يربـط  االشرتاكي و
علـــى قلـــوبكم ويعينكـــم ومينحكـــم مجيـــل الـــصرب، وانكـــم ألهـــل صـــرب، وإمنـــا يـــوىف 

 الصابرون أجرهم بغري حساب.
 

ويف هــذه املناســبة نــسأل هللا العلــي القــدير أن يتقبــل املغفــور هلــا قبــوًال حــسناً، وأن 
يرمحهــا برمحتــه الواســعة ، وان ميــنَّ عليكــم وعلــى عائلتهــا الكرميــة وذويهــا جبميــل 

 الصرب وثبات االميان انه نعم املوىل ونعم النصري.
 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 

 الرفيق
 مدير عام مكتب أمانة سر القطر
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بعــد ســتة عــشر عامــا مــن العــدوان الغاشــم واحتــالل العــراق مــاهي الــدروس الــيت ميكــن ان 
نستخلـــصها وشـــعبنا يعيـــش ازمـــات متتاليـــة سياســـية واقتـــصادية واجتماعيـــة الحـــصر هلـــا ؟ 
وماهي مستلزمات النصر على اعداء االمة وختليص العراق من هيمنة املد الـصفوي اخلطـري 

 على مستقبل الوطن ؟ وكيف لنا ان حنقق ذلك ؟
بــه الــصفويني تغييــب  يت جبديــد اذا قلنــا ان اخطــر مــا افــرزه االحتــالل هــو حماولــة اذ قــد ال 
احلس القومي والـوطين وقتـل روح املواطنـة مـن خـالل ممارسـات طائفيـة بغيـضة هـدفها متزيـق 
وحدة هذا الشعب وعزل العـراق عـن حميطـه العـريب ليتـسىن هلـم االمعـان يف اضـعاف العـراق 
ضته وتقدمه .. وهذا النهج اخلبيث واملـسلك الـشيطاين كـا مهـا االخطـر واالكثـر  واعاقة 
ت جوية قد تعمدت  قسوة من العمليات العسكرية للعدوانيني االشرار وما رافقها من ضر
ـــا حيـــث ان جتربـــة الـــسنوات الـــيت تلـــت االحتـــالل اثبتـــت  اســـتهداف البـــىن التحتيـــة ودمر
مللمــوس ان مــا جــاء بعــدها مــن اجــراءات كــان هــو االخطــر علــى هويــة العــراق ومــستقبله  و
سواء يف تشكيل جملس احلكم على وفق مبدأ احملاصـصة بكـل انواعهـا او يف اشـاعة مفاهيـم 
ت او االمــة العراقيــة او اقــاليم اجلنــوب والوســط حتــت  شــاذة وال وطنيــة كمــصطلح املكــو

فطات وشعارات فضفاضة اكدت السنوات العجاف زيفهـا .. ومـا رافـق ذلـك مـن تـشويه 
متعمــد ملبــادئ حــزب البعــث العــريب االشــرتاكي القوميــة الوطنيــة التقدميــة واجنازاتــه التارخييــة 
الكبرية كقرار التأميم اخلالد وبيان اذار ووقف نزيف دم استمر عشرات السنوات بـني ابنـاء 
الـــشعب الواحـــد ومنـــح االخـــوة الكـــرد احلكـــم الـــذايت والنهـــضة الـــكبرية يف مجيـــع املرافـــق 

 االقتصادية وجمانية التعليم وتطور الرعاية الصحية والعالجية للمواطن وغري ذلك .
 

ان الدرس الكبري الـذي استخلـصه ابنـاء شـعبنا يف مجيـع احملافظـات بعـد كـل هـذه الـسنوات 
ن والية جمرم احلرب بـوش االبـن وصـهاينة وصـفويني مـا   هو ان اعداء العراق من أمريكان ا
م االجراميـة مـن دون اشـغال ابنـاء شـعبنا مبـشكالت  ن يستمروا يف تنفيذ خمططا كان هلم 
وازمـات مـستمرة وجعلـه يعيــش حالـة قلـق مزمنــة يف حماولـة منهـم لــصرف انظـاره عـن حقيقــة 
االحزاب الطائفية وتبعيتها للنظام الصفوي وعدم والئها للعراق وزيف شـعارات الدميقراطيـة 
ــب ثرواتــه وســلب الــشعب ابــسط حقوقــه وحرمانــه مــن  وحقــوق االنــسان الســتمرار عمليــة 
ـــة خـــدمات تعليميـــة او صـــحية او بلديـــة ، فكـــان تفـــجري مرقـــد االمـــاميني علـــي اهلـــادي  اي
نــه فعــل ارهــايب صــفوي متــت  واحلــسن العــسكري يف ســامراء الــذي تــشري االخبــار والتقــارير 
التغطية على فاعليه احلقيقني لغرض تكريس النهج الطائفي واشـاعة مبـدأ القتـل علـى اهلويـة 
قيـــة اىل االن . ونظـــرة اىل مـــا  ره الـــسلبية  ء مـــا زالـــت ا الـــذي راح ضـــحيته مـــاليني االبـــر
ـــار واملوصـــل وعمليـــات التغيـــري  ـــدا ســـامراء ويف االنب ـــدين وحتدي ىل وصـــالح ال حيـــدث يف د
ب النظــام الــصفوي يف تنفيــذ خمططهــم االجرامــي يف  الــدميغرايف والــسكاين يؤكــد اســتمرار اذ
حماولــة تكــريس تبعيــة العــراق للنظــام االيــراين وتــصفية التوجهــات العروبيــة والوطنيــة الرافــضة 

العتقال والتشريد !  لقتل او   لالحتالل 
وهـــذا مـــا يـــدعو مجيعـــا كمـــواطنني اىل اجـــراء مراجعـــة ســـريعة ألنفـــسنا عمـــا قـــدمناه للعـــراق 
والمتنا للحفاظ على هويتها وحتـصني الـشباب مـن امـراض الطائفيـة وتـوفري اوىل مـستلزمات 
لعــودة اىل ثوابتنــا الوطنيــة والقوميــة وترســيخ قيــم  النــصر علــى اعــداء امتنــا والعــراق املتمثــل 
لعمليـة السياســية وهـو مـا بـدأت بــوادره  وحـدتنا الوطنيـة وتوسـيع حجـم الــرفض ملـا يـسمى 
تظهــر بــشكل جلــي يف التظــاهرات الــشعبية العارمــة يف حمافظــات اجلنــوب والفــرات االوســط 
والبصرة بشكل خاص والتحذير من حماوالت االلتفاف عليها .. ان هـذه املهمـة تعيـد اىل 
 السؤال االخري الذي طرحناه يف مقالنا هذا كيف لنا ان حنقق مستلزمات النصر ونعززها ؟ 

 
ولإلجابة على ذلك ميكن الرجوع اىل احاديث الرفيق االمـني العـام للحـزب امـني سـر قيـادة 
قطر العراق قائد اجلهاد والتحرير عزة ابراهيم اليت دعا فيها كل القوى الوطنية والقومية اىل 
تغليب مصلحة الوطن وطرد النظرة الضيقة واالبتعاد عن عقد املاضي وفـضح كـل العناصـر 
املنحرفة اليت تسعى لتسقيط وتـشويه الشخـصيات والتيـارات الوطنيـة والقوميـة الـيت جنحـت 
فطــات خمادعــة .. لقــد آ ن االوان لتوحيــد  يف كــسر طــوق العزلــة الدوليــة حتــت شــعارات و
اجلهود يف اطار جبهة وطنية قومية اسالمية إلنقاذ العراق بل الوطن العريب كله من حماوالت 
تفريـسه الـيت اختــذت مـن شــعار حماربـة االرهــاب ذريعـة لتربيــر التـدخل العــلين للنظـام االيــراين 
حلــرس الثــوري وفيلــق القــدس يف ارض العروبــة .. جبهــة عريــضة  وانتــشار قــوات مــا يــسمى 
تقود اجلماهري يف التظاهرات او يف سـواها مـن الفعاليـات االخـرى علـى طريـق حتقيـق النـصر 

 الناجز وحترير العراق من كل اشكال االحتالل .. وبشر املؤمنني . 
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ــشائنة واملــستهجنة واملرفوضــة للحكومــة العميلــة   يتــصاعد الــسخط الــشعيب اجلمــاهريي ويتعــاظم ضــد ممارســات احلكومــة العميلــة ال

وعناصرها اهلزيلة االنتهازية القمعية فالفساد استشرى يف كل مفاصل واجهـزة الدولـة واحلكومـة علـى حنـو واضـح ومتواصـل ... ذلـك 
ان الـوزراء والـوكالء واملــدراء العـامون هـم اصــال عناصـر فاســدة ولـصوص وسـراق وعمــالء خونـة واذالء اخـساء لــألجنيب احملتـل الــذي 
دمر العراق وحطم بناه التحتية االقتصادية والزراعية واخلدميـة والـصحية والتعلميمـة والعـسكرية والبحثيـة واالكادمييـة وغريهـا ...كمـا 
م يعمهــون ... ولكنــه حــساب  دمــروا منظومــة الــشعب الرتبويــة وتقاليــده االخالقيــة العريقــة وســدروا يف غيهــم الــشرير وظلــو يف طغيــا

 الشعب ات وهو عادل عسري . وأي حساب....!!
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ا الــشائنة املــستهجنة واملرفوضــة هــي االخــرى علــى صــعيد ممارســات املماطلــة والتــسويف لتــشكيل   تواصــل احلكومــة العميلــة ممارســا

سـات الثـالث  احلكومة وبقية الوزراء وتكريس هذه املمارسات املستهجنة املرفوضـة ععلـى نطـاق شـعيب واسـع فاحلكومـة العميلـة والر
متاطل وتسوف عن عمد يف اكمال تشكيل احلكومة وبقية الوزراء فلقد ماطلت وسوفت على مدى االشـهر العديـدة املاضـية وشـتظل 
سـتكمال ( الكابينـة الوزاريـة ) فهـي تـراوح منـذ شـهور عديـدة وسـتظل كـذلك علـى  ا  متاطل يف اكمال تشكيل احلكومة او ما يسمو

 مدى الشهور املقبلة الطويلة القادمة ..
 

ومــن هنــا فــان شــعبنا وعــى لعبــة تــشكيل احلكومــة العميلــة وسيفــضحها ويقاومهــا يف اطــار نــضال الــشعوب املثــابرة لكــسب حقوقــه 
املــشروعة يف احلــصول علــى االمــن واخلــدمات وسويواصــل نــضاله هــذا حــىت اســقاط العمليــة السياســية املنهــارة وحتقيــق حكــم الــشعب 
م وبذلـك  الدميقراطي التعددي احلر املستقل واختيار الوزراء االمفاء من ابناء الشعب االصالء الكفوئني يف جمال عملهم واختصاصـا
ــشائنة يف التــسويف واملماطلــة يف عميلــة اكمــال تــشكيل حكــومتهم املمــسوخة وان  ا الرخيــصة ال تتعــرى احلكومــة العميلــة يف ممارســا

 حساب الشعب للحكومة العميلة قادم ال ريب فيه.
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متر علينا يف السابع عشر من شـهر نيـسان اجلـاري الـذكرى الـسابعة واخلمـسون مليثـاق الوحـدة الثالثيـة بـني مـصر وسـور والعـراق يف  
...  ١٩٦٣بعد قيان ثوريت البعث يف العراق وسور يف الثامن من شباط والثامن من اذار عام  ١٩٦٣السابع عشر من نيسان عام 

فكان البعث يناضل مـن اجـل انبثـاق ايـة صـيغة وحدويـة فـذهب الوفـدان البعثيـان العراقـي والـسوري اىل القـاهرة وشحـصل االجتمـاع 
الثالثي بني الرئيس مجال عببد الناصر والوفد املصري مع الوفدين السوري والعراقي ...وصدر عـن االجتمـاع ميثـاق الوحـدة الثالثيـة 

والـذي مل يـر النـور اىل يومنـا هـذا ... وهكـذا يواصـل ابنـاء  ١٩٦٣املباركة بني مصر والعراق وسور يف السابع عشر من نيسان عام 
 ربةشعبنا يف االقطار العربية الثالث مصر وسور والعراقلتحقيق الوحدة العربةي الشاملة املعربة عن احلقيقة السوية لالمة العربية واملع

ا على االنبعاث والـسري يف طريـق الـصعود والنهـوض الـشامل وحتقيـق الوحـدة يف اطـار حتقيـق االهـداف التارخييـة االخـرى يف  عن قدر
 احلرية واالشرتاكية وصوال لتحقيق اهداف االمة والبعث السامية املقدسة .
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بعــد ســتة عــشر عامــا مــن العــدوان الغاشــم واحتــالل العــراق مــاهي الــدروس الــيت ميكــن ان نستخلــصها وشــعبنا يعيــش ازمــات متتاليــة 
سياسـية واقتــصادية واجتماعيــة الحــصر هلــا ؟ ومـاهي مــستلزمات النــصر علــى اعــداء االمــة وختليـص العــراق مــن هيمنــة املــد الــصفوي 

 اخلطري على مستقبل الوطن ؟ وكيف لنا ان حنقق ذلك ؟
 

به الصفويني تغييب احلس القومي والوطين وقتـل روح املواطنـة مـن  يت جبديد اذا قلنا ان اخطر ما افرزه االحتالل هوحماولة اذ قد ال
خالل ممارسات طائفية بغيضة هدفها متزيق وحدة هذا الشعب وعزل العراق عن حميطه العريب ليتسىن هلم االمعان يف اضعاف العراق 
ضته وتقدمه .. وهذا النهج اخلبيث واملسلك الشيطاين كا مها االخطر واالكثر قسوة من العمليـات العـسكرية للعدوانيـني  واعاقة 
ــا حيــث ان جتربــة الــسنوات الــيت تلــت االحتــالل  ت جويــة قــد تعمــدت اســتهداف البــىن التحتيــة ودمر االشــرار ومــا رافقهــا مــن ضــر
مللموس ان ما جاء بعدها من اجراءات كان هو االخطر علـى هويـة العـراق ومـستقبله سـواء يف تـشكيل جملـس احلكـم علـى  اثبتت و
ــة او اقــاليم اجلنــوب  ت اواالمــة العراقي وفــق مبــدأ احملاصــصة بكــل انواعهــا او يف اشــاعة مفــاهيم شــاذة وال وطنيــة كمــصطلح املكــو
فطــات وشــعارات فضفاضــة اكــدت الــسنوات العجــاف زيفهــا .. ومــا رافــق ذلــك مــن تــشويه متعمــد ملبــاديء حــزب  والوســط حتــت 
ر البعث العريب االشرتاكي القومية الوطنية التقدميـة واجنازاتـه التارخييـة الـكبرية كقـرار التـاميم اخلالـد وبيـان اذار ووقـف نزيـف دم اسـتم

عشرات السنوات بني ابناء الشعب الواحد ومنح االخوة الكـرد احلكـم الـذايت والنهـضة الـكبرية يف مجيـع املرافـق االقتـصادية وجمانيـة 
 التعليم وتطور الرعاية الصحية والعالجية للمواطن وغري ذلك .

 
ن واليـة  ان الدرس الكبري الذي استخلصه ابناء شعبنا يف مجيع احملافظات بعد كل هذه السنوات هو ان اعداء العراق من امريكان ا
ــاء شــعبنا  م االجراميــة مــن دون اشــغال ابن ن يــستمروا يف تنفيــذ خمططــا جمــرم احلــرب بــوش االبــن وصــهاينة وصــفويني مــا كــان هلــم 
مبــشكالت وازمــات مــستمرة وجعلــه يعيــش حالــة قلــق مزمنــة يف حماولــة منهــم لــصرف انظــاره عــن حقيقــة االحــزاب الطائفيــة وتبعيتهــا 
ب ثرواته وسلب الشعب ابسط  للنظام الصفوي وعدم والئها للعراق وزيف شعارات الدميقراطية وحقوق االنسان الستمرار عملية 
ــة ، فكــان تفــجري مرقــد االمــاميني علــي اهلــادي واحلــسن العــسكري يف  ــة خــدمات تعليميــة او صــحية او بلدي حقوقــه وحرمانــه مــن اي
نه فعل ارهايب صفوي متت التغطية على فاعليه احلقيقني لغرض تكريس النهج الطائفي واشـاعة  سامراء الذي تشري االخباروالتقارير 
ىل وصـالح  قية اىل االن . ونظرة اىل ما حيدث يف د ره السلبية  ء ما زالت ا مبدأ القتل على اهلوية الذي راح ضحيته ماليني االبر
ب النظــام الــصفوي يف تنفيــذ  الــدين وحتديــدا ســامراء ويف االنبــار واملوصــل وعمليــات التــغيري الــدميغرايف والــسكاين يؤكــد اســتمرار اذ
لقتـل او  خمططهم االجرامي يف حماولة تكريس تبعية العراق للنظـام االيـراين وتـصفية التوجهـات العروبيـة والوطنيـة الرافـضة لالحتـالل 

 العتقال والتشريد ! 
 

