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 أتميم النفط .. شهادة قومية وإنسانية وإسالمية ووطنية للبعث العظيم

 16اقرأ صالشعب العراقي ينتصر يف مقاطعة انتخاابت احلكومة العميلة .. 

 15اقرأ صقيادة البعث حتيي الشعب العراقي على نصره وثباته يف مقاطعة االنتخاابت .. 
 كلمة االفتتاحية

 التأميم اخلالد

 يكتبها : مدير التحرير

لقد كان يف منهاج حزب البعث العريب 
االشرتاكي خطوات ثورية على خمتلف 

صعدة جتسد فكره القومي وأهدافه يف األ
الوحدة واحلرية واالشرتاكية ، ومن تلك 
اخلطوات هي التحرر من االستعمار 
االقتصادي فكانت حترير ثروات العراق ومنها 
الثروة النفطية الذي حتقق يف قرار التأميم اجمليد 

،  1972يونيو  –يف اليوم األول من حزيران 
 . 1972لسنة  69إبصدار قانون رقم 

لقد رفع حزب البعث العريب االشرتاكي شعار 
" نفط العرب للعرب " وشعار " النفط سالح 
يف املعركة " فكان أن استخدم سالح النفط 
يف قطع النفط العراقي عن كل دولة تتعاون مع 
الكيان الصهيوين ، ومعه منع استرياد السلع 
من الشركات العاملية اليت هلا تعامالت مع " 

 " . إسرائيل
وقد وظف العراق ثروته النفطية ملا خيدم األّمة 
العربية وإنشاء املشاريع االسرتاتيجية يف العراق 
ودعم حاجة الدول العربية للمنتجات النفطية 

واليت ال متتلك هذه الثروة املهمة ويف ذات 
الوقت تعاين من أزمات اقتصادية ، فكان 
النفط ومشتقاته تذهب نسبة منه جمااًن إىل 
األردن وفلسطني ، وأن واردات النفط مكنت 
القيادة السياسية من الوقوف إىل جانب الدول 
العربية اقتصاداًي ، لكن ، احتالل العراق 
ووقف العمل بقرار التأميم شكل وقفاً 
إلمدادات النفط إىل البالد العربية ، انهيك 
عن عودة سرقة النفط وهدر ثروته من قبل 

 يلة .االحتالل وحكومته العم

 

زب البعث العريب االشرتاكي قيادة قطر العراق حل
صدر بيااًن يف الذكرى السادسة واألربعني لصدور ت

قرار أتميم النفط العراقي حتت عنوان " أتميم النفط 
كان أداة هنوض العراق الكبري وبداية احلرب عليه 

. " 

 13نص البيان ص 

 العرب على األعمى األسود اجملوسي الفارسي احلقد أنه "

 " اخلالدة رسالتهم وعلى

 الرفيق القائد اجملاهد

 إبراهيمعّزة 

 " النفط سالح يف املعركة" 

 الرفيق القائد الشهيد

 صدام حسني اجمليد

 قرر جملس قيادة الثورة

 ابسم الشعب

 نون أتميم عمليات شركة نفط العراق احملدودةإصدار قا

 72لسنة  69رقم 

والذي اعترب انفذاً من أتريخ صدوره هذا اليوم ، اليوم األول من 

 حزيران

 قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي

 تنعي استشهاد البطل ، الفريق أول ركن

 إايد فتيح الراوي

 15نص البيان ص
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 كتاابت                                                                                                                  سياسية 
 إيران على حافة االهنيار ..!!

  الرفيق الدكتور أبو احلكم

 املقدمة :

الشرط الذايت يف داخل إيران قد نضج مبا فيه الكفاية .. والظرف 
والدويل ، هو اآلخر قد نضج .. لتغيري الوضع يف املوضوعي ، اإلقليمي 

إيران ، سواء بتعديل السلوك السياسي للنظام وتقليص نفوذه إىل ما وراء 
حدوده اإلقليمية ، أو تقليم أظافره الطائفية ممثلة ابحلرس الثوري 
وميليشيات احلشد الشعيب وميليشيات حزب هللا اللبناين وميليشيات 

ية ) فاطميون ( و) زينبيون ( وحرس يف سوراي ، احلوثي يف اليمن وألو 

حيث مصريه اجملهول .. وعلى حلفائه من األفراد واألحزاب والدول أن 
تعي جيًدا وتعمل فورًا على فك تشابك عالقاهتا أو حتالفاهتا أو رهاانهتا 

 على حصان خاسر !! .

دعم  على 1979يرتكز النظام اإليراين ، منذ جميئه إىل سدة احلكم عام  
اخلارج .. ومن دون الدعم اخلارجي ال ميكن أن يستمر يتعايش مع 
الشعوب اإليرانية وال مع جريانه .. والدعم الذي تلقته املؤسسة الدينية 

سياسًيا  -املذهبية الطائفية يف ) قم ( وطهران كان دعًما مركًبا  -
 من لدن االستخبارات الربيطانية –وعسكراًي وإعالمًيا ولوجستًيا 

 واستخبارات اإلدارة األمريكية ومبعونة االستخبارات الفرنسية .

 وجميئ نظام ) مخيين ( إىل احلكم كان لغاايت عديدة يف ظل ظروف :

التدخل العسكري السوفيايت يف أفغانستان .. حيث ابت هذا   - 
التدخل على مشارف منابع النفط يف اخلليج العريب إذا ما تسلم اليسار 

ليد السلطة يف طهران .. وكانت الشعوب اإليرانية وراء القوى اإليراين مقا
الوطنية اإليرانية ، ومن ضمنها حزب ) توده ( اإليراين ، الذي يرتبط 

 أيديولوجًيا كأي حزب شيوعي يف العامل آنذاك مبوسكو !! .

نضوج الظروف الذاتية اليت كانت حتيط ابلقوى اإليرانية املعارضة   -
الذي خرج عن الطوق األمريكي ابعتباره شرطي اخلليج  حلكم شاه إيران ،

وابت يلوح ابجتياحه الضفة الغربية للخليج العريب حتقيًقا لوعد والده وهو 
على فراش املوت .. فيما تعلن اإلدارة األمريكية على وفق مبدأ كارتر أن 

 منطقة اخلليج العريب منطقة مصاحل حيوية أمريكية خالصة !! .

وز حركة يسارية إيرانية عارمة تسقط الشاه وتتوىل السلطة وخشية بر   - 
وهي قريبة من االحتاد السوفيايت .. عجلت اإلدارة األمريكية وابلتوافق 
مع املخابرات الربيطانية على تذليل عقبة اجلنراالت اإليرانيني الوطنيني يف 

لب اجليش اإليراين بتسليم أمسائهم إىل شاه إيران بدعوى كشف مؤامرة لق
نظام احلكم فأودع الشاه هؤالء اجلنراالت يف السجون وأعدم منهم .. 
حينئٍذ ، حل الفراغ يف الشارع اإليراين ، وكان البديل هي املؤسسة املذهبية 

الطائفية بقيادة ) مخيين ( ، الذي نقلته طائرة فرنسية خاصة من مكان 
مهورية إقامته يف ضواحي ابريس إىل طهران مباشرة .. حيث أعلن اجل

اإلسالمية اإليرانية ، وأشهر عدائه للعراق وللعرب وأعلن أن حترير القدس 

يف ضواحي ابريس إىل طهران مباشرة .. حيث أعلن  إقامته
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ، وأشهر عدائه للعراق وللعرب وأعلن 
أن حترير القدس لن يتم إال عرب العراق ، كما أعلن تصدير الثورة 
إىل اخلارج .. مث حصل الذي حصل من العدوان اإليراين على 

ىل العدوان األطلسي الغريب العراق الذي استمر مثان سنوات ، إ
مث احلصار الشامل الذي استمر ثالثة عشر عاًما حىت  1991عام 

اإليراين  -، حيث االحتالل األمريكي  2003احتالل العراق عام 
التوافقي يف عملية سياسية فاشلة وفاسدة منذ مخسة عشر 

 عاًما !! .

ا يف استغل اإليرانيون يف ظل السكوت األمريكي مشاعر شعبن  - 

العراق الدينية وأخذوا ميدون نفوذهم وميليشياهتم وحرسهم 
سوراي ولبنان  -واستخباراهتم يف العراق ومنه إىل املنطقة برمتها 

واليمن والبحرين والكويت حىت الشمال حيث املغرب العريب .. 
وذلك للوصول إىل األطلسي كما كانوا حيلمون إبحياء إمرباطوريتهم 

بيض املتوسط .. يف زمن ال وجود حنو حافات البحر األ
لالمرباطورايت وال جمال هلا ألن تستيقظ يف زمن احلداثة والتطور .. 

 -الصهيوين  -وكل ذلك حيدث يف إطار التخطيط األمريكي 
 اإليراين على حٍد سواء .

اإليرانيون لعبوا خديعتهم الكربى ) امللف النووي ( ، وذلك   - 
م ملتزمون بوقف خط التسلح النووي يف خطة اسرتاتيجية تفيد أبهن

لفرتة زمنية مقابل إطالق يدهم يف املنطقة لتغيري دميغرافيتها وابلتايل 
سياسية لصاحلها ولصاحل أمريكا ولصاحل الكيان  -قواها اجليو 

الصهيوين .. ومن هنا أييت مبدأ املشرتكات الذي جيمع بني الدول 
تفتيتها إلعادة تشكيلها من املعنية بتدمري املنطقة وتقسمها ومن مث 

جديد مبا مت التوافق عليه على وفق املشاريع املطروحة الفارسية 
 والصهيونية واألمريكية .

جتاوز اإليرانيون اخلطوط احلمراء يف خديعتهم الكربى ،   - 
وعمدوا على تطوير صوارخيهم الباليستية ، اليت يتماشى هنجها مع 

سلح والذي جاء يف ظل احلماية التمدد امليليشياوي الطائفي امل
 الروسية من جهة والصمت األمريكي من جهة اثنية .

 املتغريات الداخلية اإليرانية : 

أغدقت إدارة ) أوابما ( املليارات على نظام طهران يف حماولة 
إلنقاذه من االهنيار ، ودعمت ركائزه طيلة أكثر من عقد من السنني 

نون الدويل ومبيثاق األمم وهو يتوسع ويتمدد ويستهرت ابلقا
املتحدة .. هذه األموال الضخمة اليت محلتها طائرة أمريكية خاصة 
إىل إحدى مطارات إيران مل يستفد منها الداخل اإليراين بشيء إمنا 
رصدت إىل ما يسمى عمليات تصدير الثورة لتغطية نفقات احلرس 

ة يف مناطق الثوري اإليراين وفعاليات امليليشيات واخلالاي الطائفي
العامل املختلفة ، فيما كانت طهران تسلح أذرعها يف جنوب لبنان 

 ميليشيات وتسلح ابلصواريخ اليمن يف احلوثيني وتسلح ابلصواريخ

فعاليات امليليشيات واخلالاي الطائفية يف مناطق العامل الثوري اإليراين و 
املختلفة ، فيما كانت طهران تسلح أذرعها يف جنوب لبنان ابلصواريخ 
وتسلح احلوثيني يف اليمن ابلصواريخ وتسلح ميليشيات احلشد الشعيب 
الفارسي يف العراق أبنواع من األسلحة وتدفع هبم إىل خارج العراق 

والكويت( .. حىت أن املرشد اإليراين  –السعودية  واحلدود –)سوراي 
قال بوضوح ووقاحة مبا معناه ) إن الصواريخ الباليستية هي لغة 

 التفاوض الوحيدة اليت نتمسك هبا ( !! .

ونتيجة لكلف التسلح والتمدد الباهظة األمثان ، تراجع االقتصاد   - 
الر واليورو ، وتسببت اإليراين وتراجعت قيمة العملة اإليرانية أمام الدو 

يف اهنيارات مالية أربكت النظام ومؤسساته املالية والنقدية ، حيث 
أغلقت الكثري من حمالت الصريفة نتيجة ارتفاع سعر الدوالر الواحد 

( تومان ، فيما تريد طهران أن يتحدد  7000أمام التومان اإليراين ) 
ان ، األمر ( توم 4200سعر صرف الدوالر األمريكي الواحد بـ) 

الذي أدى إىل نتائج عكسية كشفت فشل السياسات املالية والنقدية 
يف إيران .. فسياسة التبادل التجاري مع بعض الدول ابلعمالت احمللية 
دون األعتماد على العمالت الصعبة سياسة يصعب حتقيقها وذلك 
ألمر يتعلق بتداول العمالت العاملية الصعبة والتعامل ابلبورصات 

 الية .امل

هذا الواقع املايل والنقدي املرتدي استولد ركوًدا اقتصاداًي مستمًرا وغري 
مسبوق يف اترخيه ، تزامن مع إضطراابت مجاهريية إيرانية مشلت 

( حمافظة ومدينة إيرانية أجتاحت شوارعها مجاهري الشعوب  154) 
ف ، اإليرانية تطالب إبسقاط النظام ) الثيوقراطي ( الفاشيسيت املتخل

األمر الذي أدى إىل هروب الرساميل اإليرانية إىل اخلارج يف وترية 
متيزت خالل العقود األربعة املاضية ابرتفاع حجم رؤوس األموال اليت 
هربت من إيران إىل بنوك عواصم أخرى ، خالل تلك الفرتة أبكثر من 

 -حسب تقدير رئيس غرفة التجارة اإليراين  -( مليار دوالر  800) 
رؤوس األموال اليت هربت من إيران إىل اخلارج خالل األشهر  وإن

( مليارات دوالر يف 4( و )3القليلة املاضية بلغت قيمتها ما بني )
وحسب رئيس جلنة الشؤون األقتصادية ابلربملان  -اليوم الواحد 

 اإليراين .

وطبيعي أن هناك عدًدا من األسباب هلروب األموال الطائلة من إيران 
 األوضاع االقتصادية فيها :وتردي 

االضراابت السياسية اليت ابتت انضجة لتغيري نظام طهران وخاصة   - 
 بعد ثورة الشعوب اإليرانية املستمرة حىت الوقت احلاضر .

إرتفاع سعر الصرف ، والركود وعدم االستقرار االقتصادي   - 
ل اإليرانية والعجز املايل وعدم قدرة احلكومة اإليرانية على دعم الرسامي

فضالً عن إفالس الكثري من  -بفعل عملياهتا اخلارجية  -واالستثمارية 

 3البقية ص، البنوك والشركات واملؤسسات املالية والنقدية 
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 " إيران على حافة االهنيار " 2تتمة املنشور ص

 وتفشي الفساد وسوء اإلدارة يف املؤسسات االقتصادية واملصرفية .

 2016ومنذ دخول ) امللف النووي اإليراين ( حيز التنفيذ عام   - 
مارات تزايدت معدالت هروب األموال إىل خارج إيران وتوقفت االستث

وبرزت شحة السيولة النقدية من العملة الصعبة للتمويل واإليفاء 
اباللتزامات البنكية واالعتمادات املصرفية ، وذلك إدراًكا من أصحاب 
رؤوس األموال واملؤسسات املالية والبازار ، الذي يتحكم احلرس اإليراين 

، ألن واقع مبقدراته ، إن هذا امللف سيفضي إىل كارثة سيئة حتل ابلبالد 
السلوك السياسي للنظام اإليراين املتخلف يعكس هذه الكارثة ، طاملا 
عمل احلرس اإليراين كمنظمة إرهابية من أجل تنمية اإلرهاب على 

األراضي اإليرانية وممارسة التمدد والتوسع والتسلح على حساب الداخل 
ع اإليراين ، وطاملا اعتمد النظام الصفوي يف طهران أسلوب تصني

الصواريخ البالستية لكي تكون بدياًل للمفاوضات يف هنج الدبلوماسية 
اإليرانية املخادعة .. كما أن تصدير الثورة يرتافق مع تصدير الصواريخ 
إىل الساحة اللبنانية والعراقية واليمانية، فضاًل عن عرقلة املالحة يف 

 املمرات واخللجان ومضائق حبار املنطقة إبسلوب القرصنة .

تغريات يف صلب أدوات السياسة اخلارجية األمريكية " مايك بومبيو"   -
و) جون بيلتون( اللذان يتعامالن بنوع من الصرامة الواقعية مع امللف 
النووي اإليراين خاصة أمهية إيقاف النفوذ اإليراين أو إنطباق توصيف 

 ) قص أجنحة النظام اإليراين ( عند حدود معينة .

( النووية .. وهو األمر الذي 1+5ا من إتفاقية )إنسحاب أمريك  - 
يعد خطوة مهمة على طريق تصحيح اخلطأ االسرتاتيجي الكارثي اليت 

( 1+4ارتكبته اإلدارات األمريكية السابقة .. أما بقاء ما يسمى إتفاق )
فهو ال جيدي نفًعا طاملا أن الدول األوربية ابتت تدرك وتفرق بني مصاحلها 

 بعض شركاهتا ، وخاصة يف املسائل السياسية كدول وبني مصاحل
 واالسرتاتيجية !! .

ختلي كوراي الشمالية عن برانجمها النووي مقابل ضمانة أمنية   -
واقتصادية تساعد نظام كوراي الشمالية على جتاوز مشكالته االقتصادية 

واألمنية ، فضاًل عن التوصل إىل سبل التقارب بني الكوريتني وشعبهما 
د .. وذلك من أجل إهناء الصراع بني البلدين وإزالة فتيل التصعيد الواح

النووي اخلطري ، الذي خييم بظالله املرعبة على كل من الصني وكوراي 
اجلنوبية والياابن وروسيا وابقي دول العمق اآلسيوي .. واللقاء الذي 

هد جرى بني زعيم كوراي الشمالية ووزير اخلارجية األمريكي ) بومبيو ( مي
للقاء كل من ) ترامب ( و) كيم جونغ أون ( حلل املسائل اخلطرية 

 العالقة .

النظام اإليراين التوسعي يتكئ سياسًيا وتكنولوجًيا وعسكراًي على  - 
النظام الكوري الشمايل ، وخاصة ما يتعلق بتزمته وتصعيده املوقف مع 

رب ذرية تقتل الوالايت املتحدة وهتديده املنطقة والعامل إبشعال فتيل ح
 خالل الربع الساعة األوىل

( مليون إنسان 15خالل الربع الساعة األوىل قرابة أكثر من )
كوري مشايل وجنويب وايابين وصيين وروسي .. إخل ، وإن إستمرار 
هذا التصعيد من شأنه أن يدفع إىل إرتكاب محاقات أو أخطاء 

 غري حمسوبة العواقب تدفع إىل كوارث إنسانية . فنية

فتقديرات القيادة اإليرانية ورهاهنا على صمود وبقاء التزمت 
الكوري الشمايل هي تقديرات خاطئة يف عامل السياسة 
االسرتاتيجية ، ألن سياسة حافة اهلاوية غالًبا ما تفضي إىل الفشل 

ضات .. والسياسة أو إىل خماطر غري حمسوبة أو إىل طاولة املفاو 
الكورية الشمالية هذه قد وصلت إىل هذه احلافة ) اهلاوية ( ، 
فيما يعيش نظام طهران أحالم االمرباطورية اليت ستتهدم وهي ما 

زالت خياالت على رؤوس أصحاهبا قبل أن يستفيقوا من أحالمهم 
 املريضة .

