
 

 

 االفتتاحية
 نضال ابناء شعبنا يتعاظم

السقاط العملية السياسية  
 املنهارة 

  

يوماُ بعد آخر يتصاعد نضال ابناء شـعبنا 

االبي ومجاهدي البعث واملقاومة ومقاتلي 

جيشنا الباسـل وابنـاء قواتنـا املـسلحة 

البطلة حيث تتمـادى احلكومـة العميلـة 

وامليليــشيات العميلــة اليــران وعــصابات 

الفساد املالي في اقتراف جرائم نهب ثورة 

العراق النفطيـة واملعدنيـة وامـوال ابنـاء 

الشعب العراقي املضحي الصابر الصامد 

املعطاء ولكن هذا التمادي ادى الى تصاعد 

الـــسخط الـــشعبي اجلمـــاهيري ضـــد 

احلكومة العميلـة اليـران وللميليـشيات 

اجملرمة العميلة اليران هي االخرى مما صعد 

نــضال شــعبنا بأجتــاه تقــويض العمليــة 

السياسية اخملابراتية املنهارة املتهاوية في 

درك وهاويــة الــسقوط احلتمــي والنهائــي 

لتقبر الى االبد غير مأسـوف عليهـا ابـداً 

 وعلى االطالق ..

 

ــة  ــالء واخلون ــرة العم ــزق زم ــذلك تتم وب

وتتـــشظى بفعـــل النـــضال الـــشعبي 

اجلماهيري املتعاظم السائرة بقـوة وثبـات 

وشموخ ورسوخ الى امام مبا يـدفع حركـة 

ــصيرية  ــة امل ــضالية التاريخي ــزب الن احل

اجلذرية احلاسمة اخلطوات بنوعيـة كبـيرة 

متقدمة الى امام القامة حكـم الـشعب 

التعددي الدميقراطي احلر املستقل اجلـذري 

الثوري الشامل ألشادة صرح مسيرة البناء 

الثــوري الــشامل ملواصــلة هــذه املــسيرة 

الظافرة لتحقيق الرفـاه املعيـشي البنـاء 

ـــق ازدهـــارهم الفكـــري  شـــعبنا وحتقي

والثقافي واالعالمي والتعبوي والعسكري 

والفــني واملهــني واملعنــوي الــشامل فــي 

ميــادين احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة 

والسياســـية والثقافيـــة واالعالميـــة 

والنفـــسية واملعنويـــة كافـــة ألحـــداث 

التحويل والتغيير والبنـاء الثـوري اجلـذري 

ــة  ــع التحتي ــة اجملتم ــي بني ــشامل ف ال

واالقتــــصادية الــــصناعية والزراعيــــة 

واخلدمية والصحية والتعليمية والبحثية 

واالكادميية ومبا يدفع بأجتاه حتقيق االهداف 

التاريخية الثالث الكـبرى اهـداف البعـث 

والــشعب واالمــة بــل اهــداف االنــسانية 

جمعـــاء االهـــداف الـــسامية الرفيعـــة 

ـــة  ـــدة واحلري ـــداف الوح ـــة اه املقدس

واالشتراكية .
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املهيب الركن عزة إبراهيم القائد العام للقوات املسلحة االمني العام للحزب القائد األعىل للجهاد والتحرير امني رس القطر 
 حفظه اهللا ورعاه يلقي كلمة يف العيد الثامن والتسعني لتاسيس اجليش العراقي الباسل

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
متر اليوم ذكرى عزيزة علـى قلـوب أبنـاء العـراق بـل 
أبنــاء األمــة العربيــة كلهــا هــي الــذكرى الثامنــة 
والتسعون لتأسيس جيشنا العراقي الباسل الـذي 
كان الظهير القوي واألمـني لـشعبنا العراقـي فـي 
كل مراحـل دولـة العـراق احلديثـة. وكـان جيـشنا 
العراقي الباسل اطارا وطنيا جامعا لكل العراقيني 
بغض النظرعن انتماءاتهم اجلغرافيـة ووظائفهـم 
وأدوراهم االجتماعية وقد حقق تطـورا واسـعا فـي 
النواحي القتالية وفي جوانب املعدات والتجهـيزات 
احلربية احلديثة حتى بات جيـشا مهابـا ومـن أهـم 

 جيوش املنطقة.
 

وان السفر العظيم جليشنا العراقـي الباسـل قـد 
متثل مبساهمات رائعة فـي معـارك شـعب العـراق 

متـوز  ١٤ومرورا بثورة  ١٩٤١التحررية منذ ثورة مايس 
ــورة  ١٩٥٨ ــورة  ١٩٦٣شــباط  ٨وث ــوز  ١٧وث ، ١٩٦٨مت

وكان جيشنا العراقي الباسل الدرع الفوالذي الرادع 
لعــدوان النظــام االيرانــي الفاشــي وملــشروعه 
الطائفي التوسعي املعادي ليـس للعـراق فحـسب 
وامنا لكل العرب واملسلمني. وقدم جيـشنا الباسـل 
الــدماء الزكيــة انهــارا دفاعــا عــن شــعب العــراق 
وسيادته وتأريخه وتراثه العربي االسالمي وحاضـره 
ــام  ــدوان النظ ــر ع ــتى دح ــه ح ــستقبل أجيال وم
ومشروعه التوسعي االرهابي في الثـامن مـن آب / 

 .١٩٨٨اغسطس 

وقد خـاض جيـش العراقـي الباسـل معركـة غيـر 
مـع  ١٩٩١متكافئة مبواجهة العدوان الثالثيني عام 

دولة من بينها عدد من اقوى دول العالـم  ٣٠جيوش 
عسكريا. وأحبط مخططـا ايرانيـا غـادرا الحتـالل 
العراق غداة توقف العدون الثالثيني في أذار / مارس 

مستغال حالة التدمير الشامل الذي تـسبب  ١٩٩١
به العدوان في العراق عندما دفع بعـشرات االلـوف 
من حرس خميني الحتالل محافظات جنوب ووسط 
ــة  ــة العمومي ــشآت اخلدمي ــب املن ــراق وتخري الع

 واحلكومية هناك .
 

ورغم اسـتمرار حالـة اخللـل وعـدم التكـافؤ إال ان 
جيش العراق الوطني واجه مرة أخرى حملـة الغـزو 

. وأبدى االلوف من ضباط وجنود ٢٠٠٣واالحتالل عام 
اجليش العراقي الباسـل شـجاعة ونخـوة عراقيـة 
وعربيـــة اســـالمية رائعـــة بحملهـــم الـــسالح 
وانتظامهم في فصائل املقاومة الوطنية العراقيـة 
التي كسرت ظهر جيوش االحتالل وأنزلت بهم مـن 

ألـف قتيـل وأكـثر مـن  ١٣٠اخلسائر ما ال يقل عـن 
ــني  ــى واملعوق ــن اجلرح ــون م ــصف امللي ــون ون ملي
واملصابني بامراض نفسية حسب احصاءات نشرها 
املوقع الرسـمي ملنظمـة قـدامى احملـاربني التابعـة 

 لوزرة الدفاع االمريكية .
 

وقد أتاح الغزو واالحتالل الفرصـة العـداء الـشعب 
العراقي لكي ينتقموا من جيشنا العراقي الباسـل 

في اطار انتقـامهم مـن األغلبيـة الـساحقة مـن 
ــة  ــدولتهم الوطني ــسكني ب ــراق املتم شــعب الع
ــم  ــاتهم وكرامته ــأريخهم ومقدس ــتزين بت واملع
الوطنية. فكان قرارهم السئ بحل اجليش والقـوات 

 املسلحة.
 

واردفو ذلك باصدارهم قرار االجتثاث الفاشي وتبعه 
قوانني اقصائية فاشية الانسانية تعرض لهـا قـادة 
هذا اجليش الوطني العظيم من مطـاردة واعتقـال 
وتعــرض االلــوف منهــم لالغتيــال وأرغــم عــشرات 
االلوف من خيرة أبناء هذا اجليـش الباسـل للتـشرد 

 خارج العراق.
 

وفي هذه املناسبة العزيـزة يـسرني أن اوجـه حتيـة 
الفخر واالعتزاز أوال لكل شهداء جيـشنا العراقـي 
العظيم في سفره الوطني العريق. كما يسرني أن 
أحيي جميع قـادة وآمـري وضـباط وجنـود جيـشنا 

 الباسل .
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 ٢٠١٩/ كانون الثاني /  ٠٦

 قيادة البعث تنعي الرفيق املناضل عبد اجلبار الكرخي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

( يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 

 وأدخلي جنتي ) صدق اهللا العظيم

 

ببالغ احلزن وبقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره، تنعى قيادة قطر العراق حلزب 
البعث العربي االشتراكي الرفيق املناضل عبد اجلبار الكرخي الذي يشهد 

ً مبدئياً  تاريخه النضالي الطويل في صفوف البعث على صالبته مناضال

عرفته سجون احلكم قبل الثورة حينما كان عضو قيادة شعبة، وكان من أوائل 

أعضاء فرع بغداد بعد الثورة. كما يشهد تأريخه على دميومة عطائه مثقفا 

ملتزما بقضية شعبه الوطنية. تولى الرفيق عبد اجلبار الكرخي وزارة التربية، 

وكان من أول املساهمني في الكتابة السياسية والفكرية في جريدة الثورة في 

سني الثورة األولى. ولهذه املناسبة األليمة نتقدم بصادق املواساة وأحر 

التعازي الى أهل الفقيد املناضل والى رفاقه بهذا املصاب االليم، ونسأل اهللا 

العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم 

 أهله ورفاقه الصبر والسلوان.

 

 وانا هللا وانا اليه راجعون
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 خطورة أن تكون الفكرة أصيلة !!! 
ë‚†¹]–}…çjÒ‚Ö]

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

عندما يؤمن اإلنسان العربي بأن القومية العربية قد ُخِلَقت من جديد في 
ظل ثورة االسالم ، ومت إعادة بنائها على أسس فكريـة وثقافيـة وأخالقيـة 
ومادية ومعنوية ونفسية جديدة لم يألفها العرب من قبل . بعثـت فيهـا 
الروح بعد أن كانت جامدة متيّبسة ، وترسخ فيهـا االميـان بعـد أن كانـت 
منفصلة عن االتصال بالسماء علـى األقـل فـي جزيـرة العـرب ، توّحـدت 
نظرتها للخلق والكون واالنسان واحلياة ، أخـذت بفـضل االسـالم بعدهـا 
احلضاري واالنساني وغادرت عصبيتها وإنغالقها ، تغذّْت بقيم احلق والعدل 

واالنصاف واحملبة واملودة والتسامح واإلحسان ، وتسّلحت بعناصر الثورة واالنقالب املعنوي والروحي على 
 النفس وعلى واقع قبلي متنازع متناحر ومجزّأ . 

 
عندما يكون العربي بهذا املستوى من االميان ، مهما كان دينه ومذهبه ، فإنه يجد نفسه أمـام مهمـة 
معنوية معقدة تتمثل في مدى قدرته على جتسيد هذه القيم في شخصيته وسـلوكه وعالقتـه مـع 
االخرين وأداء مسؤولياته في احلياة من جانب ، ومن جانب آخر يجد نفـسه أمـام حتـٍد أكـبر هـو حجـم 
الضريبة التي يتوجب عليه أن يدفعها نتيجة هذا االميان ، والتضحية التي يتوجـب عليـه أن يتحمّلهـا 
نتيجة التمسك بهذه القيم التي تعبر عن هويته وانتمائه وعقيدتـه ومبادئـه واهدافـه املتمثلـة فـي 
( القومية العربية التحررية االنسانية املؤمنة ) ، التي حتت لوائهـا توّحـد العـرب وأمـسكوا مبـصيرهم 
وإنتصرت إرادتهم وحتققت رسالتهم عندما أقاموا الدولة وأشادوا احلضارة التي فاضت بخيرها وشـّعت 

 بعلومها وأفكارها وكانت مصدر الهام لغيرها من االمم والشعوب .     
 

)  قرناً ليبني فكره وعقيدته الوطنيـة والقوميـة االشـتراكية ١٤فعندما يأتي ( البعث ) بعد أكثر من ( 
على وفق هذه القيم االنسانية املستمدة من روح الـتراث ، وامللبيـة لطموحـات العـصر ، واملـستوعبة 
ملتطلبات التطور والتقدم احلديث ، ويضع مشروعه لتحقيق أهداف األمة في الوحدة واحلريـة والعدالـة 
االجتماعية والبناء االشتراكي الهادف إلظهار الطاقات واالمكانات الكامنة لـدى الـشباب علـى مبـدأ 
االنبعاث لهذا النوع من العروبة ... البد أن يحرك ذلك القوى املضادة لهذه الفكرة والتي لم تتوان عن أي 
فعل إلسقاطها وتدمير املشروع مادياً بصيغة االحتالل ، ومعنوياً بصيغة االجتثـاث واإلفقـار واإلفـساد 
والتجهيل ، متاماً مثلما فعلت القوى املعادية السائدة من قبل وأسقطت الدولـة العربيـة واالسـالمية 
آنذاك ، ناهيك عن العوامل الداخلية التي هيئت البيئة لهذا الـسقوط عـبر كـل مرحلـة مـن مراحـل 

م ، والـتي متثلـت مبثلـث ( الظلـم والفـساد ١٢٥٨احلكم إنتهاًء بسقوط بغداد على أيـدي املغـول عـام 
 واالستبداد ) . 

 
فمن يراجع تاريخ نشأة البعث والكتابات األولى ملؤسسه االستاذ ميشيل عفلق رحمه اهللا ، يجد هـذه 
احلقيقة بوضوح ، هي إن البعث كفكرة إرتكز على مبدأ إنبعـاث هـذا النـوع مـن العروبـة أو القوميـة 
العربية التحررية االنسانية الثائرة ، وبـنى عقيدتـه الوطنيـة والقوميـة االشـتراكية ووضـع دسـتوره 
ونظامه على ماترّشح عنها من قيم . لذا فإن احلزب الذي جاء لبعث هذا الطراز من العروبة ، وآمن بأنها 
عقيدة وفكر وهوية وإنتماء وحب وقدر ومصير ومشروع للنهضة ومهماز للحضارة ، وإنها مصدر القوة 
ومبرر الوجود ودافع اإلستمرار ، ويناضل لتحقيق رسالتها ، البـد وأن يتعـرض لهـذا القـدر الهائـل مـن 
العداء واالستهداف والتشويش ، ولهذه القسوة املفرطة من األذى واالصـرار علـى االجتثـاث واالقـصاء 

 واالسئصال . 
 

وإن من أهداف قوى االحتالل والرِّدة اآلن هو أن يتخّلى البعث عن هذه الفكرة احلية وعـن هـذه األصـالة ، 
لة بهذا النوع من العروبة ، ويتحّول إلى حزب تقليدي كغيره من االحزاب السائدة يقـدم  وأن يقطع الصِّ
ويتبنى برامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية وترفيهية وغيرها فقط ، وأن يهادن وينـسجم مـع واقـع 

 متراجع متخاذل متآمر متخلف وْمزرٍ .
 

ونرى أن جهات داخلية وعربية واقليمية ودولية تبحث عن نوع آخر من ( البعث والبعثيني ) مختلفني مع 
أنفسهم ، متناقضني مع الفكرة بوصفها املعروف ، ويعمل هؤالء جاهدين خللـق مجـاميع أو تـشجيع 

 أشخاص حتت عناوين شتى لضرب البعث وإضعافه ومحاولة إنهائه . 
 

مما يجعلنا أن ندرك ( خطورة ) أن يكون البعـث بهـذا العمـق مـن االميـان ، وأن تكـون القـوى الداخليـة 
واخلارجية التي تخاف هذا النوع من البعث وهذا الطـراز مـن العروبـة بهـذا احلجـم مـن العـداء وهـذا 
املستوى من التصعيد املضاد واالستئصال ، وأن نعلم أن طريق البعث وعر وشاق يتطلب إيجاد الوسائل 
احلديثة واملتجددة واملؤثرة في إدارة الصراع ، وأن نعلم إنها معركة من نوع خاص ، إجتمع فيهـا مـا هـو 
مادي مع ما هو معرفي ومعنوي ونفسي وأخالقـي ، إنهـا معركـة لعـودة الـروح والكرامـة ، وإلنتـشال 
األخالق وتعزيز القيم الوطنية والقومية واالنسانية ، معركة إنقاذ وطن ونهضة أمة ، إنه ِسفرٌ طويـل ، 
لكنه ليس مستحيالً ، شرط التمسك بالفكرة االصيلة التي هي الـضمانة لتحقيـق مـشروع اإلنقـاذ 

 والبناء والنهضة .

قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي تنعي الشيخ ميزر نوري فيصل 
 اجلربا الذي وافته املنية إثر تعرضه ملرض مل يمهله طويالً 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ْ َا تَُوفَّوَْن أُُجورَكُْم يَوَْم الِْقَياَمِة َفَمن زُْحِزَح َعِن النَّارِ وَأُد  اْجلَنََّة َفَقدْ َفازَ وَما ِخلَ ( كُلُّ نَْفٍس ذَآئَِقُة اْملَوِْت وَِإمنَّ

َّ َمَتاُع الُْغرُورِ )  اْحلََياةُ الدُّنَْيا ِإال
 صدق اهللا العظيم

 
مبزيد من احلزن واألسف تنعى قيادة قطر العراق حلزب البعث العربـي االشـتراكي ، الـشيخ مـيزر نـوري 

فيصل اجلربا الذي وافته املنية إثر تعرضه ملرض لم ميهله طويالً . لقـد كـان الفقيـد رحمـه اهللا مثـاالً 

يحتذى به في جتسيد الشخصية الوطنية العراقية املتميزة بعطائها واملتمسكة مبوقفها فـي رفـض 

ومقاومة اإلحتالل األمريكي وااليراني للعراق وما خّلفه من عملية سياسية طائفية فاسـدة . وأمـضى 

حياته بالعمل الصالح والتضحية واإليثار واالخالص والتفاني في خدمة بلده وأمته . إضـافة ملايتحّلـى 

 به من خصال فريدة من التواضع والصدق واالحترام واملودة واخللق الرفيع .

 

 تغمد اهللا الفقيد برحمته الواسعة وألهم أهله وقبيلته وذويه وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان .

 

 إنّا هللا وإنّا إليه راجعون .
 

Ñ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎ

  ٢٠١٩/ كانون الثاني /  ٠٥ 

 ترصيح مصدر خمول بإسم قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي
 

 صرح مصدر مخول بإسم قيادة قطر العراق حلزب البعث العربي االشتراكي مبا يلي :

 

إن حزب البعث العربي االشتراكي وقيادته وكوادره يتعرضون منذ االحتالل وحـتى االن حلملـة شـعواء مـن 

التشويه والتشويش والتلفيق والتزوير والتشكيك واربـاك املواقـف كجـزء مـن مـشروع االجتثـاث سـّيء 

الصيت ، وإن هذه احلملة تزداد شراسة وقوة بني فترة وأخرى وكلما شعر االعداء بقوة احلزب وثبات موقفـه 

والتفاف اجلماهير حوله وتأييده . ولكننا في هذه األيام نالحظ إن احلملة قد ازدادت وتيرتها بـشكل خطيـر 

ضد احلزب ومناضليه ، ولألسف الشديد فإن قسماً من الرفاق من داخل احلزب منخرط بها عن قصد أو دون 

 قصد وهي تستهدف رفاق آخرين واتهامهم مبا اليليق وبطريقة غير اخالقية وغير مقبولة على االطالق .

 

وبهذا اخلصوص نود التنويه الى أن قيادة احلزب في الوقت الذي تعبر فيه عن اسفها إلنخراط هذا النفر من 

الرفاق في هذا الفعل املتهور ، فإنها توجه بأن يقوم كل رفيـق بقطـع عالقتـه فـوراً بـاملواقع والـصفحات 

 املشبوهة التي تسيء للحزب وكوادره .

 

وإنها قد شكّلت فريقاً متخصصاً ملتابعة هذه احلاالت وتشخيصها ، وستتخذ أشد العقوبـات بحـق مـن 

 تثبت عليهم االفعال املشينة ، وبحق من لم يقطع عالقته بهذه االطراف والشخوص املشبوهة .

 

وإختتم املصدر اخملول تصريحه بالقول ، ندعو كافة الرفاق واالصدقاء بالتصدي لهـذه احلملـة الـتي تقـف 

ورائها اجهزة مخابرات معادية ، خاصة وإننا نقترب من يوم النـصر االكيـد بعـون اهللا علـى اعـداء العـراق 

 واالمة من احملتلني االمريكان والفرس وعمالئهم ومرتزقتهم .

 

 عاش البعث ، عاش العراق ، عاشت االمة ، وليخسأ اخلاسئون .

 

 بغداد

  ٢٠١٩/ كانون الثاني /  ٠٨ 
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 اذا رضبت ارسائيل الرشقية .... !? 
 

 …^j~¹]|ø‘
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 

عندما شاهدت املعارضة العراقية املوجودة  
 في إيران كيف تعدم األسرى

العراقيني وتعذبهم أيام احلرب العراقية  
 األيرانية بدأت أشك بوطنيتي

ووالئي إليران بسبب والء ووطنية هؤالء أليران بشكل يفوق العقل  
 والتصور !! 

 رفسنجاني رئيس اسرائيل الشرقية 
 
ما يجلب االنتباه في تطورات الوضع العراقي هـو تـسريب اخملـابرات  

االيرانية الشاعة تقول بان وحدات مسلحة اعـدت ملقاومـة القـوات 
االمريكية اطلقت عليهـا اسـماء (بعثيـة) واسـم الـشهيد صـدام 
حسني و (تضم بعثيني ) وافقوا على مقاتلة القوات االمريكية ودعم 
احلشد الشعوبي !!! وهـذه االشـاعات اسـتغلت لتـضليل البعـض 
ومحاولة استمالته. قبل كل شيء وبكل وضوح نؤكد بان هذه كذبة 
ساذجة من تلفيق اخملابرات االيرانية وحزبنا لم يغـير مواقفـه النهـا 
قائمة على فهم ستراتيجي عميق وشامل اليتغير مـع كـل تغييـر 

وبعـد  -بل كل وطني عراقـي   –طارئ ، فليس معقوال ان يوجد بعثي 
كل ماجرى للعراق واالمة العربية وللبعث حتديدا من مظالم وكوارث 
غير مسبوقة كانت اسرائيل الشرقية هي اخطـر مـن خطـط لهـا 
وامر بهـا وتولـت امليليـشيات الطائفيـة التابعـة لهـا تنفيـذها ان 
يصطف معها !الوطـني العراقـي والقومـي العربـي ،والبعـثي فـي 
مقدمتهم، يتخلى عن هويته الوطنية وعن شرفة الشخصي حاملـا 
ميــد يــده لقاســم ســليماني وعبيــده. هــذا هــو الثابــت االبــرز فــي 
ستراتيجية البعث والتي لن تتغير اال باجتثاث النزعة االسـتعمارية 

 الفارسية .
 

 وتأكيدا حلقائق الصراع االساسية نثبت ما يلي:
 
لقد اكد حزبنا مرارا وتكرارا بان العدو الـرئيس واالخطـر واملباشـر -١

بعــد انــسحاب القــوات  ٢٠١١للعــراق واالمــة العربيــة منــذ عــام 
االمريكيـة اصــبح اسـرائيل الــشرقية وكـل مــن يخـدمها ويدعــم 
خططها االستعمارية في العراق وسـوريا واليمـن ولبنـان واالحـواز 
وكل قطر عربي النها هي من اصبحت حتكـم العـراق وتراجـع الـدور 
االمريكي سياسيا وتعمق استخباريا، انتبهوا تقدم الدور االمريكـي 

 استخباريا.
 
