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م االمــ العــام  ــد عــزة ابــرا يواصــل الرفيــق المجا

ا والقائــــــد االعــــــ  عــــــث العــــــر االشــــــ لحــــــزب ال

مــــــــــــة ا  ــــــــــــه رســــــــــــائله الق ــــــــــــر توج للجهــــــــــــاد والتح

ــــة  ــــة وث ــــذە الرســــائل غن ــــعثي و ــــدين ال المجا

دتـــــه  عـــــث النـــــ وعق اســـــتقائها مـــــن مـــــع فكـــــر ال

ــــخ الجهـــادي الـــ  ة ورســـالته الخالـــدة والتـــار الـــسام

عة عقـود مـن الـزمن وعـ  ه عـ مـدى سـ لمناضل

لـــه ... ومنهـــا تفـــج ثــــور  امتـــداد الـــوطن العـــر 

اط عــام  تمـــوز عـــام  30‐17و 1963الثــامن مـــن شـــ

ـضة  1968 دت القلعـة النا ة شـ  العراق واالخ

ة عـــــــ منجزاتهـــــــا  ـــــــة المعـــــــا لحركـــــــة الثـــــــورة الع

ات التجـــسس واالصـــالح  ة شـــ العمالقـــة  تـــصف

ـان  والحـل  1970اذار عـام  11الزرا الجـذري و

ـــم  ـــة وقـــرار تأم رد ة ال الـــسل الـــدينقرا للقـــض

ـــــــران عـــــــام   1972النفـــــــط الخالـــــــد  االول مـــــــن ح

ا عـــــ  ـــــة العمالقـــــة والبنـــــاء االشـــــ ة التنم ومـــــس

قــــه  ة وط ا ــــة االشــــ عــــث القوم ــــدة ال وفــــق عق

ا ولــــــــذلك اســــــــتهدفت  الخــــــــاص  البنــــــــاء االشــــــــ

ـــــــــة العـــــــــدوان  العـــــــــدوانات المتتال الثـــــــــورة والعـــــــــراق 

والــــذي دحــــرە مقاتلــــو  1980االيــــرا الغاشــــم عــــام 

اتهم  اســـل وابنـــاء شـــعبنا اال عـــ تـــضح ـــسنا ال ج

للــت  ة عــ مــدى ثمــا ســنوات حــسوم وت الــسخ

بتحقيـــق نـــ العـــراق واالمـــة الـــمب  الثـــامن مـــن 

قــــوى الــــ ومعــــسكر  1988اب عــــام  ممــــا حــــدى 

اعــــــــداء الثــــــــورة والعــــــــراق لــــــــشن العــــــــدوان الثــــــــالثي 

والحــــصار الجــــائر الــــذي امتــــد  1991الغاشــــم عــــام 

لثالثــــــــة عــــــــ عامــــــــا حــــــــ شــــــــن الحلــــــــف االمــــــــ 

االطلـــــــــــ الـــــــــــصهيو الفـــــــــــار عدوانـــــــــــه الغـــــــــــادر 

ــدو  2003واحتــالل العــراق عــام  الــذي قاومــه مجا

حـــدو  ـــة حازمـــة  مجابهـــة جهاد عـــث والمقاومـــة  ال

م االمـــ العـــام  ـــد عـــزة ابـــرا ركبهـــم الرفيـــق المجا

ـــر فقـــد فقـــد  للحـــزب القائـــد االعـــ للجهـــاد والتح

عــــــــث والمقاومــــــــة وقــــــــاد  ة ال ج ات رســــــــم لهــــــــم ســــــــ

مـــــــــــــة  م الملحـــــــــــــ الـــــــــــــذي افـــــــــــــ ا  جهـــــــــــــاد

م  طـــــردة  طـــــرد ـــــان المنكـــــرة و المحتـــــل االم

مـــن العـــراق وتحقيـــق نـــ العـــراق واالمـــة التـــار 

ــــانون االول عــــام  ب  الحــــادي والثــــالث مــــن  الــــ

ـــــان  2011 م المحتـــــل االم ـــــسل ومـــــا جـــــرى مـــــن 

مـــــا شـــــخص ذلـــــك  العـــــراق لقمـــــة ســـــائغة ا ايـــــران 

م الـــــــذي قـــــــاد  ـــــــد عـــــــزة ابـــــــرا دقـــــــة الرفيـــــــق المجا

ادتـــــــه  دة وق ـــــــصاته الـــــــسد شخ ـــــــدين عـــــــ  المجا

ـــــــة لمجابهـــــــــــة االحتـــــــــــالل االيـــــــــــرا للعـــــــــــراق  مــــ الحك

 
ً
ـــــس نفـــــوذا او تـــــدخال أنـــــه ل داتـــــه المتواصـــــلة  وتأ

ـل المعـا والممارسـات  ـض  غ و احتالل  وانما 

ي  الـــــــــــــشائنة للنظـــــــــــــام االيـــــــــــــرا الفـــــــــــــار العنـــــــــــــ

لــــة المجرمــــة  العــــراق .... وقــــد  اته العم ــــش ل وم

ـــــــــــر  م تن ـــــــــــد عـــــــــــزة ابـــــــــــرا واصـــــــــــل الرفيـــــــــــق المجا

عــث النــ ومــضام  فكــر ال ــعثي  ــدين ال المجا

ة عــــ احاديثــــه ورســــائله  دتــــه و رســــالته الــــسام عق

المتواصــــــــــلة للجهــــــــــاز الحــــــــــز والــــــــــ تؤكــــــــــد عــــــــــ 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــز وترســـــــــــــيخ الحـــــــــــــصانة العقائد رورة تع

ـز العالقـة  ـعثي عـ تع ـدين ال ة للمجا دئ والم

فكـــــــــــر الحـــــــــــزب  بـــــــــــ الـــــــــــو الفكـــــــــــري والنـــــــــــضا 

ـــات الرفيـــق القائـــد المؤســـس احمـــد  دتـــه وكتا وعق

د  ل عفلق رحمه  واغناءات الرفيـق الـشه ش م

ة العمل  صدام حس رحمه  ع ارسائه لنظ

ــــادئ  م مـــان العميـــق  اال لـــه  ـــط ذلـــك  ـــة ور عث ال

مـــان والـــو  ـــة بـــ اال ـــز الـــصلة الحل الحـــزب وتع

مـــــان لـــــدى  ـــــذا اال عـــــزز  مـــــا  الفكـــــري والعقائـــــدي 

ح الجهـــــــاد  ـــــــدفعهم  ســـــــ ـــــــعثي و المناضـــــــل ال

ة والجهـــاد والفـــداء الـــذي  ل التـــضح مواصـــل ســـ

ــداف امتنــا  م وحــ تتحقــق ا ە عنــد ل غــ ال ســ

ة  ا ــــة واالشــــ ــــدة  الوحــــدة والح ــــة المج الع

ـــــــــد عـــــــــزة  وقـــــــــد اســـــــــتلهمت رســـــــــائل الرفيـــــــــق المجا

م االمـــــــــ العـــــــــام للحـــــــــزب والقائـــــــــد االعـــــــــ  ابـــــــــرا

ـــــــــــــر اطروحـــــــــــــات الرفيـــــــــــــق القائـــــــــــــد  للجهـــــــــــــاد والتح

ل عفلـــــــق رحمـــــــه  مـــــــن  ـــــــش المؤســـــــس احمـــــــد م

مـان المناضـل  طولة والصفاء والنقاء وا ( عهد ال

ـــاة و ذكـــرى الرســـول العـــر  ـــعثي وثـــروة الح ال

ـــذە  ث مـــن  ـــا الـــ ومعركـــة المـــص الواحـــد ) وغ

دتوتؤكـــد عـــ تحـــص المناضـــل  الرســـائل الـــ ا

ط الـــ  ـــد عـــ الـــ ـــدتهم عـــ التأ عق ـــعثي  ال

ــــــــــة  اتـــــــــه الداخل عــــــــــث وح والحيـــــــــوي بــــــــــ فكـــــــــر ال

ـــة ممارســـا  الجمـــا وممارســـاته الجهاد وعالقتـــه 

ــــــــــــم  ــــــــــــة  التنظ ــــــــــــة المرك مقراط ار صــــــــــــيغ الد

ـدأ  د ال لم اط الحز والتجس ام واالنض واالل

ــعثي  ( نفــذ ثــم نــاقش ) عــ رســائله للمناضــل ال

مـــــا  لة و ـــــة اصـــــ اخطـــــائهم بـــــروح رفاق م  ـــــص وت

ــــــة وضــــــع  غ مة  ــــــة الــــــصم يرســــــخ العالقــــــات الرفاق

ـــــــــق الجهـــــــــادي الـــــــــصحيح عـــــــــ  الرفـــــــــاق عـــــــــ الط

ه الحــــــــــــازم للطروحــــــــــــات المنحرفــــــــــــة وغــــــــــــ  تــــــــــــصد

عض عـن  قة عن فكر الحزب ومنها ما قاله ال الدق

عــــدم اســــتعمال مــــصطلح ( الجهــــاد ) ألنهــــم عــــدّوە 

نـــــــا ان الجهـــــــاد  ‐مـــــــصطلح ( اســـــــال  ا ) مب ســـــــ

ة وفكـرە النـ  ـدة الحـزب الـسام و  صـلب عق و

ــــــــــادين  الحــــــــــزب فرصــــــــــة  الثاقــــــــــب ممــــــــــا وفــــــــــر للق

ما واستمرار  ز وعيهم العقائدي اال ة لتع تارخ

ء  عث ال ال اضـاءت وتـ م من منهل ال تزود

م الملح ع مدى ارعـة عـ  صفحات جهاد

عامـــا  مجابهـــة االحتـــالل االمـــ وااليـــرا ومـــا 

ر العـراق الـشامل  زالت متواصلة ح تحقيق تح

والعميـــــــــــق واســــــــــــتقالله التـــــــــــام والنــــــــــــاجز وتحقيــــــــــــق 

ة البنــــاء الثــــوري  ئناف مــــس النهـــوض الــــوط واســــ

ة النـــــضال القـــــو لالمـــــة  الـــــشامل ومواصـــــلة مـــــس

ــــة   ــــداف امتنــــا التارخ ــــة وحــــ تحقيــــق ا الع

عـــد عـــ  ة والمـــ اال ا ـــة واالشـــ الوحـــدة والح

ـــــــــسا الـــــــــشامخ  ح الحـــــــــضارة اال ـــــــــق اعـــــــــالء  ط

ـــــة الرســـــا  المـــــا  ـــــدنا لـــــدور االمـــــة الع لتأ

ـــــة  ا عـــــن كينونتهـــــا الح ل تـــــعب والحـــــا والمـــــستق

دعــــــــــة لخدمــــــــــة الــــــــــشعب واالمــــــــــة  ورتها الم وصــــــــــ

ة جمعاء.  سان  واال
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ـة  العمل ـس  ة  العـراق الرافـضة لمـا   وقت تتصاعد انتفاضـة الجمـا الـشعب

مـــــصالح  م ومتـــــاجرتهم  ـــــة فـــــشلهم وفـــــساد تـــــت التج ـــــا ممـــــن اث ة ورموز اســـــ الس

