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ــة   ــعــث والــمــقــاومــة مــجــابــهــتــهــم الــجــهــاد ــدو الــ يــواصــل مــجــا

ـــ واالحـــتـــالل االيـــرا  الـــحـــازمـــة لـــمـــخـــلـــفـــات االحـــتـــالل االمـــ

ـمـا يـرسـف شـعـبـنـا  ـلـة فـ لـة والـحـكـومـة الـعـمـ اته العم ش ل وم

ســــط  ــــشــــتــــه وحــــرمــــانــــه مــــن ا اال  مــــعــــانــــاتــــه لــــظــــروف مــــعــــ

ـتـصـاعـد السـخـط الشـعـ  ـاء والـوقـود و ـهـ خدمات الماء والـ

ة  ـبـ رات الحاشدة واالعـتـصـامـات الـ التظا ا  ازاء ذلك متجل

مه تتأجـج  تصاعد السخط الشع وترا التصدي للعمالء و و

ـــعـــث  ـــدي الــ ــتـــواصــل تـــالحـــم مــجـــا ـــر الــظـــافـــرة و ثــورة الـــتــحـــ

ة واحـدة  أبناء شعبنا اال ح صاروا حالة جهاد والمقاومة 

ــعــث والــمــقــاومــة وابــنــاء شــعــبــنــا  ــدو الــ ــا مــجــا لــحــمــتــهــا وســدا

ــم الــمــلــحــ وحــ  ــد الصــابــر الــذي يــواصــلــون جــهــاد الــمــجــا

ــر الشــامــل والــعــمــيــق لــلــعــراق وتــحــقــيــق اســتــقــاللــه الــتــام  الــتــحــ

سـا  ة النـهـوض الـوطـ والـقـو واال والناجز ومواصلة مس

 الشامل. 
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ـد  ـقـود الـرفـيـق الـمـجـا ـذا  منذ اليوم االول لالحتالل وا يـومـنـا 

ا والـقـائـد  ـعـث الـعـر االشـ م االم العام لحزب الـ عزة ابرا

ر المـتـأجـجـة السـائـرة ا امـام  ر ثورة التح االع للجهاد والتح

ــدي  ــادتــه لــمــجــا ــة عــ قــ ــخــ ــدافــهــا الــتــار ــق تــحــقــيــق ا عــ طــ

كـ  ـة عـ الـ ـاة الـحـزب الـداخـلـ ـنـه لـحـ عـث والـمـقـاومـة وتـرصـ ال

ــــاط الــــحــــز  ام واالنضــــ ــــدع الــــخــــالق لــــاللــــ عــــ الــــتــــطــــبــــيــــق الــــمــــ

ة والنقد والـنـقـد الـذا واقـامـة افضـل صـيـغ  ة المرك مقراط والد

ـــد خـــاصـــة  ـــقـــة مـــع ابـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا الـــمـــجـــا ـــة الـــعـــمـــ الـــعـــالقـــات الـــحـــ

ــد عــزة   الــرفــيــق الــمــجــا
َ

ــعــث والــمــقــاومــة ولــقــد جســد ــدي الــ مــجــا

ــد  ــ ــة عــ الــتــأ ــة الــمــركــ ــمــقــراطــ ــم ار صــيــغ مــمــارســة الــد ــ ابــرا

ســغ نــازل  ــادة الــحــزب ومــا تــمــثــلــه مــن  ام بــتــوجــيــهــات قــ عــ االلــ

ــد الــ  وعــ الــتــفــاعــل مــع اراء وانــتــقــادات قــواعــد الــحــزب الــمــجــا

ــادة  ــســغ الصــاعــد ولــقــد مــثــلــت رســائــلــه لــلــرفــاق اعضــاء قــ تــمــثــل الــ

ـادر الـمـتـقـدم ولـعـمـوم الـجـهـاز الـحـز مـمـارسـات  قطر العراق وال

ـة  ـغـة رفـاقـ صـ ـأخـطـائـهـم  ـصـ الـمـنـاضـلـ  دعة  تـ خالقة وم

ـــر الصــيـــغ  ــب مســارات الـــعــمـــل الــحــز وتـــطــ ـــمــة و تصـــ حــمــ

ــجــا  شــجــيــع الــنــقــد والــنــقــد الــذا الــمــوضــو اال ــة و ــمــ الــتــنــظــ

ـ صـوب  ـادة الـحـزب لـلـجـمـا ـل قـ ر وا تـفـعـ الهادف ا التط

ـــر واالســـتـــقـــالل والـــنـــهـــوض  ـــدافـــهـــا  تـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــ تـــحـــقـــيـــق ا

ـة  ـخـ ـداف الـتـار  ا تـحـقـيـق اال
ً
الوط والقـو الشـامـل وصـوال

ـــة وقـــد  ـــ ا ـــة واالشـــ ـــة  الـــوحـــدة والـــحـــ ـــ ى لـــالمـــة الـــعـــ ـــ الـــ

ــــاة الــــحــــزب  ــــذە الــــمــــمــــارســــات الــــخــــالقــــة ا تــــرصــــ حــــ افضــــت 

قـامـة أمـ صـيـغ الـعـالقـة مـع  ـط حـركـة الـحـزب و ـشـ ة وتـ الداخل

ون عـــن اصـــدق صـــيـــغ  ـــعـــ مـــع ابـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا اال الـــذيـــن صـــاروا 

م االمـ الـعـام لـلـحـزب والـقـائـد  د عزة ابرا الوالء للرفيق المجا

ــمــا  ــة  ــة والــقــومــ ــات الــوطــنــ ــر  الــمــنــاســ االعــ لــلــجــهــاد والــتــحــ

ـــعـــث والشـــعـــب وصـــارا حـــالـــة  ـــدة بـــ الـــ حـــقـــق حـــالـــة تـــالحـــم فـــ

ـر صـوب  ة الـجـهـاد والـتـحـ ة زاحدة يواصلـون تـأجـيـج مسـ جهاد

ـر  ـة عـ تـثـ ز الوحدة الوطنـ ادة وتع ر واالستقالل والس التح

ــة  ــب ارادتــه الــجــهــاد ــة الــخــالقــة وتصــلــ ــفــاحــ طــاقــات الشــعــب الــ

ـعـث والـمـقـاومـة والـذي  ـدي الـ الحازمة ولقد تواصل عطاء مـجـا

ـدحـر  ـبـ  ـ الـ ـة الـتـار ـ ـ الـعـراق واالمـة الـعـ لل بتحقيق ن ت

ــــان  الــــحــــادي  ــــمــــة الــــمــــحــــتــــلــــ االمــــ ــــ ــــ و االحــــتــــالل االمــــ

ـــــانـــــون االول عـــــام  وقـــــد تـــــواصـــــل عـــــطـــــاء  2001والـــــثـــــالثـــــ مـــــن 

ـعـث والـمـقـاومـة  مـجـابـهـة االحـتـالل االيـرا ورـث  دي ال مجا

ــا الــعــراق لــقــمــة ســائــغــة  ــ ــعــد ان ســلــمــت امــ االحــتــالل االمــ 

ــم  ــ ــد عــزة ابــرا اليــران عــلــة حــد الــتــعــبــ الــدقــيــق لــلــرفــيــق الــمــجــا

ــر والــيــوم  االمــ الــعــام لــلــحــزب والــقــائــد االعــ لــلــجــهــاد والــتــحــ

ـــد  ـــعـــث والـــمـــقـــاومـــة وابـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا الـــمـــجـــا ـــدوا الـــ يـــواصـــل مـــجـــا

ـان ولـالحـتـالل االيـرا  ات المحتل االمـ مجابهتهم الحازمة ل

ـة والـلـتـمـدد االيـرا الـفـار الـتـوسـ  الـعـراق  ـمـنـة االيـرانـ واله

ــلــهــا   ــمــن واســتــهــداف اقــطــار الــخــلــيــج الــعــر  ــا ولــبــنــا والــ وســور

اطــار ايــتــهــداف الــنــظــام االيــرا الــفــار الــتــوســ لــالمــن الــقــو 

ـــم  ـــ ـــد عـــزة ابـــرا ـــه الـــرفــيـــق الـــمـــجـــا ــ  ـ َ ـــذا مـــا  الــعـــر بـــرمـــتـــه و

ـر ابـنـاء االمـة  االم العام للحزب والقـائـد االعـ لـلـجـهـاد والـتـحـ

ە الــــمــــقــــرون  ــــصــــ ــــامــــا ومــــا يــــزال يــــواصــــل تــــ ــــا وحــــ ــــة شــــعــــ ــــ الــــعــــ

ـاط ارض  ـة الـحـازمـة عـ ارض الـجـهـاد والـ الممـارسـات الـجـهـاد

ـــمـــان وجـــمـــجـــمـــة الـــعـــرب عـــ حـــد الـــتـــعـــبـــ الـــرائـــع  الـــعـــراق كـــ اال

