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ـة   ـاسـ ـة السـ ـار الـعـمـلـ دى وع نحو صـارخ انـهـ عد آخر ي يوما 

ا ا قاع السـقـوط الـحـتـ والـنـهـا ... ذلـك  ة وانحدار المخابرات

ـار  امـن مـع االنـهـ ـالـ ـلـغـت ذروتـهـا  ان مـمـارسـات الـفـسـاد الشـائـنـة 

ــرادة  ــعــة  الــ ات الــمــتــتــا ــــــع  الــوضــع االمــ عــ الــتــفــجــ الــمــ

ة مناطقـهـا و الـمـحـافـظـات االخـرى  ق غداد و وساحة الشهداء ب

قـــة ونـــهـــب امـــوال الشـــعـــب  ـــمـــا تـــمـــادى الـــعـــمـــالء الـــلـــصـــوص   فـــ

ســط  ــش والــحــرمــان مــن ا الــعــرا الــذي راح يــرســف  شــظــف الــعــ

ـــه اطـــراف  ـــاء  الـــوقـــت الـــذي تـــتـــصـــارع فـــ ـــهـــ خـــدمـــات الـــمـــاء والـــ

ـة عـ نـهـب امـوال الشـعـب الـعـرا  ـة الـمـخـابـراتـ ـاسـ ـة السـ العمـلـ

اب فـمـا  ـاع حـد االحـ ـذا ال وع النفوذ والـمـصـالـح وقـد وصـل 

 مــتــنــاحــرة ومــمــزقــة وكــذلــك 
ً
ســ ( الــتــحــالــف الــوطــ ) غــدا كــتــال

ــلــة ...  ــا مــن الــتــحــالــفــات الــهــ ســ تــحــالــف الــقــوى وغــ حــال مــا 

ـة والـتـجـمـعـات خـارج  ـة الـحـ نا يـتـوجـب عـ الـقـوى الـوطـنـ ومن 

تــهــا  ــد مســ ــة وتصــعــ ــب ارادتــهــا الــوطــنــ ــة تصــلــ ــاســ ــة الســ الــعــمــلــ

ـة  ـمـ ـة واالقـلـ ـ ـة والـعـ ات الـوطـنـ التـفـاعـل مـع الـمـتـغـ ة  فاح ال

ــر  ــدع  تــأجــيــج ثــورة الــتــحــ ــا عــ نــحــو مــ ــثــمــار ــة واســ والــدولــ

د.   الظافرة ... وح الظفر الحاسم والن اال

ì…çnÖ]

Ð{{é{{Ê†{{×{{Öí{{{{×{Ú̂ {í{é−…̂ {ií{×ê ÏÚê{{Ê
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م االمـ العـام لحـزب  ة شـاملة مـع القائـد الرفيـق عـزة ابـرا لـة صـحف ة الهما مقا ة المعروفة صوف س ة التو اجرت الصحف

ـشار اليـوم عـ  فة الـشارع المغـار الواسـعة االن ت  صـح ـ ـر  ا والقائد االع لجبهة الجهاد والتح عث العر االش ال

ما  :  ة  ان واحد ، وقدمت لها  ون ة واالل سختها الورق  ثالثة صفحات و 

 

ثنا لـ ي واس شار األسد و” : الشارع المغار ” حوار ح س،  ث عن تو
ّ

م الدوري يتحد  ” ..داعش”عزت إبرا

عـث العـر   –الشارع المغار  س العرا السابق صدام حس واألم العـام لحـزب ال م نائب الرئ ا الهما : عزت إبرا صوف

عث  العراق.  عد سقوط نظام حزب ال و أ الرجال إثارة للجدل  ا   االش

 

ل نعتـذر للقـّراء عـن عـدم اإلفـصاح  ف وم وأين تّم الحوار فتفاص ات .. أما ك سهاب وعمق اس استفاضة و سألناە فأجاب 

د.  الغة التعق ة  ه من ظروف أمن ط  ح ف والمصدر وعّما   عنها حفاظا ع سالمة الض

 

فة  ثنا  حوار مطّول أجرته معه صح
ّ

ة كشفها محد ار تهّم األمة الع ل وأ ته ”  الشارع المغـار “ذا ا جانب تفاص ـ و

ا الصادر اليوم اإلثن   .2017ماي  15 عدد
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ة والقائد األع  م قائد المقاومة العراق عزة إبرا

للقـــــوات المـــــسلحة واألمـــــ العـــــام لجبهـــــة الجهـــــاد 

عـــــــــــث العـــــــــــر  ـــــــــــر وأمـــــــــــ عـــــــــــام حـــــــــــزب ال والتح

ـــــادة قطـــــر العـــــراق  حـــــوار  ا وأمـــــ  ق االشـــــ

ة.  ة والع  شامل حول المستجدات العراق

 

ــل  ــم خــرجتم مــن  ن ــم اإلشــاعات مــرارا ول * قتلت

عـد المـوت  م  ـف حـال ـة، ك ـاة وحي ميتة أ ح

 ؟

م عـــ  لحـــاح لـــة و ـــم طلـــب المقا ابتـــداًء أشـــكر ل

اء  س الخــــ ــــا لــــشعبنا  تــــو قهـــا، مــــع تح تحق

نــــــا العــــــر  ــــــرة مغ حــــــر المتوســــــط وز عــــــروس ال

 الفواحة. 

 

أمـــا ســـؤالك عمـــا أشـــيع عـــ مـــن قتـــل ومـــوت وأ 

ا واضـــــــحا وصـــــــارخا عـــــــن حجـــــــم  مثـــــــل تـــــــعب فهـــــــو 

تـــــــــاب أعـــــــــداء العـــــــــراق  الخـــــــــوف والرعـــــــــب الـــــــــذي ي

عــــــث مــــــن الغــــــزاة المحتــــــل وعمالئهــــــم  وأعــــــداء ال

عـــــــث ومقاومتـــــــه   كـــــــشف عـــــــن تعـــــــاظم دور ال و

ــ  اع بــ شــعب العــراق ومقاومتــه و معادلــة الــ

 الغزاة وأذنابهم. 

 

ـــد مخـــابرات  ك عـــ  عـــد المـــوت المـــف أمـــا حـــا 

مـــــا مــــــن    وتك
ً
األعـــــداء فقــــــد زاد عـــــزا وكرامــــــة

ــــــا وأعــــــزا  حانه، إذ جعــــــل أرى موقــــــف أح ســــــ

عـــد مـــو وجعـــل  عـــث  أبنـــاء العـــراق ومناضـــ ال

ب لك  ، وأ عد مو ف أعدا  ف يت أنظر ك

ـــــــو أن أحـــــــد عمـــــــالء  ، األول مـــــــن األعـــــــداء و مثـــــــل

ــه أحــد رفاقــه   ة اتــصل  اســ ــة الس ورمــوز العمل

ــــض عــــ عــــزة  لقــــاء الق ە ب ــــ انــــة ي العمالــــة والخ

م، قــــال لــــه لقــــد علمــــت اآلن ولــــدي اتــــصال  إبــــرا

ـــــــــذە  عـــــــــت  م، تا ـــــــــ ونجرس األمـــــــــ أل ـــــــــال

 .  اللقطة ع اإلعالم الرس

والمثـــــــــل الثـــــــــا مـــــــــن أبنـــــــــاء العـــــــــراق األ مواطنـــــــــة 

مـــت بناتهـــا  ـــة ال عث ـــة لهـــا ثـــالث بنـــات، غـــ  عراق

اســــمك اللهــــم أنــــا  وتوجهــــت بهــــم إ  ودعــــت 

ـــدي  ـــه مـــن أ نـــا فـــداء لعـــزة الـــدوري علـــك تنج و

الخونة والعمالء وأ نذرت لك كـذا وكـذا إن ظهـر 

ا.  اذ  ذا الخ 

 

ا  عـــث العـــر االشـــ ـــأم عـــام لحـــزب ال أمـــا أنـــا 

دا  ر فإذا ما قتلت شـه وقائد جبهة الجهاد والتح

ب إ ر مطمئنــــــا وســـــــتظل  أو مــــــت فــــــإ ســـــــأذ

عـــــث ، حـــــزب الرســـــالة  ـــــرة عـــــ حـــــزب ال عيـــــ ق

اســــــــــلة ألن رجــــــــــال  ـــــــ مقاومتــــــــــه ال الخالــــــــــدة ، وعـــ

ـــم  ـــة، وق ـــدة ثور عـــث والمقـــاوم تحـــركهم عق ال

ة  وعة وقــــــض مــــــة وحقــــــوق مــــــ وٌمثــــــل ألمــــــة عظ

ــــم وأحــــرار  م شــــعب العــــراق العظ ــــسند عادلــــة و

ـــــزة أن  األمـــــة، واعلـــــ أيتهـــــا األخـــــت الفاضـــــلة الع

د، 
ّ
ا وال عـــث العـــر االشـــ دة وحـــزب ال

ّ
أمتنـــا وال

 ل مصنعا للرجال والقادة الشجعان. 

 

خ األعداء، خسئوا وقد خاب ظنهم يـوم قتلـوا 

دمرون الحـزب  القائد صدام حس ظنوا أنهـم سـ

نت  م ســــــــ ظنــــــــون أنهــــــــم إن قتلــــــــوا عــــــــزة إبــــــــرا و

عث، نحن اليوم من فضل   وسـط شـعبنا  ال

نقــــل  ە ن ــــه وجمــــا عــــث ومقاتل ــــ مناضــــ ال و

ة ونواصـل النـضال  ب المدن والقرى نقود المس

ر واالستقالل.   ح التح

 

م كـــــــــشيخ  ة تطلـــــــــق عـــــــــ شخـــــــــص * ألقـــــــــاب كثـــــــــ

ـــــــان والرجـــــــل الـــــــشبح  ـــــــدة األم ـــــــدين وط المجا

ــة والقائــد األعــ  عـالوة عــ قائــد المقاومــة العراق

للقـــــوات المـــــسلحة واألمـــــ العـــــام لجبهـــــة الجهـــــاد 

عـــــــــــث العـــــــــــر  ـــــــــــر وأمـــــــــــ عـــــــــــام حـــــــــــزب ال والتح

ـــــــف  ـــــــادة قطـــــــر العـــــــراق، ك ا وأمـــــــ  ق االشـــــــ

م نقلون ب ألقا  ت

ـــــذە األلقـــــاب الـــــ  ـــــم أن نحمـــــل  ف عظ إنـــــه لـــــ

اع الـــدا بـــ شـــعب العــــراق  تـــع عـــن واقـــع الـــ

ـــــذە األلقـــــاب مـــــسنودة ومعـــــززة عـــــ  واألمـــــة. إن 

ــة فاعلــة ومتــصاعدة ســواء عــ  قــوة وطن األرض 

عـــــــــــث ونـــــــــــضاله الـــــــــــوط والقـــــــــــو أو  ـــــــستوى ال مــــ

، فألقابنــــــــا  ــــــــشنا الــــــــوط ــــــــة أو ج المقاومــــــــة الوطن

قـــة فاعلـــة   ة وتـــع عـــن حق معـــا ســـام ن  تـــق

ر قطرنا .  فاح لتح ادين ال  م

 

ــــان أن نتوقــــف أمــــام مــــا حققتــــه  اإلم ــــل  ــــدءا   *

ما  لــــــــة ســــــــ ــــــــذە الــــــــسنوات الط ــــد  عــــ م  مقــــــــاومت

ــــه إذا لــــم نقــــل إنــــه يــــزداد  ــــو عل والوضــــع عــــ مــــا 

عد يوم ؟  سوءا يوما 

 

اتها   بـــــــــــــــــ أداء المقاومـــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــضح
ً
لنفــــــــــــــــرق أوال

ــه اليــوم ، ثــم لنفــرق  ــ مــا نحــن عل وانتــصاراتها و

دافــه العامــة  ات للغــزاة وأ بــ المخطــط االســ

اجعـــــــات  ـــــــ الـــــــذي حـــــــصل مـــــــن ال ة و واألساســـــــ

ــــداف،  ــــة عــــن مخططهــــم وعــــ تلــــك األ الجو

دفـــــــــه أن  ـــــــــان  ات للغـــــــــزاة  فـــــــــالمخطط االســـــــــ

ــل المحتـل لمــدة  ا مـن ق ـا مــا م ـم العـراق ح ْح ٌ

لــد  اف طاقــات ال ال تقــل عــن خمــس عامــا الســت

منـــــة  غة اله ـــــص فكـــــرون  ـــــة ثـــــم  ـــــة والمعن الماد

لــد، والهــدف الثــا منــه  طرة الدائمــة عــ ال والــس

م  ــدن لتقــس ا وع  مــ م العــراق وســ  ــو تقــس

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــة  طــــــــــــــــت المقاومــــــــــــــــة الوطن العــــــــــــــــراق، أح

ــــدف  ــــا تحقيــــق  المحــــاوالت الــــ أرادت بهــــا أم

م،  ــــدف التقــــس لــــة  العــــراق و قــــاء لمــــدة ط ال

عـــــــــث  عتهـــــــــم ال وذلـــــــــك ألن أبنـــــــــاء العـــــــــراق و طل

عــــــراقهم العــــــر  ــــــة متمــــــسكون  والمقاومــــــة الوطن

ته وأصالته وتارخه  الحر الواحد ومتمسكون به

ق   الع
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ة  الغــة القــوة والــصال م إ الــوطن لحمــة  ــشد و

ــــــــــخ  ــــ ــــــــــة صــــــــــاغها تار ــــــك والحي والمتانــــــــــة والتماســــ

ة آالف عــام، والهــدف  ــ مــن عــ حــضاري عــ أ

ـــ الفـــو الهدامـــة  ـــو  العـــام األســـا الثالـــث 

ه ووحدتــــــــــــه  ــــــــــــق شــــــــــــع المــــــــــــدمرة  العــــــــــــراق لتم

ــــــــــاء  ذ ة وذلــــــــــك ب ــــــــــسان ــــــضارة اإل ــــــــــة الحــــ التارخ

ة  ــــــــــــــة والعــــــــــــــشائ ــــــــــــــة والمناطق ــــــــــــــة والعرق الطائف

 ذرعا و مخططهـا محـصورا بـ 
ً
ففشلت فشال

تقــــــاتلون عــــــ  حفنــــــة مــــــن عمالئهــــــا يتــــــصارعون و

ــ شــعب  ــة المقيتــة و ة المخابرات اســ مائــدة الس

العراق ثابتا صـامدا وموحـدا  نـضاله ضـد الغـزاة، 

ا،  ا واقتــــصاد اســـ ا وس ــــا عـــسك زمـــت أم
ُ
لقـــد 

ــا  العــراق إ اليــوم ومــن أطمعهــا  ــ أم ومــن أ

ة  ـــــــــــة إيـــــــــــران الفارســـــــــــ ـــــــه ثان ــــ محاولـــــــــــة العـــــــــــودة إل

ة عدو العراق والعرب األول.   الصف

ـــــذە  إنجـــــازات المقاومـــــة ولـــــو أردت التحـــــدث 

ة الحتجنـا إ عـدة  عن مفردات إنجازاتها األساسـ

ــــدة  ــــة  ول ــــة الوطن الت فالمقاومــــة العراق مقــــا

ــــشه الــــوط  تــــه الرائــــدة وج النظــــام الــــوط وتج

ومؤســــــــساته المهمــــــــة وخاصــــــــة مؤســــــــسات األمــــــــن 

ادتنـــــــا لـــــــم  ، وأنتـــــــم تعلمـــــــون أن دولتنـــــــا وق الـــــــوط

حـــدث دائمـــا بـــ  مـــا  ـــسلم للغـــزاة المعتـــدين و س

وطــه عــ المغلــوب   مــ الغالــب  المتحــار ف

ــــة  مـــا حــــصل  الحــــ العــــالميت األو والثان

أبنــــــاء  ــهــــــا و ــــــشها وح ج ادتنــــــا  نمــــــا واصــــــلت ق و

ـــــــق  ة  ط العـــــــراق القتـــــــال إ اليـــــــوم و ماضـــــــ

ـــــر وطـــــرد الغـــــزاة الجـــــدد الفـــــرس وعمالئهـــــم،  التح

ــــــــــة  ــــــــــشه الــــــــــوط ومقاومتــــــــــه الوطن عــــــــــث وج فال

ـــم الممثـــل الـــ للعـــراق  ة  ــة واإلســـالم والقوم

مثـــل  ـــل  ـــذا الـــزمن الط عـــد  قـــاء القتـــال قائمـــا  و

ــــــــــــش  مقاومــــــــــــة وكج ازنــــــــــــا كحــــــــــــزب و مــــــــــــصدر اع

 وكشعب. 

ــه للعــراقي   ــل خطــاب مــسجل تتوجهــون  * مــع 

مقاومـة  ب  ت والن الق المفاج كنتم تعدون 

ـــــا  دان ا م ـــــشهد تـــــغي ننـــــا إ اليـــــوم لـــــم  فاعلـــــة ول

 حسب ؟

ة  ـة الرسـم د أرجو أن ال نخلط ب الحروب التقل

علـــم  مـــا أرجـــو أن  ة،  ـــر الـــشعب ـــ حـــرب التح و

ات الـــــدول  الجميـــــع أننـــــا قاتلنـــــا والزلنـــــا نقاتـــــل عـــــ

ـــ  ما، وأرجـــو أن ال ي يـــران وحـــد ـــا و ـــس أم ول

ــــــــا  أقــــــــوى دولــــــــة   مفرد ــــــــا  الجميــــــــع أن أم

ــا العظــ وعــدد آخــر مــن الــدول  طان العــالم ثــم ب

ـــــــــشها وحرســـــــــها الثـــــــــوري  ج ة  ثـــــــــم إيـــــــــران الـــــــــصف

حـدود  ك مـع العـراق  ـش اتها و ـش ل وعمالئها وم

ــــ  ــــم ومــــع الحــــصار الخانــــق   1200تمتــــد عــــ أ

ك   وب ع الحزب والمقاومة الذي اشـ الم

دولــــــــه وجيوشــــــــه  ــــــــذە علينــــــــا العــــــــالم الرســــــــ  تنف

واقتـــصادە و مقـــدمتهم النظـــام العـــر لألســـف، 

ا  حــــــدث فقــــــد حققــــــت المقاومــــــة تــــــغي ــــا  ورغــــــم مــ

وت  ـــــم جـــــ اع منهـــــا تحط ا  معادلـــــة الـــــ جـــــذر

ـا مـن  ش األول واألقوى  العـالم، ومنـع أم الج

مـــــا خططـــــت،  ـــــل  ـــــا ولمـــــدى ط االحتـــــالل الم

مـــــــــا أنهكنـــــــــا  م العـــــــــراق،  ومنـــــــــع الغـــــــــزاة مـــــــــن تقـــــــــس

ة و تتهــــــــاوى اليــــــــوم وتنــــــــذر  اســــــــ عمليتهــــــــم الس

امـــــــل، ومـــــــن إنجـــــــازات المقاومـــــــة أنهـــــــا  ـــــــار ال االنه

الزالـــــت قائمـــــة وتمثـــــل الـــــرقم الـــــصعب  معادلـــــة 

اع الــدائر  العــراق، ومــن إنجــازات المقاومــة  الــ

عـــد  ـــضا أنهـــا  اع ازداد التفـــاف  14أ عامـــا مـــن الـــ

ـــــــسمعون  ــــــم  الــــــشعب العـــــــرا حولهــــــا، وحتمـــــــا إن

ـــــــــدأت   ة العارمـــــــــة الـــــــــ  االنتفاضـــــــــات الـــــــــشعب

ـــــل مـــــدن وقـــــرى  ـــــه ثـــــم عمـــــت  وســـــط العـــــراق وغ

تافـــــــــات الجمـــــــــا    ـــــــــه، وحتمـــــــــا ســـــــــمعتم  جن

ف تـصدح ( إيـران بـرە بـرە  الء و النجف األ ك

ــف مزقــت  ــ حــرة ) وك الء ت غــداد والنجــف وكــ

الجمـــــــــا صـــــــــور الخـــــــــمي والخـــــــــامن والمـــــــــال 

علـــــم الجميـــــع وخاصـــــة  مـــــا أرجـــــو أن  والجعفـــــري، 

عـــــــــث و  ـــــــــة أننـــــــــا  حـــــــــزب ال أحـــــــــرار أمتنـــــــــا الع

ـــــة  اســـــلة و قواتنـــــا المـــــسلحة الوطن المقاومـــــة ال

فــــــــاح  ــــــــو مواصــــــــلة النــــــــضال وال ــــــــد  ارنــــــــا الوح خ

ــر مهمــا  المــسلح وغــ المــسلح حــ النــ والتح

ات ولـــن نـــم أنفـــسنا  طـــال الـــزمن وغلـــت التـــضح

ــب،  ت مــن الغ تظــر المفاجـ األمـا الفارغــة وال ن

ـــــدأ أن النـــــ محـــــسوم  ــــث الم نعــــم نـــــؤمن مـــــن ح

لشعب العراق ولمقاومته مهما طال الزمن ونؤمن 

م األعداء  الك وتحط حانه قادر ع إ أن  س

ننــا  كــون، ول قــول كــن ف نــا أو  ــدي غ أ ــدينا أو  أ

ـــل  ـــل مـــا علينـــا ونت قـــوة ونـــؤدي  اب  األســـ نأخـــذ 

ز.   ع  الع

ـــة ال أحـــد قـــادر أن  * أمـــام اشـــتعال الحـــرب الطائف

ــــــل أنتــــــم  ــــــة،  قــــــف مــــــع أو ضــــــد المقاومــــــة العراق

