
 

 

 االفتتاحية
العملية السياسية تنحدر يف قاع السقوط احلتمي 

 والنهائي 
  

يومــــــًا بعــــــد آخــــــر تتــــــشرذم وتتآكــــــل العمليــــــة السياســــــية  
امــــــــام انظــــــــار ابنــــــــاء الــــــــشعب العراقــــــــي الــــــــصابر املناضــــــــل 
املكافح املجاهد فأطرافها يتناحرون فقـد وصـل التناحـر 
بينهم حد االحتراب يف االنتخابات املـزورة ملـا يـسمى 
جملس النواب واليت جرت يف الثـاين عـشر مـن شـهر 
مـــــــــايس املاضـــــــــي فـــــــــأم بعـــــــــضهم البعـــــــــض االخـــــــــر يف 
التزوير وقد ااروا وهم يواجهون غـضبة ابنـاء شـعبنا 
الـــــصابر يف البـــــصرة املحرومـــــة مـــــن املـــــاء الـــــصاحل للـــــشرب 
ومن ابسط خدمات الكهربـاء والوقـود بـل واالنترنيـت 
وقــد عــربوا عــن غــضبهم وتــصديهم الكفــاحي الفعــال 
لالحتــــــالل االيــــــراين وريــــــث االحتــــــالل االمريكــــــي 
حبــــــــــــــرق القنــــــــــــــصلية االلرانيــــــــــــــة يف البــــــــــــــصرة ومقــــــــــــــرات 
االحــــــــــــــزاب العميلـــــــــــــــة اليــــــــــــــران ومقـــــــــــــــرات امليليـــــــــــــــشيات 
املجرمــــــــــــــة املرتبطــــــــــــــة ــــــــــــــا واملطالبــــــــــــــة احلازمــــــــــــــة بــــــــــــــأخراج 
املحتـــــــــــلني االيـــــــــــرانيني مـــــــــــن العـــــــــــراق لكـــــــــــي يبقـــــــــــى 
العـــــــــــــراق حـــــــــــــرًا عزيـــــــــــــزًا مـــــــــــــصانًا عـــــــــــــريب الوجـــــــــــــه واليـــــــــــــد 

 واللسان .
 

واليــــــوم افتــــــضحت احلكومــــــة العميلــــــة وجالوزــــــا عــــــرب 
فــــضح بعــــضهم للبعــــض االخــــر بتقــــدمي الرشــــى لــــشراء 
منــــــــــصب رئيــــــــــس جملــــــــــس النــــــــــواب وبقيــــــــــة املناصــــــــــب 
وهكــــذا يفتــــضح واقــــع العمليــــة السياســــية املــــزري امــــام 
اعـــــــني ابنـــــــاء شـــــــعبنا الـــــــصابر املناضـــــــل املكـــــــافح املجاهـــــــد 
وتنحدر هذه العملية املنهـارة يف درك وقـاع الـسقوط 

 احلتمي والنهائي .
 واىل جهنم وبئس املصري.

 الثورة

القائد املجاهد عزة ابراهيم يوجه رسالة هتنئة اىل شعبنا العراقي وامتنا العربية واخوتنا يف العالـــم االسالمي  ملناسبة 
 السنة اهلجرية اجلديدة 

رســـــالـــــــة القائد املجاهد عزة ابراهيم ملناسبة 
 السنة اهلجرية اجلديدة 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

احلمـــــــــد هللا رب العـــــــــاملني والـــــــــصالة والـــــــــسالم علـــــــــى 
خامتـــة املرســـلني النـــيب الـــصادق االمـــني حممـــد بـــن 

 عبداهللا
 

حتل علينا غـرة شـهر حمـرم وأول أيـام الـسنة اهلجريـة 
حيـــث  ١٤٤٠/    ١/    ١اجلديـــدة املباركـــة يـــوم الثالثـــاء 

يتوجــه كــل مــؤمن بالــدعاء مــن اجــل اخلــري والــسالم 
جلميــــع الــــشعوب احتفــــاء بالــــذكرى العطــــرة هلجــــرة ســــيد 
املرســــــــــــلني حممــــــــــــد عليــــــــــــه أفــــــــــــضل الــــــــــــصالة وشــــــــــــعبنا 
العراقي وامتنا العربيـة وعاملنـا االسـالمي يعـاين مـن 

الظلـــــــــــم وكـــــــــــوارث العـــــــــــدوان واالحتـــــــــــالل االجنـــــــــــيب 
والتــــشريد اجلمــــاعي بــــصورة مل يــــسبق هلــــا مثيــــل رغــــم 
ان اهللا جعـــــل مـــــن هـــــذا الـــــشهر احـــــد االشـــــهر احلـــــرم 

 اليت حيرم فيها القتال ، وقال عز وجل فيها :
 
ْهًرا ِفــــي  { ِإنَّ ِعــــدََّة الــــشُُّهوِر ِعنــــَد الّلــــِه اْثَنــــا َعــــَشَر شــــَ

ِكَتـــــــــاِب الّلـــــــــِه َيـــــــــْوَم َخَلـــــــــَق الـــــــــسََّماَوات َواَألْرضَ ِمْنَهـــــــــا 
َأْرَبَعــــٌة ُحــــُرٌم َذِلــــَك الـــــدِّيُن اْلَقيِّــــُم َفــــَال َتْظِلُمــــوْا ِفيِهـــــنَّ 
َأنُفــــَسُكْم َوَقـــــاِتُلوْا اْلُمـــــْشِرِكَني َكآفَّـــــًة َكَمـــــا ُيَقـــــاِتُلوَنُكْم َكآفَّـــــًة 

 ].٣٦[التوبة: }َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َمَع اْلُمتَِّقَني 
 

ان اهللا عــز وجــل وهــو يــذكرنا باــا اشــهر حــرم حيثنــا 
علـــــــــى الــــــــــرد علـــــــــى املعتــــــــــدين الـــــــــذين اليفهمــــــــــون 
رسالة السالم االهليـة فيتمـادون بعـدوام وانتهـاك 
حرماتنـــــا وعليــــــه يـــــصبح واجبنــــــا الـــــرد علــــــى املعتديــــــن 

كافــــة الن االســــتكانة للمعتــــدين وغــــزوام منافيــــة 
 للعدل واالنصاف وتعاليم اهللا عز وجل .

وــذه املناســبة اتوجــه لــشعبنا العراقــي وامتنــا العربيــة 
واخوتنـــــــــــــــا يف العـــــــــــــــامل االســـــــــــــــالمي بقادتـــــــــــــــه وشـــــــــــــــعوبه 
بالتهـــــــــــاين الـــــــــــصادقة والتمنيـــــــــــات اخلالـــــــــــصة هلـــــــــــم بوافـــــــــــر 
الصحة والسعادة والعمر املديد، داعيًا اهللا تعـاىل أن 
جيعـــــــل العـــــــام اجلديـــــــد عامـــــــًا زاخـــــــرًا بفيـــــــض نعـــــــم اهللا 
لعبـــاده، وحيقـــق فيـــه للمـــؤمنني يف اركـــان االرض 

 ما تصبو إليه نفوسهم من عزة ورفعة وسؤدد.
 

عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العريب 
 االشتراكي والقائد االعلى للجهاد والتحرير

 ٢٠١٨سبتمرب  ١١املوافق  ١٤٤٠/  ١/  ١يف 
 امليالدية

بيان القيادة العامة للقوات املسلحة بمناسبة ذكرى رد 
 ١٩٨٠أيلول  ٢٢العدوان االيراين يف 

 
 
 
 
 
 

 ) ١٤١بيان رقم ( 
 ٢٢مبناسبة ذكرى رد العدوان االيراين يف 

 ١٩٨٠أيلول 
 
 

 يا ابناء شعبنا العظيم
 يا ابناء امتنا العربية املجيدة

 ايها النشامى يف قواتنا املسلحة الباسله
 ايها االحرار يف كل مكان

يف هــــــــذا اليــــــــوم اخلالــــــــد املجيــــــــد مــــــــن تــــــــاريخ العــــــــراق  
املعاصــــــر نــــــستذكر وايــــــاكم ذكــــــرى الــــــرد العراقــــــي علــــــى 
العـــــــدوان االيـــــــراين املتكـــــــرر علـــــــى ارضـــــــنا ومياهنـــــــا ، 
فبعــــد ان رفــــع االيرانيــــون املعتــــدون شــــعار تــــصدير 

ثــــورة اجلهــــل والــــضالله اىل العــــراق ودول املنطقــــة 
وبعد اعتداءات متكرره باملدفعيـة واهلاونـات للعديـد 
مــــــــــن املــــــــــدن العراقيــــــــــة احلدوديــــــــــة منــــــــــذ الرابــــــــــع مــــــــــن 

وسلــــــــسلة مــــــــن التفــــــــجريات يف  ١٩٨٠ايلــــــــول عــــــــام 
قلــــــــــب بغــــــــــداد وتــــــــــصرحيات العديــــــــــد مــــــــــن املــــــــــسؤولني 
االيـــرانيني بالغـــاء اتفاقيـــة اجلزائـــر ، فقـــد شـــنت قواتنــــا 
املــــــــسلحة الباســــــــلة يف يــــــــوم الثــــــــاين والعــــــــشرين مــــــــن 

هجومــــــا واســــــعا ، صــــــاعقا وســــــريعا  ١٩٨٠ايلــــــول عــــــام 
،جويـــا وبريـــا ، علـــى طـــول جبهـــة القتـــال يف وســـط 
وجنـــــــــوب العـــــــــراق ومـــــــــن حمـــــــــاور متعـــــــــددة . وبانـــــــــدفاع 
ليــــــــوث االرض متكــــــــن الرجــــــــال االفــــــــذاذ البواســــــــل 
مـــــــــن حتقيـــــــــق فعـــــــــل الـــــــــصدمة ضـــــــــد قـــــــــوات اجليـــــــــش 
االيـــــــــــــــــــراين وحـــــــــــــــــــرس مخيـــــــــــــــــــين .. فـــــــــــــــــــسيطروا علـــــــــــــــــــى 
االهـــــداف االســـــتراتيجية املهمـــــة املخطـــــط هلـــــا داخـــــل 
العمـــــــــــــق االيـــــــــــــراين ، يف حـــــــــــــني كـــــــــــــان صـــــــــــــقور اجلـــــــــــــو 

 ١٣٠٠يدكون القواعد اجلويـة االيرانيـة منـذ الـساعه 
مـــــــــن نفـــــــــس اليـــــــــوم يف مهـــــــــر أبـــــــــاد وشـــــــــرياز وبوشـــــــــهر 
وديزفــــــــــــــول وشــــــــــــــاروخي يف مهــــــــــــــدان وخــــــــــــــامتي يف 
اصـــــــــــــفهان ومطـــــــــــــارات تربيــــــــــــــز العـــــــــــــسكري واالحــــــــــــــواز 
واومــرييل يف اغاجــاري واملطــارات العــسكرية التابعــه 

 لقيادة كرمنشاه واحلقت ا اضرارا بالغه .. ..
 ٢تتمة ص

 القيادة القومية حلزب البعث العريب االشرتاكي
لينترص شعب العراق بكل طيفه االجتامعي ولتنترص مجاهري االمة العربية بكل اقطارها النتفاضة جنوب العراق  

 وبرصته الصامدة الصابرة
 
 

تعليقا علـى تواصـل االنتفاضـة الـشعبية يف العـراق ومـا تتعـرض لـه مـن قمـع ادىل النـاطق الرمسـي باسـم 
 القيادة القومية حلزب البعث العريب االشتراكي بالتصريح االيت.

 
بعــــــد مــــــرور اكــــــثر مــــــن شــــــهرين علــــــى انطالقــــــة االنتفاضــــــة الــــــشعبية الــــــيت عمــــــت جنــــــوب العــــــراق ووســــــطه 
وعاصـــــمته بغـــــداد  مل جتـــــد منظومـــــة الفـــــساد واملحاصـــــصة احلاكمـــــة ســـــبيًال للتعامـــــل مـــــع قـــــضايا اجلمـــــاهري املحقـــــة 
واملــــشروعة ســــوى القتــــل والقمــــع بكافــــة اشــــكاله والــــذي ذهــــب ضــــحيته عــــشرات الــــشهداء  ومئــــات اجلرحــــى 

 وخاصة ماطال منها مدينة البصرة الصامدة الصابرة.
 

هـــذه االنتفاضـــة الـــشعبية الـــيت انطلقـــت حتـــت عنـــاوين املـــسألة االجتماعيـــة وتـــوفري احلاجـــات اخلدميـــة حتولـــت 
بــسرعة اىل استحـــضار عنـــاوين القــضية الوطنيـــة  ، عنـــاوين احلريـــة واالســتقالل واســـتعادة الـــسيادة الوطنيـــة 
الــــــــيت انتهكهــــــــا االحتــــــــالل االمريكــــــــي والــــــــيت يدنــــــــسها اليــــــــوم االحتــــــــالل االيــــــــراين بعــــــــد انــــــــدحار املحتــــــــل 
االمريكــــي . وهــــذا ان دل علــــى شــــيء فإمنــــا يــــدل علــــى ان مجــــاهري العــــراق تعــــي جيــــدًا مــــن يتحمــــل 
مــسؤولية تــدهور االوضــاع االقتــصادية واالجتماعيــة  واحلياتيــة ومــن حيمــي املنظومــة الفاســدة الــيت تعمــل 
بتوجيه من نظام املاليل الذي تغلغل بكل مفاصل احلياة العراقية  وبات احتالله جيـسد اخلطـر الفعلـي 

 على وحدة العراق وعروبته واستقالله .
 ٢تتمة ص



 

 

”N 

 
كمــــا متكــــن الرجــــال االبطــــال الــــذين وضــــعوا العــــراق يف 
حـــــدقات عيـــــوم وبـــــني ضـــــلوع صـــــدورهم مـــــن الـــــسيطره 
علـى عـدد مـن املـدن االيرانيـة مثـل االحـواز واملحمـره 
واخلفاجيــــــــــــــة والبـــــــــــــــسيتني ودهلــــــــــــــران ومهـــــــــــــــران وتطويـــــــــــــــق 
عبـــــــــــــــادان واصــــــــــــــــبحت النــــــــــــــــريان املباشـــــــــــــــرة وغــــــــــــــــري املباشــــــــــــــــره 
الســــــــلحة جيـــــــــشنا الباســــــــل تطـــــــــال العديــــــــد مـــــــــن املـــــــــدن 
االيرانيــــــــــة املهمــــــــــة مثــــــــــل الــــــــــشوش وديزفــــــــــول وســــــــــربيل 
زهــاب وغريهــا ليــدفعوا الــشر واالذى عــن مــدن العــراق 

 احلدودية اليت اصاا االذى والعدوان .
 

 يا ابناء شعبنا الصابر الصامد املحتسب
مل ميــضي ســوى ســتة أيــام علــى هــذا الــرد احلــازم وابعــاد 
االذى حــــــــــــىت اعلنــــــــــــت القيــــــــــــادة السياســــــــــــية العراقيــــــــــــة يف 

عـــــن رغبتهـــــا يف  ١٩٨٠الثـــــامن والعـــــشرين مـــــن أيلـــــول 
ايقـــــــاف احلـــــــرب ووقـــــــف اطـــــــالق النـــــــار واللجـــــــوء اىل احلـــــــل 
الـــسلمي واحلـــوار الـــاء املـــشاكل بـــني البلـــدين اجلاريـــن 
واســــــــــتجابة لطلبــــــــــات املجتمــــــــــع الــــــــــدويل وجملــــــــــس االمــــــــــن 
والـــــــــيت مل يقبـــــــــل ـــــــــا اجلانـــــــــب االيـــــــــراين لتـــــــــستمر املعـــــــــارك 
واملالحــــــــم ســــــــجاال بــــــــني قــــــــوات الطــــــــرفني وعلــــــــى طــــــــول 

كيلومــــــتر. وقــــــد شـــــــهدت  ١٢٠٠اجلبهــــــة الــــــيت جــــــاوز طوهلـــــــا 
مـــــــــــسارح العمليـــــــــــات معـــــــــــارك شرســـــــــــة ســـــــــــطر فيهـــــــــــا جيـــــــــــشنا 
الباســـــــــــل مالحـــــــــــم خالـــــــــــده داخـــــــــــل العمـــــــــــق االيـــــــــــراين يف 

 خمتلف مواقع القتال.
 

 يا ابناء قواتنا املسلحة اجلسورة
 ايها االحرار يف كل مكان

لقــــــد كـــــــان املــــــربر الـــــــذي يتعكـــــــز عليــــــه االيرانيـــــــون زيفـــــــا 
انــذاك بعــدم املوافقــة علــى وقــف اطــالق النــار هــو أن 
جيـــــش العـــــراق كـــــان علـــــى االراضـــــي االيرانيـــــة والبـــــد 
مــــــن انــــــسحابه اىل داخــــــل حــــــدود العــــــراق قبــــــل املوافقــــــه 
علـــى وقـــف اطـــالق النـــار ولتلـــك االســـباب وغريهـــا فقـــد 
قـــــرر العـــــراق االنـــــسحاب الكامـــــل اىل احلـــــدود الدوليـــــة يف 

وأن يبــــــــــين دفاعاتــــــــــه علــــــــــى طــــــــــول  ١٩٨٢حزيــــــــــران  ٣٠
احلـدود الدوليــة بـني الــدولتني ، أال ان اجلانـب االيــراين 

 ١٥وبسياســــــته العدوانيــــــة اهلوجــــــاء املــــــاكرة واملخادعــــــة وبعــــــد 
يـــوم مـــن اكمـــال االنـــسحاب شـــن عدوانـــه الـــسافر اجلديــــد 

ــــ  ١٣يف شــــرق مدينــــة البــــصرة يف ليلــــة   ١٩٨٢متــــوز  ١٤ــ
مستهدفا احتالل هذه املدينة العربيـة االصـيله ودارت 
رحـــــى مالحـــــم شـــــرق البـــــصرة اخلالـــــدة الكـــــثر مـــــن اســـــبوع 
وتــصدت قواتنــا الباســلة اجلــسورة خلمــسة هجمــات رئيــسية 
وكـــــــــــربى مـــــــــــن اجلانـــــــــــب االيـــــــــــراين ومتكنـــــــــــت مـــــــــــن ايقـــــــــــاف 

 اندفاعه وتدمري قواته عند احلدود الدولية.
 

 يا أبناء شعبنا العزيز 
مل يرعـــــــوي العـــــــدو االيـــــــراين مـــــــن جتـــــــارب مالحـــــــم شـــــــرق 
البـــــــــصرة اخلالـــــــــدة وقـــــــــدرة جيـــــــــش وشـــــــــعب العـــــــــراق علـــــــــى 

التـــصدي لعدوانـــه الغاشـــم فكـــرر وواصـــل وعلـــى مـــدى 
ســــــــنوات عديــــــــده شــــــــن العديــــــــد مــــــــن اهلجمــــــــات الــــــــكربى 
وعلــــــــــى طــــــــــول خــــــــــط احلــــــــــدود ومــــــــــن مشــــــــــال العــــــــــراق اىل 
جنوبـــــه دافـــــع مـــــن خالهلـــــا شـــــعب العـــــراق العظيـــــم وقواتـــــه 
املـــــــسلحة الباســــــــلة ورجالــــــــه االفـــــــذاذ عــــــــن تــــــــراب الوطــــــــن 
وقــــــــدموا تــــــــضحيات جــــــــسيمه يف ســــــــبيل املحافظــــــــة علــــــــى 
وحـــــــــدة العـــــــــراق واســـــــــتقالله وســـــــــيادته ودفـــــــــع العـــــــــدوان ، 
وســــــجل التــــــاريخ يف تلــــــك الــــــسنوات عــــــددا مــــــن املعــــــارك 
واملالحــــــــم البطوليــــــــة الرائعــــــــه الــــــــيت اــــــــر فيهــــــــا العراقيــــــــون 
االبـــــــاة العـــــــامل يف قـــــــدرم يف مواجهـــــــة الغـــــــول االيـــــــراين 
واحلقـــــــــــــــد الفارســـــــــــــــي كمـــــــــــــــا اظهـــــــــــــــروا مهـــــــــــــــارم العاليـــــــــــــــة يف 
االستخدام االمثل لفن احلـرب يف منـاطق خمتلفـه مـن 
الـــــــــــــسهول والوديـــــــــــــان واالهـــــــــــــوار واجلبـــــــــــــال ويف الـــــــــــــصيف 
والــــــشتاء كــــــاملالحم الــــــكربى املحفــــــوره يف ذاكــــــرة العراقيــــــني 
مثـــــــــــــــل معـــــــــــــــارك الـــــــــــــــشيب والفكـــــــــــــــة وزرباطيـــــــــــــــة وكردمنـــــــــــــــد 
وبنجـــــــــــوين وشـــــــــــرق البـــــــــــصره والفـــــــــــاو ومنـــــــــــديل وخانقـــــــــــني 

 والكثري غريها اليت جرت على ختوم الوطن.
 

 ايها االحرار يف كل مكان
ونظرا لطول فترة احلرب والتضحيات اجلسيمه اليت قدمها 
شعب العراق وهـو يـدفع الـشر عـن حـدوده الـشرقية وبعـد 
العنـــــــــــــــاد االيـــــــــــــــراين يف عـــــــــــــــدم القبـــــــــــــــول بكـــــــــــــــل حمـــــــــــــــاوالت 
الوســـــاطه والـــــصلح مـــــابني الطـــــرفني وجـــــد العـــــراق جمـــــددا 
ان الــــــدفاع لوحــــــده مل يكــــــن كافيــــــا الجبــــــار ايــــــران علــــــى 

فقـــد اعـــد العـــده  ٥٩٨القبـــول بقـــرار جملـــس االمـــن رقـــم 
وهيــــأ قواتــــه املــــسلحة لــــشن عــــددا مــــن املعــــارك التعرضــــية 
النـــــــتزاع بعـــــــض املنـــــــاطق الـــــــيت متكـــــــن االيرانيـــــــون مـــــــن 

 ٣٠احتالهلا خالل املعارك الدفاعية الـيت جـرت مـابني 
وقــــــــــــــــــام جمـــــــــــــــــــات  ١٩٨٨نيـــــــــــــــــــسان  ١٧و ١٩٨٢حزيــــــــــــــــــران 

متعاقبــــة وبسلــــسلة معــــارك التحريــــر الــــكربى الــــيت بــــدأت 
نيــــــسان  ١٨و ١٧بتحريــــــر مدينــــــة الفــــــاو العزيــــــزه يف يومــــــي 

ومـــــــــــــــن مث منـــــــــــــــاطق الـــــــــــــــشالجمة وجمنـــــــــــــــون والفكـــــــــــــــة  ١٩٨٨
والزبيــدات وصــوال اىل ملحمــة توكلنــا علــى اهللا الرابعــه 
يف قــاطع كيــالن غــرب وخــانقني وســربيل زهــاب والــيت 
اجربت القيادة االيرانية على وقف اطالق النـار وهـي 

/   ٨/    ٨تلعـــــق كـــــاس ســـــم اهلزميـــــه والـــــذل واهلـــــوان يف 
ليتحقــــــــــق نــــــــــصر العــــــــــراق العظيــــــــــم علــــــــــى عــــــــــدوان  ١٩٨٨

املعتـــدين ..وليحقـــق المـــة العـــرب مجعـــاء احلمايـــة واالمـــن 
القومـــــي مـــــن خـــــالل الـــــسدة الـــــشرقية يف عـــــراقهم االيب 
الـــــذي خانـــــه البعـــــض منهـــــم ومل يقـــــدورا عزمـــــه وحرصـــــه 
علــــــى محــــــايتهم مــــــن املــــــشروع االيــــــراين التوســــــعي الــــــذي 

 اقرته فلسفة اخلميين مبا مسي تصدير ثورم اخلبيثة. 
 

 يا أبناء شعبنا املجاهد العظيم
أن التخطيــــــــــــــــط الرائـــــــــــــــــع واالدارة الـــــــــــــــــسليمه واالســـــــــــــــــتخدام 
االمثل للموارد واليت كانت بيد ابناءه النشامى الذين 
كـــان اعـــدادهم الفكـــري والنفـــسي واملـــهين بـــشكل متميـــز 

هــــــــو الــــــــذي كــــــــان لــــــــه الــــــــدور االبــــــــرز يف حتقيــــــــق النـــــــــصر 
العـــــــــــريض والواســـــــــــع يف القادســـــــــــية املجيـــــــــــده حيـــــــــــث كـــــــــــان 
جيــــــش العــــــراق الباســــــل املجيــــــد عنــــــوان وحــــــدة الــــــشعب 
ورفعتــــه وعزتــــه وحــــامي محــــاه وهــــو الــــذي مكــــن العــــراق 
وشــــعبه مـــــن التـــــصدي لقـــــوة اكـــــرب واكـــــثر عـــــددا رغـــــم كـــــل 

 عناد الفرس وقائدهم اخلميين ومشروعه اخلبيث .، 
 

ويف هــــــذه املناســــــبة املجيــــــدة البــــــد لنــــــا مــــــن التاكيــــــد بــــــأن 
شــعبنا العظيــم لــن ينــسى وقفــة العــز واملجــد لقيــادة شــعب 
العـــــــــراق السياســـــــــية والـــــــــيت ادارت الـــــــــصراع بكـــــــــل اقتـــــــــدار 
وعنفـــــوان العراقـــــي االصـــــيل ومتكنـــــت وبرباعـــــة مـــــشهودة 
مـــــــن حـــــــشد كـــــــل قـــــــدرات وامكانيـــــــات شـــــــعب العـــــــراق يف 
مواجهـــــــــــــــــة محلـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــضليل والتـــــــــــــــــشوية الـــــــــــــــــيت حـــــــــــــــــاول 
اخلمينيـــــــــــــون االشـــــــــــــرار ومـــــــــــــن واهلـــــــــــــم وســـــــــــــاندهم وحتقيـــــــــــــق 
االنتــــــــــــــصار التــــــــــــــارخيي النــــــــــــــاجز وصــــــــــــــيانة وحــــــــــــــدة العــــــــــــــراق 
واملحافظة على سـيادته واقتـداره كمـا أن شـعب العـراق 
املجيـــــــــــد لـــــــــــن ينـــــــــــسى ولـــــــــــن ختدعـــــــــــه زيـــــــــــف االدعـــــــــــاءات 
ورجـــة االعـــالم وتقـــول املتقـــولني الـــيت حتـــاول اظهـــار 
جـــار الـــسوء والعـــدوان وكانـــه احلمـــل الوديـــع واجلـــار االمـــني 
واملـــــــساند احلـــــــريص لـــــــشعب العـــــــراق وهـــــــم يعرفـــــــون جوهـــــــر 
وحقيقــــــــــــة حكــــــــــــام طهــــــــــــران ونوايــــــــــــاهم واهــــــــــــدافهم الــــــــــــشريره 

 بشكل عميق . 
وبنفــس الوقــت فــان شــعبنا االصــيل وابنــاءه الــربره لــن  

ينـــــسوا قـــــادة جيـــــشنا االبطـــــال العـــــاملني يف وزارة الـــــدفاع 
وكـذلك قـادة الفيـالق والفـرق وااللويـة والوحـدات وصـوال 
اىل املقاتـــــــــــــل البـــــــــــــسيط ، وهـــــــــــــم الزالـــــــــــــوا وعلـــــــــــــى الـــــــــــــدوام 
يتــــذكرون بطــــوالم ويتغنــــون بامســــاءهم وهــــم الــــصناديد 
مـــــــــــن ابنـــــــــــاء العـــــــــــراق الـــــــــــربره الـــــــــــذين مل يبخلـــــــــــوا بالغـــــــــــايل 
والنفيـــــــس مـــــــن اجـــــــل بالدهـــــــم وعزـــــــا وجمـــــــدها ، فلهـــــــم 
التحيـــــــــة العطـــــــــره واملجـــــــــد التليـــــــــد الـــــــــذي ســـــــــيبقى مقترنـــــــــا 

 بامساءهم وعناوينهم على مر الدهور واالزمان.
 

 ايها االحرار يف كل مكان
ان احلقـــــد الفارســــــي املــــــستمر علـــــى امــــــة العــــــرب مل يــــــترك 
ايـــــــة فرصـــــــة ســـــــاحنة الســـــــتغالهلا لالســـــــاءه للعـــــــراق وامـــــــة 
العـــرب ولـــذلك فاننـــا نـــرى اليـــوم دورهـــم وتـــدخلهم الـــسافر 
يف العـــــــــراق وبعـــــــــض اقطـــــــــار االمـــــــــة العربيـــــــــة بعـــــــــد الغــــــــــزو 

فــــــنراهم يتغلغلــــــون  ٢٠٠٣االمريكــــــي للعــــــراق يف العــــــام 
ويتـــــــــــدخلون يف العديـــــــــــد مـــــــــــن الـــــــــــدول العربيـــــــــــة ســـــــــــواء 
بـــــشكل مباشـــــر او مـــــن خـــــالل امليليـــــشيات املجرمـــــة الـــــيت 

 نشروها يف معظم البلدان .
 

 يا ابناء قواتنا املسلحة اجلسورة
 ايها االحرار يف كل مكان

اننـــــــا يف القيـــــــادة العامـــــــة للقـــــــوات املـــــــسلحة وحنـــــــن نـــــــستذكر 
هــــــــذه الــــــــذكرى املجيــــــــده فالبــــــــد لنــــــــا ان نبــــــــني بــــــــان رد 

كــان  ١٩٨٠أيلــول مــن العــام  ٢٢العــدوان االيــراين يف 

بسبب الفهم املتقدم للقيادة السياسية العراقيـة الهـداف 
ومرامي التدخالت االيرانية وحماوالـا فـرض مـشروعها 
الــديين املــضلل علــى ابنــاء شــعبنا وامتنــا وهلــذا كــان الــرد 
العراقــــــي وقتهــــــا صــــــاعقا ومــــــدويا و ســــــاهم يف افــــــشال نوايــــــا 

 واهداف العدوان االيراين اهلمجي.
 

كمــا اننــا وحنــن نــستذكر هــذا املجــد الرفيــع الــذي حتقــق يف 
مالحـــــم القادســـــية املجيـــــدة البـــــد لنـــــا ان نؤكـــــد ان الـــــروح 
واملـــــشاعر الـــــيت قاتـــــل ـــــا شـــــعب العـــــراق وقواتـــــه املـــــسلحة 
الباســـــــــلة طيلـــــــــة مثانيـــــــــة ســـــــــنوات مـــــــــن الـــــــــصراع الدامـــــــــي 
واملميـــــت للتـــــصدي للعـــــدوان ، فأـــــا الزالـــــت تعتمـــــل 
يف صـــــدور العراقيـــــون االبطـــــال ويتنفـــــسوا ويتعـــــشقوا 
يف كــــل حلظــــة وثانيــــة والزالــــوا حيثــــون اخلطــــى الســــتعادة 
جمـــدها وعزهـــا ،، وان شـــعبنا املجاهـــد الثـــائر الـــصابر املرابـــط 
الزال يتـــــــــحني الفـــــــــرص النـــــــــزال العقـــــــــاب بكـــــــــل مـــــــــن 
ســـاهم يف تـــردي وضـــعه وقدراتـــه اىل مـــانراه اليـــوم مـــن 

 ذل وهوان.
 

املجــــــــــد للعــــــــــراق العظيــــــــــم وجليــــــــــش القادســــــــــية املجيــــــــــدة وأم 
املعــــارك اخلالــــدة ولكــــل املجاهــــدين الــــذين يقتفــــون آثــــار 
ذلــــــــــــك اجليــــــــــــش العقائــــــــــــدي املــــــــــــؤمن ويــــــــــــسطرون مالحــــــــــــم 
 البطولة يف مقارعة املحتل الغازي وأذنابه الدجالني. 

 
الرمحــــــة لــــــشهداء العــــــراق العظيــــــم واألمــــــة العربيــــــة املجيــــــدة 
يتقــــدمهم شــــهيد األضــــحى الــــسعيد. احلــــب والــــوالء لقائــــد 
مجـع اإلميــان وبــريق النـصر املعــتز بــاهللا املهيـب الــركن عــزة 

 إبراهيم محاه اهللا القائد األعلى للجهاد والتحرير.
 

التحيـــة واملجـــد والرفعـــه لكـــل قـــادة اجلهـــاد والتحـــرر الوطـــين 
يف بالدنـــــا قـــــادة وامـــــرين ومقـــــاتلني وهلـــــم منـــــا كـــــل الفخـــــر 

 والتقدير واالعتزاز 
 

حتيـــة اىل شـــعبنا العراقـــي العظيـــم مـــن اقـــصى مشالـــه اىل 
 اقصى اجلنوب

حتيــة اىل رجــال القـــوات املــسلحة البواســـل عنــوان جمـــد 
 العراق ووحدته

 حتية اىل شهداء العراق العظيم
واملحبــــــــة والتقــــــــدير واالعــــــــتزاز لكــــــــل مــــــــن آمــــــــن بــــــــالعراق 

 العظيم واحدا موحدا مستقال..
 
 

 القيادة العامة للقوات املسلحة
 بغداد املنصورة بأذن اهللا

  ٢٠١٨ايلول ٢٢يف 

 تتمة بيان القيادة العامة للقوات املسلحة

 
 

ان القيـــــادة القوميـــــة حلـــــزب البعـــــث العـــــريب االشـــــتراكي وهـــــي تـــــدين كـــــل 
اشــــــكال القمــــــع الــــــذي تتعــــــرض لــــــه اجلمــــــاهري الــــــشعبية املنتفــــــضة واملطالبــــــة 
حبقهــــــــا بــــــــالعيش احلــــــــر الكــــــــرمي واســــــــتعادة ثروــــــــا الوطنيــــــــة املنهوبــــــــة ، توجــــــــه 
التحيــة هلــذه االنتفاضــة الــشعبية الــيت تستحــضر مــن خالهلــا كــل املحطــات 
املــــضيئة يف تــــاريخ شــــعب العــــراق بــــدء مــــن ثــــورة العــــشرين ومــــرورا بكــــل 
التجــــــــارب النــــــــضالية وابرزهــــــــا جتربــــــــة احلكــــــــم الــــــــوطين ومــــــــشروعها النهــــــــضوي 
الــشامل واالنتــصار يف القادســية الثانيــة ومقاومــة العــدوان واحلــصار الظــامل 
ودحــــر املحتــــل االمريكــــي عــــرب مقاومــــة اثبتــــت وجودهــــا رغــــم احلــــصار الــــذي 

 فرض عليه.
 

