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ــــــــــــة أمــــــــــــس  قامــــــــــــت الــــــــــــسلطات األمن

اح  طالق  عـــــــــــــــض المعتقـــــــــــــــل بـــــــــــــــ

اســـي  الــــذين تــــم إعتقــــالهم عــــ  الس

عــــــد  ة،  ــــــة االحتجاجــــــات األخــــــ خلف

ــــــــــــس  مؤتمــــــــــــر صــــــــــــحا لمــــــــــــساعد رئ

ـــــــــــة،  ـــــــــــشدت لـــــــــــه أجهـــــــــــزة الجمهور
ُ

ح

اإلعـــــــــــالم المختلفـــــــــــة لتوثيـــــــــــق ذلـــــــــــك 

 الحدث. 

 
ـــــة  إن تهافـــــت النظـــــام وأجهزتـــــه األمن

ثمار  ســ ، ب عــ صــناعة حــدث إعــال

اح المعتقــــــــــــــــــــل  قــــــــــــــــــــرار إطــــــــــــــــــــالق 

دافـــــــه  ا لخدمـــــــة أ اســـــــ فـــــــه س وتوظ

ـــــــــأ  إطـــــــــار  المكـــــــــشوفة الـــــــــدوافع، 

ــــــــــسب  ــــــــــسة ل ا ــــــــــة المنــــــــــاورات ال لع

محاولـة إلنقـاذ النظـام مـن الوقت،  

ــــــــار المحتــــــــوم أمــــــــام تنــــــــا إرادة  اإلنه

عد  ساع احتجاجاته يوما  الشعب و

ــــــــــــــــق اإلنتفاضــــــــــــــــة  اآلخــــــــــــــــر عــــــــــــــــ ط

 الشاملة .. 

 
ـــــــــــــــا كــــــــــــــــشفت االحتجاجــــــــــــــــات  مثلمـ و

ــــــــــارە  ة تفــــــــــسخ النظــــــــــام وانه الــــــــــشعب

ـــــــق  عـــــــد أن وصـــــــل إ ط ـــــــسارع  الم

ـار مسدود،  ـضا عـ عزلـة خ دت أ أ

ة والحـــــــــــوار مـــــــــــع  اســـــــــــ ة الس ــــــس ـــــ ال

عـــــــــض  ـــــــــه  ن عل النظـــــــــام الـــــــــذي تـــــــــرا

ة اســــــــ والمــــــــسنود مــــــــن  النخــــــــب الس

خـدم  ـة الـ  م ة واإلقل القوى الدول

ة  ج ات قــــاء النظــــام مــــصالحها اإلســــ

الدنا والمنطقة.    

ـ  عث  الوقـت الـذي  إن حزب ال

 ، ـــه صـــمود المعتقـــالت والمعتقـــل ف

يؤكد إستمرار نضالنا مـن أجـل إطـالق 

افــــــة  لغــــــاء  ، و افــــــة المعتقــــــل اح 

ـــــــــــــــات و  ـــــــــــــــدة للح القـــــــــــــــوان المق

مقــدمتها قــوان األمــن والــصحافة ... 

 الخ

 
ــــه   ــــة توج م ــــد نؤكــــد عــــ أ مــــن جد

ــــــــم وحــــــــشد  ــــــــل الجهــــــــود نحــــــــو تنظ

قـــــــــــدرات شـــــــــــعبنا  مواقـــــــــــع الـــــــــــسكن 

ــــــــــــــق  ـــل والدراســــــــــــــة عــــــــــــــ ط والعمـــــــــــ

ــا القــادرة  ار عت االنتفاضــة الــشاملة ب

دانهــــــــــــــــا  عــــــــــــــــ إعــــــــــــــــادة المعركــــــــــــــــة لم

ــــــــــــــة  ق ــــــــــــــا الحق الــــــــــــــصحيح، و قوا

ة المـــــصلحة  إســـــقاط نظـــــام  صـــــاح

ـــــــل  د قامـــــــة ال داد والفـــــــساد و اإلســـــــ

 . مقرا التقد  الوط الد

 
ــــــــــــة لــــــــــــــــــصمود المعتقــــــــــــــــــل ..  ــــــ  التح

ـــر آخـــر  د حـــ تح ولنواصـــل التـــصع

 معتقل .. 

 
ــة إجــالل وتقــدير لجمــا شــعبنا  تح

اســــــــــات  و تــــــــــع عــــــــــن رفــــــــــضها لس

 .  النظام ح الن
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اسم   ح الناطق الرس  ة لحـزب  ّ ادة القوم الق

ما  :  ا د. احمد شوتري  عث العر االش  ال

        

 ، معانــــــاة مــــــالي العــــــراقي ا عــــــن اســــــتهانتها  تــــــعب

جــــــــراء انعــــــــدام األمــــــــن وســــــــوء الخــــــــدمات والفــــــــساد 

ــــــاة  العــــــراق،  ي  جميــــــع مفاصــــــل الح ــــــ المس

ـــ قائمــــة،  اء إ  ة المنطقــــة الخـــ لجـــأت عـــصا

ــــــ مــــــن  ــــــل أ ت ق ــــــ ســــــنة، تــــــضم  ١٢ســــــبق أن 

ات مــن المــواطن العــراقي والعــرب، متهمــة  عــ

مــــــــات المتطرفــــــــة،  ــــــــاب ودعــــــــم التنظ االر م  ــــــــا إ

مــا تــضم  اعتقالهم.والالفــت للنظــر أنــه ف وتطالــب 

عــــضهم تــــو منــــذ  ــــذە القائمــــة أســــماء أشــــخاص 

عــضهم أســ لــدى النظــام، فإنهــا ال تــضم  ســنوات و

مــا  غدادي كــر ال ــا أب ــم داعــش االر ــم تنظ زع

عـث العـر  تضم القائمة عددا من أعضاء حـزب ال

ـــــم  ـــــأنهم أعـــــضاء  تنظ ا الـــــذين تتهمهـــــم  االشـــــ

ــــــا  ــــــادي  حــــــزب   رغــــــم القاعــــــدة االر كــــــونهم ق

ــــذە القائمــــة  عــــث  ، عــــ حــــد زعــــم مــــن أصــــدر  ال

سة   ا  ال

 

مـــــات  التنظ عـــــث  ـــــة عالقـــــة ال لقـــــد انفـــــضحت ف

ب الـصارخة الـ  اذ ة، و إحدى أبرز األ اب االر

 مجـــــــرم الحـــــــرب جـــــــورج بـــــــوش عدوانـــــــه عـــــــ 
َّ
شـــــــن

ــــل  ٢٠٠٣العــــراق عــــام  ــــث دحــــضت  موجبهــــا، ح

الــــة  مــــا فيهــــا تلــــك الــــ قامــــت بهــــا و قــــات،  التحق

ة  ة المخابرات المرك ك قـات االم ومكتب التحق

ــــذە المــــزاعم، واتــــضح للعالــــم   ، ــــدرا األمــــ الف

أجمــــــع أن النظــــــام الــــــوط  العــــــراق لــــــم تكــــــن لــــــه 

ـــة والجماعـــات  اب مـــات االر ـــأي مـــن التنظ عالقـــة 

مــــا أن واقــــع  ال.  ل مــــن األشــــ ــــأي شــــ المتطرفــــة و

العــــــراق منــــــذ احتاللــــــه يؤكــــــد ان النظــــــام الــــــوط  

ـــان  ا  عـــث العـــر االشـــ ـــادة حـــزب ال ق العـــراق 

مــات  العــراق،  ــذە التنظ عــا أمــام تغلغـل  سـدا من

ا ب أفراد الشعب.  ار شار أف حول دون ان ان   و

ـــــم  تـــــت وقـــــائع األحـــــداث، منـــــذ بـــــروز تنظ ولقـــــد أث

ه   عــــث ومناضــــل ــــا عــــ األقــــل، ان ال داعــــش االر

ــــــذە الجماعــــــات  ــــــستهدفه  عــــــة مــــــن  ــــــانوا  طل

ا مــــــــن أعــــــــضائه  ـــــــة الــــــــ قتلـــــــت عــــــــددا كبـــــــ اب االر

ة.  ارزة خالل السنوات الماض اداته ال  وق

 

اتـــت فـــضائحه  ـــل  العـــراق الـــذي  إن النظـــام العم

ــس مــن خــالل  ح للقــا والــدا  معروفــة بوضــ

م نفـسه أمـام المجتمـع  ذە القائمة إ تقـد إعالن 

ـــــــــاب والجماعـــــــــات  ـــــــــا لالر ـــــــــارە محار اعت الـــــــــدو 

ــــسة لخــــداع الــــرأي العــــام  ا المتطرفــــة،  محاولــــة 

الفـــــــساد  الـــــــدو وتلميـــــــع وجـــــــه النظـــــــام المنخـــــــور 

ــــسان،  ــــشعة لحقــــوق اال ــــات ال ــــاب واالنتها واالر

ــسول المزمــع  اب انعقــاد مؤتمــر ال خصوصــا مــع اقــ

ـــو  ـــل، و ع المق ـــت منتـــصف األســـب عقـــدە  ال

ــــــــل  ــــــــل معانــــــــاة العــــــــراقي  المؤتمــــــــر الــــــــذي لــــــــن ي

ـــــــسخر مـــــــا تقدمـــــــه الـــــــدول المانحـــــــة مـــــــن دعـــــــم  س

 مــن اســتخدامها 
ً
ــدال ــة  ــاب اإليران ــل آلــة االر لتم

ــــع إعادة اإلعمار  العراق.    مشار

 

ــــد عـــدم وجــــود أي  ــــس ثمـــة حاجـــة لتأ ومـــع أنـــه ل

ــة، فهــذا أمــر  اب مــات االر عــث والتنظ صــلة بــ ال

ــــذە القائمــــة  ــــن إعــــادة إصــــدار  واضــــح للجميــــع، ل

ــذا النظــام المجــرم  مجــددا كــشفت بــؤس وتهافــت 

ــم برقــاب شــعبنا  العــراق والــسارق ألموالــه  المتح

ــــــدت أن الذيــــــن  مــــــا أ لــــــه،  بيح لحقــــــوق أ والمــــــس

عـد عـن  ـل ال ـدون  ع ة  قودون مؤسساته الرسـم

ـــث مـــا  مر الخب ـــة التـــ ـــة بنـــاء الدولـــة، وأن عقل روح

مة .  ل خطواتهم اللئ م   تزال تح
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م  سم  الرحمن الرح

ة فأدخ   ة مرض ك راض ا أيتها النفس المطمئنة ارج ا ر  ﴿

ادي وادخ جن ﴾  ع

م  صدق  العظ
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قــــضاء   م  ــــسل ــــد مــــن الــــر والقبــــول وال م قلــــوب مؤمنــــه و

ــاذن   ــادة العامــة للقــوات المــسلحة المغفــور لــه  وقــدرە تنــ الق

دي )) الذي انتقـل  تعا (( اللواء الركن درع حمود حمد صالح العب

ــس المــصادف  ــه يــوم الخم اط  ١ا جــوار ر  محافظــة  ٢٠١٨شــ

ـــدە  ة المج طـــال القادســـ ـــان رحمـــه  أحـــد أ صـــالح الـــدين ، لقـــد 

ــــا شــــجاعا ومخلــــصا لعملــــه  المناصــــب الــــ اشــــغلها  طا وطن وضــــا

ـشنا  الت ج ـشك ـا   يئات الـركن العل ادة أو مناصب االمرة والق

اتـــــه عـــــ العهـــــد  اســـــل والحـــــرس الجمهـــــوري أضـــــافة ا ث العـــــرا ال

ة ، ندعــو  الــذي قطعــه عــ نفــسه عنــدما انتــ للمؤســسة العــسك

ـــد بواســـع رحمتـــه  ـــسأل  ان يتغمـــد الفق الرحمـــة والمغفـــرە و لـــه 

ـــــه  ـــــه واصــــدقاءە ومحب لــــه وذو لهــــم ا ــــم جــــودە وكرمـــــه وان  وعظ

 الص والسلوان . 

 

ه راجعون  وانا  وانا ال
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  ـــــه وضـــــالله ممـــــا أدى إ ِّ  غ لقـــــد تمـــــادى نظـــــام اإلنقـــــاذ المتأســـــلم 

ــــــة   هاو الد إ ــــــال ــــــة الــــــشاملة واالنحــــــدار  اســــــتفحال األزمــــــة الوطن

 وحــــــدة  ط  عــــــد ان فــــــرَّ ج منهــــــا إال بزوالــــــه*، إذ  قة *ال مخــــــ ســــــح

  ادتها وأمنهـــــا واســـــتقرارها، واشـــــعل الحـــــروب وافـــــرط  ـــــالد وســـــ ال

 الــــشعب، ومــــصادرة حقــــه   عــــ الفــــساد والنهــــب والعــــسف والتعــــا

ر لوجـــودە وألســـتمرارە*،  ـــل مـــ ـــر شـــؤونه، *وفقـــد   تق ل  األصـــ

ــــة اشـــــاعت  ان  مرحلــــة التحلــــل والتفـــــسخ، *أعلــــن عــــن م ودخــــل 

 ارتفــــــــــاع أســــــــــعار الــــــــــسلع  ة وأدت إ ــــــــــة واالقتــــــــــصاد  المال الفــــــــــو

  ـــا حـــ ـــة يوم ـــل العملـــة الوطن  عنـــان الـــسماء مـــع ت والخـــدمات إ

 حالــــة مــــن الركــــود االقتــــصادي لــــم  مــــة* ممــــا أدى إ ــــال ق أضــــحت 

ا  ار وعنـــاد ضـــار ـــا ـــل و  تارخـــه الط  
ً
ـــال ـــشهد لهـــا الـــسودان مث

   وحلفائـــه والمـــشفق اء االقتـــصادي عـــرض الحـــائط بنـــصائح الـــخ

ئ، تـــــــزامن ذلـــــــك مـــــــع اســـــــتخفافه  ـــــــه مـــــــن داخـــــــل نظامـــــــه المـــــــه عل

 األجهــــزة  ــــالد واعتمــــادە عــــ  عمــــت ال ة الــــ االحتجاجــــات الــــشعب

ــــــست مــــــن اختصاصــــــها دون   معالجــــــة أزمــــــة ل ــــــة  ــــــة واألمن القمع

 الــــسودان،     او اســــتفادة مــــن دروس حركــــة النــــضال الــــوط ــــ ت

ـــــة المتأســــــلم قـــــد فقــــــد  ل ة الطف  ان نظـــــام الرأســــــمال ـــــدل عــــــ ممـــــا 

 جـدار مائـل متهالـك. وان    مواجهة األزمة وأسند ظهـرە إ لة  الح

 فإنهــا  ــة الجــراءات نظــام الفــشل والفــو جاب جــة إ انــت هنــاك ن

ائحــه للتحــرك الجــاد  قاتــه و افــة ط تهــا للــشعب   *تعب تتمثــل 

ـــــل  د حـــــالل   و ـــــد للخـــــالص الـــــوط مـــــن أجـــــل إســـــقاطه كحـــــل وح

 ظلـت تتفـاقم منــذ  ـق معالجـة األزمـة الـ  ط  عـ  للـس مقـرا د

 ١٩٨٩العام 
ً
 وصـوال  الـسل د الحـراك الـشع  تصع م*، وذلك ع

ة الشاملة.   واالنتفاضة الشعب ان المد  والعص ا اب الس  لإل

 

مــاتهم وقــوى االجمــاع  افــة قطاعــاتهم وتنظ   ــعثي  أدعــو ال نــ *و

  مــات المــزارع ــة وتنظ ة والنقاب اســ  وقــوى المعارضــة الس الــوط

 ومكونـات  ساء ومنظمات المجتمـع المـد اب وال  والش والحرفي

ـــــة ان يواصـــــلوا نـــــضالهم بوتائـــــر  ات الوطن افـــــة والشخـــــص الـــــشعب 

 مجـــــاالت العمـــــل   لتوســـــيع أطـــــر التحـــــالف  ع وســـــط الجمـــــاه أ

  د الحـــــراك الـــــشع ـــــالد وتـــــصع  امتـــــداد ال والدراســـــة والـــــسكن عـــــ

علــــن   عنــــدما  ان المــــد  والعــــص ا اب الــــس  إلنجــــاز اال الــــسل

قه.*  وتوف ذن  ب ب  ق ن الن  من تحالف قوى المعارضة و

 

، والمجد والخلود لشهداء الوطن.  ة للمعتقالت والمعتقل  والتح
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عـــة لبنـــان  ـــة لحـــزب طل ـــادة القط تنـــ الق

ا ا مناضــــــــ الحــــــــزب   العــــــــر االشــــــــ

لبنـــــان والـــــوطن العـــــر وا جمـــــا لبنـــــان 

ــــــــة الرفيـــــــق المناضــــــــل جمــــــــال  واالمـــــــة الع

ـــــة  شـــــحادة عـــــضو مكتـــــب العالقـــــات الوطن

القطــــري واحــــد كــــوادر الحــــزب الــــذي وافتــــه 

ت   حة يــــوم الــــس ــــة صــــ اط  ٢٤المن شــــ

ه.  ة المت  ة قلب  اثر ن

 

فقدانــه الرفيــق المناضــل جمــال  ان الحــزب 

ه  ة مناضـل فقد واحـدا مـن خـ شحادة انما 

ة  ة الحــزب النــضال بــوا مــس ومــن الــذين وا

ـــــــاة  ا عـــــــ الح ـــــــه الـــــــس منـــــــذ تفتـــــــح وع

ب  ــــــــد الــــــــ ــــــــشهد للفق انــــــــت  العامــــــــة. واذ 

لـــــــة  فارقهـــــــا ط ســـــــاحات النـــــــضال الـــــــ لـــــــم 

متــــــد  انخراطــــــه  صــــــفوف الحــــــزب الــــــذي 

ــــــشهد لــــــه  عــــــة عقــــــود فــــــإن ما ــــــ مــــــن ار ال

ـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي  تـــــــــــــــه وتفان عـــــــــــــــصاميته ومنقاب

 مـــــن طـــــراز 
ً
ـــــان مناضـــــال ـــــث  ح الحدودلـــــه 

ــــــــصفات قلمــــــــا اجتمعــــــــت   خــــــــاص تــــــــم 

سان.   ا

 

ــة للحــزب الــ المهــا فــراق  ــادة القط ان الق

لـــــغ اال لـــــدى رفاقـــــه  ـــــز وتـــــرك ا رفيـــــق ع

ــــــــــد روحــــــــــه  ات تعا افــــــــــة المــــــــــست وعــــــــــ 

ـــــــان  رە عـــــــ العهـــــــد النـــــــضا الـــــــذي  الطـــــــا

افـــــة  قـــــاع عملـــــه وتعـــــزي نفـــــسها و ط ا ـــــض

ـــــــــه واصـــــــــدقائه  ـــــــــل محب رفاقـــــــــه وعائلتـــــــــه و

افــــة الرفــــاق واالصــــدقاء ا  فقدانــــه وتدعو

يع ظهـــر  ـــش فـــة  موكـــب ال ث المـــشاركة ال

لـــــــــدة دورس  ٢٥يـــــــــوم االحـــــــــد  اط    ‐شـــــــــ

ك .   عل

 

ــــــــه ورفاقــــــــه الــــــــص  الرحمــــــــة لــــــــه والهــــــــم ذو

 والسلوان. 

 

عة لبنان العر  ة لحزب طل ادة القط الق

ا   االش

اط  ٢٤   ٢٠١٨ش

ì^{{{{vÙ^{{¶Ø{{•^{{ß¹]Ð{{éÊ†{{Ö]ê{{ÃßiêÒ]÷]êe†ÃÖ]á^ßfÖíÃé×hˆ£íè†ŞÏÖ]ì^éÏÖ]



 

 

”O 

ð]†{{{{{jÊ÷]í{{{{Çé’ep^{{{{{njqý]



ë‚†¹]–}…çjÒ‚Ö]
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

م  الرحمن الرح  سم 

ى )  ( وقد خاب من إف

م  العظ  صدق 

 

 

ــــان والــــصهاينة والفــــرس ومــــن واالهــــم مــــن   أألم عــــد أن خــــاب مــــس

ئـــصاله ، وعجـــزوا عـــن إقـــصاء  س عـــث و  إجتثـــاث ال عمـــالء ومرتزقـــة 

عــــد فــــشل  فــــاح والمواجهــــة ، و ــــم مــــن ســــاحات ال هــــذا الحــــزب العظ

ات  ادتــــــه وعــــــ قتــــــل ق ە ،   إنهــــــاء دورە وتــــــأث ثــــــة  محــــــاوالتهم الحث

ب ومالحقــــة  عتقــــال وتعــــذ ــــه ، و د االالف مــــن أعــــضائه وأنــــصارە وم

ل   هـــذا الحـــزب االصـــ ـــ عـــد أن   منهـــم ، و  المـــالي وحرمـــان وتهـــج

   ساحات النضال داخل العـراق والـوطن العـر دان و  الم شاخصا 

اع مــــع قــــوى االحتــــالل   معادلــــة الــــ مثــــل العنــــوان األهــــم  وخارجــــه 

قـــودە رجـــل مـــن أعـــز الرجـــال  ـــة ،   واالرهـــاب والطائف والعـــدوان والـــ

ا وانتمــاءا هــو الرفيــق  ــرة وضــم لقــا و
ُ
وأتقــاهم وأصــدقهم وأنقــاهم خ

 عـــام الحـــزب ، ومعـــه ثلـــة  م أمـــ ـــز أبـــو أحمـــد عـــزة إبـــراه المجاهـــد الع

ـدأ ،  ـة ، ولـم يثلـم لهـم م تكـس لهـم را  لم ت  مناضل من رجال مؤمن

ف مـــــن ســـــيوف   الواحـــــد االحـــــد ، هـــــم ســـــ ولـــــم ينحـــــن لهـــــم رأس اال 

  ـــصة  ـــذلون الـــدماء رخ لة، ي مـــان والفـــض ـــات اال ـــة مـــن را الحـــق ورا

 قول الحق واالنتصار له لومة الئـم ولـو  الشدائد ، ولم تأخذهم يوما 

   المــــــــضح عــــــــا ً. بهــــــــؤالء الــــــــصادق جمــــــــع أهــــــــل االرض ضــــــــدهم جم

  ـــــــدة الـــــــ ة الوح اســـــــ عـــــــث الحركـــــــة الس  ال ـــــــ ـــــــادرن الـــــــشجعان  الم

 العهــد الــذي قطعتــه  اتهــا عــ عطائهــا وث ســتمرت  صــمدت وقاومــت و

ـــالحقوق والنــــضال  ــــدة ، عهـــد التمـــسك  ـــم وأمتهـــا المج لـــشعبها العظ

 أمـرا     قـ  أن  عـث كـذلك ا  ال اعها ، وسـ د من أجل إن العن

 ان مفعوال . 

 

ـر  نهـاء دورە وتزو عـث و  قتـل ال عد أن فشل هـؤالء الخـائبون  نقول 

ــة   الــصفحة الثان ش مواقفــه ، لجــأوا ا ــش ه صــورته و ــش تارخــه و

ـــــــــة اإلجتثـــــــــاث ، صـــــــــفحة (( األجنحـــــــــة المتعـــــــــددة )) ، هـــــــــذە  مـــــــــن عمل

كـــون   أن   لنفـــسه  ـــل مـــن إرتـــ انـــت ســـوداء بوجـــه    الـــصفحة الـــ

عــــث وموقــــف   رجعــــة أمــــام إرادة ال جــــزءا منهــــا ، وقــــد ســــقطت مــــن غــــ

 مــن  ــان مــص عــرف المــساومة والمهادنــة ، و ادتــه الــصلب الــذي لــم  ق

كــــسب  عثــــون ، ولــــم   يــــوم ي ــــخ وا لــــة التــــار  هــــذە الــــردة م أنخــــرط 

 .  دي  الِخْزي والعار اال
ّ
سون اال ا  هؤالء ال

 

ــــة  ن وأغط عنــــاو ــــدة مــــن اإلجتثــــاث  عــــدها صــــفحة جد ــــدأ معهــــا و لت

ار  ة وأ حملـــــه مـــــن معـــــاٍن خـــــط اء )) ومـــــا  متعــــددة ، أبرزهـــــا (( اإلفـــــ

 الفـــرد  ة ، ولخطـــورة وشـــدة أذاهـــا عـــ ـــسان  وجـــدان اال قـــة تـــدق  عم

 عـــــدد مـــــن  م  ـــــ  القـــــرآن ال ـــــاة والمجتمـــــع ، فقـــــد ورد ذكرهـــــا  والح

ــاِت  َ ِ  
َ
ــون

ُ
ِمن
ْ
 يؤ

َ
ــِذَب الــِذيَن ال ي ال

َ ْ
ــف َ َمــا 

َّ
 ( ِإن ــات ومنهــا قولــه تعــا اآل

ـن صـفة   عـن المف حانه وتعـا  سـ  ) ، فنـ
َ
ـاِذُبون ـُم ال

ُ
 ه

َ
 َوأولِئك ِ ا

مـــة الفـــالح   عنهـــم ق مـــا ونـــ ـــذب والبهتـــان ،  ال مـــان ، ووصـــفهم  اإل

 
َ
ون ُ

َ ْ
ــف َ  الــِذيَن 

َّ
ــْل ِإن

ُ
حانه ( ق  قولــه ســ ان  ــة والخــ الخي ووعــدهم 

ى )   ( وقــد خــاب مــن أفــ  ) ، وقولــه تعــا
َ
ِلُحــون

ْ
ف ُ  

َ
ــِذَب ال  ال ِ  ا ــ

َ
ع

م .   العظ  صدق 

 

 قـــــوة  ى وكـــــذب وزّور ، وعـــــ ـــــد لمـــــن إفـــــ  شـــــدة الوع ـــــد عـــــ هـــــذا تأ

مــة وخطورتهــا  ب ِعظــْم هـذە الج ــس ـه  ــة عل ــة والدني ـام اإلله األح

ة .  ار خـط ة وأ قـات كبـ نة وم ه من أفعـال مـش شتمل عل ، ولما 

ــــا  عــــا ، ومنبــــوذ عرفــــا ، وممقــــوت أد  إنــــه محــــرم  اء إضــــافة إ فــــإإلف

ـــــسلك   وضـــــيع ، ولـــــن 
ّ
مارســـــه إال ء ، وال  ـــــه إال د لجـــــأ إل وأخالقـــــا ، ال

 المـروءة ، ونقـص  خ  ـه   ، لد ـه رقـة ولـ  قل ـس   من ل
ّ
قه إال ط

 حرمــــــــة  خــــــــ  ، وال  خــــــــاف   ، ال  الــــــــضم  الجــــــــاە ، وانفــــــــراط 

عــا ،  ــه ولــو هلــك ألنــاس جم ا رت اطــل و ــسان ، لــن يتــورع عــن قــول ال إ

لـــصقها بهـــم  ـــسبها لهـــم و ختلـــق التهـــم و  والنـــاس ، و   ي عـــ ـــف ل

ـــه  قومـــوا   لـــم 
ً
 أو فعـــال

ً
ـــسند لهـــم قـــوال  ، و دون حـــق أو وازع مـــن ضـــم

ل من كرامتهم.  ه صورتهم وسمعتهم والن ش  بهدف 

 

 صــــــفحات االجتثـــــــاث  هــــــذە الــــــصفحة تعــــــد األخطــــــر واألهــــــم مــــــن بــــــ

ـض  غ  لـم تتوقـف منـذ أن وقـع االحتـالل ال عـضها والـ المتداخلـة مـع 

 النـاس   عـ طالن ، والت ذب وال اء والبهتان وال ولحد اآلن . فاالف

   المخلــــــــص ــــــــن المنتــــــــج  عــــــــدد مــــــــن أعــــــــضاء الحــــــــزب المتم وعــــــــ

مــا  ــستأهلون و مــا ال ــس فيهــم ووصــفهم  مــا ل تهــامهم   ، و م والمــل

  ـل عنـا تهم وأخالقهـم ، ومـن ق كن من صفاتهم وسـ ليق ، ولم  ال

 إنتمائهـــــا للحـــــزب وتتظاهـــــر  ـــــة تـــــد أســـــماء وصـــــور وهم مـــــة )) 
ّ
(( ملث

ع  ە ، وتـــــذرف ( دمـــــ له ومـــــص  مـــــستق  عـــــ ـــــا ـــــه ، وت ـــــالحرص عل

 درجـــــات  مثـــــل أعـــــ عـــــض مـــــن رمـــــوزە ، فـــــإن ذلـــــك    التماســـــيح ) عـــــ

ه صــــــورة الحــــــزب وزرع الــــــشكوك حــــــول  ــــــش   االجتثــــــاث والعــــــدوان 

ــــك العالقــــة   النــــاس ، وتفك ــــ نهــــم و مــــا ب ه وزعزعــــة الثقــــة ف مناضــــل

ـــاك الحــــزب   محاولـــة إلر عثيـــون   بهـــا ال  يتـــم نـــة الـــ ة المت ـــسان اال

ب  ـــــــدا لـــــــ  تمه ـــــــسا  واال  والقـــــــو شـــــــغاله عـــــــن أداء دورە الـــــــوط و

نهائه .  قاف حركته و دته و ة وطعن فكرە وعق م  وحدته التنظ

 

 وفــــق مخطــــط مــــدروس معــــد  ــــس جــــد إنهــــا  مــــن يتــــابع هــــذە الحملــــة 

حــــصل صــــدفة ، أو إن  ض إن األمــــر  ــــف ــــان هنــــاك مــــن  ذا  ــــام ، و ح ب

نـــــا مـــــن الحـــــزب ، فهـــــذا قـــــد 
ّ
غـــــضون فالنـــــا أو عال مـــــون ) ي

ّ
هـــــؤالء ( الملث

  تــ  أو ثــالث و حــصل اإلســتهداف لمــرة أو مــرت ــصح فقــط عنــدما 

 ولـسنوات  ب ش طرق وأسال اء  ستمر العدوان واالف األمر ، أما أن 

منهـــج  لـــل أو ملـــل ،  ـــا دون  كـــون العمـــل يوم ـــاد  ـــدة متواصـــلة و عد

ــسيق  ت مثلهــا ، و ــان  س اللغــة مــن اإلت ئة تعجــز قــوام ومفــردات مــس

 أن هــــــذە الــــــصفحة  ــــــق ــــــم لــــــألدوار ، فــــــإن ذلــــــك يؤكــــــد ب ــــــادل مح وت

ــــــــصة تقــــــــف ورائهــــــــا جهــــــــات  قودهــــــــا قطيــــــــع مــــــــن أدوات رخ ثــــــــة  الخب

لة .  هة وُمموِّ ة وُموجِّ  مشبوهة معاد

 االســـــم   الـــــرأس ومعلـــــو م أحـــــد مـــــن مكـــــشو
ّ
جـــــب أن اليتـــــوه وهنـــــا 

ــدون قــصد ،  قــصد أو  ة  ــة الخــط  هــذە اللع والعنــوان ممــن تورطــوا 

ــاء وضــد عــدد مــن أعــضاء  اء والبهتــان ضــد النــاس األب العــدوان واالفــ

  ــــة التفــــك ــــة الــــرأي والــــرأي اآلخــــر ، وح ــــأن ح ه ،  الحــــزب ومناضــــل

 ، وحـق الحـوار والنقـاش ،  ة النقد والنقد الـذا  ، وح ة وال تا وال

ن والــذي الوجــود لــه  ــاالختالف المختلــق إختالقــا مــع االخــ واالدعــاء 

 عقلــــه  ــــه نقــــصا  ــــسد  م  ــــش عــــن غــــ ف ــــضة لمــــن  لــــة م  مخ  
ّ
اإل

نه وشخصه .   وتك

 

هــم  يــح لهــم أو لغ مكــن أن ي ــأن ذلـك  جــب أن اليتــوهم هــؤالء  أقـول 

ش  ـش ـر وال و ـذب وال اء وال  العـدوان واإلسـاءة واالفـ المساهمة 

ـــــه وأخالقـــــه ، فهـــــو عـــــادة  وطـــــه وآدا ـــــاء 
ّ
ه ، ألن للحـــــوار البن ـــــش وال

عـة مـن االخـالق ،  ام ، ودرجـة رف مستوى عاٍل من االحـ ودائما مايتم 

 ومراعـــاة الذمـــة ،  ـــم الـــضم لمـــة والموقـــف ، وتحك ف ال ـــ ام  وااللـــ

ــــارهم . وعلينــــا أن نعلــــم إن  عت ن و  حفــــظ كرامــــة اآلخــــ والحــــرص عــــ

ــــد جاهــــل  ــــة ب ــــست لع اء ول ــــست ســــلعة للبيــــع والــــ ســــمعة النــــاس ل

ــاء   مــن األنق قتــ لــف مــشبوە . ممــا  ــث أو معتــوە أو مغــرض أو م عا

ك فيهــــا أطــــراف  ــــش   ثــــة الــــ الحــــذر الحــــذر مــــن هــــذە الــــصفحة الخب

ـــــــــدا  تهم تمه ـــــــــن وعـــــــــزلهم وتعـــــــــ ص المف ـــــــــشخ ـــــــــدة ، و ع ـــــــــة و ق

نهم ومواقعهـم  انـت أسـماؤهم وعنـاو  مهمـا  عـد حـ تهم ولو  لمحاس

مــــه   أخالقــــه وق ــــستهدف الحــــزب    ، للتخلــــص مــــن هــــذە اآلفــــة الــــ

دته وتارخه ودستورە ونظامه .   وفكرە وعق

 

اءات  قاتها واالفـ ـسقط كـسا ثـة س من المؤكـد إن هـذە الـصفحة الخب

ط التـصدي لهـا   ، 
ً
ال  ولن تدوم ط  وتزول ألن عمرها قص نت س

 ولمرتكبيها ،،،

ُهــْم َمــا  
ْ
ن
َ
 ع ــلَّ

َ
ــِسِهْم َوض

ُ
ف
ْ
 أن ــ

َ
ُبوا ع

َ
ــَف كــذ ْ ظــْر ك

ْ
 ( ان قا لقولــه تعــا تــصد

م .   العظ  ) . صدق 
َ
ون ُ

َ ْ
ف َ وا 

ُ
 ان

ن  العـــــراق يتجـــــ  ا الـــــرا  اســـــتطالع حـــــال الوضـــــع الـــــس

متـه  ار والقرارالوط الصائب الـذي ال ح صحة ذلك الخ بوض

امهـا  ـة  تمـسكها وال ـة العراق ة الوطن اسـ اعرق االحزاب الس

أوســــع  ــــة والعمــــل مــــن خاللهــــا  ــــة العراق ــــاعالن الجبهــــة الوطن

ـــــــخ  ا وطـــ عـــرا مناضـــل تأســـس واســـتمر  تار تحـــالف ســـ

ل  ٢٠٠٥العـــراق منـــذ  عـــد يـــوم أنـــه الزال الفـــص ـــو يؤكـــد يومـــا  و