ــك صــار الــجــهــاد عــ ارض  ــذ ــم و ــ ــد عــزة ابــرا لــلــرفــيــق الــمــجــا

ـق  ـة عـ طـ ـ رة منارا مشعا لجهاد ابـنـاء االمـة الـعـ العراق الطا

ـداف  ـة والـتـقـدم االجـتـمـا لـتـحـقـيـق ا ـر والـحـ الوحدة والـتـحـ

ـعـزز  ـمـا  ـة  ا ة واالش ة  الوحدة و الح ة التارخ االمة الع

ـة  سـانـ ح الـحـضـارة اال ـعـ  سـا الـظـافـرة و ة العطـاء اال مس

 الشامخ. 
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ــ  ــثــاق ثــورة الســابــع ع    – ذكــرى انــ  مــن تــمــوز   1968الــثــالثــ  ضــمــ ــذە الــثــورة الــخــالــدة  ــنــا مــا قــدمــتــه  ــتــجــاوز  ســ

ـذە الـذكـرى مـن مـعـان  ـه  ـاف مـا تـعـنـ ـ ـة اسـ ـمـ ـذا السـؤال عـن ا ـنـا مـن خـالل  فاء االمة من منـجـزات ، ونـتـحـدث 

ـادئـه  ـعـث ومـ  مسـتـوى رسـالـة الـ ـئـة مـع الـنـفـس لـالرتـقـاء بـهـا ا ف علينا ان نتوقف لمـراجـعـة جـ  النفوس وك ودالالت 

ــســان   نــ ــ عــامــا ( اي مــنــذ احــتــالل الــعــراق  ــعــة ع ــعــد ار ــدافــه .. فــ ــه الــمــنــظــمــة  2003وا ــشــ ) واســتــمــرار حــمــالت الــ

  ـالـمـلـمـوس ان   –والمتعمدة لحزب الرسالة الخالدة وقاعدة انطالقه ثورة السابع ع ـة و تـت الـتـجـ  من تموز،اث الثالث

ـعـث لـالمـة  ـا عـن مـا قـدمـه الـ ـارى يـتـحـدثـون يـومـ ـم ابـنـاء الـعـراق الـغـ ـا ، و قول المثل مهـمـا طـال قصـ ما  ذب  ل ال ح

ـرامـة وعـزة الـنـفـس  ـاء والـ ـ  زمـن الـ  وشـوق ا ـث و حـنـ ـة .. احـاد ة واجتمـاعـ ة واقتصاد اس وللعراق من منجزات س

ة .  اس ة الس العمل   س اتت تقض مضاجع خونة االمة والوطن من اقزام ما  ة ، ادة الوطن  والس

 

ــوان  ـه الـعــراق واالمـة مـن  ـو عـلــ  مــا ـ  مـن خـالل ثــورتـه و ا  االشـ ــعـث الـعــر  مــا حـقـقــه حـزب الـ صـارت الـمـقــارنـة بـ

  ـة الـ ة لتصحيح االوضاع المنحرفة والمـشـو ة اعالن ثورة شعب دا  ،   وصهاينة وصف الي الب اعدائه من ام وت

ـادئـه ومـنـجـزات  مستوى مـ عث ورسالته وشهدائه ان نكون  ات الوفاء لل عد االحتالل .. لذا فان من اول سادت عراق ما 

 ثورته من خالل : 

 

 والـتـخـلـص مـن  ‐اوال  ـاب والـمـثـقـفـ ـة والشـ ائـح الـمـجـتـمـع خـاصـة الـطـلـ ـل     واالنـفـتـاح عـ ـ ـالـجـمـا   ـ اال لتـصـاق ا

   بـ  الـحـزب .. وان نـمـ ـه مـن اسـتـهـداف مـنـظـم لـمـنـاضـ ـعـد االحـتـالل ومـا اعـقـ عض رفاقنـا  ت   اصا حالة االنكفاء ال

     الـذي اليـنـضـب و  الـمـعـ   ـ  .فـالـجـمـا ـالـمـنـاضـلـ  ال تـلـيـق  ة والخوف المرفوضة الـ  التحسب المطل حال

مومة اي حزب وقوته .   د
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ــا  ــكــفــل تــحــقــيــق  ‐ثــانــ ــمــا  ــ و الــواجــ و ــة  الــعــمــل الــتــنــظــ ــار الــوســائــل الــمــنــاســ ــمــان ا فــعــل نضــا وابــتــ ــد اال تــجــســ

ـء  ـو الـذي  ـحـسـب درجـاتـه  ـمـان و ـادتـه .. فـاال ـر الـعـراق واسـتـعـادة سـ ـ الـمـبـ وتـحـ ـاتـجـاە الـنـ خطوات متقدمة 

ـــــخ  ـل مـواجـهـة اعـداء االمـة . ان تـار ـاط سـ ـنـ ـات واسـ منحنا طـاقـة الـتـحـمـل عـ مـواجـهـة الـتـحـد العقل والقلب والروح ل

ثـ مـن  ة فيها ال سان ه وسلم برسالة االسالم اال ه وع اله واصحا م محمد صل  عل امتنا منذ ان  الرسول ال

ـم ومـعـداتـهـم اذا  ـ .. بـرغـم قـلـة عـدد مان ال انعم  بها ع المؤمن فحققوا الن الدروس والع عن قوة سالح اال

ه اعدائهم من سالح وافراد ..  متل ما   ما قورنت 

 

ـ ا  ‐ثالثا  ي الـنـفـس مـن امـراض قـد تـفـ ـعـ اعتماد النقـد الـذا الـيـو والـمـراجـعـة الـمـسـتـمـرة لـعـمـلـنـا لـتـصـحـيـح مـا قـد 

 . ها غ المناضل متل مثل حالة شجاعة ال  ة النقد كونه  م اته ع ا ل ادب نا   د ح  انحراف السامح  .. وقد ا

 

عا  ـعـة اوضـاع  ‐را ـعـض االخـرومـتـا ـعـضـنـا مـع الـ ـنـنـا و تـعـامـل  ـذل والـتـعـاون  مـا بـ ـة والـعـطـاء والـ ـم الـتـضـحـ ترسـيـخ قـ

ــم وتــراحــمــهــم وتــعــاطــفــهــم مــثــل الــجــســد الــواحــد اذا  عــوائــل رفــاقــنــا مــن الشــهــداء والــمــعــتــقــلــ .. فـــ ( مــثــل الــمــؤمــنــ  تــواد

السهر والح ) .   اشت منه عضو تدا له سائر الجسد 

 

ـة وحسـاسـة تـحـتـاج   –خامسا  ة حالة .فنحن  مرحلة صع م ا ل  تقي الغة والته احة واالبتعاد عن الم الصدق وال

ـل عـام  شـ ـل خـاص واقـطـار الـوطـن الـعـر  شـ ـالـعـراق  ـطـة  ه وللظـروف الـمـحـ ا وصف دقيق وموضو لما نحن عل

ار نحن  غ عنها .  الغة قد تجر ا ا ه فان اي م  وعل

 

ــة  ‐ســادســا  ــ ــة فــنــجــســد الــوحــدة الــعــ ــخــ ــعــث الــتــار ــل واحــد مــنــا  ســلــوكــه وفــكــرە صــورة مصــغــرة لــرســالــة الــ ــكــون  ان 

ــقــهــا   ــة بــتــطــبــ صــب  مصــلــحــة االمــة ونــعــ عــن الــحــ ــمــكــن ان  ــذا الــقــطــر او ذاك  ــالــوقــوف مــع اي مــوقــف قــو  

ـة او مـوقـف واعـتـمـاد  ـذا الـرفـيـق او ذاك لسـلـوكـ ة حالة نـقـد مـوضـو تصـدر مـن  ة اوال وعدم التط من ا اتنا الداخل ح

ـدأ بـتـطـبـيـق  نا وان ن ف الخ مع الفقراء من جما ي حقا عندما نتقاسم رغ ا دأ الحوار البناء  االقناع ونكون اش م

طنا .  م العدالة ورفض االستغالل  مح لنا واصدقائنا واشاعة ق دأ مع رفاقنا وا  ذا الم

 

ــ  ا ..  ذكــرى ثــورة االمــة وعــنــوان نــهــضــتــهــا وعــزتــهــا ثــورة الســابــع ع ــم فــيــهــا او  ‐اخــ ــل مــن ســا الــثــالثــ مــن تــمــوز نــحــ 

ستمد منها الـعـزم والـهـمـة  ة و طول ستذكر مواقفهم ال حم ع الشهداء منهم و مها ون دافع عنها او عمل ع ترسيخ ق

