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 أل عمران 

م  العظ  صدق 

م  ا ابناء شعبنا العظ

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

اسله  قواتنا المسلحة ال   شا  ايها ال

ان ل م    ايها االحرار 

ـــل عـــام  ـــانـــون األول مـــن  ـــذا الـــيـــوم مـــن شـــهـــر   مـــثـــل 

ـش  طال من الـجـ  شهدائهم األ ستذكر ابناء العراق اال

ـة أرض  ـرة الـزكـ اسل الذين روت دمائهـم الـطـا  ال العرا

ســـتـــحـــضـــــــرون أروع الـــمـــالحـــم  ـــم  الـــرســـاالت الـــخـــالـــدة و

ـة والـعـنـفـوان   الفداء والـتـضـحـ ا   سطرو ة ال طول ال

ـــــة  لـــــلـــــدفـــــاع عـــــن الـــــعـــــراق االشـــــم ضـــــد األطـــــمـــــاع اإليـــــرانـــــ

 أرض العراق.  ة  ة التوسع ة العن  الفارس
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ـمـة   الـجـ ا  االشـ عث العر ة لحزب ال ادة القوم ناء ) ادانت الق س

ـم  ـنـاء ) و  ( شمال سـ  أحد مساجد م   حق المصل ت   ارتك ال
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م  ا ابناء شعبنا العظ

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

اسله  قواتنا المسلحة ال   شا  ايها ال

ان ل م    ايها االحرار 

ـــستذكر  ـــل عـــام  ـــانون األول مـــن   مثـــل هـــذا اليـــوم مـــن شـــهر 

اســل   ال ــش العــرا طــال مــن الج  شــهدائهم األ ابنــاء العــراق اال

ــــــة أرض الرســــــاالت الخالــــــدة  الــــــذين روت دمــــــائهم الطــــــاهرة الزك

   ســــــطروها  ــــــة الــــــ طول ون أروع المالحــــــم ال ستحــــــ وهــــــم 

ة والعنفـــــوان للـــــدفاع عـــــن العـــــراق االشـــــم ضـــــد  الفـــــداء والتـــــضح

 أرض العراق ة  ة التوسع ة العن ة الفارس  . األطماع اإليران

 

  ـدا لـذكرى العـراقي ـه تخل   حتـ د األغر والذي  أنه يوم الشه

 العـراق مـن  انت مفروضة عـ    الحرب ال شهدوا  الذين اس

 اســتمرت  ة والــ ة العنــ طان الفارســ ــة عمــائم الــش ــل ممل ق

جميـع مكوناتـه   تالحـم خاللهـا شـعب العـراق  ة سـن لمدة ثمان

اتـه للـدفاع عـن أرضـهم وحـضارتهم وتـارخهم ضـد  انه وقوم وأد

ق، فخـالل  ة القادمة من الـ اح المسمومة الصفراء العن ال

ـانون االول مـن عـام   االول من شهر   و ت س  ١٩٨١معركة ال

ـــل  اســـل، وخالفـــا ل ـــشنا ال اط ومراتـــب ج  عـــددا مـــن ضـــ تـــم أ

 الحــــــروب  ــــــة المعتمــــــدە  ــــــد والمواثيــــــق الدول األعــــــراف والتقال

ـه   كتا   حانه وتعـا  سـ  امر بها  ،وخالفا الداب الحرب ال

  ـــــه وســــــلم   عل    بهـــــا الرســـــول االعظــــــم صـــــ م وو ـــــ ال

ات "الحـــــــــرس الثـــــــــوري  ـــــــــش ل ى ، قامـــــــــت م التعامـــــــــل مـــــــــع اال

ــة ومعهــم اولئــك الخونــه والعمــالء الــذين ســاروا  " اإلرهاب اإليــرا

حفـالت  ـسا  ـدعون االسـالم زفـا وتدل أذالء مع االعـداء والـذين 

طالنــــــــــا الــــــــــشهداء وتــــــــــرك  عــــــــــدام واســــــــــعة النطــــــــــاق أل ة و تــــــــــصف

ة  طـرق وحـش عد إعـدامهم   العراء  ة  أجسادهم الطاهرة الزك

عــض شــهدائنا االبــرار تــم  ــال ،ف  مث ــسا ــــخ اال ــشهد لهــا التــأر لــم 

   مختلــف اتجــاه ان  ــس   عجــلت ط أجــسادهم  اعــدامهم بــ

ف  ــــــــ الــــــــدهس  عــــــــضهم أعــــــــدم  ــــــــاء ، و عهــــــــم وهــــــــم أح لتقط

عـــــضهم    ـــــن عـــــ نمـــــا تـــــم ســـــكب الب ـــــاء ، ب ات وهـــــم أح ا الـــــد

 االجــــــــرام  ة  هــــــــا مــــــــن الفنــــــــون الــــــــساد ــــــــاء ، وغ حــــــــراقهم أح و

انـت تنفـذ بتوجيهـات  ـشعة  ـل هـذە الجـرائم ال . ولعل  الوح

ــث  ــث والخب  الحث الــس  طهــران    ــادة المــال ة مــن ق ــا م

ـــن تلـــك  اســـلة ، ول  صـــفوف قواتنـــا المـــسلحة ال ـــث الرعـــب  ل

ـــــــصخرة  عـــــــان مـــــــا اصـــــــطدمت  ـــــــسة  ا ـــــــسة وال ا المحاولـــــــة ال

عا مـن أسـود الرافديـن  طولة والفداء لتجعل الرد  الصمود وال

ـل  اتجاە أهدافه المرسومة له ،فدافعوا  ال  ــهم العزوم   وث

ــــــــــسالة وعــــــــــزم وحــــــــــزم عــــــــــن أرض العــــــــــراق وحققــــــــــوا  عنفــــــــــوان و

 ســـنوات الحـــرب ،   أرض المعركـــة عـــ االنتـــصارات المتالحقـــة 

   ذلـك اليـوم الخالـد ، يـوم النـ  الناجز   تحقق لهم الن ح

ـــــل مـــــن أرض  ـــــة للن ـــــل تلـــــك االحـــــالم الخائ ـــــددت  ـــــم ،فت العظ

ادته وشموخه  . العراق وس

 

م  ا ابناء شعبنا العظ

م  العظ  ا ابناء شعبنا العرا

ا ابناء قواتنا المسلحة الجسورة  و

ان ل م    ايها االحرار 

 العـــام    ١٩٨١ان مـــا جـــرى  ى العـــراقي حـــق اال عـــدها  ومـــا 

 العـــــــرب   المتواصـــــــل عـــــــ قـــــــة الحقـــــــد الفـــــــار انمـــــــا يؤكـــــــد حق

حــق شــعبنا  ــا  ــة المتكــررة يوم  ، ومــا األفعــال االجرام والمــسلم

  لق القدس والحرس الثوري االيرا ف   س ل ما  االعزل من ق

  دا لروح االنتقام المتأصـلة  ة العراق اال تجس  عموم جغراف

رة لهـــــؤالء األوغـــــاد ،ومحاولـــــة لتحقيـــــق أحالمهـــــم  النفـــــوس الـــــ

 احتاللـــــه  ـــــا أبـــــواب العـــــراق  عـــــدما فتحـــــت لهـــــم أم مـــــة  القد

ة   القنـــــــوات الفـــــــضائ ە عـــــــ ـــــــأ الغاشـــــــم. فقـــــــد شـــــــاهد العـــــــالم 

 تــــم  ة الــــ  تلــــك الجــــرائم الوحــــش ووســــائل التواصــــل االجتمــــا

ات  ــــــش  وأذالء المل ــــــل الحــــــرس الثــــــوري االيــــــرا ــــــذها مــــــن ق تنف

ــم داعــش  ــر المــدن مــن تنظ  بتح ــس طــة بهــم خــالل مــا  المرت

ب وفنـون القتـل   التعذ م  . فشملت ذات النمط القد االرها

ات  ا ف الـد ـ ى والـسحق  ات التقطيع ألجساد اال من عمل

ـــــذلك فقـــــد    الـــــسواء ، و ـــــاء واألمـــــوات عـــــ وحـــــرق الجثـــــث لألح

ــــاء مــــن ابنــــاء عراقنــــا   االب انــــة ضــــد المــــدني كــــرروا أفعــــالهم الج

ـل الفرسـان وآداب الحـرب  م االسـالم ون دا عن تعال ع ــــح  الج

ة جمعاء سان م اال ه ق  .  وما تعارفت عل

 

  ــــزمن ، ومهمـــــــا اشــــــتد الخطـــــــب ، فإننـــــــا  ــــــن ومهمـــــــا طــــــال الـــ ول

 أرواح شــــهداؤنا  ستحــــ ــــادة العامــــة للقــــوات المــــسلحة اذ  الق

ــــــــد الغــــــــدر   الــــــــذين اغتــــــــالتهم   والمــــــــدني االبــــــــرار مــــــــن المقــــــــاتل

مــــــة ، نوعــــــد أبنــــــاء   هــــــذە الــــــذكرى األل ستحــــــ ذ  ة ، و الفارســــــ

 قادم  أن فجر الن سب  شعبنا الصابر الصامد المجاهد المح

ـــل هـــذە الجـــرائم ثـــأرا  ـــدفعوا ثمـــن  ـــأن  ، ونتوعـــد هـــؤالء االوغـــاد 

علم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  . لشهدائنا األبرار ، وس

 

   الرحمـــة والغفــران وجنــان الفــردوس األعـــ  تعــا ــسأل  مــا 

تـه  ادته وح م الذين سقطوا دفاعا عن س لشهداء العراق العظ

 الـــشعب الـــذي تفاخـــر   وجـــدان وضـــم قون  واســـتقالله ،وســـ

ــــــن  م وت اري حمـــــل ذكــــــرا ــــم نــــــصب تــــــذ  أعظـ بهـــــم وخلــــــدهم 

ة رغـم  غداد العرو ه   قلب عاصمتنا الحب أسمائهم الخالدة 

عـــــا )  ـــــرم منـــــا جم  شـــــعار ( الـــــشهداء أ حقـــــد المعتـــــدين. وســـــ

النا القادمة ه أج اسا وفنارا ومنارا تهتدي   … ن

 

ــــــل  ــــــل الــــــشهداء وعــــــوائلهم وأصــــــدقائهم ول ــــــة عــــــز وفخــــــر ل تح

لدهم طال الذين دافعوا عن   اال  ..  العراقي

   اقـــــ  شـــــماله ا ـــــم مـــــن اقـــــ  العظ  شـــــعبنا العـــــرا ـــــة ا تح

 الجنوب

 رجــال القــوات المــسلحة البواســل عنــوان مجــد العــراق  ــة ا تح

 ووحدته

م  شهداء العراق العظ ة ا  تح

ـم واحـدا  ـالعراق العظ ـل مـن أمـن  از ل ة والتقدير واالعـ والمح

 .. موحدا مستقال

 

ادة العامة للقوات المسلحة  الق

أذن   غداد المنصورة 

 ٢٠١٧انون االول   ١
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مــة الــشنعاء الــ اســتهدفت أحــد مــساجد مــ  عــ إثــر الج

ـــــادة  ـــــل يـــــوم أد النـــــاطق الرســـــ للق ناء ) ق ( شـــــمال ســـــ

ــــح التا   الت ا  عث العر االش ة لحزب ال  : القوم
 

حق المصل  أحـد مـساجد مـ  ت  مة ال ارتك إن الج

ـــاة  ح ـــم يـــؤدون صـــالة الجمعـــة، وأودت  ناء ) و ( شـــمال ســـ

ــ مــن  مــة  ١٠٠أ ن،  ج ت المئــات االخــ ، وأصــا مــص

ــــستهدف أمــــن مــــ ومعهــــا  ة،  عــــاد خــــط موصــــوفة وذات أ

ــه  ــش ف األمــن القــو العــر برمتــه، النهــا جــاءت  وقــت تع

ات معظمهـــا خـــار تقـــف  ـــة حالـــة مـــن التحـــد األقطـــار الع

ناســـــــب  ـــــــد ي ة لخلـــــــق واقـــــــع جد ـــــــا القـــــــوى االســـــــتعمار وراء

ــدأت   ــداف الــ  رة ضــد العــرب، تلــك األ ــدافهم الــ وأ

ه ورمــوزە،  ــاحتالل العــراق وتــدم قدراتــه وقتــل شــع ــذ  التنف

، وخلخلــــــت  وااللتفــــــاف عــــــ نــــــضاالت الــــــشعب الفلــــــسطي

مــن اســتغالال  ــا وال ا ولي ــة كــسور ث مــن الــساحات الع الــ

ــد  ــذە االقطــار، واطــالق  ــة   الحتجاجــات الجمــا الع

ث  العراق والخليج العر   .  ايران للع
 

اســتهداف  ــد االجــرام ضــد أمــن مــ  ــه  ان مــا قامــت وتقــوم 

ــــصب  خدمــــة حالــــة الفــــو داخــــل  س والمــــساجد  نــــا ال

ـــة،  ـــة والقوم ـــةوالهائها عـــن مهامهـــا الوطن المجتمعـــات الع

ة كـرد عمـ عـ دور  ـة االخـ ـة االجرام ولذلك جـاءت العمل

ة  . م  المصالحة الفلسطي
 

ــــة مجهولـــــة  اب إن مــــا تتعــــرض لــــه مــــ اليـــــوم مــــن جــــرائم ار

ـا  انت تحصل لوال تراجع م عـن دور ة والمصادر ما  اله

ــــة  م العــــر وانكفائهــــا عــــ الــــداخل، ممــــا ســــمح للقــــوى االقل