ان انهاء املرحلة االخطر ،وهي مرحلـة التغيـيرات الـسكانية فـي -٢

العراق وسوريا هي املهمة اجلوهرية والتي التعلوها اي مهمة وطنيـة 
اخرى ،رهن بضرب االستعمار االيراني في العراق وسوريا ،وعندما يتم 
ذلك فان ضـرب االسـتعمار االيرانـي املهيمـن علـى لبنـان واالحـواز 
واملوجــود بقــوة فــي اليمــن ودول اخلليــج العربــي يــصبح حتــصيل 
حاصل.والسبب واضح جدا وعلينا عدم نسيانه : فالغزو االمريكي مت 
بقوات عسكرية دعمت مبا سـمي باملعارضـة العراقيـة وهـي فئـات 
صغيرة جدا ومعزولة عن الشعب العراقي لذلك بقي الغـزو عمليـة 
خارجية سهلة الدحر نسبيا وهو ما جنحت بـه املقاومـة العراقيـة ، 
اما الغزو االيرانـي فهـو اخطـر نوعيـا ومبراحـل الحتـصى مـن الغـزو 
االمريكي النه غزو عسكري يعقبة غـزو سـكاني مـصحوب بتربيـة 
عقائدية طائفية زائفة تعتم على الهدف القومـي الفارسـي،والغزو 
السكاني بهذا التحديد يعد التهديد الوجودي املميت لهوية العراق 

 وسوريا واليمن ولبنان واالحواز وغيرها لالسباب التالية :
 

مت جلب ماليني االيرانيني وغير االيرانيني وتوطينهم فـي محافظـات -أ
عراقية وسورية يهجر سكانها العرب بالقوة ،وتبدا عمليـة التغييـر 
اجلذري لهوية املدن السكانية . ابراهيم اجلعفري عندما كـان رئيـسا 

بان حكومته منحت اجلنسية العراقيـة  ٢٠٠٥للوزراء اعترف في عام 
عاما يقـدر عـدد  ١٤الكثر من مليونني ونصف املليون شخص، وبعد 

من وّطن بثالثة ماليني احتلوا مدن العـراق وطـردوا الـسكان العـرب 
وابادوا االالف خصوصا في محيط بغداد وديالى وصالح الدين واالنبـار 

 ونينوى .
 
تفتح فورا مدارس ايرانية تعلم اللغة الفارسـية والتـاريخ العـام -ب

والتاريخ االسالمي كما كتبته الفرس وليس تاريخنا احلقيقي وتهمل 
اللغة العربيـة وتـدمر املـدارس واجلامعـات وتغلـق مراكـز الثقافـة 
الوطنية والقومية واالنسانية وتنشأ اخرى تدس السموم الطائفيـة 
والعنصرية املعادية للعـرب فـي عقـول الـشباب ،وتقـام منظمـات 
تشجع على العهر العلني حتت غطاء زواج ااملتعة ويحمـى الـشذوذ 
اجلنسي وتقلـل خطورتـه بـاطالق اسـم مخفـف جـدا عليـه وهـو 
(العالقات املثلية ) !!!! وتعد املسارح كاملة ملمارسة ذلـك فـي كـل 
مكان ، وبهذه اخلطط وغيرها يتعرض اجملتمع الـى تغيـيرات عميقـة 
وشاملة وتنهـار القيـم العليـا وتتفكـك العوائـل ويعـدم اعتباريـا 

 واخالقيا جيل او اجيال كاملة ،وتتشرذم كل الطوائف.
 
تفرض على احلكومة اعتبـار امليليـشيات قـوات رسـمية متولهـا  -ج

الدولة ومتنح صالحيات اكثر مـن اجليـش احلكومـي اسـتعدادا حللـه 
وانشاء حرس ثوري مشابة للحرس االيراني يضمن السيطرة التامـة 

 على العراق.
 
وبعد اكمال نشر املؤسـسات الطائفيـة فـي كـل مكـان واجبـار -د

السكان على تغيير طوائفهم تبدا عمليـة احتـواء مـن بقـي علـى 
طائفته بواسطة من اطلق عليهم وصف (سنة ايران ) ! ولئـن كـان 
تهجير املسيحيني والصابئة وااليزيديني قد مت بنجاح لقلـة عددهـم 
فان تهجير كل السنة مستحيل ولهـذا تعتمـد طهـران علـى مـن 

 يواليها من السنة الكمال سيطرتها التامة على العراق .
 
بنشر االميـة واخلرافـات والفقـر وتزويـر تاريخنـا وفـرض ضـوابط -ه

طائفية ينتهـي العـراق العربـي ونواجـه كيانـات مفككـة الهويـة 
واضحة لها ومن ثم تضيع الوطنية العراقية وهي الباعث االسـاس 

 للتحرر وطرد اي غاز .
 
البد مـن التـذكير بحقيقـة جوهريـة وهـي ان اخلطـط االيرانيـة -ك

املذكورة مستنسخة من اخلطط الصهيونية في فلسطني حيث ان 
الغزو الـصهيوني لفلـسطني قـام وجنـح النـه اعتمـد علـى الغـزو 
السكاني اليهودي وهذا ما تقوم به اسرائيل الشرقية لضمان وجود 
جيش من املستوطنني الغرباء يدافع عـن الغـزو ويحولـه الـى واقـع 
يصعب تغييره وقد يستمر لعـدة قـرون بينمـا االسـتعمار الغربـي 

 مؤقت وقصير .
 

لقد تعمدت استخدام عبارة (اذا ضربت اسرائيل الشرقية) لـسببني 
االول ان الضربة غير اكيدة وهي قد تكون مثل مئات التهديدات التي 

وحتى االن ولم تتحقق والعالم لهذا  ١٩٧٩اطلقتها امريكا منذ عام 
السبب اليثق بوعود امريكا خصوصا وان لها مـصلحة سـتراتيجية 
في بقاء اسرائيل شرقية قوية تقمع العرب وتـرهبهم وتـستنزفهم 
وتــشغلهم عــن اســرائيل الغربيــة مــن جهــة ،وتــضمن المريكــا 
تخويفهم باستمرار من البعبع االيراني الجـل حلبهـم واشـغالهم 
بغير النضال من اجـل حتريـر اراضـيهم احملتلـة واسـتعادة ثرواتهـم 
املنهوبة من جهة ثانية،وقد تفسر التهديدات االمريكـي علـى انهـا 
جتميل لوجـه نظـام املاللـي القبيـح بتـصويره كمقـاوم المريكـا !

والسبب الثاني هو ان الضربة ان وقعت فهي لن تكون حربا شـاملة 

بل ضغوطات تأديبية هدفها اعادة نظام املاللي الى السكتني اللتـني 
 وضع عليهما اصال ،وهذا هو جوهر سياسة ترامب ومن سبقه.

 
ولنفترض ان الضربة وقعت فهي في هذه احلالة التعـني اكـثر مـن  

تقليم اظافر اسرائيل الشرقية فيما لو واصلت رفـضها العـودة ملـا 
بني السكتني وقد تتخذ شكل قصف جوي مركـز او تـصفية لقـادة 
امليليشيات بدرونات وانزاالت مفاجئة على مقراتهم ،وهذا هـو احلـد 
االدنى ملا يجب جتاه عصابات الفرس، اما الـضربة الـتي جتتـث الـدور 
والتغلغل االيرانيني فهي ليست واردة في احلـسابات االمريكيـة فـي 
هذه املرحلة ومستبعدة في الزمن املنظور، الن الدور االيراني مطلوب 
في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها ملواصلة كبح حركة التحرر 
الوطني العربية وهو احد اهم شروط جناح ستراتيجية تفتيت االمة 

 العربية وانهاء دورها .
 

ودون شك فاننا نتمنى حصول ضربة امريكيـة السـرائيل الـشرقية 
حتى لو كانت في حـدها االدنـى النهـا تخـدم هـدفنا الـستراتيجي 
وتشكل خطوة على طريقه ولكن من الضروري االنتباه بدقة الى اننا 
لسنا طرفا في الصراع االمريكي االيراني وما قد يقع هو صـراع بـني 
اطراف لها مطامع في وطننـا العربـي .واملعيـار االساسـي الختبـار 
الصدقية االمريكية هو قيام امريكا بتقطيـع خـط احليـاة االيرانـي 
املمتد بني بيروت وطهران عبر بغداد ودمشق ومنع اتصاله نهائيا،فاذا 

فانها تقـوم بعمـل يتجـاوز  -وهي لم تفعله حتى االن   –فعلت ذلك 
حدود تقليم االظافر وهو عمل يخدم مصاحلنا القوميـة مثلمـا قـد 
يخدم مصالح امريكا.اما اذا جتاهلته فالنتيجة العملية لـذلك هـي 
تكريس مكاسب الفرس في الوطن العربي كله وحتويلها الـى واقـع 

 يجب التعود عليه .
 

بديهي ان حترير اي بلد يتطلب وجـود الـشعب فـي ارضـه وان يكـون 
محافظا على التماسك االجتماعي والقيمي في اطار هوية وطنيـة 
وانتماء قومي واضحني ،وتلك هي منـابع قـوة التحريـر وبـدونها لـن 
تتوفر روح الفداء وهي شرط النصر املسبق فـي حـرب التحريـر، لـذا 
فاحملافظة على الهوية الوطنية لالقطـار العربيـة خصوصـا العـراق 
وسوريا هدف سوبرستراتيجي قومي وهـو غـير قابـل للتنـازل عنـه 
واملساومة حوله .بحماية الهوية الوطنية تتوفر كافة شروط التحرر 
الالحق اما اذا لم تعد الهوية موجودة وحتول العراق وسـوريا واليمـن 
ولبنان الى كتل متنافرة الهوية واالنتماء فان روح التضحية بالنفس 
واملال وكل شيء من اجل الـوطن تغيـب مـع انهـا اهـم متطلبـات 

 النصر .
 

وثمة موضوع اخـر مهـم جـدا البـد مـن التنبيـه اليـه : اذا ضـربت 
اسرائيل الغربية احلشد داخل العـراق فـذلك ليـس موجهـا للعـراق 
اساســا الن احلــشد ليــس عراقيــا باختيــاره املعلــن الــوالء املطلــق 
السرائيل الشرقية وقيامه بجرائم بشعة ضد العـراقيني ولعبـه دور 
املدمر للعراق وطنا وهوية وشعبا فهو الميكن ان ميثل العراق بـل هـو 
ايراني االنتماء والدور الفعلي ومن ثـم فـان املـسؤول عـن اي ضـربة 

 اسرائيلية ان وقعت فعال هو احلشد.
 

وليتذكر ابناء العروبة فـي كـل مكـان بـان مـا قامـت بـه اسـرائيل 
الشرقية جتاهنا من غزوات في العراق وسوريا واليمـن ولبنـان وغـيره 
وقبلها في االحواز العربية وتدخالت فظة وتغييرات سكانية خطيرة 
وابادات جماعية وتعاون مفتوح مـع الـشيطان االكـبر ضـدنا ..الـخ، 
يحق لنا رده باملثل دون شك االن وفي املستقبل ،فـذلك حـق شـرعي 
بـصفتنا اصـحاب الـوطن املغتـصب ومكتـسب بـصفتنا تعرضـنا 
لعدوانات ايرانية متعددة .واخيرا نـذكر بـان البعـثي امللـتزم يتقبـل 
فقط ما يأتيه من احلزب مركزيا وال يلتفت الى االشـاعات وان واجبـه 
نقل املهم منها الى قيادة احلزب الكمال املعلومات او تدقيقها ولكن 

 ليس نشرها او تناقلها .
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يتواصل تفاعل نظرية البعث النضالية مـع حقـائق الواقـع امليدانيـة وظروفـه املوضـوعية وعواملـه  

الذاتية كافة في سوح املمارسة والتطبيق على الصعد االقتصادية واالجتماعية والسوقية والتعبوية 
والعسكرية والنضالية والسياسية والتنظيمية والثقافية واالعالمية والنفسية واملعنويـة كافـة مبـا 
يحقق اضافات عقائدية فكرية الصل عقيدة البعث الـسامية وفكـره النـير اجلـذري الثـوري الـشامل 

 الوطني والدميقراطي والقومي واالشتراكي واالنساني الفاعل الشامل املنتصر الظافر .
 

و تأتي هذه االضافات الفكرية عبر دور احلزب النضالي ومن خالل حلقات فكر احلـزب املفتوحـة الغـراض 
التطوير واالغناء املستمرين مبا يجعل عطاء البعث الفكي والنضالي يتواصـل ليجـسد واقعيـة فكـر 
البعث املتطور الناضج املنفتح على سوح املمارسة والتطبيق كافة وميادين ومضامير العمل واالنتـاج 
جميعها وفي املقدمة منها جميعاً امليدان احلزبي البعثي النضالي في حيـاة احلـزب الداخليـة املتينـة 
املتطــورة املتجــذرة املترســخة ومبــا يجــسد واقعيــة فكــر البعــث الثــوري اجلــذري الــشامل الوطنــي 
والدميقراطي والقومي االشتراك واالنساني الفاعل والشامل والظافر والثاقب ويجـسد حقيقـة قـدرة 
التطلعـات العقائديــة والنظريــة والفكريــة للبعــث علــى التطــور املــستمر علــى الــصعد الفكريــة 
والنضالية والسياسية والتنظيمية كافة ومبا يحقق الصورة الواقعية الزاهيـة لفكـر البعـث الثـوري 

 النير على الصعد واجملاالت واملضامني والدالالت واملعاني البعثية الثورية والعلمية ...
 

ذلك ان فكر البعث فكر حي متطور ينبض باحلياة ويستطيع حزب البعث العربي االشتراكي من خالله 
التقاط نبض امليدان احلي وحقائقه الساطعة وظروفه املوضوعية وعواملـه الذاتيـة كمـا يحلـل فكـر 
البعث معضالت ومشكالت ومستجدات ومتغيرات ساحة املمارسـة والتطبيـق علـى نحـو متفاعـل 

 ودؤوب ومؤثر ومبدع خالق ...
 

ومن هنا فان التطور الفكري البعثي يسهم اسهاماً مبدعاً فاعالً خالقـاً فـي التفاعـل مـع معطيـات 
الواقع املوضوعي ليجـسد املمارسـات السياسـية النـضالية التكتيكيـة احلزبيـة الناجحـة اجلريئـة 
والظافرة الثاقبة وبذلك يحقق احلزب استخالص االضافات العقائدية والنظريـة والفكريـة مـن معـني 
املمارسة والتطبيق الذي ينضب والذي يتدفق بالففكر الثوري احلي املعطاء املتجـدد املترسـخ املتطـور 
الذي ينير ساحات النضال جميعها بأبعادها ومضامينها ودالالتها ومعانيها البعثية النضالية الثورية 
واعلمية كافة على الصعد االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعبويـة والـسوقية والعـسكرية 
والنضالية والتنظيمية والثقافية واالعالمية والنفسية واملعنوية كافة ولكل الصعد واجملاالت احلياتية 

 وبذلك تتجلى فاعلية 
 

فكر البعث النير اجلذري الثوري الشامل الفاعـل فـي سـوح املمارسـة والتطبيـق وميـادين ومـضامني 
العمل واالنتاج كافة وفي املقدمة ميدان احلياة الداخلية للحزب الذي يتحقق منه التفاعل الدميقراطي 
بني قيادة قطر العراق حلزب البعث العرابي االشتراكي وامني سرها الرفـق اجملاهـد عـزة ابـراهيم االمـني 
العام للحزب والقائد االعلى للجهاد والتحرير والذين ساهم مساهمة فعالة في اغنـاء وتطويـر فكـر 
البعث الثوري اجلذري الفاعل الشامل الوطني والدميقراطي والقومـي واالشـتراكي واالنـساني الفاعـل 
والشامل والظافر والثاقب ... وذلك على الصعد الفكرية كافة فقد طور فكر احلزب الوحدوي من خـالل 
وضعه للمعاجلات العقائدية والفكرية لكيفية مقاومة اجملزأ وتقسيم املقسم عبر االضافات الفكريـة 
املهمة في حتديد صيغ النضال الوحدوي كما طـور الرفيـق اجملاهـد االمـني العـام للحـزب فكـر احلـزب 
الدميقراطي من خالل التأكيد على الدميقراطية البعثية بأشـكالها ومـضامينها ومعانيهـا ودالالتهـا 
الفكرية والعملية السياسية والتنظيمية والتعبوية والعـسكرية والنـضالية والثقافيـة واالعالميـة 
والنفسية واملعنوية كافة والتي تعني الدميقراطية الشعبية في املمارسـة والتطبيـق احلـي الفعلـي 
ملبادئ البعث وعقيدته السامية ورسالته االنـسانية اخلالـدة املتجـددة للبعـث والـشعب واالمـة بـل 
لالنسانية جمعاء عبر التأكيد على التفاعل الدميقاطي بني قيادة احلزب وقواعـده املناضـلة واجلماهيـر 
الشعبية الكادحة الواسعة امللتفة حول احلزب واملؤمنة امياناً قاطعاً وحاسما جذرياً فعليا ثورياً بفكـر 
البعث النير وجتربته الثورية املتميزة اخلالدة كما طور الرفيق اجملاهد املفكر عـزة ابـراهيم االمـني العـام 
للحزب امني سر القطر القائد االعلى للجهاد للتحرير فكر البعث االشتراكي ووضع املعاجلات النظرية 
والفكرية لتطوير فكر البعث االشتراكي عبر احللول االصيلة جملابهة االسـتغالل الطبقـي اجلديـد مـن 
قبل ما تسمى الرئاسات الثالث والوزراء والنواب ووكالء الوزارات واملستشارين واملدراء العامني في اجهزة 

 الدولة كافة ...
 

وبذلك طور الرفيق اجملاهد االمني العام للحزب فكر البعث االشتراكي وجعلـه مفتوحـاً علـى االخطـار 
والتجارب الثورية الوطنية والدميقراطية والقومية واالشـتراكية واالنـسانية الفاعلـة والـشاملة فـي 

 العالم أجمع.
 

 يف الذكرى السادسة واخلمسني لثورة الثامن من شباط 
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حتل علينا في الثامن من شهر شباط اجلاري الذكرى السادسة واخلمسون لثـورة الثـامن مـن 
التي قوضت احلكم الفردي الديكتاتوري القاسمي وانبثقـت الثـورة الفتيـة  ١٩٦٣شباط عام 

التعرضية االقتحامية التي اغاضت مبـسيرتها الوطنيـة والقوميـة معـسكر اعـداء العـراق 
وقاومهـا املناضـلون  ١٩٦٣واالمة العربية فقاموا بردة الثامن عشر مـن تـشرين الثـاني عـام 

فواصـلوا  ١٩٦٣البعثيون بذات الروح االقتحامية التي صنعت ثورة الثـامن مـن شـباط عـام 
ثورة املعجزات واملنجزات  ١٩٦٨الثالثني من متوز عام   –نضالهم حتى تفجير ثورة السابع عشر 

العمالقة فقامت بتصفية شبكات التجسس الصهيونية واالستعمارية وحققـت االصـالح 
الزراعي اجلذري والثورة الزراعيـة فـي الريـف وحققـت احلـل الـسلمي الـدميقراطي للقـضية 
الكردية واحلكم الذاتي البناء شعبنا الكردي وأصدرت قرار تأميم نفط العراق اخلالد فـي االول 

ووظفت عائداته املالية في مسيرة التنمية العمالقة واملسيرة الظـافرة  ١٩٧٢من حزيران عام 
للبناء االشتراكي الشامل مبا اغاض معسكر اعداء البعث والعـراق واالمـة فـشنوا العـدوان 

والذي قاومه مقـاتلو جيـشنا الباسـل وابنـاء  ١٩٨٠االيراني الغاشم في الرابع من ايلول عام 
شعبنا االبي مقاومة جهادية باسلة فدحروا هذا العدوان الغاشم عبر ثماني سنوات مترعات 
بنجيع الدم الزكي الطهور محققني نصر العراق واالمة التاريخي الكبير فـي الثـامن مـن آب 

والذي اغاض هو االخرر معسكر اعداء العراق واالمـة فـشنوا عـدوانهم الثالثينـي  ١٩٨٨عام 
الذي سبقوه واردفوه واعقبوه باحلصار اجلائر اللئيم الذي امتد ثالثة عـشر  ١٩٩١الغاشم عام 

عاما حتى شن احللف االمريكي الصهيوني الفارسي عدوانه الغادر اجلديد واحتالل العراق فـي 
والذي جابهه مجاهدو البعث واملقاومة مجابهة جهادية حازمة  ٢٠٠٣التاسع من نيسان عام 

 ٢٠١١حتى طرد احملتلني االمريكان شر طردة من العراق في احلادي والثالثني من كانون االول عام 
واحلقوا بهم الهزمية املنكرة وذلك بعد ان سلموا االمريكان العراق لقمـة سـائغة الـى ايـران 
كما شخص ذلك بدقة الرفيق اجملاهد عزة ابراهيم االمني العام للحزب امني سر القطر القائد 
االعلى للجهاد والتحرير ولقد جابـه مجاهـدو البعـث واملقاومـة تركـات ومخلفـات احملتلـني 
االمريكان واالحتالل االيراني البغيض وريث االحتالل االمريكي املقيت مجابهة جهادية حازمة 

 ... حتى يومنا هذا
 

وهكذا يتواصل جهاد ابناء شعبنا ضد االحتـاللني االمريكـي وااليرانـي وعمالئهمـا االخـساء 
وبذات  ١٩٦٣االذالء بذات الروح التعرضية االقتحامية التي صنعت ثورة الثامن من شباط عام 

الثالثني من متـوز   –الروح التي قاوموا فيها الردة التشرينية السوداء وفجروا ثورة السابع عشر 
العظيمة التي شيدت القلعة الناهضة حلركة الثورة العربية املصيرية التي صفت شـبكات 
التجسس الصهيونية واالستعمارية واقامة االصالح الزراعي اجلذري الثوري والثـورة الزراعيـة 
في الريف وحققت احلل السلمي الدميقراطي للقضية الكردية واحلكم الذاتي البنـاء شـعبنا 

ووظفت عائداته  ١٩٧٢الكردي وحققت قرار تأميم نفط العراق اخلالد في االول من حزيران عام 
املالية في مسيرة التنمية العمالقة ومسيرة البناء االشتراكي الظافرة التي اقضت مضاجع 
معسكر اعداء العراق واالمة فشنوا العدوان االيراني الغاشـم الـذي دحـره مقـاتلو جيـشنا 
الباسل وابناء شعبنا االبي عبر ثماني سنوات مترعـات بنجيـع الـدم الزكـي الطهـور والـذي 
سبقوه واردفـوه واعقيـوه باحلـصار اجلـائر اللئيـم وحـتى شـن احللـف االمريكـي االطلـسي 
الصهيوني الفارسي عدوانه االخر الغادر الغاشم واحتالل العراق في التاسع من نيسان عـام 

٢٠٠٣ .. 
 