شاء  و المؤمن .  ە المب وانه ات ا أذن  بن ة ا ان  ق التضح  لمواصلة ط
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ــ   ــعــون لــثــورة الســابــع ع ــ مــن شــهــر تــمــوز الــجــاري الــذكــرى الــتــاســعــة واالر الــثــاثــ مــن تــمــوز   –تــحــل عــلــيــنــا  الســابــع ع

ـب الـعـمـالـة وااللـتـفـاف الـذي  ـة جـ ـعـد ان تـمـكـنـت مـن تصـفـ ـم االراتـدادي الـرجـ الـعـار  مة ال قضت ع الحـ العظ

ــة وتــطــبــيــق  ــات الــتــجــســس الصــهــيــونــ ــ ــة شــ ــ قــدمــا ا امــام  تصــفــ ــم الــداود والــمــ ــ ــف وابــرا ــد الــرزاق الــنــا تــمــثــل  عــ

ان  ف واصدار ب ة  ال ـمـقـرا  11االصالح الزرا الجذري والثورة الزراع ــــخ الذي حقق الحل السل الد اذار التارر

ـ  ـمـا حـقـقـت ثـورة السـابـع ع ـردي  ـم الـذا البـنـاء شـعـبـنـا الـ ة وحقق الحـ رد ة ال ـمـة   –للقض الـثـالثـ مـن تـمـوز الـعـظـ

ـران عـام  ـ  االول مـن حـ م نـفـط الـعـراق الـتـار ـة الـعـمـالقـة  1972قرار تأم ة الـتـنـمـ ـة  مسـ و وظـفـت عـائـداتـه الـمـالـ

ـمـا اغـاض مـعـسـكـر  ـاسـلـة  ـة الـ ـ م الدعم الفعال للمقاومة الـفـلـسـطـيـ ة وتقد ا والنضال القو لألمة الع والبناء االش

ـة اسـتـهـدفـت الـثـورة والـعـراق واالمـة  مـ ـات تـ ـل مـا  جـعـبـتـهـم مـن مـخـطـطـ ة ففـرغـوا  اعداء العراق والثورة واالمة الع

ة العدوان االيرا الغاشم والعدوان الثالثي الـغـاشـم عـام  وعـدوان الـحـلـف االمـ االطـلـســـــي  1991العدوانات المتتال

ـ  2003الصهيو الفار عام  دة ع اجهاض مـنـجـزات ثـورة السـابـع ع الـثـاثـ مـن تـمـوز الـخـالـدة   –وال عملت جا

قـت  ـم و ص ال التفت عـ نـتـائـج قـرار الـتـأمـ اخ س جوالت ال ما  م نفط العراق ع العمل  و مقدمتها قرار تأم

ــامــل والــنــاجــز  ــا واالقــتــصــادي الــ ــقــه عــ تــحــقــيــق الــتــحــرر الســ ــد لــتــحــقــ ــد والــذي نــنــاضــل مــن جــد نــفــط الــعــراق مــن جــد

 للعراق .. 

 

ـ  ـعـ لـثـورة السـابـع ع ستلهـمـون مـعـا الـذكـرى الـتـاسـعـة واالر عث والمقاومة  دو ال م مجا ا الـثـالثـ مـن تـمـوز   –و

 ا تـحـقـيـق نـهـضـة الـعـراق 
ً
ـا واالقـتـصـادي الشـامـل وصـوال ـر الـظـافـرة وتـحـقـيـق الـتـحـرر السـ ة ثـورة الـتـحـ لتأجـيـج مسـ

ــة  ــة  الــوحــدة والــحــ ــخــ ــة الــتــار ــ ــداف االمــة الــعــ ة الــبــنــاء الــثــوري الشــامــل وحــ تــحــقــيــق ا ــئــنــاف مســ واالمــة عــ اســ

ة .  ا  واالش
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م الفكري والـثـقـا واالعـال والـتـعـبـوي الـمـقـدس  تاب وعموم المثقف والفنان جهاد اء وال يواصل الصحفيون واالد

ــدمــاء  ـة  ـرامــة ولــقـد مــزجـوا دمــائـهــم الـزكــ ـف والــ ـرامــة وخـنــادق ال ح الــعـز والــ ـا ا جــنـب مــع جـهــاد الـمــقـاتــلــ  سـ جـنــ

ـر الـظـافـرة ولـقـد سـطـر الـمـقـاتـلـون الـمـثـقـفـون  ة الـجـهـاد والـتـحـ ـالـة  مسـ مداد اقالمهم السـ طال معجونة  المقاتل اال

ــة وطــنــهــم وعــزة  ــل حــ ــ ــة والــجــهــاد والــفــداء  ســ ــذل والــتــضــحــ ــتــاب والصــحــفــيــون والــفــنــانــون اروع صــيــغ الــ ــاء والــ واالد

 شعبهم وكرامة امتهم ... 

ـرامـة شــعـبـهــم  ـة لــ خـاصــهـم الـدمــاء فـد  عــن اسـ
ً
ـم الــفـكـري والــثـقـا واالعــال والـتـعــبـوي فضـال ـم يــواصـلـون عــطـاء ـا  و

ـ  ـة الـظـافـرة الـ ـذا الشـعـب الـجـهـاد ة  ـات تـروي مسـ وعزة امتهم ... فقد سالت اقالمهم مقاالت واشعـارا وقصـص وروا

ـة  سـ شـجـرة الـحـ ـو الـنـجـيـع الـطـهـور الـذي  ـل  ـدرا  س ماًء ولن يهـب  س خالدة ع مر العصو واالزمان فالدم ل

ــتــاب  ــمــان الــمــثــقــفــ والــ ــذا الــعــطــاء الــذي تــمــخــض عــن ا ــة والــعــطــاء الــ الــمــتــواصــل  ــات الســخــ ــاذخــة شــجــرة الــتــضــحــ الــ

ـا الـمـبـ ذلـك ان  ـ ا الحـاسـم ون قرب ظفر مانهم الحاسم  ة وا ة شعبهم الجهاد مس اء والصحفي والفنان  واالد

ـعـه  ـالـو وتـتـفـجـر يـنـابـ ـمـان يـتـعـزز  ـ ... فـاال ـة والـو الـجـهـاديـ الـثـور أنتهالهم من منهـل الـثـقـافـ مانهم يتعزز دوما  ا

ــا  ــأروع صــور الــجــهــاد والــفــداء الــ رفــعــت رأس الــعــراق واالمــة غــالــ ــلــلــة  ــة الــمــ ــات الســخــ ــالــعــطــاء الــ والــتــضــحــ الــمــتــدفــقــة 

ـعـداد الـبـنـاء الـثـوري  ـة و ـات السـخـ ـالـتـضـحـ ـرة الـمـعـطـاء  اط ع ارض العراق الطا ح الجهاد وال طوالت ابنائها  س ب

ـاء  ـسـاغ الـمـثـقـفـون واالد ـكـذا... اسـ ا المب والنهوض الوط والقـو والـتـقـدم الـحـضـاري واالجـتـمـا و الحاسم ون

ـل نـهـضـة شـعـبـهـم وأمـتـهـم  ـ آثر الخـالـدة  سـ تاب والصحفيون والفنانون العطاء الس وسطروا اروع المالحم والم وال

ــذا  ــــــخ  ســفــرە الــبــ الــنــاصــع فــهــم الــدرر الــوضــاءة   ــا الــتــار ــخــلــد ــظــلــون يــرســمــون اروع الــمــالحــم الــخــالــدة الــ ســ وســ

ـرامـة ولـقـد  ـف والـ ـاالرض والـعـرض وال ـم االلـتـحـام  ـاروع قـ ـئـة  ـفـاح والـجـهـاد الـمـضـ السفر الب ع مدار سـنـوات الـ

ة  ـكـتـبـون  مسـ ذا السفر الب ا جانب الجنود المجهول الذين كـتـبـوا انـهـارا دافـقـة ومـا زالـوا  برزت اسماء رائعة  

ـئـة  ـظـلـون دررا مضـ ـذا السـفـر الـبـ الـنـاصـع وسـ ـفـة   ـ ـتـواصـل مـداد اقـالمـهـم الـحـرة ال ر الظافرة وسـ الجهاد والتح

د.  ما الملح وح الظفر الحاسم و الن اال ة كفاح الشعب واالمة وجهاد  واسماء المعة  مس
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ا عـام  ـعـث الـعـر االشـ ـا حـزب الـ لم تكن الذكرى التاسعه واالرع لثورة السابع ع .. الثالث من تموز الـ فـجـر

سـ  1968 ـدە و ـتـكـر الصـيـغ الـجـد ـه تـ ه واجتماع ة وثقاف ه واقتصاد اس ل  ذكرى ثورة س ه  ه وطن د ه تقل مناس

ـه و الـثـورة الـ تـبـ  ـة عـقـالنـ ـه ثـور ـه شـعـبـ ـة تـقـدمـ ـ ا وف انها ثورة اش ه وال داع  ش القضا دائما للخلق واال