هذا التحول ، جعل كل من بكني وموسكو تدركان خطورته   - 
دان موقفيهما أبمهية نزع سالح كوراي الشمالية بضماانت وحتد

واقعية ) اقتصادية وأمنية ( .. أما النظام اإليراين فأن حلفائه 
الروس والصينيني سيضعونه يف زاوية من الصعب أن ينجو منها 
النظام أو على أقل تقدير يرتكانه ملصريه على وفق حساابت دقيقة 

ا تتصاعد واتئر إستخدام القوة يرمساهنا مع األمريكان .. فيم
والتهديد ابستخدامها لتنظيف الساحة السورية من الوجود 
امليليشياوي العسكري اإليراين ) لواء فاطميون ولواء زينبيون 
وبعض فصائل احلشد الشعيب العراقية واحلرس الثوري اإليراين ( ، 

،  وكذلك الساحة اليمنية والساحة العراقية اليت تغلي على بركان
فضاًل عن الساحة اللبنانية اليت أمامها خيار واحد إما نزع سالح 
الوكيل اإليراين ) حسن نصر هللا ( وإبعاد لبنان عن كارثة احلرب 
أو قيام حرب سوف لن تكون متكافئة أبًدا ، أما يف اليمن فأن 
حسم املوقف ال أحد يستعجل عليه .. أما يف العراق فأن اهلروب 

يليشيات وخاصة اخلط القيادي األول ورمبا الثاين الكبري لقادة امل
واللصوص واملفسدين أمام إرادة الشعب العراقي الذي قرر أن 

 يتحرر بكل الوسائل املمكنة واملتاحة !! .

لقد أتكأت إيران على تعنت النظام الكوري، كما أسلفنا،   - 
وحتديه للوالايت املتحدة من أجل ختفيف الضغط واحلصول على 

يد من الوقت ألجناز مشروعها النووي ومشروع صوارخيها املز 
 البالستية وإدامة زخم متددها يف خارج حدودها األقليمية .

يف االتفاق النووي اإليراين ال يعين إطالقًا   (1+4إن بقاء )  -
بقاء االتفاق النووي اإليراين على حاله سليًما معاىف إمنا وضع 

وريب ) شركات ال دول ( مع األمر ضمن آلية خاصة للتعامل األ
النظام الفارسي يف طهران .. وإن حزمة العقوابت االقتصادية 

االقتصاد اإليراين  املضاعفة ستكسر العمود الفقري لبقااي
املرتنح .. وال ينفع عندئٍذ غرف االنعاش االقتصادي حللفاء النظام 

رتبكة اإليراين ، ألن هؤالء احللفاء خيشون من تدهور اقتصاداهتم امل

وال املضاعفة ستكسر العمود الفقري لبقااي االقتصاد اإليراين املرتنح .. 
ينفع عندئٍذ غرف االنعاش االقتصادي حللفاء النظام اإليراين ، ألن 
هؤالء احللفاء خيشون من تدهور اقتصاداهتم املرتبكة أساًسا إبستثمارات 

 عاملية .

إن ) بيونغ اينغ ( ، اليت ستخضع منشاءاهتا النووية للرقابة األمريكية   - 
ر إرابًكا وتعقيًدا يدفع والدولية وإبشراف الصني وموسكو ، سيزيد األم

إىل إهنيارات داخلية إيرانية سياسية واقتصادية ومالية ونقدية وأمنية 
واجتماعية .. وهو األمر الذي سيفضي إىل التغيري يف السلوك السياسي 
للنظام يف طهران أو إهنيار النظام الفارسي ال حمالة .. ملاذا ؟ ألن روسيا 

 ال حتارب معها .. فإيران يف املرمى !! .ال حتارب مع إيران كما أن الصني 

ومن هنا ، فأن نظام طهران أمام خيارين : إما التخلي هنائًيا عن   - 
 -وهذا يعين خسارة سياسية واقتصادية ابهظة الثمن  -برانجمه النووي 

وإما االستمرار والتعنت على طريق االنتحار حيث سيتخلى عنها 
حلساابت هي أوسع من هذه  -موسكو وبكني  -حلفائها املقربني 

التحالفات الرباغماتية املؤقتة .. ال تدرك طهران : يقول خرباء يف جمال 
التسلح الذري ) إن واشنطن حتتاج إىل عشرات الثواين لضرب أي 
صاروخ كوري مشايل حيمل رؤوًسا نووية أو تقليدية تطلقه بيونغ اينغ ضد 

، مما سيؤدي إىل تفجريه أهداف اتبعة للوالايت املتحدة أو حلفائها 
مباشرة فوق أراضيها ويتسبب يف كارثة وإابدة بشرية ، األمر الذي لن 
تسمح به بكني وال سيول عاصمة كوراي اجلنوبية وال الياابن وحىت 
موسكو ( !! ، ويقول ) الكسندر غابوييف ( رئيس برانمج روسيا وآسيا 

تصاحلية مع سيول كيم " ال واحمليط اهلادي يف موسكو ) إن خطوات " 
وواشنطن جاءت بعدما تعرضت منشأاتن نوويتان إحدامها على احلدود 
مع الصني خللل تقين كبري أدى إىل زايدة التهديد حبصول تسرب إشعاعي 
يتسبب يف كارثة بشرية وبيئية ، األمر الذي دفع ) بيونغ اينغ ( إىل 

فيما يرجح  اإلسراع إىل املفاوضات مع واشنطن بعلم وقبول الصني ( ،
بعض اخلرباء يف جمال التسلح النووي ، إن احلدث نتيجة ) هلجوم 

 ألكرتوين أمريكي على منشآت كوراي الشمالية ( !! .

 اآلن ، ماذا ستفعل طهران ؟ 

؟ ،  1988/   8/  8هل ستتجرع السم مرة اثنية بعد أن جترعته يوم 
اي حيث أو ترتاجع إىل داخل حدودها وتنسحب هي ونغوهلا من سور 

الساحة تلتهب ، ومن العراق حيث الساحة تغلي ومن اليمن الذي 
أوشك أن ينظف نفسه من فايروسات الفرس ، وترتك للبنان وشعبه 
العريب يقرران شكل النظام الدميقراطي دون حماصصات طائفية ودون 
مليشيات حزب هللا اإلرهابية ؟ ، الكرة يف ملعب ويل الفقيه الذي ال 

يف عامل السياسة االسرتاتيجية .. خياران أحالمها مر كالزقوم يفقه شيًئا 
 ، فعليه أن خيتار !! .
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 كتاابت                                                                                                                   سياسية 

أاير بدأت عمليات تبادل  10على  9منذ ما بعد منتصف ليلة 
القصف بني قوات احلرس الثوري اإليراين وقوات إسرائيل الغربية يف 
الساحة السورية ، وأنذرت إسرائيل الغربية حكومة بشار أبهنا جيب 

القصف وإال ستتعرض هي للضرب ، يف أن ال تتدخل يف تبادل 
أتكيد حاسم حلقيقة معروفة وهي أن القوات اإليرانية تسيطر على 

دمشق وأن جيش بشار مل يعد يشكل قوة هلا وزن ، وهذه العمليات 
العسكرية ميكن أن تتحول إىل حرب شاملة وهو تغري مناقض 

 اإلسرائيليتني وأمريكا ! ، فما الذي جيري ؟ :  ملصاحل

ح اآلن أن مرحلة استخدام رجال الدين شيعة وسنة وصلت واض .1
هنايتها املرسومة بتحقيق األهداف اليت رمست هلم يف منتصف 
السبعينيات من قبل املخابرات األمريكية وبدأت خطواهتا األوىل يف 
أفغانستان اليت تصاعدت فيها حرب ما مسي بـ) اجملاهدين األفغان ( 

إسرائيل الشرقية عندما وصل مخيين االحتالل السوفييت ، ويف  ضد
ترامب ومعه نتنياهو يبدوان  للحكم بدعم غريب صهيوين معروفني ،

كأهنما ينهيان اعتمادمها على احلركات اإلسالموية والبداية بضرب 
اإلسالموية اإليرانية يف سوراي بعد أن أدت دورها املرسوم خالل 

 أربعة عقود مشؤومة كان العرب ضحيتها .
طبعًا تقف مع إسرائيل الغربية إلهناء احلرس اإليراين يف أمريكا  .2

االشتباكات قبل قليل  سوراي ، كما تقول ، وهلذا مل تكن صدفة بدء
ولكن  من إعالن ترامب االنسحاب من االتفاق النووي وبعده ،

مشكلة إسرائيل الشرقية األكرب هي أهنا تواجه موقفًا روسيًا يبدو 
، فروسيا ختشى التيارات  ية وأمريكامتفامها مع إسرائيل الغرب

اإلسالموية أكثر مما ختشاها أمريكا فهي تعرف أن أمريكا هي راعية 
تلك احلركات منذ هناية السبعينيات وهي أداهتا ، ولكن روسيا ترى 
فيها خطراً حقيقياً يهدد ابهنيار االحتاد الروسي من داخله مثلما اهنار 

أمريكي خمابريت كان من أهم أدواته االحتاد السوفييت من داخله جبهد 
اجملاهدين األفغان وجرت حماوالت عديدة لتفكيك االحتاد الروسي 
عرب نفس األدوات ، وروسيا وإن كانت متحالفة مع إسرائيل الشرقية 
لكن حتالفها معها يتضمن أيضًا منعها من التوسع ألنه قد ينقلب 

 عليها .

فر إسرائيل الشرقية يف وهذا ما جعل من مصلحة روسيا تقليم أظا
سوراي وحفز نتنياهو على زايرة موسكو ، اآلن وليس ابألمس وال 
غدًا ، وسط ترحيب ملوكي من قبل بوتني متثل يف حضوره العرض 
العسكري الروسي الضخم وتلك خطوة فهمتها طهران فوراً على أهنا 
تراجع روسي عن دعمها وقبول مبمارسة الصمت على ما تنوي 

 إنه صراع اإلسرائيليتني

 وليس حربنا

 الرفيق اجملاهد

 صالح املختار

 الرفيق اجملاهد صالح املختار

العسكري الروسي الضخم وتلك خطوة فهمتها طهران فوراً على أهنا 
تراجع روسي عن دعمها وقبول مبمارسة الصمت على ما تنوي 

ي اآلن هي أن روسيا وليس إسرائيل الغربية فعله ضدها ، مصيبة خامنئ
أمريكا فقط تريد تقليم أظافر إسرائيل الشرقية والقلق الذي سيقتل 
خامنئي قبل السرطان هو أن تقليم األظافر سوف يتحول إىل اجتثاث 

 شامل وجذري لنظام دموي حان وقت دفنه .

ما الذي جعل إسرائيل الغربية تنتقل من دعم نظام مخيين وخامنئي . 3
وحىت عام مضى إىل  1980ملعلومات املخابراتية منذ عام ابلسالح وا

 الرغبة يف إهناء توسعه اإلقليمي ؟ .

إسرائيل الغربية وفقًا لرؤيتها االسرتاتيجة تفهم أن العرب وليس 
إسرائيل الشرقية هم العدو الرئيس هلا لسبب مفهوم وهو أهنا احتلت 

املنطقة وحىت  فلسطني وهي عربية وليست فارسية فالصراع الرئيس يف
وصول مخيين للحكم كان بني العرب وحركتهم التحررية وبني إسرائيل 

ولكن وبعد أن قامت إسرائيل الشرقية  الغربية اليت احتلت فلسطني ،
بنشر الفنت الطائفية ومزقت العرب وأضعفت حلمتهم وأفقدهتم 
طاقاهتم حبروب داخلية مدمرة لن يستطيعوا معاجلة آاثرها لفرتة قد 

جاوز العقدين فإن ما أخذ يهم إسرائيل الغربية هو قدرات إسرائيل تت
فما إن صار هدف النخب القومية الفارسية هو  الشرقية النووية ،

احلصول على سالح نووي حىت أيقظ ذلك سايكولوجيا الغوييم لدى 
خنب إسرائيل الغربية واليت تقوم على أن غري اليهودي عدو وجيب 

،  بشرًا مثل اليهود وأنه عدو أو عدو حمتملمعاملته على أنه ليس 
فالشك بغري اليهودي هو السايكولوجيا املتحكمة ابلسلوك 
اإلسرائيلي الغريب ، وتعاظم احتماالت جناح إسرائيل الشرقية بصنع 
سالح نووي حرك مشاهر القلق العميق لدى إسرائيل الغربية خصوصًا 

حول يف يوم ما وتصبح ابنعدام أي ضمانة أن إسرائيل الشرقية لن تت
 عدواً إلسرائيل الغربية ومن مث هتددها بسالحها النووي .

وهلذا فإن احتمال امتالك إسرائيل الشرقية لسالح نووي هو الذي 
يف طهران وما مل تنتزع قدرته   قلب النظرة الصهيونية لنظام املاليل

ت على صنع قنبلة نووية فانه خطر حمتمل وجيب حتييده مسبقاً وبضراب
لالنقالب الصهيوين  وهذا هو السبب اجلوهري اآلخر استباقية ،

 واألمريكي على نظام ماليل طهران .

 إسرائيل احلالة هذه ويف شاملة حرب إىل االشتباكات تتطور رمبا .4
 حتما يفضي وذلك مباشرة ستدخلها أمريكا أن مسبقاً  تعرف الشرقية

 الغربية إسرائيل بضرب هتديداهتا نفذت إذا الشرقية إسرائيل لدمار
وهذه اليقني اإليراين هو الذي جيعلها تفكر مئات  ، الصواريخ آبالف

املرات قبل أن تقرر نوعية ردها على الضرابت اليت توجه هلا وهي 
ساكتة تقريباً أو ترد ابحلد األدىن الذي ال يقدم ألمريكا مربراً للتدخل 

 ضدها ،

 

ولكن تزايد الضغط العسكري عليها وهو أمر متوقع سوف جيربها على 
هنا نرى البعد اآلخر للخطة األمريكية و  رد أكثر مما حتتمل نتائجه ،

قبل حصول احلرب   وهو بعد التغيري الداخلي يف إسرائيل الشرقية
الشاملة اليت ال تريده األطراف الثالثة ألهنا تلحق هبا خسائر مادية 

 وبشرية ال تستطيع حتملها ، فهل ذلك وارد ؟ .

الم األمريكي ما يلفت النظر كثرياً ظاهرة أن صانع امللوك وهو اإلع. 5
دأب ومنذ غزو العراق على تلميع صورة قاسم سليماين وإبرازه والرتكيز 
عليه أكثر من الرتكيز عل خامنئي ! ، ورمبا مل ينتبه كثريون إىل أن من 
صنع ُأسطورة قاسم سليماين ليس اإلعالم اإليراين بل اإلعالم 

تيال سليماين األمريكي ! ، بل أن املخابرات األمريكية كان إبمكاهنا اغ
بسهولة اتمة وهو يف العراق لكنها أبقت عليه ! ، فما الغرض من ذلك 
؟ ، هل هو إعداد قائد إيراين بديل ختلق له شعبية داخل إسرائيل 

، وما   الشرقية كي يتحرك يف اللحظة املناسبة للسيطرة على احلكم ؟
يلفت النظر أيضًا هو تصريح جون بولتون مستشار األمن القومي 
األمريكي قبل أايم عندما هدد حبصول انقالب عسكري يسقط النظام 

 اإليراين .

فهل الضرابت احلالية للقوات اإليرانية يف سوراي هي جلرها حلرب تصل 
لطهران ذاهتا وهو ما قد يسمح ابالستيالء العسكري على طهران 
وإزاحة نظام املاليل أو مقتل خامنئي أو قتله وحصول فراغ ال ميكن 

حتت غطاء االنقاذ  فيأيت العسكر حلسم األمر تفاق على ملئهاال
ومواجهة اخلطر اخلارجي ؟ ، وهذا ما كتبت عنه يف العام املاضي ، 
تركيز اإلعالم الغريب على تلميع سليماين هو الذي أدى إىل تفاقم 
الشكوك بسليماين من قبل خامنئي فنشرت معلومات قبل أايم يف 

ن منصبه وتعيينه يف وظيفة أخرى وكان التربير طهران عن قرار إبعفاءه م
الساذج هو اخلوف عليه من االغتيال يف اخلارج ! ، التفكري بصوت 
عال بتغيري سليماين مؤشر على أن خامنئي قد بدأ يشك به وأنه رمبا 

 يكون رجل أمريكا البديل .

وما جيعل احلرب الشاملة احتمااًل أضعف من حرب حتريك  -6
ة هو أن األطراف الثالثة أمريكا وإسرائيل الغربية منضبطة وحمدود

وإسرائيل الشرقية كلها ال تتحمل استنزافها الكبري بشرايً ومادايً ونفسياً 
وهي ختشى خوض حرب طويلة انهيك عن إدراكها أبن خوضها احلرب 
الشاملة سوف يؤدي إىل إحلاق دمار ابإلسرائيليتني أخطر وأكرب وأعمق 

لذي حلق ابلعراق وسوراي بينما أمريكا ستجد أهنا أمام أثراً من الدمار ا
تفاقم أزماهتا املالية واالجتماعية والسياسية وزايدة إفالت الوضع 
اإلقليمي من يدها ، وهلذا فإن اخليار األسهل هو حرب حتريك الوضع 
اإليراين وإعداده لتغيريات داخلية سريعة ابنقالب عسكري سيجد 

بال شك ، وبذلك تبقى إسرائيل الشرقية احتياطاً  ترحيبًا داخليًا هائالً 
 5البقية ص .. اسرتاتيجياً للغرب بعد تنصيب نظام اتبع للغرب 
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 كتاابت                                                                                                                    سياسية 
 سرتاتيجي األكرباال املؤمتر الشعيب العريب ... والتحدي

 الدكتور خضري املرشديالرفيق 

هداف كان هدف وحدة النضال العريب وال زال واحد من أهم األ
حزاب والقوى الوطنية والقومية ضلت من أجل حتقيقه معظم األاليت ان

مة املتمثلني عداء األأالتقدمية واالشرتاكية يف الوطن العريب ملواجهة 
) ابالستعمار واالحتالل واالضطهاد واالستبداد ، والصهيونية 
العاملية ، والفارسية الصفوية ، وطوابري عمالءهم وأتباعهم داخل 

 ارجه ( . الوطن العريب وخ
نعقاد املؤمتر الشعيب العريب بعد سلسة من االنتكاسات اوقد جاء 

واالحنرافات اخلطرية اليت وقعت فيها جتمعات وتكتالت وملتقيات 

ومؤمترات وندوات ) قومية ( ، ليمثل خطوة جريئة حمسوبة يف الزمان 
مة يف تظاهرة واملكان لتحقيق هذا اهلدف عندما تالقى أحرار األ

فريدة ليبدئوا اخلطوة االوىل على الطريق ، بتبىن املؤمتر وثيقة قومية 
أتسيس جبهة القوى الشعبية العربية وتعهد إبعالهنا خالل دورة 

 نعقاده املقبلة . ا
هداف العليا هذه اجلبهة اليت اذا مامت أتسيسها على وفق القيم واأل

مة العربية ومباديء مشروعها احلضاري النهضوي الوحدوي لأل
ستنادًا ملا تضمنه البيان اخلتامي للمؤمتر التأسيسي من التقدمي ، و ا
هداف وقرارات ... فإهنا ستكون املدخل الواقعي الثوري أ

لفضاء الوحدة الشعبية العربية الشاملة ، واليت هي واحدة  العملي 
 .  من أعز وأقدس أهداف أمتنا

هذا املؤمتر ،  هداف الكبرية مت أتسيس وانبثاقهبذا املعىن وهلذه األ
مما يتطلب ترتيب األولوايت يف عمل هذه املؤسسة الشعبية الفتية 