ان القيــــــــادة القوميــــــــة للحــــــــزب الــــــــيت تــــــــكرب يف شــــــــعب العــــــــراق هــــــــذا الزخــــــــم 
النــــضايل الــــذي يتجلــــى هــــذه املــــرة حبــــراك شــــعيب اختــــذ بعــــدا وطنيــــة ضــــد 

االحتــــــالل االيــــــراين بكــــــل شخوصــــــاته واحــــــراق القنــــــصلية االيرانيــــــة يف 
البــــــصرة ليــــــس ســــــوى شــــــاهدا  ، هــــــي علــــــى ثقــــــة بــــــا ن شــــــعب العــــــراق 
الــــذي ماخبــــل يومــــا بتــــضحياته دفاعــــا عــــن قــــضاياه الوطنيــــة واالجتماعيــــة 
وقــــــــــضايا االمــــــــــة لــــــــــن يــــــــــستكني حراكــــــــــه حــــــــــىت حيــــــــــرر ارضــــــــــه مــــــــــن رجــــــــــس 
االحتـــــــــــــالل وخاصـــــــــــــة االيـــــــــــــراين منـــــــــــــه وان اســـــــــــــقاط مايـــــــــــــسمى بالعمليـــــــــــــة 
السياســية كــافراز لالحتــالل ســيكون ســقوطا حتميــا ، الن اســقاط املتبــوع 
سيـــسقط التـــابع ومؤشـــرات هـــذا الـــسقوط كـــان يف املقاطعـــة الـــشعبية ملـــسرحية 
االنتخابـــــــــات  ومـــــــــن مث مـــــــــسرحية توزيـــــــــع املناصـــــــــب يف عمليـــــــــة املحاصـــــــــصة 

 السلطوية.
حتية لالنتفاضة الـشعبية املتواصـلة رغـم مـاتتعرض لـه مـن قمـع وتنكيـل 
، وحتيةلشعب العراق بكل طيفه السياسي املقـاوم لالحتـالل وافرازاتـه 
السياسة وما يسمى بالعملية السياسية ، وحتيـة للقـوى الوطنيـة العراقيـة 
الــــيت طرحــــت وقــــدمت مــــشروعا لالنقــــاذ الــــوطين يعيــــد بنــــاء العــــراق علــــى 
االسس الوطنية والدميوقراطية والتعددية السياسية ويسقط كـل اشـكال 

الوصــــاية الدوليــــة واالقليميــــة علــــى مــــصريه ومقدراتــــه ، ولينتــــصر شــــعب 
العــــــــــــــــراق بكــــــــــــــــل شــــــــــــــــرائحه االجتماعيــــــــــــــــة وفعالياتــــــــــــــــه السياســــــــــــــــية الوطنيــــــــــــــــة 
النتفاضــــــةاجلماهري الــــــيت تــــــصدح حناجرهـــــــا  بالــــــصوت املــــــدوي ضــــــد الظلـــــــم 
االجتمـــاعي واالحتـــالل االيـــراين ، ولتنتـــصر مجـــاهري االمـــة العربيـــة بكـــل 
اقطارهــــــا للحــــــراك الــــــشعيب  املنتفــــــض ضــــــد الفــــــساد واالحتــــــالل الســـــــتعادة 
العــــراق لـــــدوره وموقعـــــه  يف امتـــــه  والـــــذي بـــــدون اســـــتعادة العـــــراق هلـــــذا 

 الدور ستبقى االمة يف حالة انكشاف قومي.
 

حتيــة للــشهداء شــهداء العــراق ، شــهداء مقاومتــه وانتفاضــته ومــا النــصر اال 
 حليف الشعوب املكافحة وشعب العراق منوذجا.

 
 الناطق الرمسي باسم القيادة القومية حلزب البعث العريب االشتراكي

 د. امحد شوتري
 ٢٠١٨/  ٩/  ١٦يف 

 تتمة ترصيح الناطق الرسمي باسم القيادة القومية حلزب البعث العريب االشرتاكي



 

 

”O 

 بيان اجلبهة الوطنية والقومية واالسالمية 
حول العدوان الفاريس السافر عىل جنوب 

 وشامل الوطن 
 

العدوان الفارسي السافر على 
 جنوب ومشال الوطن 
 مدان ومستنكر بقوة

 
 

العـــــــــــدوان الفارســـــــــــي الـــــــــــسافر علـــــــــــى جنـــــــــــوب 
ومشـــــــــال الـــــــــوطن مـــــــــدان ومـــــــــستنكر بقـــــــــوة وال 
يفـــــــت وينـــــــال مـــــــن وحـــــــدتنا الوطنيـــــــة وعزمنـــــــا 

 على الدفاع عن العراق الواحد
 

صــــــــــــفحات الغــــــــــــدر والتــــــــــــدخل والتخريــــــــــــب يف 
جنــــــوب ووســــــط الــــــوطن العراقــــــي ال تنفــــــصل 
مطلقا عن استمرار أوجه العدوان اإليـراين 
املسلح املتكرر على مدن العراق الشمالية، 
عنــــــــــــدما يتــــــــــــم قــــــــــــصف مــــــــــــدن عراقيــــــــــــة آمنــــــــــــة 
لترهيـــــب ســـــكاا بقـــــوة التـــــدخل العـــــسكري، 
وبتكــــــــــــــــــــرار التوغــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــسكري العــــــــــــــــــــدواين 

 اإليراين الفارسي يف مشال العراق.
 

إن مـــــا جيــــــري مـــــن تــــــدخل وختريـــــب إيــــــراين 
فاضــــــــــح جنــــــــــوب ومشــــــــــال العــــــــــراق نــــــــــال مــــــــــن 
حمافظـــــــــــــــــــــــــــــات البـــــــــــــــــــــــــــــصرة وميـــــــــــــــــــــــــــــسان وديـــــــــــــــــــــــــــــاىل 
والــسليمانية ســتبقى أفعــاال ُمداَنــة وُمــسَتنكرة 
حــــــــــسب القــــــــــانون الــــــــــدويل والعالقــــــــــات بــــــــــني 
الـــدول وشـــرائع حـــسن اجلـــوار، فكلهـــا أعمـــال 
عدوانيـــــــــــــــــــة ُمدانـــــــــــــــــــة وُمـــــــــــــــــــستنكرة ومرفوضـــــــــــــــــــة، 
وسيواجهها شعبنا العراقي املوحد بكل حـزم 
وقـــــــوة ، ولـــــــن يـــــــسمح شـــــــعبنا لتلـــــــك األيـــــــادي 

اإليرانيـــــة القـــــذرة ووكالءهـــــا ومليـــــشياا مـــــن 
النيــــــل والتخريــــــب واالبــــــتزاز يف أيــــــة منطقــــــة 
مــن العــراق وســنكون كــشعب موحــد اإلرادة 
والتــصميم صــفا واحــدا ضــد العــدوان اإليــراين 
للــــــدفاع عــــــن كــــــل حمافظــــــة ومدينــــــة ونقطــــــة 

 حدود عراقية مشال الوطن وجنوبه.
 

حتمــــــــــــل األمانــــــــــــة العامــــــــــــة للجبهــــــــــــة الوطنيــــــــــــة 
العراقيــة نظــام املــاليل بطهــران وحتــذره مــن 
مغبـــــة االســــــتمرار يف عدوانــــــه املتكــــــرر علــــــى 
ســــيادة وكرامــــة وأمــــن شــــعب العــــراق ، والــــيت 
جــــــرت يف توقيتــــــات ومواعيــــــد مريبــــــة وحاقــــــدة 
وبتربيرات مرفوضة، غايتهـا الـضغط السياسـي 
واالجتماعي واألمين والعسكري، يف وقت 
جتتمـــــــــع فيـــــــــه كلمـــــــــة الـــــــــشعب العراقـــــــــي علـــــــــى 
إدانـــــــــة كـــــــــل أشـــــــــكال التـــــــــدخل اإليـــــــــراين يف 

 قضايا العراق.
 

تناشــــد اجلبهــــة الوطنيــــة العراقيــــة هيئــــة األمــــم 
املتحـــــــــدة وجملـــــــــس األمـــــــــن واملجتمـــــــــع الـــــــــدويل 
لوضــــــــــــــــع حـــــــــــــــــد للعــــــــــــــــدوان اإليـــــــــــــــــراين املـــــــــــــــــستمر 
وتدخالتــــــــــــــه الــــــــــــــسافرة يف شــــــــــــــؤون العـــــــــــــــراق، 
وُتحمـــــل احلكومـــــة العراقيـــــة العميلـــــة املرتبطـــــة 
حبكومـــــة طهـــــران عـــــن جرميـــــة ســـــكوا عـــــن 
هـــــــذه اجلـــــــرائم وتواطئهـــــــا مـــــــع ممارســـــــات النظــــــــام 

 اإليراين.
 

عاشــــــت وحــــــدة شــــــعبنا العراقــــــي بعربــــــه وكــــــرده 
 وكل قومياته الوطنية املتآخية.

اهلزميـة والعـار جلـرائم النظـام اإليـراين والـسقوط 
 ملخططاته وتآمره السافر على شعب العراق.

 
 

 األمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية
  ٢٠١٨/ أيلول /  ١٣ 

 املجلس السيايس العام ألحرار العراق
بيان إدانة ضد محلة االعتقاالت واالغتياالت 

 يف البرصة
 
 

يف الوقــــــــــت الـــــــــــذي تواصــــــــــل فيـــــــــــه حكومـــــــــــة 
املنطقــــــــــة اخلــــــــــضراء واحزاــــــــــا العميلــــــــــة اذالل 
الــــــــــشعب العراقــــــــــي لــــــــــصاحل املحتــــــــــل االجنــــــــــيب 
االيــــــراين واالمريكــــــي، وبــــــالرغم مــــــن ارتفــــــاع 
اصــــــــــــوات االحتجــــــــــــاج الــــــــــــشعيب ضــــــــــــد طغيــــــــــــان 
منظومـــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــساد الــــــــــــــــــــيت تتحكـــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــأرواح 
ومقــــــدرات الــــــشعب العراقــــــي واحنيازهــــــا التــــــام 
لتحقيـــــــق مـــــــصاحل واهـــــــداف إيـــــــران التوســـــــعية 
والتخريبيــــــــــــة يف العـــــــــــــراق واملنطقـــــــــــــة، اال ان 
ولألســـــــــف الـــــــــشديد جنـــــــــد صـــــــــمت العـــــــــامل إزاء 
حجــــــــم اجلــــــــرائم الــــــــكبري الــــــــيت تنفــــــــذها الــــــــسلطة 

 الفاسدة حبق شعب العراق.
 

ان جــــــرائم هــــــذه الــــــسلطة تتعــــــاظم يومــــــا بعــــــد 
يـــــــــــــــــوم، فـــــــــــــــــسبق وأن دمـــــــــــــــــرت مجيـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــدن 
وحمافظـــــــات العـــــــراق الـــــــيت ثـــــــارت ضـــــــد الظلـــــــم 
والطغيــان، ومارســت شــىت انــواع االضــطهاد 
حبــق ســكاا، بــل ومنعتهــم مــن العــودة اىل 
مـــدم وقـــراهم حلـــد االن بـــالرغم مـــن خـــروج 
داعــــــــــــــش صــــــــــــــنيعة احلكومــــــــــــــة وإيــــــــــــــران ومــــــــــــــن 
ســـاندهم لتحقيـــق هـــذا اهلـــدف الـــذي صـــب 
يف صـــــــــاحل أمريكـــــــــا وإيـــــــــران علـــــــــى حـــــــــد ســـــــــواء 
بــــــدافع االنتقــــــام مــــــن معاقــــــل املقاومــــــة الــــــيت 
ادمــــــــت جنــــــــود االحتــــــــالل واعــــــــادت للعــــــــراق 

 واالمة هيبتها كرامتها.
 

واليوم تعود احلكومـة العميلـة لتمـارس ذات 

االجـــــــرام املنظـــــــم مـــــــع اهـــــــل البـــــــصرة الـــــــصامدة 
الثــــــــــــائرة الــــــــــــيت ازاحــــــــــــت الــــــــــــستار عــــــــــــن وجــــــــــــه 
احلكومـــــة البـــــائس واســـــقطت كـــــل خمططاـــــا، 
وكـــشفت بوضـــوح جـــرائم هـــذه االحـــزاب ومـــن 
يقــف ورائهــا والــيت تــدعي زورا محايــة أحــد 
مكونـــــــــــــــات الـــــــــــــــشعب وحتقيـــــــــــــــق مقولـــــــــــــــة دولـــــــــــــــة 
العــــــــدل، ليــــــــس مــــــــن اجــــــــل الــــــــشعب! بــــــــل 
لتحقيــــق التقــــسيم العرقــــي والطــــائفي خدمــــة 
للمحتـــــل، فحولــــــت ارض العــــــراق املعطــــــاء، 
ارض الــسواد اىل ارض قاحلــه مل جيــد فيهــا 
املــــــواطن حــــــىت مــــــاء الــــــشرب الــــــصاحل، والــــــذي 
تعمــــــــــــدت عــــــــــــصابة املنطقــــــــــــة اخلــــــــــــضراء بعــــــــــــدم 
تـــــــــــــوفريه ألغـــــــــــــىن حمافظـــــــــــــات العـــــــــــــراق وهـــــــــــــي 

 البصرة.
 

ومبتابعـــة حثيثـــة مـــن جلنـــة حقـــوق االنـــسان 
يف املجلـس السياسـي العـام ألحـرار العـراق 
فقـــــــــــد رصـــــــــــدت جـــــــــــرائم عديـــــــــــدة قامـــــــــــت ـــــــــــا 
املليــــــشيات واالجهــــــزة االمنيــــــة منــــــذ انتفاضــــــة 

 اهلنا يف البصرة وحلد االن وكما يلي :
 

اطــالق النــار علــى املتظــاهرين ممــا ادى  *  
شخص، وهذا مـا  ٤٠اىل استشهاد اكثر من 

 مت االعالن عنه .
 

تغييــب عـدد كبــري مــن املتظــاهرين يــصل  *  
شــخص نقلــوا اىل  ٣٠٠العــدد اىل اكــثر مــن 

ســــجون خــــارج املحافظــــة ومل يعــــرف مــــصريهم 
 حلد االن.

 
* وضـــــــــــــــــــــــع املعتقـــــــــــــــــــــــلني يف غـــــــــــــــــــــــرف مغلقـــــــــــــــــــــــة 

 واطالق الغازات اخلانقة عليهم.
 

* تنفيــــــــــذ سلــــــــــسلة مــــــــــن االغتيــــــــــاالت لقــــــــــادة 

التظـــــــــاهرات والناشـــــــــطني يف جمـــــــــال حقـــــــــوق 
االنــسان واخــر جرميــة نفــذت حبــق الــدكتورة 
ســــــــــعاد العلــــــــــي عــــــــــضو منظمــــــــــة الــــــــــود حلقــــــــــوق 
اإلنــــــسان يف البــــــصرة، وكــــــل أصــــــابع االــــــام 

 توجه للسلطة وميليشياا.
 

* االمهـــــــــــــــــال املتعمــــــــــــــــــد حلـــــــــــــــــاالت التــــــــــــــــــسمم يف 
البــــــــــــصرة وظهــــــــــــور اصــــــــــــابات مبــــــــــــرض الكــــــــــــولريا 
والــــــــيت وصــــــــلت اىل مــــــــا يقــــــــارب املئــــــــة الـــــــــف 

 اصابة متفاوتة اخلطورة.
 

ويف الوقـــــــــــــت الـــــــــــــذي يـــــــــــــدين يف املجلـــــــــــــس 
السياســـي العـــام ألحـــرار العـــراق هـــذه اجلرائـــم 
حبــــــق شــــــعب العــــــراق، فأنــــــه حيمــــــل احلكومــــــة 
املـــــــسؤولية الكاملـــــــة عـــــــن ارتكاـــــــا، ونطالـــــــب 
االمــــــم املتحــــــدة ومنظمــــــات حقــــــوق االنـــــــسان 
الدوليــة ودول العـــامل احلـــر للوقـــوف مـــع شـــعب 
العــــــــراق يف حمنتــــــــه، وان تطالــــــــب بـــــــــأطالق 
فــــوري للمعتقــــلني وبيــــان مــــصري املغيبــــني 
منهــــم، كمـــــا يــــدعو املجلـــــس دول العــــامل بعـــــد 
التعامـــــل مــــــع هــــــذه احلكومـــــة الــــــيت متعــــــن يف 
ايـــذاء الـــشعب وحترمـــه مـــن ابـــسط حقوقـــه يف 

 العيش واحلياة احلرة الكرمية.
 

الرمحـــــة لـــــشهداء انتفاضـــــة شـــــعبنا يف البـــــصرة، 
واخلـــــــــــــــــــــزي والعـــــــــــــــــــــار للعمـــــــــــــــــــــالء والفاســـــــــــــــــــــدين 

 واملفسدين.
 
 

 جلنة حقوق االنسان
املكتب التنفيذي للمجلس السياسي 

 العام ألحرار العراق
 ٢٠١٨ايلول  ٢٨

بيان االمانة العامة للمؤمتر الشعبي العريب حــــول 
 انتفــــاضــــة جنــــوب العــــــراق

 
 

انتفاضــــــــــــة شــــــــــــعبنا العراقــــــــــــي يف البــــــــــــصرة رصــــــــــــيد نــــــــــــضايل 
 حترري يضاف لكفاح شعبنا العريب وقضاياه العادلة

 
 

 يا ابناء شعبنا املجاهد يف العراق
 يا ابناء امتنا العربية املاجده

يا احرار وشعوب العـامل املناصـرة للحريـة والـسالم وحقـوق 
 االنسان والكرامة االنسانية..

 
حنييكم يف كل مـواقعكم الطالعكـم علـى بعـض مـن  -

 تفاصيل انتفاضة ابناء الرافدين :
 
هــا هــو شــعب العــراق يعيــش حمنتــه مــرة اخــرى وقــد  ۞

 تكالبت عليه قوى الظالم واخلراب والرجعية.
 
ولكنـــــه يبقـــــى هـــــو العـــــراق شـــــعبا ووطنـــــا وحـــــضارة كمـــــا  ۞

عهدناه وسيبقى راية عربية رياديه شـاخمة خفاقـة ترنـو 
اليها دائما ابـصار ابنـاء امتنـا العربيـة يف ـضته وانتـصاره 

 ومعاناته.
وهــــو العـــــراق الـــــذي ال يـــــصرب علــــى ضـــــيم، طـــــال زمـــــن 

 القهر أم قصر .
 

 أيها االحرار ... ايها الشرفاء...
علــــــى مــــــدى شــــــهر كامــــــل وحــــــىت يومنــــــا هــــــذا مــــــا زالــــــت 
تتــــــــــوارد علينــــــــــا اخبــــــــــار االنتفاضــــــــــة الــــــــــشعبية الباســــــــــلة يف 

 جنوب العراق منطلقة من مدينة البصرة الفيحاء،
وحنـــــــــن والكـــــــــل يـــــــــدرك بيـــــــــقني مـــــــــن اـــــــــا واحـــــــــدة مـــــــــن 

مقــــدمات معــــارك احلريــــة واالنعتــــاق يف العــــراق والوطــــن 
 العريب.

واــا مــشعل عــريب آخــر يتــوهج مــن جديــد علــى طريــق 
احلريــــــــــة والكرامــــــــــة ، حتملــــــــــه ســــــــــواعد فتيــــــــــة مــــــــــن شــــــــــبيبة 

 العراق االشم.
 

فالبــــصرة تثــــور اليــــوم رغــــم كــــل مــــا واجهتــــه مــــن املحــــن، 
هــــذه املدينــــة العربيــــة الــــصابرة علــــى اهــــوال قهــــر وــــب 
وافقـــار وحرمـــان متعمـــد بـــل وخمطـــط لـــه علـــى يـــد الغـــزاة 
االمــــريكيني والبغــــاة الــــصفويني اجلــــدد ، اال اــــا أبــــت اال 
ان تكــــون مــــرة أخــــرة قلعــــة للعروبــــة، وطليعــــة للمــــدن 
العربيـــة املجاهـــده والتواقـــة للحريـــة واالنتـــصار، وهـــا هـــي 
البصرة تنفض عن اهلها وكاهلها أتربة القهر والنسيان 
والتهميـــــــــش والتـــــــــسلط االجنـــــــــيب يف اعـــــــــالن انتفاضـــــــــتها 

 املباركة.
 
البــــــــــــصرة عــــــــــــروس املــــــــــــدن العربيــــــــــــة وحاملــــــــــــة جمدهــــــــــــا  ۞

التــــــــارخيي علــــــــى مـــــــــر احلقــــــــب والعـــــــــصور، وهــــــــي بندقيـــــــــة 
الــــــــــــــــشرق الــــــــــــــــيت قــــــــــــــــدمت للحــــــــــــــــضارة والثقافــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة 
واالنــــــسانيه علــــــى مــــــر العــــــصور كنــــــوزا مثينــــــة مــــــن علــــــوم 

 الثقافة العربية .
 

البــــــــصرة اول مدينــــــــة عربيــــــــة بناهــــــــا املــــــــسلمون يف عهــــــــد 
اخلليفــــــــة عمــــــــر بــــــــن اخلطــــــــاب (رضــــــــي اهللا عنــــــــه)، وهــــــــي 
مدينـــــــــــة اخلليـــــــــــل بـــــــــــن امحـــــــــــد الفراهيـــــــــــدي، واضـــــــــــع ســـــــــــلم 
االوزان الــشعرية العربيــة وواضــع تفاعيــل الــشعر العــريب، 
وهـــــــــــــو صـــــــــــــاحب معجـــــــــــــم الـــــــــــــعني، وهـــــــــــــي مدينـــــــــــــة اجلاحـــــــــــــظ 
ببالغتــــــــــــــــــه وموســــــــــــــــــوعيته، صــــــــــــــــــاحب مؤلفــــــــــــــــــات احليــــــــــــــــــوان 
والبخــــــــــالء وهــــــــــو اول مــــــــــن تــــــــــصدى للــــــــــشعوبية واداــــــــــا 
منهجــــــا وســــــلوكا مرفوضــــــا لــــــدى بعــــــض االعــــــراب، وهــــــي 
الــــيت قــــدمت للعــــامل كبــــري العلمــــاء احلــــسن بــــن اهليثــــم اول 
فيزيــــــــــــائي يف العــــــــــــامل واضــــــــــــع علــــــــــــوم البــــــــــــصريات والفيزيــــــــــــاء 

التجريبيــــة والنظريــــة الدقائقيــــة وصــــانع اول قمــــرة للــــضوء 
يــــــــــسميها العــــــــــامل اليــــــــــوم (كــــــــــامريا)، ويف رحاــــــــــا فــــــــــسر ابــــــــــن 
ســــــريين أحالمنــــــا وتــــــصوف فيهــــــا احلــــــسن البــــــصري ونظــــــم 
الشاعر بدر شاكر الـسياب قـصائده... وهنـاك الـوف غريهـم 
اليتــــــــسع املجــــــــال للتعريــــــــف ــــــــم... وكلهــــــــم مــــــــألوا الدنيــــــــا 

 وأشغلوها، علوما وآدابا وثقافة وفنونا.
 
هــاهي البــصرة، عاصــمة ومدينــة احلــضاره تــستباح يف  ۞

غفلــة مــن الــزمن العــريب الكــسيح، ولكنهــا تبقــى مدينــة 
االنــــــــــــوار واالبــــــــــــصار ، عــــــــــــصية علــــــــــــى موجــــــــــــات الظــــــــــــالم 

 واملوت.
 

اــا البــصره الــيت واجهــت جحافــل الغــزو الربيطــاين قبــل 
َنة وقــــــوف اوىل املقاومــــــات العربيــــــة املنتــــــصرة  قــــــرن، ُمَدشــــــِ
يف ثــــــــــــــــــــــورة العــــــــــــــــــــــشرين ضــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــتعمار اكــــــــــــــــــــــرب واعــــــــــــــــــــــىت 
االمرباطوريـــــات يف العـــــامل آنـــــذاك وهـــــا هـــــي البـــــصرة تعيـــــد 
االعتبــار مــرة اخــرى لثــورة القــرن احلــادي والعــشرين يف 
مقاومة مجاهرييه عربيـة اهلـوى والنـداء والـسواعد، وهـي 
املدينـــــة ألــــــيت أذلـــــت قــــــوات الغـــــزو الربيطــــــاين واالحتــــــالل 

فاذاقـــــــــت خنبتـــــــــه العـــــــــسكرية مـــــــــن  ٢٠٠٣االمريكـــــــــي ربيـــــــــع 
قــــــــــوات املــــــــــاريرت والربيطــــــــــانيني املــــــــــر العلقــــــــــم يف مواجهــــــــــات 
صـــــــــــمود اســـــــــــطورية يف معركـــــــــــة أم قـــــــــــصر ، تلـــــــــــك املعركـــــــــــة 

 البطولية اليت يشهد هلا العامل بكل تقدير وفخر .
 
وألن معــــــــــارك التحريــــــــــر، ال تنفــــــــــصل عــــــــــن معــــــــــارك  ۞

احلقـــــوق والكرامـــــة حليـــــاة الـــــوطن واملـــــواطنني، فـــــان النـــــداء 
يــــــــــــــأيت اليــــــــــــــوم مــــــــــــــن بــــــــــــــصرتنا خاصــــــــــــــة يف زمننــــــــــــــا العــــــــــــــريب 
املــــــــــــــــوحش، عنــــــــــــــــدما تتــــــــــــــــآمر االرادات الدوليــــــــــــــــة الغامشــــــــــــــــة 
لتفـــــــرض علـــــــى شـــــــعب العـــــــراق عامـــــــة، وعلـــــــى البـــــــصرة 
خاصـــة، طغمـــة شـــعوبية شـــاذة، قوامهـــا حفنـــة أشـــرار مـــن 
شـــــذاذ االفـــــاق، زحفـــــوا علـــــى بطـــــوم خلـــــف الـــــدبابات 
االمريكيــــــــــــة، فــــــــــــشكلوا منهــــــــــــم جتمعــــــــــــا خبيثــــــــــــا مــــــــــــن غوغــــــــــــاء 

ومليــــشيات االحــــزاب االســــالموية الطائفيــــة العائــــدة مــــن 
 كهوف الظالم االيرانية من قم وطهران.

اـــــــم ذاـــــــم مـــــــن الـــــــذين طعنـــــــوا يومـــــــًا خاصـــــــرة جيـــــــش  -
متــــــــــسللني مــــــــــن جــــــــــارة  ١٩٩١العــــــــــراق الــــــــــوطين يف اذار 

الـــــــسوء ايـــــــران، وتلطخـــــــت صـــــــفحام املخزيـــــــة يف صـــــــفحة 
اجلـــــــــدد مـــــــــن  -الغـــــــــدر واخليانـــــــــة، وهـــــــــم الغوغـــــــــاء القـــــــــدامى 

الــــذين ينهبــــون البــــصرة بعــــد أن اســــتولوا علــــى ثرواــــا 
وعلــــــــــــــى كـــــــــــــــل شـــــــــــــــئ فيهــــــــــــــا ، حـــــــــــــــارمني ســـــــــــــــكاا مـــــــــــــــن 
مـــــــستلزمات احليـــــــاة، انتقامــــــــا حاقـــــــدا، فحرمــــــــوهم مـــــــن ابــــــــسط 
احلقــــوق مــــن مــــاء وكهربــــاء وفــــرص العمــــل حيــــث جــــرى 
وجيـــــــــــــــري االمهـــــــــــــــال والتخريـــــــــــــــب املتعمـــــــــــــــد الول مدينـــــــــــــــة 
وحاضـــــرة عربيـــــة عريقـــــة ، هـــــؤالء الغربـــــاء وخلفهـــــم ايـــــران 
ســـــــــرقوا وقـــــــــاموا بنهـــــــــب وريـــــــــب منظـــــــــم للمليـــــــــارات مـــــــــن 
ثــــــــروات العــــــــراق وطاقاتــــــــه الــــــــيت تكمــــــــن حتــــــــت ادمي تــــــــراب 

 البصرة الطاهر .
 
لقــــــــــــــــــــد محلتهــــــــــــــــــــم اىل الــــــــــــــــــــسلطه قــــــــــــــــــــوى االحتــــــــــــــــــــالل  ۞

االمريكــــــــي ومحــــــــاهم حليفــــــــه ضــــــــمن موجــــــــة االســــــــتيطان 
الفارســي املتــآمر الغــادر حــىت جعلــوا مــن البــصرة خـــالل 

عاما جمرد ركـام وبقايـا مدينـة تكـاد أن تنـدثر، وحتـول  ١٥
ســــكاا اىل شــــعب مقمـــــوع ُيــــذَّل حـــــىت يف لقمــــة خـــــبزه 
وجغمــــة مائــــه ويف حرمانــــه الكامــــل مــــن حقــــوق العــــالج 
والتعليــــــــــم والعمـــــــــــل ، متتلـــــــــــيء اجــــــــــساد ســـــــــــاكنته ومياهـــــــــــه 
واحيــــــــاء مدنــــــــه البــــــــصرية بنفايــــــــات اليورانيــــــــوم االمريكــــــــي 
املـــــــــــشع ، وتـــــــــــراكم امـــــــــــالح ومعـــــــــــادن التـــــــــــسمم البيـــــــــــئي الـــــــــــيت 
تقذفها احقاد ايران ومن هم وراء احلـدود لـترتفع تراكيزهـا 
العاليــــة يف ميـــــاه شــــط العـــــرب حــــىت باتـــــت البــــصرة جحيمـــــا 
دنيويــــــــا وجممعــــــــا للمــــــــوت ومــــــــقربة مجاعيــــــــة، تكالبــــــــت عليهــــــــا 

 ايادي البؤس والغدر واخليانة من كل صوب وجانب.
 

 ٤تتمة ص



 

 

”P 

 
ولكـــن البـــصرة الـــيت ورثـــت جينـــات عروبتهـــا واصـــالتها وانتمائهـــا ومحلـــت مورثاـــا  ۞

شيم االنسان العريب احلر االيب الصابر والقادر علـى التحمـل اىل حـني النهـوض 
واالنتفـــــــاض كرميـــــــا ثـــــــائرا لعزتـــــــه وكرامتـــــــه الوطنيـــــــة والقوميـــــــة اجلرحيـــــــة، اىل ان جـــــــاء 

حينمــــا بــــدأ حــــراك املطالــــب الــــشعبية املــــشروعة يــــدق بقــــوة  ٢٠١٨الثــــامن مــــن متــــوز 
وعــــزم ابــــواب احلريــــة، جتــــسد يف ــــضة بــــصرة الــــصمود الــــيت واجهــــت بــــشجاعة قــــل 
مثيلهـــا تعـــسف الغـــادرين، وعلـــى مـــدى شـــهر متـــوز وآب كانـــت البـــصرة ُتـــصَّعد يف 
وقفتهــــا وصــــمودها االســــطوري، رافعــــة شــــعارات املطالــــب واحلقــــوق احلياتيــــة وصــــوًال 
اىل رفعهـــــــا الفتـــــــات التحريـــــــر للعـــــــراق ايـــــــضا وعملـــــــت وتعمـــــــل بقـــــــوه علـــــــى تعريـــــــة 

 الفاسدين واسقطت حججهم وكشفت ظالميتهم .
 
البصره هي املدينـة العربيـة احلـرة الـذي كـان ضـادها كاظمـا للغيـظ ، فلـم تـتراجع،  -

قيــد أمنلــة عــن حقــوق مطالبهــا اجلهويــة البــصرية وال عــن ُمُثــل واهــداف الوطنيــة 
العراقية الداعية النقاذ العراق وحتريره، حىت سقط مـن البـصرة وحـدها اىل اآلن 

شــــهيدا وجبــــانبهم مئــــات اجلرحــــى وهنــــاك الــــوف املعتقــــلني واملطــــاردين وعــــشرات  ١٩
االلوف من النـازحني، كمـا اـا اشـعلت هليـب الثـورة مـن جديـد ليمتـد اىل كـل 

 حمافظات العراق الوسطى واجلنوبية وحميط العاصمة بغداد .
 
لقـــــد صـــــمدت البـــــصرة امـــــام قطعـــــان املليـــــشيات املنفلتـــــة، وايتـــــام وجمرمـــــي فيالـــــق  ۞

ايـــران وحـــشدها الـــشعويب، ومليـــشياا املـــسلحة، واوصـــلت صـــوا الثـــائر لكـــل مـــن 

يتابعهــا رغــم احلــصار االعالمــي العــريب والــدويل مــن حوهلــا، وهــي املدينــة العربيــة 
العزيـزه الـيت أذلـت مـرة اخـرى قطعـان واسـلحة اخلونـة الوافـدين مـن خـارج احلـدود 
الــــشرقية، فــــدكت معــــاقلهم وحــــصوم وهــــدمت متــــاريس احلكومــــه الذليلــــه، حــــىت 

مـن ايلـول يف معركـة غـري متكافئـة مـع رمــوز  ٧اقتحمـت اجلمـوع الثـائرة يـوم اجلمعـة 
املكــر والــشرور واخلبــث والتــآمر اجلــامث واملمثــل يف قنــصلية ايــران بالبــصرة، الــيت باتــت 
بأقــــــل مــــــن ســــــاعتني حتــــــت اقــــــدام املنتفــــــضني وأضــــــحت اثــــــرا بعــــــد عــــــني، وهــــــشيما 
فارســــيا، سيــــضرب بــــه املثــــل يف الــــسقوط واهلزميــــة للفــــرس تــــسجل يف الــــسابع مــــن 

بالبصرة ، حيث ارتفع علم العـراق مـرة أخـرى علـى اعلـى سـارية  ٢٠١٨سبتمرب 
بــــصرية مؤشــــرا بــــسقوط علــــم الفــــرس املحتــــلني واىل االبــــد وانــــدحارهم مــــن ربــــوع 

 العراق والبصرة .
 
