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 تصدر عن جمموعة فرسان البعث العظيم - شهرية سياسية ثقافية جامعة   جريدة الفرسان 
 

أن حزبَنا حزٌب قومٌي عريٌب تقدمي 
حضاري إنساين اشرتاكي  

 

 الرفيق القائد عّزة إبراهيم

 
 الرفيق القائد يبعث بربقية تعزية إىل الرفيق خضري املرشدي

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 العظيم هللا صدق { واالكرام اجلالل ذو ربك وجه ويبقى ، فان عليها من كل  }
 احملرتم املرشدي حممد أبو العزيز الرفيق 

 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 املرحوم عمك وفاة نبأ تلقينا األسىو  احلزن من مبزيد
 املرشدي حسني عبيد

 .. وقدره هللا بقضاء مسلمني صابرين مؤمنني
 النبيني مع جناته فسيح ويسكنه الواسعة برمحته غمدهيت أن القدير العلي هللا أسأل

 الكرام وأهلكم يلهمكم وان رفيقا   أولئك وحسن والصاحلني والشهداء والصديقني
 . واألحزان السوء خامتة جيعلها وأن والسلوان الصرب
 أطال العزيز والدكم إىل التعازي وأنقل األليم املصاب هبذا تعازيي العزيز رفيقي تقبل

 . سوء كل  من الكرمية العائلة وحيفظ حيفظكم وأن عمره يف هللا
 راجعون إليه وإان هلل وإان

   
 أخوكم

 إبراهيم عزة
 رتاكياالش العريب البعث حلزب العام األمني
 والتحرير للجهاد األعلى القائد
 2018 نيسان أواخر

 الرفيق خضري املرشدي يبعث بربقية شكر إىل الرفيق القائد

 العزيز اجملاهد القائد الرفيق
 إبراهيم عزة
 احملرتم  .. والتحرير للجهاد االعلى والقائد ، احلزب عام أمني

 رفاقية حتية 
 اناالمتن وعظيم احملبة خبالص مقرونة
 األوسط والفرات اببل حمافظة يف وأقاريب وعائليت والدي عن ونيابة ابمسي يسرين

 على والتقدير االعتزاز وابلغ الشكر بوافر الغايل ملقامكم أتقدم أن ، العراق وجنوب
 جمددين ، نفوسنا يف األثر أطيب هلا كان  واليت ، إلينا هبا بعثتم اليت التعزية رسالة
 التارخيية بقيادتكم العظيم حزبنا صفوف يف والنضال لكفاحا ملواصلة العهد لكم

 وعمركم صحتكم يف ويبارك ويرعاكم حيفظكم أن القدير املوىل سائلني الشجاعة
 . العزيز لعراقنا الكامل والتحرير النصر حتقيق حىت

 املخلصني وبرجاله ، بوجودكم متألقا   البعث ودام ، وعافية خبري القائد رفيقي دمت
 . والتقدير االحرتام ابلغ مع احلق على الثابتني نيالصادق

  
 املخلص رفيقكم
 املرشدي خضري

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ورد بباقة مهنئا   يبعث القائد الرفيق
 الصفار ضياء الرفيق إىل

 والبهاء والسعادة الفرح أجواء ويف  غامر بفرح
 البعث حلزب العام األمني ، إبراهيم عّزة اجملاهد القائد الرفيق بعث

 إىل ورد ابقة ، والتحرير للجهاد األعلى والقائد ، االشرتاكي العريب
 . ( مهيمن ) ولده زفاف مبناسبة ، الصفار ضياء الدكتور الرفيق
 احلزب اهتمام لتعكس القائد الرفيق من الكرمية االلتفاتة هذه واتيت

 العراقية األسرة بناء خالل من اجملتمع يف ودورهم ابلشباب والقائد
 . الصحيح بشكلها

 واإلنساين الجتماعيا العمق لتؤكد أتيت االلتفاته هذه أمهية إن
 للعوائل االشرتاكي العريب البعث وحزب القائد الرفيق يكّنه الذي

 للعائلة االجتماعي ابجلانب اهتمامه أيضا   وتعكس ، العراقية
 بسيادته احمليطة والذاتية املوضوعية الظروف من ابلرغم ) العراقية

 حلزبا يزل ومل رعاها اليت واأُلسري االجتماعي التكاتف وأمهية (
 . الدوام على

 عوائل وأحزان أفراح للحزب العام األمني الرفيق مشاركة إن
 خاص اهتمام تويل اليت احلزب ملبادئ اتكيدا   أتيت البعث مناضلي
 الشاب من جيعل أن إىل يطمح البعث لكون االجتماعي للجانب

 . العائلة داخل اشعاع مركز
 واملدعوين يوفوالض العروسني أهل تعاطف االلتفاتة هذه وانلت
 على القائد الرفيق شاكرين والزغاريد ابلتصفيق ذلك قابلوا الذين

 املسؤولة القيادية الرؤاي حبق جسدت اليت األبوية ورعايته اهتمامه
 . والوطن املواطن اجتاه

 حترير معركة ليقود والعافية ابلصحة وميتعه عمره يف ميد أن هللا نسأل
 . هللا أبذن املبني النصر حىت وخالصه العراق
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 حنن أقوايء بال غرور .. 

 ومتواضعون بال ضعف
ائد الشهيدالق  

 صدام حسني اجمليد

 

 مّهتنا من مّهة البعث ومّهة قائدان املفدى عّزة إبراهيم

 . 8اقرأ يف هذا العدد " سرية مناضل " صفحة 
 السرية النضالية للرفيق القائد الشهيد

 صدام حسني اجمليد

 كلمة العدد
 يف ذكرى عيد العمال

 ريريكتبها : مدير التح
يف يوم العمال العاملي ، حيث يسعى العامل احلضاري املتقدم إىل 
تقدمي كل أسباب الراحة والسعادة للعمال فيحفظوا كياانت 
اأُلسر اليت ينتمي إليها العمال واليت من شأن ذلك تقوية روابط 

 ومقومات دميومة النظام اجملتمعي على أحسن وأكمل وجه .
ق يف يومهم ، فإن الصورة ختتلف وعندما نلتفت إىل عمال العرا

كليا  ، صورة سوداوية قامتة ال ضياء فيها ُتشعر العامل العراقي 
 أبن هناك بصيص ضوء يف آخر النفق .

عمال العراق اليوم يعيشون حالة مرتدية جدا  من حيث االطمئنان 
وحتقيق الكفاف هلم ولعوائلهم ، يعيشون يف حالة هتديد وال 

جود هذه احلكومة العميلة اليت ما جىن إستقرار مزامن مع و 
الشعب العراقي منها غري اإلذالل والقمع والرتهيب ومصادرة 
حقوقه وإرادته ولقمة عيشه ، فهل للعامل فرحة يف عيده وهو 

 على هذا احلال املرتاجع يف معاشه ؟ .
ويقيننا أن العمال سيكون هلم قول ثوري وقدرة على كسر قيود 

به احملتل األمريكي والفارسي اجملوسي ، وأن  االستعباد الذي جاء
العامل العراقي سيطلق كلمته الثورية يف حترير وبناء عراقنا العظيم 

. 
 
 
 
 

 السرية النضالية للرفيق القائد الشهيد
 صدام حسني اجمليد

تصريح الرفيق الدكتور خضري اقرأ يف هذا العدد " 
 املرشدي رّدا  على اجملرم املأبون ) مقتدى الصدر (

 .   3 " صفحة
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 كتاابت                                                                                                                                               سياسية
 الوحدة العربية .. واألمن القومي العريب

 وىلاحللقة األ
 الرفيق الدكتور أبو احلكم 

 :  املقدمة
العامل يعيش حالة صراعات عائمة على تناقضات مل تعد طبقية إمنا   -

ا إرهاب اجلماعات إبرهاب الدول  سوسيولوجية عارمة خيتلط فيها عمد 
، ليس يف نوابت  ثينعلى قاعدة اإليهام ابلتناقض أو التعارض الطائفي واإل

حتدام الصراع يف شكله العام ، مسألة دائمة اع و ، ألن الصرا  ستقراراال
، سواء كان يف ظل نظام ما  وأزلية .. والصراع حالة مستمرة يف الوجود

.. والفرق هو تقنني الصراع بدال  من أن يكون فوضواي   أو يف خارجه
قتناص الفرص يف اي على مسار التنافس والتسابق يف ش، مي ومتوحش ا

 نني حركته .إطار قواعد النظام وقوا
 عقلية احلرب الباردة مل تعد تصلح كمنهٍج أممي للعالقات الدولية )   -
سرتاتيجية وال ا( .. كما أن احلرب مل تعد  شي جينبينغ الرئيس الصيين -
، شكله  قتصادية كمضمونا - يديولوجية خالصة .. احلرب الراهنة جيوأ

مل ، على صعيد مناطق العا  (Geo-Economy)سياسي - جيو
 .  املختلفة

 : ، الذي مل يولد بعد األمن القومي العريب .. والنظام الدويل  -1
احلديث عن األمن القومي العريب وضرورته القصوى يف هذا الزمن 

،  ، يشرتط يف املقدمة حتديد أمهية املصلحة العربية العليا العاصف
 –ر العربية جتاهات السياسات اخلارجية لألقطاعتبارها القوة الدافعة الاب

،  جتاهات والرؤىوالكارثة ، هناك سياسات خارجية عربية متعددة اال
 جملس أعلى للسياسة العربية وليس سياسة خارجية عربية واحدة يديرها )

ختالف يف تفسري مضمون املصلحة القومية العليا من لدن اوكل  - ( مثال  
ت مماثلة يف ، البد وأن يرتب إجراء تغيريا أصحاب القرارات العربية

 : وهذه حقيقة مستقرة وال جدال بشأهنامضمون السياسات اخلارجية .. 
ميان ، هو حتديد املصلحة القومية العليا أوال  واإل واملعىن يف هذا املدخل
إذ ليس معقوال  أن ال تكون هناك مصلحة قومية  -اجلمعي أبمهية حتديدها 

صلحة وتركز على مصاحلها ، واألقطار العربية تتنكر هلذه امل عليا لألمة
والعمل على وضع  -القطرية احملدودة األاننية يف إطار األمن القطري 

هتمام بضرورة ، ملاذا اال آليات لألخذ بركائزها القومية . والتساؤل هنا
، ما  ، والذي يتبع هذه التساؤالت حتديد أين هي املصلحة القومية العليا

وما هي ، ؟  دعُ ا على خمتلف الصُ هي املخاطر والتحدايت اليت تواجهه
جراءات العملية الواجب إختاذها قطراي  وقومي ا من أجل مواجهتها على اإل

 . ؟! أساس الدفاع وحشد القوى والبناء والتنمية املستدامة
 : ولألجابة على ذلك

، هو يف حقيقته خطة ترمي حلماية  إن حتديد املصلحة العربية العليا -1
قليمية للدولة القطرية ، ودعم األمن القومي والسالمة االالسيادة الوطنية  

العريب .. وذلك بغض النظر عن طبيعة النظم السياسية العربية أو معتقداهتا 
 وأاي كانت قوهتا أو موقعها أو حجمها .

، اليت حتيط  ، هو لتحديد املخاطر إن حتديد املصلحة العربية العليا -2
 ، من أجل حصانتها وسالمتها . ابواقع األمة العربية وبدواخله

إن حتديد املصلحة العربية العليا ، هو من أجل حتديد عوامل منوها  -3
قتصادية مهمة تتعامل ا قتصادي والعمل على تشكيلها قوةوتكاملها اال

،  العربية قتصادية( اال الكتلة مع حميطها القريب والبعيد على أساس )
، إضافة إىل املوارد املائية  املعدنية اليت متتلك النفط والغاز والثروات

للتعامل  ، وغري قابلة خرتاقوالبشرية اهلائلة .. هذه الكتلة غري قابلة لال
 قليمية ابتت ، ومنذ أمد بعيداملتفرد .. ألن الدول العظمى والكربى واال

، تستفرد ابألقطار العربية وهي ضعيفة بتفردها مهما بلغت من الثراء 
، وال بنظام األمن  ليست حممية مبظلة األمن القومي العريب لكوهنا،  والقوة

 . !! اجلماعي العريب
 

إن حتديد املصلحة العربية العليا والعمل على تكريسها واقع ا عملي ا  -4
قتصاد سيخلق إكتفاء ا ذاتي ا يف قطاعات خمتلفة ومتنوعة تشمل الدفاع واال

ستثمار يف املوارد املادية والزراعة والصناعة والرتبية والتعليم والتجارة واال
ملوارد البشرية حيث انتقال األيدي العاملة ، فضال  عن ا الكائنة واحملتملة

العربية الرخيصة واألمينة إلعمار األقطار العربية يف إطار التنسيق العريب 
 . املشرتك

إن حتديد املصلحة العربية العليا سيفتح جماال  رحب ا لتنمية القدرات  -5
ية قتصادية والتنموية والعسكرية والفكر كتساب القوة االالعربية كدافع ال 

 والثقافية وغريها .
إن حتديد املصلحة العربية العليا واإلميان اجلماعي بتكريس آلياهتا  -6

قتصادي وتراكم رأمسال الدولة القطرية والقومية القومية سيزيد من الثراء اال
، اليت تنسجم واملعطيات اجلمعية  تبع ا ملعطيات تعزيز قدراهتا وإمكاانهتا

 تنمية .العربية يف كافة جماالت ال
، الوطنية  ، يف حقيقته محاية لثقافة األمة إن حتديد املصلحة العربية العليا -7

، وحفاظ ا على  ، ومحايتها من أخطار الغزو الثقايف اخلارجي املوجه والقومية
 . الرتاث الثقايف واحلضاري لألمة العربية وابلتايل دعم ا للهوية القومية العربية

لقومي العريب يقوم على أساس احلماية العسكرية اليت وملا كان ميثاق األمن ا
،  ، إذ تشدها جمموعة من املصاحل القومية احليوية تكفلها األقطار العربية

إذ ال اليت تدافع عنها وأتمنها عن طريق امليثاق القومي للدفاع املشرتك .. 
.. ألن  حاجة عندئٍذ ألي قوة دولية كربى أو عظمى أو إقليمية للحماية

، الذي  ظام األمن القومي العريب هو يف جوهره نظام ا لألمن اجلماعي العريبن
إن أي هجوم أو عدوان على أي دولة  يتأسس على قاعدة ال تقبل اجلدل )

عربية ال بد وأن يقابل بكافة وسائل الرد مبا فيها القوة العسكرية اجلماعية 
 ( . لكافة األقطار العربية

لعربية مجيعها مستلزمات التطبيق الفعلي مليثاق تتوفر لدى أقطار األمة ا
قتصادية متينة وهبياكل ااألمن اجلماعي العريب وبصورة تكاملية تبدء بقاعدة 

 قتصاد والتجارة والصناعة وتنتهي ابإلدارة السياسية املوحدةتكاملية يف اال
، اليت حيكمها ميثاق العمل القومي العريب .. وهو منوذج لعالقة تقوم على 
احلرص واحلفاظ على املصاحل القطرية يف إطار احلفاظ على املصلحة العربية 
العليا ، فضال  عن آلية فض املنازعات واملشكالت اليت تربز يف ما بني 

، ليس بوسائل القوة إمنا أبسلوب يتحاشى ومينع التصعيد الذي من  أقطارها
 . شأنه أن يراكم اخلالفات والتعقيد

 : ناء القوميركائز أساسية يف الب
بناء ثقافة قومية مجاهريية من خالل مؤسسات العمل القومي املشرتك   -1

يف كل عاصمة عربية .. مع مؤسسات إعالمية ال حتيد عن هذا املنهج 
وتتعاطى مع تطورات العصر وحتديثاته اليت تفيد املوروث الثقايف واحلضاري 

 وال تتجاوز عليه .
، له صالحيات  كة يديرها جملس متثيلي أعلىبناء السوق العربية املشرت   -2

قتصادية بني أعضاء السوق العربية من شأهنا تنمية العالقات التجارية واال
من جهة ، وصالحيات الدخول يف مفاوضات مع اخلارج من أجل توفري 

قتصادية مع السوق العربية املناخ املوضوعي لعالقات دول العامل التجارية واال
 . لة مبيثاق العمل املشرتكاملشرتكة املكفو 

بناء جملس دفاع  ينبع من معاهدة الدفاع العريب املشرتك يتوىل وضع  -3
 سرتاتيجية عربية دفاعية شاملة .ا

إحياء مقرتح اقامة صندوق التنمية العريب املشرتك الذي قدمه العراق   -4
وذلك ابستقطاع دوالر واحد من  1980-11-27يف قمة عمان بتاريخ 

، وقد قدم  ( مليارات دوالر5ل برميل نفط لتكوين رامسال يقدر بـ)قيمة ك
من  حدا  أ.. إال أن  ( مليون دوالر كمسامهة مقدما  500العراق يف حينه )

الوالايت املتحدة أبكثر  ظطالق ، فيما حتتفقطار العربية مل يساهم على اإلاأل
يب وهي موال النفط العر أمن  1990( مليار دوالر لغاية عام 750من )

( 350مبالغ طائلة غري قابلة لالسرتجاع يف حني بلغت الديون العربية حنو )
 . مليار دوالر لنفس العام !!
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 لنهوض املرأة يف الوطن العريب .
، حيث  هذا اهليكل املؤسسي يضع الدولة القطرية على طريق البناء الوحدوي

وبتوسيع  ، يبدأ العمل بتوسيع القاعدة اجلماهريية املعنية ابلتطور واحلداثة
ستنهاض والتحرر من ضغوط مكاانت والقدرات العربية القادرة على االاال

قتصاداي  وعسكراي  وإعالمي ا وثقافي ا وفكراي  ، وابلتايل حترير ااخلارج سياسي ا و 
قتصادي العريب من السياسات األجنبية املوجهة ابلضد القرار السياسي واال

( سكانية حتمل قدرات وإمكاانت  كتلة  ، ومستقبلها ) من كيان األمة العربية
النهوض والتقدم يف عامل يتصارع ويتنافس ويتبلور على طريق التكوين 

 والتشكيل .
، واملقصود هبذه  فالتحدايت تواجه العامل ويف قلب هذا العامل الوطن العريب

، ليس لإلبقاء على جتزئة الوطن العريب  التحدايت جمموعة العوامل املؤدية
قواه ، وإمنا العمل على متزيقه وتفتيته هبدف إضعاف قدراته وتكامله وتشتيت 

 وانسجامه والتغلب على مشاكله . 
ن منهج سياساته إوألن العصر الراهن يتميز ابالحتكاك والفوضى املصطنعة ف

حساس بتنامي التحدايت لياته  برزت لتشكل حتداي  خطري ا يزداد االآو 
الدويل والتجاوز على امليثاق ، ومما زاد  وتشابك العالقات وغياب القانون

 .  ىل التكافؤ يف العالقات الدوليةإمن الشعور ابلتحدايت هو االفتقار 
ن معرفة نوع التحدي وطبيعته وتشخيص منهجيته ووسائل إف، وعليه 

،  نفراداي  قطراي  فحسب إمنا على مستوى مؤسسي قوميا، ليس  اخرتاقاته
ى إضعاف فرص هذه التحدايت ويعصم الوطن يعد أمر ا مهم ا يساعد عل

 العريب من خماطرها ومنزلقاهتا .
لقد أدرك االستعمار واالمربايلية والصهيونية والفارسية الصفوية أمهية الوطن 

سرتاتيجي ا واقتصاداي  وثقافي ا واخلطورة اليت تكمن خلف قدراته اهلائلة االعريب 
يف وحدة تنهض ابلواقع السياسي بشراي  على صنع وجتميع عناصر قوة األمة 
 واالجتماعي واالقتصادي والثقايف العريب . 

هذا االدراك قد حفز الوالايت املتحدة على سياسات إستعمارية صهيونية 
،  ، منذ أكثر من نصف قرن فارسية فرضت طوق ا صارم ا على الوطن العريب

ىل وحدته إول ومنعت عنه تفاعله واستثمار خياراته القومية وابلتايل الوص
 : بوسائل اسرتاتيجية مضادة تقع يف مقدمتها

جهاز على أي منع أي صيغة للوحدة العربية أو أي تقارب عريب واإل  -
 مبادرات قومية حنو تعزيز األمن القومي والتنمية العربية .

و حتجيمها أإبقاء التجزئة العربية والعمل على تفتيت الكتل الكبرية   -
 إخراجها من معادلة التوازن االسرتاتيجي يف املنطقة كما وشرذمتها وابلتايل

حتل اخرجت مصر من معادلة الصراع وضرب العراق وحوصر مث أُ حصل حني 
 . خرج من ساحة الصراع يف املنطقةابلقوة املسلحة وأُ 

ىل الوطن العريب وخاصة إمنع وصول أدوات وأساليب التطور احلديثة   -
 اء الوطن العريب سوق ا إستهالكية .التكنولوجيا املتطورة وإبق

االقتصادية واالجتماعية  -إخرتاق عناصر األمن القومي العريب مجيعها   -
قطار وإفشال ترابط األ  -والعسكرية والزراعية واملائية واملعلوماتية .. إخل 

ختالل التوازن يف ما بينها والعمل بكل الوسائل االعربية املوضوعي وتكريس 
توسيع فجوة املخاطر الفاصلة بني هذه العناصر وبواسطة  املتاحة على

 رهاب املربمج .اإل
مريكية ال تنفصل عن خمططات املؤسسة هذه الوسائل االسرتاجيية األ

  20تتمة ص  ، سلوب جتزئة العاملأالصهيونية العاملية  واملاسونية الفارسية يف 
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 سياسية

تداولت بعض مواقع التواصل االجتماعي اليت تديرها اجليوش االلكرتونية للتيارات 
ية الصفوية الفاسدة ، والكتل واألحزاب وامليليشيات املشاركة يف العملية السياس

فربركات إعالمية إستخدموا فيها ) إمسي شخصيا  ( ضمن لوائحهم االنتخابية يف 
حماولة مفضوحة لتخويف وتسقيط بعضهم البعض يف مهزلة االنتخاابت املقبلة ، 
مع إستخدام كلمة يل مسجلة تضمنت نقدا  ملوقف املرجعية الدينية وتدخلها يف 

طار مسؤوليتها واختصاصها ، وذلك لتحقيق هذا اهلدف األمور السياسية خارج إ
 البائس !!! .

