مكافحا من مخاض آالم ومعاناة المة العسير فكان َ
ً
البعث ولد ً
ً
متصاعدا ضد كل عوامل ضعف المة وتمزيقها بحملل ادلدافلل اللتلاريلخليلة
نضال
حزبا
حاسما على واقع الستعمار والستعباد والتجزئل والستغالل والتخلف ور ًدا ً
ً
علميا وثور ًيا على واقع
في الوحدة والحرية والشتراكية التي كانت جوابا
التردي والنحطاط فكانت قوافل شهداء البعث تترى في مسيرة النضال الوطني والقومي على امتداد الساحة العربية كلها وكان بحق حزب الشهلداء
شهداء النضال المتواصل شهداء ثورة الثامن من شباط  3691شهداء مقاومة اللردة وشلهلداء ملقلاوملة الحلتلالل المليلركلي الصلهليلونلي الل لارسلي والل يلن
بلغوا اكلثر من  391الف شهيد بعثي ً
فضال عن استشهاد امينل العام الرفيق القلائلد صلدام حسليلن رحلملل م وسلتلل ملن اعضلاء قليلادتلل وتلغليليل علدد
آ
اخر منهم واستشهاد عدد كبير من كادره المتقدم ومعاناة مناضليل ال ين قاوموا بضراوة وبسالة نادره اسالي الغتيال والقمع اللوحشلي والجلتلثلا
البغيض والقصاء المقيت مواصلين جهاددم الملحمي ُملحقين بالمحتلين الميركان الهزيمة المنكرة ومحققين نصر العراق والمة التاريخلي اللكلبليلر
في الحادي والثالثين من كانون الول عام  1133ومواصلين جهاددم بوجل تركات المحتلين والهيلملنلة اليلرانليلة واللتلملدد اليلرانلي ملوقل ليلن الشلعلور
القومي والصحوة القومية التي تصاعلدت فلي اللخللليلب اللعلربلي بلقليلادة اللململللكلة اللعلربليلة السلعلوديلة بلوجلل العلتلداءات اليلرانليلة واللتلملدد اليلرانلي وقلد
تصاعدت د ه اليق ل لتشمل سوريا ولبنان واليمن والمغرب العربي كللل ودلكل ا اجلب جلهلاد اللبلعلث علللى اللعلراق اللنلضلال اللقلوملي علللى علللى املتلداد
الرض العربية كلها كما حقق د ا النضال المتصاعد تهاوي العلمللليلة السليلاسليلة اللملهلتلرئلل فلي اللعلراق وسلقلوطلهلا فلي قلا النلحلدار والسلقلوط اللنلهلائلي
القري كما حقق البعث وبقيادة الرفيق المجادد عزة ابرادليلم المليلن اللعلام للللحلزب واللقلائلد العلللى للللجلهلاد واللتلحلريلر انلتلصلارات ملتلالحلقلة جسلدت
حضور البعث ال اعل على الصعيد الوطني وبروز التحام الجمادير بمسيرة الحزب الجهادية ال افرة كما حقق حضوره ال اعل على الصعيد العربي في
اجتما الدوحة وما تاله من نشاطات متصاعدة على الصعد الوطنية والقومية والعالمية  ...واستطا البعث ان يجهز على الجتثا البغيض وتحقق
وقوميا ً
ً
حالة القرار والعتراف بدوره القيادي ال اعل ً
ودوليا...
وطنيا
ودا دم مجاددو البعث والمقاومة يتصدرون مسيلرة اللتلغليليلر اللثلوري الل لاعلل ويسلهلملون علللى نلحلو مل ثلر فلي انضلاع الل لروف اللملوضلوعليلة واللعلواملل
ال اتية التي ت ذن بميالد لح ة الختمار الثوري واستعار لهي ثورة التحرير المتاججة ال لافلرة علبلر تلعلاخلم الشلخلو الشلعلبلي واللنلقلملة اللجلملادليلريلة
المتصاعدة وفضح جالوزة ال ساد وممارساتهم الشائنة والسير قدما في تصعيد مسيرة الجهاد والتحرير والستثمار المثل للسلخلو الشلعلبلي واللنلقلملة
الجماديرية وتعميق اللت اف الجماديري حول الحزب وعقيدتل الثورية الوطنية والقومية والشتراكليلة والنسلانليلة واللملزيلد ملن اغلنلائلهلا بلتل لاعلللهلا ملع
معطيات الواقع الجماديري والجهادي وتسريع وتائر عملية التغيير والبلنلاء اللثلوري اللملتلصلاعلد للتلحلقليلق اللتلحلرر والنلعلتلاق والسليلر ُقلدم ًلا علللى طلريلق
ادداف البعث ادداف المة العربية التاريخية في الوحدة والحرية والشتراكية .

تمرمعليم ميمذم لالمال ممذكلى ام الىةمذالمععلىةلم ورمميلنى لحمدممعشلةمم نللحميم شلىةم م و لي معل م لى ىلليم ال0791لىةممذ لقمامحلىةم ميلىةلم مرممال
ىة اراعىطالة اضييلىةكعوايلنىة كملىةذىتال حذ ءلشدبذ لىةكعو لنىط حلير ييلحذ ءلنتمذمرميميلشم م ميلنيمرمطقميلالمال مذم ماميلالمعورم م شل
ة كملىةذىتالضر لىط للىة ذرييلىة

يلالالىةدعىقلنحخمعصييلح لزةل..

نةا ل ثيلىص ىللحي شلىة و لي عل لى ىللي ال0791لنىقعىللىة اعقلىةاع ييلنىةثا الييلنىة كملىةذىتمال حمذم ءلشمدمبمذم لىةمكمعو لقمطل
ثعلا لنجذلا لنىنل ني لة اضييلىةكعوايلالالىةعقتلىةذ لال نتلىة نللىةرج نلةلة دعىقلن لزىةمتلتضم مام لىةمكمعولجمامعىلنيمطنميميلنتمذمكمعل
ي ياملىحلطلقاعقاملىةاع ييلنىةثا الييل..

