–

يتواصل انهيار العملية السياسية المتهاوية وتشظي وتصدع العمالء في الوقت ااتت
تصاعدت ارادة الثورة وتصلتيتيت متهتيتمتتتهتا هتيتلوش صتيتوتهتا التمتشت التو تاء فت ا

العمالء يهيلون هاتهم الخسيسة الهناء معينا في الفلوجتة فتي اهشتل التمتمتارستات
الشائة لالهادة الجماعية وسط الصيوات الهااهة التمتنتاديتة هتالتتتوت يت و توتاولتة را
الصدع هين القوى العميلة المتناخ ة في الوق الذي يعانتي فتيت اهتنتاء متعتيتنتا امتد
المعاناة لظ وف الوياة الصعية و نك العيش والو ان تن اهستط ختد تات التمتاء
والهه هاء والوقود واالتصاالت والمواصالت في حين ي فل العمالء وعوائلهم هتتتختمتة
العيش المت ف على حسا عاناة اهناء الشعب في اات التوقت التذي يتمتار فتيت
المالهي والعيادي وهطانت العميلة نهب ا وال معتيتنتا و تمتارستة التمتليتد تن التقتهت
واالاالء الهناء معينا ما ادى الى ت اكم السخط الشعيي الى الود الذي سيفضي التى
انف اط في كاتها الهااهة وظهورها عتاريتة تت ست فتي ستتتنتقتل اكتاايتيتهتا و تمتارستاتتهتا
الشائنة هذهح اهناء معينا الصتاهت فتي التفتلتوجتة التذي يتواصتلتون تل اهتنتاء متعتيتهتم
الملومي كتافتة جتهتادهتم التمتلتوتمتي وحتتتى تتختلتيتن التعت ا تن هت ا تن االستتتعتيتاد
والتسلط والتطلل لتوقيق التتتوت يت الشتا تل واالستتتقتالل التنتاجتل والتتتا وتتوتقتيتق
سيادة الع ا وك ا ت وعلت ونهو

وتقد .

ً
ً
مقداما في اتون الكلفاح الالهب ضد االستعمار والتسلط واالستعباد والتجزئة والتخلللو واالسلتلفلال فلكلان
مجاهدا
ُولد البعث حز ًبا ثور ًيا
ً
ردا ً
فكر البعث ً
ونضاال الهوادة فيه علللى املتلداد االرع اللعلربليلة اللعلاهلرة رافلع ًلا رايلة اللرسلاللة اللعلربليلة
علميا وثور ًيا على هذا الواقع البائس
ً
ومواصال الجهاد حتى تحقيق اهداف امتنا العربية التاريخية في الوحدة والحرية واالشتراكية  ....وها هم مجاهدو البعث والمقلاوملة
الخالدة
يواصلون كلفاحهم الدامي بوجه تركات المحتلين االميركان االوغاد وحلفائهم الفرس والصهاينلة بلوجله اللهليلملنلة االيلرانليلة واللتلملدد االيلرانلي
التوسعي الذي يستهدف اقعار الخليج العربي واالمن القومي العربي بمته مما الهب الشعور القومي العربي وحقق اليقظة العربية الشلاملللة
باهمية المجابهة الحازمة للهيمنة االيرانية والتمدد االيراني التوسعي لكسر شاخة االطماع الفارسية التي للو للم تلكلشلر شلاخلتلهلا ال تلبلقلي وال
تذر ال قدر هللا .
ان العصابات العميلة انحدرت في قاع الهزيمة والخذالن المبين ملعخين بعار وشنار الهزيمة المرة ال يرحمهم جار وال صديق النلهلم خلانلوا
االمة وسرقوا قوت الشعب واذلوا ابناءه واستباحوا حلرملاتله وللكلن هللا ملنلز جلاع غضلبله بلعلنلاصلر اللفلتلنلة والسلوء ملن اللخلونلة واللعلملالء
ً
وبهتانا بلاللحلشلد
والسراق هؤالء الذين مارسوا القتل والتصفية الجسدية البناء شعبنا االبرار باسم الميليشيات العميلة اليران المسماة زو ًرا
الشعبي والشعب العراقي الحر االبي منهم ومن امثالهم براء هؤالء الذيلن سلتلالحلقلهلم للعلنلة الشلعلب وللعلنلة اللالعلنليلن وسليلبلؤون ملن هللا
اءا ً
بعذاب عظيم اليم جز ً
وفاقا بما عملوا من اعما السوء بحق ابناء شعبهم وامتهم حتى حاق المكر السيء باهله فبلانلوا علللى حلقليلقلتلهلم
مجرمين اخساء فباءوا بعذاب هللا الشديد والتو حو رقابهم حبا الحق وضربوا ملنلهلم حلو االعلنلاق بلل وكلل بلنلان وحلاق بلهلم غضلب
هللا فكانوا من االخسرين ولحقت بهم نقمة هللا والشعب فاضحوا في جهنم جاثمين  ..ال بئس القرار.
وبذلك فان ارادة شعبنا الثورية تتفولذ وتوجه الضربات القاصمة لحللو االشلرار وعلملال ئلهلم االخسلاء اللذيلن احلوا يلتلرنلحلون تلحلت ضلربلات
ابناء شعبنا القاصمة الذين باتوا يكيلوها لهؤالء العمالء االذالء دونما رحمة لكي يعلللم اللذيلن الللملوا اي ملنلقلللب يلنلقلللبلون وملا رمليلت اذ
رميت ولكن هللا رمى  ...وان هي اال بشرى النصر الذي تعمئن له القلوب وما النصر اال من عند هللا العزيز الحكيم ...
وان ينصركم هللا فال غالب لكم وسناخذهم اخذ عزيز مقتدر .
وهللا ولي التوفيق ....

المتتبع لسياسة االدارة االمريكية التي ستنتهي واليتها في شهرر شررريرل الرمرجربرن ارترخ ا رهرا شرتر ربرر فري سراراررهرا الراررير و رخ اشرار الررفرير الرجرائرخ
المتاهخ عزة ااراهيم االميل العام لحزب البعث العراي االشتراري في خطااة امناسبة الذررى  96لتاسيس الحزب الر فررن االدارة االمرريركريرة فري
ا امة ظام ديمجراطي ولا ااالسم في العراق رذلك فرن ايران في ا امة ظام حكم ماالي لها ارالركرامرن وفري يرارة رائر الررئريرس االمرريركري ارايرخن
التي جرت هاية يسان مل العام الحالي ال اايخن ان الزيارة شهخف ال دعم العبادي وا الة مفهام ان ايران لها شاثير عا الحكامة العررا ريرة وهرا
يعرف شماما ان اسم سايما ي وما يسم افيا الجخس المتااجخ في رن مكان مل العراق وان ايران شرع وشخعم اررثر مل ( )03مياريررريرا مسرارحرة
شحت م تاف المسميات واخذ الحرخ الرعبي الذي يضم هذه الميايريات اتخخن في رن مراف الخولة وي طف ويعتجن المرااطرنريرل وان هرنرا
منظمات ارهااية مثن اخر والعصائ وسرايا السالم والتهاد وال رسا ي تارت االف الرمرااطرنريرل مرل جربرال الرتريرص السراار وخرا رة الرطريراريرل
واررثر مل  093الف اعثي مل م تاف المستايات الحزايرة واخريرر رال السرفريرر االمرريركري السراار ( لرمراي ) ا ر جررى شرنرسرير اريرل امرريركرا وايرران
لتخمير واحتالل العراق و جال ايران الكرثير مل المعخات والمكائل والسيارات لتخمير العراق االكامن رذلك احتفظت االطائرات العرا ية المرخ ريرة
والعسكرية التي ودعت لخيهم واشارت التجارير ال ان امريكا شتتسس عا عخد مل المسؤوليل في اريطا يا والما يا وفر سا وعخد ربريرر مرل الرخول
العراية ودول العالم ولم يعخ المسؤوليل االمريكان اامكا هم التفري ايل العخو والصخي ويح لامااطل العرا ي والعرراري ان يرترسرال مرا ا شرريرخ
االدارة االمريكية ؟

شمر عاينا هذه االيام المباررة الذررى الثامنة واالراعان لثرارة السرااربرع عررر – الرثرالثريرل مرل شرمرا الرعرظريرمرة الرتري ضرت والر االارخ عرار عرهراد
الت اف والظالم واشادت امنتزاشها العمال ة اعة حررة الثارة العراية المعا رة ففجخ ضت عا شبكات التتسس الصهريرا ريرة وحرجرجرت اريران
الحادي عرر مل ا ار عام  0693الذي حج الحن السامي الخيمجراطي لاجضية الكرديرة والرحركرم الرذاشري الارنراا شرعربرنرا الركرردي ررمرا حرجرجرت ررار
شاميم النفر ال الخ في االول مل حزيران عام  0691التي وظفت عائخاش النففطية في خخمة مسيرة التنمية العمال ة والبرنراا االشرتررارري وحرجرجرت
الخعم الفعال لانضال الجامي ولامجاومة الفاسطينة الباساة رما ا طاجت خما عا طري ارنراا اال سران الرثراري الراطرنري والرجرامري الرعررا ري وعرار
طري البناا البن التحتية واال تصادية والجيمة واالخال ية رما ادت ال اناا االرادة العراية العراي الصابة لتحجي الرترحرريرر والراحرخة واال رطرالق
ال امام عا طري شحجي اهخاف امتنا العراية في الاحخة والحرية واالشترارية .
وها هم متاهخو البعث والمجاومة ياا اان جهادهم وررفاحهم الخؤوب جخ المحتايل االميرران وحافائهم الفرس والصرهرايرنرة وعرمرال ئرهرم االخسراا
وجخ الهيمنة االيرا ية والتمخد االليار ي الفارسي التاسعي في مجاومة اطالية يجاودها الرفي الجائخ الرمرتراهرخ الرفرارس عرزة اارراهريرم االمريرل الرعرام
لحزب البعث العراي االشتراري والجائخ االعا لاتهاد والتحرير وحت اااغ الظفر الحاسم والنصر االريخ.

