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م  الرحمن الرح  سـم 

دوا   رجال صدقوا ما عا ( من المؤمن

ه ومنهم   نح ه فمنهم من ق  عل

ال  ) د دلوا ت تظر وما   من ي

 

ة  ايها األخوة والرفاق واألح

اته ر  و م ورحمة   السالم عل

 وقضـائـه،  ـقـدر  ـمـان  اإل قلوب عامرة 

ـة   أحرار العـرو عث وا  ال  مناض  ا أن

ـزا مـن رمـوز  ـة رمـزا عـ  امتنا الع وجما

  ـبـ ـه الـرفـيـق الـمـنـاضـل الـ عث ومنـاضـلـ ال

   نـائـب االمـ ـد الـرافـ ـد الـمـجـ الدكتور عـ

 . عة لبنان العر س حزب طل  ورئ ا  االش عث العر  العام لحزب ال

 

ــة  ــخــتــار الــزاو  أن  ــدنــا الــغــا ــخــصــال فــقــ ــزا   عــ ــد أن يــنــ  مــن يــ  عــ
ً
ــس ســهــال ولــ

سـان  ـأنـه اال  وصـفـه  ـخـتـلـف اثـنـان  ـث عـن راحـل ال   الـحـد ج منهـا  سب للول األ

م الفقـراء،   القائد ، حك ع م ، المفكر، القائد المتواضع ، ال د ، الحك ، المجا الرا

   ، الـمـنـاضـل الـعـرو  الـلـبـنـا ب الناس، المناضل الوطـ لس ، طب ل طرا محبوب أ

ـذە االوصـاف  ـٍل مـن  . فـلـ ـثـ ـا الـ  وغـ ب فلسـطـ  العراق ، حب الوحدوي ، نص

  ـثـ  والـ ـثـ  الـ ب الراف د الط د المج م ع  الحك ذن  قنا المرحوم ب اة رف  ح

ـاة أمـتـنـا مـنـذ   حـ ـة األبـرز مـن الـرجـال الـقـادة   مصـاف الـنـخـ جعـلـه  ه و مما يتفرد 

 .  أواسط القرن الما
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يــومــا إلثــر آخــر تــتــفــاقــم مــعــانــاة ابــنــاء شــعــبــنــا 

 الــــوقــــت الــــذي  ــــد فــــهــــو  الصــــابــــر الــــمــــجــــا

ــفــعــل  ــــــع  ــات االفــقــار والــتــجــ يــواجــه عــمــلــ

مــمــارســات الــفــســاد الشــائــنــة ونــهــب امــوالــه 

سـمـون  ل زمرة الخونة والعـمـالء ومـا  من ق

ــــــة  ــــــاســــــ ــــــة الســــــ انــــــفــــــســــــهــــــم ازالم الــــــعــــــمــــــلــــــ

شــهــد  ــالــذات  ــذا الــوقــت    الــمــنــهــارة ... 

 خـطـف    ـعـا يـتـجـ ـا مـ ارا امنـ العراق انه

  ــــات والــــمــــعــــلــــمــــ ــــ ــــاء والــــطــــبــــ وقــــتــــل االطــــ

ـــات   والصـــحـــفـــ والـــمـــعـــلـــمـــات والصـــحـــفـــيـــ

ـــافـــح الـــذي يـــرزح  وســـائـــر ابـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا الـــمـــ

ش وتردي خـدمـات الـمـاء  تحت شظف الع

 عـــــن تصـــــاعـــــد 
ً
ـــــاء والـــــوقـــــود فضـــــال ـــــهـــــ والـــــ

ـلـغـت    طـالـة الـ ـ 70معدالت ال  حـ  %

  ــلــغــت مــعــدالت الــفــقــر مــا يــوازي ذلــك .. 

الـوقــت الــذي يــواصــل الــخــونــة والــعــمــالء مــن 

ة نهبهم الموال ابنـاء  اس ة الس ازالم العمل

ـــســـب  ـــادة رواتـــبـــهـــم بـــ شـــعـــبـــنـــا مـــن خـــالل ز

ـه مـن  ستقطـعـون فـ  الوقت الذي  ة  عال

ـــالـــغ   والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مـــ رواتـــب الـــمـــوظـــفـــ

ــلـــهــم مــمـــا فــاقــم مـــن  ــا مــتــصــاعـــدة اثــقــلـــت 

 الـــمـــتـــصـــاعـــد والـــذي  حـــدة الشـــخـــط الشـــعـــ

ـــة لـــتـــأجـــيـــج ثـــورة  وفـــر الـــظـــروف الـــمـــوضـــوعـــ

 .   المب  الن ر الظافرة وح  التح
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ـاتـه ، وأول  ـا ـ ود عة المناضل الوطنـيـ الـلـبـنـانـيـ الـذيـن تصـدوا لـالـسـتـعـمـار الـفـر د الراف  طل د المج م ع ان الحك فقد 

عد أحداث عام  ة   . 1958من تطوعوا  المقاومة الشعب

 

ــة لــهــم  ــســ ــالــ ــاشــة. فــهــو  ــــهــذە الــمــشــاعــر الصــادقــة الــجــ ة و ــبــ ــة الــ ة الشــعــبــ ــار بــهــذە الــمــســ ــلــس إبــنــهــا الــ ــا ان تــودع طــرا ــ ــس غــ ولــ

ـان لـعــدة  ـ ذكـرى عـطـرة. و ـلــ ل طـرا ـل مـ ــف الـذي تـرك   ـ ـف والـمـثـال األعـ لـلــمـواطـن الـمـخـلـص ال ـم الصـادق الـنـظــ الـحـكـ

ـــة  ـــــهـــم وتـــوجـــهـــاتـــهـــم وظـــروفـــهـــم االجـــتـــمـــاعـــ ـــــهـــم عـــ اخـــتـــالف مشـــار ـــلـــس وا قـــلـــ ـــاة أبـــنـــاء طـــرا ـــة األقـــرب ا حـــ عـــقـــود الشـــخـــصـــ

ـا مـع عـمـال االنـقـاذ لـدرء مـخـاطـر طـوفـان نـهـر أبـو عـ عـام  ـــــج احـدى جـامـعـات سـ ـب خـ ع الـطـبـ ة. فقد تطـ ش . 1955والمع

لـس عـام  ـطـا  1959وأسس أول مستوصف شع مجا  طرا ـانـهـا مـتـأ ـحـاء وعـمـوم سـ ـلـس الـفـ . ومـن ال يـتـذكـرە مـن فـقـراء طـرا

لسما.  ا و م ا ومداو ل أو ساعات الفجر األو مطب ض  الل ا استغاثة م ته وزائرا دور الصفيح والط ملب  حقي

 

ـل ودافـع عـن حـقـوقـهـم وخصـوصـا الـفـئـات  ـلـهـم أحسـن تـمـثـ
ّ
ـلـس، ومـث ـل طـرا ـسـمـة عـ وجـوە آ ب الشع الذي زرع ال فهو الطب

ــة مــن اصــواتــهــم عــام  ســ ــلــهــا ومــنــحــوە أعــ  ــه أ ــة ، فــأحــ ــمــثــلــهــم عــقــدا مــن الــزمــان  مــجــلــس الــنــواب. ومــا تــزال  1972الشــعــبــ لــ

ـلـه مـن  لبـنـان وأ حدق  ان  ما  قة  ة دق اف ض رؤى اس لس النائب الراف  مجلس النواب تف م طرا سجالت مرافعات حك

ضـة مـن  صـالح لصـالـح الـقـاعـدة الـعـ ـحـدثـوە مـن تـغـيـ و ـفـعـلـوە و ـذە الـمـخـاطـر ان  ـان عـلـيـهـم لـدرء  ب ومـا  مخاطر االنفجار ال

له.  لس ا لبنان  حق رسول طرا ان   أبناء لبنان. لقد 

 

ــة. أحــب فــلــســطــ ووقــف مــع مــنــاضــلــيــهــا مــن فصــائــل  ــ ــحــق رســول لــبــنــان ا امــتــه الــعــ ــم الــرافــ  ــدنــا الــغــا الــحــكــ ــان فــقــ ــمــا 

ـعـد اضـطـرارە لـمـغـادرة لـبـنـان ا الـعـراق  ـة. و ـ ـم مـع نضـال امـتـهـم الـعـ وتوجهات ش منافحا من أجل وحدتـهـم ومـن أجـل تـوحـد

ـن  ـبـ ـتـمـامـه الـ شغالـه وا لدە لبنان فوق ا ته و ة والتدخل الخار  لبنان،  مسكونا بهموم مدي ل ة اندالع الحرب اال عش

ـت مـفـتـوحـة  ـقـ ـغـداد  ـأن دارە   شهد له أبناء لبنـان ورفـاقـه الـعـراقـيـون والـعـرب  ة وقلعتها الصامدة العراق. و أحداث امته الع

ـة  الـعـراق فضـال عـن فـرص الـتـصـديـر  أي مساعدة عليهم ع توف فرص العـمـل والـمـنـح الـدراسـ خل  لدە، ولم ي ته و ألبناء مدي

ام الحصار الظالم .  ة ا اسواق العراق رغم ضيق الفرص آنذاك أ  للمنتجات اللبنان

 

ـطـا لـلـعـراق واحـتـاللـه عـام  ـ الـ حلول الغـزو االمـ ـد الـرافـ لـمـهـمـتـ  2003و ـد الـمـجـ ـم عـ ، تصـدى الـرفـيـق الـمـنـاضـل الـحـكـ

ة الظافرة.  ة والقوم ة الوطن ته النضال ج بهما مس  تارخيت ت

 

ـعـث  ـم الـ ـة، لـرص صـفـوف تـنـظـ ـخـ ـة حـامـل الـرسـالـة الـتـأر شـجـاعـة الـمـؤمـن وصـال ـوارث و ادر، بروح المنـاضـل الـذي ال تـهـزە الـ ف

ـعـث. وعـمـل  ـة الـ ـثـة لـتـصـفـ ائلـة وحـمـالت خـبـ ه من ضغوط  دة وما انطوت عل ة الجد عدادە لمواجهة المرحلة الخط القو و

ــر الــعــراق و فــلــســطــ   ــدف تــحــ ــة تضــع  ــمــواقــف كــفــاحــ ــه  ــم الــقــو وتــعــبــئــة مــنــاضــلــ ــز الــتــنــظــ ة لــتــعــ ــدأب وتــفــاٍن وجــهــود كــبــ

عث ) .  ذلك وصف ( عمدة ال دافها. فاستحق   مقدمة ا
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ً
ـ عـمـرە مـنـاضـال ، الـذي أم . فالمناضل الرافـ دنا الغا فق ة تتصل  م ة األ ة  غا ة شخص له ، زاو ذا  ا ، ثمة فوق  ة  شخص س ال   و

ً
ـاسـال

ـة ورسـ ـمـة اخـالق الـعـرو ـ ـدافـه مـجـسـدا  مـنـظـومـة اخـالقـه الـ ادئه وأ عث وم دة ال عق مان  ت الخ وراسخ اال ة الحزب وقائدا ثا هـا الـتـ مس

ـعـ عث  العمل القو عقودا من الزمن زخرت بنضال لم  ادة ال ة  ق نا س ان من اقرب الرفاق واألصدقاء ا نف . وأمض ـلـل رف الخالدة ،  الـ

ـلـه جـرحـا  ع برحـ انت فج ان. لذلك  ل م ا   ا ونهوضها القو والدفاع عن جما ا وتحرر ذە األمة وعز اجع من أجل رفعة  ـلـتـئـم ال وال ال

 . ل المعاي عوض 
ُ
 سهولة وخسارة ال ت

 
ب صاحب الدور المهم  التصدي ألعداء االمة وكشف مخـطـطـاتـهـم الـتـدمـ  دنا ال ل فق و رح ة  ب الخسارة ال د األلم واإلحساس    ـة،ومما ي

ضـه لـحـمـلـة مـن الـتـدمـ  ـعـد غـزو الـعـراق واحـتـاللـه وتـعـ ـة  ـة والـمـاد ـ ـ ـوالـهـا الـ ـا وأ مخاطـر ذە المخططات مرحلة غ مسبوقة  ه  لغت ف  زمن 

ما تتعرض له اقطار ش من أمتنا الع ل ذلك ع األمن القو العر متمثلة  ة ل ات الخط اب، و خضم التداع ة مـن ـالمنظم وللتطرف واإلر

ـد الـرافـ  مـرحـلـة حـ ـد الـمـجـ ـز عـ . ولـقـد فـقـدنـا الـرفـيـق الـعـ ـسـيـج االجـتـمـا الـوطـ ـا والـ ة العل ادة واألمن والمصالح الوطن د للس ة مـن اسـمـتهد

ز الدكتور الرافـ  دنا الع ل فق جعل رح ذا ما  ة. و ة عال أمس الحاجة لوجودە وعطائه بوصفه رمزا وعنوانا ورا ك فـراغـا يـ  نضالنا وكفاحنا ونحن 

تنا.  ا لمس  واضحا ومؤذ
 

ار عـ  ات واإل التضح ة. فأمتنا لن تتحرر إال  عزز فينا روح التحدي والتضح ل الرفيق الراف ، إال إنه ي ان  صـلـة الـنـضـال مـواورغم األلم برح

ـعـد أن تـرجـل عـن ـبـ  ـدنـا الـ ـم لـفـقـ ـة. ولـهـذا فـإن خـ تـكـ سـانـ ـادئ اال ـة والـمـ ة والقوم داف الوطن الحقوق واأل ان شاقا والتمسك  وة صـهـ مهما 

تـه وتـرسـيـخ ـعـث وتـعـمـيـق مسـ ـم نضـال الـ ة ، وذلـك مـن خـالل تـعـظـ سان ة واإل ة والقوم ته الوطن عث مس مل رفاقه من فرسان ال و ان   جوادە 

ـة  ـالـتـعـاون مـع جـمـيـع الـقـوى الـوطـنـ ة عـ دورە  إنـقـاذ األمـة  ـبـ ـة والـوحدته ، خصوصا ان الجما  العراق والوطن العر تعلـق اآلمـال الـ قـومـ

مة  أقطار ش  العمل الدؤوب لت ته فرسان أمتنا العظ مل مس و أن  د الغا  م للفق ما ان خ تك  . ة  الوطن العر ز الـتـضـامـن عوالخ

ـاب والـ ـة ا اشـاعـة الـتـطـرف واإلر ـة الـرامـ ـة والـدولـ ـمـ ـــــع االقـلـ فشال المشـار ة والعمل من أجل وحدتها ومحارة و ـمـات تـقـسـب أقطار األمة الع

مـنـ دة و عضها اآلخر لع خضاع  ة و ة توسع م قوى اقل عضها  لحاق  ق اقطار الوطن العر و ة وتم ة والدي ة والعن ـان ة اوالف الطائف ـ لـ

ـذلـك الـخـطـوة ا كـون  نقاذە ف ر العراق و ل بتح ، محرا مضافا  نضالنا للتعج ل القائد الراف كن رح ة . فل  عـ الوالصهيو وخططه التوسع

ة والظلم اال  ع والفقر والتخلف واألم سان العر من الج ر اال ة وتح ناء وحدتنا القوم ة المحتلة ، و ل االرا الع ر  ق تح  ا . جتمط
 

ء. واسـأل  الـعـ الـقـديـر  ل  عث ولألمة ع امتداد ا من نصف قرن  ث لل رة ال اعطت ال ار و اجالل ا روحه الطا ة ا يـتـغـمـدە ان تح