وهذا ما يدعو مجيعا كمواطنني اىل اجراء مراجعة سريعة النفسنا عما قدمناه للعراق والمتنـا للحفـاظ علـى هويتهـا وحتـصني الـشباب 
لعودة اىل ثوابتنا الوطنية والقوميـة وترسـيخ قيـم  من امراض الطائفية وتوفري اوىل مستلزمات النصر على اعداء امتنا والعراق املتمثل 
لعملية السياسية وهـو مـا بـدأت بـوادره تظهـر بـشكل جلـي يف التظـاهرات الـشعبية  وحدتنا الوطنية وتوسيع حجم الرفض ملا يسمى 
العارمــة يف حمافظــات اجلنــوب والفــرات االوســط والبــصرة بــشكل خــاص والتحــذير مــن حمــاوالت االلتفــاف عليهــا .. ان هــذه املهمــة 

 تعيد اىل السؤال االخري الذي طرحناه يف مقالنا هذا كيف لنا ان حنقق مستلزمات النصر ونعززها ؟ 
 

ولالجابة على ذلك ميكـن الرجـوع اىل احاديـث الرفيـق االمـني العـام للحـزب امـني سـر قيـادة قطـر العـراق قائـد اجلهـاد والتحريـر عـزة 
ابراهيم اليت دعا فيها كل القوى الوطنية والقومية اىل تغليب مصلحة الوطن وطرد النظرة الضيقة واالبتعـاد عـن عقـد املاضـي وفـضح  
كل العناصراملنحرفة اليت تسعى لتسقيط وتشويه الشخصيات والتيـارات الوطنيـة والقوميـة الـيت جنحـت يف كـسر طـوق العزلـة الدوليـة 
فطــات خمادعــة .. لقــد آ ن االوان لتوحيــد اجلهــود يف اطــار جبهــة وطنيــة قوميــة اســالمية النقــاذ العــراق بــل الوطــن  حتــت شــعارات و
العريب كله من حماوالت تفريسه اليت اختذت من شعار حماربة االرهـاب ذريعـة لتربيـر التـدخل العـلين للنظـام االيـراين وانتـشار قـوات مـا 
حلــرس الثــوري وفيلــق القــدس يف ارض العروبــة .. جبهــة عريــضة تقــود اجلمــاهري يف التظــاهرات او يف ســواها مــن الفعاليــات  يــسمى 

 االخرى على طريق حتقيق النصر الناجز وحترير العراق من كل اشكال االحتالل .. وبشر املؤمنني . 
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ـاء مؤسـسات الدولـة العراقيـة احلديثـة ا  متر يف التاسع من نيسان اجلاري ذكرى احتالل بغداد منارة العرب وجمد التاريخ من قبل قوات االحتالل األمريكية ومعها كب مرتزقة الدني ـار الـدم والعمـل علـى إ فتحولت  حياة العراقيني يف ذلك اليوم إىل جحيـم  هائـل مـن النكبـات وأ

عامـا مـن النـضال والتـضحية  ٣٥العهـد الـوطين وكـل املنجـزات الـيت حتققـت علـى امتـداد مـسرية  لفقد خطط األعداء مبـشاركة جـارة الـسوء اي ان احلقـد والـضغينة لتـدمري كـل شـواخص احلـضارة والتقـدم واالزدهـار الـيت كـان يعيـشها العـراق يف ظـ  ١٩٢١واليت قامت منذ العام 
ا هو اجتثاث البعث وحل اجليـش العراقـي الباسـل  صـاحب تلـك القـرارات  يل العاملي واإلقليمي  فكانت أوىل قرارا ة الـصيت عمليـات التـصفية اجلـسدية لكـل كـوادر الدولـة مـن ضـباط وقـادة مـدنيني  واسـتمر مسلـسل القتـل  اليـوم ومبختلـف الطـرق سـيئومواجهة التأمل اإلمرب

رة اخرى والتهجري فخلى اجلو لعمالء احملتل االنريكي واال رة و لقتل  ا املهنية  الوطنية  بو خريات البالد على مدى ير واالساليب حىت  افرغت الدولة من كفاءا ت كل عراقي غيور يـرى ان اجلرميـة الـكربى الـيت ارتكبتهـا أمريكـا احتالهلـا العـراق  ١٦اين فعاثوا فسادا و عاما و
كثر من  ايـة عـام  ٢٤٠وبعد أن ارتقت املقاومة العراقية البطالة جيش احملتل  عـرتاف وزارة قـدامى احملـاربني األمريكـان ولغايـة  مـا إىل االنـسحاب مـن العـراق لتـسلم العـراق إىل إيـران والـيت كانـت هـي  ٢٠٠٨ألف إصابة بني قتيـل وجـريح  فقـط ممـا اضـطرت بعـد ذلـك ادارة أو

ت العـراق حمتـال مـن قبـل ايـران فـايران هـي احلـاكم الفعلـي للعـراق  وا عملـت علـى جعـل ايـران املـصدر الـرئيس لكـل الـسلع واملـواد الغذاىيـة  حـىت وصـلت اخلالـة اىل  ٢٠٠٣يـع احلكومـات املتعاقبـة مابعـد ن مجالراعي األول األحزاب الطائفية وعمليتها  السياسية البغيضة خىت 
 نية  .يرااسترياد اخلضروات منايران فكل شيء ايراين ومت تعطيل كل املصانع واملعامل العراقية للقطاعني اخلاص والعام  ليتم تصريف املنتجات اال

 
الفاسدة وحتتـل بغـداد اسـوء مدينـة معاشـة يف العـامل  وخـروج التعليـم العـايل واالوىل مـن منظومـة القيـاس الدولـة لفـشله ومـا اصـاب التعليـم  دولان ما مير به العراق اليوم من فساد مايل وإداري تقوده مافيات األحزاب العميلة اليران واليت جعلت العراق يسجل املراتب االوىل يف ال

ئيــة مــن جديــد بعــد ان ختلــص منهــا العــراق يف العهــد الــوطين  وخــزت املخــدرات اإليرانيــة كــل مــدن العــراق لتــدم لعــراق اليــوم ســاحة واســعة لتجــارة وتعــاطي املخــدرات ممــا انعكــس علــى احليــاة ري اصــاب الــصخة وتفــشي االمــراض الو طاقــة الــوطن البــشرية وشــبابه بــشكل خاصــة  
د حاالت الطالق بني الشباب املتزوجني بسبب املخدرات االستخدامات اخلاطئة لوسائل ا زد عرتاف  عادل عبد املهدي اثناء لقائه بعبد الفتاح السيسي يف الثالث والعشرين من اذار املاضي( ان لتو االجتماعية وتدمري التواصل العائلية نتيجة  اصل االجتماعي فالعراق اليوم و

ة وهـي دليـل علـى فـشل  العمليـة السياسـية البغيـضة والـيت يعـاين فيهـا املـواطن العراقـي بـشكل يومـي الفـشل احل ١١٢العراق يعاين من الفقر والبطالة واالمية) فلنتصور ان بلدا مثل العـراق ميزانيتـه هلـذا العـام  مـي والـذي جتـسد يف غيـاب اخلـدمات كو مليـار دوالر وفيـه هـذه املعـا
 وتعطيل الصناعات الوطنية وتفشي التزوير يف كل املؤسسات الرمسية .

 
ض الوطن العراق الرتبوية شعبية عارفة القتالع العملية  السياسية الطائفية من جذورها وإلغـاء كـل القـ لوحـدة الوطنيـة والـيت تقودهـا قـوى الثـورة رار لقد أدرك املواطن ان ال سبيل ا ات الـيت أصـدرها احملتـل وعمـالء والـيت كانـت ضـد مـصاحل الـشعب والـوطن وهـذا لـن يتحقـق إال 

 وطبيعتها حزب البعث العريب االشرتاكي ومناضلوه الشجعان.



 

 

”P 
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الثــالث ...وبــذلك يتجلــى علــى حنــو واضــح وجلــي  ءاســتمرار ممارســات الفــساد العــضاء احلكومــة العميلــة يف عقــد الــصفقات يف ســوق النخاســة االساســية لــشراء مواقــع الــوزراء والنــواب وحــىت الرؤوســا -١

ل واجلــاه ويوظفوهـا ليـس خلدمـة الــشعب واالمـة بـل خلدمــة ملـااملمارسـات الفاسـدة وعـدم متثيــل الرؤوسـاء الثـالث والـوزراء للــشعب وامنـا هـم ممثلـو كتلهــم السياسـية ويركـضون ويلهثـون علــى مواقـع الـسلطة وا
م واجلماعات املنتفعني منهم . ولكنها مصلحة الشعب   ليا هي الباقية وهم اىل مزبلة التاريخ غري مأسوف عليهم.العمصاحلهم احلزبية والفئوية والطائفية والعرقية الضيقة فهم خيدمون ابنائهم واقار

 
حلكو  -٢ ا  ب اموال احملافظات والتصرف مبا فيها ثروات ميواصل احملافظون واعضاء جمالس احملافظات التصرفات واملمارسات الشائنة الغري مسؤولة واملستهجنة واملرفوضة مبعزل عما يسمو ة وميارسون 

 .ريبومصاحل لدعم مصاحلهم الشخصية بعيدًا عن مصلحة الشعب العليا ...وعني الشعب مفتوحة وواسعة وسيضرب ضربته احلاكمة القاصمة .. وكل ات ق
 
رين يف فـرض احتاللـه علـى  -٣ يـران واملنفـذة بكـل دقـة الوامـر النظـام اال لعـراق وادامـة هـذا االحتـالل وسـرقة نفـط العـراق وثرواتـه وتكبيلـه اتواصل االحزاب العميلة وامليليشيات العميلة اجملرمـة املرتبطـة 

لغاز والكهر  ن العراق مدين اليران مبليارين دوالر لقاء جتهيزه   من ايران!! .. ءالديون الكاذبة مبليارات الدوالرات حيث صرح وزير النفط االيراين 
ء .. وشر البلية ما يضحك !  كيف حيصل هذا والعراق بلد النفط والغاز والكهر

 
ىل وقد وضعوا ايديه -٤ ب بساتني ومزارع الفالحني يف الفحامة والراشدية والطارمية والتاجي وايب غريب واملدائن وجسر د طلة خمتلفة .. ميواصل الوزراء  م يف السجون واملعتقالت بتهم كاذبة و  على هذه البساتني بل طردوا اهلها منها وزجوا 

 وسيأتيهم حساب الشعب العسري ..
 
م االبتزاوية للمعليم واملوظفني من اهايل بغداد ووعدوهم بنقلهم كذ و زورًا ويتقاضون منهم املبالغ ال -٥ اهضة وهم ال ميلكون قوت عيشهم كما يتعدون بتعيني اخلرجيني اجلدد من محلة شهادات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراة لقاء بيواصل السراق واللصوص سرقا

هضة جدا .. وهكذا تكون السرقات وهكذا يكون ابتزاز الشعب الطيب وافقاره واذالله . وسيعلم الذين ظلموا اي منقلِب ينقلبون.  مبالغ 
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م الفكريــة والثقافيــة واالعالميــة للمقــاتلين الــشجعان يف ســوح وجبهــات القتــال وخنــادق العــز والك ة مــساند ة رامــيواصــل املثقفــون العراقيــون اال
اب والرفعة واجملد والكرامة الوطنية والقومية مقـدمني ارواحهـم الغاليـة فـداء للـشعب واالمـة ويـضحون بـدمائهم الزكيـة وخصوصـا الـصحفيني والكتـ

 واملصوريني اليت تعفرت وتضمخت تربة العراق الطاهرة املقدسة بدمائهم وبكل سخاء واميان عميق مبصاحل الشعب والوطن واالمة ...
 
وهكذا تتعانق الكلمـات احلـرة الـشريفة الـسيالة مـن مـداد اقـالم املثقـفني مـع اطالقـات رصاصـات بنـادق املقـاتلني وهكـذا يتحقـق علـى حنـو رائـع  

 داعوواضــح وجلــي املقولــة الرائعــة اخلالــدة للرفيــق شــهيد احلــج االكــرب صــدام حــسني رمحــه هللا ( القلــم والبندقيــة فوهــة واحــدة ) وعربهــا يتجلــى ابــ
ع املثقفني اخلالقة خلدمة شعبهم وامتهم ... وبذلك كله وعرب ما تقـدم يـضرب املثقفـون العراقيـون وخصوصـًا الـصحفيون والكتـاب واملـصورون ارو 

قوميـة والصور العطاء الثقايف واالعالمي املتميز يف سوح ميـادين القتـال وجبهاتـه وخنـادق العـز والكرامـة واجملـد والـشرف الرفيـع والكرامـة الوطنيـة 
تمـع جملحيث متازج دم املثقـفني الرعـاقيني مـع دمـاء املقـاتلني الـشجعان يف جبهـات القتـال مبـا يؤكـد فدائيـة ابنـاء الـشعب العراقـي مـن كافـة شـرائح ا

رواحهم الغالية فدية للمضاحل العليا للشعب واالمة . ء وكتاب وصحفيني وشعراء مضحني   مقاتلني اصالء اشداء ومثقفني ثوريني من اد
 

لنفـس اقـصى غايـة اجلـود ممـا جعلهـم مثـال حيتـ لنفـس واجلـود  ذى وبذلك ا ضحى املثقفون العراقيون راية عالية وارفة الظالل للتـضحية الـسخية 
ن لفـداء واجلهـاد والعطـاء مــن اجـل خـري وصـالح وتقــدم وتطـور شـعوب االرض الثاقبــة يف ارجـاء املعمـورة كلهـا ... وهكــذا هـم املثقفـون العراقيــو 

املبــدعون يــضعون شــارة التــضحية والنــضال والكفــاح واجلهــاد علــى صــدورهم ويــنزلون اىل ســاحات القتــال واجلهــاد وخنــادق اجملــد والعــز والــشرف 
تقالل السـوالعزة والكرامة الوطنية والقومية الغالية وسيواصل املثقفون الثوريون نضاهلم وكفاحهم وجهادهم حىت حتقيق التحرير الشامل والعميق وا

 التام والناجز وبذلك كله يتجحققق الظفر احلاسم والنصر االكيد املؤزر املبني.
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ه منذ عام  بـة أمريكيـة اىل يومنـا هـذا .. فقـد كـان البعـض يتطلـع  ٢٠٠٣عاىن الشعب العراقي ما عا ودخـول أول د

ا أمريكا  اليت جاءت  مع حلفائها الشرير وحبجج واهية مثل أسلحة الـدمار  م  للحرية والدميقراطية املزيفة اليت وعد
ا وسقط قناعها املزيف ...   الشامل ، والقضاء على "الدكتاتورية" .. فقد ثبت كذ

 
ألحــزاب الدينيــة  ســقاط النظــام الــوطين  الــشرعي ، وتــعيني حــاكم مــدين ، كمــا جــاءت  لقــد قامــت قــوات التحــالف 
رخييـا علـى  الطائفية املتطرفة والتابعة اليران لتقدمي العـراق علـى طبـق مـن ذهـب اىل مـاليل طهـران  والـيت حتمـل حقـدا 
لطائفيـة والعنـصرية واألحقـاد والطقـوس الغريبـة العجيبـة .. وقـد سـارع مجـع ممـا يـدعون  العراق وشعبه ، واليت جاءت 
ملعارضــة العراقيــة متهــافتني علــى مؤمتــرات لنــدن وواشــنطن للحــصول علــى حــصة مــن الكعكعــة العراقيــة حتــت أقــدام 

لعبودية والذلة لالحتالل وتداعياته ومن جاء معه ... م مل يقبلوا   االحتالل ، بينما ابتعد الشرفاء الوطنيون عنها أل
 

لقد ارتكبت القوات األمريكية الكثري من األخطاء االسرتاتيجية واجلرائم فقد قام "بول برمير" احلاكم املـدين يف العـراق 
هظـا جـدا فقـد سـقطت  حبل اجليش العراقي ومؤسسات الدولة واجمليء مبيليشيات ومرتزقـة متـسكعني .. وكـان الثمـن 
اآلالف مــن األرواح الربيئــة  يف حــرب طائفيــة مــدمرة للــشعب والبلــد  فــضال عــن هجــرة الــكثري مــن الكفــاءات العلميــة 

 واألكادميية ...
 