ليس هنالك من يختلف على قتامة االوضاع العربية وحالة الضعف التي تعيشها امتنا السباب متعددة من ابرزها تعمد التحالف االميركي الصهيوني الصفوفوو ومفنف
تامره الحتالل العراق ومحاولة ابقائه ضعيوا اسيرا لمخططات ه ا الحلف الشرير ومصالحه على تغييب المواهيم الوطنية والفقفومفيفة واللفعفي لفزرع ثفقفاتفات تفرعفيفة
تثير القتنة والتورقة بين ابناء الوطن الواحد  ..وال نبالغ اذا قلنا ان احد اخطر ما زرعه المحتل واذنابه هو الطائوية  ..بدات حلقات تنوي ه ا المفخفطفي تفي الفعفراق
وكما هو معروف بصيغة ما سمي مجلس الحكم ال و انشيء على وتق اسوا اشكال المحاصصات  ..ثم تطور ليتصاعد وياخ صيغا خطيرة بعد جريمفة تفوفجفيفر مفرقفد
االماميين العلكريين تي سامراء عام  5002ومعروف ما تال ذلك من عمليات قتل على الهوية وتهجير وتقليم المحفاتفتفات بفمفا تفيفهفا الفعفاصفمفة بفغفداد عفلفى اسفس
طائوية من دون اغوال ما صاحب ذلك وما جرى بعده من ممارسات سياسية طائوية وحمالت تشويه لحزب البعث العربي االشتراكي ومناضليه وتاريخه النضفالفي
اضاتة الى تحويل المؤسلات التربوية والمناهج الى ادوات تخدم اعداء العراق واالمة بل تخدم اعداء االسالم واالنلفانفيفة  ..اسفتفمفر هف ا الفنفهفج الفتفخفريفبفي لفلفنفوفو
واتخ اشكاال وصيغا اخرى تحت غطاء المحاصصة تارة والتواتق تارة اخرى لكنها اساليب سرعان ما تنبه اليها شفعفبفنفا مفبفكفرا وعفبفر عفن رتضفه لفكفل مفا تفرتفب عفلفى
االحتالل من صيغ وممارسلات وطالب خالل تتاهرات سلمية تي شباط من عام  5022بالغاء الدستور المليء بااللغام ومحاسبة الطائوييفن والفعفمفل عفلفى انشفاء
دولة مدنية تكون المواطنةركيزتها االساسية والكفثير يت كر بعض ما رتع من شعارات ومنها بغداد ليلت قنهار وايران بره برة وهو الشعار ال و استفمفرت الفجفمفاهفيفر
تنادو به  ..ومعروف كيف تم مجابهة ه ه التتاهرات يالعنف واالعتقالت والتهديد للناشطين اضاتة الى تصوية عدد من الوطنييفن ومفن الفبفعفثفيفيفن بشفكفل خفا
الدراك العمالء الصوويين ان انتار المواطنين البلطاء صارت تدعو لعودة حكم البعفث ..وتفوهفم الفبفعفض ان حفمفالت الفقفمفع وتفكفمفيفم االتفواه وكفل ذلفك الصفمفت
الدولي على ما يحصل من جرائم وما صاحبه من عمليات ايهام للجماهير بان هنالك تغييرا كبيرا سيحص بالعراق بعد االنتخابات االخيرة التي تمفخفض عفنفهفا مفجفيء
حيدر العبادو الى رائسة الوزراء  .وهنا بدات عملية ترويض اخر للجماهير الغاضبة من ممارسات اللياسيفيفن وبفالف ات االحفزاب االسفالمفويفة وخفاصفة حفزب الفدعفوة
العميل ال و هيمن على مقدرات الللطة التنوي ية وما زال  ..نعم بدات عملية الهاء وترويض للجماهير الغاضبة بدعوى انبثاق مرحلة جديدة والتبفشفيفؤ بفمفا يلفمفى
ً
علنا باسم الدين باكونه الحرامفيفة ولفيفضفرب بفاالحف يفة صفور اللفيفاسفيفيفن مفن دون
االصالح واطالق الوعود حتى نود صبر المواطن تخرج مرة اخرى يتتاهر ليصرخ
استثناء وبشكل خا العميل نورو المالكي ..
ومرة اخرى تمييع مطالب الجماهير المشروعة ويجرو القوز على التغيير تحت ذريعة محاربة االرهاب تي حين بات المواطن يدرك بوطرته ان اخطفر انفواع االرهفاب
ضده هو ما يقوم به من يلمون انولهم باللياسيين تيقتلون وينهبون المال العام وينتكهون المال العام والحقوق ...
ولكن هل انتهت حركة االحتجاج وهل تم اجهاض الثورة الشعبية ؟ وكيف علينا ان نرى مالمح النصر ؟
اجابة ه ه االسئلة وغيرها ممن تعتمل تي ضمير الماليين من ابناء شعبنا تجدها بفيفن سفطفور هف ه الفمفقفدمفة وتفي احفاديفث الفجفمفاهفيفر الفبفلفيفطفة تفي مفديفنفة صفدام
والحلينية والكاظمية وتي محاتتات ابابل التي ارادوا تغيير اسمها الى محاتتة الحفلفن وتفراجفعفوا جفراء الفغفضفبفة الشفعفبفيفة ولفهف ا دال لفتفه وتفي كفربفالء والفنفجفف
والديوانية تي البصرة وميلان وذو قار وقيام المواطنين بمهاجمة مقار احزاب الفدعفوة والفمفجفلفس االعفلفى والفوفضفيفلفة لفمفا تفمفثفلفه هف ه االحفزاب مفن تفبفعفيفة لفلفنفتفام
الصووو وتنوي مخططاته التامرية ضد العراق واالمة  ..نعم نرى مالمح النصر تي وجوه النلاء والشباب والشيوخ المطالبين بالتغيير وتي هتاتاتهم ونراه قبل كفل
شيء تي قلوب المؤمنين الثائرين من مناضلي البعث وهم يمارسون دورهم الجهادو متحدين كل قوى الشر بامكانات بليطة ..
ان المراجعة الدقيقة لتصريحات رموز العمالة المتصدرين لما يلمى بالعملية اللياسية يلتنبي انهم مهزومون وبات امر اعالن النصفر قفاب قفوسفيفن او ادنفى حفيفث
ان ظروف الثورة كلها تجمعت على طريق ازاحة رموز الخلة والعمالة وان هنالك حالة غليان شعبي متاهبة لملاندة بيان النصر المبين ان شاء هللا  ..الصورة تفبفدو
قاتمة على اللطح لكنها تبشر ببزوغ تجر جديد على العراق واالمة  ..وقد يكون من المناسب ونحفن نفعفيفو اجفواء رمضفان الفمفبفارك وذكفرى مفعفركفة بفدر الفكفبفرى ان
نلتلهم الدرو من دالالت ه ا الشهر الوضيل ومن مليرة امتنا الجهادية على مر التاريخ لتفيفقفن ان الفنفصفر ات المفحفالفة بفاذن هللا وهفمفة الفنفشفامفى مفن الفبفعفثفيفيفن
والوصائل والقوى المؤمنة بالنصر .