 قادرون ع االستمرار دون دعم شع ؟

جـــري   ــم مــرة أخـــرى وألبنــاء أمتنــا أن مــا  أؤكــد ل

مـــا تـــروج أجهـــزة  ـــة  ـــا طائف ـــس ح العـــراق اليـــوم ل

ـــة ضـــالعة   ـــة ولألســـف منهـــا ع اإلعـــالم المعاد

مر عــــــــ العــــــــراق ،إن مــــــــن يتــــــــصارع اليــــــــوم   التــــــــ

ـــــــــــة  ـــــــــــستخدم الـــــــــــدين والطائف ة  اســـــــــــ أحـــــــــــزاب س

ـــــــــر مخططاتهـــــــــا  ة غطـــــــــاء وخدعـــــــــة لتم والعنـــــــــ

قـــــودە   اع و ـــــذا الـــــ حـــــرك  ة ومـــــن  المـــــشبو

ـــل  صـــناعة  ــــخ األســـود الط ة التـــار إيـــران صـــاح

ام إيران اليوم  جها. إن ح ة وتأج ة والعرق الطائف

ــــــــم قوميـــــــــون  نمــــــــا  ـــــــــقي و ــــــــسوا مــــــــسلم حق ل

ون فــــرس متطرفــــون حاقــــدون عــــ العــــراق  عنــــ

ــــــدفهم األســــــ تــــــدم العــــــرب وســــــلب  والعــــــرب 

قـــاف تقـــدمهم ثـــأرا لمـــا فعـــل العـــرب   تهم و ـــ

اطـــــورتهم حـــــ حملـــــوا إليهـــــم رســـــالة اإلســـــالم  إم

قـوة وقـاتلوا العـرب حملـة الرسـالة إليهـم  فرفضوە 

ـــــذا الفهــــــم  اطـــــورتهم ووفـــــق  حـــــ تحطمـــــت ام

لتـــّف شـــعب العـــراق مـــن  الـــصحيح للـــدور اإليـــرا 

عـــث  ـــه حـــول المقاومـــة وحـــزب ال شـــماله إ جن

ـــل منـــاطق العـــراق  ـــضم مئـــات اآلالف مـــن  الـــذي 

حي  ـــــــــــا وترمـــــــــــان ومـــــــــــسلم ومـــــــــــس ــــــــــرادا وع أ

لغـــــت  عة وســـــنة، لقـــــد  ي وشـــــ ـــــدي وصـــــاب و

ة شهداء الحزب من الجنوب أ من   %.60س
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لتـــــــّف حـــــــول الحـــــــزب  إن شـــــــعبنا العـــــــرا اليـــــــوم 

ـــــــــل الغـــــــــزو  ـــــــــه ق ـــــــــان عل ــــــا  ـــــــــ ممـــ والمقاومـــــــــة أ

ـة  ون ات اللقطـات التلف واالحتالل، وتوجد ع

ثهـــا قنـــوات االحتـــالل والـــ عـــ فيهـــا أبنـــاء  الـــ ت

عــود  ــشجاعة أســطورة عــن رغبتهــم أن  العــراق 

ـــــوارث الـــــ  م مـــــن ال ـــــم إلنقـــــاذ عـــــث إ الح ال

ث مـــــن العمـــــالء مـــــن  ف الـــــ ـــــشونها وقـــــد اعـــــ ع

ــــــة أن  ة المخابرات اســــــ ــــــة الس قـــــادة ورمــــــوز العمل

ر التقـــدم  ـــل مظـــا عـــث قـــدم للعـــراقي  ـــم ال ح

مـــة والمـــساواة  ـــاة ال والتطـــور وحقـــق لهـــم الح

بـــ المـــواطن ووفـــر لهـــم األمـــن واألمـــان والعـــزة 

رامة.   وال

 

ــــذا، وأحــــ شــــعب  ــــم  أحــــ مقاومتنــــا مــــن من

المــــــــال والرجــــــــال وعتــــــــ  ا  مــــــــد العـــــــراق الــــــــذي 

د عــــ نظــــام األمـــــة الرســــ الــــذي أعـــــ  الــــشد

ه ولـــــم  عـــــث وللمقاومــــة وللعـــــراق وشــــع ظهــــرە لل

طلقــــة  ــــم واحــــد أو  مل ــــد األخــــّوة ولــــو  مــــد لهــــم 

ك  حـــصار الحـــزب والمقاومـــة  ـــش ـــل  واحـــدة 

مر عــــ الحــــزب والمقاومــــة مــــع الغــــزاة ومــــع  تــــ و

 أعداء األمة. 

 

معرفــة  ــل لنــا  ــة،  * ونحــن نتحــدث عــن الطائف

مـــــــون  ـــــــف تق ا ؟ وك ـــــــدور  ســـــــور مـــــــا  ـــــــم ف رأ

 الوضع ؟

 

دة  ست جد جها ل ا وتأج ة  سور إثارة الطائف

ــــدة  ــــدأت يــــوم ارتــــد حــــافظ األســــد عــــن عق وقــــد 

ـــــدافها  الوحـــــدة  ادئهـــــا وأ ـــــا وم ـــــة وفكر العرو

ـــــــدأت يـــــــوم قـــــــام حافـــــــظ  ة،  ا ـــــــة واالشـــــــ والح

عـــــــث  ـــــــه المـــــــشهور عـــــــ حـــــــزب ال انقال األســـــــد 

ـة فقتـل مـن قتــل  ادتـه القوم ا وق العـر االشـ

مـــــن فيهـــــم  ن  الـــــسجون  منهـــــم ووضـــــع اآلخـــــ

ل عفلـق  ـش األم العام للحـزب الرفيـق أحمـد م

ـل ليتحالـف  صطف  ب ل ه ثم ذ رحمة  عل

ء الخـمي  ـل مـ ة ق ة الـصف مع إيران الفارسـ

ــو الــذي شــارك إيــران  عدوانهــا  عــد مجيئــه و و

ات  الـسالح والـخ ا  ا وأمـد ع العـراق وسـاند

ة عـــــــ مـــــــدى ثمـــــــا  ارات والمعلومـــــــات االســـــــتخ

عــد  ســنوات الحــرب بــ إيــران والعــراق، ثــم قــام 

ـــم  ـــش الـــسوري الـــوط العظ ة الج ذلـــك بتـــصف

اطه الـــوطني والقـــومي ووضـــعهم   قتـــل ضـــ

ة  ـــــد النـــــص ة ب الــــسجون حـــــ حولـــــه إ عــــصا

ــــــــــشعب العــــــــــر  ــــــــــذبح ال ة ل ــــــــــصف ة ال والفارســــــــــ

ا للفــرس،  ا أرضـا وشــع ا سـلم ســور الـسوري وأخــ

ـــــــو قاســـــــم  ا  ـــــــ اليـــــــوم  ســـــــور م الحق فالحـــــــا

ا عـــ  ما وحـــسن نـــ  وقـــد دخـــل أخـــ ســـل

ــــشار األســــد عنوانــــا  ــــ  ا و الخــــط بــــوت وروســــ

ل  ــــش ــــذا الوجــــود إليــــران  دون مــــضمون ولــــوال 

ب األســـد وزمرتـــه منـــذ األشـــهر األو  خـــاص لـــذ

لثــورة الــشعب العــر الــسوري وأنــا مــؤمن وواثــق 

ــــــــف الــــــــشعب العــــــــر  كون حل ــــــــأن النــــــــ ســــــــ

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــة والقوم ــــــه الوطن الـــــــــــــــــــسوري ومقاومتـــــــــــــ

ــــــشهد عــــــ ذلــــــك، إن  ــــخ  ة ألن التــــــار واإلســــــالم

افحـــــة  ـــــدة والم ـــــف الـــــشعوب المجا النـــــ حل

ا واستقاللها.  تها وتحرر  من أجل ح

 

مــــــون تحــــــالف النظــــــام الــــــسوري مــــــع  ــــــف تق * ك

ة ؟  إيران وحزب  تحت المظلة الروس

 

 ثــــــــم 
ً
س أوال أؤكــــــــد لــــــــك ولــــــــشعبنا العــــــــر  تــــــــو

ب أن مــا بــ النظــام  لــشعبنا العــر  وطنــه الــ

نمــا احتــالل إيــرا  ــس تحالفــا و يــران ل الــسوري و

ا واقتـــــــصادي وثقــــــــا  ـــــــا عـــــــسكري وســـــــ م

ــه الفــرس  قــوم  ــو مــا  عــال لــسورا واألخطــر  و

موغـــرا واســـع   ون اليـــوم مـــن تـــغي د الـــصف

جــري علنــا  ــدة ومهمــة  ســورا  مــدن وقــرى عد

ان الفـرس واألفغـان والعـراقي  س لها و تهج أ

ادة وال أي فعـــــل للنظـــــام  ـــــانهم فـــــال توجـــــد ســـــ م

 السوري ع األرض السورة. 

 

ــــدان  كـــ عــــ الم مقاومـــة ، لمــــاذا فــــضلتم ال  *

ا ؟ ة وتركتم العمل الس ا القتال  والخال

 

عـــــــث والمقاومـــــــة  ـــــــادة ال ـــــــذا غـــــــ صـــــــحيح، فق

ـــــة والمعرفـــــة  ة والتج تمتلـــــك مـــــن العلـــــم والـــــخ

ات  ـــط االســـ فـــاءة والـــو العـــا والتخط وال

اع مـــــع الغـــــزاة  ـــــة الـــــ جعلهـــــا تنظـــــر إ عمل مـــــا 

جعـل  ـد المـدى، ممـا  ع منظار شامل وعميـق و

ــــــاة  ــــــادين الح ــــــل م متــــــد إ  نــــــضالها وكفاحهــــــا 

ــــة  ة واإلعالم ة واالقتــــصاد اســــ ة والس العــــسك

ــــــــــــــــدان العمــــــــــــــــل األمــــــــــــــــ  ــــــــــــــــة ثــــــــــــــــم م واالجتماع

ـدان اإلعـداد  ارا والمخـابرا ثـم إ م واالستخ

 والتعبئة. 

 

ا مقاومتنـــا منـــذ اليـــوم  فقـــد رافـــق العمـــل الـــس

ــــــو  ا  ــــــان أول إنجــــــاز ســــــ األول النطالقتهــــــا ف

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة والقوم قامـــــــــــــة الجبهـــــــــــــة الوطن ـــــــــــــشاء و إ

ــارات  ــا ومنظمــات وت ة الــ تــضم أحزا واإلســالم

ة واسـعة ثـم  ة وعـشائ ائح اجتماع وفصائل و

ا العــــــــام لثــــــــوار العــــــــراق  والدة المجلــــــــس الــــــــس

مثــــــــل أغلــــــــب عــــــــشائر العــــــــراق وفــــــــصائل  الــــــــذي 

ـــــــــز الثقافـــــــــة  المقاومـــــــــة ثـــــــــم عـــــــــدد كبـــــــــ مـــــــــن مرا

ــــــذا  ا  واإلعــــــالم ومــــــن إنجــــــازات العمــــــل الــــــس

ي الواســـــــــع حـــــــــول الحـــــــــزب  االلتفـــــــــاف الجمـــــــــا

 ومقاومته. 

 

ـه  ل ما أمدنا  و  ا  ومن إنجازات العمل الس

شعبنا من أموال وسالح ومستلزمات أخـرى عـ 

نا  13مدى أ من  ث حا اع ح عاما من ال

ــــــصلنا أي عــــــون ومــــــساندة مــــــن  العــــــدو ومنــــــع أن 

 خارج العراق. 



6ص  

ــــضا أعـــدنا عالقاتنــــا مــــع أغلــــب  ومـــن اإلنجــــازات أ

ــــــــة  ــــــــل المنظمــــــــات األمم ــــــــة ومــــــــع  الــــــــدول الع

ــــة وعــــ رأســــها منظمــــة األمــــم المتحــــدة  م واإلقل

ث من دول العالم، لنا عالقات اليوم مع  ومع ال

ــــــا  عــــــض الــــــدول واألحــــــزاب والمنظمــــــات  أورو

ا ولدينـــــــا  ـــــــا وآســـــــ ق ـــــــة و إف ن ـــــــا الالت و أم

ــة متخصــصة تعمــل  ــة وقط ــة قوم اتــب مرك م

دان.  ذا الم   

 

قـل  ا ال  اسـ ة وما حققناە س اس إن معركتنا الس

عــث قــد  ا وأؤكــد أن ال ــة عمــا حققنــاە عــسك م أ

حقــــــق مــــــستوى مــــــن األداء اإلعــــــال الواســــــع لــــــم 

ــــــــــة  ات إعالم مــــــــــه، لــــــــــدينا شــــــــــ ــــــــــام ح لغــــــــــه أ ي

افــــة  افــــة الــــدول ول حت مرجعــــا ل ــــدة أصــــ مجا

ــــــة واإلعــــــالمي  العــــــالم مثــــــل  ــــــز اإلعالم المرا

ات المواقــع  كة ذي قــار وعــ ة وشــ ــ كة ال شــ

ة تدافع عـن العـراق  س بوك ولجان إعالم  الف

ة اإلعـالمي   الوطن العر والعالم وتضم خـ

ــــــــــــات  افــــــــــــة االتجا العــــــــــــراقي والعــــــــــــرب ومــــــــــــن 

ة.  اس  الس

 

ــــــو  ا واإلعــــــال الواســــــع  ــــــشاط الــــــس ــــــذا ال

ـة  ـة والع م ـة واإلقل الـذي أجـ األطـراف الدول

لون القـوة  ـش عـث وحلفـاءە  اف أن ال ع االع

 ، ة الفاعلـــة  العـــراق و الـــوطن العـــر ـــس الرئ

ـــ مـــن  عـــد أ عـــث  اع مـــع  13وال عامـــا مـــن الـــ

مه أل من (  د مـن 160الغزاة وتقد ) ألف شه

ل حاســـم عـــ أننـــا  ـــش ه يؤكـــد  أعـــضائه ومناضـــل

ادينها ومصدر تغذيتهـا  ل م ة و  عة المس طل

لهامها.   و

 

وع لمــصالحة  ــب لمــاذا لــم تعملــوا عــ مــ * ط

ج الخـــصم   حـــ وع اجتمـــا  مـــ ـــة شـــاملة  وطن

ــاب لالســتفتاء  فتــح ال كطــالب ســالم وصــلح ثــم 

 العام ؟

 
ً
ـــــــــامال وعا مت كــــــــر مـــــــــ وقـــــــــت م ـــــــم قـــــــــدمنا و نعـ

ما  ذلـك  ة لجميع العراقي  للمصالحة الوطن

ة ثـــــــم  اســـــــ ـــــــة الس كوا  العمل عـــــــض مـــــــن اشـــــــ

فـــــــــــــشلها، نحـــــــــــــن نـــــــــــــرى أن  فـــــــــــــوا  تراجعـــــــــــــوا واع

اجــــع عــــن خطنــــا  ــــة ال تــــع ال المــــصالحة الوطن

ــو المنهــج الــصحيح  نــا المقدســة و الــوط وثواب

ة  ـــــس ال ـــــا، فالمـــــصالحة  ـــــا وأخالق ـــــا وقانون وطن

ـــة و  ـــة والقوم عـــث تقـــوم عـــ ثوابتـــه الوطن لل

ــــــة  ــــــة العــــــراق الوطن مقــــــدمتها الحفــــــاظ عــــــ 

ـــــــل مـــــــا  لغـــــــاء  ادته واســـــــتقالله و ـــــــة وســـــــ والقوم

فرضــــــه االحتــــــالل مــــــن قــــــوان وأنظمــــــة وخاصــــــة 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــة والعرق الدســــــــــــــــــتور الــــــــــــــــــذي زرع الطائف

ـــــة والمحاصـــــصة ثـــــم رفـــــض أي تدخـــــل  والمناطق

 خار أجن  العراق. 

 

اإلضــافة لمــا ســبق  ح للمــصالحة  طــ وع  أي مــ

ـــة العـــراق وأنـــه جـــزء ال  جـــب أن يؤكـــد عـــ عرو

عـــــادة أمـــــوال العـــــراق  ـــــة و يتجـــــزأ مـــــن األمـــــة الع

ـــــــدأ المواطنـــــــة  ـــــــة واعتمـــــــاد م وقة والمنه المـــــــ

غــــض النظــــر  ــــات  ة  الحقــــوق والواج ــــساو الم

عـــــــــن العـــــــــرق والـــــــــدين والطائفـــــــــة وتـــــــــوف األمـــــــــن 

عقـــــــــد مؤتمـــــــــر دو  ُ واالســـــــــتقرار للعـــــــــراقي وأن 

ــــة  ــــة األمــــم المتحــــدة والجامعــــة الع تحــــت رعا

ــــــا مجلــــــس  ــــــذ مقرراتــــــه الــــــ ذكرنا ــــــضمن تنف و

 .  األمن الدو

 

م  ــسل ــان فإنهــا تــع ال ــأي ثمــن  أمــا المــصالحة 

تـــــــائج االحتـــــــالل ومـــــــا  إلرادة المحتـــــــل والقبـــــــول ب

ترتـــــب عـــــ االحتـــــالل مـــــن ظلـــــم وعـــــدوان وقتـــــل 

ـــــــل أنـــــــواع  ـــــــب ل د وتـــــــدم وتخ ـــــــ وتهـــــــج و

اة.   الح

 

عــــــــث و  ــــــــادة حــــــــزب ال ــــــــم  ق * تقولــــــــون "إن

ـــــــــم  ـــــــــل لد ـــــــــن  ـــــــــر" ول ـــــــــادة الجهـــــــــاد والتح ق

ل العراق ؟ وع مكتمل ل  م

وعا للعــــراق المحــــرر منــــذ  كنــــا أول مــــن قــــدم مــــ

ا  ــــــــــــــــو المنهــــــــــــــــاج الــــــــــــــــس ــــــــــــــــة المعركــــــــــــــــة و دا

لـــــــــــول  ـــــــــــة  ا ات للمقاومـــــــــــة العراق  –والـــــــــــس

تم مـــن عـــام  وعا آخـــر  2003ســـ ثـــم قـــدمنا مـــ

دنــــــــا  ــــــــر واالســــــــتقالل وأ وع التح عنــــــــوان مــــــــ

ــــو الهـــــدف األول  ــــر العـــــراق  فيهمــــا عـــــ أن تح

ـــــا  مقراط كـــــون د جـــــب أن  وأن العـــــراق المحـــــرر 

عـــــد انتخابهـــــا مـــــن  ـــــه الـــــسلطة  ا تمـــــارس ف تعـــــدد

ـــــــل ذلـــــــك  ـــــــات حـــــــرة وشـــــــفافة وق الـــــــشعب انتخا

ل حكومـــة مؤقتـــة لمـــدة يتفـــق عليهـــا تتـــو  ـــش ت

نــاء  خاللهــا إعــادة األمــن واالســتقرار والخــدمات و

ـــة  ة واألمن ة العـــسك مؤســـسات الدولـــة األساســـ

ــات النتخــاب ممثــ  ــة، ثــم تجــري انتخا والخدم

ل حكومــــــة وفــــــق نتائــــــج  ــــــشك الــــــشعب يتولــــــون 

ات.   االنتخا

 

عتمــد   ة و ــات العــسك عــث يــرفض االنقال وال

ة  ة عــــــ الوســــــائل الــــــسلم جيته النــــــضال ات اســــــ

ـم وتـداول الـسلطة، ومؤخـرا  ة  الح مقراط الد

ـــل  ـــ   ـــة و وعا للمـــصالحة الوطن قـــدمنا مـــ

 وسائل اإلعالم. 

 

عــث  ــل مــع حــزب ال * مــع مــن يتعامــل العــالم؟ 

 أم مع حركة المقاومة ؟

 

ا  عـث العـر االشـ العالم يتعامل مـع حـزب ال

ــان مؤسـ راسـخ وواســع  الدرجـة األو ألنـه ك

ـــل مـــساحة  ـــم حـــز ثـــوري عـــر عـــ  ولـــه تنظ

ــــث ثــــورة  ونــــه ور الــــوطن العــــر و المهجــــر ول

ــــــة  30  ‐17 ل ــــــث النظــــــام  1968تمــــــوز، ج وور

ــــم العــــراق  ــــه  35الــــوط الــــذي ح عامــــا وأقــــام ف

ة  ة والقوم ته الوطن  تج
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دعـــة حقـــق مـــن خاللهـــا  ة الرائـــدة والم ا واالشـــ

أعظـــــــــــــم اإلنجـــــــــــــازات الحـــــــــــــضارة واالنتـــــــــــــصارات 

ــــه اآلن  ــــة دفاعــــا عــــن العــــراق واألمــــة ولد التارخ

رمـــوز معروفـــة وعالقـــات مـــع أغلـــب دول العـــالم، 

ـــــــــــــو مركــــــــــــــز المقاومـــــــــــــة والمعارضــــــــــــــة  عـــــــــــــث  فال

ــــــل  قــــــة معروفــــــة لــــــدى  ــــــذە الحق ومرجعهمــــــا و

ة وأغلب دول العالم.   الدول الع

 

ـــسوا الحـــرب  ـــراد وت * لمـــاذا لـــم تتحـــالفوا مـــع األ

ة  ع ة ؟ –الش  الس

 

ل مــــــن شــــــعبنا  ـــــز وأصــــــ ــــــردي جــــــزء ع شـــــعبنا ال

نــــاء  م  الــــدفاع عــــن العــــراق و العــــرا وقــــد ســــا

عـــث  ــــخ ونحـــن  ال حـــضارته وتقدمـــه عـــ التـــار

ـراد  العـراق  ـأن األ ف  أننا أول من اع نفتخر 

م الـذا  حـ  شأنا لهم الح ة وأ شعب وقوم

ا عملوا والزالـوا  أن الدول األخرى مثل إيران وترك

راد  دولهم.  ك األ س وت  ع تف

 

ب قائـد  ام لـألخ الـ ـل التقـدير واالحـ نحن نكـن 

ــارزا وعالقاتنــا معـــه  ــم كردســتان مــسعود ال إقل

عـــد  ـــل تعـــززت  ـــم عمومـــا لـــم تنقطـــع  ومـــع اإلقل

ــــعثي  ف مــــن ال االحتــــالل وذلــــك لموقفــــه الــــ

ــــم خصوصــــا،  ــــعثي داخــــل اإلقل عمومــــا ومــــن ال

ــــــم مــــــن موجــــــات التهــــــج ألبنــــــاء  ولموقــــــف اإلقل

ــــــم كردســــــتان وخاصــــــة  ــــــث أصــــــبح إقل شــــــعبنا ح

دين والمظلــــــوم مــــــن أبنــــــاء  ــــــل مــــــأوى للمــــــ أر

املـــة   ـــل حقـــوقهم  ـــراد لن العـــراق، فنحـــن مـــع األ

ـــم  أمـــة  العـــراق و منـــاطق تواجد كـــشعب و

 األخرى. 

