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ــــــم  ــــــد عــــــزة ابرا ــــــشأ الرفيــــــق المجا لقــــــد 

عـــــــــث منـــــــــذ  ا  صـــــــــفوف ال  صـــــــــل
ً
مناضـــــــــال

ـــــــــــارە وتعـــــــــــــــــرض للتعــــــــــــــــــسف  نعومـــــــــــــــــة أظفـــــــ

نــــه ذلــــك عــــن  واالعتقــــال والمطــــاردة ولــــم ي

ة  ـــارزا  مـــس ـــان قائـــدا  مواصـــلة نـــضاله و

الثــــــالث مــــــن تمــــــوز   –ثــــــورة الــــــسابع عــــــ 

ة االصــالح الــزرا   مــس
َ
مــة وقــد قــاد العظ

ــــــــــــــف  ــــــــــــــة  ال الجــــــــــــــذري والثــــــــــــــورة الزراع

ة  اســــ ث مــــن المهمــــات الس ــــال واضــــطلع 

ــــــــادة الحــــــــزب للدولــــــــة  ــــــــان ق ــــــــة ا م والتنظ

عـــد  ـــة  فاح ته ال والمجتمـــع وواصـــل مـــس

متـــــــــــــصدرا  2003احتـــــــــــــالل العـــــــــــــراق عـــــــــــــام 

عــــــث والمقاومــــــة راســــــما لهــــــم  ــــــدي ال مجا

عـــــــــــث  ة ال ج ات ـــــــــــضة لـــــــــــس االســـــــــــس الع

م مــــن نــــ ا نــــ  والمقاومــــة وقــــد قــــاد

حــ دحــروا االحتــالل االمــ وطــردوە  

طـــــردة مـــــن العـــــراق محقـــــق نـــــ العـــــراق 

ب  الحـادي والثـالث  واالمة التار ال

ـــــــانون االول عـــــــام  ومواصـــــــل  2011مـــــــن 

م الملحـــــــــــــــ بوجـــــــــــــــه مخلفـــــــــــــــات  جهـــــــــــــــاد

ـل  ان واالحتـالل االيـرا  المحتل االم

ه مهمـات مجابهـة المحتـل  ما انطوت عل

عـــة  انـــت المتا ـــدات و ات وتعق مـــن صـــع

ــــــد عــــــزة  ــــــة مــــــن لــــــدن الرفيــــــق المجا اليوم

م االمــ العــام للحــزب القائــد االعــ  ابــرا

ــــــــــــا الفعـــــــــــــال   ــــــــــــر دور للجهــــــــــــاد والتحخ

عـــــــــث والمقاومـــــــــة  ـــــــــدي ال م مجا شـــــــــحذ

ة لمواصـــلة  ووضـــعهم  المـــسارات الـــصائ

انــــت اغناءاتــــه لفكــــر  م الملحــــ ف جهــــاد

ـــز  ـــة  تع ـــاة الحـــزب الداخل الحـــزب ولح

ــــة  مقراط ــــة  الد م ــــة الحــــزب التنظ نظ

ام  ـــــــة والنقـــــــد والنقـــــــد الـــــــذا وااللـــــــ المرك

ـــــــــــــدع  ـــــــــــــذ الم اط الحـــــــــــــز والتنف واالنــــــــــــض

مــــــا عــــــزز  ــــــدأ نفــــــذ ثــــــم نــــــاقش  والخــــــالق لم

ط 
ّ

ــش ــة و م ــة والتنظ وحــدة الحــزب الفك

ة وزاد مـــن  اســـ ـــة   والس ممارســـاته الجهاد

مـــــا فتـــــح  ـــــد  أبنـــــاء شـــــعبنا المجا التحامـــــه 

اوســـــــــع االفـــــــــاق لمواصـــــــــلة جهـــــــــاد الحـــــــــزب 

والمقاومــــة عــــ ممارســــة ار صــــيغ حــــرب 

ــة  ة  التطبيــق الــ لنظ ــر الــشعب التح

ـــرب ) وتحقيـــق التقـــدم الدائـــم  ب وا ( ا

ـــــــد عــــــــزة  ا امـــــــام ذلـــــــك ان الرفيـــــــق المجا

م جسد لرفاقه صورة القائـد والرفيـق  ابرا

ب والــصديق والناصــح عــ نقــدە  واالخ الــ

مــــه الموضــــو الخطــــاء رفاقــــه بــــروح  وتق

ـــة  مـــا عـــزز العالقـــات الرفاق ـــة و ـــة عال رفاق

ـــــادة و  ـــــ رفاقـــــه  الق نـــــه و لة ب االصـــــ

ــــــــ مناضــــــــ  ــــــــادر المتقــــــــدم للحــــــــزب و ال

ـة لـدى  دئ ما عزز الروح الم افة و الحزب 

ــر ومقــات  ــدي جبهــة الجهــاد والتح مجا

طلـــــة   اســـــل وقواتنـــــا المـــــسلحة ال ـــــشنا ال ج

ط الـــــ  افـــــة محقـــــق افـــــضل صـــــيغ الـــــ

اط  ط الثـــوري واالنـــض والحيـــوي بـــ الـــض

ــــــــة  مــــــــا جعلهمــــــــا وجهــــــــان لعمل العــــــــسكري 

ــــــــــش  ــــــــــة واحــــــــــدة وحقــــــــــق انــــــــــدماج الج ثور

ـــد  ابنـــاء شـــعبنا المجا والقـــوات المـــسلحة 

اســل وقواتنــا  ــشنا ال وذلــك كــون مقــات ج

 مـــن الـــشعب 
ً
طلـــة جـــزءا فـــاعال المـــسلحة ال

ة الجهـــــــــــــــاد  ـــــــــــــــضته  مـــــــــــــــس ـــــــــــــــل رأس نف

ـــــــــــــر الظـــــــــــــافرة الـــــــــــــ قـــــــــــــدموا فيهـــــــــــــا  والتح

ة وجــــسدوا اروع صــــيغ  ات الــــسخ التــــضح

ة والجهـــــاد والفـــــداء وعـــــ امتـــــداد  التـــــضح

نفار  ر اســـــــــ ـــــــــل عـــــــــ زمـــــــــن المجابهـــــــــة الط

ــــــــة  فاح ــــــــة وطاقــــــــاتهم ال قــــــــدراتهم الجهاد

ب  ـستج مـا  ـدان  داعهم  معارك الم وا

ـــدا   ات الواقـــع الم لمـــستجدات ومتـــغ

ــــــف دروس   ارض المعــــــارك المتــــــصلة وتوظ

مـــا حقـــق  ـــل معركـــة  المعـــارك الالحقـــة 

ـا   مـا نوع اسـل ترا ـشنا ال لدى مقات ج

ــــــــة ضــــــــمنت لهــــــــم تحقيــــــــق  ات القتال الـــــــخ

التقــــــــــــدم المتواصــــــــــــل  حــــــــــــسم المعــــــــــــارك 

ــــــر الظــــــافرة  ة الجهــــــاد والتح لـــــصالح مــــــس

ـر  ـق التح والسائرة قـدما ا امـام عـ ط

الــــــــــــــــشامل والعميــــــــــــــــق للعــــــــــــــــراق وتحقيــــــــــــــــق 

 ا 
ً
اســـــــــــــــتقالله التـــــــــــــــام والنـــــــــــــــاجز وصـــــــــــــــوال

ة البنـــــــاء الثـــــــوري الـــــــشامل  ئناف مـــــــس اســـــــ

سا وحـ  والنهوض الوط والقو واال

ـــة   ـــة التارخ ـــداف امتنـــا الع تحقيـــق ا

ة ا ة واالش  الوحدة والح
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م صـــدر عـــن  ن مـــن شـــهر اذار المنـــ  العـــ

عــــــــث العــــــــر  ــــــر العــــــــراق لحــــــــزب ال ــــــــادة قطــ ق

ــــا  وع الــــوط الــــذي لــــ ترحي ا المــــ االشــــ

ات  ـــــــــــل االوســـــــــــاط والشخـــــــــــص ـــــــن ق واســـــــــــعا مــــ

ت عنــــه مــــن خــــالل مقــــاالت واراء  ــــة عــــ الوطن

عـــــــــ مواقـــــــــع التواصـــــــــل االجتمـــــــــا , مؤكـــــــــدة 

وع من انقاذ العراق مـن حالـة  ذا الم ة  م ا

ل وازمــات  م ( ومــشا الــضعف ومخــاطر التقــس

له .. ) ..  ە ومستق  معقدة تهدد وجودە ومص

وع  سة للم ــع الرئ ان ما جاء  الفقرات االر

ع عنهـا مـن بنـود ، امتـداد لـرؤى  الوط وما تف

ة ، جـــسدت  ـــ مـــن مناســـ عـــث  ا طرحهـــا ال

ــــة  ــــة وقوم ــــاديء وطن حملــــه مــــن م ســــمو مــــا 

ان وما يزال المـع عـن تطلعـات جمـا  وانه 

ــــو  االمــــة ، لــــذا فــــان حــــزب الرســــالة الخالــــدة و

ـــــــارات  ـــــــضع جميـــــــع الت وع  ـــــــذا المـــــــ ح  طـــــــ

ـــــة  ق ــها  العـــــراق و مختلـــــف مـــــشار ـــــة  الوطن

ـة  اقطار الوطن العر امام مسؤوليتها التارخ

حمـــــل المجتمــــع الـــــدو ومنظماتـــــه  مــــا انـــــه   ،

ات مـا قـد  عات تداع وخاصة االمم المتحدة ت

ـــدات اذا  يتعـــرض لـــه شـــعبنا  العـــراق مـــن تهد

ــــــــاالة تجــــــــاە مــــــــا  ت عــــــــ موقــــــــف الالم مــــــــا ا

ـــــات لحقـــــوق  ـــــادة وانتها حـــــصل مـــــن جـــــرائم ا

سان .   اال

وع  مقدمتــــــــــه عــــــــــ ان  لقــــــــــد لخــــــــــص المــــــــــ

ب  ــو الــس االحتــالل االمــ وحلفائــه للعــراق 

ــــــ مــــــن  ــــــذە المعانــــــاة الــــــ امتــــــدت ال ــــــل   

ــــــب  تعمــــــد تغي ــــــث تــــــم و عاما ، ح عــــــة عــــــ ار

ة وما رافقها من  ة واشاعة الطائف م الوطن الق

فـــــــاءات  حـــــــاالت انتقـــــــام وقتـــــــل واســـــــتهداف لل

اع العـــــــدل والمـــــــساواة  د المـــــــالي وضـــــــ ـــــــ و

نـــــا  والقـــــانون وعـــــدم االســـــتقرار االمـــــ حـــــ 

لمـــة  ـــه ال ـــل مـــا تعن ـــش  حالـــة الالدولـــة  نع

ـــة اي  ادة الوطن مـــا لـــم يبـــق للـــس مـــن معـــا .. 