ان االمانـــــــــــة العامـــــــــــة للمؤمتـــــــــــر الـــــــــــشعب العـــــــــــريب اذ تقـــــــــــف مفتخـــــــــــرة، و مناصـــــــــــرة،  ۞

ومكافحـــــة، مهمـــــا كـــــان الثمـــــن، وتعلـــــن اســـــنادها لثـــــوار العـــــراق ومنتفـــــضي البـــــصرة 
الفيحــــــاء، حيــــــدوها أمــــــل عــــــريب كبــــــري، ان يــــــصمد البــــــصريون ببطــــــوالم املعهــــــوده، 
وكعــــــادم سيــــــشكلون اوىل فيــــــالق احلريــــــة واالنتــــــصار العــــــادة حتريــــــر العــــــراق وبقيــــــة 

 ساحات بلدان امتنا املهضومة يف االحواز وفلسطني وسوريا واليمن وغريها .
 
واالمانـــــــة العامـــــــة للمؤمتـــــــر الـــــــشعيب العـــــــريب تناشـــــــد احـــــــرار االمـــــــة والعـــــــامل لترمجـــــــة  ۞

مـــواقفهم االصـــيلة يف دعـــم احلـــق ، تـــدعوهم اىل دعـــم البـــصرة وتقـــدمي العـــون هلـــا ، 
والعمل على انقاذها ، لكوا باتت مدينة"عربية منكوبة وحمترقة" حيتاج سكنتها 

 كل الدعم االستعجايل الفوري .
ان االمانـــــــــة العامـــــــــة للمؤمتـــــــــر الـــــــــشعيب العـــــــــريب ُتَحمِّـــــــــل حكومـــــــــة حيـــــــــدر العبـــــــــادي 

وســــــلطات طهــــــران وحاضــــــنتها الواليــــــات املتحــــــدة االمريكيــــــة املــــــسؤولية الكاملــــــة مبــــــا 
اصـــيبت بـــه البـــصرة مـــن مأســـاة عنـــدما طاهلـــا احلقـــد والتـــدمري و يناشـــد املؤمتـــر الـــشعيب 
العــــــــــريب العــــــــــامل ان يهــــــــــب حلمايــــــــــة البــــــــــصرة، كحاضــــــــــرة وســــــــــاكنة، مــــــــــن ردود الفعــــــــــل 

 االنتقامية املتوقعة ومحايتها دوليا وعربيا من شرور واحقاد ادوات وعمالء ايران .
 
كمـــــــا يـــــــدعو املؤمتـــــــر الـــــــشعيب العـــــــريب دول العـــــــامل مجيعـــــــا الـــــــيت تـــــــستفيد يوميـــــــا مـــــــن  ۞

مـــاليني االطنـــان املـــصدرة مـــن نفـــط البـــصرة ان تعيـــد هلـــذه املدينـــة حقوقهـــا مـــن 
نـــسبة الـــدخل القومـــي للعـــراق الـــذي يـــذهب اىل جيـــوب اللـــصوص والسماســـرة 
واملرتزقـــة مـــن اعـــراب واعـــاجم ، وعلـــى الـــدول العربيـــة خاصـــة العمـــل جبديـــه مـــن 
اجل الشروع والتنفيذ لربنـامج اسـتعجايل العـادة اعمـار شـامل لبنـاء مدينـة البـصرة 
والتكفـــل حبمايـــة وجودهـــا االنـــساين واملعنـــوي كحاضـــرة تارخييـــة عربيـــة حتتـــاج اليــــوم 
كــل املــساعدة لــصيانة بنيتهـــا التحتيــة واحلفــاظ علــى مـــا تبقــى مــن ثرواــا واثارهـــا، 

 وتطوير طاقاا البشرية والعلمية ملا خيدم العراق واالمة العربية.
 
 املجد للبصره ومناضلوها. -
 واملوت للعمالء واخلونه والسراق والفاسدين. -
اجلنه لشهداء احلريه والتحرير يف البصره وكل ساحات العراق الثائره ضد العسف  -

 والظلم.
 

 االمني العام للمؤمتر الشعيب العريب
 املحامي امحد النجداوي

  ٢٠١٨/ أيلول /  ١٠ 

 تتمة بيان االمانة العامة للمؤمتر الشعبي العريب حول انتفـاضة جنـوب العـراق

 ضميــــرونيــــــــــا  
 صالح املختار 
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 حاجتان اذا نامتا ستتعب يف حياتك احدامها الضمري
 برناردشو 

 
مــا سنناقــشه اليــوم مــشكلة كــل مــن عذبــه خبــث اخــوة 
يوســف (ع) ، وفيهــا جنــد ان مــسالة الــضمري هــي اللغــز 

املـــحري: ايـــن يـــذهب ضـــمري مـــن حيفـــرون الفخـــاخ ويدســـون االلغـــام حتـــت مقاعـــد 
(اخـــــوم) وهـــــم يعلمـــــون اـــــم يقومـــــون بعمـــــل شـــــرير ؟ هـــــل مـــــات ام خـــــدر ؟ 
لنبــــدأ باالســــاطري وقــــصص االديــــان : يقــــال يف االديــــان و االســــاطري ايــــضا بــــان 
اهللا حينما عاقب ادم وانزلـه مـن اجلنـه اىل االرض واجنـب مـن حـواء هابيـل و 
قابيـــــل كـــــان ابليـــــس قـــــد نـــــزل معـــــه اىل االرض واخـــــذ يتـــــدخل يف االجنـــــاب 
البــــشري حيــــث ان كــــل مــــن ينجــــب يقــــوم ابليــــس بــــدس جيناتــــه يف جنينــــه 
فتولـــد اجيـــال مـــن البـــشر تتعـــايش يف داخلهـــا جينـــات رمحانيـــة وجينـــات ابليـــسية 
،وهنا تكمن مصادر ثنائيـه البـشر املتمثلـة بوجـود الـرمحن وابليـس يف ان واحـد 

 داخل اجلنس البشري اي ثنائية اخلري والشر ! 
 

الــــــــصراع بـــــــني نقيــــــــضني داخــــــــل   –العلـــــــوم احلديثــــــــه تؤكـــــــد وجــــــــود هـــــــذه الثنائيــــــــه 
وان كان بطريقة اخرى خصوصا يف نظرية صراع اجلينات ، ناهيك   –االنسان 

عـــــن ان البـــــشرية طـــــوال تارخيهـــــا عاشـــــت هـــــذه الثنائيـــــه وحتملـــــت بـــــسببها الكثـــــري 
مـــــــن االهـــــــوال والكـــــــوارث حيـــــــث ان الـــــــشخص احلامـــــــل هلـــــــا يـــــــستطيع ان يقـــــــدم 
االنطبــــاع ونقيــــضه ملــــن يتعامــــل معهــــم وينجــــح يف خــــداع البعــــض بترســــيخ فكــــره 
انــه طيــب ، مثلمــا يؤكــد انــه شــرير ال يابــه ال بــضمري وال حبقــوق فمــا يريــده فقــط 

 هو حتقيق اهدافه سواء مت ذلك حتت غطاء الطيبه او حتت غطاء الشر.
 

ويف عــــامل ملغــــوم كهــــذا نواجــــه اشــــكاليات معقــــدة ومنهــــا اشــــكالية اننــــا يف حـــــاالت 
كثــــريه نواجــــه انطباعــــات متناقــــضه عــــن شــــخص واحــــد فبعــــض النــــاس يــــصفونه 
بالطيــــب ولكــــن ســــرعان مــــا جتــــد اخــــرين يــــصفونه بانــــه شــــرير وحاقــــد ومتلــــون ! 
كيف حصل هذا التناقض يف تقييم نفس الـشخص؟ وملـاذا نواجـه عـرب التاريـخ 
هــذه الثنائيــه يف شخـــصية بعــض النـــاس؟ هــل االنـــسان بطبيعتــه حيتـــوي يف 
داخلــه حقــا علــى عبــد ابليــس وهــو الــشيطان اىل جانــب عبــد الــرمحن ؟ وهــذه 
الثنائيه تكون كارثيه النتائج حينما يتوىل هؤالء املسؤوليه يف اعلى مـستوياا 

 سواء يف الدول او املصاحل العامه او القوى السياسية.
 
وعندما نصل اىل هذا احلـد يف حتديـد ضـرورة الوصـول اىل نتـائج واجوبـة جنـد  

انفـــــسنا امـــــام مـــــشكله معقـــــدة امسهـــــا مـــــشكلة الـــــضمري حيـــــث اننـــــا نقـــــف امـــــام كيـــــان 
معقـــــد جـــــدا وغامـــــضة بـــــصورة دوخـــــت العلمـــــاء واملفكـــــرين عـــــرب التـــــاريخ! وكمـــــا ان 
العلمــــــاء يواجهــــــون اكتــــــشافات صــــــادمه حينمــــــا يدرســــــون تــــــاريخ الكــــــون وتــــــشكله 
وطبيعتــــه فــــان العلمــــاء والساســــة ورجــــال الــــدين واملــــصلحون يقفــــون عاجزيــــن 
احيانا عن فهـم هـذا اللغـز املـسمى الـضمري !مـا هـو الـضمري ؟ كيـف نـشأ وهـل حقـا 
انه قائد السلوك وحمدده ؟ وكيف يتعامل الـضمري مـع هـذه الثنائيـه املغروسـه يف 
انـــسان واحـــد؟ هـــل هـــو موجـــود حقـــا؟ واذا كـــان اجلـــواب نعـــم فهـــل هـــو موجـــود يف 

 املخلوقات االخرى؟ و اذا كان مسة بشريه فقط فلم خلق البشر هكذا؟ 
 

الــضمري مفهــوم مل يتفــق عليــه حــىت االن بــني كافــه املراجــع الدينيــه و العلميـــه 
واملصلحني واخلرباء ولكن هناك افكار واستنتاجات وعرب تكونت عرب التاريخ مـن 
خــالل التجــارب البــشريه منهــا مفهــوم الــضمري فالــضمري تعريفــا هــو تلــك املنظومــه 

االخالقيه اليت تتحكم يف السلوك البشري فتقرر ما هو خاطئ و ما هـو صـحيح 
او بتعبري اخر متيز بـني الـشر واخلـري فتمنـع االول وتـسمح بالثـاين . ولئـن كـان هـذا 
التعريـــــف ســـــائدا اال ان هنـــــاك اراء اخـــــرى تنفـــــي وجـــــود الـــــضمري اصـــــال وتنـــــسب 
االفعال البشريه اىل قرارات شخـصيه تـايت يف حلظتهـا او كنتيجـه حلـسابات فرديـه 
صـــرفه، ومـــا زاد االضـــطراب يف تعريـــف الـــضمري هـــو انـــه ليـــس مفهومـــا ماديـــا بـــل 

 هو كيان افتراضي من الصعب ملسه باليد او حتديد مكانه بالضبط.
 
خلــــق االنــــسان وهــــو حيمــــل فــــوق كتفيــــه اهــــم كنــــوزه : الــــدماغ ، فهــــذا الكيــــان  

املــــادي الغـــــامض ولـــــد مـــــع االنـــــسان ومـــــع احليوانـــــات واحلـــــشرات وان كـــــان باشـــــكال 
خمتلفـة لكنـه يف االنــسان كـان االكـثر لفتــا للنظـر للـدور الــذي لعبـه يف تــسييد 
االنــــسان علــــى الكــــرة االرضــــية ، واول مــــا مــــيز الــــدماغ البــــشري انــــه مــــادة خــــام 
عنـــــــدما يولـــــــد االنـــــــسان يكـــــــون بغالبيـــــــة خاليـــــــاه نائمـــــــا ! اخلاليـــــــا الدماغيـــــــة تقـــــــدر 

الف مليـار خليـة مل تـستخدم كلهـا بعـد باسـتثناء عـدد قليـل منهـا يكفـي ١٠٠ب
حلفـــــــظ البقـــــــاء وهلـــــــذا مل يظهـــــــر الـــــــذكاء يف فجـــــــر االنـــــــسان وامنـــــــا ظهـــــــرت الغريـــــــزة اوال 
كمحــرك لالنــسان ومقــرر لتــصرفاته ،وتــدرجييا كــان الــدماغ يتفتــح وينمــو ويزيــل 
غطـــاء عـــدم االســـتخدام عـــن عـــدد مـــن خاليـــاه ممـــا اكـــسب االنـــسان املزيـــد مـــن 

 -او اســتيقاظ  –الــذكاء والتقــدم ، وكانــت مــسرية االنــسان اساســا هــي مــسرية ايقــاظ 
خاليــــا الــــدماغ النائمــــة تــــدرجييا حــــىت وصــــل االنــــسان اىل وضــــعه احلــــايل ولكــــن 
اليوجــد مــن جيــزم هــل ان اخلاليــا الدماغيــة اســتيقظت وبــدأت بالعمــل تلقائيــا 

 ام اا اوقظت من طرف ما خارج االنسان .
 

مل يولـــد االنـــسان وهـــو ذكـــي رغـــم انـــه ميلـــك قـــدرات الـــذكاء كامنـــة يف الـــدماغ ، 
ومع استيقاظ اخلاليا واستخدامها كان منـط وعيـه يتـغري فبعـد مرحلـة محايـة الوجـود 
يف عــــامل افــــتراس اجلميــــع ومــــن قبــــل اجلميــــع شــــهد عــــصر االســــتقرار النــــسيب والدة 
وعــــي جديــــد اطلــــق عليــــه الحقــــا اســــم الــــضمري ، وهــــذا الوعــــي متــــيز بانــــه مثــــل 
اجلــرس الــذي يـــدق كلمــا اقــترب االنـــسان مــن خطــأ او خطيئـــة لينبهــه وحيـــذره 
ومل يتبلـــور هـــذا الوعـــي اال عنـــدما جـــرب االنـــسان مـــا عاشـــه االف الـــسنني مـــن 
صــــــــراعات كارثيــــــــة اكتــــــــه كثــــــــريا فتوصــــــــل ملواقــــــــف وثوابــــــــت اخالقيــــــــة ومنطقيــــــــة 
وعمليـــة صـــارت القاســـم القاســـم املـــشترك بـــني جمـــاميع بـــشرية تنظـــم حيـــام اســـتنادا 
ملبـــــدأ احلقـــــوق لكـــــل طـــــرف والـــــيت جيـــــب احترامهـــــا وعـــــدم املـــــس ـــــا ســـــواء كانـــــت 
حقوقــــا ماديــــة او معنويــــة، فكــــان منطقيــــا وطبيعيــــا ان تتحــــول بعــــد تبلورهــــا اىل 
كيان معنوي او افتراضي لكنـه قـائم وفعـال ومؤثـر كجـرس يقـرع لالنـسان كلمـا 
اقترب من خط امحر اعترب مـا بعـده خطـأ او خطيئـة . قبـل الرأمساليـة كـان مفهـوم 

 الضمري نقيا وعفويا وال يتحداه اال منحرف .
فالضمري هنا هو كيان اعتباري وغري مادي انبثق من خاليا ماديـة يف الـدماغ 

وكـــــان يف مراحـــــل احلـــــضارات البـــــشرية االوىل مـــــن  -ال نعلـــــم كيـــــف  -البــــشري 
اهــــــــم ضــــــــوابط الــــــــسلوك ان مل يكــــــــن الــــــــضابط االهــــــــم اطالقــــــــا ، وظهــــــــرت االديــــــــان 
واحلركــــــات االصــــــالحية لتجعــــــل مــــــن الــــــضمري حكمــــــا ومتحكمــــــا يف الفــــــرد واملجتمــــــع 
ومـــن خيـــرج عـــن اوامـــره ونواهيـــه يـــدان بطـــرق خمتلفـــة .وهكـــذا وصـــلت البـــشرية 
اىل مرحلــــة االعــــتراف بوجــــود كيــــان اعتبــــاري افتراضــــي بلغتنــــا الرقميــــة احلاليــــة 
لكنه حاسم القدرة على اصدار االحكام اليت متيز بني الشر واخلـري . ولكـن ومبـا 
ان اخلـــــري والـــــشر يعرفـــــان بـــــصور خمتلفـــــة تبعـــــا لثقافـــــات االمـــــم فـــــان مـــــضمون اخلـــــري 
والشر اختلفا ، ورغم ذلك فان مثـة قاسـم مـشترك ملفهـوم الـضمري قبلـه العـامل كلـه 
تقريبــا يف القــرون املاضــية ومتثــل يف قاعــدة جوهريــة وهــي التمــسك باقــصى مــا 
ميكــن بــان نتــمين للــغري مــا نتمنــاه النفــسنا ، مثــل عــدم قبــول االعتــداء علــى 
الــــــغري والســــــرقتهم ماديــــــا وال الــــــسطو علــــــى حقــــــوقهم االعتباريــــــة كاالســــــبقيات يف 
الـــدور واخلدمـــة وال الغـــدر ـــم ،والتعـــايش بـــسالم معهـــم واحـــترام العهـــد والوعـــد 

 والتمسك بالصدق ورفض الكذب واحترام تقاليد كل امة ...اخل . 
 

قــــــــوانني القــــــــرون املاضــــــــية اشــــــــتقت مــــــــن خالصــــــــات الــــــــضمري تلــــــــك لتنظيــــــــم احليــــــــاة 

البشرية علـى اسـس التعـايش ملنـع كـوارث العـدوان والتجـاوز علـى الـغري والـيت 
شـــهدا الفيـــات مـــا قبـــل التحـــضر حيـــث كـــان االنـــسان يـــستويل بـــالقوة علـــى مـــا 
حيتاجـــــه دون االهتمــــــام حبقــــــوق االخرين.ولوجــــــود امنـــــاط تفــــــكري بــــــسيطة وخاليــــــة 
مـــــن التعقيـــــد والتناقـــــضات الـــــكثرية فـــــان الوضـــــوح كـــــان ســـــائدا والتميـــــيز بـــــني اخلـــــري 
والــــشر كــــان ســــهال وواضــــحا وهــــو ماجعــــل الــــضمري احلــــاكم االعلــــى للبــــشر اال نــــسبة 
قليلـــة منهـــم شـــذت عـــن القاعـــدة وبقيـــت ختـــالف الـــضمري واحكامـــه فكـــان هنـــاك 

 احلرامية واملجرمني والكذابني واملراوغني ...اخل وكانت هذه النسبة مدانة .
 

يف كل انظمة القهر واالستغالل كانت اول دعائم عملها هـي دعامـة تغييـب 
الــضمري فـــالظلم والقهـــر واالســـتغالل اعمـــال مدانــة ومرفوضـــة ضـــمرييا هلـــذا كـــان 
البـــد مـــن وجـــود وســـائل تعطيـــل للـــضمري فكـــان االفـــساد والفـــساد وابـــتزاز احلاجـــة 
وتــضليل النــاس بتــشويه وعيهــم وغــسل ادمغتهــم عــرب االعــالم هــي ابــرز تلــك 
الوســـائل ، ولكـــن الرأمساليـــة جتـــاوزت يف قمعهـــا للـــضمري كافـــة النظـــم الـــسابقة هلـــا 
دون اي شــــك فهــــي نظــــام قــــام اصــــال علــــى الغــــاء الــــضمري جبعــــل االســــتغالل 
البــشع قاعــدا االساســية واحتاجــت الجــل الــسيطرة اىل تــضليل النــاس وكــان 
االعالم واالكادميية وكافة العلوم اليت تكتشف طبيعة االنسان او بعـضها هـي 
اســـلحتها االشـــد فاعليـــة ، هلـــذا اخـــذت ظـــاهرة عـــدم الـــتزام النـــسبة القليلـــة مـــن 
النـــاس باحكـــام الـــضمري تتطـــور حالتهـــا ودورهـــا وتـــزداد نـــسبتها العدديـــة بـــسرعة ومل 
تعــد كتــل كثــرية تــم كثــريا بالــضمري والقــانون واالخــالق ! بــل ان ان الثقافــة 
كلمـــا ازدادت يف ظـــل الرأمساليـــة فتحـــت ابـــواب انكـــار الـــضمري مبحاججـــات فكريـــة 
تقنــــع اصــــحاا بــــان الــــضمري كيــــان افتراضــــي غــــري موجــــود وان االنــــسان يقــــرر مــــا 

 يريد طبقا حلاجته او مصاحله الفردية .
 

مثــــــة مثقــــــف واع وقــــــع حتــــــت تــــــأثريات تفاعــــــل كــــــل امنــــــاط القهــــــر الــــــيت ظهــــــرت يف 
التـــــــاريخ االنــــــــساين وتركــــــــت اثارهــــــــا النفـــــــسية يف النــــــــاس حــــــــىت وان كانــــــــت متــــــــت 
الــسيطرة عليهــا الحقــا او يف وقتهــا لكــن مــا قامــت بــه الرأمساليــة كــان نبــش مقابــر 
الظلــــم الــــيت دفنــــت منــــذ الفيــــات وقــــرون وتركــــت اثــــارا نفــــسية متنحيــــة او ذكريــــات 
تارخييــــــة عنهــــــا فجــــــاءت مظــــــامل الرأمساليــــــة الغربيــــــة واخطرهــــــا جتريــــــد االنــــــسان مــــــن 
انــــسانيته بعــــد ان حــــصل علــــى حقوقــــه بالنــــضال والتــــضيحات فوجــــد انــــه امــــام 
اســتيقاظ كــل انــواع الــشر واخلــداع الــيت نامــت او خــدرت خصوصــا بعــد ان حولــت 

 الرأمسالية االنسان اىل سلعة او روبوت يستغل حىت جتف عظامه وتنخر ! 
 

كقــــــــــوة جبــــــــــارة  -واخــــــــــر اشــــــــــكاله االنترنيــــــــــت   –واســـــــــتخدمت الرأمساليــــــــــة االعــــــــــالم 
الضـــــعاف الـــــضمري او منـــــع جرســـــه مـــــن الـــــرنني للتنبيـــــه وتـــــدريب النـــــاس علـــــى 
التــسابق لفعــل الــشر حتــت غطــاء املــصلحة الفرديــة ! وهكــذا اســتعادت ذاكــرة البــشر 
كـــــل مظـــــامل التـــــاريخ ودجمتهـــــا مبظـــــامل احلاضـــــر لينتـــــج تفاعلهـــــا افكـــــارا متـــــشائمة ســـــادت 
نــــسبة ليــــست بالقليلــــة مــــن النــــاس ودفعتهــــا ملــــا يــــسمى االن بازدواجيــــة املعايــــري 
ليـــــــس بالنـــــــسبة للـــــــدول الـــــــكربى الناهبـــــــة فقـــــــط بـــــــل بالنـــــــسبة لنـــــــاس عاديـــــــني 
اليـــــــستطيعون مقاومـــــــة الوســـــــائل املتطـــــــورة والـــــــيت وصـــــــلت حـــــــدود تـــــــغيري جينـــــــات 

 الناس والتالعب بعقوهلم بطرق جهنمية مل يسبق هلا مثيل . 
 

فتلفيــــق التهــــم والغــــدر مســــات تكــــاثرت كاالرانــــب وكانــــت تــــعبريات عــــن رد فعــــل 
من وقع يف شباك االعالم او املخابرات واختار التكيف مع عامل بال ضمري تتكاثـر 
فيـــــه افـــــاعي الغـــــدر ،ونـــــرى اخـــــوة يوســـــف حيملـــــون خنـــــاجر حـــــسن الـــــصباح وهـــــم 
يـــــــــستعدون للغـــــــــدر بـــــــــاالخ وهـــــــــم خياطبونـــــــــه بعبـــــــــارة (حبيـــــــــب قـــــــــليب ) بـــــــــال تـــــــــردد 
واالبتـــسامة تعلـــو حميـــاهم ! ويف هـــذه اللحظـــة يواجـــه الـــضمري ازمـــة انـــسان يـــزداد 
خبثـــا كلمـــا زادت ثقافتـــه وهـــو مـــا يـــساعده علـــى التربيـــر وحتييـــد الـــضمري ، مـــع ابقـــاء 
الــــصورة اجلميلــــة للــــشخص لطمأنــــة الغــــافلني ، وهنــــا يكمــــن اخلطــــر االكــــرب علــــى 

 البشرية . 
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 البعث ... فكر متجدد أصيل
 وتطور دائم 

 هيثم القحطاين  
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ولد فكر البعـث فكـرا ثوريـا جـذريا وطنيـا ودميقراطيـا واشـتراكيا وقوميـا وانـسانية  
وولــــــد تنظيمــــــه قوميــــــا جتــــــسيدا لفكــــــره القومــــــي احلــــــي ومــــــارس نــــــضاال طويــــــال 
على امتداد اكثر من سبعة عقود من الـزمن وقـد حقـق ثـورة الثـامن مـن 

وثـــــورة الثــــامن مـــــن اذار يف العــــام ذاتـــــه يف ســــوريا والـــــيت  ١٩٦٣شــــباط عــــام 
ارتـــــــــد ـــــــــا املرتـــــــــدون امثـــــــــال املرتـــــــــد املنحـــــــــرف حـــــــــافظ االســـــــــد ورهـــــــــط اخلونـــــــــة 

يف  ١٩٦٣املرتــدين كمــا ارتــد املرتــدون علــى ثــورة الثــامن مــن شــباط عــام 
 ١٩٦٣العـــراق بتنفيـــذهم لـــردة الثـــامن عـــشر مـــن تـــشرين الثـــاين الـــسوداء عـــام 

والــــيت واصــــل الرفــــاق املناضــــلون البعثيــــون ضــــناهلم احلــــازم ضــــدها جماــــني 
حيــــث بلــــغ عــــدد املعتقــــلني البــــعثيني يف  ٥/٩/١٩٦٤-٤عنــــف وقمــــع ليلــــة 

ألـــــــــف معتقـــــــــل بعـــــــــثي واعتقـــــــــال  ١٨الـــــــــسجون واملعتقالـــــــــت ومراكـــــــــز الـــــــــشرطة 
 االالف خالل االيام الالحقة ...

 
وهكــــــــذا واصــــــــل الرفــــــــاق املناضــــــــلون البعثيــــــــون االشــــــــداء البــــــــسالء االصــــــــالء 

 -نــضاهلم امللحمــي حــىت تفجريهــم ثــورة البعــث يف العــراق ثــورة الــسابع عــشر 
الثـــــــالثني مـــــــن متـــــــوز العظيمـــــــة الـــــــيت شـــــــيدت مبنجزاـــــــا العمالقـــــــة القلعـــــــة 
الناهــــــــضة حلركــــــــة الثــــــــورة العربيــــــــة املعاصــــــــرة فكانــــــــت تــــــــصفيتها لكافــــــــة شــــــــبكات 
العمالة والتجسس الصهيونية وحققت االصالح الزراعي اجلذري والثورة 

 ١٩٧٠الزراعيـــــــة يف الريـــــــف واصـــــــدرت بيـــــــان احلـــــــادي عـــــــشر مـــــــن اذار عـــــــام 
الــــذي حقــــق احلــــل الــــسلمي الــــدميقراطي للقــــضية الكرديــــة واحلكــــم الــــذايت 
البنـاء شـعبنا الكـردي وحتققـت عمليـة تنمييـة واسـعة يف منطقـة كردسـتان 
للحكــم الــذايت كمــا اصــدرت الثــورة قــرار تــأميم نفــط العــراق اخلالــد يف االول 

يف مــسرية التنميــة   ووظفــت عائــدات النفــط املاليــة ١٩٧٢مــن حزيــران عــان 
معــسكر اعــداء البعــث والثــورة والعــراق   والبنــاء االشــتراكي الظــافرة ممــا اغــاض

 ١٩٩١واالمـــــــة فـــــــشنوا عـــــــدوانام الغامشـــــــة العـــــــدوان الثـــــــالثني الغاشـــــــم عـــــــام 
وعـــــــدوان احللـــــــف االمريكـــــــي االطلـــــــسي الـــــــصهيوين واحتـــــــالل العـــــــراق يف 

والــذي جاــه جماهــدو البعــث واملقاومــة جماــة جهاديــة حازمــة  ٢٠٠٣العــامل 
وطـــــردوا اللمحتـــــلني االمريكـــــان يف احلـــــادي والثـــــالثني مـــــن كـــــانون االول 

ملحــــــقني بــــــاملحتلني اهلزميــــــة الــــــكربى والــــــذين ســــــلموا العــــــراق  ٢٠١١عــــــام 
لقمــة ســائغة اليــران فكــان االحتــالل االيــراين املقيــت وريــث االحتــالل 

 االمريكي البغيض.
 

ويواصـــــــــــــل اليـــــــــــــوم املناضـــــــــــــلون البعثيـــــــــــــون نـــــــــــــضاهلم ضـــــــــــــد تركـــــــــــــات املحتلـــــــــــــني 
 االمريكان واالحتالل االيراين املقيت ..

 
وقــــد وضــــع الرفيــــق القائــــد املؤســــس امحــــد ميــــشيل عفلــــق اللبنــــات االساســــية 

وذكــرى  ١٩٣٦وثــروة احليــاة عــام ١٩٣٥لفكــر البعــث فكــان عهــد البطولــة عــام 
ومعركــة املــصري الواحــد وكتــاب يف  ١٩٤٣الرســول العــريب حممــد ( ص ) عــام 

سبيل البعث و غريها الكثري وعرب ثـورة البعـث يف العـراق تطـور فكـر البعـث 
تطــــــــــورا ملحوظــــــــــا فكــــــــــان كــــــــــراس ( طريقنــــــــــا خــــــــــاص يف البنــــــــــاء االشــــــــــتراكي ) 
للرفيــــــــــق القائــــــــــد الــــــــــشهيد صــــــــــدام حــــــــــسني رمحــــــــــه اهللا و ( نظــــــــــرة يف الديــــــــــن 
والـــــــــــــتراث ) و ( الدميقراطيـــــــــــــة نظـــــــــــــرة مشوليـــــــــــــة للحيـــــــــــــاة ) و ( الـــــــــــــصيغ اجلديـــــــــــــدة 
للنـــضال الوحـــدوي ) كمـــا تطـــور فكـــر البعـــث بعـــد االحتـــالل عـــرب املـــسامهات 
الفكرية املبدعة واخلالقة للرفيق املجاهد عزة ابراهيم االمـني العـام للحـزب 
امــــني ســــر القطــــر القائــــد االعلــــى للجهــــاد والتحريــــر فكــــان تطويــــر فكــــر البعــــث 
الوحدوي عرب النضال الزالة جتزئة املجزأ وتقسيم املقسم وتطور فكـر البعـث 
الدميثراطيــــــــــــة بطــــــــــــرح املحتــــــــــــوى الثــــــــــــوري للدميقراطيــــــــــــة الــــــــــــشعبية البديــــــــــــل 
الثوري لكل امناط الدميقراطيات املـستوردة املـشوهة املنقولـة نقـال ميكانيكيـا 
ممــــــــــسوخا عــــــــــن التجريــــــــــة الدميقراطيــــــــــة الغربيــــــــــة .... كمــــــــــا تطــــــــــور فكــــــــــر البعــــــــــث 
االشـــــــــــتراكي مــــــــــــن خـــــــــــالل التــــــــــــصدي ملعاجلـــــــــــات فكريــــــــــــة اشـــــــــــتراكية خالقــــــــــــة 
لالســــــتغالل الطبقــــــي اجلديــــــد الــــــذي متخــــــض عــــــن منــــــح مــــــن يــــــسمون بـ 
( النـــــواب ) رواتـــــب خياليـــــة وامتيـــــازات خرافيـــــة ألنفـــــسهم يف حـــــني يرســـــف 
الــــشعب العراقــــي الــــصابر يف معاناتــــه لظروفــــه املعيــــشية القــــاهرة وحرمانــــه مــــن 

 ابسط خدمات املاء والكهرباء ...
 

وهكـــذا يظـــل فكـــر البعـــث فكـــرا ثوريـــُا حيـــا و وطنيـــا ودميقراطيـــا واشـــتراكيا وقوميـــا 
وانـــــسانيا متطـــــورا وســـــتظل نظريـــــة البعـــــث الثوريـــــة تتفاعـــــل تفـــــاعُال حيـــــا مـــــع 
معطيــــــــات املمارســــــــة والتطبيــــــــق واســــــــتخالص االضــــــــافات الفكريــــــــة والنظريــــــــة 
اجلديـــدة املستخلـــصة مـــن مـــعني التطبيـــق لتـــضيء الـــصفحات لالحقـــة مـــن 
مــسرية التطبيــق والــسري قــدما لتحقيــق االهــداف الــستراتيجية الثــالث للبعــث 

 والشعب واالمة يف الوحدة واحلرية واالشتراكية . 

 مربرات إسقاط العملية السياسية يف العراق ...             
 ودور جيش التضليل يف تدمري املجتمع                                                                 

 الدكتور خضري املرشدي 
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ثالثـــــــــــــة حقـــــــــــــائق مهمـــــــــــــة ورئيـــــــــــــسية قامـــــــــــــت عليهـــــــــــــا 
العمليـــــــة السياســـــــية يف العـــــــراق بعـــــــد االحتـــــــالل ، 
وهـــــــــي متثــــــــــل مــــــــــربّرات كافيــــــــــة إلدانتهــــــــــا ومقاومتهــــــــــا 
وتعطــــــي احلــــــق لكــــــل عراقــــــي حــــــر يف العمــــــل مــــــن 
أجــــــــل إســــــــقاطها ومطالبــــــــة املجتمــــــــع الــــــــدويل بــــــــسحب 
االعـــــــــتراف ـــــــــا ، وحماســـــــــبة القـــــــــائمني عليهـــــــــا أمـــــــــام 
املحــــــــاكم املختــــــــصة كمجرمــــــــي حــــــــرب وبتهمــــــــة اخليانــــــــة 

 والفساد وتدمري املجتمع .
 

 املربِّْر األول :
هـــــو هـــــل أن هـــــذه الـــــسلطة الـــــيت ُفرضـــــتْ علـــــى العـــــراقيني بقـــــوة الـــــسالح 
ســـــــــــلطة دميقراطيـــــــــــة فعـــــــــــًال ؟ وهـــــــــــل حقّقـــــــــــت شـــــــــــرطًا واحـــــــــــدًا مـــــــــــن شـــــــــــروط 
الدميقراطيــــة مقارنــــة مــــع مــــاجيري يف معظــــم بلــــدان العــــامل وحــــىت املبتدئــــة 

 منها يف ممارسة الدميقراطية ؟؟
 

إن مــن يتــابع العمليــة السياســية يف العــراق جيــد باالمكــان وصــفها بــشّىت 
االوصـــاف إّال أن تكـــون دميقراطيـــة حـــرة ، أو إـــا تلّبـــي احلـــد األدىن مـــن 
قواعـــــد احلكـــــم الـــــدميقراطي يف العـــــامل ، وذلـــــك طبقـــــًا ملارافقهـــــا مـــــن تـــــضليل 
وتزوير ورشًى وخداع ، وما ختّللها من صفقات ومناورات لـشراء األصـوات 
وتوزيــــــع احلــــــصص وبيــــــع املناصــــــب وشــــــرائها دون خجــــــل أو إعتبــــــار لعــــــرف أو 
نظــــــام أو قــــــانون ، ودون االكــــــتراث لــــــرادع أخالقــــــي ديــــــين أو إجتمــــــاعي أو 

 إنساين .
 
