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م  ا ابناء شعبنا العظ

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

اسله  قواتنا المسلحة ال   شا  ايها ال

ان ل م    ايها االحرار 

  ــ ــدء الــعــدوان االمــ ــام ذكــرى  تــمــر عــلــيــنــا هــذە اال

ـ مـن أذار عـام   الـتـاسـع ع الدنا    هـذا  ٢٠٠٣ع

ـــة  ـــكـــ  االمـــ  قـــوات االحـــتـــالل ـــتـــه  الـــذي شـــ الـــعـــدوان

ـة ومـن تـحـالـف مـعـهـا تـحـت ذرائـع وحـجـج  طانـ وال

ــســت  ــانــت لــ ــفــهــا وكــذبــهــا ، فــ ــام ز ــتــت اال ــة اثــ واهــ

ــة مــعــلــومــة  ســوى غــطــاءا واضــحــا ألهــداف اســتــعــمــار

ــة  ســانــ ــم اال ــة والــقــ ــائــع الســمــاو ــل ال ــدة عــن  ــعــ

ــعــلــم الــجــمــيــع  ــث  ــة ، حــ  واألعــراف الــدولــ والـقــوانــ

ــمــا حــددهــا  ــانــت و ــاب الــمــعــلــنــة لــلــحــرب  ــان األســ

 امــتــالك الــعــراق ألســلــحــة الــدمــار الشــامــل  الــغــزاة 

 عـدم   ، وقـد تـبـ ـم الـقـاعـدة االرهـا ـنـظـ وعالقته ب

ف  ل اعـ عد االحتالل تماما  اءات  صحة هذە االف

 تـــم إضـــافـــة   ثـــم  أنـــفـــســـهـــم .  دول الـــعـــدوان  قـــادة بـــهـــا

اب وحجج اخرى للغزو والعدوان منها أن العـراق  اس

هـا مـن الـمـزاعـم الـزائـفـة .  انه ، وغـ دا لج مثل تهد

 لـــلـــعـــدوان ال   الـــحـــجـــج والـــذرائـــع  هـــذە  عـــ  الـــرد وان

ـفـهـا  ـعـرف ز ـف لـ  مـراقـب مـنـصـف وحصـ تحـتـاج ا

ــعــلــم الــجــمــيــع أن الــحــصــار الــظــالــم  ــث  وكــذبــهــا ، حــ

ـــعـــد   الـــعـــراق  الـــمـــطـــلـــق والـــمـــطـــبـــق الـــذي فـــرض عـــ

 العام    ف قدرات  ١٩٩١العدوان الثالثي قد است

ـل   شـ ـة  ـة واالقـتـصـاد  قوته العسكـ العراق وعنا

ـقـا  ـدا حـقـ ـل تـهـد شـ ـمـكـن أن  ذلك فأنـه ال   و كب

 لـــنـــا   يـــبـــ  الـــيـــوم  أن واقـــع ـــمـــا   ،،  انـــه ألحـــد مـــن جـــ

اسة دول الـعـدوان والـمـتـمـثـلـة   المزدوجة لس المعاي

ـاتـهـا وأعـوانـهـا  ـشـ ـلـ  ايـران ومـ  العراق لتمك  تدم

ــر قــدراتــهــا   مــقــدرات الــعــراق وتــطــ ــطــرة عــ مـن الســ

 دول الـمـنـطـقـة  ـالـتـمـدد  ـة والسـمـاح لـهـا  ـحـ ـسـلـ ال

عا.   جم

 

ان ل م    ايها االحرار 

 لـــلــعـــراق اصـــدرت  ـــعـــد احـــتـــاللــهـــا ان دول الـــعــدوان و

ـحـق شـعـب الـعـراق وجـردتـه مـن   المجحفة  القوان

 الـــدولـــة   اجـــهـــزة ـــحـــل ـــث قـــامـــت   حـــ  قـــوتـــه عـــنـــا

   ســاهــمــت   الــ ــامــل وســن الــقــوانــ ــالــ ــة  ــاد الســ

 الـمـتـمـاسـك لشـعـب الـعـراق   سيج االجتمـا  ال تدم

ــة  ــش واألجــهــزة االمــنــ  االجــتــثــاث وحــل الــجــ كــقــوانــ

ــمــا    ــمــصــالــح الشــعــب . ودوائــر الــدولــة ذات الصــلــة 

ـــة جـــمـــعـــت فـــيـــهـــا عـــمـــالئـــهـــا  ـــاســـ ـ ـــة ســ فـــرضـــت عـــمـــلـــ

ـوع  ـمـال م  ا ان لهم الدور االبـرز  اعها الذين  ت و

ــه   الــعــراق وســحــق شــعــ ــض لــتــدمــ ــغــ االحــتــالل الــ

وا  ـا ذات الوقت الذي  ە  عه وتهج ذالله وتج و

أفقر شـعـب .  لد     العراق اغ ض قة ثرواته ل

ــحــق الصــف     اصــدار الــقــرارات الــجــائــرة فضــال عــ

ـن  ـعـض وزج اآلخـ األول من قادة العراق ، فاعـدم الـ

  السجون ظلما وعدوانا . 

 

ان ل م    ايها االحرار 

ـ مــعــركــة صــد الــعــدوان ومــا تــالهــا فــانــنــا  ـ ســتــحــ واذ 

ـــش الـــعـــراق   جـــ ـــاســـل لـــمـــقـــاتـــ  الـــ ســـتـــذكـــر الـــقـــتـــال

ـم ومـواصـلـة  ساندهم شعب العراق العـظـ االشاوس 

  ــاســلــة الــ ــة الــ  صــفــوف الــمــقــاومــة الــوطــنــ الــقــتــال 

ــة  انــطــلــقــت حــال انــتــهــاء صــفــحــة الــعــدوان الــعــســكــ

 االعــداد  ــارز والــمــهــم  ــان لــهــم الــدور الــ  ، فــ االو

ــات  ــط واإلدارة ، وقــدمــوا تضــحــ ــب والــتــخــطــ والــتــدر

ــــار قــــوات الــــغــــزو   أجــــ  مــــن  تــــمــــكــــنــــوا  حــــ ،  واســــعــــة

ــحــل   ســحــب قــواتــهــا مــن الــعــراق ،، لــ واالحــتــالل عــ

 مـقـدرات  ـمـن عـ  الـذي هـ محلهم االحتـالل االيـرا

ــل  ــت  ــالـ ــعــدمــا تــ ــم  ــــــح وشــعــبـنــا الــعـظــ وطـنــنــا الــجــ

  ـ لــتــفــتــح االبــواب واســعــة إليــران لــتــنــفــذ ا ـ قــوى ال

ـوعـهـا   م ـمـن  ـا ولـبـنـان والـ  سـور العراق ومنها ا

   الـــعـــرب   امـــة  عـــ ـــمـــنـــة  الصـــفـــوى لـــلـــهـــ الـــتـــوســـ

ـة  اطور اإلم   س سة إلعادة ما  ا سة و ا محاولة 

  ـة لـلـوطـن الـعـر ـقـ ـة ال ـم الـبـوا عد تهد ة  الفارس

 ضــد هــذا  ــاج الــعــا ــانــت الســد الــمــنــيــع والســ   الــ

وع .   الم

 

 ا ابناء قواتنا المسلحة الجسورة

ان ل م    ايها االحرار 

  اع دو ــالدنــا الــيــوم مــن   أرض  ــدور عــ ان مــا 

 الـعــام   لـلـعــراق  ــ ـب الـغـزو االمـ سـ  هــو  ـ قـلـ و

ـالدنـا ، الـذي انـتـج  ٢٠٠٣  ل ومن ثم االحتالل االيرا

   والــمــعــوقــ  والــقــتــ ــن والــنــازحــ  الــمــهــجــ مــاليــ

 هـــنـــالـــك مـــئـــات   أن ـــمـــا   ،   واألرامـــل وآالف الـــيـــتـــا

ع  ـشـار الـمـفـ ـة واالنـ ارات من الدوالرات الـمـنـهـ المل

ـل  ـ  واإلداري الذي ينخر جسد الدوله  للفساد الما

ــة  ــاســ ــة الســ ــالــعــمــلــ   ســ مــفــاصــلــهــا مــن خــالل مــا 

 الــذي  ســيــج الــمــجــتــمــع الــعــرا  مــزقــت  الــعــرجــاء الــ

شــئــوا  ــعــدمــا ا عــرف بــوحــدتــه وتــمــاســكــه وتــعــاونــه ، 

 تـــتـــمـــســـك  ـــة ـــاســـ ـــا ســـ ـــس أحـــزا  ولـــ  لـــلـــتـــجـــارة ـــ ـــا د

ــ   جــ ــل تــهــدف ا ــا  ــالد الــعــلــ ــأهــداف ومصــالــح الــ

   لــتــحــقــق مصــالــحــهــم الــخــاصــة عــ االمــوال والســ

 ذلـك  سـانـدهـم  ـا ،  حساب مصـالـح الشـعـب الـعـلـ

ــــ   الــــ  وااليــــرا ــــ  والــــغــــزو االمــــ  االحــــتــــالل قــــوات

هم وفقا لمشارعها.   س

 

ان ل م    أيها االحرار 

ـادة الـعـامـة لـلـقـوات الـمـسـلـحـة نـرى انـه ال   الـقـ اننا 

ـالـتـوحـد والـعـمـل  ـم اال  ه الـعـظـ خالص للعراق وشع

ـار  ـخـ جد وتعاون النقاذ العراق من خالل التمسـك 

ـات  ـانـت الـتـضـحـ ـة مـهـمـا  فاح والمـقـاومـة الـوطـنـ ال

ه ..  الستعادة استقالله واستقرارە وأمنه ووحدة شع

 الـرجـال ومـادة   العراق ( جمجمة العرب وكـ وس

 االرض )) رغم أنف المعتدين    االمصار ورمح 

 

 ارواح الشـهـداء   إال أن نـحـ  هـذە الـذ فوتنا  وال 

ــم والــقــوات   الــعــظــ الــبــواســل مــن ابــنــاء شــعــبــنــا الــعــرا

ـادتـه  ـه الـذيـن دافـعـوا عـن امـنـه وسـ المسلحة الـعـراقـ

 والـــمـــفـــقـــوديـــن  ـــل الـــجـــر  لـــ ـــه  الـــروح الـــوطـــنـــ ونـــكـــ

ف  ــان لــهــم  ــن مــمــن  ــا والــمــهــجــ  ق والــمــغــيــبــ

ــــــع الــغــزو   الــتــصــدي لــمــشــار الــعــمــل والــمــســاهــمــة 

ــارك جـــهــد وجــهـــاد   ونــ ـــمــا انــنـــا نــحــ   واالحــتــالل ،،

ــالدنــا وهــم يـتــصــدون  ــة   تـ ــطــون عــ  الــمـرا ــشـا الـ

 وذيـــــولـــــهـــــم   واالحـــــتـــــالل  الـــــغـــــزو  دول  عـــــدوان ـــــل لـــــ

 وعمالئهم. 

 

ـل قـادة الـجـهـاد والـتـحـرر  ـة والـمـجـد والـرفـعـه لـ التحـ

ـل   ولـهـم مـنـا  ن ومقاتلـ الدنا قادة وآم     الوط

از والفخر  التقدير واالع

 

  ـ شـمـالـه ا م من اق  العظ  شعبنا العرا ة ا تح

 الجنوب  اق

 رجــال الــقــوات الــمــســلــحــة الــبــواســل عــنــوان  ــة ا تــحــ

 مجد العراق ووحدته

م  شهداء العراق العظ ة ا  تح

ــم  ــالــعــراق الــعــظــ ــل مــن آمــن  از لــ والــتــقــديــر واالعــ

 واحدا موحدا مستقال .. 

 

 المستعان  و

 

ادة العامة للقوات المسلحة  الق

أذن   غداد المنصورة 

 ١٩     ٢٠١٨ أذار 
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  قة  ــــام صــــفحة مــــن الــــصفحات المــــ ــــستذكر هــــذة اال
  رامــة الخالــدة الــ  معركــة ال  و  المعــا تارخنــا العــر

  ــــــش  ١٩٦٨آذار  ٢١وقعــــــت   حاولــــــت قــــــوات الج حــــــ
ــــــــــر األردن لتحقيــــــــــــــــق اهــــــــــــــــداف   احتــــــــــــــــالل نهــــــ الــــــــــــــــصهيو
   عــــــ  األرد ــــــش العــــــر ة . فتــــــصدى لهــــــا الج ج ات اســــــ
 جنــــوب   شــــمال األردن إ طــــول جبهــــة القتــــال مــــن أقــــ
ــة   ق ــش  ك الج مــا اشــ ــسالة .  قــوة و ــت  حــر الم ال
س   قتـــال    ي  الفلـــسطي مـــشاركة الفـــدائي رامـــة و ال

 مــــن  ــــ ــــة اســــتمرت أ  عمل   ــــش الــــصهيو  ١٦ضــــد الج
امــل  ــسحاب ال  اال ســاعة، ممــا اضــطر جنــود االحتــالل إ
 وراءهـــــم وألول مـــــرة خـــــسائرهم  مـــــن أرض المعركـــــة تـــــارك
مــــا   مــــن اخــــالء قتالهــــم . ف الفادحــــة دون أن يتمكنــــوا حــــ
يون   والفـــــــدائيون الفلـــــــسطي ـــــــش األرد طـــــــال الج أنجـــــــز ا
ـــــــــــالقوات  مـــــــــــة  عـــــــــــد أن الحقـــــــــــوا اله ـــــــــــدا ،  انتـــــــــــصارا مج
 الفـــرار مـــن أرض المعركـــة دون  وهـــم عـــ ة واج الـــصهيون
 أي هــــــــــدف مــــــــــن اهدافــــــــــه  ــــــــــان الــــــــــصهيو حقــــــــــق ال أن 

ة .   العدوان
 

 هــــــذە المعركــــــة، القــــــضاء  ــــــان مــــــن أهــــــداف العــــــدو  لقــــــد 
ـــــة  ّ الت الفدائ ـــــشك ـــــة الفـــــصائل وال

ّ
اف    عـــــ ّ ٍل نهـــــا ـــــش

  ي  حلم عودة اهلنـا الفلـسطي ة، والقضاء ع ّ الفلسطي
ق   األرض الواقعــة  طرة عــ  ارضــهم ، ومحاولــة الــس ا
 وقــــف اطــــالق 

ّ
 طــــول خــــط نهــــر األردن، لــــضمان امنــــه عــــ

النـــــــــار مـــــــــن خـــــــــالل محاولـــــــــة احتـــــــــالل ُمرتفعـــــــــات الـــــــــسلط 
 قـــدٍم لـــه   مـــو ، والحـــصول عـــ ّ  حـــزاٍم أمـــ لهـــا إ وتح
ــــــــه لتحقيــــــــق  ، ومــــــــن ثــــــــم المــــــــساومة عل

ّ
 نهــــــــر األردن ّ

 توسيع حدودە الحقا .  ة  ّ  أهدافه التارخ
 

مقتــل  ة تمثلــت  مــة فادحــة، وخــسائر كبــ  به اال انــه مــ
ة  ٢٥٠ صـــــــــا ـــــــــا، و ّ ل ائ ا إ ّ جـــــــــراح،  ٤٥٠جنـــــــــد شخـــــــــصا 

  ــــــــة وناقلــــــــة جنــــــــود، و ٨٨وتــــــــدم ا ارة مــــــــسلحة  ٤٣د ّ ســــــــ
 وشاحنة. 

 
ــــة  تــــت تلــــك المعركــــة الخالــــدة قــــدرة القــــوات الع لقــــد أث
ة ، والتــــــــــــصدي  اســــــــــــ ــــــــــــة األزمــــــــــــات الس

ّ
اف  تجــــــــــــاوز  عــــــــــــ

تـت قـوة  مـا اث ـة،  ـة العال ّ قـاء الـروح القتال سال و واالست
 . م من أجل تحقيق الن ة التصم  اإلرادة وصال

 
 رفــــــــــع  ــــــــــدورها  رامــــــــــة الخالــــــــــدة  ت معركــــــــــة ال قــــــــــد تــــــــــم
   عمــوم الــوطن العــر    جميــع المناضــل ــات بــ المعن

ـــران عـــام  مـــة ح ة له م. فقـــد ١٩٦٧لمـــسح اآلثـــار النفـــس
   الحــــرب والــــ ــــة   العــــرب الذك تــــت قــــدرات المقــــاتل أث
 االســــــــــــتخدام  ــــــــــــسالهم ،   است االضــــــــــــافة ا تجــــــــــــسدت 
ــــد،  ّ  الج ــــس ، وال  الــــصحيح لــــألرض ، و التحـــص ّ الحـــر

ها من فنون القتال الحديثة .   وغ
 

جـــــــسد انتـــــــصارا لألمـــــــة  ُ رامـــــــة،   معركـــــــة ال ان االنتـــــــصار 
  دا لالنتـصار الالحـق  ران ، وتمه مة ح  ه ة ع الع

ـــــــر  ت  ١٩٧٣حـــــــرب أ ـــــــة مـــــــ ـــــــش جمهور ـــــــادة ج ق م، 
ا  مــشاركة فعالــة لجيــوش العــراق واألردن وســور ــة و الع
ــــف  ارل  خــــط  ــــث تــــم تــــدم  مختلــــف الجبهــــات، ح وعــــ
  ــــــــــــــــان الــــــــــــــــصهيو االت ال مــــــــــــــــة جــــــــــــــــ األســــــــــــــــطوري وه
 التمدد والعـدوان واحتـالل األرض  ات العدو  ج ات واس
 الوسائل .  ش   سا  اإل  القوة وانتهاك القانون الدو

 
ـــش   الج ـــسيق العـــسكري بـــ ـــان لوحـــدة العمـــل والت لقـــد 
 هـــذە  طـــال   اال ي  الفلـــسطي  و الفـــدائي  االرد العـــر
ــــة الحقــــا ، الــــدور   الجيــــوش الع ــــ المعركــــة الخالــــدة ، و
  ـــدة ، و رامـــة المج  معركـــة ال    تحقيـــق النـــ ـــارز  ال

ناء.  ر س ر لتح ت  حرب أ
 

 ان ال منـــاص اليـــوم  ـــدل عـــ  فانـــه    وان دل ذلـــك عـــ

     ــــاتف العــــر ك والت  المــــش مــــن العــــودة للعمــــل العــــر
 تجتـاح  مة ال ات الجس افة المجاالت لمواجهة التحد
د  ـــ ـــادة و ة ، وا ـــة خـــط ـــة مـــن حـــروب دم االمـــة الع
  ــــة ، الـــــ م ــــة واإلقل  العــــرب ، واالحتــــالالت الدول مــــالي

ال القادمة.  ل األج  ومستق  تهدد االمن القو
 

  ـام النـ ستذكر هـذە اال ة الصاعدة اذ  ال الع ان االج
ــــــــــستلهم منــــــــــه روح  ــــــــة ، فانهــــــــــا  رامــ  معركــــــــــة ال   الــــــــــمب
التحــدي والثقــة ومواصــلة النــضال لتحقيــق اهــداف االمــة 

ة .   الع
 

   االرد ـــــــش العـــــــر طـــــــال الج  ا ـــــــار واجـــــــالل ا ـــــــة ا تح
  اســــــــلة الــــــــذين صــــــــنعوا النــــــــ ة ال والمقاومــــــــة الفلــــــــسطي
رامــــــة والمجــــــد والخلــــــود لــــــشهدائها   معركــــــة ال ــــــد  المج

 االبرار. 
 

ة  حرة ع  عاشت فلسط
ة  الع  عاشت وحدة الجماه

 
  ا  االش عث العر ة لحزب ال ادة القوم  الق

   مكتب الثقافة واالعالم القو

   ٢٠١٨اذار 
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  تـــــــل واألحـــــــزاب المنخرطـــــــة  ـــــــة وال  الوقـــــــت الـــــــذي تتهـــــــم الحكومـــــــة العراق

 الــذي    للعــراق النظــام الــوط  أفرزهــا االحتــالل األمــ ة، الــ اســ ــة الس العمل

 معاملـــة مـــن  ة والقـــسوة  الفاشـــ   ا  االشـــ عـــث العـــر قـــودە حـــزب ال ـــان 

ــام والوقائــع  ــــــع عــائالتهم، فــإن األ  والحقــد عليهــم وتج المعارضــ ــسمونهم 

ــة  ــد القــوى األجن ــصة ب ــانوا أدوات رخ   المعارضــ ــسمونهم  تــت أن مــن  أث

ــــــالعراق، وأن   نهــــــضت  عــــــث الــــــ ــــــة ال  تج مرة عــــــ ــــــة للعــــــراق والمتــــــ المعاد

عــد   مــا   وا ــام االحتــالل األو  قــد لمــسوا، منــذ أ ســنة أن هــؤالء  ١٥العــراقي

 العــــراق  ــــادق ومرتزقــــة اســــتخدمها االحتــــالل لتــــدم  ) مــــاهم اال ب ( المعارضــــ

ادته وهــدر كرامتــه، ومــع  يع ســ ه وتــض ــادة شــع قــة ثرواتــه و د أهلــه و ــ و

مثــــل هــــؤالء القــــصاص العــــادل، ووفقــــا   عنــــدما أوقــــع  ذلــــك فــــإن النظــــام الــــوط

ــشمل   العــراق لــم  مرهم معهــا عــ ــة وتــ للقــانون، جــزاء تخــابرهم مــع دول أجن

ــــــــــسلم رواتبهــــــــــم  ــــــــــذلك القــــــــــصاص، واســــــــــتمرت تلــــــــــك العــــــــــائالت ت عــــــــــائالتهم 

 ، انـت هنـاك دولـة وقـوان ة، ولم تصادر أو تحجـز دورهـم، ذلـك ألنـه  التقاعد

مـــــا  ـــــه عليهـــــا أحقادهـــــا،  ه وفـــــق مـــــا تمل لـــــد وشـــــع  ال مـــــص ـــــم  ة تتح ال عـــــصا

 حصل اآلن. 

 

  قــــــــه القــــــــانون   وتطب ــــــــل الوقــــــــائع والتقــــــــارر نزاهــــــــة النظــــــــام الــــــــوط تــــــــت  اث

وات قدمــــت  ، وأن الــــ ــــة لخدمــــة المــــواطن العــــرا وات الوطن اســــتخدامه لــــل

ــة ومنــافع مختلفــة  ــم وصــحة وحــصة تم  هيئــة خــدمات وتعل  عــ للعــراقي

ناء .   وعمران و

 

ـــر  ـــة تـــدين صـــدور هـــذا القـــانون وتم ـــة العراق إن األمانـــة العامـــة للجبهـــة الوطن

 أوجدهـا  ة الـ اسـ تـل الس  عن حقد األحـزاب وال ع مجلس النواب له، ألنه 

   مـــــــن أجلـــــــه وعـــــــ  لـــــــه والمـــــــضح  بنـــــــاة العـــــــراق والمخلـــــــص االحتـــــــالل عـــــــ

 مــا  م أد  عجــزت عــن تقــد  عــن إفــالس هــذە الطغمــة، الــ ــع مــا  عــائالتهم، 

مــا جعــل  د،  ــ ــــــع وال  الــذبح واإلفقــار والتج ــل قــادتهم إ  ، ينفــع العــراقي

الــــشكوى والتــــذمر مــــن جميــــع مــــا اتخــــذوە مــــن قــــرارات ومــــا  جــــأرون    العــــراقي

 لـسان ابـن  دا ذلـك واضـحا عـ اتهم، وقد   ح ا ع  أثرت سل سنوە من قوان

ة والصحف.  ح للقنوات الفضائ ط وهو  س  الشعب ال

 

لمــــان  ــــه ال ، الــــذي صــــوت عل ــــان النظــــام الــــوط إن قــــانون مــــصادرة أمــــوال أر

 ،  رقـــــــاب العـــــــراقي ـــــــسلطة عـــــــ ـــــــة للطغمـــــــة الم ـــــــة انتخاب كون أســـــــوأ دعا ســـــــ

ـــد  النـــار والحد مونـــه  ح  واد وهـــؤالء الـــذين    وسيوضـــح للعـــالم أن العـــراقي

د  مــــا ســــ د نفــــور الــــشعب منهــــم، ف  واد آخــــر، وســــ ات المنفلتــــة  ـــش والمل

 مقاومة إفرازات المحتل.  ارا ع ة إ  القوى الوطن

 

  الت الخطــــرة الــــ  المــــ ــــه إ ــــة إذ ت ــــة العراق إن األمانــــة العامــــة للجبهــــة الوطن

ـــــات   مقاطعـــــة االنتخا  إ قود إليهـــــا هـــــذا القـــــانون تجـــــدد دعوتهـــــا للعـــــراقي ســــ

ـــد مـــن  عهـــا بهـــدف الم عـــت جم   دانـــة هـــذا القـــانون وســـواە، والـــ فـــة و الم

 براألمـــــان إال إزالـــــة هـــــذە  ه، ولـــــن يوصـــــل العــــراق إ نهــــب ثـــــروات العـــــراق وشــــع

ديهـــم  أ ـــادة أمـــورهم  ـــسلم العراقيـــون ق ـــة، وأن ي ة المخابرات اســـ ـــة الس العمل

  ـــالء عنـــه لالســـتمرار  ـــدي مـــن جعلهـــم المحتـــل و ـــادتهم مـــن أ ـــص ق عــد تخل

ه.  ذالل شع  العراق و  تدم

 

ة ة العراق  االمانة العامة للجبهة الوطن

 ٢٠١٨الخامس من آذار 
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دة ة المج  أمتنا الع  ا جماه

اتهــا  غــداد انتها هــن حكومــة  عــد آخــر ت يومــا 

ــــــادئ حقــــــوق  ــــــسط قواعــــــد وم  أ الــــــصارخة إ

ــــــة ضــــــد  ــــــسان مــــــن خــــــالل إجراءاتهــــــا القمع اإل

 وعـوائلهم ، لقـد سـبق أن  اآلالف من العراقي

ــــــــل  غــــــــداد المعينــــــــة مــــــــن ق قامــــــــت حكومــــــــات 

 إصــــدارعدد مــــن     واإليــــرا المحتــــل األمــــ

 تغلفهــــــــــا   والقــــــــــرارات الجــــــــــائرة الــــــــــ القــــــــــواني

ل المثـــال ال   ســ األحقــاد واالنتقـــام ، منهــا عـــ

ت اجتثــــــــــــاث  ء الــــــــــــص  ، القــــــــــــانون  الحــــــــــــ

عث الذي حرم عدد من أبنـاء شـعب العـراق  ال

لـة  ـة جـراء خـدمتهم الط من رواتبهم التقاعد

عــه   دوائــر الدولــة ومــن ثــم قــانون الحظــر وت

ـ   ـــــــس م ، وآخرهـــــــا قـــــــرار مـــــــا  قـــــــانون التجـــــــ

ــا للمــساءلة والعدالــة ) ،  ــة العل ( الهيئــة الوطن

ـــــــات   الممتل الء عـــــــ ت ، االســـــــ ئة الـــــــص ســـــــ

 ،   المنقولــــــــة آلالف العــــــــراقي المنقولـــــــة وغــــــــ

عكـــــس تفـــــاقم األحقـــــاد لـــــدى الحكومـــــة  الـــــذي 

 الثأر واالنتقام .  ة   ورغبتها الالمتناه

 

 إذ   العـــــر إن األمانــــة العامــــة للمؤتمـــــر الــــشع

غـــــداد  ـــــه حكومـــــة  نكر مـــــا قامـــــت  ـــــس تـــــدين و

  حجـــــز األمـــــوال المنقولـــــة وغـــــ صـــــدار قـــــرار  ب

 مـــــــــن  ـــــــــ   ٤٠٠٠المنقولـــــــــة أل مـــــــــواطن عـــــــــرا

ة  ـة كبـ حـة وطن مثلون  وعوائلهم والذين 

ة  اســـ ـــة والس ـــوادر العلم ـــة مـــن ال وثـــروة قوم

 بنـــــاء العـــــراق  ـــــة والـــــذين ســـــاهموا  واالجتماع

ـــة  مثـــل دعا ث ، إن هـــذا القـــرار الجـــائر  الحـــد

قـــــــــــة أخـــــــــــرى ألمـــــــــــوال  ـــــــــــصة و ـــــــــــة رخ انتخاب

قاتهــــم    ــــة مفــــضوحة عــــ  وتغط المــــواطن

سفا    أ ما أنه   إفالسهم ،  ل صارخ ع ودل

  ــــــس ــــــة حــــــول مــــــا  اذ فاضــــــحا الدعــــــاءاتهم ال

ة .   المصالحة الوطن

 

  ـع ر مجلـس النـواب لـه ،  إن هذا القرار وتم

  ة ال اس تل الس حق عن حقد األحزاب وال

 والمدعومــــــــة مــــــــن  أوجــــــــدها المحتــــــــل األمــــــــ

   بنــاة العــراق والمخلــص  عــ المحتــل اإليــرا

مــا   عــائالتهم ،   مــن أجلــه وعــ لــه والمــضح

   عــــن إفــــالس هــــذە الطغمــــة الفاســــدة الــــ ــــع

ـــــــل قـــــــوائم الـــــــدول   ذ قبـــــــع  جعلـــــــت العـــــــراق 

ـــم   عـــن عجزهـــا عـــن تقد
ً
 فـــسادا ، فـــضال ـــ األ

 الذبــح  ــل قــادتهم إ  ،   مــا ينفــع العــراقي أد

مـــــــــا جعـــــــــل  د ،  ـــــــــ ـــــــــــــع وال واإلفقـــــــــار والتج

الــــــشكوى والتــــــذمر مــــــن  جــــــاهرون    العــــــراقي

جميــــع مــــا اتخــــذوە مــــن قــــرارات ومــــا ســــنوە مــــن 

ــــاتهم وحقــــوقهم ،   ح ا عــــ  أثــــرت ســــل قــــوان

  لـــــــذا تـــــــدعو األمانـــــــة العامـــــــة للمؤتمـــــــر الــــــــشع

ـــــــــــــة والمنظمـــــــــــــات   الحكومـــــــــــــات الع العـــــــــــــر

ـــــة   ـــــسان الدول ـــــة وهيئـــــات حقـــــوق األ الحقوق

افـــــــة للوقـــــــوف والتـــــــصدي لقـــــــرارات حكومـــــــة 

ة  ع ـــــــــــسط قواعـــــــــــد الـــــــــــ ـــــــــــة أل غـــــــــــداد المناف

 لحقــــــــوق  ــــــــادئ اإلعــــــــالن العــــــــال ــــــــة وم الدول

ــــــسان مــــــن خــــــالل إصــــــدارها قــــــرارات حجــــــز  اإل

 المنقولـــــــــــــة آلالف  األمـــــــــــــوال المنقولـــــــــــــة وغـــــــــــــ

أنهـــــــــا عمــــــــــل  مكـــــــــن وصـــــــــفها إال   ال  العـــــــــراقي

 شــعب   عــ  عــن حقــدها الــدف ــع   لــصو

مـــــة  مـــــا أنهـــــا ج  .  العـــــراق وأبنائـــــه المخلـــــص

ــة للمــادة ( ــسان ١مناف ) مــن إعــالن حقــوق اإل

 تقــول " ُيولــد جميــع النــاس أحــرارا   الــ العــال

رامة والحقوق " .   ال ن  ساو  وم

 

افـــــــــة     والـــــــــدو ـــــــــالمجتمع العـــــــــر ـــــــــب  ونه

ه ومنظمات المجتمع  هيئاته ومنظماته وأحزا

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة والع  والمنظمـــــــــــــات الحقوق المـــــــــــــد

ـسان للتحـرك والتــصدي  ومنظمـات حقـوق اإل

ــا صــارخا لحقــوق  مثــل إنتها لهــذا القــرار الــذي 

ــة والذيــن  ة مــن كــوادر الدولــة الوطن أعــداد كبــ

لـــــة مـــــن أجـــــل بنـــــاء  ة وجل قــــدموا خـــــدمات كبـــــ

اتـت تهـدد  العراق والدفاع عنه وحمايتـه ألنهـا 

ـــــاء وعوائلهـــــم  ات اآلالف مـــــن األب ـــــاة عـــــ ح

ا .  فوا ذن ق مة أو   الذين لم يرتكبوا ج

 

ـــــــــــم وعاشـــــــــــت   العظ عـــــــــــاش الـــــــــــشعب العـــــــــــرا

 و العمالء طلة لطرد المحتل  مقاومته ال

 

   العر  األمانة العامة للمؤتمر الشع

  س   ٢٠١٨اذار ( مارس )  ١٠تو
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ا  ح كثــ  تطــ  اهــم االســئلة الــ مــن بــ

ـصبح شـعار     : مـ ـ  نقاشا مـا  وتث

ــــــا ؟  وعا ومطل اســــــقاط النظــــــام مــــــ

وري مناقــــــــــــشة  للجــــــــــــواب مــــــــــــن الــــــــــــ

ئتــــه النهــــا تحــــدد   ب ح هــــذا الــــشعار او ذاك  طــــ الوضــــع العــــام الــــذي 

ه او خطأە .   صوا

 

لة  ‐١ ـــــــة كوســـــــ اعتمـــــــاد الطائف ة تقـــــــوم  ق ـــــــل الـــــــ ائ الحـــــــظ ان ا

ــــة  هــــا كتــــل طائف امتال تهــــا ، ــــة ولتفت اق الدولــــة الع ة الخــــ اساســــ

 القطــر مــن داخلــه او اقالقــه   ادوات تــدم داخــل قطــر مــا تحــصل عــ

ـــــــه ،   ف ـــــــد مـــــــن التـــــــأث ـــــــستخدمها لتحقيـــــــق الم ـــــــه  وفتـــــــح ثغـــــــرات ف

  ـــــجت  ن  ا فـــــ ـــــة  ـــــة الوطن  اله ـــــة عـــــ ـــــة الطائف ـــــب اله وتغل

  حي عة ومــــس  ســــنةل وشــــ م العــــرب ا  تقــــس    : االو ت خــــط

ة الموحــــــدة  فقــــــد العــــــرب القــــــوة الــــــشعب هــــــا ف ــــــة وغ د وصــــــابئة و

ــصبح ممكنــا العثــور  ــاط هجمــات االعــداء ،و ورة لمواجهــة واح الــ

   مـــن يتعـــاون مـــع االعـــداء ضـــد وطنـــه وامتـــه وهنـــا تتعـــرض معـــاي عـــ

حـــــــول  ـــــــة  ـــــــة معاد قـــــــوة اجن ـــــــاط  ـــــــد الن االرت ـــــــة للتجم مقراط الد

  ــة فــ جــة الثان ــد بهمــا . امــا الن انــة او تهد  تجــسس او خ الحالــة ا

 نقــل الــوالء  ــة يــؤدي ا ــة الوطن  اله ــة عــ ــة الطائف ــب اله ان تغل

حت   ايـــن اصـــ ـــة خارجـــه مثـــل طهـــران  ـــة طائف  مرجع مـــن الـــوطن ا

ـة ذاتهـا ؟ وهـو مـا نالحظـه  حت الوطن ل اين اصـ ة ؟  الوحدة الوطن

ــــــة  ــــــث حولــــــت كتــــــل ع مــــــن ولبنــــــان ح ا وال  العــــــراق وســــــور مثــــــال 

ة وصارت تعمل ضد وطنها .  ق ل ال ائ  ا  والءها من وطنها ا

 

٢‐   ـــــصبح ممكنـــــا تـــــغي    حـــــ ذم الطـــــائ ـــــ مـــــا ان يتحقـــــق هـــــذا ال

 حـــاالت   النـــضال  ـــدال مـــن االســـتمرار   القطـــر ف اع  عـــة الـــ طب

ـــــة وانهـــــاء  ـــــة والح مقراط  مـــــن اجـــــل الد ـــــد خـــــار عـــــدم وجـــــود تهد

ـــصبح الهـــدف هـــو دحـــر  ـــة  ـــة لقـــوى معاد ع داد والت الفـــساد واالســـ