ــة الــذي  ــه مؤتمــر اتحــاد القــوى العراق ــأ انعقــاد مــا اطلــق عل ا ،  العــراق ارضــا وشــع

منــــت  ة  اســــ ار اطــــراف س ا ليؤكــــد ا ــــ س ــــو  ــــام  مونت ــــل ا انــــ اعمالــــه ق

فعـــــل االحتـــــالل االمـــــ الـــــصهيو الـــــصفوي عـــــ اســـــتمرار  ـــــد الـــــسلطة  عـــــ مقال

ـــــــــسها لمنطـــــــــق  فا مـــــــــن خـــــــــالل تك قائـــــــــه ضـــــــــع ـــــــــالعراق وا نهجهـــــــــا  الحـــــــــاق االذى 

ــــــذا الطـــــــرف  ــــــادل االدوار واعـــــــالن  ـــــــة ..مــــــن خـــــــالل ت ــــــة والعرق المحاصــــــصة الطائف

ة ..  ــــع مشبو ة اخرى مشار ا او ذاك ب ف  الس

 

ا رفــضه لهــذا المؤتمــر ومــا يتمخــض  عــث العــر االشــ ــد حــزب ال نــا فقــد ا ومــن 

عنـــــه مـــــن نتـــــائج لـــــن تكـــــون اال اســـــتمرارا لنهـــــج االلتفـــــاف عـــــ ارادة الـــــشعب الرافـــــض 

ـــو  ـــد النقـــاذ شـــعبنا  ـــق الوح علـــن ان ( الط ة ل اســـ ـــة الس العمل لمجمـــل مـــا ســـ 

ة برمتها .. ).  اس ة الس فاح لتدم العمل  النضال وال

ـــدو  ـــار ت وع المجتمـــع ومـــا تـــضمنه مـــن اف مـــ اجـــة المنمقـــة لمـــا جـــاء  ـــرغم الدي و

ـة  ق ـداف الحق اتجاە الحفاظ ع وحدة العراق ،فان اال لة االو انها تصب  للو

نهــا وااللتفــاف عــ  ــة وتقاســم المواقــع ب ــدأ المحاصــصة بــ كتــل طائف لــه ترســخ م

الحــــة الـــــ جعلــــت مـــــن العــــراق مرتعـــــا  تطلعــــات الجمــــا الرافـــــضة لهــــذە الوجـــــوە ال

ة ..ونظـرة متفحـصة  و اطورة ال اء االم اح ة وتوجهاتها  منة الصف ا لله خص

ــل  ــــع اقلمــة العــراق وتجزئتــه وتعط ــاء مــشار فــ ا اح وع تؤكــد انــه س عــ المــ

ة  اســــــــ ــــــــر العــــــــراق مــــــــن خــــــــالل المقاومــــــــة الس ــــــــة لتح دئ التوجهــــــــات الــــــــصادقة والم

م العــراق عــ طبــق  ــسل ــا  ر االحتــالل وافرازاتــه ومــن اخطر ة وانهــاء مظــا والعــسك

ب للنظام االيرا الصفوي .   من ذ

 

ــل  ق مــا ال تــت  ــ مــن ثالثــة عــ عامــا منــذ االحتــالل االمــ للعــراق اث ــة ا ان تج

امــــه  ة الــــ قاومــــت االحتـــالل منــــذ ا ــــة واالســـالم ــــة والقوم ــــان القـــوى الوطن الـــشك 

ـدة القـادرة عـ انقـاذ العـراق  مه  الوح ــــع تقـس ـسالة لمـشار ـل  االو وتصدت 

ـــس  ة  اســـ تـــل الس ـــ لتطلعـــات الـــشعب ، لـــذا فـــان ال ه و الممثـــل الحق وشـــع

اتها المختلفــة الجهــاض التوجــه الــشع  مــسم ـدة مــن خــالل اطــالق مــشارعها و جا

ة عـــــــ مقـــــــدرات  منـــــــة الـــــــصف ـــــــة ورفـــــــض اله الـــــــدا ا انهـــــــاء المحاصـــــــصة الطائف

 العراق .. 

غــداد وجميــع محافظــات الفــرات  ة الواســعة الــ انطلقــت   رات الــشعب ان التظــا

ــــــار  ة  المحافظــــــات الــــــست االن لهــــــا االحتجاجــــــات الــــــشعب االوســــــط والجنــــــوب وق

ن جعلـــت  ـــا والموصـــل وكركـــوك والموصـــل وشـــعارات المتظـــا وصـــالح الـــدين ود

ـــف شـــعاراتهم قـــد انكـــشفت امـــام  ة يوقنـــون ان ز اســـ ـــة الس العمل ـــس  اطـــراف مـــا 

ــل  د ــة ومحاولــة جعلهــا ال د الطائف ــة لتــصع ق عــاد الحق الجمــا واتــضحت لهــا اال

ـــة الـــ تـــر عليهـــا شـــعبنا ودافـــع عنهـــا ..مـــا جعلهـــا  ـــة والقوم ـــم الوطن للمواطنـــة والق

ـر فتـارة  دفـه  الثـورة والتح ا اللهـاء الـشعب عـن  ب واقـذر تلجأ ا اخس االسال

ــات الخطــف والقتــل  عمل ارات المفخخــة و الــس ــاء مــن المــواطن  اســتهداف االب

طالــــــــة والفقــــــــر والمــــــــرض واخــــــــرى  ــــــــسط الخــــــــدمات وال حرمانــــــــه مــــــــن ا ــــــــدة او  ا الم

ـا مـا  ة واخر ة ) او المصالحة المجتمع ة التارخ س ه ( ال طلقون عل ــــع ما  مشار

مه  اطنـــــه تقـــــس رە وحـــــدة العـــــراق و وع ظـــــا ـــــو مـــــن مـــــ تمخـــــض عنـــــه مؤتمـــــر مونت

ـــــخ  قـرأوا تار ا االحتـالل لـم  ـدو ان سـ ة .. و اسـ تـل الس والحفاظ ع مواقـع ال

ـــة ،  ـــة والقوم اته وتمـــسكه بثوابتـــه الوطن ـــدا او انهـــم يتعـــامون عـــن تـــضح العـــراق ج

ـق الـشعب مـن خاللهـا ، غـ ان لهـم موعـدا  ـة حـاولوا تم نون عـ طائف م يرا ا ف

ـــس الـــصبح  م الـــصبح ال لمتـــه الفـــصل برفـــضهم وان موعـــد مـــع الـــشعب الـــذي قـــال 

م .  ب صدق  العظ  ق
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ــف ال و  ســيخ احتاللهــا للعــراق ك د ايــران ل ــت القــص ــ ب نــاك ولــن ي نــا و ــم وجــال فيهــا  ة ورقــة محروقــة ولــدت ميتــة حملهــا عمــار الحك ــس جلــس المال

ادي العامري ومن معه من الـصغار صـوالغ وقاسـم االعـر ومـن لـف لفهـم مـن العمـال  بهم  ا عمه وابوە ور ا وقال ة قل لـصغار االخـساء ء ااالع والدة ايران

 ال موضـوع
ً
ال ـادي شـ ـل الع ـل المـال ورفـضها مقتـدى الـصدر وتعامـل معهـا العم ذە ولدت ميتة فقد رفضضها العم م  ة الحك س وطه ا و االذالء ...  ـ

قتــــه حــــشد  ــــس الحــــشد الــــشع والــــشعب منــــه بــــراء و حق لــــة لقــــانون مــــا  ــــع الحكومــــة العم ــــ ــــسوفة مــــن اساســــها عــــ  ا اتحــــاد القــــوى م
ّ

ــــو وعــــد

ـــأحتالل ايـــرا مكـــشو  ـــه  ـــة ف موغراف ات الد ـــادة الـــشعب العـــرا واجـــراء التـــغي ة عليهـــا لتمـــارس قتـــل وا ع لـــة واضـــفاء الـــ ات العم ـــش ل وجـــودە ف بالم

ة التا ـس ات ( ال ة المـسم الـسخ ا و ة الـ سـمو لة المـستهل ـذە الوسـ ث انهم يرومـون عـ  لة ح نفوذ ادواته العم ا و ـة) فـ رخالعسكري والس

قة ثرواته وامواله.  سلطهم برقاب ابناء شعبنا العرا و ئة لدوام  لتهم المه  وس

ة    س ة   وأ

س المهاد.   سوى بهم االرض وا جهنم و  يوم 
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عـــون    عة واالر ـــام الـــذكرى الـــسا ـــذە اال تمـــر علينـــا 

ان الحادي ع من اذار عـام  الـذي  1970لصدور ب

ـــة  رد ة ال مقرا للقـــض حقـــق الحـــل الـــسل الـــد

ـــردي وحقـــق  ـــم الـــذا البنـــاء شـــعبنا ال وحقـــق الح

ـــــة  البنـــــاء االقتـــــصادي واالجتمـــــا   طفـــــرة نوع

ــــــــم الــــــــذا ًمقــــــــرا ومرســــــــخا  منطقــــــــة كردســــــــتان للح

ــــردي  ــــة البنــــاء شــــعبنا ال ــــة والثقاف للحقــــوق القوم

ـــــــان الحــــــادي عـــــــ مـــــــن اذار  ــــــالرغم مـــــــن منجــــــز ب و

ث مــــن  قــــه الــــ ة تطب تنــــف مــــس العمــــالق فققــــد ا

ـــة  ـــة واالمن ذ فتهـــا االجهـــزة التنف االخطـــاء الـــ اق

عة  د الـــــــذكرى الـــــــسا ـــــــستع واننـــــــا  القـــــــوت الـــــــذي 

ــــــــان الحــــــــادي عــــــــ مــــــــن اذار  ــــــــع لــــــــصدور ب واالر

ــة  1970التــار عــام  خ ــه التار ــستلهم معان فأننــا 

ة لمواصـــلة جهادنـــا لتحقيـــق اســـتقالل العـــراق  ب الـــ

ة  ـــة عـــ ارض صـــل ـــز وحدتـــه الوطن ادته وتع وســـ

مــــــا  ــــــان الحــــــادي عــــــ مــــــن اذار  ــــــاء مــــــضام ب أح

ــــــردي   املــــــة البنــــــاء شــــــعبنا ال حقــــــق الحقــــــوق ال

ة   ب مة الفعالــــــة الــــــ التحــــــرر واالنعتــــــاق والمــــــسا

ــــز دورە  ــــة وتع انة وحدتــــه الوطن بنــــاء العــــراق وصــــ

ــــــــــــــسا لخدمــــــــــــــة العــــــــــــــراق  الــــــــــــــوط والقــــــــــــــو واال

ة جمعاء.  سان  واال

 

ــان   ــع العطـرة لـصدور ب عة واالر ان الـذكرى الـسا

ت عــن النهــج  1970الحــادي عــ مــن اذار عــام  عــ

ــــــاالقرار  ا  عــــــث العــــــر االشــــــ ــــــد لحــــــزب ال الم

ـــــة  ـــــة والثقاف ـــــالحقوق القوم ـــــات و  حقـــــوق القوم

ــدفعنا ا المــ ا امــام  مــا  ــردي  البنــاء شــعبنا ال

ـــــــــر العـــــــــراق واســـــــــتقالله  ـــــــــق تحقيـــــــــق تح عـــــــــ ط