فبإمسهــــــا يعتقــــــل النــــــاس االبريــــــاء ، وخيتطــــــف الــــــصغري والــــــكبري ، وُيْقَتلــــــوا  -

ملجــــرد املطالبـــــة حبقـــــوقهم االساســـــية يف حتقيــــق األمـــــن ، وتـــــوفري مـــــستلزمات 
 العيش كاملاء والكهرباء والصحة والتعليم وفرص العمل .

 
ويف ظّلهــا حتــّول العــراق مــن دولــة مــستقرة ذات مؤســسات ، يــأمن فيهــا  -

املـــــواطن علــــــى نفـــــسه وعرضــــــه ومالـــــه وكرامتــــــه ، ويف مـــــستوى جيــــــد مــــــن 
التعليـــــم والـــــصحة واخلـــــدمات االجتماعيـــــة واالمـــــن الفـــــردي واملجتمعـــــي ... 
اىل ســــاحة مــــن الفوضــــى واالرهــــاب والقتــــل والنهــــب والــــسلب واحلرمــــان 
وانعـــــــــدام االمـــــــــن واخلـــــــــدمات ، وبـــــــــات دولـــــــــة فاشـــــــــلة الحيكمهـــــــــا قـــــــــانون وال 
يــسودها نظــام ، تنتهــك فيهــا األعــراض والقيــم واحلقــوق والكرامــة االنــسانية 
، وتتحكــــــــم فيهــــــــا ميليــــــــشيات إرهابيــــــــة مــــــــسلحة ، وأحــــــــزاب وتيــــــــارات ُعرفــــــــتْ 

 بإرتباطاا االجنبية الغري .
 

ممــــــــــا أدى لظهــــــــــور فئتــــــــــني إرهــــــــــابيتني جمــــــــــرمتني مهــــــــــا الطائفيــــــــــة املتخلفــــــــــة 
املتمّثلــــــة مبيليــــــشيات وعــــــصابات أحــــــزاب الــــــسلطة ، والتنظيمــــــات االرهابيــــــة 

 املجرمة املتمّثلة بداعش والقاعدة .
 

 املربِّْر الثاين :
آفـــــــة الفـــــــساد الـــــــشامل الـــــــيت ُتعـــــــدْ مـــــــن أخطـــــــر األعمـــــــدة الـــــــيت قامـــــــت عليهـــــــا 
الـــــــــسلطة بعـــــــــد االحتـــــــــالل ، وكانـــــــــت نتيجـــــــــة حتميـــــــــة لقـــــــــوانني وسياســـــــــات 
املحتــــــل وســـــــلطاته املتعاقبـــــــة الـــــــيت هّيئـــــــت األرضـــــــية إلنتـــــــشار هـــــــذه اآلفـــــــة 
علـــــــــــى نطـــــــــــاق واســـــــــــع مشلـــــــــــت كافـــــــــــة منظومـــــــــــات املجتمـــــــــــع املاديـــــــــــة واملعنويـــــــــــة 
واالخالقيــة ، وهياكــل الدولــة التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية واألمنيــة 
، وأّدت اىل ابتــــــالع ثــــــروة العــــــراق وتبديــــــدها ، وانتهــــــاك حقــــــوق النــــــاس ، 
وحتطيـــــم أواصــــــر الوحــــــدة واالخــــــّوة واملــــــودة وإنعـــــدام الثقــــــة بــــــني أفــــــراد املجتمــــــع 
وشــــــــّكلتْ األســــــــاس لظهــــــــور املافيــــــــات والعــــــــصابات واملرتزقــــــــة الــــــــذين بــــــــوا 
الــــــــثروات وهّربوهــــــــا بطريقــــــــة ُمنّظمــــــــة خمطــــــــط هلــــــــا بعنايــــــــة إعتمــــــــدت إســــــــلوب 
املـــــــــــــشاريع الومهيـــــــــــــة وغـــــــــــــسيل األمـــــــــــــوال واملـــــــــــــضاربة يف العملـــــــــــــة ، وســـــــــــــرقة 
اإليــــــرادات والــــــضرائب املتحققــــــة مــــــن التجــــــارة العامــــــة . وحبــــــسب مــــــا أعلنتــــــه 
عـــــضوة اللجنـــــة املاليـــــة يف مايـــــسمى جملـــــس النـــــواب ، فقـــــد مت انفـــــاق اكثـــــر 

مليــــــــار دوالر علــــــــى عقــــــــود  ٢٢٠مــــــــن ترليــــــــون دوالر ، وهــــــــدر اكــــــــثر مــــــــن 
مليــــــار دوالر مــــــن خـــــالل عمليــــــة فــــــرق  ٣٢٠ومهيـــــة ، واهــــــدار اكــــــثر مـــــن 

الـــــــــسعرين للـــــــــدينار الـــــــــيت يقـــــــــوم ــــــــــا البنـــــــــك املركـــــــــزي باشـــــــــراف أشــــــــــخاص 
متنفـــــــذين ، كمـــــــا إن األحـــــــزاب واملليـــــــشيات املـــــــسلحة تـــــــشرف علـــــــى ـــــــب 
املليارات من الدوالرات يوميا من خالل بيع النفط املهرب بالتنسيق مع 

٪ مـــــــن هـــــــذه املبـــــــالغ والعائـــــــدات املاليـــــــة مـــــــن ٩٥ايـــــــران واالســـــــتحواذ علـــــــى 
٪ فقــط للخزينــة املركزيــة ٥اجلمــارك واملنافــذ احلدوديــة والرشــاوي ، وتــذهب 

، كـــــل ذلـــــك جيـــــري وفـــــق خمطـــــط دويل مرســـــوم وأمـــــام أنظـــــار العـــــامل ... وقـــــد 
تـــسبّب بإرتفـــاع خـــطري يف معـــدالت الفقـــر واملـــرض واجلـــوع واجلهـــل واالميـــة 
والتخلف ، وإيار األمن واخلدمات ، وتدهور منظومة القيم واالخالق 

 يف املجتمع العراقي وبصورة حمزنة .
 

 املربِّْر الثالث :
يتعـــــــــرض العـــــــــراق اىل خمطـــــــــط خـــــــــطري مـــــــــن التجهيـــــــــل واإلذالل واإلفقـــــــــار 
املــــــــــادي واملعنــــــــــوي والنفــــــــــسي واالخالقــــــــــي والعلمــــــــــي واملعــــــــــريف ، جيــــــــــري 

تنفيـــــذه بطـــــابور مـــــن املـــــزّورين ، وجيـــــش مـــــن املعمـــــّمني بـــــإدارة وإشـــــراف 
( أجهـــــــــزة إســـــــــتخبارية متخصـــــــــصة ) يف غـــــــــسل العقـــــــــول وتـــــــــسميم االفكـــــــــار 
وإســــقاط املجتمعــــات ، وتــــشويه املفــــاهيم والقيــــم الوطنيــــة النبيلــــة الــــيت ترّبــــى 
عليهـــــا النـــــاس ، وغـــــرس بـــــدًال عنهـــــا مفـــــاهيم غريبـــــة منحرفـــــة وشـــــاذة مـــــن 
الـــــــشعوذة والـــــــدجل واخلرافـــــــات والتقليـــــــد واملهادنـــــــة واخلنـــــــوع والطاعـــــــة العميـــــــاء 
لفتــــــــــاوى وخـــــــــــزعبالت وأوهــــــــــام يـــــــــــصدرها بـــــــــــسم الــــــــــدين زورًا حـــــــــــشد ِمـــــــــــن 
اُملـــــــَضلِّلنيْ الهـــــــمَّ هلـــــــم ســـــــوى تـــــــضليل النـــــــاس ومـــــــسخ عقـــــــوهلم وختديرهـــــــم 
وإضــعاف إرادــم وتثبيــط معنويــام ، وزرع اليــأس يف نفوســهم لتــسهيل 
السيطرة عليهم وحتديد توجهام مبـا خيـدم أهـداف اجلهـات واالجهـزة الـيت 
تدير هذا املـشروع اخلبيـث ، حـىت بـات الـكثري مـن النـاس اليـستطيع التمييـز 
بني شـريف ومنحـط ، كـاذب وصـادق ، نزيـه وسـارق ، خملـص وخـائن ، 

 فضيلة ورذيلة ، وبني حق وباطل .
 

ومـــــــن مؤشـــــــرات هـــــــذا املخطـــــــط اآلمث هـــــــي إفـــــــراغ العـــــــراق مـــــــن الشخـــــــصيات 
الوطنيــــــــة والكفــــــــاءات والعلمــــــــاء واملفكــــــــرين واملثقــــــــفني واُالدبــــــــاء واملتعلمــــــــني 
بإســـــلوب القتـــــل أو االختطـــــاف أو االهانـــــة أو التـــــشريد والتهـــــجري أو التـــــسقيط 
واالغتيـــــــــــال املعنــــــــــــوي واالجتمــــــــــــاعي بتــــــــــــشويه الــــــــــــسمعة والــــــــــــسرية الوطنيــــــــــــة 
واالنــــسانية حبمــــالت مقــــصودة مــــن التلفيــــق واالــــام الباطــــل واالكاذيــــب 

 واإلفتراءات ...
 

ومل يقتصر جيش التضليل على أدعياء الدين من املعمـّمني فقـط رغـم 
شراسة فعلهم وقوة تأثريهم على عقول البسطاء ، بـل ضـم كـذلك أسـرابًا 
مـــــــن مايـــــــسمى ( الـــــــذباب االلكـــــــتروين ) الـــــــيت ينحـــــــصر دورهـــــــا يف تزييـــــــف 
احلقـــــــــــــائق وقلـــــــــــــب املفـــــــــــــاهيم وتزويـــــــــــــر املعلومـــــــــــــات وتـــــــــــــشويه االفكـــــــــــــار وتـــــــــــــسقيط 
الشخــــــــصيات والرمــــــــوز الوطنيــــــــة . إن هــــــــذا اجليــــــــش تقــــــــف وراءه مؤســــــــسات 
مـــــــشبوهة بعنـــــــوان منظمـــــــات ( خرييـــــــة ) ، ومرجعيـــــــات ( دينيـــــــة ) يتقدمهـــــــا 
أشخاص غرباء عـن العـراق وأهلـه ينتمـون لـدول أجنبيـة ، مل ُيـسمْع هلـم 
يومـــــــــًا حـــــــــديث أو لقـــــــــاء ، ومل ُيعـــــــــرف هلـــــــــم أصـــــــــل والحـــــــــسب وال نـــــــــسب ، ومل 
يظهـــــــروا يف صـــــــورة أو خطـــــــاب ، ســـــــوى أن كبريهـــــــم تـــــــصدر بإمســـــــه أحكـــــــام 
وفتاوى يف أمور السياسة واحلكم يف بلـد غريـب عنـه وليـس مـن أهلـه ، 

 كالعراق !!!
 

وال حيـــــقُّ لـــــه التـــــدخل يف شـــــؤونه عرفـــــًا وقانونـــــًا . إن هـــــذا الـــــصنم حـــــسب 
ماوصـــــفه أحـــــد أقطـــــاب املؤســـــسة الدينيـــــة ( الـــــشيعية ) ومنّظريهـــــا يف تـــــصريح 
منــــسوب لــــه ، تداولتــــه وســــائل إعــــالم عديــــدة وتناولــــه عــــدد مــــن الكتــــاب 
بـــــالتعليق والـــــشرح والتحليـــــل ... ((( مل َيـــــصدْر لـــــه موقـــــف وطـــــين أو مـــــأثرة 
إميانيــــــــة ُتْثبــــــــتْ إســــــــالمه وتدّينــــــــه وتقــــــــواه وزهــــــــده ، وهــــــــو اآلن يف العقــــــــد 
التاسع من عمره الميلك حبثًا اسـتدالليًا فقهيـًا أو أصـوليًا ، ومل ُيـَصلِّ يومـًا 
باتباعــــه اي صــــالة : يف عيــــد أو مجعــــة أو مجاعــــة أو جنــــازة ، وال يعــــرف لــــه 
نـــسب وال يوجــــد لــــه مــــصدر يف كتــــب النــــّسابة ، ومل يــــصدر حبثــــًا فلكيــــًا وال 
عقائـــديًا وال تارخييـــًا ، وال ميلـــك موقـــف وطـــين شـــريف ضـــد االحتـــالالت 

 اليت مرت على العراق ، كاالحتالل اإليراين واألمريكي أو غريمها .
 

 كما وإنه مل يؤد فريضة حج أو عمرة ...
وقضى عمره صامت ، صمت القبـور واألصـنام عـن جـرائم احلكومـات الـيت 
دمــــرت العــــراق وشــــعبه وبــــت ثرواتــــه ... فلــــم يــــزْرُه إال مبعــــوث أمريكــــا وال 
يقبـــــــــــل زيـــــــــــارة أحـــــــــــد غريهـــــــــــم لتكملـــــــــــة بـــــــــــراجمهم مـــــــــــن خاللـــــــــــه يف ختريـــــــــــب 
العــراق ... وإن أمــوال اُخلمــس الــيت تقــع حتــت تــصرفه ترســل إىل ايــران 
وملــشاريع نــشر التــشّيْع خــارج العــراق ، ومل ينتفــع العراقيــون بــدينار واحــد مــن 

 حصيلة امواله اليت تقدر مبليارات الدوالرات !!!!
 

وإختتم حديثه بالقول ، إعطوين إجنازا وطنيًا واحـدًا هلـذا الـصنم ، أو مـأثرة 
 إميانية تثبت إسالمه وتدّينه وتقواه وزهده ))) !!!

 
وبـالرغم مــن هــذه احلقــائق الــيت تكــشف زيــف املرجعيــة وتعــّري ارتباطاــا 
بـــــــدول معاديـــــــة للعـــــــراق ، الزال َنَفـــــــر مـــــــن النـــــــاس جيـــــــادل ويقـــــــول أّن 
( علــــــي السيــــــستاين ) مرجــــــع ( للــــــشيعة ) يف العــــــامل ومــــــن حّقــــــه أن يفــــــيت 
وحيكـــــــم فيمـــــــا يـــــــراه ، قــــــــد يـــــــصّح هـــــــذا الكـــــــالم عنــــــــدما يـــــــصدر املرجـــــــع أحكامــــــــًا 
وفتــــــاوى يف شـــــــؤون الطائفـــــــة حيثمـــــــا تكـــــــون ، ويف حـــــــدود الفقـــــــه والـــــــشرع 
والـــــــدين فقـــــــط ، وليـــــــس إصـــــــدار االحكـــــــام واالفتـــــــاء للتـــــــدخل يف شـــــــؤون 
العـــراق السياســـية وإدارة احلكـــم فيـــه ، وهـــو البلـــد الـــذي يتمـــيز بتنـــوع ديـــين 
وطــــــائفي وقومــــــي فريــــــد ، األمــــــر الــــــذي أبــــــرز ظــــــاهرة التوظيــــــف السياســــــي 
للــــــدين وصـــــــراع الطوائــــــف ، وتـــــــسّبب يف فتنــــــة طائفيـــــــة كــــــربى كـــــــادت أن 
تــــــــودي بــــــــالعراق حنــــــــو اهلاويــــــــة لــــــــوال وعــــــــي وادراك اخلّيــــــــرين مــــــــن ابنائــــــــه ، 
وعمـــــــق انتمـــــــائهم الـــــــوطين واحلـــــــضاري الـــــــذي أســـــــقط هـــــــذه الفتنـــــــة وفـــــــضح 
رموزهــا ... هــذا اذا ماوضــعت االمــور يف ســياقها العــام دون التركــيز علــى 
مايـــدور حــــول هــــذه الشخــــصية مــــن شــــبهات إبتــــداءًا مــــن دوره املتواطــــيء 
واملتواصــل مــع املحتــلني ، وانتهــاءًا بتأييــد مــشروعهم الفاســد املــّدمر للوطــن 
والـــــــدين واالمـــــــة . وـــــــذا فـــــــإن املرجعيـــــــة وجيـــــــش التـــــــضليل والتجهيـــــــل 
الـــــــذي يـــــــضم طـــــــوابري العمـــــــالء واملـــــــزّورين واملعمـــــــّمني املـــــــزّيفني الطارئـــــــني 
علــــى الــــدين وغريهــــم مــــن الــــذين تــــديرهم املنظمــــات الــــصهيونية الــــسرية 
والعلنيــة ، يتحملـــون مـــسؤولية الكارثـــة الـــيت يتعـــرض هلـــا العـــراق وشـــعبه 
منذ اإلحتـالل وحلـد اآلن ... وإن واحـدة مـن أهـم وسـائل اإلنقـاذ هـي 
فـــضح وإقتـــالع بـــؤر التجـــسس والفـــساد الـــيت تعـــشعش يف أقبيـــة مرتويـــة يف 

 مكان من أرض العراق يعرفه اجلميع .
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 البعث عىل طريق حترير العراق
 األستاذ الدكتور كاظم عبد احلسني عباس  
 أكاديمي عريب من العراق 
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تــــــشكلت عــــــشرات الفــــــصائل (اإلســــــالمية ) ملقاومــــــة االحتــــــالل يف العــــــراق وحــــــصلت كلهــــــا علــــــى دعــــــم 
هائــــل مــــن خــــارج وداخــــل العــــراق وكــــان مــــن بــــني القــــرارات احليويــــة الذكيــــة جــــدا الــــيت اختــــذا قيــــادة 
البعـــــــث وعلـــــــى رأســـــــها الرفيـــــــق القائـــــــد املجاهـــــــد األمـــــــني عـــــــزة إبـــــــراهيم هـــــــو قـــــــرار املوافقـــــــة علـــــــى انـــــــضمام 
البــــــــــعثيني عمومــــــــــا والعــــــــــسكريني بــــــــــشكل خــــــــــاص إىل هــــــــــذه الفــــــــــصائل بــــــــــسبب انعــــــــــدام الــــــــــدعم وانعــــــــــدام 

 اإلمكانيات املالية لفصائل جهاد حزب البعث العريب االشتراكي.
 

ويف هــــذا يقــــول القائــــد األمــــني عــــزة إبــــراهيم للداللــــة علــــى صــــحة القــــرار النــــاتج عــــن معايــــشة امليــــدان 
واالســـــتدالل علـــــى عمـــــق القـــــرار وإجيابيـــــة نتائجـــــه ألنـــــه حـــــصيلة احلـــــضور الفعلـــــي يف ســـــاحة العـــــراق 

 امللتهبة وتفهم معطيات التغيريات املختلفة اليت فرضت حاهلا بعد الغزو : 
 

( فانتــشر اآلالف مــن رجــال التنظيــم العــسكري مــع هــذه الفــصائل ومل خنــسر إال القليــل جــدًا وإمنــا رحبنــا 
 بعض الفصائل بسبب تأثري رفاقنا عليهم فالتحق بالقيادة العليا للجهاد والتحرير عدد كبري منهم ).

 
والالفـت أن مجيـع هـذه الفــصائل اإلسـالمية قـد ذابـت وانتهــى وجودهـا ائيـا ألن هـدفها مل يكــن يف 

 احلقيقة هدف حترير العراق.
 

فقـــــط البعـــــث وفـــــصائله والقليـــــل مـــــن شـــــركائه ظـــــل وســـــيبقى هـــــو حـــــزب املقاومـــــة العراقيـــــة حـــــىت يتحـــــرر 
 العراق.

يقــول الرفيــق القائــد عــزة إبــراهيم يف رســالة مــن رســائله القيمــة يف لفتــة موضــوعية إىل خيــار البعــث 
 الوحيد وهو خيار املقاومة:

 
( فتـــــصوروا كـــــم الـــــذين قتلـــــوا وخطفـــــوا واعتقلـــــوا وهجـــــروا وشـــــردوا مـــــن مناضـــــلي احلـــــزب بـــــدون معركـــــة مـــــع 
العــدو، فهــل يريــد بعــض الرفــاق أن نستــسلم وُنــذبح ــذه الطريقــة وُتقــرأ الفاحتــة علــى احلــزب والــشعب 
والعراق برمته أم املطلـوب واملفـروض فـرض عـني أن نـدافع عـن أنفـسنا وعـن احلـزب والـشعب حـىت لـو 

 بسالح احلجارة كما يفعل شعبنا الفلسطيين البطل ).
 

هــي ظــروف قــاهرة وكارثيــة  ٢٠٠٣إن الظــروف الــيت واجههــا البعــث سياســيا وماديــا ومعنويــا وتنظيميــا بعــد 
غــــــري أن روحــــــه النــــــضالية والتــــــصاق رفاقــــــه ويف مقــــــدمتهم قيادتــــــه الباســــــلة بــــــالواقع ودراســــــتهم امليدانيــــــة 
للمتغيريات املختلفة قـد سـاعدت علـى النهـوض يف زمـن ال يتجـاوز أسـابيع، ومـارس البعـث بقيادتـه 
الثابته اخلبرية كل سبل الكفاح املسلح واملدين الـشعيب مـدركا أن تـرابط املقاومـة املـسلحة بـاحلراك الـشعيب 

 دومنا انفصام أو انفصال هو طريق حترير العراق الذي ال بديل له.
 

إن الركون إىل احلراك الشعيب لوحده هو خيار خاسر، وقد جرب يف الفترة اليت سبقت تسليط داعـش 
املجرمــة وكانــت نتائجــه عظيمــة يف ثــورة مــدننا الباســلة غــري أن احلــزب مل حيــصل مــن تلــك النتــائج شــيئا 
بـــل إن أطرافـــا أخـــرى مـــن االنتهـــازيني والعمـــالء هـــي الـــيت وظفـــت احلـــراك الـــشعيب لـــصاحلها، وهـــذا مـــا 

 يؤكده الرفيق القائد األمني عزة إبراهيم بقوله: 
 

( واعلموا علم اليقني أن احلراك الشعيب الـسلمي ضـد العمليـة السياسـية مهمـا كانـت سـعته وقوتـه لـن 
يـــسقط العمليـــة السياســـية ولـــن حيقـــق أي تـــغيري جـــذري أو مهـــم يف بنيتهـــا وأهـــدافها لـــذلك بالنـــسبة لنـــا 
جيـــب أن يكــــون احلـــراك أداة للتعبئــــة السياســــية والعقائديـــة والكفاحيــــة ألن احلــــراك الـــشعيب كمــــا قلــــت ال 

 يقدم وال يؤخر اجتاه املشروع الصفوي يف العراق ).
 

إن اخليــار الوحيــد أمــام حــزب البعــث العــريب االشــتراكي يف العــراق لكــي يبقــى حــزب الــشعب وتطلعاتــه 
 وآماله يف التحرر واالنعتاق والتقدم هو خيار الكفاح املسلح.

 
فالبعث مـستهدف بالفنـاء سـواء محـل الـسالح أو محـل الرايـة البيـضاء، وفرصـته يف البقـاء هـو محـل الـسالح 
ألن الراية البيضاء لن ترمحه ولـن حتميـه مـن مـشروع اإلبـادة الـيت جـاء ـا الغـزو واالحتـالل والعمليـة 

 السياسية الناجتة عنهما.
 

وتؤكد جتربة احلزب أن ما خسره يف العراق وهو يقاتل أقل بكثري مما خسره يف حقبة التعاطي مع حالة 
مدنيــــة واجتاهــــه للحــــراك الــــشعيب بــــدأ حتــــت الظــــروف الــــضاغطة حلقبــــة داعــــش. وخــــسائر احلــــزب يف حقبــــة 
داعـــش ســـواء يف قيـــادة احلـــزب أو يف كـــوادره وقواعـــده أعظـــم بـــكثري ممـــا ســـبقها حيـــث كـــان احلـــزب وفـــصائله 

 تقاتل.
 

 ويف عبارة حتمل الكثري من الدالالت يقول الرفيق القائد عزة إبراهيم يف إحدى رسائله الكرمية:
 

 ( العراق سيتحرر بالبعث أو بغريه ).
 

وعلــى هــذا فــإن اخلــري كــل اخلــري هــو يف بعــث يــستمر علــى طريــق الكفــاح املــسلح ليــسجل لــه التــاريخ أنــه 
حـــرر الـــوطن وأنـــه ثابـــت علـــى اســـتراتيجية املقاومـــة والنـــضال حيـــث رســـالته بـــدءا وتواصـــال إىل معانقـــة 
اخللــــــود ومــــــن حتريــــــر العــــــراق ســــــتبدأ بــــــديهيا وتلقائيــــــا حقبــــــة توحيــــــد األمــــــة بعــــــد أن يطــــــرد كــــــل مــــــستوطن 

 وغاشم .

 ستقرع أجراس العودة  !!!
 أم صدام العبيدي 
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مل حيـــدث مـــسبقا يف تـــأريخ العـــراق احلـــديث مـــا جيـــري و حيـــدث اآلن .. ولـــو تفكرنـــا قليـــال بـــالعراق   الدولـــة ذات الـــسيادة الـــيت 
ُأعطيــت لألمــة مــن القــوة  الــكثري ، ولكــن مت اســتهدافها واســترتافها مــن قبــل األعــداء والعمــالء واخلونــة بأســوء وأبــشع الطــرق 

 وهذا ما جعلها تصل اىل هذا احلال املأساوي ...
 

حنـــــن نعلـــــم ونـــــدرك جيـــــدا ان اســـــقاط أي نظـــــام  ال يتـــــم  اال بـــــضربة عـــــسكرية ، وان مـــــا يـــــسمى بالنظـــــام احلـــــاكم اآلن لديـــــه 
املعيــــل والقــــوة مــــن الــــذين جــــاؤا بــــه اىل ســــدة احلكــــم والــــيت جتعلــــه يتمــــسك بكرســــي احلكــــم  لنهايــــة جمهولــــة بــــدون أن يفكــــر 

 بالعواقب ...
 
ان حرمـة أرض العــراق العربيــة وقدسـية تراــا جتعــلين أفكـر بــدل املــرة ألـف مــرة بالتــدخل اخلـارجي وعواقبــه ، ولــو عدنــا  

بالتـــأريخ العراقـــي  القـــدمي وأرجعنـــا شـــريط الـــذاكرة لوجـــدنا أن البطـــوالت العربيـــة العراقيـــة هـــي جمـــد نـــصر ال ينتهـــي ، حيـــث 
اســــــتطاع أبنــــــاء هــــــذه األرض املقدســــــة مــــــن رد العــــــدوان وردع القــــــوى اخلارجيــــــة بقــــــوة داخليــــــة وطنيــــــة ، وليــــــس بتدخــــــل 
خــــــارجي ،  ألن القــــــوة اخلارجيــــــة يف ذاك الوقــــــت كانــــــت هــــــي نفــــــسها املحتــــــل الــــــدخيل .. فبالقــــــدرة و االصــــــرار والتحــــــدي 

 حتررت األراضي العراقية من سيطرة  االستعمار ، وسطر أبنائها أروع املالحم البطولية يف اجلهاد والنضال ...
 

وهـا حنـن أمـام اسـتعمار جديـد مـن نوعـه ، اسـتعمار الكــل مـن البعـض وبتفـاقم الوضـع الـداخلي وتـدهور الوضـع علـى مجيــع 
األصـــــعدة ..  فقـــــرر الـــــشعب أن يقـــــود مغـــــامرة عنواـــــا احلريـــــة ومـــــضموا الكرامـــــة ومثنهـــــا أرواح تـــــضحي مـــــن أجـــــل الـــــوطن ، 
وقطرات دم ترتف جتمعت لتصبح سيول من الدماء وعتاد من الـدفعات املعنويـة املتجهـة حنـو مسـاء احلريـة ، ورغمـا عـن أي 
اضــطهاد خــرج الــشعب منــادي يهتــف حبريتــه وبكرامــة عيــشة ليتخلــص مــن العبوديــة  والظلــم  ، ومــن كــل شــيء بــات محــال 

 ثقيل مل يعودوا يطيقوه ...
 

ان اندفاعـة الـشعب أتـت مــن سـابق جتربـة و خــربة بـاجرام مـسبق مـورس ضــدهم ، ولكـن هيهـات حنــن ال نلـدغ مـن اجلحــر 
مــرتني .. لقــد ثــار الــشعب وانتفــض لتجديــد عــصر بــدأ بالــضمور لترويــة فكــر طــائفي عنــصري مقيــت أوشــك علــى االنــدثار 
لتــصحيه ، وماضــي كــاد أن ينــسى ويــصبح تــأريخ .. فهــب الثــوار يف وجــه هــذا االســتعمار ، فواجهــت احلكومــة اللقيطــة الــيت 
جـــــاء ـــــا املـــــستعمر املحتـــــل األحـــــداث بغبـــــاء و ســـــذاجة فبـــــدأت باســـــتنتاجات عكـــــسية ومنافيـــــة للواقـــــع ، وكالعـــــادة بـــــدأت عمليـــــة 
التخـــدير للعقـــول ووصـــف الوعـــود الكاذبـــة ورســـم تعــــديالت أو اصـــالحات ومهيـــة ، وال تعلـــم بـــأن العقـــول تبـــدلت والــــضمائر 

 صحت وان تبعيتها للدول العميلة مل تثمر ...
 

ان قــوة الزعامــة املنفـــردة الــيت استبــسل فيهـــا قتلــة  الـــشعب مبعونــة مــن أعـــوام الفــرس ،  والطريقــة العنيفـــة الــيت واجهـــت 
ـــــــا األحـــــــداث واألســـــــلوب القمعـــــــي الـــــــذي اســـــــتخدمته يف الـــــــسابق مـــــــع املحافظـــــــات الغربيـــــــة املنتفـــــــضة وتـــــــستخدمه اآلن مـــــــع 
حمافظــات اجلنـــوب والفـــرات األوســـط  كانـــت  هــي املـــسري األساســـي للثـــورة ، ومنهـــا اســتقى الثـــوار العزميـــة ، فغبـــاء تلـــك احلكومـــة 
العميلـة املتــسلطة علــى رقـاب الــشعب منــذ مخـسة عــشر عامــا جعـل النــار توقــد وليـس هنالــك مــن يطفيهـا .. فمــن هنــا رص 

 الشعب صفوفه ووحد كلمته ومطالبه اليت كان سقفها اسقاط هذه احلكومة بدون أي مناور ...
 

بـــدأت تـــدخالت خارجيـــة حتـــصل بالـــشأن العراقـــي  الـــداخلي مـــن جديـــد وترســـم مواقـــف ظاهريـــة ، وايـــران كالعـــادة تــــساهم 
بالتمثيـــــل يف مـــــسرحية مملـــــة أبطاهلـــــا قتلـــــة يـــــساعدون النظـــــام بكـــــسب مزيـــــد مـــــن الوقـــــت ليقـــــضي علـــــى الثـــــورة حلفـــــظ أمنهـــــم 
واقفـــال أبـــواب قـــد تفتـــح عليهـــم فمـــن أبـــرز مـــشاهد تلـــك املـــسرحية الغبيـــة هـــم عـــرب اجلنـــسية الـــذين مل حيركـــوا ســـاكن بـــصمتهم 
الرهيــب ، وكثــري مــن املواقــف الــيت ال حتــصى والثمــن يف تلــك املــشاهد الــيت كانــت أقــرب اىل العهــر هــو الــدماء الطــاهرة الــيت 

 ترتف يف كل حلظة ...
 

لقـــــد اعتقـــــل الـــــكثري مـــــن الثـــــوار ، واستـــــشهد الـــــكثري مـــــن األبريـــــاء وبأبـــــشع الطـــــرق ، وشـــــرد الـــــكثري مـــــن أبنـــــاء الـــــوطن و أصـــــبحوا 
الجئــني ، ويتــم األطفــال و ثكلــت األمهــات ، وجــاع الــشعب ، وهنالــك مــن هــم مــصريهم جمهــول ، وهنالــك أحــوال وأحــوال 
ال يعلـــم ـــا اال اهللا منـــذ أن جـــاءت هـــذه الزمـــرة الفاســـدة وتـــسلطت علـــى رقـــاب هـــذا الـــشعب الـــذي بـــات مـــسكينا مبـــساعدة 

 أمريكا ومباركة ايران ...
 

الثـــــورة اآلن قطعـــــت شـــــوطا كبـــــريا و طريقـــــا زيـــــن باملعانـــــاة واألمل و احلرمـــــان .. اال أننـــــا شـــــعب عظيـــــم شـــــعاره املـــــوت وال الـــــذل ، 
 وقناعته الشكوى لغري اهللا مذلة ، وحكمته بات النصر قريب ...

 
رفعـــــت األقـــــالم وجفـــــت الـــــصحف وثبـــــت النـــــصر بـــــاذن اهللا ، واملـــــضي اىل حتقيـــــق مطالبنـــــا هـــــو الوســـــيلة حلاضـــــر عيـــــش كـــــرمي  

ومــستقبل يبنيــه أبنــاء العــراق الغيــارى املخلــصني ، وليــس زعمــاء مــسريون وتبعيــون ألجنــدات خارجيــة .. هــذا هــو الربيــع 
العراقــــي ، فليــــستعد العــــامل أمجــــع حلاضــــر جديــــد بــــأرواح قياديــــة بعقــــول نابغــــة  .. لقــــد قرعــــت  أجــــراس العــــودة فــــاعتلى العظمــــاء 

 وتدىن واحنىن السفهاء .

