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ل دول  ــة تتخــذ شــ ات دول ــل هــو عــالم عــصا ة والعدالــة  ــسان ــم اال ــس عــالم الق عالمنــا ل

 العـالم وهـو لـذلك عـالم النهـب   اسـتعمارها  ـ ـا وان غ نجـم اور  العـالم منـذ بـ من ع ته

  ــــل الــــشعارات الــــ ــــس عــــالم القــــانون والعدالــــة والحقــــوق رغــــم  واالســــتغالل والعــــدوان ول

ـــت ان مـــن   اث  الـــوطن العـــر ـــن مـــا فعلـــه الغـــرب خصوصـــا   ل رفعـــت وخـــدعت المـــالي

ة  ـــــسان  العدالـــــة واال  النخـــــاع والتعـــــرف مـــــع ـــــات فاســـــدة حـــــ  ماف  العـــــالم  ـــــم  يتح

 مـن  ـ سعار النهـب رغـم انهـا تملـك ا ة    % مـن ثـروات العـالم ٨٠ومصا ـ ل ا ـش  ال و

ان العالم  ٢٠من   % من س

 مطلــع القــرن  ــضتها   ق  وقــع العــراق  ــات والــ ــدأ قــصة العــراق مــع هــذە الماف مــن هنــا ت

 مـن  ـ ـة ا ات الغ انـت حـصة الـ  مقـدمتها النفـط و  ثرواتـه و طرت عـ  وس الما

٨٠  ــــ نمــــا   ب ي ــــاءە الغــــ  و طــــا % مــــن مــــوارد النفــــط وســــخر لخدمــــة االســــتعمار ال

ــة والتخلــف والظلــم لدرجــة ان   مــن الفقــر واالم عــا ا  وات فــق شــعب العــراق صــاحب الــ

انــت تناضــل ٨٠ ــة الفاعلــة  ــة العراق  ولهــذا فــان الحركــة الوطن   ــانوا فقــراء واميــ % منــه 

ــس  قــا وشــامال ول ــرا عم  مــن االســتعمار تح ــسان العــرا ــر اال ء مــن اجــل تح ــل  ــل  ق

  ــة و وة الوطن م الــ ا فقــط ، االمــر الــذي جعــل الهــدف المركــزي لهــا هــو تــأم ل ــر شــ تح

 مقدمتها النفط . 

ة  اســـــ ـــــات الس ـــــة الحر ـــــر ه  تق  حـــــسما  ـــــ ـــــار اال م النفـــــط هـــــو المع ـــــان هـــــدف تـــــأم

ـــار صـــائب  كـــن ثمـــة مع مهـــا لـــم  ـــة وتـــداخل مفاه ـــاء الوطن ة ادع  العـــراق فلـــ والنظـــم 

ــة  وات الوطن  الموقــف مــن الــ  عــن العمــل الفاســد او التــابع غــ  العمــل الــوط ــم ودقيــق 

ـة نهـب   المقـام االول عمل مـا ان االسـتعمار هـو  طرة االسـتعمار ، ف  وقعت تحـت سـ ال

ــد  م هــو الــرد الوح قــه فــان التــأم ة لتحق ن واســتخدام القــوة العــسك وات االخــ ــالقوة لــ

ـــان   تـــؤمن  ـــال مـــن العـــراقي ـــشأت اج االدعـــاء ، و ا او  ل ـــس شـــ ـــا حقـــا ول عـــد وطن الـــذي 

  طـا اع حقـوق العـراق وثرواتـه مـن االحتـالل ال القدرة عـل انـ ا  ة تقاس اوال واخ الوطن

ة واالحـزاب  اسـ  بـرامج الحرـات الس ان االول  م الم ، وهكذا احتلت فكرة وهدف التأم

عث .   مقدمتها ال ة ، و ق ة الحق  الوطن

 عام  م  عث الح م النفـط  ١٩٦٨وعندما استلم ال  تـأم جاءت لحظة الصدق فاقدم ع

 محالـــة اجهـــاض التحـــرك   اســـتماتت  ـــدا مـــع القـــوى االســـتعمارة الـــ اعـــا مج وخـــاض 

ـــران عـــام   االول مـــن ح  معركتـــه    نـــه تمـــسك بهدفـــه وانتـــ عـــث ل  لل  ١٩٧٢الـــوط

 هـــــــو التحـــــــرر  ـــــــ ة ( نفـــــــط العـــــــرب للعــــــرب ) و( التحـــــــرر الحق قــــــا لـــــــشعاراته االساســـــــ تحق

ــــدأت  م  التــــام ــــة  ار ــــة واالعت  اســــتعادة حقوقــــه الماد عــــث  انتــــصار ال االقتــــصادي ) . و

 وحـــــدت صـــــفوفها   الـــــ  وقـــــوى االســـــتعمار الغـــــر  النظـــــام الـــــوط ـــــة بـــــ ق الحـــــرب الحق

 ذلـك  مـا  ة  ـة والـسلم ة والمخابرات صور مختلفة منهـا العـسك وقررت مواصلة الحرب 

ــه   ال ــس دقــة مــا  ــة جعلهــا تعــرف  ــة العراق ــادة الوطن  الق ــن و االغــراءات والوعــود ، ل

  ـدا ا حقـق تقـدما جد طهـا و ح ـل خطـوة تقـدم عليهـا و ـان يتـصدى ل قوى االسـتعمار ف

كــــون انموذجــــا للنهــــضة  ــــستحق ان  ــــق بنــــاء عــــراق قــــوي ومتقــــدم ومتحــــرر   ط امــــام عــــ

ة الشاملة .   الع

ـــة  انــت معــارك االمــة تج لهــا  م النفــط وق  العــراق بتــأم ــدأت  معركــة االمــة الحاســمة 

 عــــام   فهــــزم العــــرب  ات  الــــس ــــة افتقــــرت للــــو عف    العــــر ت النهــــوض القــــو دشــــ

ــادي  ١٩٦٧  ونــضج ق ات  ســ ــة و ــادة العراق لــور لــدى الق فــضل تلــك التجــارب ت ، و

لهـا فتحـت ابــواب  م النهـا المعركـة الحاســمة لالمـة   . ومعركــة التـأم  ضـمان النـ اسـهما 

لهـــا  ة مـــع العـــراق انتهـــت  اعـــات قاســـ ـــة اخـــرى ، ودارت   اقطـــار ع معـــارك مختلفـــة 

ـدأت ام المعـارك  ة ف ـا ة الم  اال الحـرب العـسك ـ ـة ولـم ي ب التأم افـة االسـال فشل 

  ١٩٩١ عــــام  ار عــــ  هــــو واال ــــا  اليــــوم ومــــازال محورهــــا الم ومازالــــت مــــستمرة حــــ

 . واليـوم   مـن التحـرر االقتـصادي الفعـ  ثروات العرب ومنع اي قطر عـر االستحواذ ع

ـل الوطـن  ـشمل  ـسع ل م النفـط نـرى ان ام المعـارك تتـصاعد وت ذكرى تـأم ونحن نحتفل 

اع  ــذرة الــ م زرعــت  التــأم لهــا ،  انهــا فعــال وقـوال ام المعــارك  ــد حاســم عــ  تأ   العـر

   مــــع العــــراق المتحــــرر نمــــت وتعــــززت و اع الــــدا ئــــة الــــ  ب  حــــسما ، و ــــ  واال ــــ اال

لها.  ة  قا لتحرر االمة الع طا مس كون تحررە مقدمة و  يتحرر العراق ل ستمر ح  س

 المقدمــة المرحــوم  م الخالــدة و  قــادت معركــة التــأم ــة الــ ــة الوطن ــادة العراق ــة للق فتح

ــــــادة  ــــــل اعــــــضاء الق  و د صــــــدام حــــــس كــــــر والرفيــــــق الــــــشه االب القائــــــد احمــــــد حــــــسن ال

ت فيها .  م وانت  خططت لمعركة التأم ة ال  التارخ
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 ، مـن أرض  دت  المج ت  ، من أرض القادس سان والمث شهاد ، من أرض ذي قار وم من أرض الجهاد واالس

 وحـل الـعـراق  ّغ أنـف دولـتـه  ـش األعـظـم ومـ فاح المسـلـح الـذي حـطـم أسـطـورة الـجـ أم المعارك من أرض ال

ـان  ـس أر ـاد فـتـيـح الـراوي رئـ ـق أول الـركـن أ ـفـاح والـجـهـاد الـفـ  النضـال والـ    ورف  وصد  روح أ أح

 مـا  ـتـ  الدرب سائـرون نـ اقون وع  العهد   وأعاهد هللا وأعاهد روحه الطاهرة أننا سنظل ع ش الوط الج

ـل هللا  ـ  سـ ـ الـمـؤزر وأمـا الشـهـادة  نا ورجال أمتنا أما النـ ات من رجال ح  الخ قون ا أبتغاە االفذاذ السا

ـم   شعب العراق العـظـ الد المهجر وا    و ب  ال  امتداد وطننا العر عث ع  ال  مناض  ا والوطن ، وأن

 لـلـعـراق واالمـة   أعـ  والـقـو شهاد رمز من رموز النظام الوط ة من االصدقاء والحلفاء اس  احرار العرو وا

ـة  ـة الـفـارسـ انة والـعـمـالـة الصـفـ مر الخ
ُ
 أغتالته ز  عطائه ح دع  ة وأ اس ة والس اته العسك  امتداد ح ع

ــم قــائـد الـحــزب  ســلـ ع   مـوضــ ـ ــ ـا عـدوة الشـعــوب ومصــاصـة دمـائــهـم وسـ ــ ـا ألمـ  سـجــنـه فـتــ ــة  الـمـجــوسـ

امة.   يوم الق ا ا  ام  جب  ايران لطخة عار وشنار  ة ا ة والعسك ادته المدن  وق

 

ادة العامة للقوات الـمـسـلـحـة وأقـدم أحـر الـتـعـازي   الق ادة قطر العراق للحزب و  ق    ورفا
ً
 او أعزي نف

ته.  ته ومدي  عش رام وا  عائلته وأهله ال  ا

 

ئا لشهدائنا االبرار وهم  اە فهن ل هللا والوطن ال ينالها اال من رحمه هللا واجت  س علم الجميع ان الشهادة  ول

   غـ ـلـ ـلـه مـقـ ـ  سـ سـألـه جـل جـاللـه الـرحـمـن الشـهـادة  ـك مـقـتـدر   مقعد صدق عـنـد مـلـ    علي اليوم 

م.   العظ  الع ا ب وال حول وال قوة اال  ن أنه نعم السميع المج  مدب
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ادة العامة  ارك تن الق ل شهر رمضان الم قضاء هللا وقدرە و هذا الشهر الفض مان  اال قلوب مليئة 

ان  س أر فة الراوي ، رئ اد فتيح خل ق االول الركن أ اذن هللا تعا (( الف للقوات المسلحة المغفور له 

ال ذنب او  قارب الخمسة ع عــــاما  ث ام ما ة ح ش العرا االسبق ))  السجون الحكوم الج

طولة مشهودە .  سالة و الدە ال دافع عنها ب ه ل رە اال ح  ج

 

غ انف نظام المال الصفوي وجيوشهم  وحل مملحة الفاو  ارك الذي م طل معركة رمضان م شهد  اس

المؤمن اال وال ذمة .  ئا له هذە الشهادة  سجون الخونة والعمالء الذين اليرقبون   ، فهن

 

شهد له ساحات  ا وقائدا شجاعا فذا  طا متم فة الراوي ضا اد فتيح خل ق االول الركن ا ان الف لقد 

ان قائدا للفرقة المدرعة السادسة ثم قائدا  ل خاص عندما  ش ادينها ، و تم رحمه هللا  القتال وم

ا  االعداد  س ا رئ زة ومشار ر مدينة الفاو الع ه فخرا انه من أبرز قادة تح كف للحرس الجمهوري ، و

ة  لنا ع هللا االو ( الشالمجة ) والثان ى تو ر ال ذ لها وكذلك  مالحم التح ط والتنف والتخط

ت ظهر القوات  ة وخانق ) وال ك اط عه ( قاطع زر دات ) والرا ( جزر مجنون ) والثالثه ( ال

افهم ومن ثم تحقيق الن الناجز  الحرب  اع ة وجعلت قادة ايران يتجرعون السم و المسلحة االيران

طل المغوار  ئا لك الشهادة ايها ال ث .فهن مه اليران  الع الحد ة والحاق ا ه ة االيران العراق

قتال  ل جاهدتهم  ق  اح ال الصفراء القادمة من ال س للدفاع عن العراق ضد ر وانت نذرت نفسك ل

اسل خالل عا  ش العرا ال ة ضمن الج د دفاعا عن العرب ضد الصهاينة المحتل لفلسط الحب عن

 . ١٩٧٣و ١٩٦٧

 

ام الذين لن يرهبهم الموت وال  طالها الم ادة العامة للقوات المسلحة احد ا ستذكر وتن الق واذ 

ة  ة طب ال أي عنا ائع االرض والسماء و ئة جدا التقرها  معاملة س له و االعتقال والسجن لسن ط

ن الذين الزالوا  سجن  طال االخ اة اال ة االو تجاە ح فانها تحمل قوات االحتالل االم المسئول

طت بهم.  مهم ا اعدائهم من الفرس وا الحكومة ال ارت سل ء السمعه عندما تم  ة   النا

 

ا   قا عال ارزا و زا فلقد اخذت ثأرك مقدما ممن ظلمك وكنت عنوانا  دا ع ا معن شه ا أ ر الع  نم ق

ة ماثرتك الخالدە ع  ذكر اهل الفاو الحب ــــخ وس رة العراقي والتار الدفاع عن العراق وس  ذا

ساله ان يتغمدك بواسع رحمته ومغفرته  ل و ز الجل د وندعو من الع ــــخ المج ارضها فلك الذكرى والتار

ك الص والسلوان .  لهم أهلك ومحب ة المغوار وان  طل القادس ا سكنك فسيح جناته   و

ه راجعون  وانا  وانا ال
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ـاد  ـق االول الـركن ا طـل الف ا القائد العـسكري ال عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال اقدار هللا عز وجل تن ق ـش العـراق فت قلوب مؤمنة  طـال ج ـش العـرا االسـبق واحـد ابـرز ا ـان الج ـس أر يـح الـراوي رئ

ـش ال طا  ج ة ال اضافت المجاد العراق مجدا خالدا طـوال خدمتـه ضـا طول دا من المنجزات ال خا مج ا خلفه تار ة تار ة الثان جـة متوقعـة لقـرار االعـدام عـراوالقادس ـاد الـراوي جـاء ن ـل القائـد ا ـم . ان رح ق العظ

ة وتحـــت ضـــغ ـــة صـــح ـــدون رعا كهـــم  ســـجون االحتـــالل خمـــسة عـــ عامـــا  ـــه وعـــ مئـــات القـــادة عـــسك ومـــدني ب ـــ الـــذي اصـــدرە االحتـــالل عل جـــة وط ال انـــت الن ب النفـــ والجـــسدي المتعمـــد ف التعـــذ

الموت ال المتعمد .  شهاد  تظر االس د منهم ي ما مازال العد شهاد عددا كب من القادة وهم  اال ف  المتوقعة  اس

 

ە والقـضاء عـ افـرادە خصوصـا قادتـه المـ ش الوط العـرا وتـدم اد الراوي هو جزء من خطة القضاء ع الج ق االول الركن ا ل الف ـة والـذي سـجله شهو ورح ـة والـشجاعة والوفـاء للعـراق االمـة الع ق الع د لهـم 

ة من معارك فلسط  عام  افة معارك االمة الع حروف من نور   ــــخ لهم  دورە  مقاومة الغزاة وتمك الشعب العرا  عـام ١٩٤٨التار مـن اطـالق مقاومـة مـسلحة واسـعة النطـاق فـور حـصول  ٢٠٠٣وانتهاء 

ة واسالم ة وقوم ل فصائل مختلفة وطن شك ادروا فورا ب ة الذين  ش الوط وكوادر الحزب والدولة الوطن اط الج ر العراق وطرد الغزاة . ة االحتالل اعتمادا ع ض قا للهدف المقدس وهو تح  تحق

 

دهم او اعتقـاله ـ ن او  ار اط والط ال االف الض د من اغت ان ال ذ ذلك  ان احد اهم اهداف الغزو ولتنف ش العرا الوط  ـل اعـداء م  ان حل الج طـل الـذي ردع  ان واحـد  ـش ال  مـس مـسبق لتـدم هـذا الج

ة اال  ة االســتعمار ــة مــن التوســع عــا حــ العــراق واالمــة الع حــق ســدا من ــان  ي وصــهاينة وصــف ، ف ــة مــن اســتعمار غــ ة يرااالمــة الع ام العــراق والعــرب  القادســ ــة احــ ف ة  ك ــة وعلمهــا دروســا قاســ ن

مة  ا انتقاما منهم له ن قتال وسجنا وتعذي ار اط والط ستهدف االف الض اب ال جعلت الغزو االيرا  ة وهذا هو احد اهم االس ة . اير الثان ة الثان ة  القادس خ  ان التار

 

ه واصدقاءە ورفاقه الص ع هذا ال اد الراوي برحمته واسكنه جناته والهم اهله ومحب ق االول الركن ا ب الف د ال م . مصاتغمد هللا الفق  ب االل
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 وال زال    ــــــــان هــــــــدف وحــــــــدة النــــــــضال العــــــــر

 ناضـلت مـن أجـل  واحد من أهم االهداف ال

ـــــــة  قـــــــه معظـــــــم االحـــــــزاب والقـــــــوى الوطن تحق

 الوطـــــــــن  ة  ا ـــــــــة واالشـــــــــ ـــــــــة التقدم والقوم

   لمواجهـــــــــــة اعـــــــــــداء االمـــــــــــة المتمثـــــــــــل العـــــــــــر

االســـــــــــــــــــــتعمار واالحتـــــــــــــــــــــالل واالضـــــــــــــــــــــطهاد   ))

  ة ، وطـــــــواب ة الـــــــصف ـــــــة ، والفارســـــــ ة العالم داد ، والـــــــصهيون واالســـــــ

 وخارجــه )) . وقــد جــاء إنعقــاد  ــاعهم داخــل الــوطن العــر عمالءهــم وأت

اســـــــات واالنحرافـــــــات  عـــــــد سلـــــــسة مـــــــن االنت    العـــــــر المؤتمـــــــر الـــــــشع

ـــــات ومؤتمـــــرات   وقعـــــت فيهـــــا تجمعـــــات وتكتـــــالت وملتق ة الـــــ الخـــــط

ـــان   الزمـــان والم ة  ئـــة محـــس مثـــل خطـــوة ج ـــة ) ، ل ونـــدوات ( قوم

ــدة  ــة ف  تظــاهرة قوم  أحــرار االمــة  لتحقيــق هــذا الهــدف عنــدما تــال

س  قــــــة تأســــــ  المؤتمــــــر وث بــــــ ــــــق ، ب  الط  عــــــ ـــــدئوا الخطــــــوة االو لي

عالنهــــــا خــــــالل دورة إنعقــــــادە  ــــــة وتعهــــــد ب ة الع جبهــــــة القــــــوى الــــــشعب

ـم واالهـداف   وفـق الق سها عـ  اذا ماتم تأس لة . هذە الجبهة ال المق

وعها الحــضاري النهــضوي الوحــدوي  ــاديء مــ ــة وم ــا لالمــة الع العل

 مــــن  ـــ  للمؤتمــــر التأس ــــان الختـــا نادا لمــــا تـــضمنه الب ســـ  ، و التقـــد

   الثــــــوري العمــــــ اهــــــداف وقــــــرارات ... فإنهــــــا ســــــتكون المــــــدخل الــــــواق

 واحــــدة مــــن أعــــز    ــــة الــــشاملة ، والــــ ة الع لفــــضاء الوحــــدة الــــشعب

 وأقدس أهداف أمتنا . 

 

ثـاق هـذا المؤتمـر ،  س وان ة تـم تأسـ ب  ولهذە االهداف الـ فبهذا المع

ـــة  ة الفت  عمـــل هـــذە المؤســـسة الـــشعب ـــات  ـــب األول ممـــا يتطلـــب ترت

اتهـــــا وقوتهـــــا وتقدمهـــــا  ـــــضمن ث مـــــا  ـــــة انطالقتهـــــا و دا   خاصـــــة وانهـــــا 

 ونجاحها . 

ــــــب  ــــــدة االمــــــد تتــــــضمن ترت ع ة  ج ات  ضــــــوء ذلــــــك فــــــإن وضــــــع اســــــ و

ــــــد المراحــــــل   االول ، وتحد انــــــه الختــــــا  ب تــــــة  اهــــــداف المؤتمــــــر المث

ــــــد ، ووضــــــع  ع ــــــب والمتوســــــط وال  المــــــدى الق ــــــذها عــــــ ــــــة لتنف الزمن

ــــــــط  ة ، والتخط ــــــــ ــــــــة وال ــــــــات الماد ان ــــــــف االم  توظ ات  ق االســــــــ

ورة ملّحـــة  مثـــل  مـــه ،  ـــل هـــدف مـــن االهـــداف وتقي ـــذ  لوســـائل تنف

  ــــــــة االرتقــــــــاء والتــــــــأث حقــــــــق لهــــــــذە المؤســــــــسة القوم ة ، ألنــــــــه  وأساســــــــ

اجــع والتقهقــر واالنكفــاء والفــشل الســمح  جنبهــا حالــة ال  ، و المطلــ

جــــب أن  اع الــــذي  عــــة الــــ ــــة واضــــحة لطب هللا ، وســــوف يوفــــر لهــــا رؤ

  ــق لــ ــل عــضو مــن أعــضائها الط  ل نــ امهــا ، و ل أ  مــستق تخوضــه 

 .  ما ي  ستطيع أن يؤدي دورە 

 

 قـــــــوى  ـــــــل واالتفـــــــاق الـــــــذي حـــــــصل بـــــــ ــــق  إن اللقـــــــاء والتقـــــــارب والتوافـــ

   ذات الوقـــــــت متفاوتـــــــة  ـــــــة مناضـــــــلة مرموقـــــــة ، و ات ع وشخـــــــص

ـــــة  ة واالجتماع ة واالقتـــــصاد اســـــ ـــــة والس المواقـــــف واالنتمـــــاءات الفك

كـن  هـا ، لـم  ـة وغ د المجتمع م والتقال  منظومة الق   ة وح والدي

 معظم أقطارهـا وشـدة  ة  ه االمة الع  الذي تمر  ب الظرف اآل س

عـد   أحـد فحـسب ، ( خاصـة  ـست ـأن الخطـر لـم  خطورته وشـعورهم 

ت  ات وكــــوارث أصــــا ە ومــــا نتــــج عنــــه مــــن تــــداع إحتــــالل العــــراق وتــــدم

م ) .  الصم  معظم اقطار االمة 

 القـوى واالحـزاب  ان وراء تنا  والجوهري الذي  ل إن الدافع الرئ

 ، هـــــو  ب  الـــــ  هـــــذا التجمـــــع القـــــو    تلتـــــ ـــــة لـــــ ات الع والشخـــــص

   وتوفــر اإلرادة والنخــوة وعلــو الهمــة لــدى الــصادق عمــق ألحــس القــو

 والعميـــق   ، والـــشعور العـــا
ً
ات ومقاومتهـــا أو  مواجهـــة هـــذە التحـــد

ــــــــد الحــــــــضاري  وع النهــــــــضة والتجد ــــــــة لبنــــــــاء مــــــــ حاجــــــــة االمــــــــة الع

 .   الوحدوي التقد

 

 مقــدمتها حــزب  ــة و ار القــوى القوم  وراء إ ــ هــذا هــو الــدافع الحق

ادتــه المجاهـــدة للــدعوة لعقـــد هــذا المؤتمـــر   وق ا  االشـــ عــث العــر ال

ـــستوعب جميـــع قـــوى االمـــة  ـــة  ة كفاح كـــون مؤســـسة شـــعب ـــرە ل وتط

ة  بتهــا الفارســ ــة ور ة العالم المناهــضة والمقاومــة لالحتــالل وللــصهيون

ــة  داد والفــساد والتخلــف والمــرض واالم ة ، ولالضــطهاد واالســ الــصف

 التواصـــــل والحـــــوار والتفاعـــــل مـــــع  ـــــصة أشـــــد الحـــــرص عـــــ  ح ،،، و

وع  قة لبنـــــــاء هـــــــذا المــــــــ ـــــــة الـــــــشق ـــــــات الع االحـــــــزاب والقـــــــوى والحر

 .  ب  ال  الجبهوي العر

 

د   تحــــش    النمــــو والقــــوة والتــــأث وع مــــداە الواســــع  أخــــذ المــــ   ولــــ

ــــد إذن مــــن  ــــق تحقيــــق اهدافــــه ، فــــال   ط  عــــ وتعبئــــة الــــشعب العــــر

ـا خالقـا  جاب  إ كـون هـذا الملتـ ة مهمة ... أولهـا أن  وط أساس توفر 

ـق الواحـد  عمـل اعـضاءە بـروح الف سجما مـع نفـسه واهدافـه ، وأن  وم

    ـــا ـــدها ، وأن ي ة وتوح ـــ ـــة وال ـــات االمـــة الماد ان  جمـــع إم عـــ

 جميــــــــع القــــــــوى واالحــــــــزاب  ــــــدد عــــــــ  محــ االنفتــــــــاح وفــــــــق جــــــــدول زمــــــــ

 لهــا حــضور المؤتمــر االول ،  ــس  لــم ي ــة الــ ــة التقدم ــات الع والحر

  ــــة الــــ ة الع وع جبهــــة القــــوى الــــشعب  مــــ والحــــوار معهــــا لــــضمها ا

س الـــــذي ســـــتواجهه االمانـــــة   تمثـــــل التحـــــدي الـــــرئ أقرهـــــا المؤتمـــــر والـــــ

ــــــل الجبهــــــة  مــــــال ه ــــــة ال العامــــــة ، ممــــــا يتطلــــــب إتخــــــاذ خطــــــوات عمل

لة .   الدورة المق دا إلعالنها   تمه  ونظامها الداخ

 

 وحــــــدة  ة هــــــو إن الــــــدعوة إ ثنائ ــــــة إســــــ  هــــــذا المؤتمــــــر أهم ع إن مــــــا

ــة لــم تــأت  ة الع  ووحــدة الــصف واقامــة الجبهــة الــشعب النــضال العــر

ـادرة مـن  م ـل جـاءت  ـدعم منهـا  ة أو  من حكومات أو مؤسسات رسـم

  ا  االشـــــ عـــــث العـــــر  مجاهـــــد ذلـــــك هـــــو حـــــزب ال  قـــــو حـــــزب عـــــر

 عـــام  م أمــ  رأســـها الرفيــق المجاهـــد عــزة ابـــراه ادتــه المناضـــلة وعــ وق

 العراق .  ر   للجهاد والتح  الحزب والقائد االع

 

ة مــــــن احــــــرار االمــــــة  ــــــة متــــــم حــــــضور نخ وقــــــد نجحــــــت هــــــذە الــــــدعوة 

ـــــب والمـــــشاركة الفاعلـــــة  ح ال لوا تلـــــك الـــــدعوة  ومناضـــــليها ، الـــــذين قـــــا

ـذات  ـة ، و نهاض لقـوى االمـة الح سـ  ، و ة نداء للمناضل مثا انت  و

ن والخونـة  م  ، وتحٍد صارخ للمتـ ددين والمتخاذل الوقت إحراج للم

دين .   والطغاة والمرتدين والمس

 

فوا  ّ ـ  المؤتمـر ، ومـن الـذين   عـضوا  مواطن عر   عد هذا ... فإ و

انــــــــــه ،   زمانــــــــــه وم  إلنعقــــــــــادە  التحــــــــــض ن  مــــــــــع أخــــــــــوة ورفــــــــــاق آخــــــــــ

ــدايتها ،  ة منــذ  ل عمــل اللجنــة التحــض  تفاصــ اف الــدقيق عــ ــاال و

ـــــة ومهمـــــة أرجـــــو مـــــن  ـــــدي مالحظـــــة جوه  أن أ ـــــ  الطب أرى مـــــن حـــــ

لوهــــــا  ــــــس واعــــــضاء االمانــــــة العامــــــة للمؤتمــــــر أن يتق االخــــــوة والرفــــــاق رئ

 :  ة صدر و  برحا

 