سيج االجتما فاصدرت عفوا عاما عن السجـنـاء  ة اوا ال ذە الثورة لتق دأت  د وترسخ القوان فقد  م والتقال الق

ــه كــذلــك اعــادت  ــاســ ــاب ســ ــ خــارج الــعــراق الســ ــعــودة الــهــار اح الــمــوقــوفــ مــنــهــم وســمــحــت  ــاســيــ واطــلــقــت  الســ

ا ونـفـذت  ذلك انجزت صفحة االستقالل الس ات التجسس و اسي ا وضائفهم وقضت ع ش المفصول الس

ـعـدە  ـه لـخـدمـة الشـعـب الـعـرا وابـنـاء االمـه  ه عمالقه وسخرت المـوارد الـنـفـطـ ة وت ه وخدم ه وزراع ــــع صناع مشار

ران عام  م النفط  ح ـه كـذلـك انـجـزت  1972تام ـه الـعـراقـ كـة الـنـفـط الـوطـنـ ـس  ه وتاس ارات النفط وطردت االحت

ــه  تــمــوز  ــه الــتــقــدمــ ــعــد ذلــك تــم حــل  1973الــجــبــهــه الــوطــنــ ــه مــنــهــا الــحــزب الشــيــو  ــه وقــومــ الــ تضــم احــزاب وطــنــ

ـان  ـا واصـدار بـ ه حال سـلـمـ رد ه ال ـم الـذا  1970اذار  11القض ـ لـمـنـطـقـة الـحـ ـ ـ ـذي والـ وقـانـو الـمـجـلـس الـتـنـفـ

ــــــع والــمــنــجــزات  ــذە الــمــشــار ــة  الــوطــن الــعــر والــعــالــم  ــات الــثــور ة لــلــحــر (كــردســتــان) وقــدمــت الــثــورة مســاعــدات كــثــ

مـجـه ضـد الـعـراق وثـورتـه  ـات مـ ـذ عـمـلـ ـنـفـ قـومـون بـ العمالقه جعلت اعداء الثورە واعداء التطور واعداء العراق واالمه 

ق االوسط والوطن العر والعـالـم  اة  منطقة ال ل مجاالت الح ات شامله   ث احدثت تغي ا ح ال اخافتهم كث

ــه عــ الــعــراق الــ اســتــمــرت ثــمــان ســنــوات والــعــدوان الــثــالثــيــ عــام  ــات ضــهــرت  الــحــرب الــعــالــمــ  1991ــذە الــعــامــلــ

ــ ضـــد الـــعـــراق وغـــزتـــه  عـــام  ـ ـــه قـــوە ال ـــانـــت الســـنـــوات الـــ تـــلـــت االحـــتـــالل اســـقـــاط  2003والـــعـــدوان الـــ اتـــحـــدت  و

ـاتـهـا  ـا ـا عـ ضـهـور د ـطـانـ ـ ـا و ـ ـه والـبـنـاء الن مـجـمـوعـة الـعـمـالء الـ جـلـبـتـهـم امـ مقراط صدد الد الشعاراتهم الزائفه 

ـدعـم ايـران   ـات تـحـمـيـهـم مـن الشـعـب الـثـائـر  ـشـ ـل مـلـ شـكـ ـر و و ـقـة الـمـال الـعـام والـخـاص والـخـطـف والـ شـغـلـون  م

 امل . 

 

ـطـال الـمـقـاومـه  ـعـث وا ـدي الـ ة الـحـب والـتـقـديـر لـمـجـا د ثورة المنجزات العمالقه وتح ق الجد ه لذكرى ثورة الط تح

ـد عـزة  ادة القائد المجـا ق طا  ر العراق من االحتالل االم وال قاتلون لتح ه الذين  ه واالسالم ه والقوم الوطن

ـان وعـقـول  ا وسـتـظـل مـنـجـزات الـثـورة شـاخصـة  اذ ـعـث الـعـر االشـ د حـزب الـ نا المجا م االم العام لح ابرا

 وقلوب العراقي النها ثورة الشعب
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ـائـب   -  1 يتواصل نهب اموال ابناء شعبنا اال ع االستقطاعات الفادحة من رواتب صـغـار الـمـوظـفـ والـمـتـقـاعـديـن وفـرض ال

ـه  ـا  الـوقـت الـذي يـواصـلـون فـ ـا سـنـ دو ل ي ة  س مجلس النواب ا زادة رواتبهم الخراف جهد اعضاء ما  عليهم  ح 

ـعـث والـمـقـاومـة  ـدي الـ ـت وحـرمـان مـجـا ـء الصـ شهم عـ قـرار االجـتـثـاث ال حرمان عوائل المالي من ابناء شعبنا من قوت ع

ــة الصــادقــة  ــالــجــهــود الــوطــنــ عــة  ــ مــن ثــالثــ عــام مــ ــد وجــلــهــم مــمــن خــدم الشــعــب ودولــتــه أل ــشــهــم الــوحــ مــن رواتــب ومصــدر عــ

ة والمثابرة لبناء العراق وتحقيق تقدمه االجتما .   والدؤو

 

ـق ابـنـه واصـهـارە    -  2 قـت اوراقـه فـأخـذ يـهـررب االمـوال مـن الـعـراق عـن طـ ـعـد ان احـ ل المال نهـب امـوال الـعـراق  يواصل العم

ج اغـلـب افـراد عـائـلـتـه مـن  ـعـد ان خـ ـا لـلـهـروب مـن الـعـراق  ـ ـا مـتـأ ـا وغـ ـا وفـرسـا وسـ ـطـانـ ليودعها  حسـابـهـم  بـنـوك بـ

ــوا وولــوا  ــ ــة ســتــالحــقــهــم ايــنــمــا  ــلــة الضــار ــد الشــعــب الــطــ ــد ان  ــل ... بــ ــكــذا فــعــل اغــلــب جــالوزة حــزب الــدعــوة الــعــمــ الــعــراق و

علم الذين ظلموا اي منقلِب ينقلبون .  د .. وس د من حد ــهم ب  وست

 

ـب الـنـفـط   -  3 ب الـنـفـط عـ عـدم اسـتـخـدام الـعـدادات وقـد فـاحـت رائـحـة تـهـ ة ته لة  ال ات العم ش ل يواصل جالوزة الم

ـارات مـن الـدوالرات تـوضـع خـارج الـعـراق  ارصـدة خـونـة شـعـبـهـم وامـتـهـم   ـامـهـا مـئـات الـمـلـ ـلـغـت اقـ ـاتـت تـزـم االنـوف و ح 

ن غـدا  ـنـالـوا غضـب الشـعـب وجـزاءە الـعـادل ... و ـــهـم وسـ ـاق والـلـصـوص وجـنـ ـاە ال ة وستـحـرق امـوال الـعـراق جـ البنوك االجن

ب.   لناظرە ق

 

ــت الــمــائــة الــف  فضــا يــتــقــاضــون  رواتــب - 4 ــش  وفــلــول ( الــحــشــد الشــعــ )  حــ  قــار ســ  الــجــ ــمــا  ــدون فــ ا الــفــضــائــيــون  يــ

ـحـرق احشـائـهـم  وتـدفـع   طونهم  النـار  الـ سـ لون    أ ؤالء  انما  رة و ع ابناء  شعبنا ومعاناتهم   الم ة  ع حساب  ج خراف

 . ا ألصحاب السع  بهم ا قاع السع ... اال ت

 

ــاح  الــطــائــلــة مــن  ‐ 5 ــعــد ان  جــ االر ــثــمــار   نــهــب امــوال ابــنــاء شــعــبــنــا الــعــرا فــ ــيــئــة االســ ســ  ــس مــا  يــواصــل ســا االعــر رئــ

ـتـقـاسـمـهـا  مـع شـلـل   ـة   و ـمـ ـــــع  و ـوظـفـهـا   مشـار ـل الـمـالـ  راح يـنـهـب  امـوال الـدولـة و ـدە  الـعـمـ ـو وسـ ة   سما ثمارات  اس

ــث   ــعــ ــشــون  ــعــ ــة  و ــارات الــفــار ــركــبــون  الســ ــة و ــنــون الــقــصــور  الــفــار ــل  فــراحــوا  يــ ــاع  حــزب الــدعــوة الــعــمــ ــة مــن اتــ الــلــصــوصــ

ه الجامح ... وأي غضب.  سورة غض نالهم   ع  ومعاناة ابناء شعبنا  الصابر  الذي س ة  ع حساب ج ة  خراف  ورفا
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   مـن شـهـر تـمـوز الـحـا  الثالث تحل علينا 

ـــــعـــــون النـــــتـــــفـــــاضـــــة  الـــــذكـــــرى الـــــتـــــاســـــعـــــة واالر

   قضــت عــ ــاســلــة الــ  مــن تــمــوز الــ الــثــالثــ

ـــد  ـــعـــ ـــب االلـــتـــفـــاف والـــعـــمـــالـــة الـــمـــتـــمـــثـــل  جـــ

 فــــعــــل  ــــم الــــداود عــــ ــــ ــــف وابــــرا الــــرزاق الــــنــــا

 جــريء وضــع ثــورة الســابــع   تــعــر اقــتــحــا

 الصـحـيـح  ـ ا الـتـار  مسار  من تموز  ع

ـــدافـــهـــا  ـــذ بـــرامـــجـــهـــا وا ـــل تـــنـــفـــ ســـــــر لـــهـــا ســـ و

 العمالقة ... 