ة وتحقيـق تقدمـه واسـتقرار  وترسيخ وحدته الوطن

ه نحو مدارج العز والرفعة.   والس 
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ـسان  كن غزو واحتـالل العـراق  التاسـع مـن ن اءات  2003لم  ـب وافـ اذ قـرار امـ صـهيو آ بـ عـ ا

متــــد  تارخــــه ا العــــام  ــــو مخطـــط   ـــة  ، وانمــــا  ك م النفــــط  االول مــــن  1972ام عــــد قــــرار العـــراق تــــأم

ة  فتهــا الــصهيون ــات المتحــدة وحل ــة وعــ رأســها الوال ال تــه الــدوائر االم ــران مــن العــام ذاتــه والــذي اعت ح

ة وحفـز دوال  م مـس مـصالحها االقتـصاد أنه تجاوز الثورة  العراق للخطوط الحمـراء الن قـرار التـأم ة  العالم

ـــة   ات النفط ـــة للـــ ار طرة االحت ـــة مـــن مخالـــب الـــس ـــر ثروتهـــا النفط ا اخـــرى للعمـــل عـــ تح ـــة وشـــع نفط

ـة ومـشاركته الفاعلـة   ة التحرر قة.إضافة ا توجهات العراق القوم عة للدول االستعمارة السا ة التا العالم

ن عـــام  ـــ طـــوالت نـــادرة   1973حـــرب  ـــش العـــراق مـــن قتـــال ملحـــ و ضـــد العـــدو الـــصهيو ومـــا اظهـــرە الج

ة ة ونهضته العلم ة والعسك ة جرس االنذار من تعلظم قوة العراق االقتصاد مثا  .انت 

ـان القـرار االمـ الـصهيو  قت ذلـك الغـزو ف وجاء الغزو واالحتالل ضمن سلسلة مـن االحـداث الجـسام  سـ

مجموعــة مــن المرتزقــة وشــذاذ االفــاق مــن الفاســدين  ء  الجهــاز عــ العــراق واســقاط نظامــه الــوط والمــ ب

ـــن  ــة المطــاف، ل م العــراق  نها ــة لتقـــس ــة طائف ــا عمل عــد ان صـــممت لهــم ام ــد االمــور  مهم مقال ــسل و

اســــلة الــــ اثخنــــت الجــــراح  قــــوات المحتــــل حــــ اضــــطر  فاء لالحتــــالل ومقــــاومتهم ال رفــــض العــــراقي الــــ

ـه  ـدت ف مـة منكـرة تك عـد  ـسحاب قواتـه مـن العـراق والـذي  ـاعالن موعـد ا امـا  س االم السابق او الرئ

تاغون ا مـن  افات الب اع ـ مـن ثالثـة ترليـون دوالر  240000القوات الغازة و ــــح وا ـل وجـ ة بـ قت اصـا

ـــة  عـــات الطائف ة مـــستمرة  تـــأجييج ال اســـ ـــا ومـــن خـــالل عمالئهـــا  عمليتهـــا الس ـــة اال ان ام خـــسائر ماد

انـــت فكـــرة  ـــت ف ة وال ـــا والـــسعود كـــة االحتـــالل االو ومـــن ترك ـــ مـــن ايـــران  ـــدعم اقل ة و واالنفـــصال

ل  ـذە الفكـرة بـرفض الـشعب العـرا االصـ لة  ولمـا اصـدمت  ل االحزاب العم م الثالثة ال روجت لها  االقال

ـذە الدولـة او  دة وتعقد لها مؤتمرات   ة جد م ة تقس حث عن مظالت طائف ا  ودول الجوار ت راحت ام

وع  مـ تـت انغماسـها  اع الداخ مشتعلة ب ابناء الوطن مـن خـالل تلـك الزمـر الـ اث تلك  لجعل دائرة ال

ثة ذ برامجه الخب عض ادوات تنف انت  من  ض و غ  .االحتالل ال

ـــذا الطــرف او ذاك ان يتحـــدث  مقـــدور  ــس  ـــل العـــراقي ول ى ل مـــة الــ ـــو الخ ــؤالء ان العــراق  لقــد فـــات 

ـــة االحتـــالل  ـــل المنخـــرط  عمل ـــات اليـــوم عـــ قناعـــة تامـــة ان  ـــذە الطائفـــة او تلـــك الن الـــشعب  اســـم 

عــد  ة ف مثلــون مــصالحهم الشخــص مثلــون ارادة الــشعب وانمــا  ة ال اســ ة  14الس اســ عامــا مــن عمليتهــم الس

لــة للــشعب  ــذە الطغمــة العم ع والمــرض والتهــج ولــم يتقــدم  جــن الــشعب منهــا اال القتــل والجــ العرجــاء لــم 

ــــؤالء قــــد اثــــرو عــــ حــــساب  ــــل نــــرى العكــــس ان  ة للمــــواطن  منفعــــة عامــــة او تحــــس  الخــــدمات االساســــ

ـه  كـون عل ـشع  مـا  ات الـوطن واسـتغلوا مناصـبهم ا ث مـن خـ ال اله القادمة وفرطوا عن قصد  الشعب واج

طالـة  ع والمـرض وال اء العالم والشعب العرا  ي تحت وطئة الجـ عدون من اغ اغن اتوا  االستغالل خ 

ة  ،فـال خـ يــرت  م ـة تقـس عقــد مؤتمـرات طائف ــسطاء مـن النـاس  ـستغل ال ـد ان  ع ـد ان  ـأ االن مـن ي و

ـــانوا عـــ مـــدى  قـــة امـــوال العـــراق  14مـــن الفاســـدين الـــذين  ة و از والسمـــ مارســـون اســـوء طـــرق االبـــ عامـــا 

قرب من  ة فاسدة واضاعوا ما  م ل يتحدثون  ؟ 1000والشعب  صفقات و ار دوالر فعن اي مستق  مل

ـان  ة وقاومـت المحتـل و اسـ ــهـة الـ رفـضت االحتـالل وعمليتـه الس ـة ال ل العراق تحددە قواە الوطن مستق

ـــة  ات طائف ل العـــراق التحـــددە شخـــص ائهـــا وعمالئهـــا ، ومـــستق ـــا  و ــــع ام ـــل مـــشار لهـــا الـــسبق  فـــضح 

ــة فــال خــ يــرت مــن فاقــدي  انــة الوطن ــو العمالــة والخ نهــا فــ تتوحــد  عنــوان واحــد  مهمــا اختلفــت عناو

د المحتل ..  ف الوط وعب  ال
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ن مــــــــــن شــــــــــهر اذار الجــــــــــاي  تمــــــــــر علينــــــــــا  العــــــــــ

ة للعــدوان االمــ االطلــ  عــة عــ الــذكرى الرا

ن مـــــن  الـــــصهيو الفـــــار عـــــ العـــــراق  العـــــ

سان  2003اذار عام  واستمرارە ح التاسع من ن

ـــــــــــدأ  مـــــــــــن العـــــــــــام ذاتـــــــــــه واحتـــــــــــالل العـــــــــــراق ولقـــــــــــد 

القـــــــــصف الوحـــــــــ ولقـــــــــد  المحتلـــــــــون عـــــــــدوانهم 

اســل وابنــاء شــعبنا اال  ــشنا ال جــابههم مقــاتلو ج

فـــــــل  ـــــــة والحلـــــــة وال ة والنا ـــــــ  ام قـــــــ وال

ة  ات الـــــــشخ غـــــــداد وقـــــــدموا التـــــــضح ـــــــة و والهند

عـــــــــد االحتـــــــــالل االمـــــــــ  ـــــــــام العـــــــــدوان و خـــــــــالل ا

ــــــة لهــــــذا  طول ــــــض للعــــــراق عــــــ مقــــــاومتهم ال غ ال

ثـــــــــــــــــر  ن اروع المالحـــــــــــــــــم والم االحتـــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــسط

ا  خلد ث ... ســــــــــــــ ــــــــــــــة  العــــــــــــــ الحــــــــــــــد الجهاد

م التـــــار الجهـــــادي البـــــ الـــــذي كـــــسبوە  ســـــفر

ــــاحرف مــــن نــــور  رة و ــــة الطــــا مــــداد دمــــائهم الزك

طــو ماثلــة  ــذا الجهــاد ال ثر ومالحــم  وســ مــ

عــــث والمقاومــــة و ســــف  ــــدي ال ــــخ مجا  تــــار

ـد عنوانـا  ـذا الـسفر المج ظل  االمة التـار وسـ

ـــــــــــدي العـــــــــــراق واالمـــــــــــة  ـــــــ لـــــــــــدى مجا الرادة النــــ

انـــــــــــــــــا  ة ق ات الـــــــــــــــــسخ ــــــــــضح خاصـــــــــــــــــهم التـــــــ واس

م واسـتقاللهم ونهوضـهم الـوط والقـو  لتحرر

 وعزتهم وكرامتهم .. 

 
ة لعـــــدوان  عـــــة عـــــ د الـــــذكرى الرا ـــــستع واننـــــا اذ 

الحلف االم االطل الصهيو الفـار فاننـا 

ــــــــــة للعــــــــــدوان  فاح ــــــــــستلهم معــــــــــا مجابهتنــــــــــا ال

واالحتــالل لمواصــلة الجهــاد وحــ النــ الحاســم 

د.   والظفراال
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لـة ( عـن دخـول مـواد    ‐ 1 ـة  مجلـس نـواب الحكومـة العم اب ثمار الن كشف عضو  لجنـة االقتـصاد واالسـ

نــدي واشــار ا ان  ــض  لــة و نهــا لحــوم ف ــسان ا العــراق عــ منفــذ ام فــ الجنــو مــن ب ــة قاتلــة لال غذائ

طروف خزن غ مالئمـة وعـدم خزنهـا   لد  ب دخولها لل س ات فاسدة  دل ة الموجودة  الص اغلب االدو

ـــل  حـــضور التـــاجر او وك ل ســـونار الحمـــوالت اال  ـــشغ ح  عـــدم  ة واشـــار ا التالعـــب المفـــض بـــرادات صـــح

ـصحبته  ـة مـن ادخـال  100اخراجه و ا المرحلـة الثان عـد ـدأ  ـان الـسونار عاطـل لت ا يتـم التـذرع  عـد دوالر و

ا مــــن الهنــــد وادخالهــــا  اد ــــضة يتــــم اســــت قــــار م لــــة وا ّ نــــاك لحــــوم ف ــــ واضــــاف ان  ــــة قاتلــــة لل مــــواد غذائ

ط  ـــد ضـــ ع مـــن العفونـــة والتفـــسخ وا ـــشمل نـــ عهـــا للمحافظـــات  عهــا و دة تبـــ انهـــا  77وتوز ـــة غـــ مـــ حاو

لـة  ـدي جـالوزة الحكومـة العم كذا يتواصل مسلسل الفـساد  العـراق عـ ا ة و م أسماء و ادخلت للعراق 