ـ الـرافـ  ـقـة الـمـنـاضـلـة لـ قة دره األخت الفاضلة والرف له وخصوصا حرمه ورف لهمنا ورفاقه وأ سكنه فسيح جناته وأن  صـ ال برحمته الواسعة و

ـقـه ـرة وأرواح مـن سـ ـد روحـه الـطـا ـر أن أعـا ـا لـلـجـهـاد والـتـحـ ادة العلـ ادة قطر العراق والق ة وق ادة القوم اسم الق ف  الـرفـاق  مـن والسلوان. و

ـل شـهـداء الـحـزب وشـهـداء  ـكـر وصـدام حسـ وصـالـح مـهـدي عـمـاش و ـطـار واحـمـد حسـن الـ ل عفلق وصالح البـ ش االوائل القائد المؤسس احمد م

ـة واألحـو  ـا  فـلـسـطـ والـعـراق وسـور ـالـهـا، و الـمـقـدمـة مـنـهـم شـهـداؤ ـل اجـ ـة ومسـتـقـ ث ما سقطوا دفاعا عن األمة ومصالحها الحيـ  از،األمة ح

ى ـ ـدافـه الـ ـعـث وتـحـقـيـق ا ـانـتـصـار الـ ـوا  ح أرواحـهـم وتـز عا ع اننا سنصعد من جهدنا وجهادنا وكفاحنا ح تقـر أعـيـنـهـم وتـفـ م جم د    نعا

م.  ا الع العظ ه راجعون. وال حول وال قوة اال  ز. انا  وانا إل ذن  القوي الع ة ب ا ة واالش  الوحدة والح
 

راته م ورحمة  و  والسالم عل

م  عزة ابرا

ا  عث العر االش  االم العام لحزب ال

ر  القائد االع للجهاد والتح
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ـر دورە الـمـتـمـ   ا والقائد االع للـجـهـاد والـتـحـ عث العر االش م االم العام لحزب ال ه د عزة ابرا يواصل الرفيق المجا

ـد  ـة  الـحـزب عـ تـجـسـ ـاة الـداخـلـ ا مشـهـودا  تـرصـ الـحـ ـؤدي دورا مـتـمـ ـمـا أدى و ـعـث والـمـقـاومـة  ـدي الـ ادة كـفـاح مـجـا ق

ـاط  ام واالنضـ ـد االلـ دعة للنقد والنقد الذا وتجـسـ ا والممارسة الم أح وأروع صور م  ة  التنظ ة المرك مقراط ادئ الد م

ـة وعـزز عـالقـتـه  ـاة الـحـزب الـداخـلـ امل مـمـا اغـ حـ سغ الصاعد ع نحو متفاعل ومت سغ النازل وال ل ال الحز مما ادى ا تفع

ــة الــ  ــ ــة الــمــنــظــمــنــات الــحــ ــا عــ فــاعــلــ ــجــابــ ــل ذلــك انــعــكــس ا ــة واحــدة و ــ حــ صــار الــحــزب والشــعــب حــالــة جــهــاد ــالــجــمــا

ـمـهـا عـ مـنـظـمـات الـحـزب   م ع تعـمـ د عزة ابرا شجيع الرفيق المجا ت ب ة وال حظ ادرات الح د من الم العد اضطلعت 

ة وحــ مــحــا  ــة الــمــتــمــ ــ ــر والــدراســات الــحــ ــم الــتــقــار ــقــوم بــتــعــمــ ــث  ــة حــ ــجــابــ اتــهــا اال ــاتــهــا ومــؤ ــافــة لــالــســتــفــادة مــن مــعــطــ

ـة  ـة عـالـ ـا بـروح رفـاقـ ـل تـجـاوز حدد لهـم سـ أخطائهم و ة ال ي فيها الرفاق  ة اضافة ا رسائله التوجيه االجتماعات المتم

ـة ووسـعـت مـن نـطـق تـحـرك  ـيـ ة والجـمـا ة والجهاد ات الح ا ع الفعال جاب ا انعكست ا دور ة ال  مما عزز العالقات الرفاق

ـر الـظـافـرة مـمـا ادى  ة الـجـهـاد والـتـحـ ع من وتائر مسـ ما  ي  ا والفكري والثقا واالعال والجما دان الس الحزب  الم

ــر الشــامــل لــلــعــراق  ــدافــهــا  الــتــحــ تــهــا صــوب تــحــقــيــق ا ــالــغ االثــر  مســ ــا  ا تصــاعــد عــطــائــهــا الــجــهــادي الــ وحــقــق تــطــورا نــوعــ

ـادرات  ـم الـمـ ـان لـتـعـمـ سـا الشـامـل ... ولـقـد  وتحقيق استقالله الناجز والتام صعودا نحو تحقيـق الـنـهـوض الـوطـ والـقـو واال

ــ والــثــقــا واالعــال  ــا والــتــنــظــ ــد مــن الــعــطــاء الــفــكــري والســ ــعــثــيــ عــ مــ ــة دورە الــمــشــهــود  تــحــفــ الــمــنــاضــلــ الــ ــ الــحــ

 عـن 
ً
ـة الـمـتـصـاعـدة فضـال ـ ة الـحـزب الـجـمـا ـم الـعـطـاء االفضـل لـخـدمـة مسـ جا لتـقـد والتعبوي مما خلق حالة من التنافس اال

ـديـن  ـمـة الـ تضـع مصـلـحـة الـحـزب  نصـب عـيـون الـرفـاق الـمـجـا ة الصـمـ ة والعالقات الرفاق ز الروح الرفاق دورە المتم  تع

ة لدى منـاضـ  ة والنضال ب الفك زت الموا ة ف ة الحزب الجهاد م العطاء االفضل لخدمة مس وال دفعتهم  مسارات تقد

ـدل عـ  ء فـأنـمـا  ـلـه أن دّل عـ  ـافـة وذلـك  ـاديـن عـمـلـهـا  ة وصّعد من عطائها  مـ ما طور من عمل المنظمات الح الحزب 

ـد عـزة  ادة الحزب وامينها العام الـرفـيـق الـمـجـا ة لخطوات ق ادة الحزب وقواعدە ع ترسم القواعد الح جا ب ق التفاعل اال

ه لرفاقـه  ل عشقه االس ومثلها ح ه  دته  ح ادئ الحزب وعق اته لخدمة الحزب والشعب واالمة فم م الذي كرس ح ابرا

ا والـقـو  ـمـقـرا واالشـ ة وفكرة الن الـوطـ والـد دة الحزب السام عق م  مقدار توحد انتهم  حتلون م دين الذين  المجا

ــم االمــ الــعــام لــلــحــزب  ــ ــد عــزة ابــرا ــر فــكــر الــحــزب واغــنــائــه وذلــك عــ الــدور الــخــالق لــلــرفــيــق الــمــجــا ــمــا أســهــم  تــطــ ســا  واال

ــة  ــ الــفــكــر والـتــطــ مــمــا وفــر الـظــروف الــمــوضــوعــ ــة والــمــمـارســة و ــام الــتــفــاعــل بـ الــنــظــ ــر  إحـ والـقــائــد االعــ لــلــجـهــاد والــتــحــ

ا ع جعـل فـكـر  ا متم ل عطاَء فك ش ما جعلها  ة من مع الممارسة والتطبيق  ة والنظ ات الفك ة الستخالص المؤ والذات

ـة لـلـحـزب وعـ  اة الـداخـلـ د الح ة ع صع م ة الحزب التنظ ما عزز فاعل ن  ر واالغناء المستم الحزب مفتوحا الغراض التط

ـــة  ـــة  الـــوحـــدة والـــحـــ ـــخـــ ـــة الـــتـــار ـــ ـــداف االمـــة الـــعـــ ـــق تـــحـــقـــيـــق ا ـــة والســـ قـــدمـــا عـــ طـــ ـــ ـــد تـــوســـيـــع قـــاعـــدتـــه الـــجـــمـــا صـــعـــ

ة ...  ا  واالش
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ـل  ـم مـن اليـرون مـرتـكـزات الـنـصـــر الـمـقـ ـمـان  ـفـو اال شائمون فقـط ضـعـ الم

ـمـر اسـبـوعـاواحـدا مـن  ـاد  ـ ا حـ ال سع شعب اذن  وال اخذت تك وت

ـــة  ـــاســـ ـــة الســـ ـــالـــعـــمــلـــ ســمـــونـــه  ـــمـــا  ي تـــنـــدد  ـــ ـــر احـــتـــجـــاج جــمـــا دون مــظـــا

ـم مـرتـكـز  ـث ان ا ـا الـحـد ـه  االدب السـ واقزامها .. ومن المتـعـارف عـلـ

ـــوتـــوفـــر قـــاعـــدة  ـــا  ـــا او عســـكـــ ـــاســـ ـ ـــان ســ ــالي حـــزب ســـواء  ـ لـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــ

ـل  ـ ـتـم ا صـفـوفـه وتـعـمـل  ادئه ح وان لم ت دافه وم ا ة تؤمن  جما

ار معاد لتطلعاتها ..  ستطيع من قوة للتصدي ومواجهة اي ت  ما 
 

ـــمـــنـــة االحـــزاب  ـــ ـــعـــة عشـــــــر عـــامـــا مـــن االحـــتـــالل و ـــعـــد ار الـــيـــوم  الـــعـــراق و

ـمـكـن الـقـول  ـه ، فـانـه  ة الفـقـ الوالء لطهران ووال لة خاصة ممن تدين  العم

ـــعـــث  ـــه صـــورة حـــزب الـــ ـــشـــ ــوع االمـــ الصـــهـــيـــو الصـــفـــوي لـــ ـ ـــان الـــمـــ

ـــــع  الـفـشـل الـذر عها  اءت جم طنة رموزە المناضلة قد  ا وش العر االش

ـة مـن  ـقـ ـداف الـحـقـ ـقـة اال عد ان وعت الجما لحق ان  ة والخ والخي

ـة مـن  ـمـ ة واالقل عا للقوى الدول فاتا قائه ضع ا ا وراء احتالل العراق وابرز

ح  ـق وحـدة شـعـبـنـا وووضـ ـة والـفـ الـمـحـاولـة لـتـمـ خالل الـدعـوات الـطـائـفـ

طرته المطلقة ع مـقـدرات  ة االحتالل وس الدور الفار الصفوي  عمل

ــرة لــم تــعــد مــوضــع  ــا ــقــة الــ ــذە الــحــقــ ــه الصــغــار ..  الــوطــن مــن خــالل اذنــا

ـنـد ا وقـائـع ومـمـارسـات  سـ ـل  ـاب الـتـنـظـ  جدل او نقاش وال نقولـهـا مـن 

ــة  ــأ ــم  ــانــهــاء وجــود ــالــمــحــتــل والــخــونــة وتــطــالــب  ــة تــنــدد  ــة يــومــ ــ جــمــا

ا  عث العر االش حزب ال ان الخالص لالمة وللعراق اال  انت و قة  ط

ـب او  ـمـا وطـ قـو غـ مـتـعـصـب لـديـن او مـذ ما عـرف عـنـه مـن فـكـر ا

ـرات ومـا تـرفـعـه  ة وال نقت ع الـتـظـا د ع ما نقول كث طائفة .. الشوا

ـعـث  ـادة الـ ـاالنـتـصـارات الـ حـقـقـتـهـا قـ ـة تـذكـر  ـد وطـنـ من شعارات وانـاشـ

ة  ـــذا داللـــة كـــبـــ ـــغـــداد ) و  ـــا ـــافـــوري ) و ( مـــنـــصـــورة  ـــاع تـــرابـــج  ـــا مـــثـــل ( 

ـعـث مـن  ك عن المقارنات ب ما حققه ال رامة نا ام العز وال للحن ا ا

ــا  ــا واقــتــصــاد ــاســ ــشــهــا الشــعــب ســ ــعــ ــة الــ  د ــ االوضــاع الــمــ مــنــجــزات و

ــ  ــدات مــن الشــارع و ا ــعــض الــمــشــا ــنــا ســاتــحــدث عــن  ــا .. و واجــتــمــاعــ

ـارة  ـت سـ ـام اسـتـقـلـ ـل ا ـة فـقـ ـة وواقـعـ ي نـمـاذج حـ ـالم الـتـنـظـ وقـعـا مـن الـ

ــان الســائــق شــاب اليــتــجــاوز  ــاب ا مــنــطــقــة الشــعــلــة .  اجــرة ( تــكــســـــي ) لــلــذ

ـــدو مـــن لـــهـــجـــتـــه انـــه مـــن ابـــنـــاء احـــدى  ـــ ـــن عـــامـــا و ــ ـ عـــمـــرە الـــخـــامســـة والـــعـــ

ــذا الشــاب اخــذ يــتــحــدث عــن  ــة او الــفــرات االوســط ..  ــ الــمــحــافــظــات الــجــنــ

شــتــم بــرمــوز مــا  ــات  الشــوارع وتــردي الــخــدمــات و ــاء والــمــطــ ــهــ ــلــة الــ مشــ

ــــه االمــــر حــــد شــــتــــم رجــــال الــــديــــن  ــــة ووصــــل  ــــاســــ ــــة الســــ ــــالــــعــــمــــلــــ ســــمــــونــــه 

ـث ان عـمـري  ـا حـ عث ة ما حصل .. قال الشاب انا لست  لهم مسؤول وتحم

ــان والــدي احــد الــمــخــدوعــ  لــم يــتــجــاوز الــخــامســة عــنــدمــا حصــل االحــتــالل و

صــا عــ  ــان حــ ــت و ــل الــبــ ــمــواالة ا ــة وادعــاتــهــا  ــ شــعــارات االحــزاب الــديــ

ـل عـلـيـنـا ..  ـقـول انـتـظـروا فـالـخـ مـقـ ـة  عـاشـوراء و ـنـ اداء الطقوس الـحـسـ

ـل  ل يـوم ان  لمس  دأ التذمر فوالدي صار يرى و مرت السنة تلو االخرى و

ـالـديـن واسـتـغـلـوا  ة كذب وانهم تاجـروا  ذە االحزاب الطائف ه  انت تدع ما 

ـحـدثـنـا  ا  ا واخذ يوم ل ت نظرته  ساطة الناس فنهبوا االموال العامة .. تغ

ـم  ة والتعـلـ ان الحصار الجائر وعن الخدمات الصح ة ا طاقة التم عن ال

ـا عـام  ـة الـ عشـنـا ـ ا وعن مستوى ارتفاع دخـل الـفـرد الـعـرا والـرفـا وغ

ـــقـــول االن عـــرفـــت لـــمـــاذا دفـــعـــوا ايـــران عـــام  1979 ـــان  ا االعـــتـــداء  1980و

ــان الـــعـــراق  عــلـــيــنـــا واضــطـــرونــا لـــخــوض حـــرب امــتـــدت ثــمـــان ســنـــوات .. لــقـــد 

ـ  تقدم فارادوا اعاقته .. النموذخ االخر  الشطـرة عـنـدمـا كـنـا نـحـ ينهض و

ـدة  ـاب قصـ ـل ثـالثـة اشـهـر والـ احـد الشـعـراء الشـ ة للشعر الشعـ قـ فعال

ـحـسـب  ـة  ـطـهـم الـحـرامـ سـلـ ا االحتالل و االوضاع ال افرز ة نددت  شعب

ــعــ  ە عــ مــقــدرات الــعــراق .. فشــتــمــه احــد الــجــالســ وقــال لــه انــت  تــعــبــ