تغيرات سريعه شهدها العراق بعد االحتالل مباشره اذهله عقول ابناءه حيث الحظ الك ثير امور غريبه عجيبه طارئه على المجتمع العراقي فبع د ان
عاش العراقيون متحابين متحدين متصاهرين بيوت في الجنوب واخرى في الوسط والشمال تصدح بالكرم والمواقف االنسانيه والمصاهره والن و وه
والمحبه والطيبه في ربوع وطني جسدتها طبيعيه النظام الوطني القومي الذي قاده حزب البعث العربي االشتراكي في العراق حيث احاديث طل ب ه
الجامعات وحياته الطلبه سيما ان الكليه الواحده بها من كل مناطق العراق وال زال الك ث ي ر ي ت ذك ر وي ت غ ن ى ب ت ل س االي ام ال دراس ي ه ال ج م ي ل ه ال ت ي
أ
جمعتهم من كل قريه وناحيه ومدينة من مدن العراق ال فرق بين هذا وذاك وال يعرف طلبه تلس الحقبه الزمنيه االم واوجاع ما يعانيه الطلبه اليوم
فلكل يتذكر كيف يذهب ابن االنبار ليقضي الوميس والجمعه مع زميله بالدراسه في الناصريه وكيف يذهب ابن كركوك ل ي ق ض ي ع ط ل ت ه ف ي ال ح ل ه
مع زميله ابن الحله وكيف يذهب ابن النجف ليقضي عطلته في تكريت النه ل م ي راه ا س اب ق ا ه ك ذا ك ان ت ال ح ي اه ان ه ت اري ك ج م ي ل وي ت ذك ر ال ك ث ي ر
معسكرات العمل الشعبي الت ي ج م ع ت ال ط ل ب ه م ن ك ل ان ح اء ال ع راق ل ب ن اء مش روع ال ق دل ل ن ا واب و م ن ي ص ي ر وال و الص ه وغ ي ره ا وال ك ل ي ت ذك ر
المؤتمرات العلميه والصناعيه والزراعيه والتجاريه واالدبيه لطلبه الثانويات والمسابقات الفنيه والمعارض والسفرات المدرسيه الى ال رزازه والص دور
والحبانيه والملويه وزياره المراقد الدينيه والسفرات الجامعه الى الم وص ل وال ب ص ره وب رام ع ال ط الئ ع وال ف ت وه والش ب اب وال دورات ال ف ن ي ه واالداري ه
والفكريه والمعسكرات الكشفيه والمسابقات والبطوالت الرياضيه في موتلف اللعاب التي تعقد في محافظات القطر الموتلفه مثل ب اب ل و ذي ق ار
و ميسان و صالح الدين و القادسيه والكوت وديالى وغيرهما من المحافظات وال زال يتذكر العراقيون مراكز التدريب ومعسكرات ال ج ي ا وال ق واع د
الجويه والجيا الشعبي وهي تظم كل ابناء العراق االصالء من زاخوا الى الفاو وكل ماذكر عزز من االواصر االخويه في المجتم ع وي ج ري ال ت واص ل
االجتماعي الى يومنا هذا ولم نسمع بفدراليه وانفصال وغل وكراهيه ولم نس م ع م ا نس م ع ه ال ي وم م ن ت ع دد ال و ن ادق ب ي ن اب ن اء ال ع راق م اذا ج رى
ويجري يا ابناء شعبي العظيم .؟ لقد سالت دماء اك ثر من  ٢٥٥٢٥شهيد لتحرير مدينه الفاو لم نعرف من هو السني والشيعي والمسي ح ي واالزي دي
وغيرها من تسميات جاءت مع المحتل واذنابه من السراق والمنحرفين فغيروا حال النال الطيبين الطاهرين في العراق فبعد ان كان العراق ب ل دا
مقدسا قويا مستقال مهابا حولوه الى مستعمره المريكيا وايران وبما تحمله امريكيا وايران من حقد على شعب العراق حوله اال ب ل د ض ع ي ف م ت ف ك س
تقوده احزاب دينيه طائفية واحزاب قومية تعمل على سلك هويته العربيه واضعافه ،تعمل ايران ليال ونهارا لتم زي ق ال ع راق ال ذي رك ع ه ا ف ي م ع رك ه
القادسيه المجيده لهذا اوجدوا احزاب دينيه منبوذه ومليشيات محتق ره م ن الش ارع ال ع راق ي ل ي س ل ه ا ت اري ك وم ك ان ل دي ال م ج ت م ع ال ع راق ي ف ه ي
حاقده على المجتمع العراقي وعندما لم تجد المقبوليه لدي المجتمع اعتمدت على الطائفيه لتجد لها جم ه ور م ع م غ ري ات ال ت ع ي ن وال م ن ال م ال ي ه
والسلطه والسفر وااليفادات وما شابه ذلس لالستمرا بمشروعهم الرامي الي تمزيق وحده العراق ونسيجه الداخلي من اجل بقائهم ب الس ل ط ه وس رق ه
خيرات العراق التي بلغت الف مليار دوالر ولو قدر لهذا المبلغ لجعل العراق من اجمل بلدان ال ع ال م وي ت م ت ع ال ع راق ي ب ث ره ورال م ال م ع اج م ل
سكن لكل مواطن مع سيارة ولكن هذا تحول الي جيوب السراق من اجل السلطه والمال لهم اضاعوا بلد عظي م وم زق وا وح ده االج ت م اع ي ه ول ك ن
ابناء شعبي العرب االصالء من ابناء الجنوب يرفضون مشاريعم التي يقدمها قاسم سليماني ودلي ل ذل س ه ت اف الش ع ب اي ران ب ره ب ره ب غ داد ت ب ق ى
حره مهما حاولت االحزاب االسالميه واالسالم منها براء ان تمضي بمشروعها الطائفي فابناء شعبي لن يقبلوا بالطائفيه التي يصيغها قاسم سليمان ي
فايران تعتبر العراق عدوها االول وهي ال تفرق بالقتل والتدمير بين شيعي وسني هدفها االول اقامه االمبراطوريه الفارسية والتذه ب ال م ذاه ب ب ع د
ذلس لذلس اوصي اهلي العراقين في كل مكان لالستمرار في افشال المشاريع الفارسي ة ب ن ص و ت ه ا الس ن ي ه والش ي ع ي ه ول ن ع د الي ام ال زم ن ال ج م ي ل
ولنطرد السراق الذين مزقوا جناسيهم العراقيه واحتفظوا باالجنبيه تبا لهم .

●احتالل العراق في عام  3002من قبل الواليات المتحدة االميركية وحلفاؤها وبعععد اكعتع عمعال حلعل االحعتعالل والهعيعدعرة ععلعيعح العد ت قعوات االحعتعالل
االميركي بقيادة بول بريمر والدول الحليفة معح ومن ضمنها ايران الجا ة المتداخلة حدودها مع اال اضي العراقية قرا ا تععهعفعيعا يعقع عي بعحعل العجعيعل العععراقعي
والقوات االمنية ل ي يتم الهيدرة عليح  ..وهذا القرا جاء باقتراح من احمد الجلبي احد الخونة المعروفين الذين جاؤا مع قوات االحتالل اوااليعاز الى العدولعة
ايران باعتبا ها العدو االول للعراق و الحليفة الميركا فاوعزت الى احزابها بتش يل ميليشياتها وبتهميات مختلفة ..اضافة الى التهميات الموجودة لديعهعا والعتعي
كانت تقوم بدو الجاكوكية والدابو الخامس اضافة الى عملياتها العدائية ضد العراق وشعبح والوطنيين من ابعنعاء الشعععي وفعي معقعدمعتعهعم معنعاضعلعي حعز

البعث العربي االشتراكي انتقاما من النظام الوطني القومي في العراق الذي واجح العنجهية االيرانية باعتدائها الهافر والمعهعتعمعر ععلعى حعدود العوطعن وتعهعديعد
اقدا الوطن العربي خالة االشفاء في الخليج فاضدر النظام الوطني لمما كة دو في الدفاع عن حدود والتصدي للعدوان االيرانعي حعر طعاحعنعة خعاضعهعا
العراق ب ل بهالة وعنفوان بقيادة القائد البدل الشهيد لدام حهين واخوانح االلعالء وكعان العنعصعر حعلعيعي العععراقعيعيعن وقعيعادتعهعم الشعجعاععة حعيعث انعدحعر
العدوان االيراني وخابت مخدداتح فما كان من القادة االيرانيين ان يظمروا في قلوبهم حقدا دفينا وش ًرا مهتدي ًرا على العراق وشعبح وي عيعدون العدكعائعس معع
اعدائح للنيل منح ،ف ان االحتالل االميركي المتعاون مع عشرون دولة من ضمنها ايران الحتالل العراق في عام .3002
● ومن المعروف ان تهمية المليشيات في القاموس الهياكي هو بناء جيل من العخعا جعيعن ععن العقعانعون والهعراق فعي العععراق وادخعالعهعم بعدو ات عهع عريعة

للتد يي على انواع الهالح والنهي والتخريي وتجهيزهم ب افة انواع الهالح اضافة الى ادخالهم في دو ات تجههية ونقل المعلومات العه رية واالقتصاديعة
ولت ون نلل القوات مصد تهديد لالمن الوطني احا ما تعرضت مصالح ايران الى الخدر،
ومنفذة اجندة ايران وما تريد تنفيذ لالكتيالء وبهط نفوحها عليح .وكان من اجندة ايران تمزيق وحدة العراق وشق لفح باعالن الدائفيعة العبعغعيعظعة العتعي اح
ضحيتها مائت االالف من الشبا وخلفت و ائها االف اال امل وكعائت االالف من االكتام .اضافة الى ان تلل الميليشيات قعد تهعاععدععلعى حصعول قعادتعهعم معن
حز الدعوة واالحزا الدينية االخرى على جمع اكبرعدد من االلوات وحلل بال غط على عوائل المنتمين لتلل الميليشيات.
● اما الجاني االخر فان تلل الميليشيات تصبح عيء كبيرا على ميزانية العراق ل خامة للمبالغ التي تصرف على واتبهم ومعاشاتهم وتهليحهم وتجهيزاتهعم

االخرى احا ماعلمنا ان اكعثر من مئة كعتيبة تعداد كل واحدة منها من مئة الى مائة وكبعين عنصرا تهبي االحى البناءهذا البلد وتهتل باالعراض وتهرق العمعال
العام وليس هناك من ادع يردعها خصولا مخدط تامري خبيث يجري تحت غداء طرد اال ها من المناطق التي يحتلهااوان ما يجري في ديالى والعمعقعداديعة
لخير دليل تلل االفعال التي يندى لها الجبين ب ربهم االهالي واله ان بالمدفعية وترويع اله ان وقتل االطفال والنهاء والشيوخ .

