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ـــــع عـ  ـار االمـ الـمـ ات االنـهـ  االسبوع الماضي 

ــ مــن  ــة ا ــد  180اشــدە فــقــد راح  انــفــجــار الــنــا شــهــ

ــعــت االنــفــجــارات   ــا لــهــذا االنــفــجــار وتــتــا ــــــح ضــحــا وجــ

ـــ وكـــركـــوك والـــ راح ضـــحـــيـــتـــهـــا عـــدد   ـــ صـــالح الـــديـــن و

ــــ  شــــ ــــب  ســــ ــــل ذلـــك  كـــبــــ مــــن الشــــهـــداء والــــجــــر 

اب الدائر ب اطـرافـهـا وتـفـشـــي  ة واالح اس ة الس العمل

ـل ازالمـهـا  قة اموال ابناء شعبـنـا الـعـرا مـن قـ الفساد و

ث اتهم قـادة  لها ح د من ا  وضح النهار .. وشهد شا

ـــار  ـــي وتـــحـــالـــف الـــقـــوى والـــتـــ ســـ الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنــــ مـــا

ل المال االتهامـات  الســـرقـة  الصدري ومجموعة العم

ـد  ات وقد ترافق ذلك مع تصـعـ علنا و شاشات الفضائ

ســعــ االقــتــتــال الــطــائــ  ــة و ــة والــعــرقــ الــفــتــنــة الــطــائــفــ

دى  والــــــعــــــر ا حــــــد دق طــــــبــــــول الــــــحــــــرب  حــــــ يــــــ

االقــتــصــاد .. فــال زراعــة وال صــنــاعــة وال خــدمــات والــنــواب 

ـــادة  ـــ ـــنـــهـــم و ـــمـــا بـــ ــاعـــات فـــ ـ ـــد ال مشـــغـــولـــون بـــتـــصـــعـــ

ـدة مـن رواتـب  ا رواتبهم ع حساب االستقطاعات الـمـ

صـغـار الـمـوظـفـ والـمـتـقـاعـديـن فضـال عـن حـرمـان مـئــات 

ـــعـــث والـــمـــقـــاومـــة مـــن رواتـــبـــهـــم  ـــدي الـــ االالف مـــن مـــجـــا

ســـمـــونـــهـــا ( الـــمـــســـائـــلـــة  تـــحـــت طـــائـــلـــة ( االجـــتـــثـــاث ) ومـــا

ـشـهـم ... ان ذلـك   والعدالة ) وحرمان ابنائهم من قوت عـ

ـــاســـة  ـــة الســـ ـــشـــ الـــعـــمـــلـــ ـــارزة لـــ ـــلـــه مـــن الـــدالالت الـــ

وسقوطها  منحدر السقـوط الـحـتـ والـنـهـا ا سـقـر 

س المص .   و
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 ( ان وعـــــــد  حـــــــــــــــق ) 

م   صدق  العظ

 
ا الـرفـيـق  ـعـث الـعـر االشـ ادة قطر العراق لـحـزب الـ تن ق

المناضل مخـلـد الـمـخـتـار الـذي وافـاە األجـل اثـر مـرض عضـال .. 

ـاديء الـ  ـعـ الـمـخـلـص لـلـمـ ان الرفيق مثال المناضل الـ لقد 

ــانــت لــه رحــمــه   ــات مــن اجــلــهــا وقــد  أمــن بــهــا وقــدم الــتــضــحــ

الرسم  ة سواء  ث ة ال دعة  االعمال الفن صمة واضحة وم

 او النحت .. 
 

ـاقـون  ـمـخـلـد الـمـخـتـار فـإنـنـا  واليوم ونحن نودع مناضال شـهـمـا 

ســـكـــنـــه  ســـال  ان يـــتـــغـــمـــد الــرفـــيـــق بـــرحـــمـــتـــه و عــ الـــعـــهـــد و

ه ورفاقه الص والسلوان .  له وذو لهم ا  جناته و

ه راجعون  وانا  وانا ال
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ـــــة  عـــــث مـــــن رحـــــم معانـــــاة االمـــــة الع ولـــــد ال

عـــث  ـــان ومـــايزال فكـــر ال ومخاضـــها العـــس ف

ــــــــــــا عــــــــــــ واقــــــــــــع االســــــــــــتعمار  ـــــــــا وثور ـــ ردا علم

اد والتجزئـــة واالســـتغالل والتخلـــف  واالســـتع

ــــــة  ـــــداف الوحـــــدة والح والـــــذي تجـــــسد  ا

ط الجد وال بـ  ا د ال ة وتا ا واالش

د الفكـــــري  ـــــس عـــــ الـــــصع ـــــداف ل ـــــذە اال

د الممارســــــــــات  فحــــــــــسب وانمــــــــــا عــــــــــ صــــــــــع

ة ..   النضال

 
عــــد ثــــورة الــــسابع عــــ  عــــث  ع ال  –فلقــــد 

ادئــه  1968الثــالث مــن تمــوز عــام  بتطبيــق م

خطواتـــــــــه  التطبيـــــــــق والبنـــــــــاء  ع  ـــــــــث  ح

ــــــــــم  ا  الزراعــــــــــة والــــــــــصناعة والتعل االشــــــــــ

والخدمات وذلك من خالل افق قـو واضـح 

ـــة  ة والماد ة واالقتـــصاد ـــ أخـــذ المـــوارد ال

ذلك فان ارساء البنـاء الثـوري  ار و بنظر االعت

مقرا  ا  العــراق ذو المحتــوى الــد االشــ

ـــــــة عـــــــ  ـــــــة للتنم عـــــــد ارســـــــاء للقاعـــــــدة الماد

مثــــل خطــــوة  ــــو ما د القــــو العــــر و الــــصع

ـة فـال  ق تحقيـق الوحـدة الع مهمة ع ط

ـــن االنتظــــــــار وعــــــــدم تحقيــــــــق الخطــــــــوات  مكـــــ

انتظـــــــار تحقيـــــــق  ـــــــة  مقراط ة والد ا االشـــــــ

ـــــة وانمـــــا عـــــد ذلـــــك ارســـــاء  الخطـــــوات الوحدو

ة ع  ة الممهدة للوحدة الع لالسس الماد

ــــل التــــضامن العــــر والعمــــل االقتــــصادي  تفع

ك لـــــــــــذلك فــــــــــان اي خطـــــــــــوة  العــــــــــر المــــــــــش

ـــــــــة  مقراط ة تفـــــــــ ا خطـــــــــوات د ا اشـــــــــ

قـــــــة العالقـــــــة  عـــــــزز حق ـــــــذا مـــــــا  ـــــــة و ووحدو

ــــــــــــــة  ـــــــــــــداف الوحـــــــــــــدة والح ـــــــــــــة بـــــــــــــ ا الح

عـــــــــــــث  ـــــــــــــان فكـــــــــــــر ال ـــــــذلك  ــــــ ة و ا واالشـــــــــــــ

ا  مقرا االشـــــــــ الوحـــــــــدوي الـــــــــوط الـــــــــد

اســا لخطــوات التطبيــق والممارســات والــ   ن

فكـــــر مـــــضاف ا  انـــــت عـــــ الـــــدوام تنـــــضح 

اصــــــل فكــــــر الحــــــزب وذلــــــك عــــــ اســــــتخالص 

ــــــــة مــــــــن مــــــــع  ــــــــة والعقائد االضــــــــافات الفك

التطبيــــــق لــــــ تنــــــ الــــــصفحات الالحقــــــة مــــــن 

ـــــــان فكـــــــر الحـــــــزب  كـــــــذا  ة التطبيـــــــق و مـــــــس

ة الثـــورة وذلـــك  يتجـــدد عـــ الـــدوام عـــ مـــس

ــة الــ  عث ــة العمــل ال مــن خــالل تطبيــق نظ

ــــــو فكــــــر نــــــضا  عــــــث  ند ا ان فكــــــر ال ــــــس

تجــــدد مــــن  ــــو يتطــــور و ــــس فكــــر مجــــرد و ول

ـــــــــــــة  خـــــــــــــالل  اســـــــــــــتخالص االضـــــــــــــافات الفك

نا أنفا ..  ما ا ة من مع التطبيق   والن

 
مــــــا ان مجابهــــــة االحتــــــالل فتحــــــت االبــــــواب 

ــــــدف  ــــــر فكــــــر الحــــــزب وذلــــــك يتجــــــدد  لتط

الوحدة عندما اسـتهدف معـسكر اعـداء االمـة 

م المقــــسم مـــــن اقطـــــار  تجزئــــة المجـــــزأ وتقـــــس

ـــع ابنـــاء شـــعبنا  ــــ مـــا ان تج ـــة ...  االمـــة الع

ــــل اثــــراء القلــــة المــــستغلة الفاســــدة جــــدد  مقا

مـــا ان  ة  ة كحاجـــة موضـــوع ا ـــدف االشـــ

ـــــــــات وممارســـــــــات  االحتـــــــــالل ومـــــــــصادرة الح

مـان بهـدف  اد قد جـددت وعـززت اال االستع

ـــــــــة  مقراط ورة الممارســـــــــات الد ـــــــــة و الح

ــــــط الــــــ والجــــــد بــــــ  ا كــــــذا يتجــــــدد ال و

عـث  ة فال ا ة واالش داف الوحدة والح ا

ــــه مـــــــــارس النـــــــــضال عـــــــــ امتـــــــــداد  منـــــــــذ والدتـــــ

عة  لهــــــا وعــــــ امتــــــداد ســــــ ــــــة  الــــــساحة الع

ــذا النــضال  عقــود مــن الــزمن ومــازال يواصــل 

الــذي تجــ  الجهــاد المتواصــل عــ ســاحة 

اط والجهاد  العراق وس اشعاعها ع  ال

ة .  ة النضال القو لالمة الع  مس

 
عـــــــــث والمقاومـــــــــة  ـــــــــدوا ال ـــــــــه مجا ولقـــــــــد جا

ثــــه االحتــــالل االيــــرا  االحتــــالل االمــــ وور

ادتـــــــــــه  عـــــــــــث وق وقـــــــــــد مثلـــــــــــت طروحـــــــــــات ال

ــد عــزة  ــدة وعــ راســها الرفيــق المجا المجا

م االمـــ العـــام للحـــزب والقائـــد االعـــ  ابـــرا

ـــر لمواجهـــة االحتـــالل االيـــرا  للجهـــاد والتح

والتمدد الفار التوس الصفوي  العـراق 

مـن واقطـار الخليـج العـر  ا ولبنـان وال وسور

 واستهداف االمن القو العر برمته .. 

 
ذە الطروحات المع الـذي  نعم لقد مثلت 

امـا وجمـا  ـة ح اتخذ منه ابنـاء االمـة الع

مــــــــع لمجابهــــــــة التوســــــــع االيــــــــرا التوســــــــ 

والــــــــــــذي تجــــــــــــ  عاصــــــــــــفة الحــــــــــــزم بوجــــــــــــه 

مـــــن فـــــصارت  التحـــــالف االيـــــرا الحـــــو  ال

ــو مــا  ــصدد التمــدد االيــرا  عــث  مقــوالت ال

مخاطــــر  ــــص  ــــة للت يــــرددە ابنــــاء االمــــة الع

التوسع االيرا الفار والمستهدفه احتـالل 

نا تواصـل الجهـاد عـ  ة ومن  االرا الع

ة   مقراط ة والد ة الح ارض العراق ومس

ـة   ة الجهـاد عـ االرض الع العراق مع مـس

ـــة  ـــة الح نـــا تتجـــ الـــصلة الجدل لهـــا ومـــن 

محتـــــــــــواە  بـــــــــــ النـــــــــــضال الـــــــــــوط والقـــــــــــو 

ة  ــــــــــدفع مــــــــــس مــــــــــا  ا  مقرا االشــــــــــ الــــــــــد

ــــــــق  النــــــــضال القــــــــو العــــــــر قــــــــدما عــــــــ ط

ـــــــة  الوحـــــــدة  ـــــــداف االمـــــــة الع تحقيـــــــق ا

ة البنـاء  خدم مس ما  ة و ا ة واالش والح

سا الشامل .   الحضاري اال
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 ــــــــــــــــــــــــــ
مـــا ا الينــــا  بهـــدوء رحـــل وتركنـــا 

لمتـــــــــــه واحـــــــــــدة  بهـــــــــــدوء رجـــــــــــل 

تـــــه راســـــخة ورســـــمه متفـــــرد  و

وعنوانه المعلن والعمـ القـدس 

غداد ، عنـدما تنظـر  لوحـات  و

الفنان العال مخلد المختار تجد القدس محفوظة  ازقة 

عطــــور الموصــــل  ح  ة تفــــ ــــ ل ال غــــداد وال تفــــارق شناشــــ

ــسان ، القــدس  ــشكو ظلــم اال اء  متعانقــة مــع المنــارة الحــد

غـــــــــداد والموصـــــــــل  ـــــــــة  ة لمخلـــــــــد المختـــــــــار   ـــــــــس ال

ـــا  غـــداد مثـــل القـــدس خرا ة : الـــم تـــصبح الموصـــل و ـــ وال

ـان  ندسـت كوارثنـا ؟  د نفـس الجهـات الـ  ا وع  وتدم

مخلد م مديرا عاما لمركز صدام للفنون وكنت مديرا عامـا 

اله ونــــــــصنع  افــــــــة اشــــــــ ــــــــداع  ة لال ــــــــسم ســــــــ لالعــــــــالم نب

ــــش  ت افــــواج خفاف مــــا خــــش للعــــراقي والعــــرب فجــــرا عظ

ت العـم سـام  ب و ب عة  قم وطهران وتل اب الظالم القا

ـــــشار نـــــورە البـــــ فـــــسارعت الطفـــــاء مـــــشاعل النـــــور  مـــــن ان

ــة مخلــد المختــار  القــدس حب غــداد لتلحــق  المتدفقــة مــن 

خوخته   ه وش ا اە وش   ص

 

ــل مفــارز الخــوف والــدم  ــم الــضاج  ــل البه وقفنــا نرقــب الل

ـات العـم سـام  ا م علينـا عنـدما وصـلت د ع والذي خ والدم

ــل االدلــة  ــق الموســاد ا المتحــف العــرا لتنهــب  برفقــة ف

ــــــــات  تا حفظهــــــــا ل ــــخ  ــــــــر التــــــــار ــــــــة الــــــــ تفــــــــضح تزو الماد

ة  ة االخـ ات الثمان ــــخ الحق لاللف مسمارة تكشف التار

ــــان الفــــن وســــط معمــــة النهــــب والتــــدم  لهــــا ، و مــــا مــــا ق ور

انــــت  الهــــدف و  ــــة العــــراق  ــــل  للمتحــــف الن تماث

ـــــة تـــــدخل  اختـــــصاص مخلـــــد المختـــــار الرســـــام  اعمـــــال فن

نــا وادلــة وعينــا للعالــم  ــل  ــل تــدم لتماث ــدع ، ومــع  الم

ـــــد كنـــــا نحـــــ  م و محـــــدد موقعنـــــا  العـــــالم الجد القـــــد

م فيها افاع ال تلدغ  ا  مسارات انفاق النور فيها وتتح ح

مــــــرت اذ تكــــــ لدغــــــة واحــــــدة العــــــدام الجــــــسد وســــــقوط 

ــــا اليورانيــــوم المنــــضب  قا ــــسان  تــــابوت اعــــد لــــه مــــن  اال

 والمعلب  

 

نــــــوى  نــــــا يراقــــــب ن فــــــات في وقــــــف مخلــــــد المختــــــار عــــــ 

مــــا فعــــل العــــم ســــام ونغولــــه  تهــــا  م داعــــش الدلــــة  وتهــــد

ــو عــاجز عــن الفعــل ســوى  العــراقي يــوم اغتــالوا متحفنــا و

ا وتاللهـا  ج مـن اسـوار خـ ـشافها ل العودة للقدس واعـادة ا

ـا  بيـوت االعـالم مـن النـاس تذكـر  ـة ترا ا من ادلة اله ا ق

ــا  ــت مــن حرر نــوى  ب غــداد  قلعــة القــدس وان ن ــان 

انــت ومازالــت وســ عنوانــا  ــات ، لوحــات مخلــد  ــل الف ق

ــــاب القــــدس  ــــا صــــور ق ا انــــت تحمــــل  خال غــــداد وان  ل

قة .  ــها وانفاقها العت  ودرو

 

ــــدا لوحــــة  2007 عــــام  مخلــــد وا ــــت  نــــا والتق زرت في

رائعــة رســمها واخــذتها مــ ا صــنعاء منبــع وجودنــا القــو 

ــداء  ــان اال ــه مــضطرا ، و ــان رحلــت ال ثــم رافــقت ا اي م

ـــــد العـــــرا  ـــــداء ا الفـــــارس المجا ـــــا : ( ا ـــــو التـــــا حرف

اســل ا الغــا صــالح المختــار اعــزم   العــر الغيــور ال

م مخلـــــد  ــــل الحــــب والتقــــدير : اخــــو م مــــع  م ورعــــا ونــــ

نـــــا   ‐المختـــــار  ـــــل  2007‐11‐25في ـــــداء .  ) انتـــــ اال

ە  ـة  ضـم ان محور اللوحة ؟ انه القدس ح تعلمون ماذا 

امه .  ه وال  وقل

 

فــــات  قــــف فــــوق تــــالل فينــــا و ــــو  رحــــل مخلــــد المختــــار و

ــع دامعــة تخــ تــدفق الــدمع رجولــة  ــدا  ع منازلهــا ينظــر 

د اثـار النـ  ـشا نـوى و تـه  ن قة لعله يرى ب لة ع ابن قب

نـوى االف  ـ ن نـه و انت ب اء ، والنه  س والمنارة الحد يو

نــوى   ــل عينــه ســوى صــورة ن ــه ق ــسلل ا وع ــال لــم ي االم

لوحــــات زاخــــرة  مــــا عرفهــــا وعــــاش فيهــــا فاعــــاد بنــــاء الواقــــع 

ـات  ـل لق اء والثور المجنـح و اة نرى فيها المنارة الحد الح

ات القدس  دمج خالق بـ  العراق و مفروشة ع عت

ــم ووطــ راســخ  ــه اال فنــان عظ قــوم  العــراق وفلــسط ال 

ـــــح العـم سـام وال نغـول  ل التهـزە ر الجذور وقـو عـر اصـ

تا عـ ارـان  قات ب صهيون مث ب وتلف اذ ــــح ا فارس و

ـــــــة العـــــــراق وامتـــــــدادە  مـــــــن مـــــــاس يتحـــــــدى الـــــــزمن ادلـــــــة 

تـــه  ـــر  ـــل لفـــسخ عـــروة وحدتـــه وال تزو الجغـــرا غـــ القا

ل فج عميق .  السة من  ب اال  مهما تدفقت موا

 

 

 

عــد ان تـــرك اثــارا دائمــة تذكرنـــا  مخلــد المختــار لــم يرحـــل اال 

ـل   ـة  ـس فقـط لوحاتـه الفن نـا ل ان معنـا ومـازال  قل انه 

ـــدوءە وواصـــالته ووفـــاءە وموقفـــه الـــوط  تـــه و لماتـــه وطي

ــا  ضــمائر العــراقي  ارثــة االحتــالل ، ســ مخلــد ح مــن 

ة .  ة والوطن سان ة واال  والعرب ولن تندرس اثارە الفن

 رحم  مخلد واسكنه جناته وغفر له . 
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ـان االوضـاع الـ تـمـر بـهـا امـتـنـا مـنـذ احـتـالل الـعـراق  اف  ـشـاؤم االعـ س من ال ل

ل ا  أس والقنوط ،  ض ال ي ان تدعو ا ال ف ما  نها و وا االن قاتمة ل

ــنــاســب وحــجــم الــتــحــدي الــذي  ــاط وســائــل تــ ــنــ ــق اســ ــد مــن الــعــمــل عــ طــ مــ

ـــا . و ضـــوء حـــالـــة الـــنـــكـــوص  ـــلـــهـــا ووجـــود تـــواجـــهـــه امـــتـــنـــا والـــذي بـــهـــدد مســـتـــقـــ

ســاع حــدة  ــبــ وا ــة  وطــنــنــا الــعــر الــ ــاســ اجــع الــمــســتــمــر لــالوضــاع الســ والــ

ـشـه مـن  ـل مـا نـعـ ـاحـثـ ا تـحـلـ تـاب والـ ى عدد من ال التمزق واالنقسام ، ان

ـور  ـثـ مـنـهـم تـد ـة ، وارجـع الـ ـة والـقـومـ ـم الـوطـنـ ـكـون وتـام لـلـقـ ـاد  ـ ب  تغي

ــ  ــوع عــر حــقــ ــاغــة م ــة  تــبــ وصــ حــالــة امــتــنــا ا فشــل االحــزاب الــقــومــ

ـا مـن  ـنـقـذ ـحـقـقـهـا و ـــهـا مـن احـالمـهـا ان لـم  ـقـ ـوع  مثل تطلـعـات االمـة ، م

ــقــول بــهــذا الــرأي عــنــد  م راي مــن  ــقــدر مــا نــحــ الضــعــف والــتــخــلــف والــهــوان .. و

ــه مــن اجــل  كــ عــلــ ــعــض يــتــعــمــد الــ ــا الــحــســنــة فــانــنــا نــعــتــقــد ان الــ اصــحــاب الــنــوا

ـــلــهـــا  ـــة وتــحـــمــ ـــة الــقـــومــ ــاالحـــزاب الــوطـــنــ ع عــدم ثـــقــة الـــمــواطـــن  تــرســيـــخ مــوضـــ

ـخـهـا  ـذە االحـزاب وتـار ـو تـجـ عـ نضـال  ل النـكـسـات والـهـزائـم و ة  مسؤول

ـمـا ان مـثـل  حدث  االمـة ..  ة ما  ا من مسؤول ل ئتها  ذا ت ع  من دون ان 

ـســة  ـ ــة مــع اصــحــاب الــحــمــلــة ال ــحــســن نــ ــعــلــم او  صــطــفــون  ــتــاب  ــؤالء الــ

ف االعــالن عــن  ــان لــه  ا الــذي  ــعــث الــعــر االشــ ــه صــورة حــزب الــ ــشــ لــ

ـقـه  الـعـراق كـقـاعـدة مـتـقـدمـة  اته واجتهد بتـطـبـ دا منذ  ب وع العر ال الم

ــاب االدعــاء الــفــارغ او  ــذا مــن  ــة .. النــقــول  ــ ــ الــعــ لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــجــمــا

ة عـتـد  صـ ـل ذي  مكـن تـلـمـسـهـا عـنـد  قة  و حق ل  عث ،  از االع لل االنح

ــة  ــثــقــت فــيــهــا ســواء الــمــاركســ ــث واالحــزاب الــ انــ ــــــخ امــتــنــا الــحــد الــعــودة ا تــار

ط النضال من اجـل الـوحـدة مـع الـنـضـال مـن  ة المجردة ال لم ت منها او القوم

فكـرە امـراض  ش  عث منذ بوا الت ة .. لقد شخص ال ة والح ا اجل االش

ـة  ـدافـه الـوحـدة والـحـ ـا ستلهم المعالجات عندما لخصها  االمة واستطاع ان 

ـاجـراءات وقـوانـ مـعـروفـة   ة وعمل ع ترجمتـهـا ا واقـع مـعـاش  ا واالش

ـه غـ  انت الهجمـة عـلـ ل االحتالل االم الصهيو الصفوي .. لذا  العراق ق

ا فــكــرا ونــظــامــا  ــعــث الــعــر االشــ مســبــوقــة بــهــمــجــتــهــا واســتــهــدافــهــا حــزب الــ

 ومناضل . 

ــان الــهــدف االول واالخــ مــن  ــتــت االحــداث ومــمــارســات الـعــمــالء االقــزام  وقـد اثــ

ــة  ــان اســتــهــدافــا لــالمــة وتــطــلــعــاتــه الــنــهــضــ اســتــهــداف الــعــراق ونــظــامــه الــوطــ 

ــعــة ا مــاحصــل  جــمــيــع اقــطــار  ـوعــهــا الــقــو . ونــظــرة  ـ ومــحــاولــة وأد م

ـدركـون  ـانـوا  ـان اعـداء االمـة  ـل  ـ مـن دلـ عد االحتـالل تـعـ ا الوطن العر 

ــذ مــخــطــطــاتــهــم  ــعــيــق تــنــفــ ــة الــمــتــقــدمــة  الــعــراق  ــ ــقــاء قــاعــدة االمــة الــعــ ــان 

ــســلــط حــ بــوجــود انــظــمــة فــيــهــا ال تــعــكــس تــطــلــعــات  ــمــنــة والــ ــة  الــهــ الــتــأمــ

 مواطنيها . 