ــشجاعة واقـــدام ، مقاومـــا لالحتـــالل  الــوط الموحـــد والمتقـــدم 

تــــــت  ة الــــــ اث اســــــ ــــــة الس ــــــضا للعمل عاتــــــه وعمالئــــــه ، منا وت

ا طموحا  اس فشلها وسقوطها ، وطارحا بو وارادة برنامجا س

ــــة  جاع الح ــــر واســــ ة التح مال مــــس ــــدافهم  اســــت ــــل العــــراقي االحــــرار لتحقيــــق أ جــــم ارادة  ي

ة العراق الخالدة.  جاع بناء دولة جمهور ز روح المواطنة واس رامة وتع  وال

 

ات  تـــــل والشخـــــص فـــــا واســـــعا مـــــن االحـــــزاب و ال ـــــة الـــــ تـــــضم ط ـــــة العراق ولهـــــذا فـــــان الجبهـــــة الوطن

ب  ة تكــــون مــــستعدة دومــــا للحــــوار الــــوط الــــشامل و لتــــصل ــــة والهيئــــات التخصــــص ة الوطن اســــ الس

ادة العـــراق وكرامـــة  م ســـ غ والـــ تـــح عـــ ـــت العمـــل الـــوط الـــ ال ت ـــة وفـــق ثوا وحـــدة شـــعبنا الوطن

ات.  انت التضح ة مهما  ه الوطن  شع

 

 عاش العراق ... عاش الشعب

 

ة ة العراق  االمانة العامة للجبهة الوطن

ــاط   ١٠   ٢٠١٨ ش
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ـــــا حققـــــت اعظـــــم تقـــــدم  ام

ــــــــــــــــــــــــــخ  ــــ تكنولــــــــــــــــــــــــــو  التار

نهـا بنفـس  له ،ول المعروف 

الوقـــــــــــــــــت انتجـــــــــــــــــت اعظـــــــــــــــــم 

ــــــخ   ة  التار ــم عــددا ووحــش اط وا واخطــر الــش

كـ ان ننظـر لمـا حـصل  ة ،و ـ ه حا ال ما ف له 

ـــد  عنفـــه   العـــالم منـــذ ولـــد الـــوحش االمـــ ،الف

ن ،مــن حــروب وازمــات  ــاالم االخــ االتــه  وحقــدە والم

عـــــد  ـــــصل  ـــــا الرســـــ لـــــم  ـــــا وعمر ت ام ـــــث شـــــ ح

ـو عـدد  ـة و ـا عدوان ـع ح الثالثمائة عام ا مـن ار

مئــــات  ــــة دولــــة اخــــرى اقــــدم منهــــا  ــــشنه ا حــــروب لــــم 

قراراتهــــــــا او  ــــــــ  واالف الــــــــسن ، و قتلــــــــت مــــــــن ال

ــــل  ــــخ فق قها اليهــــا  التــــار ــــس ــــدعم منهــــا اعــــدادا لــــم 

عد ظهـور الـوحش االمـ  االالف و ان القتل  ا  ام

ـــــالمالي ، و المـــــسؤول الرســـــ االول  صـــــار القتـــــل 

مـــستوى وحجـــم  ـــ الفـــساد والظلـــم  العـــالم و عـــن 

انها  ك التذك  دا و ل ا قها احد من ق س وسعة لم 

دولـــــــة قامـــــــت اصـــــــال عـــــــ الفـــــــساد واالفـــــــساد والظلـــــــم 

ى .  ما س  الفاضح 

 
ـــرە فهـــذە امـــور  ـــل او اتهـــم او ا تـــب ال اتخ وانـــا حينمـــا ا

ا  ـــصف احـــد ضـــحا ـــة  ارث ـــل ادون وقائعنـــا ال ـــة  جان

ـــل  ن مليـــون قت ـــا العـــرب والـــذين زادوا عـــ العـــ ام

ـم امـا مـن  ـم وليـ وغ عرا وسوري وفلـسطي و

ــضا وصــل  ــة فهــم ا م الع ــار دتهــم مــن وطنهــم ود

ن مليـــــون عـــــر منـــــذ عـــــام  ـــــ مـــــن عـــــ م ا ا عـــــدد

ـــــ ان ادون الحقائـــــق  ٢٠١١ ـــــه فمـــــن الطب نـــــاء عل ، و

ـذە  ي . و المعاشة وال صارت جزء من وجودنا ال

ــــة  ــــان نها ــــة  الــــ تجعــــل اتوقــــع  ك الــــسمات االم

ا.  د ام ة ستكون ع   ال

 
ع عامــا وثالثــة  لغــت مــن العمــر الــس ــت ذلــك وقــد  أث

دي مــع عــائل منــذ غــزت  ــ ــش ســنوات  ســنوات واع

ـا  القتـل  ا وط ودمرته  تدم ال لـ اال ح ام

ــــــذە مــــــن  ن رغــــــم انهــــــا االغــــــ و لنهــــــب ثــــــروات االخــــــ

عــــــة فــــــح  ــــــس مــــــن طب ســــــمات المــــــر والــــــشواذ ول

ع  ا الجــــــ الحيوانــــــات الــــــذي ال تقتــــــل اال عنــــــدما يهــــــدد

ـــــل  ـــــة العـــــراقي والـــــسور نفكـــــر  ق ـــــالموت ،وانـــــا و

ـشافات  الذي اوصلنا لحالنا فتتفجر ينابيع اال ساعة 

ـــخ  ــــ تبهـــا للتار ى الحقـــائق فارضـــة نفـــسها عـــ  ا وتـــ

ل كوارثنــا المــصطنعة و تــدرك  عــرف تفاصــ ولمــن ال 

ب  كوارثنــــــا مــــــع اننــــــا كنــــــا  ــــــس ــــــال القادمــــــة مــــــن  االج

ـــــــــز وراق ومرفـــــــــه ومـــــــــستقر ، ومـــــــــا  ـــــــــش  قطـــــــــر ع نع

ـــد مـــن  ـــل يـــوم الم ـــشف  ك ـــسان  ـــو حالـــة ا ه  ت ســـا

ـــش  د ومحـــروم مـــن مـــصادر الع ـــو مـــ ـــا و ور ام

ـة ( جـواز الـسفر ) وشـهاد  ـة القانون م ومن اله ال

ا او  ـــديولوج ـــان ا مجـــردة مـــن الغـــرض المـــسبق ســـواء 

ن لوقائع فقط .  ا النها تدو اس  س

 
افــــة المخلوقــــات  ــــح  ن الــــ االعظــــم  تــــار لمــــاذا اقــــ

ا ؟ ام  من  وحيوانات 

 
ن اصــــــال والنظــــــم  ‐١ ــــــسان مخلــــــوق متعــــــادل التكــــــ اال

ـة  الـ  تـج عنهـا مـن نظـم اجتماع ة ومـا ي االقتصاد

ئـــة تنـــ الـــخ مـــن  ا اذا تـــر  ب ـــسان خـــ تجعـــل اال

خـــــــــالل منـــــــــع الحرمـــــــــان المـــــــــادي والتـــــــــمي االجتمـــــــــا 

ـــــــشوە  ا حينمـــــــا  ـــــــا واالســـــــتغالل، او تجعلـــــــه وحـــــــشا 

ته ، ولـــو  ــسان انـــة ا االســـتغالل واالضــطهاد وا تــه  ت

ـــــــــم  ة لوجـــــــــدنا ا ــــخ النظـــــــــم االقتـــــــــصاد تـــــــــصفحنا تـــــــــار

ة  ـــــــسان ، فالرأســـــــمال الحقـــــــائق الـــــــ تفـــــــ ســـــــلوك اال

ـــــة عـــــ  ـــــة  المؤثـــــرات االجتماع لت انتقالـــــة نوع شـــــ

سان :  ــــح اال  ال النها فصلت ب مرحلت  تار

 

س بـ الـ والـخ والـ انتهـت  ‐أ مرحلة التوازن ال

ــــــة بــــــ  را انــــــت تقــــــوم عــــــ ال ــــــة االقطــــــاع و مـــــع نها

قــــــــة الــــــــسادة ، مرحلــــــــة  ــــــــد وط قــــــــة العب ــــــــقت ط ط

قــــة الفــــالح  زمــــن  قــــة االقطــــاع وط ــــة، وط العبود

د وعــ  ــرە والحقــد ينــصب عــ الــس ــان ال االقطــاع ف

متـد  نه كـرە لـم  ضا ،ول ما ع ادواتهما ا االقطا ور

ــــــش  ة تع ــــــ انــــــت ال ــــــ اخــــــر ،ولهــــــذا  ــــــل  ــــــشمل  ل

نــة رغــم  ــساطة والــسعادة واالمــن والطمأن ات مــن ال فــ

ـــان  ـــ ، و ـــة واالقطـــاع واســـتغاللهما لل وجـــود العبود

ـــــــار الغـــــــدر  الـــــــصدق واالمانـــــــة واالخـــــــالص والثقـــــــة واعت

ــــــة  ــــــل االغلب ــــــذب مــــــذموما مــــــن ق والفــــــساد عــــــارا ،وال

الـــساحقة مـــن النـــاس ،و ظــــل تلـــك النظـــم المــــستغلة 

ــــــة  الت اجتماع ــــــشك لــــــة و ــــــد القب ــــــشأت تقال ــــــ  لل

ة لهـــا  ـــة او جـــ اتهـــا مـــن صـــالت رحم جاب ـــل ا اخـــرى 

ـــــو  ـــــا لهـــــا و ـــــارا اخالق حرمـــــة توحـــــد النـــــاس وتـــــضع مع

 التعاطف ب ال ووجود محرمات ال تمس . 

 

ان الـخ والـ  ـان مـ ة  قة للرأسمال  المراحل السا

ـل  م ال لصالح ال وتارة اخـرى  ل قل م ا فتارة  متقار

ــــ عــــن  رة االبتعــــاد ال انــــت ظــــا ــــن  لــــصالح الــــخ ول

ة   ثنائ رة اسـ الخ والتحول نحو الـ المطلـق ظـا

ـو ثـروة النـاس ،ولهـذا  ان حب الخ  سان و ــــخ اال تار

ـــــخ  ــــ ة مـــــن مـــــواد التار ثنائ رة االســـــ ـــــذە الظـــــا صـــــارت 

ــــ ،  تلــــك  ومــــن امثلــــة االنحــــراف عــــن التــــوازن الطب

ـــــــــة والـــــــــصدق واالمانـــــــــة  ات تكـــــــــّون مـــــــــصدر الطي الـــــــــف

ة وســـمو االخـــالق رغــــم  ــــسان واالخـــالص والعاطفـــة اال

 وجود االستغالل . 

 

ـــخ  ‐ب ــــ ة ولـــد الـــ االعظـــم  تار  مرحلـــة الرأســـمال

ي ا حالـــــة  ـــــ ـــــس ال ة الـــــذي نقـــــل الج ـــــرة االرضـــــ ال

س تماما  ل م فيها ا ة يتح طان ـة   –ش نـا كنا س  ل وا

ــس المخلــوق الميتــاف  ــذا   –عــن الظلــم ول ب  وســ

ــو  ة و ـدأ  الرأسـمال ـم م عـود ال ـري  التحـول الجو

ـــــان  ـــــ ،و التنـــــافس ، فمـــــا ان تحـــــول التنـــــافس بـــــ ال

ل عامــــل تقــــدم عندمــــا   ــــ وشــــ موجــــودا مــــع وجــــود ال

اع منفلـــت مـــن   ب  ط ، ا مـــس مـــه ضـــوا انـــت تح

ان الــــخ  جــــر مــــ ــــد اخــــال وقــــانو حــــ اخــــذ  ــــل ق

ـفت ا فقـدان  ة التـوازن اوتقـارب ال وال مـن وضـع

ا  ـــــم شـــــعار ح ة  التـــــوازن اصـــــال  فلقـــــد ادت التنافـــــس

ــــه لدرجــــة انــــه  مــــر ) ا تنام عمــــل دعــــه  االول ( دعــــه 

ـد  ـا وصـالت الـرحم والتقال ـم العل سحق االخـالق والق

د االوحـــــد للـــــسلوك ، فمـــــا دمـــــت معرضـــــا  واصـــــبح الـــــس

جـــب ان انغمـــس   ـــال مـــساعد فـــان  للمـــوت جوعـــا و

التنافس واجد الطرق الضامنة لحـصو عـ الـرزق  

ة او فاسدة .  ع انت  ش سواء   اع

 
لمـا  ـان يـزداد  ـة : فالتنـافس  دا انت مجرد  ذە  ن  ل

ــــو  ــــل منــــافس وصــــار  ة وســــحقت  تقــــدمت الرأســــمال

ء : فـــــــال اخـــــــالق  ـــــــل  ـــــــم   د المطلـــــــق المتح الـــــــس

ــد منعــه  عرقلــه اال وازالــه ،وال فئــة ت تمنعــه وال قــانون 

ــــخ ان التنـافس االنـا  كذا سجل التـار اال وسحقها ، و

ـــــو المعلـــــم مـــــن روضـــــة االطفـــــال حـــــ الجامعـــــة  صـــــار 

ـذب والخـداع  ـة وال حت االنتهاز العائلة،فاص ومرورا 

عـد ان   ـد  ـل حـد وق قاء وك الفـساد  ورات ال من 

انـــت صـــفات مذمومـــة تعـــزل ممارســـها .ووصـــل الحـــال 

ق  ـــــــذب واز وا ـــــــة تقـــــــول ( ا ا تبـــــــ قاعـــــــدة عرف

قف ا  ــــــــك فـــــــــال احــــــــد ســـــــــ ـــــــــض عل ق ــــــــن حينمــــــــا  ول

ــــــــــة  رة ازدواج ــــــــــشأت او تــــــــــضخمت ظــــــــــا ــــــــــك ) ف جان

ــــة  ــــة حما ــــسان مجــــردا مــــن ا المعــــاي ، لقــــد اصــــبح اال

ــه ،  كته تتخــ عنــه واصــدقاءە اول مــن ينقلــب عل فــ

لة  ــس ثمـة وســ حــ نفـسه بنفـسه ول ـه ان  وصـار عل

افـــــــضل مـــــــن الخـــــــداع خصوصـــــــا الخـــــــداع المـــــــدروس  

ـــــو  ـــــة لدرجـــــه جعلهـــــا مقـــــرر مـــــا  قـــــدس االنان مجتمـــــع 

ة .  اغمات ما تقول ال اطل  وال  الحق وما

 

ة و مرحلـــــــة  امـــــــا  مرحلـــــــة متقدمـــــــة مـــــــن الرأســـــــمال

ات االقـــــوى  ســـــحق  ـــــار عنـــــدما نجحـــــت الـــــ االحت

ات االضــعف فــان التنــافس تطــور وصــار محكومــا  الــ

طرة التامــــــــة لعوائــــــــل  ــــــــا الــــــــس قــــــــوان واضــــــــحة وابرز

نـا تجـردت الدولـة  وات لـديها ،و مـت الـ ة ترا رأسمال

ر اســــتقالليتها عــــن النظــــام االقتــــصادي  مــــن اخــــر مظــــا

فـــ لـــم  ـــو مـــا  ـــذا  عـــة لـــه تمامـــا ،و حت تا فقـــد اصـــ

ـل ا  مـا ق م الشعب )  ة من ( ح مقراط تحولت الد

حثــــت عــــن  طرة الــــغ عــــ الــــسلطة ،فلــــو  لة ســــ وســــ

ــــا مثــــال لــــن تجــــدە  لقــــد  فــــق مرشــــح للرئاســــة  ام

ـات  و االنتخا ة من اخر معاقلها و مقراط تجردت الد

ــــك  ــــه. نا مل المــــال ومــــن  الحــــرة وصــــارت محكومــــة 

و المعقــــد وحلولــــه محــــل  ــــر االلــــ و عــــن ظهــــور ال

مسدســــه عـــــ فعــــل مـــــا  ـــــج النــــاس  وي الــــذي  ــــاو ال

حــ  ــل مــا  ــم  مــال تحط ــذە المرحلــة تــم ا ــد،   ي

منـــــــع اســــــتغالله فـــــــسقط معهــــــا اخـــــــر قـــــــالع  ــــــسان و اال

سا .  ط اال ا  ال

 

ة  قة للرأسـمال ة الـسا ـسان ـم اال م منظومة الق بتحط

ي االف الــــــــسن  ــــــــ ــــــــس ال ــــــــاة الج والــــــــ ســــــــادت ح

ـــــــــذب والخـــــــــداع والغـــــــــدر واالســـــــــتغالل ا  وتحـــــــــول ال

ة  ــسان الـسابق للراســمال ــة حـو اال ع ممارسـات طب

واصـــــــبح معـــــــزوال واســـــــ مجموعـــــــات قـــــــوان وانظمـــــــة 

ة  ــا ة واخـضعت الدولـة لهـا م ـة تخـدم الرأسـمال ردع

ـشها ...الـخ   طتهـا وج ا و رلمانها وقضاء سها و برئ

خــــضع المكــــون الــــخ   ــــسود و طان  نــــا نجــــد الــــش

عــد ان   خطــط للحــروب الــ تقتــل المــالي  ــسان و اال

أســلحة مــن صــنع  ة  ــل الرأســمال انــت تقتــل االالف ق

ـان لهـا ان  ـا مـا  ــح،وجـرائم ام رأسما يهمه فقـط ال

ــ  ــشأ مــع ال ان الــذي  ــذا االختــالل  الــم تقــع لــوال 

ما  عموم الناس حـ لـو زال لـدى النخـب  و متح

دين .  ام المس عض الح  و

 

ــــة تــــصبح الوحــــش  ‐٢ ك ة االم امــــا مــــا جعــــل الرأســــمال

ــا و االصــل  ة اور ــة مــن رأســمال ــة وانان ــ عدوان اال

ــست دولــة امــة  ــا ل ــا ،فام فهــو الحالــة الخاصــة الم

ـــــــل  دولـــــــة شـــــــاذة  ـــــــسا ،  ـــــــا وفر ـــــــة مثـــــــل المان ع طب

انـــت دولـــة اســـسها قتلـــة وشـــواذ  امهـــا النهـــا  عوامـــل ق

ـــــل اغلبهـــــا  ـــــة  ـــــست عاد ـــــذە مخلوقـــــات ل ـــــا ،و اخالق

ا :   مر نفس

 
ــــــا   ‐أ ـــــشفة و ام الـــــذين تــــــم نفيهـــــم ا القــــــارة المك

ـــسا والـــ لـــم  ـــا وفر طان ـــانوا مجـــاميع المجـــرم  ب

ــا  تهــم فتقــرر نفيهــم ا ام تعــد الــسجون تكفيهــم ل

م ال نقلت معهم.  ور  للتخلص من 

 

ــــــ  ‐ب ن الق ولـــــ نفهــــــم العوامـــــل المؤثــــــرة  التكـــــ

ـــــــة  جـــــــب ان نعـــــــرف خلفيتـــــــه العائل لالمـــــــ الحـــــــا 

ــــــــسا مثــــــــال امتــــــــألت الــــــــسجون   ــــــــة ،فــــــــ فر واالجتماع

ــــاء  ت اح ــــ نفــــس الوقــــت ان ــــالمجرم و ــــا  طان ك

ـسي عـن  ـة الفر ق ـان وتفتقـت ع ـل م رات   العا

ــــث  ك اثــــرە  المجتمــــع االمــــ الحــــا ح حــــل ســــي

اح  ـــــــــــاطالق  ة قـــــــــــرارا  ـــــــــــس اتخـــــــــــذت الحكومـــــــــــة الفر

ــــو ان يهاجــــر  ط االول  ط :الــــ ــــ ــــن  الــــسجناء ول

ط الثـا  ـا ، والـ اح فورا ا ام المجرم المطلق ال

ــــــال  ــــــا و ا معــــــه ا ام أخــــــذ رة و وج عــــــا ــــــو ان يــــــ

ــسا مــن المجــرم وزالــت  رجعــة . فافرغــت ســجون فر

نـــــاك  ـــــا وا  ـــــؤالء ا ام ـــــل  ـــــاء العهـــــر وانتقـــــل  اح

طرتهم  تهم وفرضـــوا ســـ نقلـــوا ممارســـاتهم وانمـــاط تـــ

ـــد  ـــسلهم متـــأثرا بتقال كـــون  ـــا ان  ع ـــان طب ـــالعنف ف

ئة منحرفة اصال .  م ب  وق

 

ـــــو االشـــــد  ‐ج ـــــا  ن الم ع الثالـــــث مـــــن المهـــــاح النـــــ

ـــــــــا فهـــــــــؤالء وجـــــــــدوا  تعرضـــــــــا لالضـــــــــطهاد الـــــــــدي  اور

ــــة  ــــا فهــــاجروا اليهــــا ونقلــــوا معهــــم ت الخــــالص  ام

ـن  ا القائمة ع عقـدة اضـطهاد االخ المضطهد طائف

متــه  كــرە مــضاد لالخــر واحتقــار لق لــه ممــا يوجــب الــرد 

ة.  سان  اال

 

ــ فقــرا  ‐د ــا فهــو اال ع االخــ المهــاجر ا ام امــا النــ

أســــوا مــــن العثــــور عــــ فــــرص  ــــا والــــذين  ــــا وغ  اور

ــم  ــه و اء ف فــرص الــ ــد  م العــالم الجد ــاة فــاغرا الح

كونــوا خاضــع  ى مــشاعر الفقــر واالســتغالل ولــم  ا

حقـد لـم  م ادميتهـم فـرد كثـ منهـم  ة تـح سان م ا لق

ــــل  ــــ ضــــد مــــن اســــتغلهم فقــــط  الحقــــد الط ينحــــ 

ام  لهــــــــــم وعــــــــــدم احــــــــــ ن  ــ االخــــــــــ اصــــــــــبح حقــــــــــدا عــــــــ

 ادميتهم . 

 

ــــشوءە  ــــط اســــتوعب عنــــد  انهــــا مح ت  ــــا تــــم اذا ام

ـــــــسود كثـــــــ منهـــــــم عقـــــــد االضـــــــطهاد والحرمـــــــان  ا  ـــــــ

ـــم مـــن  ـــؤالء  ـــه نخـــب مـــن المجـــرم و منـــت عل و

ـــــــــد الدولـــــــــة  ة وتقال وضـــــــــع قواعـــــــــد التعامـــــــــل االساســـــــــ

ن لـــــه ،ولهـــــذا نـــــرى  ـــــة المهـــــاج ق ـــــة واخـــــضع  ك االم

قتــل  تلــذذ  ــا بتطــرف ومغــرورا و ا وانان االمــ عــدوان

ا  ــــه  العــــراق وســــور ــــو مازلنــــا نعان ن ،و ــــ االخــــ ال

ــــل دولـــــة تعرضـــــت  نـــــام و ـــــا ومــــا عانتـــــه في مــــن ولي وال

 .  للعدوان االم

 

د القتــــــــــل  ــــــــــال القادمــــــــــة مــــــــــشا ســــــــــندخل  و االج

ـــــأن جنـــــود  ـــــة البناءنـــــا  العـــــشوا مـــــن الطـــــائرات الح

ارات  ــــــــديو ،او ســــــــحق ســــــــ مارســــــــون العــــــــاب ف ــــــــا  ام

ات او اطــالق النــار  الــشوارع لمجــرد  ا الــد العــراقي 

ـــــــة ،ولقــــــــد وثقنــــــــا تفــــــــاخر جنــــــــود  ـ ــــــــة عدوان اع رغ اشــــــــ

ــــل واحــــد منهــــم قتــــل مئــــات العــــراقي .  ــــان  كي  امــــ

ــــان  ا ، وعلينــــا ان نتــــذكر دائمــــا  ــــسا ــــذە جــــرائم لــــن ن

ــانوا  ور االجــداد الـسفاح الـذين  ـة نتـاج  ـذە ال

جمـــــع فـــــروات رأس الهنـــــود الحمـــــر للحـــــصول  يتلـــــذون 

مارســــــن  رات اللــــــوا كــــــن  عــــــ المال،والجــــــدات العــــــا

ـــابوي فاالحفـــاد القتلـــة :بـــوش االب  العهـــر  حانـــات ال

ة  م ثمرة ت م  اما وترامب وغ لنتون واو واالبن و

 االجداد والجدات. 

 

الـسكر  ـا حلـوة  ـو ان ام قينـا ثابتـا  ما تعلمناە وصـار 

ـــــا  ـــــدخل ســـــكر ام ـــــضا قاتلـــــة ،فـــــال  الـــــسكر ا نهـــــا و ل

ة  ـ طنها. رأسـماليتها مـصدر كـوارث ال ة اال و خل

ي .  س ال  االعظم والمفسد االخطر للج
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   عامــــا عــــ ع  مــــن ســــ ــــ ــــل ا ــــشاته ق عــــث منــــذ  ــــد ال ا

  ا  االشـــــــــ مقرا  الـــــــــد ـــــــــة فكـــــــــرە القـــــــــو ـــــــــة وقوم وطن

 امتــــــداد   عــــــ مــــــه القــــــو  تنظ  وجــــــسد ذلــــــك  ــــــسا اال

 مــــــــن العمــــــــال  ــــــــه االجتمــــــــا كي لــــــــه و   الــــــــوطن العــــــــر

   والثـــــــــــور ة المثقـــــــــــف ـــــــــــس  والطـــــــــــالب وال والفـــــــــــالح

 مــــــدى  ــــــه عــــــ  وقــــــد قــــــاد نــــــضاال الهــــــوادە ف والعــــــسك

اط   الثـــامن مـــن شـــ عة عقـــود مـــن الـــزمن وحقـــق ثـــور ســـ

  ١٩٦٣عــــــام   مــــــن تمــــــوز عـــــــام   –والــــــسابع عــــــ الثــــــالثي

ـة  ١٩٦٨ دت القلعة الناهضة لحركـة الثـورة الع  ش ال

ات  ة شــــــــــــ  تــــــــــــصف منجزاتهــــــــــــا العمالقــــــــــــة  ة  المعــــــــــــا

 الجــــــذري والثــــــورة  التجــــــسس وتحقيــــــق االصــــــالح الــــــزرا

 مــــن اذار  ــــان الحــــادي عــــ ــــف واصــــدار ب  ال ــــة  الزراع

ة واصدار قـرار  رد ة ال  للقض مقرا  الد والحل السل

ران عـام   االول من ح م النفط    ١٩٧٢تام وع  والـ

 ممـا اغـاض معـسكر اعـداء  ا ة والبناء االش ة التنم عمل

  ـــــــة ، العـــــــدوان االيـــــــرا الثـــــــورة فـــــــشنوا عـــــــدواناتهم المتتال

ــــشنا  الغاشــــم الــــذي امتــــد ثمــــان ســــنوات وحــــرة مقــــاتلوا ج

   العــراق واالمــة الــمب  نــ اســل وابنــاء شــعبنا محقــق ال

ــــــة  ١٩٨٨ الثــــــامن مــــــن اب عــــــام  ممــــــا ضــــــاعف مــــــن خي

  اعـــــداء الثـــــورة والعـــــراق واالمـــــة فـــــشنوا العـــــدوت الثـــــالثي

 العـراق عـام  الحـصار  ١٩٩١عـ قوە واعقبـوە  والـذي سـ

 شـــــن الحلـــــف   عامـــــا حـــــ الجـــــائر الـــــذي امتـــــد ثالثـــــة عـــــ

 عدوتنـه عـام   الفار  الصهيو  االم  ٢٠٠٣االطل

عــث والمقاومــة  واحتــالل العــراق الــذي جابهــه مجاهــدو ال

ـــــــان  مـــــــة االم  ه ـــــــة حازمـــــــة افـــــــضت ا مجابهـــــــة جهاد

  ـــــــانون االول عـــــــام  ٣١المنكـــــــرة    ٢٠١١مـــــــن  مواصـــــــل

ـــان الـــذين ســـلموا   االم ـــات المحتـــل جهـــادهم بوجـــه تر

 الدقيــــــق   حــــــد التــــــعب العــــــراق لقمــــــه ســــــائغة اليــــــران عــــــ

 العــام للحــزب القائــد  م االمــ للرفيــق المجاهــد عــزة ابــراه

عـــــــــــث  ـــــــــر وهـــــــــــاهم مجاهـــــــــــدو ال ــ  للجهـــــــــــاد والتح االعـــــــــــ

  والمقاومـــــة يواصـــــلون جهـــــادهم بوجـــــه االحتـــــالل االيـــــرا

   الفـــار وجـــه التمـــدد االيـــرا  و ـــث االحتـــالل االمـــ ور

 الـــذي اســـتهدف اضـــافة للعـــراق ســـورا  الـــصفوي التوســـ

ـل اسـتهدف االمـن    من واقطـار الخليـج العـر ولبنان وال

عـــــــــث  ـــــــــذلك فـــــــــان مجاهـــــــــدو ال  برمتـــــــــه و  العـــــــــر القـــــــــو

ــة  فاح ب ايــرادتهم ال  تــصل والمقاومــة عقــدوا العــزم عــ

ـــــــــــة  ـــــــــــة والقوم ـــــع القـــــــــــوى الوطن  مــــــ الحازمـــــــــــة متالحـــــــــــم

ن  نف ة المقاومـــــــة لالحتـــــــالل وعمالئـــــــه ومـــــــس واالســـــــالم

مــة  ــة لمواصــلة نــضالهم الظــافر تحــت خ الجهــود الجهاد

   والقـــــــو مقرا  والـــــــد عـــــــث وفكـــــــرە الثـــــــوري الـــــــوط ال

ة ورســــــالته  دتــــــه الــــــسام  وعق  النــــــ ــــــسا  واال ا واالشــــــ

لة والمتجــــــددة  الخالــــــدە لرســــــالة العــــــرب واالســــــالم االصــــــ

ــــــق   ط ــــــس عــــــ  والنف  الغــــــا ــــــاذل ة جمهــــــاء  ــــــسان لال

 امـام  ن قـدما ا ة والجهاد والفـداء سـائ ة السخ التضح

عـــــث واالمـــــة  ـــــة لل ـــــق تحقيـــــق االهـــــداف التارخ  ط عـــــ

  ة غــــــ ا ــــــة واالشــــــ  الوحــــــدة والح ــــــدة  ــــــة المج الع

ات   ات وتحــــد قهم مــــن صــــع ض طــــ ــــع مــــا    ث مــــك

ل الـــــــــصعاب   قهرهـــــــــا وتـــــــــذل ة فهـــــــــم القـــــــــادرون عـــــــــ كبـــــــــ

ــــــر الـــــشامل والعميــــــق  ـــــق التح  ط عـــــد عــــــ  اال والمـــــ

ة  للعـــراق وتحقيــــق اســـتقالله النــــاجز والتواصـــل مــــع مــــس

ح   العــــــــــالء الــــــــــ  والتقــــــــــدم االجتمــــــــــا النــــــــــضال القــــــــــو

ة جمعاء .  سان  الحضاري الشامخ ولخدمة اال
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  لتئـــم اذ مـــازال غـــائرا  ح لـــم ينـــدمل ولـــن  ـــت جـــ ال

أعماق الروح ومازالت أالمه اشد مضاضة وأوقع اثـرا ، 

امهـــا   ـــت وح ب ال ـــس فـــرغم ان مـــا حـــصل للعـــراق 

 األحقـــــاد ونفـــــث الـــــسموم وتوقـــــف النهـــــش  ـــــاف لـــــ

ل  ؟ اال ان من ج جسد العراق وألحاق األذى بناسه 

طهـر،  ئـة لـن  الـدماء ال غ  مر والولـ انة والت  الخ ع

يون المدفوعون آنذاك (  دور أساس  ١٩٩٠فال  (

اســـتفزازە ( وهــذا مـــا   وذلــك  العراق   مخطــط تـــدم

  ــــالزحف عــــ ــــام   ) والق اح  ــــدە احــــد امــــراء ال صــــ أ

ــة وابرزهــا حقــول  ــار النفـط الحدود ه واحتــالل ا أراضـ

ــب مــن   ،وتطــاول م ــب مــن صــغ  تحــد غ لــة  الرم

قـــــاف الطوفـــــان   إ ـــــشغال العـــــراق   ا خـــــانع مـــــستغل

ــــــت  ــــــة ال  المنطقــــــة وحما  ومخــــــاطرە عــــــ الفــــــار

 حـــــــــرب  ـــــــــة   الزك ـــــــــدماء العـــــــــراقي   التهـــــــــا منـــــــــه ومث

اح هم من أوصل  ل ص ة أعوام ،ف لة ثمان وس ط

  ــــــــ أغــــــــسطس ٢األمــــــــور ا ــــــــت ١٩٩٠آب ـ
ّ
عــــــــد ان غلق

قــــــــــاف هــــــــــذا التطــــــــــاول  ل إ ثــــــــــة ، ســــــــــ ب خب اســــــــــال ،و

ـة ضـد  عالم ة و اسـ ـة س عـد تعبئـة دول المخطط ، و

ارات الفارهــــــــــة  ــــــــــع الــــــــــس ــــ العــــــــــراق ورش األمــــــــــوال وتوز

واطقـــــم الـــــذهب والجواهـــــر، كرشـــــاوى لرؤســـــاء ووزراء 

 الـــــــسفراء أعـــــــضاء مجلـــــــس االمـــــــن ماعـــــــدا   عـــــــ وحـــــــ

 قـــــــــرار  تهما عـــــــــ مـــــــــن لعـــــــــدم تـــــــــص ـــــــــا وال ي ك ســــــــف

ــــــان مــــــن  ــــــان مــــــا   ف اســــــتخدام القــــــوة ضــــــد العــــــراق؟

 جانــب ســفك الــدماء   غاشــم ألحــق، ا عــدوان ثــالثي

اغلـــب مرافـــق الدولـــة  ـــة و  التحت ـــالب  
ً
، دمـــارا شـــامال

ـــــــل  ة وتكب  ذلـــــــك الخـــــــدمات األساســـــــ مـــــــا  ـــــــاة  والح

  ــة مجحفــة مــع حــصار شــامل حــ قــرارات دول ــالد  ال

ــل  ــ اب ــسان ـ  ن  العــراق واحتاللــه  ،وقــد  ٢٠٠٣تــدم

لغــت  ــت  اهــضة لل ــضات  ــدفع تع أرغــم العــراق 

ـــــــار دوالر مـــــــع  ٥٢ ـــــــار أدعـــــــت انهـــــــا اعطتهـــــــا  ١٢مل مل

ت لجنة األمم  ا للعراق اثناء الحرب مع ايران ،وقد 

موجــب القــرار  ــشأة  ــضات الم (   ٦٨٧المتحــدة للتع

١٩٩١   عــات النفـط العــرا ـالغ مب ) االسـتقطاع مــن م

ـــــل الغـــــذاء  غة النفـــــط مقا وفـــــق مـــــذكرة التفـــــاهم ( صـــــ

ار لم تدفعها  ٤والدواء ) ولم يبق اليوم منها سوى  مل

ــــــــــــشغالها  عــــــــــــد االحتــــــــــــالل لفــــــــــــسادها وا حكومــــــــــــات ما