جـب أن   ـة   فرصـة تارخ  العـر أن أمام االمانة العامة للمؤتمـر الـشع

 مـستوى   ا  العـر العمـل الـشع ة للنهـوض  ة كبـ التضيع ، ومـسؤول

ــدة ، ولتحقيــق أهــم هــدف تــم  ــة المج  تواجــه امتنــا الع ات الــ التحــد

   (  عقـــد المؤتمـــر مـــن أجلـــه ، أال وهـــو تحقيـــق ( وحـــدة النـــضال العـــر

 :   تلـــــك 
ْ
ـــــة ُمقاومـــــة ـــــة تقدم ـــــة ثور ة كفاح اطـــــار إقامـــــة جبهـــــة شـــــعب

ة )) .  ة الع  (( جبهة القوى الشعب
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ة للقتل ، فما ان تصبح  طان ار طرق ش  ابت    التف ة ع القتلة لديهم قدرة عجي

 القتل  ال ع  دل حثون عن اخرى التقدم  ي  نراهم  ح  لهم  ادانة ل  دل  ما قة ط

ة  ات جسد  تصف  حملة  يواجهون  االيرا  االحتالل  سجون   انا  وا ،  المتعمد

  ان خامن  و ،   خامن  ع  اتخذها  ال قة  المس ذ قرارات اعدامهم  لتنف صامتة

 طعام   توضع   ال  المتكرر للسموم عد االستخدام  ف ب قتل صامتة  اسال  العثور ع دع   و يتف

ر ،  م الحسن وسعدون شا عاوي ابراه ز وس طء ،وهو ما فعلوە مع الشهداء طارق ع ى وتقتلهم ب اال

ة الذي   سجن النا فة ع ث تتعمد مخابراته الم ستخدم الملح كسالح قتل ، ح   نرى االن خامن

 ان  ما  الضغط لديهم و  يرفع ى وهو ما  لال  المقدم  الطعام    ملح كث ى العراق وضع  ا ه يوجد ف

سعف المصاب فورا   الجلطات والموت اذا لم  ه محرم فان ارتفاع الضغط المستمر يؤدي ا العالج ش

طاء   ال ا  و

 

منع   امر  ة  موت الضح  خامن ضمن    ،ول  الراوي  فتيح اد  ا  الركن  اول ق  الف د  الشه ل  اغت هكذا

 الموت وهو ما  ــــع فيتأخر العالج ح جلطة للعالج ال ات حينما ينقل المصاب  شف  المس معالجته 

  ش الجلطة ينقل من مس عد اصابته   من سبع ساعات   ا اد فتيح الراوي حينما  د ا واجهه الشه

ق  ة الف ار عن اصا ت امس اخ ة الموت فقد   واالن تتكرر لع تظرە   اخرى للعالج فمات وهو ي ا

ق اول الركن   ان الف  خ ضا واليوم  جلطة ا    النظام الوط االول الركن سلطان هاشم وزرد الدفاع 

   ش جلطة ونقل للمس ب كذلك   اص  العهد الوط ش  س اران الج د رئ  رش  حس

 

 المسبق وهو  ان القرار االيرا انا ؟ االصل  مجة ال ال الم ات االغت ة االن عمل ق ل ال ائ ّع ا لم 

قتلوا     عمدا  ا لاليراني  والذين سلمتهم ام  ومدني  عسك افة قادة ورموز النظام الوط ة  تصف

ن حصل   االخر . ول  وقتل اس ال اس  اغت ا وترك فاصلة ب طء وتدرج ة ، ب ك س ام ة ول د ايران ب

قة تفضحها  ة رغم ان تلك الط االت وتجعلها جماع ة تقدم موعد االغت ق ل ال ائ تطور طارئ جعل ا

ى الن ثمة  ل رموز العراق اال    ع  الزمن للقضاء قون مع سا  ي ة ق ل ال ائ  ا ام ومع ذلك فان ح

ا  ه وتعود ام  العراق او تنه    انها سوف تحجم وجود االستعمار االيرا تطورات قادمة يتوقع خامن

  قاء اي رمز وط عدم   مسبق  ما ان هناك قرار ايرا ات المزورة ، و عد االنتخا ا ،  لتحتل العراق رسم

سمح   العراق وهو ما قد  طرة ع ا للس اق لعودة ام  اال اس ال ما  ات االغت ــــع عمل  فان  عرا

اء .  ى خصوصا انهم اب ر اال  بتح

 

 االهتمام  ة  الخط ة  العمل  مانح لهذە دو غ ب االحمر الذي ي ل الصل ا فاضحا من ق هنا نواجه تقص

  دالغ  ع  اخذ المناضل االس االمس عندما انا ف  ا  وتواصل وحزم حالة ة جد المطلوب فهو اليتابع 

ب االحمر للتدخل الفعال  ل الندءات للصل غداد ثم فقد اثرە ورغم    ة ا الغفور من سجن النا عد

ى   اال ة  رؤ  االهم ل س فقط  ب االحمر ل  الصل  المطلوب من  واالن    السلحفاة  من طأ  ا ان   فانه

م السموم القاتلة  س تقد ة ول م طعام مناسب لحالتهم الصح وضمان العالج الفوري لهم من جهة ،وتقد

انات تكشف تعمد حكومة   ب د ب ق التهد ب االحمر عن ط دون ضغط الصل ة ، و لهم من جهة ثان

 التدخل الفوري  ب االحمر ع ات القتل ولهذا نحث الصل ى لن تتوقف عمل اء قتل اال المنطقة الخ

 وفاة  سا  مال    تحقيق  واجراء ،   لهم قدم  الذي   الطعام ة  نوع عة  ومتا حة  صح قة ط   انا  ا لعالج

ى .   ا

 

 .  ة السفاح ق ل ال ائ  للعراق والعار لقادة ا  سجون االحتالل االيرا انا  ة ال  تح
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 اســــــتمرار  طانتـــــه عـــــ  و ـــــل الطـــــ الء عق ف محـــــافظ كـــــ ـــــ

ابنا  اســـة القمـــع واالضـــطهاد ضـــد االحـــرار مـــن ابنـــاء شـــعبنا وشـــ س

 المنتفض.   العرا

 

  الء المقدســــــة   محافظــــــة كــــــ ج االالف مــــــن اهــــــا عــــــد ان خــــــ ف

، وانعــدام  ــا ه ــار ال  انقطــاع الت ة احتجاجــا عــ تظــاهرات شــعب

ــــة  ة اعتقلــــت القــــوات االمن ــــسان ــــاة اال ة للح الخــــدمات االساســــ

ــــــر  ، دون وجــــــه حـــــق او ت ن الـــــسلمي نحـــــو مائــــــة مـــــن المتظــــــاه

مــــن الدســــتور  ٣٨مقبـــول لهــــذە االفعــــال المدانــــة ، رغـــم ان المــــادة 

 . ل سل ش    للمواطن ة التعب  بتكفل وضمان حق التظاهر وح  النافذ تد  العرا

 

     حـــــدث لمتظـــــاهري الحـــــراك الـــــشع ـــــدين مـــــا  ـــــة  ـــــة العراق ان مكتـــــب الثقافـــــة واإلعـــــالم للجبهـــــة الوطن

 طالــــت  الء وشـــن حملـــة االعتقـــاالت الـــ  كـــ   ـــة المعلـــم ع نقا ـــة اقتحـــام فـــ  عمل الء، وانـــه يـــرى  كـــ

 توقيتهــا  ، والحملــة  ــا ه ــار ال عــد انقطــاع الت ما   الخــدمات، الســ اب المطالــب بتــوف اعــدادا مــن الــش

 مجــال االعتــداء  ة  ـة الخــط غـاال فاضــحا عــن اسـتمرار تلــك الممارســات القمع ــها تعــد ا تها واســل ووحـش

ــام عــراق   يــزعم ح ــالحقوق، الــ ــة   عــن الــرأي والمطال ــات العامــة وحرمــان المــواطن مــن التــعب  الح عــ

اتت مكفولة .  انها   اليوم 

 

  ـة الـ اب ـات الن  لمهزلـة االنتخا  امتـداد لحالـة المقاطعـة والـرفض الـشع ة  اب ان هذە التظـاهرات الـش

 مــسار الــسقوط الحــر  ة  اســ ــة الس العمل   ــس ، ووضــعت مــا   والعــال افتــضحت للــرأي العــام المحــ

ــــة  مقراط الد   ـــس ـــف مـــا  اشـــفة ز ض   نحـــو الحـــض ـــد مـــن التـــدا  الم ـــستحقه الـــذي قادهـــا ا   الـــ

طانته .   و ل الط  رأسهم عق  ومتاجرة حيتانها ومرتزقتها وع

 

  ة غــ ــل الممارســات التعــسف ــشدة حملــة االعتقــاالت هــذە و نكر  ــس ــة تــدين و ــة العراق ان الجبهــة الوطن

ــاة   ســالمة وح ــا عــ ق ــدا حق ل تهد ــش اتــت  اســتها  ــساعها و ن، وتــرى ان ا حــق المتظــاه رة ،  الــم

  ما وان هنــــاك اشــــارات واضــــحة تعكــــسها محــــاوالت كــــ ة، الســــ ــــسان ــــة واال  وكــــرامتهم الوطن المعتقــــل

ـــــذائهم وســـــلب  قـــــصد ا ـــــب  التخ  محاولـــــة اتهـــــامهم  ـــــب المقـــــصود و ه ال شـــــوكة جمهـــــور المقاطعـــــة 

اتهم .   ح

 

قــف معهــم  ــل مــن  ا و الء عمومــا ومحافظهــا شخــص ــة مجلــس محافظــة كــ ــة العراق تحمــل الجبهــة الوطن

 محافظــة     اب الحــراك الــشع  ارواح شــ ة الحفــاظ عــ ــة مــسؤول ــان الحكومــة االتحاد ــدعمهم مــن ار و

ـة منظمـات حقـوق  ـة العراق مـا تـدعو الجبهـة الوطن افـة محافظـات الجنـوب والفـرات االوسـط ،  الء و ك

ة  ــــة مــــن وتــــ عــــد ان زادت الحكومــــة العراق ، خاصــــة  اح المعتقــــل ــــسان للتــــدخل الفــــوري واطــــالق  اال

ة  ــات االخــ ــل مــا طـال االنتخا  مجمـل فــضائحها وفــسادها، وعـن   عــ ــس  ت ـسان  اتهـا لحقــوق اال انتها

ارادة المواطن .  ث  ر والع و  من جرائم ال

 

ــــة   اســــقاط العمــــالء والمرتزقــــة وتجــــار العمل ة   االرادة الــــشعب نتــــ ــــا شــــامخا ... وس  العــــراق ع ســــ

ة وحيتانها .  اس  الس

 

ب  وان غدا لناظرە ق
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ـــا  ـــا وثور ا علم عا ـــشأته اســـ عـــث منـــذ  مـــّصل فكـــر ال

ال   الفاسـد ورفـض الواقـع جملـة وتفـص للواقع العر

ا والتفاعـــل  ا جـــذر ە تـــغي والنــضال الـــدائب بهـــد تـــغي

ـــــــات الممارســـــــــة والتطبيـــــــــق واســـــــــتخالص  ــ مـــــــــع معط

 اصـــــل فكـــــر الحـــــزب  ـــــة ا ـــــة والنظ االضـــــافات ال

 والــذي   والقــو ا  االشــ مقرا  والــد  الــوط النــ

 تــــالزم النــــضال مــــن اجــــل تحقيــــق اهــــداف  يؤكــــد عــــ

ـات لتحقيـق اي هـدف  ات واول ق ة وعـدم وضـع اسـ ا ة واالشـ  الوحدة والح ى  عث واالمة ال ال

   اطــار الفكــر القــو ة  ا  خطــوات اشــ وع  منــع مــن الــ ــن ذلــك ال  معــزل عــن االهــداف االخــرى ل

 اطــــار العالقــــة  ــــة و ــــاة الحــــزب الداخل  ح ــــة  مقراط  اطــــار الممارســــة الد  و  العــــر والمجــــال القــــو

ة   اطـــــار المنظمــــــات الــــــشعب ة  ـــــة الــــــشعب مقراط  والممارســــــة الد ـــــة مــــــع ابنـــــاء شــــــعبنا العـــــرا مقراط الد

   واالقتــــــــصادي  والمحــــــــام ــــــــاء والمهندســــــــ ة واالط ــــــــس ــــــــة وال  والطل ــــــــة ( العمــــــــال والفــــــــالح والمهن

وع  مكــن الــ مــا انــه    ائــح شــعبنا اال ــة  ق  ) و  والفنــان ــاء والمثقــف  واالد  والــصحفي والمحاســب

 عـــام   العـــراق وســـورا ومـــ  حينهـــا بـــ مـــا أقـــر الحـــزب  ـــة  ـــة خطـــوة وحدو  وفـــق ميثـــاق  ١٩٦٣ ا عـــ

سان من العام ذاته ...   من ن  السابع ع ة   الوحدة الثلالث

 

ــــــة   الــــــساحات القط ل تحقيــــــق اهدافــــــه   ســــــ عــــــث بتطــــــور نــــــضاله وجهــــــادە  وهكــــــذا يتطــــــور فكــــــر ال

  مقرا  الـد  المتـالزم مـع النـضال  العـر ة النـضال القـو ة لعمـوم مـس المتواصلة مع الساحات القوم

ـا  ـا وقوم عـث وطن  العميـق لمـشار نـضال ال ال النضاالت الثالثة المحتـوى النـضا ل اش ش  و ا واالش

ذلــــك  ة و ي ا ــــة واالشــــ  الوحــــدة والح عــــث واالمــــة  ى اهــــداف ال اتجــــاە تحقيــــق اهدافــــه الثــــالث الــــ

 ذلـــك ان  مقرا  الـــد  مـــع الـــو ا  االشـــ عـــد االحتـــالل اذ تفاعـــل الـــو تواصـــل تطـــور الحـــزب الفكـــري 

   النـضال القـو  صنوف القمع واالضطهاد والتطلع ا دته لش ا ة وم ش تفاقم معاناة ابناء شعبنا المع

ـــدان   الم ـــة  ـــة العمل ل االطـــار العـــام لتطـــور فكـــر الحـــزب الـــذي نـــضح مـــن التج ـــة شـــ  الـــساحة الع

ـذلك تواصـل نـضاله وجهـادە مـع تطـور فكـرە  ة ... و ة والقوم ا ة واالش مقراط  الصعد الد  ع النضا

 حـد  ة عـ ة والقوم  الوطن  الساحت  ع  الن سا  واال ا  واالش  القو مقرا  والد  والقو الوط

 ... سواء 

 

 والتجـاررب  ـسا  الففكـر اال  المنفتـح عـ  القو ا  ومع االش مقرا  الد ذلك تالزم النضال الوط و

 العـــالم أجمـــع ـــة  ــــة  الثور  العـــراق ان نظ عـــث  ة ثـــورة ال  مـــس فظـــل الحـــزب ومـــا زال يؤكــــد ســـواء عـــ

ــان يؤكــد دائمــا الرفيــق القائــد  مــا   صــوامع الفكــر المجــرد  ــست مجــردة ولــدت  ة ول ــة نــضال عــث نظ ال

ــــة   اهم  عــــ د صــــدام حــــس ــــان يؤكــــد الرفيــــق الــــشه مــــا  ل عفلــــق رحمــــه هللا .. و ــــش المؤســــس احمــــد م

ــدة   والــصيغ الجد ا  البنــاء االشــ قنــا خــاص  ــان ط  اغنــاء فكــر الحــزب وهكــذا  التطبيــق والممارســة 

 الفكـر  ـط بـ ا ة ال  اهم  العام للحزب ع م االم د الرفيق المجاهد عزة ابراه ما ا للنضال الوحدوي 

ا مـضافا لفكــر الحــزب   ا ــا اشــ عــد االحتـالل وع ة البنـاء شــعبنا  ــش والتطبيـق وهكــذا ولـدت المعانــاة المع

ة الجهــاد   كــذلك فــأن مــس مقرا ــا مــضافا لفكــر الحــزب الــد مقراط مــا ولــدت مجابهــة االحتــالل فكــرا د

ـــذلك يتـــضح لنـــا   للحـــزب و ـــر فتحـــت اوســـع االفـــاق واالبـــواب امـــام تطـــور الفكـــر الوحـــدوي القـــو والتح

 اصـــل فكـــر  ـــة مـــضافة ا  تفـــرز حلقـــات فك  فكـــر الحـــزب وحقـــائق الممارســـة والتطبيـــق لـــ التفاعـــل بـــ

   الن سا  واال ا  واالش مقرا  والد  والقو  .  الحزب الوط
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ـران عـام   م نفـط العـراق الخالـد  االول مـن ح عون لصدور قرار تأم ران الجاري الذكرى السادسة واالر ـة  ١٩٧٢تمر علينا  االول من ح ار ـات النفـط االحت ـة مـن بـراثن  والـذي حـرر ثـروة العـراق النفط

ـم  ـة والتعل ان ذلك واضحا  التطور الـزرا والـصنا والخـد و تطـور ال ا ف ة والبناء االش ة التنم اعـداء العـراق واالمـة ا شـن عدواناتهـم العـووظفها  حخدمة مس حـث العلـ ممـا حـدا  ا وال

اســل وابنــاء شــعبنا المجاهــد والعــدوان الثــالثي الغاشــم عــام  ــشنا ال لــه الحــصار الجــائر الــذي ابتــدأ عــام  ١٩٩١الثــالث العــدوان االيــرا الغاشــم الــذي دحــرە مقــاتلو ج وامتــد ثالثــة عــ عامــا حــ شــن  ١٩٩٠وق

اســـل واجهـــز عـــ  ٢٠٠٣الحلـــف االمـــ االطلـــ الـــصهيو الفـــار عدوانـــه الغـــادر الـــذي افـــ ا احتـــالل العـــراق  العـــام  ـــش العـــرا ال ـــة واجهـــزة الدولـــة وحـــل الج ة والتحت والـــذي دمـــر البـــ االقتـــصاد

ص ال اخ ت جوالت ال م نفط العراق الذي اغتالوە ع ما سم ات التجسس واالصالح الزرا الجذري وقرار تأم ة ش ات النفـط  منجزات الثورة  تصف ـا لـ د وجعلتـه نه قت تفط العراق من جدد

ــة  ا جــدد نــضاله العــادة منجــزات الثــورة  االصــالح الــزرا الجــذري والثــورة الزراع ــافح  ــذلك فــان شــعبنا الم ة و ــة االســتعمار ا ــاالحت ــد وتحقيــق االســتقالل االقتــصادي ل م نفــط العــراق مــن جد ف وتــأم

د.  ة بنائه الثوري الشامل وح الظفر الحاسم والن اال ئناف مس ر الشامل للعراق واس ا االناجز  اطار التح  والس
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 ووقف التطبيع معه ودعم االنتفاضة ١  ـ لقطع العالقات مع العدو الصهيو

 العراق.  ٢ ات   ـ لقراءة دالئل نتائج االنتخا

ي .  ٣ ار للنضال الوحدوي الجماه  ـ إلعادة االعت

ة.  ٤ ع  ثرواتها الطب  ـ لحق األمة 

 

 الــراهن وخلــصت   لتطــورات الوضــع العــر ا  االشــ عــث العــر ــة لحــزب ال ــادة القوم عرضــت الق

 :  ان اآل  إصدار الب  إ

 

   ضــــد جمــــاه  ارتكبهــــا العــــدو الــــصهيو ــــة الــــ ــــة أمــــام المجــــزرة الرهي ــــادة القوم  : توقفــــت الق
ً
أو

  وع العـــدو الهـــادف إ ـــذ مـــ ـــدا مـــن فـــصول تنف  جد
ً
 المحتلـــة،فرأت فيهـــا فـــص  فلـــسط شـــعبنا 

ــدعم ال  عة عقــود و ــل ســ ــدأها ق   ــة الــ ذ  لخطواتــه التنف
ً
ما ادتــه اســت  و قتــل شــعب فلــسط

ة .  ة العالم ال  محدود من اإلم

 

 لالحتفـال بهــا إال 
ً

 لــم يـر سـ ،فإن العـدو الـصهيو عون الغتــصاب فلـسط ذا تحـل الـذكرى الـس و

ة  اســـ مـــة س ـــا ترتكـــب ج ـــه أم انـــت ف  نفـــس الوقـــت الـــذي  حـــة ، مـــة المذ ـــه هـــذە الج ا ارت

ـــــــان  اف بهـــــــا عاصـــــــمة لل  القـــــــدس المحتلـــــــة واالعـــــــ تها بنقـــــــل ســـــــفارتها إ  وقـــــــض حـــــــق فلـــــــسط

 .   الصهيو

 

 األرض  ة   االنتفاضــة الــشعب  وتــح  تــك ،و ا  االشــ عــث العــر ــة لحــزب ال ــادة القوم إن الق

ـل  ـه مـن ق   حـ  عدوانـه لـوال الـدعم الالمحـدود الـذي  ـان ليتمـادى  أن العدو مـا  المحتلة،ترى 

 خطـــوات   لهـــا ولـــوال تـــع ي  للـــدعم واالحتـــضان العـــ ـــا وحلفائهـــا، ولـــوال افتقـــار ثـــورة فلـــسط أم

اع آخر .   أي  اعها مع العدو ع ب  ة وعدم تغل د قوى الثورة الفلسطي  توح

 

 الحركــــــة   قاعــــــدة التحــــــالف العـــــضوي بــــــ  عـــــ فاجئنـــــا، ألنــــــه مبــــــ  ال  ـــــان الموقــــــف األمــــــ ذا  و

 . ة والنظام االستعماري العال  الصهيون

 

 المـــــــدعوم   مـــــــستوى التحـــــــدي الـــــــصهيو  لـــــــم يرتـــــــق إ  العـــــــر فـــــــإن المخـــــــزي أن النظـــــــام الرســـــــ

ا  ـــ    فلـــسط ـــاة  ـــل معـــالم الح  وقتـــل  اســـة ممنهجـــة لتـــدم ـــا،لردع العـــدو الـــذي ينفـــذ س ك أم

قـدمون قوافـل الـشهداء   الـذين   الدعم للـصامدين المنتفـض  عن عدم توف
ً
وحا فض وحجرا و

ة .  ة المغتص ة والقوم  للدفاع عن النفس واستعادة الحقوق الوطن

 

قــاف أي   قطعهــا و  أقامــت عالقــات مــع العــدو إ ــة الــ ــادر األنظمــة الع ــل هــذا يتطلــب،أن ت إن 

   المجتمـــع الـــدو  الـــضغط عـــ ـــة  ـــف القـــدرات الع  توظ ال التطبيـــع معـــه . و ل مـــن أشـــ شـــ

   غــزة إ ــت   ارتك افـة جــرائم العــدو وآخرهـا الــ حالــة   أرضــه و    الفلـسطي لـدعم الحــق الــوط

ة .  سان مة ضد اإل دة وج مة حرب جد ه ج ا ة الرت ة الدول م الجنائ  المحا

 

   عــر وع قــو  هــو مــ ــر فلــسط وع تح ــأن مــ ــد  ــد التأ  تع ــة للحــزب الــ ــادة القوم إن الق

 انتـــصارا   عـــر ا  وســـ  أوســـع حـــراك شـــع ال التطبيـــع مـــع العدو،وتـــدعو إ ـــل أشـــ از،تـــدين  امت

 . اللحم ال  تقاوم العدو  ها ال  دعم جماه ة و ة قوم  كقض  لفلسط

 

حــــة غــــزة  ــــاب مذ ارت   ــــذكرى اغتــــصاب فلــــسط ــــا ،احتفــــال   ومعــــه أم ــــان العــــدو الــــصهيو ذا  و

عمـل وحـدوي    ذلك، ة أن تـرد عـ  قوى الثورة الفلسطي  القدس،فإن ع مة نقل السفارة إ وج

ــل  ــة للحــزب تــدعو  ــادة القوم ن الق ــر ، و نــامج المقــاوم المتوجــه نحــو التح  قاعــدة ال  عــ كفــا

ات الـــشعب   مـــستوى تـــضح  عالقاتهـــا إ   ـــا وأن تـــرت تناشـــد قـــوى الثـــورة أن تـــضع خالفاتهـــا جان

 .
ً
ساًء وأطفا ا و ا  وشهدائه شيوخا وش

 

 شــهدها العــراق  ــات الــ  أمــام االنتخا ا  االشــ عــث العــر ــة لحــزب ال ــادة القوم ــا : توقفــت الق ثان

انـت اسـتفتاء  ة الواسـعة لها،إنمـا   ما أسفرت عنه من نتائج لجهـة المقاطعـة الـشعب مؤخرا،فرأت 

ــــأن منظومــــة  ــــت  ــــث جــــاءت النتائج،لت ح  أفرزهــــا االحتالل، ة الــــ اســــ ــــة الس  العمل ا عــــ شــــعب

 ورعاهـــا النظـــام   أقامهـــا االحتـــالل األمـــ  الــ  واألخـــال  واالقتـــصادي واالجتمـــا ا الفــساد الـــس

ـة  ـه القـوى الوطن  مرفوضـة مـن الـشعب الـذي اسـتجاب لنـداء المقاطعـة الـذي دعـت إل  ، اإليرا

 .  ا  االشـ عـث العـر عتها حـزب ال  طل ة و ة ودي ة واجتماع اس ات س وقوى المقاومة وفعال

ـــد  ة توح  قـــض مـــا  ـــة  ته الوطن  إنقـــاذي للعـــراق وقـــض ا ـــأن أي حـــل ســـ ـــت  إن هـــذا يؤكـــد و

 إنتـاج  التـا سقاط إفرازات االحتـالل، و م قواعدە إال ب ستق ة ال  ة قوم ة و ه مقراط ر ود وتح

 وضـع   تؤكـد عـ  طرحهـا الحـزب والـ  أسـاس القواعـد العامـة الـ دة تقوم عـ ة جد اس ة س عمل

عـادة بنـاء المؤسـسات وخاصـة  ـة المـستقلة و فـاءات الوطن ل حكومـة مـن ال ـشك د، و دستور جد

ل  ـشك ـة والـدعوى إلعـادة  ـة والقوم دتـه الوطن  وعق  قاعدة قانونـه األسـا ش ع مؤسسة الج

 وحــــــدة األرض والــــــشعب والمؤســــــسات   الــــــذي يؤكــــــد عــــــ  أســــــاس الدســــــتور الــــــوط الــــــسلطة عــــــ

ة أو احتواء.  ع دا عن أي ارتهان أو ت ع  أرضه  ادته ع  وممارسة الشعب لس

 

ــــة   مقاطعتــــه الواســــعة لهــــذە العمل  موقــــف شــــعب العــــراق  ــــة إذ تــــح ــــادة القوم ــــه فــــإن الق وعل

ل عالقة  ه، لتفع جب أن يؤسس عل ة  اس ات من نتائج س أن ما أفرزته االنتخا ة، تؤكد  االنتخاب

ـة   ب ا  ـا وتـدم معـن تخ  الـذي   والتغـول اإليـرا  عارضت وتعارض االحتالل األمـ القوى ال

ـــة  ـــة واجتماع ة وأمن اســـ ـــل مـــا أفـــرزە االحتـــالل مـــن شخوصـــات س  إســـقاط   إ
ً
المجتمـــع، وصـــو

لغــاء  عــث، و ــة وخاصــة حــزب ال ــة والقوم ة الوطن اســ ــات الس  الحر ال الحظــر عــ ــل أشــ لغــاء  و

 .   المنقولة آلالف المناضل  المساءلة ومصادرة األموال المنقولة وغ  االجتثاث وقوان

 

 الراهـن  ـصها للواقـع العـر شخ  ضـوء   و ا  االشـ عـث العـر ة لحزب ال ادة القوم ثالثا : إن الق

ــد ألي مــن  ة، وأن أي تهد  هــو وحــدة عــض  العــر ة تؤكــد : إن األمــن القــو اع اتــه الــ ــل معط

لــة حــول  ة ط  الــذي تمحــور فــ  لــه. ولــذا فــإن النــضال العــر ــ ــد  اتــه إنمــا هــو تهد مكوناتــه وتعب

  اع عـــ اقات الـــ عـــدما بـــرزت مـــن خـــالل ســـ عـــد كـــذلك اليـــوم،  ة، لـــم  ة الفلـــسطي ـــة القـــض مرك

ـة تقـع تحـت االحتـالل أو  ـل أرض ع ة العراق ومـرورا  قض دءا  ة أخرى  ا مرك األمة وفيها قضا

ـة  ـة األمـة القوم ـد ه ة تهد ة احتـالل األرض، قـض ـة عـن قـض م. وهنا ال تقـل مرك عرضه للتقس

ه .  ة كعنوان تعرف   والعرو

 

ــان  ـا  ك  أم  رافعــات العـدوان الـدو حمـل عـ ة و الـشمول وع المعـادي يتــصف  ـون المـ ونظـرا ل

 ، ـــان الـــصهيو ال    قلـــب الـــوطن العـــر عـــضها مـــزروع  ـــة  م ـــاءات إقل  مت ند إ ـــس ا، و أم روســـ

   والــــ  اإليــــرا  كحــــال المــــوقع  المتــــاخم للــــوطن العــــر د مــــن موقعــــه الجغــــرا ــــستف عــــضه  و

ة وهـذا ال يتـأمن إال إذا توفـرت األداة  الـشمول جـب أن يتـصف    ، فإن الرد القـو وأخطرهما اإليرا

ـة  ـسب أهم امـل .وهنـا تك  مت ا وع سـ اق مـ  سـ  ووضـعه  د الجهـد العـر  تحـش القادرة ع

ـــة المناهـــضة لالســـتعمار  ـــل القـــوى الع  تنـــضوي فيهـــا  ـــة الـــ ـــة الع ـــام الجبهـــة القوم ـــة ق عمل

مــا   .وأن الحــزب  ــب المجتمــ ــدة وقــوى التجزئــة والتخلــف والتخ ة الجد ة والــشع والــصهيون

لـة  ة الط ة النـضال  المس ة ع ة نضال نه من تج ك ة وما  ة ونضال اس ة س وع ه من م مل

ادتــه لهــا وتمكنهــا   العــراق وق ــة   إطــالق المقاومــة الوطن ــدورە المركــزي والمحــوري   توجهــا  الــ

ــل منظومــة  اتــه و اله وتعب ــل أشــ   ، ومواصــلة مقاومــة االحتــالل اإليــرا مــن طــرد المحتــل األمــ

    ستحـــــ   ـــــة الـــــ وع الجبهـــــة الع  أفرزهـــــا االحتـــــالل، هـــــو المؤهـــــل إلطـــــالق مـــــ الفـــــساد الـــــ

ـــل  ل دل ـــش   ا وع ســـ ـــصاغ مـــ ناد إليهـــا  االســـ   ة والـــ اســـ ات الس  المـــش برنامجهـــا النـــضا

ـات هـذا   آل ـة تامـة لالنخـراط   جهوز ـة وهـو عـ ة الع ة والتحرر ة والتقدم عمل للقوى الوطن

اق المواجهـة الـشاملة مـع   سـ فهـا  ـة وتوظ انـات الع مكـن حـشد اإلم دونه ال  وع والذي  الم

ــــة  ا واألحــــواز والجــــزر الع  والعــــراق وســــور  فلــــسط ــــة  حتــــل أرضــــا ع ــــل مــــن  أعــــداء األمــــة و

 الثالث. 