ـان دور الـمـثـقـف كـبـ  ـاة امـتـنـا نـعـتـقـد ونـؤمـن  ة مـن حـ ذە المرحلة الخط و 

ـــور  الـــواقـــع الـــعـــر ومـــطـــلـــوب مـــن جـــمـــيـــع الـــمـــثـــقـــفـــ  لـــلـــتـــصـــدي لـــحـــالـــة الـــتـــد

ــحــاول  ـ لــدى الــمــواطــن الــ  ـ ــالــنــ ــاحــثــ الــعــمــل عــ اشــاعــة روح االمــل  والــ

ـبـ  وع االمة ال م مان مطلق  اعداء االمل قتله ، وذلك اليتأ اال من خالل ا

ــان  ــة ومــنــهــا مــحــاولــة ايــهــام الــمــواطــنــ  ــار الســوداو ، والــحــذر مــن اشــاعــة االفــ

شها .  ات ال نع ل تلك الخي ب وراء  ة  الس ة والقوم  االحزاب الوطن

ـــو الـــمـــحـــرك  ـــ  ــوع الـــعـــر الـــمـــجـــســـد المـــال الـــجـــمـــا ـ ـــان ومـــا زال الـــمـــ لـــقـــد 

ـارات  ـنـاك ، لـذا فـان عـ الـتـ ـنـا و عض انتصاراتـهـا  و الذي حقق  للجما و

ـو مـا  شـجـاعـة و ـمـراجـعـة مـواقـفـهـا  ـة ومـثـقـفـيـهـا ان تـقـوم  ات الـوطـنـ والشخص

ــش اصـــعــب الـــظـــروف الــ فـــرضــهـــا االحــتـــالل ومـــا  ــعـــ ـــو  ـــعــث حـــ و مــارســـه الــ

ــة مــن اجــل  ــة لــتــجــاوز عــقــد الــمــا واالنــانــ ــذە الــوقــفــة مــطــلــ ــعــدە .. ان مــثــل 

ـانـه الـنـ  وع النهضوي لالمة .. وقد علمتنا التجـارب عـ مـراراتـهـا  اء الم اح

بهوا   ا مثق االمة ان ــــخ اليرحم ف ان فجر النهضة ات .. والتار  لالمة و
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــة  ّ ديولوج ـــــــادئ والقواعـــــــد اإل ـــــــل الم ع : محاولـــــــة لتحل الموضـــــــ

ات  ّ ـــــــــــة، والمتـــــــــــغ ّ ق طب
ّ
ـــــــــــداف الت ـــــــــــة إضـــــــــــافة لأل ّ ـــــــــــة الع ّ للقوم

ـــــــل المـــــــضمون  مـــــــع آخـــــــر : تحل ـــــــة،  ّ ول
ّ

ـــــــة والد ّ ة الع ّ اســـــــ الّس

ــــــة للعــــــراق،  ّ اســــــة الخارج ــــــات الّس جا
ّ
وات دراك عنا ظــــــرّي، و

ّ
الن

 . ّ وازن اإلقل
ّ
ة للت ّ  ال مّهدت لظهور دولة جو

 

ــــــــــــــــــــة  ‐  1 ّ اســــــــــــــــــــة الخارج ــــــــــــــــــــة للّس ّ ــــــــــــــــــــة والقوم ّ ــــــــــــــــــــادئ الوطن  الم

 ثـــورة 
ّ
، عكـــست أبـــرز تحـــّول 1968تّمـــوز  30  ‐  17مـــن المؤكـــد، أن

ـــــــث تطـــــــّور الفكـــــــر  ث. ح ــــخ العـــــــراق الحـــــــد ّ مهـــــــّم  تـــــــار ا ســـــــ

ــة  ّ ديولوج ، بــ األ ّ ط الــ ّ ولــة، عــ الــ
ّ

د الد ّ عــ صــع ا الــّس

منـة  ة،  ّ رزت مسألتان : اقتصاد ة، و ّ اس ة واألحداث الّس ّ الع

ـــــة، الوحـــــدة  ّ رد ـــــة، المـــــسألة ال ّ ـــــة، اجتماع ّ فـــــط األجن
ّ
ـــــات الن

ة.  ّ  الوطن

ط بــــــ  ّ ــــــال تمــــــام  عكــــــس اال ولــــــة ل
ّ

ّ للد ا لــــــذا جــــــاء األداء الــــــّس

ـة  ّ اسـة الخارج  الّس
ّ
ة، ألن ّ ة االقتصاد نم

ّ
ّ والت ا االستقالل الّس

ات  ّ ة ب الحقائق والمتـغ ّ فاعل
ّ
لة العالقات الت ل حص

ّ
ولة تمث

ّ
للد

ولـــــــة. لقـــــــد تأّســـــــست 
ّ

ـــــــة للد ّ ـــــــة والخارج ّ اخل
ّ

ئت الد المكّونـــــــة لـــــــلب

ة ع قاعدت متفاعلت :  ّ ة العراق ّ اس ة الّس ّ ج ات  االس

ــــــــة،  ان
ّ
، والث ّ ا ّ االشـــــــ عـــــــث العـــــــر ـــــــة حـــــــزب ال ّ ديولوج ، أ األو

ـــة  ـــة لجمهوّر ّ ـــة منطق لـــور رؤ ـــة، لمـــا ي ّ دان ـــة والم ّ ـــة الواقع ج
ّ
الت

عــــث إ  ــــة. اختلفــــت نظــــرة حــــزب ال ّ ول
ّ

ا الد ــــال القــــضا العــــراق ح

ـــة، الـــ ال  ّ د قل
ّ
ظـــم واألحـــزاب الت

ّ
ـــة عـــن نظـــرة الن ّ اســـة الخارج الّس

ـسخ  ـسمح ب ائم و
ّ

ـذب الـد ذ
ّ
نـاقض "والغمـوض والت

ّ
 للت

ّ
ي إال

ّ
تؤد

ة"، ورفـض حـزب  ّ خـص
ّ

ـة لألغـراض والمـصالح الش ّ اسة القوم الّس

ــــة مــــصطنعة، تقــــع  ّ ة عقائد ّ اســــة تعــــّص عــــث االنطــــالق مــــن س ال

اســــة  ناد الّس ورة اســــ د عــــ 
ّ

ــــة، وشــــد ّ خــــارج دائــــرة األّمــــة الع

ـــــــة  ـــــــة، وأن تعمـــــــل "بـــــــو مـــــــن مـــــــصلحة األّم ّ ـــــــة عـــــــ القوم ّ الع

 ّ عب العــــر
ّ

ــــة الــــش ّ ّ فاع عــــن ح
ّ

ة" للــــد ّ ــــسان ــــة، ورســــالتها اإل ّ الع

اســــة  عــــث مفهــــوم "الّس عوب المــــستعمرة، ورفــــض حــــزب ال
ّ

والــــش

عب 
ّ

ــة. لقــد طالــب الـــش ّ ال هــا تقــود إ مهادنـــة اإلم
ّ
ــة"، ألن ّ الواقع

 ) معركتــه، 
ّ
ــد أن ثمار، ( وأ حرر مــن االســتعمار واالســ

ّ
ــالت " ّ العــر

جـــاە 
ّ
لتـــ العـــرب مـــع ات ـــذا،  قـــة" و  معركـــة شـــعب ال معركـــة ط

ّي العاّم.  م ال
ّ

قد
ّ
عوب واألمم، ومع الت

ّ
جاە الش

ّ
، ات  الع

اع بـــــ المعــــــسكرات  ّ اســــــة الـــــ ـــــة إ س ّ ديولوج لقـــــد نظـــــرت األ

ـــــاز للقـــــوى  ـــــدت عـــــ رفـــــض االنح ـــــاد واســـــتقالل"، وأ "نظـــــرة ح

ـــــــت  م العـــــــالم إ كتـــــــل متـــــــصارعة وطال ى، ورفـــــــضت تقـــــــس الـــــــ

عوب، ضـــمن األنظمـــة 
ّ

ـــش الـــش العمـــل عـــ : "فـــسح المجـــال لتع

ول 
ّ

ـــــدات مـــــع الـــــد معا ـــــاط  ـــــع رفـــــض االرت ـــــذا  المختلفـــــة"، و

ـــــة واســـــتقالل ووحـــــدة األّمـــــة  ّ ّ هـــــا تتعـــــارض مـــــع ح
ّ
ة، ألن االســـــتعماّر

ــــا القائــــد المؤّســــس "ال  مـــا يرا ــــاز  اســــة عــــدم االنح  س
ّ
ـــة. إن ّ الع

ـــــار الغـــــرب لهـــــذا  ـــــل رفـــــض احت عامـــــل مـــــع الغـــــرب 
ّ
تـــــع رفـــــض الت

ق عـ الـّسواء لتحقيـق 
ّ
عامل مـع الغـرب والـ

ّ
الت ل  عامل، وتق

ّ
الت

ّ عـــــ  ّ مبـــــ عوة إلقـــــرار ســـــالم عـــــال
ّ

ــها" عـــــ الـــــد مـــــصلحة شـــــع

ــــــة وتحقيــــــق  ّ مقراط
ّ

عوب، مــــــن أجــــــل بنــــــاء الد
ّ

المــــــساواة بــــــ الــــــش

 ،" دان الــّسلم والّرخــاء العــالمّي
ّ

 الفقــر والحــرب يهــد
ّ
ــار. "ألن االزد

ـة  ة لوضـع حلـول جذّر ّ ّ
جد ى العمل  ول ال

ّ
لذا يتوّجب ع الد

ــضمن  ــل األمــم،  ــة وتــوف مــستوى الئــق ل ام
ّ
ول الن

ّ
الت الــد لمــش

منــع انــدالع الحــروب، لــذا طالــب حــزب  ــق الوحــدة و
ّ
حق ــة و ّ ّ الح

العمــل عــ : إلغــاء  ــة  ّ ول
ّ

ــوازن  العالقــات الد
ّ
عــث لتحقيــق الت ال

جــــالء  ــــة، رفــــض األحــــالف و ّ ول األجن
ّ

ــــدات مــــع الــــد جميــــع المعا

ـادئ  م مـّسك 
ّ
ـة، الت ّ وة القوم

ّ
ثمار الـ فـط واسـ

ّ
م الن القواعـد، تـأم

از.   عدم االنح

ة،  ّ ـــد الخصوصـــ انة االســـتقرار لتأ اختـــصار : صـــ ـــع  م 
ّ

مـــا تقـــد

ـذە  أبـرز  ة"  ـه المعـا ورة "االنفتاح ع العالم وتجار مع 

ـــــة، والـــــ  ّ ول
ّ

ـــــة، والعالقـــــات الد ّ ـــــة الع ّ اســـــة الخارج عنـــــا الّس

ـــار   األف
ّ
ـــة، ألن ّ وغمائ

ّ
ـــت متحـــّررة مـــن الجمـــود العقائـــدّي أو الد ق

ل عفلــق،  ــش قــول القائــد المؤّســس، المرحــوم احمــد م مــا  ــة  ّ الح

ـــــــادئ  ـــــــذە الم تكـــــــون دائمـــــــا " حالـــــــة إعـــــــادة بنـــــــاء". بنـــــــاء عـــــــ 

ـة  ّ اسـة الخارج ـداف الّس ة وضعت أ ّ ة الع ّ ة القوم ّ ديولوج األ

عد   . 1968تّموز  30 ‐ 17العراق 

 
ة للعراق  ‐ 2 ّ اسة الخارج داف الّس  أ

ـــــــم  ات عـــــــ : تأم
ّ

حـــــــد
ّ
ـــــــة العـــــــراق  مواجهـــــــة الت نجحـــــــت جمهوّر

كة نفط العراق  ات  ّ 1عمل 6 ـا، 1972 ّ ـت وطن ثمار ال ، اسـ

ة لبنــــاء القاعــــدة  ثماّر ل المــــصانع ووضــــع خطــــط اســــ ــــشغ إعــــادة 

ة  ّ اس ة المتطّورة، فتح الحوار مع األحزاب الّس ّ ة  الّزراع ّ الّصناع

ــــــة  ّ ــــــة والقوم ّ ل الجبهــــــة الوطن ــــــشك ، و ّ عــــــالن الميثــــــاق الــــــوط و

ـــة عـــام  ّ قدم
ّ
ـــة مـــن خـــالل 1973الت ّ رد وّصـــل لحـــّل المـــسألة ال

ّ
، الت

ـــان  ّ  1970آذار  11ب ا
ّ

ـــم الـــذ  1974آذار  11ثـــم قـــانون الح
ّ
. إن

ّ واالقتــــــصادّي جــــــاء  ا د االســــــتقالل الــــــّس ــــــق عــــــ صــــــع
ّ
مــــــا تحق

قــــا لدســــتور  ــــة 1970تطب ّ مقراط ــــة د  العــــراق جمهوّر
ّ

، الــــذي عــــد

ـــة موّحـــدة  ّ دفـــه األســـاس تحقيـــق دولـــة ع ادة،  ة ذات ســـ ّ شـــعب

 . ّ ا ظام االش
ّ
قامة الن  و

2    1 ‐  ّ ّ والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط  العالقـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جــزء مــن  ام حــس
ّ

س الّراحــل صــد د الــّرئ ــة الــّس  العــراق  رؤ
ّ
إن

 ّ ـ دين اإلقل ، وله دورە عـ الـّصع ّ األرض األوسع، الوطن العر

 
ّ
جزئــــــة. إن

ّ
ة حالــــــة الت ّي  تحقيــــــق حالــــــة الوحــــــدة وتــــــصف ــــــ وال

ند إ عـــــامل : "العامـــــل  ـــــس ادته  ـــــة ســـــ العمـــــل الوحـــــدوّي  رؤ

ـــــدف الوحـــــدة، العامـــــل  ن   ـــــ
ّ
حركتـــــه ودورە المؤث االقتـــــصادّي 

ـــات وحركـــة  جا
ّ
، وات ّ ـــادل بـــ نظامنـــا القـــو ـــأث المت

ّ
ـــو الت ـــا 

ّ
الث

 مــن الوصــول إ 
ّ

ــد ــذا الهــدف، ال  ــة". ولتحقيــق  ّ ول
ّ

اســة الد الّس

ّ مــن  ــر االقتــصاد العــرا املة لتح
ّ

ــة الــش نم
ّ
ّ عــ الت ا

ّ
تفــاء الــذ اال

ــــــــات الــــــــّسوق  فــــــــط محكــــــــوم بتقل
ّ
 "الن

ّ
فــــــــط، ألن

ّ
اعتمــــــــادە عــــــــ الن

ي إ إلحـــــاق االقتـــــصاد 
ّ
ـــــذا مـــــا يـــــؤد جّيتها" و ات ة واســـــ الّرأســـــمال

ل لالســــــــتقالل  . فــــــــال ســــــــ ّ عّيتــــــــه لالقتــــــــصاد الّرأســــــــما ّ وت العــــــــرا

كــــون االقتــــصاد  املة، لــــ 
ّ

ــــة الــــش نم
ّ
 عــــ تحقيــــق الت

ّ
ّ إال ا الــــّس

را.  ّ مستقرا ومزد  العرا

ـــــت لتحقيـــــق  س صـــــدام حـــــس ثالثـــــة ثوا د الـــــّرئ ّ لقـــــد وضـــــع الـــــّس

تــــ  فــــط، بنــــاء االقتــــصاد عــــ رك
ّ
ــــر الن ــــة : تح نم

ّ
ة الت ّ ج ات اســــ

ــــذا  ة. و ّ ــــة والــــّصناع ّ ــــة الّزراع نم
ّ
ــــط بــــ الت ا

ّ
صــــناعة زراعــــة، ال

ا،  نولوج
ّ
عاب العلوم والت ّ واس حث العل ال تمام  يتطلب اال

انـــه تـــغي المجتمـــع  م ، ب ّ ّ  قـــو ّ شـــامل وطـــ ات  إطـــار اســـ

ــــــــــــة  ّ ّ ــــــــــــضمن : الح  ّ ا ــــــــــــة  إطــــــــــــار مفهـــــــــــوم اشــــــــــــ ـــــــــــصورة جذّر

حــّرر 
ّ
ة، والعدالــة، والت ّ اســ ــة والّس ّ ــة االجتماع ّ ّ ة، والح ّ االقتــصاد

ة.  ّ ول
ّ

ة الد ّ ة للّرأسمال ّ ع
ّ
 من الت

ة العمـل  ّ ج ات ّ السـ ات، عقد "المؤتمر القو ذە الغا ولتحقيق 

س  ك"  مـا ـس 1978االقتصادّي المش ادة الّرئ ـث ركـز سـ ، ح

ثمار  ــــة مــــن خــــالل اســــ نم
ّ
ل العــــرب والت عــــ العالقــــة بــــ مــــستق

ـــسيق 
ّ
ل عنـــ قـــّوة. ودعـــا العـــرب للت ـــش هـــا 

ّ
ـــة، ألن ّ فط

ّ
األمـــوال الن

ــــة  ّ ــــة  خدمــــة المــــصلحة الع نم
ّ
ــــة الت ّ جعــــل عمل مــــا  عــــاون 

ّ
والت

نــــافس بـــ األقطــــار 
ّ
امــــل االقتـــصادّي، واالبتعــــاد عـــن الت

ّ
ـــا والت العل

ة  مجال اإلنتاج.  ّ  الع

س،  ّ العــا  تــو ــس  1979وخــالل مؤتمــر القّمــة العــر دعــا الّرئ

ة  ّ ؤون االقتــــصاد
ّ

ــــة، متخّصــــصة  الــــش ّ ة ع ّ لعقــــد قّمــــة اقتــــصاد

ـــر  ـــز العمـــل الوحـــدوّي، وإللغـــاء مظا عـــاون المثمـــر، لتع
ّ
ل الت وســـ

 
ّ

عانة إ حــد ة  األّمــة الواحــدة بــ دول شــ
ّ
ّ الحــاد ــ

ّ
مــايز الط

ّ
الت

م العــــــــراق 
ّ

ــــــــسحاق. ( قــــــــد  اال
ّ

ة إ حــــــــد ــــــــ دول فــــــــق خمــــــــة، و
ّ
الت

مــــة  1981  ‐  1973مــــساعدات وقروضــــا خــــالل  ق ــــة  ّ ــــالد الع لل

كـــون  4.8 ـــذا مـــا  ـــار دوالر، و ل الـــّسنوّي  41.56مل
ّ

% مـــن المعـــد

ع مـــا  لــغ مجمــ مــا ي ــة مجتمعــة،  ّ ــة الع ّ فط
ّ
ول الن

ّ
متــه الــد

ّ
لمــا قد

مه العراق من 
ّ

ار دوالر ) .  7.4ما مجموعه  1989 ‐ 1985قد  مل
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 ، ّ ، جاء إعالن ميثاق األمن القـو ّ ّ والقو ز األمن الوط ولتع

ام حــــــس  
ّ

س الّراحــــــل صــــــد د الــــــّرئ اط  8مــــــن لــــــدن الــــــّس شــــــ

ــــة شــــاملة 1980 ّ ة قوم ّ ج ات ــــل اســــ د وســــائل تفع
ّ

، الــــذي حــــد

ــــــ دول الجــــــوار ودول  ــــــة و ّ ول الع
ّ

تنظــــــم العالقــــــات بــــــ الــــــد

طة. ودعـــــا اإلعـــــالن : إ منـــــع اســـــتخدام  ى والوســـــ العـــــالم الـــــ

ـة، ودعـا  ّ ول الع
ّ

ـشأ بـ الـد اعـات الـ ت
ّ
القـّوة المـسلحة  ال

ــــــة  ّم ــــــد عــــــ أ ك وأ ّ المــــــش إ حلهــــــا  إطــــــار العمــــــل العــــــر

ادة مــــــــــع دول الجــــــــــوار، وعــــــــــدم اللجــــــــــوء  ام حقــــــــــوق الــــــــــّس احــــــــــ

ة والجيــوش  ّ ــشار القواعــد العــسك الســتخدام القــّوة، ورفــض ان

ة واالســــتقالل،  ّ اد ــــالحقوق الــــّس   ذلــــك إخــــالال 
ّ
ــــة ألن ّ األجن

ة.  ات خط ّ النتها ّ العر عّرض األمن القو  و

 

ـــــشاء مجلـــــس التعـــــاون  ا تمامـــــه  ـــــان ا ـــــذە المنطلقـــــات  ومـــــن 

ـــــــز  ـــــــة لتع مـــــــن،  خطـــــــوة عمل العـــــــر مـــــــع مـــــــ واألردن وال

ة.  ادئ الوحدو امل العر وترسيخ الم  الت

ة 2  2 ّ ول
ّ

اعات الد ّ  ال

ـــاردة، وســـقوط جـــدار بـــرل عـــام  ، 1989عـــد انتهـــاء الحـــرب ال

حــــــــدة، 
ّ
ــــــــات المت ــــــــه الوال ــــــــد، انفــــــــردت ف ّ جد ــــــــشأ وضــــــــع دو

اع  ظـام، النـ
ّ
ـدال عـن القـانون والن ـدأ اسـتخدام القـّوة  معتمدة م

ــــــــــة  ّ  األّول
ّ
اقــــــــــة والمــــــــــواد

ّ
ــــــــــز الط طرة عــــــــــ مرا ــــــــــازات للــــــــــّس االمت

ل  ـــــــــــش ـــــــــــث  ــــــــــة، ح ّ ة والمدن ّ واألســــــــــواق لمنتجاتهـــــــــــا العـــــــــــسك

ة  ّ ــذا مــا  40صـناعاتها العــسك ــا، و ّ ألم خل القـو
ّ

% مــن الــد

شجيع تجارة الّسالح واندالع الحروب.   دفعها ل

 

ل  س الّراحــــل حــــول مــــستق د الــــّرئ ّ ز فكــــرة الــــّس نــــا تعــــود لتــــ و

ـدة تؤثـر  ـز قـوى جد ـشهد ظهـور مرا ـة، الـ س ّ ول
ّ

العالقات الد

ـــــان،  ا ، ال ا ( الهنـــــد، الـــــّص ّ ا اقتـــــصاد ـــــة تـــــأث ّ ول
ّ

اســـــة الد  الّس

 . ( ّ ا، الوطن العر ا، روس ّ ازل، أورو  ال

 

ــــدة،  ات واحتمــــاالت عد ّ ــــة، متــــغ ّ ول
ّ

ــــشهد العالقــــات الد لــــذا س

ـــه  س  خطا ادة الــّرئ ــد ســ ، ولقــد أ ّ فــّرد األمــ
ّ
ال عــن الت ــد

ل  1996تّمــــوز  17  ــــش ــــر المهّمــــة الــــ  عــــض الظوا وجــــود 

ة :  ّ ول
ّ

اة الد ا  الح ّ س  نهوضا 

 

 تنا روح االستقالل.  . 1

ـــــــة. 2 ّ ال ــــــضة اإلم منــــــة ومنا خلــــــص مـــــــن اله
ّ
 . تنــــــا نزعــــــة الت

منــــــــــة 3 ة معارضــــــــــة لله ّ ول الــــــــــّصناع
ّ

اســــــــــات  الــــــــــد . بــــــــــروز س

اســـــــة  ـــــــا عـــــــ "الّس ّ جاب ـــــــأث إ
ّ
الت ـــــــدفع  ـــــــذا قـــــــد  ـــــــة، و ّ ك األم

ــا" لبنــاء  ّ ق ــر ســالما حق
ّ
مــا يوف  ّ و

ّ
ام القــانون الــد ــة، واحــ ّ ول

ّ
الد

ــــة واإلنــــصاف  ّ ّ ــــا والح
ّ
ول عــــ أســــاس الت

ّ
العالقــــات بــــ الــــد

ــــصورة  عوة للــــّسالم" 
ّ

ادة، والعمــــل مــــن أجــــل "الــــد ام الــــّس واحــــ

حدة. 
ّ
ام ميثاق األمم المت مة" ع اح  "صادقة وسل

 

از 3  2  عدم االنح

ام حــــس 
ّ

س الّراحــــل صــــد ــــاز  منهــــج الــــّرئ مفهــــوم عــــدم االنح

ول، وسـلوك 
ّ

ـة لهـذە الـد ّ اخل
ّ

ؤون الد
ّ

ل  الـش
ّ

ـدخ
ّ
ع : عدم الت

اندونــــغ  ــــادئ  ــــق الحــــوار لبنــــاء عالقــــات قائمــــة عــــ روح م ط

اســـــــة  م االســـــــتقالل ورفـــــــض س خلـــــــف وتـــــــدع
ّ
للقـــــــضاء عـــــــ الت

م اللجــــــوء إ  ــــــة، وتحــــــ ّ ة األجن ّ األحــــــالف والقواعــــــد العــــــسك

ة لحـــــــّل  ّ اعـــــــات، واســـــــتخدام الوســـــــائل الـــــــّسلم
ّ
القـــــــّوة لفـــــــّض ال

ــمي 
ّ
اعــات، والعمــل عــ إزالــة جميــع أنــواع "االســتغالل أو الت

ّ
ال

د االقتــصادّي .. للوصــول إ إقامــة نظــام اقتــصادّي  عــ الــّصع

املـــة والفّعالـــة  طرة ال عوب  الـــّس
ّ

 الـــش
ّ
حـــق مـــان  عـــادل .. واإل

ـــــــــة  نم
ّ
ـــــــــا لـــــــــصالح الت ثمار موارد ـــــــــة واســـــــــ ّ ع ب

ّ
عـــــــــ ثرواتهـــــــــا الط

 المستقلة". 