اعهـــم عـــ مواقـــع الـــسلطة والنفـــوذ ونهـــب امـــوال شـــعبنا العـــرا الـــذي  كـــشف عنـــه نـــوابهم  اطـــار  والــذي 

ل بنان  .  حرق منهم  ه العادل وس عقا طالهم   س

 
ـ مـن   ‐ 2 حـق ا ض  ـالق ـد عـن صـدور اوامـر  ة  مجلـس النـواب العت اب ة الن ا س لجنة ال  173كشَف رئ

ا فـساد مـا واداري  قـضا ـة اتهـامهم  ـالء وزارات ومـدراء عـامون عـ خلف نهم وزراء وو   الحكومة ب
ً
مسؤوال

ــ مــن  18ومنهــم  ــر وا درجــة وز مــة  17مــدير عــام و 127مــسؤول  عــضهم للمحا نــا اســتقدام  ــر مب ــل وز وك

ـــة  منفـــذ الـــصفرة   مرك ـــب كبـــ  دفـــع التعررفـــة ال مـــارك ووجـــود فـــساد وته ال ا متعلقـــة  نـــاك قـــضا و

عــــ  مــــارك  قة ا وجــــود فــــساد واســــع  ال مــــا اشــــارت مــــصادر ســــا ــــا ف ــــم  محافظــــة د منطقــــة العظ

اة لمن تنادي.  ن الح ا ول ت ح ليونات دينار ..... لقد اسمعت لو ناد  ت

 
ـــب   ‐3 ـــا عـــن ته ـــب النفـــط  30كـــشف مـــصدر ن ة عـــ خـــرق اناب ـــ ـــا مـــن ال ـــل مـــن النفـــط يوم مليـــون برم

ــــادي  ــــات ا حكــــوم المــــال والع ات قــــة النفــــط منهــــا اضــــافة ا عــــدم وجــــود العــــدادات ولــــم تفلــــح الم و

حــق  قــاتهم وجــرائمهم  ــن عــداد الــشعب يرصــد  ــذە العــدادات وعــ نحــو معتمــد ... ول ــلت لتــوف  العم

 . م العادل .. واي جزاء نالون جزاء ة وس  الشعب وثروته النفط

 
ـال وازع وال رادع مـن  ‐4 ــهـررب  ق و ـ ستمر مـا دام نفـط العـراق  ان ما سماە العدادات س افاد مصدر مطلع 

ـل انهـم حولـوا ملـف العـدادات ا  م ومـن ال وجـدان لهـم  ضم او من وجدان فأين الضم مـن ماتـت ضـمائر

ــ مــن  قــة ا حــة عــ  متــه  20ألــف ا  100تجــارة را مــا ق ــا  ــارات دوالر جــراء عــدم  7مليــون دينــار يوم مل

ـــم  ـــار موظفيهـــا  ـــل ان ك ة  ـــ الوجـــه الـــ عـــدم معالجـــة وزارة النفـــط مـــن ال ـــت  نـــصب العـــدادات وقـــد ث

د..  د . ..  وأنه فعال لماي ك لشد طش ر ك وان  طش ر أتيهم  ن س ب ...  ول  جالوزة الته

 
ـو خـصب ملــف  ‐5 ــم  ــات الفـساد ومعلـوم  ع فـضح ماف ا قـد تخــصص  موضـ ـدو ان النائـب ماجــد شـن ي

ــات الفــساد موجــودة مــن عــام  ا مجــزا أن ماف ة جالوزتــه فقــد افــاد شــن عــة لجهــات  2003الفــساد وكــ و تا

لـسان  ـؤالء اجـاب  ـم  طرة عليهـم وعنـدما سـئل مـن  ة والحكومة فاقدة للس ة متنفذة لها سطوة كب اس س

ثمارر سا االعر ...  يئة االس س  م المال وابنه واصهارە ومعتمدە رئ  فصيح 

ـز (( لقـد  ـه الع ـم كتا حانه وتهـا  مح ما قـال  سـ اء اخرى و ل  ذلك ان بئك مثل خب ...  وق ولن ي

اء )) ت عنهم االن  عم
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ــس  ف العــرض الــوطن الــدين  يــع الــ لــش ن اب الفلــوس  ــالش بــ ــل   ي  ــش اولــد مــن  ــات  ــا ماف ات  ــش امل ات  اعــصا ــادول  ــالش  ي  ــش مـن 

ـــ وطـــ ـــب فلـــوس لت الخـــارج المهـــم ج لهـــا  يوتنـــا وعوائلنـــا  ة وفللنـــا وقـــصورنا و لوماســـ نا وجوازاتنـــا الد يـــع لتخـــ  جناســـ ـــب فلـــوس فـــصخ و ن ج

ق  الـــدوالرات اخذنا ـــدابها ... أ مـــام ع الـــع وا ـــدم ينـــاە  ـــذا الـــوطن ب ـــ  مـــان ولت ـــ حـــب الـــوطن مـــن اإل ـــادئ ولت ف وأخـــالق وم ـــا و

ـدنا يع العـسكري فر ـا والتـص نا ا والمعامل خ شات فصخنا ا والم دمنا ات  شف ا والمس نا ا والمدارس خ عنا ناە والمخدرات   ا ،والنفط ر

ه :  المناســ ــا و قنا نــاك‐واآلثــار  ــة  ــه أمــل الجبــوري عنــدما دخلنــا المتحــف األلمــا وجــدنا آثارنــا المه كينــا عــ  قــول عــالم اآلثــار العــرا والمط ف

ــــالف وثــــ عــــ ل ــــد  ــــا وخــــور ع عنا لــــه  ــــا وأرا الفكــــه والرم ــــار النفــــط االيــــران انطينا ــــل  وا قــــوا  وق لقــــد  ــــح المــــ ــــت ل لــــدنا الجــــ

ــر  ــد اقــع  شــمال الخليــج العــر مــاب ج ــق المــا عــ العــراق وطــن للبيــع ...آە انــا خــور ع ى ســد الط ــش ــان ة بمنحنــاە .. وطــن للبيــع مــن 

ـ اذا فقـا ن وت ـه مينـاء ام قـ لمـاذا حـ قـع  ال خـور الـ الـذي  ـة مـش ـرة الفـاو وامتـد واتمـخ داخـل األرا العراق ه ج ه وشـ ـا ‐ل: وور كنـت ق

ــ  ــزا ق ــا ع ــ العــراق مها ــرة لي ــد العــرا ســألت دمــاء غ جــرأ أحــد عــ ذكــر أســ فــإن خــور ع ــم تهــاب األعــداء والطــامع لــم  ان جــاء  اعظ

مون العراق الَيْومَ  ح  ؤالء الصوص الذين 

د قائال ..  شد خور ع  ثم ا

 
ا           وقد امكنتها من مقاتلها البهمو د  مت عفت الذئاب عن لحم ص

د حقها المدفع الضخموا.  ل أمة ضائع حقها سدى                   اذا لم ي  إال 

 
ــت  عــام  ــ مــن أعــ أرض العــراق لل ــس ا ــوالء ل ــأع  ــ  1993مــن  ــت و م الحــدود بــ العــراق وال ســ صــدر قــرار مــن مجلــس األمــن .ب

د صدام حس رحمه  تعا من  س الشه ه  2003ا 1993الرئ اسـ و  حصار قاتل و ظروف س ا واحدا من أرض العراق و ع ش و لم  و

ـاألرا العر  لـوات  ـه ام قـ وعـ ك ـه وق ة وقاعدة ام قـ الج ار نفط منحون أرض العراق وثالث آ اء و أ الغ ن اليوم  ـمعقدة ال ه عمـق اق

ـال 60وست ( نـه األج ـم دوالرات العـراق وخ الـدوالرات الـم تكف ل حقائب مليئة  ت مقا عون أرض العراق لل ء ت الطول ع أي  لوات  ) ك

ف ذكــــرة  مقا ــــه نــــص ــــه عال ت ألن النائ ــــ ا مــــن ال ــــالفلوس ا اخــــذ ــــدري  ــــادي العــــامري مــــسك ما ــــس  انــــت  البنــــك المركــــزي ...  لــــه الــــ 

ـــر النقـــل حـــ  ـــة عـــادل المنـــصوري فـــذكر أن وز اب ـــدر الن ـــه ) .أمـــا النائـــب عـــن كتلـــه  ـــادي العـــامري رجـــع الجنطـــه ( الحقي ـــه أن الحـــاج  ون ي ـــادتلف

ــ ــه ألن ع ــم رجــع الحقي ــه عــضوالوفد  ــر الخارج ــاري وز ار ال وشــ ــذلك، و ــس لــه دخــل  ــس الــوزراء ول ــأمر مــن نــوري المــال رئ ب العــامري وقــع 

وك خرجنـا مـن البنـد الـسابع ثـ ج من البند السابع م غداد والشمال المهم نخ ة و د عن ال ع د و و خور ع ه احنه شمنطيهم  د اذا م مـخذ 

 عد ذلك؟ 

ست عراق ....  م ل م العراق الن جناس لد س  م أسف ل لد ف  م و ف  أين كرامه العراق وعزته  لقدفرطتم 

اتنا  ن إال أن االون لنفيق من س لدي الح ا ك     ة غوغائك وعظم خط لدي ... لقد كدر ماؤك وك ا  آە آە آە 

م قدومك أيها القائد  فارغ ص تظرون  سب و ن مح ل العراق صاب د أوضاعنا الزال أ  ونع

ــك أيهــا األمــ عــ مــصلحه العــراق تقــدم لتــصون األرض حاجــة إل خهم فــشعب العــراق  ــدين وشــ ــا قائــد المجا ــسب الهمــام تقــدم   أيهــا الــصابر المح

م حفظك  وحفظ شعبنا من الفار ا زاخر وحفظ ارضه وماءە وسماءە.  طل عزة ابرا ك أيها ال عد  عزوجل   والعرض فاالمل 
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ون   ـــــث الـــــنـــــاس يـــــتـــــعـــــ ـــــحـــــت حـــــد الشـــــهـــــادات الـــــمـــــزورة اصـــــ

ش ارصـــفـــة الـــطـــرق وحـــوا  ـــالـــمـــاجســـتـــ والـــدكـــتـــوراە وتـــفـــ

ـة  سـخـ ـدقـة و ـيـون  ـ ـعـ اشـقـائـنـا الـمـ ـمـا  ات و  المكت

ـــزة  ـــانـــت اوراق الـــدوالر جـــا ـــل ) فـــأذا  شـــ مـــرة ( عـــ قـــفـــا مـــن 

ـر او  ل وز ات لزاما ل ست االنفس و ما  زة  فالشهادات جا

ــلــة ان  ــا  االحــزاب الــعــمــ نــائــب او مــتــنــطــع  الــعــمــل الســ

شـــهـــادة الـــمـــاجســـتـــ والـــدكـــتـــوراە واخـــذ  ـــالـــح  ـــغـــ وجـــهـــه الـــ

ــم  ــة الــذيــن احــتــازوا عــ ســهــر ــقــ اصــحــاب الشــهــادات الــحــقــ

ــة تــلــوثــهــم  أون مــنــهــا خشــ ــدمــع الــعــ ومــا جــرى يــتــ ــا و لــلــ

قة الشهادة ...   بتهمة 

 

ە الـــمـــعـــرفـــة  ـــة  عـــراق الـــيـــوم  مـــا تـــؤ ـــقـــ والشـــهـــادة الـــحـــقـــ

ــســت ورقــة  ة  اي مــجــال مــن الــمــجــاالت ولــ ــة والــخــ والــدرا

وا .  س ما  خس فلب اة بثمن   الشهادة المش

 

ـحـة  ـم عـار الـفـضـ ـجـر ائرة لـمـردودة عـلـيـهـم  ضاعتهم ال وان 

ــــانــــوا وايــــنــــمــــا حــــلــــوا  ـــهــــم انــــا  ــــالحــــقـ وســــواد الــــخــــزي الــــذي ســــ

ــظــلــون  غــيــهــم اآلثــم يــرســفــون فــقــد حــلــت عــلــيــهــم لــعــنــة  وســ

ة وستحيق بهم سورة غضب الشعب العرا  اذ شهاداتهم ال

 اال الغيور . 