وواصل مجاهدو البعث واملقاومة مجابهتهم اجلهادية احلازمة لالحتاللني االمريكي وااليرانـي 
وعمالئهم االذالء االخساء فأنبثقت مسيرة اجلهاد والتحرير الظافرة السائرة بقوة وحـزم الـى 

 امام ...
وها هم ابناء شعبنا االبي مجاهدو البعث واملقاومة ومقاتلو جيـشنا الباسـل وابنـاء قواتنـا 
املسلحة يواصلون جهادهم امللحمي الباسل بذات الروح التعرضية االقتحامية التي صـنفت 

ويواصـلون جهـادهم وكفـاحهم امللحمـي اجمليـد الـى ان  ٦٣  ١٩ثورة الثامن من شباط عـام 
يحققون الظفر احلاسم ونصر البعث والعراق واالمة االكيد املؤزر املبني بقوة الـشعب واالمـة 
مواصلني كفاحهم حتى يحققوا االهداف التاريخية الثالث اهداف البعـث والـشعب واالمـة 

 واالنسانية جمعاء االهداف السامية املقدسة الرفيعة في الوحدة واحلرية واالشتراكية .
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 ان خـــــاســـــــر ..!ـــــــــره 
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 ١٦رغم ذبح وتدمير العراق والنيل من نظامه الوطني باحتالله قبـل 

عاماً ! فمازال هناك من الواهمني و املتأملني ان يكون اخلالص على يد 
اجلناة األمريكان ، ويراهنون على إدارة ترامب ويطبلون لهـذا املؤمتـر او 
ذاك التجمع او تلك الفعالية! ويروّجون للتسريبات التي تـصب فـي 
خدمة هذا التوجه املقصود البقاء البـالد وناسـنا فـي دوامـة االمـل 
السرابي ، متمسكني بقشة التصعيد األخير بني واشنطن وطهران 
متناسني ان كليهما مـسؤول عـن حـال العـراق وماحـل باملنطقـة 

 ٤العربية عامة ،اذ التمدد الفارسي على حساب العـرب بعـد ضـم 
عواصم عربية واجملاهرة ..بان الدول العربية تابعة ألمبراطورية فـارس 
وانهم اليـوم اسـياد املنطقـة ! وهـذا نتيجـة منطقيـة لسياسـة 
واشنطن التي مكنّت نظـام املاللـي مـن العـراق و تهديـد أعدائهـا 
بشبابه واحلشد وامواله ،واضحت إليران ترسانة تسليحية ضـخمة 
وقوة صاروخية مهددة الى جانب مساعيها المتالك السالح النـووي 
وبناء وزرع اذرع إرهابية في اغلب دول العالم ناهيك عن عالقاتها مـع 
القاعدة وداعش في أفغانستان واملنطقة العربيـة وممارسـة ورعايـة 
ــاحة  ــن س ــثر م ــون اك ــن يك ــالعراق ل ــالم! ف ــي الع ــاب ف اإلره
ستستخدمها طهران لتصفية اخلالفات مع واشنطن ،واألخيرة لـن 
يهمها امر العراق حتى وان انحدر اكثر نحـو الهاويـة قـدر التفكيـر 
مبصاحلها ! ومن العبث املراهنة علـى ترامـب الـذي ،وهـو فـي قمـة 
التصعيد مع نظام املاللي لم يفعل وحتى لم يطالب بخـروج ايـران 
واحزابها وميليشياتها من العراق! ثم ما الـذي فعلتـه إدارة ترامـب 
حول االنتخابات األخيرة الـتي زورت لـصالح اتبـاع وعمـالء طهـران، 

% من الشعب العراقي لها؟! ألم يشهد ٨٠ورغم مقاطعة اكثر من 
ممثل واشنطن فـي بغـداد بريـت مـاكورغ تـشكيل حكومـة تابعـة 
للفــرس وبــصمات ســليماني واضــحة فيهــا ؟! ومــا الــذي فعلتــه 
واشنطن لبغداد التي لم تلتزم بعقوبات ترامب حيث تتدفق العملة 
الصعبة على طهران ويباع النفط العراقي حلساب النظـام اإليرانـي 
وتسخير كل اإلمكانات واجلهود وفتح احلدود بكـل سـعتها خلدمـة 
االقتصاد االيراني! ألم تكن تلك افضل فرصة لـضرب اتبـاع طهـران 
في احلكومة العراقية اوعلى األقل حتجيـم النفـوذ الفارسـي !وهـل 
هناك حتد اكبر من مطالبة محمـد جـواد ظريـف وهـو فـي العـراق 
بخروج االمريكان معتبراً ان العراق ارضهم! وتهديد اجلـنرال حـسني 
دهقان وزير الدفاع أعـداء طهـران مبقـاتلتهم بـالعراقيني والتبجـح 

ومـتى يـستخدم !  بالقول بعودة العراق الـى "محيطـه الفارسـي" 
قانون " منع زعزعة استقرار العراق" اذا كانت واشـنطن جـادة فيـه 
بعد اقراره ،واذا لم يكن وسيلة ضغط على طهـران ليـس اكـثر!؟!؟ 
ترامب اليهمه سوى االبتزاز والهيمنة على النفط واألمـوال فلمـاذا 
يــترك العــراق وثروتــه النفطيــة لاليــرانيني واتبــاعهم! ألــن تعــوض 
ترليونات العراق التي تنهب علناً فـي مـلء جـوف ترامـب بـدالً عـن 
محاوالت التخويف و األبتزاز لدول اخلليج النفطية بالبعبع اإليرانـي 
ونفخ عضالته وتغويـل صـورته ؟! التكفـير عـن اجلـرائم واالعتـذار 
للشعب العراقي تتمثل بـاخلطوة األسـاس فـي اخلـالص احلقيقـي ، 
وهي انهاء الوجود الفارسي في العراق ،ولن يريـد شـعبنا اكـثر مـن 
العون في ذلك او على األقل عدم التدخل لـصالح الفـرس فـشعبنا 
بعد فك قيده، قادر على التعامل مـع نظـام املاللـي وطـردهم !ألـم 
يكــن املنقــذ املنتظــر هــو مــن يقــود تنفيــذ اخملطــط االمبريــالي ـ 
الصهيوني في رسم خارطة تقسيمية لشرق أوسـط جديـد علـى 
حساب العرب ، واساسها مواصلة ذبح العراق واضعافه وجعله في 
ــعبه ؟!  ــم إرادة ش ــي حتطي ــال ف ــتقرار وااليغ ــدم االس ــة ع دوام
فليستيقظ الواهمون وليعقل املتأملون واخملدوعون بـاحلراك الزائـف 
من مؤمترات وحتريك لبعض القطعات مع اطالق بعـض التـصريحات 
الغاضــبة ضــد ماللــي ايــران او ســلطة بغــداد، العــراق لــن يحــرره 
االمريكان وعمالؤهم واتباعهم وامنا خالصه بيد أبنائه البررة ورجالـه 
امليامني فرحم املاجدات العراقيـات لـم ولـن يجـف وشـمس صـبح 

 جديد سينير الظلمة ويبدد الظالمية . 

 املامرسات املضللة البناء شعبنا يف تزوير االنتخابات
 ولعبة تشكيل احلكومة
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يوماً إثر آخر تتكشف امام انظار ابنـاء شـعبنا املـضحي الـصابر الـصامد لعبـة تزويـر االنتخابـات النيابيـة وتـشويه املمارسـة 
الدميقراطية كما تكشفت لعبة تشكيل الوزارة التي استغرقت عدة اشهر وما زال احلبل على اجلرار حيث ما زالـت وزارات الـدفاع 
والداخلية والتربية والعدل شاغرة والصراع دائر على اشده بني الزمر العميلة في التنافس عليها دون اي حـسم بـل االستعاضـة 
عن ذلك باملماطلة والتسويف واالعالنات الكاذبة عن ما يـسمونه اسـتكمال تـشكيل الكابينـة الوزاريـة وموضـوع مـا يـسمى 

 استكمال ( الكابينة الوزارية ) موضوع ذو شجون وهللا في خلقه شؤون ..

 يف الذكرى احلادية والستني 
 ألول وحدة عربية بني مرص وسوريا  
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متر علينا في الثاني والعشرين من الشهر اجلاري الذكرى احلادية والـستني الول وحـدة عربيـة بـني الـشقيقتني اجلمهوريـة املـصرية 

والتي قوبلت بفرحة عـامرة مـن قبـل شـعبنا وابنـاء  ١٩٥٨واجلمهورية العربية السورية في الثاني والعشرين من شهر شباط عام 
فـي  ١٩٦٣امتنا العربية وقد جرت محاولة بقيام الوحدة العربية بني مصر وسوريا والعراق بعد انبثاق ثورتي الثامن من شـباط عـام 

والـذي  ١٩٦٣العراق والثامن من اذار في سوريا للعام ذاته حيث مت االعالن عن ميثاق الوحدة الثالثية في السابع عشر من نيسان عام 
 لم يرى النور حتى يومنا هذا ...

 
ذلك ان احللف املعادي لالمة العربية يرى في الوحدة العربية تهديداً جدياً ملصاحله ومناطق نفوذه وسـيبقى النـضال املـشروع لـدى 
ابناء شعبنا العربي من اجل الوحدة قائماً وضرورياً بل وحتمياً وشتظل الوحدة العربية هدفاً تاريخياً من اهـداف البعـث التاريخيـة 
الثالث في الوحدة واحلرية واالشتراكية كما انه هدف تاريخي سامي جلميع ابناء االمة العربية الذين سيبقون يناضلون حتى حتقيـق 
هذا الهدف التاريخي الكبير في وحدة االمة العربية ذلك ان الوحدة العربية هدف سامي عزيز على قلب كل انسان عربي من مشرق 

 الوطن العربي الى مغربه ...
 

وسيبقى ابناء شعبنا العربي املناضل املكافح اجملاهد يناضلون بال هـوادة وبـصالبة حـتى يحققـون هـذا الهـدف النـضالي الكبيـر 
بجهودهم الفكرية والنضالية املتميزة وسيظلون يبذلون الغالي والنفيس من اجل حتقيق هذا الهدف القومي النيل الكبـير هـدف 

 الوحدة العربية الشاملة في اطار حتقيق كامل اهداف البعث في الوحدة واحلرية واالشتراكية 

 إيران متتلك معلومات مفصلة عن العراقيني وحياهتم 
 

إنشغل العراقيون منذ نهاية األسبوع املاضي بخبر يفيد بأن ميليشيا حزب اهللا نقلت 
سجالت تسعة ماليني مواطن عراقي حصلوا على البطاقة الشخـصية املوحـدة إلـى 

 إيران.
 
لم يبدد بيان تكذيب اخلـبر الـذي أصـدرته “وقالت مصادر مطلعة في تصريح صحفي  

وزارة الداخلية العراقية القلق الذي عّم اجملتمع العراقي ، فقـد عـد العراقيـون البيـان 
مبرتبة إبرة تخدير رسمية ملواجهة لضجة اإلعالمية التي قوبل بها اخلبر، خصوصـا وأن 
العراقيني وضعوا وزارة الداخلية، منذ عام اإلحتالل، في دائرة الشبهات وفقـا للجرائـم 

 ”.املنسوبة إلى أفرادها، كما أن البيان لم يقدم دليال على صدق الوزارة
بيان الوزارة زعم أنه ال ميكن بأي حال من األحوال حتميـل البيانـات بـشكل “وأضافت أن 

 ”.خارجي، وأن حاسبات منظومة البطاقة الوطنية محمية بأكثر من جدار ناري ذكي وهذا ما مينع الولوج إليها وسحب أي معلومة منها
ال تبقى أهمية ألسطورة اجلدران النارية، التي أوردها بيان الوزارة، إذ كان فنيون قد نبهـوا إلـى أن خطـورة األمـر تكمـن فـي أن هـذا “وأوضحت 

 ”.النظام يعمل على اإلنترنت وهي بيئة التواصل وليست شبكة داخلية مما يساعد على اختراق هذا النظام والعبث فيه
يأتي هذا ضمن مخطط إيراني ليس جديدا يستهدف إخضاع العراقيني لسلطة طهران ، وهذه الكارثة كشفت عنها مـصادر أمنيـة “وتابعت 

ماليني ملف شخصي ملواطنني عراقيني أصدرت لهم الدوائر اخملتـصة  ٩عراقية لقناة احلدث وقالت إن ميليشيا حزب اهللا في العراق نقلت نحو 
ليـة داخفي وزارة الداخلية البطاقة الوطنية املوحدة، مؤكدة أن هذه العملية متت بعد نهاية والية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ووزيـر ال

 ”.قاسم األعرجي
بعد رفض العبادي تعيني أحد الضباط املقربني من ميليشيا حزب اهللا في العراق، وقد اسـتغلت امليليـشيا الفـراغ الـوزاري الـذي “وأكدت أنه 

خلفه صراع األحزاب على املنصب، ومت الضغط على العاملني في قـسم احلاسـبات فـي دوائـر األحـوال املدنيـة وشـهادة اجلنـسية العراقيـة 
للحصول على بطاقات املواطنني وقاعدة البيانات اإللكترونية. وحذرت تلك املصادر من إمكانية استغالل إيران للمعلومات الشخصية لتنفيذ 

 ”.مخططاتها في العراق
وتتميز هذه البطاقة باحتوائها على معلومات غـير قابلـة للتزويـر مثـل بـصمة  ٢٠١٦ومت البدأ العمل بنظام البطاقة الوطنية املوحدة سنة 

 قرنية العني وبصمات أصابع اليد وتاريخ الشخص وعائلته مما ميكن استخدامها في املطارات العاملية. 
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 منشورات أمريكية ورقية ومعدنية غريبة يف األنبار
 

في ظاهرة غريبـة ومثـيرة للتـساؤل ، 
ــاء،  ــة، الثالث ــائرات أميركي ــت ط ألق
منشورات على شكل عمالت معدنية 
ــم النظــام  ــل عل ــة حتم ــرى ورقي وأخ
العراقي الـسابق الـذي كـان يترأسـه 

فـي ”  صـدام حـسني“الرئيس الراحـل 
 مدن محافظة األنبار، غربي العراق.

 
وقال مـصدر فـي الـشرطة بتـصريح 

معظــــم العمــــالت “صــــحفي إن 
واملنشورات الورقية الـتي ألقتهـا طـائرات أميركيـة، سـقطت فـوق املـدن الرئيـسية ذات الكثافـة 
السكانية العالية، كالرمادي ( مركـز محافظـة األنبـار )، والفلوجـة، وحديثـة، وهيـت، وراوة، وعنـه، 

العمالت واملنشورات حملت صورا لعلم صدام حسني الذي يحمل ثـالث “، موضحا أن ”ومناطق أخرى
 ”.جنمات، إلى جانب العلم األميركي

 
هـذه ”  ، مبينـا أن“املنشورات توعدت بعمليـة عـسكرية قريبـة فـي احملافظـة ” ولفت املصدر إلى أن 

 بحسب قوله .” ” عملية حرية العراق“العملية سميت 

 
الضوابط والتعليمات متنع تداول العلم العراقي الذي يحمل النجمات الثالث باعتبـاره ”  واشار إلى أن

، إذ قامـت ٢٠٠٣الـتي انتهـت بـاالحتالل األميركـي للعـراق عـام ”  صـدام حـسني“رمزا حلقبة حكم 
السلطات العراقية بعد هذا التاريخ برفع النجمات عن العلم، وتغيير نوع خـط عبـارة ( اهللا أكـبر ) 

 ”.التي كانت مكتوبة بخط يد صدام
 

، عن استغرابه مـن اسـتخدام ”فاضل العيساوي“من جانبه عبر القيادي في احلشد الشعبي باألنبار، 
هـذا األمـر ”  علم قدمي في العمالت واملنشورات التي ألقتها الطائرات األميركية، مؤكـدا بـالقول ، أن

، مشددا على ضرورة التأني قبل احلكم علـى ”يحمل رسالة لألنبار، وبقية مناطق غرب وشمال العراق
وجهـة العمليـة العـسكرية املقبلـة الـتي حتـدثت عنهـا املنـشورات “هذه اخلطوة، متـسائال عـن 

 “.األميركية 
 

وجود العلم األميركي إلى جانب العلم العراقي على العمالت واملنشورات فيه داللة “وأضاف ايضا أن 
ذلك يأتي في وقـت يـرفض فيـه ”  ، متابعا أن ”  على تنسيق عسكري مقبل لم حتدد أطرافه بالضبط

خـشيته مـن حتـول األنبـار إلـى سـاحة لتـصفية ”  ، معبرا عن”برملانيون الوجود األميركي في العراق
 بحسب قوله .” احلسابات األميركية اإليرانية 

 
وتتزامن هذه التطورات مع حراك برملاني يقوم به نواب من حتـالف البنـاء ( الـذي يـضم ائتـالف دولـة 
القانون، وفصائل احلشد الشعبي ) لتشريع قانون إلخراج القوات األجنبية، واألميركيـة حتديـدا، مـن 

 العراق.

 إنزال جوي أمريكي عىل احلدود العراقية اإليرانية
 

، اليــوم ”كــرمي عليــوي“أعلــن عــضو مجلــس النــواب 
ــام القــوات  ــصريح صــحفي، عــن قي ــني، فــي ت اإلثن
األمريكية بتنفيذ عمليـة إنـزال جـوي فـي منطقـة 
الطيــب احلدوديــة، محــذراً فــي الوقــت نفــسه مــن 
مخططات لتنفيـذ عمليـات إغتيـال وإقتحـام ملقـار 

 احلشد الشعبي.
  
القوات األمريكية قامت بتنفيـذ ”  أن ”  عليوي“وأشار  

عملية إنزال جوي في منطقـة الطيـب علـى احلـدود 
العراقية اإليرانية، فضال عن دخول عناصـر أمريكيـة 

مشيرا إلـى ”  سيارة مدنية ٢٠إلى احملافظة بواسطة 
 تلك العناصر بدأت عمليات إستطالع هناك.” أن 

  
هناك معلومات تفيد بوجود مخططات أمريكية إلغتيال بعض الشخصيات أو تنفيذ عمليات إقتحام ملقار ”  وأضاف أن  

 وأن األمريكان قد بدءوا بالفعل بجمع معلومات عن أماكن إنتشار وتواجد احلشد الشعبي .” بعض الفصائل واألحزاب
  
 قيادات عسكرية رفيعة ال تعلم بتحركات القوات األمريكية هذه.“وأن  

 واسط −السيول اجلارفة تقطع طريق دياىل
 

اليـوم ”  مـازن اخلزاعـي“في محافظة ديـالى ”  قزانية“أعلن مدير ناحية 
اإلثنني، أن تدفق السيول اجلارفة القادمة من احلدود العراقية اإليرانيـة، 

 ”.واسط –تسببت بقطع طريق ديالى 
واسـط، املـار   –طريـق ديـالى “وقال اخلزاعي فـي تـصريح صـحفي أن 

كم شـرق بعقوبـة) قُطـع بـسبب تـدفق الـسيول ٨٠بناحية قزانية (
 ”.اإليرانية –القادمة من احلدود العراقية 

 
طريقاً برياً أخر يربط القرى احلدودية بني محـافظتي ديالـى “وأضاف أن 

وواسط قُطع هو اآلخر بسبب تدفق الـسيول نتيجـة غـزارة األمطـار 
 ”.اإليرانية –على احلدود العراقية 

 
وتسببت السيول اجلارفة القادمة من احلدود اإليرانيـة بـإغراق العديـد 
من املناطق احلدوديـة فـي ديـالى، ممـا تتـسبب بأضـرار ماديـة كبـيرة، 
باإلضافة إلى جرف األلغام املزروعة على طول الشريط احلدودي، والتـي 

 تشكل خطراً وتهديداً على حياة املواطنني.

ا يف العالــم  العراق من بني الدول األكثر فسادً
 
 

 املاضي. ٢٠١٨كشفت منظمة الشفافية العاملية، اليوم الثالثاء، عن الدول االكثر فساداً في العالم لعام 
  
نقطة في أكـثر دول العالـم  ١٦٨عامليا، بـ  ١٣وبينت املنظمة في تقرير لها، أن العراق حصل على املرتبة السادسة عربيا، والـ  

 فسادا متقدما على فنزويال وبورندي.
  
 في حني حصلت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان املراتب االعلى بالفساد. 
  
يصنف الـدول مـن األكـثر إلـى  ١٠٠يذكر أن املنظمة تصدر تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى  

 هيئة دولية منها البنك الدولي واملنتدى االقتصادي العاملي. ١٢األقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات جتمعها املنظمة من 



 

 

”S 

 حســـــاب الشعــــــــــــــب
 
ما يسمى بالبرملان يحذر من بيع الدرجات الوظيفية اخملصصة ملديريات التربية وجاء هذا التحرير فـي بيـان  -١

ملكتب ما يسمى النائب االول لرئيس البرملان حـسن الكعـبي الـذي اجتمـع مـع مـدراء التربيـة فـي الكـرخ 
والرصافة بحضور عدد من النواب وجرت مناقشة سبل التوزيع العادل للدرجات الوظيفية اخملصـصة للتربيـة 
ذلك ألن الفاسدين قاموا ببيعها وأكد اجملتمعـون علـى ضـرورة ردع الـذين يبيعـون املواقـع الوظيفيـة بهـذه 

 الطريقة املهينة الفجة والتي من شأنها ان تساهم في االفساد املتزايد لقطاع التربية والتعليم .
 
دعت ما تسمى جلنة االمن والدفاع النيابية اليقاف االجراءات اخلاصة بالتعيني وذكر كتـاب رسـمي يحمـل  -٢

توقيع ما يسمى رئيس اللجنة عدنان االسدي بأنه وردت للجنتهم شكاوى كثيرة من النواب حـول الـشكوك 
والشبهات الكثيرة التي رافقت عملية التعيينات والتي حسب قولهم كانت بعيدة عن الـشفافية والنزاهـة 
وعليه فأنهم يرجون ايقاف اوامر التعيينات واجراء حتقيق فوري حول املوضوع فيمـا تستـضيف اللجنـة وزيـر 
الصحة ملناقشة تنفيذ برنامج الوزارة وهكذا يتضح الفساد في عملية اجراءات التعيني في وزارة الـدفاع واي 

 فساد .
 
كشفت ما تسمى هيئة النزاهة عن قرب اجناز تقارير املشاريع املتلكئة ليكون مطلع العام القـادم موعـداً  -٣

لفعاليات التحقيق والتحريات لتحديد املسؤولية التي تسببت في حصول ذلك التلكـؤ املقـصود وكـسفت 
مشروعاً ثم فتح قضايا جزائية فيها ...والحظت الهيئة منح عدد من الشركات املتلكئة مبالغ خرافية وكـان مـن ابرزهـا مـا يـسمى مـشروع  ٤٥مشروعاً منها  ١٥٠الهيئة عن ان عدد املشاريع املذكورة بلغ 

الـشركات مبـالغ ماليـة عاليـة اكـثر مـن  مـن خدمات انتاج السكر االبيض في معمل سكر ميسان ومشروع تأهيل مصانع ومزرعة وحتوير معملني للخميرة والكحول وقد كشفت اللجنة عـن منـح عـدد
 استحقاقها وعدم اتخاذ االجراءات القانونية بحقها وهكذا يكون الفساد املستشري في دوائر الدولة .... وإال فال ..!!

 
ت مستمرة حتى يومنا هـذا وقـدر هـرب علـي العـالق امـواالً ليواصل املدعو علي العالق معتمد حيدر العبادي تهريبه لالموال ووضعها في بنوك الدمنارك حيث يقيم طوال فترة ضيافته للوطن والتي ما زا -٤

 خيالية وما زال يواصل مهمته القذرة في سحق اموال شعبنا الصابر الصامد ملصلحته الشخصية ومصلحة ربيب نعمته حيدر العبادي.
 
ندن وباريس وسويسرا وهكـذا يكـون االخـالص للـشعب وإال لما زال معتمد نوري املالكي سامي االعرجي يواصل سرقته ألموال هيئة االستثمار ورديفها في حساباته وحسابات املالكي اخلارجية في بنوك  -٥

 فال!! .
 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبِ ينقلبون . 

 ل البعــــث مـــوجــــود ?!ـــه
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مثل هذا التساؤل قد يبدو استفزازيا نوعا ما لكنه دائما ما يطرح بني فـترة واخـرى عنـد البعـض مـن 

قصيري النظر او اخرين من خونة الوطن واذناب النظام الصفوي ولكل غاياتـه ومقاصـده .. واعتقـد ان 

حزب البعث العربي االشتراكي كحركة تاريخية حماهيرية واسعة ال يحتاج الى بـراهني تؤكـد وجـوده 

الفاعل واملؤثر في العراق او في اقطار الوطن العربي االخرى كونه حاضرأ في ضـمير كـل وطـني غيـور 

وفي صوت ماليني اجلماهير التي .. وبرغم كل اساليب التأمر والتشويه للبعث وتعرض مناضليه لشتى 

انواع القمع والتصفيات وتكالب االعداء عليه، فان البعث حزب االمة عبر عن نفسه وتفاعله وحـضوره 

في اكثر من مناسبة في العراق وسواه .. ولـم يتـوان عـن اتبـاع مختلـف الوسـائل الثوريـة لتحقيـق 

 تطلعات االمة . 

 

ومعروف ان احلزب في العراق واجه ومنذ االشهر االولى من االحتالل االميركي الصهيوني الـصفوي ومـا 

زال يواجه حتديات من نوع جديد من بينها قانوني االجتثاث وجترمي البعث سيئا الـصيت ومـا سـبقهما 

ورافقهما من عمليات تصفية جسدية ملناضليه ، فان قيادته وفي مقدمتها االمني العام للحزب قائـد 

اجلهاد والتحرير الرفيق املناضل عزة ابراهيم استثمرت جتاربهـا السياسـية السـتنباط اسـاليب عمـل 

نضاليه جهادية ملواجهة احملتل واذنابه فكان لطريق املقاومة املسلحة في البدايـة الـتي اجـبرت االدارة 

االولويـة القـصوى وارجحيـة اقتـضتها مـصلحة ٢٠١١االميركية على سحب قواتها من العراق عـام 

الوطن من دون اهمال جانب العمل التنظيمي السياسـي ومـا يتطلبـه ذلـك مـن تعبئـة جماهيريـة 

وحمالت توعية وتثقيف للتصدي للتمدد الصفوي واذرعه الشريرة الذي جتاوز في صـلفه احلـدود حتـى 

 وصل االمر بعدد من مسؤولي النظام الصفوي الى اطالق تصريحات خطيرة ومهينة ..