 

ــــر العالقــــات بــــ دول الجنـــــوب  ـــــة تط غ م، و
ّ

 إطــــار مــــا تقــــد

س ع :  د الّرئ ّ د الّس ة أ ام
ّ
 الن

 

ا  ّ ـــــــاز، اقتـــــــصاد ـــــــر العالقـــــــات بـــــــ دول عـــــــدم االنح ـــــــة تط ّم أ

مات  ة مـن المـسا ول النام
ّ

ا.ل تتمكن الد ّ اس ا وس ّ وتكنولوج

حــّرر  م 
ّ

قــد
ّ
طّور والت

ّ
ــالت

ّ
. ألن ّ ــة  بنــاء الــّسالم العــال ّ

ّ
ــصورة جد

ة.  منة الّرأسمال ول من اله
ّ

 ذە الد

 

ــــــــت عــــــــ مثالــــــــه   العــــــــراق أث
ّ
طبيــــــــق أن

ّ
د الت نتج عــــــــ صــــــــع ــــــــس

ــة للحفــاظ عــ اإلرادة  ّ ــل وحتم ــة ممكنــة،  نم
ّ
 الت

ّ
المــستقّل، أن

م. 
ّ

قد
ّ
ة لتحقيق الت ّ ا مسألة جو نولوج

ّ
 تطبيع الت

ّ
 الحّرة، وأن
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ـــــــة  ّ اســـــــة الخارج هـــــــضة، واســـــــتقالل الّس
ّ
ات الن

ّ
لمواجهـــــــة تحـــــــد

فـــــط مـــــن 
ّ
ـــــل الن ـــــة عـــــ تح ّ ة العالم ّ للعـــــراق، عملـــــت الّرأســـــمال

ــا  ّ
ّ
ا ماد ــدال مــن جعلــه عنــ جزئــة. "ف

ّ
عامــل للقــّوة إ عامــل للت

م العـــــرب  ـــــة، حـــــّول إ عامـــــل لتقـــــس ّ ـــــارات الّروح ي االعت
ّ

غـــــذ

ا،  ــدي القلــة فأفــسدو فــط  أ
ّ
ا، فوضــعوا الن ّ اســ ا وس ّ اقتــصاد

كـون   ا" ومن أجل أن  ضعفو ة من مصدر القّوة ل وحرموا ال

ملــــك  ــــاين، بــــ مــــن 
ّ
ــــذا الت ض إلغــــاء  ــــف ــــاء،  ــــّل العــــرب أق

ه.  متل فط، ومن ال 
ّ
 الن

 

ـة،  ّ د قل
ّ
م الت ان المفـا

ّ
 الّسالم واألمن،  فكر القائد يتخط

ّ
إن

ـــــل  ة،  ّ ـــــان فقـــــط عـــــ عالقـــــات القـــــّوة العـــــسك ن همـــــا ال ٌي
ّ
أي أن

ــة مــن خــالل  ّ قاف
ّ
ــة والث ّ ة واالجتماع ّ ــسان اتهما اإل مــا  مــد يرا

ــــع  اء والفقراء  العالم ع : توز ة ب األغن
ّ
إزالة الفوارق الحاد

ـــا لبنـــاء  نولوج
ّ
ـــة انتقـــال العلـــوم والت ّ ّ وة، وضـــمان ح

ّ
عـــادل لـــل

عــــالم متــــوازن ومتوافــــق. الــــّسالم واألمــــن  فكــــر القائــــد الّراحــــل 

ثمارات  فعــــــل االســــــ د 
ّ

، المهــــــد ّ ئــــــة واألمــــــن البيــــــ الب طــــــان  يرت

فاعـــــــل بـــــــ العنـــــــا 
ّ
الت ط  ة الواســـــــعة، الـــــــّسالم يـــــــرت ّ الّرأســـــــمال

حث عن مخارج وحلول  ة لألزمات، وال ّ ة واالقتصاد ّ  االجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكـــــن تجزئـــــة  اب ودوافـــــع األزمـــــة، فـــــال  ـــــل أســـــ مـــــن خـــــالل تحل

 ، لــــّوث، أو شــــعب فلــــسط
ّ
ــــاە، أو الت اقــــة أو الم

ّ
الط الت :  مــــش

حـــث  ض ال ـــف رة انعـــدام االســـتقرار  المنطقـــة، لـــذا  عـــن ظـــا

الت، إن "الــّسالم مكــسب   ــذە المــش ــة لجميــع  ّ
ّ

عــن حلــول جد

ورّي 
ّ
س الّراحــل، فمــن الــ د الــّرئ ّ كبــ ومهــّم" وفــق تــصّور الــّس

ات مــــن  م تــــضح ــــا، بتقــــد ّ ــــا ودول ّ م ــــة إقل ّ ــــام األطــــراف المعن ق

ادة.  ة والّس ّ ّ  أجل تحقيق الّسالم دفاعا عن الح

ن  ق الّصحيح للّسالم، و
ّ

و "الط ادته  ما يؤكد س  الحوار، 
ّ
إن

ـه 
ّ
ـاًء، ألن

ّ
كون بن ا س ا" عند ّ كون شامال ونهائ جب أن  الّسالم 

ـــة، وعـــ أســـاس  ّ ول
ّ

ـــا  العالقـــات الد ـــوازن والت
ّ
ّ عـــ الت مبـــ

ول 
ّ

ـــــد لبنـــــاء عالقـــــات تعـــــاون بـــــ الـــــد مه
ّ
ـــــادل، للت ام المت االحـــــ

ـا "عـ أسـاس العـدل واإلنـصاف  ا، غنّيهـا وفق ا وكب صغ

ـــة واحـــدة"  ّ حـــدة "بروح
ّ
والمـــساواة" بتطبيـــق قـــرارات األمـــم المت

ار.  م واالزد
ّ

قد
ّ
ة والعدالة والت ّ ّ ة  الح ّ سان ة اإل ّ  لخدمة قض
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قارب  افحة الفساد  الدولة عما  م لفة  ة الم س اللجنة الثالث عة لما  ة اجرتها لجان تا قات اول ـة  50۞ اسفرت تحق لمان ـة ال ا ـس لجنـة ال مـا كـشفت ما الف فضا  وزارة الـدفاع ف

ــدة ستــصدر  حــق (  ــض جد ــدة مــن المحــافظ اضــافة ا المحــافظ االرعــة  247) مــن اعــضاء مجــالس المحافظــات و (  42) وزراء حــالي و (  3عــن مــذكرات ق ) مــديرا عامــا ومجموعــة جد

ؤالء المسؤول  ت تورط  ات المتحدة توصلت ا حقائق ت اء االمم المتحدة والوال ق من خ ا فساد ما واداري .   الفاسدين وان اللجنة مع مجلس القضاء مع  ف   قضا

 

ــل الملفــات والعقــود الــ ابرمتهــا مؤســسات الدولــة منــذ عــام  مراجعــة  ــة مــستمرة  وقــد  2003وان اللجنــة الثالث

انـــت  ن العـــام  حـــق المحـــافظ وعـــدد مـــن الـــوزراء والمـــدي ـــض  عـــض المتهـــم وان اوامـــر الق تمـــت مالحقـــة 

نــــوى وصـــــالح الديـــــن  قـــــات امـــــوال اعــــادة النـــــازح  محافظـــــات ن قـــــات .. وشــــملت التحق ـــــذە التحق ب  ــــس

ار ..   واالن

 

ة الشعب العارمة .  اق من غض ؤالء ال ب  ذ  أين س

 

وا  ــار  الدولــة اشــ طــا عــ ان مــسؤول ك ــر ب ــ  2014الــف عقــار  لنــدن عــام  70۞ كــشف تق فقــط و

ن  ــــة وان المــــش طان ــــــع قــــرن  العاصــــمة ال ــــج خــــالل ر اە جميــــع الخل ــــ ممــــا اشــــ ــــذا الــــرقم ا ــــر ان  التق

ـة كـورزاء ونـواب واعـ مـن ذلـك ..  ا  الدولة العراق عملون  مناصب عل ل  ان لندن  سوا من س العراقي ل

ة والذمة عند المسؤول الفاسدين .  كذا  المسؤول  و

 

ات ع ـس ة مـن العـام الحـا متقـدم عـ ج ـة الماضـ عض المسؤول العراقي ع سـوق العقـارات  االردن خـالل االشـهر الثمان ـد۞ استو  ا او د عـدد المعـامالت الـ نفـذو ـة سـواء  ة ع

وا  ثمارة فقد اشـ متها االس لـغ  668ق حجـم  ثمار  مـة االسـ ة  1598عقـارا وجـاء المـسؤولون العراقيـون الفاسـدون  المقدمـة كجهـة ق ـس عـات 51مليـون دوالر و ـة لمب مـة التقدي % مـن الق

ثمار واال فال .  و االس ذا   غ االردني و

 

ـة لتـدقيق  ل لجنـة ثالث ـشك ـة عـن  اب ـة الن ا ـس لجنـة ال س ما ـل وزارات ودوائـر الدولـة معلنـا ان  650۞ كشف رئ مثـل  الحقهـم القـضاء بتهـم فـساد ومـا  18ملفـا  ـرا وخمـسة محـافظ  وز

ـة عـن ا اب ـة الن ا ـس ال ـس ما مـا كـشف رئ ـادي  ـذە  حكـوم المـال والع ق تـدقيق امـ قـد كـشف عـن ملفـات الفـساد  ان ف ـم  22ة ملفـات حالـواداري و موظفـا  وزارة الـصحة ومـن 

ــ الــوزارات فــسادا  ــة ان وزارة الــصناعة تــعت مــن ا ا ــس لجنــة ال ؤكــد رئ ب شــبهات الفــساد و ــس ــل وزارة ومــدير عــام ا القــضاء  ــدن الــوزراء وت درجــة وك ــو د كــذا  ــة ... و ليهــا الــدفاع والداخل

ؤالء الفاسدي نال  لة  االخرى ... فطال االجل ام ق س لها حكومة المال العم لة ومن ق ادي العم  زاء الشعب العادل . ن جوالمدراء العام  حكومة الع

 

فتـح تحقيـق فـور  ـة  اب ة ولجنـة الثقافـة واالعـالم الن ا يئة ال س الوزراء و ا رئ س كتلة االحرار غزوان الش كة االعـالم العـرا ي مـ۞ طالب النائب عن ما ع اصـحاب الـدرجات الخاصـة  شـ

ة الصــخاب الـدرجات ا ــو ملــف الــشهادات الدراســ الفــساد وقــال ان مـن اخطــر ملفــات الفــساد الــ اثــرت عــ عمـل الهيئــة  ــة ملفــات تتعلــق  الــغ لخاعـ خلف م ــة الــ ابرمــت  ف صــة والعقــود الوظ

لهم الدرا ..  عة عملهم وتحص سجم مع طب  طائلة الت

 

كة االعـالم العـر  ـم جـالوزة شـ كـذا  ـل ال و ة مقا ـالغ كبـ ـستلمون م كة االعـالم ممـن  ـشارن الفـضائي  شـ كـذا  ا وكشف عن وجـود عـدد مـن المس اق ولـصوص ... و اميـون وفاسـدون 

لـــة ســـتمتد  ـــد الـــشعب وذراعـــه الط ـــن  از  وضـــح النهـــار ول مارســـون الـــشبهات واالبـــ وا الحقـــائق و ـــشو ـــف ل ـــؤالء واجهـــات االعـــالم الم فـــوە مـــن ا يتـــصدر  ـــؤالء لتقتـــص منهـــم جـــراء مـــا اق  

 ممارسات الفساد ونهب اموال الشعب العرا . 

علن الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .   وس
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ـا فهـذا المجلـس  ـا ار ـس ( التحـالف الـوط ) الـذي تمـزق ار مـا  ـدأ  ـة  ة المخابرات اسـ ـة الس لغ االنقسام ذروته ب اطـراف العمل عـ اال  لقد 

لهـم  نهـم  ـة ول مـة والوطن عـد عـن الح ـل ال ـد  ع ـو  مـة الـوط و ـار الح ل ت ـشك علـن  شق عنـه و م عمدته ي ينقسم ع نفسه فعمار الحك

غــرد خــارج  نــاك مــن ضــل  ة المقيتــه و ــة والــشوفي ــس عــوراتهم الطائف ــة كغطــاء ممــزق ال ات الوطن ــسم ال ــشبهون  اســيون ي الطــائفيون الس

مـا ا مرحلـة قاتلـة  مـران  ة  اسـ ـة الس ـد المهـدي الـذي اعلـن ان المجلـس االعـ والعمل مة من امثـال عـادل ع ار الح ن ب المجلس االع وت

ذا مـ ذە القوى و اب ب  ة  صفوف اتحاد القوى والتطاحن واالح ب ار الصدري وكذلك االنقسامات ال ث من العنا خرجت ع الت ا ال

مــا ي  ا  مهــاوي درك االنحــدار الــسحيق والــسقوط الحتــ والنهــا  ا وانحــدار ــة وانفــراط عقــد ة المخابرات اســ ــة الس مهماتهــا  تــبفــض ا تمــزق العمل افــة رص صــفوفها والنهــوض  ــة  عــ القــوى الوطن

مقرا الحر المستقل وح م الوط التعددي الشع الد ق التقدم االجتما واقامة الح ة والس قدما ع ط ة والقوم ة الوطن د .  النضال  الن الحاسم والظفر اال
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ـــــا ودول  ـــــطـــــانـــــ ـــــ ـــــا و شـــــغـــــل أمـــــ ال 

ى وأخــرى أقــل  الــحــجــم  اخــرى كــ

ــــار  فــــعــــلــــهــــم   رجــــال كــــ
ّ
والــــتــــأثــــ اال

ـــا وال  ـــم االجـــتـــمـــا والســـ وتـــاثـــ

ـــــــحـــــــرك فـــــــرائـــــــص  ــــالمـــــــهـــــــا و يـــــــهـــــــز اعـــ

المخطط والعامل والمنـفـذيـن لـه 

ل ما ذاك الج ل أشم وموقف راسخ  قنوا انه رقم صعب وج ّ  َمن ت
ّ
  ..  اال

 

م حماە      . ان  األمة صدام حس رحمه  ثم خلفه عزة ابرا

 

ــف لــلــقــا  ــكــذا تــعــ ــحــث ســواە عــن  ــمــا يــ ــف  ــحــث عــن تــعــ ــم األمــ أســم ال يــ ــ عــزة ابــرا

ـم أسـمـا وعـمـال وفـعـل.  ـ ـعـرف عـزة ابـرا ـلـه  ار . فالعالـم  ار ولأل ار وللصغار، لألخ ، لل وللدا

ــعــرفــه الشــعــب وتــعــرفــه  ــم  ــ ــا. عــزة ابــرا ــعــد ــا و ــة االجــرام الســ ــل الــغــزو واالحــتــالل وعــمــلــ قــ

عرفه المرتعـبـون مـن  طولة و م  ساحات المجد وال قود ث  عرفه المقاومون ح الحكومات. 

ـثـون  ـطـحـون والـال ر  فندق النجوم الخمس والسبـع والـمـنـ احثون عن  عرفه ال المقاومة و

انة   . وراء مقعد  قطار الذل والخ

 

ـة وأخـرى  الشـوارع و الـمـزارع  ات  االقـمـار الصـنـاعـ ـامـ ة و ّ س و طائـرات مسـ طائرات أوا

ـحـث عـن  ـر تـ ـة عسـا ـن وألـ س ومـخـ ارات وجواس م. مخابرات واستخ حث عن عزة ابرا ت

ــم مــنــذ عــام  ــ ــة  ٢٠٠٣عــزة ابــرا ــــح ع ــشــون عــن فــرصــة ر ــذا . والــمــقــامــرون الــمــفــ وا يــومــنــا 

ـنـقـص  ـم و ـا أو مـيـتـا يـزداد عـدد ە حـ ـأ ـه أو  ـد عـلـ ـافـئـة لـمـن  ـا مـ مالي دوالر وضعتها أمـ

ـا و الـمـوصـل  ـتـهـا وقـرا ـالـنـهـار لـلـعـثـور عـ أثـر لـه  صـالح الـديـن وأقضـ ـل  م يواصلـون الـلـ و

الء  ل ح  ك ــها و واسط وذي قار ..  ل شمالها وجن ا نها و  سات ا و ونواحيها و د

غداد وكرخها ة  ك عن أعظم   . نا

 

حلق  فضاءات العراق ّ انه حر كصقر   . اعتقلوە مرات وتب

ـث الـحـمــض الـنـووي مــرة وشـمـاتـة الشــامـتـ بــ فصـائـل الـخــائـنـ أنــفـسـهــم  قـتـلـوە كــذا مـرة ومـا لــ

 . تكذب صحة خ القتل مرات

ـالـتـوك  ـ وغـرف الـ ـس بـووك وتـ ـت الـحـمـر ومـأل الـفـ ـا دايـنـاصـورات السـوفـ ـقـا ـا أحـد  أقام الـدنـ

ـه مـزورة  ـثـهـا مـزّور وخـطـ أن عزة العز قد مات وان صوته  الـرسـائـل الـ يـ وجوجل واليوتيوب 

ــعــد ان خــذلــتــه  ــز عــزة  ــا أمــر الــعــ ــطــل عــ الــقــّراء اال نــادرا تــار حــ تــعــب الــرجــل وغــاب ومــاعــاد 

د ة وصوته األقرب ا المنكر الموصوف  قرآن  المج   . شطارته االعالم

ـدتـ مـا قـد وطـأت  ـه الـمـجـا مـن . ثـم تـبـ ان قـدمـ م  ال اقرة مرة ان عزة العز مق شف الع ا

من  . أرض ال

ة وفشلـت وتـبـ ان  ا ة ثم خزقت الح ه المقام  السعود ستقر  حث كرة وكرات ل د ال ثم أع

ــدتــ  عــرعــر  ــه الــمــجــا ــعــد نــقــطــة طــالــتــهــا قــدمــ ــمــا ان أ ــل ر ــة،  ــز مــا قــد وصــل الــمــمــلــ الــعــ

ة الئ  . ال

ستحقه ا ثم  عمان .. وانتهت االدعاءات ا فراغ وجوف أظلم  ش  سور ع ل انه   . ق

ـأسـت  عـد ان  ل  ال جامح وتجد ضالتها  أر ح  خ ام ل ذە اال اقرة  ة الع ق وتفتقت ع

سسكو حث  برل و لندن و ووارشو وسان فرا   .  من ال

 . رجل صار شوكة  حلقوم الرداءة والنذالة والخسة

اء ع حد سواء سكن الوطن  بيوت الط وقصور االث  . رجل 

ش الحمزة ش محمد وج ا الجهاد وج ا ة وصدور  ند قطن  عيون النقش  . رجل 

ــــح االمام ع والظهر  مرقد االمام الحس عليـهـم السـالم والـمـغـرب  ص الفجر   رجل 

ـن  ـال حـمـ ه، وال تمر ساعات ح تجدە  العلم أو الصدور او جـ فة رضوان  عل  أ حن

نوى ات ن   .  أو غا

ه حمل العراق  كفه واألمة  مقلت  ..  رجل 

 

وال أحــد غــ  ورفــاقــه …  انــه الــرجــل الــذي غــلــب مــع رفــاقــه قــوانــ االجــتــثــاث ودســتــور الــحــظــر 

ـراسـل ..  ـقـرأ و ـكـتـب و خـطـب و ف  قود وك ف  قود وك ش وَمن  ع ف  ش وك ع عرفون أين 

ـ لـلـوطـن ولـألمـة ولـلـحـزب ولـلـشـعـب .. وال راد  ـتـ ـة االبـرار أراد لـه  أن يـ انه رجل مـن الصـحـا

حانه.   الرادة  س
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ــــا وكــــردا وترمانــــا مــــسلم ســــنة  االضــــطهاد ع لــــه  لــــة اســــتهدفوا الــــشعب العــــرا  ان االحتــــالل االمــــ وااليــــرا والحكومــــة العم

ـة شـارفت  ا عال ـس لغـت  طالـة الـ  ساوا  المعانـاة و معـدالت الفقـر وال االضطهاد مثلما  ساوى الجميع  حي و عة ومس وش

ابنـــاء 70الـــــ  ـــات وحملـــة الماجـــست والـــدكتوراە عـــاطلون عـــن العمـــل الن التـــعي محـــصور  ل ـــة ال ق ــــج الهندســـة والطـــب و % فخـــ

لـة  لة اليران ورؤسـاء التجمعـات واالحـزاب العم ات العم ش ل الء الوزارات والمدراء العامون وجالوزة الم واقارب الوزراء والنواب وو

ـــل ان  ـــف ومـــن حـــق وواجـــب العمـــل  ـــل  مـــن حـــق التوظ ـــة وابنـــاء الـــشعب محرومـــون مـــن  ة المخابرات اســـ ـــة الس لة للعمل المـــش

ــض مــع عــوائلهم وزد عــ ذلــك فــان ابنــاء شــعبنا  غ ث منهــم محــروم مــن رزقــه حــال مئــات االالف ممــن شــملهم قــرار االجتثــاث ال الــ

ا ات القمع والمطاردة واالعتقال واالغت ما ان عمل ن  ث ة لل س ال م  اع فرص التعل اء والوقود وض ه ما ل عانون ضألة خدمات الماء وال عث والمقاومة ..  دي ال شمل ابناء شعبنا من مجا

مـ رد والعـرب وال ساوى ال كذا ي عض المحافظات وخصوصا محافظات الفرات االوسط والجنوب و ت  الرصاص   رات  ث من التظا ـال ان ان ال ة وار ـ االضـطهاد  الموصـل وال

ــسع  ــة المقيتــة و ر والفــت للنظــر فــضال عــن تــاجيج الفتنــة الطائف ــت ودق طبــول االوكركــوك وســائر المحافظــات االخــرى الــ يــوزع فيهــا االضــطهاد وعــ نحــو ظــا قتتــال القــو والطــائ المق

 الحرب الصدئة ب ابناء الشعب الواحد .. 

 

ــش لــة والمل ــان وااليــراني والحكومــة العم ــة ورص صــفوفهم لمجابهــة المحتــل االم ــدعوا ابنــاء شــعبنا ا ترصــ وحــدتهم الوطن ــذا ما حــق ات و ــشعة  ــة اليــران الــ تمــارس الجــرائم ال الموال

ـو غـ ا ل الطوائف ذلك النهم ينكـرون الوجـود القـو والطـائ الموضـو الـذي  دين ومن  ح و ا وكردا وترمانا ومس ذلـك  لطاابناء شعبنا ع ـة والتعـصب القـو والـشوفي و ـة والعرق ئف

عــث والمقاومــة ل ــدي ال ــة واالتحــام مــع مجا فاح ب ارادتهــا ال ــد صــفوفها وتــصل ة مــدعوة ا توح ــة واالســالم ــة والقوم ــد علــة مجالــه فــان القــوى الوطن بهــة االضــطهاد القــو والطــائ والتا

ش لة والمل زا حرا ومصانا ول يتحرر من سطوة المحتل االوغاد ومن ظلم وتعسف الحكومة العم ـق التحـرر  اتوحدة الشعب العرا ل ي العراق ع نطلـق قـدما عـ ط ة اليران و الموال

ــسا والتقــدم ا ــة والنهــوض الــوط والقــو واال ــز الوحــدة الوطن ادة وتع امــل واالســتقالل التــام والنــاجز وتحقيــق الــس ح الجالــشامل العميــق ال مة الفاعلــة والجــادة  اعــالء  تمــا والمــسا

ة الشامخ .  سان  الحضارة اال
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الحشد الشع  لة اليران والمسماة  ات العم ش تواصل المل

ـــــافح الـــــصابر تحـــــت  حـــــق ابنـــــاء شـــــعبنا الم جرائمهـــــا النكـــــراء 

ـــار وصــــالح  ـــا  االن ـــان جل ــــذا ما ـــر الزائفـــة و دعـــاوي التح

ـــــــة مـــــــدن العـــــــراق  ق جـــــــة و الـــــــدين والموصـــــــل وتلعفـــــــر والح

لـة  ات العم ـش ـذە المل ـدو مـن الواضـح ان ازالم  الصابرة و

ـــــــق الـــــــشعب  ـــــــة تم غ م االيـــــــراني  اد ينفـــــــذون اوامـــــــر اســـــــ

ــــة بــــ ابنائــــه والــــ  ــــة والعرق العــــرا وتــــاجيج الفتنــــة الطائف

ــت العــراق  م وتفت ــات تقــس تجلــت عــ نحــو فاضــح  عمل

ـــــداف االحتـــــالل االمـــــ وااليـــــرا المتقاســـــم  خدمـــــة ال

 للعراق . 

 

الحـــــــشد الـــــــشع  ـــــــس  ات ما ـــــــش ل ـــــــام قامـــــــت م فـــــــ اال

ات مــــــن ابنــــــاء شــــــعبنا  قتــــــل وخطــــــف العــــــ لــــــة اليــــــران  العم

ة  ــد مــن ابنــاء الــضلوع قتــل العد مــا قامــت  الــصابر  تلعفــر 

واالسحا  محافظة صالح الدين وكذلك قتل ابنـاء شـعبنا 

ـــب  ة والفحامـــة وابوغ ـــة والراشـــد غـــداد  الطارم  حـــزام 

ـــــد مـــــن  االســـــتحواذ عـــــ العد مـــــا قـــــاموا  والمـــــدائن والـــــدورة 

ــضا  حــزام  ــم  الــدورة وســامراء وا مــزارع المــواطن ودور

غــــــــــداد  ب   مــــــــــا قــــــــــاموا بنهــــــــــب محــــــــــالت الــــــــــذ غــــــــــداد .. 