 

ة  ع ع الحـرب الـش ة فـال وجــود  ‐أمـا موضـ الـس

نــاك احتــالل إيــرا فــار  نمــا  لهــا  العــراق، و

ـــــــا، يتـــــــصدى لـــــــه شـــــــعب  ك صـــــــفوي مـــــــدعوم أم

يــــــران  ة المــــــسلحة، و العــــــراق والمقاومــــــة الــــــشعب

مـــــا مـــــن أدخـــــال داعـــــش إ العـــــراق لـــــ  ـــــا  وأم

ــــة بــــ  ــــا طائف ــــصوروا للعــــالم أن  العــــراق ح

ـــــــــر بـــــــــ  ـــــــــست حـــــــــرب تح عة ول الـــــــــسنة والـــــــــش

 الشعب والغزاة وعمالئهم. 

 

ــان حــ دعــا  م للتعامــل مــع األم * لمــاذا رفــض

ـــا  عـــض رآ عـــض مـــشائخ الـــسنة إ ذلـــك، ألن ال

م ؟ ل ا من ق دار  فرصة وتم إ

 

ـل إننـا أعلنـا مـرارا أننـا  لم نرفض التعامل والحوار 

ـــد ذلـــك  ـــل مـــن ي مـــستعدون للقـــاء والحـــوار مـــع 

ـــــا مـــــرات  ـــــل"، وقـــــد التقينـــــا مـــــع أم ائ عـــــدا "إ

مـــــــا  ـــــــد حـــــــوارا متوازنـــــــا ومل نهـــــــا ال ت ـــــــدة ول عد

نهــــاء االحتــــالل  لة العــــراق ب فــــ إ حــــل مــــش

ــس  ــد حــوارا يهــدف إ تك ــل ت ومعالجـة آثــارە 

وع تأجيـــــج  عنتـــــه والمـــــ  مـــــ االحتـــــالل و

تـــه. ونحـــن نعلـــن  م العـــراق وتفت ـــة وتقـــس الطائف

ـــل  ـــد الحـــوار والتفـــاوض مـــع  ـــم أننـــا ن مـــن خالل

ــا المحتــل  ار اعت ــا  طلــب ذلــك خاصــة أم مـن 

جـــــــرى الحـــــــوار عــــــــ  ـــــــ للعـــــــراق عـــــــ أن  الرئ

ادة العــراق  ــا والــ تــضمن ســ األســس الــ ذكرنا

ـــــا  لـــــت أم ـــــة ووحدتـــــه، فـــــإذا ق واســـــتقالله و

زون.   فنحن جا

 

ــــــــم  عــــــــد الــــــــرفض الــــــــذي نفيتمــــــــوە  رد ــــــــن  * ل

م اعتــذار للــشعب  ــا بتقــد ــا وأم طان طــالبتم ب

ات  لـش العرا ومساعدته ع إخراج قواعـد وم

ــا  ــسحاب أم عــد ا إيــران الــ اســتلمت العــراق 

 ؟

 

مــا  ــا  طان ــا و نعــم طالبنــا وســنطالب ألن أم

ــــ مــــن  ە وقتــــل أ غــــزو العــــراق وتــــدم مــــن قامتــــا 

ة مــــــالي  ــــــ مــــــن عــــــ مليــــــو عــــــرا وتهــــــج أ

ــــــوارث غــــــ مــــــسبوقة عــــــ  ض الــــــشعب ل وتعــــــ

ــــــــــــو  ــــخ، ولـــــــــــذلك فـــــــــــإن أقـــــــــــل المطالـــــــــــب  التـــــــــــار

ــــضات  م التع ما لــــشعب العــــراق وتقــــد اعتــــذار

وع تكفلـه قــوان األرض والــسماء  نـه لحــق مــ و

 وأعرافهما. 

 

ــــا قــــد اســــتقطعت  علــــم شــــعبنا العــــر أن أم ول

ــــــــــــــالغ ضــــــــــــــخمة لمــــــــــــــن  مــــــــــــــن أمــــــــــــــوال العــــــــــــــراق م

ـــــــــل  م  م أثنـــــــــاء الحـــــــــصار وعاملنـــــــــا استـــــــــضفنا

ـــا اســـتقطعت  م وأم حجـــة أننـــا رّوعنـــا ام  احـــ

را  ـــل مـــن اعتـــ متـــ ـــالغ ل مـــن أمـــوال العـــراق م

ــــــضات  ــــــت، فهــــــل طلبنــــــا للتع ة ال مــــــن قــــــض

ــــــل غــــــزو  عــــــد  ــــــو قاعــــــدة تنفــــــذ  ــــــب؟ أم  غ

 وعدوان أو حرب؟

 

ة و الدولــــــة  * أال يوجــــــد تعامــــــل مــــــع الــــــسعود

ــــدة الــــ تعمــــل للقــــضاء عــــ المــــد الــــش  الوح

عاصفة الحزم ؟ ما وقد أشدتم   س

 

عــث ال  ــة نحــن  ال ــم وألبنــاء أمتنــا الع أؤكــد ل

نمــا  نــؤمن بوجــود تمــدد شــ  وطننــا العــر و

عة  العــــــراق  ــــــو تمــــــدد فــــــار صــــــفوي والــــــش

ــه إيــران، وأؤكــد أننــا  ل خــاص بــراء ممــا تقــوم  ــش

ــة يتهــدد أمنهــا الــوط  ســنقف مــع أي دولــة ع

ل النظـــــام ولونـــــه  غـــــض النظـــــر عـــــن شـــــ والقـــــو 

عــث ألن موقفنــا مــع أمتنــا  ــا لل ــان معاد حــ لــو 

ادؤنــا  ــدتنا وم ـه علينــا عق مل
ُ
ومـع شــعبنا العــر ت

ـــــداف  ة نـــــضالنا وكفاحنـــــا لتحقيـــــق أ ج ات واســـــ

أمتنــــا  التحــــرر واالســــتقالل ولــــذلك فنحــــن مــــع  

 ل 
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ــــــد والغــــــزو الفــــــار  ــــــة ضــــــد التهد أقطارنــــــا الع

ة  ة والــشعب ــة الرســم ــل القــوى الع ونحــن مــع 

الــــ تتــــصدى للتمــــدد الفــــار  وطننــــا العــــر 

ـــدنا عاصـــفة الحـــزم  ـــذا األســـاس أ ، وعـــ  ب الـــ

ــــز  ــــد الع موقــــف الملــــك ســــلمان بــــن ع وأشــــدنا 

موقـــــــــف الـــــــــدول الـــــــــ انـــــــــضمت إ التحالـــــــــف  و

م الرجـال المقـاتل  عث مستعد لتقد العر وال

قعــــة مــــن وطننــــا العــــر للتــــصدي لهــــذا  عــــ أي 

 التمدد. 

 

ــل  علــم  ــان  عــث  عثيــون إن حــزب ال قــول ال *

ـد ومـا يـراد  ع خطط للمنطقة منذ وقـت  ان  ما 

ــــة منــــذ عــــام  ــــار  1980لألنظمــــة القوم عــــد انه و

ـار  ة وانه ا ـك المنظومـة االشـ جدار برل وتف

ــــــــــــات المتحــــــــــــدة  النظـــــــــــام الــــــــــــدو وانفـــــــــــراد الوال

ـــــضا أنهـــــم حفاظـــــا  قولـــــون أ العـــــالم و ـــــة  ك األم

عــــــــ وحــــــــدة األمــــــــة وجهــــــــوا النــــــــصائح لألنظمــــــــة 

ــة  ل ــا أ ــش اليــوم حرو ــة الــ تع ــة والقوم الع

مـن فمـا  ا وال ـا وسـور ارا تاما مثـل لي ا وانه ا ر و

ــف تــرون مــا  الــذي حــدث مــن وجهــة نظــرم؟ وك

ب؟ ل من حل ق  جري ؟ و

 

ــــــل ذلــــــك  ــــــدأنا نحــــــذر أنظمــــــة األمــــــة مــــــن ق نعــــــم 

ــــــــام ثــــــــورة  ــــخ منــــــــذ ق  ‐مــــــــن تمــــــــوز  30‐17التــــــــار

ـــــة  ل مـــــن وجـــــود مخطـــــط اســـــتعماري  1968ج

ــــة ودول  ــــستهدف األمــــة الع صــــهيو فــــار 

عينهــــا مــــن وطننــــا العــــر وخاصــــة العــــراق ودول 

ـدنا لهـم  مـن ومـ وأ ا وال الخليج العر وسور

عــــــد قــــــدوم الخــــــمي إ الــــــسلطة أن المخطــــــط 

قه إ  ــــــــوطن العــــــــر مــــــــن مــــــــ ــــــــل ال ــــــــشمل  س

ــــــــــف ظهــــــــــرت النتائــــــــــج  ــــــــــه، وأنتــــــــــم تــــــــــرون ك مغ

مـــا كنـــا نحـــذر منهـــا عـــ امتـــداد نـــصف  فـــة  المخ

 قرن ومازلنا. 

ـــا  عاد ـــل أ أمتنـــا تخـــوض اليـــوم معركـــة الوجـــود 

اتها وأقــــــــــول لألشــــــــــقاء  دول المغــــــــــرب  وتــــــــــداع

حــــصل اليــــوم   العــــر فليتعظــــوا ممــــا حــــصل و

ـــــا اســـــتعماري  ق الـــــوطن مـــــن عـــــدوان ام مـــــ

ـــل معالـــم  ـــدمر  صـــهيو فـــار صـــفوي ســـافر 

م  ــاة ولينظــروا لمــا حــدث للــسودان مــن تقــس الح

حــصل للمغــرب مــن  مــا  ــه و ــسلخ جن ــت  وتفت

ــــــة ومــــــا  م وســــــلخ الــــــصحراء الغ محاولــــــة تقــــــس

 . س ال سمح  حصل للجزائر وتو  حصل وس

س ولحكومتهــــــــــا ، وأنــــــــــا  أقــــــــــول إلخواننــــــــــا  تــــــــــو

ــة  ـا اإلعالم أتحـدث إ األمـة مـن منـ مـن منابر

لــــــــة  ــــــــة ط  مخلــــــــصا وعــــــــن تج
ً
ة قــــــــوال األساســــــــ

لتحمــوا مــع  ــة ، أن  ــة مــع أعــداء األمــة الع وغن

م ومـــــــع قـــــــوى الـــــــشعب  م ومـــــــع ثـــــــوار جمـــــــا

ثنوا مواطنـــا واحـــدا وأال تغرنهـــم  ـــس ـــ وال  التو

ث مـــــن  مـــــا حـــــصل للـــــ الـــــسلطة والمـــــال والجـــــاە 

عـــــدم  امهـــــا، وأقـــــصد  أنظمـــــة أمتنـــــا وزعمائهـــــا وح

ثناء مـــواطن واحـــد وجـــوب االســـتماع لـــصوته  اســـ

ته وحقـه   ومعرفة أحواله والمحافظة ع ح

ـــو مـــصدر قـــوة  مـــة فالـــشعب  ـــاة الحـــرة ال الح

تها  ـــــــــو وقـــــــــود مـــــــــس األمـــــــــة ومـــــــــصدر إلهامهـــــــــا و

احة إن عـــدم االســـتماع إ  ــ ة، وأقـــول  النــضال

ه أن األنظمــة  ــان ســ عــث وتحذيراتــه  نــصائح ال

ــــــة عمومــــــا تعتقــــــد أن عالقاتهــــــا مــــــع الغــــــرب  الع

قائهـــا أمـــام التحـــدي اإليـــرا  ـــا ضـــمانة  ومـــع أم

ء خــــــمي عــــــام  عــــــد مــــــ الــــــذي أصــــــبح واضــــــحا 

ـــــــم مـــــــع أننـــــــا كنـــــــا بنفـــــــس الوقـــــــت  1979 إ الح

ـا ألن  نحذر من غدر الغرب االستعماري االم

ــا  ــم المــصالح العل مــة عنــدە خــارج ق الغــرب ال ق

اســــــــات  ــــــــه الس فــــــــ الــــــــ تحركــــــــه وتفــــــــرض عل

ـــــا اثنـــــاء  ـــــف وقفـــــت أم والمواقـــــف، وانظـــــري ك

ا   ـــساند ـــا مـــع إيـــران  امـــا ودول أورو رئاســـة او

ن وتخلـــت  حـــ مـــن و ال ا و ال العـــراق وســـور

عــــــــــــن حلفائهــــــــــــا وأصــــــــــــدقائها العــــــــــــرب ففوجئــــــــــــوا 

ــــــــد أنهــــــــم نــــــــدموا عــــــــ عــــــــدم  وُصــــــــدموا وأنــــــــا متأ

تمـــــــــــــــامهم واســـــــــــــــتماعهم لنـــــــــــــــصائح العـــــــــــــــراق ،  ا

وستمــــ إيــــران  تــــدم األمــــة ولــــن يوقفهــــا إال 

انتفاضـــة العـــرب أنفـــسهم أي النظـــام العـــر أوال 

مـــــا حـــــصل   ـــــل جمـــــا األمـــــة  مـــــسنودا مـــــن ق

عاصــــفة الحــــزم و التحــــالف العــــر والتحالــــف 

ئا ملموســــا عــــ  حققــــا شــــ اإلســــال اللــــذين لــــم 

 األرض إ اليوم لألسف. 

 

ـــــصمد منهـــــا  ـــــة فلـــــم  ـــــة القوم أمـــــا األحـــــزاب الع

أمــــام المخطــــط االســــتعماري الــــصهيو الفــــار 

ـــل، أغلبهـــا ســـقط أو وقـــع  حـــضن إيـــران  إال القل

ـــــان  ـــــة األول مـــــع ال ة عـــــدو األمـــــة الع الفارســـــ

اســـــــــــتها  ـــــــــــدافعون عـــــــــــن س م  الـــــــــــصهيو وتـــــــــــرا

مـــــــــــن ولبنـــــــــــان  ا وال ـــــراق وســـــــــــور احهـــــــــــا للعــــــ واجت

مـا فيهـا  ا منطقـة الخليـج العـر برمتهـا  د وتهد

ة،  ة السعود ة الع  الممل

 

ا أخطــر  ة اليــوم تمثــل دورا خــط إن إيــران الــصف

د األمـن القـو  ان الصهيو  تهد من دور ال

مـــن ولبنـــان  ا وال فـــ اليـــوم تحتـــل العـــراق وســـور

ا وتهــــــدد الخليــــــج العــــــر ووصــــــل  ــــــا  م
ً
احتــــــالال

س والجزائـــــــر والمغـــــــرب و  ـــــــم  تـــــــو ـــــــا إل

ـا، لقـد أصـبح اليـوم الـوطن العـر يواجــه  تان مور

 . ل األو ائ كث من إ ة أخطر  ل ثان ائ  إ

 

ـــــــو الحـــــــل  وع القـــــــو  ـــــــل تـــــــرون أن المـــــــ * و

ا دون الـــــــــسقوط   ل لإلســـــــــالم الـــــــــس ـــــــــد وال

ـــة  ـــد القـــضاء عـــ اله وع الغـــر الـــذي ي المـــ

ة ؟ ة اإلسالم  الع
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ــــا  ــــا وتوحد ة األمــــة  تحرر نعــــم ال حــــل لقــــض

وع القــو العــر التحــرري  وتقــدمها إال  المــ

افـــــــــة  ، لقـــــــــد جـــــــــرب العـــــــــرب  ا التقـــــــــد االشـــــــــ

، لقـد  ا اإلسـال ـار الـس ارات وخاصـة الت الخ

اســــــم الــــــدين   ـــــس  ا الم ــــــار الــــــس ـــــم الت ح

ـــدي  ا اإلســـال التقل ـــار الـــس ـــم الت إيـــران وح

ـم  ام والتقـدير  مـ وعند الذي نكن لـه االحـ

انــــــــــت النتــــــــــائج؟  س و العــــــــــراق فمــــــــــاذا   تــــــــــو

قــــع  ا اإلســــال أو الم وع الــــس فلنأخــــذ المــــ

مـــه  إيـــران و  ى مـــا  نتـــائج ح اإلســـالم فـــ

مـن وعـ  من ع سورا وعـ ال و يه العراق و

لبنان؟ لقد عّم  تلك األقطار الفساد والتخلف 

ــــــــــــق المجتمــــــــــــع إ طوائــــــــــــف  والمجاعــــــــــــات وتم

م ومـــــــــدن  م األوطـــــــــان إ أقـــــــــال وأعـــــــــراق وتقـــــــــس

د وســـقوط  ـــ ومنـــاطق ثـــم القتـــل والتهـــج وال

ـــــة   ط االجتماع ــــك الـــــروا ـــــم وتف منظومــــة الق

ــهــا مــن المخــدرات  اإلضــافة لمــا  ــذە الــدول 

مج.  دز والفساد األخال الم  واإل

 

ثم ماذا حصل  م من فو واضـطراب ثـم 

جــــــه الــــــذي شــــــّل قــــــدرات  ــــــاب وتأج إشــــــاعة اإلر

ي العــر  ــش المــ ة ولــوال الج مــ االقتــصاد

از صــــــاحب  ــــــل التقــــــدير واالعــــــ ــــــن لــــــه  الــــــذي أ

طـــــو  الـــــدفاع عـــــن  ـــــق واألداء ال ــــخ الع التـــــار

انتونــــــــات ال  م و األمــــــــة لتمزقــــــــت مــــــــ إ أقــــــــال

 .  سمح 

 

انها ، إما أن تعـود  س فال زالت تراوح  م أما تو

ـــــه زمـــــن بـــــن عـــــ أو إ األســـــوء ال  انـــــت عل لمـــــا 

ا  وع الس ب فشل الم س سمح  وذلك 

ـــــــــــــــسي  اإلســـــــــــــــال رغـــــــــــــــم أن اإلســـــــــــــــالمي التو

ـــــــن  ـــــــم ل ـــــــ مـــــــن غ ـــــــاة أ منفتـــــــح عـــــــ الح

وع  عـــا للمـــ  ذر
ً
ـــة لـــم تمثـــل فـــشال جـــة النهائ الن

ــــــة  ــــــل أقنعــــــت األغلب ا اإلســــــال فقــــــط  الــــــس

ـو   أن الحل  الساحقة من أبناء شعبنا العر 

افــــة  ــــة جامعــــة وممثلــــة ل ــــة قوم ــــام نظــــم وطن ق

 .  أبناء الشعب دون تمي طائ أو دي أو عر

ـة  ـة فك كـون ألي نظـام عـر  نحن نـرى أن 

ــــم  ــــة تح ــــة أخالق م ــــة مؤمنــــة ومنظومــــة ق ع

الدولــــة والمجتمــــع وذلــــك ألن المؤامــــرة متعـــــددة 

ـــستهدف نهـــوض أمتنـــا  األطـــراف وســـ قائمـــة 

تهــــا واســــتقاللها وأنــــا أتحــــدث عــــن  وتقــــدمها وح

عــــــث  ــــــة خاضــــــها ال قــــــة وغن لــــــة وعم ـــــة ط تج

ـــــان   ـــــ مـــــن نـــــصف قـــــرن، فلمـــــا  عـــــ مـــــدى أ

ـــــم وطـــــ قـــــو تقـــــد تحـــــرري قائـــــم  العـــــراق ح

ــــــا ومنظومــــــة أخالقهــــــا  ــــــدة األمــــــة وفكر عــــــ عق

مـــــــــة وانتـــــــــصارات  مهـــــــــا حقـــــــــق إنجـــــــــازات عظ وق

ە أ ف بها العالم  ة اع  تارخ

 

ولـــــــــ نتجنـــــــــب ســـــــــوء التفـــــــــس لمـــــــــا قلتـــــــــه عـــــــــن 

وع القـــــو  ا اإلســـــال والمـــــ وع الـــــس المـــــ

عــــــث حــــــزب عقائــــــدي قــــــو  العــــــر أقــــــول إن ال

ــة  ــعت اإلســالم روح العرو ا مــؤمن  عــر اشــ

ـــة وعـــاء اإلســـالم وجـــسدە فاإلســـالم عنـــد  والعرو

ــة  ا لألمــة الع ــا رســال مثــل منجــزا تارخ عــث  ال

 الــــ تلقتــــه مــــن الــــسماء و الــــ حملتــــه إ 

مهم وأخالقه  مه ق و ثقافة العرب وق العالم، و

ـو  ل العـرب مـسلم وغـ مـسلم و أخالقهم 

ة  ـو أحـد مقدسـاتهم األساسـ تارخهم وتراثهم و

ان مؤسـس الحـزب المرحـوم  ف  ت ك ولذلك رأ

ــان عــدد  ا و ح ل عفلــق مــس ــش الرفيــق أحمــد م

ـــــدي  ــــه الــــصابئة وال حي وف مــــن قادتــــه مــــس

عة والـسنة ولـذلك علينـا  مان والش راد وال واأل

ة  نحن العرب أن نحافظ وننـ الثقافـة اإلسـالم

ــم اإلســالم  وأن نحــافظ عــ منظومــة أخــالق وق

ـــــــم األمـــــــة وأن ال   مجتمعاتنـــــــا فـــــــ أخـــــــالق وق

اســـة فنمـــزق وطننـــا وشـــعبنا  قحـــم الـــدين  الس
ُ
ن

ـم   اء الدين و ه أدع دع ذم إسالمنا ب ما  و

ــغ  ــل  عا  َ ــا وفرقــا وِشــ حوا اليــوم أحزا كــ أصــ

ــــــــد أنــــــــه صــــــــاحب اإلســــــــالم  ــــــــل  ــــــــالە،  عــــــــ ل

مثـل اإلسـالم  و وحـدە  عة، وأنه  وصاحب ال

ـــــــــافرا وخارجـــــــــا عـــــــــن اإلســـــــــالم  ال و وتجـــــــــدە جـــــــــا

 الرسا الحق. 