 وأي غضب. 
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ـــد الـــمـــرأة  ـــعـــ ـــل عـــام  ونـــحـــن نـــحـــتـــفـــل  الـــثـــامـــن مـــن اذار مـــن 

ــد الــمــرأة الــعــالــ عــلــيــنــا ان نــتــذكــر جــهــاد الــمــرأة  ــة وعــ الــعــراقــ

ام لــهــذا الــمــخــلــوق  ــطــلــة ونــقــف وقــفــة اجــالل واحــ ــة الــ الــعــراقــ

ـاداتـه و  ـل قـ ـعـث الشـدعـان و ن مـنـاضـ الـ عد  ذ الذي 

ــــــخ اســــــاس بــــــنــــــاء  ــــ ــــــاتــــــب او مــــــدون تــــــار ــــــل مــــــثــــــقــــــف او  ــــــن  ذ

ــاحــثــون عــن اصــول  ــعــد الــ ــم و ــوي ســلــ الــمــجــتــمــعــات بــنــاء تــ

ــل تــلــك  ــة لــلــتــعــرف عــن ا ــســ الــحــضــارات ... لــلــمــرأة ســمــة رئــ

ضــع  ــذە الــحــضــارة اوتــلــك  ــان لــلــمــراة دور   الــحــضــارة فــاذا 

ـ الن الـمـرأة وجـه  ه ان ذلك المـجـتـمـع مـتـحـ المؤرخ  حسا

الـــحـــضـــارة او الـــثـــقـــافـــة والــــتـــمـــدن فـــ االم واالخـــت والـــخـــالــــة 

ـة االســهـام الــفـاعــل   ــقـة و صـاحــ والـعـمــة والـزوجــة والصـد

ـــ ابـــنـــاء الـــعـــراق دور الـــمـــرأة  الـــظـــروف  ـــ بـــنـــاء الـــعـــائـــلـــة واليـــ

ـــاة  ـــات الـــحـــ ـــة ووقـــوفـــهـــا مـــع الـــرجـــل لـــتـــحـــمـــل مســـؤولـــ الصـــعـــ

ــة  ــة االيــرانــ ــان لــهــا دور مــتــمــ  الــحــرب الــعــراقــ الــمــخــتــلــفــة و

ــانــت حــزام الــرجــل ودرعــه ضــد  ــة ) فــ ــة الــعــرب الــثــانــ ( قــادســ

ـل  ش عدوان الجراد االصفر القادم من طهران وقم واسهمت 

ـــلـــة  ـــة طـــ فـــاعـــل  صـــد الـــعـــدوان االيـــرا عـــ االرا الـــعـــراقـــ

ــة  ــ مــن ثــمــان ســنــوات تــحــ ســنــوات الــعــدوان الــ اســتــمــرت ا

ــعــث الــعــمــالقــة  ــادة الــ ــة لــقــ ــا وتــحــ ــد ــة  عــ لــلــمــرأة الــعــراقــ

ـا  ـم و تـعـ لـلـمـرأة دور ـ ـد عـزة ابـرا ادة القائـد الـمـجـا ق

وي الرائع.  ا ال اة ونثمن دور ل مجاالت الح   
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ـ  ـة الـ ـة الـحـالـ ـة االحـتـاللـ ـاسـ ـة السـ ـنـاك مـحـاوالت تـقـوم بـهـا كـتـل مشـاركـة  الـعـمـلـ ـان  ـل الـمـطـلـعـ  الشـان الـعـرا  خـ عـ  ال

ـة الـفـاشـلـة  ـه تـلـك الـعـمـلـ ـ ـلـد سـ ـجـري مـن مـا  الـ ـل مـا ـث ان  ـحـ ل  من شخوصها واحزابهـا وكـتـلـهـا  ا الغزاة وصاغوا لها  اوجد

تـ ا طـائـفـة مـعـيـنـة لـمـلـمـة  ة ال ت اس تل الس عض ال رە شعبنا العرا لها تحاول  ب ول جة لذلك الفشل ال ا المسخ ون ودستور

ـان  ـ دفها اقناع صنـاع الـقـرار مـن الـمـحـتـلـ االمـ اعدە  شتاتها وت شخوصا من داخلها وخارجها لعقد اجتماعات متفرقة  اوقات مت

ـة  ـة والـمـقـبـولـ ـم ومـن اجـل ان تضـ لـهـا صـفـة الـوطـنـ ـ ـن  سـاحـتـهـم ولـهـم صـوتـا مسـمـوعـا لـدى جـمـا ـانـهـم مـازالـو مـؤثـ وااليرانـيـ 

ــعــث مــن الــمــشــاركــ  تــلــك  ــان حــزب الــ ــة او وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــا  ــق قــنــواتــهــم االعــالمــ ــثــة عــن طــ ــب خــبــ ــاســالــ ــا تــروج  شــعــبــ

 المؤتمرات  

 

ـە  ـف وح ـم االخـ الـذي عـقـدوە  جـنـ ـعـث شـارك  مـؤتـمـر ـان الـ ـة  ـطـانـ ـطـرق شـ ـحـتـهـم  اعـالنـهـم  ـه قـ ان اخر مـا نضـحـت  و

ة الفاشلة الـ شـاركـت  تـدمـ الـعـراق مـنـذ  اس ة الس ولـحـد الـيـوم اضـافـة ا عـدد مـن الـمـسـؤولـ االمـر  2003عض من اقطاب العمل

ـ  ـه ..  حـ ـم مشـاركـون فـعـلـيـون فـ لد و عاد مسؤوليتهم عن الخراب الذي عم ال انفسهم وال ذا من اجل ان ينأو  ل  ق و ان السا

مة .  اء اصليون  الج انهم  عرف انهم بتحالفهم وتوافقهم مع الطائفي المجرم عمالء ايران الفرس   ان القا والدا 

 

ــه ذلــك  ا يــنــ فــ ــعــث الــعــر االشــ ــادة قــطــر الــعــراق لــحــزب الــ ــاســم قــ ــحــات الــنــاطــق الــرســ  ـ ـ ــانــاتــه وت ــعــث بــ صــدر الــ ــل مــرة  و 

ـعـث بـتـلـك الـمـؤتـمـرات وقـالـهـا  حضور او مشـاركـة الـ ــــح الرفيق ابو ع االم الذي ن ورد ع تلك التخرصات القائلة  ان ت ا  واخر

ـادتـه واعضـائـه  ـقـ ـامـلـة  ملك الثقة الـ ارة النه  ــــح الع المشاركة العلنها للشعب و عث راغب  ان ال دون لف او دوران لو  احه و

ە ...   وجما

ـم  ة لمؤتـمـر م ع ا تصورون ان ذكر اسمه  ة ورقم صعب و عث معادلة صع دلل ع ان ال ل شذاذ االفاق  ذلك االدعاء من ق ان 

ـم  ـدە ا تـلـك الـحـفـنـة مـن الـعـمـالء او غـ ـمـد  ـمـكـن ان  ـعـث ال ـــــع .. ان الـ فشـل ذر اؤوا  ديهم و ا ن اسقط  ا لهم ل قدم دعما معن و

ـل مـا تـمـخـض عـنـهـا مـن اجـراءات  ـا الـمـسـخ بـرمـتـهـا والـغـاء  ـة الـفـاشـلـة ودسـتـور اس ة الس ه معروفة ومعلنة و اسقاط العمل وان مطال

ـه الشـعـب  ـمـثـل فـ مقـرا  دات سوداء واقامة نظام د معا لد للمحتل االيراني  نت ال سيج المجتم العرا ور وقرارات مزقت ال

ـالد  ـه الـ دمـرت الـ ـة والـعـرقـ دا عن الـمـحـاصـصـة والـطـائـفـ ع التداول السل للسلطة  ة  شفاف ه  تخب ممثل ا و ق ال حق العرا تمث

اد .   والع
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ـاء   ـات والـمـثـقـفـات واالد ـات واالديـ ـاتـ ة و نتواصل نحـن مـعـهـا الـ تنا الجهاد تتواصل مس

مداد اقالمنا المغمس بنجيع الدم الز الطـهـور الـطـهـور ألبـنـاء شـعـبـنـا  تاب والمثقف  وال

ة الجادة خنادق  اتهم الجهاد كتا اء  د ولقد عانق المثقفون واالد الفادي المض المجا

ـافـح  ة والجهـاد الـمـتـواصـل البـنـاء شـعـبـنـا الـمـ ذل والس والتضح رامة خنادق ال العز وال

ـاە وظـهـور  ـلـهـبـهـا جـ ـة مـدرارة تـحـرق  ـة واحـدة فـو ـة فـو طل الذي ص القلم والـبـنـدقـ ال

ـان والصـهـايـنـة  ـم االمـ ـاد ـخـس االثـمـان السـ ـأ ز العراق  اعوا وطنهم الع العمالء الذين 

ــم مـن دعــم  ـا ـعــطـوە ا ــشـون عــ فـتـات مــا  ـعـ ــاتـهــم و وااليـرانـيــ وراحـوا يـركــعـون عــ عـتـ

قة اموالهم وثرواتهم وما علـم  ن ومواصلتهم ل مهم برقاب ابناء العراق الطا لدوام تح

ــة والــجــهــاد والــفــداء شــعــب  ــة شــعــب الــتــضــحــ ــات الشــخــ ــؤالء الــخــونــة ان شــعــب الــتــضــحــ

دعة الخـالقـة شـعـب الـجـنـائـن  ل واشور شعب الطاقات الم ا د و الحضارات من سومر وا

ـمـان الـعـمـيـق  ـاال وات الهائلة الشعب المتنور  ة وال ب انات ال السبع المعلقة شعب االم

ـم الـوحـدة والـتـحـرر والـثـورة عـ االسـتـغـالل وتـحـقـيـق الـتـقـدم  ـة قـ ـم السـامـ ادئ والقـ الم

ـــو اول شـــعــب  الـــعـــالـــم الـــذي عـــلـــمـــه الــحـــرف الـــحـــضـــارة وصـــنـــع لـــه  ـــف ال و االجــتـــمـــا كـــ

 العجلة ... 