 هــــذە الحالــــة نــــرى ان  قــــة ،و ــــأي ثمــــن وط  االخــــر  الطــــرف الطــــائ

ـــاع  ـــل ات ـــه مـــن ق ن ن مثـــال لـــم يتـــم ت حـــ  ال شـــعار اســـقاط النظـــام 

ـــــة  ـــــة االيران مـــــا تــــروج الدعا ة فيهــــا بهـــــدف االصــــالح  ق ــــل الـــــ ائ ا

 مواصـــلة حفـــظ  ـــد الحكومـــة مـــن القـــدرة عـــ ـــل هدفـــه تج اعهـــا  وات

  ــــــة ،وهــــــو شــــــعار ال ينـــــــ  الهال  الفــــــو ــــــ االمــــــن واالســــــتقرار فتن

  اع مــــن العمــــل الزالــــة ثغــــرات  عززهــــا النــــه ينقــــل الــــ ــــل  ـــة  الطائف

مكــــن اصــــالحها   ثغــــرات  ــــسان ،و ــــة وحقــــوق اال مقراط مــــسار الد

ـــة وهـــو  اع ه   ـــة ،ا تـــه الوطن  اطـــار ه ضـــمن القطـــر الواحـــد و

 حـــــروب   ا  والـــــسل مقرا ـــــب عـــــن اطارهـــــا الـــــد ج المطال خـــــ مـــــا 

 .   متناقضت ت  ه ه ب  اهل

 

ن فــــــــان المعارضــــــــة  حــــــــ ــــــــستخدم مثــــــــال ال  فقــــــــط مادمنــــــــا  وللتــــــــذك

 عـــــام  انـــــت حـــــ ـــــة  ح ـــــة  ٢٠١٠ال مقراط ب عمـــــل د  اســـــال بـــــ ت

  كت  قــــــــه ولهــــــــذا اشــــــــ لة لتحق لالصــــــــالح وتــــــــرفض العنــــــــف كوســــــــ

ـــــات عـــــام  ة  ٢٠١٠انتخا ـــــس    ٤٠وحـــــصلت عـــــ % مـــــن المقاعـــــد 

  ا عـــــ ا كبـــــ تهـــــا مكـــــس جـــــة واعت ة بهـــــذە الن انـــــت راضـــــ لمـــــان و ال

 عـام   (  يـع العـر  ب( ال ـس ـدء مـا  ن مـا ان  ق االصالح ول ط

حت تعمـــــــل الســـــــقاط  ٢٠١١ ت المعارضـــــــة جـــــــذرا واصـــــــ  تـــــــغ حـــــــ

ــــة  طة والمؤســــسات الحكوم النظــــام علنــــا وتمــــارس العنــــف ضــــد الــــ

ات .   اشعال حرب عصا جة  انت الن  و

 

مكننا معرفة ما هو ضار وما هـو نـافع للوطـن  ‐٣  ضوء هذا المثال 

اك مـــــع الدولـــــة   حمـــــل الـــــسالح واالشـــــ ، فحينمـــــا تـــــصل االوضـــــاع ا

غــض  ــان امنــا ومــستقرا و تحــول الــوطن الــذي  تنفتــح ابــواب جهنــم و

ح للمـــــــــوت والعنـــــــــف   مـــــــــ النظـــــــــر عـــــــــن االخطـــــــــاء او االنحرافـــــــــات ا

 التدخــل   ـة عـ م ـة واقل ـشجع قـوى دول واالرهـاب الـدموي وهـو مـا 

ة داعمـــــة  ـــــا ـــــا تـــــدخل م اع ولهـــــذا رأينـــــا ام  الـــــ   ـــــا كطـــــرف م

  ــــب المعــــارض  احــــة تحــــت غطــــاء تحقيــــق مطال   الموقـــف االيــــرا

 نـــــــار الفتنـــــــة  ـــــــد مـــــــن الوقـــــــود  ـــــــصب الم   ـــــــان الموقـــــــف االمـــــــ و

  ــــــ ــــــدفع دوال اخــــــرى مثــــــل دول مجلــــــس التعــــــاون الخل ــــــة و الطائف

ا .  ن امن ح ار ال  لمنع انه ا  للتدخل الم

 

ـــــد  ‐٤  حـــــد تهد ن ا حـــــ  قطـــــر مـــــا مثـــــل ال اع  ـــــصل الـــــ وعنـــــدما 

مــــا رأينــــا فــــان  ــــه   ف ا ــــس النظــــام الــــس الــــذات ول ــــة  ــــة الوطن اله

  ــــة و مقراط فــــرض قواعــــد عمــــل اخــــرى اهــــم مــــن الد التطــــور هــــذا 

ــــة ومنــــع  ــــة الع ــــة والقوم ح ــــة ال  الوطن ت ــــة الهــــ قواعــــد حما

جـــة وجـــود ذوي االصـــول  ـــة ن  دولـــة اجن ن ا حـــ ـــضم ال زوالهمـــا 

ـــــــس   ول  والءهـــــــم لـــــــوطنهم االصـــــــ ـــــــ ـــــــات ضـــــــخمة و م ـــــــة  االيران

مـــا يوجـــد عـــرب تحـــول والءهـــم مـــن الـــوالء للوطـــن  ـــد ، لـــوطنهم الجد

  ة . ولــ ق ــل الــ ائ ــالوالء ال ــا  جــم حرف  الــوالء للطائفــة وهــو ي ا

ادي ومطلــق وهــو ان دول  حــق ســ جــب ان نــذكر  ــل اي غمــوض  ن

ـسا  ـا وفر طان لة مثـل ب ـة اصـ مقراط  تطبق د العالم المتقدمة وال

قا  ــــــــسبوها ســــــــا ة مــــــــن الــــــــذين ا ــــــــس ــــــــسحب الج ــــــــا اخــــــــذت  وام

لممارســــــــتهم االرهــــــــاب ، وهــــــــذە الحجــــــــة مقبولــــــــة عمومــــــــا الن اصــــــــل 

ــة  ــس لالصــول العرق المواطنــة وجوهرهــا هــو جعــل الــوالء للــوطن ول

ط هـــو نفـــس مـــا فعلتـــه  الـــض قة وال للطائفـــة .وهـــذا  ـــة الـــسا او القوم

  ــــ   ة مـــن مــــواطن ــــس ت الج امــــل عنـــدما ســــح ــــصواب  ن  حـــ ال

 .  ة وطنهم االص ق ل ال ائ  والءهم ال

 

واســطة  ‐٥ ة و ق ــل الــ ائ قــوة هــو ان ا ــه  جــب لفــت النظــر ال مــا 

ــــا  عــــون تكت هــــا والجــــل اســــقاط االنظمــــة ي ن وغ حــــ  ال اعهــــا  ات

ــــة  ق ة و  ادانــــة الــــسعود  العمــــل عــــ كــــزون دعــــايتهم عــــ معروفــــا ف

  لهـــــا  حملـــــون هـــــذە االقطـــــار نتـــــائج كوارثنـــــا   و دول الخليـــــج العـــــر

ــــــة  ج ــــــدعم دول خل ــــــشهدون  س هــــــا و مــــــن وغ ا وال العـــــراق وســــــور

عد  ــــس الحــــظ ان هــــذا النقــــد  نفــــس الوقــــت  ــــا ضــــد العــــراق و الم

ــــــل  ائ ــــــا وا ادعــــــاء انهــــــا تقــــــاوم ام مجــــــدها  ــــــل  ة  ق ــــــل الــــــ ائ ا

ـا  ك االهـم الم وارثنـا االن والـ  ل ـ ب اال ة رغم انها المس الغ

 وكــــسب دعمــــه. وعندمــــا  ل الــــشعب العــــر  واضــــح لتــــضل  مــــس ،

ــــــس  فة تواجــــــه دول الخليــــــج ول ــــــة الــــــ ــــــة االيران  هــــــذە الدعا ــــــ تن

   الفــــــو ــــــ   ــــــة عــــــ ــــــار الدولــــــة القط امهــــــا فقــــــط احتمــــــال انه ح

ة فيها    الهال

 

د الــرأي  ــة واخطرهــا وهــو تحــش  جوهــر االهــداف االيران هنــا نــصل ا

 الســقاطها  ــة والــس ج  او جــزء منــه ضــد االنظمــة الخل العــام العــر

ـــــــه  عط ء ال  ـــــــة ،الن فاقـــــــد الـــــــ مقراط ـــــــس لتحقيـــــــق الـــــــسلم والد ل

ـــة وهـــو النظـــام  ـــة الفق امة لنظـــام وال ـــ ة خاضـــعة  ق ـــل الـــ ائ فا

مقدمــة  ن اوال  حـ س ال ــل هدفـه تفــ نا ،   عـ ة  داد  اســ ـ اال

ــــة لهــــا  ن محافظــــة ايران حــــ  تعــــد ال ة الــــ ق ــــل الــــ ائ  ا لــــضمها ا

    لمان االيرا  ال  مقعد 

 

الواقــع االبــرز هنــا هــو انــه عنــدما يرفــع شــعار اســقاط النظــام لــن تكــون 

ـشار  ـل ان قول انصار اسـقاط النظـم  ما    مقرا ل الد د جته ال ن

ـــة وتعمقهـــا وهـــو هـــدف  م اعات االقل ـــة وتوســـع الـــ  الهال الفـــو

 حتمــا  ك وواضــح جــدا النهــا تفــ  مــش  ايــرا  صــهيو  غــر امــ

مـا  ـة  ـة والقوم تـه الوطن مه او انهـاء ه ت القطر وتمهـد لتقـس لتفت

  عـــــــد االن لمـــــــ مـــــــا  ـــــــا و مـــــــن ولي ا وال  العـــــــراق وســـــــور نـــــــراە االن 

ـــــات  ـــــج دعا ــــ و  ممكـــــن اال ب هـــــا . ان شـــــعار اســـــقاط النظـــــام غـــــ وغ

نمــــا   ب طن دول الخليــــج العــــر ــــش حة وهكــــذا  عــــض اســــسها صــــح

ــــدال مــــن االصــــالح  ة ونغولهــــا العــــرب و ق ــــل الــــ ائ تجمــــل صــــورة ا

  ـــــة لـــــدول الخليـــــج العـــــر ـــــة الوطن  اله حـــــافظ عـــــ  الـــــذي  الـــــسل

 هو المطروح للتطبيق .  ل االيرا د  صبح ال

 

   قطـــــر عـــــر ـــــصبح فيهـــــا شـــــعار اســـــقاط النظـــــام     اللحظـــــة الـــــ و

م القطــر يتحــول مــن  ــة او تقــس  الهال  الفــو ــ   مقدمــة تــؤدي ا

ـة لالمـة  بنـاە قـوى معاد  هدف استعماري ت وع ا  م مطلب شع

عــد الواجــب  ــة  ــة القوم  اله ــة وللقطــر ذاتــه ، فالمحافظــة عــ الع

 ذلـــك  مـــا  ورة اخـــرى  ـــسبق اي واجـــب او  االول واالهـــم والـــذي 

ـــــــــسان مـــــــــادام الـــــــــوطن يتعـــــــــرض لمخاطـــــــــر  ـــــــــة وحقـــــــــوق اال مقراط الد

 العــراق  ــال غمــوض   وهـو مــا نــراە واضـحا و ـت والغــزو الخــار التفت

ـال تـردد اي دعـوة السـقاط   امثلـة تجعـل و ا ،و من ولي ا وال وسور

خــدم  ــسان هــدفا  ــة وحقــوق اال مقراط  تحــت غطــاء الد نظــام عــر

 هـــــــذە   معـــــــا . و  وااليـــــــرا  والـــــــصهيو ـــــــا ة المخطـــــــط االم ـــــــا م

  ـــــــ م و  ضـــــــد محـــــــاوالت التقـــــــس الحالـــــــة فـــــــان دعـــــــم القطـــــــر العـــــــر

  ا عــة النظــام الــس انــت طب  مهمــا   عــر ــه واجــب قــو  ف الفــو

ـــــة  ـــــة القوم ـــــة اله ـــــل حما ـــــس دعـــــم النظـــــام  ـــــه ،الن المطلـــــوب ل ف

 .  ة الي قطر عر  الع

 

ــــسيق مــــع   هــــذە الحالــــة الخاصــــة والمحــــددة واجــــب الت تــــب عــــ و

ـس  ـة لمنـع اسـقاطه ل ـة والتقدم ـل القـوى الوطن النظام نفسه من ق

  ـــ ـــة ومنـــع  ـــة الع ـــة القطـــر القوم ـــة ه ـــل لحما اته  الدامـــة ســـلب

مــــن  ا وال نــــا مــــرارا فــــان تجــــارب العــــراق وســــور مــــا ا ــــه ،و  ف الفــــو

ــــــة   اله ــــــد ان المحافظــــــة عــــــ  لحــــــسم هــــــذا االمــــــر وتأ ــــــا تكــــــ ولي

ــــسان  ــــة وحقــــوق اال مقراط مراحــــل مــــن الد ــــة اهــــم  ــــة والقوم الوطن

 هنــاك  ــ ــة لــن ت  ع مه او ضــمه لدولــة غــ فــاذا ضــاع الــوطن بتقــس

ــــــة   االحــــــواز عمل مــــــا  ــــــل ســــــنواجه  ــــــسان  ــــــة وال حقــــــوق ا مقراط د

ـــــد  ي وتج اشـــــد انـــــواع االضـــــطهاد العنـــــ س منظمـــــة مقرونـــــة  تفـــــ

القوة .  ة  تهم القوم ان من ه  الس

 

افـة  ـا عنـدما تفـشل  ـا وواج ور ـصبح  نعم شعار اسقاط اي نظام 

ــــد  كــــون هنــــاك تهد ط ان ال ــــ ة و ب النــــضال االخــــرى الــــسلم اســــال

  ن وان ال يــؤدي ذلــك ا حــ  حالــة ال   ــد االيــرا  مثــل التهد خــار

ـــل  ـــة وتح  الهال  الفـــو ـــ ل اخـــر هـــو  ـــد فتـــح االبـــواب لـــدخول 

 التمــــزق  ــــصال القطــــر ا  ا ذم المــــستمر حــــ ــــ  ســــاحة لل القطــــر ا

ة للتدخل واالحتالل .  امل واغراء قوى خارج  ال

 

جهـة   واسقاط النظـام  د التغي اط من ي  وارت د خار فوجود تهد

جعــل شــعار  ة  ق ــل الــ ائ ــة مثــل ا اقطــار ع ــة لهــا مطــامع  معاد

لهـا وال  االمـة  را فادحـا  لحـق  خـدم العـدو و اسقاط النظـام عمـال 

داد .هـــــــذا هـــــــو موقفنـــــــا   الفـــــــساد واالســـــــ حقـــــــق االصـــــــالح وال ينـــــــ

 االن   زمن الـشاە وحـ ن  ح لة ال دأت مش ت منذ  الواضح والثا

ـــن  ح ـــة ال  موقفنـــا هـــو دعـــم عرو  وســـ ـــدا ولـــن نتـــغ  ا ولـــم نتـــغ

 ولــضم  فتــح الثغــرات للتــدخل االيــرا ــل مــا يهــددها و والنــضال ضــد 

 هـــــــــو النـــــــــضال مـــــــــن اجـــــــــل  ـــــــــ ة . ومـــــــــا ي ق ـــــــــل الـــــــــ ائ ن ال حـــــــــ ال

ات والمــصالح   عــن التـأث ـ ة واالبتعـاد ال ـة بوسـائل ســلم مقراط الد

ـــا  ـــة ســـائدا وطاغ ن الع حـــ ـــة ال ـــة ه قـــاء هـــدف حما ـــة وا االيران

  ـــــد االيـــــرا  مـــــادام التهد  ذلـــــك القطـــــر العـــــر  اي هـــــدف اخـــــر  عـــــ

 قائما . 
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عون   ــــة والــــس ــــسان الجــــاري الــــذكرى الحاد  الــــسابع مــــن ن تحــــل علينــــا 

 الـــــذي حلـــــل الواقـــــع  ا  االشـــــ عـــــث العـــــر عـــــث مولـــــد حـــــزب ال لمولـــــد ال

  ــدة   ونفــاذ شــخص امراضــه العد ــــح علــ ــ افــة ب ناقــضاته   ب العــر

اد واالســـــتغالل والتخلـــــف واختـــــار اهدافـــــه واهـــــداف  االســـــتعمار واالســـــتع

قــــا لتحقيــــق  ة ط ا ــــة واالشــــ  الوحــــدة والح ــــة الثــــالث  االمــــة التارخ

عـــــث الخالـــــدة رســـــالة العـــــرب   ظـــــل رســـــالة ال ـــــد   الجد النهـــــوض العـــــر

ة جمعــــاء مــــن خــــالل فكــــرە  ــــسان واالســــالم الخالــــدة المتجــــددة لالمــــة واال

ــــشأ   ... فلقــــد  ـــسا  واال  القــــو ا  واالشــــ مقرا  والـــد الثـــوري والــــط

ـــادة الرفيـــق المؤســـس احمـــد  ق ـــة  م ة وتنظ ـــة ونـــضال ـــشأة فك الحـــزب 

  طولــــة   فكتـــب عهــــد ال ــــام  ورفاقــــه الغـــر الم ل عفلــــق رحمـــه  ـــش م

 العــــام  ١٩٣٥العــــام  ــــاة   عــــام  ١٩٣٦وثــــورة الح وذكــــرى الرســــول العــــر

كــــن العــــرب اليــــوم   ١٩٤٣ ــــل العــــرب فل ــــان محمــــد  ة اذا  ومقولتــــه الــــشه

انــــت  ــــة واالســــالم ف  العرو ة بــــ  الــــصلة العــــض ــــد عــــ لهــــم محمــــدا وأ

  ة جسد روحه االسالم) ومنذ ذلك الـح مقولته االخرى الخالدة ( العرو

  مـــــــــه القـــــــــو  تنظ ـــــــــة عـــــــــ  الـــــــــساحة الع عـــــــــث نـــــــــضاله عـــــــــ واصـــــــــل ال

ات مطلقــــــة الي مــــــن اهــــــداف  ق ــــــصنع اســــــ  فلــــــم  ا  االشــــــ مقرا الــــــد

 االخــــرى  ة عــــ ا ــــة واالشــــ  الوحــــدة والح ــــة الثــــالث  الحــــزب التارخ

  ــل خطــوة   و ا  اشــ مقــرا ــة تكــون ذا محتــوى د ــة خطــوة وحدو فأ

   واضـــح وقـــد تمكـــن مـــن تحقيـــق ثــــور  ذات افـــق قـــو ا  ٨البنـــاء االشـــ

 العـــراق و اط  ا عـــام  ٨شـــ  ســـور  اغتالهـــا حـــافظ اســـد  ١٩٦٣اذار  والـــ

 مــن   ردة الثــامن عــ ــد الــسالم عــارف وجالوزتــه عــ مــا ارتــد ع ورهطــه ف

 عـــام ن الثـــا  حقـــق  ١٩٦٣ـــ  حـــ
ً
 متواصـــال

ً
 خـــاض ضـــدها نـــضاال والـــ

   مــن تمــوز عــام –ثــورة الــشابع عــ حــق  ١٩٦٨الثــالث انــت   العــراق ف

ات التجـــــسس  ة شـــــ  تـــــصف انـــــت منجزاتهـــــا   العـــــراق ف عـــــث  ثـــــورة ال

ـــان  ـــف واصـــدار ب  ال ـــة   الجـــذري والثـــورة الزراع  ١١واالصـــالح الـــزرا

ـــة  ١٩٧٠اذار عـــام  رد ة ال  للقـــض مقرا  الـــد الـــذي حقـــق الحـــل الـــسل

كـر مـن العـام   وقـت م ـردي   البنـاء شـعبنا ال م الـذا  ١٩٧٠وحقق الح

لـــه   والعـــراق  ـــم الـــذا  منطقـــة كردســـتان للح ـــة  انـــت انطالقـــة التنم ف

م نفـــط العـــراق الخالـــد الـــذي حـــرر ثـــروة العـــراق  واصـــدرت الثـــورة قـــرار تـــأم

ــة االســتعمارة ووظــف عائداتــه  ار ــات النفــط االحت ــة مــن بــراثن  النفط

ــظ معــسكر اعــداء   فغ ا ــة العمالقــة والبنــاء االشــ ة التنم  مــس ــة  المال

 الـذي  العراق واالمة فشنوا عدواناتهم الغاشـمة المعروفـة العـدوان االيـرا

   نـــــ اســـــل وابنـــــاء شـــــعبنا المجاهـــــدين محقـــــق ـــــشنا ال قاومـــــه مقـــــاتلو ج

 الثــــامن مــــن اب عــــام      ١٩٨٨العــــراق واالمــــة الــــمب والعــــدوان الثــــالثي

  ١٩٩١الغاشم عام   الفـار  الـصهيو  االطل وعدوان الحلف االم

عــــث والمقاومــــة  ٢٠٠٣واحتــــالل العــــراق عــــام  والــــذي جابهــــه مجاهــــدو ال

  م االمــ حــدو ركبهــم الرفيــق المجاهــد عــزة ابــراه ــة حازمــة  مقاومــة جهاد

  ـــر فـــدحروا العـــدوان االمـــ  للجهـــاد والتح العـــام للحـــزب والقائـــد االعـــ

 طــــــردة مــــــن العــــــر  ــــــان وهــــــم   االم  اق وهزمــــــوا المحتــــــل   متواصــــــل

ـــــث االحتـــــالل   ور ـــــان واالحتـــــالل االيـــــرا  االم ـــــات المحتـــــل مقاومـــــة تر

 ..   االم

ــة وهــا هــم مجاهــدو   والــدروس الثور ــستلهمون المعــا عــث والمقاومــة  ال

ة   مواصــــلة مــــس عــــث ليوظفوهـــا   لمولــــد ال ع ــــة والـــس للـــذكرى الحاد

ر الشامل للعراق واستقالله   تحقيق التح ر الظافرة وح الجهاد والتح

 والتقـــــــــدم   والقــــــــو ة النهــــــــوض الــــــــوط  مـــــــــس التــــــــام والنــــــــاجز مواصــــــــل

ـــــــة  ـــــــق تحقيـــــــق االهـــــــداف التارخ  ط  امـــــــام عـــــــ  ا  ماضـــــــ االجتمـــــــا

ة .  ا ة واالش  الوحدة والح عث واالمة   الثاللث لل

عث االبرار.  ة المجد لشهداء ال  تح

سالء.  ه ال ة العز والفخار لمناضل  تح

  .   ا  و

ون.  نا لمنت  و
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ة أو  ـــة مناســـ  أ يهـــا 
ّ
ة تخط ـــة مؤثـــرة مـــن الـــصع ة أو اجتماع اســـ ــــخ األمـــم والـــشعوب رمـــوز س  تـــار

 أو انجـاز اقتـصادي  غ علـ فعـل نبـ تهـا  ات صـنعت رم ة، وتلك الشخـص ة أو اجتماع اس ة س فعال

  ـــسا  مقدمـــة الركـــب اإل لـــدانهم  ـــث جعلـــوا  ح ة  ـــ لـــدانهم أو ال ــــخ   تـــار  أو إضـــافة إ أو اجتمـــا

     المـــصان والـــر  واألمـــن القـــو ة واالســـتقرار الـــداخ ـــة والقـــوة االقتـــصاد انـــة الدول ـــث الم مـــن ح

ـــة   عـــن المطال
ٌ
ـــزوف

َ
 منهـــم ع ـــة، وكثـــ ـــم والعلـــوم والـــصحة وســـائر الخـــدمات االجتماع مجـــاالت التعل

ـــا، ومـــن تلقـــاء  ا أو إعالم اســـ ـــاة العامـــة س  الح  المـــشاركة  ار عـــ ة أو اإل ة إضـــاف حقـــوق شخـــص

 النهـوض المتحقـق  ــهم رطـت بـ نمـا هـم جـديرون بهـا ألن شـع طـالبون بهـا و  ال  انـة الـ ــهم تمنحهم الم انت شع نفسها 

ة البناء.   عمل  دورهم  لدانهم و  ل

ا مــن  ــدا كثــ  شــواطئنا ز حــر إ  ال عــد أن ألــ  لنــا شــأن آخــر،   ومــن ثــم االحتــالل اإليــرا  العــراق ومنــذ الغــزو األمــ ننــا  ول

ـة   إحـدى الـدوائر بـوزارة خدم ة  فـة صـغ  وظ الحـصول عـ طمـح  عـضهم  كـن   لـم  ة الراهنة ال اس ة الس حثاالت العمل

  شغل أع ة ل ة إيران ك  السطح برافعة أم عض منهم ع ة، فقد برز فجأة  ب جهلهم وأمّيتهم المرك س ة  ّ أو محافظة قص

 والئــه  ــه مــن الواجهــة أو مــشكوك  مــا فيهــا منــصب رئاســة الحكومــة، لمجــرد إقــصاء شــخص ك ــة   الدولــة العراق المناصــب 

جــة إال غــرق  ــد وأنــه إن تمــزق فــال ن اعــه الوح ــام انتفــخ هــؤالء وظنــوا أن قــارب العــراق هــم  امــل للجهــة الداعمــة، ومــع األ ال

م  ـستق أنـه رجـل العـراق المنقـذ والـذي ال  ة   مناسـ ـغ ة و مناسـ ح نفسه  ط حر المتالطم األمواج، فصار   لجة ال الزورق 

ـــم،  هـــا عنـــدما صـــارت خـــارج الح ـــم، وتعـــاظم تأث  تح انـــت مؤثـــرة و ـــة  ات عالم شخـــص ـــشّبها  للعـــراق وضـــع مـــن دونـــه، م

ة.  ة أو أمن ة أو اقتصاد اس لد من أزمة س شال ال ة الن اس اة الس  الح ل صوب للعودة إ انت تنهال عليها النداءات من   ف

  ــه   الفق ــات المتحــدة وســلطة الــو ــة تتقاذفهــا الوال عة إرادة خارج ا صــ  عــالم آخــر، فهــم أوال وأخــ ــشون  ع ــن هــؤالء  ل

 أو تلـك  لما شغل المقعد ال ة سواء منها من  اس ار الواجهات الس  اخت ة تماما  ة مغي إيران، وهكذا نجد أن اإلرادة العراق

ـات  ف النظـر عمـا تفـرزە االنتخا ـ ـة،  ق ـة الحق مقراط  التجـارب الد ـات   تعقـب االنتخا سلم الحقائب الوزارة ال  ت ال

ــت منــذ عــام   أج ــات الــ ــل االنتخا    تكــررت إعــادة انتاجهــا  ة الــ اســ  مقاســات األطــراف الس   ٢٠٠٥المــصممة عــ وحــ

 عـن  ـال الطـرف  من  ل الضجيج العا  الرغم من  ة ع ك ة واألم  المصالح اإليران اآلن، وهذا ناجم عن التقاطع السلس ب

 من ساحة.   أ نهما   التصادم المزعوم ب
 

انتقـال    ـ ـل مـن دون أن يثمـر عـن والدات ت قة مـن ق ـات الـسا مـا مـرت االنتخا مر   سـ ـالعرس االنتخـا   ـس ولذا فـإن مـا 

 وكرهـت  هـا عيـون المـواطن
ّ
 ملت ة والفاشـلة الـ مـة والمـستهل  تكـرار الوجـوە القد ء غـ ، وال  ـة المجتمـع العـرا نحو رفاه

 المــــال العــــام   عــــ
ْ
ت

َ
س وَســــط ــــذب والتــــدل  ال ة وقــــدرة عــــ ــــل مــــا تمتلــــك مــــن خــــ عــــد أن مارســــت  آذانهــــم أصــــواتها المنكــــرة 

مــا   المــواطن،  تهــا القــانون المقــدس المفــروض عــ ــم فــسادها ففرضــت الرشــوة واعت واعتمــدت إفــساد الــذمم مــن أجــل تعم

ما  ــة، ومارســت أســوأ مــا عرفــه العراقيــون مــن اســتغالل للــسلطة الســ ــر الــصفقات التجار قــا أوحــدا لتم ت العمــوالت ط اعتــ

ب المخـدرات العـابر للحـدود، إال القلـة النـادرة  مة المنظّمة والسطو وته دة من عالم الج شغل مواقعها الجد وأنها جاءت ل

عـــد أن وجـــدوا أن مـــصالحهم  الـــصمت، والـــذين تمـــاهوا تمامـــا مـــع هـــذە األجـــواء   مـــصالحهم   بتـــأم مـــن الـــضعفاء والطـــامح

الحق بوجه سلطة جائرة.  ها رفع الصوت 
ّ
 مما يؤمن اطل، أ الصمت والتواطؤ مع ال ة 

ّ
 مؤمن
 

ة النتــائج ســلفا، 
ّ
ة معــد ح ــات ألنــه يراهــا مــ  مــا ســتفرزە االنتخا ــان حجمهــا عــ علــق أي آمــال مهمــا   ال  ــل هــذا فــإن العــرا ل

ــل  ــاء  ح ط إذا أردت أال أقــول الــساذج و ــس  لدغدغــة مــشاعر المــواطن ال  الخطــاب الطــائ تــل المــشاركة فيهــا تعتمــد عــ فال

ـــشطت تلـــك    ـــة، ومـــع هـــذا الـــشحن الطـــائ ث عـــن الوحـــدة الوطن ـــسذاجة مـــع الحـــد افـــق   ت ـــة الـــ ن الـــضغائن التارخ خـــ

مواصــلة  ن وذلــك  ــب أصــوات اآلخــ اء أصــوات ضــعفاء النفــوس منهــم أو تغي ــ ــف إرادة المــواطن إمــا  ــات ت  عمل تــل  ال

مـة  ـر مح  خطة تزو ة  صورة جماع ة  طاقات االنتخاب ق جمع ال  بيوتهم ومدنهم، أو عن ط ن من العودة إ منع المّهج

ـــا مـــن  عـــدو هـــو اآلخـــر  ـــات ســـوف لـــن   نزاهـــة االنتخا  عـــ  دوليـــ ث عـــن دور مـــراقب ـــات، ولهـــذا فـــإن الحـــد ـــل االنتخا قب

ة  ح ل فصول الم مال  اع، فهناك تم است ز االق  مرا جري  ة ما   مراق    ال ينح  الذقون فدور المراقب الضحك ع

 مـن خروقـات فاضـحة مارسـتها  ات ومواقـع التواصـل االجتمـا عـة مـا كـشفته الفـضائ ـة، إن متا ـستحق الرقا عد فيها ما  ولم 

ـات  ـد إجـراء انتخا ة، فإذا أر ل منظمات الشفاف قا من ق  تحق قت ان  ات  تائج االنتخا ر ب ّ ة للتالعب الم تل االنتخاب ال

ــــم إرادة  ط أول لتحك  بهيئــــة االجتثــــاث، هــــذا  ــــس انة الدســــتور" أي مــــا  عاد دور "مجلــــس صــــ ــهــــة حقــــا، فــــإن اســــ حــــرة ن

عد  أن سلطة االحتالل و  االعتقاد  ذهب إ ال فإن من المؤكد أن الظن س ار مرشحه، و  اخت سنة من الظلم،  ١٥المواطن 

 حـــصاد  فهم المـــشاركة فيهـــا"، فــإنهم قـــادرون عـــ ـــ ـــات "وهـــم قطعــا ال   االنتخا  إن شـــاركوا  ــعثي  أن ال ـــق   مــا تـــزال عـــ

 .  الحق ار الوط لة للخ د وعات ال ل الم د فشل  عد أن تأ    من أصوات الناخب  القدر األ
 

يع النـــاعم تـــارة  ـــش ـــــع ســـنوات ســـوداء أخـــرى ليواصـــل منهـــج ال ـــم العـــراق أر ـــه قـــادم لح  الفق ـــالو ط   المـــرت التحـــالف الـــش

  ــد هــو بــ ــن الفــارق الوح ــات، ول ــة لالنتخا ق ف النظــر عــن النتــائج الحق ــ  ، ــان للمجتمــع العــرا  معظــم األح ي  والقــ

     والــدو ــ  واإلقل  المحــ حــاول الموائمــة بــ  مــن  ــ  العــراق، و ــه  ــة الفق ا واســتعجاال لبنــاء دولــة وال مــن هــو األقــل 

ـة، فهـل علينـا أن نعطـل  ل الجزئ التفاصـ   ە ومـن دون اختـالف حـ حـذاف  هـذا الهـدف  ـة للوصـول إ وضع الخطـط المرحل

ـان   ومهمـا  ـام، و  ترفع هنا أو هناك هذە األ ة ال شعارات الوحدة الوطن ة مرة أخرى وننخدع   علينا اللع  تنط مداركنا 

ـال  ح    مـن نـصف الـشعب العـرا ـ ة، ثـم شـنق أ اناتهـا االقتـصاد ـل ام ة مـن 
ّ
ــــغ منـاطق الـسن  لتف س طعمها ولونها فإنها 

ر.   من ح



 

 

”R 

Ù^Ûâ÷]êÞ^Ãiæ†–j íéÎ]†ÃÖ]l^éËjŠ¹]Ø–Ê_


H]‚{Çe»í{Ïè†ÃÖ]l^éË{jŠ¹]à{Úì‚{u]æ^Ïe^‰kÞ^ÒHêÛé×ÃjÖ]ÕçÚÖ]îËjŠÚ
í{fè†ÏÖ]l^{¿Ê^]Ì×j§àÚ^–è]æíÛ‘^ÃÖ]ð^©]íÊ^ÒàÚáçÃq]†¹]^â‚’ÏèÖ]æ
HÄ{éÛr×Öíf{‰^ß¹]íév’{Ö]í{è^Â†Ö]ætø{ÃÖ]Êç{i»{fÒ…æà{Ú^^¹H]‚ÇeàÚ
íéÊ^{•]l^{Þ^ÓÚ]†Êæ^{ÚH^ã{×}]í{éÚçÓ£]g{ŞÖ]l^{é×Òï‚{u]çqæ±]íÊ^•]
]‚{Çe»°ß]ç{Û×Öä{Ú‚Ïi^ÚæH]‚{Çeê{e†ÆÕç{ÚÖ]í{ÏŞßÚ»íÃÎ]çÖ]îËjŠÛ×Ö

‚Ãeæá÷]^ãÞ]÷]H^ãq…^}æMQÙ^{u»îË{jŠ¹]kvf{‘]HÑ]†{ÃÖ]Ùø{ju]î{×Â^Ú^Â
Ø{ÛÃ×Ö^ã{×âöiÖ]íéfŞÖ]l^éÞ^ÓÚ÷]ÄéÛ¢^â…^ÏjÊ]Ø¾»^Ûé‰÷H^îm†èíè…ˆÚ
»í{éÛé×ÃjÖ]l^éË{jŠ¹^eív’{Ö]ì…]‡æØ{fÎà{Úx•]çÖ]Ù^Ûâ÷]gfŠeH‚éqØÓe

J^»^ÓÖ]ÜÂ‚Ö]ÊçiÝ‚ÂæøfÖ]


á]^xè†’i»íÃ×ŞÚíéËv‘…^’Úl‚Ò]æZêÂ^Ûjq÷]Ø‘]çjÖ]ÄÎ]çÚî×Âð^ŞÞ
XÕçfŠéËÖ]Z]‚Çeêe†ÆÕçÚÖ]îËjŠÚêâæíéÎ]†ÃÖ]l^éËjŠ¹]Ø–Ê_íéÞ^Ãië„Ö]ë…ˆ¹]ÄÎ]çÖ]àÚäÖø}àÚ]æ†~‰çè‚ÊÄŞÏÚçÖæ]‚iJZ

äÞ]…^’¹]kÊ^•]æZ¹]Ù^fÏj‰÷íòéã¹]íÊ†ÇÖ]l^ÚçÏÚîÞ_áæ‚eHíéÎ]†ÃÖ]íÛ‘^ÃÖ]h†ÆÕçÚÖ]îËjŠÚ»Í†ÇÖ]ï‚u]°fèë„Ö]çè‚éËÖ]ÄŞÏÚgŠæî•†
íè…æ†–Ö]æíÚ‡øÖ]íéfŞÖ]l]ˆãrjÖ]æì‚é¢]ì†‰÷]çqæíéu^ÞàÚHJX