 

ال نعتقد اننا نغالي اذا قلنا ان رموز اخليانة من السياسيي الذين افرزتهم مرحلة االحتـالل الـرديء ومـا 

بعده ، يدركون قبل غيرهم اصالة فكر ومباديء حزب البعـث العربـي االشـتراكي الباقيـة فـي ضـمير 

اجلماهير ، لذا يسعون الى تييأس الناس وايهامهم باستحالة انتصار العراق وباسـاليب خبيثـة وقـذرة 

تارة بتسخير جيوشهم االلكترونية ووسائل اعالم مأجورة الستمرار مسلـسل تـشويه صـورة البعـث 

التي اثبتت فشلها وتارة اخرى باستهدف مناضليه ومؤيديه ومناصريه وتصفيتهم ومنها وليس اخرها 

 االعالن عن انشاء مجاميع مسلحة حتمل شعارات البعث او اسم الرفيق الشهيد صدام حسني !!

 

ان احلقيقة التي باتت واضحة هو ان النقمة الشعبية في تصاعد وان اقزام املنطقة اخلـضراء مبختلـف 

تسمياتهم يعيشون حالة هلع متزايدة الدراكهم بان نهايتهم حتمية مهما طال الـزمن او قـصر .. وال 

يفوتنا ان نشير الى ان ما فاقم حالة الهستيريه عند اذناب الصفويني توسع حجم املعارضة في اخلارج 

وتنظيم جهودها وصفوفها وعقد املؤمترات والنـدوات وطـرح مـا يعانيـه املـواطن العراقـي مـن ويـالت 

ومأسي ، وحتشيد الراي العام االميركي واالوربي للضغط على حكوماتها التخاذ مواقف تنصف وتنقـذ 

 العراق مما هو فيه ..

 

صحيح ان ثمار مثل هذه الفعاليات في بدايتها لكنها في كل االحوال خطوات ايجابية تعري حقيقـة 

اتباع النظام الصفوي وجرائمهم بحق الوطن واملواطن ..كمـا ان اسـتمرار التظـاهرات الـشعبية فـي 

بغداد وبقية محافظات العراق خاصة البصرة البطلة تعجـل فـي نهايـة تـسلط االحـزاب الطائفيـة 

 الفاسدة وتعيد للعراق عافيته .. 

 

اخيرا نؤكد ما اعلنه مرارا وتكرارا الرفيق املناضل االمني العام حلـزب البعـث العربـي االشـتراكي قائـد 

اجلهاد والتحرير الرفيق عزة ابراهيم بان البعـث وهـو يناضـل ويقـدم التـضحيات يزهـد بالـسلطة وان 

اسمى غاياته وانبل اهدافه هو حترير العراق من الهيمنة الصفوية وتخليـص بقيـة اقطـار االمـة مـن 

شرورها وسيبقى هذا احلزب باذن اهللا موجودا شوكة في عيون اعداء االمة.. ونصر من اهللا وفتح قريـب 

 وبشر املؤمنني صدق اهللا العظيم
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 بعض متطلبات العمل السيايس املساند لنهج التحرير
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ثمة أذرع معروفة ميسك بها اجملاهدون واملناضلون واألحرار الساعون لتحرير أوطانهم من الغزاة واحملتلني 
وقوى االستكانة والرجعية والفاسدين، ومنها الكفاح املسلح ومنها الفعاليـات املدنيـة كاالضـرابات 

 واالعتصامات والتظاهرات ومنها الذراع اإلعالمي والدبلوماسي وما يترتب عليه من عالقات عامة.
 

وفي ضوء معطيات الواقع وما يفرضه من مرونـة احلركـة الرشـيقة بـني هـذه األذرع حـسب املراحـل 
والظروف امللجئة، يتوجب على األحرار إعـداد سـاحة كـل ذراع إعـدادا جيـدا ليكـون اسـتثماره فاعـال 
ومجديا سواء في زمن ترجيح كفة ذراع علـى آخـر أو فـي أزمنـة التـساوي والتكـافئ فـي االسـتثمار 

 الشامل حملركات التحرير وقواه وأدواته.
 

عدونا الذي استهدف العراق هو الواليات املتحـدة األمريكيـة، ومعـروف أن السياسـات االسـتراتيجية 
األمريكية تتحكم فيهـا لوبيـات املاسـونية الـصهيونية وشـركات النفـط والـسالح واالسـتثمارات 
الرأسمالية األخرى وكل حزب حاكم في جماهيريته وقدراته على الوصول إلى سدة احلكم في أميركـا 

 يغذي ويتغذى على محور من محاور االستثمار واللوبيات.
 

متكنت الواليات املتحدة األمريكية من فرض روح العداء ضدنا على معظم دول أوروبا والعديـد مـن دول 
آسيا وإفريقيا وأستراليا في ظروف هيمنة القطب األمريكي املعروفة، واسـتطاعت أن تلـم فـي سـلة 
عدائها اإلجرامي حتى أنظمة عربية ودول إقليم في مقدمتها إيران بعد أن متكنت اخملـابرات األمريكيـة 
واملتعاونني معها من تنويع سلة األهداف العدوانية ضد العراق وشعبه ومـن بـني أبرزهـا الـصهيونية 

 واالمبريالية والطائفية والرجعية.
 

اآلن، وبعد أن حصل كل الذي حصل، وبعد أن صارت الظروف املوضـوعية والذاتيـة للعـراقيني وقواهـم 
التحررية تقتضي تفعيل اخلط السياسي واستخدامه استخداما نافذا مؤثـرا خلدمـة هـدف التحريـر 
واالستقالل، نرى من الضرورة أن يعاد تقييم األدوات املتاحة والقدرات املتوفره إلى جانـب رسـم أهـداف 
متجددة حيوية وحية جلعل اخلط السياسي يتوافق مع الغايات املرجـوة منـه ويرتقـي إلـى مـستواها 

 خلدمة هدف التحرير السامي.
 

ورغم أننا نثق أن اخملتصني سيتوقفون عنـد هـذه املرحلـة ومعطياتهـا وسيدرسـون اآلراء واملقترحـات 
واألفق التي يرسمها من يستطيع أن يرسم أفقا في هذا االجتاه، فإننـا نـضع مالحظـات محـددة رمبـا 

 يكون لها صدى في املراجعات وفي رسم السياسة للسياسة.
 

* أوال : تفعيل اجلالية أو املهاجرين املقيمني من العراقيني ومن يساندهم واالرتقاء بواجباتهـا الوطنيـة 
 في كل ساحة دولية تتواجد عليها.

 
* ثانيا : رسم برامج عمل محددة لكل جالية بلغة البلد الذي تتواجد فيـه واسـتخدام أدوات ووسـائل 

 إعالم متدرج ومتصاعد خملاطبة الناس طبقا لثقافاتهم ومزاجهم العام.
 

* ثالثا : من بني املمكن واملتاح توزيع ستكرات أو لصقها في األماكن العامة وتوزيع بيانـات ومنـشورات 
 في األسواق واالجتماعات واملؤمترات.

 
* رابعا : التوجه واالقـتراب مـن أدوات اإلعـالم اخملتلفـة واسـتخدامها بلغـة مقبولـة غـير مغاليـة وال 

 متطرفة وال مستفزة ووفق منهج اختراق ذكي وصبور.
 

* خامسا : فتح صفحات وحسابات على الفيس بووك وتويتر بلغة البلـد الـذي يعيـش فيـه العراقـي 
 والتوجه إلى الناس عامة إلعالن قناعاته واعتماد الطرح املوثق.

 
 إن الهدف الذي ننطلق منه اآلن هو :

 
 * أوال : كسب الرأي العام.

 * ثانيا : إثبات فشل العملية السياسية االحتاللية في العراق.
 

* ثالثا : تقدمي البراهني من ألسنة املنخرطني بالعملية السياسية وأفـواههم، ومـن أحـداث اخلمـسة 
عشرة سنة املنصرمة التي تثبت أن العملية السياسـية ليـست دميقراطيـة وأن االنتخابـات ليـست 
حقيقية وال دميقراطية وأن القائمني على العملية السياسية هم قتلـة ومجرمـون وتـابعون للخـارج 

 وفاقدون للوطنية.
 

 * رابعا : توضيح خسائر أمريكا والدول املتحالفة معها في العراق طبقا لتقارير ووثائق أمريكية.
 

* خامسا : توضيح اإلرهاب واالنقسامات اجملتمعية اخلطيرة الناجتة عن اعتمـاد الطائفيـة واحملاصـصة 
 في العملية السياسية.

 
إن استهداف الرأي العام األمريكي واألوروبي بالتنوير وفضح الزيف والكذب والنجاح فـي خلـق لوبيـات 
عراقية وعربية مساندة هو السبيل األعظم للضغط السياسـي علـى احلكومـات لتغيـير مواقفهـا 
العدائية من العراق وشعبه، وبدونها تنخفض القيمـة احلقيقيـة ألي عمـل سياسـي حتـت أي الفتـة 

 كانت.

 العراق .. ومسلسل املعاناة املستمرة
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ن أكثر ضحايا العنف واالرهاب هم مـن املـدنيني العـزل ، وان ذ اأن مشاهد العنف وأعمال االرهاب والقتل واخلطف في العراق شوهت معالم هذا البلد اآلمن ، وغيرت من سلوك سكانه من الناحية النفسية ، ا

ين يعانون من أمراض تقليدية ، يعـانون فـي الوقـت نفـسه مـن الذماليني العراقيني يعيشون معاناة نفسية مستمرة جراء تلك األعمال ، والتي خلفت عشرات آالف القتلى واجلرحى واملفقودين ، وحتى املرضى 
 مشاكل نفسية ، ويواجهون في حياتهم اليومية القلق واالحباط واالرهاق والكآبة ، ويفقد الواحد تلو األخر أي أمل في املستقبل ...

قـد يکـون هنـاك اختـالف و . ف، مرورا باحلرب األهلية ، ولغاية يومنا هذا تزداد تعقيدا ، وان رهان االدارة األميركية على ضمان استقرار العراق كـان رهانـا خاسـرا .٢٠٠٣ان األوضاع والتطورات في العراق منذ عام  
النفوذ والدور االيراني  وکونه يؤثر على أکـثر مـن صـعيد علـى أن تناقض في وجهات النظر بشأن مختلف القضايا املتعلقة بالعراق بني األوساط األقليمية و الدولية ،  لکن ليس هنالك أي اختالف أو جدل بش

 األوضاع اخملتلفة في العراق ...
 

جتاوزت کل احلدود ، وان املزاعم القائلـة بـأن أبنـاء شـعبنا فـي الفـرات قد ان تناول األوضاع احلالية في العراق  دون األخذ بنظر االعتبار تأثيرات حكومة طهران فيها يبني وبدون  شك بأن معاناة الشعب العراقي 
ديرا و متويها على مختلف أطياف الشعب العراقـي مبـن فيهـم أبنـاء تخ األوسط واجلنوب قد باتوا يعيشون في عز ونعيم ، وهو من زعم وطبل و زمر له نظام املاللي واألبواق التابعة له ، فقد كان هناك خداعا و

ت کشهادة اثبات من الواقع على الفشل الـذريع لهـذه األوجـه جاءالفرات األوسط واجلنوب ، فقد أسقطت األقنعة عن الوجوه الكاحلة البشعة التي حکمت العراق حتت الظالل الداکنة لنفوذ نظام املاللي ، و
اق ، فليس بغريـب عليـه أن يبـادر للـدفاع األهـوج عـن الفـساد و لعرالعميلة التي باعت نفسها رخيصة لطهران .. وان النظام االيراني الذي کان وما يزال عامل الفتنة والفوضى والفساد وعدم االستقرار في ا
 عم خارجي" ...بد الفاسدين ، واألغرب من کل ذلك أن تطل علينا بعض التصريحات من بعض املسؤولني االيرانيني  ليتهموا التظاهرات العراقية  بأنها " حترك

تتقاطع أحيانا أخـرى ، وكـل ذلـك علـى حـساب مـصالح الـشعب العراقـي ا وان العراق أصبح خاضعا لنوعني من االحتالل ، االحتالل األمريكي واالحتالل االيراني ، وتتنازعه اآلن ارادتان ومشروعان ، تلتقي أحيان
 فع تكاليفها الباهظة الشعب العراقي ...ي داملتضرر الوحيد  من كل ما جرى .. خمسة عشر عاما من القتل والتدمير والتهجير واملعتقالت والنزوح والقائمة تطول من صور املعاناة الت

توابعهم الذين جاؤوا معهم على ظهور الدبابات ، وحينها فقط ميكـن كل ان العراق اآلن يحتاج ملن يضمد جراحه ويأخذ بيده الى شواطئ األمان ، ولن يحصل ذلك اال بتحريره من االحتاللني األمريكي وااليراني و
 أن يلتحم العراقيون جميعا على ما يحقق مصاحلهم بعيدا عن ارادة األجنبي والطامع في خيرات هذا البلد ...

ن احتالل نفوذي اليران ، يأتي السؤال هنا ، اذا ما استمر حال العراق على ه مومن هذا الذي عرضناه عن التغيرات واملعاناة واملأساة  التي طالت العراق ، وعلى كل األصعدة بسبب الغزو  واالحتالل األمريكي وما تال
 التفكير بها . رد الوضع احلالي فالى أين سيتجه ؟ وماهي التغيرات العميقة التي ستطرأ عليه ؟ انها تساؤالت مخيفة جتعل الكوابيس تدور برأس كل حليم جمل



 

 

”U 

 هل العراق ساحة معركة بني أمريكا وإيران ?
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ق بامللف النووي اإليراني ام ان أمريكا فعـال قـررت قطـع رأس االفعـى تعلهل التهديدات األمريكية اليران فعلية ام انها جزء من احلرب اإلعالمية والنفسية الغاية منها عملية الشد واحلصول على تنازالت فيما ي
 اإليراني املتمدد في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ؟

 
ها العـسكري فـي قاعـدة القادسـية اجلويـة ( عـني اجدهذا السؤال الذي يطرح نفسه في هذه اللحظات احلرجة من تصاعد التهديدات بني الطرفني وكل يسعى حلشد طاقاته العسكرية فأمريكا ضاعفت تو

حملتملة بينها وبني امريكا فهل فعال اقتربـت سـاعة احلـرب ت ااالسد ) وفي محافظات صالح الدين من جهة ومن جهة اخرى اوعزت ايران الى عمالئها في العراق بالتصعيد اإلعالمي وكذلك التهيئة للمستجدا
 بينهما وهل سيكون العراق ساحة القتال ؟ 

 
العراق بل ان الدور اإليراني كان اكثر دموية وتدميرا فقد ساعدت  اللاملتابع لألحداث يعلم أن إيران ومنذ احتالل العراق والتي كانت هي وعمالئها عناصر مساعدة وساندة في تنفيذ للمخطط االمريكي بغزو احت
دولة العراقية وتهريب ممتلكاتها إلى إيران وان إيـران كانـت اليـد ال ايران قوات االحتالل من خالل مليشياتها بقتل واغتيال القادة العسكرية واملدنيني وخاصة الطيارين واوعزت لعمالئها بسرقة ونهب مؤسسات

لعسل بني الطرفني ام انها عملية توزيـع جديـد للحـصص ر االطولى ألمريكا في العراق من خالل عناصر مليشيات بدر واجمللس األعلى وحزب الدعوة ومجموعة أحزاب اإلسالم السياسي كافة فهل انتهى شه
 يرانية أمريكية يكون اخلاسر األكبر فيها الشعب العراقي .ة اوحتديد خطوط جديدة اليران ال ميكن جتاوزها مع تأمني مصالح الطرفني على حساب العراق وشعبه في الدرجة االساس .. الن اي مواجهة عسكري

 
قول حللفائها في اخلليج واملنطقـة انهـا تـستطيع إيقـاف التدخـل ن تتريد إيران مواجهة إدارة ترامب على الساحة العراقية وان جتعل من عناصر مليشياتها حائط الصد األول للقوات األمريكية وامريكا تريد ا

ايران بدت وكأنها هي من تقود املنطقة بعد ان خرج العـراق بقوتـه  وانوالتمدد اإليراني في العراق واملنطقة العربية وخاصة في سوريا ولبنان واليمن وان هناك مقدمات حرب إعالمية متصاعدة الوتيرة واللهجة 
كل هذه املؤشـرات فأمريكـا ال تريـد ان تفـرط بحليفهـا النظـام ام في مواجهة الريح الصفراء نتيجة الغزو واالحتالل مع وجود عملية سياسية في العراق تقودها فعليا إيران مع ضمان املصالح األمريكية وام
مه وال يخرج عن طاعة أمريكا والكيان الصهيوني الن ايران ومنـذ حج اإليراني لكنها قد تعمد الى عملية تقليم أظافره من خالل معاقبة مليشياته في العراق وسوريا ولبنان واليمن لكي يعرف النظام اإليراني

ها وبني الكيان الصهيوني على أعلى املـستويات وخاصـة بينقيام الكيان الصهيوني هي شرطي أمريكا في اخلليج وهي الدولة التي كانت حتتضن سفارة الكيان الصهيوني في طهران وكان التعاون العسكري 
 اته بانه ضد الكيان الصهيوني وانه سيمحوه من الوجود .ادعابان معركة قدسية صدام اجمليدة والتي فضحتها حادثة سقوط الطائرة االرجنتينية التي كانت حتمل اسلحة صهيونية لنظام ماللي ايران رغم 

 
ظيم ملواقع اقدام كل طرف في املواقع اخملتلفة في املنطقـة الن بقـاء تن فاحلرب اإلعالمية اجلارية االن هي مقدمات لتلك العمليات التقليمية وان كال الطرفني متفقان على توزيع املغامن واحلصص ولكن مع اعادة

 ايران مهم المريكا والكيان الصهيوني كحليف وشريك في تقاسم النفوذ ولكن باحلجم والدور الذي تريده امريكا ال كما تريده إيران.

 مصطلحات 
 ومفاهيم فكرية وسياسية

 
ي واإلنـساني والـتي ال متثـل بالـضرورة تعريفـاً قومتواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض املصطلحات واملفاهيم الفكرية والسياسية املستقاة من معني الفكر الوطني وال

ً بعثياً نصياً وإمنا هي قريبة من فكر احلزب وعقيدة البعث واسـتراتيجيته السياسـية ومواقفـه وتطبيقاتهـا ، بـل أن بعـضها يعـبر تعبـيراً دقي وشـامالً عـن موقـف احلـزب ورؤيتـه الفكريـة  قـا

 واالستراتيجية .

 

موم أبناء شعبنا اجملاهد الصابر ولتكن لهم خير مـعني فـي وع وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة املناضلني البعثني واجملاهدين وعموم الوطنني العراقيني واملناضلني العرب املناهضني لالحتالل بل

 يذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .تنفظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي ميارسه احملتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف والتضليل مبا يساعد هؤالء على 

 

يرة لبلوغ أهدافها الوطنية والقومية اخليرة وفـي هـذه اخلذلك أن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراساً ملمارساتنا السياسية ومبا ينير طريقهما ويلهمهما العزم على أن تكون في املسارات الصائبة و

سات عمالئـه علـى صـعيد العمليـة السياسـية اراملرحلة اجلهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم احلزب واملمارسات احلزبية الى ابشع صيغ التشويه في ظل االحتالل ومم

 املهترئة وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( التواضع الثوري )
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ي وقومـي ودميقراطـي اشـتراكي انـساني طـنالتواضع الثوري هو تواضع شامل وشمولي فكري ونضالي وسياسي وتنظيمي والتواضع الثوري اصله التواضع الفكري ... ذلك ان فكر البعث فكر و 

نقالب الشامل في الواقع العربي الفاسد احلالـي االفاعل شامل حيث حدد احلزب بكل وضوح وجالء صالحيته للتطبيق على ارض الواقع العربي وفي االقطار العربية كلها ألحداث التغيير اجلذري و

سانية جمعاء اهداف حزب البعث العربي االشتراكي النواقع االستعمار واالحتالل والتجزئة واالستغالل والتخلف واستبداله بواقع عربي ثوري جديد عبر حتقيق اهداف البعث والشعب واالمة بل وا

 الثالث التاريخية الكبرى اهداف البعث والشعب واالمة واالنسانية جمعاء. 
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تواتر التقارير املخابراتية وحماوالت 
 رد وتسفيهجديدة لشيطنة البعث : 
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مــا انفكــت ســهام احلقــد 
ونصال الغدر تنهـال صـوب 
ـــي  ـــث العرب ـــزب البع ح
االشـتراكي فكــرا وعقيــدة 
وتنظيما وقيادة ومناضـلني 
منذ التأسيس إلـى اليـوم، 

وما انفكت املوجـات العدائيـة وحلقـات االسـتهداف 
تلك تتلون وتتشكل فـي كـل مرحلـة متكيفـة مـع 
متغيراتها ومع ما يطبعها من رهانات العـاكفني وراء 

 ذلك االفتراء على احلزب.
 

ولقد تعرض حزب البعـث العربـي االشـتراكي ألكبـر 
فــصول الــشيطنة والتبــشيع وأخطــر األكاذيــب 
والتلفيق في التاريخ املعاصر سيما منـذ التخطيـط 
االمبريــالي الــصهيوني الفارســي الرجعــي لــضرورة 
اقتالعه من جذوره ومحاصرته ووأد أهدافه النـضالية 
ذات الطابع التحرري القومي اإلنساني وقبر مـساعيه 
املقاومة لالسـتعمار وتفتيـت الـوطن العربـي ومنـع 
توحد العرب وتـشكيل كيـانهم القومـي وهـو احلـق 
العربي املشروع واملكفول وفق كل الشرائع والقوانـني 
واألعراف، وذلك وفق ما تنـص عليـه الثوابـت واملبـادئ 
القومية حلزب البعـث وحـسبما تقتـضيه املـصلحة 
العربية االستراتيجية العليا التي راد البعـث الـدفاع 
عنها وقاد مسيرة اجلماهير العربية في العمـل علـى 
تكريـــسها واقعـــا معاشـــا رغـــم كيـــد األعـــداء 

 ومخططاتهم الشيطانية اآلثمة اجملرمة.
 

وال غرو فـي القـول إن اسـتهداف البعـث وتـشويهه 
وتبشيعه واالفتراء عليه وضخ األكاذيب حوله بعنايـة 
فائقة وفق مخططات مدروسة بدقة ال نظير لها، إمنا 
بات أمرا معروفـا ومعلومـا لـدى القاصـي والـداني ال 
يجــرؤ علــى إنكــاره حــتى األعــداء قبــل األصــدقاء أو 

 املنصفني واملوضوعيني.
 

ورغم ما بذله البعث والبعثيون من مجهودات جبـارة 
في كشف تلك األكاذيب وتعريـة مراميهـا وتفـصيل 
معاملهــا فــي ســياقات التــآمر املتواصــل ضــد األمــة 
العربية ومصاحلها على اعتبار أن البعث أحد أهم بـل 
وأصدق وأقوى منصات الدفاع عنها، فإن ذلك لم مينـع 
أعداء البعث والعروبة من جتديـد أسـاليبهم الدنيئـة 
وطرقهم اخلبيثة في مواصلة بث األراجيف وتصيد أي 
تطور مهما كان بسيطا وتسخيره وتوظيفه للعـودة 
الستهداف البعـث والتقـّول عليـه منتهـجني أشـد 
األساليب مكرا ودهاء ومتعكزين على ما ميلكونه مـن 
سطوة على اإلعالم من جهة ومستفيدين من قتامـة 
األوضاع العربية وما يعانيه املواطن العربي من جـراح 

 غائرة من جهة أخرى. 
 

وفــي احلقيقــة، فــإن التمــسك باســتهداف البعــث 
واإلصرار عليه هو اعـتراف صـريح ال لبـس فيـه، مـن 
أعداء األمة ومن عمالئهم املأجورين وبيادقهم احلقيرة 
بفشل كل املؤامـرات والدسـائس الـتي حاكوهـا مبـا 
استملكوه من مكر ودهاء وكذلك اجلـرائم الوحـشية 
التي ارتكبوها ضده مبـا يـضمرونه مـن حقـد وثـارات 
دفينة عليه، وأعالها حتما إسـقاط نظامـه الوطنـي 

وإعدام أكثر من نصف قيادته التاريخية وأسر البقيـة 
ومالحقة اآلخرين. كما أن ذلك ال يدل إال على الفـشل 
الذريع لقانون اجتثاث البعث سيء الصيت والسمعة 

إرهـاب  ٤وما تولد عنـه مـن حظـر ومالحقـة ومـادة 
ومصادرة أمالك البعثيني وغير ذلك مما ال يخفـى علـى 

 أحد.  
 

