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ـة   ـة الـمـخـابـراتـ اس ة الس يوما إثر آخر تتهاوى العمل

ــــات  ــــشــــظــــ مــــنــــحــــدر الســــقــــوط الــــنــــهــــا والــــحــــتــــ فــــالــــ

شــــطــــارات  صــــفــــوف اطــــرافــــهــــا قــــائــــمــــة عــــ قــــدم  واال

ـم االنـوف عـ قـفـا مـن  ادل الـفـضـائـح الـ تـز وساق وت

ـي الـدارج فـهـذا الـمـجـلـس  قـول الـمـثـل الـمـ ما  ل  ش

ــة  ــقــ ــ  ــارە و ــم وتــ ــا بــ الــحــكــ ــا ار شــ ار االعــ 

المجلس وكذلك االنقسام المتواصل  صفوف أتحـاد 

ــار  ــســارع االنــهــ الــقــوى والــتــجــمــعــات االخــرى  حــ يــ

ـــل  ـــات الـــخـــطـــف والـــقـــتـــل آنـــاء الـــلـــ االمـــ وتـــزداد عـــمـــلـــ

ة الجهـاد  وأطراف النهار ...  ذات الوقت تتأجج مس

ـزداد  ي و تصاعد السخط الشع والجما الظافرة و

ـــعـــث  ـــدي الـــ ـــمـــجـــا ـــد  تـــالحـــم ابـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا الـــمـــجـــا

والــمــقــاومــة الــ تــواصــل كــفــاحــهــا بــنــجــاح ظــافــر صــوب 

ــر الشــامــل واالســتــقــالل الــنــاجــز  ــداف الــتــحــ تــحــقــيــق ا

ة الـــبـــنـــاء الـــثـــوري الشـــامـــل والـــتـــفـــاعـــل  ـــئـــنـــاف مســـ واســـ

ــــة  ســــانــــ ح الــــحــــضــــارة اال ــــفــــا واعــــالء  ســــا الــــ اال

 الشامخ. 

ì…çnÖ]

26  /8  /2017 êÃÊ]†Ö]‚é]‚fÂÝçè
ğ̂ éfÃæğ̂ é…êÚçÎææ…ç–uá^ßfÖ»

Øu]†Ö]‚ñ^ÏÖ]°Ãe…_»

ل مـعـا الـحـب  ة المفعمة  ة والقوم جملة من المواقف الوطن

ـــل نـــائـــب األمـــ  ـــعـــ عـــ رحـــ والـــوفـــاء، أطـــِلـــقـــت  الـــذكـــرى األر

ـعـة لـبـنـان  ـس حـزب طـلـ ، رئـ ا ـعـث الـعـر االشـ العام لحزب ال

ــانــة  ، لــتــؤكــد الــمــ ــد الــرافــ ــد الــمــجــ ا الــدكــتــور عــ الــعــر االشــ

ـمـثـلـه مـن  ـان  ـد الـراحـل ومـا  ان عـلـيـهـا الـفـقـ ة والرائدة ال  العال

ـقـارب  ـمـت مـن عـطـاءاتـهـا عـ مـدى مـا  ـة را سـانـ ـة و ـم نضـالـ ق

ـــمـــوم الـــنـــاس  ـــبـــ  ـــلـــهــا حـــافـــلـــة بـــ ـــانـــت  ـــاع مـــن الـــقـــرن  الــثـــالث أر

ــاء  ــة وتــحــمــل أعــ ــة والــقــومــ ــة والــوطــنــ ســانــ ــم اإل ــا وحــمــل قضــا

ــافــعــا  ــا  ــدأ طــالــ ــة، مــنــذ  الــدفــاع عــنــهــا  مــخــتــلــف مــراحــلــه الــعــمــ

ــلــس، إ  ــتــه طــرا ــ مــن مــديــ ــات الــمــســتــعــمــر الــفــر ــا يــواجــه د

ـــو عـــ مـــقـــاعـــد  ـــة فـــلـــســـطـــ و ـــلـــه لـــجـــان الـــدفـــاع عـــن قضـــ شـــكـــ

ــا، إ تــجــشــمــه عــبء الســهــر  ســ ــة  لــوزان  الــدراســة الــجــامــعــ

ـب الــجــراح  ـو الــطـبــ عـ صــحـة مــرضـاە وعــوادە مـن الــمــواطـنــ و

ـة  ـاتـه الـمـهـنـ الحامل لشهادة الدكتوراە  الطب الـذي اسـتـهـل حـ

ـة  الحرب ع المرض والفقر والجهل ع المستوصفات الشعب

ــالــمــجــان، إ انــخــراطــه  دروب  ــه  ــعــالــج مــواطــنــ الــ افــتــتــحــهــا لــ

ــه وســنــوات  ــالــ ــامــه ولــ ــاتــهــا مســخــرا أ ــعــث األمــة مــن ســ جــلــجــلــة 

اعــــهــــم  ـــ الــــعــــرب   ـ ــــتــــ ــــل أن يــــ ــــ عــــقــــودە مــــن الســــنــــ  ســــ

الــوجــودي ضــد الــمــحــتــل الصــهــيــو الــغــاصــب ألرض الــقــداســة  

ــــة وعــــر  الــــعــــدالــــة  ــــ ــــل عــــ ، مــــؤكــــدا عــــ وحــــدة  فــــلــــســــطــــ

ــلــمــة  ــة الــرأي والــ ــافــؤ الــفــرص واالســتــقــالل وحــ ــة وتــ االجــتــمــاعــ

موقرا الموحد.   إ تحقيق المجتمع العر الد
ً
 وصوال

ــلــمــات الــ  ــســ مــن الــ ــمــثــل ســوى الــجــزء الــ ولــعــل مــا تــقــدم ال 

ــعــ يــومــا  ــاء  مــهــرجــان ذكــرى مــرور أر جــادت بــهــا قــرائــح الــخــطــ

ــت  ــبــ يــوم الســ ــد الــ ــل الــفــقــ 26عــ رحــ 8 ــا  2017 ـ ـ وح

ــه بــري، الــنــائــب  ــ ــس مــجــلــس الــنــواب الــلــبــنــا األســتــاذ نــ مــمــثــل رئــ

ـة الشـيـخ سـعـد  ـس الـحـكـومـة الـلـبـنـانـ ز ومـمـثـل رئـ د الع قاسم ع

ـر  ـمـنـة، إ وز ـة الـدكـتـور حسـن مـنـ ـ ـر األسـبـق لـلـ ري الـوز الح

ـــس الـــحـــكـــومـــة  ـــارة ورئـــ ـــف كـــ ـــد الــلـــطـــ الــعـــمـــل الـــلـــبـــنـــا مـــحـــمـــد عـــ

ــر مــحــمــد الصــفــدي ووزراء  ــقــا ومــمــثــل لــلــوز ــب مــ الســابــق نــجــ

ــة  ــة الــلــبــنــانــ ــقــون ومــمــثــلــ لــمــفــ الــجــمــهــور ونــواب وســفــراء ســا

ـان ومـفـ الشـمـال الشـيـخ مـالـك الشـعــار  ـف در ـد الـلـطـ الشـيـخ عـ

ـم حسـن وقـادة األجـهـزة  وشيخ عقل طائفة الموحدين الـدروز نـعـ

ـة  ـات وطـنـ ـة ورؤسـاء أحـزاب وشـخـصـ ة اللبنـانـ ة والعسك األمن

ــس  ــة تــقــدمــهــا األســتــاذ عــزام األحــمــد نــائــب رئــ ــ ــة وفــلــســطــيــ وعــراقــ

حكـومـة دولـة فـلـسـطـ السـابـق وسـفـ فـلـسـطـ  لـبـنـان وقـادة 

ــس أمــ  ـة إ الــمــمـثــل الــخـاص لــلــرئـ ــ ــر الــفـلــســطـيــ مـنــظــمـة الــتــحـ

 عــــن الــــوفــــود 
ً
ــــك، فضــــال ــــشــــارە األســــتــــاذ جــــورج يــــ ــــل مســــ الــــجــــمــــ

ــت مـــن مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق لـــبـــنـــان  ـ ـــة الـــ ح ـــة والشـــعـــبـــ ـــ الـــحـــ

ــد  ــال وعــائــلــة الــفــقــ ــعــثــيــون مــن مــخــتــلــف األعــمــار واألجــ يــتــقــدمــهــا 

عة لبنان.  ادة حزب طل  الراحل وق
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ا  عــث العــر االشــ لقــد تــم حــزب ال

شأته االو  شأته االو و منذ والدته و

فكــــــرە الثــــــوري النــــــ الــــــوط والقــــــو 

تــــــــــــــه  مــــــــــــــا تــــــــــــــم بنظ مقرا  والــــــــــــــد

ــة  مقراط ـسة الد ـة وارانهـا الرئ م التنظ

اط الحـــــز  ام واالنـــــض ـــــة وااللـــــ المرك

م  والنقــد والنقــد الــذا والتفاعــل الــصم

مــــــــــــع الجمـــــــــــــا ومطاليبهـــــــــــــا العادلـــــــــــــة 

ة  ــسان ــة واال ــة والقوم ــة والوطن ات الح

ــــة  مقراط ولقــــد مــــارس الحــــزب عــــ الد

ــــــــــسغ النــــــــــازل  ال ــــــــــة الٌمجــــــــــسدة  المرك

ــــــسغ  ــــــادة وال مــــــات وتوجيهــــــات الق تعل

حـــات قواعـــد الحـــزب  الـــصاعد اراء ومق

ـــة الحقـــة  ـــة المرك مقراط وجمـــا الد

مـــا مـــارس النقـــد والنقـــد  ـــة  فاقهـــا الرح

انـــــــــت  ـــــــــأروع مـــــــــضامينه وقـــــــــد  الـــــــــذا 

ــــة للحـــــزب  ــــة والقوم المؤتمــــرات القط

ــة دائمــة وشــاملة  محطــات مراجعــة نقد

ته وألخطائــه   ادفــا لمـس تـضمنت نقـدا 

عطــــاءات  ــــذە المؤتمــــرات  مــــا فعلــــت 

ة متجــــــــــددة أساســــــــــها  اســــــــــ ــــــــــة وس فك

ــــــــة  ــــــــ المراجعــــــــة النقد وقوامهــــــــا الرئ

انــت مرحلــة  الــشاملة والمتواصــلة ولقــد 

ـــادة الحـــزب للدولـــة والمجتمـــع حافلـــة  ق

النقـــــد  ـــــة الـــــشاملة و الممارســـــات النقد

مــــا أر أســــس العالقــــة  والنقــــد الــــذا 

عــــد  مة بــــ الحــــزب والجمــــا و الــــسل

االحتالل االمـ الغاشـم للعـراق مـارس 

ئـــــة  ـــــة ج الحـــــزب أوســـــع ممارســـــة نقد

ـــان  مقدمـــة ذلـــك  قة و لمواقفـــه الـــسا

النقــــــــد الجــــــــريء الــــــــذي قدمــــــــه الرفيــــــــق 

م االمـــــــ العـــــــام  ـــــــد عـــــــزة ابـــــــرا المجا

ا القائــــد  عــــث العــــر االشــــ لحــــزب ال

ــر لــدخول العــراق  االعــ للجهــاد والتح

ــــــــت عــــــــام  ومـــــــــا تـــــــــالە مـــــــــن  1990لل

ـــادات وكـــوادر  مواقـــف خاطئـــة  ود ق

قة  ة الحزب الـسا الحزب لمراجعة مس

اتهـــــا  جاب أ عـــــ نحـــــو جـــــذري وشـــــامل 

فهـــــا  الحـــــة وتوظ اتها ال قة وســـــلب المــــ

ـــــد  لـــــة وتحد اف المرحلـــــة المق ـــــ الس

ة  ج ات ـــــــــــــــة واالســـــــــــــــ مهماتهـــــــــــــــا المرحل

ل  ــدة المــدى عــ منهــج ثــوري اصـــ ع ال

ة  فــــــ ا مواصــــــلة المــــــس ومتجــــــدد 

ــــــــادئ  جــــــــسد م مــــــــا  ــــــة الظــــــــافرة  ــ الثور

جيته  البنـــاء والتقـــدم  ات الحـــزب وســـ

ـــــــــة  ة واالجتماع اســـــــــ ـــــــــادين الس  الم

ة  ة والنفـــــــــــــــــس ــــــــة والعـــــــــــــــــسك ـــــــــ والثقاف

ــق  ــضعنا عــ الط مــا  افــة  ــة  والمعن

ة للمارسـات الناجحـة الهادفـة ا  الصائ

تـــــــمت قاعـــــــدة البنـــــــاء الثـــــــوري الـــــــشامل 

ــــــضة  ــــــان قلعــــــة نا مــــــا  ــــود العــــــراق  عــ ل

مـــــا  ة و ـــــة المعـــــا لحركـــــة الثـــــورة الع

ـاط عـ ارض  حول قاعدة الجهـاد وال

ــــــــــة مــــــــــشعة  رة ا تج ـــــــراق الطــــــــــا العـــ

ة النـــــــضال القـــــــو عـــــــ امتـــــــداد  لمـــــــس

ـــــضع ابنـــــاء  مـــــا  لهـــــا و ـــــة  الـــــساحة الع

ــــــق ألصــــــطفاف  ــــــة عــــــ ط امتنــــــا الع

فــــاح واســــتقطاب الطاقــــات والــــدرات   ال

ب ارادة النهــــــوض القــــــو  افــــــة لتــــــصل

ا  ة دور ع لألمة الع ما  سا  واال

ل والمتجـــــدد لخدمـــــة  الحـــــضاري االصـــــ

فــاح االمـسا  العــالم أجمــع  ة ال مـس

التفاعل الوا مـع تجـارب الثـورات ف 

عــــــزز التفاعــــــل الحــــــضاري  مــــــا  العــــــالم 

سا الشامل .   والتقدم االجتما اال

xév‘êÖæÌÎçÚhç×ŞÚ
=äéß]ç¹…^‚×eÙøju÷]‚Ãe^ÚÑ]†Â


êÛ¾^ÓÖ]‚Û¦

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ن العـراقي الهـار ا  ة عن اعـداد المهـاج ع الحصول ع احصاءات رسم ة الموض ل كتا حاولنا ق

ن ولجنــــة الهجــــرة  ــــة و الهجــــرة والمهجــــ ــــا ودول اخــــرى ودخلنــــا موقــــع وزار الخارج ــــا وكنــــدا واور ام

قـة ،  ـذە االحـصاءات الدق جة عـدم وجـود مثـل  انت الن ا من المؤسسات ف ة وغ اب ن الن والمهج

ة  المــــسؤول ــــاد درجــــات عــــدم التحــــ  ــــسلط عــــ رقــــاب العــــراقي اليتمتــــع  ــــدلل عــــ ان مــــن  مــــا 

ـــة  مجلــس النـــواب مــرورا برئاســـة الجمهور ـــس مجلــس الـــوزراء وانتهــاًء  ــدًء مـــن ما ـــة  للــسلطات المعن

ــسان  حــق ابنائــه منــذ ن ــل الجــرائم  ــب عــ مــن خــان الــوطن ومــارس  الغ ــس  ــذا المــر ل  2003ومثــل 

ة الـ  ـم االوضـاع المأسـ ة قدرت اعـداد العـراقي الهـار مـن جح سان وا االن .. غ ان منظمات ا

ـو رقـم كبـ يـؤ  فـاءات و اب وال لة منهـم مـن الـش ة غ قل س ء  حدود ارعة مالي ال شونها  ع

ة التـغي  أ  اطار عمل ل انه  ة  فاءات العلم اب وال ر الفراغ العراق من الش خطورة المخطط ال

طرة  ل الـــــس ـــــسه ـــــة ل ة العراق ـــــس ن ومنحهـــــم الج ان العـــــراق واحـــــالل اشـــــخاص اخـــــ مغرا لـــــس الـــــد

عـــودة  ة واخـــرى  فتخـــرون بـــ فـــ ـــات اقطـــاب النظـــام الـــصفوي  طهـــران  ة عـــ العـــراق حـــ  الـــصف

ه و اطورة ال    االم

اب غـــ  ـــة للـــش ن وعـــ لـــسان النـــاطق الرســـ لهـــا فـــان الهجـــرة الحال اف وزارة الهجـــرة والمهجـــ ـــاع و

ــة تــصدر  حــسب تقــارر منظمــات دول مــا ان العــراق و ة ،  ــة واالقتــصاد بها االوضــاع اامن مــسبوقة وســ

اب ا وانه دولة طاردة للش ه الصومال وارت ن تل اعداد المهاج  .  دول العالم 

عـــض مـــن  ح ال مـــر بهـــا العـــراق ، اقـــ ـــة الـــ  ارث رة ال اح الحلـــول والمعالجـــات لهـــذە الظـــا و اطـــار اقـــ

ة ومــا  اســ مهــا تــردي االوضــاع الس جــرة العــراقي وا اب  ــة معالجــة اســ المتخصــص ومنظمــات امم

لها  ــش حة  ــسط الخــدمات و صــح ــار اقتــصادي والحرمــان مــن ا عهــا مــن عــدم اســتقرار امــ وانه ي

ة ومــا صــاحبها  اســ ــة الس العمل ــس  قتهــا و فــشل مــا  لة وحق العــام غــ انهــا ابتعــدت عــن اس الــش

ــــا الفاســــدين  لــــد مــــن رموز ــــص ال ــــ والمعالجــــة جــــادة مــــن غــــ تخل ــــع ان الحــــل حق مــــن فــــساد مــــا 

ـــة للعـــراقي  ة جماع ـــات قتـــل وتـــصف عمل ـــة  اتهم الطائف ـــش ل المفـــسدين الـــذين اســـهموا مـــن خـــالل م

ــ  ــا   ب الم ــانوا الــس ــل  اضــافة لنهبهــم ثــروات وامــوال العــراق العامــة والخاصــة عــ حــد ســواء 

حات زعمــــــاء  طلــــــع عــــــ تــــــ كــــــ الي منــــــصف ان يراجــــــع ملفــــــات الطــــــب العــــــد وان  ــــــاب و االر

لمة ه ال ل ما تعن ش ع الالدولة  درك اننا نع ات ل ش ل  . الم

عـرف  ـة ل ـة المال ـة وديـوان الرقا اب ة الن ـط واللجنـة االقتـصاد ك مراجعة احـصاءات وزارة التخط .. و

قول المثل العرا من فمك ادينك   ما  ة اي  شه العرا و احصاءات رسم ع  مستوى الظلم الذي 

ــــع االســــهام  الجرائــــم  ە ،  ــــ عــــ رمــــوز خــــراب العــــراق وتــــدم ح ودعــــوة لتــــغي شــــ ي ان اي طــــ

ل  ـشك ـدأ ب ورة تـغي جـذري ي ـ قـول  ـا. وان المنطـق  ه ال يتعرض لها المواطن العـرا يوم الوحش

وعه الوط النقاذ العراق .  ا خالل م عث العر االش و ما طرحه حزب ال ة و  حكومة وطن

ـــا ان تقـــف مـــع العـــراقي   ـــة ودول اور ك ـــة تحتـــم عـــ االدارة االم ـــة واالخالق ة القانون ان المـــسؤول

مه ا عمــالء النظــام  ــسل ــاحتالل العــراق و ــا  ى الــ ارتكبو محنتهــم مــن خــالل تــصحيح الخطيئــة الــ

ب .   ا عمالء النظام الصفوي ع طبق من ذ

ــان  ا  عــث العــر االشــ ــة الــسنوات الثــالث عــ العجــاف صــحة طروحــات حــزب ال تــت تج وقــد اث

ــــه وعــــودة مــــن اضــــطرته الظــــروف ا  جــــرة مواطن قــــاف  م العــــادة االســــتقرار للعــــراق وا ــــق الــــسل الط

ذا المسار التعدو  تعد عن  ان فيها للطائفي .. واي معالجة ت ة الم ل حكومة وطن شك دأ ب اللجوء ي

ــة  العمل ــس  كــ الحالــة رمــوز مــا  ان تكــون خــداع وذر الرمــاد  العيــون ..وان ملــف الــالجئ وحــدە 

فوە من جرائم ..  تهم ع ما اق ة لمحاس م الدول ة ا المحا اس  الس

ــــل المحافظــــات  تافــــاتهم وشــــعاراتهم   ــــا  ب و العراقيــــون اليــــوم يتطلعــــون ا يــــوم الخــــالص الــــ

ــب ان شــاء  ــو ق ن فــان النــ ات و ــ الــصاب ه و عــث ومناضــل ــة تمــأل االفــاق لتقــول نعــم لل العراق

ه .    ..فمطلوب موقف دو صحيح ينصف العراق ومواطن
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ــــلـــة وانــــا اقــــرأ  ت ســــنـــوات طــــ صـــ

ـــب  ـــاذ واســـمـــع شـــتـــائـــم وتـــلـــفـــيـــق ا

 جــمــال  ــ ــطــنــة الــقــائــد الــتــار لشــ

 واســـكـــنـــه   رحـــمـــه  ـــدالـــنـــا عـــ

 الـعـراق  اب ، مـنـهـا انـنـا  ت الرد عليها لعدة اس جناته وتجن

ـتـه وعـنـفـه وخـلـوە  ـث دمـ نواجه اجـتـثـاثـا ال سـابـق لـه مـن حـ

 مـــن  ــ ـــعــث فــقــط ا ـــة وفــقــدنــا مــن الــ ســانــ مــن اي رحــمــة وا

 الــعــراق ضــد الــغــزو  160 ــد ، وثــانــيــهــا ان مــعــركــتــنــا  الــف شــهــ

ـة  ـقـ ـل ال ائـ ـة ا ـعـ فته ال  ثم ضد خل  –ايـران –االم

 والــعــالــم   الــوطــن الــعــر ــ الــعــظــم   مــعــركــة الــحــســم وك

ـة الـثـالـثـة الـمـقـسـطـة مـنـذ  برمته ففيها ابتدات الحـرب الـعـالـمـ

ـــاال مـــتـــعـــددة  1991عـــام  ســـتـــمـــر لـــهـــذا الـــيـــوم واتـــخـــذت اشـــ و

ـــدو مســـلـــســـل حـــروب الخـــفـــاء  ـــا انـــهـــا حـــرب مـــقـــســـطـــة تـــ ابـــرز

  ـــة  ـــ ـــم االقـــطـــار الـــعـــ  تـــقـــســـ ـــة لـــهـــا و ـــقـــ ـــداف الـــحـــقـــ اال

ة .  كو الثان كس ب  سا

 بـهـا مـعـركـة الـعـراق حـددتـهـا    تتمـ اع ال  ال ة  ذە المرك و

ات ، ولهذا فرض علينـا  س الرغ فة ول ة ال ج ات  الس المعاي

 ان  ــالــبــنــادق مــنــذ لــحــظــتــه االو نــحــن الــذيــن تصــديــنــا لــالحــتــالل 

ـو  ـس و غ لـلـعـدو الـرئـ  نـتـفـ  عدد مـمـكـن مـن الـقـوى  د ا ّ نح

ة .  ة والمخابرات  االحتالل وقواە العسك

ـعـد وصـول   خصـوصـا  ـدالـنـا  عـ كنت اقرأ واسمع شـتـائـم عـ

ـانـت  ـ و ـة اخـونـة م ـدء عـمـلـ ـ و  م  للرئاسـة  محمد مر

ــلــمــات   مــن الــ ــانــت االحــقــاد تــ ــة :   مســالــة اســاســ ــ تــطــرق ذ

ـــا  ـــدو ـــدو ثـــأرا  ـــانـــت نـــزعـــة االنـــتـــقـــام تـــ  و ات  وتـــتـــطـــايـــر مـــن الـــنـــ

ــل جــاء  ــو   و ح ســؤال مــنــطــ  طــ ســان عــ  اال ــجــ ــا  ــد صــعــ

ــــو    ــــلــــ ــــذ ــــان مــــا   و ــــاع نــــزعــــة االنــــتــــقــــام  ــــؤالء لــــمــــجــــرد اشــــ

ـــــهـــاجـــم  ـــاجـــم و  لـــمـــن   الـــغـــالف االخـــال الـــتـــنـــاقـــض الصـــارخ بـــ

ـعـة   الـلـغـة الـوضـ ـ ـاسـم االسـالم و ون  ـسـ  النهـم يـ دالنا ع

   ـض  ة الـلـحـم االبـ ستخدمها اال اوالد الشوارع وسمـا  ال  وال

   عـــ ــســة لـــلــهــجـــوم الــالاخــال  الســمــة الـــرئــ ـــب  ــاذ ــانــت اال

 .  دالنا بنا المغدور جمال ع نا وحب  نا

 كـتـبـهـا  ـدالـنـا ـة عـ ـك بـوطـنـ شـ  حينـمـا قـرات مـقـاالت  ن ول

ي  ــ وصــل صــ دوالر وحــثــاالت م ــدة الــبــ ــعــض الــمــرتــزقــة عــ

 زمــن مــا    ــ ــانــوا نــا ــو ان مــن    ــالمــا   ا ــ مــنــتــهــاە ، واال

  ـانـهـم تـخـلـو عـن نـا  االن لـم يـردوا و  حـ ـ ومن مازالوا نـا

  ـة االسـتـعـمـار  ـة مـحـار  حـتـمـ العرب واول من فتح عيـونـنـا عـ

 الــذي  1956عــام  ــعــ  الــ  الــعــر ــعــدە ، فــقــررت انــا الــقــو ومــا 

  ـدالـنـا  زمـن مـا ولـم يـرحـمـنـا عـ   دالنا  مع ع اختلف حز

  ــــل نــــظــــام حســــب عــــ ــــت مــــن قــــ  زمــــن مــــا واعــــتــــقــــلــــت وعــــذ

ف   نصــــف ، قــــررت ان ادافــــع عــــن  ــــل حــــوا  قــــ ــــدالــــنــــا عــــ

مها .   مثلها وق دالنا  جسد ع ة ونقاوتها ال  العرو

ــم  شــهــدون شــتــم قــائــد  الــذيــن  ــ ــا الــنــا ــقــا    عــ اوال عــتــ

ف اقـــامـــة      ـــاء نـــا ـــعـــثـــيـــون  ـــنـــمـــا الـــ ســـكـــتـــون بـــ الـــفـــذ و

عد غزو الـعـراق دافـعـوا   وسورا ورغم مأسيهم   م الوحدة ب

ــــد صــــدام ووقــــفــــوا  ــــم الشــــهــــ ــــــهــــم وعــــن قــــائــــد ــــســــالــــة عــــن حــــ بــــ

ـــخـــلـــو مـــن الـــمـــســـامـــات وراء  ـــالـــحـــجـــر االصـــم والـــذي  مـــوحـــديـــن 

ـــل انـــواع  ـــال تـــردد ، وتـــحـــمـــلـــوا  ـــات و ـــ ـــم بـــ ـــ ـــم عـــزة ابـــرا قـــائـــد

  ـزا مـتـفـوقـا عـ ـا عـ ـعـث قـ  الـ االضطهاد دفاعا عن الحق ف

  ـة الـجـامـحـة ، فـعـ ث القدرة واالقتـدار والشـعـبـ الجميع من ح

 ؟  ل نا ذا السكوت من ق دل   ماذا 

 االن لــو لــم تــعــرف انــهــم مــن جــمــاعــة  شــتــمــون نــا ــا مــن  وثــانــ

 لــقــلــت انــهــم مــن حــثــاالت االحــزاب الــفــاســدة  االخــوان الــمــســلــمــ

  ـا الن الـمـسـلـم والـعـر م والمثل الـعـلـ ة من الق لة والخال والعم

ـد عـنـهـا ، واشـعـر  ـحـ ـة ال  م اخـالقـ ا وق مه مثل عل ل تح االص

ــا الخــالق  ــعــثــيــون قــدمــنــا مــثــاال حــ ــانــنــا الــ ــعــدە فــخــر  ــفــخــر مــا 

ـذە  أعداءنا حينما يـرحـلـون عـن  نا الطعن  ل بتجن  االص العر

ـث فـرض  ـارات لـنـا حـ ـم االخـتـ  احـد ا انت وفـاة خـمـيـ ا و الدن

 مـن نصـف  ـ شهـد ا ة اعوام واس  حرب دامت ثمان علينا اق

ـــك عـــن خســـارتـــنـــا لـــمـــئــــات  ـــ  تـــلـــك الـــحـــرب نـــا   مـــلـــيـــون عـــرا

ة .  املة مثل ال  مدن  ارات من الدوالرات وتدم  المل

 امـــرا  ـــد صـــدام حســـ  عـــمـــم الـــقـــائـــد الشـــهـــ عـــنـــدمـــا مـــات خـــمـــيـــ

  ذكـر اسـم خـمـيـ لما  ان  ل انه    التوقف عن مهاجمة خمي

حصـل لـنـا   ) رغم انه الحق بنا دمارا لم  قوله ( رحمه  عه  ي

   والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــو مـــــنـــــذ قـــــرون واوقـــــف نـــــهـــــوض الـــــعـــــراق الـــــعـــــلـــــ

سـان والـمـجـتـمـع . كـنـا  ة اال ل خطط تنم  و  والثقا واالجتما

   مـوقـف الـنـ  تـمـثـلـت   والـ ـ  الـحـقـ  عـن اخـالق الـعـر نعـ

  ـكـ  الـمـ ـا عـ  محـمـد عـنـدمـا فـتـح مـكـة ودخـلـهـا مـنـتـ العر

ــان   ــان فــهــو امــن ) رغــم ان ابــو ســفــ  ســفــ وقــال ( مــن دخــل دار ا

ــن   وتــعــذيــبــهــم لــ  ووراء اضــطــهــادالــمــســلــمــ ــكــ ــان قــائــد الــمــ

ــة ولــديــنــه  ــ ــة الــعــ ــف وفــقــا الخــالقــه الــقــومــ  ت الــرســول الــعــر

  ســـاوي بـــ   ـــدة الـــ ـــدور رجـــل الـــدولـــة الـــجـــد ـــف وقـــام  الـــحـــنـــ

ە  ـم عـقـلـه وضـمـ ـل حـ ـسـلـم الحـقـاد االنـتـقـام  سـ الجمـيـع فـلـم 

ة .   واخالقة الع  ال

ة ان  مثل االسالم واالخوة االسالم  انه  د مكن لمن  ف  فك

ــل  ــة مــلــفــقــة لــهــم  ــاذ ــه تــهــم  ــش قــبــور االمــوات وتــوجــ ــقــوم بــنــ

  ــاذب ؟ انــهــا صــورة لــلــتــنــاقــض الــحــاد بــ ــو  ــفــهــم و ــطــعــن  و

ـــة  ـــات  ـــاالســـالم ومـــمـــارســـة اقـــبـــح ســـلـــوكـــ ـــمـــان  –ادعـــاء اال

ــة ــلــطــجــ ة  ‐الــ ـــات الــمــجــتــمــع وحــثــاالتــه وســمـــا الشــوارع ونــفــا

ـب  ـاذ حون النفسهم الشـتـم وتـلـفـيـق ا ض والذين ي اللحم االب

  ة  ة والوطن ا  عرفت عنهم االستقامة وال  ضد 

  ـ او تــنــا   ــدالـنــا ــعـ ــطـعــن  ـل ذلــك ان مـن  واالسـوء مــن 

ـان جـمـاعـتـه دعـمـتـهـا  ـت  ـ  تـ ـة والـوثـائـق والـ وام االدلة الماد ا

  ـة  ـة الشـيـوعـ المال تـحـت غـطـاء مـحـار ة  طان المخابرات ال

ـــذە الـــلـــحـــظـــة     ومـــازلـــت حـــ ـــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــا ـــنـــ الـــثـــالثـــ