 

   الــثــالثــ ــحــتــفــلــون   اذ  وابــنــاء شــعــبــنــا اال

ــــــالــــــذكــــــرى الــــــتــــــاســــــعــــــة  مــــــن تــــــمــــــوز الــــــجــــــاري 

 مــــن تــــمــــوز   النــــتــــفــــاضــــة الــــثــــالثــــ ــــعــــ واالر

ستـلـهـمـون مـعـانـيـهـا ودروسـهـا  اسلة فأنهم  ال

 تـأجـيـج  ـا  ـة لـيـوظـفـو ـة االقـتـحـامـ التعـرضـ

 قـــدمــا نـــحـــو  ـــر الــظـــافــرة والســـ ة الـــتــحـــ مســ

 الــــتــــحــــرر  ـــوعــــة  ـ ــــدافــــهــــا الــــمــــ تــــحــــقــــيــــق ا

 والــــعــــطــــاء الــــحــــضــــاري  والــــتــــقــــدم االجــــتــــمــــا

 المتواصل  سا  واال
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 الـــرابـــع عشـــــــر مـــن شـــهـــر تـــمـــوز الـــجـــاري الـــذكـــرى الـــتـــاســـعـــة  تـــحـــل عـــلـــيـــنـــا 

  1958والـــخـــمـــســـون لـــثـــورة الـــرابـــع عشـــــــر مـــن تـــمـــوز عـــام   قضـــت عـــ الـــ

ــد وحــررت الــعــراق مــن بــراثــن  ــ  الــمــســ ــدي الــرجــ  الســعــ ــم الــمــلــ الــحــ

ـة وحـقـقـت الـقـانـون رقـم   وحـررت عـمـلـتـه الـوطـنـ ـطـا  80االستعمار ال

ــــة اال ان االنــــحــــراف  ــــر ثــــروة الــــعــــراق الــــنــــفــــطــــ ــــدء بــــتــــحــــ ــــد الــــ  صــــعــــ عــــ

ـــــــــــي  ـــ ــراتــه الــتـــ ــه بــنــضــال الشــعــب وتــظــا  جــ الــدكــتــاتــوري الــفــردي الــقــاســ

ـــاط عـــام  ت عـــن  1963تـــوجـــت لـــتـــحـــقـــيـــق ثـــورة الـــثـــامـــن مـــن شـــ  عـــ والـــ

ــل لــثــورة الــرابــع عشـــــر مــن تــمــوز عــام  ــق واالصــ ــ  1958الــوجــه الــمــ والــ

ـن  ـ ـذ ردة الـثـامـن عشـــر مـن  ـنـفـ  االخـرى غـدر الـمـرتـديـن يـ واجهـت 

 الســوداء عــام    1963الــثــا  تــفــجــ ــعــث وحــ  ووجــهــت بــنــضــال الــ والــ

  ـمـنـجـزاتـهـا   –ثورة السابع ع  افصـحـت  مة ال  من تموز العظ الثالث

  ل لثـور ق واالص  17و 1958تـمـوز عـام  14العمالقة عن الوجه الم

 واصــلــت عــطــائــهــا الــذي اغــاض مــعــســكــر اعــداء االمــة  1968تــمــوز  والــ

ة ..  اغ ة فسنوا عدواناتهم ال  الع

 

ــل  ــد الــوجــه الــمـــــشـــــرق واالصــ ــعــ  يــتــواصــل لــ ــو جــهــاد شــعــبــنــا اال ــا  و

   عـام  8و 1958تموز عـام  14لثورات الشعب  ـاط  ‐17و 1963شـ

  1968تــمــوز عــام  30  تــحــقــيــق طــمــوحــات شــعــبــنــا الــمــســشـــــروعــة  وحــ

 لـخـدمـة  ة العطاء الـ  ومواصلة مس الوحدة والتحرر والتقدم االجتما

ة جمعاء.  سان  اال
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ـن مـن تـمـوز عـام   ـ  لـثـورة الـثـالـث والـعـ ن من شهـر تـمـوز الـجـاري الـذكـرى الـخـامسـة والسـتـ  الثالث والع تحل علينا 

س عام  1952 م قناة الس  حققت تأم  وال د النا  جمال ع ادة الفارس العر ق ة  ـمـت  1956 مصـر الشعب وسـا

ــد  ــة وتــعــضــ  ن ــمــت   وســا  الــقــومــيــ ــة وعــززت الــمــد والــو ــ  لــألمــة الــعــ  تــأجــيــج الــنــضــال الــقــو ــمــة فــعــالــة  مســا

ـمـا  ـة  قة ذكرى عـطـرة نـد  مصـر الشق ن من تموز  ت ذكررى ثورة الثالث والع ق اسلة ولقد  ة ال المقاومة الفلسطي

ــذلــك فــأن الــذكــرى   و ــة واالســتــغــالل االجــتــمــا ــعــ  كــفــاحــهــا ضــد االســتــعــمــار والــتــ ــة  ــ  لــألمــة الــعــ ــ كــبــ حــقــقــتــه مــن ن

ـة  ـ  لـالمـة الـعـ ة الـنـضـال الـقـو  مسـ ـا ومشـعـا  ـاد ـن مـن تـمـوز سـتـكـون مـنـارا  ـ  لـثـورة الـثـالـث والـعـ الخـامسـة والسـتـ

 الشامخ.  سا ح الحضاري اال  التقدم والنهوض واعالء ال  السائرة قدما لتحقيق امانيها 

l]…æ^ßÚáçãe^«^ßfÃð^ße]
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 مـجـابـهـتـه وفضـحـه الحـتـالل  ـي تـتـجـ  الـعـنـ  والتـوسـع الـفـار  اطار تصاعد جهاد شعبنا الصابر ضد االحتالل االيرا

ـة   مـنـهـا ومـن مـمـارسـاتـهـا االجـرامـ  ) والشـعـب الـعـرا ـالـحـشـد الشـعـ ـــهـتـانـا (  ـلـة اليـران والـمـسـمـاة زورا و ات العم ش ل الم

 الشائنة براء. 

ـا    العراق وسـور ط الحدودي ب ام طوقها حول ال ح ة السورة و أتجاە الحدود العراق لة  ات العم ش ل ان تحرك الم

  ـة الـمـقـيـتـة عـ ـات الـطـائـفـ ـالـمـسـمـ ـدر )   تـحـت غـطـائـهـا ( الـ ة للنظام االيرا ة التوسع  اطار الممارسات العن ء 

 من بؤرته ايـران ولـبـؤس  در الظال ذا ال أن  خ علنا  و   و س الخزع ل القزم اليران ق اوي العم ش ل حد وصف الم

ـا طـال االجـل أم  ـدحـرو ا و قاومو مة وس ة الشائنة واللئ  ابناء شعبنا مخططاتها االجرام  و ة اللعينة ال البؤرة الفارس

 .  ق
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ـ   ـة الـمـسـتـقـاة مـن مـعـ ـاسـ ـة والسـ ـم الـفـكـ ـ عض المصـطـلـحـات والـمـفـا فات ب ة ال تعرض تع ذە الزاو م  تواصل الثورة تقد

ــعــث  ــدة الــ ــة مــن فــكــر الــحــزب وعــقــ ــ نــمــا  قــ ــا و ــا نصــ ــعــثــ ــفــا  ــورة تــعــ ــال ســا والــ ال تــمــثــل  الــفــكــر الــوطــ والــقــو واإل

ــة  ــتــه الــفــكــ  عــن مــوقــف الــحــزب ورؤ
ً
ــقــا وشــامــال ا دقــ ــعــ تــعــبــ ــعــضــهــا  ــل أن  ــقــاتــهــا ،  ــة ومــواقــفــه وتــطــبــ ــاســ ــجــيــتــه الســ اتــ واســ

ة .  ج ات  واالس
 

ضـ  ـديـن وعـمـوم الـوطـنـ الـعـراقـيـ والـمـنـاضـلـ الـعـرب الـمـنـا ـعـثـ والـمـجـا ة ا إغناء ثقافـة الـمـنـاضـلـ الـ ذە الزاو وتهدف 

ا والـثـقـا واإلعـال الـذي  ه الفكري والس ش د الصابر ولتكن لهم خ مع  ظل ال ل وعموم أبناء شعبنا المجا لالحتالل 

ـة ضـد الـعـراق  ـذ مـخـطـطـاتـهـم الـتـدمـ ـؤالء عـ تـنـفـ سـاعـد  ـمـا  ـل  ـف والـتـضـلـ ـ شـع صـور الـ مارسه المـحـتـلـون وعـمـالئـهـم  ا

 واالمة . 
 