ورغم أن سيل األكاذيب واالفتراءات علـى البعـث لـم 
يتوقف يوما خصوصا منـذ الغـزو األمريكـي البربـري 

، فإننا آثرنا أحيانا كثيرة عـدم الـرد ٢٠٠٣للعراق سنة 
علــى مــا يــصدر مــن هرطقــات وســخافات يتوســل 
أصحابها إشغال البعث وقيادته ومفكريه ومناضليه. 
إال أن تواتر التخرصـات والتقـارير سـواء اإلعالميـة أو 
اخملابراتية املنتشرة كالنـار فـي الهـشيم هـذه املـدة 
والعاملة على مزيد التـشكيك ( خـسئ املـشككون 
وخابوا فأال ) في فعل البعث وأدائه املبهر اخلـالق وفـي 
مقاومته العبقرية لالحتالل وزبانيته بشتى الوسائل، 
دفعنا لكتابة هـذا املقـال ردا وتـسفيها ألحـد أشـد 
التقارير خطـورة الـذي مت الـترويج لـه خـالل اليومـني 

 الفارطني.
 

إذن، لقد احتدمت املوجة اجلديدة من التعرض للبعـث 
والتلبيس عليه منذ انعقاد مؤمتر الكفاءات العراقيـة 
في ميشيغني األمريكي ( راجع مقالنا املوسوم بـــ:  } 
ــم  ــشيغان: نع ــي مي ــة ف ــاءات العراقي ــر الكف مؤمت
ملقرراتــه .. ال للــسماح باســتغالله لتــشويه البعــث 

) ثم ما تالها مـن مؤمتـر سـمي  ١٠/٠١/٢٠١٩{ بتاريخ 
مبؤمتر بـرلني والـذي كـان محاولـة يائـسة مـن طـرف 
النظام اإليراني الفارسـي وعمالئـه للتـشويش علـى 

 مؤمتر ميشيغني.
 

وميكن االستئناس بالتوضـيح الـذي نـشره الناشـط 
احلقوقي املعروفة األستاذ نـاحي حـرج حـول مـا لـف 
مؤمتــر بــرلني مــن مغالطــات وأكاذيــب، ليفهــم املــرء 
حقيقة ما يجري، وليعلم من لـم يعلـم بعـد، مـدى 
خطورة هذه التقارير املتواترة والتي تشترك جميعهـا 

 في تشويه البعث.
 

ومن أهم ما جاء في توضيح األستاذ ناجي حرج، نـورد 
 ما يلي بتصرف:

 
( جوابا علـى أسـئلة كثـيرة تـسلمتها خـالل األيـام 
املاضية بخصوص مؤمتر برلني وعالقة األمم املتحدة بـه 
وبنتائجه، الدعاء املنظّمني بحضور مندوب سامي مـن 
األمم املتحدة يحقّ لـه التـصويت فـي هيئاتهـا، أود أن 

 أوضح التالي حسب معلوماتي املؤكّدة:
 

* أوال: ال يوجد في األمم املتحدة تعبير ( مندوب سامي ) 
منذ أن أنشأت. املندوب السامي هو نتـاج االحتـالالت، 
وهو ممثل دولـة االحتـالل فـي الدولـة احملتلـة. نتـذكر، 
املندوب السامي البريطـاني فـي العـراق ومـا شـابه. 
هنالك في األمم املتحـدة تـسمية (املفـوض الـسامي) 
حلقوق االنسان، وهنالك ممثلني خاصـني لـألمني العـام 
ــزع الــسالح واألطفــال فــي النزاعــات  فــي قــضايا ن
املسلحة وعن قـضايا محـددة وهـم معـروفني جيـدا 
ليس من بينهـم االسـم املـذكور، ( أي الـسيد رأفـت 

 البابلي ).
 

* ثانيا: ال يتمتع أي شـخص مهمـا بلغـت مكانتـه أو 
 درجته بحقّ التصويت في األمم املتحدة.

من يصّوت هي الدول ( كاملة ) العـضوية مـن خـالل 

 سفراءها الرسميني.
 

نعم هنالك أشخاص قد يحـضرون أو يـشاركون فـي 
اجتماعات األمم املتحدة ويأخذون صورة هنـا أو هنـاك، 
لكن ليس معنى هـذا أنهـم يـشاركون فـي سـلطة 

 اتخاذ القرارات.
 

ــي  ــشطون ف ــيرون ين ــك أشــخاص كث ــا: هنال * ثالث
منظمات غير حكومية، وهـو جهـد يـشكرون عليـه، 
لكن املشكلة أن هنالك الكثير من املنظمات ( التي ال 
وجود حقيقي لها فـي أنـشطة األمم املتحـدة ) متنـح 
ألقابا، سفير السالم وما شابه، وهـي كلهـا أكاذيـب 
( ولنقل مبادرات شخصية )، ال عالقـة لـألمم املتحـدة 
بهــا. معظــم هــذه املنظّمــات أنــشأتها جماعــات أو 
أشــخاص ( عراقيــون وبعــض األجانــب ) هــم ضــمن 

مشروع االحتـالل،  ويحـاولون االسـتفادة بطريقـة أو  
بأخرى ومنها االدعاء مبنـح القـاب ( سـفراء الـسالم ) 
التي ال قيمة دولية لهـا مطلقـا، وليـس لهـا عالقـة 
بسفراء السالم الذين تختـارهم األمم املتحـدة، ال مـن 
قريب وال من بعيد، وليس لهم أي دور دولي ( رسـمي ). 
ولألسف بتنا نرى أكـادمييني، وشـعراء، وكّتابـا بارزيـن 
تنطلي عليهـم اللعبـة وينـشرون علـى صـفحاتهم 
إعالنات منحهم هـذه األلقـاب وهـي تـشبه دعايـات 

 املنتجات التجارية الرخيصة.
 

* رابعا: بإمكان أي شخص ان يرسل لألمم املتحـدة مـا 
يشاء، لكن ال عالقة لألمم املتحـدة مبؤمتـر بـرلني أو مـا 
شابه مطلقاً وإال ألعلنـت ذلـك بوضـوح، وإن إرسـال 

 األسماء من عدمه لها لن يضيف أو يحّقق شيئاً.
 

* خامسا: إن ادعاء بعـض األشـخاص الـذين حـضروا 
املؤمتر، أو القول إنهم منـدوبون مـن األمم املتحـدة هـو 
ادعاء غير صحيح، وهو ينـّم عـن محاولـة املنظمـني 
استدراج حضور ملؤمتـر ظهـر جليـاً أنـه مـدفوع مـن 
السلطة إللهـاء الناشـطني خـارج العـراق ولتثبيـط 
املتظاهرين داخل العراق بالتعويل على نتائج املؤمتـر. ) 

 .-انتهى التوضيح  -
 

وفي ظل هذا اإلطار، راجـت أخبـار مجهولـة املـصدر 
( وهــي وبــالتمعن جيــدا فــي فحواهــا وفــي طريقــة 
عرضها سيتفطن القـارئ لكونهـا تقريـر جهـاز مـن 
أجهزة اخملابرات، واألقرب أنها اخملابرات اإليرانية ) يحـاول 
مروجوها قلب احلقائق وتزويرها والطعـن والتـشكيك 
ــضاليته مــن جهــة، إضــافة  مبــصداقية البعــث وبن
للسعي إلى تنفيس الطوق والعزلـة احملكمـة اللذيـن 
باتت تخبط فيهما العمليـة السياسـية االحتالليـة 

 فيما يعرف بــ ( املنطقة اخلضراء ) من جهة أخرى. 
وسنعرض فيما يلـي، النقـاط الـتي جـاءت فـي هـذا 
التقرير، كل على حـدة، وسـنبني بطالنهـا جميعهـا 

 وسنعري كذب مروجيها وسنعري الهدف منها.
 

تضمن هذا التقرير ما يلي، وسنرفق كـل فقـرة منـه 
بالرد عليها وتبيني املغالطات واألكاذيـب فيهـا، كمـا 

 سنوضح املرامي احلقيقية من كل واحدة منها:
 
) اللقــاءات الــسرية والعلنيــة بــني وفــود مــن حــزب ١

البعــث مــع ممثــلني اإلدارة األمريكيــة فــي مناســبات 
كثيرة ودول حتت غطاء مؤمترات وندوات ومراكز بحـوث 
أو بشكل سري مباشـر ومحاولـة القيـادات البعثيـة 
بالتواصل مع الكثير من الشخصيات املقربة من إدارة 
ترامــب والغــزل فــي مــا بينهــم وتــصريحات ترامــب 

املفعمة باآلمال لـدى قيـادات حـزب البعـث بـالعودة 
 للحكم في العراق.

 
*  ال بد من التأكيد هنا أن احلزب سبق لـه أن أعلـن أن 
هدفه حترير العراق وليـس الـسلطة، ولقـد أكـد فـي 
برنامجه السياسي املعلن أنه بعد حترير العراق تكـون 
السلطة من خالل االنتخابـات. ويكفـي هنـا العـودة 
للحل الشامل للقضية العراقية الذي طرحه البعـث 
قبل سنتني وفصل فيه تفصيال دقيقا سـبل اخلـالص 
والطرق املتوجب اتباعها وتنفيذها لتخليـص العـراق 
من األزمة اخلانقة التي يعيشها بسبب مشروع الغزو 

 اآلثم والعمالة السياسية املنبثقة عنه.
 

فاحلزب الذي يقدم نـصف قيادتـه التاريخيـة شـهداء 
على مذبح العروبة، واحلزب الذي يرابض طالئع قيادييه 
ومناضليه في األسرة داخل سجون االحتـالل املركـب 
للعراق، واحلزب الذي يكابد االجتثاث وما تولد عنه من 
تقتيل واستباحة احلرمات، ويرزح حتت شـتى املظالـم 
غير املسبوقة، ويـرفض فـي كـل تلـك األثنـاء جميـع 
ــا،  ــساومات باختالفه ــره للم ــدير ظه ــراءات، وي اإلغ
ويتمسك في املقابل بأشد اخليارات صـعوبة، وميـضي 
قدما على درب املبادئ بتبعاتها كافة، ال ميكن أن يكون 

 همه السلطة، وال ملذاتها.
 

واحلزب الذي يفجر مقاومة هي األشرس واألقدر  علـى 
مر التاريخ، ويقدم قوافل من الـشهداء يفـوق عددهـا 

ألف عـضو عامـل فيـه، مـن املعيـب اتهامـه أو  ١٧٠
التلميح مجرد التلميح لرغبتـه فـي سـلطة عافهـا 
وتنازل عنها وخير االصطفاف خلف مـصلحة العـراق 

 واألمة دومنا تردد أو مداهنة أو مخاتلة.
 

أمــا املــساعي التركــيز علــى مفاوضــات جاريــة بــني 
األمريكان والبعث، ومحاولة إبراز التفـاوض علـى أنـه 
فعل مذموم، فإنه وعلى العكس متاما، وخالفا ملرامـي 

 مروجي هذا التقرير، ال يضير البعث في شيء.
 

فحزب البعث وباعتباره رأس النفيـضة فـي املقاومـة 
العراقيــة الــتي قــصمت ظهــر األمريكــان، وباعتبــار 
طبيعته التحررية الوطنية والقومية، فإن من دعائـم 
إجناح املسيرة املقاومة، العمل السياسـي والقانونيـة 
وبكل األشـكال، وتـسخيرها جميعـا لرفـع املظالـم 

 املسلطة على العراق وشعبه.
 

وبالتــالي فــإن التفــاوض ال ميكــن أن يكــون نقيــصة 
تسجل على البعث، بل إنهـا نقطـة وحتـول محـوري 

 يحسب له.
 

هذا، ولقد سبق أن أعرب البعث في أعلى مـستوياته، 
عن استعداده النتهاج كـل الطـرق الكفيلـة النـتزاع 
حقوق العراق وشعبه، وأنه مـستعد للتحـاور مـع أي 

 جهة في الدنيا باستثناء الكيان الصهيوني.
 

وحري بالتنويـه ههنـا، أن مروجـي هـذا التقريـر، إمنـا 
أقاموا احلجة واعترفوا اعترافا صـريحا بثقـل البعـث 
وبأنه القوة الرئيسية الفاعلة في العراق، ومبدى تأثيره 
ــساحة  ــل وال ــة فحــسب، ب ــساحة العراقي ال فــي ال

 القومية واإلقليمية والدولية ككل.
 

 وهم بذلك قدموا خدمة مجانية البعث من حيث 



 

 

”MM 

 تعمدوا اإلساءة إليه، فانقلب السحر على الساحر.
 
) تقابلها حتركـات إيرانيـة مبحاولـة توحيـد صـفوف ٢

حزب البعـث العربـي الـسوري والعراقـي عـن طريـق 
الوسيط القطري وسفير الوفد البعثي العراقي جناح 
محمد يونس وبعض من أعضاء جناح عزة الدوري مـن 

 قيادات الداخل العراقي إلى سوريا للقاء بشار األسد.
 * أوال:

 
حزب البعث لديه موقـف واضـح مـن كـل مـا لـه  -أ

عالقة مع إيران. وليس من مجـال ههنـا للقفـز علـى 
ــران  ــة إلي ــه الثابت ــيل ونظرت ــث األص ــف البع موق
وأطماعها التوسعية على حساب العرب مـن جهـة، 
كما أن اجلميع يدرك تفطن احلـزب لدسـائس الفـرس 
ومؤامراتهم وانغماسـهم فـي كـل الدسـائس التـي 
حتاك من أجل إبادة األمـة العربيـة واجتثـاث العروبـة 
ومزيد تقسيم الوطن العربـي وفـق آليـات ومقاييـس 
طائفيــة وعرقيــة تكفلــت إيــران بإذكائهــا وإشــعال 

من جهة  ٢٠٠٣فتيلها منذ عقود طويلة وخاصة بعد 
 ثانية.

 
أما احلديث عـن مـساعي لتوحيـد احلـزب مـع مـا  -ب

يسمى بحزب البعث فـي سـورية ( واملقـصود واقعـا 
زمرة النظام األسدي )، فإنه ال ينطلي إال على السذج 
واجلهلة بالتـاريخ وخاصـة مبواقـف البعـث األصـيلة 
وحكمه البات على النظام السوري، حيث من الثابـت 
أن البعث األصيل حسم أمـر ذلـك النظـام باعتبـاره 
نظاما خائنا طائفيا عميال، شق الصف العربي وأضـر 
إضرارا ليس كمثله ضرر باملنظومة األمنيـة القوميـة 
العربيـــة االســـتراتيجية العليـــا طيلـــة انتـــصابه 
واغتصاب السلطة فـي سـوريا بعـد االنقـالب علـى 
القيادة الشرعية والتاريخية للحزب فيما يعرف بـردة 

 شباط.
 

وإن احلزب كان أول مـن عـرى وكـشف خيانـات نظـام 
األسد وجرائمه ضد شعبنا فـي سـورية وكـل األمـة، 
ويكفي أن ذلك النظام انخـرط فـي األجنـدا اإليرانيـة 
الفارسية التوسعية الشعوبية سيما منـذ انتـصاب 
منظومة والية الفقيه وحتديدا عند للعـدوان اإليرانـي 
اخلميني الغادر على العـراق مطلـع ثمانينـات القـرن 

 املاضي.
 

هذا، ويتضح مبنتهى اجلالء، خبث مسربي هذا التقرير، 
حيث أنه ال يزيد عن محاولـة خائبـة لإليحـاء بوجـود 
بعث سوري وآخـر عراقـي، فـي سـعي دنـيئ إلضـفاء 

 وجودية ما ال يوجد أصالً.
 

إذ هل يـستوي احلـديث عـن بعـث سـوري، واحلـال أن 
الوقائع كلها والسياسات املنتهجة من متخذي اسم 
البعث في سورية ومختطفـي شـعاراته والـساطني 
عليه، إمنا تـدين زمـرة األسـد وتكـشف افتقارهـا ألي 
مقوم من مقومات الوطنية فمـا بالـك بالقوميـة! أو 
لم يتابع مروجو هذا التقرير كيف حل األسد الصغير 
ما يسمى بالقيادة القومية الـسورية، وكيـف جعـل 
اللجنة املركزية أعلى هيئات احلزب بـدال مـن القيـادة 
القطرية؟ ثم ألم يسمعوا تعريفه الـسمج الهجـني 
حملددات الوطنية السورية والتي قـال فيهـا حرفيـا إن 
السوري ليس سوري املولد واملنشأ، بل من يـدافع عـن 
سورية ( ويقصد من يدافع عن نظامه ويبيد شـعبه ) 

مشيرا للفرس والروس الـذين اسـتقدمهم ومعهـم 
امليليشيات الطائفية اإلرهابية لتقتيل السوريني؟ هل 
أســقطوا كلمتــه البائــسة الــتي تنــصل فيهــا مــن 

 العروبة؟
 

أيعقــل فــي ظــل هــذا وغــيره الكثــير مــن الوقائــع 
والسياسات اخملزيـة الـتي ال يقبلهـا عقـل، أن يـصار 

 للعودة للحديث عما يسمى بحزب البعث السوري؟
 

ــي  ــة ف ــف البعــث الرســمية ســواء املتمثل إن مواق
خطابات القائد عزة إبراهيم أو رسائله املتعددة سـواء 
للجهاز احلزبي أو لشخصيات وهيئـات وحـتى زعمـاء 
دول وشعوب أو حواراته اإلعالميـة، أو بيانـات القيـادة 
القومية توضح كلها موقف البعث الثابت واحلاسـم 
وشديد الصرامة مما يسمى بالنظام السوري ومواقفه 
اخملزيــة وسياســاته العاملــة بالــضد مــن املــصلحة 

 القومية العربية االستراتيجية العليا. 
 

* ثانيا: إن زمرة محمـد يـونس ال وجـود لهـا حيـث أن 
املذكور ترك سورية وانتقـل إلـى مـسقط إلدارة فـرع 

 ( مطعم ) هناك بعد فرع دبي الذي يديره ابنه..
 

وتندرج هـذه الفقـرة حتديـدا، فـي إطـار املـضحكات 
املبكيات، حيث يروم أصحاب هذا التقرير مـن خاللهـا 
اإليحاء أو تثبيت وجود انشقاقات صلب حـزب البعـث 
العربي االشتراكي باختالق أكثر من مرجعيـة، وذلـك 
ــا  ــسمومة ومنه ــة وم ــصطلحات خبيث ــإطالق م ب

 مصطلح اجلناح.
فحــزب البعــث، وعلــى خــالف مــا يــروج لــه أعــداؤه 
ويتوهمه بيادقهم الذين يكتفـون بالترديـد الببغائـي 
لكل ما ينتهي إلى مسامعهم، موحـد كأفـضل مـا 
تكون معالم الوحـدة، وتتماسـك تنظيماتـه وتعمـل 
ــات  ــم املالحق ــداء رغ ــت األع ــة وسالســة أذهل مبرون
والتنكيـــل واالجتثـــاث والـــشيطنة، فمؤســـساته 
معلومــة، ومرجعيتــه معروفــة وقيادتــه كــذلك، فــال 
أجنحة فيه وال تكتالت وال غيرهـا، حيـث حـافظ فـي 
بنائــه التنظيمــي وتراتبيتــه علــى تقاليــده وثوابتــه 

 املعروفة.
 

ويعلم اجلميع أن القيادة القوميـة حلـزب البعـث هـي 
ـــة والسياســـية  ـــة والتنظيمي ـــه الفكري مرجعيت
والثقافيــة وحــتى األخالقيــة، ويحــدو ركبهــا الرفيــق 
القائــد شــيخ اجملاهــدين عــزة إبــراهيم األمــني العــام 

 للحزب.
 

وإن البعثيني األصالء الثابتني، ثـابتون وسـائرون خلـف 
قيــادتهم املقاومــة اجملاهــدة، ال يلتفتــون ملثــل هــذه 
التخرصات والسفاسـف، وأن زمـرة املتـساقطني قـد 
حسم أمرها وتعرت مخططاتهـا وقـبرت مكائدهـم 
في مهدها، بـل إن عمليـة التطهـر والتنقيـة كانـت 
مغذيا ودافعا أساسيا لتراص صـفوف البعـث ومتتـني 

 بنائه التنظيمي.
 
) واألكثر تأكيدا على عودة حـزب البعـث للمـشهد ٣

والساحة السياسية العراقية بشكل رسمي هـو مـا 
مت طرحه من قبل الوفد األمريكي على نـوري املالكـي 
بعد أن مت لقـاء سـابق بأيـام مـع وفـد مـن املعارضـة 

 العراقية بقيادة حزب البعث في أوروبا .
 

ــى  ــذي فــشل حت ــو ال ــالكي اآلن وه ــو دور امل ــا ه * م
 باالنتخابات.؟

 
هذا أول ما يتبادر إلى ذهن قارئ هذه النقطة والعـارف 
بخبايا املسألة العراقية وتطوراتها، فاملالكي لم يعـد 
له من مصداقية ( وما كانت له مطلقا ) ولم يبق لـه 
من نفـوذ أو تـأثير حـتى يرهـق األمريكـان أنفـسهم 

 بالتعويل عليه وهو اجلواد اخلاسر وال ريب.
 

إمنا الهدف من هذه النقطة، هو مجرد محاولـة ضـخ 
بعض اجلرعات االصطناعي جلثة املـالكي السياسـية 
املتهالكــة، والغمــز إلــى اســتعداده للقبــول بــأي دور 
يوكل له ومهما كان مريرا أو عسيرا أو متناقـضا مـع 

 ما عرف به من عداء للعراق ولقواه الوطنية احلية.
وإن هذا دليل ساطع على أن هذا التقرير هو مخابراتي 
بامتياز، وأنه مكتوب من اخملابرات الفارسـية اإليرانيـة 
ومت اإليعاز للذباب االلكتروني الطائفي املرتبط بواليـة 

 الفقيه بترويجه. 
 
ــي ٤ ــيرة الت ــصريحات الكث ــيرة والت ــسريبات املث ) الت

يطلقها أيهم الـسامرائي وغـيره ليـست مـن وحـي 
خيال بل هي معلومات دقيقه يتم تداولها في أوساط 

 السياسة األمريكية واملعارضة العراقية.
 

وأهم ما مت طلبه من نوري املالكي أثناء اللقاء هو إمـا 
املوافقة فيه على ما نطرح من نقاط الستقرار العراق 
أو ستتحملون املسؤولية األكبر على كل ما جرى مـن 

 فساد وأحداث إرهابية عصفت بالعراق.
 

وعدم إدراج أي ملف يخص إخراج القوات األمريكية او 
إلغاء بنود من االتفاقية االستراتيجية التي وقعت من 

 قبل حكومة املالكي.
 

* ال بــد مــن التنــصيص علــى أن املــالكي بــات ورقــة 
محروقة، وكما بينا أعـاله. فهـل يعتقـد معـدو هـذا 
التقرير أن غباء األمريكان وصـل لهـذا احلـد بحيـث ال 
يعرفون من هو الطرف املؤثر وغير املؤثـر حـتى يـصروا 

 على التحاور مع املالكي.
 

ثم ومنذ متى كان استقرار العراق هـدفا مـن أهـداف 
املالكي أو هما من هموم الغـزاة واحلثـاالت املتناغمـة 

 معهم.
 
 ) الشروط األمريكية:٥
 إلغاء قانون اجتثاث البعث. -
العفو العام باستثناء قضايا التزوير وقضايا الفساد  -

 واجلرائم املدنية ( القتل اخلطف اخملدرات ).
شمول جميع منتـسبي األجهـزة األمنيـة للنظـام  -

السابق بالعفو وإعادة مستحقاتهم واستحقاقاتهم 
 خالل الفترة املاضية.

 
إن هذه الشروط هي شروط القوى الوطنيـة وليـست 
شـروط األمريكـان احملتـلني. ولتبيـان ذلـك، ال بـد مـن 
العودة مجددا لقراءة احلـل الـشامل الـذي تقـدم بـه 

 حزب البعث واملشار إليه أعاله.
 