 وهبذا الصدد ...
فإين أرفض وأستنكر بشدة هذا العمل الالأخالقي الذي متارسه هذه التيارات 
واألحزاب والفئات الصفوية الشاذة اليت سلطها االحتالل األمريكي واإليراين 

 حقة مرتكبيها قانوان  .على رقاب العراقيني ، وأحتفظ حبقي يف مال
كما وأستنكف أشد االستنكاف أن يُزجَّ إبمسي يف أي فعالية هلا جمرد خيط من 
العالقة هبذه العملية السياسية الصفوية الفاسدة اليت أقاومها وأعارضها وأقف 
ضدها بشدة ، ولقد انضلت وال زلت وسأبقى أانضل مع رفاقي يف صفوف البعث 

اهدين الرفيق القائد العزيز عزة إبراهيم ، أمني عام احلزب العظيم يتقدمنا شيخ اجمل
، والقائد األعلى للجهاد والتحرير ، حفظه هللا ورعاه ، ومهما كانت التحدايت 

 واهلجمات اجلبانة ، وحىت يفصل هللا بيننا وبني أعدائنا ابحلق .
ي بقوة هبذه املناسبة أهيب بكافة الرفاق واألخوة من العراقيني والعرب التصد

هلذه احلملة املسعورة واملشبوهة اليت يتعرض هلا حزبنا وقيادتنا اجملاهدة ، ومن هللا 
 . العون والتوفيق 

 تصريح للرفيق اجملاهد
 خضري املرشدي

 الرفيق خضري املرشدي ، رجل املهمات الصعبة
 الرفيق حقي جهاديكتبها : 

زام العملية السياسية الفاسدة وجيوشهم األلكرتونية العميلة للفرس اجملوس أق
اليت تتطاول على رمز وطين شامخ صامد بوجه االحتاللني األمريكي 
والصفوي ، الرفيق القائد املناضل الدكتور خضري املرشدي ، عضو القيادتني 

البار الذي لن  القومية والقطرية حلزب البعث العريب االشرتاكي ، ابن العراق
هتزه الريح الصفراء ولن تغريه املناصب واملواقع واختار خندق احلق والنضال 
الوطين من أجل حترير العراق معاهدا  شيخ اجملاهدين ورفاق دربه على حتقيق 

  النصر وعودة الشرعية الوطنية .
 فمناصلوا البعث يف كل بقاع العامل يعرفون من هو الرفيق املناضل أاب حممد

اليت حيمل من صفات الرجولة والقيم اليعربية وفارس من فرسان البعث خترج 
من مدرسة البعث والكلية الطبية وحاصل على شهادة الدكتوراه من أرقى 
اجلامعات يف العامل ، مجع بني العلم والنضال ولكنه اختار طريق الفرسان بعد 

جون ومعتقالت احتالل العراق وكان صوت مدواي  ابسم البعث لن ترهبه س
السلطة الفاسدة وحتداهم بشموخ البعثي املنتصر الذي يستمد العزمية من 

 قائده الشهيد البطل صدام حسني ورفاقه األبطال .
من يعرف الرفيق املناضل أاب حممد يعرف أن البعث حّي ولن ينكسر والنصر 

  مقبل بعون هللا وسحقا  لألقزام وأبواقهم املأجورة وعاش العراق .
تحية حب وتقدير للرفيق املناضل احلبيب أاب حممد ، رجل املهمات الصعبة ف

 ، وهللا حيفظكم
 

الرفيق خضري املرشدي ، رجل معروف 
 بشجاعته ووطنيته

 يكتبها : الرفيق علي الدفاعي
 

 الرفيق املناضل واجملاهد الدكتور العزيز خضري املرشدي
لعظيم رجل معروف بشجاعته وصالبته وإميانه العميق ابلبعث ا

والرافض لكل ماجاء بعد احتالل العراق من مسميات ) العملية 
السياسية واحلكومة ( اإلجرامية وغريها ، وكل شخوصها اجملرمني القتلة 
الفاسدين ، عرفته ذلك القيادي الشجاع البطل احملب للعراق 

 واملضحي من أجله واملدافع عنه وعن حقوق الشعب املظلوم .
وقف ومقاطع ورافض االنتخاابت بل وحيشد صريح وواضح واثبت امل

القوى الوطنية كلها ضد هذه املهزلة املسماة ) االنتخاابت ( و) 
وحلد  2003الدميقراطية ( املوغلة واملنغمسة بدماء العراقيني ومنذ 

 اآلن .
حماوالت ابئسة متكررة بني فرتة وأخرى الستهداف البعث وقيادته 

روجيها ومفتعليها زورا  وبتهاان  ، الغرض منها نيل بعض املكاسب مل
فكما أعلنوا يف السابق أهنم انلوا خاسئني من الرفيق اجملاهد األمني 
العام للحزب ، عزة إبراهيم ، وقد ابن كذهبم وزيف افرتائهم أمام 
الشعب عندما ظهر الرفيق القائد بصوته وصورته وإطاللته البهية يف 

م عنه وعن القيادة والبعث أكثر من مناسبة ليحيي الشعب ويطمئنه
يف العراق واألمة ، وحاولوا األعداء مرة أخرى من خالل إصدار 
القوانني الظاملة واجلائرة حبق من ضحوا حبياهتم من أجل بناء الوطن 
وإصدار قانون مصادرة األموال املنقولة وغري املنقولة ألكثر من أربعة 

لى ذقون السذج وتستمر احملاوالت للضحك ع آالف مواطن عراقي ،
واملغفلني واملستغفلني واملنتفعني منهم ، بتمرير تلك األكاذيب 
والقوانني اجلائرة واملنافية لكل القوانني يف العامل ، وها هم اليوم 
يستمرون ابالفرتاءات واخلداع عن طريق اإلساءة للرفيق املناضل 

 الدكتور خضري املرشدي وزج امسه يف أالعيبهم .
ؤا هم وأسيادهم ومن تسيد عليهم ، بئس مافعلوا أال خابوا وخس

 ويفعلون .
 اليوم ليس كاألمس

اليوم صحى الشعب وصحت اجلماهري الكادحة واملظلومة واليت 
علمت مدى الكذب واخلداع هلؤالء اجملرمني الفاسدين القتلة ، منذ 
االحتالل وإىل اليوم وهم ميارسون أعماهلم والشعب بني صابر 

ها هم أبناء الشعب وقواه الوطنية ميزقون صورهم وحمتسب ولكن ، 
وحيرقون دعاايهتم االنتخابية ويطردوهنم شر طردة ويرفضون استقباهلم 
يف الدواوين العشائرية للعراقيني األصالء ، الرفض الشعيب مستمر 

 وكبري ورافض بصورة قطعية لتلك املسرحية املسماة االنتخاابت .
ن ابحلرية واخلالص ، واجلماهري متأكدة هذا هو الوعي وهذا هو اإلميا

من نقاوة البعث وقيادته ورموزه ومن شخص الدكتور خضري املرشدي 
، وهلذا نرى يف كل لقاء تلفزيوين نرى العفوية للمواطنني وهم يرتمحون 
على البعث والقيادة ويتمنون عودته ليعيدوا إعمار العراق وبناؤه من 

ومن جاء معه صراحة وبكل علنية  جديد وابملقابل يلعنون االحتالل
دون خوف أو تردد ، فراهن األعداء على زج اسم لعلم وبريق من 

 بيارق العراق العظيم ، لإلساءه أو لالستفادة والكسب االنتخايب .
  خسئتم وخاب فألكم ، والعاقبة للمتقني

 

  " الصدر مقتدى " املأبون اجملرم دعوة على رّدا  
 : يلي مبا ، املرشدي خضري الدكتور الرفيق صرح

 كبري  ناضلم عريب قائد عن البحث عزمه عن ( الصدر مقتدى ) املدعو تعبري 
 جرمية ميثل ، اعتقاله أو قتله على والتحريض ، البعث عام أمني اجملاهد الرفيق وهو

 . اإلصرار سبق مع ابلقتل للشروع صرحية
 خطري وإرهايب قاتل جمرم إنه على لسانه بعظمة يؤكد الشخص هذا فإن وبذلك 
 وإنه ، ايءاألبر  والعراقيني البعثيني من اآلالف عشرات دماء سفك عن ومسؤول ،

 . املختصة احملاكم كافة  أمام قضائيا   املالحقة يستحق
 حتكمه ، الغاب وشريعة للفوضى بلدا   سوى يعد مل احملتل العراق أن يؤكد وأنه كما

 . أخالق أو بقيمة تعرتف وال لقانون ختصع ال إرهابية فاسدة جمرمة ميليشيات
 

 كتب الرفيق اجملاهد خضري املرشدي :
وغاد العصر أ. ذلك عندما قام أرادوها شرا  بَِنا ، فجعلها هللا خريا  كثريا  حلزبنا ..

وأوكار التجسس واخليانة والعمالة والرذيلة من أتباع التيار الفارسي الصفوي ، 
بتداول الفيديو الذي انتقدان فيه املواقف املشبوهة ملا يسمى املرجعية الدينية يف 

ستخدام اسم البعث من النجف وتدخلها السافر يف شؤون السياسة واحلكم ، اب
تسقيط بعضهم بعضا  ، كانت النتيجة حسب املتابعة الدقيقة إن أكثر من خاللنا ل

يب قد شاهد هذا الفيديو وتفاعل معه تفاعال  إجيابيا  وأّيد نصف الشعب العراقي األ
ماورد فيه من انحية ، ومن انحية أخرى أثبت ضحالة وتفاهة وسقوط اجليوش 

فاسدة ومستواها املنحط حزاب السلطة الألكرتونية املؤيدة للسيستاين و األ
صالء ، كما خالق وقيم العراقيني األأتعرب عن  والواطي بسبب التعليقات اليت ال

وإهنا من انحية اثلثة حركت املرتزقة من الطابور اخلامس وكشفت نفوسهم اهلزيلة 
املختبئة حتت شعارات وطنية زائفة كانوا يستخدموها بغرض االبتزاز واالرتزاق ... 

صوت خملص وطين أيب ، وتبا  للعمالء املنحطني واملرتزقة املرتبصني . فتحية لكل 
 . وليخسأ اخلاسئون

س التيار الصدري والذي سؤال بريء جدا  ملن تومهوا مبسرحية ما يسمى رئي
 :  ذهب مهروال  اىل اسياده يف طهران هو

هل يستطيع هذا الشخص وأعوانه املقربني أن يهتفوا يف املنطقة اخلضراء 
  وحتت قوس النصر ) إيران بره بره ... وبغداد تبقى حرة ( ؟؟؟

  وهل جيرئون ان يهتفوا ) العن أبو إيران البو املالكي ( ؟؟؟
ة لكي يراجع نفسه من يتوهم ولو للحظة ، بواحد من أهم اهنا جمرد إشار 

أركان العملية السياسية الساقطة ، ومن أخطر عتاة الفتنة الطائفية واجلرمية 
 والفساد !!! .

 
 الرفيق الدكتور

 خضري املرشدي

صيلة ألي بلد حمرتم يف العامل هي مرجعية الشعب ، املرجعية احلقيقية األ
وليس مرجعية أشخاص اليعرف هلم فصل وال أصل وال حسب وال نسب 

 أو معرفة كما حيصل يف العراق اآلن . 
يني أن نرفض هذا الواقع املشبوه والفاسد مهما كانت علينا كعراق
 .  التضحيات

 
 الرفيق الدكتور

 خضري املرشدي
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 كتاابت                                                                                                                                                سياسية
 القائد الشهيد  رمضانيات

 
 
 

 جومرد حقي إمساعيليكتبها : 
د بيان ذلك للناس ، ذلك ألن ــق من قصـــــــا ال ننطلـــدام حسني اجمليد ، فإننــد ، صـــعندما نتحدث عن مآثر القائد الشهي

مسلم شريف ، وكل كالشمس ، واليت هبا ُخلِّد يف قلب وضمري ووجدان كل إنسان عاقل منصف ، وكل  مآثره العظيمة ابئنة
عريب غيور ، ولكننا نريد أن نذكر هبا الغافلني واجلاحدين ، عسى أن تنفع الذكرى ، من حيث أن املتتبع لسرية القائد الشهيد 
جيد أنه اجملاهد الذي أعز دين هللا تعاىل ونصره يف قوله وفعله يوم استدارت ظهور القوادين مث احنت ليتخذها الكافر الباغي 

حّله وترحاله وجتواله يف أرض العروبة واإلسالم ، فيكون يف اعتبارات املنطق أن من نصر القائد الشهيد فقد نصر هللا مطية يف 
تعاىل يف دينه ويف أّمة حبيبه املصطفى ، صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم ، ومن عزف أن يكون مع فسطاط اإلميان 

ه فليتجهز إىل انر جهنم ما مل يسعف نفسه بتوبة نصوحة بشروطها وأركاهنا ، مث وسكت عن احلق خصوصا  من كان أمينا  علي
أن لإلمام القائد الشهيد حمبة ظاهرة من هللا تعاىل من حيث القبول الذي جعله هللا تعاىل له يف قلوب املسلمني الشرفاء ، 

 هللا تعاىل هبا عليه ، ومن ذلك كله ، فإن ما نسطره وكذلك شرفه املتصل ابلدوحة احملمدية املباركة ، وخامتة الشهادة اليت منَّ 
من سرية القائد الشهيد سيكون حجة ملن انتمى إليه وانضوى حتت رايته ، راية هللا أكرب ، وتبىن الءاته اإلميانية الثورية بوجه 

ران للمنتصر لدين هللا عز وجل قوى الكفر والطغيان ، أمريكا والصفوية اجملوسية ومن لف لفهما ، حجتنا يوم الدين أننا انتص
فنستحق نصر هللا تعاىل يف الدارين } إن تنُصروا هللَا يَنُصرُكم { ، وتكون حجة على الغافلني اجلاحدين اخلانعني املستسلمني 

 العرب إىل يوم الدين ، أولئك املنتمون لفسطاط أمريكا الكفري واجملوسية الصفوية والصهيونية اجملرمة املنتصرون هلم ضد أميت
واإلسالم  ، أولئك الذين تبنوا عقائد الكفار اتركني وراء ظهورهم عقيدة اإلسالم وقيم أمة خري الربية رسول هللا سيدان حمّمد 

 صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم  .
عراقنا العظيم وأايم  اليوم ، وحنن نعيش أايم رمضان املباركات ، نستذكر مأثرة أخرى من مآثر القائد الشهيد قبل احتالل

العراق الرمضانية وطلعته البهية وهو يستقبل املهنئني وآالف املواطنني يف تسامر مبارك ميمون ، وحضور اآلالف من املواطنني 
رح يوميا  إىل القصر اجلمهوري طيلة أايم رمضان الكرمي إىل مأدبة إفطار كبرية وشهية يقيمها هلم ، ويقدم هلم اهلدااي اجمللبة للف

هلم يف صومهم وعيدهم ، حيث قد ألفنا تلك املشاهد يف وسائل اإلعالم املرئية يف رمضانيات العراق ورمضانيات القائد 
أو كتب له ( ) من فّطر صائما  كان له الشهيد ، ليوافق فيها قول سيدان رسول هللا ، صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم )) 

الغازي مثل أجر  كتب له ( أو) يف سبيل هللا كان له غازاي  جهز شيئا  ومن  الصائم أجر من ينقص أن غري من مثل أجر الصائم
 شيئا  (( ، فهنيئا  له األجر العظيم ومقام الُعال يف جنات النعيم إن شاء هللا . الغازي  يف أنه ال ينقص من أجر 

د التموينية ) احلصة الرمضانية ( كي تساعد الفرد العراقي يف أتمني حاجته من ومن مآثره املباركة ، أمره بزايدة حصة الفر 
متوينات رمضان التقليدية اليت اعتاد عليها شعبنا يف كل رمضان ، وذلك وقوفا  من قيادة احلزب والثورة مع أبناء الشعب يف 

عشر عاما  ، ويف ذلك يقول حضرة سيدان  التصدي جلرمية احلصار الظامل الكفري الذي فرض على شعب العراق طيلة ثالثة
رسول هللا ، صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم )) إذا أحب هللا عبدا  استعمله للخري (( ، وما نسينا حضور القائد الشهيد 

دينا أن نشاهده يف ساحات اجلهاد وخصوصا  يف حربنا الدفاعية أمام إيران يف أايم رمضانيات كرميات ، وقد كان مألوفا  جدا  ل
يتناول الفطور مع جنده ومع أبناء شعبه يف صورة يشتاق هلا كل مسلم وعريب ، وقد كان حلضور القائد الشهيد بني عوائل 
شهداء قادسية صدام اجمليدة وأم املعارك اخلالدة يف أايم رمضان وتكرميه لعوائل األكرم منا مجيعا  عرفاان  منه لعطاء أبنائهم 

 م يف التضحية والفداء من أجل عراقنا الغايل العظيم . وذويهم وتقدمه
واليوم إذ مير على عراقنا رمضان إثر رمضان يف ظل احتالل سافر وحكومته العميلة ، فإننا نتناول لقيمات إفطاران ممزوجة 

در فيها يوما  قيم بدمع مسكوب لعربات الشوق إىل قائدان الشهيد ، ونستذكره جماهدا  يف عموم تفاصيل حياته اليت ما غا
ومعاين الرجولة واجلهاد ، ونسأل موالان وقت إفطاران أن أن جيعل مقامه يف عليني على منرب من نور أمام عرشه القدسي ، وأن 

 يفك قيد أسراان املناضلني اجملاهدين ، وأن ينصر قائدان اجملاهد احلبيب ، عّزة إبراهيم ، حفظه هللا ورعاه . 
العراق على دحر الغزاة بقوة هللا وحوله ، وأن تصاحب لقمة اإلفطار نداء هللا أكرب ، حي على  رمضان وقد أقسم رجال

اجلهاد ، يف شهر اجلهاد ، هللا أكرب ، حي على خري العمل ، وال عمل اليوم أفضل من اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل لتحرير أرض 
 العراق املسلم العريب والشهادة من أجل نصرة دين هللا . 

رمضان قد ابركه هللا تعاىل من القدم ، إذ جعله شهرا  أنزل فيه القرءان ، وجعل فيه ليلة هي خري من  ألف شهر ، وقد ابركه 
سيدان رسول هللا صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم يف حمبته له واجتهاده وجهاده فيه ، فكان شهرا  للجهاد والفتوحات 

 اإلسالمية العظيمة . 
م يباركه قائدان اجملاهد اهلمام ، عّزة إبراهيم ، يف صموده وقد جعل اجلهاد فيه ممتدا  ومتصال  ابإلرث اجلهادي ألجداده ، واليو 

املصطفى ، صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم ، وحضرات أئمتنا علي ، كرم هللا وجهه ، واحلسني ، عليه السالم ، ويباركه 
 ووقفتهم احلق وهم يستذكرون مالحم صالح الدين األيويب يف وقفته بوجه أعداء هللا ومتزيق راايهتم .  رفاقنا اجملاهدين بثباهتم

ونسأل هللا تعاىل أن يتقبل منا الدعاء ومين علينا ابإلجابة ، وجيعل الربكة يف دعواتنا ، يف شهر اخلري والربكات ، وحنن نقول } 
نا وال حَتمل علينا إصرا  كما مَحلتُه على الَّذين من قبلنا ، ربَّنا وال حُتَملنا ما ال طاقَة لنا ربّنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان ، ربّ 

 به ، واعُف عنا واغفر لنا وارمحنا ، أنت موالان فانصران على القوم الكافريَن { ، اللهم آمني .    
 

 

ا بعد رحيله نراه اليوم يف مضايف اليوم ويف عام والدة صدام وبعد سنوات القهر واخلراب الذي حل بن
األهوار يف جنوب العراق يردد وبسمة احلاضر دائما  تعلو قسمات وجهه ) حيا هللا الرجال ( ، وميسك 
أبايدي شباب أربيل وهو يشاركهم دبكة نوروز وسيجاره يف فمه وألف قصة تنداح من وجهه املشرق ، 

جوز بكت ومتنت فأكرمها هللا إبرسال صدام ليليب ويدخل يف أزقة الكرخ حيث نشأ وصعد ابحثا  عن ع
نداءها ، وبني هذا وذاك نرى صدام يضمد جراح أطفال املوصل ويغطي رأس بنت األنبار وميسك بيد 
شيخ سامراء ملساعدته على النهوض ، كل ذلك والعامل كله مبهور وهو يشاهد صدام العائد من كواكب 

دأ به ، والوجوه اليت ضحكت لالحتالل تتساقط مفضوحة برذائلها اآلخرة ملعاونة رفاقه على إكمال ما ب
 وهي هترب ابجتاه الشرق .

صدام عاد ونراه يف تظاهرات أبناء اجلنوب يف إصرار شباهبا اهلاتفني : ) عاش العراق ... عاش العائد 
سام عندما دخل صدام ( ، ويتجول يف شارع املتنيب ومعه الشهيد طارق عزيز ابحثا  عن كتب أخفاها العم 

العراق حتت عباءة نسجها أبو لؤلؤة اجملوسي خبيوط فارسية ، فعم ظالم مل حيل بنا إال عندما يدخل بيتنا 
الغرابء من شرق العامل وغربه ، ولكن مع صدام العائد من عوامل اخلري األبدي آالف الشباب الذين ولدوا 

 ب مرة أخرى ، ابق معنا ( .بعد رحيله يتمسكون بذراعه صارخني ) عمو صدام ال تذه
وعدانكم وأوفينا ابلوعد ، كنا أنفارا  بعد دخول اجملوس بغداد على ظهور بغال فارسية ولكننا اآلن ماليني 
هتتف املوت للمجوسي األول ، وقلنا صدام سيعود وها هو قد عاد ، وها هو العراق حيتفي بعودة فارس 

قيط ، بل أن صدام يقتحم مبان اخلوف يف نيويورك متحداي  ال ميوت بوالدته كل يوم يف غزة وصنعاء وشن
يف هنج لن يزول إال بزوال وساخات العم سام وشقيقه جد حسن نصرهللا أبو لؤلؤة اجملوسي اليت تركوها 

 يف مدننا احلاملة بعودة ابنها صدام .
 عاد صدام ، وهو اآلن بيننا ، يرتشف الشاي العراقي وينصت ألغاين البشرى .

العراقيون ، عندما تكون لديكم طليعة تبدأ قليلة ابلتحدي والوعد احلق وتغذ السري غري آهبة ابملوت  أيها
والرصاص اهلاطل عليها من عيون ليس فيها إال األحقاد فثقوا أن املاليني ستلتحق هبا ، وها أنكم ترون 

أال يؤكد ذلك أن غدكم قد املاليني حتيط ابلطليعة يف كل مدن العراق وتصبح جيشها الذي ال يقهر ، 
لكم صهيل فرسه ؟ . عاد صدام  وصل ، وأن صدامكم هنض من املوت ممتطيا  جواده األبيض ورسائله

ليحتفل معكم بعيد ميالده امليمون ، فحيوا صدام وارفعوا بيارقه فوق أسوار بيوتكم اليت دكتها مدافع أبو 
 لؤؤوة اجملوسي .

 
 
 

 أمل نعدكم بعودة صدام ؟

 يق اجملاهدالرف
 صالح املختار

  خر ،منوذج فريد هو اآل ةميف حياة البعث واترخيه النضايل واتريخ األ
 هو الرفيق القائد صدام حسني ، وفرادة منوذج هذا القائد لسنا نقر

  ا العامل ،ـــــر هبـــويق ر هبا العرب مجيعا  ــبل يق هبا حنن البعثيني وحدان ، 
 د ـــــــعداء كلهم يعرتف بفرادة القائأدقاء و ـــــصأ ني ،ــــوحمكوم ا  ـــحكام

   ةــــــه اخلاصــــــرتاف بطريقتــــذا االعــــــــر عن هــــــــــني ويعبــــــــدام حســـــص
  هـــقدامإوشجاعته و  يف سرية حياته ني فريد فعال  ـــدام حســـن صأل...