وع االســــــــتعماري الــــــــصهيو ضــــــــد االمــــــــة  المــــــــ طــــــــة  المرت

ان الصهيو  ا وال ايران وترك ة لملء الفراغ   . الع
 

ة الــــــ تعرفهــــــا مــــــ تعــــــرب  ــــــذە التطــــــورات الخــــــط وأمــــــام 

ا عـــن ادانتهـــا  عـــث العـــر االشـــ ـــة لحـــزب ال ـــادة القوم الق

مـــة، وتـــع عـــن وقوفهـــا مـــع مـــ للتـــصدي لهـــذە  لهـــذە الج

ــهـــــا لـــــشعب مـــــ ودعائهـــــا  ـــــة، وتقـــــدم تعاز االعمـــــال االجرام

 .  الرحمة للشهداء والشفاء للجر

 

 د. أحمد شوتري

ة ادة القوم  عضوالق

اسمها  والناطق الرس 

 ٢٠١٧ن الثا     ٢٦ 
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ـــــقـــــرب انـــــتـــــهـــــاء داعـــــش  الـــــذيـــــن فـــــرحـــــوا 

 والــــحــــذر فــــقــــد ظــــهــــرت  عــــلــــيــــهــــم الــــتــــأ

ـــافـــة  ـــة اشـــد خـــطـــرا مـــن  مـــنـــظـــمـــة ارهـــابـــ

 شـــهـــدنـــاهـــا  ـــة الـــ الـــمـــنـــظـــمـــات االرهـــابـــ

ــه اســلــوب داعــش : الــنــحــر وقــطــع  شــ ــــهــا   االن ، رغــم ان اســلــ حــ

ـنـهـا  ـا لـ ـي هـو نـحـرونـ  هـذە الـمـنـظـمـة اسـمـهـا ال ال رحمة  الرأس 

ــدأت عـمـلـهــا  ـشـط لـمــنـع كشـفـهـا ، و  مـن اسـم عـنـدمــا تـ ــ ـا قـع  تـتـ

قة خطرة فور بـروز مـقـدمـات دحـر  ط شطت  نها  ل سنوات ل ق

ــف  ــا ؟ وكــ  ابــرز ســمــات مــنــظــمــة نــحــرونــ ــا ، فــمــا  داعــش عســكــ

ل ما عـرفـنـا ؟  ة االشد خطر من   اعضاء هذە المنظمة االرهاب نم

 درجـة ان  ـة ا ان هذە الـمـنـظـمـة  ه  د من التن ل الجواب ال ق

  ـكـونـون  ـمـا  ـل ر ـدا  ـعـرف احـدهـم االخـر ا ـاداتـهـا ال اعضاءها وق

ــمــن خــطــورتــهــا   ، وهــنــا تــ ــلــة وال تــلــتــ اع دمــوي مــتــقــا خــطــوط 

ـادتـهـا واعضـاءهـا  ـل الـجـهـود تـعـجـز عـن كشـف قـ ـث ان  الفائقة حـ

د طروحاتها فقط سمح عملها بتحد  ! و
 

  ـف تـعـمـل ومـا  ـا وكـ  نـحـرونـ  فـهـم مـن  سـاعـدنـا عـ ـن مـا  ولـ

   : ابرز اساليبها ؟ هو مالحظة ما 
 
كـتـب ان  ‐ ١ ا  ان او فردا عاد ا  ا رسم سمع ان ع عندما تقرا او 

شـتـم   و  الفلـسـطـيـيـ ه من الشعب العر ة اقرب ال ل الغ ائ ا

ــحــمــاس او فــتــح ، او انــه  ــة  ــا  نــ ــاط والــجــهــاد الــقــو ابــنــاء ارض الــ

   مـنـخـرط  ـد انـه نـغـل اعـ اهو ، فتأ ن ا ون د التقرب من ام ي

ف ا وفقد ال  . صفوف نحرون
 
ـتـعـمـد االسـاءة  ‐ ٢  و ـقـيـ ـ ـا يـهـاجـم الـفـيـ ـ سمع ع عندما تقرا او 

  ـ ـ ــحــســن ن ــة  ــا ــة نــ ــســمــ  تــحــت هــذە الــ لشــعــب لــبــنــان الــعــر

  ــن انــه عضــو  ــد مــن امــ  فــتــأ  خــامــنــ اطــور الــفــار ــل االمــ وكــ

 عـرب اصـلـهـم  ـقـيـ ـ  الن الـفـيـ ـــــخ الـعـر الـتـار ا وانه جاهل  نحرون

  ل عر  هو شتم  ة ، فشتم اللبناني رة الع  . من الج

 
٣ ‐   ــا  الســ  الــغــزو االيــرا ــعــتــم عــ ــا  ــ ســمــع عــ عــنــدمــا تــقــرأ او 

ـتـجـاهـل  ـمـن ولـبـنـان و ـا والـ  للعراق وسـور ديولو والعسكري واال

قـعـا  ـدعـمـهـا عـلـنـا مـتـ ـة ، او  ة االستعمارة االيران ن الخطة الخمس

اسم مهلهـل هـو ( دعـم الـمـقـاومـة ) رغـم انـه ال تـوجـد مـقـاومـة مـنـذ 

ا ٢٠٠٦عام   نحرون د انه عضو   . فتأ
 
ــرة والــخــلــيــج  ‐   ٤ ــا يــهــاجــم عــرب الــجــ ــ ســمــع عــ عــنــدمــا تــقــرأ او 

   الـنـظـم والشـعـب الـعـر  خـالـطـا بـ ـدو  ـانـهـم  هـم  ـعـ  و العر

 المقام االول  اصله  ا النه يه  نحرون د انه عضو فاعل   . فتأ
 
 الـمـنـقـذ  ‐ ٥ روج انـهـا  ا و ام ا يتغزل  سمع ع عندما تقرأ او 

ـل   مـهـنـدس  ـا  ا الن ام  نحرون د انه عضو  لنا من حالنا فتأ

ـا ولـبـنـان  العـراق وسـور من مرورا   ال  وح نحر اصابنا من فلسط

ـــة فـــهـــمـــا مـــع  ـــ ـــل الـــغـــ ائـــ ـــة وتـــوأمـــهـــا ا ــقـــ ـ ـــل ال ائـــ هـــا،امـــا ا وغـــ

ســتــغــل عــداءهــمــا لــلــعــرب االقــدم مــن  ــة و ــذ هــمــا ادواتــهــا الــتــنــفــ غــ

ـعـدم الـقـدرة   تـتـظـاهـر  ـا و ـ ـات . وامـ ـالـفـ قرون و ا  وجود ام

ما   منعه النها و ة ع  قدرتها الفعل جري تخ  وضع حد لما  ع

مال اهدافها  ا  ع  . تؤكد ممارساتها ت
 
ــقــول ان  ‐ ٦ شــتــم الــعــرب كشــعــب و ــا  ــ ســمــع عــ عــنــدمــا تــقــرأ او 

ـد انـه  ـالـعـار مـن انـتـمـاءە لـه فـتـأ شـعـر  العرب شعب متخـلـف وانـه 

ـعـرف ان كـوارثـنـا هـنـدسـتـهـا  ـا خصـوصـا النـه   نـحـرونـ عضو خـطـر 

ـــقـــاء الـــتـــخـــلـــف   ذلـــك ا ـــمـــا  ـــة والـــغـــرب االســـتـــعـــمـــاري  الصـــهـــيـــونـــ

ـدة الـحـقـت  ـ ة انظمة فـاسـدة مسـ عه واقامة وحما قه وتوس وتعم

ــة ضــمــان  ــفــ ــكــ    الــتــفــكــ  عــ ت الــمــاليــ ارا فــادحــة بــنــا واجــ ا

ـام الـعـرب  ـل الـحـ ـدال مـن تـحـمـ   ـاة فـقـط. فـالـنـحـرو ش والحـ الع

ـة مـا  ـة مسـؤولـ ـقـ ـة وال ـ  الـغـ ليتـ ائ والغرب االستعماري واال

ـــا  ـــل الـــخـــطـــا   ـــل الشـــعـــب الـــعـــر ـــقـــوم بـــتـــحـــمـــ ـــجـــري لـــنـــا  جـــرى و

وارث قوة ال عضه    ة شوە و  ! والجرائم رغم انه ضح
 
٧ ‐   ـــم  ــات او االقــالــ ــا يــروج لــلـــفــدرالــ ــ ســمـــع عــ عــنــدمــا تــقــرأ او 

ـــا النـــه   نـــحـــرونـــ ـــد انـــه عضـــو  ـــة لـــحـــل ازمـــاتـــنـــا فـــتـــأ ـــ االقـــطـــار الـــعـــ

ــشــهــا  ــة وعــ ــ ــن االقــطــار الــعــ ســاطــة تــكــ يــتــجــاهــل ان االصــل هــو 

ـنـات مـنـا عـاشـت   لـتـكـ ـم ذا  لـحـ ة او حـ ال حاجة لفدرال قرونا 

 الـــعـــالقـــات اال بـــوصـــول مـــهـــنـــدس  مـــعـــنـــا بـــتـــألـــف عـــفـــوي ولـــم تـــتـــغـــ

 ب  ســـــ  مـــــا  ـــــة وحـــــامـــــيـــــهـــــا والـــــذي اعـــــتـــــمـــــد عـــــ ـــــ ـــــل الـــــغـــــ ائـــــ ا

ت الشعب الواحد ات ) لتفت  . ( االقل
 
ـسـاهـل مـع ، او يـروج لـالنـحـرافـات  ‐ ٨ ـا يـ ـ سمـع عـ عندما تقرأ او 

ـال اي تـردد  ـد و ە فـتـأ  وغـ ة مثل زواج المثلي س ة والج االخالق

ـ  ـة الـ ـعـ ـا ، فـحـيـنـمـا تضـيـع الـحـدود الـطـبـ انه اخطر اعضاء نحرونـ

شـهـد الـف  ـة مـع الشـاذة  ـعـ  وتتداخل الـمـمـارسـات الـطـبـ خلقها 

ـان   عصـ ـا عـ لها عـقـا  المدن  نا كوارث تدم م وعامورة وتأت سد

 خلقها  عة ال  . الطب
 
ـــال امـــا  ‐ ٩ ـــقـــة تـــهـــز الـــجـــ ـــطـــ   ـــفـــ ســـمـــع مـــعـــمـــم  عـــنـــدمـــا تـــقـــرأ او 

ــد انــه  ــم فــتــأ ــات الــعــقــل الســلــ ــديــهــ ــنــاقضــهــا مــع  ســذاجــتــهــا او بــ

ث  خب  . نحرو
 

ـنـهـا  ـال مـخـتـلـفـة ولـ ـأشـ طـل بـرأسـه و واالن هل عرفتم ان ما اخذ 

ــــامــــلــــة هــــو مــــنــــظــــمــــة اشــــد خــــطــــرا عــــلــــيــــنــــا مــــن داعــــش ومــــاعــــش  مــــتــــ

ــا    ) ؟ لــو ان اعضــاء نــحــرونــ  الــوطــن الــعــر   ــات خــامــنــ ــشــ ــلــ ( مــ

  ـفـضـل عـمـل مـخـابـرا ـا مـثـلـمـا حصـل لـداعـش ومـاعـش  كسبـوا 

ــل ان نــنــاقــش اي  ــامــة ، لــذلــك وقــ ــنــا كشــعــب و  نــهــايــ فــانــنــا نصــل ا

ال اعضاءها واسلحـتـهـا الن  افة اش ا  تحد علينا ان نجتث نحرون

  ـة وانـقـاذ الـعـراق وفـلـسـطـ ـ  امـتـنـا الـعـ  رد الهجـوم عـ قدرتنا ع

ــة  ــنــا الــقــومــ ــ ــة هــ هــا وحــمــا ــا واالحــواز وغــ ــ ــمــن ولــيــ ــا والــ وســور

ـسـلـسـل  ـنـا لـ ـ ح رؤ  رهـن بـوضـ  الـخـلـيـج الـعـر ة خصوصـا  الع

ث الخطورة  . االعداء من ح
 

ــأ لــهــا داعــش  ــعــد ان هــ ــم اقــطــارنــا  ــكــوارث تــقــســ ــا تــهــددنــا  نــحــرونــ

ـحـصـل ، واالن  صـورة افـظـع مـمـا حصـل و م مـدنـنـا و وماعش بتهد

ـال  ـا فـان واجـبـنـا االول هـو اجـتـثـاثـهـا  نا البرز سمـات نـحـرونـ وقد ا

ـط االضـواء  سـلـ ـافـة الـوسـائـل وعـزلـهـم و ـ هـا  رحمة وكشف عنا

 دوافـــعـــهـــم ونـــتـــائـــج اعـــمـــالـــهـــم . ان احـــد اهـــم مصـــادر خـــطـــورة  عـــ

ـــدركـــون انـــهـــم   ال  ـــشـــطـــ  مـــن اعضـــاءهـــا الـــ ـــثـــ ـــا هـــو ان الـــ نـــحـــرونـــ

ــطــهــم بــهــا هــو مــا  ي ومــخــادع ومــا يــ ــمــهــا  اعضــاء فــيــهــا الن تــنــظــ

ــة الــدور  ــه والــتــوعــ ــبــ ــلــعــب الــتــ ــف لــهــذا   الــتــثــقــ صــدر عــنــهــم بــتــأثــ

ا  اجتثاث منظمة نحرون  . االساس 
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  ــــــالتغي  يــــــؤمن 

