
  
 

 

 

 
 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

الدوري يذكر العراقيين  رأي القدس  

 بالخديعة الكبرى

 

مدربون امريكيون لقوى االمن :    
االفغانية يرون ان فساد الحكومة اخطر من 

 طالبان

 

بلد واحد : أوباما في تركيا صبحي حديدي  

 'العالم المسلم'يختزل 

 

كَشُرفَة سقَطَتْ ': محمود مريد البرغوثي  

 'بكلِّ زهورها

 

الشاعر التركي عادل  مصطفى بدوي   
النظام التركي يعمل جاهدا على أن : أوكاي

 !ينسينا العرب

 

حضور المرأة متواصل في  أنور بدر   
رياض الشعار يحتفي بالمرأة : أعماله

 'صالة عشتار'والخصب في 

 

: تجربة سميح شقير مثاال سليم البيك  

 !ليس هكذا يكون حب درويش

 

لسعد ' ليُل أوزير' عالء عبد الهادي. د  

 !قيامة النار والكارثة: القرش

 

افالم على مائدة الحوار  كمال القاضي   
اسم حركي لسينما : 'الكارافان'االوروبي 

 !تلعب بالنار واليورو

 

اللبنانية الى  MTVعودة  زهرة مرعي  

 !آذار 14و 8حياد بين : الفضاء

 

 عفوا... حماس كمال خلف  

اإلسالم عند أوباما  عبدالوهاب األفندي. د  

 الدوري يطالب امريكا باالنسحاب واالعتذار والتعويض واعادة الجيش 
 ينفي عالقته بتفجيرات بغداد وعالوي يتوسط بين الحكومة والمقاومة' البعث'

09/04/2009 
  

 :ـ من ضياء السامرائي' القدس العربي'بغداد ـ 
قال عزة ابراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق واالمين العام الحالي 
. لحزب البعث ان البعث هو المستهدف من كل االجراءات األمنية وليس اية جهة أخرى

نسخة منها لمناسبة ذكرى تأسيس حزب البعث ' القدس العربي'ودعا في كلمة تلقت 
ان يخلو العراق من كل أنواع االحتالل 'ودخول العراق السنة السادسة لالحتالل الى 

والسيطرة والهيمنة واالستغالل واالبتزاز، واوحي الي ان اي تفاوض ال يكون قبل 
انسحاب المحتلين بدون قيد أو شرط وبدون تأخير واالعتراف بالمقاومة بكل اشكالها 

 . 'وعلى رأسها المقاومة المسلحة بأنها الممثل الشرعي الوحيد لشعب العراق العظيم
وأضاف ان يعتذر الغزاة لشعب العراق المجيد عن خطيئتهم وجريمتهم بحقه والتي 

اعترفوا بها اليوم قبل غيرهم، واطالق سراح جميع المعتقلين والمسجونين واألسرى 
بدون استثناء وعلى رأسهم أعضاء القيادة والكادر الحزبي المتقدم عسكريين ومدنيين، 

وان يتعهد العدو بالتعويض المادي والمعنوي الكامل لكل الخسائر التي حصلت بسبب 
االحتالل ومن جرائه، الى جانب اعادة الجيش وقوى األمن الوطني الى الخدمة وفق 

 . قوانينها وتقاليدها التي كانت عليها قبل االحتالل
كما قال الدوري انه ال يجوز التفاوض مع العدو اال بعد االعتراف بهذه الثوابت، انها حق 

للشعب العراقي فيكون اللقاء مع العدو والتفاوض هو على وضع برنامج شامل لتنفيذ 
 . هذه الثوابت

العمل الجبهوي الشعبي الموسع القادر على استيعاب كل قوى الشعب 'ودعا الدوري الى 
واألمة الخيرة المقاومة المجاهدة من أقصى يمينها الى أقصى يسارها وتحريك جماهيرها 

وتثويرها في مرحلتي التحرير والبناء والتحالف الجبهوي القائم على ثوابت التحرير 
واالستقالل التامين الكاملين والقائم على أسس الديمقراطية الشعبية والشرعية 