االعتـداء  والمحافظات فضال عـن ممارسـات الفـساد الـشائنة 

ــــل  ات  ــــشف عــــ حرمــــات المــــدارس والمستوصــــفات والمس

تـــــــك االعـــــــراض واالعتـــــــداء عـــــــ  وصـــــــف بهـــــــم الـــــــصلف ا 

اراتهم  الـــشوارع ونهـــب المحـــالت  المـــواطن ومـــصادرة ســـ

والمخــازن والتجــاوز عــ امــالك المــواطن واالعتــداء عليهــم 

ث مــن الممارســات الــشائنة  انــة وغــ ذلــك الــ ب واال الــ

مما فاقم السخط الشع ا الحد الذي دفـع مـن المـواطن 

ة الـــشعب  ار الـــذين ســـتطالهم غـــض ا التـــصدي لهـــؤالء اال

 العارمة ال الت منهم احدا . 
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ـــار االمـــ  ـــنـــاك اد شـــك  ان االنـــهـــ ـــس  لـــ

ة   ـــع الـــذي تـــجـــ  االســـابـــيـــع االخـــ ــــ الـــمـــ

ـــــ  ـــــ ات ذي قـــــار وصـــــالح الـــــديـــــن و تـــــفـــــجـــــ

ــــــ  ــــــد االحــــــتــــــاللــــــ االمــــــ ــــــو ولــــــ وكــــــركــــــوك 

ـــــــد  ـــــــمـــــــا انـــــــه ولـــــــ ـــــاقـــــــب  وااليـــــــرا عـــــــ الـــــــتـــــــعــ

ـــلـــة  الـــمـــمـــارســـات الشـــائـــنـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــ

ــالء الــوزارات  ومــجــمــوعــة الــوزراء والــنــواب وو

والمدراء العام الفاسدين الذين نهبـوا امـوال 

ابــنــاء الشــعــب الــعــرا وعــاثــوا  االرض فســادا 

ـــة  ـــم االخـــالقـــ ــعـــد ان حـــطـــمـــوا مـــنـــظــومـــة الـــقـــ

ـ وااليـرا  ـلـة سـنـوات االحـتـاللـ االمـ ـار االمـ الـذي امـتـد طـ افة .. انه االنه ة  ة والثقاف وال

ـــان  ـــ ـــولـــيـــتـــه الـــمـــحـــتـــلـــون االمـــ ـــاة الـــمـــاليـــ مـــن ابـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا الصـــابـــر يـــتـــحـــمـــل م ـــحـــ والـــذي اودى 

ـمـن  مـخـطـطـات  ـاتـه الـ تـ ـ ـــــع مسـ ـار االمـ الـمـ ـذا االنـهـ ـلـة .. ان  وااليرانيـون والـحـكـومـة الـعـمـ

رة ومــمــارســتــه  ــحــق ابــنــائــه الــ ــة  ــادة الــجــمــاعــ ــة لــلــشــعــب الــعــرا والــ مــارســت اال الــمــحــتــلــ الــمــعــاد

ـة الـمـحـتـلـة ولـقـد  ـكـ ـات االمـ ـا لة من الذين جاءوا خلف الد الفساد الشائنة لجالوزة الحكومة العم

ــالشــلــل مــمــا ادى ا تــواصــل  ــاة واصــابــتــهــا  ة الــحــ ــل مســ ــــــع  تــعــطــ ــار االمــ الــمــ ــذا االنــهــ ــب  ســ

ـثـ  ـجـرة الـ ـب   سـ ـطـالـة و ـة مـمـا فـاقـم مـن مـعـدالت الـفـقـر والـ ة والتحت م الب االقتصاد تحط

ــة  ــة والــثــقــافــ ــة واالجــتــمــاعــ ــاة االقــتــصــاد مــن الــعــراقــيــ ا خــارج الــعــراق مــمــا انــعــكــس  تــردي الــحــ

ــالــغــة االثــر تــجــجــلــت  تــد االنــتــاج  ــة  ــاســات ســلــبــ لــلــمــواطــنــ الــعــراقــيــ وانــعــكــس عــ ادائــهــم انــعــ

ـة و تـد الـقـدرات  ـشـار االمـ ـاتـه  انـ ـانـت تـجـلـ ـمـا  ـم  الزرا والصنا وانخفاض مستوى التعلـ

ـافـة .. اضـافـة  ـاديـن الـعـمـل  سـا وضـعـف كـفـائـة االداء  مـ ة وضعف التـفـاعـل اال ة والنفس المعن

ـور  ـة شـامـلـة لـعـوامـل الـتـد قت مـجـابـهـة شـعـبـ ذا ما  ا و صعب ح ة اخرى  ات سلب ا تداع

ـا السـقـاط  ـر ـة وتـثـ ـفـاحـ ـنـفـار الـطـاقـات الـ ة الجهاد الوطـ واسـ د مس ق ا تصع االم مما 

ــق الــبــنــاء الــوطــ الــثــوري   ــلــة واالنــطــالق عــ طــ ــا الــعــمــ ــة ورمــوز ــة الــمــخــابــراتــ ــاســ ــة الســ الــعــمــلــ

د .  ة وح الظفر الحاسم والن اال ة والثقاف اس ة والس ة واالجتماع اة االقتصاد ادين الح  م
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ة  اســــــــ ــــــــة الس لقــــــــد قامــــــــت العمل

االســـــــــــــــــاس عـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــة  المخابرات

ـــــــة  ـــــــة والطائف المحاصـــــــصة العرق

ــــــــــــــذا لمخطـــــــــــــــــط المحتـــــــــــــــــل  ـــ تنف

ـــــــــان وحلفـــــــــائهم الـــــــــصهاينة  االم

ــــس فقــــط  والفــــرس ممــــا ادى ا ل

ــض  غ ــسع االقتتــال الطــائ والعــر ال ــة المقيتــة وانمــا   ــسع الفتنــة الطائف

ــة عــ قــدم وســاق وخاصــة خــالل عــا  ومــا  2007و  2006فغــدا القتــل عــ اله

ــة المقيتــه ودق  ــة والعرق ــد عــ تــاجيج الفتنــة الطائف جــري التا مــا واليــوم  تال

ـال تحالفـات  ـت العـراق ع م وتفت ـة خدمـة لمخططـات تقـس طبول الحرب العرق

ة ...  ة وعرق اس ة س  طائف

 

ــذە الممارســات الــشائنة  افــة الوقــوف بوجــه  ــة  ــذا مــا يــر عــ القــوى الوطن و

ب االرادة  ـة وتـصل ـز الوحـدة الوطن وع الوط الـرا ا تع واالنخراط  الم

ــــة المجابهــــة لالحتــــالل االمــــ ولممارســــات الفــــساد الــــشائنة  ــــة الجهاد فاح ال

ــق اســقاط  ــد والــس قــدما عــ ط ونهــب امــوال ابنــاء شــعبنا العــرا اال المجا

مقرا الــشع الحــر  ــم التعــددي الــد ــة واقامــة الح اســة المخابرات ــة الس العمل

ة البنــــاء الثــــوري والنهــــوض الــــوط والقــــو الــــشامل  ئناف مــــس المــــستقل الســــ

ة العطــــــاء الحــــــضاري مــــــن اجــــــل التقــــــدم  لخدمــــــة شــــــعبنا وامتنــــــا ومواصــــــلة مــــــس

اسـة  ـة والس ة واالجتماع ـاة االقتـصاد ادين الح االجتما لتحقيق التطور  م

ح  عـ  ة بنائنا الحضاري الثوري الـوط الـذي  افة ولخدمة مس ة  والعسك

ة جمعاء .  سان سة ولخدمة العراق واالمة واال سا  الحضارة اال
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ـــالـــدوار  ـــنـــا  مـــن الـــمـــفـــردات الـــ أصـــابـــ

ة ســــمــــاعــــنــــا لــــهــــا و صــــادرة مــــن  ــــ لــــ

ــــذە األّمــــة وشــــيــــوخــــهــــا  أفــــواە ( قــــادة ) 

ــــعــــيــــهــــا ، تــــلــــك الــــ  ــــهــــا ومــــذ وصــــحــــفــــّي

ـه مـن  ـبـون إلـ ـذ ـمـا  ـشـهـدون بـهـا  س

ـــر مـــعـــ  ـــز آخـــذيـــن ظـــا ـــات مـــن كـــتـــاب  الـــعـــ ـــ ـــم  ـــ الـــمـــفـــا

ـم مسـلـمـون   ـعـونـه ، و ـ سجم والهوى الذي ي ما ي المفردة و

ــز ،  ّ  كــتــاب  الــعــ ــلــهــا الــبــ ــا وتــفــصــ ، مــفــردات لــهــا مــعــنــا

ـ   انها للناس لينـفـرد الـمـجـتـهـد األمـ سكت ( العلماء ) عن ب

 مـــن أن نـــتـــحـــرى حـــدود   
ً
ـــدال ـــان مـــعـــانـــيـــهـــا ، و ـــ حـــهـــا و

ـا ( األعـور الـدجـال ) تضـع  ـ ـلـيـنـا وقـومـنـا ، صـارت أمـ أنفسنـا وأ

ــل   مــن أن يــبــ لــنــا أ
ً
ــدال الــحــدود لــخــ أمــة أخــرجــت لــلــنــاس ، و

ــا تــفــرض عــ  ــ ــنــا ، صــارت أمــ الــذكــر مــا ال نــعــلــمــه مــن أمــور ديــ

 عـــن تـــفـــاســـ ابـــن كـــثـــ 
ً
ـــدال ـــمـــهـــا لـــتـــحـــل  ـــ وحـــهـــا ومـــفـــا أمـــتـــنـــا 

ــيــنــوا لــهــذە  ــم لــيــ ــم مــمــن انــحــت ظــهــور والــقــرطــ والــرازي وغــ

ـــنـــا  ونـــعـــم  ـــا ، وحســـ  
ّ
األّمـــة ديـــنـــهـــا ، وال حـــول وال قـــوة إال

ـه  ـا فـيـنـا و تـحـادد  ا أن تضع تـفـسـ ل  من مكن أم الوك

ـه وعـ آلـه   ودينه ورسوله وأّمـة رسـولـه صـ  تـعـا عـلـ

ـعـض مـن ( الـعـلـمـاء )  وسلم ، ومن تلك المفردات ال سكـت الـ

ـــــاب ،  ـــــمـــــهـــــا  ، اإلر ـــــ ـــــعـــــض اآلخـــــر مـــــفـــــا عـــــنـــــهـــــا ، وحـــــرف الـــــ

ــشــدديــن ، واإلســالمــيــ ، وحــوار  واالعــتــدال ، والــتــطــرف ، والــمــ

ع  ــذا الــمــوضــ ــة ، وألن  الــحــضــارات ، واإلصــالحــات ، والــوســطــ

ـة الـ  ـانـ ـطـة والـفـتـوحـات الـ ـنـ ـم الـمـسـ ـ ثـ مـن الـمـفـا ه ال ف

ــذە األّمــة فــإنــنــا ســنــحــاول أن  حــ بــهــا الــمــتــقــدمــون مــن عــلــمــاء 

ـل مـفـردة مـن تـلـك الـمـفـردات عـ  ـم لـ ـ عـض تـلـك الـمـفـا نب 

جعلـنـا بـهـا مـن الـنـاصـحـ لـمـن ألـ  ا سائل  تعا أن  حد

ــه يــوم الــديــن  ــد ، ومشــهــود عــلــ ــو شــهــ ــذە األّمــة و الســمــع مــن 

ــٍم {   ــلــٍب َســِلــ
َ
ــق ِ  

َ  ا
َ
 َمــْن أ

َّ
 () ِإال

َ
ــون

ُ
 َبــن

َ
ــُع َمــاٌل َوال

َ
ــف

ْ
 َيــن

َ
} ،   َيــْوَم ال

ـة ) الـ انـطـلـت عـ  ـتـنـاول مـفـردة ( الـوسـطـ ـذا سـ و مقالـنـا 

ـلـهـا و( عـالـمـهـا ) مـحـاوالت ( الشـيـخ )  ث مـن الـمـسـلـمـ جـا ال

ـة  ـري والـرو لـوسـطـ األم الدجال من حرف المعـ الـجـو

ـف كـتـب  ـم  تـحـ ـو عـهـد ما  معاونة أذنابهم ،  ذە األّمة و

ـــــذا أي مـــــن أصـــــحـــــاب  ـــــجـــــرأ  يـــــومـــــنـــــا   تـــــعـــــا والـــــذي لـــــم 

ـه أحـفـاد  ـمـا قـام  ــــح علنـا  ف من الت اءات ال العمامات والع

ـائـه  ـ ـتـب  تـعـا وقـتـلـهـم ألنـ ـف لـ القردة والخنازر مـن تـحـ

ـالم  تـعـا  ـف مـعـا  حاولون اليـوم تـحـ م  غ الحق ، و

ـه وعـ آلـه وسـلـم  ب محّمد ص  تعا علـ وقتل أّمة الحب

مساعدة خونتها .  ا  ضعوا من قدر  ، ول

 

ـز {  ـه الـعـ ـا  قول  تـعـا  كـتـا
ً

 َوَسـط
ً
ـة ـْم أمَّ ـا

َ
 َجـَعـلـن

َ
ِلـك
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ُ
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ُ
ون

َ
} ، قال ِلت

ـــة ) و ( األجـــود ) ،  ـــو ( الـــخـــ ـــة  ــون أن مـــعـــ الـــوســـطـــ ـ الـــمـــفـــ

دنا محـّمـد صـ   ة س ن حديثا لح ورد عدد من المف و

ـــة ،  ـــه وعـــ آلـــه وســـلـــم مـــعـــ ( الـــعـــدل )  الـــوســـطـــ تـــعـــا عـــلـــ

ــة ، فــإنــك إذا أردت أن  ــ إ الــخــ ــفــ ــد فــإن الــعــدل  ــ ــالــتــأ و

ما علم  تضمن العدل  القضاء فلن تختار إال المت ، القا 

ــكــون  ــل الــجــنــة ، وأن قضــاء  تــعــا فــيــهــم  ە أنــه مــن أ ، وخــ

ــة   ــعــ أن الــوســطــ ــذا  شــهــادتــنــا عــلــيــهــم ، و ــعــد أن نــد 

ـ ّ سـ اب ذلك ال أس ا األمم إن نحن أخذنا  دنا ع  د و س

ــالــمــعــروف والــنــ عــن الــمــنــكــر   األمــر 
ْ

ــرَجــت
ْ
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َّ
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ـا مـنـكـر واجـب الـنـ عـن  ـ ختلف مسلم عاقل معنـا أن أمـ فال 

ه .  ا معروف واجب األمر   التعامل معها ، وأن جهاد

 

ـدا بـ  ـو أن تـكـون مـحـا ـة  ـكـ ـة األمـ مـفـهـوم األعـور ة  الوسط

ـ االنـتـقـا  ـ ـ الـفـهـم الـ ـمـقـتـ مـان ، أي أن نـعـمـل  فر واإل ال

ـمـا يـوافـق عـجـل  ـفـة  ـ ـة ال ـة الـنـبـ
ّ
ز والسن لمعا القرءان الع

ـة  ـثـة  األّمـتـ اإلسـالمـ مرر مخـطـطـاتـه الـخـبـ و  ذا الزمان و
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ـقـة األمــر ، أن مـفـهــوم  ـن  حــقـ ــذە األّمـة ، لـ ـلــه الـعـامـة   ـقـ

ـو ، أن يـرتـ مـن  ـ و غـايـتـه ،  ـة عـنـد الـدجـال األمـ الوسط

ـعـ خـاضـعـ لـه ، وقـد  ذا العـالـم  ( وسـط ) حضـنـه ، را  

ــة  ــت لـهــم الـوســطـ خــاء ، وطـا فـعــل الـديــوثـون ذلــك بـرضــاء واسـ

ــام زمــان  ــب أ ــم  كــتــاتــ ــان الــتــعــلــ ــمــا  ــ  ، و ــالــمــفــهــوم األمــ

ــذە  ــت  ــمــهــا عــ مــن ابــتــلــ ــا تــعــالــ ــ ــالــعــصــا ، الــيــوم تــفــرض أمــ

 ، 
ً
ـ ، وفـعـال ـدأ الـعـصـا لـمـن ع ضـا ، عـ مـ العـصـا أ األّمة بهم 

ـــذە األّمـــة تـــلـــك  ـــعـــض مـــن ( عـــلـــمـــاء ) و ( أئـــمـــة )  فـــقـــد تـــبـــ الـــ

ــم  ــخــس ، درا ــاعــوا ديــنــهــم بــثــمــن  ــة ، وقــد  ــكــ ــم األمــ ــ الــمــفــا

ـــثـــا  شـــ ـــم الـــدجـــال وطــمـــعـــا و ـــد ـــة وخـــوفـــا مــن ســـ ـــ مــعـــدودة ، ر

 
ُ
 َوْجــه

َ
ــ ْ ــ َ ــاٍن () َو

َ
ــلــْيــَهــا ف

َ
ــلُّ َمــْن ع ــة {  ــا الــفــانــ ــذە الــدنــ ــمــفــاتــن 

ــمــا  ــقــة ، فــمــا وجــدنــا فــ  وحــقــ
ً
ــَراِم } ، وفــعــال ِ

ْ
ِل َواإل

َ
و الــَجــال

ُ
 ذ

َ
ــك َرِّ

ع ،  ع والـركـ ع والـخـضـ ـة إال الـخـنـ ه  فهمهم للوسـطـ بوا إل ذ

ــذە األّمــة الــ كــرمــهــا   ــم الــ ال تــتــوافــق وقــدر  ــ تــلــك الــمــفــا

ــة )  وجــعــلــهــا أّمــة مــرحــومــة ، أال خســئــوا ، فــإن مــفــهــوم ( الــوســطــ

افر أم أ   ، شاء ال
ً
 أم آجال

ً
عندنا ،  أننا نملك العالم ، عاجال

ـــر ، مـــا دام فـــيـــهـــا  ، ورغـــم أنـــف الـــديـــوثـــ أذنـــاب الـــقـــردة والـــخـــنـــاز

ـمـا  ـم ،  ـ ـوا  فـنـ ـخـشـون   لـومـة الئـم ، ن رجال ال 

ـد  د ، صدام حس المج ه القائد الشه ان عل و الحال الذي 

مان ، نـحـن مـع  ادي ب اإللحاد واإل ، وقد قال [ نحن لسنا ح

ـــؤالء الـــرجـــال  ـــرة مـــن  ـــذە األّمـــة الـــطـــا ـــمـــان ] ، فـــلـــن تـــخـــل  اإل

ــا وكــرامــتــهــا وكــرامــة أبــنــائــهـــا  ــا وعــّز ـ ـ ــة ن ــحــمــلــون ألــ الــذيــن 

ــل   ــ ــث الشــهــادة  ســ ــ ، حــ ــافــر األمــ الــتــواقــ لــقــتــال الــ

َ رَجــاٌل  ِمــِنــ
ْ
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ـُهـْم َمـْن 
ْ
 َوِمـن

ُ
ـه َ ـْحـ

َ
ـ ن

َ َ
ـُهـْم َمـْن ق

ْ
ـِمـن

َ
ـِه ف ْ ل

َ
َ ع وا ا

ُ
د

َ
ا
َ
وا َما ع

ُ
ق

َ
َصد

م الـمـؤزر  ست الرجال بن  } ، أال فل
ً

ال ِد ْ لوا تَ
َّ

د َ ِظُر َوَما 
َ
ت
ْ
َي

ــم خــ األمــم وســادتــهــم ،  نــ ــم عــرب ، و ــم فــإنــ ، وارفــعــوا رؤوســ

خسأ الخاسئون .   و أ ول
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منــــــذ غــــــزو العــــــراق عــــــام 

ماال  2003 واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــة  ّ ول
ّ

للحملـــــــــــــــــــــــــــة الد

الظالمـــــــــة عـــــــــ النظـــــــــام 

ّ  العـــــــــــــــــــــراق  الـــــــــــــــــــــوط

عــــــــث  ــــــــادة حــــــــزب ال ق

ة  ّ اســـ ـــة الّس ّ ـــان العمل ، حـــرص أر ّ ا ّ االشـــ العـــر

ادتــــه  عــــّرض للحــــزب وق
ّ
غــــداد المحتلــــة عــــ الت  

دونهــــــا  ة أو  مناســــــ ه  وكــــــوادرە ورجاالتــــــه ومناضــــــل

اع  لة النــــ خــــذين مــــن ذلــــك الفعــــل المــــش وســــ
ّ
مت

ـــــــــع  ر
ّ

ـــــة فـــــشلهم الذ ـــــأّي ثمـــــن، ولتغط ـــــة لهـــــم  ّ ع

أن العـــــاّم 
ّ

عـــــا مـــــع الـــــش
ّ
خفـــــاقهم المـــــدّوي  الت و

ــّل الــصعد وعــامل عــ إيهــام الــّرأي العــاّم   عــ 

 
ّ
مـــا يتـــأ

ّ
ـــاتهم تلـــك إن  خي

ّ
 مـــرد

ّ
ـــأن العـــراق وخارجـــه 

عثّيــــون وفعلهــــم ســــواء  له ال ــــش مــــن الخطــــر الــــذي 

 ّ ّ أو اإلعال ا ّ أو الّس دا  . الم
 

عــــث  هامــــات الموّجهــــة لل
ّ
ل االت لــــم ينقطــــع إذن ســــ

ـــؤالء الجـــاثم عـــ صـــدور أبنـــاء شـــعب  ـــل  مـــن ق

ــهه  ــش طنته و تهم عــن شــ العــراق ولــم تكــّف ألــس

ــّل فـــشل  ثـــر  ــه و
ّ
ــه أن ــل المـــسلم  ــات مـــن قب  ّ حــ

اء  المنطقة الخـ عرف  ات ما  ه عصا د تؤت جد

جـــــــد  ــــــْم بهـــــــا ال 
ٌ
حة ت غــــــداد المحتلـــــــة أو فـــــــض  

ة  ــــــــا هــــــــام م
ّ
ــــــــه أصــــــــابع االت ــــــــؤالء حرجــــــــا  توج

ا ودون سواە عث ح  . لل
 

طــــة  جــــه مــــن طــــرف المجــــاميع المرت  مــــا تــــّم ترو
ّ
إن

القهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــة وف ّ ــــــــــــــــــاالحتالل وأذرعتهــــــــــــــــــا المخابرات

ة مـــــــــــن خـــــــــــ  ة الماضـــــــــــ ـــــــــــة خـــــــــــالل الـــــــــــف ّ ون االل

 ّ عــــــث العــــــر مــــــضمونه تحــــــّول وفــــــد مــــــن حــــــزب ال

احثـــات  ّ لواشـــنطن إلجـــراء مفاوضـــات وم ا االشـــ

كّي حــول الوضــع  العــراق  مــع المــسؤول األمــ

ـــ حّجـــة عـــ مـــدى  له لهـــو أ ورســـم معـــالم مـــستق

ات   بتلــــك العــــصا
ّ

د ــــس ــــط الــــذي  ّ خ
ّ
اإلفــــالس والت

ــــالد مــــا بــــ  ــــست أرض 
ّ
لــــة والــــ د ــــة العم ّ ائف

ّ
الط

مـــدى الّرعـــب  ـــ ذلـــك  مـــا  عـــد الغـــزو،  ن  هـــ
ّ
الن

عث  قرارة أنفسهم لها ال ش  . والهواجس ال 

ـــــة   ة المتهال ّ اســـــ ـــــة الّس ّ ـــــان العمل ـــــث رّوج أر ح

ـد عـن كونـه  ه ال ي
ّ
طناب رغم أن ذا الخ ب غداد 

قــة فــشلها  ف األنظــار عــن حق ــدة لــ محاولــة جد

ـــــــــث ومكـــــــــشوف  المخـــــــــزي مـــــــــن جهـــــــــة وســـــــــ خب

ول الجرائم والفظاعات ال ارتكبهـا  ة عن  غط
ّ
للت

مـــا  ه خاّصـــة ف أعـــداء العـــراق والحاقـــدون عـــ شـــع

قها ومـا لحقهـا  ر الموصل وما س ة تح عمل  ّ س

ــة  ّ ــة ودول ّ م قل ــة و ّ ومــا خلفتــه مــن ردود فعــل محل

ــــة  ّ ــــة واإلعالم ّ قــــارر الحقوق
ّ
ــــد مــــن الت ــــت العد ذ

ــ  ــادة شــاملة اســتهدفت ال هــا حــرب إ
ّ
ــات أن إ إث

 الـــّسواء، إذ ال مـــع وال 
ّ

جر عـــ حـــد
ّ

والحجـــر والـــش

ـس ور  لب
ّ
لفيـق والت

ّ
ار عـ الت ـذا اإل طائل من 

حـــث عّمـــا مـــن شـــأنه   ال
ّ
ـــة جزافـــا إال اذ هامـــات ال

ّ
االت

ـة  ّ نـة للعمل
ّ
ة المتعف

ّ
عض األوكسج  الجث  

ّ
ضخ

ــم مــدى  ــل غ لهــا ق ة و الــ يــوقن أ ّ اســ الّس

عها وعجــــــــــــز داعميهــــــــــــا ورعاتهــــــــــــا خصوصــــــــــــا 
ّ