 



 

 

”R 

ـة لـلـمـوقـف ضـد مـن  ـار الـوطـنـ  أن مـعـ ، تـعـتـ ا  االشـ ـعـث الـعـر ة لحزب الـ ادة القوم عا : إن الق را

 مـقـاومـتـهـا  ـة  ـة الـجـذر ـ  الـقـوى الـعـ  الـدعـم واالنـفـتـاح عـ  تـوفـ ـمـن  ـ يناصب األمة العداء، إنـمـا 

ـب   تـعـ ان الحزب يـؤكـد دائـمـا عـ ذا  ا. و ان أو ترك ا  ا وفارس ا وروس ك ان أو أم ا  لالحتالل، صهيون

ـة  ـ ـة، فـإن الـقـوى الـعـ ـ ـعـض الـمـواقـع الـعـ  تعصف بـ ة لألزمات ال ي ة لألزمات الب اس الحلول الس

ــشــعــر خــطــورة أدوار الــقــوى  ســ ــاتــت    ــة والــ  مــواقــعــهــا الشــعــبــ ــة أو   الــمــواقــع الــرســمــ ــانــت  ســواء 

 تـرجـمـة الـمـوقـف  ،عـلـيـهـا أن تـكـون واضـحـة   ومـنـهـا دور الـنـظـام اإليـرا  الـعـر المهددة لـألمـن الـقـو

ـذ   تـنـفـ ـعـتـمـد عـلـيـهـا هـذا الـنـظـام    ـل األذرع الـ ضـا لـ  موقف مـعـارض أ  إ المعارض للتغول اإليرا

 العراق.  ة وخاصة  اس  أجندة أهدافه الس

 

ــل  شــ  إنــمـا يــنــطـلــق  ــوع الصــهـيــو ــتــائـجــه الــمـ ــمـل بــ ــ ـات   الــذي  ولـهــذا فــإن الــتــصــدي لــلــدور اإليـرا

ـد  ـعـ ـأمـنـه،    ـل الـعـابـثـ ـرە وطـرد   انكشاف األمة، وان تحـ ث أدى احتالله إ  من العراق، ح أسا

 من الداخل والمداخل.  ة من األخطار المهددة لألمن القو وفر لها مظلة الوقا ار لألمة و  االعت

 

ـا،  ـ ـمـن ولـيـ ـا والـ  سـور ـاع الـدائـر  ـعـة ال  ضوء مقارتها لطبـ ة للحزب و ادة القوم خامسا : إن الق

  ـعـة  ـات أداة طـ ـدور الـنـظـام السـوري الـذي  ـدءا   لـهـذە األقـطـار  ـاألمـن الـوطـ ـث  ـعـ ل من  تدين 

ـه   تـمـاٍە مـع مـا تـقـوم    ـمـوغـرا  الـد اسة القتل الممنهج والـتـغـيـ مارس س  طهران و دي نظام مال أ

 وحـرفـتـه عـن أهـدافـه  قـت الـحـراك الشـعـ  اخ  ال  الدي  والتكف  واالجتما ا ب الس ه قوى ال

ـ   والمع سا  واإل  و االجتما ا دة العبء الس اتت أعمالها شد  و مقرا  الد  الوط  التغي

 . ــــخ المعا  التار ل لها  ائح واسعة من الشعب الذي رزح تحت وطأة نزوح ال مث    ع

 

ـأن  ة تـرى  ة والعسك ل أذرعه األمن   ه اإليرا  تدين دور النظام وراع ة للحزب و ادة القوم إن الق

قوم   المحتلة، إنما   مع فلسط عمل لفرض حزام أم  الذي ينفذ اعتداءات متكررة و العدو الصهيو

ـل  ـاحـة لـ ـ ـا سـاحـة مسـ ـمـا جـعـل مـن سـور ا و ا وأم اك مع روس م قواعد االش  تنظ ناد إ ذلك اس

 ألجزاء واسعة من الشمال السوري .  ال العدوان واالحتالل والتدخل وآخرها االحتالل ال  أش

 

ـة الـحـل   آلـ ـا، هـو عـ  سـور ـاع الـمـتـفـجـر  ج لـلـ ـأن الـمـخـ ـة لـلـحـزب تـرى  ادة الـقـومـ ه فإن الق وعل

ـة  اسـ اة الس لة الح عادة ه م و  الح ة ع سلط المنظومة األمن ضع حدا ل  الذي   االنتقا ا الس

ــار لــلــحــركــة  ــد االعــتــ ــعــ   ــمــقــرا فســاح الــمــجــال أمــام تــحــول د ــة و ــمــقــراطــ ــة والــد  قــواعــد الــتــعــدد عــ

ال التواجد   أش ن  و  النضال العر ا ومؤسسات دورها  ا الموحدة أرضا وشع د لسور ع ة و الشعب

 أرضها.  ا ع ان أو دول ا  م  إقل  األجن

 

ـأن  ـة، تـؤكـد  ـيـ ج سورا من دوامة أزمـتـهـا الـبـ خ  الذي  ا  الحل الس ة إذ تؤكد ع ادة القوم إن الق

  ـة والـقـرار الـدو جـ ادرة الخل  والم من إنما أساسه مخرجات الحوار الوط عـادة  ٢٢١٦حل أزمة ال و

ما أن األمر  ة   شؤونها الداخل   ال التدخل اإليرا ل أش ضع حدا ل ما  ل مرافقها و من وتأه أعمار ال

 مـحـاولـة إنـتـاج حـل  ـة مـع تـعـ ة والجبـهـ ل اعات الق  تنوء تحت وطأة ال ا ال  لي نفسه ينطبق ع

ة.  ارات الوطن  قاعدة الخ ة ع اس اة الس لة الح د بناء الدولة وه ع   ا  س

 

  ــة الــ ــاسـ ــب الــحـلــول لــألزمـات السـ  تــعـ  تــؤكـد دائـمــا عــ ــة لــلـحــزب والــ ـادة الـقــومـ سـادسـا : إن الـقــ

ـأن  ، تـرى   الشـأن الـعـر ـة  ـمـ ة واإلقلـ ة للحد من التدخالت الدول الساحات الع د  العد تعصف 

ـادة  ـانـت قـ ذا  ـة. و ـالـمـصـلـحـة الـقـومـ ـجـب أن تـكـون مـحـكـومـة دائـمـا  اتها  مخرجات هذە الحلول وآل

ـة  ـجـابـ ، فإن النـظـر بـ  العر  تهدد األمن القو  متصٍد للقوى ال ة ألي دور عر جاب الحزب تنظر ب

  ـة الـ عض األنظمة الع  مواقف  ة ع اض ل المواقف االع سج دا   أ ل سقط وال  لهذا الدور ال 

ــة  ــارا لــلـمــطـالــب الشــعـبــ ــم اعــتـ ــة وال تـقــ ــة واالجــتـمــاعـ ــة واالقـتــصـاد ــاسـ تـديــر ظــهـرهــا لــإلـصــالحـات السـ

ــة عــن  ــ  أن تــقــلــع األنــظــمــة الــعــ ــمــا تــدعــو إ  ،  أقــطــار الــخــلــيــج الــعــر ــوعــة وخــاصــة  الــمــحــقــة والــمــ

ـة الـرأي   حـ ـيـق عـ ات العامة والتـضـ  ومصادرة الح أسلوب الحل األم ة  اس معالجة األزمات الس

 .  والتعب

ـة،  ـ مـواقـف الـحـزب األسـاسـ سـتـحـ   ، و ا  االشـ عث العر ة لحزب ال ادة القوم عا : إن الق سا

وة  ـأن هـذە الـ ـد  ـ د الـتـأ  أرضها ، تع طنها  س   ة ال ع ال امتالك األمة لمقدراتها وثرواتها الطب ح

، صــنــاعــة وزراعــة  ــر االقــتــصــادي الــعــر  خــدمــة الــتــطــ ــجــب أن تــوظــف   لــألمــة، و ــ  حــق طــبــ

    وتـوفـ ة للمـواطـن الـعـر  الحاجات األساس ي، لتأم  خدمة االنماء ال ة و  تحت ومواصالت و

   والصــ وط األمــن الــغــذا   ــة، وتــوفــ ــشــ ــمــة لــرفــع مســتــوى الــمــعــ ــ  الــ ــاة ــل مســتــلــزمــات الــحــ

ــم  ــفــعــل قــرار الــتــأمــ ت نــتــائــجــه  ــم والــذي اخــتــ ــة الــتــعــلــ ــمــقــراطــ ــخــوخــة، ود  وضــمــان الشــ واالجــتــمــا

    ١التار ٦ ١٩٧٢ . 

 

ـجـوز رهـن ثـروة   ال  ـالـتـا ـام واألنـظـمـة و ـا لـلـحـ ـسـت مـلـ  ملك األمـة، لـ   ة ال وة القوم إن هذە ال

  ــاء األمــن عــ ضــة عــلــيــهــا ل ــة، وال الــمــقــا ــارات الــدولــ ــة مــنــهــا لــالحــتــ األمــة ومــقــدراتــهــا وخــاصــة الــنــفــطــ

ـة وال الـمـظـالت   مـنـه، فـاألوطـان ال تـحـمـيـهـا الـقـواعـد الـعـسـكـ  وخـاصـة األمـ از الدو ع لالب الخض

ـار  ـات ألجـلـهـا. وهـذا مـا يـوجـب إعـادة االعـتـ  تـقـدم الـتـضـحـ ـــهـا الـ ـل تـحـمـيـهـا شـعـ ـة،  ـ ة األجنـ األمن

  ـاقـات الـعـمـل الـنـضـا دراجـه ضـمـن سـ ـة و ـ  األرض الـعـ  عـ ـل تـواجـد أجـنـ لشعار رفض ومـقـاومـة 

ي.   الجماه

 

  ـ ـة األمـة، يـ  وهـ ـدات ضـد األمـن الـقـو  ضـوء تصـاعـد الـتـهـد ة للحـزب و ادة القوم ثامنا : إن الق

اتـه   تـعـبـ ـعـد الـوحـدوي وعـ ي ذي الـ  الـنـضـال الـجـمـاهـ ـة وعـ  الشعـبـ  الجماه  ع رهانها األسا

 واإلصـالح  ـالـتـغـيـ ـا   الـذي انـطـلـق لسـنـوات خـلـت مـطـالـ ـأن الـحـراك الشـعـ  تـرى  ـة، و ـمـقـراطـ الد

  ـ ه، ي عدما فرضت العسكرة عل  من ساحة   أ اق وحرف عن أهدافه   وأن تعرض لالخ ا الس

ـه، وأن  ـه وعـمـا تـرنـو الـوصـول إلـ  عـمـا تـعـانـ  مـن خـاللـهـا الـتـعـبـ ستطيـع الـجـمـاهـ   لة األنجع ال الوس

ـات وجـودهـا   إثـ ـاهـا قـادرة عـ مـة قضـا ـة والـمـلـ ـادة الـوطـنـ  تتوفر لـهـا الـقـ ة ال ة الع الحركة الشعب

ـة الـحـزب  ـادة الـقـومـ سجـل الـقـ  هذا اإلطار  . و  الوط ط توحد قواها ضمن برنامج موحد للتغي

ـدور مـنـظـمـات الـحـزب  ـة وتـنـوە  ـة وصـمـودهـا أمـام آلـة الـقـمـع السـلـطـ تقديرها لنضال الـحـركـة الشـعـبـ

ـمـن رغـم  ـن والـ ـحـ ـل أقـطـارە والـ ـ    ولبـنـان واألردن والـمـغـرب الـغـر  السودان وفلسط ونضاالتها 

ـة والـعـمـل ضـمـن قـواعـد  ـ ـة الـحـ ـعـ ـال ـأن الـتـمـسـك  ـمـر بـهـا الـرفـاق وتـؤكـد    ـة الـ ـ الظروف العـصـ

ـحـاول مـمـارسـة  ـل مـن   وجـه  ـ قـوة ومـنـاعـة لـلـحـزب  ل عنـ ش   ان وس  العام  االنتظام الحز

 داخل الحزب.   فعل تخ

 

 غـزو الـعـراق واحـتـاللـه، أن األمـة  ـ سـنـة عـ ـعـد خـمـسـة ع  و  الغتصاب فلسط ع  الذكرى الس

 الـعـراق  ـة  ما حققته الـمـقـاومـة الـوطـنـ  انطالقا  نهاض العمل القو  اس  دور الحزب  أمل إ تنظر 

  ـه وعـ ـش عـلـ ـشـ ـب والـ ـل مـحـاوالت الـتـخـ ـا رغـم  ـمـ ا تنظ ا وتماس اس ا وس وصمود الحزب فك

 مسـتـوى   إ ـالـعـمـل الـنـضـا ة يتجدد فيها الـعـهـد لـالرتـقـاء  ة، مناس ة ولتكن هذە المناس اد رموزە الق

  ـة وعـ ـادتـه الـوطـنـ ـقـدمـه شـعـب الـعـراق وقـ  و مـا قـدمـه و  فـلـسـطـ  قـدمـتـهـا األمـة  ات ال التضح

ة  ـقـود مسـ ـر الـذي   لـلـجـهـاد والـتـحـ  العام للحزب القائد األع م األم رأسها الرفيق القائد عزة إبراه

 أفــرزهــا االحــتــالل وشــاهــدهــا نــتــائــج  ــة الــ ــاســ ــل الــنــتــائــج الســ ســقــاط   و عــادة الــبــنــاء الــوطــ ــر و الــتــحــ

ة.  ات األخ  االنتخا

 

ى   لـــأل ـــة  والـــحـــ  ولـــألحـــواز وثـــورتـــهـــا  لـــلـــعـــراق ومـــقـــاومـــتـــه ـــة  تـــحـــ  وانـــتـــفـــاضـــتـــهـــا،  لـــفـــلـــســـطـــ ـــة تـــحـــ

  ـال االسـتـالب الـقـو ـل أشـ ـافـحـة ضـد االحـتـالل و ـف الشـعـوب الـمـ ان إال حل  ما  .والن والمعتقل

 .   االجتما

êÒ]÷]êe†ÃÖ]oÃfÖ]hˆ£íéÚçÏÖ]ì^éÏÖ]
K…^è_¼‰]æ_NLMT 

á]†èˆuàÚ‹Ú^¤]íŠÓßÖ°ŠÛ¤]æíè^£]ï†Ò„Ö]»


ë†‰^éÖ]°Šuê×Â
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ــــة والخمـــسون لنكــــسة الخــــامس مــــن   ــــران الجـــاري الــــذكرى الحاد تمـــر علينــــا  الخــــامس مـــن شــــهر ح

ــــران عــــام  ــــن موظفــــا  ١٩٦٧ح ــــألم ومــــرارة كب ــــافح  دها ابنــــاء شــــعبنا العــــر الــــصابر الم ــــستع والــــ 

ــــة لتحقيــــق وحــــدتها والــــس قــــدما عــــ  ــــة  خدمــــة ســــ النــــضال القــــو لالمــــة الع فاح دروســــها ال

ة جمعاء .  سان ة الحضارة اال ة ومس ة االمة الع ق تقدمها االجتما لخدمة مس  ط

 

اديــن  د مــن نكــساتها وتحولهــا ا منطلقــات للنــ المــؤزر  م ــستف ــة  الــ  ذلــك ان الــشعوب الح

ــة بهــدف الــس  ة والمعن ة والنفــس ــة والعــسك ة و الثقاف اســ ــة والس ة واالجتماع ــاة االقتــصاد الح

ة البنــــاء االمــــة وتحقيــــق نهــــضتها  ــــسان اجــــات اال ــــة االحت ــــق التقــــدم والتطــــور والنهــــوض و تلب  ط

مـــا  لهـــا  ة جمعـــاء  ارجـــاء المعمـــورة  ـــ ـــه خـــ وصـــالح ال ـــسا لمـــا ف اق التطـــور اال الحديثـــة  ســـ

 حقق االزدهار الثقا والنف والمعنوي لالمة والبناء العالم أجمع. 
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تهم تجـــــاە  هم وســـــلب  تقـــــص ـــــستمر العـــــرب  ـــــة ان  ة والغرا مـــــن الـــــح

 واحتـالل رغـم عـدم تخلفـه  ه الـذي تعـرض لعـدوان وتـدم العراق وشع

  ـــة ،،فمقـــابر شـــهداء العـــراق  ـــل المعـــارك القوم   عـــن نجـــدة العـــرب 

ـة ، وعـراق مـا  ل واقعة ع    شواهد   وفلسط سورا واألردن وم

ا  ـــض خـــ ف ـــان ســـندا المتـــه و  ظـــل الحـــصار،    ـــل االحتـــالل، وحـــ ق

كـــن  ؟ ألـــم  قـــة  ـــام العـــرب لهـــذە الحق نكـــر الح  فلمـــاذا ي  الجميـــع عـــ

 وصــول نظــام طهــران ..  ا  ة ســ ق ــة االمــة الــ وا ــالعراق و ط  التفــ

ـــــــ  حـــــــر المتوســـــــط وضـــــــمه لـ ـــــــة والتمـــــــدد البتـــــــالع دول  ٤ال عواصـــــــم ع

ـا  ق  واف  واقطـار المغـرب العـر  مـ  الوصـول ا الخليج والعمل ع

ــــــة فــــــارس  اطور ــــــستان لتحقيــــــق حلــــــم إقامــــــة ام ــــــستان وافغا ا   وحــــــ

عـد    ـأ ـساؤل متـأخر  ى ،انه    ١٥ال يـرا  و عامـا مـن احتـالل امـ

 مـــن  ـــ لفـــت شـــعبنا ا ـــة فاســـدة،  ـــة طائف قامـــة ســـلطة دم مليـــون  ٢و

 مــن  ــ د وا دين و ١٠شــه  ارامــل وايتــام،  ٥مليــون مــن المــ مليــون بــ

 .   العر ا نأمل تحرك الضم
ّ
 اذ كن

 

ــة مــن   صــحوة األنظمــة الع  ا ــش ــس هنالــك مــا   فل لقــد نفــذ الــص

 صــــــمت   امرهــــــا فمــــــازالوا صــــــامت ــــــة عــــــ  المغل نومهــــــا، وال الجمــــــاه

ـــدمائهم الطـــاهرة  ـــسال رجـــال العـــراق والجـــود   ان است القبـــور متناســـي

  وعه التوســـــــ لـــــــوا مـــــــ
ّ
 تجـــــــاههم وعط ور خـــــــمي هـــــــم مـــــــن أوقفـــــــوا 

وە عــام    ١٩٨٨واجــ ــهم عــ مــة وقبــول وقــف حــ ع ســم اله  تجــ عــ

عـــد  ـــة  ٨العـــراق  ذو أ ف الغـــزاة  ـــع ألـــم تتكـــشف الحقـــائق و ســـنوات 

نفـــــضح   ايـــــران و قـــــة مـــــال ـــــازة العـــــراق أســـــلحة الـــــدمار، وتتـــــضح حق ح

عـــد؟   فمـــاذا  ـــف؟ حقـــدهم وعـــداؤهم للعـــرب واســـاءتهم لألســـالم الحن

   عــــــ وعها التوســـــ ، فطهـــــران لــــــم تخـــــف مــــــ ل الــــــز لــــــغ الـــــس لقـــــد 

وان مـــــن  ـــــاحتالل مكـــــة المكرمـــــة ؟ ـــــدات قادتهـــــا  حـــــساب العـــــرب وتهد

ـــات المتحـــدة   تـــدفع للوال ـــارات الـــ ـــام العـــرب والمل عـــول عليهـــم الح

؟ حموهم   وامثالها لن 

 

عـــض جيـــوش العـــرب  ـــساءل .. ؟ عـــن مـــشاركة   ن  عـــر عـــن أي تقـــص

 مـــن  ـــ  حـــصار جـــائر ال ـــات المتحـــدة    ١٢الوال عامـــا وعـــدوان ثـــالثي

 لقتــــل ١٩٩١غاشــــم عــــام  أرســــال الــــسالح لنظــــام خــــمي ــــام  ، اوعــــن الق

مـد  ى المتمثلة  رة ال ،ام عن الج  حرب الثمان سنوات   العراقي

اســــــــتخدام قواعدهــــــــا  ــــــــام قــــــــوات االحتــــــــالل  ــــــــارات وق المل المعتــــــــدين 

قــــــصف المــــــدن   واألجــــــواء  فتــــــح األرا ــــــة و  األرض الع ة  ــــــ المن

  ـــــــــاء والــــــــصمت المطبـــــــــق إزاء االحتــــــــالل والتـــــــــدم ــــــــة وقتــــــــل األب العراق

 مــدى ســنوات منــذ   للعــراق عــ  والــسكوت  ٢٠٠٣األمــ  اليــوم  وا

 أيـــن العـــرب  عـــة للمرشـــد األعـــ مه إليـــران واقامـــة ســـلطة تا ـــسل   عـــ

  كهـا دون نـا  خـذلوها ب اسـلة والـ ـة ال وأين هم من المقاومة العراق

ــــدوا النظــــام المــــسخ الــــذي  ــــس هــــذا حــــسب وانمــــا دعمــــوا وا  ل او مــــع

ات المجرمــة  ــش ــد، ومولــوا وســلحوا المل وا لــه ال
ّ
 ومــد أقامــه المحتلــون

ــل النــضال المــسلح  ــداعش للموصــل لتعط ء   المــ ضــوا عــ ع ولــم 

ة الفاشــــلة  اســـ ــــة الس للمقاومـــة ومنـــع رجــــال العـــراق مــــن اســـقاط العمل

   المتـــــصاعد للوجـــــود اإليـــــرا عـــــد الـــــرفض الـــــشع  واليـــــوم و لـــــة؟ العم

فـة  ـات الم المقاطعـة الواسـعة لالنتخا عة والـذي تمثـل  وللسلطة التا

ــات  ة انتخا لــة ومفوضــ ــسة وعم ا ة  اســ ــة س  ظــل عمل  جــرت  الــ

  س  ١٢فاســـــدة  مـــــا ـــــار  ـــــستحق هـــــذا الـــــشعب وقفـــــة  ٢٠١٨أ .. أال 

   الخالص؟ فة العانته ع ة   ع

 

 عـــن   التكـــف ـــام العـــرب عـــ قـــدم الح  ان  عـــد اليـــوم وا ال مجـــامالت 

ــر   التح اســلة وحــ ة مقاومتــه ال ــادرة بنــ ــرة خــذالن العــراق والم ج

ـــضع حـــدا   الطـــاهر و ـــف الـــدم العـــرا  جـــذري يوقـــف ن الـــشامل بتـــغي

  األســــــماء، التقــــــص ــــــد مــــــن فــــــضح، و  نفــــــذ وال  فالــــــص ــــــالد لمحنــــــة ال

 ،وخاصــــة  اع القــــدس والتهــــاون إزاء الــــدم العــــر  ضــــ    العــــر الرســــ

  ــة الــ  وخــذالن العــراق واالقطــار الع ــسفك  الــذي مــازال  الفلــسطي

انـات   ك لهـا ا ـق االمـة وتح تتعرض لعدوان مماثل وفـق مخطـط تم

ـاە تجـري مــن  ؟ فالم ـد ق األوسـط الجد موجـب خارطـة الـ ة  هامـش

مر الــــذي تتعــــرض لــــه   والعــــرب الرســــميون يتجــــاهلون حجــــم التــــ تحتنــــا

ر لمــا   الــم ــالعراق والــسكوت المــذل والــصمت غــ ط  عــد التفــ االمــة 

 انــه ضــّيع العــراق   العــر مــة النظــام الرســ س، فج جــري لــه مــن تفــ

ـات المتحـدة  ـد ايـران والوال    أسوأ ع تظرە من مص دون ادراك لما ي

  ــــخ العـــــــر  الحـــــــضارة والتـــــــار ـــــــل األعـــــــداء الحاقـــــــدين عـــــــ ـــــــة و ك االم

ارض وثروات العرب .    ق والطامع  الم
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 منـصب  اع واضـح عـ ـدأت مالمـح    ـالمركز االول حـ فـوز ( سـائرون )  ـات  ما ان اعلنت نتائج االنتخا

ـت تـروج  ق  ان قائمـة الفتـح   حـ كـون مـن حـصته ،  ـان  طمـع حـزب الـدعوة  س الوزراء الذي مـا زال  رئ

ـــــل .. امـــــا ســـــائرون فمـــــا انفكـــــت تنـــــادي بنفـــــس  ـــــس الـــــوزراء المق ـــــل هـــــادي العـــــامري هـــــو رئ كـــــون العم الن 

ـــة الفـــساد   الجـــذري ومحار ـــف تكـــسب الـــشارع الملتـــاع مـــن خاللهـــا وابرزهـــا التـــغي  عرفـــت ك الـــشعارات الـــ

ــــار  ـــان منهــــم ضــــمن الت  ان اطرافهـــا ســــواء مــــن   حــــ ــــة ،  ــــدا عـــن المحاصــــصة الطائف ع فــــاءة  واعتمـــاد ال

جـسد   االن مـا  عاما منـذ احتـالل العـراق ا لـة خمـسة عـ قدموا ط  لم  ال  او اللي الصدري او الشيوعي

ة المــضللة لهــذە  تهــم النهــا اصــال مفقــودة مــع جــل تقــديرنا للقواعــد الــشعب ء مــن نــزاهتهم والنقــول وطن

   موجود  عض امل غ ث ب ش  ملوثة وت الفطرةو غ فة   نظ  االطراف ف

 

 الــ  اوح بـ  تـ ات وال ة الواسعة لالنتخا  دالالت المقاطعة الشعب عا ع % ٨٠ومن المهم ان نمر ولو 

طان ٧٥و لـــــة والفاســـــدة ومعهـــــا حلـــــف الـــــش ة العم اســـــ ـــــة الس العمل   ـــــس % ومهمـــــا حاولـــــت اطـــــراف مـــــا 