 . وعزمه وتصميمه وقدراته ومواهبه

 ف / اليمنعبده سي
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  سياسية
 ذا الشهر :حدث يف مثل ه

: ذكرى ثورة مايس ) ثورة رشيد عايل اجليالين ( ضد  1941/  05/  02
اهليمنة الربطانية على العراق من خالل احلكومة املوالية لربيطانيا آنذاك ، وقد 

 جو العقيدصالح الدين الصباغ و مت تنفيذ حكم االعدام حبق كل من : العقيد 
واملدين ، كامل شبيب   الركن العقيدفهمي سعيد و  الركن العقيدحممود سلمان و 

 .  وزج ابلثوار الباقني يف السجون، الوحيد بينهم حممد يونس السبعاوي 
 

 . يف ابكستان " أسامة بن الدن" لقوات اخلاصة األمريكية تغتال ا:  2011/  05/  02
 

 - : انتحار الفنانة العاملية داليدا يف فرنسا 1987/  05/  03
ساحموين احلياة مل  ، بعد أن تركت رسالة " عة زائدة من األقراص املهدئةانتحرت داليدا جبر 

"  Cimetiere de Montmartreودفنت يف مقابر املشاهري "،  " تعد حتتمل
 .  بباريس

حد أكثر األعمال املنحوته متيزا  يف مقابر أصنع متثال هلا على القرب ابحلجم الطبيعي ويعترب 
 . املشاهري

 
 - : وفاة املوسيقار حممد عبدالوهاب وتشييعه يف جنازة عسكرية 1991/  05/  04

توىف عبد الوهاب على إثر جلطة كربى وجسيمة ابملخ نتيجة سقوطه احلاد على أرضية منزله 
مايو بشكٍل عسكري بناء   5بعد إنزالقه املفاجئ من سجاد األرضية وُشيعت جنازته يف يوم 

 . مباركسبق حممد حسين على قرار الرئيس األ
 

 - : وفاة اإلمرباطور الفرنسي انبليون بوانبرت يف منفاه 1821/  05/  05
، وقد شّن  1815و 1804حكم فرنسا بني عامي ،  وفاة إمرباطور فرنسا انبليون بوانبرت

فتم  1815احلروب العديدة يف أورواب إىل أن ُهزم يف معركة واترلو الشهرية مع إجنلرتا عام 
 . جزيرة سانت هيالنة نفيه إثر ذلك إىل

 
 U-20: األملان يغرقون الغواصة الربيطانية  : احلرب العاملية األوىل 1915/  05/  07

 . أمريكيا   28راكب من بينهم  1201يف احمليط األطلسي ومقتل 
 

يوما  احتجاجا  على  21املهامتا غاندي يبدأ إضرااب  عن الطعام مدته  : 1933/  05/  08
 . طاين للهنداالحتالل الربي

 
 . : القوات الفرنسية ترتكب جمزرة سطيف وقاملة يف اجلزائر 1945/  05/  08

 
 . : تنصيب نيلسون مانديال كأول رئيس أسود جلنوب أفريقيا 1994/  05/  10

 
 اإليطالية . البندقية مدينة : انبليون بوانبرت يستويل على 1797/  05/  12

 
 . احلماية الفرنسية : وضع تونس حتت 1881/  05/  12

 
 . " فرانك سيناترا : وفاة املمثل واملغين العاملي " 1998/  05/  14
 

 . : السلطة الفلسطينية تتسلم السيطرة األمنية على أرحيا 2005/  05/  16
 

 . : تعيني حممد علي واليا  على مصر 1805/  05/  17
 

 . نيا حتتل بلجيكاأملا ، احلرب العاملية الثانيةيف :  1940/  05/  17
 

 . : بداية "حرب السبع سنوات" إبعالن بريطانيا احلرب على فرنسا 1756/  05/  18
 

 . " شنقا  يف دمشق إيلي كوهني : إعدام اجلاسوس اإلسرائيلي " 1965/  05/  18
 
 
 
 

 بوتسن وسي والنمساوي يف معركة "ر بليون يهزم اجليش الان:  1813/  05/  19
" . 

 
 . : مصطفى كمال أاتتورك يبدأ حرب االستقالل الرتكية 1919/  05/  19
 

 : مصر تعلن إغالق قناة السويس أمام سفن التجارة اإلسرائيلية 1950/  05/  19
. 

 
 . استقالل كواب عن الوالايت املتحدة األمريكية : 1902/  05/  20

 
اغتيال رئيس الوزراء اهلندي األسبق راجيف غاندي يف تفجري :  1991/  05/  21

 . انتحاري ابلقرب من مدراس
 

 - : إعالن الوحدة اليمنية 1990/  05/  22
ية بدولة واحدة إعالن احتاد اجلمهورية العربية اليمنية ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعب

 ". اجلمهورية اليمنية " حتت اسم
 

 . : مصر تغلق مضيق تريان وتعيق املالحة يف ميناء إيالت 1967/  05/  23
 

 : حترير مدينة " بيت حانون " الفلسطينية . 1948/  05/  24
 

 . : القوات الفرنسية حتتل جنوب املغرب 1909/  05 /25
 

 . عصبة األمم : إنضمام مصر إىل 1937/  05/  26
 

: سقوط القسطنطينية بيد العثمانيني وانتهاء اإلمرباطورية  1453/  05/  29
 . البيزنطية

 
 . : اجلنرال شارل ديغول يتوىل رائسة احلكومة الفرنسية 1958/  05/  29
 

 . : انطالق محلة كارلوس اخلامس من برشلونة الحتالل تونس 1535/  05/  31
 
 
 
 
 
 
 
 

 رشيد عايل الَكيالين

 العقيد الركن حممد فهمي سعيد

 انالعقيد قوة جوية حممود سلم

 حممد يونس السبعاوي

 العقيد الركن
 كامل شبيب

، كانت تصحيحية وما كانت حتمل طابعا   1941ثورة مايس 
انقالبيا  ، لقد كانت الثورة ضد احنراف احلكومة امللكية آنذاك 
يف والئها لربيطانيا ، وقد رفض قادة الثورة تسلم أي من 

نواب ، وقد املناصب الوزارية ما مل يُعرض ذلك على جملس ال
أدت هذه الثورة إىل التدخل العسكري الربيطاين املباشر يف 

 قادهتا . قمع الثورة واغتيال 
 

 العقيد صالح الدين الصباغ
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 اجلزائر                             إعرف وطنك                                                                                                                     
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 ) رئة األّمة (

 إىل غرب الوطن العريب وتطل على البحر املتوسط من الشمال  تقع اجلزائر
 عاصمتها : اجلزائر

 اللغة الرمسية : العربية
 نسمة 42,100,000 سكاهنا :

 العملة : الدينار اجلزائري
 1962يوليو  5االستقالل : 

 رموزها : الشيخ عبد القادر اجلزائري
 القائد العريب أمحد بن بلال

 2012أبريل  11يف  بلالتويف القائد أمحد بن 
 

 النشيد الوطين اجلزائري
 

 شعر : مفدي زكراي
 موسيقى : املوسيقار املصري حممد فوزي

 
 والـدماء الـزاكيات الطـــاهرات     قـــسما ابلنازالت الـماحقات
 يف الـجبال الشاخمات الشاهقات     والبــنود الالمعات الـخافقات
 وعقدان العزم أن تـحيا اجلـزائر     حنن ثــرنـا فحــياة أو مـمات

 
 فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا

 
 وإىل استقاللنا ابلـحرب قـــمنا    حنن جند يف سبيل الـحق ثران

 افاتــخذان رنة البـارود وزنـــــ     لـم يكن يصغى لنا لـما نطــقنا
 وعقدان العزم أن تـحيا اجلزائر     وعزفنا نغمة الرشاش لــــحنا

 
 فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا

 
 وطويناه كــما يطوى الكـــتاب    اي فرنسا قد مضى وقت العتاب

 فاستعدي وخذي منــا اجلواب     اي فرنسا إن ذا يوم الـحــساب
 أن تـحيا اجلزائر وعقدان العزم    إن يف ثــورتنا فصل الـخطاب

 
 فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا

 
 وعلى أشـالئنا نصنع جمــــدا     حنن من أبطالنا ندفع جنــــــدا
 وعلى هامــاتنا نرفع بنــــــدا     وعلى أرواحنا نصعد خـــــلدا
 وعقدان العزم أن تـحيا اجلزائر    جبهة التـحرير أعطيناك عـهدا

 
 .. فاشهدوا فاشهدوا .. فاشهدوا

 
 اسـمعوها واستجــيبوا للنــــدا     صرخة األوطان من ساح الفدا

 واقرأوهــا لبين الـجـيل غــــدا      واكـــتبوها بـــدماء الــشهــداء
 وعقدان العزم أن تـحيا اجلزائر        قد مددان لـك اي مـــجد يــــدا

 
 فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا

 

 الثورة اجلزائرية 
، وهي ثورة اندلعت  تعرف الثورة اجلزائرية ابسم ثورة املليون شهيد أيضا  

م ضد 1954بقيادة جبهة التحرير الوطين اجلزائرية يف األول من نوفرب لعام 
، استشهد  ، وقد دامت طيلة سبع سنوات ونصف االستعمار الفرنسي
، واستمرت إىل أن جنحت  ون ونصف مليون جزائريخالهلا أكثر من ملي

وحّققت أهدافها حبصول اجلزائر على استقالهلا يف اخلامس من شهر يوليو 
 . م1962لعام 

 
 

 قادة الثورة اجلزائرية
 ، كرمي بلقاسم ،  العريب بن املهيدي ، رابح بيطاط ، ديدوش مراد 

 ومصطفى بن بوالعيد، حممد بوضياف 

يف  عبد القادر اجلزائري ل املناضل األمريشكَّ 
أول قوٍة منظمٍة ملقارعة اجليوش  1832عام 

، واستمرت مقاومته مدة مخسة عشر  الفرنسية
 . عاما  

 القائد أمحد بن بلال
 أول رئيس للجمهورية اجلزائرية

 بعد حتريرها واستقالهلا
 1962يف 

 تيمقاد
هي عبارةٌ عن مدينٍة أثرية ابلكامل توجُد يف اجلمهورية اجلزائرية ، وتُعرف ابللغة الفرنسية ابسم واملشتق 

والذي حصلت منه على امسها العريب تيمقاد ، مّت أتسيسها ،  Thamugadi من االسم الالتيين
يف عهِد اإلمرباطوريّة الرومانّية ، وتُعترب املدينة األثريّة الوحيدة اليت ما زالت صامدة  منذ العهد الرومايّن 

اصرة يف قارِة أفريقيا ، وتتميّـُز أبهّنا ظّلت على حاهلا حىت هذا الوقت ، فلم تصلها أي عمارٍة سكنيٍة مع
م قّررت منّظمة الرتاث العاملي اليونيسكو 1982، لذلك تعترب مدينة  قائمة  بشكٍل كامٍل ، ويف عام 

 ة .اعتبارها واحدة  من املُدِن الرُتاثية العاملي

 كم  500ومتتد لنحو  اجلزائر،  يف جنوب شرق الصحراء الكربى يف سلسلة جبال  هي طاسيلي ...
ابالضافة إىل العديد من التكوينات الصخرية  قوس صخري طبيعي،   300النحر يف املنطقة تسبب يف تكوين حنو  احلجر الرملي،   السلسلة تتكون يف معظمها من

 . البديعة األخرى
م عن سطح البحر عرضها 1000وهي هضبة قاحلة حصوية ترتفع أبكثر من  اجلزائرية الليبية ، هي سلسلة جبلية تقع علي احلدود اتسيلي نعاجر أو طاسيلي انّجر

م على كل مساحتها ترتفع 2,158 ـترتفع ب " أدرار أفاو " كم مربع ، أعلى قمة جبلية وهي  12000كم مشكلتا مساحة تقدر ب  800كم و طوهلا   60إىل  50ن م
 . من على الرمال قمم صخرية متآكلة جدا  وكأهنا أطالل مدن قدمية مهجورة كل هذا بفعل قوة الرايح فقط
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 الصحة واحلياة 

 نباتية عالجات 
الكافور : يعترب مادة مطّهرة ، زيت الكافور يستخدم كعالج أساسي لنزالت الربد والتهاب الشعب اهلوائية والسعال  (1

ويستخدم الكافور يف صناعة عدد من مواد التجميل ومستحضرات تطبيب حروق الشمس ، الديكي واحلمّيات عموما  
 .وغسول الفم وأنواع من الصوابني ومنظفات البشرة 

اخلوخ : حيمي اجلهاز اهلضمي من املشاكل السرطانية ، واخلوخ اجملفف فّعال كمسهل الحتوائه على السكرايت املركزة  (2
 ، وهو مانع للتأكسد ، وهو حيمي اجلسم من اخلالاي اجلذرية .

جيد ، مسهل  التني : عالج ألمراض القلب والشرايني ، فقر الدم ،  اجللطة والتخثر ، ينظم عملية اهلضم ، معّرق (3
 ومدرر ، مضاد اللتهاابت احللق والبلعوم واجللد ، وعالج ألمراض الكلى ، ويستعمل مغلي ورقه يف عالج السعال .

البلح : من أغىن مصادر األلياف ، وهو مانع لإلمساك ، ومانع ألمراض سرطان األمعاء والسكتة القلبية ، ومينع  (4
نشط األعصاب واجلسم بشكل عام ، ومقو جنسي ، ومغذ ، ومقو تشكل احلصى يف املرارة ، يقوي العضالت وي

 للكبد ، وطارد للديدان .

 



8 :  صفحة      
 

 www.fursanalbaath.com                                             Page 8 of 20                                2018مايس / مايو   4 العدد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرية مناضل                 سياسية                                                                                                                        

 القائد الشهيد
  اجمليدصدام حسني

 أبو عدي

  اجمليد حسني صدام ، الشهيد القائد ولد
 يف 1937 عام الدين  صالح حمافظة إىل التابع العوجه قضاء يف 

 . نيسان 28
 . الكرخ / بغداد يف والثانوية تكريت يف االبتدائية دراسته أكمل 

   . 1957 عام يف االشرتاكي العريب البعث حلزب انتمى
 . فيها القانون ودرس 1962 معا القاهرة إىل سافر

 شباط 8 ثورة يف برفاقه ليلتحق القاهرة يف دراسته عن انقطع 
 . 1963 عام اجمليدة

 

 ا  يف قيادة قطر العراق .انتخب عضو  1963يف عام 
متوز اجمليدة ، وكان على الداببة األوىل اليت دخلت القصر  30 - 17شارك يف ثورة  

 اجلمهوري .
عمل مبنصب انئب رئيس جملس قيادة الثورة ومبسؤولية انئب أمني سر قيادة قطر العراق  

 حلزب البعث العريب االشرتاكي .
 . 1972حزيران  1قق النصر يف صدورقرار التأميم يف قاد معركة التأميم اخلالدة والذي حت 
 متوز . 16يف  1979استلم املوقع األول يف احلزب والدولة يف عام  
سنوات انتصر  8قاد العراق يف معركته الدفاعية ضد األطماع الفارسية يف حرب دامت  

 العراق فيها ومسيت " معركة قادسية صدام اجمليدة " .
يين الذي قادته أمريكا ، وحقق نصرا  كبريا  فيها ، ومسيت " معركة أم تصدى للغزو الثالث 

 املعارك اخلالدة " .
البطلة  قاد العراق يف التصدي للغزو األمريكي يف معركة " احلواسم " ، وقاد املقاومة العراقية 

 . 2003بعد احتالل العراق يف 
 . 2006/  12/  30استشهد يف  

 

له العديد من الكتب واملؤلفات السياسية ، واليت كانت تُعىن ابجلوانب التنظيمية والتعبوية 
 والرسائل املوجهة جلماهري األّمة واإلنسانية مجعاء ، ومنها :

  الدين والرتاث .نظرة يف .1
 معكرة املصري الواحد . .2
 نظرتنا خاصة يف االشرتاكية . .3
 خندق واحد أم خندقان . .4
 نكسب الشباب لنضمن املستقبل. .5

تزوج من ابنة خاله ، السيدة ساجدة خري هللا طلفاح ، وله من 
) عدي وقصي ( وله من البنات ثالث  يناألوالد إثنني ، ومها الشهد

 (  وران، وهن ) رغد وحال 
لديه وحفيده مصطفى يف مدينة املوصل بعد قتال عنيف استشهد و 

، وقد  2003متوز  25ضد القوات األمريكية الغازية يف أتريخ 
استمرت املعركة أكثر من ست ساعات تكبدت فيها القوات 

 األمريكية يف حدود األربعمائة قتيل وعدد كبري من اجلرحى .
متنيت أن يكون  وعندما أخرب بنبأ استشهادهم ، محد هللا ، وقال :

يل عددا  أكثر من األوالد فيكونوا شهداء يف سبيل هللا دفاعا  عن 
 األّمة وعن العراق العظيم .

حرص القائد الشهيد على ختصيص وقت حمدد يف يومه الستقبال املواطنني والتعرف على 
مث أمر رائسة اجلمهورية مشاكلهم وتذليلها ، وكذلك خط هاتفي مفتوح التصاالت املواطنني ، 

بفتح عدد من املكاتب داخل القصر اجلمهوري الستقبال شكاوى املواطنني والعمل على 
حل مشاكلهم ومعضالت احلياة لديهم ، وأمر أن يقوم كل وزير ورئيس مؤسسة جبعل يوم 
واحد يف األسبوع الستقبال املواطنني وحل مشاكلهم ، ويف ذات الوقت قام الرفيق الشهيد 
، عدي صدام حسني ، رئيس اللجنة األوملبية العراقية بفتح مكاتب عديدة لشكاوى املواطنني 

 يف بغداد وعدد من احملافظات .

 نواطري الشعب 
يف عهده ، وبسبب تفشي حاالت سرقة الدور والسيارات ، فقد 
وجه القائد الشهيد تنظيمات حزب البعث العريب االشرتاكي 

طنني ، فكانت جترية " نواطري بواجب أتمني حياة وممتلكات املوا
الشعب " واليت استمرت حنو الستة أشهر ، تفرغت خالهلا 
وابلتعاون مع التنظيم احلزيب أجهزة وزارة الداخلية من مالحقات 
العصاابت وإلقاء القبض عليها حىت عاد األمن واألمان إىل تفاصيل 

 حياة املواطنني يف عموم العراق .

 املسؤولية من موقع أدىن
أمر القائد الشهيد بتعميم جتربة ممارسة املسؤولية 
من موقع أدين ، حيث ميارس املسؤول مهام 
درجة أدىن على املستوى الوظيفي واحلزيب وملدة 

 شهر واحد .
وقد قام الرفيق القائد الشهيد ببمارسة مهام 

األنبار وأمني سر شعبة املأمون ، وذلك ،  حمافظ
ليتعرف املسؤول عن قرب حباجات ومتطلبات 

وم القائد الشهيد يكاد ال مير يوم إال ويق العيش الكرمي للمواطنني .
بزايرة املواطنني يف بيوهتم وحمالت عملهم 
، ويف املصانع واملزارع ، وعرف 
العراقييون أن املكان الذي كان يزوره 
يتحول إىل عيد وأفراح للمواطنني هناك 
، حيث ال يُغادرهم إال وقد عوجلت مجيع 
مشاكلهم ، والشعب العراقي يذكر جتربة 

ة من بني انتخاب رئيس مصلحة اخلياط
املوظفني والعمال ، حيث مت انتخاب 
أحد العمال الذي أثبت كفاءة عالية يف 
مهمته وحتسني ورفع االنتاج ، وكذلك 
جتربة لقائه بوكالء توزيع منتجات األلبان 

 و" األخ طالل " 

 القائد الشهيد يف جبهات القتال

د إيران الفارسية اجملوسية واليت استمرت مثان سنوات قاد الرفيق القائد الشهيد معركة العراق الدفاعية ض 1980يف 
حقق فيها اجليش العراقي انتصارا  كبريا  وأفشل خمططات ماليل إيران يف التوسع وتنفيذ مشروع تصدير " الثورة " املزعومة 

 " . ، وكان القائد الشهيد دائم احلضور يف جبهات القتال ، وقد مسيت هذه احلرب بـ" قادسية صدام اجمليدة
وكان يشرف بشكل مباشر على العمليات العسكرية صحبة رفاقه قادة الفيالق والفرق واأللوية ، وكان حضوره مقوم 

 يف تصعيد مهة وعزمية املقاتل العراقي .

 من أقوال القائد الشهيد :
 من ال ينضح عرقا  يف بناء وطنه ، لن ينزف دما  يف الدفاع عنه . •
 نكسب الشباب لنضمن املستقبل . •
 مل ينتمي .كل مواطن شريف ، هو بعثي وإن  •
 حنن أقوايء بال غرور ، ومتواضعون بال ضعف . •
 حنن لسنا حيادين ، حنن مع اإلميان . •
 اإلنسان هو قيمة عليا ، والوطن هو القيمة العليا . •
 تبا  للمستحيل وعاش اجملاهدون . •
 عاشت فلسطني حّرة عربية من النهر إىل البحر . •
 .ين أمام الصهاينةما يهمين هو أن تبقى األمة رافعة رأسها ال تنح •
 .إذا خانتك قيم املبادئ فحاول أال ختونك قيم الرجولة •
 نعمل ابملمكن وال ننسى الطموح . •
، عليك أن تبصر  ذا مل تقصد الذهاب يف الصراع إىل كامل املدىإ •

، عندما يكون قصدك أن تتفادى  خصمك بعواقب األمور
 .الصراع معه

 على حقيقته كمعتد، فاظهره  ذا ما قررت أن تصطرع مع عدوكإ •
 .، والضربة احلامسة لك ، ولتكن الضربة الكبرية منك

..  فعى قبل أن تبيت النية والقدرة على قطع رأسهاال تستفز األ •
 ولن يفيدك القول أنك مل تبتدئ إن هي فاجأتك ابهلجوم عليك

 .، وتوكل على هللا عد لكل حال ما يستوجبأ، و 
 .عرق التدريب يقلل من دماء املعركة  •
 ال تقرِّب إليك من يظن أنك حتتقره . •
•  
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                                                                                                                                            رايضة وشباب 
 كتاابت

 2018املنتخب الروسي املتأهل لكأس العامل 
عشر مرات يف اترخيها ، و جدير ابلذكر  FIFA شاركت روسيا يف بطولة كأس العامل

، و حقق املنتخب  ان سبع مرات منها كان املنتخب الروسي ميثل وقتها االحتاد السوفييت
م واليت أقيمت يف 1966فضل نتائجه يف الفيفا يف بطولة عام أروسي لكرة القدم ال
 . جنلرتاإ

ووصل م 1958كانت ابلسويد عام   أول مشاركات املنتخب الروسي يف كأس العامل 
، و حصل على املركز  ، وخسر أمام منتخب السويد الفريق إىل ربع النهائي يف البطولة

 . السادس وقتها
م واليت 2014رة شارك فيها املنتخب الروسي يف البطولة املاضية عام وكانت آخر م

 من البطولة وحقق أسوأ نتائجه على االطالق ، وخرج الفريق مبكرا   أقيمت يف الربازيل
 . ، حيث خرج يف املركز الرابع والعشرين

مل كأس العا ن ينتظر عشاق كرة القدم حول العامل بدء مبارايتو على بعد شهرين من اآل
، وتقام يف الفرتة بني منتصف  اليت تستضيفها روسيا للمرة األوىل يف اترخيهاو   2018

، وذلك بعد أن جنح االحتاد الروسي يف الفوز بتنظيم  يونيو إىل منتصف يوليو هذا العام
، وستقام مباراة االفتتاح بني املنتخب  البطولة اليت تقام ألول مرة يف أورواب الشرقية

 . نتخب السعودي لكرة القدمالروسي وامل
 
 

 برشلونةاندي شعار 
، ومن  1899قد أسس يف عام  اندي برشلونه اإلسباين كان

له وقتها مت تغيري شعار النادي أكثر من مرة إىل أن استقر على شك
 .  ، وفيما يلي توضيحا لشكل الشعارات2002احلايل يف عام 
 : شكل الشعار

كان الشكل األول للشعار عبارة عن اتج يعلوه خفاش حماط  .1
بفرع من الشجر، ومت استخدام هذا الشعار منذ بداية إنشاء 

 .  1910وحىت عام  1899النادي يف عام 
،  1910أطلقت مسابقة بني أعضاء اندي برشلونة يف عام  .2

وكانت هتدف إىل تصميم شعار جديد وحقق الفوز فيها العب 
 رائعا   تشكيليا   حيث كان فناان   ،”  كارليس كما ماال   “الفريق 

 . مت االستقرار على شكل الشعار أيضا  ، 
 هناك تغيريات طفيفة رمبا ال تذكر طرأت على شكل الشعار .3

 . تالوين، ولكنه ظل لسنوات الشعار الذي يرتديه الفريق الك
 متاما   ، وكان شكله خمتلفا   مم شعار جديد لربشلونة اإلسباينصُ  .4

 ةمم على شكل وعاء حيوي بداخله على األربعحيث صُ ، 
، وعلى جانبه خطوط طولية  ” صليب سانت جورج “العلويني 

 صفراء ومحراء مأخوذة من الشعار الرمسي ملدينة الكتالون
يف  " ” FCB  يتظهر األحرف األوىل من اسم الناد ،

، ويف أسفله رسم لكرة القدم وألوان برشلونة  منتصف الشعار
هناك بعض الضغوطات السياسية اليت مت ممارستها على  ، و

، ليتم تغري رمز  أخرب اإلدارة على تغيري الشعار ، مما الفريق
لتستخدم  ،  CFB ” "  ابحلروف"   ” FCB  النادي من
، كما مت إزالة خطني من  لونيةسبانية بدل من الكتاالنسخة اإل

األربعة خطوط املوجودة يف الشعار وكان ذلك يف عام 
1941  . 