● انه مخطط لتفريغ السكان االصليين من مناطقهم واحالل من تريد ايران اسكان بديلهمم ممن االيمرانميميمن المممسمفمريمن ممن الم مرا ميميمن

والحاصلين على الجنسية االيرانية وتبديل الطوبوغرافية ال را ية وسكانها لتمممممن اليمران سميما ناامم ممن المممنيمديمن والمممنمسموبميمن لمهمم
لتوسيع االراضي االيرانيةوتوسيع امبراطوريتهم التي يحلمون بتوسي ها على حساب ال راق وال رب.
● ان هذا ال مل الذي تحققه ايران في ال راق يدخل ضمن االتفاق االميركي االيراني بمل االحمتمالل والمذي نم

عملمى ان تمكمون المميمركما

السيطرة ال سكرية والنفطية واالحتالل المباشر وليكون اليران الدور السياسي و اال تصاني واالجتماعي واالحتالل غير المبماشمر والم مممل
على تدمير ما تبقى من البنية التحتية لل راق من الم امل االستراتيجية ال سكرية والمدنية والصمنماعميمة والم مممل عملمى اغمال مهما او جم ملمهما
عديمة الجدوى لكي تكون السوق ال را ية ميدانا مفتوحا لتصريف االنتا االيراني من االبرة الى المكنسة وصاعدا ومحاربة اي انمتما بمديمل

عنه سواء مستورن او مصنع من الداخل وتصرف الموان الغذااية المنتجة في الجارة ايران حتى المنمتمهميمة صمالحميمتمهما ر االكسمبمايمر والمتمي
تحتوي على الموان المارة النا لة لالمراض واالوبئة حتى ناني الغاز المستورنة ال تسلم من التالعب فيها اذ ان حوانث ممنسمفمة مد جمر
في البيو ال را ية سببت االنفجار والحريق والتدمير راح ضحيتها الكمثير من االبرياء ال را يين ً
نساء واطفال ورجال على حد سواء .

يواصل الصحفيون والكمتاب ال رب ندواتهم الحمارية التلفازية واالذاعية والصحفميمة لمتمبمصميمر جممماهميمر االممة الم مربميمة بمدالال المرسماامل
التنويرية للرفيق المجاهد عزة ابراهيم وتوضيح نالالتها النمالية ونورها في تبصير اجيال االمة بالممسمارا الصماامبمة لمك مفماحمهمم الممملمحمممي
لمواصلة مساهمة االمة ال ربية في اعالء صرح الحمارة االنسانية ال مال ة وحمتمى يمتمحمقمق االنمبم ماث الم مربمي المجمديمد وي ميمد ابمنماء االممة
بسواعدهم الخيرة صرح ثقافة وحمارة االمة ال ربية تا الحمارا للب رية واالنسانية جم اء.

 . 1يواصل المالكي وابنه احمد وصهره ابي رحاب وال صخيل نهبهم الموال الشعب وتحميلها من مطار بغداد الى مصارف لندن وباريس وبروكسل
وسويسرا .
 . 2على العالق سال لعابه وقال للعبادي لست اقل شطارة من المالكي وبطانته بل اني ماكر غاية في المكر واني جالب لك االموال الك ثيرة وال اريدك
ان تك تفي بالعمارات الشاهقة االربعة لولدك يسير في شارع اكسفورد بلندن فلتمالء عماراتنا ساحات وعواصم العالم ولتطاول عنان السماء.
 . 3سامي االعرجي يتشارك مع كمال الساعدي منشئين بنك انترا العمارة والهندية المشترك مشاركين محمد الهنداوي وجمال الوكيل في اعمال
السمسرة الدولية  ..وهللا سيطال بغضبه سارقي اموال الشعب العراقي التي ستكوى بها جباههم وجنوبهم وسيبوؤن بغضب الشعب وقصاصه العادل.

اليخدعنك هتاف القوم بالوطن فالقوم في السر غير القوم في العلن توصيف لصورة شعرية اطلقها الرصافي منذمايزيد على الثمانين عاما تلخص كذب
وخداع ومخاتلة بعض السياسيين انذاك اجدها اليوم حاضرة بقوة ،ونحن نرى مانرى ونلمس مانلمس من لغة الهتاف والخطاب واشتعال نبرته
بالوعود في الحديث عن الوطن والمواطنة ونبذ التعصب القومي والمذهبي حتى تكاد تصدق  ،ان حرائق الفتنة وعيدان ثقابها متسللة من الخارج
والحواضن لها والمنظرين وان مايجرى انما صناعة تخريبية ابطالها من كوكب اخر وان سياسينا الذين يحتلون الواجهة ليسوا اال ضحايا المرحلة
وتعقيداتها !! ،اما انسداد افق الحلول للقضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالمنية وما وصل اليه الحال من خراب وانحدار من سيء الى اسوا
،فان الكل بال استثناء يتبرا منها  .وليس تعليق الفشل والتراجع على شماعة " ا إالرهاب " تارة و" الفساد " تارة اخرى التي يرددونها بمناسبة ودون
مناسبة سوى  ،كلمة حق اريد بها باطل  .نعم ا إالرهاب هو ا إالرهاب مهما تعددت اشكالة وتنوعت اساليبه وهو يعمل على زعزعة الوضع وخلق الفوضى
وا إالرباك و إايقاف عجلة الحياة وتمزيقها ما امكن لتمرير اهدافه الخبيثة وتلك قضية لم تعد لغزا او طلسم يصعب فك رموزه  ،اما الفساد الذي تناسل
وتعملق وامتد لمفاصل ك ثيرة فانه يبقى عنوان إالدارة هزيلة ومحاسبة غائبة ورقابة معدومة وثقافة انتهازية رخيصة وفي كل االحوال القضية تبقى في
رقبة السياسين الذين يديرون الوضع في البالد سواءكانوافي مقدمة الواجهة او في الظل فهم المسؤولين اوالوعاشرا عن التدهور في إابقاء االوضاع
المعيشية صعبة وفي ،وفي االحتقان الذي يلف العملية السياسية ،وفي صعوبة االوضاع المعيشية وازدياد نسبة الفقر ،وانتشار االمية ،وتراجع االداء
الصحي والتعليمي ،وانحسار الزراعة وغياب الصناعة  ،وك ثرة االيتام الذي تجاوز عددهم الماليين االربع فضال عن االرامل والمعوقين .
ان صورة المشهد الراهن في البالد صورة ماساوية بحق وهي في النهاية تحصيل حاصل الولئك الذين لم نحصد منهم سوى نبرة الصوت العالية في
الخطاب والهتاف للوطن في العلن اما االفعال ،اما النتائج فالواقع خير شاهد واحسن دليل.
هتاف عال وفعل خال .

اسقطت الحكومة البحرينية الجنسية التي منحتها قبل سنوات الى االيراني رجل الدين عيسى قاسم بعد ان تجاوز على شروط منحها له
وتدخله السافر في شؤون الدولة والتحريض الطائفي ضدها والتهديد باستخدام العنف لتحقيق اهداف الدولة الفارسية  ...لكن حكومة
البحرين وبقرار جرئ اسقطت الجنسية عنه وابعدته الى المكان الذي جاء منه .

الحظ المراقبون للشان الكويتي ان دولة فارس اخذت في الفترة االخيرة زيادة وتيرة تدخلها في شؤون الكويت من خالل ضغطها على
وسائل االعالم فيها لكي يوقفوا فضح االهداف العدوانية لها في المنطقة وتدخلها السافر في العراق واليمن وسوريا ولبنان واستغلت في
هذا عالقة اجهزة دولة ايران الصفوية مع بعض المسؤولين الكويتيين خاصة في وزارتي االعالم والداخلية وكان من نتائج هذا التدخل
ارغام ادارة جريدة السياسة الكويتية على ابالغ ك تابها ومحريرها بالتوقف عن مهاجمة رموز ومسؤولي الفرس االيرانين وعدم االشارة الى
اهدافها الشريرة في المنطقة  ..كل ذلك جاء من خالل شكاوي قدمتها سفارة الفرس ضدهم في المحاكم الكويتية !.