ـت  ـة (كـظـ ـلـهـجـتـه الشـعـبـ صدا فقام شيخ وقور ونهر المتحدث وقال له 

ـديـن تـدافـعـون  ـس انـتـو الـمـسـتـفـ شتم النـاس ولـك  ت  ض و مالي التع

خــة تــلــك  ــ  ــ ــة مــن يــ ــاظــمــ ــة  ) و الــ ــعــثــ ــلــنــا  ــة .. ولــك  عــن الــحــرامــ

ـم تـعـرفـون ان صـدام اعـدم  ـلـ ـا .. و تـقـول (  ـيـع احـد احـفـاد شـ المرأة  

ـامـك ابـو  ـ عـ ا ـس و نـتـحـ اثن من اشقا النتمائهـم لـحـزب الـدعـوة 

م )   ل العما ف ا ع  ل   عداي وحذاء 
 

ـن مـن يـتـذكـر السـنـوات االو  ـعـض لـ طة عند الـ س ر  ذە المظا دو  قد ت

ـل  ـعـث مـن قـ ـان مـجـرد ذكـر اسـم الـ ـث  ـمـيـتـهـا حـ درك ا عد االحتالل  لما 

ـــم  ـــعـــ تصـــفـــيـــتـــه خـــاصـــة  الـــمـــحـــافـــظـــات والـــمـــنـــاطـــق الـــ تـــو اي شـــخـــص 

ة ..  طائفيتهم ا ما النها مكن ان ت مخدوعة   العمالء انها 
 

ـ  ساع  السخط الشع ضد الـعـمـالء وتـطـلـع الـجـمـا ذا اال عد  االن .. و

ــعــثــيــ ان  ــمــنــاضــلــ  ــعــا  ــ عــلــيــنــا جــمــ ــ ــم يــ ور ــص الــعــراق مــن  ا تــخــلــ

ارة ا نـار  ـلـهـا مـن  ـة وتـحـ ذە االحتجاجات الشـعـبـ ثمر  س ف  نعرف ك

ــب ان شــاء  ــ مــن  وفــتــح قــ ــق نــحــو ن ــء الــطــ تــحــرق الــخــونــة ونــور 

 .  
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ــلــة مــن الــفــشــل واالفــتــضــاح والســقــوط األخــال وصــلــت  ــعــد ســلــســلــة طــ

ـة تـالحـقـهـا فضـائـح الـفـسـاد  ـاتـهـا إ حـافـة الـهـاو ل مسمـ أحزاب السلطة 

ـالد عـ مـدى  ر والفشـل  إدارة الـ و ـاسـيـو  14الما وال عـامـا فـأثـرى سـ

ع أبـــنـــاء الشـــعـــب وضـــيـــع فـــرص الـــتـــقـــدم والـــبـــنـــاء  الصـــدفـــة عـــ حســـاب جـــ

ل مؤسسات الدولة وتف إمراض  مجـتـمـعـنـا لـم تـكـن مـعـهـود  وخراب 

ــرة تـــعــا الـــمــخـــدرات  ع ظـــا ــل الـــغــزو واالحـــتــالل وشـــيــ  ســنـــوات مــا قـــ

ة والوس وكـذلـك االتـجـار بـهـا  جها وخاصة  المحافظات الجن وترو

ــــ  ــــن الـــفــــســـاد حــــ أصـــبــــح الـــعــــراق  ظـــل االحــــتـــاللــــ األمـــ ـــل عــــنـــاو و

ل ما تقدم  ة، ورغم  واإليرا افشل دولة وافسد دولة  المنظومة الدول

ــا تــمــ  ـلــة وخــاصــة أحــزاب اإلســالم الســ مـازالــت أحــزاب الســلــطــة الــعــمــ

ـة  أوامر إيـرانـ لة و دة وللتهيئة للمرحلة المق ة جد النفس  دورة انتخاب

ــفـــضـــوحـــة وال تـــنـــطـــ عـــ  ـــلـــة مـ ـــذە األحـــزاب إ وســـ ـــحـــة عـــمـــدت 

ــــذە  ع  ــــان الــــقــــرار أن تــــ ــــذە األحــــزاب الــــفــــاشــــلــــة فــــ الشــــعــــب الــــذي خــــ 

ـه  ـطـالـب  ة متناغمة مع ما  دولة مدن ة وتطالب  غتها الدي األحزاب ص

ـل  شـكـ ـات مـؤثـرة مـن أحـزابـهـا و الشارع العرا وعمدت إ خروج شخص

ــدة وأســمــاء بــراقــة رنــانــة غــايــتــهــا إيــهــام  ــة جــد ــأرد ــدة  ــارات جــد أحــزاب وتــ

ـــة الـــفـــحـــوى واالتـــجـــاە  ـــدة وطـــنـــ ـــداف جـــد الـــمـــواطـــن أنـــهـــا أحـــزاب ذات أ

ــذە األحــزاب  ــل  شــكــ ــة اإلعــالن عــن  ــم أقــامــوا الــمــؤتــمــرات الصــحــفــ ا فــ

ــم عــن خــروجــه مــن الــمــجــلــس  ــل عــمــار الــحــكــ واقــرب مــثــال مــا أعــلــنــه الــعــمــ

ــلــمــة  ــفــت لــه  ــمــة والــذي أضــ ــار الــحــ ســ تــ ــل مــا  شــكــ األعــ اإليــرا و

ـذا الـطـرف او ذاك ا نـفـس الـهـدف  ـعـد وسـ آخـرون مـن  ـمـا  الوط فـ

ــو ردة  ــه  ــقــومــون  ــات مــكــشــوفــة لــلــجــمــيــع وان مــا  مــتــنــاســ ان أوراقــهــم 

ــذا ألوامــر  ــالحــقــهــم  داخــل الــعــراق مــن جــهــة وتــنــفــ فــعــل لــلــفــشــل الــذي 

ضـا  ـا أ ـ ـدە أمـ ـمـا ومـا تـ م القابع  طهران الخامن وقاسم سـلـ د س

ــدة رغــم  ــن بــوجــوە جــد ــقــاء عــلــيــهــم ولــ مــن تــحــســ صــورة عــمــالئــهــا واإل

قتها.  ه منهم إدارة ترامب وال س  فشلهم ما داموا ينفذون ما تطل

 

ـــع  ـل أر ـر تـقـام  ـة تـزو ـلـة مـع كـونـهـا  عـمـلـ ـات الـمـقـ ع االنتخا ان موض

ــة إال إن  ــمــقــراطــ ــة صــفــة د ــة الــطــائــفــ ــاســ ــة الســ ســنــوات إلعــطــاء الــعــمــلــ

ـل  التـصـدي لـ ة مطالبون  اس ة الس ة الرافضة للعمل شعبنا وقواە الوطن

ـة  ـ الشـعـبـ لة والعـمـل عـ فضـحـهـم لـدى الـجـمـا ب األحزاب العم أسال

ــ عـــامـــا مـــن عـــمـــر االحـــتـــالل وعـــمـــلـــيـــتـــه  ـ ـــعـــة ع ة األر ـــلـــة فـــ ـــرة طـــ الـــمـــتـــ

ە فـال طـائـفـة وال  ـس غـ كون الهاجس الـوطـن ولـ ضة وان  غ ة ال اس الس

نـــهـــاء  ـــب يـــتـــقـــدم عـــ الـــوطـــن بـــهـــذا تـــفـــت  عضـــد زمـــرة الـــعـــمـــالء و مـــذ

ـة قـادرة عـ  سلطهم ع رقـاب الشـعـب وان إرادة الشـعـب وقـواە الـوطـنـ

ات.   ذلك رغم التضح
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ه من    سحا م  ا ش واالنقسام  فلقد  اعلن  عمار الحك ذم  وال ال ة  أنها آخذة  وع نحو  واسع   اس ة الس بع للعمل لـمـجـلـس ( االحظ المت

ـه و الـوقـت ذاتـه  يـواصـل حـ ـثـهـم  شـ سـ  الـمـحـلـس االعـ  ـمـة الـوطـ )  حـ واصـل  جـالوزة مـا  ـار الـحـ سـ  ( تـ ـل مـا  شك زب االع )  و

ـل   حـ اعـلـنـ ـادة حـزب الـدعـوة الـعـمـ ـواصـل الـمـالـ  ادعـائـه  قـ ـر واالصـالح  و ار التـحـ س  ت ل ما  ادي  ش شقاقاته  فالع طـراف  ت االدعوة  ا

شـقـاقـات  واسـعـة الـنـطـاق   ـمـا حصـلـت ا ـلـهـم كـتـلـة خـاصـة  بـهـم  شـكـ ـتـلـتـ  و شـقـاقـهـم  عـ الـ ي  ا ـ م الـز د الحل د الح  وع  اخرى منها  ول

ارات  االخرى اضافة ا  ا تصاعـد  ا  من الت ة ) وغ تلة  الع ـاع بـ اطـراف  ال ( اتحاد القوى )  ب ( الحزب االسال ) و ( متحدون )  و ( ال

ـاع ـذا ال ـم  وقـد وصـل  ـم  وغـ ـار الصـدري وجـمـاعـة الـحـكـ ـ  الـتـ ار الصدرري  ومـجـمـوعـة  الـمـالـ و )  ب الت س ( التحالف الوط  بـ  ما 

ــا  ـا  وانــحـدار ـار ــة انـهــ ـة الــمـخــابـراتـ ــاسـ ــة السـ ــلـه  تـواصــل  الـعــمـلـ ــذلـك  اب  والـتــقـاتـل و ســ  (  الـتـحــالـف الــوطـ ) حـد االحــ درك    اطـراف  مـا 

 السقوط  الحت والنها  . 
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م من مجلس الوزراء س قانون ( سجـنـاء  اء ع قانون جاء ت برلمان المنطقة الخ تفا المواطنون   تص

انة والغدر عام  صفحة الخ ل المشارك  ث اعت ان  ـة  1991رفحاء  ) ح ـمـثـا وا ا مـنـطـقـة رفـحـاء  والذين 

شـهـد  ـة لـم  ـ ـة ومـنـحـهـم امـوال فـلـ ـازات خـرافـ ـه امـتـ ـمـوجـ اسي  زمن النظام الوط   ) ومنحوا  ( سجناء س

ــاثــر رجــ مــن عــام  ــلــه  دول الــعــالــم و فــت الولــئــك الــمــجــرمــ   2017ا  2013مــثــ ... ان تــلــك االمــوال الــ 

ـه مـنـذ يـوم االحـتـالل االسـود  لك الـذي اعـتـادوا عـلـ ل وش دا ش لمانيون حسب م ع بها ال اموال الشعب العامة ت

 ولحد اليوم . 
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ــحــاتــه  ـ ـ ــا ت ــان اخــر شــ الــطــرق والــوســائــل و مــازالــت عــقــدة الــمــالــ الــمــجــنــون  كــرە الــعــراقــيــ واالنــتــقــام مــنــهــم 

صدق عن مشاعرە الدفينـة ضـد  ت  ارات الحاقدة الصفراء ع ام تطرق فيها لجملة من الع ل ا المسمومه اطلقها ق

ـة مـن قـتـل ودمـار وتـهـجـ  سـانـ ـه مـن جـرائـم ضـد اال ـان مـاقـام  ـ و ـة وسـلـمـه اال وحدة الشعب الـعـرا الـمـجـتـمـعـ

ــا  ــة والــ امــر ــل قــواتــه الــعــســكــ ــة مــن دون مــقــاومــة مــن قــ ــالــدخــول ا مــدن عــراقــ ــة  ــابــ وســمــاحــه لــمــجــامــيــع ار

ه.  اف سحاب من ساحة المواجهة غ   اال
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ـة  ـا مـؤسـسـة رسـمـ سـ قـوات الـحـشـد واعـتـ ـحـل مـا انـه لـم  ادي  در الع اء ح س وزراء المنطقة الخ ح رئ

ـة   ات الطائف ش ان تلك المل ف االرادة  ذا االمعه ضع دري  اب ) وال مت  المعارك ضد ( االر عه له سا تا

التها .  اب حالها حال داعش ومث ة  القتل واالر ة والساد  قمة  الوحش
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فـاح ومىـ ال  أروع صور العطاء الـ تـصور مالحـم ال تاب والصحفي والفنان  اء وال عد آخر يتعاظم العطاء الثقا ال لألد اد المتواصـل عـ جهـيوما 

ـــدي  ة لمجا ات الـــسخ طوالت الرائعـــة والتـــضح ـــال ـــة  القـــص والعام لـــه فلقـــد تغنـــت قـــصائد الـــشعراء  ـــاط  العـــراق  عـــث الامتـــداد ســـاحة الجهـــاد وال

ـالت الـ غطـت صـفحات معـارك الجهـاد وا ات والتحل تا ات وال تاب االف القصص والروا شد الشعراء االف القصائد وكتب ال ـر  لتحوالمقاومة فلقد ا

ـــان  ـــالمحتل االم مـــا ألحـــق افـــدح الخـــسائر  ح الـــو والقتـــال  ـــا الهـــب حماســـة المقـــاتل  ســـ ـــا وثقاف لة زادا وغـــذاءا فك يـــران وعمالئهـــم واال لهـــا مـــش

قـــصائد و  ـــر بنجيـــع الـــدم الطهـــور للمقـــاتل االشـــداء ممهـــورة  ـــل صـــنف ولـــون ولقـــد طـــرزت معـــارك ابنـــاء شـــعبنا مـــن أجـــل التح  قـــصصاالخـــساء االذالء مـــن 

ا  العطــاء الفكــري والثقــا واالد عــ تفــاعلهم مــع جهــاد ابنــاء شــع ــداعا متــم ــدعوا ا تــاب والــصحفي الــذين ا ــاء وال ــات االد ــداع  بنا وروا ــان اال اال ف

اتهم ا حـد م ورفع مستوى معن ب  إلهاب حماسة المقاتل وشد ازر داع الفكري والثقا والف دورە ال ان لال د المعاناة و مـا ألحـق ا اول القـ 

معـدالت متـصاعدة و  ـة  ة والمعن ـل صـنف ولـون  حـ عـضد المقـاتل ورفـع قـدرتهم العـسك المحتل وعمالئهـم مـن  ت صـار افدح الهزائم والخسائر 

ــــش التح ــــر ج ــــش الجهــــاد والتح ــــالق مقاتلــــة  ج ــــد الــــصبور وصــــاروا ف ــــافح المجا اب مــــن ابنــــاء شــــعبنا الم ــــدن الــــش ة والفــــداء والجهــــاد د  ــــر التــــضح

ـــس ــالنفس والنف ة  ــل يـــوم اروع صــور العطـــاء والتـــضح جـــسدون  ـــاذل االفــذاذ الـــذين  طــال وال ـــش المـــضح اال رامــة ج ـــة وال ـــة فد واالســتقالل والح

ــة  ـة فد رة ودمــائهم الزك ـأرواحهم الطـا ن ذواتهـم المــضح  ــال مـن ابنـاء شــعبنا الفـادين النــا ـت اج كــذا ن رامـة الـوطن وعــزة االمـة و نهم العــراق لـوطل

لـه وغـدت االنمـوذج للثـ ـر  العـالم  ات وتجـارب التح ـر  العـراق مـن اروع مـس ة الجهاد والتح انت مس دة ح  ة المج  العـالم   وار وأمتهم الع

ة الجود .  النفس اغ غا ذل الس والعطاء المتم والجود  لدانهم لما حملته من صور نادرة  ال ر   معاركهم لتح
 

غة  لتن لهم  ل رة  ومعانيها  ال ر أمثولة لثوار واحرار العالم اجمع ينهلون  من دروسها  الغ ة  الجهاد والتح نا صارت مس ــهم  درو ومن  ـر شـع ب  تح

ة .  ات السخ دون  التضح ر   لدانهم فال تح ر  ة  لمن يرومون  تح سمة الغال حت  ال ة اص  فالتضح

ــــر والفــــداء لخدمــــة شــــعبهم  وامتهــــم ووضــــعها  مــــدارج الــــر  والبنــــاء والتطــــور  وا اب العــــالم يتفــــاخرون  انخــــراطهم  جبهــــات التح دم لتقــــوصــــار شــــ

 االجتما والعطاء الحضاري  ال المتواصل .. 