مـــــــــــــع  ظـــــــــــــل االحتـــــــــــــالل االيـــــــــــــرا للعـــــــــــــراق 

منــــــة عــــــ جميــــــع مؤســــــساته مــــــن خــــــالل  واله

ة الفاشـلة  اسـ ـة الس العمل س  رموزە  ما 

ــــــل مــــــن  اف حــــــ عــــــدد غــــــ قل ــــــاع ــــــاز و امت

نــــا ا ان  اطرافهـــا  ورمـــا مـــن المهـــم االشـــارة 

ـــذا  ا و  عـــث العـــر االشـــ ح حـــزب ال طـــ

عث )  اوج قوته  و ( اي ال الذات و الوقت 

مانهـــــــم  وتـــــــصاعد التفـــــــاف الجمـــــــا حولـــــــه وا

ـــان الخـــالص للعـــراق مـــن دونـــه يؤكـــد  المطلـــق 

ــــــــــــقت االو تتمثــــــــــــل بتمــــــــــــسك مناضــــــــــــ  حق

ـــــة  ـــــة والقوم الحـــــزب الرســـــا بثـــــوابتهم الوطن

وع الـــــــــوط ا  ـــــــــدعوتهم مـــــــــن خـــــــــالل المـــــــــ

ە جميــــع االطــــراف  ( عقــــد مؤتمــــر وطــــ تحــــ

ــــــة لالتفــــــاق  ــــــة ودول ــــــضمانات ع ــــــة و العراق

مرحلــــة  ــــدء  ة وال اســـ ــــة الس عـــ تــــغي العمل

د  ـة فـ التجـس قة الثان ة .. ) اما الحق انتقال

ه وعزوفهـــــم  ــــة مناضـــــل الــــ والخـــــالق الخالق

ل  ــــــــــشك ــــــــــدعو ا  ــــــــات الــــــــــسلطة ف ــ عــــــــــن مغ

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  مجلـــــــــــــــس وطـــــــــــــــ وحكومـــــــــــــــة انتقال

تــــــــ ا اي حــــــــزب او  ــــــــة الت ات وطن شخــــــــص

ــــدە الرفيــــق المناضــــل االمــــ  ــــو مــــا ا ــــار .. و ت

ــادة قطــر العــراق عــزة  العــام للحــزب امــ  ق

ة .. واذا   ث ومناســــــ ــــــ مــــــن حــــــد م  ا ابــــــرا

وعه الـــوط قـــد ركـــز عـــ  عـــث  مـــ ـــان ال

ـة  منتـه عـ العمل ( انهاء االحتالل االيـرا و

ـــــذا مـــــن  ة .. ) ، فانـــــه لـــــم ينطلـــــق   اســـــ الس

ـــذا  ه  ـــا منـــه لمـــا ســـ ـــل ادرا عقـــد او تعـــصب 

ــة  ــدات له ا مــن مخــاطر وتهد االحتــالل الــ

ما ان  م ،  ته  الصم العراق واستهداف عرو

ـــــا  ـــــا جما ـــــة صـــــار مطل منـــــة االيران انهـــــاء اله

ــشعاراتها الــ رفعتهــا   ت عنــه الجمــا  عــ

غـــــداد والمحافظـــــات  ة   رات الـــــشعب التظـــــا

ــــد  ل المثــــال ال الحــــ ترد ــــا وعــــ ســــ واخر

ــــــــاع ترابــــــــج   ا د (  ــــــــش ة  ــــــــ مــــــــواطن مــــــــن ال

ة خــــالل ســــفرة و الجهــــة  ــــافوري )  الــــس

ح .  سمعها االيرانيون بوض لة اليران ل  المقا

نــــــــــــا  معــــــــــــرض اســــــــــــتعراض فقــــــــــــرات  لــــــــــــسنا 

عــــــــــا  فقراتــــــــــه جم عــــــــــث  وع الــــــــــوط لل المــــــــــ

ـــــــــه  مواقـــــــــع الحـــــــــزب  مكـــــــــن االطـــــــــالع عل ( و

ــد ان  ومواقــع التواصــل االجتمــا ) غــ اننــا ال

ـــــه مـــــن رؤى ســـــواء مـــــا  نـــــا ان مـــــا جـــــاء ف نؤكـــــد 

ة  الغــــــــــــــاء القــــــــــــــوان التعــــــــــــــسف يتعلــــــــــــــق منهــــــــــــــا 

ـــــــاب  4( االجتثـــــــاث والمـــــــساءلة والعدالـــــــة و ار

ل  ـــشك ـــضهم و واالفـــراج عـــن المعتقـــل وتع

ــــــا ، تــــــأ  ــــــة الدســــــتور وغ لجنــــــة العــــــادة كتا

ـــــــة واســـــــعة كونهـــــــا  ة لمطالـــــــب جما اســـــــتجا

ــــــــة مــــــــصالحة  قــــــــة الجــــــــراء عمل الــــــــضمانة الحق

ــة بنــاء العــراق عــ  دا ــة لتكــون  ق ــة حق وطن

ــــــة الــــــ تعمــــــد  ــــــة والقوم وفــــــق االســــــس الوطن

 المحتل واعوانه تغيبها .. 

 

وعه الــوط فانــه  عــث مــ ح ال طــ اليــوم واذ 

ــــــــــة  ــــــــــة والقوم ــــــــــارات الوطن ــــــــــضع جميــــــــــع الت

اتها النقاذ الـوطن ممـا  ة امام مسؤول واالسالم

ب ) .  ه .. ( ون من  وفتح ق  و ف
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ا  عــث العــر االشــ ــدين والثــوار حـزب ال انـت والدة حــزب المجا  *

ــــة  ــــث نــــاقش عــــدد مــــن الطل ــــة ح والدة خرجــــت مــــن واقــــع االمــــة الع

ــدة  ــة المج الت اقطــار االمــة الع المتواجــدين  جامعــة دمــشق مــش

انــات االمــة واســتمر  ة لهــا  ضــوء ام مومهــا ووضــع الحلــول المناســ و

انعقــاد المؤتمــر  ــذە المناقــشات  ذلـك عــ مــدى ســنوات حــ توجـت 

د الـــــــص  العاصـــــــمة الـــــــسورة  ـــــــ للحـــــــزب  مقـــــــ الرشـــــــ التأس

سان من العام   . 1947دمشق  السابع من ن
 

مــــــوم االمــــــة  ــــــة وضــــــعت  دا عــــــث العمــــــالق  ــــــة ال دا انــــــت  كــــــذا  * و

ــــــــة  دافــــــــة ( الوحــــــــدة والح ــــــــة فوضــــــــع ا ــــــــة وابنائهــــــــا نــــــــصب عي الع

ـــــة واحـــــدة ذات رســـــالة  ة ) ووضـــــع شـــــعارة الـــــشامل أمـــــة ع ا واالشـــــ

د قـوي الي  سة م ان منذ تأس قها ف دأ العمل من اجل تحق خالدة و

طة س انت  ة مهما  ادرة وحدو  فكرة او م
 

ـة مـن المرحلـة  عث قـدمثل مرحلـة انتقـال النهـضة الع * لذلك فأن ال

ــــد  ــــسان عــــر جد ــــة اي الحاجــــة ا بنــــاء ا ــــة ا المرحلــــة الثور العف

ـــة  ـــة للفـــرد او ت مقراط ـــة الد ـــس مجـــرد ال ـــة ول عـــث امـــة ع وا 

ـة  ة  المجتمـع العـر او مجـرد محار ا ة او مجرد تحقيق االشـ قوم

ــــة  ع ــــة الت ة ومحار ــــز االســــتقالل ــــة او مجــــرد تع ال ة واالم الــــصهيون

ـ مـن  لـه وا ذا  و  عاث  ة او نظام اخر الن االن دلوج ة الي ا ش ال

نــة مــن  م المعانــاة الرا تــدخل  صــم م النــضال و ذلــك يتمثــل  صــم

قــة االمــة  قــة وحق ــ فــأ مــن حق ب ا ــق ــسان متجــدد  اجــل خلــق ا

ة  ـــــــة واتخـــــــاذ الخطـــــــوات المناســـــــ مومهـــــــا بواقع التها و ودراســـــــة مـــــــش

ا   لتجاوز
 

اب العـــرا والعـــر  * ونحـــن نحتفـــل بهـــذە الـــذكرى العطـــرة نـــضع الـــش

حـدث   ـة الن ما اته للنهـوض بواقـع العـراق واالمـة الع امام مـسؤول

مــــة وجهــــود وتظــــافر القــــوى  حتــــاج ا  مــــن  ــــا وال ا ولي العــــراق وســــور

ـــــشال االمـــــة مـــــن محنتهـــــا والوقـــــوف  ة الن ـــــة واالســـــالم ـــــة والقوم الوطن

د اب واالستعمار الجد  بوجه االطماع واالر
 

م االم العام  د عزة ابرا از للرفيق القائد المجا ة التقدير واالع تح

ــــل  ــــادة  الحــــزب و ا وق عــــث العــــر االشــــ ــــد حــــزب ال نــــا المجا لح

ة المتواجـــــدين  العـــــراق عـــــ ســـــاحة الـــــوطن العـــــر والمجـــــد  مناضـــــل

ــــة  ــــل شــــهداء العــــراق واالمــــة الع نــــا المناضــــل و والخلــــود لــــشهداء ح

دة  المج

أذن  عث والن قادم   وعاش ال
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ــسان  ة لالحتــالل االمــ االطلــ الــصهيو الفــار للعــراق  التاســع مــن ن عــة عــ ــسان الجــاري الــذكرى الرا  عــامتمــر علينــا  التاســع مــن ن

عـث )  2003 اسـل واصـدرت قـانون ( اجتثـاث ال ـش العـرا ال لـه فاسـتهدفت الدولـة وحلـت الج عـث  العـراق والعـراق  وال استهدفت ثورة ال

ـم االخالق ـسفت منظومـة الق ـة و ة والثقاف افة وحطمت الب الفك ة  ة والتحت ما حطمت الب االقتصاد رة  داف والمقاصد ال ـة ء اال

ـ مارسـون شـ عمل ـت ومـا زال المحتلـون وعمالئهـم االخـساء  سع االقتتال الطائ والعـر المق ة و ة والعرق ات ع منهج المحاصصة الطائف

ـاب موغرا وارت ـة والتـغي الـد ادة الجماع ته ع ممارسات اال مه وتفت داد ونهب اموال الشعب العرا والس ا تقس مجـازر ال القمع واالس

ـاء والوقـود ...  الوقـت الـذي تت ه ـسط خـدمات المـاء وال ة وحرمـانهم مـن ا ـش حـق ابنـاء الـشعب العـرا وتتفـاقم معانـاتهم المع  فتـقالمروعة 

ة  عة ع لغت ذروتها القصوى  الذكرى الرا ه جيوب اموال الشعب من العمالء واللصوص مما زاد من وتائر السخط الشع ال تعاظمت و ف