ثم هـل يـستوي أن يطالـب معـدو قـانون االجتثـاث 
ومنفذوه على إلغائـه مـن اجلهـات الـتي تعمـل إمـا 

 بأمرهم أو بالتنسيق معهم؟

وهــل يحتــاج األمريكــان حقــا لفــرض شــرط إلغــاء 
االجتثاث متى أرادوا إلغـاءه، أن يستـشيروا الطغمـة 
العميلة املتنفذة في املنطقة اخلـضراء، أو أحـدا مـن 
امليليشيات الطائفية أو حتى الفرس الـذين يحتلـون 

 .٢٠١١العراق بالوكالة عن األمريكان منذ سنة 
 
) اإليرانيون يعلمون جيدا بعودة حزب البعـث ولهـذا ٦

خطواتهم بإيجاد قيادة حـزب جديـده علـى شـاكلة 
حزب البعث السوري وبهـذا يكـون قـد أوجـدوا لهـم 
موطئ قدم داخل العراق باسم حزب البعث وهذا ما ال 
ميكن ألمريكا رفضه إذا برزت أسـماء لقيـادات بعثيـه 
معروفه تعلن الوحـدة بـني جنـاحي احلـزبني الـسوري 

 والعراقي.
 

* إن املرء ليقف مذهوال أمام ما يتم الترويج لـه، وعـن 
قدرة األعداء العجيبـة علـى اسـتباله العـرب ومـدى 

 استخفافهم بعقولهم.
 

فهل يعقل أن يصدق أحد في العالم، له ذرة عقـل، أن 
البعثيني وهم الذين نازلوا إيران وأحالمهـا التوسـعية 
طيلة حرب الثماني سـنوات، وقـدموا خاللهـا أغلـى 
التــضحيات، وأنهــم هــم الــذين أبــادتهم إيــران 
ــادت أهلهــم وشــردتهم  ــشياتها ونغولهــا وأب وميلي
وهجرتهم واغتالت خيرة علمائهم وقـادتهم ونكلـت 
بهم شر تنكيل، سيتحولون بقدرة قـادر ألداة طيعـة 

 بيد الفرس.؟
 

وهل يستوي أن البعثيني الـذين كـشفوا مخططـات 
إيران، وفضحوا أمرها على مر تاريخهم، وتـصدوا لهـا 
نيابة عن األمة، يغضون الطرف عن كل ذلك الـسجل 
النــضالي الوضــاء واحلافــل باملــآثر والبطــوالت، كمــا 
يصرفون النظر عن جرائم الفرس وحقدهم وثاراتهـم 
ـــشعوبية  ـــصرية ال ـــعية العن ـــرامجهم التوس وب
املتخلفة، فقـط ليتـسنى لطغمـة املاللـي اجملرمـة، 
ــب  ــه والتالع ــراق وابتالع ــى الع ــا عل ــسيطرة كلي ال
بحاضره ومصيره املستقبلي وبتاريخـه ودميوغرافيتـه 
كما فعلوا بسوريا ولبنان واليمن، وكما يخططون ملـا 

 أبعد من اجلزيرة العربية وشواطئ املتوسط؟
 

أنسي أرباب هذا التقرير الفاضح أنـه ال يوجـد بعثـي 
عربي يضع يده بيد إيـران، وأن مـن يخـرج مـن خيمـة 

 احلزب يبقى غير بعثي وال تأثير له؟
 

ثم، ألـم يـستوعبوا ومـن يـصدق هـذه السفاسـف 
املسربة مبكر ودهاء، أن البعث حسم أمره في مـسألة 
الصراع العربي الفارسي، وخاصـة فـي هـذه احلقبـة، 
فقدر البعث وارتقـى بـاخلطر الفارسـي إلـى الدرجـة 
األولى، حتى أنه أعلنهـا صـريحة مدويـة أن مقاومـة 
العدو اإليراني الفارسي ومخططاتـه أولويـة قوميـة 

 عربية ال تنازعها أولوية. 
 

أما االستمرار فـي الكـذب، والتـشبث باعتبـار زمـرة 
األسد مصنفة أو محسوبة على البعث، فهو ال يزيـد 
عن محاولة منح تلك الشرذمة بعـضا مـن االحـترام 
والقبول لدى اجلماهير بعد انكشاف سوأته مرة وإلـى 
األبد بفعل جرائمه املعلومة ضد شعبه وضـد األمـة 
وهو ما فصلناه في أول تفاعلنا مع فقرات هذا التقرير 

 اخملابراتي املاكر.



 

 

”MN 

 من فضاء االعالم
  ١ 

نشر موقع حرية ميديا املوريتاني في الثاني عـشر 
تقريــرا مــسهبا للكاتــب  ٢٠١٨مــن كــانون االول 

املوريتاني احمد البشير حتـت عنـوان كيـف منـع 
صدام حسني احتالل روصو من السنغال جاء فيـه 

 ؛
 

اسرار تنشر ألول مـرة كيـف منـع صـدام حـسني 
 احتالل روصو من السنيغال

 
تعتقد الكثير من االجيال املوريتانية اجلديـدة بـأن 
التقــدير الكبــير واالحــترام الــذي يلقــاه الرئيــس 
العراقي الراحل صدام حسني واإلحتفال كل سنة 
بذكرى إعدامـه، هـي مجـرد مـشاعر لقـوميني أو 
ــعثيني ســابقني، ســاعد فــي ذلــك عــدم توفــر  ب
َّقة حول الدور الذي قام بـه الرئيـس  معلومات موث
صدام حسني في ترجيح كفـة اجليـش املوريتانـي 

مع اجلارة السنغال، خاصة بـأن  ١٩٨٩خالل أحداث 
معظم أطر اجليش املوريتاني ظلـت تتكتـم علـى 
ذلك املوضوع، العتبارات ليس اقلها جتنب الغضب 

 الغربي على الرجل!
 

حــصلنا عــبر مــصادر مطلعــة علــى التفاصــيل 
الكاملة ملا قام به صدام حسني خالل تلك الفـترة 
من دعم عـسكري ملوريتانيـا فـي عـز مواجهتهـا 
للجارة اجلنوبية التي كانت متفوقة عسكريا قبل 
وصول الـدعم العـسكري لـصدام، فـي اخلامـس 

تفاجأ اجليش املوريتانـي  ١٩٨٩عشر من اغسطس 
بحشود عسكرية سنغالية مبحاذاة نهر السنغال 
قبالة مدينة روصو، وعند دراسة املوضـوع تأكـدت 
قيادات في اجليش املوريتاني بأن اجليش الـسنغالي 
يتوفــر علــى دبابــات وكاســحات الغــام وراجمــات 
صواريخ التتوفر لدى اجليش املوريتاني الـذي تعـود 
دباباته لفترة حرب الصحراء والكثير منها لم يعد 
يتحرك وال توجد قطع غياره فـي العـالم، وكانـت 
املواجهة محـسومة مـن هـذه الناحيـة لـصالح 

 السنغال.
وحسب مصادر عسكرية في ذلك الوقت فإن ولـد 
الطايع قال لكبار القـادة العـسكريني: إذا حـسب 
هذه املعطيات فالسنغال بإمكانها إحتالل روصـو 
في دقائق. صمت اجلميع ولم يتكلم سوى املرحوم 
ولد محمد صالح الذي قال لن تدخل سـوى علـى 
جثثنا، ولكن ولد الطايع اجاب قائال: ليست لدينـا 

 مشكلة الرجال بل السالح.
وخطرت لولد الطايع، املتخصص فـي التخطيـط 
العسكري، فكرة جديدة خاطب من خاللهـا عبـر 
ــدول  ــع ال ــسريعة جمي الطــرق الدبلوماســية ال
العربيــة طالبــا املــساعدة بالــسالح لــرد القــوات 

السنغالية التي تـسعي إلحتـالل روصـو، حـسب 
تلك الرسالة، وقد وصلت الرسـالة بعـد سـاعات 
قليلة في شكل طلب إغاثة عاجل جلميـع ملـوك 
ورؤساء الدول العربية، وحتدث عنهـا ملـك املغـرب 
املرحوم احلسن الثاني في القمة العربية حني قـال 
ال ميكن التدخل بني دولة شقيقة يعني الـسنغال 

 واخرى صديقة يعني موريتانيا!
 

وكان صدام حسني الوحيـد الـذي إتـصل هاتفيـا 
بولد الطـايع وطـرح عليـه خيـارين: األول وصـول 
جميع األسلحة ومعها ضـباط عراقيـون لتدريـب 
القوات املوريتانية علـى إسـتعمالها عـبر املينـاء 
البحري، والثاني في حالة اإلستعجال إقامة جسر 
جوي من مطار بغداد إلى نواكـشوط إلرسـال مـا 
ميكّن القوات املوريتانيـة مـن التـصدي لنظيرتهـا 

 السنغالية في الوقت املناسب.
 

وقــد اختــار معاويــة اخليــار األول، ويقــال بــأن ولــد 
الطايع بكى أمام مدير ديوانه الوليد ولد وداد تـأثرا 

 مبوقف الرئيس صدام حسني.
 

تسلم اجليش املوريتاني األسلحة العراقيـة التـي 
متثلت في دبابات روسـية متطـورة العديـد منهـا 

وصــواريخ  ٢٠١٠شــارك فــي العــرض العــسكري 
يتجاوز مداها العاصمة السنغالية دكـار وأحـدث 
املدافع املوجهـة للقتـال الليلـي وأجهـزة للرؤيـة 

عسكريا عراقيـا،  ٢٠متطورة مصحوبة بأكثر من 
منهم من بقي حتى الوقت احلالي في نواكـشوط 
وتزوج من موريتانية، ومنهم مـن عـاد بعـد الغـزو 
ــة  األميركــي للعــراق، حــشدت القــوات املوريتاني
املعدات العراقية اجلديدة على احلـدود الـسنغالية 
واكثر من ذلك اطلقت قذيفة وصاروخ في أراضـي 
سنغالية غير مأهولة من أجـل توصـيل الرسـالة 
للجيش الـسنغالي، فتـدخل املـستعمر الـسابق 
فرنسا من اجل تهدئة األمور، ويقال بـأن املبعـوث 
الفرنسي طلب مـن ولـد الطـايع توضـيحا حـول 
األسلحة العراقية ولكنـه رفـض قـائال املهـم إن 
قصف دكار أصبح مثل شرب املـاء البـارد جلنودنـا، 
ــش  ــى اجلي ــر فعل ــف التوت ــسا وق وإذا ارادت فرن
السنغالي اإلنسحاب من احلدود والعودة لقواعـده 
ونحن سنقوم بنفس الشي، وهو ما مت فعـال بعـد 

 ذلك.
رحمــة اهللا عليــك يــا صــدام حــسني وأســكنك 

 فسيح جناته .... اللهم آمني
 

 من فضاء االعالم
 ٢ 

ونشرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن 
ــاني  ــامن مــن كــانون الث ــاريخ الث مقــاال  ٢٠١٩بت

للناشطة والكاتبة العراقية هيفاء زنكنـة مقـاال 
حتــت عنــوان ..احلكومــة العراقيــة بــني شــعبوية 
اخلطاب ومسلخ االعتقاالت ... تعرضت فيه الى ما 
يالقيه املعتقلون في السجون العلنية من صنوف 
التعذيب ووضعهم في زنزانات مخالفـة للقـانون 
الدولي املتعارف عليه وجلوء احلكومة العميلة الى 
تنفيــذ احكــام باالعــدام مــن غــير اإلعــالن عنهــا 
مؤكدة ان املعتقلني توجـه لهـم تهمـا مفبركـة 
بعد استحـصال اعترافـات منهـم حتـت وسـائل 

 البطش والتعذيب ... ومما ورد في املقال :
 

يتم بني احلني واآلخر، تسريب خبر أو صورة ال ميكـن 
نسيانها عما يعيشه املواطن العراقي، عمومـا، أو 

ــث ال  ــشكل خــاص. حي ــسجناء ب ــون وال املعتقل
يُكتفى بحرمان املعتقل من حريته، وهو املطلـوب 
من إبقائه رهني السجن، بل يتعـداه الـى حرمانـه 
من كافة حقوقه وجتريده من إنسانيته. اذ يخـتزل 

يتـسلى بـه اجلـالد  «شيء»املعتقل في بالدنا، إلى 
أما انتقاما أو إرضاء لنزعاتـه الـسادية أو تطبيقـا 
لسياسة حكومية منهجية. وال ميكن التمييز بني 
األسباب بسهولة إذ غالبا ما تتداخل في ما بينها 
حيــث يعــزو الساســة منهجيــة التعــذيب الــى 
السلوك الفردي اخملتل أو كمـا بـرر قـادة االحتـالل 
األمريكي، عند فضح جالديهم في أبو غريب، بأنـه 

 !«بضع تفاحات فاسدة »نتيجة وجود 
وأضافت الكاتبة ان االحتـالل االنكلـو ــ أمريكـي 
أضــفى عليــه طابعــا وحــشيا مــستحدثا، يليــق 

االمريكيــة والبريطانيــة  «احلــضارية »بــالتطورات 
ــو  ــري والفيدي ــيقى والع ــتخدام املوس ــل اس مث
لتصوير إجبار املعتقلني على املمارسـة اجلنـسية، 
ــت تطــورات نفــسانية اســتحدثت لكــسر  وكان

متعـصبني »كرامة ومعنويات السجناء املصنفني 
ومت ذلـك بالتعـاون مـع اجلالديـن احملليـني  .«أخالقيا

 الفخورين بأساليبهم التقليدية.
من بني الـصور املروعـة الـتي مت تـسريبها، أخـيراً، 
ووجــدت لهــا حــيزاً فــي بعــض وســائل االعــالم 
والتواصــل االجتمــاعي، وجــود مئــات املعتقــلني، 
املتراصني جسديا، سواء كانوا على األرض أو علـى 
أسرة ذات طابقني في عنبر بال نوافـذ وليـس فيـه 
سنتيمتر واحد فارغـا. كيـف يتنفـسون؟ حركـة 
الذراع تتطلب دفع احمليطني مبن يرغب برفع ذراعـه. 
كل معتقل يشغل حيزاً ال يزيـد علـى الربـع متـر 
مربع بينما توصي القوانني الدوليـة بأربعـة أمتـار 
مربعة كحد أدنـى. هـل النيـة قتلهـم اختناقـا؟ 
الوجوه شمعية بال مشاعر. العيون جامدة، حتـدق 
بال شيء فاضحة مرحلة التشيؤ التي وصل اليها 
املعتقلون وهم علـى وشـك الوصـول الـى نهايـة 
يعرفونها. إنه اإلعـدام الـذي متهـد لـه شـعبوية 
اخلطــاب السياســي بحمــاس ال نظــير لــه منــذ 

، «مطلبـا جماهيريـا »باعتباره  ٢٠٠٣االحتالل عام 
ويقف مسؤولو وزارة العدل والقضاة معتذرين من 
الشعب ألنهم تأخروا بتنفيذه ألسباب خارجة عن 

 ارادتهم!
إن شعبوية اخلطاب السياسي، املتبـنى مـن قبـل 
قائد أو حزب، يبدو ظاهريا، وكأنـه إرضـاء وحتقيـق 
لرغبات الـشعب، وكأنـه تـسليم الـسلطة الـى 
الــشعب، اال انــه فــي جوهــره ال يزيــد عــن كونــه 
سياسة تـدجني للـشعوب. يتبناهـا الساسـة أو 
يتزايد حماسهم لتبنيها، بـشكل خـاص، عندمـا 
يواجهون أزمة حقيقية قد تؤدي إلى ازاحتهم مـن 
ــدأون  ــذ يب مناصــبهم ومواقــع املــسؤولية. حينئ
التنقيب عميقا في الوعي اجلمـاعي ليـبرزوا الـى 
السطح ما كان مطموراً منذ زمن بعيد أو تصنيع 
ــة ميــسدون بهــا مــشاعر  ــا يرضــي نزعــات آني م
الــشعوب املنهكــة واملنــشغلة بتلبيــة احلاجــات 
األساسية فال تعود قـادرة علـى التفكـير مبـا هـو 
أبعد. يرسخونها في الوعي اجلمعي عـبر التكـرار. 
وهو ما حدث في العراق بعد احتالله. فالطائفيـة 
التي تبنتها أحزاب بال جذور حقيقية فـي اجملتمـع 
العراقي، تصاعدت نتيجة ضخ اخلطاب الـشعبوي 
ــ السياســي، اليومــي، فــي مجتمــع  الطــائفي ـ
منغمر، بعد حروب وحصار واحتالل، باحملافظة على 
البقاء، الذي يـستحيل حتقيقـه اال عـبر االنتمـاء 

 واالحتماء بهذه االحزاب.
 

في هذه السيرورة، بات من السهل علـى األحـزاب 

الطائفية تبرير كل ما يجري من فساد واعتقـاالت 
، برعايـة «اإلرهـاب »وحاالت اختفـاء، حتـت ذريعـة 

ــشغل  ــا ين ــة. وبينم ــدة االمريكي ــات املتح الوالي
الــشعب مبــشاهدة بــرامج تلفزيونيــة يبــث مــن 
خاللها الساسة رسائلهم الشعبوية، بلغة جتمع 
ما بني االبتذال والبذاءة والقدح األخالقي، يتم مترير 
قوانني تعاقب الـشعب نفـسه وتزيـد مـن حالـة 
االنقسام الديني والطائفي والعرقي والعـشائري. 
من بني القوانني، املادة الرابعة من قانون مكافحـة 
ــراض  ـُـَسخر ألغ ــدام، امل ــا اإلع ــاب، وعقوبته اإلره
طائفية سياسـية وتـصفية حـسابات فـي ظـل 
االفالت مـن العقـاب. فـال عجـب ان يتزايـد عـدد 
املعتقلني في سجون مكتظة مثل قطيـع خـراف 
بانتظــار الــذبح. وهــي بالتحديــد الــصورة ألتــي 
استنكرتها بشدة نافي بيـالي، املفـوض الـسامي 
السابق حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة، فـي 

، واصــفة االعــدامات فــي ٢٠١٣نيــسان/ابريل،  ١٩
ــا  ــراق بأنه ــشبه مجــازر »الع ــذرة وت ــضة وق بغي

وهـو تـصريح وتوثيـق يجـب التوقـف  .«احليوانات  
عنده لسببني: األول انه وصف حال املعتقلني قبل 
اعالن الدولة اإلسالمية وإعالن احلكومة العراقيـة 
محاربتها اإلرهاب متمثـال بـداعش، فـي حزيـران/

 .«داعـشي »، وإتهام كل معتقل بأنـه ٢٠١٤يونيو 
أتاحـت املعركـة  »ثانيا، ازدياد الوضع سوءا حيـث 

ضد داعش للحكومـة العراقيـة وقـوات حكومـة 
إقليم كردستان حرية تنفيذ االنتهاكات اجلسيمة 

حــسب التقريــر  «حتــت ســتار مكافحــة اإلرهــاب
الــذي  «هيومــان رايتــس ووتــش »األخــير ملنظمــة 

أكدت فيه تنفيذ القوات العراقيـة إعـدامات غيـر 
شرعية، وعـذبت، وأخفـت قـسراً مئـات املـشتبه 

كما عمدت القوات العراقيـة إلـى تعذيـب …  بهم
وإعدام األشـخاص الـذين مت أسـرهم فـي سـاحة 
املعركة وحولها مع إفالت كامل من العقاب، وفي 
بعض األحيان حتى بعد نشر صور ومقاطع فيديـو 

 .«عن االنتهاكات على مواقع التواصل االجتماعي
وإذا كان هناك مـن يُـسّوغ للحكومـة وميليـشيا 
احلــشد الــشعبي انتهاكاتهــا وجرائمهــا بحجــة 

عليهـا واسـتبدال  «االنتصار »محاربة داعش فان 
حكومة حيدر العبادي بحكومة عادل عبد املهدي 

ان السلطات  «لم يأت بجديد، إذ يشير التقرير إلى
العراقية تنفـذ حاليـا إعـدامات مـن دون نـشر أي 
أرقــام رســمية أو مــشاركة هــذه املعلومــات مــع 

وهناك أخبـار تناقلتهـا  .«اجلهات الفاعلة الدولية
مواقع التواصل االجتماعي، منذ فترة، عـن اعـدام 

سجينا، في يوم واحد، في سجن احلوت، مبدينة  ٧٠
الناصرية، جنوب العراق. وهو سجن غالبا ما يتـم 
تنفيذ االعدامات فيـه بـشكل جمـاعي، مبباركـة 
علنيــة مــن مجلــس احملافظــة ومليــشيا احلــشد 
الشعبي التي كلما تأخر تنفيذ االعدامات، بسبب 
إعادة النظر بالقضايا مثال، تهدد قـوات امليليـشيا 
باقتحام السجن وتنفيذ االحكام بنفسها بحجة 

 .«مطلب شعبي »انه 
تتغذى حكومة عادل عبد املهـدي، غـير املكتملـة 
بعد، منذ ايامهـا األولـى علـى شـعبوية اخلطـاب 
السياسي املناهض، ظاهريا، للخطـاب الطـائفي. 
اال ان أعداد املعتقلني الهائلة في جحيم السجون 
واملعتقالت، وغالبيتهم مـن أبنـاء مـذهب واحـد، 
وبتهم جاهزة حيكت ضـدهم منـذ غـزو العـراق، 
يثبت أنها سياسة تخدير جماعي تستخدم ملنـح 
احلكومــة صــورة مــن يأخــذ بالثــأر لــصالح أهــل 
الضحايا. وقد تنجح آنياً إال أنهـا سـتقود، حتمـا، 

 الى السقوط أكثر فأكثر في هاوية متزيق البالد.



 

 

”MO 

 من فضاء االعالم
  ٣ 

ونشرت جريـدة العـرب الـصادرة فـي لنـدن بتاريـخ 
تقريـرا مطـوال  ٢٠١٩الثاني عشر من كانون الثـاني 

 حتت عنوان :
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 جاء فيه :
 

 ٢٠١٨بعد االنتخابات البرملانيـة فـي مـايو   –جنيف 
كان من املنتظر أن يقلب العـراق الـصفحة ليفتـح 
فصال جديدا ما بعد احلـرب علـى اإلرهـاب، وذهبـت 
آمال البعض حد تخّيـل عـراق مـا بعـد الطائفيـة، 
واألحزاب الدينية، بل وعراق بال إيـران أيـضا. وتطلـع 
العراقيون إلى مرحلة يبدأ فيها العمل على معاجلة 
االستقطاب في البالد والفـساد املستـشري وعـدم 
االستقرار الناجت عـن العنـف؛ لكـن احلاصـل هـو أن 

 الوضع ازداد سوءا وتعقيدا.
 

يعاني العراق من تراكمات إرث االحتـالل األميركـي، 
سنة، وما سبقه من حصار وتضييق، ثم ما  ١٥قبل 

جاء به مـن إرهـاب وفوضـى ومحاصـصة طائفيـة 
وتدخل إيراني، وهو ما ال يحمل مؤشرات على حتّسن 
قريب للوضع، سواء من خالل متابعة أزمة تـشكيل 
احلكومة واالنقسامات الطائفيـة أو مـن خـالل مـا 
يرصده مركز جنيف الدولي للعدالة ( منظمة غيـر 
حكومية مستقلة ) في تقاريره حـول الوضـع فـي 
العــراق، والــتي مــن أحــدثها، إصــدار حالــة حقــوق 

، والذي جاء بعنـوان ٢٠١٨اإلنسان في العراق لسنة 
شـعب مـسلوب “الفت خلّص الوضع العراقي، بأنـه 

اإلرادة، حتكمه سـلطة فاسـدة، فـي غيـاب حلكـم 
 ”.القانون

 
يستمد اخلبراء في املركز هذا التوصيف مما مت رصـده 
في العراق من أوضاع متردية، كانـت نتيجـة للغـزو 
األميركي الـذي متـر هـذا العـام الـذكرى اخلامـسة 
عشرة له، لكنـه نتيجـة أيـضا للحكومـات التـي 
شهدها العراق على مـر هـذه الـسنوات، بعـد أن مت 
حل مؤسسات الدولة وإحـالل نظـام حكـم يقـوم 
على احملاصصة الطائفّية وإبعاد الكوادر احملترفة في 
الدولة، ليحـل محلهـا موالـون إليـران ومـسؤولون 

 استفادوا كثيرا من حالة الفوضى واالنقسام.
 