هنا يف بداية انطالقتها ومبا يضمن ثباهتا وقوهتا وتقدمها إخاصة و 
  . وجناحها

مد تتضمن ترتيب ويف ضوء ذلك فإن وضع اسرتاتيجية بعيدة األ
املراحل الزمنية  ول ، وحتديدهداف املؤمتر املثبتة يف بيانه اخلتامي األأ

سبقيات لتنفيذها على املدى القريب واملتوسط والبعيد ، ووضع األ
يف توظيف االمكانيات املادية والبشرية ، والتخطيط لوسائل تنفيذ 

هداف وتقييمه ، ميثل ضرورة ملّحة وأساسية ، ألنه كل هدف من األ
نبها حالة حيقق هلذه املؤسسة القومية االرتقاء والتأثري املطلوبني ، وجي

مسح هللا ، وسوف يوفر هلا  الرتاجع والتقهقر واالنكفاء والفشل ال
رؤية واضحة لطبيعة الصراع الذي جيب أن ختوضه يف مستقبل أايمها 
، وينري لكل عضو من أعضائها الطريق لكي يستطيع أن يؤدي دوره 

 . كما ينبغي
قوى إن اللقاء والتقارب والتوافق بل واالتفاق الذي حصل بني 

وشخصيات عربية مناضلة مرموقة ، ويف ذات الوقت متفاوتة يف 
املواقف واالنتماءات الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

  وحىت يف منظومة القيم والتقاليد اجملتمعية وغريها والدينية

 

مة العربية يف معظم ، مل يكن بسبب الظرف اآلين الذي متر به األ
أقطارها وشدة خطورته وشعورهم أبن اخلطر مل يستثِن أحد فحسب ، 

خاصة بعد إحتالل العراق وتدمريه وما نتج عنه من تداعيات ) 
بل إن الدافع ،   وكوارث أصابت معظم اقطار االمة ابلصميم (

حزاب الرئيسي واجلوهري الذي كان وراء تناخي القوى واأل
والشخصيات العربية لكي تلتقي يف هذا التجمع القومي الكبري ، هو 

نخوة وعلو اهلمة لدى الصادقني عمق أحلس القومي وتوفر اإلرادة وال
يف مواجهة هذه التحدايت ومقاومتها أواًل ، والشعور العايل والعميق 

مة العربية لبناء مشروع النهضة والتجديد احلضاري حباجة األ
 .  الوحدوي التقدمي

هذا هو الدافع احلقيقي وراء إصرار القوى القومية ويف مقدمتها حزب 
يادته اجملاهدة للدعوة لعقد هذا املؤمتر البعث العريب االشرتاكي وق

مة وتطويره ليكون مؤسسة شعبية كفاحية تستوعب مجيع قوى األ
املناهضة واملقاومة لالحتالل وللصهيونية العاملية وربيبتها الفارسية 

مية الصفوية ، ولالضطهاد واالستبداد والفساد والتخلف واملرض واأل
واحلوار والتفاعل مع وهي حريصة أشد احلرص على التواصل  ،

حزاب والقوى واحلركات العربية الشقيقة لبناء هذا املشروع األ
 .  اجلبهوي العريب الكبري

ولكي أيخذ املشروع مداه الواسع يف النمو والقوة والتأثري يف حتشيد 
وتعبئة الشعب العريب على طريق حتقيق اهدافه ، فال بد إذن من توفر 

 خالقاً  أن يكون هذا امللتقى إجيابياً  شروط أساسية مهمة ... أوهلا
عضاءه بروح الفريق الواحد أهدافه ، وأن يعمل أومنسجماً مع نفسه و 

مة املادية والبشرية وتوحيدها ، وأن يباشر يف على مجع إمكانيات األ
حزاب االنفتاح وفق جدول زمين حمدد على مجيع القوى واأل

ول ، ا حضور املؤمتر األواحلركات العربية التقدمية اليت مل يتسىن هل
ىل مشروع جبهة القوى الشعبية العربية اليت إواحلوار معها لضمها 

مانة العامة أقرها املؤمتر واليت متثل التحدي الرئيس الذي ستواجهه األ
كمال هيكل اجلبهة ونظامها ، مما يتطلب إختاذ خطوات عملية إل 

 .  الداخلي متهيداً إلعالهنا يف الدورة املقبلة

ستثنائية هو إن الدعوة إىل وحدة ايعطي هذا املؤمتر أمهية  ن ماإ
قامة اجلبهة الشعبية العربية مل أتت إالنضال العريب ووحدة الصف و 

من حكومات أو مؤسسات رمسية أو بدعم منها بل جاءت مببادرة 
من حزب عريب قومي جماهد ذلك هو حزب البعث العريب االشرتاكي 

براهيم أمني عام إرأسها الرفيق اجملاهد عزة وقيادته املناضلة وعلى 
 .  على للجهاد والتحرير يف العراقاحلزب والقائد األ

مة حرار األأوقد جنحت هذه الدعوة حبضور خنبة متميزة من 
ومناضليها ، الذين قابلوا تلك الدعوة ابلرتحيب واملشاركة الفاعلة 

ة احلية ، وبذات مستنهاض لقوى األاوكانت مبثابة نداء للمناضلني ، و 
الوقت إحراج للمرتددين واملتخاذلني ، وحتٍد صارخ للمتآمرين واخلونة 

 . والطغاة واملرتدين واملستبدين

 

 .  والطغاة واملرتدين واملستبدين
 ي ـــــد هذا ... فإين كمواطن عربــوبع
 ن ـــــــــر ، ومن الذيـــواً يف املؤمتــــــــــعض
 ن ـــــــوة ورفاق آخريـــــّرفوا مع أخــــــتش

 نعقاده يف زمانه ومكانه ،ابلتحضري ال
 ل ــــــراف الدقيق على تفاصيــــــشوابإل 

عمل اللجنة التحضريية منذ بدايتها ، أرى من حقي الطبيعي أن أبدي 
مانة عضاء األأخوة والرفاق رئيس و مالحظة جوهرية ومهمة أرجو من األ

 :  العامة للمؤمتر أن يتقبلوها برحابة صدر وهي
 مانة العامة للمؤمتر الشعيب العريب فرصة اترخيية جيب أن المام األأن أ

ىل مستوى إتضيع ، ومسؤولية كبرية للنهوض ابلعمل الشعيب العريب 
متنا العربية اجمليدة ، ولتحقيق أهم هدف مت عقد أالتحدايت اليت تواجه 

امة طار إقإاملؤمتر من أجله ، أال وهو حتقيق ) وحدة النضال العريب ( يف 
 : جبهة شعبية كفاحية ثورية تقدمية ُمقاِومْة تلك هي

 ( جبهة القوى الشعبية العربية) 
يتقدم عليه هدف أو نشاط آخر  هذا اهلدف االسرتاتيجي ، جيب أن ال

مهما كان نوعه أو حجمه أو غرضه ، وأن ال يشغلنا عن حتقيقه نقاش 
اطات والفعاليات مهية النشأستعراض إعالمي هناك ، رغم ااثنوي هنا أو 

عالمية والقانونية واالجتماعية وغريها واليت تقع التعبوية ، السياسية واإل
 . ضمن مسؤولية اللجان واملكاتب الفرعية للمؤمتر

 4تتمة املنشور ص  
 إنه صراع اإلسرائيليتني وليس حربنا

لى أمريكا ومن معها حتمل مثن إعادة إعماره قبل فيها وليس بلداً مدمراً ع
 دجمه ابحملور الغريب .

هذا الصراع بني اإلسرائيليتني ليس صراعنا بل صراع أعداءان وكل  -7
منهما أحلق بنا خراابً ال حدود له ومن مصلحتنا القومية العربية والوطنية 

وايبسهما العراقية حتول الضرابت إىل حرب شاملة بينهما حترق أخضرمها 
، فكلما زادت تكاليف احلرب بني اإلسرائيليتني البشرية واملادية تعاظمت 

كما يقول املثل  فرص حترران واستقاللنا ، فـ) لندع انرهم أتكل حطبهم (
العراقي ، أو ) لندع الفخار يكسر بعضه ( كما يقول املثل الشامي ، أهنا 

ودمروا عشرات املدن  حرب حرامية وجمرمني وقتلة أابدوا ماليني العرب
العربية وكانت فلسطني أول ضحااي إسرائيل الغربية بينما كانت األحواز 

 أول ضحااي إسرائيل الشرقية .
هل هي صفقة إسرائيلية روسية أمريكية حتظى روسيا مبوجبها حبصة من 
الكعكة إقليمية مقابل عدم دفاعها عن إسرائيل الشرقية ؟ ، هل نقل 

لة تطمني من ترامب مقابل عدم تصدى القوات نتنياهو لبوتني رسا
 الروسية للضرابت املوجهة للقوات اإليرانية يف سوراي ؟ .
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                                                                                               سياسية 
 حدث يف مثل هذا الشهر 

 : أتميم النفط العراقي . 1972/  06/  01

ماديسون يطالب الكونغرس إبعالن الرئيس األمريكي :  1812/  06/  01
 . احلرب على بريطانيا

 : استقالل تونس عن فرنسا . 1955/  06/  01

" ألول مرة على يد املخرتع جراهام  التليفون ظهور ":  1875/  06/  02
 . بيل
تتويج امللكة إليزابيث الثانية رمسًيا ملكة على العرش :  1953/  06/  02

 . الربيطاين
" الشهرية تبدأ عملها يف عهد امللكة  بيج بن " ساعة:  1859/  06/  03

 . فيكتوراي
 . شارل ديغول يتوىل رائسة وزراء فرنسا:  1944/  06/  03
 . احلرب العاملية الثانية ، قوات احللفاء تدخل روما:  1944/  06/  04
بدء الثورة العربية على العثمانيني بقيادة الشريف :  1916/  06/  05

 .  بن علي حسني

" إىل  نيو أمسرتدام تغيري اسم املستعمرة اهلولندية " : 1664/  06/  06
 " . نيويورك "

الرئيس مجال عبد الناصر يعلن تنحيه عن رائسة :  1967/  06/  09
 . اجلمهورية

احلرب العاملية الثانية ، إيطاليا تعلن احلرب على :  1940/  06/  10
 . اململكة املتحدة وفرنسا

احلكم على الزعيم األفريقي نيلسون مانديال ابلسجن :  1964/  06/  11
 . مدى احلياة

 . الرحالة ابن بطوطة يبدأ أول رحلة له حول العامل:  1325/  06/  13
 . جالء القوات الربيطانية عن األردن:  1957/  06/  13
 . بدء االحتالل الفرنسي للجزائر:  1830/  06/  16
الفرنسيون يعدمون سليمان احلليب لقيامه ابغتياله :  1800/  06/  17

 . قائدهم اجلنرال كليرب
إعالن قيام اجلمهورية يف مصر، وتنصيب حممد جنيب :  1953/  06/  18

 . رئيًسا
هواري بومدين يقود انقالاًب ضد الرئيس اجلزائري :  1965/  06/  19

 . بن بلة
 . يتانياإعالن اجلمهورية يف مور :  1958/  06/  21
 قطع العالقات بني سوراي ومنظمة التحرير الفلسطينية:  1983/  06/  24
العثمانيون حيتلون مدينة "تربيز" يف عهد السلطان :  1548/  06/  27

 . سليمان القانوين
 . اإلعالن عن استقالل جيبويت:  1977/  06/  27
 . اندالع ثورة العشرين يف العراق:  1920/  06/  30
 

 مصطلحات سياسية
  : أرستقراطية

، وسياسيًا تعين طبقة  تعين ابللغة اليواننية ُسلطة خواص الناس
اجتماعية ذات منـزلة عليا تتميز بكوهنا موضع اعتبار اجملتمع ، 

عن  وتتكون من األعيان الذين وصلوا إىل مراتبهم ودورهم يف اجملتمع
واستقرت هذه املراتب على أدوار الطبقات االجتماعية  طريق الوراثة ،

، وكانت طبقة االرستقراطية تتمثل يف األشراف الذين كانوا  األخرى
وعندما ثبتت سلطة امللوك إبقامة  ضد امللكية يف القرون الوسطى ،

الدولة احلديثة تقلصت صالحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت 
  .، وتتعارض االرستقراطية مع الدميقراطية ات املنفعيةابالمتياز 

  : أنثروبولوجيا

تعين ابللغة اليواننية علم اإلنسان ، وتدرس األنثروبولوجيا نشأة 
كما أهنا تقسم   اإلنسان وتطوره ومتيزه عن اجملموعات احليوانية ،
، وتدرس ثقافته  اجلماعات اإلنسانية إىل سالالت وفق أسس بيولوجية

  .اطهونش

  :أيديولوجية

هي انتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة واجملتمع والفرد، 
وحيدد موقف فكري معني يربط األفكار يف خمتلف امليادين الفكرية 

  .والسياسية واألخالقية والفلسفية

  : أوتوقراطية

،  ، أو مجاعة مصطلح يطلق على احلكومة اليت يرأسها شخص واحد
، ويتمثل هذا احلكم يف   يتقيد بدستور أو قانون، ال أو حزب

، وتوجد األوتوقراطية  االستبداد يف إطالق سلطات الفرد أو احلزب
، وتعين الكلمة ابلالتينية احلكم  يف األحزاب الفاشية أو الشبيهة هبا

،  ، أي أن وصول الشخص للحكم مت مبوافقة إهلية اإلهلي
مطلًقا ويقرر السياسة دون أية واالوتوقراطي هو الذي حيكم حكًما 

، وختتلف االوتوقراطية عن الديكتاتورية من  مسامهة من اجلماعة
، بينما يف  حيث أن السلطة يف األوتوقراطية ختضع لوالء الرعية

  .الدكتاتورية فإن احملكومني خيضعون للسلطة بدافع اخلوف وحده

  : بروليتاراي

جراء الذين يشتغلون يف مصطلح سياسي يُطلق على طبقة العمال األ
اإلنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما ميلكون من قوة العمل، 

  .وهبذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة جتارية
وهذه الطبقة تعاين من الفقر نتيجة االستغالل الرأمسايل هلا، وألهنا هي 
اليت تتأثر من غريها حباالت الكساد واألزمات الدورية، وتتحمل هذه 

لطبقة مجيع أعباء اجملتمع دون التمتع مبميزات متكافئة جلهودها. ا
وحسب املفهوم املاركسي فإن هذه الطبقة جتد نفسها مضطرة لتوحيد 

  .مواقفها ليصبح هلا دور أكرب يف اجملتمع

  : بورجوازية

يف العصور  تعبري فرنسي األصل كان يُطلق يف املدن الكبرية
الوسطى على طبقة التجار وأصحاب األعمال الذين كانوا 
يشغلون مركزًا وسطاً بني طبقة النبالء من جهة والعمال من جهة 

، ومع اهنيار اجملتمع اإلقطاعي قامت البورجوازية ابستالم  أخرى
زمام األمور االقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العصر 

متلك الثروات الزراعية والصناعية حىت أصبحت  ،الصناعي 
، مما أدى إىل قيام الثورات الشعبية ضدها الستالم  والعقارية

  .السلطة عن طريق مصادرة الثروة االقتصادية والسلطة السياسية
والبورجوازية عند االشرتاكيني والشيوعيني تعين الطبقة الرأمسالية 

 متلك وسائل املستغلة يف احلكومات الدميقراطية الغربية اليت
  .اإلنتاج

  : بريوقراطية

البريوقراطية تعين نظام احلكم القائم يف دولة ما ُيشرف عليها 
ويوجهها ويديرها طبقة من كبار املوظفني احلريصني على استمرار 

حىت يصبحوا  ،وبقاء نظام احلكم الرتباطه مبصاحلهم الشخصية 
وقراطية مجلة من ، ويرافق البري  جزًء منه ويصبح النظام جزًء منهم

قواعد السلوك ومنط معني من التدابري تتصف يف الغالب ابلتقيد 
، فينتج  احلريف ابلقانون والتمسك الشكلي بظواهر التشريعات

، حيث  وهبذا فهي تعترب نقيضًا للثورية ،عن ذلك " الروتني " 
تنتهي معها روح املبادرة واإلبداع وتتالشى فاعلية االجتهاد 

ويسري كل شيء يف عجلة البريوقراطية وفق قوالب املنتجة ، 
والعدو اخلطري للثورات هي  ، ، تفتقر إىل احليوية جاهزة

، كما أن املعىن  البريوقراطية اليت قد تكون هناية معظم الثورات
  .احلريف لكلمة بريوقراطية يعين حكم املكاتب

  : تكنوقراطية

والتقدم مصطلح سياسي نشأ مع اتساع الثورة الصناعية 
( أو حكم العلماء  حكم التكنولوجية ، وهو يعين ) التكنولوجي

، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيني نظرًا الزدايد أمهية  والتقنيني
 العلم ودخوله مجيع اجملاالت وخاصة االقتصادية والعسكرية منها

، كما أن هلم السلطة يف قرار ختصيص صرف املوارد والتخطيط 
، وقد بدأت  قتصادي يف الدول التكنوقراطيةاالسرتاتيجي واال

يف الوالايت املتحدة األمريكية  1932حركة التكنوقراطيني عام 
حيث كانت تتكون من املهندسني والعلماء واليت نشأت نتيجة  ،

  .طبيعة التقدم التكنولوجي
على يد وليام هنري  1919أما املصطلح فقد استحدث عام 

صاصيني العلميني مهام احلكم يف مسيث الذي طالب بتويل االخت
  .اجملتمع الفاضل
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  ضة وشباب راي

 رايل مدريد بطل أوراب

، وكذلك ، تعرض العب ليفربول "  بتسديدة مقص ، وقد شهدت املباراة هدفاً رائعاً لالعب " غاريث بيل " االجنليزي 1 – 3حقق فريق رايل مدريد اإلسباين بطولة دوري األبطال بفوزه على اندي ليفربول االجنليزي 
 كتفه األيسر مل يكمل املباراة بسببها .يف روسيا ، إىل إصابة يف   2018ي لكرة القدم املشارك يف موندايل حممد صالح " ، عضو املنتخب املصر 

والعب منتخب مصر املشارك يف بطولة كأس  –مصري اجلنسية  –هذا وقد تعرض مهاجم ليفربول  " حممد صالح " 
إىل إصابة يف كتفه األيسر نتيجة احتكاكه مع العب  2018يونيو اجلاري  –العامل واليت ستقام يف روسيا يف شهر حزيران 

 رايل مدريد " راموس " مل يستطيع على أثرها من إكمال اللعب مع الشياطني احلمر .