ات قـد  ة تدعمها رغـم بـروز مـؤ طان ة وال ك المخابرات االم

ــف  ــة ، فــكــ  انــتــفــاء الــحــاجــة لــهــذە الــجــمــاعــات االســالمــ  ا شــ

ـطـعـن   ان   واالخـال سـلـوكـه الـوطـ حق للمشبوە والمطعـون 

ـذا الـقـائـد قـد  ـان   ؟ واذا  ـدالـنـا ـو جـمـال عـ ـا فـذا  قائدا ع

ؤالء  ـ واسـتـقـاللـهـا   –اضطهد  ـة م والواقع انه دافـع عـن عـرو

ـــد مـــن تـــأمـــر عـــلـــيـــهـــمـــا  ـــجـــوز مـــمـــارســـة انـــتـــقـــام   –عـــنـــدمـــا حـــ فـــهـــل 

  عد وفاته بنصف قرن ؟ اين اخالق الـفـرسـان والـ الجبناء منه 

 ؟  ل والمسلم الحق  االص  العر  تم

  ـــــو االنـــــحـــــطـــــاط الـــــتـــــام لـــــلـــــغـــــة الـــــ ـــــرر الـــــقـــــول   وا مـــــا صـــــدمـــــ

ـ االمـر   العرب ولو اقت  نا  شن الهجمات ع استخدمت 

ــصــا  ــان انــتــقــامــا رخــ ــنــه  ــنــا لــ ــضــ  نــقــد مــؤدب لــمــا اثــار حــفــ عــ

ـنـاك مـن  ـعـد  ـانـا ولـم  ـا مـن قـائـد رحـل عـن دنـ انا وال اخالق وج

ودالر .  د الب ض عب ة اللحم االب ما اعتقد سما  دافع عنه 

ـل  ـالـتـفـصـ اخطـاءە   وانا اعرف  دالنا فخر عن ع االن ادافع 

ســـان  ــ خـــطـــاءون وال يـــوجـــد ا ـ ـــ ــ والـــ ـ ـــن اخـــطـــاءە اخـــطـــاء  لـــ

ــــتــــقــــد خــــطــــأە ،  ــــ اجــــع و نــــا مــــن يــــ ــــلــــنــــا نــــخــــطــــأ وخــــ مــــعــــصــــوم و

ج عــنــهــا  ــخــ اتــهــا ولــم   عــن تــأثــ ــئــة عــ  بــ  عــاش  ــدالــنــا وعــ

وا   تــمــ  الــقــرن الــمــا ــل الــقــادة والســاســة الــعــرب  ولــهــذا فــان 

ــأزاء واجــب  ضــعــنــا   ، االمــر الــذي  بــنــفــس نــقــاط االنــتــقــاد لــنــا

ـطـل    ـدالـنـا ـو الـدفـاع عـن عـ  جـامـح و سا  وا  وقو اخال

ـيـع   والـتـصـ  االصـالح الـزرا ـدالـنـا ـس ، وعـ ـم قـنـاة السـ تأمـ

 الــــفــــقــــراء ،  ــــ ـــ ـ  الــــمــــ ــــرامــــة لــــمــــاليــــ ــــل والــــذي اعــــاد الــــ الــــثــــقــــ

ــــادتــــه بــــوقــــوفــــه ضــــد   الــــذي وحــــد االمــــة خــــلــــف قــــ ــــدالــــنــــا وعــــ

 عــام    ــ ائــ ــ اال  الــفــر ــطــا  الــ ، 1956الــعــدوان الــثــال

ــس   تــاســ ــتــو  ــارنــو ونــهــرو وتــ ــم مــع ســو  الــذي ســا ــدالــنــا عــ

ـا  ـ وسـور  الذي اقـام وحـدة م دالنا از ، ع حركة عدم االنح

 ذلـــك الـــوقـــت وحـــقـــق  ـــة حـــ ـــ ـــو اعـــطـــم انـــجـــازات االمـــة الـــعـــ و

م قواعد عمل االستـعـمـار   ال ا  تحد م االحالم والتطلعات 

ــة والــتــضــامــن  ــ ــام الــوحــدة الــعــ  قــاعــدة مــنــع قــ ــة و والصــهــيــونــ

 .   العر

  ـنـهـا تـكـ ة ولـ  العرب النها كثـ  انجازات نا ال ارد التوغل 

ــالــعــمــالــة     ال يــتــهــم نــا ــة  ف ووطــنــ ــه ذرة  القــنــاع مــن لــد

ــة  ــالــمــاســونــ  الــداعــم   –االن او ان يــتــهــمــه  ــة  مــع ان الــمــاســونــ

ة  بتها كوارثنا الحال قة ت  حق  و س لالسالم وال ان   –الرئ

ــة  ــحــق لــهــم الــمــطــالــ ــؤالء ال  ــة تــؤكــد ان  ــمــارس نــزعــة انــتــقــامــ

  ــمــا  وط قــبــولــه حــا ــم اول صــفــاتــه و ــحــ ــم الن مــن  ــالــحــ

ــه فــوق االحــقــاد والــثــأرات والــعــواطــف فــاالمــم  ســامــ ســامــحــه و

ـسـامـح وسـعـة الصـدر  ـنـيـهـا نـزعـة الـ تهدمـهـا االحـقـاد والـثـأرات وتـ

ــة  ــة وحــمــا ســتــحــق الــرعــا ســان  ــو ا ــل مــواطــن  ــان  والــقــنــاعــة 

ـان مـواطـنـا صـالـحـا او ضـاال ، فـالـدولـة مسـؤولـة  ـم لـه سـواء  الح

 فــخــاخ  ــقــع  ــق و ضــل الــطــ ــة مــن   ذلــك رعــا ــمــا  ــل  عــن الــ

  االنـــــحـــــراف ، ونـــــكـــــرر: التـــــوجـــــد دولـــــة تـــــخـــــلـــــو مـــــن الـــــمـــــنـــــحـــــرفـــــ

سكنها المالئكة فقط .   و  والمجرم

ـــقـــوة  نـــا  ـــعـــد ان  ـــطـــنـــة  ـــتـــب ذلـــك النـــنـــا عـــرفـــنـــا قســـوة الشـــ ا

  ـــعـــض االعـــالم الـــعـــر  و  وااليـــرا  والصـــيـــهـــو ـــ االعـــالم االمـــ

 ان فـتـح  ر ومنعنا من الدفاع عن انفسنا ا و ه وال ش دفا لل

ـطـنـة  شفون ان شـ ك اته الواسعة وجعل الناس   بوجهنا بوا

ـة ، فـزاد  ا للعراق والعـرو ا معاد طان ست اال عمال ش  ل عثي ال

ــلــة ،  ــة االصــ ــ ــة الــعــ ــاالخــالق الــمــحــمــد  الــتــمــســك  ارنــا عــ ا

ـب  سـ ـة فـهـو امـن . و ـت الـعـرو نا نـقـول مـن دخـل بـ ب واقتداء ب

   عــادت الــمــاليــ  واالخــال ــاتــنــا الــنــضــا ســامــحــنــا وانــجــازاتــنــا وثــ

ــد ان  ــة . ومــن يــ ــ  مــن االقــطــار الــعــ  كــثــ  الــعــراق و تــدعــمــنــا 

ء  ـل  ـل  ـه اوال وقـ ـجـب عـلـ ـل الـمـظـالـم  وارث و يوقف ال

ـنـظـر البـنـاء الشـعـب نـظـرة  ە نفسه من االحقاد واالنـتـقـام و ان ي

ـاء  ا االس ل اوالد مة  ل اوالدە وام رح   ص ع  ح اب كب

 .   والعاق

ــة رغــم انــف  ــ  مــن مــفــاخــر امــتــنــا الــعــ ــدالــنــا  جــمــال عــ ــ ــ ســ

و ومن معه .  ا ن   ن
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ــكــن  الــعــراق  1968تــّمــوز  30‐17عــنــدمــا قــامــت ثــورة  لــم 

ــغــداد وجــامــعــة  ــة  جــامــعــة  ّ ســوى ثــالث جــامــعــات رســمــ

ـــة الـــهـــنـــدســـة  ّ ـــلـــ ــة، إضـــافـــة إ  ـ ـــ الـــمـــوصـــل وجـــامـــعـــة الـــ

ــورة  ســنـة 
ّ
ــة الـ حــّولــتــهـا الــث ّ إ الــجــامــعــة  1975الّصـنــاعــ

ــورة إ 
ّ
ــة الــجــامــعــة الــ حــولــتــهــا الــث ّ ــلــ ــة، والــ ّ ــنــولــوجــ ــ

ّ
الــت

ـة سـنــة 
ّ
ـ ـنــ ــنـاك جـامـعــة 1973الـجـامـعـة الــمـسـ  

ّ
ـمـا أن  ،

ــــورة إ 
ّ
ـــمـــة والـــ حـــّولــــتـــهـــا الـــث ـــة  جــــامـــعـــة الـــحــــ ّ ـــ أجـــنـــ

ة سنة  ّ  . 1970الجامعات الّرسم

 

ـــــج كـوادر  م العا يهدف إ تـخـ عل
ّ
الت ورة 

ّ
تمام الث ان ا

ــ 
ّ

ــة وذلــك مــن أجــل بــنــاء عــراق قــ ــنــمــ
ّ
تــخــدم خــطــط الــت

ــائــه  
ّ
ــد الــعــون إ أشــق

ّ
عــلــمــه واقــتــصــادە وقــدرتــه عــ مــد

ـــم  ـــعـــلـــ
ّ
، وألجـــل ذلـــك اســـتـــحـــدثـــت وزارة الـــت ّ الـــوطـــن الـــعـــر

ّ ســنــة  ــحــث الــعــلــ ــة لــهــذا  1970الــعــا والــ لــ تــكــون راعــ

ورة. 
ّ
داف الث هه وفق أ

ّ
م وتوج عل

ّ
 الت

 

ــة  ّ ــان عــمــلــ ــورة 
ّ
ــة  تــفــكــ الــث ّ  مــن الــمــرتــكــزات األســاســ

ّ
إن

ــر 
ّ
ــة ووفــق تــوف ّ راســ

ّ
ــخــّصــصــات الــد

ّ
ّ لــلــت االســتــحــداث الــعــلــ

ـم الـعـا  ـعـلـ
ّ
ـوّسـع  الـت

ّ
ـة والـت

ّ
ـ ـ ـة والـ

ّ ّ
المستلزمات الماد

راســـة 
ّ

ـــ الـــد ّ ـــّل خـــ ســـتـــوعـــب  ـــث  ـــحـــ ـــا  ّ ـــا وأفـــقـــ
ّ
عـــمـــود

ـــدأت خـــطـــوات االســـتـــحـــداث  ـــة ولـــذا 
ّ

ـــانـــ
ّ
ـــة أو الـــث

ّ
اإلعـــداد

ــع جامعات  :   استحداث أر

 

ت1   . جامعة تك

ار2  . جامعة األن

وفة3  . جامعة ال

ل4 ا  . جامعة 

 

ّ عــ األســس   والــمــبــ
ّ
ة االســتــحــداث الــمــتــأ وتــوالــت مســ

ــــة، فــــاســــتــــحــــدثــــت جــــامــــعــــة  ّ ــــجــــ صــــورة تــــدر ــــة و ّ الــــعــــلــــمــــ

ــة   ّ ــة وجــامــعــة الــقــادســ ــمــانــ ــة  مــديــنــة الســلــ ّ ــمــانــ الّســلــ

ــة 
ّ

ــا
ّ
ــة ثــّم جــامــعــة ذي قــار  مــديــنــة الــن ّ يــوانــ

ّ
مــديــنــة الــد

ـالء  مـديـنـة   وت وجامعة كـ وجامعة واسط  مدينة ال

ــدا الســتــحــداث  ــســان تــمــهــ ــلــّيــتــ  مــ ــالء إضــافــة إ  كــ

 العدوان  
ّ
ن سان ول  منع ذلك.  2003جامعة م

  

ام لـتـكـون 
ّ

كر فقد استـحـدثـت جـامـعـة صـد
ّ

الذ ومن الجدير 

ــن  ّ ة والــقــبــول فــيــهــا لــلــمــتــمــ ّ ــــــج كــوادر مــتــمــ قــاعــدة لــتــخــ

ـعـّول  ـان  اء الذيـن  ّ الألذك وعا وط راسة ولتكون م
ّ

الد

 عليهم  بناء عراق متطّور. 

  

ـــات فـــقـــد  ـــ ـــســـعـــيـــ
ّ
ة الـــ ـــ و فـــ ـــم األ ـــعـــلـــ

ّ
و جـــانـــب الـــت

ــــة الــــّرافــــديــــن  ّ ــــلــــ ــــغــــداد   ــــات   ّ ــــلــــ اســــتــــحــــدثــــت ثــــالث 

اث الـجـامـعـة  
ّ
ـة الـ ّ ـلـ ـة الـمـنـصـور الـجـامـعـة، و ّ ل الجامعة، 

 الـعـرب 
ّ

ـة شـط ّ ـلـ ـار و ة المـعـارف  األنـ ّ ل ما استحدثت 

 . ا ة جامعة  د ّ ل ة ثّم    ال

 

ــــات االســــتــــحــــداث مســــتــــمــــّرة  الــــجــــامــــعــــات  ّ ــــانــــت عــــمــــلــــ و

ل المثـال،   دةمنها ع س ات جد ّ ل ة الستحداث  ّ الّرسم

ـة  ّ ـلـ ـغـداد و ـة  جـامـعـة  ـة طـّب ثـانـ ّ ـلـ ات المعلـمـ و ّ ل

ــة وكـــذلـــك اســتـــحـــداث أقســـام 
ّ
ــ ـ ــنـــ طــّب أســـنـــان  الــمـــســـ

ك مـــع تـــخـــّصـــص آخـــر   ـــخـــّصـــص الـــمـــشـــ
ّ
حـــديـــثـــة ذات الـــت

م العا  عل
ّ
ات  مب وزارة الت ّ ان لغرفة العمل الهندسة و

ـا  1992وال استحدثت عام  ـهـوض الـ قـاد
ّ
عد ندوة الـن

ـــط  ـــخـــطـــ
ّ
ام حســـ أثـــر كـــبـــ  الـــت

ّ
ـــد صـــد ـــد الـــمـــجـــا ـــهـــ

ّ
الش

ــة  ّ ـة والـهــنـدسـ ـّبــ
ّ

ــخـّصـصــات الـط
ّ
ّ لــالـسـتــحـداث  الـت ـو

ّ
الـن

ــات 
ّ
ــل حــاف

ّ
ّ الــمــتــخــّصــصــة والــ تــمــث ــحــث الــعــلــ ــز الــ ومــرا

 العلوم. 
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 أثــنــاء الــحــصــار الــجــائــر الــذي فــرضــتــه دول الــعــدوان عــ  

 الغزو عام 1991العراق سنة 
ّ
انت 2003،واستمّر ح  ، 

 

امـج  ـالـ  ّ ـو
ّ
ة االسـتـحـداث الـن ّ ارة  عمل ّ ناك جهود ج

ّ فـتـّم اسـتـحـداث بـرامـج  ة لمواجهة الحصار الـعـلـ ّ م عل
ّ
الت

ــــخــــّصــــصــــات لــــمــــنــــح درجــــة 
ّ
ــــة الــــت

ّ
ــــاف ــــا   راســــات الــــعــــلــــ

ّ
الــــد

ـــعـــثـــات  ـــف  الـــ
ّ
ـــوق

ّ
ـــة الـــت كـــتـــوراة لـــتـــغـــطـــ

ّ
الـــمـــاجســـتـــ والـــد

ب الحصار وذلك مـن خـالل جـحـفـلـة جـهـود  س ة  ّ الخارج

ـــانـــت  ّ والـــذي  ـــوع الـــوطـــ ـــذا الـــمـــ الـــجـــامـــعـــات إلنـــجـــاح 

مكن للقارئ أن يتصّور حجم  . و ج ّ  نتائجه آالف الخ
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ـة  ـة مـن خـالل عـدد طـلـ ّ ج ات ّميته االس وع وأ ذا الم

ــــــالــــــغ عــــــددە  ــــــا الــــــ راســــــات الــــــعــــــلــــــ
ّ

 مــــــخــــــتــــــلــــــف  7832الــــــد

ــانــت حّصــة  2003الــتــخــّصــصــات  عــام  ــل الــعــدوان و وقــ

ة  ّب
ّ

ة لالختصاصات الط ّ  الهيئة العراق

 

ـان الـعـراق  322 ـؤالء لـ ـمـعـدل سـنـوّي ولـوال  طالب بـورد 

ان.    خ 

 

ـــــا  عـــــدد   ّ تـــــجـــــد ــــوع الـــــوطـــــ ـ ـــــذا الـــــمـــــ ـــــلـــــة   حصـــــ
ّ
إن

ـة  ّ ـ ـة واألجـنـ ّ ـ ـن  الـجـامـعـات الـعـ ـ المتخّصص المن

ة.  ّ   والعراق

 

ّ عـلـيـنـا أن  اخـ
ّ

ّ الـد ـوع الـوطـ ـذا الـمـ لم عن  وعندما نت

ـفـط والـذي  
ّ
ـم الـن ـعـد تـأمـ ـعـثـات لـلـخـارج  ـ بـرامـج الـ ـ ال ن

ــــجــــ مــــن أر الـــجــــامــــعــــات 
ّ

ـــلــــتــــه آالف الــــخـــ ـــانــــت حصــــ

ـا مـن  ـان وغـ ـا سـا والـ ـا وفـر ـ ـا وأمـ ـطـانـ ة من بـ ّ األجن

ـــلـــد أو  ـــذا الـــ ـــة   ـــمـــ امـــج الـــتـــعـــلـــ ول، وحســـب قـــّوة الـــ
ّ

الـــد

  ذاك. 

 

ــة الــمــبــتــعــثــ  ــلــغ عــدد الــطــلــ ــب مــثــال عــ ذلــك فــقــد  ون

رجـــات 
ّ

ـــا  مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات والـــد راســـات الـــعـــلـــ
ّ

لـــلـــد

ـة  سـنـة  ّ ـ مـن  1984العلمـ ـا أ ـطـانـ طـالـب  5000 بـ

 
ّ
ـــانـــت تـــغـــ ولـــة 

ّ
 الـــد

ّ
ـــأن ســـا، عـــلـــمـــا  ـــا وفـــر ـــ ومـــثـــلـــه  أمـــ

ــة  ّ ــشــ ــة والــمــعــ ّ راســ
ّ

ــالــب مــن األجــور الــد
ّ

جــمــيــع نــفــقــات الــط

ــة  ــر الســفــر الســنــ ، فضــال عــن تــأمــ تــذا
ّ
ــأمــ الّصــ

ّ
والــت

 للطالب المبتعث وعائلته. 
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ـــز  ـــة اســـتـــحـــداث مـــرا ـــّمـــ ـــادة  الـــوزارة أ ولـــم تـــغـــفـــل الـــقـــ

ـحـوث  ـز  ات العلوم مثل مرا
ّ
ل حاف

ّ
ّ ال تمث حث العل ال

ــحــار ـطــان  –الــ ـ ّ ــئــة، إضــافــة إ   –الــفــضــاء ‐الــقــلــب ‐ال الــبــ

ة. 
ّ
ة واالقتصاد ّ سان خّصصات اإل

ّ
حوث  الت ز ال  مرا

  

ـة، والـ تـحـّولـت إ  ّ ـقـنـ
ّ
ـد الـت يئة المعـا أّما ع مستوى 

ـة  ّ ـات تـقـنـ ّ ـلـ ّ وضـمـن فـلـسـفـة وجـود  ـقـ
ّ
ـم الـت ـعـلـ

ّ
يئـة الـت

ـلــغ  ــّل مسـاحــة الـعــراق فـقــد   عـ 
ّ

ـذە الــهـيــئـة تــمـتــد ضـمــن 

د  سنة  اثنان وخمسون معهدا إضافـة  2003عدد المعا

ـــة 5إ ( ّ ـــنـــدســـ ـــة و ّ ـــة  تـــخـــّصـــصـــات طـــّبـــ ّ ـــات تـــقـــنـــ ّ ـــلـــ  (

ــث قــامــت  ــحــ ــات قــدراتــهــا  ّ ــلــ ــذە الــ ــة، وقــد طــّورت 
ّ
دار و

 منح درجات الماجست  تخّصصاتها. 

  

م، 
ّ

ــّل مــا تــقــد ــنــتــاجــهــا مــن  ــمــكــن اســ مــا الــحــقــائــق الــ 

 فنقول اآل : 

 

ــورة سـنــة 
ّ
ـدء الــث ــة   1968۞ عـنــد  ّ ــان عــدد األقسـام الــعــلـمــ

ــ مــن  80اليــتــجــاوز  ــلــغ أ ــا لــيــ ّ قســمــا   625قســمــا عــلــمــ

 . 2003سنة 

 

ــة   5جــامــعــة إضــافــة إ  19۞ عــدد الــجــامــعــات  ّ ــلــ ــات أ ّ ــلــ

 دال من ثالث جامعات مكتملة فقط. 

 

ــ مــن  ــ أ ّ ــدر
ّ
ــادر الــت ــ مــنــهــم  12000۞ عــدد الــ ّ تــدر

 درجة أستاذ.  1000

ـــادة الـــذي ألـــزم الـــوزارة بـــتـــوفـــ مـــقـــعـــد  ۞ وفـــق بـــرنـــامـــج الـــقـــ

ــة، لــذلــك، وعــ  ــانــ
ّ
ــّل طــالــب يــنــ دراســتــه الــث ّ لــ درا

ـا و  ـغـداد لـوحـد ـة جـامـعـة  ـان عـدد طـلـ ـل الـمـثـال،  ـ س

ــــــ مــــــن  2003ســــــنــــــة  طــــــالــــــب إضــــــافــــــة إ  56000ــــــو أ

ا. 8000  طالب دراسات عل

 

ـيـئـة  ـل  شـكـ ـمـت   ـل سـا ـ ـأ
ّ
ـة الـت ة عـالـ ّ ۞ كوادر علم

ـا  ـدور ا 
ّ

شـهـد لـهـا الـقـا والـد يـع الـعـسـكـرّي الـ  ص
ّ
الت

ـة حـاجـة  عـ الـعـراق مـن خـالل تـلـبـ ّ  درء العدوان الفارس

 القّوات المسلحة. 

 

ـــة مـــتـــخـــّصـــصـــة أعـــطـــت لـــلـــقـــّوات 
ّ

ـــنـــدســـة عســـكـــ ـــة  ّ ـــلـــ  ۞

ة.  ّ غة نوع  المسلحة ص

ّ إلنــتــاج  ــحــث الــعــلــ ّ لــلــ ــحــث   1000۞ بــرنــامــج وطــ

خّصصات لمواجهة الحصار ونذكر مـن نـتـائـجـه 
ّ
مختلف الت

ار   أ
ّ

م العا استطـاعـوا فـك عل
ّ
دي الت  مجا

ّ
دواء  160أن

ع دواء 66دخــلــت مــنــهــا  اإلنــتــاج  مصــانــع ســامــّراء ( ) نــ

ــب  ســ ــة والــ مــنــعــت عــن الــعــراق  لــألمــراض الــمــســتــعــصــ

ل دول العدوان.   الحصار من ق

  

غداد ر جامعة   توسيع وتط

 

ـــدوا بـــنـــاء مـــادّمـــرە الـــغـــزاة   ـــعـــ اء اســـتـــطـــاعـــوا أن 
ّ

۞ بـــنـــاة أشـــد

ـعـد عـدوان  ـل األصـدقـاء  ّ شـهـد لـه األعـداء قـ ـا بوقـت قـ

1991  . ق ا
ّ

ة مثل ج الط ّ  إضافة إ بناء جسور نوع

 

مـة  أغـلـب دول  ة محـ ّ انت شهادة الجامعات العراق  ۞

ـــث  ـــس مـــثـــل اآلن حـــ ـــقـــّوة ولـــ ـــن  الـــعـــالـــم وتـــنـــافـــس اآلخـــ

 . ّ ف العال ص
ّ
ة من الت ّ  خرجت الجامعات العراق

 

ـة مـخـتـلـفـة  ّ درجات علـمـ ة العرب و ل
ّ

ــــج آالف الط ۞ تخ

انت تدفع لهم رواتـب  ، ودكتوراە و وس، وماجست الور

ــلــد  ــخــلــو  ــام الــحــصــار وال 
ّ
إضــافــة إ تــوفــ الّســكــن عــدا أ

ستهان بها وخاّصة مـن  أعداد ال ّ العراق و ّ من خ عر

ـــّيـــ واألردنـــيـــ ومـــن أقـــطـــار الـــمـــغـــرب  ـــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــ
ّ
األشـــق

ا.   العر والسودان، وغ
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د ..  ارثة ومع األسف الشد  فعال 

لة ...  ل تفاص ر صادم   تق

ـــد  ـــم مـــن مـــوالـــ ـــذا الـــعـــام  الســـادس اإلعـــدادي  ـــذ الـــذيـــن امـــتـــحـــنـــوا   ..   1999ان الـــتـــالمـــ

ة  العام  دء المخطط االم ...  2005اي انهم دخلوا االبتدائ عد سقوط النظام و  اي 

 
ـلـوا  الصـف االول االبـتـدا عـام 

ّ
ذ الذين  ُسـج ـلـغ  مـلـيـون  2005إن عدد التالم  الـعـراق 

ذ .   تلم

 
ـم   2017أما الذين وصل منهم ا السادس اإلعدادي وشاركوا  امتحانات  لـغ عـدد فقد 

 الف طالب فقط ...  400
ـــ   ـ ــــعــــ أن الــــعــــراق خ ـــذا  ــــة  600و ــــق الــــدرا بــــ اإلبــــتــــدائــــ ألــــف طــــالــــب خــــالل الـــطــــ

ة ..   والثان

ـاب مـخـتـلـفـة مـنـهـا تـرك الـدراسـة او الـفـشـل او  60اي خسارة  ع الـطـالب والسـ % مـن مـجـمـ

ا..  ات وغ  الهجرة والموت  التفج

ــــة الــــذيــــن شــــاركــــوا  ــــة  ، أن الــــطــــلــــ ــــ ــــة وزارة الــــ ــــلــــة .. وحســــب إحصــــائــــ ومــــمــــا زاد الــــطــــ 

ا ) عام  الور ة ( ال  ..   %4, 28لم ينجح منهم سوى   2017اإلمتحانات الوزار

 

ــعــ أن فــقــط   ــذا  ألــف طــالــب قــد تــجــاوزوا الســادس اإلعــدادي  الــدور االول مــن  100و

ــــــلــــــهــــــم  الــــــمــــــدارس عــــــام  ســــــجــــــ ــــــذ الــــــذيــــــن تــــــم  ع الــــــمــــــلــــــيــــــون تــــــلــــــمــــــ  ....   2005مــــــجــــــمــــــ

ــــعــــ    ــــذا  صــــلــــوا او يــــتــــجــــاوزوا الســــادس اإلعــــدادي ...   900و ــــة لــــم   ألــــف طــــالــــب وطــــالــــ

س والتقديرات .  ل المقاي مة  ارثة عظ ذە   و
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ـر  مة لو حصل فيها ماحصل  العراق من تراجع عـلـ خـطـ إلسـتـقـال وز
ّ

 الدول المتقد

ة ..   ال

 
ـم والـقـضـاء لـيـنـالـوا  ل إلستقالت الحكومة برمتها .. وتم إحـالـة الـمـسـؤولـ فـيـهـا ا الـمـحـا

ذا االمر  عهد النـظـام  ان  م . ولو  ة والتعل م  مجال ال ب تقص س ستحقون  ما

ـــــــــــــذا الـــــــــــــفـــــــــــــشـــــــــــــل..  ـــل الــــــــــــمـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــ عــــــــــــن  ــــــــــ ـــــــــــــر و  الســــــــــــابـــــــــــــق لـــــــــــــتـــــــــــــم اعــــــــــــدام الـــــــــــــوز

ة العراقي منذ  ل وزراء ال نما  ل التقـصـ  2005ب حاسبهم احد رغم  ة اليوم لم  ولغا

لد...   المتعمد تجاە ال

 
ــــل مــــفــــاصــــل الــــدولــــة والــــمــــجــــتــــمــــع ..  ــــمــــكــــن مــــن خــــاللــــه بــــنــــاء  ــــم مــــفــــصــــل  ــــم أ  فــــالــــتــــعــــلــــ

التا سقوط الدولة والمجتمع .   ل المفاصل و ع سقوط  ذا المفصل   وسقوط 
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ــعــة والــثــالثــون لــلــعــدوان االيــرا   ــلــول الــجــاري الــذكــرى الســا تــمــر عــلــيــنــا  الــرابــع مــن شــهــر ا

لول عام  ـالـقـصـف الـمـدفـ لـلـنـفـط خـانـة ومـنـد  1980الغاشم ع العراق  الرابع من ا

اسل العدوان االيرا منذ يومه االول واجهضوە وحرروا  شنا ال ة وقد قاوم مقاتلو ج وزراط

ـة عـام  ـ ق الـ ف سعد وزن القوس وواصلوا مـجـابـهـتـهـم لـلـعـدوان االيـرا  مـعـارك  س

ب  1982 ـب ‐ومعارك الش ـة  1983الـفـكـة عـام  ‐الطـ ـسـ والـ شـن فـيـهـا الـعـدو عـدوانـه بـ

9المهاجم ا المدافع  ما واصلوا مقاومتـهـم  1 طال  فعل صمود مقاتلينا اال وصد المعركة 

لة العام  ا ع العدو  معركة تاج الـمـعـارك عـام  1984للعدوان االيرا ط ا كب وحققوا ن

ـلـة  1986ومعركة احتالل الفاو عام  1985 ـ طـ الد ونهر جـاسـم والـحـصـاد اال ومعارك الم

ـسـان  1987العام  ـ مـن نـ ـر الـفـاو  السـابـع ع ى معركـة تـحـ ر ال ومن ثم معارك التح

ـالت وحـ تـحـقـيـق  1988عام  ـدات ومـعـارك الـتـو ـ ـر الشـالمـجـة ومـجـنـون وز ومعارك تح

ا ...  1988ن العراق المب  الثامن من آب عام   ودحر العدوان االيرا نهائ

ـشـنـا  ـم جـالوزة الـنـظـام االيـرا وعـ االحـتـالل االيـرا يـرومـون االنـتـقـام مـن مـقـاتـ جـ ا و

ــم الــمــلــحــ وحــ طــرد الــمــحــتــلــ  ــاســل وابــنــاء شــعــبــنــا الــمــقــدام الــذيــن يــواصــلــون جــهــاد الــ

ـر الشـامـل والـظـفـر الـحـاسـم  ـلـهـم وحـ الـتـحـ ـان مـن قـ ما طردوا المحتل االمـ االيراني 