   فانهــا تــدرك حجــم المقاطعــة الــ ــ  الحق عــدد المــصوت ــر والتالعــب  و  الــصفوي ال  الــصهيو االمــ

ل الخونة والعمـالء ، لـذا  ة المشلولة اصال وتطلعه لرح اس احة وعلنا رفض الشعب لعمليتهم الس   تع

ة واســعة  امــه بثــورة شــعب لة لتخــدير الــشارع الغاضــب وعــدم ق جــاد وســ ــة ال ك مــشورة ام  جاهــدة و ــس

ــــان   محافظــــات    ا  االشــــ عــــث العــــر عــــودة حــــزب ال  حــــاجز الخــــوف وصــــار يهتــــف علنــــا  عــــد ان كــــ

له .   مستق ة مقيتة ادرك المواطن خطورتها ع ات طائف  حسا  حسب ان والئها له متكئا ع

 

ــة  ة التوافق غطــوا صــفقاتهم المحاصــصات حاولون ان  ــانهم ســ ــا للتحقــق   ق ــ نارو اال ومــن هنــا فــان الــس

ـــا مـــن تحـــت  ج عمل عـــا تخـــ نهـــا جم فـــاءة والتكنوقـــراط ، ل ات تنطبـــق عليهـــا مواصـــفات ال ـــار شخـــص اخت

ـــات  ط حـــر  ـــدا وضـــ ـــة ج ـــة مـــسك خيـــوط اللع ك تـــل الخائنـــة والفاســـدة .. ســـتحاول االدارة االم ـــاءة ال ع

لهـا  ـه مـن ق طرا عل ـا مـس ـدە ام اع ت نهـا ..  تـل المتنافـسة حـد عـدم التـورع مـن االقتتـال ب فات ال وتـ

 ) وتحـــذر مـــن   العـــ ه ( حـــس ـــسم ـــدأت  حات وخطـــب رنانـــة لجماعـــة مقتـــدى الـــصدر  خاصـــة وان تـــ

ـــار  مـــصلحة الت ـــصب  ـــا  ـــة لهـــا .. وهـــذا عمل  العـــراق النها  حمامـــات دم  ـــع ـــة محاولـــة قتلـــه الن هـــذا  مغ

عــــد  جــــة التحالفــــات  ــــا مــــا تكــــون ن ــــل ..وا ــــس الــــوزراء المق ــــار رئ  عــــن امــــر اخت الــــصدري الــــذي لــــن يتخــــ

كـون مختلفـا  ە ، فـان هـذا لـن  ـادي او غـ ـار الع ـد اخت ـة وسـواء اع ات فان الحكومة سـتكون توافق االنتخا

ــة  ــة القوم ات الوطن  القــوى والشخــص جــب عــ قة .. ومــن هنــا ف ل والمظهــر عــن الــسنوات الــسا الــش اال

ــم  حقــائق االمــور وتنظ ــة الــشعب  ل التحالفــات مــن اجــل توع ــشك عــد االنتخــاب و ــستعد لمرحلــة مــا  ــان 

كـــون  ة تطـــرد العمـــالء الخونـــة وتطهـــر العـــراق منهـــم .لـــن  ـــة ثـــورة شـــعب دا تظـــاهرات واســـعة وفاعلـــة تكـــون 

ة  ـــات تـــصف دت ابنائـــه ونظمـــت عمل ـــت الـــوطن و  خ ات الـــ مقبـــوال وال هينـــا اســـتمرار نفـــس الشخـــص

ـــع سـنوات اخـرى .. وآن االوان الن تتـم   مقـدرات العـراق الر منة عـ اله ة  فاءاته ولقواە الوطن سة ل خس

 . (   المؤمن تهم ومعاقبتهم ( و  محاس

 

ـد صـفوفها ووضـع خطـة  ـام بهـا توح ة الق ة القوم ات الوطن ارات والشخص  الت ونعتقد ان اول خطوة ع

 .  ب  ال ب يوم الن سهم بتق    الجماه  تحرك ب



 

 

”U 

ë…^f}÷]‚‘]†Ö]

=ì…æ^¥íÖæ‚Öš†ÃjÖ]Ý‚Â±]å…^’Þ]çÂ‚è…‚’Ö]ï‚jÏÚ

 

اصـدار اعمـام ا انـصارە لعـدم التعـرض ا  د ضـد ايـران  الـشارع العـرا قـام المخبـول مقتـدى الـصدر  ا عد تصاعد الغضب الشع الم

سان الجاهل الغ مـاهو اال ب ان هذا اال ا هذا ليؤكد  لة و ل الحكومة المق شك اع ل اال ة  اثناء تضاهراتهم المطال  ـدقدولة مجاورة 

ادق ايران تحركه م شاء و من تختار الوقت المناسب لذلك .   من ب
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الـسالح  ـد  ـات تهد ـر ا عمل ـل  مـن تزو ـديرها االرهـا الفاسـد نـوري المـال  ـس دولـة القـانون الـ  ـام ما ع الرغم مـن ق

ـث سـقط  ـل تلـك المحـاوالت ح ـ فيهـا رغـم  ـانت الخـا اال د لم تحقق كتلته اي نتائج ملموسة  جميع المحافظات و والوع

فهـا وفـسادها اضـافة ا  ـة مـع شـعاراتهم انكـشف ز اذ ـع ان اوراقـه ال ـارزة  معاقـل تواجـدە ممـا  ـة ال د من الوجوە الدعوج العد

 عزوف المواطن من المشاركة . 
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عـــد ان قاطعهـــا المـــواطن  المـــشاركة فيهـــا  ـــات وفـــشلها اســـتقطاب المـــواطن  تـــائج االنتخا لـــم يتفـــا المراقبـــون ب

ة مــن اجــل اقنــاع المــواطن اال  اســ ــة االصــالح والتــغ الــ نــادت بهــا كتــل س ان اســهم مــن ام ــة ل ة عال ــس فاء و الــ

ب .  ة قد اق اس ة الس ان مص سقوط العمل ب والمقاطعه الشاملة لها مما يؤكد  العزوفال  انهم صدمو 
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ــران الجــاري  تحــل علينــا  الثــالث مــن شــهر ح

ن   ــــــسعون لثــــــورة العــــــ الــــــذكرى الثامنــــــة وال

ـــران عـــام  ... هـــذە الثـــورة  ١٩٢٠الثـــالث مـــن ح

الــــ انــــدلعت مــــن جنــــوب العــــراق لتعــــم الفــــرات 

غــــداد والفلوجــــة وصــــعودا   ا 
ً
االوســــط وصــــو

ـــ وصـــالح الـــدين والموصـــل وحـــ تلعفـــر  ا د

ن الظـــــــافرة  ـــــــب ثـــــــوزرة العـــــــ ـــــــذلك امتـــــــد له و

ـــــشمل العـــــراق مـــــن اقـــــصاە ا اقـــــصاە  الخالـــــدة ل

انــــت اهزوجــــة ابنــــاء شــــعبنا  جنــــوب العــــراق  و

والــــ ســــتظل خالــــدة  ضــــم الــــشعب العــــرا 

مـــة حافزنـــا  ( الطـــوب احـــسن لـــو مكـــواري ) العظ

ـــل قـــوى الظـــالم  ب لمواصـــلة نـــضالنا بوجـــه  الـــ

والتخلــــــــف  العــــــــالم اجمــــــــع ومــــــــن اجــــــــل خلــــــــق 

ق للعـــراق واالمـــة وللمـــساهمة  ل المـــ المـــستق

ة الشامخ ..  سان ح الحضارة اال   اعالء 

 

ن  ة العز والمجد الرواح شـهداء ثـورة العـ تح

الخالـــدة و مقـــدمهم الثـــائر شـــعالن ابـــو الجـــون 

هـــــــم مـــــــن الثـــــــوار  وضـــــــاري الـــــــشيخ محمـــــــود وغ

ــــــة  نفــــــوس  طــــــال الــــــ ســــــتظل ذكــــــراهم ح اال

ــــستهلمونها  نــــضالهم الدائــــم  ــــاة  العــــراقي اال

د.  لهم السع  لخلق مستق
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انتفــض ابنــاء شــعبنا المجاهــد 

ــــــــــــار   اللثــــــــــــا عــــــــــــ مــــــــــــن ا

المــــــــــــــــا بوجــــــــــــــــه جــــــــــــــــالوزة 

ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــة السا ـــــــــــــــــــ العمل

ـة وقاطـع  ة المتهاو المخابرات

اتهــــــم  مقاطعــــــة شــــــاملة انتخا

ـــــــــدون مـــــــــن  فـــــــــة الـــــــــ ي الم

خاللهـــــــا العـــــــودة ا الواجهـــــــة 

مــــص ابنــــاء شـــــعبنا  ــــم  للتح

ب ونهب ثرواته واموالـه  الط

واالســــــــــــــــــــــــــــتمرار  اذاللــــــــــــــــــــــــــــه 

لولــــــــــــــــــــــة دون تطــــــــــــــــــــــورە  والح

ــــــــــــــــاة الحــــــــــــــــرة  الح وتمتعــــــــــــــــه 

مـــــــة وهكـــــــذا وجـــــــه ابنـــــــاء  ال

اطــــــــــــل صــــــــــــفعتهم  شــــــــــــعبنا ال

ة  اســـــ ـــــة الس لجـــــالوزة العمل

المنهـــــــــــــــــــــــــارة وسيواصـــــــــــــــــــــــــلون 

نـــــــــــــــضالهم حـــــــــــــــ اســـــــــــــــقاطها 

ة البنـــــــــــــاء  ئناف مـــــــــــــس واســـــــــــــ

اديـــــــــن  الثـــــــــوري الـــــــــشامل  م

ة  ـــــــــــــــــاة االقتــــــــــــــــــــــــــــــــــصاد ـــــــــــــــــ الح

ة  ة و العــــــــــــــــــسك اســــــــــــــــــ والس

ة  ــــــــــــــــــــــة والنفـــــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــ والثقاف

افة والم قدما  ة  والمعن

ـــــــــــة  ـــــــــــر الزراع ا امـــــــــــام لتط

والـــصناعة الـــ قـــ عليهمـــا 

مــــــــــــــــا المحتلــــــــــــــــون  قــــــــــــــــضاًء م

كيــــــــــــــــــــــون وااليرانيــــــــــــــــــــــون  االم

وعمالئهــــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــــزدوج 

الاخــساء االذالء ومــن ثــم بنــاء 

ـــــــــــــد  العـــــــــــــراق النـــــــــــــاهض الجد

لخدمـــة الـــشعب العـــرا اال 

ــــــــــــدة  ــــــــــــة المج واالمــــــــــــة الع

ذلهم  ة جمعاء ع  سان واال

اديـــــن  ة  م الجهــــود المـــــض

تعاضد وتعـاون  افة و اة  الح

ـــر  جميـــع ابنـــاء الـــشعب بتط

وطنهــــــــــم وتحقيــــــــــق نهوضــــــــــه 

ـــــــــــشود  دروب التقـــــــــــدم  الم

ـه خـ وصـالح  والتطور لما ف

عـــــــ  مـــــــا  الـــــــشعب واالمـــــــة و

ة  ـسان ح الحضارة اال بناء 

ـــان العراقيـــون وعـــ مـــر  الـــ 

ــــخ بناتهـا االساسـ فهـم  التار

ــــــل واشــــــور  ا ــــــد و اصــــــحاب ا

ة وثــــــــــــورة  اســــــــــــ والدولــــــــــــة الع

عـــــث  العـــــراق ومنجزاتهـــــا  ال

الـــــــــــــــــ اغتالهـــــــــــــــــا المحتلـــــــــــــــــون 

 وعمالئهم االذالء ... 

 

ذلك ان ابنـاء العـراق البواسـل 

هـــــم مقـــــاتلون اشـــــداء  ذات 

ــدعون  الوقــت فهــم البنــاة الم

والمفكــــــــــــــــــــــــــــــرون االصـــــــــــــــــــــــــــــــالء 

والمناضـــلون لتحقيـــق نهـــضة 

وطنهــم وكرامــة ورفعــة امتهــم 

ــــــــــــــــة امــــــــــــــــة الؤســــــــــــــــاالت  الع

ة  ــسان الخالــدة المتجــددة لال

 جمعاء. 
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ــــس  ــــل مناصــــب رئ ــــة لن ة المخابرات اســــ ــــة الس اع بــــ اطــــراف العمل فــــة تــــصاعد الــــ ــــات الم عــــد االنتخا

ـــة  ـــس مجلـــس النـــواب واالســـتحواذ عـــ الـــوزارات وخصوصـــا الـــوزارات االمن ـــة ورئ ـــس الجمهور الـــوزراء ورئ

ة لنهب ثروات واموال ابناء شعبنا الصابر ...  ة واالقتصاد سلط برقاب ابناء شعبنا والوزارات المال  لل

ـــا لـــ  مـــن ام عـــضها االخـــر مـــسنود  عـــضها مـــسنود مـــن ايـــران و اع بـــ االطـــراف الـــ  وهكـــذا يتواصـــل الـــ

قون ثرواتـــه  وضـــح  ـــ حطمـــون اقتـــصادە و نهبـــوا امـــوال ابنائـــه و عيثـــوا فـــسادا  ارض العـــراق الطـــاهرة و

 النهار. 
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د الطفل العال ) ١ ۞ ران ( ع  ح

 

ــران عــام  ١ ۞ ــادة الثــورة القــانون الخالــد  ١٩٧٢ح أصــدر مجلــس ق

كـــــــة نفـــــــط العـــــــراق  ١٩٧٢لعـــــــام  ٦٩رقـــــــم  ـــــــات  م عمل قـــــــانون تـــــــأم

منــــة  ــــرە مــــن ه م النفــــط العــــرا وتح المحــــدودة الــــذي نجــــح بتــــأم

ــــة وقــــد أعلــــن الرفيــــق األب القائــــد  ار ــــة االحت ــــات النفــــط األجن

ــه الموجــه للــشعب واألمــة قــرار مجلـــس  كــر  خطا أحمــد حــسن ال

ادة الثورة التار  ذلك اليوم األغر  ق

ــــران عــــام  ٣ ۞ ــــم  ١٩٦٩ح ــــة  ــــر الع نــــصب ثــــوار جبهــــة التح

ة  منطقـــة األغـــوار وتمكنـــوا مـــن قتـــل جميـــع أفـــراد  ـــة صـــهيون لدور

ة  الدور

 

ـــــران عـــــام  ٤ ۞ ـــــشهاد الرفيـــــق المناضـــــل محمـــــد جابـــــر  ١٩٧٥ح اس

ـــــة والقائـــــد العـــــام لفـــــصائل  ـــــر الع ـــــادة جبهـــــة التح نبهـــــان عـــــضو ق

 المقاومة  محور رأس الع 

 

ـــران عـــام  ٥ ۞ ـــاحتالل  ١٩٦٧ح ـــدأت حـــرب النكـــسة الـــ انتهـــت 

ــــــــة وقطــــــــاع غــــــــزة والقــــــــدس  ٦الــــــــصهاينة خــــــــالل  ــــــــام للــــــــضفة الغ أ

ـــن مجاهـــدي فلـــسط انخرطـــوا  ناء ول ـــرة ســـ ه ج والجـــوالن وشـــ

ـعثي اسـهام   ـان لل ع الفور  العمل الفدا للرد ع الـصهاينة و

ة ر الع س جبهة التح عد تأس ة  ات الفدائ  كب  العمل

 

ـــــران عـــــام  ٥ ۞ ــــــز  ٢٠١٥ح ـــــشهاد الرفيـــــق المناضـــــل طـــــارق ع اس

عــــــــث العــــــــر  ــــــــة لحــــــــزب ال ــــــــة والقط ــــــــادت القوم العــــــــضو  الق

ـل  ـس مجلـس الـوزراء ق ادة الثورة ونائـب رئ ا و مجلس ق االش

 احتالل العراق

ـــران عـــام  ٦ ۞ ـــدأ العـــدوان الـــصهيو الغاشـــم عـــ لبنـــان  ١٩٨٢ح

ـة  ة اللبنان ة قوى الحركة الوطن اته تصف ان  مقدمة أول والذي 

ـــــــر  عـــــــث وجبهـــــــة التح ـــــــان لمناضـــــــ ال ة و والمقاومـــــــة الفلـــــــسطي

ة دور هام ورئ  مقاومة الغزاة المجرم   الع

 

ـــــران عـــــام  ٧ ۞ االعتـــــداء الجـــــوي الـــــصهيو عـــــ مفاعـــــل  ١٩٨١ح

تمـــوز النـــووي العـــرا الـــذي تــــزامن مـــع العـــدوان االيـــرا عـــ العــــراق 

ـــــسيق والتعـــــاون بـــــ النظـــــام  ـــــد عـــــ الت ووافقـــــه  األهـــــداف ممـــــا أ

ان الصهيو   االيرا وال

 

ـــــــران عـــــــام  ٧ ۞ ـــــــد  ٢٠١٢ح ـــــــد حم ـــــــق الـــــــدكتور ع ـــــــشهاد الف اس

ـــل احتـــالل  ـــة ق ـــس الجمهور ي ســـكرت رئ محمـــود الخطـــاب النـــا

 العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۞ ١ ١ 

ران عام  جـالء قواعدهـا  ١٩٧٠ح ـا و ة مـن لي ك طرد القوات األم

ـادة نـضال الـشعب ضـد القواعـد  عـث دور هـام  ق ان لمناض ال و

ة  األجن

 

ــران عــام  ١٤ ۞ ى العــادة اعمــار  ١٩٨٩ح االنتهــاء مــن الحملــة الــ

جـــــة العـــــدوان االيـــــرا عـــــ  رت ن ة مدينـــــة المـــــدن الـــــ تـــــ ـــــ ال

 العراق

 

ة ) ١٥ ۞ د الصحافة العراق ران ( ع  ح

 

ـــــران عـــــام  ١٥ ۞ ـــــر  ١٩٧٥ح طـــــال  جبهـــــة التح نفـــــذ الرفـــــاق األ

د  ـــــة : الفلـــــسطي حـــــسن شـــــ الـــــصو والعـــــرا قاســـــم رشـــــ الع

ـة   اطمـاز عمل د الرحمن امزغار وال فكـرت اوز الطا والمغر ع

عـــــة  ـــــشهاد المنفـــــذين األر ـــــة الـــــ نتـــــج عنهـــــا اس كفـــــار يوفـــــال الفدائ

ح  ٢١ومقتل  ن ٣٧صهيو وج  آخ

 

ــــــران عــــــام  ١٨ ۞ قــــــة ســــــهام  ٢٠١٦ح انتقلــــــت ا رحمــــــة هللا الرف

ا  عـــث العـــر االشـــ م الحـــسن و مـــن مناضـــالت حـــزب ال ابـــراه

ساء العراق  واالتحاد العام ل

 

ــران عــام  ٢٠ ۞ ــات المجلــس الــوط العــرا  ١٩٨٠ح اجــراء انتخا

ات ألول برلمان منذ ثورة  ـذا لمـا  ١٩٥٨تمـوز  ١٤و أول انتخا تنف

ه ثورة  مة ١٩٦٨تموز  ٣٠‐١٧وعدت   العظ

 

ــــــران عــــــام  ٢٣ ۞ انتقــــــل ا رحمــــــة هللا الرفيــــــق المناضــــــل  ١٩٨٩ح

ل عفلـق  ـش ا أحمـد م عث العر االشـ القائد المؤسس لحزب ال

حــــضور الرفيــــق القائــــد المناضــــل  غــــداد  يع جثمانــــه   ــــش وقــــد تــــم 

ـار المـسؤول  الدولـة والحـزب   د صدام حس وعـدد مـن ك الشه

م والرفيـق المناضـل  نهم الرفيق القائد المناضل عزة ابـراه ان من ب

د الراف  د المج  ع

ران عام  ٢٥ ۞ دء حملة اعادة اعمار الفـاو مدينـة الفـداء  ١٩٨٩ح

ــل  جــة االحتــالل االيــرا لهــا ق رت ن ــم الــ تــ ــة النــ العظ وا و

اسلة ة ال طال القوات المسلحة العراق حررها أ  أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــران عــــــام  ٢٧ ۞ ــــــشن  ١٩٩٣ح ــــــة  ك ــــــة أم قامــــــت طــــــائرات ح

ــــخ كـــــــروز عـــــــ مقـــــــر  ن مـــــــن صـــــــوار هجـــــــوم عـــــــدوا بثـــــــالث وعـــــــ

ــــشهاد  ــــة ممــــا أدى الس غــــداد وأهــــداف مدن ــــة   المخــــابرات العراق

ساء واألطفال ٦٢أ من  ا أغلبهم من ال  مدن

 

ــــران عــــام  ٢٨ ۞ انعقــــد المؤتمــــر القطــــري التاســــع لحــــزب  ١٩٨٢ح

ا قطـــــــــــر العـــــــــــراق وقـــــــــــد نـــــــــــاقش المؤتمـــــــــــر  عـــــــــــث العـــــــــــر االشـــــــــــ ال

عـد العـدوان الـصهيو عـ لبنـان  ة  ة والخارج المستجدات المحل

طــــال القــــوات المــــسلحة  ات الموجعــــة الــــ وجههــــا أ  ضــــوء الــــ

دة ة صدام المج اسلة للعدو االيرا  قادس ة ال  العراق

 

ــران عــام  ٢٩ ۞  عــ قواعــد  ١٩٨٠ح
ً

شــن الــصهاينة هجومــا فاشــ

ة  لبنـــــان انتـــــ   ة  القاســـــم ـــــة العـــــسك ـــــر الع جبهـــــة التح

عـــــد  ـــــسحابهم وتـــــركهم لمعـــــداتهم  أرض المعركـــــة  ا اليـــــوم التـــــا 

األرواح والمعدات  تعرضهم لخسائر 

 

ـــران عـــام  ٣٠ ۞ ـــة  ١٩٢٠ح ة العراق ن الـــشعب انـــدالع ثـــورة العـــ

ت المحتــــل  طـــا الـــ أجـــ ـــة ضـــد االحتـــالل ال طول ـــة ال التحرر

ل حكومــــة  ــــشك ــــا وقبــــول  عــــ التخــــ عــــن فكــــرة االحتــــالل الم

ة ن أجهزة الدولة العراق ة قامت بتك  عراق

 

ـــران عـــام  ٣٠ ۞ ـــة  ١٩٧٣ح قـــاد المجـــرم نـــاظم گـــزار مؤامـــرة انقالب

جـــــة التحـــــام  ـــــع ن ــــ فـــــشل ذر ـــــة انتهـــــت  ســـــوداء ضـــــد الـــــسلطة الثور

ة ادته الوطن شه خلف ق  الشعب العرا وج

 

ران عام  ٣٠ ۞ ـد  ١٩٩١ح انتقل ا رحمة هللا الرفيق المناضـل ع

ـــادة  ـــة أمـــ  ق ـــر الع م أحمـــد األمـــ العـــام لجبهـــة التح الـــرح

ا عـــضو اللجنــــة  عـــث العـــر االشــــ ـــم الفلـــسطي لحــــزب ال التنظ

ة ر الفلسطي ة لمنظمة التح ذ  التنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــران عــــام  ٣٠ ۞ ة الــــ  ٢٠١٣ح ة المــــ انــــدلعت الثــــورة الــــشعب
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ــل  قــة نطلــب مــن  ــل وث ناە،  ــ نــاە و ــأي مقــال آخــر كت ــس مقــاال  هــذا ل

ـل عـر مـسلم أو مؤمـن  خـاف غـ هللا و ـل حـر ال  قة و احث عن الحق

ها.  بناها و  أن ي

 

لمـة مـن  س فيهـا حـرف وال  ة من ع لسان المعني ول قة مكت إنها وث

ت  ـ ديوهات الـ ان ل مضمون ومحتوى الف عندنا قدر تعلق األمر بت

ل وسائل اإلعالم .   ع 

 

غــــه مــــن  ‐١ ــــم حــــزب هللا اللبنــــا تــــم تف عــــ لــــسان حــــسن نــــ هللا زع

طه أدناە :  ديو المرفق را  الف

تم جــاء رجــل لبنــا األصــل، أمــ  عــد أحــداث الحــادي عــ مــن ســ

ــشي تتــضمن  س األمــ دك  ة، ونقــل  رســالة مــن نائــب الــرئ ــس الج

ى والمـال ولهـا  الحـدود واأل س لها آخرا، لهـا عالقـة  إغراءات لها أول ول

ــــان علينــــا فيتــــو ‐عالقــــة بوجودنــــا  الحكومــــة  و الــــدعم،  ‐ألنــــه  وقتهــــا 

 وشطبنا من لوائح اإلرهاب. 

ــم  ــد ل ــشطب مــن الئحــة اإلرهــاب .. نع ل آخــر : عــرض علينــا أن  بتفــص

ــسمح  م الموضــوعة عــ قائمــة اإلرهــاب،  عــض ــشطب أســماء  ــم،  ا أ

م العالقــــات  ــــم كحــــزب .. نفتــــح أمــــام ف  م  الحكومــــة، نــــع مــــشاركت

ة مع العالم.  لوماس  الدي

ــم مــاال  ــم  العــالم نرفعهــا، نعط وحــدد  ‐ــل القيــود الــ وضــعناها عل

ـــــــاري دوالر مل لـــــــغ  ـــــــساعدو  ‐الم ـــــــشان  ـــــــاش ..  ـــــــم أنتـــــــم لحـــــــزب هللا  ل

ي والــــشع وتحتفظــــون  م الجمــــاه رة وتعــــززوا وضــــع المنــــاطق المتــــ

ـــــــل .. ال تكـــــــون  ائ ـــــــك تظـــــــل تخطـــــــب ضـــــــد إ م المتوســـــــط .. ف ـــــــسالح

ف بها ..  ل وال تع ائ  عالقات مع إ

امات  :  ل ذلك طلب ال  مقا

ـــــم  ت ـــــشكون إ مجلـــــس األمـــــن إذا  ـــــل ..  ائ * ال إطـــــالق نـــــار ضـــــد إ

ل.  ائ  إ

 . م أي مساعدة للفلسطين  * عدم تقد

ع القاعدة.   * التعاون  موض

المطلق ..   نحن رفضنا 

ــــضا أن  ــــان محورهــــا أ ــــسلمه  ــــل  ــــل ترامــــب ق وحــــصلت محــــاوالت مــــن ق

ة.   نتعاون، نتفاهم، ومدخل التعاون هو ضد داعش والقوى التكف

ــــغ المقطع ..   انت تف

ه حسن ن هللا عن العرض األم :  ديو الذي يتحدث ف ط الف  + را

h ps : //youtu.be/8Q6n9eFLXsw 

 

هللا :   ‐٢  حة ن  فض

ة حة المدو هللا والفض  رد الشيخ ص الطف ع ن

ـــ ( مؤســـس  حات أو تعليـــق الـــشيخ حـــسن الطف وهـــذا جانـــب مـــن توضـــ

 حزب هللا ) 

طه أعالە :  ديو المرفق را غها من الف  تم تف

عظمــة لــسانه  ــون وقــال  ظهــور أحــدهم عــ التلف ن تفاجــأت  ــل شــه ق

أنـــه  العـــام  . ثـــم قـــدم  يـــ جـــاءە رســـول مـــن  ٢٠٠١أنـــا مـــخ عنـــد األورو

ـــه عرضـــا اد  س األمـــ حينهـــا وعـــرض عل ـــشي نائـــب الـــرئ ـــل دك  ق

ه.   أنه لم يوافق عل

ن دعونا نتحدث بهدوء.   ل

ه أن :   عرض عل

ى.  ل األ  * يرجع له 

 * يرفع عنه الفيتو  السلطة. 