ـــان وورثيهـــم االحتـــالل االيـــرا وعمالئـــه االذالء وحـــ الـــدحر الن لهـــب ثـــورة الـــشعب المتأججـــة بوجـــه المحتـــل االم مـــا  ـــض  غ  هـــا لالحتـــالل ال

د  والحاسم لالحتالل والمحتل وتحقيق الظفر الحاسم والن اال
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عـث  عون لمولـد حـزب ال سان الجاري الـذكرى الـس تمر علينا  السابع من ن

ــــسان عــــام  ــــة الخالــــدة  الــــسابع مــــن ن ا حــــزب الرســــالة الع العــــر االشــــ

ـــــة منـــــذ مقـــــاالت الرفيـــــق القائـــــد المؤســـــس احمـــــد  1947 عـــــد انطالقتـــــه الفك

طولة ) عام  ل عفلق رحمه  حول ( عهد ال ش ـاة عـام  1935م وثـروة الح

ل  1943وذكـــرى الرســـول العـــر عـــام  1936 معركـــة المـــص الواحـــد و ســـ

ث وال وضعت اللبنات االساس للفكر العر الثوري فكر  ا ال عث وغ ال

عث  سا ولقد واصل ال ا واال مقرا واالش عث الوط والقو والد ال

لـــــه مقـــــدما فواصـــــل  ع عامـــــا وعـــــ امتـــــداد الـــــوطن العـــــر  نـــــضاله منـــــذ ســـــ

رات  1941الــشهداء تلــو الــشهداء شــهداء نــ العــراق  العــام  وشــهداء مظــا

 1959وشـــهداء مقاومـــة المـــد الـــشعو عـــام  1956و 1952و 1948االعـــوام 

ن عام  اب الب ـة اواخـر عـام  1961وشهداء ا اب الطل  1962وشـهداء ا

اط  العـــــارق عـــــام  1963واوائـــــل عـــــام   1963وشـــــهداء ثـــــورة الثـــــامن مـــــن شـــــ

ن الثــــا الـــــسوداء  العــــام ذاتـــــه  ـــــ وشــــهداء مقاومـــــة ردة الثــــامن عـــــ مــــن 

والعـــدوان الثـــالثي  1980وشـــهداء مقاومـــة العـــدوانات الغاشـــمة االيـــرا عـــام 

 2003والعــــــــدوان االمــــــــ االطلــــــــ الــــــــصهيو الفــــــــار عــــــــام  1991عــــــــام 

ــ مــن  هم ا لــغ عــدد عــث والمقاومــة الــذين   160والــشهداء االبــرار شــهداء ال

عـــــــث والمقاومـــــــة مجابهتهـــــــم  ـــــــدو ال واصـــــــل اليـــــــوم مجا ـــــــع و د  ألـــــــف شـــــــه

حـــــدو ركبهـــــم الرفيـــــق  ـــــان لالحتـــــالل االيـــــرا  ـــــات المحتـــــل االم الحازمـــــة ل

ــــــم  ا و عـــــث العـــــر االشـــــ م االمـــــ العــــــام لحـــــزب ال ـــــد عـــــزة ابـــــرا المجا

عــث  الــسابع مــن  ــة لمولــد ال فاح غــة والــدالالت ال ل ــستلهمون المعــا ال

سان عام  ـة المتواصـلة قـدما ا امـام وحـ تحقيـق  1947ن ته الجهاد ومس

ة .  ا ة واالش ة  الوحدة والح داف امتنا التارخ  ا
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ـة  الموصــل  ي ى عـن وقــائع المجـازر الر ـارر تـ االخ

مـــــــــة الـــــــــ راح  ـــــــــا المجـــــــــزرة االل ـــــــــس آخر ـــــــــا ول واخ

ــ مــن  ــ مــن  500ضــحيتها ا د وا ــــــح  1000شــه ج

لـــــة  لقـــــصف قـــــوى التحـــــالف وطـــــائرات الحكومـــــة العم

مــــــــــن مــــــــــن  لــــــــــدور المــــــــــواطن االمنــــــــــ  الجانــــــــــب اال

ح مئــــــــــات االلــــــــــوف مــــــــــن  مــــــــــا نــــــــــ اء ف الموصــــــــــل الحــــــــــد

ة وال جفــن يــرف  المــواطن عــ مــدى االشــهر الماضــ

ار وعمالئهم االخساء ..   لتحالف اال

 

ــــدرا  ب  ــــاء لــــم ولــــن تــــذ ــــد ان دمــــاء النــــواطن االب ب

ـست بنجيـع الـدم  رامة  ة وال كذا  شجرة الح و

ـــــــب الـــــــذي قـــــــدموا  الطهـــــــور البنـــــــاء شـــــــعبنا الـــــــصابر الط

ات عـــــــــ مذبـــــــــح  ة تلـــــــــو التـــــــــضح ات الـــــــــسخ التـــــــــضح

ـل  ـض  غ رامة مذبح مقاومـة االحتـالل ال ة وال الح

اته ..  اله والوانه وحي  اش

 

ة شــــعب  ــــسم كــــذا اســــتحق الــــشعب العــــرا اال  و

ــــخ وســــ  ثر الخالــــدة عــــ مــــر التــــار ات والمــــ الــــضح

ـــل محـــاوالت  ا عـــ  ـــزا مـــصانا عـــص العـــراق واحـــدا ع

اد واالحتـــالل واالغتـــصاب مقـــدما  االســـتعمار واالســـتع

تـــــــه وكرامتـــــــه واســـــــتقالله  قوافـــــــل الـــــــشهداء فـــــــداءا لح

ة جمعاء.  سان  وتقدمه ونهوضه القو ولخدمة اال
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قـوم بهـا ابنـه    -  1   ا والـ ـ ـا وس طان ـا و  ام ة   البنوك الخارج داعها  بها وا قته الموال شعبنا وته   ل المال يواصل العم

 ....   االعر  وما ادراك ما سا  االعر ثمار سا ذ االس  من جه ا ه الم التوج  فائز و ه المس  رحاب وق  احمد وصهرە ا

 

 لبنـاء   -  2 دە المـال ـل مـن سـ توك ا و ثمار ا اسـ ا مـدع ـسما    مـساحات شاسـعة مـن ارض العـراق  ـد عـ ـذا وضـع ال    االعـر سا

 نفــس  ــب وعــ  ذات مجــرى الته  تــصب  ــة الــ ــل وقــد رصــدت لهــا االمــوال الخراف  بهــا اال القل ــة لــم يبــ أرقــام خراف ة  الــدور الــسكن

ـــــذ  ـــــا مـــــع حـــــصة وافـــــرة لجه ة وغ ـــــ ة والس ـــــس ـــــة والفر طان  المـــــصارف ال  وافـــــراد عائالتـــــه  االشـــــخاص لـــــصالح حـــــساب المـــــال

 خارج العراق.  بها ا  وته د نهب االموال لصالح المال  صع  ع أتعاب واستحقاقات لجهدە المتم    االعر ثمار سا  االس

 

 والعقـارات العائـدة   -  3  االرا الء عـ  االسـ ض وذلـك عـ  المـع أن القتل مص  العراق و ارا تواصل الجهات المتنفذة المتاجرة 

عـــد افتـــضاح  ـــة  ـــذە العقـــارات وقـــد اوقفـــت وزارة المال   القتـــل لمـــال ـــد  اســـة التهد ـــد عليهـــا واســـتخدام س للدولـــة مـــن خـــالل وضـــع ال

ات وقــد اســتولت جهــات   الففاســدين مــن اصــحاب الــ اســ  احــد الس ــة عائــدة للــدول ا  زراع ــل ارا اســة النهــب اجــراءات تح س

لغـــت مـــساحتها     مـــساحات مـــن االرا ة نافـــذة عـــ اســـ اق نفـــسه واجهـــت  1258س  الـــس  محافظـــة صـــالح الـــدين فقـــط و دونمـــا 

   مواقـــــع التواصـــــل االجتمـــــا م عـــــ ـــــ ب  ـــــس ـــــة  ـــــل جهـــــات حكوم ـــــدات مـــــن ق ف تهد  النجـــــف اال مجموعـــــة مـــــن االشـــــخاص 

ـــاوي  وفـــة حمـــزة العل ـــل قائمقـــام ال ة مـــن ق  شـــكن  ارا لهـــا ا  تـــم تح وفـــة والـــ  قـــضاء ال ـــة   الزراع ـــساؤالت عـــن قطـــع االرا ل

 الرافضة لهذا االمر.  ل خالف القوان  ش

 

فرضـــــها   -  4   ــــة الــــ ات المجاز ـــــسع ــــادات وكــــذلك ال  الع   ــــة للفحـــــص الــــط ات المجاز ــــسع ان ال كتــــوون بنـــــ مــــا زاَل المواطنــــون 

ــــال رحمــــة وال اي شــــعور فلقــــد ماتــــت ضــــمائر  ة  ة القاســــ  لظــــروفهم المعاشــــ مــــا زاد مــــن معانــــاة المــــواطن  اســــعار الــــدواء  ادلة عــــ الــــص

م العادل.  الحقهم لينالوا جزاء  س  الشعب ال ن ضم ن ول  المب

 

5  -    والمعلمـات والمـوظف  رواتـب المعلـم ـد مـن االسـتقطاعات عـ  مـن خـالل فـرض الم از المـواطن ـل ابـ تواصل الحكومة العم

 الوقـت الـذي  أن االسـتقطاعات مـن رواتبهـم قـد تـضاعفت ثـالث مـرات  مهم الراتب لهذا الشهر  سل ؤالء عند    سطاء ولقد فو ال

هـم  مـلء افوا ـؤالء النـواب الفاسـدون  قـول  ـل نائـب و مليـون ونـصف المليـون دينـار ل  مجلـس النـواب  ـس زادت رواتب اعـضاء مـا 

 وال تذر .   ال ت ه العارمة ال سوا استحقاق الشعب وسورة غض ذا من صلب استحقاقاتهم و ان  نة   الن

 

ب .   وان غذدا لناظرە ق
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ـ للدولـة االرض والـشعب   عرفـون المـع الحق عـون وال  م ال  الدولة و سميته  حلو لهم  ما  ملء اشداقهم  يتحدث العمالء االذالء 

رامة الحقة ...  ف ا دولة ال ما  ة  ة والقضائ ذ ة والتنف ع  والشلطات ال

 

قهم مــر الهــوان  ق امــوالهم وتــذ ــ ــسوم ابنــاء شــعبنا اال ســوء العــذاب وتقمــع ابنــاءە و ــة جــائرة  اغ لــة  عرفونهــا ســلطة عم فالدولــة الــ 

ب ومـا ادراك مـا دولـة  م الـ ـا أُم عمـرو ومـا حـديثهم عـن الدولـة اال الـو ث خرافـة  ـؤالء االراذل عـن ( الدولـة ) حـد ث  صبح حد ذلك  و