تابع المحللون والصحفيين اسباب الزيارات التي قام بها العميل االيراني عمار الحكيم لقطر والكويت وما تبع عنها  ...فكل المتابعون
ضلوا في حيرة من امرهم بسبب ان العميل الفارسي ليس لديه منصبا حكوميا في سلطة المنطقة الخضراء عدى امتالكه عدد من النواب
الخردة في البرلمان وبعض الوزراء الفاسدين في الحكومة والنه يمثل دولة الفرس في العراق وامينها المؤتمن  ..ومن خالل هذه الصفة
لديه تم استقباله في تلك الدولتين العربيتين  ...والواقع يقول ان هذا المخلوق هو من اشد الكارهيين لحكام تلك الدولتين واك ثر
المحرضين ضدهما  !!.اذن لماذا استقبلوه ؟؟

الزال الفقر في البالد يتصدر الواجهة متربعا بامتياز مقعده اال كبببر وبنبواغبا لبلبيباة البعبدالبة االجبتبلباوبيبة مدلبيبال وب ب ف ب البلبعبالب با
الحكومية مليس اوالن االمم اللتحدةاالخير باحصاء 6ماليين وراقي تحت خط الفقر سوى اقرار لهذه البحبقبيبقبة البلبللبلبة مالصبارخبة وبن
اللاساة اللستلرة .مما او نته اللنظلة الدملية من ارقام ون العراقيين الذين يعي ون تحت خط الفقر –اي اؤلئك اللحرممين من ابسبط
مست زما العيش االغساغي الكريم حقيقة غعرفها مغعي ها مغواجهها مال تحتاج شهادة دملية الغنا غراها م بسبدة فبي البفبال ال بوار مفبي
بيو التنك مالطين مفي جامعي القلامة مالذين يعتاشون و الفضال مفي اغتب بار البلبتبسبولبيبن متبزايبد البلب برديبن مبباوبة االر بفبة
مااليتام ماالرام مالعال ين ون العل م,..م".
مالذي غعرفه اكبثر هو ت ك االحصاءا غير اللع نة ون الفقراء الذين يترا فون و خط الفبقبر بباسبتبقبامبة ملبيبس تبحبتبه مهبلالء مباليبيبن
تضاف ل لاليين اللع نة ملذلك مب ردة حساة بسيطة فان العراقيين في اللالب محرممين من مستب بزمبا ك بثبيبرة فبي البحبيباة ميبعباغبون
معاغاة مضاوفة رغم االرقام الخرافية لليزاغيا البالد السنوية جراء تصدير البنبفبط  .فبقبد بب بلبت مبوازغبة سبنبة 2102غبحبو  001تبريب بيبون
ديناروراقي مفي السنة  2100ب لت غحو""001م ياردمالر فيلا او نت موازغة البعبام  2102ببنبحبو " "021مب بيباردمالر"ماالرقبام البلبذكبورة
م ردة وينة و وائية بسيطة لليزاغيا العراق ملهواة االحصاء تس ي اللبالغ الواردة خالل السنوا الثالثة و ر اللاضية مماذا حققبنبا
منها و عيد التنلية اماالولار مالنهوض بواقع العراقي مه تقدمنا خطوة ال امام ام تراجعنا خطوا ؟!.
بعد ذلك ه غقول ماسرتناس الفقر في البالد ‘مللن تذهب اموال الخزينة مادامت اللصاغع معط ة مالزراوة كسيبحبة مالبلب باريبع ببيبن
مببلجب ممبعب ببع ممببرحب ممبعبطببوة حبتب اشبعبباراخببر فبيبلببا تبتبنبباقب االغبببباء امبتببال غبحببو %01مببن البلبسببللبيببن وبقببارا فببي ببلببداد
تقدرة26م ياردمالر مفي مقت قفز ودداالثرياء العراقيين العام اللاضبي مبن  061ثبريبا الب  011ثبريبا ببثبرمة قبدر ة" "01مب بيباردمالر
موظفةفي الخارج بحسب احصاءا منظلة " مي اي " اللتخصصة باللع وما ون اثرياء العالم
غعم ق ة ق ي ة تضع ايديها و ثرما البالد تلتص دم ابنائها بوسائ ماساليب متنووة ليس اق ها شرونة السرقة مان بدا تسعة و رالب
م فساد امام هيئة النزاهة تنتظر دمرها ماظهرو ب السبطبت حبتب االن هبو قب بيب مبن ك بثبيبر مبازال غبالسبا يبلبثب سبر البفبقبر البلبتبزايبد
ماللتناس في البالد.

تواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني وال ق وم ي وا إلنس ان ي
ن
بعثيا ً
يفا ً
والتي ل تمثل بالضرورة تعر ً
نصيا و إانما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواق ف ه وت ط ب ي ق ات ا  ،ب ل ا ب ع ض ا ي ع ب ر
ً
تعبي ًرا ً
وشامال عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية والستراتيجية .
دقيقا
ن
وت دف هذه الزاوية الى إاغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلي ن ال ع رب ال م ن اهض ي ن ل ال ت ال ب ل وع م وم اب ن اء
شعبنا المجاهد الصابر ولتكن ل م خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي وا إلعالمي الذي يمارسه المحتلو وعمالئ م في ابشع ص ور ال ت زي ي ف
والتضليل بما يساعد هؤلء على تنفيذ مخططات م التدميرية ضد العراق والمة .
ن
ن
ذلك نا فكرنا وعقيدتنا التي هما نبر ً
اسا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريق ما ويل م ما العزم على ا ت ك و ف ي ال م س ارات الص ائ ب ة وال خ ي رة ل ب ل وه اه داف ا
الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المر لة الج ادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض في ا مف وم الحزب والممارسات الحزبية الى ابشع صيغ التش وي ه ف ي
ظل ال تال وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية الم ترئة
وسنتناو في هذا العدد مف وم ( الحرية )
مف وم فلسفي وسياسي واقتصادي واجتماعي واخالقي والتعريف اللغوي او التقليدي المتعارف عليه هو انعدام القيود ال ق م ع ي ة او ال زج ري ة ال ت ي ت ح و دو
ن ن
ممارسة النسا لرادته او لالفعا التي يرغب القيام ب ا عن سابق وعي وتصميم ويعترض الك ثيرو على هذا التعريف اذ انه يعرف الحرية بنقي ض ا اي ان ع دام
المنع  ...لذلك يطرح التعريف الخر للحرية وهو القدرة على الختيار بين عدة بدائل او لو او فروض او ا تمالت على ا هذه ال ق ق درة ف ي الخ ت ي ار ل ي س
ً
ونضال في شتى المجالت المتا ة فالنسا مق ي د ب ق ي ود ش ت ى ت ح و دو م م ارس ة خ ي ارات ه وف ي م ق دم ت ا ال ت ك وي ن
متوفرة او جاهزة انما هي تتطلب ج ًدا
ن
ن
الفيزويولوجي والبايلوجي الذي يفرض عليه ً
قيودا معينة وا كا يستطيع ا يتجاوز بعض ا باك تساب الخبرة او بالتربية البدنية والرو ية والعقلية وكذلك ف ا
قيودا صعبة الخرق ولقد قضى النسا ً
الطبيعة من و النسا تفرض عليه ً
زمنا طوي ًال م ن ت اري خ ه ف ي م ح اول ة ال ت غ ل ب ع ل ى ال ج اذب ي ة وم م ارس ة ري ت ه
بالطيرا ا النسا هذا قد اك تشف قانو الجاذبية ولم يلغه بل اهتدى الى القوانين الخرى والوسائل التققنية لستثمارها ب ع د نض ا دؤوب ب ح ي ث ت ح ق ق
التغلب على هذا القانو في دزد معينة والك ثر اهمية في مف وم الحرية هو سعي النسا لتحققيق خياراته السي اس ي ة والق ت ص ادي ة والج ت م اع ي ة ف النس ا
لكونه فردا في المجتمع ف و مقيد بنظام وسلسلة من الضوابط القانونية او العرفية والعادات والتقاليد والقيم وتختلف طب ي ع ة ال ن ظ م والض واب ط م ن م ج ت م ع
لخر وهي تختلف في درجت ا التحكمية في رية الفرد ولكي يحقق النسا ريته او كما يتحقق قه في الخيار ف و يسعى ً
دوما لتطويع الن ظ م والض واب ط ب م ا
ن
ن
يجعل ا اك ثر استجابة لنزوعه نحو الحرية كما يسعى لخلق المؤسسات التي من شان ا ماية قه في الخيار اي ماية ريته لذلك فالحرية ي رت ب ط وج وده ا م ن
ن
وج ة نظر زب البعث العربي الشتراكي بجملة من الشتراطات الخرى فالفقر والستغال هما بال ت اك ي د ق ي دا ع ل ى ال ح ري ة لن م ا ي ج ع ال النس ا ع ب ًدا
لحاجات غير ملباة ول الستغال من يث هو صيغة تحكيمية سياسية واجتماعية تلغي ً
عمليا ق النسا في الختيار السياسي تى لو اقر ن ظ ري ًا ك م ا ه و
ن
ً
استالبا لوعي النسا وهي ب ال ت ال ي ص ي غ ة ت ح ك ي م ي ة ف ي ق درات ه ال ع ق ل ي ة
اصل في بعض البلدا الراسمالية فالمة ايضا من يث انعزا عن الثقافة تعني
وصيغة محددة الدور الجتماعي  ..وقد جسد مجاهدو البعث والمقاومة المف وم الصيل للحرية ومحتواها الجوهري عبر ج ادهم الصيل وتصدي م ل ال ت ال
والمحتلين و لفائ م وعمالئ م وبذلك جسدواج اد الحرية وثمن ا الباهض من دماء ابناء شعبنا البي و تى تحقيق التحرير الشامل والستقال ال ت ام وال ن ص ر
الحاسم.

استطاعت ثورة  03-71تموز التي فجرها حزبنا المجاهد حزب البعث العربي االشتراكي عام  7691استطاعت ان تنجززطزطزوار سزرفزعزر فزي تزرسز ز
أ
وحدة النس ج االجتماعي للشعب العراقي منها اطالق سراح المحتجزفن كافر السبزاب سز زاسزر وازلزت الزمزدر مزن الزدعزاول الزيزا زر بزالزمزتزهزمز زن
أ
للغرض نفسه واعادة الموظف ن المفصول ن السباب س اس ر وكذلك السماح بعودة الهارب ن طارج العراق من كل الزوزوا السز زاسز زر انسزجزامزا مز
اهداف الثورة واستنادا الى ما جاء بب انها االول في رف الح ف عن المواطن ن ورابر ق ادة ( الثورة ) في فتح فحر جدفدة وطلت المزنزا الزمزالمز
لتغرفز الوحدة الوطن ر .