á]…^’¹]kßéeæZíè†’{ßjŠ¹]í{ÃÚ^¢]»g{ŞÖ]íé×Óe¼fi†iÖ]æH]‚Çe»l^éËjŠ¹]Üâ]ï‚ucàÚ‚ÃiêÛé×ÃjÖ]ÕçÚÖ]îËjŠÚá]]æ‚Ò]°Ş^ßÖ]{Ö]
íè^Ç×Ö…ˆÚÄ•æ»ÝçéÖ]^ãßÓÖHîËjŠ¹]Ø}]^fÒîßfÚ‚qçèJZ

Ñ]†ÃÖ]»íè†ÓŠÃÖ]l^Š‰ö¹]…^éãÞ^efl†Ïèë^fÃÖ]








ð]…‡ç{Ö]‹{éñ……„{uHfÓÖ]äÏ×Îî×ÂÙ‚èxè†‘Í]Â]»Xï^{fÃÖ]…‚{éuXH
ím…^Ò…]†ÓiàÚHð^mønÖ]ÝçéÖ]Xë†ÓŠ{ÃÖ]…^éãÞ÷]ZHï†{}]ì†{ÚÑ]†{ÃÖ]»

H{{é¢]æí†{{Ö]à{{ÚíÒ{{¹]l]ç{{Ï×Ö{{fÓÖ]Ý]ˆ{{ãÞøÖì…^{{]»Ô{{Öƒæ
ì{ÊÙø{}í{éÎ]†ÃÖ]l^{¿Ê^]æá‚{¹]˜Ãeäi‚ãë„Ö]Äq]Ö]æh^vŠÞ÷]æ

Ý^ÂkfÏÂ]NLMP^{ãéÊë†ÓŠ{ÃÖ]‚{q]çjÖ]Ý]‚{ÃÞ]æì†ŞéŠ{×ÖÝ^{iá]‚{ÏÊàÚH
J^Ú^³


êËv‘xè†’i»Hë^fÃÖ]Ù^ÎæX{Â]‚Öí{eƒ^Òl]…^’jÞ]†Þh†ÇjŠÞà©

°ß]ç¹]æàçÖ]àÚ_h^Šuî×Âæ^ßi]çÎî×ÂXøñ^ŠjÚHXl]æ_±cÙç{vjÞ]ƒ^¹
[…^{fÞù]»çß¢]àÚ‚ÂØjÎØnÚíeƒ^Òl^Úç×ÃÚ†ßeÂ]‚éeZgŠ{

JäÖçÎ
±cë^fÃÖ]^ÂæX…^{éãÞ÷]ím…^Ò…]†ÓiÄßÚØq_àÚ°éÎ]†ÃÖ]Äé¶Ìi^Ói

l^¿Ê^]½çÏ‰æîßÚù]æï†ÓŠÃÖ]Zî×Âğ]‚ÒöÚHXï„{Ö]†’ßÖ]ˆèˆÃiì…æ†•
ÜãjÂ^ræ°éÎ]†ÃÖ]l^év–jeÐÏ JZ


Õç{Ò†Òí{‘^}æø{fÖ]±^{Ð^{ßÚl‚ãkÎæ»ï^fÃÖ]oè‚uîi`èæ
l]ç{ÏÖ]æ°éÞ‚{¹]î{×Âí{ËéßÃÖ]l^{Ûr]‚Â^’{iÜéÚ^{jÖ]í¿Ê^v²^ãÊ]†]æ
ï‚{Úî{×Âxè†{qæØ{éjÎ°e‚è‚ÃÖ]ÄÎæ]^ÚHÃÖ]‚£]^éé×éÚæíÒ¹]

J°é•^Ú°Âçf‰]àÚ†nÒ]

^ÃÖ]á‚Úívñ÷»íéÃÚ_ç‰ù]îÏfiD]‚ÇeE



íÛ{‘^ÃÖ]á`{ÊHl]…^{j‰øÖí{é¹^ÃÖ]†{‰ÚíŠ{‰öÚä{è†Ÿë„{Ö]ëçßŠÖ]xŠ¹]àÛ•
ðç{‰÷]á‚{¹]í{Ûñ^ÎØ{èƒ»Ä{fÏiê{Ö]çjÖ]î{×Âì†^ÃÖ]íßŠ×ÖækÖ]‡^Ú]‚ÇeíéÎ]†ÃÖ]
Hê{Ö]çjÖ]î×ÂÄ‰^jÖ]Ý^Ã×Öæ^ßéÊíèæ^ŠÛßÖ]íÛ‘^ÃÖ]Äei^ÛéÊHä×Ò^ÃÖ]»íéÃÚ
íŠ{‰ö¹]äi†q_ë„Ö]xŠ¹]‚Â^ŠèoéuH^ÃÖ]»íéÃÚØ–Êù]á‚¹]íÛñ^ÎŒ_…î×Â

î×ÂNOM{éÃÖ]íeçÃ{‘l÷‚{eæl^–{èçÃjÖ]‚{è‚ î×Âl^Š‰ö¹]æl^Ò†Ö]íßè‚Ú
Ü{é×ÃjÖ]æíév’{Ö]í{è^Â†Ö]æê‰^éŠÖ]…]†Ïj‰÷]î×Âè^Ã¹]k×Ûj]æH°éÖæ‚Ö]°×Ú^Ã×Ö

JØÏßÖ]æíu]†Ö]Øf‰æíμ†¢]æ

á]í‰ö¹]àÂärñ^jÞ…^’Ö]xŠ¹]°eæZê{Ö]çjÖ]î{×Â†^ÃÖ]Ý^Ã×ÖíÛñ^ÏÖ]k×è„i]‚Çe

»ì‚{vj¹]l^è÷çÖ]äi^Îë„Ö]æˆÇÖ]„ßÚêËñ^ŞÖ]ÌßÃÖ]àÚl^qçÚíßè‚¹]|^jŸoéu
NLLOíéÎ]†ÃÖ]íÛ‘^ÃÖ]àÂˆÒ]†Úíj‰ÐÚkÚ‚Ïi°u»]‚ÇeàÂàèˆÒ†Úð^Ãß‘íéßÛéÖ]íÛ‘^ÃÖ]kÚ‚ÏiæHJX


á]^–è]xŠ¹]x•æ]æZí{Ûñ^ÏÖ]Ü–{i°{u»íè†Š{èç‰á‚{ÚpømæíéÞ^¹_á‚Úpøm‚qçioéuH^ÃÖ]»á‚Ú†ÂØ–Ê_íÛñ^Î»|ç•çe‡iíéeæ…æù]Ùæ‚Ö]

^ãßÓŠèÖ]^ßééÊl…‚’iæHíéÖ]‰]íßè‚Úæíè‚ßÒï†}_æíè‚ß×è‡çéÞíßè‚ÚMzTí×Ú^{íÓf{g{Þ^q±cë†{m»^Ïm^ß²^ãÃj³ÄÚíÛñ^ÏÖ]íÛŠÞáçé×Ú
àÓŠ×Öíf‰^ßÚ…^Ã‰_æíév’Ö]íè^Â†×ÖJX


á]ï†]xŠ¹]l]ð^’u]kÊ^•]æZ»†ÊçÓÞ^{Êk×u^ÛÒHoÖ^nÖ]ˆÒ†¹]»^éÞ^¹`eéÞçéÚæ]‚ß×è‡çéße‚ÞøÒæ_kÒ…^i°u»êÞ^nÖ]ˆÒ†¹]»lð^qè…æ‡

ífi†¹]»ì…çÊ^Çß‰lð^qæJíéÖ^ÛÖ]^Óè†Ú_»íßè‚ÚØ–Ê_xf’jÖíŠÚ^¤]ífi†¹]NQˆÒ†¹]»çè‚éËéjÞçÚæSSk×}æJíéßéiøÖ]^Óè†Ú_æ^é‰aÙæ]…‚’jjÖ
ífi†¹]ØjvjÖíÛñ^ÏÖ]^éÏè†Ê_hçßq»á^e…TUˆÒ†¹]±c]‚u]æ]ˆÒ†Úá‚ßÖkÃq]†i^ÛéÊHPMíèçßŠÖ]íÞ…^Ï¹]»JZ


kÖ^ÎæXÔè†i^eˆjéÊkéÒZäÞ]†‰ÚíŠ‰ö²]‚ßÖ†è_æ^éÞ^Şè†eáæöíÖæöŠÚZìç{œÐ{×Ãjè^ÛéÊÌéß’jÖ]»íéÖ^Âgi]†ÚØj ì‚vj¹]íÓ×Û¹]á‚ÚkÖ]‡^Ú

^ãéË¾çÚæíé¹^ÃÖ]l^Ò†Ö]àÚ‚è‚Ã×Öh„qíãqækÖ]‡^Ú^ãÞ_^ÛÒíéÃ¹]JX

{Ö]çËéè]†{‰ØnÚíéÎ†Ö]^eæ…æ_á‚Ú˜Ãe»íéÃ¹]è^ÃÚkßŠ íÚ†’ß¹]^Ú^Âàè†ÃÖ]Ùø}äÞcíÛ¿ß¹]àÂ…^’Ö]†è†ÏjÖ]Ù^Îæ ˆ{Ò†¹]áû]Ø{jMQUH

J°Þ^ÛnÖ]ífi†¹]»êi`iÖ]^ÊøŠéi]†eæ

Ðe^‰êÓè†Ú_‚ñ^Î
Ñ]†ÃÖ]»DìŞ}Eð^Ş}_^ßfÓi…]











Ù]†ß¢]Ñ]†ÃÖ]»Ðf‰ù]íéÓè†Úù]l]çÏÖ]‚ñ^Î†Î_XŒçè]e‚éËèZl^{è÷çÖ]á`e
JäéÊÌßÃÖ]‚Â^’i±cl_HÑ]†ÃÖ]»ìŞ}⁄ð^Ş}]kfÓi…]ì‚vj¹]


íËév‘k×ÏÞæXÝçÒë…^j×éÚZácä{ÖçÎŒç{è]eàÂíéÒÚù]Xì‚{vj¹]l^{è÷çÖ]

Ý^{Â»ì{Ş}]ð^Ş}_kfÓi…]NLLO°{Ë¾ç¹]æ°è†ÓŠ{ÃÖ]à{ÚÍ÷û]†{Ø{nÚ
Ü^ÛÂ_àÚ°éÎ]†ÃÖ]°éÞ‚¹]Z^ãÞ_]‚ÒöÚHXá^{ßÃÖ]k{Ï×_ì{Ş}ð^{Ş}_kÞ^Ò

Ä‰]æØÓeÌßÃ×ÖJZ

á_Œçè]eÍ^•_æX‚{Ãel†{~fi^{Úá^Â†{‰‹{ËÞ÷]Ð{ek{ÏÏ Ö]l]…^’jÞ÷]

øf×ÖíéÓè†Úù]l]çÏÖ]ì…^ÇÚZî{×ÂÔÖƒ»Ýç×Ö^e^éÏ×ÚHXÐe^Š{Ö]ð]…‡ç{Ö]‹{éñ…
XêÓÖ^¹]ë…çÞZ×ÂØÓeíéËñ^ì‚ßq_Äfi]ë„Ö]JZ

á_Œç{{è]ex{{•æ_æXáû]à{{Úø{{fÖ]»í{{éÓè†Úù]l]ç{{ÏÖ]‚{{q]çjÖí{{q^uÕ^{{ßâ

Üãjv×{{‰_Ý]‚~j{{‰÷ØfŠ{{Ö]Ø–{{Ê_î{{×ÂíÒ{{¹]l]ç{{ÏÖ]gè…‚{{jÖH]‚Â^’{{Ê
Äß’Ö]íéÓè†Úù]JZ

àÚ†nÒ_MMØ‘ç¹]»çÏËÚÌÖ_
Ý^Â„ßÚNLMP


l]ç{ÏÖ]^ãjß{Ö]íè†ÓŠÃÖ]l^é×ÛÃÖ]…^maÙ]ˆi÷
Ø{‘ç¹]íßè‚Úî×Â^íÃe^jÖ]l^éé×é¹]æíÒ¹]
±cíÊ^{{•ý^fÊHì†ÛjŠ{{Úïç{{ßéÞí{{¿Ê^¦ˆ{{Ò†Ú
í{éjvjÖ]íéßfÖ]Ú‚iæHîu†¢]æî×jÏÖ]Í÷a½çÏ‰
ç{qææ^ãéßÒ^{‰Œæõ…Ñç{ÊÙ‡^ß¹]Ý‚âæHíßè‚Û×Ö
»‚éÏÃÖ]†Î_Hš^ÏÞù]k on¢]àÚìfÒ]‚Â_

Ø‘ç¹]í†X…^{r£]Ü‰^eZà{Ú†n{Ò_ç{qçeHMM

Ý^ÂÌ’jßÚ„ßÚHğ÷çã¥Üâ’ÚÙ]‡^ÚçÏËÚÌÖ_
NLMPš†{ÃiÖ]íéÂ^Û¢]ì^eý]ÜruÌÓè^²

JØ‘ç¹]á^Ó‰^

ácêËv{‘xè†’{i»…^{r£]Ù^ÎæXÕ^{ßâMMÌ{Ö_

Ý^{ÂÌ’{jßÚ„{ßÚHğ÷ç{ã¥Üâ’{ÚÙ]‡^{ÚçÏËÚ
NLMPJZ

á_…^r£]x•æ_æX…ç{nÃÖ]à{Úà{ÓÛjil^Ş×ŠÖ]
íè†Š{Ö]gè]†ŠÖ]íÊ^ÒéjËiÜÆ…àèçÏË¹]î×Â
»íè†ÓŠ{{{ÃÖ]l^{{{é×ÛÃÖ]ð^{{{ãjÞ]‚{{{ÃeÑ^{{{ËÞù]æ

Ø‘ç¹]JZ

á_…^{{r£]Í^{{•_æX‹{{éñ…Ø{{Û àèç{{ÏË¹]Ø{{ñ]çÂ

Hð]…‡çÖ]Xë^fÃÖ]…‚éuZh^{éÆíéÖæöŠ{ÚäjÚçÓuæH
àèçÏË¹]^ãèæƒJZ



 

 

”S 

]çfvjÞ]æJJ]çf~jÞ]Ñ]†ÃÖ]t„‰^è
]æ†vjÞ]æ


ëçfÃÖ]Ü¾^ÓÖ]‚fÂJJ]

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ق  لـــــدان الغـــــرب والـــــ زرت 

ا وســوقا  ـازارا وسـ فلـم أجـد 

ـه النـصابون   ف ك اسة  للس

  أهلهـــا  ـــة بهـــم و ـــالدي المنك رون ... ك والمـــا

 العراق. 

 

ـــــائرة لهـــــا مـــــن يروجهــــــا،  ة ال اســـــ ـــــل الـــــسلع الس

ــــصدق   هنــــاك مــــن يتواجــــد ومــــن  ــــن االقــــ ول

تــــــــه   رغــــــــم مــــــــرارة تج ــــــــل هــــــــؤالء النــــــــصاب أحاب

 معهم. 

 

ة منقولة للتندر ...  ا  هذە ح

 

 عراقنـــــا  ـــــل  ـــــة الـــــسذج والبهال ق اســـــوقها هنـــــا ل

 هـــــــــذە الـــــــــصورة  ـــــــــ ـــــــــد  المنكـــــــــوب، ومعهـــــــــا اع

االشـــهارة الموجـــزة التعليـــق وفيهـــا مـــن الـــدالالت 

 مـن عـروض  ش عن ما ت ف ، لمن  ث  ال ال

 . ال االنتخا  سوق االحت ة   مغ

 

ـــة وتحتهـــا الـــصورة . وفوقهـــا عنـــوان  ا وهـــذە الح

َص الحالــة 
َّ
ــخ

َ
 لمــن ش ث  والــ ث  الــ المقالــة تــع

ة :  ا  هذە الح ضا   لعالجها أ س  ولمن 

 

 مدينـــــــة قـــــــد  قـــــــرر محتـــــــال وزوجتـــــــه الـــــــدخول إ

ـــــــال  مارســـــــا أعمـــــــال النـــــــصب و اإلحت أعجبتهـــــــم ل

 أهل تلك المدينة .   ع

 

  اليوم األول : اشلون هسه احزابنه

 

ات مــــــن  ـــــل ى المحتـــــال حمــــــارا ومـــــأل فمــــــه  اشـــــ

ــــــث تزدحــــــم   ح الــــــذهب رغمــــــا عنــــــه، وأخــــــذە إ

 السوق.   األقدام 

 

ساقطت النقود من فمه ..   فنهق الحمار ... ف

 

هـــم أن  فتجمـــع النـــاس حـــول المحتـــال الـــذي أخ

ساقط النقود من فمه .  لما نهق ت  الحمار 

 

ــــدأت المفاوضــــات حــــول صــــفقة    ــــدون تفــــك و

ا .  اء الحمار الناهق ذه  بيع و

 

عـد  شف  نه ا ، ل لغ كب م  التجار  اە كب اش

ــــة،  ــــة نــــصب غب ة عمل أنــــه وقــــع ضــــح ســــاعات 

ـت المحتـال،   ب فانطلق مع أهل المدينة فـورا إ

  ــــــــــاب، فأجــــــــــابتهم زوجتــــــــــه أنــــــــــه غــــــــــ وطرقــــــــــوا ال

ە  حــ لــب وســوف  ســل ال نهــا س  ل موجــود 

 فورا. 

 

ان محبوسـا فهـرب ال  لب الذي  فعال أطلقت ال

ــــــل  عــــــد قل ــــــن زوجهــــــا عــــــاد  ء، ل   لــــــوي عــــــ

لب الذي هرب.  ه تماما ال ش لب  رفقته   و

 

اء    ــــسوا لمــــاذا جــــاؤوا، وفاوضــــوە عـــــ عــــا،  ط

   ثـم ذهـب إ لـغ كبـ م اە أحدهم  لب، واش ال

عـــــد  ە  حـــــ  زوجتـــــه أن تطلقـــــه ل ـــــت وأو الب

نهــــم لــــم يــــروە  لــــب ل ذلــــك، فأطلقــــت الزوجــــة ال

 عد ذلك. 

 

عــــرف التجــــار أنهــــم تعرضــــوا للنــــصب مــــرة أخــــرى 

ـت عنـوة،  ت المحتال ودخلوا الب  ب فانطلقوا إ

تظرونـــه ،  جـــدوا ســـوى زوجتـــه، فجلـــسوا ي فلـــم 

 زوجتــــه، وقــــال لهــــا:  ولمــــا جــــاء نظــــر إليهــــم ثــــم إ

افة لهـــــــــؤالء  ـــــــــات الـــــــــض  بواج لمـــــــــاذا لـــــــــم تقـــــــــو

ارم؟  األ

 

فقالـــــت الزوجـــــة: إنهـــــم ضـــــيوفك فقـــــم بواجبهـــــم 

 أنت . 

 

ج مـــــن  د وأخـــــ الغـــــضب الـــــشد فتظـــــاهر الرجـــــل 

دخـل  ع، الـذي  فا، مـن ذلـك النـ ه سكينا م جي

ـــث    الـــصدر ح ض وطعنهـــا  ـــالمق ـــه النـــصل  ف

غة الحمــــــــــراء،  الــــــــــص ــــــــا مليئــــــــــا  الونــ ــــــــــان هنــــــــــاك 

ــــــــالموت ... صــــــــار الرجــــــــال  فتظــــــــاهرت الزوجــــــــة 

 هذا التهور فقال لهم:   لومونه ع

 

 مــــــــن مــــــــرة...  ‐‐ ــــــــ ال تقلقــــــــوا ... فقــــــــد قتلتهــــــــا أ

  اســــم  ــــاة مــــرة أخــــرى  وأســــتطيع أعادتهــــا للح

ـــدأ  ـــه و ج مزمـــارا مـــن جي ، وفـــورا اخـــ   فانـــا و

ــــة   حي ــــ  الفــــور أ عــــزف فقامــــت الزوجــــة عــــ

شاطا ..   و

خــــــــــــدعون  ب الدجالــــــــــــه  اشــــــــــــلون هــــــــــــسه اســــــــــــال

نهـــــــــــــــــــــــــم   ول ـــــــــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــــــــانهم اول ـــــــــــــــــــــــــسطاء  ال

لصوصــــوانطلقت المــــرأة لتــــصنع القهــــوة للرجــــال 

 .    المدهوش

 

فاوضـــــونه   الرجـــــال لمـــــاذا جـــــاءوا، وصـــــاروا  ـــــ

 جــدا،  لــغ كبــ م وە منــه   اشــ  المزمــار، حــ عــ

عـــزف  ـــه وطعـــن زوجتـــه وصـــار  وعـــاد الـــذي فـــاز 

اح ســــأله   الــــص فوقهــــا ســــاعات فلــــم تــــصحو، و

قـول لهـم انـه  التجار عمـا حـصل معـه فخـاف ان 

عمـل وانـه تمكـن   ان المزمـار  قتل زوجته، فاد

ـــــــــاء زوجتـــــــــه، فاســـــــــتعارە التجـــــــــار  مـــــــــن إعـــــــــادة إح

عـــد أن طفـــح  ـــل منهـــم زوجتـــه و منـــه .... وقتـــل 

ــــــــت المحتــــــــال   ب ــــــــل مــــــــع التجــــــــار، ذهبــــــــوا إ ال

حر ..  ال لقوە  س وأخذوە ل  ك  ووضعوە 

 

 تعبوا ، فجلسوا للراحة فناموا.   ساروا ح

ـــس، فجـــاءە  خ مـــن داخـــل ال ـــ صـــار المحتـــال 

ب وجـــــــودە داخـــــــل   غنـــــــم، وســـــــأله عـــــــن ســـــــ را

ام ، فقال له :  س وهؤالء ن  ال

‐‐    التجـار  ت كبـ جه من ب دون تزو أنهم ي

ــــــت  ــــــد ب عــــــشق ابنــــــة عمــــــه وال ي نــــــه  اإلمــــــارة ل

ي ..   الرجل ال

 

  انـــــه  حـــــل م ـــــأن    عـــــا أقنـــــع صـــــاحبنا الـــــرا ط

 التجـــــار،  ـــــالزواج مـــــن ابنـــــة كبـــــ ـــــس، طمعـــــا  ال

نمـــا أخـــذ المحتـــال أغنامـــه وعـــاد  انـــه؛ ب فـــدخل م

 للمدينة .. 

 

حـــر  ال ـــس  ولمـــا نهـــض التجـــار ذهبـــوا وألقـــوا ال

 ..   وعادوا للمدينة مرتاح

 

نهــم وجــدوا المحتــال أمــامهم ومعــه  رأس  ٣٠٠ل

 من الغنم ... 

 

حر خرجـت  ال أنهم لما ألقوە  هم  فسألوە فأخ

ــــــا وغنمــــــا وأوصــــــلته  ــــــة وتلقتــــــه وأعطتــــــه ذه حور

عـد عـن  ـان أ م أنهم لو رمـوە  ته  ، وأخ للشا

انــــت     ثــــراء، الــــ ــــ  ألنقذتــــه أختهــــا األ الــــشا

  ــه آالف الــرؤوس مــن الغنــم، و نقذە وتعط ســ

 تفعل ذلك مع الجميع. 

 

ــستمعون  حــدثهم وأهــل المدينــة  ــان المحتــال 

  أنفـــــسهم  حـــــر وألقـــــوا   ال فـــــانطلق الجميـــــع إ

ملهـا  أ حر ( عليهم العوض) وصارت المدينة  ال

 . ا للمحتال.   مل

 

 الممثلون : 

ة ة العراق ة والس ع  االحزاب الش  المحتال 

ــــادي الــــذي  ــــس الــــوزراء الع  رئ زوجــــة المحتــــال 

 خدر الشعب. 

 

 المظلــــــــــــوم   الــــــــــــشعب العــــــــــــرا أهــــــــــــل المدينــــــــــــة 

 ...   الفط

 

ع واضــــــــحة... فعــــــــال الــــــــشعب  مــــــــشاهد الموضــــــــ

لعــــــــن فــــــــالن  ــــــــب امــــــــرە ... تــــــــراە   ... عج العــــــــرا

ه  مـــــــا ســـــــ   ـــــــه االســـــــال لعـــــــن ح ـــــــاالمس ... و

ـــــــــــــصفه   ... واليـــــــــــــوم  ج دو للعـــــــــــــراق مـــــــــــــن حـــــــــــــ

لعــن االحــزاب  ات ... وتــراە  طوالت والتــضح ــال

ة اليوم.  ع ة منها والش ة الس  االسالم

 

ة   لــه تلــك االحــزاب االســالم والنعــرف مــاذا تــخ

ل   المــستق ــسجد لهــم    ــدة حــ ــة جد مــن لع

دة.  ة جد ة بهلوان لع  لتخدعه 

 

ب  فقصة هـذا المحتـال وزوجتـه انهـا نفـس اسـال

ــــــــــة  لع ة المــــــــــستمرة  احــــــــــزاب العــــــــــراق االســــــــــالم

الخدع المستمرة واصـالحات  المختال والدجال 

فرق هل المظاهرات...  ف   عرف ك ادي ا  الع

 

 هل الرنة وطحينج ناعم  وع

 

ـــــــة منقولـــــــة ... ســـــــالفة وراطهـــــــا بيهـــــــا هنـــــــا  ا الح

ضا ...   وهناك أ

 

ل العراق انتحروا ــهال ا سذج و  ف
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ــث تالحـم الحـرس الجمهـوري مــع   ـر الفـاو الخالـدة ح ـسان الجـاري الـذكرى الثالثــون لمعركـة تح  مــن ن  الـسابع عـ تحـل علينـا 

د صــدام  حــدو ركبهــم الرفيــق القائــد الــشه ــان  ــزة وقــد   المحتــل للفــاو الع  العــدوان االيــرا  الهجــوم عــ اســل  ــشنا ال  ج مقــات

لغتــــه  ـــاتهم  ــــصعد معن ـــشجعهم و ـــان   مـــدار الــــساعة و  عـــ ــــداني  الم القــــادة العـــسك ـــان يتـــصل   الــــذي   رحمـــه  حـــس

  ـر الفـاو  اسل مـن تح شنا ال ة وتمكن مقاتلو الحرس الجمهوري وج ـر الفـاو  ٣٥ولهجته المحب انـت معركـة تح ـذلك  سـاعة و

 الـــشالمجة ومجنـــون  ى  ـــر الفـــاو الـــ  تلـــت معركـــة تح ى الـــ ـــر الـــ ـــم فاتحـــة معـــارك التح  العظ ـــة النـــ وا مدينـــة الفـــداء و

 الثـــامن مـــن اب عـــام     العـــراق واالمـــة الـــمب  تحقـــق نـــ الت وحـــ ـــدات ومعـــارك التـــو   ١٩٨٨وز  العـــ ة  ـــة مغتـــص ـــر الرض ع حـــق اول معركـــة تح ـــر الفـــاو  انـــت معكـــة تح و

ـر الفـاو منـارا   وسـتظل معركـة تح  البـ  سـفر العـراقي لهـا وسـتظل خالـدة   مـصارعها  م عـ  العـض ث ولذلك فأنها فتحت ابـواب النـ اطعا مـن منـارات جهـاد العـراق واالمـة  سـالحد

ر واالستقالل وتحقيق العز  ة صوب التح ق  معاركها الحق  اعدائها   لالمة ع  الحق ج مسارات الن  ول دة . ة و تلهم الثوار والمجاهدين ا ة المج رامة للعراق ولالمة الع  ال
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ات المتحدة ومن معهـا مـن  ة للوال دات اإليران ات والتهد التحد

ـس  ـار الـرئـ ة طهـران لـألرهـاب ،هـو وراء اخـتـ ة ورعا الدول االور

ــرا  تــرمــب ، الصــقــر مــاك بــومــبــيــو مــن حــزب الشــاي الــمــتــطــرف وز

ـلـب  ـالـ س الملقب  ال مات  جانب وزر الدفاع الج ة ا للخارج

  ـ  :ايـران  ٣المسعور وصاحب مقـولـة "ا ـا  ـ  أمـ أخـطـار عـ

  اسقـاط نـظـام الـمـال  جون بولتون الواعد  " وتعي ايران ايران 

 طـهـران  م  قوله "سنحتفل مع ة  امام مؤتمر للمعارضة اإليران

ـد ٢٠١٩عام   تـهـد  ،ومـا حصـل رد عـ ـشـارا لـالمـن الـقـو " مسـ

  ـة  ـسـب عـالـ  انتاج يورانيوم مـخـصـب بـ القدرة ع قادة ايران 

   االتــفــاق الــنــووي؟ ســحــب تــرمــب او ألــ  اذا مــا ا حــدود يــومــ

ـوع  اب العـراق وامـوالـه لـخـدمـة م ش ا  قاتلون أم وانهم " س

ــة بــهــرام  ــة اإليــرانــ ــاســم الــخــارجــ ــد الــنــاطــق   " وا االمــام خــمــيــ

ـقـولـه   الـعـراق  ات القادمة  تائج االنتخا م طهران ب  تح قاس

ـد الـحـشـد ومـن يـتـالـف مـعـه   بـ ـا "طهران ستجعـل الـقـرار السـ

ـشـهـم  ـجـ ـاد الـمـنـطـقـة   مـن انـهـم اسـ ـا  والـتـ من سـنـة الـعـراق 

   الـلـبـنـا  وحـزب  ـات الـحـشـد والـحـوثـيـ ش ل المضاف من م

ـة اذ تـجـاوز  ـمـا لـديـهـم مـن قـوة صـاروخـ ـة و ـات السـور ـشـ والملـ

   يـوم واحـد ـــــخ  ـعـة صـوار سـ ـة  ب السعود خطرها الحد 

ا لـن  " ان ايران والعراق وسور ا وحول الجبهة السورة هدد وال

" راد؟  مناطق اال النفوذ  ان   سمحوا لالم

 

ـتـوقـع ان   هـذە الـمـرة مـحـمـل الـجـد و ـ لهذا حمل التحرك األمـ

ــشــمــل  ــاع لــ ــة ، وقــد يــتــوســع ال ــة عســكــ ـ ـ تــتــعــرض طــهــران ل

 تـنـافـس مصـالـح  ما وان هناك قوى أخـرى  ق األوسط الس ال

 ضـد  ـالـروس والصـ  جـبـهـة تـحـالـف مـع ايـران  د و ونفوذ شد

ب اهــداف   فــهــل تــكــون لــغــة الــغــارات و ــان ؟ ــ جــبــهــة االمــ

ــمــا   األرجــح و ــة  ــة او وحــدات صــاروخـ ت نـوو ــشـ ـمــ مـخــتـارة 

ـف  ج عـن الضـغـط والـتـخـ ـخـ ـد لـن  ـقـا مـن تصـعـ ه سا درج عل

ـة  ؟ تـرمـب مـنـذ حـمـلـتـه االنـتـخـابـ  الـطـرفـ ة بـ الم والحرب ال

 االتفاق النووي الـذي لـوال  كن موافقا ع الرئاسة لم  عد فوز  و

  ـاسـة الـمـال ـمـا انـه رافـض لسـ  النور  اما لما ا ليونة سلفه أو

ــصــلــوا   الــمــنــطــقــة لــ  الــعــراق والــتــمــدد  ــمــنــة عــ ــة والــهــ الــتــوســعــ

ى  ـ ـة فـارس الـ اطـور ـقـا لـحـلـم إقـامـة امـ حر المـتـوسـط تـحـقـ ال

خـراج ايـران مـن  وانـه وعـد بـ  بتصـديـر ثـورتـه ؟ وفق رسالة خمي

ــاســة نــظــام  ــالضــد مــن ســ ــد انــه  الــعــراق وصــالح اوضــاعــه ، وا

ـه،  ـطـة  ـات الـمـرتـ ـشـ ة اإلرهـاب هـو والـمـلـ  ممارسة ورعا المال

ـطـهـران  ـطـة  ـات الـمـرتـ ـشـ ل الـمـلـ ادراج الحرس الثوري و وهدد 

ح   ولــ ــات ــة وخضــوعــهــا لــلــعــقــ  قــائــمــة الــمــنــظــمــات اإلرهــابــ

  خروج واشنطن من االتفـاق الـنـووي او ألـغـائـه لـعـدم الـتـوقـف 

امــج  ــر الــ ــات صــنــع الســالح الــنــووي وتــطــ  تــقــنــ الــحــصــول عــ

 وهـذا  ـة   صارت تدك اهدافا سعـود ة ال س ال ة وال الصاروخ

ـاألخـص   وجود ومصالح واشنطن وحلفـائـهـا و ل مخاطر ع ش

اب المـنـدب ،ومضـيـق  ة لتدفق النفط (  ح ل والمنافذ ال ائ إ

 هرمز ) 

 

ـاسـة تـرمـب  سـ صطدم    العراق النف  ان استفراد ايران  ك و

 أمـوال ونـفـط الـعـراق ودول الـمـنـطـقـة ومـا  ـطـرة عـ المعلنة للـسـ

  ـارة الـنـاجـحـة لـو  والـ ـ  األمـ يؤكد ذلـك الـتـقـارب السـعـودي ــ

 الـــعـــراق وعـــودة   ا ـــعـــدهـــا   الـــعـــهـــد الســـعـــودي لـــواشـــنـــطـــن ومـــن

ـفـتـح  ـاض   والـعـرب لـلـعـراق فـقـامـت الـ ـجـيـ  والخـلـ السعودي

 وعــودة الــحــالت  ــة ــ  الــ ــة  ــاتــهــا وتــم فــتــح قــنــصــلــ ــاتــب  مــ

 الـعـراق فـقـد  ـثـمـار   إعادة الـبـنـاء واالسـ ة، مع المشاركة  الج

ــار  ــلــغ مــلــ ــمــ   ــت لــلــمــانــحــ ــ  مــؤتــمــر الــ ســاهــم الســعــوديــون 

ــق اعــادة   طــ  وتــمــثــل هــذە خــطــوات هــامــة عــ ــار ونصــف الــمــلــ

 الـــعـــرب  ـــة  بـــوا  فـــهـــو الـــقـــادر وحـــا  الـــعـــر ـــطـــه  مـــحـــ الـــعـــراق ا

  ـب اآل  السـ  هذە العوامـل  ض طهران؟ غ ة وهذا ما  ق ال

شــجــع هــو الــوضــع  ء الصــقــور لــلــتــعــامــل مــع طــهــران، ومــا   مــ

ــا ،فــمــا ان خــمــدت  ــا واقــتــصــاد ــاســ  الــمــتــأزم ســ  اإليــرا الــداخــ

ـادة  ـقـ    اإلصـالحـيـ ـاع بـ  انـفـجـر ال ـة حـ االنتفاضة الشعب

  ادة المرشد األعـ ق    والمحافظ  حسن روحا س اإليرا الرئ

ـاسـيـج ،   ومعـه الـمـتـطـرفـون مـن قـادة الـحـرس الـثـوري والـ خامئ

 انـفـسـهـم   الـمـحـافـظـ ـاع بـ ثاق ال س هذا حسب وانما ان ول

  ـاسـة الـو ـس السـابـق سـ فقد انتقد مـحـمـود احـمـدي نـجـاد الـرئـ

ـقـة    ـام خـامـئـ ه وفضح قـ ـار دوالر مـن أمـوال  ١٩٠الفق مـلـ

ا   عن الفشل اقتصاد
ً
ف الحرس فضال الدولة ووضعها تحت ت

   لـنـظـام الـمـال ـ  واإلقـلـ ـك عـن الـرفـض الـدو ـا ، نـاهـ اس وس

ـشـونـه  ـعـ  عنادهم ووهم القوة الذي    لهذا اذا ما استمر المال

ـم اضـافـر طـهـران  ة وتقـلـ  اهداف إيران عد شن غارات ع س ال 

ــمــن ،  ــا ولــبــنــان والــ  الــعــراق وســور ــمــنــتــهــا  ســاع هــ والــحــد مــن ا

خـراج   الـعـراق بـ  اصـالح خـطـأهـم  صدق وعـدە  ولعل ترمب 

ــعــة وطــردهــا  ــات الــتــا ــشــ ــاعــهــا وحــل الــمــلــ ــم دور اتــ ايــران وتــحــجــ

ـة ،ودعـم أبـنـاء الـعـراق  ـاسـ ـة السـ ـة عـن الـعـمـلـ د الفـارسـ ورفع ال

ـة  ـكـ  ، فـحـرب أمـ  التعامـل مـع نـظـام الـمـال االجدرواالقدر ع

ـة مـن تـورط  ـدة الـتـوقـع اذ الـخـشـ ـعـ ة وواسـعـة ضـد ايـران  ا م

  ـــهـا عـ ـعـات حـ  مـن تـ  مازالت تـ  حرب و ة  واشنطن ثان

ـب  ـسـ ـات رادعـة قـد تـ ـد وضـغـوط و  والمتوقع تصعـ العراق

  ـــكـــ ـــّجـــر مـــوســـكـــو و  األوســـط  ــق ـ  ال ـــعـــم ســـاع الـــتـــوتـــر لـــ  ا

شـعـل  ـمـا   مصالحـهـم و فتهم طهران وخوفا ع للوقوف مع حل

ــلــهــا  ــنــا، وان تــكــن األطــراف  ارة حــرب واســعــة وقــودهــا شــعــ

 مستعدة اليها .  ة وانهاغ  هذە الف  تتجنبها 
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ــــــسان الجــــــاري الــــــذكرى  تحــــــل علينــــــا  الــــــسابع عــــــ مــــــن شــــــهر ن

ــــة بــــ مــــ  الخامــــسة والخمــــسون العــــالن ميثــــاق الوحــــدة الثالث

اط  العـراق والثـامن مـن  عد ثور الثامن من شـ ا والعراق  وسور

ا عام  ا  ١٩٦٣اذار  سور عث العـر االشـ فلقد سارع حزب ال

ــــد  قة والمرحــــوم القائــــد العــــر جمــــال ع مــــ الــــشق  االتــــصال 

ا  ـة بـ العـراق وسـور النا وتم االعالن عـن ميثـاق الوحـدة الثالث

ـــسان عـــام  مناضـــ  ١٩٦٣ومـــ  الـــسابع عـــ مـــن ن ممـــا حـــدا 

ـــادرة تـــح ميثـــاق  رات  مظـــا ا الخـــروج  عـــث  العـــراق وســـور ال

ع وقـت  اركه وتدعو ا تطبيق مـضامينه  ا ة وت الوحدة الثالث

ـــسات قـــد حالـــت دون تطبيـــق ذلـــك  ممكـــن غـــ ان الظـــروف والمال

 الميثاق الخالد .. 