نىةيعالى لنل دي لىةذالععلىةل وريلنى لحدي لةبي شلىة و لي عل لى ىللن ذجزىتهلىةكبميمعةل حمذم ءلشمدمبمذم لىةمكمعو لحم م ماميمحلىةم ميل
ر
ىةل رالىة اراعىطالة اضييلىةكعوايلنىة كملىةذىتال حذ ءلشدمبمذم لىةمكمعو لالم نمذم لنمععلىةم مخمعامالىةمذ ل م لرمهلىةمرم م م معشلالمالىةمدمعىقل
ر
ر
ر
نت جيجلىةذدعىتلىة ئفييلنىةدعقييلىةراي يلحيلنت جيجلى ق للىة ئفالنىةدعقالىةبغيضلال نذ لن مي ممالىةمرمعقمالىةم م لامخمالى نلم نمال
ىةذ لىتخذتهلثعلةلىةبدثلالالىةدعىقلىزىءلىقعىللىة اعقلىةاع ييلنىةثا الييلنىة كملىةذىتال حذ ءلشدبذ لىةكعو لنن علىةىلىةمرمزام ل م ل
ىةذض للنىةكمف حلة عاعلىةدعىقلنتدزازلىةعق ةلىةعطذييلالالظيلتم ي لثعلةلىة عاعلىةظ العةلنق ىلت ماميمحلالم ميلى م ىالمام لىةمعطمذميميل
نىةاع ييلنى نل نييلالالىة عللنىة ا النىةعال كلىةردي النى زو للىةثا الالن عىص يلىةد ءلىةرب عل إ يطءلصعحلىة ض لةلى نل نييل.

برغم الهجمة الشرسة والمخطط التأمري الكبير ضد مشروع االمة النهضوي الكبير الذي قأده البعث من خالل استهداف قأعدته االيمأنية والم ب د ي ة ي
ً
واثقأ بأن مأ يط ف و م ن م ر أ ر
العراق  ..نقول برغم حجم الهجمة وطبيعتهأ الت اتخذت اشكأال متنوعة لتركيع االمة  ..بق حزب البعث العرب االشتراك
طأ فية طأر ة وشأذة  ،وبأن الجمأ ير بفطرتهأ البد ان تعود الى قيمه أ ال ع روب ي ة االو ي ف ة وت داي ع ع ن ه أ  ..وبح راح ة وم ن ذ االح ت الل االم ي رك الح ه ي ون
الحفوي ومأ رايقه من اجراءات وممأرسأت تعمدت تشويه القيم الوطنية والقومية وضرب رموز أ ومنهأ منأضف البعث  ،ي ق د او أب ع دد غ ي ر ق ف ي ل م ن
العنأور النخبوية ي المجتمع بمختفف عنأوينهأ اسأتذة جأمعأت ومدرسين ومعفمين واطبأء ومهندسين ووحفيين وادبأء وينأنيين وغي ر م  ،االح ب أط
واليأس يأختأر البعض االنك فأء ي حين ارتمى البعض بأحضأن خونة الوطن ولجأ البع ض ال ى خ أرل ال ع راق  ..غ ي ر ان ح زب ال ب ع ث ال ع رب االش ت راك
يكأد يكون الوحيد ي السأحة الذي ظل ً
مؤمنأ بألشعب ونقأء روحه وطهأرتهأ  ،وبأنه البد ان ينت ف ض ان ت ح أ ًرا ل وط ن ه وم ب أد ه وض أع ف ي ت رس ي ذا
االيمأن و ذه القنأعة ذلك الفهأث االعمى لفعمالء الحفويين عفى المغأن م وس رق ة ال م أل ال ع أا واالث راء غ ي ر ال م ش روع ع ف ى حس أب ج وع وح رم أن وم ر
الماليين من العراقيين  ..كأنت الهجمة واسعة وخبيثة يقأبهأ اورار بعث ع ف ى ال م ق أوم ة ب أالع ت م أد ع ف ى ع وم ن أض ف ال ب ع ث وج م أ ي ر الش ع ب  ..ك ن أ
نسمع كفمأت تشبه االستهزاء والسخرية بأن عحر الوطنية والقومية قد مأت وال رجعة له ..
مثل ذا المنطق كنأ نسمعه من عنأوروشخحيأت سيأسية وثقأيية وعفمية  ،بل ان قوى اقفيمية ودولية ومراكز بحوث كأنت تطرح سينأري و أت اك ث ر
ظالمية خأوة بعد كل مأ جرى ومأ زال يجري ي اقطأر وطننأ العرب من تداعيأت و زا م وانتشأر االر أب بعد احتالل العراق واض أع ة ي رو ة اس ت ع أدة
االمة بعض عأييتهأ بعد مأ سم ثورات الربيع العرب كمأ ححل ي محر وتونس واليمن وليبيأ وسوريأ ومأ رايق ذلك من محأوالت وفوية لفت غ ف غ ل ي
جسد االمة وتمزيقهأ ..و سط كل ذلك كأن منأضفو البعث يزدادون ً
ايمأنأ بأن زمن النحر ات المحألة وقد ت وس ع ت م الم ذا ال ن ح ر م ن ذ ش ب أط 1122
عندمأ ترأ ر االالف من العراقيين ي بغداد ضد الم ح أو ح ة وال ف س أد وس رق ة ال م أل ال ع أا  ..ث م ت ب ع ذل ك ال ت ر أ رات ال ع أرم ة ي ال م ح أي ر أت الس ت
المنتفضة الت تحولت الى اعتحأمأت ددت مأ يسمونه زو ًرا بألعمفية السيأسية  ..ولم يكن ليفوت عفى العمالء الحفويين واس ي أد م ي ط ه ران اض أي ة
ل ف ب ع ض م م ن م أ زال ي را ن ع ف ي ه م ي واش ن ط ن وغ ي ر أ خ ط ورة م أ حح ل م ن اح ت ج أج أت ش ب أب ي ة ي ش ب أط  1122واك أن ي ة تح ع ي د أ ل ت ت ح ول ال ى
اعتحأمأت كبيرة  ..يعمفت عفى اجهأضهأ من خالل وسأ ل القمع واالغراء وشراء الذمم  ..كنت احد المترأ ري ن وش ه دت م أ ك أن ي ج ري ي ال خ ف أء ت أرة
وي العفن تأرة وبألتنسيق مع قيأدات احزاب ومن بينهأ الحزب الشيوع الذي ارتضى سك رت ي ره ال ع أا ح م ي د م ج ي د م وس ى ان ي ح ت ل م وق ع ًأ ي م ج ف س
الحكم عفى اسأس انتمأ ه المذ ب  ..وبألفعل ومع االسف نجحت ذه المحأوالت وانتهت الترأ رات من دون ان تحق ق ن ت أ ك ت ذك ر  ..وت و م او ح أب
النررة االنية الضيقة انهم نجحوا يتمأدوا اك ثر ي طغيأنهم لتشهد محأيرأت ديأل ى وال ت أم ي م واالن ب أر ون ي ن وى وو الح ال دي ن ت ر أ رات واع ت ح أم أت ت م
انهأ هأ بحورة وحشية كمأ ححل ي الح وي ج ة واالن ب أر  ..وم رة اخ رى ت ف ج أ الس ف ط ة ال ع م ي ف ة ورم وز أ ال ى اخ س االس أل ي ب ي ي ت م االج ه أز ع ف ى ت ط ف ع أت
ومطألب ا فنأ ي تفك المحأيرأت بألتأمر عفيهأ وتشريد سكأنهأ واعتقأل شبأبهأ وقتل االالف منهم