وتوالت بعد ذلك منجزار الثورة لتشمل كل مجاالر الح اة ومن ابرز التسم ار التي اطلوت على ثورة  03-71تموز الوطن ر انها ( ثزورة الزمزنزجززار
العظ مر ) والثورة التي تجاوزر الحد المسموح به نسبر الى دول الغزرب االسزتزعزمزارفزر الزتزي شزعزرر ان هزذب الزثزورة ا زبزحزت تشز زل طزطزرا عزلزى
مصالحها في المنطور طا ر بعد ان طرجت االف العلماء وفي ميتلف االطتصا ار لو ادة التحوالر الجدفدة بدون طبراء اجانب
أ
وفم ن اعتبار قرار الثورة وحزبها المجاهد بتام شركار النفط االحت ارفر في االول من حزفران عام  7611واحد من الورارار المهمر الزتزي اتزاحزت
للعراق االستفادة من ثرواته في تنف ذ العدفد من المشارف الزراع ر والصناع ر والعمران ر والتربوفر والعلم ر التي تيدم الوطن والمواطن

بعدها وانطالقا من احتالل مسالر االقل ار من العراق والوطن العربي اهتماما واضحا فزي فز زر حززب الزمزجزاهزدفزن والزثزوار حززب الزبزعزث الزعزربزي
االشتراكي انجزر الثورة بعد مباحثار م الو ادار ال ردفر ب ان الحادل عشر من اذار عام  7613وقزانزون الزحز ز الزذاتزي عزام  7611ثز انزجززر
أ
الثورة الجبهر الوطن ر والووم ر واالسالم ر التودم ر على الرا من ان عزالقزر الزحززب بزاالطزراف السز زاسز زر الزعزراقز زر عشز زر الزثزورة كزانزت تزتزسز
أ
بالسلب ر وبتراكمار كزث فر وتوبلهالوطاة من راعار الماضي فود بذل الحزب جهودا استثنام زر لزبزنزاء عزالقزار جزبزهزوفزر مز هزذب االطزراف طزدمزر
أ
للمصالح الوطن ر والووم ر العل ا وولدر الجبهر في  71تموز عام  7610لتاطذ دورها ال امل في العراق
أ
وه ذا ططت الثورة ططوار واثور على الصع د الداطلي وعلى الصع د الوومي والدولي فودمت مساعدار اقتصادفر وعس رفر المزحزدودة لزالفز زار
العرب ر وطا ر اف ار المواجهر م ال ان الصه وني ومنظمر التحرفر الفلسط ن ر وحركار التحرفر في ارت رفا والصومال واالب حركار التحرر فزي
العال وبذلك كانت بحت ثورة البعث العمالقر ثورة المنجزار العظ مر التي كان لها تاث ر مباشر على ح اة عامر الناس في العراق والوطزن الزعزربزي
وا درر الصه ون ر والووا االستعمارفر بو ادة الوالفار المتحدة قرارها باالنوضاض على الثورة ف ان احتالل العراق عام  1330افوزاف لزمزسز زرتزهزا
الظافرة  ....تح ر لثورة تموز وحزبها المجاهد.

ان االحداث التي تجري في العراق منذ غزو امريكا واحتاللها الى يومنا هذا تشهد تطورا ملفتا في العالقة بين اينران وامنرينكنا ففف فنفني النوقنت ان اعنال الندولنة
الصفوية كان يش حمالت مكنثفة ضد ماتسميه علنا ( بالشيطان االكبر ) لك الوقائع واالحداث تظهر النعنكنم تنمنامنا وكنلنهنا تندلنك عنلنى ان لن الشنينطنان
بالنسبة لها ماهو اال الحبيب االول لها والتستطيع ان تتركه الي سبب كان ففف
وهناك بالمقابك نسمع ان مسؤولي في االدارة االمريكية ايضا يتبادلون االتهامات معها اما شاشات التلفاز لك العكنم هنو ر النرمناد فني النعنينون الضناعنة
حقيقة تل العالقة الحميمة كما يتصورون ف!
فلو نظرنا نظرة سريعة على مايحدث في العراق سنرى ان ايران وبعد غزو امريكا تدخلت بشكك مباشر وغير مباشر في شؤونه الداخلية وبموافقنة وتنننسنين منع
العمالء الخونة الذي اختارتهم هي على راس السلطة وتعرف جيدا انهم عبارة ع رجال ايران وعمالئها ومع ل فتحت امريكا باب السلنطنة امنامنهنم ففف ومن
خاللهم استطاعت ايران الشر ان تفرض وجودها على الساحة السياسة واالقتصادية واالمنية وتدخلت في كك شئ م تعيي رئيم الوزراء الى رئيم البرلمنان
الى رئيم الجمهورية الى تعيي الوزراء وحتى القادة االمنيي اي هي م يقود البالد ؟!
كك هذا وامريكا وسفارتها على علم كامك وتا بما تقو به ايران ؟ وهنا سؤال يطرح ففف ياتنرى لنمنا ا كنك هنذا السنكنون االمنرينكني عن اينران فف والنجنواب يسنينر
وبسيط ففف وهو ان العالقة التاريخية القديمة التي تربط االدارة االمريكية بسلطة ايران التتاثر بم يحكم فيها ففف فهي عالقة استراتيجية متفن عنلنينهنا من قنبنك
حكم الشاه وبعده ومازالت على الرغم م الضجيج االعالمي الفارغ الذي يستخدمه الطرفيي للتمويه ع الواقع فف
ان امريكا تعلم جيدا ان اليران ا رع مسلحة في العراق وهي الميليشيات الطائفية التي يتجاوز عددها المئة وكلها مدعومة م اينران وهني تسنتنطنينع ان تنوحند
جهود تل الميليشيات في منظمة واحدة لكنها التريد هذا السباب تكنتيكية تصب كلها لخدمة الوجود الفارسي في العراق ففف وعلى الرغم م علمها اي امنرينكنا
بوجود تل الميليشيات غير النظامية اال انها ساكنته ع تصرفاتها واجرامها ووجودها على الساحنة السنيناسنينة فففف ومنا نشناهنده النينو من تنلن النجنرائنم ضند
االنسانية التي تمارسها تل العصابات الطائفية ضد الناس االمني في المناط التي يتم دخول مايسمى بالجيش واالجهزة االمنينة النينهنا اال اننهنا سناك نتنه عن
تل الجرائم مع العلم ان لدى امريكا توثي كامك ودقي ع كك جريمة ترتكب هناك ولو كانت تريد العدالة بح الاحنالنت منرتنكنبنينهنا النى النعندالنة الندولنينة
لنيك جزائهم العادل ففف لكنها التفعك ول تفعك الن مصلحتها مع ايران الفارسية تقتضي ان تسكت ع تل الجرائم التي تصك الى حد جنرائنم ضند االنسناننينة
يحاسب عليها القانون الدولي ف
كك هذا السكوت المخزي الدارة اوباما ع مايقترف م جرائم في العراق في محافظة االنبار ومدنها واخيرا الكرمة والفلوجة المدينننتنين النبناسنلنتنين وقنبنلنهنمنا
محافظتي ديالى وصالح الدي هو الثم الذي يقابك تل العالقة االثمة بي امريكا وايران فففف ان هذا الحال سيستمر وسيستمر تندخنك اينران عسنكنرينا منبناشنرا
في العراق وبعلم وموافقة الشيطان االكبر الى ان تحق الدولة الصفوية المجرمة اهدافها بان تجعك م العراق منطقة متنقندمنة ومنننطنلنقنا لنتنحنقنين اهندافنهنا
التوسعية العدوانية ضد الدول العربية المجاورة له العادة بناء صرح الدولة القومية الفارسية النتني هند اركناننهنا النعنرب فني النقنادسنينة االولنى وعنزز لن فني
القادسية الثانية ف
اما امريكا فان هدفها اليو م سكوتها ع ممارسات وافعال ايران في العراق هو ان تستمر بنهب خيرات العراق كلها خاصة النننفنط وغنينره وان تنحنافنع عنلنى
ام الكيان الصهيوني بابعاد كك اساءه او تهديد عنه ف

أ
أ
أ
زاوية جديدة نرصد من خاللها ابرز ما تنشره وسائل ا إلعالم العربية والدولية ووسائل التواصل الجتماعي عن الحداث والقضايا التي يمر بها العالم او تمر بههها
آ
أ
أ
أ
اقطار وطننا العربي الكبير  ..زاوية يمكن ان تتطور باسهامانكم  ..في هذا العدد ركزنا على احدث ما نشر عن النظام اليراني الصفوي وكيف تم تسهويهقهي لهيهنهفهذ
أ
أ
أ
اخطر هجمة على امتنا من خالل محاولة التمدد في مجتمعاتنا وتمزيقها واستهدافها..ما يسلط الضوء على الحلف الميركي الصهيوني الصفوي

