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March 11, 2018  جريدة الفرسان  

18ص اقرأ بيان البعث..  الذايت احلكم وقانون آذار من عشر احلادي بيان يف الوطنية الوحدة  
 16صمنقولة .. بياانت استنكار لقرار حجز األموال املنقولة والغري 
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 جريدة الفرسان

 
 يكتبها : الرفيق الدكتور ضياء الصفار

 
أن أصالة الفكر الوحدوي التحرري واالشرتاكي الذي 
آمن هبا البعث واليت جاءت من خالل التصور والتحليل 

املرير واملؤمل لتؤكد أمهية تالزم أهداف  ةمالواعي لواقع األ
البعث يف الوحدة واحلريه واالشرتاكية وربطها بتحقيق 

أبجتاه خلق حالة التفاعل  ةهديف الدميقراطية والقومي
لرتابط اجلديل بني التحرر القومي وبناء مقدمات وا

ىل تطوير قدرات إاملشروع احلضاري القومي الذي يهدف 
مكاانهتا وتواصلها مع مسار الفعل اإلنساين إو  ةماأل

نسان يف احلقيقي وتفاعلها مع اجملتمع اإلنساين خلدمة اإل
 متقدمة . ةنسانيإ ةكل مكان مما يكسبها أرجحي

كان أو أجنبياً عن أي فكر   عربياً  فالسؤال لكل منصف
اجملرمون الذي  ةيتحدث املتخلفون الظالميون القتل

نه البعث العمالق الذي له إ جتثاثه أو حظره ،ايريدون 
نطالقته امنذ  ةمن التميز واالستقاللية واخلصوصية القومي

ىل قدرته على إضافة إ ، ولغاية يومنا هذا ١٩٤٧عام 
 ةمراحل التأرخيية اليت متر هبا األتطور هذا الفكر وفق امل

 ةالعربي ةمالعربيه اجمليدة مبا يؤهلها لقيادة نضال األ
متداد الوطن الكبري وما تشخيصه اوشعبها املناضل على 

مة العربية يف وحتليله لطبيعة الكبرية اليت تواجهها األ
حتالله بعد عام ااملرحلة الراهنة اليت أعقبت غزو العراق و 

حتديد الرؤى والتصورات لطبيعة الصراع  ومن مث 2003
وحتديد متطلباته موضوعيًا وذاتيًا إال دلياًل على حيوية 

لكل التهديدات البعث وقدرته على التعامل والتصدي  
 .  والتحدايت احمليطة ابالمة العربية

 
 
 

 – 1968 لقد كان للرفيق القائد اجملاهد يف احلقبة الزمنية
األثر الواضح يف هتيئة العناصر القيادية على املستوى   -1979

ان يشرف بنفسه اإلداري الوزاري وعلى املستوى احلزيب ، فك
على دورات التطوير والتثقيف احلزيب املؤهلة لتصعيد الكادر 

ن عمل مع الرفيق القائد على احلزيب للدرجات القيادية ، وم  
مستوى احلزب يشهد له بسمو قدرته يف القيادة احلزبية وحسن 

 تعامله مع مجاهري الشعب ورفع احليف عنهم .
ظيم ، كان للقائد اجملاهد ويف هذه الفرتة من أتريخ العراق الع

إجناح محلة حمو األمّية وكذلك دوره املتقدم يف  يف الدور الفاعل
التفاوض مع األكراد قُبيل صدور بيان احلادي عشر من آذار 

وقانون احلكم الذايت يف احلادي عشر من آذار لعام  1970لعام 
، وبذلك متكنت القيادة السياسية من طي صفحة التمرد  1974

 ي يف مشال العراق والذي استمر ألكثر من أربعني سنة .الكرد
وكان للقائد اجملاهد احلضور الفاعل يف إجناح اخلطة االنفجارية 

 . 1976اخلمسية التنموية اليت بدأت يف 
 

 شهرية سياسية ثقافية تصدر عن مجموعة فرسان البعث العظيم       

 مّهتنا من مّهة البعث ومّهة قائدان املفدى عّزة إبراهيم

 14من ملفات جهاز املخابرات .. مؤامرة راجي عباس ) التكرييت ( ... صفحة اقرأ : 

فكر  البعث ...
 ةالعربي ةالثور 

 املتجدد

 براهيمإالقائد اجملاهد ، عّزة 
 ودوره البارز يف إصدار بيان احلادي عشر من آذار

 وقانون احلكم احلكم الذايت

فاألمة العربية متر يف مرحلة مفصلية من أترخيها 
بسبب التهديدات اخلطرية اليت هتدد األمن 
القومي العريب واليت متخضت عن غزو العراق 

ىل االجتياح إوالذي أدى  2003حتالله عام او 
اإليراين الفارسي الصفوي للعراق بعد أن قدمته 

نتقل احيث  أمريكا على طبق من ذهب إليران ،
ىل سوراي واليمن ولبنان إزو املركب من العراق الغ

ىل إذا ما أضفنا إو  يران امليليشياوية ،إعرب أذرع 
ن ذلك يشكل إحاالت أخرى كالبحرين وليبيا ف

مة العربية وبكافة هتديدًا مباشرًا وخطريًا لأل
ن من تداعيات أن ما حيدث اآل أقطارها ،

مة العربية تشكل عوامل ومؤامرات تستهدف األ
للنضال العريب الوحدوي  وامل نكسة جديدةع

والذي يتطلب منا مواجهة هذه التحدايت بعد 
أن توضحت أدوار القوى الفاعلة واملنفذة 

القوى االستعمارية  مة )للمشاريع التدمريية لأل
والصهيونية والفارسية الصفوية والشعوبية ( 
وحتديد مصادر اخلطر وأساليب مواجهتها من 

يز النضال القومي العريب حياء وتعز إخالل 
مة يف فلسطني واالنتصار لقضااي األ الوحدوي ،

والعراق وسوراي واألحواز واليمن ولبنان 
مة والبحرين وليبيا ، وأن تعمل القوى احلية يف األ

على جتاوز نقاط اخلالف مع بعضها واالرتقاء 
مة ىل مستوى التحدايت اليت تواجهها األإ

القواسم املشرتكة واالتفاق على املشرتكات و 
لفتح الطريق والتمهيد لقيام جبهة القوى 

لتقود نضال اجلماهري العربية  الشعبية العربية ،
من احمليط اىل اخلليج حنو حتقيق املشروع العريب 

 .  النهضوي احلضاري

 كلمة العدد

 8ية صدام اجمليدة .. صفحة سأبطال قاداقرأ : 

  7.. صفحة أ : سرية مناضلاقر 

 13اقرأ : شؤون عراقية .. صفحة 
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 ومن والفرس والصهاينة أألمريكان مسعى خاب أن بعد
 ، واستئصاله البعث اجتثاث يف ومرتزقة عمالء من واالهم

 الكفاح ساحات من العظيم احلزب هذا إقصاء عن وعجزوا
 وأتثريه دوره إهناء يف احلثيثة حماوالهتم فشل وبعد ، واملواجهة

 وأنصاره أعضائه من اآلالف توعشرا قيادته بقتل ،
 وهتجري وحرمان ومالحقة وتعذيب واعتقال ، ومؤيديه
 شاخصاً  األصيل احلزب هذا بقي أن وبعد ، منهم املاليني

 العريب والوطن العراق داخل النضال ساحات ويف امليدان يف
 قوى مع الصراع معادلة يف األهم العنوان ميثل وخارجه

 رجل يقوده ، والطائفية إلرهابوا والشر والعدوان االحتالل
 وسريرة ُخُلقاً  وأنقاهم وأصدقهم وأتقاهم الرجال أعز من

 عزة ، أمحد أبو العزيز اجملاهد الرفيق هو ، وانتماءاً  وضمرياً 
 مؤمنني رجال من ثلة ومعه ، احلزب عام أمني ، إبراهيم

 ينحن   ومل ، مبدأ هلم يثلم ومل ، راية هلم تنتكس مل مناضلني
 احلق سيوف من سيف هم ، األحد الواحد هلل إال أسر  هلم

 رخيصة الدماء يبذلون ، والفضيلة اإلميان راايت من وراية
 له واالنتصار احلق قول يف يوماً  أتخذهم ومل ، الشدائد يف

 . ً مجيعا ضدهم االرض أهل مجع ولو الئم لومة
 البعث بقي الشجعان املبادرين املضحني الصادقني هبؤالء
 وإستمرت وقاومت صمدت اليت الوحيدة السياسية احلركة

 وأمتها العظيم لشعبها قطعته الذي العهد على وثباهتا بعطائها
 أجل من العنيد والنضال ابحلقوق التمسك عهد ، اجمليدة

 كان  أمراً  هللا يقضي أن إىل كذلك  البعث وسيبقى ، إنتزاعها
  . مفعوالً 

 دوره وإهناء البعث قتل يف اخلائبون هؤالء فشل أن بعد نقول
 إىل جلأوا ، مواقفه وتشويش صورته وتشويه اترخيه وتزوير

 األجنحة ) صفحة ، االجتثاث عملية من الثانية الصفحة
 من كل  بوجه سوداء كانت  اليت الصفحة هذه ، ( املتعددة

 غري من سقطت وقد ، منها جزءاً  يكون أن يف لنفسه ارتضى
 يعرف مل الذي الصلب تهقياد وموقف البعث إرادة أمام رجعة

 الردة هذه يف اخنرط من مصري وكان ، واملهادنة املساومة
 البائسون هؤالء يكسب ومل ، يبعثون يوم وإىل التاريخ مزبلة

 . األبديني والعار اخلخ زخي إال
لتبدأ معها وبعدها صفحة جديدة من االجتثاث بعناوين 

من معاٍن  اإلفرتاء ( وما حيمله وأغطية متعددة ، أبرزها )
خطرية وأضرار عميقة تدق يف وجدان اإلنسانية ، وخلطورة 

وشدة أذاها على الفرد واحلياة واجملتمع ، فقد ورد ذكرها 
 يف القرآن الكرمي يف عدد من اآلايت ومنها قوله تعاىل 

رت  ي إ َّنم ا } ذ ب   ي  فخ م ُنون   ال   المذ ين   الخك  ت   يؤخ اي   و ُأول ئ ك   اّللم   ِب 
اذ بُون   ُهمُ   صفة املفرتين عن وتعاىل سبحانه فنفى ، { الخك 

 عنهم ونفى كما  ، والبهتان ابلكذب ووصفهم ، اإلميان
 سبحانه قوله يف واخلسران ابخليبة ووعدهم الفالح قيمة

ُون   المذ ين   نم إ   ُقلخ  } رت  ذ ب   اّللم   ع ل ى ي  فخ ل ُحون   ال   الخك   ، { يُ فخ
اب   و ق دخ  } تعاىل وقوله  . العظيم هللا صدق { افخرت  ى   م ن   خ 

 ، وزّور وكذب افرتى ملن الوعيد شدة على أتكيد هذا
 ع ظ مخ  بسبب عليه والدنيوية اإلهلية األحكام قوة وعلى

 مشينة أفعال من عليه تشتمل وملا ، وخطورهتا اجلرمية هذه
 أنه إىل إضافة فاالفرتاء . خطرية وأضرار كبرية  وموبقات

 ال ، وأخالقاً  أدابً  وممقوت ، عرفاً  ومنبوذ ، شرعاً  حمرم
 يسلك ولن ، وضيع إالّ  ميارسه وال ، دينء إال إليه يلجأ

 املروءة يف شرخ لديه ، ولني رقة قلبه يف ليس من إال طريقه
 ، هللا خياف ال ، الضمري يف وانفراط ، اجلاه يف ونقص ،

 الباطل قول عن يتورع لن ، إنسان حرمة خيشى وال
 والناس هللا على ليفرتي ، مجيعاً  ألناس هلك ولو وارتكابه

 أو حق دون هبم ويلصقها هلم وينسبها التهم وخيتلق ،
 به يقوموا مل فعالً  أو قوالً  هلم ويسند ، ضمري من وازع

 . كرامتهم  من والنيل ومسعتهم صورهتم هتشوي هبدف
 صفحات بني من واألهم األخطر تعد الصفحة هذه

 أن منذ تتوقف مل واليت بعضها مع املتداخلة االجتثاث
 . اآلن وحلد البغيض االحتالل وقع

فاالفرتاء والبهتان والكذب والبطالن ، والتبلي على 
ني الناس وعلى عدد من أعضاء احلزب املتميزين املنتج

املخلصني وامللتزمني ، واهتامهم مبا ليس فيهم ووصفهم مبا 
ال يستأهلون ومبا ال يليق ، ومل يكن من صفاهتم وسريهتم 

ملّثمة ( أبمساء وصور  وأخالقهم ، ومن قبل عناصر )
ومهية تدعي انتمائها للحزب وتتظاهر ابحلرص عليه ، 
وتتباكى على مستقبله ومصريه ، وتذرف ) دموع 

ح ( على بعض من رموزه ، فإن ذلك ميثل أعلى التماسي
درجات االجتثاث والعدوان يف تشويه صورة احلزب وزرع 
الشكوك حول مناضليه وزعزعة الثقة فيما بينهم وبني 
الناس ، وتفكيك العالقة اإلنسانية املتينة اليت يتميز هبا 
البعثيون يف حماولة إلرابك احلزب وإشغاله عن أداء دوره 

لقومي واإلنساين متهيداً لضرب وحدته التنظيمية الوطين وا
 . وطعن فكره وعقيدته وإيقاف حركته وإهنائه

من يتابع هذه احلملة جيد إهنا تسري وفق خمطط مدروس 
معد إبحكام ، وإذا كان هناك من يفرتض إن األمر حيصل 
صدفة ، أو إن هؤالء ) امللّثمون ( يبغضون فالانً أوعاّلاًن 

 ا قد يصح فقط عندما حيصل من احلزب ، فهذ

 
 أن أما ، األمر وينتهي ثالث أو مرتني أو ملرة االستهداف

 ولسنوات شىت وأساليب بطرق واالفرتاء العدوان يستمر
 ، ملل أو كلل  دون يومياً  العمل يكون ويكاد متواصلة عديدة
 مبثلها اإلتيان من اللغة قواميس تعجز مسيئة ومفردات مبنهج

 أن بيقني يؤكد ذلك فإن ، لألدوار حمكم وتبادل وبتنسيق ،
 فتق رخيصة أدوات من قطيع يقودها اخلبيثة الصفحة هذه

هة معادية مشبوهة جهات ورائها   . ومُموّ لة وُموجّ 
 ومعلومي الرأس مكشويف من أحد يتوّهم ال أن جيب وهنا

 أو بقصد اخلطرية اللعبة هذه يف تورطوا ممن والعنوان االسم
 األبرايء الناس ضد والبهتان واالفرتاء ابلعدوان ، قصد بدون
 الرأي حرية أبن ، ومناضليه احلزب أعضاء من عدد وضد

 النقد وحرية ، والنشر والكتابة التفكري وحرية ، اآلخر والرأي
 ابالختالف واالدعاء ، والنقاش احلوار وحق ، الذايت والنقد

 خميلة يف إال له وجود ال والذي اآلخرين مع إختالقاً  املختلق
 وتكوينه عقله يف نقصاً  به يسد غرمي عن يفتش ملن مريضة

 . وشخصه
 أو هلم يبيح أن ميكن ذلك أبن هؤالء توهمي ال أن جيب أقول

 والكذب واالفرتاء واإلساءة العدوان يف املسامهة لغريهم
 شروطه البّناء للحوار ألن ، والتشويه والتشويش والتزوير

 من عالٍ  مبستوى يتم ما ودائماً  عادة فهو ، وأخالقه وآدابه
 بشرف وااللتزام ، االخالق من رفيعة ودرجة ، االحرتام

 واحلرص ، الذمة ومراعاة الضمري وحتكيم ، واملوقف لمةالك
 . وإعتبارهم اآلخرين كرامة  حفظ على

 والشراء للبيع سلعة ليست الناس مسعة إن نعلم أن وعلينا
 مكّلف أو مغرض أو معتوه أو عابث جاهل بيد لعبة وليست