ة الج له  ذلك ان س  مس فاء  العالم  حتذى من احرار و اط  العراق  انوذجا  ر   ساحة  ال ة الجهاد والتح ذلك غدت  تج ر عـ  هاد و والتح

ة ومـــ ـــل العـــالم اجمـــع ... وصـــارت صـــور الفـــداء  والتـــضح لـــدان العـــالم  الثالـــث  لهـــا و ـــة  ا عـــ االرض الع ـــسنا ـــشع  ـــاط  العـــراق  ومالحـــم   ثر ارض ال

حوث والدراسات  العالم أجمع..  ز  ال ل   مرا ع الدراسة والتحل  القتال والجهاد   العراق  موض

ـدي   طـال  مـن مجا ات المقـاتل اال طـوالت  وتـضح اطـا  وانمـا تعمـد بنجيـع  الـدم الطهـور  و ـأِت  اعت ب لـم  ذا المنجز التار ال عـث والمقاومـة  الو

ة والجهاد ..  ا   سماء التضح ذلك غدا  ن  العراق المب نجما سام  و

ــاي ج خلــون   ــاذل  الفــادين  الــذين ال ي ة الــ   مــن عطــاء  ال اتهم  الــسخ ــدماء  ابنائهــا وتــضح لــدان    اال  كــذا   فــال تتحــرر ال ــاي  عطــاء  عــ  هــد و و

ن  القدا والجدد ...  طرة  المستعم لدانهم  من س ر  ق  تح  ط

رة الــ اقتــ ــة العــراق  الطــا ــم  ت ــرة  الــ ســقت  اد ــست  مــن منهــل  الــدماء الغ ــاحرف مــن نــور  ــر   ة  الجهــاد والتح كــذا ســجلت مــس ا  ابنائهــا داو

ظة  وسيواصلون عطائهم ال وح الن المؤزر.  ا  أغ االثمان  ال
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ـــــع عـ تـصاعد اعمـال خطـف   ارە الم يواصل الوضع االم انه

ات  ــــاء والمعلمــــات والمعلــــم والــــصحف ــــات واالط وقتــــل الطب

ــم ... فلقــد أطلقــت الحكومــة  والــصحفي ومــدراء الدولــة وغ

لـــة اليـــران لمواصـــلة  ات المجرمـــة العم ـــش ل لـــة العنـــان للم العم

ة وقـد قـالهم المجـرم  ـة محاسـ ـدون أ ات الخطف والقتـل  عمل

ــه  ل  ــشاء ونــ أننــا نختطــف مــن  عظمــة لــسانه  ــس الخــزع  ق

ــــات  عمل لــــة  ات العم ــــش ل كــــذا تــــصول الم العقــــاب الــــصارم و

ب  ــــال اي حــــس الخطـــف والقتــــل ونهــــب امــــوال الـــشعب العــــرا 

ـــــل عـــــاثوا  االرض  ـــــب فمـــــن أمـــــن العقـــــاي اســـــاء االدب  واي رق

ل بهــــم  المرصــــاد وســــت ــــن عيــــون شــــعبنا الــــوا لهــــم  فــــسادا ول

 عقابهم العس . 

ب.   وان غدا لناظرە ق
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قــرب  لغــت مــا  ــث  فــة ح طالــة بوتــائر متــصاعدة ومخ تــزداد معــدالت الفقــر وال

ــ  ة الـ ــات وحــ حملــة الدراســات 70ــس ل ج مــن ال فعــل عــدم تــعي الخــ  %

ــــــة  العمل ــــــم  ب المتح ــــــا واقتــــــصار التــــــعي عــــــ ابنــــــاء واقــــــارب ومحاســــــ العل

ما زاد غـ وثـروات المتطفـل  ة  ة الذين راح تضج بهم الدوائر الحكوم اس الس

ن مــن  ادحــة المظلومــة الــ راحــت تعــا االمــ قــات ال وزاد مــن بــؤس وفقــر الط

ــــاء والوقــــود  ه ة خــــدمات المــــاء وال ــــش وانعــــدام الخــــدمات االساســــ شــــظف الع

ذلـــك  ـــة اعـــ معـــدالتها و ة االم ـــس لغـــت  ـــم ا أوطـــأ معدالتـــه و وانحـــ التعل

اق مـن  تفـخ اوداج الخونـة والعمـالء والـ ادحـة وت قـات ال يزداد بـؤس وفقـر الط

بها ا خـارج  م يواصلون نهبهم الموال الشعب العرا وتهرر السحت الحرام و

ع ابنــاء الــشعب  ــا وعــ حــساب جــ ــب النفــط يوم  عــن اســتمرار ته
ً
العــراق فــضال

غــ لينفجــر بوجــه الخونــة والعمــالء  ــات مرجلهــا  ــرة الــ  العــرا ومعانــاتهم الم

ب.  و آت ق نالون عقاب الشعب الصارم و اق الذين س  وال
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اســـلة تحـــت وطـــأة التهـــج  يـــزرح المـــالي مـــن ابنـــاء الموصـــل ال

لـــة وابواقهـــا  والقتـــل واالفقـــار وســـط تعـــا نعيـــق الحكومـــة العم

ـــــــر ) مـــــــستدثة نغمـــــــة ( التطـــــــه )  ه ( التح ـــــــسم مـــــــا  الـــــــصدئة 

عــــانون  ــــشار لتواصــــل قتلهــــا البنــــاء شــــعبنا  الموصــــل الــــذين  ال

ـــــسط الخـــــدمات  ـــــش والحرمـــــان مـــــن ا ن مـــــن شـــــظف الع االمـــــ

م  اطــــــار  نــــــوى والموصــــــل جهــــــاد واصــــــل ابنــــــاء شــــــعبنا  ن و

ـر لعمـوم ابنـاء شـعبنا العـرا وحـ الظفـر  ة الجهـاد والتح مس

 .  الحاسم والن المب
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ة  عــث والمقاومـــة اروع صـــور المقاومــة والجهـــاد والتـــضح ـــدو ال لقــد جـــسد مجا

ـــر واســـتقالل العـــراق وعـــزة وكرامـــة  ـــة لتح ص فد والفـــداء مقـــدم الغـــا والـــرخ

عـــــث والمقاومـــــة وابنـــــاء  ـــــدي ال ـــــذلك تعمـــــق التفاعـــــل بـــــ مجا ـــــة و االمـــــة الع

ح  ـــــــارون  ســـــــ ـــــــة واحـــــــدة وراحـــــــوا ي اســـــــل حـــــــ صـــــــاروا حالـــــــة جهاد شـــــــعبنا ال

ـر العـراق  قهم صـوب تحقيـق تح شقون ط ة والفداء والجهاد وأخذوا  التضح

الــــــشامل واســــــتقالە النــــــاجز وحــــــ دحــــــر العمــــــالء والمحتــــــل وتحقيــــــق النهــــــوض 

الـــــوط والقـــــو والتقـــــدم االجتمـــــا ومواصـــــلة العطـــــاء الحـــــضاري الـــــ لخدمـــــة 

ة جمعاء .  سان  اال
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عد آخر فقد أخذ معه    -  1 د يوما  ا ە  500قات المال ت ته مـن امثـال عـدنان االسـدي وغـ فهـا عـ حاشـ مليون دوالر 

ل بنان .  افح وال ستحرق منهم  ات من اموال ابناء شعبنا الصابر الم ث وزع عليهم اله  ح

 

ة    -  2 ا كبــ ــس لغــت  ــث  ة االســتقطاعات مــن رواتــب المــوظف الفقــراء والمتقاعــدين ح ــس ــادة  لــة ز تواصــل الحكومــة العم

ــسب االســتقطاع مــن  لــة وخصوصــاص المعلمــات والمعلــم الــذين راحــوا يرزحــون تحــت وطــأة تــصاعد  ة لــرواتبهم القل ــس ال

ن والمــدراء العــام  ــشار ــالء الــوزارات والمس ــه رواتــب الــوزراء والنــواب وو    الوقــت الــذي تــزداد ف
ً
رواتبهــم المحــدودة اصــال

ارا.  ذر منهم د جزائها العادل الذي ال ي وال  ة الشعب  نالهم غض ة وس ن ع الشعب م ة ول  معدالت خراف

 

ـــــع  -  3 ـد عـ نحـو م ا ال ة آخـذة  عق مرك الصفرة شمال قضاء  ب   ا ان معدالت الته د أم مجلس محافظة د أ

ـــا وجــــود  ـــد أمـــ مجلــــس محافظـــة د ـــل ومـــواد أخــــرى وأ حــــول واجهـــزة االتـــصاالت ومــــواد التجم ـــة  ال ومـــن المـــواد المته

ل ع القانون.  ار  الحكومة تعمل ع نهب المال العام من خالل التالعب والتحا مسؤول ك طة  ات منظمة مرت  ش

 

اء مولــدات مــن   -  4 ــة عــن  اب ــة الن ــم الــدرا عــضو الجنــة المال ــدار امــوال الدولــة مــستمرا فقــد كــشف رح مــا زال مسلــسل ا

مـة  ق ك  ك ال ال ت حكومـة   44كة ج مـال والخـراب  حـ اشـ ـان زمـن حكومـة المـال وانتهـت ا اال مليـون دوالر أ

ـ  م الدرا نفس العدد من المولدات  فـرق قـدرە  31كردستان ع حد ما اعلنه النائب رح كة ذاتهـا اي  مليون دوالر مـن الـ

مال والتلف .  اب وتركها لأل سها ع ال ذە المولدات  انت ا تكد أن مص  ف  ض  ثالثة ع مليون دوالر و

 

ــذا الــصندوق فــ الوقــت الــذي خصــصت امــوال   -  5 يواصــل القــائمون عــ صــندوق اعمــار المنــاطق المحــررة نهبهــم المــوال 

قــة القــائم عــ صــندوق اعمــار المناطــق  ف الــشمري اعلــن عــن  نــوى نــا طائلــة لهــذا الــصندوق فــأن النائــب عــن محافظــة ن

ناك مالي النازح  نوى تعرضت لدمار كب و ل الدول المانحة  ح ان محافظة ن قة امواله المقدمة من ق المحررة 

ة الـشعب  ة وسـتالحق غـض ب الدمار الشامل  مناطقهم وانعدام الخدمات االساس س م  ار ن ع العودة ا د الغ قادر

اق.   سورتها ال

علم الذين ظلموا أي منقلِب ينقلبون.   وس
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ــا   1988    8    8ان يــوم  كــن يومــا عاد لــم 

ــــه  ــــشعر  مــــر دون ان  ــــة الــــسنة  ق ــــام  ا

ــــــــو يــــــــوم  ــــــــذا اليــــــــوم التــــــــار  احــــــــد الن 

ـــــه القـــــوات  العـــــراقي والعـــــرب ســـــجلت ف

مــداد مــن  ــل صــنوفها و اســلة  ــة ال العراق

ــــخ عندمـــــا  التـــــار ـــــ  ـــــب لحظـــــة لـــــم ت ذ

ة وال قاتلتـه  انهزمت قوات ال الخمي

طـال فيهـا  ع مدى ثما سنوات دفـع اال

ل صـــــد ذلـــــك العـــــدوان  دمـــــا طهـــــورا  ســـــ

عـــــــد  ج الـــــــذي طـــــــال قطرنـــــــا وارضـــــــنا  ـــــــ اال

ر االحمــق العفــن  ــسها الــ د ماحــاول ان 

كـــــن يتـــــصور انـــــه ســـــيواجه  الخـــــمي ولـــــم 

ــــام مــــن ابنــــاء الرافديــــن  طــــاال ورجــــاال م ا

ـــصدوا  مئـــات االالف لـــ  الـــذين تزاحمـــوا 

بـو   ة من قـم وطهـران  ــــح الصفراء االت ال

احمـــــون  قواطـــــع  ـــــم ي كرجـــــل واحـــــد و

ـذودوا عـن حـ  طال ل ات بواسل ا العمل

ــــشتعل    انـــت جبهـــات القتـــال  الـــوطن ف

ــــــس  حــــــاول بهــــــا الــــــصف تدن ــــــل مــــــرة 

طائراتهـــم  رة فيتـــصدون لهـــم  ارضـــنا الطـــا

نــــــادق الرجــــــال  وراجمــــــاتهم ومــــــدفعيتهم و

جــــــرون  ــــــالفرا ر  لــــــوذوا  م  جعلــــــو حــــــ 

ــــــــذا  ة والندامــــــــة .. وتكــــــــرر  ــــــــال الحــــــــ اذ

المـــــشهد ســـــنوات ا ان جـــــاء يومـــــا خالـــــدا 

ب تجرعـــــه الـــــسم  ـــــه دجـــــالهم الـــــ اعلـــــن ف

قـــــاف اطـــــالق النـــــار  الزعـــــاف ووافـــــق عـــــ ا

ومـــــــن ثـــــــم لتعلـــــــن قواتنـــــــا المظفـــــــرة النـــــــ 

ب عــ العــدوان االيــرا الــصفوي    8الــ

ـــد احتفـــل  1988    8   ــهـــذا اليـــوم المج و

العراقيــــــــــون والعــــــــــرب احتفــــــــــاالت امتــــــــــدت 

ـــــــل مـــــــدن العـــــــراق عـــــــ فيهـــــــا  الســـــــابيع  

العراقيون عن فـرحتهم وتثمينهـم ووالئهـم 

طــــــــل صـــــــــدام حــــــــس مهنـــــــــدس  للقائــــــــد ال

ــه  طــال ومقاتل ــشه اال النــ وا قــادة ج

ـــــــــش الـــــــــشع  االشـــــــــاوس وا قـــــــــوات الج

طلـــــــة الـــــــ شـــــــاركت مـــــــشاركة فعالـــــــة   ال

ات لردع العدوان ...   قواطع العمل

 

ذە الملحمـة سـ تاجـا فـوق روؤس   ان 

ــــــه عــــــ مــــــر الزمــــــان  فتخــــــرون  العــــــراقي 

رة الـــــــذين قـــــــدموا  تـــــــذكروا الـــــــشهداء الـــــــ و

ــــق  ــــدوا لنــــا ط ارواحهــــم فــــدائا للــــوطن وع

ــــل عــــام  ــــه  ــــم الــــذي نحتفــــل  النــــ العظ

ال .  ضل كذلك ع مر االج  وس

 

^ßeç×Î»ì‚Ö^}Õ]†ÒƒîÏfj‰ 

êÛéâ]†e÷]gÃ’Ú
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 

ا فقد دعا الرفيق  عث العر االش د الراف نائب االم العام لحزب ال دالمج ا الصدفة جعلت الت الرفيق المرحوم ع وحد

ة  ة اللبنان غداد لحضور حفلة اقامتها الجال ا   ان مقر از ال  اب عدم االنح ة وش عمل  منظمة طل ان  و لبنا  ابو حن و

ا وقدم الرفيق ابو حن  1996عام  عث العر االش د حزب ال نا المجا س ح اد تأس ة اع مناس غداد  اط    قاعه ال