بعــد وضــوح زيــف تربيــرات احلــرب علــى العــراق فقــد رفعــت االدارة األمريكيــة شــعارات الدميقراطيــة واحلريــة املزيفــة .. 
فتحولــت بغــداد احلبيبــة اىل أســوء عاصــمة يف العــامل بــسبب الــدمار والتــدمري والفــساد والقتــل والتهــجري وانعــدام األمــن 
واألمان وأبسط اخلدمات .. فتحول العراق اىل واحدة من أسـوء الـدول فـسادا يف العـامل  .. فمجلـس الـوزراء هـو مـن 
ت العـامل فـسادا وامتيـازات ألعـضائه وبعيـدا كـل البعـد  أسوء اجملالس هزليـة وفـسادا ودجـال ، والربملـان مـن أسـوء برملـا
حــسن حــاال مــن الــسلطتني  ــه ســواء يف القــرارات التــشريعية أو الرقابيــة ، وضــع القــضاء  ليــس  عــن الــشعب وتطلعات
ت القرار االيراين حاكما يف كل مفاصل الدولة ، حىت تـعيني رئيـس  ت معهودا ومعروفا ، و التنفيذية والتشريعية كما 
ـا االحتـالل وأعوانـه ، لكـن احلقيقـة أن السياسـيني احلـاكمني ال  الوزراء ، ورغم احملاصصة الطائفيـة البغيـضة الـيت جـاء 
م  ومـصاحلهم الشخـصية ، وجنـد أكـثر الـشعب هـم مـن  م  ميثلـون أحـزا ي حال مـن األحـوال ، فـا ميثلون طوائفهم 
ـــسمع املـــواطن كـــذب السياســـيني ودجلهـــم  ـــا ي ـــة .. ويومي ـــة أو الغربي املظلـــومني املقهـــورين ســـواء يف احملافظـــات اجلنوبي

م البائسة ...  ووعودهم الفارغة وتصرحيا
 

لقد كانت احلصيلة العدد اهلائل من األرامل والشهداء واأليتام واملفقودين والسجناء ، والقتـل علـى اهلويـة ، والتهجـري 
القــسري ، وتفــشي الفــساد ، وانتــشار املخــدرات مــن ايــران ، وأغلبيــة  الــشعب دون خــط الفقــر ، واملليــشيات اجملرمــة 
اليت تعبث مبؤسسات الدولة وتصول وجتول حبرية يف شوارع املدن تقتل وتسلب علين وأمام أنظار املسؤولني ، وآالف 
الشهادات املزورة ، وتقلد الفاشلني للمناصـب العليـا ، واحنـدار مـستوى التعليـم ، وتـعيني غـري املـؤهلني وغـري النزيهـني 
ـــسفارات ومالحقهـــا ، وحتويـــل املمتلكـــات العامـــة اىل أمـــالك خاصـــة لألحـــزاب ، والعفـــو عـــن آالف الفاســـدين  يف ال
ريب األموال والرتاث ، واحلروب الطائفيـة املـصطنعة ، ومنـع القـضاء مـن أداء دوره ، وابعـاد الكفـاءات  والسراق ، و

واملخلــصني والــوطنيني وســحق األكثريــة الــصامتة املــستقلة مــن الــشعب ،  ليتحــول العــراق اىل أكــثر دول العــامل فــسادا  
 وفقرا ...

 
رخيهــم وحجمهــم وفــسادهم ولــوال  ت االحتــالل الــذي يعــرف  أن هــؤالء الرعــاع مل يــصلوا للحكــم اال علــى ظهــر د
دعــم ومــساندة أمريكــا وايــران هلــم  ملــا بقــوا مرتبــعني علــى كراســي احلكــم ، وســيلفظهم الــشعب العراقــي األيب عاجــال 

 قريبا ...
 

 اذا الشعب يوما أراد احلياة    فالبد أن يستجيب القدر
 والبد لليل أن ينجلي         والبد للقيد أن ينكسر .

???           
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م وقبـــل ســـتة عـــشر عامـــا اقتحمـــت القـــوات األمريكيـــة  يف مثـــل هـــذه األ
ــة .. فقــد أراد  ــة وحلفهــا الــشرير عاصــمة وقلعــة العروبــة بغــداد األبي الغازي
لعلـــم األمريكـــي  األمريكـــان احملتـــلني مـــن اســـقاط متثـــال القائـــد الرمـــز ولفـــه 
ن أي مقاومة لالحتالل األمريكي سـيكون مآهلـا  توجيه رسالة للعراقيني ، 
فعـــال رجـــال املقاومـــة األبطـــال الـــذين لقنوهـــم  الفـــشل ، لكنهـــم تفـــاجئوا 

 درسا بليغا وأجربوهم على االنسحاب ... 
دي ســبأ ، طوائــف وظــن البعــض أن  ومنــذ ذلــك اليــوم تفــرق العراقيــون أ
دخول القوات األمريكية اىل بغداد "حتريـر هلـم" .. ويف أعقـاب هـذا الغـزو 
مــا لبــث أن طغــى احلــزن علــى العــراقيني األصــالء الــشرفاء ، بينمــا البعــض 
ــة والعمــالء أطلــق  ــة واالرمتــاء يف أحــضان اخلون ــة واملهان الــذي ارتــضى الذل
ــــة واالزدهــــار" كمــــا  ــــد مــــن "الدميقراطي نبــــالج فجــــر جدي ــــه  ــــان خليل العن

 ظنوا ... 
ان الكثري من العراقيني شبهوا "سقوط بغداد" بيد األمريكـان بـسقوطها يف 
أيــدي املغــول بقيــادة هوالكــو حــني كانــت عاصــمة الدولــة العباســية .. فلــم 
يكــن التاســع مــن نيــسان ســوى بدايــة ملأســاة العــراق احلقيقيــة وفــصل مــن 

رخيه احلديث ...   أكثر الفصول املعتمة يف 
لقد كان البعض حيلم ببلـد يعمـه االسـتقرار واألمـن واالنتعـاش االقتـصادي 
يــــار "نظــــام حــــزب البعــــث" ،  والتنميــــة االجتماعيــــة واالقتــــصادية بعــــد ا

ـــه حـــىت اآلن .. ومل يكـــن قـــرار حـــل  فاســـتحال احللـــم كابوســـا مل يفيقـــوا من
اجليش العراقي الذي أصدره احلاكم املدين "بول برمير" سوى بداية للعنـف 
عاقـــــات  ء ، وأقعـــــد أضـــــعافهم  الـــــذي حـــــصد أرواح اآلالف مـــــن األبـــــر
جسدية ونفسية ، وثكلت األمهات ، وترملـت النـساء ، وتيتـم األطفـال ، 
ـــني طوائـــف اجملتمـــع الدينيـــة  ت وتكتـــالت ، ب وانقـــسمت البـــالد اىل كيـــا
والعرقيــة ، واضــطر مئــات األلــوف مــن املــواطنني اىل الــنزوح عــن مناطقهــم 
ـــا  ـــغيريا دميوغرافي نفـــسهم مـــن عنـــف طـــاحن أو بفعـــل فاعـــل يريـــد ت جنـــاة 
"سكانيا" للقرى واملدن ، والنجوع على أسس طائفية وعرقية ، وانتـشرت 
املليشيات واجلماعات املـسلحة حتـت أمسـاء ختفـي طابعـا طائفيـا ، كاحلـشد 
الشعيب ، والعـصائب ، وسـرا الـسالم ، وجمـالس الـصحوات ، وغريهـا .. 
ت األكراد قاب قوسني أو أدىن من االنفصال .. فالعراق اليوم تتنازعه  و
ـــــــــــة ...  لوكال ـــــــــــة ، وســـــــــــاحة حلـــــــــــروب  ـــــــــــة ودولي  أطمـــــــــــاع دول أقليمي
أما اجلانب االقتصادي واملعيشي ، فقد تفاقم الفقر والعوز يف العراق بعـد 
ت أكثر من ربع سـكان البـالد يعيـشون حتـت خـط الفقـر  االحتالل حىت 
، واستــــشرى الفــــساد ، فــــالعراق الــــذي كــــان يومــــا أحــــد أغــــىن الــــدول يف 
املنطقـــة أمـــسى اليـــوم أســـريا لفـــساد سياســـي ومـــايل انتـــشر يف كـــل مفاصـــل 
 الدولــة .. أمــا أطفالــه وشــبابه فقــد فقــدوا كــل أمــل يف مــستقبل أفــضل ... 
ت األمريكيــة الــيت  ت الــشعب العراقــي بتوجيــه اللــوم علــى الــوال واليــوم 
فتحت بغزوها واحتالهلا للعراق الطرق للفرس الـصفويني بكـل مـا حيملونـه 
مـــن ضـــغينة وحقـــد وكراهيـــة للعـــراق والعروبـــة ، مـــن فوضـــى أســـفرت عـــن 
ت ،  م االصـــا ـــضحا بـــني مـــن قتـــل ومـــن عـــذب ومـــن أقعـــد مـــاليني ال

 وأمهات ثكلت ونساء ترملت وأطفال تيتموا .



 

 

”Q 
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رت املـساعي  يف ظل األزمات السياسية اليت تشهدها الساحة العراقية وجدل القوانني اليت مررها الربملـان سـابقا أو يـسعى لتمريرهـا، أ
الربملانية حول التعديالت على قانون اجلنسية العراقية جـدال واسـعا يف الـساحة العراقيـة وانتقـادات شـعبية، وسـط حتـذيرات مـن تبعـات 

 هذا املقرتح وأهدافه، وخماوف الشعب من تداعيات ستؤثر عليهم مستقبال.
 

ويــستعّد الربملــان للتــصويت عليــه األســبوع املقبــل، يتــضمن فقــرة يــسمح فيهــا بتجنيــس غــري العــراقيني مــن األجانــب الــذين قــضوا عامــاً 
 واحداً يف العراق.

 
وتضم مسّودة القانون تعديالت عديدة على القانون املعمول به يف البالد منذ ما يقارب مثانني عامـاً، بينهـا بنـود وفقـرات تنطـوي علـى 

 عمليات تغيري دميوغرايف يف البالد.
 

كما يضم مشروع القانون نصوصاً تسمح بتجنيس من أمضى عامًا واحدًا يف العراق أو مـن تـزّوج عراقيـة، أو الـذين يقـدمون مـا يثبـت 
م من أصول عراقية، لكنه استثىن من ذلك الفلسطينيني يف كل فقراته.  أ

 
جتــاه التــصويت خــالل اجللــسات املقبلــة علــى مــشروع قــانون اجلنــسية اجلديــد،  ومــن املالحــظ ســعي بعــض الكتــل السياســية الــضغط 
ا من إيران . وعلى العكس من هذه القوى فان املشروع يواجه رفضاً واسـعاً مـن  ييد من بعض القوى السياسية املعروفة بقر وبوجود 

 احزاب وقوى وشخصيات وطنيه حترص على وحدة العراق وسالمته ارضا وشعبا.
 

لتجنيـس يف  وإن القانون "حيمل ثغرات وفقرات غري مسبوقة ويّسهل اكتساب اجلنسية العراقية أكثر من أي دولة من الدول املعروفة 
ملواطنـة" كمـا أن "صـيغة القـانون علـى  ذه الصيغة، وخاصة أنه يتعـارض مـع بنـود دسـتورية تتعلـق  العامل"، وجيب اال ميرر القانون "قد 

 وضعها احلايل ستتيح اجلنسية لعشرات آالف اإليرانيني املقيمني يف العراق".
 

وإن "مــشروع قــانون اجلنــسية العراقيــة اجلديــد حيــوي عــددًا مــن الفقــرات غــري اجليــدة، مــن بينهــا أن الــشخص املــتزوج مــن عراقيــة مينــح 
حلـصول علـى اجلنـسية العراقيـة بعـد مـرور سـنة،  ستثناء الفلسطينيني" وأن بعض اجلهات تريد متريـر قـانون يـسمح لـألجنيب  اجلنسية، 
 حىت وإن دخل العراق بطريقة غري شرعية وهذا ما سيؤدي اىل منح زّوار املراقد الدينية األجانب حق احلصول على اجلنسية العراقية.

 
ماليني أجنيب ملشروع القانون الذي سيشكل انتكاسة كبرية يف مسار  ٤و ٣هذا القانون وخالل سنتني سيضيف إىل سكان بغداد بني 

 القوانني العراقية، مما ستنتج عنه عمليات تغيري دميوغرايف كبرية.
 

لقانون متنح اجلنـسية ملـن ولـد يف العـراق، حـىت  بعض الفقرات سهلت احلصول على اجلنسية بعيدًا عن القوانني السابقة، وهناك فقرة 
 وإن كان أحد الوالدين غري عراقي".

 

ـا األعـراف العراقيـة، مؤكـدًا أن أغلـب الـدول  و منح القانون صالحيات كبرية لوزير الداخلية مبنح اجلنسية، خالفًا للـضوابط الـيت أقّر
ال متنح اجلنسية للمهاجرين إليها إال بعد مرور سنوات كافية للحـصول علـى املعلومـات اخلاصـة بـه وكمـا املختـصني مـن رجـال القـانون 
فأن قانون اجلنسية العراقية النافذ املعمول به يف العراق، وضع شـروطاً عديـدة ملنـح اجلنـسية لألجانـب أبرزهـا اإلقامـة ملـدة ال تقـل عـن 
عــشر ســنوات، وأن يكــون الــشخص دخــل العــراق بــصورة شــرعية، فــضًال عــن كونــه حــسن الــسمعة والــسلوك، وأن يكــون قــادرًا علــى 

لرتكيبة السكانية. دف التوطني املخّل   العيش، وساملاً من األمراض االنتقالية، كما منع منح اجلنسية ألغراض سياسية 
 

وكما هو معروف ألساتذة القانون واحملامني واحلقوقيني فأن القوانني العراقية متنع منح اجلنسية لألجانـب ألسـباب سياسـية، وأن شـروط 
احلصول عليها واضحة وال تقبل الشك أو التأويل. إذا مت إقرار قـانون للجنـسية مينـح الـزوار األجانـب اجلنـسية يف حـال إقـامتهم عامـاً 
واحدًا، فإن ذلـك سـيؤثر بـشكل كبـري علـى الرتكيبـة الـسكانية، وخيلـق مـشاكل. كيـف لنـا أن نتأكـد مـن حـسن سـلوك الـشخص الـذي 

حلصول على اجلنسية يف عام واحد؟ وكيف ميكن التأكد من سالمة موقفه يف بالده؟".  يرغب 
 

سيما وان احلدود املفتوحة، وخاصة مع إيران، ال ميكن أن تضمن بقاء األشخاص املـعنيني داخـل العـراق خـالل العـام املطلـوب منهـم. 
 هذه األنباء واذا متت املصادقة على مشروع القانون من قبل الربملان العراقي، فإنه سيتسبب بكارثة جمتمعية وقضائية".

 
وبراينــا املتواضــع فــان قــانون منــح اجلنــسية العراقيــة لألجانــب هــو خنجــر مــسموم يف ظهــر العــراق والعــراقيني ، ســيدمر العــراق وشــعبه 
ً ، ومــاهي اال فتــح ابــواب جديــدة للفــساد حتــت مظلــة الدســتور واملــستفيد االول هــي إيــران ، و ان تــشريع القــانون يف هــذا  اقتــصاد
رة بعـ يت بعد اتفاقية رفع التأشريات ما بني العراق وإيران فمن املتوقع دخول سبعة ماليني ايراين للعـراق للعمـل والـز د الوقت حتديدا 

ت الدولية على إيران .  رفع التأشرية بني العراق وإيران ، وبعد إقرار القرارات و فرض العقو
 

ة وعلى العراقيني مجيعا أن حيولوا دون إقرار التعديل اجلديد على قانون اجلنسية العراقيـة فعـالوة علـى فقدانـه الـضوابط واملعـايري املـعترب 
 يف اكتساب اجلنسية ، فإنه ضربة يف الصميم للهوية الوطنية و ملستقبل العراق.

 
سـنوات واداء القـسم و  ٥ويف حبثنا لعقد وجه مقارنه مع قوانني عدد دول العامل وجد ان امريكا مثال ال متنح اجلنسية لألجنيب االبعد 

ييد الدستور والدفاع عنه.  التخلي عن الوالء ألي دولة أخرى و 
 

م عن أب وجد واقامتهم منذ عشرات السنني . لبدون ) عدميي اجلنسية رغم والد  ويف دولة الكويت مل يعرتف ( 
 

 ويف أسبانيا وإيطاليا ال متنح اجلنسية لألجنيب اال بعد أقامه دائمه يف البالد ال تقل عن عشر سنوات.
 

 ويف بريطانيا من يريد ان يصبح بريطانيا، عليه ان يكون قد قضى فرتة مخس سنوات من اإلقامة القانونية يف البلد.
 

للغة الدمناركية. إلضافة إىل اإلملام   ويف الدمنارك جيب ان ال تقل فرتة إقامة األجنيب إقامة شرعية يف البلد عن مثان سنوات 
 

 ويف هولندا على االجنيب للحصول على اجلنسية أقامته مده ال تقل عن مخس سنوات يف البلد وبعد ان جيتاز اختبارات أخرى.
 