 الصفحة هذه من احلذر احلذر األنقياء من يقتضي مما ، مشبوه
 وتشخيص ، وبعيدة قريبة أطراف فيها تشرتك اليت اخلبيثة

 مهما حني بعد ولو حملاسبتهم متهيداً  وتعريتهم وعزهلم املفرتين
 اآلفة هذه من للتخلص ، ومواقعهم وعناوينهم أمساؤهم كانت

 واترخيه وعقيدته وفكره وقيمه أخالقه يف احلزب تستهدف اليت
 . ونظامه ودستوره

 كسابقاهتا  ستسقط يثةاخلب الصفحة هذه إن املؤكد من
 طويالً  تدوم ولن قصري عمرها ألن وتزول ستنتهي واالفرتاءات

  ،،، وملرتكبيها هلا التصدي شرط ،
بُوا  ك يخف    انخظُرخ  } تعاىل لقوله تصديقاً  ذ  مخ  ع ل ى ك  ه   و ض لم  أ ن خُفس 

ُهمخ  انُوا  م ا ع ن خ ُون   ك  رت    العظيم هللا صدق . { ي  فخ
 

 سيةسيا

 االجتثاث بصيغة االفرتاء
 الرفيق الدكتور

  املرشديخضري
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 دكال : إسرائيل الشرقية ليست اخلطر األوح                                                                            سياسية
 ) الشرقية إسرائيل اعتبار وهو ، اآلن يروج قاتل خطأ هناك
 أسباب لعدة خطري املوقف وهذا ، األوحد اخلطر ( إيران

 : يلي ما أبرزها ، هريةجو 
 واضحة رسالة األوحد اخلطر الشرقية إسرائيل اعتبار -1 

 ) أرسلها من حياول فيها ، الغربية وإسرائيل أمريكا مها لطرفني
 التامة السذاجة ومكمن ، جانبه إىل كسبهما  ( ! للسذاجة واي
 من جيري عما مباشرة مسؤولتان الغربية وإسرائيل أمريكا أن هنا

 ومها بتفاصيله حىت السعودية داخل خصوصاً  وإرهاب حروب
 الدعم وأخطرها وأمهها الطرق بكافة كوارثنا  وتدميان تغذاين
 الوطن يف الشرقية إسرائيل به تقوم ما لكل املباشر وغري املباشر

 الفوضى تنتج واليت والعرقية الطائفية الفنت نشر خصوصاً  العريب
 . وغريها واليمن وسوراي اقالعر  يف نراه األمر وهذا ، اهلالكة
 ذلك أثناء وهي خطتها بتحقيق إال شكل أبي هتتم ال أمريكا

 حممد الشاه مثل شواهد ولدينا أداة فشلت كلما  أدواهتا تبدل
 الغربية وإسرائيل أمريكا خدم اتج كان  والذي هبلوي رضا

 إدراك وهو واضح لسبب ذلك ونفذا إلسقاطه خططتا لكنهما
 عن الشاه عجز بدور يقوم أن ستطيعي آخر طرف هناك أن

 ال شاملة كوارث  لنريان والقادح العربية األقطار مدمر وهو لعبه
 نظام وهو بشر وال طري منها يهرب وال حجر فوق حجراً  تبقي

 لدول يُعد وما واليمن وسوراي العراق يف اآلن نالحظه كما  املاليل
 . كله  العريب واملغرب والسودان ومصر العريب اخلليج

 بن العابدين وزين مبارك حسين خبادميها أمريكا غدر ، وكذلك
  . علي
 أمريكا مغازلة أبن يعتقد من سذاجة إلثبات تكفي األمثلة هذه

 ، قطره تقسيم عن ترتاجعان جتعلهما سوف الغربية وإسرائيل
 عندما إسرائيل وزراء رئيسة مائري غولدا قالته مبا نذكر وهنا

 .. ويثرب خيرب نسيم أشم إنين " طااب جنوب يف مواقع زارت
 دااين موشي صرخ وقبلها ، " خيرب يف أجدادي رائحة أشم إنين

 الضفة احتالل عقب األقصى ابحة يف يقف وهو حرهبا وزير
 ومازال أورشاليم وصلنا لقد .. خيرب بيوم يوم هذا " الغربية
 . " فيها قومنا وأمالك يثرب أمامنا

 ساذج غزل يغريها فهل السنني الفآ تغريها مل الغربية إسرائيل
 . ؟
 وهو جوهري هدف أساسها أقطاران لتقسيم أمريكا خطة -2 

 ومنها فيه الثروات مكامن خصوصاً  العامل كل  تشكيل إعادة
 األبيض البحر من اجلنويب واجلزء والعراق العربية اجلزيرة

 نظام نظام حيوية وهو األبد إىل فقدته عما كتعويض  ، املتوسط
 إطالة ميكن ولكن املميتة البنيوية طوراألزمة ودخل شاخ ايلرأمس

 حبجم إنعاش غرفة يف الرأمسايل اجلسد بوضع لفرتة ولو عمره
 فإن وهلذا ، العامل موارد وهي احلياة بدم وتغذيته كله  العامل

 ذبح يف يرتددا لن الصهيوين مستشاره ومعه األمريكي الطبيب
 الرأمسالية جسد يف وحقنه دمه أخذ ألجل هلما صديق أي

 الئحة على أصدقاءه كل  وضع احملتضر هذا أن علماً  ، احملتضرة
 . احملتوم موعده يف كل  فيه حقنها ألجل دماءهم سحب انتظار

 
 

 عدوان هي الشرقية إسرائيل أبن يقول من ليتذكر -3 
 انشر يبتنص قبل الويالت واجهوا العرب أبن الوحيد
 وكان طهران يف املاليل نظام والكوارث اجلماعي املوت

 مث ، الغربية إسرائيل وأضيفت وفرنسا بريطانيا مصدرها
 سوى تعرف ال رأمسالية أباننية أمريكا حملهما حلت

 عندما أو جتوع عندما بعيد أو قريب خملوق ألي االفرتاس
 كنا  وخامنئي مخيين وقبل ، الثروة مصادر كل  احتكار تريد

 الوقت ذلك حىت وأخطرها ومنها أقل كوارث  نعيش
 قرر الغربية إسرائيل إقامة مهندس ولكن ، فلسطني
 كافة  حتويل وهي خطراً  أشد أخرى مرحلة إىل االنتقال
 من هوالً  أشد عذاابهتا فلسطينات إىل العربية األقطار

 فلسطني أول العراق فكان ، األوىل فلسطني عذاابت
 اآلن يولولون الذين هم عرب كةومبشار  تنحر أخرى

 لكوارثنا األعظم واملهندس احلقيقي ابلقاتل ويستنجدون
 وقادم اثبت حنرهم موعد لكن ، الغربية وإسرائيل أمريكا ،

 .. و تراجعوا إذا إال وليبيا واليمن وسوراي حنرالعراق كما
 . التارخيي احلل ذكر عن اآلن ونصمت .. و ... و
 األعظم اخلطر هي الشرقية سرائيلإ أبن نقول عندما -4 

 يفسر أن جيب وال يعين ال فهذا املرحلة هذه ويف األن
 موتنا أبن والثابت املطلق اإلميان عن تراجع أنه على

 ، الغربية وإسرائيل أمريكا خططه تضع أقطاران وتقسيم
 اخرتاق يف الشرقية إسرائيل جنحت ملا أمريكا دعم فلوال

 سخرت وملا ، هلا إضافية قوة مصدر إىل وحتويله العراق
 إلدامة العراق أموال من دوالر مليار 800 من أكثر

 وعلينا ، االستعماري الفارسي القومي املشروع وتوسيع
 العراق سلمت اليت هي أمريكا أن نتذكر أن حلظة كل  ويف

 ، خطأ نتاج وليس ومدروس شامل وبتخطيط خلامنئي
 حتمل فارسيةال القومية والنخب خامنيئ أن تعرف وهي

 مثلها حتمل العامل يف صدور توجد ال العرب على أحقاداً 
 وتقسيم تدمري فقط ليس خامنئي من تريد لذلك وأمريكا ،

 وموقعه واملالية البشرية موارده تسخري وإَّنا العراق
 الصهيوين املخطط نفسه هو خمطط لتنفيذ االسرتاتيجي

 لربيطانيا االستعماري املخطط نفسه وهو العرب جتاه
 نشر خمطط وهو األمريكية االمربايلية ورثته والذي وفرنسا

 . العربية األقطار كافة  يف املسبوقة غري الكوارث
 املباشر املشرتك العمل إذاً  ، هي الشرقية إسرائيل وظيفة 

 اجلوية القوة حتولت حيث العراق يف كما  ، أمريكا مع
 لقواته وحام الشعويب للحشد قوة مصدر إىل األمريكية

 انهيك ، العراقيني ماليني هتجر العراقية املدن تدمر وهي
 بنهب وغريه املالكي نوري قيام على أمريكا موافقة عن

 من خلامنئي سلم ما وبلغ خلامنئي وتسليمها العراق أموال
 النهب عدا ما دوالر مليار 800 من أكثر العراق أموال
  تريليوين من أبكثر مثنها يقدر واليت وغريها للمصانع العيين

 

 ، والصريح املباشر األمريكية القوات بدعم سرقتها ومتت دوالر
 والباكستانيني واألفغان العراقيني لتسخري أمريكا وتشجيع دعم وكذلك
 يف خصوصاً  اإلقليمي اإليراين االستعماري املشروع خلدمة وغريهم

 الفرس جتنيد عن العجز عن يعوضون كجنود  وتدمريها سوراي عماراست
 هنب منع أمريكا إبمكان لكان صحيح غري هذا كان  ولو ، للقتال
 . الفرس غري جتنيد ومنع العراق ثروات

 والعمل األخطر العدو الشرقية إسرائيل اعتبار على اآلن تركيزان ، إذاً 
 من ولبنان واليمن وسوراي راقالع يف وطننا وتطهري لنا غزوها إهناء على

 فعلت كما  كلها  العريب اخلليج دول من الفرس نغول واجتثاث ، نغوهلا
 منهم اجلنسية وسحب منها الفرس بطردها مؤخراً  اتم بصواب البحرين

 الغربية إسرائيل مع للتطبيع غطاء إىل يتحول أن جيب وال أبداً  يعين ال ،
 يكون أن وجيب ، صعبة الةاحل كانت  ومهما ألمريكا لالنبطاح وال

 تفرض اإليراين الغزو من أقطاران حترير بعد أبنه غموض أي وبال واضحاً 
 وهو واخلطري اللئيم لعدوان العودة النضال وقيم الثابتة واحلقوق املبادئ

 هذين مع حساابتنا نصفي مل فما ، وأمريكا الغربية إسرائيل الشر ثنائي
 أجيالنا تسلم ولن الدميقراطية الو  واحلرية األمن جند فلن العدوين
 خيبئه مبا بسيطة حالة جمرد احلالية هتجريان كوارث  تصبح وسوف القادمة

 نعيشه مما أشد كوارث  من والصهيونية أمريكا املطلق الشر ثنائي لنا
 . اآلن

 األخطر عدوان الشرقية إسرائيل : هذا ثبت من أول وحنن ونؤكد ، نعم
 مرتابطني لسببني يعود املوقف هذا أبن اجلميع ليتذكر ولكن ، اآلن

 : أبداً  فصلهما ميكن وال عضوايً 
 يف موجودة للعرب كراهية  أي على املتفوقة الكراهية خمازن : أوالً  

 . عملية ألسباب األوىل املهمة هو فتدمريها ، الشرقية إسرائيل
 يةالغرب إسرائيل ومعها أمريكا تفقد الشرقية إسرائيل بتحييد : اثنياً  

 يف وجيري جرى وما الكوارث بنشر جنحتا فقط هبا اليت أدواهتما أخطر
 . ذلك يؤكد وغريه ولبنان واليمن وسوراي العراق

  
 : التنفيذ املمكن للحل نصل هنا
 كامل  تتوفر حىت العرب نغوهلا وجنتث الشرقية إسرائيل نطرد أن فما

 أولوايت تيبتر  هي فاملسألة ، الغربية وإسرائيل أمريكا لدحر الفرص
 سوف وعندها الفرس نغول من بيتنا تنظيف الواجبات وأول ، غري ال

 الداخل يف نغول هتديد بال الغربية وإسرائيل أمريكا مع صراعنا يصبح
 . للحرب كسبنا  إمكانية نرى وهنا

 

 الرفيق اجملاهد
 صالح املختار
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 ر الشعراءقصائد وحبو 

 

 شاعر أم املعارك
 الراحل عبد الرزاق عبد الواحد

ألبوين عراقيني من سكنة حمافظة  1930ولد يف بغداد عام 
 العمارة . –ميسان 

خريج قسم اللغة العربية من دار املعلمني العالية يف عام 
1952 . 
 فعمل سكرترياً  انتقل إىل وزارة الثقافة واإلعالم 1970يف عام 

يف املركز  ، فمديراً  لتحريرها رئيساً " مث  األقالم لتحرير جملة "
ة ، ملعهد الدراسات املوسيقي وُعني بعد ذلك مديراً  ، الفولكلوري

 . ملعهد الواثئقيني العرب مث صار عميداً 
، فبعد إدارته للمكتبة الوطنية ببغداد  تقلد بعد ذلك مناصب عدة

ثقافة لوزارة ال ثقافياً  لثقافة األطفال فمستشاراً  عاماً  ُعني مديراً 
 . واإلعالم

عبد الرزاق عبد الواحد الشعر احلر لكنه كان مييل أكثر إىل  كتب
 ومن قصائده "سالماً  ، بضوابطها كتابة القصيدة العمودية العربية

انفورة  ، " " هي حرب صليبية اي حممد ، " " أيها الوطن اجلريح
 " .  األشرف النجف يف رحاب العسل" و"

ومتيز ابرتباطه  – " املتنيب األخري " يطلق عليه البعض لقب كان
، واستمد من خنيل  وابنتصاراته وكبواته العراق تاريخالروحي ب

 . العراق وآاثر سومر واببل كل صور الشعر اجلميلة
، وبعدها  1945نشر عبد الرزاق عبد الواحد أوىل قصائده عام 

 بعشر سنوات أصدر أول جمموعة شعرية مث توالت قصائده الشعرية
، منها عشر  جمموعة شعرية 42وصدرت له يف احملصلة حوايل  ،

 . ، ومسرحيتان شعريتان جمموعات شعرية لألطفال
" اليت حتكي قصة  حشود من احلب والكربايء من قصائده "

عن دمشق يف حرب  صهيوينالدابابت العراقية اليت صدت الغزو ال
 . 1973تشرين األول  أكتوبر/

 اره العديد من األومسة والدروع واجلوائزتقلد عبد الواحد خالل مس
، فقد حصل على وسام بوشكني يف مهرجان الشعر العاملي 

وفاز جبائزة صدام لآلداب يف دورهتا  ، 1976ببطرسربغ عام 
 على ميدالية  1986حصل عام ،  1987األوىل ببغداد عام 

 
 

" يف مهرجان سرتوكا الشعري العاملي  القصيدة الذهبية "
فوزه ابجلائزة األوىل يف  اليت شهدت أيضاً  يف يوغسالفيا

 . 1999مهرجان الشعر العاملي عام 
ومبناسبة اختيار دمشق عاصمة للثقافة العربية عام 

، كما كرم دمشق   ، ُكرم عبد الواحد وُمنح درع 2008
 . يف مناسبات وفعاليات ثقافية أخرى

والراحل الذي يصنف أبنه من أوائل الشعراء املعاصرين 
، ويرثي ويذرف  يف قصيدة عمود الشعر يعشق بغداد

، ومل يغري موقفه منذ  الدموع جملرد احلديث عنها
، الوطين م وبقي مواليا للنظا 2003 العراق يف احتالل

ته بقصيد اغتيالهصدام حسني عقب القائد الشهيد ورثى 
 املشهورة " لست أرثيك " .