 .  والن المب

مواقع التواصل  ائح المجتمع المختلفة والمتخالفة ال وجدت  ل  شمل  فانتقلت ل

عد أن تمت ممارستها  طر عليها  عد لثقافة غ مس ما  االجتما ضالتها المفقودة لتتحول ف

ات، ح تطورت لمرحلة ( انتقاد مجرد من  ة  أد المست وط أخالق دون قيود أو 

المجتمعات وصوال للدول والحكومات ع  م ع األشخاص مرورا  ة ) والح الموضوع

ة من المنطق، وتنم عن جهل كب  ة خال قة عشوائ ط عة  قة أو  ام مس أساس إطالق أح

ــــح.  ــــح لمجرد التج   ثقافة االنتقاد لتصب  ثقافة التج

س معناە  أن النقد ل مان  سميتهم ) إ اإل فتقد كث من المنتقدين اليوم ( إذا صحت 

كون عامال مساعدا لتصحيح األخطاء،  ار أخطاء الما لم ولن  ن اج ــــح"، و الحر "التج

ا  الخطا ء  ن العالم م ل وقوعه، و ن عقارب الساعة ال تعود إ الوراء لتفادي الخطأ ق و

قة  ام مس م ع أح عتمدون بنقد ث من المنتقدين الذين  واألخطاء ال ال يناقشها ال

ل األحداث ال تلت تلك األخطاء.  نون عليها   و

ز الفرق ب مفهوم  نا ي ا، فالنقد النقد الجارح والنقد البناء،  ;و نهما كب ث الفارق ب ح

ــــح،  ة التج ل، أو النقد ب ه من أجل االنتقاص من الطرف المقا ه صاح ن و الذي ي الجارح 

ة  ة واالتهامات غ المنطق ات الخطأ من خالل األلفاظ الناب دا  إث ع اب  أو الذ

ب أو محاولة نصح المخ الذي  شذ ل أو  ستهدف النقد البناء تعد نما  ة، ب والعقالن

ا عند كث من  ذە معضلة نجد ، و ات السن ل ع س الذي أخطأ ق ستمر  خطأە ول

الهم  ن خ حه، ل ل ورما تم تصح عد موجودا،  المنتقدين عندما يركزون ع خطأ سابق لم 

ل األحداث ال تلته.  ه   يب عل

ا  عث العر االش ات حزب ال  النقد  أدب

ة  م أحد المقومات التنظ ا مفهوم النقد والنقد الذا  عث العر االش أعتمد حزب ال

ما أبرز الفرق ب النقد البناء والنقد الهدام  ة،  عث ة ال ة  بناء الشخص مقراط والد

ات لممارسة حق النقد داخل منظومة الحزب وخارجها، وركز  وطا وآل ( الجارح ) ، ووضع 

طة  ة  م االنتقاد ح أراء ما أتاح ألعضائه ط ة النقد،  ع الجانب األخال  ممارسة عمل

ل لهذا  و  م من ذلك  ة ع الشكوك، واأل ست مب ، ول ا األدلة وال أن تكون مدعومة 

؟ ة الحزب أم إنه انتقاد لمجرد االنتقاد الشخ ا ع مس ة وتأث م م  االنتقاد أ

انت وال زالت  ا  عث العر االش وط ال وضعها حزب ال إن ممارسة النقد ضمن ال

ستطع  ث لم  ة، ح د الحي ة الشوائب وتجد اة الحزب الثورة بهدف تنق رة مرافقة لح ظا

ة  ذا العن المهم  بناء الشخص عد احتالل العراق من التأث ع  رة  الظروف القا

قاء  عد االحتالل إال أن معظم الرفاق حاولوا ال ذە الثقافة  رغم سوء استخدام  ة، و عث ال

نها مفهومة نظرا  ة ل ر غ صح مات الحزب بهذا الخصوص، مع وجود ظوا داخل دائرة تعل

مر بها العراق عموما.   للظروف ال 

د عزة الدوري الذي ألقاە  الذكرى  س  65لقد تناول جزء مهم من خطاب القائد المجا لتأس

انت تحت  ــــخ العراق وال  م المرحلة الهامة من تار ا دعوة لتقي عث العر االش حزب ال

ة إال  ا العراق تلك الحق ل اإلنجازات ال شهد الرغم من  ا، ف اس ا وس ادته دستورا وقانون ق

م منه وعل ومنط  ة تحتاج إ تقي ر سلب ناك حتما ظوا أن  عث يؤمن  أن ال

سة ب الحزب وأعداءە تتطلب شجاعة  دة  ظل مواجهة  ة ف للمرحلة، و حالة نقد

اة العرب والحزب، ولم تكن تلك الدعوة  ة من ح ذە المرحلة العص فائقة لمجرد طرحها  

تاب من الرفاق  ث من الدعوات لل عتها ال قتها وت ل س  ، م المرح دة لممارسة التقي الوح

ة من أجل كشف الثغرات ومعالجة األخطاء لي الحزب  ضة عن المس لعمل دراسات مستف

شاطا.  ة و  متجددا وأ حي

 الخالصة

ما لو وضع  إطارە  اة الحزب ف ة  ح ورة حتم جا الهادف والبناء  ار النقد اال مكن اعت

فكرته الواضحة  سمو النقد  د من أن  ث ال  ، ح المرسوم  دستور الحزب ونظامه الداخ

صورة  سجم  ح المنط والمتوازن والم دة عن االنتقاد الجارح من خالل أسلوب الط ع ال

التا االستمرار  إداء  ة، و عث متجدد الدماء والحي شود نحو  ة مع الهدف الم مثال

ة.  الدفاع عن العراق وأمته الع ة   رسالته السام
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 مقدمة

مها ثقافة النقد أو مفهوم االنتقاد،  ة من ب أ سان وخلق معه ثقافات كث خلق  اإل

ل  ا   ة الموروثة ال نجد سان ات اإل نا كجزء مهم من األخالق و محور حدي و

ة ال  سان ــــخ وع سلسلة من األحداث اإل ما  كتب التار ة  ان السماو م األد تعال

ات أمم  فاته، ورسمت نها فاته وتع مختلف توص اعتمدت  األساس ع النقد 

ات أخرى.  دا  و

افنا بوجود نواقص  ال ع اع حد ذاته دل ذا  مال  وحدە، و نكرر دائما مقولة إن ال

سامح وترك المجال لمعالجة  لغة ال ة  ان السماو ي عالجتها األد س ال  الج

ضا نصت  ذا أ صد، و ار وال األخطاء ال ال ترت لمستوى الجرائم مع سبق اإل

ة ورحمة مع الجرائم ال ترتكب  ة ال تعاملت برو ة والوضع ع ه القوان ال عل

ق الخطأ.   ط

 تأث التطور العل ع ثقافة االنتقاد

ناك قفزات  اتت  ة، ح  اة ال ة من الح ة الحال ا خالل الحق تطور العلم كث

ال لها، ولهذا األمر  ــــخ مث شهد التار ة لم  اد تكون عشوائ عة وت ارة  ة وابت تط

ف؟ ء فيها، ك انت لثقافة االنتقاد الجانب ال ن  ة، ل  حسنات كث

عض  لة أثرت   سارع  التطور العل والتكنولو لظهور ثقافات دخ لقد أدى ال

مواقع  ختص  ه الذي  و التطور  جان نا  ا، وما يهمنا  ا وكث منها سل جا جوانبها إ

ل ما مع ثقافات  ش ة دون قيود وال تقاطعت  التواصل االجتما و ثقافة الح

 .  الشعوب الموروثة خاصة  عالمنا العر واإلسال

ة لتقف  كز ع ثقافة االنتقاد ال وجدت لها أرض صل ل تلك التقاطعات س من 

اسي  زمن  تاب والصحفي واإلعالمي والس انت حكرا ع ال عد أن  عليها 

 ،  م
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ان  ان المعتدي ومن  العدوان ؟ ومن  ادر  من الذي 

ه ؟  المعتدي عل

ه إ دولة  ة عل ف تحول العراق من دولة معتد ك

ة ؟  معتد

ل الرأي العام الدو وحولت  ا  تضل ل نجحت أم و

سلم منه  ّ  ال  ة العراق من دولة مسالمة إ دولة عدوان

د ؟ ع ب وال   جار ق

حت  قتها وأص عد أن تكشفت إيران ع حق واليوم 

طورتها المزعومة  ة إ أم ضم عواصم ع  –تنادي 

طورة الفارس الملعونة  ت القناعات والرؤى   –أم ل تغ

العداء األيرا  نها –وصارت األنظمة تقّر  ع األقل ، ب

العدوان و ال   –و نفسها  ادرت  أن إيران  ال 

سلم منها جار  العدوان و الدولة ال ال  ادر دائما  ت

طها معها حددود  د وال ح دولة ال ت ع ب وال  ق

ة   ة أو اصنطاع ع  طب

 

ذة  ا قرار غزو العراق _ أستخدمت  عندما أتخذت أم

ورقة األعتداء ع دول الجوار وألن إيران دولة –الورقة 

ذە الورقة للتأث  ثمار  جارة للعراق فقد تمكنت من أس

ثمرتها إيران  ب ، وأس س الق د ول ع ع الرأي العام ال

تهم األحزاب  ق عمالئها الصغار من الذين أش عن ط

لها  ازات ووعود   –المدعومة من ق حفنة من الدنان وأمت

 المناصب والوظائف .. 

م  اع حزب الدعوة  العراقيون الموالون أليران ومن أت

انت لحادثة  فقط روجوا ورددوا ما أملته إيران عليهم و

ل األعال األم  ت وأفرزاتها دور  نجاح التضل ال

ل  طت ول ا واأليرا مع أن الحالت مختلفت وغ م

راتها .   حالة ظروفها وم

ا ، إيران لها سوابق ملموسة  شن حروب ع  تأرخ

قة  القدم   ة السح ل ا  دول الجوار منذ العصور ال

ة  العراق والوطن العر لم   مع أن االطماع الفارس

؟ م مع ط يوما ما بنظام ح ة  ترت ة تارخ ج ات ف س

م إيرا  لن تنقطع؟ ة ح ة لم تكن أس واألطماع األيران

ل  ي  دم  ة العرب واألحقاد واألطماع  مع فكرا

ان أو محكوم .  م   إيرا _ حا

ة ع األرض وع وسائل األعالم جاءت ع  حقائق كث

ة قائمة  ت أن االطماع األيران حات ورسائل ت ل ت ش

م  مرحلة ح ط  ا  العراق والوطن العر وال ترت تارخ

عنة  و األ غطاء ل معينة.. وأن الغطاء المذ ما 

حتها رسالة المال   االحتالل األيرا ع عدة وسائل 

 تصدير الثورة. 

ك أن تحرر  ء ال من العرب وعل لقد حررت الشا

ة شاە ايران البنه محمد رضا  ذە وص  " ء الغر الشا

 .  بهلوي شاە أيران األخ

ه "إن النظام  17و  ا قال ف سان أل الخمي خطا ن

العرا الذي يهاجم إيران إنما يهاجم القرآن واإلسالم وأن 

غداد "..  تقدم إ   ايران ستأخذ العراق وس

سان  23  ة 1980ن س أران القوات االيران ح رئ  ،

ث  ا أيران ع أحتالل العراق، ح ه نوا حا فضح ف ت

تظر  و ي ، و ل  ش االيرا قادر ع  قال "أن الج

فتحون أذرعهم  األوامر ألحتالل العراق، وأن العراقي س

ال الجيوش االيرا ".   الستق

و  قول أن العراق  ناك من  ان  ب ،  ولحد األمس الق

م أن  ة. ومنهم من يتو دأ العدوان ع إيران األسالم من 

سقوط الشاە.  ة  زمن الشاە قد انتهت  األطماع األيران

ان  ا وال ومن العرب من صدق أن التعاون ب أيران وأم

سقوط الشاە ...   الصهيو قد انقطع 

ل  ة دل مثا انت  ة طرحت ع وسائل األعالم  حقائق كث

انت قد  ة  براءة العراق من تهمة األعتداء فالمؤامرة الدول

ل أعالن إيران الحرب  ا ق دأت ع العراق أعالم

ة .   الرسم

ان  ات المتحدة وال منها أن ايران اتفقت مع الوال

الصهيو ألعاقة التقدم العل والتكنولو والحضاري 

ة  ك ك" األم ذا ما كشفت عنه مجلة "نيوزو للعراق و

ا الصادر   ت  1974    10    14 عدد ث  ح

ل األتفاق األيرا  "   –تفاص ائ األم وال  ‐"األ

ام إيران  إعاقة جهود البناء  ورة ق تنص ع ع 

 العل واألقتصادي والعسكري للعراق. 

ة الجزائر الموقعة مع العراق (  انت الغاء أتفاق  ‐  9  ‐  14و

ادة  1980 س ق ال فال نائب رئ عندما أعلن الج

ث  ة"  حد ش "الجمهورة اإلسالم كة لج األران المش

ف  أن إيران ال تع ة  ون االيران ك اإلذاعة والتلف لش

ة الجزائر الموقعة مع العراق  آذار عام  ، 1975اتفاق

ة مع العراق" .  ح الحدود ال  وال 

غداد  1980    9    7  ة ع  ة األيران اغارت القوة الج

اك جوي تم اسقاط طائرة فانتوم  ا  5و اش قود

و أخر أس  ە و ار حس لشكري وتم ا المالزم الط

 سلم أليران. 

ة ب  ة األيران اعتداءا ع العراق  249قامت القوات الج

اط  244و ة ما ب ش ا للف لول  22و 1980اعتداءا ب ا

ذە االعتداءات ب  تت  تم وث ة  240س مذكرة رسم

ة ومنظمة  سلمت ا األمم المتحدة والجامعة الع

ة ع سفارتها   ة االيران المؤتمر األسال وا الخارج

ــــخ ارض ارض  آب  غداد وقد استخدمت أيران صوار

فت ع  1980 ة واع ة العراق لقصف المدن الحدود

ة (  (   آب  أغسطس أعلنت  27وسائل األعالم األيران

ة  فة "لوموند" الفرس ته صح إذاعة طهران، وفقا لما 

أن المعارك قد أخذت حجما أ 1980آب  29   ،

ن  عد اندالع المعارك  منطقة ق ش خطورة 

ة. وأعلنت أن القوات  ز الحدود وامتداتها إ معظم المرا

اتها ألول مرة  ة قد استخدمت  عمل المسلحة االيران

ــــخ أرض   أرض.  ‐صوار

ة مستمرة ع العراق والعرب  ك ة األم المؤامرة االيران

ة ايران خمي ف  ذە المقولة لوزر خارج سوا  وال ت

سان  أن  1980الثامن من ن ة ايران  ح وزر خارج

الد فارس".  عان  غداد ي  "عدن و

 

عد الغزو األم ع العراق ولوال  وأطماع إيران تحققت 

ذا الغزو لما وطأت إيران أقدامها ع العراق وال ع 

عا عواصم  م جم وت وسورة ال تعد صنعاء وال ع ب

ة  الدول الع ا )  طرتها ، تلعب ( شا  خاضعة لس

مساعدة  ذە الدول  ضتها ع العراق و مت ق عدما أح

ة ضد العرب .  اساتها العدوان ا وحماقة س  أم

 

ذە الحقائق ع األرض اليوم  د –ل  عد أن وصل التهد

ة  لعوم الخل وحنجرة الدول األسالم األيرا إ ال

خاتها تتعا من تدخالت إيران السافرة   دأت  و

شيع الصفوي  ا و ال ة وزعزعة أستقرار شؤونها الداخل

أن إيران    ّ م وأقرت  روعها _صحت من النوم والو

ا  ا ة من ضحا ان العراق العر أول ضح ة  دولة معتد

الدور العرا  كبح جماح واطماع إيران لمدة   35وأقرت 

ثة تارة   –عاما  ــــع إيران الخب صدّ  مشار ه النظام  ق ف

اسة   الس  الحرب وتارة 
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ى بـــ اطـــراف   شـــقـــاقـــات واالنـــقـــســـامـــات تـــ اال

ـم  ـنـهـم فـعـمـار الـحـكـ ـمـا بـ ـة فـ ـاسـ ـة السـ العمـلـ

ــار  ــسـه لـتـ ـشـق عـن الــمـجـلـس االعــ عـ تـأسـ يـ

ــمــ  ــمــ ابــنــاء شــعــبــنــا  ــمــة الــوطــ مــو الــحــ

ا وكذلك فـعـل  ع عن االسالم الس وط ال

سـ مـجـلـس الـنـواب  س مـا  م الجبوري رئ سل

ــا   حــ
ً
ــال شــق عــن الــحــزب االســال مشــ الــذي ا

ضــا .. وكــذلـك تــمــزقــت  ــمـســـــى وطـ ا ــدا و جـد

ة المنهارة .  اس ة الس ة تجمعات العمل  ق

 

ـــذە االنـــقـــســـامـــات الـــ  ـــار و ـــذا االنـــهـــ ذلـــك ان 

ـة  ـمـا بـ اطـراف الـعـمـلـ اب ف وصلت حد االح

ســـقـــوطـــهـــا حـــتـــمـــا ا  ـــة  ـــة الـــمـــخـــابـــراتـــ ـــاســـ الســـ

ة السقوط النها ...   او

 

ــت امــوال  ــا الــمــحــتــوم ألنــهــا نــهــ ــو مصــ ــذا  و

ابــنـــاء شــعـــبــنـــا وعــاثـــت  االرض فســادا فـــحــقـــت 

 .  عليها لعنة الشعب العرا اال

 

 . س المص  وا سقر ... و
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شــار االســد  يــواصــل الــنــظــام الســوري الــخــائــن بــزعــامــة 
وحـ  2011ذبح ابناء شـعـبـنـا السـوري مـنـذ اذار الـعـام 

ــة وكــذلــك  ــات االيــرانــ ــشــ ــلــ ــالــمــ ــذا مســتــعــيــنــا  يــومــنــا 
سـ فصـائـل ابـو  ل مـا  لة لها من قب ات العم ش ل الم
ـا والـ راحـت تـقـتـل ابـنـاء شـعـبـنـا  ـاس وغـ فضل الـعـ
ــل  ــا نــظــام االســد الــعــمــ ــة وقــد آزر الســوري عــ الــهــ
ــة  ــاو ــمــ ــ ــاالســلــحــة الــ ــب ابــنــاء شــعــبــنــا  الــذي راح 
ـا  ل االسـلـحـة الـمـحـرمـة دولـ ل و ة  ل العنقود والقنا
ـــلـــغـــت اوحـــهـــا  ـــن قـــورة غضـــب الشـــعـــب الســـوري  ولـــ
شار االسد الخائن واقامة النظـام الـحـر  ه لنظام  بتصد

مقرا القو المستقل .   الشع الد

ب .   وان غدا لناظرە ق
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ـلـهـا مسـتـهـدفـا  ـمـتـد ا اقـطـار الـخـلـيـج الـعـر  ـمـن و ـا ولـبـنـان والـ تـمـدد ا سـور امل مداە و أخذ  االحتالل االيرا للعراق 

ـنـفـار  ـ ا اسـ ـام وجـمـا ـأبـنـائـهـا حـ ـحـدوا  ـة ومـا  ـ ـل االمـة الـعـ ـدا لـمـسـتـقـ ل تهـد ش ذا ما  االمن القو العر برمته و

ـاە  ـحـمـد عـقـ ـحـصـل مـا ال  ـل ان  ە  مـهـدە قـ ـة لـمـقـاومـة الـمـد الـفـار الصـفـوي وقـ ة وقدراتهم الجـهـاد فاح طاقاتهم ال

ــالــذات اعــالن مــواقــفــهــم  ــام الــعــرب  ــ مــن الــحــ ــقــتــ ــذا  و

ار التمـدد االيـرا الـفـار الـتـوسـ  ن أدانة واس حة  ال

ســتــفــحــل خــطــرە  ــل ان  واعــداد الــعــدة لــمــقــاومــتــه وردعــه قــ

 والت ساعة مندم . 

 

ـــارى االنـــخـــراط  مـــعـــركـــة  ـــذا مـــا يـــرتـــب عـــ الـــعـــرب الـــغـــ و

ــا  مــجــابــهــة الــتــوســع االيــرا الــفــار الصــفــوي ودحــرە نــهــائــ

ل مـا  لها و ة  حفاظا ع االمن القو القطار االمة الع

ـالـعـدة والـعـدد  ه تأم مستلزمات المجابهة الحازمة  يتطل

مم ابناء االمة وطاقاتهم  معركة المـصـ الـعـر  وشحذ 

الواحد ومعركة دحر التمدد االيرا الفار التوس الـذي 

ـفـهـا  ة وتوظـ الء ع رواتها النفط اتها وثرواتها وخصوصا االس ة وتقطيع اوصالها ونهب خ يروم نحرر جسد االمة الع

ـرامـة  ح الـو وخـنـادق الـعـز والـ ـة ا سـ ـ ـا أبـنـاء االمـة الـعـ ـة فـهـلـمـوا  ة لالمة الع  خدمة ايران ضد المصالح االساس

رة فاح المقدس  نفوس ابنائها ال  لمقاومة التمدد االيرا الفار التوس الذي يروم قتل روح االمة واخماد جذوة ال

يهات  يهات   و

ــا و  ــل امــتــهــم ومصــ ــعــة االخــطــار الــ تــهــدد مســتــقــ ــطــبــ ــار واعــون لــمــصــالــح امــتــهــم وواعــون  ــة االخــ ــ فــأبــنــاء االمــة الــعــ

 مقدمتها الخطر االيرا المتأزرح الخطر الصهيو 

 

فاح فقد حلت ساعة المجابهة فاما الن او الشهادة.  ا ا ال  فه
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ـات الـتـعـاقـد 1-  ـنـاك اتـهـامـات تـطـال   ان  ـم شـو ة بواسـطـة غـش عـدادات الـنـقـل فـقـد قـال الـنـائـب سـلـ  ال ب النفط  قة وته ات   الـعـائـم وال لسـكـتتواصل عمل ن الـمـوظـفـ

ـة الـدكـتـور جـمـال الـمـحـمـداوي عـن  ـابـ س لجنة النـفـط والـطـاقـة الـنـ ما كشف رئ د لحد االن  يوجد تأ

ـئـجـار  ـة واضـاف ان عـقـد اسـ  والـعـمـ ـة الـجـنـو ـ  مـيـنـاءي الـ حصـل   المال العام    در كب وجود 

 الـمــال  ا  ــدرا كـبـ ـمـثـل  ــمـا  ر مـن شـبـهــات الـفـسـاد  ــثـ ـه الـ شـ ـة  ـمـيـنــاء خـور الـعـمــ ـمـن الـعــائـم  السـ

ـلـفـة  ـ ه  تأجر سكنا دائما لموظف ة س  ان ميناء العم ة وأشار ا كة نفط ال وات  دا ل د العام وت

قارب  55   19الف دوالر ما  قة للمال العام  ات الهدر وال ذلك تتضح عمل ا و مليون دجوالر سن

 اوسع نطاق ة ع  . نفط ال

 

-2    ــالســجــن عــ ــة اصــدرت قــرارا  ا ــمــة الــ ــاان مــحــ ــاء   بــتــهــمــة فســاد  26اوردت االنــ مســؤول حــكــو

 الستة اشهر و ام ما ب ـس الـوزراء  15وتراوحت االح س نائب رئ ل من شقيق نوري شاو عام وملت 

ــاء االســبــق  ــهــ ــر الــ ــر الــدفــاع االســبــق حــازم الشــعــالن ووز  ووز ــ ــ الــمــعــزول وشــقــيــق الــنــائــب مــوفــق الــ

السجن لـمـدة  مت  مة ح  فأن المح حسب مصدر قضا سـسـنـة  15محسن شاللش ونائب سابق و

ـم لـمـدة  ـد االلـه خـادم الـعـبـودي والـحـ ـة عـ ا ـيـئـة الـ   ـة السـابـق  ة والشفاف  مدير عام الوقا  15ع

ــ ـمـت  ـمـا حـ ـد  ـد الـمـجـ  عام وزارة الدفاع السابق فارس غانم عـ  نائب ام السجن ع سـنـة  15سنة 

 و د ح قا سع ة الهالل االحمر سا س جمع  رئ   15سجن ع ـ ـ ـاظـم شـقـيـق مـوفـق الـ   ـد االمـ  السـابـق عـ  مـجـلـس االمـن الـوطـ ـة  ـة والـمـالـ  مـديـر عـام الـدائـررة االدار سـنـة عـ

السجن لمدة  مت   لندن وح ا  م حال ـالسـجـن لـمـدة  14المق ـس الـوزراء السـابـق و ـس نـائـب رئـ ـا نـوري شـاو  عـام وزارة الـدفـاع االسـبـق يـروسـ  امـ ـل مـن  10عامـا عـ   سـنـوات عـ

ـالسـجـن لـمـدة   و ـصـل نـا ا ء االسبق محسن شالش ومدير عام النقـل الـمـركـزي فـ ه ـمـت  13وزر ال ـمـا حـ  فسـاد  ـقـضـيـ ـر الـدفـاع االسـبـق حـازم الشـعـالن   وز سـنـوات  7سـنـة عـ

ـم  والـحـ ـخـ  السـ ـد  ـسـلـيـح بـوزارة الـدفـاع عـادل عـ  مـديـر عـام الـ ـمـت سـت سـنـوات سـجـن عـ  وحـ ـل الـال  مـديـر عـام الـحـبـوب السـابـق خـلـ  سـ سجـن عـ ت سـنـوات سـجـن عـ

م ب   والح  الصا قا سعد تر  وزارة االتصاالت سا   شار قانو  وزارة الـدفـاع سـعـد صـالـح مـهـدي و 6مس  مـديـر عـام الـعـقـود السـابـق   مـديـر عـام  5سنوات سجن ع سـنـوات عـ

ـ ـشـار االقـدم لـوز ـل مـن الـمـسـ   ـالسـجـن خـمـس سـنـوات عـ ـم   والـحـ ـ س جاسم الـتـمـ قا يو  وزارة الدفاع سا ثمارة  امج االس  ر االموازنة وال  وعـ ـد  لـدفـاع السـابـق مشـعـل عـ

السجن لمدة  مت   وح  ماجد ال  وزر الزراعة االسبق سوسن ع  وع اس ام شار وزر الدولة السابق وفارس ع  مس ـاب  4ام ـافـحـة االرا  مـديـر عـام جـهـاز مـ سنـوات وعـ

 الجابري و ـث قـدوري مـديـر عـام دائـرة الـطـاقـة  4السابق اللواء جهاد لعي ـش عـام وزارة الـنـقـل لـ ـل مـن مـفـ    عـ ـالسـجـن عـامـ ـرم صـالـح و ـة السـابـق ا ـسـ  مدير عام الج سنوات ع

ـــــع الـمـنـتـ ـيـئـة تـوز  ومـديـر عـام  ـا ـد الـرضـا الـمـ  السـابـق حـاتـم عـ ـاسـ ـس مـؤسـسـة السـجـنـاء السـ  رئـ ـد وعـ د خـورشـ ة واللواء فارس رش ائ ه ـادي  جـاتال ـد الـعـ الـنـفـطـيـو عـالء رشـ

ـط والـنـائـب السـابـق  حـ ـسـوق الـنـائـب السـابـق شـمـ  ومـديـر عـام الـ ـاب االسـبـق نـجـاة مـنـ ـاضـة والشـ ـل مـن مـديـر عـام الـ السـجـن لـمـدة عـام  مت  ـ وح ـمـت حـ ـمـا حـ ـم فـهـد  در كـ

ة الشع لهم من غض الجرم المشهود .... والقائمة تطول وتطول وو د الرحمن  ة عوف ع ش عام وزارة الموارد المائ  مف  وال تذرب االسجن ستة اشهر ع  ال ت   . لعارمة ال

 

ـد الـمـ    3- ـار شـهـ  تـ سـ ـمـا  ادي السابق ف ة فقد كشف الق ك المخصصة لزوار ال ادال ارات ال ــــع وس ة الصفقات والمشار اس تل الس ت ال ـة داخـر حـراتنا ـ ـمـحـافـظـة الـ ب 

اوي مؤكدا ان جـمـيـ ة الهارب ماجد الن  واالداي لمحافظ ال  الجانب الما كة  ة متورطة و اس تل الس ع  ع االموسوي ان كتلته وجميع ال ـت ضـلـ  فـاسـديـن وقـد ثـ لـمـحـافـظـ

علم الذين ظلموا أي منقلِب ينقلبون لها وس د من ا كذا شهد شا الفساد و ة  اس تل الس  . افة ال

 

سحـابـهـم مـن4-   ل ا ة مقا الغ مال عض النواب م   شأن تل التحقيق  ة  ة القانون ا  ال م الجبوري لجن س مجلس النواب سل  رئ س عـا اال  وجه ما  ـت  ـ ـكـذا يـ ـات و سـتـجـوا

ـم الـجـبـوري وعضـوة الـمـجـلـس رحـاب  مجلس النواب سل س س ما   وضح النهار حسب اقوال رئ  مجلس النواب وتقاضيهم الرشا  س ـؤالء الـنـواب الـ فساد اعضاء ما  عـبـودة ان 

اف ممارسات الفساد الشائن اق ؤالء  ستمر  عاقبوا ومن آمن العقاي أساء االدب و نهم لم ولن  ات ول عاقبوا اشد العق جب ان  اق   . ال

 حساب الشعب العادل نالوا طال االجل ام ق  . وس

ب  .وحساب الشعب ات ق

 

فاد فقد تحولت الـدا5-  و ملف اال كة االعالم و عمل ش ة ملفات فساد خاصة   من ع  عن ا ا ة غزوان الش اب ـكـة  ئـرةكشف عضو كتلة االحرار الن ـس الشـ  اداة لـرئـ ـة ا االدار

ة وقـد شـمـل الـفـسـاد مـلـف الـدرامـا واالمـوال ا ة والح ة والفئ نات حسب القرا  التعي ات   و المتنفذين من االدارات الفاسدة واالستقطا  الـدوالرات فضـال  لـ ـمـاليـ فـت عـلـيـهـا 

ات الفـسـاد ومـن ابـرز الـمـلـفـات تـواطـأ الـمـ  ماف  تر ة ال  الذوق العام وملف الدائرة القانون  ا  ال تر ـشعن ملف انتاج المسلسالت ال ـة  فـ  الـتـغـطـ    الـعـمـومـ ـشـ الـعـام والـمـفـ

 رصدت لها اموال طائلة  اتب ال اح والم اء وشمل الفساد ملف جردة الص  االب  الموظف سلطهم ع  فساد وادارات المؤسسة و ى ع  ... ال
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ـسوء  ـاة المـواطن العـراقي  ــــع قـوان تمـس ح ـ ا عـ  مجلـس النـواب مـ س  الزال ما

ـسجل  2005فمنذ  ل من المتحاصص الطـائفي ا اليـوم لـم  ف ش و سنة اول برلمان م

نــه الجــائرة تــدعو ا قطــع ارزاق المــواطن مــن  ــل قوان ــــع قــانون ينفــع الــشعب ف ــ ان قــام ب

قـــوان  قهــا ونهبهــا  ــم مــن  نـــة الــ  حجــة خــواء الخ ــازاتهم  ــض رواتبهــم وامت خــالل تخف

عــون بهــا لمــن  ــة اصــال وقــوان اخــرى يت ال ل رواتبهــم الخ غــرض تعــد ا عــ مقاســاتهم  فــصلو

نا خونة الوطن .  دين ) والمقصود  م ( مجا  اسمو
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ة   ــة الــسعود ــة الع اســة ا الممل الس ث العهــد  ــارة مقتــدى الــصدر رجــل الــدين وحــد اثــارت ز

ـان  الد وخارجـه وقـد روج انـصارە  ـال ـة  ة وطن اسـ ة وس ـل اوسـاط صـحف كث من اللغـط مـن ق

ة  ــارە الــصدري بتــغ نهجــه الحــا مــن خــالل االنفتــاح عــ الــسعود ــة ت ــارة تــع عــن رغ ــذە ال

ة  ذا الشخص المعتوە مـسؤول مـسؤل قول ان  ن واقع الحال  ط العر عامة ل والخليج والمح

ة ال اندلعت منذ عام  ة عن الحرب الطائف خ ـانهم الـذي  2006تار ـ ب بها الرئ وا االن وسـ

ـدات منـذ  ـة  ا مـسلحة طائف ـش ل ـو م ـش المهـدي و ج س  ما  ه  ل ف اصدرە ا انصارە وش

مــا اســموە تفــج مرقــدي  نهم انتقامــا  ــة وتهــج النــاس مــن مــسا القتــل عــ اله ــــخ  ذلــك التــار

ـــم  لد دين داخـــل  االمـــامي العـــسك  ســـامراء ونتـــج عنهـــا االف مـــن العـــراقي قتـــ ومـــ

ة عن تلك الجرائم .  ه من المسؤول ه وال تزك ة التعف ه السعود ة الع ارته للممل  وخارجه وز
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انــت وراء التفــج  اراتهم  ــان اجهــزة اســتخ ف مــسؤولون ايرانيــون  ــدون خجــل ووجــل اعــ

ة وراح ضـــحيته مئـــات مـــن الـــشهداء والجـــر اضـــافة ا  ق ـــرادة الـــ ب ال الـــدا الـــذي 

ـابي  ـان االر اء  لة الخـ ل ذلك و حينه قالت حكومة الم ن  مقا ة ل الخسائر الماد

اب ذلـك االنفجـار  ومـرت  ان اس لوا لجنة تحقيق لب الدواعش وراء ذلك التفج وانهم ش

اف االيـــرا  ـــن اعـــ ئا ل جـــة التفــج شــ ــسمع عـــن ن ـــة ولــم  االشــهر ودخلنـــا  الـــسنة الثان

قهـم فهـو حالـه حـال مئـات  الصفوي وضع النقاط ع الحروف وكشف المستور ... اما تحق

ا سـجلتها  ـة ورسـم لتها الحكومـة وصـارت ملفاتهـا فـوق الرفـوف العال لجان التحقيق الـ شـ

 الحكومة ضد مجهول  . 