ً
ــــــا مناضــــــال ــــــا ثور عــــــث ح ولــــــد ال

انــت ومــا زالــت اهدافــه  الجــذري للواقــع الفاســد ف

  ل العلـــــ ـــــد ة ال ا ـــــة واالشـــــ  الوحـــــدة والح

اد واالحتـــالل  والثـــوري لواقـــع االســـتعمار واالســـتع

ــــــــان  والتجزئــــــــة واالســــــــتغالل والتخلــــــــف .. ولقــــــــد 

مـــــــــه وممارســـــــــاته   فكـــــــــرە وتنظ ـــــــــا  الحـــــــــزب قوم

ا وقـــــد جـــــسد  ا ـــــا واشـــــ مقراط ـــــان د ة و النـــــضال

  مقاومـــــة االحتـــــالل والمحتـــــل ـــــة  جهاديتـــــه العال

  ـــــل صـــــنف ولـــــون وقـــــاوم االحتـــــالل االمـــــ مـــــن 

 ولقــد قدمــت  ثــه االحتــالل االيــرا قــاوم ور واالن 

فعــــل   طــــردة  عــــد طردهــــا منــــه  ــــا العــــراق  ام

عـث والمقاومـة لقمـة سـائغة  مقاومة مجاهدي ال

 حـد الوصـف الـدقيق للرفيـق المجاهـد  اليران ع

   العـام للحـزوب والقائـد االعـ م االمـ عزة ابراه

واصــــــــــــل الحــــــــــــزب جهــــــــــــادە  ــــــر و ــــــ للجهــــــــــــاد والتح

   والتمــدد االيــرا  بوجــه االحتــالل االيــرا الملحــ

ـــــــة وارادة  ـــــــة عال  الـــــــصفوي بهمـــــــة كفاح الفـــــــار

ات تلـــــــــو   مقـــــــــدما التـــــــــضح ـــــــــل ة وعـــــــــزم ال  صـــــــــل

  ح الـــــو  ســـــ ه  ة مناضـــــل ات مـــــن خـــــ التـــــضح

  ــــــاب   ه رامــــــة غــــــ وخنــــــادق العــــــز والمجــــــد وال

ـــــر  ة الجهـــــاد والتح م مـــــس  تـــــد ات الـــــ التـــــضح

 امـــام والمعمـــدة بنجيـــع  الظـــافرة الـــسائرة قـــدما ا

عثيــون المجاهــدون ومــا  ــان ال الــدم الطهــور فلقــد 

 الفاديــــــــن  عــــــــة المــــــــضح  طل قون  زالــــــــوا وســــــــ

  ـــــس   والنف  الغـــــا ـــــاذل  ارواحهـــــم وال ـــــاذل ال

خدمـــــــة شـــــــعبهم وامتهـــــــم وانهـــــــم اهـــــــُل لهـــــــا فلقـــــــد 

ــــــــل واذلوهــــــــا واركعوهــــــــا   المخــــــــاطر  دلــــــــسوا عــــــــ

ـــــــة   بـــــــروح كفاح وسيواصـــــــلن جهـــــــادهم الملحـــــــ

ق  يهـــــــــا الغـــــــــد المـــــــــ متأججـــــــــة تـــــــــضع نـــــــــصب عي

د البناء شعبنا وامتنا .   السع

 

  ة مــــن اجــــل الــــشعب واالمــــة  ذلــــك ان التــــضح

 ومـــــسارهم الـــــصائب  ـــــعثي ـــــدن المجاهـــــدين ال د

  ى  ــــة الــــ صــــوب تحقيــــق اهــــداف االمــــة الع

ة ولــذلل فــأنهم ولجــوا  ا ــة واالشــ الوحــدة والح

  ــد المفــ ــق الوح ــر الط ــق الجهــاد والتح ط

ة .  ة السام ب  لتحقيق تلك االهداف ال  ا

عــــث مـــــن أجــــل الوحـــــدة  وهكــــذا يتجــــدد نـــــضال ال

عدان لعب االحتالل  ر  ة الجهاد والتح تحت را

م المقـــسم    تجزئـــة المجــزأ وتقـــس ــت دورە  المق

عـد ان  ـة  عث مـن اجـل الح ما يتجدد نضال ال

 المقاومـــة  اد عـــ ســـاد االحتـــالل والقمـــع واالســـتع

ــــــــــــسلط  ال االســــــــــــتعمار وال ــــــــــــل اشــــــــــــ الــــــــــــضارة ل

ــــر  ة الجهــــاد والتح  تــــأجيج مــــس اد عــــ واالســــتع

 الظافرة. 

 

عـــد ان   ة  ا مـــا يتجـــدد النـــضال مـــن اجـــل االشـــ

 امـوال ابنـاء شـعبنا  سلط المـستغلون الجـدد عـ

ـــات  ــشع عمل وســاموهم ســوء العـــذاب ومارســوا ا

لة  ــة االصــ عث ة ال ا االســتغالل واالفقــار فاالشــ

 االســـــتغالل واقامـــــة  لنا الرحـــــب للقـــــضاء عـــــ ســـــ

ـة والعـدل  فا  واقامـة مجتمـع ال العدل االجتمـا

  ــــــــ ال وصــــــــور االســــــــتغالل الط ــــــــل اشــــــــ ومحــــــــو 

  ا  االشــــ مقرا  الــــد ــــز الــــو  تع المقيتــــة عــــ

  مقرا  الـــــــد د النـــــــضال الـــــــوط  وتـــــــصع القـــــــو

  ــــأر    عــــن هــــذا الــــو  المــــع ا  واالشــــ القــــو

 لتحقيــــق مــــا  صــــور الممارســــة والتطبيــــق الــــصائب

ة مــــــــن امــــــــال  ــــــــة الغــــــــف  الع ترنــــــــو لــــــــه الجمــــــــاه

ات  التــــــــضح   ــــــــاب  ه واهــــــــداف وتطلعــــــــات غــــــــ

 الفـــادين مـــن اجـــل   درب المناضـــل ة فـــ الـــسخ

  خـص تحقيق سـعادة ابنـاء شـعبهم وامتهـم مس

 الجهـــــــاد والفـــــــداء لتحقيـــــــق  ـــــــل مواصـــــــل ـــــــذل  ال

حقــــــــق لهــــــــم  ــــــــشود الــــــــذي   الجــــــــذري الم التــــــــغي

ــــضعهم  مـــة و ــــاة الحـــرة ال م والح ـــ ـــش ال الع

ــــــــــــق الــــــــــــصائب لمواصــــــــــــلة جهادهــــــــــــم   الط عــــــــــــ

  ة الج  صوب تحقيق اهدافهم المحل الملح

  ة والــــ ج ات  تحقيــــق اهــــدافهم الــــس المــــؤدي ا

  يرونهــــــا مــــــلء عيــــــونهم وضــــــمائرهم ووجــــــدانهم 

ــــــر الــــــشامل والعميــــــق واالســــــتقالل  تحقيــــــق التح

ـق   ط  امـام عـ  ا التام والناجز للعـراق والمـ

 لتحقيــــــــــق االرتقــــــــــاء   والقــــــــــو النهــــــــــوض الــــــــــوط

ة جمعاء.  سان  الحضاري لال
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ـــــــد  ـــــــد مـــــــن تأ ابتـــــــداًء ال

نــا  قــة مهمــة لجماه حق

ـــــــان وللعــــــــالم ،  ـــــــل م  

عـث العـر  ان حـزب ال

ا عندمـــــــــــــــــــــــــــــا  االشـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــدعو ا  ـــــــــــــــــشخص و

التــصدي الطمــاع النظــام 

ـــــــم بـــــــ  االيـــــــرا فانـــــــه 

مــــــــا  ــــــــة  الــــــــشعوب االيران

ة  ث مــن ممارســاته العنــ عــانون الــ ــدرك انهــم  ــسلط عليهــم و ــ النظــام الم فيهــم الفــرس و

ـة  ة الداع نا الع ة قومي سان ا ادئه الثابتة  عث  هذا ينطلق من مرتكزاته وم والظالمة .. وال

ام االخر وحقوقه ..   ا اح

 

ـــل النظـــام االيـــرا  كـــشف مـــستوى العـــداء التـــار مـــن ق ث  م والحـــد ــــخ القـــد وعـــودة ا التـــار

ــم   ء نظــام المــال ا الح عــد مــ اســة  ــل ازداد   ١٩٧٩المتنــا .. وان هــذا العــداء لــم يتــغ 

ومواقف خمي من النظام الوط  العراق الذي وصل حد العدوان المسلح ومحاولة احتالل 

ـة ومعـارك اسـتمرت ثمـان سـنوات  ة الثان ة ما اضطر العـراق ا مواجهتـه  القادسـ ارا عراق

ـــــل االمـــــم المتحـــــدة ومنظمـــــة  ـــــادرات وقـــــف االقتتـــــال مـــــن ق ـــــل م رفـــــض خاللهـــــا النظـــــام االيـــــرا 

هما ..   المؤتمر االسال وغ

 

مـا فيهـا مـن مـسؤول  النظـام االيـرا الـ  حات المتعـددة  ك ان نعـود ا الوثـائق والتـ و

التحـــالف والتعـــاون مـــع ادارة بـــوش  احتـــالل  ي الـــصفوي  ـــش ا تـــورط هـــذا النظـــام العنـــ

ـ  ٢٠٠٣العـــــــراق عـــــــام  ـــــــا وان عالقتهـــــــم  دعونـــــــه مـــــــن عـــــــداء الم ـــــــف مـــــــا  ـــــــستدل منهـــــــا عـــــــ ز ل

ـاثول  ـالطالق  العلـن والـزواج ال يهه  ـش مكن  ة وثابتـه وهـو مـا ج ات طان اال ) س ( الش

  الخفاء  

 

ــــادة العــــراق  ا لق عــــث العــــر االشــــ قــــاء حــــزب ال ــــدرك ان  ــــان  ان النظــــام االيــــرا الــــصفوي 

ل العائـــق  ـــش ادئــه المـــستمدة مـــن رســـالة العــرب االســـالم ،  ة ونقـــاء م ـــسان ـــة اال دتــه القوم عق

ـــة اقطـــار الوطـــن  ق عـــد ذلـــك ا  ـــاحتالل العـــراق والتمـــدد  ـــة  ـــذ مخططاتـــه االجرام ـــ لتنف اال

ة . ومـن هنــا عمـل الحلـف االمــ  ـة صـهيون ك اركــة ام موافقـة وم العـر وهـو مـا حــصل فعـال 

ه صــورة  ــش ــل مــا لــديهم ل ــسخ  عــد االحتــالل ا  الــصهيو الــصفوي ومــن خــالل عمالئهــم 

م االخطـــــاء ا جانـــــب ســـــن قـــــوان  ـــــل وتـــــضخ نـــــة االعـــــالم الـــــضخمة لته عـــــث وســـــخرت ما ال

ة  همــــــا وتــــــصف ــــــش واالعــــــالم وغ ــــــاالحتالل وحــــــل الج ــــــل صــــــوت ينــــــدد  ــــــة  االجتثــــــاث ومحار

ـة وتتعـارض مـع الحـد  سط القوان الدول نا وا لها قوان واجراءات ت عثي .. و المناضل ال

ـــ  ـــسان الـــ  ـــشدقون بهـــا وا انتهـــاك حقـــوق اال ـــة الـــ ظلـــوا ي مقراط ـــاديء الد االد مـــن م

انـات ادانـة خجولـة التـر ا مـستوى  عـض المنظمـات ب تفـاء  ت عنهـا وا الضم العال سـا

ـــل صـــفاقة والئهـــا  ـــشاتهم الـــ تعلـــن  ل اء وم ـــات الـــ تقـــوم بهـــا ســـلطات المنطقـــة الـــغ االنتها

ه خامن   ة الفق  لوال

 

م االمـــ العـــام للحـــزب  مـــا اشـــار الرفيـــق المناضـــل عـــزة ابـــراه عـــث  ـــات ال ومـــن هنـــا جـــاءت اول

ون اي النظـــام االيـــرا  ـــر هـــم ( الفـــرس الـــصف ـــادة قطـــر العـــراق قائـــد الجهـــاد والتح وامـــ  ق

ة ذكـــرت   ــة وموضــوع اب تارخ ي .. الســ الفــار المجــو وحلفائــه خاصــة النظـــام النــص

حتلــون العــراق اليــوم وثالثــة اقطــار اخــرى مــن  عــد االحتــالل وهــم  عــث والمقاومــة  ة ال ج ات ســ

 امتنا .. ). 