 

ـل  ة النضال الوحدوي ظلت مرفوعة  سماء االمة من ق ن را ول

عــــــــث وابنــــــــاء شــــــــعبنا العــــــــر وحــــــــ تحقيــــــــق الوحــــــــدة  مناضـــــــ ال

مونة   الم
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ا   عـث العـر االشـ عـث مولـد حـزب ال عون لمولـد ال ـة والـس سان الجـاري تحـل علينـا الـذكرى الحاد  السابع من ن

ـر الظـافرة  ة الجهاد والتح ا  تأجيج مس ع ليوظفو ة والس عث والمقاومة ذكراە الحاد دو ال ستلهم مجا الذي 

ــث االحــالل االمــ  ــان ودحــر االحتــالل االيــرا ور ــات المحتــل االم مــضون قــدما  كفــاحهم الملحــ لــدحر تر ول

ن واقطـار الخليـج العـر  حـ مـن وال ا ولبنـان وال ة عـ العـراق وسـور طرة الفارس سط الس توسع ل الذي راح يتمدد و

 واستهداف االمن القو العر برمته .. 

 

ــــة  ــــة للــــذكرى الحاد فاح ــــستلهمون المعــــا والــــدروس ال ــــل  ــــل قل مــــا اســــلفنا ق عــــث والمقاومــــة  ــــدي ال ــــد أن مجا ب

ة النهوض الوط  ر العراق الشامل واستقالله التام ومواصلة مس عث نضالهم صوب تحقيق تح ع لمولد ال والس

ى الثـــالث   ـــة الـــ خ ـــة التار عـــث واالمـــة الع ـــداف ال غ ا لـــ ـــق  والقــو والتقـــدم االجتمـــا والـــس قـــدما عـــ ط

ال  ل مــن اشــ ــا فتغلــق االبــواب عــ اي شــ ــذلك تتحــرر االمــة وتتوحــد وتتقــدم اجتماع ة و ا ــة واالشــ الوحــدة والح

 . مواصلة جهادنا الملح وح الن المب ون  له مر اد وذلك   االحتالل واالستع



 

 

”U 
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 الــــــصغار  ۞ ــــــستقطعون مــــــن رواتــــــب المــــــوظف ــــــدون رواتبهــــــم ومخصــــــصاتهم و يواصــــــل الفاســــــدون فــــــسادهم فــــــالنواب ي

قـــرب   مـــا  طالـــة ا  دائـــرة العـــوز والفقـــر والحرمـــان فأرتفعـــت معـــدالت الفقـــر وال ـــضعوهم  % وتواصـــل ١٬٧والمتقاعـــدين ل

دون من ابناء الشعب انتخابهم مرة اخرى ...   واالمر انهم ي اء واالد ه سط خدمات الماء وال  حرمان ابناء شعبنا من ا

ضحك.  ة ما  ل  ال  وحقا 

 

اتـــت ۞    ـــة ســـحب العـــدادات الـــ  لع ـــه عـــ قـــة نفـــط العـــراق وته ة  ـــ  ال   ـــسم التحـــالف الـــوط تواصـــل احـــزاب مـــا 

نـــه حـــساب الـــشعب  اق جهـــارا ونهـــارا .. ول حة ألنهـــم  اق ال تهمهـــم الفــض ـــن الـــ  ول  والـــدا مفــضوحة ومكـــشوفة للقـــا

ب.   ... ات ق  العادل العس

 
جـ۞  دلوها (  ـة واسـ ـة العراق كـة النفـط الوطن ـة وقـد اغتـال المحتلـون وعمالءهـم  كـة النفـط الوطن   ـس لة تصدر قانون مـا  قـة نفـط العـراق وال الحكومة العم  تـؤمن لهـم  ـص ) الـ اخ ت ال

 ... وهــا هــ ا ــة العمالقــة والبنــاء االشــ ة التنم  مــس عــث   وظفتهــا حكومــة ثــورة ال ــة الــ نهــا م اوحرمــان ابنــاء الــشعب مــن عائــدات النفــط المال قــة نفــط العــراق وافقــار ابنــاءە ول لعمــالء يواصــلون 

علم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .   والشعب وس ة   غض

 

 ) ان رواتبهــم تــذهب  ۞ ــة الفــضائي ــسميهم ابنــاء الــشعب ( الفــضائيون ) ومعلومــة ( لع ات االالف ممــا   مــن الــوزارات اعلنــت ارقــام فعــ ث  لجالــ ف الرواتــب     عــ يــوب الفاســدين مــن القــائم

مـــا العنـــوا عـــن وجـــود  ـــر  ٣٥الـــوزارات واجهـــزة الدولـــة  ة تزو ـــس ـــان  ات   شاشـــات الفـــضائ  حـــد قـــول احـــد النـــواب مـــن عـــ لغـــت عـــ ـــات  ـــر االنتخا  وتزو ـــة تـــأ ق  .. وال  الحـــشد الـــشع   الـــف فـــضا

لغ  ات س ة ٥٠االنتخا ـس    النائب الهمـام قـد تـصل ا  حد تعب ر ع و ة ال س ار ف  الموصل وصالح الدين واالن غداد اما     %٧٠  ـا م ود  محافظـات التـأم ـر  و ة ال ـس % وهكـذا تتـصاعد 

نها سورة غضب ا الحة ... ول سفر الفاسدين والقتلة عن وجوههم ال ها ... وهنا  ة وغ  وال ة والعمارة والمث ل والنا ا ل بنان. لشعوالنجف و  ب ستحرق اعناقهم وستحرق منهم 

 

 البنوك االجن ۞ داعها  ب االموال الطائلة وا  ته  االعر ثمار سا س هيئة االس  رئ س  وجالوزته ومعتمد ما  ل المال ـن   ةيواصل العم ها تحت اسـماء وعناو ا وغ ا وس ا وفرن طان  ب

ـن اذا  ـك ول ـالء لـوزارة الـصحة وهكـذا دوال هـم وو الء لـوزارة الـصناعة وغ ة ) واالخرون و كة النفط الوطن الء (  عض منهم و ة فال ـب تم كث تمكنون مـن ته ـب امـوال العـراق فهـل سـ كنـوا مـن ته

 الـد ا ا ا اسـافر رسـم  سـن د الذي سـأتمكن مـن الهـرب أل  الوح قول ا  العالق   الهـروب نماانفسهم وابنائهم واصهارهم ومعتمديهم .. ذلك ان ع قه  انـه سـ   ـه احمـد نـوري المـال جي مـا  رك ف

فلتـوا مـن العقـاب   لـن  عـون  نهـم  د والوالـدە واخوانـه .. ول دە ورصـ  رصـ ـضعها  ـة و  اموال العـراق المنه تل  لندن و م  ق ـام الـساعة وقـل جـاء فجو وهو   ق اطـل سـاعة وجولـة الحـق ا لـة ال

ان زهوقا .  اطل  اطل ان ال  الحق وزهق ال
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ــــسلط حثــــاالت مــــن العمــــالء   الــــصفوي و  الــــصهيو  عامــــا مــــن االحتــــالل االمــــ عــــد خمــــسة عــــ

  ــل قــوى الــ ــه  ــة العــدوان الغاشــم الــذي اجتمعــت ف دا  ذكــرى  ــم العــراق ،و  ح المــأجورن عــ

نهم عدد مـن  ساءل المواطنون ومن ب  العراق ي عث  قودها ال    قاعدة االمة ال لالنقضاض ع

هــــا مــــن االســــئلة  وغ  ادواتــــه ؟ وهــــل مــــن امــــل ؟ ــــف ومــــا  ؟ وك ب  الــــ  يتحقــــق النــــ رفاقنــــا مــــ

 حالـــة تملمـــل   ا ـــش قتهـــا   حق نهـــا  ـــأس ل  عـــن حالـــة  عـــض تـــعب ـــدو عنـــد ال  قـــد ت ة الـــ ث الـــ

اتـــت    ـــات وفـــضالت االحتـــالل الغاشـــم الـــ  الخـــالص مـــن نفا  وتـــوق ا ي ان صـــح التـــعب جمـــاه

   وســائل االعــالم و ــــــح ومــن دون خــوف ، مــن عــ ل  ــش  عنــه ،  ــع ي  تواجــه رفــض جمــاه

 مناطـق  ـاراتهم ا ة خـالل ز ـا اب م ل صار العمـالء يتلقـون الـصفعات والـشتم والـس التظاهرات 

 للمهـوال   مواقـع التواصـل االجتمـا  ع ديو الذي ان توهموا ان والئها محسوم لصالحهم والف

عـــضها لـــم  ـــدة  ـــم واحـــدة مـــن حـــاالت عد ـــل عمـــار الحك الـــذي افـــصح عـــن معانـــاة النـــاس امـــام العم

ــل االحــوال    ــن مــا حــصل  ــد ل عــد تعرضــه للقمــع والتهد يوثــق .. صــحيح ان المهــوال قــد اعتــذر 

ة وشخوصها .  اس ة الس العمل  زورا  س ل حالة ادانة لما   ش

 

عــدو   ان التفــاؤل مــن دون اســس  ا  االشــ عـث العــر نــا المناضــل حــزب ال لقـد علمتنــا تجــارب ح

ه وان   صــفوف مناضــل ــأس   نفـس الوقــت الــذي يــرفض اي حالـة  ــة ،  او ــال والط ع مــن الخ نـ

ــة  ع عمل ــ لة ممكنــة  ــل وســ اط   اســ  ا ــس ە ف ــه وضــم  قل   ــارق النــ الثــوري مــن يــرى ب

ات  ساهم جميـع القـوى والشخـص   م وط اقامة ح د له عافيته  ص العراق من الخونة وتع تخل

ه .  ة ف  الوطن

 

ة  اســـــ ة االوضـــــاع الس وعة جـــــدا اذا ادركنـــــا قتامـــــة وســـــوداو ـــــة مـــــ دا  ال  ذكرناهـــــا  االســـــئلة الـــــ

ات  ـــة المطلــوب مـــن االحـــزاب والشخـــص عــة القـــوى المعاد ـــة وحجـــم وطب ة واالجتماع واالقتــصاد

د   صـع ـس عـ ـاة والمـوت ل  الح ة   معركة مـص ة التصدي لها  ة والقوم والمنظمات الوطن

  ــــل عــــ  وافرازاتــــه او العــــراق فحــــسب ،  ــــة القــــوى الرافــــضة لالحتــــالل االمــــ ق نــــا المناضــــل و ح

ـان  ـة   ثقـة متناه حةعليها تحتاج ا ة الصح ال ..لذا فان االجا ها وجودا ومستق ا د االمة  صع

اء عليهـم الـسالم  ة الرسل واالن ستلهمه من س ادي   اعت مانا غ  ات وهذە الثقة تتطلب ا الن

  ـه  ه وسـلم الـذي خاط  الـه وصـح ـه وعـ  عل  صـل  ـد  محمـد بـن ع االخص رسـول  و

ــــم  ل م مثــــل الــــذين مــــن ق ــــأت تم ان تــــدخلوا الجنــــة ولمــــا  م ( ام حــــس ــــ قولــــه ال   حانه وتعــــا ســــ

     اال ان نــــ    نــــ قــــول الرســــول والــــذين معــــه مــــ   اء وزلزلــــوا حــــ أســــاء والــــ مــــستهم ال

  عـــث العـــر نـــا حـــزب ال ـــة لرســـالة ح ة والنق ـــستلهم الينـــابيع الـــصاف  ان  ـــ مـــا انـــه ي ـــب ) ..  ق

 .  ا  االش

 

ــــــادة فطـــــــر العــــــراق قائـــــــد الجهـــــــاد   ق    العـــــــام للحــــــزب امـــــــ لقــــــد تنـــــــاول الرفيــــــق المجاهـــــــد االمــــــ

  مــان   درجــات اال ث وتطــرق ا  مــن حــد ــ  ا مــان واهميتــه  م موضــوعة اال رعــزة ابــراه والتح

اتنــا   ح ات ســواء   مــستوى التحــد ادائنـا ا   جعلنــا نــرت مــان هـو الــذي  واحـد منهــا ، كونــه اي اال

عــــــدە عــــــن   المناضــــــل و ــــــع عــــــزز بنــــــاء ال مــــــان   ..فاال  صــــــفوف الجمــــــاه ــــــة للحــــــزب او  الداخل

ة .  ها من المظاهر المرض أس وغ  االنحراف والغرور وال

 

ـــدورهم المهـــم    ـــة المـــواطن ـــة وتوع حتميتـــه التارخ مـــان  اال ـــدأ   ت اتجـــاە النـــ ان اول خطـــوة 

ـــة ومـــن اي طـــرف   ـــذ الطائف ـــة ون ـــة والقوم منـــا الوطن  ق قـــه مـــن خـــالل العـــودة ا  تحق   ب والـــ

 دور  ـأ ـه، وهنـا   الوسط الـذي نعمـل ف    تجعلنا فاعل  معرفة وو حتاج ا مان  ان .. ان اال

فها لخدمة االمة .   طاقاتها وتوظ  وتحف  يتمكن من اقناع الجماه اة المناضل ل  ح  الثقافة 

 تتعـرض لهـا امتنـا  عـة الهجمـة الـ ة فرضـتها العولمـة وطب ثنائ ش ظـروف خاصـة واسـ اننا اليوم نع

ة لــم  ــات العــسك  ان زمــن االنقال عــا ان نــ  علينــا جم عــث ، ظــروف تمــ مــن خــالل اســتهداف ال

ـة   القـوى الوطن  المضمونة  ل فيها ، لذا فان اداة الن ة المجال للتفص اب كث عد متاحا الس

ة القــادرة  ب ــة الــ  مــع قاعــدتها الجماه  فــ ا  االشــ عــث العــر  مقــدمتها حــزب ال ــة و والقوم

   تحقيـــق النـــ  مفاصـــل المجتمـــع والدولـــة وصـــوال ا ـــة  ة وجذر  كبـــ ـــة تـــغي  احـــداث عمل عـــ

  مــــان متقــــدة  قينــــا جــــذوة اال ــــا وا نــــا ق  مــــع جماه مناضــــل ــــان تفاعلنــــا  لمــــا   و ــــاذن    ب الــــ

 .(   المؤمن  .. ( و  من يوم الن نا ا  النفوس اق
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قــــن ان تلــــك  ــــان ســــماحته ت  و ــــات  عــــد االنتخا  مــــا  اعــــه بوقــــف االحتجاجــــات ا  ات ــــار ( الــــصدري ) توجيهــــا ا ــــم الت اصــــدر مقتــــدى الــــصدر زع

الـ  لعبها هـذا الرجـل المهـووس  مة ال دة القد ة الجد له )  ... ان تلك اللع ب من ذ ت الذ  ( جا قول المثل الشع ه سلطاالحتجاجات مثل ما

  عــانون الفقــر والمــرض ســ مئــات االالف و عــدون  مــصائب انــصارە الــذين   ممــا يهتــم  ــ ة ا اە الشخــص قــضا والبهرجــه الفارغــة والــذي يهتــم 

د منها .  د الوح لعبته النه المستف  مستمرا 
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  ــم مهرجــان انتخــا نظ ــس تكتــل دولــة القــانون ب  رئ  اللــص نــوري المــال  المــستقلة قــام االرهــا ــات غــ ة االنتخا  تحــدي واضــح لمفوضــ

ـة  ـدة الـذين قطعـت عنهـم رواتبهـم التقاعد ة المج  عوائل شـهداء القادسـ  تحدي ا د  انا له موقع نصب الشه  انصارە واختار م كرا ا م

 انـه مثـل  ـل واضـح عـ ة دل ـل المفوضـ ـل الموعـد المحـدد مـن ق  ايـران وكـذلك جـاء هـذا التجمـع ق  الفـرس  ادە الصف ذا الوامر اس تنف

قة ( دولة قانون )    حق

 . (   ( جي ة  قول مقدما ان المفوض انما  م نظاما والقانونا  ح  انه ال دلل ع   ف المال  ان ت
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ب ان اغل ـس  ان واحـد ... االنـدهاش  الدهـشة والـضحك  ـصاب  لمـان س  ال ـس ـات ما  للـدورة القادمـة النتخا  اسـماء المرشـح طلع عـ ـةلمن   ب

نــة الدولــة امــا الــضحك هـــو   مـــن خ ــ قــاتهم مــن مــا ت ملـــوا  ــدون ان   النهــب والــسلب و فــوا   هــم مــن الفاســدين اللــصوص الـــذين ا  المرشــح

هــا مــن  نــا جلودنــا وارتــدينا غ قولــوا للناخــب اننــا غ ــدون ان  ــانهم ي  اخــرى مثــل القــردة و  مــن كتلــه ا  مــن المرشــح خدمــة  اجــلالقفــزات لعــدد كبــ

    الشعب المسك

[[[äé×•^ßÚæoÃfÖ]]ƒ^¹
àè‚Ê]†Ö]kße

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

طـــال وعـــوائلهم ، مـــا هـــو اال  عـــث األ  ال ة ضـــد مناضـــ ـــة والتعـــسف  اجراءاتهـــا القمع لـــة   ان توغـــل حكومـــة االحتـــالل العم

ه  ل واضح وقاطع عن حقدهم  وعمالتهم  وخستهم ، ومن جانب آخر عن مدى خوفهم ورعبهم  من الحزب ومناضل دل

ـة   العـراق والعرو ـة عـ ر مخططاته العدوان  جاء بها المحتل لتم طة ال طال .. فسبق وان قامت هذە الحكومة اللق األ

ـــــة  افـــــة حقـــــوقهم الوطن  مـــــن  ـــــعثي  ال ت الـــــذي حـــــرم المناضـــــل  الـــــص عـــــث ســـــ اصـــــدار قـــــانون اجتثـــــاث ال مـــــن خاللهـــــا 

ـد .. واآلن   مـن مـصدر رزقهـم الوح  تحـرم المناضـل ة الـ ـسان  دالالتـه الـال ا  مسبوق    اجراء صارخ وغ وعة ،  الم

حجـــــز  اصـــــدار قـــــرار  ـــــة  عـــــث والعـــــراق والعرو  ال  عـــــ خبثهـــــا و حقـــــدها الـــــدف تعـــــود هـــــذە الحكومـــــة المارقـــــة  الفاســـــدة  

 من   المنقولة ال ات واألموال المنقولة وغ  وعوائلهم  ...  ٤٠٠٠الممتل ع  مناضل 

 
حــق العــراق وأهلــه ط  ارتكبوهــا   جــرائمهم الــ مــة  أخــرى تــضاف ا ــصة  ، وج ــة رخ ــة انتخاب  الجــائر مــا هــم اال دعا لــة  لــةان هــذا القــرار التعــس  ســنة ، وان حكومــة االحتــالل العم خمــسة عــ

 وت شـ  مـع   ـط والـسقوط الحتـ  مهـاوي التخ    فـأ ـ  وعـوائلهم تنحـدر أ ـعثي  ال حق المناضـل   والمجحف   اصدارها هذا القرار ال ـل قـرارتهم الجـائرة ال ـ ـل .. فـان  انهـا اله ذم ك

ة من أجل العراق واألمة ...   مواصلة النضال والتضح ارا ع دهم ا ل ت عث األشاوس ،  مة رفاق ال  من ع  تث

 
ـــسب  ، والخـــزي والعـــار  ه المجاهـــد  الـــصابر المح ـــارى ، وترفـــضهم أرض العـــراق وشـــع فاء الغ ـــل أبنـــاء العـــراق الـــ لعنهـــم  ــــخ ، و لعنهم التـــأر ـــالعراق ســـ ســـ الحقهم لمـــا عـــاثوا فـــسادا ودمـــارا وظلمـــا 

ه ...   وشع

 
ــة الرفيــ ة ومواصــلة النــضال والجهــاد  خلــف را ــادة المــس  ق ارهــم عــ عــد يــوم ا مــة المجاهــدة يؤكــدون يومــا  ادتــه الحك نــا القائــد وق ــل ق اان ح ــر  ــة الخفاقــة لتح م الجهاد لمناضــل عــزة ابــراه

ز القدير .   الع  اال من عند  ان والصهاينة والفرس .. وما الن س األم ة من د  من أرض العراق واألمة الع  ش
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  ،  ٢٠١٨    ٣    ٥دعــــــت هيئــــــة المــــــساءلة والعدالــــــة، االثنــــــ

ـــة لمـــصادرة أمـــوال  مـــن قـــادة  ٢٥٧آالف و ٤الحكومـــة العراق

   رأسهم أم ة، ع  الدرجة الثان ائهم ح عث وأق حزب ال

  هـت مـن الهيئـة إ  رسـالة ُوجِّ ته . جـاء ذلـك   وأفراد أ س الراحل صدام حس عام الحزب الرئ

 وسائل اإلعـالم. وقالـت  ما جرى توزعها ع ة والعدل والزراعة،  سكرتارة الحكومة ووزراء المال

ــــام القــــانون رقــــم   أح ة إ  التوصــــ ندت   رســــالتها، إنهــــا اســــ ، الخــــاص ٢٠١٧لــــسنة  ٧٢الهيئــــة 

 . وأضـــافت أن  ـــان النظـــام الـــوط أر  المنقولـــة الخاصـــة  حجـــز ومـــصادرة األمـــوال المنقولـــة وغـــ

الئهـــم  ـــة، وو  الدرجـــة الثان ائـــه حـــ  وأوالدە وأحفـــادە وأق  مـــن "صـــدام حـــس
ً
ـــال ـــشمل  الالئحـــة 

ــاالتهم". أن هــذا األجــراء  موجــب و  هــذا القــانون و ــة األمــوال المــشار إليهــا  ممــن أجــروا نقــل مل

ــسط الحقــوق  تهــك ا ــة ت اب انتقام  أســ ند ا  ، اســ  والقــانون الــوط ــا للقــانون الــدو عــد انتها

 جـزءا  ـسان تـعت  حقـا مـن حــــقوق اال  تح ة ال ة والقواعد العرف ة ، فالنصوص القانون سان األ

ـاة   الح ا فللشعوب الحـق  ا أم دي ا أم وطن ان مصدرها دول سان ، سواء أ من قانون حقوق اال

ــسان   وحــق اال ا ــس او اللـون او اللغــة او الـدين أو الــرأي الـس ب الج ـس   والمـساواة ، دون تــمي

وة واالمـن  ـال ـسان ، فـالتمتع   لحقـوق األ  األعـالن العـال  وردت  ات الـ افة الح  التمتع 

ــسان حـق التملــك  ـل أ  هـذا األعــالن ، ول  وردت  ة الــ  مـن الحقــوق األساسـ  واألجتمــا الـوط

 االنتفــــاع   المجتمــــع الحــــق  ــــارە عــــضوا  اعت ــــل فــــرد  ــــه تعــــسفا ، ول ــــدە مــــن مل جــــوز تج وال 

ـل  ته ، ول رامتـه ونمـو شخـص  عنهـا ل  ال غـ ـة ، الـ ة والثقاف ة واالقتصاد الضمانات االجتماع

تــــه ،  ــــة لــــه وأل  الــــصحة والرفاه ــــاف للمحافظــــة عــــ ــــشة   مــــستوى مــــن المع شــــخص الحــــق 

ـة الالزمـة ،  ة والخـدمات االجتماع ة الطب س والمسكن والعنا ة والمل تضمن ذلك الحق التغذ و

 ذلـك  خوخة ، وغـ هل والـش طالة والمرض والعجز وال  حاالت ال شته   مع  تأم وله الحق 

 االعــالن  ــل مــا ورد  جــوز النــص بتأو جــة لظــروف خارجــة عــن ارادتــه ، وال  ــش ن مــن وســائل الع

ة ، ســــواء مــــن دولــــة او جماعــــة او فــــرد أو يهــــدم هــــذە  ــــسان مــــن حقــــوق اساســــ  لحقــــوق اال العــــال

كــــن وقــــت  مــــة او امتنــــاع عــــن فعــــل لــــم  ــــة ج ا ــــدان اي فــــرد  جــــوز ان  ــــات ، وال  الحقــــوق والح

ـادر المجتمـع  ـة هـذە الحقـوق   ، وألهم  او الـدو  القـانون الـوط مقت مة  ل ج ش ة ،  ا ارت

 :  أ ما   و  وضعها فــي قوان  ا  الدو

 

سان  ۞  لحقوق اال  . ١٩٤٨االعالن العال

ة  ۞ اس ة والس الحقوق المدن  الخاص   . ١٩٦٦العهد الدو

ة  ۞ ة والثقاف ة واالجتماع الحقوق االقتصاد  الخاص   . ١٩٦٦العهد الدو

ف األرعة  ۞ ات جن  . ١٩٤٩اتفاق

ـــــسان مثـــــل حقـــــوق الطفـــــل وحقـــــوق المـــــرأة  ۞ حقـــــوق اال    تـــــع ـــــة االخـــــرى الـــــ الـــــصكوك الدول

ها .   وغ

 

ــث  ــة هــذە الحقــوق ح  حما حــا   واضــحا و  فقــد جــاء الدســتور العــرا  القــانون الــوط امــا 

ـــات ٢نـــصت الفقـــرة (ج) مـــن المـــادة ( جـــوز ســـن قـــانون يتعـــارض مـــع الحقـــوق والح  : " ال  ) عـــ

 الفــــصل    ــــاب الثــــا  ال ــــات وردت   هــــذا الدســــتور ). هــــذە الحقــــوق والح ة الــــواردة  االساســــ

ـــث نـــصت المـــادة ( ـــة ، وال ١٥االول مـــن الدســـتور ح ـــاة واالمـــن والح  الح ـــل فـــرد الحـــق  ) : " ل

 قـــرار صـــادر مـــن جهـــة  نـــاء عـــ ـــدها اال وفقـــا للقـــانون ، و جـــوز الحرمـــان مـــن هـــذە الحقـــوق او تقي

مـا نـصت الفقـرة  ة مختـصة ،  قرار من جهة قضائ كون اال  ة مختصة " أي ان الحرمان ال  قضائ

 مرتكـب الفعـل ١٩"ثامنا" من المادة (  عـ ة" أي انهـا ال توقـع ا ة شخص ) من الدستور " العق

ـــــة الخاصـــــة وصـــــونها وحـــــق ٢٣المخـــــالف للقـــــانون ، امـــــا المـــــادة ( ) مـــــن الدســـــتور فعالجـــــت المل

نـــت  مـــا ب ض عـــادل ،  ـــل تعـــ يتهـــا اال ألغـــراض النفـــع العـــام مقا ع مل األنتفـــاع بهـــا وعـــدم جـــواز نـــ

ــد وال تحــدد ٤٦المــادة (  الدســتور ال تق  وردت  ــات الــ ــأن هــذە الحقــوق والح ) مــن الدســتور 

ل هــــذە  ــــة . ولــــم يتــــم تعــــد مــــس ذلــــك جوهــــر الحــــق والح  ان ال  ــــه ، عــــ قــــانون او بنــــاء عل اال 

ـا) مـن المـادة (  الفقـرة (ثان ات بنـاء عـ  سـارة ، واذا ١٢٦الحقوق والح ـ ) مـن الدسـتور ، لـذا ت

 ، لــــسمو النــــص   النــــص القــــانو علــــو عــــ ــــع مــــع الدســــتور فــــأن النــــص الدســــتوري  ــــ تعــــارض ال

ــه الفقـرة (اوال) مــن المـادة ( عـد هــذا الدســتور ١٣الدسـتوري وعلــوە ، وهـذا مــا نـصت عل ) منــه : " 

جــوز  ثناء ) ، لــذا ال  ــدون اســ افــة و  أنحائــه  كــون ملزمــا   العــراق ، و    واألعــ القــانون اآلســ

 يتعـــارض معـــه ، وهـــذا مـــا نـــصت  ـــل نـــص قـــانو ـــاطال  عـــد  امـــه و ســـن أي قـــانون يتعـــارض مـــع أح

حجــز ومــصادرة األمــوال  لة والعدالــة  ة هيئــة المــس ــا) مــن ذات المــادة . أن توصــ ــه الفقــرة (ثان عل

 بنـاء دولـة  ـة ، الـذين سـاهموا   مـن رجـال الدولـة العراق ب  المنقولـة لهـذا العـدد الـ المنقولة وغ

 العـراق  ـة عـ ة االيران ل شن الحرب العدوان عـد  ١٩٨٨  –  ١٩٨٠وصلت ق ـة ،  دول العـالم الثان

لة اذا انتهـت  قع تحت طائلة المـس ان المسؤول  ث  ة ح ة األنفجارة الخمس ذ خطة التنم تنف

 الوقـــت الـــذي  ـــة ومؤســـساتها ، و ـــة المخصـــصة للـــوزارة المعن ان ف الم ـــة ولـــم تـــ الـــسنة المال

ــــة ،  قــــانون الخدمــــة الجهاد   موجــــب مــــا ســــ  مــــن الــــدوالرات  فــــت الحكومــــة مئــــات المــــالي

 من الدوالرات من موازن الدولة من  قت وفقدت مئات المالي ـة  ٢٠٠٣و لغـت  ٢٠١٧لغا  ،

حـق الفاسـدين ولـم  ا   ترليـون دوالر ، ولـم تتخـذ الحكومـة أجـراء مـعت حات برلمـاني حسب تـ

ق مــن المــال   القــضاء لآلقتــصاص منــه وأســتعادة مــا  حــال ا  اآلن أحــد مــن حيتــان الفــساد ،  ا

لة والعدالـــة   تحـــرك هيئـــة المـــس ة ، نـــرى أن الجهـــة الـــ ـــا  م ة أو غـــ ـــا ـــصورة م العـــام ، ســـواء 

ـة  اب ـات الن ـث موعـد األنتخا ار القـادم ح  شهر آ  وقت تتجه األنظار ا ة ،  تصدر هذە التوص

حة   ـــد مـــن األذى والمعانـــاة لـــ قـــاع الم ـــة ، لآلنتقـــام وا ـــد األحـــزاب الطائف حت ورقـــة ب  أصـــ الـــ

ة الهيئـــة   مـــع توصـــ  جانـــب التعامـــل القـــانو ب انتمـــائهم الفكـــري ، أمـــا  ـــس ة مـــن الـــشعب  كبـــ

ــــة  مــــة األتحاد ــــالطعن فيهــــا أمــــام المح ــــة   بهــــا ســــلوك الطــــرق القانون  المــــشمول اتها عــــ وتــــداع

ــــة واألتحــــاد  ك  العــــراق واألدارة األم  ممثــــل األمــــم المتحــــدة  ومجلــــس الدولــــة ، ثــــم التحــــرك عــــ

ات  ــــة توضــــح مخــــاطر وتــــداع ــــة وقانون ــــسان ، وعقــــد نــــدوات أعالم  ومجلــــس حقــــوق األ األور

   عـدد ممكـن مـن المـشمول ـ ا أل كون التحرك جماع الد وأن   ال    السلم االجتما القرار ع

ـــز القـــوى ،   دســـتوري اال اننـــا نتعامـــل مـــع ســـلطة تتقاذفهـــا مرا  وغـــ ـــسا  أ ـــاألجراء ، فـــالقرار غـــ

،  ٢٠١٧لـسنة  ٧٢وأصحاب المنافع مـن نـواب الـسنة وهـم مـن الـذين صـوتوا لـصالح القـانون رقـم 

 األحتجـــاج ، أمـــام  ـــم  م وثقل  قـــدرات  عـــ حانه وتعـــا  ســـ عـــد  فـــال تعولـــوا عليهـــم ، أعتمـــدوا 

ـــان  لمـــا   تتواجـــدون فـــوق اراضـــيها ،   الـــدول الـــ ـــة  ك مقـــرات األمـــم المتحـــدة والـــسفارات األم

ئا لألمـة فمـا ضـاع  ـسها شـ ة فال تعولوا عليها ألنها لـم تقـدم منـذ تأس ذلك ممكنا اما الجامعة الع

 حق وراءە مطالب . 
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خونك   ئا لمن ال   ا عراق هن

كونك     ئا لمن اذا كنت طع  اعراق هن

ـــــــــــة جفونـــــــــــك.    عل لفـــــــــــظ آخـــــــــــر أنفاســـــــــــه تتـــــــــــال  لمـــــــــــن وهـــــــــــو   هنيـــــــــــ

ــم   ــم أيهــا الرفــاق المناضــلون المجاهــدون وانتــم تفنــوون اعمار  ل هنيــ

ــــــسلبون مــــــا  ــــــم وانتــــــم   ل م هنيــــــ لــــــد م لخدمــــــة  ــــــات م وممتل وعــــــوائل

   هنيــ م طــوال الــسن م ومجهــودات م وامهــات ــائ يتمــوة مــن ورث ا اقت

يتــــم  م و ــــم خــــدمتم شــــع  إال ألن ــــل يــــوم تجلــــدون ال لــــ ــــم وانتــــم  ل

 اليـــــوم صـــــنفت اســـــوى مدينـــــة  غـــــداد الـــــ ق   جوهـــــرة الـــــ ـــــس دولـــــة 

اهـة  ال حتم مثـال  ـم وانتـم اصـ  ل ة هنيـ  العالم للمـرة العـا ش  للع

مـون العـراق  ح عد أن ضـيع الغـزة ومـن معهـم مـن  د  والعفة ونظافة ال

   زمــن نــوري المــال ق منهــا   مــن ترليــون دوالر فقــط  ــ  ٨٨٠االن أ

ــــار دوالر  عــــرف العــــراق  مل  ســــنة لــــم   مــــن خمــــسة وثــــالث ــــ متــــم ا ح

حـــــــق  قة والرشـــــــوة وان وجـــــــدة هنـــــــا أو هنـــــــاك فالقـــــــصاص العـــــــادل  الـــــــ

 لـــم نجـــد ســـوقا أو فنـــدقا أو مـــول أو عمـــارة  مرتكبيهـــا طـــوال هـــذة الـــسن

لرفيـــق أو مـــسؤول مـــن الـــذين صـــادروا أمـــوالهم أو الـــذين حجـــزوا أموالهـــم 

ــالغ عــددهم   الخــزي والعــار والــشنار لــشذاذ اآلفــاق   ٤٣٥٤وال ــادر حــز

عــــد االحتــــالل مــــن   حكومــــات    ــــة العــــ ــــة  ٢٠٠٣وحرام  ٢٠١٨ولغا

 إال بيــــوت كــــوادر الحــــزب  ــــ ء ولــــم ي ــــل   نعــــم  ــــل  قــــوا  الــــذين 

وقــــــــادة العــــــــراق فاصــــــــدروا قــــــــرارات المــــــــصادرة والحجــــــــر لغــــــــرض نهبهــــــــا 

ــهم العفنــــــــــه  جيــــــــــ لهــــــــــا إ لــــــــــم تكفهــــــــــم االعــــــــــدامات والــــــــــسجون  وتح

الجثــــث لــــم تكفهــــم انهــــار  ــــل   والتمث ــــــــع والتهــــج واالعتقــــاالت والتج

 عقـــولهم وهـــم ســـائرون   العـــراق تجـــرى  ـــة. إن شـــهوة تـــدم الـــدم اليوم

عــض مــاذا قــدموا لنــا مــن  ــسائل ال لحــد اآلن  ٢٠٠٣ هــذا المنهــج ولــو 

دنــا   ذلــك ونــضع  ج عــ لــد ونحنــوا نتفــ اع ال  والقتــل وضــ لنجــد التــدم

ــك أيهــا العــراق   عل  قــال فــالن وتحــدث عــالن واســ  خــدنا مكتــف عــ

مـن  ف عروة بن محمد حينهـا دخـل ال ما ت   عث ف ال ـا  لقد ت وال

 منهــا فإنــا ســارقا  ــأ  فــإن خرجــت  مــن هــذة راحــل ــا أهــل ال عليهــا قــال 

 ؟

 هـل   ـ ـادة العـراق هـل خرجـوا   خرجـوا مـن ق ـعث فاء ال وها هم ال

ــستحقون هــذا  ــم وهــل   العظ وك لــشع قــوا هــل دمــروا الــسؤال مــ

د والمطــــــــاردة ومــــــــصادرة األمــــــــوال وحجزهــــــــا  ــــــــ الظلــــــــم والعــــــــدوان وال

ار مـــــن  ن ــــد واالســــ حات التند ــــث تعالــــت صـــــ ــــان واضـــــحا ح الجــــواب 

كــــــن  مختلــــــف قطاعــــــات الــــــشعب ضــــــد قــــــرارات المــــــصادرة والحجــــــر ول

علم الـــــــذين ظلمـــــــوا أي   وســـــــ الحجـــــــز والمـــــــصادرة فـــــــدا للـــــــشعب العـــــــرا

 منقلب ينقلبون ... 
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ــسان عــام  ١ ۞   ١٩٦٢ن ــش العــر  الج اط األحــرار  فجــر الــض

 وانهـــــاء   حلـــــب العـــــادة الوحـــــدة مـــــع مـــــ الـــــسوري االنتفاضـــــة 

 االنفصال . 