ومل جند يف قوانني كل دول العامل قانون مثـل مـشروع قـانون التجنـس يف العـراق ويف اخلتـام نعلـن ان تعـديل قـانون اجلنـسية العراقـي هـذا 
سلوب وحيله قانونيه ال خيتلف وال يقل خطرا عن الغزو واالحتالل العسكري.  يعترب غزو واحتالل 

!!            
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ا بفعل مراحل املشروع األمريكي وصفحاته ،  ت جمتمعا  طالت العراق وتونس وليبيا واليمن ومصر ، اليت توقفت عنـد حـدود اجليـش ، وسـور ولبنـان .. ومـن مث اشـتعلت صـفحتها اليتكلما أوغلت معاول  اهلدم والتدمري يف جسد األمة ، وتفشت ظاهرة التفسخ يف كيا
طينية ، مثل قرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس وقرار أمريكا االعرتاف للكيان الصهيوين بـضم هـضبة اجلـوالن الـسورية احملتلـة فلسالثانية يف السودان واجلزائر واملرشح على الطريق األردن ، كلما انتهز " ترمب " الفرصة إلنتاج قرارات يف الكونغرس تستهدف القضية ال

يت مبا يسمى الوطن البديل . لثة قد   ، وخطوة 
 

تـه االقتـصادية والنفطيـة الـيت   ،ماذا يريد " ترمب " أن يقوله صراحة للعرب ، خاصة وهم يصارعون يف الظرف الراهن عدوهم التارخيي النظام الصفوي ، الذي متدد وطغى وجترب رخيهـم ؟ ، ومـا الـذي تريـده إدارتـه مـن العـرب مقابـل حـزم عقو يف هذه املرحلة العـصيبة مـن 
لواقع ( السيادي ) للعراق ولدول املنطقة ؟ .  قطعت بعض الشوط على طريق تقليم خمالب نظام املاليل وإرغامه على التقهقر واالعرتاف 

 
ذخ الثراء ومسرحي من الطراز الشعيب ، غايته القصوى  ليـة هي صحيح إن " ترمب " ما كان مبقدوره أن يرتأس البيت األبيض لوال كونه رجل أعمال  الربح والشهرة ، كما هي أمريكا غايتها العليا احلصول على أعلى نسبة من مردودات مالية لتكديـسها يف اخلـزائن االمرب
ـاك االقتـصادي مـرده الفعـل املقـاوم الباسـل يف العـراق ضـد ذي ، وخاصة حاجة أمريكا العاجلة لرتميم اقتصادها وماليتها وسد نقص خزينها االحتياط من األموال الـصعبة ملوازنـة حجـم املـيزان التجـاري الـ نيًـا ، واملعـروف أن اإل مييـل لـصاحل الـصني أوًال وبعـض دول العـامل 

اية عام  ٢٠٠٣الوجود العسكري األمريكي منذ االحتالل عام  ها يف قواعد عسكرية أربع . ٢٠١١وحىت   حني انسحبت القوات األمريكية من العراق وتركت بقا
 

لرئيس " ترمب " وبعض احمليطني به من الصهاينة الذين يستعجلون تكريس ما يسمى األمن اإلسرائيلي  اع العديد من االستحقاقات الفلسطينية والعربية ، يقع انتهـاز فـرص يف إثـر تـدمري العـراق والـوهن العـريب الـراهن ، لوضـع القـضية نتز ختطيط اإلدارة األمريكية متمثلة 
ا ، بعد أن كان لنظام املاليل دوره يف شق وحدة القوى الفلسطينية وخروج محا ـم س عالفلسطينية يف خانة االستالب وإفراغها من معطيات نضاال ـم السياسـية واأليـديولوجيا وإغراءا ن قاعدة النضال اليت ترفض شق وحدة العمل املقـاوم وشـرذمته ، ولنظـام املـاليل إمالءا

 املالية مقابل تنفيذ سياسات اللعبة اإليرانية اإلسرائيلية الفاضحة .
 

لفوضـى دم االكـرتاث جلهويـة حـل املـشكالت الدوليـة األمميـة ، فـالقرار األمريكـي والـذي سـبقه ، يعـد حتـدً لـإلرادة الدوليـة وإلرادة اجملتمـع وعـ فالقرار األمريكي األخري املنفرد هو قرار يلغي قرارات جملس األمن بشأن اجلوالن السورية احملتلة ، ويكرس سابقة دوليـة تنتهـي 
 إىل احلرية وتقرير املصري من احتالل عنصري غاشم . ١٩٤٨الدويل وإلرادة الشعب الفلسطيين الذي يتطلع منذ عام االحتالل 

 
ت اقتصادية ون لضد من الدولة املارقة اليت ترعى اإلرهاب يف العـامل وتتجـاوز علـى الـدول األخـرى بعـدوان التمـدد والتوسـع وهـي إيـران ، فطيقرارات الكونغرس األمريكي تريد أمريكا تطبيقها على العامل حبق وبدون حق ، فمن حق أمريكا أن تشرع قرارات الضغط بعقو ة 

ا أن تستلب حقوق الشعب الفلسطيين وحقـوق الـشعب الـسوري علـى وجـه التحديـد لتقـدمها هديـة للمحتـل لقـدس عاصـمة أبديـة هلـذا الكيـان ، وهـي عاصـمة فلـسطينية اإل ولكن ليس من حقها أن تشرع قوانني من شأ سـرائيلي للجـوالن ولتقـدم قبلهـا هديـة االعـرتاف 
 خالصة .  

 
لضد مـن إرادة الـشعب العـريب  شعبتشريعات الكونغرس األمريكي ال تعين شيئاً أمام إرادة الشعب الفلسطيين وإرادة الشعب العريب وال تغري من احلقائق اليت كرسها نضال ال لضد من القانون الدويل و ا ووثقتها منظمة األمم املتحدة اليت تريد أمريكا إلغائها  أوًال، وأكد

 واإلرادة الدولية !! .
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فجــر الــضباط األحــرار يف اجليــش العــريب الــسوري االنتفاضــة  ١٩٦٢نيــسان عــام  ١ ۞

 يف حلب من أجل عودة الوحدة مع مصر والقضاء على االنفصال
 

 سيس اجلامعة التكنولوجية يف بغداد ١٩٧٥نيسان عام  ١ ۞
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــسان عـــام  ١ ۞ ـــة حلـــزب  ١٩٨٠ني ـــة العراقي ـــة والقطري ـــادتني القومي تعـــرض عـــضو القي
ــوزراء الرفيــق  ئــب رئيــس جملــس ال ــادة الثــورة  البعــث العــريب االشــرتاكي عــضو جملــس قي

 طارق عزيز حملاولة اغتيال يف اجلامعة املستنصرية دبرها عميل إيراين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــر القادســية كأحــد املنجــزات الــيت متــت  ١٩٩٣نيــسان عــام  ١ ۞ االنتهــاء مــن شــق 
 خالل فرتة احلصار الدويل اجلائر على العراق

 
رخييــــة  ١٩٨٠نيــــسان عــــام  ٢ ۞ رة  قــــام الرفيــــق الــــرئيس القائــــد صــــدام حــــسني بــــز

للجامعة املستنصرية وأقسم على الثأر للطلبة الشهداء واجلرحى يف حماولة اغتيـال الرفيـق 
 طارق عزيز

 
ن لطفـي علـي عـضو القيـادة العـسكرية  ١٩٨٦نيسان عام  ٢ ۞ استشهاد الرفيق عد

 جلبهة التحرير العربية
 

حــراق  ١٩٩٠نيــسان عــام  ٢ ۞ هــدد الرفيــق الــرئيس القائــد صــدام حــسني الــصهاينة 
لعدوان على العراق م الغاصب على األقل لو فكروا   نصف كيا

 
انتقــل إىل رمحــة هللا الرفيــق عبــد الفتــاح حممــد أمــني الياســني  ٢٠١٧نيــسان عــام  ٢ ۞

العضو السابق يف قيادة قطر العراق حلزب البعث العـريب االشـرتاكي وجملـس قيـادة الثـورة 
وزيــر احلكــم احمللــي األســبق ووزيــر الــشباب ســابقاً مــدير مكتــب األمانــة العامــة يف القيــادة 

 القومية حلزب البعث العريب االشرتاكي قبل االحتالل
 

 مقتل امللك غازي األول يف طريق قصر الزهور ١٩٣٩نيسان عام  ٤ ۞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انعقــــاد املؤمتــــر التأسيــــسي حلــــزب البعــــث العــــريب يف مقهــــى  ١٩٤٧نيــــسان عــــام  ٤ ۞
الرشــيد يف دمــشق مبــشاركة مجــع مــن أبنــاء الــوطن العــريب املــؤمنني بــضرورة وحــدة األمــة 
العربية وحريتها واالشرتاكية والذي تقرر اعتباره املؤمتر القومي األول حلزب البعث العريب 

 االشرتاكي
 

ألقـــى القائـــد املؤســـس الرفيـــق أمحـــد ميـــشيل عفلـــق خطابـــه  ١٩٤٣نيـــسان عـــام  ٥ ۞

 التارخيي الشهري على مدرج اجلامعة السورية بعنوان ذكرى الرسول العريب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اثنـاء تـشييع جثـامني شـهداء حادثـة املستنـصرية طـه اجلبـوري  ١٩٨٠نيسان عـام  ٥ ۞

لقنابل من املدرسة اإليرانية ل نصيف تعرض املشيعني هلجوم   وفر
 

افتتحـــت املدرســــة املستنــــصرية يف بغـــداد عاصــــمة اخلالفــــة  ١٢٣٤نيـــسان عــــام  ٦ ۞
 العباسية اليت أصبحت منارة للعلم واملعرفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اختتم املؤمتر التأسيسي حلزب البعث العريب املنعقد يف مقهى  ١٩٤٧نيسان عام  ٦ ۞
الرشــيد يف دمــشق أعمالــه والــذي مت اعتبــاره املؤمتــر القومــي األول حلــزب البعــث العــريب 
االشـــرتاكي بعـــد أن أقـــر دســـتور احلـــزب ونظامـــه الـــداخلي وانتخـــب قيادتـــه وعلـــى رأســـها 

 الرفيق القائد املؤسس أمحد ميشيل عفلق
 

ت الوحدة بني رؤساء وفـود العـراق ومـصر وسـور  ١٩٦٣نيسان عام  ٦ ۞ بدء حماد
 يف القاهرة مبشاركة قيادة حزب البعث العريب االشرتاكي

 
متكـــن فـــدائيي جبهـــة التحريـــر العربيـــة مـــن قتـــل العديـــد مـــن  ١٩٧٨نيـــسان عـــام  ٦ ۞

 اجلنود الصهاينة وأسر جنديني آخرين يف معركة رأس العني
 

ســـقاط  ١٩٨٥نيــسان عـــام  ٦ ۞ جنـــح ثــوار الـــسودان ويف طليعتهـــم صــناديد البعـــث 
 نظام جعفر منريي وذلك بعد احنياز اجليش وقيادته للجماهري املنتفضة

 
ل شـــرف  ١٩٤٧نيـــسان عـــام  ٧ ۞ ســـيس حـــزب البعـــث العـــريب االشـــرتاكي الـــذي 

قيــادة كفــاح األمــة العربيــة مــن أجــل حتقيــق الوحــدة واحلريــة واالشــرتاكية ومــا زال كــوادره 
بتــني علــى مبــادئ الرعيــل األول  البواســل يف ســاحات اجلهــاد والعــزة والكرامــة وميادينهــا 

 وخملصني لتضحيات الشهداء
 

انطالقة جبهة التحرير العربية بتنفيذ عملية فدائية استهدفت  ١٩٦٩نيسان عام  ٧ ۞
 الصهاينة عن طريق األغوار األردنية

 
تـــشغيل مـــشروع مشـــال الرميلـــة وبـــدء انتـــاج النفـــط مـــن هـــذا  ١٩٧٢نيـــسان عـــام  ٧ ۞

 احلقل النفطي الذي يقع يف جنويب العراق
 

من ثوار جبهة التحرير العربية وهـم الرفـاق الـشهداء:  ٥نفذ  ١٩٨٠نيسان عام  ٧ ۞
حممد أمحد عبد من سور وهليب عبد الزهرة حممد من العـراق وعبـد الـرحيم أمحـد حممـود 
كــستان عمليــة  مــن فلــسطني ويــسري أبــو عبيــد مــن مــصر و حممــد مــري فــضل خــان مــن 

 بطولية استهدفت مستعمرة مسكاف عام مكبدين الصهاينة خسائر فادحة
 

افتتاح جزيرة بغـداد الـسياحية يف منجـز يتحقـق رغـم انـشغال  ١٩٨٣نيسان عام  ٧ ۞
 شعب العراق وقيادته وجيشه بصد العدو اإليراين يف منازلة قادسية صدام اجمليدة

 
انتقـل إىل رمحـة هللا الرفيـق سـعد قاسـم محـودي وزيـر االعـالم  ٢٠٠٧نيسان عـام  ٧ ۞

سـابقاً العــضو الــسابق يف اجمللــس الــوطين واألمــني العــام ملؤمتــر القــوى الــشعبية العربيــة كمــا 
الضــافة اىل أنــه كــان  ســبق لــه أن شــغل موقــع رئيــس حتريــر جريــدتنا الغــراء جريــدة الثــورة 
مــديرًا ملكتــب العالقــات اخلارجيــة يف القيــادتني القوميــة والقطريــة العراقيــة حلــزب البعــث 

 العريب االشرتاكي
 

تتــــويج املنتخــــب العراقــــي األول لكــــرة القــــدم بكــــأس دورة  ١٩٧٩نيــــسان عــــام  ٨ ۞
ا يف العاصمة العراقية بغداد  اخلليج العريب اخلامسة اليت جرت فعاليا

ت  ١٩٤٨نيــسان عــام  ٩ ۞ ســني املروعــة الــيت ارتكبتهــا العــصا وقعــت مذحبــة ديــر 
 فلسطيين ٣٦٠الصهيونية اجملرمة ونتج عنها استشهاد 

 
ر كأحد املنجزات العديـدة  ١٩٧٢نيسان عام  ٩ ۞ مت وضع حجر األساس لقناة الثر

 العظيمة يف العراق ١٩٦٨متوز  ٣٠-١٧اليت حتققت بعد ثورة 
 

اعادة افتتاح املتحـف العراقـي يف بغـداد بعـد توسـيعه واضـافة  ١٩٨٤نيسان عام  ٩ ۞
 عام ١٩قاعات جديدة له قبل تعرضه للخراب بذات اليوم بعد  ١٠

 
تعرضـــت بغـــداد لالحتـــالل األمريكـــي الربيطـــاين الـــصهيوين  ٢٠٠٣نيـــسان عـــام  ٩ ۞

سـقاط النظـام الـوطين وتـدمري العـراق واعادتـه للقـرون الوسـطى كمـا  اإليراين وقـام الغـزاة 
نــدالع  وعــد اجملــرم بــوش االبــن ولكــن حتقــق وعــد الرفيــق الــشهيد القائــد صــدام حــسني 

 أسرع مقاومة يف التاريخ بقيادة أبطال البعث انطلقت بعد ساعات من احتالل بغداد
 

 ٥٤مت تدشــني مــشروع مــصفى الــدهون يف البــصرة بكلفــة  ١٩٨٩نيــسان عــام  ١١ ۞
ً من الدهون املختلفة ١٠٤مليون دينار عراقي وطاقة انتاجية بلغت   آالف طن سنو

 
استــشهاد الرفيــق هــاين موســى حــسني أبــو رزق أحــد ثــوار  ٢٠٠١نيــسان عــام  ١١ ۞

 جبهة التحرير العربية أثناء تصديه مع رفاقه للصهاينة
 

أشــــعلت ميليــــشيات اليــــمني الرجعــــي الطــــائفي االنعــــزايل  ١٩٧٥نيــــسان عــــام  ١٣ ۞
شـهيدًا مـن ثـوار جبهـة التحريـر العربيـة يف  ٢٦العميل احلرب األهلية يف لبنان بعد قتلهـا 

 عني الرمانة
 

انعقد املؤمتر القومي الثامن حلزب البعث العـريب االشـرتاكي  ١٩٦٥نيسان عام  ١٤ ۞
 السوداء ١٩٦٦شباط  ٢٣يف دمشق وهو آخر مؤمتر قومي ينعقد قبل ردة 

 
اختتم املؤمتر القومي الثامن حلزب البعث العريب االشرتاكي  ١٩٦٥نيسان عام  ١٥ ۞

املنعقد يف دمشق أعماله وقد أوصى املؤمتر بدعم الفدائيني لتحرير فلـسطني وشـدد علـى 
 تعزيز التعاون مع القوى التقدمية واحلركات التحررية ودعم خط عدم االحنياز

 
 نيسان ( يوم األسري الفلسطيين ) ١٧ ۞
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جـالء القـوات األجنبيـة عـن األراضـي الـسورية وحتررهـا مـن  ١٩٤٦نيسان عام  ١٧  ۞
 سنة بعد كفاح شعيب طويل ٢٦االحتالل الفرنسي الذي استمر 