عة.  حته أي نحن الش ح   * 

ه عط ار دوالر.  ٢* و  مل

ستعمله  الداخل فقط.  ج من دائرة التفاوض، ع أن  خ  * سالحه 

ل :    المقا

ل اشتكيها لألمم المتحدة.  الرصاص  ل  ائ  * ال ترد ع إ

ــهم  المنطقة.  ح ان  شارك األم  * 

ن ما حصل هو :   اآلن قالوا رفضنا، ل

ى رجعوا.   * األ

 . ح  * السالح ما عاد حدى 

لد.  السلطة وتمكنا  ال نا   * 

حتنا متمكنة وال أحد يزعجنا.   * 

ائـــــلي   ٢٠٠٦تــــذكروا   ـــــضغطون عــــ اال ة والخليــــج  انــــت الـــــسعود

ــــ المقاومــــة .. نعــــم هــــذا حــــصل فعــــال  عــــد …  ل ــــة  ك ــــأوامر أم ــــن،  ول

ام تدفق المال السعودي :  ة أ ع  انتهاء الحرب 

ة دفعت لإلعمار   مليون دوالر.  ٧٤٦* السعود

ت دفعت   مليون.  ٣٠٠* ال

 مليون دوالر.  ٤٥٠* قطر دفعت 

ار و ع مل  ألف مليون دوالر.  ٥١١صار المجم

ا  ا دول الخليج.  ٤٨٩ال  مليون من 

 و من يومها : 

ة آمنة لم تطلق عليها رصاصة.  ل ائ  الحدود اإل

 

 . ــــغ مقطع الشيخ ص الطف  انت تف

ـــه عمالـــة  فـــضح ف ـــ و ـــه صـــ الطف ـــديو الـــذي يتحـــدث ف ـــط الف + را

 حسن ن هللا : 

h ps : //youtu.be/VH_anE4xV3I 

 

*** 

 

 الخالصة

س عــــ  ــــشي نائــــب الــــرئ ــــك  ــــد د خــــط  ــــا  ــــا عرضــــا مكت ( قــــدمت أم

ط إ حـــسن نـــ هللا ، واد حـــسن حـــزب هللا أنـــه رفـــض. غـــ أن  وســـ

اهـ الدامغـة أن نقـاط العـرض  الوقـائع وال ت  الشيخ ص الطف ي

ـه فـإن حـسن نـ هللا  لها نفذت. وعل ان  وط األم األم وكذلك 

ـــه خـــامن  ف إال بتوج مــا أنـــه ال يتــ ــان الـــصهيو و ـــا وال ــل ألم عم

 .( ان الصهيو  فإن إيران جزء من صفقة بيع مقاومة حزب هللا إ ال

عظمـة لـسانه واد أنـه  مـا أعلـن عنهـا حـسن نـ هللا  هذە  الصفقة 

مـا فــضحها مؤسـس حــزب هللا الـشيخ صــ  رفـضها، وهـذە  الــصفقة 

ـل  ق مـا ال  ـرهن  الطف الذي فند الرفض الذي ادعاە حسن نـ هللا و

ـــان  امـــل بنودهـــا مـــن طـــرف االم ـــذها   ‐الجـــدل أن الـــصفقة قـــد تـــم تنف

اتـــات  مـــه حـــسن نـــ هللا وقـــدم اإلث ـــل ومـــن طـــرف حـــزب هللا وزع ائ ا

 القاطعة وأهمها : 

ى.  اح األ  * إطالق 

 .  * تمكن حزب هللا من السلطة ورقاب اللبناني

ع كثمن لموافقة حزب هللا وهو  لغ المدف ار دوالر.  ٢* استالم الم  مل

خراجــــــه مــــــن دوائــــــر التفــــــاوض وعــــــدم إطــــــالق  قــــــاء ســــــالح حــــــزب هللا و  *

 . ان الصهيو له ضد ال  رصاصة واحدة من ق

 اآلن .. 

ة أو  ــا مجــرد قناعــات شخــص أم اتنــا عــن صــلة إيــران وأذرعهــا  لــم تعــد كتا

ـل  اهـ والقـرائن،  ـة وال محـض تكهنـات تعوزهـا األدلـة وال ة أو فئ ح

ــ  قــرائن دامغــة ولــن  ــد الــشيخ الطف اف حــسن نــ هللا وتأ إن اعــ

ــــسوق الغــــث  ــــدور أو أن  لــــف و ــــان، أن يــــراوغ أو  ــــا  كــــون بوســــع أحــــد، أ

نهمـا  ـان الـصهيو وأن ب ـا وضـد ال اإلعال الفـارغ مـن أن إيـران ضـد أم

مــــا أعلــــن حــــسن نــــ هللا  المقطــــع المرفــــق مــــن أن  مــــا صــــنع الحــــداد. و

ح  ــ ــل عــر  ــس  قــاء العــداء اإلعــال وقــال ( ل ــان قــد نــصحوا ب األم

ــالدة  ــاء و عكــس لحظــة غ ــل ) وهــذا  ائ عــادي إ ــع أنــه  ــل  ائ ضــد إ

ت عليها الهوان والمخادعة .   من حسن ن هللا ألنه أدان نفسه وث

ات هذە العالقة القذرة نعا من هذا النقـص  ث شغل ب لقد كنا نحن الم

كـ مـن األدلـة  سوق مـا  عض القلق ألننا ال  شعر ب ، وكنا  ا والعوز اإلث

عـا حـزب هللا  انـة حـزب هللا للبنـان وللعـرب واإلسـالم وط ة عن خ ا الم

 . ه اإليرا عاز رس من الو الفق موافقة و ف إال   ال يت

 عموما .. 

ـــــم  لـــــه، فـــــدعونا نحا ـــــرة العـــــالم الحـــــر  رتنـــــا وال ذا ـــــس بوســـــعنا إلغـــــاء ذا ل

ة خلـف براقـع الـدين والمذهـب  ـس ة الم او ـش قة إيران وأذرعها المل حق

ــشورات لعــل  حــوث والدراســات والم نــا عنهــا آالف المقــاالت وال والــ كت

 الذكرى تنفع : 

خـــــمي قـــــد حـــــصل خـــــارج دوائـــــر  ل الـــــشاە  ـــــد اض أن ت مكـــــن االفـــــ * ال 

ة.  ة الصهيون ال ذ االم ط والتنف  التخط

ــــصاله  ــــسلمه الــــسلطة جــــزء مــــن قــــرار إ * اســــتهداف خــــمي للعــــراق فــــور 

ـة المتـصهينة وتـعب لقـاء  ال حدى صالت الوصل لـه مـع االم للسلطة و

 االهداف. 

ة  ـــل تتطلـــب الــــ ـــة بـــ الـــدول ال تقتــــ العلـــن  * العالقـــات المخابرات

ة.  س ألهداف مرك  وخاصة تلك العالقات ال 

ان.  ت ماثلة للع  * إيران غ

ة  نامج النووي اإليرا لقرا له حـرب عـ  ٣٠* التفاوض ع ال سنة تقا

ة   سنة.  ٣٠العراق امتدت قرا

 . ان الصهيو خدم ال ة هدفا ونتائج، خدم و د إيران الطائف  * إطالق 

ــهتانـــا، قــــدمت خــــدمات  المــــسلمة زورا و ــــة، والـــ تعــــرف  * إيـــران الطائف

ــــل مــــا  ــــة عجزتــــا عــــن إنجازهمــــا  ال ــــان الــــصهيو واالم عــــ األرض لل

ان من قوة وغطرسة.   مل

 * حرب طاحنة لثمان سنوات ع العراق . 

ــدر والمجلــس اإلســال ومنظمــة  لــق  ــل ف ي مــن ق ــد مــذه قــ * تجن

العمـــــل اإلســـــال وحـــــزب الـــــدعوة وحـــــزب هللا إلســـــقاط النظـــــام والدولـــــة 

ـــش  ـــة ومـــع الج ـــة وقتـــال العـــراق انطالقـــا مـــن داخـــل األرا اإليران العراق

ـة  ك ـل قـوات الغـزو واإلدارة األم مهم السلطة من ق سل اإليرا انتهت ب

 .٢٠٠٣عام 

ــــش  ــــة اإلدارة والج عــــد الغــــزو تحــــت نظــــر ومراق قــــة ثــــروات العــــراق   *

 األم . 

ا ولبنـان  * السكوت عن غزو إيران الفار القو للعـراق والخليـج وسـور

ضة.  غ ة ال اب المذهب من تحت ث  وال

 

القـــاطع والملمـــوس والمـــر عمـــق الـــصلة بـــ إيـــران  ـــت  آالف الوقـــائع ت

بتهــا  ــة ور ــة الغ ال ــة عــ حــد ســواء مــع االم ة والخمي ــشاه الشاه

قا ع ما قالـه مؤسـس حـزب هللا الـشيخ  ة. ونحن إذ نكتب تعل الصهيون

ــــــم حــــــزب هللا حــــــسن نــــــ هللا وفــــــضحا لــــــه، فإننــــــا  ــــــ ردا عــــــ زع الطف

ـ  ـ و خـاف هللا هـو صـ الطف نتلمس الفرق ب رجل عـر الهـوى 

ة هو حسن ن هللا.  ة فارس  دم

نمـــــا  ـــــسخر مـــــن عقـــــول النـــــاس ب غـــــالط وال  فـــــالطف رجـــــل فطـــــن ذ ال 

اءە هنـا، أو أن حـظ العـرب  ذاب المرا الذي فضحه غ حسن المدلس ال

دين وآالم الـوطني واألحـرار  ؤس الفقـراء وأوجـاع المـ ودماء الشهداء و

مجملهـا مـن أوقعـت حـسن نـ  ب بها نظام خـمي المجـرم   س ال 

قـــة  قـــة دامغـــة أو الوث ل عنـــدنا أول وث ـــش اف الـــذي صـــار  هللا بهـــذا االعـــ

عــه للبنــان  ــان و األهــم عــن تعامــل حــسن حــزب هللا مــع الــصهاينة واألم

ــزور  ــد و ــا مجلجــال  قــاء صــوته القبيــح عال ــة مــع  ه ولألمــة الع وشــع

ها.  ا ولبنان وغ ر مشاركته قتل العرب  العراق وسور دلس لي  و

ح  وا بوضــ ون لــ حتاجــه كثــ ل الــذي  إن حــسن حــزب هللا قــد قــدم الــدل

عـاون  مـا  ـل،  ـه العم ـه وح يـران الفق ه هـو و عمق الغور الذي غطس ف

غها وحاالتهـــــــا  ـــــــص ـــــــصارهم وفطنتهـــــــم شـــــــغالة  ـــــــصائرهم وأ مـــــــن ظلـــــــت 

ات  ا ة وال الــــــــــــ ــــــــــــة العالقـــــــــــة التعاضــــــــــــد مة فمــــــــــــا أخفقـــــــــــوا  رؤ الـــــــــــسل

ــــــا المعــــــادي  ــــــ الغــــــرب االم ــــــة وأذرعهــــــا و ة بــــــ الخمي ج ات االســــــ

ج وال تردد.  ال ح ة   للعرب والواقف مع الصهيون

ا من دعاة الممانعة والمقاومة؟ سمع رأ  ترى .. هل س

فتحها ولو متأخرا؟ قة من أغمض عينه ل  هل ستج شمس الحق

عــوا ذواتهــم  الــدوالر والتومــان أنهــم لــم ي ــاعوا الــضم  ف مــن  ع هــل ســ

اعوا أمة وأوطانا؟  ل   فحسب 

ة ..   أسئلة كث

ل مــن  اتهــا جــاهزة ومــا يهمنــا هــو : إننــا اســتخدمنا الــدل نحــن نعــرف أن إجا

لسان المعني لنضخ حزمة ضوء علها تنفع ع قاعـدة ذكـر فـإن الـذكرى 

 تنفع المؤمن .. 

 

 وهللا هو المستعان
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ـــــة  ك لطالمـــــا هـــــددت اإلدارات األم

ـــــــــــة بنقـــــــــــل ســـــــــــفارتها لـــــــــــدى  المتعاق

ـــب  ة مـــن تـــل أب ات الـــصهيون عـــصا

ن لـم تتجـرأ أي منهـا  إ القدس، ول

لــــــه إ  ــــــدها وتح ــــــذ تهد عــــــ تنف

واقع حال رغم المحافظة دوما ع 

ـــــان  الـــــدعم األمـــــ الالمتنـــــا لل

 الغاصب. 

 

ـات  ن ـة  أواسـط ثمان ك ـات المتحـدة األم ت الوال وحدث أن ع

نهـــــا تراجعـــــت  ـــــذ تلـــــك الخطـــــوة، ل ن عـــــن عزمهـــــا تنف القـــــرن العـــــ

فعل ما سلطه العراق مـن ضـغط قـوي رغـم ظروفـه المعقـدة  عا 

 ، ــدفع العــدوان اإليــرا الفــار الــصفوي الخــمي ــشغاله  وقتهــا وا

ـ صـدام حـس رحمـه  د الحـج األ س العرا شه ث انت الرئ ح

ـــــه  هـــــا وفـــــرض عل ة والتـــــ مل كـــــون وطـــــار للـــــسعود ـــــأب مـــــا  هللا 

ــان كتــب  حينــه وأذاعــه اإلعــالم الرســ الــسعودي  التوقيــع عــ ب

ــان إال إلغــاء القــرار  ــان لألم ومفــادە أال نفــط موجهــا للتــصدير، فمــا 

 .   الح

 

ة،  ات الـصهيون و الواقع، فإن نقل السفارة، أي سفارة لـدى عـصا

ــث  ــه إال مــن ح جــب النظــر إل ــان  فلــسط المحتلــة ال  إ أي م

عـاد الـ ينطـوي عليهـا، رغـم أنـه كحـدث،  ة واأل ل اته المـستق تداع

ة ســـــواء   ا  المعادلـــــة عـــــ األرض، ففلـــــسط مغتـــــص ـــــغ كثـــــ ال 

ـب  ـه  تـل أب ه وداعم ـش ان الغاصـب وم انت سفارات رعاة ال

ة  ە، والمعانـــاة الفلـــسطي ط األخـــ أو غـــ أو  القـــدس أو  الـــ

غـــض النظـــر عـــن موقـــع  ة  ة مـــسل  ذاتهـــا، والحقـــوق الفلـــسطي

 السفارات. 

 

ـــط  ـــسات الـــ تح ف اهتمامنـــا هنـــا عـــن المال ـــ أن نـــ ـــن ال ي ل

ــد المــ قــدما  اإلجهــاز عــ  م ــذان  مثــل هــذە الخطــوة، فــ إ

ـــــــــدة  وجــــــــه نــــــــضال شـــــــــعب  ــــــــة جد ة، وعق الحقــــــــوق الفلــــــــسطي

داد الحقـــوق ال عـــ قاعـــدة  ـــر األرض واســـ ن مـــن أجـــل تح ـــار الج

ة العرجاء وال أضحت منحرفة متغطرسـة مـساندة  ة الدول ع ال

ا وخاصــــة مــــ   ف عــــذاب إضـــا عــــ رقــــاب الـــضحا للجالديـــن وســــ

 . ا ومسلم  انوا ع

 

ة  ات الغـــــــصب الـــــــصهيون ـــــــة لـــــــدى عـــــــصا ك إن نقـــــــل الـــــــسفارة األم

ــد واســتهتار واســتفزاز مقــرف  د جد للقــدس، وعــالوة عــ أنــه تــصع

ـــــذان  ، فإنـــــه إ حي مـــــشاعر العـــــرب والمـــــسلم والمـــــس واســـــتهزاء 

ــة  ــشاء وتزك فتح المجــال إل ــان، مــا ســ ــة ال وع يهود ـدء  مــ ال

م الوطـن  ا تقس ع وج ة  المنطقة، وهو ما  ة ودي دول طائف

التــــــــا الخارطــــــــة  ــــــــة متنــــــــاحرة، وســــــــتكون  الت طائف العــــــــر لــــــــدو

ق األوســــــط مـــــــشدودة لمثلــــــث رؤوس أو أقطـــــــاب  ــــــدة  الـــــــ الجد

ة : يهـودي  فلـسط المحتلـة، إسـال برأسـ شـ ومركـزە  دي

ــــــــان مركــــــــزا  ــــــــضاف للفات ة ل  إيــــــــران وســــــــ ومركــــــــزە  الــــــــسعود

ا.  ة  قلب أورو ح  للمس

 

، فــإن ذلــك هــو الفــصل أو  ــة  فلــسط خــص الدولــة اليهود مــا  وف

ــل  ائ ــس ب ( إ س مــا  وع تأســ ة  مــ ــل األخــ الخطــوة مــا ق

ـد مـن هــذا، أن  ـد التأ مكـن لمـن ي ـل ). و ى مـن الفـرات إ الن الـ

راجــــــع المقــــــررات  مــــــاء بــــــ صــــــهيون و طلــــــع عــــــ بروتوكــــــوالت ح

ـــــــة والخطـــــــوات  ج علـــــــم المراحـــــــل التدر ة ف والدراســـــــات الـــــــصهيون

عة للوصول لذلك الهدف.   المت

 

مــــة إدارة  ا مــــع ج ــــة، يتوجــــب علينــــا التعامــــل حــــ مــــن هــــذە الزاو

ات المتحدة.  قود الوال قه الذي   ترامب وحماقة ف

ع من فهم مـا  مكن المتا ن النظر للمسألة ع هذا األساس، س و

ل  مكــن االهتــداء لــس ــه،  ــد، وعل ــل القــرار المــشؤوم الجد حــدث ق

ه.  ض رهاناته ومرام  تق

 

التنطــع  فــة والذ  ا، لمــن رام اعتمــاد المنا لقــد اتــضح إذن اآلن حــ

ــــــة مــــــن متطــــــورات  ة  التعامــــــل مــــــع عرفتــــــه أمتنــــــا الع والــــــسطح

ە  الغــة الخطــورة، أن احتــالل العــراق وقــرار غــزوە وتــدم ومنعرجــات 

ه عام  اع  ٢٠٠٣وتخ ـل القـراءات المرتكـزة عـ الـ وعـالوة عـ 

الــدو عــ ثــروات العــراق و المجهولــة لحــد اآلن عــ عكــس مـــا 

ــــــان هدفــــــه األســــــا ومنطلقــــــه الجوهــــــري  ون، إنمــــــا  يتوهمــــــه كثــــــ

اع  ـــدە عـــن الـــ ب دورە الـــوط والقـــو وتحي إســـقاط العـــراق و

ە نظــرا لمــا  اســل وحلــه وتــدم ــشه ال عــد إنهــاك ج العــر الــصهيو 

لهـــــا  ل  ـــــش ـــــة  ـــــة وعقائد ـــــة وحرف لغـــــه مـــــن قـــــدرات وكفـــــاءة ومهن

له.  ا العدو الصهيو ولمستق دا جد  تهد

 

ن مــا تــال غــزو العــراق واســتهداف األمــة  عــدد مــن أقطارهــا ســواء  و

ـة  غراقها  موجة من الحروب المدمرة وفـرض تـدم بناهـا التحت ب

مــــــن أو  ــــــا أو ال جها االجتمــــــا ســــــواء  لي ــــــس ــــــق  ــــــب وتم وتخ

مــــا  يــــع العــــر  ــــضها عــــ هــــزات ال خلخلــــة أمنهــــا وتق ة، أو  ســــور

ة وأقطـــار  درجـــة أقـــل، ومـــا يتهـــدد الـــسعود س  حـــدث  مـــ وتـــو

لـــه  إلهـــاء  ـــصب  ـــسب متفاوتـــة وطـــرق ناعمـــة،  الخليـــج األخـــرى ب

جة أقطارهــــا مــــا  شــــغالها  معاناتهــــا داخــــل أســــ ــــة و الجمــــاه الع

ـــا وذلـــك أساســـا  ة مظلمتهـــا نهائ فلـــسط وتـــصف ـــسهل االســـتفراد 

ــــــة  الــــــضم  ــــــة ومرك ة محور فــــــرض تراجــــــع االهتمــــــام بهــــــا قــــــض

 .  الجم العر

 

ــة إلعــالن ترامــب عــن قــرارە  ولقــد مثلــت هــذە الخطــوب فرصــة ذهب

ــــق مــــن أجــــل المــــرور  ــــدا للط ــــذە الحقــــا، و لــــم تكــــن إال تعب وتنف

ــان الــصهيو  دولــة ال ــس  ــة مــا  عالن يهود ب بــ للمخطــط الــ

ى )، ومـــــن هنـــــا نفهـــــم لمـــــاذا  ـــــل الـــــ ائ والتـــــدرج إلعـــــالن دولـــــة ( إ

ـــــخ  ة غـ المـسبوقة  التار قـة الوحـش استهدف العراق بتلك الط

 . ـــستهدف مـــ ـــة الـــ  ون ـــضا المؤامـــرة ال لـــه، ونـــدرك أ ي  ـــ ال

حـــراب االقتتـــال الطـــائ الـــذي  فـــالعراق المـــدمر والمحتـــل والمثقـــل 

ـــــة  ة العالم ات للـــــصهيون ـــــف االســـــ ة الحل ترعـــــاە إيـــــران الـــــصف

تعــــرض  لــــة، ومــــ الــــ تعــــصف بهــــا االنقــــسامات و وخادمتهــــا الذل

ات  كـز الـ قـوض أمنهـا وت اف الممنهـج و ـم لالسـت شها العظ ج

الن الحــدود أو ضــف الدولــة المنظــرة  ــش ناء،  ــة فيهــا  ســ اإلرهاب

اتهـا ومقرراتهـا،  ال  أدب ـة طـ ة العالم ال تحـدثت عنهـا الـصهيون

ل ح الفرات.  شمل الن  ل

 

ي وتتعمـق  ـب مأسـاة الفلـسطي تـضاعف وال ر و هـذە األثنـاء، س

ن والــــالجئ   ، وتحــــال مطالــــب العــــودة والمهجــــ جـــراح فلــــسط

تنفل  مــــــــا ســـــــــ ان،  ــــــــس ــــــــا إ رفــــــــوف ال مــــــــات والــــــــشتات نهائ المخ

مجـــــال واســـــع مـــــن اإلفـــــالت مـــــن  ة  ة العنـــــ ات الـــــصهيون العـــــصا

حـق  ع عامـا  لـة سـ عة الـ ارتكبتهـا ط العقاب ع جرائمها الش

ة.  ن وعموم جماه األمة الع ار  شعب الج

 

ــل طاقاتهــا أن تتجنــد  فــرض عــ األمــة  ــد،  ج الجد إن هــذا المنعــ

س األمـــ ترامـــب، وال  ـــة الـــ أتاهـــا الـــرئ ك ـــق الخطـــوة األم لتط

ــــــــــة  ــــــــــسالم  هــــــــــذا الــــــــــصدد لتلــــــــــك القــــــــــراءات االنهزام جـــــــــب االس

ة الــــــ طالعتنــــــا بهــــــا نفــــــس الجهــــــات المتخاذلــــــة لتقنــــــع  ــــــسالم االس

اع قد انت وال مناص من  الجماه أن األمور قد حسمت وأن ال

ــــــط الهمــــــم  ب ــــــد، وعملــــــت عــــــ ت ش مــــــع هــــــذا الوضــــــع الجد التعــــــا

ـل للمواطـن  خ حاطتها بهالة من السواد ح ل م المسألة و وتضخ

ــــــالت المهزومــــــة أن  ل تلــــــك التحل ط وهــــــو يتــــــابع ســــــ ــــــس العــــــر ال

ة.   الساعة قد حلت وأن الفناء لف العرب والزوال قد جرف العرو

طـــــــة توفـــــــر اإلرادات الـــــــصادقة  ـــــــق األزمـــــــة ممكـــــــن ومتـــــــاح  فتط

ــــان والــــصهاينة مــــن وراء  ــــسف رهانــــات األم والجهــــود المخلــــصة ل

كــون ذلــك  عــا، وال  حــق فلــسط والعــرب جم هــذا الجــرم المــش 

 :  إال من خالل التا

ة  ‐١ اســـــــ اته الس اع النظـــــــام الرســـــــ العـــــــر لتحمـــــــل مـــــــسؤول إ

ـة تجـاە األمـة وفلـسط خصوصـا، والقطـع مـع  ة واألخالق والقانون

ـف  قة وال ة الـض ة ومغادرة المـصلح ة واالرتجال اسات الفرد الس

ـــــة التخـــــاذل  اها والتكـــــف عـــــن ذنـــــوب حق عـــــن التنكـــــر لألمـــــة وقـــــضا

لها  ـــسه لـــة  التـــصدي لألخطـــار والمؤامـــرات واالنقطـــاع عـــن  الط

 والتوا فيها. 

 

ــــــارات المتاحــــــة  ‐٢ افــــــة األســــــلحة والخ اســــــتخدام  ــــــدء الفــــــوري  ال

ــة وحجبهــا  وات الع همــا مــن الــ وأهمهــا ســالح النفــط والغــاز وغ

ة ال تقـــــوى  ـــــد خـــــسائر اقتـــــصاد ك مـــــا مـــــن شـــــأنه أن  عـــــن األســـــواق 

ارك له ع تحمله.  د و الم ات المشارك  هذا التصع  اقتصاد

 

ة  ‐٣ ال ومحــا ــا أصــ ــا ثور ــة فعــال ع االنخــراط  المقاومــة الع

ها لصالح األعداء.  المقاومة وتجي ب األطر المتاجرة   و

 

ات الغــزو  ‐٤ ــصه مــن تــداع ــر العــراق وتخل ــــع تح ــ العمــل عــ 

، وذلـــك الســـتعادة الثقـــل والفعـــل القـــو  وخاصـــة االحتـــالل اإليـــرا

لـــة  ـــة ط ـــة الع ات المعـــارك القوم التـــار للعـــراق  مختلـــف فـــ

ــــخ.   التار

 

ــــــــج  ‐٥ و اته وكفــــه عــــن ال ورة تحمــــل اإلعــــالم العــــر لمــــسؤول

بهــــــا،  لمخططــــــات األعــــــداء، واالنقطــــــاع عــــــن تمييــــــع الجمــــــاه وتغي

، مــــــع وجــــــوب  ــــــر الجمــــــاه ــــــة لتث ورة توجهــــــه األبــــــواب التوع و

انتهــــــا لــــــدى  جاع إشــــــعاعها وم ة فلــــــسط واســــــ كــــــ عــــــ قــــــض ال

ـــف الـــذي شـــهدته خـــالل  اجـــع المخ العـــرب وأحـــرار العـــالم لتـــال ال

ن.   العقدين األخ

 

٦‐  ، ة  فلـسط ة واإلسالم ة والقوم ورة توحد القوى الوطن

د النـــــضال ضـــــد  ـــــة أوســـــلو ومـــــا انجـــــر عنهـــــا، وتـــــصع مـــــع إلغـــــاء اتفاق

ــهــــــــا  فلــــــــسط  المحتــــــــل الــــــــصهيو واســــــــتهداف مــــــــصالحه و

 المحتلة والعالم. 

 

، سـواء   ‐٧ ب  هـذا االعتـداء الـسافر عـ فلـسط س مالحقة الم

ا.  ا وحقوق عهم قانون انا أو صهاينة، وت  انوا أم

 

عات  ‐٨ ـــــــشج عهـــــــم ب التحـــــــرك صـــــــوب الـــــــداعم لفلـــــــسط وتمت

ــــــا، والتحــــــرك كذلــــــك  ا وماد ومفاضــــــالت شــــــاملة خصوصــــــا اقتــــــصاد

ة وحملها ع  ة اإلجرام ك اركت الخطوة األم لدان ال  صوب ال

ا.  ق اجع وخصوصا  إف  ال

 

ى  ‐٩ ـة الــ ة التحرر اب العـر لخــوض الحـرب الـشعب تحفـز الـش

ـــــسال  الـــــدفاع عـــــن الوجـــــود  ، واالست  فلـــــسط والعـــــراق ومـــــ

 . عد ع حال ألثر   العر ح ال 

 

هـــــــا ممـــــــا لـــــــم ندرجـــــــه  إن مــــــن شـــــــأن هـــــــذە الخطـــــــوات العاجلـــــــة، وغ

ــا ورهاناتهــا مــن وراء  ل، مــع اســتمالك دوافــع أم ــــح والتفــص ــ ال

ة  ــــة الــــصهيون ال ــــدة االم ــــل بتــــو هــــذە المك قرارهــــا الغاشــــم، كف

دة.   الجد

 

حر.  ة من النهر إ ال  عاشت فلسط حرة ع

ى.  ن مقاوم وأ ار ا العز والفخار لشعب الج  تحا

 الخزي والعار للعمالء. 