شوؤنهم واغلب  ــهتم  ل اللبناني المتواجدين  العراق و ط ومتواضع وعرفت وانا جالس  الحفل انه صديق ل س ان  ه .. ال

لس  لهم  طرا اداتهم لفحص ومعالجة ا فتحون ع دة الفاضلة الدكتورة ل  عرفون انه وزوجته الس لس  لبنان  لنا  طرا ا

ب  و طب ب الفقراء والنه توسع  معالجة اغلب المناطق  شمال لبنان اعطوە لقب اخر  ه طب لبنان مجان وقد اطلقوا عل

ــها  ة العمالقة وح عث ال ام ترك الرفيق المرحوم  قل ونف أثر كب يؤكد عظمة وروعة مدرسة ال الشعب ومنذ تلك اال

مة  ة الحب والتقدير لعائلته ال ؤالء العمالقة ..تح ج مثل  ا الذي خ عث العر االش دة ..حزب ال ة المج حزب األمة الع

دة وستظل ذكرى المرحوم   ة المج ل شهداء العراق واالمة الع رة و ل رفا والمجد والخلود والرحمة والجنة لروحه الطا و

ل المناضل  العراق والوطن العر والعالم .   قلوب ووجدان 
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عــدە ان طــرد اخــر  ــث انتــ العــراق  ــل عــام لــه طعــم مــم ح ــم  الثــامن مــن اب مــن  ظــل االحتفــال بيــوم النــ العظ

اسل لمعاونة قـوى  1988جندي ايرا ا خارج الحدود  الثامن من اب عام  ش العرا ال س خاضه الج عدە قتال 

ا وعنــا  عــث العــر االشــ نــا حــزب ال ــة المهمــات الخاصــه الــ تــضم متطــوع مــن مناضــل ح االمــن الــداخ وال

ــوە االخــر  ــش الــشع الــذي  االضــافة ا افــواج الج مــستقلة مــن ابنــاء شــعبنا تطوعــوا للــدفاع عــن ارض وشــعب العــراق 

ة واسـتمر  ة والوس والشمال افة محافظات العراق الجن عث ومن  م من مناضل ال ط من ابناء شعبنا مع رفقا خل

جمـــات الجـــراد االصـــفر القـــادم مـــن طهـــران وقـــم الحتـــالل العـــراق ومـــن ثـــم احتـــالل  ـــ مـــن ثمـــان ســـنوات لـــصد  قتـــالهم ا

 الخليج العر . 

 

اســل  الــسابع عــ مــن  ــش العــرا ال طــال الج ــل ا ــر الفــاو مــن ق عــدە تح ــار التــام  االنه ــه  ــدأت القــوات االيران لقــد 

ــسان عــام  ــل ســلم  1988ن عــدە ذلــك اي قتــال  عــد  لــة ولــم  ــة تتحــرر لــسواعد ابنائهــا منــذو مــدة ط و اول مدينــه ع

قــرار مجلــس االمــن  كــذا اضــطرت ايــران للقبــول  ــة  اغلــب جبهــات القتــال و الجنــود االيــراني انفــسهم للقــوات العراق

ن تموز  598الدو رقم  ـام  1987 ع ـم او يـوم اال عت االنتصار العرا  يـوم النـ العظ وتم وقف اطالق النار و

قه مــــع اعــــدائها  االعــــوام  عــــدە عــــدة حــــاالت انكــــسار  معــــارك ســــا ــــدە  ــــه المج او  1967او  1948انتــــصار لالمــــه الع

ادته .  1973 عد ان وقف الشعب خلف ق عث العمالقه  ادة ال ه ق ادة العراق ذا الن الرائع الق  وقد انجزت 

 

عـث وابنـاء شـعبهم  ـدي ال طولـة مجا د النها تحققت بنـضال و ع ــــخ ا امد  ذە الذكرى خالدة  اعماق التار ستظل 

دة .  ه المج ات ابناء العراق واالمة الع  الو الشجاع ورفعت معن

 

ــل جبهــات  ــا والمجــد والخلــود لــشهداء العــراق واالمــه   ــة االمــه عال ــذا النــصور التــار الــذي رفــع را ــة ا صــناع  تح

 القتال . 
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ه :   جاء ف حوث ام ال لمركز  ة تحل اء الغ االت االن  تناقلت و

ـعـد   مناطق ت ، ع ع الما ة، األسب الس ــــخ ال  عددا من الصوار ـدو   600أطلق الحرس الثوري اإليرا ـن يـ ـا، لـ  سـور  وتـقـع  ـلـومـ كـ

ة محرجة لطهران.  ل كشفت عورات عسك ة، م و الردع اإلقل ة لم تحقق الهدف المرجو منها، و ة اإليران  أن فخر الصناعة العسك
 

 مساء   أطلقت  عة ال ــــخ الس ، فإن الصوار ق األد ل لمعهد واشنطن لدراسات ال حسب تحل ـعـة  18ف  يونيو، سقط منـهـا أر ران  ح

دقة.   وجهتهم  صل الثالثة اآلخرون إ نما لم  ة، ب  العراق  داخل األرا

 
 بـثـهـا الـحـرس الـثـوري ـديـو الـ ـقـا لـمـقـاطـع الـفـ يـران، إنـه طـ ة المتعـلـقـة بـ ة والدفاع  الشؤون األمن ، المحلل المتخصص   وقال فرزن ند

ا خمسة،   »وعدد دو أنه أثر صاروخ ات ما ي ديو ذە الف   داف  ‐ظهر  األ شابهأخطاء تتعلق  األحرى ما    ‐أو   مخـتـلـفـ  موقع

عد    ادين وشمالها ع لدة الم م داعش  45 جنوب   من المعاقل المعروفة لتنظ ق دير الزور، و ا جنوب  لوم   .«ك

  ـمـجـمـوعـتـ ـا مـخـتـلـفـة، و ـدفـا واحـدا فـقـط مـن زوا ـة،  ار إيـرانـ ا بواسطة طائرة من دون ط ر  تم تص ديو ال وتظهر أرعة من مقاطع الف

 الصورة اإلجمال.  ــــخ تظهران   فقط من الصوار  فعليت
 

 : ــ ارا »وأضــاف نــد ــدافــهــا الــمــرجــّوة، وألــحــقــت أ  أ ــــــخ وصــلــت إ ــل الصــوار  
ّ
ــأن ــة  ــة لــدعــم االدعــاءات اإليــرانــ ــافــ لــذلــك ال تــوجــد أدلــة 

ا ا من الضحا مة، وأوقعت عددا كب  .«جس

 
دا أن  حسب المحلل، فقد   »و  غـ  الشـمـال، ومـبـ ـطـة بـهـمـا  ـاٍن مـرتـ ـة ومـ ـ ـة والـالـسـلـ ـ  لـالتصـاالت السـلـ جـ انت تتمثل بـ داف  األ

ـد  الـرغـم مـن أنـه يـ ة، عـ ـا ـات مـ ـ ـب  ا منها أصـ  أن أ ا. وال يوجد أي أدلة ع ن جن لوم عد ك   ة ع جدران أمن و معروف محاط 

عد    ــــخ قد سقطت ع   150و 50أن آثار الصوار  التوا دافها المقصودة ع ا من أ  .«م
 

 المجاورة.  ا  الم رة ع ارظا ن دون أي أ مكن مالحظة عدد من الحرائق، ول ة، ف  المنطقة المستهدفة الثان  أما 

 الصحـراء ــــخ أشارت إليها مصادر أخرى ) سقط  المقارنة مع ستة صوار عة (  ة الس ــــخ اإليران ل الصوار  أن عددا من وا ل إ  ولفت التحل

 إن تـلـك  ـ ـدفـيـهـمـا. وقـال نـد ب صـاروخ واحـد أو صـاروخـان فـقـط مـن  دافها تـمـامـا، واقـ ــــخ أخرى أ  أخطأت ثالثة صوار  ح ة،  العراق

قة،  انت دق ـة »المعلومات، إذا  ـلـ  االسـتـخـدامـات الـمـسـتـقـ مكن أن تتفـاقـم    ة ال ــــخ اإليران ة الصوار  موثوق الت خطرة   مش  إ ش

دا   تعق دة المدى واأل ع ــــخ إيران ال   .«لصوار

 
ـمـات ـة، فـإن الـتـقـيـ ـ  بهذە ال مي  مواجهة الخصوم اإلقل زالردع العسكري لها   تع ه إيران تهدف إ انت ف  الوقت الذي   وأوضح أنه 

نــامــج إيــران  ــة الــمــتــعــلــقــة بــ ــة الــجــودة والــمــوثــوقــ ــخــص مــراقــ ــمــا  ــة، تــكــشــف مســائــل خــطــرة فــ ــالصــور الــجــ ــة الــمــســتــقــلــة، الــمــدعــومــة  األولــ

 .  الصارو
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غـ عـام  ا السنوي الذي  ر ة لشؤون الالجئ تق ة السام ة اليوم العال لالجئ أطلقت المفوض ـد  2016مناس ـر الـجـد ـظـهـر الـتـقـ ـامـلـه. و ـ

ة» ات العالم ـا  الـعـالـم حـ أواخـر «االتجا وح واللجوء، أن عدد الالجئ والنـازحـ ق ه عن أوضاع ال و المسح السنوي الرئ الذي تج ، و

لغ  2016عام  ـ  65.6قد  ـائـال مـن األشـخـاص الـذيـن  300,000مليون شخص أي أ  ع عـددا  ـذا الـمـجـمـ ـل  شـ الـعـام السـابـق. و  
ً
شخص مقارنة

ـذ ـأن  ـلـيـبـو غـرانـدي  ح الـمـفـوض السـا لشـؤون الـالجـئـ فـ ّ ـر  ـف إلطـالق الـتـقـ ـة حـول الـعـالـم. و مـؤتـمـر صـحـا  جـنـ ا حتاجون إ الحمـا

ك مـتـمـثـل  الـحـد مـن األزمـات وحـلـهـا و ـدف مشـ ش أ من أي وقت م للحاجـة إ الـتـضـامـن و  و  س و ل المقاي  العدد غ مقبول 

ـحـث عـن الـحـلـو  ـنـمـا يـتـم الـ ـة بـ ـة والـرعـا ة المناسـ ا لطال اللجوء  العالم ع الحما وقـال : ل. العمل معا لضمان حصول الالجئ والنازح داخل

ا أ منتج لالجـئـ  الـعـالـم (» ،  90مـلـيـون شـخـص)،  5.5مازالت سور ـا لـلـسـنـة الـثـالـثـة عـ الـتـوا ـالـمـئـة مـنـهـم  الـدول الـمـجـاورة. ومـازالـت تـركـ

انه ة لعدد س س ال ف أ عدد من الالجئ  ستض لد الذي  . أما لبنان، فهو ال فة لالجئ ـد إ األزمـة  .«تمثل أ دولة مض ـر الـجـد ولـفـت الـتـقـ

د  عام  لت العامل األ الجد يـولـيـو  2016 جنوب السودان ال ش ـذولـة لـتـحـقـيـق السـالم  تـمـوز ـار لـلـجـهـود الـمـ ار الـ ب االنه س عد أن 

مغادرة  حلول نهايته ( 739,900من ذلك العام   مليون ح اليوم ).  1.87شخص 
 

ـا سان من ب أسـ ات حقوق اال ا وانتها ة والعنف واالضطهاد والقمع الس ر إ أن الطائف ش التق د ف اب اللجوء وال رـات ب حـوأما عن أس

ة المستدامة لعام  ذ خطة التنم ا إ تنف د، داع ـف مـن حـدة الـفـقـر  2030الهجرة واللجوء وال ـة إ الـتـخـفـ ـمـا  ذلـك الـتـدابـ الـرامـ ـامـال  ـذا  تنف

اعات.  اعات المسلحة وضمان حل دائم لتلك ال شوب ال ة إ منع  ة  الجهود الرام ا االجتماع  وأن توظف الدول موارد

 
ـمـ امل لها والسـ ذ ال ة األمم المتحدة ذات الشأن والتنف مة المنظمة من خالل التصديق ع اتفاق افحة الج م ما يتعلق  روتـوكـول ا بـواألمر ذاته ف

ـة عـالـ ـل اتـفـاقـ ـن  شـ شـأن الـمـهـاجـ ـا الـدول لـوضـع إطـار شـامـل لـلـتـعـاون الـدو  ـة تـقـود ـعـمـلـ حرا وجوا، واالضطالع  ن برا و ب المهاج ـةته  مـ

عقد لها مؤتمر حكو دو عام  .  2018للهجرة  ذا االتفاق العال  من أجل اعتماد 

 
ان  المدن وا ة تركز الس س النظر إ ارتفاع  ل  د  المستق د من ال ة أدت وستؤدي إ م ع وارث الطب ر أن ال ال ارتـفـاع حـتـمـوجاء  التق

ـاف إ  ـان األر ـد مـن سـ ـادة الـجـفـاف  انـتـقـال الـعـد ـب ز ـسـ ـئـة، ومـن الـمـرجـح أن تـ ـور الـبـ ة وشدة المخاطر المتصلة بتـغـ الـمـنـاخ وتـد دن الـمـوت

ـة الـيـ ـمـنـاسـ ـش،  فرض ضغوطا ع أسواق العمل وقطاع السكن. من جهة أخرى دعا األم العام لـألمـم الـمـتـحـدة، أنـطـونـيـو غـوتـ وم األمر الذي س

ل أفضل:  ، والعمل ع إتاحة الفرصة للجميع إلقامة مستق ة الالجئ ـعـ الـهـروب مـن »العال لالجئ إ إعادة ترسيخ النظام الدو لحما ماذا 

ــ، ــ مــن أي وقــت م ــذا أ ــلــنــا  ــابــوس  جــ ــذا الــ ــشــون  ــعــ ء وراءە؟ إن الــنــاس الــذيــن  ــل  ســان  ك اإل  الــحــرب أو كــوارث أو االضــطــهــاد؟ وأن يــ

ـطـلـبـون إال   «وقصصهم ينفطر لها القلب فقدون أحالمهم من أجل أطفالهم أو رغبـتـهـم  تـحـسـ الـعـالـم، وال  وقال إن الفارن من تلك الظروف ال 

فة لالجئ قائال:  الد المض ـ لصـالـح »الدعم والتضامن وأشار إ ال ـنـهـا تـفـعـل  الـغـالـب أ ـا، لـ ـلـدانـا تـمـلـك أقـل مـن غـ من الـمـلـهـم حـقـا أن نـرى 

ا  شجاعة الذين فروا والتعاطف مع الذين يرحـبـون بـهـم. ولـنـعـقـد الـعـزم عـ إ ة للتفك مل ذا اليوم العال لالجئ مناس . و ة تـرسـيـخ عـادالالجئ

ل أفضل معا ، ولنعمل ع إتاحة فرصة للجميع إلقامة مستق ة الالجئ  .«سالمة النظام الدو لحما
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ة المستقاة من مع الـفـكـر الـوطـ والـ اس ة والس م الفك عض المصطلحات والمفا فات ب ة ال تعرض تع ذە الزاو م   قـو تواصل الثورة تقد

ة ومواقفـه  اس جيته الس ات عث واس دة ال ة من فكر الحزب وعق نما  ق ا و ا نص عث فا  ورة تع ال سا وال ال تمثل  ـل وتـطـواإل ـقـاتـهـا ،  بـ

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  عن موقف الحزب ورؤ
ً
قا وشامال ا دق ع تعب عضها   أن 