عــــرف  الحــــة و قتهــــم ال عــــرف حق مــــوا ابنــــاء الــــشعب اال الــــذي  عون ان يو ــــستط  وال 
ً
مــــوا بهــــا انفــــسهم اوال ــــدون ان يو م الــــ ي الــــو

ـــــة ودولـــــة التحـــــرر  ق ـــــم دولـــــة الـــــشعب الحق ق م و ـــــا عـــــد العـــــدة لمواصـــــلة االنقـــــضاض عليهـــــم واو حـــــق الـــــشعب و جـــــرائمهم المنكـــــرة 

ة .  ة والقوم رامة والعزة الوطن ادة وال  واالستقالل والس

íémønÖ]ì‚uçÖ]Ñ^néÚ…æ‚’Ö°ŠÛ¤]æíÃe]†Ö]ï†Ò„Ö]»
êu^Ú†Ö]Üé×‰
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ا ومـ  ـة ببـ العـراق وسـور عـة والخمـسون لـصدور ميثـاق الوحـدة الثالث ـسان الجـاري الـذكرى الرا تمر علينا  السابع ع مـن شـهر ن

اط عــام  1963عــام  عــث  االمــن مــن شــ ثــاق ثــور ال ــدأت جــوالت  1963عــد ان ا و  العــراق والثــامن مــن اذار مــن العــام ذاتــه  ســور

ـــسان عـــام  من ن ا ومـــ  الـــسابع عـــ ـــة بـــ العـــراق وســـور أصـــدار ميثـــاق الوحـــدة الثالث احثـــات بـــ االقطـــار الثالثـــة والـــ توجـــت  الم

ــة ا  1963 ــة الــشاملة لــ تعــود االمــة الع ــام الوحــدة الع ــا امــل الوحــدة بــ المــالي مــن ابنــاء شــعبنا العــر المتطلــع لق والــذي اح

ة ع مر العصور .  ة حالة النهوض والعطاء الحضاري والذي مثل السمة الخالدة لالمة الع  حالتها الس

 

ــة ا اضــعاف االمــة  رة الرام وعة وتقــ عــ مخططــاتهم الــ ب الوحــدة مــصالحهم غــ المــ مر القــوى الــسوداء الــذين تــ ــد ان تــ ب

عـة والخمـس  ا و الـذكرى الرا ـة بـ العـراق ومـ وسـور ذ الفع لميثـاق الوحـدة الثالث له حال دون التنف ها وان ذلك  ة وانها  الع

ج  ت ــذل والعطــاء والــ ســ ة ال ة جهــادە مــس ا االمــل  مواصــلة مــس حــدو ــة ال تــزال  ــد فــأن الجمــا الع ــذا الميثــاق العت لــصدور 

ط االطل وح الخليج العر والذي ستظل  ة من المح ة الشاملة الهدف االس للجما الع ام الوحدة الع ق عاجال ام آجال 

ة لمواصـــلة  ا ـــة واالشـــ ن بتحقيـــق الح ـــة الـــشاملة المـــق ـــدف الوحـــدة الع ات حـــ يتحقـــق  ة تلـــو التـــضح ات الـــسخ ـــذل التـــضح ت

ة الشامخ.  سان ح الحضارة اال ة العالء  ة االمة الع  مس
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ـه مـن عمـ لغـه مـا عل ـادي ا واشـنطن لت ـدر الع س وزراء المنطقة الخضــراء ح دة رئ ة الجد ك ل استدعت االدارة االم القل س  ل عد وقت ل

ـا ...  ـارة ام انـه لـ دعـوى ل ـس دعـوة اال ان حكومتـه  قالـت  ـو اسـتدعاء ول ـذا  ـان  ة القادمة ... وع علم الشعب  ه  الف ذلـك و قوم 

 جعل من نفسه مرة اخرى اضحوكة للشعب وللراي العام من دون خجل او وجل . 

 

ì…†ÓÚì‚è‚qíéu†ŠÚ»†ã¿è…‚’Ö]ï‚jÏÚ
قـــت  ـــات القادمـــة اذا  ـــشارك  االنتخا انـــه لـــم  علـــن  ا مقتـــدى الـــصدر مجـــددا عـــ الـــساحة لـــ  ة ظهـــر الزعطـــوط الـــس عـــد انقطـــاع دام فـــ

اســـي  ـــس الس ة ول بها تلـــك المفوضـــ ـــه ســـ الو ه و لة العـــراق ومـــصائ ـــان مـــش ـــات  وضـــعها الحـــا ... و ـــة لالنتخا ة المـــستقلة الحال المفوضـــ

ا وايران ع رقاب العراقي .  تهم ام ن الذين نص  الفاشل من كتلته واالخ

 

Dh^â…÷]Øi^Ïèå‚uæäÞ]EÙçÏèë^fÃÖ]…‚éuæÑ]†ÃÖ]»ÝçéÖ]Øi^Ïi^ÃÖ]Ùæçéqg×Æ]
ــة  ــة وج ــه قــوات ب ــا لد ــذا التحــالف الــذي تقــودە ام ــة داعــش و نــاك تحــالف دو موجــود  العــراق لمحار ــان  علــم  ان القــا والــدا 

اب  العراق دون مشاركة  حارب االر انه وحدە  ح  خجل  ادي ودون ان  در الع ل ح ة اال ان العم الساحة العراق ة تعمل  ارات من واستخ

ـ لـد ما م  ال ـدلل عـ ان الحـا ـذا  قة  .... و ب من الحق حات ال التق ذە الت ون عن جدوى  ستف المراقب  م احد مما حدا 

صد .  ار وال كذبون مع سبق اال  اال مجموعة من اللصوص والخونة 

Üâ^ãqáç×‘]çèáçËÏn¹]æh^jÓÖ]
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ح الـو  ـة الظـافرة  سـ ة ابنـاء شـعبنا الجهاد مـس تاب والمثقفون والفنانون ضم الشعب واالمة ال التحموا  اء وال  الصحفيون واالد

م وقصـــصهم  مقـــاالتهم وقـــصائد ـــم  ـــشدون ازر ـــدي ابنـــاء شـــعبنا ومقـــاتليهم االشـــداء  ـــا ا جنـــب مـــع مجا رامـــة جن و خنـــادق العـــز وال

د الفكــري والثقــا واالعــال حــ صـــار  ــل الــصعد ومنهــا الــصع ــاذل المــض عـــ  ــــخ شــعبنا ال ــل المعــارك الفاصــلة  تــار ــاتهم عــ  وروا

تـــاب والـــصحفي والمثقـــف عـــ معـــارك شـــعبنا لمقاومـــة االســـتعمار  ـــة واحـــدة ولمعـــت اســـماء الـــشهداء االبـــرار مـــن ال ـــة فو القلـــم والبندق

ديـــــن   ينــــ دروب المجا
ً
اســــا مــــشعاال ــــة ن ــــة واالعالم ـــــة والثقاف ماتهم الفك اد واالحتــــالل واالســــتقالل و التخلــــف وظلــــت مــــسا واالســــتع

ائنــــا وكتابنــــا الــــدور االســــاس  رســــم لوحــــة الــــشعب  ــــان لنهــــر العطــــاء الثقــــا لمثقفينــــا واد حــــدد لهــــم مــــستلزمات كفــــاحهم الملحــــ وقــــد  و

تـاب والـصحفي والمثقـف  ج مـداد ال ــــخ ولقـد امـ ة عـ مـر التـار ات ابنـاء شـعبنا الـسخ ة من تضح حور الدماء الزك المض ا جانب 

ـز الـروح ا ا لتع دة المعركة حافزا كب ذل والفداء الناصعة لشعبنا العرا اال وصارت قص طال راسم لوحة ال ـة لقتدماء المقاتل اال ال

ـــز  ـــر واالســـتقالل وتع ى  التح ـــدافها الـــ ـــر الظـــافرة الـــ تمـــ قـــدما نحـــو تحقيـــق ا مـــا تـــؤجج ســـع ثـــور التح طـــال  ـــدين اال للمجا

ة جمعاء.  ه خ ال سا لما ف ة والنهوض القو والتقدم اال  الوحدة الوطن
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ـات الـ  ـذە العمل قـوات مـشاركة   طرة داعـش  ـصها مـن سـ نـوى لتخل ة محافظـة ن ـات العـسك منذ ان انطلقت العمل

ــاب اضــافة ا قــوات مــن  افحــة االر ــة وم ــش العــرا  ) الحــا والشـــرطة االتحاد ــ ( الج ـ ــس  عــة لمــا  تتــالف مــن قــوات تا

ـــر  نـــاك لغـــرض ( تح ـــت ا  ـــا وحلفائهـــا و تلـــك القـــوات ذ ـــادة العـــدون والشــــر ام لهـــا تعمـــل تحـــت ق الحـــشد الطـــائ و

ائلــــة  ة  ان كثافــــة ســــ قة  ــــرا ضــــد مدينــــة ذات شــــوارع وازقــــة ضــــ ــــة جــــوا و ــــل انــــواع االســــلحة الفتا المحافظــــة ) مــــستخدمة 

ة   ج ات ـــدة والراجمــــات والطـــائرات االســــ ع ــــخ ال ــــستخدم الـــصوار انهـــا  دناە  ـــن الـــذي شــــا ـــسمح اال  قتـــال شــــوارع ل ال

ـــذا االســــتخدام  ــــان  ـــدا  علمـــون ج ئـــون  ازقتهــــا ... و خت ــــم داعـــش  نـــاك افــــراد مـــن تنظ حجـــة ان  ـــة تـــدم المدينــــة  عمل

ــالخروج مــن  ــسمح لهــم  وا  بيــوتهم ولــم  ة جــدا مــن المــدني الــذين حــو ــف ســيؤدي ا ســقوط اعــداد كبــ المفــرط العن

ة وحــصل فعــال  ــسان ــذا القــصف ان حــصل ســيؤدي ا كــوارث ا ــان  ــضا  عرفــون ا ــم  ــة  و ــل داعــش او القــوات الحكوم ق

ـا  ـدة منطقـة ك مـة الـ نفـذت   الموصـل الجد ـذە الج املة تظم عوائل عـزل .. و ة  عندما قصفوا مجمعات سكن

ـــ مـــن  مـــة ونتائجهـــا جعلـــت قـــوات  500ســـقط فيهـــا ا ـــذە الج ـــان قـــساوة  الحـــظ  خ وممـــا  ـــساء وشـــي دا مـــن اطفـــال و شـــه

ارة عـــن تواجـــد  لـــة عـــ اســـاس انهـــا  مـــن قـــدمت لهـــم معلومـــات اســـتخ الالئمـــة عـــ قـــوات الحكومـــة العم التحـــالف تـــر 

ساء ...  ا واحدا وانما قتلوا االطفال وال قتلوا داعش جة انهم لم   دواعش فيها وظهرت الن

 

التعامـل مـع المعـارك  ــهـة  ـة ن ـصورة مهن ر لـم تعمـل  ـالتح ت زورا  ـة الـ سـم ش ا ان من شارك  تلك العمل نا  اننا 