 .، أن العبه حممد صالح ، سيشارك بشكل أكيد يف كأس العامل  ومن جانب آخر ، أكد االحتاد املصري لكرة القدم
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 2018الفرق العربية يف موندايل                                                                 رايضة وشباب                  

، برصيد  بعد تصدره اجملموعة اخلامسة يف تصفيات أفريقيا 2018أتهل منتخب مصر إىل موندايل روسيا 
 . ، ومنتخب الكونغو ، ومنتخب غاان علي كل من منتخب أوغندا نقطة متفوقاً  13

،  ، ومنتخب أوروغواي منتخب روسيا وىل مع كل من )القرعة منتخب مصر يف اجملموعة األ وضعت
 15ملنتخب مصر ستكون مع منتخب أوروغواي يوم  ة، وأول مبار  ( ومنتخب اململكة العربية السعودية

، مث  جيونيو يف مدينة سانت بطرسرب  19، وسيواجه منتخب روسيا يوم  يونيو يف مدينة إيكاترينربج أرينا
 .  يونيو يف مدينة فوجلوجراد أرينا 25سيواجه منتخب السعودية يوم 

رجنتيين خمضرم قام أ، وهو مدرب  2015منذ عام  " هيكتور كوبر" يقوم بتدريب منتخب مصر املدرب 
، وجنح منتخب مصر حتت قيادته يف التأهل  بتدريب العديد من األندية الكبرية وله العديد من االجنازات

 . 2018وندايل روسيا مل

 

وذلك عقب فوزها على منتخب الياابن هبدف مقابل  2018أتهلت اململكة العربية السعودية لكأس العامل 
ال شيء يف اجلولة العاشرة ضمن مبارايت اجملموعة الثانية ابلدور النهائي من التصفيات ، حيث 

حماربو الساموراي أول اجملموعة وذلك جبانب منتخب الياابن إذ توج منتخب  املنتخب السعودي  أتهل
سرتايل الذي نقطة متفوقًا على نظريه األ 19ستطاع املنتخب السعودي أن حيقق انقطة ، بينما  20بواقع 
 نقطة خالل هذه التصفيات . 17حقق 

 . " خوان أنطونيو بيتزي" سيقود املنتخب السعودي يف كأس العامل املدرب األرجنتيين 
حينما تغلب على  2016( املنتخب التشيلي إلحراز لقب كأس كواب أمريكا يف  اًماع 49) قاد بيتزي 

 . األرجنتني
 . 2018يونيو / حزيران  15وسلعب املنتخب السعودي أوىل مبارايته مع املنتخب الروسي يف 

 

 يف اترخيه ، للمرة اخلامسة 2018، يونيو / حزيران يف روسيا   هنائيات كأس العامل املنتخب التونسيأتهل 
صفر السبت يف اجلولة السادسة واألخرية من الدور احلاسم للتصفيات  - ، بتعادله مع ضيفه اللييب صفر

 . األفريقية
، مل يتجاوز يف قبل هذه املشاركة  شارك املنتخب التونسي لكرة القدم أربع مرات يف هنائيات كأس العامل

 . أي منها دور اجملموعات
 . يف األرجنتني 1978" أول مرة إىل هنائيات كأس العامل يف عام  رطاجنسور ق وأتهل منتخب "

يف املنتخب التونسي يف  أساسياً  ، الذي كان العباً  ، نبيل معلول يقود نسور قرطاج يف روسيا املدرب
، وقاده إىل الفوز  وسبق أن درب معلول فريق الرتجي التونسي،  الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي

  .عاماً  12، واآلن قاد بالده إىل هنائيات كأس العامل بعد غياب دام  2011وري أبطال أفريقيا يف عام بد
،  يضم املنتخب التونسي العبني موهوبني يلعب أغلبهم خارج تونس يف أندية أوروبية ويف تركيا واخلليج

، مهاجم فريق  ا يوسف املساكين، مه ، بسبب اإلصابة ولكنه يسافر إىل روسيا بدون العبني اثنني أساسيني
 . ، وايسني اخلنيسي مهاجم الرتجي التونسي الدحيل القطري

، بعد فوزه على ساحل العاج  بعد غياب استمر عشرون عاًما 2018لكأس العامل  أتهل منتخب املغرب
روسية نقطة ، ومت اختيار مدينة فورونيج ال 12وتصدر اجملموعة وحصل على  يف أبيدجان  2-0بنتيجة 

 . لتكون مكان املعسكر خالل فرتة البطولة
، حيث تضم اجملموعة كل من  منتخب املغرب يف اجملموعة الثانية مع جمموعة املوت  لقد أوقعت القرعة

، وسيشارك منتخب املغرب يف أول مباراة لكأس  ( يرانإ، ومنتخب  ، ومنتخب اسبانيا منتخب الربتغال )
ب اإليراين يف مدينة سانت بطرسربج ، يف حني ستكون املباراة الثانية ضد يونيو ضد منتخ 15العامل يف 

سيخوض منتخب املغرب  يونيو يف مدينة لوزنيكي موسكو ، وبعد مخسة أايم  20منتخب الربتغال يف 
 . يونيو يف مدينة كالينينجراد 25املباراة الثالثة ضد منتخب إسبانيا يف 

، والذي توىل تدريب  عاماً  49الذي يبلغ من العمر  " هرييف رينار" ي يقوم بتدريب الفريق املدرب الفرنس
  . 2018، وجنح يف الوصول هبم إىل موندايل روسيا  2016منتخب املغرب منذ عام 

يف  1970ألول مرة يف بطولة كأس العامل لكرة القدم يف عام  " أسود األطلس "  شارك منتخب املغرب
وتصدر اجملموعة السادسة وبلغ دور مثن النهائي وكان أول 1986 عام ، وشارك يف كأس العامل املكسيك

 .  فريق إفريقي يفوز مبجموعة يف كأس العامل
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 كتاابت                                                                                                                   سياسية 

يبدو أن األمم املتحدة أصبحت شاهد زور على ما تشهده كثري من مناطق 
العامل من حروب وصراعات وانتهاك للقانون والشرعية الدولية ، ذلك أن 

ملتفرج أو جمرد مسِجل وموِثق للوقائع وألعداد عجزها ووقوفها موقف ا
الضحااي يضعها يف حالة تضاد أو انقالب على مبادئها ومقاصدها اليت 
أتسست من أجلها ، األمر الذي يشرعن أي تساؤالت حول اجلدوى من 

 استمرارية هيئة األمم املتحدة بنظامها وبنيتها الراهنة .
عقب  1945مم املتحدة عام كان اهلدف الرئيس من أتسيس منظمة األ

احلرب العاملية الثانية هو حفظ السلم العاملي وعدم ترك األمر لتصرفات 
الدول منفردة أو مجاعات ، والتأكيد على هذا اهلدف جاء نتيجة فشل 
عصبة األمم السابقة هلا يف حفظ السلم العاملي ويف منع نشوب احلرب 

وأزهقت أرواح أكثر من  1945إىل  1939العاملية الثانية اليت امتدت من 
 مخسني مليون من البشر .

ال شك أن لألمم املتحدة واملنظمات املتخصصة املتفرعة عنها أدوار أخرى 
يف جمال الصحة والتعليم والثقافة والبيئة ومحاية الطفولة .. اخل ، ودون 

ت التقليل من اجلهود اليت تبذهلا املنظمة وهيئاهتا املتفرعة عنها يف اجملاال
السابقة إال أن هذه األدوار عوامل مساعدة للهدف الرئيس وهو حفظ 
األمن والسلم العامليني وليس بدياًل عنهما أو أن يكون دورها الحقًا كدور 
رجال إطفاء أو دفاع مدين يتحركون إلطفاء نريان احلروب وإلصالح ما ختربه 

ته األوىل حيث احلروب ، وهذا ما يؤكد عليه ميثاق األمم املتحدة ويف ماد
 " مقاصـد األمـم املتحدة :: جاء

. حفظ السلم واألمن الدويل ، وحتقيقًا هلذه الغاية تتخذ اهليئة التدابري 1
املشرتكة الفّعالة ملنع األسباب اليت هتدد السلم وإلزالتها ، وتقمع أعمال 

 العدوان وغريها من وجوه اإلخالل ابلسلم ...
 األمم على أساس احرتام املبدأ الذي يقضي . إمناء العالقات الودية بني2

ابلتسوية يف احلقوق بني الشعوب وأبن يكون لكل منها تقرير مصريها ، 
 . وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم العام

. حتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية 3
إلنسانية وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واالجتماعية والثقافية وا

واحلرايت األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك إطالقاً بال متييز بسبب 
 . اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

. جعل هذه اهليئة مرجعًا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها حنو إدراك هذه 4
 الغاايت املشرتكة."

ك أن األمم املتحدة حافظت على درجة من املوضوعية والفعالية لفرتة ال ش
من الوقت يف ظل وجود النظام الدويل ثنائي القطبية ووجود دول عدم 

إال ،  ذوى شأن وتقدير دويل االحنياز وبسبب وجود أمناء عامني للمنظمة
أن األمور بدأت تتغري بعد اهنيار املعسكر االشرتاكي حيث أخذت األمم 

 السلم الدويل أو املتحدة تفقد دورها تدرجيياً سواء يف جمال حفظ
 

 األمم املتحدة .. شاهد زور

 الدكتور إبراهيم أبراش

 دول وخصوصًا الوالايت يف اجملاالت األخرى حبيث ابت أتثري
املتحدة األمريكية ومنظمات إقليمية وتكتالت وأحالف بني 
جمموعات من الدول أكثر من أتثري هيئة األمم املتحدة وأصبح 

 العامل يعيش حالة أقرب للفوضى الدولية .
ال شك أن قرارات ومواقف األمم املتحدة حمصلة واقع موازين 

صوصًا الدول العظمى املتمتعة القوى بني الفاعلني الدوليني وخ
حبق الفيتو يف جملس األمن ، إال أن األمم املتحدة ومن خالل 
أجهزهتا وجلاهنا املتعددة ومن خالل أمينها العام تستطيع أن تلعب 
دوراً يف حتريك ملفات ذات أمهية ترى أهنا هتدد السلم العاملي أو 

 ومليثاق األمم متارس فيها دولة من الدول انتهاكات للقانون الدويل
املتحدة أو ترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية ، ويف مجيع هذه 

 احلاالت يكون لشخصية األمني العام دور مهم وحاسم .
ما يُؤخذ على األمم املتحدة بعد اهنيار الثنائية القطبية ضعفها 
وسلبيتها جتاه الصراعات الدولية وختليها عن دورها يف حفظ 

نصرة الشعوب الضعيفة ، وقَِبلت على نفسها أن السلم العاملي و 
تكون ُملحقة بواشنطن ومنفذة لسياساهتا بطريقة مباشرة أو غري 
مباشرة ، أو تكتفي ابإلشراف على إدارة الصراعات الدولية دون 

 إرادة حقيقية حبلها وهذا ما يتعارض مع اهلدف من أتسيسها .
راجع وتبعية فلم يشهد اتريخ األمم املتحدة حاالت ضعف وت

للدول العظمى كما هو حاصل اليوم ، حبيث ميكن القول إن األمم 
املتحدة كادت أن تصبح إحدى أدوات السياسة اخلارجية 
األمريكية يف إعادة هيكلة العالقات واحلدود الدولية ، بل إحدى 
أدوات الفوضى اخلالقة اليت بشرت هبا وتعمل عليها واشنطن 

رق األوسط والعامل بشكل عام ، حيث إلعادة ترسيم وترتيب الش
تقف األمم املتحدة موقف املتفرج على ما جيري من حرب أهلية 
وعدوان خارجي على شعوب هذه الدول ، ويف حاالت تكليف 
ممثل أو وسيط دويل فدوره يبقى هامشيًا ورمزايً إن مل يكن شاهد 
زور على ما جيري ، فاملفاوضات حول حل النزاعات سواء يف 

ن أو سوراي أو ليبيا تديرها عمليًا الدول العظمى حىت وإن اليم

كانت حتت إشراف ممثل عن األمم املتحدة أو يف مقر اتبع لألمم 
نفس املوقف العاجز والسليب وجدانه يف موقفها من  املتحدة ،

وجنده اليوم فيما جيري  2003العدوان على العراق مث احتالله 
 يف امللف الكوري واإليراين .

ا ابلنسبة ملا جيري يف فلسطني احملتلة فحدث وال حرج ، فعندما أم
يقوم جنود إسرائيليون ابلقتل املتعمد عن طرق القنص املباشر 
لواحد وستني مدنياً فلسطينياً يف يوم واحد وهم يتظاهرون سلمياً 
داخل حدود أراضيهم يف قطاع غزة ، وهو ما يعترب جرمية حرب 

املتحدة نفسها ، مث يعجز جملس  حسب قوانني ومواثيق األمم
األمن كأعلى جهة مقررة يف منظمة األمم املتحدة املنوط هبا حفظ 

األمن والسلم الدوليني ومحاية الشعوب املستضعفة وحقها يف 
عن جمرد إصدار بيان إدانة إلسرائيل بسبب الفيتو  تقرير مصريها

األمن والسلم الدوليني ومحاية الشعوب املستضعفة وحقها يف تقرير 
دانة إلسرائيل بسبب الفيتو األمريكي عن جمرد إصدار بيان إ مصريها

، فإن هذا يستجلب تساؤاًل : هل أن األمم املتحدة ابلفعل أعلى 
سلطة دولية وال سلطة تعلو سلطتها أم أن هناك دول تعلو وتسمو 
على األمم املتحدة والقانون الدويل ؟ ، ويف هذه احلالة ما هو جدوى 

 وجود هيئة األمم املتحدة ؟ .
لعاجز لدرجة التواطؤ جيعلنا نستحضر اتريخ األمم هذا املوقف ا

إىل  1947املتحدة يف التعامل مع الصراع العريب اإلسرائيلي منذ 
اليوم ، حيث وابلرغم من صدور مئات القرارات سواء الصادرة عن 
جملس األمن أو اجلمعية العامة فإن أي من هذه القرارات مل جتد طريقها 

منظمة اليونسكو ابلدولة الفلسطينية  للتنفيذ ، حىت عندما اعرتفت

وأصدرت قرارات منصفة للحق الفلسطيين مت مقاطعتها من طرف 
واشنطن وتل أبيب وحتولت قراراهتا جملرد نصوص على ورق ، بل 
وكأهنا رد على قرارات اليونسكو بشان القدس قام الرئيس األمريكي 

ائيل ومت ترامب ابلتوقيع على قرار االعرتاف ابلقدس عاصمة إلسر 
ابلفعل تنفيذ هذا القرار يف ذكرى النكبة مما ميثل استفزازاً صارخاً ليس 
فقط للفلسطينيني واملسلمني والعرب بل لألمم املتحدة اليت جعلت 

وقرارات دولية   1947للقدس وضعًا خاصًا يف قرار التقسيم لعام 
الحقة اعتربت القدس الشرقية أراضي حمتلة يتم النظر بشأهنا يف 

 .مفاوضات احلل النهائي 
قد يقول قائل : إن اخللل ال يكمن يف منظمة األمم املتحدة بل يف 
واشنطن اليت توظف حق الفيتو لتعطيل عمل املنظمة يف حفظ السالم 
العاملي ، وقد يقول آخرون : إن اخللل يف روسيا االحتادية اليت تعطل 

الت فإن األمم دور األمم املتحدة يف قضااي أخرى ، ويف مجيع احلا
املتحدة أصبحت شاهد زور وهناك حاجة ملحة إلصالحها جذرايً أو 
عدم املراهنة عليها كليًا فحل املشاكل الدولية وحفظ السلم العاملي 

دون جتاهل  وابلنسبة للفلسطينيني ،، وإنصاف الشعوب املستضعفة 
 األمم املتحدة كمنرب دويل إليصال املظلومية والرواية الفلسطينية

لدول العامل وفضح املمارسات اإلسرائيلية واستمرار التأكيد على احلق 

الفلسطيين يف حدود ما تقره الشرعية الدولية ومع تقدير موقف جملس 
حقوق اإلنسان املنافح عن احلق الفلسطيين وهو ما جتلى أخريًا يف 
قراره إبرسال جلنة حتقيق يف اجملزرة اليت ارتكبتها إسرائيل يف قطاع 

ة ... إال أنه جيب عدم املبالغة يف املراهنة عليها ، ال على جملس غز 
األمن وال على اجلمعية العامة وال املنظمات املتخصصة وال حىت على 
حمكمة اجلناايت الدولية اليت حىت اليوم مل تفتح جدايً أي من امللفات 
 اليت مت إحالتها هلا ، وإذا استمر الفلسطينيون ابملراهنة على األمم

املتحدة فقط دون البحث عن أوراق قوة وأتثري أخرى فلن حيصدوا 
إال مزيد من القرارات اليت ستبقى حرب على ورق أو انتصارات 
دبلوماسية ومهية ، فيما سياسة األمر الواقع املتعارضة مع قرارات 
األمم املتحدة والشرعية الدولية واليت تفرضها إسرائيل والوالايت 

 ال ترتك للفلسطينيني إال أرضاً أقل وحقاً أقل . املتحدة األمريكية
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 سرية مناضل                                                                                                              سياسية 
 الرفيق القائد اجملاهد

 عّزة إبراهيم
 رحيم بن أمني احلريب احلسيين . هو عزة بن إبراهيم بن خليل بن

ولد يف قضاء الدور التابعة إىل حمافظة صالح الدين يف اليوم األول من شهر 
ولعائلة معروفة االلتزام ابلِدين والزهد وأهنم من مشايخ  1942متوز لعام 
 القضاء .

أكمل دراسته االبتدائية يف قضاء الدور ، مث انتقل لدراسة اإلعدادية يف 
 سامراء وأكملها يف إعدادية األعظمية يف بغداد .

انتمى إىل صفوف حزب البعث العريب االشرتاكي يف متوز / يوليو من عام 
، حيث عرف بنشاطه السياسي اهلميم يف احلزب مع بداية ارتباطه  1958

مت تصعيده إىل درجة عضو شعبة ، وذلك  1963يف عام ابحلزب ، حيث و 
لدوره النضايل السامي يف نشاط حزب البعث العريب االشرتاكي السري 
آنذاك ، مث مت انتخابه عضوًا لقيادة قطر العراق للحزب قبل ثورة السابع 

 الثالثني من متوز اجمليدة . –عشر 
من قبل جالوزة النظام تعرض الرفيق القائد إىل محالت مالحقة واعتقاالت 

العاريف وكانت أطول مدة اعتقال تعرض هلا القائد اجملاهد يف اخلامس من 
واستمرت ملدة سنتني حيث أطلق سراحه يف عام  1963أيلول لعام 

1967. 
 

 

 

 

 

 

 

 

اعتقل القائد اجملاهد سياسيًا على خلفية نشاطه السياسي  1963يف عام 
 الفّعال مع رفاقه يف صفوف حزب البعث العريب االشرتاكي .

ليلتحق بقيادة احلزب يف التخطيط لثورهتم  1967أطلق سراحه يف عام 
لسابع عشر من متوز القادمة ، وهو ما حتقق هلم يف ثورهتم البيضاء يوم ا

 ، حيث كان يف الداببة الثانية اليت دخلت القصر اجلمهوري . 1968لعام 
انتخب عضوًا يف جملس قيادة الثورة . ويف عام  1968يف أواخر عام 

 مت تعينه وزيراً للزراعة واالصالح الزراعي . 1969
عث مت إعادة انتخابه عضواً يف قيادة قطر العراق حلزب الب 1972يف عام 

 العريب االشرتاكي .
مت تعينه وزيراً  1974ويف الرابع عشر من تشرين األول / نوفمرب لعام 

 للداخلية

، انتخب انئبًا لرئيس جملس قيادة  1979ويف متوز / يوليو من عام 
 الثورة .