 

ـو  وع القـو العـر  و ضوء ما ذكرنـاە فالمـ

ــــــــت واألرســــــــخ واألعــــــــرق  وطننــــــــا  األقــــــــدر واألث

عــــــث   ــــــة ال ــــــال منــــــازع وخاصــــــة تج العــــــر و

د النـا  م القو العر ع ة الزع العراق وتج

وع القـــو العـــر  ، المـــ ( رحمـــه  )  مـــ

ـة  وع ثقافتهـا الروح ة األمـة ومـ وع  و م

ــــــــة الــــــــ جــــــــسدتها ورســــــــختها  األمــــــــة  واألخالق

ــــــدا عمــــــا دســــــت   ع ــــــف  رســــــالة اإلســــــالم الحن

ـــل  له ومـــضمونه إيـــران وداعـــش و اإلســـالم  شـــ

لة لتحقيـــــق  الفئـــــات الـــــ اتخـــــذت اإلســـــالم وســـــ

ــــــل   عــــــد عــــــن اإلســــــالم  ــــــل ال ــــــدة  ع ــــــات  غا

ـــه ولألمـــة الـــ  ء إل ـــ ـــشوە اإلســـالم و ـــة  النها

 حملته للعالم. 
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ـــــــــن  ة عـــــــــن داعـــــــــش ول * ســـــــــمعنا أســـــــــاط كثـــــــــ

ل خــــــاص  ــــــش ة  ــــــس ــــــة والفر المخــــــابرات األجن

ــــش  اط ج ــــم ضــــ تــــ عــــ أن عنــــا داعــــش 

 صدام حس ؟

 

قـــــول عـــــن  قـــــوة مـــــن  نحـــــن لـــــن نـــــر ونـــــرفض 

د صـــدام  ـــش الـــشه ـــش العـــراق الـــوط إنـــه ج ج

ــــــــــشنا معــــــــــروف للعــــــــــراقي ولألمــــــــــة  ، ج حــــــــــس

ـشهد  ـش العـراق واألمـة و ة وألبنائها أنه ج الع

ـــــسه إ يـــــوم  ته منـــــذ اليـــــوم األول لتأس لـــــه مـــــس

حله.  مر مندوب الغزاة   قرار المجرم ب

 

ـة للعـراق  ة تطلقهـا القـوى المعاد ـسم ذە ال إن 

يــران  ة و ــة أي االســتعمار والــصهيون واألمــة الع

ه ســمعته  يتمكنــوا  ــش ميتــه و ــل مــن أ للتقل

اط وغيبـوا اآلالف  من تصفيته، قتلوا آالف الـض

جــــــــــــــــروا  دوا و ــــــــــــــــسجون والمعتقــــــــــــــــالت و  ال

نـــــــ  ـــــــه، و اطه ومقاتل ات اآلالف مـــــــن ضـــــــ عـــــــ

ة  ـــــــــسم ـــــــــذە ال أدعـــــــــو أبنـــــــــاء األمـــــــــة أن يتجنبـــــــــوا 

ـــشهم العـــر  ـــل مـــن ج كــة والمقـــصودة للن المف

طل.   ال

 

ــــــ مــــــن مليــــــون  ــــــضم أ ــــــان  اســــــل  ــــــشنا ال إن ج

قــوم عــ  ــان  ــعثي و كونــوا  مقاتــل أغلبهــم لــم 

ـــــــــان   ـــــــــة و فـــــــــاءة المهن قاعـــــــــدة المواطنـــــــــة وال

ــــــــــعثي  اط غــــــــــ ال ــــــــــش اآلالف مــــــــــن الــــــــــض الج

دءا  سلموا أع المناصب  ش و عملون  الج

ـــش وقـــادة  ـــان الج مـــن وزارة الـــدفاع إ رئاســـة أر

ــــش  ــــة، وعنــــدما حــــل الج ــــالق والفــــرق واألل الف

اطه وقتــــل  عــــد غــــزو العــــراق وطــــورد قادتــــه وضــــ

ـ مــن (  ــه اختــار  800أ ــش وآم ) مــن قـادة الج

ة خاصـــــــــة بهـــــــــم  اســـــــــ ث منهـــــــــم مواقـــــــــف س الـــــــــ

انــــا  اســــته وأح عــــث وس تختلــــف عــــن مواقــــف ال

ث منهــم مــن انخــرط   يتقــاطع معهــا فهنــاك الــ

عـد االحتـالل  لت  ة ال شـ الت العسك شك ال

ة ومنهــــم  اســــ ــــة الس ــــة للعمل الت األمن ــــشك وال

ـ  ب إ أحزاب ومشارب أخرى، اليوم أ من ذ

ـــــــد 90مـــــــن  ـــــــش الجد % مـــــــن قـــــــادة وآمـــــــري الج

ــــــــش  اط الج ــــــــم مــــــــن ضــــــــ ة  اســــــــ ــــــــة الس للعمل

ـــعثي  ـــم الـــذين طـــاردوا المقاومـــة وال الـــوط و

جـــري  ْ إليهـــم و َ
ـــ ٌ ِلـــَم لـــْم 

َ
وقتلـــوا اآلالف منهـــم ف

كــــ عــــ أعــــداد محــــدودة اضــــطرتهم ظــــروف  ال

االجتثاث والمالحقة والـسجن واالعتقـال والقتـل 

عـث واألمـة سـواء الذيـن  اب مع أعداء ال إ الذ

ـــــــذين مـــــــع داعـــــــش وأنـــــــا  ـــــــد أو ال ـــــــش الجد  الج

ا رغم أ كنت نائب القائد العام للقوات  شخص

طا واحــــــدا مــــــن قــــــادة  ــــــم أعــــــرف ضــــــا المــــــسلحة ل

ب مع داعش.  ش ذ  الج

 

ـــــش العـــــرا   اط الج ـــــان داعـــــش  ضـــــ القـــــول 

 ثـــــم 
ً
عـــــث أوال ـــــه اإلســـــاءة لل مرفـــــوض ألنـــــه يـــــراد 

ــــل  ــــم والنظـــام الـــوط وال ـــش العـــرا العظ للج

ــــــان  ــــــش العــــــرا الــــــوط عنــــــدما  عــــــرف أن الج

كــــن أي وجــــود  ــــادة النظــــام الــــوط لــــم  تحــــت ق

ات  ـــــــش ل ـــــــاب وال لـــــــداعش والقاعـــــــدة والم لإلر

ة .  اب ة اإلر  الصف

 

قتـل  ـم "داعـش" لـم  نظ ـس ب * ذكرتم أن ما 

مقـدار  خـرب  العـراق  % ممـا 1ولم يهـدم ولـم 

ـــــــــــــا  تـــــــــــــه وأحرقتـــــــــــــه إيـــــــــــــران وعمالؤ قتلتـــــــــــــه وخ

ــــــــن مــــــــاذا عــــــــن  ــــــــذا  العــــــــراق ول اتها  ــــــــش ل وم

ة   ـم الدولـة اإلسـالم نظ ـس ب ُ ممارسات مـا 

ا ؟ من ولي ا وال  سور

 

ات  ــش ــدا لمــا قلتــه عــن العــراق وعــن المل  تأ
ً
أوال

ــــم  ب ل ة أ اســــ ــــة الس وعمــــالء إيــــران  العمل

 عمـــا حـــصل  صـــالح الـــدين محـــافظ وأنـــا 
ً
مثـــال

لــــــست  مجــــــال الــــــدفاع عــــــن داعــــــش، فداعــــــش 

ـــــــن أقـــــــول الحـــــــق  ، ول ـــــــدرت د و تكفـــــــر

داعــش احتلــت محافظــة صــالح الــدين ولــم تقتــل 

ــــــــــم ال  س والخونــــــــــة و لهــــــــــا إال الجواســــــــــ مــــــــــن أ

ـــــــــــــــــال،  يتجـــــــــــــــــاوزون الخمـــــــــــــــــس إ الـــــــــــــــــست قت

 27والمعتقلون لدى داعش مـن أبنـاء المحافظـة 

اتها فقتلـــت  ـــش ل ـــا وم معتقـــال أمـــا إيـــران وعمالؤ

ـ مـن  ل صالح الـدين أ آالف مواطـن  10من أ

ع  اتها  أســب ــش ل واعتقلــت وخطفــت إيــران وم

مـــــــواطن مـــــــن صـــــــالح الـــــــدين الزال  3000واحـــــــد 

ـ مـن  دمت أ م مجهوال و ال، 1800مص مـ

ــــف نقــــارن بــــ مــــا فعلتــــه داعــــش ومــــا فعلتــــه  فك

ا؟ اتها وعمالؤ ش ل  إيران وم

 

ـــــد أن قتـــــل النظـــــام  مـــــن أنـــــا متأ ا وال أمـــــا  ســـــور

اتها وحـزب  والـروس  ـش ل يـران وم السوري و

ــ مــن داعــش، إن لــم نقــل  % 95% فلنقـــل 99أ

ـــــ  اتها قتلـــــوا أ ــــش ل يـــــران وم النظــــام الـــــسوري و

ــل أن تظهــر داعــش   80مــن (  ) ألــف ســوري ق

ــد  من كــذلك قتــل الحوثيــون وعــ ع ــال ا و ســور

ة العراق  س   صالح نفس 
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ــــــــا فــــــــال أســــــــتطيع الجــــــــزم  ا، أمــــــــا لي وســــــــور

جـــواب محـــدد ألن جهـــات القتـــل متعـــددة 

ـــــــن كتقديـــــــر  لـــــــة ول ـــــــة والعم ومنهـــــــا الوطن

ـــسب، ثـــم إن  حتمـــا ســـتكون داعـــش أقـــل ال

رة طارئــــة محــــدودة منبــــوذة ال  داعــــش ظــــا

قهـــا للـــزوال،  ـــان لهـــا  األمـــة و  ط م

أمـــا إيـــران جـــار الـــسوء فـــس جـــارة لألمـــة 

امــــة فالحــــذر الحــــذر مــــن إيــــران  إ يــــوم الق

ـــــــم  ـــــــة فاحذرو ـــــــة التكف ة الدم الـــــــصف

 يؤفكون. 
ّ
 م العدو قاتلهم  أ

 

ــل"  فة "الــد م ــت صــح ة كت ــل فــ * ق

لمـــــــــــان العـــــــــــرا أفـــــــــــسد مؤســـــــــــسة   أن ال

مكننـــا أن نقـــول إن  ـــل   ، ـــسا ــــخ اإل التـــار

ل الدولة ؟  العراق عاد إ ما ق

 

ـان  ل الدولة  نعم إن إعادة العراق إ ما ق

ـل  ـان الـصهيو ق ـا وال داف أم أحد أ

ــــــــا قــــــــال  ــــــــة أم ــــــــر خارج ــــــر وز كــ الغــــــــزو، ب

د العــــــــراق إ  ــــــــز ســــــــنع للرفيــــــــق طــــــــارق ع

ـــل الـــصناعة وقـــد أعادتـــه إ مـــا  عـــ مـــا ق

ــل  ــس ق ــسا ول ــل الــو االجتمــا اإل ق

ـكث ممـا وعـد  ـذا أخطـر  الصناعة فقـط و

ــل  خلــو العــراق تمامــا مــن  كــر فــاليوم  ــه ب

ــــــــــــــــة  ر المدن يع ومظــــــــــــــــا ـــــــــــص ر التـــــ مظــــــــــــــــا

 والتقدم. 

 

ص  ة تعمل ع التقل ناك قوى خارج  *

ــــسوب  ضــــعاف م عــــض الــــدول ب مــــن قــــوة 

األمــس  ــذا مــا حــدث  ــة للــشعوب و الوطن

حـــــــــــــدث اليـــــــــــــوم  دول   العـــــــــــــراق ومـــــــــــــا 

م لمـــــــــن  ، مـــــــــا  رســـــــــالت المغـــــــــرب العـــــــــر

تفرجــــــــون  ارحــــــــة عــــــــن العــــــــراق و ســــــــكتوا ال

ـــــــــس  ــــــــدور  دول مــــــــا  اليــــــــوم عــــــــ مـــــــــا 

يع العر ؟  ال

 

ــــــــــسان الــــــــــدروس مــــــــــن  لمــــــــــا اســــــــــتوعب اإل

ن وتجنــب األخطــاء  ــه وتجــارب اآلخــ تجار

ــــو حــــق  مــــا  والــــزالت والهفــــوات وتمــــسك 

وعــــدل وصــــواب حقــــق تقــــدما وتفوقــــا عــــ 

، لهـــــذا فـــــإن مـــــن ال يتعلـــــم  ـــــ ە مـــــن ال غـــــ

جـــــــــري  العـــــــــراق  الـــــــــدروس والـــــــــع ممـــــــــا 

ـــــــــــا ومـــــــــــ  مـــــــــــن ولبنـــــــــــان ولي ا وال وســـــــــــور

س ودول الخليــــج والــــسودان محكــــوم  وتــــو

ان  اجــــــــــــــــع والخــــــــــــــــ الفــــــــــــــــشل وال ــــــــــــــــه  عل

ـد، ولـذلك فـإن  واالضمحالل والمـوت األ

لة إلنقــــــاذ األمــــــة  اســــــتخالص  خــــــ وســــــ

حـــــــدث   الـــــــدروس والـــــــع ممـــــــا حـــــــدث و

ــــــــاە  ــــــــو االن أقطــــــــار األمــــــــة وأول الــــــــدروس 

العــــــــــا والحــــــــــذر مــــــــــن المخطــــــــــط اإليــــــــــرا 

ة  المـــــــــــدعوم مـــــــــــن االســـــــــــتعمار والـــــــــــصهيون

ــة  ــة والقــائم عــ غــزو األقطــار الع العالم

شــــــــــــــــعال الــــــــــــــــف  تهــــــــــــــــا و مها وتفت وتقــــــــــــــــس

ة فيها.  ة والعرق  الطائف

ــــام العــــرب إن الــــسكوت  أقــــول إلخــــو الح

مــن  ا وال عــ جــرائم إيــران  العــراق وســور

ت ولــو أن  ــضا عــ الــسا ا كون ثمنــه  ســ

العرب قاتلوا إيـران  العـراق مـا زحفـت إ 

ا  ــا  العــراق وســور ا، ولــو أنهــم قاتلو ســور

حف  كــذا ســ مــن و مــا أشــعلت النــار  ال

ب فـــال ينجـــو منهـــا  نـــار الفـــرس  وطننـــا الـــ

ـــل أن  أحـــد إال مـــن اســـتعد وشـــمر لقتالهـــا ق

ا.   تصله نار

 

ـــــــــــــــة تورطـــــــــــــــت  ج عـــــــــــــــض الـــــــــــــــدول الخل  *

ــدا  ــدخولها منطقــة المغــرب العــر وتحد

ـــــــا ودعمهـــــــا ألطـــــــراف مختلفـــــــة  س ولي تـــــــو

ــة  ــا لتغذ الــسالح  لي س و المــال  تــو

ـــــد  لــــدين، مـــــاذا ت طالـــــة أزمـــــات ال الفتنــــة و

ـــــــد  ـــــــش تحـــــــت التهد ـــــــذە الـــــــدول و تع

 اإليرا ؟

 

ـــه  ت ـــة لـــم ت نـــاك أطـــراف ع مـــع األســـف 

ــــه  قــــصد  ــــة  ا أن تورطهــــا  أزمــــات ع

ـــــــا إ مخـــــــاطر ال تفهمهـــــــا وال تتوقعهـــــــا  جر

ـــشف  ـــذە األطـــراف تك عـــض  ـــدأت  وقـــد 

ـستخدمها  د لها الخ حـ  ا ال ت أن أم

جـــة  الن ـــة النهـــا  عـــض األقطـــار الع ضـــد 

مـا حـصل   ة مستهدفة  تتحول إ ضح

نـــا فـــإن أدعـــو  ل خـــاص، مـــن  ـــش العـــراق 

ــــا  دعــــم  ــــذل جهود ــــذە األطــــراف أن ت

 نضال األمة التحرري الوحدوي. 
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ــــــــــه صــــــــــوتا  م الــــــــــذي ظهــــــــــرتم ف *  خطــــــــــا

ـــــسان  ـــــل،    –وصـــــورة  الـــــسابع مـــــن ن أف

ة الــــــــذكرى التاســــــــعة  مناســــــــ العــــــــام المــــــــا 

س الحــــزب ركــــزتم عــــ مــــ  والــــست لتأســــ

لغـــت  تمـــام  ا مـــن اال ا كبـــ ـــا حـــ وأعطيتمو

اب األمــــــــة لالســــــــتعداد للتــــــــصدي  دعــــــــوة شــــــــ

والـــــــدفاع عنهـــــــا  حـــــــال تعرضـــــــها ألي خطـــــــر 

ــــــــــه لألمــــــــــة  فهــــــــــل مــــــــــن تفــــــــــس توضــــــــــحون ف

م لذلك ؟  دوافع

 

ــــــــو مثــــــــل  موقفنـــــــا مــــــــن مـــــــ كقطــــــــر عـــــــر 

عـث  ل أقطـار األمـة، فنحـن  ال موقفنا من 

ادئنـا وانتمائنـا ألمتنـا ننظـر  ـدتنا وم ووفق عق

ـــة عـــ انهـــا أجـــزاء مـــن  افـــة األقطـــار الع إ 

مـــــــا  األمـــــــة والـــــــدفاع عنهـــــــا واجـــــــب مقـــــــدس و

جــب  ا  دافعنــا عــن فلــسط واألحــواز وســور

ــــــل قطــــــر عــــــر يتعــــــرض إ  أن نــــــدافع عــــــن 

ــــــــــة  ــــــــــد ومــــــــــ العرو عــــــــــدوان أجنــــــــــ أو تهد

ب ثقلهــــــــا  األمــــــــة وتارخهــــــــا وتقدمهــــــــا  ــــــــس

ـــد  ب ع تتعـــرض منـــذ زمـــن القائـــد العـــر الـــ

مر صـــــــهيو  ـــــــه إ تـــــــ النـــــــا رحمـــــــة  عل

يــع  ال غــر ولقــد اشــتد مــع ظهــور مــا ســ 

يــــــع  ــــــذا ال جــــــة  ، وكنــــــا نعــــــرف أن ن العــــــر

 
ً
ــــو مــــا تحقــــق فعــــال دايتــــه و ســــتكون عكــــس 

جٌّ  أزمـــات   غـــ عنهـــا،  َ ـــ
ٌ
ورأينـــا مـــ ت

ــة مــ  ــو عرو عــث  ــم مــا يهمنــا  ال ن أ و

ن  ا وتقــــدمها و ــــة واســــتقرار ووحــــدتها الوطن

موقفنــــــــــا الــــــــــداعم لمــــــــــ الــــــــــشعب والوطــــــــــن 

ـــسان  مـــا قلـــت  خطـــاب ن ـــة  ـــة الع واله

انا   ـ سـ و ثقلها  األمة ف القطـر األ

ت القـــــــــادمت  مـــــــــا  الـــــــــس أقطـــــــــار األمـــــــــة ل

انها (  لغ ســــــــ ) مليــــــــون مــــــــن أبنــــــــاء  100ســــــــ

ة ثم لموقعهـا  وطـن األمـة ولتارخهـا  العرو

 الـــــــــدفاع عـــــــــن األمـــــــــة ولتارخهـــــــــا وتقدمهـــــــــا 

الحــــــــضاري والتــــــــق عــــــــ أقطــــــــار األمــــــــة ثــــــــم 

طـــل الـــذي  ب ال ـــشها الـــوط القـــو الـــ لج

ة واألمينة.   مثل أحد أذرع األمة الق

 

ـــــــا ســـــــتعوض العـــــــراق   ـــــــل تـــــــرون أن لي  *

ــــــــل  دد ؟ و مــــــــا يــــــــ اســــــــتقطاب المتطــــــــرف 

ي ؟ ه اللي الم تخصون  م   لد

 

ـــــــستخدم  ة  ـــــــة والـــــــصهيون المخـــــــابرات الغ

مــــــــــــا  ــــــــــــا ودوال  منظمــــــــــــات وجماعــــــــــــات وأحزا

ــــــستخدم قواتهــــــا الخاصــــــة والمحمولــــــة جــــــوا 

مثـــــــل قـــــــوات الـــــــصاعقة أو القـــــــوات الخاصـــــــة 

ــــات خاصــــة  عمل ــــام  ــــشاء للق ــــث  تنقلهــــا ح

عـــد االنتهـــاء تنقلهـــا  ـــة و عـــة ومهمـــة للغا و

ـــــــــذ مهمـــــــــة أخـــــــــرى  ـــــــــدان آخـــــــــر و تنف إ م

ـــا  ـــل أم ـــذە األذرع مـــن ق ـــستخدم  ودائمـــا 

ة إلثــــارة الحـــــروب وخلـــــق  ــــا والـــــصهيون وأورو

م  ـــــــق المجتمعـــــــات وتقـــــــس الفـــــــو ثـــــــم تم

لفـــــــة  ـــــــذە المكونـــــــات م ـــــان والـــــــدول و األوطــ

م المقــــــــسم مــــــــن وطننــــــــا العــــــــر و  بتقــــــــس

ــــــــذا  ــــــــذ  ــــــــة ومعــــــــدة إعــــــــدادا متقنــــــــا لتنف مدر

 الغرض. 