 

ــــل  ق مــــا ال ــــدت و  ــــش االمــــ ا مــــة الج عــــة عــــ عامــــا منــــذ احتــــالل العــــراق وه ان حــــوا ار

ـة ا خطـورة مـا تتعـرض لـه  ا ونظرتـه الثاق عـث العـر االشـ حذر منـه حـزب ال ان  الشك ما 

كـون  رة ل يته النظام االيرا الصفوي من مخططات  س وما ي ة من مخاطر التف امتنا الع

ــل وحــ  ــة عــن الــدين  ــة واعتمــاد معتقــدات غ ء قــدم  جميــع اقطــار الــوطن الع لــه مــو

ـل الحـا  العـراق  مـا انـه جعـل النظـام العم ثـة ،  عن اي مذهب اسال لتحقيـق اهدافـه الخب

ب .  ة لتمددە  اجزاء وطننا العر ال  مثا

 

ناســب وحجــم الخطــر  ــة ت ح نفــسه هــل ان مواقــف االنظمــة الع طــ ازاء هــذا فــان ســؤال ملــح 

مــن  ا والحــوثي  ال تظرهــا واال مــن ايــران وعمالئهــا االقــزام  العــراق وســور المــاحق الــذي ي

دعونا ا دعوة هـذە االنظمـة ا  وحزب   لبنان ؟ والجواب واضح انه ال والف ال وهو ما 

ا  اســ ە س ــدايتها دعــم اوجــه التــصدي لالحتــالل االيــرا للعــراق وغــ وضــع خطــة مواجهــة تكــون 

ـــــة  ـــــة والوطن ـــــارات القوم ة مـــــن القـــــوى والت ل جبهـــــة مقاومـــــة شـــــعب ـــــشك ـــــا و ا واعالم وعـــــسك

ــة  ــة واال نفتــاح عــ الجمــاه والحــذر مــن محاولــة زرع النعــرات الطائف وترصــ الجبهــة الداخل

ـــة .. خطـــر النظـــام الـــصفوي كبـــ فهـــل تـــ االنظمـــة  ـــة دعـــم قـــوى المعارضـــة االيران اضـــافة الهم

ـق مقـاوم  ـام وآن االوان لرسـم معـالم ط الت مـن اال ه المق ب عل ة ذلك ؟ هذا ما ستج الع

م .   لمخططات النظام الصفوي اللئ
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اق  ــسفورد  لنــدن غــداة االحتــالل يهــدد اليــوم الــ ــــع عمــارات  شــارع ا ــادي الــذي امتلــك ار ــدر الع ح

ـل  ــهـذا فـأن العم هم الـسجن و قـاتهم واال فمـص دوا  ع هم ب ان  ل والثبور وعظائم االمور وخ ال

ـسمع ان احـدا  قاتهم ولـن  العفو عنهم  حـال اعـادتهم لـ عد السارق  ح فهو  حقق فتح الفت ادي  الع

كـن العــ  قــوە ول ل ممـا  أعـادة حــزء ضـ اق  ـادي يـو للــ ــل الع ــهــذا فـأن العم  وارجعـه و
ً
ق مـاال

ة ...  ق سعة اعشار المت ال  ولينعموا 

ال فال   هكذا و

ذكر لنا سارقا واحـدا اعـاد  ادي ان  قات وهنا نطلب من الع ة اعادة ال اق عقل ه ال جا ة  ابهذە العقل

ـد  ح م ولـن  ق عـن سـابق قـصد وتـصم ـ ـا أم عمـرو فالـسارق  ث خرافـة  قه ا اهله فذلك حـد  
ً
ماال

قاتهم اال الردع القوي والعقاب العس  اق  منع ال قاته ولن   عن 

 فهل من رادع وهل من معاقب؟؟

ا واالخرة .   اق وال يردعهم فهو حاميهم وله اشد من حسابهم  الدن حاسب ال ق ال   فمن 

د.  ع  وما ذلك ع  ب
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 توطئة : 

ـل عـام  عـا قـ ـة  ١٩٦٨ان العراق  ـاسـ مـن تـردي االوضـاع السـ

ــب الــخــدمــات  ــان نصــ ــة، و ــة والــخــدمــ ــة واالجــتــمــاعــ واالقــتــصــاد

ـة  ـث ان الـرعـا ا جـدا. حـ دي والـنـكـوص كـبـ ة مـن هـذا الـ الصح

ـــــاف  ـــــة  الـــــقـــــرى واالر ـــــة والـــــخـــــدمـــــات الصـــــحـــــ ـــــة االولـــــ الصـــــحـــــ

ة مــع  ــبــ ــا  الــمــدن الــ ــالــحــدود الــدنــ مــعــدومــة تــمــامــا ومــتــوفــرة 

ادلة.  اء والص ات واعداد االط شف ّ  قلة المس ح ب  وض

 

ــــ  ـــانـــت الســــمـــة الســــائـــدة لـــلــــوضـــع الصــــ  الـــعـــراق  تــــفـــ

ــانــت  ــث  ــة حــ ــلــ ــة والــطــفــ ــة والســار ــشــار االمــراض الــمــعــد وانــ

ــــة  تــــنــــهــــش  اجســــاد الشــــعــــب الــــعــــرا . وذلــــك النــــعــــدام الــــتــــوعــــ

ة وعدم تـوفـر الـعـالج الـالزم لـهـذە االمـراض . امـا االمـراض  الصح

ة جـدا امـراض شـلـل  انت متفش ب االطفال فقد  انت تص ال 

ــــة والــــجــــدري والــــتــــهــــاب االمــــعــــاء الــــمــــؤدي ا  االطــــفــــال والــــحــــصــــ

اخـومـا  ـدورە يـؤدي ا الـمـوت. مـرض الـ د الـذي  االسهال الشد

ة  الـــعـــراق وذلـــك  ـــكـــ ــا  ـ ـــ ـــان مـــنـــ ـــب الـــعـــيـــون  صـــ ـــان  الـــذي 

ــا  ــالــقــدر الــ ــاء الــعــيــون  ــة وعــدم تــوفــر اطــ النــعــدام طــرق الــوقــا

 وكذلك العالج. 

 

ـة وانـعـدام  ـة والسـار ـلـة مـن االمـراض الـمـعـد كة الثق عد هذە ال

ــب وعـــدم وجـــود  ـ الـــو الصـــ وعـــدم تـــوفـــر الـــمـــاء الصـــالـــح لـــلـــ

ة والنـوا وقـلـة عـدد  ف الص  المدن واالقض ات ال ش

ـــاء جـــاءت ثـــورة  ـــات واالطـــ ـــشـــفـــ ـــدة  ٣٠‐١٧الـــمـــســـ تـــمـــوز الـــمـــجـــ

دي والــمــتــخــلــف ا مصــاف الــدول  ــالــواقــع الصــ الــمــ تــفــع  لــ

س اصدقاءە فقط.  عث ول شهادة اعداء ال  المتقدمة 

م  ٣٣ش المادة (  ) من الدستور العرا الـمـؤقـت عـ أن ( تـلـ

ــق الــتــوســع الــمــســتــمــر  ــة الصــحــة الــعــامــة عــن طــ ــحــمــا الــدولــة 

ـة والـمـعـالـجـة والـدواء عـ  ـة  الـوقـا ـة الـمـجـانـ الخدمات الطب

 نطاق المدن واالراف ) . 

 

هـــذە الـــمـــادة الـــمـــكـــونـــة مـــن ســـطـــر ونصـــف الســـطـــر حـــولـــهـــا قـــادة 

ـــات  ـــشـــفـــ ـــل آالف الـــمـــســـ ـــعـــث وثـــورتـــه الـــعـــمـــالقـــة ا مـــئـــات  الـــ

ـة  ـادات الشـعـبـ ـادات الـتـأمـ الصـ والـعـ ة وع ز الصح والمرا

ـز االمـومـة  ـات ومـرا ـدلـ ات العامة والمـتـخـصـصـة والصـ والمخت

ـة الـمـتـخـصـصـة  انـواع وفـروع  ات الطـبـ والطفولة وآالف المال

ج اعـظـمـهـم مـن ار  افـة ، تـخـ دلة  الطب وطب االسنان والص

ـة  ـة والـعـالجـ ـصـ شخ لها تقدم خدماتها ال ة و الجامعات العالم

قـه  ـه ومـن  ة مجانا ا ابناء العراق من شماله ا جن والدوائ

ـا وال  ه ال فرق وال تميـ بـ ابـنـاء الشـعـب الـواحـد ال عـرقـ ا غ

ا  المجتمع  نظـر  مة عل سان ق ا. والن اال ا وال مناطق طائف

ــون هــدف الــثــورة الــمــركــزي هــو بــنــاء  ــاركــة ولــ ــعــث وثــورتــه الــمــ الــ

ــد لــلــثــورة ان تــخــلــق  ــان ال ــمــقــرا مــوحــد،  ا د مــجــتــمــع اشــ

ا من خالل جملة امور اهمها :  ا وجسد ا معا صح  شع

 

ــب مـــن خـــالل مـــحـــطـــات  ١ ـ ـــات الـــمـــاء الصـــالـــح لـــلـــ ـــ ) تـــوفـــ شـــ

مدنه وارافه.  ت ع مساحة العراق  ة ان  تصف

ة.  ٢ لة  المدن العراق ف الص الثق ات ال  ) توف ش

ــة  مــخــتــلــف  ٣ ــز الصــحــ ــات والــمــرا ــشــفــ ــد الــمــســ ــ شــ ) بــنــاء و

 مدن العراق وارافه. 

ــم الــخــدمــات  ٤ ــة وتــقــد ــة االولــ ــة الصــحــ ) اصــدار قــانــون الــرعــا

ـة الـحـوامـل واالطـفـال والصـحـة  ة للمواطن واهمـهـا رعـا المجان

ة.   المدرس

٥  . ة والنوا  ) اصدار قانون التأم الص  االقض

ــه  ٦ ــة الــ تــقــدم خــدمــاتــهــا شــ ــادات الشــعــبــ ) اصــدار قــانــون الــعــ

ز المحافظات.  ة للمواطن  مرا  المجان

ــــا واقــــامــــة الــــدورات  ٧ ــــة الــــمــــواطــــنــــ صــــحــــ ) الــــعــــمــــل عــــ تــــوعــــ

ام بهذا الواجب ة للق ات الصح  المكثفة للمال

ـــة  ٨ ـــة والســـار ـــحـــمـــلـــة لـــلـــقـــضـــاء عـــ االمـــراض الـــمـــعـــد ـــام  ) الـــقـــ

صـحـة الـمـواطـن الـعـرا لـعـقـود مـن  انت تنـهـش  ة ال  ل والطف

 الزمن. 

ــــة  ٩ ــــد الــــمــــعــــامــــل والــــمــــصــــانــــع الــــمــــنــــتــــجــــة لــــألدو ــــ شــــ ) بــــنــــاء و

ة.   والمضادات الحي

ة من خالل التوسع  فـتـح  ١٠ ة والصح ات الطب ) تهيئة المال

ــض  ــات الــتــمــ ــلــ ــات الــطــب  عــمــوم مــحــافــظــات الــقــطــر و ــلــ

 ومعاهد الطب الف ومعاهد الصحة. 

 

ة واجهزتهـا الـمـخـتـلـفـة لـتـغـيـ  ادتها التارخ لقد عملت الثورة وق

ـادراك عـمـيـق  ـم الـعـقـل والـجـسـد، و سـان سـلـ ناء ا وجه العراق ب

ـــكـــونـــهـــا احـــد  ـــقـــدمـــهـــا، و ـــة هـــذا الـــمـــرفـــق والـــخـــدمـــات الـــ  ألهـــمـــ

ـة الـحـكـومــة  ـلـدان وصـدقـ ة لـتـطــور الـ الـمـعـايـ االسـا الـمـعـا

ـارا هـامـا مـن مـعـايـ  شـعـبـهـا، ومـعـ ومؤسـسـات الـدولـة  صـلـتـهـا 

حة وات  االتجاهات الصح  انفاق ال

 

 من ب منجزات الثورة  هذا المجال اآل : 

ات :  شف  المس

ات القائمة حينذاك والتوسـع   شف ر المس ك ع تط تم ال

كــــ عــــ بــــنــــاء  بــــنــــاء اقســــام وردهــــات لــــرقــــود الــــمــــواطــــنــــ ثــــم الــــ

ــأحــدث االجــهــزة  هــا  ــدة وتــجــهــ ــات الــحــديــثــة الــجــد ــشــفــ الــمــســ

ـات الـعـامـة  ـشـفـ ة. وقد حرصت الثورة ع ان تكون المـسـ الطب

ــل  ــة عــ ان تــحــتــوي  ــز الــمــحــافــظــات واالقضــ ــتــهــا  مــرا الــ بــ

ــة  ــة والــعــالجــ ــصــ ــشــخــ ــة الــ تــقــدم خــدمــاتــهــا الــ االقســام الــطــبــ

ـــة  ـ ــــ ــــغــــداد والــــ ــــســــة مــــثــــل  ــــز الــــمــــدن الــــرئــــ ــــة. و مــــرا والــــدوائــــ

ـد  ـ شـ ـات الـعـامـة تـم بـنـاء و شفـ االضافة ا المس والموصل، ف

ـــة،  ـــة ( االطـــفـــال، الـــوالدة، الـــجـــراحـــ ـــات الـــتـــخـــصـــصـــ ـــشـــفـــ الـــمـــســـ

ــة،  جــراحــة الــقــلــب، جــراحــة الــمــخ واالعصــاب، االمــراض الــنــفــســ

ــات  ــشــفــ ــاالضــافــة ا الــمــســ ــة والــعــيــون ) .  ــة والــحــســاســ الــجــلــد

ـات  ـشـفـ ـة الـثـالثـة فـان الـمـسـ س ة  مدن العراق الرئ التخصص

ـات  ـلـ ـاد  ـازد ـ  ـ ـدأت تـنـ ـقـهـا لـلـوجـود، و ة شـقـت طـ م التعل

ـف  ـديـرهـا و الطب والجامعات  محافظات العراق االخـرى 

تـهـم الـ  ـعـلـمـهـم وخـ ة اسـاتـذة الـطـب الـمـشـهـود لـهـم  عليها خ

لة.  سبوها ع مدار سنوات ط  ا

g×ÏÖ]íu]†¢…^ŞéfÖ]àecîËjŠÚ

ــعــث وثــورتــه  ــم الــ ــدت خــالل حــ ــات الــ شــ ــشــفــ ان عــدد الــمــســ

ــــشــــ فــــقــــط عــــام  ١٤٩الــــخــــالــــدة اذ ورثــــت الــــثــــورة  و  ١٩٦٨مســــ