ة الرتفاع اسعار  ال قة والنهب رغم موازناتها الخ ال

ـارا ووصـلت  ١٨لغـت  ٢٠٠٤النفط " موازنـة عـام  مل

  ٢٠١٧عام  ع الموازنات  ١٦٢ا لغ مجم ار،وقد  مل

ليـون و ة ت انـت لجنـة  ٢٤٠لتلك الف ـار دوالر" و مل

اوى وطلــــــب  ـــــل مــــــا تردهـــــا مـــــن شـــــ ـــــضات تقـــــر  التع

ر مــــا عـــــدا   التــــ ــــت وممــــن اد ــــضات مــــن ال تع

   عــــ فــــت مئــــات المــــالي وقــــد    ــــات العــــراقي طل

كـــــــذا مليـــــــون  ـــــــة منهـــــــا ان األردن طالـــــــب  ـــــــات غ طل

لدانهــم  اتجــاە  ــت   مــن ال إلزالــة مخلفــات النــازح

يهه حـــول  ة شـــ ـــات ســـورة وســـعود  وطل  عمـــان  عـــ

ــة ان صــاحب احــد  ــات الغ ئــة ، ومــن الطل تلــوث الب

  ــــــــب حــــــــصل عــــــــ  تــــــــل اب ة  نمائ دور العــــــــرض الــــــــس

مـا ان    نما آنـذاك؟ ض النخفاض عـدد رواد الـس تع

  ل غـ ـش ان اعتقلوا لـدخولهم العـراق   ام سلل م

ـــضات الن زوجـــاتهم حـــرمّن   تع وع حـــصلوا عـــ مـــ

ة االعتقال   س ف  من ممارسة الج

ــــــــــت  ة لدولــــــــــة ال ب ــــــــــضات الــــــــــ ــــــــــك عــــــــــن التع ناه

ادعــــــاء    ت ــــــ ــــــل ال ات و ولالمــــــراء وأصــــــحاب الــــــ

عـد العـدوان   و قة دورهـم ؟ ر و  وت التأثر النف

  ــــد مــــن ١٩٩١الثــــالثي ــــت اقتطــــاع الم واصــــلت ال

 طول الحـدود  ل وع ساتن نخ ار نفط و  وا األرا

عد   اســـ م الحـــدود الـــ ـــة ترســـ  لع ـــة  ح ـــة وال ال

ـة  طان ة ـ ب ك ة ـ أم عنها العراق ورسمتها لجنة ك

عــــد   مــــا  فــــور توقــــف العــــدوان، اذ زحفــــت الحــــدود ا

  انــــــــــــت  عــــــــــــد ان   صــــــــــــفوان  ــــــــــــة  النقطــــــــــــة الحدود

ــدة   قبــول الحــدود الجد ــار العــراق عــ واج المطــالع 

موجبهــــا موســــكو برفــــع  ة تعهــــدت  ــــادرة روســــ عــــد م

انـــت  ٦٨٧مـــن القـــرار  ٢٢الحـــصار وفـــق الفقـــرة  نهـــا  ل

ـــــة  ـــــر الخارج ـــــف وز ة حـــــصل فيهـــــا كوزر لدغـــــة روســـــ

ه   منـــــــص   ـــــــ ة و  رشـــــــوة كبـــــــ  آنـــــــذاك عـــــــ الـــــــرو

عـــد  يـــون ،  ـــان ال  و  رغـــم فـــشله ؟  أخـــ ت ســـ

ات   ــــس ج مثلــــون العــــراق  وجــــود ســــفراء  االحتــــالل و

غـــداد  حـــر العلـــوم وحكومـــات  م  ـــة منهـــم إبـــراه ك

  ــالنفط ، فــا ــة   واســعة غن  قــد ضــموا أرا لــة العم

ل   وســج  ( الــ ة  ــة كبــ جانــب ثالثــة حقــول نفط

حفــــر  ــــت  ـــة صــــفوان ) قامـــت ال  وق آالف  ٤األو

 (   ضـــم قاعـــدة ( الخليـــج العـــر  إضـــافة ا ـــد؟ جد ب

حــــــري  تها ومراســـــيها والممـــــر ال ــــــش ـــــل م    ام قـــــ

  ـة وجـزء كبـ ء العراق  مع ارصفة الموا د لخور ع

ـــــد  ـــــات والحد او م وك مـــــن مينـــــاء الفـــــاو ومـــــصانع الب

عـد االحتـالل  ، وان حكومات مـا  والصلب وخور ال

  ـــــــة قـــــــد وافقـــــــت عـــــــ  الثان الـــــــذات حكومـــــــة المـــــــال و

ــــــل مــــــا  ــــــد،اي التنــــــازل عــــــن  م الحــــــدودي الجد ســــــ ال

مـــا انهـــا لـــم تطالـــب ال  ـــت لقـــاء رشـــاوى ، احتلتـــه ال

ف  س واالثــــــار واالرشــــــ قــــــوە مــــــن النفــــــا مــــــا  اح  صــــــ

 مــــع  ــــادالء نــــاقم  ومــــا دمــــروە عنــــد دخــــولهم  الــــوط

ـــشاء مينـــاء   ا  عـــ ض حـــ  ولـــم تـــع قـــوات االحتـــالل 

ـــــه مينـــــاء  ـــــة خنقـــــت ف  أراض عراق  عـــــ ب ـــــارك الـــــ م

ي ان يرســـم   المـــال مـــا رفـــض المنـــدوب االمـــ الفـــاو ف

 ضــمن الحــدود  ــد جعــل خــور ع ــة و ح الحــدود ال

حر؟  ال دة ع ة وهو اطاللة العراق الوح  ال
 

 ذكــــرى  ــــت   ال  الــــذي أنعقــــد  ومؤتمــــر المــــانح

  ــــــدة للــــــسلطة   ) إهانــــــة جد ــــــت رال ايــــــر تح ( ف

   واعــــال ا مــــة هــــدفها ســــ ــــة لئ غــــداد، وفعلــــة ك

 اعمـار العـراق،  ـانهم احـرص عـ ـت  ـام ال ظهر ح

 ألحـــاق    ـــ قـــة انـــه اســـتمرار للنهـــج ال ـــن الحق ول

  ــــــة  عون مــــــن األرض العراق ــــــستط األذى وقــــــضم مــــــا 

 عـــن ان رعايتهـــا للمؤتمـــر هـــو لـــصالحها ولـــصالح 
ً
فـــضال

وع  مــــــــــر أي مــــــــــ ــــــــــة اذ ال ات واألمــــــــــوال ال الــــــــــ

  ــــة الــــ ثماري اال مــــن خاللهــــا رغــــم النتــــائج المخ اســــ

  الوصول ا  اليها   منـح  ٣٠انت ار دوالر ب % ٦مل

ة  اد ة ٦٦وقــــــــروض ســــــــ اد  ســــــــ ــــــــان ٢٨% وغــــــــ % ف

ــة امــل للعــراق بوفــد الـــ    ١٤٣خي
ً
 امــاال عــضوا الــذي بــ

  ـــة لـ  ١٠٠الحـــصول عـــ ـــار دوالر مـــن حاجـــة فعل مل

 األقــــــل العــــــادة بنــــــاء واعمــــــار المــــــدن  ٣٠٠ ــــــار عــــــ مل

ثمارة  طة ،والقــــــــروض االســــــــ ــــــــس المــــــــدمرة ،فــــــــالمنح 

لفـــــــــة للموازنـــــــــة  ـــــــــة م ـــــــــاء مال ف أع وطة ستـــــــــض مـــــــــ

ــــــــــــات   لالســــــــــــتغراب ان الوال ــــــــــــة ،ومــــــــــــن الــــــــــــمث العراق

ـــــــــــالعراق  اعهــــــــــا عمـــــــــــا حــــــــــّل  المتحــــــــــدة المـــــــــــسؤولة وات

 لـــــــم   واالحتـــــــالل ايـــــــران المـــــــال  التـــــــدم كتهـــــــا  ،و

ــان جعلــت مــساهمتها عــن  ا ــاي دوالر وان ال ــساهما 

 التــــذهب لجيــــوب لــــصوص  ــــق األمــــم المتحــــدة  ط

ط  ــس قـرض  ـت ســاهمت  والمفاجــأة ان ال غـداد 

ــان التوقــع تنازلهـا عــن الـــ  ة و اد وط ســ ــارات  ٤ـ مل

   األرا الء عــ عــد االســ ــضات  ــة مــن التع ق المت

ه عنــــد  ــــ  وهــــذا مــــا حــــاولوا  ــــة  ــــار النفــــط العراق وا

ــــت،اال انــــه لــــم   ال ــــر عقــــدە  ــــة للمؤتمــــر وت الدعا

 اقتطــاع أجــزاء  ــت تعمــل عــ حــصل اذ مــا زالــت ال

  دة من العراق ورما انها من خالل المساومة عـ جد

قات   تـــــــــصد الــــــــديون او أجـــــــــزاء منهـــــــــا ستحـــــــــصل عـــــــــ

  ــدة ؟ ــة جد ــسمات حدود  مر غــداد عــ وموافقــات 

ــت وتحقيــق لمــا تــضمرە  ــة لــصالح ال فــالمؤتمر دعا

اتها  ل لـــــــ ـــــــشغ ـــــــك لـــــــسوقها و  وتح ضـــــــد العـــــــراق 

ب لجيــــــوب اللـــــــصوص  ــــــ مــــــا ي ورجــــــال االعمــــــال ، و

ــت  ــام ال ــان اول العقــود توقيــع عقــد ق الفاســدين و

غـــداد  ، وتهافـــت ســـلطة  ـــاء للعـــراق ؟ ه بتـــصدير ال

  ـــــــة الـــــــ ال لفــــــة رغـــــــم الموازنــــــات الخ  قـــــــروض م عــــــ

 بنــــاء  ــــة  ــــت عــــدم الجد عــــات النفــــط ي تحققهــــا مب

كـــــون   وان الهـــــدف قـــــد  ــهم  واعمـــــار مـــــا دمرتـــــه حـــــرو

ــة ومــن  ــة مــن ناح ــات الق  االنتخا ــا يوظــف  دعائ

ـــا مـــضافا للـــسطو والنهـــب ، والمؤتمـــر  ا ـــة أخـــرى  ناح

ـــــــــــــار  ن ال ثم  والمـــــــــــــس احجـــــــــــــام وتـــــــــــــردد المـــــــــــــانح

 فقـط  ثمارة  ع مـا ١٣( القروض االس % مـن مجمـ

  غـــداد الـــ حكومـــة  ـــد عـــدم الثقـــة  ـــا ) ا مطلـــوب فعل

ثماري او  ح ،خــــالل المؤتمــــر ،أي مخطــــط اســــ لــــم تطــــ

ل المثــال،   ســ ــة االعمــار اذ ،عــ خطــة مفــصلة لعمل

  ثمار تعاقـــــــــــدت عـــــــــــ وع  ٣٠٠ان هيئـــــــــــة االســـــــــــ مـــــــــــ

  ء؟ ثماري لم يتحقق منها أي   اس
 

ثمروا   االعمــــــار الســــــ ــــــان المــــــسؤولون جــــــادين  ولــــــو 

قـــــوە مـــــن المـــــال العـــــام وانتفعـــــوا  طا ممـــــا  ـــــس جـــــزءا 

ــــــــــة  ــــــــــت العدائ ــــــــــام ال اســــــــــة ح  امــــــــــا س ــــــــــاح ؟ االر

فاتهم ومــا ألحقــوە مــن اذي  تتهــا تــ  اث والحاقــدة الــ

   وتـــــدم ـــــه مـــــن ســـــفك دمـــــاء العـــــراقي بوا ف ـــــس ومـــــا 

مات  ســــــــ  ب اتجــــــــاە العمــــــــق العــــــــرا ــــــــالد والزحــــــــف  ال

ــــــــــة   الغن ـــــدة للحــــــــــدود ابتلعــــــــــت خاللهــــــــــا األرا ـــــ جد

ـــــــــــار نفـــــــــــط منتجـــــــــــة   ا ــــــــافة ا ـــــــــــالنفط والمعـــــــــــادن إضـــ

قــوى  االســتقواء    ــسات ى و ة كــ ت اقتــصاد ــش وم

 الــسوء  ــة  ــة غا  ظــل ظــروف عامــة وع ــة و طاغ

غــــــداد  اثهــــــا لــــــسلطة وحكومــــــات  ة وعــــــدم ا والــــــسلب

 لـــم  ـــة الـــ اســـة المعاد لـــة والفاســـدة .. هـــذە الس العم

مــا  ــت و ينفــع معهــا االعتــذار عمــا حــصل لــشعب ال

ـــــــا  ل برؤ  والتطلـــــــع للمـــــــستق طـــــــوي صـــــــفحة المـــــــا

 جانــــب  ة ا  صــــغ ة وســــ ــــت صــــغ ــــدة ،فال ع

ـل الـذل ولـن  ق ه الذي لن  عرفون وشع العراق الذي 

ــــــضّيع حقــــــه وال نعتقــــــد ان  م ولــــــن   ضــــــ ــــــسكت عــــــ

ــــــد  ــــــان اقت خهم عوقــــــب  ــــــف ان شــــــ ــــــسوا ك امهــــــا  ح

قته مـــــوزة امـــــام شـــــيخ المنتفـــــك   شـــــق قـــــص بهاشـــــ ل

 وهــل فكــرمن مــازال يتحــدث   االشــكر الــسعدون نــا

ـــــش  ع ـــــة " تا  ال ـــــع ،مـــــاذا  توعـــــد العراقي ـــــسوء و

 العاصـــــمة   مـــــن مدرســـــة  ـــــ جة ا  اســـــ صـــــدام "عـــــ

فكــــــــــــروا   فل   ة انعقــــــــــــاد مؤتمرالمــــــــــــانح وخــــــــــــالل فــــــــــــ

ــست  لـة فحـال العـراق اليـوم ل ـال المق ل األج مـستق

،واالحتمــــــــاء   لــــــــن تعمــــــــر ا ــــــــة وســــــــلطة المحتــــــــل د ا

ــــة ،ومــــا اخــــذ مــــن  ــــست مــــضمونة وال دائم  ل ــــاالجن

عود مهما طال الزمن.   س  حق عرا
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{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ـــــة  فات لملـــــوم العمل  تـــــص لمـــــا تمعنـــــت 

 "   العــــــــراق ال أجــــــــد لهــــــــم حــــــــ ة  اســــــــ الس

ــــــــل  ــــــــة تجعلهــــــــم ضــــــــمن ه خانــــــــه" بيولوج

 تلــــــك  ــــــة وحــــــ ات ــــــة او الن ــــــة الحيوان الممل

ات وعوائــــــــل  ــــــــكت ــــــــات وال ل  مجموعــــــــات الطف ــــــــة  ائنــــــــات االول ال

 لــــالرض واســــتهدفت   المــــسار الــــزم  تناســــخت عــــ وســــات الــــ الف

نتها.   إمراض سا

 

قة ووســـــــمتهم   الـــــــسا  احـــــــد مقـــــــاال مـــــــا صـــــــنفتهم  هـــــــؤالء الهـــــــوام، 

ــــــــسوا "  ات عــــــــدة، التختلــــــــف عــــــــن حالــــــــة الغوغــــــــاء ، وهــــــــم ل مــــــــسم

عرفهـا  ـات  ـسارعة  ة م دورات بيولوج ل يوم  مرون  العامة" . هم 

ـا. سـميتهم   بيولوج ا وحـ ق ا وط ائيون " الطفرات" ، اجتماع االح

فـــــع عـــــن   الم ـــــل الماركـــــ مـــــا وفـــــق التحل منـــــذ ســـــنوات مـــــرة انهـــــم ر

ة انهم :  ة المستهل ق فات الط  التص

 

 نـــدمت وقلـــت مـــع  م القـــول أ ـــا الرثـــة" ... واصـــارح ولتار "حثالـــة ال

اتهم ل سلوك عد مراجعة معمقة وشاملة ل    نف

 

انت عدنه بروليتارا ولو رثة ) ارت   ) 

 

 . جا ة والتحول اال  والتج عض الو  االقل لظلت تحمل   وع

 

ــــــل جملــــــة  عــــــة وتحل عنيهــــــم أمــــــر دراســــــة ومتا ــــــل مــــــن  أعــــــود فــــــأدعو 

مــــــــا فيهــــــــا حــــــــاالت   العــــــــراق ،  ة  اســــــــ ــــــــة والس التحــــــــوالت االجتماع

 حالــــــة  الدنــــــا؛ علنــــــا نــــــصل ا  تمــــــر بهــــــا  االنحطــــــاط والنكــــــوص، الــــــ

 وطننا المدمر.  ل يوم  ص الدقيق لما نراە ونحسه  شخ  ال

 

عــــــــــــة التكتــــــــــــالت  ــــــــــــد مــــــــــــن مراجعــــــــــــة شــــــــــــاملة لفهــــــــــــم طب أرى أنــــــــــــه ال 

ــــة   افرزتهــــا الحالــــة العراق ة الــــ اســــ ــــة والس واالصــــطفافات االجتماع

ة الحـــــــصار الظـــــــالم (  عـــــــد فـــــــ ـــــــل و  ‐  ١٩٩٠الـــــــشاذة فعـــــــال، ســـــــواء ق

ـــــدءا مـــــن العـــــام االســـــود  ٢٠٠٣ عـــــدها ،  ومـــــا  ٢٠٠٣) خاصـــــة ، ومـــــا 

 درجــــات  ــــة لــــم تــــزد  ــــة واجتماع ط جــــرى عليهــــا مــــن تفــــاعالت مح

ـــل زادت درجـــات االنحطـــاط ، لقـــد  ـــك فقـــط  التعفـــن والتخمـــر والتف

مـــا فيهـــا تلـــك   لعوامـــل التخمـــر   حالـــة "مـــسخ تـــام" حـــ شـــمل التـــغي

ات المخمرة نفسها.  كت  ال

 

ـــة  ـــدا عـــن الخطاب ع نة؛  ـــة الرصـــ ع مطـــروح للمناقـــشة العلم الموضـــ

 الفارغ.  ا ة والخطاب الس ة اللحظ ة واالنفعال  الظرف

 

ـــل ومـــسار لمـــن  لهـــا تكـــون حـــافز ودل
َ
ـــم مـــساهمات جـــادة ع تظـــر من ن

  ل التفك م لحالة العراق ق ص السل شخ ع مخلصا لوضع ال تط س

 العالج االنجع له. 

=[ÌéÒJJïÒíÃè‚}JJíßâ]†Ö]^Óè†Ú_íéréi]‰]

ÜÓ£]çe_…çjÒ‚Ö]

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
 المدخل : 

 

 وتراجعهـا   انكفائها الداخ  ع ا تحاول أن تغ أم

   وعــــــدم قـــــــدرتها عـــــــ ا االقتــــــصادي وتقهقرهـــــــا الـــــــس

ــال معــضالت فاصــلة تمــس  ــذ أي فعــل عــسكري ح تنف

ظهـــار  ق األوســـط ، وذلـــك ب  الـــ ـــة  مـــصالحها الحي

 تـــــــضم جملـــــــة مـــــــن   ، الـــــــ جيتها لألمـــــــن القـــــــو ات اســـــــ

 صورة  عضها لتع جت مع  األوهام والتناقضات ام

ا   العــــــراق وســـــــور  أرض الواقــــــع  حــــــة عـــــــ واهنــــــة وقب

 وعمــوم منطقــة  ــا والمغــرب العــر مــن ولبنــان ولي وال

 .  ا 
ً
د ق األوسط تحد  ال

 

ـ  ـــــــــة الراهنـــــــــة عـــــــــن مـــــــــا أســـــــــمته  ك أعلنـــــــــت اإلدارة األم

ــــخ   ) بتـــــــار  األمـــــــ ة األمـــــــن القـــــــو ج ات   ١٦( اســـــــ

  ــــــــــــــــسم ، حــــــــــــــــاول مــــــــــــــــسؤولون  ٢٠١٧ــــــــــــــــانون أول   ‐د

ة  ج ات ــف هــذە االســ ــض تكث ــت األب  الب كيــون  أم

اغة ، حـددوا فيهـا أرعـة محـاور   تكـون مقبولـة الـص ل

ة :   أساس

 

ــــــة الـــــــشعب  ‐األول  ـــــــة ، وحما ك  األم ــــــة األرا حما

ــــــة  ك ــــــاة األم قــــــة الح ــــــة ط  ، وحما وهــــــذا  ‐األمــــــ

 . ( 
ً
ا أوال  ( أم  إ  ش

 

   .  ‐الثا ز الرخاء األم  تع

 

ز ( الـسالم مـن خـالل القـوة )  ‐الثالث  وهنـا لغـم    –تع

 .   كب

 

ا اإلســــــــــالم  ‐الرابــــــــــع  ــــــــــديولوج مــــــــــن أجــــــــــل ( مواجهــــــــــة أ

لفــــــة دفــــــاع  ــــــة دفــــــع ت  الــــــدول ال المتطــــــرف ) .. وعــــــ

ا عنهم   .  –أم  والمقصود ، دول الخليج العر

 

ل وأدوات  ة عـــــــــن ســـــــــ ج ات لـــــــــم تكـــــــــشف هـــــــــذە االســـــــــ

 مواجهـة  كز عـ  أنها س  التلميح إ ل اقت ذها  تنف

ـــصفة خاصـــة  ق األوســـط و  منطقـــة الـــ ـــدات  التهد

ــــط  ع لالســــتقرار ) .. وهــــذا يرت ( إيــــران وســــلوكها المزعــــ

ة ذاتهـــا  ج ات ـــه االســـ   ‐مـــا أشـــارت إل  الـــدول الـــ عـــ

ــة عنهــم  لفــة الحما ــة أن تــدفع ت مــا  ‐تطلــب الحما ، ف

ــــــــــــــة اإلســــــــــــــالم  ديولوج  مواجهــــــــــــــة ( أ ا إ
ً
ــــــــــــــض  ا ــــــــــــــش

 .   المتطرف ) 

 

 عــــدد مــــن اإليهامــــات  ة عــــ ج ات وتنطــــوي هــــذە االســــ

 :  ما  دها  د تحد  والتناقضات من المف

 

 أســـــــاس واقـــــــع    ‐١ ـــــــة عـــــــ ة مب ج ات إن هـــــــذە االســـــــ

 والعـــــسكري  م االقتـــــصاد األمـــــ الحاجـــــة لبنـــــاء وتـــــرم

ــــــــــة الراهنـــــــــــة  ك ـــــــــــة األم ــــــــــة والتكنولوج ــــــــــة التحت والب

  كــــــ ـــــث ال  ) ، ح
ً
ــــــا أوال المنكفئـــــة تحــــــت شـــــعار ( أم

   الــــــداخل األمــــــ نــــــصب عــــــ ــــــات  ‐س الهجــــــرة وماف

ل   ومــــــــشا ات التــــــــصادم العــــــــر المخــــــــدرات وحساســــــــ

 الحقـــــــــــوق  ي والبـــــــــــون الشاســـــــــــع  ـــــــــــ الـــــــــــسالح المس

  ــــــــ ــــــــساء و  الرجــــــــال وال  الوظــــــــائف بــــــــ ــــــــات  والمرت

ــا  ة وأم ــة وآســي ــة وهند ق ــض ومــن أصــول أف األب

ــــــات   ومتطل  عــــــن اإلرهــــــاب الــــــداخ
ً
ــــــة .. فــــــضال ن الآلت

ة مــــــــــــع  ارات ــــــــــــة والمــــــــــــشاركة االســــــــــــتخ ــــــــــــة الداخل الحما

  ــــــة أمــــــن المجتمــــــع األمــــــ األصــــــدقاء والحلفــــــاء لحما

 .   صفيح ساخن  ش ع ع  الذي 

 

ـــــــة    ‐٢ حما ة تحمـــــــل إيهامـــــــات  ج ات إن هـــــــذە االســـــــ

ــــــــــن ،  ــــــــــدات .. ول ( األصــــــــــدقاء والحلفــــــــــاء ) مــــــــــن التهد

جــــــــة المعروفــــــــة ، أن ال  ــــــــة ، والن ــــــــل ثمــــــــن للحما مقا

ـــــضة   ، ومقا ـــــ عـــــات ســـــالح ال أ ـــــة تـــــذكر إنمـــــا مب حما

ا ، 
ً
ـض جـة أ ـارات الـدوالرات .. والن المل ة  وهم الحما

ـــــــــا  ً دان ـــــــــل رعايتهـــــــــا م  حالهـــــــــا  ـــــــــدات عـــــــــ قـــــــــاء التهد إ

 خروقاتهــــــا وجرائمهــــــا ، واالمتنــــــاع عــــــن  والــــــسكوت عــــــ

التمـــــدد  قافهـــــا عنـــــد حـــــدها ،  منعهـــــا أو الحـــــد منهـــــا أو إ

 دول  ــــــا مــــــن ولبنــــــان و ا وال  العــــــراق وســــــور   اإليــــــرا

  ن شــــــــــعار ( مجابهــــــــــة الــــــــــسلوك اإليــــــــــرا المنطقــــــــــة .. و

قتــه   حق ع ألمــن المنطقــة واســتقرارها ) ، هــو  المزعــ

ل ، أن اإلدارة  ـــــــــــــــة ومخادعـــــــــــــــة .. والـــــــــــــــدل اذ اســـــــــــــــة  س

ـــــت   رئاســـــة الب ـــــة ومنـــــذ أن جـــــاء " ترامـــــب " إ ك األم

ـــد  ا ســـوى ترد
ً
ئ ـــض ولحـــد هـــذا اليـــوم لـــم تفعـــل شـــ األب

   فقــــدت معناهــــا .. أمــــا الحقــــائق عــــ تلــــك الجملــــة الــــ

  ــــــة عــــــ ــــــدات اإليران قــــــاء التمــــــدد والتهد   األرض فــــــ

  حالهـــــا تحمـــــل الـــــصالفة والوقاحـــــة .. وهـــــذا هـــــو المـــــر

توجـــــب  عـــــد .. و  مـــــا  ب سنفـــــصله   ، والـــــس األمـــــ

ــا 
ً
ــا أن تحــل ملف ــاە ، أن ال أحــد يتوقــع مــن أم هنــا االن

 وملفــــــات العــــــالم ،  ا مــــــن ملفــــــات المنطقــــــة حــــــ
ً
واحــــــد

 ذلك .   األمثلة ع حاجة إ  ولسنا 

 

ة قـــــــــد تناولـــــــــت مـــــــــا أســـــــــمته    ‐٣ ج ات إن هـــــــــذە االســـــــــ

 المتطــــــرف  ــــــة اإلرهــــــاب اإلســــــال ديولوج ( مواجهــــــة أ

ـــــــــات المتحـــــــــدة ) و  ـــــــــشار داخــــــــل الوال ومنعــــــــه مـــــــــن األن

 وســـــــــــائل  ات المتطرفـــــــــــة عـــــــــــ ـــــــــــديولوج ( مواجهـــــــــــة األ

 ذلـــك : هـــو محاولـــة     ) .. والمـــع اإلعـــالم األجتمـــا

كـن  ـالتطرف .. واإلسـالم لـم  اإلساءة لإلسالم بوصفه 

ـــل   .. 
ً
ا وعـــادال

ً
 ووســـط

ً
ـــا ، إنمـــا معتـــدال

ً
 يـــوم مـــا متطرف

ـــــسلك  اســـــة ..  الس  اإلســـــالم وتعمـــــل  جماعـــــات تـــــد

 ، وال شـــأن للديـــن  اســـم الـــدين اإلســـال ـــا 
ً
ا متطرف ســـلو

هـا مـن الجماعـات  ا كغ ً اسـ بها ، ألنهـا تنفـذ برنامًجـا س

ــــــــة الذيــــــــن  ة واليهود ح انات المـــــــس  الــــــــد المتطرفـــــــة 

ـــــة  ـــــادة الجماع ارتكبـــــوا أعمـــــال اإلرهـــــاب والمجـــــازر واإل

   .. والمجـــــازر الـــــ  الوقـــــت الحـــــا  العقـــــود وحـــــ عـــــ

 إرهـاب  ـل عـ  دل ليـون خـ ائ يرتكبها المتطرفون اإل

 ،  الــضد مــن الــشعب الفلــسطي الجماعــات الــصهاينة 

 وســــائل  تم عــــ ات فــــس ــــديولوج أمــــا مواجهــــة تلــــك األ

 .     اإلعالم االجتما

 

اسـة     ‐٤ ز السالم من خالل القـوة ) ، وهـذە س ( تع

 تقــــــول ( إن  ــــــات القـــــوة ، الـــــ عـــــة مـــــن إحـــــدى نظ من

  الــــسالم لــــن يتحقــــق إال مــــن خــــالل القــــوة .. والقــــوة 

 :  عكس اآل  تصنع السالم .. وهذا   ال

 

‐   ـــا مـــن الــــصعب عليهـــا أن تــــصنع الـــسالم حــــ إن أم

 القوة . 

 

ا .  ‐
ً
ن القوة لن تصنع السالم إطالق  و

 

ـــــــة  ‐ انهـــــــا شـــــــن الحـــــــروب النظام م ـــــــس ب ـــــــا ل ن أم و

ــــــــستطيع   األخــــــــرى لـــــــن  مــــــــا أن موســـــــكو  ا .. 
ً
مجـــــــدد

  ـــة عـــ د ـــة أو تقل  حـــروب نظام إســـتخدام جيوشـــها 

مـة  اله   ستان ، الـذي مـ  ألفغا ا غرار الغزو السوف

 ..  انهـــا الحـــر  ط ـــار .. إنمـــا تعتمـــد عـــ ومـــن ثـــم االنه

 قـــوات تمـــسك األرض ألغـــراض  ـــأمس الحاجـــة إ   و

مقـــدورها أن  ـــس  مـــا أن طهـــران ل ـــة ) ..  ك ولي ( جي

ــة  م  التمــدد خــارج حــدودها االقل ــستخدم جيوشــها 

ات مــــسلحة ومؤدلجــــة  ــــش ــــستخدم وتجنــــد مل ، إنمــــا 

ا ولبنــان   ( العــراق وســور اع   ســاحات الــ ا  ً مــذهب

ها ) .  من وغ  وال

 

 شــــــن  ‐ ــــــا قــــــادرة عــــــ  هــــــذا األســــــاس .. فــــــال أم وعــــــ

 ذلــــك وال إيــــران  ا قــــادرة عــــ ــــة وال روســــ حــــروب نظام

ضا .   قادرة أ

 

‐   حاجـــــة إ    و انهـــــا الحـــــر  ط ـــــا تعتمـــــد عـــــ أم

ـــة  ات اإليران ـــش  ( المل قـــوة تمـــسك األرض فوجـــدت 

 ) قــوات   والحــرس اإليــرا المــسلحة والحــشد الــشعو

ــــــة  ــــــسيق مــــــع القــــــوات الج ــــــصة تعمــــــل بت ة رخ أرضــــــ

ــة  افطــة ( محار ة تحــت  ــات أرضــ  عمل ــة عــ ك األم

 العــــــراق ( صــــــالح الديــــــن  حــــــصل  داعــــــش ) .. وهــــــذا 

   والموصــــــــل .. إلــــــــخ ) و ــــــــ والرمــــــــادي والفلوجــــــــة و

  ــــــف دمــــــشق عــــــ دلــــــب ور ا ( حمــــــص وحلــــــب و ســــــور

ساعه ) .   ا

 

ل  ‐  شــــــ ـــــل مـــــن موســـــكو عـــــ إيـــــران تقـــــدم خـــــدماتها ل

 األرض وتنفــــذ  ــــة مــــسلحة تتحــــرك عــــ ات إيران ــــش مل

ـا  ما تقدم إيـران خـدماتها ألم  ..  رمل ة ال ج ات اس

 :    مجال

 

ة ) الفاشـــلة والفاســـدة  ‐األول  اســـ ـــة الس إدارة ( العمل

  ـــــــة  ـــــــأدوات األحــــــزاب اإليران ــــــالتوافق و المــــــشاركة و

 العراق . 