ـان تلـك  ـدين  غض النظر عن موقفنا من داعش وجرائمها  الموصـل اال اننـا متا دة ومعلومة .. و  اب عد الحاسمة الس

ـ مـن  لة اذا مـا علمنـا ان ا ـة االصـ ـذە المدينـة الع دوا االنتقـام والثـأر مـن  ة  فها القوات الحكوم % مـن 65الجرائم تق

ـم مـن العـراقي االصـالء  ـم وغ ـانهم  ـضا  عرفـون ا ـذە المحافظـة و م مـن  ل االحتالل   ش العرا الوط ق قوات الج

ة .  ة الثان  جرعوا السم الزعاف لدجالهم المقبور الخمي  معركة القادس

 

نكرتها مثلمــا  ــر قــد ادانتهــا واســ خة االز ــة او مــش ــت لــم نالحــظ مؤســسات الجامعــة الع ــشعة الــ ارتك مــة ال ــذە الج ان 

ـان التـاث لدولـة الغـزو  ـدلل  ـذا  س مقـصودة و ة د عمل مة  لندن راح ضحيتها ثالثة اشخاص  ت ج فعلت عندما ارتك

ة   ا العدوان ون مشاعر ث عون ان يتقاطعوا معها و ستط ذلك ال ا ع تلك المؤسسات مازال قائما و  والعدوان ام

 

حــق  ــذە الجــرائم الــ ترتكــب  م مثــل  ــسان وال تحــرك مــشاعر ون عــ حقــوق اال ــا ة و ــسان ــدعون اال ــت ضــمائر مــن  ت

عثون .  احرف من خزي وعار تالحقهم ا يوم ي كتب ذلك  ــــخ س  اخوان لهم  االرض واللغة والدين ... وان التار
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ة المستقاة من مع الفكـر الـوط  اس ة والس م الفك عض المصطلحات والمفا فات ب ة ال تعرض تع ذە الزاو م  تواصل الثورة تقد

ة  اس جيته الس ات عث واس دة ال ة من فكر الحزب وعق نما  ق ا و ا نص عث فا  ورة تع ال سا وال ال تمثل  اقفـه ومو والقو واإل

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  عن موقف الحزب ورؤ
ً
قا وشامال ا دق ع تعب عضها  ل أن  قاتها ،   وتطب

ـل ـض لالحتـالل  ـدين وعمـوم الـوطن العـراقي والمناضـل العـرب المنا ـعث والمجا ة ا إغناء ثقافـة المناضـل ال ذە الزاو  وتهدف 

مارســه المحتلــون  ا والثقــا واإلعــال الــذي  ه الفكــري والــس ــش ــد الــصابر ولتكــن لهــم خــ مــع  ظــل ال وعمــوم أبنــاء شــعبنا المجا

دتنـا  ـة ضـد العـراق واالمـة . ذلـك أن فكرنـا وعق ـذ مخططـاتهم التدم ـؤالء عـ تنف ـساعد  مـا  ل  ف والتضل شع صور ال وعمالئهم  ا

ــدافها ا غ أ لــ ة ل ة والــخ لهمهمــا العــزم عــ أن تكــون  المــسارات الــصائ قهمــا و مــا ينــ ط ة و اســ اســا لممارســاتنا الس مــا ن ــة لوطالــ  ن

ـشع صـيغ  ـة ا ا ة شـعبنا الظـافرة الـ يتعـرض فيهـا مفهـوم الحـزب والممارسـات الح ة من مـس ذە المرحلة الجهاد ة و  ة الخ والقوم

ذا العدد مفهوم ( الرسالة الخالدة  ) ..  تناول   ئة وس ة المه اس ة الس د العمل ه  ظل االحتالل وممارسات عمالئه ع صع ش  ال
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انــ ة ) نهــضت بهــا منــذ ان  ــسان ــان لهــذە االمــة ( رســالة  ا ا   عــث  العــر االشــ ــؤمن حــزب ال دعــة  و ــة  م قــة ح ــة امــة  ع ت  االمــة الع

عـــث  ( نـــزوع فهمهـــا  ال مـــا   مـــة   تطـــور المجتمـــع  وتقدمـــه الحـــضاري  والرســـالة  ــــخ  واســـهاماتها العظ ـــا  المـــشهود  التـــار ـــان  لهـــا دور   ف

صف  الرفيق القائد المؤسس ا ذا االستعداد  و وع  و ذا  ال ة مثل  دافا معينة محدودة )  ولألمة  الع  حمـد واستعداد  ا من كونها  ا

اتهـ ـل ح ـة   ـذە التج ة تقـوم  بهـا  امـة وتـضع    ـة  ونفـس ـة اخالق ـة ، تج ـة ح أنهـا  ( تج ذە الرسـالةة   ل عفلق   رحمه   ش   ا )م

لغـــون   ل  عنـــدما ي ـــستطيع  العـــرب   المـــستق ـــم  معينـــة   ـــست  حـــضارة وق ـــست  الخالـــدة   ل ـــة الخالـــدة   ل قـــول (  الرســـالة الع و

ل وانمــــا  االن  طــــور  ــــست للمــــستق ــــة الن رســــالة  العــــرب الخالــــدة  ل ــــاة  وعــــن الج عــــد عــــن  الح ــــل ال ــــدة  ع المــــستوى فنظــــرة كهــــذە 

ة ) ال اســــتعالء  فيهــــا و  ــــسان ــــادئ  ا ــــذە الرســــالة  تقــــوم عــــ ( م ــــ )  و ا بــــ ال و ــــ ــــا  و حققو ــــدع  ان  م الم  ال التحقيــــق الــــرا  الــــسل

غة  ديـن او  اة  وتفصح عـن نفـسها   صـ امل مع الح ل   تتجدد وتت نفذ   دفقة واحدة  او دفقات  س ا  انها ال  ماش  وعلة خلود ان

ـــــست  نـــــا   و ل مـــــا ا ادئـــــة منـــــذ االن   ـــــل      
ً
وعا مـــــؤجال ـــــست مـــــ ـــــة  الخالـــــدة  ل ـــــدة والرســـــالة الع ـــــة  جد ـــــم اخالق حـــــضارة   او ق

ـأن تكـون  نهـضتهم  ـذا القبـول   ئـة  و ـدة ج م  معالجة جد م  وحا ال من  العرب  ع معالجة  مص ذا  االق ل وانما    للمستق

ــذە الجــرأة    ــهم   ــة عيــ احة   رؤ ــذە الــ ــاتهم  ومجتمعهــم    تــاب ح االفــات والمفاســد  الــ  ت ــذا التحــسس  جــة التعــب وااللــم   ن

ـــة .. وعـــ ذلـــك فـــان الرســـالة  ـــة غـــ معتمـــدين عـــ قـــوى اجن م الذات قـــوا م الرجـــول  عـــ ان نقـــذوا انفـــسهم  ـــذا التـــصم ـــه  و اف  االعـــ

عــث   ــدا  االفــق او خــارج نطــاق الــزمن أنــه ي ع ئا  ــس شــ وراتــه  والخلــود ل ة  ــة ندائــه والســتجا ــذا الحــا  وتلب  الخالــدة   فهــم  

عــث والمقاومــة  يرفعــون  ــدو ال ــم مجا ــا  ــاخالص فــأنهم ســيؤدوون رســالتهم الخالــدة و ــصدق وعاشــوە  اعمــاق الحــا فــأذا فهمــه العــرب 

ــاط  ارض العــراق  بــروح رســالتها  الخالــدة المتجــددة وحــ يتحقــق   م الملحــ عــ ارض الجهــاد وال جهــاد ــة الخالــدة  ــة  الرســالة الع را

د ..  عاث العر الجد  االن
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د  ا ابناء شعبنا المجا

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

شـ  ا ـة االول الـذي انـعـقـد  ـ ـة مـنـذ مـؤتـمـر الـقـمـة الـعـ ـ ة راسخـة عـن مـؤتـمـرات الـقـمـة الـعـ ة قناعات سلب ـ عـام اص لقد تكرست لدى ابناء امتنا الع  م

انت نتائجها وقر  1946  دائما ما  العام لهذە القمة وال وتوكو ت وذلك للطابع ال حر الم  ال  المنعقد  ة الحا  مؤتمر القمة الع  ورق . ار ا ا ع  اتها ح

ـث االحـتـالل اال   االطـالق حـ ـة عـ ـ  تـمـر بـهـا االمـة الـعـ  اصـعـب الـظـروف الـ ـت  حر الم  ال  الذي ينعقد   الحا  لـلـعـراق ورـث يـراان مؤتمر القمة العر

ـل اسـتـهـداف االمـن ا   من واستهداف اقطار الخـلـيـج الـعـر ا ولبنان وال  سور    الفار  التوس ث التمدد االيرا  وح  بـرمـتـه .. لـقـو االحتالل االم  الـعـر

ـه االمـة  تـجـا ـمـة الـ ـات الـجـسـ  مستوى التحد  االرتقاء ا ت مدعو ا حر الم  ال  المنعقد   ماتقدم فان مؤتمر القمة العر ناًء ع ـة ومـايـتـعـرض لـه الـ و ـ عـ

ـكـون لـلـقـمـة مـوقـفـهـا الـواضـح و   وان   ومخلفات االحتالل االم  االحتالل االيرا ــــخ ا  مر التار ض ع ة النا ازم ازاء مـايـتـعـرض لـه الـحـالعراق قلب االمة الع

ـب ضـ  ذ ـة الـ ـا مـجـزرة الـمـوصـل الـدامـ ـس اخـر ـا ولـ  واخ موغرا  الد ة والتغ ادة الجماع ات اال  العراق من عمل    مـن حـيـتـابناء شعبنا اال ـ  500هـا ا

الغة السوء مما  سة  ا ة  سان  اوضاع ا مات و  المخ    نازح م وتحولهم ا اء من دور  االب  المواطن  وتهج د ومئات الجر  شه  ان تتخذ القـمـة قت

 مـوقـف مسـانـد لـجـهـاد   ا  الـرسـ ـ حـاجـز الصـمـت الـعـر ة وان تـكـ ي ت موقفا حازما ازاء مجزرة الموصل الر حر الم  ال ة المنعقدة   الشـالع عـب الـعـرا

   الـفـار  مستلزمات المجابهة الحازمة للتمـدد والـتـوسـع االيـرا  وان ت  وترات االحتالل االم  مقاومته لالحتالل االيرا    حسـاب الـعـراق واالمـة عـ اال

ة .   الع

 

افح  ا ابناء شعبنا الصابر الم

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

ة جمعاء سان  ا ابناء اال

ـحـر   الـ ـة الـمـنـعـقـدة  ـ م تدعو الـقـمـة الـعـ د عزة ابرا  وامينها العام الرفيق المجا ا  االش عث العر ادة قطر العراق لحزب ال ـت االنـتـفـاض بـوجـه الـ ان ق مـ