10ص  
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لـــــــول عـــــــام  1 ۞ انعقـــــــدت الجلـــــــسة األو للمجلـــــــس  1965أ

الـــوط للثـــورة  القطـــر العـــر الـــسوري، وقـــد افتتـــح الجلـــسة 

ل عفلق، وانتخـب األعـضاء  ش الرفيق القائد المؤسس أحمد م

ــــسا للمجلــــس، وقــــد ضــــم  د منــــصور ســــلطان األطــــرش رئ الــــس

ــــادت  المجلــــس أعــــضاء المجلــــس الــــوط آنــــذاك وأعــــضاء الق

ا مــن  عــث العــر االشــ ــة لحــزب ال ــة الــسورة والقوم القط

ـسا واتحـاد عـام  السور وممثلون عن القطاع العـسكري وال

ـة المعلـم وممثلـون  ات العمال واتحاد عام الفالح ونقا نقا

ادلة  ــــــــاء والمهندســــــــ والــــــــص ــــــــات المحــــــــام واألط عــــــــن نقا

ة  الجامعـــــات ومواطنـــــون  ـــــس وممثلـــــون عـــــن الهيئـــــات التدر

اط  14تقدميون، وقد تم توسيع المجلس   ـادة  1966شـ ل

ـة  ـة التقدم ـة والقوم ة الوطن اس مشاركة الشعب والقوى الس

ة وصــــناعة القــــرار، وقـــــد اغتالــــت ردة  ع ـــــ  23 الــــسلطة ال

اط  ـد وحـافظ أسـد  1966ش ـادة تكتـل صـالح جد ق الـسوداء 

عــــث ثــــورة  اســــم ال ــــس  طــــت  1963آذار  8الطــــائ الم وأح

عــــــــــث  ــــــــــادئ ال ــــــــــدة المــــــــــستوحاة مــــــــــن م ــــــــــة الول ــــــــــذە التج

ة مقراط  الد

 
لول عام  4   ۞ ت ايران عـدوانا واسـعا عـ األرا  1980أ ش

عد حملة مـن االعتـداءات المتكـررة عـ المناطـق  أ  ة  العراق

ة للحدود مع ايران استمرت عام ونصف ة المحاذ  العراق

  
لول عام  5 ۞ عـث   1964أ ـادة ال ل ق ان اليوم المحدد من ق

ـد  1963ن الثا  18لتفج ثورة تطيح بردة  السوداء وتع

اط  8الـــــسلطة لثـــــوار  ئـــــة  1963شـــــ ـــــة الج ـــــن خـــــ العمل ول

ــــد  ت أجهــــزة نظــــام ع ة فــــش ارات العــــسك ب ا االســــتخ ـــ

ـل  ـة  24السالم محمد عارف ق ـة الثور سـاعة مـن موعـد العمل

ـل كـوادر الحـزب وأصـدقائه والمـشكوك  حـق  حملة اعتقـاالت 

عـــث أدت أل الرفيـــق األب القائـــد أحمـــد حـــسن  ال عالقتهـــم 

ـــادر  ن مـــن  د القائـــد صـــدام حـــس وآخـــ كـــر والرفيـــق الـــشه ال

ــدة مــن  ــدأ صــفحة جد ات المناضــل لت الحـزب المتقــدم وعــ

عثي  عث وال مة ضد ال اب السلطة الحا  صفحات ار

 
لــول عــام  9 ۞ صــدر قــانون االصــالح الــزرا  مــ   1952أ

ــــسفت  1952تمــــوز  23أحــــد المنجــــزات الهامــــة لثــــورة  الــــ 

ــــــــادح مــــــــن  ي ال االقطــــــــاع ومكنــــــــت جمــــــــا الــــــــشعب المــــــــ

منــــة واســـــتغالل  ــــدا عــــن  ع ــــة  االســــتفادة مــــن األرض الزراع

قة االقطاع  ط

 
لــول عــام  9 ۞ ــت ) وجــه العــراق  1987أ ــة  13( يــوم ال

ــت  ــة  العمــق االيــرا ثــأرا لل ت حي ــش ــة مــدمرة ا م ج

ة متكررة آنذاك  ال تعرضت العتداءات ايران

 

لـــــول عـــــام  9 ۞ ـــــات للمجلـــــس  1989أ تـــــم اجـــــراء آخـــــر انتخا

ادة األوضــاع  ــل ســ ــم الــذا ق ــ لمنطقــة كردســتان للح ال

جة العدوان ع العراق ة  المنطقة ن ع  الشاذة غ الطب

 
لـــول عـــام  10 ۞ ـــر  1977أ عـــث  جبهـــة التح تمكـــن ثـــوار ال

ـــــا  ـــــة مـــــن زرع عبـــــوات ناســـــفة  القـــــسطينة أدى تفج الع

د من الصهاينة  لمقتل العد

 
لــــــول عــــــام  13 ۞ انعقــــــد المؤتمــــــر القطــــــري الخامــــــس  1963أ

ـــو أول مؤتمـــر  ا قطـــر العـــراق و عـــث العـــر االشـــ لحـــزب ال

عـــد ثـــورة  اط  8قطـــري ينعقـــد  وقـــد نـــاقش المؤتمـــر  1963شـــ

ـــة  ضـــوء تـــع تطبيـــق ميثـــاق  ـــة والخارج المــستجدات المحل

سان  17  الوحدوي 1963ن

 
لول عام  13 ۞ انعقـد المؤتمـر القطـري العـا لحـزب  1991أ

ا قطــر العــراق ( مؤتمــر الجهــاد والبنــاء )  عــث العــر االشــ ال

عـــــد  ـــــة  ـــــة والخارج وقـــــد نـــــاقش المؤتمـــــر المـــــستجدات المحل

منازلة أم المعارك الخالـدة  ضـوء الحـصار الـدو الجـائر عـ 

عتــه حــوادث  ــه العــدوان الثــالثي الغاشــم وت العــراق الــذي أعق

انــــة والغــــدر الــــ شــــهدتها  ــــاب  صــــفحة الخ ــــب واالر التخ

ة ة والشمال  عض المحافظات الجن

 
لـــول عـــام  14 ۞ رة  1882أ ة القـــا تعرضـــت العاصـــمة المـــ

مقاومـــــة واســـــعة  ـــــه  طـــــا الـــــذي ج لالحتـــــالل العـــــسكري ال

من طرد  1952تموز  23وانتفاضات متكررة ح تمكنت ثورة 

ة عام   1956االستعمار من األرض الم

 
لول عام  14 ۞ ـه مـسؤول  1987أ ـشهاد محمـد صـالح التا اس

ـــــت وعـــــضو المجلـــــس الـــــوط  ـــــة  ال ـــــر الع جبهـــــة التح

 الفلسطي 

 
لـــول عـــام  15 ۞  1958لـــسنة  28صـــدر القـــانون رقـــم  1958أ

غداد س جامعة   بتأس

 
لــول عــام  15 ۞ غــداد المؤتمــر الــدو حــول  1998أ انعقــد  

ا ل وثورة بورس ا ج   ب

 
لــــول عــــام  16 ۞ طــــا  1931أ نفــــذت ســــلطات االحتــــالل اال

ـــد عمـــر المختـــار الـــذي قـــاد ثـــورة  د المجا الـــشه ـــم االعـــدام  ح

ن عاما   الشعب اللي ضد الغزاة لع

 
لـــول عـــام  16 ۞ ة  1982أ ـــت قـــوات االحتـــالل الـــصهيون ارتك

حــــــق  لــــــة مجــــــزرة  ــــــة العم تائــــــب الطائف ا ال ــــــش ل مــــــشاركة م

ال  لبنـــــــان  ا وشـــــــات ـــــــ صـــــــ ي  مخ الـــــــالجئ الفلـــــــسطي

ام  استمرت لعدة أ

 
لــول عـــام  17 ۞ ـــة  1980أ نجــح العـــراق  اســقاط طــائرة ج

ــــة  ــــة المحاذ ــــة الحدود انــــت تقــــصف المنــــاطق العراق ــــة  ايران

ـل دامـغ  ە دل ـان أ ا حس لشكري والـذي  ار اليران وأ ط

دأت العدوان  ع أن ايران  من 
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لــول عــام  19 ۞ اغتــال عمــالء النظــام االيــرا  لبنــان  1980أ

ــ  ا االقل ــل عــضو المجلــس الــس د الرفيــق صــالح رح الـشه

اح لحـــــزب  ة الـــــش ـــــادة شـــــع ، عـــــضو ق لـــــساحل الـــــم الجنـــــو

دة  قـــة الـــشه ا قطـــر لبنـــان وزوجتـــه الرف عـــث العـــر االشـــ ال

ه رة الفق  ز

 

لـــــول عـــــام  20 ۞ الـــــشهداء  1959أ ـــــم االعـــــدام  ـــــذ ح تـــــم تنف

ة المناضــــل الــــوطني والقــــومي  العــــراق  طــــال مــــن خــــ األ

اط األحـرار:  1958تمـوز  14وقادة ثورة  ـم الـض ومؤسـ تنظ

ـد رفعـت الحـاج  قج والعق د ) الركن ناظم الط م ( العم الزع

ـــــــل ســـــــلمان والمقـــــــدم الـــــــركن عـــــــ توفيـــــــق  ـــــــد خل ي والعق

رمــــز  ل  ـــز أحمـــد شـــهاب والمقـــدم اســـماع والمقـــدم الـــركن ع

ــب  ــد الجــل والنق ــد حم ــح آغــا والرائــد مج والرائــد توفيــق 

ــــــح حــــــس الحمــــــاوي  ــــــب  ــــــل والنق د خل الــــــركن داوود ســــــ

ا طه والمالزم األول حازم  ب زك اشم الدبو والنق ب  والنق

مـــات صـــورة  عـــد محا خطـــاب،  ســـاحة الـــر  أم الطبـــول 

مة  م قاسـم بتهمـة المـسا ـ ـد ال ة ع أمر رأس األف الـشع

ــــد  ــــد الــــركن ع د العق ــــادة الــــشه ق اســــلة   ثــــورة الموصــــل ال

اب الشواف    1959آذار  8الو
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لول عـام  20 ۞ ـل  1998أ ا ج  اختتـم المؤتمـر الـدو حـول بـ

غداد ا أعماله    وثورة بورس
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لـــــول  20۞  ـــــق األول الركـــــن  2014أ انتقـــــل ا رحمـــــة  الف

ــل  ة ق ــر الدولــة للــشؤون العــسك ــشل وز ــل ش ــار خل ــد الج ع

 احتالل العراق
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لــــــول عــــــام  21۞  اســــــتو المتمــــــردين الحــــــوثي عــــــ  2014أ

عد  ة  ع ة صنعاء منقلب ع ال من سنوات  10العاصمة ال

دايتـه عـام  ـه منـذ  ـا والـذي ج م المدعوم ايران ة تمرد دا من 

ـــــان   2004 ـــــم و اســـــلة مـــــن جمـــــا الـــــشعب ال مقاومـــــة 

ــهم االغـــــــراءات  ـــــــسته عـــــــث الـــــــذين لـــــــم  عتهـــــــم مناضـــــــ ال طل

عض ضعاف النفـوس مـن االنتهـاز الذيـن  ما أغرت  ة  الحوث

ا  عــــث العــــر االشــــ ــــة لحــــزب ال ــــادة القوم تــــصدت لهــــم الق

عـث  مجابهـة التمـرد  ات كوادر ال ل حزم مما رفع من معن

 الحو 

  

لـــــول عـــــام  22۞  رد العـــــراق عـــــ العـــــدوان االيـــــرا ردا  1980أ

ة صــــــدام  ـــــة : منازلـــــة قادســـــ ة العـــــرب الثان ـــــدأ قادســـــ  لت
ً
مزلـــــزال

ـد:  ـام المج دة ال توجت بن العراق واألمة  يـوم األ المج

ــم   ع الــدجال خــمي  1988آب  8يــوم النــ العظ يــوم تجــ

ي أمــــام جحافــــل القــــوات  وعه العنــــ مــــة مــــ الــــسم مقــــرا به

طلة ة ال  المسلحة العراق

  

لـــول عـــام  23۞   473صـــدر المرســـوم الجمهـــوري رقـــم  1989أ

ــــم الــــذا  ــــذي لمنطقــــة كردســــتان للح ل المجلــــس التنف ــــشك ب

ــ لمنطقــة كردســتان  ــات المجلــس ال بنــاًء عــ نتــائج انتخا

ــــــة شــــــهد لهــــــا  ة ونزا ــــــة وشــــــفاف ح ــــــم الــــــذا الــــــ تمــــــت  للح

ـــــــــــــذين قــــــــــــــــاموا بتغطيتهــــــــــــــــا  المــــــــــــــــراقب العــــــــــــــــرب واألجانــــــــــــــــب الـــ

  

لـــــول عـــــام  26۞  تم  1962أ اط األحـــــرار ثـــــورة ســـــ فجـــــر الـــــض

مـن، وقـد  م الـرج المتخلـف  ال ـالح دة ال أطاحت  المج

اط  ـــــا حركـــــة الـــــض س أول خال عـــــث  تأســـــ م مناضـــــ ال ســـــا

ــــــــــعثي مــــــــــدني  م ال مــــــــــا ســــــــــا األحــــــــــرار و تفــــــــــج الثــــــــــورة، 

ـــــل معـــــارك الثـــــورة وقـــــدموا أول شـــــهداء الثـــــورة،  وعـــــسك  

ـــة بـــ  طول ع يومـــا ال ـــان لهـــم دور مـــشهود  ملحمـــة الـــس و

حــــــــ تحقــــــــق النــــــــ الــــــــمب لجمــــــــا  1968و 1967عــــــــا 

ــة وتطــه آخــر معــاقلهم عــام  ــم عــ فلــول الرجع الــشعب ال

1970 
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ــلــول عــام  28۞  ــلــة  1961أ ــة الــعــمــ قــامــت قــوى الــردة الــرجــعــ

ـا  ـة لـفـصـل سـور ـ انقالب عسكري ع الوحدة السورة الم

ــه االنــقــالب الــعــســكــري الــغــاشــم  عــن دولــة الــوحــدة، وقــد جــ

ــعــة الــمــقــاومــ  ــان  طــلــ ــام و ــفــة اســتــمــرت أل ــمــقــاومــة عــنــ

ـ الشـعـب الـعـر  عث، ثم عاودت جما لالنفصال مناض ال

عـث حـ  السوري مقاومتها لالنفصالي و مقدمتها كوادر ال

ــ الشــعــب واألمــة مــن  ــعــثــيــ مســنــوديــن مــن جــمــا تــمــكــن الــ

ــــم الــــزمــــرة  1963آذار  8تــــفــــجــــ ثــــورة  ــــحــــ الــــ أطــــاحــــت 

ة  االنفصال

 

لـــــول عـــــام  28۞  م العـــــر  1970أ انتقـــــل ا رحمـــــة  الـــــزع

ـة المتحـدة  ظـرف  ـة الع ـس الجمهور ـد النـا رئ جمال ع

جــة العــدوان الــرج المــدعوم  ــة ن ــه األمــة الع ب تمــر  عــص

مـا  ة  األردن ف من الغرب والصهاينة ضد المقاومة الفلسطي

لول األسود أحداث أ رف 
ُ
 ع

 

لــــــــول عــــــــام  28۞   ة  2000أ انــــــــدلعت االنتفاضــــــــة الفلــــــــسطي

اركـــة ضـــد االحتـــالل الـــصهيو  ـــة ( انتفاضـــة األقـــ ) الم الثان

 الغاشم
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لـــــول عـــــام  28۞  ـــــر  2001أ عـــــث  جبهـــــة التح نفـــــذ ثـــــوار ال

ة  ــــة اســــتهدفت قــــوات االحتــــالل الــــصهيون ــــة فدائ ــــة عمل الع

ـشهاد الرفـاق:  ة ونتـج عنهـا اس ة المـ ع الحدود الفلسطي

د وشادي ال   أحمد مهدي ومحمد ز

  

لـــــول عـــــام  29۞  ـــــادة قطـــــر العـــــراق لحـــــزب  1961أ أصـــــدرت ق

ــدين االنقــالب العــسكري  ــا  انــا تارخ ا ب عــث العــر االشــ ال

ـــدعو جمــا الــشعب العــر الـــسوري  الــرج ضــد الوحــدة، و

ـــم  قـــاء علـــم الوحـــدة خفاقـــا  ســـماء االقل ـــاط االنقـــالب وا الح

ــب  ــان ترح ــة المتحــدة، وقــد نــال الب ــة الع الــشما للجمهور

عة  ــــ دا  ل عفلــــق مــــش ــــش الرفيــــق القائــــد المؤســــس أحمــــد م

عــث  الوطــن  ام وتقــدير كــوادر ال ــان احــ مــا نــال الب صــدورە، 

فاء واألحرار من جما األمة  العر وأصدقاء الحزب وال

 

لــــول عــــام  29۞  زار الرفيــــق األب القائــــد أحمــــد حــــسن  1970أ

ــــــم  غــــــداد لتقد ــــــة المتحــــــدة   ــــــة الع كــــــر ســــــفارة الجمهور ال

ـــــد  مـــــا نـــــ الفق ـــــد النـــــا  س جمـــــال ع التعـــــازي  وفـــــاة الـــــرئ

د القائـــــد صـــــدام حـــــس والرفيـــــق صـــــالح مهـــــدي  الرفيـــــق الـــــشه

ـــــد مـــــن المــــسؤول  الدولـــــة والحـــــزب معدديـــــن  عمــــاش والعد

 مناقب الراحل
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لـــــــول عـــــــام  30۞  غـــــــداد عـــــــن صـــــــدور قـــــــانون  1958أ أعلنـــــــت 

ب  1958لــسنة  30االصــالح الــزرا رقــم  والــذي تمكــن مــن 

ا والمـــادي، اال  ــا الــس قــة وازالــة كثــ مــن نفوذ االقطــاع كط

ا ورافقتـــــه  ع ـــــ ـــــا القـــــانون  أن النـــــواقص واألخطـــــاء الـــــ حوا

داله  قــه قــد حــدت مــن فعاليتــه، لهــذا تــم اســ ا عنــد تطب ــذ تنف

ــــــار  21  1970لــــــسنة  117قـــــانون االصــــــالح الــــــزرا رقـــــم  آ

ــارا مــن  1970 ــار  30الــذي أصــبح ســاري المفعــول اعت  1970آ

دا مــــــن  م مــــــستف وتــــــال األخطــــــاء والنــــــواقص  القــــــانون القــــــد

د الذي أفرزته ثورة  ة ومنطلقا من الواقع الجد التجارب الماض

الزراعـــــــــة  العـــــــــراق وتمـــــــــك  1968تمـــــــــوز  30‐17 للنهـــــــــوض 

 المـــــــــــــــــــواطن مـــــــــــــــــــن االســــــــــــــــــــتفادة مـــــــــــــــــــن االصـــــــــــــــــــالح الــــــــــــــــــــزرا 
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اء رفـع ا مجلـس ( النـواب ) قـانون الغـاء التقاعـد العامـة واحـالل محلـه ( قـانون  مجلس وزراء المنطقة الخ

ــد لهــذا القــانون التعــس  ر الوح ه مؤكــد ان المتــ ــو شــ ــة ) ....  حالــة اقــرار النــواب و التامينــات االجتماع

ــــ مــــن  فقدون ا ــــم اســــاتذە 25ــــم مــــالي المتقاعــــدين الــــذين ســــ ن  ن االخــــ ر % مــــن رواتبهــــم والمتــــ

مـا  غ الجـام واللقـب العلـ والـشهادة  خص الغاء التف ما  ازاتهم  ث من امت فقدون ال الجامعات الذين س

ــض الرواتــب 50عــادل  لــة لــم تفكــر يومــا بتخف ــل ذلــك والحكومــة العم ــة ...  % كحــد اد مــن رواتبهــم الحال

ــارات مــن  نــة قــد وفــرت لهــا مل انــت الخ ــذا الــ ل ــة للرئاســات الثالثــة والــوزراء والنــواب ولــو حــدث  ال الخ

ل اسفاف ورعونة تخفض رواتب المسا من المواطن .  نها  ا ... ل  الدنان شه
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اء الــ  نيها اال حكومــة المنطقــة الخــ ــدة لتــدم مــدنها عــ رؤوس ســا ــس جا التوجــد دولــة  العــالم 

ــــاد .... فمنــــذ عـــام  ــــالد والع ــــشار  2013دمـــرت ال ا وا اليــــوم فـــان توجيهــــات صــــدرت مــــن مس عــــد لهــــا و وق

ــهـا مـن الـداخل اي  ـو  ـان الحـل االمثـل لوضـع حـد لالنتفاضـة  ما  ا الصفوي قاسم سل الحكومة االر

مـت القـوات  جة عنـدما دا الح الدمار والتهج ... ابتدأو   استهداف المدن الثائرة ع ظلمهم وتعسفهم 

عـد  مهـم وسـاحاتهم و خ مهاجمة المعتصم العـزل  ة المجرمة  ات الطائف ش لة من المل ة المش الحكوم

نــا  الفلوجــة والرمــادي  القتــل الوحــ للمعتــصم وانهــاء االعتــصام بتلــك القــوة الغاشــمة وكــرروا مــافعلوە 

ــ لوقــف االحتجاجــات  قنــوا ان تلــك الهجمــات لــم تفــد  عــد ان ت نــوى و ــا وصــالح الــدين ا ن لهــا  د وق

ــــسمح قــــوات نــــوري المــــال المتواجــــدة   ــــان  ــــة  ــــشارة ثان ــــسها جــــاءت االس ــــضة للحكومــــة وجواس المنا

ـــــ مـــــن  ا ا نـــــوى وتعـــــداد  60محافظـــــة ن

الـــــــــف عـــــــــسكري و لقـــــــــوات داعـــــــــش 

الدخول ا الموصـل وفعـال تـم  ة  اب االر

ما دخلـت داعـش  لهم مـا اراد قاسـم سـل

ــــط  ــــن التخط وعاثــــت  االرض فــــسادا ل

حجـــــــــــة  ـــــــــــو تـــــــــــدم المدينـــــــــــة  للهـــــــــــدف 

ــا ) تــم لهــم مــاخططوا لــه دمــرت  ر ( تح

ــ مــن  ــصل ا ا ا  ثمــان الموصــل تــدم

ــس قواتنــا المــسلحة  طــال مــن من ــو ثــارا وانتقامــا مــن رجالهــا اال ــذا  ــان  مــات و المخ لهــا  جــر ا المئــة و

عـد ان  مة عندما جرعوا دجالهم المقبور خـمي الـسم ...  طلة الذين مرغوا االيرانيون  تراب ووحل اله ال

لة  تلعفــــر حــــشدت الحكومــــة  ــــة اخــــرى اصــــ انهــــوا مهمتهــــم بتــــدم الموصــــل اتجهــــوا صــــوب مدينــــة عراق

ــل صــنوفها ومقاتليهــا مـــن  ــة الــ تتــالف  طة االتحاد ــشهم ومــن الــ ج ــس  لــة مئــات االالف مــن ما العم

ــاب وقطعــان الجحــش الــشع اضــافة  افحــة االر ة ) اضــافة ا قــوات م ج قا ( مــسل ــانوا ســا اط الــدمج  ضــ

ا مـــن  ـــذە القـــوة حـــشدو ـــل  ـــان وايـــراني ....  ـــشار ام ـــة ومس ـــة وال ا قـــوات التحـــالف الـــدو الج

ـة والراجمـات فـوق  1200اجل مقاتلة  الطـائرات والمدفع ا  ـا يتمركـزون  المدينـة الـ قـصفو داع ار

ـــاء ممـــا ادى ا قتـــل المئـــات منهـــم ودفـــن عـــدد كبـــ اخـــر تحـــت  نيها مـــن المـــدني العـــزل مـــن االب رؤوس ســـا

ر .  حجة التح ذا  ل   االنقاض 

 
ارة واحـــــدة مـــــن االف  ـــــال وال ســـــ ا او قت د منهـــــم اســـــ ـــــشا ـــــسحب مـــــن تلعفروســـــوف  لـــــم  فـــــداعش ســـــوف ت

ـــل   ـــع تـــدم  ـــو  تم االعـــالن عـــن النـــ  الــذي  عـــد الخـــراب والتــدم ســـ حـــوزتهم و ارات الـــ  الــس

ـات  اخواتهـا االخ ه ستلحق تلعفـر  ح الفرحون بهذا الدمار الشامل و ف ا س ا وحجرا وعند فوق االرض 

اعراق .   من المدن المدمرة ....  درك 
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 عـن عـقـد  ـات الـتـواصـل االجـتـمـا ـ  الصـحـف واإلعـالم وشـ ة  ـة األخـ  اآلنـ ظهـرة 

ــة  ــكــ  واإلدارة األمــ ا  االشــ ــعــث الــعــر ــادات حــزب الــ  قــ لــقــاءات أو اجــتــمــاعــات بــ

ــعــا   جــمــ  الــعــراقـ  بــ ــم مـن الــتــفــاعــل والـتــفــائــل االجــتـمــا ــذا الــ ــو    ـا ــ ومـا آثــار انــ

ــــاع رجــــاالت عشــــائــــر ورجــــاالت ديــــن  ــــانــــة إنــــقــــاذ مــــن الضــــ  الــــمــــتــــداول  ــــث أن الــــخــــ حــــ

 مــن  ــ ــاد أجــزم أ  أ  وشــعــراء واوســاط الــمــجــتــمــع الــعــرا  وفــنــانــ ــالــمــئــة  93ومــثــقــفــ

ذمــة  ــد و ــ ــاع والــ وة الــمــنــقــذ والــمــخــلــص مــن الضــ ــكــذا لــقــاء واعــتــ ــعــقــد    فــرحــ

  ـعـثــ ـكـرامـة وعـز بــزمـن الـ   شــ  جـنـا عـا ــالء ( عـ  كـ   ـ ــقـولـون ا ـث  الـعـراق حـ

ــة  ــعـنــا حـرامــ  ر ــق ) بـزمــن صــدام عـ  مــحـد يــبـوك (   الــعـراق عــ ـس ال تــتـامــر عـ

ــذا  ــالء و  كــ ــذا لــغــة الشــارع   انــتــخــبــهــم )   يــرجــعــون وعــ  خــ دوا عــ ــاعــونــا و

ـــعـــث مـــع  ـــادات الـــ  عـــقـــد الـــلــقـــاء مـــع قـــ شـــجـــع عـــ ـــل  ـــل مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق الــ حــال 

ـــلـــة ولـــديـــهـــم الـــقـــدرة  ـــة طـــ  أصـــحـــاب تـــجـــ ـــعـــثـــ ـــلـــة والـــ ـــان أصـــحـــاب الشـــأن  ـــ ـ األمــ

ــفــرطــون  ــانــهــم ال  ثــقــة تــامــة   إدارة الــحــوارات والــمــنــاقشــات ونــحــن عــ ــة عــ ــانــ واالمــ

 لــالحــتــالل وأنــهــم  ــام األو  واحــد مــن أرض الــعــراق وقــد ذكــروا مــطــالــيــبــهــم مــنــذ األ شــ

ـنـاء قـاعـدة واسـعـة مـن الـعـالقـات  ة وحسـن إدارة الـمـفـاوضـات و قادرون ولـديـهـم الـخـ

افة دول العالم .     مع الدول المجاورة واالنفتاح ع

 وحــدة  ــحــافــظ عــ  مــن  ــاع انــهــم خــ ــور والضــ ــتــت ســنــوات االحــتــالل والــتــد ولــقــد أثــ

اري والـجـعـفـري  ما فعل ال س   ول  واألم ا لة الس مثل مستق  من  العراق وخ

ـاب   دحـر اإلر ـن عـ ـم الـقـادر لد اسمة العراق انهـم وحـد اع ل وزمرة العمالء من ض

لنا عاش مراحل   و نة للمواطن العراق افحته وتحقيق األمن واالستقرار والطمأن وم

  ــــعــــث لــــلــــعــــراق رغــــم الــــعــــدوان اإليــــرا ــــادة الــــ  زمــــن قــــ ــــافــــة الــــمــــجــــاالت    ــــار  االزد

ع  والــحــصــار الــجــائــر   مــن الــجــور والــظــلــم والــجــ ــص الــعــراقــ ــم لــلــتــفــاوض لــتــخــلــ نــدعــو

ــات ومــن الــتــخــلــف والــمــرض  ــشــ ــات والــمــلــ واالضــطــهــاد والــقــتــل واالعــتــقــاالت والــعــصــا

ــاق  ـ  ال لــمـــانـــ   ومــن الـــلـــصـــوص والـــرئـــاســـات الـــثـــالثـــة ومـــن الـــ ـــعـــثـــ تـــفـــاوضـــوا أيـــهـــا الـــ