 

نقلــون بهــا مــع قــواتهم الخاصــة  نقلونها و ســ

مــــن  ا إ ال ا ومــــن ســــور مــــن العــــراق إ ســــور

س والجزائــر  ـا إ تــو مــا مــن لي ـا ول و لي

ــــــــــــصح أشـــــــــــــــقاءنا المتخاصــــــــــــــــم  ولـــــــــــــــذلك ننـــ

ــــــا أن يوحــــــدوا صــــــفوفهم  والمتحــــــار  لي

ــا  عــودوا إ لي الخــارج و قطعــوا صــالتهم  و

عـــــــــــودوا إ  الحـــــــــــرة المـــــــــــستقلة الموحـــــــــــدة، و

ــادة لــ  ة والق ــه المــسؤول ــدوا إل ع شــعبها و

ادتـه ونظامـه وحكومتـه منهـم أو مــن  ختـار ق

ة  ــــة الــــشعب مقراط ــــم وفــــق األســــس الد غ

ـــــة وتـــــداول الـــــسلطة،   ـــــة الح ووفـــــق التعدد

 
ً
س الحكومــــة أوال مــــا ننــــصح أشــــقاءنا  تــــو

تبهـــــــــــــــوا إ األخطـــــــــــــــار  ثـــــــــــــــم المعارضـــــــــــــــة أن ي

س وأن يوحـــــــــــــدوا الــــــــــــــصف  المحدقـــــــــــــة بتــــــــــــــو

عبئـــــــــوا شـــــــــعبهم لمواجهـــــــــة أي طـــــــــارئ قـــــــــد  و

 . س ال سمح   تتعرض له تو

 

ــا أظهــر  * االنقــالب العــسكري الفاشــل  ترك

ات عــ  ــة وتــداع اعــات داخل تناقــضات و

ما تدخلهـــــــــا  ـــــــــا ســـــــــ ك ـــــــــة ل اســـــــــة الخارج الس

ـا والعالقـات  ا والعـراق ولي ا  سـور الس

يـــران ثـــم التحــــرك  ا و مـــع حلـــف النـــاتو وروســــ

جيوشـها،   دا ودخولهـا العمـق الـسوري  الم

ـــة ؟  ك ة ال اســـ ل الس ـــف تقـــرؤون مـــستق ك

م من أردوغان ؟ و موقف  وما 
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قـــــــــة  ـــــــــشفت مؤخـــــــــرا الحق ـــــــــا ا لألســـــــــف ترك

ة القاتلـة عـ الـرأس لـوال  عندما جاءت الـ

ـــــــــا   ـــــــــا، و أن أم ك ـــــــــة  ورعايتـــــــــه ل عنا

ــــــــــد ألن  ع مر عليهــــــــــا منــــــــــذ زمــــــــــن  انــــــــــت تتــــــــــ

ــشمل   المخطــط األمــ الــصهيو اإليــرا 

عــــــــــــــــض الــــــــــــــــدول  ــــــــــــــــة و افــــــــــــــــة الــــــــــــــــدول الع

ة، وكنــا قــد نبهنــا األتــراك مــرارا ومنــذ  اإلســالم

الــــسنة األو لغــــزو العــــراق أنهــــم مــــستهدفون 

 . ل الحلف األم الـصهيو الفـار من ق

ولهــــذا مثــــل االنقــــالب الفاشــــل نقطــــة تحـــــول  

ــد النظــر  ــة جعلتهــا تع ك اســة ال كبــ  الس

اساتها العامة وخاصـة الموقـف ممـا  ل س  

حت  مــن، وأصــ ا وال جــري  العــراق وســور

م العــــــــراق وســــــــورا  ــــــــأن تقــــــــس تــــــــؤمن اليــــــــوم 

تـــضح ذلـــك   مها، و كون مقدمـــة لتقـــس ســـ

الــــــدعم األمــــــ الواســــــع والقــــــوي لمجاميــــــع  

حها  ـــــــــــــــسل ا ب ة  ســـــــــــــــور ـــــــــــــــة انفـــــــــــــــصال كرد

طرت عــــــــــ  ا حــــــــــ ســــــــــ ــــــــــدان ومــــــــــساندتها م

ـــــا  منـــــاطق شاســـــعة  شـــــمال ســـــورا ألن ترك

ــــا  حت اليــــوم تعــــرف تمامــــا أن دعــــم أم أصــــ

ــهــا ثــم  ــة لفــصل جن دا ــو  لهــذە المجــاميع 

ــــا  ك ــــس ل مها، ول عــــد ذلــــك لتقــــس االنتقــــال 

ــد الخــط إال  ــذا التهد ج مــن  اليــوم مــن مخــ

ال  انهـــــا العـــــرب و التعـــــاون والتحـــــالف مـــــع ج

ا لمنــــــــع  اســــــــ ا وس ــــــــا عـــــــسك التـــــــدخل الم

ه.  ة ف قامة دولة كرد  فصل الجنوب و

 

ــــــش  ـــــشاء ج ة تـــــم اإلعــــــالن عـــــن إ * منـــــذ فـــــ

ــل خــالل  ائ ــر الــش للقــضاء عــ إ التح

ــــــش  23 ــــــذا الج عامــــــا والملفــــــت للنظــــــر أن 

األفغـــــــــان  ات مختلفـــــــــة  ـــــــــس يتـــــــــألف مـــــــــن ج

ا  حـــــــــارب  ســـــــــور ـــــــــو اآلن  ( انكـــــــــشاري ) و

ـــــــــذا الجـــــــــسم  ـــــل تتفقـــــــــون مـــــــــع  ــــ والعـــــــــراق، 

ـل أم  ائ العسكري الـش  القـضاء عـ إ

ـــم   دف كون  ـــل ســـ ان ؟ و ـــل ســـ ائ أنـــه و

 مقاومة ؟

 

ــة  ، وِف اســم  أن أقــول إنهــا نكتــة العــ

انــــة  ث أقــــرب إ إ ة  العــــ الحــــد فارســــ

حــــــــــــارب  ــــــــــــد أن  ، مــــــــــــن ي ــــــــــــسا العقــــــــــــل اإل

ا اللذيــــــن  ــــــدمر العــــــراق وســــــور ــــــل" ال  ائ "إ

ة الـــــضارة  مثـــــالن مـــــع مـــــ القـــــوة األساســـــ

تهـــا والهادفــــة إ  ــــل ومحار ائ ـــضة إل المنا

ة  تـــــابع مـــــس ، ومـــــن يهتـــــم و ـــــر فلـــــسط تح

عــدە  ء الخــمي و ــل مــ اســاتها ق إيــران وس

ــد العــرب  قــوة عــ تج ــشف أنهــا تعمــل  ك

ــــل مــــصادر قــــوتهم ووحــــدتهم وتقدمهــــم  مــــن 

ــــــا مــــــن  ــــــا وغــــــ م ــــــط ودعــــــم م تخط و

 ، ـــــــــــل" واالســـــــــــتعمار الغـــــــــــر ائ ـــــــــــا و"إ أم

ـــــــه إيـــــــران حـــــــرب الثمـــــــا  ت عل فـــــــالعراق شـــــــ

ــــدە مــــن القــــدرة  ە وتج ســــنوات ألجــــل تــــدم

وعه القو العـر النهـضوي  مال م ع إ

اء  ـــــش مـــــن العلمـــــاء والـــــخ عـــــداد ج وذلـــــك ب

ــــــــاحث والمهندســــــــ مــــــــن ذوي العقــــــــول  وال

دع من العـراقي والـذي قفـز  ة والم والخ

لـــــــة  ـــــــة الثق ة والمدن  الـــــــصناعات العـــــــسك

فـــــــــــة إ مـــــــــــصاف الـــــــــــدول المتقدمـــــــــــة  والخف

ـــــــــضا النظـــــــــم  ـــــــــ  وأصـــــــــبح نظامـــــــــه التعل

ـــشهادة الغـــرب نفــــسه  ـــة  الغـــرب و م التعل

ـدة  ـو الدولـة الوح ـضا ، و واالمـم المتحـدة ا

ـــــل دول العالـــــم  ـــــة   الـــــ قـــــضت عـــــ األم

 .  النا

 

خراجــه  ە و ثــم إن اإلجهــاز عــ العــراق وتــدم

ـــــــــدف  ـــــــــل  ائ اع مـــــــــع إ ـــــة الـــــــــ مـــــــــن معادلــــ

ـــــــا اســـــــتعماري صـــــــهيو نفذتـــــــه إيـــــــران  ام

 الخمي 

 

مـــا  قـــوة  ا  ومـــن وقـــف خلـــف إيـــران وســـاند

ــت )  حة ( إيــران ج ــا وفــض ــل" وأم ائ "إ

ــل عـ تلــك المؤامـرة القــذرة، ولذلــك  خـ دل

س  ش الفار الصفوي ول ل الج شك فإن 

ــهـــذە  له و ـــشك ن  ل. و الـــش دجـــل وتـــضل

ــــــــــو لمقاتلـــــــــــة العــــــــــرب  العـــــــــــراق  ة  ـــــــــسم ـ ال

ـــــة أقطـــــار األمـــــة  ق مـــــن وغـــــدا   ا وال وســـــور

ـــــــا عــــــرب مــــــن  قـــــــد  قوا  قوا واســــــتف ( فــــــأف

ب ).   اق

 

عــــــد محــــــاوالت فاشــــــلة مــــــن عــــــدة جهــــــات   *

عـــــــــث  ـــــــــة الجتثـــــــــاث حـــــــــزب ال ـــــــــة وأجن محل

لمــــان العــــرا قانونــــا  ا أقــــر ال العــــر االشــــ

مـــا وصـــفه  ـــو قـــانون  عـــث و لحظـــر حـــزب ال

عــض يتعــارض مــع القــانون الــدو وميثــاق  ال

ــــــــة الـــــــــرأي  األمــــــــم المتحـــــــــدة الــــــــ تعـــــــــ ح

ــذا القــرار وأنتــم أمينــه  ــف تلقيتــم  للنــاس، ك

ه،   العام والمسؤول األول ف



14ص  

ـــــــــــت  ـــــــــــذا التوق ـــــــــــار  ـــــــا  اخت م مــــ ـــــــــــرأ و

اب  الـــــذات لهـــــذا اإلعـــــالن؟ ومـــــا  األســـــ

ــــذا القــــرار؟ واعتمــــادا عــــ  ــــة وراء  المخف

م ردود  ـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــة  عث القاعـــــــــــــــــدة ال

ا ؟ سمعها ق  س

 

ـذە  عـث   ت إصدار قانون حظر ال توق

عــــــث  ل قــــــاطع أن ال ــــــش المرحلــــــة يؤكــــــد و

قـــــرب مــــــن  عـــــد مــــــا  عامـــــا مــــــن الغــــــزو  14و

ـــــــــ مـــــــــن (  ـــــــــشهاد أ عـــــــــد اس واالحتـــــــــالل و

ــــــــــع و مقــــــــــدمتهم قائــــــــــد  160 ) ألــــــــــف 

د صــدام حــس وعــدد كبــ  الحــزب الــشه

ـادر المتقـدم، ال يـزال  ادة الحزب وال من ق

ة  العــــــراق الــــــ يبــــــ  ــــــس ــــــو القــــــوة الرئ

ــــــــر  عليهــــــــا الــــــــشعب العــــــــرا آمالــــــــه  تح

 العراق. 

 

ـــــــــــــــت وأنهكـــــــــــــــــت أغلـــــــــــــــــب  كــ عـــــــــــــــــد أن تف و

ـــــــل  ـــــــت مـــــــن ق ة وأدي مـــــــات الـــــــصف التنظ

انتهــــا وعمالتهــــا  جــــة خ الــــشعب العــــرا ن

ا وقتلهـــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــراقي  ــــــــساد إليـــــــــــــــــران وفـــــــــ

ـــــم اعتقـــــدت إيـــــران أن  م وتهج د ـــــ و

عـــــــث ســـــــيؤجل تـــــــدم عمليتهـــــــم  حظـــــــر ال

ــا وعمالئهــا  ة وســوف يؤخــر طرد اســ الس

عــث والمقاومــة لــم  مــن العــراق ونحــن  ال

ــذا القــانون إال مــشاعر الفخــر  حــرك فينــا 

ار عـــــ  از والقـــــوة والتحـــــدي واإل واالعـــــ

مواصــــــــــلة النــــــــــضال والجهــــــــــاد حــــــــــ طــــــــــرد 

ا  ـــر العـــراق، وأخـــ الفـــرس وعمالئهـــم وتح

نــا   ح
َ

ــشاط حظــر  ــم أن  ف العظ لنــا الــ

ـــــــــــا  ـــــــــــم وأم
ٌ

الفـــــــــــرٌس المجـــــــــــوس وعمالؤ

ـــان الـــصهيو الـــذي أصـــبح لـــه  وعمـــالٌء ال

 عمالء رسميون  العراق. 

 

ــــــــــــــــــر  ة تق ة الماضــــــــــــــــــ * صــــــــــــــــــدر  الــــــــــــــــــف

ــل  طــالن  افــا ب ل اع وت الــذي شــ ل ــش

ــــــــس وزراء  اب الغــــــــزو الــــــــ قــــــــدمها رئ أســــــــ

ـــ  كـــه األ ـــل و ـــا األســـبق تـــو  طان ب

ليــــــــو  س األمــــــــ األســــــــبق جــــــــورج د الــــــــرئ

ـــــر خاصـــــة  ـــــذا التق ـــــف تلقيتـــــم  بـــــوش، ك

ارثة غزو العراق ؟ م من  د موقف  وأنه ي

 

خطـــــأ غـــــزو العـــــراق  اف  ـــــس مهمـــــا االعـــــ ل

ــــم أن  ــــل األ ه فقــــط  ە وقتــــل شــــع وتــــدم

مـــــة  فظاعـــــة ج ـــــا وشـــــعبها  طان ـــــشعر ب

د  ـ قتل أ من مليو عرا وتهج و

ض الــــــــشعب  ة مــــــــالي عــــــــرا وتعــــــــ عـــــــ

ــــ مـــــن  ائلــــة تركـــــت أ العــــرا إ كـــــوارث 

ـــم،  8  ‐7مليـــو أرملـــة ومـــا بـــ  مـــالي ي

ـــــــــــة ومؤســـــــــــساتها  ودمـــــــــــرت الدولـــــــــــة العراق

ــــــاة   ــــــل معــــــالم الح الحــــــضارة ودمــــــرت 

ــد  ــالغ ت ــت ثــروات العــراق وم العــراق ونه

اف اإلدارة  ــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــــ ترليــــــــــــــــــــون دوالر 

ة،  اســ ــة الس ــة وعمالئهــا  العمل ك األم

ــــا  طان ــــا و نــــاء عــــ مــــا تقــــدم فــــإن أم و

ــة  ــة واألخالق ة القانون تتحمــالن المــسؤول

ل ما حصل  العراق.   ل

 

ـس  مـة ول الخطأ و ج اف  ن االع ول

موقــــف  ن  ــــق جــــب أن  كــــ إذ  خطــــأ ال 

ض العــــــــراق والعــــــــراقي  تــــــــصح وتعــــــــ

عد.  ذا األمر مس  و

 

أمـــــــا نحـــــــن فسنواصـــــــل الـــــــدفاع عـــــــن حقنـــــــا 

ض عــن  ض رغــم أن التعــ امــل  التعــ ال

ل وعـس  ا مـستح ان كبـ الشهداء ومهما 

د  ـ ض عن التهج وال شأنه شأن التع

 ، ــــــــــع والحرمــــــان لمــــــالي العــــــراقي والتج

مــا قلــت سنواصــل نــضالنا مــن أجــل  ننــا  ل

 إحقاق الحق. 

 

ــة  ــر للمطال ــذا التق ــستغلون  ــف س *ك

ـــل   ، جاع حقـــوق العـــراق والعـــراقي اســـ

ــــــذا  ا   ــــــة اتخــــــذتمو مــــــن خطــــــوات فعل

ــــــل اتــــــصلتم  الــــــصدد أو تفكــــــرون فيهــــــا؟ و

ــــــــــــذا الخــــــــــــصوص  ــــــــــــة   األنظمــــــــــــة الع

ــل طلبتــم منهــا   و
ً
ــشاور مثــال ــسيق وال للت

 تحرا؟
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ة عــن خـــسائر  ل نعــم تتوفــر لــدينا ملفــات تفــص

افـــــة الجـــــرائم الـــــ  ـــــة و ة والماد ـــــ العـــــراق ال

ــت و وثــائق مهمــة ودامغــة تــدين الغــزاة  ارتك

ـــــــسمح  ـــــــة ال  ـــــــأن المرحلـــــــة الحال ننـــــــا نـــــــرى  ول

تظـــــــــر الفرصـــــــــة  بتحقـــــــــق ذلـــــــــك ولهـــــــــذا فإننـــــــــا ن

ــــــــــسقط  ة خصوصــــــــــا وأن حقوقنــــــــــا ال  المناســـــــــ

قة للعــــــــراق  نــــــــاك منظمــــــــات صــــــــد التقــــــــادم و

ة ضـد  ة إقامـة دعـاوى قـضائ ان حث اآلن إم ت

وت  ل ـــش ـــر  عـــد إصـــدار تق ـــا  ـــا وأم طان ب

ونجــــــــــرس األمــــــــــ قــــــــــانون  عــــــــــد إصــــــــــدار ال و

ـــــــــــم  ـــــــــــاب الـــــــــــذي أعـــــــــــ المحا حواضـــــــــــن اإلر

ادة بتهــم  ــة حــق مقاضــاة دول ذات ســ ك األم

ـــــا أســــــقطت  ـــــع أن أم ـــــاب ممــــــا  دعـــــم اإلر

حــــصانتها أمــــام القــــضاء  الــــدول األخــــرى الــــ 

بها.  س رت   ت

 

ــــر  ــــذا التق مــــون التفاعــــل مــــع  ــــف تق * ثــــم ك

الخـــــــــــط عـــــــــــ المـــــــــــست العـــــــــــر الرســـــــــــ 

 والعر الشع ؟

ب  ـــــــــس ـــــــــة  مـــــــــع األســـــــــف أغلـــــــــب الـــــــــدول الع

عـضها   ب ارتمـاء  س ا و ضعفها وق نظر

ــر  تمــام لتق عــر أي ا
ُ
ــا لــم ت ا وأم ــل حــضن أن

ب  ــــــس ــــــة  مــــــا وأن الجامعــــــة الع وت  ل ــــــش

ات  عيتها وانحرافهـا وكونهـا اليـوم تغـط  سـ ت

ـــد خـــط  جـــري اآلن مـــن تهد ـــة عمـــا  و غيب

ل  ــــــة ولــــــشعبها ولمــــــستق لمــــــصالح األمــــــة الع

ا لهـــــــذا  الهـــــــا لـــــــذلك لـــــــم نـــــــر رد فعـــــــل مناســـــــ أج

 الحدث المهم. 

ــــــــذا اللقــــــــاء أشــــــــكرم عــــــــ قبــــــــول  *  ختــــــــام 

لمـــــــــة  ــــــــم ال ــــــــذە اإلطاللــــــــة ول الحــــــــوار وعــــــــ 

ا ؟ س حكومة وشع  لتو

داء  ل  ســــــــ س وشــــــــعبها العــــــــر األصــــــــ تــــــــو

اء  س الخـــ نـــ أتـــم لـــشعبنا  تـــو نـــا و قل

ــــخ والفتوحـــــــات  س التـــــــار لـــــــة تـــــــو س الجم تـــــــو

 ثــم 
ً
ــاب أوال ة التحــرر مــن اإلر ــة اإلســالم الع

منــــة واالســــتغالل  طرة واله ــــل أنــــواع الــــس مــــن 

ــــــــه  الخــــــــار والــــــــداخ وقهــــــــر الــــــــشعب وتغي

عـــه وخاصـــة التـــدخل الخـــار  ـــشه وتج وتهم

ســـــــواء مـــــــن الغـــــــرب االســـــــتعماري أو مـــــــن إيـــــــران 

ــو  ة ونحــن نعلــم أن التــدخل الخــار  الــصف

ــــــــــصورة  س و ــــــــــاب إ تــــــــــو الــــــــــذي أدخــــــــــل اإلر

قـــــة غـــــ متوقعـــــة وذلـــــك لعـــــدم  ط مفاجئـــــة و

اب.  ة لإلر س  وجود جذور تو

 

ـــــــــــــــــ شـــــــــــــــــعب واع ومثقـــــــــــــــــف  الـــــــــــــــــشعب التو

، أتــــــــم أن تتوحــــــــد قــــــــوى  ــــــــسا وحــــــــضاري و

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــة والقوم ـــــــــــــــــــ الوطن الـــــــــــــــــــشعب التو

ــــاب  ة وتقــــف صــــفا واحــــدا ضــــد اإلر واإلســــالم

وضــــد أي تــــدخل خــــار وأن يتوحــــد الموقــــف 

الـــوط القـــو بـــ الـــشعب والـــسلطة للـــدفاع 

ــــــــــة  تها التنم مــــــــــس س وللنهــــــــــوض  عــــــــــن تــــــــــو

 الحضارة. 