 
ـل ضـ لـالحـتـالل  دين وعموم الوطن الـعـراقـيـ والـمـنـاضـلـ الـعـرب الـمـنـا عث والمجا ة ا إغناء ثقافة المناضل ال ذە الزاو مـوم وعـ وتهدف 

ـمـارسـه الـمـحـتـلـون وعـمـالئـهـم  ا والـثـقـا واإلعـال الـذي  ه الفكري والس ش د الصابر ولتكن لهم خ مع  ظل ال شـع  أبناء شعبنا المجا ا

ة ضد العراق واالمة .  ذ مخططاتهم التدم ؤالء ع تنف ساعد  ما  ل  ف والتضل  صور ال

 
ـة و  ـلـهـمـهـمـا الـعـزم عـ أن تـكـون  الـمـسـارات الصـائـ ـقـهـمـا و ـمـا يـنـ طـ ـة و ـاسـ اسا لممارساتنا السـ ما ن دتنا ال  غ الـخـذلك أن فكرنا وعق ـلـ ة لـ

ـ ـ ة شـعـبـنـا الـظـافـرة الـ يـتـعـرض فـيـهـا مـفـهـوم الـحـزب والـمـمـارسـات الـحـ ـة مـن مسـ ذە المـرحـلـة الـجـهـاد ة و  ة الخ ة والقوم دافها الوطن  ة اأ

ط العض ا ذا العدد مفهوم ( ال تناول   ئة وس ة المه اس ة الس د العمل ه  ظل االحتالل وممارسات عمالئه ع صع ش شع صيغ ال بـ وي ا

عث ) داف ال  ا
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ـمـا  طة ف ا ائن ال م ع فيها ان اعضاء جسم ال ة اذ  لوج ا ة عن العلوم ال ط العضوي ) ا العلوم االجتماع ا ـنـانحدر تعب ( ال ـة بـ هـا مـن نـاحـ

ـه ( الـتـطـور الـخـالـ غسـون  كـتـا ي بـ ـ ـن وعـ االخـص  ـعـض الـمـفـكـ ـة وقـد اخـذ بـهـذا الـتـعـبـ  اتـ ة اداء وظائف الجسم الح ن ومن ناح  ق )التك

ـس فـيـ  ـمـا ـلـوجـيـ  ـعـض السـوسـ ضـا  ـمـا اسـتـعـمـلـه ا ـة  ـــــع الـوظـائـف واالدوار االجـتـمـاعـ ـه ثـم تـوز ـة فـ ـة الـمـجـتـمـع والـطـاقـة الـحـيـ ـ قوە ع ب  وط

ـكـون  ـث  ـحـ ـة  ـ ا ة واالش ا الوحدة والح عث العر االش يئات ودوائر الدولة . وقد رط حزب ال ط الوثيق ب  ا ـط  ـذا للداللة ع ال ا الـ

ضا عن  ە ا ما م ة  ا ط ما ب الوحدة و االش ة االخرى ال لم ت ە عن االحزاب القوم ع وم ان الفكري ال ـة اال االساس  الب ـسـار حزاب الـ

ــ ــل عـفــفـلــق ( والـ ــشـ ـقــول االسـتــاذ مـ ــط  ا ــذا الـ ـة و مــعـرض  ــ ا ــة واالشـ ـط بــ الـقــومـ ـة الــ لـم تــ ــ ـة الــعـ عــث وعـ االخــص االحـزاب الشــيـوعــ

ـ ل وحدة تامة فالعمـل مـن أجـل الـوحـدة امـر ضـوروي وطـبـ ش ادئ وادرك انها  ذە الم ة عندما جمعها   داف القوم قة اال  العر قد ادرك حق

ـا لـحـقـوقـه قـادرا  ـا حـرا وواعـ ـمـة الـوحـدة اذا لـم تـكـن تضـم شـعـ ضـا اذ مـا قـ ـة ا ـل الـحـ ـ ـلـهـم كـذلـك الـعـمـل فـ سـ ة للعرب لضـمـان مسـتـقـ س  عـال

ـاة وتـكــون الفـرادە فـرص مــتـمـافــئـة فـتــ ــا حـرا مـنــتـجـا قــادرا عـ الـحــ ـذە الــمـرحـلــة شـعـ ــكـون   ـو ان  ـة و ــ ا ـدأ الـثــالـث االشـ قــواە  ظـهـر مـمـارسـتــهـا والـمــ

ـقـا  ـكـون مـجـتـمـعـهـم قـادرا عـ الـ ى و ـ ع العرب قوتـهـم الـ ئثار داخ عندما  قة ع اخرى او اس اناته دون عرقلة مصطنعة تفرضها ط .. ء. وام

ـة الـثـورة الـعـ  ورة لـلـمـحـافـظـة عـ اسـتـمـرار ـة  ـ ا ـة واالشـ ـداف الـوحـدة والـحـ ـط الـعـضـو بـ ا ا ضا عـ ان الـ ع ا ؤكد الفكر ال ـةو غ  ـ ـلـ لـ

ـدف  ـا مـن خـالل تـجـدد الـنـضـال صـوب  ـا ـر الـ نـحـ ـعـث  مـرحـلـة الـجـهـاد والـتـحـ دااف ال ط العضوي ب ا كذا يتج ال شودة و دافها الم ا

ـمـا يـتـجـدد الـنـضـال ثـوب  ـة عـ مـقـاومـة االحـتـالل  ـدف الـحـ ـتـجـدد الـنـضـال لـتـحـقـيـق  ـة و ـز الـوحـدة الـوطـنـ ـم الـمـقـسـم وتـعـ الوحدة لمقاومة تـقـسـ

لة المحتل  دة عم مة الجد قة الحا مجابهة الفساد واستغالل الط ة  ا  االش
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ـــ ا ـــ ك  الـــمـــؤتـــمـــر الـــتـــاســـ ـــعـــث الـــعـــر اال لـــقـــد اشـــ ا الـــمـــنـــعـــقـــد  ال ول لـــحـــزب الـــ ـــســـان عـــام7شـــ ردنـــيـــ ال ب اال عـــدد مـــن ط 1947نـــ

انوا ط ـم حـمـلـوا ال والفلسطين واللبنان والعراقي الذين  ـة وعـودتـهـم ا اقـطـار ـعـد انـتـهـاء دراسـنـهـم الـجـامـعـ ـة و ا  الـجـامـعـة السـور

ـا  ب ـ ـة وعـمـلـوا عـ  ـعـث الـقـومـ ـار الـ ـة تـاسـسـت  ال معهم افـ ـعـث الـعـر خـارج سـور ـكـذا نـجـد ان اول نـواة لـلـ ـم الـمـخـتـلـفـة و د

ة من ا ق د  1948ردن مع مطلع عامالالضفة ال دي وا شق ص و مان الحد ارزە امثال سل عضا من الوجوە المثقفة ال انت تضم  و

ـذا الـتـجـمـع  ـكـد  ـة ولـم  ـعـا ا الـحـزب اثـنـاء دراسـتـهـم  الـجـامـعـة السـور ـسـبـوا جـمـ ث انـ ت وح ب وحمدي السا د الرحمن شق طب ع

شـاء ط ـق ا ا عـن طـ ا وعسك اس عثي ح واجهته حرب فلسط ال شارك فيها س ـة ال الصغ من المثقف ال ـ ـعـث الـفـلـسـطـيـ ئـع الـ

قظه ا دةال ة واال واصجار ج ة الع ا ع الرجع انت ح ة ال  سـتـمـر ال سبوع سـتـطـيـع  تـلـك الـزروف ان  ـنـهـا لـم  ستعمـار الـغـر ولـ

ـعـهـم مـن ال  اال طوي ـة وجـمـ ـ ـة غـ ـــهـجـت ا ـد  نـعـواس و ـمـاوي وعـ ـد  الـ ـل مـن عـ ـه  ـسـب فـ عث وانـ حداث تعرف ع ال

ـذا الـجـزء مـن فـلـسـطـ الـذي ضـمـه  ـة  ـ ـعـث  الضـفـة الـغـ ـة لـلـ ـ اخذون ع غاتقهـم ارسـاء قـةاعـد حـ المناضل الفلسطين الذين س

د   غام  ق ا 1948الملك ع ة اال ا  م من ذلك الممل ق ة اال ردن ل ة الهاشم ـة  الضـفـة ال  ردن ـانـت قـ ـة  ـاسـ ان الـمـعـارضـة السـ

ة ف اةلئل عام ـعـث  ا 1949الغ ـعـث  الـقـدس عـقـد حـزب الـ ـدة الـ ـيـ حـ ذە المحمـوعـة مـن الـمـثـقـفـيـ الـفـلـسـكـيـ ردە ال اصدرت 

ـــهـجـت ال مؤتمرە التاس ا د  نعـواس و ماوي ام  للقطر وع د  ال ل من ع ة تضم  ة منتخ ادة قط ثقت عنه اول ق ول وان

دي.  مان الحد د الرحمن شق وحس الخفش وسل ة وام شق وع  ابو غ
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ون لنصـر الثـامـن مـن آب عـام  نصـــر الـعـراق واالمـة الـمـبـ فـلـقـد صـدَر   1988 الثامن من آب الجاري تحل علينا الذكرى التاسعة والع

انات يز للعراق واالمة الن المب الذي دحر العدوان االيرا الغاشم الذي امـتـد ثـمـا سـنـوات حسـوم مـ  ان الب عـة ذلك اليوم االغر ب

ـأنـتـصـاراتـهـ ـم الـمـبـ  ـ ـلـلـوا ن ـاسـل وشـعـبـنـا اال الـعـدوان االيـرا و نجيع الدم الطهور فلقد قاتل ابناء شعبنا الـ ة و ات السخ م التضح

ـالت وحـ تـحـقـيـق نـر  ـدات ومـعـارك الـتـو ـ ـر الشـالمـجـة ومـجـنـون وز ـر الـفـاو ومـعـركـة تـحـ ى مـعـركـة تـحـ ـ ر ال الشامخة  معارك التح

ب والتار  الثـامـن مـن اب عـام  ـمـا اغـاَض  1988العراق واالمة ال ـبـ  ـم الـ ـ ـكـرة ابـيـهـم لـألحـتـفـال بـنـ ج ابـنـاء شـعـبـنـا عـ  والـذي خـ

ــســان عــام  ــة وحــ احــتــالل الــعــراق  الــتــاســع مــن نــ والــذي تصــدى لــه  2003مــعــســكــر اعــداء الــعــراق واالمــة الــذيــن شــنــوا الــعــدوانــات الــمــتــتــالــ

ـانـون ا ـبـ االخـر  الـحـادي والـثـالثـ مـن  ـ الـ  محقق نصـر العراق واالمة الـتـار
ً
ا متواصال طول ا  عث والمقاومة تصد دو ال ل الو مجا

ـان واالحـتـالل  2011عام  ـات الـمـحـتـلـ االمـ ـم مـن الـعـراق ومـواصـلـة الـجـهـاد بـوجـه تـر ـان وطـرد المحتـلـ االمـ مة المنكرة  نزال اله ب

د.  ث االحتالل االم وح الظفر الحاسم والن اال  االيرا ور
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   أشـد قسـوة مـن تـلـك   –تحل الذكرى التاسعة واألرعون لثورة السابع ع ـة،  ـ ـش تـحـت وطـأة ظـروف عصـ ـة تـعـ ـ  من تموز، وأمتنـا الـعـ الثالث

ـ ـاسـ ـة السـ ـمـارس الـتـقـ ان مضمرا لها و  وضوحه، ومن   ع ته لألمة   عدائ ان واضحا  ة بزوغ فجر الثورة. فمن  انت سائدة عش   ج ة، ال خـ

 . وع الصفوي الفار الم ذا الذي يتجسد  ا  ة وأبرز ة واألمن اس ات الس المواقف والسلوك ته   عن مضمرە وأفصح عن عدائ

   تــحــقــقــت عــ ــمــة الــ ة اإلنــجــازات الــعــظــ ــقــت انــطــالقــة الــثــورة، وتــتــوقــف عــنــد مســ  ســ ــ الــلــحــظــات الــ ســتــحــ   ــة لــلــحــزب، و ــادة الــقــومــ إن الــقــ

ـة مـن رفـا  وكـوكـ ـدا وأولـهـم الـرفـيـق الـقـائـد صـدام حسـ ـ مـنـهـم شـهـ ادة الحـزب والـثـورة، مـن ق ة لق ، توجه التح قـه مستوى العراق والوطن العر

 لـجـبـهـة الـجـهـاد والـتـحـ  الـعـام لـلـحـزب والـقـائـد األعـ ـم، األمـ ـ عتهم الرفيـق الـقـائـد عـزة إبـرا  طل ة و  رأس المس  ع  ومن  الـذي  ـر المناضل

ة.  ته القوم ة  دە وحما عادة توح ر العراق و  قود معركة تح

عد ردة ة  ة الح ع ار لل  أعادت االعت اط  23إن الثورة ال نـهـاض 1966ش  من خالل اس ار لموقع العراق كقاعدة للنضال القو ، أعادت االعت

  ـ  وفـرس صـفـ ـالـيـ  والـذي اسـتـفـز أعـداء األمـة مـن صـهـايـنـة وامـ ـعـدە الـقـو ـوع الـنـهـضـوي بـ  خدمة المـ فها  اناته وتوظ م  قدرات الشعب و

ا عدوان   دائرة الستهداف المعادي وآخر ان دائما   مـن الـعـبـور  2003ولهذا   الـنـظـام اإليـرا ـا تـمـكـ ـان أخـطـر فـرازات،  وما تولد عنه من نتائج و

   لـفـلـسـطـ  خطورته، خطورة االحتالل الصهيـو   ات يرت ، و ا  احتالل م ، والذي تحول إ  داخل العراق تحت مظلة االحتالل األم ال ، إ

  ـ  إبـراز   والـعـمـل عـ ـسـيـج االجـتـمـا ـق الـ  وتـمـ اق العمق الـقـو قه من اخ  تحق ستطع العدو الصهيو  من ذلك، فإنه حقق ما لم   ـاتل أ

ة.  ة الوطن  حساب اله ة ع ة وأث ة وطائف ب  مذ

ـ  تـنـفـذ  ـة الـ ـيـ ش تحت وطأتها والمجزرة الـر  تع  المعاناة ال ا ع ا وص  العراق صمود جما    تك ة للحزب و ادة القوم ـذا حـق إن الق

ـز  ـمـرا ـط   تـرتـ ـات وتـلـك الـ ـسـ  الـمـتـعـدد الـجـ  رافـعـات الـعـدوان الـدو ـة الـمـحـمـولـة عـ ـبـ ـة والـمـذ ات الـطـائـفـ ش ل ل الم  الشعب الصامد، من ق

ـة اثـ ـان الـ ـل األعـ ـاة ولـ ل مـعـالـم الـحـ مج ل  ممنهج وم ە من تدم ة، ترى أن ما تتعرض له مدن العراق وحوا م اإليران ه والتح ـة وا التوج لـثـقـافـ

و يندرج ضمن المخطط المرسوم الذي ينفذە التحالف الصهيو ة، إنما   الـديـ‐والتارخ  والتكـفـ ا ب الس ل قوى ال ، ومعه   الفار  أم

ـة ضـد األمـن ا ـداف الـمـعـاد ـذ أجـنـدة األ  لـتـنـفـ ـا  والسـ ـثـمـار األمـ  وفيها يتـم االسـ  واإليرا ه األم  نتاج االحتالل بوجه    لـقـو وال  الـعـر

 . ل خاص أمنه المجتم ش  و

ـمـارسـه  فـهـو الـذي   وجـه واحـد، وأمـا الـوجـه الـثـا  "داعـش"،  ـسـب إ  تـ ـة والـ ة والتارخ ان ذات الداللة الرم  األع ه، فإن تدم   مـا  وعل سـ