افة ل ة  ة والثقاف ة والعسك اس ة والس ة واالجتماع ة االقتصاد انات وقدرات االمة الع نفار طاقات وام  المزري واس ـات مجـاالواقع العر بـهـة وقـهـر الـتـحـد

 مـع ايـرا  الـمـتـوا  والتدخل العسكري لـلـتـحـالـف الـدو  التوس ة حازمة بوجه التمدد االيرا  وقفة جهاد  تواجهها االمة ع ة ال ب  الـعـراق ن و ال الـحـكـومـة 

ـطـر  ة ان تتخذ موقفا حـازمـا  د للقمة الع نا ال د و  المجا د من ابناء شعبنا العرا ادة الم ة وا ي  مجزرة الموصل الر ـة د مـما ادى ا  الـحـكـومـة الـعـراقـ مـثـ

 ذبـح ابـنـاء شـعـبـنـا السـوري و مـجـ شـار االسـد   يـرتـكـبـهـا   مـجـابـهـة الـمـجـازر الـ ة موقفها الواضح  كون للقمة الع د ان   ابـهـمن المؤتمر وال ة الـتـمـدد االيـرا

ـكـون لـلـقـمـة   ان   الـمـطـاف االخـ ـد  ة وال  وحدته الوطن  وترص م ة رادعه تعزز صمود الشعب ال من بوقفة كفاح  ال    الـعـالساند للحوثي ـا  ـة دور ـ

 المجابهة الحازمة وال  و  ومخلفات االحتالل االم  مجابهة االحتالل االيرا ك   المش ز العمل العر  لتع ـمـا فعابناء االساس المت  و ان الصهيو لة لل

ة جمعاء .  سان ة واال  لخدمة االمة الع ة النضال العر  عزز مس

عث والعراق واالمة.   المجد لشهداء ال

 ولرسالة امتنا المجد والخلود. 

 

ادة قطر العراق  ق

ن من اذار  ة ٢٠١٧ الثامن والع الد  م
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 :  أ ما    ا  االش عث العر ادة قطر العراق لـحزب ال أسم ق    الناطق الرس  االم  ح الرفيق ابو ع

 والـتـدخـ  وتـرـات االحـتـالل االمـ ر العراق من االحتالل االيرا  لتح م الملح  جهاد ه ابناء شعبنا العرا ـة ومـن  الت الوقت الذي يواصل ف ـ االجـنـ

ة تــمــثــلــت ــه نــتــائــج خــطــ ــت عــلــ  واســع الــنــطــاق تــرتــ رات لــتــدخــل دو ــمــا خــلــق الــمــ  وجــرائــمــه الــمــنــكــرة  ــا ــم داعــش االر ــاب والــتــطــرف وتــنــظــ    قـوى االر

ــيــ ــا الــمــجــزرة الــر ــس آخــر ــا ولــ ــنــوى و أخــ  ونــ ــا ــار ود ــغــداد وصــالح الــديــن واالنــ  حــزام  ــاء مــن ابــنــاء شــعــبــنــا  ــحــق االبــ ــاب الــمــجــازر   طــالــت ــة ارتــ الــ

  ـ ـه والـذي راح ضـحـيـتـه أ ـئـون فـ ـخـتـ ـجـة قصـف الـمـلـجـأ الـذي  ـ ـاء نـ من من مدينة الموصل الحـد  الجانب اال اء من ابناء شعبنا الصابر   230ن  مـاالب

 مــن  ــ ة ا خ والــذيــن الزالــت جــثــثــهــم تــحــت االنــقــاض ومــحــا ــســاء والشــيــ ــد مــعــظــمــهــم مــن االطــفــال والــ ع  400شــهــ ــعــانــون مــن الــرعــب والــجــ ســمــة  ألــف 

 المجهول .   والمص

 

 :  ا  االش عث العر ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  واضاَف الرفيق الناطق 

ـل قـوات الـتـحـالـف الـ حق ابناء شـعـبـنـا سـواء مـن قـ ت وترتكب   ارتك ا من الجرائم النكراء ال شعة وغ مة ال ذە الج شدة   أننا اذ ندين   والـقـوات دو

ـة إلنـقـاذ اال  ـات الـعـسـكـ قـاف الـعـمـلـ  ا  تدعو ا ا  االش عث العر ادة قطر العراق لحزب ال  ... فأن ق ا م داعش االر ة وتنظ  الحكوم ـاء واخـالئـهـم بـ

 . د من المجازر والقتل والتدم بهم الم  وتجن

 

ــاء ــســاقــط فــيــهــا االبــ  يــ ــمــة الــ ــة االلــ ــــهــذە الــمــنــاســ  و ا  االشــ ــعــث الــعــر ــادة قــطــر الــعــراق لــلــحــزب ان حــزب الــ ــأســم قــ   ــد الــنــاطــق الــرســ   وأ ــد بــ  شــهــ

ـاء يـرى ان الـخـطـر الـذي قـد يـتـعـرض لـه الـعـراق و   مـديـنـة الـمـوصـل الـحـد ـز وخـاصـة   يـتـعـرض لـهـا شـعـبـنـا الـعـ  ظل االحداث المؤلمـة الـ ــــح و ل دو  وج

 قـامـت عـ ـا و الـ ـشـار ـا وانـ  ظـهـور  أدت ا ـاب الـ  شدة وقسوة اذا ما استمرت ذات الـظـروف واالسـ كون ا مة داعش رما س عد  ظـلـم الـ اخرى 

ـاء والـوقـود واالنـ ـهـ سـط خـدمـات الـمـاء والـ ـة والـقـمـع واالعـتـقـال وانـعـدام ا ة والعرق ـاوالفساد والنهب واالجتثاث والحظر والمحاصصة الطائف  هـ ر االمـ

ة لها.  ة حلول ومعالجات جذرة ونهائ ــــع من دون تهيئة ا  الم

 

ـحـدث لـوال االحـتـال ـحـصـل ولـن  ـان لـ ـلـه مـا  الـقـول ان ذلـك  حه  ادة قطر العراق للحزب ت  لق  الناطق الرس  االم  ل وأختتم الرفيق ابو ع ـ االمـ

ـحـتـفـظ  ـالـتـقـادم وسـ سـقـط  ـة لـن  ـخـ ـة وتـار ـة قـانـونـ ـذە الـدول مسـؤولـ    وحلفائهم الصهاينة والفرس لـلـعـراق مـمـا يـرتـب عـ  واالطل طا  شـعـبوال

ـز مـقـتـ م أخذ عـ ستحقونه مهما طال الزمن وسنأخذ  وانزال الجزاء العادل الذي   مالحقة المجرم وع  حقهم الم ة   در العراق وقواە الوطن ... و

 التوفيق .   و
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ـا وحـلـ ـطـانـ ـ ـا و ـ ـتـهـا أمـ
ّ
 شـ ـة لـلـحـرب الـ ـجـة حـتـمـ ـ انت نـ له  ە ومستق ل وأزمات معقدة تهدد وجودە ومص ه العراق من مشا   مرُّ  فـاءإن ما ـمـا عـ

حتـاللـه عـام  نـهـا ( حـرب  ٢٠٠٣العراق و  الـعـام السـابـق لـألمـم الـمـتـحـدة بـ ـنـهـم االمـ ـدة مـن بـ ـة عـد ـات دولـ  وشـخـصـ ـفـهـا فـقـهـاء الـقـانـون الـدو
ّ
 صـن والـ

ـ ـطـانـيـون أنـفـسـهـم  ـان والـ ف المسؤولون األم قة وقد إع
َّ
حة وملف  صح ت إنها غ ها ث

ّ
قت لشن  س رات ال ب إن الم س ة ) ،  ـمـا لـم  ذلـكعدوان  ،

 قـ ـت الـمـجـتـمـع ومـنـظـومـاتـه ، وا  الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا وتـفـتـ  تـدمـ  ا
ْ
ت
ّ
 أد ة الـ ـاتـهـا الـخـطـ ار تـلـك الـحـرب وتـداعـ  أحـد أ ـا عـ ومـالحـقـة تـل عد خافـ

  ـ ـا ، تـحـت طـائـلـة قـوائـم الـمـطـلـ اؤ ـا وخـ فـاءات وكـوادر الـدولـة وعـلـمـاؤ  وخاصة أصحاب العقول وال  من العراقي  المالي وقـانـون ،  واعتقال وتهج

عث والمادة (    ٤االجتثاث والمسائلة والعدالة وحظر حزب ال  والـقـرارات واالجـراءات الـ ـا مـن الـقـوانـ ـي وغـ  ال ـاب وقـانـون الـمـخـ ) من قانون اٍالر

ة .  عد االحتالل خالفا للقواعد واالعراف الدول  صدرت 
 

ـة واالسـال  ـ ـتـه الـعـ ـ   ادته واستقاللـه ، وعـ  وحدة العراق وس حافظ ع  الذي  وع الوط  يرى أن الم ا  االش عث العر ـةإن حزب ال   مـ ـنـ ، و

ــ ك ، و ــش اآلمــن الــمــشــ شــيــع ثــقــافــة الــعــ ــاســة الــمــحــاصــصــة واالقصــاء واالجــتــثــاث و  ســ ــلــ ــي ، و  والــعــنــ  والــطــائــ ــاع الــديــ  حــقــقحــالــة االنــقــســام وال

  ـامـل ونـهـا ـق لـحـل شـامـل و ـل خـارطـة طـ شـ ـمـخـتـلـف انـتـمـاءاتـهـم ، و    جميع الـعـراقـيـ افؤ الفرص ب ة الشاملة والعدالة وت ـة لـقـضـالمصالحة الوطن

ة :  ادئ التال ة ، يتضمن الم ة والدول انته الع  وم سا دە لممارسة دورە اال ع  العراق ، و
 

ات المسلحة ، وازالة مخلـفـات االحـتـالل ش ل ة وجود الم ة ، وتصف اس ة الس  العمل منته ع  للعراق و  : إنهاء االحتالل االيرا
ً
 ونـتـائـجـه ، اال  أوال ـ مـ

 العراق ، وذلك من خالل :    افة انواع االحتالل والنفوذ والتدخل االجن  ورفض ومقاومة 
 
 وادواتـه ،  ‐ ١  الـتـصـدي لـالحـتـالل االيـرا ـوعـة  ـافـة الـوسـائـل الـمـ سـتـخـدام  ـد فصـائـل الـمـقـاومـة ، و ـة وتـوحـ ـد قـواە الـوطـنـ  تعبئة الشـعـب وتـحـشـ عـ

ە .   واالقتصادي وغ  واالعال ا د المادي والعسكري والس  الصع

 تـمـثـ ‐ ٢ ـة الـ اب والطـائـفـ  للعراق ، ومحارة قوى االر ة والمشاركة فيها ، إلنهاء االحتالل االيرا ة أو دول ة ع ج ات ة اس د أ لـهـا داعـش والـحـرـات تأي