كما احتفظ مبعارضته للحكومات العراقية املتعاقبة بعد 
، فقد هجا احلكومة احلالية بقصيدة  االحتالل األمريكي

 ": لنا البالد "
 ولنا أجسادُ  لكم سجون  

 ولنا عنادُ  لكم سياط  
 نا دماءُ ول لكم جيوش  

 وتلك ال تبادُ  هذه تبادُ 
  ي  لكم من الغرب عصّ  

 رها اجلالدقشم  ولنا ظهوران
تشرين الثاين  نوفمرب/ 8 يف عبد الواحد تويف عبد الرزاق

 ابريس . يف أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وُز الرّ اثءُ  .. ال جي   لسُت أرثيك 
 ؟! كيف  يُرثى اجل الُل والك ربايءُ 

 لسُت أرثيك  اي كبري  امل عايل
 ! هكذا و قفةُ  امل عايل تشاءُ 

 هكذا تصع ُد البطولةُ  هلل  
ن جمد  !  أل ال ءُ    هو فيها م 

 ..  يف م دار ه  ي ستقرُّ النجمُ  اهكذ
ولُه األرجاءُ   ترتجُّ ح 

 تبقى امل حاجُر غرقى .. وهو  ي علو
 ! يف سناُه و كلها أنداءُ 

  يُرثى جنوُح الروحكيف   .. لسُت أرثيك
 

 

 
لستُ    

 أرثيك

هي  ض وء  و ماءُ   للُخلد  و 
ر  فيها ال اختالج  هبا  ، و ال كد 

.. عصماءُ   ر ؤوم .. نقية  
..  فرخط   كربخ ها و تقاها ضخمة  

ها والبقاءُ   ! يستوي امل وُت عند 
لي  كنُت أرنو إليك  يوم  التج 
 كنت  مشساً  حتيطها ظلماءُ 
 أسداً  كنت  طو قته ُ قرود   

 اً  حفتخ به   د مهاءُ وأمري 
هو  كالفجر  ُمسف ُر الو جه    ، ص لت   و 

 بينما الكلُّ أوُجه   سوداءُ 
 هكذا و قفةُ  املعايل تشاءُ 

 ال يليُق البكاءُ  .. ؟ كيف  أبكيك  
 ؟ ألأفتبخكى وأنت  جنم   تأل

 ؟! كيف  يبكى إذا استقام  الضياءُ 
  

ُق ر مزا ً   أفتبخكى وأنت تشه 
  عليك  السماءُ حدم أنخ أشفقتخ 

ما كنت  تدفُع املوت  لألرض    فرخط  
 ؟! ي فيُض منك  الب هاءُ  .. و ترقى

نيا  لسُت أبكي عليك  اي ألق  الدُّ
ها العلياءُ أتُ   ؟! بكى يف جمد 

 .. أبكي بالدي أان أبكي العراق
 ؟ كيف  يف حلظةٍ طواها الو ابءُ 

 كيف  يف حلظةٍ  يُطأط يُء ذاك  امل جُد 
 ؟! و يهوي اإلابءُ ،  هاماته  

 بني  يومٍ  و ليلةٍ  اي بالدي
 ؟! يتداعى لألرض   ذاك  البناءُ 
 بني  يومٍ  و ليلٍة تتالشى

 ؟ فيك  تلك  الوجوُه واألمساءُ 
 آشورُ  .. اببلُ  .. كلُّ ذاك  التاريخ

 أريد و.. وأور.. والو ركاءُ 
 كلها بني  ليلٍة و ضحاها
 ؟! و طئتخ فوق  هامها األعداءُ 

إذ  ؟.. أيُّ حرمةٍ للذي أييت  نو 
ينا الفناءُ   ؟ و ماذا أبقى لد 

 ؟؟.. أيُّ ذ مةٍ  اي بالدي ذ مة ً 
ماءُ   ؟ بقيتخ فيك  مل تطأها الدّ 

زه قتخ   أيُّ ع رض ٍ  ؟.. أيُّ نفسٍ ما أ ُ
األدنياُء؟  مل يلغ خ يف عفافه  
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 قصائد وحبور الشعراء

 
 تتمة قصيدة " لسُت أرثيك " 

 
 أيُّ نكراء  مل متار سخ إىل أنخ 

 ؟! نسي  الناُس أهنا نكراءُ 
 ؟ اك  التعايل؟.. بعد  كلّ  ذ هكذا

 ؟! هكذا الناُس ساُءوا .. ب عد  عينيك  
  

2 
ة ُ شاء تخ   أم هي  احلكمة ُ العظيم 

 لبالدي أنخ حيتويها البالءُ 
 لريى أهلها إىل أيّ  ذلٍّ 

أفاُءوا العظيم    ؟! بعد  ذاك  الزمهو  
 لري وا كيف  حلمهم يتعاو ى

 حولهُ األقر ابُء والغر ابءُ 
 فٍّ فإذا األبعدون حمخض  أك
 ! والسكاكنُي كلها أقر ابءُ 

  
ا ً   أيها اهلائ ُل الذي كان  سدم

ن حيُث جاُءوا م  الغزاة    يف وجوه  
ه  إذا كُروهُ  كان  حمُض امس   ذ  

ن ز يخفها األشياءُ   ! تتعرمى م 
 ، لوال التو قي و يكاُد املُريبُ 
 ، لوال الرمجاءُ  و يكاُد املنيبُ 

 كنت  ر مزاً  لفار سٍ  عر يبٍّ 
 لمتخ عمر ها به   األبناءُ ح

ن العروبة  فيه    كلُّ بيٍت م 
، و غطاءُ  منك  سرت    ، و مشعة  

 فتالقتخ عليه  أبواُب أهلي
 ؟ ال و قاءاً .. فأين  منها الو قاءُ 
 أغلقوها عليك  د هراً  و  ملا
 فتحوها اقشعرم حىت اهلواءُ 

ىب والثعابني    ن الدم  سال  غاب  م 
 فضاءُ لبغداد ضاق  عنه ُ ال

صاً على األرض   إال  مل تد عخ شاخ 

غتهُ ، حىت الصوى الصممماءُ   لد 
ُعها السودُ   مثم هيض تخ بنا م الس 

ها األُ جراءُ   مبا هاج  حقد 
  

3 
 كلُّ دارٍ  يف عقر ها اآلن  أفعى

ه  عقر ابءُ   كلُّ طفلٍ  يف مهد 
 وانز وى أهلنا كأنخ مل ير وها

 ! أهلنا طول  عمرهم أبرايءُ 
 هكذا املُروءاُت تقضيكذا ه

 هكذا هكذا يكوُن الو فاءُ 
 أنخ تعضم اليد  اليت د فع تخ عنك  

 ففي قطعها ي زوُل احلياءُ 
 و غداً حني تلتقي أعنُي الناس   

 ! خت ها برتاءُ فكفٌّ كأُ 
 لست  عراقا ً  .. وحاشا العراق .. ال

 لو متادى عليك  هذا الو ابءُ 
 الست  أرض  الثّوار لو ظلم فين

منُه الد ماءُ  ُل ع رقٍ  مل جتر    فضخ
عخ   أنهُ  م رم ابلرتاب  ومل يسم 
 ! و قد ضجم يف الرتاب  النداءُ 

 فسالم  عليك  أرض  الشهادات  
 تتاىل يف أرضك  الشهداءُ 

 و سالم  عليك  اي آخر  الّراايت  
ن سناك  العفاءُ   ؟ ما انل  م 

 أنت  سيف  سيبقى .. ، وحاشاك   ال
هو   و لهُ   ، مضاءُ   يف اخللود  ، و 

هو  ُمغمد   و   ، فإذ ا ما هيبة  
ن شفر تيه  الضياءُ  ري م   ! سلم جي 
 هكذا أنت  غائباً .. فإذا ما
األحياءُ  جل    ! ق يل  ميختاً ، فلتخخ

ل  احلياة  مجيعا ً   ُربم موٍت عدخ
ك  احلسنُي يراءُ   ! هكذا جدُّ

  
 

 

  
4 

 ، أنت  اجلبُل  ، و حاشاك   ال تر عخ سيدي
 الال هتزُّه ُ األنواءُ 

 .. مازال  فينا حنُن نبقى بنيك  
 منك  ذاك  الشموُخ والكربايءُ 

 مل يز لخ يف عراقنا منك  ز هو  
 تتقيه  الزمعاز ُع النكباءُ 

 فيه  قوم  لو أطبق  الكوُن ليال ً 
 ! ا كوكب  الدّ ماء  و ضاُءواأوقُدو 

نك  عزم    أنت  أدرى هبم فهم م 
ة   مشاءُ  وإابء   خنو   ، و 

 لو أُ طفئ تخ غرمةُ  الشمس    .. و د ماُهم
 قناديُل ما هلنم انط فاءُ 

 جر اين  النهر ين   جتري لتسقي
ها كربالءُ   ! فلتسلخ ز هو  أرض 

* 
  

 ، و منخ هاديء  البال    ال تر عخ سيدي
.. فاألنباءُ قرير     العيون  

 سوف  أتتيك  ذات  يومٍ  أبنم األرض  
ياءُ  دار تخ   ! ، و ض جم فيها الضّ 

 

 
  

 رحم هللا شاعر أم املعارك وهنر العراق الثالث 
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 سياسية
 حدث يف مثل هذا الشهر

: تعريب اجليش األردين وطرد غلوب ابشا من  1956/  1
 ردن وإلغاء املعاهدة األردنية / الربيطانية .األ
: اعالن استقالل املغرب من االستعمار  1956/  2

 الفرنسي .
 : اعالن قيام سلطة الشعب يف ليبيا . 1977/  2
: اإلعالن عن دستور مؤقت بعد احتاد مصر  1958/  5

 وسوراي .
: انبليون بوانبرت يستويل على مدينة ايفا  1799/  7

 .بفلسطني 
: اجلمعية العامة لألمم املتحدة ختتار هذا التاريخ  1977/  8

 لإلحتفال بيوم املرأة العاملي .
: اغتيال املفكر اإلسالمي الفلسطيين إبراهيم  2003/  8

 املقادمة .
: اندالع ثورة املصريني ضد االحتالل الربيطاين  1919/  9

 بقيادة سعد زغلول .
 التأرخيي . آذار 11: صدور بيان  1970/  11
: صدور قانو احلكم الذايت لألكراد يف مشال  1974/  11

 العراق .
 : إسرائيل جتتاح جنوب لبنان . 1978/  14
: السلطان فؤاد سلطان مصر يصبح ملًكا  1922/  15

 بعد انتقال مصر من النظام السلطاين إىل النظام امللكي .
 سد .: اندالع الثورة السورية ضد نظام األ 2011/  15
: اغتيال رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي  1977/  16

 كمال جنبالط بكمني مسلح .
: مقتل الناشطة األمريكية ريتشيل كوري  2003/  16

بعدما دهستها جرافه إسرائيلية بعد أن وقفت بوجهها ملنعها 
 من هدم بيت فلسطيين يف رفح غزة .

يستقيل  : وزير اخلارجية الربيطاين روبن كوك 2003/  17
 .من منصبه وذلك بسبب رفضة احلرب على العراق 

اتج املعارك  –: معركة شرق دجلة  1985 / 18 – 12 
 ، والنصر الكبري .

: فرنسا متنح تونس االستقالل ابستثناء ميناء  1956/  20
 بنزرت .

 : بداية معركة احلواسم . 2003/  20
القوات : نشوب معركة الكرامة يف األردن بني  1968/  21

 اإلسرائيلية واألردنية .
: املقاتالت اإلسرائيلية تغتال الشيخ أمحد  2004/  22

 ايسني مؤسس حركة محاس بعد أدائه لصالة الفجر .
 
 

: أتسيس جامعة الدول العربية عندما مت تبين  1945/  22
 امليثاق يف القاهرة، مصر .

"معاهدة السالم" بني مصر والكيان : توقيع   1979/  26
 الصهيوين يف واشنطن .

 : انضمام ليبيا إىل جامعة الدول العربية . 1959/  28
: تصويت جملس األمن الدويل حبظر الرحالت  1992/  31

 ومبيعات األسلحة إىل ليبيا .

 
 

 
 الفريق الركن رعد جميد احلمداين

معركة اتج املعارك ، املعركة الدفاعية التعرضية املثالية اليت 
رائع ومشرف على  أظهرت كفاءة قواتنا املسلحة بشكل

مستوى التخطيط والتنفيذ من رأس القيادة العامة وحىت 
مستوى الوحدات الفرعية املقاتلة والساندة .. لقد كانت 
معركة تستحق التدريس يف مجيع األكادمييات والكليات 
العسكرية .. وقد ُكتب عنها الكثري .. لقد وصف صدام 

عها على ورقة حسني شكل وأبعاد هذه املعركة يف حلظة اندال
 خضراء صغرية ، وحتققت صحة ذلك التصور .

 1985آذار  18 – 12اتج املعارك 

 األيب العراقي شعبنا وأبناء املسلحة القوات رجال واجه
 أتريخ تشهدها مل ومقاومة اندرة ببسالة الغزو هذا

 . قبل من العامل يف احلروب
 ألكثر استمرت عنيفة مقاومة الربيطاين اجليش واجه

 ، البصرة - اخلصيب وأبو قصر أم يف يوماً  20 من
 يف فادحة خسائر اجملرم الربيطاين اجليش فيها تكبد

 . واملعدات األرواح
 القوات واجهت ، واببل وكربالء الناصرية ويف

 ومت كبرية  خسائر خالله تكبدوا قوية مقاومة األمريكية
 . فيها األمريكان من عدداً  أسر
 شعبنا أبناء واجه ، العراق غرب ، الرطبة منطقة ويف

 خسائر وكبدوهم عنيفة مبقاومة الغازية القوات األيب
 . فادحة

 . 2003 نسيان 9 يف بغداد الغازية القوات دخلت
 : احلواسم معركة صفحات ومن 

 اجلمهوري احلرس رجال فيها متكن اليت املطار معركة *
 مطار يف ومتركزت دخلت اليت األمريكية القوة إابدة من

 . الدويل صدام
اش ) عراقي فالح متكن *  طائرة إسقاط من ( منك 

 . أمريكية هليكوبرت
 يف راقيتانع ماجداتن تنفذها استشهادية عملية أول *

 . األنبار حملافظة التابعة ، الرطبة منطقة
 . طياريها وأسر األمريكية الطائرات من عدد إسقاط *
 املقاومة إىل املباشرة املواجهة من القتال شكل انتقال *

 القيادة من أبمر وذلك ، الشوارع وحرب املسلحة
 . العليا

 أتريخ حىت معها حتالف ومن األمريكان تكبد *
 ما ألف 150 من أكثر مهزومني العراق من خروجهم

 . وجريح قتيل بني
 لقيادة املقاوم اجلهد بفعل مستمرة تزال ما املعركة *

 حزب بقيادة ، الوطين واخلالص والتحرير اجلهاد جبهة
  إبراهيم عزة ، اجملاهد والقائد ، االشرتاكي العريب البعث

 ائدوالق ، اجملاهدة املسلحة للقوات العام القائد ،
 مستمر اجلهادي وفعلهم ، والتحرير للجهاد األعلى
 األمريكي االحتاللني دنس من العراق لتطهري

 رقاب على املسلطني عمالئهما رجس ومن والصفوي
 . األيب العراقي الشعب

 

 2003آذار  –معركة احلواسم 
 

 عام من ( مارس ) آذار 19 يف العراق على العدوان بدأ
2003 . 

 احلواسم مبعركة ، اجمليد حسني صدام ، الشهيد القائد مساها
 . بغداد أسوار على ابالنتحار األمريكان وتوعد ،

 ، هي ، حماور ثالث من العراق إىل الغازية القوات دخلت
 الصفوي الكيان ومبساعدة ، واألردن ، الكويت ، السعودية

 . العدو طريان قبل من مكثف جوي قصف ومع ،
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 سياسية

 

 ناضلسرية م

 الرفيق
 القائد املؤسس

 أمحد ميشيل عفلق
 " أبو إايد" 

 . كانون الثاين  9يف  1910ولد القائد املؤسس يف دمشق عام 
 . أكمل دراسته اجلامعية يف ابريس

نيسان  7أسس حزب البعث العريب االشرتاكي يف  •
1947 . 