 

ــــــس  ــــــم  تو وأقــــــول إلخوتنــــــا وأشــــــقائنا  الح

ـــــــا ودولهـــــــا غـــــــ الـــــــشعب  ـــــــس لألمـــــــة وأقطار ل

منقـــذا، فهـــو الطاقـــة الـــ ال تنـــضب  عطائهـــا 

ــــل الــــشعب  الــــشعب  ــــداعها وأعــــ  وأدائهــــا و

قاتــــــــــــه وفئاتــــــــــــه وخاصــــــــــــة مؤســــــــــــساته  ــــــــــــل ط

ـــــة  ة الوطن اســـــ ـــــة وقـــــواە الس ة والمهن الـــــشعب

نـــــ أذكـــــر وأدعـــــو إ  ة، و ـــــة واإلســـــالم والقوم

طـــــــــة والحـــــــــذر مـــــــــن المـــــــــد الفـــــــــار  ـــــــــد الح م

س و المغــــــــــرب  طا  تــــــــــو الــــــــــصفوي الــــــــــ

ــــــــــ  ، عمومــــــــــا الــــــــــشعب العــــــــــر التو العــــــــــر

ـل  طرد  ن والغـزاة وسـ م طرد المـستعم العظ

ـة  تـه وأرضـه ولـه تج ـل مـن ح حـاول الن من 

ـــــد  فـــــاح واالنتـــــصار المج ـــــة  النـــــضال وال غن

ـــــس أي غـــــزو  ــــن الغـــــزو الفـــــار الـــــصفوي ل ول

ق أبنــــــــاء الوطــــــــن  ــــــــ ــــــــو  وأي اســــــــتعمار إنمــــــــا 

فعــــــل اليــــــوم   مــــــا  م ضــــــد وطنهــــــم  ــــــسخر و

من.  ا وال  العراق وسور

 

ا  لـــــــــة أرضـــــــــا وشـــــــــع س الجم شـــــــــكرا لـــــــــك ولتـــــــــو

ة  ـــــــــس وحكومـــــــــة، واعلـــــــــ أيتهـــــــــا األخـــــــــت التو

ـــــــــــــــــــــة أن آالف الـــــــــــــــــــــصحف والمجـــــــــــــــــــــالت  الع

ات  أمتنــــا ال تجــــرأ عــــ  واإلذاعــــات والفــــضائ

عــــــــــــــث العــــــــــــــر  ــــــــــــــع  حــــــــــــــزب ال لقــــــــــــــاء أي 

ــــا ومنهــــا مــــن  ، منهــــا مــــن تخــــ أم ا االشــــ

ــــــــان  ــــــــا ومنهــــــــا مــــــــن تخــــــــ ال طان تخــــــــ ب

الــصهيو ومنهــا مــن تخــ الفــرس الــصف 

ـــــل وتتحـــــاور  م الحـــــرة المناضـــــلة تقا فت وصـــــح

ـــة  مـــع قائـــد الحـــزب وقائـــد الجهـــاد بهـــذە الروح

صة ع إظهـار الحـق  الصادقة المخلصة الح

كـــــون الحـــــق  اطـــــل وخاصـــــة عنـــــدما  طـــــال ال و

اطـــــــل  كـــــــون ال ـــــــة وشـــــــعبها و ـــــة الع حـــــــق األمــ

 اطل أعداء األمة. 
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 للجهاد والت  والقائد االع ا  االش عث العر  العام لحزب ال م االم د عزة ابرا ث ورسائل الرفيق المجا ات واحاد ر سمة حلقد مثلت خطا

ة ونجيع الدم الطهور البن ات السخ التضح عة  ة الم  سنة الماض  مدى االرعة ع ر الظافرة ع ة الجهاد والتح  مس ارزة  ة  شعبنا اء جهاد

د عزة   الرفيق المجا ث ورسائل ات واحاد  خطا  زالت وس انت وما  والجهاد ولقد   والفداء ة أروع صور التضح افح و د الم الصابر المجا

 مهما من عوامل ت
ً
ر الظافرة وعامال ة ثورة التح  مس ئة  ر عالمات مض  للجهاد والتح  العام للحزب والقائد االع م االم جها وأدامة أجابرا

داف  لال ة  الثاق ة  الرؤ  وتمثل مهماتها  ومستلزمات النهوض  ة ات الجهاد ات العمل  مج  ع سلط الضوء    الثوري الجهادي ذلك ألنها  فعلها

 لقوى الجهاد  ما كشفت عن الحجم الحق ة  ج ات داف الس ة اال ا لتأد  تمثل ج ة ال داف المرحل دة المدى واال ع ة ال ج ات ر والالس تح

ات واالحاد ذە الخطا انت  رة .... وقد  دافه ومقاصدە ال ثة وا  ومخططاته الخب  الفار  الصهيو  االطل ث  مجابهة الحلف االم

 للعراق وتحقيق   والعميق ر الشامل  التح  الظافر صوب تحقيق م  جهاد  ولمواصلة عث والمقاومة دي ال  لمجا  دائمة  تحف والرسائل عوامل

 شعب  ابناء  مع ة  العض  والصلة  درجات التفاعل  ار  تحقيق  ع  الشامل سا  واال  والقو  النهوض الوط  والناجز وتحقيق  التام نا استقالله

ة مخلفاته ومواصلة الجهاد ضد االحتال   والجهاد بهدف تصف  دحر االحتالل االم ضة  عث والمقاومة رأس النف دي ال  مجا د و ل المجا

 ل  والقائد االع ا  االش عث العر  العام لحزب ال م االم د عزة ابرا  الرفيق المجا ما ب  ف  ورث االحتالل االم أن لجهااليرا ر  اد والتح

 المنكرة مة  اله  بها  ملحق  العراق  من  طردة   ا  وطردو عث والمقاومة دو ال  مجا ا  دحر  ان عد    اليران  سائغة  لقمة  سلمت العراق ا  ام

انون االول عام   من   الحادي والثالث    والتار ة المب  العراق واالمة الع  ن  لدحر ترات  2011ومحقق م الملح  جهاد ومواصل

من  وال  ولبنان ا  وسور  العراق    التوس  الفار  االايرا  التمدد  مجابهة  ومواصلة  االيرا  االحتالل  ودحر ورثه  االم ن وا االحتالل ح ل

 برمته   العر ل واستهداف االمن القو لها     واستهداف اقطار الخليج العر

 

  ل  وس ة  الجهاد مهماتهم   ة  الع  واالمة  العراق  البناء را  تن  ورسائله اته  و خطا م  ابرا  عزة د  المجا  الرفيق ث  احاد  مثلت نا    تأمومن

 والقائد االع ا  االش عث العر  لحزب ال م االم  ابرا د عزة ث الرفيق المجا ان حد افة ولقد  ة   الصعد الجهاد جهاد لل مستلزماتها ع

   الخ  المواقع  ولقد تناولته ر الظافرة  والتح  الجهاد ة  تأجيج مس    النطاق  واسع ا  تاث ة س  التو  المغار  الشارع دة ر لج  والتح ووسائل ة

 صد غداد وع    تصدر  شار وال ة الواسعة االن ة اليوم دة الدستور العراق ته ج  بوتائر فعالة ومتصاعدة وقد  فحتها ر صالتواصل االجتما

االلتح    المتواصل م  وجهاد اسل  ال ش العرا  الج  لمقات  الناصعة ة  لله ا  ابراز  لمضام ة  واف  مركزوة وح  و ارزة   ن عناو  و  االو مع ام

 والتمدد االيرا ة مخلفاته ومجابهة االحتالل االيرا  والجهاد لتصف  دحر االحتالل االم ارز  م ال عث والمقاومة ودور دي ال   مجا الفار

 اشعاع ساحة   وامتداد ة ه  الجما ة  الجهاد  القاعدة ر وتوسيع  والتح ق انجاز مهمات الجهاد  ط  ع  اسواط مهمة  وقطع الصفوي التوس

ة البناء الثوري الشامل ومواصلة العطاء ا ئناف مس ر واالستقالل واس  تحقيق مهمات التح لها ع ة   االرض الع اط ا  لحضالجهاد وال اري ال

ة جمعاء.  سان  لخدمة اال  والمتم
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  ث االنحراف   ح ،   امتنا اة  ح  من ة  خط ش مرحلة  تع ونحن

م   الق ار تلك  استذ  ا  احوجنا  ما اديء  الم  معا ه ش  و م الق

ط   مه  تكون  ان حق    فاستحقت  االمة  بها ت  تم  ال ة الروح

ه   السام ادئه  االسالم وم دعوة  اختتمت   ال ة الرساالت السماو

ر  ة معارك التح دا انت ال  انحاء العالم ..  رة ا شارە من الج وان

  ن  والب وي  ال  الفار  االحتالل  من ة  الع للمناطق

العدل    وا  ي  االرض ع  ر  ا اديء  الم  فرسان  منها لينطلق

ــــع   وتوز  المظلوم  وانصاف  للحق  واالنتصار  واالحسان والمساواة

عها   ن  ومن اديء  الم ذە    من ..   الناس  ب ساوي ال   وات ال

  وا  س م الرسالة الخالدة ل عثيون ق  استلهم المناضلون ال الصا

   االو ات دا  ال  يتذكر  ومن ..   الصعاب تحدوا  و  الوعر قه ط

سان من عام   السابع من ن عث  د  1947العالن ال  الرش  مق

عث  ه حزب ال  امتل م ما  ان ا تعرف من دون عناء  س ،  الص

  ة االخرى ال اس ە من الحرات الس ە عن غ  وم ا  االش العر

 وصدق حملة   الفكر ونقائه ح و وض   ،   العمل دان  م   قته س

ة  داف الوحدة والح م ا د عث وتجس  ال اديء من مناض الم

اتهم .   ح ة  ا  واالش

 

  عثي  يتحدث عن صفات ال ع  موض ة م  ا عض ما  ال قول قد 

 واختالل   الف  زمن ش  نع  اننا  نقول  ولهؤالء ،   معروفة و

  ش لة ومحاوالت االعداء  ان المصطلحات الدخ م وطغ المفا

سهل   ل االمة   اطه  وفك ارت  المواطن من جذورە  اقتالع نهم عناو

   للعراق  ما انه ومنذ االحتالل االم عد ذلك االجهاز عليها ، 

سان  اط  2003ن ة وارت ة والقوم م الوطن ب ق  االن تم تغي وا

ات   عمل  ا  لحظة ل      يتعرض امل   ل  ج  عن الدين   ذلك

ل دماغ منظمة من خالل وسائل االعالم ووسائل االتصاالت  غس

حتاجونه من  اب ما   اعطاء الش حاجة ا ه فنحن  االخرى ،وعل

ار   االف  من  تحصنهم ة م  ق  طاقات  شحنة  تعطيهم ة  ح نماذج

 العمالء   خالل  من  مناخها  وجدت  ال ه  والشع ة الطائف

ذا الحلف الذي ما   ..  ان والصهاينة والصف المأجورن لالم

عث ورسالته  ه صورة ال ش ه من طاقات ل ل ما لد سخر  انفك 

 الخالدة. 

 

عض صفات     واحد ع موض    نغ  ان  الصعب  من  انه ف نع

ذا     فان  لذا  الناس ،  ب تهم  وس  عطائهم  من  ونماذج عثي ال

ل  اتهم ليتعرف الج ة ذك تا عث لل  ال فتح دعوة لمناض المقال 

 حزب   فاستحق ع  ال ه  امتل  سالح  واقوى  ابرز  ع د الجد

 ..   النضال العر ة ادة مس  ق   ادة حتل ال جدارة ان  الرسالة 

 وحب   والشجاعة  والتواضع اديء الم    مراحله اع   مان  اال انه

ة ونكران الذات ..   الناس والتضح

 

 المعتقالت   قسوة  لتحمل حفزە   و الذي   ع  ال مان  ا ان   لقد

 مع   التواضع  ان ما    الموقف ة  صال  ومنحه ع  والج د وال

 مثلما  ع  ال  المناضل  الزمت  سمة انت   ة  المتنا الشجاعة

ء من  ل  ة  ة الوطن والمواطن والتضح التصقت بروحه مح

 من منا اليتذكر ذاك  ..   الخالدة  نحو الرسالة اب خطوة اجل االق

 واخر من  ض    من  اول ع  ال ان   نا  قل   ان   الشعار الذي

نهم   ما ب   د .. واذا اردنا ان نتحدث عن عالقة المناضل ستف

 عائلة   ا اله  قوت ع  العطاء  منهم  واحد ل   سابق  ي ان ف  وك

اتها قد  الجسد الواحد .. ) . الننكر ان السلطة ومغ انوا (  قه  رف

  ك ذا ال  ان   النفوس .. غ م  ذە الق عض  لت من جرف  ا

انوا   ممن  عثي ل الصفات عند ال م ون الق ــــخ حافل  لتغافل تار

 مرة  ..   روحهم  ونقاء  نفوسهم  وطهارة م د  بز عرفونهم   الناس

   ا  من اي وقت م امس الحاجة االن وا اخرى نعتقد اننا 

 قوته  انت   وتمسك بها و ع  حملها ال ة عن الصفات ال تا ال

مومة فكرە ..   ود
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عة واالرعون لصد ل الذكرى السا اركة من شهر رمضان الفض ام الم ذە اال   ذا العام و ران الجاري من   االول من شهر ح قرار ور تحل علينا 

ران عام   االول من ح م نفط العراق الخالد  ان  1972تام ة و ة والغ ات النفط االحتمارة االيرك ة من براثن  والذي حرر ثورة العراق النفط

 فتحقق ا ا ة العمالقة والبناء االش ة التنم  مس ة  ف عائدات النفط المال م نفط العراق توط  لتأم ذا القرار التار  لرفمن نتائج  اە المع

 الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات ة   الصعد االقتصاد  والمعنوي البناء شعبنا وتحققت نهضة شاملة ع  والنف ار الثقاف  وع واالزد

 شن   والعراق ا  الثورة معسكر اعداء افة مما حدا  ة  ة والمعن ة والتعب ة واالعالم ة والعسك ة واالجتماع ة والثقاف اس دوانات العالصعدالس

ا ع  جرت ع ص ال اخ  جوالت ال س  اطالق ما  م النفط ع  تأم افة واجهزت ع ة  ة االقتصاد  التحت  استهدفت الب ة ال ات ملالمتتال

 قة نفط العراق ... 

 
 وا ا  مواصلة الجهاد لتحقيق التحرر الس دو الحاجة ماسة ا م النفط الخالدة ت  لصدور قرار تأم عة واالرع  الذكرى السا كذا و تصادي القو

د.  ض الجد  خدمة بناء العراق النا فه  د وتوظ ر نفط العراق من جد  ومنه تح
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ذا العام  ران من   االول من ح دة  ة المج د وأمتنا الع م النفط الذي اتخذته  45للذكرى  2017حتفل ابناء شعبنا الصابر المجا لقرار تأم

ران عام   االول من ح  وثورته  ا  االش عث العر د حزب ال نا المجا ادة ح  1972ق  القرار   ذا    الحزب والثورة ادة  ادق اتخذت ق مع و

 عليها سوى  م ة لم  انت واضحة  4الشجاع والثورة الزالت فت سخ رغم انها   وقت اطول لت ة الدول تحتاج ا ق سنوات والزالت عالقاتها مع 

ة .  ة والقوم تها الوطن  او العالم   العراق او الوطن العر  اتخذتها  ث اوضحت الخطوات ال ة ح دا  منذ ال

 
انت ردو  م ف عد التأم  النجاح خطوات ما   العراق والوطن العر ة  ة والقوم القوى الوطن ادة الحزب والثورة االستعانة  ة د فوقد حاولت ق عل كث

م وتمت االست  انا ذاك وعندما نجح قرار التام  العرا دد للحزب الشيو ذا الحدث المهم ومنهم الموقف الم لغ مستوى  ناك لم ت ة من فادنا و

 وال د  والمعا ات ل  وال  الجامعات ناء  القطاعات و ة ق  و  والزراعة  الصناعة  قطاعات   ة  والتنم  االعمار والبناء ات  عمل    العراق رس مداثروة

 واالقتصادي قال  والثقا  المستوى المعا  تحس    الشعب العرا  البناء دة  حققت فوائد عد د الطرق واصدار قوان ات وتعب شف  والمس

ة   من الدول الع ــها المناضل كث عرفها الجميع كذلك ساعدت الثورة وح   قة ال م خالف الحق  قرار التأم  لنا دور مهم  ة والالشيوعي عالم

 الشع  حزب  انه عث  ال ت  اث كذا  .و  فيها ة  واالقتصاد ة  المال  االزمات  من ث  لتجاوز ال  الدول ذە     ة  الوطن  والقوى  لالحزاب ب االضافة

الته  مومه مش  من  عا ك الشعب   مصالح اعضائها وت  تحرص ع ة ال  امواله ومصالحه عكس االحزاب الحال ص ع  والح

ل مجاالت الح   ة واحدث ثورة  ارات االجن ذا القرار الشجاع الذي حرر ثروة العراق من االحت  اتخذت  طلة ال عث ال ادة ال ة لق   اةتح وا

   وااليرا  االم ب من االحتاللي ر عراقنا الحب  لتح أذن  ب   الق   .    الن
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ة  مجابهة االحتالل االم الطلســي الصـهـيـو الـفـار عـام  ـتـاب  2001منذ اندالع معركتنا المص ـديـن مـن الـ والـمـجـا

ـرامـة وقـد قـدمـوا  ح الشـــرف والـعـز والـ ح الـقـتـال سـ ـم الـمـقـاتـلـ  سـ اء والـمـقـاتـلـ يـتـخـنـدقـون مـع رفـقـا والصحفي واالد

ر ...  دف التح انا لتحقيق  ة لوطنهم وامتهم وق  مئات الشهداء فد

 

ـن  ـس ومسـطـ ـالـنـفـس والـنـفـ ـثـه االحـتـالل االيـرا مضـحـ  عد دحر االحتالل االم لدحر ور م  م يواصلون جهاد ا  و

ـا عـ ارض الـواقـع  ـدا عـمـلـ ـة واحـدة تـجـسـ ـة فـو ـقـة ان الـقـلـم والـبـنـدقـ طولة والـجـهـاد والـفـداء ومـجـسـديـن حـقـ اروع صور ال

ـات مـتـوخـ الشـهـادة الـمـقـدسـة  ـالـتـضـحـ ـالـ  ـف غـ مـ ة  خنادق الـقـتـال خـنـادق الـعـز وال اتهم السخ الفع ع تضح

ـعـث الـعـر  م االم العام لحزب ال د عزة ابرا ث ورسائل الرفيق المجا ات واحاد خطا ن  خدمة لشعبهم وامتهم مست

ـتـاب الـعـرب مـن اجـل مـواصـلـة  ـاء والـمـثـقـفـ والـ ـر البـنـاء شـعـبـنـا ولـلـصـحـفـيـ واالد ا والقائد االعـ لـلـجـهـاد والـتـحـ االش

ة الهادفة ...  ة والتعب اروع صور الو الفكري والثقا والممارسات االعالم م الملح المؤطر   جهاد

 

ر المقدس بثقافتـهـم ووعـيـهـم ومـداد  ــهدف التح ادئ و الم مانهم  مزجون ا تاب  اء والمقف والصحفي وال ذلك ان االد

ـة دفـاعـا عـن الشـــرف وعـن االرض والـعـرض  ـدمـائـهـم ودمـاء الـمـقـاتـلـ الـزكـ جـا  ح الـو مـمـ را من س ل غ س اقالمهم الذي 

ـعـطـائـهـم الـفـكـري والـثـقـا  ـجـة  ـة الـمـتـو ـفـاحـ ة شـعـبـهـم الـ ن بوعيهم الـعـا الـمـسـتـوى لـخـدمـة مسـ مانهم المق موظف ا

ـعـث  ـم االمـ الـعـام لـحـزب الـ ـ ـد عـزة ابـرا ـعـث واطـروحـات الـرفـيـق الـمـجـا ـادئ الـ ـمـ مانهم  ر المستمد من ا واالعال الغ

ـة ورسـالـتـه الـخـالـدة وفـكـرە الـنـ الـذي يـنـ  ـعـث السـامـ ـدة الـ جـمـة لـعـقـ ـر الـمـ ا والقائد االع للجهاد والتـحـ العر االش

ـمـا يـنـ دروب  ـالـنـصـــر الـمـبـ  ـلـل عـطـائـهـم الـجـهـادي الـ  ـتـ اط  العراق الذين سـ دين ع ارض الجهاد وال دروب المجا

ز القدير .  عون  الع ر الظافرة السائرة نحو ضفاف الن المؤزر   ة الجهاد والتح دين العرب الداعم لمس  المجا
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 و   -  1 ـة جـواد بـوال ـابـ ـثـمـار الـنـ ـة فـقـد كشـف عضـو لـجـنـة االقـتـصـاد واالسـ ـار وزارة الـمـالـ ـة تـوقـعـهـا انـهـ ـابـ ـر ل صفاقة تعلن لجنـة االقـتـصـاد الـنـ  ز

ــلــة عــن وجــود   الــحــكــومــة الــعــمــ ــة االســبــق  ــل الــمــحــاصــصــة  17الــداخــلــ ــة  ــاســ ــب الــمــحــاصــصــة الســ ســ ــة دون ادارة   وزارة الــمــالــ ــا  ــاد ــا ســ مــنــصــ

ـفـا ان الـمـوا ـا مضـ ـا وادار ـفـ امل وظ ال ار و حة لالنه
ّ
ة مّعطلة ومرش  ان وزارة المال اف صارخ ا اع ا و ة مش ة والعرق  وزارة قـع الطائف ـسـة  الـرئـ

 واغــلــيــهــم ــن ومــدراء عــامــ ــشــار ــل ومســ ــاالصــالــة ومــن دون وكــ ــر  ــال وز  ان الــوزارة   اي وقــت الفــتــا ا ــة شــاغــرة وقــد تــنــهــار الــوزارة  ــ الــمــالــ ســوا لــ

ضح ة ما  ل  ال ل فان  كون وزر المق س وان يتطلع الن  ا ة ال  واقع وزارة المال قصد االشارة ا   ان البوال .ك . االصالة ... واذا  . 