ة .  ات المسلحة المدعومة من ايران من جهة ثان ش ل ة المتطرفة من جهة ، والم  التكف

سـحـاب مـنـه ‐ ٣  إيـران إنـهـاء احـتـاللـهـا لـلـعـراق واال ـفـرض عـ   قة إلستصدار قرار من مجـلـس األمـن الـدو ة الشق  والتواصل مع الدول الع ـدون  الس

ة االخرى .   شؤون الدول الع داتها وتدخالتها  ف عن تهد ط ، وال د أو   ق

ـ ‐ ٤  قـائـمـة الـمـنـظـمـات االر  الـعـراق عـ ـأحـزاب السـلـطـة  ـايـران و ـطـة  ـات الـمـسـلـحـة الـمـرتـ ـشـ لـ ة ذات العالقة لوضع الم ـة العمل مع الجهات الدول ابـ

ـجـرائـمـهـا داعـش والـقـاعـ  فـاقـت  ـاب والـ ـونـهـا تـمـثـل الـوجـه االخـر لـٍالر ـة ، ولـ سـانـ ـاب جـرائـم حـرب وجـرائـم ضـد اال ارت متها  ـاتـت دة ومالحقتها ومحا و

ة ودول العالم .  د ألمن وأستقرار الدول الع  مصدر تهد
 

ـا ـة السـ  الـعـمـلـ  تـغـيـ ـة مـلـزمــة ، لـإلتـفـاق عـ ـة ودولـ ـ ضـمـانـات عـ ـة و ـە جـمــيـع الـقـوى الـعـراقـ  تـحـ  عـرا ـا : الـدعـوة لـعـقـد مـؤتـمـر وطـ ـةثـانـ ــدء  سـ والـ

ة محددة تتضمن :  دة لمدة زمن ة جد  مرحلة إنتقال
 
ا .  ‐ ١ ة وغ م اد ة واال ة والمهن ائح وفئات المجتمع المدن ة و  القوى العراق  مؤقت من ممث ل مجلس وط  شك

 مـن أحـزاب السـلـطـة أو مـن االحـزاب والـقـوى الـمـعـارضـة لـهـا ... تـكـون  ‐ ٢ ـا ـة ألي حـزب سـ  الـمـنـتـمـ ـفـاءات الـمـسـتـقـلـة غـ ل حكومة مؤقته من الـ شك

اتها :   واج

   ، وتـحـقـيـق عـودة  ـة لـلـمـواطـنـ م الخدمات العامة واألساسـ  تقد ل ما  ة  ة والخدم ذ لة مؤسسات الدولة التنف عادة  ة ب ا   ـعـةأ : الم لـلـنـازحـ

ة .  رجاع األموال المنه زالة مخلفات االحتالل ومحارة الفساد ومالحقة الفاسدين و ن من داخل العراق وخارجه ، و  والمهج

اتهم .   وممتل ة المواطن  وحما  وحالة األنفالت األم سط االمن ووضع حد للفو  ب : وضع خطة شاملة ل
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ـة  ـة واالسـالمـ ـ ـتـه الـعـ ـ ـؤكـد  ـادة واسـتـقـالل الـعـراق و ـحـافـظ عـ وحـدة وسـ ـمـا  ـة الـدسـتـور ،  ـة مـوسـعـة إلعـادة كـتـا ل لجنة قانون شك ـج :  فـصـل بـ السـلـطـات ، 
ـة ، وضـمـان ا ـ ـة الـحـ ـة والـتـعـدد ـمـقـراطـ ـم والـمـمـارسـة الـد ـعـة نـظـام الـحـ ـحـدد طـبـ نـهـا ، و وضح العالقة ب ة و ة والقضائ ذ ة والتنف ع ـات الـعـامـة والـخـاصـة لـحـ ال

اسة المحاصصة واالجتثاث واالقصاء  ل س ة كردستان العراق ، و ضع حل نها لقض ات ، و سان وحقوق األقل ام حقوق اال ـم ، والللمواطن واح ـة واالقـالـ درال ف
شيح واالنتخاب .  ة ال عتمد المواطنة أساسا  عمل مقرا تعددي  ؤسس لنظام وط د  و

 
لـغـاء  ـامـل ونـهـا ، و ـل  شـ ـعـث  ة االجتثاث وما ترتب عليها من نتائج ، والغاء قانون المسائلة والعدالة وقانـون حـظـر الـ ـ الـ صـدرت  قـواد : الغاء عمل ئـم الـمـطـلـ

ائـح وقـوى الـمـجـتـمـ ـة آثـار تـلـك الـقـوانـ الـ طـالـت مـعـظـم  ـة ، وتصـفـ ة العراقـ ادة وكوادر الدولة الوطن ة االحتالل وال إستهدفت ق ـس ع ادا ـل عـام ولـ شـ لـعـرا 
عثي فقط .   ال

 
لغاء المادة (  ة ، و ش العرا واالجهزة األمن ة .  ٤ه : إلغاء قرار حل الج د اب ك اء ألس ات اآلالف من االب اب وال راح ضحيتها ع افحة االر  ) من قانون م

 
ـة االحـتـالل ولـحـد االن ، و مـقـدمـتـهـم مسـؤو  ـدا ـة مـنـذ  ـاسـ ـاب سـ ى والمعتقل والمحجوزن ألس اح األ طالق  ـل الـ و : إصدار عفو شامل ، و ـة قـ دولـة الـعـراقـ

ــة عــام  ــكــ ــ الــذيــن اعــتــقــلــتــهــم الــقــوات االمــ ــة ، مــع ضــمــان حــقــوق   ٢٠٠٣االحــتــالل مــن الــمــدنــيــ والــعــســكــ ى حــرب وال زالــوا مــعــتــقــلــ  ســجــون الــحــكــومــة الــعــراقــ ــأ
ه.  اعات والعداوات ال تلت االحتالل ومن خالل قضاء مستقل عادل ون ب ال س ا والشهداء والمفقودين   المواطن ، وعوائل الضحا

ى والــمــعــتــقــلــ والــمــعــوقــ ، وذوي ال ــا والــحــظــر ، واال ــن مــن االحــتــالل ، ومــن قــوانــ االقصــاء واالجــتــثــاث والــفــصــل الســ ــر ــض الــمــتــ ــا والشــهــداء ضــحــاز : تــعــ
ـل قـوات االحـتـال ـتـلـوا أو أعـتـقـلـوا مـن قـ

ُ
ـة ، سـواءا أولـئـك الـذيـن ق ـة والـقـومـ ـ ة والديـ ة واالجتماع اس مختلف انتماءاتهم الس ـل ل والمفقودين  ـ وااليـرا أو مـن قـ االمـ

اتها واجهزتها المختصة . .  ش ل ة واحزابها وم  الحكومات المتتال
ـش و  ـد الـجـ ـ السـالح بـ ـات الـمـسـلـحـة وح ـشـ ـلـ ـة ، وحـل الـمـ ـد عـمـل وطـنـ ـة وفـق قـوانـ وأنـظـمـة وتـقـالـ ـَمـا اال ح : بناء القوات المسلحة واألجـهـزة األمـنـ ِ ـة  جـهـزة األمـنـ

م  تحقيق السالم واألمن واالستقرار .   سا
ـ ـرلـمـانـ ـة و ـات مـحـلـ جـراء إنـتـخـا ـل الشـعـب ، و ا مـن قـ ـا ـا حـرا مـ سا للجمهورة إنـتـخـا ة يتم إنتخاب رئ ة االنتقال نقضاء الف ـط : ب مـشـاركـة جـمـيـع األحـزاب والـقـوى ة 

ات .  دة لالحزاب واالنتخا ثناء وفقا للدستور وقوان جد ة دون اس  العراق
 

ة :  ث وفق األسس التال ا واداري حد ا واإلداري : يتم بناء نظام س  ثالثا : النظام الس
مات اإلدارة ال تأسست عليها الدو  ‐ ١ م األداء ، واعتماد التقس ة حديثة  تقي عتمد معاي ع فاءة و ة والمرونة وال الحي ـا يتمتع  ـر ة الحـديـثـة وتـطـ لة العراق

ضـمـن الـمـحـافـظـة عـ وحـدة  ـمـا  ـة ، و ـة والـمـنـاطـقـ ـة والـقـومـ ـة والـطـائـفـ ـ ـمـات الـديـ عات والتقس دا عن ال ع ـة ، الـعـواستحداث محافظات ومدن أخرى ،  راق الـوطـنـ
د الحقوق ب أبناء الشعب> ات وتحد م الواج وات وتنظ ــــع العادل لل ضمن التوز ائح المجتمع ، و حقق حالة من التوازن ب فئات و  و

ــ ‐ ٢ ــة والــمــحــافــظــات و ــات بــ الــحــكــومــة الــمــركــ ــات والــمــســؤولــ ــــــع الصــالحــ ــلــة مــؤســســات الــدولــة و تــوز ــ ــ ــد مــن تــجــارب الــدول الــمــتــقــدمــة  مــجــال  را ســتــفــ
ذا المجال .  ة   ة العراق ة الوطن ة والتج  الخصوص

بها االحتالل ، وفقا للدستور وال ‐ ٣ ّ ذا المجال وال س اعات واالختالفات   ل وال عالج المشا اسة و ل تام ب الدين والس ش ة . فصل   قوان المدن
ـة الـفـ ‐ ٤ ضـمـن حـ ب والطوائف والمعتقـدات ، و ان والمذا افة االد ام  ضمن إح ما  قة متوازنة  ط ة  العراق  رد  مـمـارسـة طـقـوسـه يتعامل مع المؤسسة الدي

ضـم مـمـ ـان ) ،  الـعـراق  ـل ( مـجـلـس أعـ لـالد شك أمن الدولة والمجتمع . و خل  ما ال ة ، و ب اراته وانتماءاته المذ ة و اخت ـان والـطـوائـف ثـلـ الدي ـافـة األد  مـن 
ع لهذا الغرض .  ان والطوائف وفق قانون خاص  طّبع العالقات ب األد حدد الممارسات و نها ، و ما ب سق المواقف ف ب ي  والمذا

ـل الـتـوتـرات واالصـطـفـافـات الـ ‐ ٥ ـ ـة بـ فـئـات الشـعـب و مـخـتـلـف الـمـنـاطـق والـمـحـافـظـات و ـقـ ـة حـقـ ء االجـواء لـتـحـقـيـق أوسـع وأشـمـل مصـالـحـة وطـنـ ــة يـهـ طـائـفـ
ه .  س  والعداوات ال تولدت أثناء االحتالل االم وااليرا للعراق و

 
ـب مـاتـعـرض لـه الـعـ سـ ـوع وطـ لـلـحـل وذلـك  ـة ألي م ـسـ عـمـارە مـن األعـمـدة الـرئـ ة بناء الـعـراق و عمار العراق : تعت عمل عا : بناء و ـائـل  دولـتـه  راقرا مـن تـدمـ 