 انتفاضة البرصة السائرة اىل أمام 
 ابراهيم حسني البرصي 
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انتفض ابناء البصرة االوفياء ذد الواقع اجلائر الذي حييون فيه فتصدوا لعمالء ايـران واحرقـوا القنـصلية االيرانيـة يف البـصرة  

ومقــرات االحــزاب العميلــة اليــران ...وواصــلوا نــضاهلم بوجــه عمليــات القمــع واالعــدامات ضــدهم وقــدموا يف هــذه االنتفاضــة 
شــهيدًا ويواصــلون هــذه االنتفاضــة الباســلة معربيــن عــن معانــام القاســية لظــروفهم املعيــشية وحرماــم  ٥٠الباســلة حــوايل 

مــن ابــسط حقــوقهم ومتطلبــات عيــشهم الكــررمي فهــم حمرومــون مــن املــاء الــصاحل للــشرب فــعربوا عــن غــضبهم اجلمــاهريي الكاســح 
 حبرقهم للقنضلية االيرانية يف البصرة وحرق مقر املحافظة ومقرات االحزاب العميلة اليران ومقرات القائمقامية وغريها ،،

وسيتواصــل الغــضب البــصري االصــيل ويتواصــل مــع انتفاضــة ابنــاء شــعبنا الــكربى يف بقيــة املحافظــات وبغــداد وحــىت اســقاط  
العمليـة السياسـية املخابراتيـة املنهـارة واقامــة حكـم الـشعب الـدميقراطي التعـددي احلــر املـستقل واسـتئناف مـسرية البنـاء الثــوري 

 الشامل يف ميادين احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واالعالميةوالعسكرية والتعبوية والنفسية كافة.



 

 

”S 

انتفاضة اجلامهري يف العراق : عندما تتجدد مفاجآت العروبة لنفسها ومباغتتها 
 ألعدائها

 أنيس اهلاممي / تونس 
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

علينــــا إذا عزمنــــا علــــى تنــــاول الوضــــع يف بــــالد مــــا 
بني النهرين وما استهدفته من جرائم امربيالية 
وحــــشية خمزيــــة طيلــــة حقــــب مــــن الــــزمن، وإذا مــــا 
رمنــــــا تنــــــاول املــــــسألة العراقيــــــة خصوصــــــا منــــــذ قــــــرار 
الغــــزو األمريكــــي واحللــــف الكــــوين الــــشيطاين اآلمث 

، اإلقـــرار منـــذ البـــدء أن ٢٠٠٣املـــشارك فيـــه عـــام 
العـــــراق دولـــــة ونظامـــــا وجيـــــشا وشـــــعبا قـــــد تـــــصدى 

ببطولـــــــــــة نـــــــــــادرة وببـــــــــــسالة فارقـــــــــــة للغـــــــــــزاة وملـــــــــــشروعهم التـــــــــــدمريي العنـــــــــــصري 
 اإلجرامي.

 
ويكفــــــــــي للتــــــــــدليل علــــــــــى ذلــــــــــك التــــــــــذكري حبلقــــــــــات التــــــــــآمر الدوليــــــــــة لــــــــــإلدارة 
األمريكيـة منــذ سـبعينات القــرن العـشرين، والــيت انطلقـت خبطــوات وقــرارات 
وخمططـــات اعتمـــدت علـــى حتـــريض الفـــرس ســـواء يف احلقبـــة الشاهنـــشاهية أو 
مـــا تالهـــا ســـيما منـــذ اســـتالم نظـــام املـــاليل بزعامـــة اخلـــميين للحكـــم، ودفعهـــم 
إلشــغال العــراق بدوامــة مــن الــصراعات املغرضــة واملفتعلــة، ــدف إضــعافه 
وتعويق مسريته يف البناء والتعـمري وإليقـاف اخلطـوات والربامـج العمالقـة الـيت 
كانــــت تربهــــن كــــل يـــــوم خبلــــق نقلــــة عراقيــــة نوعيـــــة شــــاملة قــــدر املراقبـــــون 
ملـــساراا والدارســـون آلفاقهـــا أـــا تـــشكل ديـــدا جـــديا للمـــصاحل االمريياليـــة 
وأن فالحهــا ومــا قــد ينجــر عــن تعميمهــا يف بقيــة األقطــار العربيــة واالقتــداء 

 ا، سيمثل بال أدىن شك قلبا لألوضاع الدولية االمربيالية برمتها.
 

كمـــــــا مل يتوقـــــــف التحـــــــريض علـــــــى اجلانـــــــب الفارســـــــي الـــــــصفوي، بـــــــل مشـــــــل 
شـــرطي االمربياليـــة يف املنطقـــة الكيـــان الـــصهيوين وكـــذلك تركيـــا واملتخاذلـــني 

 من العرب سواء على الصعيد الرمسي أو على املستوى الشعيب.
 

ولعــــل مــــن أهــــم تلــــك اخلطــــوات املتبعــــة الســــتهداف العــــراق احلــــرب العدوانيــــة 
اإليرانيـــة طيلـــة الـــسنوات الثمـــاين مـــن مثانينـــات القـــرن العـــشرين، والعـــدوان 
الـــصهيوين املباشـــر علـــى مفاعـــل أوزيـــراك ( متـــوز )، وحـــرب اخلليـــج ومـــا تبعهـــا 
مــن حــصار كــوين جــائر حــرم فيــه العــراق وشــعبه معــه مــن أبــسط االحتياجــات 

 مث الغزو وما تاله لليوم.
 

ويف ظل استعراض تلـك احللقـات العدوانيـة املتتابعـة، ال بـد مـن االعـتراف 
للشعب العراقي ودولته وقيادته وجيـشه الباسـل بالـصمود والتحـدي، حيـث 
عبـــــــأ العـــــــراق كـــــــل طاقاتـــــــه وحـــــــشدها للتـــــــصدي لأليـــــــادي الغازيـــــــة املعتديـــــــة 
املتغطرســـــة، ودفـــــع مثنـــــا باهـــــضا دفاعـــــا عـــــن وحدتـــــه ومناعتـــــه وســـــيادته وخاصـــــة 
علــــى هويتــــه العربيــــة الراســــخة وكــــذلك كفاحــــا يف ســــبيل جمــــد أمتــــه العربيــــة 

 اليت تكالبت عليها حشود األعداء طيلة القرون اخلمسة األخرية.
 

ويف احلقيقـة، فـإن املقاومـة العراقيـة للغـزو االمربيـايل كانـت أسـرع مقاومــة يف 
التاريخ البشري كله، بل كانت أعظم وأكرب مقاومة، وذلـك ملباشـرا للفعـل 
الكفــــاحي املــــسلح ضــــد الغــــزاة منــــذ اليــــوم األول لالحتــــالل، وكانــــت مقاومــــة 
منظمـــــة متمكنـــــة مـــــن امليـــــدان خبـــــرية بـــــه وعارفـــــة باخلـــــصم وخططـــــه الظـــــاهرة 
واخلفيـــــة، ولكوــــــا تتــــــصدى ألكـــــرب عــــــدوان مــــــن نوعـــــه مل تــــــشهد لــــــه الــــــذاكرة 
اإلنــسانية مثيــال مــن حيــث األدوات والقــدرة التدمرييــة والرهانــات الــيت بــين 
عليهــا ضــرب العــراق، مث واألهــم مــن هــذا كلــه جناحهــا املبهــر يف تقليــم أظافــر 
املحتــــلني بــــان قــــصمت ظهــــر عتــــاة الطغــــاة واضــــطرم لالنــــدحار والفــــرار مــــن 
أرض الرافدين، رغـم التعتيـم اإلعالمـي الرهيـب ورغـم الـشيطنة والتعليـق 
والتلبيـــــس وســـــيل األكاذيـــــب الـــــيت حـــــاول رعـــــاة الغـــــزو تثبيتهـــــا، وأيـــــضا رغــــــم 
االغتياالت الواسعة لعقـول اسـتراتيجية وسـواعد ضـاربة فائقـة األمهيـة مـن 
مؤســـــــسي املقاومـــــــة ومنفـــــــذي برناجمهـــــــا التحـــــــرري الـــــــوطين والقومـــــــي وعلـــــــى 
رأســهم شــهيد احلــج األكــرب صــدام حــسني ورفاقــه وكبــار ضــباط اجليــش العراقــي 

 البطل.
 

إنــــــــه ال منــــــــاص لنــــــــا مــــــــن هــــــــذا املــــــــدخل العــــــــام، رغــــــــم االختــــــــصار فيــــــــه قــــــــدر 
اإلمكان، حىت يكون بوابة التعاطي السليم مع جمريات األمـور يف العـراق، 
وهـــي الـــيت ال ميكـــن تناوهلـــا مطلقـــا إال مـــن زاويتـــني اثنتـــني ال ثالـــث هلمـــا، 
تتمثـــــــل األوىل يف عـــــــدم االعـــــــتراف ائيـــــــا مبـــــــا يـــــــسمى بالعمليـــــــة السياســـــــية 
االحتالليــــــة اجلاسوســــــية املتهالكــــــة وفاقــــــدة الــــــشرعية واملــــــشروعية ألــــــا انبنــــــت 
علـــى باطـــل ومتخـــضت عـــن الغـــزو الغاشـــم، فيمـــا تتمثـــل الثانيـــة يف التمـــسك 
دومــا حبقيقــة كــون العــراق حمتــال احتــالال مزدوجــا أمريكيــا وإيرانيــا وأنــه مــا مــن 
مـــدخل للتعامـــل مـــع هـــذه احلقيقـــة إال مـــن خـــالل بنـــادق املقاومـــة العراقيـــة 
وآفاقهــــــا التحرريــــــة الوطنيــــــة والقوميــــــة واإلنــــــسانية. وبالقــــــدر ذاتــــــه، فــــــإن هلــــــذه 
اإلضـــــــاءة ضـــــــرورة قـــــــصوى لتنـــــــاول مـــــــا تـــــــشهده الـــــــساحة العراقيـــــــة مـــــــن حـــــــراك 

 مجاهريي واسع هذه األيام. 
 

فهـــــا هـــــو العـــــراق اليـــــوم ينتفـــــض جمـــــددا ضـــــد جمـــــاميع العمالـــــة وشـــــراذم العمـــــالء 
واملــــأجورين املــــرتبطني بــــالغزاة واملتمعــــشني مــــن االحتــــالل املركــــب لبــــالد مــــا 
بني النهرين، حيث تعيش البصرة وبقية حمافظات اجلنوب والفـرات األوسـط 

ويف غريهــــا مــــن املــــدن والقــــرى يف مشــــال البــــالد وغرــــا علــــى وقــــع حــــراك 
مجــــــــاهريي حاشـــــــــد مـــــــــا انفـــــــــك يتوســــــــع مـــــــــداه ويـــــــــشتعل أواره ويتـــــــــصاعد نـــــــــسقه، 
لتــــــــــصل اجلمــــــــــاهري الــــــــــساخطة التواقــــــــــة للتــــــــــغيري والــــــــــساعية للتحــــــــــرر واالنعتــــــــــاق 
واملـــــصممة علـــــى إســـــقاط املـــــشهد السياســــــي الكـــــارثي الـــــذي ولـــــد مـــــن رحــــــم 
االحتــــــــالل فــــــــشوه العــــــــراق وأفــــــــسد علــــــــى أهلــــــــه حيــــــــام وأحلــــــــق ــــــــم أضــــــــرارا 
فادحــــــــــة، الليــــــــــل بالنهــــــــــار وحتــــــــــرث آفــــــــــاق البــــــــــالد وختلخــــــــــل أركــــــــــان العمليــــــــــة 
السياســــية امللوثـــــة بــــسرطانات اخليانـــــة املوصــــوفة والـــــسقوط األخالقــــي والفاشـــــية 

 واللصوصية والفساد والطائفية والعمالة واإلرهاب.
 

لقــــــد عــــــربت هــــــذه االنتفاضــــــة الــــــشعبية املباركــــــة علــــــى مــــــدى أصــــــالة شــــــعب 
العــراق، وكــشفت عــن عمــق رصــيده احلــضاري الــضارب يف جــذور التــاريخ، 
ونـــضحت بترســـخ خمـــزون القيـــم واملبـــادئ الـــيت توارثهـــا العراقيـــون منـــذ آالف 
الــــــــسنني، كمــــــــا ترمجــــــــت بوضــــــــوح تــــــــام رفــــــــضهم للــــــــضيم والعــــــــدوان واالضــــــــطهاد 

 وحماوالت احلط من كرامتهم أو املس بعنفوام.
 

 ولكنها..
أن هـــــــــــذه االنتفاضـــــــــــة تكتـــــــــــسي أمهيـــــــــــة فارقـــــــــــة  -حـــــــــــسب تقـــــــــــديرنا  -واألهـــــــــــم 

ومتفـــصلية مبـــساراا كافـــة، وهـــي ترتقـــي بـــال أدىن شـــك ملرتبـــة املفاجـــأة وأي 
 مفاجأة.

 
إن انتفاضــــــة العــــــراق املباركــــــة هلــــــي مفاجــــــأة العروبــــــة اجلديــــــدة لنفــــــسها، وهــــــي 

 وبالقدر نفسه مباغتة ألعداء العراق والعروبة. 
 

وإننا ال نغـايل وال ننـساق وراء العواطـف يف حكمنـا هـذا علـى مـا جيـري يف 
العــراق ومــا تبــشر بــه هــذه األحــداث مــن قطــاف ســريمم مــا مت دميــه علــى 
خمتلــــف الــــصعد، بــــل إننــــا نــــزعم أن ال شــــيء يــــرتبط باالنطباعيــــة واالفتقــــار 
للموضـــوعية كمثـــل إنكـــار ذلـــك التوصـــيف أي اعتبارنـــا انتفاضـــة العـــراق يف 
اجلنـــــوب والفـــــرات األوســـــط وبقيـــــة املحافظـــــات املفاجـــــأة املبهـــــرة للعروبـــــة واملباغتـــــة 
الـــيت تقـــض مـــضاجع معـــسكر الغـــزاة األشـــرار وحلفهـــم الـــشيطاين املجـــرم وتـــسفه 

 أمانيهم وجتهض خمططام الدنيئة املتعجرفة.
 

 هي جتدد مفاجأة العروبة لنفسها إذن، وذلك ألهم األسباب التالية:
 
 متسك العراقيني يف اجلنوب بعروبتهم:  -١

مثلـــت اســـتمرارية الـــشعارات املرفوعـــة مـــن قبـــل املنتفـــضني ومفادهـــا رفـــض 
االحتـــالل وخصوصـــا التواجـــد والنفـــوذ اإليـــرانيني تأكيـــدا صـــرحيا علـــى قناعـــة 
البــــــصراويني وعمــــــوم العــــــراقيني بــــــأن الفــــــرس ليــــــسوا إال عــــــدوا كغريهــــــم مــــــن 
األعـــــــــــداء، وأن خطـــــــــــرهم ال يقـــــــــــل يف مـــــــــــداه وال يف خلفياتـــــــــــه عـــــــــــن بقيــــــــــــة 
األخطار ومصادرها سيما الصهيونية واالمربيالية حيـث يطغـى التمـاهي يف 
الــــــــسلوكيات واخللفيـــــــــات علــــــــى موجهـــــــــات سياســــــــات الفـــــــــرس والقائمــــــــة علـــــــــى 
الثــارات واألحقــاد واالســتعالئية والغطرســة املقــززة واملــد الــشعويب العنــصري. 
ويتـــضح بـــصورة أشـــد جـــالء افتخـــار العـــراقيني بعـــروبتهم مـــن خـــالل اهلتافـــات 

 والالفتات املرفوعة واليت تدين وترفض التنفذ اإليراين يف العراق.
 
 إفشال املخططات الطائفية: -٢

ال خيفــــى علــــى أحــــد أن األمريكــــان وملــــا اضــــطرهم الفعــــل املقــــاوم العبقــــري 
العراقـــــــــي لالنـــــــــدحار، ســـــــــلموا العـــــــــراق لإليـــــــــرانيني بعـــــــــد االتفـــــــــاق والتـــــــــشاور 
والتفــاهم معهــم علــى كــل كبــرية وصــغرية فيمــا خيــص عمليــة ختريــب العــراق، 

 وكانت الطائفية الورقة األهم يف تلك األجندات اخلبيثة.
وإن استهداف مقرات األحزاب السياسية يف كل اجلنوب العراقي والفـرات   

األوســـط وحرقهـــا، ومتزيـــق وحـــرق صـــور الرمـــوز الطائفيـــة وعلـــى رأســـها صـــور 
اخلــــميين واخلــــامنئي والسيــــستاين وغريهــــم، والتــــشبث بــــشعار ( بغــــداد حــــرة حــــرة، 
إيــــران بــــرة بــــرة / البــــصرة حــــرة حــــرة، إيــــران بــــرة بــــرة )، باإلضــــافة الســــتهداف 
القنصلية الفارسية يف عملية نوعية، وغريها من األعمال األخرى، إمنـا 
ينـــدرج ذلـــك مجيعـــا يف دائـــرة إبطـــال مفعـــول املخـــدر الطـــائفي وإحـــراق ورقـــة 
اللعبـــــة الطائفيـــــة ومـــــا تعلـــــق ـــــا مـــــن شـــــحن وحتـــــشيد مـــــذهيب بغيـــــض كـــــان 
اهلـــدف منـــه عـــزل املحافظـــات اجلنوبيـــة عـــن بقيـــة العـــراق وإحلاقهـــا ولـــو مرحليـــا 
بوالية الفقيه للحد الذي اطمأن فيه أرباب مشروع الغزو ووكالؤه الفرس 
وأتبـــــــــاعهم وبيـــــــــادقهم لكـــــــــون الـــــــــشريط الـــــــــشرقي بـــــــــات حمافظـــــــــة فارســـــــــية إيرانيـــــــــة 

 خالصة.
 
 إجهاض خمطط تقسيم العراق: -٣

تـــشكل انتفاضـــة البـــصرة واملحافظـــات اجلنوبيـــة والفـــرات األوســـط عمومـــا، تأكيـــدا 
 جديدا على رفض العراقيني القاطع ملخطط التقسيم.

 
وبنـــــاء علـــــى إســـــقاط الرهـــــان الطـــــائفي، يـــــصطدم املـــــشروع األمريكـــــي اهلـــــادف 
لتقـــــسيم العـــــراق ومـــــن خاللـــــه تقـــــسيم بقيـــــة األقطـــــار العربيـــــة حبـــــاجز ال ميكـــــن 
جتـــاوزه، وبالتـــايل ميـــىن حلـــف الغـــزاة األشـــرار خبـــسارة فادحـــة جديـــدة وبفـــشل 

 ذريع ألحد أهم غاياته.
 

فافتعـــــــال الـــــــصراع الطـــــــائفي وحتقيقـــــــه علـــــــى األرض، كـــــــان املـــــــراد منـــــــه نـــــــشر 
الــــفنت وخلــــق حالــــة مــــن االحــــتراب الــــداخلي يــــذهب مــــا تبقــــى للعراقيــــني 
مـــــن قــــــوة، وميــــــزق النــــــسيج املجتمعــــــي فيــــــصاب بــــــاالهتراء والتآكــــــل، مــــــا يــــــسمح 
 باملرور لفصل العراقيني وتشظيتهم على أسس مذهبية وعرقية مغلوطة.

وبــــــاحتراق تلــــــك الورقــــــة، يــــــدق إســــــفني شــــــديد األذى وغــــــري قابــــــل للقفــــــز 
عليـــــــه يف إســـــــفني مـــــــشروع الغـــــــزاة ويغـــــــرس خمـــــــرزا موجعـــــــا يف خاصـــــــرة عمـــــــالء 

 االحتالل املركب وعمليتهم السياسية املتردية واملعزولة.
 
 املد التضامين بني أبناء العراق: -٤

اختـــــارت حكومـــــة اجلواســـــيس والعمـــــالء معاقبـــــة البـــــصرة وأهلهـــــا عـــــرب االنتقـــــام 
منهــم مــن خــالل قمعهــم والتنكيــل ــم وســيما إحلــاق أضــرار جــسيمة بــالثروة 

 املائية واليت خلفت حاالت تسمم واسعة ضربت أعدادا كبرية من السكان.
 

وأمــــــام عــــــدم صــــــلوحية ميــــــاه البــــــصرة، ســــــري العراقيــــــون يف حمافظــــــات الــــــشمال 
وغــرب العــراق قوافــل امليــاه جابــت مــدن البلــد بــالعرض والطــول، وتداعــى 
العراقيــــون لنجــــدة إخــــوام ولتــــدعيم صــــمودهم وهبتهــــم الــــشعبية اهلــــادرة ضــــد 

 طغمة العمالء والفاسدين.
 

وإن التــــــــضامن الواســــــــع بــــــــني العــــــــراقيني قــــــــد أســــــــقط املخططــــــــات الــــــــيت كانـــــــــت 
 دف لعزل سكان املناطق وافتعال التفرقة بينهم.

 
ولقـــد شـــكلت هـــذه البـــادرة املـــعربة عـــن تـــآزر العـــراقيني وعـــن مـــدى وعيهـــم 
بـــــــــضرورة التمـــــــــسك بالوحـــــــــدة الوطنيـــــــــة وهـــــــــي بوابـــــــــة الوحـــــــــدة القوميـــــــــة خيـــــــــارا 
استراتيجيا ال تنازل عنه وال مهادنة فيه واستعدادهم لبذل كل ما لديهـم 

 يف سبيلها.
 

وهكـــــذا فـــــشلت حمـــــاوالت التقـــــسيم هنـــــا أيـــــضا ال علـــــى مـــــستوى جغـــــرايف بــــــل 
 على مستوى شعيب مجاهريي.

 
إنــه ومــن خــالل مــا تقــدم، نستــشف أن هبــة أهــل اجلنــوب والــيت انطلقــت 
مـــــــن البـــــــصرة وال زالـــــــت مـــــــشتعلة ومتواصـــــــلة بـــــــزخم أكـــــــرب، إمنـــــــا هـــــــي انقـــــــالب 
شــــــــامل ومفــــــــصلي طــــــــال أوجــــــــه احليــــــــاة العراقيــــــــة، وضــــــــربت مــــــــشروع الغــــــــزو يف 

 مقتل، كما اقتلعت جذور الطائفية وأبطلت مفعوهلا.
 

وإنــــه ال جيــــب التغاضــــي علــــى عــــدد مــــن احلقــــائق املرتبطــــة بانتفاضــــة العــــراق 
 املباركة، واليت مهدت هلا وارتبطت ا ارتباطا جدليا وسببيا يف آن.

 
فهبــة البــصرة واجلنــوب العراقــي، تــأيت بعــد عــدد مــن الــضربات القاصــمة الــيت 
تلقتها العملية السياسية االحتاللية والـيت اتـسمت باملراكمـة والتركـيز والدقـة 
والشدة معا، ولعل من أبرز تلك احلقائق هي أن ما جيري اليوم يتناغم مع 
األحـــــداث الـــــسابقة وخاصـــــة الفـــــصل النـــــضايل الـــــشعيب اخلـــــالق مـــــن خـــــالل 
مقاطعة مهزلة االنتخابات وما خلفته من إربـاك وارتبـاك كبرييـن وحـرج أكـرب 
ليـــــس عنـــــد طغمـــــة اجلواســـــيس وإمنـــــا عنـــــد خمططـــــي ورعـــــاة ومنفـــــذي مـــــشروع 
الغــــــزو االمربيـــــــايل بقيـــــــادة أمريكــــــا وبتحـــــــالف كـــــــوين ظــــــامل وكـــــــذلك لـــــــدى وكـــــــالء 

 األمريكان وهم حصرا ماليل طهران.
 

وإن تــــداعيات أحــــداث العــــراق وانتفاضــــته املباركــــة، بــــدأت تــــؤيت أكلهــــا ســــواء 
يف العـــــراق أو خارجـــــه، ومـــــن أهـــــم مآالـــــا املنظـــــورة إســـــقاط نظـــــام املحاصـــــصة 
الطائفيـــــــة والتعجيـــــــل باســـــــتعادة العـــــــراق احلـــــــر العـــــــريب الواحـــــــد املوحـــــــد، كمـــــــا أن 
انعكاســــــــاا علــــــــى الــــــــداخل اإليــــــــراين بائنــــــــة ال حتتــــــــاج تفــــــــسريا وال استعراضــــــــا، 
ويكفــــــــــــي للغــــــــــــرض الوقــــــــــــوف علــــــــــــى ختبــــــــــــط نظــــــــــــام املــــــــــــاليل وخمــــــــــــانق أزمتـــــــــــــه 
االقتصادية اليت ال تأيت فقـط بـسبب العقوبـات األمريكيـة بـل إمنـا هـي أيـضا 

 بفعل ارتدادات هذا الزلزال العراقي املبشر بغد مشرق وال ريب.
 

أفــــــال حيــــــق لنــــــا إذن بنــــــاء علــــــى مــــــا تقــــــدم، أن حنكــــــم علــــــى هبــــــة العراقيــــــني 
الغيــارى يف اجلنــوب والفــرات األوســط وانتفاضــتهم الواعــدة بأــا جتــدد مفاجـــأة 

 العروبة لنفسها ومباغتة أعدائها؟
 

 أليست هبة العراقيني مماثلة للثورة اجلزائرية اخلالدة؟
 

أمل تنـــــــدلع هـــــــذه االنتفاضـــــــة يف منـــــــاطق ســـــــوق الغـــــــرب والفـــــــرس لفريـــــــة أـــــــا 
مناطق ملحقة أو تابعة للوصـاية اإليرانيـة باسـتغالل املـذهب ( بـالرغم مـن 
املغالطات الكربى فيه )، كما اندلعت ثـورة املليـون ونـصف شـهيد بعـد أكثـر 
من قرن من احتالل فرنسا الغاشم للجزائر للحد الـذي حـسب طغـاة فرنـسا 

 أن اجلزائر غدت حمافظة فرنسية وال ريب؟
 

لنبـــــارك ثـــــورة العـــــراق ونـــــضال أبنائـــــه الغيـــــارى، ولنحتـــــضن فعلهـــــم املبـــــدع، 
 ولنحيي خنوم وصحوم وهي اليت مل نشك يوما يف تفجرها!!

 
ولنحـــيي املقاومـــة العراقيـــة الباســـلة، ولنـــشدد إزرهـــا مبختلـــف أشـــكال الدعـــم 

 واإلسناد، شعبيا ورمسيا، بالقلم والسالح!!
 

 حتية العز والفخار لشعب العراق الصابر املرابط املنتفض..
 

واخلـــزي والعـــار لكـــل مـــن استـــسلم واخنـــرط يف مـــشروع الغـــزو االمرييـــايل بقيـــادة 
 أمريكا وحلفها املجرم!!



 

 

”T 

 انا اخو هدلة .. ونعم وثالث انعام 
 د. حارث احلارثي 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ان قــــــــــــصص البطــــــــــــوالت النــــــــــــادرة واملواقــــــــــــف املــــــــــــشهودة واملتمــــــــــــيزة 
اليقدموا عليها اال الرجال الرجال .. وهم ـذه املواقـف يثبتـوا 
للجميـــع ان احلـــسم والثوريـــة والـــصرامة واجلـــرأة التقـــف حجـــر عـــثرة 
امامهـــــــا احلـــــــاالت االنـــــــسانية للقائـــــــد الرمـــــــز صـــــــدام حـــــــسني بقيادتـــــــه 
البارعـــــة ورفاقـــــه بقيـــــادة احلـــــزب .. هـــــذه الواقعـــــة الفريـــــدة واجلريئـــــة 
الـــيت حتمـــل بـــني طياـــا معـــاين العـــزة والكرامـــة وحـــسن التـــصرف 
باملواقف الصعبة واجلريئة عندما يكون القائد امام حالة انـسانية 
واليـــــستطيع ان يتخطاهـــــا ويتخـــــذ هـــــذا القـــــرار املتفـــــرد واملتمـــــيز مـــــن 
قبل رفيق درب القائد صدام حسني الرفيق عدنان خـري اهللا 

 وينفذ مامتليه عليه غريته وشهامته اليعربية االصيلة ..
 

وهــــــذه الواقعــــــة احلقيقيــــــة بكــــــل معانيهــــــا وتفاصــــــيلها والــــــيت ترويهــــــا 
املناضـــــلة رغـــــد صـــــدام حـــــسني . بكـــــل فخـــــر وصـــــدق واعـــــتزاز .. 

 حيث تقول : 
 

دخلت امرأة مشرية اىل جملس الشيخ حمـسن العجيـل وهـي يف 
حالــــة مـــــن اهلـــــسترية وتنتخــــي بـــــه .. فنهـــــض مــــن مكانـــــه وقـــــال 
( ابــــشري وصــــليت .. وصــــليت ) .. قالــــت : ابــــين الوحيــــد حمكــــوم 
عليــــه باالعــــدام بــــسب عــــدم التحاقــــه بوحدتــــه يف اجلبهــــة وغــــدا 
موعـــد تنفيـــذ حكـــم االعـــدام يف ســـجن ابـــو غريـــب .. فقـــال هلـــا : 
الاظـــــــــن بوســـــــــعي فعـــــــــل شـــــــــيء لـــــــــضيق الوقـــــــــت وكـــــــــان الوقــــــــــت 
ظهــرا .. فاخرجــت كيــسا مــن جيبهــا والقتــه امامــه .. قــال ماهــذا ؟ 
قالــــــــــت: افتــــــــــح وســــــــــتجد اجلــــــــــواب !! .. ففتــــــــــح الكيــــــــــس ووجــــــــــد بــــــــــه 
جــديلتها مــع قليــل مــن الرمــاد .. فــاهتز الــشيخ حمــسن وتــغري لــون 
وجهــــــــــه وخــــــــــرج مــــــــــسرعا وتوجــــــــــه اىل بغــــــــــداد فوصــــــــــل بعــــــــــد صــــــــــالة 
العـــــــــــــشاء .. اتـــــــــــــصل بـــــــــــــاملرحوم عـــــــــــــدنان خـــــــــــــري اهللا وزيـــــــــــــر الـــــــــــــدفاع 
العراقــــــي .. مــــــاهي االســــــاعة واذا توقــــــف موكــــــب مــــــن الــــــسيارات 
املارســـــــــيدس امـــــــــام مـــــــــرتل الـــــــــشيخ حمـــــــــسن واذا بـــــــــه وزيـــــــــر الـــــــــدفاع 
العراقـــي عـــدنان خـــري اهللا طلفـــاح حيـــضر فاســـتقبله الـــشيخ حمـــسن 
ودخـــــــال اىل املجلـــــــس .. وبعـــــــد دقـــــــائق خـــــــرج االثنـــــــان مـــــــسرعني 
وركبــــا ســــيارة الــــسيد عــــدنان وانطلقــــا باجتــــاه ســــجن ابــــو غريــــب .. 
ودخــــــــــال اىل غرفــــــــــة مــــــــــدير الــــــــــسجن وطلبــــــــــا منــــــــــه احــــــــــضار الــــــــــشاب 
الـــشمري .. وبعـــد ان حـــضر ووقـــف امـــامهم قـــال الـــسيد عـــدنان 
خـــري اهللا ( روح اركـــب بـــسياريت ) فلـــم يـــصدق الـــشاب مـــا مســـع .. 
فقال له ابين اركب بالسيارة !!.. فارتعد مدير السجن وقـال : 
ســــــيدي وانــــــا بعــــــد راح اركــــــب معكــــــم الين راح انعــــــدم مكانــــــه .. 
فـــــــضحك الـــــــسيد عـــــــدنان خـــــــري اهللا وعـــــــاد هـــــــو والـــــــشيخ حمـــــــسن اىل 
البيــــت .. وبعــــد وصــــوهلم اتــــصل الــــسيد عــــدنان بالــــسيد الرئيــــس 
القائـــد صـــدام حـــسني واخـــربه قـــصة (الـــشمرية ) مـــع الـــشيخ حمـــسن 

 ومافعلوه هو والشيخ حمسن مع الشاب .. 
 

هنــا اريــد ان اعــرج علــى املوقــف االنــساين الــكبري للقائــد صــدام 
حـــــــسني والرفيـــــــق عـــــــدنان الـــــــذي اختـــــــذه وبـــــــشكل ســـــــريع لكـــــــون 
املوقـــف اليتحمـــل اكـــثر مـــن هـــذا .. لقـــد حتمـــل املـــسؤولية كـــاي 
رفيـــــــــق مناضـــــــــل شـــــــــجاع واطلـــــــــق ســـــــــراح هـــــــــذا الـــــــــسجني املحكـــــــــوم 
باالعـــــدام .. اميانـــــا مـــــن الرفيـــــق عـــــدنان ان قلـــــب القائـــــد الكبـــــري 
اليقـــف عنـــد حـــدود هـــذه القـــضية .. حيـــث كـــان اجلـــواب الـــشايف 
واملتـــــوازن لرفيـــــق الـــــشهيد يف حينهـــــا عنـــــدما ســـــأل : ايـــــن مديـــــر 
الــــــــسجن ؟ .. قــــــــال الرفيــــــــق عــــــــدنان : جبــــــــانيب .. قــــــــال اعطــــــــين 
ايــــاه .. فقــــال الــــسيد عــــدنان ملــــدير الــــسجن ومــــد لــــه الــــسماعة .. 
الــــــرئيس يريــــــدك .. فــــــارجتف الرجــــــل مــــــن اخلــــــوف وقــــــال : نعــــــم 
ســـــــيدي .. فقـــــــال لـــــــه القائـــــــد : كـــــــم عـــــــدد املحكـــــــومني باالعـــــــدام 

.. قـــــال : قـــــل  ٤٠٠بنفـــــس حالـــــة الـــــشمري .. قـــــال : ســـــيدي 
 ٤٠٠لعـــــدنان وحمـــــسن اذا هـــــم اثنينهـــــم طلعـــــوا واحـــــد انـــــا اطلـــــع ال 

 كلهم وانا اخو هدلة .. 
 