 . انتخب يف املؤمتر التأسيس أميناً عاماً للحزب •
 الثقافة احلزبية وأمهها " يف سبيل له مؤلفات عديدة يف •

  البعث "
يف العراق بعد قيام أجهزة نظام األسد  استقر عيشه •

 12 علىالقمعية يف سوراي من مالحقته واحلكم عليه و 
 رفيق من املؤسسني للحزب معه ابإلعدام .

  اشتهر مبقولته •
 لقد كان حمّمداً كل العرب

 العرب اليوم حمّمداً  كل  فليكن
ونقل جثمانه الشريف إىل  1989ريس عام تويف يف اب •

  . بغداد ووري الثرى يف حديقة القيادة القومية
قامت سلطات االحتالل األمريكي واحلكومة العميلة هبدم مقامه 

 .  2003بعد غزو واحتالل العراق يف 
 

 شروط العمل الشعيب الصحيح 
 -إىل مكتب اللجنة التحضريية للمؤمتر العريب العام 

 القاهرة

 
 

  حتية عربية 
يناير  20وبعد ، فإن جوابنا على رسالتكم احملررة بتأريخ 

ترحيب ابلفكرة األساسية اليت يرمي إليها  1947سنة 
املؤمتر ، وتصميم على االشرتاك يف مباحثاته حاملني إليه 
رأي حزب عريب خط لنفسه طريقًا معينة يف العمل 
القومي وعرف أن العمل الشعيب الصحيح وتنظيم 

ة لألّمة العربية يف نضايل موحد هو السبيل القوى الشعبي
إىل إنقاذ البالد العربية من براثن االستعمار ، ومن مآسي 

 اجلهل والفقر واإلقليمية والطائفية واالستثمار .
وإذا كان حزب البعث العريب ، أول من اندى بفكرة 
إنشاء جبهة شعبية عربية تتخطى احلواجز اليت وقفت 

، فلقد كان له رأيه الصريح يف كل  أمام اجلامعة الرمسية
التطورات اليت مّرت على هذه الفكرة ، واحملاوالت اليت 
قامت يف سبيل حتقيقها ، كما عرّبان عن ذلك يف 

 صحيفتنا ويف نشراتنا احلزبية .
وإننا إذ نقر اليوم مبدئيًا فكرة عقد املؤمتر ملبني 

ن دعوتكم إليه ، لنأمل أن نرى فيه تعبريًا صحيحًا ع
تلك الدعوة الشعبية املثمرة ، وعن احلوافز الصميمية 
اليت تدفع أبناء العروبة للعمل اجلدي الواعي يف سبيل 
حتقيق وحدة العرب ورقيهم ، حىت يكون عملنا منتجاً 

 وقادراً على متثيل إرادة الشعب العريب .
 وتفضلوا بقبول خالص احرتامنا .

 
 ميشيل عفلق

 1947آذار  23
 

معركة الوحدة هي أصعب معاركنا ألهنا هي الثورة اخلالصة  •
 . يع امكانياهتماليت يضع فيها العرب مج

هذه املرحلة االنقالبية العميقة الشاقة ال يقوى على محلها  •
واالضطالع أبعبائها اال الشباب املهيأ بطبيعة تكوينه 

 . لالميان ابملثل واملبادئ والقيم اخلالدة

 

 القائد املؤسس الرفيق                                

 من دستور البعث 
 

 : املبدأ األول
 

ن حتيا يف أطبيعي يف مة واحدة هلا حقها الأالعرب 
 . ن تكون حرة يف توجيه مقدراهتاأدولة واحدة و 

 :  وهلذا فأن حزب البعث العريب االشرتاكي يعترب
الوطن العريب وحدة سياسية اقتصادية ال  .1

قطار تتجزأ وال ميكن ألي قطر من األ
  ن يستكمل شروط حياته منعزالً أالعربية 

 . عن اآلخر
، ومجيع الفوارق  مة العربية وحدة ثقافيةاأل .2

بنائها عرضية زائفة تزول أالقائمة بني 
 . مجيعها بيقظة الوجدان العريب

، وهلم وحدهم حق  الوطن العريب للعرب .3
 . التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته

 

 مبادئ عامة يف دستور البعث 
 

 ( : 3املادة )  
ن حزب البعث العريب االشرتاكي قومي يؤمن أب

، وأبن الشعور القومي  القومية حقيقة حية خالدة
هو ”  وثيقاً ”  الواعي الذي يربط الفرد أبمته ربطاً 

، حافز على  قةر ، حافل ابلقوى اخلا شعور مقدس
عامل ، ، ابعث على الشعور ابملسؤولية  التضحية

 . نسانية الفرد توجيهاً عملياً جمدايً إعلى توجيه 
رادة الشعب إاحلزب هي ليها إوالفكرة اليت يدعو 

ن تعطى له فرصة أ، و  ن يتحرر ويتوحدأالعريب 
ن تتعاون مع أحتقيق الشخصية العربية يف التاريخ و 

نسانية سريهم مم على كل ما يضمن لإلسائر األ
 . ىل اخلري والرفاهيةإالقومي 

 حزب البعث العريب االشرتاكي
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 لعسكرية النافذة ا
 أبطال قادسية صدام اجمليدة

 عدانن خري هللا طلفاح / ول الركن طيارالفريق األ
 .صدام حسني  قائد الشهيدهو ابن خال ال 1940 يلولأ 23 ولد يف
 . 1956انتمى لصفوف حزب البعث العريب االشرتاكي يف عام  •
  . 1961وخترج منها عام  1958دخل إىل الكلية العسكرية عام  •
 اجمليدة .  1968متوز عام  30 – 17وثورة ة ، املبارك 1963شباط  8شارك يف ثورة  •
 . 1978أصبح وزيًرا للدفاع عام  •
للدفاع حىت  عداد اخلطط العسكرية وبقى يف منصبه وزيراً إيف  يرانية وخصوصاً اإل -كان له دور فعال يف احلرب العراقية  •

 . 1989   رايأ 4 يف  ثناء عودته من مشال العراقأيف حادث حتطم طائرته املروحية  استشهاده
 . 1987نيسان  17له دور ابرز يف معركة حترير الفاو يف  •
 تقلد عدداً من األومسة واألنواط ، منها ، وسام القادسية ، سيف القادسية ، أنواط شجاعة ، وسام الرافدين . •
 أقيم له نصب تذكاري يف ساحة الشهداء ببغداد ، ومسيت إحدى مستشفيات بغداد ابمسه . •

 
 

 أكمل الدراسة االبتدائية يف مدرسة الوطن واملتوسطة  •
  . والثانوية يف املوصل

 حصل على العديد من األومسة منها وسام الرافدين  •
 األوىل من النوع العسكرى ووسام القادسية من الدرجة 

 من الدرجة األوىل وسيف القادسية من الدرجة األوىل 
 ومثانية أنواط شجاعة ونوط اخلدمة الفعلية ونوط حرب

 ونوطي  1948ونوط حرب فلسطني  1941 
 . 1954استحقاق عايل ونوط محاية بغداد من الغرق عام 

 األردنية عمان .يف العاصمة  2014/  09/  20تويف يف  •

 .دخل كلية األركان  1949اذار  31يف  •
 .  1957تنسب للتدريس يف كلية األركان حىت عام  •
 . 1970يف نصب رئيس أركان اجليش العراقي مب عني •
  . 1984يف وزير الدولة للشؤون العسكرية  عني •
 . 1989عني وزيراً للدفاع يف عام  •
 . 1990وزيراً للدولة يف عام  •
فلسطني عام  , 1941ام و عاألب و شارك يف حر  •

1948 , 
, حرب  1980, القادسية  1973تشرين عام  6 

1991  
 

 الفريق األول ركن / عبد اجلبار شنشل
 . 1920ولد يف املوصل عام 

 

  1944 ولد يف حمافظة املوصل سنة
 .  1976ومن كلية األركان عام  1964خترج من الكلية العسكرية عام  •
، مث قائدا للفيلق اخلامس مث الفيلق األول والفيلق الرابع  ، مث قائدا للفرقة الرابعة شاة اخلامس يف الفرقة الرابعةعني آمرا للواء امل •

 . يرانيةاإل – خالل احلرب العراقية
 . ، كان يتوىل منصب معاون رئيس األركان للعمليات م املعاركأإابن  •
 . م املعاركأمن أبطال معركة القادسية و بطل  •
 . العديد من النياشني واألومسة واألنواط والقالدات التكرميية جملهوداته العسكرية لىحاصل ع •
 . 1994نينوى عام ل عني حمافظاً  •
 . عني يف منصب رئيس هيئة أرك ان 1995يف عام  •
 .عني مبنصب وزير الدفاع  1996ويف عام  •
 ة الصفوية يف بغداد .، وال يزال يف معتقل حكومة العماليلول أيف شهر  2003يف عام  مت أسره •
 

 الفريق األول ركن
 سلطان هاشم

https://www.facebook.com/1453994974869992/photos/a.1456435121292644.1073741829.1453994974869992/1730212137248273/?type=3
https://www.facebook.com/1453994974869992/photos/a.1456435121292644.1073741829.1453994974869992/1730212137248273/?type=3
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جنح مهندسون أتراك يف صنع روبوت ميكنه القيام ابملهام املنزلية 

، وغريها من الوظائف  والرقص على أنغام حملية والطهي والشواء
 . املختلفة

 ADA   GH5الذي أطلق عليه اسم " -وجرى تصميم الروبوت 
" التابع لشركة  أكني ربوتيكس بل قسم "بقدرات حملية من ق - "

 .تركيا  " بوالية قونية وسط أكني سوفت الربجميات "
 

 
 
 
 
 
 
 

أعلنت شركة " كاميليشيس " اإلماراتية عن انتاج أول حليب 
إبل يف العامل خمصص لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم من سنة 

 سنوات والذين يعانون من احلساسية جتاه حليب البقر . 3إىل 
توي على عشرة أضعاف كمية احلديد وأن هذا احلليب حي

 املوجودة يف أنواع احلليب األخرى .
 

ابتكر علماء شركة " إموالت " شرائح 
خمصصة حلفظ عينة من اخلالاي اجلذعية واليت 
من شأهنا إحداث ثورة يف جمال ختصيص 

 الدواء .
طباء من وتتيح هذه الشرائح الفرصة لأل

اختبار األدوية املناسبة على الشرحية بدالً من 
 حضور املريض نفسه .

 

أعلنت شركة بوينغ األمريكية عن طرح َّنوذج لطائرة نقل تسري 
أضعاف سرعة الصوت وإبمكاهنا قطع رحلة حول األرض  5بسرعة 

 Son Of Black، وأطلق على الطائرة اسم ساعات  3أبقل من 

Bird . 

" البحثية التابعة لوزارة الدفاع  DARPAكشفت مؤسسة " 
األمريكية عن عملها على برانمج جديد يسعى حنو االعتماد 
على مكوانت وكائنات حبرية طبيعية ومطورة يف البحار كأنظمة 

 ة لرصد ما حيدث يف األعماق .مراقب

اخرتع طالب مصرييون غواصة آلية " 
ROV  الكتشاف البرتول يف أعماق "

 البحر .
 30وأوضح فريق " روبوتك " املكون من 

طالبًا ، أن الغواصة اآللية تتيح استكشاف 
األعماق والتصوير على مسافات بعيدة 

ا القيام مبهام تشكل خطورة على وإبمكاهن
 حياة البشر .

ألف  60هذا ، وأن تكلفة صنع الغواصة بلغ 
 جنيه .

 

 Ace Eyewearكشفت شركة " أكشن " عن نظارة ذكية " 
تقوم ابلتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو وإجراء بث " مبتكرة 

ميغابيكسل  8مباشر من خالل عدسة تصوير عالية الدقة قوهتا 
 درجة . 120وبزاوية تصوير منفرجة قدرها 

 علوم وتكنلوجيا

، إلطالق  كلٍب ذكي حلماية  املنازل وجهاٍت  ختطُط شرطة ديب
كجزٍء «  مسارت دوج »، ومت عرُض َّنوذٍج هلذا الكلب  أخرى

 . من معرض  اإلمارات لالبتكار يف سييت ووك يف ديب

 اخترب فريق من الباحثني جبامعة أيوا األمريكية هنجًا حبثيًا جديداً لقياس معدالت انتشار األنفلونزا عند أشخاص بعينهم ، وميكن قياس
الباحث أرون وقال  ،  رمومرت متصل هباتف حممولمعدالت انتشار األنفلونزا عن طريق تسجيل بياانت جهاز مقياس حرارة إلكرتوين ت

وجدان أن البياانت اليت حنصل عليها من مقياس احلرارة الذكي ترتبط بصورة كبرية  : " ميلر املتخصص يف علوم الكمبيوتر جبامعة أيوا
ها لتحسني جهود التنبؤ أبنشطة ، ومن املمكن استخدام ابملعلومات اليت نتوصل إليها من األنظمة التقليدية ملتابعة الصحة العامة

 " . ، بل وتقدمي حتذيرات حول تغري أنشطة املرض قبل حدوث التغيري أبسبوع على سبيل املثال أمراض مثل األنفلونزا
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 قييوم املعلم العرا –آذار  1الرتبية والتعليم                                                                              

 واقع التعليم يف العراق قبل االحتالل
، حدث ذلك يف عام  على مخسة جوائز تقديرية من قبل منظمة اليونسكو لقضائه على األمية العراقحصل 
 . سنة 45-15مار بني ع، مشلت األ ، وكان تتوجياً حلملة وطنية شاملة حملو األمية يف العراق 1979

، حبصوله على جائزة عاملية أخرى من اليونسكو  ، طفره نوعية هبذا اجملال لقد حقق العراق يف ذلك الوقت
، وصنفت  ، أقوى وأفضل أنظمة التعليم يف منطقة الشرق األوسط ، ابعتبار نظامه التعليمي 1975عام 

و األمية حيث كانت نسب املسجلني يف التعليم االبتدائي ، ابلعصر الذهيب للتعليم وحم االحتاللالفرتة ما قبل 
 ، وأصبح التعليم الزامي  %100ما يقارب ال  

 .  وجماين
 ، ليهوي  2003وجاء االحتالل االمريكي سنة 

 ، وحبسب  مستوى التعليم إىل أخطر مستوايته
 دراسة الواقع التعليمي يف العراق بعد االحتالل 

 وتعاقب حكوماته  االمريكي الفارسي الصفوي
 العميلة الذي جاء فيها ، ما كشف عنه التقرير 

من وجود تراجع كبري يف جودة  2014 - 2006السنوي للمنتدى العاملي حول التنافسية الشاملة لالقتصاد 
مم املتحدة للعلم ، تقرير األ ، وعزز هذه احلقيقة النظام التعليمي لعدد من الدول وكان العراق من ضمنها

كثر ختلفاً وبشكل تنازيل ، من أن العراق اصبح ضمن البلدان األ 2011بية والثقافة الصادر مطلع عام والرت 
 . ومتدهور

، ومنذ  يف طليعة الدول العربية من حيث جودة التعليم العايل وع دد الكف اءات 2003كان العراق قبل عام 
وابحثًا وأستاذًا جامعيًا وسرحتهم من اخلدمة  عاملاً  15500، صدرت قوائم أبمساء  وىل لالحتاللايم األاأل

 . بدعوى عالقتهم حبزب البعث
من العلماء واألكادمييني العراقيني. واضطر ما عدد كبري وخالل السنوات الثالث األوىل من االحتالل قتل 

 . للنجاة اهلجرة مع أسرهم طلباً  آالف عامل 10ما ال يقل عن يقارب 
من العلماء املغتالني  % 62، واكثر من  لون درجة أستاذ وأستاذ مساعدمن القتلى حيم %50أكثر من 

 . حيملون شهادات الدكتوراه
 350، مبا يف ذلك اغتيال  ، خمتصون ابلعلوم والطب مريكي للعراقثلث الذين مت اغتياهلم اثناء فرتة الغزو األ

 . عامل نووي
 علمياً  قسماً  152، هو إغالق  مريكيبعد الغزو األبرز ما تعرضت له اجلامعات العراقية من انتهاكات أومن 