ً
وسط كل هذه المشاهد المؤلمة التي كانت توحي بانتهاء امل الثورة كان هنالك ً
جماهيريا وكانت ظروف انضاج الثورة الشعبية تتصااعاد لاتاعابار عا
تملمال
نفسها بصورة تظاهرات في ساحة التحرير ببغداد وغيرها م سااحاات الاثاورة الشاعاباياة فاي ماحاافاظاات الاعاراا ااالارط فاي الافارات ااوساط والا اناو قاد
تكون اعداد المتظاهري م دعاة التغيير الحقيقي ليست بمستوط الطموح او بح م الظلم واانتهاكات والممارسات الخايااناياة لالاطاغاماة الاعامايالاة  ،لاكا
م ينتبه الى طبيعة الشعارات والهتافات يلمس وبما اياقابال الشاك  ،باان الشاعاض قاد نافال ياده ما الاتاياارات ااسالاماوياة الاتاي تااجارت باالاديا  ،بال ان
ت
المطالض وصلت الى حد ابعاد كل الكاتل السياسية م اية عملية تغيير وان ال ماهايار بادات تاطاالاض باالاتاغايايار ولاياس بااصاالحاات اكالاياة ان الاماتااباع
لمسار التظاهرات الشعبية منذ تموز حتى اان يمك ان يتلمس مدط تاخاوف الاعاماالء ما ناتااسا اهاا الاماساتاقابالاياة  ،لاذا عامادوا الاى تاغاياياض قسام ما رماوز
ت
التسيقيات كما انهم بداوا يزجون بعناصر امنية ملثمة لتضر المتظاهري بالهراوات والسكاكي وعانادماا اك اتاشافاوا ان هاذا لام يا اد نافاع ًاا االاذوا ياحااولاون
ركو موجة التظاهرات وطرح مشاريع تسمى اصالحية زو ًرا ن بل وصل اامر الى الروج بعل التيارات م ما يسمى با ( الاتاحاالاو الاوطاناي باتاظااهارات ،
لغرض ايصال رسالة الى الشعض  ،بان القوة والسيطرة ما زالت بايديهم
وليس م با التمني القول ان قراءة متانية وموضوعية لالحداث وللتظاهرات و عاراتها الاصة في كربالء والن و وذي قار وغايارهاا الاتاي ارتافاعات لاتانادد
بكل التيارات المتاجرة بالطاسافية تاعاطاي عاالماات ماؤكادة ان زما الاثاورة الشاعاباياة الاواساعاة قاد جااء وان الاناصار ات اماحاالاة وساياعالام الاذيا ظالاماوا اي
منقلض ينقلبون

ت
القضية الكردية واحدة م القضايا الشاسكة التي غلت الم تمع العراقي والعربي سنوات طويلاة وكاذلاك الاحاال كاان لاهاا تاالايار عالاى الاحاكاوماات الاعاراقاياة
السابقة التي سبقت لورة  03 / 71التي ف رها حز الم اهاديا والاثاوار حاز الاباعا الاعارباي اا اتاراكاي عاا  7691وااحازا والاحاركاات السايااساياة الاتاي
كانت متواجدة في تلكالفترة وب هد متميز بذلته قيادة حزبنا المناضل منذ اايا ااولى لثورة البع وقبل ذلك باك اثايار فاي مانااقشاشاات ومشااورات ك اثايارة
حال ً
جرت بي قيادة البع والقيادة الكردية تلخصت ع صدور ارقى بيان تاريخي حل القضية الكردية ً
سلميا هاو باياان الاحاادي عشار ما اذار عاا 7613
حي وضع هذا البيان ااسس التي يمك م الاللها ممارسة ااكراد لحقاوقاهام والايااراتاهام السايااساياة وااقاتاصاادياة وصادرت باعاد ذلاك ما اماوعاة قاوانايا
نضمت الحياة السياسية وجرط انبثاا م لس تشريعي ( م لس النوا تخاتاار ما قابال الاماواطانايا اا كاراد وما الاس تشارياعاي ياعاتابار باماثااباة ( ما الاس
الوزراء يختار م قبل الم لس التشريعي وهكذا قدمت حالاول الاباعا الاعاماالا الاحال الاتاارياخاي لاهاذه الاماشاكالاة الصاعاباة واقارت باحاقاوا ابانااء اعاباناا
ت
الكردي ان حز الباعا الاعارباي اا اتاراكاي هاو حاز الاعار واا كاراد والاتاركاماان وحاز الشاعاض الاعاراقاي والاعارباي وما كال اادياان حاز الاماخالاصايا
والمحبي لوطنهم وامتهم ً
بعيدا ع الطاسافية والدليل على ذلك احتل ااكراد والتركمان مواقع قيادية في الحز وبمختلو المستويات