 

  ــــصورة  ‐الثــــا  تنفــــذ  ات إيــــران المؤدلجــــة الــــ ــــش ل م

 آن  ـــا  ة أم ج ات ة طهــران واســ ج ات مزدوجــة اســ

ـــل ذلـــك  ا .. و  العـــراق نحـــو ســـور  العـــراق وعـــ واحـــد 

ـــــــة  ك ة أم ـــــــات عـــــــسك ـــــالل غرفـــــــة عمل  ‐مـــــــر مـــــــن خــ

   ( التحــــــــــالف الــــــــــدو كة تحــــــــــت مــــــــــس ــــــــــة مــــــــــش إيران

  اشـــــق االعـــــال ـــــة اإلرهـــــاب ) .. أمـــــا ال الـــــسب  ‐لمحار

 العـراق    د الوجود العسكري األمـ  ‐والشتم وتهد

ــال الخطــط  ا ح
ً
ئ  شــ ــدات فارغــة وال تــع  تهد إنمــا 

 .   تنفذها واشنطن وتوافق عليها طهران   ال

 

 المـــستوى  ‐ ـــان عـــ طهـــران تلعـــب دور الخـــادم لألم

 المــــستوى  ة ) وعــــ اســــ ــــة الس  ( إدارة العمل ا الــــس

مــا أنهــا تلعــب  ــة داعــش ) ..   العــسكري ( محار الــسو

 العـــسكري   المـــستوى الـــسو دور الخـــادم للـــروس عـــ

 ضــــوء    ا  المــــستوى الــــس ا ، وكــــذلك عــــ  ســــور

 موسـكو وطهــران ..   العاصـمت أجنـدة متفـق عليهـا بــ

 .  ا 
ً
د ا تعرف ذلك ج  وأم

 

ـــــت  ‐٥  الب  ( ترامـــــب ) تـــــاجر العقـــــارات إ فمنــــذ مـــــج

ـم  ـادئ وال ق مه م ض ، وهو المعروف عنه ال تح األب

كته  ـاح لـ ـه مـن أر حـصل عل مه الدوالر ومـا  ح إنما 

كــة عمالقــة  ــا دولــة أم إنهــا  ــا .. فهــل أم ى أم الـ

س وال  ـــــــه فمـــــــن الـــــــصعب تـــــــصديق هـــــــذا الـــــــرئ ؟ .. وعل

ـــــه  اســـــاته وخط  س  عـــــ ـــــض إدارتـــــه مهمـــــا حـــــاول أن 

ـــــــــة مـــــــــن  الم حـــــــــات ودالالت  اته مـــــــــن تلم ج ات واســـــــــ

 أرض الواقــــع ..  ــــت صــــحتها عــــ الــــصعب وجــــود مــــا ي

ــصورة   الــورق و ــة المرســومة عــ ة النظ ج ات فاالســ

  ـــــع  ) ال  ــــــ ( المـــــورف ـــــالم مـــــشبع  إيهامـــــات وألغـــــام و

 يـــــــزداد صـــــــالفة ،   التمـــــــدد اإليـــــــرا ـــــــ ا ، طالمـــــــا ي
ً
ئ شـــــــ

ة   أرض الواقـــع .. والـــع ـــستمر وقاحـــة عـــ ـــداتها  وتهد

ـــة   أنتفـــضت الـــشعوب اإليران ـــا حـــ  مـــا فعلتـــه أم

    الـ  طهـران ..  ـه المتخلـف  ـة الفق ضد نظـام وال

   يــر ــة األمــل ، الــ ت شــوكتها ووضــعتها أمــام خي كــ

عد   ، رغم عوراته المكشوفة ، إذ لم  إليها نظام المال

ـط  د التف  ال ت مه سوى تحالفه مع موسكو ال له ق

 العــــراق ..  ــــا  ا وأداة ألم  ســــور ونــــه أداة لهــــا  ــــه ل

 العـــراق ، ولـــوال  ـــان إليـــران مـــن جـــود  ـــا مـــا  فلـــوال أم

 لــوال  التــا ا .. و  ســور ــان إليــران مــن جــود  ا مــا  روســ

  ـــــــان إليـــــــران أن تتخـــــــ ـــــــل مـــــــا  ائ ا و ـــــــا وروســـــــ أم

ا  ً ــــــــــة تجــــــــــاە العــــــــــراق والمنطقــــــــــة شــــــــــ م حــــــــــدودها اإلقل

ــــة الراهنــــة ،  ك ة التخــــدير األم ج ات ا .. أمــــا اســــ
ً
واحــــد

ـــــت   الـــــسذج ، ألنهـــــا ب  إال عـــــ فإنهـــــا مـــــا عـــــادت تنطـــــ

ـــــــس  دي ومـــــــصالحه ول  الـــــــم أساًســـــــا للـــــــداخل األمـــــــ

ـــــــــــــارات .. ألن  ن دفعــــــــــــوا المل  و ە حــــــــــــ لمــــــــــــصالح غــــــــــــ

 مــــــن توقعـــــــات  ‐الخــــــرائط الجيــــــو  ــــــ  أ ة  ج ات اســــــ

  عتمــــــــدون عــــــــ ــــــــستفيق العــــــــرب و   ــــــــة .. فــــــــم الحما

 .  ل فوات اآلوان ؟  أنفسهم ق
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 للعـراق هـو   الـصهيو  االيـرا  أهـداف االحتـالل االمـ اذا اتفقنـا ان مـن بـ

م ألنهائــه كدولــة مــستقله فــان علينــا ان نتفــق   حافــة التقــس وضــع العــراق عــ

ـة   تغذ  تحقيق هدفه ع  ا س  ومعرفة وادراك تامة ان االحتالل س ق ب

   التــــــا ــــــة أوا  اذا  وعــــــ  واالنحطــــــاط االخــــــال ــــــش عوامــــــل الفرقــــــة وال

 مجتمعنا منذ األزل.  ة القائمة   والمح

 

  ــــصل ا ــــه ل  انها  المجتمــــع وصــــوال ا قــــوض عوامــــل القــــوة  انــــه ســــوف 

ف  ــــــــس مــــــــسك   ان االحتــــــــالل  ــــــــان واضــــــــحا منــــــــذ االســــــــابيع االو اتــــــــه. و غا

   المقــصلة الــ  الــسلطة  ــة العــراق والمحاصــصة  ــه رق قطــع  ــة ل المذهب

ــل عائلــة    ول وصــوال ا ل عوامــل ومقومــات الــ  قمــة الهــرم ومنهــا تــ ــدأ  ت

ة.   عراق

 

   العـــرا  االدراك والـــو ة   متوقعـــه وصـــال لقـــد واجـــه االحتـــالل مقاومـــة غـــ

ة المعلنــة  لــة تغــذي أهدافــه االساســ د  ذلــك يؤســس لخطــط  ــدأ بنــاءا عــ و

 المعلنة.   وغ

 

ـــدة  ع  ترتكـــز عليهـــا الخطـــط ال اب هـــو الـــضمانة الـــ حـــة الـــش ـــم  ان تحط

لدان.   ال م الشعوب وتدم  المدى لتحط

 

ئــــة  اب العــــراق االن أحــــط وأقــــذر المؤامــــرات والخطــــط الدن لــــذلك يواجــــه شــــ

نها:  فا ومن ب اتهم هزا عن  تهز ح  والصدمات ال
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ــه   تطبيــق حــصار جــائر ظــالم عل  عــ  العــراق الــذي مــ دخــل االحتــالل عــ

  ة الــ اناتــه االقتــصاد  عظامــه وهــشم ام  عــام ، حــصار كــ ــة أرعــة عــ قرا

مــــا   ر  المجتمــــع وأجــــ ــــة ا ــــل الحــــصار، حــــصار أعــــاد األم تمتــــع بهــــا أبنــــاءە ق

ـــش، حـــصار  حثـــا عـــن لقمـــة الع  مغـــادرة وطنهـــم   عـــ  مـــن العـــراقي المـــالي

رجالــه  نظــامهم و أنفــسهم و ــة  راه  وأدخــل ال ــسان العــرا ة اال  نفــس حــا

فهم واخالصــهم وعفتهــم وتمكــن االعــالم المعــادي  ــ م  ــسل مــع االدراك وال

 ان أخطــر مــا   منهــا . غــ ث  العقــول فخــرب الــ ه مــن التوغــل ا للعــراق وشــع

طالـــة. وقـــد  ـــة كنـــاتج مـــن نـــواتج ال ع والمـــرض واالم أنتجـــه الحـــصار هـــو الجـــ

  ـــــدخل منهـــــا عـــــ تعاونـــــت هـــــذە العوامـــــل مجتمعـــــة لتقـــــدم لالحتـــــالل منافـــــذ 

ب.   التخ معن   شعبنا و

 

 التقاعـد  ق االحالـة عـ  عن ط ادة أعداد العاطل دأت سلطة االحتالل ب

ة. إجـراءات عقـدت المـشهد  ش والقوى األمن ق حل الج واالقصاء وعن ط

ان القــوة المنتجــة مــن الــشعب   مــ ــق تــدم لــد عــن ط  لل االقتــصادي والمــا

ة . مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى  ــض ــة والمنــح التع ــل الرواتــب التقاعد مقا

 رواتــب ومخصـــصات  اإلضـــافة ا  وانفتـــح االنفــاق  رفعــت رواتـــب المــوظف

 تعاقدت مع االحتالل وانفتحت منافذ ومسالك فـساد هـو  ة للشلة ال ال خ

ات  س واســــــتخدمت التفــــــج ــــــا  وال ــــــل االخــــــ ــــخ الــــــدول أ  تــــــار االعظــــــم 

 اقتـصاد   تـدم ـة عـ لة للتغط ع االمـن كوسـ  تزعـ االت الـ ة واالغت االرهاب

مــــة الــــدينار  قــــاء ق  نتــــائج مــــا حــــصل هــــو  ــــان مــــن بــــ العــــراق ونهــــب ثرواتــــه و

ــــــة  ــــــسداد منافــــــذ التنم  يومنــــــا هــــــذا وا ــــــل الــــــدوالر وا  منخفــــــضة مقا العــــــرا

طالــة  اب . وال  قطــاع الــش طالــة   تــضخم ال  أدت ا نــات الــ قـاف التعي وا

ج االف وال  ــــث يتخــــ ــــف فقــــط ح  قطــــاع التوظ ــــس   نتحــــدث عنهــــا ل الــــ

مـا ان  ـة قلـص فـرص العمـل  ــــع التنم ـل ان توقـف مـشار جدون فرص عمل 

 فيهــا   ــة قــد ضــيع العــامل ات االنتاج  المــصانع والــ م وتــدم ـف وتهــد توق

   مــا ان االهمــال المتعمــد الواســع للقطــاع الــزرا ل .  ــشغ مــا ضــيع فــرص ال

اب.   من الش  أعداد العاطل  اضافة أرقام أخرى ا   ا  ان له دور م

 

ــوارث.. انهــا طــاعون  ــل أنــواع المــصائب وال ب  ــس ــم و طالــة تفتــح الجح ال

ـا لإلرهـاب  ابنا حط ـل المفاسـد . وتجعـل شـ فتـح  ل الجماجم واالرواح و أ

حون  ـــــص ـــــة النهـــــم س ة والوطن ات وتفقـــــدهم الحـــــصانة الشخـــــص ـــــش والمل

اء.   عرضة للبيع وال
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 جلبوهـــــا معهـــــم دخلـــــت  ة الـــــ ـــــالب الـــــسائ ـــــة وال مـــــع دخـــــول القـــــوات الغاز

قـــا لقـــرارات الحـــصار .   العـــراق ط انـــت ممنوعـــة عـــ   ـــا الفـــضاء الـــ تكنولوج

ـة ودخـل الهـاتف المحمـول  اح مـا فيهـا القنـوات اال ة  دخلت التلفزة الفـضائ

ـــــة  مـــــا يتالقـــــف الجـــــائع وج اب العـــــراق  قاتـــــه وقـــــد تالقفهـــــا شـــــ وجميـــــع تطب

ــــة   محافظاتنــــا الجن ــــة دخــــل الفــــرس ا الطعــــام. مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة ثان

اتـــب المتعـــة وممارســـاتها الفـــاجرة ودخلـــت البنـــات  كثافـــة ودخلـــت معهـــم م

ا مـن التحـرر واالسـتعداد إلقامـات عالقـات  حملن قدرا كبـ   ات اللوا االيران

ها من محافظات  الء والنجف وغ يوت وفنادق ك عة شهدتها شوارع و

ة  ــــات المعــــا طالــــة مــــع هــــذا الــــدخول للتكنولوج ان ال ــهــــا. اقــــ غــــداد وجن

 دراســــة  ــــشغاالت تؤثــــر عــــ ابنا ا ــــشغل شــــ اتــــه ا جاب اته ا لــــت ســــلب الــــذي أ

ة  اب مظاهر مخ  الش  وظهرت ب ات العاطل كولوج  سا  وع الدارس

ـــة  ممارســـات دون ب مجتمعنــا  ـــة و ــس الثالـــث واللوط اثـــة والج تمثــل الد

ة السائدة.  اماتهم االجتماع  وال  أخالق العراقي ة ع  غ

 

 بــــزواج المتعــــة  ــــة لتوســــيع التعــــا ــــشطة علن ــــسمع عــــن أ وهــــا نحــــن نــــرى و

ـل  ـس حـل  عـا ل ابنا وهـذا ط  شـ  تفـشت بـ ة ال س ل الج لمعالجة المشا

اسم زواج المتعة.   افشاء للفاحشة 
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   الــــــ ات والفــــــو  الفــــــضائ  عــــــ مــــــع دخــــــول االحتــــــالل واالنفتــــــاح المفــــــا

ل الجهات.  ب وال حارس من  ال رق الد وانفتاح حدودها   شهدتها ال

 

ـــان االتجـــار  عـــد أن   العـــراق الول مـــرة  ـــشطت تجـــارة المخـــدرات وتوزعهـــا 

خلـو مـن هـذە المـادة  ان العراق برمتـه  عد أن  ته االعدام و ازتها عق بها وح

  انـت ايـران    مختلف أنواعهـا والـ اع المخدرات  عة. لقد صارت ت الوض

ة  اح طة اال اع اال ما ت  أرصفة الشوارع  د   مصدرها االول ورما الوح

  ـــستهدفان تـــدم ـــس غرضـــان  مـــا الج ـــة . ان المخـــدرات  والمجــالت الخالع

ــــــة أخــــــرى. وتــــــصبح  حــــــة اجتماع ــــــة   مــــــن أ ــــــ الــــــذات أ اب  حــــــة الــــــش

قــــــاف  ــــــشارها مــــــع ا ــــة مــــــع تــــــزامن ان اب خاصــ م للــــــش المخــــــدرات مــــــادة تهــــــد

ـاة   الح ـة  ـارات واالنكـسارات المرع طالـة واالنه  ال  وتفـ د االلـزا التجن

اع وتهافـــــــــت   االدمـــــــــان والـــــــــض اب ا  تـــــــــدفع الـــــــــش ة االمـــــــــور الـــــــــ االقتـــــــــصاد

ــم  ــار الق  وانه ــد الالأخــال ات والتجن ــش ــسة المل حون ف ــص ة ف الشخــص

ة لديهم.  ة والوطن  المجتمع
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قـال . هنـا جمـع  مـا  ات  ـسكب الـع وارث ومحنة المحـن وهنـا  وهنا قمة ال

ــــــة  ــــــة واالعالم ــــــل قـــــواهم وطاقــــــاتهم الماد ة  ـــــان والفــــــرس والــــــصهيون االم

ل خـــــاص.  ـــــش اب العـــــراق  ه عمومـــــا وشـــــ  العـــــراق وشـــــع ة لتـــــدم والعـــــسك

انواعـه  ـصخر القلـوب . التطـرف  ـصار و  اال عـ ب العقـول و غي فالتطرف 

ــــــة  ــــــة الوطن  اله لــــــ  وحــــــش مجــــــرم وقاتــــــل . التطــــــرف  ــــــسان ا حــــــول اال

ــــضع     والعــــر  الواســــع . التطــــرف المــــذه ــــسقط االنتمــــاء والــــوالء القــــو و

 وحــــــدة الــــــوطن . التطــــــرف هــــــو المفتــــــاح  ــــــة لوحــــــدة الــــــشعب ومنهــــــا ينــــــ نها

كـــذب مـــن  ـــان واألقـــوام واالوطـــان .   االد ـــم عـــ ـــات الجح الـــشامل لفتـــح بوا

دمـر  ل أن   مدمر للدين ق  او يتوهم فالتطرف مذه الدي صف التطرف 

 االنغـالق   بهـا ا ـس ة ألنـه  ـسان ـة ا ات كه الشعب والوطن ومدمر للقوم

ذم.  ة والردة وال ة والشع  والشوفي

 

  ــــس وانحــــراف اخــــال ــــل العاهــــات ( ادمــــان وج ــــه  التطــــرف وعــــاء تتجمــــع ف

ــــــات المتحــــــدة  هــــــا مــــــن عوامــــــل تــــــدهور وانحطــــــاط ). وقــــــد ســــــعت الوال وغ

  ـــ   عـــد غـــزو العـــراق ا ة  اســـتخدام ممنهـــج إليـــران وللـــصهيون ـــة و ك االم

ل إلنجــــاز مهمتهــــا ووجــــدت مناطــــق  ــــل الــــس طــــاعون التطــــرف واســــتخدمت 

معاونـــــة أيـــــران وأعوانهـــــا. منـــــاطق رخـــــوة ناتجـــــة عـــــن   جـــــسد العـــــراق  رخـــــوة 

ـــا ومـــن وقـــع مـــن   لـــدول جـــارة مثـــل ايـــران وترك  والنفـــوذ التـــار الجـــوار الـــس

ـــاة وتقـــدمها وعززتهـــا  عكـــس تطـــور الح ـــة الـــدائرة   االفـــالك المذهب العـــرب 

ـــم   التعل ـــ   ـــة الحديثـــة . فـــشل  ـــاة الدولـــة العراق عوامـــل فـــشل رافقـــت ح

ة مـن فايروسـات  ما ينور عقول الناس ضـد العوامـل المرضـ  والثقافة  والو

الدنا .   فضاءات  ها  ة حقن  م تمتلك الدول المعاد  وجراث

 

طالـــة   وال  الـــشوفي  والعـــر ـــة ان التطـــرف المـــذه ـــساطة متناه اننــا نـــرى ب

ـــا   المخـــدرات قـــد اســـتخدمتها ام ـــس واالنحـــالل واالدمـــان عـــ ل الج ومــشا

ـــــسها   تك  منـــــذ غـــــزو العـــــراق والزالـــــت تعمـــــل عـــــ ـــــان الـــــصهيو وايـــــران وال

ــــالد وتطورهــــا وضــــمان  ــــاة ال  رســــم ح اب مــــن دورهــــا  حــــة الــــش إلخــــراج 

ــــــة  ــــــات ملحــــــا أن تتحــــــرك القــــــوى الوطن  ومتطــــــور وامــــــن. و ــــــ ل طب مــــــستق

ــهــــــذە المعالجــــــة  ــــــة لمواجهــــــة هــــــذا الخــــــراب و ة المعتدلــــــة والقوم واالســــــالم

 نضمن تحقيق عدة أهداف مرة واحدة. 
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لغــــت اطنابهــــا وهــــم  ة  اســــ ذمات داخــــل القــــوى الس ــــ ات وال شـــض ال

 المحتدمــة فهــم يهرعــون   ســاحة التنــافس االنتخــا حــدة  يتــصارعون 

دة   تحالفات جد لجاو ا عان ماينفرط عقدها ل   تارة للتحالفات ال

ـــات تـــصاعدت  ـــت االنتخا لمـــا اق ـــك مـــن دون اي طائـــل و وهكـــذا دوال

الــسالح   التقاتــل  ـان  انــت للع لغــت حــد االقتتــال و   اع الــ  الــ حـ

 ..  ا   محافظة د
 

 رفــــضها ابنــــاء  ــــسة الــــ ا ــــات ال ــــالفوز بهــــذە االنتخا  النفــــس  ــــم ــــل  و

 تتفتــح اوداج العمــالء وابنائهــم   حــ  جــائع ونــازع  دين بــ شــعبنا المــ

 الــصابر  لون الــسحت الحــرام مــن قــوت الــشعب العــرا ــا ــهم وهــم  واقــار

 ثروتـه مـن العمـالء واللـصوص  ه وسـار ـدا لمـستغل غفر ا الذي لم ولن 

قلنهم الـــدروس فقـــد دنـــت ســـاعة الحـــسم الثـــورة ولينـــال الـــضالمون  وســـ

 عقابهم العادل . 
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شـــــاع اســـــتخدم مـــــصطلح " الّرفيـــــق " عـــــ األفـــــراد الـــــذين يتوافقـــــون عـــــ 

يئـــــات  تظمـــــون  جماعـــــات أو أحـــــزاب أو  ـــــم و ـــــار والق جملـــــة مـــــن األف

ـــدون  تعا عتنقونهـــا و ـــادئ الـــ  تقاســـمون مجموعـــة مـــن الم مختلفـــة و

ـــشاركون   مــا ي مـــّسك بهــا والمحافظــة والـــّس عليهــا، 
ّ
نــم عــ الت مــا ب ف

عــة الحلقــة الــ يتواجــدون  ــل وقــراءتهم للواقــع حــسب طب حل
ّ
ــة والت الّرؤ

ة أو غ ذلك.  ّ اس ة أو س
ّ

انت فك  فيها سواء 

 

ة 
ّ
ـــــــسار ة وخاّصـــــــة ال ّ اســـــــ ـــــــاد ينحـــــــ اســـــــتخدامه  األحـــــــزاب الّس  

ّ
ـــــــذا المـــــــصطلح حـــــــ ولقـــــــد التـــــــصق 

ة.  ّ ة واألحزاب القوم ّ س األحزاب الماركس داول ب أعضاء ومن
ّ
د الت ة منها، فنجدە شد ّ ا  واالش

 

لـه  األحـزاب األخـرى وعـ  قا نا سنجد لـه فيهـا مرادفـات أو مـا 
ّ
ة، فإن ّ حالة المصطلح ع الّساحة الع و

مكـن أن  ـا  نـاك أحزا  
ّ
ل إن األخ،  عوّض فيها الّرفيق  ث  ة ح ال ة واألحزاب اللي ّ ي

ّ
ات الد رأسها تلك الحر

سه ع أرض الواقع، ال توّرع  ّ يراد تك وع حق ا من م بع وجود ون ال ي ة ل ّ ة أو الهامش ّ العرض  ّ س

عض.  عضهم ال ل " ع  م
ّ

اغ صفة " الز ا عن إص  أعضاؤ

 

 
ّ

قـه للحـد ـب ب ته وذ
ّ
ـت قدسـ ن، فقـد مـصطلح الّرفيـق مدلوالتـه وخ نا الـّرا قة، و عـ ه و الحق

ّ
 أن

ّ
إال

ة أحاي أخرى.  ّ فع
ّ
ات الن انا والحسا ملق أح

ّ
ه المجاملة حينا والت ه مجّرد ترف تط عل  الذي غدا ف

 

اتـه  لـة ح حـرص ط ورّي ذلـك المـرء الـذي 
ّ
ّ الث ضا

ّ
م الن

ّ
و  الض ان شخصا أو مصطلحا،  فالّرفيق، سواء 

ـذود عنهـا  ل الفكـرة الـ اعتنقهـا و ـة  سـ
ّ
اف اته  ر ذاته وطاقاته وممتل

ّ
سخ ال لتلك الّصفة، ف قاء أ ع ال

كـون أّول  ـا، ف ا وتـألق مغزا ـد إشـعاعها وتوّسـع مـدا ل م ذل قصارى جهدە  سـ لها من رفاقه، و وعن أ

ـــضا مـــ تعلـــق األمـــر  ـــو أ اناتهـــا، و ـــا  أبـــ حللهـــا وأصـــلب تمظهراتهـــا وأجـــّل ر براز تهـــا و ب العـــامل عـــ ت

ـــضمن  وع ومـــا  ـــ للفكـــرة والمـــ اط  ، وانـــض ـــدئّي ـــدن األصـــالء ونـــاموس الم المـــصطلح شـــامة األحـــرار ود

ة والفداء.   ضح
ّ
دافهما، واستعداد ال متنا للت مومتها وتحقيق أ  د

 

امة  ّ  الـــ
ّ
 أن

ّ
ـــا، إال

ّ
او خـــذ منـــ ط

ّ
ـــاد يت  ل

ّ
ـــة حـــ ّ م مـــوغال  المثال قـــد

ّ
ـــف أو الت ع

ّ
ـــذا الت كـــون  ، قـــد  ـــ

فـــات الّرفيـــق شخـــصا  ـــد تع د عـــ تحد ـــشد
ّ
ح وال منتـــ الوضـــ ص  نـــص

ّ
  الت

ّ
عـــد حـــد ـــة أل

ّ
ور الزمـــة و

ئـــة  نـــاول المـــسألة  الب ب  ذلـــك خصوصـــا مـــ تعلـــق األمـــر ب ومـــصطلحا، وتتـــضاعف الحاجـــة للحـــزم الـــ

ـة  ّ  المـسألة القوم
ّ
ـة ذلـك أن

ّ
ور

ّ
ـة والث ّ م

ّ
قد

ّ
ان المجال مخّصصا لألحزاب الت داد المهّمة جسامة إذا  ة ل ّ الع

وط  ة كـ اط والـّصال فـرض عـ طالئعهـا ونخبهـا أعـ درجـات االنـض ـد مـا  عق
ّ
ة ع قدر كب من الت ّ الع

ة. 
ّ
ة الجهاد ّ فاح ة ال ّ ضال

ّ
ة ورساالتها الن

ّ
ور

ّ
ات مهاّمها الث اد لتحّمل مقتض  ال استغناء عنها وال ح

الـــب  ـــث تت لـــه، وح خهـــا  ـــة مـــن منعطـــف خـــط وغـــ مـــسبوق  تار ّ ـــشه األّمـــة الع ظر لمـــا تع
ّ
ـــالن ـــث و ح

ــث تالمــس عالمــات تخلفهــا وأمــارات  ــّل صــوب وحــدب، وح عليهــا األمــم وتتهافــت عليهــا طغمــة األعــداء مــن 

نها مـن  ْوِقَيتهـا وتحـص
َ
ـه وت ـصها مّمـا تعان  تخل

ّ
ـة مفزعـة، فـإن ـسداد اآلفـاق فيهـا مرت يهـا وا

ّ
نها ودالالت ترد و

 ، ّ ـ امل واالنـدثار ال
ّ

ـك الـش ف
ّ
تـ بهـا لالضـمحالل وللت هـا قـد ت

ّ
ات أن

ّ
ّل المـؤ ة ال تؤكد 

ّ ّ
دات الجد هد

ّ
الت

ا.  ة ح
ّ
ور

ّ
ة الث ّ الئع

ّ
ة لنخبها الط

ّ
 لهو مهّمة ح

 

ــاة  ــشمل مختلـف جوانـب الح ـاد  ـدة ت ـا العاجــل إ أقـسام عد نقـسم دور ة و
ّ

ـذە المهّمـة المــص ع 
ّ

وتتـوز

ــو  فــاح المــسلح و ّ وصــوال إ ال ــ عل
ّ
وّي والت

ّ
ــال ّ مــرورا  ــ ثق

ّ
ّ فاالقتــصادّي والت مــن الفكــرّي إ االجتمــا

ة نفسها   ّ مول
ّ

ذە الش ض األّمة، وال تفرض  ا عن استمرار ن ا تعب الئل وأقوا
ّ

لغ الد ضال وأ
ّ
أع مراتب الن

ـا أو 
ّ
فا وال ترق ـس بـع مـن اسـتحقاقات عاجلـة ال تحتمـل  هـا ت

ّ
ـل إن قـدير 

ّ
الغـات  الت اب الم تلك المهاّم من 

س الّرفيـــق مـــصطلحا  ـــد مقـــاي ل  تحد ـــسا
ّ
ـــا المرونـــة وال

ّ
الت ـــصبح  ة،  ّ ـــذە األرضـــ تهاونـــا، وانطالقـــا مـــن 

ــرت  ـل و ــه  ـورّي ومطال
ّ
ات العمــل الث ّ أساسـ ــة مـن جهــة و ّ المـصلحة القوم ارا  ما و وشخوصـا خطـأ جــس

وطــــــه  ط  ار عــــــ ضــــــ كــــــون لزامــــــا اإل ــــــه  لالرتــــــداد عــــــن المهــــــاّم الموكولــــــة والمنتظــــــرة مــــــن الّرفيــــــق، وعل

قن من جهة أخرى. 
ّ
ة والت

ّ
ق

ّ
ة من جهة والد ّ منت اإللزام ه ومدلوالته   ومواصفاته ومعان

 

ــذا االعتنــاء بهــذە الــّصفة أو المفهــوم " الّرفيــق "، يتمــا مــع  ــل   
ّ
م إن

ّ
فمــن نافلــة القــول وعطفــا عــ مــا تقــد

ة واللعـب  ّ ـا االستعراضـ ذلك يتجـاوز الفنطاز و  شه أّمتنا و ّ الذي تع ار
ّ
ات المرحلة والمنعطف الت متطل

بع من أرض الواقع  مة م لم ت ة العق
ّ

قاشات الفك
ّ
ى حدود الن

ّ
تعد م والمصطلحات و المفردات والمفا

ّ انتظــارات األّمــة واســتحقاقات الــوطن وآمــال  ــة ومــ لــم تــرت لتــل ّ ان ــة والم ّ مان
ّ

ات الز ّ ولــم تالمــس اإلحــداث

ــد تواصــله واســتمرار  م لــغ مــن الجــور مــا ال طاقــة لهــا  ــات زمنهــا وقــد  ــصها مــن عاد اناتهــا لتخل الجمــا ور

فه.   ن

ـه يهـّم 
ّ
القـدر ذاتـه أن يـؤّول عـ أن ـل  ق ء، وال  نـظ  

ّ
ـاب الت ـرأ عـ أنـه مـن 

ْ
ق

ٌ
مكـن أن  ـذا، ال  فطرحنـا 

ّ  وطننــــا  ا ــــضال الــــّس
ّ
ــــة للن ؤو

ّ
نــــا الد ــــه ووفقــــا لتقــــديراتنا ولمراقب

ّ
ــــل إن عينهــــا..  ــــا أو مجموعــــة أحــــزاب  ح

ــــذا  لنا تراجعــــا شــــامال عــــ 
ّ

ل أخــــّص وأوســــع وأوضــــح، فلقــــد ســــج ــــش  ّ منــــا ألداء العمــــل الحــــز ّ وتقي العــــر

ـــس مـــن  ا، ول
ّ

 عـــسك
ّ
ـــا وحـــ ّ ـــا وثقاف

ّ
التهـــا فك

ّ
ي مؤ

ّ
ة وتـــرد ّ اســـ خـــب الّس

ّ
مـــة الن  ق

ّ
ـــه تـــد ـــ  د  الـــّصع

ّ لحـــدود  ة  الـــوطن العـــر ّ اســـ ـــادات الّس طة بـــ الق ـــس  مقارنـــة 
ّ
ـــل وزعمنـــا أن عينـــا 

ّ
ء إن اد الغـــة   الم

ا.  ّ ق ا حق وال ورع عث  دارسها فزعا و عد س ما  التها ف عينات القرن الما و مث  أواخر س

 

ــــو أن ينــــذر  ــــة المناضــــل ثــــّم منهــــا إ الّرفيــــق  ــــسان لمرت وط ارتقــــاء اإل ّ مــــن  ــــ ّ والّرئ ط األســــا
ّ
 الـــ

ّ
إن

را،  عـاء وتظــا
ّ
ـه واقعــا وممارسـات ال رئــاء واد حمـل بــ ظهران ـورّي الــذي 

ّ
ّ الث ــضا

ّ
وع الن نفـسه للفكــرة والمـ

اط  د االنـــض ـــصبح شـــد ـــه أن  ـــم عل
ّ
حت ـــذا مـــا  واجـــذ و

ّ
الن ـــا عليهـــا 

ّ
ا بهـــا عاض ـــادئ متمـــّس ـــا للم ّ كـــون وف وأن 

ـــواة الـــ ينطلـــق منهـــا للمجموعـــة 
ّ
ة أو الن فـــا  خدمـــة المجموعـــة، تلـــك المجموعـــة الـــّصغ

ّ
واإلخـــالص والت

بــوط طــارئ وال تــل إرادتــه  ــة أو  ّ اســة مرحل ــه عــن عزمــه انت ن ــّل الحلقــات، فــال ت ــ و الجمــا   األ

 
ّ
ة أّوال وال ح ّ م نظ

ّ
ئته الت ات ال يتعّرض لها سواء  شخصه أو ب

ّ
ت ال

ّ
مهما ادلهّمت الخطوب واشتد

ــل أن  ــه  ّ وال يتقــاعس ف ــضا
ّ
ّ الواجــب الن ــل جــب أن  مــا  ــا،  ــة الواســعة ثان

ّ
ــة  الجما ّ ئتــه المجتمع  ب

غـــادر خـــصال  حـــال مـــن األحـــوال أن  ـــ لـــه  ، وال ي ائم
ّ

ـــز الـــد
ّ
حف

ّ
ـــب والت

ّ
وث

ّ
ة والت ـــضح

ّ
كـــون مثـــال الت ـــادر ل ي

دة.  ا  والم
ّ
فس والّص ع األذى والمشاق

ّ
جاعة وسخاء الن

ّ
 الّصدق ومناقب الّرجولة والش

 

قــاء جــذوة الفكــرة  ــة المتواصــلة عــ إ ــو المواظ ــه الّرفيــق  جــب أن يتحــ  ــّم مــا  ــ مــن بــ أ ــذا، و  –و

كـون ذلـك  عـالء رايتهـا وضـمان توّسـعها، وال  اجـة و
ّ
قـدة و

ّ
ـديها مت دة الـ اقتنـع بهـا وآثـر االنخـراط   العق

ام المـــسؤول  ورة االلـــ ـــع  ـــو مـــا  ، و لـــة عـــ تحقيـــق ذلـــك المبتـــ ف الوســـائل ال  ّ ـــد الحـــر ّ ق
ّ
 عـــ الت

ّ
إال

ـه 
ّ
م.. ذلـك أن مـا وتعـال ات الفكـرة تنظ ّ ـات العمـل الـ انطلقـت منهـا أساسـ ّ ات وآل مقتـض د 

ّ
والوا والمتجد

ط واألطر  وا
ّ

مكن أن تخلو من الض  الفكرة 
ّ
هنا أن م   أحد

ّ
د ان أن  م ة  ّ كون من العب ح، س ّل وض و

ـــق 
ّ
ب آالمهـــم وتحق ّ واقعهـــم وتـــذ هـــا جـــاءت لتـــغ

ّ
ض أن ـــف ـــسطها لمـــن  ـــا و ر مومتهـــا وتط ـــة إ د

ّ
المؤد

 آمالهم وتدرأ عنهم المخاطر. 

 

ح صدور  
ّ

ظّل وساما يوش مكن أن   مصطلح الّرفيق ال 
ّ
د ع أن أ

ّ
كون لزاما علينا الت ومن خالل ما سبق، س

ــــس  ــــا ل ات وأرقا ــــضح
ّ
 أعــــ الت

ّ
ــــل إن  ،  مــــن آمــــن بهــــا لــــزمن مهمــــا طــــال أو قــــ

ّ
ــــّل مــــن حمــــل الفكــــرة وحــــ

اب  انــت األســ ــا مهمــا  ات الفكــرة وغــادر أطر ــ عــ تلــك الــّصفة عــ مــن تخــ عــن مقتــض ا أن ت مقــدور

رات والظروف. 
ّ
 والت

 

ــشارا،  ــساعا وان
ّ
قــاء وتطــّورا وا ا  د

ّ
 مــا يتهــد

ّ
فاع عنهــا وصــد

ّ
فــا  خدمــة الفكــرة والــد

ّ
ام والت فــإذا ســقط االلــ

انـة،  ة أو الخ
ّ
  حـاالت الـّرد

ّ
ـدّي إال  ذلـك الـّسقوط أ

ّ
ـذا أن ـع  ب عنه. وال 

ّ
ت عاء االنتماء لها وما ي

ّ
سقط اد

ـس مطلقـا  ـدارك ل
ّ
 الت

ّ
 أن

ّ
واعثـه معالجـة صـارمة وحاسـمة، إال ه و ا معالجة أس ه  مكن تداركه وتص ث  ح

د معروفة.  قة وتقال ط دق  خاضع لضوا
ّ
ه مق

ّ
ل إن ا،  ّ ا أو مزاج ّ ا وال انتقائ ّ  أو عشوائ

 

فاع عنهـا 
ّ

اتها وحجم الـد الفكرة ومقتضا مّسك 
ّ
ار مدى الت االعت ة الّرفيق تأخذ  ّ دقيق  ما

ّ
حّري والت

ّ
 الت

ّ
إن

قاعـــس 
ّ
خلـــع عنـــه مـــصطلح الّرفـــاق مـــ أدمـــن الت

ٌ
جعـــل المـــرء  ـــو مـــا  ود عنهـــا، و

ّ
از بهـــا والـــذ واالرتقـــاء واالعـــ

ـــو  ـــات  نفـــس صـــاحبها، و ك فيهـــا و معتنقيهـــا لغا ـــشك
ّ
ب الفكـــرة أو ال  مـــا مـــن شـــأنه 

ّ
ـــث اســـل و

ّ
والت

الجــسم الملتــّف حــول تلــك الفكــرة، ذلــك  ار  قهــا واإل حــرم منــه العــاملون عــ خــرق الــّصفوف وتف ف 

ب أخطائـه  ـد لتـص
ّ
 إذا تـدارك وتجن

ّ
استحقاقات حملها إال ة احتفاظ صاحبها  ر مجّرد اعتناقها ل ّ ه ال ي

ّ
أن

 ومعالجة أمراضه. 