  
مت التوقيـــع يف القـــاهرة علـــى ميثـــاق الوحـــدة االحتاديـــة بـــني  ١٩٦٣نيـــسان عـــام  ١٧  ۞

 العراق ومصر وسور لكن املؤامرات االستعمارية أحبطت اجناز هذه الوحدة
  

بدأت عمليات رمضان مبارك واليت استمرت عدة ساعات  ١٩٨٨نيسان عام  ١٧  ۞
قبل أن ينجح أبطال القوات املسلحة العراقية الباسلة يف حترير مدينة الفاو مدينـة الفـداء 

 وبوابة النصر العظيم من االحتالل اإليراين واليت تعد من مالحم األمة اخلالدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( يوم النخوة ) يـوم هـب شـعب العـراق للتطـوع دفاعـًا عـن  ١٩٩٨نيسان عام  ١٨  ۞
 أرضه وسيادته

  
 



 

 

”S 

 أعلنت إيران الغاء معاهدة احلدود اليت أبرمتها مع العراق ١٩٦٩نيسان عام  ١٩ ۞
  

انتقـــل إىل رمحـــة هللا الرفيـــق الفريـــق الطيـــار الـــركن احلكـــم  ٢٠١٥نيـــسان عـــام  ١٩  ۞
بل سابقاً   حسن علي حمافظ 

   
اكتمــل االحتــالل اإليــراين لألحــواز العربيــة بعــد االســتيالء  ١٩٢٥نيــسان عــام  ٢٠  ۞

سلة  على مدينة احملمرة وقد جوبه االحتالل مبقاومة شعبية 
  

 نيسان ( عيد األم العربية ) ٢١ ۞
  

 ( يوم الربيد ) انضمام العراق إىل االحتاد الربيدي العاملي ١٩٢٩نيسان عام  ٢٢ ۞
  

ســـيس القـــوة اجلويـــة العراقيـــة الـــيت كـــان هلـــا دور هـــام يف  ١٩٣١نيـــسان عـــام  ٢٢  ۞
وقادسية صدام اجمليدة وأم املعارك  ١٩٧٣معارك العرب املشرفة يف حرب تشرين األول 

 اخلالدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئـب رئيـس أركـان اجليـش  ١٩٥٥نيسان عام  ٢٢  ۞ ن املالكي  استشهاد العقيد عد
 العريب السوري

  
انتقل إىل رمحة هللا الرفيق غازي محود العبيدي عضو قيادة  ٢٠٠٧نيسان عام  ٢٢  ۞

 قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي
  

وقعـــت جمـــزرة احلوجيـــة الـــيت ارتكبتهـــا ميليـــشيات احلكومـــة  ٢٠١٣نيـــسان عـــام  ٢٣  ۞
 الطائفية العميلة حبق املعتصمني السلميني يف ساحة الغرية والشرف

 
 
 
 
 
 

انتقــل إىل رمحــة هللا الرفيــق اللــواء الــركن رومــل كامــل العــزة  ٢٠١٦نيــسان عــام  ٢٥  ۞
عــضو قيــادة التنظيــم الفلــسطيين حلــزب البعــث العــريب االشــرتاكي عــضو اللجنــة املركزيــة 

 جلبهة التحرير العربية مسؤول ساحة العراق للجبهة قبل االحتالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ميــالد الفــارس العــريب الرفيــق الــرئيس القائــد املهيــب الركــن  ١٩٣٧نيــسان عــام  ٢٨  ۞
 الشهيد صدام حسني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدأ معمل استخالص الكربيت يف كركوك اإلنتاج ١٩٧١نيسان عام  ٢٨ ۞
  

 تتويج منتخب شباب العراق لكرة القدم بكأس آسيا ١٩٧٧نيسان عام  ٢٨۞
  

 تدشني مركز الفنون يف بغداد ١٩٨٦نيسان عام  ٢٨۞
  

افتتاح مشروع سدة اهلندية اجلديدة الـيت حلـت حمـل الـسدة  ١٩٨٩نيسان عام  ٢٨۞
 القدمية

  
افتتــاح أول مرحلــة مــن املــشروع الرائــد حلقــل شــرق بغــداد  ١٩٨٩نيــسان عــام  ٢٨۞

 النفطي وتدشني مشروع احلاسبة االلكرتونية ببناية اجملمع النفطي اجلديد

تدشــني مرفــأ جديــد يف خــور الــزبري يف جنــويب العــراق يــضم  ١٩٩٠نيــسان عــام  ٢٨ ۞
 رصيفاً  ١٣

 
وضــع الرفيــق الــرئيس القائــد صــدام حــسني حجــر األســاس  ١٩٩٥نيــسان عــام  ٢٨۞

 ملشروع بناء جامع صدام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ر كأحـد املنجـزات العمالقـة  ١٩٩٩نيسان عام  ٢٨۞ افتتاح مدينة الصدامية يف الـثر

 اليت مت اجنازها خالل فرتة احلصار الدويل اجلائر على العراق
  

افتتـــاح الـــسد العظيـــم كأحـــد املنجـــزات الـــيت متـــت يف فـــرتة  ١٩٩٩نيـــسان عـــام  ٢٨۞
 احلصار الدويل اجلائر على العراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هـــل املنتخــب العراقـــي األوملــيب لكـــرة القــدم إىل اوملبيـــاد  ١٩٨٤نيــسان عــام  ٢٩۞ 

 لوس اجنلوس
  

 

  
   

 
لـضرورة تعريفـاً بعثيـاً نـصياً وإمنـا هـي قريبـة مـن فكـر احلـزب وعقيـدة البعـث واسـرتاتيجيته السياسـية قومـتواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية اليت تعـرض تعريفـات ببعـض املـصطلحات واملفـاهيم الفكريـة والسياسـية املـستقاة مـن مـعني الفكـر الـوطين وال ي واإلنـساين والـيت ال متثـل 

ا ، بل أن بعضها يعرب تعبرياً دقيقاً وشامًال عن موقف احلزب ورؤيته الفكرية واالسرتاتيجية .  ومواقفه وتطبيقا
 

دف هـذه الزاويـة اىل إغنـاء ثقافـة املناضـلني البـعثني واجملاهـدين وعمـوم الـوطنني العـراقيني واملناضـلني العـرب املناهـضني لالحتـالل بـل مـوم أبنـاء شـعبنا اجملاهـد الـصابر ولتكـن هلـم خـري مـعني يف ظـل التـشويه الفكـري والسياسـي والثقـايف واإلعالمـي الـذي ميارسـه احملتلـون وع و
م التدمريية ضد العراق واالمة .  وعمالئهم يف ابشع صور التزييف والتضليل مبا يساعد هؤالء على تنفيذ خمططا

 
 سـاترية لبلوغ أهدافها الوطنية والقومية اخلرية ويف هذه املرحلة اجلهادية من مسرية شعبنا الظافرة اليت يتعرض فيهـا مفهـوم احلـزب واملمار اخلذلك أن فكر وعقيدتنا اليت مها نرباساً ملمارساتنا السياسية ومبا ينري طريقهما ويلهمهما العزم على أن تكون يف املسارات الصائبة و 

 احلزبية اىل ابشع صيغ التشويه يف ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية املهرتئة 
 

 وسنتناول يف هذا العدد مفهوم ( الوحدة الفكرية )
 

  
 
البعث التنظيمية مبدأ االلتزام واالنضباط احلزيب الذي حيقق خضوع القيادات االدىن للقيادات االعلى وخضوع االقلية لالكثريـة  ريةان الوحدة الفكرية هي الوحدة اليت تتحق يف حياة احلزب الداخلية من خالل تطبيق املبدأ التنظيمي االول والركن االساس والرئيسي يف نظ 

حياة احلزب الداخلية عرب ممارسة الواقعيـة الثوريـة الوضـاءة املعطـاءة وتطبيـق املبـدأ التنظيمـي الثالـث والـركن االسـاس والـرئيس يف  يف يف احلزب ... وكل ذلك جيري يف اطار احملتوى واملضمون الدميقراطي االصيل الذي يتمخض عن التطبيق املبدع اخلالق للدميقراطية املركزية
العــراق واميـن ســرها الرفيـق اجملاهــد عــزة ابـراهيم االمــني العـام للحــزب وبـذلك وعــرب تطبيــق مبـدأ االلــتزام واالنـضباط احلــزيب مبحتــواه طــر نظريـة البعــث التنظيميـة الــذي حيقـق ارقــى صــيغ املناقـشة الدميقراطيــة الواسـعة واملستفيــضة وايل جتــيء بعـد التنفيــذ املبـدع لقــرارات قيـادة ق

نظيمية والسياسية واليت توحد فكر البعث وصيغه التنظيمية ومواقفه السياسية الواعية حنو حتقيق فكره النـري وجعلـه واقعـا معاشـا التومضمونه االصيل ومن خالل تطبيق الدميقراطية املركزية يف احلياة الداخلية للحزب يتضح السبيل الرحب الفسيح املفضي اىل حتقيق الوحدة 
 عرب التطبيق املبدع اخلالق لفكر البعث النري وحتقيق املتطلبات املشروعة للشعب واالمة .



 

 

”T 

   
   

هتمــام كبــري مــن لــدن وســائل االعــالم  اســتأثرت فاجعــة املوصــل 
املنصفة ورغم التزامن القريب مع اجلرمية اإلرهابية اليت استهدفت 
املــصلني يف مــسجدين بنيوزلنــدا فــأن حجــم الكارثــة القــت الــضوء 
علـــى األســـباب واملـــسببني وفـــضحت احلـــال الـــذي وصـــلت اليـــه 
حمافظة نينوى ومدينـة املوصـل يف ظـل حكـم امليليـشيات الـصفوية 
ا ألمـــــــواهلم واالســـــــتهتار  رزاق املـــــــواطنني ومـــــــصادر وحتكمهـــــــا 

 -مبصريهم:
 

ويف ذات الــــسياق نــــشرت صــــحيفة القــــدس العــــريب الــــصادرة يف 
مقـــاال حتـــت  ٩١٠٢لنـــدن بتـــاريخ الـــسادس والعـــشرين مـــن اذار 

جرمية وليست فاجعة ) للكاتبة والناشـطة …  عنوان ( يف املوصل
 هيفاء زنكنة جاء فيه :

 
ا املـرة األوىل، منـذ غـزو العـراق عـام  ، الـيت يقـوم فيهـا  ٣٠٠٢ا

حمتجون مبطاردة رئيـس اجلمهوريـة، خيرتقـون حـاجز محايتـه وحرسـه 
املسلح اخلاص، وجيربونه على الفرار، وهو علـى وشـك االختنـاق 
كهـــا احلــــزن.  مـــن صــــرخات الغـــضب، وموجــــة األجـــساد الــــيت أ
لنـاس عـادة، لريتـسم علـى  أجربوه على نزع ابتسامته، املـستهينة 
ــــرؤوس.  ــــى ال ــــل املرتفعــــة عل ي وجهــــه ذعــــر، صــــورته أجهــــزة املو
ت مهـه االول يف تلـك اللحظـات، هـو  سجلت العدسات كيـف 
ــه جــاء ليكــذب عليهــم. زحــف اىل الــسيارة  اهلــرب ممــن افــرتض ان
املصفحة اليت حتمل جتاذبتـه االيـدي، وُسـحبت سـرتته عـدة مـرات 

أسم اجللـوس فيهـا. أراد احملتجـون ان  »محاية القائد  «.حني اراد 
ملوصــل، جرميــة وليــس فاجعــة، وانــه،   ، يعــرف ان غــرق الــضحا
ـــصبه، فالفـــساد  جيـــب ان حياســـب كمـــا كـــل مـــسؤول، أ كـــان من
معروف، واإلرهاب معروف، واالستهانة حبياة املـواطنني وحقوقهـم 
مل تعــد ســرا خفيــا، وان الــسمكة فاســدة مــن رأســها. احملتجــون هــم 

ـــاة  م، حبي ـــذ ا ـــارة الـــيت أودى غرقهـــا، من  ٠٣٠أهـــل ضـــحا العٌب
طفــال، كــانوا قــد ارتــدوا مالبــس  ٠١امــرأة و  ٢٣شخــصا، بينهــم 

العيد متوجهني اىل جزيرة أم الربيعني، لالحتفال بعيد نوروز، ببدء 
احملتجـــون هـــم مـــن أهـــل املوصـــل،  »الربيـــع، وعيـــد األم. حتريرهـــا 

املدينة اليت اليزال ضحا حتت االنقاض، بعد مـرور ثالثـة أعـوام. 
قصفا أهلها اليوم ميليشيات طائفية،  «املدينة اليت يتحكم حبياة ،

ــا  وحمــافظ فاســد ميتهــن السمــسرة، مــع آخــرين، يف الومهيــة، حامي
عقــود  »اعــادة االعمــار  «نفــسه بكــل الطــرق وبــضمنها اعتقــال 

الــــــصحافيني املــــــستقلني وحــــــصر موافقــــــات التــــــصوير والتغطيــــــة 
 اإلعالمية به شخصياً.

 
رة املوت مفاجئة وغري معروفة األسباب؟ من يراجـع  هل كانت ز
يوميات املوصـل، منـذ االحتـالل، وحـىت اليـوم، سـيجد نفـسه ازاء 
شـكاله غـري املـربرة، املبتذلـة، والوحـشية،  جواب خميف. فـاملوت 
ـا، قـد يغادرهـا لوهلـة اال  مقيم يف املدينة. يتجول يف أزقتها وغا
انه سرعان ما يعود اليها متخفيا أو كاشفا عن أوجهـه. فللمـوت، 
ملوصــل أوجــه متعــددة. كــان احملتــل األمريكــي أوهلــا حــني وذلــك 

أولــــت قــــوات االحتــــالل  »رعايتهــــا  «ملوقعهــــا اخلــــاص وتنوعهــــا 
ـــا، مثـــل مدينـــة الفلوجـــة، رفـــضت  للمدينـــة الـــديين والعرقـــي. وأل
اخلضوع للمحتل وقاومته، بكل الطرق املمكنة، كما ينـص ميثـاق 
األمــم املتحــدة حبــق الــشعوب مبقاومــة االحتــالل. فكانــت معركــة 

ـــاين/نوفمرب  الـــيت جنحـــت املقاومـــة  ٣٠٠٢املوصـــل يف تـــشرين الث
ألـف جنـدي  ٣٠فيها من استعادة ثلثي املدينة، اىل ان مت أرسال 

، احملمولــة جــوًا، بقيــادة اللــواء ديفيــد برتايــوس،  ٠٠٠مــن الفرقــة 
ـــه فيمـــا بعـــد اىل منـــصب القائـــد العـــام للقـــوات  الـــذي متـــت ترقيت
األمريكية، ومن مث رئيس وكالة املخـابرات األمريكيـة ( الـسي آي 
أي ) مكافـــــأة لـــــه علـــــى إجنـــــاح سياســـــة يف املوصـــــل أوال مث بقيـــــة 

 »شيعي  »مكافحة التمرد  «العراق. وأرسلت قوات االحتالل، 
لتعاون مع نـوري املـالكي رئيـس الـوزراء الـذي كـان يعـرف نفـسه 

قبــل  «تعزيـزات عــسكرية لكبـح  »التمــرد  «نـه مـرة اخــرى عـام 
عملــت أجهــزة االعــالم حبميــة ومثــابرة  ٣٠٠٢ان يكــون عراقيــا .

العمليـة  «على التضليل وختدير العقول، صاحبها وارتكـاب كـل ،
فــــساد القـــضاء، لتــــوفري احلمايـــة لساســــة اخلروقــــات  »السياســـية 

واجلـــرائم خـــارج نطـــاق القـــانون، بينمـــا صـــار مـــصري أي شـــخص 
إلرهـاب  ـام  رة التساؤل حول حقيقة ما جيـري، اال حياول ولو ا
منذ ذلك احلني، وحىت العام املاضي، وعمليات قوات االحتالل، 
ســـواء كانـــت أرضـــا أو جـــوا ( بعـــد احتـــالل داعـــش للموصـــل يف 

مســـاء تتــغري بتغـــري  »العــدو  «) مــستمرة حتــت عنـــاوين  ٣٠٠٢

خمتلفــــــة وحملاربــــــة يف بدايــــــة  »أعــــــداء  «املتطلبــــــات. فــــــاذا كــــــان 
االحتـــــالل هـــــو البعـــــثي والـــــصدامي وضـــــباط اجليـــــش الـــــصدامي 
املنحــل، فأنــه حتــول تــدرجييا اىل اإلســالمي اإلرهــايب، عــضو تنظيــم 

ـــسويق  شـــطة لت ـــة اإلســـالمية  »العـــدو  «القاعـــدة، أوال مث  الدول
نيا، والتزال ماكنة انتاج عدو جديد.  ( داعش ) 

لـــــتزامن معهـــــا، عملـــــت أجهـــــزة االعـــــالم حبميـــــة ومثـــــابرة علـــــى 
العقـول، صـاحبها فـساد  »العملية السياسـية  «التضليل وختدير ،

القـضاء، لتـوفري احلمايـة لساســة وارتكـاب كـل اخلروقـات واجلرائــم 
خــارج نطــاق القــانون، بينمــا صــار مــصري أي شــخص حيــاول ولــو 
إلرهــاب والعمالــة  ــام  رة التــساؤل حــول حقيقــة مــا جيــري، اال ا

 بل والتصفية اجلسدية.
 