 

 

”MO 

===íè…^Óju÷]l^Ò†Ö]äqçeíÃË‘¼ËßÖ]ÜéÚ`i…]†Î
ë‚éfÃÖ]Ý]‚‘Ý_

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 

ــران عــام  ــرة   ١٩٧٢األول مــن ح  ذا يــوم خالــد 

   القـــرار التـــأر ـــعت ـــث   والعـــرب ، ح العـــراقي

 ذلـــك  مـــة  ادتنـــا الحك الحاســـم الـــذي اتخذتـــه ق

ات  ة للـــــــ ـــــــة قاضـــــــ م النفـــــــط   اليـــــــوم بتـــــــأم

ـــــــة  وة الوطن انـــــــت هـــــــذە الـــــــ ـــــــة .. فقـــــــد  ار االحت

  ـــــــــل القـــــــــوى االســـــــــتعمارة عـــــــــ مـــــــــستغلة مـــــــــن ق

ــــــل ثــــــورة  تمــــــوز  ٣٠  ‐  ١٧حــــــساب أبنــــــاء شــــــعبنا ق

ــــــادة  ــــــام الثــــــورة وضــــــعت الق عــــــد ق ــــــدة ، و المج

شــــــعار "نفــــــط العــــــرب للعــــــرب" موضــــــع التطبيــــــق 

ــــل الــــصعاب ..  ــــذلك  ــــة   متحد  والعمــــ الفعــــ

م الخالــــد مــــن أصــــعب القــــرارات  ــــان قــــرار التــــأم ف

ـــــادة وأقـــــدمت عليهـــــا   اتخـــــذتها الق الحاســـــمة الـــــ

ا  اســ ــة ، فهــو قــرارا س ار وارادة ثور ــشجاعة وا

ات  منـــة الـــ طرة وه ـــر ارادة األمـــة مـــن ســـ لتح

ة للعــراق  انــت ثمرتــه انجــازات كبــ ــة ، ف ار االحت

 واألمة ... 

ــان  ــادة  ان هــذا القــرار الــشجاع الــذي اتخذتــه الق

م األب القائــــــــــد صــــــــــدام  ــــــــــادة مهنــــــــــدس التــــــــــأم ق

   ( رحمــه هللا )   الــذي حــرر النفــط العــرا حــس

ـــــــة .. فقـــــــد  ـــــــات النفـــــــط األجن مـــــــن اســـــــتغالل 

  ــــــم حلمـــــه التــــــأر  العظ حقـــــق الــــــشعب العـــــرا

لـــة مـــن   الـــذي ناضـــل مـــن أجلـــه عقـــودا ط ب الـــ

ـــــل  ـــــان ينهـــــب مـــــن ق اعـــــادة نفطـــــه الـــــذي  الـــــزمن 

ـــــة .. واســـــتخدم العـــــراق ســـــالح  ار ات االحت الـــــ

ن عــام  ــ ـان حــرب  النفـط مــع األشــقاء العــرب ا

١٩٧٣  ... 

نــة لبنــاء عــراق  م وضــع األســس المت ان قــرار التــأم

 األمـــــم والـــــشعوب ، وقـــــد  ـــــضا مزدهـــــر متطـــــور 

ه  مــة للعــراق وشــع ة وعظ تحققــت انجــازات كبــ

ــــم ، وتقــــدم   العظ  اثــــر هــــذا االنجــــاز التــــأر عــــ

 الـــصناعة والزراعـــة   جميـــع الـــصعد  العـــراق عـــ

ـــث أصـــبح  ـــم والـــصحة الـــخ .. ح والتجـــارة والتعل

ة ..   بتلـــك الـــف  مـــصاف الـــدول العظـــ  ا يـــرت

لــــــــة مــــــــن النــــــــضال  تــــــــت  هــــــــذە المرحلــــــــة الط وأث

مـة   ادتهم الحك جدارة رجال العراق األشاوس وق

  الدفاع عن مصالح وطنهم وأمتهم ... 

عــــــــا  م حــــــــافزا لنـــــــا جم فلتكـــــــن ذكـــــــرى قــــــــرار التـــــــأم

  اسلة بوجه المحتـل األمـ د مقاومتنا ال لتصع

‐    ، وأذنــــــابهم مــــــن الخونــــــة   ‐الـــــصهيو الفــــــار

ــــــــــــل  والعمــــــــــــالء األرذال ،  ولنناضــــــــــــل ونجاهــــــــــــد 

 ب"  ـــــــــــس ـــــــدراتنا الجهـــــــــــاض مـــــــــــا  اتنـــــــــــا وقــــ ان ام

 جاء بهـا المحتـل  طة ال ة" اللق اس ة الس العمل

   رؤوس أبنـــــــــــاء الـــــــــــشعب العـــــــــــرا وســـــــــــلطها عـــــــــــ

ارى ...   الغ

د  م الـــــشه المجـــــد والخلـــــود لمهنـــــدس قـــــرار التـــــأم

 .. والرحمـــــــــــة والخلـــــــــــود  الخالـــــــــــد صـــــــــــدام حـــــــــــس

عث والعراق واألمة .   لشهداء ال
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 تطالــب  ة للحــد مــن انــدالع التظــاهرات الــ ي للعــراق فــرض المحتــل اجــراءات قاســ ــل  عهــد االحتــالل االن

خ العــــشائر وعامــــة  ــــة واخــــراج المحتــــل قادهــــا المناضــــلون مــــن هــــذا الــــشعب والمثقفــــون والثــــوار وشــــي الح

 الـــدرجات   اعـــ ـــة ا ة العراق ـــة والـــغ ـــاخراج المحتـــل مـــن العـــراق وتـــصاعدت الـــروح الوطن الـــشعب تطالـــب 

  ق ا  الـــشمال ومـــن الـــ ـــل الـــشعب مـــن الجنـــوب ا  شـــارك فيهـــا  ن الـــ ـــام ثـــورة العـــ فتمخـــضت عـــن ق

 مجلـس االمـة او  ـس ـان او مـا  ل مجلس االع شك استها ب  س  حكومة االنتداب تغي الغرب مما فرض ع

   االرا ن عــ ط غة حــضارة .. يتــألف مــن رجــال االقطــاع المــس ــص ة حديثــة ( مجلــس النــواب ) و ــسم ب

ة .  ل ة االن ة االجن س  الج  ع  الحاصل  المحتل وع  ع ان والتجار المحس ة واالع  الزراع

ة  اســ  ان المناصــب الس  حــ طالــة والمــرض  ع والحرمــان واالذالل وال  مــن الجــ عــا   ــان الــشعب العــرا

الرواتـــب الـــضخمة     رجـــاالت الدولـــة ومـــن لـــف لفهـــم متمتـــع انـــت تـــوزع عـــ ـــازات  ـــا واالمت ـــة العل واالدار

  ــــة والــــشقاوات والفــــساد االداري والمــــا  والحرام  المنــــافق ات المنمقــــة عــــ ــــسم ة) وال اشــــ وااللقــــاب (ال

ة تقــــوم  ــــذ مطالــــب شــــعب س.. واذا اســــتجد امــــر ملــــح وحرجــــت التظــــاهرات تطالــــب بتف ــــا  وال ــــل االخــــ أ

 االحــوال  ــادة الرواتــب  او تحــس ــه  ك ــت  ل لجنــة لتــدارس ذلــك االمــر وعــدم ال ــشك  الفــور ب الحكومــة عــ

اشـوات او   عـدد مـن الـوزارات او الـدوائر يرأسـها احـد ال ل لجـان  ـشك ة والخدمات فيتـم  ة والصح ش المع

ـدأ االعـالم يتحـدث عـن  .. و ـدون ان تـصدر اي قـرار ينفـع الـشعب والمـواطن ـان لتعقـد جلـساتها  احد االع

تمـال النـصاب  ب عـدم ا س ة جلستها ولم تتخذ اي قرار  تلك اللجان وجلساتها فمثال عقدت اللجنة الفالن

 وســتعاد انعقادهــا عنــد   رأس وفــد حكــو ــس اللجنــة لــسفرە خــارج العــراق عــ ــاب رئ ب غ ــس  .. او  القــانو

ــاب احــد  ب مرضــه ممــا تطلــب ســفرە للخــارج لغــرض العــالج او غ ــس  العــراق او  ــه ا اشــا المــشار ال عــودة ال

مــرور الوقــت الــذي قــد  ــك .. و   للجنة،وهكــذا دوال تمــال النــصاب القــانو االعــضاء وتأجــل االجتمــاع لعــدم ا

سب االصوات ولم يتحقق .  ة ل صبح مادة انتخاب اح او  ذهب ذلك المطلب ادراج ال  متد سنوات 

ـه .   عل  صار الشعب من معاناتـه يتحـ  افضل ح  العهد المل ان  ل رما  ما  ارحة   ال ه اليوم  فما اش

ـــة الفـــساد وهـــم   الـــصفوي عـــن محار حات مـــن العمـــالء المـــأجورن للتحــالف االمـــ ـــا تـــ ـــسمع يوم اليــوم 

لمــــس احــــد حيتــــان الفــــساد  او  ــــشاط دون ان   ك ــــ  و ي ة الغــــرض منهــــا دعـــا اهــــة هامــــش ادواتـــه فلجــــان ال

مــارس دورە  ه  منــص  الحكومــة مــا  زال  ــم مــن الفاســدين الــذين تعــرفهم دهــال نــت شــفة..  ف ــس عنهــم ب ين

    ـــر ـــشدة و حاســب   توقفـــه عنــد حـــدە و ــة الـــ ـــد القانون قة المــال العـــام دون ان تطـــال لــه ال ـــ   الفعــ

ته    مــاء الوجــه لمــن نــص  المنقولــة حفاظــا عــ ــه و وتجمــد اموالــه المنقولــة وغــ  عقا لــ  الــسجون ل دهــال

ـسلط الحثـاالت   عامـا مـن االحتـالل و عـد خمـسة عـ ـان الـشعب  ـة.  واذا  ذ  راس الـسلطة التنف ـا عـ ام

 فاســــد  ا ة اي ســــ ه الــــصحيح ومحاســــ  نــــصا  الــــسلطات قــــد فقــــد االمــــل بوضــــع الحــــق  مــــن العمــــالء عــــ

حمـــل  ـــان  ـــة اذا  ته العراق ـــس ـــسقط ج لـــد و ـــاموال الـــشعب وال ـــث  ـــسول لـــه نفـــسه الع ة لمـــن  ـــصبح عـــ ل

ه  طـرد مـن منـص ـه.وترفع عنـه الحـصانة و  مرغـوب ف ة وغـ س  مؤهل لحمل الج ة مزدوجة .النه غ س ج

احقــاق الحــق مــن  ــان الــشعب فقــد االمــل  لــدە وابنــاء جلدتــه.. نقــول اذا  ه و حــق شــع فــه   مــا اق ــا عــ عقا

ـــة  ـــة والقوم عـــث والقـــوى الوطن عـــودة ال  يـــوم خالصـــه الـــذي اليتحقـــق اال   وفاســـدين ،فانـــه تـــواق ا ظـــالم

 .  م الخونة والسارق  النهاء خ

ـل مـرة و     لـة تعلـن  ة العم نـدر بهـا الـشعب فهـذە الحكومـة  الـصف ـة الفـساد نكتـة ي لقد صار شعار محار

اهـة لمعرفـة   ل لجـان لل شك محارة الفساد والفاسدين و ادي  در الع س الوزراء ح  رئ س  لسان  ما  ع

اسـمائهم   اي البنـوك وضـعت و ـديهم وايـن؟ و اق الـذين تطاولـت ا قت ومن هم ال م من االموال قد 

ــان عــام او جلــسة  ــل نــدوة او لقــاء او م   حات  يهم.. وتتكــرر تلــك التــ اســماء مقــ اســماء مــستعارة او  او 

طالهـا العقـاب كغلـق   عادة مـا تلـزم الـصمت  خوفـا مـن ان  ة ال  اجهزة االعالم المقروءة  والمرئ ة و برلمان

تـل  ط من فضائح الفـساد لرؤسـاء ال س  و س ت جزء   اقل تقدير او االعتداء عليها اذا ما  فة ع الصح

ـس هنالـك مـن   ان ل ـا منظمـا ومخطـط لـه...  مـع اننـا نـ  تقاسمت ثروات العراق نه ة ال اس ارات الس والت

 صحافة اليوم.  ان له   ال م   الوط  الساحة  و المحرر الحق عمل     حق  اعالم وط

 الفـسدين وان اعالنــه  اسـي ە مـن الس ا عـن غــ ختلـف كثـ ـس الــوزراء  ال قـة اذا قلنـا ان  رئ وال نجانـب الحق

كـشق عـن الفاسـدين ومناصـبهم   اطار ما مرسوم له من مهمة  لذا فانـه اعجـز عـن ان    ا لمحارة الفساد 

 جميـع  االجهـزة المـذكورة    وقائعهـا  ـ  مسمع من الجميـع وت ة وامام الشعب  وع  المسؤول وموقعهم 

ة .   تحملت تلك المسؤول شاط تلك االجهزة ال ة  ظهر للجميع مصداق علم الجميع ول  ل

   ة  او تــد   اســالم طر عليهــا ومــن احــزاب شــ ــس ــل هــم مــن   الــسلطة   ــا    مناصــب عل ان الفاســدين 

   ومقــــاول  العمــــومي ــــش  هيئــــة المف  اللجــــان و لمــــان و  ال  الحكومــــة و ــــارزن  ــــة واعــــضاء  العلمان

  ـشار النـار  ان   ـ  لـذا فـان  الفـساد ان مـدراء عـام ـة  ة  قاط  الـوزارات والـدوائر الرسـم ارزن    وموظف

 النهـــار دون خـــوف او  ات منظمـــة تعمـــل  جـــري حولـــه كعـــصا  مـــا  ـــألم ا م . واصـــبح الـــشعب ينظـــر  الهـــش

   مبـــ  ..فـــال حــل اال بنـــ ــان االخـــر لــه مـــع عد  ـــة الجميــع واذا ســـقط احـــدهم وهــذا امـــر مـــس وجــل متحد

ب ان شاء هللا ..  ه .. وهو ق  صدقوا ماعاهدوا هللا عل قودە مناضل ه هللا لشعبنا   كت
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رلمــــــان   ــــــادي و  دعــــــت إليهــــــا حكومــــــة ألع ــــــات الــــــ ــــــة االنتخا  رافقــــــت عمل تــــــت األحــــــداث الــــــ لقــــــد أث

 رؤوس الفاسـدين والعمـالء    الطرق ع ان لها الدور المؤثر  ة إن ثقافة المقاطعة  المحاصصة الطائف

عــد الغــوا منــع التجــوال    ــادة أعــداد المــشارك ــر وز ــات تزو ــات مــن عمل ــل مــا رافــق تلــك االنتخا ورغــم 

ـــات إال   تلـــك االنتخا  للمـــشاركة   األزقـــة والـــشوارع تـــدعوا المـــواطن ارات الحكومـــة تـــدور  وجعلـــوا ســـ

  ع عدد المـواطن المائة من مجم ن   أعتاب الع ة المشاركة إال ع س قة األمر لم تصل   حق أنها 

اء   ترافقـت وتزامنـت مــع حالـة االســ ـة الــ حــصل لـوال التوع كـن ل ت وهـذا لــم  حـق لهــم التـص الـذين 

عـــد   عـــراق مـــا    ا  الـــذين يتـــصدرون المـــشهد الـــس اســـي ة والس اســـ ـــة الس  العـــام مـــن العمل الـــشع

قـــا للخـــالص مـــن  ـــه ط اإلضـــافة انهـــا  لـــم تقـــدم للمـــواطن أي برنـــامج عمـــل يتلمـــس  الغـــزو واالحتـــالل، ف

  ـــات أن و نـــت هـــذە االنتخا ـــل قطاعـــات المجتمـــع كـــذلك لقـــد ب  طالـــت  دي الـــ حـــاالت الفـــساد والـــ

ــة  ــذ الطائف  أن المــواطن ي  عــ ل كبــ ــش ــات قــد دللــت   رافقــت االنتخا ــة الــ جــة التوع المــواطن  ن

ـر  و ـات ال ل عمل الرغم من  المقاطعة ف ة أسقطها المواطن  وأقطابها وشاهدنا أن هناك رؤوس طائف

ـــل  لمـــان المق  ال كـــون عـــضوا   تؤهلـــه ل ـــة الـــ ـــة االنتخاب  العت  مـــن هـــؤالء الوصـــول ا ث ـــصل الـــ لـــم 

 . ث ات ال  ذلك من المؤ  وغ

 

مـا  تفـاء  امـل وعـدم اال ل  ـش تهم   رؤوس الفاسـدين وتعـ  الطرق عـ ستمر  المطلوب اليوم منا أن 

     جوانــب مهمــة فــ ــة قــد أثمــرت  انــت تلــك التوع ــات فــإذا  قت االنتخا  ســ ــة الــ  التوع حــصل 

ـــــة  ـــــل العمل امـــــل ل ـــــان والـــــرفض ال  حالـــــة الغال  إ الـــــشارع العـــــرا الوصـــــول  قتهـــــا نقطـــــة االنطـــــالق  حق

ر لنفـــس الوجـــوە ولنفـــس المنهـــج  ـــة تـــدو  عمل   ـــات الـــ ة االنتخا ح ـــة ورفـــض مـــ ة الطائف اســـ الس

نهــا  الها وعناو شــ اتها  و ــسم  اختــالف  ة عــ اســ ــة الس العمل ــل األحــزاب الداخلــة   ل ــل والطــائ العم

ة الرافـضة لالحتـالل  دأ من القوى الوطن  أن ي د لهذا التغي  وال التغي مانا   إ وان الشعب اليوم هو أ

ه.  ة ف  واألخ لمة األو ة ال  صاح ة وان تكون  اس  وعمليته الس
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س مجلـس النـواب ، وهـم  عات ما  مهزلة اخرى من مهازل 

سوا بنواب عن الشعب ، صادق هذا المجلـس عـ قـانون اللجـوء  ل

عـــة  حـــدود ار ـــسجل االحـــصاءات ان  ـــسا  وقـــت  ا واال الـــس

مــالي عــرا مهرجــون  دول العــالم بــ مــن حــصل عــ اقامــة  

تظـــــــر .. ان حـــــــق اللجـــــــوء الـــــــذي اقرتـــــــه  ـــــــا واخـــــــر ي احـــــــدى دول اور

ــــصلح  دول العــــالم المتمتعــــة  ــــة لالمــــم المتحــــدة  المنظمــــة الدول

ل  ــــــصة عــــــ مــــــستق ة الح ــــــسان ــــــارات اال ــــــازات واالعت ــــــل االمت

مـــــة .. تلـــــك الـــــدول الـــــ  ـــــاة حـــــرة ك ـــــشوا ح ع ق لمواطنيهـــــا ل مـــــ

تتوفــر فيهــا عوامــل جــذب لمــواط الــدول االخــرى الــ تحــافظ عــ 

ــــة اقتــــصادها الــــصنا والعمــــرا  ثرواتهــــا وتنميهــــا وتعمــــل عــــ تنم

ال القادمة.  ل االج مج لمستق ط الم وي والص والتخط  وال

 

ــشها العــراق منــذ االحتــالل ا اليــوم فــان  ع و ضــوء االوضــاع الــ 

ـارات  ـازات واالعت جميـع االمت لدنا يتمتع  ح نفسه: هل  ط سؤاال 

ــأ الجــواب .. ال .. والــف .. ال .. فمنــذ االحتــالل  الــ ذكرناهــا؟ .. و

ـــــــــل االعـــــــــراف  ٢٠٠٣االمـــــــــ للعـــــــــراق  عـــــــــام  ل مخـــــــــالف ل ـــــــــش

الت  ـــــة ولحـــــد االن عـــــا شـــــعبنا مـــــا عـــــا مـــــن الـــــ والقـــــوان الدول

ـــل  ت الـــدمار ل ة ومؤلمـــة ســـ ـــة كبـــ ـــة طائف والـــدمار وحـــروب اهل

ـــــه االقتـــــصاد  ـــــك عمـــــا ال ال ة ناه ـــــة والحـــــضار ـــــاة المدن مرافـــــق الح

ــــــل  عــــــث ونظامــــــه الــــــوط ق ــــــان مزدهــــــرا  عهــــــد ال العــــــرا الــــــذي 

اخطاء حصلت لم تكـن  االحتالل .. ولالمانة نقول اننا كنا قد مررنا 

ــــــب  اف بوجودهــــــا غــــــ ان مــــــن وا ان النتــــــط مــــــن االعــــــ  الحــــــس

قــــر  ــــد ان  مرحلــــة ثــــورة الــــسابع عــــ الثــــالث مــــن تمــــوز الخالــــدة ال

قــود مفاصــل الدولــة عــ تخــ و  ــان  عــث ومــن  قــدرة فرســان ال

ة للحـــصار االقتـــصادي الجـــائر الـــذي  ث مـــن االثـــار الـــسلب تجـــاوز الـــ

ادتــه  ــة وحلفائهــا عــ العــراق وق ك ــات المتحــدة االم فرضــته الوال

ـــــــا والنظـــــــام  ـــــــستطع حـــــــ عمـــــــالء ام ة لـــــــم  وحقـــــــق انجـــــــازات كبـــــــ

الــصفوي مــن تجاهلهــا .. فقــد اســتطاع مجاهــدو العــراق  الــصناعة 

هــا مــن  ان والتعــم والــري وغ يع العــسكري واالســ والزراعــة والتــص

ــة الــ اســتهدفتها  وزارات ومؤســسات الدولــة مــن اعمــار البــ التحت

ــث اســتهدفت  ــا ح ــادة ام ق طا  طــائرات الحلــف الثــالثي الــش

ـــــــاء  ه ـــــــة ومنهـــــــا ال ــــخ العـــــــدوان المفاصـــــــل الحي طـــــــائرات وصـــــــوار

قــــــاف عجلــــــة  ــــــاە الــــــ تعرضــــــت ا تــــــدم شــــــامل ال ومحطــــــات الم

ا  عــــــــث العــــــــر االشــــــــ ــــــــاة والبنــــــــاء ممــــــــا د قــــــــادة حــــــــزب ال الح

ـــــــاء بـــــــزمن قـــــــص لـــــــم يتجـــــــاوز  ه ـــــــد ال مـــــــة ان تع والحكومـــــــة الحك

طاقـــة  ن يومـــا واعـــادة بنـــاء مـــا دمرتـــه تلـــك الغـــارات واصـــدار ال العـــ

ـة عـ المـواطن والـ  ة والتم ة ومنح الحصص الغذائ التم

ــــل امانــــة عــــ جميــــع  انــــت تــــوزع  ــــسلة العــــرا ) والــــ  ت (  ســــم

ثناء و جميــع المحافظــات مــن اعــ  المــواطن العــراقي دون اســ

ـشمل جميـع المـواد  ل ا االهوار  اعا الفـرات  الجنـوب ل الج

ــــب االطفــــال  حتاجهــــا المــــواطن حــــ حل ــــة الــــ  ــــة والغذائ التم

ـــــــدون تـــــــأخ او  ا و ـــــــب الـــــــسائل والمجفـــــــف شـــــــه ائر والحل والـــــــس

ــانوا  ــث  انقطـاع . هــذە المنجــزات افقــدت اعـداء العــراق صــوابهم ح

ادتـه  عـة بـ الـشعب وق يراهنون ع الحـصار الظـالم الحـداث قط

وا صفحة االحتالل الغاشم .  ج ان منهم اال ان   الشجاعة فما 

 

ــها القذرة والظالمـة عـ  ة ح ت دول التحالف الدو العدوان فش

ـــــــــه اســـــــــلحة الـــــــــدمار الـــــــــشامل ٢٠٠٣العـــــــــراق  عـــــــــام  حجـــــــــة امتال

ــــــانوا  ــــــضه دول الخليــــــج ا الخطــــــر فقــــــد  ــــــت وتع واحتاللــــــه ال

ــسلم و ســ نموذجــا  س ــان العــراق رقــم صــعب وانــه لــن  عرفــون 

ـة لهـا   لـة موال ل خطـرا عـ انظمـة عم ـش امام ابناء امتنا وهـو ما

عـــــاد  ل غـــــ اســـــقاط النظـــــام الـــــوط القـــــو وا المنطقـــــة وان الســـــ

ــادة قاعــدة االمــة المتقدمــة   ا عــن ق عــث العــر االشــ حــزب ال

 العراق .. 

 

ي   ـــــة مسلـــــسلها التـــــدم ك ـــــات المتحـــــدة االم وهكـــــذا اعـــــادت الوال

عد ان تم  ة  ة التحت ة والب ت جميع المفاصل الحي للعراق و

ملـــــــت  ـــــــارى .. وا ة وجهـــــــد ابنـــــــاء العـــــــراق الغ اعـــــــادة بنائهـــــــا بتـــــــضح

ل حكومـــة انتـــداب امـــ  ـــش ـــاحتالل العـــراق ل مخططهـــا العـــدوا 

ـس مجلـس نـواب  لـة ومـا  ل حكومـات عم ـشك مـر ثـم  يرأسها برا

ــــشون عــــ  ع ــــانوا  ــــة والمرتزقــــة ) الــــذين  مــــن ( الفاســــدين والحرام

ة ( المعارضــــــة ) ممــــــن   ــــــسم فتــــــات االجنــــــ  دول الغــــــرب تحــــــت 

دهم  ي  عــــــروقهم فجــــــاؤا مــــــع ســــــ ـــــ انــــــة  انـــــت ومــــــا زالــــــت الخ

ــــان النظــــام  ــــد مــــن القــــول  ات .. وال ا ون خلــــف الــــد ــــس المحتــــل 

مـة والخـذالن  ف وذاق اله االيرا الذي انهزم  اقوى معـارك الـ

ــــــــــاء    ١٩٨٨  ‐١٩٨٠والعــــــــــار  عــــــــــام  ــــــــــان مــــــــــن المــــــــــشارك االق

ــــــه مــــــع  طان الــــــصفوي )  ح عــــــوض مــــــا فقــــــدە ( الــــــش االحتــــــالل ل

حــــــاول اعــــــادة  ج غلــــــه الــــــدف عــــــ ارض الرافــــــدين و خــــــ العــــــراق ول

ـــس عـــ العـــراق  مـــن ل ن ليه ة  القـــرن العـــ تـــه الفارســـ اطور ام

حـاول زعزعـة امـن واسـتقرار دول الخليـج العـر ومـن  ل ل فحسب 

و معــد  نار ــان الــس طرة عليهــا ..  ض انظمتهــا والــس ثــم محاولــة تقــ

ت  ـــسح عـــد ان ا م العـــراق لقمـــة ســـائغة ا الـــصف  ـــسل ســـلفا ل

اســلة الــ قادهــا  ــات المقاومــة ال فعــل تــأث و ــا مــن العــراق  ام

عث .  قودونها مناضلو ال  وما زالوا 

 

لقـــد تعـــرض العـــراق منـــذ االحتـــالل االمـــ الـــصهيو الـــصفوي ا 

غلــــــــق مؤســــــــساته  ــــــــة و االقتــــــــصاد  ــــــــة التحت دمــــــــار منظــــــــم  الب

قة ثرواته ومنها النفـط واالثـار الـ  ة و ة والحي ومعامله االنتاج

ـــــذ مخططهـــــم  مـــــا انهـــــم وامعانـــــا  تنف عـــــت  مـــــزادات العـــــالم ،  ب

ـــة  ـــم الوطن قـــاء عمالئهـــم غيبـــوا الق ي ضـــدالعراق ولـــضمان  التـــدم

افــه الــ مــن جرائهــا تــم قتــل مئــات  ــة المقيتــة بــ اط وزرعــوا الطائف

ــال علمائــه  ــك غــن اغت االالف وخلفــت مــالي االرامــل و اليتــا ناه

ة  ـــــــه الـــــــذين شـــــــاركوا  قادســـــــ ار ائـــــــه وقادتـــــــه العـــــــسك وط واط

ــــــل هــــــذە االوضــــــاع  ــــــة لــــــصد العــــــدوان االيــــــرا .. وازاء  العــــــرب الثان

ة ،   ــسان ــة واال ــة العقــول العلم ق ــة وفقــدان االمــن هــاجرت  د الم

ـــــف  مـــــا تعرضـــــت دور العلـــــم ومنهـــــا المـــــدارس والجامعـــــات ا تح

ــة  فــاء و ووضــغ منــاهج علم شــامل بتــعي معلمينــو مدرســ غــ ا

ـــصعب عـــ  مـــواد ومنـــاهج اخـــرى  ـــسة تتـــغ بـــ ســـنة واخـــرى  ا

ـــة  ـــل ذلـــك واقـــع االب عابها .. واذا اضـــفنا ا  الطالـــب فهمهـــا و اســـ

ب الفساد االداري والما وهـروب  س ة غ مكتملة البناء  المدرس

ــــــة غــــــ مؤهلــــــة تطمــــــح ا جــــــ  س مــــــدارس اهل المقــــــاول وتأســــــ

حت  ـــوي حـــ اصـــ ـــاح دون االعتمـــاد عـــ المنهـــج العلـــ وال االر

ـر .. اذا اضـفنا  و ـالغش وال نجح  دفع ا و ة لمن  الساحة العلم

ه مــــن  تعــــرض لــــه العــــراق وشــــع ماقلنــــاە ادركنــــا خطــــورة مــــا تعــــرض و

له.  ستهدف وجودە ومستق  مخطط 

 

طالــة  ـل هـذا الواقـع المـزري  العــراق وفقـدان االمـن وتفـ ال ازاء 

ــــــــة  ة الفقــــــــر وانتهــــــــاك الحقــــــــوق واالمــــــــراض االجتماع ــــــــس وارتفــــــــاع 

ـــــا  ـــــالعرا ، صـــــارت الهجـــــرة ا ام ة الـــــ صـــــارت تفتـــــك  والـــــصح

ــشة وطلــب االمــان  ــار مــالي العــراقي الجــل المع ودول الغــرب خ

عـد ان اغلقـت المعامـل والمـصالح  حث عن عمل وطلـب الـرزق  وال

ــان  مقدمــة  ج فقــد  ــستوعب جميــع الخــ انــت  ــة الــ  العراق

جته ان  ات ا و اطــــــار ســــــ عــــــث العــــــر االشــــــ اهــــــداف حــــــزب ال

ـــة تجعـــل منـــه محـــط انظـــار  ـــة وعمران حقـــق  العـــراق نهـــضة تنم

ــل العــالم .. لقــد طــال الفــساد  العــراق و ظــل نظــام تجــار  العــرب 

ء حــ انــه احتــل مركــز الــصدارة   ــل  الــدين مــن العمــالء االقــزام 

لـــــــــد .. فاضـــــــــافة ا  اســـــــــوا  ـــــــــة متخصـــــــــصة  قـــــــــوائم منظمـــــــــات دول

لـــــــد الــــــشهادات المـــــــزورة مــــــن الـــــــوزراء  ــــــث اصـــــــبح العــــــراق  رح و ال

ـــــة  ة والعالج والنـــــواب وســـــواهم وتـــــد مـــــستوى الخـــــدمات الـــــصح

هـا وعـزوف  مـأل الفـساد دهال ة  ات اطالل خاو شف وامست المس

ــــشار الفــــساد  المــــر عــــن الرقــــود فيهــــا وفقــــد ان االمــــن واالمــــان وان

طــرد خــارج  ف  العــراق هــو الحــرا و االداري والمــا .. صــار الــ

ف المعتمـــد  عـــزل مـــن مـــسؤوليته .. والحـــرا هـــو الـــ فتـــه او  وظ

حة ..  ـــادىء الـــصح ـــم واالخـــالق والم ـــه الق لـــد ضـــاعت ف ـــه   عل

لد يهرب منه ابنائه ؟  طلب اللجوء    فمن هو الذي س

 

ــــــسا الــــــذي   ان مــــــصادقة مجلــــــس النــــــواب عــــــ قــــــانون اللجــــــوء اال

طـال اللجـوء ممـن  دو تتعلـق  ما ي اصبح نافذ المفعول له اغراض 

ـــة فهـــو و ضـــوء هـــذا القـــانون الـــذي يثـــ  تختـــارهم الحكومـــة االيران

الحـــــــصانة الـــــــ تؤهلـــــــه الســـــــتالم راتـــــــب مجـــــــزي  ة يتمتـــــــع  الـــــــسخ

ة  ــــــــس ــــــــشة وتـــــــوف ســــــــكن والحـــــــصول عــــــــ الج ومخصـــــــصات مع

قائــه  العـــراق الــ لــم تحـــدد  ة مــن  ة قــص عــد مــ فـــ ــة  العراق

 مدتها. 