محتملــة  انــا، وال   ــة عنهــا أح ــة بهــا حينــا والّرغ مــان، وال تحتمــل الّرغ
ّ

ــة غــ منقطعــة  الز
ّ
ور

ّ
فــالفكرة الث

قـدر مرونتهـا  ـه وال تخـاذل، و ـث ال تـرا ف هـا عمـل دؤوب وسـ حث
ّ
. إن ّ ّ والعمـل الموسـ ا للفعل المناس

مجـّرد أن  ـه 
ّ
ـساقط منهـا أو اعتقـد أن تها لمـن  ة وحاسـمة ال تلتفـت  مـس

ّ
ة شـاق ّ فـ صـل شار

ّ
عها ال وطا

هـا ال تحتـاج 
ّ
نتكس مساراتها، ذلـك أن قها وس خبو ب يتخلف عنها فرد أو مجموعة أفراد أو تمّردوا عليها، فس

م.  حتاجونها  قدر ما   من انضّم إليها واقتنعوا بها 

 

 
ّ

طـار، تـد ـّل فكـرة و ـات  تهـا، مـن بـ جن ظـر عـن قلتهـا أو ك
ّ
ف الن ـ ن، لطالما طلعـت علينـا أصـوات  ول

ن   ان، ول مان والم
ّ

ات الز ّ فها مع متغ ّ بها وتكي ا والّر ر ما تدعو لتنقيتها وتط
ّ
ن ديها و ها ال تتمّرد ع 

ّ
أن

ب،  هـــذ
ّ
ب واإلثــراء والت ـــص

ّ
رس والت

ّ
عرضــوە للــد ــأتوا بـــزعمهم و ــشاركونهم تلــك الفكـــرة أن  لمــا ســألهم مـــن 

عـــا عـــن اإلنـــصات للـــّرأي المخـــالف، ومثـــل 
ّ
فـــّرد والت

ّ
لس والجمـــود وحـــّب الت

ّ
ـــالت همـــوا مطـــالبيهم 

ّ
أحجمـــوا وات

قـــة  ـــداروا حق ـــك، ل ـــس ف مـــا ل هامـــك 
ّ
عتهم وحرصـــت عليهـــم، نفـــروا منـــك وســـعوا لحـــصارك وات ـــؤالء إن تـــا

ا  ّ ال ســطح ــ ــا 
ّ
ا غث ّ م لــك طرحــا مــج

ّ
قــد  أفــضلهم قــد 

ّ
ــل إن ين فيهــا، 

ّ
م وال جــاد هــم غــ صــادق  دعــوا

ّ
أن

طها.  سها وظوا ل اإلساءة للفكرة ونوام ما إساءة ق
ّ
ئا لهم أ  ومس

 

ـــادة  ّ ـــادة وال مـــة الفكـــرة ومهمـــا دام مـــرورە بهـــا، نفـــسة شـــارة الق خ ـــّل مـــن مـــّر  ِهـــب 
َ
ـــذا أن ي عـــد  جـــوز  فهـــل 

ّ لقعـــودە وجحـــودە  طـــم  لـــه أن 
ّ
حـــق ـــل  ـــد؟ و قـــا لأل ظـــّل رف ّغ لـــه أن  مـــس ـــل  ا؟ و

ّ
ـــد ـــشانا أ عامـــة ن

ّ
والز

اسل  عفاء والجبناء والمت
ّ

عض الض ه ل حّب زّوقه و سّوق لذلك الفعل المذموم و مجّرد أن  وتنكرە للفكرة 

؟ ّ ال استحقاق فع مة ذواتهم 
ّ

فعّي والمتضخ
ّ
 والن
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ـــــة   ۞ حققـــــت الـــــصادرات النفط

ـــــــار  عة مل ـــــــس ـــــــة ايـــــــرادات  العراق

 لهـــــذا  ـــــانون الثـــــا  شـــــهر  دوالر 

متـــــــــــــــــه  ٢٠١٨العـــــــــــــــــام   ٨٤اي ماق

ـــــسائل  ا وهنـــــا ي ـــــار دوالر ســـــن مل

افـــــــــــح  ــــــاء شـــــــــــعبنا الـــــــــــصابر الم ابنـــــ

مــــــــــــــــــــرارة اي ن تــــــــــــــــــــذهب هــــــــــــــــــــذە 

ـــارات مـــن الـــدوالرات ؟ وهـــم  المل

 جيـــــوب  جيبـــــون انهـــــا تـــــذهب ا

ـــــش وقلــــــة  ات الع ـــــدون صـــــع ا مــــــا يتـــــضور ابنـــــاء شـــــعبنا وهــــــم  اق والفاســـــدين القتلـــــة ف العمـــــالء والـــــ

 اال امـــــام ابنـــــاء وذوي الفاســـــدين مـــــن  طالـــــة وانعـــــدام فـــــرص التـــــعي الخـــــدمات وتـــــزداد معـــــدالت الفقـــــر وال

علم الذيـــن  ـــم اذا غـــضب وســـ نهـــا ثـــورة الحل  برقـــاب ابنـــاء شـــعبنا الـــصابر المناضـــل ول ـــم العمـــالء المتح

نقلبون .   ضلموا اي منقلب س

 

۞     طرون عـ ـس ـانهم  ف المحتلـون االيرانيـون    ١٦اعـ ــع ـة وذلـك  ـة العراق % مـن التجـارة الخارج

  ـــه  ـــائرة ال ـــضاعتهم ال  وتـــصدير  قتهـــم المـــوال الـــشعب العـــرا ـــة و ـــارهم لتجـــارة العـــراق الخارج احت

نـه شـعبنا  لـف ول اد واالسـتغالل وال محاولة مسعورة الفقار ابناء الشعب ووضعهم تحت طائلة االسـتع

ــل ات  وظـف ثرواتـه لخدمـة العـراق ونهوضـه وتقدمـة و  و ـدحر االحتـالل االيـرا تـه و ب  ـ الثـائر س

ب .   ق

 

 وهكــذا غــدا   ۞ ــت تنــ  .... وال ــد   خــور ع ــة  ــة بــرزت ازاء التنــازالت النفط هنــاك مخــاوف عراق

  ـس  عقـد ما  ذقـون ابنـاءە عـ ـة والـضحك عـ وة العـراق النفط  للمتـاجرة بـ العراق ساحة للمزاد العل

 االخرى ثرواته من دون اي طائل .  ف  ست    مؤتمر اعمار العراق ال

 

 االخــرى تحقــق ايــرادات قــدرها   ۞ ــد  ك الحد ن فقــط فــاين ســتذهب  ١٨٩الــس  شــه مليــون دينــار 

  لــه االيــرا ــرا للنقــل وق ــان وز  عنــدما   صــوالغ والمجلــس االعــ ــاقر جــ لفطهــا  ــان    هــذە االيــرادات الــ

ــــل حــــادث  ــــب فيهــــا وعنــــدها ل ــــة الر  ات ــــت و نهــــا ســــاعة الحــــساب اق ــــا هــــادي العــــامري ول ــــا وقال قل

ث .   حد

 

علن عن اختفاء   ۞ ة  ة المال ـة عـن  ٥٢٥ديوان الرقا ـة المال شاحنة مـن وزارة النقـل هـذا مـا اعلنتـه الرقا

ــاظم فنجــان  ــب   ج ــد ا التا ــضها فهــذە المــرة ســتذهب  قــضها وقض مــا حملــت و اختفــاء الــشاحنات 

 لـن   الـشعب العـرا ذلك فان صـ اق والقتلة و ته وحمايته من عتاة ال  وزان  وزر النقل الحا الحما

ـــضيع حـــق   نـــصابع ولـــن  د الحـــق ا ع  وضـــح النهـــار وســـ واتـــه  قات الفاضـــحة ل  هـــذە الـــ طـــول عـــ

 ورائه مطالب . 
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   المجـــرم ـــد لالحتـــالل والمحتـــل  المـــساند والم ــد مـــو ـــد مج  حم  العراقيـــون الموقـــف المخـــزي لـــشيوع ــ الي

   واقـــاموا دولتهـــم الفاشـــلة المتخلفـــة .. ذلـــك الموقـــف  ٢٠٠٣    ٤    ٩الـــذين غـــزوا العـــراق  واســـقطوا النظـــام الـــوط

رة اذا مــا عرفنــا انهــم صــدعوا   مــن الــذا مــ نهــم ولــم   جب  وصــمة عــار  ــرا ) الــذي ســ انــه ( تح وا عنــه  الــذي عــ

  ـــة  مقراط ـــة والد ـــسان والح ـــة ودفـــاعهم عـــن حقـــوق اال ـــة العالم ال ـــة المناهـــضة لالم ـــشعاراتهم الثور رؤوســـنا 

ـــــن واقعهـــــم فـــــضحهم وكـــــشف المـــــستور  ل

للــــــشعب عنــــــدما شــــــاركوا ســــــلطة االحتــــــالل 

ــهــــم   ح كــــون ســــكرت  ان  مــــوافقتهم عــــ

ـــــــــم الـــــــــذي اســـــــــسه   مجلـــــــــس الح عـــــــــضوا 

لـــوا  ة انهـــم ق مـــر والمـــص مجـــرم الحـــرب ب

ـــــــد  ة وانمـــــــا كـــــــون حم ـــــصفتهم الـــــــشيوع ــ ال

) وهـــــــذا موقـــــــف  ا  ع  ( شـــــــ ـــــــد مـــــــو مج

ــــــــستطع  ا منــــــــه ســــــــوف لــــــــن ولــــــــم  مــــــــستغ

ـــــــادة   يـــــــوم تحـــــــل ق ا ـــــــرە وســـــــ ــهم ت حـــــــ

ـل  م  ة لتحا دة لهم تحمل روحا وطن جد

 وافقـــــــت وهللـــــــت  ة الـــــــ ـــــــادة الـــــــشيوع الق

 للغزو واالحتالل . 

 
  س  ـــــا مقعـــــد  حـــــضوا   ان  قة عـــــ ـــــة ســـــا  دورات انتخاب ـــــدة المـــــشاركة   مـــــرات عد نقـــــول حـــــاول الـــــشيوعيون 

  ر عـــ و ـــال عـــد جمـــع اصـــوات   مقععـــد  ــهم عـــ فـــشلون اال مـــرة واحـــدة حـــصل فيهـــا حـــ ـــل مـــرة    نهـــم  لمـــان ل ال

  ا  د عضوا برلمان د مج كون حم   م ) ح قة ( لموا الخ  ط

 
قـــودە رجـــل ديـــن معمـــم   قـــذر متخلـــف   ديـــ ـــار رجـــ التحـــالف مـــع ت ـــات القادمـــة لقـــد جـــاء مـــن ينـــصحهم  امـــا االنتخا

  ــــساعدهم   ان  عــــضهما .. هــــو مقتــــدى الــــصدر عــــ  مــــع  ــــستطع جمــــع جمــــلت عــــرف منطقــــا وال  وال جاهــــل وغــــ

 الفكـر   متـضادان  ـب بـ ـب العج  مقعـد او مقعـدين .. هـذا اذا عطـف عليهـم .. ان هـذا التحـالف الغ الحصول ع

ــصمد وهمــا متقاطعــان  مكــن هكــذا تحـالف ان  ـف  ة ك ــس للجـدل وانمــا للــسخ جعــل هــذا التحـالف مثــارا  ل ـدا  والم

 .  ل    

 
ـد  الوحـل منـذ تاي    مرغـت سـمعة الـشيوعي ادتهم ال  قاعدتهم وق د الفجوة ب  االحمق س ف الشيوعي ان ت

عدە ولحد اليوم .   االحتالل وما جرى 
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م  ة صــــمود ق يواصــــل ابنــــاء الغوطــــة الــــ

االســــــــــــــطوري بوجــــــــــــــه القــــــــــــــصف الجــــــــــــــوي 

م منـــازلهم فـــوق رؤوســـهم  الوحـــ وتهـــد

دا نحبهــم  قــ ثــالث شــه فــ ســاعت 

ـــام االنقـــاض عـــ مئـــات الجثـــث  نهـــال ر و

ـــــة ســـــادرون  غيهـــــم  ـــــام االمـــــة الع وح

ــــــــستجدون القــــــــرار مــــــــن مجلــــــــس االمــــــــن  و

ـــــف الـــــذي  ـــــع اســـــتمرار ال مـــــا  الهدنـــــة 

توقفــه الهدنــة ا حــ  الوقــت الــذي يتواصــل نــزف دمــاء ابنــاء شــعبنا العــر الــسوري  الغوطــة 

ا  ــا  منــاطق ســور ــسفح يوم ئ  ر الــ ــذا الــدم الطــا ة الــصامدة  ــا مــن المــدن الــسور وادلــب وغ

ـــــة واالحـــــرار  العـــــالم مطـــــالب بوقفـــــة جـــــادة تقـــــف بوجـــــه  ـــــث .. ان ابنـــــاء امتنـــــا الع وال مـــــن مغ

ات  ــــش ــــه الـــروس وااليـــراني والمل ـــشار االســـد وداعم قـــودە  ـــاب االســـود الــــذي  الطـــاغوت واالر

ا .  ة سور ف الدموي س مستمرا  ارض العرو عكسها فان ذاك ال ة و  الطائف
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 هــذە الدرجــة مــن  ــصل بنــا الحــال ا ــل يومــا أن  ــن أتخ لــم أ

اتنـا  حت ح ـل يـوم وأصـ  ونكتـوي بنـارە  التأزم الذي نصط

 ظـــــل هــــــذە  جثـــــم فـــــوق صـــــدورنا  ـــــف  ـــــابوس مخ ه  ـــــس

ة    ‐الثقافة السائدة لدى الغالب  ...  ‐اال من رحم ر

ـل    عنـد   ما أخـشاە اذا اسـتمر هـذا التـدهور األخـال وأخ

ة  ه منصب أو مـسؤول ل ال كفينـا التـدهور  ‐من أو أنـه ال  ف

  قـــــــارب  ‐االقتـــــــصادي واألمـــــــ الد منـــــــذ مـــــــا  ـــــــال الـــــــذي حـــــــل 

فتـــك    ـــه تـــدهور أخـــال ـــضاف ال    عـــام ، حـــ خمـــسة عـــ

لــد الــذي أصــبح   أمــر هــذا ال  عــ  والقــائم ــذمم المــسؤول

  ــ  االنفجــار الحق  أن تــصل األمــور بنــا ا  لــه .. فأخــ يــر

ــارات  كون آخــر الخ ــذر ، فالطوفــان ســ  ولــن  ــ الــذي لــن ي

م االعوجـــــــــاج  ل لتقـــــــــ ـــــــــل الـــــــــس عـــــــــد أن نفـــــــــدت  المتاحـــــــــة 

ــأس الجميــع مــن  عــد أن  ــل مفاصــل الدولــة ، و   الحاصــل 

عه ...  ف منا  الحد من الفساد وتجف

ــــة والثالثــــة  لقــــد أصــــبح المــــواطن اآلن مــــن ذوي الدرجــــة الثان

ــــد الــــذي أفــــرزە الوضــــع االقتــــصادي  ف الجد حــــسب التــــص

 أمــــــرە ال  المتـــــدهور ، فأصــــــبح هــــــذا المـــــواطن المغلــــــوب عــــــ

 مرافــــق    ــــستطيع أن ينجــــز أي عمــــل لــــه لــــدى المختــــص

ــــصال خدمــــة مــــا مــــن  ــــان هــــذا العمــــل هــــو ا  لــــو  الدولــــة  حــــ

حت   أصـــ ـــاء الـــ ه المـــاء أو ال لـــه   م الخـــدمات العامـــة ا

 انجازهـــــــا  ـــــــستطيع عـــــــ ه معدومـــــــة .. فـــــــأي معاملـــــــة ال  شـــــــ

ـــــــة" مـــــــن جهـــــــة  ـــــــه وســـــــاطة أو "تزك ــــواطن مـــــــالم تكـــــــن لد المـــ

 لـــه انجازهـــا ، وهـــذا  ـــس  ي ة تـــدعم هـــذە المعاملـــة  اســـ س

الد  ال   حلت   قائمة التدهورات ال ضاف ا د  تدهورجد

طة   ـــــس اتـــــه .. فهـــــذە المعـــــامالت ال  ظـــــل االحتـــــالل وتداع

  ــان المــواطن ــث  ــل االحتــالل ح انــت تتــم دون وســاطة ق

   بــ  مــواطن وآخــر ، وال تــمي ة ال فــرق بــ عــاملون سواســ

ة وابــــن ذي قــــار وابــــن صــــالح الــــدين ،  ــــ غــــداد وابــــن ال ابــــن 

ـــل هـــم أبنـــاء العـــراق ولهـــم نفـــس الحقـــوق وعليهـــم نفـــس  فال

ات ...    الواج

 الدولـــــــــة   مـــــــــوظ  بـــــــــ اذا اســـــــــتمر هـــــــــذا التـــــــــدهور األخـــــــــال

 أخطـــــر مـــــن    ـــــشار والـــــ  االن واســـــتمرت هـــــذە العـــــدوى 

   تــــأ ك مرفقــــا عامــــا أو خاصــــا حــــ انفلونــــزا الخنــــازر فلــــم تــــ

ـــة   وج حـــصل  عـــ ـــان أي مـــواطن أن  ام كـــون  ـــه ولـــن  عل

ه  انــت لـــد ــا  اال اذا  افت  أي مطعــم أو  الفطــور أو الغــذاء 

 نحــو   الــس لــد  ــة" .. فــاذا اســتمر وضــع ال وســاطة أو "تزك

  ـــــة عـــــ ـ ارثـ  حتمـــــا ســـــتكون العواقـــــب  لـــــق الخـــــط هـــــذا الم

" الــــــذين حتمــــــا   الدرجــــــة األو ثناء "مــــــواط اســــــ الجميــــــع  

 الخـــــــارج   هـــــــذا الوقـــــــت قـــــــد حزمـــــــو أمتعتـــــــم ا كونون  ســـــــ

ة" ...   داه  "ست اقون  غرق ال  ول

 األمـــر لنـــصائح العقـــالء  ومـــن المؤســـف جـــدا هـــو تجاهـــل أو

ــــشعب  ــــة  ا مــــاء مــــن أهــــل العلــــم أمــــا اســــتغفاال وأمــــا ن والح

 جــاء بهــا االحتــالل   جعلتــه الــسلطة المتغطرســة الــ مــسك

ة  ب أوضــــــاعه المأســــــاو ــــــس م   الــــــسل  التفــــــك قــــــدر عــــــ ال 

ــستطيع   هــدت قوتــه ، وجعلــت منــه شــعب ال  ة الــ القاســ

   العجــــــز مــــــن أن يتحــــــرك  ئا أو هــــــو أقــــــرب ا فعــــــل شــــــ أن 

ـش   مقومـات الع  أد االتجاە الصحيح ، وهو مهمـوم بتـوف

تـــــه وأطفالـــــه ..  فـــــاذا اســـــتمر هـــــذا  الوضـــــع المـــــزري فـــــان  أل

    موجــــة فــــساد و تــــدهورعام قــــد يــــؤدي ا ــــالد ســــتدخل  ال

ــــل أن  ــــل فــــوات األوان ، وق  ق ــــا عــــراقي كــــوارث .. اصــــحوا 

   الراتق  سع الخرق ع  ي
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لـــــوب  ١٩٥٦آذار عـــــام  ١ ۞ وت  ـــــا  وطـــــرد جـــــون  ـــــش األرد ـــــب الج تع

ــــــان  ــــــة و طان ــــــة ال  مــــــن األردن والغــــــاء المعاهــــــدة األردن ــــــل اط االن والــــــض

 نجـــــــاح  اط األحـــــــرار دور هـــــــام وحيـــــــوي   حركـــــــة الـــــــض عـــــــث   ال لمناضـــــــ

ر األردن مـن  ش وتح ب الج ب وقد قاد الحزب نضال الشعب لتع التع

  طا  مخلفات االحتالل ال

 

 العراق ١٩٧١آذار عام  ١ ۞ ة  ة للفنون الشعب  تأسست الفرقة القوم

 

ارة  ١٩٧٣آذار عام  ١ ۞ ة االحت ات النفط األجن   انتصار العراق ع

م نفطه  بتأم  ورضوخها لقرار العراق التار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۞ ١    نــــاق  العــــراق ) يــــوم الوفــــاء والعرفــــان للمعلــــم آذار ( يــــوم المعلــــم 

ة ال المتعاق ة لألج  رسالة العلم والمعرفة وال

 

  ١٦دك  ١٩٨٨آذار عــــام  ١ ۞ ــــة طهــــران   العاصــــمة االيران صــــاروخ عــــرا

 ســـم  ع الـــدجال خـــمي  لتجـــ
ً
ة وصـــوال ظـــل تقهقـــر وانـــدحار القـــوات الفارســـ

م   العظ  يوم الن مة  اله  آب الخالد ٨االقرار 

 

انــة والغــدر مــن صــفحات  ١٩٩١آذار عــام  ١ ۞ ــدأت حــوادث صــفحة الخ

   وامتــــــدت ا عــــــض منــــــاطق الجنــــــوب العــــــرا    أم المعــــــارك  المواجهــــــة 

ـــث   ح ـــم الـــذا  منطقـــة الح أجـــزاء مـــن منطقـــة الفـــرات األوســـط لتـــصل ا

فاء  حـق المئـات مـن أبنـاء العـراق الـ شع الجرائم  ارتكب الغوغاء العمالء أ

قـــــوا  ـــــة و ت الحي ـــــش ـــــد مـــــن الم وأتلفـــــوا ســـــجالت النفـــــوس ودمـــــروا العد

اســــلة  ــــارى مــــن أبنــــاء القــــوات المــــسلحة ال ــــن المجاهــــدين الغ اتهــــا ل محت

فاء األماجـد   الـ طـل والمـواطن  ال ا  االشـ عث العر  حزب ال س ومن

ل االحتالل طوا أخطر مؤامرة تعرض لها العراق وثورة تموز ق  أح

 

طــــــل صــــــالح  ١١٩٣آذار عــــــام  ٤ ۞  ال  القائــــــد العــــــر  رحمــــــة  انتقــــــل ا

ـــــــسميتهم     محـــــــرر القـــــــدس مـــــــن احتـــــــالل مـــــــن اصـــــــطلح عـــــــ الـــــــدين األيـــــــو

 الحاقدين ي انات الشع  ومدمر ك ي  الصلي

 

ـــساء  ١٩٦٩آذار عـــام  ٤ ۞ ـــة ) تأســـس االتحـــاد العـــام ل ( يـــوم المـــرأة العراق

خ الماجـدة  ـاء وشـم د عنوانا لوحـدة وك  تارخه المد العراق الذي ظل ع

ة  العراق

 

 دار  ١٩٧٢آذار عــام  ٤ ۞  مبــ د صــدام حــس افتتــح الرفيــق القائــد الــشه

ثـــاق ثـــورة   تـــصدر منـــذ ان  الـــ ـــ  ١٩٦٨تمـــوز  ٣٠‐١٧الثـــورة للـــصحافة وال

فة الثورة فتنا الغراء صح  صح

 

 العــــراق وايــــران حــــول  ١٩٧٥آذار عــــام  ٦ ۞ ــــة الجزائــــر بــــ تــــم توقيــــع اتفاق

اە شط العرب  م

 

ــادة الثــورة  ١٩٧٧آذار عــام  ٦ ۞  العــراق ) أصــدر مجلــس ق ( يــوم العــدل 

  ١٩٧٧لسنة  ٣٥القانون رقم   الخالد: قانون اصالح النظام القانو

 

ة  ١٩٥٩آذار عـــــام  ٨ ۞ ـــــة ثـــــورة شـــــعب  مدينـــــة الموصـــــل العراق انـــــدلعت 

ــــد الوهــــاب الــــشواف ضــــد  ــــد الــــركن ع د العق ــــادة الــــشه ق ــــة  ــــة وحدو قوم

ة لقمــــع  ات الــــشع ــــش ل  فــــسارعت الم م قاســــم الــــشعو ــــ ــــد ال ــــم ع ح

ـــام وقـــد   اســـتمرت لعـــدة أ  الموصـــل والـــ ـــشع المجـــازر  ـــت أ الثـــورة وارتك

 الثورة وقدموا الشهداء فداًء لشعب العراق واألمـة  عث   ال ساهم مناض

ــة   زنــازن الطاغ  مــن الرفــاق لالعتقــال وصــمدوا  ــة وتعــرض عــدد كبــ الع

ب  رغم التعذ

 

مــشاركة  ١٩٦٣آذار عـام  ٨ ۞  و ا  االشــ عــث العــر فجــر كــوادر حــزب ال

  ـــــــم الـــــــرج  أزالـــــــت الح  الثـــــــورة الـــــــ  التقـــــــدمي  الوحـــــــدو مـــــــن القـــــــومي

عـــد  ـــة وتعرضـــت الثـــورة  عـــث الثور دت ســـلطة ال  ســـورا وشـــ   االنفـــصا

 توقيـــع ميثـــاق   والعـــراق وتحقيـــق  ١٧نجاحهـــا  ـــسان الوحـــدوي مـــع مـــ ن

 تمكنت   مؤامرات الغرب والصهاينة ح ة ا د من المنجزات التقدم العد

اط  ٢٣ردة  ـــد  ١٩٦٦شـــ ـــادة زمـــرة الخونـــة والعمـــالء صـــالح جد ق الـــسوداء 

ـــانقالب عـــسكري دمـــوي انتحـــل  ـــال الثـــورة  وحـــافظ أســـد وأعـــوانهم مـــن اغت

اە عث أول ضحا ان ال ــهتانا و عث زورا و  اسم ال

 

 العـــــام  ٢٠٠٤آذار عـــــام  ٨ ۞ ـــــاس األمـــــ ـــــاس أبـــــو الع ـــــشهاد محمـــــد ع اس

    ة األســـــ ة وأحـــــد قـــــادة المقاومـــــة الفلـــــسطي ـــــر الفلـــــسطي لجبهـــــة التح

 العراق    معتقالت االحتالل األم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۞ ٨ (   آذار ( يوم المرأة العال

 

  ١٩٧٠آذار عام  ١٠ ۞ عـث العـر  لحـزب ال  العـا انعقـد المؤتمـر القـو

عــــد ثــــورة  غــــداد وهــــو أول مؤتمــــر ينعقــــد      ا  ١٩٦٨تمــــوز  ٣٠‐١٧االشــــ

 ثــــورة تمــــوز وتحقيــــق   تفــــج عــــث   ال ــــا المؤتمــــر شــــجاعة مناضــــ وقــــد ح

مـــــا رحـــــب     العـــــراق خـــــالل وقـــــت قـــــص ـــــة  ـــــد مـــــن المنجـــــزات التنم العد

ـة  ـة والثقاف ـات حقوقهـا القوم  منـح القوم عـث  جهود سـلطة ال المؤتمر 

مـــا  ـــة  ـــة تقدم ـــة وقوم ل جبهـــة وطن ـــشك ة ل اســـ والحـــوار مـــع القـــوى الس

فاح المسلح ضد العدو  ة ودعا لل ر الع جدد المؤتمر دعمه لجبهة التح

 العرب المحتلة ر أرا  تح  ح  الصهيو

 

ـه  ١٩١٧آذار عام  ١١ ۞  األول وقد ج طا غداد لالحتالل ال تعرضت 

ــة عــام  ن التحرر  فجــر أحــرار العــراق ثــورة العــ اســلة حــ  ١٩٢٠مقاومــة 

ــــــــة عــــــــام  س التحرر  ثــــــــورة مــــــــا ــــــــق لتفــــــــج  مهــــــــدت الط ورغــــــــم  ١٩٤١الــــــــ

  ــــــد اال أن المقاومــــــة لــــــم تتوقــــــف حــــــ اســــــتها وعــــــودة االحتــــــالل مــــــن جد انت

مل العراق تحررە  است

 

ـــــان  ١٩٧٠آذار عــــام  ١١ ۞  الـــــذي حقـــــق الحـــــل  ١١صـــــدور ب آذار التـــــار

ـــــــــة  ـــــــــرد الحقـــــــــوق القوم ـــــــــة ومنـــــــــح ال رد ة ال  للقـــــــــض مقرا  الـــــــــد الـــــــــسل

 العراق  منطقتهم شما   م الذا ة والح  والثقاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العـــراق القـــانون رقـــم  ١٩٧٤آذار عــام  ١١ ۞ ـــادة الثــورة  أصـــدر مجلـــس ق

 لمنطقة كردستان ١٩٧٤لسنة  ٣٣ م الذا  قانون الح  التار

 

 األهـــوار  ١٩٨٥آذار عـــام  ١١ ۞  دجلـــة تـــاج المعـــارك  ـــدأت معركـــة 

 القـــوات   عـــ ـــش العــرا طـــال الج  مظفــر أل ع بنـــ عــد أســـب  انتهـــت  والــ

ة  االيران

أحــد منجـزات حملــة االعمــار  ١٩٩٤آذار عـام  ١٢ ۞ ج صـدام  تــم افتتـاح بــ

 الجائر اهر رغم الحصار الدو  تمت بنجاح    العراق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طـــــــال قـــــــوات القـــــــدس الجنـــــــاح العـــــــسكري  ٢٠٠٣آذار عـــــــام  ١٣ ۞ تمكـــــــن أ

ة   مغتـــص ة عـــدد مـــن الجنـــود الـــصهاينة  ـــة مـــن اصـــا ـــر الع لجبهـــة التح

ف  غوش قاط

 

مــة  ٢٠١٤آذار عــام  ١٣ ۞ ــاب ج  ارت انــة والعمالــة عــ أقــدمت زمــرة الخ

 حجازي  ح   د  د وفاروق ع د حسن المج ال الرفاق الشهداء : ع اغت

 نجم  وهادي حسو

 

 غاشــــــــم مهــــــــد  ١٩٧٨آذار عــــــــام  ١٤ ۞ تعرضــــــــت لبنــــــــان لعــــــــدوان صــــــــهيو

 عـــام    للعـــدوان الـــشامل والواســـع الـــذي نتـــج عنـــه احتـــالل الجنـــوب اللبنـــا

١٩٨٢ 

 

 مــع  ٢٠٠١آذار عــام  ١٤ ۞  فلــسط ــة  ــر الع ك ثــوار جبهــة التح اشــ

ة عدد منهـم   اصا  ايرز ونجحوا   مع   دورة لقوات االحتالل الصهيو

 واحراق ناقلتهم

 

  ٢٠٠٣آذار عـــــــــام  ١٤ ۞ ـــــــــة  ـــــــــر الع طـــــــــال جبهـــــــــة التح تمكـــــــــن أحـــــــــد أ

 قطاع  س  خان يو  حاجز التفاح   ع  من قنص جندي صهيو فلسط

 غزة . 
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”MN 

  ١٩٩٠آذار عــام  ١٥۞  ة االيــرا ــس  الج طــا ال ــم االعــدام  ــذ ح تــم تنف

 العـــراق لحـــساب  التجـــسس  افـــه  طه واع عـــد ضـــ ازوفـــت  األصـــل فـــرزاد 

ــدات   تهد طــل صــدام حــس د القائــد ال الــصهاينة وقــد تحــدى الرفيــق الــشه

 الغرب والصهاينة ورفض العفو عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــس  ٢٠٠٧آذار عــام  ١٥۞   الرفيــق ســعدون حمــادي رئ  رحمــة  انتقــل ا

عـث  ل األول لحزب ال د من الرع عد الفق ل االحتالل و  ق المجلس الوط

ــــادة قطــــر العــــراق  ة ق ــــل عــــض  العــــراق وقــــد ســــبق لــــه ن   ا  االشــــ العــــر

ــــر االصــــالح  مــــا ســــبق لــــه أن شــــغل موقــــع وز ــــادة الثــــورة  للحــــزب ومجلــــس ق

عـــد ثـــورة    اط  ٨الـــزرا ـــة  ١٩٦٣شـــ ـــر الخارج ـــس مجلـــس الـــوزراء ووز ورئ

عــــــــد ثــــــــورة   الدولــــــــة  ١٩٦٨تمــــــــوز  ٣٠‐١٧والنفــــــــط  ــــــــد مــــــــن المهــــــــام  والعد

 والحزب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـة  ١٩٧٧آذار عام  ١٦۞  ـاب ج  ارت  لبنان ع أقدم أعوان حافظ أسد 

ــــــالط مؤســــــس  مــــــال جن ــــــة  ــــــة التقدم ــــــة والقوم ة الوطن ــــــال الشخــــــص اغت

ـــا والغـــرب   أم ادهم  ـــة أســـ  لرغ
ً
ـــة  تلب  اللبنـــا ا  االشـــ الحـــزب التقـــد

مة ومرتكبيها الج  وقد ندد العراق  ان الصهيو  وال

 

  ١٩٧٠آذار عــــــــــام  ١٧۞  ــــــــــة  ــــــــــة العراق  الفدائ ا ــــــــــشهاد هنــــــــــاء الــــــــــش اس

ـــــة وتـــــم  ـــــد األردن  مدينـــــة ار ة عـــــ ة اثـــــر غـــــارة صـــــهيون المقاومـــــة الفلـــــسطي

حـــــضور عـــــدد مـــــن  ـــــة واســـــعة و مـــــشاركة جماه غـــــداد    يع جثمانهـــــا  ــــش

ــــــساء العــــــراق والمقاومــــــة   الدولــــــة والحــــــزب واالتحــــــاد العــــــام ل   المــــــسؤول

ة  الفلسطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٦٣٧آذار عـــام  ١٨۞  ـــادة ســـعد بـــن أ ق    االســـال ـــش العـــر انتـــصار الج

 معركــة المـــدائن ودخــولهم عاصـــمة    الفــرس   عنــه ) عـــ   وقــاص ( ر

 للعراق ا االحتالل الفار  رسم ت ى لي  ك

 

 مدينــــة النجــــف  ١٩١٨آذار عــــام  ١٨۞  ــــة  ة التحرر انــــدالع الثــــورة الــــشعب

ـق  اسـتها مهـدت الط  رغـم انت ة وال طان ة ضد قوات االحتالل ال العراق

ن عام   ثورة الع  ١٩٢٠لتفج

 هـور  ١٩٨٥آذار عام  ١٨۞  ـة  طـل القـوات االيران  ال ـش العـرا دحـر الج

 مظفــــر   األهــــوار بنــــ  دجلــــة تــــاج المعــــارك   معركــــة  تــــ ــــزة لت الح

 للعراق واألمة

 

ـــأس  ١٩٨٨آذار عـــام  ١٨۞  ـــرة القـــدم  ــــج منتخـــب العـــراق األول ل تـــم تتـــ

اض  مدينة ال مت   أق  التاسعة ال  دورة الخليج العر

 