ويف ظل احلكومات العراقية، ونتيجة للفـساد املستـشري، حـسب 
ت  »التقريــــر املؤســــسات احلكوميــــة تعتــــم  األخــــري ملرصــــد احلــــر

تـت علـى املعلومـات، ممـا يعـرض الـصحافيني  الصحافية الـدويل، 
اىل اخلطر واملالحقة والتهديد، وال سيما الـساعني اىل استحـصال 

لفـــساد املتعـــدد االوجـــه، فتزايـــد  ئـــق متعلقـــة   «.معلومـــات وو
فغالبــا مــا تلجــأ تلــك املؤســسات إىل حظــر نــشر املعلومــات ومنــع 

ت حـول  »أنشطة  «تداوهلا  املتحدثـني  «املختصني بتقـدمي البيـا
إلضــافة اىل  »الــرمسيني  عــدد مكاتــب املــسؤولني االجيابيــة فقــط، 

منــابر االعــالم احلزبيــة، بينمــا أغلقــت االبــواب امــام الــصحافيني. 
هـــذه هـــي خلفيـــة جرميـــة غـــرق  »حـــاد  «مؤســـفا أو كارثـــة بيئيـــة 

، نقيـم جمالـس  ا ليـست نرتحـم فيـه علـى أرواح الـضحا العبارة. ا
العـــزاء وقـــد نقبـــض بعـــض التعويـــضات، مث ننـــسى. بينمـــا يواصـــل 
الــــسراق النهــــب مــــن جهــــة واجللــــوس يف اســــتديوهات القنــــوات 
لنهــب، مــن جهــة  ــام اآلخــرين  لنزاهــة وا الفــضائية، متظــاهرين 
أخــــرى. حنــــن ازاء عــــصابة تتقــــن الكــــذب علــــى الــــشعب وتزويــــر 
احلقائق. إذ من الضروري تزوير التاريخ واضـفاء صـفة النبـل علـى 

ــه. . ــارة  «مــا يرتكبون ــه، إزاء  »فاجعــة الَعٌب وهــذا  »ســيقومون  «ب
ـــم أرســـل رئيـــس الـــوزراء عـــادل عبـــد  لـــضبط مـــا أعلنـــوا أ هـــو 
املهـــدي، بعـــد ان رأى مـــا حلــــق بـــرئيس اجلمهوريـــة بـــرهم صــــاحل، 
قالــــة حمــــافظ لإلمهــــال  تغريــــدة اىل رئيــــس الربملــــان طالــــب فيهــــا 

 »والتقــــصري الواضــــحني يف أداء الواجــــب واملــــسؤولية، ووجــــود 
ملــال العــام  هلــدر  نينــوى مــا يــدل مــن حتقيقــات تثبــت التــسبب 

ووافـق الربملـان علـى  »تشكيل جلنة حتقيـق  «واستغالل املنصب .
ــــا اىل  الوظيفــــي يهــــدف هــــذا القــــرار، كمــــا هــــو  «.الطلــــب داعي

ئبيــه،  واضــح، اىل القــاء اللــوم علــى ثالثــة أشــخاص هــم احملــافظ و
بعــــد ان اكتــــشف رئيــــس الــــوزراء، فجــــأة، وبقــــدرة قــــادر، امهــــال 
وتقصري احملافظ، فأرسل تغريدته لإلعالن عن اكتشافه وبيـان نبـل 
أخالقــه. غايــة القــرار احلقيقــة هــي طمــر الفــساد األكــرب، املتجــذر 
بعمق املؤسـسات احلكوميـة يف كافـة ارجـاء العـراق وليـس املوصـل 
لوحــدها، بــدءا مــن رأس الــسمكة حــىت ذيلهــا. أمــا االعــالن عــن 
تــشكيل جلــان التحقيــق أو فتــح البــاب لــذوي الــضحا للمطالبــة 
لتعويــضات، فانــه مــسخرة أخــرى واســتهانة ال مثيــل هلــا بــذكرى 
الضحا وذويهم، فكلنا يعلم مـصري مئـات جلـان التحقيـق الـيت مت 
ا جلان فضائية، حسب معجـم  تشكيلها منذ الغزو وحىت اليوم. أ
ـــــــة السياســـــــية، وإذا وجـــــــدت لغـــــــرض دفـــــــع خمصـــــــصات  العملي
ألعضائها، فلم حيـدث ومت االعـالن عـن نتائجهـا. أمـا طلـب اهـل 
ي طلب كـان  لتعويضات، فكلنا يعرف تكلفة التقدم  الضحا 
اىل أيـــة جهـــة حكوميـــة والـــذي مـــن املـــستحيل اجنـــازه بـــدون دفـــع 
ـــه احملتجـــون، يف أعقـــاب  ـــدوالرات. إن مـــا قـــام ب مئـــات وآالف ال
بــع مــن فهــم ملــا حــدث والظــروف الــيت  ، فعــل  انتــشال الــضحا
ادت اىل حدوثــه، وهــو أعمــق مــن املخــدر الــذي تقدمــه احلكومــة 

 والربملان. 
 

       
   

 
ـــــصادر يف  ـــــة بعـــــددها ال ـــــوم االلكرتوني ـــــشرت صـــــحيفة رأي الي ون
اخلـــامس والعـــشرين مـــن اذار املاضـــي مقالـــة لألكـــادميي والكاتـــب 
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سالم عليـك  موصـل احلبيبـة، سـالم عليـك  ام الـربيعني وانـت 
نيــة، ســالم عليــك وانــت تــزفني فلــذات  لــسواد مــرة  تتوشــحني 
اكبادك اىل جنـان اخللـد حمتـسبة صـابرة راضـية بقـضاء هللا وقـدره. 
ــاء،  هلــك النجب ان الــعني لتــدمع والقلــب يتوجــع ملــا حــل بــك و
وعزائك الوحيد هو هذا املوقف الشعيب اجلميل واملتضامن الـذي 

وقفـه معــك كـل أبنــاء العـراق مــن مشالـه اىل جنوبــه، والـذين اكتــووا 
معــات وقتلــة  ــه، و ــاءك بنــار االحتــالل وكوارث مثــل مــا اكتــوى أبن
وفاقدي الغرية الوطنية والشخصية وجمرمني بكل ما حتمل الكلمـة 
جـــروا وال يزالـــون يتـــاجرون بـــدماء أبنـــاء هـــذا البلـــد  مـــن معـــاين. 
املنكوب بدون اي حياء وخجل. وال ادل على ذلك من الـصراع 
الذي يدور اليوم حـول اختيـار حمـافظ جديـد للموصـل حيـاول فيـه 
لــسحت احلــرام الــذي  املتنافــسون غــري الــشرفاء شــراء املنــصب 
مجعــوه منــذ بدايــة االحتــالل وحــىت هــذا اليــوم، وبــدون توقــف او 

 خجل.
ســالم عليــك وانــت تــضربني املثــل يف الــغرية عنــدما واجــه آبنــاءك 
حلجـــارة واالحذيـــة، الن  مـــن يـــعتربون أنفـــسهم )مـــسؤولني كبـــار( 
هذا هو ما يـستحقونه. رمبـا يقـول قائـل ومـا ذنـب هـؤالء يف غـرق 
ــر دجلــة، كمــا حتــاول بعــض األصــوات املتواطئــة وغــري  عبــارة يف 
الــــشريفة ان تقــــول، واجلــــواب ان اي مــــسؤول حكومــــي يتحمــــل 
ء الذين راحوا ضحية االمهال يف جمال عملـه  مسؤولية دماء االبر
ألنه أمهل املراقبة ومتابعة القضا اليت متس حياة الناس، وكل من 
وصل اىل منصب دون استحقاق او كفاءة جيب ان حياسـب علـى 
أخطــاءه. يف كــل دول العــامل الــيت متتلــك احــرتام لنفــسها ولــشعبها 
يبـــادر الوزيـــر واملـــسؤول االول اىل االســـتقالة إذا مـــا حـــدث امـــرا 
تسبب يف ضياع حياة شخص واحد، وحىت ان وقع هذا اخلطأ يف 
أقصى ارجاء البـالد، اال يف عـراق اليـوم حيـث يـصر اجلميـع علـى 

ء.  البقاء يف مناصبهم رغم الكوارث اليت حتصد أرواح االبر
 

ما حيدث يف املوصل اليوم هو منوذج مصغر ملا حيـدث يف العـراق، 
يف البداية ورغم الكارثة حاول احملافظ ان ينـأ بنفـسه ويتـوارى عـن 
، حيـــث  ـــه متـــضامن مـــع عوائـــل الـــضحا ن األنظـــار، مث يتظـــاهر 
يواجـــــه بـــــرد فعـــــل يـــــستحقه عنـــــدما حـــــاول الـــــذهاب اىل مكـــــان 
احلــادث، وعنــدما متــت مواجهتــه مــن قبــل اجلمــوع الغاضــبة هــرب 
بسيارته مـسرعا بعـد ان حـاول، بـل دهـس بعـض احملتـجني، مث بـدا 
ينثر السحت احلـرام علـى الفاسـدين مـن امثالـه يف جملـس احملافظـة 
لكـــي جيـــدوا لـــه خمرجـــا قانونيـــا وإدار لكـــي يهـــرب مبـــا ســـرق مـــن 
ب  ســحت حــرام وبــدون اي حماســبة، ولكــي يفتــح نفــس اجمللــس 
نية، حـىت قيـل ان الـسعر وصـل اىل  املزايدات على املنصب مرة 
اكــثر مــن عــشرة مــاليني دوالر يعرضــها فاســد اخــر لكــي يــسطو 
ــــدة مــــن النهــــب  ــــى منــــصب احملــــافظ كــــي يبــــدأ سلــــسلة جدي عل
والـــسلب ألمـــوال احملافظـــة والجئيهـــا. عنـــدما أثـــريت الـــكثري مـــن 
بـه ملـا  نـه ال  االمور حول فساد احملافظ احلايل نقل عنه انه قـال 
يقــــال عنــــه، وانــــه ال يوجــــد هنــــاك مــــن يــــستطيع ان حياســــبه الن 
شــركاءه وداعميــه هــم مــن قــادة االحــزاب احلاكمــة وقــادة فــصائل 
لتــايل فــال أحــد جيــرؤ علــى اقالتــه او مقاضــاته.  احلــشد الــشعيب، و
متامــا كمــا قــال ويقــول وزراء ومــسؤولون كبــار، ســابقني وحــاليني، 
ــــار قــــضا حــــول فــــسادهم. وامللفــــت للنظــــر ان قــــادة  ــــدما تث عن
ا  االحزاب او الفصائل ال يستنكرون هذا االدعاءات او يرفـضو
او يطــالبوا مبحاســبة مــن يــدعيها وإحــالتهم للمحــاكم، علــى األقــل 
ــــا يدعيــــه هــــؤالء  ــــة، ممــــا يؤكــــد صــــحة م ــــدعوى ادعــــاءات كاذب ب
الفاسدين. وحىت يف مـسالة العبـارة املنكوبـة فلقـد قيـل ان مالكهـا 
بــع ألحــد فــصائل  او مالــك الــشركة الــيت متتلكهــا هــو شــريك او 
احلشد الشعيب، ومل يبادر هذا الفصيل آيل تكذيب هذا القول او 
ـــربيء  ـــة كـــي ب ـــسليم هـــذا املالـــك للعدال ملـــسامهة يف ت ان يتعهـــد 

 ٣٠٠٢نفــسه. ان نكبــة او نكبــات العــراقيني املــستمرة منــذ عــام 
وحلد هذا اليوم ستـستمر طاملـا بقـي الفـساد والفاسـدين يهيمنـان، 
م ســواء  وطاملــا وِج د هنــاك مــن حيمــي هــؤالء الفاســدين وممارســا
من الداخل او من دول االقليم او اخلارج، وما مل يبادر العراقيون 
بنفــسهم لالنتفــاض علــى هــذا الواقــع املــزرى ويرمــون مــن تــسلط 
ت املتحـدة وإيـران واسـرائيل وبعـض  م بـدعم مـن الـوال على رقا
دول اخلليــج وتركيــا يف مزبلــة التـــاريخ، وبعــد ان يقــام هلــم احملاكـــم 
العادلـــة الـــيت تقتـــص منهـــم وممـــا ارتكبـــوه مـــن جـــرائم جتـــاه العـــراق 
وشـــعبه، وان غـــدا لنـــاظره لقريـــب ان شـــاء هللا. لـــشهداء املوصـــل 
ء، بـــل ولكـــل شـــهداء العـــراق الـــذين ذهبـــوا ضـــحية جرميـــة  االبـــر

، واليت متر ذكراهـا املؤملـة  ٣٠٠٢االحتالل اليت ارتكبت يف عام 
م، الرمحــة، ولــذويهم الــصرب والــسلوان،  السادســة عــشرة هــذه األ

 وإ هلل وإ اليه راجعون.
 

     
   

ونــــشرت صــــحيفة العــــرب الــــصادرة يف لنــــدن يف األول مــــن اذار 
مقاال للكاتب فاروق يوسف ادان فيه مـا وصـفه بظـاهرة  ٩١٠٢

املثقــفني العــرب ممــن حتولــوا اىل مبــشرين جبحيــم مخيــين الــذي لــف 
املنطقـــة كلهـــا بـــرؤى شـــيطانية كانـــت مبثابـــة مقدمـــة إلزاحـــة أفكـــار 
التقـــدم واحلداثـــة والعدالـــة والعلـــم والـــسالم لتحـــل حملهـــا أفكـــار 
التخلــف واجلهــل والتميــيز الطــائفي والعــدوان والكراهيــة والتمــدد 

 -يف ارض العرب .. وجاء يف املقال:
 

ــــق االصــــطفاف مــــع اخلــــميين حتــــول مثقفــــون عــــرب إىل  عــــن طري
مبشرين جبحيمه الذي سيلف املنطقة كلها برؤى شيطانية، كانـت 
مبثابــــة مقدمــــة إلزاحــــة أفكــــار التقــــدم واحلداثــــة والعدالــــة والعلــــم 
والــسالم، لتحــل حملهــا أفكــار التخلــف واجلهــل والتميــيز واحلــرب 
والكراهيـــة. شـــيء مـــن غوايـــة الـــشر حـــني ظهـــر اخلـــميين يف العـــام 

نفــــسهم حــــني اعتقــــدوا أن تــــشي  ١٩٧٩ غــــّرر مثقفــــون عــــرب 
جيفارا الـشاب قـد انبعـث علـى هيئـة شـيخ بعمامـة سـوداء. هنـاك 
ـــذي كـــشف عـــن  ـــسخرية يف ذلـــك االعتقـــاد ال ـــل مـــن ال قـــدر هائ
ت حـصانته  حقائق مريرة تتعلق بشخـصية املثقـف العـريب ومـستو
الفكرية ومدى قدرته على التمييز بـني اخلـري والـشر، وبـني التقـّدم 
والتخّلف، مبا حيمل على الشك بسالمة صفته كونـه صـو خمتلفـا 
ــا أن نــصف املعجبــني  ملــن ال صــوت هلــم وشــاهد عــصره. ال ميكنن
ملنـافقني، علـى الـرغم مـن أن موقفهـم  ت هللا يف إيـران  بسلطة آ
خـــرى نوعـــا مبّيتـــا مـــن اخليانـــة، متتـــد إىل عمـــق  جـــّسد بطريقـــة أو 
ــم   ملبــادئ. ســأفرتض أ أخالقــي بقــدر مــا تــعّرب عــن اهــتزاز الثقــة 
ـــم عبـــارة عـــن كائنـــات  كـــانوا أضـــعف مـــن أن ميارســـوا اخليانـــة. إ
ُمهرولــة، حاولــت أن جتــد هلــا مكــا يف مقدمــة مــشهد، ُخّيــل إليهــا 
أنـــه ســـُيحدث تـــغيريا ثـــور يف املنطقـــة. وهـــو مـــا يتنـــاقض مـــع مـــا 
ارتكبه الرجل القادم من الغـرب مـن محاقـة، حـني ارتـضى لـصبيان 
احلرس الثوري أن حيتلوا الـسفارة األمريكيـة يف خـروج واضـح علـى 
م، وهـــم  القـــانون الـــدويل. رمبـــا كانـــت تلـــك احلماقـــة حمـــط إعجـــا
العاجزون عن صنع مسافة تفصلهم بـني التفـكري العقـالين احملايـد، 
والـشعارات الــيت تنطـوي علــى محاســة صـبيانية ال يُعــّول عليهــا. ال 
أعــرف كيــف بــدا هلــم اخلــميين شخــصية ســاحرة، وهــو عبــارة عــن 
رخييـة، سـامهت جهـات  فقيه ديين بصيغة طائفيـة خدمتـه ظـروف 
عديدة يف صنعها، وقد ال يكون غريبا إذا ما قلنـا إن نظـام الـشاه  

 كان أول تلك اجلهات.
 