مك احدث ما ة ، لذا فإن مشاركة الدول المتقدمة  بناء العراق و ة ومنظوماته الوطن ناە التحت ة ، و ة واالقتصاد ات  مـجـال إعـمـار ن مومؤسساته االجتماع ن التقن
ل الشعب .  وع وط من ق ة لنجاح وقبول أي م عت حجر الزاو ة ،  ة والفوق  الب التحت

ـل الـبـنـاء واإل  ـدأ ( الـنـفـط مـقـا ـة وفـق مـ وات العراق المختلفة وخاصة النفطـ ثمار األمثل ل العتماد ع االس ة البناء ب ـكـون األسـاس  ذلـك عـمـع أن تتم عمل ار ) ، و
ـة ، وو  ادة حكومة العراق الـوطـنـ اف وق ناء محافظة من محافظات العراق ب اتها المتخصصة ب ل دولة من الدول المتقدمة و ـة فـق و أن تقوم  ـلـ ـات تـفـصـ اتـفـاقـ

ة من مختلف المهن واألعمال واالختـصـاصـات وادر العراق ل ال ل وتدرب وتأ شغ ما  ذلك  ذە الدول ،  ـادة لـتـ يتم االتفاق عليها ب العراق و ـوادر قـ ـذە الـ تـو 
اتها .ومن  العون والتوفيق .  ذە الدول و ل  ة البناء من ق عد انتهاء عمل انتها  ة وص  مؤسسات الدولة العراق

 
ا  عث العر االش ادة قطر العراق لـحزب ال  ق

 ٢٠١٧آذار  ٢٠
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د  ا أبناء شعبنا المجا

لة  ة للعدوان االم االطل الصهيو الفار الغاشم ع العراق والذي ابتدأ ل عة ع وأمتد ا التـاسـع  2003آذار عام  20‐19تمر علينا اليوم الذكرى الرا

عث  شه الوط واستهدف ال ة ودولة العراق وحل ج ة واالقتصاد سان من العام ذاته واف ا احتالل العراق الذي دمر الب التحت ثاث والـقـمـع اال من ن جت

ـ مـن  لغـت ا االت ال  ـان  160واالغت ـمـا اتـجـه الـمـحـتـلـون االمـ ە وابـنـاء شـعـبـنـا اال  ـ ـ مـن مـلـيـو عـرا مـن قـواعـدالـحـزب وجـمـا ـعـ وا ـد  ألـف شـهـ

ـديـن  ـذيـن الصـعـ عـهـا مـن اثـارة الـنـعـرات عـ  ة وما ت ة والعرق م العراق ع المحاصصة الطائف ت وتقس سـوحلفائهم الصهاينة والفرس ا تفت عـ االقـتـتـال و

ت .   الطائ والعر المق
 

ـر لـالحـ م االم العام للحزب والـقـائـد االعـ لـلـجـهـاد والـتـحـ د عزة ابرا حدو ركبهم الرفيق المجا عث والمقاومة  دو ال ـض مـنـذ تـالولقد تصدى مجا ـغـ ل الـ

ب   م  طردة وحققوا ن العراق واالمة التار ال مة المنكرة وطردو ان وانزلوا بهم اله ـانـون الحيومه االول فدحروا المحتل االم ادي والثـالثـ مـن 

ـض ورـث االحـتـالل االمـ .. ومـا  2011االول عام  ـغـ ة واالحتالل االيرا ال منة االيران ان واله ات المحتل االم رتـب عـ تـ مواصل مجابهتهم الحازمة ل

ـر الـعـر  ـه ومـا ادى ذلـك ا بـروز الـظـوا سابق ع المصالح ومناطق النفوذ ع حساب العراق ومصالـح شـعـ ة لل ة ايران ك ت ام ـةذلك من تواط ـة  قـ والـتـكـفـ

ـة البـنـاء شـعـبـنـا  ادة الـجـمـاعـ اال ت  س ر الزائفة وال  ات التح ة البناء شعبنا تحت مسم ة وما ترتب عليها من ممارسات قمع ـمـوغـرا والـوالطائف تـغـيـ الـد

افح.  وح وتهج مئات االالف من ابناء شعبنا الصابر الم  والذي ترافق ب
 

 ا أبناء شعبنا اال 

دة ة المج  ا أبناء أمتنا الع

ة جمعاء سان  ا أبناء اال

ـ ـل مـعـا الـمـقـاومـة والصـمـود بـوجـهـه لـنـوظـفـهـا  الـمـجـابـهـة الـحـازمـة لـ سـتـلـهـم  ة للعدوان الـغـاشـم عـ الـعـراق  عة ع ـذا االحـتـالل ات إننا  الذكرى الرا

جب له  ان  ة ع االطالق وما  ك ات المتحدة االم ــــخ الوال انه أسوأ قرار  تار د ترامب  س االم الجد ف الرئ ض الذي اع غ الهجوم ان ال كون وشبهه 

ة النحل ال ادت ا الفو .   ع خل
 

نفار طاقاتهم و  ب ارادتهم الحازمة واس ة للعدوان الغاشم لتصل عة ع د مدعوون  الذكرى الرا ناء لما تقدم فان ابناء شعبنا المجا ـافـة قدر و ـة  ـفـاحـ اتهم ال

ـة واالنـطـالق قـدمـا ا ر الشامل والعميق للعراق وتحقيق استقالله التام والناجز وترص وحـدتـه الـوطـنـ م الملح وح التح ـق  لمواصلة جهاد امـام  طـ

ـفـكـرِە ا ة  ـة الـخـ ـة واالسـالمـ ـة والـقـومـ ما الـوطـنـ عث ُموِحد الشعب واالمة وقوا ة ال سا الشامل تحت را ـمـقـرا لـوطـالنهوض الوط والقو واال  والـد

د وتحقيق عزة الشعب وكرامة االمة.  ق الظفر الحاسم والن اال سا الن ... فذلك ط ا واال  والقو واالش
 

عث والعراق واالمة.   المجد لشهداء ال

ار وعدوانهم الغاشم وعمالئهم االخساء .   والخزي والعار واالندحار لتحالف اال

 ولرسالة امتنا المجد والخلود. 

ادة قطر العراق  ق

ا  عث العر االش  لحزب ال

ن من اذار   م٢٠١٧ الع
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د  ا أبناء شعبنا المجا

 عـام  ـ ـ مـن اذار الـتـار ـان الـحـادي ع ـعـون لصـدور بـ عة واالر ـة  1970تحُل علينا اليوم الذكرى السا ـرد ـة الـ  لـلـقـضـ ـمـقـرا  الـد الـذي حـقـق الـحـل السـلـ

 عـامـا نـقـلـة نـو  ـعـ ـعـة وار ـل سـ ـكـر قـ  وقـت مـ  مـن اذار والـذي صـدَر  ان الحادي ع ل ب
ّ
ردي ... ولقد مث  البناء شعبنا ال م الذا ـةوالح  اقـرار  عـ تـمـثـلـت 

ـب واال   صـفـوف الـتـعـذ ـلـدان الـمـجـاورة ومـا زالـوا شـ  الـ رد  ه ال  ف عا  الوقت الذي  ردي  ة البناء شعبنا ال ة والثقاف ل وغـمـط الـحـقـوق ذالالحقوق القوم

قته من ابرز م  حق ان  ه و أوصاف ال تليق   حينه   من اذار  ان الحادي ع دون ب ة ولقد وصف المزا سان ل واال ة  ة والثقاف  نجز القوم ـعـث  ات ثورة الـ

   من تموز عام –العراق ثورة السابع ع ـران 1968الثالث  االول مـن حـ ـم الـنـفـط الـخـالـد  ة لصدور قرار تـأمـ ة والذات أ االجواء والظروف الموضوع والذي 

 ارساء االسس الماد 1972عام    م الذا  منطقة كردستان للح  نحو واضح   تجلت ع  وال ا ة العمالقة والبناء االش ة التنم عمل وع  ـة ة وال والـمـعـنـ

 نحو ملموس ..   المنطقة ع احة  ة ولقد تطورت الس ة والثقاف ة واالجتماع اس  للنهضة الس

 

 انـعـكـسـت ـة والـ ـة واالمـنـ ـذ  ارتـكـبـتـهـا االجـهـزة الـتـنـفـ  من االخـطـاء الـ ث تنفها ال  من اذار قد ا ان الحادي ع ذ ب ة تنف د ان مس  ـ ب ـة ضـارة عـ ثـار سـلـبـ

  كون .  –تعامل ثورة السابع ع جب ان  ان  ة ما  رد ة ال  من تموز مع القض  الثالث

 

 ا ابناء شعبنا الصابر الصامد

دة ة المج  ا أبناء امتنا الع

فاء العالم أجمع   ا أحرار و

 تـأ ـغـة  ـلـ ـه الـ سـتـلـهـم مـعـانـ  فـأنـنـا  ـ ـ مـن آذار الـتـار ـان الـحـادي ع ـعـون لصـدور بـ عة واالر ه الذكرى السا  ف  الوقت الذي نح ة الـجـهـاد  جـيـجإننا  مسـ

ـز الـحـ  من آذار وتعـ ان الحادي ع ة لب سان ة واال ق  التطب ر الشامل للعراق وتحقيق استقالله التام والناجز وتأجيج المضام  البـنـاء شـعـبـنـا ـم والتح الـذا

ة والثقاف حقوقها القوم ات واالقرار  قة جعله أنموذجا مشعا للتعامل مع القوم ما يؤكد حق ة   الوحدة الوطن رە وترص ردي وتط ـالضـد مـن ة و ال ة  سان اال

 ورـث االحـتـالل ا ـة واالحـتـالل االيـرا ـة االيـرانـ كـ ت االمـ  والـتـواطـ ة وترات االحتالل االم ة الم ة والعرق  ... ذلـك ان االحـتـالل المـ التوجيهات الطائف ـ

ـأن غـزو الـعـراق واحـتـ  تـرامـب (  ـ ـس االمـ ـه الـرئـ ف فـ  الـعـراق والـذي اعـ ة والنهوض والتقدم  ة البناء والتنم  مس  أجهز ع  اللـاالم ـان أسـوأ قـرار  ه 

ة النحل ) .  ب خل كون وشبهه (  جب ان  ان   االطالق ) والذي ما  ة ع ك ات المتحدة االم ــــخ الوال  تار

 

ما  عا  ة البناء الثوري الشامل ولمصلحة ابناء شعبنا جم  الحاسم ومواصلة مس ة جهادنا الظافرة لتحقيق الن ـة ير  واليوم فأننا نواصل مس صن الوحدة الوطنـ

ح الخضارة اال   ع ما  ق تحقيق التقدم والعزة والرفعة البناء شعبنا وامتنا و  ط  امام ع  قدما ا  والس حقق النهوض الوط  ة الشامخ. سانو

 

 المجد لشهداء العراق واالمة. 

ار وعمالئهم االخساء.   الخزي والعار لتحالف اال

 ولرسالة امتنا المجد والخلود. 

ادة قطر العراق  ق

 من اذار   م ٢٠١٧ الحادي ع
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