كان للقائد اجملاهد الدور الفاعل يف إجناح محلة حمو األمّية وكذلك دوره 
ع األكراد قُبيل صدور بيان احلادي عشر من آذار املتقدم يف التفاوض م

وقانون احلكم الذايت يف احلادي عشر من آذار لعام  1970لعام 

1974 . 
عّزة إبراهيم كان القائد اجملاهد ،    1990إىل  1980من  يف الفرتة 

مهيم يف متابعة اجلوانب التعبوية ومن خالل تنظيمات حزب البعث العريب 
على التقدم مبستوايت العمل احلزيب وسالمة األداء االشرتاكي وإشرافه 

 اإلداري يف مؤسسات الدولة يف ظروف حرب الثمان سنوات .
إىل السعودية للتفاوض مع وفد  1990متوز  31قاد وفد العراق يف 

الكويت حلل املشاكل اليت تسببها اجلانب الكوييت مع العراقي ، واليت 
لقيادة السياسية اختاذ قرار دخول أفشلها النظام الكوييت ، مما حدا اب

 . 1990آب / أغسطس  2الكويت وجرى الذي جرى يف 

 له الدور املتقدم يف اإلشراف على احلملةعّزة إبراهيم وكان القائد اجملاهد 
اإلميانية يف تسعينات القرن املاضي واليت أطلقها وقادها الرفيق القائد 

ملباشر على أتهيل وختريج وإشرافه ا الشهيد ، صدام حسني اجمليد ، 
علماء متفقهون أيخذون على عاتقهم مهمة التوجيه والتوعية بني 
اجلماهري يف مقومات الصمود والتحدي ابجتاه البناء والتقدم وحتدي 

 . الصعاب مث كسر احلصار املفروض على العراق

، استمر الرفيق  2003بعد احتالل العراق يف نيسان لسنة 
يف قيادة جانباً من فعاليات املقاومة العراقية اهيم عّزة إبر القائد ، 

، وكان صدام حسني اجمليد صحبة رفيق دربه القائد الشهيد ، 
للقائد اجملاهد دوره البارز يف تشكيل وجتميع فصائل املقاومة 
العراقية يف إطار جبهة اجلهاد والتحرير وإىل يومنا هذا وفعلهم 

العراق وكامل تراب األّمة  وجهادهم يف سبيل هللا من أجل حترير
 قائم ومتقدم .

 

 30يف صدام حسني اجمليد بعد استشهاد الرفيق القائد ، 
ابيعت مجاهري حزب البعث  2006كانون األول من عام 

العريب االشرتاكي يف عموم الوطن العريب ، ومعها الوطنيني 
عام كقائد عّزة إبراهيم  الغيارى يف األّمة العربية ، الرفيق القائد 

 للقوات املسلحة اجملاهدة ورئيساً شرعياً للعراق العظيم .
، عّزة إبراهيم يف هذه الفرتة وبتوجيه مباشر من القائد اجملاهد 

القائد األعلى للجهاد والتحرير ، نشطت قيادتنا السياسية 
اجملاهدة سياسيًا وعسكراًي ، فعلى الصعيد السياسي عقدت 

لعراقيني الوطنيني واهلدف املؤمترات اليت حرصت على مجع ا
املشرتك يف حترير العراق من براثن االحتالل وعمالؤه ، وكان 
أمهها هو تفعيل نشاط اجلبهة الوطنية العراقية ) اجلبهة الوطنية 
والقومية واإلسالمية يف مسماها السابق ( وأتسيس اجمللس 

 العراق ، وتفعيل دور منظمة املغرتبني العراقيني حرارالسياسي أل
الدولية ، وأتسيس اللجنة اإلعالمية املركزية لثوار العراق ، وقد 
تقدمت هذه التشكيالت بفعلها السياسي املتمكن على 
الصعيد القومي والدويل يف إبراز احلق املشروع يف املقاومة 
لتحرير العراق وإهناء معاانة العراقيني ومعاجلة كل ما خلفه 

تدمري وختريب يف عراقنا احتالل العراق وحكومته العميلة من 
 العظيم .

 

 اشرتاكي تقدمي عريب   قومي   حزب   حزبَنا أن

 إنساين حضاري
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 أبطال قادسية صدام اجمليدة  النافذة العسكرية                                                                                
 الفريق أول ركن 

 الشهيد إايد فتيح الراوي

 . م 1942ولد يف قضاء القائم عام  -
 عام  -خترج من مدرسة الدروع العراقية ،   علوم عسكرية ( -م ) بكالوريوس  1963عام  39خترج من الكلية العسكرية العراقية الدورة  -

خترج من كلية األركان العراقية  ،   م ) بكالوريوس علوم سياسية ( 1971اجلامعة املستنصرية عام  -السياسية خترج من كلية العلوم ،   م1963
مثانينيات القرن املاضي  ،جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا  -خترج من كلية احلرب العليا ،   علوم عسكرية ( -م ) ماجستري  1975عام 

 . علوم عسكرية ( -) دكتوراة 
،   م ( 1973 –م  1969 –م  1968 –م 1967الصهيوين )  ضد الكيان احلروب العربية:   شارك ابلعديد من املعارك واحلروب منها  - 

 .  م ( 1991م املعارك ) أ ،  م ( 1988 –م  1980حرب القادسية الثانية ) 
سيف القادسية من الدرجة ، و  صل على العشرات من األومسة واألنواطمت تكرمية عشرات املرات من قبل القيادة العامة للقوات املسلحة وحا  -

الرافدين / النوع العسكري من الدرجة  ةومس، وأوىل الرافدين / النوع العسكري من الدرجة األ ةومس، وأ  سيف أم املعارك من الدرجة األوىل، و  األوىل
 . ارك من الدرجة األوىلوسام أم املع،   وسام القادسية من الدرجة األوىل، و الثانية 

، قائد الفرقة املدرعة السادسة ، أمني السر األقدم ،   ةمدير احلركات العسكري،   ةرئيس أركان فرقة مدرع:   شغل العديد من املناصب منها - 
حمافظ ،   حمافظ كركوك،   اجليشرئيس أركان ،   قائد قوات احلرس اجلمهوري،   عضو القيادة العامة للقوات املسلحة،  17قائد الفرقة املدرعة 

 .  رئيس أركان جيش القدس،   بغداد
 . م 2018 – 05 - 18استشهد يف سجون االحتالل بتاريخ 

 
 الفريق أول ركن 

 حممد حسني رشيد
 . م 1940ولد يف مدينة تكريت عام   -
    عام  -خترج من مدرسة الدروع العراقية ،  عسكرية (علوم  -م ) بكالوريوس  1962عام  38خترج من الكلية العسكرية العراقية الدورة  -

جامعة  -خترج من كلية احلرب العليا ،   علوم عسكرية ( -م ) ماجستري  1972عام  38خترج من كلية األركان العراقية الدورة ،   م 1962
 .  علوم عسكرية ( -البكر للدراسات العسكرية العليا , مثانينيات القرن املاضي ) دكتوراة 

 : شارك ابلعديد من املعارك واحلروب منها -
ام  م (1988 -م 1980حرب القادسية الثانية ) ،   م (1973 -م 1969 -م 1968 -م 1967الصهيوين )  ضد الكيان احلروب العربية .

 ,, م (2003حرب احلواسم )  ., م (1991املعارك ) 

سيف القادسية من   : برزهاأوات املسلحة وحاصل على العشرات من األومسة واألنواط مت تكرمية عشرات املرات من قبل القيادة العامة للق -
وسام القادسية من الدرجة ، الرافدين / النوع العسكري من الدرجة االوىل والثانية  ةومس، أ  سيف أم املعارك من الدرجة األوىل،   الدرجة األوىل

  .  وسام أم املعارك من الدرجة األوىل،   األوىل
عضو القيادة ،   قائد قوات احلرس اجلمهوري العراقي، قائد الفرقة املدرعة الثالثة ، رئيس أركان فرقة مدرعة :   شغل العديد من املناصب منها -

ار عسكري مستش،   رئيس أركان اجليش العراقي،   معاون رئيس أركان اجليش لشؤون العمليات، قائد فيلق ،    العامة للقوات املسلحة العراقية
 .  أمني السر العام للقيادة العامة للقوات املسلحة العراقية ، ديوان رائسة اجلمهورية -
 يف معتقالت حكومة االحتالل .  م ومازال أسرياً  2003مت أسره من قبل قوات اإلحتالل عام  -
 

 

 الطيار الركنالفريق 
 صفاء توفيق رشدي الطائي

مصر  اكادميية انصر العسكرية يف مجهورية -كلية احلرب العليا ة ، و حتاد السوفيييت , وخريج كلية األركان املشرتكة العراقياال -موسكو " يف  10لقوة اجلوية العراقية الدورة " خريج كلية ا ،م 1940مواليد بغداد  -
 .  العربية

 .  قائد الدفاع اجلوي العراقي ،   رديف قائد القوة اجلوية،   قوة اجلوية لشؤون الدفاع اجلويمعاون قائد ال،   مدير احلركات اجلوية،   قائد قاعدة جوية:   شغل مناصب عديدة منها -
واحلصار اجلائر حرب اإلستنزاف ،   م (1991حرب أم املعارك ) ،   احلرب يف الشمال،   م (1988 -م 1980حرب القادسية الثانية ) ،  م (1973حرب تشرين ) :   شارك ابلعديد من املعارك واحلروب منها -

 .  م2003حرب احلواسم ،  م (2003 -م 1990على العراق ) 
 . م 2018 – 04 - 18..... تويف يف غربته ) تركيا ( بتأريخ    مت تكرمية عشرات املرات من قبل القيادة العامة للقوات املسلحة وحاصل على العشرات من األومسة واألنواط -
 

 الفريق أول ركن / إايد فتيح الراوي

 حسني رشيد حممدالفريق أول ركن / 

 صفاء توفيق الطائي/  طيار الفريق ركن
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 علوم وتكلنلوجيا

 طريقة هندية لتحويل عوادم الديزل إىل حرب

، وحتويلها إىل  ، إىل طريقة جلمع بعض من عوادم مولدات الكهرابء فريق من املهندسني اهلنودتوصل 
 وذكرت منظمة الصحة العاملية أن املهندسني يقولون،  ، مما حيول دون تصاعد االنبعااثت إىل اجلو حرب

، اليت  هرابء، إهنم صنعوا أول جهاز على اإلطالق جلمع االنبعااثت خاصة النامجة عن مولدات الك
 أربيت دهوابر" وقال ،  مدينة ملوثة يف العامل 15من أكثر  14تعمل ابلديزل مشيدة ابخرتاع يف دولة هبا 

" ، اليت جرى تركيبها اآلن يف ضاحية  ، الذين طوروا التكنولوجيا ، وهو أحد املهندسني الثالثة "
 املدن الرئيسية بنسبة كبرية للغاية يف فرتة هندف إىل تقليل مستوايت التلوث يف " ، بنيودهلي " غوروغرام

ابملئة من جزيئات  90وجيري تركيب اجلهاز مبولدات الكهرابء جلمع ما يصل إىل  " ، زمنية قصرية جداً 
وأضاف ،  السخام من عوادم الديزل اليت جيري تربيدها وميكن بعد ذلك بيع هذه املادة ملصنعي احلرب

 يف الشركات واملكاتب احلكومية جهازاً  53( عملت على تركيب  نوفيشنتشاكر إ ، إن شركتهم ) دهوابر
 . مليار لرت من اهلواء من التلوث 1500، ولدى مطوري العقارات مما أنقذ 

 

 أربعة دول هتدد أمريكا ألكرتونياً 

اين سيرب  وضع موظف كبري يف مكتب التحقيقات الفيدرايل أبمريكا خارطة للدول اليت تشكل أكرب هتديد "
منصب مدير العمليات  " أرستيدس ماهايراس" ويشغل من وضع اخلارطة وهو ،  " للوالايت املتحدة إلكرتوين
، وفقا ملا ذكر موقع  ( والتابع ملكتب التحقيات الفيدرايل يف نيويورك قسم اإلنرتنت واالخرتاقات اخلاصة )

، واإلرهابيني  دائم ومغر لقراصنة اإلنرتنت وأوضح ماهايراس إن الوالايت املتحدة هدف" ،  بزنس إنسايدر "
،  " أييت من حكومات بعض الدول السيربانية أن اخلطر األكرب ابلنسبة للتهدايدات " مستدركاً  ، السيربانيني

 . وابلتحديد أربع دول يف مقدمتها روسيا والصني مث إيران وكوراي الشمالية

 

 داببة روسية مل تعرفها اجليوش من قبل
،  داببة روبوتية فريدة من نوعها ميكنها تدمري معظم املركبات واآلليات القتالية احلديثة وسيا مؤخراً طرحت ر 

، فإن هذه الداببة  وحبسب وسائل اإلعالم الروسية،  وهي مصممة لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية واستطالعية
وم القوات اخلاصة والعمليات " سوف تستخدم للدعم الناري أثناء هج 9أوران  اليت أطلق عليها اسم "

، مشرية إىل أنه ال يوجد هلا مثيل يف أي دولة  ، وزعمت أهنا أظهرت فعالية قتالية عالية يف سوراي االستطالعية
روس أوبورون  ، اليت قامت على تطويرها شركة " ، فإن الداببة لوسائل اإلعالم ووفقاً ،  أخرى يف العامل

، تتضمن نظام إنذار متعدد الوظائف يعمل بواسطة  ة استشعار واستطالع" الروسية مزودة أبجهز  إكسبورت
 . ، ونظام استطالعي كهروبصري الكتشاف األهداف وتعقبها كيلومرتات  3، يصل مداه إىل  الليزر

 

، جراء ابتالعه أكثر  ، بطريقة مأساوية جرى الكشف عنها ، صباح اجلمعة نفق حوت يف جنوب اتيالند
وذكر املصدر " ،  غارداين ، وفق ما نقلت صحيفة " ، وفشل جهود اإلنقاذ بالستيكياً  من مثانني كيساً 

، وجرى العثور  كيلوغرامات  8يصل وزهنا إىل قرابة  بالستيكياً  أن احلوت أدخل إىل معدته مثانني كيساً 
، أنه مت  يالندوأوضحت وزارة املوارد البحرية والساحلية يف ات ، جداً  ، لكن وضعه كان حرجاً  عليه حياً 

، وأضافت أن تشرحيا أجري بغرض كشف سبب  ، قرب حدود البالد مع ماليزاي العثور على احلوت
بقاء على قيد ، لكن حماوالت اال نقاذ، أثناء حماوالت اال أكياس بالستيكية 5 وتقيأ احلوت،   النفوق

، وهو  كياس البالستيكية يف العاملوتعد اتيالند واحدة من أكرب مستهلكي األ،  احلياة مل تتكلل ابلنجاح
 . والسالحف والدالفني حيواانت حبري تضم احليتان 300ما يؤدي إىل هالك سنوي ملا ال يقل عن 

 

كشفت دراسة أجريت يف جامعة هارفارد األمريكية أن اجلو احلار يؤثر سلبا على التالميذ كما ال يساعدهم 
دراسة وجدت عالقة بني ارتفاع درجة احلرارة واألداء السيء وإن ال،  على اجتياز االمتحاانت بشكل جيد

درجة إىل خسارة واحد يف املئة  21درجة مئوية يف احلرارة فوق  0.5، إذ يؤدي كل ارتفاع بـ يف االمتحاانت
 . من نقاط االمتحان

 

 دراسة أمريكية تؤكد أتثري الطقس احلار على الطالب وأداءهم يف االمتحاانت
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 بياانت                                                                                                                   سياسية 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

                 حزب البعث العريب االشرتاكي
 ذات رسالة خالدة       أمة عربية واحدة

                                                      العراق قطر قياد
 اشرتاكية   حرية   وحدة 

 أتميم النفط كان أداة هنوض العراق الكبري وبداية احلرب عليه
والذي  1972-6-1حتل علينا اليوم الذكرى السادسة واألربعون لصدور قرار أتميم نفط العراق اخلالد يف 

منذ اكتشافه وهو ما جعل شعب العراق ورغم الثروة النفطية  كان هنباً لشركات النفط االحتكارية االستعمارية
اهلائلة يف وضع ابئس ، وجاء أتميم النفط إلهناء هذا الوضع الالإنساين فوظفت عائدات النفط املالية لتحقيق 
برانمج البعث النهضوي وخدمة مسرية التنمية والبناء االشرتاكي فشيدت آالف املشاريع الصناعية والزراعية 

شاريع املاء والكهرابء واخلدمات وبُنيت آالف املدارس والكليات واملعاهد واجلامعات وأرسلت مئات وم
البعثات العلمية إىل اخلارج فتحقق أحد أهم أحالم العراقيني وأهدافهم وهو تقدم العراق ومتتع شعبه مبا 

 ئات السنني .يستحقه من حياة حرة كرمية وإهناء التخلف والفقر والنهوض ألول مرة منذ م
وهنوض العراق وتقدمة وتعزز دوره العريب واإلقليمي والعاملي أقلق معسكر أعداء هنضة العراق واألمة العربية 
وتقدمهما ألنه مناقض خلطط االستعمار والصهيونية القائمة على إبقاء العرب متخلفني وضعفاء ومنقسمني 

واليت توجت بدحر  1980ين الشاملة على العراق عام فكان الرد الكبري إقليمياً على التأميم هو حرب مخي
إيران إبرادة شعب العراق وقواته املسلحة وقيادته الوطنية اليت أجربت مخيين على جترع سم اهلزمية الكبرية يف 

، ولكن قيام املخطط املعادي على خطوات متعاقبة زاد يف إصرار القوى املعادية على  8-8-1988
العدوانية الغامشة  1991خطوات ُأخرى مكملة أومعوضة ملا فشل ، فشنوا حرب عام  مواصلة التأمر وتنفيذ

وما سبقها من حصار اقتصادي جائر امتد ثالثة عشر عاماً هيأت لشن احللف األمريكي األطلسي الصهيوين 
ملفسدين والذي أفضى إىل تدمري الدولة واجملتمع وزرع الفساد وا 2003الفارسي عمليات غزو العراق يف عام 

وتطبيق اجتثاث البعث الفاشي األهداف ، وبعد ذلك أصدر عمالء احملتلني ما مسي بـ) جوالت الرتاخيص ( 
اليت أهنت التأميم وُسرق مبوجبها نفط العراق من جديد حيث بلغت حصة شركات النفط األجنبية االحتكارية 

 % .70أكثر من 
العظيمة  1968- 7-17/30البعث يف العراق ثورة  وهكذا أجهز احملتلون وعمالئهم على منجزات ثورة

فعادت شبكات التجسس اليت قضت عليها الثورة تتغلغل يف العراق وهدمت الصناعة وسرقت املصانع 
ودمرت الزراعة وهكذا أصبح واجب البعث العودة للنضال واملقاومة من جديد من أجل التحرير الشامل 

 صادي والسياسي الكاملني .والعميق للعراق وحتقيق استقالله االقت
إن نضال حزبنا هو يف آن واحد : نضال من أجل حترير كل العراق وإعادته ألهل العراق وطرد الغزاة اإليرانيني 
وغريهم والعودة لتوظيف موارد العراق املادية ومنها النفط خلدمة العراق وشعبه إبهناء الفقر وحاالت الرتدي 

خصوصاً فرض األمن واالستقرار واألمان . وكل هذه األهداف لن تتحقق إال  واملعاانة اليت ظهرت بعد الغزو
عرب إسقاط العملية السياسية الفاسدة واملفسدة واليت تصدعت واحندرت إىل احلضيض خصوصاً بعد الضربة 

 . القاصمة اليت وجهها أبناء شعبنا اجملاهد ابملقاطعة الشاملة لالنتخاابت املزيفة
نضايل العظيم فإن ذكرى أتميم النفط كانت وستبقى حمركاً جباراً لنضال شعبنا يقرتن عضوايً ويف هذا السياق ال

ببقية األهداف الوطنية والقومية ويف مقدمتها إهناء االحتالل وإعادة بناء عراق انهض وقوي ومتحرر ويتمتع 
 عظيما كما كان وأكثر . شعبه مبوارده كما كان ُمنهياً مرة أخرى الفقر واألمية والتخلف ليعود العراق

  
 قيادة قطر العراق

 م2018يف األول من حزيران 

 

 مكتب الثقافة واإلعالم يف اجلبهة الوطنية العراقية

 يف حمافظة كربالء  املقصودة يدين االعتقاالت العشوائية 
حرار يشرف حمافظ كربالء " عقيل الطرحيي " وبطانته على استمرار سياسة القمع واالضطهاد ضد األ 

 من أبناء شعبنا وشبابنا العراقي املنتفض .
فبعد أن خرج اآلالف من أهايل حمافظة كربالء املقدسة يف تظاهرات شعبية احتجاجاً على انقطاع التيار 

، اعتقلت القوات األمنية حنو مائة من   الكهرابئي ، وانعدام اخلدمات األساسية للحياة اإلنسانية
من  38وجه حق أو تربير مقبول هلذه األفعال املدانة ، رغم أن املادة  املتظاهرين السلميني ، دون

 الدستور العراقي النافذ تدعي بتكفل وضمان حق التظاهر وحرية التعبري للمواطنني بشكل سلمي .
للجبهة الوطنية العراقية يدين ما حيدث ملتظاهري احلراك الشعيب يف كربالء   إن مكتب الثقافة واإلعالم

يرى يف عملية اقتحام فرع نقابة املعلمني يف كربالء وشن محلة االعتقاالت اليت طالت أعداداً من ، وإنه 
ووحشيتها  واحلملة يف توقيتها الشباب املطالب بتوفري اخلدمات ، السيما بعد انقطاع التيار الكهرابئي ،
يف جمال االعتداء على احلرايت وأسلوهبا تعد إيغاالً فاضحاً عن استمرار تلك املمارسات القمعية اخلطرية 

ابتت   اليت يزعم حكام عراق اليوم أبهنا العامة وحرمان املواطن من التعبري عن الرأي واملطالبة ابحلقوق ،
 مكفولة .