إىل وضعه السابق وهيئته األوىل يف عام  عاد شكل الشعار  .5
 . ليصبح الشعار الرمسي للنادي حىت هذا الوقت ،  2002

مدينة  “ ، ابملدينة  جيمع شعار برشلونة بني االرتباط الوثيق .6
البلد اليت شهدت بداايته وانطالقه والبعد الرايضي ”  الكتالون

 . للنادي

 

 شعار اندي رايل مدريد
 منذ بداية  رايل مدريد هناك ستة شعارات استخدمها الفريق اإلسباين

 .  نشأته وحىت اآلن
، حيث ميتد اترخيه ألكثر من  1902كان النادي قد مت أتسيسه يف عام 

ي للعديد من التغيريات ، خضع شعار الناد عاما خالل تلك الفرتة 116
 .  والتعديالت

 .  كان الشعاراألبرز بينهم هو شعار التاج امللكي -
، وكان أزرق  الشعار األول للنادي يتكون من اختصار السم النادي -

 .  1902وكان ذلك يف عام  " ،  Mcb"  داكن واالختصار هو
ح ويصب ، يتغري شكل االختصار 1908مت تغيري الشعار السابق يف عام  -

 . بدائرة ليصبح لقب النادي منذ وقتها وحىت األن حماطا  
"  عندما قام امللك اإلسباين  1920وضع الشعار األبرز يف عام  -

 امللكي “مبعىن ”  رايل “مبنح النادي لقب  ،"  ألفونسو الثالث عشر
 .  عندما وضع التاج على قميصه وزاده شرفا   ،” 

 .  ا وحىت األنأصبح اسم النادي رايل مدريد منذ وقته -
مبنع مجيع الرموز امللكية اإلسبانية  1931مت أخذه يف عام  هناك قرارا   -

ليعود لوضعه السابق شعار  زال التاج من شعار النادي وامسه أيضا  إل
 . خلفي

ويلون ابللون  مت إلغاء القرار بعد مرور عشر سنوات ليعود اتج امللك ، -
  . امسه كامال  ذهيب يف بعض املناطق كما استعاد الفريق 

حيث مت إضافة ظالل  2001 أجري آخر تغيري على الشعار يف عام ، -
 . ملونة ابألزرق الداكن على كل اجلوانب احلدودية الشعار

 

من اللقطات الغريبة يف عامل كرة القدم تلك اليت سجل مارادوان هدفا  بيده يف مرمى 
ليزي ومل ُيالحظ ذلك حكم املباراة ، وكان ذلك يف بطولة كأس العامل جناملنتخب اال

 ، حيث مُسي هبدف القرن ، وقد أصبح هذا اهلدف األشهر عامليا  . 1986

 هدف قاتل تسبب يف مقتل صاحبه
بدل  اهمن أكثر األحداث صدمة يف كرة القدم عندما يسدد أحد الالعبني هدف يف مرم

يف املباراة النهائية بني الوالايت  1994من مرمي اخلصم ، كما حدث يف موندايل 
يف شباك الفريق  يب هدفا  املتحدة وبني املنتخب الكولوميب ، حيث سدد املدافع الكولوم

وكان هذا احلدث صدمة للجميع ، مل ، من التسديد يف مرمى اخلصم  الكولوميب بدال  
يوم من املباراة مت قتل املدافع على يد جمهولون  12يتوقف األمر على هذا فقط بل بعد 

 .  عليه رصاصة 12إبطالق 

 ابجملموعات 2018قرعة كاس العامل روسيا نتيجة 
  : روسيا ، السعودية ، مصر ، أوروغواي .يف اجملموعة األوىل 
 . املغرب، إيران ، إسبانيا ، الربتغال  : يف اجملموعة الثانية 
 . أسرتاليا، الدمنارك ، بريو ، فرنسا  : يف اجملموعة الثالثة 
 . نيجرياي، آيسلندا ، تيا كروا،   األرجنتني  :يف اجملموعة الرابعة 

 . صربيا، كوستاريكا   ،سويسرا ، الربازيل  :يف اجملموعة اخلامسة 
 . كوراي اجلنوبية،  السويد ، املكسيك ، أملانيا  :يف اجملموعة السادسة 

 . بنما ،تونس  ،إجنلرتا ، بلجيكا  :يف اجملموعة السابعة سوف 
 . الياابن ،السنغال  ،كولومبيا ،   بولندا  :يف اجملموعة الثامنة 
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إن " مقتدى الصدر " هو أول من دشن اجملازر الطائفية اجلماعية يف 
بغداد وغريها إبابدة آالف العراقيني غدرا  ، وهتجري مئات اآلالف 

ة تفجري املخابرات اإليرانية ملرقد من بيوهتم ودايرهم بعد حادث
، فهو طائفي خصوصا  وأن طائفيته  2006األمامني يف سامراء عام 

 . تزداد خطورة نتيجة سذاجته وأميته

  هذا املعتوه                                                                                                                                          سياسية
فهو جمرد إمعة  إيران هي اليت حتدد قعدات وقيام وتنحنح اجملرم " مقتدى " ،

لكي وحيدر العبادي نوري املا إيرانية ولكنها مكلفة بدور خمتلف عن دور اجملرمني
ألهنا تريد اإلحاطة بكل من حيسب عليها ومنع قفزهم خارج نطاقها ولذلك توزع 
األدوار بينهم إلبقاء اجلميع حتت إمرهتا ومهما ارتكبت من جرائم حبق شعب 

 ...العرق واألمة العربية ، فمقتدى ميثل دور من لديه اعرتاضات كي جيمع

ما يقوم به مقتدى اآلن هو حماولة خداع أنظمة عربية ابإلضافة 
للعراقيني ابلتظاهر أبنه عرويب ويرغب يف التقرب من األنظمة العربية 
ولكنه يف الواقع يقوم بتنفيذ أوامر إيرانية ابحلصول على دعم مادي 

نها حتت غطاء إعادة عالقات العراق مع أشقاءه العرب ، بينما م
احلقيقة هي ، أن إيران أفلست وحتتاج ملصادر دعم ألتباعها من 

 ...غريها وليس أفضل من التظاهر من قبل بعض أتباعها أب

لكي والعبادي " بل فساده أقدم منهما ولكنه مقتدى " فاسد مثله مثل " املا "
يتظاهر ابلتقوى ويهاجم الفاسدين وأحد أسباب ذلك هو أن إيران ال تريد 
للعراقيني ومهما كانوا اتبعني هلا التوحد خلف قيادة واحدة ويعملون ابنسجام 
فهي تريد أتباعا  فاسدين ومفككني وال يشكلون حالة قد تسمح وحتت أي ظرف 

 ...وااللتحاق ابلشعب العراقي ، هلذا نرى املخابرات اإليرانية تغذي اخلابلرتاجع 

ومة االحتالل الصفوية اجملرمة ، مقتدى الصدر هو أحد عرايب حك
وهو يعمل وفق التوجيهات الصفوية يف قم وطهران ، وال ملكة 
لنفسه لينحرف عن اخلط املرسوم له ، فقد جعلته الصفوية اإليرانية 
يف صورة املقاوم ليجمع أتباعا  من املغرر هبم واللذين ال يفقهون شيئا  

وقتل وهنب إال أن  من حقيقة ما جيري على أرض العراق من تدمري
يتبعوا " قائدهم " الذي ومسته إيران الصفوية ابلـ) مقاوم ( ليقبله 
بعض السذج بعنوانه املختوم ألغراض أتمني حال جكومة االحتالل 
، ومل جتد الصفوية اإليرانية أبفضل من هذا املعتوه يف هذا املكان 

عتبارا  حيث أهبرته صفة ) القائد ( وهو يعلم أن ال أحد يضع له ا
 بسبب اختالل عقله وعدم استوائه يف القول والفعل .

لقد ُجّرب هذا املعتوه يف أكثر من مناسبة عسى أن يكون يف عقله 
رشدا  خيالف ظاهر أدائه املرتدي ، فُجّرب مع بداية االحتالل وأسند 
بدعم تسليحي وجتهيزات عسكرية ، فما كان منه إال وسّلم ما ميلكه 

لقوات األمريكية احملتلة حبّجة حتوله إىل املقاومة من السالح إىل ا
السلمية ، مما حدا ابلكثري من أتباعه إىل االنفضاض من حوله وترك 

 حزبه املشبوه .
وحتركت آلة اإلعالم املقاوم يف كشف زيفه وحقيقة ارتباطه ابملنهج 
الصفوي اإليراين وتنفيذه احلريف ألوامر سيده يف قم وطهران ، فإذا 

دفع يف مراوغة جديدة ، وهذه املرة ، يُعلن عن انسحابه من به يُ 
العملية السياسية ، ليبدو وكأنه يعمل ضد تيار احلكومة العميلة ومن 

 حتت الطاولة فهو له نصيب يف وزارات حكومة االحتالل .
وهكذا استمرت إيران الصفوية على اللعب هبذا املهرج املعتوه 

ذ العراقيني ، مث تزج به ليقمع أي فتظهره وكأنه أمل العراق وإنقا
حترك من شأنه يتطور إىل ثورة تقضي على هذه احلكومة الصفوية 

 اجملرمة .
لقد انتفض أبناء العراق الغيارى يف أكثر من مرة وابعتصامات 
وجتمعات شهدهتا ساحة التحرير اترة ، وأخرى دخول املتظاهرين 

ه احلكومة من حياة أكثر إىل مبىن رائسة الوزراء ، وما كان ليبقى هلذ
من ساعات معدودات ، حىت جاء منقذ احلكومة " املعتوه " ليصادر 
ثورة اجلماهري وينحرف هبا من خالل زابنيته املغرر هبم اترة ، وأخرى 

 من خالل حضوره املشبوه يف مبىن جملس الوزراء كقائد للثورة ،
 

وعلى الرغم من كونه معتوها  فقد أحسن التمثيل أمام احلشد اجلماهريي 
، وأقام خيمته ) املباركة ( يف ابحة جملس الوزراء وألايم معدودات كفل 
هبا امتصاص غضب اجلماهري احملتشدة ومعاهدا  هلم ابستمرار ) مقاومته ( 

وال من عراب هلذه احلكومة ، فانفضت اجلماهري وتظاهرهتا وما أخذوا منها 
 احلكومة غري قطع من قماش خيمته للتربك فيها .

إن هذا املعتوه اليوم يُدفع لتنفيذ خطة الصفوية اإليرانية يف الرتويج 
النتخاابت حكومة العمالة من جهة ، والتصدي إىل غضب اجلماهري 
اآلخذة ابالتساع على عموم الساحة العراقية ، وخاصة يف اجلنوب املراهن 

يف جنوبنا قبل الصفوية اإليرانية ، فما كان من شعبنا ومجاهريان عليه من 
احلبيب إال أن أظهروا معدهنم العرويب وأصالتهم العراقية يف تصديهم لكل 
حماوالت التفريس والتخريب اجملتمعي الذي تنتهجه حكومة العمالة اجملرمة 

 حلساب سيدها الفارسي اجملوسي .
 

 تنفيذ خمططاهتم إن الفرس اجملوس يعرفون كيف يستخدمون هذا املعتوه يف
اخلبيثة على أرض العراق العظيم ، ومع اشتداد نقمة الشعب العراقي األيب 
على هذه احلكومة العميلة اجملرمة وصراحة دعوة الناس ومتنياهتم يف عودة 
حزب البعث العريب االشرتاكي إىل سدة احلكم موقنني أن به يعود العراق 

عبه ، راح عمالء الصفوية إىل زهوه وألقه وحتقيق العيش الكرمي لش
والصهاينة واألمريكان إىل حماولة ختويف الناس من هذا التمين ، فظهر 
هذا املعتوه مّرة أخرى إىل ساحة تنفيذ األالعيب الصهيوصفوية ليعلن 
نفسه حامي احلمى ويتقدم عصاابت القتل واإلجرام يف البحث عن قائد 

الناس حضور البعث يف يف إحياء وتلبيس على اغتياله ،  غرضالبعث ب
 االنتخاابت من خالل قوائم القصد منه ، هو :

تشويه صورة البعث النقية عند الناس ، من أن البعث الذي تريدون  .1
عودته هو مشارك يف هذه العملية ، فيختلط األمر عند اجلماهري مما 

 جيعل تقبله لالنتخاابت ضرورة حبسب تصورهم .
قدوم البعث سيجد نفسه مضطرا   ممن شرب ختويف حكومة العمالء من .2

للمشاركة يف االنتخاابت على قاعدة أخف الضررين حبسب ما شربه 
 من تسويق مضاد من قبل حكومة االحتالل العميلة .

إسقاط القوائم املنافسة واليت جاءت بوجوه جديدة مل تشارك العملية  .3
 السياسية الفاسدة من قبل بدعوى وجود بعثيني فيها .

ومن حركات هذا املعتوه املسري صفواي  إقدامه ومجاعته األلكرتونية على بث مقطعا  
د يف البعث يتحدث فيه عن املرجعية اليت حشرت نفسها يف العملية فلميا  لقائ

السياسية ويدعون أنه من مجاعة حزب الدعوة العميل وأحد املرشحني يف االنتخاابت 
يف حماولة خاسئة منهم لتشويه صورة البعث اخلالد وقيادته السياسية اجملاهدة ، وكما 

نفسهم ، ومن غباء هذا املعتوه أنه يف كل مرة فقد خاب فأهلم وانقلب سحرهم على أ
اختار علما  يف البعث يعرفه القاصي والداين والعدو قبل الصديق بثباته العقائدي ومّهته 
اجلهادية وفعله املتقدم على طريق النصر وحترير عراقنا العظيم ، وهبَّ رفاق البعث 

 امليامني يف التصدي هلذه احملاولة القذرة وتعريتها ومن ورائها .

لقائد ( املنغويل املعتوه يقوم اليوم بتنفيذ أقذر اخلطط اجملوسية متنكرا  أن هذا ) ا
للعروبة وقيمها وانتمائه إىل الدوحة احملمدية املباركة ، وأن العروبة وأهل البيت براء 
منه ومن تبعه من األذانب ومن فعلهم املشني ، ونسي هذا املعتوه فضل حزب البعث 

م ُأسند يف صدارة احلوزة العلمية يف النجف األشرف ، العريب االشرتاكي على أبيه يو 
وتغافل هذا املنغويل األجرب عمن قتل والده وهم مجاعة ) عبد اجمليد اخلوئي ( بدفع 
من ماليل قم وطهران الذين جعلوا منه تبعا  وخادما  مطيعا  ومطية يركبوها يف ولوج 

كوهنا عن بعد للنيل من وحدة شىت أنواع الفنت يف عراقنا العظيم ، وسخروه دمية حير 
  . الصفوية شعبنا األيب ووقفته الثورية يف التصدي حلكومة العمالة واإلجرام

وليعلم هذا املعتوه ومن معه أن شعبنا األيب بقواه الثورية اجملاهد ماضية إلنقاذ العراق 
كل واألّمة العربية من دنس الغزاة الفرس اجملوس احملتلني وتطهري أرض العراق من  

أشكال الرجس الذي جاءت به اجملوسية اإليرانية وأتباعها الصفويني اجملرمني عمالء 
 احملتل وأذانب الكفر والضالل .
 وهللا أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون 

 
 هيئة حترير جريدة الفرسان

 جمموعة فرسان البعث العظيم 
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 بيان البعث يف عيد العمال
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
  ذات رسالة خالدة       مة عربية واحدة أ          حزب البعث العريب االشرتاكي 

   شرتاكيةاوحدة حرية                                   قيادة قطر العراق 
 االحتالل والفساد املاليني يشاركون يف نضال عمال العراق ضد

حتل اليوم ذكرى عيد العمال العاملي وشعبنا العراقي بعمومه وطبقتنا العاملة 
والفالحني وبقية الفقراء بشكل خاص يعانون من االستغالل وسرقة حقوقهم 

ووصل عدد من يعيشون حتت خط الفقر  وحرماهنم من حق احلياة احلرة الكرمية ،
بناء شعبنا ، انهيك أنظمات الدولية ، من حصاءات املإ% حسب 40كثر من أىل إ

يران يف كافة مفاصل إعن االضطهاد السياسي والتمييز الطائفي والعنصري وتغلغل 
ميني واللصوص الدولة وسيطرهتا على حركة اقتصادها وتنصيب الطفيليني واأل

ىل منتهاه فزادت إىل وصول حتمل الشعب إدى أمما  ومسؤولني ، حكاما  
انة الفساد والتبعية صرحية وعرب إدوتعمق الرفض وصارت  تساعا  االحتجاجات ا

يران إصبح متين عودة احلكم الوطين وطرد نظام احلرامية وتوابع أشاشات التلفزيون و 
 .  ظاهرة يومية

جل نيل أوحنن حنتفل هبذه الذكرى اليت كانت ومازالت حتفز املاليني للنضال من 
عث العريب االشرتاكي يف هذه املرحلة يف حقوقها املشروعة يقف حزبنا حزب الب

زالة ما خلفه إيراين و جل التحرر من الغزو اإلأبناء العراق املناضلني من أطليعة 
عادة العراق إهناء حكم الفساد و إيراين و مريكي ووريثه االحتالل اإلاالحتالل األ

عادة بناء العراق إثنية و لوان العراق الدينية واإلأوتركمان وكافة  كرادا  أو  هله عراب  أل
 عادة التقدم واالزدهار والرفاهية والكرامة واملساواة ،إودولة و  وجمتمعا   ساان  إن

 مة العربية اجمليدة . نه جزء ال يتجزأ من األأوأتكيد 
ىل إجل حترير العراق منبها أن حزبنا ماض بال تراجع من ويف هذه املناسبة نؤكد أب

يف  هبراهيم الواردة يف خطابإالعام اجملاهد عزة مني ضرورة تلبية مطاليب الرفيق األ
عادة إلغاء اجتثاث البعث وغريه من القوانني اجلائرة و إذكرى أتسيس احلزب ومنها 

نواع أيقاف كافة إسراان و أطالق سراح إصحاهبا و أاملساكن اليت صودرت من 
اقية ن البعث وحلفاءه وفصائل املقاومة العر إذا مل تستجب لذلك فإاالضطهاد ، و 

هناء العملية السياسية وحتقيق مطاليب الشعب سوف تستأنف املقاومة املسلحة إل
 .  كلها

وحزبنا وهو يراقب ما جيري من تسابق حمموم بني اللصوص والفاسدين يف االعداد 
عضاء أمساء من سيكونون أوحتددت  هنا زورت مسبقا  أللعملية االنتخابية احلالية يؤكد 

يت سيكون اسوأ من ن جملس النواب اآلبراهيم أبإكد القائد عزة أيف الربملان وهلذا 
 احلايل . 

ستنقذ العراق وتنهي كوارث شعبه وال الوعود  عدت نتائجها سلفا  أفال انتخاابت 
و ذاك سينهي معاانة شعبنا بل اخلالص والتحرر أالوردية اليت يقدمها هذا الطرف 
الطبقة العاملة والفقراء الذين  صوصا  بناء العراق خأمرهون بنضال البعث وحلفاءه و 

يف  صبح عضوا  أسحقهم االحتالل وسرق لقمتهم من شارك يف العملية السياسية و 
 .  جملس النواب

 هناء حكمإسقاط العملية السياسية و إجل أىل تعزيز نضالنا وتوسيع نطاقه من إف
 .  دية بناء العراق القوي واملتقدم والتعددعاإيران و الفساد والتبعية إل

 قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي
2018-5-1 

 بياانت                                                                                                                                              سياسية

 راقيةالع الوطنية اجلبهة بيان
  االنتخاابت ملقاطعة العراق ونساء الوطنية القوى عوة

 ” براقة “ أثوااب لتلبس اليوم لالحتالل السياسية العملية أحزاب تعود
 ما يف الغزو منذ واملكلوم املظلوم شعبنا أبناء على ستنطلي أهنا تعتقد

 . الدميقراطية ابالنتخاابت تسميه
 بلدان يشهد مل للعراق واملنظم منهجامل التدمري من عاما   عشر مخسة بعد 

 مفصلة انتخاابت هو وملسه شاهده ما كل  بل ، انتخاابته يف دميقراطية
 على اليد لوضع األطلسي وحلف املتحدة الوالايت خمططات مع تنسجم

 وبناء والعريب العراقي ابلدم النفوذ حدود رسم وإعادة ثرواته وعلى بلدان
 . اهليمنة هذه من للتخلص يسعى وحترك انتفاضة أي لقمع القواعد

 األعوام مدى على السياسية العملية دميقراطية كذب  انكشاف بعد
 مستوى إىل ترقى أهنا بل عاداي   عمال   فيها املشاركة تعد مل  ، السابقة
 نسيجه وإهناء كامال    وبيعه أوصاله وتقطيع العراق إبهناء والتواطؤ اجلرمية
 . الوطين

 لالحتالل الرافضة الوطنية القوى كافة  العراقية نيةالوط اجلبهة تدعو لذا
 االنتخاابت هذه رفض إىل العراقيني ومجيع الطائفية السياسية ولعمليته

 ختص لعملية الشرعية إعطاء عن واالمتناع اجلرمية هبذه املشاركة وعدم
 صفقات وراء من الربح إال له هم ال الذي وبرملاهنا اخلضراء املنطقة ساسة
 . بلدان مبقدرات الشراءو  البيع

 طوال ومشرقا   مشرفا   نضاليا   دورا   الدوام على العراقية املرأة لعبت لقد 
 مقاومتها أجل من وُعذبت وُسجنت قُتلت ، االحتالل منذ وخاصة عقود

 وتعرية النضال مسرية إلكمال أهل اليوم وهي واالستسالم اخلنوع ورفضها
 العائلة وحبق حبقها القوانني سوأأ شرعوا الذين اخلضراء املنطقة ساسة

 وهتميشها العراقية املرأة دور وإضعاف للمحتلني متلقا   واألطفال
 أيديهم حتت يقع ما بكل يفعلون مثلما وتشرتى تباع كسلعة  واستعماهلا

 . العراقية الدولة وتدمري االنتقام يف أمعاان  
 هذه ملقاطعة األبّيات العراق نساء العراقية الوطنية اجلبهة تدعو كما 

 تشريع هلا يراد اليت اجلرمية هذه شرعية على التوقيع وعدم االنتخاابت
 حلساب شعبه وإابدة العراق دمار خطط وتسويق ومترير القوانني أسوأ
     . احملتل

 لقضية والنصر موحدا   واحدا   العراق شعب وعاش أبّيا   حرا   العراق عاش 
 . العادلة شعبنا

 مواالعال الثقافة مكتب
25 - 3 - 2018 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

تنويه من قيادة قطر موريتانيا حلزب البعث العريب 
 االشرتاكي

صاغه كاتبه على حنو ملتبس يتعمد  طالعنا يف موقع البصرة املوقر تقريرا  
ل اإلحياء أبن حزب الصواب املوريتاين هو حزب التدليس من خال

، وإذ نكذب على حنو مطلق  البعث العريب االشرتاكي يف موريتانيا
وحاسم وجازم أن حزب الصواب املوريتاين ليس هو حزب البعث يف 

 . موريتانيا
 : فإننا

نؤكد أن حزب البعث ال متثله أي واجهة حزبية من الواجهات  -
 . ااملعروفة يف موريتاني

نؤكد أن حزب البعث موجود بقيادته القومية اليت هي اجلهة الوحيدة  -
، وليس لقطة يف شارع يلتقطها كل دعي أو شاه  اليت متنح الشرعية

 . بفيفاء سلط عليها كل صعلوك سياسي
نؤكد أن حزب البعث العريب االشرتاكي موجود ابمسه وصيغ عمله  -

ادته القومية اليت يستمد منها بقي صميميا   ، ومرتبط ارتباطا   ونشره
 . شرعيته يف العمل والتوجيه والتسمية

 هنيب بكل تلك الواجهات احلزبية والشخصيات اليت مرت اترخييا   -
ابحلزب ابلكف عن التحدث ابسم احلزب أو انتحال صفته الرمسية 

 . إلحراجها جتنبا  
 

 قيادة قطر موريتانيا
 2018مايو 

 

أصدر العالمة الشيخ الدكتور فاضل املالكي بياان  أكد فيه على وجوب 
 مقاطعة انتخاابت حكومة العمالة الصفوية .