 

سان عام  ١ ۞ غداد ١٩٧٥ن   ة  س الجامعة التكنولوج  تأس

 

 

 

 

 

 

 

 

سان عام  ١ ۞ ـة  ١٩٨٠ن ـة العراق  القط ـادت تعرض عضو الق

ــــادة   عــــضو مجلــــس ق ا  االشــــ عــــث العــــر ــــة لحــــزب ال والقوم

ـــز لمحاولـــة  ـــس مجلـــس الـــوزراء الرفيـــق طـــارق ع الثـــورة نائـــب رئ

 .  ل ايرا ة دبرها عم ن  الجامعة المس ال   اغت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــسان عــــام  ١ ۞ أحــــد  ١٩٩٣ن ة  االنتهــــاء مــــن شــــق نهــــر القادســــ

   الجـــــائر عـــــ ة الحـــــصار الـــــدو  تمـــــت خـــــالل فـــــ المنجـــــزات الـــــ

 العراق . 

 

ـسان عــام  ٢ ۞   ١٩٨٠ن س القائـد صــدام حــس قـام الرفيــق الــرئ

ــــة   الثــــأر للطل ة وأقــــسم عــــ نــــ ــــة للجامعــــة المس ــــارة تارخ ب

ز .  ال الرفيق طارق ع  محاولة اغت    الشهداء والجر

 

ــــــسان عــــــام  ٢ ۞   ١٩٨٦ن  عــــــ ــــــشهاد الرفيــــــق عــــــدنان لطــــــ اس

ة ر الع ة لجبهة التح ادة العسك  عضو الق

 

سان عام  ٢ ۞   ١٩٩٠ن س القائد صدام حس هدد الرفيق الرئ

 األقـــل لـــو فكـــروا  ـــانهم الغاصـــب عـــ ـــاحراق نـــصف ك الـــصهاينة 

 العراق  العدوان ع

 

سان عام  ٤ ۞   ١٩٣٩ن ـق قـ  ط مقتـل الملـك غـازي األول 

 الزهور . 

 

 

 

 

 

 

 

 

سان عـام  ٤ ۞ عـث  ١٩٤٧ن  لحـزب ال ـ انعقـاد المؤتمـر التأس

مــــــشاركة جمــــــع مــــــن أبنــــــاء   دمــــــشق  د   الرشــــــ  مقــــــ   العــــــر

تهــــا  ــــة وح ورة وحــــدة األمــــة الع ــــ    المــــؤمن الــــوطن العــــر

 األول لحـــــزب  ـــــارە المؤتمـــــر القـــــو ة والـــــذي تقـــــرر اعت ا واالشـــــ

 .  ا  االش عث العر  ال

 

ــــــسان عــــــام  ٥ ۞  القائــــــد المؤســــــس الرفيــــــق أحمــــــد  ١٩٤٣ن ألــــــ

 مــــــدرج الجامعــــــة   عــــــ  الــــــشه ــــــه التــــــار ل عفلــــــق خطا ــــــش م

 .  عنوان ذكرى الرسول العر  السورة 

 

ــــــسان عــــــام  ٥ ۞  شــــــهداء حادثــــــة  ١٩٨٠ن يع جثــــــام ــــــش اثنــــــاء 

  ع ف تعـــــرض المــــــش ــــــال نـــــص ة طـــــه الجبـــــوري وف نـــــ المس

ة .  ل من المدرسة االيران القنا  لهجوم 

 

سان عام  ٦ ۞ غداد  ١٢٣٤ن   ة  ن افتتحت المدرسة المس

حت منارة للعلم والمعرفة .   أص  ال

 

سان عـام  ٦ ۞ عـث  ١٩٤٧ن  لحـزب ال ـ اختتـم المؤتمـر التأس

 دمــــشق أعمالــــه والــــذي تــــم  د   الرشــــ  مقــــ  المنعقــــد  العــــر

عـد    ا  االشـ عـث العـر  األول لحزب ال ارە المؤتمر القو اعت

  ادتــــه وعــــ  وانتخــــب ق أن أقــــر دســــتور الحــــزب ونظامــــه الــــداخ

ل عفلق .  ش  رأسها الرفيق القائد المؤسس أحمد م

 

ـسان عــام  ٦ ۞  رؤســاء وفــود  ١٩٦٣ن ــدء محادثــات الوحــدة بــ

عــــث  ــــادة حــــزب ال مــــشاركة ق  القــــاهرة  ا   وســــور العــــراق ومــــ

 .  ا  االش  العر

 

ـسان عــام  ٦ ۞ ــة مــن  ١٩٧٨ن ــر الع  جبهـة التح تمكــن فــدائ

 معركـة  ن   آخـ  جنـدي د من الجنود الـصهاينة وأ قتل العد

 .   رأس الع

 

ــــــــسان عــــــــام  ٦ ۞ عتهــــــــم  ١٩٨٥ن  طل نجــــــــح ثــــــــوار الــــــــسودان و

ـــاز  عـــد انح ي وذلـــك  اســـقاط نظـــام جعفـــر نـــم عـــث   ال مناضـــ

 المنتفضة .  ادته للجماه ش وق  الج

 

ـــسان عـــام  ٧ ۞   ١٩٤٧ن ا  االشـــ عـــث العـــر س حـــزب ال تأســـ

ــــــة مــــــن أجــــــل تحقيــــــق  ــــــادة كفــــــاح األمــــــة الع ف ق الــــــذي نــــــال 

 ســـــــــاحات  ه  ة ومـــــــــا زال مناضـــــــــل ا ـــــــــة واالشـــــــــ الوحـــــــــدة والح

ـل األول  ـادئ الرع  م  عـ رامـة ثـابت ادين الجهاد والعـزة وال وم

ات الشهداء .   لتضح  ومخلص

 

ـــسان عـــام  ٧ ۞ ـــذ  ١٩٦٩ن نف ـــة ب ـــر الع انطالقـــة جبهـــة التح

ة .  ق األغوار األردن ة استهدفت الصهاينة عن ط ة فدائ  عمل

 

ـــــسان عـــــام  ٧ ۞ ـــــدء  ١٩٧٢ن لـــــة و وع شـــــمال الرم ل مـــــ ـــــشغ

 العراق  جنو قع   الذي   انتاج النفط من هذا الحقل النف

 

ــــــسان عــــــام  ٧ ۞   ١٩٨٣ن ة  اح غــــــداد الــــــس ــــــرة  افتتحــــــت ج

ــصد  ــشه  ادتــه وج ــشغال شــعب العــراق وق منجــز يتحقــق رغــم ا

دة ة صدام المج  منازلة قادس    العدو االيرا

 

ــسان عــام  ٧ ۞  الرفيــق ســعد قاســم  ٢٠٠٧ن  رحمــة  انتقــل ا

   المجلــس الــوط قا العــضو الــسابق  ــر االعــالم ســا حمــودي وز

مــــا ســــبق لــــه ان  ــــة  ة الع  العــــام لمؤتمــــر القــــوى الــــشعب واألمــــ

االضــافة  ــدة الثــورة  ــدتنا الغــراء ج ــر ج ــس تح شــغل موقــع رئ

  ــــــــادت  الق ــــــــة  ــــــــان مــــــــديرا لمكتـــــــب العالقــــــــات الخارج  أنـــــــه  ا

  ا  االش عث العر ة لحزب ال ة والقوم ة العراق  القط

 

ــسان عــام  ٨ ۞ ــرة  ١٩٧٩ن  األول ل ــــج المنتخــب العــرا تــم تتــ

اتهـــا   جـــرت فعال  الخامـــسة الـــ ـــأس دورة الخليـــج العـــر القـــدم 

غداد ة    العاصمة العراق

 

ــسان عــام  ٩ ۞   ١٩٤٨ن  المروعــة الــ اســ حــة ديــر  وقعــت مذ

ـــــشهاد  ة المجرمـــــة ونتـــــج عنهـــــا اس ات الـــــصهيون ارتكبتهـــــا العـــــصا

٣٦٠    فلسطي

 

ـــــسان عـــــام  ٩ ۞ ثـــــار   ١٩٧٢ن تـــــم وضـــــع حجـــــر األســـــاس لقنـــــاة ال

عـــد ثـــورة   تحققـــت  ـــدة الـــ تمـــوز  ٣٠‐١٧أحـــد المنجـــزات العد

 العراق ١٩٦٨ مة   العظ

 

ــسان عــام  ٩ ۞ غــداد  ١٩٨٤ن     اعــادة افتتــاح المتحــف العــرا

عه واضافة  ـل تعرضـه للخـراب  ١٠عد توس دة له ق قاعات جد

عد   عام ١٩ذات اليوم 

 

ــــــــسان عــــــــام  ٩ ۞   ٢٠٠٣ن غــــــــداد لالحتــــــــالل األمــــــــ تعرضــــــــت 

  اســـقاط النظـــام الـــوط  وقـــام الغـــزاة   االيـــرا  الـــصهيو طـــا ال

مـــا وعــد المجـــرم بـــوش     العـــراق واعادتـــه للقــرون الوســـ وتــدم

  د القائـــــد صـــــدام حـــــس ـــــن تحقـــــق وعـــــد الرفيـــــق الـــــشه االبـــــن ول

عـث انطلقــت   ال ـادة مناضـ ق ــــخ   التـار ع مقاومـة  انـدالع أ

غداد  عد ساعات من احتالل 

 



 

 

”MO 

ـــسان عـــام  ١١۞    ١٩٨٩ن  الـــدهون  وع مـــص  مـــ تـــم تدشـــ

لفــة  ة  ــ لغــت  ٥٤ال ــة   وطاقــة انتاج  ١٠٤مليــون دينــار عــرا

ا من الدهون المختلفة .   آالف طن سن

 

سان عام  ١١۞  أبـو  ٢٠٠١ن  حس  مو شهاد الرفيق ها اس

ه مـــــع رفاقـــــه  ـــــة أثنـــــاء تـــــصد ـــــر الع رزق أحـــــد ثـــــوار جبهـــــة التح

 للصهاينة . 

 

ــــــسان عــــــام  ١٣۞    ١٩٧٥ن  الــــــرج ــــــم ات ال ــــــش ل أشــــــعلت م

عــد قتلهــا   لبنــان  ــة  ــل الحــرب األهل  العم  االنعــزا  ٢٦الطــائ

 الرمانة .   ع ة  ر الع د من ثوار جبهة التح  شه

 

ــــسان عــــام  ١٥۞   الثــــامن لحــــزب  ١٩٦٥ن انعقــــد المؤتمــــر القــــو

  ــدعم الفــدائي    دمــشق والــذي أو   ا  االشــ عــث العــر ال

ــــة  ــــز التعــــاون مــــع القــــوى التقدم  تع  وشــــدد عــــ ــــر فلــــس لتح

از .   والحرات التحررة ودعم خط عدم االنح

 

 ۞١٧  (   الفلـــسطي ـــسان ( يـــوم األســـ ـــسان عـــام  ١٧ن  ١٩٤٦ن

 الـسورة عـام  ة عن األرا وتحررهـا  ١٩٤٦جالء القوات األجن

 الـــذي اســـتمر  ـــ   ٢٦مـــن االحتـــالل الفر عـــد كفـــاح شــــع ســـنة 

ل .   ط

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــسان عــــــام  ١٧۞   ميثــــــاق  ١٩٦٣ن  القــــــاهرة عــــــ تــــــم التوقيــــــع 

ـــــن المؤامـــــرات  ا ل  وســـــور  العـــــراق ومـــــ ـــــة بـــــ الوحـــــدة االتحاد

طت انجاز هذە الوحدة .   االستعمارة أح

 

ــسان عــام  ١٧۞  ــة  ١٩٨٨ن طــال القــوات المــسلحة العراق حــرر أ

ــــم مــــن االحتــــالل   العظ ــــة النــــ وا مدينــــة الفــــاو مدينــــة الفــــداء و

 .   االيرا

 

 

 

 

 

 

 

 

سان عام  ١٨۞  ( يوم النخوة ) يوم هـب شـعب العـراق  ١٩٩٨ن

ادته .  ع دفاعا عن أرضه وس  للتط

 

ــــسان عــــام  ١٩۞  أعلنــــت ايــــران الغــــاء معاهــــدة الحــــدود  ١٩٦٩ن

 أبرمتها مع العراق .   ال

 

ــــسان عــــام  ٢٠۞ ــــة  ١٩٢٥ن  لالحــــواز الع  ٢١االحتــــالل االيــــرا

ة ) .  د األم الع سان ( ع  ن

 

ــــــــسان عــــــــام  ٢٢۞    ١٩٢٩ن ــــــــد ) انــــــــضمام العــــــــراق ا ( يــــــــوم ال

 .  دي العال  االتحاد ال

 

سان عام  ٢٢۞  ـان  ١٩٣١ن   ـة الـ ة العراق س القوة الج تأس

ن األول  ـــــ  حـــــرب  فة   معـــــارك العـــــرب المـــــ لهـــــا دور هـــــام 

دة وأم المعارك الخالدة .  ١٩٧٣ ة صدام المج  وقادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــسان عــام  ٢٢۞   نائــب  ١٩٥٥ن ــد عــدنان المــال ــشهاد العق اس

 السوري .  ش العر س أران الج  رئ

 

ـــــــسان عـــــــام  ٢٢۞   الرفيـــــــق غـــــــازي  ٢٠٠٧ن  رحمـــــــة  انتقـــــــل ا

  عـــث العـــر ـــادة قطـــر العـــراق لحـــزب ال ـــدي عـــضو ق حمـــود العب

 .  ا  االش

 

ـــــــــــسان عـــــــــــام  ٢٣۞   ارتكبتهـــــــــــا  ٢٠١٣ن جـــــــــــة الـــــــــــ مجـــــــــــزرة الح

     الـــــسلمي حـــــق المعتـــــصم ـــــة  ات الحكومـــــة الطائف ـــــش ل م

ف .  ة وال  ساحة الغ

 

ـــسان عــــام  ٢٨۞  ــــس  ١٩٣٧ن  الرفيــــق الرئ ــــالد الفـــارس العــــر م

 .  د صدام حس ب الركن الشه  القائد المه

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــسان عـــــــام  ٢٨۞     ١٩٧١ن ـــــــت  ـــــــدأ معمـــــــل اســـــــتخالص ال

 كركوك االنتاج . 

 

سان عام  ٢٨۞  ـرة القـدم  ١٩٧٧ن اب العـراق ل ج منتخب ش
ُ
ت

ا .   أس آس

 

سان عام  ٢٨۞  غداد .  ١٩٨٦ن   شن مركز الفنون 
ُ
 د

 

ـــسان عـــام  ٢٨۞  ـــدة  ١٩٨٩ن ـــة الجد وع ســـدة الهند افتتـــح مـــ

مة .   حلت محل السدة القد  ال

 

ــــــسان عــــــام  ٢٨۞  وع  ١٩٨٩ن افتتحــــــت أول مرحلــــــة مــــــن المــــــ

ة  وع الحاســــــــ  ودشــــــــن مــــــــ غــــــــداد النفــــــــ ق  الرائــــــــد لحقــــــــل 

د .   الجد ة المجمع النف نا ة ب ون  االل

 

ـــــسان عـــــام  ٢٨۞    ١٩٩٠ن    خـــــور الـــــ ـــــد  شـــــن مرفـــــأ جد
ُ
د

ضم   العراق  فا .  ١٣جنو  رص

 

ـــــسان عـــــام  ٢٨۞   حجـــــر األســـــاس  ١٩٩٥ن وضـــــع صـــــدام حـــــس

وع بناء جامع صدام .   لم

 

ـــــسان عـــــام  ٢٨۞  ثـــــار   ١٩٩٩ن  ال ة  افتتحـــــت مدينـــــة الـــــصدام

ة الحصار الجائـر   أنجزت خالل ف أحد المنجزات العمالقة ال

 العراق .   ع

 

ـــسان عـــام  ٢٨۞  أحـــد المنجـــزات  ١٩٩٩ن ـــم  افتتـــح الـــسد العظ

 العراق .   الجائر ع ة الحصار الدو  ف  تمت   ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــسان عــام  ٢٩۞  ـــرة  ١٩٨٤ن  ل  األولــم تأهــل المنتخــب العــرا

اد لوس انجلوس .   اولمب  القدم ا
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ال  ــة الســتق ــستعد أمــة العــرب وأحــرار العرو

ــش  ع ــة، و ى مــن األهم ــة كــ  غا ــــخ عــ تــار

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة التقدم طالئـــــــــــــع األمـــــــــــــة وقواهـــــــــــــا الح

ـــا  مانـــا ووع اها إ قـــضا المناضـــلة والملتـــصقة 

 وقـــــع حلـــــول  لة ال مخاتلـــــة فيهـــــا، عـــــ ة صـــــادقة أصـــــ ـــــا واســـــتجا درا و

    ا  االشـ عـث العـر س حزب ال  لتأس ع الذكرى الواحدة والس

سان  ل  ‐السابع من ن  . ١٩٤٧أف

   ذكـرى مخصوصـة  ا  االشـ عث العر س حزب ال إن ذكرى تأس

لته مــــن إعــــالن والدة إطــــار متعــــدد   لمــــا شــــ ي  العــــ الوجــــدان والــــو

ـــا  ـــا وأخالق ـــا وت ـــة فك ـــاة الع عـــاد المـــس مختلـــف صـــعد الح األ

ـــــسان  ـــــان الهـــــدف منهـــــا أساســـــا بنـــــاء اإل ـــــا و ا وجهاد ا ونـــــضال اســـــ وس

  ند رأســــا عــــ ــــس ما  ــــه صــــقال ســــل ــــامال وصــــقل مواه  بنــــاء مت العــــر

ـــة  ـــة وال ـــة واالجتماع ئ ته الب  خصوصـــ ـــرا ـــة و س العلم المقـــاي

ــــــة  تــــــه تهيئــــــة مثال ــــــة، وتهي ــــــة الروح ــــــة والحــــــضارة والعقائد والثقاف

ـان ذلـك  ـة معـا، و ـة والتنم ة الثور المس ات اللحاق  لتحمل مقتض

امــن   م  تحـول دون تفـج ـل الـ افــة العراق  إزالـة  ـصا عـ  ح الـس

مـــا يتـــالءم مـــع رهاناتهـــا   األمـــة  ـــف طاقـــات جمـــاه ـــه وتوظ ـــداع ف اإل

اتها ومـــــــا تتعـــــــرض لـــــــه مـــــــن تحرشـــــــات واعتـــــــداءات اســـــــتعمارة  وتحـــــــد

  يق داخــــ ــــه مــــن حــــصار وتــــض ــــة ال تهــــدأ مــــن جهــــة ولمــــا تعان خارج

 العــرب مــن جهــة   صــدور مــالي ــة الجاثمــة عــ ــة الع تفرضــه الرجع

ات تعميـــق أزمـــة  ،أخـــرى لهـــا مظـــاهر ومغـــذ لت   لطالمـــا شـــ  الـــ و

 الشعوب واألمم ا  وغبنها وتخلفها عن  ة الجماه  . األمة وغ

ــــة  ــــل اتخــــذ لنفــــسه غا  ذلــــك  س عــــ  الهــــدف مــــن التأســــ قتــــ ولــــم 

 وال تنفــصل عنــه  ــسان العــر ــة عــن بنــاء اإل ة أخــرى ال تقــل أهم ســام

ـــــــة  ـــــــر األرض الع  تح ـــــــة  وال تتعـــــــارض معـــــــه، وتمثلـــــــت تلـــــــك الغا

   منهــــــا عــــــ ــــــل األرض دون التنــــــازل عــــــن شــــــ ة والمحتلــــــة،  المغتــــــص

ـــــــر األرض  ـــــــا، ذلـــــــك أن تح قـــــــا وغ   ب امتـــــــداد ســـــــاحة الـــــــوطن الـــــــ

قامـــة دولـــة   مقـــدراتها وثرواتهـــا و طرتها عـــ ـــسط األمـــة لـــس ـــة و الع

ـــــة  ـــــه العدالـــــة االجتماع ـــــسود ف  الـــــذي  ا الوحـــــدة والمجتمـــــع االشـــــ

ـــــــان  لهـــــــا أر ـــــــات مثلـــــــت   الحقـــــــوق والواج  العـــــــرب  والمـــــــساواة بـــــــ

ـدة  ، ولم تكـن تلـك العق ا  االش عث العر دة حزب ال ت عق وثوا

ــــــل مثلــــــت شــــــغل  ازهــــــم  مجــــــرد شــــــعارات ترفــــــع لخــــــداع النــــــاس أو الب

ــــــضيق المجــــــال بتعــــــداد  نــــــه ل ، و ــــــ عــــــث الــــــشاغل األول وهمــــــه األ ال

 الــدحض أو  ة عــ ــسط الحجــج العــص الــدالئل واســتعراض القــرائن و

  عـث عـ ـدة حـزب ال ـة لعق دان قـات الم  التطب ك عـ ـشك مجرد ال

أوضــاع الحــزب إن  ــان ذلــك مقرونــا   ســواء  ع الــوطن العــر ــ امتــداد ر

   الـــــــــــسل ه المـــــــــــد ـــــــــــشق ح النـــــــــــضال  ـــــــــ  ســ ـــــــــــم أو   مواقـــــــــــع الح

فاح المسلح والمقاومة والجهاد ي أو ال  . الجماه

ــــل إنــــه ال ينكرهــــا إال  ة  ــــص  و ــــ خطئهــــا ذو  ن هــــذە الحقــــائق ال  و

 معاركهـــا  الجاحـــد والحاقـــد والمتخرصـــون ومـــن آثـــروا خـــذالن األمـــة 

ــــــــة  الـــــــضد مـــــــن مـــــــصالحها القوم ــــــوف  لهـــــــا واختـــــــاروا الوقـ ة  المـــــــص

 إدراك اســـتحقاقات األمـــة أو قـــصورا  ـــا إن عجـــزا عـــ ة العل ج ات االســـ

ــــــــة أو الســــــــتفحال عقــــــــد  ــــــــة الع  مالمــــــــسة جوهــــــــر المــــــــسألة القوم

ـة،   الع ائح والفئـات مـن الجمـاه عـض الـ ات النقـص لـدى  ومرك

  لهــا عـــ ــة تتفـــق  ـــة أو دول م ــدوائر إقل اذم  عــض الـــ اطــات  أو الرت

 حد السواء ة ع العرب والعرو ا  ص   . ال

ــــــت  ــــــا الثا ة العل ج ات ــــــة االســــــ ــــــة الع انــــــت المــــــصلحة القوم لقــــــد 

  ا  االشـ عـث العـر اسات حـزب ال  لس  والمحرك الرئ المفص

ـسه لليــوم،  والمرجـع األول لمواقفـه وقراءاتـه ومـن ثــم قراراتـه منـذ تأس

ها شــــغل العــــرب 
ّ
ــــة وعــــد ته المرك  قــــض ت فلــــسط

ّ
ــــد
ٌ
ــــه مثــــال ع وعل

مـــا جعـــل مـــن    طـــه األعـــ ـــق الوحـــدة و رهـــا ط  تح األول، واعتـــ

س االغتـصاب   من د ر فلسط ل األوحد لتح وع الوحدة الس م

ـة   هذا الـشعار والمثا ة ع ات الع الء الرجع ، ورغم اس الصهيو

ـدە مـن  ـه وتج ـة إفراغـه مـن معان غ اسـاته  عـث وس  فكر ال األهم 

ـــصة  ـــدة الرخ ـــة لالســـتهالك األجـــوف والمزا جـــة منطق مـــضامينه كن

ـــــــــل  از وتح ـــــــــة ابـــــــــ  عمل  وامتـــــــــصاص غـــــــــضبها  ولتخـــــــــدير الجمـــــــــاه

 التحــــــري وال   أوســــــع قطاعاتهــــــا لــــــم تخــــــ مفــــــضوحة، فــــــإن األمــــــة 

ــر   رفــع لــواء تح عــث وأمانتــه  ة حــزب ال ــث ظلــت صــدق  ح التــمي

   أن تـــه ة عـــ  عـــص  رأســـها فلـــسط ة وعـــ ـــة المغتـــص األرض الع

ك وفــــــــوق  ــــــــشك  فــــــــوق ال  ونــــــــأت بهــــــــا الجمــــــــاه ها الجمــــــــ  ضــــــــم

هــــا مــــن االدعــــاءات، واحتفظــــت   غ ــــ نهــــا و ــــاة وال المماهــــاة ب المحا

  عــــــــث العــــــــر ـــــادي العمــــــــالق حــــــــزب ال ـــ  ال ــهــــــــا الطالئــــــــ األمــــــــة لح

ـــــــك عـــــــن   هـــــــذا المجـــــــال، ناه ـــــــات  الـــــــسبق والتفـــــــرد والث   ا االشـــــــ

اته  ــــــر وتــــــضح ــــــار المقاومــــــة والتح  خ عــــــث عــــــ ــــــات ال مــــــساهمة ث

له.   ذلك اإلجماع وتأص  تمت ق   هذا الط  الجسام ع

 الموقــف  ــا مغرضــا إذا تــم االقتــصار عــ كــون خطــأ فادحــا وتجن وقــد 

ة  ، ذلــــــك أنــــــه ورغــــــم مــــــا تبّوأتــــــه القــــــض ل مــــــن فلــــــسط  األصــــــ ــــــع ال

ــة  ا الع ــة القــضا ق خــس  عــث لــم ي ــة، فــإن ال ة مــن مرك الفلــسطي

اتها  ـــــصدي لمعالجتهــــــــــا حــــــــــسب مقتــــــــــض  التـــــ حقهــــــــــا ولــــــــــم يتهــــــــــاون 

 العــــــام ومنهاجــــــه  عــــــث وخطــــــه النــــــضا اتهــــــا، ذلــــــك أن فكــــــر ال ومتطل

افــــة     ســــاحة الــــوطن العــــر ا غــــ  شــــمول  اتخــــذا منــــ ات االســــ

ـه، وتمثـل  ە مـن إدرا ل ولم يتمكن طـرف غـ  مسبوق  ا غ  تم وتم

 وآخــر وال   قطــر عــر  عــدم المفاضــلة بــ دە الــصارم عــ ــشد ذلــك ب

ــــــه أينمــــــا  ــــــة ف  الع  احتــــــالل وآخــــــر، واحتلــــــت الجمــــــاه  بــــــ التــــــمي

لة نفسها.  ة الم ا الع لت القضا  وجدت، الحظوة ذاتها وت

عــــــث وفــــــصوله ومظــــــاهرە  ــــــار لل  الج عــــــاد الفعــــــل النــــــضا ــــــان أ إن ت

ــــــــة  فاح ــــــــة ال ثرە الجهاد  مالحــــــــم حــــــــزب األمــــــــة وتعــــــــداد مــــــــ وتقــــــــ

ة   مهمـــــة شـــــاقة ومـــــض ، لـــــ ي الـــــسل المـــــسلحة ونـــــضاله الجمـــــاه

حالهـــــا  حـــــوث  ـــــز  اء ومرا ـــــشارك خـــــ   قتـــــ ـــــستلزم و للحـــــد الـــــذي 

مــسحوا  ــدين عــساهم   ومحا  ومنــصف  وموضــوعي والتقــاء عــارف

ا  فـصلوا حـ ـذل والفـداء و قا من سـفر ال غطوا هامشا ض ا و س نزرا 

ة واإليثــار والــذود عــن المــصالح  طا مــن فــصول المقاومــة والتــضح ــس

ه  عــــــــث ومناضــــــــل  أثثهــــــــا حــــــــزب ال ة الــــــــ ــــــــة والمــــــــص ــــــــة الحي الع

س  اداتــه ورجاالتــه وكــوادرە وأحــرارە وحرائــرە الماجــدات منــذ التأســ وق

 . لليوم

 

   هـذە الفـسحة عـ  االقتصار  النظر لما تقدم، فإننا سنعكف ع و

ــــــك عــــــن حزمــــــة  اســــــتعراض جملــــــة المواقــــــف والــــــرؤى والقــــــراءات ناه

 خطاهــــا وســــطرها حــــزب  ــــارة الــــ العطــــاءات الهائلــــة والخطــــوات الج

ة الممتــــدة مــــن الــــذكرى  م أي خــــالل الــــف لــــة العــــام المنــــ عــــث ط ال

   الــــ ع ــــسه وصــــوال ألبــــواب الــــذكرى الواحــــدة والــــس  لتأس ع الــــس

ع من اآلن عد أسب  . تحل 

 

ــــــة   حــــــد ذاتهــــــا ح ة  نــــــا أن هــــــذە الــــــف ء إذا أق   ــــــالغ  ننــــــا ال ن و

  ــــع خ  ار وشــــم ــــه مــــن إ  مــــا نــــضحت   والتــــدبر  الــــدرس المتــــأ

 أمـة  ن ع م  التصدي لمؤامرات المت  االستماتة  ل عالوة ع أص

ـــــــــــة تقاعـــــــــــس  العـــــــــــرب ووطنهـــــــــــم وفـــــــــــضح أجنـــــــــــدات المعتـــــــــــدين وتع

 وخـسة العمـالء المـأجورن،   طـح انـة الخونـة والمن  وخ المتقاعس

ص   لهذا العام التنـص ع ما يتوجب أثناء استعراضنا لزخم الفعل ال

ـــــار لحـــــزب  ـــــداع والخلـــــق واالبت  تواصـــــل تفجـــــر ينـــــابيع اإل الواثـــــق عـــــ

ــــــار  ـــــادة ابنـــــه ال ق ادتـــــه المجاهـــــدة الظـــــافرة  غ ق عـــــث وخاصـــــة نبـــــ ال

ة   مــــــس وفارســــــه المغــــــوار حــــــادي ركــــــب المجاهــــــدين والمــــــؤتمن عــــــ

م.    الحزب ومصلحة العرب الرفيق القائد عّزة إبراه

    ا  االشــ عــث العــر  أهــم منجــزات حــزب ال لقــاء األضــواء عــ فب

ــسارع   أي ضــمن  اقها الــزم  ســ لهــا  مراعــاة وجــوب ت هــذا العــام و

ــــط  الوضــــع المح ــــل ذلــــك  ط  ــــ ــــا، و ــــا ودول م قل ــــا و األحــــداث ع

حقــــــه مــــــن  ــــــة  ــــــة المخ ــــــالحزب وخاصــــــة تواصــــــل اإلجــــــراءات العقاب

 عـــــدد مهـــــم مـــــن   العـــــراق أو  لـــــة ســـــواء   والرذ طـــــرف أقطـــــاب الـــــ

  ب طــــــوق عــــــ ــــــة   تواصــــــل أنظمتهــــــا الرجع ــــــة الــــــ األقطــــــار الع

 معاداتهـــــا   االســـــتمرار   عـــــ ار ســـــمج وغـــــ  إ   ـــــعثي عـــــث وال ال

 االجتثــــاث  ة أو مــــن خــــالل قــــوان ــــ مــــا وأدوات  عــــث فكــــرا وتنظ لل

ــــــة  ال  الجــــــذور االم  تتــــــوزع بــــــ م الــــــ والمالحقــــــة والحظــــــر والتجــــــ

 الفاسـد اآلسـن   األمـ بـع رأسـا مـن المـع ة وت ة والفارس والصهيون

ه  ـــــــش طنة وال اســـــــتمرار منهـــــــج الـــــــش  المتـــــــوحش، وأخـــــــذا  طا الـــــــش

تـه ضـد  ـسارع وت ـب و اذ ل واأل اء والتلفيـق والتـضل ف واالفـ وال

جـــــــــة   ن ه، فإننـــــــــا ســـــــــنخلص إ الحـــــــــزب وتارخـــــــــه ورمـــــــــوزە ومناضـــــــــل

س حـزب  ـاء ذكـرى تأسـ ح ل ب  األصـ ـع ـد ال مضمونها وجاهـة التقل

  نت ــل وســ عيتــه وأحقيتــه ومنطقيتــه،   و ا  االشــ عــث العــر ال

عثيــون لمثــل  عــث وال  ال تــ ــا مــن الالمنطــق أال ي كون   أنــه ســ إ

 إلجــام عــدد مــن األفــواە المتقولــة  ــ ت مــا س ة العطــرة،  هــذە المناســ

 من حجر يهما أ لقام شان  و عثي عث وال  ال  . ع

 منهــاج المقاومــة  عــث عــ عــّض حــزب ال   مــن نافلــة القــول إن التــذك

ـــــة  ة وأهم ـــــة وقدســـــ النواجـــــذ رغـــــم مـــــا للمقاومـــــة مـــــن عل المـــــسلحة 