إن هذه التظاهرات الشبابية هي امتداد حلالة املقاطعة والرفض الشعيب ملهزلة االنتخاابت النيابية اليت 
ووضعت ما يسمى ابلعملية السياسية يف مسار السقوط احلر اليت  لي والعاملي ،افتضحت للرأي العام احمل

احلضيض كاشفة زيف ما يسمى ابلدميقراطية ومتاجرة  تستحقه الذي قادها إىل املزيد من التداعي حنو
  .  وعلى رأسهم " عقيل الطرحيي " وبطانته  حيتاهنا ومرتزقتها

بشدة محلة االعتقاالت هذه وكل املمارسات التعسفية غري   وتستنكر  تدين  إن اجلبهة الوطنية العراقية
ابتت تشكل هتديداً حقيقيًا على سالمة وحياة   وترى أن اتساعها وشراستها  املربرة ، حبق املتظاهرين ،

املعتقلني وكرامتهم الوطنية واإلنسانية ، السيما وأن هناك إشارات واضحة تعكسها حماوالت كسر شوكة 
 ويف حماولة اهتامهم ابلتخريب بقصد إيذائهم وسلب حرايهتم . املقصود املقاطعة ابلرتهيبمجهور 

ويدعمهم  حتمل اجلبهة الوطنية العراقية جملس حمافظة كربالء عموماً وحمافظها شخصياً وكل من يقف معهم
ة كربالء وكافة من أركان احلكومة االحتادية مسؤولية احلفاظ على أرواح شباب احلراك الشعيب يف حمافظ

منظمات حقوق اإلنسان للتدخل  حمافظات اجلنوب والفرات األوسط ، كما تدعو اجلبهة الوطنية العراقية
الفوري وإطالق سراح املعتقلني ، خاصة بعد أن زادت احلكومة العراقية من وترية انتهاكاهتا حلقوق 

االنتخاابت األخرية من جرائم وعن كل ما طال  اإلنسان كي تتسرت على جممل فضائحها وفسادها ،
 التزوير والعبث إبرادة املواطن .

سيبقى العراق عربيًا شاخمُا ... وستنتصر اإلرادة الشعبية يف إسقاط العمالء واملرتزقة وجتار العملية  
 السياسية وحيتاهنا .

 وإن غدا لناظره قريب
 اجلبهة الوطنية العراقية- مكتب الثقافة واإلعالم 

29-5-2018 
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 ، رعد بندر شاعر أم املعارك                                                                              قصائد وحبور الشعراء
 إىل القمر املغادر

 رعد بندر

 يتذكَّروَن فيذكروَنْك أو يُنِصُتوَن فيسمعوَنكْ 

 ضاقْت ُمتوهُنُُم حِبمِل اهلَمِّ فافتقدوا ُمتوَنكْ 

 يتذكَّرونَك كيَف كنَت متُدُّ فوقهُم غُصوَنكْ 

 أو كيَف كنَت الضلَع إذ تعيا اخلطى يتوكؤوَنكْ 

 ينتخوَنكْ أو كيَف يَرُجُف شارابَك مروءًة إذ 

 أآلَن قد عرفوا أبنَك َسهُمُهْم إذ يُطلقوَنكْ 

 وأبنَك اجلرُح الذي مهما اندملَت سينزِفوَنكْ 

 اي أيها القمُر املُغاِدُر طالِت الظلماُء ُدوَنكْ 

 ُرحماً تسرُي لوقفٍة قد أرعبت َمْن يشنقوَنكْ 

 وهللِا َمْن يف األرِض أمجعهم عليها حَيِسدوَنكْ 

 مِلقنَي فإهنُْم ال يَعرفوَنكْ فْلتعذِر املتعَ 

 ال لسَت متثااًل جيرُّ بَك الرَّعاُع وُيسِقطوَنكْ 

 أو حمَض جسٍم انِحٍل يرتاقصوَن وَيطَعنوَنكْ 

 أو لوحًة حمظورًة أو بيَت ِشعـٍر مَينعوَنكْ 

 أو صورًة وميزقـوَنَك ، الِفتاٍت حيرقوَنكْ 

 ايأيها الَصْعُب الذي بغبائِهْم َيستسهلوَنكْ 

 أغلقوا األبواَب إالّ فتحًة إذ يُبِصروَنكْ قد 

 ويُراِقبوَن القْيَد كيَف جترُُّه ويُراِقبوَنكْ 

 حىت إذا فاَح الَبخوُر وُسْقَت للمرقى ظعوَنكْ 

 نِدُموا وعّضوا فوَق أيديهْم دماً يتوسَّلوَنكْ 

 لو ُعدَت اثنيًة ملاتوا حتَت نعِلَك يَفتدوَنكْ 

 ُهْم ال يُرِجعوَنكْ فاَت األواُن فلو فـََنوا أعمارَ 

 اي أيها اجلََبُل األَشمُّ أبيِّ قرْبٍ يدفنوَنكْ 

 ال يعرفوَن أبنَك الضوُء الذي ال يُطِفئوَنكْ 

 حيَّاً َوَمْيتاً يرجفوَن إذا ذُِكرَت وحَيذروَنكْ 

 إذهْب بعيداً ان َمْن يف األرِض ال يستأهلوَنكْ 

 

 إىل أمجل امليتني

 ُ أيكـفي بكـائي .. ودمعي دمــاء
 ُ ومـثـلُـكَ يـبـكـي عـليـِه البـكــاء            

 َوأسَهـلُ ما يف العـيونِ الدموع
 ُ وأصَعـُب ما يف الكـالمِ الرثــاء           

 َولــكـــنـنـي انــتــقـي أحــُرفــي
 ُ كـما تـنـتـقي َدمـَعـها الِكـبـريَـاء             

 ـزُ مـين رثـائي ، وأدريَوأْعـجَ 
كــّلُ املـَراثِـي َهـــبَــاء               ُ أَمـاَمــك َ

كــأْن لـْم يَـِقـْف َواِقــف  ٌ َوقـفـت َ
 ُ كـما ِشـئـتَ موتَـَك ال َمـا يَـشـاء        

 تَواَرى إىل حيثُ مـا يف الَورَاء
وَ              ُ مـا فـي اخلـفـاِء خـفــاءَورَاء  

 تـَدارَكـتَـهُ مـشــِفـقـاً فـارتـقـيـتْ 
 ُ َوأعــيَــا لـَحـاقــاً بـكَ اإلرتِـقــاء          

 فكـيـَف بـمــوٍت كـمـوتِــكَ هــذا
 ُ نـَُعــّزى ، وكـيَف يكـونُ الَعـَزاء         

 ألسودَ َوما الفخُر يف أْن تُِعيَق ا
 ُ عـلـيـها اجلِـَراء قـيــود  فـتـْجــَرا          

*     *     * 
 أقـولُ لنـفـسي اهـَدأي فالدموع

 ُ جــــَدار  يُــثــقـِّـبُــــهُ اإلتِــكـــــاء            
 أعـيـذِك أْن تـفـسـحي لـلـَعــنـاء

 ُ طـريـقــاً فيهـرُب مـنـِك الَعــنـاء         
 أَعـيـذُ الـتـفـاتــاتِـِك املوجـَعـات

 ُ يُــَعـــاُق بـأقــَداِمـهـنَ اقــتِــفــاء          
 َوأنـِت الَوِفــيِّــةُ حـيـثُ الَوفـــاء

َوَحيثُ الدمـوع ُ          ُ ازِدرَاءشـِحيـح  
 إذا ما رأيـِت انـِحـنـاَء النـفـوس

 ُ على مـثــِلــِك اإلنـِحــنـاء كــبـيـر           
 فال تـعجـيب ِمن بَـغــاِء الزمـان

 فأشـَرُف ما يف الَزمـانِ البَـغـاءُ         
            *    *   * 
 يــقــاً لِـمـْيــتٍ أُ قــدِّمُ حـزين أنــ

 ُ أنـيــقٍ ويُـرِجـُف كـّفي احلَـيَــاء        
 تـقــوََّس ِضـلِعـي عـلى قــبــرِهِ 

 ُ َوُزّرَ عـلى َجـــانِــبـــيــِه الـرَداء         
  َومـا اظْــلَـّمَ أفـــق  َوأْعــتــمَ إال

 أضـاَء ،                     
 ُ فكـّلُ شـُحـويب يُـَضـاء

  َومـا اظْــلَـّمَ أفـــق  َوأْعــتــمَ إال
 ُ فكـّلُ شـُحـويب يُـَضـاء أضـاَء ،       

 ً َولَـْم أخــِف طــابــوقــهُ ِخـيـفـة
 ُ وملْ أطـلِ َوجهي لغريي الِطـالء      

 َواَي طـاملا قيـلَ ما أنـتَ َوالَوْهـ
 ُ ُم أضـَحـكُ بــْل مـا أنـا َوالّرِيَــاء      

 تُــُهــمْ تـُمـــّرُ أمـــامــي نـتــوَءا
 ُ وَكــّلُ تـَجـاِعــيــِدِهـَن انـتِـشـــاء        

 َوأوِجـــُد ُعــذرَاً لـهـذا الغــبــاء
 ُ َوأْعـَجــزُ أْن يُـعــذَر األغـبـيَــاء        

 َ َوما هـالين جُمِحف  ، أو أطـال
 ُ اخلِـَواِء اخلِـَواءوقــويف أمــام َ          

 وكـمْ ِمـن َدِعـّيٍ َرَمــاهُ الزمـان
مهو األدِعـيَـاء        ُ أمامي ، وُكـثـر  

 ً فـَيعـلَـُق فـوَق ِحـذائي غُـبَــارا
 ُ َوأشــَفـُق مـنـي عـلـيـِه احلِـذاء        

          *     *    * 
  وأوَجعُ ما يف الغـريبغـريب  

 ُ التِـفــاتـــاتُــهُ والدروُب انـزَواء        
 ِاملـَسـافـا يُـرَّبِـتُ فـوقَ ظـهـور

 ُ تِ ، ال تنطـفيْء أيها اإلنِطـفـاء     
 ويَـرمي بعـينيِه صوَب الِعَراق

 ُ ـيـِه الرَجـــاءَويَـمــألُ تـلـويـَحــت          
املَـَدى كــّفــيـكَ إن َّ  أِطــْل بَــال َ

 ُ حِنـيـف  ، وما لألُكــفِّ اعـتِـالء       
عـليـك  َوِصْح ِمن بعـيـٍد َســالم  

 ُ وصوتُ الغريِب املَُعـىّن ُعـَواء        
على السيِف قْد أغـمـُدوه  سالم  

لهُ وارتِـقـاء         ُ وذي األرُض غمد  
كيَف استطاعَ  على القرب ِ  سالم  

 ُ اتـَسـاعـاً لـيُـدفـَن فيـِه الِضـيَـاء       
على َدمــَعـــٍة أفـلـتــتْ   َســــالم  

 ُ يـديِّـها ِمَن احلزنِ وهَو ابـتِـالء       
 نـفـَسـهـاوألـقــتْ عـلى قـبـرِه 

 ُ وَهــدَّلَ ثـــوَب اللـقــاِء اللـقـــاء       
 أخـيـراً عـرفـنـا متوتُ اجلـبـال

 ُ ويُـلـقى على جـانبـيـها الِغـطـاء       
كــّلُ الِعــَراقِ دمــوع  ٌ فـبَـعــَدك َ

كــــّلُ الِعــرَ           ُ اقِ ِدمـــاءَوبَـعــَدك َ
كـّلُ القـبـور  َوَضـاقـْت مبـوتـاه ُ

 ُ َوَمـــّلَ ِمـَن املــيـتـيـنَ الَعـــَراء          
 وأبشعُ ما يف املواجعِ شـعـب  

 ُ ِدمــاهُ ومــاءُ اجملـاري َســـَواء         
 فـيـا أيـهـا النـائِــمُ املسـتـفـيـق

 ُ ويـا أيها الغـاِضـُب املسـتـضاء      
 ً يُـنـاِديــَك ُمـسـتـنـِجـَداً حـاِسـرا

 ُ َويَـبـِكـيـكَ قبـلَ املـنـاِدي النِـَداء     
 

 فلـيـَسـْت ِطـبَـاعـَك أنْ ال تقـوم
 ُ وأنـَت فـتـًى ما احتـواهُ احتِـَواء           

 يـَك العـراُق اليـديـنيَعـّضُ عـل
كــربــالء              يــومٍ لــه ُ  ُ فـفـي كــــلّ ِ

 تالقى على موتِـنـا اخلـانـعـون
لـــهُ ثــــأرُهُ والَعـــــَداء                ُ وكـــــّل  

 ٌ وأّمــا الُدمـى فهـي مــأمـــورَة
 ُ هلَـَواِء اهلَـَواءيُـؤرجُحهـا يف ا             

 وال بـأَس من موتِـنـا ، مـوتُـنـا
 ! ُ يُــبَـــّررُُه الصــفــَوةُ األتـِقــيــاء            

 وليسَ ُمـِهـمَّـاً عــويــلُ النسـاء
 ُ لـيـرضى ويسـتـمـِتَع األصدقـاء          

يُـغــنـي لِـلـيــــالهُ حـتـى  وكـــّل  
 ُ يَـِقـيَء على َمْن يُغـين الِغـنــاء            

،، وهـــذا نــبـيّ   ٌ فـَهـــذا نــبـّي  
ـــَواء             ،، لِـَهـــذا ِل  ُ لِـَهــذا لِـــَواء  

 وَكـــّلُ نـــبــّيٍ لــهُ تــابــُعــــون
 ُ مـا يَــشــــاء ُ وكـــّلُ نــبــّيٍ لـــه             

 وأســـألُ مـســتـهــجنـاً مـا أراه
 ُ ويسـتهجـُن املـبـتـلـيـَن البَــالء          

 فـأّيُ يَــٍد يَـمــلــكُ الغــاصبـون
 ُ لـكـي ينحـين فـوقهـا األنـبـيــاء         

*     *     * 
 فّـَةَ الضلعِ متضيإىل أينَ اي رَ 

 ُ تـوقــْف ، فـنحـنُ إلـيـكَ ِظـمـاء        
 تـوقــْف قــلـيــاًل فـإنَّ الِفــَراق

وكـّلُ احملـبـيـَن جـاؤوا             طـويـل  
 ْ يُـضـيُء الـوفــاُء أبضالِعـهـم

 ُ فـاءوأجـمـُل ما يف املُِحـبِّ الو          
 تــوقــْف قــلـيـاًل فـمـا للدمـوع

 ُ انـتِـهـاء  ومـا للِفـراقِ انـتِـهــاء           
 ٌ إلـى أيــنَ يــا ُصـبـَحـنـا راِحـل

كــّلُ الـلـيـايل مـَســاء            ُ فـبـعــَدك َ
 وتـبـكــيــكَ َدجــلــةُ إذْ قــلّــمــا

 ُ بكـى راِحـالً عن شواطـيِه مـاء        
 إلـى أيــنَ يـا أجـمــَل املـيـتـيـن

 ُ وكـيـَف تَعـاُف النجـوَم السمـاء       
 فـَديـتَ الِعـَراَق مبـا تـسـتـطـيـع

 ُ فـهـْل بـعــدَ هــذا الِفــَداِء ِفــَداء        
 تشرقُ مشسُ العراق إىل حني

 ُ ويـغـسـلُ وجـهَ النـهــارِ اإلبَــاء         
 َسـأسـَحـُب ِظـّلي وأرفـُع قـلـيب

 ُ َوَداعـاً ، وبعُض الَوَداعِ لِـقــاء         
 

 أم املعاركشاعر 

 رعد بندر

شاعر " أم املعارك " ، ولد 
رعد بندر يف مدينة احلبانية 

 . 1944عام 
منصب انئب رئيس شغل 

التجمع الثقايف يف العراق 
أايم كان رئيس هذا التجمع 

عدي صدام الشهيد 
 . حسني

كان   1980 متوز يونيو يف
ابلقائد الشهيد  األول هلقائ

 . صدام حسني اجمليد 
للقائد كتب كلمات 

الشهيد ، صدام حسني 
 اجمليد ، فيقول :

 وضعوا يف عنقك حبالً 
ليشنقوك ، حني انتهى 
املشهد أغلقت الباب 
خلفك وتركت املوتى يف 

 غرفة اإلعدام .

مل نفعل ما فعلناه ألننا  ●
 حنبك فقط ، بل ألننا أنت .

على مر العصور مل  ●
يستشهد يف ليلة الوقوف 
على عرفات إال أنت يف 

بغداد ومسلم ابن عقيل يف 
 الكوفة .

أكثر  إهنم خيشونك ميتاً  ●
 . مما كانوا خيشونك حياً 

يف املعتقل كانوا يريدون  ●
أن يروا دموعك ، إهنم 

 ال متلكه . يريدون منك شيئاً 

 . اشتقنا لك كثرياً  ●
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 بياانت                                                                                                                 سياسية 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

                                    حزب البعث العريب االشرتاكي
 ذات رسالة خالدة        أمة عربية واحدة

 قيادة قطر العراق
 وحدة   حرية   اشرتاكية

 قيادة قطر العراق تنعى القائد البطل أايد الراوي
، تنعى قيادة قطرالعراق حلزب البعث العريب االشرتاكي القائد العسكري  بقلوب مؤمنة أبقدار هللا عز وجل 

البطل الفريق األول الركن إايد فتيح الراوي ، رئيس أركان اجليش العراقي األسبق وأحد أبرز أبطال جيش 
عراق جمداً العراق والقادسية الثانية اتركًا خلفه اترخيًا جميدًا من املنجزات البطولية اليت أضافت ألجماد ال

 خالداً طوال خدمته ضابطاً يف جيش العراق العظيم .
إن رحيل القائد إايد الراوي جاء نتيجة متوقعة لقرار اإلعدام البطئ الذي أصدره االحتالل عليه وعلى 
مئات القادة عسكريني ومدنيني برتكهم يف سجون االحتالل مخسة عشر عامًا بدون رعاية صحية وحتت 

نفسي واجلسدي املتعمد فكانت النتيجة املتوقعة هي استشهاد عدداً كبري من القادة ضغوط التعذيب ال
 وهم يف األسر فيما مازال العديد منهم ينتظر االستشهاد ابملوت البطئ املتعمد .