 . يف اجلامعات إثر تلقيها هتديدات ابختطاف أساتذهتا أو اغتياهلم أو تصفية أحد أفراد أسرهم
 

 جومرد البيايت                    يوم املعلم العراقي
 . يصادف يف األول من آذار يف كل عام إحياء ليوم املعلم العراقي 

ُجعل هذا اليوم تكرمياً للكادر التدريسي على خمتلف املراحل الدراسية 
، وذلك ، ملا يقوم به " املعلم " من رسالة إنسانية تربوية علمية ودوره 

لتنمية والنهوض والتقدم ، حيث يعترب التعليم من أهم النشاطات يف ا
وجماالت العمل ، فمن خالل التعليم خيرج اإلداري واملايل والطبيب 
واملزارع والصناعي واملهندس ورجل القانون والعسكري وما إىل ذلك 

 من املهن اليت يقوم هبا اجملتمع يف تقدمه جمتمعة .
هللا تعاىل عليه وسّلم ، معلم هذه األّمة ، لقد كان رسول هللا ، صّلى 

حيث وقد اصطفاه هللا من بني الناس ليكون رسواًل للبشرية مجعاء 
يدعو الناس إىل دين احلق ويعلمهم أصول معامالهتم وعالقتهم خبالقهم 

 وابلناس أمجعني .
واملعلم قائد ، به يقتدي طالب العلم واملعرفة ، ولذلك ، كانت مهنة 

التعليم ( من أهم وأصعب املهن حيث تربية األجيال ومعرفة  التدريس )
الطرق الصحيحة يف إيصال العلوم والثقافة إليهم ، وهي يف ذات 
الوقت أمانة كبرية تُلقى على عاتق " املعلم " يف أداء رسالته اإلنسانية 

 والوطنية والقومية .
ة كبرية لقد حظي التعليم ، يف زمن حكم دولة البعث العظيم ، برعاي

واهتمام ابلغ ودعم ال حمدود حىت بلغ العراق مرتبة متقدمة يف العامل 
من حيث مستوى التعليم وأساليبه املتطورة ، وليكون للمعلم الدور 
البارز يف إعداد جيش من العلماء يف العراق الذين وظفوا علمهم يف 

 بناء عراق قوي متقدم ، وقد أثنت تقارير منظمة اليونسكو على حجم
ذلك التطور العلمي واملعريف وكذلك تقريرها الذي يفيد خبلو العراق 

 متاماً من األمّية .
وألن القائد معلم ، فقد كان للقائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد ، 
ومعه قيادة العراق السياسية اجملاهدة دور ابرز يف رعاية ودعم التعليم 

من القائد الشهيد املعلم يف العراق ، والذي دفع ابلعراقيني أن يتخذوا 
 األول يف العراق ورمزاً قياداًي على مستوى األّمة العربية .

وكان القائد اجملاهد ، عّزة إبراهيم ، يُتابع تطور مراحل القضاء على 
األمّية يف العراق حىت جعل من العراق بلد خايل من األمّية بشكل 

اب على مطلق ، وكذلك ، فقد كان له دور مهم يف تشجيع الشب
 الدراسات العليا وطلب العلوم اأُلخروية والدنيوية .
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اإلسبانية عن مفاجآة من العيار ”  سبورت “كشفت صحيفة 
أندريس الثقيل وذلك بتلقي النجم اإلسباين وقائد فريق برشلونة 

إنييستا عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري الصيين من أجل 
  .اللعب يف صفوفه لعام واحد فقط

وجاء يف غالف نسخة صحيفة سبورت اليوم اجلمعة خربًا مفاده 
ماليني  35أن اندي تياجنني كواجنيان الصيين يستعد لتقدمي مبلغ 

  .يورو إلنييستا من أجل التعاقد معه
 

 

 رايضة وشباب

 خالفات مانشسرت وليسرت سييت رايض حمرز و 
رفض اندي ليسرت سييت انتقال الالعب اجلزائري " رايض 
حمرز " إىل صفوف اندي ماشسرت سييت ، وقد نشب خالف 
حاد بني الناديني بسبب التوقيت الذي اختاره اندي 

 ماشسرت يف طلب انتقال الالعب رايض حمرز له .
دي ليسرت وهبذا يعود رايض حمرز للتدريب واللعب مع ان

 سييت االجنليزي .

 اجلزائري ايسني عديل 
أكد مدير اندي ابريس سان جريمان على وضع 
ملّف جتديد عقدي ايسني عديل العب خط الوسط 

، ضمن أولواّيته األكيدة  ذي األصول اجلزائرية
 . خالل الفرتة املقبلة

" عديل "  ب " رابيو اجلديد " ، نظرا للشبه و يلقب 
 العب فرنسا األول . .وبني أدراين رابيوالكبري بينه 

 

 الربشا يُغادر نيمار
 اإلسباين برشلونة اندي يف زمالءه نيمار الربازيلي الالعب ودع

 دفع مت أن بعد الفرنسي جريمان سان ابريس اندي إىل انتقل حيث
 . يورو مليون 222 وقدره برشلونه اندي إىل اجلزائي الشرط

نيمار عن الربشا فيه فائدة للنادي من ويرى املراقبون ، أن رحيل 
 الناحيتني املادية والفنية .

 1ووجهت انتقادات إىل النادي بعد خسارته أمام رايل مدريد ) 
( مفادها أن نيمار فرض على النادي إبقاء داين ألفيس )  3 –

 عاماً ( أساسياً يف الفريق . 35
نفسه بعد  هذا ، وقد كتب نيمار تعليقًا على االنستغرام يواسي
 خسارة فريقه أمام رايل مدريد يف دوري أبطال أوراب .

كان عليك أن تبقى يف   “فيما كان رد أنصار برشلونه عليه : 
  انديهم .رايل لالنضمام إىلال أنصار، بينما دعاه ”  برشلونة

 

 يف روسيا 2018استعدادات منتخب مصر لبطولة العامل 
 

حتاد الدويل لكرة القدم " فيفا " ، زايرة ملقر النادي األهلي املصري ، أجرى وفد من اللجنة اإلعالمية لال
 ، الصيف املقبل . 2018إلعداد فيلم واثئقي عن منتخب مصر قبل مشاركته يف موندايل روسيا 

إبيطاليا ، ضمن اجملموعة األوىل برفقة  1990وتنافس مصر ، اليت شاركت يف كأس العامل آلخر مرة يف نسخة 
 حبة الضيافة وأوروجواي والسعودية ، وتقام النهائيات يف الفرتة بني يونيو ويوليو العام احلايل .روسيا صا

ونقل موقع األهلي على اإلنرتنت ، عن حممد مرجان املدير التنفيذي للنادي ، قوله إن وفد الفيفا حضر ملقر 
 النادي ابلقاهرة للتسجيل مع بعض الالعبني الدوليني .

، شريف إكرامي : ، هم  العبني من مصر ومجيعهم من األهلي 4اختيار الفيفا وقع على  وأضاف مرجان "
 . " . ، مت التسجيل معهم عن كأس العامل والنادي وروسيا وعبد هللا السعيد، سعد مسري ، أمحد فتحي 

، مباراة ، على خوض منتخب مصر ريدة اتفق االحتاد املصري لكرة القدم برائسة هاين أبوومن جهة أخرى ، 
   .يف روسيا 2018" ملنافسات كأس العامل  الفراعنة ودية ضد بلجيكا يف مايو املقبل يف إطار استعدادات "
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 رايضة وشباب

 يف رايل مدريد " كرمي بنزميا"  بداًل من  " هاري كني" 
على موافقته ،  النجم الربتغايل كريستيانو روانلدو اهلداف التارخيي لنادي رايل مدريد أعلن

 . ، يف املريكاتو الصيفي املقبل ضم فريقه املهاجم هاري كني العب اندي توتنهام اإلجنليزي
، على ضم العمالق هاري  رئيس اندي العاصمة اإلسبانية رايل مدريد، ويصر فلورنتينو برييز 

ل ، ليح عاماً يف الصيف املقبل 24كني مهاجم اندي توتنهام اإلجنليزي والذي يبلغ من العمر 
 . الذي يقدم أسوأ موامسه مع الفريق امللكي " كرمي بنزميا"  حمل الفرنسي 

املصنف األول بلقب فردي الرجال يف منافسات  روجر فيدرر توج الالعب السويسري
 . نقطة ، اليوم األحد 500ذات ال   للتنس بطولة روتردام املفتوحة

بعدما تغلب على منافسه  ومتكن فيدرر من حتقيق لقب البطولة املقامة يف هولندا
 .البلغاري جرجيور دمييرتوف بواقع جمموعتني متتاليتني 

قدمت الشركة األملانية الشهرية مرسيدس بنز ، سيارة خاصة للنجم هذا ، وقد 
 للتنس . لصدارة التصنيف العاملي تهمبناسبة عود روجر فيدرر السويسري

 

 لحات لعبة التنسطمص
هناك العديد من املصطلحات اهلامة اليت قد جيهلها العديد من متابعني اللعبة  التنس يف لعبة

 صطلحات :، ومن هذه امل األكثر شعبية يف العامل بعد كرة القدم
: الضربة اليت يضرهبا الالعب عندما أتتيه الكرة يف جهة اليد اليت   For Handالفورهاند* 

 . ميسك هبا املضرب
: الضربة اليت يضرهبا ابلالعب عندما أتتيه الكرة عكس جهة   Back Handالباكهاند* 

 . اليد اليت ميسك هبا املضرب , قد يلعبها بيد واحدة أو بيدين
: يضرب الالعب كرة مرتفعة فوق رأسه سواء مباشرة وهي يف اهلواء يف   Smashالسماش* 

 . نزوهلا أو ينتظرها حىت ترتطم ابألرض مث يضرهبا يف صعودها
 Back : عندما أتيت كرة لالعب على جهة الباكهاندInside Outوت آاالنسايد * 

Hand لكنه يسبقها وحيوهلا لضربة فورهاند يضرهبا عرضية ,. 
, لكن هنا الالعب يضرب  Passıng shot : نوع من الباسينغ شوت Loop لوبال* 

 .  الكرة فوق اخلصم
 .: نفس فكرة االنسايد أوت لكنه يضرهبا مع اخلط Inside In نسايد إناإل* 
 

 

يضرب الكرة قبل االرتداد أمام عندما يتقدم الالعب للشبكة و :  Fully الفويل *
 . الشبكة

: عندما تقدم الالعب للشبكة ويضرب الكرة امام  Half Fully اهلاف فويل * 
 .  الشبكة مباشرة بعد ارتدادها

: عندما يلعب الالعب كرة قصرية من اخر  Droop Shoot الدروب شوت *
 . امللعب ترتد قرب الشبكة

دما يتقدم املنافس للشبكة ويسدد الالعب : عن Passıng shotالباسينغ شوت  *
 . ضربة ال يستطيع الالعب على الشبكة إرجاعها

: يعطي الالعب للكرة دوران من أسفل إىل أعلى, حبيث ترتفع بعد  Spinالسبني  *
 . االرتداد

يعطي الالعب للكرة دوران أعلى إىل أسفل , حبيث تنخفض  : Slice* الساليس 
 . بعد االرتداد

: يعطي الالعب الكرة اقل دوران ممكن حبيث تكون أقوى وترتد  Flat تالفال* 
 .  بصورة مستقيمة سريعة بعد االرتداد
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 شؤون عراقية

 انتشار إدمان املخدرات يف العراق 
تشتهر إيران الصفوية بزراعة وتصنيع وتصدير املوت إىل العامل ، 

ل اجلوار ، وما جيري على الساحة العراقية يعترب وخاصة دو 
شهادة مهمة تؤكد ذلك ومتنح إيران الصفوية درجة متقدمة بني 
الدول الراعية لإلرهاب ومنها شركاؤها يف تدمري العراق ، أمريكا 

 والكيان الصهيوين .
ومنذ احتالل العراق مل ينفك الثالثي اخلبيث يف السعي لتدمري 

له وخاصة شبابه وكل ما هو عريب يف وعلى العراق وتقتيل أه
 أرض العراق العظيم .

ومن تلك الوسائل املستخدمة يف قتل الشباب وطاقته ، بغية 
القضاء على كل مقومات النهوض املستقبلي للعراق ، تلك 

( أو حبوب اهللوسة اليت يتم  املخدراتاحلبوب اللعينة ) 
 ها واالجتار هبا .تصديرها إىل العراق ودفع الشباب إىل تعاطي

وقد اشتهرت إيران الصفوية كمصدر قوي هلذه احلبوب وتفننت 
يف تنوعها وعرضها أبسعار تشجيعية ، الغاية منها دفع أكرب عدد 
من الشباب للتعاطي هبا وصواًل إىل شل طاقة الشباب ابعتباره 

 الركيزة األساسية يف بناء وهنوض البلد .
ارة واألخرى عن ضبط عصاابت وأتيت األخبار الفقرية بني الت

لتهريب املخدرات عرب ) اجلارة ( إيران الصفوية والقبض على 
عدد من صغار املتاجرين هبا ، وما مسعنا عن خطة حلكومة العمالة 
اجملرمة أي خطة أو خطوة يتصدون ويعاجلون هبا هذه الكارثة 
اإلنسانية احمليقة يف البلد واليت هتدد حياة ومستقبل شبابنا 

 لعزيز .ا
وليس غريبًا إذا قلنا أن املراد من هذا املخطط هو إسكات 
صوت الشباب توخياً من احتمال قيامه بثورة على الواقع الفاسد 
يف البالد ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، اإلمعان يف نشر 
الرذيلة والفقر واجلوع واجلهل والتخلف من خالل استسالم 

، وإن ذلك ، سيتيح هلذه احلكومة الشباب هلذه احلبوب امللعونة 
العميلة تنفيذ أجندات أسيادها من األمريكان والصهاينة 
والصفويني يف بث مسوم الفتنة الطائفية ودميومة حال االقتتال بني 

 أبناء البلد الواحد .
إن اإلمعان يف ترسيخ معاانة الشعب جتعلهم يظنون أن هذا 

ىن يف حياة الذل الشعب سريضى بفتات اخلبز واملستوى األد
 واهلوان ، وغفلوا أن الشعب العراقي ، شعب ثورة وكرامة .

 

 انتشار اإلحلاد ، والشباب املستهدف
راق ؟ ، ومن يقف ملاذا تنتشر ظاهرة اإلحلاد يف الع

وراء ذلك ؟ ، وملاذا ُيستهدف الشباب على وجه 
 اخلصوص به ؟ .

للجواب على هذه األسئلة ، البد لنا من توجيه سؤال 
جيمع يف جوابه تفصيالً ألجوبة األسئلة الثالثة أعاله ، 

 وهو :
ماذا يريد أعداء العروبة واإلسالم ) أمريكا ، الصهيونية 

 العراق ؟ . ، وإيران الصفوية ( من 
الكثري منا يعلم يقيناً أن مراد أعداء هللا وأعداء العروبة 
واإلسالم هو تدمري األّمة العربية والقضاء على 
اإلسالم أينما وجد ، وإن صرف الناس عن دين هللا 
له أتثري روحي يُبعد امللحد عن التفكري يف جماهدة 

 ومقارعة احملتل ألرضه ، وهنا ، سيتحقق هلم اهلدف يف
البقاء واخللود على أرض العراق وغريه من أرض 
العروبة واإلسالم ، انهيك عن قيام إيران الصفوية 
ابستغالل هذا اإلحلاد يف بث مسومها الفكرية لتشبع 
العقول اخلاوية اليت تسببها الفكر اإلحلادي ، وكذا 
احلال ابلنسبة ألمريكا والصهيونية حيث سيستغالن 

جملتمع لبث أعراف غريبة عن انتج هذا اإلحلاد يف ا
اجملتمع العريب عمومًا والعراقي خصوصًا ، عندها 
يتحقق هلم االستسالم الشامل من جهة الشعب 
وشباب األّمة على وجه التحديد ، حيث ال تبقى 
ضوابط إميانية وال عرف اجتماعي يتمسك به الشباب 
فيتحول اجملتمع إىل فوضى تسقط عنده كل 

واملثل اليت هبا حُتفظ اللحمة الوطنية االعتبارات والقيم 
ووحدهتا اليت هي مقوم القوة املهددة لوجود الدخالل 

 على األرض من حمتلني وأذانهبم العمالء املأجورين .
إن خطة بث اإلحلاد يف اجملتمع العراقي وضعت 
ابلتنسيق مع أولئك املعممني الذي يتحدثون للناس 

فيجد الشاب نفسه  خبرافات ما أنزال هللا به من سلطان
ابلنتيجة يكفر بدين هؤالء املعممني ويدخل يف حال 
عدم الثقة أبي فقه صواب كان أم خطأ ، لتأخذه 

 الصهيونية وأمريكا إىل الفكر الوجودي اإلحلادي .