ــن الــخــوف مــن الــقــتــل الــذي   ــم ولــ ــل الشــعــب مــعــ ــلــد اســمــة الــعــراق  ــفــاء وانــقــذوا  ال

ســـجـــن األحـــزاب كـــذلـــك  ـــأنـــواعـــه تـــقـــتـــل وتـــعـــتـــقـــل و ـــة  ـــنـــا األجـــهـــزة األمـــنـــ ـــمـــم افـــوا

ـقـتـلـون الـمـواطـن الـذي  عتقـلـون و لهم    ات المسؤول ات وحما ات والعصا ش المل

  ال   د ع ات شا ا الفضائ  تنقال ار ال ـفـاء أيـهـا  عارضهم واألخ  ال عثـ أيها ال

ــ  ــالــة واأليــتــام واألرامــل والــمــعــوقــ ســم الــثــ ــديــن   شــيــخ الــجــهــاد والــمــجــا الــقــائــد األمــ

 والــطــالب تــفــاوض مــن مــوقــع الــقــوة واالقــتــدار  ــن والــمــثــقــفــ ســم الــعــلــمــاء والــمــفــكــ

ذة الزمر المنحرفة و شذاذ اآلفاق.  ة من  ص العراق وتطه  لتخل

عـادة بـنـاء الـعـراق  ـة وطـرد الـعـمـالء و  تـحـقـيـق الـمـصـالـحـة الـوطـنـ م القادرن عـ وحد

ـم  ـلـد   ـن ا  والـمـهـجـ عـادة الـنـازحـ عادة بناء واعمار الـعـراق و ة و  أسس وطن ع

ـجـد  ـمـة والـعـمـل  ـة سـلـ ـة وتـجـار ة وزراعـ جاد قاعدة صناع  إ ومناطقهم والعمل ع

ة ..  م تفاوضوا وحفظوا العراق وشع ل الشعب مع انة وحدة العراق   لص

 الفاو  مو جانت عامرة من زاخوا ح  ع
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ـــكـــن الـــعـــدوان عـــ الـــعـــراق وحصـــارە  الـــعـــام  وال  1991لـــم 

ـــســـان  اال صـــفـــحـــات مـــن خـــطـــط  2003غـــزوە واحـــتـــاللـــه  نـــ

ــة  ــل الــ ســعــدت والزالــت الــدوائــر الصــهــيــونــ ــا الــحــرب عــ 

ـــادي والـــنـــهـــضـــوي  االمـــة والـــعـــالـــم ،  النـــهـــاء دور الـــعـــراق الـــ

ـاق  أ  س د وانما  جد ع الحرب ع العراق  س موض ول

ــل الــ  ــا ــامــل صــهــيــو ايــرا مــنــذ الــقــدم فــعــراق  تــعــاون وتــ

ــل عــقــدة  شــ ــ الزال  ــدي نــبــو خــذ ن اذلــت الصــهــايــنــة عــل ا

ـعـث  الـعـراق  ـام ثـورة الـ ة وايران وقـ ة العالم لدى الصهيون

ـمـثـل الـعـدو االول  ـان  خطهـا الـوطـ الـوحـدوي والـنـهـضـوي 

ـل ا الـفـرات  ـة وحـلـمـهـا (مـن الـنـ ة العالـمـ ــــع الصهيون لمشار

ـــل الـــذي جـــرى مـــن غـــزو واحـــتـــالل  ـــعـــد  ـــل) و ائـــ ـــا ا ارضـــك 

ـــد  ـــط الســـاقـــطـــ مـــن الـــعـــمـــالء والـــفـــاســـديـــن عـــ مـــقـــالـــ ســـلـــ و

ـــعـــث  الـــعـــراق والـــذيـــن عـــمـــلـــوا عـــ انـــهـــاء مـــؤســـســـات دولـــة الـــ

ــلــة وثــقــافــة  ــة واشــاعــة الــفــســاد والــرذ ــا الــتــحــ ــل بــنــا ــم  وتــحــطــ

ـــ مـــن شـــعـــور وطـــ عـــرا  الـــعـــمـــالـــة اردوا االجـــهـــاز عـــ مـــا تـــ

ـــف انـــهـــا احـــتـــلـــت تـــلـــت مســـاحـــة  ـــانـــت صـــفـــحـــة داعـــش وكـــ فـــ

ء واضــح مــن نــوري  ــلــة بــتــوا الــعــراق  غضــون ســاعــات قــلــ

ان مـن دمـار وقـتـل وتـهـجـ  نوى وما  المال وقادة قواته  ن

ـث تـنـفـذ  ر المدن الـ تـحـتـلـهـا داعـش والـيـوم حـ دعوى تح

ـه  دة لتدم ما ت من العراق والس لـمـحـو شـعـ خطة جد

شـــار االســـد  ـــا وايـــران ونـــظـــام  ـــا وروســـ ـــ ـــل مـــن امـــ اقـــدمـــت 

ـــ  عــــ تــــجــــمــــيــــع عــــنــــا داعــــش وعــــوائــــلــــهــــم  ـ وحســــن ن

ة ع مدينـة  ونقلهم من عرسال ع الحدود السورة اللبنان

ــعــد اال خــطــوات عــن  ــة والــ التــ ــة الــحــدود ــمــال الســور الــبــو

ـــل مـــلـــحـــوظ  ـــة  تـــحـــد واضـــح وتـــجـــا مـــديـــنـــة الـــقـــائـــم الـــعـــراقـــ

ـــغـــداد، والـــمـــالحـــظ لـــتـــطـــورات  لـــحـــكـــومـــة الـــذل والـــعـــمـــالـــة  

ـــا الـــفـــار مـــازال  االحـــداث ان الـــتـــحـــالـــف الصـــهـــيـــو االمـــ

ــ  الــذي  ــاركــة نــظــام الــردة  دمشــق وحســن ن ــمــ قــائــمــا و

ــا عــ الــنــظــام  ــ ــس غــ . ولــ ــمــا ــقــولــه قــاســم ســلــ ــمــا  ــأتــمــر 

ـــو  ــف عـــكـــس ذلـــك و ـ ـــة اذا ت ـــل الـــغـــرا ـــه  الســـوري مـــا قـــام 

الموغل  التأمر ع العـراق وتـحـالـفـه مـع ايـران خـالل حـرب 

ــم خــدام  ــد الــحــلــ احــة عــ ــة والــذي اعــلــنــه  ــة الــثــانــ الــقــادســ

ـرة مـن ان  س النظام السـوري  لـقـاء عـ قـنـاة الـجـ نائب رئ

ـس صـدام  ك للرئ ب العداء المش س ان  التحالف مع ايران 

ــكــذا  ــم  الــعــراق ،  حســ والــعــمــل عــ اســقــاط نــظــام الــحــ

ــــهــتــانــا  ــانــوا يــنــادون زورا و ــم الــذيــن  ــاء و ــدون خــجــل او حــ و

عد ذلك مشاركة  ك. و ة والعمل القو المش الوحدة الع

ـــة  ام الـــمـــعـــارك  قـــوات حـــافـــظ االســـد ضـــد الـــقـــوات الـــعـــراقـــ

ـــان الـــنـــظـــام الســـوري  ـــعـــد الـــغـــزو واالحـــتـــالل الـــذي  الـــخـــالـــدة و

اخـر عـمـل عـ تـدمـ الـعـراق واقـتـصـادە مـن  ل و ش ه  طرفا 

ـوع اروا  شـاء م اە نهـر دجـلـة وا قة م خالل العمل ع 

ـاە  ة لتوف الم ة من الحدود العراق ضخم من المنطقة الق

ــــة  ــــة عــــ حســــاب حصــــة الــــعــــراق الــــمــــائــــ ــــرة الســــور ا الــــجــــ

ــد اخــر  ــارات دوالر ، وعــ صــعــ ــلــغ ســتــة مــلــ ــ  ــل كــ ــتــمــ و

ــق وحــدة  ــدة لــتــمــ ــة وســعــت جــا عــمــلــت الــمــخــابــرات الســور

عـض الـعـنـا الـمـهـزوزة  ة من خالل تجميع  م الحزب التنظ

والمشـخـصـة وعـمـلـت عـ دعـمـهـا واجـتـمـاعـهـا  احـد فـنـادق 

ل الدعـم الـمـادي والـمـعـنـوي واالعـال  مش الحلو وقدمت 

ســـتـــطـــيـــع الـــتـــأثـــ عـــ وحـــدة الـــحـــزب  لـــهـــؤالء ظـــنـــا مـــنـــهـــا انـــهـــا 

ه مة مناضل  . وع

ــة مــقــصــودة ومــخــطــط لــهــا بــ االطــراف  ان مــا جــرى مــن عــمــلــ

ـا  ـك امـنـ ـقـاء عـ وضـع الـعـراق الـمـرتـ المذكورة أنفا غايتـهـا اال

ة لتـقـاسـم الـنـفـوذ  ة ايران ك ا ومحاولة ام ا واجتماع واقتصاد

ـــمـــا  شـــأتـــهـــا و ـــلـــة الـــ ا ـــل الـــهـــ ـــا ـــقـــاء عـــ الـــهـــ  الـــعـــراق واال

ات وتــروات  ــة واســتــمــرار نــهــب خــ ــاســ ــة الســ ــالــعــمــلــ تــعــرف 

لة اله المق  . العراق واج

ـــة  ـــش مـــأســـاة الـــغـــزو واالحـــتـــالل والـــعـــمـــلـــ ـــعـــ ان الـــعـــراق الـــذي 

ـجـة  ـ ـالت عـ الشـعـب والـوطـن نـ ـت الـ ـة الـ جـلـ اسـ الس

ـالد انـمـا يـتـطـلـع  ـد الـ اق لمقالـ لتو العمالء والساقط وال

ــعــث  ــنــا الــ ــة و مــقــدمــتــهــا حــ ــه ا قــوى الــثــورة الــوطــنــ شــعــ

ــل مــخــلــفــات االحــتــالل وطــرد الــعــمــالء  ا النــهــا  الــعــر االشــ

ـثـ احـدا مـن ابـنـاء الـوطـن  سـ قامة نظام وطـ ال والدخالء و

ـت  عث بثـوا كون اال بتمسك مناض ال االصالء وان ذلك ال

د ع وعه للخالص الوط وما ذلك ب ة وم  . الحزب الفك
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تعرض ابناء شعبنا الصابر  تلعفـر عـ  

ــة قصــف  شــع عــمــلــ ــة ا ا ــام الــمــاضــ اال

ادت ا قـــــتـــــل االالف مـــــن الـــــمـــــواطـــــنـــــ 

ـــم عـــ رؤوســـهـــم ودات ا  ـــدم دور و

ـــقـــرب مـــن الـــخـــمـــســـ االلـــف  نـــزوح مـــا 

ـال مـأوى وال  شون  الـعـراق  ع مواطن 

ــكــذا  نــتــائــج  غــذاء وال أمــن وال آمــان 

ــــــلــــــة  ــحــــــكــــــومــــــة الــــــعــــــمــــــ ــــــه الــــ ســــــمــــــ مــــــا 

ــمــعــارك  ــلــة إليــران  ــات الــعــمــ ــشــ ــلــ والــمــ

ـــــــذە  ـــــــث عـــــــمـــــــمـــــــلـــــــت  ـــــــر حـــــــ الـــــــتـــــــحـــــــ

ــــات الــــمــــجــــرمــــة عــــ اعــــدام  ــــشــــ ــــلــــ الــــمــــ

ــــذا الوامــــر  ــــالــــجــــمــــلــــة تــــنــــفــــ الــــمــــواطــــنــــ 

ــاطــل ال  ــم  طــهــران وصــولــة الــ ــاد اســ

ـام  تدوم و سـاعـة وجـولـة الـحـق ا قـ

 .  الساعة
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ــــــه  ــــــه الــــــذي صــــــوت عل د ان قــــــانون التامينــــــات االجتماع اختــــــصار شــــــد

ة  اســــــ تــــــل الس ــــــل وزراء ال ــــــع  ــــــام  ــــــل ا االجمــــــاع ق مجلــــــس الــــــوزراء 

ـــه ـــة وافقـــوا عل ـــساخ غـــ مـــدروس لقـــانون  .. الحكومـــة الحال ـــو است و

ا  اســـــــــ ـــــــــا المـــــــــستقرة س الـــــــــضمان االجتمـــــــــا االمـــــــــ المطبـــــــــق  ام

الدرجــــه االو عــــ قــــانون  عتمــــد  ــــا والــــذي  ــــا واجتماع ا وامن واقتــــصد

ـــث  مــوم المـــواطن االمــ والغـــر ح ـــ  ائب الـــذي اصــبح مـــن ا الــ

ء ل  ه ع    .. دفع المواطن ال

ارە ..  ــــت الملــــك و العمــــل والراتــــب .. والــــس ــــة عــــن الب ــــل   نعــــم 

ــــــــــاء .. وخــــــــــدمات  ه ــــــــــه .. وطاقــــــــــة ال ومــــــــــاء الــــــــــ .. و المــــــــــواد الغذائ

اء  ــــــــــــس .. و اء المال ــــــــــــة اســــــــــــتعمال الــــــــــــشارع .. و المجــــــــــــاري .. و

ـش ومـن  ـات الع ث من متطل ا ال ه .. وغ ل ه والم وت االجهزە االل

غلــق مــصدر رزقــه  اتــه او  تــه او تــصادر ممتل خــ ب يتخلــف عــن الــدفع 

ــــ مــــن  عمــــل ا ــــا ١٢ممــــا جعــــل المــــواطن االمــــ  ســــاعة متواصــــله يوم

ــــــــــات  ٧ا  ٦معـــــــــدل  ـــــــــه متطل ــــــــــستطيع تغط ع حـــــــــ  ـــــــــام  االســــــــــب ا

اته وعائلته ل متطل ائب ق   .. الحكومه ومصلحه ال

  

رام   : اخو العراقي ال

ـــسها ووزراؤە  ـــة برئ ـــذا القـــانون واقنـــع الحكومـــه العراق ان مـــن اشـــار ا 

ـــــــه اليهمـــــــه غـــــــ استحـــــــصال الفوائـــــــد مـــــــن القـــــــروض الـــــــ  المواقفـــــــه عل

قدمها للعــراق ــذا القــانون الــذي  .. ســ ــر  ــد تم نــا عــ مــن ي والعتــب 

ائب العـرا واضـافه  ل قـانون الـ امل ا ((تفع ل  ش ذە  حتاج لتنف

ه عــــــ المــــــواطن )) وط القاســــــ ث مــــــن البنــــــود والــــــ ــــــسطيع  الــــــ حــــــ 

ـــذا القـــانون الن االســـتقطاعات مـــن رواتـــب المـــوظف  ـــذ  الحكومـــه تنف

والمتقاعدين لن تكـ مهمـا زاد حجـم االسـتقطاع وسـوف تفـشل الدولـه 

ــــ  رتفــــع عجــــز الموازنــــه ا ــــذا القــــانون و بتــــام رواتــــب المحــــال عــــ 

ل   ـــش ـــة  حتاج العـــراق ا القـــروض الخارج قا وســـ مـــا حـــصل ســـا ـــ  وا

 كب .. 

 

ارم    اخو اال

ل عــن  ــد ــو  ــه و مجلــس الــوزراء صــادق عــ قــانون التامينــات االجتماع

ــــه والقــــانون  موج ــــه  قــــانون التقاعــــد الحــــا الــــذي ناخــــذ رواتــــب تقاعد

مـــــوظف ومتقاعديـــــن  م  ر كبـــــ جـــــدا بـــــروات لحـــــق  ـــــد ســـــوف  الجد

ـــــم ـــــث الـــــ من ـــــشه و  ح ـــــل ســـــنة خدمـــــه والـــــ 1غـــــالء المع %عـــــن 

%مــن االســ كحــد 80وحــدد الراتــب التقاعــدي ب مخصــصات الــشهادە

نحـــ بـــ  اعـــ ـــه لجميـــع المتقاعـــدين س والخالصـــه الرواتـــب التقاعد

حــصله اال   880الـف كحــد اد و 400 ـذا الحــد االعـ مــا  كحـد اعــ و

ــــــه االســــــ مليــــــون ومئــــــة الــــــف دينــــــار ــــــان رات مــــــع مالحظــــــة تــــــغي  مــــــن 

ـــــه مـــــن  % مـــــن 10% مـــــن الراتـــــب االســـــ ا 10االســـــتقطاعات التقاعد

افه  الراتب االس زائدا المخصصات 

 

ه مجلس الوزراء  ه صادق عل  اخوا االعزاء قانون التامينات االجتماع

لمان ه ال  واالن انتقل ا مجلس النواب اذا صوت عل

ه منـــــذ  ـــــش ارثـــــه مع ـــــ  كون ا عـــــ المتقاعـــــدين والمـــــوظف  2003ســـــ

ة والفقراء  س ة وال التا ع السوق العراق  !!!!!و



15ص  

‚ñ^ÏÖ]^ãj‰]»JJJ‚ñ]çËÖ]Œæ…‚Ö]
Dì^é£]E

 ØéÂ^cêÏu†Úçq
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 

ـاتـه   حـ  أو مـن عـدمـه   مـا زرعـه مـن الـخـ  جـ ـاة اآلخـرة حصـادا   ، وجـعـل الـحـ ـاتـ ـ حـ ـ  لل  تعا لقد جعل 

ا ) .   ( الدن  األو

ونـه فـاقـد  ـعـتـ ـم ومـات وجـدانـهـم فـإنـهـم  ـا ، أن مـن مـاتـت ضـمـائـر  فـلـسـفـة مـفـاد ب جمهور مـن الـعـلـمـاء إ وقد ذ

  شـائـر مـرضـات   أن  ـعـ ـذا  ـعـة ، و ـت األر ات الـمـ ـه تـكـبـ ون عـلـ ـكـ ـاة فـ  الـحـ ـة  ـقـ  الحق ة  ل  واأل المع

 ،   تـعـا ـــهـم مـن  ـلـمـا ازدادت أو خـفـضـت درجـات تـقـ ـنـاسـب طـردي  تهم بـ  نوران د  ادە وت  ع  تظهر ع تعا

ـب ،  ـو ذا ـة أم نـار 
ّ
 جـن ـعـلـم إ ـو ال  ـا و ـغـادر الـدنـ

ُ
ـا فـإنـه  د الدنـ  درجات التع و  ضا ، فإن المسلم و  ذلك أ و

  ـو  ـة و
ّ
ـالـجـن ـە  ـ  يـ  الـنـاس فـإن   مـعـامـلـتـه بـ ـالـخـلـق الـرفـيـع   والـمـشـهـور   تـعـا   أما المؤمن المـتـقـرب إ

ا .   الدن و  ة و
ّ
 الجن ث يرى مقعدە  ان محسنا ح  المؤمن من  د ع ا ، و  الدن

ـنـا لـوجـدنـاە ذلـك   ظـهـرانـ ـو بـ ـا و اته الـدنـ  ح د ،   المج د ، صدام حس اة القائد الشه ومما تقدم ، لو تدبرنا ح

اة م وح ثر ة وم اة الصحا ح اته تذكرنا  انت ح  ، ف  مقام المحسن  تجعله  ل الصفات ال    مكنونه الشخ ـم ، ال المؤمن القوي الذي جمع  م وتقوا د  ز   ع تا

 مع الُبناة ،  ب  و قاتل مع المقاتل
ُ
ان  ا ورجل سالم إذا انقضت ،   لومة الئم ، رجل حرب إذا اشتدت أوزار   خاف  ان ال  ـالـعـدل وحـازمـا ان ف ـه وأّمـتـه   شع ا ب حا

ـا أعـ ـدبـر   ـث وقـد أدرك حـجـم الـمـؤامـرة الـ ـا الـثـوري والـجـهـادي حـ  معنا   الجما   دنه الر ان د  األمر ذلك ، و  ما اقت دا م  وأعـداء األّمـة ومـخـطـطـاتـهـم  داءشد

 وجه الخصوص ،  ة ع  العراق الثور ة عموما وجما ّ ا األب  وحدة األّمة وجما ك وتدم  تفك ثة   اإلسـالم الخب ته قـمـة مـعـا  شخص  تجسدت  ان ذلك القائد ال ف

حق وتحقيق رمزا لألّمة وعنوان قوتها وعنفوانها .  ان  ة ، و  والعرو

ـة كـر  ـة الـثـور ـت الشـخـصـ ـبـ ة بنـاء وتـ ف  ك  القوي والراسخ ومعلما  ما معناە اإل  العمل الثوري  ان معلما لرفاقه دروسا  ـال سـالـومثلما  ـه لـألجـ ـحـمـلـهـا رفـاقـه وأبـنـاء شـعـ ة 

 محطة انتظار لالنتقال من  أنه   والمتحقق ، وقف ، و ا الحق معنا اة  مل لنا درس الح  منصة الشهادة ل االقادمة ، وقف القائد ع ـطـال ح ـاة ، وقـف وقـفـة األ  حـ ة إ

 شـهـد د عنه خاصـة  ان يتحدث القائد الشه ا ، وسام الشهادة الذي لطالما  اته الدن  خاتمة ح د  ل أرفع وسام يناله الع ستعد لن و  ـدة اء و ـة صـدام الـمـجـ ـعـث وقـادسـ الـ

 الج اسما ألنه رأى مقعدە  قاء والخلود ، وقف  ا ال  دن ة إ ا الفان ا أنا صدام ، أغادر الدن قول ،  ـةاألبرار ، وقف ولسان حاله 
ّ
ـة وخـلـود  ن

ّ
 الـجـن ، مـقـاعـد الـخـالـديـن ، خـلـود 

اة ال قاء وح  دار ال تقل إ ا لن ا ف نح اة وك  الح د ، علمنا دروسا   المج رة األحرار ، نعم ، إنه القائد الفذ صدام حس ـغـادر خلو  ذا
ُ
 أن  ـد ، أ د المج د فيها ، إنه الشه

خسأ الخاس  ، ول  أ اة الخالدين ... و غ ح ل ة  ف  ك  وجه الخصوص درسا  ه عموما ولرفاقه ع قدم لشع ا إال أن  اة الدن   ؤونالح
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ــــــــه   ــــــــاء وكتــــــــاب وصــــــــحفيوا وفنــــــــانو العــــــــراق وجميــــــــع مثقف أد

م الفكــــري والثقــــا واالعــــال والتعبــــوي   يواصــــلون جهــــاد

ح  ـدين االشـداء  سـ ا ا جنب مع المجا ح الجهاد جن س

م  مقـــــاالتهم وقـــــصائد رامــــة وخنـــــادق العـــــز والعـــــزة وذلـــــك  ال

ا مـن  ـسق ا مـدرارا مس ل مـداد ـس اتهم ال  وقصصهم وروا

ـــــة  ـــــة والقوم رامـــــة الوطن ف والعـــــزة وال منهـــــل معـــــاررك الـــــ

ا مـــــــــــن نجيـــــــــــع الـــــــــــدم الطهـــــــــــور للمقـــــــــــاتل  لة ومـــــــــــستق االصـــــــــــ

رامـــة  ـــدين االبـــرار  خنـــادق القتـــال خنـــادق العـــز وال والمجا

مـــــــداد القلـــــــم  طـــــــال  جـــــــت فيهـــــــا دمـــــــاء المقـــــــاتل اال الـــــــ ام

عـــة  ف والـــدم العـــرا الطهـــور عـــ خمـــسة عـــ عامـــا م الـــ

ثر ومالحــــم القتــــال والجهــــاد  ــــأروع مــــ ة و ات الــــسخ التــــضح

ذلــك  رامــة و ف وال ف ذودا عــن االرض والعــرض والــ الــ

دا  فـــــــأن مئـــــــات القـــــــصائد نـــــــضحت  ســـــــاحات الـــــــو تجـــــــس

طــــوالت  ــــدينا االشــــاوس المتــــصلة ب لــــصوالت مقاتلينــــا ومجا

ـــــــة عـــــــ القـــــــرون  معـــــــارك  ــــخ االمـــــــة الع م  تـــــــار اجـــــــداد

طــــوالت القعقــــاع  ف بوجــــه الزحــــف الففــــار مجــــسدة  الــــ

ــم مــن مقــات وافــذاذ االمــة االشــاوس  ــد وغ وخالــد بــن الول

ة  ة  معــارك ذي قــار وقادســ ات ســخ ومــا قــدموە مــن تــضح

ــا مــن المعــارك الخالــدة الــ قــال  العــرب االو ونهاونــد وغ

ـــ  ـــت بيـــ و ـــا ل فيهـــا عمـــر بـــن الخطـــاب ( ر  عنـــه ) 

طــــــوالت ابنــــــاء شــــــعبنا العــــــر  ــــــل مــــــن نــــــار وكــــــذلك  فـــــارس ج

طـوالت  مـوك الخالـدة بوجـه الـروم و ه  معركـة ال د ومجا

ه االبــــــــرار  معركــــــــة حــــــــط  صــــــــالح الــــــــدين االيــــــــو واصــــــــحا

ــــــت  ق ــــــة القــــــدس مــــــن الغــــــزو الــــــصلي والــــــ  الخالــــــدة لحما

وقائعهـــا وعـــ مـــر العـــصور محفـــورة  ضـــمائر ووجـــدان ابنـــاء 

غــــة   ل ـــرة ومعانيهـــا ال ـــا الغ ـــستلهمون درو ـــة  االمـــة الع

ـــــة مـــــن مخـــــاطر  العـــــ  ـــــل مـــــا يتهـــــدد االمـــــة الع مجابهـــــة 

ـــان الـــصهيو لفلـــسط ومـــا  ث مخطـــار اغتـــصاب ال الحـــد

ثـــه االحتـــالل االيـــرا  نجـــم عـــن االحتـــالل االمـــ للعـــراق وور

ـة البنـاء االمـة  ـة والقـدرات الجهاد نفر الطاقـات الع ـس مـا 

ة النــضال القــو  لهــا لــصبها  المجــرى الهــادر لمــس ــة  الع

ــــل  ا مــــن  ــــة بوجــــه اعــــداء العــــر ومجــــرى كفــــاح االمــــة الع

ـــل روافـــد  ـــسع ل ـــذا المجـــرى الهـــادر الـــذي ي صـــنف ولـــون ... 

ـا الحـازم  ـصلب ارادة جهاد مـا  ـة  فاح طاقات ابنـاء االمـة ال

مــــة  ا وتــــركهم  وحــــل اله المثــــابر بوجــــه مخططــــات اعــــداء

ـــــداف  مـــــة ذات اال ثـــــة اللئ المنكـــــرة ودحـــــر مخططـــــاتهم الخب

ـر  ا لها ال ـة ومـستق ستهدف حا االمـة الع رة ال  ال

ـــة وتقطيـــع اوصـــالها وجعـــل  ـــق االرض الع ـــة تم غ الوضـــاء 

ع لتجزئــة المجــزأ  ابنائهــا يرســفون  وصــول التجزئــة والخــض

ـــــــة  وات الع ـــــــة االســـــــتحواذ عـــــــ الـــــــ غ م المقـــــــسم  وتقـــــــس

ــــرة و مقــــدمتها النفــــط والمعــــادن النــــادرة الــــ تغــــور   الغ

رة .  ة الطا واطن االرض الع  اعماق و

حيــــق امتهــــم مــــن  ن قــــد وعــــوا مــــا  ــــن ابنــــاء شــــعبنا الــــصاب ول

ـــــــــم اليـــــــــوم مـــــــــدعوون  ـــــــــرة و ـــــــــة  م ائـــــــــد ومخططـــــــــات ت م

ـــــا  ا القـــــصوى وأماد ـــــة ا حـــــدود فاح متهـــــم ال نفار  الســـــ

ــــة لمجابهــــة المخــــاطر الــــ تهــــدد االمــــن القــــو المتهــــم  النهائ

مقــــدراتهم واالجهــــاز  ــــث  الء عــــ ثــــرواتهم والع وتــــروم االســــ

جهــاد ابنــاء  ــة والمهــون  ل الموعــود لألمــة الع عــ المــستق

ـــــــــا  ن الذائـــــــــدين عـــــــــن حما ـــــــــافح الـــــــــصاب ـــــــــدين الم المجا

ــــس مــــن  الغــــا والنف ن عــــ خــــدماتها والمــــضح  والــــسا

ـــة  ات فد خـــص التـــضح ـــر مس لها الواعـــد الزا اجـــل مـــستق

رامتهــــــا وعزتهــــــا ومواصــــــل الــــــس قــــــدما  دروب النــــــضال  ل

ـــــــة الوضـــــــاء  ل االمـــــــة الع فـــــــاح الـــــــدا لتحقيـــــــق مـــــــستق وال

ــــــــــة  الوحــــــــــدة  ــــــــــدافها التارخ والــــــــــذي يتجــــــــــسد بتحقيــــــــــق ا

ة والنهـــــوض القـــــو والتقـــــدم االجتمـــــا  ا ـــــة واالشـــــ والح

ة جمعاء.   والعطاء الحضاري المتواصل لخدمة ال
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ات المخابرات  ات مخت ومرك  عنا

ــة  ــاســ ــه  مــخــتــ الــتــجــارب الســ ــســنــة وضــع الــعــراق وشــعــ ــعــة ع ار

ـة وجـاءت   ـة الـدولـ عد عقود من مخت التجارب المخابرات ة و ا الم

لة المخطط االسـتـعـمـاري والـذي وضـع مـنـذ  ارات حص ل تلك االخت

ــدأت   ــة والــ  ــة واالقــتــصــاد ــاســ ــة ثــورة الشــعــب الــعــرا الســ ــدا

ــــاط اوا االســــتــــقــــالل  1968تــــمــــوز عــــام  ــــعــــد ارتــــ ــــتــــمــــلــــت  ، والــــ ا

ا مع االستقالل االقتصادي عام  ـة  1972الس والمعارك االقتصـاد

ـــل الـــعـــصـــب االســـا  شـــ ـــة والـــ  ـــار ـــات االحـــتـــ ــ ـ ـــة مـــع ال ـــاســـ الســـ

ـان  ـ ـطـرة عـ اقـتـصـاد الـعـراق و ال ة مـن السـ ــــع الصهيون للمشار

ــات  ـ ـ ــا مــع ال ــل مــ شــ ــطــة  ــات االســلــحــة والــمــرتــ ــغــذي  الــذي 

ارة .   االحت

دء مـعـركـة ثـورة الـنـهـوض الـتـنـمـوي  الـعـراق و شـ الـمـفـاصـل  مع 

سارع  نهوضها مع دول العـالـم  ة ت من اجل بناء دولة متقدمة ع

نـالـك  كن  ن ، لم  عا  القرن الع االخرى وال شهدت تطورا 

ـــة  ات الـــوطـــن االقـــتـــصـــاد ـــحـــول دون االســـتـــفـــادة مـــن خـــ ـــب  اي مســـ

ـــذە  ـــثــمــارطــاقـــات ابــنــاء الشــعـــب الــعــرا   ــة واســ ات الــوطـــنــ والــخــ

ع الـنـظــام الـوطـ  بــنـاء الـهـرم الــتـنـمــوي   ــة، مـا ان  الـثـورة الـتــنـمـ

ـــافـــة اجـــهـــزة  ـــالـــتـــعـــاون مـــع  ـــة و ـــار ـــات االحـــتـــ ــ ـ الـــعـــراق ، ســـارعـــت ال

ــوع الــتــنــمــوي  الــعــراق  ــل الــمــ ــة مــن اجــل تــعــطــ الــمــخــابــرات الــدولــ

ـة والـطـاقـة  اتـه االقـتـصـاد حول دون استفادة الشعب العرا من خـ ل

ــة ضــد  ــة والــخــارجــ ــدأت ســلــســلــة الــمــؤامــرات الــداخــلــ ــة ، حــ  ـ ـ ــ الــ

ـادة الـمـعــارك  ـة مـن قــ ــاسـ ـادة السـ ـوع الـوطــ ، اسـتـطـاعــت الـقـ الـمـ

ـطـرة الـتـامـة  والسـ ة والنجاح فيها وتحقيق الن اس ة والس االقتصاد

ـخـط  ـ  ـة لـلـعـراق ، ومـعـهـا تـم تـحـقـيـق الـنـ ع المـقـدرات االقـتـصـاد

ــة داخــل  ــاســ ــل الســ ــافــة الــمــشــا ــة وحــل  ــاســ مــتــوازي  الــمــعــركــة الســ

ـم  ـذ قـانـون الـحـ ـــــع وتـنـفـ ـ ـ ـة ) بـ ـرد الوطن ومنها ( حل المسالـة الـ

ـقـه  آذار عـام  1970آذار 11الذا والذي صدر    1974وتم تطب

ـة عـام  ـة الـتـقـدمـ ـوع الـجـبـهـة الـوطـنـ  1973، والنجـاح  تـحـقـيـق م

ــل  ــاراتــهــا لــلــعــمــل   ــمــخــتــلــف تــ ــة و ــافــة الــقــوى الــوطــنــ وانــطــلــقــت 

ــالــعــراق ا مســتــوى الــدول الــمــتــقــدمــة  الــمــفــاصــل مــن اجــل الــنــهــوض 

 الحضارة . 