   الـــــــ ـــــــة و ما أمتنـــــــا الع ــــخ الـــــــشعوب واألمـــــــم ســـــــ  تـــــــار قـــــــصوى 

عدهـــــا  س الهجمـــــات االســـــتعمارة وأعنفهـــــا وأ تعرضـــــت وال تـــــزال أل

ــاب  قــه ال مــن  ة، قــد فقــد ب ــسان  اإلطــالق منــذ فجــر اإل ة عــ وحــش

ــات ذلــك األمــر  ــث  عــث ح حــزب ال  تعلــق األمــر  ــن مــ ــم ول التعم

ل   سـ   ك  خـارت قـوى المـش ات ال ديه اب المسلمات وال من 

ــــــة   ســــــاحة المواجهــــــة حام اتــــــه  عــــــث وث ــهــــــا، أي أن اســــــتمرار ال

 العـــــراق   خنـــــادق مقارعـــــة األعـــــداء خصوصـــــا  س وصـــــمودە  الـــــوط

ب ومالحقـــــة تحالـــــف  اســـــلة لـــــ ـــــة ال ـــــث تنهـــــض المقاومـــــة العراق ح

 ضــــلعا  انــــه وأضــــلعه زهــــاء الــــست لــــغ تعــــداد أر  وقــــد  طا  الــــش الــــ

ــة ذات  ك ــة األم ال  االم ــات ثــالث  مــال، بــرؤوس ك التمــام وال

ە ومـــن ركـــب رابهـــا مـــن  ـــأ  العـــالم  طـــش األقـــوى واألفظـــع  ذراع ال

   والــــــرأس اإليــــــرا ــــــري الظــــــالم، والــــــرأس الــــــصهيو جيــــــوش الغــــــزو ال

   عـ  الحقـد الـدف ان  ش  الصفوي وهما الرأسان اللذان  الفار

ە مخـــــــزون 
ّ
ـــــــه وضـــــــد تقاســـــــمان ف ما العـــــــراق و ـــــــة وســـــــ العـــــــرب والعرو

ة المتخلفـة  ـدة الثـارات الـشع ة ذاتـه وتحركهمـا عق ة الساد العن

ان متقـــدة تقـــض مـــضاجع المعتديـــن  قـــاء جـــذوة النـــ مـــا أن إ نفـــسها، 

ــهـــــــا وال برهنـــــــة   أمـــــــور واضـــــــحة ال تحتـــــــاج تن الـــــــسفلة القتلـــــــة إنمـــــــا 

اع إلرادتهـــا إن   اإلقـــرار بهـــا واالنـــص عـــدما اضـــطر األعـــداء إ خصوصـــا 

ــر  مئــات التقار ــشهاد   هــذا الــصدد االس   كــ حــا، و حا أو تلم تــ

  اســي ات الس افــات عــ ــة واع ى الــصحف العالم  كــ ــة  اإلعالم

 أن المقاومـة  لهـا عـ  تجمـع   الـ جي ات اء االس  والخ والعسك

التوازي مـع ذلـك  قة ساطعة ال اختالف حولها، وتجمع  ة حق العراق

ــهــــا وعقولهــــا المــــدبرة والمخططــــة وســــواعدها الــــضارة   أن مفج عــــ

ة خالصة عث  جوهرها وعمادها وسوادها األعظم     . إنما 

 

   أنــــه لــــم يبــــق أســــ ا  االشــــ عــــث العــــر حــــسب لحــــزب ال إال أن مــــا 

ئا مــن الجمــود الــذي  ب ذلــك شــ ــس مكــن أن  المقاومـة المــسلحة لمــا 

ـل  ي،  ـ ــــخ ال  عدوان عرفـه التـار ب مخططاته الرادعة أل قد 

ــــة  ة وقانون لوماســـ ة ودي اســـ ـــة س ك دينام آزرهـــا وعززهـــا وأســـندها 

ــدعيها عمــا  ــة م ق ة الحنكــة فيهــا وع ــس ــة لــم تقــل  عالم ــة و وثقاف

 المقاوم فا  . طبع فعله الجهادي ال
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ة  ــا  تلــك األصــعدة المهمــة م عــث عــ ــداع حــزب ال لقــد انطلــق إ

عــــث وقائــــدە الرفيــــق  ــــه رأس ال  الــــذي خاطــــب  الخطــــاب التــــار

ـــــسان   الـــــسابع مـــــن ن م   العـــــام عـــــّزة إبـــــراه ـــــل  ‐األمـــــ  ٢٠١٧أف

ــــه أحــــرار  مــــا خــــص  افــــة  ه  ماتــــه ومناضــــل الحــــزب وفروعــــه وتنظ

ات  مـــــا يتوافـــــق مـــــع مـــــسؤول ـــــان  ـــــل م   ـــــة  العـــــرب وأبنـــــاء العرو

ـــــة، وهـــــو  ة والتارخ اســـــ ـــــة الس ـــــة والقوم ـــــة والوطن الرجـــــل الح

مــا احتــوى  ــالغ الدقــة لواقــع األمــة  ــصا  شخ الخطــاب الــذي مثــل 

  اعهــا بنــاء عــ  التوجيهــات والخطــط والمــسارات المتوجــب ات عــ

ــة   الع  أو الجمــاه  الرســ ذلــك الواقــع ســواء مــن النظــام العــر

دي  لولــــــــة دون الــــــــ اتها للح مختلــــــــف تفرعاتهــــــــا ومــــــــست ونخبهــــــــا 

ـــــة الهادفـــــة الجتثـــــاث  س الدول  ولـــــصد المؤامـــــرات والدســـــا ـــــار ال

مـــا وصـــف الرفيـــق  لغـــت األمـــة  عـــد أن  متهـــا  ض خ ـــة وتقـــ العرو

 مسبوق.   مألوف وغ ا غ م منعطفا خط  القائد عّزة إبراه

  

ــق  ليــغ خارطــة ط  الــشامل وال ولقــد حمــل ذلــك الخطــاب التــار

ــــة ودرء مــــا يتهددهــــا   لألمــــة الع ــــ لنحــــت معــــالم الخــــالص الحق

ـا مـن  غفـل جان ا لـم  ل ـا وتفـص ـا تعب ـا توجيه ـان خطا مـا  ا،  جد

 أعـدائها وهـم يتوثبـون  ت األمة الفرصة ع ات تف جوانب متطل

 والفظيع.   لإلجهاز عليها اإلجهاز األخ

 

  ــ  ي  مؤســسا للخطــوات الــ ع هــذا وجــاء خطــاب الــذكرى الــس

ال  ف، وفــــصلها تفــــص ــــس  ودونمــــا تقــــاعس أو  اتخاذهــــا دون تلــــ

ة.  ل األقطار الع   ح غ  الدقة والوض  متنا

 

عـث  عـد منجـزات ال مـا   ذلك الخطـاب الفـارق، تتالـت ف ناء ع و

ـــل  ـــة  ـــل ســـاحة ع   ـــل يـــوم و   ـــة  وتواتـــرت اإلجـــراءات العمل

مكـــن رصــد أهـــم وأعظــم مــا تولـــد عــن خطـــاب   المهجــر، و   وحــ

س الحــــزب   لتأســــ ع  الــــذكرى الــــس م  الرفيــــق القائــــد عــــّزة إبــــراه

   امتـــداد ســـاحات الـــوطن العـــر عـــث هـــذا العـــام وعـــ ومنجـــزات ال

 :  التا    و

  

١‐   وع الـــوط  العـــراق للمـــ ادتـــه المجاهـــدة  إصـــدار الحـــزب وق

  ــة الــصادر   ٢٠١٧مــارس  ‐آذار ٢٠الــشامل لحــل المــسألة العراق

ــد األوحــد الممكــن والمتــاح إلنقــاذ العــراق  ل الحــل الوح والــذي شــ

ــري الجــائر عــام  ــه االحتــالل  ٢٠٠٣عــدما أفــسدە الغــزو ال ومــا خ

س  ـــك عـــن جـــرائم حكومـــة الجواســـ  الـــصفوي ناه  الفـــار اإليـــرا

قـــــة  مـــــا مثـــــل وث غـــــداد المحتلـــــة،      والعمـــــالء الخونـــــة الطـــــائفي

ا  ـــ ـــات إنقـــاذ العـــراق   متطل جـــالء عـــ ـــة احتـــوت  ـــة وعمل علم

ا لعــل أهــم  اســ ــا وس ــا وقانون ا واجتماع ا ونفــس ــا واقتــصاد وعمران

ــــــــدا أوحــــــــد للتعامــــــــل مــــــــع  اســــــــا وح بنودهــــــــا اعتمــــــــاد المواطنــــــــة مق

ــان واعتمــاد دســتور   لألد عــث مجلــس أعــ ــك عــن   ناه الجمــاه

ة  ـــــــــــة والعـــــــــــشائ ـــــــــــة والمذهب قطـــــــــــع مـــــــــــع الطائف ي   عـــــــــــ مـــــــــــد

ــة الغــزو المظلمــة ومعالجــة جرائــم  ــل مــا خلفتــه حق ــة و والمناطق

ــات الغــزاة وأشــاعوا الخــراب  ا المفــسدين والجهلــة الــذين امتطــوا د

ـــل اإلعمـــار  وع النفـــط مقا ن، فـــضال عـــن مـــ  النهـــ ـــالد مـــا بـــ  

ــــــل للنقــــــاش حــــــول وحــــــدة العــــــراق   القا د غــــــ ــــــشد  ال عــــــالوة عــــــ

ادته.   وس

٢‐   م ومخاطبتـه لجمـاه ة للرفيـق القائـد عـّزة إبـراه إطاللة تارخ

ة   األستاذة الصحف س ع ه من تو  خصها   حوار مفص األمة 

 يـــــــوم  ـــــــدة الـــــــشارع المغـــــــار  ج   ـــــــ  والـــــــذي  ة الهمـــــــا صـــــــوف

  ٢٠١٧مـــــــاي  ‐مـــــــايو ١٥ ـــــــة الـــــــ ون ـــــــه معـــــــالم المؤامـــــــرة ال ح ف

ل  ســــهاب ســــ ــــة برّمتهــــا، ووضــــح ب تعــــرض لهــــا العــــراق واألمــــة الع

 الـصفوي وتعكـزە  وع الفـار مـا أبـرز مخـاطر المـ الخالص منهـا 

 ذلــك الحــوار الــذي شــد  ك  ــة ورهانــات ذلــك، ولــم يــ  الطائف عــ

 ما تتعرض له  ه فب  عل ا إال وأ ه، ملفا ع ە إل أ اە العالم  ان

 والحــضاري  ب دورهــا التــار ثــة تهــدف لــ  مــن مؤامــرة خب مــ

ـد، وتحـدث   والتل  المـم  العـر شها ذي اإلرث النـضا ب ج و

ــــــام لمــــــصلحة  ورة االحت   ــــــا وشــــــدد عــــــ ل خــــــالص لي عــــــن ســــــ

اطــــــــات  ة أو ارت ات شخــــــــص ــــــــدا عــــــــن أي حــــــــسا ع ا  شــــــــعبها حــــــــ

ــــة  مــــن وســــورة واألحــــواز الع ســــهاب عــــن ال ــــة، وتحــــدث ب أجن

ها.   وغ  وفلسط

 

ورة  اهـــا لـــ ـــا إ ـــة داع حـــة األنظمـــة الع مـــا وتوجـــه برســـائل 

ج   هــــذا المنعــــ ــــة  ــــة والقانون ــــة واألخالق اتهــــا القوم تحملهــــا واج

 أي دعــم لطغمــة  ــف عــن تــوف ورة ال ــ  لألمــة، وطالبهــا  التــار

ــــل لــــدعم القــــوى   المقا غــــداد المحتلــــة، ودعاهــــا    س  الجواســــ

اســلة  ــة ال لة للمقاومــة العراق ة المــش ــة واإلســالم ــة والقوم الوطن

  ـــل العـــرب أنظمـــة وجمـــاه  نجاحهـــا نجـــاح ل عـــث ألن  ـــادة ال ق

ــــــات   عــــــن الحر ســــــهاب تفــــــص مــــــا تحــــــدث ب  حــــــد الــــــسواء،  عــــــ

ــهـا  ر ح م  و ا اإلسالم الس الدين والمصطلح عليها  ة  س الم

ة وتخندقها ضد مـصلحة األمـة وأبنائهـا، ووجـه  ق ومخاطرها الحق

ـة  ـد تلب س ودعـاهم لم  وخاصـة تـو ـام المغـرب العـر رسائل لح

 واإلصغاء لهواجسها.  اجات الجماه  احت

 

ـــــل مـــــا  استفاضـــــة عـــــن داعـــــش و مـــــا تحـــــدث خـــــالل ذلـــــك الحـــــوار 

  ــــــل الــــــ اط ــــــف األ ــــــات، وعــــــرى ز ــــــسات وغا ــــــه مــــــن مال ــــــط  ح

 التهام الحـزب  س    وال طا  والمحور الش يروجها أقطاب ال

ــهتانا.   التحالف معه زورا و

 

ـــة مـــن مختلـــف جوانبهـــا وأبـــرز أن  رد ـــضا المـــسألة ال هـــذا وتنـــاول أ

ـة مـن   أول ما يتوافق مع مصلحة العراق واألمـة إنمـا  معالجتها 

صوى. 
ٌ
ات الحزب الق  أول  ب

 

حـــــــق الدولـــــــة   هـــــــذا الحـــــــوار لجـــــــرائم النظـــــــام األســـــــدي  وتعـــــــرض 

 لـــذلك النظـــام   والالقـــو نـــا النهـــج الـــالوط والـــشعب الـــسوري مب

ــــــــــصفوي وفـــــــــــسح المجـــــــــــال لـــــــــــه   الـ لـــــــــــه للعـــــــــــدو الفـــــــــــار وأدان تذ

   رقـــاب أهلنـــا  ف  ـــة لتعمـــل الـــس ـــة اإلرهاب اته الطائف ـــش ل ولم

الد الشام.   أثخنت جراح  ا ال ك عن استقوائه بروس  سورة ناه

ــــــم كردســــــتان  ‐٣  مــــــن اســــــتفتاء إقل ثنا  واالســــــ الموقــــــف التــــــار

    لــول ٢٥العــرا   ‐أ تم  ٢٠١٧ســ عــث بــ ــه ال ، والــذي زاوج ف

ـة قائمـة  ارهـا قوم اعت ـة  رد ـة ال  حقـوق القوم ادة العراق و س

مــه  عــث خــالل ح اســات ال  س انــة مخصوصــة  ــذاتها احتلــت م

 الــدول   لــه  ــا ال نــظ مــا ذات ــراد ح منــح األ  توجــت  للعــراق والــ

 مــن نظرائهــم  ــ أعــداد أ ــراد   يتواجــد فيهــا األ الثــالث األخــرى الــ

عـــث االســـتفتاء حقـــا مـــن حقـــوق اإلخـــوة   ال ـــث اعتـــ  العـــراق، ح

ــــــاتهم وحفــــــظ كــــــرامتهم دون أن  ــــــر ح ــــــد تط م ــــــراد وطالــــــب  األ

ـــم عنـــه، وأدان  م العـــراق أو انفـــصال اإلقل ـــة لتقـــس ل ذلـــك بوا ـــش

ـــراد خصوصــــا مـــن جوقــــة   تعـــرض لهــــا األ ـــصة الــــ الهجمـــات الرخ

 .  الفار غداد المحتلة ومن النظام اإليرا    العمالء 

 

٤‐   س يـــو  تـــو  وعقـــدە   العــر   ١٠و ٠٩عــث المؤتمـــر الـــشع

  ‐انون األول  سم مدينة الحمامات.  ٢٠١٧د س    تو

 

  د القـو  الـصع ل انعقاد هذا المؤتمـر الحـدث األبـرز عـ ولقد ش

ات  جـــــــا لتحـــــــض  ذلـــــــك أنـــــــه جـــــــاء تت لـــــــة العـــــــام المـــــــا برمتـــــــه ط

ــــط  ــــسيق والتخط ة مــــن اإلعــــداد والت واســــتعدادات وجهــــود مــــض

ـــــــارە  اعت  مـــــــستلزمات نجاحـــــــه  ورة تـــــــوف    العميـــــــق  والتفـــــــك

ــها من  ع النظر لما   وقتها الراهن  ــــخ األمة   تار محطة فارقة 

ـث   الب األمم عليها من جهة ومخلفات ذلك مـن جهـة أخـرى ح ت

فعــل  ــة   أبنــاء العرو ــاط عــ طر اإلح ــس ــأس و ي ال ــ س ــاد أن 

 نخبــــــوي   شــــــع  وحــــــ  رســــــ المــــــسونه مــــــن اســــــتهتار عــــــر مــــــا 

 الــشامل  ة التــغي ــث مــس  النهــوض للتــصدي لتأث   وتقـاعس كبــ

رامة المهدورة.  ة وال داد الحقوق المغتص  واس

 

 مــــن  ــــ  أهميتــــه الفارقــــة أل  العــــر  هــــذا المؤتمــــر الــــشع ــــ ك و

ـادرة  ل إطـارا مكـن مـن اسـتعادة العـرب لزمـام الم ش ث  ب، ح س

ي  ــداع الجمــاه  وخلــق منــصات اإل ــم العمــل الــشع وخاصــة تنظ

ــــل  ــــة التع فــــة مــــن جهــــة، ولعب ل ال  تعــــد لمــــا لهــــا مــــن قــــدرة عــــ

ـة  او  الط عـدما غـرق   خصوصا   العر  الدور الرس فقط ع

ــــــــة  أشــــــــواط وأشــــــــواط عــــــــن اســــــــتحقاقات األمــــــــة الفعل والتخلــــــــف 

ة من جهة أخرى.  ل معاركها الحي    وتخاذله 

 

ة  ، جـــــــــاء إذن إعالنـــــــــا عـــــــــن اإلدراك والمـــــــــسؤول فـــــــــالمؤتمر الـــــــــشع

ة لرهانـــــــــــات األمــــــــــــة  ـــــــــــة المــــــــــــستجي ة والقناعــــــــــــة الجماه الـــــــــــشعب

ــة  ة أبنــاء األمــة الع  خــ وانتظاراتهــا واســتحقاقاتها، ولــذلك تــدا

ـار مـن   الج س هذا الفـضاء القـو ة لتأس وأفضل طاقاتها الطالئع

فـضل  س   عاتقـه، وتحولـت تـو ث الرسالة والمهام الملقاة ع ح

اب  ــال منــازع لعــدد مــن األســ هــذا الحــدث المهــم لعاصــمة العــرب 

  ا هـــــذا الجهـــــد النـــــضا ت رســـــم  اإلطـــــالق أنهـــــا احتـــــض أهمهـــــا عـــــ

نة لفرســــــان  مــــــة الحــــــص والجهــــــادي الخــــــالق ووفــــــرت المــــــالذ والخ

ــن   والمؤتم ــة المــشارك ، وكــذلك لنوع ــة عنــدما عــّز النــص العرو

 المقـــــــــاوم  ـــــــــة وتـــــــــارخهم النـــــــــضا اتهم العلم وخـــــــــصالهم ومـــــــــست

 الناصع. 

 

ــــان ليتــــم  ء القــــول إن هــــذا اإلنجــــاز مــــا    ــــس مــــن التعــــصب  ول

ـارتهم واجتهـادهم سـواء  هم ومث  وصـ عثي ات ال تحقق لوال ث و

ــه مــن مــستلزمات أو أثنــاء النقاشــات  مــا تتطل أثنــاء مراحــل اإلعــداد 

الــــــسماح  ة  ــــــس احثــــــات واالتــــــصاالت إلقنــــــاع الــــــسلطات التو والم

اء،  س الخــــ  أرض تــــو  والدة هــــذا المؤتمــــر عــــ والمــــساعدة عــــ

ل عفلــــــق وفحواهـــــــا أن "  ــــــش لتتحقــــــق نبــــــوؤة القائــــــد المؤســــــس م

امــل  ز الت  "، وهنــا يــ ــسطع مــن المغــرب العــر ــة س شــمس العرو

 قلــــب  ــــانوا عــــ عــــث الــــذين   ال  مناضــــ ــــسجام بــــ والتالحــــم واال

 أو السودان أو  من أو م  العراق أو لبنان أو ال رجل واحد سواء 

ة   المهجــــــر، ذلــــــك أن المؤتمــــــر فكــــــرة وأرضــــــ  أو  المغــــــرب العــــــر

ـــه للرفيـــق المجاهـــد القائـــد  عـــود الفـــضل ف افـــا إنمـــا  طـــا و وتخط

عــد  مــا  مــات ف ــل المراتــب والتنظ   م، وتكفــل رفاقــه  عــّزة إبــراه

سها واقعا ملموسا.  قها وتك  بتحقيق الفكرة وتطب

 

ه  طاقاتــه ورفاقــه ومناضــل عــث وقــد وفــر  حــسب لل ولعــل أهــم مــا 

حتفـظ  ة للعرب استعادوا فيها جذوة التحدي، هو مـا  فرصة ذهب

 مـن مختلـف النخـب  ام وتقـدير وتثـم ه الحزب مـن احـ   ح و

ة  ــــة أو اإلســــالم ــــة أو القوم ــــة المناضــــلة ســــواء الوطن ـــة الثور الع

عالميـون وقـانونيون  ـار و  مناضـلون أشـاوس ومفكـرون ك ث ل ح

ـــدعون مـــن مختلـــف  اســـيون وم  وس  اختصاصـــات شـــ وعلمـــاء 

ـة   األقطار الع ة ومن ش اس ة والتوجهات الس المشارب الفك

له   إنجــــاح المؤتمــــر وناقــــشوا أدق تفاصــــ نــــداء الواجــــب وشــــاركوا 

 تــم  ة الــ ــسي لــه ال ا  مؤســساته وه وأثــروا مخرجاتــه وتواجــدوا 

 للمؤتمر.   اليوم الختا  انتخابها 

 



 

 

”MR 

ـل  ـث مث ة برمتها عن تأث فهذا المؤتمر الذي عجزت األقطار الع

فـــضل  ـــا  ا وجماه ، يتحقـــق شـــعب  المـــستوى الرســـ ن عـــ لـــه و

مه ونـــضاليته وجهاديتـــه  عـــث وصـــمودە األســـطوري وتـــصم إرادة ال

المـــــصلحة  ثه  ـــــش لة و ـــــة األصـــــ ـــــة الثور اطه للفكـــــرة القوم وانـــــض

 حــــــزب  ــــــث ورغــــــم ســــــ ــــــا، ح ة العل ج ات ــــــة االســــــ ــــــة الع القوم

  م عـ  العام عّزة إبراه  الرفيق األم ادته رأسا ممثلة  عث وق ال

اف والـسهر   اإلعـداد واإل ـة  تجنب أي مظهر من مظاهر الح

ـاز  امت   ـع ـا أنـه فعـل  ـدا واضـحا وجل  هذا المؤتمر، فإنه قد  ع

 آخر مراحل اإلنجاز.  ط والفكرة وح ث التخط  من ح

 

 تناولـــه لمختلـــف األوضـــاع  ولقـــد تمخـــض هـــذا المؤتمـــر عـــالوة عـــ

ـــسطه للحـــل الـــشامل ســـواء  لها و  أدق تفاصـــ ـــة  والمـــسائل الع

ل، عــن   أصــ ــا مــن منظــور قــو  حــدة أو لهــا إجمال ــل واحــدة عــ ل

ـــــــد مواقـــــــف القـــــــوى  ـــــــة لتوح ة الع عـــــــث جبهـــــــة القـــــــوى الـــــــشعب

   الـــــوطن العـــــر ـــــة  ـــــات التحرر ـــــارات واألحـــــزاب والحر   والت و

   العــام للحــزب والــ م األمــ ح الرفيــق القائــد عــّزة إبــراه فكــرة وطــ

اناتـــه  ـــة ب  غالب   ا  االشـــ عـــث العـــر لطالمـــا دعـــا إليهـــا حـــزب ال

 وقراراته. 

 

ـــــة  ـــــة وفعال  أحـــــد، مـــــا لهــــذە الجبهـــــة مــــن مردود  عــــ خـــــ ــــس  ول

ل خـــــالص األمـــــة النظـــــر  منتظـــــرة ذلـــــك أنهـــــا أحـــــد أهـــــم وســـــائل ســـــ

  نهــا الحــزب وقائــدە األمــ  ب ألهــدافها والمهــام الموكولــة إليهــا والــ

ة.   من مناس  أ  من مرة و  أ م   العام الرفيق عّزة إبراه

 

إن هـــذە الحزمـــة مـــن أبـــرز اإلنجـــازات خـــالل هـــذا العـــام الممتـــد مـــن 

 ولحــــدود  ع  الــــس ا  االشــــ عــــث العــــر س حــــزب ال ذكــــرى تأســــ

 مـــــضامينها، دون  التـــــدبر فيهـــــا و ، و ع الـــــذكرى الواحـــــدة والـــــس

لهــــا لــــضيق  ــــان عليهــــا   آثرنــــا عــــدم اإلت ــــة المنجــــزات الــــ ق إغفــــال 

ادتــــــــه  عــــــــث وق قــــــــة أن لل ة لحق ــــــــا لنا م المجــــــــال، فإنهــــــــا ســــــــتح

  ـــــه مـــــن أبنـــــاء األمـــــة األحـــــرار غـــــ د ـــــه وم  منا ه وحـــــ ومناضـــــل

حيـــــوا هـــــذە الـــــذكرى  ـــــل الحـــــق أن  ـــــا، الحـــــق  م  لـــــه تنظ المنتـــــم

مــا ال  جــوز لهــم  حــق لهــم و مــا  از،   الفخــر واالعــ منتــ ــزة  الع

ادتـه  ق ـادي العمـالق و ــهم ال حـ ا  ـاهوا الـدن هم، أن ي جوز لغ

قـــــــاءە واســـــــتمرار ألقـــــــه   ضـــــــمنت  ـــــــة الفـــــــذة المجاهـــــــدة الـــــــ ق الع

ـــر والمقاومـــة   منهـــج الوحـــدة والتح اتـــه عـــ مومـــة إشـــعاعه وث ود

ه  ـش طنة وال يق والـش ل التـض فاح المسلح والجهاد رغم سـ وال

م ورغــــــــم  ف االجتثــــــــاث والحظــــــــر والتجــــــــ والمالحقــــــــة ورغــــــــم ســــــــ

ــــة ومــــن عاونهــــا وســــاندها مــــن صــــهاينة  ك ــــة األم ال غطرســــة االم

ــــــــة لألســــــــف  ــــــــة وع م ــــــــات إقل  فــــــــرس حاقــــــــدين ورجع يــــــــراني و

د.   الشد

 

 منجـــــزات  د إ اقتـــــضاب شـــــد ـــــا بنـــــا اإلشـــــارة ولـــــو  ظـــــل ح هـــــذا و

ـــــات   لعـــــل أبرزهـــــا ث ا  االشـــــ عـــــث العـــــر مهمـــــة أخـــــرى لحـــــزب ال

دتـــه   عق عـــث وعـــ  منهـــاج ال ـــل األقطـــار عـــ   عـــث   ال مناضـــ

ـــــــــث مرونـــــــــة  اطها الـــــــــصارم ومـــــــــن ح ة العامـــــــــة وانـــــــــض ج ات االســـــــــ

ــــــادة للقواعــــــد ومــــــن  ــــــا مــــــن الق ط
ٌ
ــــــا وق التخاطــــــب والتواصــــــل قوم

 الحزب.   هرم   القواعد ألع

 العـراق المتقـدم جـدا    ـعثي ـدور الرفـاق ال جب اإلشادة ههنا  و

 الــصمود األســطوري الخــالق     نجــاحهم نجاحــا منقطــع النــظ

ــــــــــة، وتمكنهــــــــــم مــــــــــن   العالم  أدوات الفتــــــــــك والتــــــــــدم ضــــــــــد أعــــــــــ

 المغـذي للحـزب والـداعم لـه   الـمت  الحزام الشع المحافظة ع

 التـــــصدي ومـــــن ثـــــم إفـــــشال  طلـــــة، وكـــــذلك  ولمقاومتـــــه الغـــــراء ال

ـــة  ـــة وطائف  أســـس مذهب َرلِتـــه عـــ
ْ
د
َ
م العـــراق وف مخططـــات تقـــس

 األعــداء  ــت الفرصــة عــ  تف ــاهر  ــك عــن النجــاح ال ــة ناه وعرق

عة المخـــــــابرات  ـــــــداعش صـــــــ ائـــــــد االصـــــــطدام  عـــــــدم االنجـــــــرار لم

   النضال ع األساس عالوة ع ة  ة والصهيون ة والفارس ك األم

ة  اســــــ ــــــة الس ة العمل ات ومنهــــــا خصوصــــــا محــــــا ــــــة المــــــست ق

ــــــا وكــــــشف  ا وجماه  العــــــراق وتعميــــــق عزلتهــــــا شــــــعب ــــــة  المتهال

فالسـها  رهابها وسقوطها و جرامها وطائفيتها و عمالتها وفسادها و

 .  المدو

 

 الــسودان  عــث  ــه لنــضاالت رفــاق ال القــدر نفــسه يتوجــب التن و

   ضــد طغمــة النظــام اإلخــوا ي الــسل ــادتهم للحــراك الجمــاه ور

  ج بهـم   والـ ـعثي  ال يق عـ د التـض ـشد د ما انجر عنـه  المس

تهم ومنعهـــــــم مـــــــن  ـــــــل بهـــــــم ومحـــــــا الـــــــسجون وتعـــــــذيبهم والتنك

   الرفـاق  ـسحب عـ ممارسة دورهـم وحجـب صـوتهم، وهـو مـا ي

ـــــد  لبنـــــان الـــــذين ورغـــــم فداحـــــة فقـــــد الرفيـــــق المناضـــــل الـــــدكتور ع

م،   أواخـر العـام المنـ  نداء الرفيق األعـ  الذي ل د الراف المج

تـــصدون للمؤامـــرات  ـــة لبنـــان و ـــدافعون عـــن عرو فـــإنهم ال يزالـــون 

ة المتصارعة هناك.  ة والدول م  واألجندات اإلقل

 

من الـذين ينـافحون مـن أجـل الـذود   ال  صمود الرفاق  هذا ونح

لحــــاق   ب وع الــــصفوي القــــا قــــاومون المــــ مــــن و عــــن وحــــدة ال

  ، ونــــك جه المجتمــــ ــــس ــــق  ــــه وتم ــــه وتخ ــــة الفق مــــن بوال ال

ي  ـــدورهم الحـــراك الجمـــاه قـــودون   األردن الـــذين  أداء الرفـــاق 

  مــــصالح وحقــــوق شــــعبنا العـــــر ة  ــــارات المـــــ لــــد ضــــد الخ  ال

ه.   ف

 

  ــــة المحتلــــة وفلــــسط  األحــــواز الع عــــث  مــــا يواصــــل رفــــاق ال

   لغطرســــة المغتــــصب ــــاب  ه ة رفــــع لــــواء المقاومــــة غــــ المغتــــص

التـصدي لمخططـاتهم المتخلفـة  ستمـسكون  الفرس والصهاينة و

 . ة األحواز وفلسط دافعون عن عرو  و

 

   خصوصـــا   المغـــرب العـــر عـــث  خـــس رفـــاق ال جـــب أن ن وال 

ـــة أقطارهـــم  ـــث يناضـــلون مـــن أجـــل عرو س والجزائـــر ح ـــا وتـــو لي

ــــــــــة لألنظمــــــــــة هنــــــــــاك  ة والالقوم ــــــعب ــــــــــارات الالشــــ تــــــــــصدون للخ و

اعـــــا   تختلـــــق  ة والـــــ عـــــات واألصـــــوات االنفـــــصال
ّ
قـــــاومون ال و

ــــــــــخ   أبنــــــاء الحــــــضارة الواحــــــدة واللغــــــة الواحــــــدة والتار مــــــأجورا بــــــ

 الواحد والدين الواحد. 

  

س  ـذكرى تأسـ  والمهجر   الوطن العر   عثي عث وال ئا لل فهن

ــهم العمالق.   ح

 

 . ا  االش عث العر مات حزب ال ل تنظ لة ل ة أص ة نضال  تح

ـــم  ـــة العـــز والفخـــار للرفيـــق القائـــد شـــيخ المجاهـــدين عـــّزة إبراه تح

 للجهـاد   والقائـد األعـ ا  االشـ عـث العـر  العام لحـزب ال األم

اسلة.  ة ال ر وقائد المقاومة العراق  والتح

عــث  قونــة ال  يتقــدمهم أ المجــد والخلــود للرفــاق القــادة المؤســس

ل عفلق.  ش  الرفيق م ا  االش  العر

 وشــــهداء  ا  االشــــ عــــث العــــر المجــــد والخلــــود لــــشهداء حــــزب ال

 صــــدام  ــــ د الحــــج األ ــــة يتقــــدمهم الرفيــــق القائــــد شــــه األمــــة الع

 . ام ة رفاقه الغّر الم  وكوك  حس

ـــــــــة  ك  الـــــــــسجون والمعتقـــــــــالت األم انـــــــــا البواســـــــــل  ـــــــــة أل الح

ة.  ات الع ّ ة والّرجع ة والفارس  والصهيون

 ..  أ  ..   أ  ..    أ

خسأ الخاسئون.    ول
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ودمــر الدولــة الوطنيــة ومؤســساتها لــم  ٢٠٠٣/    ٤/    ٩مــن المالحــظ ان االحتــالل عنــدما جــاء فــي 

يــاتي بمــا تفيــد المجتمــع ويخــدم الــشعب النــه اصــال ان تقــدم او تــاخر هــو احتــالال بغيــضا فمــن 

تــشكيل مجلــس العــار الــذي ســمي بمجلــس الحكــم الــى تعييــن الجمعيــة الوطنيــة مــن مجاميــع 

الخونة والجواسيس الذين وفدوا مع االحتالل ومن بعدها اقدموا على انتخاب برلمان وضعوا لـه 

قوانين تخدم الخونة مـن حملـة الجنـسيتين مـع تـضمين ذاك القـانون فقـرة تعطـي الحـق لرئيـس 

الكـتلة ان يعين برلمانيـا مرشـح فـي قائمتـه حـتى وان لـم يحـصل علـى االصـوت المؤهلـة اليـه وقـد 

فشلت تلك الدورة االولى فشال ذريعا حيث انـدلعت خاللهـا الحـرب الطائفيـة القـذرة الـتي قادهـا 

المخبول مقتدى الصدر وجيشه الال مهدي والتي قتل وشـرد فـي هـذه الحـرب المجنونـة المالييـن 

داخل وخارج العراق وبعـدها جـاءت الـدورة الثانيـة الـتي حملـت نفـس الوجـوه الـسوداء الكالحـة 

وتم تدويرهم من االولى اليها والنتيجة ضاع خالل مدتها اكـثر من ثلـث البـالد نتيجـة ماقامـت بـه 

داعــش االرهابيــة تنــسيقا مــع الحــرس الثــوري االيرانــي وتنفيــذا مــن قبــل المجــرم نــوري المــالكي ان 

اوعز الى قواته التي تقدر باكـثر من ثالثة فرق باالنـسحاب مـن الموصـل ممـا سـهل دخـول داعـش 

لها والتي امتدت الى محافظات اخرى والتي شرد منها اهلها واصبحوا نازحين الجئين في وطنهم 

وخارجه ... اما الدورة الحالية فنرى ان المرشحين فيها هم انفسهم النـواب الفاسـدون  الفاشـلون 

المجربون فـي الـدورتين الـسابقتين مـع مالحظـة فـرق واحـد هـو تبـديل اسـم الكـتـل بازالـة الـصفة 

االســـالمية منهـــا وتطعيمهـــا باســـماء جديـــدة التهـــش والتنـــش ومـــن االن تظهـــر البـــوادر بـــان تلـــك 

الوجوه السابقة هي من ستبقى في الواجهة مع اضـافة نـواب جـدد سـيغرقوهم فـي مركـب الفـساد 

 والسرقات الحقا وسيكون البرلمان القادم نسخة مكررة للدورات السابقة .