 

ــــل مــــن هــــب ودب  ه ل اع ــــاب عــــ مــــ فتح ال ان هــــذا اللجــــوء ســــ

ــــستاني  ا ال االالف مــــن طــــال اللجــــوء مــــن االيــــراني وال الســــتق

ه  ـــه الـــسف ـــه الفق عـــون وال لـــدان مختلفـــة اخـــرى ي والهنـــود ومـــن 

ـة عـ الحـدود  ـة ق ـة منـاطق عراق غراف خامن لغـرض تـغي ط

ـــــدة ومـــــساندة للنظـــــام الـــــصفوي ان اصـــــابها  ـــــة لـــــ تكـــــون م االيران

ـــة لحـــدود ايـــران عـــ حـــساب  خطــب مـــا .. وتوســـيع الرقعـــة الجغراف

ـات وللحـصول  حـة  االنتخا ة اوال ولتكون ورقة را االرا العراق

ـــــة  ــــادة الـــــسلطة العراق ــــدە ايـــــران  ق عــــ اعـــــ االصــــوات لمـــــن ت

شات .  ل ة او م عة لها او جماعات فرد  سواء احزاب تا

 

طرة وتوســـــــيع رقعتـــــــه  خطـــــــط للـــــــس ان النظـــــــام الـــــــصفوي االيـــــــرا 

ــــة وضــــمان والء  ــــة وتوســــيع حــــدودە داخــــل االرا العراق الجغراف

كـــون لـــه الـــصوت االعـــ   ـــ عـــدد مـــن المـــسؤول  الـــسلطة ل ا

ــارە  اعت ة  انتــه االقتــصاد ا والــدي والحفــاظ عــ م القــرار الــس

ـــضائع والمنتجـــات المـــستوردة ..   ـــة لل المـــصدر االول للـــسوق العراق

ـل الوسـائل  عمد ا اسـتخدام  ما ان هذا النظام الصفوي المجرم 

ة  ـ ه  ال ـاە وقطعهـا عـن اراضـ لتدم العراق واستغالل ملف الم

ـــاە بـــزل لقتـــل مئـــات االالف مـــن  ـــل تعمـــدە فتـــح م عـــض المنـــاطق  و

مــــــسمع ومــــــرآى مــــــن  جــــــري  ــــــل هــــــذا  ة ،  ــــــ ــــــل  ال اشـــــجار النخ

ة ومجلس النواب .   الحكومة الحال

 

ات عميــق .. و دعــوة ا  ــل والــشعب العــرا  ســ لقــد طفــح ال

قظـــــة والحـــــذر ورفـــــض مـــــا تخطـــــط لـــــه ايـــــران  فاء لل المخلـــــص الـــــ

ي وااللتفــــاف حــــول  وفــــضحها والوقــــوف بوجــــه المــــد الــــصفوي التــــ

ادتــه المخلــصة  ا وق عــث العــر االشــ ــهم المناضــل حــزب ال حــ

مة.   الحك

 

ن .. وهللا المــستعان عــ مــا  مكــر هللا وهللا خــ المــا مكــرون و و

 فعلون. 
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ولحــد اليــوم حــصلت  ٢٠٠٣    ٤    ٩عــد االحتــالل االمــ الغاشــم  

ـــل  ووضـــع ادواتهـــا  ـــأ لهـــا  ـــة ه لـــدنا المحتـــل ثالثـــة دورات انتخاب  

نهـــــــا وكـــــــذلك جمـــــــع عـــــــدد مـــــــن الممثـــــــل والمخـــــــرج  ورموزهـــــــا وقوان

ــــة ) الــــ ادعــــوا انهــــم  مقراط افطــــة ( الد ــــل دورة تحــــت  والمهــــرج ل

ف  عــد ان  ــل تلــك المهــازل  ها  العــراق وتمــت  ــ جــائوا مــن اجــل 

جتهـــا  انـــت ن لهـــا المـــالي مـــن الـــدوالرات مـــن جيـــوب شـــعب العـــراق ف

س واللـــــصوص  اســـــم ( انتخـــــاب ) لمجـــــاميع مـــــن الجواســـــ  التـــــعي 

مــــة  وهم كــــشهود زور لج ــــا واحــــ ــــات اور الــــذين جمعــــوهم مــــن نفا

ــا  امــا واجلــسوهم نوا بهم ح افئــة لهــم تنــص انــت م الغــزو واالحتــالل ف

ـة  ارث ـة  ازات مال لمان ووزراء ورئاسات ثالث وخصصوا لهم امت  ال

ــــــــل برلمانــــــــات  ــــــــل لهــــــــا   ــــــــازات لــــــــن يوجــــــــد مث تحتعنوانرواتــــــــب وامت

ــــــــــل موعدهـــــــــــا  ـــــــــــسمع ق قة  ـــــــــــة ســــــــــا ــــــــــل دورة انتخاب العــــــــــالم .... و 

ـــل دورة ...  طرحهـــا المرشـــحون الـــذين هـــم انفـــسهم   رامج  شـــعارات

ـل  تـ  ـات المعـدە سـلغا ن عد ان يوافق االحتالل ع نتائج االنتخا و

عـــود النـــواب والمـــسئولون ا ســـابق عهـــدهم رواتـــب  تلـــك الـــشعارات و

ل اجنحــــة  ــــشك ــــة مــــشبوهة مــــع الموافقــــة عــــ  ونهــــب وصــــفقات مال

لماني الستخدامها عند الحاجه .   مسلحة الغلب اولئك ال

 

ى عـــــ مـــــا التاليهـــــا الظـــــروف   ـــــة الـــــ عـــــد اشـــــتداد النقمـــــة الجماه

ـــــــم  ـــــــة الـــــــ وصـــــــلت حـــــــد الـــــــصفر  الـــــــصحة والتعل مجاالتهـــــــا الخدم

ض جعـــــل  والـــــصناعه والزراعـــــه والـــــسلم المجتمـــــ وصـــــلت ا الحـــــض

ذلــــك الــــشعب ان يــــزداد ســــخطا ونقمــــة ومــــن اجــــل طمئنــــة الــــشارع و 

ة مــع  اســ ــة الس اســلوب مخــادع مخاتــل اتفــق الجميــع مــن هــم  العمل

نع ان تكــون هــذە الــدورة تختلــف عــن  كي المحتــل االيــراني واالمــ

ـر   و ـة للعـد والفـرز لمنـع ال ون ـث تـوف اجهـزة ال قاتها مـن ح سـا

المئـــــــات  ـــــــة  ارتون ل احـــــــزاب  ـــــــشك ص امـــــــوال اضـــــــافة ا  مـــــــع تخـــــــص

مـــة المتـــصفة  ات لالحـــزاب القد ـــسم لل التملـــك ســـوى االســـم مـــع تغي

لغ ا مـن  ادة عدد المرشح  ة مع ز مرشـح هـذا   ٧٠٠٠االسالم

ـــــة  ـــــالقوى الوطن ة .. امــــا الجانـــــب االخـــــر المتمثــــل  جانــــب انـــــصارالعمل

ــــان موقفهــــا هــــو الرفــــض  لها ف ــــل تفاصــــ ة  اســــ ــــة الس الرافــــضة للعمل

ــات وقــد عــزز هــذا  والمقاطعــه الــشاملة وعــدم المــشاركة  تلــك االنتخا

م االمـــــ العـــــام لحـــــزب  ث القائـــــد المجاهـــــد عـــــزة ابـــــراه الموقـــــف حـــــد

ـل  ـر عنـدما د  ا والقائد االع للجهـاد والتح عث العر االش ال

ــــــة وجمــــــاه الــــــشعب العــــــرا لمقاطعــــــة تلــــــك المهزلــــــة  القــــــوى الوطن

ـــــان العـــــزوف  ـــــان لتلـــــك الـــــدعوة صـــــداها  الـــــشارع عنـــــدا  ـــــة و االنتخاب

انـــت  د الموقـــف ..وعنـــدما حانـــت ســـاعة االنتخـــاب  المقاطعـــه هـــو ســـ

ة  ة ممــــاى اوقــــع مفوضــــ اســــ ــــة الس ــــاع العمل ــــل ات ى ل الــــصدمة الــــ

ـــر  ـــان مـــن حـــل لهـــا اال تزو ج كبـــ فمـــا  حـــ ـــات غـــ المـــستقلة  االنتخا

ة المـشاركة   ات االجرام ش ات ومن جانبها قامت المل نتائج االنتخا

االنتخـــاب  التـــدخل الرغـــام مـــن شـــارك  س  ـــدورها الخـــس ـــات  االنتخا

ة مـــــشاركة مـــــزورة تجـــــاوزت  ـــــس ت لمرشـــــحيهم فاعلنـــــت  عـــــ التـــــص

ة التتجـــاوز ٤٤ ـــس قـــة تقـــول ان ال %   ٣٠ا  ٢٠%  حـــ ان الحق

ــــــات  المقارنــــــه مــــــع االنتخا ــــــة جــــــدا  ة متدن ــــــس احــــــسن احوالهــــــا و 

ا  ة مقتـــال ومـــؤ اســـ ـــة الس ت العمل جـــة اصـــا قة .. ان هـــذە الن الـــسا

ـــ  ـــان صـــوت الـــشعب الحق ـــق الـــسقوط النهـــا و ها ا ط عـــ ســـ

اذن هللا .  ا   هو من س مرتفعا عال
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ان مـشاهد العنــف وأعمــال االرهــاب والقتــل 

 العــــــراق شــــــوهت معــــــالم هــــــذا  والخطــــــف 

انه مــن  ت مــن ســلوك ســ لــد اآلمــن ، وغــ ال

ا العنـف   ضحا ة ، اذ ان أ ة النفس الناح

ــث   العــزل .. ح واالرهــاب هــم مــن المــدني

ة  شون معانـاة نفـس ع    العراقي ان مالي

مــــــستمرة جــــــراء أعمــــــال العنــــــف المتواصــــــلة 

  ات آالف القتـــــــــــــــ  خلفـــــــــــــــت عـــــــــــــــ والـــــــــــــــ

    والمفقــــــــــــــودين .. وان المــــــــــــــر والجــــــــــــــر

عـانون  ـة ،  د عـانون مـن أمـراض تقل الذين 

ة ،  ل نفـــــــــس  الوقـــــــــت نفـــــــــسه مـــــــــن مـــــــــشا

ـــــــــــــة القلـــــــــــــق  ـــــــــــــاتهم اليوم  ح واجهـــــــــــــون  و

فقـــــد  نمـــــا  ـــــة ، ب ـــــاط واالرهـــــاق وال واالح

  الواحــــــــــــــد تلــــــــــــــو األخــــــــــــــر منهــــــــــــــم أي أمــــــــــــــل 

ل ...   المستق

 العــراق منــذ عــام   ان األوضــاع والتطــورات 

ــــــــة ٢٠٠٣ ــــــــة ، ولغا ــــــــالحرب األهل ، مــــــــرورا 

ـــدا ، وان رهـــان االدارة  يومنـــا هـــذا تـــزداد تعق

ــــان   ضــــمان اســــتقرار العــــراق  ــــة عــــ ك األم

کــون هنــاك اختــالف و  ا .. فقــد  رهانــا خــا

ـــــشأن مختلـــــف   وجهـــــات النظـــــر  تنـــــاقض 

 األوســـــــاط  ـــــــالعراق بـــــــ ا المتعلقـــــــة  القـــــــضا

ــس هنالــك أي  ــن ل ــة ،  ل ــة و الدول م األقل

ــــــــشأن النفــــــــوذ والــــــــدور  اختــــــــالف أو جــــــــدل 

  ــ  أ لــد و کونــه يؤثــر عــ  هــذا ال   االيــرا

   األوضـــــــــاع المختلفـــــــــة  د عـــــــــ مـــــــــن صـــــــــع

  ــــــــة  العــــــــراق ، وان تنــــــــاول األوضــــــــاع الحال

ــــــــــار  العــــــــــراق مــــــــــن دون األخــــــــــذ بنظــــــــــر االعت

ــــدون    و ات حكومــــة طهــــران فيهــــا يبــــ تــــأث

 قــــــــــد  ــــــــــأن معانــــــــــاة الــــــــــشعب العــــــــــرا شــــــــــك 

ـــل الحـــدود ، وان المـــزاعم القائلـــة  تجــاوزت 

 الفــــــــــــرات األوســــــــــــط  ــــــــــــأن أبنــــــــــــاء شــــــــــــعبنا 

ـم ،   عـز و نع ـشون  ع اتوا  والجنوب قد 

   ــل و زمــر لـه نظــام المــال وهـو مــن زعـم وط

ـان هنـاك خداعـا  عة لـه ، فقـد  واألبواق التا

ــــــاف   مختلــــــف أط ــهــــــا عــــــ و تخــــــديرا و تم

مــــــن فيهــــــم أبنــــــاء الفــــــرات    الــــــشعب العــــــرا

األوســط والجنــوب ، فقــد أســقطت األقنعــة 

مــــت   ح ــــشعة الــــ الحــــة ال عــــن الوجــــوە ال

نــــة لنفــــوذ نظــــام  العـــراق تحــــت الظــــالل الدا

ـات مـن الواقـع   ، وجاءت کشهادة اث المال

لــــة  ــــع لهــــذە األوجــــه العم  الفــــشل الــــذر عــــ

ــــصة لطهــــران .. وان  اعــــت نفــــسها رخ   الــــ

ــــان ومـــــا يــــزال عامـــــل   الـــــذي  النظــــام االيــــرا

 والفـــساد وعـــدم االســـتقرار  الفتنـــة والفـــو

ـــــادر  ـــــه أن ي ـــــب عل غ ـــــس   العـــــراق ، فل

ج عـــــن الفـــــساد و الفاســـــدين ،  للـــــدفاع األهـــــ

  طل علينـا الـسف ل ذلك أن  واألغرب من 

  ـــــاظ  العـــــراق "حـــــسن   الـــــسابق  االيـــــرا

أنهــــا "  ــــة   "  ليتهــــم التظــــاهرات العراق قــــ

 ... " دعم خار  تحرك 

 

 مــــــــــن  ان العــــــــــراق أصــــــــــبح خاضــــــــــعا لنــــــــــوع

 واالحتـــــــالل  االحتـــــــالل ، االحتـــــــالل األمـــــــ

وعان  نازعـــه اآلن ارادتـــان ومـــ  ، وت االيـــرا

ــــــل  انــــــا أخــــــرى و انــــــا وتتقــــــاطع أح  أح تلتــــــ

   حـــساب مـــصالح الـــشعب العـــرا ذلـــك عـــ

ــل مــا جــرى ..   مــن  ــ ــد واأل ر الوح المتــ

   عامــــــــا مــــــــن القتــــــــل والتــــــــدم خمــــــــسة عــــــــ

وح والقائمـــــــة   والمعتقـــــــالت والـــــــ والتهـــــــج

فهــا  ال  دفــع ت تطــول مــن صــور المعانــاة الــ

 .. ان العــــراق اآلن  اهظــــة الــــشعب العــــرا ال

  ـــدە ا أخــذ ب ــضمد جراحــه و حتــاج لمــن 

حـــــــــصل ذلـــــــــك اال   األمـــــــــان ، ولـــــــــن  شـــــــــوا

   األمــــــ خــــــالص العــــــراق مــــــن االحتــــــالل

عهم الـــذين جـــاؤوا معهـــم  ـــل تـــوا  و وااليـــرا

مكـــن  ات ، وحينهـــا فقـــط  ا  ظهـــور الـــد عـــ

حقـــق   مـــا  عـــا عـــ لتحـــم العراقيـــون جم أن 

 والطامـع  دا عن ارادة األجنـ ع مصالحهم 

لد ...  ات هذا ال   خ

ات  ومــــــــن هــــــــذا الــــــــذي عرضــــــــناە عــــــــن التــــــــغ

 طالــــــت العــــــراق ،  والمعانــــــاة والمأســــــاة  الــــــ

ب الغزو  واالحتـالل  س ل األصعدة    وع

 وما تالە من احتـالل نفـوذي اليـران  األم

ـــــــسؤال هنـــــــا ، اذا مـــــــا اســـــــتمر حـــــــال   ال ـــــــأ  ،

تجه   أيـن سـ  فـا  الوضع الحـا العراق ع

 ســـــــتطرأ  قـــــــة الـــــــ ات العم  التـــــــغ ؟ ومـــــــا

فــــــــــة تجعــــــــــل  ــــــــــساؤالت مخ ــــــــــه ؟ انهــــــــــا  عل

ــــــم لمجــــــرد  ــــــل حل س تــــــدور بــــــرأس  ــــــواب ال

 بها .   التفك
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ـل شـاركوا شـعبهم الـص  م   ضـ يتون ع اة االصالء الذين ال ي ة النادرة انهم ابناء العراق اال اتهم السخ ت المثقفون العراقيون بتضح  ابر اث

قـ  جنـب ومـا زالـوا  ـا ا اء وما تعبوا وما وهنوا فهم االعلون ... ذلك انهم قـاتلوا جن اء وال افح المجاهد معاناته وشاركوە ال ون مـع اتلالم

   والفنــان تــاب والمثقــف ــاء وال  واالد رامــة وقــدموا مئــات الــشهداء مــن الــصحفي  وخنــادق العــز وال ح الــو  ســ ــافح  ابنــاء شــعبهم الم

 العــام  تــاب  ٢٠٠٣منــذ االحتــالل   صــاروا قــدوة الشــقائهم ال  البنــاء شــعبهم وامتهــم حــ  يومنــا هــذا وهــم يواصــلون عطــائهم الــس وحــ

ة مـــن أجـــل  لـــة ســـخ ات جل ة وتـــضح لـــة ســـام ـــم ن مـــا جـــسدوە مـــن ق  العـــالم أجمـــع  ـــل صـــاروا قـــدوة لمثقـــ  العـــرب   والفنـــان والمثقـــف

ة جمعاء ...  سان ل من أجل اال  شعبهم وأمتهم 

ــال انقطــاع وال تــردد فلقــد عاهــدوا ابنــاء شــعبهم ان    ــذل والعطــاء الــس ــة المتواصــلة يواصــلون ال ة الــشعب الجهاد مــس لتحمــون  فهــا هــم 

ــس مــن   والنف الغــا ة   درجــات نكــران الــذات والتــضح وا عــن ار ــدا فهــم عــ دين ا  المــستف  الفــادين ومــن غــ عــة المــضح  طل كونونــا 

ـذل والعطـاء   مجـسدين اروع صـور ال ـل حـ   ـذودون عـن حمـاهم  ـاء  رة االوف أجل نهوض وتقـدم وكرامـة شـعبهم وامتهـم فهـم ابنائهـا الـ

ــهــــم  ـــة آمنـــوا ب  (( انهـــم فت ــــر ـــة ال عبهم وامتهـــم فهــــم ينطبـــق عليهـــم وصـــف اال ـــل مجـــسدين صـــور الجهــــاد والفـــداء لخدمـــة شـــ   الـــس

رة  م وهـــم االبنـــاء الـــ ـــاة الـــض ة عـــابرة فهـــم ا ـــة مـــصلحة شخـــص أ   ث  مـــك ف الرفيـــع غـــ  الـــ  معـــا فزدنـــاهم هـــدى )) فلقـــد جـــسدوا ار

ــــل    ــــاض  الــــوطن وكرامــــة االمــــة  ــــذودون عــــن ح مهجــــرهم وارواحهــــم الطــــاهرة وهــــا هــــم  حــــدقات عيــــونهم و لــــشعبهم وامتهــــم افتــــدوهم 

ــس  ات فل ــت التــضح لفهــم االمــر ومهمــا غل غادروهــا مهمــا   لــن  لة الــ  ســمتهم االصــ ــذل والعطــاء الــس ــل ســاحة فــضار ال   منعطــف و

انــا  ة ق فــوا التــضح لهــا ذلــك النهــم اح ــادين   الم ــل الظــروف و    نــذروا انفــسهم للــذود عنهــا   مــن الــوطن وكرامــة ابنائــه الــ  هنــاك اغــ

ـــادئ   االخـــالص للم  خـــصال االمـــة  ون عـــن ار ـــع وا و ـــة ورفعتهـــا .. هـــؤالء هـــم الـــذين عـــ ف ابنائـــه وعـــزة االمـــة الع رامـــة العـــراق و ل

ـــاالموال واالنفـــس   مرادهـــا اجـــسادهم فجـــادوا  ـــت  لة فـــسمت نفوســـهم وتع  النفـــوس االصـــ ـــة  قائهـــا ح ادتها و ة مـــن اجـــل ســـ والتـــضح

    مـــة وهـــدى فهـــم ينطبـــق عليهـــم قولـــه تعـــا مانـــا وح ــهم فـــزادهم هللا ا ـــة الجـــود فهـــم ابنـــاء كـــرام بـــررة امنـــوا بـــ  غا ـــالنفس اقـــ والجـــود 

ز ه الع م كتا  مح

م  سم هللا الرحمن الرح

ــهم وأؤلئك هم المفلحون  هدى من ر لك أؤلئك ع ك وما انزل من ق ما أنزل أل  الذي يؤمنون 

م  صدق هللا العظ



 

 

”MR 

ëæçßÖ]‡ç³ØÂ^ËÚh†–Ö°mønÖ]æí‰^ŠÖ]ï†Ò„Ö]»
ëæ]†Ö]Üéâ]†e]ØéÂ^]

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
 الــسابع      لمفاعــل تمــوز النــووي العــرا ــان الــصهيو ب ال  الــذكرى السادســة والثالثــون لــ ــران الحــا  الــسابع مــن ح تمــر علينــا 

ــران عــام    ١٩٨١مــن ح  عــ  عــن ححقــدە الــدف ــان الــصهيو  ال  الغاشــم عــ  ادارة ظهــر العــراق لمجابهــة العــدوان االيــرا مــستغل

 االعـوام    ـان الـصهيو  حرب العـرب ضـد ال ـة عـام  ١٩٦٧و ١٩٤٨العراق لمشاركته الفعالة  ن التحرر ـ  حـرب  يـوم  ١٩٧٣و

ــة   الحــرب مــن االذاعــات فــصالت االل ــادة الحــزب والثــورة حينــذاك خــ ــالرغم مــن ســماع ق فات   الــ ــة عــ ات العراق ا ــت الــد ذه

    ـة تـل عنـ ـة ت  عفـرت دمـائهم الزك ـسور الجـو البواسـل الـ ة لها و ة المشاة المصاح  وال  والثالث  ع المدرعة السادس والثا

اسـل   ال ـش العـرا ة وعزتها فلـد حمـت قـوات الج رامة االمة الع  وذادت عن حماها مقدمة قوافل الشهداء ل  م ناء  سورا وس

ب   ســ ــة والــ  هــذە المعــارك القوم ــة  تهــم الع  العراقــون عــن غ  .. وهكــذا عــ ــان الــصهيو ــدي ال أ دمــشق مــن خطــر الــسقوط 

ـن ابنـاء العـراق البواسـل واصـلوا صـمودهم  ب مفاعل تموز النـووي ول    حقدە الدف ان الصهيو مشاركتهم الفعالة فيها فجر ال

 الثامن من آب عام     العراق واالمة المب  ن  الغاشم محقق نفضوا لمجابهة العدوان االيرا    ١٩٨٨وت
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 الــصابر   اق واللــصوص نهبهــم المــوال ابنــاء شــعبنا العــرا يواصــل الــ

اســــــمائهم واســــــماء ابنائهــــــم  ودعهــــــا   خــــــارج العــــــراق و وهــــــا ا  يه لــــــ

ــس  ار  لنــدن و ــة   البنــوك  االجن الئهــم  وزوجــاتهم واصــهارهم وو

ــهم  مـــن العـــراق  عـــد  هـــرو لحقـــوا بهـــا    هـــا... لـــ ا وكنـــدا وغ ـــ وس

 الهــــرب اذا  أفلتــــوا مــــن   يثــــور ابنائــــه  عليهــــم يــــوم ال ينفعهــــم  غــــ حــــ

قنعـون   عون وال  ـش ضة حـساب الـشعب العـادل ولـذلك فـأنهم  ال  ق

وتـه   عـن نهبهـم ل
ً
 فـض نما يواصلون نهبهم الموال الـشعب العـرا و

 اليورانيــوم  ــت والبوتــاس وحــ ــسة ال ــة وثــروة معادنــه  النف النفط

 العراق ....  ة  ات كب م  الموجود 

  اق ماتــــت ضــــمائرهم  مــــذ صــــاروا عمــــالء للمحتــــل االجنــــ هــــؤالء الــــ

 وانمــا  قة امــوال الــشعب العــرا كتفــون لــ  فهــم ال   وااليــرا االمــ

  ــــدمرون شــــواخص حــــضارته  ــــه ف  عل ون عــــن حقــــدهم الــــدف ــــع

 فقـــــد ماتـــــت    وال وجـــــل ـــــاب  ه ـــــادين البنـــــاء والمعرفـــــة  غـــــ  م شـــــ

فلتون مــــــن عقــــــاب هللا     انهــــــم  ســــــ ــــــد ظــــــان ع ضــــــمائرهم مــــــن زمــــــن 

م  ...  ز الحك  الع

 