تــــــــــــصد

 ّ ــد منــع ســقوطها الحتــ ــان والفــرس عــن م األم

عهـــا والمغشوشـــة  ط لـــة  تها المت ّ اء شـــعب ـــ عـــد ا

 . أصال

س الوقائـع  ـار وتـدل كـة األخ ار ع ف ذا اإل  
ّ
إن

 
ّ
ە إال مكـن تفـس عث، ال  ّ خصوصا ع ال ج

ّ
والت

عــث مــن طــرف  ــة تجــاە ال ّ ون
ّ

الد عور 
ّ

ــة الــش مــن زاو

ته  ّ ـــــــث تقـــــــّض مـــــــضاجعهم تنـــــــا شـــــــعب ـــــــؤالء، ح

ع  ـ مـا  ر
ّ
ن وتـصاعد نجمـه ال  العـراق فحـسب و

ملــــه عــــ الــــرغم ممــــا  أ ّ و العــــالم  الــــوطن العــــر

ـــــــة  ّ ال وائر االم
ّ

ـــــــة والـــــــد ّ ة العالم ّ أنفقتـــــــه الـــــــّصهيون

ــــة  ّ ك حــــدة األم
ّ
ــــات المت ة بزعامــــة الوال االســــتعماّر

رته مـــــــن منابـــــــر 
ّ

مـــــــن أمـــــــوال طائلـــــــة ورغـــــــم مـــــــا ســـــــخ

عـث  ه ال ـش ات ل مختلف الخ ة طّعمتها  ّ إعالم

ــا تنــف العــراقّي 
ّ
الت طنته وتلطيــخ ســمعته و وشــ

 ّ وعه الّرســا ا الجتثاثــه ووأد مــ والعــرب منــه ســع

حّرريّ 
ّ
ورّي الت

ّ
 . الث
 

عـث مـع  كـ عـ خـ تفـاوض ال
ّ
 فما تفس ال

ّ
ال و

ظــــر عــــن صــــّحته مــــن عــــدمها؟ 
ّ
ف الن ــــ ــــان  األم

عـــــن 
ّ

ه وللط ــــش
ّ
فــــاوض مــــدخال لل

ّ
ــــان الت ــــل إذا  و

ــم عــ مــن أدمــن  كون الح أحــد أطرافــه، فمــاذا ســ

ع إلدارة  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة والّر ّ ك اع لألوامــــــــــــــــر األم االنــــــــــــــــص

ــّل  ــشأ  واشــنطن واإلذعــان المــه إلرادتهــا؟ أفلــم ت

ـــــــة القاتلـــــــة  أحـــــــضان غـــــــ  ّ ائف
ّ

تلـــــــك األحـــــــزاب الط

ه، وخصوصـــــــا  إيـــــــران ثـــــــّم  حـــــــضن العـــــــراق وشـــــــع

ـــان  كـــن لألم ـــل ألـــم  مـــا؟  ـــا وغ طان ـــا و أم

ــؤالء للعــراق عــ ظهــور  ور األســاس  دخــول 
ّ

الــد

ــــــة المــــــار    أحذ
ّ
ــــــة ومتخــــــف ّ ك ات األم ا ّ ّ

الــــــد

؟  الغزاة المحتل
 

ــــــــل األصــــــــدقاء  علمــــــــه األعــــــــداء ق ــــا  مــــ عــــــــث و  ال
ّ
إن

ــــــث نظــــــام ثــــــورّي  ّ وور والحلفــــــاء، حــــــزب مؤّســــــسا

ە عقول وسواعد العراق  ضّم  صفوفه خ  ّ قو

دة االختـــــــصاص، 
ّ

ات متعـــــــد ـــــــالخ زخـــــــر  واألّمـــــــة، و

ـــــة  ّ ـــــة الوطن حّرّر
ّ
ــــة الت ّ دتـــــه القوم عمــــل وفـــــق عق و

 ّ ات ة ووفـــــق منهاجـــــه االســـــ ّ ـــــسان ـــــة واإل ّ والقوم

ـــــ مقاومـــــة   قـــــود أ ـــــذا  ـــــّل  ـــــو فـــــوق  العـــــاّم، و

حـــوز عـــ  منتـــ االقتـــدار و لهـــا و ة  ّ ـــ ــــخ ال تـــار

اع مـــــــع قـــــــوى الغـــــــزو  ّ ات إدارة الـــــــ جميـــــــع مقتـــــــض

المركـــــــب للعـــــــراق ومخلفاتـــــــه وأدواتـــــــه ســـــــواء تلـــــــك 

ـة أو  ّ ة أو اإلعالم ّ اسـ ة أو الّس ّ ات العسك المقتض

ة ّ  . القانون
 

ات العمــــــل المقــــــاوم ومــــــن  ّ ــــــديه ــــــه مــــــن 
ّ
ــــــه فإن وعل

جنــح حــزب كحــزب  ّ أن  ا مــسلمات العمــل الــّس

ــــــو التقــــــاء للحــــــزب  مــــــا   ّ ا ّ االشــــــ عــــــث العــــــر ال

ـــارات  وللمقاومـــة  الوقـــت نفـــسه، إ انتهـــاج الخ

ه مّمــا تعــّرض  ــص العــراق وشــع ــة لتخل
ّ
اف المتاحــة 

ـــــــك عـــــــن  ـــــــب وتـــــــدم ممنهـــــــج نا لـــــــه مـــــــن تخ

ــــة  ّ ــــادة العرق لــــه وحمــــالت اإل ّي أل هــــج القــــ
ّ
الت

ـــة المعلومـــة  ّ ائف
ّ

ـــا مـــن الجـــرائم الط المفتوحـــة وغ

ّصــدە مــن أخطــار. فــال موانــع  للجميــع، ومنعــا لمــا ي

ــّل األبــواب والــّس  عــث لطــرق  وال حواجــز أمــام ال

ـــــة للهـــــدف األغـــــ واألعـــــ 
ّ
ــــّل المـــــسالك المؤد  

ـــــــــف 
ّ
قـــــــــاف ال ـــــــــو العمـــــــــل عـــــــــ إ واألســـــــــ أال و

مه  المتواصــــــــــــل  العــــــــــــراق والحــــــــــــؤول دون تقــــــــــــس

ــــة  ّ ــــة االحتالل ّ اإلضــــافة لقطــــع دابــــر العمل وفدرلتــــه 

ــــساعد شــــعب  ّع عنهــــا عــــ ذلــــك  برّمتهــــا ومــــا تفــــ

ــــالد مــــا بــــ الّرافــــدين عــــ التقــــاط انفاســــه وحقــــن 

صــالح مــا أفـــسدە  عـــم و
ّ
دمائــه ومعــاودة البنــاء والت

ادقـــه مـــن جرائـــم  ـــه أعوانـــه و الغـــزو اآلثـــم ومـــا ارتك

 أحــــد 
ّ
ــــه ال غلــــّو  القــــول إن

ّ
ــــل إن ب الولــــدان.  ــــش

فـاوض 
ّ
ـو الت ذە المرحلـة  عث   ات ال ّم واج أ

و مـا  ة و ات الّسام من أجل الوصول إ تلك الغا

ات المقاومة دا مع متطل ناقض أ  . ال ي
 

عـــث  مـــا أعلـــن عنـــه ال ـــذك 
ّ
هنـــا مـــن الت وال منـــاص 

حاتـــــــــــــه  رامجـــــــــــــه ومـــــــــــــشارعه ومق مـــــــــــــرارا  رؤاە و

ــــة والـــــ  ّ ة العراق ّ مال للقــــض
ّ

ة للحــــّل الــــش ّ اســــ الّس

خـف  لـة ولـم  سهاب منذ أشهر قل لها ب عاود تفص

ـّل  فـاوض مـع 
ّ
ّ للحـوار والت ـد ام والم

ّ
استعدادە الت

 ّ ثناء العــــــدّو الــــــّصهيو اســــــ ــــــة  جهــــــات العــــــالم قاط

ـّل  ـا إلغـاء  ـة عماد ّ ة العراق ّ ّ للقـض غ حّل نهـا ل ل

عــــداد دســــتور يؤّســــس لدولــــة  مــــا تولــــد عــــن الغــــزو و

م مفهـــــوم  ـــــة تقـــــوم أساســـــا عـــــ تـــــدع د
ّ

ـــــة تعد ّ مدن

تـــــــــــــــه  ّ ادة العـــــــــــــــراق وح ـــــــــــــضمن ســـــــــــــــ المواطنـــــــــــــــة وتــ

ــو األمــر الــذي  ة، و ــدا عــن أّي وصــا ع واســتقالله 

ــد  ــة نافــذة عد ّ م قل ــة و ّ ــشأنه جهــات دول أرســلت 

مثــل  حــّصن 
ّ
جعــل مــن الت ــة، مــا  ّ جاب اإلشــارات اإل

ــــــذا الــــــخ عــــــن تحــــــّول وفــــــد مفــــــاوض لواشــــــنطن 

عـــث،   ال
ّ

حـــسب ضـــد ا  ّ ـــة وفعـــال ســـلب ـــارە مثل واعت

ا  ّ اطــل واألجــوف ومــع وب االدعــاء ال ــا مــن 

ـــة  ّ ـــسف العمل ـــط الـــذي ي ّ خ
ّ
ـــا عـــن حجـــم الت ّ ق حق

غداد المحتلة ة   ّ اس   . الّس

ــــــج خــ المفاوضــات، يتوّجــب علينــا  و ــالعودة ل و

ة ّ ّم ن  منت األ  : توضيح أم
 
ــــــه انفــــــا حــــــول  ‐1 نــــــا إل ظر لمــــــا أ

ّ
ــــــالن عــــــث و  ال

ّ
إن

ـــــة  ّ م نظ
ّ
دتـــــه الت ة إضـــــافة لعق ّ عتـــــه المؤّســـــسات طب

خـــ أمـــر مثـــل  مكـــن أن  ـــة، ال  ّ غته الجما وصـــ

ـــذە الخطـــوات عـــ جمـــا العـــراق واألّمـــة وعـــ 

عـــــــة  ـــــــه طب مـــــــا تمل  
ّ
ّ إال ه وجهـــــــازە الحـــــــز مناضـــــــل

ة  ّ ّ ـــــــظ والـــــــ
ّ
حف

ّ
ه مـــــــن واجـــــــب الت المهـــــــاّم وتقتـــــــض

ه  العمـل  ا مـع أسـل ل ناقض  ة. فذلك ي ّ المرحل

ا مـن  عـث كثـ ادة ال ه ق دت عل
ّ

وخاّصة مع ما شد

اشــــفة والمــــصارحة مــــع  ورة انتهــــاج أســــلوب الم

ــة ( راجــع خطــاب األمــ العــاّم  ّ جمــا األّمــة الع

ـــــــــم  ّ عـــــــــّزة إبرا ا ّ االشـــــــــ عـــــــــث العـــــــــر لحـــــــــزب ال

س الحزب ) ع لتأس كرى الّس
ّ

ة الذ  . مناس

كتور  ‐2
ّ

عث الـد اسم ال  ّ اطق الّرس
ّ
لقد سبق للن

ـذا الـخ منـذ سـنة  ب مثـل  خض المرشدي تكذ

ــــه، ولقــــد عــــاود  ه إل ــــس ــــرە و ــــث تــــّم تزو ــــا ح تق

ــــذە  ــــف  ــــة ز ــــة المطل
ّ
ق

ّ
الد  ّ ــــ ب و ــــذ

ّ
ــــ الت

ا ات الواقف وراء ار وغا   . األخ
 

ـذا الـخ تزامـن  ــــج   معاودة ترو
ّ
قة، فإن و الحق

ــــــب  ــــــالت الــــــ ذ حل
ّ
مــــــع كثــــــ مــــــن القــــــراءات والت

عـــــث   ة ال ّ كـــــ عـــــ تنـــــا شـــــعب
ّ
أصـــــحابها إ ال

ة داخل العراق وخصوصا لـدى  ّ األوساط الجما

وا دولـــــة  عـــــا ه وكثـــــ منهـــــم مـــــن الـــــذين لـــــم  ا شـــــ

عث و مناطق  ادة ال ق ّ  العراق  ظام الوط
ّ
الن

تهـــــــــــا 
ّ

الجنـــــــــــوب والفـــــــــــرات األوســـــــــــط و الـــــــــــ عد

ما الفــــــرس  ّ ة ســــــ ّ اســــــ ــــــة الّس ّ تقــــــديرات رعــــــاة العمل

ــــذە الحقائــــق  ــــة لهــــا، و فتها عــــ كونهــــا موال
ّ
وصــــن

ـ  غـداد المحتلـة أ مـة   تتلّمسها المنظومة الحا

ــــــــر  قار
ّ
ــــــــاط كبــــــــ الت ح ــــــــا، فــــــــ تتــــــــابع ب مــــــــن غ

اب عـــــــراقّي  ـــــــة والمقـــــــاطع المـــــــصّورة لـــــــش ّ اإلعالم

ات   نظمــــون مــــس ام حــــس و
ّ

ــــاة صــــد ح يهتفــــون 

ــــم 
ّ
ن جــــف صــــادح م

ّ
كتلــــك الــــ خرجــــت  الن

عــــــث وتــــــصّب جــــــام  ــــج وشــــــعارات تمّجــــــد ال ــــــاز أ

ــــة وتلعــــن  ّ ائف
ّ

ا عــــ األحــــزاب الط ســــخطها وحقــــد

لـــــــد مـــــــن مـــــــصائب  ال ـــــــا القـــــــذرة  مـــــــا حـــــــّل  أدوار

ـق الــّصور والملــصقات  اإلضــافة لتم ــذا   ، ومـ

مـــــا مـــــن رمـــــوز  ـــــة للخـــــمي والخـــــامن وغ ّ عائ
ّ

الد

ــــــــب المــــــــشهد  طر عــــــــ تالب نظــــــــام المــــــــال المــــــــس

ّ فـــضال  ّ  العـــراق عـــ المـــستوى الّرســـ ا الـــّس

دت 
ّ

رات األخـــــرى الـــــ حـــــش عـــــن عـــــدد مـــــن المظـــــا

ة ّ  . لطرد المال وأعوانه  أ من محافظة عراق

ـــالدة  ـــ عالمـــات االســـتهجان وال ـــ مـــن أ ـــذا و

ــــــان  طر عـــــ أر لـــــس الفاضـــــح والّرعــــــب المـــــس
ّ
والت

غـــــــداد المحتلـــــــة  ـــــــة   ة المتهاو ّ اســـــــ ـــــــة الّس ّ العمل

ط بهــــــــــم مــــــــــن  هــــــــــم والمــــــــــرت ح  أفال والــــــــــّسا

ــــــة، العنــــــوان الــــــذي  ّ ون ات ال ّ ــــــش ل إعــــــالمّي وم

ـث جعلـوە " حـزب  فـاوض ح
ّ
ق أمـر الت س اخت ل

ـو مــا  ــا " و فـاوض أم وري 
ّ

عـث جنــاح عـّزة الــد ال

 الحــزب 
ّ
ــأن حــاء  ثــة لإل ــن عــ مــساعيهم الخب ي

ـــم  ـــّل منهـــا لزع بـــع  ـــالت ي
ّ
منقـــسم إ أجنحـــة وتكت

 ّ ـــه مـــن األمـــا عينـــه وف ـــث  ـــذا لهـــو الع ارتـــضوە، و

ــت عنــد  ا
ّ
ــال إذ مــن المعلــوم ومــن الث خطــر ب مــا ال 

ا عـــــ   تماســـــ
ّ

عـــــث أشـــــد  ال
ّ
ـــــم أن ـــــل غ ـــــؤالء ق

مة وأصــلب عـــودا  ّ وأقــوى شــك ــ نظ
ّ
المــستوى الت

دتـــــه  اتـــــه وعق ّ عمـــــل وفـــــق آل مـــــن أّي وقـــــت مـــــ 

ــــــــة  
ّ
اف عثّيــــــــون  لتــــــــّف ال ــــــــة، و ّ م نظ

ّ
ــــــــة والت ّ الفك

ّ والمهجــــــر تحــــــت إمــــــرة  العــــــراق و الــــــوطن العــــــر

ـــادة األمـــ العـــاّم عـــّزة  ق ـــة  ّ ـــادة القوم اف الق و

امة والحــــــزم  ّ ــــــو الــــــذي أظهــــــر مــــــن الــــــ م و إبــــــرا

ـــال  ّي إعـــدادا وتأ ـــ ـــادر ال ف  ال ّ ـــ
ّ
وحـــسن الت

ـــــة أو  ّ دان ة أو م ّ اســـــ عـــــد للمهـــــاّم س مـــــا  ـــــارا ف واخت

ــة  ّ م نظ
ّ
تـه الت مـا يتوافـق مـع خ ـا،  ـة أو غ ّ إعالم

ثــــــــــر  لــــــــــة والحافلــــــــــة م
ّ

ــــــــــة الط ّ ة والجهاد ّ ــــــــــضال
ّ
والن

ــــ مــــن نــــصف قــــرن منــــذ  طــــوالت والمــــستمّرة أل و

ـــــــــه  انخراطـــــــــه  الحـــــــــزب وتدّرجـــــــــه  مختلـــــــــف رت

 أو لّمــــح لمــــا  
ّ
ــــة، خــــ وخــــاب مــــن اد ّ م نظ

ّ
الت

ؤالء الخّراص من مرض  .. قلوب 
 

س  ـه حكومـة الجواسـ ّ عل هج الذي تـ
ّ
ذا الن  

ّ
إن

ـــــــعثّي  عــــــث وال غــــــداد المحتلــــــة مـــــــن ترّصــــــد ال  

هامــــــــات عليهــــــــم تعكــــــــس 
ّ
طــــــــالق االت ــههم و ــــــــش و

ــــقت ال ثالــــث لهمــــا، األو إدراك  ح تــــاّم حق بوضــــ

محــــــــــض  اســــــــــة  ــــــــــؤالء الوافــــــــــدين إ عــــــــــوالم الّس

ى  ـة الـ ّ ال جة اإلثم والخطيئة االم الّصدفة ون

ــار  قــة االنه ــاحتالل العــراق وغــزوە، لحق لــة 
ّ
المتمث

ــــــة القناعــــــة  ان
ّ
ــــــامال، والث وع الغــــــزو  ك لمــــــ الوشــــــ

اناتـــه أال  ـــّم ر  الغـــزو فـــشل  أحـــد أ
ّ
ـــأن الّراســـخة 

 ّ ـــــــــسا ّ واإل ّ والقـــــــــو وع الـــــــــوط ـــــــــو وأد المـــــــــ و

عــــــــــــث واجتثاثــــــــــــه و المهّمــــــــــــة األبــــــــــــرز  لحــــــــــــزب ال

ـــة  ّ ال ة واالم ّ طـــات الـــّصهيون
ّ

ـــا المخط لتحقيـــق 

 ّ طـــــــة الـــــــوطن العـــــــر معـــــــاودة رســـــــم خ ة  القاضـــــــ

ـــــث أرادت العكـــــس،  ا مـــــن ح ّ تـــــه، لتقـــــّر رســـــم وتفت

ة   ب ـــسب الـــ
ّ
عـــث وتـــصاعد ال ـــساع قواعـــد ال

ّ
ا

قـــّض مـــضاجع جميـــع  ـــابوس  ـــذا  ـــه و ـــال عل اإلق

  . العمالء والخونة
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ن األول عـــــام  1 ۞ ـــــشهاد الرفيـــــق الثـــــائر طالـــــب  1981ـــــ اس

ة ر الع ادات جبهة التح  محمد فت أحد ق
  

ن األول عـــام  1 ۞ أقـــدم جنـــود االحتـــالل الـــصهيو  2000ـــ

ة  ــل وحــش د محمــد الــدرة  عــ قتــل الطفــل الفلــسطي الــشه

مـــة مـــشاعر أبنـــاء  أمـــام عدســـات المـــصورن، وقـــد اســـتفزت الج

ة منـــــددة  ات غاضـــــ األمـــــة وأحـــــرار العـــــالم، وشـــــهد العـــــراق مـــــس

مـــا أدان الرفيــــق  د محمـــد الـــدرة،  مـــة قتـــل الـــصهاينة للـــشه ج

ــــــام العــــــرب عــــــ الجرائــــــم  د صــــــدام حــــــس صــــــمت الح الــــــشه

ــــــة المــــــستمر للنهــــــج  ك ة ودعــــــم الغــــــرب واالدارة األم الــــــصهيون

ان الصهيو  ا لل  االر

 
ن األول عــــام  2 ۞ ــــر القــــدس مــــن احتــــالل مــــن  1187ــــ تح

طـل العـر  ـد ال ي ) ع  أطلقوا ع أنفسهم مس ( الصلي

عد احتالل دام لمدة   عاما  88الخالد صالح الدين األيو 
  

ن األول عـــام  2 ۞ ـــاد ســـالم األمـــ  2002ـــ تعـــرض الرفيـــق ر

ا  ســــــجون  ــــــة لــــــأل وظــــــل أســــــ ــــــر الع العــــــام لجبهــــــة التح

ـه أسـلحة وأمـوال  5المحتـل الـصهيو لمـدة  سـنوات بتهمـة تلق

ة  ــــات المقاومــــة الفلــــسطي مت  كفــــاءة عمل مــــن العــــراق ســــا

 ضد قوات االحتالل
  

ن األول عـــــام  3 ۞ طـــــا عـــــ  1932ـــــ انتـــــ االنتـــــداب ال

فــــــــا   ا م ل  شــــــــ
ً
ــــــــا العــــــــراق اســــــــتقالال طان العــــــــراق ومنحــــــــت ب

محاولـــة المتـــصاص الغـــضب الـــشع اال أن الـــشعب العـــرا لـــم 

ــدة عــام  س المج فجــر ثــورة مــا  1941ــصمت وواصــل نــضاله ل

انت ذروة كفاحه التحرري آنذاك  ال 
  

ق الركـن  2015ن األول عام  3 ۞ انتقل ا رحمة  الف

ــــــــادة العامــــــــة للقــــــــوات  ــــــــد الــــــــستار أحمــــــــد المــــــــعي عــــــــضو الق ع

ــــــر النقــــــل  ــــــش لــــــإلدارة ووز ــــــان الج ــــــس أر المـــــسلحة ومعــــــاون رئ

قا   والمواصالت سا
  

ن األول عــام  4 ۞ انتقــل ا رحمــة  الرفيــق األب  1982ــ

د القائــــد صــــدام  كــــر ونعــــاە الرفيــــق الــــشه القائــــد أحمــــد حــــسن ال

ــــــــــد ونــــــــــضاله الــــــــــوط والقــــــــــو  مناقــــــــــب الفق ــــــــــا  حــــــــــس منو

س   14و 1941ومـــــــــشاركته  الـــــــــصفوف األو  ثـــــــــورات مـــــــــا

اط  8و 1958تمــــــــــوز  ودورە  1968تمــــــــــوز  30‐17و 1963شــــــــــ

ـــان  ـــش و الحـــزب و المنجـــزات الـــ تحققـــت ا الهـــام  الج

ــادة الحــزب والدولــة وأعلــن الحــداد   شــغله للموقــع األول  ق

مــا نعــاە الرفيــق القائــد  ــد الراحــل  ع عــ الفق العــراق لمــدة أســب

ـــــــد مـــــــن المـــــــسؤول   ل عفلـــــــق والعد ـــــــش المؤســـــــس أحمـــــــد م

 الدولة والحزب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ن األول عـــام  5 ۞ انعقـــد المؤتمـــر القـــو الـــسادس  1963ـــ

ا  دمـــشق وقـــد نـــاقش المؤتمـــر  عـــث العـــر االشـــ لحـــزب ال

ت للحـــزب   ـــام ســـلطت ثـــور ا  ضـــوء ق ـــد مـــن القـــضا العد

عد نجاح ثـور  اط و 8قطري العراق وسورة  آذار وتـع  8شـ

سان الوحدوي 17تطبيق ميثاق   ن
  

تـم افتتـاح الـدورة األو للمجلـس  1974ن األول عام  5 ۞

ــــام يتحقــــق للــــشعب  منجــــز  ــــم الــــذا  ــــ لمنطقــــة الح ال

ــــــان  عــــــد صــــــدور ب ــــــردي  العــــــراق  التــــــار  1970آذار  11ال

م الذا    1974آذار  11وقانون الح
  

ن األول عـــــــــــــام  6 ۞ ـــــــــــــة  1973ـــــــــــــ انـــــــــــــدلعت الحـــــــــــــرب الع

ة وقـد شـارك العـراق  ة عـ الجبـهت الـسورة والمـ الصهيون

مت القــوات  ــل ثقلــه دعمــا للمجهــود الحــر العــر وقــد ســا

ـــــــــ  انتـــــــــصار العـــــــــرب عـــــــــ  ل رئ ـــــــــش ـــــــــة  المـــــــــسلحة العراق

 الصهاينة
  

ن األول عــــــام  7 ۞ ــــــم  1959ــــــ ــــــال الزع جــــــرت محاولــــــة اغت

د والـــ شـــارك فيهـــا  م قاســـم  شـــارع الرشـــ ـــ ـــد ال الـــشعو ع

عثي  د صدام حس ومجموعة من المناضل ال الرفيق الشه

ــــادل اطــــالق  ــــري اثنــــاء ت ــــاب الغ ــــد الو نهــــم ع ــــشهد مــــن ب اس

ــــة لحــــزب  ــــادة القوم النــــار مــــع افــــراد الموكــــب، وقــــد أشــــادت الق

ــــــــــشجاعة المــــــــــشارك  محاولــــــــــة  ا  عــــــــــث العــــــــــر االشــــــــــ ال

اســـتجابتهم  اطهم الحـــز  ـــسالتهم وانـــض ـــة و طول ـــال ال االغت

سلــسل الحــز  م ال ــادة قطــر العــراق للحــزب مــح لقــرارات ق

ذا ما لـم  ا و ال الس االغت دت أن الحزب ال يؤمن  اال أنها أ

ـــة  ـــادة القوم ـــة وحملـــت الق ـــادة القط عـــض اعـــضاء الق دركـــه 

ـــــــال ألنـــــــه  ة محاولـــــــة االغت م قاســـــــم وحـــــــدە مـــــــسؤول ـــــــ ـــــــد ال ع