 نينوى ، من االزدهار إىل الدمار 
نينوى ، اليت كانت تزهو قبل احتالل العراق من قبل 

وإيران الصفوية مث جاؤوا بداعش اإلرهابية إىل  أمريكا
نينوى التأريخ واحلضارة ليقوموا بتنفيذ صفحة جديدة من 
خمطط تدمري هذه احملافظة اليت استكملوا تدمريها فيما 

روا مدهنا ومركزها ، املوصل ممسونه " حترير " املوصل ، فد
، وهجروا أهلها ومن بقي منهم كان مصريه القتل وانداثره 
حتت االنقاض إىل يومنا هذا ، حيث بدأت روائح تفسخ 
اجلثث خيرج إىل السطح مما يهدد املدينة أبوبئة ال حُيمد 

 عقباها .
لن يكتفي حشد العمالء وميليشيات احلكومة العميلة 
هبذا احلد ، بل أوغلوا يف تقتيلهم وتدمريهم ملدن احملافظة 

ل ، وهي هتمة املنكوبة ، ويف جعبتهم العذر اجلاهز يف القت
االنتماء إىل " داعش " ليقضوا على من بقي من شباب 

 ورجال احملافظة .
نينوى تعيش اليوم أسوأ الظروف وأهلها يف العراء 
وخميمات ابلية بعد أن كانوا ينعمون مبعيشة كرمية قبل 

 . 2003احتالل العراق يف 
إهنا خطة خبيثة لتغري واقع احملافظة الدميوغرايف بدليل ، 

ه لو كان حقاً املقصود من قبل حكومة العمالة يف بغداد أن
" حترير " املدينة لكانوا خالل الفرتة املاضية قد أعادوا 
النازحني إىل مساكنهم وترميم وإعادة إعمار حمافظتهم ، 
إال أن حقائق ونوااي هذه الزمرة الصفوية احلاكمة جتلت 

ري بشكل ال يقبل اللبس من أن اهلدف احلقيقي هو تدم
 هذه احملافظة وحضارهتا ومدنيتها .

كل هذا الذي جيري يف نينوى وما أصاب أهلها من 
إابدات مجاعية ، نرى الصمت الدويل املطبق وكذا احلال 
ابلنسبة للمنظمات اإلنسانية واليت اتضح أهنا تعمل وفق 
نظام الدفع املسبق ومع من يدفع أكثر ، وال عالقة هلا 

 ية .أبي من املعاين اإلنسان
إن نينوى اليوم تتعرض ملخطط خبيث وايجه أهلها املوت 
إما مبا يصيبهم من األمراض يف العراء مع نقص الغذاء 
والدواء ، أو املوت ابألوبئة اليت سببها اجلثث املتفسخة 

 حتت أنقاض املدينة املنكوبة .
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 من ملفات جهاز املخابرات العراقية                                                   مؤامرة راجي عباس ) التكرييت (  

مت الكشف عن مؤامرة لقلب نظام احلكم يف العراق  1993يف عام 
واستهداف مباشر لشخص القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد ، حيث 

ساد " جهاز املو  ( التكرييت) كان يقود املؤامرة ومن خالل " راجي 
 الصهيوين الذي اختذ له مكتباً يف حمافظة السليمانية بشمال العراق .

يقول " ع . ص " أن كشف هذه املؤامرة قد مت ابلصدفة ، حيث جاء 
إىل بغداد رجل كردي ) أملاين اجلنسية ( ، وهو ضابط يف املوساد ، من 

طقة السليمانية وكعادته يف كل مرة يزور هبا بغداد يذهب إىل بيته يف من
زيونه وعنده خادمة يعتمدها يف أمور البيت عند كل زايرة ، ويف هذه 
املّرة طلب منها عدم فتح هذه احلقيبة ، تقول اخلادمة : بعد أن شرب 
هذا الرجل اخلمر كثريًا وبلغ حدود الثمالة القصوى استسلم للنوم ، 

، وتستمر يف القول : دفعين الفضول ألن أفتح هذه احلقيبة ، ففتحتها 
وإذا هبا عددًا من الرزم املغلفة حمكمًا ابلسيلوفني ، لكن ، كان هناك 
ملف حر ، فتحته ، فإذا به أمساء كثرية وامللفت للنظر أن من ضمنها 

 أمساء كبرية يف اجملتمع العراقي .
تقول اخلادمة : اتصلت بقريب يل " ض . ف " أعرف أنه يعمل يف 

ضور فورًا إىل البيت الذي إحدى اجلهات األمنية ، وطلبت منه احل
أعمل فيه ، وتقول ، جائين قرييب واطلع على امللف وهو يف حال 

اندهاش كبري ، أخذ امللف وبعجالة ذهب وقام بتصويره وأعاد امللف  
 ألعيده إىل مكانه .

 
 
 

ذهب " ض . ف " مباشرة إىل دائرته يف املخابرات العامة واتصل من 
ر فوراً ، وعند حضوره قدم له صور ملا هناك مبديره ويطلب منه احلضو 

حيتويه امللف ، فما كان من مديره إال أن قام فورًا ابلطلب من مدرائه 
احلضور فورًا ، حضر اجلميع وتقرر وضع الرجل " الكردي " حتت 
املراقبة فورًا ، ومت ذلك ابلفعل ، ومن خالل التحرايت تبني أنه يقوم 

من هم يف قائمة األمساء املوجودة يف  بزايرات مكوكية لتوزيع مبالغ على
امللف املذكور ، تبني فيما بعد ومن خالل التحقيق معه أهنا مؤامرة بدأ 

دول  5، وأن القائمني عليها من اخلارج هي  1986العمل هبا يف عام 
، بريطانيا ، أمريكا ، ) إسرائيل ( ، الكويت ، ودولة عربية أخرى ، 

املايل هلذه املؤامرة يف الوقت الذي وكانت مهمة الكويت هو الدعم 
كان العراق يدافع عن البوابة الشرقية لألّمة وعن التهديد الفارسي 

 للخليج العريب ويف مقدمتها " دولة الكويت " .

يقول " ع . ص " مت استدعاؤان إىل جهاز املخابرات 
فيق الشهيد ، قصي صدام حسني العامة حيث كان الر 

، ومعه املدراء ) ر . ع ( و) ه . ع ( و) ر . د ( ، 
ينتظروان ، وطلب منا التجمع يف الساحة اخلارجية على 

أفراد ، ومت ذلك ،  6هيئة جمموعات ، كل جمموعة من 
وحنن ننتظر األوامر ، فإذا ابلقائد الشهيد ، صدام 

وب العريب والعقال ، إلينا مرتداًي الث رجخيحسني اجمليد 
وقال لنا : تعرفون خصوصيتكم عندي وأترخيي مع " 
جهاز حنني " وها هو اليوم الذي ستجسدون به والءكم 
للعراق وحفظ أمنه واستقراره ، مث قام بشرح لبعض 
تفاصيل هذا التآمر ، مث وجه الرفيق الشهيد ، قصي 
صدام حسني ، مبتابعة املوضوع ووضع اخلطة الالزمة 

بض على املشاركني يف هذه املؤامرة اليت كان على للق
 " . ( التكرييت) رأسها " راجي عباس 

دول قد خططت  5املوساد الصهيوين كان على رأس 
 رأس خطوات تنفيذها ، راجي عباسللمؤامرة اليت ت

 ( . التكرييت )

يقول " ع . ص " : ابلفعل مت حتديد اخلطة وتوزيع 
الواجبات على اجملاميع وانطلقنا يف عملنا حيث كانت 

استغرق العمل يف إلقاء و كل جمموعة معها سيارتني ، 
يوماً مل نغادر  45القبض على املشاركني يف املؤامرة حوايل 

فيه دوائران يف املخابرات العامة وانقطع تواصلنا مع 
عوائلنا إال من خرب أبلغناهم فيه بعدم االتصال بنا ألننا 

 يف واجب .
ويضيف " ع . ص " مت إلقاء القبض على عناصر 

عنصراً ،  450جتاوز عددهم ال  الشبكة التآمرية والذي 
وإن غالبية العناصر املشاركة يف التآمر ما كانوا يعلمون 
بعالقة املؤامرة ابملوساد والدول األخرى املشاركة ، فقد 
كان يف الواجهة هو " راجي عباس " وعدد قليل من 

 املقربني له .
 عباس  راجي 

 ) التكرييت (
على رأس املؤامرة 
 اليت بدأ التخطيط هلا

 1986يف    

أن يقوم اجملرم " ه . س  ومن صفحات املخطط
ئيس القائد يف " يف يوم التنفيذ ابصطحاب الر 

طائرة هليكوبرت إىل السليمانية وتسليمه ملكتب 
املوساد هناك ، ويكون ذلك حبجة اصطحابه إىل 
مكان آمن ، وكانت لديه أوامر يف حالة مقاومة 

 الرئيس القائد لذلك ، فإنه يتم اغتياله فوراً .
 

ويقول " ع . ص " لقد تشكلت حمكمة خاصة 
هبم ، ومت تثبيت اعرتافاهتم بشكل أصويل وقد 

لينالوا  أبحكام متفاوتة حكمت عليهم احملكمة
جزاءهم العادل حبق ما اقرتفوه من جرمية اخليانة 
واملؤامرة املرتبطة خارجياً ابملوساد الصهيوين ودول 

 تكن للعراق العظيم واألّمة العربية العداء .
ويستمر يف القول ، لقد أذهلتنا املؤامرة كثرياً 
استنادًا إىل ترتيباهتا وإحكام التخطيط هلا ، ولوال 

ية ملا كانت أجهرة املتابعة ومصادران العناية اإلهل
من كشفها ، إال أن فضول هذه اخلادمة كان 
مفتاح كشف هذه املؤامرة الدنيئة والقضاء عليها 

 قبل والدهتا .

هذا ما ورد بعض التفصيل للمؤامرة اليت رأس 
تنفيذها الدكتور راجي عباس ) التكرييت ( ، الذي 

سم العسكرية سم املواطنة وق  خان وطنه وخان ق  
سم الطب ، وقد يثبت لنا جلياً إنه قد مت جتنيده وق  

لزايرات اليت قام العديد من ا خالليف بريطانيا من 
هبا إليها عن طريق اإليفادات وزايراته الشخصية 

 هلا .
فتحية لرجال خمابراتنا الوطنية يف زمن دولة البعث 

 العظيم .
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ية مهمة ، منها :وعالجتعد القرفة من املواد الغذائية املهمة وفيها فوائد صحية   
 . احلد من ارتفاع سكر الدم .1
 . والدهون الثالثية عمل مشروب القرفة على ختفيض نسبة الكولسرتول .2
 . اخلالاي تناول مشروب القرفة قد مينع انتشار وَّنو سرطان .3
 . القرفة أهنا مضاد للميكروابت من فوائد .4
 . القرفة مضاد جيد للفطرايت .5
 . التسمم الغذائي تعاجل القرفة .6
تعد القرفة من املشروابت الغنية ابلعديد من العناصر منها  . التغذية .7

فضل الوصفات اليت أاملنجنيز واحلديد والكالسيوم واأللياف مما جيعلها واحدة من 
 . تساعد اجلسم وتعطيه املزيد مما حيتاجة من عناصر

 . فوائد رائحة القرفة وتسمى رائحة النيوترااليزر .8

 ئحة جتعله وسيلة جيدة لقتل العديد من أنواع البكترياي املختلفة اليت قد تسبب ميتلك نبات القرفة را
 .  رائحة كريهة

 .  إضافة القليل من القرفة للوجبات اخلاصة بنا للحد من وجود البكترياي اليت تضر اجلسم  :فقط علينا
 . فوائد القرفة ىف حتسني املزاج العام والذاكرة واليقظة .9

 . األكسدةالقرفة من مضادات  .10
 . فوائد القرفة ىف التخسيس وإنقاص الوزن .11
 . تعمل القرفة على وقاية األسنان واللثة واحلفاظ على صحتها  .12
 . تستخدم القرفة ىف بعض األحيان ملكافحة احلشرات .13
 . لالستخدام حيافظ نبات القرفة على الطعام ويبقيه لفرتة أطول صاحلاً  .14
 . ت املفاصلاثر التهاابآتعمل القرفة على احلد من   .15

 . تسهم ىف تقليل األعراض املصاحبة للدورة الشهرية وقد تساهم ىف عالج العقم .16

 أضرار القرفة
 : هناك بعض الفئات اليت جيب تنبيهها وحتذيرها من نبات القرفة ابلرغم من فوائدها اجلمة نظرا ملا قد يلحقها من أذى وهى كااليت

خماطر شديدة  راط ىف تناول القرفة ألهنا قد تؤدى إىل ارتفاع شديد ىف ضغط الدم وزايدة ضرابت القلب مما يؤدى إىلاإلف  يراعى عدم : مرضى ارتفاع ضغط الدم -1
 . لديهم

هاض مما قد يتسبب ىف حدوث خماطر قد تؤدى حبياة األم واإلج، وتزيد من ضغط الدم الواصل للطفل   قد تؤدى القرفة إىل زايدة انقباضات الرحم : املرأة احلامل  -2
 . تناوهلا ىف الشهور األويل وخصوصاً 

 . لذا ىف حالة اإلصابة أبمراض الكبد البد من عدم تناول القرفة ، ول عن فلرته الدمؤ ن الكبد هو العضو املسأل نظراً   :مرضى الكبد  -3
  كل كبري مبا يعرف بنقص سكر الدمينصح مرضى السكر بعدم زايدة املتناول من القرفة ألهنا قد تؤدى إىل خفض سكر الدم بش  : مرضى السكر -4

hypoglycemia . 