هنـــا تتجلـــى حكمـــة القائـــد وانـــسانيته وموقفـــه الـــشجاع وتفهمـــه ملـــا 
كـــان يبحـــث عنـــه الرفيـــق عـــدنان والـــشيخ حمـــسن تنفيـــذا لطلـــب 
الــــــــــــــشمرية العراقيــــــــــــــة االصــــــــــــــيلة .. وكيــــــــــــــف ان النخــــــــــــــوة العراقيــــــــــــــة 
الصميمية جتسدت لدى العراقيني قيادتنا وشعبا وابنـاء عـشائر .. 
وهلــذا محــل العــراقيني والعــرب حــب الرفيــق القائــد صــدام حــسني 

العــــــــراقيني والعــــــــرب حــــــــب يف قلــــــــوم ســــــــابقا واىل يومنــــــــا هــــــــذا . 
 .  الرفيق القائد صدام حسني يف قلوم سابقا واىل يومنا هذا

 املثقفات العراقيات واملثقفون العراقيون يؤازرون املجاهدون يف سوح اجلهاد
 سمية االنصاري 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
يواصـلون عطائهـم ات املثقفون العراقيون واملثقفـات العراقيـات مـن الكتـاب واالدبـاء والـصحفني واملثقـفيني والكاتبـات واالديبـات والـصحفيات واملثقفـات والفنانـ

 عب واالمة .،لشعالثقايف الفين الثر والغزير يف سوح العطاء والنضال والكفاح واجلهاد فدية ملبادئ البعث السامية وفكره النري وفدية للمصاحل العليا ل
 

اء فــسالت لفــدوهكــذا يــؤازر املثقفــون ابنــاء شــعبهم املغــوار مــن املناضــلني املــضحني املكــافحني املجاهــدين يف ســوح الوغــى ســوح الــشرف والتــضحية واجلهــاد و ا
ئهم ي لوحـة مسادمائهم ودمائهن غزيرة مع اضقائهم العراقيني يف سوح الشرف واجلهاد والفداء والكرامة الوطنية والقومية غري هيابني وال وجلني فوضعت ا

راكي شــتالـشرف الـكربى للعـراقيني املجاهـدين االبـرار الــذين ضـحوا بالغـال والـرخيض والنفـس والنفيـس فديــة لفكـر البعـث النـري الـوطين والـدميقراطي اال
عــث والــشعب للباالنــساين ومبــادئ البعــث الــسامية ورســالته االنــسانية اخلالــدة والــسري قــدمًا اىل امــام علــى طريــق حتقيــق االهــداف التارخييــة الــكربى الثــالث 

 واالمة االهداف السامية يف الوحدة واحلرية واالشتراكية .

 امسيــــــــــــــــــة 
 ثائر العبد اهللا
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مكتـب ة ويف امسية مجيلة جرى خالهلا زيارة احـد احلجـاج العائـدين مـن الـديار املقدسـة واجتمـع فيهـا عـدد مـن مناضـلي احلـزب مـن تنظيمـات بغـداد الرصـاف
لـــشهيد د االثقافـــة واالعـــالم وبعـــد االســـتماع مـــن احلـــاج ملـــشاعر الـــشعب الـــسعودي جتـــاه العـــراق والعـــراقيني واســـتذكارهم بـــشكل مـــستمر لـــشجاعة واخـــالص القائـــ
لقـة ت حصدام حسني رمحه اهللا للعـراق واألمـة العربيـة واالسـالمية جـرت مناقـشات عامـة للوضـع السياسـي يف العـراق والـوطن العـريب والعـامل بعـدها نظمـ

اليت فجرها حزب الشعب العراقي واألمة العربية حـزب البعـث العـريب االشـتراكي خـالل اخلمـس عـشر ١٩٦٨متوز عام  ٣٠/١٧نقاشية حمورها منجزات ثورة 
 عام االوىل مع مرور مخس عشر عام على احتالل العراق وتعاقب حكومات املنطقة اخلضراء ومبعىن ادق ماهو الفرق ؟ ؟؟

 
وجهــــت هــــذا الــــسؤال للحاضــــرين فوقــــف احــــدهم منتــــصبآ قــــائآل ســــوف لــــن اعــــدد لــــك منجــــزات ثــــورة البعــــث فهــــي كثــــرية ولــــكين ســــأذكر اثنــــني مــــن منجزاــــا 

الــذين تفجــرت بعــده ثــورة تنمويــة  ١٩٧٢وتــأميم النفــط يف حزيــران عــام  ١٩٧٠) اذار عــام  ١١العمالقــة مهــا حــل املــسألة الكرديــة حــآل ســلميآ وصــدور بيــان (
أت ثـــورة بـــد شـــاملة يف كـــل جمـــاالت احليـــاة يف عراقنـــا احلبيـــب وجـــرت مـــساعدات لكـــل االحـــزاب واحلركـــات الثوريـــة يف الـــوطن العـــريب والعـــامل وأردف الثـــاين لقـــد

اىل  نهمالبعث خبطوات عززت النسيج االجتماعي واطالق سراح املوقوفني واملحكومني منهم من خالل العفو عن السجناء السياسني واعادة املفصولني م
وجـرى تـغيري العديـد مـن القـوانني يف صـاحل املـواطن كمـا اجنـزت ميثـاق العمـل الـوطين العـريب  ١٩٧٣وظائفهم واجنزت اجلبهة الوطنيـة القوميـة التقدميـة عـام 

الــــذي وضــــع اســــس واضــــحة للعالقــــات العربيــــة ووضــــع ســــياقات كثــــرية يف املجتمــــع رفــــع مــــن خالهلــــا اي حــــاجز بــــني املــــواطن والدولــــة مــــن خــــالل مقــــابالت 
آ ان اخـرياملسؤولني للمواطنني وندوات انت تسأل واحلزب جييب اليت جرت بني املواطنني واملسؤولني يف امـاكن عديـدة مـن بغـداد واملحافظـات االخـرى و

ر اسهم يف ألخمشروع اجناز البطاقة التموينية يعترب اكرب امن غذائي للمواطن كما ان اعتماد سياقات واضحة لتعيني اخلرجيني والعاطلني عن العمل هو ا
 االستقرار االمين واالقتصادي باالضافه اىل العديد من املشاريع اليت يعجز عن ذكرها اللسان.

 
عمقـــوا الرشـــوة والفـــساد ودخلـــت املخـــدرات بكميـــات هائلـــة مـــن ايـــران ودول اخـــرى.  ٢٠٠٣باملقابـــل ان الـــذين جـــائوا علـــى ظهـــر الـــدبابات االمريكيـــة عـــام 

الـيت  ياتوانعدمت اخلدمات وزادت نسبة البطاله بني صفوف املواطنني وخاصـة الـشباب وزادت حـاالت سـرقه املـال العـام واخلـاص والفـساد مـن قبـل امليليـش
 ولنياســـــستها احلكومـــــات العميلـــــة باالضـــــافه اليـــــار االقتـــــصاد العراقـــــي وحنـــــن بلـــــد نفطـــــي وارتفعـــــت اعـــــداد املـــــواطنني دون مـــــستوى خـــــط الفقـــــر ووضـــــع املـــــسؤ

 النفسهم رواتب وامتيازات كبرية وكثرية اليوجد مثلها يف كافه بلدان العامل .
 

وثـــورة البــصرة واملحافظــات اجلنوبيــة الــيت جيـــب ان  ٢٠١٨وخــري مثــل علــى عــدم رضـــا الــشعب عنهــم هــو املــشاركة الـــضعيفة املتدنيــة يف انتخابــات العــام احلــايل 
 نشارك فيها مجيعآ .. خالصة القول ... سيظل البعث ذالك الرمز اخلالد العمالق .

 حساب الشعب
ســاد ســوق النخاســة بيــع وشــراء املناصــب النيابيــة والوزاريــة وبقيــة املناصــب  -١

يف اجهــــزة الدولــــة فــــصار ســــعر منــــصب رئيــــس جملــــس النــــواب مبئــــات املاليــــني 
مــــن الــــدنانري ولبئــــس املناصــــب الرخيــــصة البائــــسة وتبقــــى خدمــــة الــــشعب التــــاج 
املجيـــــــــد الـــــــــذي يرصـــــــــع جبـــــــــاه الرفـــــــــاق املناضـــــــــلني البـــــــــعثيني وجماهـــــــــدي البعـــــــــث 

 واملقاومة بعالمات املجد والرفعة والعزة الوطنية والقومية واالنسانية اخلالدة.
 
مــــا زالــــت الوظــــائف حكــــرًا علــــى الــــذين يــــدفعون الرشــــاوي امــــا الــــذين ال  -٢

ميتلكون قابلية دفع الرشاوى فال وظائف هلم اطالقًا مهما محلوا من شهادات 
دراســية علميــة فلقــد قــال احــد الــسراق واللــصوص للمــواطن الــذي حــصل 
علــــــى شــــــهادة الــــــدكنوراة يف اهلندســــــة اذهــــــب اىل اقــــــرب ــــــر واغــــــسلها واشــــــرب 
ماءهــا ...هكــذا بكــل صــالفة وعدوانيــة ووقاحــة ينظــر العمــالء االخــساء االذالء 
اللــــــصوص والـــــــسراق اىل الـــــــشهادات العلميـــــــة وحلموهــــــا فهـــــــم يعينـــــــون الـــــــسراق 

 مثلهم غري مكترثني بالقيم واالخالق.
 

فما هلم يف دنياهم الغارقة يف النذالة من اخالق واينهم من قول الشاعر امنا 
 االمم االخالق ما بقيت فأن هم ذهبت اخالقهم ذهبوا ...

 
 واهللا حميط بالكافرين الفاسدين العاصني .

 
 وان سورة غضب الشعب اتية وستحرق منهم كل بنان.

 
مــــــــا زال العمــــــــالء االخــــــــساء االذالء اللــــــــصوص والــــــــسراق يعينــــــــون انفــــــــسهم  -٣

وابنـــاءهم وبنـــام واصـــهارهم واقـــارم ســـفراء يف وزارة اخلارجيـــة ومـــوظفني يف 
 ارقى دول العامل حمتكرين هذه املناصب احلساسة مدى احلياة .

 
 ولكـــن ايـــن ســـيذهبوا مـــن عـــذاب الـــشعب وجـــزاءه العـــادل فهـــو قـــادم ال حمالـــة .

 وســــــــــــيكتوي اللــــــــــــصوص والــــــــــــسراق جببــــــــــــاههم وظهــــــــــــورهم بنــــــــــــريان مــــــــــــا اكتــــــــــــرتوا .
 واىل سقر وبئس املصري.

 
مـــا زال وكـــالء الـــوزارات واملستـــشارين واملـــدراء العـــامون يتقاضـــون الرشـــى  -٤

واهلبـــــات ملـــــن ينجـــــزون هلمومعـــــامالم علـــــى حنـــــو غـــــري ســـــليم ومينحـــــوهم لقاءهـــــا 
اهلبـــــات والقـــــصور والـــــسيارات احلديثـــــة والفلـــــل الفارهـــــة والرواتـــــب اخلياليـــــة واملنـــــح 
املمــيزة يف اخلــارج وعلــى حــساب جــوع ومعانــاة ابنــاء شــعبنا املناضــل املكــافح الــصابر 
املجاهــــد املحـــــروم مـــــن ابــــسط خـــــدمات املـــــاء املـــــاء والكهربــــاء والوقـــــود ومؤخـــــرا انقطـــــاع 
خدمــــــــــــة االنترنيــــــــــــت وهكــــــــــــذا يواصــــــــــــل العمــــــــــــالء االخــــــــــــساء االذالء اخلونــــــــــــة مــــــــــــن 
اللـــــصوص والـــــسراق العتـــــاة ســـــرقة امـــــوال ابنـــــاء شـــــعبنا العراقـــــي االيب املناضـــــل 
الـــــــــصابر املكـــــــــافح املجاهـــــــــد ويـــــــــضعوا يف ارصـــــــــدم يف بنـــــــــوك لنـــــــــدن وسويـــــــــسرا 
وبــــــــــــــــاريس ونيويــــــــــــــــورك وواشــــــــــــــــنطن وبنــــــــــــــــوك الــــــــــــــــدول االســــــــــــــــكندنافية الــــــــــــــــسويد 
والدامنارك والـنرويج وفلنـدا وغريهـا يف حـني يرسـف ابنـاء شـعبنا االيب املجاهـد 
يف معانــــام القاســــية لظــــروف عيــــشهم املريــــرة وحرمــــام مــــن ابــــسط حقــــوقهم يف 

 املاء والكهرباء والوقود واالنترنيت.
 وعلى الباغي تدور الدوائر.

 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلِب ينقلبون
 وماظلمناهم ولكن كاانوا انفسهم ييظلمون.

 
يواصــــل املبــــتزون ابــــتزازهم يف دوائــــر الكهربــــاء واملــــاء فــــال يــــزودون املواطنــــني  -٥

 بالكهرباء واملاء اال لقاء مبالغ عالية و(اكراميات) باهظة كما يسموا .
 ولكنهم سيبؤون بغضب اهللا الشديد وسينالون عقاب السعري.

 
يواصـــــــل بعـــــــض االســـــــاتذة املـــــــزييفني مـــــــن اعـــــــداء التربيـــــــة والتعليـــــــم والعلـــــــم  -٦

 احلقيقيني ببع الشهادات العلمية والدراسية ملن ال يستحقها بثمن خبس .
 ولبئس ما باعوا وما اشتروا .

 وسيلعنهم اهللا والناس والالعنون.
 واىل جهنم وبئس املصري.



 

 

”U 

 مصطلحات 
 ومفاهيم فكرية وسياسية

 
تواصــل الثـــورة تقــدمي هـــذه الزاويــة الـــيت تعــرض تعريفـــات ببعــض املـــصطلحات واملفــاهيم الفكريـــة والسياســية املـــستقاة 
مــن مــعني الفكــر الــوطين والقومــي واإلنــساين والــيت ال متثــل بالــضرورة تعريفــا بعثيــا نــصيا وإمنــا هــي قريبــة مــن فكــر 
احلـــزب وعقيـــدة البعـــث واســـتراتيجيته السياســـية ومواقفـــه وتطبيقاـــا ، بـــل أن بعـــضها يـــعرب تـــعبريا دقيقـــا وشـــامال عـــن 

 موقف احلزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
 

ودف هذه الزاوية اىل إغناء ثقافة املناضلني البعثني واملجاهدين وعموم الوطنني العراقيني واملناضلني العـرب 
املناهــــضني لالحتــــالل بــــل وعمــــوم أبنــــاء شــــعبنا املجاهــــد الــــصابر ولتكــــن هلــــم خــــري مــــعني يف ظــــل التــــشويه الفكــــري 
والسياســي والثقــايف واإلعالمــي الــذي ميارســه املحتلــون وعمالئهــم يف ابــشع صــور الــتزييف والتــضليل مبــا يــساعد 

 هؤالء على تنفيذ خمططام التدمريية ضد العراق واالمة .
 

ذلك أن فكرنا وعقيدتنا الـيت مهـا نرباسـا ملمارسـاتنا السياسـية ومبـا ينـري طريقهمـا ويلهمهمـا العـزم علـى أن تكـون يف 
املــسارات الــصائبة واخلــرية لبلــوغ أهــدافها الوطنيــة والقوميــة اخلــرية ويف هــذه املرحلــة اجلهاديــة مــن مــسرية شــعبنا الظــافرة 

اليت يتعرض فيها مفهـوم احلـزب واملمارسـات احلزبيـة اىل ابـشع صـيغ التـشويه يف ظـل االحتـالل وممارسـات عمالئـه 
 على صعيد العملية السياسية املهترئة 

 وسنتناول يف هذا العدد مفهوم ( املبادرة الثورية والتعرض واالقتحام الثوريتان )
 املبادرة الثورية والتعرض واالقتحام الثوريتان

دأب الرفـــاق املناضـــلون البعثيـــون عـــرب تـــارخيهم النـــضايل الطويـــل يف ســـوح النـــضال امللتهبـــة علـــى امتـــداد االرض 
العربية وعلى مدى اكثر من سبعني عاما االيتـان باملبـادرات الثوريـة الرائعـة الـيت قوامهـا التعـرض واالقتحـام يف 
ســوح النــضال والكفــاح واجلهــاد ســوح البــذل والعطــاء الــسخيني ســوح الفــداء واجلهــاد فديــة ملبــادئ البعــث واملــصاحل العليــا 

 للشعب واالمة بل ولالنسانية مجعاء.
 
وهكــذا كــان املناضــلون البعثيــون مــضحني مبــادرين مقتحــمني متعرضــني ضــربوا اروع امثلــة البــسالة النــادرة بــل  

الفريــدة والــيت بلغــت حــد االستــشهاد يف مواقــع عديــدة متواصــلة ومــسهودة وهكــذا كــان الرفــاق البعثيــون املناضــلون 
ففي معارك ابناء شعبنا وامتنا الوطنية والقومية وقد فازوا بالشهادة فدية لعزة وكرامة ورفعة الـوطن واالمـة العربيـة 
املجيدة وكانوا جنوما ساطعة مضيئة يف مساء النضال االنـساين الـساطع فبـورك املناضـللون البعثيـون ببـسالتهم النـادرة 

 وتضحيام السخية وبوركت بطوالم الفريدة الطراز يف سوح التضحية سوح الفداء واجلهاد.
 فأية تضحية وأية بطولة وطويب ملن ناضل وجاهد وكافح ففاز باحلسنني .

 حدث يف مثل هذا الشهر
 )ترشين االول ( 

 
 منهل نيسان 

{{{{{{{{{{{{{{{{{
انعقــــــد املؤمتــــــر القومــــــي احلــــــادي عــــــشر حلــــــزب  ١٩٧٧تــــــشرين األول عــــــام  ١ ۞

البعـــث العـــريب االشـــتراكي يف بغـــداد وقـــد نـــاقش املؤمتـــر العديـــد مـــن القـــضايا 
يف ضـــوء مـــا جيـــري يف لبنـــان مـــن مؤامـــرة علـــى قـــوى املقاومـــة الفلـــسطينية 
واحلركة الوطنيـة اللبنانيـة وخمططـات تـصفية القـضية الفلـسطينية عـن طريـق 

 ما يسمى حل الدولتني والسالم والتطبيع .
 
استــــشهاد الرفيــــق الثــــائر طالــــب حممــــد فتحــــي  ١٩٨١تــــشرين األول عــــام  ١ ۞

 أحد قيادات جبهة التحرير العربية
 
أقـــــدم جنـــــود االحتـــــالل الـــــصهيوين علـــــى  ٢٠٠٠تـــــشرين األول عـــــام  ١ ۞

قتـــل الطفـــل الفلـــسطيين الـــشهيد حممـــد الـــدرة بكـــل وحـــشية أمـــام عدســـات 
املــــــصورين، وقــــــد اســــــتفزت اجلرميــــــة مــــــشاعر أبنــــــاء األمــــــة وأحــــــرار العــــــامل، وشــــــهد 
العــراق مــسريات غاضــبة منــددة جبرميــة قتــل الــصهاينة للــشهيد حممــد الــدرة، 
كمــــا أدان الرفيــــق الــــشهيد صــــدام حــــسني صــــمت احلكــــام العــــرب علــــى اجلرائــــم 
الصهيونية ودعم الغرب واالدارة األمريكية املستمر للنهـج االرهـايب للكيـان 

 الصهيوين
 
مت حتريــــــــــر القــــــــــدس مــــــــــن احتــــــــــالل مــــــــــن  ١١٨٧تــــــــــشرين األول عــــــــــام   ٢ ۞

أطلقـوا علــى أنفــسهم مــسمى ( الــصليبيني ) علــى يــد البطــل العــريب اخلالــد 
 عاما ٨٨صالح الدين األيويب وجنده امليامني بعد احتالل دام ملدة 

 
تعــــــرض الرفيــــــق ركــــــاد ســــــامل األمــــــني العــــــام  ٢٠٠٢تــــــشرين األول عــــــام  ٢ ۞

جلبهـــــة التحريـــــر العربيـــــة أمـــــني ســـــر قيـــــادة قطـــــر فلـــــسطني حلـــــزب البعـــــث العـــــريب 
االشــــــــتراكي عــــــــضو املجلــــــــس الــــــــوطين الفلــــــــسطيين عــــــــضو املجلــــــــس املركــــــــزي 
ملنظمــــــــــــة التحريـــــــــــــر الفلـــــــــــــسطينية لألســـــــــــــر وظــــــــــــل أســـــــــــــريا يف ســـــــــــــجون املحتـــــــــــــل 

بتهمــــة تلقيــــه أســــلحة وأمــــوال  ٢٠٠٧ســــنوات حــــىت عــــام  ٥الــــصهيوين ملــــدة 
مـــــــن العـــــــراق ســـــــامهت يف كفـــــــاءة عمليـــــــات املقاومـــــــة الفلـــــــسطينية ضـــــــد قـــــــوات 

 االحتالل .
 
انتهــى االنتــداب الربيطــاين علــى العــراق  ١٩٣٢تــشرين األول عــام  ٣   ۞

ومنحـــــــــت بريطانيـــــــــا العـــــــــراق اســـــــــتقالال شـــــــــكليا مزيفـــــــــا يف حماولـــــــــة المتـــــــــصاص 
الغـــــضب الـــــشعيب اال أن الـــــشعب العراقـــــي مل يـــــصمت وواصـــــل نـــــضاله ليفجـــــر 

 الــــيت كانــــت ذروة كفاحــــه التحــــرري آنــــذاك ١٩٤١ثــــورة مــــايس املجيــــدة عــــام 
 
انتقــــل اىل رمحــــة اهللا الفريــــق الــــركن عبــــد  ٢٠١٥تــــشرين األول عــــام  ٣ ۞

الـــــستار أمحـــــد املـــــعيين عـــــضو القيـــــادة العامـــــة للقـــــوات املـــــسلحة ومعـــــاون رئيـــــس 
 أركان اجليش لإلدارة ووزير النقل واملواصالت سابقا

 
انتقـــل اىل رمحـــة اهللا الرفيـــق األب القائــــد  ١٩٨٢تـــشرين األول عـــام  ٤ ۞

أمحـــد حـــسن البكــــر ونعـــاه الرفيـــق الــــشهيد القائـــد صـــدام حــــسني منوهـــا مبناقــــب 

الفقيــد ونــضاله الــوطين والقومــي ومــشاركته يف الــصفوف األوىل يف ثــورات 
ودوره  ١٩٦٨متــــــوز  ٣٠-١٧و ١٩٦٣شــــــباط  ٨و ١٩٥٨متــــــوز  ١٤و ١٩٤١مــــــايس 

اهلـــام يف اجليـــش ويف احلـــزب ويف املنجـــزات الـــيت حتققـــت ابـــان شـــغله للموقـــع 
األول يف قيــادة احلــزب والدولــة وأعلــن احلــداد يف العــراق ملــدة أســبوع علــى 
الفقيد الراحل كما نعاه الرفيق القائد املؤسس أمحد ميشيل عفلـق والعديـد 

 من املسؤولني يف الدولة واحلزب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الرفيق األب القائد أمحد حسن البكر
 

انعقــد املؤمتــر القومــي الــسادس حلــزب البعــث  ١٩٦٣تــشرين األول عــام  ٥ ۞
العــــــريب االشــــــتراكي يف دمــــــشق وقــــــد نــــــاقش املؤمتــــــر العديــــــد مــــــن القــــــضايا يف 
ضوء قيام سلطتني ثوريتني للحزب يف قطـري العـراق وسـورية بعـد جنـاح 

 نيسان الوحدوي ١٧آذار وتعثر تطبيق ميثاق  ٨شباط و ٨ثوريت 
 
مت افتتــــــــــــــــاح الــــــــــــــــدورة األوىل للمجلــــــــــــــــس  ١٩٧٤تــــــــــــــــشرين األول عــــــــــــــــام  ٥ ۞

التــــــشريعي ملنطقــــــة احلكــــــم الــــــذايت كمنجــــــز هــــــام يتحقــــــق للــــــشعب الكــــــردي يف 
التــارخيي وقــانون احلكــم الــذايت يف  ١٩٧٠آذار  ١١العــراق بعــد صــدور بيــان 

 ١٩٧٤آذار  ١١
 
انـــــدلعت احلـــــرب العربيـــــة الـــــصهيونية علـــــى  ١٩٧٣تـــــشرين األول عـــــام  ٦ ۞

اجلبـــهتني الـــسورية واملـــصرية وقـــد شـــارك العـــراق بكـــل ثقلـــه دعمـــا للمجهـــود 
احلـــــــريب العـــــــريب وقـــــــد ســـــــامهت القـــــــوات املـــــــسلحة العراقيـــــــة بـــــــشكل رئيـــــــسي يف 

 انتصار العرب على الصهاينة
 
جـــرت حماولـــة اغتيـــال الـــزعيم الـــشعويب عبـــد  ١٩٥٩تـــشرين األول عـــام  ٧ ۞

الكــــــرمي قاســــــم يف شــــــارع الرشــــــيد والــــــيت شــــــارك فيهــــــا الرفيــــــق الــــــشهيد صــــــدام 
حسني وجمموعـة مـن املناضـلني البـعثيني استـشهد مـن بينهـم عبـد الوهـاب 
الغريــــــري اثنــــــاء تبــــــادل اطــــــالق النــــــار مــــــع افــــــراد املوكــــــب، وقــــــد أشــــــادت القيــــــادة 
القوميـــــــــة حلـــــــــزب البعـــــــــث العـــــــــريب االشـــــــــتراكي بـــــــــشجاعة املـــــــــشاركني يف حماولـــــــــة 
االغتيـــــال البطوليـــــة وبـــــسالتهم وانـــــضباطهم احلـــــزيب باســـــتجابتهم لقـــــرارات قيـــــادة 
قطـــر العـــراق للحـــزب حمـــترمني التسلـــسل احلـــزيب اال أـــا أكـــدت أن احلـــزب ال 
يؤمن باالغتيال السياسي وهذا ما مل يدركـه بعـض اعـضاء القيـادة القطريـة 
ومحلــــت القيــــادة القوميــــة عبــــد الكــــرمي قاســــم وحــــده مــــسؤولية حماولــــة االغتيــــال 

ألنــــــــــه بسياســــــــــته الــــــــــشعوبية احلاقــــــــــدة علــــــــــى القوميــــــــــة العربيــــــــــة وارهابــــــــــه حبــــــــــق 
 املناضلني حيرض الشعب على قتله

 
قـــــــــرر جملـــــــــس قيـــــــــادة الثـــــــــورة تـــــــــأميم حـــــــــصة  ١٩٧٣تـــــــــشرين األول عـــــــــام  ٧ ۞

الشركتني االمريكيتني يف شـركة نفـط البـصرة املحـدودة ملوقفهـا العـدائي مـن 
 أمتنا العربية

 
مت اصـــــدار مرســــوم مجهـــــوري عراقـــــي مبنـــــح  ١٩٩١تــــشرين األول عـــــام  ٧ ۞

الشهيد عبد الوهاب الغريري وسـليم عيـسى الزئبـق وحـامت محـدان العـزاوي 
ومســـــري عبـــــد العزيـــــز النجـــــم وعبـــــد الكـــــرمي عبـــــد الـــــستار الـــــشيخلي وطـــــه ياســـــني 
العلـــــي وأمحـــــد طـــــه العـــــزوز وســـــام الرافـــــدين مـــــن الدرجـــــة األوىل مـــــن النـــــوع 
املــــدين وثالثــــة انــــواط شــــجاعة، ومرســــوم مجهــــوري آخــــر مبنــــح علــــي حــــسون 
علـــــــي الكـــــــروي وســـــــام الرافـــــــدين مـــــــن الدرجـــــــة األوىل مـــــــن النـــــــوع املـــــــدين 
ونوطـــــي شـــــجاعة، وذلـــــك تقـــــديرا ملـــــواقفهم البطوليـــــة وشـــــجاعتهم املتمـــــيزة اثنـــــاء 
مـــــــــــشاركتهم مـــــــــــشاركة فعليـــــــــــة ومباشـــــــــــرة يف تنفيـــــــــــذ العمليـــــــــــة البطوليـــــــــــة الـــــــــــيت 

تــــشرين  ٧اســــتهدفت رأس األفعــــى الــــشعوبية عبــــد الكــــرمي قاســــم مــــساء يــــوم 
 ١٩٥٩األول 

 
أعلنــــــــــــت بغــــــــــــداد ودمــــــــــــشق عــــــــــــن الوحــــــــــــدة  ١٩٦٣تــــــــــــشرين األول عــــــــــــام  ٨ ۞

العــــسكرية بــــني العــــراق وســــوريا جبيــــش واحــــد وقــــوات مــــسلحة واحــــدة يــــشرف 
عليهـــــا جملـــــس عـــــسكري أعلـــــى موحـــــد يـــــضم أعـــــضاء مـــــن القطـــــرين برئاســـــة 
القائـــــــد العـــــــام للقـــــــوات املـــــــسلحة املوحـــــــدة، ومت اختيـــــــار الرفيـــــــق صـــــــاحل مهـــــــدي 
عماش الذي كان آنذاك برتبـة فريـق ركـن ويـشغل موقـع وزيـر الـدفاع يف 
العراق قائدا عاما للقوات املسلحة املوحدة بينما اختريت دمشق كمقر للقيادة 
املوحدة للجيش، اال أن هذه اخلطوة الوحدوية اهلامة علـى طريـق الوحـدة 

 الــــــــــسوداء ١٩٦٣تــــــــــشرين الثــــــــــاين  ١٨االحتاديــــــــــة بــــــــــني القطــــــــــرين اغتالتهــــــــــا ردة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرفيق صالح مهدي عامش
 
مت اصـــــــــــــدار مرســــــــــــــوم مجهـــــــــــــوري عراقــــــــــــــي  ١٩٧٤تـــــــــــــشرين األول عــــــــــــــام  ٨ ۞

بتـــــــشكيل املجلـــــــس التنفيـــــــذي ملنطقـــــــة احلكـــــــم الـــــــذايت برئاســـــــة هاشـــــــم حـــــــسن 
عقراوي بعد اعتماد املجلس التشريعي ملنطقـة كردسـتان لقائمـة املرشـحني 

  لعضوية املجلس التنفيذي



 

 

”ML 

  
اختتــــــــم املؤمتــــــــر القومــــــــي احلــــــــادي عــــــــشر حلــــــــزب  ١٩٧٧تــــــــشرين األول عــــــــام  ٨ ۞

البعــــث العــــريب االشــــتراكي املنعقــــد يف بغــــداد أعمالــــه وأوصــــى باالســــتمرار يف 
دعـــم قـــوى املقاومـــة الفلـــسطينية واحلركـــة الوطنيـــة اللبنانيـــة ملجاـــة املخططـــات 

 االمربيالية الغربية والصهيونية اليت دف لتصفية القضية الفلسطينية
  

استــــشهاد الرفيــــق حممــــود أمحــــد احلــــاج املــــسؤول  ١٩٧٨تــــشرين األول عــــام  ١٠ ۞
 العسكري جلبهة التحرير العربية يف منطقة املية ومية

 
انتقـــــــــل اىل رمحـــــــــة اهللا الرفيـــــــــق املناضـــــــــل  ٢٠١٠تـــــــــشرين األول عـــــــــام  ١١ ۞

الـــدكتور حمـــسن خليـــل عــــضو مكتـــب العالقـــات اخلارجيــــة حلـــزب البعـــث العــــريب 
االشــــــــتراكي ســــــــفري العــــــــراق يف مــــــــصر منــــــــدوب العــــــــراق الــــــــدائم لــــــــدى جامعــــــــة 

 الدول العربية قبل االحتالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 الرفيق الدكتور حمسن خليل
 
( يـــــــوم الـــــــشعب العراقـــــــي ) خرجـــــــت مجاهـــــــري  ١٩٨٣تـــــــشرين األول عـــــــام  ١٣۞ 

 الشعب العراقي يف مسريات حاشدة جتدد البيعة للرفيق القائد صدام حسني
 
( يـــــــــوم الطفـــــــــل العراقـــــــــي ) وقـــــــــع عـــــــــدوان  ١٩٨٧تـــــــــشرين األول عـــــــــام  ١٣۞ 

ايــــــراين علــــــى مدرســــــة بــــــالط الــــــشهداء ممــــــا نتــــــج عنــــــه استــــــشهاد العــــــشرات مــــــن 
 األطفال واملقيمني بالقرب من املدرسة 

 
 ١تــــدفق النفــــط ألول مــــرة مــــن البــــئر رقــــم  ١٩٢٧تــــشرين األول عــــام  ١٤۞ 

 يف بابا كركر
 
اندلعت ثورة اكتوبر املجيدة يف اليمن ضـد  ١٩٦٣تشرين األول عام  ١٤۞ 

قــــــوات االحتــــــالل الربيطــــــاين وقــــــد ســــــاهم مناضــــــلي البعــــــث يف النــــــضال ضــــــد 
املحتــل وكــان هلــم دور هــام وبــارز يف الثــورة حــىت حتقــق النــصر املبــني جلماهــري 

 ١٩٦٧الـــــشعب اليـــــمين علـــــى الغـــــزاة وحتريـــــر املحافظـــــات اجلنوبيـــــة والـــــشرقية عـــــام 
 
تعــــــــرض الرفيــــــــق الــــــــشهيد صــــــــدام حــــــــسني  ١٩٦٤تــــــــشرين األول عــــــــام  ١٤۞ 

لألســــر وظــــل أســــريا يف ســــجون زمــــرة الــــردة التــــشرينية لعــــامني حــــىت اســــتطاع 
وقـــــد شـــــهدت ســـــوريا مـــــسريات يف أســـــبوع  ١٩٦٦حتريـــــر نفـــــسه مـــــن األســـــر عـــــام 

التـــــــضامن مــــــــع العـــــــراق طالبــــــــت بــــــــاالفراج عـــــــن الرفيــــــــق صـــــــدام حــــــــسني وبقيــــــــة 
الرفــاق األســرى ونــددت بنظــام عبــد الــسالم حممــد عــارف ومحلتــه االرهابيــة 

 املسعورة ضد البعث والبعثيني
 
( يـــــــوم الزحـــــــف الـــــــكبري ) توجـــــــه الناخبـــــــني  ١٩٩٥تـــــــشرين األول عـــــــام  ١٥۞ 

 العـــــــــــــــــــراقيني اىل صـــــــــــــــــــناديق االقـــــــــــــــــــتراع للمـــــــــــــــــــشاركة يف االســـــــــــــــــــتفتاء الرئاســـــــــــــــــــي
 
( يــــــوم البيعـــــة الــــــكربى ) توجـــــه الناخبــــــني  ٢٠٠٢تـــــشرين األول عـــــام  ١٥۞ 

 العـــــــــــــــــــراقيني اىل صـــــــــــــــــــناديق االقـــــــــــــــــــتراع للمـــــــــــــــــــشاركة يف االســـــــــــــــــــتفتاء الرئاســـــــــــــــــــي
 
أقــــــــدم النظــــــــام امللكــــــــي يف العــــــــراق علــــــــى  ١٩٤٥تــــــــشرين األول عــــــــام  ١٦۞ 

اعـــــدام الـــــشهيد العقيـــــد الـــــركن صـــــالح الـــــدين الـــــصباغ لكونـــــه أحـــــد قـــــادة ثــــــورة 
 ١٩٤١مايس التحررية عام 

 
استـــشهاد اللـــواء الـــركن خالـــد حـــامت اهلامشـــي  ٢٠١٢تـــشرين األول عـــام  ١٦۞ 