حـق  ـه  ا ـة وار ـة الع ة الحاقـدة عـ القوم استه الـشع س

حرض الشعب ع قتله  المناضل 
  

ن األول عـــام  7 ۞ ــــم  1973ـــ ـــادة الثـــورة تأم قـــرر مجلـــس ق

ة المحــــدودة  ــــ كــــة نفــــط ال كيت   كت االمــــ حــــصة الــــ

ة  لموقفها العدا من أمتنا الع
  

ن األول عـــــام  7 ۞ منـــــح  1991ـــــ صـــــدر مرســـــوم جمهـــــوري 

ــــــ الزئبــــــق وحاتــــــم  م ع ــــــري وســــــل ــــــاب الغ ــــــد الو د ع الـــــشه

ــــد  م ع ــــ ــــد ال ــــز النجــــم وع ــــد الع حمــــدان العــــزاوي وســــم ع

اســــ العــــ وأحمــــد طــــه العــــزوز وســــام  خ وطــــه  الــــستار الــــش

ع المــــــد وثالثــــــة انــــــواط  الرافــــــدين مــــــن الدرجــــــة األو مــــــن النــــــ

منـــــــح عـــــــ حـــــــسون عـــــــ  شـــــــجاعة، ومرســـــــوم جمهـــــــوري آخـــــــر 

ع المـــــد  ـــــروي وســـــام الرافـــــدين مـــــن الدرجـــــة األو مـــــن النـــــ ال

ــة وشــجاعتهم  طول ونــو شــجاعة، وذلــك تقــديرا لمــواقفهم ال

ـــــــذ  ة  تنف ـــــــا ـــــــة وم ة اثنـــــــاء مـــــــشاركتهم مـــــــشاركة فعل المتـــــــم

ـــــد  ة ع ـــــة الـــــ اســــتهدفت رأس األفـــــ الـــــشع طول ــــة ال العمل

م قاسم مساء يوم   1959ن األول  7ال
 
ن األول عــــــــام  8 ۞ غــــــــداد ودمــــــــشق عــــــــن  1963ــــــــ أعلنــــــــت 

ـــــش واحـــــد وقـــــوات  ج ا  ة بـــــ العـــــراق وســـــور الوحـــــدة العـــــسك

ـضم  ف عليها مجلس عسكري أع موحـد  مسلحة واحدة 

ن برئاســـــة القائـــــد العـــــام للقـــــوات المـــــسلحة  أعـــــضاء مـــــن القطـــــ

ــــان  ــــار الرفيـــق صــــالح مهــــدي عمـــاش الــــذي  الموحـــدة، وتــــم اخت

ــــر الــــدفاع  العــــراق  ــــشغل موقــــع وز ــــق ركــــن و ــــة ف آنــــذاك برت

ت دمــــشق   نمــــا اختــــ قائــــدا عامــــا للقــــوات المــــسلحة الموحــــدة ب

ــة  ــذە الخطــوة الوحدو ــش، اال أن  ــادة الموحــدة للج مقــر للق

ن اغتالتهـــا ردة  ــة بــ القطــ ــق الوحــدة االتحاد الهامــة عــ ط

 السوداء 1963ن الثا  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

غـداد عـن صـدور مرسـوم  1974ن األول عـام  8 ۞ أعلنـت 

ــــم الــــذا  ــــذي لمنطقــــة الح ل المجلــــس التنف ــــشك جمهــــوري ب

ــــ  عــــد اعتمــــاد المجلــــس ال اشــــم حــــسن عقــــراوي  برئاســــة 

ة المجلــــــــــس  لمنطقــــــــــة كردســــــــــتان لقائمــــــــــة المرشــــــــــح لعــــــــــض

ذي  التنف
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ــن األول عــام  8۞  ـ انــعــقــد الــمــؤتــمــر الــقــو الــحــادي  1977ـ

ــــغــــداد وقــــد نــــاقــــش  ا   ــــعــــث الــــعــــر االشــــ ـــ لــــحــــزب الــــ ـ ع

ــجــري  لــبــنــان مــن  ــا  ضــوء مــا  ــد مــن الــقــضــا الــمــؤتــمــر الــعــد

ــة  ــة والــحــركــة الــوطــنــ ــ مــؤامــرة عــ قــوى الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــ

ـق مـا  ـة عـن طـ ـ ة الفلسطي ة القض ة ومخططات تصف اللبنان

 س حل الدولت والسالم والتطبيع

  

شهاد الرفيـق مـحـمـود أحـمـد  1978ن األول عام  10۞  اس

ـة  مـنـطـقـة  ـ ـر الـعـ الحاج المـسـؤول الـعـسـكـري لـجـبـهـة الـتـحـ

ة ة وم   الم

 

( يوم الشعب العـرا ) خـرجـت  1983ن األول عام  13 ۞

ـــعـــة  ات حـــاشـــدة تـــجـــدد الـــبـــ ـــ الشـــعـــب الـــعـــرا  مســـ جـــمـــا

 للرفيق القائد صدام حس 

  

ــن األول عــام  13 ۞ ـ ( يــوم الــطــفــل الــعــرا ) عــدوان  1987ـ

ات مـن  شهاد الع الط الشهداء يؤدي الس ايرا ع مدرسة 

م جوار المدرسة  األطفال والمق

 

تدفق النفـط ألول مـرة مـن الـبـ  1927ن األول عام  14 ۞

ا كركر 1رقم  ا   

  

دة   1963ن األول عام  14 ۞ ر المج ت اندلعت ثورة ا

ـعـث  م مناضـ الـ طا وقد سا من ضد قوات االحتالل ال ال

ـارز  الـثـورة حـ  ـام و ـان لـهـم دور   النضال ضد المحتـل و

ـر  م ع الغزاة وتح تحقق الن المب لجما الشعب ال

ة عام  ق ة وال  1967المحافظات الجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــن األول عــام  14 ۞ ـ ــد صــدام  1964ـ تــعــرض الــرفــيــق الشــهــ

ـة لـعـامـ  ا  سجون زمرة الردة ال حس لأل وظل أس

ــر نــفــســه مــن األ عــام  وقــد شــهــدت  1966حــ اســتــطــاع تــحــ

ـاالفـراج  ـت  ع الـتـضـامـن مـع الـعـراق طـالـ ات  أسـبـ سورا مس

ى ونــددت بــنــظــام  ــة الــرفــاق األ ــقــ عــن الــرفــيــق صــدام حســ و

ــة الــمــســعــورة ضــد  ــابــ ــد الســالم مــحــمــد عــارف وحــمــلــتــه االر عــ

عثي  عث وال  ال

  

ـــن األول عـــام  15 ۞ ــ ـــبـــ ) تـــوجـــه  1995ـ ( يـــوم الـــزحـــف الـــ

اع لـلـمـشـاركـة  االسـتـفـتـاء  الناخب العراقي ا صناديـق االقـ

 الرئا 

  

ــن األول عــام  15 ۞ ـ ــعــة ) تــوجــه الــنــاخــبــ  2002ـ ( يــوم الــبــ

اع للمشاركة  االستفتاء الرئا   العراقي ا صناديق االق

  

ــن األول عــام  16 ۞ ـ أقــدم الــنــظــام الــمــلــ  الــعــراق  1945ـ

ــونــه  ــاغ لــ ــد الــركــن صــالح الــديــن الصــ ــد الــعــقــ عــ اعــدام الشــهــ

س التحررة عام   1941أحد قادة ثورة ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــن األول عــام  17 ۞ ـ ـــاب  1972ـ تــأســس االتــحــاد الــعــام لشــ

ــــ واالجــــتــــمــــا  ــــا والــــتــــنــــظــــ ــــان الــــوعــــاء الســــ الــــعــــراق الــــذي 

اب العراق  والثقا لش

 

ـــــن األول عـــــام  17 ۞ ــــ أدى الـــــرفـــــيـــــق الـــــقـــــائـــــد صـــــدام  1995ـ

ـة  ة رئـاسـ ـة الـعـراق لـفـ سا لجـمـهـور م الدستورة رئ حس ال

دة مدتها  عد فوزە  االستفتاء الرئا  7جد  سنوات 

  

ـــــن األول عـــــام  17 ۞ ــــ أدى الـــــرفـــــيـــــق الـــــقـــــائـــــد صـــــدام  2002ـ

ـة  ة رئـاسـ ـة الـعـراق لـفـ سا لجـمـهـور م الدستورة رئ حس ال

دة مدتها  عد فوزە  االستفتاء الرئا  7جد  سنوات 

  

ــــن األول عــــام  19 ۞ ـــ ــــاط  1963ـ ــــغــــداد عــــن احــــ أعــــلــــنــــت 

ـائـد لـالطـاحـة  عـض فـلـول الـنـظـام الـمـلـ الـ مؤامرة خططت لها 

 السلطة الثورة

  

ـم  1973ن األول عام  21 ۞ ـادة الـثـورة تـأمـ قرر مـجـلـس قـ

ـة لـمـوقـفـهـا الـعـدا مـن أمـتـنـا  ـ كـة نـفـط الـ ـولـنـدا   حصة 

ة  الع

  

اختتم المؤتـمـر الـقـو السـادس  1963ن األول عام  23 ۞

ـعـد  ا الـمـنـعـقـد  دمشـق أعـمـالـه  ـعـث الـعـر االشـ لحزب ال

ــــاتـــمـــام الـــوحــــدة  ـــة وأو  ـــعـــض الـــمــــنـــطـــلـــقــــات الـــنـــظـــ أن أقـــر 

ة ب قطري العراق وسورة  االتحاد

  

ـــــــن األول ( يـــــــوم الضـــــــاد  الـــــــعـــــــراق ) يـــــــوم الـــــــوفـــــــاء  25 ۞ ــــــ ـ

تهم الخالدة ة رمز وحدة العرب و  والعرفان للغة الع

  

ــن األول عــام  25 ۞ ـ االنــتــهــاء مــن حــمــلــة اعــمــار الــفــاو  1989ـ

م ة الن العظ وا  مدينة الفداء و

ــن األول عــام  26 ۞ ـ ــغــداد عــ مــيــثــاق  1978ـ الــتــوقــيــع  

ــن الســوري والــعــرا والــذي  ك بــ الــقــطــ الــعــمــل الــقــو الــمــشــ

ـة بـ الـعـراق  كون مـنـطـلـق لـلـوحـدة االتـحـاد أراد منه العراق أن 

ـه مـن الـمـيـثـاق عـام  سـحـا ـة اال أن الـنـظـام السـوري أعـلـن ا وسور

1979 

  

ـ لـلـعـدوان الـثـال  1956ن األول عام  29 ۞ تـعـرضـت م

ـــث  ـــعـــا حـــ  ذر
ً
ـــ الصـــهـــيـــو الـــذي فشـــل فشـــال ـــطـــا الـــفـــر الـــ

ـــ  ـــ ـــ مـــدنـــيـــ وعســـكـــ ــ ـ ـــاســـلـــة مـــن الـــمـــ ـــمـــقـــاومـــة  ـــه  جـــ

 والمتطوع العرب

  

ـن  1956ن األول عام  31 ۞ ـ ارة انـتـفـاضـة  انـدلـعـت 

ـا  ـطـانـ ـعـد أن سـمـح الـنـظـام الـمـلـ الـعـرا لـ ـاسـلـة  ة الـ الشعب

ـ مـمـا  استخدام أرض العراق ومجاله الـجـوي لـلـعـدوان عـ م

ــان لــهــم دور  ــرامــتــهــم و اســتــفــز مشــاعــر الــعــراقــيــ الــذيــن ثــأروا لــ

ــ وقـــد شـــارك مـــنـــاضـــ  ـ مـــهـــم  فشـــل الـــعـــدوان الـــثـــال عـــ م

ة  االنتفاضة .  فعال عث   ال
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ـــــذە النقطـــــة   امـــــة ،  ـــــا  ـــــد أن أوضـــــح للرفـــــاق نقطـــــة أعت أر

عــث العــر  نــا المناضــل حــزب ال ــة الــ جــاء ح ورة التأرخ الــ

ة  ذە المرحلة المـص ة   ورة تأرخ لبيها ، ف  ا ل االش

ادئنـا وصـحة نظرتنـا ،  ت من صـحة م ث اة أمتنا .. فنحن ن من ح

قنـــــــا عنـــــــدما تـــــــأ األحـــــــداث والتجـــــــارب  ـــــــت مـــــــن صـــــــحة ط ث ون

ـــاديء  ـــذە الم ـــد مـــن حاجـــة األمـــة ا  ـــة ف واالنتـــصارات القوم

ـذە الحاجـة أو تـضعفها أو تـأ  طـل  دال من أن ت ق ،  ذا الط و

ة الوحدة  دا اء أخرى تغ عنها .. فنحن اآلن ومنذ تحقيق  أش

ـــــة المتحـــــدة ) قـــــد دخلنـــــا طـــــورا  ـــــة الع ـــــام ( الجمهور ق ـــــة  الع

ادئنــا ، فنحــن  ــو دور تحقيــق عمــ جــدي لم ــدا أال و ــا جد تارخ

قــــــاء الحــــــزب   نــــــا أن  عقولنــــــا وضــــــمائرنا وتج ــــــشعر ونلمــــــس 

ــع  ارثــة و ــع  ورة قــصوى وان زوالــه  الــوطن العــر مــا زال 

ـذا  ن لماذا ؟ .. أقـول  اعا للجهود .. ول ارا لآلمال وض ا وانه ترد

ه طـــــاريء ..  ـــــش نـــــا مـــــن نقـــــص و تـــــاب ح وأنـــــا أعـــــرف اآلن مـــــا ي

ـــذا الحـــد ، المـــسألة مـــسألة اتجـــاە  طة ا  ـــس ـــست  فالمـــسألة ل

ضــــــنا أن  ل واف ضــــــنا المــــــستح ــــــة ، فــــــح لــــــو اف ــــــدة وتج وعق

ـــض ..  ء ا النق ـــل  ـــامال   ا  ـــشو ـــشوە  عـــث قـــد  حـــزب ال

ــ موجــودة ،  ــة  وجــودە ت ورة التأرخ ــل ذلــك فــان الــ رغــم 

ت  ـــشو ـــستغ عنهـــا .. واذا  مكـــن أن  ـــه ، وال   فكرتـــه واتجا

ــــن عنــــدما تفقــــد الفكــــرة أو  مكــــن اصــــالح األجهــــزة ، ول أجهزتــــه ف

ــة .. ا  ــة المرحلــة التأرخ عــوض ذلــك ا نها ء  االتجــاە فــال 

ة   ع أن األمة الع املة ..  دافه  حقق أ أن يؤدي رسالته و

ــات  ان مكــن أن تنهــض مــن كبوتهــا ، وأن تحقــق ام ــذا العــ ال 

ـة ، وتـؤدي رسـالتها اال  انتهـا التأرخ د م ـس ة ، وأن  ب شعبها ال

ـــــو  ـــــذا  ـــــق العمـــــل الـــــشع العقائـــــدي الحـــــر المنظـــــم ،  عـــــن ط

ات  ض لألمـــــة ولمـــــا حققتـــــه لعـــــ ـــــل ابتعـــــاد عنـــــه تعـــــ ـــــق و الط

اء  ـــرر أشـــ حاجـــة ا أن أ اع .. ولـــست  الــسن مـــن النـــضال للـــض

ات  ــعثي وأن أعــود ا ذكــر مــم ــل ال ض انهــا معروفــة لــدى  ــف

ــة فقــط وا واحــدة  االشــارة ا ناح ــت  تف ــة ، فأ عث ــدة ال العق

ة تقــوم  عــث حركــة شــعب ات ، و كــون حركــة ال ــذە المــم مــن 

ــة مــن وجــود الــشعب العــر دون أي  ح عــث  ــدة وت عــ العق

ــــــــستطيع أن  التــــــــا تمثــــــــل ارادة الــــــــشعب العــــــــر و اصــــــــطناع ، و

اب  الـــــش الثقـــــة .. فجـــــدير  ـــــه  تدفعـــــه وتفهـــــم حاجاتـــــه وتـــــو ال

العــــر المــــؤمن المــــصمم عــــ العمــــل وعــــ النــــضال لالضــــطالع 

ل  قــة وأن ال ســ ــذە الحق ـدرك  ــه أن  ء التــأر ، جــدير  ـالع

عـض  ق ، وانه اذا طرأ ع حركتنـا  ذا الط للعمل الجدي اال  

خرجــوا مــن أعمــاق  اب أن  الــش ه فجــدير  ــش عــض ال النقــص و

ــــة  نفوســــهم وارادتهــــم الهمــــة الالزمــــة والجهــــد الــــالزم لالرتفــــاع ثان

ـذە  اء األمـة   حمل أع عث  تكون جديرة  لمستوى حركة ال

دخــل  ــل شــاب  ــع و ــل  ــة الخطــرة .. جــدير  المرحلــة التأرخ

ـــه ،  ـــدأ منـــذ دخولـــه ال عـــث ي ـــعت أن حـــزب ال حـــديثا للحـــزب أن 

عطيهــا مــن  ــة وأن  ــذە الحركــة التأرخ ــو مــسؤول عــن  التــا  و

ـــق  عـــ ألمتــه ألنهــا  الط ــد أن  ه مــا ي ا دمــه واخالصــه وشـــ

نه و أمته ة ب دة العمل د والصلة الوح  . الوح
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اعراق  شأته .. اە  ه منذ  مر  ام من مص مجهول لم يراە أو  ة له األ لدي وماتخ ة ع   الحزن واأللم والح

ب  لد عج ذا  ــــح لوصلنا إ اعتقاد راسخ أن  لدي العراق الج وارث ال مرت ع  ــــع للحوادث وال ل  ش عنا  لو ت

عد 1258و   656ف عام  ج منها إال  خ ع يوما قتل أ من مليون وثمانمائة ولم  غداد وخالل ار و  وال م دخل 

حة القت .   أن ثقل الهواء ب

 
العراق مافعلة جدە من قتل ودمار شامل.  35عد  مورلنك وفعل  و ت وال د   عاما دخل حف

 
مورلنك ع إثر ذلك  غداد ودخل المدينة وذبح جنود ت ب السلطان احمد حصار ع  مورلنك  عد عام من دخول ت

ل أبراج .  حت رؤوس القت ع ش ان المدينة وأص المنجليق والنار وذبح س غداد  ب  مورلنك مرة أخرى و  عاد ت

غداد  عه ع سنة دخلت  عد س اة رغم الجراح و ستمر الح تهم رغم الجراح والدمار ل ذا أعاد العراق بناء مدي عد 

غداد دولة الخروف األسود ال قتلت  ا ابنة محمد شاة الذي أسس   جيوش (( قرة يوسف )) ال قاد حصارا آخر 

ن عاما ع احتالل العراق اندلعت أزمة ب أوالد (( قرة يوسف )) محمد  عد مرور ثالث وع غداد  ان  س طشت  و

ة .  اخ م اإلعدام  ه ونفذ ح ة ألخ غداد ألسابيع ودخلها وقتل جميع القوات الموال ان الذي حا  ة اس  واخ

 
غداد  ل  ل فيها أ عد حصار دام سته أشهر أ ل السلطان جهان شاة  غداد مرة أخرى من ق سع سنوات احتلة  عد 

ز فغضب األب فأرسل  م ت ة شاة حا عان ما انفصل ( ب بو داق ) عن أب الب وع أبنه (( ب بو داق )) و القطط وال

عد  وداق )  قطع رؤوس الذكور  المدينه واعدم ابنة ( ب عض وقام  عضهم ال ل الناس  م لمدة سنه أ ش حا ج

 . ه وع ع المدينة الوا محمد الطوا  تعذي

 
كذا نرى  ض و ة وأسس دولة الخروف األب ائل ترك ل و ق ل مقصود بن حسن الط غداد من ق ت  عد سنوات حو

ان وذبح العلماء  غداد وذبح الس ل الصفوى  عد ذلك دخل المجرم اسماع غداد و توا االحتالالت والمصائب ع 

 . ة من المسلم فة الخلفاء )) للسخ غداد وسماة (( خل فة ع  دم قبور األئمة وع خادمة خل  و

 
ة  ب عث للعثمان لطلب العون لت غداد و ة النفوذ الصفوى   ة من تصف معاونة أخ ثم استطاع ذوالفقار بن ع 

ة ولهذا غضب شاة إيران ( الشاة  انت تدعمة الدولة الفارس ن إ المدينة ال  غداد خوفا من عودة الصف مة   ح

مر مع األخ األ للوا  الت ستطيع دخولها إال  ا ولم  غداد وحا طرة ذوالفقار ع فتوجة إ  طهماسب ) من س

ش الفار وقتل  ال للج غداد ل فتح أسوار  ث قام  مر ح الت س لهم إنجاز إال  ــــخ ل ذا حال الفرس ع التار ذوالفقار و

ة لقب ((سلطان ع ذوالفقار كش )) أي قاتل ذوالفقار و ع  ة وأطلق عل اخ ان وع األخ الذي غدر  ث من س ال

 غداد. 

 
ن ال  1534و عام  ن الفرس وأعاد بناء األما ا فلول الصف قا غداد ودخلها وقتل  مان  حا السلطان العثما سل

ن.   دمها الفرس الصف

 
م أوائل القرن  ل والفرس والعثمان إ أن وصل الهاشميون الح ل االنتحارة واالن دة من ق غداد مرات عد ت  ثم حو

مرحلة  ن ثم انتهت  دالرحمن ثم لتأ ثورة  1958تموز  14الع ة ع دالسالم عارف ثم اخ صل ع ثم استمر العراق ل

ا عام  عث العر االش ة أو استعمار  1968ال ث أبناء الشعب من غ أي وصا ــــخ الحد تو العراق ألول مرة  التار و

ة  ة وصناع ة وعسك ة وعلم ة واقتصاد اس خ واثقة  مجاالت مختلفة س ا أو اقتصادي وسار العراق  س

أم  دون  شا م  ات العراق و ل والطامع  خ ائ ا ال تروق إل ة دول انة متم ة العراق من م ان عل د ما والعراق شا

دأ  ط لتدم العراق الذي  دأت الدوائر االستعمارة للتخط ة و مختلف المجاالت ولهذا  أعينهم إنجازات العراق اليوم

عث ال رفضت  ة منذ اليوم األول لثورة ال دأت المؤامرات تنهال عل ل االختصاصات ف ة   ة وعمل قفز قفزات علم

مة  ة وع عث أمينا ع الشعب والوطن وال تجرء أي قوة أن تنال من ق ان ال سالم ف ة واالس ــــع التام خ للمشار الرض

يران وقتل الشعب العرا وغزة إال  ل و ائ ة و ك ة ال قادتها أم ورغم الحصار والمؤامرات المستمرة والحروب العدوان

ة.  العالم الدخول آل يح ألي قوة  ش من أرض العراق ولم ت عث لم تفرط  ادة ال  أن ق

 

س  د صدام حس رحمه  تعا ضان أن العراق انتها ول فعمدوا ع قتل الشعب العرا واعدموا قائد العراق الشه

دين عزة  حدوا رابها شيخ المجا رادته ال ال تقهر وال  ا و عث العر االش م متناس أن حزب ال ناك قائد يوحد

جمعهم حب العراق واعراقهم  شعب واحد  ة والتمسك  م حفظة  وحماة قادر ع حفظ الشعب ووحدة اراض ابرا

ا فهل  ة رغم تامر الدن حافظ عل لد و م أن يب  عث العظ م اسمة العراق لقد استطاع ال لد عظ لة ال أسست  الجم

ه ..... أشك  ذلك .  م العراق اليوم المحافظة عل ح  ستطيع من 
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تظــــرون  ١٩٨٠  ‐٩‐٢٢يــــوم  ــــان العــــرب ي ــــذا اليــــوم  ــــل  ث . ق أنطلــــق أول رد عــــر عــــ عــــدوان خــــار  العــــ الحــــد

ــدة  عق مانــا  ــس ا قتــل شــعبهم ثــم قــد يــردون وقــد ال يــردون ل ــغ عــ عواصــمهم ومطــاراتهم و ــدخل أراضــيهم و العــدوان 

د  مـة الـس ـدة جـدا عـن ح ع اب أخـرى  ن ألسـ م ول اعطاء الخد اال لمن صفع الجهة ال ه السالم  دالمسيح عل الس

ة وقــدراتهم مــشلولة . يــوم  مهــا ان ارادتهــم مــسل تم  ٢٢المــسيح مــن أ لــول ( ســ ) قلــب العراقيــون الطاولــة عــ  ١٩٨٠ا

ا مــع لحظــة وصــول خــمي للــسلطة عــام  لوماســ ا ود اســ ــدأ س ــة  ١٩٧٩عــدوان ايــران الــذي  قــصف المدفع ا  ــدأ عــسك و

ـــة يـــوم  ات ومـــدن حدود ان واحتـــالل قـــص ـــد  ١٩٨٠  ‐٩‐٤والـــط ــــخ جد ـــان ماحقـــا ســـاحقا ورســـم لحظـــة تـــار . الـــرد العـــرا 

ــأن  ــة أعــوام حالمــا  ا ثمان امهــا األو رغــم ان خــمي قــد أ عــ اســتمرار ــة وحــدد نتــائج الحــرب  أ للعــراق ولالمــة الع

ــو الحلــم  هنــوت المجــو الفــار و ــدة لل تحولــوا ال ع خــون العراقيــون وطنهــم و مهــا أن  رة و أ  ‐تتحقــق خططــه الــ

دفعه الدامة سنوات الموت والدمار للشعب العرا وااليرا  م الذي ظل يراودە و   .  الو

 
كــــون للعــــراق تلــــك  تــــاف ثــــورة الــــشعب االيــــرا ان  ة الــــ ســــلطته عــــ ا ــــة والــــصهيون ال ــــال خــــمي وال االم خطــــر ب لــــم 