 

ــ  ــاديــن الــعــلــم والــمــعــرفــة شــعــب الــمــثــقــفــ الــثــور ــل مــ انــه شــعــب الــعــلــمــاء الــمــعــطــاء  

دين الفادين أنه الشعب العرا  ات والمجا دات الفاد ات شعب المجا والمثقفات الثور

ــفــل  ــر وذي الـ ـس وعــ ــو ـم و ــ ـاء ابــرا ــ ــمـان شــعــب االنـ ــم جــمـجــمـة الــعــرب وكـ اال الـعــظـ

ــاء واالئــمــة عــ بــن ا طــالــب والــحــســن والــحــســ بــن عــ ومــو  ــس شــعــب االولــ وادر

ــال شــعــب الــمــنــاضــلــ والــمــضــحــن الــذيــن  ــ ــد الــقــادر الــ ــفــة الــنــعــمــان وعــ ــاظــم وا حــنــ الــ

ـنـات  ـعـيـنـات والـخـمـسـ ـنـات واالر نات والثالثـ طا وع امتداد الع تصدوا لالحالل ال

ە ع ثما سنوات حسوم   ّ من القرن الما الشعب الذي تصدى للعدوان االيرا وق

مـــن الـــقـــرن الـــمـــا الشـــعـــب الـــذي قـــاوم الـــعـــدوان واالحـــتـــالل  1988  ‐1980االعـــوام بـــ 

ـــث االحـــتـــالل  ـــســـالـــة االحـــتـــالل االيـــرا ور ـــقـــاوم بـــ ـــاتـــه و ـــقـــاوم تـــر ـــ والـــذي مـــا زال  االمـــ

ق التحرر واالستقالل والنهوض واشاعة  م ع ط دين و د اال ە ا ا ق االم وس

ة والتقدم والبناء االجتما والحضاري المتقدم.   نور الح
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ـة  ـة حـوار ـاتـت لـعـ ـلـة  دو ان الحكـومـة الـعـمـ ي

ــل يــوم  مــفــضــلــة عــ امــتــداد ســاعــات الــمــســاء 

ـــــذە الـــــمـــــمـــــارســـــات  فـــــالـــــمـــــتـــــحـــــاوران وجـــــدوا  

ـــة  ـــالمـــ ـــة لـــحـــذلـــقـــاتـــهـــم الـــ الشـــائـــنـــة مـــادة خصـــ

ـعـلـمـون  نهـم  صة ول داتهم الرخ ارتهم مزا وم

ــــــمـــــــون  فضـــــــح  ســـــــا ــــــعـــــــلــــــمـــــــون فـــــــهــــــم  ام ال 

ــــلــــة  الــــمــــمــــارســــات الشــــائــــنــــة لــــلــــحــــكــــومــــة الــــعــــمــــ

ــــــمــــــون  تــــــأشــــــ الــــــطــــــرق الــــــمــــــســــــدودة  ســــــا و

ـة و تـرسـف  ـة الـمـخـابـراتـ ـاسـ لعمليتـهـم السـ

 مـــــازقـــــهـــــا الـــــخـــــانـــــق الـــــذي يـــــهـــــوي بـــــهـــــا  قـــــاع 

الســـــقـــــوط الـــــنـــــهـــــا الـــــحـــــتـــــ فـــــالـــــمـــــتـــــحـــــاورون 

ون  شـ سلطون الضوء ع مفاسد العـمـالء و

ح ا الــــخــــراب والــــدمــــار الــــذي حــــل  ــــل وضــــ ــــ

ئ عــ  ــل الــمــهــ ــمــهــم الــعــمــ ــالــعــراق  ظــل حــ

ـــلـــهـــم عـــ  ــ عـــامـــا ومـــا زال حـــ ـ ـــعـــة ع مـــدى ار

م ...   جرار

ــلــتــف حــول اعــنــاقــهــم  ــل الشــعــب ســ ــن حــ ولــ

ــهم الموت الزؤوام .   وس

 . ل اشد مرارة واق طعم الحنظل   أنه 
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ان    ــــح للصحفي  ت    خامن علن ع  لم تكن مفاجأة ان 

عرف ان   الن الجميع  ل   امنا واستقرارا من ذي ق العراق اليوم ا

دل    ذا   حه  وت ان  االم  مع لد مناصفة  لل  محتلة  دولة ايران

ة .  عة ايران ان العراق صار ض افا منه   اع  ع
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 نوري  قوم    ثالثة ة  وال  ع  للحصول وع  الم  غ  طموحه عن

ة  ان  م ق  الذي دمر و  الفاشل ا  والس  الدو ا  االر المال

خ سبق  ل او شي ه العم ة مع ح اد يوم مجاميع ت لقاءات  لد  ال

ض وجهه االسود وعرض نفسه لهم  الدوالر لغرض ت م  ا ان اش

 لرعونته  جه  ن انت    ال لد  ال ل  لمشا  القادم  الُمخلص انه

 واستهتارە . 
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عد  اء الذل لنفسه  س وزراء المنطقة الخ ادي رئ در الع ل ح ق

   ...  ر الدفاع االم ة للقاء وز ك ارة السفارة االم  ز ان وافق ع

ارة   ب ف  الض ر  الوز قوم    ان ق    الرس وتوكول  ال  ان ح

ذلك اشعر  و الذي حدث و ن العكس   ل ه الرس  مكت ادي  الع

 ومهانة  ذلة  و شائون  ما ف  ك حرك   ل  عم دق  ب انه   الجميع

ة .  جة المخ ذە الن انت   خدمتهم و عمل  ة انه   والمص

==JJ‚u]æÍ‚]æJJJl^Â^ÛÖ]‚Ãi


ëæ]ˆÃÖ]Ü¾^Ò^ãq
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

سلطها بـرقـاب ابـنـاء   الذروائع لدوام  ش لة تتذرع  ادي العم حكومة الع

ــطــش   وســائــل وصــيــغ الــقــمــع والــ شــ شــعــبــنــا لســيــومــونــهــم ســوء الــعــذاب 

ـاة  سط مسـتـلـزمـات الـحـ ال وحرمانهم من قوتهم ومن ا واالعتقال واالغت

ـسـة  ـر الـمـوصـل ) الشـمـاعـة الـرئـ ـه ( تـحـ سـمـ وعـة فـمـا  والخدمات الم

 الـــقـــمـــع وســـلـــب قـــوت الشـــعـــب   تـــعـــلـــق عـــلـــيـــهـــا مـــمـــارســـاتـــهـــا الشـــائـــنـــة  الـــ

ــة  كــ ت االمــ  اوتــار الــتــواطــ  مــنــهــج الــعــمــالــة اليــران والــلــعــب عــ ــغــال  واال

ـالـهـاتـف مـع تـرامـب عـن احـتـالل ايـران لـلـعـراق  ادي يـتـحـدث  ة فالع االيران

ـا   امـ ـث جـرى عـن دعـم الـعـالقـات بـ ـأن الـحـد عـلـن بـوسـائـل االعـالم  و

ــه وامــثــالــه مــن  ــو وحــ  وحــدة الــعــراق و ــادي عــ  الــعــ ــا ــ ــمــا يــ والــعــراق 

ــاعــوا الــعــراق لــقــمــة  ــم مــن  ــم   والــجــعــفــري وغــ ــل الــعــمــالء الــمــالــ قــبــ

  دعم ايرا  ..  ‐سائغة اليران و  ام

 والـعـراق  ـه االمـن الـداخـ ورات مـا سـمـ  عـن  ـل الـمـالـ  الـعـمـ ـا ما ي

 اصـــوات االتـــفـــجـــارات   عـــ صـــ ـــعـــا فـــهـــو يـــنـــام و ـــا مـــ ـــارا امـــنـــ شـــهـــد انـــهـــ

ـــــمـــــا تصـــــول وتـــــجـــــول  ــــات االرواح فـــــ ـ ـــــعـــــ ـــــا   تـــــودي يـــــومـــــ ـــــة الـــــ الـــــمـــــدو

ــل  ــقــهــم مــر الــهــوان والــعــمــ ــة لــتــذبــح ابــنــاء شــعــبــنــا وتــذ ــات الــعــمــلــ ــشــ ــلــ الــمــ

ـة  ة السـمـجـة لـعـ  لـعـبـتـهـم الـخـطـ ـم مـاضـون  ـاد ادي وحلفائه واس الع

 شماعـات   ع حق ابناء الشعب العرا شعة  نة ال تعليق جرائمهم المش

ــــاعــــوە  ــــم اول مــــن خــــانــــوا وطــــنــــهــــم و  ) ... و ــــر واالمــــن الــــوطــــ ( الــــتــــحــــ

 ..  دروا ومازالوا يهدرون االمن الوط  و  لالحتالل االجن

أي شماعات يتكئون .   ف

 تدور الدوائر.  ا  ال  وع

علم الذي ظلموا اي منقلِب ينقلبون.   وس
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ات   فرض العق  أن  تقدير موقف توقعت فيها  عن ارة  ع  موجزة  دراسة حاث والدراسات المتقدمة  لأل ل  مركز المستق  قدم  العنوان ذا تحت 

  ع و ما  ة، و  السوق اإليران ثمار  ة االس ان ة إم ات األجن منح ال ا لالتفاق النووي، مما  مثل انتها ة ال  ة األخ ك قاء حظوظ السوق  األم

 حالة ما  ة،  ات الروس ة أو تقوم بها ال ة واألورو ك ا السلطات األم  ستمرر ة ال ثمار عض الصفقات االس  اقتناص  ة  ا لم تتخذ إذ اإليران

ة إلطال ا تج  إيران عقب إجراء ة مؤخًرا ع ك ات المتحدة األم  فرضتها الوال ات ال دو أن العق دة .. ي ة جد د اروخ ق صإيران خطوات تصع

   ، س  عام 2017يناير  29ال    حققها االقتصاد اإليرا ة ال اسب االقتصاد  عرقلة الم  2016، ستؤدي إ . ومنذ الوصول لالتفاق النووي ب

"   ومجموعة  يوليو 1+5إيران    يناير  2015"    عليها ات المفروضة  العق  األسواق 2016ورفع  إ ة  النفط  صادراتها ادة  ز  استطاعت إيران ،

دة.  مش منذ سنوات عد ا المن ما أنعش اقتصاد ة،  ات األجن عض ال ة مع  ثمار ا من الصفقات االس
ً
ما أبرمت عدد ة،   الدول

 
ته ، ال ت الحرس الثوري اإليرا  األساس   ذوي الصلة  ات واألشخاص اإليراني  عدد من ال  ستطبق ع ة ال ات األخ التفاق ك اومع أن العق

 السوق اإليران  الدخول إ ة  ة الراغ ات األجن  مخاوف لدى ال ة، إال أنه من المتوقع أن تث عض التقديرات الغ حسب  ما  ة،النووي،  ال س