قائد قوات سارية اجلبل باجليش العراقي السابق قبل  ٥١قائد الفرقة اآللية 
بعــد أن امتــدت اليــه  ٢٠٠٣االحتــالل بطــل معركــة أم قــصر ضــد الغــزاة عــام 
 أيادي الغدر االجرامية أثناء تواجده يف صنعاء

 
تأســس االحتــاد العــام لــشباب العــراق الــذي  ١٩٧٢تــشرين األول عــام  ١٧۞ 

 كان الوعاء السياسي والتنظيمي واالجتماعي والثقايف لشباب العراق
 
أدى الرفيــق القائــد صــدام حــسني اليمــني  ١٩٩٥تــشرين األول عــام  ١٧۞ 

ســــنوات  ٧الدســـتورية رئيـــسا جلمهوريـــة العـــراق لفــــترة رئاســـية جديـــدة مـــدا 
 بعد فوزه يف االستفتاء الرئاسي

 
أدى الرفيــق القائــد صــدام حــسني اليمــني  ٢٠٠٢تــشرين األول عــام  ١٧۞ 

ســـــنوات  ٧الدســـــتورية رئيـــــسا جلمهوريـــــة العـــــراق لفـــــترة رئاســـــية جديدةمـــــدا 
 بعد فوزه يف االستفتاء الرئاسي

 
أعلنـــت بغـــداد عـــن احبـــاط مؤامـــرة خططـــت  ١٩٦٣تـــشرين األول عـــام  ١٩۞ 

 هـــــــــــــا بعـــــــــــــض فلــــــــــــــول النظـــــــــــــام امللكـــــــــــــي البائــــــــــــــد لالطاحـــــــــــــة بالـــــــــــــسلطة الثوريــــــــــــــة
 
انتقــــــــل اىل رمحــــــــة اهللا الكاتــــــــب واألديــــــــب  ١٩٧٤تــــــــشرين األول عــــــــام  ٢٠۞ 

الرفيـــق شـــاذل طاقـــة وزيـــر اخلارجيـــة العراقـــي يف الربـــاط أثنـــاء حـــضوره اجتمـــاع 
وزراء اخلارجيــــة العــــرب وهــــو أحــــد رواد الــــشعر احلــــر ومــــن أعــــالم مدرســــة الــــشعر 

 العريب احلديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرفيق شاذل طاقة وزير اخلارجية العراقي 

قـــــــــرر جملـــــــــس قيـــــــــادة الثـــــــــورة تـــــــــأميم حـــــــــصة  ١٩٧٣تـــــــــشرين األول عـــــــــام  ٢١  ۞
 هولندا يف شركة نفط البصرة ملوقفها العدائي من أمتنا العربية

 
اختتــم املؤمتــر القومــي الــسادس حلــزب البعــث  ١٩٦٣تــشرين األول عــام  ٢٣  ۞

العــــريب االشــــتراكي املنعقــــد يف دمــــشق أعمالــــه بعــــد أن أقــــر بعــــض املنطلقــــات 
 النظرية وأوصى بامتام الوحدة االحتادية بني قطري العراق وسورية

 
تــــشرين األول ( يــــوم الــــضاد يف العــــراق ) يــــوم الوفــــاء والعرفــــان للغــــة  ٢٥  ۞

 العربية رمز وحدة العرب وهويتهم اخلالدة
 
االنتهــــــــاء مــــــــن محلــــــــة اعمــــــــار الفــــــــاو مدينــــــــة  ١٩٨٩تــــــــشرين األول عــــــــام  ٢٥۞ 

 الفداء وبوابة النصر العظيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التوقيـــــــع يف بغـــــــداد علـــــــى ميثـــــــاق العمـــــــل  ١٩٧٨تـــــــشرين األول عـــــــام  ٢٦  ۞

القومــي املــشترك بــني القطــرين الــسوري والعراقــي والــذي أراد منــه العــراق 
أن يكــــون منطلــــق للوحــــدة االحتاديــــة بــــني العــــراق وســــورية اال أن النظــــام 

 ١٩٧٩السوري أعلن انسحابه من امليثاق عام 
 
استـشهاد الفريـق األول الـركن ابـراهيم عبـد  ٢٠١٠تشرين األول عـام  ٢٨  ۞

الـــستار رئيـــس أركـــان اجليـــش العراقـــي البطـــل قبـــل االحتـــالل يف ســـجون 
 احلكومة العميلة

 
تعرضت مصر للعدوان الثالثـي الربيطـاين  ١٩٥٦تشرين األول عام  ٢٩۞ 

الفرنــــسي الــــصهيوين الــــذي فــــشل فــــشال ذريعــــا حيــــث جوبــــه مبقاومــــة باســــلة 
 من املصريني مدنيني وعسكريني واملتطوعني العرب

 
انـــــدلعت شـــــرارة انتفاضـــــة تـــــشرين الـــــشعبية  ١٩٥٦تـــــشرين األول عـــــام  ٣١  ۞

الباســـــــلة بعـــــــد أن مســـــــح النظـــــــام امللكـــــــي العراقـــــــي لربيطانيـــــــا باســـــــتخدام أرض 
العراق وجماله اجلوي للعدوان على مصر مما استفز مشاعر العـراقيني الذيـن 
ثــــأروا لكــــرامتهم وكــــان هلــــم دور مهــــم يف فــــشل العــــدوان الثالثــــي علــــى مــــصر 

 وقد شارك مناضلي البعث بفعالية يف االنتفاضة .

 مــن فضـــاء االعـــــالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قــدمت الشخــصية الوطنيــة املعروفــة عــوين القلمجــي قــراءة النتفاضــة البــصرة 
وجـــاء ذلـــك يف مقالـــة حتـــت عنـــوان ايـــران وانتفاضـــة البـــصرة املغـــدورة نـــشرا 
بتــــاريخ التاســــع عــــشر مــــن شــــهر ايلــــول املاضــــي يف اجلريــــدة االلكترونيــــة رأي 

 اليوم وجاء فيها : 

 
اذا اخــــــذنا باحلــــــسابات املــــــصلحية، او كمــــــا يــــــسموها الربغماتيــــــة، فــــــان احلكومــــــة مل 
تكـن مــضطرة ملعاقبـة ابنــاء البــصرة بقتـل وجــرح املئــات، ملجـرد مطــالبتهم بتوفــري 
املــــاء والكهربــــاء، بــــل ان املــــدعو حيــــدر العبــــادي، بــــصفته رئيــــس احلكومــــة، 
كـــــان يف امـــــس احلاجـــــة لتلبيـــــة هـــــذه املطالـــــب، او اطـــــالق الوعـــــود بـــــصددها، 
واضـــافتها لالنتـــصار الـــذي حققـــه ضـــد تنظيـــم داعـــش االرهـــايب التكـــفريي، 
علــــــــى امــــــــل ضــــــــمان واليــــــــة ثانيــــــــة مــــــــن جهــــــــة، وجتميــــــــل صــــــــورة حكومتــــــــه 
القبيحــــة وكــــسب ثقــــة النــــاس باحلكومــــة القادمــــة مــــن جهــــة اخــــرى. وهــــذا مــــا 
يفسر اسراع املليشيات املسلحة الحتالل البصرة والتصدي لالنتفاضة بقوة 
الـــسالح، بعـــد اـــام املنتفـــضني حبـــرق مبـــىن املحافظـــة والقنـــصلية االيرانيـــة، 
لقطـــع الطريـــق علـــى العبـــادي ألجـــراء اي اصـــالح جـــدي او شـــكلي، االمـــر 
الــــذي يــــؤدي حتمــــا اىل ميــــش دور مــــا يــــسمى بالدولــــة العراقيــــة وقواــــا 

 االمنية. 
 

هـــذا الفعـــل املـــشني مـــن قبـــل هـــذه املليـــشيات ال يـــدخل يف خانـــة اضـــعاف 
العبادي وحكومته حلرمانه من والية ثانية فحسب، وامنا ميثـل، هـذه املـرة، 
حماولــة جديــة مــن قبــل مــاليل طهــران للهيمنــة علــى العــراق. فــزج هــذه 

املليــــــــــــشيات، الــــــــــــيت هــــــــــــي الــــــــــــذراع العــــــــــــسكري إليــــــــــــران، يف عمليــــــــــــات قمــــــــــــع 
االنتفاضــــــــــة، يــــــــــعين حــــــــــصر الــــــــــسلطة الفعليــــــــــة يف يــــــــــدها، ليــــــــــس يف البــــــــــصرة 

باملئــة مــن  ٩٠فحــسب، وامنــا يف عمــوم املــدن اجلنوبيــة، الــيت حتتــوي علــى 
الــثروة النفطيــة، وتــشكل اكـــثر مــن ثلــث مــساحة العـــراق. وال يــغري مــن هـــذه 
احلقيقــــــة قــــــوة امريكــــــا وقــــــدرا علـــــــى ضــــــمان نفوذهــــــا يف العــــــراق ضــــــد هـــــــذه 
املليــــــشيات، فــــــحني خيلــــــو مــــــاليل طهــــــران اىل شــــــياطينهم، يستحــــــضرون دور 
املقاومــــــة الــــــشعبية يف جماــــــة القــــــوى االســــــتعمارية مهمــــــا بلغــــــت مــــــن قــــــوة. 
ومثــال الفلوجــة ووقوفهــا ضــد االحتــالل االمريكــي وهزميــة قواتــه يف هــذه 
املدنيــــة الــــصغرية علــــى يــــد جمموعــــات صــــغرية واســــلحة بدائيــــة، يعــــد بالنــــسبة 
هلـــم النـــور الـــذي يهتـــدي بـــه هـــؤالء املـــاليل، خاصـــة وان هـــذه املليـــشيات، 
الـــــيت تتخـــــذ مـــــن اســـــم احلـــــشد الـــــشعيب غطـــــاءا هلـــــا، هـــــي اكـــــثر قـــــوة واكـــــرب حجمـــــا 
وتسليحا من املقاومة العراقية حينها، ناهيك عن بـذل اجلهـود الـكبرية جلعـل 
هــــذه املليــــشيات موازيــــة للحــــرس الثــــوري االيــــراين. يف حــــني ان املقاومــــة 
ضــــد املحتــــل عمــــل مــــشروع يعــــترف بــــه القــــانون الــــدويل والــــشرائع الــــسماوية، 
بينمـــــا مـــــشروع مـــــاليل طهـــــران هـــــو يـــــدخل يف بـــــاب احتـــــالل دول اخـــــرى 

 االمر الذي ترفضه الشرائع السماوية والوضعية. 
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هـــــذه النظريـــــة امليلـــــشياوية العدوانيـــــة، بـــــصرف النظـــــر عـــــن 
التــــــــــــــشبيهات املفتعلــــــــــــــة واالمســــــــــــــاء اجلذابــــــــــــــة الــــــــــــــيت تتخذهــــــــــــــا 
واالهــــداف الــــسيئة الــــيت ترمــــي اليهــــا، مل تــــأت مــــن فــــراغ، 
حيـــث ارســـى قواعـــدها اخلـــميين قبـــل اســـتالمه الـــسلطة، 
فهو قد امـن بـان االعتمـاد علـى املليـشيات املـسلحة ضـد 
اي قــــــوة دوليــــــة كــــــربى او عظمــــــى، هــــــو اكــــــثر ضــــــمانا مــــــن 
االعتمــــــــاد علــــــــى اجليــــــــوش النظاميــــــــة، وان محايــــــــة مــــــــشروع 
اجلمهورية االسالمية العاملية املبتكر من قبله، ال ميكن 
حتقيقــــه واحلفــــاظ عليــــه مــــن قبــــل جيــــش نظــــامي ينتمــــي 
اىل جيــوش دول العــامل الثالــث، الن مثــل هــذا اجليــش 
مهمـــــــا كـــــــان متطـــــــورا ال ميكنـــــــه مقارعـــــــة جيـــــــوش الدولـــــــة 
العظمــــــــى، مثــــــــل جيــــــــش الواليــــــــات املتحــــــــدة االمريكيــــــــة، 
ليـــــــس فقـــــــط يف العـــــــدة والعتـــــــاد، وامنـــــــا للفـــــــرق اهلائـــــــل يف 
التطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي وانـــواع الطـــائرات والقنابـــل 
ذات الــدمار الــشامل. فليــس صــدفة اذن اعتمــاد مــاليل 
طهــــــــــــران علــــــــــــى احلــــــــــــرس الثــــــــــــوري االيــــــــــــراين اكــــــــــــثر مــــــــــــن 
اعتمادهم على اجليش النظامي االيراين، كما انه ليـس 
صـــــدفة االهتمـــــام بتقويـــــة مليـــــشياا املـــــسلحة يف العـــــراق 
وســـوريا واليمـــن ولبنـــان علـــى حـــساب اجليـــوش يف هـــذه 
البلـــــدان، بـــــل ان مـــــاليل طهـــــران قـــــد ســـــعوا فعـــــال اىل 
اضــعاف هــذه اجليــوش لــصاحل املليــشيات املــسلحة. وقــد جنــد 
منوذجهـــا الـــصارخ يف العـــراق، حيــــث تـــسعى مـــن خــــالل 
عمالئهــــا يف الــــسلطة اىل اضــــعاف اجليــــش العراقــــي. مــــن 
هنــــــا تــــــأيت خطــــــورة دعــــــوة قــــــادة املليــــــشيات ألهــــــايل البــــــصرة 
علـــى التطـــوع واالنـــضمام اىل "احلـــشد الـــشعيب املقـــدس"، 

 سواء عرب سياسة التهديد او الترغيب
 
 تراجع النفوذ ۞

 كيف تتعامل إيران مع احتجاجات البصرة؟
ويف تقــــــــــــــــدير موقــــــــــــــــف قــــــــــــــــدم مركــــــــــــــــز املــــــــــــــــستقبل لألحبــــــــــــــــاث 
والدراســات املتقدمــة يف العاشــر مــن شــهر ايلــول املاضــي 
قـــراءة لكيفيـــة تعامـــل الطغمـــة الـــصفوية احلاكمـــة يف ايـــران 
مــع مــستجدات احلــراك الــشعيب واالنتفاضــة يف البــصرة الــيت 
امتـــــــــــــــــــــــــــدت اىل مـــــــــــــــــــــــــــدن اخـــــــــــــــــــــــــــرى ولكنهـــــــــــــــــــــــــــا تركـــــــــــــــــــــــــــزت يف 

 البصرة ...وجاء يف تقدير املوقف :
 

 تراجع النفوذ:
رغــــــم أن إيــــــران حتــــــاول خــــــالل الفــــــترة احلاليــــــة تقليــــــص 
أمهيــــــــــة االحتجاجــــــــــات الــــــــــيت تتــــــــــصاعد يف مدينــــــــــة البــــــــــصرة 
العراقيـــــــــــة، إال أن ذلـــــــــــك ال ينفـــــــــــي أن هـــــــــــذه التطـــــــــــورات 
أثــــــــارت قلًقــــــــا واضــــــــًحا لــــــــديها، باعتبــــــــار أــــــــا تطــــــــرح دالالت 
عديــــدة ال تنفــــصل عــــن اجلهــــود الــــيت تبــــذهلا األخــــرية يف 
الوقــــــــــــت احلــــــــــــايل مــــــــــــن أجــــــــــــل دعــــــــــــم نفوذهــــــــــــا داخــــــــــــل دول 
األزمـــات، اســـتعداًدا لالســـتحقاقات االســـتراتيجية الـــصعبة 
اليت يتوقع أن تواجهها خالل املرحلة القادمة، ال سـيما 
مــــــــــع وصــــــــــول العقوبــــــــــات األمريكيــــــــــة املفروضــــــــــة عليهــــــــــا إىل 
مرحلة تقليص مستوى الصادرات النفطية إن مل يكن 

، بالتوازي مع اجتـاه ٢٠١٨نوفمرب  ٤وقفها بشكل تام بعد 
الواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة إىل اختـــــــاذ خطـــــــوات إجرائيـــــــة 

 ملواجهة تدخالا اإلقليمية على األرض.
 

ومــــن هنــــا، مــــن املتوقــــع أن تعيــــد إيــــران ترتيــــب حــــساباا 
يف العـــــــــراق مـــــــــن جديـــــــــد، بعـــــــــد أن أدركـــــــــت أن نفوذهـــــــــا 
الــذي كونتــه طيلــة الــسنوات اخلمــس عــشرة املاضــية أصــبح 
أمـــــام اختبـــــارات صـــــعبة ال تبـــــدو هينـــــة، بفعـــــل التطـــــورات 
السياســـــــــــية الـــــــــــيت تـــــــــــشهدها األخـــــــــــرية، خاصـــــــــــة بعـــــــــــد إجـــــــــــراء 

 .٢٠١٨مايو  ١٢االنتخابات الربملانية يف 
 

 دالالت عديدة :
كشفت االحتجاجـات األخـرية الـيت تـشهدها مدينـة البـصرة 
عـــــن دالالت عديـــــدة تكتـــــسب أمهيـــــة خاصـــــة مـــــن جانـــــب 
طهـــــــــــــــــــــــران: تتمثــــــــــــــــــــــــل الداللــــــــــــــــــــــــة األوىل، يف أن هــــــــــــــــــــــــذه 
االحتجاجات طالت، للمرة األوىل، رموز النفـوذ اإليـراين 
داخـــل العـــراق، ســـواء مقـــر القنـــصلية اإليرانيـــة أو املكاتـــب 
التابعـــــــة للميليـــــــشيات الطائفيـــــــة املواليـــــــة هلـــــــا، علـــــــى غـــــــرار 
"احلــــــشد الـــــــشعيب" و"كتائــــــب عـــــــصائب أهــــــل احلـــــــق" و"فيلـــــــق 

 بدر" وغريها.
 

وهنـــــــــا، فـــــــــإن تركـــــــــيز املحتـــــــــجني علـــــــــى هـــــــــذه املقـــــــــار يوجـــــــــه 
رســـــــالة واضـــــــحة بـــــــأن إيـــــــران وميليـــــــشياا تتحمـــــــل قـــــــسًما 
كبــــًريا مــــن املــــسئولية عــــن تفــــاقم األوضــــاع املعيــــشية داخــــل 
البـــــــصرة، يف ظـــــــل ايـــــــار البنيـــــــة التحتيـــــــة، وعـــــــدم توافــــــــر 
اخلـــدمات األساســـية مـــن امليـــاه والكهربـــاء والتعليـــم والـــصحة 
وانتـــــشار ظـــــاهرة الفـــــساد داخـــــل املؤســـــسات احلكوميـــــة الـــــيت مل 

 تستطع التعامل بإجيابية مع تلك املشكالت.

وبعبـــــارة أخـــــرى، فـــــإن املـــــسألة مل تعـــــد تتعلـــــق فقـــــط بـــــدور 
إيـــــران يف أزمـــــة نقـــــص الكهربـــــاء الـــــيت واجهتهـــــا املحافظـــــة 
يف الـــــشهور األخـــــرية، رغـــــم أمهيـــــة ذلـــــك، وإمنـــــا تـــــرتبط أيـــــًضا 
بـــــــدور إيــــــــران يف اســــــــترتاف اخلزينـــــــة العراقيــــــــة يف ممارســــــــة 
أنـــــــــــشطة واختـــــــــــاذ خطـــــــــــوات تتوافـــــــــــق مـــــــــــع مـــــــــــصاحلها يف املقـــــــــــام 

 األول.
 

ولـــــــذا، فـــــــإن اجتاهـــــــات عديـــــــدة باتـــــــت تـــــــرى أن حمـــــــاوالت 
إيــــــــران ممارســــــــة ضــــــــغوط علــــــــى العــــــــراق، وحتديــــــــًدا علــــــــى 
حكومــــــة حيــــــدر العبــــــادي، خــــــالل الــــــشهور األخــــــرية، وال 
ســـيما بعـــد إجـــراء االنتخابـــات الربملانيـــة، عـــرب العمـــل علـــى 
تــــــــــــأجيج أزمــــــــــــة الكهربــــــــــــاء، أنتجــــــــــــت يف النهايــــــــــــة تــــــــــــداعيات 
عكــــــسية، باعتبــــــار أــــــا ألقــــــت مبزيــــــد مــــــن األضــــــواء علــــــى 
التـــــــأثريات الـــــــسلبية الـــــــيت يفرضـــــــها نفوذهـــــــا داخـــــــل العـــــــراق 
علـــــــــى األوضـــــــــاع املعيـــــــــشية والبنيـــــــــة التحتيـــــــــة، علـــــــــى حنـــــــــو 
انعكــــس حــــىت يف الــــشعارات الــــيت رفعهــــا املحتجــــون ويف 
مقـــــــــــدمتها شـــــــــــعار "إيران..بـــــــــــرا بـــــــــــرا" يف إشـــــــــــارة إىل تزايـــــــــــد 

 املطالب بإاء أو مواجهة نفوذها داخل العراق.
 

ويبــــــــــدو أن إيــــــــــران باتــــــــــت تــــــــــدرك مــــــــــدى اتــــــــــساع نطــــــــــاق 
االستياء داخل العراق إزاء نفوذها، على حنو دفعهـا إىل 
إيفــــــاد وزيــــــر الداخليــــــة عبــــــد الرضــــــا رمحــــــاين فــــــضلي علــــــى 
رأس وفـــــد أمـــــين وسياســـــي رفيـــــع املـــــستوى إىل العـــــراق، 

ســــــــبتمرب اجلــــــــاري، إلجــــــــراء مباحثــــــــات حــــــــول ســــــــبل  ٥يف 
محاية املصاحل اإليرانية يف العراق استخدمت كل وسائل 
العنــــــــف ضــــــــد هــــــــذه االنتفاضــــــــات الــــــــسلمية رغــــــــم مطالبهــــــــا 
املتواضـــــــــعة، فهـــــــــؤالء االشـــــــــرار لـــــــــن يكتفـــــــــوا مبـــــــــا قتلـــــــــوا ومـــــــــا 
ســـرقوا، وامنـــا مـــصرين علـــى االســـتمرار يف هـــذا الطريـــق، 
وهـــــذا مـــــا اكدتـــــه جمريـــــات الـــــصراع الـــــدائر حـــــىت االن، اذ مل 
نـــــــــسمع عـــــــــن مفـــــــــردة واحــــــــــدة مـــــــــن بـــــــــني مفـــــــــردات الــــــــــصراع 
تـــضمنت ايـــة اشـــارة تـــدل، ولـــو مـــن بعيـــد، علـــى يقظـــة 
ضـــــــمري او مراجعـــــــة للـــــــذات اخلبيثـــــــة او كلمـــــــة عـــــــن مطالـــــــب 
النـــاس يف البـــصرة. بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك متامـــا، 
فــــالزال اجلميــــع يتحـــــدث عــــن الكتلــــة الـــــكربى ومــــن هـــــو 
االحـــــــــق ـــــــــا. وال يـــــــــغري مـــــــــن هـــــــــذه احلقيقـــــــــة اختـــــــــاذ بعـــــــــض 

 االجراءات الترقيعية المتصاص غضب املنتفضني.
مبـــــــعىن اخــــــــر، فــــــــان تــــــــغيري اليـــــــة مــــــــسرية االنتفاضــــــــة كفيلــــــــة 
بتحقيــق االنتــصار النهــائي طــال الــزمن ام قــصر، خاصــة 
وان أطـــراف عمليـــة االحتـــالل السياســـية قـــد وفـــرت كـــل 
املـــربرات النتـــشار هـــذه االفكـــار الوطنيـــة والثوريـــة، بـــسبب 
ســقوطها السياســي واالخالقــي املــدوي، واصــرارها علــى 
مواصلة العبث بشؤون البالد والعباد، وعدم الكف عن 
ارتكــــــــــاب اجلــــــــــرائم والــــــــــسرقات، اضــــــــــافة اىل اصــــــــــرارها علـــــــــــى 
رفض اي إصالح ميس ولـو شـعرة مـن راسـها، او يهـدد 
مكــــــــسبا مــــــــن مكاســــــــبها، او يهــــــــز ركنــــــــا مــــــــن مواقعهــــــــا، االمــــــــر 
الــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــيدفع النــــــــــــــــــــاس اىل الــــــــــــــــــــدخول يف رحــــــــــــــــــــاب 

 االنتفاضة افواجا افواجا.
 

باملقابل فان من يصر على تشجيع الناس علـى اخلنـوع 
واســـــــــــتجداء املطالـــــــــــب، يـــــــــــساهم يف اســـــــــــتمرار نزيـــــــــــف الـــــــــــدم 
العراقــي الـــربيء. لــسنا اقـــل مـــن الــشعوب االخـــرى الـــيت 
كنــست حكامهــا الظــاملني وعمالئهــا املــأجورين عــن طريــق 

 الثورات الشعبية واالنتفاضات املسلحة.
 

نعــم يــا شــعبنا العراقـــي العظيــم وانتفاضــته الباســلة، فالنـــصر 
ســــــــيكون حليفكــــــــم مبجــــــــرد ان تلغــــــــوا مــــــــن حــــــــساباتكم ايــــــــة 
مراهنـــــة علـــــى احلكومـــــة، او الربملـــــان للقيـــــام بـــــاي اصـــــالح 
جدي، وتشطبوا من ذاكرتكم اية فكـرة او مقـترح إلصـالح 
العمليــــــــة السياســــــــية مــــــــن داخلهــــــــا، وان تــــــــضعوا يف ســــــــلة 
املهمــالت مجيــع املراهنــات علــى اي حكومــة مهمــا اختــذت 
مــــــن امســـــــاء براقــــــة، او االحتكـــــــام للدســــــتور، او القـــــــضاء، أو 
تــــشريعات جملــــس النــــواب، الن كــــل هــــذه املفــــردات نتــــاج 

 عملية االحتالل السياسية.
 

امـــــام هـــــذا الوضـــــع اخلـــــطري، فـــــان اخلاســـــر الوحيـــــد هـــــو الـــــشعب 
العراقـــــي، الـــــذي قـــــد تدفعـــــه طهـــــران مـــــن خـــــالل هـــــذه 
الرؤيـــــــــــــــا اىل حـــــــــــــــروب اهليـــــــــــــــة او طائفيـــــــــــــــة تأكـــــــــــــــل االخـــــــــــــــضر 
واليابس. امـا االنتفاضـة يف البـصرة، فـضمن اليـة نـشاطها 
الـــــــسلمي لالبـــــــد، لـــــــن تـــــــستطيع حتقيـــــــق اي هـــــــدف مـــــــن 
اهــدافها مهمــا قــدمت مــن تــضحيات ومهمــا طــال الـــزمن. 
واذا ارادت احلكومـــــــــــــــة احلاليـــــــــــــــة او احلكومـــــــــــــــة القادمـــــــــــــــة، ألي 
سـبب كـان، تلبيـة مطالـب االنتفاضـة، فأـا لـن تتمكــن 
مـــن ذلـــك يف ظـــل حكـــم املليـــشيات املـــسلحة، الـــيت يتناغـــم 
خمططهـــــا بتجويـــــع العـــــراقيني واذالهلـــــم وحرمـــــام مـــــن ابـــــسط 
حقــــوقهم املــــشروعة، مــــع املخطــــط االمريكــــي لتــــدمري العــــراق 
دولـــــــة وجمتمـــــــع. اضـــــــافة اىل ان العـــــــراق يعـــــــاين ايـــــــضا مـــــــن 

غيـــــــــــــــــاب املؤســـــــــــــــــسات القـــــــــــــــــادرة علـــــــــــــــــى اجنـــــــــــــــــاز اي مـــــــــــــــــشروع 
اصالحي، ووقوع الكثري من مناطق العراق حتـت سـيطرة 
االحــــــزاب واملليــــــشيات والقبائــــــل ورجــــــال الــــــدين. ناهيــــــك 
عــــــــــن ان احلــــــــــشد الــــــــــشعيب، الــــــــــذي اصــــــــــبح االطــــــــــار العــــــــــام 
للمليــــشيات املــــسلحة، قــــد حتــــول يف جانــــب منــــه اىل قــــوة 
سياسية متمكنة. وكان اول ترمجة هلـذا التحـول هـو فـوز 
قائمتــــــه باالنتخابــــــات االخــــــرية باملرتبــــــة الثانيــــــة، حتــــــت اســــــم 
قائمـــــــــــــة الفتـــــــــــــح بقيـــــــــــــادة هـــــــــــــادي العـــــــــــــامري وابـــــــــــــو مهـــــــــــــدي 

 املهندس.
 

هــــــــــــل بإمكــــــــــــان احلكومــــــــــــة القادمــــــــــــة الــــــــــــيت وصــــــــــــفها بعــــــــــــض 
املوهومني باا ستكون وطنيـة وابويـة وعـابرة للطائفيـة، 
حتقيــق مطالــب النــاس وبنــاء دولــة حديثــة وجيــش قــوي 

 واجهزة كفؤة اخل ؟،
 

الوقــــــــائع العنيــــــــدة تقـــــــــول غــــــــري ذلــــــــك، فمهمـــــــــا كــــــــان شـــــــــكل 
احلكومــــــة واالوصــــــاف الرباقــــــة الــــــيت تتخــــــذها، قــــــادرة علــــــى 
االفــالت مـــن نظــام املحاصـــصة الطائفيــة املقيـــت، او حـــىت 
املـــــــــساس، بـــــــــشكله وليـــــــــس جبوهـــــــــره، وخـــــــــري دليـــــــــل علـــــــــى 
ذلــــــــــك، فــــــــــان جملــــــــــس النــــــــــواب اجلديــــــــــد قــــــــــد افتتــــــــــح بــــــــــاكورة 
اعماله، بانتخاب رئيـس برملـان "سـين"، ونائبـان احدمهـا 
كـــــــردي واالخـــــــر شـــــــيعي يعقبهـــــــا الحقـــــــا رئيـــــــس مجهوريـــــــة 
كـــــــــــردي، ورئيـــــــــــس وزراء "شـــــــــــيعي" مث متتـــــــــــد املحاصـــــــــــصة 

 الحقا لتشمل الوزارات واملناصب كبريها وصغريها.
 

امـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــائرون وزعيمهـــــــــــــــــا مقتـــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــصدر وبرناجمــــــــــــــــــه 
االفالطـــــــوين، فقـــــــد تراجـــــــع بعـــــــد فـــــــوزه مباشـــــــرة عـــــــن هـــــــذا 
الربنــــــامج، حيــــــث ركــــــع الــــــسيد مــــــسبقا يف حمــــــراب املحاصــــــصة 
الطائفية، وساهم يف اول جلسة للربملـان بانتخـاب سـين 
لرئاسة جملس النواب، ونائب له شيعي واالخر كـردي، 
مث ان مقتـــدى الـــصدر يعلـــم علـــم اليـــقني، بـــان الوعـــود 
الــــيت قطعهــــا علــــى نفــــسه لــــن جتــــد طريقهــــا للتحقيــــق يف 
ظـــــــــل وجـــــــــود دولـــــــــة حمكومـــــــــة بنظـــــــــام املحاصـــــــــصة الطائفيـــــــــة 
والعرقيــــــة مــــــن جهــــــة، واملليــــــشيات املــــــسلحة واحلراميــــــة مــــــن 
جهــة اخــرى، وامنــا تتحقــق يف ظــل وجــود دولــة مدنيــة، 
او شـــــــــــــبه مدنيـــــــــــــة، او علـــــــــــــى االقـــــــــــــل دولـــــــــــــة تتوفـــــــــــــر فيهـــــــــــــا 
مؤســـسات واجهـــزة امنيـــة حتفـــظ امـــن املـــواطن وحتميـــه مـــن 
التــسلط السياســي والقهــر االجتمــاعي وتــومن لــه مقومــات 

 احلد االدىن للعيش بكرامة.
 

وكــان اكــثر هــذه التــصورات او التوقعــات الورديــة ســذاجة، 
مـــــا جيـــــري مـــــن حـــــديث عـــــن الـــــرئيس االمريكـــــي اجلديـــــد 
دونالد ترامب، وحزنه الشديد جـراء مـا حـل بـالعراق مـن 
دمــــار وخــــراب علــــى يــــد اســــالفه املجــــرمني جــــورج بــــوش 
االبـــــن وبـــــاراك اوبامـــــا، وانـــــه مـــــن شـــــدة حبـــــه هلـــــذا البلـــــد، 
قــــــرر انقــــــاذه مــــــن حمنتــــــه واــــــاء معانــــــاة اهلــــــه، بــــــل ذهــــــب 
البعــــض ابعــــد مــــن ذلــــك واخــــذ يــــروج خلطــــة ومهيــــة وضــــعها 
ترامـــــب ومساهـــــا خارطـــــة طريـــــق تـــــضمنت، التخلـــــص مـــــن 
االحــــــزاب احلاكمــــــة كوــــــا احــــــزاب دينيــــــة متطرفــــــة. والقــــــضاء 
علــــــى املليــــــشيات املــــــسلحة، وحــــــل احلــــــشد الــــــشعيب، والغــــــاء 

، وتعديـــــل ٢٠٠٣مجيـــــع القـــــوانني الـــــيت صـــــدرت بعـــــد عـــــام 
الدســـــتور، وتطـــــهري القـــــضاء، وتقـــــدمي الفاســـــدين والـــــسراق 
واملجــــــــــــرمني اىل املحــــــــــــاكم، واقامــــــــــــة نظــــــــــــام فــــــــــــدرايل شــــــــــــبيه 
بالنظــــام السويــــسري، كبــــديل لنظــــام املحاصــــصة الطائفيـــــة 
والعرقيـــة!!!!. هـــل مسعتـــم مبثـــل هـــذه الترهـــات الـــسخيفة 

 من قبل؟
 

ال طريــــــــــــــــــق اذن الســــــــــــــــــتعادة حقوقنــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــشروعة ســــــــــــــــــوى 
االنتفاضـــــــة مث االنتفاضـــــــة مث االنتفاضـــــــة، كوـــــــا الوحيـــــــدة 
القــــادرة علـــــى اســـــقاط العمليـــــة السياســـــية بكـــــل حلقاـــــا، 
وحماســبة شــبكات الفــساد ومافيــات النهــب املنظــم، ولتحقيــق 
هــــــذه الطموحــــــات املـــــــشروعة، فانــــــه ال طريـــــــق ســــــوى جلـــــــوء 
االنتفاضـــــــة اىل اســـــــتخدام كافـــــــة الوســـــــائل مبـــــــا فيهـــــــا حـــــــق 
الـــدفاع املـــشروع عـــن النفــــس ضـــد اجهـــزة الدولـــة القمعيــــة 
الـــــيت بعـــــد اســـــتهدافها مـــــن قبـــــل املحتـــــجني، فـــــضًال عـــــن 
اســتدعاء الــسفري العراقــي لــديها إلبالغــه احتجاجهــا علــى 

 اقتحام قنصليتها يف البصرة.
 