ورحيل الفريق األول الركن إايد الراوي هو جزء من خطة القضاء على اجليش الوطين العراقي وتدمريه 
راده خصوصاً قادته املشهود هلم ابلعبقرية والشجاعة والوفاء للعراق األمة العربية والذي والقضاء على أف

وانتهاء  1948سجله التاريخ هلم حبروف من نور يف كافة معارك األمة العربية من معارك فلسطني يف عام 
واسعة النطاق من إطالق مقاومة مسلحة  2003بدوره يف مقاومة الغزاة ومتكني الشعب العراقي يف عام 

فور حصول االحتالل اعتماداً على ضباط اجليش الوطين وكوادر احلزب والدولة الوطنية الذين ابدروا فوراً 
 بتشكيل فصائل خمتلفة وطنية وقومية وإسالمية حتقيقاً للهدف املقدس وهو حترير العراق وطرد الغزاة .

لتنفيذ ذلك كان البد من اغتيال آالف إن حل اجليش العراقي الوطين كان أحد أهم أهداف الغزو و 
الضباط والطيارين أو تشريدهم أو اعتقاهلم يف مسعى مسبق لتدمري هذا اجليش البطل الذي ردع يف آن 

واحد كل أعداء األمة العربية من استعماريني غربيني وصهاينة وصفويني ، فكان حبق سداً منيعاً محى العراق 
تعمارية اإليرانية وعلمها دروسًا قاسية يف كيفية احرتام العراق والعرب يف واألمة العربية من التوسعية االس

القادسية الثانية وهذا هو أحد أهم األسباب اليت جعلت الغزو اإليراين يستهدف آالف الضباط والطيارين 
 قتاًل وسجناً وتعذيباً انتقاماً منهم هلزمية إيران التارخيية يف القادسية الثانية .

الفقيد الكبري الفريق األول الركن إايد الراوي برمحته وأسكنه جناته وأهلم أهله وحمبيه وأصدقاءه  تغمد هللا
 ورفاقه الصرب على هذا املصاب األليم .

 قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي 

18-5-2018  

 

 عراق الذي ركل عملية احملتلني السياسيةحتية لشعب ال
شهد العامل كله بكل وضوح ، كما شهد شعبنا يف العراق العزيز ، املقاطعة الواسعة لرابع انتخاابت جتري يف  

وبصرف النظر عما ستعلنه السلطات احلاكمة يف بغداد من ، ظل االحتالل األمريكي اإليراين املشرتك للعراق 
د كانت محلة املقاطعة واسعة وشاملة ، قادها شباب مؤمنون بتغيري األوضاع املرتدية نتائج ونسب مشاركة فق

يف البالد ، دون حتّزب وال انتماء طائفي أو فئوي ، وهو األمر الذي يعرب عن معدن شعبنا العظيم يف العراق 
 . بعيداً عن اخلطاابت التقسمية اليت حتاول دق أسافني الفرقة بني أبنائه 

م به شعبنا يف العراق يشري إىل أن اجلماهري قد أكدت صواب مواقف القوى الوطنية اليت حاربت ن ما قاإ
فلقد أثبت شعبنا العراقي ، خبطوته املباركة هذه ، حالة الوعي الفريدة  العملية السياسية وفضحتها منذ البداية ،

ت عن نفسها يف هذا الرفض الشعيب العارم لالنتخاابت ، وهو يف حقيقته رفض لكامل املشروع  اليت عربَّ
السياسي الذي صنعه احملتلون األمريكيون واإليرانيون ، بعد أن زرع بذرته اخلبيثة حاكم االحتالل اجملرم بول 

 . برمير 
مبقاطعة  إن استجابة الشعب لنداء القوى الوطنية وقوى املقاومة ويف طليعتها حزب البعث العريب االشرتاكي

ى أن ال حل يف العراق دون هذه القوى ، اليت أكدت كل حمطات السنوات اخلمس عشرة االنتخاابت دليل عل
املاضية وقوفها املطلق مع قضية العراق ، بكل أبعادها ، وكانت رأس احلربة يف مواجهة الغزاة احملتلني يف كافة 

 . اجملاالت 
ى حنو عام وواضح هذه العملية السياسية لقد كان حزبنا يف العراق واثقاً متاماً من أن مجاهري الشعب سرتفض عل

االحتاللية ، مشريين يف هذا الصدد إىل الدعوة األخرية اليت أطلقها األمني العام للحزب ، الرفيق عزة إبراهيم 
، يف خطابه مبناسبة ذكرى أتسيس احلزب ، واليت عربت عن تالمس يومي مع ضمري وأوجاع الشارع العراقي 

 . تياجاته وتطلعاته ومهومه ، وفهم عميق الح
ن قرار املقاطعة الشامل الذي اختذه شعب العراق ، مل يكن استجابة لنداء البعث فقط ، بل جاء أيضاً تعبرياً إ

عن قناعة الشعب أن ال حلَّ ملشاكل العراق العميقة واجلوهرية بدون البعث والقوى الوطنية املناهضة األخرى 
 . والرؤية والسلوك طيلة سنوات االحتالل البغيض اليت كان هلا شرف الثبات يف املوقف 

لقد فضحت مواقف البعث والقوى الوطنية ، املناهضة لالحتالل ومشروعه السياسي ، فساد هذه العملية 
السياسية وسخافة هذه اللعبة احملسومة نتائجها سلفاً ، وجاء قرار املقاطعة ليؤكد حيوية شعبنا يف العراق ووعيه 

ومن هنا نؤكد على ما طرحه ، روع االحتاليل اإلجرامي ، ورغبته الصادقة يف التغيري احلقيقي ورفضه لكل املش
إىل عقد مؤمتر وطين جيمع كل القوى والشخصيات الوطنية والتيارات الشبابية اليت  احلزب واملتمثل يف دعوته

لتنبثق منه حكومة إنقاذ  كان هلا شرف الدعوة إىل التصدي للعملية السياسية وإسقاط مشاريع االحتالل ،
وطين تتوىل ، حتت رعاية شعب العراق وإرادته احلرة الواعية ، وإبشراف دويل ، اختيار قيادة وطنية تقود العراق 

 . إىل بر األمان وإقامة نظام دميقراطي حقيقي 
ح الذي ينسجم النظام العريب الرمسي على العملية السياسية هو رهان خاسر ، وأن املوقف الصحي  ن مراهنةإ

مع حقائق األشياء يف العراق ، هو أن تقف احلكومات العربية مع الشعب وليس مع احلكومة اليت استفىت 
 . الشعب على عدم شرعيتها ، بل أكد رفضه التام هلا 

 16التتمة صننا ندعو القوى الدولية ، إىل قراءة ما تعنيه نتائج االنتخاابت قراءة عميقة ، إ
. 

  

 مكتب الثقافة وإلعالم القومي

الشعب العراقي على انتصاره يف  حييي
 مقاطعة انتخاابت احلكومة العميلة
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 بياانت                                                                                                                   سياسية 
 15تتمة املنشور ص 

 حتية لشعب العراق الذي ركل عملية احملتلني السياسية
األمم املتحدة القيام بكامل واجباهتا املنصوص مؤكدين يف الوقت ذاته أن على 

ير ممثليها عليها يف ميثاقها ، واالستماع إىل رأي شعب العراق ، بعيدًا عن تقار 
 اليت تكذب على اجملتمع الدويل بتقدمي صورة مزيفة ملا جيري يف العراق .

إن اجملتمع الدويل مدعو  اليوم الحرتام رأي األغلبية املطلقة من شعب العراق 
اليت قاطعت االنتخاابت ، فهذا املوقف خري دليل على عدم شرعية احلكومة 

زائفة ، بصرف النظر عن طبيعة من املنبثقة عن هذه العملية االنتخابية ال
 ستتشكل منهم ونسب متثيل هذه اجلهة أو تلك .

كما أن األحزاب واملنظمات الشعبية واملهنية والنقاابت ومجاهري األمة العربية 

مدعوة لكسر الطوق املفروض ضد القوى الوطنية وخلق موقف عريب واسع 
ون القوى الوطنية الرافضة داعم ملوقف الشعب العراقي الشجاع ، إذ ال حلَّ بد

   للعملية السياسية املهرتئة متاماً .
وندعو األحزاب والقوى العربية وخنبها ومنظماهتا اجلماهريية لكسر احلصار 
اإلعالمي والسياسي عن " البعث " والقوى الوطنية األخرى ، فقد قال الشعب 

رفض العملية العراقي قولته الواضحة الصادقة اليت مسعها العامل أمجع يف 
 السياسية املفروضة من قبل االحتالل .

 حتية لشعب العراق الصابر اجملاهد الذي أمسع العامل صرخته اهلادرة
حتية للقوى الوطنية املناهضة لالحتالل ومشاريعه ، وللشخصيات الصامدة 

  بوجه مؤامرات الرتغيب والرتهيب .
ئفة من علماء دين وحتية لكل من ساهم يف فضح العملية السياسية الزا

 وصحفيني وأدابء وفنانني وكتاابً .
حتية لشباب العراق الذين انتخوا دفاعًا عن وطنهم وحرصًا على مستقبلهم 
ونظَّموا محالت مقاطعة مسرحية االنتخاابت عرب املظاهرات املستمرة طيلة 

 السنوات املاضية ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي وغريها .
  

 نا اجملد واخللودولرسالة أمت

 مكتب الثقافة واإلعالم القومي 

     2018أاير/ مايو  13

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
  خالدة رسالة ذات     واحدة عربية أمة            االشرتاكي العريب البعث حزب
   اشرتاكية حرية وحدة                                           العراق قطر

 اإليراين وللغزو السياسية للعملية مميتة ضربة يوجه يمالعظ شعبنا        
 .. العظيم العراق شعب
 األماجد أيها ، املاجدات أيتها
 ... النابض األمة وضمري ، العراق عني قّرة

 النازف اإلنسانية وجرح ... الضيم أابة اي ... النصر وحداة ... املعجزات صّناع
 والثورة النضال حتية 
 

 عن ، ٢٠١٨ آاير ١٢ السبت يوم جرت اليت املهزلة االنتخاابت مقاطعة يف األصيل التارخيي بقراركم األابة العراقيون أيها عربمت لقد
 هو العراق يف الصراع إن أمجع للعامل وأثبتم ، صورهتا وتشويه كسرها  ومرتزقتهم وأذانهبم احملتلون حاول طاملا اليت احلرة الوطنية إرادتكم

 صراع هو بل ، غريها أو ومناطق وأقليات وقوميات وطوائف أداين بني ضيق فئوي صراع إنه على العامل به اوخدعو  صوروه كما  ليس
 يف مصاحلها وتالقت اتفقت وحمتلة معتدية وحملية وإقليمية دولية قوى إرادة وبني ، تنحين ومل تنكسر مل اثبتة وطنية عراقية إرادة بني

 بني الوجود أجل من صراع وهو ، وأخالقه وقيمه لتارخيه واإلساءة ، وإذالله شعبه وإهانة ، وتدمريه واحتالله العراق على العدوان
 واالجتثاث والقتل والتهميش واحلرمان والتجهيل واإلفقار واالضطهاد الظلم تعاين اليت كافة  وطوائفه وأداينه بقومياته العراق شعب

 عملية يف إحتالله بعد العراق حكم على تسلطوا ممن ومرتزقتها عمالئها وطوابري ، شراً  واألمة ابلعراق أرادت قوى وبني ... والتهجري
 واستمرارها دميومتها ضمان على والفرس والصهاينة األمريكان أسيادهم من وإسناد بدعم جاهدين يعملون فاسدة جتسسية سياسية
 . احلقوق وانتهاك واملالحقة والقتل والوعيد والتهديد والتنكيل والكذب التزوير وسائل مبختلف

 العراقيون أيها ... العراقيات أيتها 
 العام أمينه ونداء االشرتاكي العريب البعث حزب مقدمتها ويف العراقية الوطنية القوى لنداء والعميقة املتأنية الواعية استجابتكم إن

 ، احلزب لتأسيس والسبعني احلادية الذكرى مبناسبة خطابه يف جاء الذي والتحرير للجهاد األعلى القائد ، إبراهيم عزة املناضل الرفيق
 أسقطت قد سيادته... أكد مثلما وشاملة واسعة شعبية بثورة إال نتائجها تتغري لن اليت العملية هذه ملقاطعة العظيم العراق شعب ودعوته
 ال أن جوهرية حقيقة عن وأفصحت ، فاسدة وشخصيات وكتل أحزاب تّدعيها اليت الباطلة السياسية العملية عن املزعومة الشرعية

 هذه وإن كما  ، البعث أعلنه الذي الشامل الوطين احلل مشروع بتبين إالّ  وحضارية وطنية أسس على بنائه وإعادة العراق إلنقاذ طريق
 اإلرهابية وميليشياهتا إيران وتديره تقوده اليت االحتالل مشروع إسقاط طريق على حقيقية شعبية ثورة متثل والتارخيية الواسعة االستجابة

 . اجملرمة الصفوية
 االشرتاكي العريب البعث حلزب العراق قطر قيادة فإن ، السياسية العملية ورفض االنتخاابت مقاطعة يف املباركة الثورة هذه ضوء ويف

 املشروع هذا عن املزعومة لشرعيةا إسقاط يف سامهوا وعراقية عراقي كل  فيه حتيي الذي الوقت يف ... والتحرير للجهاد العليا والقيادة
 هياكلها وإزالة برَمتها السياسية العملية إلسقاط ومقاومته ثورته لتصعيد اجمليد العراق شعب تدعو فإهنا ، الفاسد التجسسي االستخباري

 عمليات بسبب تنشأ سوف اليت اخلطرية التداعيات شعبه وجينب ، الكارثة من العراق ينقذ الذي الوحيد احلل أبن وترى ، اهلزيلة
 ... إبيران املرتبطة والعصاابت وامليليشيات الكياانت تلك وخاصة االنتخاابت يف املشاركة األطراف بعض إليها ستلجأ اليت التزوير

 وإعادة اخلدمات وتقدمي األمن ضبط مهمات تتوىل حمددة زمنية لفرتة املستقلة العراقية الكفاءات من وطين إنقاذ حكومة تشكيل هو
 النتخاب ، واسع دويل إبشراف نزيهة حرة انتخاابت وتنظيم ، واحملاصصة واالجتثاث اإلقصاء قوانني وإلغاء وجتميد ، الدستور كتابة
 . احلقيقي التعددي الدميقراطي النظام وإلقامة ، وطنية عراقية قيادة

  
 ... مجيعاً  منا األكرم للشهداء حتية
 . واملعتقالت السجون يف واألبرايء واألسرى واملغّيبني رومنيواحمل والفقراء واألرامل لليتامى حتية
 ، وأمته وطنه عن الدفاع أجل من والنفيس ابلغايل يوماً  يبخل مل والذي ... الكرمية وطوائفه وأداينه بقومياته العظيم الشعب هلذا حتية

 . وسيادته وعزته لكرامته واالنتفاض
 وإنسانيته وعروبته ووطنيته ووعيه ومبدئيته أصالته عن فيها عرب اليت البطولة مالحم من واحدة يسطر وهو له واالعتزاز والفخر احملبة حتية
... 
 ظالم بعد جديد فجرعراقي وانبلج الغي من الرشد تبنّي  فقد ... هللا بعون والقريب النهائي النصر طريق على األابة أيها وسوية معاً 

 ... مداه طال دامس
  

 العراق قطر قيادة
 ... االشرتاكي العريب البعث حلزب

 . ٢٠١٨ أاير ١٣ يف
 

نيسان عام  7كم العظيم منذ انطالقته يف لقد كان حزب
إىل يومنا هذا ميثل الشرارة األوىل لثورة األمة  1947

وميثل الطليعة وميثل الراية العالية يف مسرية الكفاح 

 . والِنضال الَتحرري ألمتنا

 الرفيق القائد عّزة إبراهيم
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 منوعات 

، صاحب شعبية يف العديد من  " أسد األانضول " املعروف بـ " أقسراي ماالكليسي أصبح كلب الراعي الرتكي "
 . لرتبيته وتصديره ، بعد أن أنشأ مستثمران تركيان مزرعة الدول حول العامل

، على  ، بتكلفة مليوين دوالر سنوات 8، قبل  " قان بيلغيج ، و" " بريول ابشيغيت ومتتد املزرعة اليت أنشأها "
 . " بوالية ابليكسري غريب تركيا إدرميت ، يف منطقة " دومن 10مساحة 

دولة حول  32ات املاضية إىل " خالل السنو  أسد األانضول ، إن املزرعة صّدرت " وقال ابشيغيت لألانضول
،  ، والكامريون ، وأندونيسيا ، وأملانيا ، واليوانن ، والنرويج ، وبريطانيا ، والصني ، بينها الوالايت املتحدة العامل

 . ، وبريو ، وقطر ، والكويت ، ومجهورية تشيكيا ، وكوراي اجلنوبية وإيطاليا

 

حاوية  83ن عمالقة مما تسبب يف سقوط أكثر من تسببت األمواج العمالقة يف انقالب سفينة شح
بعد  ،أمتار  5من األمواج العاتية اليت جتاوز طوهلا  ةوتعرضت السفينة الضخمة جملموع،  يف البحر

حاوية ابإلضافة إىل  30وتسببت األمواج يف تدمري ،  مرورها ابلقرب من الساحل الشرقي ألسرتاليا
  واليت احتوت على حفاضات األطفال وأقنعة طبية وأدوات منزلية اجملموعة اليت مت فقداهنا يف البحر

وأكدت شرطة ميناء مدينة سيدين األسرتالية ، على وصول جمموعه كبرية من حمتوايت احلاوايت ، 
 .  األمر الذي أصبح يشكل هتديداً واضحاً حلركة املالحة البحرية واحليتان املهاجرة ،إىل الشواطئ 

 

صغريا  دمر املزيد من املنازل ومأل خليجاً  " كيالواي"  ن احلجارة الذائبة يتدفق من صدع أسفل بركان م متنامياً  هنراً 
وتشري أحدث تقديرات إىل أن املباين اليت دمرهتا ،  يف هاواي " بيج آيالند" على الطرف الشرقي من جزيرة 

ترفع العدد اإلمجايل للمنازل واملباين اليت مبىن عما جرى إحصاؤه من قبل قد  80احلمم الربكانية واليت تزيد حنو 
" ومثل هذا الرقم سيجعل اخلسائر يف املمتلكات نتيجة ثوران ،  200ُدمرت خالل الشهر املنصرم إىل حنو 

مبىن دمرهتم  215مع  ، يتساوى تقريباً  2018/  06/  05 ، الثالاثء 34، والذي دخل يومه  احلايل " كيالواي

 . 1983منذ آخر دورة ثوران للربكان واليت بدأت عام  35احلمم خالل األعوام 

 

حماولته  ، 2018/  06/  05 ، الثالاثء ، سباح املسافات الطويلة"  بن لوكونت" بدأ الفرنسي 
، "  لوكونت" وانطلق ،  ، ليصبح أول شخص يعرب أكرب جمرى مائي يف العامل عبور احمليط اهلادي

بضع مئات األمتار قبل ترك  " آان" و" ماكس " معه طفاله من الساحل الشرقي للياابن وسبح 
، الذي سبح عرب احمليط "  لوكونت" وأيمل ،  ( ملواصلة مهمته عاماً  50 السباح الفرنسي )