 

اذا اردنا ان النرى هذه الوجـوه القـذرة فعلـى الـشعب مقاطعـة هـذه االنتخابـات الـتي سـتزور رغمـا 

 عن انغه وارادته التواقه للتغيير الحقيقي الذي اليحصل اال باجهاض العملية السياسية برمتها .
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وهـم بـذلك انمـا يعـبرون عـن وطنيتهـم الـصميمة  تـاليواصلون الكـتاب واالدباء والصخحفيون والفنـانون العراقيـون جهـادهم الفكـري جنبـًا مـع الجهـاد القتـالي للمجاهـدين فـي خنـادق العـز وسـوح الق 

زر مع حملة البنادق في سوح الوغـى 
ٓ
دين حقيقـة ان القلـم والبندقيـة فوهـة واحـدة ولقـد مؤكـويعبرون بوعي عالي المستوى منبثقق من ثقافتهم ووعيهم بضرورة تصعيد الكـفاح الملحمي بالتعاضد والتا

لمـشع والـسراج المنـير البنـاء شـعبهم فـي اسـترخاص س المع الكـثير من اسماء الكـتاب والصحفيين واالدباء والشهداء في سوح المعارك في مجابهة االحتالل على مدى خمـسة عـشر عامـًا فكـانوا النـبرا
قـع تحـت طائلـة االغتيـاالت واالعـدامات والتهجيـر ا يالتضحيات وفي تنمية روح الجهاد والفداء لدى ابناء شعبنا االبي الذي يـرزح تحـت نـير المعانـاة لـشظف العيـش والحرمـان مـن ابـسط الخـدمات كمـ

نهم المثقفيـن العـرب ومثقفـي واحـرار وشـرفاء خـواوالقمع الوحشي واالعتقـاالت الواسـعة النطـاق والتعـرض لـشتى صـنوف التعـذيب واالذالل والقهـر ولكنهـم المثقفيـن العـراقيين يستـصرخون ضـمائر ا
ركي كما يستصرخونهم للوقـوف الـى جـانبهم فـي معركـة المـصير ميالعالم اجمع لكي يؤازروهم فكريًا وثقافيًا في معاركهم المتواصلة ضد تركات المحتلين االميركان واالحتالل االيراني وريث االحتالل اال

والصهيونية الفارسية على ابنـاء شـعبنا الـصابر المجاهـد لكنـه ال  بيةالتي يقاومون بها ببسالة نادرة ممارسات المحتلين القذرة لمحو هويتهم الثقافية والفكرية وفرض الثقافات االمريكية وااليرانية واالور 
وتي من قوة وبكل االسلحة الممكنة وحتى التحرر الشامل وتحقيق النصر المبين غير هيـاب ب

ٔ
ضحيات الـسخية علـى مـذبح الحريـة والكرامـة وهـا التـيصبر على ضيم المحتلين وسيظل يقاومهم بكل ما ا

 د .هم المثقفون واالدباء والكـتاب والصحفيون العراقيون يجسدون اروع صور التضحية والجهاد والفداء وحتى تحقيق الظفر الحاسم والنصر االكي
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كل مرة تجرى فيها مسرحية االنتخابات في العراق يبادر المخدوعون بالندم النهم انتخبوا من 
سموهم بالنواب والذين تبين انهم ال هم لهم اال مـصالحهم الشخـصية ومنـافعهم االجتماعيـة 

ٔ
ا

وصفقات الفساد وان الزمن ال يرحم المخدوعين مثلمـا القـانون ال يحمـي المغفليـن فقـد يخـدع 
المرء مـرة ولكـن مـن المعيـب ان يخـدع مـرتين فكيـف اذا بقـي مخـدوعا ثالثـا واالن فـي طريقـه 
الــى الرابعــة ، فهــل يعقــل انــه الجهــل ام انــه إالصــرار علــى تجهيــل الــذات باصــطفافها طائفيــا 

 وعرقيا؟
هــذه هــي االنتخابــات او مــا تــسمى باالنتخابــات الرابعــة فــي ظــل عمليــة المحتــل السياســية تلــك 
العمليــة الــتي بــذر فيهــا المحتــل بــذور الفتنــة الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة وصــوال الــى تمزيــق 
حـزاب العميلـة الـتي ارتـضت ان تكـون فـي خنـدق اعـداء الوطـن 

ٔ
وحدة الشعب ليسهل على اال

وتنفيــذ قــرارات المحتــل االمريكــي ومــن ثمــة االيرانــي، فــال عــذر لمــن جــرب مــع هــؤالء فــي المــرة 
االولى وكـشف زيفهـم وفـسادهم هـذا علـى افـتراض انـه كـان فـي تلـك المـرة مخـدوعا ولكـن نـرى 
اليــوم رغــم صــيحات التــذمر والــسخط وفــضح الفاســدين مــا زال هنــاك مــن يرجــو مــن شــجرة 
الصفصاف ان تثمر ثمرا يانعا وينعم هو والشعب منها ولو ان وصف هؤالء بشجرة الصفـصاف 
قل ما تفيد انها تصنع ظال يتفيء به النـاس بعكـس سياسـي 

ٔ
قد يكون فيه تجني على الشجرة فا

 الصدفة الذين ال ينتجوا اال الفساد والخراب وكل ما هو مخزي ومقيت.
والــشعب الــذي يريــد كرامتــه البــد ان يعــي ان كرامتــه مــن كرامــة الــوطن وان هــؤالء الفاســدين 
والــسراق لــم يبقــوا للــوطن اي كرامــة ، وان ســمعة العــراق اليــوم فــي اســوء حاالتهــا وان وضــع 
صعدة جميعها ويكـفـي هـؤالء الـساقطين 

ٔ
الوطن والشعب هو في تردي وتدهور مستمر على اال

ســوء مدينــة 
ٔ
خزيــا ان بغــداد هــذه المدينــة الــتي كانــت تــسمى حاضــرة الــدنيا ودار الــسالم هــي ا

ربعـة عـشر 
ٔ
للعيش عالميا وللسنة العاشـرة علـى التوالي.فمـاذا نتوقـع ممـن دمـروا البلـد خـالل ا

عاما بجهلهم وفسادهم وعمالتهم ان يقدموا للعراق غير الخراب والفشل والمزيد من النكبـات 
ليست هذه كلها نتاج عمليته السياسية الطائفية المقيتة؟

ٔ
 ا

وهــل بقــي مــن عــذر لمــن يحــاول العــزف علــى الوتــر الطــائفي بعــد ان حــصدت الطائفيــة مــائت 
عوام السابقة ؟

ٔ
بناء الشعب خالل اال

ٔ
الف من ا

ٓ
 اال

شخاصا بمختلف تسمياتهم؟
ٔ
حزابا وا

ٔ
 وهل هؤالء فعال مؤهلين لحكم العراق ا

 
صــيل ال بــد ان يكــون لــه موقــف الــرفض والمقاطعــة لمهزلــة االنتخابــات حــتى ال 

ٔ
ان العراقــي اال

مـة 
ٔ
بنائـه وٕانهـاء دوره الريـادي فـي اال

ٔ
يكون شاهد زور على استمرار جريمة تدمير العراق وقتـل ا

والمنطقـــة والعـــالم، فمقاطعـــة االنتخابـــات هـــي الـــضربة القاصـــمة الـــتي ســـتكر ظهـــر العمـــالء 
رضـه 

ٔ
مريكان وٕايرانيين وغيرهم، والبـد للعراقـي ان يكـون سـيدا فـي قـراره علـى ا

ٔ
سيادهم من ا

ٔ
وا

وفي وطنه مهما تكالبت الظروف وان وحدة المصير البد ان تكون هي الوسيلة لتحرير العـراق 
وكنس كل مخلفات االحتالل وعـودة الـوطن سـالما كريمـا سـيدا مـستقال ومقاطعـة االنتخابـات 

ولى الخطوات الى ذلك الهدف النبيل وهذا هو الرد الشعبي المطلوب.
ٔ
 المهزلة هي ا
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حـزاب السياسـية اللقيطـة بـالتحرك باتجـاه الـشارع العراقـي 

ٔ
ت الكـتـل واال

ٔ
مع قرب موعد االنتخابات بـدا

بـــشكل مكـثـــف ، عـــن طريـــق نـــشاطات يقومـــون بهـــا لغـــرض الدعايـــة االنتخابيـــة ، وبمـــساندة اعالمهـــم 
ثير علــى 

ٔ
ــا جــل كــسب ود العــراقيين والت

ٔ
نبــاء وصــحف ، مــن ا

ٔ
جور مــن قنــوات واذاعــات ووكــاالت ا

ٔ
المــا

سماء مرشـحين تقـوم باختيـارهم ، وتقـدم 
ٔ
قرارهم االنتخابي .. وتسعى هذه الجهات السياسية الى طرح ا

 لهم الدعم للقيام بنشاطات  تستقطب اهتمام الناس وتثير انتباههم ...
ن معظــم الوعــود الــتي تطلــق فــي ســياق هــذه الحمــالت هــي وعــود وهميــة 

ٔ
ثبتــت ا

ٔ
ان التجــارب الــسابقة ا

جـل كـسب الجمـاهير للوصـول الـى 
ٔ
حزاب وسائل مختلفة من ا

ٔ
وكاذبة ، حيث تستخدم هذه الكـتل واال

ي العـام مـساند 
ٔ
نشطة بسخاء ، لمحاولة جعل  الرا

ٔ
مقاعد البرلمان ، وكـثيرا  ما يوظف المال في هذه اال

 للمرشحين ...
ن يحــضوا 

ٔ
جــل ا

ٔ
ســابيع حمــالت تــسابق فيهــا المرشــحون مــن ا

ٔ
فقــد شــهدت بغــداد والمحافظــات منــذ ا

ن بنفــس الطريقــة الــتي عمــل بهــا فــي االنتخابــات الــسابقة ، 
ٓ
ن الكـثــير منهــم يعمــل اال

ٔ
بقبــول شــعبي .. وا

حيث يجدون من ينتخبهم ويرفعهم  بصوته الى المواقـع الـسيادية .. والكـثـير منهـم يـسعى الـى  كـسب 
عطف البسطاء من الناس عن طريق استخدام خطاب طائفي تخويفي ، وتهديدات برجـوع "البعثييـن" 
و "الـــصداميين" و "التكـفـــيريين" ، الـــذين ســـيمنعون الزيـــارة والمواكـــب الحـــسينية ومـــا شـــابه ذلـــك .. 
حـزاب عـن طريـق وسـائل اعالمهـم 

ٔ
ثير الخطاب المذهبي الذي استخدمته هـذه التكـتـالت واال

ٔ
ولحجم تا

ثير كبـير علـى 
ٔ
صبح لهذا الخطاب الطائفي المذهبي تا

ٔ
وسياساتهم الطائفية منذ خمسة عشر عام ، فقد ا

من يقتنع به من السذاج ، والذين يرون ان "حمايـة المـذهب" فـوق كـل شـيء .. ومنهـم مـن اتخـذ  مـن 
ميليشيا الحشد سلما للوصول الى مقاعد مجلس النواب ، وبدؤا بنشر صور تجمعهـم بقيـادات ميليـشيا 
 بعــضهم الــى شــيوخ العــشائر 

ٔ
خــرى .. ويلجــا

ٔ
الحــشد بالفتــات كبــيرة وضــعت وســط بغــداد والمنــاطق اال

صـبح لكـل مرشـح صـفحة ممولـة 
ٔ
خر ا

ٓ
بناء عشائرهم .. ومن جانب ا

ٔ
جل استقطاب ا

ٔ
لالستعانة بهم من ا

 بعض الصفحات 
ٔ
كبر عدد من المتلقين ، وتلجا

ٔ
جل الوصول الى ا

ٔ
على مواقع التواصل االجتماعي من ا

الــى اســتهداف ممنهــج لبعــض الشخــصيات المعاديــة للجهــات الــتي ترعاهــا ، فتقــوم بنــشر فــضيحة عــن 
يهــم العــام 

ٔ
و رجــل ديــن ، وســرعان مــا يتــداول العراقيــون هــذا الخــبر ، لتــسهم فــي تــشكيل را

ٔ
سياســي ا

بشكل مباشر وغير مباشر .. وباالضافة الى هذه الصفحات فان كـثيرا منهـم يـسعى لتـشكيل مـا يعـرف بـ 
شــــخاص يقومــــون بانــــشاء حــــسابات متعــــددة ، 

ٔ
"الجيــــوش االلكـترونيــــة" وهــــي عبــــارة عــــن مجموعــــة ا

خــر ، مقابــل مبالــغ 
ٓ
و تحــسين صــورة ا

ٔ
جــل تــسقيط شــخص مــا ا

ٔ
ويتجولــون فــي الــصفحات الكبــيرة مــن ا

 كبيرة ...
ت تتمثل في رفضه لكل من يـستخدم 

ٔ
رغم كل هذا فان الشارع العراقي بات يعيش حالة من الوعي بدا

 الخطــاب الطــائفي يالقــي 
ٔ
حــزاب العميلــة الــتي جــاء بهــا االحتــالل ، وبــدا

ٔ
خطابــا طائفيــا مــن الكـتــل واال

بنــاء الــشعب ، وحــصلت عــدة مواقــف فــي المحافظــات تمثلــت بطــرد ممثلــي 
ٔ
رفــضا قاطعــا مــن كافــة ا

حزاب بالسب والشتائم واتهامهم بالكذب والـسرقة .. فـان هـؤالء الساسـة الـذين حكمـوا العـراق منـذ 
ٔ
اال

وصــلوا البــالد  الــى الحــضيض .. فقــد انهــار االقتــصاد ، وكـــثرت العــصابات المــسلحة ، 
ٔ
مجــيء االحتــالل ا

بنــاء 
ٔ
الف مــن ا

ٓ
مــان ، وقتــل وهجــر  اال

ٔ
مــن واال

ٔ
ودمــرت البــنى التحتيــة ، وعــم الفــساد والخــراب ، وفقــد اال

مــامهم ســوى اثــارة فتــن 
ٔ
حــزاب الحاكمــة قــد تراجــع كـثــيرا ، ولــم يعــد ا

ٔ
بريــاء .. فــان رصــيد اال

ٔ
الــشعب اال

زمة جديدة قد يفتعلوها . 
ٔ
و في ا

ٔ
جل تحشيد الناس خلفهم ، ا

ٔ
و قومية من ا

ٔ
 طائفية ا
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ة تحـدث  ات النفـس ت وعـن االضـطرا ء الـص ـب  ة لغـزو العـراق عـن سـجن أبـو غ الذكرى الخامسة عـ

ة اآلن.  عانونها لغا   الخوف وعدم األمان ال  والشعور  قون   معتقلون سا

 

    ب الـــسجناء العـــراقي فـــة لتعـــذ عـــد ســـنوات مـــن تلـــك االحـــداث، صـــورا مخ ـــة  ـــاء دول ـــاالت ان ـــت و و

  ش األم حة للج  فض ت  س ات المتحدة، هزت العالم و  السجن الذي تديرە الوال

 

ــــــب"، تحــــــدثوا فيهــــــا عــــــن  ا ســــــجن "أبــــــو غ ة، إفــــــادات وشــــــهادات لــــــضحا " الروســــــ الــــــة "رابتــــــ وعرضــــــت و

 تعرضوا لها.  ة ال ب الوحش ب التعذ ات وأسال  االنتها

 

 اآلن" عدم األمان مستمر ح  "معاناة وشعور 

ة  ات نفـس  اضـطرا ـاتهم، ا  لم تكشف ه الة ال ء السمعة" للو  السجن " قون   معتقلون سا ش و

 الوقت الراهن.  عانونها ح الخوف وعدم األمان مازالوا   وشعور 

 

 الـذي  ـ  والج ب الجـسدي الـذي تعـرض لـه واإلذالل النفـ  عـن التعـذ ق  الـسا وتحدث أحـد المعتقـل

 ال  ب واإلذالل النفـ ـن التعـذ مكن معالجتـه، ل ب الجسدي  دا، موضحا أن التعذ ساە أ ستطع أن ي لم 

 مــرأى مــن  ب أو إدانــة وعــ ــدون ســ انــت تتــم     الــ حــق المعتقــل ــات القتــل  مــا تحــدث عــن عمل  ، ــ ي

 الجميع. 

 

ان الظلـم الـذي القـوە  ـس ة تمكنهم من  ل نفس ز إعادة تأه ورة توفر مرا ا السجن  عض ضحا وطالب 

 . ق  السا ة الالزمة لهم ولجميع المعتقل  عد اإلفراج عنهم، وتوفر العنا

 

ه" ت طفال اغتصبوە أمام أب  "رأ

 تظهــرە   الــسجن، الــ  شــهرة  ــ ــب، وصــاحب الــصورة األ  شــالل"، أحــد أشــهر ســجناء أبــو غ قــول "عــ و

ة".  ة أعمق من الجسد اء، إن "جروحه النفس ه ال ب  أسالك التعذ وطا   معلقا كشبح وم

غــداد،   العاصــمة  ــائن غــر  تعــرض لهـا نــزالء هــذا المعتقــل ال الــة، قصــصا عــن اإلهانــات الــ وروى شـالل للو

  هانة واغتـصاب وكثـ  و ذالل ج ب و ات وتعذ  داخل السجن تعرضوا النتها قائال إن "جميع المعتقل

ئة".  اء الس  من األش

 

ـه منتهـك،   ـان ف ـل مـن  ـب"، ف  "أبـو غ شفعان عند الـسجان  هولة ال   أن الطفولة او ال  شالل ا ش و

ه".  ت طفال اغتصبوە أمام أب  اشفا "رأ

 

ـالنفس صـعب   أن "هناك جروح غـائرة  عة"، الفتا ا انوا يرتكبون جرائم ش ات   ال واضاف أن "محق

ساها مهما طال الزمن".  سان ي  اإل

 

انــت موزعــة   صــندوق واألســالك   الــرأس واقفــا عــ ظهــر فيهــا مغــ ــصورة   شــالل"   "عــ واشــتهر الــسج

 إذا مــا وقـــع مـــن  ـــا ه الــصعق ال ـــد  ة تحــت تهد  انحــاء جـــسدە وأعــضائه التناســـل  المنــاطق الحساســـة 

 الصندوق.   ع

 

ــــدە   وتهد  إليهــــام الــــسج ــــن فقــــط  ــــاء ل ه ال  أن األســــالك لــــم تكــــن موصــــولة  ــــش األمــــ وزعــــم الج

اء.  ه ال    الصعق الفع

 

حت رمــــزا لمــــا فعلــــه  ــــب، وأصـــ حة أبــــو غ  فــــض  تناقلتهــــا وســــائل االعـــالم  انـــت الــــصورة أبــــرز الـــصور الــــ و

سان.  ات لحقوق اإل ب وسوء معاملة وانتها ب من تعذ  سجن أبو غ   ش األم  الج

 

 للعــــراق عــــام  عــــد الغــــزو األمــــ  الحتجــــاز  ٢٠٠٣و ــــ ــــان الرئ غــــداد، الم   ــــب غــــر أصــــبح ســــجن أبــــو غ

ب والقتل.  شطة المقاومة ضد الغزو ومورس وراء جدرانه التعذ أ    المتهم  العراقي

 

ــب،  غــداد المركــزي"، قــرب مدينــة أبــو غ  "ســجن  ــا مــس حمــل حال ــب والــذي  قــع ســجن أبــو غ ــم   ٢٠و

غداد.   العاصمة   غر

 

ن مـــن اذار   والعـــ  الثـــا ـــة  ون فة رأي اليـــوم  االل ت صـــح ـــ  نـــواف   ٢٠١٨و اتـــب الـــصح مقـــاال لل

ــة ضــد  ١٥الــزرو تحــت عنــوان (  طان ــة ال ك غلــق ملــف الجــرائم االم جــوز ان   غــزو العــراق .. ال  عامــا عــ

ه :  دا ) جاء ف  ا  العراق والشعب العرا

 

فة  انت كـشفت عنـه صـح ـان“ما  ـة االرعـاء ”  الجارد طان  ‐٧‐٣‐٢٠١٣‐ال ـر الـدفاع األمـ ـام وز ، مـن ق

   أمــ رســال خبــ لد ب ل‐دونالــد رامــسف مــز ســ ــل ج ولون  ‐ال تها ”  الحــروب القــذرة“ــان لــه دور   شــ الــ

ـــــات  ـــــذ عمل  العـــــراق وتنف ـــــة خاصـــــة  اد  وحـــــدات ق اف عـــــ ، لـــــإل ـــــا الوســـــ  أم ـــــات المتحـــــدة  الوال

ب اســـــتخدمت  ـــــز التعـــــذ اع معلومـــــات مـــــن المتمـــــردين، وأن مرا ب النـــــ ـــــز تعـــــذ قامـــــة مرا ـــــة، و اعتقـــــال 

   االنـزالق  ـالد إ  دفـع ال ـان لـه دور   العـراق، والـذي  ـة عـ ك ب تعد األسـوأ منـذ شـن الحـرب األم أسال

ــة واســعة النطــاق افــات ”حــرب أهل ــم هائــل مــن االع ــدة ل قــة جد ــدا ووث افــا جد  حينــه اع ، انمــا أضــاف 

فـت ضـد العـراق والـشعب   اق ـشعة الـ ـة ال طان ـة ال ك  تتحدث عـن الفظـائع والجـرائم االم والوثائق ال

 .  العرا

 

 مـدار  فـت عـ نا عنها وذكرنا ونـذكر بهـا، واسـعة شـاملة  اق ما وثقناها وكت  هناك  فجرائم االحتالل االم

خ العـراق،  ـساء واطفـال وشـي  سـافر ضـد  ي اجـرا  نحـو حـ .. وعـ ء عـرا ـل  ال توقف ضـد  الساعة 

  انــــت واضــــحة ملموســــة مبثوثــــة   برمتــــه، وأعمــــال قــــوات االحتــــالل هنــــاك   العــــرا وضــــد المجتمــــع المــــد

ــات  ــث ان القتــل  ح ــة  ــة والفرد ــة الجماع المجــازر الدم ، طافحــة   حــد كبــ ا ا ــا ــا وم معظمهــا بثــا ح

ــــالد   ارض  ــــل انحــــاء العــــراق، وممارســــات قــــوات االحتــــالل هنــــاك عــــ   ــــة و ــــصورة يوم الجملــــة، و هنــــاك 

تـا  ك ب ـه األذى والخـراب والـدمار، ولـم تـ ة اال والحقت  اة العراق ك مجاال من مجاالت الح الرافدين، لم ت

ــضا ال  ك ا ا، ولــم تــ أفرادهــا قتــال واعتقــاال وتعــذي لــت  ــة اال ون ة عراق ك أ ر، ولــم تــ ــه الــ اال والحقــت 

   الـشامل ضـد المـدن والقـرى والمؤسـسات والبـ التـدم ـة  ك الشجر وال الحجر، اذ قامت آلة الحـرب االم

 الــــشامل  ف والتــــدم ــــالتج ــــه   الوقــــت الــــذي قامــــت ف هــــا،  ت وغ ــــش ــــة مــــن مــــصانع وم ــــة المدن التحت

 ،  الشعب العـرا ة ع ات الجماع ارات ومزروعات العراق، واعمال قوات االحتالل هناك فرضت العق لب

  مـا تفعـل قـوات االحتـالل الـصهيو ـة، تمامـا   معـسكرات اعتقـال وارهـاب جماع وحولت مـدنهم وقـراهم ا

 المحتلة.   االرا    ضد الشعب الفلسطي

 

منـــت  ـــة ه ـــة يوم ـــة ونمط ـــة لتغـــدو عقل ـــة اليوم ك لـــورت جـــرائم الحـــرب االم ـــضا تكرســـت وت  العـــراق ا و

 . االت وجنود االحتالل الصهيو  ج منة ع  مه ما  ط  الض االت وجنود االحتالل هناك،   ج  ع

 

ــــا مــــرورا  ــــادات العل ــــدءا مــــن الق قــــات والــــشهادات،  ــــاألمر حــــسب التحق  علــــم  ــــانوا عــــ  العــــراق  الجميــــع 

ب ..   اعمال التعذ  مق ة، وصوال ا قات المرك الة التحق ة وو ارات العسك  االستخ

 

 قـــاموا   جنـــود المـــار االت وصـــوال ا ـــار الـــج ـــا وك ـــادات العل ـــدءا مـــن الق ـــضا   العـــراق ا  ان الجميـــع  غـــ

ــة الي احتــالل  ــات الدول ــل المواثيــق والمرجع ــف ول ــات جن ــا ســافرا التفاق  انتها أعمــال وممارســات تــعت

 . شعة ضد الشعب العرا فوا هناك جرائم حرب   اق التا .. والجميع   اجن

 

قــة ســوى   الحق ــست   الفلوجــة ل قــة فظــائع المحرقــة  ــان قــصة وحق م الــصمت )،  الجميــع  علــم ( والــ

ــــة ضــــد الــــشعب  طان  ال ــــة ك فــــات وجــــرائم الحــــرب االم ــــض هائــــل ومرعــــب مــــن المق ــــل مــــن ف ــــض قل غ

ـل  ـة مروعـة ضـد  ـة تدم ـة دم قـات ارهاب  تطب ـة.. وا ة ونمط  عقل مة تحولت هناك ا .. فالج العرا

   ؟ …مكونات الوطن العرا



 

 

”MU 

 هذا الصدد ملف ال   ستح   ٤٠٠و  العـراق، تغـ ـالحرب  ة تتعلـق  ة  كس ل ك قة و ألف وث

 األعــوام  ة بــ  لهــا ٢٠٠٩و ٢٠٠٤الــف اف جــرائم حــرب ال حــ ــاق احــة  ، تتهــم واشــنطن وحلفائهــا 

 لــم  ــل االطــراف والقــوى المجرمــة الــ  رؤوس  الــصاعقة عــ ، وقــد نزلــت الوثــائق  ضــد الــشعب العــرا

ـد   حـصاد الفجـر الجد لـه مـع ح للعـالم  ـ اف الجـرائم، ل  مدار سنوات االحتالل عـن اقـ تتوقف ع

  االت االجـــرام ا لهـــا مجتمعـــة ان تقـــدم جـــ  مـــن شـــأنها  ـــات والـــشهادات الدامغـــة الـــ األرقـــام والمعط

ة  ة االخالق اته االمم ة لو ان العالم جد جدە وتحمل مسؤول ات الدول مة الجنا  …!.مح

 

قـــات ان الوثـــائق كـــشفت عـــن  عـــض التعل ـــة”تقـــول  ك ـــات المتحـــدة األم  وعـــار الوال حة العـــ ، ”فـــض

ت  ـة عـن حـرب مـا زالـت رحاهـا تـدور “واعت ــــخ لوثائق   التار ب     …  ا وتواطـؤ شـامل مـا بـ

ــصفها ب”الــداخل والخــارج ليــج ،   نــك  طــا ــس الــوزراء ال  ”، ونائــب رئ ة جــدا ، موضــحا  أنهــا خــط

ة:  طان ث لهيئة االذاعة ال  جدا“حد  ”.اعتقد ان مضمونها خط

 

قــال انهـــا  مـــا  كــس  ل ك ة ”  كــشفت المـــستور“فمــا فعلتــه وثـــائق و مــن المحـــارق والمجــازر الهولوكوســـ

ـة  ا وحـضارة وتارخـا وعرو حـق العـراق شـع ـة وحلفاؤهـا  ة الغاز طان ة ال ك فتها القوات االم  اق ال

 . ال.. ا ومستق  وحا

 

قة الـصارخة   من الحق كث ة اقل  ة واالخالق عادە القانون  اهميته وا ضا ع ن، ما فعلته الوثائق ا ول

ــة،  ــل عائلــة عراق ــت و ــل ب   لداتــه وقــراە .. وعــ افــة مدنــه و    برمتــه   المــشهد العــرا ــم عــ  تخ الــ

ة اعظم واخطر  امتداد المساحة العراق  والمسكوت عنه هناك ع  ….!فالمخ

 

ـك والـشطب   والتفك  عاما من الغزو والمحـارق والـدمار والخـراب والتهـج فنحن امام نحو خمسة ع

ـه  ما أطلقوا عل ـد”وااللغاء توجوها   العـراق … العـراق ”  الفجـر الجد  هـذە االوقـات  جـري  ، ومـا 

املة الدسم ة  ك ل هو صناعة ام ، ال  ال لالحتالل االم ل من االش ش  ….!انما هو استمرار 

 

  جـــــوز ان تطـــــوى صـــــفحة الغـــــزو االمـــــ غلـــــق ملـــــف الجرائـــــم ‐ال  جـــــوز ان  ـــــدا، وال   للعـــــراق ا طـــــا ال

 العراقيـون والعـرب معهـم هـذا  جوز ان ي دا، وال   ا ة ضد العراق والشعب العرا طان ة ال ك االم

دا ة المروعة ا  ….!الغزو وهذە الجرائم الهولوكوس

 

 مــن اذار   الثالــث عــ  نــدوة عقــدت   للعدالـــة  ــف الــدو ـــرا  ٢٠١٨ومــن جهتــه عــرض مركــز جن تق

ـس   الف ـر   التح ت صفحة متظـاهرون حـ  العراق و سان  مة لحقوق اال ات الجس عن االنتها

ه :  ا موسعا عنها جاء ف  بوك خ

 

ة لغـــزو واحتـــالل العـــراق   الـــذكرى الخامـــسة عـــ ـــشاطاته   للعدالـــة ضـــمن  ـــف الـــدو عـــرض مركـــز جن

 تجــري منــذ عــام   العــراق الــ   مة لحقــوق المــواطن ــات الجــس . فقــد اســتعرض األســتاذ ٢٠٠٣االنتها

اح يـــوم  قـــدت صـــ
ُ
 نـــدوة ع  للعدالـــة،  ـــف الـــدو ـــشارة لمركـــز جن ، عـــضو اللجنـــة االس ـــ احمـــد الق

مــــارس  ١٣الثالثــــاء  عــــد ان جــــرى حــــّل ٢٠١٨آذار  لمؤســــسات الدولــــة  عــــد الغــــزو مــــن تــــدم ، مــــا جــــرى 

ـــة   لع  العـــراق ا    منهـــا ومـــا اتخذتـــه ســـلطة االحتـــالل مـــن إجـــراءات حولـــت بهـــا النظـــام القـــضا ث الـــ

عارضها.  ل من  شاء ضد  ما  ستخدمه  ة  ذ د السلطة التنف دها ولألسف استمر لحد اآلن أداة ب  ب

 

مـــا     مـــن العـــراقي ث  قامـــت بهـــا قـــوات االحتـــالل للـــ ل عـــن االعتقـــاالت الـــ التفـــص   ـــ ث الق
ّ
وتحـــد

مهم  ــسل  اعتقــالهم جــرى   ســنوات عــ  مــن عــ ــ عــد مــرور ا ــف انــه   الدولــة وك   فيهــم المــسؤول

 ذلــــك  مــــا  ــــسط حقــــوقهم  ــــل هــــدفها االنتقــــام منهــــم فجــــرى حرمــــانهم مــــن ا   ــــة الــــ للــــسلطات الحال

 ذلـــــك  مـــــا   الظــــروف  ـــــضهم ألقـــــ انتظـــــام ومنــــع الـــــدواء عنهــــم، وتع ـــــارتهم  حرمــــان عـــــوائلهم مــــن ز

 ســـــجن   الـــــسجون ونقـــــل القـــــسم اآلخـــــر إ  وفـــــاة قـــــسم منهـــــم  ى ا
ّ
حرمـــــانهم مـــــن الغـــــذاء. وهـــــو مـــــا أد

جـــري نقلهـــم مـــن ســـجن  هم اذ  عـــض الـــسجناء وال تعـــرف مـــص حـــث العوائـــل عـــن  انـــا ت ـــة واح النا

عض العوائل.   من  ف الدو  مركز جن  آلخر دون اعالم عوائلهم. وعرض رسائل وصلت ا

 

قـــا للقـــانون   المنقولـــة، ط  عـــن قـــرار مـــصادرة األمـــوال المنقولـــة وغـــ ـــ د الق ث الـــس
ّ
 ٧٢كـــذلك تحـــد

انــه ٢٠١٧لعــام  ــذلك القــرار الــذي وصــفه  ــهم   مــن ارعــة آالف شــخص وشــمول عــوائلهم واقــار ــ ، أل

ورة    ـه، عـ   أسـماء المـشمول عـرض قـوائم   وهـو 
ّ
ـد ـصلة، وا ة  ـسان  للعدالـة او اإل

ّ
مـت جائر وال 

ـــسط  خـــالف ا ة جـــدا و ات خـــط اتخـــاذ إجـــراءات مـــن األمـــم المتحـــدة ضـــد هـــذا القـــرار لمـــا لـــه مـــن تـــداع

سان.  ادئ العدالة وحقوق اإل  م

 

ـــش العـــراق  حـــل الج مـــر   العـــراق منـــذ ان قـــام ب ض نظـــام العدالـــة   تقـــ ات  ـــش ل ح دور الم مـــا 

 داعـــش لتتوســـع  ع الحـــرب عـــ ات موضـــ ـــش ل ثمرت الم انـــه ثـــم اســـ ات م ـــش ل ـــش مـــن الم ـــشاء ج وا

ة مـــن  ن كثـــ  أمـــا    الطـــائ  جـــرائم التطـــه مة وصـــلت ا ـــات جـــس انتها ـــام  ولتتخـــذ ذلـــك ذرعـــة للق

 العراق. 
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ــل وأطــراف النهــار  ة آنــاء الل حاتهم الهــست مــا زال المــسؤولون االيرانيــون يواصــلون تــ

مـا تواصـل   ف  رحمـه  د صـدام حـس أنهم احتلو العـراق واعـدموا قائـدە الرفيـق الـشه

   عــن حرصــها لتحقيــق التــوازن  ە مــن التــعب ــادي وغــ  لــسان الع لــة عــ الحكومــة العم

ظنــون  ــات المزعومــة و  االنتخا لــون عــ ق مــا   العــراق ف    وااليــرا الوجــودين االمــ

  ـــارون   راح المـــسؤولون االيرانيـــون ي  حـــ ـــة   ذلـــك مـــا يرفـــع ارصـــدتهم المتهال ان 

علنـون   وأخـذوا   وال وجل  خجل احتاللهم للعراق غ  تجاهر  حات ال اطالق الت

 العراق ..  لة لهم  ات العم ش ل ة الم ع  احة ب

 

ة   اطـــــورتهم الفارســـــ غـــــداد عاصـــــمة الم ـــــد 
ّ
 ع  المـــــسؤولون االيرانيـــــون  مـــــ وهكـــــذا 

  ـس الـوزراء القـادم  ـأن رئ    االيـراني ـار المـسؤول ح أحدهم وهـو مـن ك المزعومة و

 ً...  ما الحتم من تالمذة قاسم سل كون   العراق س

 

ـسا لـوزراء العـراق اهـو  ـصبح رئ  ل ما ـب التـابع لقاسـم سـل ـذ النج ا ترى هذا التلم فمن 

 اعلم..  هم من العمالء و  هادي العامري ان ابو مهدي المهندس او غ

ل رؤوس الفساد .   ستطيح  قظة الشعب العرا نها   ول
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لــول عــام  ــل الرابــع مــن ا  العــراق ق ــدأت ايــران عــدوانها عــ ــان لــديها هــدف واضــح ومحــدد   ١٩٨٠عنــدما 

 لتحقيـق احــالم  ــة دول الخليـج العــر ق ــه ومـن ثــم احتـالل   ف ــم الـوط وهـو احتــالل العراقزواسـقاط الح

 لــــسان  ى وقــــد اعلــــن ذلــــك عــــ ة الــــ أعــــادة اعــــالن الدولــــة الفارســــ ة  ة العنــــ  الــــصف ة خــــمي عــــصا

 وقادة انقالب   وهكـذا  ١٩٧٩الخمي ـالخمي ـدلت الـشاە  ـث ا ـة ح ـسيق مـع الـدول الغ الت الذي دبـر 

فــصلها   ال ة الــ ــ  محافظــه ال  احتلــت مدينــه الفــاو  ــة حــ  العراق ــل االرا   العــدوان عــ اســتمرت 

  ـش العـرا  قـوات الج  بـ ـسيق عـا ت ـادة الحـزب والثـورة و ط مـن ق تخط عنها سوى نهر شط العرب و

عـــث  مـــات حـــزب ال  مـــن تنظ  تـــضم متطــوع ــة المهمـــات الخاصـــة الـــ  وال اســل وقـــوى االمـــن الـــداخ ال

   الــ ــش الــشع  وافــواج الج  المــستقل  وعــدد مــن المــواطن  العــراق والــوطن العــر   ا  االشــ العــر

 هــــذە االفــــواج تــــم  ــــة  لون الغالب ــــش   و ا  االشــــ عــــث العــــر نــــا المجاهــــد حــــزب ال  ح قودهــــا مناضــــ

ـسان عـام   مـن ن  الـسابع عـ ـر مدينـه الفـاو  سه استطاع العراق من خاللهـا تح  ١٩٨٨خوض معركة 

 مـــن   الـــصف ـــث طــرد الغـــزاة االيــراني ـــسواعد ابنائهــا ح ــة تتحـــرر  ت الفــاو اول مدينـــة ع ــذلك اعتـــ و

ة .   العراق  االرا

ـــر   والمجـــد والخلـــود لـــشهداء تح ـــ ـــر الفـــاو ورفـــع رأس األمـــة عال از لمـــن ســـاهم بتح ـــة التقـــدير واالعـــ تح

   االصــطفاف والــصمود وا ة ا ــر الفــاو مناســ ــة ولتكــن ذكــرى تح ــل شــهداء العــراق واالمــة الع الفــاو و

 وقـــــوى  ا  االشـــــ عـــــث العـــــر  العـــــام لحـــــزب ال م االمـــــ ـــــادة القائـــــد المجاهـــــد عـــــزة ابـــــراه القتـــــال خلـــــف ق

   ايــــرا ــــدعم امــــ  المتواجــــدة  ــــر العــــراق مــــن قــــوى الــــ ة لتح ــــة واالســــالم ــــة والقوم المقاومــــة الوطن

 حق .  ف الثوار والمجاهدين وهم ع دآ حل  الى  والن  صهيو
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 تعـــــــرض  ـــــــة الـــــــ م هـــــــذە الزاو تواصـــــــل الثـــــــورة تقـــــــد

ـــة  م الفك عـــض المـــصطلحات والمفـــاه فـــات ب تع

   الفكــــــــر الــــــــوط ة المــــــــستقاة مــــــــن مــــــــع اســــــــ والس

فــــا  ورة تع الــــ  ال تمثــــل   والــــ ــــسا  واإل والقــــو

ـدة  ـة مـن فكـر الحـزب وعق  ق نمـا  ا و ا نـص عث

قاتهـا  ة ومواقفـه وتطب اس جيته الس ات عث واس ال

 عن موقـف 
ً
قا وشامال ا دق  تعب ع عضها  ل أن   ،

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  الحزب ورؤ

 

   إغنــــــاء ثقافــــــة المناضــــــل ــــــة ا وتهــــــدف هــــــذە الزاو

   العـــــــراقي  والمجاهـــــــدين وعمـــــــوم الـــــــوطن ـــــــعث ال

ل وعمـوم   لالحتالل   العرب المناهض والمناضل

   مــع أبنــاء شــعبنا المجاهــد الــصابر ولتكــن لهــم خــ

   والثقــــــــــــا ا ه الفكــــــــــــري والــــــــــــس ــــــــــــش  ظــــــــــــل ال

  مارســــــه المحتلــــــون وعمالئهــــــم   الــــــذي  واإلعــــــال

ـــــساعد هـــــؤالء  مـــــا  ل  ـــــف والتـــــضل ــــشع صـــــور ال ا

ــــــــة ضــــــــد العــــــــراق  ــــــــذ مخططــــــــاتهم التدم  تنف عــــــــ

 واالمة . 