وع الصهيو .  ة عن الم ا الن  ايران والقتال 

ــ امــام  ــ ة الــ حــقــقــهــا الــنــظــام الــوطــ لــم يــ ــبــ ــعــد االنــتــصــارات الــ

ل الـمـجـال سـوى  ة للنهوض التنموي   ل الثورة الوطن وع تعط م

ــــث دفــــعــــت الــــدوائــــر  ــــة ، حــــ ــــا ــــالــــنــــ ة  ــــا ــــة الــــمــــ الــــمــــعــــركــــة الــــعــــســــكــــ

ـان  التعاون مع ( الخمي ) واسقاط نـظـام الشـاە و الـذي  ة  الصهيون

ــالت  ــعــد انــهــاء الــمــشــ ــا مــع الــعــراق  ع مــن الــتــوازن الســ قــد حــقــق نــ

ـة ةالـجـزائـر عـام  ـمـا جـاء  اتـفـاقـ ـة و ،حـ اعـلـن عـام  1975الجغرافـ

ض الشعـب الـعـرا  1979 اعالنه وتح الخمي الحرب ع العراق 

ــعــث  ــالــثــورة عــ الــنــظــام الــوطــ ورفــع شــعــار اســقــاط نــظــام حــزب الــ

ـافـر ، ورفــع  ـالـنـظـام الـ ـه  ا  الـعـراق والـذي اطـلـق عـلــ الـعـر االشـ

ــــا مــــن الشــــعــــارات  ــــغــــداد وغــــ ــــمــــر عــــ  ــــر فــــلــــســــطــــ  شــــعــــار تــــحــــ

ــ الــدوائــر  ــنــهــم و ــه بــ ــذ مــاتــم االتــفــاق عــلــ ــة مــن اجــل تــنــفــ االســتــعــمــار

ــت الــحــرب  شــ ــة ،لــم تــتــوقــف حــ  ــة لــلــدول االســتــعــمــار الــمــخــابــراتــ

ـل ايـران يـوم  ـدئـهـا مـن قـ ـعـد  ـة  ة االيرانـ ـلـول  4العراق ورغـم  1980ا

ــعــاد شــبــح  ــة مــن اجــل ا ــلــومــاســ ــل الــوســائــل الــد ــ ذلــك الــعــراق عــمــل 

الــحــرب عــن الــعــراق وعــن الشــعــب الــعــرا حــ يــوم الــرد الــذي جــاء  

لول عام 22 ـ الـحـاسـم  يـوم  1980ا ـالـنـ ولم تتوقـف الـمـعـركـة اال 

م   اس السم .  1988‐8‐8الن العظ  عد ان تجرعت ايران 

ة واحتالل العراق .  ا  المعركة الم

ـنـتـهـا ايـران ،  ـة عـن االسـتـعـمـاروالـ تـ ـا الـنـ مع انتهاء صفحة المعركة 

مــر عـ الــعــراق مـن اجــل الــوصــول  حـ تــلــتـهــا صــفـحــات اخــرى مــن الـتــ

ــــالصــــفــــحــــة االو و الــــمــــعــــركــــة  ــــطــــة  ة والــــمــــرتــــ ا الصــــفــــحــــة االخــــ

ـة عـام  ـار ات االحت ة مع ال ولـيـتـم احـتـالل الـعـراق  1972االقتصاد

ــة وامـام انـظــار الـمـجــتـمـع الــدو  ــة الـدولـ ــم االخـالقـ ــل الـقـ وسـقـطـت 

ـ مـن  ذا االحتـالل ا ك   افة واش ة  دولـة  60والمؤسسات الدول

ا .  ا او لوجس غ م اك عسكري م  ب اش

ــــس  ــــل الـــمـــقــــايـــ وتـــحـــولــــت الـــمـــعــــركـــة بـــ كــــفـــتــــ غـــ مـــتــــوازنـــتـــ  

ــتــحــول الــنــظــام الــوطــ وفــق الــخــطــط الــمــرســومــة ا  ــة ، و الــعــســكــ

ـعـد  ة  ـا ـاسـلـة ) مـ ـة الـ معـركـة الـمـصـ وانـطـالق ( الـمـقـاومـة االـعـراقـ

ـــغــــداد  يـــوم  ـــســــان  9احـــتـــالل  س مـــعـــركــــة   2003نـــ ــــدأ ا ، ولـــتـــ

ـــانـــت مـــعـــركـــة  ـــافـــئـــة ،  ـــــــخ الـــمـــعـــا ، النـــهـــا لـــم تـــكـــن مـــعـــركـــة مـــتـــ الـــتـــار

ــافــة الــقــوى  ــنــتــهــا  ــة والــ تــ ــل جــيــوشــهــا الــوطــنــ ــ ــة و الــمــقــاومــة الــعــراقــ

ـل  ـق الـمـشـوار الـطـ ـدأ طـ ة والجهات المستـقـلـة لـتـ اس ة الس الوطن

ر .   نحو الجهاد والمقاومة ح التح

ة.  اس فاح المسلح والمعركة الس ة ، ال ة العراق  الجبهة الوطن

ــد الشــعــب الــعــرا  ــة عــ تــحــشــ ــوع الــمــقــاومــة الــعــراقــ ــ م ــقــتــ لــم 

ل قوى التحـرر الـوطـ لـلـوقـوف ضـد  ل تحشدت  فاح المسلح ،  لل

ــمــخــتــلــف  ــة  ــاســ ــل الــقــوى الســ ــوع االســتــعــمــاري ، وتــحــركــت  الــمــ

ة لتحقـيـق وحـدة الـتـواصـل  ديولوج ة واال اس ة والس توجهاتها الفك

ـــة  ـــاســـ ـــم تـــلـــك االتـــالفـــات الســـ ـــانـــت مـــن بـــ ا ك و ـــا الـــمـــشـــ الســـ

ـة ) والـ تـاسـسـت عـام  ـة الـعـراقـ  2005المقاومة  ( الجبهة الوطن

م  ـــة ) ، لـــتـــلـــ ـــة واالســـالمـــ ـــة والـــقـــومـــ تـــحـــت عـــنـــوان ( الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــ

ــا الــمــقــاومــة  وتــنــاضــل  خــط الــتــقــاء مــع مــعــركــة الــمــصــ الــ تــقــود

ــة  ــاســ ــل فصــائــلــهــا ضــد االحــتــالل وعــمــلــيــتــه الســ ــ ــاســلــة  ــة الــ الــعــراقــ

ــا  ــة ا عــقــد مــؤتــمــر ــة الــعــراقــ ــة .ولــتــصــل الــجــبــهــة الــوطــنــ الــمــخــابــراتــ

ــســان عــام  ــ  نــ و تــعــتــ االطــار الــوطــ الــذي  2017الــحــادي ع

ــاالضــافــة ا  ــة و ــة عــراقــ ــة واســالمــ ــة وقــومــ ــا وقــوى وطــنــ جــمــع أحــزا

ـة ومـمـثـ عشـائـر  ـة مـقـاومـة وتـجـمـعـات اجـتـمـاعـ ممث فصـائـل وطـنـ

ــار الـمــقـاومــة  ــخـ ام  ــات مسـتــقـلــة ، اتـفــقـت عــ االلـ ــة وشـخــصـ عـراقـ

ــل  ــر الــعــراق وطــرد  ــال لــتــحــ ــ ــة ســ ــاســ ــة والســ ــالــهــا الــعــســكــ ــل اشــ ــ

ــة  نضــالــهــا  ــة الــعــراقــ مــت الــجــبــهــة الــوطــنــ الــغــزاة والــمــحــتــلــ . والــ

ـــــمـــــقـــــرا  الـــــعـــــراق  ـــــا د ـــــة مـــــن اجـــــل اقـــــامـــــة نـــــظـــــام ســـــ الـــــوطـــــنـــــ

ــة والــتــداول  ــاســ ــة الســ ــة عــ الــتــعــدد الــمــحــرر،وتــؤكــد الــجــبــهــة الــوطــنــ

ــانــة حــقــوق الــمــواطــنــة وعــدم الــتــمــيــ  ام وصــ الســلــ لــلــســلــطــة ، واحــ

ـــة ، وضـــمـــان  ـــب والـــقـــومـــ ـــب الـــديـــن والـــمـــذ ســـ ـــنـــهـــم الـــعـــراقـــيـــ ،  بـــ

ــات  ــردي والــقــومــ ــة لــلــشــعــب الــ ــة والــثــقــافــ ــة الــحــقــوق الــقــومــ وحــمــا

ــة  ســانــ ــة واال ــة والــمــعــتــقــدات الــفــكــ ــ ــة الــديــ ام الــحــ االخــرى واحــ

ا ).   لجميع العراقي ع قاعدة ( وحدة العراق ارضا وشع

ـداف وانـهـاء  ـة مـن اجـل تـحـقـيـق اال ة العراق ادئ الجبهة الوطن م

ساة الشعب العرا .   م

ـــادئ  ورة تـــطـــبـــيـــق الـــمـــ ـــة الـــعـــرا عـــ  وعـــمـــلـــت الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــ

ـار الـوضـع  ة لحل شامل للوضع  العراق اخذين بنـظـر االعـتـ االساس

ــ والــدو  ــا ،والــمــوقــف الــعــر واالقــلــ ــدا الــعــســكــري والســ الــمــ

ــر والــوحــدة  ــدافــهــم  الــتــحــ ــه وثــورتــه ا ــحــقــق لــلــعــراق وشــعــ ــمــا  ،و

ـــــم والـــــبــــنـــــاء واقـــــامـــــة نـــــظــــامـــــهـــــم الـــــوطـــــ  ـــــ ــــش الـــــ واالســــتـــــقـــــرار والـــــعـــــ

ـــذە  ـــمـــقـــرا الـــتـــعـــددي الـــحـــر وشـــددت الـــجـــبـــهـــة عـــ تـــطـــبـــيـــق  الـــد

ادئ من اجل مصلحة العراق والشعب العرا :   الم

ـالـدسـتـور والـغـاء الـقـرارات  ‐ ـد الـعـمـل  ـة وتـجـمـ ـاسـ ـة السـ الغاء العملـ

والــقــوانــ الــظــالــمــة الــ صــدرت مــنــذ االحــتــالل مــثــل ( قــانــون اجــتــثــاث 

ــــش الــــعــــرا وقــــانــــون  ــــعــــث والــــمــــســــائــــلــــة والــــعــــدالــــة وقــــرار حــــل الــــجــــ الــــ

اب )  االر

‐ 

ـــدء بـــتـــطـــبـــيـــق الـــحـــوار الـــوطـــ الشـــامـــل والـــبـــنـــاء  اصـــدار عـــفـــو عـــام، والـــ

ـحـقـوق الـعـراق ومصـالـحـة  ام  قوم ع اساس االلـ ث احدا و س وال

ــا مــن  ــه، مــع ضــمــان حــقــوق الــمــواطــنــ وعــوائــل الضــحــا ووحــدة اراضــ

 خالل قضاء عادل ومستقل . 

ـــة  ‐ ـــدا ـــافـــة مـــنـــذ  ـــن  ى والـــمـــعـــتـــقـــلـــ والـــمـــحـــجـــوز اح اال اطـــالق 

 االحتالل ولحد االن . 

ــة مــؤقــتــة تــتــكــون مــن الــمــســتــقــلــ مــن ذوي  ‐ ــل حــكــومــة وطــنــ شــكــ

ة .  ة انتقال ة لف ة المشهودة والسمعة الطي فاءات والخ  ال

ه ممثلـون مـن جـمـيـع الـقـوى  ‐ ك ف ش ل مجلس وط مؤقت  شك

ـلـ  ـالد  ـد لـلـ ـة تـكـون او مـهـمـاتـه وضـع دسـتـور جـد ة العراقـ الوطن

داف الشعب العرا  الوحدة والبناء الوطـ الشـامـل  طموحات وا

ـل  سـان ، وقـ ام حـقـوق اال ـة واحـ ـاسـ ـة السـ ـة والـتـعـدد ـمـقـراطـ والد

ـل  شـ ـت الـعـام عـ الـدسـتـور و ـجـري الـتـصـ ـة  ة االنـتـقـالـ ـة الـفـ نهـا

ة المنتخبتان .  ع ة وال ذ  موجب اجراءاته السلطتان التنف

نهـا وانـظـمـتـهـا  ‐ ة وفق قوان ة واالجهزة االمن اعادة بناء القوات العراق

ة الحديثة .  س الدولة العراق د عملها الراسخة منذ تاس  وتقال

ـ  وع الوطـ دئ العمل للم ة من م عض النقاط االساس ذە  تعت 

ـعـث  ـوع الـوطـ الـذي طـرحـه حـزب الـ التوافـق مـع الـمـ والذي جاء 

ــــتــــه لــــلــــحــــل الشــــامــــل لــــلــــوضــــع  ــــه رؤ ح فــــ ا والــــذي طــــ الــــعــــر االشــــ

ة منذ االحتالل .  ساة العراق  والم

ـت الـ  ـادئ واالسـس والـثـوا ـة الـمـ ـة الـعـراقـ ووضعت الجبـهـة الـوطـنـ

ـط  ـمـكـن الـتـنـازل عـنـهـا او الـتـفـ تمثل حقوق الشعب والـوطـن والـ ال

ـنـد ا  سـ ق الحق و سلك المحتل ط بها ،وتعمل الجبهة وتأمل ان 

ـا ،  ـذ ـنـفـ م بـ ـلـ ف بـهـذە الـحـقـوق و ـعـ ـــــخ و العقـل والـمـنـطـق والـتـار

ـه عـام  سـحـا ـمـة االحـتـالل وا العراق جراء ج عد المأساة ال حلت 

ـة لـيـتـحـول ا  2011 االوامر االيرانـ م العراق ا احزاب تؤتمر  سل و

ــــض ،وعــــ دول االحــــتــــالل اعــــادة الــــنــــظــــر  ــــغــــ احــــتــــالل ايــــرا مــــنــــتــــقــــم 

ــه والــقــبــول والــجــلــوس ا  ــحــق الــعــراق وشــعــ ــمــة الــ ارتــكــبــهــا  ــالــجــ

مة المنكـرة والـمـؤكـدة  طاولة المفاوضات حقنا للدماء أو مواجهة اله

ــســلــط  ــمــنــة والــ اطــوري لــلــهــ ــوعــه االمــ ــة واســقــاط م لــقــواتــه الــغــاز

ــســلــم وكــذلــك  ســ ــدرك االحــتــالل ان الــنــظــام الــوطــ لــم  ــد  ــ ــالــتــا ،و

ـة احـتـالل الـعـراق وضـمـن  مـكـن ان تـحـل قضـ درك انه قوة احتالل ال

ـعـث  ة وعـ راسـهـا حـزب الـ ة العراق اي اطار اال بوجود القوى الوطن

الد ح عـام  م ال لل و الحزب الحا ا الن االخ  العر االش

ــذا دون  2003 ــة وا يــومــنــا  ــا مــن صــفــحــة الــمــقــاومــة الــعــراقــ ومــاتــال

ة.  ل المواثيق الدول ه  ذا ماينص عل سالم .و  اس

مـر  ات الـتـ ج مـن مـخـتـ ـة لـتـخـ ـة الصـعـ ـنـتـ الـمـعـادلـة الـعـراقـ ل سـ

ات البناء الوط ؟ ات الحل الوط الشامل ومخت  لتعود ب مخت
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مـا  ـب  ة عـ التغي ا عـص عـث العـر االشـ ة للدفاع عن العراق وعن حزب ال ( ان الوحدة العض

ّ ع االجتثاث )  عث ع  ال

 

ح شـ مـن   ـذا الطـ ـ الـدفاع عـن الحـزب. و  ـامش فـصل بـ الـدفاع عـن الـوطن و جد  ثمة َمن 

ن غــزو  . لقــد بــر ا عــث العــر االشــ ث عــن أي حــزب آخــر غــ حــزب ال ــان الحــد ة اذا  الموضــوع

ل  ـستح ة  ن ع وحدة عـض عث، بر العراق واستهداف الغزاة وموظفيهم من الخونة والعمالء لل

ــم اآلن، فألننــا نــدرك  ــذا التعم ــسوق  عــث كحــزب. ونحــن اذ  ــ ال ــا بــ العــراق كــوطن و فــصم عرا

ـه ل من منظورات العدوان الجائر وغ المسبوق عل ش وتقل عث ومحاولة تهم س اجتثاث ال حث عن وسائل متجددة لتك عض مازال ي ت غطـاء تجزئـة الـدفاع تحـ أوال ان ال

ـه معزولـة عـن حالـة التـصدي دفاعـا عـن الـوطن أة أال و حالة التـصدي مـن أجـل ح االنزواء خلف حالة مج تهم فيهما المتحزب 
ُ
ن ي ـا مسار حاجـة ا .  ظـل  ذا التقـاطع 

ـل مـن مـسلمات فرضـتها نتـائج الغـزو  ـة،  عث ـة  ـس انطالقـا مـن دوافـع ذات عث والعراق ل قة تكشف عن حالة التوحد النادرة ب ال ـ ممـا  وع اضاءات عم ة أ اسـ مليتـه الس

ة و العراق واألمة اجماال ا ة االش ة الوحدو ة التحرر عث الرسا العقائدي المؤمن بوحدة الصلة ب الرسالة القوم سغ ال   .زاد و

 

فـصلون الـدفاع أو الج  ـة فـان الـذين  ة وأخالق اسـ صطلح موظ االحتالل  أعظم مغالطة س ما  را )  ان غزو العراق واحتالله ( تح د أو النـضال ا مـسار حـز وآخـر هـااذا 

ـم مـن المـضلل الـذين يـرددون القـول دون فهـم لدال ـذوات منحلـة سـاقطة أو  ن المنكـ  ن الـضال المـزور ـؤالء المحـرر م أمـا مـن  ـة الوط  قـدم قرا تـه. فـالحزب الـذي 

غة القتــال النظــا الــدفا مــن يــو  ٢٠٠ ــة  صــ الت ح ــشك ة و ة وأخــرى شــعب ة عــسك الت شــعب ــشك ــش وطــ و قاتــل الغــزاة ضــمن ج ــو  د و ــدأ العــدوان م الــف شــه

و عام  ـذ الغـزو، واسـتمرارا وتوا ١٩٩١ال نف ـدء ب عة عـ عـام مـن الحـصار الظـالم ووصـوال ا سـاعة ال ت و عدوان الرجعات المصاحب ألر عة ال ـذە صـال تحت ذر  ا 

كـــون دم شـــهداءە و طل  أن 
ّ
ة والمنطـــق اال ـــة والموضـــوع العلم مكـــن تحـــت أي وصـــف يتحـــ  عـــة عـــ عـــام مـــن االحتـــالل ال  ـــة أر عـــد قرا هـــم أمينـــه العـــام الرفيـــق عتالـــساعة 

ة ا ادر وقواعد الحزب دم شهادة من أجل العراق ومن أجل األمة الع ة و ة والقط ادت القوم د صدام حس ورفاقه من أعضاء الق ات النضال مـن  ل الشه عث را حمل ال

  .أجلها

 

فــذت عــ المــالي مــن أعــضاءە فــان  
ُ
عــث قــد تعــرض لقــوان االجتثــاث واالقــصاء والمطــاردة واالعتقــال والتهــج وقطــع األرزاق الــ ن ــعثي الــوألن ال فــصل بــ قتــال ال ذي 

خــه وانجازاتــه الو  طــو دفاعــا عــن كينونــة الحــزب وتأر ــ القتــال ال ــه و ح ال جــدال ف ــا مــستهدفا بوضــ ــارا عرو ــالجــسور دفاعــا عــن العــراق خ  جاحــد طن
ّ
ــو اال ــة، ِان  ة والقوم

ــو المجــرم للعـــراق بز  ة الـــ خلقهــا الغـــزو ال ة الفارســ ــة الـــصهيون ك ــة االم ات الحق ـــش ل طنة و أحــزاب وم ــشيع والـــش ـــالق الت غــض مــن ف متلـــك عامــم ــل ال  ـــا أو جا ة أم

عث و العراق ة لمشهد التوحد الوجدا واألخال والمادي ب ال ة والعمل   .األدوات الفك

 

ة الفذة وتدم االنجازات ال حققتها حق  خ ادته التأر ال ق عث واغت ت اآلن للقا وللدا ان غزو العراق قد جاء الجتثاث ال ع منذ عـام  ةلقد ث م الوط ال  ١٩٦٨الح

ـة و  ال ة واالم اع القـو العـر مـع الـصهيون ـات الـ ة عـ قـوى التـوازن وحي اتـه المفـصل لد عر له تأث ة المتحالفـة معهمـا. ان الطمن جهة والنهاء العراق ك ـة الفارسـ ائف

ات الـ تعاقـد م ـش ـل قـوات الغـزو ومــوظ االحتـالل مـن مرتزقـة األحـزاب والمل ـة الممنهـج مـن ق ـة والبـ الفوق ـات تـدم البـ التحت ة  عهـا عمل اســ ـة الس الغـزاة الدارة العمل

ـ ـات انتـاج  اوح بـ  ة والـ تـ ة والصناع ضائع والمواد االستهال ة المجرمة ومنها آالف المصانع المنتجة لش أنواع ال طاالحتالل ـات القعقـاع س ة وصـوال ا نمـاذج 

حـــاث والجامعـــ ة وقوالـــب االنتـــاج التكنولـــو ومحطـــات اال ـــات العـــسك ارات واالل ـــا مـــن المـــصانع المنتجـــة للـــس ة وغ د وحـــط والقادســـ حـــث العلـــ ات والرشـــ ـــز ال ومرا

م مؤســــسات الدولـــة، اضــــافة ا تـــدم الـــصناعة  ة وتهـــد ــــة والـــصح لد ــــة والخـــدمات ال ـــة والزراع ــــع االروائ ات النالمختلفـــة وطـــرق المواصــــالت والمـــشار ــــة واعـــادة الــــ فط

ه األ ـــة وشـــع خ ادتــه التأر عـــث وق ـــب منجــزات ال ـــو تغي لهـــا لهــا مـــع موحــد  ـــة  ات شـــعب العــراق وتوقـــف عجــالت التنم ـــد نهــب خـــ ــة لتع ار التــا فـــان مقاتلـــة  االحت ، و

ـاء ال وصـ ر ومع حلفاء أبرار أحـرار وطنيـ واسـالمي وسـطي غـ طـائفي وقـومي نج دة جبهة الجهاد والتح عثي  جبهتهم العت  الوصـف الجهـادي الـوط ف لال
ّ
هـا اال

ف ّ   .والقو الم

 

د من فصائل المقاومة منذ عام   ل العد شك ـاء  ٢٠٠٣لقد شهدت ساحة العراق المحتل  م و عـث الرفيـق عـزة ابـرا ادة الفارس الهمـام أمـ عـام ال ق عث  غ ان فصائل ال

تت ولـم تنـاور  م ا ال ث طلة  وحد ادة العامة للقوات المسلحة ال طل والق ة ال ند قة النقش ش رجال الط عث األشاوس ومنهم ج ـا وضـو ال عة المقاومـة المـسلحة جن

ــر واالســتقالل ال دافــه المقدســة  التح حقــق أ ــستمر حــ  ــات األســطوري والــذي س ــذا الث ــة. ان  ة واالعالم اســ ــة نــاجا جنــب مــع المقاومــة الس ــة خطــط ال نظ ز دون أ

م ا واحدا  دا ع ل من أجل اعادة العراق حرا س ا،  قاتل تح عث ال  أن ال ل قاطع مضاف   دل
ّ
و اال ة للعودة للسلطة ِان  دان دا وال م  .ان منذ األزل وا األ
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ـــن مـــن الـــمـــتـــلـــمـــقـــ  ـــثـــ ـــام الـــ ـــدد ّ الشـــاعـــر الـــعـــرا أو

ن  خ إيـران  لألحتالل األم ع العراق والسائ

ل ثقافة –والراقص ع أنغامها  إيران الحالمة بتدم 

ــلــة  الــعــراق مــنــهــا ثــقــافــة الــوالء لــلــوطــن وثــقــافـــة  جــمــ

الرموز ..  از   األع

 

ــت أنــه شــاعــر وطــن  ــ لــقــد أســتــطــاع الشــاعــر الــعــرا أن يــ

ـة ومـوقـف فـالـتـغـ  ـالط .. إنـه شـاعـرقضـ س شاعر  ول

ــا األمــة  ت قضــا ــة الــ نــا ــة والــقــومــ ــالــرمــوز الــوطــنــ

ام  ـو مـوقـف والـ ة ورفعت من شـأنـهـا بـ األمـم  الع

ـت  ـ ـقـة الـ تـ س رموز خالـدة مـثـل الـحـد فاألمة ال ل

ة الـجـافـة  ـحـ فيها األشجار ومثل الصحراء القاحـلـة والـ

اە ..   ال م

 

ـة  ـة واأليـرانـ كـ ـة االمـ نة األعالمـ ـل   –حاولت الما الـنـ

ـة عـنـهـم عـنـدمـا  ـم صـورة مـقـلـ من شعراء العراق وتـقـد

ـغـالـون  مـدح األمـراء  ـالط الـذيـن  شـعـراء الـ وصفتهم 

ا  ل حفنة من الدناي والقروش والعطا والسالط مقا

ارات وقطع أرا ....  الس  االخرى 

 

ســلــط الضــوء عــ  ــذا الــمــلــف و ــدة الــثــورة تــفــتــح  جــ

ـوع  ـة ، شـعـراء أنـخـرطـوا  م شعراء الموقف والـقـضـ

ــــام األو  ــجــــابــــهــــة مــــنــــذ الســــاعــــات واأل الــــمــــقــــاومــــة والــــمــ

شـدوا لـرمـوز  شدوا ضـد األحـتـالل وأ شدوا للوطن وأ فأ

ــ وقــدمــوا أرواحــهــم  األمــة الــذيــن قــارعــوا الــمــحــتــل األمــ

 قراب للوطن .. 

 

ــكــن يــومــا مــا  ــت أنــه لــم  ــس   –وألن صــدام حســ أثــ رئــ

ــو عــنــوان مــن  ــو قــائــد األمــة و ــل  ــلــد  ــم لــ لــدولــة أو زعــ

ــا عــنــدمــا وقــف عــ أرجــوحــة  ــا وصــمــود ــن مــجــد عــنــاو

ـــل  ـــت لـــألعـــداء قـــ ـــ ـــة لـــيـــ ـــل عـــنـــفـــوان وصـــال ـــ الشــهـــادة 

ـــذا  األصـــدقـــاء أنـــه أســـطـــورة مـــن أســـاطـــ الشـــجـــاعـــة  

ـــا  ــا وثـــائــر مـــن ثــوار ــون الـــواســع وأنـــه حــر مـــن احــرار الــ

ــل  ــدتــه  ــكــتــب قصــ ــذا لــ ــ مــن  ــد الشــاعــر أ فــمــاذا يــ

ل   دع من ق ما لم ي دع   و

 

ــ عــ الــعــراق  ــعــد األحــتــالل األمــ وألن رمــوز الــوطــن 

ـــطـــون  ســـاحـــات  ـــم الـــمـــقـــاومـــون الشـــجـــعـــان ، الـــمـــرا

الـــنـــضـــال والـــجـــهـــاد _ ســـنـــعـــرض قصـــائـــد تـــغـــنـــت بـــرمـــوز 

شـعـبـنـا  ـــــح و ـالـوطـن الـجـ الـمـقـاومـة والـنـضـال وتـغـنـت 

ە وصـمـودە  صـ صـد ّ  ـو  ـسـب و الصامد الصابر المحـ

قوى األحتالل ومخلفاتـه ّ   –أع جيوش وقوى الظالم 

ــا  ــا وأيــرانــ ــكــ ــة الــمــدعــومــة أمــ ــابــ ــمــات األر مــن الــتــنــظــ

ات ..  ش  أمثال القاعدة وداعش والحشد الشع والمل

†ÃÖíè†Ãl]…^j§

‚Ãe^Ú2003
 
)1( 

ê×ÿrjÖ]ÿÝçèÔéÖcçÞ…_ŁkßÒ

 

 

 

 

 ‚u]çÖ]‚fÂÑ]‡†Ö]‚fÂ

 

ثاءُ    الرِّ
ُ
جوز َ  .. ال 

َ
ك  أرث

ُ
 لست

اُء؟  ِ  الَجالُل وال َف ُير  ك

   الَمعا َ ا كب  
َ
ك  أرث

ُ
 لست

شاُء     الَمعا
ُ
 كذا َوقفة

 ِ  
ُ
طولة  ال

ُ
 كذا تصَعد

 َوفيها ِمن مجِدِە ألالُء 

 ال ستقرُّ َ  َمدارِە   كذا 

 األرجاءُ 
ُ
 َحوله

ُّ
 نجُم.. ترتج

   الَمحاجُر غر علو.. ت َ َو   و

لها أنداُء    سناُە َو

ُح ال  جن َف ُير ك..ك  أرث
ُ
 لست

وٌء َوماءُ 
َ
 ض َ لِد َو

ُ
 روح ِللخ

ٌر فيها
َ
 ال اختالٌج بها، َوال كد

ة ٌ.. عصماءُ   َرؤوٌم.. نق

ا ا َوتقا ْ  ضخمة ٌ..فْرط َ ك

قاُء  ا وال
َ
 عند

ُ
 ستوي الَموت

* 

   يوَم التَج
َ
ك  أرنو إل

ُ
 كنت

طها ظلماءُ   شمسا ً تح
َ
 كنت

 طَوقته ُ قرود ٌ 
َ
 أسدا كنت

ماءُ 
َ
ِه د  

ْ
ا حفت  وأم

 
ٌ
الفجر ُمسِفُر الَوجِه، َصلت َو   َو

 أوُجه ٌ سوداءُ  لُّ نما ال  ب

شاءُ     كذا َوقفة ُ المعا

اءُ   ال
ُ
ليق ؟..ال 

َ
ك ك َف أ  ك

 نجم ٌ تالال؟
َ
 وأنت ْ  أفت

اُء؟   إذا استقاَم الض َف ي  ك

1 

 َرمزا ً
ُ
شَهق  وأنت  ْ  أفت

 السماءُ 
َ
ك  عل

ْ
 أشفقت

ْ
 أن

َّ
 حد

 لل
َ
 تدفُع الموت

َ
 ما كنت

َ
 فْرط

 الَبهاُء؟ 
َ
ُض منك ف َ  ..  أرض َوتر

ا ن
ُّ
 الد

َ
ا ألق  

َ
ك  عل  أ

ُ
 لست

اُء؟  ا العل  مجِد    أت

الدي    العراق.. أ  أنا أ

اُء؟ َ ا ال  لحظة ٍطوا َف   ك

 ال
َ
 ذاك ُ ِ طأ

ُ  لحظة ٍ  َف   ك

اُء؟  ــهوي اإل اماته ِ، َو  
ُ
 َمجد

الدي ا  لٍة   يوٍم َول َ  ب

 البناُء؟ 
َ
 لألرض ذاك  يتدا

  لٍة تتال  يوٍم َول َ  ب

 الوجوُە واألسماُء؟
َ
ِك تلك  ف

ُل..آشوُر  ا ــــخ..  التار
َ
 ذاك  لُّ

 أردو.. وأور.. والَوراءُ 

ا لٍة َوضحا  ل َ  لها ب

امها األعداُء؟   
َ
 فوق

ْ
 َوطئت

؟..  أ  حرمة ٍللذي   أيُّ
ْ
ن
َ
ذ  َو

ينا الفناُء؟
َ
 لد  َوماذا أ

الدي ا   ِذمة ٍ   ِذمة ً؟؟.. أيُّ

ماُء؟
ِّ
ا الد ِك لم تطأ  ف

ْ
ت  ق

 ِعرض ٍ ؟..أيُّ
ْ
قت ِ  نفس ٍما أز  أيُّ

اُء؟  عفافه ِاألدن لغ ْ   لم 

 
ْ
 أن  نكراَء لم تماَرْس إ  أيُّ

 الناُس أنها نكراُء؟  َ 

؟  التعا
َ
 ذاك لِّ  

َ
عد  كذا؟.. 