 
 
 

 
 

 الصحة واحلياة

 القرفة ) الدارسني (
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 بياانت

 واستنكار ادانة بيان
 - اجمليدة  العربية أمتنا مجاهري اي
 انتهاكاهتا  بغداد حكومة تربهن  آخر بعد يوماً  

 حقوق ومبادئ قواعد  أبسط إىل الصارخة
 اآلالف ضد القمعية إجراءاهتا  خالل من  اإلنسان

 قامت أن سبق لقد ، وعوائلهم  العراقيني من
 األمريكي احملتل قبل من املعينة بغداد  حكومات

 راتوالقرا القوانيني من إصدارعدد يف   واإليراين
 على منها ، واالنتقام األحقاد تغلفها اليت اجلائرة

 الصيت سيء القانون ، احلصر ال املثال سبيل
 شعب أبناء من عدد حرم الذي البعث اجتثاث

 الطويلة خدمتهم جراء التقاعدية رواتبهم من  العراق
 قانون وتبعه احلظر قانون مث ومن الدولة دوائر يف

 الوطنية اهليئة ب ) مىتس ما قرار وآخرها ، التجرمي
 ، الصيت سيئة ، ( والعدالة للمساءلة العليا

 املنقولة وغري املنقولة املمتلكات على االستيالء
 لدى األحقاد تفاقم يعكس الذي ، العراقيني آلالف

 . واالنتقام الثأر يف الالمتناهية ورغبتها احلكومة
 تدين  إذ  العريب الشعيب للمؤمتر  العامة األمانة إن

 قرار إبصدار بغداد حكومة به قامت ما وتستنكر
 من ألكثر املنقولة وغري املنقولة األموال حبجز

 ميثلون والذين وعوائلهم عراقي مواطن 4000
 العلمية الكوادر من قومية وثروة كبرية  وطنية شرحية

 بناء يف سامهوا والذين واالجتماعية والسياسية
 دعاية ميثل ئراجلا القرار هذا إن ، احلديث العراق

 املواطنني ألموال أخرى وسرقة رخيصة انتخابية
 على صارخ ودليل سرقاهتم على مفضوحة وتغطية

 الدعاءاهتم فاضحاً  نسفاً  أييت أنه كما  ، إفالسهم
 . الوطنية ابملصاحلة يسمى ما حول الكاذبة

 حبق  يعرب ، له النواب جملس ومترير القرار هذا إن
 أوجدها اليت السياسية والكتل األحزاب حقد عن

 على اإليراين احملتل  من واملدعومة األمريكي احملتل
 وعلى أجله من واملضحني له واملخلصني العراق بناة

 ، عائالهتم

 اليت الفاسدة الطغمة هذه إفالس عن يعرب كما
 األكثر الدول قوائم ذيل يف يقبع العراق جعلت
 نفعي ما أدىن تقدمي عن عجزها عن فضالً  ، فساداً 

 والتجويع واإلفقار الذبح إىل قادهتم بل ، العراقيني
 ابلشكوى جياهرون العراقيني جعل مبا ، والتشريد

 سنوه وما قرارات من اختذوه ما مجيع من والتذمر
 لذا ، وحقوقهم حياهتم على سلباً  أثرت قوانني من

 العريب الشعيب للمؤمتر العامة األمانة تدعو
 احلقوقية اتواملنظم العربية احلكومات

 للوقوف  كافة الدولية األنسان حقوق وهيئات
 ألبسط املنافية بغداد حكومة لقرارات والتصدي

 العاملي اإلعالن ومبادئ الدولية الشرعية قواعد
 حجز قرارات إصدارها خالل من اإلنسان حلقوق

 ال  العراقيني آلالف املنقولة وغري املنقولة األموال
 عن يعرب  لصوصي لعم أبهنا إال وصفها ميكن

 وأبنائه العراق شعب على الدفني حقدها
 من (1) للمادة منافية جرمية أهنا كما  .  املخلصني

 يُولد " تقول اليت العاملي اإلنسان حقوق إعالن
 واحلقوق الكرامة يف ومتساوين أحراراً  الناس مجيع

" . 
 هيئاته بكافة والدويل العريب ابجملتمع وهنيب

 املدين اجملتمع ومنظمات وأحزابه ومنظماته
 حقوق ومنظمات والعربية احلقوقية واملنظمات

 ميثل الذي القرار هلذا والتصدي للتحرك اإلنسان
 الدولة كوادر  من كبرية  أعداد حلقوق صارخاً  إنتهاكاً 

 من وجليلة كبرية  خدمات قدموا والذين الوطنية
 ابتت ألهنا ومحايته عنه والدفاع العراق بناء أجل
 وعوائلهم األبرايء من اآلالف عشرات ياةح هتدد

 . ذنباً  يقرتفوا أو جرمية يرتكبوا مل الذين
 مقاومته وعاشت العظيم العراقي الشعب عاش

 العمالء و احملتلني لطرد البطلة
 العرب الشعيب للمؤمتر العامة األمانة 

 2018 " مارس "  اذار 10 يف تونس
 

 االشرتاكي العريب البعث حزب بيان
 العراق قطر قيادة
قرار حجز أموال املناضلني البعثيني دليل آخر على عمالة حكومة املنطقة  : حول

 ءضرااخل
 داجملاه شعبنا أبناء اي

 يف األمريكي االحتالل وريث للعراق اإليراين االحتالل ممثلة العميلة احلكومة ُتوغل
 سبق ولقد ، اجملاهد شعبنا وأبناء وعوائلهم البعثيني املناضلني ضد القمعية إجراءاهتا

 املناضلني حرم الذي الصيت سيئ البعث اجتثاث نونقا إبصدار احملتلون قام وأن
 بني ترواحت الدولة دوائر يف الطويلة خدمتهم جراء التقاعدية رواتبهم من البعثيني
 إجراء يف التقاعدية توقيفاهتم من مستقطعة وهي منهم لكثريين أكثر أو عاماً  الثالثني

 من وعوائلهم البعثيني اضلنياملن حترم اليت الالإنسانية دالالته يف وصارخ مسبوق غري
 . الوحيد رزقهم مصدر
 ألكثر املنقولة وغري املنقولة األموال حبجز قرار إبصدار العميلة احلكومة تقوم واليوم

 رخيصة انتخابية دعاية اجلائر القرار هذا وميثل وعوائلهم بعثي مناضل 4000 من
 على صارخ ودليل سرقاهتم على مفضوحة وتغطية املواطنني ألموال أخرى وسرقة

 اجملحفة قراراهتا إىل املضاف السئ القرار هذا إبصدارها العميلة احلكومة وأن ، إفالسهم
 احلتمي والسقوط التخبط مهاوي  يف أكثر تنحدر وعوائلهم البعثيني املناضلني حبق

 تتشضى واليت املخابراتية السياسية العملية أطراف بني الصراع اقرتابه مع ويتصاعد
 . آخر طوراً  عقدها وينفرد انتخابياً  تتحالف فتارة هزيلة كياانت  إىل موتتشرذ

 عأمج العامل وأحرار شرفاء اي 
 للمناضليني املنقولة وغري املنقولة األموال حجز قرارات إبصدارها العميلة احلكومة إن

 البعث على الدفني حقدها عن يعرب لصوصي عمل أبهنا إال وصفها ميكن ال البعثيني
 العكس يؤكد الوقع ولكن سيضعفهم أبنه معتقدة مالحقتهم يف إيغاهلا وتؤكد ضليهومنا
 نضاهلم وسيواصلون سابقاً  الكفاحية إرادهتم تضعف ولن عزميتهم تلني مل أهنم حيث متاماً 

 . املقيته التعسفية وإجراءاهتا العميلة احلكومة ضد البطويل
 زاد البعثيني على واالضطهاد الضغط ازداد كلما  أبنه التارخيية البعث مسرية وتؤكد

 وقواه اجملاهد شعبنا أبناء مع تفاعلهم يعمق جديد حمفز وُأضيف النضال على إصرارهم
 العملية ضد كفاحية  نضالية جبهة يف صفوفها ورص واإلسالمية والقومية الوطنية

 أهنم ىعل املضاف الدليل األبطال البعث رجاالت وسيقدم املزيفة وانتخاابهتا السياسية
 االجتثاث واجهوا وكما ، واملعنوي املادي والتنكيل االضطهاد أنواع كافة  من أقوى

 هم التقاعدية رواتبهم من حبرماهنم متميزين وحتمل بصالبة العدوانية األهداف سئ
 لن احلالية أمواهلم حجز قرارات فإن ، بعثي ألف 160 من أكثر واستشهاد وعوائلهم

 . برمتها املخابراتية السياسية العملية إلسقاط ضاهلمن مواصلة على عزمهم تضعف
 املواجهة خط يف سائراً  سيبقى أبنه وتقاليده اترخيه مع انسجاماً  يؤكد العظيم وحزبنا
 العام األمني ، إبراهيم عزة اجملاهد الرفيق الكفاحية مسريهتم يقود اإليراين للغزو  احلازمة

 القضاء أجل من ، والتحرير للجهاد األعلى والقائد ، االشرتاكي العريب البعث حلزب
 يتوقف ولن ، فقط العراق يف وليس العريب الوطن كل  يف الصفوي اإليراين التمدد على

 والقومي الوطين وهنوضه الناجز استقالله وحتقيق للعراق الشامل التحرير حىت النضال
 . خالشام اإلنسانية احلضارة صرح وإعالء االجتماعي وتقدمه واإلنساين

 راألبرا واألمة والعراق البعث لشهداء اجملد
 . ملنتصرون وإان .. اكرب هللا

 العراق قطر قيادة
  ميالدية 2018 / 3 / 5
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 اعرف وطنك                                                                                            اململكة املغربية

 ملكة املغربيةامل 
 تقع املغرب إىل أقصى الغرب من الوطن العريب ، كتف األّمة .

 . وتطل على البحر املتوسط مشاالً واحمليط األطلسي غرابً 
 العاصمة : الرابط

 اللغة الرمسية : العربية
 نسمة 32,100,175السكان : 

  العملة : درهم مغريب
 1956أبريل  7االستقالل : 

 بن عبد الكرمي اخلطايب : الثائر حممد رمزها

 
 شعار اململكة 

 

 الداء البيضاء –مسجد احلسن الثاين  الرابط -قصر الوداية 

 رزازاتو  -قصر آيت بن حدو  دينة الزرقاءامل –شفشاون 

 فاس -جامع القرويني  الرابط -صومعة حسان 

 مراكش -قصر ابهية  مراكش -جامع الكتبية 

 آاثر املغرب

 طنجه -مدينة وليلي 
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 ، وقاون احلكم الذايت 1970... ذكرى بيان احلادي عشر من آذار سياسية 

 بيان احلادي عشر من آذار وقانون احلكم الذايت
وقانون  1970آذار  11الصادر يف يعترب بيان احلادي عشر من آذار 

، منجز مهم لدولة البعث  1974احلكم الذايت لألكراد الصادر يف آذار 
 دة الوطنية العراقية .العظيم وخطوة مهمة على طريق حفظ الوح

اليت برز منها قد جسدا املعىن اإلنساين لقيادتنا السياسية وهذان املنجزان 
، فكان كل بذلوا اجلهد الكبري يف إجناح هذان املنجزان الكبريان  ثالثة جنوم

محة لشهيد صدام حسني ، ر من األب القائد أمحد حسن البكر ، والقائد ا
هللا تعاىل ورضوانه عليهم ، والقائد اجملاهد عّزة إبراهيم ، حفظه هللا تعاىل 
وأيده بنصر من عنده ، حيث متكنوا من خالل اتصاالهتم مع القادة األكراد 

األخوة قيق السالم املنشود ومنح اهلادف إىل حتمن حتقيق هذا النصر العظيم 
سنة قبل  30وإهناء خالف استمر على مدى قوقهم القومية األكراد ح

اجمليدة ، هذه  1968من متوز الثالثني  –االنتصار يف ثورة السابع عشر 
اخلطوة اليت فشلت احلكومة اليت سبقت دولة البعث العظيم من حتقيقه 
لشعبنا الكردي ، كما وفشلت الدول اجملاورة من ذلك أيضاً لتستمر معاانة 

 د يف إيران وتركيا وسوراي .األكرا
يف مكنوانته كل القيم واملعاين الثورية اليت اشتملت آذار حيمل  11إن بيان 

عليه عقيدة البعث وأهدافه يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية ، وأكد على 
مجاهريية البعث اخلالد ونظرته إىل اجلماهري ابعتباره هي الغاية واألداة الفعالة 

 ن هللا تعاىل .يف مسرية الثورة الظافرة إبذ
استمرار حماوالت أعداء األّمة و من مرحلة صعبة وحرجة  إن ما متر به األّمة

على تقسيم املنطقة وتشظية اللحمة اجلماهريية من خالل زرع الفنت الطائفية 
توجب على اجلماهري العراقية عمومًا والعربية خصوصًا الوقوف والعرقية 

ل بكل صفًا واحدًا للتصدي لكل حماوالت أعداء العروبة املشبوهة والعم
ما أوتينا من قوة حلفظ وحدتنا الوطنية ابعتباران شعب واحد يف وطن واحد 

ملواطن من فعل ، ال فرق بني عريب وال كردي وال تركماين إال مبا يتقدم به ا
متقدم خيدم فيه وطنه وأّمته ، وبغض النظر عن أي انتماءات دينية أو 

على املصاحل الشخصية مذهبية أو مناطقية ، فيكون تقدمي مصلحة الوطن 
 والفئوية .

إن مجاهريية حزب البعث العريب االشرتاكي وصالبة فكره القومي الثوري 
 أرضاً وشعباً .داء األّمة وحفظ وحدة العراق كفيل بتحقيق النصر على أع

 ئاً للشعب العراقي العظيم هذا املنجز .فهني
 وهللا أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون

 جومرد حقي إمساعيل                                                     

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

  شرتاكيةا  حرية  وحدة                                 قطر العراققيادة       
 خوية العربية الكرديةللعالقة األ خالداً  رمزاً  ذارآ 11سيبقى بيان 

  اي أبناء شعبنا اجملاهد
 ذي حقق احلل السلمي الدميقراطيال 1970آذار عام   11 لصدور بيان 48حتل علينا اليوم الذكرى 

حقوقهم القومية والثقافية وتثبيتها يف  قرارإالكردي و  بناء شعبناقامة احلكم الذايت ألللقضية الكردية إب
- 7-17كبريًا من منجزات ثورة البعث يف   منجزًا اترخيياً  دستور الدولة العراقية وتطبيقها وكان بذلك

لعراق وتوظيف عائداته املالية يف حتقيق التنمية الشاملة والبناء نفط ا عقبه قرار أتميمأوالذي  1968
 عادة بناء منطقة احلكم الذاتية الكردية بصورة تليق بكرامة وحقوق شعبنا الكرديإاالشرتاكي مبا يف ذلك 

تنمية  مام االستقرار السياسي واالجتماعي كي حتقق ثورة البعث يف العراقأواسعة  فاقاً آففتح ذلك  ،
 يف الزراعة العراق بشكل خاص واليت تطور اقتصادها كردستان  عمالقة جذرية مشلت العراق كله ومنطقة

والنفسي  الثقايف واالزدهار بنائها الرفاه املعيشيأل وحتقق والرتبية والتعليم والصحة والصناعة واخلدمات
كراد العراق حقوقهم أعراق وتقدمها ونيل وازدهار كردستان ال،  شعبنا العراقي كله سوة أببناءأواملعنوي 
حقق انطالقة شاملة يف كل العراق يف كافة اجملاالت االجتماعية  قليم ،كراد األأعلى عكس بقية  القومية ،

ن العراق قد أىل إمة وتقدمهما عداء حترر العراق واألأواالقتصادية والتنموية والعلمية وكان ذلك مانبه 
يراين يف عام حماولة الغزو اإل ضعوها فشنوا عدواانهتم الغادرة وكان مقدمتهاجتاوز اخلطوط احلمر اليت و 

عوام فزاد أبناء شعبنا اجملاهد بعد حرب عدوانية دامت مثانية أالباسل و  الذي دحره مقاتلو جيشنا 1980
وسبقوه  1991عام  عادة العراق للخلف فشنوا العدوان الثالثيين الغاشمإعداء على صرار األإذلك 

مريكي الصهيوين الفارسي للعراق عام وحىت الغزو األ عاماً  13متد ا ابحلصار اجلائر الذي وأعقبوه ردفوهوأ
 عادته ملرحلة ماإبرزها تدمري العراق و أهداف احلقيقية للتحالف الشرير و ، والذي كشف عن األ 2003

 11يف العراق ومنها بيان ومن بني ما حاول الغزاة وعمالءه ختريبه منجزات ثورة البعث  ،   عةقبل الصنا
بناء أيران واحلكومة العميلة التابعة هلا متارس االضطهاد حبق إ خذت القوى املتأمرة خصوصاً أذار حيث آ

ذار وكان آبناء شعبنا العراقي وسلبهم حقوقهم الثابتة واالعتداء على مكاسب بيان أشعبنا الكردي وعموم 
ما قبل االعرتاف حبقوقهم القومية كي يعودوا لنفس حالة  كراد العراق ملرحلةأعادة إوهو  اهلدف واضحاً 

بسط حقوقهم القومية ورفض مخيين كما رفض الشاه االعرتاف بوجود قومية أيران الذين حرموا من إكراد أ
 .  كردية ومنع استخدام اللغة الكردية يف التعليم واحلياة العامة

  اجمليدة متنا العربيةأبناء أاي 
احلازم  واملقاومة جهادهم واصل جماهدو البعث ومستقالً  بقاء العراق حراً إهلدف مقدس واثبت وهو  وحتقيقاً 