ـة  لهمهما العزم ع أن تكون  المسـارات الصـائـ قهما و ما ين ط ة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن دتنا ال  ذلك أن فكرنا وعق

ة شـعـبـنـا الـظـافـرة الـ يـتـعـرض فـيـهـا مـفـهـوم  ـة مـن مسـ ـذە الـمـرحـلـة الـجـهـاد ة و  ـة الـخـ ـة والـقـومـ دافها الوطنـ غ أ ل ة ل والخ

ئـة  ـة الـمـهـ ـاسـ ـة السـ ـد الـعـمـلـ ه  ظل االحتالل وممارسات عمـالئـه عـ صـعـ ش شع صيغ ال ة ا ا الحزب والممارسات الح

ذا العدد مفهوم ( الثورة ) تناول    وس
 

ì…çnÖ]
بع  احداثه الوسـائـل الـمـقـررة  نـظـامـهـا الـدسـتـوري  ة لدولة معينة ال ت ة واالجتماع اس ري  االوضاع الس الثورة  تعب جو

ـه والـنـظـام االجـتـمـا والـقـانـو الـمـصـاحـب لـه  ـم الـقـائـم فـ اة المجتمع يتم تغي الحـ ف اخر ان الثورة تعب جذري  ح و تع

ە  ـ ـجـسـدون مصـالـح جـمـا ـقـا و ـال حـقـ ـمـثـلـونـه تـمـثـ ـن  سلط ع الشعـب ا اخـ ام الم دي الح الجهاد او نقل السلطة من ا

ضة .   الع
 
ـا امـا الـتـغـيـ الـذي تـحـدثـه الـثـورة فـجـذري   معناە العسكري فاالنفـالب تـغـيـ  قـمـة الـنـظـام السـ والثورة تختلف عن االنقالب 

ة تع الثورة الجذرة الشاملة.  ا فأن االنقالب عث العر االش ات حزب ال لها اما  ادب ناول ب المجتمع   وشامل و
 
ـ   ـ ــعــث  الــعـــراق ثــورة الســاب ع ــلــة لـــمــفــهــوم ومــمــارســات الــثـــورة   –ولــقــد جســدت ثــورة الــ الــثــالثــ مــن تـــمــوز الــمــضــامــ االصــ

ــة  ــاة الشــعــب واالمــة عــ الصــعــد االقــتــصــاد ــالــغــة االثــر  حــ ــة  ــة الــعــمــالقــة والــ حــقــقــت نــقــلــة نــعــ ــة والــجــذر ــمــنــجــزاتــهــا الــثــور

ــديــن الــوطــ والــقــو لــذلــك  ــافــة عــ الصــعــ ــة  ــة والــتــعــبــ ــة واالعــالمــ ــة و الــنــفــســ ــة والــعــســكــ ــة والــثــقــافــ ــاســ ــة والســ واالجــتــمــاعــ

ــد  ــان لــتــصــعــ ــعــثــيــون والــوطــنــيــون االصــالء الــذيـن طــرردوا الــمــحــتــلــ االمــ اسـتــهــدفــهــا مــعــســكــر اعــاداء الــعــراق واالمــة واالن يـنــاضــل الــ

سا الشامل.  ة البناء الوط والقو وال ستأنف مس د ال س ة الشاملة من جد ة الشعب العرا وتحقيق الثورة الشعب  غض
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ســمــوە زروا   ــد تــحــت طــائــلــة مــا  ـ ـ ــ ــب والــقــتــل والــ ــاء شــ صــفــوف الــتــعــذ نــعــا تــحــت ابــنــاء الشــعــب الــعــرا  الــمــوصــل الــحــد

ـقـوا امـوال الشـعـب الـعـرا  ـة ف ـكـ ـات االمـ ـا ـل الـد ـر ودعـاتـه مـن الـعـمـالء والـخـونـة الـذي جـاءوا  ذ ـر وأي تـحـ ــهتانا التحـ و

ـة   ـمـارسـون الـمـمـارسـات الشـائـنـة االجـرامـ ـاذب  ـر الـ ـذە الـمـرة تـحـت غـطـاء الـتـحـ الصابر وساموە العنف وشتة انواع الظلـم و

ــاء  ــ لـلــمـوصـل الــحـد ـر الــحـقـ ـؤالء الــعـمـالء الــخـونــة ان الـتـحــ ـعـلــم  رة ولــ ــمـئـات االالف مــن ابـنــاء الـمـوصــل الـ الـقـتــل والـتـهــجـ 

ـعـار  ـ الـعـمـالء والـخـونـة مـوصـومـ  ـ ر الشامل للعراق واستقالله وتقدمه وس ق لن يتم اال  اطار التح ــــخ الم نوى التار ون

نالون حساب الشعب العادل .  انة لوطنهم وشعبهم وأمتهم وس  الخ

ون.  نا لمنت  و ا .. و
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ـعـث الـعـر ا ـشـار حـزب الـ ـنـا ا انـ ـلـه  اال ش  شـ ـعـد ان الـمـحـنـا عـن دخـولـه و ـه  ا خـارج سـور ردن ولـبـنـان والـعـراق ال شـ

عث ابتداء من عام  ن عـدن والسـودان  1950استطاع حزب ال ح ت وقطر وال ه  ال ؤسس له حلقات ح ان يرى النور و

ـطــه  ـه مـرتـ ـ ـدە لـلـحـزب  عـدد مـن الــدول الـغـ ـمــات عـد ــنـاك ثـمـة تـنـظـ ـل خـاص  شـ ـس والـمـغـرب  ـمـا الـمـغـرب الـعـر تــو وفـ

ة  مــكــتــب الــع ــا صــورة مــنــتــظــمــة وتــعــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا ال مــ ــانــت تــؤدي عــمــلــهــا الــحــز  ــة  ــادة الــقــومــ ــه الــتــابــع لــلــقــ قــات الــخــارجــ

ا والو طان ـمـكـن اال ـات اال الدوره خارج الوطن العر  فرسا و ـا والـنـمـسـا و ـه الـمـتـحـدة و الـمـانـ ـكـ عـة  ال مـ شـارە ا 

شارە  اوساط الط رە خال ان ه ال تمتد منال ب العرب  القا ە الزمن ـا  1960وعـام  ‐1957ل الف ـلـ ـعـثـيـون  ـطـر الـ ـث سـ حـ

ــا امــا اال عـ اتــحــادات ط ــ ــن ولــيــ ــحــ ــمــن والــ ــا اتــحــاد الــطال تــحــادات اال ب الــ ــان ال ب اال خــرى  ســ فــقــد  ــتــ والــتــو ــ ردنــ والــ

ـديـن ام  ـاب الـمـ ـاط الشـ ـعـص الضـ ـفـة حـادثـه اخـرى  ان  جب ان نذكر حـقـ ا  ا له وجود قوي واخ لون اتجا ش عثيون  ال

ـلـول عـام  ـمـن  ا ـذ لـثـورة الـ عث شاركوا مشاركه فعا سةلء  الـتـحـضـ ام  الـتـنـفـ سب لحزب ال ل ال ولـالـسـتـد 1962المن

ــســب  الــحــزب اثــنــاء  ــعــ الــمــعــروف الــذي انــ ــان مــحــســن الــعــيــ الــ ــعــد الــثــورە  ــه  اول حــكــومــه  ــر الــخــارجــ عــ ذلــك فــان وزر

ـعـث  عـدد مـن ا ـسـار حـزب الـ ـعـث ونـحـن نـتـحـدث عـن انـ ـرە ا حـزب الـ شـ ا ال دراسته  القا ـجـد بـنـا ان  ـة  ـ قـطـار الـعـ

ت   :   نقطت اساس

ه الط ‐1 ا والتنظ الالدور الرئ الذي لع قه الس شار الحزب وتغلغله وشق ط ل ان  ب المثقفون  س

ــســـــي ا ‐2 ــعــد وقــت وجـــ مــن انــعــقــاد الـــمــؤتــمــر الــتـــاســ ــه  ــعـــث الــعــر خــارج ســـور ــت بــهـــا حــركــة الــ ــ ــة الـــ انــ ول  ال الــعــفــ

سان ة  فلسط عـام 1947ن مه الع عد اله ـالـغـة  1948خصوصا  ـة  ـاسـ ـة سـ ـة امـامـهـا تـ ـعـث الـقـومـ ـدة الـ ووجـدت عـقـ