أعاد هذا الوضع السياسي، العراق إلى عهود غـابرة، 
حيث هناك أحياء بأكملها تفتقر للمياه والكهرباء 
واخلدمات األساسية، وحيث ينتشر الفقـر واألميـة 
وأمراض كان قد قضي عليهـا منـذ أواسـط القـرن 
املاضي، باإلضافة إلى أن حقوقه في التمتـع بأعلـى 
ــة  ــة والعقلي مــستوى ممكــن مــن الــصحة البدني
والتعليم، والتجمـع الـسلمي، وتكـوين اجلمعيـات 
وحرّية التعبير، بـّل حّقـه األسـاس فـي احليـاة، قـد 
ــات  ــة للعملي ــر نتيج ــا للخط ــت جميعه تعرّض
العسكرية العـشوائية واملـدّمرة الـتي نُفـذت فـي 

 البلد وكذلك سياسات التخويف والتهديد.
 

استخدمت السلطة وامليليـشيات ذريعـة محاربـة 
اإلرهاب لتدمير مدن العراق الكُـبرى، وتركتهـا غيـر 
صاحلة للسكن وهو ما يعرّض حياة املاليني للخطر، 
وهناك مدن أخرى يُحرم سكّانها من مجرد التفكير 

 في العودة إليها مثل جرف الصخر.
 

وعادة ما يتم قمع أولئك الـذين يتظـاهرون سـلميا 
من أجل حقوقهم، فضال عـن اسـتمرار اسـتهداف 
الصحافيني. كما ثبت تعاطي الكثير مـن القـضاة 
وقــادة األجهــزة القــضائية الرشــاوى، وخــضوعهم 
ألهواء السلطة التنفيذية وامليليشيات وإصـدارهم 
األحكام طبقا لذلك. ومـا تـزال احملـاكم تـستخدم 

في إنزال  ٢٠٠٥لعام  ١٣قانون مكافحة اإلرهاب رقم 
أحكام غير عادلة ضد الكثير من األبرياء، تصل إلـى 
اإلعدام، تنفيذا لرغبات املسؤولني احلكوميني وقـادة 
ـــضعف  ـــشيات. وأدى ضـــعف القـــضاء وال امليلي
املؤســساتي ألجهــزة حفــظ القــانون إلــى ســيادة 
فوضى عارمة في البالد من أهم مظاهرهـا انتـشار 
السالح علـى نطـاٍق واسـع، واللجـوء إلـى العنـف 
لتصفّية احلسابات، والركون إلى حكم العشائر حلّل 

 اخلالفات.
 

 ٤بالرغم من أن البالد ُجتري انتخابات منتظمة كـل 
 ، لكن تلك االنتخابات، مبا ٢٠٠٣سنوات منذ عام 

 
، ظّلـت بعيـدة ٢٠١٨فيها تلك التي جرت في مارس 

كل البعد عن الدميقراطية. ومن األسباب الرئيسية 
لذلك هو أنها تستند إلى دستور يهدف إلى احلفاظ 
على النظام الطائفي احلالي بكّل سيئاته، رغـم أن 

 الغالبية العظمى من الشعب تطالب بتغيير ذلك.
 

ــات، ال يــستطع النــاخبون  فــي كــل هــذه االنتخاب
ــف  ــشكّلون مختل ــذين ي ــراد ال ــني األف ــيز ب التمي
االئتالفات، حيث ال يتم تقدمي املعلومات الكافّية عن 
األسماء، كما ال يتم توفير برامج انتخابية محـّددة، 
لذلك ال ميكن للجمهـور االعتمـاد إال علـى الوعـود 
ــاع  ــستغلون األوض ــذين ي ــة للمرشــحني ال الكاذب
السيئة في البالد للحـصول علـى األصـوات. وهنـا 
تستشري الرشوة والفساد علـى أسـاس منتظـم، 
 ويجري دفع الناخبني للتصويت على أسس طائفية.

 
 ٢٠١٨وقد اُعتبرت االنتخابات الـتي جـرت فـي عـام 

األسوأ من نوعها، فقـد جـرت فـي ظـل مقاطعـة 
شعبية عارمة، إذ تؤكّد تقارير ومالحظات املئات من 

باملئــة قــد  ٢٠املــراقبني داخــل العــراق أن أقــل مــن 
شــاركوا فيهــا. كمــا شــابها تزويــر كبــير وتعالــت 
االتهامات بني األطـراف السياسـية املـشاركة بهـا 
وقّدم كل طرف األدلّة على حـصول تزويـر مـن قبـل 
أطراف أخرى، وعندما مت االتفاق على إجراء فرز يـدوي 
لألصوات في أحد املراكـز االنتخابيـة املهّمـة جـرى 
حرق املركز مبا فيه من صناديق انتخابيـة فـي فعـل 

 مفضوح األهداف.
 

منذ الغزو األميركي تغلغـل الفـساد فـي معظـم 
 مفاصل الدولة في العراق. 

 
أصـبحت الرشـوة والرعايــة علـى أسـاس احلــزب أو 
األسرة أو اجملتمع، هي ممارسة شائعة داخل احلكومة 
العراقية. ولم يعد باإلمكان تنفيذ أي مشروع كبير 
أو صغير دون أن يصاحب ذلـك دفـع رشـاوى لغـرض 

 استحصال املوافقات الرسمّية عليه.
 
كما لم يعد باإلمكان احلصول على أي وظيفة فـي  

دون دفـع رشـاوى  -مهمـا كانـت بـسيطة  –الدولة 
 للحصول عليها.

 
الشقّ اآلخر للفساد احلكومـي هـو سـرقة األمـوال 

 العامة باجلملة. 
 

وتتم السرقة غالبا من خالل املشاريع الوهمّية التي 
ال تُنفذ إمنا تهرّب التخصيـصات اخلاّصـة بهـا إلـى 

 خارج البالد من قبل أعلى املسؤولني في السلطة. 
 ، ٢٠١٨وحتى نهاية العام 

 
فإن مشاريع الطاقة الكهربائيـة، الطـرق واجلـسور، 
املستشفيات، املـدارس واجلامعـات، املـصانع، وغيـر 
ذلك ظّلت حبرا على ورق في حـني أن تخصيـصاتها 

 قد استولى عليها املسؤولون املعنيون.
 

ووفقا لبيانات هيئـة النزاهـة العراقّيـة وعـدد مـن 
اخملتصني في العراق، فإن مجموع املبالغ التي ُهرّبـت 

 مليون دوالر أميركي. ١٤خارج العراق هو تريليون و
ما يزال العراق يحتل موقعا  ٢٠١٨ومع نهاية العام  

متقدما بني أكثر الدول فـسادا فـي العـالم، وأقـل 
 الدول في معيار الشفافّية الدولّية.
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عبر رصد آراء العراقيني واألوضاع داخل البالد، يؤكـد 
مركز جنيف أن الوضع في العراق، مع نهايـة العـام 

، هو أكثر من سـيء، حيـث ٢٠١٩وبداية العام  ٢٠١٨
أن املاليني من العـراقيني يعيـشون حالـة يـأس مـن 

 ٥٢٫٥حصول أّي تغيّير للوضع فـي بلـدهم. واعتـبر 
باملئة من العراقيني أن األوضاع االقتصادية الـسيئة 
هي أهم التحّديات التي تواجه حياتهم، حيث يـزداد 
إفقــار العــراقيني يومــا بعــد اخــر ، إذ تــزداد أعــداد 

مليـون  ٨العاطلني عن العمل ويقدر ان الكـثر مـن 
باملئــة مــن الــسكان  ٢٥عراقــي أي مــا يقــرب مــن 

يحتاجون الى شكل من اشكال املساعدة في واحد 
 او اكثر من االحتياجات األساسية التالية :

 
الغذاء: يعيش أكثر من ربع السكان في العـراق اآلن 
حتت خط الفقـر البـالغ دوالريـن فـي اليـوم. ويعـّد 
انعدام األمن الغذائي حالًة ُمزمنة في العديـد مـن 
املناطق (مثل واسـط والناصـرية واملثـنى). وعندمـا 
يتوفر الغذاء األساسي يكون الـسعر مرتفعـا جـّدا 
 بحيث ال يقوى على حتّمله سوى عدد قليل للغاية ..

 
املياه: يفتقر املاليني من العراقيني إلى املياه الصاحلة 
للشرب ويعيشون فـي ظـل أنظمـة ميـاه مجـاري 
سيئة. وفي املناطق الريفية، حيث ال يحصل سـوى 
عدد قليل جدا من األسر على مياه الشرب املأمونة، 
يصبح الوضع أكثر خطـورة. كمـا أن سـوء نوعيـة 
املياه قّد أدى إلى اإلصابة بكثير مـن األمـراض التـي 

 تنقلها املياه وغيرها من اآلثار اخلطيرة.
 

الكهرباء: متوسط ما تلقاه األسـر فـي بغـداد مـن 
ساعات فقـط مـن خـالل  ٨و ٤الكهرباء يتراوح بني 

الشبكة العامة، في حني تتلقى بقية البلد أقل من 
 ساعات في اليوم. ٤
 

السكن: يزداد عدد العـراقيني احملـرومني مـن سـكن 
الئق يوما بعد آخر، وتنتشر العـشوائيات فـي مـدن 
العراق التي تغيب عنها أبسط اخلدمات، كما يـزداد 
عدد املـشرّدين الـذين غالبـا مـا يتخـذون الـشوارع 
والساحات العامة مكانا إليوائهم فـي ظـّل تخّلـي 
الدولة عن القيام بواجباتها. ويكـون هـؤالء عرضـة 
لالنتهاكات واملـضايقات وحتـت رحمـة امليليـشيات 

 والعصابات املسّلحة.
 

ويرصد التقرير تدهورا كبيرا في النظـام التعليمـي 
ــدمير املعاهــد التعليميــة  الــذي يعــاني بــسبب ت
واملباني فـي جميـع أنحـاء البـالد إثـر الغـزو. فقـد 

باملئة من مؤسـسات التعليـم العالـي  ٨٤تعرضت 
ــزو  ــدمير بعــد الغ ــة للحــرق والنهــب والت العراقي
مباشرة. وفشلت احلكومـة فـي إعـادة بنـاء نظـام 
التعليم ومنع استخدام املرافق التعليمية كقواعد 
عسكرية أو مقرّات للميليشيات ومسرحا لتدخـل 

 رجال الدين.
 

وفي السنوات العشر املاضية، قامـت وزارة التربيـة 
مدرسة علـى أسـاس  ٧٠٠والتعليم بهدم أكثر من 

احلاجة إلعادة بنائها، ولكنها لم تنفذ خطـة إعـادة 
ــر  ــا لتقري ــذلك، ووفق ــة. ونتيجــة ل ــار حقيقي إعم

، فقد انخفضت. فبعد ٢٠١٦التنمية البشرية لعام 
ــذ  ــة من ــى األمّي ــضاء عل ــراق الق أن اســتطاع الع
الثمانينات ها هي تعود إليـه ثانيـة، إذ يقـّدر أن مـا 

باملئة من العراقيني ال يجيدون القـراءة  ٤٠يقرب من 
والكتابة. وباملثل، تراجعت حقوق املرأة، بعد أن كـان 

 العراق دولة رائدة في هذا اجملال.
 

، ١٩٧٦من خالل جعل التعليم إلزاميا للجميع عـام 
أغلقت احلكومة العراقّيـة فجـوة معرفـة القـراءة 
والكتابة بـني الرجـال والنـساء بـشكل خـاص، ممـا 

ساهم في متكني املرأة فـي مجـال العمـل. غـير أن 
معّدل معرفة القراءة والكتابـة فـي العـراق تـدهور 
جدا بعد الغزو. فأصبح ما يقرب من نصف النـساء 

 العراقّيات ال يستطعَن القراءة أو الكتابة.
 

 ٢٥ومعظم من يصلن إلى البرملان ضمن نـسبة الــ
باملئة هّن من األحزاب الدينّية وغالبا ما يقفـَن ضـد 
املساواة للمـرأة. لـذلك فـإن معظـم البرملانيـات ال 

 يبدين سوى القليل من االهتمام بحقوق املرأة.
 

وتشير الوقائع إلى تـردّ كبـير حلالـة الطفولـة فـي 
، في ظّل استمرار تراجع الدولة عن ٢٠١٨العراق عام 

ــام بواجباتهــا. إذ يعــاني أطفــال العــراق مــن  القي
ــدين أو  ــدان الوال ــا فق ــة، أهمه ــشكالت مركب م

ماليني طفل يتيـم  ٥أحدهما. فهنالك ما يقرب من 
ــا  ــون تعليم ــؤالء ال يتلق ــراق، ومعظــم ه ــي الع ف
مناسبا، وال رعاية صحّية فضال عن اضطرار الكثير 

 منهم للعمل أو للتسول لسّد رمق احلياة. 
 

ويزداد عموما أعداد األطفال املتسربني من املـدارس، 
كما يزداد أعداد األطفال املشردين، خاّصة مـن جنـوا 
من املدن التي تعرّضت للتدمير وذهب ضحية ذلـك 
بعض اآلباء واألمهات. وبالتالي فإن أولئـك األطفـال 
ــيرة  ــات خط ــحّية النتهاك ــون ض ــا يقع ــا م غالب
للطفولة منها تعـاطي اخملـّدرات، ويكونـون عرضـة 

 لالعتداءات اجلنسية ولعصابات االجتار بالبشر.
 

وتتضاعف أزمـة النـساء خصوصـا فـي مخيمـات 
النازحني، التي مازالت متثل أزمة كبـيرة حـتى بعـد 

 انتهاء احلرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
 

وهنالك أكثر من مليوني نازح عراقـي داخـل البـالد 
بــسبب عــدم االســتقرار وأعمــال امليليــشّيات. 
والنازحون هم األكثر ضعفا ألنهم يعتمـدون كليـا 
على املساعدات اإلنسانية من أجل البقاء، وهو ما ال 

 يكفي عادة لتوفير مستويات املعيشة األساسية.
 

وعلى الرغم من أن القتال مع داعـش قـد انتهـى، ال 
يزال مئات اآلالف من النازحني ال يستطيعون، حتـى 
اللحظة، العودة إلى ديارهم بسبب تدمير مـدنهم، 
ومنعهم مـن العـودة مـن قبـل امليليـشيات. ومـن 
األمثلة على ذلك بلدة جرف الصخر فـي محافظـة 
بابل. وتقف وراء ذلـك امليليـشيات وبعـض أعـضاء 
احلكومات احمللّية دون أن تتخذ الـسلطات العراقّيـة 
أي إجراء يسمح بعودتهم إلى املناطق التي هّجـروا 

 منها.
 

وتنشط امليليـشيات بـشكل متزايـد فـي العـراق. 
وتتراوح الفظائع التي ترتكبها تلك امليليشيات بـني 
االختطاف واالحتجاز غير القانوني واإلعدام العلنـي 

 والتعذيب والعنف العام وحتى التطهير العرقي.
 

وقــد ازداد دور امليليــشيات مــع وصــول العديــد مــن 
. ٢٠١٨قادتها إلـى عـضوية البرملـان العراقـي عـام 

ويوجد اليوم أكثر من مئـة ميليـشيا تعمـل داخـل 
العراق، وجميعها تنخرط فـي االعتقـال واالحتجـاز 
والتعذيب، وفي حاالٍت كثيرة، تنفذ عمليـات إعـدام 

 دون محاكمة للمدنيني مع إفالت تام من العقاب.
 

ويختتم مركز جنيف تقريـره محـذرا مـن اسـتمرار 
ــاء  ــدامات واالختف ــذيب واإلع ــل التع ممارســات مث
السري، داعيا السلطات واحلكومـة الـتي متخـضت 

إلى عدم تقييد حرّيـة التجّمـع  ٢٠١٨عن انتخابات 
والتظــاهر، مؤكــدا أن اســتخدام العنــف أو القــوة 
ــضع  ــن شــأنه أن ي ــسّلحة ضــد املتظــاهرين م امل

 السلطات حتت طائلة املساءلة دوليا.
 

ويذكّر هذه السلطات بأن احلق في التجمـع وحرّيـة 
الرأي والتعبير يظل مـن احلقـوق املكفولـة مبوجـب 

 املواثيق الدولية.
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حذر الكاتب والناشط السياسي املعروف ضـرغام 
الدباغ من مغبة سياسة االقتراض الـتي تتبعهـا 

 احلكومات املتعاقبة منذ الغزو األميركي للعراق .
وأوضح في مقال نشره في الـسادس مـن كـانون 

في وسـائل التواصـل االجتمـاعي ان  ٢٠١٩الثاني 
((العراق يدخل دائرة اخلطر بسبب تضاعف الـديون 
املترتبة عليه وارتفاعها، حتذير نائب رئيس صـندوق 

مؤمتــر “النقــد الــدولي للحكومــة العراقيــة فــي 
مــن أن سياســة ”  الكويــت إلعــادة إعمــار العــراق

االقتراض أصبحت خطـرة علـى العـراق وسـتبلغ 
الفوائد التي يجب على العراق أن يـسددها سـنة 

%) مــن عائداتــه، أي انــه ســيكون ٦٠نحــو ( ٢٠٢٢
عاجزا عـن تـسديد ديونـه وعـن تـسديد الفوائـد 
املترتبة عليها أيـضا، العـراق يـسير نحـو كارثـة 
حقيقية ال توليها احلكومة أي انتباه. ومبعنى آخـر 
سنصل مرحلة (غير بعيدة) سـنقترض مـن أجـل 

تسديد القروض، وهذه يسميها علمـاء االقتـصاد 
 ( دائرة الشيطان ).

 
) ٢٠٢أهـدر ( ٢٠١٦و  ٢٠١٤ــ أن العراق خالل عامي 

ــن ( ــاءت م ــار دوالر، ج ــروض ٣٦ملي ــار دوالر ق ) ملي
ــة، و ( ــي ٢٣أجنبي ــاض احتياط ــار دوالر انخف ) ملي

) مليــار دوالر ارتفــاع الديــن ٣٣البنــك املركــزي، و (
 ) مليار دوالر عوائد نفطية.١٢٠الداخلي، و (

 
 واكد ((

) عاما لتـسديد ديونـه ٣٠ــ أن العراق يحتاج إلى (
الداخلية واخلارجية، وهـو مـا سيخـضع مقـدرات 
العراق النفطية لسنوات طويلة حتت رهن البنوك 

 والدول الدائنة.
 

) ماليـني ٤واستنادا الى مختصني ذكر أن أكثر من (
) مليـون متقاعـد، يـضاف ٣٫٧موظف حكومي و (

) مليونا عراقي مسجلون، فـي إطـار مـا ٢إليهم (
يعرف بشبكة اإلعانة االجتماعية ويحصلون على 

 مرتبات شهرية النتشالهم من الفقر.
 

 واردف :
ــ تدق وزارة التخطيط وفقا لألرقام واإلحصائيات، 

نــاقوس اخلطــر الــذي بــدأ يهــدد جــسم الدولــة 
العراقيــة ومــستقبل التنميــة، فــي بلــد تــضطر 
ــى  ــتراض وللعــام الثالــث عل ــى االق ــه إل حكومت

دوالر ســنوياً ”  مليــار“) بليــون ٤٢التوالــي لتــأمني (
لتغطيــة موازنتهــا التــشغيلية، ووصــف خــبراء 
القطاع اخلاص باملنقذ، فـي حـال شـرعت الدولـة 
بدعمه وحضه على العمـل مجـدداً فـي الـسوق 

 احمللية.
 

كونهــا غــير منطقيــة، وهنــاك  ٢٠١٩ــــ موازنــة 
مبالغــة باألرقــام التــشغيلية، مــستغربا ســياق 
توزيع النسب على احملافظات والوزارات، وانـه كـان 
ــر  ــات، ال أن تكب ــضغط النفق ــع أن ت ــن املتوق م
وتتوسع، وان املوازنة بحاجة إلى تعـديل كبـير ألن 
ما فيها من زيادة كبيرة يعد انتحارا، ملا فيهـا مـن 

) ٢٠٢٢عجز كبير واقتراض، مما يرجح انه فـي عـام (
سوف لن يستطيع العراق سداد الديون اخلارجيـة 

 %) من وارداته !!٦٠إال بدفع (
 

ــ أكد اقتصاديون وخبراء، أن مشروع قانون موازنة 
) املقترحة، يتبني ألي متابع بأن العراق غـارق ٢٠١٩(

في ديونه وفوائد الديون السابقة، التي قـد تـصل 
) مـن ميزانيتـه  %١٥إلى حد انه سيفقد أكثر من (

لتسديد هذه الديون، واألمر يتعلق بدرجة حاسمة 
بأسعار النفط العاملية ومن املمكن أن تكون هـذه 

%) من ٧٠الديون وتسديداتها تأخذ حيزا يصل إلى (
 موازنة العراق السنوية.

 
ـــــ يبلـــغ اجملمـــوع التقريـــبي لهـــذه الفوائـــد 

مليار دينار  ١٢٤٢٣٫٥والتسديدات على العراق نحو 
مليـار دوالر  ١٢٧٧٠عراقي، أي مـا يـساوي حوالـي 

 أميركي.
 

هذه املعطيات تشير أن العراق لم يبق فيه شـيئ 
يستحق اجملازفة لينهب ..! فالنفط حتى في باطن 
األرض قد بيع وتسربت أمواله، فمـن وطـد العـزم 
على مكاسب، نقول له لألسـف لـم تعـد هنـاك 
مكاسب، فخالل ستة عشر عامـاً عجـاف، سـرق 
البلد ونهب حتى العظام، أي كالم سـوى احلديـث 
عن الوحدة الوطنية هـو إمعـان فـي التخريـب ال 
طائل منه .. ليس هناك أمل إال بوحدتنا الشاملة، 
كل ليصل في بيته كما يشاء، ولكن لنعمل بيـد 
واحدة .... أكرر ... ليست هناك فرص كثيرة يعد ...! 