 

2  -    ـة  ار حكومتهم وقد كشف عضو اللجنة الـقـانـونـ أنه سة  ا افاتتهم ال لة من العمالء واللصوص يواصلون اع ذة الحكومة العم مـا ما زال جها

ـفـا   مضـ لها منتضف شهـر تـمـوز مـن الـعـام الـمـا شك لمان ب الت الدستورة ورغم قرار رئاسة ال كر ان لجنة التعد    مجلس النواب ام ان س

ـ ـابـ ـتـل والـلـجـان الـنـ  ان قـادة الـ ا ا ـة مـرشـحـيـهـا انـذاك مشـ ـسـمـ ـة لـ ـاسـ تل الس الغ ال  وا ا  صدور االمر الن ت ع شـغـلـو ة اوالدة اللجنة اقت

ـ ـة رئـاسـة لـجـنـة الـتـعـد سـمـ ـة تـداولـت  ـ ـنـاك مـنـاقشـات جـانـ ان  كرر    جة و  ن قود ا حقق اثرا  ة دون ان  ات والمفوض  االنتخا  التقانو

   بـ ـا ـة سـتـخـضـع التـفـاق سـ الت الـدسـتـور ة اجراء التعد تل مؤكدا ان ال  ال ظة النواب وممث تل ما اثار حف قادة ال ا  دة  قـالدستورة وح

ح مســألــة   ورق ومــا طــ  عــ ــة ) حــ ــالت الــدســتــور ــذلــك يــتــضــح تــمــامــا ان لــجــنــة ( الــتــعــد ــل و  اجــراء اي تــعــد ــمــكــن الــتــوصــل ا ــخــالفــه ال  ــتــل و الــ

ب ...  ل ات ق  .. و صهر عودە من سورة غضب الشعب العرا  الذقون واين  الت الدستورة اال ضحك ع  التعد

 

رة حصـو   -3  االوانـة االخـ علن انـه لـوحـظ   منها براء ل  والشعب العرا ات الحشد الشع ش ل م النوري احد جالوزة م  ك قظ ضم ل فجأة اس

 امـتـداد  ـم الـنـوري فـجـرائـم الـقـتـل والـخـطـف عـ ـذ كـ  االمـوال ... صـح الـنـوم ايـهـا الـجـهـ  الـحـصـول عـ از طـمـعـا  قـات وابـ  جرائم قتل وخطـف و

حــات لــتــفــادي جــرائــم الــقــ ح الــمــقــ ــرا لــطــ ة وغــدوت مــنــظــرا نــحــ  االوانــة االخــ ــتــهــا  ــا عــيــنــك الــحــوالء فــحــ ــة لــم تــرا ــ ســنــة الــمــاضــ ــعــة ع تــل االر

  ـض عـ ـعـدم جـواز الـقـ    ورحـت تـعـ ـة الـمـجـرمـ ـة حـمـا ـغـ ـذە الـجـرائـم  ـف الـقـانـون مـع  ـة ت ـفـ ـكـ از ورحـت تـنـظـر  قات واالبـ والخطف وال

 الـ ـن حسـاب الشـعـب الـعـسـ ـل ... ولـ شـ  قـفـا مـن  سـتـمـر الـجـرائـم عـ    تؤمن فرار المتهم لـ  سلة من االجراءات المعقدة ال ل عـادالمتهم اال ع

ب ..  ل ات ق م النوري ومن لف لفه .. و  ك ات الحشد الشع ش ذتهم من جالوزة مي  وجها  انتظار المجرم

 

ـة واسـتـعـلـت اسـعـار الـمـواد   -4 ـ ـ ـطـاقـة الـتـمـ  مـن مـفـردات الـ ـسـ ر الـ  مـن الـ ـ ـلـة مـا تـ ـت الـحـكـومـة الـعـمـ ـارك حـجـ مع اطـاللـة شـهـر رمضـان الـمـ

اق قـوت الشـعـب  ـارك رغـم قسـوة الـلـصـوص و ـام شـهـر رمضـان الـمـ صـ مانهم  ا م ملزمون  م و ة من امر  ح  االسواق والصائمون  ة  الغذائ

ل بنان.  حرق منهم  هم و ا حرق منهم ج  والذي س

 

ـتـهـا الـمـو   -5 مة بهمة وحرص امي غداد الهم  فاجئت امانة  ال ال وأي و  و  تحول ا ة المهنة ال ة  ا دعة ج  حول  بئك مثل خب  قـرةولم ي

ـا ـة لـالمـراض الـ ـادات الـطـبـ  الع  اتؤدي ا  تغلق ابواب العمارات ال ة ال ونك تل ال  اقامة ال ة المهنة ع ة  ا  تطبيق ج ـا ـادة طـنـ ة ولـعـ

ـة لـمـجـرد ان احـد االطـ  ـ ـ ـونـكـ ـتـل الـ ـالـ ـاب الـعـمـارات  دة غلـق  ر االمانة العت ادة االشعة وت ة وع الت المرض  التحل لـم  ـاءطب االسنان ومخت

ت   فافعل ما ش ست ال فال ... وحقا قالت العرب ... ان كنت ال  و الرد و كذا  د المهنة و  دفع رسوم تجد
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ـــذا الـــعـــام الـــذكـــرى   ـــران  تـــمـــر عـــلـــيـــنـــا  الـــخـــامـــس مـــن حـــ

ــران الــمــشــؤومــة عــام  الــخــمــســون لــنــكــســة الــخــامــس مــن حــ

ان الصهيو الغاصب الرض فلسط  1967 وال قام ال

ناء والجوالن مـمـا ادى  ة والقدس وس احتالل الضفة الغ

ة الـ  أس والقنوط  اوساط الجما الع ا اشاعة ال

ـعـث الـعـر  ـة و مـقـدمـتـهـا حـزب الـ راحت طالئعهـا الـثـور

التصدي لـلـنـتـائـج الـمـروعـة لـنـكـسـة الـخـامـس مـن  ا  االش

ة  ـورة مـواصـلـة مسـ ـد الـو الـقـو  ران ع تصعـ ح

ـــان الصـــهـــيـــو الـــغـــاصـــب  ـــ الـــنـــضـــال الـــقـــو الـــعـــر ضـــد الـــ

انت ثورة السابـع عشـــر  ة و ة التوسع عه العدوان  –ومشار

ـا  1968الثالث من تموز  العراق عام  ـاص وثـور ردا عـلـمـ

ـران صـعـدت الـطـاقـات  حاسما ع نكسة الـخـامـس مـن حـ

ــان  ــ ــات مــقــاومــة الــ ــ وتــوســعــت عــمــلــ ــة لــلــجــمــا الــمــعــنــ

سالم .  مة واالس  الصهيو التوس وعرى انظمة اله

 

ـران  واليوم و الذكرى الخمس لنكـسـة الـخـامـس مـن حـ

عث والـمـقـاومـة عـ  1967عام  دي ال يتواصل كفاح مجا

ـــر  ـــاط  الـــعـــراق وتـــتـــأجـــج ثـــورة الـــتـــحـــ ارض الـــجـــهـــاد والـــ

ـــر واســـتـــقـــالل الـــعـــراق وتـــواصـــل  الـــظـــافـــرة لـــتـــجـــحـــقـــيـــق تـــحـــ

ــر فــلــســطــ واي شــ  ة الــنــضــال الــقــو الــعــر لــتــحــ مســ

ة ...  ة المغتص  من االرض الع

 

ح  فاح الوط والقو العالء  ة ال كذا تتواصل مس و

ـــعـــث  ـــدي الـــ ســـواعـــد مـــجـــا ـــة الشـــامـــخ  ســـانـــ الـــحـــضـــارة اال

والـمــقـاومــة وتـواصــل كـفــاحـهــم صـوب تــحـقــيـق نــهـضــة االمــة 

سا الشامل.  ا وتقدمها االجتما واال ة وتحرر  الع
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ـ  ـ ـر واالنـعـتـاق فسـ ق الـتـحـ ة النضال ومشعلها ع ط ألنه  حامل را

ــة رغــم الــهــجــمــة  ــ ــوصــلــتــهــا الــ تــحــدد مــعــالــم الــنــهــضــة الــعــ قــدر األمــة و

ـة  ا قوى الـرجـعـ ذ نف مت ب ة وال سا ة  المجوس ال ة االم الصهيون

ـادة الـحـزب ورمـوزە  النظام الرس العر وال طـالـت قـ ة متمثلة  الع

ــســان عــام  ــة مــنــذ الــتــاســع مــن نــ ــة يــومــنــا  فــأن وقــائــع  2003الــنــضــالــ ولــغــا

ا  عث العر االش قة ناصعة ان ال ات تؤكد ع حق اإلحداث والمج

ـد الـحـج  ه و مقدمتهم شـهـ و حزب  رغم ما أع من دماء مناضل

عث  جمات أعداء ال لما ازدادت  س صدام حس ،ف د الرئ األ الشه

ــعــث لــلــعــالــم اجــمــع و الــمــقــدمــة  ــت الــ ــه وقــد اثــ ــة مــنــاضــلــ اشــتــدت صــال

ــعــث  الــعــراق   ــة إن مســ الــنــظــام الــوطــ لــلــ ــكــ ــات الــمــتــحــدة األمــ الــوال

ــانــت لــهــا  ــة  ــ أنــمــوذجــا  الــقــرار الــوطــ الــمــســتــقــل وتــجــ ــ ــانــت وســ

ــة  ولــهــذا   ــ ــق بــنــاء الــوطــن الــعــراق واالمــة الــعــ ة عــ طــ ــبــ انــجــازاتــهــا الــ

ـة الـحـزب  الـعـراق  الـمـسـتـهـدفـة الن اعـداء الـعـراق واالمـة  انت تـجـ

ـــات  ـــ ـــعـــث  الـــ انـــهـــت شـــ ـــام دولـــة الـــ ـــعـــ قـــ ـــشـــعـــرون مـــاذا  ســـ ـــاتـــوا 

م الخـالـد  م الذا وقرار التأم ان اذار للح التجسس الصهيو وحققت ب

ــم االلــزا  ــنــة ووالــتــأمــ الصــ والــتــعــلــ ــة الــرصــ ــنــاء الــقــاعــدة الصــنــاعــ و

ــ عــلــيــهــا الــمــواطــن الــعــرا امــا  ــات يــتــحــ والــمــجــا لــجــمــيــع مــراحــلــه والــ 

ــاء  ــهــ ــل الــمــجــاالت فــهــنــاك خصــصــة الــ الــخــصــصــة الــ تــجــري الــيــوم  

ـم مـع تـردي  ـة الـتـعـلـ م وصوال ا الـغـاء مـجـانـ والخدمات والصحة والتعل

ـعـاد  ة وا جة تو الجهلة واالميون المسؤول االساس ن ذە القطاعات 

ــة ،ان جــمــيــع  ــة وذات االخــتــصــاص عــن مــواقــع الــمــســؤولــ ــفــاءات الــعــلــمــ الــ

ــة الــ جــاءت مــع الــمــحــتــل لــم تــكــن اال ادوات  ــاســ ــتــل الســ االحــزاب والــ

عـة عشـــر  ة ورغم مرور ار ته الحضار عث ومس طنة ال ذ برنامج ش لتنف

ـب  ل االعـ ه  ف لمتنطل عل عاما من االحتالل اال ان المواطن الحر ال

ـ  ـنـه  ضة لـ غ ة ال لة ولم ينضم ا جوقتها الطائف ذە االحزاب العم

ضة  غ ة ال اس ة الس ذە العمل ا ع عراقيته وع التطلع ا انهاء  م

ـجـمـة  ـعـث مـن  ـل مـا تـعـرض لـه الـ ـارى رغـم  عث الـغـ دي رجال ال ع ا

ــادة   ــه عــ قــ ــعــث ومــنــاضــلــ ــالــ ســة وان الــمــواطــن الــعــرا جــدد الــثــقــة 

د.  ع ة نهوض العراق واالمة مجددا وما ذلك ب  مس
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ل تابع للحشد الطائ او قوات الحرس الثوري   ة  غرب مدينة الموصل رفضها القاطع تواجد اي فص اعلنت العشائر الع

ـالـلـجـوء ا االمـم  ـددت تـلـك الـعـشـائـر  ـعـكـسـه  ـذا الـمـنـظـور و ادي ا الـتـصـــرف وفـق  االيرا  اراضيها ودعت حكومة الع

ع الحساس والمهم .  ذا الموظ  المتحدة والمجتمع الدو للتدخل  

 

==íéÖˆ]äi^éu†ŠÚ±]íéÞ^mçÃè…‚’Ö]ï‚jÏÚ
ـغـداد لـالحـتـجـاج عـ  ـة   ـ ـ ـحـ ـالـتـجـمـع امـام السـفـارة الـ ـام  ه ا الق ب د مقتدى الصدر منا ب وعج  تصـرف غ

ه مـن دولـة  ة  عدد من المدن بتوج اب ات ار ام  عمل الق اعتقال عدد من المطل المتهم  ة  ح ام الحكومة ال ق

ة و الرعب ب شعبها .  دفها زعزعة امن الممل ة   الفرس الصف

 

l]…]†ÎàÚ^ãéÊ…æ^Ú„éËßjel^éß³æpønÖ]š^è†Ö]ÜÛÎ
ذا لوعـود الـ اتـخـذتـهـا تـلـك  ا تنف ة  اقطار تظر الجما الع اض ت عد ان انتهت القمم الثالثة ال عقدت مؤخرا  ال

ة المقيتة وتدخلها  اثارتها النعرات الطائف خص عزل ايران ولجم طموحها غ الشـر بزعزعة امن المنطقة  القمم خاصة ما 

لة لها .  استغالل اذرع عم ا  سط نفوذ ا لشؤون دول المنطقة بهدف  ا وغ الم  الم

íÏŞß¹]»…]†Ïj‰÷]íÂˆÂ‡æá]†è]
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ـر الـدفـاع   ـس وز ـن مـا تـ د فع لالستقرار  المنطقة من شأنه زعزعته ولـ و تهد ا  معلوم للقاص والدا ان ايران ووجود

ـأن ايـران عـامـل زعـزعـة لـالـسـتـقـرار  الـمـنـطـقـة  ـح  االم و متأخرا دور ايران  زعزعـة االسـتـقـرار  الـمـنـطـقـة فـراح 

ـة  ـكـ س االم تـرامـب ومـع قـرارات الـقـمـم الـثـالث االمـ حات الرئ ء متناغما مع ت ذا  ر الدفاع االم  ــــح وز وت

ة ..  ة االسالم ة الع ك ة واالم ج ة الخل ك ة واالم  السعود

ــذە  ــاح ... ان  ــب ادراج الــ ــا شــتــذ ال فــأنــهــا كــغــ ــ لــهــا ان تــوضــع مــوضــع الــتــطــبــيــق الــفــعــ و ــ ــحــات الــ يــ ـ ـ ــذە الــتــ

ة ايـران ودحـر احـتـاللـهـا لـلـعـراق وتـوسـعـهـا  ـة عـ ارض الـواقـع الـعـمـ لـمـحـا ـقـ ـة حـقـ حـاجـة ا تـرجـمـة فـعـلـ حات  الت

ار  و الخ ا وقوى فاعلة لدحر الخطر االيرا وذلك  ة انظمة وشع ذە مهمة الجما الع لها و ة  الفار  االرض الع

 الصحيح. 
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ـمـقـاومــة  ـة وصـدور قـراراتـهـا  ـة السـعـود ــ ـة الـعـ ـس االمـ تـرامـب ا الـمـمـلـ ـارة الـرئــ ـاض اثـر ز ان انـعـقـاد الـقـم الـثـالث  الـ

ــة   ــ ــمــن واســتــهــداف االمــة الــعــ ــا ولــبــنــان والــ ــمــجــابــهــة الــتــمــدد االيــرا الــفــار الــتــوســ  الــعــراق وســور ــاب والــتــطــرف و االر

ـق ايـران  ـة لـتـطـ ـقـ ـة ومـواقـف حـقـ ـسـارع وفـعـال ا اجـراءات عـمـلـ ـحـاجـة ا تـرجـمـتـهـا عـ نـحـو مـ ذە القـرارات  لها ... ان 

ة الستهداف االمن القو العر بـرمـتـه   ة التوسع من ووقف ممارساتها العدوان ا ولبنان وال لة  العراق وسور وادواتها العم

ة لـمـجـابـهـة الـتـمـدد االيـرا الـتـوسـ مـواصـلـة  جاب ة اال ة  العراق مدعوة ا التفاعل مع القرارات الدول ما ان القوى الوطن

ــة وابــنــاء شــعــبــنــا لــتــحــقــيــق الــتــقــدم  ــة لــلــقــوى الــوطــنــ ــفــاحــ ــنــفــار الــطــاقــات الــ ة الــنــهــوض الــوطــ والــقــو الشــامــل عــ اســ مســ

دة.  ة المج ة لالمة الع ة والعزة القوم  االجتما والرفعة الوطن

°mønÖ]æí‰^ŠÖ]ï†Ò„Ö]»
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ـة  ب مفاعل تموز النووي لالغراض السلمـ ذا الشهر  الذكرى السدسة  والثالثون ل ران  من  تمر علينا يوم السابع  من ح

ران عام  ـان الصـهـيـو  الـغـاصـب  ادارة  الـعـراق لـظـهـرە لـمـقـاتـلـة  الـعـدوان االيـرا   1981  السابع من ح ث  استغل ال ح

ـه مـقـاتـلـو   ـة  الـمـتـخـاذلـة  ولـقـد جـا ـ ـم  لـقـصـف   الـمـفـاعـل الـنـووي الـعـرا عـ تـواطـ االنـظـمـة الـعـ الغاشم  شن  عدوانـه الـلـئـ

ب الـمـفـاعـل الـنـووي الـعـرا وواصـلـوا تصـديـهـم لـلـعـدوان  االيـرا الـغـاشـم  حـ  ـعـات  ـد  تـ ـاسـل  وشـعـبـنـا الـمـجـا شنا ال ج

ظة  معسكر اعداء  الـعـراق واالمـة   1988دحوە  محقي ن  العراق واالمة المب   الثامن من اب  عام  مما اغض  خحف

ـم الـحـلـف   1991فشنوا  عدوانـهـم  الـثـالثـيـ الـغـاشـم  عـام  ـشـا   يـتـصـدر ـون جـ ـة وع ـل ثـالثـة وثـالثـ دولـة  وثـمـانـ مـن قـ

ـ عـامـا  حـ الـعـدوان  االم الصهيو  الفار  وقد سبق العدوان الغاشم   فرض الحصار الجائر  الذي امتد  ا ثالثـة ع

ــ الصــهــيــو  الــفــار  واحــتــالل الــعــراق عــام  ك االطــلــ ــعــث والــمــقــاومــة مــجــابــهــة    2003االمــ ــدو  الــ والــذي  قــاومــه مــجــا

ـة   ان الصهيو  لمفاعل تـمـوز الـنـووي  لـالغـراض السـلـمـ ب ال ة  حازمة مستلهمةين الذكرى  السادسة والثالث  ل جهاد

د والن المب .  ر الشامل  واالستقالل التام  والظفر الحاسم  اال د كفاحهم  وح  التح  لتصع

 و ا 

دين الفادين  .  ف  المجا  والن حل

م.  ز الحك  وما الن اال من عند ا الع
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ـفـسـح الـمـجـال  وي و ـا اذا مـا جـرب حضـه وفشـل فـانـه يـ ـاسـ ـا او تـكـتـال سـ ـه شـخـص مـا او حـ ـقـوم  دي ان اي عمل  من ال

ـاسـيـ الـذيـن جـلـبـهـم االحـتـالل   ة مـعـدومـة  عـقـول السـ ديه ن اال ان تلك ال واجـلـسـهـم عـ كـرا  2003    9    4الخ

ة الغزو المجرم ..  انتهم لوطنهم ومشاركتهم  عمل و ثمن خ ذل ومهانة و م   الح

 

ــذكــر  اي مــجــال  ــحــقــقــوا اي نــجــاح  ــة اال انــهــم لــم  ــ ــة ولــوجســ ــا واعــالمــ ة مــاد ــاســيــ تــوفــرت لــهــم فــرصــا كــبــ ان اولــئــك الســ