أ
سلطت قناة "صوت امريكا" الناطقة بالفارسية من خالل حلقتين في يومي  02مايس  /ايار و 02من نفس الشهر الضوء على اتصالت إايران بهكهل مهن الهكهيهان
أ
الصهيوني والوليات المتحدة الميركية ،عبر إاجراء مقابالت مع مسؤولين إايرانيين سابقين ،ومن ضيوف الحلقتين الدكهتور شاهيهن داد خهواه الهعهضهو السهابه
أ
أ
في فري إايران النووي المفاوض في حكومة الرئيس محمد خاتمي ،ومستشار حسن روحاني خالل رائستي للمجلس العهلهى لهالمهن الهقهومهي ومهتهعهاون مهع فهرع
أ
أ
أ
الستخبارات بوزارة المن ا إليرانية ( اطالعات ) وعضو الوفد المفاوض في المحادثات الثالثيهة ا إليهرانهيهة المهيهركهيهة الفهمهانهيهة والهمهحهادثهات الهثهالثهيهة ا إليهرانهيهة
أ
الهع هراق هيههة ( ج همههاعههة الحهزال ال هطههائ هفهيههة ال هع همهي هلههة ل هلهن هظههام الي هرانههي ) الم هيههركهيههة ب هع هيههد ه هج همههات  11اي هلههول 0221ع هلههى ال همههركههز الهتهجههاري بهن هيههويههور .
أ
أ
وكانت وزارة المن والستخبارات اتهمت شاهين داد خواه بالتجسس فحكمت عليي محكمة الثورة بالسجن خمس سنوات فاودع سجهن إايهفهيهن سهيه الصهيهت
في كانون الثاني  0212ليخرج مني في كانون الول  0212وخالل فترة السجن بعث برسائل مفتوحة من داخل السجن من خالل وسطاء مهوثهوقهيهن مهوجهههة
أ
أ
للمسؤولين ومقالت للصحف انفرد القسم الفارسي له"العربية .نت" بنشر عدد منها اكد من خاللها باني اتصل بدول تصفها إايران بالعدوة ومن ضهمهنههها الهكهيهان
أ
الصهيوني من خالل مهمة اوكلت إاليي رسميا من قبل السلطات ا إليرانية.

آ
أ
أ
أ
قالت صحيفة غارديان إان وثائ جديدة كشفت ان إادارة الرئيس الميركي السب جيمي كارتر مهدت الهطهريه لهعهودة ايهة ي الهخهمهيهنهي مهن فهرنسها إالهى إايهران
بمنعها الجيش ا إليراني من تنفيذ انقالل عسكري.
أ
أ
أ
أ
أ
واوضحت ان الخميني تبادل بعض الرسائل مع اميركا عبر وسيط عندما كان يعيش بالمنفى في باريس للتاكد مهن ان واشهنهطهن لهن تهجهههض خهطهتهي الهخهاصهة
أ
أ
بالعودة إالى طهران .وعلقت الصحيفة على رسائل الخميني إالى المسؤولين الميركيين قبل اسابيع فقط مهن عهودتهي إليهران ،قهائهلهة إانهي وبهالهمهقهارنهة مهع خهطهبهي
أ
أ
أ
القوية ضد اميركا وانتقاداتي العدائية لما اسماه به”الشيطان ال كبر” ،بدت تلك الرسائل “تصالحية بشكل مدهش”.
أ
أ
أ
لهجة ودية وقال الخميني في إاحدى تلك الرسائل “يفضل ان تنصحوا الجيش بال يتبع رئيس وزراء الشاه شهبهور بهخهتهيهار ،وسهتهرون انهنها لسهنها عهلهى عهداء مهع
أ
أ
اميركا في اي شيء”.
أ
أ
أ
أ
أ
أ
وفي رسالة اخرى بعثها الخميني إالى ا إلدارة الميركية مع مبعوث اميركي في الشهر نفسي ،قال “يجب ال تكون لديكم مخاوف بشان النفط .ليس صهحهيهحها انهنها
أ
لن نبيع النفط لميركا”.

أ
أ
أ
أ أ
وفي رسالة أخرى أيضا قال ألخميني أنه ليس معارضا للمصالح ألميركية في أيرأن ،بل بالعكس تقول غارديان “فهو يرى أن ألووووود ألمويوركوي ضورورج لومووأووهوة أل ووفويوا
وكذلك ألنفوذ ألبريطاني”.
أ
أ
أ
أ
محادثا سريةوأشار غارديان ألى أنه ورغم ألخطب ألعدأئية بين أميركا وطهرأن بعد ت لم ألخميني أل لطة ،فقد أستمر ألمحادثا ألمباشرة بين ألجانبيون ويوعوتوقود أن
أ
أ
ألرئيس أليرأني ألحالي ح ن روحاني كان يشارك في محادثا سرية وأفقت بمووبها وأشنطن على أرسال أسلحة لطهرأن مقابل ألفرأج عن ألرهائن ألميركيين أنذأك
أ
أ
وقالت أن نشر هذه ألوثائق أثار ألغضب وسط قادة أيرأن ،وذكر أن ألمرشد أليرأني ألحالي علي خامنئي نفى صحة ما نشر قائال أنها قائمة على وثائق “مزورة”.
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ونقلت عن أحد ألمعلقين قوله أذأ كانت هذه ألوثائق حقيقية فانها ستهدد ألسطورة ألقائلة بان ألخميني قاوم بشدة أج أرتباطا مباشرة مع أميركا وألتي ظولوت أمورأ موحورموا
أ
لثالثة عقود حتى ألمفاوضا ألنووية ألخيرة

في رسالة عممها على معارفه سليم شاكر ألمامي سفير سابق للعرأق في بريطانيا أبان ألحكم ألوطني من خالل ألبريد أللكوتروني قدم أعتذأرأ عن مووأقوفوه ألوتوي أتوخوذهوا ضود
ألحكم ألوطني منذ ألتحاقه فيما ي مى بالمعارضة ودوره فيها وتحريضه على أسقاط ألنظام ألوطني وت هيل مهموة أحوتوالل ألوعورأق مون قوبول ألووليوا ألوموتوحودة ألمويوركويوة
أ
وبريطانيا وغيرهما من دول ألعدوأن على ألعرأق في ألربع ألول من سنة  3002وأكد في رسالته ألتي حملت عنوأن مذبحة ألعرأق أستعدأده لتحمل كول ألوعوقووبوا ألوتوي
يتخذها ألشعب ألعرأقي ضده
و أ
أ
أ
أ
أ
أ أ
وخاطب أصدقاءه في رسالة حملت تاريخ ألثامن من حزيرأن  ( 3002أيها ألخوة ألعزأء ما أسعى أليه هو كيف يمكن أصالح ما أف ده ألحتالل ومن أنظموأ لمشر ع أسقاط
حر ما أأتهمت أأ ً
صدأم ح ين -وكنت منهم  -أوأعترف بكل م ؤوليتي ألجرمية بحق ألعرأق أوأهله ولو حكم علي بالعدأم في عرأق ٌ
حدأ بظلمي وبال دفاع )
أ
أ
ومن ألمتوقع أن يحمل ألكوتاب ألذج في يامل نشره قريبا سليم شاكر ألمامي تفاصيل خطيرة عن ألمؤأمرة ألتي أد ألى ( أحتالل ألعرأق و حرب 3002م،أو صولويوبويوة بوو
وأليمين ألجديد )