مستوى اداء محدود لعدم توفر االجهزة الحديثـة وقـلـة االجـهـزة 

ـر اسـاسـا لـهـذا الـقـطـاع  ة ولعدم وجود خطة تطـ ة والصح الطب

ع  ــــان مــــجــــمــــ ، فــــ ســــان الــــعــــرا ــــاة اال الــــحــــيــــوي والــــمــــهــــم  حــــ

ـــات قـــد وصـــل ا  ـــشـــفـــ ـــشـــ عـــام  ٢٨٢الـــمـــســـ . ان ٢٠٠٣مســـ

ـة الــنـمــو الـمـتــحـقــقـة بـ عــا  ــلـغـت ٢٠٠٣_ ١٩٦٨سـ  ،٩٠  .%

ة المتوفرة لرقود المر قد ارتفع ا   ٣١٨٥٦ما ان عدد اال

ة نمو قدرها  ٢٠٠٣عام  س عـام ٢٨٫٥محققا  اسا  ، ١٩٨٠% ق

ة عــــام  ــــعــــدد اال ــــات  ــــث لــــم تــــتــــوفــــر احصــــائــــ اي ان  ١٩٦٨حــــ

ــعــد  ة  عــام مــن عــمــر الــثــورة.  ١٢الــمــقــارنــة تــمــت مــع اعــداد اال

ـات عـ  ـشـفـ ة تـقـدم  الـمـسـ ة المجان علما ان الخدمات الطب

 ساعة .  ٢٤مدار 
 

ة :  ز الصح  المرا

ـة عـ عـمـوم مـحـافـظـات الـعـراق  الـمـدن  ـز الصـحـ تتوزع المـرا

ـــــز  ـــــة، وتـــــنـــــقـــــســـــم ا مـــــرا ـــــة والـــــنـــــوا والـــــقـــــرى الـــــنـــــائـــــ واالقضـــــ

ــة عــام  ــلــغ عــددهــا لــغــا ــز الــمــدن وقــد  ــة  مــرا م ٢٠٠٣تــخــصــصــ

ة عامة. تـقـدم  ٩٠ ز صح ة ومرا ة اول ة صح ز رعا مركزا، ومرا

ــــة خــــدمــــات الــــفــــحــــص  ــــة الــــعــــامــــة واالولــــ ــــز الصــــحــــ هــــذە الــــمــــرا

ـــل انـــواع  ـــص والـــعـــالج والـــدواء مـــجـــانـــا لـــلـــمـــواطـــنـــ ولـــ ـــشـــخـــ والـــ

ـــة  االمـــراض وكـــذلـــك خـــدمـــات عـــالج االســـنـــان مضـــافـــا الـــيـــهـــا ادو

ـــالـــقـــلـــب والســـكـــري  ـــاألمـــراض الـــمـــزمـــنـــة  الـــمـــواطـــنـــ الـــمـــصـــابـــ 

ـز  ـا مـرا ـ وضغط الدم. تضاف خدمة اخرى مهمة تقوم بـهـا ح

ــســاء الــحــوامــل مــنــذ  ــالــ ــة  ــة أال و الــعــنــا ــة االولــ ــة الصــحــ الــرعــا

ـل  ـفـتـح سـجـل خـاص لـ ـث  عـد الـوالدة حـ ة الحمل وا ما  دا

ـــل الـــلـــقـــاحـــات  ـــل مســـتـــمـــر مـــع تـــوفـــ  شـــ امـــرأة حـــامـــل وتـــتـــابـــع 

ـعـد الـوضـع يـتـم  هـا ، ومـا  ـزاز وغـ ة لها مـثـل لـقـاحـات الـ المطل

األم والطفل معا وتوف لقاحات الطفل خالل   االهتمام 



”R

ــل جــرعــات لــقــاحــات  ــ الــخــمــس ســنــوات االو مــن عــمــرە مــرورا 

ا  ــولــ ــة والــتــدرن الــرئــوي والــ شــلــل االطــفــال والــجــدري والــحــصــ

ــ نــذكــر ان  ــل الــمــثــال ال الــحــ ــ هــا مــن الــلــقــاحــات. وعــ ســ وغــ

ان فيـهـا  ،   ١٩مدينة صدام ( الثورة سابق ) لوحدها  مـركـز صـ

ــقــدم خــدمــاتــه لــلــمــواطــنــ ابــتــداء مــن االم الــحــامــل ا  ــل مــركــز 

ــث   ــار الســن وكــذلــك خــدمــات عــالج االســنــان حــ االطــفــال ا كــ

ــــحـــوي مــــن  أجـــهــــزة عــــالج  ٤ا  ٢ـــان الــــمـــركــــز الصـــ الــــواحـــد 

ـــحـــتـــوي الـــمـــركـــز الصـــ عـــ  ـــهـــا الـــطـــ كـــذلـــك  اســـنـــان مـــع مـــال

ـلـهـا  ـة وكـذلـك اجـهـزة االشـعـة و ـالت الـمـرضـ س للتـحـلـ مخت رئ

ـة  ـز الصـحـ ة. وقد ارتفع عدد المـرا أفضل االجهزة الطب مجهزة 

مـحـقـقــا  ٢٠٠٣مـركـز صـ عـام  ١٦٤١ا  ١٩٦٨عـام  ٧٣٧مـن 

ــة نــمــو قــدرهـا  ــة ١٢٢٫٦سـ ــز الصــحــ %. عـلــمــا ان خــدمــات الـمــرا

ـة  احا وح الثـانـ تقدم للمواطن مجانا ومن الساعة الثامنة ص

 عد الظهر . 
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ة :  ة الشعب ادات الطب  الع

ــة مــن  ـة وجــدت لــتـقــدم خــدمـاتــهـا الــطــبـ ــة الشــعـبــ ـادات الــطــبـ الـعــ

ـــــــز  ـــــــص وعـــــــالج ودواء لـــــــلـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــ  مـــــــرا شـــــــخـــــــ فـــــــحـــــــص و

ــا وحـــ  ـ ـــعـــة ع الـــمـــحـــافـــظـــات والـــدوام مســـاءا مـــن الســـاعـــة الـــرا

ــف  ـة وذلـك مــن اجـل الـتـخـفـ ـأجـور رمـ السـاعـة الـثـامـنـة مســاءا و

ـانـت وال  ـادات الـخـاصـة الـ  اهل المواطن الـذي يـرتـاد الـعـ عن 

سـتـطـيـع  ـص فـيـهـا مـرتـفـعـة جـدا ال  ـشـخـ تزال اجـور الـفـحـص والـ

ـاهـظـة  ـلـفـة الـدواء  ـاإلضـافـة ا  ذوي الدخل المحدود تحمـلـهـا 

ادات  الـمـنـقـذ  انت هذە الع ات الخاصة، ف دل الثمن  الص

ــة   ــادات الشــعــبــ ــاء الــعــامــلــ  الــعــ لــهــؤالء الــنــاس عــلــمــا ان االطــ

انت الدولة تدعـم رواتـب  ة و انوا من ذوي االختصاصات الطب

ـــة الـــ يـــتـــقـــاضـــاهـــا  ـــســـ ـــاإلضـــافـــة ا الـــ ـــاء  هـــذە الـــفـــئـــة مـــن االطـــ

ـة  ـة الـمـتـأ مـن االجـور الـرمـ ـادات الشـعـبـ ـــــع الـعـ ـب مـن ر الطب

ـأخـذە  ل الـفـحـص واجـور الـدواء الـذي  دفعها المواطن مقا ال 

ـة  ـادات الـطـبـ ـة. ان الـعـ ادات الشعب ات الع دل المواطن من ص

ـــل عـــام  ـــد الـــثـــورة، اي انـــهـــا لـــم تـــكـــن مـــوجـــودة قـــ ـــة  ولـــ الشــعـــبـــ

ـــة عـــام  ١٩٦٨ ـــلـــغ عـــددهـــا  عـــمـــوم الـــعـــراق ولـــغـــا م ٢٠٠٣وقـــد 

ادة .  ٤٠٢  ع

 

ادات التأم الص :   ع

ـــة والـــنـــوا  ـــز االقضـــ ـــادات الـــتـــأمـــ الصـــ أوجـــدت  مـــرا عـــ

ــة ا الــمــواطــنــ مــن فــحــص  ــة الــمــجــانــ ــم خــدمــاتــهــا الــطــبــ لــتــقــد

ـة  ـه الـمـجـانـ ـة شـ ـم االدو ص لألمراض ومعالـجـتـهـا وتـقـد شخ و

ــادات الــتــأمــ الصــ ابــوابــهــا لــلــعــمــل مــن  . تــفــتــح عــ لــلــمــواطــنــ

ـمـا فـيـهـا  ـل يـوم  ـة الـثـامـنـة مسـاءا مـن  ا ولـغـا عة ع الساعة الرا

ـــاء  ـــادات اطـــ ـــعـــمـــل  هـــذە الـــعـــ اقســـام االســـنـــان وصـــنـــاعـــتـــهـــا. و

ــادات   ــفــاءة. هــذە الــعــ ة والــ ــالــخــ مــتــمــرســون ومشــهــود لــهــم 

ــلــغ عــددهــا عــ مســتــوى الــعــراق  ضــا ونــتــاجــهــا اذ  ــدة الــثــورة ا ولــ

ادة .  ٣٢٣ ٢٠٠٣ح عام   ع
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ة مهمة :  ات صح  مؤ

ة ما بـ عـام  ة ذهب ـافـة  ١٩٩٠وعـام  ١٩٦٨عاش العراق ف  

ــثــمــرت الــدولــة اغــلــب عــوائــد الــدخــل  ــث اســ ــاة حــ مــجــاالت الــحــ

ــس  ــثــمــرتــه  تــأســ ــة الــمــوارد، اســ ــقــ الــقــو الــنــاتــج مــن الــنــفــط و

متلك أفضل نظام تأمـ صـ  ان العراق  لد.  ة لل ة التحت الب

ث ال تجد خـدمـات  ل  العالم ح ق االوسط ال   منطقة ال

ـادة ثـورة تـمـوز  المجان للمواطن مـثـلـمـا وفـرتـهـا قـ ة متوفرة  صح

ة (  ش تقارر منظمة الصحة العالم  .  ( WHOللشعب العرا

ـــل  ـــة قـــ ـــر وزارة الصـــحـــة الـــعـــراقـــ ـــر االمـــم الـــمـــتـــحـــدة وتـــقـــار وتـــقـــار

ـــعـــد االحـــتـــالل ان الـــخـــدمـــات  االحـــتـــالل وحـــ تـــلـــك الـــ جـــاءت 

ـــل عـــام  ـــة قـــ ـــة والصـــحـــ % مـــن ٩٧قـــد وصـــلـــت ا  ١٩٩٠الـــطـــبـــ

ان المدن ووصلت ا  ـر ٧٩س ـاف. يـؤ تـقـ ـان االر % من س

ـشــور  اذار  ــة الـمـ ـغــ  ١٩٩٦مـنـظـمــة الصـحـة الـعــالـمـ والـذي 

ــــل الــــحــــصــــار الــــذي فــــرض عــــ الــــعــــراق ظــــلــــمــــا وجــــورا  ة مــــا قــــ فــــ

ة ممتازة بناء ع الخدمات المقدمة للمواطن،  ات صح  مؤ

 

ســـب الـــتـــطـــور الـــنـــو الـــذي حصـــل   والـــجـــدول اال يـــوضـــح 

ـــــة  ـــــم الـــــخـــــدمـــــات الـــــطـــــبـــــ الـــــعـــــراق  وتـــــجـــــدر االشـــــارة ا ان تـــــقـــــد

ـة ذات الصـلـة  ات بناء البـ الـتـحـتـ ا لعمل ان مصاح للمواطن 

ـتـفـاء  ـة الـوصـول ا اال ـغـ ـة  ـة االجـتـمـاعـ قطاع الصحة والـرعـا

ـة الــالزمـة والــمـرافــقـة لــلـخــدمــات  ـة والــمـواد الــطـبــ الـذا مــن االدو

ـلـد والـمـتـخـصـصـ  هـذا الـقـطـاع  انـات الـ ر ام من جهة ولتط

كة للـصـنـاعـات  دت ثورة تموز اضخم  ه فقد ش الحيوي، وعل

ــة  مــديــنــة ســامــراء فــاقــت و ضــاهــت  انــتــاجــهــا الــدوا   الــدوائــ

ــة  الــعــالــم وحــازت عــ ثــقــة  ــات الــمــصــنــعــة لــألدو ـ ـ ــات ال كــ

ــأخــذ مــعــه عــيــنــات مــن هــذە  ســان الــعــرا والــعــر الــذي صــار  اال

ـــجـــهـــود  ـــل هـــذا  ســـافـــر خـــارج الـــعـــراق وتـــم  ـــة حـــ عـــنـــدمـــا  االدو

ـــة  شـــاء مـــعـــامـــل لـــألدو ـــة. وتـــم ا ـــة وتـــقـــنـــ ـــة طـــبـــ وســـواعـــد عـــراقـــ

ـــد مـــن الـــمـــحـــافـــظـــات  ـــة  الـــعـــد ضـــ ـــة والـــتـــمـــ والـــمـــعـــدات الـــطـــبـــ

ــة  ــدت لـغــا ــة الــ شـ والـجــدول اال يـوضــح الـمــؤســسـات الصــحـ

٢٠٠٣  . 
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ــنــهــم غــارقــون حــ اذانــهــم    ــة ولــ ا ــاالخــالص والــ ــشــدقــون  ــل يــ ظــل جــالوزة حــزب الــدعــوة الــعــمــ