وجاء يف بيانه حثه للشعب العراقي العظيم أن ينتبه إىل مستقبل العراق 
ن خالل عدم وتفويت الفرصة على عمالء إيران الصفوية وإسقاطهم م

 املشاركة يف انتخاابهتم املزورة قبال  .
وطالب الشيخ املالكي بضرورة تغيري الدستور وقانون االنتخاابت 

 ين شرعهما عمالء أمريكا وإيران .اللذ
وأكد على ضرورة إهناء هذه احلكومة اجملرمة اليت دمرت العراق 

 وأهلكت النسل واحلرث .
بداعش اإلرهابية وأن إرهاهبا وشبه العالمة الشيخ هذه احلكومة 

 وإجرامها أكرب من إرهاب وإجرام داعش .
وبني العالمة فاضل املالكي الكيفيات اليت من خالهلا ميكن القضاء 

 على هذه الزمرة العميلة وإنقاذ العراق .

علن عن القوائم املرجعية العلمية يف النجف األشرف ت
، ومنها  اليت مُينع انتخاهبا أبي شكل من األشكال

قوائم العمالء نوري املالكي ، وهادي العامري ، 
حيدر العبادي ، وعمار احلكيم ، وغريهم من القوائم و 

  18الصور ص،  اليت ينضوي فيها الفاسدون
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 ؟؟؟ حيتاج اكتب امسه
 مسرياء العبيدي

 ساجد بنص الصالة خنگتين عربة
  وضگت ملح دموعي والضغط ارتفع

 اشهگ احلسرة وجتر وايها حسره
 ومدري جاين منني شالل الدمع
 شردت افكاري وتذكرت البعيد

 يب وعدت كل الركعاستغفرت ر 
 وسلمت بس مايل حيل اهنض وأكوم
 كل مسامة جبلدي تبچي من الوجع

 ايحلفرت أمسك على نبض الوريد
 وعمري ذاب بظلمة غيابك مشع

 طيوف كل الناس ترحل من تغيب
 وطيفك معاند فال يرحل رجع

 اليسمع ابيايت يعرف انت البعيد
 سنني يف حبك صدى صويت ارتفع

  يته بيكحىت شيطان الشعر مس
 وعلگت راايت ألمسك ايلسبع

 دمعا  كوثرا
 الدكتور عادل الشرقي

 بكيُت عليَك دمعا  كوثــراُحزان  
 ملّا ارتداَك الَّليـــُل ثوبـــا  ُمفرتى

 اي أيُّهــــا الوطُن الذي طعنوُه لــ
 ّما أدركـــــوا هيهات أن يتكررا

يــــا    ضحكوا مبلِء اخلافقني تشفِّ
را  ملا اكفهــــــرَّ بَك املدى وتكدَّ

 هم أسقطوا املنصور من عليائهِ 
 إىل الوراومضوا أبرض الرافدين 

 صار العراُق خيوُض يف ظلمائهِ 
 من بعدما قد كان يسكُن يف الذُّرى

 

                                                                                                                                          قصائد وحبور الشعر

 مقام القائد
 جومرد حقي إمساعيل

 مقــــاٌم يف َحشـــــا أرٍض ُمقـــــاُم       إمـــــــاٌم ِفيـــــِه حَمُفــــــــوٌظ  يـَنَــــــــــامُ 
  َسـمـــــــــامُ َمَقـــــــاٌم ِفـي أراِضيــــــــــنا تَعــــــاىل       وِمســــٌك ِفيِه فــــــوَّاحٌ 

 وزاَد األرَض طهرا  فوَق طُهـٍر       شهيـُد احلـــــــجِّ يف عــــــزٍّ ُمـــــدامُ 
 َوُروٌح قـــــد تعـالت يف  مُســــــــوٍّ       هلــا قــــــــدٌر رفيـــــــــٌع والســـــــــالمٌ 

  ما خـــــــــــاَف احِلمـــــــــامُ وقـد انل العـــــال فخــــرا  وعّزا         ويلُّ هللاِ 
 ويلُّ هللا حيـيــــــا فـــــــي ِجنـــــــــاٍن        لُه األطيـــــاُب فيهــــــا والِبشــــامُ 
 ولـــــيٌّ قـــد تعـــــــاىل يف نعيــــــــٍم         وِفرَدوٍس وقــــــد نـــــام األنـــــــــامُ 

 اب تكـريَت  يبقـــى        مــــزاُر الناِس مقصـــوٌد ُخشــــامُ مقــــــاٌم يف رُ 
 نديّــــــــــــا  ابلـدَّم الغــــــايل  يُقــــــــامُ   مقـــاُم القائد املنصـــوِر  يبقـى      

 هــو امليمـوُن صـــــّداُم احلبيـُب        َلصيُق القلِب يف ِعشٍق  دوامُ 
 

                               **** 
 مضــــى يف رُقيِّــــــِه حنـــــَو املعـــــــــايل     شهيـــدا  قائــــــدا  بيـــــــَن  الـــــرِّزامُ 

 وميضــــي غيـره الباغــــي  رُمــــــامُ  حبيب الشعب ميضي يف خلوٍد     
 اٌر إذا عـــــــــــــمَّ الطغـــــــــــامُ هو الضـــــرغاُم يف َســـــوِح  املنااي      وكــــــــــر 

 هــو النوُر الذي ما غـاب  عنّــــا      وبــــــــدٌر يف سـما احلــــــــقِّ  متـــــامُ 
 

 هو العراق 
 غدير الشمري

فيــــــوجرٌح غائ           راق ــــــــــو العــــــــــــــه  ه ــــــر ٌ
 ه ـــــــم ٌ يف جتليـــــعظي            راقـــــــــــو العـــــــــــــه
حيـــأب            راقــــــــو العــــــــــــــــــه  ه ــــــــن رؤيتــي ٌ
 ه ـــــــٌن فيــساك ا  ــــــجلي           راقــــــرى العــــــــــــــــت
 ٌ  وسيف ٌ نصله شيم           اءــــــــــــــــــو األبــــــــــــه

 ه ــــــــــــــــــــــي معاليــــــــف            كان العراق مهااب  
 وخنل األرض يعشقه           وخ ـــــــــمو الشــــــــــه

 ه ـــي معانيــــف را  ــــــشع           اســــــــق النـــــــوتعش
 ها ـــــــن موطنــــمن طي           تـــــــــبلة جُ ـــــاي هيب

 ه ـــأنريت من مواضي          روفــــــذي احلــــــــــــه
 ٌ  ال زيف ٌ وال كذب ي          راقــــــــــو العــــــــــــــــه

 ه ــــــــــيف مآقي زا  ــــــــعزي           راقــــــــــــان العـــــــــص
 ا  ـــىل الرمحن حمتسبإ           اضـــــــــــىت أفــــــــــــــــح

 ه ـــــد ابريــرا  عنــــــطه           روحـــــــــــــم الـــــــــوسل
 ه ـــــات هامتـــــيف راي           لـــف احلبرّ ــــد شـــق

 ه ـــن خطاويــشيئا  م           وتــــــــــــل املــــــمل يثق
 واألبصار شاخصة           ن ــــــــض العيـــــمل يغم

 ه ــام راعيــــــــحيايب ه           ودـــــــــف اخللــــــــــــــكي
 ه ــــــم موقفـــــحتيا رغ           دســـــــــــردد القــــــــــــي

 ه ــي فيـــوالقدس ف           ردىـــى بباب الـــحت
 ا  ــــــــه أملــــــــعلى أايم           يـــــــعب يبكـــــــفالش

 ه ـــــعانيي ح ٌ ماــــــجري          و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل يشك
 ه ولدت ـــحالمأال           ور ـــــــــــر النـــــــــــمل يبص
 ي حلمه فيه ــــــــيغط          المــــــــــــــــــــــــــــــــــإال الظ

 ال أحزاب تنصفه            الــــــــح احلـــــــــيصل ال
 اليت جاءت لتدميه           البـــــــــــــــــــــــــــــــإال الك

 مـــــــويف هن هرَ ــيف شَ           بــــــــــش الشعـــــــوتنه
 وعظم احلال ترميه            ا  ــــــــــــــــــــــــــــــطري ا  ــــــــحلم

 ٌ  هذا جرحه خضل           رـــــــــــــــــة اخليــــــــــــودجل
 ه ـــــونزف ٌ يف جماري          ح ٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ٌ وقي

 اء إذ كسرت ــــاحلدب         ى املوصل ـــي علـــــيبك
 ه ـــــــــيف شواطي ا  ــــــصب        زن ــــــــــــــــــب احلـــــويسك

  ا  على مشحوفه وجع         و ــــــــــــــــــور حينــــــــــــــــواهل
 ه ــــــــَأىنَّ غاب مشجي          ايــــــــــــــأل النــــــــويس 
 وهذي األرض تندبه          راقـــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــه

 ه ـــــــــــــــــــــــــــي روابيــــــــــف          ودا  ـــمن اجلنوب صع
 ان منتصبا  ــــــــــواألوط          دـــــــــــــــــــــد اجملــــــــــــايسي

 ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين نعزّ أ         د ٍ ـــــــكيف السبيل جمل 
 لـــه من رجـــما أعني          اســــــــرف النــــــد يعــــق
 هـــــــــي ال أمسيــــــــــــوإن          راقـــــــــــــــــــــــــــو العـــــــــــه

 احلياة
 علي عزيز العبيدي

 هي ذي احلياُة مناقٌب ومواقُف ........ فيها الرجاُل على الِفعاِل ُتَصنَّفُ 
 فيها الذي يلوي الصعاب بزنِدِه ....... وهبا الذي من ظلِِّه هَو ، أضَعفُ 
ِرها هَو يرِشفُ   فيها الذي صفُو املنابِع ،شربُُه ........ وهبا الذي من كدر
 وهبا كرمُي النفِس أوُج ،، إابئِه ........ أنَّ املكارَم عندُه ،،،،،َترَتاَصفُ 

ُه مبغنٍم ،،،،،،،، يتعفَّفُ   فرتاُه يسعى للفضائِل ،، دائبا  ......... وإذا أتور
 ومن الرجولِة أنر يكوَن على اخلطى ...... صِلَب الثباِت يهاُب فيِه املوقفُ 

 ......... كلَّ الرضا ،،،، وحبكمٍة يتصرَّفُ  ومن الشهامِة أن ترى بسلوكهِ 
 أما التواضُع فهَو زهُو لباِسِه ........... ال يدَّعي ،،،، جمدا  ،،،، واليتكلَّفُ 

*** 
ُر كرامٍة ،،،،،وتَطرُّفُ   واليوم خترتَُق احلدوُد وكّلها .......... فوضى وهدر

ٌه هلا ........... ال بلر والهنر   ٌج هلا ،،،،، هَو يـُعرَرفُ وسياسٌة هوجاُء ال وجر
 ابَت األيبُّ هبا يُهمَُّش ، رأيَُه .......... وبِه املظاملُ ،، كالعواِصُف تعِصفُ 

 أيصحُّ أنر تـُغرتاَل كلُّ مروءٍة ........... فينا وال أحٌد ،،،،،،،، آبخَر يرأفُ 
 رَّفُ ايربر ، ماهذا الزماُن وأهُلُه .......... حىت قواننُي السماِء ،،،،، حتَُ 

 
 علي عزيز العبيديإذا ذكر العراق .... 

 إذا ذُِكَر العراُق يضيق صدري ...... وليس لضيقِه إالَّ ،،،،،، هواهُ 
 وإنر ذُِكَرتر دمشُق مترُّ روحي ...... بوجٍد لسُت أعرُف ،،،، منتهاهُ 
 وأغرُق مرغما  يف دمِع شوقي ...... يسارُع نبُض قليب ،،،، مبتداهُ 

  تشرُق منَك ، مشٌس ...... ألعرَف فجَر يومي من ضحاهُ مىت ايليلُ 
َو عيشي ....... أبرِض الشاِم يسحرين ،،،هباهُ   وأذكُر من سنيين زهر
ٍق....... فيغرقين التمعُُّن يف ،،،،، مداهُ   فأرحُل يف وجوِه )ظبا( دمشر
ٍه ،،،، مبتغاهُ   أُمرُّ مرور صبٍّ ،،، مستهاٍم ........ يرى يف كل ِّ وجر

*** 
بِك إنَّ بـُعردي ............ عنش األوطاِن جاوَز، ماسواهُ   وايبغداُد حسر
 فال وهللا لسُت أراِك إالَّ .............. كليلى وهَي منر قليب ،،،،،مناهُ 
 سالٌم أمَّ حاراِت ، الصبااي ........... أرى يف صبحِك الزاهي مساهُ 

 ُت األدمَي ،،،،،، وما وراهُ وكم أطفأُت شوقي ايمسينا  ........... وقبَّل
 سالٌم بنُت دجلة إنَّ قليب ............. على الذكرى حينُّ إىل ، صباهُ 
 إذا طاَل املدى بيين وأهلي ......... فخلِّ البنَي يفعُل ،،،،،،، مايراهُ 

 

  هل وحدي أتيُت بُغربيت األوىل
  أم الفقراُء مثلي هكذا ولدوا

  ُعيوان تستديُر إىل الوراء
  وال تُفارُقها الدُّموعُ 

 ذاَت يومٍ  سألُت أمي
  هل ُوِلدِت غريبة  مثلي ؟ :

  تبسََّم وجُهها اململوُء ابحَلسراتِ 
 قالت هذه مسٌة مُتيُِّزان احلياة هبا

  سكتُّ وُمتُّ لكينِّ أفقتُ 
 رأيُتين أمشي وألبُس ُغربيت

 ثواب  من احَلسرات ُيشبُه وجَه أمي
ا لسُت الوحيد بغربيت   رمبَّ

  فهناَك مثلي يف الطريقِ 
 اآلالُف قد محلوا حقائبهميسافر 

  وال يدروَن أيَن سيمكثونَ 
  رأيُت آالفا  من الُغرابء يفرتشوَن غربتهمر 

  كأنَّ بالدهم يف ُكلِّ يومٍ 
  يف عصا التأنيِب تطردهمر 

  ويف أحداقهم بَعٌض من األحالمِ 
 قد ُوِئدتر وهم ميشونَ 

  يفرتشوَن أروقَة املطاراِت الكبريِة والصغريةِ 
 تسولني يُقرفصوَن وأيكلونمثَّ كاملُ 

  كأن تلك الطائرات تكفَّلتر 
  ابخلائفنَي ااّلئذيَن ببعضهم

  ُصِنَعتر لتحملهم
  إىل تلك السماوات البعيدةِ 

 ُكنُت أبصُرُهمر على الطرقاتِ 
 ينتظروَن آالَف القطاراِت اليت أتيت

  لتبلعهمر كُحوٍت جائعٍ 
  وعيوهُنُمر يف األفِق شاردة

  َحسناءَ رأيُت َصبيَّة  
  حَتمُل يف قطار اهلَمِّ ُغربتها

 فقلُت : َأِمثل هذا الَوجِه تطردُه البالدُ 
  َبكيُت لكنَّ الصبية أدركتر 

 أيّنِ سأسقُط فرط ما أفرطُت يف َشجين
  فقاَمتر وهَي مَتسُح أدمعي

  ومضى بنا يف ُغربِة اهلَمِّ القطارُ 
  إىل املنايف حامال  يف بطنِه كاحلُوتِ 

 . ن الغرابءِ آالفا  م

 غربة الوطن
 شرقيالعادل 

  هَي ُغربٌة أوىل
  ُولدُت هبا أطالُع أوجَه الفقراء

  جر األسى أحالَمهمر يقتطفوَن من ش
  وأمامهمر ابٌب بعلو األفق

  قد ُزرَِعتر من الوجِع القدمي
  رأيُتها فتيبَّستر يف ثغرَي الكلماتُ 



13 :  صفحة      
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                                                                                                                                            رمضانيات 

                                                                                                  الغيبة       
 رم واإلحسان احلمد هلل الرحيم املنان ، والصالة والسالم على سيد ولد عدانن رسول هللا حممد الصادق الربهان ، وعلى آله الطيبني الطاهرين أهل الك

 أما بعد 
علينا السمع والطاعة حبال التسليم ألمره عّز وجل ، ولكن اللطف اإلهلي وعلم اخلالق سبحانه وتعاىل  فقد أمران موالان رّب العاملني بتجنب الغيبة بقوله تعاىل } َوال يَغَتب بَعُضُكم بَعضا  { ، وهذا يكفي أن نفهم أنه أمر رابين واجب

يف غيبة أخيه قط ،  فقال سبحانه وتعاىل يف ذلك التشبيه } أحيُِبُّ  سان ضعيفا  ، وفطرة النفس البشرية كوهنا ُخلقت أمارة ابلسوء ، فقد جعل هللا جل وعال مع هذا األمر تشبيها لو تدبره أي عاقل ملا وقعبتكوينات خلقه وأنه خلق اإلن
 ك شناعة الفعل يساعدك على االمتناع عن الغيبة ، وهكذا ميدك اللطيف اخلبري يف جهاد نفسك ومنعها من تناول حلوم الناس  .َأحَّدُُكم َأن أَيُكَل حَلَم َأِخيِه َميتا  َفَكِرهُتُموُه { فتصور 

ل ـبب بطـون ) إذا عرف السـه ، وكما يقولـم من حريتـرج احلليـد الناس خلـة عنـي الغيبـشة وتفـا حال األمـر أحدنـوم ، ولو تدبـو عليه اليـع اإلسالمي إىل ما هـه احلليم حرياان  ال يدري ملاذا آل حال اجملتمـد فيـذا حيث جتـا هــيف زمانن 
 ب (   .ـالعج

عليم ، أانس مغرورون بصالهتم وأعماهلم وعندهم ألسنة متحوا نه فوق كل ذي علم أبصالته وصيامه وتالوته وفنه يف الكالم وبعلمه متناسني أن هللا تعاىل غين عن العاملني وعن الشركاء و  الكثري ممن ينتسبون إىل هذه األمة صار مغرورا   
صلى هللا تعاىل م )) من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر ، ما زادته عن هللا أال بعدا (( ويف رواية )) ال صالة له (( ، وقوله له وسلّ آى هللا تعلى عليه وعلى ما عملوا يف جلسة دقائق معدودات وقد نسوا قول سيدان رسول هللا صلّ 

يدخلون اجلنة  يف سجالت من يغتاب الناس ، وكذلك فإهنا عطية يعطيها إىل هذا وذاك فيأيت يوم الدين صفر اليدين ، وترى أانسا   حسنا   عليه وعلى آله وسّلم )) ما صام من ظل أيكل حلوم الناس (( ، فنفهم أن الغيبة ال تبقي عمال  
بغفلته عن ذكر هللا تعاىل وانصرافه إىل ذكر وتعقب عيوب الناس ، حيث أن جمالس الغيبة ضٌد جملالس الذكر ، فمجالس  -أعاذان هللا وإايكم منها  -يابه وقرض أعراضهم ، فيدخل صاحب الغيبة النار حبسناته اليت قد أعطاها هلم ابغت

أحق كن كالذين استبدلوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري ، ويف ذلك قال أحد العارفني ) إذا كنت ال تستطيع ترك الغيبة ، فاغتب والديك ، فهما الغيبة تفضي إىل النار ، وجمالس الذكر روض من رايض اجلنة حتفها املالئكة ، فال ن
 20التتمة ص الناس حبسناتك ( .

يبة ؟ ذكرك أخاك مبا يكره ، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن مل يكن فيه فقد هبته (( ، وهذا يعين عدم صحة من ذهب والغيبة ، قد بينها حضرة سيدان رسول هللا صلى هللا عليه تعاىل وعلى اله وسلم حيث قال )) أتدرون ما الغ
احل للناس يف معامالهتم ، فقد أجاز الشرع بيان ووصف حال من فيه من املثامل ألمور اليت فيها مصإىل قول ) ال غيبة يف فاسق ( فيجعلها حجته يف اغتياب الناس ، أما يف االستشارة والنصيحة يف أمور الزواج والتجارة وما إىل ذلك من ا

 اليت تضر ابملستشري .
كروا قوله تعاىل } إن تَنُصروا هللاَ يَنُصرُكم { ، فكيف ينصران نظرون نصر هللا تعاىل ، وكيف ؟ أال يذ صوم وصالة وتالوة ، مث تنال ألسنتهم أعراض الناس ، كأهنم يبنون بنياان مجيال مث ينسفوه يف دقائق نسفا ،  الغيبة مأكلهم ومشرهبم وي  
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  كتاابت                                                                                                                                                               سياسية 
 موقف البعث الثابت                               

  من االنتخاابت                                  
                                        

 الرفيق اجملاهد صالح املختار                                            
أهم من أكد موقف البعث من االنتخاابت هو الرفيق املناضل عّزة إبراهيم ، األمني 

يف ذكرى أتسيس البعث عندما  2018-4-7العام للحزب يف خطابة التارخيي يوم 
أن من سيأيت يف هذه الدورة االنتخابية هو أسوء بكثري من السيئني الذين  قال حرفيا  )

سبقوه ألهنم مجيعا  جمرد أدوات بيد إيران لتنفيذ مشروعها يف العراق فقاطعوا االنتخاابت 
 ومشروا عن ساعد املقاومة واملعارضة وبكل أشكاهلا وعلى رأسها الكفاح املسلح ( .

ت االنتباه هو أن اهتام البعث أبنه مشارك يف االنتخاابت ورغم ذلك التوضيح فإن ما يلف
 وأبنه وراء كل ما جيري أصبح هسترياي مشلت أركان العملية السياسية .

أطراف العملية السياسية الفاسدين واخلونة وعمالء إسرائيل الشرقية تنتاهبم كوابيس 
لذين مل يعودوا خيفون مفزعة يرون فيها البعث وقد عاد للحكم بفضل دعم املاليني له وا

متنيهم عودته ألهنم اقتنعوا أبن البعث هو الوحيد مع حلفاءه القادر على إنقاذ الشعب 
% من 80مما هو فيه ، وأنه لو خاض االنتخاابت حلقق فوزا  بنسبة ال تقل عن 

 األصوات وهو ما اعرتف به أكثر من مصدر وجهة علنا  .
 االنتخاابت وأسباب ذلك ورغم وضوحها ومع ذلك ، فإن البعث يرفض املشاركة يف

 وتكرار شرحها هي التالية :
االنتخاابت اليت جتري يف ظل االحتالل غري شرعية بكاملها فوجود احتالل ينسف  -1

كافة شروط حرية االنتخاب ، ألن احملتل خيطط البقاء احتالله بكافة الطرق وأبرزها 
وكانت  2003اق حمتل ابلكامل منذ عام ورقة االنتخاابت وهلذا يلجأ للتزوير ، والعر 

ومنذ ذلك العام ورّثته أمريكا إلسرائيل الشرقية ، ويف  2011أمريكا حتتله حىت عام 
حالة االحتالل ال ميكن ألي فرد أو مجاعة االدعاء أبهنا تستطيع اقناع االحتالل 

حتالل ابلتحول إىل جهة طيبة ، فهذا توقع جنوين مل حيصل ولن حيصل يف أي حالة ا
فكيف ميكن االدعاء أبن من يرشح يستطيع خدمة العراق وليس الدولة  استعماري ،

اليت حتتله مع أنه مستحيل ؟ ، من يصبح عضوا  يف جملس النواب يكون ملزما  ابلقوة 
بدعم خطة استعمار العراق من قبل إسرائيل الشرقية متاما  كما خدم خطة أمريكا بعد 

ب أو وزير بتغيري خطط وقرارات أمريكا ، بل كان دوره ومل ينجح أي انئ 2003عام 
 الفعلي هو تنفيذ ما تطلبه أوال  وقبل أي شيء .