ة  ا  مختلف االالخص شار هالامتداتها وان  قطار الع
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ــد لــنــجــاحــهــا ان تــتــوفــر  ــابــهــا وال ــة اســ ــل ثــورة شــعــبــ ــذا الــعــالــم ان لــ ــة مــرت عــ شــعــوب عــدة   ــخــ تــحــدثــنــا وقــائــع واحــداث تــار

ـة لـهـذە الـثـورة والـدعـم الـلـوجسـ واالعـال لـهـا والـحـاضـة الـواسـعـة لـهـا . و عـراقـنـا الـمـبـتـ  ـقـ ـادة حـقـ مها قـ دة ا عوامل عد

ــة اي تــوجــه لــلــثــورة او الــمــعــارضــة  ــذە الــقــوى عــ مــحــار ــة عــمــلــت  ــة الــطــائــفــ ــاســ ــعــمــلــيــتــه الســ ــ وااليــرا و ــاالحــتــاللــ االمــ

ــات  ــشــ ــه الــمــلــ ــه ومــازالــت تــقــوم  ــان الــقــتــل واالجــتــثــاث واالخــطــطــاف والــتــهــجــ الــذي قــامــت  ــــــع االحــتــالل فــ ــة لــمــشــار ــقــ الــحــقــ

ت عرا منقسم ع نفسه ح ضمن الـطـائـفـة الـواحـدة النـهـاء  ل ب اب المواطن وجعل  لة وار ل االحزاب العم ة ل الطائف

ـب فـوق الـوطـن  ـاالة وجـعـل الـطـائـفـة والـمـذ خ وعـدم الـمـ امـن مـع افشـاء حـالـة الـرضـ ـالـ ـة  ـة وطـنـ اي حالـة تـوحـد ازاء اي قضـ

ـذا عـ الـمـسـتـوى الـداخـ امـا  ـمـة  الـعـراق  ـنـتـهـا االحـزاب الـحـا ـة الـ تـ الـ م ال ل العادات والق ة واغراق المجتمع  والوطن

ـد  ـنـا ال ـه و ـق وحـدة شـعـ ل سافر  الـعـراق وعـمـلـت عـ تـمـ ش ل دول الجوار العرا تدخلت  ى ان  المستوى الخار ف

ـس  جوز غض الـطـرف عـنـه فـلـ ان فهو اعتداء وتدخل سافر وال الشأن الداخ مرفوض من اي طرف  د ا ناي تدخل  من التأ

ء ومــؤذي لــلــشــعــب  ــل  شــ ــة غــ مــحــاددة لــلــعــراق تــدخــلــت  ــ ــنــاك تــدخــل حــالل واخــر حــرام خــ وصــل االمــر ان دوال عــ

ما قدمته من دعم لداعش فجاءت االن لتقدم الـدعـم لـمـسـعـود  والوطن فقطر ودعمها لداعش وكذلك االمارات ال لم تكت 

ــاع الــداخــ  ــش حــالــة مــن ال ــعــ ــالــمــحــصــلــة ان الشــعــب الــعــرا الــيــوم  ــه لــالــســتــفــتــاء واالنــفــصــال عــن الــعــراق و زا  ســعــ الــ

ضـا ومـنـذ الـعـام  ـا تـتـعـرض  ا ـد ة ال يـتـأمـل الشـعـب الـخـالص عـ  ـل انـواع الـعـداء  2003والخار وان القوى الوطن ا 

ـة لـجـعـل حـالـة االلـتـفـاف  ـاد ـب غـ مـطـروقـة وغـ اعـتـ ـاسـالـ د من عمل ثوري متجدد و نا ال والحرب ع جميع االصعدة، و

ـا  ـمـانـا قـطـعـ ة المقيـتـة ومـؤمـنـة ا ة لم تلوثها الطائف دان ادات م د من بروز ق ل وال ذە القوى متجددة واقوى من ذي ق حول 

ـز  ـمـة الشـعـب وتـعـ مـج والـوطـ لشـحـد  ـل وسـائـل االعـالم الـمـ سـتـخـدم  ة االنتصار ع اعـداء الـوطـن والشـعـب وان  حتم

ول  ـات الـمـطـولـة والـ ة ومـغـادرة لـغـة الـخـطـا الحرب النفس وحدته وان يتوا مفاصل عمل وسائل االعالم اناس متخصصون 

كــ عــ جــرائــم االحــزاب الــمــتــألســمــة  ــرة مــن ابــنــاء الشــعــب  جــنــوب ووســط وشــمــال الــعــراق والــ ة والــمــتــ ــائــح الــفــقــ ا ال

ـئـل الـمـمـكـنـة والـمـتـاحـة   ـل الـوسـ ـ ـائـح  ـذە ال ـر  ة والعـمـل عـ تـثـ ة واالجتماع ة واالمن ا وتردي االوضاع االقنصاد وفساد

عد تخـ حـالـة االنـقـسـام الـمـجـتـمـ  ة العارمة  جعل جذوة الثوة متقدة وصوال ا ساعة االعالن الثوري للثورة العراق ل  كف

ة .  ة للعراق وشع ل القوى المعاد  ال سعت اليها 

 

ـيـح لـلـجـمـيـع الـعـمـل مـن اجـل خـالص الـعـراق  ة مدعوة للـتـوحـد والـعـمـل الـثـوري الـمـنـتـظـم وفـق صـيـغ تـ ة العراق ان القوى الوطن

ــذە  ــادة  ــال لــقــ ــ ــثــ تــأ ا فــهــو اال ــعــث الــعــر االشــ ــنــا حــزب الــ ــذە الــقــوى حــ ــقــف  مــقــدمــة  ــه و ــو عــلــ والشــعــب مــمــا 

ـــــخ  ـة فـهـو الـحـزب صـاحـب الـتـار ـه مـن اسـتـهـداف ومـا قـدمـه مـن شـهـداء لـخـ مـنـاضـلـ المرحـلـة مـن الـنـضـال الـوطـ رغـم مـا اصـا

ة البناء الوط ع مدى  ق وصاحب تج ادة العراق.  35النضا الع ة  ق ته الوطن  سنة من تج
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ـد الـحـدودي  ـر مـنـفـذ الـولـ  تـحـ سـ ـارا تـتـحـدث عـن مـا  ـات اخـ ـة والـفـضـائـ ـاء والـمـواقـع الـخـ االت االن  من و ث تداولت ال

   تـمـركـزت   الـ ـات الـحـشـد الشـعـ ـشـ ـلـ ـة ومـ ل قوات الحكومة الـعـراقـ ا من ق  العراق وسور ط الحدودي ب واحتالل ال

  حـق ابـنـاء شـعـبـنـا اال ات والجرائم   من االنتها ث عاج وتلعفر ومارست ال  ال ة  ة السور ة من الحدود العراق المناطق الغ

  تلك المناطق . 

 

 :   االمــ ــلــة واضــاف الــرفــيــق ابــو عــ ــه قــوات الــحــكــومــة الــعــمــ  الــوقــت الــذي تــمــارس فــ ء  ــذە الــمــمــارســات الشــائــنــة تــ ان 

 مـئـات االالف مـن ابـنـاء  ـمـقـتـل وتـهـجـ ـت  ـ سـ   ـة والـ ـاذ ـر الـ  الموصل تحت دعاوى التح ات جرائمها المنكرة  ش ل والم

نوى .   ن

 

ـل  ـا مـن قـ  الـعـراق وسـور ـة بـ ـاح الـمـنـاطـق الـحـدود  ان اجـتـ ادة قطر العراق لـلـحـزب عـ أسم ق   د الرفيق الناطق الرس وا

ـس  ـل قـ  الـذي روج لـه الـعـمـ در االيـرا ال   س د ما   لتجس  الفار ذا للمخطط االيرا ء تنف لة اليران ت ات العم ش ل الم

 استـهـداف  له    من والخليج العر ا ولبنان وال  سور د ان بؤرته ايران وامتدادە ا
َ
اطل والذي ع ل ال ات ا  قائد عصا الخزع

  ذە الممـارسـات الشـائـنـة  ادة قطر العراق للحزب ان  أسم ق    برمته واشار الرفيق الناطق الرس  العر  لالمن القو ا م

 العام  ـــــخ  2003امتداد لما جرى   تـار  دونـالـد تـرامـب اسـوأ قـرار  ـ س االمـ  العراق والذي عدە الرئ    االحتالل االم ع

ـأن غـزو   )   بـوتـ ـمـ  فـالد ـس الـرو ح مؤخرا الـرئـ ما  حدث ف جب ان  ان   االطالق وما  ة ع ك ات المتحدة االم الوال

ان قرارا خاطئا  )    العراق واسقاط نظام صدام حس

 

ـة  ـمـنـة االيـرانـ  الـهـ  لـلـعـراق  ـ  لـنـتـائـج االحـتـالل االمـ ـثـمـار االحـتـالل االيـرا  اسـ  االضـواء عـ  االمـ وسلط الـرفـيـق ابـو عـ