كذا الناُس ساُءوا؟  .. كَ  عي
َ
عد َ 

2 

 
ْ
َمة ُ شاَءت مة ُ العظ  الح َ  أم 

الءُ  ــها ال حت  
ْ
الدي أن  ل

 ذلٍّ   أيِّ لها إ ى أ  ل

م ِ أفاُءوا؟  و العظ  الزَّ
َ
 ذاك

َ
 عد

َف لحمهم يتعاَوى وا ك َ  ل

اءُ  َ اُء والغ  حوله ُ األق

  فٍّ عدون مْحَض أ  فإذا األ

اُء  لها أق   ُ ا  والس

* 

ا 
َّ
 سد

َ
ان  أيها الهاِئُل الذي 

 جاُءوا
ُ
ث   وجوە ِالغزاة ِِمن ح

ُروەُ 
َ
 محُض اسِمِه إذ ا ذ

َ
 ان

اُء  فها األش ْ
َ
ى ِمن ز  تتعرَّ

  ُب، لوال التَو  الُم
ُ
اد  َو

جاءُ  ُب، لوال الرَّ  المن
ُ
اد  َو

 ٍّ  َرمزا ً لفارس عَر
َ
 كنت

ه ِ األبناءُ  ا   عمَر
ْ
 حلمت

هِ  ِة ف ٍت ِمن العرو  ب  لُّ

 َوغطاءُ 
ٌ
 َوشمعة ٌ  س

َ
 منك

  ِه أبواُب أ  عل
ْ
 فتالقت

 ال وقاءا ً.. فأيَن منها الوقاُء؟

را ً ولّما
َ
 د

َ
ك ا عل  أغلقو

 الهواءُ   ح ا اقشعرَّ  فتحو

ِ   والثعاب
َّ
 ساَل غاٌب ِمن الد

 الفضاءُ 
ُ
 عنه

َ
غداد ضاق  ل

 األرض ِ إال  شاِخصا ًع
ْ
ع
َ
 لم تد

اءُ  مَّ  الصوى الصَّ غته ُ، ح
َ
 لد

 
ُ
 بنا َمالِسُعها السود

ْ
ت

َ
ض    ثمَّ

جراءُ 
ُ
ا األ

َ
اَج حقد  ما 

3 

 أف
َ
ا اآلن  عقر  دار ٍ   لُّ

اءُ  َ  مهِدِە عق  طفل ٍ   لُّ

ا  لم يَرو
ْ
أن لنا   وانَزوى أ

اُء  م أب لنا طوَل عمر  أ

   تق
ُ
كذا الُمروءات  كذا

 الَوفاءُ 
ُ
كون كذا   كذا 

 
َ
 عنك

ْ
فَعت

َ
 د  ال

َ
د  ال  تعضَّ

ْ
 أن

اءُ   قطعها َيزوُل الح  ف

 الناس ِ  ُ  أع  تلت  َوغدا ًح

اُء  أخِتها ب    فكفٌّ

 عراقا ً
َ
 ال.. وحاشا العراق..لست

اءُ  َ ذا ال  
َ
ك  لو تمادى عل

 فينا  أرَض الثّوار لو ظلَّ
َ
 لست

 الِدماءُ 
ُ
ُل ِعرق ٍ لم تجر ِمنه

ْ
 فض

سَمعْ  اِب ولم  ال    َمرَّ
ُ
 أنه

اِب النداُء   ال  
َّ
 َوقد ضج

ِك أرَض الشهاداِت   فسالٌم عل

 أرضِك الشهداءُ     تتا

اِت  ا آخَر الّرا  
َ
ك  َوسالٌم عل

 العفاُء؟
َ
 ما ناَل ِمن سناك

  ٌف س  س
َ
..أنت

َ
 ال، وحاشاك

 الخلوِد، مضاءُ  َو  ، َو
ُ
 َوله

، فإذا ما
ٌ
َو ُمغمد ة ٌَو  ي

اُء  ِه الض جري ِمن شفَرت َ    ُسلَّ

اً .. فإذا ما  غائ
َ
 كذا أنت

اُء  جل ِاألح
ْ
َل مْيتا، فلتخ  ِق

عا ً اِة جم َل الح
ْ
 موٍت عد  ُربَّ

 ُيراُء  ُ  الحس
َ
ك
ُّ
 كذا جد

4 

 ال
َ
، أنت

َ
دي، َوحاشاك  س

ْ
َع  ال ت

ە ُ األنواءُ  ُل ال ال تهزُّ  ج

.. مازاَل فينا
َ
ك  ب  نحُن ن

اءُ   وال
ُ
خ  الشم

َ
 ذاك

َ
 منك

ٌو 
َ
 ز

َ
 عراقنا منك  لم يَزْل 

اءُ   النك
ُ
عازع ِه الزَّ  تتق

ال ً   ل
ُ
ون  ال

َ
ِه قوٌم لو أطبق  ف

ماِء َوضاُءوا 
ِّ
وا كوكَب الد

ُ
 أوقد

 عزمٌ 
َ
 أدرى بهم فهم ِمنك

َ
 أنت

اٌء، َونخَوة ٌ شماءُ   و

ة ُ الشمس ِ  غرَّ
ْ
ت
َ
م..لو أطفئ

ُ
 َوِدما

 انِطفاءُ  ُل مالهنَّ  قناد

  س ن ِ تجري ل َ  النه
َ
ان َ  ج

الُء  َو أرِضها ك
َ
سْل ز  فل

* 

ال ِ ادئ ال دي، َونْم   س
ْ
َع
ُ
 ال ت

اءُ  َر العيون ِ.. فاألن  ق

 ال
َّ
أن  يوم ٍ 

َ
 ذات

َ
ك  تأت

َ
 سوف

اُء 
ِّ
 فيها الض

َّ
ج
َ
، َوض

ْ
 أرَض داَرت



19ص  

  )2 ( 

[°jé¹]ÿØ¶_^èàè_±c







…‚ße‚Â…


كـا .. ودم دمــاء ُ كـ   أ

ـكــاء ُ ـِه ال ـكـي عـل ـ  ومـثـلـك َ

ع ـل ُما  العـيون ِالدم
َ

 َوأسه

ـالم ِالرثــاء ُ  وأصَعـُب ما  ال

 َولــكـــنـنـي انــتــقـي أحــُرفــي

ـاء ُ
َ

ـ ـ ِ مـَعـها ال
َ
 كـما تـنـتـ د

ـز ُمـ رثـا ، وأدري
َ

ـج
ْ
 َوأع

ــاء ُ َ ـــ
َ
 أَمـاَمــك َكــّل ُالمـَراِثـي 

ـِقـْف َواِقــف ٌ 
َ
 لـْم 

ْ
 َوقـفـت َكــأن

ـشـاء ُ
َ
 ال َمـا 

َ
ـك

َ
 كـما ِشـئـت َموت

ث ُمـا  الَوَراء  تَواَرى إ ح

 َوَراء ٌَومـا فـي الخـفـاِء خـفــاء ُ

 
ْ

ـت ـه ُمـشــِفـقـا ًفـارتـقـ
َ
ـت اَر

َ
 تـد

ـك َاإلرِتـقــاء ُ ـاقــا ً
َ

ــا لـح َ  َوأعــ

ــذا ـمــوٍت كـمـوِتــك َ ـَف   فكـ

اء ُ
َ

كـون ُالَعـز َف  ى ، وكـ
ّ

َعــز
ُ
 ن

 
َ
 األسود

َ
ِعيق

ُ
 ت

ْ
 َوما الفخُر  أن

ـها الِجـَراء ُ ــَراعـلـ
ْ

 فـتـج
ٌ
ــود  قـ

* * * 

ع أي فالدم
َ

ـد  أقـول ُلنـفـ ا

ــــه ُاإلِتــكـــــاء ُ ُ ـ ِّ ــثــق
ُ
اٌر 

َ
 جــــد

 تـفـسـ لـلـَعــنـاء
ْ
ـذِك أن  أعـ

 مـنـِك الَعــنـاء ُ 
ُ

ـقــا ًفيهـرب  طـ

ـذ ُالـتـفـاتــاِتـِك الموجـَعـات ـ
َ
 أع

اِمـهـن َاقــِتــفــاء ُ
َ

ـأقــد  
ُ
ــَعـــاق

ُ
 

ـث ُالَوفـــاء ــة ُحـ ِّ  َوأنـِت الَوِفــ

ع ُازِدَراء ُ  ث ُالدمـ
َ

ـح ٌَوح  شـِح

ـِت انـِحـنـاَء النـفـوس  إذا ما رأ

ـٌرع مـثــِلــِك اإلنـِحــنـاء ُ ـ  كــ

ـغــاِء الزمـان
َ
 فال تـعجـ ِمن 

ـغـاءُ  َ مـان ِال
َ

 ما  الز
ُ

 فأشـَرف

* * * 

ــٍت  ْ ــقــا ًِلـمـ م ُحـز أنــ
ِّ

 أ ُقــد

ــاء ُ  َ ـ
َ

 الح
ّ
ـرِجـُف كـ

ُ
ــق ٍو  أنـ

ــرەِ  َس ِضـلِعـي عـ قــ  تـقــوَّ

اء ُ
َ
ــِه الـرد ـــ ـــاِنــ

َ
ّر َعـ ج

ُ
 َوز

ــتــم َإال
ْ
 َوأع

ٌ
 َومـا اظــلـّم َأفـــق

ـاء ُ 
َ

ـض
ُ
ـو 

ُ
 أضـاَء ، فكـّل ُشـح

ـفـة ً  ــوقــه ُِخـ  َولـْم أخــِف طــا

ي الِطـالء ُ  ولْم أطـل َِوج لغ

ـ
ْ
ـل َما أنـت ََوالَو ا طـالما ق

َ
 َو

ــاء ُ
َ ِّ ــْل مـا أنـا َوال ـك ُ

َ
 ُم أضـح

ــْم 
ُ

ــه
ُ
 تـُمـــّر ُأمـــامــي نـتــوَءات

 انـِتـشـــاء ُ
َ
ـن ِ ــِد ـاِعــ

َ
ــّل ُتـج  َو

ــاء ــذَرا ًلـهـذا الغــ
ُ
 ع

ُ
 َوأوِجـــد

ــاء ُ َ ـ ـعــذَر األغـ
ُ
 
ْ
ــز ُأن

َ
ـج

ْ
 َوأع

ـال ُمجِحٌف ، أو أطـال َ  َوما 

 وقــو أمــام َالِخـَواِء الِخـَواء ُ 

ِعـّي ٍَرَمــاە ُالزمـان
َ
 وكـم ِْمـن د

ـاء ُ َ مو األدِعـ  أما ، وكـثـر ٌ

ــارا ً َ ـ
ُ
 ِحـذا غ

َ
 فـوق

ُ
عـلـق َ  فـ

ـِه الِحـذاء ُ  مـنـي عـلـ
ُ
ـق

َ
 َوأشــف

* * * 

ب ع ُما  الغـ
َ

ٌب وأوج  غـ

 انـزَواء ُ 
ُ

ــه ُوالدروب
ُ
 الِتـفــاتـــات

ِـت ُفـوق َظـهـورِالمـَسـافـا
َّ ـ
ُ

 

ْء أيها اإلنِطـفـاء ُ   ت ِ، ال تنطـ

 الِعَراق
َ

ِه صوب عـي ـر 
َ
 و

ـــاء ُ
َ

ـِه الرج ــتـ
َ

ـح ـمــأل ُتـلـ
َ
 َو

ى
َ

ـك َإن َّالَمـد ــ
ّ
ــال َكــف

َ
 أِطــْل 

ــفِّ اعـِتـالء ُ  ـٌف ، وما لأل  نِحـ

ـك ـٍد َســالم ٌعـل عـ  ِمن 
ْ

 َوِصح

ـَواء ُ 
ُ
 ع

ّ
ِب الُمَعـ  وصوتُ الغ

وە
ُ

 أغـمـد
ْ

ِف قد  سالم ٌع الس

 وذي األرُض غمد ٌله ُوارِتـقـاء ُ 

 
َ
َف استطاع ِ ك  سالم ٌع الق

ـاء ُ  َ ـِه الِضـ  ف
َ
ـدفـن ُ  اتـَسـاعـا ًلـ

 
ْ

مــَعـــٍة أفـلـتــت
َ
 َســــالم ٌع د

ـِتـالء ُ  َو ا  الحزن ِو
َ
ـها ِمن

ِّ
 ـد

ـرِە نـفـَسـهـا  وألـقــت ْعـ قـ

 اللـقــاِء اللـقـــاء ُ
َ

ل َثـــوب
َّ

ــد
َ
 و

ـال ـرا ًعـرفـنـا تموتُ الجـ  أخـ

ـها الِغـطـاء ُ ـ ـلـ ع جـان
ُ
 و

ع ٌ ك َكــّل ُالِعــَراق ِدمــ
َ

ـعــد َ  فـ

ك َكــــّل ُالِعــَراق ِِدمـــاء ُ
َ

ـعــد
َ
 َو

ـور مـوتـاە ُكـّل ُالقـ  
ْ

ـاقـت
َ

 َوض

ـن َالَعـــَراء ُ  ـتـ  المــ
َ
 َوَمـــّل َِمـن

شع ُما  المواجع ِشـعـٌب   وأ

 ِدمــاە ُومــاء ُالمجـاري َســـَواء ُ 

ـق ـهـا النـاِئــم ُالمسـتـفـ ـا أ  فـ

ـا أيها الغـاِضـُب المسـتـضاء ُ   و

ا ًحـاِسـرا ً
َ

 ُمـسـتـنـِجـد
َ

ــك ـنـاِد
ُ

 

اء ُ 
َ

ـلَ المـنـاِدي الِنـد ـك َق ـِكـ ـ
َ
 َو

 أن ْال تقـوم
َ

ـاعـك َ  ِطـ
ْ

ـَسـت  فلـ

 فـتـًى ما احتـواە ُاحِتـَواء ُ
َ

 وأنـت

ـن ـد  ال
ُ
 العـراق

َ
ـك عـّض ُعـل

َ
 

ــالء ُ ــوم ٍلــه ُكــ  فـفـي كــــل ِّ

 تال ع موِتـنـا الخـانـعـون

اء ُ 
َ

 وكـــــّل ٌلـــه ُثــــأُرە ُوالَعـــــد

مـى فهـي مــأمـــوَرة ٌ
ُ

 وأّمــا الد

ـَواء ُ 
َ

ـَواِء اله
َ

هـا  اله
ُ

ـؤرجح
ُ

 

ـنـا
ُ
ـأَس من موِتـنـا ، مـوت  وال 

ــاء ُ   الصــفــَوة ُاألتـِقــ
ُ
ـــّرُرە َ ــ

ُ
 

سـاء ــل ُال ـا ًعــ س َُمـِهـمَّ  ول

سـتـمـِتَع األصدقـاء ُ ـر و  لـ

ــــالە ُحـتـى ـغــنـي ِلـلـ
ُ
 وكـــّل ٌ

غـ الِغـنــاء ُ 
ُ
 
ْ
ـِقـيَء ع َمن

َ
 

ـّي ٌ ـــذا نــ ـّي ٌ،، و ـــذا نــ
َ

 فـه

ـــذا ِلـــَواء ُ
َ

ــذا ِلـــَواء ٌ،، ِلـه
َ

 ِلـه

ــُعــــون ــّي ٍلــه ُتــا ـــّل ُنـــ  َو

ــشــــاء ُ
َ
ــّي ٍلـــه ُمـا   وكـــّل ُنــ

 وأســـأل ُمـســتـهــجنـا مـا أراە

ــالء ُ َ  ال
َ
ـن ـتـلـ  المـ

ُ
سـتهجـن  و

ـون ـمــلــك ُالغــاص
َ
ــٍد 

َ
 فـأّي ُ

ــاء ُ  ـ  لـكـي ينحـ فـوقهـا األنـ

* * * 

ة َالضلع ِتم  َّ ا َرف  إ أين َ

ـك َِظـمـاء ُ  تـوقــْف ، فـنحـن ُإلـ

 الِفــَراق
َّ
 فـإن

ً
ــال  تـوقــْف قــلـ

 جـاؤوا
َ
ـن ـ ـل ٌوكـّل ُالمحـ  طـ

أضالِعـهـم ْ ـضـيُء الـوفــاُء 
ُ

 

 وأجـمـُل ما  الُمِحـبِّ الوفـاء ُ 

ع  فـمـا للدمـ
ً
ـال  تــوقــْف قــلـ

 انـِتـهـاٌء ومـا للِفـراق ِانـِتـهــاء ُ

ـنـا راِحـل ٌ
َ

ـح ــا ُصـ ــن َ  إلـى أ

ـا مـَســاء ُ ك َكــّل ُالـلـ
َ

ـعــد  فـ

جــلــة ُإذ ْقــلــمــا
َ
ــك َد ـكــ  وتـ

ِه مـاء ُ  كـى راِحـال ًعن شواطـ

ـن ـتـ ـا أجـمــَل المـ ــنَ   إلـى أ

 النجـوَم السمـاء ُ 
ُ

ـَف تَعـاف  وكـ

ـع مـا تـسـتـطـ  
َ
ـت َالِعـَراق

َ
 فـد

اء ُ
َ

اِء ِفــد
َ
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ــاء ُ 
َ
ـغـسـل ُوجـه َالنـهــار ِاإل  و

ـُب ِظـ وأرفـُع قـلـ 
َ

 َسـأسـح

اع ِِلـقــاء ُ
َ
عُض الَود اعـا ً، و

َ
 َود
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ســعــمــائــة وألــف  ــن  عــام ثــالثــة وســتــون و ـ ـ ــعــد ردة 

ـة  ا ع تنم عث العر االش ادة حزب ال حرصت ق

ـــة  ـــعـــ ـــجـــة طـــبـــ ـــ ـــة عـــنـــد الـــرفـــاق وكـــنـــ ـــاد الـــقـــدرات الـــقـــ

لمعالجة االخفاقات ال تزامنت مع عروس الـثـورات  

ــاط مــن الــعــام ذاتــه ، و خــالل الــخــمــس ســنــوات تــمــكــن الــحــزب مــن  الــثــامــن مــن شــ

ـ  ـة لـتـفـجـ ثـورة السـابـع ع ـ ـة تـامـة الـجـا ـادة قـ ـل قـ الـثـالثـ مـن تـمـوز   –شك

اقتدار عال والـتـمـكـن مـن حـمـايـتـهـا  سعمائة وألف  ة وستون و دة  عام ثمان المج

ــانــت  ــاألّمــة عــمــومــا والــعــراق خصــوصــا ، فــ ــق الــنــهــوض  ــا عــ طــ وحــفــظــهــا مضــ

ـديـن مـن  ـة عـ أرض الـواقـع مسـتـفـ ـعـث الـثـور ـذ تـطـلـعـات الـ ـلـة لـتـنـفـ السلطة وسـ

سـنـادا مـهـمـا  ـل دفـعـا و ـم اسـتـالم زمـام السـلـطـة الـذي شـ ح شاط العل  العمل وال

ـ  شـطـت  األخـرى وسـط الـجـمـا ـة الـ  مات الحزب  األقطار الع ل تنظ ل

ــ مــن قــطــر عــر لــوال قــلــة  ــانــت قــاب قــوســ أو أد مــن اســتــالم الســلــطــة  أ و

ة  ـخـ نا  رف ح
ُ
ــــخ ع ناك  عالمنا العر ، ومنذ ذلك التأر نا أو  ادي  ادر الق ال

ة ،  ة والعدالة االجتماع ادة الجما نحو تطلعاتها  الح ا  ق اداته واقتدار ق

ـ  ـة وعـ مـدى إثـنـا ع ـ اسب جما م  العراق من م عث العظ ن ما حققه ال و

ــاتــه الــثــوري ورفضــه الــمــســاومــة عــ حســاب )    1980  –  1968(  عــامــا  مــن جــهــة ، وثــ

ــــت الــــقــــوى  ــــ ــــة وحــــرمــــاتــــهــــا مــــن جــــهــــة أخــــرى ، ذ ــــ ــــادئ وحــــقــــوق األّمــــة الــــعــــ الــــمــــ

اتجاە وقف عـجـلـة الـتـقـدم الـعـرا  ط  ة إ التخط ة العالم ة والصهيون االستعمار

ـل  س  العراق فحـسـب  ە ومن ثم القضاء ع الحزب وتصفيته ل ونهضة جما

ة .  افة أقطار األّمة الع   

 

ادي ، علينا أن نـذكـر الـمـراحـل الـ مـر بـهـا  ة الفعل الق م ل اإلسهاب  تناول أ وق

ـادة الـحـزب والـثـورة  ـعـيـنـات كـثـفـت قـ عث الـخـالـد  الـعـراق خصـوصـا ، فـ السـ ال

ـة  ـارە غـا ـاعـتـ ـة عـنـد الشـعـب  ـنـهـاض الـمـعـا الـوطـنـ فعلها  الـجـانـب الـثـقـا السـ

ادة الحزب تعمل ع تعبئة الجما  انت ق نات ، فقد  الثورة وأداتها ، و الثمان

ــكــون الــجــانــب  ــاتــجــاە الــتــصــدي لــلــعــدوان الــفــار الــمــجــو ولــ ــمــمــهــم  وشــحــذ 

ــادة الــحــزب  الــتــعــبــوي حــالــة مســتــدامــة عــنــد الشــعــب الــعــرا األ لــمــا قــد أدركــتــه قــ

ــة ، و  ــاســ ــادتــه الســ ــه وقــ ــبــ لــلــعــراق وشــعــ ــقــة االســتــهــداف الــ والــثــورة مــن حــقــ

ــ مـــن ثــالثـــ دولـــة  ـــ وأ ــعـــد الــتـــصــدي لـــلــغـــزو األمــ ســعـــيــنـــات الــقـــرن الــمـــا و

ـة عـنـد الشـعـب  ـل الـجـوانـب الـروحـ ة  تفعـ اس ادة الس ت الق متحالفة معها ذ

ـة الـ  ـمـانـ انت الحملـة اإل ە ، ف ليتمكن الشعب من التصدي للحصار الجائر وك

ة 
ّ

ـد ، عـز ـه الـقـائـد الـمـجـا ـد ، ورفـيـق در ـد ، صـدام حسـ الـمـجـ ا القائد الشـهـ قاد

م الدوري .   إبرا

 

ــاة  ــ مــن ثــالثــ ســنــة مــن حــ ــة عــ مــرِّ أ ــات صــعــ ــمــراحــل وتــحــد لــقــد مــر الــعــراق 

غ مصــاف الــدول الــمــتــقــدمــة مســتــخــدمــا  ــلــ ــقــود الــعــراق نــحــو الــتــقــدم و ــو  ــعــث و الــ

ـا  ـيـع والـتـكـنـلـوجـ ثروات العراق وعلو الهّمة عند العراقي  البـنـاء والـتـعـمـ والـتـصـ

ـــكـــثـــفـــوا مـــن  ـــة مـــمـــا حـــدا بـــهـــم أن  ـــلـــت أعـــداء الـــعـــرو اعـــات الـــ أذ ـــار واالخـــ واالبـــتـــ

ـه مسـتـخـدمـ  ـــــع شـعـ ا عنـه وتـجـ ة العراق ومنع التكنلوج اتجاە محار خططهم 

تهوا إ غزو العراق واحتالله  عام ثالثة وألف .  ب لي اذ  األ

 

ـة مـن مـنـاضـ  ـات يـتـقـدمـهـم كـوكـ ـذە الـتـحـد ـل  ـقـوة ضـد  لقد وقف العـراقـيـيـون 

ـش  ـ مـن جـهـة وضـمـان الـعـ ـات الـنـ داني  تحقـيـق مـثـا م كقادة م عث العظ ال

ـا الـجـهـادي  معنـا ة  اس ادة الس نا ، فإن حضور الق م من جهة أخرى . ومن  ال

ـ ، و  ُ َ
ـال طـال الـزمـان أم ق ـه األجـ ـل تـفـتـخـر  ـاغـة مسـتـقـ صـ لة  ا كف سلما وح

ـات األسـطـوري والـعـمـل عـ امـتـصـاص مـعـانـاة  الـثـ ة  اس ادتنا الس ذلك اشتهرت ق

ـة  صـال ات مهتديـن  ات ال واجهها العراقييون ب الشعب الصابر  مجمل التحد

ا .  ادتهم واقتدار  ق

 

ــه  ــش فــ ــمــومــة الــعــمــل الــثــوري وخــاصــة  زمــن تــعــ ورات د ــث مــن  والــيــوم ، وحــ

د مـن  انا ، فإنه ال م ح ة وفت تجعل الحل منة استعمار األّمة حاالت احتالل و

ـت  ـبـ ـر والـعـمـل عـ تـ ـ والـتـحـ ـق الـنـ ـ عـ طـ ـادة تـعـمـل مـع الـجـمـا وجود قـ

ــة عـنــد  ـة الـجــهـاد ــنـهـاض الــروح الـثــور ــة واسـ وحـدة الشـعــب وحـفــظ لـحـمــتـه الــوطـنـ

ـد وخـالـد  ا مـجـ عث العر االشـ ــــخ حزب ال ة ، وألن تأر أبناء شعبنا العر قاط

ـادة الـحـزب  م الدوري ق ة إبرا
ّ

د عز ه فقد استلم الرفيق القائد المجا ال انقطاع ف

ــ الــحــزب قــائــدا  ــعــتــه جــمــا ــا ــث  ــانــون األول لــعــام ســتــة وألــفــ حــ  الــثــالثــ مــن 

ـم وأمـيـنـا عـامـا لـقـطـر الـعـراق ، ومـنـذ ذلـك الـحـ  ا للعراق الـعـظـ ع سا  عث ورئ لل

ـعـمـلـون  أمينها وأعضائها وعـ الـمـسـتـوى الـقـطـري والـقـو  م  عث العظ ادة ال وق

ـل  ة  التصـدي لـ قوة  وعزم الرجال األفذاذ  أع صور الجهاد والروح الثور

ــة وخــاصــة عــ أرض الــعــراق  ــ ــال االحــتــالل واالســتــعــمــار  عــمــوم الســاحــة الــعــ أشــ

ـــمـــنـــة  ـــ ـــامـــل تـــراب األّمـــة مـــن  ـــر الـــعـــراق و ـــل  ومـــن أجـــل تـــحـــ ـــ ـــم  ســـ الـــعـــظـــ

ــغـــداد  ــلــة   ــ والصــفــوي والصــهــيــو وحــكـــومــة االحــتــالل الــعــمــ االحــتــالل األمــ

ذن  تعا .  ة ب  المحم

 

ــت  ــبــ ــالـغ  تــ ــان لـه األثــر الــ ــب  ــذا الــزمــن الــعـصــ ـة   ــاســ ــادتــنـا الســ إن حضـور قــ

ارى من أبناء أمتـنـا  ث استطاعت من جمع الغ ة ح ة والوحدة الع الوحدة الوطن

عمـل مـن مـوقـعـه   ل  ة عموما والعراقي خصوصا وع قلب رجل واحد و الع

ــلــة ســواء عــ مســتــوى الــفــعــل الــجــهــادي عــ  الــتــصــدي لــالحــتــالل وحــكــومــتــه الــعــمــ

ـة  ـاسـ ـادتـنـا السـ ـانـت قـ ـا ، فـ ـشـاط السـ األرض أو الفعل الجـهـادي اإلعـال والـ

ـم  ـدون  جـهـد فاح ونـجـومـا يـهـتـدي بـهـا الـمـجـا ء دروب ال اسا  دة ن المجا

ـا االحـتـالل وحـكـومـتـه  ـثـة الـ أصـدر ات والقـوانـ الـخـبـ ل التحد م رغم  وجهاد

ـة  ـاسـ ادته الس ق عث  ت ال ة ، و نا األب عثي وجما عث وال حق ال لة  العم

سـقـط الـمـرتـدون دون  م الـدوري ، و ة إبرا
ّ

د عز دة يتقدمهم الرفيق المجا المجا

ست بها أبـنـاء  ة  عث وشعلته تن سماء العرو عث الخالد لي ألق ال ة ال مس

ار .  ق التقدم واالزد الن والنهوض ع ط  األّمة 

 

دة ة المجا اس ادتنا الس ق ئا لنا   فهن

م الدوري ة إبرا
ّ

قائدنا الهمام ، األم المأمون ، عز ئا لنا  ن  و

ام  م الرص برفاقه الم عث العظ  وعاش ال

ة والمتخاذل   والموت ألعداء العرو

خسأ الخاسؤون   و أ ، ول
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ب مـخـلـد ّ الـمـخـتـار مـن مـواصـلـة  ـمـنـع الـفـنـان الـعـرا الـمـغـ ـعـد عـن الـوطـن ، لـم  اب والـ ظروف األغـ

ـب  س شك العرا والعر ودو اليوم  م رواد الفنان ال عد أحد ا شك الذي  داع الف وال األ

د من دول العالم منها النمسا .  ة  العد داع  شاطاته األ

ع الـنـمـسـا _ أفـتـتـح  ـ الـعـراقـيـ فـ ـة مـنـظـمـة الـمـغـ ـرعـا ـة الـخـط الـعـر ) _ و فتحت شعار ( جـمـالـ

ة   ة والع ة العراق حضور الجال ا للخط العر  ب مخلد ّ المختار معرضا فن الفنان العرا المغ

 النمسا . 