 مهزومـا لمطالـب ثـوار  ١٩٦٢آذار عام  ١٩۞ 
ً
ـال  ذل ـ خ المحتـل الفر رضـ

االستقالل التام عن فرسا ە  ه الشعب مص اجراء استفتاء قرر   الجزائر 

 

ــا الــذي  ٢٠١١آذار عــام  ١٩۞   لي  عــ  االجــرا ــدأ عــدوان حلــف األطلــ

ة واسعة مقاومة شعب ه   ج

 

  ٢٠٠٣آذار عـــــام  ٢٠۞   الـــــصهيو  الغـــــر طـــــا  ال ـــــدأ العـــــدوان األمـــــ

ة لتنطلـــق معركـــة  ـــا  م ـــة غـــ مـــشاركة ايران  العـــراق   الغاشـــم عـــ األطلـــ

   قادهــــــا مناضــــــ  المقاومــــــة الـــــ ــــــسل شـــــعب العــــــراق  الحواســـــم وقــــــد است

د القوات المسلحة عث وصناد  ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــال  ٢٠٠٧آذار عـــام  ٢٠۞  مـــة اغت ـــاب ج  ارت أقـــدم المحتـــل وعمالئـــه عـــ

  ا  االشــ عــث العــر ــة لحــزب ال ــة والقوم ــة العراق  القط ــادت عــضو الق

ـــل االحتـــالل الرفيـــق  ـــة ق ـــس الجمهور ـــادة الثـــورة ونائـــب رئ عـــضو مجلـــس ق

 رمضان اس د طه   الشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شــــهدها  ١٩٣٠آذار عــــام  ٢١۞  ى الــــ ــــة الــــ انطلقــــت التظــــاهرات الوطن

  طا  العراق آنذاك ضد االحتالل ال

 

ــش  ١٩٦٨آذار عــام  ٢١۞  انتــصار الج  انتهــت  رامــة الــ ــشوب معركــة ال

 الصهاينة المعتدين ة ع  والمقاومة الفلسطي  األرد  العر

 

ة  ٢١۞  ــــه الفروقــــات العنــــ ــــب ف  العــــراق ) يــــوم تغ يــــع  ــــد ال آذار ( ع

ات ة القوم ق رد و  من العرب وال ه تالحم الشعب العرا تعزز   و

 

ـــان العـــراق أحـــد  ١٩٤٥آذار عـــام  ٢٢۞    ـــة والـــ ـــشاء جامعـــة الـــدول الع ا

 مؤسسيها

 

  ١٩٦٩آذار عـــــام  ٢٣۞   العـــــراق الـــــ ـــــة  تأســـــست مؤســـــسة المعاهـــــد الفن

 هيئة عام    ١٩٨٨تحولت ا م التق  هيئة التعل حت تحمل مس ثم أص

 ٢٠٠١عام 

 

غــداد االســتعماري  ١٩٥٩آذار عــام  ٢٤۞  خــروج العــراق وتحــررە مــن حلــف 

ة  األقطار الع مر ع ل استقالله وجعله مركز للت  الذي ك

 

  ١٩٨٥آذار عـــــام  ٢٦۞   الـــــسودان الـــــ ة  انـــــدالع انتفاضـــــة مـــــارس الـــــشعب

  ـــة  قـــوة وفعال عـــث   ال ي وقـــد شـــارك مناضـــ أطاحـــت بنظـــام جعفـــر نـــم

 االنتفاضة

 

  ١٩٢٤آذار عام  ٢٧۞   العرا  افتتاح المجلس التأس

 

ــــم  ١٩٦١آذار عــــام  ٢٧۞  ــــد ال ــــة ضــــد نظــــام ع انــــدالع انتفاضــــة جماه

  عــــــث العـــــــر ـــــــن النــــــاجح الـــــــذي دعــــــا لــــــه حـــــــزب ال اب الب ــــــدأ ا قاســــــم و

 االنتفاضــة  ــة  قــوة وفعال عــث   ال  العــراق وقــد ســاهم مناضــ   ا االشــ

ـد المـالح  ار عسل وم د الج اب وقدموا الشهداء الرفاق : ع د اال وتصع

اج د الرحمن ال اقر خزعل وقحطان أحمد وع م و د ال صل ع  وف

 

 جامعة الموصل ١٩٧٤آذار عام  ٢٧۞  ات  ة الزراعة والغا ل  تأسست 

 

جــــالء قواعدهــــا  ١٩٧٠آذار عــــام  ٢٨۞  ــــا و ــــة مــــن لي طان طــــرد القــــوات ال

ـــــــادة نـــــــضال الـــــــشعب ضـــــــد القواعـــــــد   ق عـــــــث دور هـــــــام   ال ـــــــان لمناضـــــــ و

ة  األجن

 

ـــــداد أحــــــــــــد قــــــــــــادة المقاومــــــــــــة  ١٩٧٨آذار عــــــــــــام  ٢٨۞  ــــــــــــشهاد وديــــــــــــع حـــــــ اس

    حـــضور عـــدد مـــن المـــسؤول غـــداد    يع جثمانـــه  ـــش ة وتـــم  الفلـــسطي

ة  الدولة والحزب والمقاومة الفلسطي

 

ـــأس  ١٩٨٤آذار عـــام  ٢٨۞  ـــرة القـــدم  ــــج منتخـــب العـــراق األول ل تـــم تتـــ

 مدينة مسقط مت   أق عة ال  السا  دورة الخليج العر

 

ـــا مجـــزرة مروعـــة اثـــر قـــصف  ٢٠٠٣آذار عـــام  ٢٨۞  طان ـــا و ـــت أم ارتك

ــشهاد  غــداد ممــا أدى الس    الــشعلة       الــشع ح  ٦٠ســوق النــ وجــ

 العزل ات من المدني  الع

 

اعــــــدام  ١٩٥٩آذار عــــــام  ٣٠۞  م قاســــــم  ــــــ ــــــد ال ــــــة ع  ٤قــــــام نظــــــام الطاغ

ـــــة لمـــــساهمتهم بثـــــورة الموصـــــل  ـــــة العراق  القـــــوة الج ـــــس شـــــهداء مـــــن من

اسلة  ال

 

  ١٩٧٦آذار عـــــام  ٣٠۞  ( يــــــوم األرض ) انــــــدلعت انتفاضـــــة الــــــشعب العــــــر

   جرائم الصهاينة ومصادرتهم لألرا ة احتجاجا ع طول  ال  الفلسطي

 

ــــــدة  ١٩٣٩آذار عــــــام  ٣١۞  ــــــة واســــــعة م شــــــهد العــــــراق تظــــــاهرات جماه

جـــرائم قـــوات االحتـــالل   ومنـــددة  ـــة ولثـــوار ســـورة وفلـــسط للوحـــدة الع

 السوري  ضد الشعب العر  الفر

 

اط  ١٩٦٢آذار عـــــــام  ٣١۞   فجرهـــــــا الـــــــض انـــــــدلعت انتفاضـــــــة حمـــــــص الـــــــ

 وانهـاء االنفـصال   السوري العـادة الوحـدة مـع مـ ش العر  الج األحرار 

 ثــــورة  ــــق لتفــــج اســــتها مهــــدت الط  رغــــم انت واســــقاط  ١٩٦٣آذار  ٨والــــ

  م االنفصا  الح

 

 والذي يتكون من  ١٩٧٣آذار عام  ٣١۞   هوكر هن   أعار العراق م

الـــذخائر والعتـــاد  ٢٤  مـــزودين  ـــ  وادار  ومهندســـ ــهـــا وفنيـــ ار ط طـــائرة 

 استعدادا للمنازلة المنتظرة مع الصهاينة

 

 ونجــاح الحملــة  ١٩٨٧آذار عــام  ٣١۞  ــ ل  ــش ــة  أعلــن العــراق دحــر األم

 العراق عام   انطلقت  ة ال ة االلزام ة الشاملة لمحو األم  ١٩٧٨الوطن
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اع  ح والنهــب والــسلب وضــ  والخــداع المفــض ب عــد الفــشل الــ ــل و  حــزب الــدعوة العم مــن االن رصــد المواطنــون ان عنــا

ل  ــشك   ــادي ا ــدر الع ف والفاشــل توصــل مــع ح مهــم الفاســد اوشــيع مــن ان حــزب الــدعوة الــضع جــة ح االرض والمــال ن

 هـذا مـن اجـل ان   عـ ـن الواقـع كـشف انهمـا متفـق ـات ل عـد ظهـور نتـائج االنتخا  ان تتوحـد   عـ قـائمت تحالف منفصل 

ة مكــشوفة  ح  عــدد مــن المقاعــد وهــذە مــ ــ  ا  مــن اجــل الحــصول عــ  متنافــست انهمــا قــائمت يوهمــوا الجهــالء والــسذج 

ا .   االهداف والنوا
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 متخلف  ار دي لة والفاشلة مع ت ة اله اس ة الس  الداعم لالحتالل والعمل  العرا  الحزب الشيو اثار التحالف المعلن ب

  ـار اسـال ـار الـصدر ت  وت   ـسار   انهم تقدمي دعون انفسهم    ار مقتدى الصدر فالشيوعي قودە رجل معتوە هو ت

لـد مـن يـوم االحتـالل   ال ـل مـا     ل كبـ ـش   ٢٠٠٣    ٤    ٩متطرف متخلـف سـاهم  ولحـد اليـوم فهـو المـشارك الفعـال 

  ة ودعواتـــه ا اســـ ـــة الس طرحـــه مقتـــدى عـــن معارضـــته للعمل ـــن مـــا  ة ل ع ـــ ـــة وال ذ  الـــسلطة التنف ة و اســـ ـــة الس العمل

دايته ؟.  ه منذ   هذا التحالف من الوضع وهما مشاران فعاالن ف غ  العيون .. اذن ماذا س  اصالحها ماهو اال ذرا للرماد 
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 ارهـــاب داعـــش وطـــردهم مـــن  ـــا عـــ قـــه انتـــصارا نهائ  واالعـــصاب عنـــدنا يتحـــدث عـــن تحق ـــ ـــادي الـــسمع وال لقـــد اثقـــل الع

 مناطــق  ة واخــرى معــه وخاصــة   فــ  تنــدلع بــ ــن الواقــع يتحــدث عكــس ذلــك مــن خــالل المعــارك المحتدمــة الــ العــراق ل

   نــصب لهــم  ــم   اته  ــش ــادي ومل ات مــن قــوات الع جــة الــذي قتــل فيهــا العــ  الح ــدا  م وتحد صــالح الــدين والتــام

دعمهـا  ـشطه الن هنـاك مـن  ـة مازالـت   ان داعش االرهاب دل ع ل هذا  ن .....  ل حم  معارك ج تلك المناطق اضافة ا

ادي .  ا ع  سابق الوانه  ث عن الن ة .. لذا ان الحد ل جارة السوء ايران الصف المال والسالح من ق مدها   و

Ñ]†ÃÖ]Ùøju^e°éÞ]†è÷]°ÖöŠÛ×Öí}…^’Ö]l^Ê]Â÷]

ê´^ÇÖ]‚éÃ‰
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

يواصــــــــــــــــل المـــــــــــــــــسؤولون 

افاتهـــــــــــــم  االيرانيــــــــــــون اع

حـــــــــــــــــــــة  الـــــــــــــــــــــصارخة القب

ـــــــاحتالل العـــــــراق جهـــــــارا 

ونهـــــــارا فهـــــــم يتفـــــــاخرون 

انهــــم  حون  ــــ ــــذلك و

احتلـــــوا العـــــراق واعـــــدموا 

الرفيــق صــدام حــس  

ــارك وســط الهتافــات الرعنــاء لــشلة مــن الــساقط الــسفلة والذيــن  ــد االضــ الم ــام ع اول ا

تافـه الجهـوري  ادائـه الـشهادت و د صـدام حـس بوقفتـه الـشامخة  جابههم الرفيق الـشه

ــ .. عاشــت فلــسط  ــ ..  ا ئة  ا لــة والمــض ة الط اتــه النــضال  اخــر لحظــات ح

ــد  تد ك ــر العــراق مــن االحتــالل االيــرا وســ ــة ، وعــ نــضال الــشعب العــرا لتح حــرة ع

عمهـون  الوقـت الـذي  ظلون  غيهم  م وس الجالوزة من المسؤول االيراني ا نحور

ــة  رامــة والح ــزوغ شــمس ال م و ــد كفاحــه وحــ طــرد ــه الــشعب العــرا المجا يواصــل ف

د .   من جد
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ـــــخ  ك ان نراجع التار ة ، و مقراط ر وسل  العالم مثل الد ل  ش نالك مصطلحا استخدم  النظن ان 

نهـا احتـالل  ـة ومـن ب مقراط ـ الد اسـم  ـة  ـا ومعهـا دول غ ث لنطلـع عـ الجـرائم الـ ارتكبتهـا ام الحد

ا وااللتفـــاف عـــ تطلعـــات الجمـــا   عـــث العـــر االشـــ ـــادة حـــزب ال ق ض نظامـــه الـــوط  العـــراق وتقـــ

ــة  ف ــاح خ يــع العــر ا ر ــل غــضبها  ثــورات ال ب واالجهــاز عــ امانيهــا واحالمهــا بتح وطننــا العــر الــ

ه و الفو والقتل والدمار ..   عات

 

اســـــــم  ـــــــا وحلفائهـــــــا  مـــــــة نفـــــــذتها ام ـــــــشع ج ث شـــــــهد ا الغـــــــة االشـــــــارة ا ان العـــــــ الحـــــــد ـــــــس مـــــــن الم ول

اســوأ  س المحاصــصة  ــة االخــرى ونقــصد بهــا احتــالل العــراق وتكــ ــة ومــا زلــت تنفــذ فــصولها الدام مقراط الد

ب حثالـــة مـــن اللـــصوص وقطـــاع الطـــرق والـــشاذين  مواقـــع الـــسلطة ومـــا خلفـــه ذلـــك مـــن  ـــه وتنـــص انواعهـــا ف

د المالي بـ نـازح  اء و شهاد مثات االالف من العراقي واعتقال االالف االب اس جرائم مروعة تمثلت 

ـب وتـدم الـصناعة  ـسط الخـدمات وتخ ك عـن حرمـان المـواطن مـن ا ء  الخارج نا مات او ال  المخ

ـــة  ار ات االحت ـــة االخـــرى للـــ ع وات الطب ـــن النفـــط والـــ ة ور ـــا مـــن القطاعـــات االقتـــصاد والزراعـــة وغ

س لها اخر .  الت ال لها اول ول ة والفساد الما واالداري وغ ذلك من المش  االجن

 

ــــة االو   اب ــــات الن كــــر ســــبق االنتخا ا  ٢٠٠٥لقــــد ســــ العمــــالء الخونــــة اذنــــاب المحتــــل ومنــــذ وقــــت م

ـــة  حـــ انهـــا  مقراط ـــات  روح الد ـــان االنتخا ادعـــاء فندتـــه الوقـــائع،  ـــة المـــواطن ،  ـــــــج وغـــسل عقل و ال

ب الـــ تجعـــل الـــسلطة حكـــرا عـــ  ـــا مـــن االســـال ر وغ و ـــال ه  ـــش هـــا قـــد يتعـــرض لل وجـــه واحـــد مـــن وجو

ــا ومعهـــا االحـــزاب  ــث اســـتغلت ام عــد االحتـــالل ح حــدث  عـــراق مـــا  ــو مـــا  ـــذا  عينهــا و حــزب او احـــزاب 

منـة عـ جميـع الـسلطات .. لـذا فـان المـواطن فقـد  قائهـا مه ات مـن اجـل  ا االنتخا ة وغ لة االسالم العم

د  كــون شــا مــؤ لرفــضه ان  طاقــة الناخــب  ــد  ــات وعــزف حــ عــن تجد مهزلــة اســمها االنتخا ــا  ثقتــه نهائ

ة ..  ات الصور ل ان اعدادا منهم اعلنت مقاطعتها االنتخا قا  ة معروفة النتائج مس ة انتخاب  زور  عمل

 

ـــل الـــشك مـــستوى  ق مـــا ال ـــات ا االن تـــدلل  ـــاول انتخا ة  ـــا جـــري منـــذ الم ات تؤكـــد ان مـــا  ـــل المـــؤ ان 

قـاء  ـان مـن مـصلحتها اال ـشعر  ـدو  مـا ي ـل بتوجيهـات ادارتهـا الـ و ـا  علـم ام ـالمواطن العـرا و االستهانة 

استمرار حالة الفو وعدم االستقرار والفساد الما واالداري   لة  ذمة من االعمالء النها كف ذە ال ع 

عـــــض  ـــــان  ـــــب  ة . ومـــــن الغ ة والـــــصف ـــــة والـــــصهيون ك ـــــه االدارة االم ـــــو الهـــــدف الـــــذي تلتـــــ عل العــــراق و

ــة ، مــا زال  م ــة او اقل ــذ امــالءات دول ــشونها او لتنف ع م الــ  ب حالــة الــو ــس المحــس عــ النخــب ، امــا 

ــذە  ر بــ ة ال الحلــف الــ ة متجــا اســ ــة الس العمل ــس  ــة لتــصحيح مــسار مــا  ك عــول عــ االدارة االم

ات  دە لالنتخا ة والنظام الصفوي  طهران الذي اعلن وع لسان ا من مسؤول عن تأي االدارة والصهيون

ــات  ة تعــد لهــا الوال ل ات تــغي مــستق و نار ــة عــن ســ ر مــضللة وغــ واقع ــ تقــار ــل ي  .. ا لــه ا نــ وعــد

ـــــة  ـــــة والقوم ـــــا عـــــن القـــــوى الوطن ف انظار مـــــة الجمـــــا ومحاولـــــة  ـــــاط  ـــــة لغـــــرض اث ك المتحـــــدة االم

ا الــذي  عــث العــر االشــ ــ  العــراق و مقــدمتها حــزب ال ــة القــادرة فعــال عــ احــداث تــغي حق ق الحق

رە .  ا لخالص العراق وتح عا وطن ح م  ط

 

طرة عمالئهــم عــ الــسلطة  ــاتهم الســتمرار ســ ان ــه اعــداء العــراق واالمــة جميــع ام و الوقــت الــذي يوظــف ف

ـد صـفوفها  متهـا وتوح ـة شـحذ  ة والقوم ات الوطن ات ، فأن امام القوى والشخص من خالل مهزلة االنتخا

ـات تعلـن رفـضها  رات واسعة  يـوم االنتخا م تظا ات وتنظ ة واسعة لمهزلة االنتخا من اجل مقاطعة شعب

ـات  جـري  العـراق مـن انتها ـسلط الـضوء عـ مـا  ـم حملـة واسـعة  جميـع دول العـالم  لهذە المهزلة وتنظ

ـــــــم ورســـــــوله  ى  عمل ـــــــف ارادتـــــــه ..( وقـــــــل اعملـــــــوا فـــــــس ـــــــسطها حقـــــــه  رفـــــــض ت لحقـــــــوق المـــــــواطن وا

 والمؤمنون .. ) . 



 

 

”MP 

…çe^æl^e^’Âl^éé×é¹]Ñ]†ÃÖ]Ú‚jÖ‹Ú^}
ë‚Â^ŠÖ]]‚fÂ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
 

 عــــام  لــــد  ٢٠٠٣۞ عنــــد احتــــالل العــــراق   مقــــدرات ال طرة عــــ مال ذلــــك االحتــــالل والــــس عــــد اســــت ــــة وحلفاؤهــــا و ك ــــات المتحــــدة االم ــــل الوال مــــن ق

ـــ  العراق فـــة معـــه ومـــن ضـــمنها ايـــران جـــار الـــسوء المتداخلـــة حـــدودە مـــع االرا مـــر والـــدول الحل ـــادة بـــول ب ق   رارا ة قـــاصــدرت قـــوات االحتـــالل االمـــ

 احــد الخونــة المعــرو  اح مــن احمــد الجــل ــاق ــه .. هــذا القــرار جــاء  طرة عل  يتــم الــس ــة لــ  والقــوات االمن ــش العــرا حــل الج   قــ ا   تعــسف الذيــن  ف

ــا لتوجـــه االحــ فــة الم ارهــا العــدو االول للعـــراق و الحل اعت  الدولـــة ايــران  عــاز ا عــة اليهـــا  زابجــاؤا مــع قــوات االحتـــالل وتــزامن ذلــك مـــع اتفــاق او ا التا

ــد انــت تقــوم  ــة و  ان ــل االحتــالل ومارســت اعمــال خ انــت موجــودة اصــال ق ات اخــرى  ــش ل  م ات مختلفــة .. اضــافة ا ــسم اتها و ــش ل ل م ــشك ور ب

ة ال ة الصف ه وحكومته انتقاما من العراق الذي واجه العنجه ة ضد العراق وشع اتها العدائ  عمل ة والطابور الخامس اضافة ا صعدت  الجاسوس

 الــرد والــ ــه مــن الــداخل مــا اضــطر العــراق ا  حــدود العــراق و ة عــ ــات عــسك عمل ــام النظــام الــصفوي   ق ــصل ا  ل ء خــمي ع دفا عــدوانها منــذ مــ

 هـذا النظـام عـن  ثـ   ا  االشـ عـث العـر ـادة حـزب ال ق    قام بها النظام الوط ة ال  السلم ل المسا  العراق ولم تفلح  ـ عن ارا ه واسـتمرار غ

ـــادة القائـــد ال ق ـــسالة وعنفـــوان  ـــل  ـــش العـــراق   خاضـــها ج ـــة الـــ ة الثان انـــت معركـــة القادســـ ه ف ـــة ضـــد العـــراق وشـــع اســـته العدوان  طـــلممارســـة س

ــان مــ ــت مخططاتــه فمــا   وخا ــث انــدحر العــدوان االيــرا ــادتهم الــشجاعة ح  وق ــف العــراقي  حل ــان النــ  ورفاقــه االصــالء و د صــدام حــس ن الــشه

ـــان  ـــل منـــه، ف س مـــع اعدائـــه للن ـــدون الدســـا ك ه و  العـــراق وشـــع ا عـــ ا مـــستط ــهم حقـــدا دفينـــا و  قلـــ ظمـــروا   اال ان  حتـــالل اال القـــادة الـــصف

 عام  ن دولة من ضمنها ايران الحتالل العراق   المتحالف مع ع  الصهيو  .٢٠٠٣االم

 

عـد   انـه و ـا غـ ق ـة واف ن ـا الالت ا وام  اسـ ـة   حرـات ثور طلـق عـ ـان    ا  القـاموس الـس ات  ـش ة المل ـسم ـدورات احتـ۞ ومن المعروف ان  اق وادخـالهم   عـن القـانون والـ ـش مـن الخـارج  بنـاء ج ـع الل العـراق صـار 

ة ونقــل المعلومــات   دورات تجســس  ادخــالهم  افــة انــواع الــسالح اضــافة ا هــم  ــب وتجه ــسف والتخ  انــواع الــسالح وال ة للتــدرب عــ  اذا مــا العــعــسك ــد لالمــن الــوط ة ولتكــون نلــك القــوات مــصدر تهد ة واالقتــصاد سك

ـان مـن ابـرز  ه. و  الـسف مـات الـو ح قادتهـا انهـم ينفـذون اجنـدة ايـران وتعل ـ ـة  ات طائف ـش ل  الخطـر.. م ـق وحـدة العـراق وشـق اهـ تعرضت مصالح النظام الـصفوي ا  بتم ـة تحقيـق الحلـم االيـرا ات الطائف ـش ل داف هـذە الم

اب وخلفــت ورائهــا االف االرامــل ومئــات االالف مــن االيتــام .اضــافة ا  راح ضــحيتها مئــات االالف مــن الــش ظــة الــ غ ــة ال ــاعالن الطائف ــة  اصــفه   حــصول قــادتهم مــن حــزب الــدعوة واالحــزاب الدي ــساعد عــ ات  ــش ل ن تلــك الم

ات.  ش ل  لتلك الم  عوائل المنتم الضغط ع عدد من االصوات وذلك   جمع ا  االخرى ع

 

ح ـسل  رواتبهم ومعاشاتهم و ف ع  ت الغ ال ة العراق لضخامة للم ان  م ا ع ات تصبح عبء كب ش ل ـل واحـدة منهـا مـن مئـة هم ۞ اما الجانب االخر فان تلك الم ـة تعـداد   مـن مئـة كت ـ اتهـم االخـرى اذا ماعلمنـا ان ا وتجه

عــد يتــم طــرد  ــس هنــاك مــن رادع يردعهــا خصوصــا  ق المــال العــام ول ــ ــاالعراض و لــد وتهتــك  ب االذى البناءهــذا ال ــس ا   عنــ ع  مائــة وســ  الــدا ــا ــار و د  صــالح الــدين واالن جــري  حتلوهــاوان مــا    واعش مــن المنــاطق الــ

ساء وال ان وقتل االطفال وال ــــع الس ة وترو المدفع ان   والس ــهم االها    يندى لها الجب ل تلك االفعال ال  دل ة لخ  والمقداد  خ . شي

 

ن مـن العـراق  المـسف لهم مـن االيـراني ـد ان  ـد ايـران اسـ  واحـالل مـن ت ـا  د  مـن منـاطقهم خاصـة  ان االصـلي ــــغ الـس  ۞ انه مخطط لتف انها لتـضمن  ي ـة وسـ ـة العراق وغراف ل الط ـد ـة وت ة االيران ـس  الج  عـ والحاصـل

 حساب العراق و  عها ع حلمون بتوس   اطورتهم ال ةوتوسيع ام منةااليران  لهم لتوسيع اله س دين والم اج دائم من الم  رب. العاليران س

 

طر  ــا الـــس  ان تكـــون الم ـــل االحتـــالل والـــذي نــص عـــ  ق  االيــرا ـــدخل ضــمن االتفـــاق االمـــ  العـــراق   و االقتـــصادي ة ا۞ ان هــذا العمـــل الـــذي تحققــه ايـــران  ا كـــون اليــران الـــدور الـــس  ول ـــا ـــة واالحتــالل الم ة والنفط لعـــسك

ــة  ة والمدن ة العــسك ج ات ــة للعــراق مــن المعامــل االســ ــة التحت  مــن الب ــ  مــا ت  تــدم  والعمــل عــ ــا  الم  واالحتــالل غــ دانــا والــواالجتمــا ــة م  تكــون الــسوق العراق مــة الجــدوى لــ  اغالقهــا او جعلهــا عد ة والعمــل عــ صناع

ف المـواد ال ل عنـه سـواء مـستورد او مـصنع مـن الـداخل وتـ ـد ـة اي انتـاج  ـسة ومحار  المك  مـن االبـرة ا ف االنتـاج االيـرا ت وسـائل االعـالم غذامفتوحا لتـ ـ اير ) وقـد  ـس ـة صـالحيتها ( اال  المنته  ايـران حـ ـة المنتجـة  ئ

ـسلم مـن التالعـب فيهـ  الغـاز المـستوردة ال   قنـا ئـة حـ  المـواد الـضارة الناقلـة لالمـراض واالو ات ادخال مـواد تحتـوي عـ  من عمل ث  راح ا اال ـق والتـدم ت االنفجـار والح ـة سـ  البيـوت العراق ذ ان حـوادث مؤسـفة قـد جـرت 

 وفق مخطط مدروس من النظام الصفوي وصمت مط جري ع ل هذا   حد سواء ،،  ساًء واطفال ورجال ع   اء العراقي  من االب ث  الصدفة العمالء االقزام . بق ضحيتها ال اس  من س

 

ل الجرائم من  و اركتها الستمرار الفو موافقتها وم ل  ة  ك معزل عن االدارة االم ة المنظمة  ات الطائف ل هذە العصا شك كن  ـسمع مـن اسـ ۞ لم  ـل مـا  ـة ، و ـة والطب فـاءات العلم ـال ال دهم واغت ـ ـاء و تهداف وقتـل االب

 العيـون .. مـا يؤكـد ا ات محـض هـراء وكـذب لـذر الرمـاد  ـش ل ة هـذە الم ـة لتـصف  عـن الن كيـ  االم ە مـن المـسؤول حات مـن ترامـب وغـ ـة ن ات ـة والقوم ـارات الوطن  وحـدة ابنـاء شـعبنا وااللتفـاف حـول الت ـغ  اليتحقـق  لنـ

 .  ا  االش عث العر  حزب ال ات والمناضل  مقدمتها حزب التضح ة و ق  الحق
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ة  رامـــــــــة ونقـــــــــص الـــــــــغ  وفقـــــــــدان ال الـــــــــسقوط األخـــــــــال

ـــة صـــفات دائمـــة لمـــن خـــان الـــوطن والـــشعب فـــال  الوطن

 عليهـا إال انـه  ـس  هـذە العاهـات وان  ح ستطيع أن 

ـات  ة االنتخا الممارسة ولع القول أو  عود لها  د أن  ال

اتــــــه  قــــــة الــــــشعب ونهــــــب خ   اق عــــــ ــــــة والــــــس الحال

 لنفــسه  ــل مــن ارتــ تــل و ــل هــذە األحــزاب وال جعــل 

مـــارس     وعه الطـــائ  خدمـــة المحتـــل ومـــ كـــون  أن 

مقدســــات األمــــة والــــشعب ،  قــــات والمــــساس  ــــل الم

يهه  ــــــش  و ــــــا ــــــاس الب  ع ــــــل اإليــــــرا ــــح العم ومــــــا تــــــ

ــهتانا إال  ساء زورا و أنهم أصحاب ال األحزاب الخمسة 

أنها الترعـوي  ل هذە األحزاب المتأسمة  ل أخر من  دل

لة من اجل مصالحها  ل أنواع الرذ اطل وتمارس  عن ال

عتـــــــــه  عـــــــــد عـــــــــن اإلســـــــــالم و ـــــــــل ال ـــــــــدة  ع ـــــــــة ال الح

مقــــــدس وال تؤمــــــن  الــــــسمحاء فهــــــذە األحــــــزاب ال تــــــؤمن 

ة ألنهـــا  اســـ ة س ا ـــ المواطنـــة وال تـــؤمن  ـــالوطن وال 

اطــل وهــذا    ن عــ  حــق واآلخــ تعتقــد أنهــا وحــدها عــ

ذا   ن ووجــودهم.و  اآلخــ لــ ــشع اعتقــاد ألنــه   وأ أقــ

 رمـز األمـة   قـد تطـاول عـ  ذلك الـد ا اس الب ان ع

تــــــــه عليهــــــــم  م محمــــــــد وال ب ــــــــ ة الرســــــــول ال ــــــــسان واإل

ـــــل  ـــــم هـــــو األخـــــر اســـــتخدم تأو الـــــسالم فـــــأن عمـــــار الحك

  ـــــــــة   مـــــــــصلحته االنتخاب مـــــــــة  ـــــــــة ال ـــــــــات القرآن اآل

ــارە ذا الــرقم  سلــسل ت حمــل  ا  وقــد  ١١٨إصــدارە بوســ

مة رقم  ة ال  وسطه اآل ت  من سورة المائـدة ١١٨ث

ن تغفــــــر لهــــــم إنــــــك أنــــــت  ــــــادك و ( ان تعــــــذبهم فــــــأنهم ع

ــة وحرفهــا  ــة القرآن ــل واضــح لآل  تأو ــم )  ــز الحك الع

 أنزلت من اجله وهـذا   والغرض ال عن معناها الحق

   كتــــاب  ــــشع أنــــواع اســــتغالل الــــدين واالعتــــداء عــــ أ

 خـــسة وســـفالة  ـــل عـــ  الوقـــت نفـــسه دل ل وهـــو  الـــم

ـــة  ـــف مط  الحن هـــؤالء الـــذين جعـــل مـــن الـــدين اإلســـال

 حــــساب  اء عــــ  الــــ ــــصة وأطمــــاعهم  ألهــــدافهم الرخ

ــــــــة  ثــــــــارة النعــــــــرات الطائف اء و ــــــــذب واالفــــــــ ال الفقــــــــراء 

  طرة عــــــــ ــــــــسطاء والــــــــس  ســــــــداجة النــــــــاس ال مــــــــستغل

دهم أ عة   .عقولهم وجعلهم أداة ط

ــل صــفحاته وصــورە الخداعــة مــا  وع االحتــالل  إن مــ

ه  ـــــق وحـــــدة شـــــع  العـــــراق وتم هـــــو إال مـــــن اجـــــل تـــــدم

 هم  اسي اله وان هؤالء الس اته وثروات أج قة خ  و

 ومنفــــذي مــــشارعهم   واإليــــرا أدوات المحتــــل االمــــ

ـل هـؤالء     عـ ـد مـن رد شـع  العراق، فال ة  التخ

ـذ  ـة ب ـة واإليران ك ــــع االم لغ رد هو مقاومة المـشار وا

لمـــــــة ومقاطعـــــــة مهزلـــــــة   وحـــــــدة ال التفرقـــــــة والـــــــدعوة إ

ر لنفـــــــــــس الوجـــــــــــوە الفاســـــــــــدة  ـــــــــــات ألنهـــــــــــا تـــــــــــدو االنتخا

لة  .والمجرمة العم
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ـــل ســـيوفهم وحـــرابهم ، وصـــمموا عـــن ســـبق عمـــد   خمـــسة عـــ عجـــاف مـــضت .. وقـــد أســـتل المتـــصارعون  

ـــــــــــــا وطـــــــــــــ ...  تـــــــــــــك  ـــــــــــا خا طعنـــــــــــــوا بهــ ـــــــــــــن ل ـــــــــــــك ، ل ـــــــــــــص  ـــــــــــــس لمقاتلـــــــــــــة أعـــــــــــــدائك الم ار ، ل  وا

ئة ..  اتهم الدن صة  من أجل غا دات الرخ وا لحمك  سوق المزا  اعوك ون

 

   ... شعة  طائفيتهم اللعينة ال ا وط   المهووسون   انهم األبناء العاقون 

 

ــسك نهــرا مــن  رة ، واألرامــل  طاحــك الطــا ل عــ  ــس ل و ــس خمــسة عــ عجــاف مــضت .. ودم أبنائــك 

ـــورك الملونـــة  ، والـــصور  حـــصد ز جـــول  أحـــداق أطفالـــك ، والرصـــاص األعـــ  ـــرة ، والرعـــب  ع غ دمـــ

ـــار  ـــر ، وغ كـــة الم اعـــات الد ى ، و ح  األفـــق ســـوى الفجـــائع الـــ لـــ ء  ـــل يـــوم ، وال  ـــة تتكـــرر  الدام

 ... ل  دف ن ل  دة عن  ع ادلة ع الشاشات وال صة المت  التهم الرخ

 

ـاظ ، ال  ـة  أوجـد "األبنـاء العـاقون" أسـواق ع ل ساحاتك المتع ا وط .. و  خمسة ع عجاف مضت 

الــسلطة والمــال عــ حــساب المــسحوق الفقــراء ،    ــل مــن أجــل الفــوز  ط والتنك ــسق ــل لل ــشاد الــشعر ،  ال

ـل يـوم ا رمـاد وجفـاف  ـة الـ تتحـول  العسل ، وتطلق الوعـود الخال ة تتصاعد تدس السم  اذ وأصوات 

 ...  وموت 

 

تـــاجرون  ـــف ، و ـــة الم ـــسون ثـــوب الوطن ل ع التماســـيح ، و ـــك دمـــ ـــذرفون عل ـــا وطـــ ..  األبنـــاء العـــاقون 

ـب الزمـن  ا دماء أبنائك  األسواق والجوامع ، و الحارات والـشوارع ، وغـايتهم القـصوى ارجاعـك ا غ

ــدوا دورة الزمــن  ع ــد ، و ا مــن جد ــب ليتــصدروا المــشهد الــس المنا ــم اليــوم يتــدافعون  ــا  المظلــم .. 