وإىل جانـــــــــــــب ذلـــــــــــــك، متـــــــــــــاهى خطـــــــــــــاب إيـــــــــــــران مـــــــــــــع رؤى 
القـــــــــــــوى الطائفيـــــــــــــة التابعـــــــــــــة هلـــــــــــــا يف التعامـــــــــــــل مـــــــــــــع تلـــــــــــــك 
األحـــــــــــداث، عـــــــــــرب اـــــــــــام "مندســـــــــــني" و"قـــــــــــوى خارجيـــــــــــة" 
بتــــــأجيج االحتجاجــــــات، وذلــــــك مــــــن أجــــــل صــــــرف االنتبــــــاه 
عـــــن األســـــباب احلقيقيـــــة الـــــيت أدت إىل انـــــدالعها، وهـــــى 
اآلليـــــــــــــــــــــة نفـــــــــــــــــــــسها الـــــــــــــــــــــيت اتبعتهـــــــــــــــــــــا إيـــــــــــــــــــــران يف مواجهـــــــــــــــــــــة 

 االحتجاجات الداخلية اليت شهدا يف الفترة املاضية.
 

 اجتاه متصاعد :
وتنـــــــــــــصرف الداللـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة، إىل أن هـــــــــــــذه التطـــــــــــــورات 
تــــضفي وجاهــــة خاصــــة علــــى الترجيحــــات الــــيت تــــشري إىل 
أن نفــوذ إيــران السياســي يف بغــداد يــتراجع، وهــو مــا يبــدو 
جلًيـــــا يف مؤشـــــرات عديـــــدة، مثـــــل تراجـــــع ترتيـــــب القـــــوى 
السياســية والطائفيــة القريبــة منهــا يف االنتخابــات الربملانيــة 

، علــــــــى غــــــــرار ائتــــــــالف ٢٠١٨مــــــــايو  ١٢الــــــــيت أجريــــــــت يف 
"الفتـح" الـذي يقـوده هـادي العـامري أمـني عـام ميليـشيا 
"فيلــــــــق بــــــــدر" وائتــــــــالف "دولــــــــة القــــــــانون" برئاســــــــة نائــــــــب 
الــــــــرئيس نــــــــوري املــــــــالكي، لــــــــصاحل بعــــــــض القــــــــوى الـــــــــيت 
كانـــــــــت حريـــــــــصة علـــــــــى االحتفـــــــــاظ مبـــــــــسافة مـــــــــا معهـــــــــا، ويف 
مقــــــــــدمتها ائتــــــــــالف "ســــــــــائرون" بقيــــــــــادة مقتــــــــــدى الــــــــــصدر 
وكتلـــــة "النـــــصر" بزعامـــــة رئيـــــس الـــــوزراء حيـــــدر العبـــــادي 
وتيــــــار "احلكمــــــة" برئاســــــة عمــــــار احلكيــــــم وائتــــــالف "الوطنيــــــة" 

 بقيادة أياد عالوي.
 

هـــــذا الـــــتراجع مل ينحـــــصر فقـــــط يف النتـــــائج، وإمنـــــا امتـــــد أيـــــًضا 
إىل املعطيــــات الــــيت فرضــــتها، حيــــث مل تنجــــح إيــــران حــــىت 
اآلن يف فـــــرض رؤيتهـــــا اخلاصـــــة بتـــــشكيل احلكومـــــة، وإن 
كانــت حريــصة يف الوقــت نفــسه علــى وضــع عراقيــل أمــام 
تـــــــــشكيل حكومـــــــــة حتظـــــــــى القـــــــــوى غـــــــــري املحـــــــــسوبة عليهـــــــــا 

 باألغلبية فيها.
 

ولــــــــذا كانــــــــت العالقــــــــة مــــــــع إيــــــــران حمــــــــوًرا رئيــــــــسًيا يف الفــــــــرز 
السياســــــــــي الــــــــــذي تــــــــــشهده الــــــــــساحة العراقيــــــــــة يف الوقــــــــــت 
احلـــــايل بـــــني فـــــريقني حيـــــاول كـــــل منهمـــــا الفـــــوز بتـــــشكيل 
احلكومــــة اجلديــــدة عــــرب تكــــوين الكتلــــة األكــــرب يف الربملــــان، 
وإن كـــــــان ذلـــــــك ال يـــــــعين أن هنـــــــاك قطيعـــــــة تامـــــــة بـــــــني 
إيــــــــــران والقــــــــــوى الــــــــــيت انــــــــــضمت للمحــــــــــور الــــــــــذي يــــــــــضم 
"ســـــــــــائرون" و"النـــــــــــصر" و"احلكمـــــــــــة" و"الوطنيـــــــــــة"، حيـــــــــــث أن 
بعـــضها مـــا زال حريـــًصا علـــى تأســـيس عالقـــات متوازنـــة 

 مع األخرية.
 

والالفــت يف هــذا الــسياق، هــو أن كــال الفــريقني حيـــاول 
اســتغالل االحتجاجــات احلاليــة الــيت تــشهدها البــصرة مــن 
أجل تعزيز فرصه يف حسم السباق املستمر علـى تـشكيل 
احلكومــة اجلديــدة، علــى حنــو بــدا جلًيــا يف مطالبــة ائتــالف 
"الفتــح" باســتقالة حيــدر العبــادي مــن منــصبه لفــشله يف 

 التعامل مع األزمة اليت فرضتها تلك االحتجاجات.
 

 مواجهة مفتوحة :
أمــــــــــا الداللــــــــــة الثالثــــــــــة، فتتعلــــــــــق بــــــــــأن أى تطــــــــــورات قــــــــــد 
تــــــشهدها العــــــراق وال تتوافــــــق مــــــع مــــــصاحل طهــــــران، علــــــى 
غــرار تــشكيل حكومــة عراقيــة جديــدة ال تــضم حلفائهـــا أو 
يـــــــــتراجع نفـــــــــوذهم فيهـــــــــا، تـــــــــعين يف املقـــــــــام األول، وعلـــــــــى 
األقــــل نظرًيــــا، جناًحــــا لالســــتراتيجية اجلديــــدة الــــيت تتبناهــــا 
إدارة الـــــــرئيس األمريكـــــــي دونالـــــــد ترامـــــــب جتاههـــــــا، والـــــــيت 
تقـــــوم علـــــى توســـــيع نطـــــاق املواجهـــــة معهـــــا لتـــــشمل، إىل 
جانـــــــب االتفـــــــاق النـــــــووي، كـــــــًال مـــــــن الـــــــدور اإلقليمـــــــي، 

 خاصة يف دول األزمات، وبرنامج الصواريخ الباليستية.
 

ومــــــــــن هنــــــــــا، ميكــــــــــن تفــــــــــسري أســــــــــباب مــــــــــسارعة إيــــــــــران إىل 
توجيــــــه انتقــــــادات قويــــــة لــــــرئيس الــــــوزراء العراقــــــي حيــــــدر 

 ٨العبـــــــــــــــــــادي، بعـــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــصرحيات الـــــــــــــــــــيت أدىل ـــــــــــــــــــا، يف 
، وأعلـــــــن فيهـــــــا الـــــــتزام بـــــــالده بالعقوبـــــــات ٢٠١٨أغـــــــسطس 

الــــيت فرضــــتها الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة علــــى إيــــران، 
قبــــــــــل أن يــــــــــتراجع عنهــــــــــا ويــــــــــشري إىل أن بغــــــــــداد ســــــــــتلتزم 

 بعدم التعامل مع إيران بالدوالر األمريكي فقط.
 

إذ اعتــــــــــربت جهــــــــــات عديــــــــــدة داخــــــــــل إيــــــــــران أن ذلــــــــــك ال 
يتــــــــسامح مــــــــع اجلهــــــــود الـــــــــيت بــــــــذلتها األخــــــــرية لــــــــدعم بعـــــــــض 
القــــــوى الطائفيــــــة، خــــــالل فــــــترة حكــــــم الــــــرئيس األســــــبق 
صــــــــدام حــــــــسني، عنــــــــدما استــــــــضافتها قبــــــــل أن تعــــــــود إىل 
العــراق بعــد ســقوط األخــري، لتــسيطر علــى الــسلطة بدعــم 

 من جانب األوىل.
 

وعلـــــــــى ضـــــــــوء ذلـــــــــك، ميكـــــــــن القـــــــــول يف النهايـــــــــة إن مـــــــــا 
ســــــــــوف تــــــــــؤول إليــــــــــه التطــــــــــورات السياســــــــــية واألمنيــــــــــة يف 
العــــــــراق ســــــــوف يكــــــــون لــــــــه تــــــــأثري مباشــــــــر علــــــــى املــــــــسارات 
املحتملــــــــــة للمواجهــــــــــة املفتوحــــــــــة بــــــــــني إيــــــــــران والواليــــــــــات 
املتحــــــدة األمريكيــــــة، بعــــــد أن وضــــــعت األخــــــرية كبــــــح نفــــــوذ 
األوىل يف املنطقـــــــــــــة علـــــــــــــى قمـــــــــــــة أولوياـــــــــــــا يف املرحلـــــــــــــة 

 احلالية
 



 

 

”MN 

 
 

 
ونــــشرت صــــحيفة قــــريش االلكترونيــــة الــــصادرة يف لنــــدن يف الرابــــع  ۞

عـــــشر مـــــن ايلـــــول املاضـــــي مقالـــــة للكاتـــــب اليمـــــاين املتخـــــصص بالـــــشأن 
 ١٥االيــــراين حممــــد مــــصطفى العمــــراين اســــتقرت فيهــــا واقــــع العــــراق بعــــد 

ســــــــنة مــــــــن اهليمنــــــــة الــــــــصفوية االيرانيــــــــة بــــــــشىت الوســــــــائل واالســــــــاليب 
 والتواطؤ االمريكي االيراين رغم ضجيج اخلالف بينهما :

 
 عاما من النفوذ اإليراين ١٥عن واقع العراق بعد 

 
 حممد مصطفى العمراين

 
بعد انفصال جنوب السودان وغرق الدولـة الوليـدة بتـشجيع غـريب يف 
طوفان من املشاكل الكبرية والتحديات اجلمة وغريها حىت ان اخلرطـوم 
عـــــادت لترعـــــى املـــــصاحلة بـــــني الفـــــصائل يف اجلنـــــوب وهـــــو مـــــا مثـــــل أكـــــرب 
رســـــــالة للـــــــساعني لالنفـــــــصال يف جنـــــــوب اليمـــــــن رســـــــالة تؤكـــــــد بـــــــأن 
مــساعي االنفــصال غــري املدروســة واملؤســسة علــى مــشروع اســتراتيجي 

 غالبا ما تكون مصريها الفشل.

 
مثلما واقـع جنـوب الـسودان رسـالة النفـصايل جنـوب اليمـن مثـل واقـع 
العـــراق كـــذلك ميثـــل رســـالة للحـــوثيني يف الـــشمال مفادهـــا بـــأن هـــذا 
هو واقع الدول حتـت اهليمنـة اإليرانيـة فوضـى وخـراب ومـشاكل بعـضها 

 فوق بعض.

  
ومؤخــــــرا خــــــرج أبنــــــاء العــــــراق يف تظــــــاهرات غاضــــــبة ضــــــد الوجــــــود والنفــــــوذ 

إيــران بــره ”  اإليــراين والفــساد احلكومــي وجتــاوز األمــر اهلتافــات ضــد إيــران 
إىل حرق قنصليتها يف البـصرة ومقـرات اجلهـات واألحـزاب املواليـة ”  بره 

هلـــا فمـــا الـــذي جعـــل أبنـــاء العـــراق يثـــورون علـــى إيـــران الـــيت صـــارت 
 تعترب العراق جمرد حديقة خلفية هلا ؟!

 
م وقيـــــــــام األمريكـــــــــان  ٢٠٠٣منـــــــــذ االحتـــــــــالل األمريكـــــــــي للعـــــــــراق يف 

 ١٥بتـــــسليم هـــــذا البلـــــد العـــــريب إليـــــران علـــــى طبـــــق مـــــن ذهـــــب مـــــرت 
ســـنة مل ينــــل فيهــــا العـــراق احلريــــة والدميقراطيــــة األمريكيـــة الــــيت وعــــدوا 

الـــــــيت بـــــــشر ـــــــا األمريكـــــــان بـــــــل علـــــــى ”  اجلنـــــــة ”  ـــــــا ومل يتحـــــــول إىل 
العكــــــــــس متامــــــــــا العــــــــــراق اليـــــــــــوم حتــــــــــت االحتــــــــــالل األمريكــــــــــي والنفـــــــــــوذ 
اإليــــــراين دولــــــة فاشــــــلة يف كــــــل النواحــــــي تعــــــصف ــــــا أزمــــــات بعــــــضها 
فــــوق بعــــض وتقــــف أمــــام اســــتقرارها عقبــــات كثــــرية حتتــــاج إىل مــــا يــــشبه 

 املعجزة السماوية لكي تتجاوزها.

 
واقـــــــع العـــــــراق اليـــــــوم يؤكـــــــد لنـــــــا ان األمريكـــــــان ال يريـــــــدون إال حتقيـــــــق 
مصاحلهم وتنفيذ أجنـدم علـى حـساب أمـن واسـتقرار الـشعوب العربيـة 
واإلســــالمية ومــــصاحل أبنــــاء هــــذه الــــشعوب وحاضــــرهم ومــــستقبلهم وبينهــــم 
وبني النظام اإليراين تعـاون وتنـسيق وثيـق رغـم أـم يـصفون إيـران 
بالدولــة املارقــة اإلرهابيــة حمــور الــشر اخل ومــع هــذا فهنــاك تنــسيق وتفاهــم 
وصفقات تتم مع النظـام اإليـراين يف عـدة ملفـات باملنطقـة ومنهـا امللـف 
العراقـــــــــي وان اختلفـــــــــت الـــــــــرؤى وتباينـــــــــت وتوتـــــــــرت احيانـــــــــا يف بعـــــــــض 

 القضايا والتفاصيل لكنهم متفقون يف الكثري من قضايا العراق .

 
واقــــــع العــــــراق اليــــــوم هــــــو النمـــــــوذج األبــــــرز للــــــدول الــــــيت تــــــسعى إيـــــــران 
إلخــضاعها هليمنتهــا وهــو منــوذج خميــف ومفــزع فــالواقع العراقــي الكارثــي 
يؤكـــــد للجميـــــع ان إيـــــران مـــــا دخلـــــت بلـــــدا وهيمنـــــت عليـــــه اال ودمرتـــــه 

 متاما حىت وإن وجدت طائفة كبرية موالية هلا .

 

إضــافة إىل قيــادات النظــام العراقــي املعينــة يف أغلبهــا مــن قبــل النظــام 
اإليــــراين تعتمــــد إيــــران ايــــضا علــــى قيــــادات سياســــية ومرجعيــــات دينيــــة 
ومليـــــــــشيا وشخـــــــــصيات حتقـــــــــق هلـــــــــا مـــــــــصاحلها وتنفـــــــــذ هلـــــــــا أجنـــــــــدا وتثبـــــــــت 
هيمنتهـــــــــا وتعمـــــــــق نفوذهـــــــــا بـــــــــشىت الوســـــــــائل املـــــــــشروعة وغـــــــــري املـــــــــشروعة 
وباملقابـــــل ال يعنيهـــــا كثـــــريا واقـــــع الـــــشعب العراقـــــي والوضـــــع الـــــذي يعيـــــشه 
املــــــواطن العراقــــــي حيــــــث يغيــــــب االســــــتقرار وتنعــــــدم اخلــــــدمات ويــــــتردى 
االقتـــــصاد وترتفـــــع البطالـــــة بـــــني الـــــشباب إىل مـــــستويات خميفـــــة رغـــــم ان 

مـــــاليني برميـــــل مـــــن النفـــــط وهـــــي  ٤العـــــراق يـــــصدر يوميـــــا مـــــا يقـــــارب 
كميـــــات ضـــــخمة كافيـــــة لتحويـــــل هـــــذا البلـــــد إىل واحـــــة مـــــن االســـــتقرار 
والتنميـــــة والرفاهيـــــة تتفـــــوق علـــــى الـــــسويد والـــــنرويج ولكـــــن هـــــذا البلـــــد 
الــغين بــالثروات واملــوارد والفــرص يــعترب مــن أفقــر بلــدان العــامل وهــو يف 
كـــــــــل تقـــــــــارير التنميـــــــــة الدوليـــــــــة ويف تقـــــــــارير األمـــــــــم املتحـــــــــدة واملنظمـــــــــات 
الدوليــة مــن اشـــد بلــدان العـــامل فــسادا وفقــرا ويـــأيت دومــا يف ذيـــل دول 
العــــــــامل مــــــــن حيــــــــث انعــــــــدام األمــــــــن وتــــــــردي الــــــــصحة وغيــــــــاب الرفاهيــــــــة 

 واخلدمات العامة وإضافة إىل ايار التعليم واالقتصاد .
 

يف العـــــــــــــراق يف ظـــــــــــــل اهليمنـــــــــــــة اإليرانيـــــــــــــة يعيـــــــــــــش أزمـــــــــــــات سياســـــــــــــية 
متالحقـــــــــة وتنــــــــــاحر سياســـــــــي وصــــــــــراع حمتـــــــــدم علــــــــــى تـــــــــشكيل احلكومــــــــــة 
ورئاســتها يــدوم ألشــهر حيــث تفــشل حمــاوالت إرضــاء األطــراف العراقيــة 
مــن شــيعة وســنة وكــرد وتركمــان وقبــل هــذا كلــه يــدور صــراع أمريكــي 
إيـــــراين علـــــى رئاســـــة احلكومـــــة والشخـــــصية الـــــيت تـــــستحق وعلـــــى أمســـــاء 
الوزراء وخاصة يف الوزارات السيادية وقد يـستغرق األمـر شـهورا ورمبـا 

 سنوات قبل الوصول لصيغة حمددة ترضي مجيع األطراف .

 
االحتالل األمريكـي واهليمنـة اإليرانيـة اوجـدا وضـعا كارثيـا يف العـراق 
وصـــــــــــنعا أزمـــــــــــات وظلمـــــــــــات بعـــــــــــضها فـــــــــــوق بعـــــــــــض فالفـــــــــــساد وصـــــــــــل إىل 
مــستويات خميفــة جــدا والنهــب للمــال العــام وصــل إىل مئــات املليــارات 
مــــن الــــدوالرات والالمبــــاالة مــــن قبــــل األجهــــزة الرمسيــــة وصــــلت إىل 

الــــف مــــن ســــكان البــــصرة بــــسبب تلــــوث امليــــاه دون أن  ٣٠حــــد تــــسمم 
تتحـــــرك اجلهـــــات احلكوميـــــة بـــــشكل فاعـــــل وجـــــاد وتـــــضع حـــــدا هلـــــذه املأســـــاة 
إضـــــافة إىل انقطـــــاع الكهربــــــاء املـــــستأجرة مـــــن إيــــــران لـــــساعات طويلــــــة يف 
ظـــــل حـــــر شــــــديد وبطالـــــة وفقــــــر ووضـــــع بيـــــئي خميــــــف حـــــىت أن شــــــوارع 
البصرة املدينة اليت كان يقصدها الـزوار العـرب قبـل عقـود حتولـت إىل 
تالل مـن النفايـات وتـدمرت بنيتهـا التحتيـة وعـاش أهلهـا يف شـظف 
عيــش رغــم أــا فــوق حبــرية مــن النفــط وتــزود خزينــة احلكومــة بــأكثر مــن 
ثلـــــــثي النفـــــــط يف العـــــــراق ومـــــــع هـــــــذا حولتهـــــــا إيـــــــران إىل مـــــــعرب لتـــــــصدير 
الــسالح واملخــدرات واملليــشيا يف عمليــة تــدمري ممنهــج ومتعمــد حــىت ثــار 
أهــــــايل املدينــــــة وغريهــــــا ضــــــد إيــــــران ونفوذهــــــا وسياســــــاا التدمرييــــــة يف 

 العراق.
 

ورغــم هــذا الواقــع القــامت إال ان مــا يبــشر بــاخلري هــو ان أبنــاء العــراق كــسروا 
حاجز اخلوف مـن إيـران وهتفـوا ضـدها واعلنـوا رفـضهم هليمنتهـا واحرقـوا 
قنـــــصليتها وهـــــذه هـــــي بدايـــــة التحـــــرر مـــــن اهليمنـــــة اإليرانيـــــة الكارثيـــــة 
ومـــــن االحتـــــالل األمريكـــــي بـــــشىت ألوانـــــه يف توجـــــه حتـــــرري عـــــرويب 
صـــادق ويبقـــى علـــى الـــدول العربيـــة ان تلتقـــط زمـــام املبـــادرة وتقـــف 
وقفــــــــــة صــــــــــادقة مــــــــــع أبنــــــــــاء العــــــــــراق يف معــــــــــركتهم للتحــــــــــرر مــــــــــن اهليمنــــــــــة 

 اإليرانية ووكالءها من الفاسدين يف الداخل .

 
ولألســــــــف رغــــــــم هــــــــذا الوضــــــــع الكــــــــارثي يف العــــــــراق يف ظــــــــل اهليمنــــــــة 
اإليرانيـــــــة مـــــــا يـــــــزال بعـــــــض العـــــــرب مغـــــــرر ـــــــم ويـــــــسعون لالرمتـــــــاء يف 
احلــضن االيــراين والــدخول حتــت اهليمنــة اإليرانيــة رمبــا ليــذوقوا اخلـــراب 
علــــــــى أصــــــــوله كمــــــــا حيــــــــدث يف العــــــــراق ولتحــــــــويلهم إىل مــــــــشاريع مــــــــوت 

 عاجل يف سوريا واليمن ومشروع قتل وموت ببطء يف العراق . !

 

مــن العــودة  «جــرف الــصخر»وحتــت عنــوان ميليــشيات متنــع نــازحي  ۞
 لبلدم

 
نــــــشرت صــــــحيفة القــــــدس العــــــريب الــــــصادرة يف لنــــــدن بتــــــاريخ اخلامــــــس 
عــــــشر مـــــــن شــــــهر ايلـــــــول املاضـــــــي تقريــــــرا اخباريـــــــا عــــــن معانـــــــاة مهجـــــــري 
( جـــــــرف الـــــــصخر ) الـــــــذين منعـــــــوا مـــــــن العـــــــودة اىل بلـــــــدم ومت حـــــــرق 
حقــــــوهلم الزراعيــــــة وهــــــدم منــــــازهلم ، واســــــتطلعت الــــــصحيفة عــــــددا مــــــن 
املواطنني الذين حتـدثوا عـن معانـام يف خميمـات الـرتوح رغـم اسـتقرار 
االوضــاع يف منطقتهــم وتطهريهـــا مــن عناصــر تنظيـــم الدولــة االســـالمية 
املعــــــــــروف بــــــــــداعش ...وجــــــــــاء يف التقريــــــــــر االخبــــــــــاري ان (أبــــــــــو شــــــــــيماء 
اجلنايب، ذو التسعة واخلمسني عامًا، مل يعد يقوى علـى احتمـال البعـد 
عــن مرتلــه الــذي هجــروه منــذ مخــس ســنوات هربــًا مــن نــريان املعــارك 
وسطوة امليليشيات املـسلحة الـيت اسـتولت بالكامـل علـى بلدتـه وبيتـه 

 يف جرف الصخر.

 
فالرجــــــــل بــــــــات يعــــــــاين مــــــــع أفــــــــراد أســــــــرته مــــــــن ضــــــــيق العيــــــــش يف أحــــــــد 

ــ ، مل يكــن يتوقــع أن «القــدس العــريب»املخيمــات البائــسة، إذ كمــا قــال لـ
 يطول به املكوث طويال يف خيام الرتوح.

 
احلكومـــة العراقيـــة اســـتعادت جــــرف الـــصخر مـــن عناصـــر تنظيــــم »وأضـــاف: 

، لكنهــــا بـــــدل أن تعيـــــدنا إىل ٢٠١٤الدولــــة يف أكتوبر/تـــــشرين األول 
منازلنـــــا املــــــدمرة ســـــلمتها مباشــــــرة للميليــــــشيات ، واألخـــــرية تــــــستمر مبنعنــــــا 

 .«من العودة
 

مقــــــاتلي ميليــــــشيا حــــــزب اهللا فّجــــــروا بيتــــــه، وجرفــــــوا بــــــستانه »وبـــــني أن 
الــــــكبري بالكامــــــل، وبــــــوا آلياتــــــه الزراعيــــــة، وســــــرقوا مواشــــــيه الــــــيت كــــــان 
يعتــــاش منهــــا واآلن ومل يعــــد ميلــــك شــــيئا ســــوى كرفــــان صــــغري أعطتــــه 

 .«إياه إحدى املنظمات اإلنسانية يسكنه مع أفراد عائلته
 

وطالــــــب، احلكومــــــة العراقيــــــة باإلســــــراع بإعادتــــــه مــــــع بقيــــــة النــــــازحني إىل 
منعــــه مــــن العــــودة »منــــاطقهم املحــــررة، مــــستغربا قــــرار رفــــض امليليــــشيات 

لبلدتــــــه وإعــــــادة بنــــــاء لبيتــــــه املهــــــدم، رغــــــم اســــــتعادة املنطقــــــة مــــــن قبــــــل 
 .«القّوات األمنية

 
لـو جنـد نيـة جديـة بإعادتنـا، فنحـن مـستعدون للعـودة واإلقامـة »وتابع: 

يف جــــــــرف الــــــــصخر حــــــــىت لــــــــو اضــــــــطررنا لبنــــــــاء خيــــــــم فــــــــوق ركــــــــام منازلنــــــــا 
 .«املهدمة

 
وعلــى غــرار ابــن بلدتــه يعيــش ابــو قتيبــة عبيــدة عمــر ظروفــا مــشاة، 

 .«غــــــري مقنعــــــة»إذ مل تــــــسمح لــــــه امليليــــــشيات بــــــالعودة، ألســــــباب يعتربهــــــا 

 ومازال يقطن يف خيمة صغرية قرب بغداد.
 

ويعّبــــــر عــــــن أملــــــه أن تــــــسمح لــــــه امليليــــــشيات أو احلكومــــــة بــــــالعودة ملرتلــــــه 
 لتنهي معاناة التشرد ألفراد أسرته.

 
معظـــم ســـكان جــــرف »إن  «القـــدس العـــريب»وأشـــار يف حـــديث مـــع الـــــ

الـــــصخر لـــــن يتمكنـــــوا مـــــن العـــــودة إىل بيـــــوم، ليـــــس ألن امليليـــــشيات 
تواصــــــــــــل منعهــــــــــــم فحــــــــــــسب، ولكــــــــــــن بــــــــــــسبب تفجريهــــــــــــا آلالف املنــــــــــــازل 

 .«وتسويتها باألرض حىت ال يفكر مالكوها بالعودة إليها مرة ثانية
 

التصرحيات احلكومية خبصوص عودة نازحي جرف الـصخر »ورأى أن 
قريبـــــــا لـــــــديارهم، تتنـــــــاىف مـــــــع مـــــــا حيـــــــصل علـــــــى أرض الواقـــــــع وحتـــــــدي 

 ..«امليليشيات للسلطات

 مـــن فضـــاء االعـــالم  



 

 

”MO 

 

 ١٩٨٠/ ايلول /  ٤بيان البعث قيادة قطر العراق يف الذكرى الثامنة والثالثني للعدوان االيراين الغاشم عىل العراق يف 
 

فلقــــد قــــام النظــــام االيــــراين قبــــل ذلــــك برفــــع شــــعار تــــصدير الثــــورة  ١٩٨٠متــــر علينــــا اليــــوم الــــذكرى الثامنــــة والثالثــــون للعــــدوان االيــــراين الغاشــــم يف الرابــــع مــــن ايلــــول عــــام 
لتـسويغ عـدوام الغاشـم  دادكمقدمة لشن عدوام الغاشم على العراق وقد قدم لذلك العدوان بالترويج الكاذب واملراوغ عن ما أمسوه ان طريق حتريـر القـدس ميـر عـرب بغـ
لتـصدي كمـا قـاموا باعمـال ا ااملشبوه كما قـاموا بـالتفجريات االجراميـة يف اجلامعـة املستنـصرية والتـصدي بعـد ذلـك ملوكـب تـشييع الـشهداء وسـقوط شـهيدين عـراقيني بـسبب هـذ
ق خـــط املالحـــة يف شـــط غالعدوانيـــة كثـــرية منهـــا خطـــف طـــائرة اخلطـــوط اجلويـــة العراقيـــة خـــالل رحلتهـــا مـــن املوصـــل اىل بغـــداد واجبارهـــا علـــى اهلبـــوط يف ايـــران كمـــا قـــاموا بـــا

بقصف منديل وزرباطية والنفـط خانـة وخـانقني و  ١٩٨٠العرب وغريها من املمارسات واالعمال العدوانية الشائنة وصوًال لشن عدوام الغاشم يف الرابع من ايلول عام 
صــل بعــدها العــدوان توااملنــاطق احلدوديــة بــسالح املدفعيــة فــأنتفض ابنــاء شــعبنا العراقــي ومقــاتلوا جيــشنا الباســل فحــرروا منــاطق هيلــة وخــضر وســيف ســعد وزيــن القــوس و

ومعركـــة الفـــاو عـــام  ١٩٨٦ومعـــارك ـــر جاســـم عـــام  ١٩٨٥ومعركـــة تـــاج املعـــارك عـــام  ١٩٨٣الطيـــب الفكـــة عـــام   –ومعـــارك الـــشيب  ١٩٨٢االيـــراين يف معـــارك شـــرق البـــصرة عـــام 
بتحريـر الفـاو مدينـة الفـداء وبوابـة النـصر العظيـم  ١٩٨٨وكذلك معارك التحرير الكربى اليت ابتدأت يف السابع عـشر مـن نيـسان عـام  ١٩٨٧ومعارك امليالد امليمون عام  ١٩٨٦

واعـالن مخيـين الـشهري  ١٩٨٨ومن مث معارك حتريـر الـشالجمة وجمنـون وزبيـدات ومعـارك التـوكالت االربـع وحـىت حتقيـق نـصر العـراق واالمـة املبـني يف الثـامن مـن اب عـام 
 . ٥٩٨بتجرعه كأس السم اعترافًا زميتهم املنكرة واندحار عدوام الغاشم وقبوهلم قرار جملس االمن 

 
حفيظة معسكر اعداء ثورة البعث يف العراق واعـداء الـشعب العراقـي واالمـة املبـني فكـان العـدوان الثالثيـين  ١٩٨٨وقد اثار نصر العراق واالمة املبني يف الثامن اب عام 

واســتمر  ١٩٩٠العــدوان الــذي قوامــه ثالثــة وثــالثني دولــة ومثانيــة وعــشرين جيــشًا والــذي ســبقوه باحلــصار اجلــائر الــذي ابتــدأ يف الــسادس مــن اب عــام  ١٩٩١الغاشــم عــام 
والـذي تواصـل  ٢٠٠٣العـشرين مـن اذار عـام  -ثالثة عشر عاما حىت شن احللف االمريكي االطلسي الصهيوين الفارسي عدوانه الغادر على العـراق ليلـة التاسـع عـشر 

اـــة جهاديـــة حازمـــة جم ليفـــضي اىل احتـــالل العـــراق يف التاســـع مـــن نيـــسان مـــن العـــام ذاتـــه والـــذي جاـــه جماهـــدو البعـــث واملقاومـــة وابنـــاء شـــعبنا ومقـــاتلو جيـــشنا الباســـل
، وبعــــــد ذلــــــك قــــــام االمريكــــــان بتــــــسليم العــــــراق لقمــــــة ســــــائغة اىل ايــــــران وكــــــان  ٢٠١١افــــــضت اىل انــــــسحاب املحتــــــلني االمريكــــــان يف احلــــــادي عــــــشر مــــــن كــــــانون االول عــــــام 

 ســـر القطـــر القائـــد امـــنياالحتـــالل االيـــراين وريثـــًا لالحتـــالل االمريكـــي ومـــازال كمـــا عـــرب عـــن ذلـــك بكـــل دقـــة ووضـــوح الرفيـــق املجاهـــد عـــزة ابـــراهيم االمـــني العـــام للحـــزب 
 االعلى للجهاد والتحرير .

 
 ايها املناضلون البعثيون االصالء

 يا ابناء شعبنا االيب ومقاتلو جيشنا الباسل
 يا ابناء امتنا العربية املجيدة
 يا احرار وشرفاء العامل أمجع

لمجاــة احلازمــة للعــدوان االيــراين ة لتأسيــسًا علــى مــا تقــدم فــأن جماهــدو البعــث واملقاومــة ومقــاتلو جيــشنا الباســل وابنــاء شــعبنا املجاهــد مجيعــا يــستلهمون املعــاين اخلــرية الغزيــر
االيــراين املقيــت للعــراق ل الغاشــم ودحــره عــرب مثــاين ســنوات مترعــات بنجيــع الــدم العراقــي الطهــور ... نعــم يــستلهمون كــل هــذه املعــاين القيمــة ملواصــلة اجلهــاد ضــد االحتــال

مــسرية البنــاء الثــوري الــشامل اف وتركــات وخملفــات املحتــلني االمريكــان االوغــاد وحــىت اســقاط احلكومــة العكميلــة واقامــة صــرح احلكــم الــدميقراطي التعــددي احلــر املــستقل واســتئن
ثقــــايف والنفــــسي واملعنــــوي ال يف ميــــادين احليــــاة كافــــة ومواصــــلة مــــسرية النهــــوض الــــوطين والقومــــي واالنــــساين الــــشامل وحتقيــــق الرفــــاه املعيــــشي البنــــاء شــــعبنا االيب واالزدهــــار

 ومواصلة النضال لتحقيق اهداف البعث والشعب واالمة يف الوحدة واحلرية واالشتراكية.
 
 

 قيادة قطر العراق
 م٢٠١٨يف الرابع من ايلول 
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