 

اســا لممارســاتنا   همــا ن ــدتنا الــ ذلــك أن فكرنــا وعق

 أن  لهمهما العزم ع قهما و  ط ما ين ة و اس الس

غ أهدافهـــا  لـــ ة ل ة والـــخ  المـــسارات الـــصائ تكـــون 

 هــــــــــــذە المرحلــــــــــــة  ة و ــــــــــــة الــــــــــــخ ــــــــــــة والقوم الوطن

 يتعــــرض  ة شــــعبنا الظــــافرة الــــ ــــة مــــن مــــس الجهاد

ــشع   ا ــة ا فيهــا مفهــوم الحــزب والممارســات الح

 ظــل االحتــالل وممارســات عمالئــه  ه  ــش صــيغ ال

ئة  ة المه اس ة الس د العمل  صع  ع

 هذا العدد مفهوم ( الرسالة الخالدة ) تناول   وس
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ـؤمن حـزب   دعـة و ـة م قـة ح ـة امـة ع االمة الع

ـــــان لهـــــذە االمـــــة ( رســـــالة    ا  االشـــــ عـــــث العـــــر ال

ــان لهــا دورهــا  انــت ف ة ) نهــضت بهــا منــذ ان  ــسان ا

 تطــــور  مــــة  ــــخ واســــهاماتها العظ  التــــار المــــشهود 

فهمهــــا  مــــا  المجتمــــع وتقدمــــه الحــــضاري والرســــالة 

 مــــــن كونهــــــا اهدافــــــا  ــــــ عــــــث ( نــــــزوع واســــــتعداد ا ال

وع  ــــة مثــــل هــــذا الــــ معينــــة محــــدودة ) ولألمــــة الع

ـــــصف الرفيـــــق القائـــــد المؤســـــس  وهـــــذا االســـــتعداد و

أنهــا   هــذە الرســالةة  ل عفلــق رحمــه  ــش احمــد م

ة تقــــوم بهــــا  ــــة ونفــــس ــــة اخالق ــــة ، تج ــــة ح ( تج

قــــــول اتهــــــا) و ــــــل ح ــــــة   هــــــذە التج امــــــة وتــــــضع 

  ـــــست الخالـــــدة   ل ـــــة الخالـــــدة  ( الرســـــالة الع

  ــــــستطيع العـــــــرب  ــــــم معينــــــة  ــــــست حــــــضارة وق ل

لغـــــون المـــــستوى فنظـــــرة كهـــــذە  ل عنـــــدما ي المـــــستق

ــة الن رســالة  ــاة وعــن الج عــد عــن الح ــل ال ــدة  ع

   االن  ل وانمـــا  ـــست للمـــستق العـــرب الخالـــدة ل

حققوهـــــا  ـــــدع ان  م الم  الـــــسل طـــــور التحقيـــــق الـــــرا

  ) وهــــــذە الرســــــالة تقــــــوم عــــــ ــــــ  ال وها بــــــ ــــــ و

مــــــــاش  ة ) ال اســــــــتعالء فيهــــــــا وال ان ــــــــسان ــــــــادئ ا ( م

 دفقــــــة واحــــــدة او  نفذ  ــــــس وعلــــــة خلودهــــــا انهــــــا ال 

ــاة وتفــصح  امــل مــع الح  تتجــدد وتت ــل  دفقــات 

ـة  ـم اخالق غة دين او حـضارة او ق  ص عن نفسها 

وعا  ــــست مــــ ــــة الخالــــدة ل ــــدة والرســــالة الع جد

ــست   ل نــا و مــا ا ادئــة منــذ االن    ــل   
ً
مــؤجال

  ــــال مــــن العــــرب عــــ  هــــذا االق ل وانمــــا  للمــــستق

ئـة  ـدة ج هم معالجة جد هم وحا معالجة مص

جــــــة التعــــــب  ــــــأن تكــــــون نهــــــضتهم ن وهــــــذا القبــــــول 

تـاب   ت االفـات والمفاسـد الـ وااللم هذا التحـسس 

ــهــم  ــة عي  رؤ احة  ــاتهم ومجتمعهــم هــذە الــ ح

م الرجــول  ــه وهــذا التــصم اف   االعــ هــذە الجــرأة 

  ـــــــــــة غـــــــــــ قـــــــــــواهم الذات  ان نقـــــــــــذوا انفـــــــــــسهم  عـــــــــــ

ة  قوى اجن  ..  معتمدين ع

 

 فهـــــم هـــــذا     ذلـــــك فـــــان الرســـــالة الخالـــــدة  وعـــــ

وراتــه والخلــود  ة  ــة ندائــه والســتجا  وتلب الحــا

 االفــق او خــارج نطــاق الــزمن أنــه  ــدا  ع ئا  ــس شــ ل

ــصدق   فــأذا فهمــه العــرب   اعمــاق الحــا عــث  ي

ـــــــــــاخالص فـــــــــــأنهم ســـــــــــيؤدوون رســـــــــــالتهم  وعاشـــــــــــوە 

عـــــث والمقاومــــــة   الخالـــــدة ..  وهـــــا هــــــم مجاهـــــدو ال

جهادهــــــم  ــــــة الخالــــــدة  ــــــة الرســــــالة الع يرفعــــــون را

ــــــاط ارض العــــــراق   ارض الجهــــــاد وال  عــــــ الملحــــــ

 يتحقـــــــق  بـــــــروح رســـــــالتها الخالـــــــدة المتجـــــــددة وحـــــــ

د .   الجد عاث العر  . االن
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ــــــــــات ) ،   ــــــــــة االنتخا ــــــــــة ( لع ــــــــــام دعا  عراقنــــــــــا المنكــــــــــوب هــــــــــذە األ شــــــــــاع 

ـــــــــــة الـــــــــــسمجة هـــــــــــم مـــــــــــن يـــــــــــروج ألشـــــــــــخاص   هـــــــــــذە اللع  عـــــــــــ والمتهـــــــــــال

ــام أن   هــذە األ المــا   ا ــ ب الــدهر عليهــا ، وأل ــل و  أ ات الــ والشخــص

رامــــــة ، والــــــشعور  ــــــشام ، والخجــــــل ، وال تــــــصبح العفــــــة ، والجمــــــال ، واالح

ــــات ،  ــــة االنتخا  مــــن خــــالل عمل ــــسول عــــض الم عــــض) ل ة (لل المــــسؤول

 لــم  اتها الــ ة وشخــص وات األحــزاب المــستهل ــزي لــ  مجــرد ارضــاء غ و

ء  ــاع الــ ــارى ســوى الغــصة ، والمذلــة ، واالنط ك لــدى أبنــاء العــراق الغ تــ

د ،  اختــصار شــد عــض األســئلة و   لهــؤالء النكــرات .. وهنــا جــدير بنــا أن نثــ

فوز ؟ ومن من األحزاب  ات ؟ ومن الذي س من الذي سوف يرشح لالنتخا

دلـــــت   اذا ت  الـــــصوت لهـــــا ؟ حـــــ عـــــ ـــــستحق أن  تـــــل  ات وال والشخـــــص

 والـــــــذين ســـــــوف  ق  ألن جميـــــــع هـــــــؤالء الـــــــسا ـــــــس النفـــــــوس  ال ول األشـــــــ

  ـــن تـــغي  ول ـــة والفاســـدين  اق والحرام خلفـــوهم هـــم امتـــداد لهـــؤالء الـــ

قلبـــوا   وانتقالــة ل عــرف هـــؤالء هــو تـــغي   ـــعت ـــس األنفــس  الوجــوە فقــط ول

 .. ان  س الطــــائ ــــالم المــــس ــــة وال اذ عاليهــــا ســــافلها مــــن خــــالل الوعــــود ال

  ة مـن تـغي  أعمـاق هـذە الشخـص  مـا  الوجوە فقط دون تغي مسألة تغي

عمق  ـــــد ســـــ ـــــة مـــــن جد تـــــل واالنـــــدماجات واالصـــــطفافات الطائف أســـــماء ال

ـــــة وثالثـــــة   الـــــذقون ثان  مـــــرة أخـــــرى ، وان الـــــضحك عـــــ جراحـــــات العـــــراقي

ـــــب  ـــــون هـــــذە األالع حـــــصل هـــــذە المـــــرة ، ل جـــــوز أن   آخـــــرە ال عـــــة وا ورا

ـــــل أعـــــداء وغـــــزاة العـــــراق وضـــــعت  ثـــــة مـــــن ق والمحـــــاوالت المدروســـــة والخب

عجبهــــا   ال مه .. جميـــع األطــــراف الـــ  المنطقــــة وتقـــس النهـــاء دور العـــراق 

انـت هـذە الزمـر  ـال منـازع  د المنطقة  ان العراق الشامخ س العجب عندما 

ـــــدبروا  حوا  احوا العـــــراق أصـــــ ـــــل التهـــــم لـــــه ، وعنـــــدما اســـــ ـــــه وتك مر عل تتـــــ

ـب   المنطقة .. من هنا سـوف الأج ادي  ائد الضعافه وانهاء دورە الق الم

ف   الـــ ـــة لـــك أيهـــا العـــرا  طرحتهـــا ، وأتـــرك االجا  أي ســـؤال مـــن الـــ عـــ

ة  ك وعائلتــك الــصغ ــت مــن جــراء ماحــصل لــك ولــشع ــت ماعان الــذي عان

حـــــدد المـــــسار  فكـــــر و قـــــرأ و ة العـــــراق ، وأنـــــت ســـــوف مـــــن  ب وعائلتـــــك الـــــ

ة والقادمـــــة  ـــــام الماضـــــ .. األ  نـــــصابها الـــــصحيح  ل ووضـــــع األمـــــور  لتعـــــد

ـون  ـل األعـداء ، ل الخفـاء مـن ق خطط  فضحت وسوف تفضح مجـددا مـا

  ــــــم قــــــوان ح حوا اليـــــوم و أعـــــداء األمــــــس وهـــــذە المفاجئــــــة والفاجعـــــة أصــــــ

انــت متنــاحرة  عــد أن  ــاب وكتــل متــضامنة  انــة أصــحاب وأح األطمــاع والخ

ــك  ــد  ــة مــن جميــع األطــراف الحاقــدة المــسمومة ت نهــا ، كتــل طائف مــا ب ف

عـــــــض  دال  تلــــــة الواحـــــــدة واســــــ ــــــم ال ح حت اآلن و  أصـــــــ ــــــالعراق الــــــ و

 أي هـذە  أنهـا  ت تعلـن عـن نفـسها  حا وان  ق الحة بوجوە أ الوجوە ال

 أيهـا  ا م   الفاسدين .. أستحلف  ع  من ستحرر العراق وتق تلة  ال

 مــــــع األحــــــزاب  عقــــــل أن تنــــــدمج كتلــــــة الــــــصدر ــــــف  ــــــارى ك  الغ العــــــراقي

 لحظـــــــة وأخـــــــرى  عقـــــــل ان أعـــــــداء األمـــــــس واليـــــــوم بـــــــ ـــــــف  ة ، وك الـــــــشيوع

فــرة والزنــاديق الذيــن   هــؤالء ال  عــ  عــسل ) .. عــج حوا ( ســمن عــ ــص

 .. أرجـــــــوك ، ثـــــــم أرجـــــــوك أن ال  ك وأهلـــــــك أيهـــــــا العـــــــرا ـــــــدون اذالل شـــــــع ي

تخب هؤالء ، واذا فعلت سوف تكون مشكول الذمة طول العمر .   ت
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ــة  لمان ــات ال ع االنتخا ة وموضــ ــست قــص ة ل منــذ فــ

 الــــــــساحة  ا   مــــــــن القــــــــضا ث  الــــــــ  عــــــــ طــــــــ ــــــــة  العراق

     مـن المـسائل الـ ث  وراءە الـ ث أخـ ة ، ح العراق

  ــة مــن اشــغال أبنــاء الــشعب العــرا  أهم ــ قــة أ  الحق

 عنـه   لـن تفـرز سـوى مـن تـر ـات الـ ة االنتخا  قض

ــــــــــا وايــــــــــران .. ومــــــــــن الواضــــــــــح أن هنــــــــــاك محــــــــــاوالت  أم

 العـراق  ـات القادمـة  ر االنتخا محمومة مـن أجـل تـص

ــــــــدأت القــــــــوى  لــــــــد ، ف ــــــــشل هــــــــذا ال  انهــــــــا ســــــــوف ت عــــــــ

كة مـن أجـل  ة مـش حث عن أرض ة واألحزاب ت اس الس

كة لخـــــــوض  ل تحالفـــــــات وتجمعـــــــات وكتــــــل مـــــــش ــــــشك

تــــــــل و  عــــــــض ال ــــــــة .. ان محــــــــاوالت  ــــــــات المرتق االنتخا

   ، ألن المـــواطن العـــرا  كبـــ األحـــزاب لـــم تكـــن ذات تـــأث

لــدە مــن  جــري ل  مــا   اطالعــا عــ ــ ــا وأ  ادرا ــ أصــبح أ

اق والقتلـة ..   دي هؤالء الرعاع والـ  أ دمار وخراب ع

أســــماء و شــــعارات و  عــــض الظهــــور  مــــا ان محــــاوالت ال

مكـــــن مـــــن  ـــــق الـــــذي  عـــــد هـــــو الط ـــــدة ، لـــــم  وعـــــود جد

ـــات  ـــة االنتخا  ، خاصـــة وان تج خاللـــه خـــداع الجمـــاه

 مـــن شـــارك ، ومـــن لـــم  ة ال زالـــت ماثلـــة أمـــام أعـــ الماضـــ

ـــات القادمـــة لـــن  ـــات ... فاالنتخا  تلـــك االنتخا ـــشارك 

 امتـــــدادا لهـــــا ،  قتها ، فـــــ ا عـــــن ســـــا تكـــــون مختلفـــــة كثـــــ

 فــــاذا مــــا أفــــرزت نفــــس  التــــا مــــا تكــــون أســــوأ منهــــا ، و ور

 مـص دم  ـت عـ  واظ تل الـ التحالفات و األحزاب وال

ام  الوطن والمواطن ، واستمر الفساد ، وحالت دون الق

جــــــاد حــــــل لمــــــا هــــــو جــــــاري مــــــن نهــــــب وســــــلب وفــــــساد  ا

 صـــدر هـــذا  قائهـــا جاثمـــة عـــ وافـــساد ممنهـــج مـــن أجـــل 

 مـــن   الحـــد األد  ظـــل ثلـــة تفتقـــر ا اح  الـــوطن المـــس

ـــة ، خاصـــة وانـــه أصـــبح معروفـــا للجميـــع   االنتمـــاء والوطن

حوا   الــــــوطن ، وأصــــــ ــــــة وصــــــول هــــــؤالء المرتزقــــــة ا ف ك

د"...   قادة ل "العراق الجد

 

ة أو  اســـــــــ ـــــــــة س  الممكـــــــــن والمعقـــــــــول لعمل ان مـــــــــن غـــــــــ

ة  ة و الـــــــشفاف النجـــــــاح و المـــــــصداق   ـــــــة أن تتـــــــم انتخاب

ـــة   ظـــل عقل ك االحتـــالل ، و طالمـــا تجـــري تحـــت ســـنا

دعــــــــم  ــــــــة ســــــــعت منــــــــذ اليــــــــوم األول لالحتــــــــالل ، و طائف

ــــة  ســــيخ طائف ــــة المحتلــــة ل واســــناد مــــن القــــوات األجن

الـــــسلطة واضـــــعاف  ئثار  مقيتـــــة الهـــــدف منهـــــا هـــــو االســـــ

   دائـــــــرة النفـــــــوذ األمـــــــ قائـــــــه  لـــــــد وا   ‐ال  ‐الـــــــصهيو

حت ومـن خـالل األحـزاب  ث ان ايران أصـ الصفوي ، ح

 أجهــزة األمــن والمخــابرات  ات وأعــضاء وعنــا لــش والم

ــــــة مــــــن الدوائــــــر  ــــــل ركــــــن وزاو    توغلــــــت  ــــــة الــــــ االيران

ة ...  حت تنخر مؤسسات الدولة العراق ة ، وأص  العراق

 

قة مـــــن  ا عـــــن الـــــسا ـــــة ال تختلـــــف كثـــــ ـــــات الحال االنتخا

  ض الطـــــــــــائ ـــــــــــث محـــــــــــاوالت االصـــــــــــطفاف والتحـــــــــــ ح

 الــــسائدة ،  مــــا ان المحاصــــصة   ،   والمــــذه والعــــر

ــهــــة ..  ــــات حــــرة ن  انتخا قــــود ا مكــــن أن  وهــــذا مــــا ال 

عض الـدفاع  ات ومحاوالت ال ــــج لالنتخا و ل هذا ال ف

 مــــــن  ــــــغ رهــــــا مــــــن أجــــــل المــــــشاركة بهــــــا ، لــــــن  عنهــــــا وت

ان  قتها ، و أنها سوف لن تكون أفضل من سا قة  الحق

 حصلت ...  ر ال و ات ال  الجميع قد رأى عمل

" ؟  قدمـــــه هـــــؤالء "المرشـــــح مكـــــن أن  فالـــــسؤال مـــــاذا 

قة ،  ــات الــسا  االنتخا والــذين هــم نفــسهم مــن شــارك 

 لهـــــــا مـــــــن التـــــــدهور   حالـــــــة يـــــــر لـــــــد ا وهـــــــم مـــــــن قـــــــاد ال

 مـن  والفساد واالنحطاط ، وهم من لم يوفـر الحـد األد

 أمــــرە بــــرغم مــــرور مــــا  الخــــدمات للمــــواطن المغلــــوب عــــ

   ســـنة مـــن االحتـــالل .. فـــان مـــن غـــ قـــارب خمـــسة عـــ

   تـــد ات والـــشعارات الـــ ـــل الفرضـــ الممكـــن القبـــول 

لــة  ــــع القادمــة  ‐ــأن المرحلــة المق ســوف  ‐الــسنوات األر

 نحـــــــو األفـــــــضل ، فمحـــــــاوالت   مرحلـــــــة التـــــــغي تكـــــــون 

ـــس  ا  مـــن الواقـــع ال ـــر لـــن تـــغ و ـــف وال المراوغـــة وال

شه شعب العراق ...  ع  الذي 

 

قــــودە مجموعــــة  قة ان عراقــــا  ــــة الــــسا تــــت التج لقــــد أث

  ة والفاســــدين والمفــــسدين الــــذين أتــــوا عــــ مــــن الــــسما

 الــسنوات   ال  ـخ كـون  ـة لـن  ك ات األم ا ظهـور الـد

 ســــتليها .. ومــــن هنــــا  لــــة ، وال الــــسنوات الــــ ــــــع المق األر

  ـشا اء ال  النج  سواعد العراقي فان األمل معقود ع

ة  اســ ــة الس الــذين يرفــضون هــذە المهزلــة ، ووهــم العمل

  قـاء  ـأبوا اال ال  الجمـر و ـضون عـ ق ، والذين ال زالـوا 

 طــرد االحتــالل ومــن جــاء  ــة حــ خنــدق المقاومــة الوطن

 معه . 
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ة الذكرى   ن ٨٤لمناس ما   الحزب ف ة  اد ة تهنئة للجنة الق  برق ا  االش عث العر ادة قطر العراق لحزب ال عثت ق    العرا س الحزب الشيو  ا : صهلتأس
 

 

 :   العرا ة للحزب الشيو اد  اللجنة الق  الرفاق المناضلون 

 الــذكرى  ا  االشــ عــث العــر ــادة قطــر العــراق لحــزب ال ــن  ٨٤تغتنــم ق ة معزز م النــضال ت  بتحقيــق نجاحــات مــضافة لمــس  الحــزب الــشيو ــم ولرفاقنــا  ــات ل  عــن اصــدق التمن ــف للتــعب م الحل س حــ لتأســ

 ا ات ك وتحالفنا الس ة . ان نضالنا المش اس ة الس  واسقاط العمل ر العراق من الغزو اليرا  النضال من اجل تح   قـدم  لذيدورم الوط  الـصادقة و مثـل ارادة الـشعب العـرا عـد غـزو العـراق  كـرا  تأسـس م

 ا  الـصف الـوط ذم  ـ د الصفوف وانهاء حـاالت ال  مقدمتها توح ر و افة مستلزمات التح    توف ار طالئع شعبنا ع ا ال ـة تحالفنـا مثـاال لعـر انموذجا ح انـت تج  المقـاوم لالحتـالل ونتائجـه المـدمرة ، و ا

 المطل  العقال ة تمتلك الو ان القوى الوطن ضا  ة ا صالتنا الثنائ ك و عملنا الجبهوي المش تنا للعالم  ه خصوصا واننا اث ه مـن الفقـر وب حتذى  ـر شـع اعـادة بنـاء العـراق وتح مالهـا  ـر وا ـة التح ـادة عمل لق

ه   ة ال ة والعن ة الظواهر الطائف ة وتصف ة العراق ة الوطن ز اله  االمن للجميع وانهاء الفساد وتع ع واالضطهاد وتوف ة . ا اوالج ة وااليران ك ه االم مرحلت  الحتالل 

 

 الرفاق االعزاء

 من  العرا  وهو انقاذ الحزب الشيو  داخل الحزب الشيو ة  اد اهم دور لعبته اللجنة الق    التذك ة المهمة ي  هذە المناس انـت ال و ـل الغـزو و  ق  تعاونت مع اعداء العـراق االسـتعمار زمرة الخائنة ال

  خدمــة االحتــالل ودعمــه واالشــ   ــا  المنحرفــة دورهــا الخ ــادة الحــزب الــشيو ه ، ثــم توجــت ق  العــراق وشــع ــه عــ  ح   جــرأة  اكاداة مــن ادوات خــمي ــادة  ة ،لقــد انتفــضتم ضــد تلــك الق اســ ــة الس  العمل

ك   العمل الجبهوي المش   ذلك مهدتم النخراط الحزب الشيو  و انة واعدتم له وجهه النضا نقعات العمالة والخ  االحتالل ومن اجل عراق حر مستقل وتعددي . ضد وانقذتم الحزب من مس

 

  ا  االش عث العر ادة قطر العراق لحزب ال  ق

٢٩    ٢٠١٨ أذار 
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 ا ابناء شعبنا المجاهد 

   التاسع ع    الفار  الصهيو  االطل ه الحلف االم
ّ
 العراق الذي شن  للعدوان الغاشم ع   ٢٠٠٣اذار من عام من تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة ع ـسان وتعمـد االحتـالل تـدم  ن غـزو العـراق  ج  وت

ت ذو المقاصـد   الـص عـث سـ ـة واصـدار قـرار اجتثـاث ال اسـل وأجهزتـه االمن ـشه ال ـل ومكونـات دولـة العـراق وابرزهـا حـل ج ا ـة وه  التحت  وا الب ة لتـدم ئـة المناسـ جـاد الب ـه ال ـل ذلـك قـاموا  رة ، الهـداف الـ

طالــة والف ــة فأرتفعــت معــدالت ال قــة اموالــه وثروتــه النفط ــــــع الــشعب وافقــارە و  تج جــة المرســومة  انــت الن ا ووطنــا ودولــة و  قــر العــراق شــع ــاء والوقــود وحلــت الفــو ه  مــستوى خــدمات المــاء وال وتــد

ات  تولت عمل  ان واحد وال   عة اليران ولالحتالل االم ات التا ش ل منة الم ئة له  ب  هذە خ انت الفو ان و ل م   وارث . تع والتلوث   ال ال الناس و  واالرهاب واغت م الفو  م
 

عث والمقا ات الشعب وال جة تضح انت ن السالح و التصدي لالحتالل ومقاومته  عث والمقاومة  ة لنداء الوطن المحتل قام مجاهدو ال مـا  ومـةوتلب ـان.. وحينـذاك و  االم ـالمحتل مـة المنكـرة   الحـاق اله

م العــراق لقمــة ســائغة ــا بتقــد ــر قامــت ام  للجهــاد والتح  العــام للحــزب القائــد االعــ م االمــ دقــة الرفيــق المجاهــد عــزة ابــراه ــدا ال  شــخص ذلــك   العــراق تمه مــال اهــداف االحتــالل وابرزهــا تــدم يــران مــن اجــل ا

ة .  ته الوطن مه والغاء ه  لتقس
 

ـة ومقاومتـه قـاو   سـحب قواتـه فـان الـشعب وقـواە الوطن وە عـ  واجـ ة االحتـالل االمـ ة العراق عث ومقاومته والقوى الوطن ما قاوم ال   موا و  الفـار ـان والتمـدد االيـرا  االم  وترـات المحتـل االحتـالل االيـرا

 وماز  لها وأمنها القو ة  ل يهدد االمة الع   ــهدد اقطار الخليج العر من و ا ولبنان وال  الذي اجتاح العراق وسور  . ال الصفوي التوس ل ار ال  سالة وا  ب قاومون االحتالل االيرا  ابناء شعبنا 
 

دة وأحرار العالم أجمع ة المج  ا أبناء امتنا الع

ـات اب موعـد االنتخا قات مـع اقـ  المصالح ومناطق النفـوذ والـ ا وايران وعمالئهما يتصارعون ع  فأن ام الشعب العرا ل ما حل    عد   مـ وعة ولـ  المـ ـازاتهم ومـصالحهم غـ  امت  المحافظـة عـ ن عـ

 للعـرا عززون االحتالل االيرا نفس الوقت  سط الحقوق و ش وسوء الخدمات والحرمان من ا  معاناتهم لشظف الع ـل صـنف ولـون ق . ظل ابناء شعبنا يرسفون   مـن  ـن شـعبنا الـذي قـاوم االحتـالل والمحتـل ل

ا  ي  دروس العـدوان الغاشــم لـ عـث والمقاومـة الســقاط هـذە الحكومــة مـستلهم تالحــم مـع مجاهــدي ال لـة و ــسالة للحكومـة العم   صـوا يتـصدى اليـوم ب ـر العـراق مــن الغـزو االيــرا ة متماســكة لتح  جبهــة نـضال

ة سان ح الحضاري لال  ألعالء ال سا  واال  والقو ة النهوض الوط  التعددي الحر المستقل ومواصلة مس مقرا م الشعب الد  عاء. جم وأقامة ح
 

عث والمقاومة والعراق واالمة االبرار.   المجد لشهداء ال

 ولرسالة امتنا المجد والخلود. 

ادة قطر العراق  ق

ن من اذار   ٢٠١٨ الع
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د  ا أبناء شعبنا المجا

 

ـــان  ٤٨تحـــل علينـــا اليـــوم الـــذكرى  ـــة  ١٩٧٠آذار عـــام  ١١لـــصدور ب ـــردي وأقـــرار حقـــوقهم القوم ـــم الـــذا البنـــاء شـــعبنا ال أقامـــة الح ـــة  رد ة ال مقرا للقـــض الـــذي حقـــق الحـــل الـــسل الـــد

عث   ا من منجزات ثورة ال ا كب خ ذلك منجزا تار ان  قها و ة وتطب تها  دستور الدولة العراق ب ة وت ـة  ١٩٦٨‐  ٧‐١٧والثقاف ـف عائداتـه المال م نفـط العـراق وتوظ ـه قـرار تـأم والـذي اعق

كرامـة وحقـوق شـعبنا ال ـصورة تليـق  ـة  رد ـة ال ـم الذات مـا  ذلـك اعـادة بنـاء منطقـة الح ا  ة الشاملة والبناء االش ا ـرد تحقيق التنم ي،ففتح ذلـك افاقـا واسـعة امـام االسـتقرار الـس

ا  ل خــاص والــ تطــور اقتــصاد ــش لــه ومنطقــة كردســتان العــراق  ــة شــملت العــراق  ــة عمالقــة جذر عــث  العــراق تنم ــة    واالجتمــا  تحقــق ثــورة ال الزراعــة والــصناعة والخــدمات وال

له.  أبناء شعبنا العرا  ار الثقا والنف والمعنوي اسوة  م والصحة وتحقق البنائها الرفاە المع واالزد  والتعل

 

ل العراق   م ،حقق انطالقة شاملة   راد االقل ة ا ق ة ،ع عكس  راد العراق حقوقهم القوم ل ا ار كردستان العراق وتقدمها ون ـة  وازد ة والتنم ـة واالقتـصاد افة المجاالت االجتماع

ا فــشنوا عــدواناتهم الغــ ــه اعــداء تحــرر العــراق واالمــة وتقــدمهما ا ان العــراق قــد تجــاوز الخطــوط الحمــر الــ وضــعو ــان ذلــك مان ــة و ــان مقدمتهامحاولــة الغــزو االيــرا  عــام ادر والعلم ة و

ار االعـداء عـ اعـادة العـراق  ١٩٨٠ ة اعوام فـزاد ذلـك ا ة دامت ثمان عد حرب عدوان د  اسل وابناء شعبنا المجا شنا ال خلـف فـشنوا العـدوان الثـالثي الغاشـم عـام للالذي دحرە مقاتلو ج

الحصار الجائر الذي أمتد  ١٩٩١ قوە وأردفوە وأعقبوە  ا  ٢٠٠٣عاما وح الغزو االم الصهيو الفار للعراق عام  ١٣وس ر وابرز ة للتحالف ال ق داف الحق ، والذي كشف عن اال

ل الصناعة .   تدم العراق واعادته لمرحلة ماق

 

ان  عث  العراق ومنها ب ه منجزات ثورة ال حـق  ١١ومن ب ما حاول الغزاة وعمالءە تخ عـة لهـا تمـارس االضـطهاد  لـة التا ث اخذت القوى المتأمرة خصوصـا ايـران والحكومـة العم اذار ح

ــو اعــادة ا  ــان الهــدف واضــحا و ــان اذار و اســب ب ــردي وعمــوم ابنــاء شــعبنا العــرا وســلبهم حقــوقهم الثابتــة واالعتــداء عــ م حقوقهــم ــراابنــاء شــعبنا ال اف  ــل االعــ د العــراق لمرحلــة مــا ق

ــ ــة كرد اف بوجــود قوم مــا رفــض الــشاە االعــ ــة ورفــض خــمي  ــسط حقــوقهم القوم ــراد ايــران الــذين حرمــوا مــن ا عــودوا لنفــس حالــة ا ــة   ــم ة و القوم ــة  التعل رد منــع اســتخدام اللغــة ال

اة العامة .   والح

 

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

 

ان وو  ات المحتل االم م الحازم ضد تر عث والمقاومة جهاد دو ال قاء العراق حرا ومستقال واصل مجا و ا ت و قا لهدف مقدس وثا ثوتحق ـد ر ـادة القائـد المجا ق ه االحتالل االيـرا 

ـة نـصب عينهـا فعـززت احتاللهـا للعـراق تـه الوطن دف تدم العراق وغزوە وتـغي  قت  ة ا ة الفارس خ ن المطامع التار م ،ول ـأحتاللهم العـراق وجـ عزة ابرا ر المـسؤولون االيرانيـون  ا

الئه أس ة  حلبون اقتصاد العراق وثروته النفط أنهم  ف المسؤولون االيرانيون  ع د القائد صدام حس ،واالن  ـس ١٦ م عواعدامهم للرفيق الشه ة ،وأن رئ % من تجارة العراق الخارج

ما .  كون من تالمذة قاسم سل  الوزراء القادم  العراق س

 

ـا المحافظـة عـ مة ابرز مهمـات جـس ـد صـفوفها مـن اجـل النهـوض  ـة توح ق ة الحق ـة واالسـالم ـة والقوم سا ع ما تقدم ع القـوى الوطن ـة وسـالمة  وتأس تـه الوطن وحـدة العـراق و

ـــان  اســـب ب ـــوارث والغـــزو االجنـــ وعـــ م ـــرە مـــن ال ه وامنـــه وامانـــه وتح ـــق النهـــوض الـــوط  ١١شـــع فـــة والمـــ ا امـــام عـــ ط ـــات الم ورة الوقـــوف بوجـــه االنتخا ـــا و ر اذار وتط

ة الشامخ.  سان ح الحضارة اال  والقو والتقدم االجتما العالء 

 

ان  ارە .  ١١ورغم انف اعداء العراق س ب نة لوحدته وتقدمه وازد  اذار قاعدة مت

 

ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال  ق

 ٢٠١٨ الحادي ع من اذار 
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