في ضوء التدخل السافر والمعلن للنظام االيراني ليس بشؤون العراق فحسب بل في شؤون اقطار وطنناا الاعارباي الاوااايار وخاا ال الا الايا الاعارباي وتادادياداتا
المتوررة التي تفضح حقيقل هذا النظام واحالم التوسعيل باعادة وهم امجاد االماراطوريل الوسرويل الفارسيل وهو ما ساق ان نا علايا حازب الارساالال الا االادة
حزب الاعث العربي االشتراكي االشقاء العرب منذ وقت ماور ،ودعا الى اهميل ايجاد يغ عمل عربيل مشتركل توون فاعلل للتصدي لمحاوالت التغلغل الفاارساي
الصفوي التي ات ذت بعد االحتالل اال ميركي الصديوني الصفوي للعراق اشواال متنوعل  ..في ضوء كال للان ناره اهامايال تسالايال الضاوء عالاى حالاقال مان هاذ
التدخالت من خالل هذا الموضوع وسوا  .وهذ دراسل موجزة عن مراحل ومالمح التدخل االيراني في شؤون الاعاراق باعاد االحاتاالل الاغااشام عاام  3002مان
حيث االهداف والمظاهر .
ً
اوال االهداف  :تددف السياسل الفارسيل الصفويل من تدخلدا السيطرة على العراق من الناحيل السياسيل واالقتصاديل واالمنيل  ..فمن الناحيال السايااسايال يساعاى
ن
النظام االيراني الى احوام سيطرت التامل على القرار السياسي من خالل التحوم بالمنا ب القياديل في هيول اال دولل العراقيل فال يمون الحد ان تاااوا ماناصااا
من دون موافقل ومااركل ورضى نظام واليل الفقي  ..ولوي اليوون حديثنا ً
موثقا بالقرائن علينا ان نتذكر هل استطاع اي من رؤساء مجلس النواب الاجالاول عالاى
كرسي قال ان يؤدي او يثات فروض الطاعل للواهن االعظم الولي الفقي ؟!! هيمنل تتضح يوميا بالممارسل ولم تتوقف عند هذا الحد بارمام خاطاورة هاذا الانادا
على مستقال العراق واالمل  ،بل يصعد هذا النظام من سلوكيات بددف االسراع الى تحقيق هدف المتمثل بمحاولل ابتالع الاعاراق وضاما الاى ماا يساماى الاداالل
الشيعي الموون من ايران وسوريا والعراق  ..وطاعا فان تحقيق حلم انشاء هذا الدالل على اسس طائفايال يسادال عالاى الاناظاام الصافاوي ماد ما االااا فاي جساد
االنظمل العربيل في مشرق الوطن العربي والضغل عليدا وتدديدها وابتزازها وسلادا حريل ات ال الاقارار ومان ثام الاتامادد فاي جساد الاماناظاومال الاعاربايال ومان ثام
التوسع ليشمل هذا التمدد دول شمال افريقيا  ..ثم محاولل اجاار االنظمل العربيل على اعتراف هيمنل النظام الصفوي على دول ( الاداالل كاماناطالاق لاتاحاقاياق
ن
حلمدا باعادة تاسيس اماراطوريل فارسيل من جديد ! فمن يحقق للصفويين تحقيق احالمدم التوسعيل مير عمال ؤها االقزام والرعدا ممثلل بالمليشيات الطاائافايال
المسنودة من نظام واليل الفقي تسليحا وتدرياا  !!.اما من الناحيل االقتصاديل فقد اتاح تدخل ايران ف شؤون العراق وسيطرتدا على من ااروا سايااسايايان باعاد
االحتالل  ،اتاح لدا ان تقف على اقدامدا باموال العراق المسروقل باوج متعددة ومون هذا النظام الصفوي من تجاوز الحصار االميركي االوربي الذي هو شاوالاي
ن
ن
ومير جدي لون مع للن كان ل تاثيرات على النظام وشول خطرا على وجود  ..لون عمالئ ممن امسن مقاليد السلطل فاي الاعاراق داباوا وماناذ عشار ساناوات
على تحويل العملل الصعال السيادهم في طدران و لت الى مليارات الدوالرات على شول مستوردات من السلع االيرانيل الاائرة او بصيغ مساعدات وقاروض مان
ن
دون ان نغفل استحوال النظام الصفوي ماى جزء من ثروة الشعب النفطيل تحت لريعل ( االبار المشتركل وبمراه ومسمع اشاااا الارجاال فاي ماجالاس الاناواب
والحوومل ومير للن ممن اللوا بالصمت المطاق وربما ستوون ال حلقل المقالل ادخال كل واردات نفل العراق كجزء من الموازنل االيرانايال الادائامال  ..كاماا ان
النظام الصقوي وفي مرحلل الحقل استومل تمدد في عدد من محافظات العراق وسلب خييراتدا من خالل نشااطا الاذي ياتا اذ مان الامازارات الاديانايال واجادال
لتنفيذ امراض ال ايثل فقام بانشاء ماان يعود ريعدا ل وتتورر شواوي المواطنيين ف كربالء والنجف وميارهاماا مان ساطاوة االيارانايايان وماحاارباتادام قاي مصادر
رزقدم ومعيشتدم بعد ان بات الفارسي يمتلن الفنادق والمطاعم من دون ان نغفل ان مطار النجف االشرف يدار من قال االيرانيين ولوم ان تتصاوروا مساتاوه
التسلل الصفوي على العراق !!

اخيرا ناتي على ما يتعلق بالناحية االمنية ومسعى النظام الصفوي في هذا المجال والذي ياخذ محورين اولهما جعل العراق ارضا وشعبا دريئة وسياجا تدففدب بد
عن ارضها المخاطر وهي تصرح بذلك من دون حياء عنفما تقول على لسان اكدثر من مسؤول بانها ستجعل ارض العراق ساحة عمليات بفل حصول معارك علدى
اراضيها  .اما المحور الثاني فيتمثل في السطرة على مفاصل االجهزة االمنية وتسخيرها لخفمة مصالحها وهذا مدا كدان واضدحدا مدندذ عدام االحدتد الل الدبدضديد فدي
 3002ومستمر حتى االن وربما ظهور المجرم قاسمي سليماني مب القطعات العسكرية واخرها في محيط القلوجة وفي غرفة العمليات نموذج واحف على مسدتدوى
التفخل الصفوي في العراق !.وقف صرح مسؤول اميركي في عام  3002ان تم اكدتشاف مبنى مجاور لوزارة الفاخلية يضم مائت االيرانييدن مدمدن يدعدمدلدون لصدالد
حكومتهم وبمعزل عن اجهزة الوزارة او علمها فهم لفيهم مهامهم الخاصة  ..ان تفخل عناصر ما يسمى بالحرس الثدوري او فديدلدق الدقدفس وتدندفديدذهدم مدهدام قدذرة
بتصفية الشرفاء من العراقييين والكدفاءات والعسكريين كان معلوما لفى اميركا التي ومن باب ذر الرماد في العيون قدامدب بدالضدضد عدلدى الدعدمدالء االقدزام فدي
الحكومة عام  3002لفمج عناصر المييليشيات الطائفية الموجهة من قبل النظام االيراني واجهزتد بدالدجديدى وقدوى االمدن االخدرى مديدلديدشديدات صدنديدعدتدهدا هدي
تفخلهم في القوات االمنية الحكومية بهفف احكام السيطرة تماما على هذا المرفق الحساس والمهم ! ومن االدلة االخرى على التحكم التام باالجهزة االمدنديدة مدا
افاد ب عفد غير قليل من الموقوفين والمعتقلين وتاكيفهم بان من كان يقود التحقيقات عم عناصر ايرانية تعرفوا عليهم من خالل لكنتهم الفارسيدة وحدفيدثدهدم
مب بعضهم باللضة الفارسية واكف ذلك عفد من المخطوفين من الكرمة فما الذي يعني ذلك ؟! ان بكل صراحة يعني تضلضلهم في كدل مدفداصدل مدا يسدمدى دولدة
بما فيها االجهزة االمنية كما يعني ضلوع العمالء االقزام في الحكومة ومجلس النواب بهذا المخطط التامري ضف العراق واالمة .
اساليب وسمات التفخل الصفوي في العراق
ً
اوال -المرونة الملساء :هذه السمة معروفة عنف االنظمة االيرانية وظهرت بشكل واض في بفاة االحتالل اال مير كي للعراق عنفما كان مسدؤولدو الدندظدام الصدفدوي
يحاولون اخفاء دورهم في االحتالل باعالن مخاوفهم من بل انها وايضاال في خفاع البسطاء اعلنب استعفادها تسلي وتفريب عناصر بحدجدة مدفداومدة االحدتدالل
لكنها كانب تضمر غايات اخرى من ابرزها اضفاء شرعية المقاومة على ميلدشديداتدهدا الدطدائدفديدة الدتدي امدعدندب قدتدال لدلدمدواطدنديدن واندتدهدكدب االعدراض واسدتدبداحدب
الحرمات !! كان االسلوب الناعم ونشر بع المؤسسات تحب يافطة الثقافة والصحة في عفد من المحافظات هو احف اخبث حلقات التفخل الصفوي .
ً
ثانيا – االحكام على مفاصل الالدولة بصمب  :يتحكم النظام الصفوي بالقرار العراقي من خالل عمالئ في التحالف الالوطني ول القرار الدندهدائدي فدي كدل شدان
ولنا ان نالح كيف يذهب البع من طالبي السلطة الى السفير االيراني او التوج الى طهران الستحصال الموافقة على تعيينهم في هذا المنصب او ذاك كدمدا
ان هذا النظام ل اليف الطولى في كل فضية تعرض للنقاش ول مستشاري في االحزاب الطائفية وفي الوزارات  ..ان هؤالء المستشارين يعملون بالخفاء وقف مدند
بعضهم الجنسية العراقية وهم منتشرون في دهاليز مجلس النواب ورائسة الوزراء والجمهورية وفي الوزارات باغطية مختلفة قهل من عراقي راى ش ً
رطيا او جنفيدا
بمالبس ايرانية ؟ وهل استقبل احف العراقيين موطف ايراني ؟!! كال فهم يعملون باسماء وجنسيات عراقية واخرها االدعاء بان المجرم قاسمي سدلديدمداندي يدندتدمدي
الى قبيلة عربية اصيلة فاي جراة هذه لمشاعر العراقييين ؟!
لقف حفثني شاهف عيان ان راى في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عنفما كان اال ديب وزيرا لها معمما يجلس في سرداب االضابير خدلدف مدندضدفة وتدعدرض
علي القرارات الهامة قبل ان يوقعها الوزير !!

ثالثا – االعالن  :بفات هذه المرحلة الثالثة من الستراتيجيية الصفوية في العراق بنشر صور خمييني وخامنئي في ابرز الساحات العامة لبضفاد والمحافظات تلدى
ذلك رفب صورهما عنف عقف المؤتمرات وظهور قادة ايرانيون في العلن كسليماني وغيره والتفاخر بقتلهم العراقيين في صالج الفيدن واالندبدار وغديدرهدمدا وكدان اخدر
سمات المرحلة الثالثة االعالن رسميا عن تعيين قاسمي سليماني مستشارا حربيا للعميل العبادي  ..هذه بع خيوط التفخل الصدفدوي فدي الدعدراق ولدلدحدفيدث
صلة ..