 ." الحرس الثوري اإليرا "  س  من ما  ا ه م  تعمل بتوج ة ال و واحد من األذرع اإليران " والذي  الحشد الشع " 

ـش قـ  سـامـراء، ونـ  جـعـفـر الـمـنـصـور والـمـرقـديـن   نصـب أ ـة تـدمـ س إال استحضارا لمشهـد اء، ل  مسجد النوري ومئذنته الحد ه فإن تدم  وعل

ة.  ة التارخ د الع ا من الشوا  وغ د القائد صدام حس  الشه ل عفلق وق ش  القائد المؤسس األستاذ م

   األمـة وعـ ـة  ـافـة الـقـوى الـحـ ـ ب  غداد، ته اال و ار وصالح الدين ود لها األن ة إذ تدين ما تعرضت له الموصل وق ادة القوم ـا رأسـإن الق هـا قـوا

ـسـجـم  ـه، وأن تـطـلـق الـمـوقـف الـذي يـ ـال مـا تـعـرضـت لـه الـمـوصـل وسـائـر مـدن الـعـراق ونـواحـ ج عـن صـمـتـهـا حـ ـة ألن تـخـ ة التقـدمـ ة والقوم الوطن

 ومـا يـنـفـذە   التعامل مع النـظـام اإليـرا دا  ذا يتطلب منهجا جد . و  والمجتم انه الوط  لب ـاوخطورة ما تعرض له العراق من تدم  مـ ة وعـ

نادا للدور الذي ينفذە.  ارە صنف نفسه عدوا اس اعت ة،  او ش ل  أذرعه الم
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، لـلـخـروج مـن أتـون مـوا ـمـهـا مـيـوعـة الـمـواقـف مـن الـنـظـام اإليـرا ـة الـ مـا تـزال تـحـ ـ ـعـض الـقـوى الـعـرو ة للـحـزب و تـدعـو  ادة القوم ا قـفـهـإن الق

وع الصهيو تؤكد ع ما  :  تائجه الم مل ب ات  وع الفار الذي  ة  مواجهة الم ع سة وأخذ مواقعها الطب  الملت

ل قوى األم ة  شد  ضفته الع دا تح م اصطفافا جد ة العداء،  ح  المواقف من القوى ال تناصب األمة الع  : إن الوض
ً
ـة ة مـأوال ن رسـمـ

، وعـودة  ان مـنـهـا إ الـعـمـق الـقـو ـعـ غـالق الـمـنـافـذ الـ  وع اإليرا وقواە، و ب مرتكزات الم وع الصهيو و ة لمواجهة الم مـيـع الـجـوشعب

ة واإل ا الذي تمارسه القوى الدول از المادي والس ة، وللحؤول دون االب ل حلول األزمات من ناح ة درءا لتدو مة الع الخ ـة ضـد قلللتظلل  ـمـ

ة .  ة ثان ة ع مستوى جمعها وأجزائها من ناح  األمة الع

 

ـل الـدور الـ ـل لـتـفـعـ ـ ة،  السـ تاب عالقاتها توترات وصلت حد القطع ة، ال ت ا ب األطراف الع ب لغة الحوار الس ه فإن تغل   عـر وعل

ة.  عض األقطار الع ال شهدتها  ة  ي عة ب ة ب أطراف األزمة، أو ذات طب عة عالئق انت ذات طب  معالجة األزمات سواء 

ـل الـدور الـ ـل لـتـفـعـ ـ ة،  السـ تاب عالقاتها توترات وصلت حد القطع ة، ال ت ا ب األطراف الع ب لغة الحوار الس ه فإن تغل   عـر وعل

ة.  عض األقطار الع ال شهدتها  ة  ي عة ب ة ب أطراف األزمة، أو ذات طب عة عالئق انت ذات طب  معالجة األزمات سواء 

ضـا  تـوفـ الـدعـم واإلسـنـاد واالحـتـضـا ة، مطـلـوب أ ة الع ذا الدور العر المطلوب لمعالجة األزمة الطارئة ع العالقات الع ـــــع ن لـإن  مـشـار

 ، ـت مـجـتـمـ ـا وتـفـتـ ـم كـ ـا ومـؤسـسـات وتـحـول دون انـزالق أوضـاعـهـا إ تـقـسـ ة أرضا وشـعـ ة ال تصون وحدة المكونات الوطن اس الحلول الس

ـة، ومـطـلـوب  ع الـهـ ـت ونـ ـم والـتـفـتـ ـا إلنـقـاذ الـعـراق مـن مـخـاطـر الـتـقـسـ وع الوط الـذي طـرحـه الـحـزب كـحـل سـ فالدعم العر مطلوب للم

ـم الـدولـة ا نـهـاء حـ ـة و ـاسـ ـة والسـ ـة والـتـعـدد ـمـوقـراطـ ـة عـ قـواعـد الـد ـاسـ ـاة السـ لـة الـحـ عادة  ا، و ا لوضع حٍد لمعاناة جما ـة ألمـلسور نـ

ـال ا ـل أشـ طة بها ألن تمـارس  ة المرت او ش ل ة والقوى الم م ة واإلقل وان، لـعـدووضع حٍد لالنكشاف الوط الذي أفسح المجال أمام القوى الدول

ـمـن ــا ولـلــ ـ ـات الــحـل لـلــيـ . واألمـر ذاتــه يـنـطــبـق عـ آلــ ــا ـب السـ ــ ـا وقــوى الـتـكــفـ الــديـ والـ ـا، ومــن إيـران إ تــركـ ــا إ روسـ  الـحــل عــ  مـن أمـ

 . ة ومخرجات الحوار الوط والقرار األم ج ادرة الخل ات الم ند إ مرجع س ة و ع ار لل د االعت ع ا الذي   الس

ـمـضـمـون اجـ ـا و ـعـد سـ ـحـاجـة ألمـن وطـ بـ ث يتعرض أمنها للخطر  ا، واألحواز وح من ولي ا وال أمتنا  العراق وسور ا : إن جما ، تـمـاثان

ل يوفرە الدور العر  التصدي لمعالجة األزمات ومواجهـة قـوى الـعـدو  ذا األمن ال يوفرە التدخل الدو اإلقل واالستقواء بهما،  الـخـار ان و

ة.  ا الع جا  تحول مواقف الدول من القضا ال أي مع إ ب الداخ واستق  والتخ

ـة فـلـسـطـ ـد مـواقـفـهـا مـن قضـ ـ ـد تـأ ـة، تـعـ ـ عض األقطار العـ ة ال تعصف ب اس ب الحلول الس ة ال تؤكد دائما ع تع ادة القوم ـمـا  إن الق

ة تتعرض لالحتالل.  قعة من أرض العرو ل  ة  ما قض از،  امت ة  ة قوم   قض

ـة  عـ درجـ ـ ـف  خـانـة األعـداء، فـاألرض الـعـ
ّ
صن د األمن القو  عمل ع تهد ل من  و عدو لألمة، و ا،  حتل أرضا ع ل من  احـدة ة و إن 

ذا االحتالل.  ة ال تتمخض عن  ة القض سقط مرك ة ع أخرى ال  ة احتالل أرض ع ق تها، وأن اس   قدس

ة لحشد القوى  مواجهة األخطار ا أن الوحدة مطل د  د التأ ة ال ال تجد نفسها إال من خالل وحدتها، تع ددة لـلـوجـود لمهثالثا : إن األمة الع

 .  العر

 

ــة الــ  ـاســ ـد الــقــوى الســ ــالـعــمــل الــجـاد لــتــوحــ ضــا  ــل أ ــس عـ الــمــســتـوى الــقــو وحسـب،  ــار لشــعــار الـوحــدة وتــرجــمـتــه لــ ـجــب إعــادة االعــتـ ــه  وعـلــ

ف انت قوى الفعل المقاوم لالحتالل  العراق و ذا  ما  حال فلسط والعراق واألحواز. و الـدور عل تنحرط  مواجهة شاملة لمقاومة االحتالل 

ـل عـالمـة فـارقـة  حضـور الـحـزب والـمـقـاومـة  ـامـل شـ ـا وطـ مـتـ ـوع سـ ـد الـقـوى الـمـقـاومـة وطـرحـهـا لـمـ ـه الـحـزب  تـوحـ المحوري الذي لعـ

ســتــطــيــع أن تــواجــه  ــعــالقــات أطــرافــهــا إ مســتــوى الــتــوحــد الــفــعــ وحــ  ــا الــمــقــاومــة لــالرتــقــاء  ــحــاجــة إ مســاعــدة قــوا وفــاعــلــيــتــهــمــا، فــإن فــلــســطــ 

ـد تـمـوضـعـ ـذمـهـا، وتـعـ ـة مـن  ـ ج الـقـوى الـفـلـسـطـيـ ذا يتطلب توفر ثالثة عوامل : العامل األول، أن تخ هـا االحتالل بوحدة الموقف والممارسة. و

ـس عـ ـجـب الـتـأسـ ـجـا  ـو مـؤ إ ـأن مـا أعـلـنـتـه حـمـاس مـؤخـرا  ـة  ادة الـقـومـ نا ترى الق ر، و و إطار منظمة التح ا  إطار موحد، و ـهالس  لـ

انت و  ة  ة قوم ا قض ار اعت ل  ة،  ة أمن ا قض ار اعت ة  ة الفلسطي ة مع القض ، أن ال نتعامل الدول الع رە، والعامل الثا بوأسوتط   ت
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ــا لــتــمــكــيــنــهــا مــن الصــمــود ومــوا ــ ــا لــقــوى الــثــورة وجــمــا ــو تــوفــ الــدعــم الــمــادي والســ ، والــعــامــل الــثــالــث،  ــا  الــنــضــال الــعــر  جــهــةمــوقــعــا مــركــ

ل شخوصاته.   االحتالل 

 

ة للحزب و الذكرى التاسعة واألرع لثورة السابع ع  ادة القوم عا : إن الق ـــــخ عـر‐را ـد، الثالث من تمـوز، و الـثـورة الـ أسـسـت لـتـار  جـد

ـ ـح األحـداث، و ا ع م ت وجود مكنها من أن ت ة ما  د الثقة بنفسها و ال تملك من الطاقات النضال ستع ـاتدعو جما األمة ألن  نـهـا مـ

وع العر التحرري.   إحداث التحول النو  موازن القوى لصالح الم

 

ــف واالنــتــصــار   ــارلــ ــة وتــدمــ خــط  ــعــث والــثــورة الــنــا ، وثــورة الــ ــة الــ أفصــحــت عــن مــكــنــونــهــا الــنــضــا مــن خــالل ثــورة فــلــســطــ ــ  إن األمــة الــعــ

ـة  الـعـراق تها المقـاومـة الـوطـنـ ة وعنوان حي الحي عة  ة مش ة ومقاومة العدوان والحصار واالحتالل والحراك الشع  أمة ح لـذي وا القادس

ـة  الـعـالـم، وتـفـتـح صـفـحـة مـواجـهـة االحـتـالل  ـة لـهـا اسـتـطـاعـت أن تـهـزم أعـ قـوة عسـكـ رغم الحصـار الـمـفـروض عـلـيـهـا وعـدم وجـود قـواعـد خـلـفـ

 إ إسقاطه. 
ً
ه وصوال طة  ل إفرازاته والقوى المرت  اإليرا و

 

ـا ـاعـتـ ـة ، و اتـجـ ـت الـحـزب االسـ ناد عليها لمواجـهـة أعـداء األمـة  مـن ثـوا ة ال يتم اإلس ا المرجع ار اعت ـا إن العودة إ الجما  الـحـاضـنـة  ر

ذل مرتفعا  ة والفداء وال كون مستوى التضح عها خاصة عندما  مكن تط ة ال ال  ا القوى األساس ار اعت ة، و ــــع الوطن ة للمشار  يها. لد الشعب

 

ة القادرة ع تأط الجما  س الجبهة الشعب ادر لتأس ة التحررة أن ت ل القوى الع ـادتـهـا  و إن العودة إ الجما تفرض ع الحزب وع  قـ

ـل الـمـنـظـومـات  سقـط  اجع و ار له، ت عادة االعت ادته و س و الفكر السائد والذي  ا القو وجعل الفكر القو  ـة الـفـوتحقيق االمتالء الس كـ

ة.  ة والشع ة والطائف ب  ذات المنطلقات المذ

 

ـ رافـعـتـهـ ـا  تـوفـر لـلـجـمـا ـل دور ـا وتـفـعـ ـد قـوا ـار أمـام األمـة إال تـوحـ أن ال خ ذا النداء، فإلدراك منها  ة إذ تطلق  ادة القوم ـا الـ ا اوالق لسـ

ادر والفاعل.   تنقل األمة من موقع المتل إ موقع الم

 

دة، ر وأحد صان ثورة تموز المج م ،األم العام للحزب والقائد األع لجبهة الجهاد والتح ة للرفيق القائد عزة ابرا  تح

كر أحد مهند ثورة  ة للمرحوم الرفيق أحمد حسن ال ،وتح د صدام حس ة لشهداء الحزب وع رأسهم القائد الشه  تموز  30‐17تح

ا ال تقاوم االحتالل وصهينة األرض.  ل جما ة لفلسط وثورتها وشهدائها و  تح

ه.  اە ومعتقل طلة وشهدائه وا ة للعراق ومقاومته ال  تح

طلة ضد االحتالل الفار  ة للمقاومة األحوازة ال  تح

، داد واالرتهان للخارج اإلقل والدو ة ال انتفضت ضد نظم االس ة للجما الع  تح

ة، ل أقطار العرو ة لنضال منظمات الحزب    تح

ة رأي عام.  سان كقض ة انتهاك حقوق اإل ح قض ط قف مع الحق العر و ل من  ة   تح

 . ر المص ة واالستقالل وحق تق افحة من أجل الح ف الشعوب الم  الخزي والعار للعمالء وما الن إال حل

 

ا  عث العر االش ة لحزب ال ادة القوم  الق

 ٢٠١٧تموز  ١٧ 
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ما  :  ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال اسم ق  ح الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 

 

ـل الـمـخـطـط الـجـهـنـ  ـل جـوانـب وتـفـاصـ ـجـالء  ـا تـكـشـفـت  ـم داعـش االر ة مديـنـة الـمـوصـل مـن تـنـظـ مع انتهاء معركة استعادة القوات الحكوم

ـس  ـاسـلـة ولـتـكـ ـة الـ ـعـتـهـا فصـائـل الـمـقـاومـة الـوطـنـ ـة وطـلـ ـة الـعـراقـ ـة لـلـحـركـة الـوطـنـ ـدة وتـدمـ ـات شـد ـه  ث الذي وضعـتـه ايـران لـتـوجـ الخب

ــم  ــم واضــطــهــاد ــة وفســاد ــة االقصــائــ ــاســتــهــم الــطــائــفــ ــاع ايــران وســ ــة أخــرى. فــ مــواجــهــة ظــلــم نــظــام اتــ ــ ــمــنــتــهــا عــ الــعــراق ومــنــه ا أقــطــار عــ ــ

ـ مـن ثـلـ مسـا ـة تـمـثـل ا ـة الشـامـلـة  سـت مـحـافـظـات عـراقـ ـة الـعـراقـ ـة الـوطـنـ افة مكوناته ، اندلعـت ثـورة الـعـشـائـر الشـعـبـ حـة للشعب العرا 

سلسلة انتفاضات ضد ايران .  الد وانضم اليها مالي من أبناء العراق، وتضامن ابناء جنوب العراق   ال