ـه وعـ  ـدعـون الـحـرص عـلـ ـل واطـراف الـنـهـار و قون امـوال الشـعـب الـعـرا انـاء الـلـ لة  وحل الرذ

ــد الــرزاق  ـو صــالح عـ ــعــا فـهــا  ــاشـفــهـم جــمـ ــعـض االخــر والشــعـب  ــعــضـهــم الـ ـكــشـف  امـوالــه والـيــوم 

قـة  غاله  الفساد و  فصل من الحزب لثبوت ا ل  ا لحزب الدعوة العم عضو المنكتب الس

ـتـوعـد  ـد و ـ ـد و ـ ـة و ا ـالـ ـان يـزعـق  ـو الـذي  غـداد و ان محافظا ل اموال الشعب العرا عندما 

اق ..  ه اول الفاسدين ومن عتاة ال اق ولصـوص    الفاسدين واذ  م قادة حزب الـدعـوة  ؤالء 

ـال الـمـحـتـلـ  ـأذ ـقـات ألنـهـم جـاءوا مـتـعـلـقـ  ستحون مـن ال وضح النهار وع رؤوس االشهاد ال 

ـعـهـا  فوا االثـام جـمـ حق ابنائه فأق سلط  قة اموال الشعب العرا وممارسته القمع وال ان ل االم

ـال  الحساب ألن من امن العقاب اساء االدب فراحوا ينهبون اموال ابنـاء الشـعـب الـعـرا  اب  غ 

لـوا السـحـت الـحـرام ومـا  ا  قبور جشعهم فأ م ودفنو وازع من ضم ووجدان فلقد ماتت ضمائر

علم الذين ظلـمـوا اي  ــهم وس هم وجن ا طونهم وستكوى بها ج لون اال النار   أ لون وما  ا زالوا 
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الـــــــــــفـــــــــــســـــــــــاد  ۞ 

فـــاحـــت رائـــحـــتـــه 

ــــــــم االنــــــــوف  تــــــــز

مــــــنــــــذ زمــــــن غــــــ 

ــــــــــــــــأ  قصــــــــــــــــ و

ــــل  الــــيــــوم الــــعــــمــــ

ــــادي يــــهــــدد  الــــعــــ

ـــل والـــثـــبـــور وعـــظـــائـــم  قـــاتـــهـــم واال فـــلـــهـــم الـــ ـــارجـــاع  الســـــــراق 

ــعــقــل فــأن صــدق فــال  ــمــا ال  ــل حــدث الــعــاقــل  ــمــا قــ االمــور وقــد

قـــه ..ّ ان  ـــد الســـارق مـــا  ـــعـــ ـــعـــقـــل ان  ـــف  عـــقـــل لـــه ... فـــكـــ

ـقــة مــن طــرف  ـ شــجــيــع عــ ال ــادي مــا  اال  ــدات الــعــ تــهــد

قــت  ــ مــا  ــق ارجــع ع ــقــول ايــهــا ال ــأن لســان حــالــه  خــ و

شـجـيـع واضـح  ـة و ذلـك  ـقـ سعة اعشـار الـمـتـ وسنع لك 

قــــاتــــهــــم غــــ ان الــــعــــالج  ـــاق لــــمــــواصــــلــــة  ـ ـــقــــة ودفــــع ال ـ لــــلــــ

ـم  ـق الـقـ ـو الـطـ ـاق  و االقتصاص العـادل مـن ال الصائب 

ل.  ذا الداء ال  للقضاء ع 
 
ـكـشـف  ۞ ـة  ا ـالـ ـر  ـل الـذي طـالـمـا تـظـا حـزب الـدعـوة الـعـمـ

ـا فـهــو   ومـخـ
ً
ـال ـا عـمـ ــالـحـة حـ ـقـتـه الـ ـعـد آخـر عـن حـقـ يـومـا 

ـد الـرزاق مـن الـحـزب  ـا صـالح عـ فصل عضو الـمـكـتـب السـ

ـغـداد ولـطـالـمـا  ـان مـحـافـظـا لـ ـه لـلـمـال الـعـام عـنـدمـا  لثـبـوت نـهـ

ـم  ـوكـبـ ـاق و التهـجـم عـ ال ة و ا ال ذا الد  تخرص 

قات .   الذي علمهم فنون ال

ــمـهــل وال يــهـمــل فــلـقــد حــانـت ســاعــة الـحــســاب. وأي  ــن   ولـ

 حساب ّ 
 
ــم دون حســـاب ۞  از قــاتــهــم وابــ مــا زال الــنــواب يــواصــلـــون 

ـــف جـــاســـم تـــبـــ الـــوزراء والـــمـــدراء الـــعـــامـــ  ـــة نصـــ فـــهـــذە عـــالـــ

االستـجـواب  حـال فضـحـهـم لـوسـاطـتـهـا  تـعـيـ  م  وتهدد

ـات  ـلـ طـلـ ـل لـمـن ال  ـقـا وو ع الـثـمـن مسـ ـب الـمـدفـ المـحـاسـ

المرصاد.  ف جاسم ف له  ة نص  عال
 
ـد ۞  ـون الـجـد ع العالق ومـا ادراك مـا عـ الـعـالق انـه الـحـ

ــأخــذ االتــاوات مــن مــن  ــادي الــذي راح  ــم انــه ســمــســار الــعــ الــقــد

ــنــوك  ـب ودب وال تــأخـذە  جــمـع الــمــال الـحــرام لـومــة الئـم و

ــلــه يــوم يــهــرب لــهــا  ســتــقــ ــا لــ  قــاتــه يــومــ ــل  ســتــقــ الـدنــمــارك 

ـطـون  ـطـنـه و ـنـهـا الـنـار الـ تـحـرق  ـش ولـ ـذ الـعـ جد فيها لذ ل

ــانــوا  ــلــوا ومــا  ــلــون الــنــار ولــهــم جــزاء مــا أ ــأ امــثــالــه اولــئــك الــذيــن 

لون.   أ
 
ـــة الســـكـــ ۞  ســـمـــا ــوع  ـ يـــواصـــل ســـا االعـــر مســـؤول م

ـأسـم ابـنـه  ـل الـمـالـ و دة الطراز لحساب العمـ ثماراته الف اس

ســــا  ـــاســــمـــه  بــــنـــوك فــــر احـــمــــد الـــذي يــــودع االعـــر االمــــوال 

أخذ حصته المعلـومـة وعـنـدمـا سـئـل  عد ان  س  ار ا و وس

ــ وانــه صــاحــب  ــقــول انــه اال لــمــاذا تــوصــل خــدمــتــك لــلــمــالــ 

ــــــذە مــــــا  اال الــــــعــــــلــــــقــــــم  تــــــه  خــــــ االو ومــــــا درى ان خــــــ

ــــا واالخــــرة الــــ  ــــنــــاك امــــر مــــنــــهــــا  الــــدنــــ ــــل  والــــحــــنــــظــــل ... و

تلقون فيها اشد العذاب ..   وأي عذاب.  س

=ÜãÛñ]†qàÚÜÓÛñ]†qàè] 
áæ‚Ã‰êÚ^‰J
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ـه   ـة  ضـوء معانـاة المـالي جـراء مـا تنه ـست غ قصة هذا المتقاعد ل

ــــد مــــن الخــــراب ونهــــب ثــــروات العــــراق  لــــة هــــدفها الم ة عم اســــ قـــة س ط

ـــــــة الـــــــ  ـــــــة والمـــــــرض و االمـــــــراض االجتماع ة الفقـــــــر واالم ـــــــس ـــــــادة  وز

ــشهادة منظمــات  ا القــضاء عليهــا و عــث العــر االشــ اســتطاع حــزب ال

ظــة اعــداء العــرب وخوفهــم  هــا .. وهــو مــا اثــار حف ــسكو وغ اليو ة  ــسان ا

عـد ان فـشلوا  ـه فخططـوا وتـأمروا و حنـذى  كون العـراق نموذجـا  من ان 

سط قـوان االمـم  ة ومخالفة ال قة خط عمدوا ا احتالل العراق  سا

ــــان  ــــل االحتــــالل ومــــا  ــــشته ق قــــارن بــــ مع ــــل عــــرا  المتحــــدة .. اليــــوم 

ل وخـــــدمات بـــــرغم الحـــــصار  ـــــه مـــــن عـــــدل وامـــــان وضـــــمان مـــــستق ـــــشعر 

ــه اليــوم مــن ازمــات .. هــذە قــصة مــن مــالي القــصص  عان ــ مــا  الجــائر و

ب رأســـــه ولحيتـــــه  غـــــ الـــــش ـــــق  ـــــث جلـــــس الرجـــــل عـــــ قارعـــــة الط ح

مــــ  ــــل ..  وانــــح ظهــــرە حــــ اصــــبح رأســــه متقــــدما عــــن جــــسمه النح

ازتـه الـ ال تفارقـه .. لـم تكـن  ـساعدە ع ه دفعـا  ـساق دفع  لة  خ ثق

أخـــذ  ـــدا،  ـــأخرى مـــستعرة ال تفـــارق فمـــه ا لحقهـــا  تـــ حـــ  ارته لت ســـ

ـل امانـة واخـالص ونزاهـة  عـا مـن امـراض مزمنـة جـراء الخدمـة الـ أداهـا  ات سـعال متالحقـه ..  ة بن قا مصح منها نفسا عم

ل مرفق من مرافق الدولة.  صمانهم  بناء  لدهم وتركوا   ساهم مع زمالئه المحال معه  بناء 

ات  ــارد ) ا موظــف الحــسا ــة ( الــ  طاقتــه الذك ــه .. وســلم  ف  الموعــد المحــدد الــذي خــصص الســتالم رات ذهــب ا المــ

ــاە مــع ورقــة مفــردات الراتــب  ن اعطــاە ا ــه فاســتلم راتــب شــه ظهــر اســمه ومقــدار رات فاخــذها ووضــعها  جهــازە الموجــود امامــه ل

ة االف دينـــار  كة المـــستوردة لـــذلك الجهـــاز واســـتقطاع عـــ ـــه حـــصة الـــ لـــغ خمـــسة االف دينـــار مـــن رات ا عليهـــا اســـتقطاع م مـــؤ

ـة اضـافة  ـاء الوطن ه انتظـارە ورقـة ال هـم و ا لرواتـب ( __ ) وغ عا مـج ضا ت ه ا م الرواتب واستقطاع جزء من رات سل للقائم ب

ــة  لــغ اضــا ا لالدو ة مــع م ــب الــشه ــسكنه مــع عائلتــه ومراجعــة الطب ــت الــذي  جــار الب ــاء  المنطقــة وا ه ا قــسط مولــد ال

ة .. طلــب قــدحا مــن  حــ ــه  ــة المقــ وهــو ينظــر ا رات ــسا  زاو ــب .. ركــن نفــسه جل ــل الطب المزمنــة الــ خصــصت لــه مــن ق

ــت عــ االنتهــاء واشــعل االخــرى .. تــصاعد  ارته الــ قار ــه .. ر عقــب ســ عــة دون ان ينظــر ال الــشاي .. فتناولــه واخــذ رشــفة 

ــل  فكــر  معاشــه القل قــا اخــر منهــا ونفثــه، واخــذ  ــة .. ثــم اخــذ نفــسا عم اب ــ ظ جعلــه ا ــان و مــآل الم دخانهــا االســود ا االعــ ل

كـ لـسد  ه ا كهولتـه، ذلـك الراتـب الـذي ال  ا التعـب والـسهر منـذ شـ لة ال خـدمها  افأة لسنوات خدمته الط الذي تقاضاە م

ض من تجار  ة الم ة له لحما سع ب او فرض  ة وال رق عد يوم دون ان تكون هناك رقا لغ سعر دوائه اليو الذي يزداد يوما  م

ـــــه   ـــــة الـــــ تنهـــــال عل ـــــدان الـــــصحة .. واالســـــتقطاعات المتوال ـــــادر بهـــــا وزارة الـــــصحة الموقـــــرة كونهـــــا المـــــسؤولة االو لم ـــــة ت االدو

قــا مــن  ــذهب ا جيــوب الفاســدين .. واخــذ نفــسا عم لــد تتطلــب المــال .. والمــال العــام  ة  ال لمــا تحــدث حالــة ســلب الــساطور 

ــل ســنوات الخدمــة  عــد  ى الــذل جــراء فــساد عمــالء المحتــل وهــا هــو  ــه لــ لعــن اليــوم الــذي عــاش ف ــه و عتــ قل ارته وااللــم  ســ

ـاذب المخـادع  ة ال يرسمها هذا وذاك مـن المـسؤول ال ه االحالم الورد ج خا الوفاض .. تتالعب  خ ه فيها  ا ال اف ش

ــــات  ب االنتخا فــــة المــــسحوقة خصوصــــا عنــــدما تــــق رســــمون الــــصورة االفــــضل لتلــــك الط ــــادة رواتــــب المتقاعــــدين و المــــارق ب

لتـــه لتلـــك  ح مخ ـــ كـــن .. ثـــم  ئا لـــم  ـــأن شـــ ـــاح .. و عـــد نجـــاحهم  اســـتالم مناصـــبهم تـــذهب تلـــك الوعـــود ادراج ال ـــة و لمان ال

ـاالمن واالمـان  ـد متمتـع  ـسد حاجتـه وحاجـة عائلتـه و ـه الـذي يتقاضـاە  ـان رات ـان موظفـا  دائرتـه و قة حـ  السنوات الـسا