 

ــعــرفــه  ــة ولــد  ولــد  مــديــنــة   –ومــخــلــد ّ الــمــخــتــار لــمــن ال  ــة عــراقــ عــلــم عــرا مــوصــ ، مــدرســة فــنــ

ـحـ الـخـطـاط مـخـتـار  1948الموصـل شـمـال الـعـراق عـام  ـقـة. والـدە الـمـرحـوم  ـة عـ ة مـوصـلـ مـن أ

ــة   ــ الــنــهــضــة الــثــقــافــ ــو مــن مــؤســ ــنــوى و ــش  الــمــوصــل ومــن وجــهــاء مــحــافــظــة نــ ــاب لــ مــحــلــة 

 . ة  العراق والوطن العر ب د و من العشائر ال ة العب ه إ عش س  العراق و

 

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

ج 1977 عام  لة .. وتخ ة روما للفنون الجم م اد لوروس  أ عد ال ة ما  كور وال  ارعة سنوات دراس 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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غداد .  1972 لة   ة الفنون الجم م اد  المعرض الشخ األول  ع قاعة أ

وجا  1977 ا  مدينة ب ا .  –المعرض الشخ  مقاطعة او طا ل  ا

ت .  1987  المعرض الشخ  ع قاعة المرسم الحر  ال

غداد.  1992  المعرض الشخ  قاعة ع  

ازا .... الدوار الخامس  عمان  األردن.  1993  المعرض الشخ  قاعة ال

س العاصمة .  1995  المعرض الشخ  قاعة المركز الثقا الرو  تو

غداد.  88المعرض الشخ  قاعة  1997 رادة     اال

س العاصمة .  1997 ە الساد س  تو  المعرض الشخ  قاعة رواق فنون  الم

غداد .  1998 اث    المعرض الشخ  االسطورة وال

غداد.  1999 اف    المعرض الشخ  قاعة ال

ا .  2001  المعرض الشخ  قاعة روك  مدينة اولم  ألمان

2002  . ك  الص  المعرض الشخ  العاصمة 

ا.  2003  المعرض الشخ  العاصمة موسكو  روس

 المعرض الشخ  قاعة برود وي  العاصمة عمان  األردن .  2004

 المعرض الشخ  قاعة النادي االرثودك  عمان  األردن.  2004

 المعرض الشخ  قاعة االحتفاالت  ق روتال  فينا  النمسا.  2006

شك الدو  2007  . 2007المعرض الشخ   المهرجان ال

ـــة   ك األلـــمـــانـــ ـــم  الـــقـــاعـــة الســـوداء  فـــيـــنـــا  الـــنـــمـــســـا  Haltestelle kunst 2007 / Nürnberger Südstadt • 2007مـــديـــنـــة نـــورن بـــ ـــلـــري تـــا ـــ  كـــ  Wienالـــمـــعـــرض الشـــخـــ

Wolizeile 1 / 3  . 

لماني والمثقف وعشاق الفن .  2012 نا لحضور جمع من ال لمان النمساوي  في  معرض شخ  ال



22ص  

l^Ò…^¹]
{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ـا  1975 ـطـا لـ ـا  ا ـا ـا دي الـ شـارك   / 1976 • شارك  مهـرجـان الـمـرسـم الـحـر  مـديـنـة رو

ـا  ـطـا لـ ا  روما  ا لي العرب  قاعة ال شك ك  / 1977 •معرض ال شـارك  الـمـعـرض الـمـشـ

ــة  رومــا  ــ ــة الــعــ ــطــالــ ــة الصــداقــة اإل ــل جــمــعــ ــم مــن قــ  1978مــنــذ عــام  •لــلــفــنــانــ الــعــرب  اقــ

ــة  ــة الــفــنــانــ الــعــراقــيــ ودائــرة  2003ولــغــا ــلــيــ ونــقــا ــشــكــ ــة الــ ــافــة مــعــارض جــمــعــ  شــارك  

ـــة  داخـــل الـــعـــراق وخـــارجـــه  ـــة  وزارة الـــثـــقـــافـــة الـــعـــراقـــ ـــلـــ ـــشـــكـــ شـــارك  الـــمـــعـــارض  •الـــفـــنـــون الـــ

ص   ـس  قـ ـمـن  تـو ـا  الـ ـلـدان  سـور ـل مـن الـ مت   ة ال اق ة المعا ة العراق ل شك ال

ـت  األردن   ـ ـ  الـ ـارـس  لـنـدن  م ـا  الـمـعـهـد الـعـالـم الـعـر ,,,  طا لـ ال  قطر  ا و ف

ــا  ــانــ ــا  إســ ــا  روســ ــان  الــنــمــســا  ألــمــانــ ــا ــنــا  / 1986 •ســلــطــنــة عــمــان  الــ الــمــشــاركــة  بــ

ـ  ـرة  م ـ  / 1998 •الـقـا ـرة  م ـنـا الــقـا ـنــا  / 1999 •الـمــشـاركـة  بـ الـمــشـاركـة  الـبـ

ـش  الد ـ الـدو  األول  الـثـا   •اآلسيوي التاسع  بن ـشـكـ ـغـداد الـ الـمـشـاركـة  مـهـرجـان 

ـة  AIAPالمشاركة  المعرض الدو   / 2000 •الثالث  طا لـ م  مدينة رفو اال  الذي اق

ـلـس  لـبـنـان  / 2002 • ك  مـديـنـة طـرا  الـمـشـاركـة  2002المشاركة  المعرض العرا الـمـشـ

وت  لبنان .  سكو  ب ك  قاعة االو   المعرض العرا المش
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ـطـا  1975  ـان  رومـا  ا ـ ـا جـوفـا  الـفـاتـ ـا ـل الـ ـة  مـن قـ ة الفـضـ دال  حصل ع الم

ا .   ل

ا .  1977 • طا ل ة ) ا ب شة الذ   حصل ع الجائزة االو ( ال

ا .    1977 •  طا ل ة ( المعرض الدو ارت روما ) ا ب ة الذ دال  حصل ع الم

غداد .  1985 • و )  اسو م ة االو ( معرض ب اسو الدول   حصل ع جائزة ب

ـة  7 حصل ع وسام  1998  • سـ ـة الـتـو ـل الـجـمـهـور  •نوفم الذ  منـح لـه مـن قـ

د  الثا  ملك األردن .  / 2005 م من لدن الملك ع  حصل ع تك
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ــس   1982  ‐‐‐1978 ـغـداد  وشــارك  تـاسـ ـلــة   ـد لـمــعـهـد الـفــنـون الـجــمـ  شـغـل مــوقـع عـمــ

ـلـة  ة  ومعهد الـفـنـون الـجـمـ لة  ال لة  الموصل  ومعهد الفنون الجم معهد الفنون الجم

ع  ــفــتــح فــروع واقســام حــديــثــة ومضــافــة  كــفــ ــغــداد  ــر مــعــهــد الــفــنــون   ــة وتــم تــطــ ــمــانــ  الســلــ

ــة  الــدراســات  ــة  الــدراســات الســمــفــونــ ــة الــهــوائــ ــقــ ــم  الــمــقــام الــعــرا االالت الــمــوســ الــتــصــمــ

ــلــة  ــل مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــ ســجــ ــة إ قســم   ــ ع الــخــط والــزخــرفــة الــعــ ــل فــ ــة  تــحــ الــجــمــالــ

ـة االوائـل عـ الـفـروع  ـم وحضـاري  تـعـيـ الـطـلـ اث قـ ـة  كـ سكو العـلـمـ ادائرة اليو وملحقاته 

مال دراستهم داخل او خارج العراق .  ة ال  واالقسام معلم  المعهد واعطائهم منح دراس

ــة الــفــنــون  1998...    1982 ــلــ ــم   ــط واأللــوان والــتــصــمــ ــس مــادة الــرســم والــتــخــطــ  قــام بــتــدر

ــغــداد   ــلــة جــامــعــة  ــة  2003...  1998الــجــمــ ــلــ ــشــكــ  شــغــل مــوقــع مــديــر عــام دائــرة الــفــنــون الــ

ة .  ة   وزارة الثقافة العراق  العراق
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ــدة  ــعــة وقــنــصــلــهــا الــعــام الــفــخــري الســ ــد ســمــ قــ ــا الســ ــة وســفــ ســ ــة الســفــارة الــتــو تــحــت رعــا

تــرود تــاوخــهــايــ “  ــ بــ الــحــضــارات“ تــحــت شــعــار ”,”  كــ ــة ”,  الــفــن ج ــم  رواق الــقــاعــة الــفــنــ أقــ

ة  ـــأولـــو“ الشـــهـــ ـــنـــا ”  عـــالـــم  ـــة فـــيـــ مـــعـــرضـــا مـــن مـــعـــارضـــه – الـــ األول مـــن الـــعـــاصـــمـــة الـــنـــمـــســـاو

ة..   المتم

ــو الــحــضــور الــنــمــســاوي الــرفــيــع مــن الــمــهــتــمــ  مــجــال الــفــن   ــذا الــمــعــرض  الــالفــت لــلــنــظــر  

ـا,  ـة وغـ ـ ـة والـتـكـعـيـ سـ ـة, والـرومـا ـد ة والتـجـ ك الس ة وال مختلف مدارسه الواقع والفنون 

ة .  ة الع ة من ابناء الجال م اد ة المثقفة واأل لوما والنخ  إ جانب الحضور الد

ـ  ع مدخل القاعة و تمام الساعة الخـامسـة والـنـصـف تـوقـف الـفـنـان الـعـرا والسـفـ الـتـو

ضـة. تـوقـفـوا   ـسـامـات عـ م إرسـمـت إبـ ا ن وع مح لون المدع ستق ة  س والقنصلة التو

 .  الوقت المناسب دون تأخ

ـلـة  ـلـم وثـائـ ألرض الـرافـديـن الـجـمـ قطع اإلنارة من أجل عرض فـ دأت مراسم افتتاح المعرض 

ز الحضارة  العالم ع مدى عقود من الزمة .  انت أو المرا  ال 

الد الرافدين, إال أن الفنان العرا  ات ال حلت ب حـذوە ” المختار“ ورغم الم والدمار والنك

ـعـظـمـة  ـلـة شـامـخـا  ـعـتـه الـجـمـ ـحـضـارتـه وثـقـافـتـه وفـنـونـه وطـبـ األمل  موطنه الذي ما زال يراە 

ــــــــــال, ومــــــــــهــــــــــدا  خ الــــــــــجــــــــــ شــــــــــمــــــــــ

 للحضارات دون حدود أو قيود

ـــــلـــــم الـــــوثـــــائـــــ  ـــــمـــــا أبـــــهـــــر الـــــفـــــ و

, وأوصـل  ـ ـه الـنـمـسـاو ـد مشا

ــة ــة‐رســالــة فــنــ ــة‐حضــار ‐ثــقــافــ

ـة لـهـم, فـقـد أثـار  ة أخالقـ اس س

ـدا  ـن مـ ـثـ لم  نفوس الـ الف

ــة واأللــم عــ  مــن مشــاعــر الــحــ

عــــــــهــــــــد حضــــــــاري أ اإلحــــــــتــــــــالل 

ــــــــ ورمــــــــوزە وحــــــــلــــــــفــــــــاؤە  األمــــــــ

وا معالمه شو يون إال أن   الغ

  

ك خيوطها, تتال وتتـقـاطـع,  شا دقائق معدودة وما لبثت أن عادت األضواء الملونة والخافته ت

ـه  إسـتـقـطـاب  سـتـهـان  ـة تـنـم أضـفـت قـدرا مـن الـجـمـال ال  ـقـة فـنـ ـطـ ـادل األلـوان وتـتـغـ  فت

لة للفنان القدير.  ة الجم تمامهم لفقرة عرض اللوحات الفن دين وشد إ  المشا

ـلـور الـعـرا  صـف  ـاس الـفـلـ ـلـ ـان  ـات والشـ ناك  صدر القاعة تـوقـفـت مـجـمـوعـة مـن الـفـتـ

رام .  ة أمام الحضور ال قة فن ط حملون لوحات الفنان إستعدادا لعرضها   منظم 

ـلـمـة  ـ  ـا ألـ السـفـ الـتـو ـعـد ة,  قة مـثـ قة ش ط قها لوحة لوحة  تم عرض اللوحات وتعل

ــة تــخــاطــب  ــلــغــة ثــقــافــ ــالــفــنــان, وتــحــدث حــول الــفــن والــفــنــون  مــوجــزة عــرف خــاللــهــا الــحــضــور 

 الحضارات والثقافات  مختلف دول العالم دون حواجز أو قيود. 

ة شكر  لمة مفتض ا الفنان المختار  عد ة مشابهة, ال  لمة قص ة  س ما ألقت القنصلة التو

دة  ة لإلحتفال الس ة والمخرجة الفن س ـسـنـدرا الب “ خاللها السف التو والقنصلة التو ” الـ

ــة الــ تــنــاســب  ــة الــراقــ ــث مــن أجــل إخــراج الــمــعــرض  صــورتــه الــفــنــ ــذلــوە مــن جــهــد حــثــ عــ مــا 

ة الدعوة .  عا ع تكرمهم  تلب ما شكر الحضور جم  ذوق الحضور, 

ل لـوحـة  ا إ  ة والسالم, مش ة وللمح سان اة واإل جاز: أنه يرسم للح اختصار و قال المختار 

 مائة ساعة .  – 50من لوحاته قد إستغرق العمل فيها ما ب 

ة .  ة إ اللغة األلمان لمته المقتض اء الشومري  د ض  وقد ترجم الس

وب بروفسور  دى واضحا ان الفنان العرا القدير والمو ـدقـة عـ الـلـون ”  المختـار“ و ـحـافـظ 

ة, تلك األلوان ال تجـعـل مـهـمـة  لة والمم ة الجم الخاص أو األلوان ال يرسم فيها لوحاته الفن

ــفــعــل  ــمــا  ســبــهــا ألتــفــســهــم  عــادة إخــراجــهــا و ســخــهــا و ــواة الــفــن عــ لــوحــاتــه و ســطــو عشــاق و

لة .  عض مهمة مستح  ال

  

ـكـون مـن  ـاد أن  ـ سـخ لـوحـاتـهـم أمـر  ـن و ان السطو عـ عـمـل الـفـنـانـ اآلخـ د  ع وح وقت 

ـو  سـخـهـا  ـرام و ـب أصـبـح السـطـو عـ لـوحـات الـفـنـانـ الـ الت. وح وقـت قـ سابع المستح

ــد  ــامــلــة أعــ ــنــا لــوحــات  ــأم أعــيــ ــد  شــا أو مــهــمــات الــدخــالء  عــالــم الــفــن والــفــنــون. حــ عــدنــا 

ـقـدرة قـادر لـوحـة فـنـان مـبـتـدأ دخـل  نـاك لـتـصـبـح  نا و عد أضافة خطوط والوان عليها  سخها 

 عالم الفن من و فنان آخر . 

أن لوحات الفنان العرا  مكن القول  ساطة  ـامـلـة ” المختار“ ب امـلـة مـتـ ة  ة مدرسة فن مثا  

ـقـوة وتـحـد  ام  ح والعـرض واإلحـ الفنان تفرض نفسها  الط ألوانها ومدارسها, مدرسة خاصة 

دين. إنها مـدرسـة الـفـنـان الـعـرا الـمـخـتـار  شهد له جميع الفنان والمشا ف  حساس ف مر و

الد الرافدين .   ال ولدت من رحم 
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ـم  ـ ـعـض الـمـصـطـلـحـات والـمـفـا ـفـات بـ  تـعـرض تـعـ ـة الـ ـذە الـزاو ـم  تواصل الثورة تـقـد

 ال تــمــثــل   والــ ســا  واإل  والــقــو  الــفــكــر الــوطــ ــة الــمــســتــقــاة مــن مــعــ ــاســ ــة والســ الــفــكــ

ـجـيـتـه  اتـ ـعـث واسـ ـدة الـ ة من فـكـر الـحـزب وعـقـ  ق نما  ا و ا نص عث فا  ورة تع ال

 عن موقـف الـحـزب 
ً
قا وشامال ا دق  تعب ع عضها  ل أن  قاتها ،  ة ومواقفه وتطب اس الس

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  ورؤ
 

ــ  ــديــن وعــمــوم الــوطــنــ  والــمــجــا ــعــثــ  الــ  إغــنــاء ثــقــافــة الــمــنــاضــلــ ــة ا ــذە الــزاو وتــهــدف 

ـد الصـابـر  ل وعموم أبناء شعبنا المـجـا  لالحتالل  ض  العرب المنا  والمناضل العراقي

ـمـارسـه   الـذي   واإلعـال  والـثـقـا ـا ـه الـفـكـري والسـ ش  ظل ال    مع ولتكن لهم خ

ــذ   تــنــفــ ــؤالء عــ ســاعــد  ــمــا  ــل  ــف والــتــضــلــ ــ شــع صــور الــ  ا الــمــحــتــلــون وعــمــالئــهــم 

ة ضد العراق واالمة .   مخططاتهم التدم
 

ـلـهـمـهـمـا  ـقـهـمـا و  طـ ـمـا يـنـ ـة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن   دتنا ال ذلك أن فكرنا وعق

ة  ـة الـخـ ـة والـقـومـ ـدافـهـا الـوطـنـ غ أ ل ة ل ة والخ  المسارات الصائ  أن تكون  العزم ع

 يــتــعــرض فــيــهــا مــفــهــوم الــحــزب  ة شــعــبــنــا الــظــافــرة الــ ــة مــن مســ ــذە الــمــرحــلــة الــجــهــاد   و

   ظــل االحــتــالل ومــمــارســات عــمــالئــه عــ ــه  ــشــ شــع صــيــغ الــ  ا ــة ا ــ والــمــمــارســات الــحــ

ذا العدد مفهوم (    تناول  ئة وس ة المه اس ة الس د العمل  صع  )النقد والنقد الذا

 

êi]„Ö]‚ÏßÖ]æ‚ÏßÖ]
ـو الـركـن االسـاس  ـة و ـاة الـحـزب الـداخـلـ  حـ م الممارسات   من ا عد النقد والنقد الذا

ـم ضـمـانــات   مــن ا  الـنـقـد والــنـقـد الـذا ـعــتـ ـة و ـة الـمــركـ ـمــقـراطـ  مـمــارسـة الـد والـفـاعـل 

ـم الـعـمـل  ـة والـنـقـد مـعـنـاە ان نـقـ ـة واالجـتـمـاعـ ة الوطـنـ  تصحيح المس ة والقدرة ع الح

  ـشـف االخـطـاء ا ة وتـكـ  نـدرك مـعـالـم الـمـسـ ـ ـة وذلـك  ار العامة والـيـومـ  واالف التطب

ال فيها.   قد ال ت

    عـ ـو سـلـ ـل مـا  ضـاح  سـتـلـزم ا ـمـا  ة   المـسـ د   والمف جا م اال ستلزم تقي والنقد 

ـدائـل النـهـاء  ـم الـحـلـول والـ سـتـلـزم تـقـد  فـهـو 
ً
كون النقد بناءا وفـعـال   ات ول افة المست

ات ...   السلب

 تـتـوفـر  ـة ولـ مقـراطـ ة والد ا وري لال  اساس  ة  ة وموضوع ح وممارسة النقد 

ــة مــن  ــة الــوطــنــ  الــتــجــ ــجــري  ــة لــمــا  ــد مــن مــعــرفــة واقــ ــذە الــمــمــارســة فــال  الــقــدرة لــمــثــل 

ـة وكـذلـك  ـالـمـسـؤولـ ـم والشـعـور   مـن الـتـعـلـ ستلزم مستـوى مـعـ ذا  ار واراء و اعمال واف

ــة  ــاســ ــة والســ ــ  االجــتــمــاعــات الــحــ   ــة الــتــعــبــ ــ وحــ ــ  اســتــخــدام وســائــل الــ الــقــدرة عــ

ة ..  ة والنقاب  والفك

ـيـئـة واذا   ـان فـردا او جـمـاعـة أو  ار الناقد لذاته سـواء  م اعمال واف  فهو تقي اما النقد الذا

ضا فأن مـعـرفـة الـفـرد  و كذلك ا   ل مواطن وحقا له فأن النقد الذا   ا ع ان النقد واج

 ذلـك مـن  ـمـا  ف  ـا وتـعـ ـار مة اعمـالـهـا وافـ ارە واعماله او ان تعرف الهيئة بنفسها ق الف

ة ..  المسؤول ال الشعور   اش  وار و قمة العمل النضا  اخطاء ونواقص فذلك 
 

ة وتـجـنـب االخـطـاء ألنـه ثـمـرة ادراك  ب تصـحـيـح الـمـسـ  من افضل اسال عت   والنقد الذا

ــا العــفــاء الــنــاقــد  ــافــ    الــنــقــد الــذا ــعــتــ ــان  ــعــض االحــ    تــجــاوزە و  لــلــخــطــأ والــعــزم عــ ذا

 نــقــدا  ــكــون الــنــقــد الــذا    لــ ــ ــ ــ ــة و ــة االخــطــاء الــمــرتــكــ الــمــخــلــص لــنــفــســه مــن مســؤولــ

ــذا الــخــطــأ وطــرق  ع  ــاب وثــ ضــا اســ ــحــدد ا  او الــفــكــري و ــحــدد الــخــطــأ الــعــمــ  ان 
ً
ــامــال مــتــ

  ـعـث الـعـر ر المركزي للمؤتمر القطري الـتـاسـع لـحـزب الـ  التق ش ل و  المستق ه  تجن

 نــقــد االخــطــاء و  الــمــوازنــة بــ ــة الــفــائــقــة   ( الصــعــ  الــعــراق ا    ,االشــتــا ــات  الســلــبــ

ــذە الــمــرحــلــة    ــة الــهــدامــة ) و عــة الســلــبــ  الــ ــقــة مــن دون االنــجــراف ا ة الســا –الــمــســ

ب   تص ة  ة كب م  ا دأ وممارسة النقد والنقد الذا سب م ك ر  مرحلة الجهاد والتح

   امـام عـ ضـعـنـا قـدمـا ا ـمـا   ودقـيـق وصـارم  ـد  نـحـو مـ ة عـ ة والجهاد تنا النضال مس

ر واالستقالل التقدم الحضاري.  ق التح  ط
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ـشـالـهـم مـن تـحـت االنـقـاض وقـد حـذرت  ـنـيـهـا وانـ  سـا ـدم الـدور عـ ـ و ـدء مـعـركـة تـلـعـفـر جـراء الـقـصـف الـوح ـاء مـع   االبـ ـحـات الـمـواطـنـ ـة حـكـومـة مـنـظـتعـالـت صـ مـة الـعـفـو الـدولـ

فوە دون ذنب اق ن   المحا حق المواطن ة الشائنة ومن ممارسة االعدام  ذە الممارسات االجرام لة من  ادي العم  .  الع

 
ــات الــقــتــل الــجــمــ ــعــمــلــ عــت    ــالــحــشــد الشــعــ ــــهــتــانــا  ــلــة اليــران والــمــســمــاة زورا و ــات الــمــجــرمــة الــعــمــ ــشــ ــلــ ــأن الــمــ  لــلــحــزب:  واضــاف الــنــاطــق الــرســ ــات االالف مــن ابــنــاء تــلــعــفــر  ا لــعــ

ـس ـادي عـامـري وقـ ـا  ـا وقـالـ  قـلـ  وعـمـالءە االيـرانـيـ ـمـا مات المجرم السفاح قاسم سل ذا لتعل ر الزائفة تنف دعاوى التح ن   وابـو مـهـدي الـمـهـنـدس الـ المحا  وأوس الـخـفـا خـزعـ

 االرض فسادا   .  ومن لف لفهم من القتلة والعمالء واللصوص الذين عاثوا 

 
نوى ج ارو الموصل ون حق ابناء االن لهم  حق ابناء تلعفر ومن ق ة  ذە الممارسات االجرام أن  أسم الحزب    د الرفيق الناطق الرس  االنـقـسـامـات  اءتوأ ـة عـ سة للتغطـ ا محاولة 

ـنـهـا لـم  ـة ولـ ة الـمـخـابـراتـ اس ة الس  اطار العمل ة   واتحاد القوى والتجمعات االخرى المنض  التحالف الوط س  صفوف ما  ة  ب ـة  ولـنال ـــــع لـلـعـمـلـ ـ ـور ال  وقـف الـتـد تـفـلـح 

   النها ة نحو منحدر السقوط الحت ة المخابرات اس  .  الس

 
ـر  عث والمقاومة لتأجيج ثورة التح دي ال أبناء شعبنا ومجا ب   ته ا  االش عث العر ادة قطر العراق لحزب ال له فأن ق زاء ذلك  ـفـر واالنـحـراف والـتـطـرف الـظـو افـرة بـوجـه قـوى الـ

ل صنف ولون اب من   .  واالر

 
دين لمواص لهم ارادة الثوار والمجا له  القول : ان ذلك  ادة قطر العراق للحزب  أسم ق    الناطق الرس  االم ر الظـافـرة صـوب تـحـقـيـق لة وأختتم الرفيق ابو ع ة الجهاد والتح مس

ـق ا  طـ ـعـد عـ ـ اال ـة لـلـمـ ـز وحـدتـه الـوطـنـ ـادتـه وتـعـ ر الشامل للـعـراق وتـحـقـيـق اسـتـقـاللـه الـتـام والـنـاجـز وسـ  التح ة  دافها التارخ  والـعـطـاء الـحـضـاري لـنـهـا  والـقـو وض الـوطـ

ة جمعاء سان  . المواصل لخدمة اال
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د   ا أبناء شعبنا المجا

ون ليوم ن العراق واالمة المب  الثامن من اب عام  اسل وابناء شعـبـنـا اال الـعـدوان االيـرا  1988تحل علينا اليوم الذكرى التاسعة والع شنا ال ه مقاتلو ج الذي دحر ف

ثر ومالحم الفـداء والـجـهـاد ... ذلـك ان الـمـعـتـديـن االيـرانـيـون ات واروع م عة بنجيع الدم الطهور والتضح وا عـدوانـهـم الـغـاشـم الـغـادر  شـنـ الغاشم ع ثما سنوات حسوم م

ـلــول عــام  ــ  1980الـرابــع مــن ا ة لــثــورة الســابـع ع ــفــعـل االنــجــازات الـمــتــمـ ــة   –مســتـهــدفــ الـعــراق الــذي غـدا  ــ ضـة لــحــركـة الــثــورة الـعــ ــمــة الـقــلــعـة الــنــا الــثـالثــ مــن تـمــوز الــعـظــ

لدان العالم الثالث و ة و  ات التحرر الع اسلة ولحر ة ال ة ال قدمت الدعم المادي والمعنوي الفعال للمقاومة الفلسطي ة النضال القو المـعـا ما المعا ألهب مس

ة .   لألمة الع

 

ة ال جسدوا  ة العرب الثان ثقت معركة قادس ل فأن شن الهجوم المقا عوا  د  اسل وابناء شعبنا المجا شنا ال طال ج له فأن ا طولة النادرة  مـقـاتـلـة فيهولذلك  ا صور ال

ـة عـام  ـ ق الـ ـب  1982العدو االيرا وخصوصـا  مـعـارك  ـب   –ومـعـارك الشـ ـور  1984وامـتـداد الـمـعـارك  الـعـام  1983الـفـكـة عـام   –الـطـ وحـ مـعـركـة تـاج الـمـعـارك  

زة عام  الد  عـام  1985الح ـسـان عـام  1987و الحصاد اال والم ـ مـن نـ ـر الـفـاو  السـابـع ع ـمـعـركـة تـحـ ى الـ ابـتـدأت  ـ ـر الـ ومـعـارك  1988وصـوال ا مـعـارك الـتـحـ

الت وال افضت ا ن العراق واالمة المب  الثامن من اب عام  دات ومجنون ومعارك التو ر الشالمجة وز د لقوى مـعـسـكـر  1988تح ع جرس االنذار من جد والذي ق

ـة الـعـدوان الـثـالثـ ـمـة تـمـثـلـت  شـن الـعـدوانـات الـمـتـتـالـ ـسـة ولـئـ ة خس م والـحـصـار  1991الـغـاشـم عـام  يـ اعداء الثورة والعراق واالمة فأفرغوا ما  جعبتهم من مخططات ت

عـث والـمـقـاومـة مـنـذ يـومـه  2003الجائر الذي امتد ثالثة ع عاما وح شن عدوان الحلف االم االطل الصهيو الفار واحتالل العراق عام  دو ال والذي جابهه مجا

ث سلمت ا ث االحتالل االم ح ان واالحتالل االيرا ور ات المحتل االم م الملح بوجه تر ة وواصلوا جهاد ا العراق لقمة سائغة إليران ع م االول مجابهة جهاد

ة ا فاح ان للوقفة ال ر ... ولقد  م االم العام للحزب والقائد االع للجهاد والتح د عزة ابرا احد التعب الدقيق للرفيق المجا ـا ل ـعـث والـمـقـاومـة دور ـدي الـ سلة لمـجـا

ل استهدف االمن القو العر  ا ولبنان واقطار الخليج العر   ته . برمالمشهود  مجابهة التمدد والزحف االيرا الذي استهدف العراق وسور

 

افح الصابر  ا أبناء شعبنا الم

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

ة جمعاء سان  ا أبناء اال

ـض حـ دحـرە نـهـا ـغـ لها لمواصلة الجهاد بوجه االحـتـالل االيـرا الـ ة  فاح عث والمقاومة طاقاتهم وقدراتهم ال دو ال نفر مجا س ـا واليوم  سـتـلـزم تـحـقـيـق وحـدة ئـ ـذا مـا   و

ـر الشـامـل والـعـمـيـق لـلـعـراق واسـتـقـال ـحـقـقـوا الـتـحـ ـعـث والـمـقـاومـة لـ  دي ال افة واصطفافهم  صف مجا ة  ة واالسالم ة والقوم الـتـام والـنـاجـز وتـحـقـيـق  لـهالقوى الوطن

سا الشامل.  ق النهوض الوط والقو واال ة والم قدما ع ط ادته وترص وحدته الوطن  س

 

عث والعراق واالمة .  ة وشهداء ال ة العرب الثان ة المجد لشهداء قادس  تح

ادر المتقدم وا من  ادة وال د الحج اال الرفيق القائد صدام حس رحمه  وللشهداء الرفاق اعضاء الق ة المجد والعز لشه ع .  160تح د   الف شه

عث والمقاومة وابناء  دي ال ر ومجا م االم العام للحزب والقائد االع للجهاد والتح د عزة ابرا د. شعبتحة العز والفخار للرفيق المجا  نا المجا

 ولرسالة أمتنا المجد والخلود. 
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