القوانني الدولية متنع الدولة القائمة ابالحتالل من تغيري قوانني البلد وتكتفي إبدارته  -2
حلني انتهاء االحتالل ، واالنتخاابت تنطوي على إصدار قوانني وإلغاء قوانني ، 
واالحتالل األمريكي أراد إضفاء الشرعية الشكلية على احتالله لتربير بقاءه ودعمه 
وكانت االنتخاابت هي أداة إلضفاء الشرعية على االحتالل ، وعندما أجربت املقاومة 
العراقية أمريكا على سحب قواهتا وسلمت العراق إىل إسرائيل الشرقية ألجل إكمال 

يري هويته الوطنية والقومية كليا  فإن االحتالل اإليراين أثبت املهمة وهي تدمري العراق وتغ
أنه أكثر خطورة بكثري من االحتالل األمريكي ألن االحتالل اإليراين ميلك مسة ال توجد 
يف االحتالل األمريكي ، وهي االحتالل السكاين للعراق بواسطة الفرس ونغول إسرائيل 

اإليراين يهدد بتغيري هوية العراق وينسف قواعد  الشرقية ، ويف هذه احلالة فإن االحتالل
دميومته وتواصل ثقافته وتقاليده وهو حتول إذا حصل سينهي العراق العريب الذي عرفناه 
طوال أكثر من مثانية آالف عام وينشأ عراق اتبع لفارس أو كياانت قزمية هبوايت 

 غامضة .
ا ومنذ الغزو بدات عملية ضخ ولكي تكمل إسرائيل الشرقية هذه التحول اخلطري فإهن

آالف البشر كل شهر إىل العراق وتوطينهم ومنحهم اجلنسية العراقية لدرجة أن عدد 
ويف زمن رائسة إبراهيم اجلعفري جمللس  2005من منحوا اجلنسية العراقية حىت عام 

مليون شخص منحوا اجلنسية العراقية علما   2,5الوزراء بلغ حسب تصريح رمسي له 
ية التجنيس كانت وقتها بطيئة بسبب التأثري اهلائل للمقاومة العراقية ضد أن عمل

جتاوز  2018مبعىن أن من منحوا اجلنسية العراقية حىت عام  االحتالل بكافة أشكاله ،
اخلمسة ماليني غري عراقي ! ، وأدى ذلك إىل تغيري خطري يف هوية حمافظات كاملة 

، فاالنتخاابت اليت جتري اآلن هدفها تعزيز وجعل الفرس ساكنيها واملتحكمني فيها 
التغلغل اإليراين وتسريع عملية إزالة اهلوية العربية للعراق عن طريق قرارات برملانية 

 تستخدم كغطاء شرعي زائف إلهناء العراق . 
 

هل يوجد شخص مشارك يف العملية السياسية يستطيع حتدي إرادة  -3
قاسم سليماين ؟ ، إن هذا السؤال هو أهم األسئلة اليت جيب أن تطرح 
على من يرشح أو يدعي أنه سيقوم ابلتغيري ، فما دامت أمريكا قد قدمت 

ثالثة تريليون دوالر على األقل ألجل غزو  ف اجلنود قتلى وصرفتآال
إسرائيل  العراق فإهنا لن تتخلى عما بداته إال إذا ُأجربت ابلقوة ، وكذلك

الشرقية اليت أصبح جليا  كل اجلالء أبن وجودها يف العراق قضية بقاء أو 
قوهتا  موت الدولة الفارسية فما أن تطرد من العراق حىت ختسر كل قواعد

يف اخلارج مبا يف ذلك قوهتا يف سوراي ولبنان ودول اخلليج العريب ، وهذه 
اخلطوة سوف تعقبها حتما خطوة أخطر وهي تفكيك إسرائيل الشرقية 
وحتويلها إىل كياانت مستقلة فكل قومية ختضع اآلن لالستعمار اإليراين 

دولة  سوف تستقل وتبين دولتها املستقلة وهو حتول سوف جيعل الفرس
صغرية معزولة جيوبولتيكيا عن الوطن العريب جبدار هائل ميتد من مشال 
العراق إىل هناية اخلليج العريب ، فهل يوجد نصف مطلع جيهل هذه احلقيقة 
؟ ، وما هو رد فعل حكام طهران على نتيجة مثل هذه ؟ ، إن إسرائيل 

للعراق الشرقية سوف تصفي وبال رمحة أي جهة أو شخص يهدد احتالهلا 
، وهلذا فإن كل من يدعي أنه يريد حتقيق احلرية لشعب العراق وإهناء معاانته 
عاجز عمليا  وكذاب فعليا  وهو يعرف أنه كذاب وكذبه مسخر خلداع 
السذج ، ومن مث فإن جملس النواب ليس أداة إلضفاء الشرعية على احتالل 

 العراق .
هلا وحتقيق نوع من التحسن وحىت لو افرتضنا أن هناك ثغرة ميكن استغال -4

فهل ميكن نسيان أن املتحكم ابلعملية كلها هو أمريكا وإسرائيل الشرقية 
ومها من جاء ابلفاسدين والطائفيني واخلونة الفاقدين للشرف عمدا  
ليحكموا العراق ؟ ، إن أمريكا تدعم تغلغل الفرس وبقية األجانب يف 

والقومية ألن ذلك هدفهما العراق كي يقوموا بتغيري هويته الوطنية 
االسرتاتيجي وهدف الصهيونية أيضا  ، كما أن وجود الفاسدين على رأس 
السلطة أحد أهم ضرورات إكمال خمطط إهناء العراق الطبيعي من خالل 
تدمري قيمه العليا وتغيري أخالقيات شعبه والدفع ابجتاه نشوء أجيال ال 

وجه أمريكا والفرس من مفاسد تعرف من األخالق والشرف والقيم إال ما تر 
كاإلابحية والشذوذ والزواج املثلي ، واعتبار الفساد حالة البد منها إلكمال 
عملية سحق العراق واستبداله بعراق آخر يكون مركزا  للفساد وضياع اهلوية 

 . وجملس النواب واجبه هو دعم كل خطوة وإضفاء شرعية زائفة عليها .
وات البشرية يف جملس النواب واحلكومة فهو أن اما احلافز الذي حيرك األد

من وضعوا على قمة اهلرم فاسدين ومفسدين وال يهمهم شيء إال املال 
وإشباع جشعهم وهذا ما نراه اآلن من تسابق على السقوط األخالقي 
ونشر الفضائح اجلنسية املقرفة وتفاخر بنتائج السقوط األخالقي 

دعمهم يف االنتخاابت ! ، فهل يتصور واالستنجاد ابلعرقجية والقوادين ل
أي أحد أن الفاسد ونصف األمي والساقط أخالقيا  الذي وجد نفسه فوق 

 قمة هرم من املال والنساء سوف يتخلى عنها إلرضاء انخبيه ؟ .
 ابلدرجة وليبيا وسوراي واليمن العراق يف كارثية  حتوالت من نراه ما -5

 إال ليس العراق يف السياسية مليةالع يف مشاركة أي أبن يؤكد ، األوىل
 وإسرائيل وألمريكا ، تقسيمه على واملوافقة العراق بيع يف مباشر إسهام

 مصلحة ، علنا   والثانية سرا   األوىل ، اآلن العراق حيتل من ومها الشرقية
 العراق استعمار خطوات اآلن نرى وهلذا ، وسوراي العراق تقسيم يف جوهرية
 الفدرالية غطاء حتت التقسيم خطط ومعها تتسارع نواليم وليبيا وسوراي

 إىل يعود التقليدي بشكله االستعمار نرى ذلك إكمال وألجل ، واألقاليم
 . وروسية وإيرانية وبريطانية وفرنسية أمريكية قوات برتكز والعراق سوراي
 . ؟ أمامنا جمسدة مادية حقيقة أم سرااب   نرى حنن فهل

 ) كلمة  سوى هلم مواقف ال نغول هناك ومادام يعود التقليدي االستعمار
 . العراق إهناء هدف ختدم عملية نقاطع فإننا - موافق –  موافج(

 . ؟ االنتخاابت نقاطع ملَِ  اآلن عرفتم هل
  

 

لن نبكيك يف ذكرى ميالدك بل نقتدي بك 
 ونسري على خطاك

 عبده سيف الرفيق / 
 اليمن / حلج

ة حافلة ابلنضال والعطاء املخلص لألمة وأرضها بعد مسري  
 وإنساهنا وهويتها .

جمتمعة أن  الذي مل تستطع قوى الشر اي فارس األمة وبطلها
كتبت حروفه    من فرسان التاريخ تكسره بل صنعت منه فارسا  

 . بذهب اجملد والبطولة والتضحية والشهادة
كل حمطات   اليوم يف ذكرى ميالدك ، نتذكر مواقف البطولة يف

وحرفا  حرفا  ، وكتبها  اليت حفظها أبناء األمة سطرا  سطرا   نضالك
 قصائد وأانشيد يتغىن هبا شرفاء األمة من احمليط إىل اخلليج .

كنت مناضال  جسورا  حتدى الصعاب ال يهاب ابلكلمة والطلقة 
حقق ألمته ما ال حيققه أحد من التجارب  ومفكرا  قوميا   واملوقف
 . العملية من فكر البعث ومبادئه  توالتطبيقا

وعلى  لقد دافعت عن العروبة وتصديت ملخططات متزيق األمة
بل وتنبأت مبا نعانيه اآلن من  امتداد مساحة الوطن العريب

ودينية وقومية ، بل ووضعت لنا  وحروب مذهبية وخذالن ضعف
انموس التصدي واملقاومة هلا وكيف نضحي ابلغايل والنفيس من 

السامية إلعالء راية العروبة واالسالم  ملبادئ واألهدافأجل ا
واستكمال النضال حىت ترتقي األمة إىل مصاف األمم املتقدمة 

 . لتأخذ مكاهنا وتبلغ رسالتها السامية الصافية اخلالدة احلضارية
أيها القائد الفذ النبيل ، اليوم نفتقدك كثريا  وتفتقدك فلسطني 

زيتون كما افتقدك الوطن العريب من وتفتقدك أغصان ال العروبة
بكل تضاريسه بكل مذاهبه بكل مآذنه بكل  اخلليج إىل احمليط

 . كنائسه بكل معابده
ستظل روح القائد الطاهرة الكرمية بيننا نستمد منها القوة 

 . والعنفوان ، نستمد منها روح النضال والتحدي
حلرية ستظل شغاف قلوبنا مجيعا  معلقة ابلعروبة والوحدة وا

واالشرتاكية حىت حتقيق النصر العظيم وتزداد قلوبنا شغفا 
وإان للقدس   وهتافنا ابلروح ابلدم نفديك اي فلسطني  بفلسطني

 . حملررين وواصلني وهذا عهدان لك وهلل رب العاملني
وهم من استلم  من قريرالعني فرفاق دربك على الدرب سائرون

 . بةالراية ولن تنطفي شعلة الثورة والعرو 
فسيفك سيف احلق الذي استل مدافعا  عن األمة وأرضها 

الذي قارع االستعمار والصهاينة والرجعية لن  ومعتقداهتا وحريتها
يسقط أبدا  وسيبقى مستل يقارع أعداء األمة من جموس وقوى 
الشر وبيد أجيال األمة ، جيل بعد جيل ، وإىل النصر 

        . العظيم
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  كتاابت                                                                                                                                                               سياسية 
 

 معىن البعث      
 

 الرفيق عبد هللا احلماطي
 
 

ىف الذكرى الواحد والسبعني لتأسيس حزب البعث العريب االشرتاكي يتجدد 
 بعث منذ أوائل األربعينات : ما معنئ البعث ؟ .السؤال الذي يطرحه نشوء ال

وأييت اجلواب عرب الرتاث الفكري واملمارسات النضالية الىت حفل هبا ليحدد 
املعايري املوضوعية الىت تكشف مواقع املناضلني البعثيني من بعثهم ومكان 

 البعث من الثورة العربية .
العربية على نفسها فئ هذه  لقد بدأ البعث جوااب  على سؤال كبري تطرحة األمة

املرحلة التارخيية من حياهتا ومن تطور العامل املعاصر ، ما هو طريق النهضة ؟ ، 
لذلك كانت للبعث معان عامة حتدد هويته األساسية ، كما كانت له معان 
خاصة حتدد مهامه الكربى ىف كل مرحلة من مراحل النضال على طريق النهضة 

 القومية .
 :  االساسية للبعث ؟ ما هى املعاين

أوال  : البعث هو ) طريق النهضة ( طريق اسرتجاع اهلوية والقضاء علئ الضياع 
وجتديد الشخصية يف جمتمعنا ) نتيجة ملا آل إليه من احنراف وأتخر وتشويه 
حباجة إىل أن يغالب نفسه ويناضل نفسه حباجة إىل بذل جهد ومشقة كبرية 

 .¹الته (حىت يسرتد ذاته احلقيقية وأص
لذلك ، فإن البعث هو بعث الروح ، فهو روح جديدة خترتق واقع األمة وهو 
) صفحة جديدة من اتريخ النهضة العربية ( افتتح هبا ) عهد البطولة ( عهد 
) الذين جياهرون أبفكارهم ولو وقف ضدهم أهل األرض مجيعا  ( ، فنضال 

االنقالب العريب ( ، وهو  البعث هو ) السبيل إىل بعث الروح العربية وحتقيق
ينطلق من الشعور ابحلاجة إىل إيقاظ الدوافع الروحية العميقة يف الشخصية 
اإلنسانية ، ألن ) الدافع الروحي العميق ال يسيطر على املادة والوسائل 
فحسب وإمنا خيلقها ( ، فاالنقالب ) جيب أن يتناول الروح مباشرة وأن ال 

شكال واملظاهر ( ، ألن التبديل السطحي ) ينحصر أو يتوقف عند حدود األ
الذي ال ميس الروح والذي ال يفتح الفكر وال يهز اخللق ويقومه واليفجر 
اإلميان نتيجة املصاعب ( ال يليب حاجة األمة وال يعرب عن طريق البعث الذي 
ينبغي أن يكون ) املصنع لألدوات االنقالبية األمينة الوفية ( وللمناضلني ذوي 

نفوس القوية املثالية اليت تتعفف عن املصلحة الشخصية ( وتنظر إىل احلياة ) ال
 نظرة بطولية .

اثنيا  : البعث ) إميان ( ألن ) فلسفة البعث العريب تتلخص ىف هذه الكلمة : 
 .²ثقة األمة العربية بنفسها واعتمادها علئ قوها (

وهي ، أن مصلحة وهذه العقيدة ) ترتكز على أقوى دعائم الواقعية والعلم 
اجملموع العريب هي يف اجتاه هذه املعركة ( ، هلذا فإن نشأة البعت وجمرد ظهوره 
يعترب ) حافزا  ( فالبعث ميثل إذا  إرادة العدد األكرب ال ) األقلية املشوهة الشاذة 
املستعبدة ألاننيتها ومصاحلها اخلاصة ألهنا مل تعد من األمة ( ، وقوة البعث 

إىل كوهنا ) قوة العدد األكرب من جمموع الشعب العريب ( هي ) هى ابإلضافة 
قوة التاريخ العريب وقوة التاريخ اإلنساين ىف تقدمه حنو احلرية واالشرتاكية 

 والوحدة ( .
يرفع اإلنسان العريب ) فوق حدود ³اثلثا  : البعث ) حب قبل كل شيء ( 

يني الذين تعاقبوا خالل القرون فرديته وأاننيته ( عندما يعلم ) أنه واحد من املال
واألجيال ( ، والذين ) كتبوا اتريخ أمتهم ورفعوا بنياهنا وحضارهتا ( ، وأنه 
مسؤول عن مستقبلها وأن الرابط القومي هو احملبة الىت تقود إىل التضحية ألن 

 التضحية وحدها هى طريق البطولة .
 بعث)  هو ،(  العريب نالوط توحيد)  هو ، ⁴رابعا  : البعث هو ) االنقالب (

 اإلجيايب املوقف إىل مبجموعها واألمة العريب يعود)  أن هو ،(  أمتنا ىف الروح
لنظرة االنقالبية اليت تفهم النضال ا هذه)  هو ،(  السليم اإلرادي الفاعل

 ،  أبوسع معانيه
 

فهو ىف آن واحد نضال مع القوى اخلارجية ) الصهيونية والقوى االستعمارية  ، 
( ، وهو نضال ضد األوضاع الفاسدة ىف داخل الوطن سواء أكانت ظلما  

قصا  سياسيا  أم اجتماعيا  ، استغالال  أم جهال  ، وضعف يف الفكر وتعصبا  ون
ىف احملبة والتسامح ( ، البعث ) هو انقالب ابملعىن العميق ال ينحصر ابلسياسة 

 .  إمنا يتناول الفكر والروح والرتبية االجتماعية واألوضاع االقتصادية
، هو ) نتيجة حاجة إىل معاجلة  5خامسا  : البعث هو ) االنبعاث من الداخل (

( ومنطقة ارتفاع ) فوق كل املنطق مشاكل الوطن العريب معاجلة جذرية وكلية 
القومي املتعصب واملنطق األممي املتعصب ( وربط بني ) القومية واإلنسانية 
حىت تكاد تصبح أحدمها مرادفة لألخرى ( ، والبعث هو ) حركة قومية مبعىن 
أهنا من داخل األمة وأهنا واثقة من جتاوهبا مع حاجات األمة وأهنا تقوم على 

 لذي هو أكرب قوة تستند إليها ( .الوعي الشعيب ا
سادسا  : البعث ) أخالق وحضارة ونظرة اشرتكية ( ، وهى بذلك ) حركة 

) من نظرة   ، والبد هلا 6عميقة جدا  تتصل ابملفاهيم اإلنسانية اخلالدة (
أخالقيه ونظرة فلسفية عامة ( ، ونظرهتا األخالقية تنحصر ىف األمر اآلتى : ) 

عي الكرمي حمرما  على األكثرية الساحقة من الشعب نتيجة مادام العيش الطبي
لألوضاع الفاسدة فإن املؤمنني حبق الشعب ال يقبلوا أن يشاركوا فئ عيش 
يعتربونه اآلن غري مشروع ويرونه ظلما  للشعب لذلك فهم يفضلون عليه حياة 

 املبدأ ( .
ن قلب العروبة سابعا  : البعث ) حركة أصيلة صادقة ( ، فهو )حركة انبثقت م

ومن أعماق الرتبة العربية ومن صميم أمتنا ، فهي حركة هلا موقفها اخلاص 
، أهنا ) حركة اترخيية تقوم  7كالكائنات احلية اليت تنمو حسب قوانني اثبتة (

على الروح العلمية والفكر املنظم يلتقى فيها الوعي على أحسن أشكاله 
 ابإلميان ىف أعمق صوره ( .

حتتفظ بتوترها الداخلي لتعرب بشكل دائم عن  8) البعث حركة حية ( اثمنا  : 
يقظة جمتمعنا العريب وانبعاثه وتنظر إىل ذاهتا وإىل الواقع ) نظرة حية ( تتجاوب 
مع ) يقظة الروح العربية ومع حاجة أمتنا العميقة إىل االنطالق واخللق ( ، 

يتها من حريتها من فالبعث يدرك أبن ) كل حركة معرضة ألن تفقد من عفو 
أصالتها وأن تطغى عليها الشعارات التقليدية أن تطغى عليها األلفاظ أن تصبح 

لذلك فإن اليعث ينفر من ) متجيد  صنما  وأن تصبح أفكارها أصناما  ( ، 
الظواهر والشكليات والعناوين واأللفاظ ( حىت ال تتجمد حركته يف نصف 

ذين ال يستعبدهم اجلو اجلماعي والذين الطريق ، وهو ) يقدر دور األفراد ال
حيتفظون حبريتهم ابستقالل تفكريهم بصفاء نفوسهم حىت ولو كانوا مشاركني 

 ىف اندفاع اجملموع ( .
ونظرةجديدة إىل الوحدة العربية فهي  9اتسعا  : البعث ) طريق عريب مستقل (

فأِلول مرة )  ) متثل شيئا  جديدا  ىف حياة العرب ىف انحييت الفكر والعمل ( ،
يظهر مفهوم ثوري للوحدة العربية ( وتقرتن الدعوة ) إىل وحدة النضال العريب 
( ابلعمل على حتقيق هذا النضال حتقيقا  فعليا  ، فالبعث منذ أتسيسه ) أول 
من جتاوب مع نضال املغرب العريب وأول من أعلن عن مبداء استقالل الطريق 

 سياسة احلياد ودعا إىل حل ثوري جديد العريب االشرتاكي وأول من دعا إىل
 ملشاكل العامل حيرتم حرية اإلنسان واستقالله ( .

، فهو يدرك أبن ) الصورة  10عاشرا  : البعث ) حزب صاحب رسالة ( 
)جيعل هدفه خلق   الصادقة للحزب الذي حتتاجه أمتنا ( ، وهو احلزب الذي

أوال  ، أي ان يكون هو  أمة أو بعثها شريطة أن حيقق هذا الوصف ىف نفسه
أمة مصغرة لألمة الراقية الىت يريد أن يبعثها ( ، فالبعث قد حدد بصورة 
واضحة الفارق اجلوهري بني وظيفة احلزب ىف أمة كأمتنا وأوضاع كأوضاعنا 
وبني وظيفته يف أمم أخرى وأوضاع خمتلفة وعرف ) إن احلزب الذي تناديه 

ب الذي جيعل األمة غاية له ال للدولة وأنه األمة العربية من أعماقها هو احلز 
يكون أمة مصغرة تكون منوذجا  لألمة الشاملة ( ، ورسالة البعث هي ) أن 
يكون أمة االنقالب قبل أن حيقق انقالب األمة ( ، أي أن يكون بينه وبني 
الواقع الذي يثور عليه ) فرق حوهري ال يقبل النسبية ( وأن يربهن على ) 

 وروح جديدة وخلق جديد ال جتمعه ابلواقع أية رابطة ( .عقلية جديدة 
 ، حزب ) الرتاث القومي  11حادي عشر : البعث حزب ) األصالة واحلداثة (

واملعاصرة ( ، فالبعث الذي هو ) حركة انقالبية متجهة بقوة وعنف 
ملاضي ( ألن البعث ) مييز حنو املستقبل ( ليس ) حركة فاقدة الصلة اب

بني املاضي كروح واملاضي كشكل ( والتشبع ابلرتاث القومي ) ال يعين 
العبودية للماضي والتقاليد وال فتور االبتكار والتجديد بل يعين 
العكس متاما  ( ، فاالتصال ابلرتاث ) يزيد ىف اندفاعنا ويقوي انطالقنا 

نكون واثقني أن انطالقتنا ويضمن اجتاهنا ، فال نكون حائرين ، بل 
متتد على أساس متني هو التشبع بروح أمتنا واملعرفة الواضحة ألنفسنا 
ولواقعنا واالحساس الصادق حباجاتنا واكتشاف التناقض بني واقعنا 
وحقيقتنا والشعور ابملسؤولية عن إنقاذ األمة ( ، إال أن االتصال 

فالسري الصاعد ىف طريق ابلرتاث ىف نطر البعث ال يكون إال ابلنضال ) 
االنقالب هو السبيل الوحيد اللتقائنا مباضينا ، ونرتفع إليه ونصعد 
فقد كان ماضينا انقالاب  ولن نبلغ مستواه ولن نلتقي به إال عن طريق 
االنقالب ( ، فاإلبداع واحلرية يلتقي ماضينا مبستقبلنا وعندئذ يشكل 

 املاضي وحدة حية مع احلاضر واملستقبل .
قوامه ) اإلميان  ¹²ين عشر : البعث ) مفهوم جديد للحياة القومية (اث

ابلقيم الروحية اإلنسانية وبقيمة الروح العربية األصيلة ومظهره 
االنفصال احلاسم عن مفاسد الواقع ومكافحتها ىف طريق صاعدة شاقة 
( ، لذلك كان البعث إنقاذا  للقومية العربية ) من مفهومني منحرفني : 

القومية اجملردة ومفهوم القومية الدينية ( ، فهو )حركة قومية  مفهوم
تتوجه إىل العرب كافة على اختالف أدايهنم ومذاهبهم وتقدس حرية 
االعتقاد وتنظر إىل األداين نظرة مساواة ىف االحرتام ولكن ترى إىل 
جانب ذلك ىف اإلسالم انحية قومية هلا مكانتها اخلطرية ىف تكوين 

ريب والقومية العربية ( ، وهو حركة تعترب اإلحلاد ) موقفا  التاريخ الع
زائفا  ىف احلياة ألن احلياة معناها اإلميان ( كما تعترب أن ) الدين احلقيقي 
هو دوما  مع املظلومني ومع الثائرين على الفساد ألنه ال دين مع 
الفساد والظلم واالستثمار ( فاملناضل البعثي ) جيب أن تتوافر فيه 

روط صعبة جدا  وتكاد تكون متناقضة فهو حرب على كل تدجيل ش
ابسم الدين والتسرت وراءه ملنع التطور والتحرر واإلبقاء على األوضاع 
الفاسدة والتأخر االجتماعي ولكنه يف الوقت نفسه يعرف حقيقة الدين 
وحقيقة النفس اإلنسانية الىت هي إجيابية قائمة على اإلميان ( ، إذن 

اضل البعثي )عندما حيارب الرجعية أن يتذكر دوما  أنه مؤمن على املن
 ابلقيم اإلجيابية ( .