 أنتبهوا

 حدث يف مثل هذا الشهر 
 ( شبــــاط )
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اط عــــام  ١۞  ــــشهاد ضــــاري المحمــــود أحــــد قــــادة ثــــورة  ١٩٢٨شــــ اس

ة عام  ن التحرر طا  العراق ١٩٢٠الع  ضد االحتالل ال

  

اط عـــام  ١۞  ة   ١٩٥٨شـــ توقيـــع ميثـــاق الوحـــدة بـــ مـــ وســـور

ــن  ــة للقط ار ة االعت ــة متحــدة تــذوب فيهــا الشخــص ــة ع جمهور

دة تقل لدولة الوحدة الجد ي وت  الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اط عــــــام  ١۞  حــــــضور عــــــدد مــــــن المــــــسؤول  الدولــــــة  ١٩٨٥شــــــ

ــق األول الــركن صــالح مهــدي  يع جثمــان الرفيــق الف ــش والحــزب تــم 

ـة  ـادت القوم عماش سف العراق  هلسن العضو الـسابق  الق

ـــادة  ا ومجلـــس ق عـــث العـــر االشـــ ـــة لحـــزب ال ـــة العراق والقط

ــــة ونائــــب  ــــس الجمهور ــــضا مناصــــب نائــــب رئ الثــــورة والــــذي تــــو أ

قا  ة سا ر الدفاع والداخل س الوزراء ووز  رئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

اط عام   ٤۞  عـث  ١٩٦٨ش انعقد المؤتمر القـو التاسـع لحـزب ال

عـد  وت وهـو أول مؤتمـر قـو للحـزب ينعقـد  ا  ب العر االش

اط  ٢٣ردة  ران  ٥ونكسة  ١٩٦٦ش  ١٩٦٧ح

  

اط عام  ٥۞  ـسف  ١٩٧٥ش ـة   ـر الع نجح فدائ جبهة التح

ات من الصهاينة  سوق الخضار  عسقالن مما أدى لمقتل الع

  

اط عام  ٥۞  ـل احـداث  ١٩٧٧ش حاول حـزب الـدعوة الطـائ العم

ـــسيق مـــع النظـــام الـــسوري الخائـــن  الت الء  الـــشغب والفـــو  كـــ

ـــــــة وتالحـــــــم الـــــــشعب والحـــــــزب  قظـــــــة األجهـــــــزة األمن ـــــــن  ـــــــل ل العم

ئة طت هذە المؤامرة الدن ادة والقوات المسلحة أح  والق

  

اط عــام  ٥۞  س جامعــة صــدام رغــم ظــروف الحــصار  ١٩٩٣شــ تأســ

 الدو الجائر ع العراق

  

اط عام  ٦۞  عـث  ١٩٦٨ش اختتم المؤتمـر القـو التاسـع لحـزب ال

س  وت أعمالـه وقـد أقـر المؤتمـر تأسـ ا المنعقـد  بـ العر االش

ــة الــ احتلهــا  ــر األرا الع ــة مــن أجــل تح ــر الع جبهــة التح

 الصهاينة

  

اط عام  ٧۞  ت  ١٩٤٩ش ـ ـة  ــــخ الـصحافة العراق ألول مرة  تار

اب  اسـم الـش عـث  انـا صـادرا عـن حـزب ال ة ب دة الجبهة الشعب ج

ــاألحالف  نــدد  م النفــط العـرا و ــه بتـأم طالـب ف العـر  العــراق 

لة د العم اسة حكومة نوري السع ة وس  االستعمار

  

اط عــام  ٧۞  نهــم أمــ   ١٩٥٩شــ تقــدم الــوزراء القــومي ومــن ب

اســـتقالتهم مـــن  ا  عـــث العـــر االشـــ ـــادة قطـــر العـــراق لحـــزب ال ق

م قاســـم الـــشعو المعـــادي  ـــ ـــد ال الحكومـــة احتجاجـــا عـــ نهـــج ع

ة ومنحــه  ــازە للقــوى الــشع ــة وانح ــة والقــوى القوم للوحـدة الع

سلط ع الشعب  الضوء األخ لها لل

  

اط عــــام  ٧۞  ـــادة الثــــورة قــــرارە التــــار  ١٩٧٤شـــ أصــــدر مجلــــس ق

ــم  جميــع مراحــل  ١٠٢الخالــد رقــم  ــة التعل والــذي نــص عــ مجان

 الدراسة  العراق

  

اط عــام  ٨۞  ا  ١٩٦٣شــ عــث العــر االشــ فجــر مناضــلو حــزب ال

ـم  ١٤ العراق ثـورة  ـد ال ـدة الـ أطاحـت بنظـام ع رمـضان المج

مــه  ة  الــدفاع عــن ح د رغــم اســتماتة القــوى الــشع قاســم المــس

ــد مــن الــشهداء مثــل الرفيــق مثــ حمــدان  القمــ وقــدم الحــزب العد

د ســـــلطة الحـــــزب  ـــــش ل انتـــــصار الثـــــورة و ن  ســـــ العـــــزاوي وآخـــــ

ـد مـن المنجـزات رغـم عمرهـا القـص الـذي  ة ال حققت العد الثور

ـــد الـــسالم محمـــد عـــارف  ـــل أن ينقـــض عليهـــا ع ـــسعة أشـــهر ق امتـــد 

ن الثــا  ١٨وزمرتــه  ردة  ــالتوقيع عــ ميثــاق  ١٩٦٣ــ الــسوداء 

ا  القــاهرة   ــة مــع مــ وســور ــسان  ١٧الوحــدة االتحاد  ١٩٦٣ن

ــة للدولــة ووضــع حجــر  واجــراء اصــالحات  النظــم والقــوان اإلدار

ة ــــع التنم د من المشار  األساس للعد

  

اط عــــام  ٨۞  افتتـــــاح معهــــد االشـــــعاع والطــــب النـــــووي   ١٩٦٩شــــ

 غداد

  

اط عــام  ٨۞  اب   ١٩٧٠شــ تــم وضــع حجــر األســاس لمدينــة الــش

 غداد

 

اط عام  ٨۞  ش الشع كـسند وظـه شـع  ١٩٧٠ش س الج تأس

ة  ـــــان لــــه دور حيـــــوي ومهــــم  قادســـــ اســـــل وقــــد  ــــش العــــراق ال لج

دة ومنازلة أم المعارك الخالدة   صدام المج
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اط عام  ٨۞  ة األوقاف  الموصل ١٩٧٤ش ة مكت  افتتاح بنا

  

اط عام  ٨۞  ـون العـراق  ١٩٧٦ش ـط تلف ـث الملـون وارت انطلـق ال

ة ل لألقمار الصناع ة  الدج  المحطة األرض

  

اط عـــام  ٨۞  س القائـــد صـــدام حـــس  ١٩٨٠شـــ أصـــدر الرفيـــق الـــرئ

انة  ــــة عــــ صــــ جمــــع األقطــــار الع ف  ميثــــاق  االعــــالن القــــو 

ــــــــة  الــــــــوطن العــــــــر أو  ادتها ورفــــــــض تواجــــــــد القواعــــــــد األجن ســــــــ

ــــــذ ومقاطعــــــة  اعــــــات بــــــ العــــــرب ون ــــــاألجن لحــــــل ال االســــــتقواء 

نـــود االعـــالن القـــو وتحـــارب آمـــال  م ب ـــة الـــ ال تـــل األنظمـــة الع

 وتطلعات األمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اط عام  ٨۞  غداد ١٩٨٨ش  افتتاح متحف الطوابع  

 

اط عـــــام  ١٠۞  ـــــادة  ١٢٥٨شــــ ق تمكنــــت جحافـــــل المغــــول والتتـــــار 

غـداد وقـد قامـت خـالل  و مـن احتـالل  ة هوال قتـل  ٤٠الطاغ يومـا 

ـــا المستعـــصم  فـــة الع نهـــم الخل انها مـــن ب مئـــات اآلالف مـــن ســـ

ـــوا المـــساجد  تـــب وخ ـــا وعائلتـــه والعلمـــاء والمثقـــف وأتلفـــوا ال

 وهدموا القصور

  

اط عـــــام  ١٠۞  أعلـــــن العـــــراق نجـــــاح قواتـــــه المـــــسلحة   ١٩٧٤شـــــ

ح  اغت ع الحـدود وقتـل وجـ جنـدي  ٧٠التصدي لعدوان إيرا م

 إيرا 

  

اط عــــــــام  ١١۞   ٢٠١١ــــــــانون الثــــــــا   ٢٥نجحــــــــت ثــــــــورة  ٢٠١١شــــــــ

ارك االطاحة بنظام حس م ة  م   الشعب

  

اط عــــام  ١٤۞  ــــة  ١٩٨١شــــ ــــة عمل ــــر الع نفــــذ ثــــوار جبهــــة التح

ـشهاد  ـة الـ نتـج عنهــا اس طول ـسان ال ـد مــن  ٥ب رفـاق ومقتـل العد

 الصهاينة

 

اط عــــــام  ١٢۞  غــــــداد عــــــن إلغــــــاء المــــــادة  ١٩٧٠شــــــ تــــــم اإلعــــــالن  

لتـــــال المرونـــــة   ١٩٦١لـــــسنة  ٨٠الثالثـــــة مـــــن قـــــانون النفـــــط رقـــــم 

ات النفــط  ــدة لــ ــازات جد القــانون المــذكور ومنعــا إلعطــاء أي امت

م النفــــــط العــــــرا الــــــذي تــــــم   ــــــدا لتــــــأم ــــــة  العــــــراق تمه  ١األجن

ران   ١٩٧٢ح

  

اط عام  ١٢۞  مان خلـف أبـو  ١٩٨١ش شهاد الرفيـق محمـد سـل اس

ة ر الع ادة جبهة التح د عضو ق  عب

 

اط عــام  ١٢۞  ــادة الثــورة القــرار رقــم  ٢٠٠١شــ  ٤٠أصــدر مجلــس ق

ـــــش القـــــدس عـــــ قـــــوات متطـــــو يـــــوم القـــــدس   ة ج ـــــسم ـــــاحالل 

ر فلسط  ــــج لجهود العراق  إعداد وتجه المقاتل لتح  كتت

  

اط عـــــــام  ١٢۞  انتقـــــــل إ رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق المناضـــــــل  ٢٠١٨شـــــــ

ــد الحــدي مــدير مدرســة اإلعــداد الحــز  ــد هللا زو مــال ع الــشاعر 

د أن عمل مديرا لمكتب الثقافة واإلعالم   ل االحتالل وسبق للفق ق

ا  المجلس الوط العرا  ان عضوا منتخ  ما 

  

اط عــام  ١٣۞  أقــدم العــدوان األمــ األطلــ الثــالثي  ١٩٩١شــ

ـد  ـضم العد ة الذي  مة قصف ملجأ العام اب ج الغاشم ع ارت

ساء وأطفال شهد منهم المئات وأغلبهم   من المدني العزل اس

اط عــــــام  ١٤۞  انعقــــــد المؤتمـــــــر القــــــو الــــــسابع لحـــــــزب  ١٩٦٤شــــــ

عـــد ردة  ا  دمـــشق وهـــو أول مؤتمـــر ينعقـــد  عـــث العـــر االشـــ ال

ن الثـــا  ١٨ ع  ١٩٦٣ــ اب وقـــ ـــث نـــاقش أعـــضاء المؤتمـــر أســـ ح

ل الالزمـة لتـال تكرارهـا  حثـوا الـس ة  قطر العـراق و الردة ال

  القطر العر السوري

 

اط عام  ١٦۞  س مجلس التعاون العر والذي ضـم  ١٩٨٩ش تأس

ـــــــادرة مـــــــن العـــــــراق   م مـــــــن ومـــــــ  ته العـــــــراق واألردن وال  عـــــــض

ـــــق  ـــــد الط ـــــة مـــــن أجـــــل تمه عـــــث الثور امتـــــداد لجهـــــود ســـــلطة ال

شودة ة الم  لتحقيق الوحدة الع

  

اط عــــــام  ١٧۞  اختتــــــم المؤتمــــــر القــــــو الــــــسابع لحــــــزب  ١٩٦٤شــــــ

ـم الحـزب  ا  دمشق أعماله وقـرر اعـادة تنظ عث العر االش ال

ـار سـلطة الحـزب  انه بوا  ـس  العراق فورا مـن األعـضاء الـذين لـم ي

حـــات لتـــال تعـــرض  ـــد مـــن المق ـــة  قطـــر العـــراق وأقـــر العد الثور

ة  القطر العر السوري لردة مماثلة  سلطة الحزب الثور

  

اط عـــام  ١٨۞  قـــانون  ١٩٩١لـــسنة  ٦أصــبح القـــانون رقــم  ١٩٩١شــ

ل قانون علم العراق رقم  الذي أصـدرە مجلـس  ١٩٨٦لسنة  ٣٣تعد

ادة الثورة ساري المفعول  ق

  

 

 

 

 

 

 

 

اط عـــام  ٢١۞  ا عـــ  ١٩٥٨شـــ تـــم اجـــراء االســـتفتاء  مـــ وســـور

ــة المتحــدة وقــد  ــة الع ن تحــت اســم الجمهور الوحــدة بــ القطــ

ة ساحقة ع الوحدة أغلب ن   وافق الشعب  القط

  

اط عـــام  ٢٢۞  جـــا  ١٩٥٨شـــ ـــة المتحـــدة تت ـــة الع ـــام الجمهور ق

عـــــث العـــــر  ـــــان حـــــزب ال ة ومـــــ وقـــــد  لنـــــضال الـــــشعب  ســـــور

قـــوة  بنـــاء دولـــة  ن وســـاهم  ا أول مـــن دعـــا لوحـــدة القطـــ االشـــ

دة  الوحدة الجد

  

اط عــام  ٢٢۞  كة العامــة لــصناعة  ١٩٧١شــ تــم تدشــ مــصنع الــ

حضور عدد من المسؤول  الدولة والحزب غداد  ات   طار  ال

  

اط عام  ٢٣۞  ـشقة  ١٩٦٦ش ة الخائنـة الم أقـدمت الزمـرة الـشع

ــادة الحــزب  ــد وحــافظ أســد عــ االنقــالب عــ ق ــادة صــالح جد ق

ــــدە  اتها عــــ دســــتور الحــــزب وتقال ا ــــد ة وداســــت  ع والدولــــة الــــ

ــــم  ــــا فاســــدا منحرفــــا عــــن الق ونظامــــه الــــداخ وأقامــــت نظامــــا رجع

عـث  القطـر العـر الـسوري زورا  تحـل اسـم ال ة ي ة التقدم القوم

ـــــه   اهـــــب الــــسجون وقـــــد جا مناضــــ الحـــــزب  غ ــهتانــــا وزجـــــت  و

ـــل حـــزم وقـــدموا الـــشهداء  ة الـــسوداء  اط عـــث الـــردة الـــش كـــوادر ال

د ل المس  من أجل إسقاط النظام العم

  

اط عــام  ٢٣۞  ــة ) يــوم انتــ العــراق عــ إرادة  ١٩٩٨شــ ( يــوم الرا

ة ة الصهيون ة الغ ك  ال األم

  

اط عـــــــــام  ٢٤۞  ي الوحـــــــــ لقـــــــــوات  ١٩٩١شـــــــــ ـــــــــدأ الهجـــــــــوم الـــــــــ

ة  التحالف ع القوات العراق

  

اط عــام  ٢٥۞  ــب  ١٩٥٤شــ انــدلعت الثــورة الــ أطاحــت بنظــام أد

عــــث  الثــــورة  د ال ا وقــــد ســــاهم صــــناد ــــش القمــــ  ســــور الش

ة  قوة وفعال

  

اط عــــــام  ٢٥۞  ة لقواعــــــد  ١٩٩١شــــــ ــــــة صــــــاروخ وجــــــه العــــــراق 

 جندي أم  ٢٨الحلف العدوا الثالثي نتج عنها مقتل 

  

اط عـــــام  ٢٨۞  انتــــــ العـــــدوان األمــــــ األطلـــــ عــــــ  ١٩٩١شـــــ

 العراق

اط عــــام  ٢٨۞  أحـــد المنجــــزات  ١٩٩٤شـــ غــــداد  إتمـــام بنــــاء ســـاعة 

ة الحصار الدو الجائر ع العراق   ال تحققت خالل ف
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 بيان البعث قيادة قطر العراق يف الذكرى الثامنة والتسعني لتأسيس جيشنا الباسل
 

اسلة م وأبناء قواتنا المسلحة ال  العظ  ا ابناء شعبنا العرا

 عام  ٩٨تحُل علينا اليوم الذكرى  انون الثا  السادس من  اسل  شنا ال س ج غـداد ومنـذ ذلـك  ١٩٢١لتأس ـة ب اظم  ال ـاظم   ال ج مـو ن فـ ـسه بتكـ ،والذي أبتـدأ تأس

ة االخرى .  ائح االجتماع ة ال ق ة و س  وال ته من العمال والفالح كي اسل ب شنا ال  اليوم وج

 

س عــام  ــة ثــورة مــا ــشنا مــساهمته بثــورات العــراق الوطن اط عــام  ١٩٥٨تمــوز عــام  ١٤وثــورة  ١٩٤١و منجــزات ج عــد ثــورة  ١٩٦٣وثــورة الثــامن مــن شــ نــه و تمــوز  ٣٠‐١٧، ول

 ممـا  ١٩٦٨عام  كفـاءة اعـ صد  ارة اصبح درعا للعراق   واحد من اقوى واعظم جيوش العالم وصار بهذە القوة الج ا وتحول ا م ا و ش نوع ـة سـبتطور الج ـاح العات ق ال

ة .  افة اعداء العراق واالمة الع  العدوانات من اي طرف جاءت ، وهكذا اصبح هدفا ل تغلب ع لها و  افة اش

 

 االعــوام    ــان الــصهيو  معــارك العــرب مــع ال ــس  ــدور رئ   ــش العــرا ــان  ١٩٧٣و ١٩٦٧‐  ١٩٤٨لقــد ســاهم الج ــد ال  دمــشق مــن خطــر الــسقوط ب ــش العــرا وانقــذ الج

 حــرب عــام   مــشارف دمــشق ،   عنــدما وصــلت قواتــه ا  عــام  ١٩٧٣الــصهيو  حــر ناء   الطــاهرة رمــال ســ ن العــراقي ــار ــشنا  ١٩٧٣و ١٩٦٧،وروت دمــاء الط ج ج ، وتــ

 عام  سة لالحتالل  مقاومته ال ة  فاح م مأثرە ال  مقاومتهـا لـه واثخنتـه  ٢٠٠٣العظ عد االحتالل   انطلقت  افة فصائل المقاومة ال  ل ە مئات القادة العسك بتوف

 عام  سحاب   اال ته ع  .  ٢٠١١جراحا واج

 

 قدرتــه الفائقــ قــة  ــة وتجــسدت تلــك الحق ا ونوع  العــالم عــدة وتــدر  اصــبح مــن اقــوى الجيــوش  ــش العــرا  ان الج  حاســم ة عــومــن انجــزات النظــام الــوط  تحقيــق نــ

     قام بها نظام المال ة ال   ١٩٨٠‐٩‐٤ضد محاوالت الغزو االيران    العـراق واالمـة الـمب للـت بتحقيـق نـ ـة سـنوات ت  مـدى ثمان  عـ شنا وابناء شـعبنا اال وقاتله ج

ـة النهـ ١٩٨٨‐٨‐٨  تج  وتـدم ـان اسـقاط نظامـه الـوط  غزو العـراق   ع ة لنظام خمي شجيع الغرب والصهيون ة .والن الهدف من  ة الثان ـه ضو  القادس  ف ض القـو

 الغاشــم عــام   العــراق ،فــشنوا عــدوانهم الثــالثي ال التــأمر عــ ت اشــ ــسان  ١٩٩١تــغ  التاســع مــن ن ــان اخطــر مــن اي عــدوان عــسكري واحتــل العــراق  والحــصار الجــائر الــذي 

 .  ٢٠٠٣عام 

 

ە ،وكـش ـد مـن تـدم ـان ال ـان هدفـه انهـاء العـراق القـوي والمقتـدر ف هـا ان غـزو العـراق  ـة وغ ك ة االم ام والوثائق الرسم ـش ف غـلقد كشفت اال ات الج زو العـراق عـن تـأث

ــسنو  ــل الغــزو   اتخــذت ق ــة الــ ك ــان حلــه احــد اهــم القــرارات االم ة مــن تعــاظم قوتــه وتقدمــه ف ة الصهيواســتعمار  المنطقــة والخــش لــة لــضمان تحقيــق ات العــراق عــ ط

ات المتعــد ــش ل ــشاء الم أ مــل ذلــك   وا  تمنــع االنفــالت االمــ ــة الــ  والفــساد وانهــاء الــروادع االمن  الفــو ــ  خطــورة وهــو  ــ ــش مــع انهــا دة هــدف اخــر ا لتحــل محــل الج

عد الغـزو الن انهـاء العـراق القـوي والمتماسـك احـد اهـم  سة  ة مصادر قوته وهذا هو احد اهم االهداف الرئ ذمة العراق وتصف ة لثالثـة االمؤهلة فقط ل ج ات هـداف الـس

 .  انها وايران ال ة وك  الغرب االستعماري والصهيون  اطراف و

 

ل فــصائل المقاومــة  ــشك اطه   ضــ  وتــو ــش العــرا ات الج فــضل خــ لهــا   تكونــت  ــة والــ ــة وفــصائل المقاومــة العراق عــث والقــوى الوطن ــن ال   نجــحل ــا عــ ــار ام  اج

 عــام  ــسحاب  م ا ٢٠١١اال ح الرفيــق المجاهــد عــزة ابــراه  ذلــك بوضــ
َ
مــا حــدد  ايــران ، ــا العــراق لقمــة ســائغة ا  العــراق القــوي ســلمت ام ــة تــدم مــل عمل  ت  ال ، ولــ مــ

قـاء شـعلة المقاومـة لالحتـال  ا ة عـ ار شعبنا قواتنا المسلحة الوطن ر.ان ا  للجهاد والتح  القطر القائد االع   الها خصوصـا ل العام للحزب وام افـة اشـ متوهجـة و

 .  اء المحتل ر العراق واعادته الهله وطرد الغ ة تح ج ات ة لس ع ة ما هو اال ثمرة طب ة والعسك  السلم

 

ه االبرار .   وصح ب الركن صدام حس د المه س الشه اسل ولشهدائه االحرار يتقدمهم الرئ شنا ال ة لج  تح

 سجون االحتالل .  ى  طال اال شنا اال ة لقادة ج  الح
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 بيان البعث قيادة قطر العراق يف الذكرى الثامنة العرشين ملنازلة ام املعارك اخلالدة
 



 الصابر  ا ابناء شعبنا العرا

 

 الحرب العدو   الفار  الصهيو  االطل ث شن الحلف االم ن لمنازلة ام المعارك الخالدة ح ـلـة انتمر علينا اليوم الذكرى الثامنة والع  العراق لـ ‐١٦ة الغاشمة ع

 عام  ١٧ انون الثا   ١٩٩١من  حجم تلـك الـ ة  ل ذر ة قنا عادل ثمان ما  ة  فة حديثة قدرت قوتها التدم اسلحة كث غداد اضافة لمناطق اخرى  ب  وقام المعتدون 

ة جـدا خ  مـنـاطـق كـثـ طانات واالمراض القـاتـلـة   ال ان ،وتضمن العدوان االستخدام المكثف لليورانيوم المنضب والذي  ا  ال ت ع  الـفـلـوجـة وجـنـوب صـوصـالق ا 

 البوادي والصحارى .   بيوت الشعر  سلم منهم ح ل لم  غداد ،  العراق و

 

 مـن  ـ ـه ا ـشـهـد فـ ـة فـاسـ ــــخ الـحـرار الصوار ة  ة قصف ملجأ العام ة الحرب العدوان دا لوحش   ٤٠٠وتأ ـمـتـهـم بـتـطـبـيـق حصـار شـامـل وغـ ـمـلـوا جـ  ، وا مـواطـن عـرا

 عاما ارادوا بـهـا اذالل شـعـب الـعـراق   والذي امتد ثالثة ع ة والدواء  تب المدرس  اقالم الرصاص وال اجـع عـن   –خسـئـوا ‐مسبوق شمل ح ـسـالم والـ  االسـ ـارە عـ واجـ

 عـام  ة  ا احتالل العراق م ل قاموا  قنوا ان ذلك مستح نهم حينما ت ة ل اساته القوم ارزة وس ة ال ـفـة اطـلـقـهـا شـعـبـنـا  ٢٠٠٣منجزاته الوطن ـدة وم ـعـد مـقـاومـة مـجـ

غداد .     ح  وقواتنا المسلحة من ام ق

 

ە ومـحـاولـة مـحـ ـة لـغـزو الـعـراق وتـدمـ ـد ـان الـمـقـدمـة الـتـمـهـ ـدت انـه  ـة ا  الغاشم فأن االحداث المتعاقـ ستذكر العدوان الثالثي ـة ، ولـهـذا فـان و هـواليوم اذ  ـتـه الـوطـنـ

د بناء ما دمرە ل واع  فشن الهجوم المقا ذ هذا المخطط الخط الها ومنع تنف افة اش  المقاومة  ة عقد العزم ع ادته الوطن ق  الغاشم وتحت ال الشعب  عدوان الثالثي

   غضون ف اء والطرق والجسور واالتصاالت  ه اە وال ات الم ة وش ار ) تم اعادة الخدمات االساس ار ما دمرە اال عمر االخ ة. ة قشعار (   اس

 

جة العدوان والحصار واالحتالل طوال ه ن  حلت  وارث ال  اصابته وال قة ال ركع رغم الجراح العم سلم و س م ان  ـن ال لقد رفض شعبنا العظ ـ ـة والـعـ سنوات الـثـمـانـ

ارات الـدوال ــــع الشعب وزرع الفساد ونهب مل الها وتج افة اش    الف ب اجزاء من المجتمع و  الدولة وتخ مال هدف تدم ة وا ـة  راتالماض ، فـواصـل بـهـمـة نضـالـ

ادته.  ة وس ز وحدته الوطن  واالقتصادي للعراق وتع ا ر الشامل الس د من اجل تحقيق التح ة كفاحه المج  عال

 

 عنها من خالل الفضائ  قناعة عامة واضحة ع رة توصل ا ة وتجارب م عد معاناة قاس  الشمال و ە من الجنوب ا افة جماه والتظاهرات واالعتصامات ات ان شعبنا 

طرد ايـران وانـهـاء احـتـاللـهـا لـلـ  ممكنة اال  ة العراق غ  ان استعادة عاف شجاعة رغم االرهاب الدموي والقتل واالختطاف و ة   الـوضـع الشـاذ عـراالجماه ق والـقـضـاء عـ

ـة  وهذا الهدف يتطلب وحـدة الـقـوى الـوطـنـ ال الظلم والتمي افة اش  وانهاء  مقرا م الشعب التعددي والد امل وتحقيق ح ـادة وا بتحرر العراق ال الصـطـفـاف خـلـف قـ

ر.   للجهاد والتح  العام للحزب والقائد االع م االم  الرفيق عزة ابراه



Ñ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎ

KêÞ^nÖ]áçÞ^ÒàÚ†ÂÄe^ŠÖ]»NLMUÝ 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