الدستورية والتعددية الحزبية وتداول السلطة لقيادة البلد عبر انتخابات شعبية حرة تضع 
 . 'الشعب العظيم أمام مسؤولياته التاريخية في اختيار قيادته الرسمية وقيادة مسيرته

بعد تنفيذ هذه الثوابت بخروج العدو المحتل من العراق وتشكيل 'وأضاف الدوري، انه 
حكومته الوطنية وأجهزة دولته المستقلة، فان شعب العراق العريق الحضاري اإلنساني 
المجيد، كما نؤكد دائما، هو قادر على تجاوز ما حصل وإقامة أفضل العالقات وأوسعها 
مع الشعب األمريكي وإدارته الجديدة، على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة 

المشروعة، وعلى أساس الند للند وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام 
. 'إرادة الشعوب واختياراتها في الحياة وبما يخدم األمن واالستقرار والسالم في المنطقة

أخطاء وهفوات في مسيرة الخمسة 'وتطرق الدوري في البيان إلى ما وصفها بـ
مردودة على من ارتكبها، فهو وحده يتحمل 'األخيرة، وقال، إنها ' والثالثين عاما

مسؤولية ما ارتكب أمام البعث وشعبه العظيم، البعث براء من جميع األخطاء والهفوات 
واالنحرافات ومرتكبيها، سيدرس البعث تجربته بعمق وشمول، ويفرز الغث من السمين 
وسيميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في 

 .'جهنم
مشروع المحتل األساسي، والذي 'ووصف الدوري العملية السياسية في العراق بأنها 

حقق بها ما لم يحققه عسكريا طيلة السنوات الست الماضية من الصراع، واليوم كما 
تعلمون وصل الغازي المحتل إلى طريق مسدود، وقد تالشت كل خياراته بما فيها العمل 

المسلح، وقد أعلن االنسحاب ولم يبق بيده إال مشروع العملية السياسية المخابراتية 
 .'يعول عليها وعليها يبني آماله

من جانبة، نفى القيادي في حزب البعث ابو المعتصم ان يكون لمسلحي الحزب دور في 
التفجيرات الدامية األخيرة، واصفا تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها تأتي 

بسبب الضغوطات التي تمارس عليه من قبل محور حزب الدعوة التابع اليران خصوصا 
 . بعد دعوته األخيرة للحزب بالدخول في مفاوضات ومصالحة
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اإلسالم عند أوباما  عبدالوهاب األفندي. د  

 وراسموسين

 

بطوالت يابانية  عناية جابر  

 

االنتخابات الرئاسية  كمال زايت  
السلطة تعرب عن ارتياحها : الجزائرية
والمعارضة تندد ' المرتفعة'للمشاركة 

 التزوير' تسونامي'بـ

موريتانيا تتجه نحو مرحلة انتقالية  عبد اهللا السيد  

 ويراقبها العسكر' الشيوخ'خاطفة يقودها رئيس 

االتحاد االوروبي يتجه نحو ارجاء نشر  حسين مجدوبي  

 تقرير حول حقوق االنسان في الصحراء الغربية

 

أبناء أبو حمزة المصري : صحيفة   
يواجهون السجن لتورطهم بمؤامرة لسرقة 

 سيارات

دبي ستخرج من االزمة المالية اقل بذخا : صحيفة   

 وطموحاً بعد عامين من االدارة الناجحة

مصدر يمني مسؤول ينفي تورط نجل صالح في قضايا    

 رشوة

 

الحكومة تواجه اإلقالة إثر فشلها : اليمن   

 في تحقيق التنمية

 

القيادي في حركة الجهاد االسالمي خالد    
مجرم من ال يعمل على اطالق : البطش

وننصح مبارك بعدم استقبال .. 48اسرى الـ
 نتنياهو والتعامل معه كمجرم حرب

حزب اهللا يضحي بنوابه بعد وزرائه للتوفيق بين    
حلفائه وبري يرفض التنازل عن نواب مسيحيين لصالح 

 عون

 

هنية يحمل اسرائيل مسؤلية فشل    
وادمز يطالب بأن تكون حماس .. التهدئة

 جزءا من الحل واالستقرار في المنطقة

 

القيادة الفلسطينية تنفي اعتزام عباس    
تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة قبل 