 -1حديث الفساد والفاسدين صار حديث الناس مما ارغم الفاسدين انفففسفعفم افافة احفالفا مفافففاى الفففسفاد الفة مفا يسفمف نفعفا ف ف فا
النزا ا و م مجم اا من السراق والفاسدين احال ا لبعضعم البعض االخر ااة ما يسم نعفا ف ف فا الفنفزا فا احفالف ا افبفعف و فعفا
االارجي ما اردير اخر الزمان وفاروق االارجي ومشعان الجب ري و فيف فا الفيف ارفم مف فرل ومفن فبفه وارا الفافعفر فا والف فجفار وافافي
الد اغ وسعدون الدل مي وغ ر م ...
و اذا ي صارع الفاسدون ف ما نعم ولانعا غضبا الشعب العظمة مام عم سر ً
ااا ال مبيي وال مذر.
 -2ام ال الشعب المعر ا مائى الما اراى من الدوالراى د ا ن عا احمد ن ري المالاي وسامي االارجي و باد الطالبفانفي واصفعفار
المالاي اما ان سامي العساري فحدث وال حرج فيد غدا ارا ا ً م ج ًال لافففسفاد ففي لفنفدن والفنفرويفر والفدنفمفارع مفحفه افاف ف لفعفنفا
العرا ن وسبا عم الذي يعر منعا في م الى الغر ويعف د لسف فبفم فحفمفد سف فدا السفارق الفافبف فر نف ري الفمفالفافي الفذي مفا االف
حيارب السمس ناي الما ا الدوالراى يحماعا احمفد نف ري الفمفالفافي ويفعفر فعفا افافن ًفا مفن مفطفار فغفداد الفة فنف ع لفنفدن وسف يسفرا
وغ ر ا..
وس ا ل جن وجباا السراق ما اكف نزوا من المال الحرام الذي س غاي سع را في ط نعم .
منياب ينياب ن .
وس عام الذين ظام ا اي
ِ
 -3اياراى الدولا ٌمنعب في وضم النعار ن ا را م الجعفري وااي االديب وح در العبادي ومن به افافي غف فدان وافبف د كفنفبفر
ومعدي الغراوي وغ ر م من اكاا السح الحرام وحديث ذلك اند عضعم البعض واسال ا فارق الش خ ااي يفبفبفركفم سفر فامفعفم
فعندا الببر ال ي ن.

 -4اعضاء ما يسمى ( مجلس النواب ) يطالبون العميل العبادي الذي جاء يستفتيتفتيتلتع يتالتفتعتييتل التو اتي التمتععتو يتفتو يت تطت
االتاضي عليلع فلع لع يشبعوا منلا ومن تواتبلع الخرافية الفي وصلت التى  21متلتيتون ديتنتات ًتلتري هتا لتضتل متنتلتع فضت ه عتن تاتت
حاتسا ه
ه
وهميا لضل واحي منلع يفقاضاها عضو مجلس النواب ينيسه اي ث ثين مليون دينات ًلر هيا اضافة الى
مليون دينات لث ثين
تاتبه ومخصصاته وسياتاته ومخصصات القرطاسية وما ادتاك ما التقترطتاستيتة يتمتيت التمت يتيتن متن التي تا تيتر لتلتذيتن ال يتقتراون وال
يضتفبون صع يضع عمي فلع ال ييقلون .
ولضن يطش تيك لشييي .

وهو ات ري .
 -5السراق والياسيين يحاولون تغطية سر اتلع ياال فصاص من وت الشع وتوات اللموظتيتيتن التيتقتراء فتفتات  %3وتتات %6
وضريبة الميليشيات العميلة والبقية تاتي ...
فض ه عن ضرائ

ياد تسعير الماء والضلرياء واجوت المسفشييات وحفى اجر سيات االسعاف والمويايل وغيرها  ...يل يليدون

الموظيين ه
دوما يقط تواتبلع وما دتوا ان ط االعناق ا سى من ط االت اق وسيلوي هللا والشع اعنا لع ويضرب فو لتا يتل
سيضرب منلع كل ينان.
 -6افادت مصادت خاصة ان ليى يعض السياسيين امواال تفجاو الف مر ما يمفضله تؤوساء ومتلتوك دوك كتبتيتر وغتنتيتة واًتاتات
الى ان معيك ما يملضه احي عشر سياسيا عرا يا يفراوح يين سبعيتن متلتيتون دوالت ومتائتفتي متلتيتون دوالت حصتلتوا عتلتيتلتا متن عتقتود
وعموالت حضومية واضاف المصادت يان السياسين العرا ين هع اال كتثر ه
فسادا وغنى في العالع !!

و ي يل ييما ًر البلية ما يضحك

يواصل العميل العبادي تدوير اسطوانته المشروخة عن التغيير الوزاري المزعوم ويتبارى جالوزة الحلف التابع اليران في التسابق على محااولاة اماتاصااق نا اماة
ماض في م اومته للخونة والاعاماالل الاذيان راكاوا ياساشا اون فسااد باعاضاهام الاباعا
الشعب العارمة وتخديره بهذه الوسائل البائسة التي لم ولن تنطلي عليه فهو ِ
ً
االخر باالسمال واالرقام فرواتبهم الخرافية كما ت يد االخبار فاقت رواتب اعلى رؤوسال العالم ثرالا بل ومجتمعين فنهبوا ثروة العراق الن طية واموال ابناال عاعاباه
وع ارات الدولة بل وع ارات المواطنين وسرقوا كل ما يمتلسه الشعب العراقاي وراكاوا ياعا ادون الصا ا اات فاهارباوا عالاى مادى الساناوات الا االثاة عشار الاماناصارماة
مائت المليارات من الدوالرات ودمروا العراق فنهبوا ن طه واجهزوا على الزراعة والصناعاة والاخادماات واجاهازوا عالاى الاتاعالايام الاعاالاي والاتارباياة بال قاتالاوا وااجاروا
علمال العراق وكا الاته وجالوا بالساراق واالمايايان لاياتاحاساماوا باماصاائار الاباالد والاعابااد وباالارلام مان قلا كالاه ياواصال الاعامايال الا ازم الاعاباادي تادويار اساطاواناتاه
المشروخة عن ما يسميه التغيير الوزاري وما درى ان الشعب واع بلعبته الخسيسة والدنيئه فهو ععب الاعاراق عاعاب الاعاجاب عاعاب الاجاهااد والارباا سايامازق
آ
كل االقنعة واالالعيب وسيسحق ب وز ثورته العارمة كل العمالل والخونة والماجورين وسيصليهم في س ر ..
واي س ر !!..
فبئس المصير وبئس المست ر.