فالوحدة العربية هى أبرز  ¹³اثلث عشر : البعث ) حزب الوحدة (
شيء ىف فكر البعث والتنظيم القومي هو طبعه املميز والوحدة بنظر 

ىف  البعث ) هي نتيجة لالنقالب الروحي ىف اجملتمع العريب وهو أيضا  
نفس الوقت سبب من أسباب هذا االنقالب ( أهنا ) شيء ينبعث من 
أعماق حياة العرب ( ، وليست جمرد ) نقاط التقاء مشرتكة بني األقطار 
العربية ( ، ألننا نكون هبذا الشكل أعطينا مشروعية وترسيخا  للتجزئة 
.. فالوحدة ثورة على التجزئة وعلى التخلف وطريقها هو ) النضال 

وحد ( ، والبعث ) ثورة ىف اتريخ األمة العربية ( ، ألنه ) طرح قضية امل
األمة العربية طرحا  ثوراي  ألول مرة منذ مئات السنني واعترب األمة 
العربية ىف مرحلة ثورة اترخيية ووضع قضية األمة العربية ومصريها ضمن 

ابرزة قضااي العامل ومصري اإلنسانية ( ، وقد كان لقضية الوحدة مكانة 
ىف فكر البعث ونضال البعث ) ألهنا كانت معرضة ألن تظلم حىت من 

 الذين ليس هلم مصلحة وألن معركة الوحدة أصعب معركة ( .
 من جزء)  فالبعث ¹⁴رابع عشر : البعث ) حزب الطبقة العاملة (

اكيون الصادقون ) يعتربون أنفسهم جزءا  واالشرت  ،(  العاملة الطبقة
لة ( ، واحلكم االشرتاكي ) هو احلكم الذي تقوده من الطبقة العام

الطبقة العاملة ( ، والقومية العربية ) مرادفة لالشرتاكية ( و) النضال 
القومي وهو نضال ىف سبيل حتقيق االشرتاكية ( ، وال ميكن أن نكون 
اشرتاكيني أن ندعي االشرتاكية وأن نبقي ) دور الطبقة العاملة حمدودا  

 20التتمة ص . نظر إليها وكأننا لسنا منها وليست منا (مراقبا  وأن ن
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  كتاابت                                                                                                                                                               سياسية 
 أي دور للبعث يف استعادة اهلوية املوريتانية ؟

  
 ابابه ولد الرتادالرفيق 

 موريتانيا
  

 
لسمات املشرتكة اليت متيز أمة أو وطن أو جمتمع معني عن غريه ، وتشكل جوهر اهلوية هي جمموع اخلصائص وا

وجوده وشخصيته املتميزة ، والعناصر اليت ميكنها بلورة تلك اهلوية كثرية ، أمهها إشرتاك الشعب يف األرض واللغة 
 واحلضارة والتاريخ والثقافة والطموح .

عاملي ، ومنظومة اإلنتاج احلضاري ، وبناء الرتاث العاملي ، وبقيت اللغة وقد شاركت اهلوية العربية يف بناء الرتاث ال
العربية حمافظة على ثباهتا اإلجيايب ابعتبارها مكوان أساسيا  للهوية العربية ، ألهنا تنهل من معني الثقافة اإلسالمية وما 

 تضمنته الشريعة من عقيدة ومعاملة وسلوك ، وقوانني وأحكام .
ية املوريتانية فهي هوية عربية إسالمية حتلق هبذين اجلناحني اللذين حيمالن قيم اإلسالم وعزته مع وابلنسبة للهو 

فصاحة اللسان العريب وبيانه ، ألهنا حمصلة عصور طويلة من اعتناق اإلسالم ونشره ، مع ما يستلزمه ذلك من 
السائدة يف موريتانيا ابلرغم من وجود معرفة بالغية ولغوية ، وهذا هو الذي جعل اللغة العربية تصبح اللغة 

جمموعات ثقافية ال تتكلمها أصال  ، حيث متكنت احلضارة العربية اإلسالمية يف هذا البلد من تكييف املوروث 
 الثقايف واألخالقي ملختلف املكوانت العرقية غري الناطقة ابلعربية يف موريتانيا .

سة التقليدية (اليت لعبت دورا  كبريا  يف احلفاظ على اهلوية العربية ويرجع الفضل يف هذا كله إىل احملظرة ) املدر 
واإلسالمية املوريتانية ، و كان دور احملاظر يف املاضي يتعلق أساسا  إبعداد الدعاة وسط الصحراء وعند التخوم 

، وبفضل هذه احملاظر  خلدمة الرسالة اإلسالمية , وقد امتزجت يف هذه احملاظر احلركة الصوفية مع البيئة الصحراوية
 حتول الشعب املوريتاين إىل شعب ميلك ترااث  ثقافيا  إسالميا  عميق اجلذور يف غرب إفريقيا .

وخالل الغزو الفرنسي ملوريتانيا وقفت هذه احملاظر سّدا  منيعا  يف وجه االستعمارالفرنسي البغيض وما يرافقه من 
والسياسية  اكز للمقاومة بشىت الوسائل الثقافية والعسكرية استالب حضاري مقيت ، وأصبحت هذه احملاظر مر 

ضّد املشروع االستعماري الفرنسي وضّد اإلرادة الفرنسية يف فرض اللغة الفرنسية على موريتانيا ، لذلك حاول 
كم االستعمار القضاء على احملظرة ، ملا هلا من دور يف أتصيل الشخصية املوريتانية ، ويف هذا الصدد كتب احلا 

، بسبب اخلصوصية  ( عن صعوبة هذه املهمة 1902الفرنسي العام يف غريب أفريقيا يف تقرير إىل وزير املستعمرات )
الثقافية للشناقطة حيث يقول : ".. وجدان شعبا  له ماض من األجماد والفتوحات مل يغب عن ذاكرته بعد ومؤسسات 

فرنسا جهودها من أجل إحالل لغتها و ثقافتها بدال   اجتماعية ال نستطيع أن نتجاهلها " ، ومع ذلك ضاعفت
 من اللغة العربية ، لقطع موريتانيا عن حميطها العريب .

ورغم حماوالت االستعمار املتكررة إخضاع احملاظر لسلطته ، فقد فشل يف تدجني احملظرة وإقصاء خرجييها ، حيث 
أوقية ( 60رف منحة تشجيعية شهرية قدرها ) ( القاضي بص1906أخفق املرسوم الذي أصدره املستعمر سنة )

 لكل شيخ حمظرة أيمر طالبه بتخصيص ساعتني لتعلم الفرنسية .
 ومبا أن احملظرة هلا مكانة مرموقة يف نفوس املوريتانيني فقد استطاعت أن تقف يف وجه املستعمرمن خالل :

 تبشريية .إصدار األحكام الشرعية اليت حترم ثقافة املستعمر املسيحية ال ( 1
 حتصني اجملتمع ضد االستعمار من خالل نشر الثقافة العربية اإلسالمية يف ربوع البالد كافة . ( 2
 ( مقاطعة أغلب السكان للمدرسة الفرنسية .3

يقول حممد حممود ودادي يف لقاء مع اجلزيرة نت : ) إن الفرنسيني عندما استعمروا موريتانيا مل يفلحوا يف فتح 
ئية إال بعد ذلك بعشرين سنة وكانت ألبناء رؤساء القبائل ألهنم رهائن عندهم وقاطع املوريتانيون كل مدرسة ابتدا

كان الناس يعتربون  املدارس الفرنسية .. أان مل أتعلم الفرنسية إال بعد العشرين سنة إذ بعدما خرج الفرنسيون إذ
 فظوا على مدارسهم ....( .الدخول يف املدارس الفرنسية يعتربونه حرام شرعيا  ولذلك حا

إال أن إعالن االستقالل كان مبثابة إعالن معركة شرسة وطويلة من أجل استعادة اهلوية الوطنية ، حيث مت جتنيد 
أغلب النخب اليت تعلمت يف عهد االستعمار حلماية وجود الفرنسية يف موريتانيا وإقصاء اللغة العربية وكان من 

ون ويساريون من أتباع الفكر الشيوعي اللينيين واملاوي إضافة إىل القوى اليت كانت بني هؤالء ليرباليون وعنصري
 مستفيدة من االستعمار وحتن لعودته .

ونتيجة لذلك أصبح جل املواطنني املوريتانيني مهمشني يف وطنهم ، ومت استبعادهم من وظائف الدولة ، ويف نفس 
القائمني عليها ، كما يقول اخلليل النحوي يف كتابه " بالد شنقيط الوقت ينظر إليهم ابزدراء من طرف اإلدارة و 

املنارة والرابط " : ) فلو أن شيخ حمظرة طرق ابب إحدى املؤسسات الكبرية يف العاصمة ـ وكثريا  ماحيدث ذلك 
العمل  ملا وجد أفضل من وظيفة بواب أو حارس أو فراش أو حامل بريد ، ذلك أن نظم الوظيفة العمومية وطرق ـ 

ومناهجه ولغته ـ وهي أشياء موروثة عن االستعمار ـ ال تضع يف حساهبا هذه الفئة من املواطنني اليت ال حتمل 
  مؤهالت ورقية وكان املستعمر يسم علماء احملاضر يف أوراق احلالة املدنية ابألمية .

 . لوجه وهكذا أقبل شباب احملاظر على الدولة يطلبون يف كنفها لقمة العيش وماء ا
ومن رحم هذه األجواء بدأت تتشكل التيارات القومية يف موريتانيا ، وأخذت على عاتقها مسألة التعريب وخصوصا  
يف املؤسسات التعليمية ، وكانت البداية حبركة النهضة ، مث حبركة القوميني العرب اليت أتسست خليتها األوىل بعد 

والثانية جاءت من مصر بعد انتمائها إىل حركة القوميني العرب هناك ،  االتصال ابللبنانيني املتواجدين يف دكار ،
ويف هذه األثناء مت إنشاء " نقابة املعلمني العرب " اليت عكست تذمر املثقف العريب يف ذلك الوقت ، وكان حلركة 

لقيادي يف احلركة الوطنية القوميني العرب دورا  ابرزا  يف قيادهتا وتوجيهها كما يقول حممدو الناجي ولد حممد أمحد ا

يف املؤسسات التعليمية ، وكانت البداية حبركة النهضة ، مث حبركة القوميني العرب اليت أتسست خليتها األوىل بعد 
ية جاءت من مصر بعد انتمائها إىل حركة القوميني العرب هناك ، ويف االتصال ابللبنانيني املتواجدين يف دكار ، والثان

هذه األثناء مت إنشاء " نقابة املعلمني العرب " اليت عكست تذمر املثقف العريب يف ذلك الوقت ، وكان حلركة القوميني 
يف احلركة الوطنية الدميقراطية العرب دورا  ابرزا  يف قيادهتا وتوجيهها كما يقول حممدو الناجي ولد حممد أمحد القيادي 

) إن األشخاص الذين كانوا ينتمون إىل حركة  2010/  11/  28يف املقابلة اليت أجرهتا معه " األخبار " بتاريخ : 
القوميني العرب كانت هلم مراكز ابرزة يف قيادة نقابة املعلمني العرب ( ، ومع ذلك كان يوجد صراع فكري حول 

فيما كان البعض اآلخر وخصوصا  من الذين لديهم تيارات  ) كنا نقول نقابة املعلمني العرب ، تسمية النقابة و أضاف
 ، سواء كانت إسالمية ، أو قومية ضيقة يقولون نقابة التعليم العريب ( .

بعد ذلك تفككت حركة القوميني العرب وانقلب الكثري من قادهتا على اخلط العريب وحدثت انقسامات عميقة يف 
رها الفاعلة وبقيت القوى القومية التقليدية مثل حزب البعث العريب االشرتاكي القطر املوريتاين والتيار الناصري عناص

الذي عرف ابلتنظيم الوحدوي الناصري مبوريتانيا ، متمسكني بنفس األهداف اليت من أجلها أنشئت حركة القوميني 
 العرب .

ي معركة التعريب ، وذلك من خالل تنظيم املظاهرات االحتجاجية وكانت أوىل املعارك اليت خاضها القوميون ه
والتغلغل ، يف األوساط اجلماهريية والكتابة على اجلدران ، وفتح النقاشات حول األهداف واملبادئ العامة املتعلقة 

ية الختاذ اإلجراءات بنشر الثقافة العربية اإلسالمية ، واالضراابت العمالية واملدرسية للضغط على احلكومات املوريتان
الكفيلة بفرض التعريب ، والتخلي عن سياسات التبعية وواجهوا يف سبيل ذلك كافة أنواع التعذيب والسجن 

 واملضايقات والتشريد والطرد من العمل أو من الدراسة .
 1985،1987، 1982، 1979، 1971، 1970 وفضال  عن ذلك مت اعتقال البعثيني املوريتانيني يف سنوات : 

، لذلك وصف أحد الكتاب البعثيني أبهنم : ) نبتة ترتوي من الدم الذي يسيله اجلالد  2003، 1995، 1988، 
من العسكريني من خمتلف الصنوف بتهمة  417مت تسريح وفصل  1988على أجسادهم ( ، وأثناء اعتقاالت 

  االنتماء حلزب البعث .
حزب البعث من اخرتاق املؤسسات التعليمية والتحرك امليداين ورغم املضايقات والسجون اليت ذكران فقد متكن 

داخلها وإنشاء الكثري من املنظمات النقابية ، واألندية الثقافية ، مما مكنه من نشر الوعي القومي وتعبئة اجلماهري 
 حول مطالب الشعب املوريتاين األساسية .

ات فقد استطاع حزب البعث ابلتعاون مع القوى الوطنية ونتيجة هلذا النضال املستميت الذى رافقه كثري من التضحي
 والقومية أن حيقق الكثري من أهدافه ـ على األقل ـ يف موريتانيا ، وذلك على النحو التايل :

 ترسيم اللغة العربية وإدخاهلا يف منظومة التعليم بشكل جدي .  ( 1
 عين عودة موريتانيا إىل حميطها العريب .انضمام موريتانيا إىل جامعة الدول العربية ، وهو ما ي  ( 2
 مراجعة االتفاقيات املربمة مع فرنسا .  ( 3
 ( إنشاء عملة وطنية .4
 أتميم شركة " ميفرما " وطردها من البالد .  ( 5
إقرار دستور جديد ينص على أن اإلسالم هو دين الدولة , وأنّه املصدر الوحيد للقانون ، وأن اللغة العربية   ( 6

لغة رمسية من دون شريك يف رمسيتها ، بعد ذلك الدستور الذي حكم موريتانيا ألزيد من عقدين وكان نسخة  هي
 طبق األصل من الدستور الفرنسي للجمهورية اخلامسة .

فشل كافة األيدلوجيات والنخب الفرانكفونية اليت سعت إىل فرض الثقافات الغريبة على جمتمعنا العريب املسلم   ( 7
. 

هتيئة الفرص أمام شيوخ وطالب احملاظر بغية حصوهلم على الوظائف املهمة يف الدولة ، بدال  من وظيفة بواب   ( 8
 . -أو حارس أو فراش أو حامل بريد ـ إن وجدت 

 
 القائد الشهيد .. والتأريخ اجمليد

 أ . د عبد هللا أمحد الذيفاين
 اليمن

عريب راسخ ممتد إىل   لوعي   مرَّ يف اترخينا املعاصر ، بل هو جتربة أصَّلتصدام حسني اجمليد مل يكن شخصا  عاداي  
إىل احلاضر واملستقبل يقوم على إميان ال يتزعزع بتميز األمة وقدرهتا على صناعة التغريات وإحداث   عمق األمة وممتد

 . الرسايل ورايدهتا احلضارية التحوالت النوعية اليت تستعيد دورها
وأتكيده على رسالة   حرة عربية ، إن ترديده  شهيدا  وهو يردد بعد الشهادتني اعتزازه ابألمة وبفلسطنيأرتقى قائدان

أو   يدل مبا ال يدع جماال  للشك أن األمة وقيمها ورسالتها مل تكن خيارا  استهالكيا    األمة وقيمها وعلى عروبة فلسطني
ب الشهيد ووجدانه وعقله وهيمن على حركاته وسكونه ومبا صار هذا مزاجا  مؤقتا  قدر ما كان إمياان  ويقينا سكن قل

وثبات وبصرية ال تلقي ابال  ملا يعرتض  يسري على هديه وحقيقة يعيشها ويتعايش معها بيقني  اإلميان حاداي  له ومسارا  
وحق ال غبار عليه  انصعاملسار وحياول احلد من املسرية ألن اليقني والثبات والبصرية معجونة بعقيدة سليمة واتريخ 

 خبريية األمة ومتيزها ومبخزوهنا من الرتاث القيمي الذي ال متتلكه أمة .
 20التتمة ص.. وال شوفينيا   القائد الشهيد مل يكن إميانه عنصراي  

ستبداد الشهيد القائد خط اترخيا  مؤمنا  حبق الشعب العريب يف الوحدة واحلرية والعدالة االجتماعية واالنعتاق من اال
وعمل ألجل ذلك قوال  وعمال  وعمده بدمه الزكي الطاهر راضيا  مقبال  غري مدبر وابنشراح صدر  والفساد والطغيان

 شهد به العدو قبل الصديق .
من اإلجنازات اإلميانية على خمتلف الُصعد ُكللت خبامتة ال يناهلا إال مؤمن بصدق وصاحب عمل  الشهيد القائد اتريخ



17 :  صفحة      
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                                                                                                                                                        عامل احليوان  غرائب 

 قصة الكلب خان
هذه القصة من أبرز القصص اليت حتكي عن إنقاذ احليواانت للبشر ، 

، هذا الكلب من "  خان  " تتحدث القصة عن كلب يعرف ابسم
بعد ، و أمريكا  ساللة الدوبرمان ، قد تبنته إحدى العائالت الصغرية يف

أايم قليلة من تبين الكلب ، الحظت ربة املنزل أنه يهاجم بنتها 
قد الصغرية ، يف هذا الوقت خرجت األم مسرعة لتنقذ ابنتها ، و 

ه ، خافت ت ابلكلب حيمل ابنتها من حفاضتها و يلقيها خلفأتفاج
وجئت أنه مل يكن يهامجها فحينها كضت حنوها ، و األم على االبنه و  

، بل كان حيميها من املوت احملتم ، حيث أن الطفلة كانت يف مواجهة 
 حينما أنقذها الكلب قام الثعبان بلدغه بدال  ثعبان حياول مهامجتها ، و 

 .  منها

 لقطة ويينا
، تلك القطة اليت متتلكها عائلة تعرف  2007يف عام  " ويين" اشتهرت قصة القطة 

، أما عن أحداث القصة فيذكر أن تلك العائلة اليت كانت تعيش  " كيسلينغ" ابسم 
تعرضت للموت احملقق ، و ذلك نتيجة لتسرب الغاز داخل املنزل القطة عندها قد 

مستغرقة يف النوم ، يف حني شعرت القطة أبن شئ غريب حيدث يف  األسرة ابلكاملو 
ظلت تصدر أصوات غريبة حىت استيقظت هواء املنزل ، اجتهت مسرعة إىل ربة املنزل و 

قد علمت أن مل تستطع ، و  لكنهااألم ، و حينما استيقظت حاولت إيقاظ الزوج و 
هناك أمر غريب حيدث يف املنزل ، و هنا استنشقت رائحة الغاز فقامت مسرعة 

متكنت من إسعاف العائلة ابلكامل ، اتصلت ابإلسعاف ، و قد وصلت اإلسعاف و و 
 .  و مل يتوىف أحد منهم بفضل هذه القطة الصغرية

 القطة ماشا
املتجمدة ، و كانت قطة  روسيا تلك القطة عرفت يف أحد املدن يف

بينما القطة الصغرية لغاية ، و قد كانت حمبوبة لمشردة يف شوارع روسيا ، و 
تتجول يف شوارع روسيا رأت صندوق صغري ، فجذبت هذا الصندوق 

لرمحة هللا إليها ، و بينما هي جتذبه وجدت داخل الصندوق طفل ، و 
حاولت أن تدفئه هبذا الطفل قامت القطة ابجللوس فوق الطفل ، و 

ال يف الصباح ، مل ترتك مكاهنا إظلت على هذا الوضع طوال الليل و و 
صدار أصوات حىت يلتفت إليها البعض ، حماولة إلقاء إحينها بدأت يف 

نظرهم على الطفل الربئ ، يف هذا الوقت أتت سيارات اإلسعاف ألخذ 
قاموا ابلعديد من الفحوصات للتأكد من سالمته ، الطفل الصغري ، و 

 .  اشتهرت قصة القطة ماشاو 

 قصة الدالفني
عالقتها ابإلنسان ، تلك املخلوقات املرحة و  الدالفني مجيعنا قد قرأ أو مسع عن قصص

، و هذه القصة من أروع القصص  تساعده أيضا  ما تلعب مع اإلنسان بل و  اليت كثريا  
حتكي القصة عن شخص كان يسبح يف املياه يعرف ابسم اليت كان أبطاهلا الدالفني ، و 

قد متكن ه ، و بينما هو يسبح يف املياه إذا بقرش أبيض ضخم يهامج، و  " تود اندريس" 
بينما هو جيهز نفسه لتلك الوليمة ، إذا مبجموعة كبرية من من متزيق قدمه ، و  فعليا  

حماولة محايته من هجوم  " تود " بنيالضخم و  احلوت الدالفني حتاول عمل حاجز بني
 .  اعدته يف الوصول إىل الشاطئبذلك متكن أصدقاء السباح من مساحلوت ، و 

 وريااألرنب د
يعشقها اجلميع ، فقد كل ما نعرفه عن األرانب أهنا خملوقات لطيفة و 

، ذلك  " ورياد" قصص بطوالت احليواانت األرنب كان من بني 
األرنب الذي متكن من إنقاذ صاحبه من املوت احملقق ، حينما كان 

إذا بصاحبه هتامجه نوبة سكر ، بينما هو يلعب يف حديقة املنزل و 
قد كانت زوجته وقتها يف املطبخ مل تعرف ما مستلقي على األريكة ، و 

ال حىت احلركة ،حىت اعدة نفسه و قد حدث له ، مل يتمكن الرجل من مس
شعر األرنب أبن شئ غريب حيدث ، فقفز فوق صدر الرجل حىت 

اتصلت ابإلسعاف اجتهت مسرعة لتتحقق من األمر و شعرت الزوجة و 
 . و متكنت من إنقاذه

 الكلب ستناكي
، أثناء  غرب القصص اليت حدثت مع احلطابنيأقصة هذا الكلب من 

عملهم حيث وجدوا كلب موجود داخل شجرة بعد قيامهم بقطع 
 حيدث ملن جثة هذا الكلب كما هي و أ، و وجودوا  اجلزء العلوي منها