 انتهاء الحوار الوطني

 

البغداديون يتذكرون  ضياء السامرائي   
الحرب جلبت : بألم احداث التاسع من نيسان

الدمار وفوضى االنفالت والوعود الكاذبة 

نحو ستة ماليين عراقي يعانون من األمراض النفسية    
بسبب الحرب مظاهرة حاشدة للتيار الصدري تطالب بانهاء 

 االحتالل

ردود فعل متباينة في مصر بعد اعالن  حسام أبو طالب  
االتهام ضد حزب اهللا بتدبير هجمات عدائية والسعي لنشر 

 المذهب الشيعي

 

ووصف ' حزب اهللا'حملة اعالمية ضد    
واتهام الشيطان .. نصر اهللا بالمجرم
 'المنار'بالوسوسة لقناة 

 . بعد دعوته األخيرة للحزب بالدخول في مفاوضات ومصالحة
وأضاف القيادي المتقدم في الحزب ان االتهامات الموجهة للحزب تريد ابعاد الحزب عن 

الساحة السياسية التي يفكر في دخولها وفق شروط وآليات تضعها القيادة العراقية 
منذ احتالل العراق، معتبرا ان ' القاعدة'للحزب، نافيا ان يكون هناك أي تعاون مع تنظيم 

هناك خالفا حول تفسير العدو الحقيقي الواجب قتاله، مؤكدا ان هناك مفاوضات تجري 
االن مع عدة فصائل مسلحة اخرى لم يكن البعث طرفا بها، خصوصا بعد فشل اتصاالت 
واسعة مع قيادات حزب البعث العراقي المقيمين خارج العراق، ودبلوماسيين بريطانيين 

وامريكيين، للتوصل الى تفاهمات لترتيب وضع قانوني وامني في العراق، يسمح بان 
يقوم حزب البعث العراقي بدور سياسي وعسكري وامني في مستقبل العراق القريب، 
حيث رهنت بموفقه قيادة البعث وخصوصا عزة الدوري الذي اكد القيادي انة يمارس 

 .دوره داخل العراق ولم يخرج منه اطالقا كما اشيع مؤخرا 
ان التفجيرات معروفة المصدر وهي نتيجة ' البعث'واضاف القيادي المتقدم في حزب 

تكالب األحزاب الحاكمة والتي تشبه تصفيات المافيا، معتبرا ان من يقوم بها هو خال من 
الروح اإلنسانية وان مبادئ الحزب ال تنسجم مع هذه األفكار والتوجهات الهدامة، نافيا 

في الوقت نفسة فرار القادة البعثيين الى خارج العراق باستثناء جناح محمد يونس 
 .االحمد الذي يمثل انشقاقا للحزب وال يعول عليه كثيرا

من جانب آخر اكدت مصادر حكومية عراقية رفيعة المستوى ان الجانب األمريكي ما زال 
مستمرا بحواراته ولقاءاته مع بعثيين واعضاء من المقاومة العراقية، مشيرة الى ان 

رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي يقود ترتيبات هذه اللقاءات، وان األمريكيين واصلوا 
 .عقد هذه اللقاءات حتى يومنا هذا

واضافت المصادر ان عالوي ساهم في اطالق سراح العديد من قيادات المقاومة والتيار 
 . الصدري والصحوات في العراق

 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"

كما ترجو الصحيفة من . ا6ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا6سم ا6ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا6سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 6 تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق
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أما آن األوان ليخرج االستعمار من بيتنا    
ويعيد لنا مسروقاتنا؟ 

النظام السياسي في الكويت بحاجة الى اصالحات    

 ليضمن استقراره

 

اختالس 'اتهام وزير اماراتي سابق بـ   

 'اموال عامة واإلضرار بمصالح الدولة

فقط في : االنتخابات اللبنانية القادمة دياب أبوجهجه  

 صيدا تستحق المعركة العناء

 اعتذارها للشعب الجزائري؟ روال زين  

كفاح عشرة أعوام عجاف في  عالء الدين األعرجي  
' المنظمة الشعبية العربية'سبيل اطالق مشروع 

في ظل .. صيرورة العالم العربي محمد المحسن  

 التحوالت الدولية
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