ولكن املطامع  براهيم ،إيراين بقيادة القائد اجملاهد عزة مريكان ووريثه االحتالل اإلضد تركات احملتلني األ
فعززت احتالهلا ، الوطنية نصب عينها بقت هدف تدمري العراق وغزوه وتغيري هويته أالتارخيية الفارسية 

ن واآل القائد صدام حسني ، عدامهم للرفيق الشهيدإحتالهلم العراق و يرانيون ابللعراق وجاهر املسؤولون اإل
 من جتارة  %16ستيالئهم على اب يرانيون أبهنم حيلبون اقتصاد العراق وثروته النفطيةاإل يعرتف املسؤولون
  . سيكون من تالمذة قاسم سليماين وزراء القادم يف العراقال وأن رئيس العراق اخلارجية ،

جل النهوض أسالمية احلقيقية توحيد صفوفها من على القوى الوطنية والقومية واإل، وأتسيساً على ما تقدم 
مانه وحتريره من أمنه و أبرزها احملافظة على وحدة العراق وهويته الوطنية وسالمة شعبه و أ،  مبهمات جسيمة

اذار وتطويرها وضرورة الوقوف بوجه االنتخاابت املزيفة  11جنيب وعلى مكاسب بيان غزو األالكوارث وال
 نسانيةعالء صرح احلضارة اإلاالجتماعي إل الوطين والقومي والتقدم النهوض على طريق مامأىل إواملضي 
 . هارهذار قاعدة متينة لوحدته وتقدمه وازدآ 11عداء العراق سيبقى بيان أنف أورغم ،  الشامخ

 2018يف احلادي عشر من اذار  قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي 
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 فنون                                                                                            فرقة االنشاد العراقية

ستاذ روحي اخلماش وهو املوسيقي وصل األ 1948يف العام 
غنياته على اهلواء أالذي كانت تذاع وامللحن واملغين املعروف و 
ذاعة ذاعة القدس يف فلسطني ، اإلإمباشرًة وبشكل يومي من 

ربعينيات ، وىل يف الشرق االوسط يف فرتة الثالثينيات واألاأل
وصل بغداد قادماً من فلسطني بعد مأساة االحتالل والتقسيم 

 ذاعة العراقيةستقبلته اإلات هبذا القطر الشقيق فملّ أاليت 
ن كانت أذاعة بغداد بعد لتؤسس جبهوده القسم املوسيقي إل

شهر أذاعة ال متلك سوى فرقتان موسيقيتان ، و دار اإل
خوين صاحل وداود الكوييت ، وعازف العازفني فيها هم األ

السنطور ) حاكي بثو ( وعازف اجلوزة ) يوسف حوريش( 
باعًا ىل فرقة للجالغي البغدادي ، والذين غادروها تإضافة ابإل

   . سرائيليىل فلسطني مع بداية االحتالل اإلإهجرة 
ذاعة إوىل فرق االنشاد العراقية يف أُ يف العام نفسة تشكلت 

ستاذ ذاعة العراقية على ضم جهود األن عملت اإلأبغداد بعد 
ىل جهود الفنان احلليب الشهري وعازف الناي إروحي اخلماش 

  من العمر وقتها ال ( والذي كان يبلغ الشيخ ) علي الدرويش
عامًا ، وهكذا عمال سويًة على أتسيس فرقة لالنشاد  80

خذت أ( اليت  ندلسيةمسيت يف وقتها ) فرقة املوشحات األ
ندلسية اليت على عاتقها التدريب على حتفيظ املوشحات األ

وال يقل عنه خربًة  " علي الدرويش" كان خبريًا هبا الشيخ 
دراستة وخترجة من معهد فؤاد ستاذ روحي اخلماش حبكم األ
غادر  1949ول للموسيقى العربيه يف القاهرة ، ويف صيف األ

الشيخ علي الدرويش عائداً اىل بلده ومدينته حلب ، وهكذا 
ىل إن غري امسها أستاذ روحي اخلماش الفرقة بعد يستلم األ

صوااًت شابة أ) فرقة أبناء دجلة ( وقد ضمت فرقة االنشاد 
هنا اشتهرت بعد عدة أال إمشهورة آنذاك واعدة مل تكن 

سنوات من العمل يف هذه الفرقة ومنهم : مجيل سليم ، حممد 
محد أ، و  كرمي ، انظم الغزايل ، رضا علي ، خالدة عبد اجلليل

 . اخلليل الذي كان ومعه مجيل سليم يساعدان روحي اخلماش
 . يف حتفيظ االحلان لبقية اعضاء فرقة االنشاد 

بعدها بدأت تضم هذه الفرقة عدد من املوسيقني اجلدد 
ويف  ةالدارسني ممن خترجوا من معهد الفنون اجلميل ةساتذواأل

مقدمتهم الفنان الكبري مجيل بشري وشقيقة منري بشري 
 .  ستاذ غامن حدادواأل

واخر الستينيات أاستمرت ) فرقة أبناء دجلة ( ابلعمل حىت 
ندلسية والعربيه وكانت تبث موشحاهتم ات األبتقدمي املوشح

ويف مؤمتر  ةذاعة بغداد وشاركت يف حفالت عديدإمن 
مبوشح ) مداك ما  1964املوسيقى العربيه يف بغداد سنة 

 .  حلان املوسيقار مجيل سليمأال حيصر ( من 
 " مداك ما ال حيصر" بناء دجلة يف موشح أىل فرقة إأستمع 

ولكن هذه الفرقة  1964ربيه يف بغداد مؤمتر املوسيقى الع يف
 عضاءها كوهنمأمل تستمر ابلعمل بسبب تسرب العديد من 

 .  و ملحنني كبارأيصبحون مطربني مشهورين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عادة فرقة املوشحات العراقية املنحلة يف هناية إعادت فكرة 
الستينات لتحل حملها ) فرقة االنشاد العراقية واليت تبنتها 

عادة الرتاث إذاعة والتلفزيون من أجل لعامة لإلاملؤسسة ا
غاين الرتاثية ، ألالغنائي العراقي واحلفاظ على املوشحات وا

 1971ول عام نطلقت الفرقة من جديد يف تشرين األاف
( وقد تبىن قسم املنوعات  ةحتت اسم ) فرقة االنشاد العراقي

يضًا بقيادة أيف تلفزيون بغداد هذه الفكرة ، وكانت 
 . وسيقار روحي اخلماشامل

بداايت هذه الفرقة كانت امتداد للفرق اليت سبقتها حيث 
،  ةندلسية والعربيهتمامها على املوشحات األاينصب 

اليت كان يلحنها املوسيقار روحي  ةواملوشحات العراقي
خرى القدمية واليت حلنها ىل املوشحات األإضافة إاخلماش 

شراف اعات يوميًا إبس 3خرون ، فكانت الفرقة تتدرب اآل
صول الغناء أوتدريب املوسيقار روحي اخلماش ، يعلمهم 

 . داءواأل
وىل اليت ويف بداية نشأهتا اشرتكت الفرقة يف التصفيات األ

 . قامتها رائسة جممع املوسيقى العريب يف تونسأ

وىل ولكن لظروف زمنية مل يف التصفية األ وجنحت
خرية لوصول بطاقات السفر تستطيع حضور املباراة األ

متأخرة عن املوعد ، وكانت مشاركتها هذه يف تونس 
بثالث موشحات سجلت بعد ذلك لتلفزيون بغداد 
وهي موشح ) اي هالالً ، حبييب عاد يل ، وموشح حبييب 

وسيقار روحي حلان املأال تطل هجري ، مجيعها من 
وىل اخلماش ( ، وقد فاز موشح حبييب عاد يل ابجلائزة األ

 . يف هذا املهرجان
غنية يف مرحلة الحقة بدأت الفرقة االهتمام بتطور األ

عادة توزيعها موسيقيًا بشكل فين إالعراقية الرتاثية و 
غاين هي ) جان القلب أ 3حديث ، ونفذت وفق ذلك 

( مع تغيري طفيف يف  ساليك ، ون اي قلب ، وانعيمة
غنية ظل حمافظًا على غاين ولكن طابع األكلمات األ

عمال على ول ، وقد حازت هذه األالرتائي األ هشكل
ىل إجناح كبري بني مجهور املستمعني واملتذوقني مما دعاها 

غاين العراقية الرتاثية أبسلوب وتوزيع تقدمي املزيد من األ
جها العام جديد ، واختذت الفرقة خطة ضمن منه

 ة .غاين العراقية القدمية اجليدلالستمرار بتطوير األ
ذاعة والتلفزيون أبعضاء وقد اهتمت املؤسسة العامة لإل

الفرقة املنشدين واملنشدات والعازفني على حد سواء 
زايء العراقية جور جيدة ، وقامت دار األأعطائهم إب

التابعة لوزارة االعالم بتصميم املالبس اخلاصة 
نشدات وتنفيذها ، كما سامهت مصلحة اخلياطة ابمل

 . العامة خبياطة مالبس املنشدين بشكل موحد
 1971ىل فرقة االنشاد سنة إوىل اجملاميع اليت انضمت أُ 

 :  هم 1972 -
سعد ، كاظم   محدأ ، شوقية حسون ، مري حمسنعبد األ
، هاشم الرجب ، ابهر  رزوق، سهام نعيم  ،خلف 

 فضيلة عبد اجلبار، زار فيصل علي ن،  محد عمرأ ةماجد
مجيل  هللا حمسن انتصار عبد،  براهيم اجلميليإحممد 

هللا  فؤاد عبد،  ميساء فاضل الشماع، جوزي خليفة 
اجلنايب  عبد الرضا هادي،  فاضل الشماع ةماجد،  محدأ

 زهار، أمني أجاسم حممد ،  اندية عبد اجلبار وهيب، 
 منيأفرايل صادق  ،فؤاد علي اخلياط ،  منيأصادق 

حكمت ،  نعيمة حممد صادق،  حممد سعيد حمي الدين
عباس عزيز حممد ،  منيأجنيفياف توفيق ،  محدأحممد 

، حمي الدين عبد السالم ،  نور اهلدى حممد العقراوي، 
عبد الرضا كاظم ،  سهام حممد، معد علي شفيق  ديبةأ

 وقاسم، عامر توفيق  ، عارف حمسن،  كرمأمي ، كرمي 
 . امساعيل
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اكتشف جيولوجيو جامعة كويب الياابنية قرب سواحل الياابن 
 41و 34بركاان عظيما حيتوي على صهارة يرتاوح حجمها بني 

 . كيلومرت مكعب
، أنه  ل نشره فريق العلماء أصحاب االكتشافوورد يف مقا

 100ويف حال ثوران الربكان املذكور فإنه قد يقضي على حياة 
 . مليون إنسان يف دقائق

وخلص العلماء بعد البحوث اليت أجروها على حبرية كالديرا 
كيكاي الربكانية إىل أنه يف داخلها قبة يصل نصف قطرها إىل 

مرت وحمشوة ابلصهارة الربكانية  600، وارتفاعها إىل  كم  10
 . أو املاغما

، أن الربكان املذكور كان قد اثر قبل  ويؤكد أصحاب البحوث
ألف سنة وقضى على احلضارة اليت كانت مزدهرة يف   7.3

 . جنويب الياابن يف تلك احلقبة
كما درس اجليولوجيون تضاريس قاع البحر واستنتجوا أن 

يتمخض عنه ثوران الربكان مسببا ، ما قد  القبة تكرب تدرجيياً 
تسوانمي ميكن أن يصل إىل سواحل الصني والقارة األمريكية 

 . بشطريها الشمايل واجلنويب
 

 منوعات -األخرية 

 سد إليسو الرتكي
يعترب هذا السد من أخطر السدود اليت هتدد االقتصاد 

ر دجلة الذي العراقي من خالل أتثريه السليب على هن
 11مليار مرت مكعب إىل  21سينخفض حجم املياه فيه من 

مليار مرت مكعب ، مما سيؤثر يف تقليل املساحات الزراعية 
 يف العراق .

ومن املفرتض أن تقوم تركيا ابملباشرة يف ملئ خزان هذا السد 
اعتبارًا من شهر آذار احلايل وقد يستغرق حوايل أكثر من 

 ؤه .شهور إلمتام مل 10
لقد كان العمل متوقف يف هذا السد حبسب االتفاقيات 
املربمة بني احلكومة العراقية الوطنية قبل احتالل العراق يف 

واحلكومة الرتكية ، إال أن تركيا ابشرت ابلعمل  2003عام 
يف إجناز هذا السد بعد احتالل العراق مباشرة مستغلة 

ملستشري القصور السياسي واجلهل االقتصادي والفساد ا
 يف حكومة االحتالل الفاسدة .

وتدعي تركيا حاجتها للسد يف استغالله لتأمني طاقة كهرابئية 
 وتوفري مياه جوفية لزراعتها .

 ايري جورج واي رئيساً لليب
فاز الالعب الليبريي السابق وأفضل العب يف العامل 

 ، اخلميسعامًا (  52)  ، جورج واي 1995لعام 
 ، ابالنتخاابت الرائسية يف بالده 2018/  02/  15

،  ، ليكون أول رئيس خبلفية رايضية يف اتريخ البالد
ل على وليثبت تفوقه يف جمال السياسة كما فع

، حني كان الالعب األفريقي  املستوى الكروي سابقاً 
 . الوحيد الذي فاز جبائزة األفضل يف العامل

لعب يف األندية الفرنسية ، موانكو ، ابريس سان 
 جرميان ، مرسيليا .

 ولعب لنادي ميالن اإليطايل .
 ولعب ألندية مانشسرت سييت وتشلسي االجنليزية .

 رايت ملومسني قبل اعتزاله .لعب لنادي اجلزيرة اإلما
 . 1995حاز على جائزة الكرة الذهبية عام 

فهل سيتألق جورج واي يف القضاء على الفساد يف 
 بالده كما وعد مجهوره وشعب ليرباي يف ذلك ؟ .

 

 مصر وغاز الكيان الصهيوين
 يف تصريح لوزارة البرتول املصرية ، قالت :

وقربص سيحول مصر إىل أن استرياد الغاز من ) إسرائيل ( 
مركز إقليمي للطاقة مؤكدًا على توفر اإلمكانيات اليت 

 ستجعل من مصر حمطة جتارية السترياد وتصدير الغاز .
ويرى خرباء مصرييون أن هذه الصفقة هي صفعة قوية لرتكيا 
وسط اعرتاضات كثرية من قبل برملانييون مصرييون ، حيث 

على خطوط الغاز أن تركيا تسعى لتكون هي املسيطرة 
 الواصلة إىل أوراب .

 علماً أن هذه الصفقة قد استفزت قطر أيضاً .

 خسائر روسيا يف سوراي
اعرتفت روسيا ابخلسائر اجلسيمة اليت تتكبدها يف سوراي 
ومقتل وإصابة عدد من أفراد قواهتا وقوات رابطة البلدان 

 املستقلة من دون ذكر أعداد القتلى واجلرحى .
ونفت وزارة اخلارجية الروسية مصرع عسكريني روس يف 

 غارات نفذهتا قوات التحالف .
 الوقت ذاته ، أكدت قوات التحالف الذي تقوده أمريكا يف

يف سوراي عن تنفيذ ضرابت جوية أدت إىل قتل ما ال يقل 
مقاتل يعملون يف الوحدات التابعة للنظام  100عن 

 السوري .

 احلكم إبعدام جاسوس إسرائيلي
قررت حمكمة جزائرية إبعدام اجلاسوس اإلسرائيلي ، 
عالم الدين فيصل ) ليبرييل اجلنسية ومن أصول 

( أشخاص  9، وعلى بقية أعضاء الشبكة )  لبنانية (
 سنوات . 10ابلسجن 

اليت  وكانت الشبكة ختطط إلشعال منطقة غرداية
 . 2015و 2008شهدت أعمال عنف يف 

 2017هذا وقد ألقي القبض على الشبكة يف يناير 
وحبوزهتم أجهزة جتسسية حساسة كانوا يتجسسون هبا 

  ائيلي .على مواقع عسكرية لصاحل املوساد اإلسر 

 الربكان العظيم