اكتلت المراةاامية كبيرة في فسر كزب المجاااديان والا اوار كازب الاباباعاا الاعارباي االعاتاراكاي وسالاوع وتا اسايار مانااءالاياه عالاى ارض الاواقاع ساوال فاي سااكاات
النضال والجهاد اليومية في العراق او اقطار الوطن العربي او اي مساان مان الاعاالام باحاياا تاوفارت لاهاماا فارق الاناجااا واكاتاالل الاماوقاع الاماتاماياز الاذي تاحاتالاه
فااصاباحات عضااو قاياادة او ماس اتاب او فارع او عاعاباة او اي ماوقاع كاازباي اخار ثام وزيارة او وكايالاة وزارة ومادياار عاام او اي ماوقاع اداري اخاار وااي قااءايااة او ماحاامايااة
ودكاتورة وصيدالنية ومدرسة وعاملة وفالكة ومعلمة.
\ ومنذ سنوات وانا استمع للعديد من االكاديا التي تشيد بالمراة في مناسبات عديدة منها عيد المراة الذي يحتا ال باه كال الاعاالام فاي الا اامان مان اقار مان كال
عام واعالن االمم المتحدة بشان منع استخدام العنف ءد المراة والعديد من المانااساباات االخارى مان قابال الاعادياد مان قاادة واعضاال اكازاب السالاطاة الاحااكاماة
التي قادت البلد من فشل الى اخر منذ عام  3002لحد االن ولسن على مستوى الواقع ظل موءوع المراة وماتستح ه من مؤمرة ت اسايار ااذه االكازاب والاحاركاات
السياسية النهم في الواقع اليؤمنون بدوراا رلم انها تشسل نصف المجتمع وتتولى تربية النصف االخر .
وانا ونحن بصدد ت عيل دور المراة في مختلف مجاالت الحياة فان السل مطالب وخاصة ونحن نحت ل بعيداا ان ن ود انت اءة من اجال تاوفايار فارق ما اباولاة
ومناسبة لمشاركة فاعلة لها في مجاالت العمل والدراسة ومن كل انشطة الحياة المختل ة وما ارداتاهاا الاياوماياة باالشاسال الاذي ياتانااساب وماسااناتاهاا وقادراتاهاا عالاى
العطال الذي تاكد في مناسبات مختل ة من مراكل التاريخ التي مرت بالعراق واقطار الوطن العارباي فاتاحاياة لالاماراة الاعاراقاياة والاعارباياة وااي تادافاع عان ماسااناتاهاا
ووطنها ءد كل اعسال االكتالل والعنف.

بعد ان زكمت االنوف الجرائم ضد االنسانية التي اقترفها االرهابي المجرم ابو مهدي المهندس بحق المواطنين االبرياء في عدد من
مدن العراق وتحت اطار مايسمى بالحشد الطائفي  ...سرق وحول الى ايران اك ثر من  3مليار دوالر هي مرتبات الفضائ ي ي ن ال ي ن
سجل اسمائهم واستلم رواتبهم مشاركة مع المجرم االرهابي هادي العامري وتمت الصفقة بعلم وتحت انظار العميل العبادي .

دعى زعيم احد ميليشيات الحشد الطائفي المعروفة باسم سرايا السالم الى حل الحشد الطائفي ودمج عناصره بالجيش والش رط ة
كما فعل بريمر بعد االحتالل عندما دمج ميليشيات ارهابية تابعه لمنظمة بدر االجرامية وميليشيات ايران ي ة ب ت ش ا ي الت ال ج ي ش
والشرطة التي شالها بعد حل الجيش الوطني وقد ادى ه ا الى انهيار المنظومة العسارية واالمنية نتيجة فقدان السيطرة عل ي ه ا
مع قيامهم بممارسات اجرامية بحق المواطنين مما ولد حالة من النفور والاره له ه التشايالت  ..وق د اع ل ن ع دد م ن ق ادة ت ل
الميليشيات رفضهم لفارة مقتدى الصدر مما جعلته بموقف اليحسد عليه من التهام والسخرية .

سخر عدد من مايسمون ( نواب ) من دعوى اطلقها رئيس حاومة المنطقة الخضراء العميل الع ب ادي ب ت ش ا ي ل ح ا وم ة ج دي دة
ياون اعضائها من التانوقراط كبديل عن الحاومة الحالية المسؤولة عن الفشل واالنهيار االقتصادي واالمني ال ي اوص ل ال ب ل د
الى حافة الهاوية وطلب عدد من الا تل السياسية المتحالفة معه بتشايل سياسي جديد تحت مظلة االغل ب ي ة ال ب رل م ان ي ة ب ع ي دا
عن شركائهم في العملية السياسية الفاشلة المتهاوية وايضا اصطدم ه ا المقترح بالرفض من االخرين مما جعل الحاومة الحالية
في مهب الريح .

لم يروق للغرب وعمالئه المنهاج والسلوك الذي اخططته قاده العراق التاريخيه بقيااده الارئاياش ال اهاياح ياحاح هساياع رهاماه ع اعاالا ا اعاالاةا قضااياا
اال ه العربيه واالنسانيه و هكمته باداره د ته الحكم والعبور ب عاباه الا ياا ا الاحوق الاماتاقاح اه يايااياياا وعالاماياا واقاتاياادياا وا اتامااعاياا وهاذا ال ياروق
للحوق االيتعماريه بحات المااا ارع عالا ا اكااق اخاتالاماه اناهاا الاماواقا السايااياياه والاحارب والاحاياار الاةاائار و سالاسا اا ا الياذا الاعاراق ا اخاتالا
يمحه التضلي والكذب والت ويه االعال عل بلحنا الةريح المحت
المةاالت و ايهمن االن
عملت الحوائر االيتعماريه بقياده الوالياات الاماتاحاحع اال ارياكاياه وبارياطااناياا واياتارالاياا وايارائايا واياران و اع هام احات ا الاتاهاا اع الاحوق االورباياه وباعا
المهزوزيع ع الحكاح العرب حت التهحيح والوعيح وبع اال راد ع العمال الاخاوناه الاذياع ار ضاوا بايام لاماائارهام لالا اياطاان و اناح اهام دوائار الاماخاابارات
العالميه
ستعينه باال كانيات الماليه الهائله الت ةاوزت المليارات ع الحوالرات للبح با بر همله ضلايا و اوياه و اهاويا و اذب اعاال ا ا الاتااريا لالانايا اع
العراق وقياد ه التاريخيه تعاقحيع م ا بر ال ر ات االعال يه والمضائيات والمحاطاات االعاعاياه والياحا والاماةاالت وعالا يابايا الاما ااق ناذ ار باعاضاهاا
ار ااه هايا انااح نااولاتااون ) يا ان ان  ) ،اح ا ي ار يا  ) ،با با يا  ) ،يا با اي  ،اعاعااه الاياار ااانايا ااو ااش نايااوز وا اناطااع
بويت ووق يتريات اورنااق لاوي اناةالاش ااياماز اال ارياكاياه وولاح الابارياطااناياه و اوروناتاو ياتاار الاكاناحياه يق بااباياش االيابااناياه وباعا الاماضاائاياات
واليح والمةالت العربيه هيع انمرت ا ريكيا با ا ر ع  5221حطه لامازياوناياه ورادياوا و اان لاهاا الاحور اال ا ار اهاماياه ا ن ار اال ااعيا و اروياةاهاا
و انت تر م با ا ر ع  15لغه بالعالم هت يقروها
وبحا يي اال اعي عل يبايا الاما ااق رو ات اباكاه اي ان ان هاروب قاياارياع عاراقاياع ام قاائارا اهام اع الاعاراق وبا ات الاخابار الا اا اه الاماضاائاياات
العالميه والحقيقيه لم يمر اي قيار و اقي خحعه اعال يه بر ةه سبقا الن العراق ولم قائرا ه عاناح اياران وباعا الاحوق الاعاربايا ولام يسالام اع اذباهام
هت الحيوانات قيه البطه الت عرلتها المضائيات وه لوثه بالزيات احعاياع ان ال اهاياح ياحاح هساياع ياكا الانامار ا الاخالايا الاعاربا وهاقاياقاه هاذه
البطه لوثه بالزيت الذي سرب ع ناقله النمر ا سون الحيز خلي االيكا
ا ا قيه نيره ابنيه يعود ناير اليباح والتا اماهاا الياحاما اون ااك ارثار ون ارهاا ا ناياوياورك ااياماز اال ارياكاياه اناقالات وياائا االعاالح الا الاةالاساه
للكونكري عل الهوا با ره ع ا اقناع الكونكري ليالح الحرب و س الراي العالم لتايح الحرب
وقيه بيه الرئيش ال هيح يحاح هسيع
وقيه خاح اليورانيوح ع النيةر
وايتمر سلس الكذب والخحاع والت ويه هت دخ عل الخر الرئيش بي لنتون قائال ان اهح قيور يحاح هساياع ا ابار اع ناياوياورك عالاماا ان سااهاه
نيويورك  581م و ذل ون بلير رئيش وزرا بريطانيه يكذب هو االخر قائال ان اهح قيور يحاح هسيع ا بر ع باريش علما ان ساهه باارياش  511ام
و ذل ذبه ا اح ةلش العموح  2112 / 9 / 25قائال ان العراق يمل ايلح يميائيه وبويولو يه وان با كانه ن ر يواري خالق  51دقاياقاه و اذلا
ولع باوق وزير خار يه ا ريكيا ع ر ةلش اال ع قاائاال ياحاح هساياع قااح بااباحااا اباث ا ارالاا ا ا الاتاهااب الارري الاطااعاون الاكاولايارا الاةاحري
الحم النزيميه الحم اليمرا ان االيتمرار بذ ر اال اعي و رويةها يحتاج ال ائت االوراق والمقاق هنا اليتسم لذ ر المزيح