لـسحر الـذي مارسـه  من وجهـة نظـري كـان ذلـك الـسحر شـبيها 
راسبوتني على نساء الطبقة العليـا يف اإلمرباطوريـة الروسـية. شـيء 
من غواية الشر كـان كامنـا يف اجلوهـر. لقـد مـارس اخلـميين سـحره 
ــدم كــل شــيء. وهــو مــا كــان حيلــم بــه املثقفــون  عــن طريــق الوعــد 
م برجـل الـدين املتـشدد، وثورتـه الـيت  العرب الذين أظهروا إعجـا
لتــغيري ووظفتهــا يف تزييــت عجلــة  اســتولت علــى أحــالم الفقــراء 
ولئـك املثقـفني إىل أن ينتقلـوا  ا الغيبية. األمـر الـذي دفـع  خرافا
م كلهـــا وهـــم يفـــاخرون  إىل منطقـــة الـــسلطة بعـــد أن عاشـــوا حيـــا
ســتقالهلم وبعــدهم عــن إمــالءات النظــام السياســي العــريب. عــن 
طريــق االصــطفاف مــع اخلــميين حتــّول مثقفــون عــرب إىل مبــّشرين 
جبحيمــه الــذي ســيلّف املنطقــة كلهــا بــرؤى شــيطانية، كانــت مبثابــة 
مقدمــة إلزاحــة أفكــار التقــّدم واحلداثــة والعدالــة والعلــم والــسالم، 

 لتحّل حمّلها أفكار التخّلف واجلهل والتمييز واحلرب والكراهية.
ت اإلعجــــاب  لـــرغم مـــن مــــضّي أربـــعني ســـنة، هــــي عمـــر بيـــا و
خلميين، مل أقـرأ يومـا مـا بيـا يـعّرب فيـه واحـد مـن أولئـك املثقفـني 
عن اعتذاره، بسبب خطأ يف التقدير ارتكبه حـني رأى يف اخلميـين 

 صورة املخلص. ما معىن ذلك؟
 

معناه يتوزع بني احتمالني. فإما أن يكون ذلك املثقف غـري مقـّدر 
ألمهيــة مــا يقــول ومــا يفعـــل وهــو بــذلك ال يــشعر مبــسؤولية عمـــا 
ميكــــن أن ينتــــج عــــن مواقفــــه، أو أنــــه ال يــــزال ينظــــر بــــشيء مــــن 
التقدير إىل النظام اإليراين الذي ال يزال ملتزما بنظرية اخلـميين يف 
ــيز واحلــرب والفوضــى وهــدم اجملتمعــات والتوســع  الكراهيــة والتمي
علــى حــساب دول املنطقــة. يف احلــالتني فــإن ذلــك املثقــف جيــسد 
اآلمث الذي يرتكب اإلمث وهو يشعر أنه أضعف من أن يدافع عـن 
خلـــميين إىل الـــصمت مـــن غـــري أن  فعلتـــه. لقـــد انتهـــى املعجبـــون 
لتأكيــد لــن حيمــل صــمتهم نوعــا مــن  يفــسروا لنــا ذلــك الــصمت. 
يــارات بــسبب  االعتــذار. كمــا أن مــا جيــري يف العــامل العــريب مــن ا
تــدخل النظــام اإليــراين ينبغــي أن ال يقابــل بــصمت املثقــفني. علــى 

ما الـذي “املثقف أن يكون مستعدا دائما ملواجهة سؤال من نوع 
وقـــات عـــصيبة؟ أخـــريا ميـــكنين القـــول ”.  فعلتـــه حـــني مـــّر شـــعبك 

خلــميين إمنــا يــعّرب عــن ســلوك انتهــازي  بيــقني إن صــمت املعــجبني 
اية العاصفة.  يعود تفسريه إىل فكرة انتظار 
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وحنــــــن حنــــــيي ذكــــــرى يــــــوم األرض 
اخلالـــــدة الـــــيت ســـــطر فيهـــــا شـــــعب 
اجلبارين يف فلسطني ملحمـة خالـدة 
وخــــــط فيهــــــا فــــــصوال مبهــــــرة مــــــن 
الــصمود بوجــه القطعــان الــصهيونية 

عــــىت األســــلحة، ويف الوقــــت ذاتــــه الــــذي  الغاصــــبة املدججــــة 
تطوقنــا موجــات اليــأس واإلحبــاط وينغــص عيــشنا اجلــزر العــريب 
ســيما علــى صــعيده الرمســي والنخــب احمليطــة بــه واملتمعــشة منــه 
بــــسبب تواتــــر موجــــات االســــتهداف املعــــادي للوجــــود العــــريب 
وتــسارع الــصفقات التــصفوية للحــق العــريب أينمــا كــان، وســط 
ىب العقــل العــريب والفعــل الــشبايب إال أن  ختــاذل عــريب مفــزع.. 
يضخا فينا مسحة مرتامية األطراف من التفاؤل العقالين البعيـد 
ــــة  ــــشائيات والرمسيــــات البالي ــــات واملزاجيــــات واإلن عــــن التكهن
ويـــة اجلامـــدة، فيعيـــدا زرع بـــذور األمـــل النديـــة  والقوالـــب الطو
ويسلحا بعزم أقوى من كل ما كان فينا، ويثبتا إرادتنـا ويـصلبا 
إمياننا وحيرضا على مزيد تطويره وتدعيمه والتـشبث بـه، ذلـك 
اإلميــان الــذي ينــضح ثقــة ال متناهيــة حبتميــة انتــصار احلــق وأهــل 

 احلق على الباطل وأهله وجيشه الشيطاين اآلمث اجملرم.
 

ويف هـــذا الـــسياق، جـــاءت العمليـــة الفدائيـــة البطوليـــة النوعيـــة 
للشاب عمر أبـو ليلـى الـيت أرعبـت سـلطات الكيـان الـصهيوين 
م الرعــب،  الغاصــب وروعــت قطعــان املغتــصبني وبثــت يف قلــو

ـــــشاب ذي  ـــــك أن هـــــذا ال ربيعـــــا ال غـــــري، متكـــــن مـــــن  ١٩ذل
االســـتيالء علـــى ســـيارة أحـــد املغتـــصبني الـــصهاينة وافتـــك منـــه 
درة، مث توجه حلفنة مـن اجلنـود اجملـرمني القتلـة،  سالحه ببسالة 
لثا،  واشتبك معهم فأردى اثنني منهم جيفا نتنة عفنة وأصاب 
م التقنيـة  دوء، وأفلت من أعني الصهاينة وأجهز مث انسحب 
للمراقبـــــة شـــــديدة التطـــــور، ودوخ تلـــــك األجهـــــزة املخابراتيـــــة 
ــة والعــسكرية املتــشابكة الــيت أحاطــت نفــسها وأحاطهــا  واألمني
الـة مـن املقـدرة اخلرافيـة  املتخاذلون العرب ومنظروهم الفـشلة 
واملناعــــة األســــطورية حــــىت يكــــاد يقتنــــع الــــسواد األعظــــم مــــن 
ن للكيان الصهيوين جيشا ال يقهر وأجهزة ال خترتق  اجلماهري 

ت ال ختيب أبدا.  وحسا
 

جاءت اقتحامية الـشهيد البطـل الـشاب عمـر، لتكـسر اعتـداد 
ــوارث،  اجليــش الــصهيوين اإلرهــايب، ولتعــري جــنب الــصهاينة املت
ء خنــازير هــودة وغــرورهم وصــلفهم وغطرســتهم  ولتطمــس كــرب
اجلوفـــاء، ولتعفـــر أنـــوف قـــردة الـــسامرة الـــرتاب، ولتؤكـــد جمـــددا 
علــــى أن الكيــــان الــــصهيوين مبــــا توفــــره لــــه الــــصهيونية العامليــــة 
ليــة الغربيــة بزعامــة أمريكــا ومــن معهــا مــن دعــم شــامل،  واالمرب
إمنــا يبقــى كيــا ورقيــا، يظــل أمــر احرتاقــه مــسألة وقــت ال غــري، 
دوات الـزمن املعروفـة التقليديـة مـن ثـواين  وهو وقت ال يقاس 
م وأشهر وسنني، بل مبا هـو أشـد دقـة مـن  ودقائق وساعات وأ

 ذلك وأشد تعقيدا.
 

ــاء هــذا الكيــان اهلــجني الغريــب الغاصــب  إن الوقــت الــالزم إل
ـــــر  ـــــوطن العـــــريب بعـــــدما غرســـــته الدوائ واملنتـــــصب يف قلـــــب ال
االســـتعمارية والـــصهيونية العامليـــة لتعويـــق أي مـــشروع وحـــدوي 
عــريب، هــو مرهــون بتوفــر االســتعداد النفــسي واجلهوزيــة العاليــة 
للمواجهة واإلرادة الصادقة القتالعه واإلميان الراسخ والقطعـي 
دوات القـــوة  ن الباطـــل ال يهـــزم احلـــق مطلقـــا مهمـــا تـــسلح 
ن اخلــري ال يــصرعه الــشر  واســتجمع شــروط التقــدم مرحليــا، و

 وإن اختلت املوازين لصاحله، وتكاثر املتجمهرون من حوله.
 

إنـــه الوقـــت الـــذي حتـــضر فيــــه قيـــم املـــروءة والنخـــوة واإليثــــار 
والــشجاعة واإلقــدام، وتتوافــق مــع الرغبــة الواثقــة العاملــة علــى 
ردع العـــــدوان واملعتـــــدين، واســـــرتداد احلقـــــوق املنتزعـــــة قهـــــرا، 
ن األرض تستحق أن تبـذل يف سـبيلها الـدماء الغزيـرة  والوعي 
واألرواح العزيـــزة بـــسخاء حفظـــا للعـــرض وابتغـــاء لنـــصر العـــدل 
واحلــــق ودحــــر اجلــــور والتــــسلط واإلرهــــاب والتلفيــــق والتزويــــر 

 والعنجهية والنهم واجلشع.
 

ا هي مجلة من القناعات والثوابـت الـيت اسـتجمعها الـشاب  وإ
الـــشهيد البطـــل عمـــر أبـــو ليلـــى، واستحـــضرها واســـتذكرها مـــن 
ـــا الثقـــايف والفكـــري والروحـــي  ريـــخ شـــعبه وأمتـــه وخمزو مـــعني 
والعقائدي والقيمي وتراثها الزاخر بطولة وفداء وقهرا للصعاب 
وثـــورة علـــى الوقـــائع والفواصـــل التارخييـــة مهمـــا تـــراءت مظلمـــة 

 قامتة ومهما تراجع حال العرب فيها.
 

لقـــد أحيـــت بـــسالة الـــشاب البطـــل املقـــدام الـــشهيد عمـــر أبـــو 
ليلى، مجلة من احلقائق الساطعة الـيت حـاول األعـداء وبيادقهـم 

وعمالؤهــــم تغيبهــــا بــــل ونــــسفها أساســــا، وهــــي أن احلقــــوق ال 
لقـوة، وأن قـوة احلـق  لقـوة كمـا اغتـصبت  ا تفتك  دى، وأ
ــا أقــوى  ملقــاييس الفنيــة والنظريــة، إال أ ومهمــا بــدت ضــعيفة 

 أثرا وأشد فعال يف الواقع.
ولقـــد ســـفه البطـــل املغـــوار الفلـــسطيين اليـــافع عمـــر أبـــو ليلـــى، 
تنــــظريات العجــــز والقاعــــدين والــــشيوخ واألدعيــــاء واملتفيقهــــني 
الــذين لوثــوا فــضاء العروبــة برتوجيهــم لليــأس ودعــواهم الفــاجرة 
ملوجود والرضـوخ لـه ومـسايرته واقـع حـال ال  لضرورة التسليم 
ـــه وينبغـــي احلـــذر كـــل احلـــذر مـــن التفـــكري يف  منـــاص مـــن جمارات

 التمرد والثورة واالنقالب عليه.
 

وأعــادت عمليــة اخلالــد عطــر الــذكر عمــر أبــو ليلــى، يف حلظــة 
ســـرمدية فارقـــة، للـــضمري اجلمعـــي العـــريب فواصـــل مـــن الزهـــو، 
وغــذت مــعني الكرامــة واألنفــة العربيــة حــىت لتكــاد تعــانق أعــايل 
الــسماء، ومــسحت مــا مــسحت مــن أدران اهلــوان واملذلــة الــيت 
لعــرب وفرضــها عليهــم غيلــة وعنــوة  حــاول األعــداء إلــصاقها 

.  وغدرا وإرها
 

ولقـــد محلـــت عمليـــة ســـلفيت للبطـــل الـــشهيد عمـــر اخلالـــد، يف 
ها رسـالة مدويـة للعـرب وخاصـة قـسم املنبطـحني واملرتحنـني  ثنا
علــــى هــــوامش العمالــــة واالســــتهتار واملنفــــعيني واملستيئــــسني، 
م، مفادهــــا أن كــــل  وكــــذلك ألعــــداء العروبــــة مبختلــــف تلوينــــا
احلروب النفسية اهلوجاء اليت فتحوها على أبناء األمـة لتغييبهـم 
هم احلارقــة واملــصريية، ورغــم مــا  وصــرفهم عــن االهتمــام بقــضا
استنزفته من أمـوال وطاقـات بـشرية وغريهـا، إمنـا فـشلت فـشال 
ذريعا، وارتدت سهامها لنحور مطلقيها، فلم تقـدر علـى إطفـاء 
جــذوة املقاومــة، ومل تفلــح يف تثبيــط العــزائم، ومل تنجــح يف محــل 
ملـستقبل،  ـا سـيما الـشباب منهـم علـى الكفـر  أبناء األمة وبنا
واالنــصياع ملـــشاريع االســـتالب والتفــسيخ وامليوعـــة والـــشذوذ، 
خــالص  ن النــصر آت ال حمالــة،  بــل عمقــت لــديهم الوعــي 
لعروبــة  هلل أوال و إلميــان العــامر  ، وصــدق الــضمائر، و النــوا

نيا.  والوطن 
 

لقــد أطلقهــا البطــل العــريب الباســل، الــشهيد الــشاب عمــر أبــو 
ليلــى، صــرخة مدويــة طبقــت اآلفــاق، فلــسطني وعربيــا، ليــرتدى 
صـــداها يف الـــصفة الغربيـــة واخلليـــل وغـــزة هاشـــم والنـــاقورة وأم 
ـــار وتكريـــت  ـــة واألنب الرشـــراش، ويف الفلوجـــة والرمـــادي وبعقوب
ونينوى وصالح الدين وبغـداد، ويف كـربالء والـسماوة والعمـارة 
وعانة وهيت والنجف، ويف صنعاء واحلديـدة وعـدن ويف سـيناء 

ويف طــــرابلس وبنغــــازي وســــبتة ومليلــــة ويف احملمــــرة والــــشالجمة 
 والبسيتني والكارون، ويف غريها..

 
تردى صدى كلمة مفتاح واحدة، وفحواها أن املقاومة الشعبية 
املسلحة بكل أشكال الـسالح مهمـا بـدت بـسيطة، هـي جـسر 
األمـــــة العربيـــــة الوحيـــــد للعبـــــور حنـــــو املناعـــــة والعـــــزة والتحـــــرر 
ـــق لرســـم غـــد  ـــد الطري ـــاق االجتمـــاعي، ولتعبي ـــر واالنعت والتحري
وضـــــاء مـــــشرق ال اغتـــــصاب فيـــــه وال احتـــــالل واســـــتعمار وال 
توســع. فلقــد اســتطاع الــشاب الــشهيد عمــر، خبطــوة خاطفــة، 
منفـــردة، ولكنهـــا صـــميمية اقتحاميـــة مباغتـــة، ثوريـــة مؤمنـــة، مـــا 
ــا  عجــزت عنــه جيــوش العــرب رغــم تكــدس األســلحة يف خماز
ــــــصهاينة وقــــــض  ــــــصدأ، فأرعــــــب ال ــــــا حــــــىت عالهــــــا ال وثكنا
مـــضاجعهم، وكـــدر صـــفوهم، وهـــز عـــروش جـــنراالت اإلرهـــاب 
الـــصهيوين، يف وقـــت تـــستبيح فيـــه الطـــائران الـــصهيونية أجـــواء 

 دول حباهلا صباحا مساء مىت شاءت وكيفما شاءت.
 