ات المتحدة.   إيران والوال   ظل تصاعد حدة التوتر ب

 
ات الغ   عتها إيران مع عدد من ال

َّ
ة وق ثمار ذ صفقات اس د تنف  تقي دة إ ة الجد ك ات األم ه من المرجح أن تؤدي العق

ّ
 الشهور ة ما أن

   ع  األخرى ة  األطراف الدول  من د عدد  تأ  أن  إال ، ق  ال عدم   سم  ي  الذي  المناخ ذا    من الرغم  و ة. ك ات األم  العق ة  خش ة أن الماض

ة.   التعامل مع السوق اإليران   ةمرونة أ ك  األم ات غ منح ال تهك االتفاق النووي قد  قة ال ت ات السا  العق

 
 يناير   إيران  ات ع قة 2016منذ رفع العق ة المط ات االقتصاد ب حزمة العق س ماش  عد عدة أعوام من االن   قوة االقتصاد اإليرا ، انتعش 

ادة إنت الد من ز دة من االتفاق، فقد تمكنت ال و أبرز القطاعات المستف ان قطاع النفط   االتفاق. و قة ع ة السا  الف  إيران   اجهع ا النف

صل  ا ل ل يوم ة مليون برم ك"‐قرا انات منظمة "أو   ‐حسب ب ة عام  3.7إ ا بنها ل يوم  برم ل  2016مالي  عام  2.8 مقا ل  مليون برم

ا2015 ة مع ال ة األول ثمار ة واالس د من الصفقات التجار  إبرام العد ة عنها  ات االقتصاد ت . فضال عن ذلك، نجحت إيران منذ رفع العق

ة قطاع ة، وكذلك تنم يتها التحت ، ودعم ب ل قطاعها النف ة إليران إلعادة تأ م ة من األ  درجة كب دو ع ذە الصفقات ت ة، و  ها الغ غ

 يناير  . و اء 2017النف كة ل  إطار صفقتها مع ال    تأ ة، وال اص" الفرس كة"إي ة من  سلم أول طائرة مدن  100، تمكنت إيران من 

مة  ق ار دوالر.  20طائرة   مل
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ة متخصصة اقامها مؤخرا  ة عرضا موجزا لحلقة دراس ج ات حوث والدراسات االس ط لل ة“قدم مركز الروا اسات االنمائ ،عن الديون ”معهد التقدم للس

ة والطغمة الس له الحكوم ا ي   ة الناجمة عنها والفاقد من امواله جراء الفساد الما المس مة .. اسالمتحققة ع العراق واالثار السلب  ة الحا

 
مة  ا اسيون، يؤكدون تجاوز حجم ديون العراق الم ،  100محللون اقتصاديون وس عانيها االقتصاد العرا الت ال  ار دوالر،  ظل كث من المش مل

م داعش .  خوضها ضد تنظ ف الحرب ال  ال ار أسعار النفط، وت جة انه ذە جاء ن الد  تب ع ال  ومقدار الدين العام الم

 
ات األج شجع ال لد و ا ع اقتصاد ال جا نعكس إ تها مهم جدا ، ال نه س س ة و ة انهاء ملف ديون العراق الخارج ة ع نما يؤكدون أن عمل

ر القطاع الم ودعا  لد وتط ثمار داخل ال ة“االس اسات االنمائ ل الديون ”معهد التقدم للس شف عن تفاص غداد الحكومة لل ا   ،  ندوة عقد

عد عام  ضتها الحكومات  ل االحتالل ، او ال اق ذمة العراق ق ة  ت ة ، الم ة والخارج داف  2003الداخل قها أل ان مجاالت انفاقها، ومدى تحق ، و

 استدانتها . 

 
ان،  ا ، وال ، واالتحاد االورو ة االسال نك التنم ، و فة إ الديون اضاالنائب السابق مهدي الحافظ الذي ادار الندوة لفت إ ان قروض البنك الدو

ناك حالة سوء فهم ب االوساط المختلفة ة للعراق ... واشار ا  ة الخارج عض دول الخليج تقف شاخصة  التعامالت المال ة ل د شأن    التقل لد  ال

ة للعراق ، ام م ل القروض ذات ا عض االمور المتعلقة بهذا الملف، و ا ا توضيح  د ومعارض، داع منح له، ب م كنه م القرض الدو الذي س

ة واوضح الحا اته المال شغل الح اال  تغط ثناء عائدات النفط ال  اس فة  ة الضع ان الظرف العام فظ التخ عنها، واالعتماد ع الموارد المحل

ة والما اس ة لإلدارة الس ق مة ومراجعة حق ة، من خالل ادارة سل ة والمال اس ، و معالجة ازماته الس لد س وصعب، وغ طب ةلل ا ا ل ، مش

لد وفق المعاي الموضوع د مصلحة ال ا العاجز عن تحد ب أزمة نظامه الس س ء  قرر اي  ذە  ة،ان العراق  وضعه الحا غ قادر ع ان  و

ش العام االم لشؤون اعادة االعمار ا فقدان ( ش تقارر المف حسب الحافظ و ة،  لة كب ار دوالر منذ االحتالل  العراق 6.6مش ، 2003) مل

ف ( ة  د الحافظ ، مجهول ة، وا ام سلطة االئتالف االجن ار دوالر من اموال 6.6وق ة العراق») مل طرة «صندوق تنم ؛ مما يؤكد ان معاي الس

د الحافظً  ان  ذا الصندوق عرضة للتالعب والهدر وسوء االستعمالوا ث من االسئلة “المالئمة ع اموال  ة قدم ال المجلس الدو للمشورة والرقا

ميتها مع ا ث من الدول، ورما تطابق  ا ة مألوفة لدى ال ة مال ة لحاحول عدم كفاءة االداء الما آنذاك و الحافظ ان الديون  قض جات الوطن

موجب قرار مجلس االمن  م عالقاته مع البنك الدو وصندوق النقد الدو  عادة تنظ م ب ل دولة ، وشدد ع ان العراق مل  2003، لسنة 1483ل

الحصول ع دعم ما  ة  استمرار الرغ ارن اساسي االول يتعلق  ارس واضاف ان العراق اليوم امام خ ة الديون مع نادي  س فعل خا والس ل  ، ر

ارس عام  ة  2004االتفاق الذي جرى  نادي  حث عن اموال العراق واستعادتها استجا و ال ا ، واالخر  ة وفوائد عض الديون الخارج ، والزام العراق ب

ة .   للمصالح الوطن
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ة المستقاة من مع الفكر الوط وال اس ة والس م الفك عض المصطلحات والمفا فات ب ة ال تعرض تع ذە الزاو م   قو تواصل الثورة تقد

ة ومواقفه  اس جيته الس ات عث واس دة ال ة من فكر الحزب وعق نما  ق ا و ا نص عث فا  ورة تع ال سا وال ال تمثل  ل أن وتطواإل قاتها ،  ب

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  عن موقف الحزب ورؤ
ً
قا وشامال ا دق ع تعب  عضها 

ل ض لالحتالل  دين وعموم الوطن العراقي والمناضل العرب المنا عث والمجا ة ا إغناء ثقافة المناضل ال ذە الزاو موم أبناء وع وتهدف 

ش مارسه المحتلون وعمالئهم  ا ا والثقا واإلعال الذي  ه الفكري والس ش د الصابر ولتكن لهم خ مع  ظل ال ف ع صشعبنا المجا ور ال

ة ضد العراق واالمة .  ذ مخططاتهم التدم ؤالء ع تنف ساعد  ما  ل   والتضل

ة و  لهمهما العزم ع أن تكون  المسارات الصائ قهما و ما ين ط ة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن دتنا ال  دافها الخذلك أن فكرنا وعق غ أ ل ة ل

ة ا ا ة شعبنا الظافرة ال يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الح ة من مس ذە المرحلة الجهاد ة و  ة الخ ة والقوم ه شع الوطن ش صيغ ال

ذا العدد مفهوم :  تناول   ئة وس ة المه اس ة الس د العمل   ظل االحتالل وممارسات عمالئه ع صع

EoÃfÖ]Í]‚â]°eëç–ÃÖ]¼e]Ö]D

ما ب طة ف ا ائن ال م ع فيها ان اعضاء جسم ال ة اذ  لوج ا ة عن العولم ال ط العضوي) ا العلوم االجتماع ا ن نهانحدر تعب ( ال ة التك ا من ناح

ة المجتمع والطاقة  قه ع ب ه ( تطور الخلق ) وط غسون  كتا ي ب ة وقد اخذ بهذا التعب  ات ة اداء وظائف الجسم الح ما الحومن ناح ه  ة ف ي

يئات ودوائر الدلوة.  ط الوثيق ب  ا س في للداللة ع ال ضا ما  استعمله ا

ە  ع وم ان الفكري ال ط  االساس  الب ا ذا ال كون  ث  ح ة  ا ة واالش ا الوحدة والح عث العر االش االحزاب عن وقد رط حزب ال

ة الع سارة وع االخص االحزاب الشيوع ضا عن االحزاب ال ە ا ما م ة  ا ط ما ب الوحدة و االش ة االخرى ال لم ت ط ب ة القوم ال لم ت

قة  عث العر ادرك حق ل عفلق رحمه  (( وال ش قول الرفيق القائد المؤسس احمد م ط  ا ذا ال ة و معرض  ا ة و االش داف االالقوم

له ة للعرب لضمان مستق س ال وري طب  ل وحدة تامة فالعمل من أجل الوحدة أمر  ش ادئ واردك انها  ذە الم ة عندما جمعها   ذلك م كالقوم

ا دأ الثالث االش ا لحقوقه قادرا ع ممارستها والم ا حرا واع مة الوحدة اذ لم تكن تضم شع ضا ا ما ق ة ا ل الح ذە ة و العمل  س كون   و ان 

قة ع اخ اناته دون عرقلة مصطنعة تفرضها ط افئة فتظهر قواە وام اة وتكون الفرادە فرص مت ا حرا منتجا قادرا ع الح ئثار رى المرحلة شع او أس

قاء .  كون مجتمعهم قادرا ع ال ى و ع العرب قوتهم ال ا   داخ عند

ورة للمحافظة ع استمرارة الثورة ة  ا ة واالش ة والح داف الوحدة الع ط العضوي ب ا ضا ع أن ال ع ا ؤكد الفكر ال غ ال و ل ة ل ع

 . ا التار الطب دف منها يؤدي ال محالة ا تع او انحراف الثورة عن مسار ل اي  مال او تجا شودة واال فان ا ا الم دفا  ا

دف الوحدة لمقاومة تقس ا من خالل تجدد النضال صوب  ا ر ال نح عث  مرحلة الجهاد والتح داف ال ط العضوي ب ا كذا يتج ال م و

عث داف ال ط العضوي ب ا ا كذا يتجدد ال ة ع مقاومة االحتالل ..و دف الح تجدد النضال لتحقيق  ة و ز الوحدة الوطن    المقسم وتع

لة المحتل .  دة عم مة الجد قة الحا مجابهة الفساد واستغالل الط ة  ا ما يتجدد النضال صوب االش ة  ا ة واالش  الوحدة والح
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أ :  ما  ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  ح الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 

 