اال ان قاده العراق التاريخيه ابيض وانصع واطهر مما قيل عنها وان االيام ستكشف زيف ادعاائتهم الباطله.
فهذا صوت الحزب الديمقراطي االمريكي يكذب بوش االب واالبن ويشيد ان العالم إمن بوجود صدام حسين رحمه هللا تعالى.
وجاء سرمد الحسيني يطلب الصفح والغفران من قاده العراق وشعب العراق على ما اقترف من ذنب في تدمير العراق حيث يقوو لوقود توم نوقولوي
من اوربا الى شما العراق وهو خبير ومهندس انترنيت وبراتب يومي  ٠٣٣٣دوالر يوميا وبيت مؤثث مقوابول الوقويوام بوالوتوواصول االجوتومواعوي عوبور
غرف الدردشه وبث االكاذيب واالشاعات والتضليل ضد العراق وقيادته وهو االن يعلن ندمه على ما فعل.
وهكذا تنكشف الحقائق يوما بعد يوما ليهدر صوت شباب كربالء بالروح بالدم نفديك ياصدام.
معلقين صور قائد الجهاد والمجاهدين الرفيق القائد االمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي عزت ابراهيم حفظه هللا ورعاه وحماه.
ويصدح مواطن شريف من كربالء عبر قناة التغير وهو يوسف فالح اسماعيل البهادلي .قائال سنخرجهم بالبنادق قائال بلهجه العوامويوه ر يوروحوون
فدوه لصدام حسين ...يروحون فدوه لنعاله.
ويعلن اخر من البصره الفيحاء في لقاء في قناه التغير قائال  :ر صدام حسين ماسوى شئ وال ظلم مثل هيج ظلم احترك ابو المالكي ر
اما كذبه العميل الخائن القذر رافد احمد علوان بشان امتالك العراق لمختبرات بايلوجيه متحركه فقد بان كذبها مما حدى بالسلوطوات اال لوموانويوه
الى سحب شقته وهاتفه النقا واحالته للمحاكمه بشان الكذب والتدليس والتضليل والتشويه االعالمي ضد قاده العراق التاريخيه
وقد تهجم مقدم ومذيع قناة الفيحاء اكوثر من مره على االحزاب والكوتل التي جاءت مع الوموحوتول موحواجوجوهوم مواذا قودموتوم لولوعوراق انوتوم تسوكونوون
وتسرقون قصور صدام التي هي قصور الشعب دمرتم البلد دمركم هللا ايها االحزاب التي تدعون الدين.
ومن اراد المزيد من صحوه الضمير فليتابع رجل الدين العلماني اياد جما الدين مع المقدم عماد العبادي على قنواه الوبوغوداديوه..قوائوال الشووارع
والجامعات والقصور والمستشفيات والمدارسه كلها في زمن صدام حسين
وال زا ابناء العراق االصالء يتلمسون الخير كل الخير بالقائد المجاهد الرفيق عزة ابراهيم واعادة القادة التاريوخويويون والوجويوق الوعوراقوي الووطونوي
فوهللا لم نجد افضل واشرف منهم.