ولقد فتح البطل الـشاب الـشهيد عمـر، ثغـرة اسـرتاتيجية كـربى 
ــــة الــــردع الــــصهيوين، ســــتعمق عزلــــة الــــصهاينة أوال،  يف منظوم
ــــصهيونية انعــــدام  ــــة ال جلبهــــة الداخلي ــــسمى  وســــتعمق فيمــــا ي
ألمــان واالطمئنــان للجيــش الــصهيوين الــذي تالعــب  الــشعور 

 بضباطه وخنبه الكبري عمر.
 

هي ثغرة كربى، وهذا ما يدركه الـصهاينة، ومـا ال يدركـه العـرب 
الرمسيون وخنبهم البائـسة، خاصـة إذا مـا حـذا علـى منـوال عمـر 
عــــشرات آالف الــــشباب العــــرب والفلــــسطينيني، ألن وقتهــــا، 

 ستكون الطامة الكربى قد حلت على الغاصبني املالعني.
 

 هي رسالة قدمية متجددة، توجه العرب حنو اخلالص.
 

ففلـــسطني، وكـــذا األحـــواز العربيـــة والعـــراق األشـــم، لـــن حتررهـــا 
 احلكومات، بل سيحررها الكفاح الشعيب املسلح.

 
اجملــد واخللــود لــشهداء األمــة العربيــة علــى مــذبح احلريــة والعــزة 

 واملناعة.
 

 اجملد واخللود للشاب البطل الشهيد عمر أبو ليلى.
 عاشت املقاومة، وعاش الفعل العريب املقاوم.

 
 اخلزي والعار للمتخاذلني املرتددين اجلبناء.

 

يف كــل مــرة يتــم فيهــا اإلعــالن عــن نــشاط سياســي حلــزب البعــث العــريب االشــرتاكي كحــضور مؤمتــر أو نــدوة أو القيــام بفعاليــة 
ـــا اإلعالميـــة  سياســـية أو إعالميـــة، تنطلـــق أبـــواق رد الفعـــل الـــيت تتـــوزع بـــني مهووســـة مرهوبـــة مرعوبـــة ألحـــزاب الـــسلطة وأدوا
ــم بــعثيني أو أصــدقاء  املــسموعة واملقــروءة واملرئيــة ووســائل التواصــل االجتمــاعي املختلفــة وبــني مــن يقــدمون أنفــسهم علــى أ
لنشاط البعثي مـن خـالل مـا يـسمونه اخلـوف والقلـق مـن األفعـى األمريكيـة  م القلقة أو املشككة  للحزب يدفعهم يف طروحا
واحتمــاالت االنــزالق إىل خــدعها الــيت ميكــن أن توقــع احلــزب يف مطبــات ومتاهــات قــد يكــون بعــضها خرقــا أو خروجــا علــى 
م علــى الفيــس بــووك مثــال  ــم يفتحــون مبنــشورا الثوابــت البعثيــة املعروفــة مــع اإلقــرار أن بعــض هــؤالء ال يــضمرون ســوءا غــري أ

 مشرعة لكل من هب ودب.
 

ـا ال  وبغض النظر عن الدوافع احلقيقيـة الـيت تنطلـق مـن نفـوس ال يعلـم إال هللا سـبحانه مقـدار تقواهـا ومقـدار فجورهـا ونـرى أ
جيوز هلا االفرتاض الذي مرده عوامل تشكيك غائرة يف نفوس البعض معنية  بثبات قيـادة البعـث علـى مبـادئ احلـزب وعقيدتـه 
اجلهاديــة النــضالية الوحدويــة التحرريــة، وإذا ركنــا هــذا اخلــط الــذي يقــع يف حمظــور النقــد علــى اهلــواء الطلــق أو علــى وســائل 
بعاد التكهنات اليت تنطلق من جمـرد أصـدقاء والرتكـيز علـى  االتصال االجتماعي خالفا لضوابط احلياة الداخلية للحزب بل و

 ردود أفعال األعداء، فإننا نضع النقاط اجلوهرية التالية اليت تؤطر نشاط البعث يف خط السياسة واإلعالم :
 
أوال : النشاط السياسي واإلعالمي جزء ال يتجزأ من عمل األحـزاب الثوريـة وحركـات التحـرر يف العـامل كلـه واحلـزب الـذي  ۞

ال ميتلــك القــدرة علــى ممارســة هكــذا أنــشطة هــو حــزب يفتقــر إىل الــرؤى واحليويــة وخيــسر رافــدا مهمــا مــن روافــد احليــاة احلزبيــة 
والتنظيميــة والفكريــة والتعبويــة. وإذا كــان أي حــزب أو تيــار أو حركــة ال ميتلــك مقومــات هــذا النــشاط فإنــه تنتقــد بقــوة ويثبــت 
عليه قصور عضوي وبنائي معماري هندسي ال يغتفـر وجيـب املبـادرة إىل خلـق مقومـات العمـل السياسـي واإلعالمـي فـورا لـسد 

 النقص البنيوي.
ـا صـادرة عـن  ۞ ـذه األنـشطة، بـل أل نيا : إن نقد البعـث يف أنـشطته السياسـية واإلعالميـة ال يتـأتى عـن نقـد جمـرد خـاص 

لذات.  حزب البعث العريب االشرتاكي 
 

إن ممارسة احلراك السياسي بقنواتـه املختلفـة ال ينتقـد إذا قامـت بـه أحـزاب اإلنـس و اجلـن وحكومـات الـدول ومنظمـات العـامل  
كلها، بل ينتقد ويبشع ويشتم ويشيطن  عنـدما ميارسـه البعـث، وهـذا متـأت مـن روح العـداء للحـزب وهـو تكـريس إلجـراءات 

 .٢٠٠٣إلغاء وجوده وإفنائه بعد غزو العراق واحتالله سنة 
 

إن تلك املمارسة من حق البعث املطلق وبـدون االلتفـات إىل ردود أفعـال األطـراف األخـرى بغـض النظـر عـن وصـفها، بـل إن 
ممارستها واجب وأن جتري ممارستها متوازية ومقرتنـة مـع أنـشطة جهاديـة ونـضالية أخـرى داخـل العـراق وخارجـه مبـا فيهـا العـودة 
ـا  إىل إعالن محل البندقية جمددا فور توفر ظروفها اليت سلبتها داعش واحلـرب الـيت صـممت مـع داعـش مـن قبـل إيـران وأحزا

ا اجملرمة.  وميليشيا
 

إن قيـادة البعــث الــيت تعيـش داخــل العــراق وتتعـايش تفــصيليا مــع ظروفــه هـي األجــدر واألخــرب بتوجيـه أنــشطة احلــزب وتنويعهــا 
نـشطة احلـزب هـم مـن القاعـدين الـذين مل  لـعني اجملـردة أن الـكثري ممـن ينتقـدون أو يـشككون  مرحليا واسرتاتيجيا، وحنن نـرى 

 يقدموا أي شيء فال مال وال سالح بل وال حىت أنشطة إعالمية يف خط حترير العراق وإنقاذ شعبه.
 

م تصبح حمض هراء ومدفوعة من أعداء العراق.  وعليه فإن طروحا



 

 

”ML 

          
     

 
  ابناء شعبنا العظيم

الـسابع عـشر ة الذي حقق احلل السلمي الدميقراطي للقضية الكردية وحقق احلكم الذايت البناء شعبنا الكردي بعد سنوات طويلة عجزت فيه االنظمة قبـل ثـور  ١٩٧٠ر علينا اليوم الذكرى التاسعة واالربعون لصدور بيان احلادي عشر من اذار التارخيي عام مت
دهار القطاعات االقتصادية يف منطقة كردستان للحكم الذايت وازدهرت السياحة وتطور عمليـات البنـاء والعمـران يف واز الثالثني من متوز من اجياد حل يوقف نزيف الدم والدمار بني ابناء شعبنا .. فجاء بيان احلادي عشر من اذار ليفتح افاق واسعة للتنمية   –

هيـك  ح البيان التارخيي لقيـادة البعـث ببـدء عمليـة تنميـة اقتـصادية واجتماعيـة وثقافيـة مشلـت مجيـع احنـاء العـراق ..  حققـه البيـان مـن ترسـيخ الوحـدة الوطنيـة وافـشال خمططـات اعـداء العـراق يف دق اسـفني الفرقـة بـني ابنـاء الـشعب  عمـانفس الوقت الذي ا
 الواحد ..

 
حتفاالت شعب لفرحة يف كل ارجاء العراق بشماله وجنوبه ووسطه ، اليت عربوا عنها  واسعة جمسدين ذلك االصرار االسطوري على بناء قاعدة وطنية رصينة تكـون امنوذجـا ليـس يف الـوطن العـريب فحـسب ية لقد استقبل ابناء شعبنا بيان احلادي عشر من اذار 

نيـة يف مشـال لعـر ، بل يف املنطقة ، وهو ما اغاض معسكر اعداء حزب االمة الرسـايل حـزب البعـث العـريب االشـرتاكي وثورتـه ، فـصعدوا محلـة العـداء السـتهداف ا نـه ( اسـرائيل  اق كمـا عـربوا عـن عنـصريتهم فوصـفوا منـح احلكـم الـذايت البنـاء شـعبنا الكـردي 
 العراق ) فيا لبؤس وصفهم ..

 
نـسانية القوميـة العربيـة وقدرتـه امل ـضوية شـاملة تمـ ابناء شعبنا الباسل يف العراق : ان منـح احلكـم الـذايت لـشعبنا الكـردي جـسد اميـان البعـث العميـق  يزة علـى ترمجـة مبادئـه اىل واقـع ،وشـجاعة قيادتـه وحكمتهـا يف جتـاوز مجيـع املعوقـات لالنطـالق اىل تنميـة 

هيك عن توفري انواع اخلدمات االخرى .طور انعكست اجيا على حياة االنسان العراقي بعربه وكرده وبقية قومياته وتوفري مستلزمات العيش الكرمي الذي يتناسب وتضحياته الكبرية فت  ت الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والسكن 
 

او  ١٩٨٨تصارات التارخيية على اعدائه سواء يف قادسية العرب الثانية وجتريع النظام الـصفوي الـسم الزعـاف يف غـام النان ذكرى احلادي عشر من اذار ذلك احلدث التارخيي مناسبة ينبغي ان جيعلنا نستعيد تلك الصور امللحمية اخلالدة البناء شعبنا وحتقيقه ا
سمى بعمليتـه السياسـية ومعسكرالـشر االمريكـي يـ وما تالها مـن معـارك بـني معـسكر االميـان ممثـال بقيـادة البعـث ومعـه القـوى الوطنيـة والقوميـة واالسـالمية الرافـضة لالحتـالل وافرازاتـه ومـا ١٩٩١يف معارك العز والكرامة ومواجهة العدوان الثالثيين الغاشم عام 

والتحريـر الظـافرة الـيت يقـود لوائهـا بـشجاعة وحكمـة الرفيـق عـزة ابـراهيم االمـني العـام للحـزب امـني سـر قطـر العـراق  هـادالصهيوين الصفوي . استذكار امياين يلهمنا قدرة االستمرار يف التصدي العداء العراق على طريق النصر الكبري ان شاء هللا يف مـسرية اجل
 القائد االعلى للجهاد والتحرير،

 
ى  ذه املناسبة التارخيية الكبرية ذكرى بيان احلادي عشر من اذار التارخيي ، وهو يسطر ا ـا ومـن خالهلـا يتحقـق النـصر واعحتية لشعبنا العراقي وخاصة شعبنا الكردي  م النيل مـن وحدتـه الوطنيـة الـيت  ز مالحم الشرف بتصديه لكل خمططات اعدائه وحماوال

ذن هللا ومهة املخلصني .  الناجز واملبني 
 

 قيادة قطر العراق
 ٢٠١٩يف احلادي عشر من اذار 

        
      

 
لتمدد الصفوي االيراين وتقسيمه طائفيا ، متر علينا الذكرى السادسة عشرة يف ت متمثلة  ، يف سـابقة دوليـه اكـدت اسـتهانة جمـرم  ٢٠٠٣لعدوان الغاشم على العراق الذي مهد الحتال له يف نيسان مـن عـام ل وقت تواجه فيه امتنا اشد انواع املخاطر والتحد

م اللئيم بذريعة واهية هـي امتـال بسط القيم واالعراف الدولية عندما شنوا عدوا ـا كانـت كذبـة اطلقوهـا مـن اجـل تربيـر ك ااحلرب بوش االبن وحلفائه ومعهم الصهاينة والصفويني  لعـراق السـلحة الـدمار الـشامل الـيت اعـرتف عـدد غـري قليـل مـن مـسؤوليهم 
م وخداعهم .. لقد اكدت احداث ما بعد الغزو واحتالل العـراق ان اهلـدف احلقيقـي للعـدوانيني االشـرار زيـف شـعار  م حيـث دمـر الغـزاة البـىن التحتيـة واجهـزوا علـى منجـزات شـعبنا الـصابر كالتـاميم والتعليـم اجملـاين واخلـدمات اغزوهم من خالل تضليل شعو

ضة عمرانية حتدت احلصار اجلائر الذي فرضه االشرار على شعبنا . وقدعاش العراقيون وما زالوا حمن و  ت الفوضى وغياب القانون واالمن وسيطرة امليليشيات الطائفية اليت امعنت يف قتل املواطنني وتـشريدهم ، اضـافة ويالالصحية ومشاريع صناعية وزراعية و
 لنهب ثرواته وتشريع قوانني ترسخ قيم الكراهية واالنتقام كحل اجليش واالعالم وقراراجتثاث البعث سيء الصيت .

 
ت املتحدة االمري  عرتاف رئيس الوال ول وغريهـم ، واثبتـت للعـدو قبـل الـصديق صـحة  كيةان جتربة ستة عشر عاما من الغزو الغاشم واحتالل العراق اكدت خطا قرار احلرب على العراق وذلك  ترامب وتـوين بـلري رئيـس وزراء بريطانيـا الـسابق وكـذلك كـولن 

 ه الكارثية تقويض استقرار املنطقة وانتشار االرهاب بشكل مل يسبق له مثيل .ائجج البعث وشرعية املقاومة الباسلة اليت قادها جماهدو البعث والقوى الوطنية والقومية واالسالمية املناهضة لالحتالل الذي كان من نت
 

ت وخطـورة مـا تتعـرض لـه دول املنطقـة وخاصـة اقطـار وطننـ لعـريب مـن متـدد صـفوي كـشف القنـاع عـن نظـام املـاليل يف طهـران وحقـدهم علـى امتنـا العربيـة وحقيقـة حتـالف النظـام ا ا ابناء شعبنا البطـل ايهـا االحـرار يف الـوطن العـريب والعـامل : ان جـسامة التحـد
ا وهـو مـا يتطلـب توحيـد اجلهـود ملواجهـة محـى االطمـاع الـصفوية عـة الصفوي مع الكيان الصهيوين وتعاونه مع اعداء العراق لغزوه وجعله قاعدة الستهداف االمن القومي هلذه البلـدان خاصـة العربيـة منهـا وزعز  اسـتقرارها واشـاعة الـفنت وعـدم االسـتقرار لـشعو

 واحالمها املريضة بعودة االمرباطورية الفارسية وما جيري يف سور واليمن دليل واضح على خبث ما خيطط له النظام االيراين .
 

ى افشال كل خمططـات اعـداء العـراق عنـدما متـسكتم بـوطنيتكم ورفـضكم حمـاوالت النظـام الـصفوي حتويـل وطنكـم عل  ابناء شعبنا الصابر اجملاهد : لقد اثبتم خالل السنوات العجاف منذ العدوان الغاشم واىل االن وما قدمتوه من تضحيات جسام ، قدرتكم
به ،واعلنتم بصوت وطين حر يف تظاهراتكم يف بغداد ومدن احلنوب والفرات االوسط وغريها ( ايران ب بع هلذا النظام خسيء وخسأ اذ ابنـاء دجلـة والفـرات االبطـال ره اىل  بره بغداد تبقى حره ) .. وهاهي ذكرى العـدوان الغاشـم السادسـة عـشرة متـر وانتـم 

اهيم القائــد األعلــى للجهـاد والتحريــر ومعــه كــل القـوى والشخــصيات الوطنيــة والقوميـة واالســالمية ينجــح بفــضل إبـر اكـثر قــوة واصــرارا علـى حتقيــق النــصر وحتريـر العــراق مــن كــل هيمنـة صــقوية او غريهــا .. وهـاهو البعــث مبجاهديــه يتقــدمهم القائـد اجملاهــد عــزة 
 ء العراق وخونته ..عداتضحياتكم من نقل تطلعاتكم املشروعة بتخليص وطننا من اهليمنة الفارسية اىل العامل وحتقيق مطالبه حبكم وطين دميقراطي ال مكان فيه أل

 هللا اكرب والنصر المتنا وشعبنا واجملد واخللود لشهداء البعث واملقاومة ولرسالة امتنا اخلالدة
 قيادة قطر العراق

 ٢٠١٩/ أذار /  ٢٠
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