، واليت  كيلومرت  9100، أن يرى طفليه يف سان فرانسيسكو بعد رحلة متتد  1998األطلسي عام 

 . أشهر 6من املتوقع أن تستغرق أكثر من 

آالف  8ساعات وحرق  8وقال لوكونت لرويرتز األسبوع املاضي إنه يهدف يوميا إىل السباحة 
 .سعر حراري

منظمة علمية خمتلفة، بعضها منظمات طبية وبعضها معنية بعلوم احمليطات،  27وستنتفع أكثر من 
 .ابلبياانت اليت سيجمعها الفريق الداعم للوكونت خالل رحلته

 

، والذي عمل على إعداد الطعام للعائلة الربيطانية املالكة ملدة  ، دارين ماكغريدي يكشف الطاهي امللك
إن امللكة ال تتحرك من  : " قل عن الطاهي قولهونُ ،  ، عن الطعام املفضل للملكة إليزابيث الثانية عاماً  15

قبل تناول ما يكفيها  ، حيث ترفض اخلروج من منزهلا دون طعامها املفضل وهو كعكة البسكويت ابلشوكوالتة
وأشار الطاهي إىل ،  وأضاف أن امللكة تعشق كعكة البسكويت ابلشوكوالتة وتتناوهلا بشكل يومي" ،  منه

، الفتا إىل أن فاكهتها املفضلة هي املوز الذي  أن إليزابيث تستمتع كذلك ابلفواكه الطازجة واخلضراوات
وحترص امللكة على تناول الوجبات الصحية للحفاظ ،  صغرية تتناوله على طريقتها اخلاصة عقب تقطيعه قطعاً 

للطاهي الذي أشار إىل كره امللكة  ، وفقاً  ، أو الدجاج املقدم مع اخلضار على رشاقتها مثل السمك املشوي
 . للثوم والبصل
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 منوعات 

له على  ، عقاابً  يف والية تكساس ، أبهنا أطلقت النار على زوجها وأردته قتيالً  ، مؤخراً  اعرتفت سيدة أمريكية
، قبل  (49، زوجها ديكسرت ) عاماً  47البالغة من العمر  " ماري هاريسون" ، وقتلت  ضرب قطة البيت

وجرى نقل الزوج يف حالة خطرية إىل املستشفى ،  ، يف بيت مبدينة داالس الساعة السابعة من صباح السبت
واعتقلت الشرطة ،  لنار على رفيق عمرها، وأقرت الزوجة مباشرة إبطالق ا لكن سرعان ما لفظ أنفاسه

 . ، وتواجه هتمة القتل أمام القضاء يف األايم املقبلة الزوجة القاتلة

 

، مما  ، قبالة جزيرة لونغ آيالند يف الوالايت املتحدة حتطمت طائرة صغرية تقل أربعة أشخاص يف احمليط
 02 ، السبت خفر السواحل األمريكي ، حبسب ما أعلن آخرين 2من ركاهبا وفقدان  2أسفر عن مقتل 

" حتطمت  انفاعو 31- ابيرب بيه إيه وأفاد بيان خفر السواحل أن الطائرة من طراز "،  2018/  06 /
ومت انتشال جثيت شخصني يف ،  أشخاص 4على متنها و كلم قبالة لونغ آيالند وكان   1.6على بعد حنو 

وأكد خفر السواحل ،  لعثور على شخصني آخرين فقدانقاذ يف املوقع عمليات حبث لحني جتري فرق اال
 . أنه جيري عمليات البحث ابالشرتاك مع عناصر من حرس اجلو الوطين والشرطة ومراكب صيد حملية

 .ومل حيدد سبب حتطم الطائرة

 

، وأشياء شخصية أخرى جلندي  أعوام 103، على علبة شوكوالتة يعود عمرها إىل  ، مؤخراً  عثر ابحثون
أرسلت للجنود  قد علبة الشوكوالتة كانت هذه وإن،  طاين خدم يف فرنسا خالل احلرب العاملية األوىلبري

سوى قطعة شوكوالتة واحدة من  " ريتشارد بوليمور" ومل أيكل اجلندي ،  ، يف فرتة أعياد امليالد الربيطانيني
 " بوليمور" والسبب يف هذا أن ،  ، كما مل تنقص من علبة أخرى سوى ثالث سجائر أصل عشرة يف العلبة

ويقول خرباء إن الشوكوالتة تستطيع الصمود لوقت طويل دون ،  وال ممن تعجبهم الشوكوالتة مل يكن مدخناً 
اخلدمة " بوليمور " وغادر ،  ، لكنها قد تفقد شكلها ومذاقها األصليني على الصحة أن تشكل خطراً 
ومن املرتقب أن جيري ،  جرت ترقيته إىل رتبة رقيب مث عاد إىل بريطانيا حيث 1919العسكرية سنة 

 . علب اجلندي الراحل يف مزاد علين لألغراض القدمية عرض

 

مع حيواانت مفرتسة من  ابلرصاص بعد أن فرَّ  ، دابً  2018/  06/  01 ، اجلمعة قتلت الشرطة األملانية
، حطمت  منور 3ية حبث عن أسدين وعمل الشرطة أطلقت، و  حديقة يف مدينة لوينباخ جنوب غريب البالد

وقالت الشرطة إهنا تعتقد أن مجيع احليواانت اهلاربة مازالت موجودة ،  أقفاص حظائرها يف حديقة احليواانت
للسكان بضرورة التزام منازهلم كإجراء  ، أصدرت الشرطة حتذيراً  ورغم ذلك،  داخل أراضي احلديقة

وتقول وسائل اإلعالم األملانية إن ،  يواانت املفرتسة من احلديقة، حلني التأكد من عدم خروج احل احتياطي
مع فيضان هنر جماور  ، خصوصاً  احلظائر املسيجة ابحلديقة تضررت من جراء عاصفة ضربت املنطقة

 . للحديقة أدى إىل إتالف األسوار

، ويقيهم من  جلهاز التنفسييصنع املعجزات اب سحرايً  يتناول البوليفيون حليب احلمري الذي يعتربونه مشروابً  
حليب احلمري يشفي الرئتني ويدعم  " إن األميارا ويقول أفراد من شعوب "،  ملعتقداهتم ، وفقاً  نزالت الربد
، ويقتصر على جمموعة صغرية من الزابئن الذين ميارسون  إىل حد كبري ، ويعد هذا التقليد سرايً  جهاز املناعة

لتحلبها  إيل ألتو" وتقوم صاحبة احلمري جبلب احليواانت إىل "،  من أسالفهم هذا التقليد الذي انتقل إليهم
إنه مسع أن  " ميغيل كوندوري"  قل عن مواطن حملي يدعىونُ ،  أمام الزابئن الذين يشربون احلليب على الفور

 يت مريضةقيل يل إن حليب احلمري جيد وأشربه ألن رئ " : وأضاف،  إبمكان حليب احلمري عالج مرض الربو
 لكي يسري مفعوله وخيفف عين واآلن أتناوله كل ستة أشهر تقريباً  ، لقد ُأصبت ابلربو منذ أن كنت أعمل ، 
 . أبلغوين بفوائد تناوله حىت تتحسن حاليت الصحية ، 
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 الفرقة القومية للفنون الشعبية                                                                                                 فنون

لعراقية وتوفري هدفها نشر وتعميق الفنون الشعبية ا 1971أتسست هذه الفرقة سنة 
املتعة أبسلوب رفيع وهادف داخل القطر وخارج ومنـذ أتسيس الفرقة أصبحت 

 .  مبستوى دوىل وعاملى .. وهى اتبعة اىل وزارة الثقافة دائرة السينما واملسرح
شاركـت الفرقة ىف تقدمي عروض فنية ىف عدد من الدول العربية والعاملية ، حيث زارت 

كت الفرقة ىف مهرجان يوغسالفية واالحتاد السوفيىت آن بلدًا وشار  60اكثر من 
ومهرجان بوركاس ىف بلغاراي ، ومهرجان اكرجنتو ىف إيطاليا حيث حصلت ىف   ذاك

دولة  40وىل وهى عبارة عن معبد هرقل الذهىب وعلى أكثر من هذا على اجلائزة األ
  . ىف العامل

ومنظمة  1980حدة ىف نيويورك سنة كبريًا ىف مبىن األمم املت  كما قدمت عرضًا فنياً 
  . والسالم ةاليونسكو ىف ابريس عن الصداق

وزارت الصني والياابن وهلا مشاركات دورية ىف مهرجان جرش عمان وقرطاج ىف 
  .تونس

يضاً ىف مهرجان أوشاركت ىف مهرجان مسقط للثقافة والفنون ىف سلطنة ، كما شاركت 
وقدمت عدة عروض مع لبنان واجلزائر وتواصل  الرابط للفنون الشعبية ىف كل دوراته

عماهلا أالفرقة القومية للفنون الشعبية ىف العراق مسريهتا الفنية وهى تستوحي رقصاهتا و 
  . الفنون العراقية والعربية هوالشعبية وحتافظ على أصالة هذ ةمن الفنون الفلوكلوري

للشعبية خالل السنوات السابقة ن مجيع التطورات الىت شهدهتا الفرقة القومية للفنون إ
فقد جرى وضع  ،عمال داخل الوطن وخارجه أتقدمه من  ما  انعكست على طبيعة

بني  ساس املوازنة ماألتقدمي الرتاث الشعىب عرب منهاج عمل يقوم على  سس علميةأ
 لعاب واملالمح التأرخيية يفاملوروث الشعىب الذى يستمد مادته من احلكاايت واأل

وبني الرتاث العرىب , وخاصة قصص البطولة والفروسية والتقاليد العربية ,  العراق
القدمية من خالل حركات جذابة يتم أتديتها على خشبة املسرح بدقه ورشاقة 
مبصاحبةالعناصر الفنية االخرى كاملوسيقى والغناء تعرببصدق عن احاسيس ومشاعر 

, وبني الرتاث العرىب , وخاصة قصص البطولة  العراقىف 
والفروسية والتقاليد العربية القدمية من خالل حركات جذابة يتم 

العناصر الفنية  ورشاقة مبصاحبة ةأتديتها على خشبة املسرح بدق
حاسيس ومشاعر أبصدق عن  ملوسيقى والغناء تعربخرى كااأل

ويتم تصميم اللوحات  ،الناس ىف ربوع العراق والوطن العرىب 
للمجتمعات ىف خمتلف  والرقصات من خالل املسح امليداين

  . رجاء الوطنأ

عميد املسرح العراقي هو  " حقي الشبلي" ويعد الفنان الراحل 
سس ) فرقة الرشيد املؤسس األول للفنون الشعبية حيث أ

عندما كانت تسمى  اضيللفنون ( يف منتصف ستينيات القرن امل
سم ) مصلحة السينما دائرة السينما واملسرح اَنذاك اب

 .   (  واملسرح

  : خرباء الفنون الشعبية
العديد من  تعاقب على تدريب الفرقة القومية للفنون الشعبية

صورة فنية خاصة  للفرقة اخلرباء األجانب والعراقيني الذين رمسوا
 :  ألنتاج الفرقة وهم

 .  اخلبرية الروسية ) األذربيجانية ( مدام قمر خامن -
 .  اخلبري الروسي األرمين رشيداين فارتيكيس -
 .  اخلبري الكوري الشمايل مسرت كيم -
  . انتويلأاخلبري الروسي لرقص الباليه مسرت  -
 .  اخلبري اللبناين جوزيف خوري -
 أعضاء فنييون آخرون .و  -

 :  اخلرباء العراقيون فهم
 .  املدرب واملصمم حسن سعدون -
 .  املدرب واملصمم سلمان حممد  -
 . املدربة واملصممة هناء عبد هللا  -
 .  ملدرب واملصمم حممد عبد هللاا  -
 .  املدربة واملصممة ريتا جون  -
 .  املدربة واملصممة انهدة علي -
 .  ن جاسماملدرب واملصمم نور الدي  -
 . املدرب واملصمم فؤاد ذنون   -

 :  العناصر البارزة يف الفنون الشعبية
  دنيا شاكر،   عادل لعييب،   صربية إبراهيم ،   هناء عبد هللا 

لقاء ،   طارق إبراهيم،   سهى رجاء،   دموع مجال الدين، 
 نصري أمحد محدي .،   شاكر

 

 ة بصيغ متقدمة () الفنان كالسياسي ، كالمها يصنع احليا

 الفائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد
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 أخبار متنوعة

/  06/  05توفيت الفنانة املصرية مدحية يسري يف القاهرة مساء الثالاثء 
بعد رحلة فنية حافلة بدأت قبل أكثر من عامًا  96، عن عمر يناهز  2018

 سبعة عقود .
وتوفيت " يسري " اليت اعتربت من أمجل فناانت العامل ، بعد معاانة مع املرض 
يف مستشفى املعادي العسكري ، الذي نقلت إليه بعد أن ساءت حالتها 

 الصحية .
حقبة واختريت مدحية يسري ، كواحدة من بني أمجل عشر نساء يف العامل خالل 

 .  األربعينات
وتعترب يسري ، ابإلضافة إىل فاتن محامة املمثلتان الوحيداتن اللتان مثلتا مع 
أربعة من جنوم الغناء يف مصر ، هم حممد عبد الوهاب ، وفريد األطرش ، وحممد 

 فوزي ، وعبد احلليم حافظ .
 وقضت املمثلة املخضرمة سنوات عمرها األخرية تتنقل فوق كرسي متحرك إىل

 .   أن ضعفت صحتها ولزمت فراش املرض
وبدأت رحلتها  1921ولدت الفنانة الراحلة ابسم " هنومة حبيب خليل " يف 

مع السينما مبشهد صامت يف فيلم " ممنوع احلب " من بطولة حممد عبد الوهاب 
قبل أن حتصل على فرصتها األوىل يف فيلم " أحالم الشباب "  1942عام 

 حتية كاريوكا .أمام فريد األطرش و 
فيلماً بعضها من كالسيكيات السينما  90قدمت على مدى مشوارها أكثر من 

املصرية مثل " أمري االنتقام " و"حياة أو موت " و" إين راحلة " و" حلن اخللود 
 " و" بنات حواء " و" اخلطااي " و" ال تسألين من أان "و" أيوب " .

أمام جنم  1994إلرهايب " عام وكان آخر ظهور سينمائي هلا يف فيلم " ا
 الكوميداي عادل إمام .

كما قدمت على شاشة التلفزيون مسلسالت " لؤلؤ وأصداف " و" الرجاء 
التزام اهلدوء " و" وداعاً اي ربيع العمر" و" صباح الورد " و" هوامن غاردن سييت 

 " و" حييا العدل " .
" األفوكاتو مدحية " عام خاضت عدة جتارب إنتاج سينمائي كان من بينها فيلم 

و"  1953أتليف وإخراج وبطولة يوسف وهيب و" وفاء لألبد " عام 1950
 . 1959قلب حيرتق " عام 

الذي مل يعد قائماً  -واختريت مدحية يسري عضوًا مبجلس الشورى املصري 
 يف أواخر تسعينيات القرن العشرين . -ابلوقت الراهن 

مللحن واملمثل حممد أمني مث املمثل تزوجت مدحية يسري أربع مرات من ا
 .  واملخرج أمحد سامل مث املغين حممد فوزي وأخرياً الشيخ إبراهيم سالمة راضي

مت تكرميها يف عدد من املهرجاانت املصرية والعربية ومنحتها أكادميية الفنون 
 . 2017الدكتوراه الفخرية يف 

 

، إن تركيا ستطلق مياه "  فاتح يلدز" قال السفري الرتكي لدى العراق 
، بناًء على تعليمات الرئيس رجب  إىل العراق من سد أليسوهنر دجلة 

 إرجاء عملية ملء السد أن أنقرة قررت جمدداً  ، مؤكداً  طيب أردوغان
، اليوم  وأضاف "يلديز" يف مؤمتر صحفي عقده مبقر السفارة يف بغداد،

اعتبارًا من هذه اللحظة سوف يتم  : " 2018/  06/  07 اخلميس

وأكد السفري أن تركيا سبق وأن فتحت " ،   العراقإطالق مياه دجلة إىل
، الفًتا أن أنقرة أظهرت مرة أخرى أهنا  بواابت السد من أجل العراقيني

فّضلت تلبية احتياجات العراق على احتياجاهتا عرب قرار أتجيل ملء 
كما شّدد السفري الرتكي على أن أنقرة ستواصل إطالق ،   السد مرة اثنية

وبنّي أن تركيا ،  ملياه إىل العراق أثناء عملية ملء السدكمية مهمة من ا
 ستستمر يف إظهار التعاون والتضحية الالزمة على أسس األخوة واجلوار

 .، من أجل أن يتمكن العراق من التغلب على مشكلته املائية

 

 

 سد أليسو

حول فرص فوز منتخب بالده أكد بيليه أن لديه حتفظات 
ببطولة كأس العامل على الرغم من كونه أحد املرشحني 

لدي ثقة كاملة يف قدرة تييت  وأضاف "،  للتتويج ابللقب
، لكن  املدير الفين لتحقيق إجناز للربازيل والتتويج ابملوندايل

شغفي هو شيئ واحد يتمثل يف أنه ال توجد سوى بضعة 
، ومازلنا ليس لدينا الفريق  مليأايم النطالق العرس العا

، مجيع  من وجهة نظري وأوضح بيليه "" ،  املناسب
 " . الالعبني جيدون لكننا لسنا فريًقا مجاعًيا

 

كيت "   ن مصممة األزايء أ قال كبري األطباء الشرعيني ملدينة نيويورك
منزهلا وعثرت مدبرة ،  وسط شقتها انتحرت شنقاً عاماً ،  55،  " سبيد

وقالت الشرطة إهنا تركت مذكرة تشري إىل  ، على جثتها يف غرفة نومها
" إهنا  سبيد وقال زوجها وشريكها يف شركة "" ،  انتحار مأساوي "

 . كانت تعاين من االكتئاب والقلق منذ سنوات عديدة

 

عاقب االحتاد األورويب لكرة القدم اندي بشكتاش الرتكي 
،  ( ألف دوالر أمريكي 40 ألف يورو ) 34بغرامة قدرها 

بعدما تسللت قطة إىل أرض امللعب خالل مباراته ضد 
ابيرن ميونيخ يف دور الستة عشر لدوري أبطال أورواب يف 

 . 2018 سمار 

، إبطالق سراح رسام  2018/  06/  05 ، الثالاثء أمرت حمكمة تركية
، وذلك غداة إيداعه  كاريكاتوري شهري مع إبقائه حتت الرقابة القضائية

 شهراً  14السجن لتنفيذ حكم صدر حبقه العام املاضي وقضى حببسه 
 . بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان

رسام 
الكاريكاتور 

 كورجتااب  نوري

 عاماً  69
، ألقى السياسي السجني  يف محلة انتخابية غري عادية

، صالح الدين  واملرشح الرائسي املوايل لألكراد يف تركيا
من زنزانته يف السجن عرب مكاملة هاتفية  ، خطاابً  دمريطاش

 " دمريطاش" ووصف ،  مع زوجته وأفراد عائلته اآلخرين
، جمرد من احلق  " سياسيسجني  ، أبنه " يف خطابه نفسه
لكلمته  ، فيما مت بث مقطع فيديو الحقاً  يف حماكمة عادلة

 " . تويرت على موقع التواصل االجتماعي "

 

االنتخاابت 
 الرائسية يف تركيا
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