ـاحتالل  دأت تدشن خطط احتالل العراق واسقاط نظامـه  ة ال  ة االيران د ع التحرات العسك الجسارة والشجاعة ل

ة ال أحتلت ايرا ا االنظمة الع كون مثل  انت القناعات السائدة ان العراق س ما من مدن وقرى العراق و ف سعد وغ حم المحتـل ن و زن القوس وس ـس ان الصهيو أرضها وقعـدت  ال

غزو العـــرا رمـــه خـــمي ســـ ـــة الـــذي يـــرأس  ب ـــة والمذ كـــ عظامـــه لتـــصبح ق و الـــذي ال يـــرحم واالمـــم المتحـــدة الـــ مـــا ردت ظـــالم . ظـــن الجميـــع ان برنـــامج الفتنـــة الطائف فتـــت لحمـــه و ـــسقطه و

ه األ فاجـــأ الجميـــع  اســـل وشـــع ـــشه ال ـــة الفـــذة وج ادتـــه التارخ ا واالردن ولبنـــان . غـــ ان العـــراق وق ث متهمـــون ب وصـــااالنتقالـــة ســـهلة ا الخليـــج وســـور ر العـــرب الول مـــرة  تـــارخهم الحـــد

ك المعتدين أنا شاءوا طحاء ال تدوسها سنا م ال انوا  عد أن   . ( العدوان ) 

 
ـم والعــالم برمتـه أن يتحــول العـرب مــن معتـدى عليهـم يتوســلون  أروقـة مجلــس األمـن واالمــم المت ـة عــ مـستوى المنطقــة واالقل ل  مختلـف عواصــم  حـدةمفارقـة تارخ وفنــادق التفـاوض الــذل

تهمه ار العرب والعالم و دة معه من معه من أخ ص العراق العر  خانة جد ات والمخابرات و أن  م الحكومات وال ـام  من العالم فتب يتهمه مـن الـذين سـقط عليهـم االنتـصار االول ال

ـان ال عـد أن  ـد  ص عر  موضع االدانـة و نفـس الوقـت  موضـع التأي دة االو كوقع أعاص مدمرة . الول مرة  ة صدام المج ون االنفـس والـسالح واالمـوال واالرض وال  عـربقادس خـ

االذالل االدانة أو بتعاطف واشفاق مغمس  م أحد اال    .  ذكر

 
ان العراق مقداما صعق المرتد حافظ أ ع شأنه الموا المحب المتفهم .  و شأن المقدام . يرد الغائلة فيتهمه المكسور الخا و ـة سد ذا  العرو ته ومغـادرة االدعـاء  ە ع اعالن فارسـ فاج

طــوق أشــعاعه القــو مــن أرض  ــه و حــاول أن  ــ الــذي أرتــد عل عــث الحق ــق والــق ال حــاول اخفــاء ب ــة أرض ســورا و ــات الفــشل  حما خــ خي ــة و نفــس الوقــت حــث النخــوة ســور ل ا الحب

ة فأعلنت عن الوقوف مع ذاتها : الوقوف مع العراق ضد العدوان ال ة والسودان ة والم ة والمغار ج ة والخل ة واالردن من ة ال   .   الفار خميالقوم

 
طل م ة ال ش القادس ث تمكن ج دايتها قدر تعلق االمر ببواسل العراق ح انت ك ـة حاسـمة مـن ن طأ خمي ع أدامة الحرب لثمان سنوات غ ان نهايتها  رد ايران من الفـاو  معركـة تارخ

لهــا فــدخل األشــاوس مجــددا   ــش االيــرا عــ امتــداد الجبهــة  ــل دفاعــات الج ــا  ــة فانهــارت عــ أثر ــذە ال معــارك الــدفاع عــن العــراق واالمــة الع عمــق االيــرا حــ وصــلوا مــشارف طهــران . و

كون لصالح مـ  ى  ال أقنعت خمي ع ان الزمن لم ولن  ما  ذلك االف األ ة لجيوش ايران وتعرضها لخسائر فادحة  مة الخط ـات المعـارك لـم تكـن خاضـعة لفكـرة وعاله ه وان مج

لوماســ ــات عــ الحــدود وعــ مــستوى الد ــل المعط ــه , خاصــة وان  ــب وال مثل ــادر بهــا ,وال نــرى  ذلــك ع ــل ان العــراق قــد  اق الــ ق ــل أن ة االســ ــدأت فعــال ق ــة  انــت تعلــن عــن حــرب ايران

د عد ثمان سنوات من الدمار ان الحرب قد حسمت لصالح رجال العراق منذ االسابيع االو ل قن خمي    .  هاايتينطلق الرد العرا الماحق. لقد أ

 
لة أو العرب الذين  م قلة قل مة ايران و ن المتفرسن الذين ال زالوا ا اليوم ينوحون ع  عض العرب المتأر ار  دا عن ا ع وع يرو و ة صـدام قـد اسـقطت مـ قناعات راسخة ان قادسـ ن 

نـت للقـا ول عـد غـزو العـراق واحتاللـه قـد بر ادين  ل المتنا برمتها فان الوقائع ال جرت ع الم س للعراق وحدة  ـاە الغـزو لـداايران االحتال ل ە العـراق قـد أح وع االيـرا الـذي قـ  ان المـ

دأته عام  وعها الذي  ذا لم   . م ١٩٧٩االم وان ايران قد أحتلت العراق تحت جناح الغزو المجرم تنف

 
م العر  و الزع ح االمة وان صدام حس رحمه   و السد الذي  ان  ال تردد ان العراق  ح  ه اليوم  ف نلتق ل عر حر  ـة القان  عث ـة ال ال منازع وان المقاومـة العراق و الشجاع 

ر  تح ا و قاف المد والتغول واالحتالل الفار واالم ا د  م  رجاء االمة الوح طل عزة ابرا د ال ادة المجا ق صطف معها  ط االوحـد لعـودة االمـة ا مـسارات ال ومن  ـو الـ عراق الـذي 

انـت حـرب دفـاع عـن العـراق وعـن االمـة ة صـدام  ف االن ان قادسـ ثناء تـع ـال اسـ لهـا  فة  ـة الـ ـة. األمـة النق ر واالستقالل والح اقـات ذاك ومـ التح لهـا جـاءت لـسحب ا ـا مـن أحـداث  ا تال

  . الن واضفاء الظالم ع القه واشعاعه الثوري القو التحرري الوحدوي

 
ة لالحرار ونموذجا لذوي العزم واألقدام ومثاال  ة االمة الحديثة ستظل مثا ة وما انتجته وكرسته  س ان القادس ا وال يراودنا أي شك  ـادة والـصدق واالمانـة  ح ع اقتدار العـرب حـ تحـ الق

نه ال محال منخذل مندحر امش ومسافة ومساحة ا ل أخذ مدى و ف قد  طاح وال ق ان الردة والتامر واالن  . والشجاعة. وال

د الحج األ صدام حس رحمه   ة شه  .  المجد  علي لقائد القادس

 
ــا صــابر  قود ــر الــ  م ورفاقــه الــشجعان ولجيــوش التح عــث عــزة ابــرا ــان ا مالنــ والفــالح والفــوز المؤكــد لقائــد الجهــاد الرفيــق االمــ العــام لل ــان ركنــا مــن أر ة الــ  جــدد مجــد القادســ ا ل ــس ح

ادة ومشاركة ا ق  .  ن
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ـة عـ  ـات الـدمـ از والتصف قة واالب طغت جرائم السطو المسلح واالختطاف ألغراض ال

غداد تختطف  ات   ة وتحت عنوان : ( عصا ار المشهد العرا  وسائل االعالم الع اخ

ساء )   مواطن ع استدراجهم من 

 

ـــــخ  فـة الـقـدس الـعـر الصـادرة  لـنـدن بـتـار ـا مـن  2017  9    14ت صح ـرا صـحـفـ تـقـ

ـعـد تـكـرار  ـة،  د ـة مـ غداد أوضاعـا أمـنـ ة  ش العاصمة العراق ه ؛ تع غداد جاء ف مراسلها  

ـن  سـاء ال تـتـجـاوز أعـمـار ات مسلـحـة، بـواسـطـة  د عصا  19حاالت اختطاف مواطن ع 

ـة  ة الخطف، يتـم مسـاومـة ذوي الضـحـ عد عمل دة، و ب عد أسال ان  ستدرجن الش عاما، 

ة ..  عد دفع الفد قتل 
ُ
ا ما  ة طائلة، وغال الغ مال  ع م

 

ل شهـر ونصـف  ة اختطاف ق غداد، تعرض لعمل عمل سائق أجرة   الشاب ع الدوري، و

ة.  ة مال عد دفع فد احه   من اآلن، وأطلق الخاطفون 

 

ـلـغ مـن الـعـمـر «  : «القدس العر »وأوضح لـ ـف اسـتـطـاعـت فـتـاة تـ عـامـا اسـتـدراجـه إ  18ك

ـعـد أن صـعـدت مـعـه مـن مـديـنـة  ة غر العـاصـمـة،  اء منطقة الجهاد الشعب ل  أحد أح م

ـور وضـعـهـا  ـطـان إ الـمـشـ لـتـد ـمـرض ال ـة  غداد، متذرعة بنقل أمها المصـا ة   العام

 .«الص 

ــ  ــا ـحــمــلـون ســ ل ثـالثــة أشــخــاص  ج مـن الــمــ ل الــمـقــصــود، خــ وتـابــع : ( عــنـد وصــولــنــا الـمــ

نما الرجالن اآلخران   ستطع ب  أنه لم 
ّ
م الركوب خل لطع إال اغت، وحاول أحد ل م ش

خ  ، وأنــا أ ــان الــ ــعــنــف  وضــح الــنــهــار وأمــام أنــظــار ســ ــارة  ــحــاوالن إنــزا مــن الســ ــانــا 

ـاتـهـم  ـنـا لـنـجـد خـوفـا عـ حـ ـحـرك سـا ا مـنـهـم لـم  ن أ ة للخطف، ل ؤالء عصا  ، أنقذو

 من ردة فعل الخاطف ) 

 

ـم بـرش مـادة مـخـدرة  ـاخ، وقـام أحـد ـكـف عـن ال ـالـقـتـل إذا لـم  ـددوە  و أن الخاطفـ 

ان معصـوب الـعـيـنـ ورأسـه مـغـ   أنه 
ّ
ء، إال شعر  ا فقد الو ولم  عد ع وجهه، و

و .  عرف أين  قوة، وال  وطت إ الخلف  ه م د س و  ك

 

 
ً
ــامــال ــه اســتــمــرت شــهــرا  وواصــل، ( الحــقــا جــرت اتصــاالت بــ الــخــاطــفــ الــمــجــهــولــ وذو

ــعـد أن طــلــب   ، ـ ـل خــمـســ ألـف دوالر أمــ احـه مــقــا ــاالتـفــاق عـ إطــالق  ـتــ األمـر  لـيــ

ـالغ لـلـجـهـات  ـم  لفوا أنفسهم عناء تقد ارة وال  الس طالبوا  الخاطفون من ذوي ع أن ال 

اة، ألنهم فوق سلطة أجهزة الدولة  د الح قاء ع ع ق ذا إن أرادوا  ة إلنقاذ ابنهم،  األمن

ە أحد الخاطف ) .  ما أخ ة،   العراق

 

، قـال لــ ان ع اتصال مع الـخـاطـفـ ، الذي  ـلـغ   ) :«الـقـدس الـعـر »والد ع ـعـد تـأمـ الـمـ

ـغـداد عـنـد  ـالـقـرب مـن مـديـنـة الشـعـلـة غـرب  ان  امال، طلب الخاطفون م أن أح إ م

ـث يـوجـد  ـات، حـ ـة لـمـكـب الـنـفـا ـلـغ الـمـا  حـاو ال، وأن أضع الـمـ ة ل ة ع الساعة الحاد

ــ  ــعــد ر الـ ــالــلــون األصــفــر، و ــان إشــارة  ألــف دوالر داخــلــهــا طــلــبــوا مــ  50ــالــقــرب مــن الــمــ

دل إ أين أتوجه )  ا   االنتظار خارجا، وأال أتحرك ح أتل اتصاال ثان

 

ــنــاك،  ــان فــورا وتــوجــه إ شــارع فــر ســتــجــد ابــنــك  ، وقــالــوا أتــرك الــمــ وزاد ( فــعــال اتصــلــوا 

ــارات مــظــلــلــة ال تــحــمــل لــوحــات  ــــع إ ثــالث ســ ــان الــمــذكــور ووجــدت أر وفــعــال وصــلــت الــمــ

ة، ور ع ع األرض وانطلقت  ات الخلف ة إحدى المرك م بوا ث فتح أحد ل، ح سج

ــــع ) .  اتجاە الخط ال عة  ارات م  الس

 

ـارات  ستـخـدم سـ ات  ة تلك العمل غداد، وغالب ات الخطف  العاصمة  د عمل و ظل تزا

ــة  ــســبــو الــحــكــومــة واألجــهــزة األمــنــ ســتــقــلــهــا مــنــ ســوداء، مــن دون لــوحــات مشــابــهــة لــتــلــك الــ 

ــات  ــشــ ــلــ ــد مــن فصــائــل مــ ــرادة وشــارع «الــحــشــد الشــعــ »والــعــد ، خصــوصــا  مــنــاطــق الــ

ــذە الــحــوادث الــمــتــكــررة  الــعــاصــمــة،  ــل مــن  ــة الــتــقــلــ ، تــحــاول الســلــطــات الــعــراقــ فــلــســطــ

ـة ألعـداد الـمـخـتـطـفـ والـدوافـع وراء  ق عض منها، وال تذكر أرقاما حق ا ع ال وتتكتم إعالم

 اختطافهم .. 

 

ـعـد إقـامـتـه  ـة اخـتـطـاف ومسـاومـة  ـو اآلخـر، لـعـمـلـ غداد، تعرض  قطن مدينة  أحمد، الذي 

ــلــغ مــن الــعــمــر  ــة مــع فــتــاة تــ ــق مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــا  18لــعــالقــة غــرامــ عــامــا عــن طــ

سبوك» ع، إنـمـا   «ف ـذا الـنـ ـا الـقـصـص مـن  ـالـزواج كـ ج  ـنـهـا لـم تـتـ دامت لثـالثـة أشـهـر، لـ

اته ثمن لها.  ة دفع الشاب أحمد ح ة مأساو  انت النها

 

ــــح خاص لـ ـت الـفـتـاة «القدس العر »وقال شقيق أحمد،  ت ، (  اليوم نفسه الـذي رتـ

غداد وأثـنـاء مـحـاولـتـه  لتها  أحد مطاعم  عد أن تعرف عليها حديثا لمقا قه،  موعد مع شق

ـا  احة المـطـعـم حسـب االتـفـاق، قـامـت مـجـمـوعـة مسـلـحـة يـرتـدي مـعـظـم أفـراد الدخول إ 

ــضــاء الــلــون، واقــتــادوە  ــك آب بــ ع بــ ــارات مــظــلــلــة نــ ســتــقــلــون ســ ، و الــزي الــعــســكــري والــمــد

ــل والــمــعــلــومــات مــن خــالل   ــذە الــتــفــاصــ ــارات ) . وتــم الــحــصــول عــ  مــعــهــم  إحــدى الســ

ث فـقـد أحـمـد لـمـدة  ة االختطاف، ح بون من عمل ات المطعم وشهادة األشخاص الق ام

ئا، ح اتصل أحد أفراد الجهة الخاطفة لطلب دفع  20 عرف ذووە عنه ش يوما، ووقتها لم 

ع فقط.  احه خالل أسب ل إطالق  ة مقا ة مال  فد

 

ب عدم تـمـكـنـا مـن  س ا الخاطفون ما أدى إ قتل أحمد  وأضاف، ( تجاوزنا المدة ال حدد

ة وقدرە  لغ الفد ـل وسـائـل الـتـفـاوض  80جمع م ـة، و الف دوالر أم لضعف الحالة المال

 مع الخاطف لم تجد نفعا ) . 
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ــذا لــألمــر   تــنــفــ وت الــدو  مــطــار بــ ــة  ــام الســلــطــات الــلــبــنــانــ ت حــول قــ  اثــ ــعــد الضــجــة الــ و

ــر الــتــجــارة   وز ــد الــفــالح الســودا  عــ ــض عــ لــقــاء الــقــ ــول بــ ــة االنــ ـطــة الــدولــ ـ الصــادر مــن ال

 تــالــشــت  ــســه نــوري الــمــالــ  حــزب الــدعــوة والــمــقــرب مــن رئــ   ــبــ ــادي الــ الســابــق والــعــضــو الــقــ

  ــادة حــزب  ع لــدى قــ  الــمــوضــ    اثــر تــدخــل نــوري الــمــالــ ع عــ االضــواء فــجــأة عــن الــمــوضــ

ــــــخ  ــ مــوقــع عــواجــل بــرس بــتــار  و وت الــدو  مــطــار بــ ــطــرة عــ  الــقــوة الــمــســ    9    10الــلــبــنــا

2017    ا وت لـنـقـل فـالح السـودا ـ  لـنـدن و ـة ا ا ا مطوال تـحـت عـنـوان ( وفـدان مـن الـ خ

ه :  عة ملف حازم الشعالن ) جاء ف  العراق ومتا

ـة  ـطـانـ  الـ  الـعـاصـمـتـ ـة والـقـضـاة ا ا ـيـئـة الـ ( كشف مصدر مطلع، عن وصـول وفـديـن مـن 

 وحــازم  ــد الــفــالح الســودا  عــ ــم الــمــدانــ ســلــ ــول مــن اجــل  ــاحــث مــع جــهــاز االنــ ــة لــلــتــ والــلــبــنــانــ

ا ) .  س مجلس الوزراء يتابع الملف شخص د أن رئ ما أ  الشعالن، ف

 “ وزعم المصدر ( ان  ـد الـفـالح السـودا ـة عـ ـا قضـ ـادي يـتـابـع شـخـصـ ـدر الـعـ س الوزراء حـ ”. رئ

ذە“ واضاف ان   تحراته  س الوزراء جاد وحازم  اشفا عن ” رئ وجود تواصل مع السلطـات “ ، 

م زاد القطان ) .  سل ة ل  االردن

 ودعــمــه الــقــوي مــن ايــران “ ( وتــابــع الــمــصــدر، ان  ــم الــمــالــ ــو تــحــجــ ــات  ــذە الــتــحــر   ــم  األ

ـ مـوقـع عـواجـل بـرس  ـمـا   (  بـهـا افـعـال الـمـالـ س   ة الدائمة ال ذا االثار السلب وتخلص من 

ـــــخ  ـاق والـتـار  ذات السـ ا اخـر   خـ ـد الـفـالح السـودا  اعـتـقـال الـمـدان عـ عتـه لـخـ اق متا  س

ف وزر التجـارة االسـبـق دونـمـا افصـاح عـن  شأن توق حا  ة تصدر توض ا أة ال تحت عنوان ( 

ه :  مه للعراق ) جاء ف سل ە و  مص

ـد  مـلـفـات فسـاد عـ ف وزر التجارة االسبق المدان  شأن توق انا  ة، األحد، ب ا يئة ال اصدرت 

فه.  عد توق مه للعراق  سل ە و ما لم تفصح عن مص وت، ف  مطار ب    الفالح السودا

ــان لــلــهــيــئــة تــلــقــت  ســخــة مــنــه، “ عــواجــل بــرس ”  وذكــر بــ دائــرة   –لــقــد أفضــت جــهــود الــهــيــئــة “ ، 

داد     –االســـ وت، إ صـــال بـــ
ِّ
ـــة ات ، وشـــعـــ ِّ ـــول الـــدو ـــالـــتـــعـــاون مـــع االنـــ والـــجـــهـــات الســـانـــدة، و

ـــس الـــمـــوافـــق   يـــوم الـــخـــمـــ ِّ ـــد الـــفـــالح حســـن حـــمـــادي الســـودا  الـــمـــدان الـــهـــارب عـــ ـــض عـــ الـــقـــ

7 9 وت 2017  ”. مطار ب

ان، أن   “ وأضاف الب ـول الـدو ـة الـحـمـراء الصـادرة عـن اإلنـ ـ  الـ ـض تـمـت بـنـاًء عـ ة القـ َّ عمل

داد  ـا دائـرة االسـ ـا وتـجـهـ عـداد  قـامـت بـ ـات الـ  الملفـات والـطـلـ نادا ع مها اس  تم تنظ ال

 جــمــيــع دول  ــة الــحــمــراء عــ ــ ــث تــم إعــمــام الــ ــالــتــعــاون مــع رئــاســة االدعــاء الــعــام، حــ  الــهــيــئــة 

ـة الـالحـقـة  ـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـ
ِّ
ـات  الـفـور  ـة، وسـارعـت الـهـيـئـة عـ ـ حث الع ذاعة ال العالم و

عد ما  تم اإلعالن عنها ف  س  ”.ال

ـحـدة، “ واوضح، أن 
َّ
ـة الـُمـت  الممل  إقامته   إ ُ ش

ُ
لة لدى الهيئة عن المدان  المعلومات الُمسجَّ

ـة  َّ ـة والـوطـنـ َّ ـقـة مـع جـمـيـع الـجـهـات الـدولـ ة خـالل السـنـوات السـا ـعـة الـُمـسـتـمـرَّ ت المـتـا ث تمَّ ح

ـانـت تـعـتـذر  ـة  َّ ـطـانـ  الـجـهـات الـ
َّ
ـد أن  الـعـراق، بـ م المـدان إ سل ة  غ ات؛   المست  أع وع

ة محل إقامته َّ دعوى مجهول مه  سل  ”.من 

 

 أن  ـــان، إ ـــم الـــمـــدان “ وأشـــار الـــبـــ ـــســـلـــ ـــزٍة لـــ ـــة مـــلـــفـــاٍت جـــا ـــقـــا ثـــمـــانـــ داد أعـــدت ُمســـ دائـــرة االســـ

داد  ــاســ ــزة األخــرى الــُمــتــعــلــقــة  ــات الــجــا
َّ
ــا مــئــات الــمــلــف نــجــاز ــا و  إعــداد  إ

ً
، إضــافــة ِّ الســودا

ة ة والسن  تقارر الهيئة الفصل ا   ورد ذكر  ال م المحكوم سل  ”.األموال و

عـاء 
ِّ
مة تـلـك الـجـهـات رئـاسـة االد

َّ
 ُمقد جهود جميع الجهات المتعاونة معها، و وأشادت الهيئة، 

ة  َّ ، ووزارة الداخل ـة   –العامِّ َّ ـة ووزارة الـخـارجـ َّ ـة والـدولـ َّ ـ ـطـة الـعـ ـة ال َّ ـة   –مـديـ َّ الـدائـرة الـقـانـونـ

ــا  ــحــدو ــحــدة، إذ 
َّ
ــة الــُمــت  الــمــمــلــ ــة الــعــراق   لــبــنــان وســفــارة جــمــهــورَّ ــة الــعــراق  وســفــارة جــمــهــورَّ

ــقــا   أمــوال الشــعــب وتــحــقــ ــة حــفــاظــا عــ ــل الــجــهــات الــمــعــنــ ــٍد مــن الــتــعــاون مــعــهــا مــن قــ األمــل لــمــ

 ”.للعدالة

 
ـة  ـسـ ـالـجـ ـس   الـمـتـجـ ـد الـفـالح السـودا  عـ قـات الـمـجـرم الـدعـو كذا اسـدل السـتـار عـن  و

 إلنــقــاذە مــن  ــم عصــابــتــه نــوري الــمــالــ ــعــد تــدخــل زعــ ــه الــحــال  ــة ولــم يــتــضــح ايــن حــل  ــطــانــ الــ

  ــحــ   ــا الــ ــطــانــ  بــ  الــعــراق او اعــادتــه ا ــمــه ا ســلــ ــه وســواء تــم  الــخــانــق الــذي اوقــع نــفــســه فــ

ـاء وفـر  رلـمـان الـمـنـطـقـة الـخـ  و  الحزب الدعو له  ادي زم در الع تها فان حكومة ح س ج

 قــرار مــجــلــســالــعــدالــة  ــة عــنــدمــا الــ ــ ــ ــطــاقــة الــتــمــ قــه مــن امــوال الــ ــمــا  لــه فــرصــة االحــتــفــاظ 

عـادة  ـ بـ ـلـزم السـارق والـمـر ادة الثورة الـذي  القتل ق الك ووتر       ادانة عن ة تل ك االم

ة الســجـن الـمــحـكــوم  ــعـد انـقــضـاء فـ احـه  ــط إلطـالق  ـنــة الـدولـة ك  خـ ــلـغ الـمــخـتـلــس ا الـمـ

 بها . 
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ــــاب إ  ّ مــــن ذ ــــ ــــات الــــّرجــــل الــــحــــقــــ الــــقــــدرة عــــ أداء واجــــ

ـات   الـواجـ ام  ش للعائلة أو من الق العمل لتأم لقمة الع

 ســاعــدە 
ّ

شــد ــجــاعــة تــظــهــر عــ الــّرجــل عــنــدمــا 
ّ

ل، فــالش الــمــ

سط أعمال يومه.  أ ام  تقن الق را و ا وم 
ّ
ام من الن  للق

 

ة أو   ـانـت صـغـ ـقـوم بـهـا مـهـمـا  الوعود والعهود الـ  ام  االل

ـه مـثـل أوالدە أو  ـز عـلـ ة، وخاّصة إن قام بهـا لشـخـص عـ كب

 أصدقائه. 