ــــاء المــــستمرة دون انقطــــاع او يتــــاجر بهــــا احــــد اضــــافة ا اســــتالم حــــصته  ه ــــدان وال ــــف الخــــا مــــن الــــشوائب والد والمــــاء النظ

جميــع المــواد  حتاجهــا المــواطن واالســواق العــامرة  ــة الــ  ــة ( ســلة المــواطن ) الــ تحــوي جميــع المــواد الغذائ ق ــة الحق التم

ــــف  االهــــوار   ــــل ا اقــــا ال نة  اعــــ الج ــــة الــــ تــــوازي ســــلة المــــواطن  جودتهــــا والــــ تــــصل ا العوائــــل الــــسا الغذائ

ع  عـود مرفـ ـام عمـرە و قـ احـ ا ـة عائلتـه ل مع ة هـو او  عطلتـه الـسن ـسافر  ـسور الحـال و ان العـرا م موعدها المحدد .. و

تــه عــ القطعــة الــ  ــان االســالم او يبــ ب ــضة الحــج ليــؤدي ركــن مــن ار ــذهب ا ف ــة او  ا ا االهــل واالح الهــدا  
ً
الــرٍأس محمــال

افــــة  تــــا لعائلتــــه وتوف ــــسور ليبــــ ب اســــتقطاع شــــهري م ــــل االمــــد  ان وتمنحــــه قرضــــا ط ــــة لالســــ ــــات التعاون ــــاە الجمع منحتــــه ا

ارته ور عقبهــا  قــا مــن ســ ــاء العــراق للحفــاظ عــ نظافتهــا .. واخــذ نفــسا عم افــة اح غــداد ل ــل امانــة  ورة مــن ق الخــدمات الــ

ـه  ، وفجـأة ان لـد المبتـ مقرا مـن مـأ لهـذا ال واشعل االخرى ليتحدث اليها عن همومه وما جلبته راح ما اسموە التـغي الـد

ة والحاجـة جعلتـه  ام العـص ف ان اال غ رٍأسه ولحيته، وك ف الذي  ث ض ال ه الرثة وا شعرە االب ا ونظر ا نفسه .. وا ث

ة؟وهو  ــام الماضــ خاطــب نفــسه .. ايــن انــا مــن تلــك اال حتاجهــا وهــو  اء الــ  ــسط االشــ عــا الفاقــة والحرمــان مــن ا شــارد الــذهن 

عـث الـذي ناضـل  ـام الـخ الـ عـشناها مرفـو الـرأس  ظـل ال ل وان تعـود ا قـول هـل ا ازاحجـة هـؤالء مـن سـ م النفس و

 من اجل كرامة العرب ع مر السن . 

ب  ج ق ف دعو    بهمومه وهو 
ً
ته محمال  وترك المق واقفل راجعا ا ب
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تواصـــــــل حكومـــــــة العمـــــــالء قمعهـــــــا الوحـــــــ واضـــــــطهادها البنـــــــاء  

ح ال تفـــرق بـــ احـــد  ـــا وكـــردا وترمانـــا ومـــس الـــشعب العـــرا ع

اتهـم  ف النظـر عـن قوم ـ منهم فلقـد شـمل اضـطهادها الجميـع 

تلقــــــــوا اضـــــــطهاد الحكومــــــــة  كـــــــ انهــــــــم عراقيـــــــون و وطـــــــوائفهم ف

عــه  لــة الــ اتخــذت عــ عاتقهــا اذالل الــشعب العــرا وتج العم

ـف ال وهـم  اء والوقود ك ه سط خدمات الماء وال وحرمانه من ا

عيثــوا   ــم ل عمــالء االجنــ المحتــل الــذي جــاء بهــم ا ســدة الح

ــــــة المققيتــــــة  ــــــة والعرق االرض فــــــسادا وليؤججــــــوا النعــــــرات الطائف

ــــض ذلــــك ان  غ ــــسع االقتتــــال العــــر والطــــائ ال عملــــوا عــــ  و

ـــق  ادهم بتم ـــذهم الوامـــر اســـ نف وجـــود هـــؤالء العمـــالء مرهـــون ب

مـا  ـات متاقلتـة ف م وطنـه ا محم تـه وتقـس الشعب العرا وتفت

عــــــد ان  قــــــة امـــــوال العــــــراق  نهـــــا لــــــ يؤمنــــــوا للمحتـــــل العــــــازي  ب

ادهم المحتـــــل  أخـــــذوا حـــــصتهم المعلومـــــة لقـــــاء خـــــدمتهم الســـــ

ن المــه  ــخ اضــطهاد ابنــاء الــشعب العــرا الــذي راح  اســتمرارهم 

لهـــــا فهــــو الـــــشعب  ال والــــوان االضــــطهاد  واصــــل مقاومتــــه الشـــــ و

ــة  ة فد ات الــسخ التــضح ــذل  ــافح الــصابر المجاهــد الــذي ي الم

قتـــص  تـــه وكرامتـــه فهـــو يواصـــل جهـــادە لـــ  ادته وح انـــا لـــس وق

ادة  ـــر واالســـتقالل والـــس حقـــق التح اق والخونـــة ولـــ  مـــن الـــ

ــــ واالزدهــــار الثقــــا البنــــاء شــــعبنا العــــرا  وتحقيــــق الرفــــاە المع

اء.   االوف
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ـــم مـــن تـــردي يتجـــ  ـــه قطـــاع التعل عان اصـــبح واضـــحا للجميـــع مـــا 

ة  ع انخفاض المستوى العل وهبـوط مـسوى المنـاهج الدراسـ

ب المتواصـــل مـــن  ـــ وضـــعف مـــستوى المعلـــم والمدرســـ وال

ـة الـ  ـساع نطـاق االم  عـن ا
ً
المدارس وح مـن الجامعـات فـضال

عينات  عــث  اوائــل ســ امــل عــ منجــزات ثــورة ال ال تــم محوهــا 

مــــا  ــــة  ــــسكو منظمــــة الثقافــــة العالم ــــشهادة اليو القــــرن المــــا و

ةواســـــعة النطـــــاق حققتهـــــا ثـــــورة  ـــــة ت شـــــهد العـــــراق نهـــــضة علم

عــث  العــراق ثــورة الــسابع عــ  مــة   –ال الثــالث مــن تمــوز العظ

ــــم  ١٩٦٨ ــــات وحققــــت التعل ل دت االف المــــدارس وال فلقــــد شــــ

ـــة والـــ  ـــة والثقاف فـــاءات العلم ة ال ـــخ االلـــزا ورفـــدت العـــراق 

ـم  ـة والتعل ـة شـل ال غ د االعتقال والقمـع واالجتثـاث  طالتهم 

ـــــدوا العـــــراق ا عهـــــود التخلـــــف  ع ـــــة والجهـــــل لـــــ  واشـــــاعة االم

ــدي ازاء  قــوا مكتــو اال نهــم ابنــاء العــراق الــوا لــم ي والظــالم ول

مهــــــم وتلقيهــــــم  ــــــل سيواصــــــلون تعل هــــــذە الممارســــــات المتخلفــــــة 

اهـــضة ...  ـــاة ال ف الح ـــال ة الظـــروف وت انـــت صـــع للعلـــم مهمـــا 

ة  ـــ فهـــم شـــعب العلـــم والحـــضارة والتقـــدم وهـــم الـــذين علمـــوا ال

ة والثقافة وسيواصلون عطائهم الثقـا الـ لتحقيـق التقـدم  تا ال

ـــدع العـــراق  ـــاقالم الم االجتمـــا والعلـــ والرفـــاە االجتمـــا 

ـــــق الـــــذين يواصـــــلون عطـــــائهم الحـــــضاري لخدمـــــة شـــــعبهم  الحق

ة جمعاء   .وامتهم و ال
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ــــع االســــتغراق  نــــوم  ات هنــــا ال  ات . والــــس عــــد ســــ ــــة  انــــات الح الــــصحوة عمــــل حيــــوي تمارســــه ال

ط للعمـل  جـا البنـاء الخـالق المثمـر . والمثمـر  ـاب عـن الفعـل والعمـل اال ل المقصود هـو الغ عميق 

ـد  ات ال  ات الـس غلـب مـم كـون الفعـل مثمـرا  كون مثمرا . ولـ  ث من العمل ال  أخذ مداە فثمة ال ل

وط االثمــــار ستحــــ  condi ) لــــه أن  ons of produc vity ) .   مكننــــا االطــــالق هنــــا ان ــــه  وعل

ن عــــن الفعــــل  ات مؤثــــ تــــاث فعــــل فــــاعل و ــــت لــــسنوات طــــوال  ــــل غا ــــدة لــــم تنــــم  ــــة المج أمتنــــا الع

تـــــج طاقـــــة وال تـــــؤدي ا  فة ال ت ئـــــة تـــــصادماتها ضــــع ــــابرة وغلبتهـــــا ب المنتــــج المثمـــــر . غلبهـــــا الطغـــــاة الج

ـــات  ت عنهـــا النظ ـــة  هـــذە التـــصادمات الـــ عـــ امنـــة المطل ـــاب الطاقـــة ال ـــة لغ التفـــاعالت المطل

التصادمات ذات الطاقة المثمرة ط التغي أو ما تعرف  تها  ة واعت   .  العلم

ـة   لـة غ قـاع األرض . دو ـل  ن مـن  انها مهـاج ـس ة جـاء  لـة عنـ فرض األجن المستعمر علينا دو

ـة,  ـة الدي ـدة ( القوم ـاري لهـا اال و عق ن االج دة التك ل ومتفردة  عق نها  دة تك  أسمها وعق

ــــخ الهـــو أو كهنـــو .  لفـــه الغمـــوض والـــشكوك , تـــار ــــخ ســـحيق  ـــة ) المنطلقـــة مـــن تـــار ـــة اليهود القوم

نـــا وقوتـــه  ـــل عـــ أرضـــنا لتكـــون ذراعـــه الـــدائم الحـــضور بـــ ظهران ائ لقـــد خلـــق االســـتعمار دولـــة بـــ ا

ق االســـتعماري  ان معـــا لتكـــس أضـــلعنا ان ظهـــر منـــا تـــوق  ـــل قـــوة الغـــرب والـــ الـــضاره الـــ تمتلـــك 

ــــدينا حــــ ونحــــن  ــــ واذاللنــــا وســــحق كرامتنــــا وســــحب فــــرص التقــــدم والتطــــور مــــن بــــ أ للتنفــــس الطب

سلمون خانعون لها  .  مس

ـــة   ات ماد ـــا وظهـــور مـــؤ ـــة عـــ طرائـــق العلـــم والتكنولوج ومـــع انفـــالت واســـتحالة تطبيـــق أدوات الرقا

وع الـــصهيو  المـــ ار  لحق اال ات التطـــور الـــذي ســـ ـــات واساســـ عـــض معط نـــا نحـــن العـــرب  المتال

االحتـــــــال  اواســـــــط القـــــــرن المـــــــا حـــــــ تحركـــــــت أذرع االخطبـــــــوط الماســـــــو الغـــــــر االســـــــتعماري 

 : الصهيو لتطوقنا ب

هنــــوت   ــــذات ال المــــذاهب بهــــدف اغراقنــــا  الــــدين و ة  ــــس اســــة الم اعتنــــاق الس ــــق مجتمــــ  أوال: تم

س بـــــ  ق المــــدمر لخلــــق التجــــا ــــس نا ونخبهــــا  هــــذا ال اســــ ــــة واغــــراق س ل ائ ــــة اال والــــروح الالهوت

ث ما الورم الخب لة المزروعة فينا   .  الدو

ـــث  ملـــه وتعـــضدە مـــن ح ـــدة تتوافـــق وتتمـــا مـــع المنهـــج الـــصهيو وت ـــة جد جـــاد بـــؤرة كهنوت ـــا : ا ثان

الثـــار  ــــخ محمـــل  ا المنطلـــق مـــن أعمـــاق تـــار ـــث التوجـــه الـــس ـــدي ومـــن ح المـــضمون والمحتـــوى العق

ة ذات  ـــة الفارســـ ـــس الخفـــاء حقيتهـــا القوم ـــة الـــ ت ـــة المذهب واالجـــرام واالحقـــاد تلـــك  ايـــران الدي

ــــاذب اســــمه المحــــور  اطــــل  ــــدتها محــــور  ة عق ة شــــوفي ة شــــع ــــة عنــــ اطور ــــة الم عــــة الرجوع ال

ــة  ة القوم ــدة الــصهيون ة ) مــصنوعة  االخــت التــؤام للعق ع ــة شــ ــة ( قوم ق ــدتها الحق الــش وعق

ة  . اليهود

ــــسان   نافــــسان عــــ اســــتعمار العــــرب أرضــــا وثــــروات وا الهمــــا ت يتــــ  العــــالم و الن …أول قــــوميت دي

ة مقدراتهم ون وال يوظفون قدراتهم وثرواتهم لحما متل  .  العرب ال 

قـــــصد   ـــــة مـــــصنوعة  ال ة ام ـــــل  أداة اســـــتعمار صـــــهيون ـــــة  ق ـــــة موجـــــودة وال حق ـــــة اليهود ال القوم

ة والعرب ة الع ذاء القوم  . محدد هو ا

د الحركـــــــة   ة صـــــــنعت لتعـــــــض ة فارســـــــ ـــــــل  حركـــــــة اســـــــتعمار شـــــــع ة موجـــــــودة  ع ـــــــة الـــــــش وال القوم

ة والعرب ة الع ة  استهداف القوم  . الصهيون

نتقلون ا مرحلــة الــصحوة . صــحوة   واذا اســتطاع العــرب ادراك هــذە الحقــائق والتعامــل معهــا فــانهم ســ