 

ـة الـحـركـة الـوطـنـ ـثـا لـتـصـفـ ـاعـهـا  واشـنـطـن مـخـطـطـا خـبـ ـل واتـ ائ تواطؤ واضح مع ا م نظامها خامن و ه من زع زاء ذلك نفذت ايران بتوج ـة و

ـا نـوري الـمـالـ  ـسـه االر سلط ع العراق، حزب الدعوة ورئـ ــها الم ذە لح لت تنف ة وفصائلها المقاومة وانتفاضة العشائر، وأو ـ .  العراق ـقـ و

ـذ    سـفـك الـدمـاء، وتـوجـيـهـهـا لـتـنـفـ
ً
ـغـاال ـة أشـد تـطـرفـا وتـوحشـا و ـابـ ا  إطار منظمة ار م القاعدة االر  ـدفذا المخطط بتجميع فلول تنظ

ـة حـركـة الـمـقـ ـة وتصـفـ ـانـ ـعـتـهـا السـ ـلـهـا وتـغـيـ طـبـ ـد أ ـ ـة و ـة الـعـراقـ و تدمـ الـمـنـاطـق الـثـائـرة  الـعـراق حـاضـنـة الـمـقـاومـة الـوطـنـ ة اومـواحد 

ة ـذە الـحـالـة الـخـطـ . و ـدة عـ الـوطـنـيـ الـعـراقـيـ س وراء شعارات تـغـا  الـتـطـّرف والـمـزا ضة لالحتالل االيرا وال ة المنا را تـكـ الوطن ون مـ

ـلـة  ـة الـعـراق االصـ ـ ـانـت مـعـاقـل لـلـمـقـاومـة والـمـحـافـظـة عـ  ـة الـ  ـاوسـع حـمـلـة تـدمـ شـامـلـة لـلـمـدن الـعـراقـ ـام  ا وايران للـقـ ـذوغطاء الم ا و

ة  ـل فـ ـد واضـح عـ انـه مـخـطـط شـامـل ووضـع قـ ـ ـة  تـأ ـقـة سـور ـفـذ ذات الـمـخـطـط  الشـقـ
ُ
ـل مـن مـخـطـط غـزو الـعـراق ون ـو جـزء اصـ التدمـ 

ـب األلــوف مــن ــب بـتــهــ ـذا الــمــخـطــط الــمـ ــذ  ــا نــوري الـمــالـ تــنــفـ ـدأت حــكــومـة االر ة ... واضـاف الــرفــيـق ابــو عــ االمـ : وقــد  ــالــقـصــ ــسـت   لـ

اب القاعدة من سجون العراق عام  ـا الـمـشـبـوە  ٢٠١٠إر ـم االر ـكـذا دخـل الـتـنـظـ ـد.و ـا الـجـد ـم االر حـوادث مـدبـرة لـتـوفـ الـمـقـاتـلـ لـلـتـنـظـ

ضـع  ٢٠١٤و ٢٠١٣أرض العراق  عا  ـعـدم مـقـاتـلـة  طة  ش وال ات األلوف من وحدات الج ففتح له المال أبواب مدن العراق، حينما أمر ع

عــتـدتــهـا مــع جـمــيـع الــمـصــارف  ـا و ـلـة وغــ ــالـفــرار مـن الــمـحــافـظــات الـمــذكـورة وتـرك جــمـيــع أسـلــحـتــهـا الــثـقــ ، و ـم الــمـهــاجـمـ مـئـات مــن مـجــر الـتــنـظــ

ات التدم المنظم .  غذي عمل ا ضخما  ا ومال دا عسك ا لتكون رص م االر اتها للتنظ ة وأموالها وأجهزتها وآل  والدوائر الحكوم

 

ـم داعـش  ـاب تـنـظـ ـطـال الـمـقـاومـة أول مـن تـعـرض الضـطـهـاد وتـعـسـف وار ـش الـوطـ الـعـرا وأ ـاط الـجـ ـار ضـ عث ومقاتلـوە مـن كـ ان مناضلو ال و

ـ مـن  عـث وأ ادة ال ث اختطف خمسة من الرفاق أعضاء ق ـادات الـمـقـاومـة ومـنـهـم  ٥٠ح ـار قـ ـش الـعـرا الـوطـ وكـ ـاط الـجـ ـار ضـ ـطـا مـن كـ ضـا

ـغـد ـة شـمـال  ا عـ الـمـوصـل والـمـحـافـظـات الـعـراقـ م االر طرة التنظ ام األو لس ة منذ األ ند قة النقش ش رجال الط ات من مقات ج  اد،ع

م مجهوال ح اآلن.   وما يزال مص
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 فـكـشـفـت عـن ـا ـم داعـش االر  سلمتـهـا حـكـومـة حـزب الـدعـوة لـتـنـظـ ة ال ة الستعادة المدن العراق  خاضتها القوات الحكوم  ثم أتت المعارك ال

  ـذە الـمـدن عـ   ي الـهـائـل عـ ـالـقـصـف الـتـدمـ ـة  ـ ث انهالت قوات الحكـومـة ومـعـهـا قـوات الـتـحـالـف الـغـ ث، ح د من المخطط الخب جانب جد

  ـان. وزاد عـ ـالسـ ـولـة  ـة ومـنـاطـق مـأ ـاًء سـكـنـ ـداف الـمـقـصـوفـة أحـ ـدا كـون األ  أ ، وال يـرا ـا ـم االر ـدا مـع حـجـم الـتـنـظـ ـنـاسـب أ  ذلـكنحو ال ي

ـي صـفـوي   عـنـ ا عـن حـقـد طـائـ ـان تـلـك الـمـدن تـعـبـ ـة لسـ ـة الـجـمـاعـ  الـمـعـاقـ  والقائم عـ ات الحشد الشع النهج الدموي الذي اعتمدته عصا

ـمـنـة  ـل بـهـ ـتـووا مـن قـ ـان الـذيـن ا  واالنـتـقـام مـن السـ  المـروع الشـامـل والـتـهـجـ د التدم ة مشا ل تلك المدن المنك   . وقد تكررت   مـجـر دف

 الـهـائـل لـ ـة ، اتضـح حـجـم الـتـدمـ ـة الـمـنـكـ ات داعش من المدن العراق  عصا اب روب فلول إر عد  ة. و ة التعسف اب جراءاتهم اإلر  هـذەداعش و

ــة إليــران مــ  الــمــوالـ ـات الــحــشــد الشـعــ  ارتــكــبـتــهــا عصــا ــمــا اتضــح حـجــم جــرائــم الـنــهــب والســلـب الــ  ،  ــا مـن الــمــدنــيـ  لــلـضــحــا ــبــ ن الـمــدن والــعــدد الـ

ان .   من الس  المتعمد للمالي د والتهج مة ال ذە المدن، فضال عن ج ان  ات س  ممتل

 

ـاسـتـخـدام داعـش أداة ـث   الـخـبـ  الصـهـيـو اتـت الـنـمـوذج األشـد وضـوحـا لـنـتـائـج الـمـخـطـط االيـرا  إن مدينة الموصل   االم د الرفيق ابو ع    وا

 مـن أبـنـا   مـن مـلـيـونـ ـ ـد أ ـ  و ـة. فـفـضـال عـن تـهـجـ ـة الـعـراقـ  الـعـراق حـواضـن حـركـة الـمـقـاومـة الـوطـنـ  الـهـائـل الـمـنـظـم لـحـوا ـمـة الـتـدمـ ء ج

ـاء مـا تـزال جـثـا . وثـمـة ألـوف اخـرى مـن األبـ ة والتـحـالـف الـدو ان القوات الحكوم ن م المتوحش و د التنظ   شهد األلوف ع هـم مـيـنـالمدينة، أس

ـة لـلـمـديـنـة مـن جـامـعـات ة االساسـ ان وجميع مرافق الب ات األلوف من منازل الس دمت ع
ُ
ما  قة. رة مطمورة تحت أنقاض المدينة الع  الطا

ة.  ل ة وأ ات وجسور ودوائر عموم شف  ومدارس ومس

 

 ، وان  ا م االر  دحر التنظ ات أبناء العراق   انتقاصا من تضح ع قة مدينة ام الرماح ال   الموصل الع مة تدم نا عن ج  الخـإن حدي ـبـ لـل الـ

   تــدمــ  عــ  وااليــرا ــ ار االمــ  اال ــعــود ا   ــا ــم االر  مــعــركــة طــرد الــتــنــظــ ــات الــمــروعــة  ة والــتــضــحــ ــبــ ــذە الــخــســائــر الــ   واضــن  حــالــذي قــاد ا

ـذە الـحـ   ـمـنـة عـ ـا داعـش لـلـهـ
َ
ـأتـه ـ   ـاع ايـران لـلـظـروف الـ ـثـمـار حـكـومـة اتـ ـة ، وكـذلـك اسـ ة ، ومدن العـراق االبـ ة العراق ن ، واضـالمقاومة الوطن

ة .  ادات الحكوم ات ومعلومات مغلوطة من الق  احداث ا ع  واعتماد ة المدني  تجنب إصا  ع  عدم حرص قوات التحالف الغر  اضافة ا

 

 ت ست حكرا ع اب ل  يؤكد ان ممارسة التطّرف واٍالر ا  االش عث العر حاته قائال : ان حزب ال  ت  االم م داعـش نظواختتم الرفيق ابو ع

شـاعـة وتـوحشـا عـمـا تـمـار  ـاب ال تـقـل  طـش والـتـعـسـف واالر اال من التطّرف وال مارس أش
ُ
 ت  رقاب العراقي سلطة ع ات ايران الم ش سـه ل إن مل

ة من داعش. ولذلك فإن صـمـام األمـان إلشـاعـة اب  ار عة اليران ا ات التا ش ل ان الم ف   اع  من مسؤول ام ل ان ا ات داعش  مـن األ  عصا

 ازالة نهج االقصاء واالجتث من   العراق  اب  شار التطّرف واالر ع وان م القانون والحد من شي م وح ش ال  اث واألمان والسالم والع والتمـيـ

الد.   ال ة  اس اة الس داراتها ومن الح ي من الحكومة و  والعن  والمذ  والدي ا  الس

 

ـل ا ـم  ـة، وتـحـ ـ ة والدي ب ة والمذ ة، والغاء نظام المحاصصة العرق منة اإليران  وخصوصا اله  ذلك التحرر من النفوذ األجن قت ـر لـمـظـما  ا

ضـا إفسـاح الـمـ ـتـطـلـب األمـر أ داراتـهـا. و  الحكومة و منة ع ة جيوب الفساد المه ات، وتصف ش ة مثل المل  النظام الت المسلحة غ شك  جـالوال

ـة والـمـشـاركـ ـة والـمـدنـ سـانـ ـجـمـيـع حـقـوقـهـم اال   م وجمـيـع الـعـراقـيـ أمان وسالم وتمتعهم  ش   وطنهم والع  للعودة ا  العراقي ـامام مالي ال ة 

ة.  اس اة الس  الح ِ ة واالسهام الفاعل   الدوائر الحكوم  العمل   او إقصاء   تمي



22ص  

Üéu†Ö]à·†Ö]]ÜŠe
Łl]ƒìÿ‚Žu]ÿæİíéŽeÿ†ÂİíÚ₣_êÒ]ÿ†Žjł÷]êeÿ†ÿÃÖ]ŽołÃÿfÖ]Łhł̂ u…ìÿ‚ŽÖ^ÿ}žíşÖ^‰

Ñ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎíéÒ]]íè†uì‚uæ


DDíßŠÖ]EE†³öÚîÛŠè^ÚÙçuá^ée
د   ا أبناء شعبنا المجا

ـمـثـل عـقـد مـثـل  . و واقـع الـحـال ال  ـغـات شـ سـ س مؤتـمـر ( السـنـة ) أواسـط شـهـر تـمـوز الـحـا تـحـت ذرائـع و عض األطراف لعقد ما  تداعت 

ـم الـطـائـ إل  ـة والـتـقـسـ ـشـظـ د من الـ ة المقيتة إال ممارسة الم اس ة الس ة و ظل العمل ات الطائف ن والمسم دة عـاذە المؤتمرات تحت العناو

ـلـه ا ـق وحـدة الـعـراق وتـحـ ـم الشـعـب وتـمـ ـو تـقـسـ ـة الـمـطـاف  ل ذلك  نها ا الطائ الداع والصفوي. والهدف من    انتاج االسالم الس

رة.  مقته أبناؤە ال ذا ما ال يرضاە شعبنا الواحد، وما  لة ومتقاتلة، و ة  ة وعرق انات طائف  ك

 

ـذە الـمـؤتـ ـد رفضـهـم لـمـثـل  ـة وتصـعـ ا تدعو أبناء شعبنا األ ا التمسـك بـوحـدتـهـم الـوطـنـ عث العر االش ادە قطر العراق لحزب ال ت مـراإن ق

 لها أن تكون واجهة لتحقيق االنقسام الطـائـ بـ أبـنـاء الشـعـب الـعـرا الـواحـد. وقـد تـجـ ذلـك واضـحـا عـ الـدعـوات 
َ

د ة ال أر تـصـاعـدة الـمـالم

ـلـة تـحـت مسـ الـمـؤتـمـر الـوطـ ( الـتـحـالـف الـوطـ ) أي ( الـتـحـالـف ـة مـقـا سـ ( مـؤتـمـر السـنـة ) عـ واجـهـات طـائـفـ ـلـة لـمـا   لعقد مؤتمرات مـقـا

ا ).   الصفوي الس

 

ـم  ـة بـهـدف تـقـسـ ـكـ ـة تـكـتـ ـاسـ ه واستخـدامـه ألغـراض سـ ه معان ش س الدين و سي ا الطائ ا  س احزاب وتجمعات االسالم الس كذا  و

سام المصالح والجاە والنفوذ ونهب اموال ابناء شعبنا الصابر الم مص العراق واق مهم  خدم إدامة تح ما   .افحالشعب ا أشالء متناقضة، 

 

 ا ابناء شعبنا األ 

دة  ة المج  ا ابناء امتنا الع

ة جمعاء  سان  ا ابناء اال

ـان والصـهـايـنـة والـفـرس،  ـ انة وعمالء المحـتـلـ االمـ م أدالء الخ ز  لة  قطرنا الع ة المتقا ة الطائف اس ـاإن واجهات المؤتمرات الس نـوا خـدمـا و

طا الصهيو الفار عام  م .  2003لعدوان الحلف االم ال د له و ە وقتل أ  الذي أف ا احتالل العراق وتدم

 

عد  م  ـالضـد مـن  14ا  ـة،  ـمـ ـة واقـلـ ـدفـع مـن جـهـات واطـراف دولـ ـضـة  ـغـ ـة الـ ـمـ ـة الـتـقـسـ مارسون ذات الممارسات الطائف عاما ع االحتالل 

ر واالستقالل. إن المقاومة الظافرة تم قدما ا االمام غ آبهة بـهـذە  الجهاد ح التح م  م الذي س مـارسـات الـمـارادة الشعب العرا العظ

ـرە واسـتـ ـز وحـدة الـعـراق وتـحـ ـق تـعـ عث والـمـقـاومـة عـ طـ دي ال ا أبناء شعبنا الملتفون حول مجا ذ ة الشائنة ال ن م ة التقس لـه قـالالطائف

ة النهوض الوط والقو والتقدم االجتما والعطاء الحضاري .  ئناف مس  التام، واس

 

ادة قطر العراق  ق

 ٢٠١٧العا من تموز  يوليو 
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