يواصل الصحفيون والك تاب والمثقفون العراقيون والعرب التحاور في مختلف وسائل االعالم بالمضامين االصيلة لرسائل الرفيق
المجاهد عزة ابراهيم االمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي القائد االعلى للجهاد والتحرير للم ث ق ف ي ن وال ك ت اب ال ع راق ي ي ن
والعرب والتي شرح لهم معطيات صراعهم مع نتائج االحتالل ومخلفا المحتلين وتبصيرهم بالمخاط ر ال ك ب ي رة ل ل ه ي م ة ة االي ران ي ة

المقيتة على العراقيين والتمدد االيراني الذي يستهدف السعودية والخليج العربي كله بل واالمة العربية كلها وامةها القومي برمت ه
كما تبصرهم الرسائل وتةورهم باساليب مقاومة الهجمة االميركية االطلسية الصهيونية الفارسية والسبل الةاجعه ل ف ض ال االط م ا
الفارسية في الوطن العربي والمعروفة من خالل مجريات الصرا العربي الفارسي عبر التاريخ واهمية الجبهة الفكرية والثقافية في
تمتين صرح الجبهة الجهادية القتالية للمقاتلين االشاوس في خةادق العز والقتال الشريف الذي سيسةد ظهره وهو يتجه ببةادقه
لمقاتلة العدو باالقالم الشريفة للمثقفين والك تاب المجاهدين التي تسيل اقالمهم بمداد الكلمة الحرة الشريفة المقاتلة الت ي تش د
ازر المقاتلين وتلهب حماسهم فتصير هذه االقالم وبةادقهم فوهة واحدة بوجه اعداء العراق واالمة من كل صةف ولون
فلقد عملت االقالم الحرة واالصوات الشريفة فعلها المؤثر في تمتين بةاء صرح جبهة الةضال الفكري وال ث ق اف ي ع ل ى ص ع ي د ع ق د
الةدوات الحوارية الفاعلة في الفضائيات واالذاعات وك تابة المقاالت الجهادية في الصحف والمجالت والمواقع االعالم ي ة وم واق ع
التواصل االجتماعي والثقافي بل وقيادة دفة الحوارات في المضائف والمقاهي والمة ت دي ات ال ث ق اف ي ة وف ي الش ار ب م ا ص ع د م ن
السخط الشعبي العارم والذي عمق وعي ابةاء الشعب بمعاناتهم المريرة وانار امامهم سبل التغيير والثورة المةشودة والتي تحقق

كامل امالهم وتطلعاتهم في الحياة الحرة الكريمة السعيدة ترفرف عليها رايات العزة والكرامة والتقدم.

تواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني والقومي واإلنساني
بعثيا ً
تعريفا ً
والتي ال تمثل بالضرورة ً
نصيا وإنما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها  ،بل ان بعضها يعبر
ً
تعبي ًرا ً
وشامال عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
دقيقا
وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل وعموم ابناء
شعبنا المجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف
والتضليل بما يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة  .ذلك ان فكرنا وعقيدتنا التي هما نبر ً
اسا لممارساتنا السياسية وبما ينير
طريقهما ويلهمهما العزم على ان تكون في المسارات الصائبة والخيرة لبلوغ اهدافها الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا
الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى ابشع صيغ التشويه في ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية
المهترئة  ..وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( اليمقراطية )
يمكن ان نقول علة وجه االجمال ان الديمقراطية هي حكم الشعب واصل الكلمة االغريقي يدل على على ذلك ايضا فقد كانت الديمقراطية في اصولها
االغريقية تتكون من مقطعين هما ديمو وتعني الشعب وكراتو وتعني سيادة او سلطة او حكم غير ان مفهو الشعب ذاته كان يستبعد عناصر سكانية كالنساء
واالطفال والعبيد واالجانب ( البرابرة ) وغيرهم غير ان هذا المفهوم االولي للديمقراطية خضع فيما بعد الى مقتضيات عملية وفكرية عمليا لم يعد باالمكان
المساهمة في المجتمع وامور الدولة على االخص بسبب ماليين السكان الذي يستحيل جمعهم ومساهمتهم بشكل فعال في وضع سياسية البالد وتطبيقها
اوال ثم ان وظائ ف الدولة وواجباتها اتسعت وتعقدت بحيث غدت ك ثير من امور الدولة تحتاج الى مستوى عال من الك فاءة وااللمام لذلك ظهرت
( الديمقراطية غير المباشرة ) القائمة على اساس التمثيل الشعبي على كل مستويات الحياة السياسية ( الجمعيات الوطنية ) و ( البرلمانات ) و ( االدارات
المحلية ) و ( البلديات ) وعلى اساس االنتخاب الحر والسري والمباشر من قبل المواطنين وعبر ذلك وخالله يختار الشعب ممثليه اعتبارا من رئيس الدولة
واعضاء البرلمان حتى اصغر الموظفين في الوحدات االدارية االقليمية وفي الحاالت التي ال يجري فيها اختبار المسؤولين في المرراكز العامة عن طريق
االنتخاب توضع ضمانات للمساواة امام جميع المواطنين لتولي الوظائ ف العامة كما توضع ايضا ضوابط دستورية وقانونية لمراقبة هؤالء اثناء ادائهم وظائ فهم
العامة والواقع ان الديمقراطية كشان كل نظام سياسي تنطوي على ايديولوجية النها تقوم على اساس نظرة معينة الى االنسان والمجتمع وطبيعة هذه
االيديلوجية والتي تسمح بالتمييز بين االشكال الكبرى المعاصرة في الديمقراطية فالفكر الليبرالي يعرض الديمقراطية ك قيمة سائدة بحد ذاتها وتنطوي على
الحقوق السياسية والحريات العامة للمواطنين  ..اما الفكر االشتراكي فانه بالمقابل يعرض ان الحقوق السياسية والحرييات العامة التي تكون الديمقراطية هي
ذاتها مشروطة اجتماعيا واقتصاديا وتاريخيا وليست مطلقة وبعبارة اخرى ال يوجد كما يدعي بعض الك تاب نوعان من الديمقراطية االولى وهي الديمقراطية
السياسية ( الليبرالية ) والثانية الديمقراطية االجتماعية ( االشتراكية ) وانما هناك ديمقراطية واحدة هي سياسية واجتماعية في وقت واحد فالديمقراطية التي
ال تنطوي على حد ادنى من الديمقراطية االقتصادية يمكن ان تؤدي الى تكريس هيمنة المصالح الكبرى في المجتمع وكذلك االستغالل والتعسف الطبقي
ومن ثم تجعل المؤسسات الدستورية الديمقراطية مجرد هياكل شكلية للسيطرة  ..وبالمقابل ان الديمقراطية االجتماعية ( االقتصادية ) يجب ان تكون
سياسية ايضا بحكم الضرورة الن ادارة وسائل االنتاج وتخطيط العمل والتوزيع يتطلب اقرار حقوق سياسية وحريات عامة للشغيلة ازاء السلطة وفقدان او
ضعف هذا الجانب لن يؤدي لغير الطغيان والنزعات الديك تاتورية التي تفقد الديمقراطية جوهرها االصيل  ..ان وجه النظر االخيرة هي تعبير عن فلسفة حزب
البعث العربي االشتراكي الذي اكد دوما على الترابط بين الديمقراطية االجتماعية والديمقراطية السياسية في حين ان مفكري الليبرالية اكدوا على الحرية
السياسية فقط وبالمقابل اكدت الماركسية المطبقة على الديمقراطية االجتماعية فقط.