قد قام العلماء مبحاولة معرفة السبب وراء ، و  و تعفنأهلا أي حتلل 
املواد املوجودة فيها ن الشجرة و أ،  اهذه الظاهرة فقد اكتشفو 

، ألهنا حتتوي على مادة تستخدم  ساعدت يف حدوث ذلك
وضعه يف املتحف لكي يراه كل ، و مت أخذ الكلب و  التحنيط يف

حدثت هذه الواقعة يف الناس ألهنا ظاهرة ال تتكرر بشكل كبري و 
 .  يناتالثمان

عام ذلك بسبب أنه ال ميلك قدرة كبرية على البحث عن الطو  ، هبذه العملية االنتحارية
 . ، و بسبب كرب سنه أصبحت األسنان اخلاصة به ضعيفة اخلاص به

،  العملية االنتحاريةخدمة السرب اخلاص هبم عن طريق بذلك فيقومون ابلتضحية و و 
نيوكابريرتميس " قد مت اكتشاف هذه األكياس املتفجرة على ظهر النمل من فصيلة و 

كتشفوا أن هذه األكياس املتفجرة مكاهنا بني اجلزء الذي يقوم ا ، و قد حبثوا و "  اتركوا
أن هذه احلقائب هلا لون مميز جيعل من السهل التعرف ، و  بربط صدر النملة ابملؤخرة

زرق عند جمموعة كبرية من ، و تتلون هذه احلقائب ابللون األ عند رؤية النملةعليها 
 . ، و عند جمموعة أخرى تتلون احلقائب ابللون األبيض النمل

ُل ادرُخُلوا } بسم هللا الرمحن الرحيم  ِل قَاَلتر منَرَلٌة اَي أَيُـَّها النَّمر ا َعَلٰى َواِد النَّمر َحىتَّٰ ِإَذا أَتـَور
ُعُرونَ َمَساِكَنُكمر اَل حَيرِطَمنَُّكمر   صدق هللا العظيم .{  ُسَليرَماُن َوُجُنوُدُه َوُهمر اَل َيشر

 
 
 

 النمل االنتحاري
اكتشف بعض العلماء ظاهرة فريدة من نوعها موجودة عند نوع من 

وع من هذه الظاهرة كشفت وجود ن، و  هو النمل األبيضالنمل و 
، يتم تفجري  عبوات سائل سام موجود عند النمل األكرب يف السن

، و قد قام العلماء  تلك العبوات يف حالة تعرض السرب هلجوم كبري
 ، هو الذي يقوم  ابلتوضيح يف دراستهم أن النمل الكبري يف السن

 النمل االنتحاري

https://www.almrsal.com/post/640799/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d9%8a
https://www.almrsal.com/post/640799/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d9%8a
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 خميلف عمر حكمت،  الدكتور األستاذ 2018 / 04 / 26 يوم عمان يف تويف

 األمريكي االحتالل قبل الوطنية احلكومة يف،  العراقي املالية وزير،  احلديثي
 يف الدكتوراه ادةشه على حاصل له واملغفور،  للعراق الصهيوين الصفوي
 من،  للفرتة املالية الرقابة هيئة مدير منصب شغل وقد،  االقتصاد
 له مشهود،  املالية وزارة مهام تسنمه قبل 1987/9/23 إىل 1984/10/14
 . عليه ورضوانه تعاىل هللا رمحة،  العمل يف واجلدية ابألمانة

 

وفاة وزير 
 املالية العراقي

 
 شنها غارة يف ، الصماد صاحل ، احلوثي االنقالب اعةمج يف الثاين الرجل قتل
 / 04 / 19 يــــوم دةــــــاحلدي ةـحمافظ يف اليمن يف ةـالشرعي مـدع فـــحتال رانــطي

2018 . 
 قناة » نقلتها كلمة  يف ، احلوثي امللك عبد االنقالب مجاعة زعيم أفاد وبينما

 مرافقيه من ستة مع قضى الصماد أبن ، للميليشيات اإلعالمية الذراع « املسرية
 احلوثي القيادي ، املشاط مهدي اختيار بيان يف احلوثيني مجاعة أعلنت ، الغارة يف

 صنعاء يف « األعلى السياسي اجمللس » يسمى ما لرائسة للصماد خلفا   ، البارز
. 
 

مقتل احلوثي الصفوي 
 صاحل الصماد

                                                                                                                                                             متابعات 

هذه القوائم اليت أرفقت مع 
وزة العلمية يف بيان فضالء احل

تبني أمساء الفاسدين  جفالن
الذين مُينع انتخاهبم ، وقد بينت 

يف قوهلا املرجعية يف وقت سابق 
) اجملرب ال جُيرب ( حرمة 

ذين أضروا انتخاب الفاسدين ال
 ابلعراق وشعبه .

وأوضحت من جهة أخرى حبرمة 
ملرشحني اجلدد إذا انتخاب ا

كان انضواءهم ضمن قوائم 
 الفاسدين .

وجاء هذا البيان ردا  على 
 تقوالت العمالء اجملرمني يف

تفسري ) اجملرب ال جُيرب ( 
 لمعىن املراد به .وحتريفهم ل

هكذا تلزم املرجعية أتباعها 
ابحلجة على كل من يسعى 
للرتويج أو انتخاب زمرة العمالة 

 اجملرمة .
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 السينما العراقية                                                                                                     فنون                                      

، أكثر من قرن ، حيث أقيم أول عرض فيلم  مّر على نشوء السينما العراقية
، يف " دار الشفاء  1909متوز /  يوليو   26سينمائي " سينماتوغراف " أُقيم يف 

َيت الحقا   " سينما بلوكي " ، نسبة إىل اتجر يستورد  " يف منطقة الكرخ ، اليت مسُِّ
 . ا آنذاك يف العراقاآلالت ، كان معروف  

وظّل القطاع اخلاص منذ ذلك التاريخ ، يستورد األفالم ويوّزعها ، لكن احلّظ مل 
بعد هناية احلرب العاملية الثانية  حيالفه يف بدء اإلنتاج ، إال يف األربعينيات ، وحتديدا  

، إذ بدأت بعدها صناعة الفيلم يف العراق ، عندما شرع أثرايء بتكوين شركات 
مائية ، أوهلا " شركة أفالم بغداد احملدودة " ، اليت انلت إجازة عمل عام سين

 . ، لكنها مل تـَُوفَّق إبنتاج أي فيلم 1942

 وأنتجت " شركة الرشيد العراقية املصرية " ، 

  ، أول فيلم عراقي ، بعنوان1946يف عام  

  . " ابن الشرق " للمصري نيازي مصطفى 

 كتا " يف العام نفسه ، تعاونت شر 

 السينما احلمراء " و" احتاد الفنانني املصريني 

 . " إلنتاج فيلم اثٍن ، هو " القاهرة بغداد " 

، أُنشئت أول مؤّسسة رمسية تعىن ابلسينما ، وبدأ نشاطها إبنتاج  1960ويف عام  
 أفالٍم واثئقية. وبعد عشرة أعوام ، بدأت املؤّسسة إنتاج أفالم روائية . 

 

 

 

 (  عليا وعصام انتج فيلم ) 1946ويف عام 
 (  اندريه شواتن الذي أخرجه الفرنسي )

  سليمة خضري،  ومثل فيه كل من إبراهيم جالل
  حيىي فائق ، هللا العزاوي عبد ، جعفر السعدي ،
  . فوزي حمسن األمني ،

 ( قام منتجو ستديو  عليا وعصام وبعد جناح فيلم )
 (  ليلى يف العراق بغداد إبنتاج فيلم جديد هو )

 الذي أخرجه امحد كمال مرسي من مصر 
 ومثل فيه املطرب حممد سلمان من لبنان 

 ،  ، عفيفة اسكندر لومن العراق إبراهيم جال
 هللا العزاوي وجعفر السعدي وقد عرض  عبد
 (  سينما روكسي ) ( يف ليلى يف العراق ) فيلم

 . 1949خالل شهر كانون األول 

، حيث اُنتجت  1968متوز اجمليدة   30 – 17نشطت السينما العراقية بعد ثورة 
ات عديدة من أتريخ العديد من األفالم الروائية اليت سلطت األضواء على فرت 

 العراق ، ابإلضافة إىل األفالم االجتماعية والعاطفية ، ومن تلك األفالم :
، بيوت يف ذلك الزقاق ، الزورق ، فلم القادسية ، احلدود  6/6حب يف بغداد ، 

 ، املسألة الكربى ، املنفذون .امللتهبة ، األايم الطويلة 

شاركت السينما العراقية يف العديد من املهرجاانت والفعاليات 
السينمائية الدولية والعربية ، وانلت استحسان وشهادات تقدير 
وجوائز يف العديد منها ، وكان فلم " األسوار " قد حاز على 

 دويل للسينما .ذهبية مهرجان دمشق ال

 ومن رواد السينما العراقية :
 العزمية " املصري .نزهت العراقية ، وقد شاركت يف فلم "  .1
 أسعد عبد الرزاق . .2
 إبراهيم جالل . .3
 جعفر السعدي . .4
 سامي عبد احلميد . .5
 سليمة خضري . .6
 املطربة عفيفة اسكندر . .7
 يوسف العاين . .8
 خليل شوقي ) خمرج وممثل ( . .9

 مكي البدري . .10
 قاسم حول ) ممثل وخمرج ( . .11
 كرمي عواد . .12
 حممد شكري مجيل ) خمرج ( . .13
 .جعفر علي ) خمرج (  .14
 ضياء البيايت ) خمرج ( . .15
 فيصل الياسري ) خمرج ( . .16
 صاحب حداد ) خمرج ( . .17
 حممد يوسف اجلنايب ) خمرج ( . .18
 سعدي يونس . .19
 فخرية عبد الكرمي ) زينب ( . .20

 وكان من بني األفالم الكبرية اليت 
 أنتجتها السينما العراقية ، فلم 
 " األايم الطويلة " الذي يروي 

 قصة نضال الرفيق القائد الشهيد ، 
  اجمليد .صدام حسني

 كتبها ، عبد األمري معله .
 وأخرج الفلم ، يوسف الصائغ

السينمائي على مدى قرن من عمر السينما أنشأت يف العراق العديد من صاالت العرض 
العراقية ، ومنها : سينما الرشيد ، سينما غازي ، سينما الزوراء ، سينما بلوكي ، سينما بغداد 

 ، سينما روكسي ، سينما اخليام ، سينما ريكس ، سينما الفردوس .

 100 األفالم العراقية املنتجة عرب أتريخ السينما العراقية أكثر منبلغت عدد 
فلم روائي وواثئقي ، ومنها : سعيد أفندي ، اجلايب ، محد ومحود ، احلارس ، 

،  7% ، بديعة ، شايف خري ، عروس الفرات ، قطار الساعة 100ارمحوين ، 
، شيء من القوة  12يوم آخر ، نبوخذنصر ، فتنة وحسن ، فايق يتزوج ، عمارة 

، الضامئون  ، مشسنا لن تغيب ، عرس عراقي ، طريق الشر ، اللعبة ، القادسية
ابإلضافة إىل الفلم الرتكي الذي مت تصويره يف بغداد ، احلب كان السبب ... إخل ، 

 وحيمل عنوان " طاهر وزهرة " .
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 تتمات
 ) الوحدة العربية .. ( 2تتمة املنشور يف ص 

هداف االمربايلية أجناز إوهو األسلوب الذي يعد شرط ا من شروط 
اليت تعتمد على عبور احلدود واخرتاق سيادة ،  والصهيونية العاملية

الدول حتت حجج خمتلفة منها ضبط انتشار االسرتاتيجي وتكثيف 
عادة تقسيم إ، و  عادة تقسيمهإمناط العمل الدويل و أالتبادل وتعديل 

 . املوارد
، اليت تؤهله لكي  الوطن العريب كتلة ضخمة يتمتع بكامل املقومات

سرتاتيجي ا - املتوازن حبكم موقعه اجليو يكون أحد أهم أعمدة العامل
،  تساع رقعته اجلغرافية فيما يتعلق ابلدفاع يف العمقاوموارده اهلائلة و 

نسانية املوغلة ابلقدم وقدرته على إحكام التوازن وعمق حضاراته اإل
فأين موقعه من التحوالت اليت قليمي القائم على الردع املتبادل .. اال

، وخاصة ما يتعلق ببلورة نظام دويل جديد مل  هنجتري يف العامل الرا
 . ؟! يتشكل بعد

 

 ) الغيبة ( 13تتمة املنشور يف ص 
م له وسلّ آوالغيبة ، قد بينها حضرة سيدان رسول هللا صلى هللا عليه تعاىل وعلى 

ره ، إن كان فيه ما تقول ذكرك أخاك مبا يك، حيث قال )) أتدرون ما الغيبة ؟ 
فقد اغتبته ، وإن مل يكن فيه فقد هبته (( ، وهذا يعين عدم صحة من ذهب إىل 
قول ) ال غيبة يف فاسق ( فيجعلها حجته يف اغتياب الناس ، أما يف االستشارة 
والنصيحة يف أمور الزواج والتجارة وما إىل ذلك من األمور اليت فيها مصاحل 

، فقد أجاز الشرع بيان ووصف حال من فيه من املثامل اليت  للناس يف معامالهتم
 تضر ابملستشري .

 مجيال   صوم وصالة وتالوة ، مث تنال ألسنتهم أعراض الناس ، كأهنم يبنون بنياان  
،  الغيبة مأكلهم ومشرهبم وينظرون نصر هللا تعاىل ،  مث ينسفوه يف دقائق نسفا  

ن تَنُصروا هللَا يَنُصرُكم { ، فكيف ينصران أال يذكروا قوله تعاىل } إ، وكيف ؟ 
هللا عز وجل ويَعزُّان وحنن يف غفلتنا هذه فال نلق ابال  لكلمة خترج من أفواهنا 
وقد نسينا حتذير حضرة سيدان النيب صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم يف 

ويتوب فيتوب  قوله ))  إايكم والغيبة ، فإن الغيبة أشد من الزان ، إن الرجل يزين
 هللا عليه ، وإن صاحب الغيبة ال يُغفر له حىت يغفر له صاحبه (( .

جاهدوا أنفسكم وتناصحوا وذّبوا عن إخوانكم إن أيت عليهم يف جملس فإن 
سيدان حممد رسول هللا صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم يقول )) إذا وقع 

قوم زاجرا  وقم عنهم (( ، وقوله يف رجل وأنت يف مأل ، فكن للرجل انصرا  ولل
صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم )) من أغتيب عنده أخوه املسلم ومل ينصره 
وهو يستطيع نصره ، أذله هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة (( ، فكيف إذا كان حال 
العموم يف هذه األمة هو االنغماس يف الغيبة  ، فهل نستطيع من يومنا هذا 

 سببات الذلة واألخذ مبقومات النصر ؟ . بتجنب م
واملسلم مأمور برتك كل ما هو منهي عنه يف رمضان وغريه وكل ما ورد حترميه يف 
الكتاب والسّنة ، ومن تلك املنهيات ، الغيبة ، فاحرص أخي املسلم أن ال 
يكون حظك من رمضان فقط جوع وعطش تعانيه ، كالذي يكون عنده الصيام 

دة ، فتجنب نفسك الدخول يف قول سيدان رسول هللا صّلى عادة وليست عبا
هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم )) وأميا امرء ليس له من صيامه إال اجلوع 
والعطش (( ، وقد تعرفنا إىل عدد من املسلمني ، أهنم ، يف هنار رمضان إذا 

مستندين  اغتابوا أحدا  سهوا  ، فإهنم يتمون صيامهم ويقضون ذلك اليوم بعده ،
 يف ذلك إىل حديث )) ما صام من ظل أيكل حلوم الناس (( . 

ويف قباحة هذه الكبرية ورد عن  جابر رضي هللا تعاىل عنه قال : كنا مع رسول 
هللا صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم ،  فارتفعت ريح جيفة منتنة ، فقال 

 ن الناس (( .هذه ريح الذين يغتابو ، )) أتدرون ما هذه الريح ؟ 
ومن  رمحة هللا تعاىل ورمحة سيدان رسول هللا صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم 
للذي يقع يف أخيه سهوا فقد جعل استغفارك له كفارة لك حيث قال صّلى هللا 
تعاىل عليه وعلى آله وسّلم )) من اغتاب أخاه املسلم فاستغفر له ، فإهنا كفارة 

 ه بذلك . (( مث عليك أن تستسمح
وقد جاء يف التفسري الكبري لألمام الرازي رمحة هللا عليه قوله ) إن عرض اإلنسان 

ن عرض املرء أشرف كدمة وحلمه ، وهذا من ابب القياس الظاهر ، وذلك أل
من حلمه ، فإذا مل حيسن من العاقل أكل حلوم الناس مل حيسن منه قرض عرضهم 

 ابلطريق األوىل ألن ذلك أمل  ( . 
قال أحدهم ، دخلت على ابن سريين ، فتناولت احلجاج ، فقال ابن  سريين و 

: ) إن هللا تعاىل حكم عدل ،  فكما أيخذ من احلجاج أيخذ للحجاج ، وإنك 
عليك من أعظم ذنب  كان أصغر ذنب أصبته أشد  إذا لقيت هللا عز وجل غدا  

 أصابه احلجاج ( . 
فيها صفة اخلريية وعليه فقد أمران  ما  ويتبني لك أخي املسلم أن الغيبة ليست كال

حضرة النيب حممد صّلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وسّلم ابلسكوت عنها فقال 
 )) من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت " ليصمت " (( . 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة على املرسلني  .
دان حممد الوصف والوحي والرسالة واحلكمة وعلى آله اللهم صلِّ على سي

 وصحبه وسّلم تسليما   .
 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار  .

 

 ) معىن البعث ( 15تتمة املنشور يف ص
لقبول خامس عشر : ) البعث حركة اترخيية تعمل ملئات السنني ( ، واحلزب التارخيي ) هو الذي يطرح مناضلوه قضيته على مستوى احلياة واملوت وا

وره التارخيي ( ، والعمل الفدائي ) ميثل الصيغة العملية لتحقيق هذه الصورة وهذا املستوى على صعيد احلزب ( ، ابملوت كضمانة متجددة جلدية د
وشدهم إليه  فحزبنا ) ال ميكن أن يكون مدافعا  خائفا  على أعضائه مهه احلرص عليهم ، حزبنا ال ميكن أن يكون إال مهامجا  جمازفا  أبعضائه لكسبهم

 م للخطر ولكل ما ميتحن إمياهنم وثوريتهم وأخالقهم األصيلة ويثبتها ويزيدها عمقأ وصالبة ( .مبقدار ما يعرضه
املرحلة  تلك هي املعاين األساسية اجلوهرية للبعث الىت تشكل مالمح شخصيته املتميزة وأهدافه الكربى ومهماته الثابتة ودوره الرئيسي على مستوى

أتخذ عرب ظروف النضال القومي ومراحله اجلزئية أشكاال  خاصة ويتحدد من خالهلا املعىن األساسي للبعث كنظرة  التارخيية ككل ، بيد أن هذه املعاين
من هذه املراحل للواقع ال كنظرية جامدة ، إن للبعث نظرة للواقع مرنة لصاحل اجملموع القومي لذلك البد أن يتحدد املعىن التارخيي للبعث ىف كل مرحلة 

 ء شبكة العوامل احمليطة ابلنضال العريب .اجلزئية على ضو 
مواجهة االستعمار وهو رد على النكبة اليت نكب هبا العرب ابحتالل الصهاينة فلسطني مبساعدة االستعمار اإلجنليزي هو  1948فالبعث يعين عام 

ال من أجل الوحدة السورية املصرية اليت حتققت يعين النض 1956العمل ضد األحالف األجنبية كحلف بغداد ، وبعد العدوان الثالثي على مصر عام 
 والنضال من أجل جتديد الوحدة بعد االنفصال . 1958عام 

ودعمه املنعوي والسياسي له ، البعث يعين املومتر العمايل بعدن ونضاالته ضد املستعمر الربيطاين ، البعث يعين دعم  1962البعث يعين ثورة اليمن 
 سناد ومساعدة املناضلني الشرفاء فئ املغرب العريب .ثورة اجلزائر ومناضليها وإ

وجتاربه ومنجزاته العمالقة القومية  1968متوز  30 - 17، البعث يعين ثورة  1967البعث يعين تصحيح األخطاء اليت حدثت ىف أمتنا بعد نكبة 
 لصاحل األمة العربية والثورة العربية .

من األطماع الفارسية اهلمجية الذي أظهر للعرب جيش العراق وانتصارته ىف قادسية صدام حسني ، رمحة  البعث يعين الدفاع عن بوابة العرب الشرقية
 هللا .

ي القيادي اإلنساين البعث يعين مواجهة االمربايلية األمريكية ومعاونيها الفرس والصهاينة وحماوالهتم يف تركيع األمة العربية لكلي ال أتخذ دورها التارخي
 ىف العامل .

 البعث يعين أم املعارك ، يعين معارك احلواسم ، يعين املقاومة العراقية الباسلة .
 البعث يعين ) عهد البطولة ( ، عهد شهداء البعث وتضحياته .

 البعث يعين نضاالت البعثيني ىف ساحات النضال واجلهاد والشهادة من اخلليج العريب إىل أقصى املغرب العريب .
 ؤسس أمحد ميشيل عفلق .رحم هللا القائد امل

 رحم هللا الشهيد القائد صدام حسني .
 الرمحة واخللود لكل شهداء البعث العظيم

 البعث يعين ) عهد البطولة ( ، عهد شهداء البعث وتضحياته .
 البعث يعين نضاالت البعثيني ىف ساحات النضال واجلهاد والشهادة من اخلليج العريب إىل أقصى املغرب العريب .

 هللا القائد املؤسس أمحد ميشيل عفلق . رحم
 رحم هللا الشهيد القائد صدام حسني .

 الرمحة واخللود لكل شهداء البعث العظيم
 املراجع
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 ) القائد الشهيد .. والتأريخ اجمليد ( 16صتتمة املنشور يف 
ما كان إمياان  حبضور إنساين ألمة ذات مقومات تضع اإلميان حبق اآلخر بقدر 

يف احلياة وحتديد خياراته مبا ال يضر بغريه أو يستلب حق اآلخرين وخياراهتم 
 . على أوطاهنم  وقرارهم املستقل وسيادهتم  وخرياهتم

العدالة الشهيد القائد خط اترخيا  مؤمنا  حبق الشعب العريب يف الوحدة واحلرية و 
وعمل ألجل ذلك قوال   االجتماعية واالنعتاق من االستبداد والفساد والطغيان

وعمال  وعمده بدمه الزكي الطاهر راضيا  مقبال  غري مدبر وابنشراح صدر شهد 
 به العدو قبل الصديق .

من اإلجنازات اإلميانية على خمتلف الُصعد ُكللت خبامتة ال  الشهيد القائد اتريخ
  ال مؤمن بصدق وصاحب عمل يصدق ذلك اإلميان .يناهلا إ

الشهيد القائد كان ومازال ملهم األمة وعنواهنا البارز يف اترخيها املعاصر وسيظل 
على ضوء أهدافها يف الوحدة واحلرية   عنواهنا وحاديها يف حاضرها ومستقبلها

  واالشرتاكية .
مة مثيال  له يف اترخينا وقائدا  مل تلد األ شهيدا   صفوة القول ، أن صدام حسني

واترخيا  جميدا  سيظل بوصلة أهل احلق والعدل  املعاصر ،
 . الراسخ ابألمة ورسالتها  واإلميان  واملساواة

وهنيئا  للقوميني بعنوان وجوهر فكرهم احلضاري الرائد   هنيئا  لألمة هبذا القائد
. 

ر للقتلة ومصاصي دماء اخللود لشهيد احلج األكرب ، اجملد لألمة ، واخلزي والعا
الشعب العريب وخرياته وخياراته ، واخللود للشهداء الذين ارتقوا على ذات 

 الطريق .
 