 

ـام  ـاألعـمـال الـ ال يـتـمـكـن أّي شـخـص مـن الـقـ ـام  الجرأة للقـ

دا.  ن أ
ّ

جاعة صفت ال تتجز
ّ

 بها، فالجرأة والش

 

ــجــاع 
ّ

ــل، فــالــّرجــل الش ــع الــمــقــا
ّ
الــعــطــاء غــ الــمــحــدود دون تــوق

ـة  ـاألعـمـال الـواجـ ـقـوم  ـث  طمع أو جشـع، حـ فكر  رجل ال 

ـكـر 
ّ

طلـب مـنـهـم الش م دون أن  ساند خدم معارفه و ه و عل

 أو رد المعروف. 

 

ـــنـــاء الّصـــداقـــات مـــعـــهـــم، فـــالـــّرجـــل   ـــن و ـــعـــاطـــف مـــع اآلخـــ
ّ
الـــت

ـو  ـن و جاع يـتـمـكـن مـن الـتـعـبـ عـن مشـاعـرە تـجـاە اآلخـ
ّ

الش

جاع فعله. 
ّ

صعب ع الّرجل غ الش  أمر 

 

فــاع عــنــهــا، فــعــنــدمــا يــؤمــن  
ّ

ــفــكــرة مــا والــقــدرة عــ الــد ــمــان  اإل

ـقـف  فـاع عـنـه و
ّ

ـل لـلـد المستـحـ قوم  أمر ما  جاع 
ّ

الّرجل الش

ء بهذە الفكرة.  عتدي و  أمام من 

 

  
ّ
ـــه؛ ألن ـــ ـــاع ألوامـــرە، واجـــتـــنـــاب نـــوا ، واالنصـــ ـــا ـــمـــان  اإل

القدر والموت تتطلب شجاعة لـفـهـمـهـا  قّوة أعظم و مان  اإل

 ، ـادة خـالصـة  تـعـا ـانـت الـعـ وللعمل ألجلها، وخاّصـة إذا 

ع. 
ّ
صن

ّ
اء والت ّ ة من مشاعر ال  وخال

 

ن لعمل األفضـل ولـلـوصـول إ األحـالم واآلمـال،   إلهام اآلخ

 ومساعدتهم ع فعل ذلك. 

 

ـه  
ّ
فاع عن ديـنـه ورسـولـه ور

ّ
ل  والد اة  س س الح تك

ـــة  ـــاتـــه وروحـــه. االعـــتـــنـــاء وحـــمـــا ـــان حـــ ـــمـــلـــك ولـــو  ـــأغـــ مـــا 

ناته.   عائلته وزوجته و

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
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ة  المهجر والفناني العراقيـ داخـل الـوطـن وخـارجـه  ة العراق الـفـنـان الـعـرا   –نعت الجال

ب  الــنــمـســا  ــاح يــوم الـجــمــعـة   –الـمــغـ ــارز "مــخـلــد الـمــخــتـار" الــذي تــو صـ ــ الـ ــشـكــ  29الــ

لول عام  تم  أ ص وثقـة  2017س ال عاناە 
ّ

عد مرض عض نا ،  ة ، في  العاصمة النمساو

 قدر  وأجله. 

 
ـه : "   منظمة المغتربين العراقيين فرع النمسانعته  ان جاء ف نـنـ   ببالغ االسف والحزن  ب

مخلد يحيى قاسم المختار والد كل من نواف مخلد يحيى   العالمي الكبير الرسام الفنان 

 ميالدي  2017    9    29وعلي مخلد يحيى الذي انتقل الى رحمه الله صبيحة يوم الجمعة  

واذ تنعى منظمتنا الفقيد الكبير تشير الى انه قدم صورة مشرفة لعراقي مبدع وفنان ، 

كبير احترمته النمسا واستضافته احتراماً لشخصيته العالمية خصوصا وانه من بين ابرز 

رموز العراق ومبدعيه الذين حافظوا على اخالصهم لوطنهم وتحملوا الغربة والتشرد 

وطوال فترة غربته كان نشطا ومبادرا في الدفاع عن ، والمرض من اجل قضيته العادلة  

العراق عبر ادواته الفنية فاقام المعارض لرسومه في النمسا وخارجها والتي كان العراق 

غلب رسوماته ولم يثنه أوفلسطين محورها االساس وكانت القدس رمزە االبرز في  

مرضه عن العمل على توحيد صفوف العرقيين في المهجر وكان له دور كبير في تأسيس 

على لها والعضو النشط فيها واقامت منظمتنا معرضا له قبل بضعة ايام اعترافا بفنه ألمنظمة المغتربين العراقيين في النمسا وعمل رغم مرضه بصفة المستشار ا 

 رحم الله الفقيد الكبير واسكنه جناته ".، وابداعه وتاريخه 

 
ـة،  ـرة ابـنـاء الـعـراق ونـخـبـتـه الـوطـنـ ـ الـفـنـان مـخـلـد الـمـخـتـار  ذا ـ ـه :" سـ ـان جـاء فـ ـ ـة بـ ـة واألسـالمـ ـة والـقـومـ ـه ومـدارسـه  و ما نعته الجبهة الـوطـنـ ـدعـ ـرة مـ خـلـد ذا

ـة ا ـلـ ج من  ، منذ ان تخ لي العراقي شك صمته  اعمال الفنان ال داعه الذي ترك  اعماله وا ة ، فقد تم الراحل  دە الفن ـمـل دراسـتـه لـفـنـومعا ـا أ ـعـد ـغـداد، و ون  

ـان مـديـرا  ـلـة، و ـدا لـمـعـهـد الـفـنـون الـجـمـ غـداد، ثـم عـمـ لة ب ة الفنون الجم م اد ث عمل مدرسا  ا ا  روما، وعاد ا الوطن ، ح ـة عـامـالعل ـلـ ـشـكـ ا كـفـوءا لـدائـرة الـفـنـون الـ

ل العرا شك ة ال ما ترأس جمع  ، ة الفنان العراقي ته  المجلس المركزي لنقا شاط عض جدارة و   ". قي بوزارة الثقافة والفنون، واحتل 

 
ــارز أوصــل ــلــمــتــهـم عــن مصــابــهــم الــجـلــل  فــقــدان فــنــان عـرا  وا مـن خــالل  ــ الــعــرا إ الــ ـمــا نــعــاە عــدد كـبــ مــن الــفــنــانـيــ الــعــراقــيــ داخـل الــوطــن وخــارجــه عــ ـشــكــ فــن الــ

ث تو فيها .  سما ح ا  ال افة آخر ة  دول العالم  ة من خالل معارضه الفن  النجوم

 
 آخر معارضه : 

ـعـد أحـد  ـ الـذي  ـشـكـ ـداع الـفـ والـ ب مخلـد ّ الـمـخـتـار مـن مـواصـلـة األ منع الفنان العرا المغ عد عن الوطن ، لم  اب وال ـمظروف األغ ـ الـعـرا  ا ـشـكـ رواد الـفـنـان الـ

د من دول العالم منها النمسا .  ة  العد داع شاطاته األ ب  س  والعر ودو اليوم 

 
ب مـخـلـد ّ الـمـخـتـار  ع الـنـمـسـا _ أفـتـتـح الـفـنـان الـعـرا الـمـغـ ة منظمة المغ العراقيـ فـ رعا ة الخط العر ) _ و ـحـضـور مـعـر تحت شعار ( جمال ـا لـلـخـط الـعـر  ضـا فـنـ

ة  النمسا .  ة والع ة العراق  الجال

 
عرفه  ـة ولـد  مـديـنـة الـمـوصـل شـمـال الـعـراق عـام   –ومخلد ّ المختار لمن ال  ـة عـراقـ ـحـ  1948علم عـرا مـوصـ ، مـدرسـة فـنـ ـقـة. والـدە الـمـرحـوم  ـة عـ ة مـوصـلـ مـن أ

ـد و  ة الـعـبـ ـه إ عشـ سـ ـة  الـعـراق و ـ الـنـهـضـة الـثـقـافـ و من مؤس نوى و ش  الموصل ومن وجهاء محافظة ن اب ل ة  مـن الخطاط مختار محلة  ـبـ الـعـشـائـر الـ

 .  العراق والوطن العر

 
غداد. 1973 عام  لة جامعة  ة الفنون الجم م اد وس  فن الرسم من أ لور  ، حصل ع شهادة ال

ج 1977 عام  لة .. وتخ ة روما للفنون الجم م اد وس  أ لور عد ال ة ما  عة سنوات دراس كور وال  ار لوم العا  الد از. درج، حصل ع الد  ة امت

مل دراستة  روما ع نفقته الخاصة.   ا

ا .  طال ، إ شك من المركز العال فاءة  الفن ال لوم ال  حصل ع شهادة د

ا .  طا ل ن  العالم ... ا فاءة للفنان المعا لوم ال  حصل ع شهادة د
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ة المــستقاة مــن مــع الفكــر الــوط وال اســ ــة والس م الفك عــض المــصطلحات والمفــا فــات ب ــة الــ تعــرض تع ــذە الزاو م  ورة قــو تواصــل الثــورة تقــد الــ ــسا والــ ال تمثــل   واإل

ع تعب عضها  ل أن  قاتها ،  ة ومواقفه وتطب اس جيته الس ات عث واس دة ال ة من فكر الحزب وعق نما  ق ا و ا نص عث فا  ـة ا تع تـه الفك  عـن موقـف الحـزب ورؤ
ً
قـا وشـامال  دق

ة .  ج ات  واالس

 

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

ــساع مــا  ل  ــف والتــضل ــشع صــور ال مارســه المحتلــون وعمالئهــم  ا ا والثقــا واإلعــال الــذي  ه الفكــري والــس ــش ــخــ مــع  ظــل ال ــة د  ــذ مخططــاتهم التدم ؤالء عــ تنف

 ضد العراق واالمة . 

ذ العدد مصطلح ومفهوم (  تناول   عث وس داف ال ط الجد وال ب ا ا  ) ... ال
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عــضه تــأثر ب عــضها يؤثــر و ــا متداخلــة اي ان  عت ة والمجتمــع  اســ ــاة الس ــر الح ك وتــالزم ظوا ــشا قــوم عــ القناعــة ب ــط الجــد  ا اء عــن ا اان ال عــزل االشــ ــط الجــد ال ا الخــر وال

ـه االشـ  ط ف ـل متماسـك تـرت كـة والمنعزلـة وانمـا عـ انهـا  اء المف م عـر لالشـ قت النظر ا االمـور عـ انهـا تـرا عـضها عـ  اءعضها االخر وانه  توقـف  ا و طـا عـض ـر ترا والظوا

طــة بهــا  وط االخــرى المح حــسب مــا اذا كنــا ننظــر اليهــا  اطــار الــ مكــن ان تتخــذ مــع مختلفــا تمامــا  رة  ــه ظــا عــض االخــر .... ذلــك ان ا رة وتفهــم عــ نحــو و ال مكــن ان تفــ الظــا

ر ذاتها .  ذە الظوا كة بوساطة  ما  مش طة بها  ر المح ة عالقتها مع الظا ما اذا نظرنا اليها من زاو  صحيح ف

 

ــة العالقــة التاث ــن الحــزب يــؤمن  جــ او الماركــ ول مفهومهــا اله ــة ســواء  ــة الجدل لــزم نفــسه بنظ ا ال عــث العــر االشــ عــضها االخــر فــالحزب لال  ان حــزب ال اء عــ  مــور واالشــ

ــل   مــل االخــرى  ــل واحــدة منهــا ت ــث ان  ــداف متداخلــة ح ة ) وانهــا ا ا ــة االشــ ى ( الوحــدة الح دافــه الــ ط الوثيــق بــ ا ا ــال ــة خطــوة نحــو   يــؤمن  ــان ا طهــا فــالحزب يــؤمن 

مكــن ان تاخـذ ا ة ال ا ــضا .. فاالشـ ا والعكــس صـحيح ا ـة واالســتقالل الـوط واالشــ ــد ان ترادفهـا خطــوات متناسـقة نحــو الح ــة عاالوحـدة ال وط وحدو ــا الواسـعة اال  ضــل  د

امل اقتصادي وتنموي عر .   وت

 

ـشافه وت ـادة  ا ـان للحـزب فـضل ال ـل  ـه الحـزب فـسقط  ة الـذي يـؤمن  ا ـة واالشـ ط الوثيق ب الوحـدة والح ا ذا ال قة ان  تـوالحق ح الفكـر ب ـل ظهـور فكـر الحـزب طـ ه .. فق

االصالح  ة اخرى  اس تمت قوى س ة اخرى فلقد ا ة ومن ناح ا االش طها  ن لم ي ر واالستقالل ول نها عجزت اال القو العر مسالة الوحدة والتح ة ول ا جتما او ح االش

داف  ضل التجزئة .  ذە اال ة تحقيق مثل   عن ادراك صع

 

ــة البو  مقراط الد ــسميها (  ــة و ة الغــرب الــصنا فلقــد فــصلت بــ مــرحلت الثــورة القوم ماركــس ــة المتــاثرة  ة الع ة  رجو امــا االحــزاب الــشيوع ا ــة ) ثــم تليهــا مرحلــة الثــورة االشــ از

ــع ــة لتؤكــد صــحة المنظــور ال اســة الع مــا متــداخلت ولقــد جــاءت تطــورات الس ــل اعت عــث العــر رفــض الفــصل بــ المــرحلت  ــداف الوحــدة  حــ ان حــزب ال حت االن ا واصــ

ة .  دافا عامة الغلب فصائل حركة الثورة الع ط ب النضال القو والط ا ة وال ا ة واالش  والح

 

اع ب المٌ  اة اذ يؤمن الحزب بوجود تناقض  المجتمع و و ( التناقض )  الح ادل و ط المت ا عن اخر من عنا ال ؤمن الحزب  غل والمستغل و المستعمر والمـستعمر َستو

ة  ا ة والالاش ا و االقطار الالقوم ادحة والمحرومة ب الفكر القو االش قات ال مة لوسائل االنتاج والط  . ب الفئات الحا

 

ــار ال ا لتتخــ االف عــث العــر االشــ ــو التخــ والتجــاوز وجــاء فكــر حــزب ال ورة  ــط والــص ا عنــ اخــر مــن عنــا ال ــوا وســاطع قومكــذلك يــؤمن الحــزب  ــد الــرحمن ال ــة لع

ـار  ب واف اسال ل  ل تمثل دروسه واالرتقاء ا مجابهة الحا والمستق ات الما  جاب ع الغاء ا ي .. ان التخ والتجاوز ال ورة وقـد تجـ مفهـوم التجـاوز والتخـ  متطـالح

ـو قاعـدة الوحـدة  ـر العـراق واسـتقالله  ـدف الوحـدة .. فتح ـة و ـر والح ـدف التح ط الحيـوي والجـد بـ  ا ـال ر  عـد واشـعاع الجهـاد العمرحلة الجهاد والتح ـة عـ المـدى اال

ة تتف ا ة واالشـ داف الوحدة والح داف ا ذە اال ر اقطار االمة بوجه اي نفوذ اجن و ا  تح جاب و الذي يؤثر ا ـة نحـو  اعـلع ارض العراق  ـة جهاد نهـا عـ صـيغ وحدو مـا ب ف

ا وتقدمها االجتما .  تها وتحرر  تحقيق وحدة االمة وح
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ـل الـمـوارد اال ان الصـنـاعـة الـعـر  ـعـد االحـتـالل رغـم تـوفـر  ف اصبح حالها  رة وك ل االحتالل رغم ظروف الحصار القا ان حال الصناعة ق ف  ـك ـعـد اقـ ة 

انت تصنع داخل  2003عام االحتالل االسود  حتاجها المواطن العرا وال  سط االمور ال  اد ا حت  حال ير لها  ... وصل الحال بها ا است اص

 العراق . 
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دء العدوان االيرا ع العراق (  عة والثالثون ل ام الذكرى السا ذە األ ـوع  ١٩٨٠    ٩    ٤تمر  مثل  ـة لـلـمـ ـدا قته  ان  حق ذا العدوان  عث آنذاك فإن  ما حدد ال ) . و

سلم خمي السلطة عام  ة حال  ذە ضد األمة الع د تنف ا الصفوي الجد ل ١٩٧٩الصفوي التوس الطائ الذي تولت ايران  عهد ة  ادة العراق الوطن . ولقد حشدت ق

ـة، حـ وفـقـهـم   ـات غـالـ ـا ثـمـا سـنـوات وقـدمـوا تضـحـ ـطـولـ ـا قـتـاال  ـشـا وشـعـ ـوع ايـران الصـفـوي  طاقات العراق  التصدي لهذا العدوان. فقاتـل الـعـراقـيـون جـ دحـر م

ة.  ل األمة الع ة ودفاعا عن  ا ضا ن ل أ قاتلون دفاعا عن وطنهم العراق فحسب  كن العراقيون  ذا لم  . و   التوس

 

شـع اسـتـغـالل حـالـة ا ـتـ مـن انـدحـارە مسـتـغـال أ ـعـد نـحـو سـ ـوعـه الـتـوسـ الـعـدوا  ث ان انعـش م ن النظام االيرا الصفوي التوس ما ل ـي الـ فـرضـتـهـا النـل كـفـاء الـقـ

ات المتحدة ع العراق منذ آب  اغسطس عام  ادة الوال ق ة الضخمة  ة االستعمار ة ظالمة ثـم  ١٩٩٠الحملة الح قرارات أمم له  ته حصارا خانقا وتكب محا والمتمثلة 

ة مدمرة عام  ه  حرب عدوان ـل. ١٩٩١االعتداء عل ائـ ـم ا ائـهـا ومـن ابـرز طان األ وعمالئها وعمالء  الش انت تصفه  ة تحالفات معلنة مع من  . فعقدت ايران الصف

ــعــدة ألــوف مــن حــرســهــا وعــمــالئــهــا حــال وقــف اطــالق الــنــار يــوم  ــار الــواســع الــ خــلــفــهــا الــعــدوان  ١٩٩١    ٣    ١ودفــعــت  لــغــزو مــدن جــنــوب الــعــراق مســتــغــلــة حــالــة الــدمــار الــ

ـة سـنـة، فـإنـهـا واصـلـت تـحـالـفـاتـهـا  ضعة أسابيع وردع ايران نـحـو أثـنـ ع ثة خالل  ذە المحاولة الخب ذ تمكن العراق من وأد  ـل اعـداء الـعـراق مـن صـهـايـنـة   مـع االستعماري. و

ـة الـغـزو واالحـتـالل عـام  ذ عـمـلـ ة وشاركت مشاركة فعالة  تنف ـل لـتـدمـ دولـة الـعـراق. وانـطـلـق الـنـظـام  ٢٠٠٣وعمالء مخابرات غ ائـ ى  مـخـطـط ا ـ الـ  الـحـلـقـة الـ

منته ع العراق القاعدة الع دا من  ة مستف وعه التوس الطائ ضد دول ع ذ حلقات أخرى من م ى ومـمـا وضـعـتـه حـكـومـتـه ة االيرا من العراق المحتل لتنف ـ الـ

ات  ش ة لمقات ايران ومل ا ة م من من اعمال ح ة وال شهدە سور ة. وما  فه من موارد العراق الضخمة المنه ادة عمالئه تحت ت ـة عـمـال ق ـ شـهـدە اقـطـار عـ ئـهـا ومـا 

شـ ـل عـ صـحـة ودقـة  ــها وتمـولـهـا وتـوجـهـهـا خـ دلـ ا عمالئها ال تدر د خال ة ع  اب ة من أعمال ار ن والسعود ح ت وال ـصاخرى مثل ال ـعـث لـهـذا الـنـظـام مـنـذ  خـ الـ

ب ا السلطة  ايران عام  العدوان ع العراق   ١٩٧٩صعودە الم ذە  دء تنف وعه العدوا التوس منذ   .  ١٩٨٠  ٩  ٤ولم

 

ة ال ينفث النظام اال  لدان الع وع ايران التوس الصفوي  جميع ال ام مدعوون ا مجابهة م ة جما وح ة. يراان ابناء االمة الع ه وسمومه الطائف ا   فيها ار

 

ـاتـهـا، فـإنـ ـشـ ـه الـمـحـتـل  الـعـراق وتـولـت ايـران ادارتـه عـ احـزابـهـا ومـلـ ـة مـن عـمـر الـنـظـام الـذي نصـ ارث عة ع عاما ال لة االر ـة الـعـظـ مـن نـا وأمام حص ـقـ إن الـغـالـبـ عـ 

دي والفو   ه و التخلف والجهل وال ا ايران لتدم وطنهم ونه عد لديهم أد شك  نوا منة، ولم  ذە اله عارضون  معهم والفساد  اجهـزة دولـتـهـم مجتالعراقي 

ل فوات ا صحو ق اساتها ومواقفها أن  عة نظام ايران وس ام من العراقي حول طب ه أو ت لد ق سقاط سمعتها  العالم. لذلك ندعو من  ـرجـع ا ألو و عود ا رشـدە و ان ف

ما ك ظهر االحتالل العسكري ا ذە الحالة الشاذة و سكت ع  ه . فشعب العراق لن  كفر عن اساءته لشع ة و ته الوطن له ومجتمعه وغ عون  ‐ الم أ ، فإنه  طا ال

ــ ــدحــر االحــتــالل االيــرا عــاجــال أو آجــال و ــن مــن الــعــراقــيــ ســ ــل الــخــ ــة و ــعــث والــقــوى الــوطــنــ ــارى مــن رجــال الــ ــــهــمــة رجــال الــعــراق الــغــ ــد لــه  حــرر  و ــعــ ــقــتــه و الــعــراق مــن ر

 . سا ادته ودورە القو الحضاري واإل  استقالله وس

 

 ولرسالة امتنا المجد والخلود
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ا :  ما  ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال اسم ق  ح الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 

  

ـو الـذي حصـل  ذي قـار  ـ تـلـك االنـفـجـارات  ث من محافظات الـعـراق ولـعـل ا ات مروعه شملت ال ات تفج ام القالئل الماض ە االنـفـجـار الـذي حصـل   وتـالتوافرت  اال

عا المئات من الشهداء والجر .   كركوك واالنفجارات  ب وصالح الدين وال راح ضحيتها جم

  

ل صنف ولون وا اب والتطرف من  فر واالر ة ال تقف ورائها قوى ال اب ات االر ذە التفج اسم الحزب ان  ـلـة اليـران تـمـثـل لملواضاف الرفيق الناطق الرس  ات العـمـ ش

ـ ـــــج الـمـفـا ب ترو س د و د ممارسات الفساد الشائنة ونهب اموال الشعب العرا المجا ــــع  الوضع االم والذي جاء ول ار الم ـة الـمـقـيـتـه ـم درك االنه ـة والـطـائـفـ ـ الـعـنـ

ـة  ـ بـتـاجـيـج الـخـالفـات الـداخـلـ ـث االحـتـالل االمـ ـض .. ولـقـد امـعـن االحـتـالل االيـرا لـلـعـراق ور ـغـ سع االقتتال الطائ والقـو الـ ابـنـاء الشـعـب الـواحـد ودق طـبـول  بـ و

رة .  داف  ات وا ئة وغا ئة ومقاصد س ة فاضحة والغراض دن تدخالت خارج نهم و ضة ب غ  الحرب ال

  

اعات بـ ابـنـائـه والـ ت اسم الحزب ان التدخل الدو واالقل الفاضح  شؤون العراق يروم تاجيج ال ـدء مـعـركـة صـاعـواضاف الرفيق الناطق الرس  ـام مـع  ـذە اال دت 

ـت ازاء صـفـقـة عـرسـال بـ حـزب ـا ـل والـ ة لموقفها الهـ ار كتغط ة  االن قها من انفجارات  كركوك وتحرك القوات الحكوم جة وما س ـل  الح ـاركـة الـعـمـ  وداعـش ومـ

لة اليران.  ات العم ش  المال والمل

  

القول :  حه  ا ت عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال اسم ق  وختم الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 

  

ـن والـمـ ـشـار ـالء الـوزارات والـمـسـ رب واقاله المحافظ واحالة عدد من الـوزراء وو افتضاح ممارسات الفساد واعتقال و له  ـة مـمـا درا لقد ترافق ذلك  ا ـيـئـة الـ ء الـعـامـ ا 

ـا  درك السـقـوط ا ـ ا انـحـدار ـفـ ـمـا  اب  ـلـوغـهـا حـد الـتـقـاتـل واالحـ ـة و ـة الـمـخـابـراتـ ـاسـ ـة السـ اعات ب اطراف العملـ ـلـه يـرتـب عـ لـحـتـيؤكد تفاقم ال  .. ان ذلـك 

ـة الـمـتـهـ ـاسـ ـة السـ ـق اسـقـاط الـعـمـلـ ـ ا امـام عـ طـ ـة والـمـ فاح ب ارادتها ال د صفوفها وتغل ة لتوح ة واالسالم ة والقوم ـالقوى الوطن ـحـق او ـة الـمـجـرمـ  ة ومـحـاسـ

م التعددي الشع  سا الشامل واقامة الح ة البناء الثوري واال ئناف مس ة واس ز الوحدة الوطن ث ع تع مقرا الحر المـسـتـقـل والسـ  االشعب العرا والعمل الحث لد

ة جمعاء .  سان سا الشامل لمواصلة العطاء الحضاري ال لخدمة اال ق النهوض الوط والقو واال  قدما ع ط
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