ـل حـدث الـعـكـس  ـة نـاجـحـة ال ـلـد ادارة صـحـ ـعـا  ادارة الـ ـم فـانـهـم فشـلـوا فشـال ذر ـه فـعـ مسـتـوى الـحـ ـة فـ خاضوا التج

ـة   ـة اعـتـمـدت عـ الـمـحـاصـصـة والـطـائـفـ طانـ ب ش اسال ة ال اطرت  اس ة الس ا العمل سة اسمو ا ة  فاسسوا ا تج

ض احـدا  ـعـ ة جدا تضمن الغاما قاتـلـة فـيـهـا دون ان  ة وكتب لهم دستورا خالل مدة قص ة وكب ــــع مناصب الدولة صغ توز

قائهم  السلطة اطول مدة ممكنة و مجال التجارة والصناعة  ة  م عمل ه لتنظ عض الفقرات ال اضافة  منهم وانما قاموا 

ـه حـفـاظـا عـ  عـوا الـحـفـاظ عـلـ ستط ث لم  ح م الوط  ة الح ان موجودا خالل ف ل ما ا تاما  والزراعة فانهم دمروا تدم

ل  من دول الجوار ..  لدا مستوردا ل جتها  لد ن ه وصار ال  ماء الوجه وانما اجهزوا عل

 

ـة غـ  ـا الـجـامـعـات الـرسـمـ ـة الـ تصـدر حت الشهـادة الـجـامـعـ م ققد اصابهما الشلل ح اص اما  مجاالت الصحة والتعل

ف فيها  ش دول العالم   مع

 

سها  ة منذ تاس نة الدولة العراق ان  خ عادل ما  لة  ذە الزمرة العم م  ة الدولة اليوم فان ماتوفر لها الل مدة ح ان اما م

ف بـهـا نـرى   2003وح  ة مع م لمنظمات دول ات التقي ل مؤ ا   لدان تدن ذا الفشل الذي جعل العراق من ا ال ل 

ـدة الحـزاب وكـتـل  ـقـدمـوا انـفـسـهـم تـحـت اسـمـاء جـد ـة و ـطـلـون ثـانـ ـم  اب نـرا غطـوا انـفـسـهـم  الـ دل ان  اليوم الفاشلون 

ـالـفـشـل  فـوا  ـعـ ـدوا ان  ـلـة  االسـم  ولـم يـ ـقـولـوا ان الـمـشـ ـدوا ان  ـانـمـا يـ ـالـحـة و ـحـة الـ ـنـفـس الـوجـوە الـقـبـ ة و اس س

ان  ة االنتقام والثأر مع المعارض لهم و مكن لها ان تغادر عقل ة ال ال م السوداو ار ضة واف جة لعقولهم الم المدوي ن

اء عنه .  م الغ ائهم و  العراق صار لهم وال

 

ــات  ــوم رمــيــهــم  الــحــاو ــان الــخــالص مــن تــلــك الــقــاذورات قــادم المــحــال و ــن االمــل مــوجــود  ــقــول انــهــم فــاشــلــ لــ ان الــواقــع 

ا .  ا وغ سكعون فيها  اور انوا ي  واعادتهم ا االرصفة ال 
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س عث والحزب العر ا 1952 ما ـاالتم دمج الح حزب ال رم الـحـورا نـظـرا لـلـتـقـارب  عمه ا ا الذي ي ـه ال ش ـداف والـنـظـرە الـمـوضـوعـ

ضم عددا من الط ق  ة الط دا عق   ان ال ه و ه والقوم االوطن ث من القضا ـل مـن ال ال موحدە ل ـان  ـن  ـعـض الـمـثـقـفـ ولـ ب والموظف و

ش ف ب الش ة اد كتاتور ض د مفردە ع تق ـش ال الح غ قادر  ـم قـوانـا  الـجـ ـ  حـزب واحـد تـنـظـ ـــــع  دمـج الـحـ ـ د العـمـل ال

عث العر ا د اصبح حزب ال عد التوح ه و مات  ماتنا ا تنظ ادة الحزب ثال وقلب تنظ ا وتكون ق ـل ال ش ـشـ ـتـمـام مـ ـف فـيـهـا ا ـه يـنـ ثـ

رم الحورا وص تو ا ه و ه وتم اال عفلق ا الشؤون الفك م ه والتنظ اس طار المهمات الس ـلـمـة اال ح الب ـعـث ال تفاق  ـصـبـح حـزب الـ ا لـ شـ

ا وقد تب دستور الحزب لعام الالعر ا  . 1947ش
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ـا  ـر يـزور الـمـوصـل بـ الـفـيـنـة واالخـرى و اال ـقـدرة قـادر ا فـارس نـحـ ـة وقـعـقـعـاتـه الـفـارغـة فـقـد تـحـول  ـحـاتـه الـهـسـتـ ـ ـادي ت م يواصل العـ

سـفـر  ـكـذا  ا والعـراق و ر وحا خط الحدود ب سور دعم الحشد الشع محرر القرى والمدن النح الموصل  ة اطلق قعقعاته الفارغة   الماض

ـادي الضـائـ ـاتـه الـمـتـكـررة وجـرائـمـه الـنـكـرة فـالـعـ ة حول انتـهـا حاته الموار صبح قائدا للحشد الشع الحسأ ت الح ف ادي عن وجهه ال  ع بـالع

ة وعرفوە ع اذ ادي ال ن ابناء شعبنا الغيور قد وعووا قعقعات الع ه ول ة  قل دو ان ارضاء ايران له الغل ا وايران و ـال حق ارضاء ام قتـه عـمـ

مواقـفـه السـافـرة الـمـسـانـدة لـالحـتـال له الجعفري الذي افصح عن اصله االيرا  ل المال وزم ا وايران كسلفه العم ا ومزدوجا الم اليـرا ل اصغ

ـــهـم وسـتـضـعـهـم   هم وجنـ ا ادي والجعفري ومن لف لفهم ان سورة غضب الشعب العرا ستكوي ج علم العمالء المال والع للعراق ... وس

 سقر وما ادراك ما سقر . 
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ـه قـوات الـتـحـالـف  ـم فـ سـا ـر الـذي  سـمـونـه الـتـحـ ـالـقـتـل والـتـهـجـ وتـحـت غـطـاء مـا  تتواصل مجازر الموصل ال تـطـال االالف مـن الـمـواطـنـ 

م منهم ومن افعـالـ الحشد الشع والشعب العرا ال ــهتانا  لة لها المسماة زروا و ات العم ش ل ا وايران والم الـنـكـراء بـراء هـم الدو بزعامة ام

ـلـه و  ـأحـتـالل الـعـراق  ـلـة انـكـن أنـتـم الـذيـن قـمـتـم  ـان وحـلـفـائـهـم االيـرانـيـ وعـمـالئـهـم مـن جـالوزة الـحـكـومـة الـعـمـ نا نقول لـلـمـحـتـلـ االمـ لـس و

ــر الشــامــل لــلــعــراق واســتــقــاللــه الــتــام ال عــ الــمــجــازر الــمــروعــة البــنــاء شــعــبــنــا   ــ يــتــحــقــق عــ الــتــحــ ــر الــمــوصــل الــحــقــ ــا وتــحــ الــمــوصــل وحــد

ـر الـمـوصـل الـذي سـمـونـه تـحـ ة لما  اذ ر الذي يروح ضحيته االالف من الشهداء تحت غطاء الوعود ال سمونه التح عة ما  ذر اء    الموصاللحد

ارك.  ل حلول شهر رمضان الم تحقق ق أنه س ش  ان الج س ار س رئ  كذب ما 

ر  ر المزعوم .. وأي تح حات عن اسابيع وشهور قادمة لتحقيق التح ام الستة االو من رمضان تم وتتا الت ا  اال  و

عث والمقاومة وابناء شعبنا الصابر سيواصلون تصديهم الظافر للحلف االم االطل الصهيو الفار وح تحقيق الـظـفـر   دي ال  ان مجا

د.   الحاسم والن اال
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ـة الـمـسـتـقـاة مـن مـعـ الـفـكـر الـوطـ  ـاسـ ـة والسـ ـم الـفـكـ ـ ـعـض الـمـصـطـلـحـات والـمـفـا فات بـ ة ال تعرض تع ذە الزاو م  تواصل الثورة تقد

ـة  ـاسـ ـجـيـتـه السـ اتـ ـعـث واسـ ـدة الـ ـة مـن فـكـر الـحـزب وعـقـ ـ نـمـا  قـ ـا و ا نص عث فا  ورة تع ال سا وال ال تمثل  اقـفـه ومـو 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 ضـ لـالحـتـالل  ـديـن وعـمـوم الـوطـنـ الـعـراقـيـ والـمـنـاضـلـ الـعـرب الـمـنـا ـعـثـ والـمـجـا ـة ا إغـنـاء ثـقـافـة الـمـنـاضـلـ الـ ذە الزاو  وتهدف 

ــمــارســه الــمــحــتــلــون  ــا والــثــقــا واإلعــال الــذي  ــه الــفــكــري والســ ــشــ ــد الصــابــر ولــتــكــن لــهــم خــ مــعــ  ظــل الــ وعــمــوم أبــنــاء شــعــبــنــا الــمــجــا

ة ضد العراق واالمة .  ذ مخططاتهم التدم ؤالء ع تنف ساعد  ما  ل  ف والتضل شع صور ال  وعمالئهم  ا

ـة و  لهمهما العزم ع أن تكون  المسارات الصـائـ قهما و ما ين ط ة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن دتنا ال  غ الـخـذلك أن فكرنا وعق ـلـ ة لـ

ـ ـ ة شعبنا الظافرة ال يتعرض فيها مفهوم الحزب والممـارسـات الـحـ ة من مس ذە المرحلة الجهاد ة و  ة الخ ة والقوم دافها الوطن  ة اأ

ــذا الــعــدد مــفــهــوم (الــتــحــرر  ــتــنــاول   ئــة وســ ــة الــمــهــ ــاســ ــة الســ ــد الــعــمــلــ ــه  ظــل االحــتــالل ومــمــارســات عــمــالئــه عــ صــعــ ــشــ شــع صــيــغ الــ ا

 االقتصادي )

 التحرر االقتصادي

ا وتـحـ ا و تطلعها ا بناء اقتصاد ة ع استقاللها الس ث من الدول النام ة حصلت ال ة الثان ة ال تلت الحرب العالم ـة  قـيـق الف تـنـمـ

ـد ة لم تزد ع عقد من السنـ  عد مرور ف ة للدول المتقدمة غ انه  ة مستقاة من التج د منها انماطا من التنم مـالمـح أت متوازنة تب العد

ــادة  الــدخــل الــقــو  ــان قــد ادى ا تــحــقــيــق نــمــو اقــتــصــادي ( اي ز ــد الــتــنــمــوي لــلــنــمــوذج الــغــر ان  ــق الــتــقــلــ ح ا ان طــ شــ بــوضــ ة  الــمــســ

ـشـة   ات المـعـ ــــع الدخل ورفع مست ص فجوات توز ة ( تقل ق ة الحق ا وغ محقق للتنم ان مشو ذا النمو   ومعدالت دخل االفراد ) اال ان 

ـة  ـعـ ـ اعـتـمـادا وتـ ـة الـمـطـاف ا ذە وجدت نـفـسـهـا  نـهـا ة  ة والفقال ) ثم ان الدول النام صورة خاصةوالقضاء ع االم ول لـلـدالقطاع ال 

ـة  ـة خـالل الـعـقـود الـمـاضـ ـة الـدول الـنـامـ ـة لـغـالـبـ ة الـتـنـمـ ة ال افرزتها مس ة لعمق النتائج السلب ق عاد الحق ة ان ادراك اال الـوضـع ـو الصناع

ـ انـجـاز اجـوف ـا يـ تت ع ان تحقيـق االسـتـقـالل السـ ة قد اث ورة تحقيق التحرر االقتصادي فالتج د ع  ل واسع التأ ش  الذي اثار 

صــبــح مــن  ــا  ــد مصــالــح الــدول وتــعــقــد ــن  دول الــعــالــم الــمــعــا وتــزا ان لــم يــرافــقــه تــحــقــيــق الــتــحــرر االقــتــصــادي واالســتــقــالل االقــتــصــادي... ولــ

ـا و  ع يـتـجـسـد عـمـلـ ـأ  درجـات ان جـوە الـمـوضـ ـة و ـ ـسـ ـعـتـمـد الـ له المطلق فهذا الـمـفـهـوم اذن  ش ل تحقيق التحرر االقتصادي  المستح

ن اساس :  ار ة  اطار مع  الممارة الواقع

 

ة.  ة الحي ة ال تمس المصلحة االقتصاد  االول : توفر القدرة ع اتخاذ القرار الذا  القضاي الجو

صورة تامة ..  كة  حالة وجود معوقات تمنع اتخاذ القرار   الثا : توفر مجال للمساومة والحوار المتوازن المحقق للمصلحة المش

 

ـران عـام  ـم نـفـط الـعـراق الـخـالـد  االول مـن حـ ـا لـقـرار تـأمـ ـان اتـخـاذ ـن ا ـار ذين المعـ عث  العراق من تطبيق   1972وقد استطاعت ثورة ال

ا الـوطـ ـة الـعـمـالقـة والـبـنـاء االشـ ة الـتـنـمـ ـف مـواردە  مسـ ة الحاسمة لتحقـيـق الـتـحـرر االقـتـصـادي لـلـعـراق وتـوظـ ان الخطوة النوع  الذي 

ة الـ ـمـسـ ـه  ـض الـذي جـ ـغـ اب استهداف الثورة ومن ثم العدوانات المتكررة وصوال ا االحتالل الـ ذا القرار من اس ان  د جـهـااالفق القو و

ا واالقتصادي ر الشامل للعراق وتحقيق استقالله الس ر وح التح  والتح
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د  ا ابناء شعبنا المجا

   يو اض   ال ـت فـيـهـا  21و20عقدت  ـة الـقـ ـة اسـالمـ ـ ـة عـ ـكـ ـة وامـ ـجـ ـة خـلـ كـ ة وام ة سعود ك ذا الشهر ثالث قمم ام من 

ـة ومـلـوك وامـراء مـجـلـس الـتـعـاون  ـة السـعـود ـ ـة الـعـ ـز مـلـك الـمـمـلـ ـد الـعـ  دونالد ترامب والملك سلمان بن عـ س االم ات الرئ خطا

ـاب  ـة االر  مـحـار ـة لـلـقـمـم الـثـالث عـ ـانـات الـخـتـامـ مـجـمـوعـهـا فضـال عـن الـبـ ث ركزت  ة ح ة واالسالم  ورؤوساء الدول الع الخل

ـمــن واســتــهــداف اقــطــار  ــا ولــبــنــان والــ  الــعـراق وســور ــلــه خصــوصــا     الــوطــن الــعـر   ــا ومــجــابــهــة الـتــمــدد االيــرا ــا وعسـكــ والـتــطــرف فــكــ

 برمته .   العر  واالمن القو  الخليج العر

 

تـهـا وعـزلـهـا فـأنـه  ـمـحـا ـد  ـاب والـتـهـد ـا مـحـور االر
ّ
 مـجـابـهـة ايـران وعـد ارة وقممها الـثـالث وخصـوصـا مـوقـفـهـا الـواضـح  ذە ال وازاء 

ـة  ـ ـة والـعـ ـجـ ـة والـخـلـ ـة السـعـود ـكـ ـت الـقـمـم االمـ  ح ـة الـ ـة واالسـالمـ ـ ـة والـعـ ـجـ ـة والـدول الـخـلـ ـا والسـعـود ـ  امـ يتـوجـب عـ

ا  لغ عدد   ة وال  ضـد االمـة  55االسالم  الـتـوسـ  الـفـار ـة لـمـجـابـهـة الـتـمـدد االيـرا  مـواقـف عـمـلـ دولة ترجمة مواقـفـهـا ضـد ايـران ا

ـا والـتـصـدي لـنـظـام االسـد   الـعـراق وسـور ـلـة لـهـا  ـات الـعـمـ ـشـ ـلـ ق الحكومة والمـ تها وتط  عزل ايران ومحا ا ع ة والعمل فعل الع

د .  دماء ابناء الشعب السوري المجا ه  د  الملطخة 

 

افح الصابر  ا ابناء شعبنا الم

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

 ا أحرار العالم أجمع

   نـحــو فـاعـل عــ ـر الـظــافـرة والـتــحـرك عـ ــد مـن تـأجـيــج ثـورة الـتــحـ  الصـفـوي ال   الـفــار ــــهـدف مـجـابــهـة الـتــمـدد االيـرا ـلـه و وازاء ذلـك 

ـا ـال االحـتـالل ا ـل اشـ ـة ولـ اسـ ة الس ضة للعمل نفار القوى المنا ة واس ز االرادة الوطن  لتع  الدو  االقل  والعر د الوط ن الصع

ـر الشـامـل والـعـمـيـق  ـالـتـحـ مال مستـلـزمـات ومـهـمـات الـنـهـوض  ق است  ط  قدمٍا ع  والس ا او مخلفات االحتالل االم ا صف فارس

ة الـبـنـاء الـثـوري  ـئـنـاف مسـ  واسـ  والـتـقـدم االجـتـمـا سـا  واال  والـقـو للعراق وتحقيق استقالله التام والناجز وتحقيق النهوض الوطـ

 ومـواصـلـة الـنـهـوض  د الوطـ  الصع  ع  واالعال  والثقا ا  والس مهمات البناء االقتصادي واالجتما الشامل لمواصلة االضطالع 

ة جمعاء.  سان  لخدمة اال  ومواصلة العطاء الحضاري ال  العر  مهمات النضال القو

 

ادة قطر العراق  ق

  ا  االش عث العر  لحزب ال

س   من ما  والع   ٢٠١٧ الثا
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 :  ا ما    ا  االش عث العر ادة قطر العراق لحزب ال اسم ق    الناطق الرس  االم  ح الرفيق ابو ع

 

   االسـبـق جـورج بـوش االبـن خـالل لـقـاء عـقـدتـه  ـ ـس االمـ  عـهـد الـرئـ ـقـة   السـا ـشـارة االمـن الـقـو ـس مسـ ا را فت كـونـدالـ إع

 الـعـام  ا وحلفائها اجتـاحـوا الـعـراق   .. ان ام ـة  2003معهد بروك ـمـقـراطـ  ال لـجـلـب الـد  صـدام حسـ ـس الـعـرا ـالـرئـ لـالطـاحـة 

س لم تخف صلف  ا را ادة قطر العراق للحزب ان كوندال اسم ق   ة المحورة .واضاف الناطق الرس ق االوسط لهذە الدولة ال

 سـعـت  ـة و ـمـقـراطـ نة من انها لـم تـجـلـب الـد  ب  ع ا اتخذت قرار غزو العراق مع حلفائها و الد ان  د  التا ا  ة ام وعنجه

 .   حينها صدام حس س العرا الرئ قة االمر لالطاحة    حق

 

ـالـقـول  ـة لـغـزو الـعـراق  ـقـ ـاب الـحـقـ ـدت االسـ ـس ا ا را ـان كـونـدالـ ـادة قـطـر الـعـراق لـلـحـزب  ـاسـم قـ   واشار الرفيق النـاطـق الـرسـ

ـة  ـمـقـراطـ ـب لـجـلـب الـد ـنـنـا لـم نـذ ـم لـ  الـحـ   حته تتعلق بوجـود صـدام حسـ ة  لة امن ب مش س  العراق  بنا ا ح .. ذ بوض

 الـعـراق عـام  ـة ال  ـمـقـراطـ ة من اجل جلـب الـد  حينها استخدام الخطط العسك س بوش   خطط الرئ كن  فة لم   2003مض

ستان عام   افغا  . 2001وال 

 

 الـوقـت ذاتـه عـن الـمـقـاصـد  ـذا  ـحـهـا   تصـــ ـس افصـحـت عـ ا را ادة قطر العراق للحـزب ان كـونـدالـ اسم ق   د الناطق الرس وا

ـة  ـة واالجـتـمـاعـ  االقـتـصـاد ـم الـبـ اسل وتحـطـ شه ال  دولته وحل ج  تدم رة لغزو العراق والذي ادى ا داف الشـ ة واال العدوان

ـادة  ـاسـم قـ    الـنـاطـق الـرسـ  االمـ ـم .وخـتـم الـرفـيـق ابـو عـ  الصـمـ ـة  ـ ـة والـ ل تصدى لضــرب الـمـنـظـومـة االخـالقـ ة  والثقاف

 انـهـا تـتـفـاعـل مـع الـمـواقـف  ـدت عـ ـادة قـطـر الـعـراق لـلـحـزب ا ـالـقـول .. ان قـ حـه   تصـ ا  االش عث العر قطر العراق لحزب ال

  ـة عـ ـكـ ـات الـمـتـحـدة االمـ ـــــخ الـوال  تـار  العراق وعدە اسوأ قـرار   ادان الغزو ع  ترامب وال س االم دة للرئ ة الجد ك االم

ـمـا    ـد الـعـالـ  الصـعـ ات الحـاصـلـة عـ ة والمتغ  مع القرارات الدول ا التعامل المت ادة قطر العراق للحزب تؤمن  االطالق وان ق

ــر واالســتــقــالل الــتــام  ــق الــتــحــ  طــ  قــدمــا عــ  والســ ــ ــة مــخــلــفــات االحــتــالل االمــ  لــلــعــراق وتصــفــ ــخــدم دحــر االحــتــالل االيــرا

 الشامل .  سا  واال  والقو  والنهوض الوط
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