ويرى الحزب ايضا بانه ليس هناك في الوقت الحاضر صيغة واحدة للديمقراطية جاهزة ويمكن ان تحتذى من قبل جميع اقطار العالم وذلك الن النظم
السياسية مشروطة ببيئتيهما االجتماعية والقومية واالقتصادية والتاريخية وكل نظام اجتماعي يوافقه شكل معين من نظام الحكم هو بالتحليل االخير
شكل معين من نظام الديمقراطية لذا ال يؤمن الحزب بامكانية ( االعجاب ) بنظام معين في الغرب او الشرق ونقله اوتوماتيكيا الى هذا القطر العربي او
ذاك ان الحزب على الرغم من انجازاته الديمقراطية يتطلع الى المزيد من التحقق الديمقراطي سواء في المزيد من االسهام الشعبي في اتخاذ القرار المحلي
والوطني او في اتساع رقعة الحريات العامة الن ذلك هو ضمان توطيد افكار الحزب وتجربته على اسس رصينة ودائمية .
وبهذا الشان فان الحزب يعتقد بان ذلك يمكن تحقيقه عبر عملية صيرورة تاريخية متواصلة تستهدف رفع مستوى الوعي السياسي والنضج الفكري
والشعور بالمسؤولية .
ولقد مارس المحتلون االميركان ابشع صيغ تزوير ومسخ الديمقراطية التي روجوا لها بعد احتاللهم العراق عبر اجراء االنتخابات المزورة في اطار
المحاصصة العرقية والطائفية وهذه الديمقراطية المسخ مدعاة للسخرية  ..فكيف يكون الشعب حرا في ظل االحتالل والغزو والقمع واالبادة الجماعية
للشعب وتجويعه كما قاموا علنا باستهداف المظاهرات الشعبية العارمة باطالق الرصاص واعتقال المتظاهرين وتسويف مطاليبهم العادلة ..
ومن هنا كان جهاد البعث والمقاومة ينطوي على محتوى ديمقراطي اصيل عبر التحرير الشامل للعراق والسير قدما نحو بناء العراق الحر المستقل.

تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة عشرة لبدء العدوان االميركي االطلسي الصهيوني الفارس على العراق والذي استهدف ابنائه وبناه التحتية بالقصف
ُ
ً
مفضيا الى احتالله في التاسع من نيسان عام  3002وتدمير دولته وحل جيشه الباسل واستهداف مناضلي البعث
مستهدفا نهضة العراق واالمة
الوحشي
وابناء الشعب بسالح االجتثاث الصدئ القذر ومنذ اليوم االول للعدوان واالحتالل ابدى ابناء جيشنا الباسل مقاومتهم الباسلة للمحتلين االميركان
ً
وصوال الى بغداد ولقد قاوم ابناء جيشنا الباسل والحرس الجمهوري
البغاة في معارك ام قصر المحتدمة والبصرة والناصرية والك فل والحلة والهندية
مقاومة باسلة في معركة المطار الخالدة التي استهدف فيها المعتدون البغاة البشر والشجر والحجر مستخدمين اقذر مستحدثات التكنولوجيا والقنابل
النووية التك تيكية التي قاومها مقاتلونا البواسل بصدورهم العامرة بااليمان مواصلين جهادهم الملحمي بوجه المحتلين وارغموهم على الهزيمة مواصلين
جهادهم المقدس بوجه مخلفات المحتلين و الهيمنة االيرانية المقيتة والتمدد االيراني البغيض ومذكين النهضة القومية في الخليج العربي بل والوطن
العربي كله.
واليوم اذ نستعييد جريمة العدوان الغاشم في ذكراها الثالثة عشر فاننا نشحذ هممنا الك فاحية لمواصلة الجهاد وحتى التحرير واالستقالل وتحقيق نهضة
العراق وعزة وكرامة االمة العربية .

في خطوة متوقعه من المملكة العربية السعودية بمبادرتها الدعوة لتشكيل قوات عسكرية مشتركة بمشاركة دول عربية واسالمية
متحالفة معها اطلقت عليها رعد الشمال وفعال تمت موافقة اك ثر من  02دولة بين عربية واسالمية على المشاركة فيها التي بلغ
عدد جنودها اك ثر من  052الف عسكري مع عدتهم التي تشمل صنوف االسلحة المتطورة برية وجوية اضافة الى دعمها بصنوف

الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى مع مشاركة اجهزة اتصاالت الك ترونية متطورة لكي تكون المناورات على قد ركبير من الدقة ..
ان هذه الفكرة التي طرحتها السعودية صارت واقعا كان لها مايبررها خاصة صلف وتصرفات تقوم بها ايران هذه الدولة المارقة في
عدد من دول المنطقة مما اصبحت خطرا وشرا مستطيرا يجب لجمه وارجاعه الى نقطة انطالقه في طهران  ...ان المراقبين كانوا
يالحظون ماتقوم به الدولة الفارسية المتغطرسة من تدخالت مفضوحة على كل الصعد في بعض اقطارنا العربية خاصة تدخلها
السافر في العراق وسوريا ودعم الحوثيين في اليمن مع دعمها المتواصل لذراعها الشرير حزب هللا اللبناني  ..كل ماتقوم به تلك
الدولة هو الهدف منه احكامها وعمالئها على التحكم بانظمة هذه الدولة باسلوب مباشر وغير مباشر واخر ماحاولت به باليمن

لكن التصدي العربي الخليجي وماقامت به العربية السعودية بالتصدي لها بعاصفة الحزم اوقف ذلك التدخل بعد ان وجهت
ضربات قاصمة لعمالئها وشركائهم وجعلتهم يعيدون حساباتهم هناك .
واليوم تاتي مناورات رعد الشمال بقواتها التي سيكون هدفها باذن هللا زلزلة االرض تحت اقدام ايران وعمالئها في العراق وسوريا
ولبنان وخالياها النائمة في بعض دول الخليج العربي ونتوقعه سيكون سما اخر يتجرعه خامنئي مثلما تجرعه سلفه المقبور
خميني في قادسية صدام المجيدة عندما قام مقاتلوا العراق البواسل بتجريعه السم الزعاف في تلك الملحمة الخالدة واليوم
ننتظر باذن هللا كيف سيتجرع الحاكمون في طهران سم رعد الشمال ونحن بانتظار ذلك باحر من الجمر .