 ..    ن حا  ول

أتيهم  عقاب الشعب  العادل الصارم  .   وهيهات هيهات فس

علم الذين ظلموا أي منقلِب ينقلبون.   وس
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ب والقمـــع   صـــنوف التعـــذ  ابتـــداع شـــ ـــاة ... فهـــم تفننـــوا   اال  دمـــاء العـــراقي لـــة مـــن الجالديـــن وســـفا  قل افـــرز االحتـــالل اعـــدادا غـــ

مـــا امتهنـــت  فـــوە   مـــن دون أي ذنـــب اق ـــسوقون اليهـــا ابنـــاء الـــشعب المخلـــص    الـــسجون والمعتقـــالت الـــ  البنـــاء شـــعبنا  الوحـــ

 والـشعب منهـم بـراء فهـم علمـاء خونـة   الحـشد الـشع امهـا تحـت مـس طة بها والمنفـذة الوامـر ح لة اليران والمرت ات العم ش ل الم

 تنكـروا  اق ولـصوص وعمـالء لـالجن ط فهـم   الـرا الـشعب العـرا طهم   او وجـدان وال يـ مهم ضـم ح  ال  وصنائع المحتل االجن

فلتــوا مــن ســورة غــضب  العــذاب والحــساب العــادل الــصارم ذلــك أنهــم لــم ولــن  ــافح  ــصليهم شــعبنا الم لــشعبهم ووطنهــم وامتهــم وس

  ة فهـــؤالء ماتـــت ضـــمائرهم وافتقـــدوا الحـــس الـــوط ـــسان  اال حقـــه مـــن جـــرائم ينـــدى لهـــا جبـــ فـــوا  طـــل جـــراء مـــا اق  ال الـــشعب العـــرا

 واذاللــه  ة امتهنــوا اضــطهاد الــشعب العــرا ــا  االخــرة فهــم وحــوش  ا وال   الــدن  التنفعهــم ال  ة الــ ــا لــشهواتهم الحــق وصــاروا مطا

حرق منهــم  ــشور عليهــم وســ خــضع لالضــطهاد وس ــار شــعب الحــضارات والثــورات والمعجــزات لــن   الج ومــا علمــوا ان الــشعب العــرا

ل بنان .  حرق منهم  ل س  االعناق 
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 وال  الفكر الوط ة المستقاة من مع اس ة والس م الفك عض المصطلحات والمفاه فات ب  تعرض تع ة ال م هذە الزاو  تواصل الثورة تقد ـا قو ـا نصـ عثـ فا  ورة تع ال  ال تمثل   وال سا  واإل

 ع
ً
قا وشام ا دق  تعب ع عضها  ل أن  قاتها ،  ة ومواقفه وتطب اس جيته الس ات عث واس دة ال ة من فكر الحزب وعق  ق نما  ة . ن مو ج ات ة واالس ته الفك  وقف الحزب ورؤ

 

ل  لالحتالل   العرب المناهض  والمناضل  العراقي  والمجاهدين وعموم الوطن عث  ال  إغناء ثقافة المناضل ة ا  وع وتهدف هذە الزاو    مـعـ موم أبناء شعبنا المجاهد الصابر ولتـكـن لـهـم خـ

  ساعد هؤالء ع ما  ل  ف والتضل شع صور ال  ا مارسه المحتلون وعمالئهم   الذي   واإلعال  والثقا ا ه الفكري والس ش ة ضد العراق واالمة . تنفظل ال  ذ مخططاتهم التدم

 

ة و   المسارات الصائ  أن تكون  لهمهما العزم ع قهما و  ط ما ين ة و اس اسا لممارساتنا الس  هما ن دتنا ال  هـذە الـمـرحـلـة الـخـذلك أن فكرنا وعق ة و ـة الـخـ ـة والـقـومـ غ أهـدافـهـا الـوطـنـ ـلـ ة لـ

 ظل االحتالل وممارسات ع ه  ش شع صيغ ال  ا ة ا  يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الح ة شعبنا الظافرة ال ة من مس ئة مال الجهاد ة المه اس ة الس د العمل  صع  ئه ع

 

ة الحزب )  مس    والتنظ ا ط الفكري والس  هذا العدد مفهوم ( الرا تناول   وس
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عث فكر خالق ومتجدد   ة ففكر ال ة الحزب النضال  تج ان   ماثل للع ا  والس ط الفكري والتنظ ا  ال ـم قـمنذ والدة الحزب وفكرە الن ـة وتـنـظـ ـرسـم مـمـارسـاتـه الـنـضـالـ ـم الـحـزب و ود تـنـظـ

ـمـه و  امـل دور فـكـر الـحـزب مـع تـنـظـ ذلك يت ة و اس ذ مهماته الس نف م الحزب ب قوم اي تنظ ذ فكر الحزب وهو الذي  مهمات تنف ضطلع  ـاالحزب   عـالقـتـه سـ ـة و ـاة الـحـزب الـداخـلـ  حـ سـاتـه 

ال الف ل من االش أي ش جوز الفصل  ذلك فانه ال  ة  ا ة واالش  الوحدة والح  للنضال الدؤوب صوب تحقيق اهدافه  ة مع الجماه ـل صل الح ـة  ـاسـ مه وممارساته السـ  فكر الحزب وتنظ ب

ـق البـنـاء اال  ـد والـمـ  السـعـ ي ومن اجل تحـقـيـق الـغـد الـعـر دان الجماه  الم املة تظهر الدور الفاعل للحزب  ل وحدة مت ش مجموعها  ـــهـا بـروح  مـة   ومـغـار  مشـارق االرض الـعـر ـة  ـ الـعـ

 المساهم  ا  االش مقرا  الحر الد  لبناء المجتمع العر ال العر ل االج  ترسم مستق ة ال ة النضال ته الثور عث ونظ ادئ ال ة الشامخ. فاعم سان ح الحضارة اال  اعالء  ة  ة كب  ل
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 شــــهدت   المنــــاطق الــــ ان  ــــة للــــس موغراف ــــة الد  الب ات  ة التــــغي قــــض    نــــدرة االهتمــــام االعــــال عــــ

ـــم الدولـــة او فـــصائل   تنظ ـــة مـــن جهـــة وعنـــا ة الحكوم ات الحـــشد واالجهـــزة العـــسك ـــش ل  م معـــارك بـــ

  عـددها الـصادر   لنـدن   الـصادرة  فة القـدس العـر ـة ، طالعتنـا صـح ـسان  ٢٧المقاومة الوطن  ٢٠١٨ن

ه :  نوى جاء ف  محافظة ن ة  ان ة الس كي  ال ات  حذر من تغي ر   بتق

 

نـــوى   »ن ــــ : «القـــدس العـــر ات وصـــفها  نـــوى، مـــن تـــغ ، مـــن ن ـــة»حـــذر مـــسؤول محـــ ـــة  «المرع  تركي

 حساب العرب السنة.  ة، لصالح مكونات أخرى ع ان  المحافظة الس

ـــ  ـــشف عـــن اســـمه لـ  »وقـــال، رافـــضا ال  »إن  «القـــدس العـــر ـــة  اســـات الحكومـــة المرك عـــدم الـــسماح “س

 الذيــن  اســات قــادة الحــشد الــشع  مــع س  جــزء منهــا تتمــا    منــاطقهم،  ــالعودة إ   لجميــع النــازح

عــــــة   ذر  وتــــــأ ــــــذرائع شــــــ  مــــــن العــــــودة  اە»قفــــــون وراء منــــــع النــــــازح ــــــم  «االشــــــ ــــــد تنظ االنتمــــــاء أو تأي

 «الدولـــة»  رأس تلـــك الـــذرائع الـــ اهم مـــن »، وفـــق المـــصدر عـــ  قـــضا ـــت  ـــة أن ت مكـــن للحكومـــة المرك

تــت   أث  الحــشد الــشع ــس وفقــا لقــرارات قــادة متنفــذين   ول  القــضاء العــرا ة عــ خــالل القنــوات الرســم

اســــب  ة وأخــــرى لتحقيــــق م اســــ ــــة، إنمــــا هنــــاك ثمــــة دوافــــع س ــــة أن الــــدوافع لــــم تكــــن أمن دان ــــة الم التج

ة  .«شخص

 أن  ّ ـــ ـــم الدولـــة  »و ـــد تنظ ة اســـتغلوا تهمـــة االنتمـــاء أو تأي ـــادات الـــصغ أولئـــك القـــادة أو المتنفـــذين مـــن الق

  از للمواطن لة من وسائل االب  .«كوس

عـة لفـصائل الحـشد »وكشف أن   الـسجون التا ـدة تتمثـل  ل المثـال، ظـاهرة جد  س نوى، ع  سهل ن

 المنطقة    .«الشع

قــوم »وأضــاف أن هنــاك  ــه،   المنطقــة ســجن خــاص  ل  ــل فــص ــث ل  معــروف مــن الــسجون ح عــددا غــ

ـل  ـة مقا ـالغ مال  دفـع م  عـ ث تتم مساومة ذوي المعتقل ة وأخرى ح  ف ة ب حملة اعتقاالت عشوائ

م الدولة  تنظ ت تهمة االنتماء إ ب  «اإلفراج عنهم، أو ت

اتـــت  ات معـــه »هـــذە التهمـــة  ة الحـــسا ازە أو تـــصف مكـــن توجيههـــا ألي مـــواطن البـــ   مـــن أســـهل التهـــم الـــ

كـون   مرحلـة متـأخرة و لعـب دورە   الـذي   القـضاء العـرا  إجـراءات   حاجة إ عد  اتها لم  طالما أن إث

ام وفقا للقانون صدار االح قا للمصدر. «محصورا ب  ، ط

  افات من المعتقل اع االع تم ان جرائـم »و اف  دانـة أنفـسهم واالعـ ـة و الغ مال  دفع م  القادرن ع غ

   سجون الحشد الشع قات معهم   أثناء التحق  .«ال صلة لهم بها، 

ورة  ـــــ  »وطالـــــب المـــــصدر،  تمـــــون إ ا الـــــذين ي  قـــــضا ـــــت  ـــــة لل م العراق اســـــتعادة دور القـــــضاء والمحـــــا

عد انتهائها ة أو  ات القتال م الدولة وتم اعتقالهم خالل العمل  .«تنظ

نــوى هــو   محافظــة ن جــري   مــدن أخــرى مــن محافظــات صــالح الديــن »وأوضــح أن مــا  جــري  تكــرار لمــا 

غداد وجنوب العاصمة  ومناطق حزام  ا  .«ود

 أن  ــــة »واعتـــ اق عمل  ســـ   ـــأ ـــل ومنـــع عـــودتهم، إنمـــا  ـــد   يتعـــرض لهـــا النـــازحون وتعق قات الـــ المـــضا

  موغرا  الد  .«التغي

ـم  ـدخل إليهـا تنظ  والعاصـمة ولـم  ا  محافظة د ط ب  منطقة مهمة، ت ة، و ان الراشد  «الدولـة»س

 من ثالث سنوات.  العودة، منذ أ انها  سمح لس ُ  اإلطالق، ومع هذا ال   ع

ـــد المـــصدر أن   »وأ ـــة عـــا ة خـــالل الحـــرب الطائف هـــم مـــن الراشـــد  تـــم تهج  ٢٠٠٦دفعـــات مـــن النـــازح

 اآلن ٢٠٠٧و العودة ح سمح لهم   .«ولم 

غــــداد،  ــــة جــــرف الــــصخر، جنــــوب   »كــــذلك، ناح تهم  ــــر مــــدي  الــــرغم مــــن تح انها عــــ عــــد إليهــــا ســــ لــــم 

لول   أ   تم قا للمصدر ذاته.  «٢٠١٤س  ط

 

عاقــــب    ــــا تحــــت عنــــوان الحــــشد الــــشع ــــرا خ ــــخ نفــــسه تق  التــــار فة  ت الــــصح ــــ اق   هــــذا الــــس و

 انتمائهم لـ ه  ه  «الدولة»عائالت المش عاج جاء ف   قضاء ال

 

 »غــداد  ــش»قالــت  : «القــدس العــر ــس وو ــس، إن «هيــومن راي  »، أمــس الخم ــة  قــوات مــسلحة محل

اط   شــــ ايــــر   ف  العــــراق، أصــــدرت أمــــرا  عــــاج، شــــما ــــم  ٢٠١٨قــــضاء ال منــــع عــــودة أقــــارب أعــــضاء تنظ

ة» كـــن اآلالف، مـــن  «الدولـــة اإلســـالم ع مئـــات األشـــخاص، إن لـــم  حول دون رجـــ محـــذرة مـــن أن ذلـــك، ســـ

  انتمـاء أحـد أفرادهـا إ ه  الت مع مئات العائالت األخرى المش  منازلهم. وأجرت المنظمة، مقا العودة إ

م .  «الدولة»  التنظ عد فرار مقات ات مماثلة    العراق ممن واجهوا عق

  ق األوسط  ة لقسم ال ذ ة المديرة التنف ه، نائ ـش»لما فق ـس وو مرسـوم »، أوضـحت أن «هيومن راي

حـق أقـارب  ـة   الـذي تمارسـه الـسلطات العراق  العقـاب الجمـا  اآلن عـ عاج هو أحد أوضـح األدلـة حـ ال

ـــم الدولـــة  تنظ  انتمـــائهم إ ه   «المـــش ـــة إ ـــة حـــول »، داع ـــة والحكومـــة المرك مـــساءلة القـــوات المحل

 .  «هذا التمي

  عــاج،  ١٠المنظمــة راجعــت،  ا مــن صــفحة واحــدة الجتمــاع ال ــسان، محــ  ن ــل  ا غــرب   ١٣٠أب لــوم ك

ــــخ  لـق  ٧الموصل، بتـار اط. ضـم الحـضور قـادة مـن ف  شـ ايـر   »التـابع لقـوات  «ـدر»ف ، «الحـشد الـشع

ــضا القــائم مقــام ومجموعــة  ــادي. ضــم أ ــدر الع ــس الــوزراء ح بــع رئ  ت  المنطقــة والــ طرة عــ القــوة المــس

 . خ العشائر والمخات  من شي

 هذا القضاء).  اسات   جزء من الس  أن العقاب الجما ظهر المح  وحسب المنظمة (

ــش»ونقلــت  ــس وو ــان  «هيــومن راي عــاج  ان ال لــدة، قولهمــا، أن عــدد ســ  ال ــل  ١٣عــن َمــصدرن  ألفــا ق

م  طرة تنظ ه عام  «الدولة»س  . ٢٠١٤عل

 »وأضـــــافا :    مــــــات النـــــازح  مخ ان مــــــن المنطقــــــة إ ــــــران  ٣فــــــر معظــــــم الـــــس  ح عندمــــــا  ٢٠١٧يونيــــــو 

 المنطقـة مـن داعـش   ألـف  ..«استعادت مجموعات الحشد الشع ـانون األول، عـاد حـوا     ـسم منـذ د

  عـــاج  لـــدة ال ـــاحثو المنظمـــة، الـــذين زاروا  ـــسان، أنهـــا  ١٠شـــخص فقـــط ووجـــد   ن ـــل   حـــد  »أب ـــة إ خال

  ـان عـ اط،   شـ ايـر  ـل صـدور أمـر ف رة والمهجـورة. ق  المتـ ـا  الـشوارع والم ، وِقلـة متواجـدون  كب

تهم ومختارهم  ل شيخ عش  للعودة، مختوم من ق ــــح أم  ت ان الحصول ع  «الس

 :  ــ  مــا  اط عــ  شــ ايــر   اجتمــاع ف نــص محــ ــه »و  الــشيخ أو المختــار عــدم الختــم ألي شــخص لد عــ

  ات ….  ابــن، أو أخ، أو أب داعــ  عــصا  إ تــ  حالــة التوقيــع لــشخص ي ة أي مختــار أو شــيخ  يتــم محاســ

ـــة ات داعـــش اإلرهاب  عـــصا  إ ـــه أخ، ابـــن، أو أب منتـــ ــــح ….  داعـــش أو لد ـــل شـــخص صـــدر لـــه تـــ   عـــ

ة ليغ عنه لدى الجهات األمن  المختار الت م ع  التنظ ه أب، ابن، أو أخ عضو   ولد  .«أم

ــدر الــذين أصــدروا  لــق  اط المخــابرات مــن ف مــن فيهــم ضــ  االجتمــاع،    قــة أختــام المــسؤول وتحمــل الوث

ضا تواقيع   ظهرها.  ٢٣األمر، ومجلس القضاء. تحمل أ  مختارا ع

عــاج الـــ »قــال أحــد المــصادر للمنظمــة  ان ال  ســ ر أن  ١٢مــن بــ
ّ
مــات، أقــد  المخ ٪ ٢٠ألفــا الــذين مــا زالــوا 

 هـذە األوامـر. إذا   لن يتمكنوا من العـودة بنـاء عـ التا م الدولة، و  تنظ  انضم إ ا ب م منهم لديهم ق

 مــن الدولــة، ســتعتقله   لعائلــة تــضم عنــا ــــح األمــ  القواعــد وختــم التــ خ أو المخــات خــرق أي مــن الــشي

 لالستجواب  .«قوات الحشد الشع

ــــش»وذكــــرت  ــــس و  عــــن »ــــأن  «هيــــومن راي  المــــسؤول ــــة فقــــط عــــ فــــرض عق ــــسمح    القــــانون الــــدو

  ــة عــ ــات الجماع تهــك فــرض العق ــد مــدى جــرمهم. ي مــة عادلــة لتحد عــد محا ــاب الجــرائم، وذلــك  ارت

  ان المــدني ــار الــس المثــل، فــإن إج مــة حــرب. و مثــل ج  الحــرب، و  أو القــرى أو المجتمعــات قــوان األ

مــــة  ــــة أو لحمــــايتهم، هــــو ج ة حتم اب عــــسك ثناء أســــ اســــ اع،  ــــال اب تتعلــــق  ي ألســــ وح القــــ  الــــ عــــ

 .«حرب

 للمنظمــة أن   الحكــومي ــد مــن المــسؤول ــد العد  نظــر »أ ــاء  ــم الدولــة أب ه بهــم مــن تنظ أقــارب المــش

 ضـدهم ـالتمي ـسمح  اسـات  بـع أي س ـن  .«القانون، وأن الحكومة ال ت ـش»ل ـس وو أجـرت  «هيـومن راي

م  نظ ــها ب اط أحد أقار ت الرت  عوق الت مع مئات العائالت ال  «الدولة»مقا

 

 حرمان من الوثائق

 

ـــــة  مـــــات، أو ُحرمـــــوا مـــــن وثـــــائق اله  المخ ـــــم الواقـــــع  ح لتهم ســـــجناء  عـــــض األقـــــارب الـــــذين تمـــــت مقـــــا

دين، وفق المنظمة.  عاد من قوائم المستف ة مثل اإل ات التعسف ة، وواجهوا مجموعة من العق  المطل

لتهم إن   الـــذين تمـــت مقـــا  والمخـــات  »وقالـــت جميـــع العـــائالت والمحـــام  عجـــز األ ة  ـــة األساســـ العق

ــهــا   انتمــاء أقار اە  ب االشــ ــس   ــة والمخــابرات واألمــن الــوط  مــن وزارة الداخل عــن تجــاوز الفحــص األمــ

م الدولة  تنظ  .«إ

ن هذە الفحوصات  طاقـة »ل ـة أو  طاقـة ه   ل الوالدة، الوفاة، أو الزواج، أو الحصول ع سج ورة ل

ض عـن الخـسائر أثنــاء  ـة لطلــب تعـ ور مـا أنهـا  المدرسـة.  فـة أو االلتحــاق   وظ معونـة، أو الحـصول عـ

  ض قضا  تع  .«الحرب أو الحصول ع

ت  ش»وطال س وو ــ«هيومن راي ة   أنهـم »، السلطات المحل ه  ـش  مـن  ـستهدف أ إلغـاء أي قـرارات 

ــــضات،  ــــة والتع  الوثــــائق المدن ــــات تحــــول دون حــــصول العــــائالت عــــ ــــة عق زالــــة أ ــــم الدولــــة و مــــن تنظ

م  لغــاء أي مراســ ــة ب لــزم الــسلطات المحل ــادي إصــدار مرســوم  ــس الــوزراء الع  رئ  القــضاء. عــ واللجــوء إ

ي وح الق  .«مشابهة، ووضع حد لل

 

ل العودة  سه

ــــــ ـ ــــــة  ــــــت، الــــــسلطات العراق  المتــــــأثرة »وطال  المنــــــاطق غــــــ ــــــد العــــــودة إ  ت ل عــــــودة العــــــائالت الــــــ ــــــسه

مـات   المخ قـاء  ـار ال اخت ها، والسماح للعائالت  مات أو غ ة الجارة فورا، من المخ ات العسك العمل

ـــان آخـــر. إذا لـــم تتمكـــن   م ـــة االتـــصاالت، أو االنتقـــال إ ح ـــة التنقـــل داخلهـــا وخارجهـــا و ح ـــسمح    الـــ

ـــــار  اخت ـــــة، عليهـــــا الـــــسماح لهـــــا  ـــــدها بهجمـــــات انتقام ب تهد ـــــس الـــــسلطات مـــــن ضـــــمان ســـــالمة العـــــائالت 

ة اف ة ال  الحما مكن للسلطات فيها توف مات أو مناطق أخرى   مخ  .«االنتقال إ

ـــه، قالـــت :  كـــونهم مـــن »فق ه  ـــدها أن أقـــارب المـــش  تأ ـــة جـــادة  انـــت الحكومـــة العراق ، «الدولـــة»إذا 

ـة مــن االنتقـام منهــم.  ــة المحل ة واألمن  هــذا النحـو، عليهــا منـع القــوات العـسك جـب معــاملتهم عـ ـاء و أب

ـة لـم تتخـذ أي إجـراءات فعالـة لمنـع قواتهـا مـن فــرض  ـدأت تظهـر أن الحكومـة المرك   قـات الـ ـن التحق ل

   .«العقاب الجما
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ــدايتها ومــا رافقهــا مــن إجــراءا ــل   العــراق منــذ مــا ق ــات  ــات مهزلــة االنتخا ــل مج  العــام ألحــرار العــراق،  ا م، المجلــس الــس ــر ت غــتــابع مجلــس ــات تزو ــات إجرائهــا ومــا صــاحبها مــن عمل ل ــة مــرورا   قانون

ن  ة، خاصـة و ة والموضــوع عـد عــن الــشفاف ــل ال ــدة  ع ات نتائجهــا ال  خـارج العــراق وداخلــه، وصــوال لتـداع   أصــوات النــاخب  القــواضـحة وتالعــب   هــم   والمرشــح ـات والمــراقب  هــذە االنتخا  عــ ائم

قة.  ة السا لمان والحكومة العراق  ال تهم من الفاسدين   غالب

 

 إعــالن نتاج ــدايتها حــ ــات منــذ  علــن عــن رفــضه التــام والقــاطع لالنتخا  العــام ألحــرار العــراق  ا  ضــوء مــا تقــدم فــإن المجلــس الــس ــة هــا لــذلك وعــ ــة ودول م ة وتــدخالت دول إقل ات خــط عهــا مــن تــداع ومــا ت

منة  صالح الدول المه ل تصب  ه،   مصلحة العراق وشع د  التأ تب عليها من توافقات وتحالفات لن تكون  ل ما سي  العراق وضمن والءات عمالئهم. ع فاضحة، وكذلك رفض    القرار 

 

ــأن ه ــات  ــات االنتخا الوقــائع ومــن خــالل مج تــت للجميــع و  أث ــة الــ ــت الوطن  جملــة مــن الثوا  موقفــه الــرافض هــذا عــ ة الفاســدة  نــاكلقــد أعتمــد المجلــس  اســ ر القــوى الس ارا وترصــد بتكــرار وتــدو إ

ه المجلس  ما خلص إل ما  ، وف  ذقون الناخب  حاولوا من خاللها الضحك ع دة ال عض األسماء الجد ط ب س م  ذات األسماء، مع تطع ات ونتائجها :    و  موقفه الرافض لالنتخا

 

اطل.  ‐١ اطل فهو     ع ، وما ب ل سلطات االحتالل األم ت من ق ش ة برمتها كونها أ اس ة الس  موقفه الرافض للعمل  يؤكد المجلس ع

 

 صالح أعداء العراق، ومنها االنت ‐٢ ة تصب  اس ات س ل ما نتج عن االحتالل من أدوات وآل اف  ة وعدم االع ت الوطن  الثوا د ع ات. خالتأ  ا

 

ه ‐٣ ة تقذف  ة استهدفت وحدة العراق وجعلته لقمة سائغة لقوى دول ة طائف انتونات دي  أوجدت  سة ال ة المس ة.  رفض مفهوم المحاصصة الطائف م ة أو إقل   أتون معارك جان

 

 من  ‐٤ توافق مع مقاطعة أ ناغم و ما ي ال  ات جملة وتفص  جريء وشجاع. ٨٠جاء قرار المجلس الرافض لالنتخا قرار جما ة المزورة   الذي رفض هذە العمل  % من الشعب العرا

 

ة االحتالل منذ  ‐٥  حق  االسوأ ع ة عن نتائج  ات الحال ة  ١٥أسفرت االنتخا ـة والـشعب ـة والدول  األوسـاط اإلعالم ة   أثـارت عالمـات اسـتفهام كثـ ة والفاضـحة والـ ب ـر الـ و ات ال عام من خالل عمل

ة.  ة االنتخاب اهة العمل كت ب  ش

 

 الــسفارة ‐٦   ما ــات، وكــذلك تــدخل إيــران مــن خــالل تواجــد قاســم ســل  االنتخا ــس  العــراق  ها  ــسف ــا ممثلــة  الوجــه القــاطع تــدخل أم ــت  ــة إليــران  ث ات واألحــزاب الموال الشخــص ــة ولقاءاتــه  اإليران

 النتائج لصالحها.   ومحاوالت تغي

 

ــة الرافــضة لالحتــال ‐٧ ــل القــوى الوطن عــه وصــدق توقعــات المجلــس و ــات موقفنــا مــن االحتــالل وتوا  صــحة وث تــت المقاطعــة العارمــة للــشعب العــرا ــة المطــاف، أث  نها ة  اســ ــة الس فــشل العمل عــه  ل وتوا

 :  أ ة من خالل ما  اس ة الس نهاض الهمم لردم العمل ورة اس   التا  و

 

ع  عـدم  ـة تؤكـد عـ  العـام لألمـم المتحـدة ومجلـس االمـن والجامعـة الع  األمـ افة إ ة  ه رسائل من المجلس والقوى الوطن اف ـة أوال : توج ة، وتـدعو لعـدم االعـ المقاطعـة الـشعب د  ـش ـات و االنتخا

ات.  تائج االنتخا  ب

 

ة المناهضة لالحتالل والرافضة للع ل القوى الوطن ضم   عام  د الجهود من أجل عقد مؤتمر وط ة لتوح  القوى الوطن سيق ب ا : الت  األرض. ملثان  واقع ع جم إ مقررات ت ة للخروج  اس  ة الس

 

   تحــ ل حكومــة انقــاذ وطــ ــشك ة ل اســ ــة الس ــا، توجــه دعــوة للقــوى الرافــضة للعمل  ثان ــذ المقــررات المــذكورة   تنف ــة بثقــثالثــا : واعتمــادا عــ  عــن العمل ا  الــس ل الــوط ــد  وتوفــر ال ة الــشعب العــرا

ة الفاشلة.  اس  الس

 

ل حكو  ــشك ــة إعــالن  ــة لــدعم المؤتمــر والــدعوة لرعا ة والدول ــة والــشعب ــات الحقوق ــة للــسالم والحر عــا : مفاتحــة القــوى والمنظمــات الراع ة محــددة يتــم خاللهــا مراجعــة مــة را  لــف ــة التــغي مؤقتــة تقــود عمل

 . ناسب وطموحات وتطلعات الشعب العرا ما ي له   الدستور وتعد

 

حقق التطور  ما  عة لها، و اف االمم المتحدة والمنظمات التا ات تخضع إل  أعالە، تتم الدعوة إلجراء انتخا تحقيق ما جاء   ألمن والسالم للعراق والمنطقة. وا خامسا : و

 

اسـ ـة الس ـات والعمل  المقاطعـة الــشاملة لالنتخا لمتـه  ، الـذي قــال   العـام ألحـرار العــراق الـشعب العـرا ا عاهـد المجلـس الــس مواقفــه  ة،وختامـا،  ـات  ة والث اسـ ــة الس  مناهـضته للعمل  االسـتمرار  عــ

 تعددي مزدهر.  مقرا ة من أجل عراق محرر موحد د  الوطن

 ومن هللا التوفيق
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