 ... فوا أعواما عجافا أخرى  ض  المر ، و

ـــل الفجـــائع الـــ  ـــالون  ـــة  ، وال ي تـــاف المحرومـــة المتع الـــشعب ســـوى الـــصعود عـــ األ طهم  ء يـــ ال 

 ... ا وط   أصابتك 

 

ـن  د "عرقوب" .. كنـا نقـرأ  صـغرنا عـن "أشـعب والـسمك" ، ل ة تحولت ا مواع اذ ة ال م الخال عهود

طلــــق عليهــــم "أشــــعب  عــــد أن ظهــــر اليــــوم مــــن  ــــخ  ــــب التــــأر ا م تــــال أســــمه ، وغــــاب  غ أشــــعب القــــد

ئا ســوى األحقــاد  عــ شــ نــه ال  ات ،  ل ــات والــخ ــهتانــا انــه مــانح ال ــد زورا و ــل منهــم  ب" ..  والــذ

ـــسكتون أيهـــا األبنـــاء العـــاقون ؟ الـــذين تقولـــون مـــاال  م و خـــون أنفـــس ـــضة .. فـــم ت غ ـــة ال والـــف الطائف

 ...  تفعلون 

 

م ، لقـــد  ـــات المحرمـــة  دمـــائ نت حـــشود الرغ "كـــ مقتـــا عنـــد  أن تقولـــوا مـــاال تفعلـــون"  .. مـــ ســـ

ـل   ل ون ل جم تم  مة ، وصنعتم مشهدا من رماد ودم ، وشو اعات العق حولتم الوطن ا ساحة لل

اء والمقدسات والحضارات ..   وطن األن

 

ــل فــراغ  وطــ ،  ة الــ مــألت  ب م الملونــة الــ مقــت صــور ــة ، و م الخاو ــستهجن اليــوم دعــوات الــشعب 

قول :   ولسان حاله 

 

 زائل" * 
َ
م المحالة ل نع اطل *** و ء ما خال   ل   "أال 

  

عة العامري د بن ر ت الشعري للشاعر لب  * الب
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ـس لـه  ا وحلفائها أنه التوجد  العراق اسلحة دمـار شـامل ول د ألم عد أن تأ ط ام كب أنه  قال ضا

جـب االعتـذار للـشعب  ـذلك  ـل قـوة و ــهـا  حار ـان  ـل العكـس  ـة  اب ة تعاون مع المنـضمات األر اي عمل

ة ... جاء ذلك  محـضارة لـه  معهـد الـسالم  ة وال ضه عن الخسائر الماد الدە وتع العرا عن غزو 

ــا  ــان اخر ة مؤكــدا انــه خــدم  العــراق عــدة ســنوات وتنقــل  عــدة منــاطق  ج ات االمــ للدراســات الــس

ـة والــصليخ انـه اجــرى  رة والــشعب واالعظم ـسحاب مــسؤول عـن جانــب الرصـافة وخاصــة  القـا ـل اال ق

الـشعب  ـم الـوط  العـراق وعالقتـه  ا والح عث العـر االشـ قة عن حزب ال احصاءات ودراسات عم

عـــد عـــام  س الراحـــل صـــدام حـــس ( رحمـــه  ) ومـــن جـــائوا  ـــم  زمـــن الـــرئ  ٢٠٠٣والفـــرق بـــ نظـــام الح

ـــث  ـــانوا معـــه  الـــسلطة ح س لدولـــة مؤوســـسات وللــذين  ـــم صــدام حـــس كـــرئ انــت النتـــائج لـــصالح ح و

 خدموا الشعب  عدة مجاالت . 

 

كون صاحب قرار فماذا سنفعل؟  دە حال اي  انت األمور ب  وسأل لو 

 

ـــــل  وســـــلموا  ات لـــــصوص وفاشـــــل   ـــــم ألن الموجـــــودين عـــــصا ـــــد جماعـــــة صـــــدام حـــــس ا الح اع

ا ا حال التعاون مع ام م العراق  د ايران ف ال تح م ب  امور
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قـة أن المـرأة  ـل عـام .. وللحق د المرأة  الثامن من أذار   ع دة  ة المج حتفل ابناء العراق واألمة الع

نــاء  ال العــدوان و ــل أشــ ات لبنــاء الــوطن والــدفاع عنــه ضــد  ــــخ حافــل  التــضح طلــة لهــا تــار ــة ال العراق

ب  ث حلت محل الرجل الذي ذ ة ح ة العرب الثان ت خالل معركة قادس ة وقد تم ح العائلة العراق

ــاة  عــة شــؤنها  مختلــف مجــاالت الح ــة العائلــة ومتا لقتــال الجــراد األصــفر القــادم مــن طهــران وقــم  ت

ـــل  ـــدأت المعركـــة ق ـــث  ـــة اعـــوام ح ـــ مـــن ثمان ة الحـــرب الـــ اســـتمرت ال ١٩٨٠وطـــوال فـــ ٩ وحـــ  ٤

األضـــافة ا أنخراطهـــا  اعمـــال   ١٩٨٨الثـــامن مـــن أب عـــام  ب لـــدعم المعركـــة  المـــال والـــذ عـــت  مـــا ت

طــال قواتنــا المــسلحة عــ قــوات العــدو  ــسهم  دعــم انتــصارات ا ــل االعمــال الــ  ــة و االســعافات االول

ة .   األيرا الغاز

 

ة للمــرأة لــ تحتــل موقعهــا المتــم   ا فــرص كثــ عــث العــر االشــ ــد حــزب ال نــا المجا لقــد وفــر ح

ــة  ــادة قط ــة  الحــزب حــ وصــلت عــضوة ق اد ات ق ــشاطات الحــزب والدولــة المختلفــة فتولــد مــسؤل

رة .  ة  اجهزة الدولة المختلفة ح وصلت ا وز  االضافة ألحتاللها مواقع متم

ا ورفاقــه  عــث العــر االشــ م األمــ العــام لحــزب ال ــد عــزة ابــرا از للرفيــق المجا ــة التقــدير واالعــ تح

ـــة  ـــاة وتح ـــ  مختلـــف مجـــاالت الح طـــال الـــذين وفـــروا فـــرص التقـــدم واحتـــالل المـــرأة موقعهـــا الطب اال

م  توف فرص التقدم والتطور لهما.  ل من سا ما ول د ة  ع ة والع  التقدير للمرأة العراق
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ن اخــــوانهم المقــــاتل  ســــ تــــاب والــــصحفيون والمثقفــــون والفنــــانون العراقيــــون كفــــاحهم الفكــــري والثقــــا واالعــــال والتعبــــوي مــــؤازر الجهــــاد ح يواصــــل ال

قــان الــدم الطهــور للمقــاتل الفــادي  رة  ــة الطــا ة والجهــاد فلقــد اختلطــت دمــائهم الزك ــسالة والتــضح مــداد اقالمهــم اروع صــور ال ن  ح الــو  مــسط ســ

ـشيوخهم وشـ ـسائهم  اف برجـالهم و ـه اليـوم المثقفـون العراقيـون اال ـشارك ف ـدن المقـاتل الـذين  ـو الجهـاد د كذا  ح الجهاد والقتال و ـل مـا ابس هم 

تـاب والـ ر الظافرة مستعين العزم من دعم اخوانهم المثقف وال ة الجهاد والتح ة يوضفونها لخدمة مس ة وكتاب ـاء صحفاؤتوا من قدرات ثقاف ي واالد

ــدعم زمالئهــم مــ حــضون  مــا انهــم  اد واالحتــالل والتجزئــة واالســتغالل والتخلــف  ــر ضــد قــوى االســتع ــم  ســن كفــاحهم الم تــاب ن االعــرب الــذين ازرو ل

مــان والــو بوحــدة المــ ــشاركون اال فــاء العــالم واحــرارە .. فــالمثقفون العراقيــون والعــرب ومثقفــو العــالم اجمــع ي ــاء مــن  ل  ص والــصحفي واالد المــستق و

كـذا ت ـة واحـدة و ـة فو قـة ان القلـم والبندق فة الـ تفعـل فعـل الرصاصـة وتؤكـد حق لمـة الحـرة الـ ال صنعه مداد االمه الـ تنـضح  ـات  حـدثالذي  فو

د .  نا الحاسم وظفرنا اال ة لن سم الصورة الزا  االقالم والبنادق ل
°éÚ†]æì]ˆÇÖ]^ãŠÞ‚èá]ØfÎ]‚Çe
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 الثالــث   لنــدن  ش الــصادرة  فة قــ ذكــرت صــح

د  ارة تمجـد شـه  ان ع اط الما ن من ش والع

 ســــــور  ــــــت عــــــ  كت  القائــــــد صــــــدام حــــــس االضــــــ

ـت  ال ة   منطقـة القادسـ   ـة لـلبن مدرسة ثان

ة .  نفار األجهزة األمن  اس ت   س
 

ــل  ــة قولهــا ان وك فة الــرأي ال ونقلــت عــن صــح

ة  اإلنا ة المساعد لشؤون األمن العام  وزارة الداخل

ـــارة  ــة ع  اشــعارا عــن كتا م الطــراح تلــ اللــواء إبــراه

ـــــــة   ســـــــور مدرســـــــة ثان  عـــــــ تمجـــــــد صـــــــدام حـــــــس

ة . “ اد الوطن األع ت   تزامنا مع احتفاالت ال
 

حـارس المدرسـة  ـة  ة ال واستعانت القوة االمن

ـــــــارة النهـــــــا  ـــــــسلق ســـــــور المدرســــــة الزالـــــــة الع الــــــذي 

  ان مرتفع   م  خطت 

 

  ي ـــــ ش عـــــددا مـــــن ال فة قـــــ واســـــتطلعت صـــــح

القائـــد  د  ـــش   ـــدوا ان خـــط الـــشعارات الـــ الـــذين ا

 الــــــسنوات   حــــــصل مــــــرارا  د صــــــدام حــــــس الــــــشه

ه الضوء .  سلط عل ة ولم   الماض

 

اب  ــــــل الــــــش  ان ج ــــــة ا واشــــــارت المــــــصادر ال

عــد ان  ما   الســ ــصدام حــس ــه اعجــاب خــاص  لد

ــف اعــدموە مــن دون  مــة وك  جلــسات المحا رأوە 

 شامخا نازل و  ان ي
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ـــــــة   ســـــــور مدرســـــــة ثان ـــــــت عـــــــ ـــــــارة كت ت ع ـــــــس

نفار   اســــــ ــــــت  ال ة   منطقــــــة القادســــــ   لــــــلبن

ة.   األجهزة األمن

 
فة  ــل وزارة ”  الــرأي“وأفــادت صــح ــأن وك ــة  ال

ـــــــة  اإلنا ـــــساعد لـــــــشؤون األمـــــــن العـــــــام  ـــــــة المــ الداخل

ــارة  زالــة هــذە الع م الطــراح، أمــر ب  “اللــواء إبــراه الــ

 ســـــور  عــــد كتابتهـــــا عـــــ ـــــة  نفرت األجهـــــزة األمن اســــ

 منطقـــــــة     الحمـــــــد لـــــــلبن ـــــــ ـــــــة ع مدرســـــــة ثان

     ة، والتحقيــــــق جــــــار لمعرفــــــة المتــــــورط القادســــــ

 لنــدن ان امثــال ”.  كتابتهــا ــة  وقالــت مــصادر ك

ة ولـم   السنوات الماضـ هذا الحادث حصل مرارا 

ه الضوء .   سلط عل

 

ـــــــــــه  اب لد ـــــــــــل الـــــــــــش  ان ج واشـــــــــــارت المـــــــــــصادر ا

عـــد ان رأوە  ما   الســـ ـــصدام حـــس اعجـــاب خـــاص 

ــــف اعــــدموە مــــن دون ان  مــــة وك  جلــــسات المحا

 شامخا .  نازل و  ي

 

 شــــكوى مــــن   أن الطــــراح تلــــ فة إ ولفتــــت الــــصح

ــــارة تمجــــد صــــدام  ــــة ع إحــــدى المواطنــــات عــــن كتا

ـــــــــة   ســـــــــور مدرســـــــــة ثان  عـــــــــ تزامنـــــــــا مـــــــــع “حـــــــــس

ة اد الوطن األع ت   ”.احتفاالت ال

 

ــة  ــل وزارة الداخل عــا لــذلك، أصــدر وك ماتــه “وت تعل

ـــــالغ لمـــــسح  ـــــان ال  م ـــــة أمـــــن إ عة توجـــــه دور ـــــ

ــــــث قــــــام حــــــارس المدرســــــة   الفــــــور، ح ــــــارة عــــــ الع

زالتها  ”.اعتالء السور و

 

فة:   للـــــــصح ـــــــة “وقـــــــال مـــــــصدر أمـــــــ األجهـــــــزة األمن

ـارة،  ـة الع  كتا   قا لمعرفة المتورط فتحت تحق

ــــة المدرســــة أو مــــن خارجهــــا،  ــــانوا مــــن طل وعمــــا إذا 

ـة  دا للتحقيـق معهـم واتخـاذ اإلجـراءات القانون تمه

 ”.ضدهم
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 العـام لألمـم  لمـة االمـ ة نهلة الـشهال  ة الصحف ات عدت ال

 مجرد ثرثرة منّمقة .   مؤتمر المانح  المتحدة 

 

  ــة  ون  االل  العــر فة الــسف ته صــح ــ  مقــال  وقالــت 

 الـــذي   ان مؤتمـــر المـــانح اط المـــا  مـــن شـــ الخـــامس عـــ

تائــج  ج ب ــت خــ  ال ع  ــام مطلــع هــذا االســب انعقــد لثالثــة ا

 العـــــام لألمـــــم  لمـــــة االمـــــ ـــــسق مـــــع  دة التواضـــــع" ال ت "شـــــد

ن "العــالم مديــن   خاطــب فيهــا العــراق والحــا المتحــدة الــ

ـــم   الـــذي فرضـــه تنظ ـــد العـــال م ضـــد التهد ـــم جـــراء نـــضال ل

ة ( ... ) حـان الوقـت إلظهـار امتناننـا الخالـص  الدولة االسـالم

ــان المؤتمــر الــذي   و  عــن تــضامننا مــع الــشعب العــرا والتــعب

ته  ـــــــت حـــــــ   ٧٤استـــــــضافته ال دولـــــــة ممثلـــــــة بـــــــوزراء عـــــــ

  حـــــــــث عـــــــــن فـــــــــرص  ٢٠٠٠مـــــــــستوى عـــــــــاٍل، وحـــــــــوا كـــــــــة ت

ـــاح. ومـــن أصـــل  ـــار دوالر او ما ٨٨لتحقيـــق أر  ئـــة مل ـــار الـــ مل

مــــــا مجموعــــــه   وعــــــودا  ــــــارا   ٢٥طالــــــب بهــــــا العــــــراق، أعــــــ مل

مــــر بهــــا    ــــة الــــ  الظــــروف الحال ــــة الــــشهال ا ات وتطرقــــت ال

ـــــه منـــــذ   حجـــــم الـــــدمار الـــــذي لحـــــق  ة ا  ١٩٩١العـــــراق مـــــش

   العـــ ـــاة أي مجتمـــع   ح مؤكـــدة ان منظومـــات األســـاس 

ــــم والــــصحة والــــسكن،  األمــــان ثــــم التعل ــــسحقت،  ث ا الحــــد

  اء   الـــــ لـــــد المتنـــــا ـــــل ذلـــــك العمـــــل.. وهـــــو للمفارقـــــة ال وق

ــــق الــــذي انتــــج  ــــان الع ــــة، والم  النفط ــــة وغــــ مــــواردە النفط

ة، مـن جلجامـش  ـسان ه الحضارة اال ل ما تأسست عل  
ً
أصال

م.   ابراه  الن  ا  حمورا  ا

  ـــا ـــا خـــالل ســـنوات وجودهـــا الم واضـــافت لقـــد زرعـــت أم

  ة  قة والــــــخب ــــــا، القــــــوة االســــــتعمارة الــــــسا طان ( ومعهــــــا ب

ـل  ـم إغـالق  ِ ْح
ُ
ة ت اسـ العراق ) ورعت ثم أورثـت منظومـة س

 مجمـــــل هـــــذا  ته بنـــــاء عـــــ  صـــــع ، عـــــ ـــــالتغي منافـــــذ األمـــــل 

  لـــد بـــ ـــسام ال  اق ة" القائمـــة عــ اســـ ـــة الس اق: "العمل الــس

ن مــن القــوى  ــه أمــام العمالــة لآلخــ ــــع أبوا ــ   عمالئهــا وعــ

ـة،   قواعـد اللع ة، واالستقواء بهم طالما  م ة واالقل العالم

ئة   ب  إجراما،  س األسفل واألفسد واأل م وترئ  تقد وع

ة ال مجــــال فيهــــا إال لهــــؤالء ثــــم   ــــة واقتــــصاد ة واجتماع اســـ س

ـــان "داعـــش" واحتـــالل الموصـــل ومعهـــا منـــاطق واســـعة مـــن 

كـــــشف   ســـــهولته،  ل مـــــذهل  ـــــش ـــــالد، خـــــالل ســـــاعات و ال

ــــــــــة   مؤســــــــــسات "الدولــــــــــة" العراق مقــــــــــدار الخــــــــــراب القــــــــــائم 

 مــــا  ل الحــــدث الــــ وي تفاصــــ ــــخ ســــ  أن التــــار حينــــذاك. عــــ

ب التواطـــــؤ المحـــــسوب  ـــــة، موضـــــحا نـــــص ه )  زالـــــت ( شـــــ

 تقـــــرر  مـــــا يتعــــداە وحـــــ  العــــراق نفـــــسه أو  خدمــــة ألغـــــراض 

  التخلـــــص مــــــن داعــــــش، عــــــاد العراقيــــــون لــــــدفع ثمــــــن مهــــــول 

  ارثــة الــ  خــراب العمــران.. واستعرضــت حجــم ال االرواح و

ــــــــــراء الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزو  ـــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراق مــــــــــــــــ ــــ لحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ات ...مــــــــستدركة ..صــــــــحيح أن العــــــــراق منهــــــــوب. وأن  وتــــــــداع

ـــــــــارة عـــــــــن   ع أو المتنفـــــــــذة  مـــــــــة و ة الحا اســـــــــ قـــــــــة الس الط

ــــــضا أن  ـــــن الــــــصحيح أ اق. ول ّ مجموعـــــات متنــــــاحرة مـــــن الــــــ

 الموصــــــل لوحــــــدها، وأن  ٤٠هنــــــاك  ــــــا  ل ــــــت مــــــدمر  ألــــــف ب

ــــــال  ٥هنــــــاك  ــــــالد مــــــا زال نــــــصفهم   ال دوا  ــــــ  نــــــازح  مــــــالي

ار المعركـــة مـــع داعـــش  ا تنـــاول أ  جـــرى حـــ
ْ
مـــأوى، هـــذا إن

ـــــــس ســـــــوى ذلـــــــك يتفاخـــــــر   العـــــــام الفائـــــــت، ول  جـــــــرت  الـــــــ

ــــة وقـــــع مــــع الحكومـــــة  ف التجـــــارة الخارج ـــــأن مــــ ــــان  األم

ة قروضـــــــا بنحـــــــو  ـــــــة بهـــــــذە المناســـــــ ـــــــار دوالر، ألن  ٣العراق مل

ثمار   االســ ــشجيع القطــاع الخــاص عــ ــد  ــة ت ك االدارة االم

ــ ـا تعـد   اآلخـرون: ترك ـس ـان   منوال األم  ٥ العراق. وع

ــــــــــا تمنــــــــــح  طان ثمارات و ل قــــــــــروض واســــــــــ  شــــــــــ ــــــــــار عــــــــــ مل

ت تخصص  ار دوالر للصادرات وال مل ة  الت ائتمان سه

ــار  مل   ة تكتــ ثمارات والــسعود ــاري دوالر كقــروض واســ مل

 القــــــول ؛ ال منــــــح إذا،  ا وخلــــــصت ا ثمارات حــــــ اســــــ دوالر 

ة مـــن   الخـــش ـــدا مكـــن عـــوض االمتنـــاع  ـــان  ن  ، و
ً
هـــذا أوال

قات  ـــــص حجـــــم الـــــ  صـــــارمة لتقل ـــــط لتـــــداب الفـــــساد التخط

مــا  ــة  ــل الــسلطات المحل ة مــن ق  تتعــرض لهــا هــذە االخــ الــ

   تــت تجــارب تكــررت   أنفــسهم والوســطاء، مثلمـا أث المـانح

 قــــروض  ــــل  ــــشاؤون  ــــث   ح  ا ــــوارث، مــــن هــــايي ـــل ال

 الحاجــات الملحــة. وهــذە  ـاس ا الق ــا  لــة ثان ثمارات قل واسـ

ـــد  فة، والم لـــة والمـــست ـــد مـــن الـــديون المك  الم
ً
 اصـــال تـــع

" هــذە  ل "قــانو ــش ــالد لالســتغالل والنهــب،  ــــع ال ــ مــن 

 المرة . 

 

ـــة , ك  ) االم ـــ ـــة ( فـــورن بول ـــدت دور اق أ  هـــذا الـــس و

ـــــان  ـــــت   ال ان مؤتمـــــر اعمـــــار العـــــراق الـــــذي عقـــــد مؤخـــــرا 

   حرصـــت الجهـــات المنظمـــة لـــه عـــ حفـــل اســـتعرا ه  أشـــ

ـة،   جانـب الحكومـة العراق قـف ا  العـالم 
ّ
ـان ـاع  خلق االنط

 لهـــــذا االســـــتعراض عـــــدم احـــــراج  ـــــ  ان الهـــــدف الحق  حـــــ

ــــــات   أبــــــواب انتخا  وهــــــو عــــــ ــــــادي امــــــام العــــــراقي ــــــدر الع ح

ة، فقــــد  ــــة الــــشه ك حــــسب المجلــــة االم ــــة حاســــمة و برلمان

لــغ  ا مـن م  مــن ان جـزءا كبــ  العـراقي عـض المــشارك   اشـت

ــالغ   المؤتمــر وال ع الــذي اعلــن عنــه   التــ ــس ــار  ٣٠مــا  مل

ـــــــد  مواع د  ـــــــسد ـــــــستوجب ال قـــــــة قـــــــروض  الحق دوالر هـــــــو 

عــات   ، وان الت  حــال التــأخ محــددة ولهــا فوائــد وجــزاءات 

ة .   وعدت بها الدول لم ترفق بتعهدات خط  ال

 

ــــــات  ثمرون االجانــــــب ان عق قــــــول المــــــس مــــــن جانــــــب آخــــــر، 

 الــالزم للعــراق ابرزهــا ان  م الــدعم المــا هائلــة تقــف امــام تقــد

 ،  جيــــوب االيــــراني ــــة المطــــاف ا  نها االمــــوال قــــد تــــذهب 

الد، وان االمـن منعـدم   جميع مرافق ال   وان الفساد مس

 دفـع نحـو  ـة ا ات االجن ث تضطر الـ آالف دوالر  ١٠ح

لـغ  عض المحافظات وهو م   ة موظفيها   حما ا لتأم يوم

ـة  ن. وخلـصت الدور ثم د مـن المـس ستطيع تأمينه العد ال 

  ــــــات  تظــــــرون نتــــــائج االنتخا ن ي ثم ــــــأن المــــــس  القــــــول  ا

تــــضح  ل الحكومــــة، حينهــــا فقــــط س ــــشك ــــل و ــــار المق شــــهر أ

ــــــة  ــــــسوقها مــــــصادر عراق    ان المعلومــــــات الــــــ مــــــوقفهم. غــــــ

 ذلــك الــشهر  مطلعــة تؤكــد ان مــن الــصعب اعــالن الحكومــة 

 .  ــــم الطــــائ  اقطــــاب الح ب االنقــــسامات الواضــــحة بـــ ـــس

 اطــــراف  ــــادل االتهامــــات بــــ ة لت انــــت مناســــ نتــــائج المؤتمــــر 

اب موعـــــــــــد  ما مـــــــــــع اقــــــــــ ة العرجـــــــــــاء الســــــــــ اســــــــــ ــــــــــة الس العمل

ــــاد عــــالوي  ــــث حمــــل تحــــالف ا ــــل ح ــــار المق  ا ــــات  االنتخا

الفرصـــــــــة  ـــــــــان  اع مـــــــــا وصـــــــــفه الب  ضـــــــــ االطـــــــــراف المتنفـــــــــذة 

ــــــان  ــــــت للــــــدول المانحــــــة   ان مؤتمــــــر ال ا ا الــــــضائعة مــــــش

ة“ضــــــمن الفــــــرص  ث ــــــان مــــــن شــــــأنها ان ”  الــــــضائعة الــــــ   الــــــ

ـــــــك عجلــــــــة االقتــــــــصاد ورأى   إعــــــــادة اإلعمــــــــار وتح ـــــــساهم 

 
ً
ــدال ــان اصــدرە حــول نتــائج المؤتمــر، انــه   ب ائتــالف عــالوي 

امــــات محــــددة تخــــدم  مطالــــب وال  المؤتمــــر  مــــن الــــذهاب ا

  هـــــا، حـــــ ـــــة وغ مـــــات اإلرهاب المنـــــاطق المحـــــررة مـــــن التنظ

ع مــن  الموضــ العــراق المؤتمــر بوفــد ضــم اطرافــا ال عالقــة لهــا 

ة اضــــــــاعت حقوقــــــــه  ــــــــع ــــــــد، وقــــــــدم مطالــــــــب م ع ــــــــب أو  ق

ــــــــد العــــــــون،   مــــــــد  قة عــــــــ نفدت قــــــــدرة الــــــــدول الــــــــصد واســــــــ

ة تنهــــــــك العــــــــراق وترهــــــــن  اد  ديــــــــون ســــــــ فتحولــــــــت المنــــــــح ا

له .   مستق

 

ــــــت،   إفــــــشال مؤتمـــــر ال ــــــل مـــــن ســـــاهم  ة  ودعـــــا لمحاســـــ

 مقدمتهـــــم  ة، و اد  الـــــديون الـــــس  إغراقـــــه  والموافقـــــة عـــــ

 فتـــح  ـــضا مجلـــس النـــواب ا محـــافظ البنـــك المركـــزي ودعـــا ا

 مـــــــن   للوصـــــــول ا صـــــــفحة للتحقيـــــــق واســـــــتجواب المـــــــعني

فشل هذا المؤتمر  .  ان  ب ما وصفه الب  س
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ـــل ال نتفاجـــأ   ،  ــــح لمـــسؤول ايـــرا فاجئنـــا تـــ نحـــن أهـــل العـــراق ال 

تهـــا ، الننـــا  اطور س أم ا عـــن تأســـ  لـــو أعلنـــت ايـــران فعـــال ورســـم حـــ

ـشد منـذ عـام  ادة وشعب نكتب ونتحدث ونرسم ونمثل ون  ١٩٧٩ق

ـــــة  تـــــب عــــن عدوان ــــس ال ات األطـــــالس ول مكــــن أن يؤلـــــف عــــ مــــا 

اب شـنها للحـروب علينـا  ـة وعـن اسـ اطور ايران وعن طموحاتهـا االم

نــــا الحــــضارة  ض تج ــــان والــــصهاينة لتقــــ ودفعهــــا لحلفاءهــــا االم

 العــراق وأســمينا العــراق ( االرض   أســسناها  ــة الــ ــة التطور التقدم

ة المحررة) .   الع

ـأن ايـران  غـداد   مـن   واليـ حات عـ  ت لة ع لم تمر ساعات قل

ــــــدها ) مــــــع  ــــــسمح بتحــــــالف مقتــــــدى الــــــصدر ( أحــــــد وعاضــــــها وعب ال 

  ــــــة  ـــــة االحتالل ان ـــــة الخ العمل  المــــــشارك  جنـــــاح الحـــــزب الـــــشيو

  الي عـــودة الـــلي ـــسمح  ـــات القادمـــة وانهـــا ( اي ايـــران ) ( لـــن  االنتخا

طرة  فـصح عـن سـ ــــح   العـراق ) وهـو تـ  السلطة   إ والشيوعي

ــات وتوجهاتهــا ونتائجهــا رغــم ان  االنتخا مهــا   العــراق وتح ايــران عــ

  عــه المــدعو حــس  ،،ت  ايــرا  أمــ ــات برمتهــا منتــج احتــال االنتخا

ـــة   للثـــورة الثقاف ـــالمجلس االعـــ   ـــس ـــم بـــور أزغـــدي عـــضو مـــا  رح

ــــث قــــال : انــــه ان االوان اليــــران أن  ة ح ــــا  وضــــوحا وم ــــ ــــح أ بتــــ

 العــــــراق ولبنــــــان  طرت عـــــ عــــــد ان ســــــ ة  تهــــــا الفارســـــ اطور تعلـــــن ام

ستان .   وافغا من وفلسط ا وال  وسور

 تحـــــدث عنهـــــا هـــــذا المجـــــرم معروفـــــة  ـــــالد الـــــ ـــــة ال انـــــت جغراف واذا 

تـه  اطور  ام  ضـمها إ  الـ ساءل عـن حـدود فلـسط للجميع فاننا ن

 المحتلـة ضـمنها ؟؟ .   مدن فلسط ا ب و ة وهل ان تل أب الفارس

ـــارة   محمـــد ك ـــر العمـــل اللبنـــا ة مـــع وز ـــة صـــغ جزئ ونحـــن نختلـــف 

  ــــح هذا المتغطـرس الفـار  ت ا ع الذي رد أمس ردا صاعقا مدو

ـل وال تعلـن عـن موقـف  ـست واهمـة وال تتخ واختالفنا هو ان ايران ل

ض.  جس الن   ا  س

 

ة  و ـــــ ـــــة ال اطور  اعـــــالن االم الهـــــا عـــــ اق ـــــل انهـــــا جـــــادة ومؤمنـــــة 

ــــل  س وال أضــــغاث أحــــالم  ــــش كــــواب ع  هــــذا ال  ــــدة وان حــــس الجد

ــة   هنوت ــه ال  الفق  دولــة الــو ادە  ــه هــو واســ  عــن واقــع يــؤمن  ــع

 ونزوال .   خامن  السفاح ع ثناء من المرشد االع ال اس  لهم 

ـدأ   ايـران اال لي عـاد إ  لـم   ان خـمي ـدنا ونؤكـد عـ ل اننا نعـرف وا

  ــــــا مــــــع دولــــــة بــــــ ة تماه ــــــة الفارســـــ اطور س هــــــذە االم مـــــشوار تأســــــ

ات واالهداف .   الغا  صهيون وتوافقا معها 

قــــرن   ) األخــــرق المجــــرم هــــذا انــــه لــــم  ــــح ( الثقــــا  تــــ ان الالفــــت 

  ـق    ونحـن عـ المذهب الـش اإلسالم وال  اطورة  ة االم فارس

 الـــزمن المتـــاح لـــه   وال عـــوز  ـــست زلـــة لـــسان للمثقـــف الفـــار انهـــا ل

 النـه عـضو الثـورة  ا ـه الـس  وع مته وال نقـص  اغة ج مال ص ال

 هــو  هنــوت الفــار  نظــام ال قــة مــس ــل الن حق ة  ــة الفارســ الثقاف

  ة ال ديــــن لهــــا ســــوى ( ديــــن خــــمي ــــة فارســــ ــــة قوم اطور س ام تأســــ

ب لإلسالم ) .  ه وتخ ش دع وخرافات وانحرافات و  وهو دين 

   العـرب عـ ا لـف أفـواە سـ ما صمت القبـور ،الـذي  ان الصمت ،

ــاء وال  ــال ح  المــأل   ممــا قــد تــم اخراجــه إ ث ــــح وســواە الــ هــذا التــ

ي   انـه هـو اال العالمـة أو الرمـز الـ  النظام االيـرا تحفظ من مسؤو

هـــــــا   تجا ـــــــة  ـــــــد مـــــــن الخطـــــــوات العمل  الم ـــــــدفع ايـــــــران إ الـــــــذي 

ـــــق اعـــــالن   ط ـــــة  وات الع ـــــسان والـــــ  االرض واال وعـــــدوانها عـــــ

ث ( إذا هلـــــك   عـــــد االحتمـــــاء وراء الحـــــد ة ولـــــم  ـــــة الفارســـــ اطور االم

 العـــرب  ت  العـــرب والـــسا عـــدە) ينفـــع المـــسؤول ى  ى فـــال كـــ كـــ

ى  ى وكـــــ  رحـــــم ايـــــران الـــــف كـــــ  اليـــــران مـــــن العـــــرب فـــــ والمـــــوال

خلفه هـو   عينـه ومـن سـ ى   هـو كـ  خامن ى وع ان ك   فخمي

ى وقاســـــم   كـــــ ى وواليـــــ  هـــــذا المثقـــــف كـــــ ـــــضا وحـــــس ى ا كـــــ

  فــــة نطــــرق بهــــا عــــ ــــدة عن ى. هــــذە رســــالة تحــــذير جد  كــــ ما ســــل

   والمرتزقــــــــــــــة المنتفــــــــــــــع طـــــــــــــح  والمن ت صـــــــــــــمت العــــــــــــــرب الــــــــــــــسا

 .   والخائف

 

ة  ــة الفارســ ــل يهمهــا مــصالحها القوم ايــران ال يهمهــا ديــن وال مــذهب 

 االحتـــــالل .  ـــــف لـــــه غـــــ الدنـــــا هـــــو احتـــــالل وال تع   ـــــه  ومـــــا تقـــــوم 

ـــة  ة ايران ـــة فارســـ اطور  يهـــدف القامـــة دولـــة ام  فـــار احتـــالل قـــو

ة .  اطورة العثمان  غرار ونموذجها االم  رما ع

 

ــــــــة   عــــــــل الــــــــذكرى تنفــــــــع : ان المقاومــــــــة العراق ــــــــضا تــــــــذك ورســــــــالتنا أ

  عــــــــث العــــــــر ة ومتــــــــصدرها حــــــــزب ال ــــــــة واالســــــــالم ــــــــة والقوم الوطن

طـــــل عـــــزة  ـــــر ال  للجهـــــاد والتح  وأمينـــــه العـــــام القائـــــد االعـــــ ا االشـــــ

ـض  غ  ال وع الفـار  الم  ق دة القادرة ع  القوة الوح م  ابراه

ت .   المق

 ال نبهــــض اشــــقاءنا ونحملهــــم  ولــــن نطلــــب لهــــا عــــون وال مــــساعدة لــــ

اف  ــــل مجــــرد اعــــ قة ومحــــدودة   نعــــرف انهــــا ضــــ فــــوق قــــدراتهم الــــ

اف بهــــا وشــــعب العــــراق ومعــــه العــــرب   االعــــ  العــــالم عــــ ــــج   رســــ

حانه  س عد  كفون دعما ومددا وسندا وعونا  اء   النج
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 مـــن ســـتة آالالف ســـنة ومـــن أوائـــل  ـــ  أ عـــود تارخـــه إ قـــا  لـــدا ع العـــراق 

ــــــالعلوم والثقافــــــة  رالمجتمعــــــات و ن وتط  اهتمــــــت بتكــــــ الحــــــضارات الــــــ

ـــــل حـــــضارة  . وســـــاهمت  ــــع وســــن القـــــوان ـــــ جميــــع أوجههـــــا وكـــــذلك و و

ـــساهم    ـــة الـــ األســـس المنهج  ارض العـــراق برفـــد المجتمـــع  ـــة عـــ متعاق

 ارض   عاشـت عــ ــة البنـاء الحــضاري للمجتمعـات الــ  تركي ل فاعـل  ـش

 العراق. 