ـام  ـد الـحـدودي واحـ ـلـة عـن احـتـالل مـنـفـذ الـولـ  والـذي تـؤكـدە االن اعـالنـات الـحـكـومـة الـعـمـ  الـتـوسـ  الفار والتمدد االيرا

 منها.  ا دعم م ة اليران و ات العمل ش ل مة فاعلة من الم مسا ة و ة السور  الحدود العراق  الطوق ع

 

ـنـفـار  ر واس د ارادة الجهاد والتح وة تصع   ادة قطر العراق للحزب ع اسم ق    الناطق الرس  االم وشدد الرفيق ابو ع

ـة احـتـالل  عـ ـعـدم  ف   تـعـ ـة الـ حات الـدولـ ات والمواقف والت ثمار المعط عا الس ة جم قدرات وطاقات القوى الوطن

 .  المؤزر المب  الن ر الظافرة وح ن القوى لتأجيج ثورة التح  مواز  العراق من اجل تغي
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د  ا أبناء شعبنا المجا

ــران عــام  ــم نــفــط الــعــراق الــخــالــد  االول مــن حــ ــعــون لصــدور قــرار تــأمــ الــذي حــرر ثــروة الــعــراق  1972تــحــُل عــلــيــنــا الــيــوم الــذكــرى الــخــامســة واالر

عـد ان اسـتـغـلـتـهـا طـوال  ة  ة والغ ك ة االم ارات النفط ة من براثن االحت ـالـغ  45النفط ـا  ـم نـفـط الـعـراق تـطـورا نـوعـ ـذلـك مـثـَل قـرار تـأمـ عـامـا و

ة ثورة السابع ع  ـف والـحـل   –االثر  مس ـة  الـ ـات الـتـجـسـس وتـحـقـيـق الـثـورة الـزراعـ ـ ـة شـ ـعـد تـحـقـيـق تصـفـ ـمـة  الثالث من تموز العـظـ

ــم  انـه قــد  ــة لـلـتــأمـ ـة الــنـهــضـ ــخـ ــمـن الـمــأثـرة الــتـار ــردي . وتـ ــم الـذا البــنـاء شـعــبـنــا الـ ــة واقـامـة الــحـ ـرد ـة الــ ـمــقـرا لــلـقـضــ ح سـمــ السـلـ الــد

ة ا التقدم والنهضة وا ا ونقل العراق من حالة التخلف والفقر واالم ة العمالقة والبناء االش ف عائدات النفط لتحقيق التنم  الة . لعدبتوظ

 

ـافـ ـة  ة والخدم ا ع الصعد االقتصاد ة البناء االش ار الثقا والمعنوي ألبناء شعبنا ع مس  الرفاە المع واالزد
َ

 الصـنـاعـة ة  لقد تحقق

ا  ات والـطـرق والـجـسـور كـثـ شف شاء المدارس والجامعات والمس افة فتوسع ا ازة  ة االرت م و الب التحت ذي عـن والزراعة والخدمات والتعل

ة .  عد ان حقق المحو الشامل لألم ط العر واالقل والدو  ة المتقدمة  المح لدان النام عة ال ل وأصبح العراق  طل  ق

 

ـ  عث  العراق ثورة السـابـع ع ة الـنـضـال الـقـو الـعـر  1968الـثـالثـ مـن تـمـوز عـام   –ولقد نهضت ثورة ال ـد مسـ ـا الـمـشـهـود  تصـعـ ـدور

ـل مـعـسـكـر اعـداء الـثـورة والـعـراق ـة فـجـمـعـت  ا والدول االستعمار ظة ام ما أثار حف اسلة  ة ال م الدعم الفّعال للمقاومة الفلسطي المـة وا وتقد

ـ ـافـح عـ ثـمـان سـنـوات مـن الـتـضـحـ ـاسـل وابـنـاء شـعـبـنـا الـمـ ـشـنـا الـ ة العدوان االيرا الـغـاشـم الـذي دحـرە مـقـاتـلـو جـ انت العدوانات المتتال ات ف

ى فتحقق ن العراق واالمة المب  الثامن من آب عام   . 1988ال

 

عدە الحصار الجـائـر عـ مـدى  1991ل ذلك دفع اعداء الثورة والعراق واالمة ا شن العدوان الثالثي الغاشم عام  قه ورافقه وامتد  والذي س

حـتـالل الـعـراق عـام  ـ الصـهـيـو الـفـار عـدوانـه الـغـادر و ـ االطـلـ ـ عـامـا حـ شـن الـحـلـف االمـ والـذي أتـجـه ا تـدمـ دولـة  2003ثالثـة ع

ـقـة  ـوع  ال م نفط العراق  داف والمقاصد ولم ي استهداف قرار تأم ء اال األجتثاث )  عث (  اسل واستهدف ال شه ال العراق وحل ج

ــادة ضــخ  ــمــؤامــرة ز ان ذلــك  ســة خصــوصــا اقـ ــا ــأسـعــار  ــص ) الــ اســتــغــلـت نــفــط الــعــراق  اخــ ـد عــ مــا أســمــوە ( جــوالت الـ نـفــط الــعــراق مــن جــد

ــلــولــة دون تــطــور الــعــراق  ــد مــن االذى بــهــم والــحــ لــحــاق الــمــ ــــــع ابــنــاءە بــ ــة افــقــار الــعــراق وتــجــ ــغــ ــد  ــل اســعــار الــنــفــط مــن جــد ــ ــ ــم  الــنــفــط وتــحــطــ

 وتقدمه. 
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افح الصابر  ا أبناء شعبنا الم

دة ة المج  ا أبناء أمتنا الع

م االم الـعـام لـلـحـزب والـقـائـد االعـ لـلـجـهـاد  د عزة ابرا حدو ركبهم الرفيق المجا عث والمقاومة  دي ال له فان مجا زاء ذلك  و

ـمـة بـهـم ر الـحـادي والـثـالثـ مـن   ـم والـحـاق الـهـ ـعـد دحـر ـان  ـ م الملح بوجه ترات المحـتـلـ االمـ ر يواصلون جهاد والتح

ـن طـاقـاتـهـم   2011انون االول عام  ـنـفـ ـة الـحـازمـة لـألحـتـالل االيـرا ورـث االحـتـالل االمـ مسـ مـا يـواصـلـون مـجـابـهـتـهـم الـجـهـاد

ســتـهــدف االمــن  ـل  ــن واقـطــار الـخــلـيــج الـعــر  ــحـ ســتـهــدف الـ ــمـن و ـا ولــبـنــان والـ ــعـد ان اجــتـاح الــعـراق وســور ـة لــمـجــابـهــتـه  ــفـاحــ الـ

 القو العر برمته . 

 

ـ قـرار  ـعـث والـمـقـاومـة مـعـا ن ـدو الـ ـد يـتـقـدمـهـم مـجـا ستلهم ابناء شعبنـا الـمـجـا ة الحاسمة من تارخنا  ذە المرحلة التارخ  

ـة  ـاسـ ـة السـ ـة الـظـافـرة الـ تـتـصـدى لـلـعـمـلـ تـهـم الـجـهـاد ـا  مسـ ـعـ لـيـوظـفـو م نـفـط الـعـراق الـخـالـد  ذكـراە الـخـامسـة واالر تأم

ـة انـحـدرت  قـاع  ـاسـ ـة السـ ـذا الـتـصـدي الـحـازم فـان الـعـمـلـ ـفـعـل  ـاتـهـا الـمـجـرمـة و ـشـ ـلـ ـلـة إليـران ولـمـ ة والحكومة العـمـ المخابرات

سـ الـتـحـالـف الـوطـ .  ـان عـ أشـدە بـ اطـراف مـا  اب الـذي  ث تصاعدت التناقضات ب اطرافها حد االح السقوط النها ح

ر الشامل والعميق للعراق وخصوصا التحرر االقتصـادي الـمـضـمـون  ق واسعا امام تحقيق التح فتح الط ة  اس ة الس وتدا العمل

ـ  ة البنـاء الـثـوري والـنـهـوض الـوطـ ئناف مس د لخدمة اس ف عائداته من جد م النفط وتوظ ا ع اعادة تأم الفاعل للتحرر الس

سا الشامل.   والقو واال

 

ـا لـخــدمـتـه وتـحـقــيـق نـهـوضــه  ســخـ ـر وطــنـه وثـرواتـه واعـادة  ـارا لـنـضـاالت شــعـبـنـا مــن اجـل تـحـ ـا جــ ـم الـنـفــط مـحـر ـ ذكـر تــأمـ ـ سـ

ـالـذكـر االب الـقـائـد احـمـد حسـن  ـم الـخـالـدة ونـخـص  ـة الـتـأمـ ـم عـمـلـ عث مهـنـدس الـتـامـ ادة ال ة لق ه واستقالله الوط ... تح ورفا

كر والرفيق القائد صدام حس .   ال
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