 العراق لـمـا اسـمـوە ( مـؤتـمـر سـنـ   ا  االش عث العر  عن حزب ال ا مفادە حضور ممثل ة ووسائل االعالم خ عض المواقع الخ  ة اتناقلت  لـعـراق 

  ـس بـوارد الـحـضـور   لـ ا  االشـ ـعـث الـعـر ـذا الـمـؤتـمـر وحـزب الـ    اي ممثل لـلـحـزب  ح انه لم  د  د لنا من التأ نا ال  ف ) ... و ـذە  مـجن ثـل 

ة .  ة او عرق ات طائف  تعقد تحت مسم  المؤتمرات ال

 

  سـا  وا ا  اشـ  وقـو ـمـقـرا  ود  وطـ ـمـا  حـزب ا ا  االشـ ـعـث الـعـر أن حـزب الـ ادة قطر العراق للحزب  أسم ق   ـو   و واضاف الناطق الرس

 العالم أجمع.  ة  ل القوى الخ ل ابناء الشعب واالمة متفاعال مع   الموحد ل

 

ـأنـنـا عـنـ ـام عـدة  ـل ا س آخـرا قـ ا ول دنا دائما واخ القول سبق لنا وان أ حه  ادة قطر العراق للحزب ت اسم ق   ـ اي  دمـا و واصل الناطق الرس نـحـ

س او غموض او ابهام.  ال اي ل ح و ل وض  مؤتمر فأننا نعلن حضورنا 

 

ـر الـعـراق ا  صوب تحقيق تـحـ ا ادة قطر العراق للحزب ان الحزب يواصل جهادە ونضاله الس  لق  الناطق الرس  االم مـل لشـاوخلص الرفيق ابو ع

ـ ـادة وتـعـ ـر واالسـتـقـالل والسـ  مـجـرى الـتـحـ  تصـب  ة الـمـخـلـصـة والـ  التفـاعـل مـع الـجـهـود الـخـ دخر جهدا  لـوحـدة ز اواستقالله التام والناجز وال 

 الـتـفـاعـل مـع الـقـوى  ـة جـمـعـاء ,.... وانـنـا نـعـلـن مـواقـفـنـا الـواضـحـة  سان ة ولخدمة اال  لالمة الع ة النضال القو ز مس ة وتع ة الـو الوطن ـة الـخـ طـنـ

  ـة والـجـهـاد والـفـداء وحـ ـق الـتـضـحـ ـو طـ ـعـث  ل الـ ة فس  مجد ال مناورات والتفافات غ  احد و دات ع ال مزا افة  ة  ة واالسالم حـقـيـق  تـوالقوم

د.   اال  الظفر الحاسم والن

 

 

 الرفيق ابو ع االم 

ادة قطر العراق للحزب  الناطق الرس لق

اط   م٢٠١٧ الثامن ع من ش
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 يا أبناء شعبنا املقدام

التي قضت عىل الحكم الفردي الديكتاتوري القاسمي بعد نضال جامهريي متواصل ملا يقرب من خمـسـة سـنـوات  1963تحل علينا اليوم الذكرى الرابعة والخمسون لثورة الثامن من شباط عام 

والتي قدم فيها الحزب كوكبة من شـهـدائـه الـعـسـكـريـني  1963قادُه حزب البعث العريب االشرتايك والذي افىض اىل تالحم الطالئع املدنية والعسكرية الثورية لتنفيذ ثورة الثامن من شباط عام 

وسهام املتويل ) وافصحت ثورة الثامـن مـن مي واملدنيني ( وجدي ناجي وابراهيم جاسم وكامل علوان وسعدون فليح وخالد نارص وقحطان عبد اللطيف ومؤيد وعامد الجامس وعبد القادر النعي

وسوريا ومرص يف السابع عرش مـن نـيـسـان عـام  راقشباط عن وجهها الوطني والقومي االصيل منذ اليوم االول النبثاقها وساهم العراق مساهمة فعالة يف صدور ميثاق الوحدة الثالثية بني الع

1963 .. 

ونصبوه رئيسا للجمهورية , لريتد عن الثورة وينفذ ردة ره ولقد اكتنفت مسرية الثورة بعض االخطاء التي استغلها املرتد والناكر للجميل عبد السالم عارف والذي جاء به املناضلون البعثيون من دا

, وقد شن املرتدون حملة قمع واسعة ضد مناضيل البعث واعدموا كوكبة منهم ( ممتاز قصرية وصاحب الرماحي وعبد االمري نوري ) وغـريهـم مـن  1963الثامن عرش من ترشين السوداء عام 

التي عربت عن الوجه الوطني والقومي والـدميـقـراطـي واالشـرتايك  1968الشهداء االبرار , ولقد تصدى مناضلوا البعث للردة منذ يومها االول وحتى تفجري ثورة السابع عرش الثالثني من متوز عام 

ثورة العـربـيـة الُمًشيدة مبنجزاتها العمالقة عىل الصعد السياسية واالقتصادية واالجتامعية والعسكرية والنفسية واملعنوية كافة القلعة الناهضة لحركة  1963واالنساين لثورة الثامن من شباط عام 

والذي دحره مقاتلوا جيشنا الباسل وابناء شعبنا االيب مبجابهتهم الحازمة عىل مدى مثاين سنوات حسوم تكللت بـنـرص  1980املعارصة والتي استهدفها تحالف االرشار بالعدوان االيراين الغاشم عام 

مرتادفا مع الحصار الجائر الذي امتـد ثـالثـة  1991مام اغاض القوى املضادة للثورة وتحالفهم الرشير , فشنوا عدوانهم الثالثيني الغاشم يف العام  1988العراق واالمة املبني يف الثامن من اب عام 

, والذي جابهه مجاهدوا البعث واملقاومة يحدو ركبهم الرفيق املجاهد عزة ابراهيم مـنـذ يـومـه  2003عرش عاما حتى شنوا العدوان االمرييك االطليس الصهيوين الفاريس واحتلوا العراق يف العام 

 . 2011نون االول عام كا االول محققني هزمية االمريكان املنكرة وطردهم من العراق رش طرده محققني نرص العراق واالمة التاريخي الكبري يف الحادي والثالثني من

 يا أبناء شعبنا الصابر املجاهد

 يا أبناء امتنا العربية املجيدة

 يا أحرار ورشفاء العامل اجمع

سائغة اليران )) عىل حد تعبري الرفيق املجاهد عزة ابراهيم  قمةبعد دحر االحتالل االمرييك كان وريثه االحتالل االيراين بفعل التواطئات االمريكية وااليرانية (( التي سلمت خاللها امريكا العراق ل

للتوسع واالمتداد االيراين الفاريس اىل سوريا واليمن فـتـتـالـت  سعااالمني العام للحزب والقائد االعىل للجهاد والتحرير وبذلك تكرس االحتالل االيراين والهيمنة االيرانية عىل العراق مبا فتح الباب وا

عد االيرانية يف سوريا واليمن وان بـغـداد عـاصـمـة قواترصيحات جالوزة النظام االيراين التي تعلن جهارا عن تكريس االحتالل االيراين للعراق وتاكيدهم عرب هذه الترصيحات عىل رضورة بناء ال

العربية كلها , ولقد اعـرتف تـرامـب الـرئـيـس  طاراالمرباطورية الفارسية ورضورة رضب البحرين بعد رضب حلب وما اىل ذلك من الترصيحات العدوانية الفارسية ضد اقطار الخليج العريب واالق

والتطرف والتوسع االيراين يف العراق والذي يزداد يـومـا  هاباالمرييك الجديد ( بان غزو العراق هو اسوأ قرار يف تاريخ الواليات املتحدة االمريكية عىل االطالق والذي تسبب يف إطالق يد قوى االر 

 بعد اخر ) عىل حد تعبريه .

يف ذكراها الـرابـعـة  1963لثورة الثامن من شباط عام  ريةوازاء ذلك كله يتصاعد كفاح مجاهدي البعث واملقاومة بفصائلها الوطنية والقومية واالسالمية مستلهمني الروح االقتحامية التعرضية الثو 

 والخمسني لتاجيج ثورة التحرير الظافرة وتحقيق نرص العراق واالمة املبني .

 املجد لشهداء ثورة الثامن من شباط ولشهداء البعث والعراق واالمة االبرار .

 والخزي والعار لتحالف االرشار وعمالئهم االخساء

 ولرسالة امتنا املجد والخلود

 قيادة قطر العراق

 ميالدية ٢٠١٧يف الثامن من شباط 
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 :  أ ما    ا  االش عث العر ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  الناطق   االم  ح الرفيق ابو ع

 

 اجـتـ ا  االشـ ـعـث الـعـر  لـحـزب الـ
ً
صفته ممـثـال ارا عن حضور الدكتور محمد طاقة و ة اخ ة واالوساط االعالم عض المواقع الخ ا مـاعـتداولت 

ـحـث مـلـف  ـم لـ ـة السـابـق وغـ ـحـضـور مـديـر الـمـخـابـرات الـعـراقـ ـة و ـ مثل السلطة الفلـسـطـيـ  عمان ووفد  ة العراق  اد عالوي وسف د ا مع الس

 المصالحة. 

 

ذلك ....  لف   ولم  ا  االش عث العر  لحزب ال
ً
صفته ممثال ذە االجتماعات    ح ان الدكتور محمد طاقة لم  د من التوضيح  نا ال ازاء . و و

   االشـ ـعـث الـعـر ـة عـالقـة لـحـزب الـ  ا ادة قطر العراق للحزب ينـ أسم ق    الناطق الرس  االم  فأن الرفيق ابو ع ذا الخ    ماورد   بـهـذە ا

د .  ع ب وال من   االجتماعات ال من ق

 

ـادة   لـقـ ـق الـنـاطـق الـرسـ حضورە عن طـ ح   اي اجتماع فانه  ح   ادة قطر العراق للحزب : ان الحزب ح أسم ق   واضاف الناطق الرس

ـة ا ـة ازاء عـمـلـ ـدئـ ما ان له ثـوابـتـه الـمـ ال ...   يرفضها جملة وتفص ة ال اس ة الس ما ان للحزب موقفه المعروف من العمل الـحـة لـمـصـقطر العراق 

ـق الـنـهـوض   طـ  امـام عـ  ا ـ ر الشامل للـعـراق واسـتـقـاللـه الـتـام والـنـاجـز والـمـ  التح  تؤكد ع ة الحزب ومواقفه ال  الـو ما يؤكد استقالل طـ

 الشامل.  سا  واال  والقو

 

ـعـلـنـه بـوسـائـلـة الـمـعـروفـة عـن   ممثل عنه ألي اجتماع فانه  ح   القول : ان الحزب ح حه  ادة قطر العراق للحزب ت اسم ق وخلص الناطق 

ـة  ـجـ اتـ ـادئ الـحـزب وسـ ـخـدم مـ ـمـا  ـان و  حضورە ألي اجتمـاع   ومضام جسد معا ما   وفق توجهاته و ح ع ل وض   ق الناطق الرس ط

س او غموض او أبهام .  ال اي ل ة   الجهاد

 

   االم  الرفيق ابو ع

ادة قطر العراق للحزب أسم ق    الناطق الرس

اط   م٢٠١٧ الرابع من ش
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