 

 األرض  ــــعت ــــه و  جن  المختلــــف مــــن شــــماله إ ب الموقــــع الجغــــرا ــــس و

ة لتكــون  ع منهــا فروعــا كثــ ن خالــدين وتتفــ  نهــ  تحتــوي عــ ــدة الــ الوح

 الــشمال  ــة منهــا  ــة األرض الجغراف كي ــشة المجتمع،ول ة لمع أرضــا خــص

ه   الجنـــــوب والوســـــط تتخللهـــــا تـــــالل وســـــهوال وارض خـــــص ـــــه و ل ارض ج

ات واالهـوار  ـح ه ال ت ف ه وك ة أراض رمل ة والمناطق الغ وأراض زراع

ـــدة  ـــت عليهـــا أقـــوام عد  أن تكـــون أرض تعاق والواحـــات ،ممـــا ســـاعدت عـــ

ة ومنهـــا مهـــاجرة  مـــن مختلـــف األجنـــاس واألقـــوام منهـــا أقـــوام وأجنـــاس أصـــل

ة.  ة والدي ل مكوناتها القوم  ارض العراق لتتمركز فيها و  جاءت إ

 

  ــــــة األو عــــــد الحــــــرب العالم ــــــد  التحد ــــــم العــــــراق و  ح ولقــــــد تنــــــاوب عــــــ

 العــراق  ــة  نهــاء وجــود ألدولــه العثمان ــا و طان ــل ب واحتــالل العــراق مــن ق

ال متعــددة مــن االنظمــة والحكومــات  ١٩١٨  ‐  ١٩١٤عــام (  ــت أشــ ) ،تناو

ــــات ومنهــــا ثــــورات  ب ومنهــــا انقال ــــة ومنهــــا تنــــص ــــة ومنهــــا جمهور منهــــا مل

ـــل  عـــد احـــالل العـــراق مـــن ق ة   آخـــر حكومـــة منــص  وصـــلت إ ــة حـــ تحرر

ــــا (  ــــة  ٢٠٠٣ام م ) ومــــن تحــــالف معهــــا مــــن دول العــــالم والمنطقــــة االقل

ة مــن  ة المنــص ا ،وتختلــف هــذە الحكومــات األخــ ومــن وقــف معهــا لوجــس

ـــق الـــصف   تم أنهـــا ســـاهمت وكرســـت جهودهـــا  قاتها  االحتـــالل عـــن ســـا

ــــة مــــن خــــالل انتهاجهــــا منهــــج  ــــق وحــــدة األرض العراق  وتم  العــــرا الــــوط

ـــــة  ة والطائف س التفرقـــــة العنـــــ  أســـــاس تكـــــ قـــــوم عـــــ ـــــم  مـــــستورد للح

الجهل والتخلـــــــــف واثـــــــــارت النعـــــــــرات  ــــــ  عـــ ـــــــــالد إ وأرجعـــــــــت الـــــــــشعب وال

ائــــل   ق ــــة إ ــــة الق ــــة المرك ة ،وحولــــت الدولــــة الوطن ــــة والعنــــ الطائف

نهــــا مــــن اجــــل الــــسلطة والمــــال  مــــا ب ە متنــــاحرة ومتقاتلــــة ف ــــالت صــــغ ودو

ـــــدة  مـــــصطلحات جد ـــــام الجـــــدد إلينـــــا  ، وجـــــاء هـــــؤالء الح ـــــر والجـــــاە وال

 ومحاولـــة اســتغالل المفهـــوم الــصحيح لتلـــك   المجتمـــع العــرا وحديثــة عــ

ـة المـراد   الغا س مـن اجـل الوصـول إ مفهومهـا المعـا ن  المصطلحات ول

 ..   واث  وعر  أساس طائ م العراق ع  تقس  الوصول إليها و

 

 عـدد  ل صـحيح  ـش ـة ) وطبـق   تلـك المـصطلحات هـو ( الفدرال ومن ب

ــــام المنــــصبون اســــتغالل  حــــاول الح ــــن  قا واآلن .. ول مــــن دول العــــالم ســــا

 والذي تغلب  ائح المجتمع العرا عض   الفهم لدى  ساطة  العنف وال

ــــــــؤالء تحــــــــــــت غطــــــــــــاء وشــــــــــــعار  فعلــــــــــــه هــــ  االدراك لمــــــــــــا  ــــــــــــساطة  ــــــــــــه ال عل

ة ..  مقراط  الد

 

 النــاس   لعمــل اســتفتاء بــ  الــشارع العــرا ء ونزلنــا إ ــل  ولــو تجردنــا مــن 

ــه قــد  جــة حتم  ن ــة. سنــصل إ ــة والمرك ونفدرال ــة وال مــا مفهــوم الفدرال

.اال مـن تعمـق  ـ  ومعناها التطب درك معناها الحق  ال  ب تكون العدد ال

ــــسط  ــــخ . وســـنحاول جاهـــدين إعطـــاء مفهـــوم م ة والتـــار اســـ الـــشؤون الس

 أي ســـاحة ممكـــن  قهـــا وعـــ ـــة ومـــا مـــدى االســـتفادة مـــن تطب  الفدرال لمـــع

قها.   تطب

 

[êi]„Ö]ÜÓ£]æíéÖ]…‚éËÖ]°eÑ†ËÖ]çâ^Ú
 

VíéÖ]…‚ËÖ]
 

 حكومـة   ا بـ ـه مقـسمة دسـتور ـم تكـون الـسلطات ف ال الح ل من أشـ ش

ـــــــــة أصـــــــــغر  ـــــــــة ) ووحـــــــــدات حكوم ـــــــــة او اتحاد درال ـــــــــة ( أو حكومـــــــــة ف مرك

 المـــــذكورن مـــــن الحكومـــــة  ـــــال المـــــست كـــــون  ـــــات ) ، و م، الوال ( األقـــــال

 الدولة.  ادة   اآلخر وتتقاسمان الس  معتمد أحدهما ع

 

ل الدولــة  ــش  ل طــ ة  اســ الــشؤون الس  المهتــم  ــ ت دا لقــد حــدد الــ

ة.   الفدرال

 

ـا  ـا وتارخ عـضها محل ـاط ب قـة االرت أولهما هو وجود عدة دول وتكون ( وث

 ان تحمـــل  جعلهـــا قـــادرة عـــ ه  ـــا ) أو مـــا شـــا انها  ‐وعرق ـــة  ‐ نظـــر ســـ ه

كة.  ة مش  وطن

 

  م عـــ ـــة والتـــصم  الوحـــدة الوطن ـــة )  ـــة الوطن  هـــو ( الرغ ط الثـــا والـــ

 اإلتحاد.  ل دولة   استقالل   المحافظة ع

 

ــــل منهــــا    وحــــدات دســــتورة ل  تــــعت ــــات فــــ م والوال خــــص األقــــال أمــــا مــــا 

ة  ـــــه والقـــــضائ ذ ة والتنف ع ـــــ حـــــدد ســـــلطاتها ال  الـــــذي  نظامهـــــا األســـــا

ـه  ـات منصوصـا عل م، أو الجهـات أو الوال  لألقـال ـم الـذا كون وضع الح و

قـــــــرار أحـــــــادي مـــــــن الحكومـــــــة  ە  مكـــــــن تـــــــغي ـــــــث ال  ح  دســـــــتور الدولـــــــة 

ة.   المرك

 

كــــون لهــــا مفهومــــان، المفهــــوم الــــصحيح لهــــا هــــو مفهــــوم  وكــــذلك ممكــــن ان 

نهــا وتتعــاون  مــا ب م أو محافظــات أو أجــزاء تتفــق ف  مجموعــة أقــال اتحــاد بــ

ـــــة لوضـــــع نظـــــام  ـــــة مـــــع الـــــسلطة المرك م ـــــة لالجـــــزاء االقل الـــــسلطات المحل

ـــــس  كـــــون مـــــصدر قـــــوة ول ـــــالمجتمع وتطـــــورە مـــــن اجـــــل أن   يتعلـــــق  فـــــدرا

ــــــل  ــــــة ومــــــن  ــــــه وطائف ــــــة وعرق  أســــــس اث م عــــــ ت وتقــــــس ــــــش ضــــــعف و

 فـــــــــخ  ع  ـــــــــة المجتمـــــــــع مـــــــــن الوقـــــــــ ، ووضـــــــــع نظـــــــــام مركـــــــــزي لحما النـــــــــوا

ــــة أو   هــــذا الفــــخ مــــن تــــدخالت خارج ــــأ م ) وقــــد  ــــة أو التقــــس ونفدرال ( ال

ة.  م  إقل

 

  ا كــون معــززا بنظــام ســ ــه أن   عل م النظــام الفــدرا لــذلك مــن أجــل تقــ

ة  اســــــــ ات الس ــــــــس ــــــــة المك  وعــــــــسكري مــــــــن أجــــــــل حما واقتــــــــصادي وأمــــــــ

مـا هـو  ـة. وهـذا  ـة الفدرال ة المرك ادة الوطن الس ما يتعلق  ة ف واالقتصاد

ـــسا وهولنــــدا  ـــا وفر  مـــن دول العـــالم ومنهـــا ( ألمان  عـــدد كبـــ ـــه  معمـــول ف

ـــــة اإلرهـــــاب  ـــــة ( الدولـــــة المحتلـــــة للعـــــراق وراع ك ـــــات المتحـــــدة األم والوال

حـــــــق  نهـــــــا تحتفـــــــظ   الخـــــــاص، ول ـــــــل دولـــــــة نظامهـــــــا الفـــــــدرا  ) ،ول الـــــــدو

اســـــة  الس  لتلـــــك الـــــدول و ـــــاألمن القـــــو مـــــا يتعلـــــق (  ـــــة ف القـــــرارات المرك

  ــــــل الــــــدول الــــــ  دل ــــــة ) .. وخــــــ ة الخارج اســــــة االقتــــــصاد ــــــة والس الخارج

  مــا اســلفنا اســماء اغلبهــا شــارك  ــة و  دول فدرال ــة و مقراط الد جــح  ت

ات مـــن اجـــل المـــصلحة  ـــة لـــم تتـــدخل الفـــدرال قـــرارات فرد احتـــالل العـــراق 

لد .  ا لل ة العل  القوم

 

ـة مؤطـرة بنظـام مركـزي قـوي   أنهـا فدرال ـة عـ قة الفدرال  حق إذن نصل إ

   من أجل ضـمان حقـوق الـشعب والحفـاظ عـ  النظام الفدرا حافظ ع

 .  أو إقل  تلك الحقوق من أي تدخل خار

 

ة :   .. وهو أقدم االنظمة الفدرال  والنموذج اآلخر للنظام الفدرا
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 محمــد  عــد وفــاة رســول  ة مــن  عنــا أن دولــة الخالفــة االســالم نعــرف جم

ــة  الدولــة العثمان  المتمثــل  ــم االســال ــة الح  نها  وصــلت ا ( ص ) وحــ

  مهــا ١٩١٤ونهايتهــا   ، امتــدت الخالفــة وح ــة االو ــد الحــرب العالم مــع 

ــم  ــان هنالــك ح  الــشمال والجنــوب مــن العــالم و ق وا  الــ  الغــرب و إ

ة   أمــــن وســــالمة الدولــــة اإلســــالم حــــافظ عــــ ــــم مركــــزي   وح  محــــ فــــدرا

قــــارب  عــــد الفتوحــــات  ١٣٠٠الموحــــدة ودامــــت تلــــك الدولــــة مــــا  عــــام مــــن 

مــــا   ف ــــم المحــــ قــــون الح ط ة  ــــات اإلســــالم ــــام الوال ــــان ح ة ..  اإلســــالم

اســــة   شــــؤون الس  وأمــــا   والقــــانو ــــة ووفــــق الدســــتور الــــ الرع يتعلــــق 

عـد  ة  انت من حصة مركز الخالفة اإلسالم ش واالقتصاد  ة والج الخارج

   نجــــاح النظــــام الفــــدرا ــــل عــــ  دل  مجــــالس الــــشورى وهــــذا خــــ ــــشاور  ال

 ..   اإلسال

 

ـــــم أو  ـــــه إقل حـــــصل ف داري واقتـــــصادي   و ا  نظـــــام ســـــ ـــــم الـــــذا أمـــــا الح

  م اوعــدد مــن المحافظــات او منــاطق معينــة يتفــق عليهــا مــن دولــة عــ أقــال

م الخـــاص بهـــا   ذلـــك انتخـــاب الحـــا مـــا   شـــؤونها  ات واســـعة لتـــدب صـــالح

  ـــــل  ـــــذي والتمث  وتنف ـــــ  ) ومجلـــــس  ـــــم الـــــذا ـــــس لمجلـــــس الح ( رئ

ـضمن   و  ـم الـذا ـة ومنتخـب مـن المنطقـة ذات الح مجلس الدولـة المرك

  ة  اد ــــز الــــس  المرا    قــــدم المــــساوات ولــــه ممثــــل م عــــ مــــصالح األقــــال

ـــــــــة  كـــــــــون فيهـــــــــا للـــــــــدفاع والـــــــــشؤون الخارج ـــــــــة .و الدولـــــــــة الحكومـــــــــة المرك

ط شــــؤون الــــدفاع   وتــــرت بــــع النظــــام المركــــزي ولهــــا فيهــــا ممثــــل ــــة ي والداخل

 وزاراتها ة ع الحكومة المرك ة  ا م م  واالمن العام لالقل
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   حكومــــــة النظــــــام الــــــوط  العــــــراق  ــــــة عــــــ  الحكومــــــات المتعاق مــــــن بــــــ

ـــة   ومعـــه القـــوى الوطن ا  االشـــ عـــث العـــر  قادهـــا حـــزب ال ة والـــ ع الـــ

ة االخــرى والمــستقلة مــن خــالل ثــورة  اســ انــت  ١٩٦٨تمــوز  ٣٠  ‐  ١٧الس و

  قوم عـ    للثورة من اجل بناء مجتمع متح نامج الوط ات ال من أول

  ائحهـــم ومـــن بـــ  مختلـــف   عـــ  المـــواطن ـــة والمـــساواة بـــ أســـس الح

ة   للقـض مقرا  ( الحـل الـد مـة   واجهتها الثورة العظ ل ال تلك المشا

ة ) ، رد  ال

 

ـــد   حكومـــة ع ـــة وصـــوال إ س الدولـــة العراق قة مـــن تأســـ منـــذ العهـــود الـــسا

ــل يــوم ومــا  ــش الــدماء   شــمال العــراق تع ــال كردســتان  الــرحمن عــارف وج

ة متوقعة.  ال نها انت   و   إال دماء الشعب العرا

 

ــشاور  ال ــة المــساندة و ــادة الحــزب واالطــراف الوطن ق واســتطاعت الثــورة و

ـا لحـل  ا وعمل اسـ ا وس املة نظ غة مت ة الجل وضع ص ادة العراق مع الق

   مـستوى نـضال الجمـاه س عـ ا ل  تحوال تارخ انت تعت ة و تلك القض

     نــــضال الجمــــاه ــــل  وعة فحــــسب  ــــة المــــ ـــة وتطلعاتهــــا القوم رد ال

  مقـــــرا ـــــسالم ومـــــن اجـــــل بنـــــاء مجتمـــــع د ـــــش معـــــا  العـــــراق مـــــن اجـــــل الع

ــــه .. وكذلــــك  طــــة  ە مــــن المجتمعــــات المح  المثــــل لــــغ ع مزدهرمتطــــور،

ـــــــة لتلـــــــك  ل المجتمعـــــــات المتداخلـــــــة داخـــــــل المنطقـــــــة الجغراف حـــــــل مـــــــشا

ان  م ب ان العظ الب حلها   .١٩٧٠آذار عام  ١١المنطقة. وتجسدت 

 

ـة  ـدة وطن ، مـن ارث وانتمـاء وعق ا  االش عث العر حمله حزب ال ما  و

ـــــــه أن يتفهـــــــم الحقـــــــوق  ـــــــة لـــــــذلك عل مقراط ة ود ا ة واشـــــــ ـــــــسان ـــــــة إ قوم

ـــة الرض  ـــة النتم  العراق هـــا مـــن الجمـــاه ـــة وغ رد  ال وعة للجمـــاه المـــ

ــــــة،  ناضــــــل مـــــن أجــــــل تأمينهـــــا وضــــــمان حقـــــوقهم القوم العـــــراق وتارخـــــه ،و

ة  اســــ افــــة االطـــراف الس  جمـــع  ـــة دورا هامــــا  ة العراق لوماســــ ـــت الد ولع

ــــم  ــــان العظ ــــة ومــــن خــــالل ذلــــك الب ــــادة العراق  توصــــلت الق ــــة حــــ العراق

ــــــــة األخـــــــــرى  ـــــــــات القوم املــــــــة لألقل ـــــــــدة الحقــــــــوق ال تــــــــضمنت فقــــــــرات عد

 العراق.   الموجودة 
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ة التــدخل مـــن أجـــل  قـــف خلفهــا مـــن الــدوائر الـــصهيون وحاولــت إيـــران ومــن 

اثـــارة النعـــرات داخـــل العـــراق   ممـــا دفعـــت  مقرا قـــاف حركـــة التقـــدم الـــد إ

  عــض االشــخاص الــ  مــن خــالل دعمهـا ل ــم الـذا  منطقــة الح ـاالخص  و

ـــــان   انهـــــا االقتتـــــال داخـــــل العـــــراق والـــــذي  ة  ت مـــــصالحهم الشخـــــص اهـــــ

قــاف تقـدم ونهــضة الثــورة  ة ال  مــصلحة ايـران والحركــة الـصهيون ـصب  س

ــذ   تنف ــة عــ ــادة العراق ت الق ــل ذلــك أ ــل مجاالتهــا،ورغم    ــة  العراق

  ـــراد   لال ـــم ذا قامـــة الح  موعـــدە المحـــدد، و  و ـــم الـــذا وع الح مـــ

ادة الثورة والوطن ومنطقة   س  تحافظ ع ة ال ة الق إطار الدولة المرك

ة.  ة واالقتصاد ة والعسك اس ة الس  من الناح م الذا  الح

 

 مـــــن يــــوم  ــــة عــــ  تمــــام الــــساعة الثان ـــــم  ١٩٧٤آذار  ١١و تــــم إعــــالن الح

عــــض  قــــف معهــــا اســــتخدمت  ــــن ايــــران ومــــن   لمنطقــــة كردســــتان، ل الــــذا

ــــــــة  ــــــــل المــــــــصلحة الوطن ة ق  مــــــــصالحها الشخــــــــص  تفكــــــــر   الــــــــ العنــــــــا

ــــــال   الج طــــــون   عــــــدم تطبيــــــق القــــــانون وظلــــــوا مرا وا عــــــ ــــــة وأ والقوم

ـــل قوتهـــا   ودفعـــت ايـــران  قـــاف عجلـــة التقـــدم للمجتمـــع العـــرا حـــاولون إ

ـــة،  ة لـــدعم التمـــرد العـــسكري لتلـــك القـــوى الرافـــضة للوحـــدة الوطن العـــسك

ـــة وانهـــاء االقتتـــال عـــام  ـــادة العراق ار الق  مـــن ابنـــاء ١٩٧٤وا ث وعـــودة الـــ

 ايـــران   وقعـــت بـــ ـــة الجزائـــر ) الـــ عـــد ( اتفاق ، و  الـــصف الـــوط العـــراق ا

ـــة ،  ـــة العراق الـــشؤون الداخل  عـــدم التـــدخل  والعـــراق ومـــن اهـــم بنودهـــا 

ـالجميع للعـودة الرض الـوطن ،اال مـن  اوقفت ايـران دعمهـا للتمـرد ممـا دفـع 

ــــد وتلقفتــــه القــــوى  التحد  ايــــران   خــــارج العــــراق وا ا وهــــاجرا  متمــــس ــــ

ـــــــل الفعـــــــل   صـــــــفحة اخـــــــرى مـــــــن خاللـــــــه لمحاولـــــــة تعط االســـــــتعمارة لتبـــــــ

ـــة  ـــة للمجتمـــع،وتم إقـــرار االتفاق ق ـــت األســـس الحق ب  وت  الـــوط ا الـــس

ادة وعالقـــــــات حـــــــسن الجـــــــوار تمـــــــت  ـــــــادل للـــــــس ام المت  أســـــــاس االحـــــــ عـــــــ

ل  ـش   م الـذا ذ قانون الح ، وتم تنف  العرا  األرا املة ع طرة ال الس

 أرض الواقع.   ع  تطب
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  ـــــم الـــــذا عـــــض فقـــــرات فـــــانون الح   ـــــال   هـــــذە المـــــادة التعمـــــق قل ـــــد  ن

ة الموجودة ات العالم قته مع قانون الفدرال  ومطا

 

   األمـــ  أجـــزاء مـــن النظـــام الفـــدرا تطرق إ  فقراتـــه ســـ ـــل الخـــوض  وق

ط.  س موجز   و

 

ل صـــحيح  ـــش  ( الدولـــة المحتلـــة للعـــراق ) مطبـــق   األمـــ النظـــام الفـــدرا

ئــــة  ــــم والــــصحة والب ل المثــــال التعل  ســــ ــــأمور المجتمــــع وعــــ مــــا يتعلــــق  ف

 ..   تخص بناء المجتمع األم ادين ال  ومختلف الم

 

  ــــــم التجــــــارة أو األمــــــن القــــــو ــــــة أو تنظ ا الخارج  القــــــضا مــــــا يتعلــــــق  أمــــــا ف

ــــة أو  ك ارات األم  واالســــتخ ــــدوائر األمــــن الفــــدرا مــــا يتعلــــق   أو ف األمــــ

عـا  ة تعود جم ة والعسك اس  والقرارات الس ش األم  الج طرة ع الس

س ألدوله هو القائد العام للقـوات المـسلحة  كون رئ ة و  السلطة المرك إ

ـــــة   مـــــن األخطـــــار الخارج مـــــن أجـــــل ضـــــمان ســـــالمة وأمـــــن المـــــواطن األمـــــ

عــــــد أحــــــداث   ذلــــــك  ــــــل عــــــ  دل ــــــة،وخ ١١والداخل ٩ .. اتخــــــذت  ٢٠٠١

 دون   األمــــــ ــــــة قــــــرارات لــــــصالح األمــــــن القــــــو ك ــــــة األم الــــــسلطة المرك

 الــذي   المجتمــع األمــ ــة أو حــ ــة أو محل ام أي جهــة دول ع أو احــ الرجــ

  ــــــة  ــــــت الــــــسلطة المرك  مظــــــاهرات عارمــــــة رافــــــضا للحــــــرب ،وذه ج  خــــــ

  ا واحتـالل وتـدم ا واقتـصاد حروب مـدمرة عـسك   إغراق الشعب األم

حجج وذرائع المراد منهـا  مة العراق )  ادة ومنها ( دولتنا العظ دول ذات س

ــان اإلرهـاب مفهـوم ســاهم   العـالم .. و اسـة   االقتــصاد والس طرة عـ الـس

ـــات   مــن أول  األمــ ا األمــن القــو ــة ووضــعت قــضا ك ــة األم  الفدرال

ــة )  عــد صــدور قــانون ( الوطن ــزە  ــة والــذي تــم تع وقــرارات الــسلطة المرك

عــد أحــداث  ونكــرس  ــد هــذا القــرار مــن  ١١الــذي أقــرە ال  و تم ســ لول أ

افحــــة اإلرهــــاب  ــــة مــــن أجــــل م ــــة الفدرال ــــة المرك ات األجهــــزة األمن صــــالح

ة ملزمة بتطبيق القانون.  ك م األم ات واألقال ل الوال  و

 

مـــا   زمـــام األمـــور ف طر عـــ ـــس ـــة  ـــة ق ممـــا يتـــضح أن هنالـــك حكومـــة مرك

  ــــــة، وهــــــذە  اســــــة الخارج  والس  األمــــــ خــــــص الــــــدفاع واألمــــــن القــــــو

ــــة   أســــس مرك ــــة ناجحــــة تقــــوم عــــ ة ألي دولــــة فدرال المقومــــات األساســــ

م أو المحافظـــــــــات لهـــــــــا شـــــــــؤون المجتمـــــــــع  ـــــــــات أو األقـــــــــال وحكومـــــــــات الوال

ـــــــة مـــــــن األخطـــــــار  ة واألمن ة واالقتـــــــصاد اســـــــ ادة الس  الـــــــس والحفـــــــاظ عـــــــ

 الــدول  ــ  أ نطبــق هــذا النظــام عــ ــة، و ــل الــسلطة المرك ــة مــن ق الخارج

ة.   هذە الخصائص األساس  العالم  ة الموجودة   الفدرال

 

 حالـــة إعطـــاء  ـــالد  قـــوي مـــن وحـــدة ال   مـــن هـــذا يتـــضح أن النظـــام الفـــدرا

ة  ــــة االقتــــصاد ــــالد مــــن الناح ادة ال خــــص ســــ مــــا  ة ف ات األساســــ الــــصالح

ــــــة  ــــــة وتمثــــــل الحكومــــــات المحل  الحكومــــــة المرك ــــــة إ ة واألمن اســــــ والس

الد.  أمن ال  تتعلق   للقرارات ال
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 الفـصل  ـاب األول مـن القـانون و  ومـن خـالل ال ا ـم الـس ة الح من ناح

 :   األول منه تقول المادة األو

 

  ‐أ   المنطقــة حيثمــا وردت  ــس  و م الــذا ــالح تتمتــع منطقــة كردســتان 

 هذا القانون. 

 

انها ومــــــن خــــــالل  ‐ب  ــــــة ســــــ ــــــراد غالب كــــــون األ ــــــث  ح تتحــــــدد المنطقــــــة 

ــان   ب  قيـــود  ١١اإلحــصاء العــام حــدود المنطقــة وفقـــا لمــا جــاء  آذار وتــعت

ة المطلقــة  ١٩٥٧إحــصاء  ان ــة الــس ــة لألغلب عــة القوم ــد الطب أساســا لتحد

جري فيها اإلحصاء.  ن س   األما

 

ـم  ‐ج  الح ة تتمتـع  ة معن  المنطقة وحدة إدارة واحدة، لها شخص تعت

ــــــــة  ة للجمهور ة واالقتــــــــصاد اســــــــ ــــــــة والس  إطــــــــار الوحــــــــدة القانون   الــــــــذا

ــام قــانون المحافظــات  ــة فيهــا وفقــا ألح مات اإلدار ــة وتجــري التقــس العراق

ام هذا القانون.   مع مراعاة أح

 

المنطقة جزءا ال يتجزأ من أرض العراق وشعبها جزء ال يتجزأ مـن شـعب  ‐د 

 العراق. 

 

.  ‐ه  م الذا ل مركزا إلدارة الح  كون مركز محافظة ار

 

ة.  ‐و   جزء من هيئات الجمهورة العراق م الذا  هيئات الح

 

 أي دولـة   ألي شـعب مجـزأ   لـم تعـ ة وال ة الحقوق القوم أما من ناح

ـــة  ة القوم ان اتهـــا الـــس  تركي  تحتـــوي  الـــذكر الـــدول الـــ  العـــالم وأخـــص 

ة من القانون.  ا وسورا وتتضمن المادة الثان  إيران وترك ة .. و رد  ال

 

 المنطقة.  ‐أ  ة   جانب اللغة الع ة إ ة اللغة الرسم رد  تكون اللغة ال

 

ـــس  ‐ب  كـــون تدر  المنطقـــة، و ـــراد  ـــم لأل ـــة لغـــة التعل رد تكـــون اللغـــة ال

م ومرافقه.   جميع مراحل التعل ا  ة إلزام  اللغة الع

 

ــم  ‐ج  كــون التعل ــة و ــة الع  المنطقــة ألبنــاء القوم ــة  م ــشأ مرافــق تعل ت

ا.  ة إلزام رد ة وتدرس اللغة ال اللغة الع  فيها 

 

ــــم فيهــــا  ‐د   يرغبــــون التعل ــــار المــــدارس الــــ افــــة حــــق اخت ألبنــــاء المنطقــــة 

 ف النظر عن لغة األم. 

 

ـــــــــة  ‐ه  ة ال اســــــــ  المنطقـــــــــة الس  جميـــــــــع مراحلــــــــه  ــــــــم  خــــــــضع التعل

ة العامة للدولة.  م  والتعل

 

، المـــــادة   الفـــــصل الثـــــا   ـــــم الـــــذا  قـــــانون الح ـــــة  ـــــة المال أمـــــا مـــــن الناح

 الخامسة .. 

 

ة الدولة.  ة مستقلة ضمن وحدة مال ت المنطقة وحدة مال  اعت

 

ـة خاصـة ضـمن  ـة مال ان  المادة السادسة من القانون تكـون للمنطقـة م و

ــــــت الحقــــــوق   المــــــواد أعــــــالە مــــــن القــــــانون ت ــــــة الموحــــــدة للدولــــــة  ان الم

المنطقـــــــة ومـــــــن خاللهـــــــا نالحـــــــظ أن هنالـــــــك هيئـــــــات  ـــــــات الخاصـــــــة  والواج

 عمـل وحـدة  ـدلل عـ  تعاملها مع الوحدة اإلدارة للمنطقـة ممـا  مستقلة 

ـــــة   لمنطقـــــة كردســـــتان وفـــــق أســـــس علم املـــــة للبنـــــاء اإلداري والمجتمـــــ مت

 المنطقة.  ة المجتمع  كي  ودستورة خاصة ل

 

  ــــــ  القــــــانون ســــــوف نالحــــــظ أن هنالــــــك نظــــــام   دقــــــة  ــــــ ولــــــو تمعنــــــا أ

  مــا  عـض الـدول المتقدمـة آنـذاك، و     طلـق حـ  لـم  ـذي نمـوذ وتنف

 من القانون.  اب الثا  ال
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ة  اســ ــة والس م الفك عــض المــصطلحات والمفــا فــات ب ــة الــ تعــرض تع ــذە الزاو م  تواصــل الثــورة تقــد

ـة  نمـا  ق ا و ـا نـص عث فـا  ورة تع الـ سا وال ال تمثـل  المستقاة من مع الفكر الوط والقو واإل

قـا  ا دق ـع تـعب عضها  ل أن  قاتها ،  ة ومواقفه وتطب اس جيته الس ات عث واس دة ال من فكر الحزب وعق

ة ج ات ة واالس ته الفك  عن موقف الحزب ورؤ
ً
 . وشامال

 

ــدين وعمــوم الــوطن العــراقي والمناضــل  ــعث والمجا ــة ا إغنــاء ثقافــة المناضــل ال ــذە الزاو وتهــدف 

ه  ــش ــد الــصابر ولتكــن لهــم خــ مــع  ظــل ال ــل وعمــوم أبنــاء شــعبنا المجا ــض لالحتــالل  العــرب المنا

مـا  ل  ـف والتـضل ـشع صـور ال مارسـه المحتلـون وعمالئهـم  ا ا والثقا واإلعال الذي  الفكري والس

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

 

لهمهمـا العـزم عـ أن تكـون  قهمـا و مـا ينـ ط ة و اسـ اسا لممارساتنا الس ما ن دتنا ال  ذلك أن فكرنا وعق

ة  ـة مـن مـس ـذە المرحلـة الجهاد ة و  ـة الـخ ـة والقوم ـدافها الوطن غ أ لـ ة ل ة والخ  المسارات الصائ

ه  ظـل االحتـالل  ش شع صيغ ال ة ا ا شعبنا الظافرة ال يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الح

ــذا العــدد مــصطلح ومفهــوم الــو  تناول   ئــة وســ ة المه اســ ــة الس د العمل وممارســات عمالئــه عــ صــع

 والعقائدي والفكري . 
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ــم ينهلــون مــن  ــسا النــ و ا واال مقرا واالشــ فكــرە الــوط والــد عــث وامــن المناضــلون  منــذ ان ولــد ال

تــب عليهــم  ــذ ماي ة لتنف تهم النــضال مــس مــانهم  عــزز ا ة وعيهــم العقائــدي والفكــري والــذي  دتــه الــسام عق

ـــالو العقائـــدي  مـــان الـــذي تعـــزز  ـــذا اال ـــدة الحـــزب وفكـــرە النـــ  عق مـــانهم  ات ومهمـــات عـــ ا مـــن مـــسؤل

ـذلم فـان المناضـل  ود الدائم من منهل معينها الرحب والعميق والذي الينظب و عث وال دة ال عق والفكري 

ــــــة  ــــــدافنا  الوحــــــدة والح ــــــو الــــــصورة المــــــصغرة لالمــــــة  كفــــــاحهم المتواصــــــل صــــــوب تحقيــــــق ا ــــــع  ال

نيهـم الـصعاب  ـسا الي مقرا اال ــهم وعيهـم الفكـري والعقائـدي الـو والقـو والـد ة لين درو ا واالش

ه بــروح رســاله االمــة العــر الخالــدة رســالة العــرب واالســالم والمتجــددة  ــة مهــامهم النــضال ــات عــن تاد والعق

ـل  ـان محمـد  ل عفلـق رحمـه  (  ـش ة جمعاء مجسدين مقولة الرفيق القائـد المؤسـسس احمـد م سان لال

ــة واالســالم  ــط العــضوي والجــد الحــ بــ العرو ا لهــم محمــدا ) ومؤكــدين عــ ال كــن العــرب  العــرب فل

افة .  اة  ادين الح ة الشاملة  م  ع ارض الواقع الفع ح تتحقق النهضة الع
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