ـــــل الـــــصهيو مـــــن مؤتمـــــر عـــــ أهميتـــــه . وال  اشـــــة لمـــــشهد طـــــرد التمث ـــــة ال تتعـــــا عواطفهـــــا الج ق حق

ـــــسحقه  ـــــا و ة  محفـــــل ر ل علـــــم الـــــصهيون ـــــة تـــــ اشـــــة لمـــــشهد طفلـــــة ع تتـــــصاعد مـــــشاعرها الج

 .  اقدامها ع أهميته

ــــدات وال   ح اســــم مــــع  ســــوق المزا ــــض وجــــه هــــذا النظــــام أو ذاك وال لطــــ ي ــــس صــــحوة مفتعلــــة لت ل

ا  اة جهة من جهات االرتزاق الس  ..  الدامة ح

ة    صحوة ع

ـــة ومـــا عداهـــا   ـــدة فـــوق هـــذە االرض الع ـــة الوح ق ـــة الحق ـــة عـــ انهـــا القوم ـــة الع ـــد مجـــد القوم تع

د واالغتصاب س س لهم حق ال ة والوطن ل سان  .  اء  اال

ة    صحوة ع

ة  ا مستقرة ثابتة دائم   تؤسس لمسارات علم وتكنولوج

ة    صحوة ع

سان  ر االرض واال دتها تح ة عق شا أو جيوشا ع  .  تب ج

ة    صحوة ع

ة السلطة وشهواتها وتفهمها ع انها مسارات خدمة للشعب ولالمة   .  تغادر عبود

ة    صحوة ع

ـف المـؤمن المؤتمـن   ـه النظ ـسان ال قاتـه هـدفها خلـق اال تب ع اسـاس ان الـدين  واخالقـه وتطب

س االرتزاق  .  ع مصالح الناس ول

ة   صحوة ع

فـــة   ة المـــصطنعة الم ع ـــة والـــش ـــات اليهود ـــان القوم ـــل الحكومـــات النهـــاء طغ ـــل الـــشعب و توظـــف 

ــد الــذي اختــارە   قاءنــا القــو العــر الــذي هــو الوجــود الوح ورتنا و الــ وجــدت لتــذبح وجودنــا وصــ

ــــان  وت والظلــــم والطغ اطــــل الــــج قحمهــــا   جنــــدها و حمــــل رســــاالت الــــسماء ال ان  اســــمه وصــــفته ل

  .  واالغتصاب
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ـاء والـصحفيون والمثقفـون   تـاب واالد ـد عطـاء ال ا عد آخـر ي يوما 

ح القتــال  ح العطــاء الثقــا المتاخمــة لــس والفنــانون العراقيــون  ســ

ل مـــدرارا  ـــس رامـــة فهـــذا مـــداد اقالمهـــم  الجهـــادي وخنـــادق العـــز وال

ــة  ة التحرر اســ ــة والنقــد االد والمقالــة الس الــشعر والقــصة والروا

عــد ان ولــدت  تــاب  ــدة مــن المثقــف وال ــال جد فلقــد ترعرعــت اج

ـــــرة  ـــــة متجـــــددة غ انـــــت والدة ح مـــــن مخـــــاض المعانـــــاة العـــــس ف

العطاء الفكري والثقا واالعـال والتعبـوي ولـن تكبـح هـذە الـوالدة 

ممارســـات العمـــالء والخونـــة لـــوأد الثقافـــة والمعرفـــة فلقـــد ا ابنـــاء 

مهـــم رغـــم ظـــروف القهـــر والعـــوز والحرمـــان  شـــعبنا عـــ مواصـــلة تعل

لهم الــدرا والعلــ  احلــك  متخــط الــصعاب ومواصــل تحــص

ات فـــدروب  ـــال بوطـــأة تلـــك الـــصع الظـــروف عـــ االطـــالق غـــ م

ــــــاذل المــــــضح  هــــــذە الــــــدروب كــــــ  ــــــة فــــــسحة وال العلــــــم رح

فــــا  وسيواصــــلون جهــــدهم الفكــــري والثقــــا المــــؤازر لجهــــدهم ال

د  ــة فوهــة واحــدة خــ تجــس القتــا مجــسدين مقولــة القلــم والبندق

لــه  تقــدم الــشعب  ــة يــؤ ا ذلــك ان الفعــل الموحــد للقلــم والبندق

ائـــــد ومؤامـــــرات االعـــــداء الـــــ مـــــا انفـــــك اعـــــداءە  وحـــــصانته بوجـــــه م

ال فـشعب الحـضارات لـن  مختلـف الوسـائل واالشـ مارسوها ضـدە 

وح  د  ـــش مـــل عـــن مواصـــلة طلـــب العلـــم والمعرفـــة و ـــل ولـــن 

ــوي الــمت القــائم عــ  وح البنــاء العلــ وال الثقافــة والمعرفــة و

ة  ـــاة االقتـــصاد دعامـــة العمـــل الـــدؤوب والمثـــابر  شـــ منـــا الح

ذلـــك  افـــة و ـــة  ة والمعن ة والنفـــس ة والعـــسك اســـ ـــة والس والثقاف

عــــــ ثمــــــارە  زدهــــــر العلــــــم و تخــــــصب حقــــــول الثقافــــــة والمعرفــــــة و

ــــــاء  لـــــد العلمـــــاء والمثقــــــف واالد ــــــل حـــــ فهـــــذا العــــــراق  المرجـــــوة 

مثلونـه مـن بنـاء فـو رصـ  ـل مـا  تـاب والـصحفي والفنـان  وال

س الحـضارة والعلـم عـ االمـة  شع  ظل العراق منارة شامخة  وس

ة جمعاء ..  سان ة واال  الع

 

تاب والصحفي مهمات  اء وال تب ع المثقف واالد ومن هنا ي

أ :  ما  مة   العلم والمعرفة تتج ف  جس

 

ل الدرا والعل  ‐ ١ مال التحص مواصلة الس الدؤوب الست

ا وتوجيهها  خدمة المسار العل  ل الشهادات العل وخصوصا ن

 .  والثقا

 

ة   ‐   ٢ انت صع حث االبناء ع مواصلة دراستهم ومهما 

م  ارهم ع التعل ائهم وا ات ا هم بتضح الظروف وتذك

 ومواصلة الس  دروب العلم والمعرفة . 

 

ات   ‐  ٣ ات ومقتض ة حسب اول ــــع االختصاصات الدراس تن

ة والتققدم  العراق .   التنم

مال دراستهم   ‐  ٤ االستفادة من وجود ابناء العراق  الخارج  ا

ة بنائه  ئناف مس ا والعودة ا وطنهم والمساهمة  اس العل

 الحضاري الشامل. 

شجيع   ‐  ٥ افة و ة  ة مع اقطار االمة الع ز العالقات الثقاف تع

ة  ه خ وتقدم االمة الع ة لما ف ة والعلم عثات الدراس ادل ال ت

 جمعاء. 

اء  ‐ ٦ المثقف واالد اء العراقي  ز عالقات المثقف واالد تع

ة  ات الفك ة والجامعات والملتق العرب ع االتحادات الثقاف

ة .  ة والفن  والثقاف

اء والمثقف والصحفي والفنان   ‐  ٧ تاب واالد ز عالقة ال تع

ما يوسع قنوات التفاعل  العراقي بنظرائهم العرب و العالم 

خدم التقدم الثقا والحضاري ع  ما  والتعاون الثقا والعل و

ة ومتواصلة .   صيغ مدروسة منهج

 

لدان  ‐ ٨ ة و ادل المطبوعات ب العراق واالقطار الع شجيع ت

حقق التواصل الثقا واالطالع ع اخر التطورات  ما  العالم 

افة .  ة  ة وال ة والعلم ادين الثقاف  الحاصلة  الم

ما   ‐  ٩ ا  شجيع الطالب ع مواصلة دراساتهم وخصوصا العل

ة   ة المطل ة والثقاف سارعة للنهضة العلم حقق الوتائر الم

 العراق . 

 

ل   ‐  ١٠ ل العلم ون ساء  التحص توسيع دائرة مشاركة ال

ة التقدم  خدم مس ما  افة  ة  الشهادات  المجاالت التخصص

حقق الر والتقدم  ما  العل والثقا السائر دوما ا امام 

ة العلم والحضارة  العالم اجمع.   والمعرفة وخدمة مس
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لما  ضة  حاولون فيها طمئنة نفوسهم الم لجؤون ا حالة  م  عث لذلك نرا لعا من اسم ال اء يرتعشون  مون  المنطقة الخ مه شع الزال الحا ام ح حن ع ا دا  ان الشارع  روا 

عث  ) يتصورون بهذ ة اسموە ( جرائم ال و محاولتهم ادخال منهج درا  المراحل الدراس ان  ث ج سارعون ا فعل خب د واليوم  اق وقتلة ا االمج ن الشعب الذي كشفهم ك

ر كذبهم ودجلهم .  دة لتم حيتهم الجد صدق م  مجرم س
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ق من  ذا اللص الذي  د الرزاق  ه الفاسدين المدعو صالح ع اد ا اقدم حزب العمالة ( الدعوة ) ع فصل احد ق ة مكشوفة النوا ح ال الشعب المالي منذ مجيئه خلف امو  م

نهم اليوم قدموە   قا ل اق ولصوص غض النظر عنه سا م  ل اعضائه  ون  ادته ول ه وق ض وا اليوم وتحت انظار ح غ ات االحتالل ال ا شد ل  ك عادە وفصله ....  ا فداء 

قع من قرر  ا س ها وعند مل االدلة ال  كشفهم  ه وس ة الحيتان الفاسدة  ح ق سكت عن  ذا الحوت الفاسد سوف لن  د تقول ان   ە   اعماله . طردالشوا
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ض تحوم حوله  غ عد االحتالل ال ن االم وااليرا  امر السف لت  را لالتصاالت  الحكومات ال ش ادي وز در الع ة الهائلة ال وقعها الشمنذ ان ع ح ائعات للصفقات الم

اسمه  مصارف لبنان ....  ض منها مالي الدوالرات حولت  ل  العراق وق ا ات الم ات االتصاالت ال اسست ش ادي مع  در الع ر وتصح ت امرە واخذ يتظا س ور الناس انها 

ه والدولة   ة الفاسدين الموجودين داخل ح ة  محار اعالنه الرغ ة اليوم  ا  ال

العقاب .  م  ل من يهدد م او واقرب من  طانته  ب اللص نوري المال و الحوت ال دأ  ان صادقا ل  نقول لو 

‚éãÖ]Ýçèï†Òƒ»
ë†‰^éÖ]Œ^fÂê×Â

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

ــد  االول مــن    ــانــون االول الــذكــرى الســادســة والــثــالثــ لــيــوم الشــهــ تــمــر عــلــيــنــا  االول مــن شــهــر 

ـحــهــم  ١٩٨١ـانــون االول عـام  ــتـ الــ راح ضــحـيــتــهـا الــمـئــات مــن الشـهــداء فـلــقــد ذ ــسـ  مـعــركـة الــ

ـالـنـار امـام مـرأى ومسـمـع اخـوانـهـم  ارتـ ومـنـهـم احـرقـوا  الفرس االنجاس فمنهم من وضعوە ب س

ـسـة  ـب الـخـسـ ـاە وغـ ذلـك مـن االسـالـ ومنهم غرسوا  رؤوسهم المسام ومنهم اغرقوهم  المـ

 ...  ال نضحت من اناء الغدر الفار الصفوي 

 

حقدون عـ الـعـرب والـعـراقـيـ  ل ما هو عر انهم  وأي اناء ... اناء الضغينة والحقد الدف ع 

ون  ـعـ ـحـقـدون عـ الـعـراقـيـ والـعـرب ... وهـا هـم  ـظـلـون  ـف وسـ حـد السـ وا االسالم  ألنهم 

ـمـن واقـطـار  ـا ولـبـنـان والـ ممارسة التمدد الفار الصفوي من العـراق ا سـور د حقدهم  عن صد

ـالـمـرصـاد  قظة ابناء شعـبـنـا وامـتـنـا لـهـم  ن  الخليج العر واستهداف االمن القو العر برمته ول

غاة دروسا ل لقنون الفرس ال ن الذين س ات المجاهدين الصاب د عن تضح ع ذلوهم  عقر دارهم وما ذلك ب دحرون احتاللهم وتمددهم و  .  سوهان يوس

ة ال رب فيها   . وان ساعة حسابهم ات
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ـحـار  د أو حصار آثم أو تهج ولـجـوء وغـرق  الـ ان مس ل طغ ة تظهرع ش أزمات األمة كث

ـفـصـلـون الـفـتـاوى  ـرامـة أو عـلـمـاء ديـن  ـة والـ ت ألنفاس .. شعب ثار ألجـل الـحـ أو حروب أو ك

ث ...  ها ال ة والتخلف وغ م أو أزمات السلوك أو الفاعل  ع مقاس الحا

ـض ، وهـذە  شـعـر بـهـا الـمـ ل  األعراض ال  ست المرض ،  شها األمة  ل األزمات ال تع

شـعـر  ة ال  األزمات  من رحمة  جل جالله بنا ، ودعونا نفهم لماذا ؟.. هناك أمـراض خـطـ

هـا مـن األعـراض ، ولـوال  دة أو ارتفاع حرارة أو غـ مغص أو أوجاع شد شعر  نه  سان ، ل بها اال

ـة  ـاألدو شعر .. فهناك أمراض تعالـج  ه وهو ال  فتك  المرض الذي قد  هذە األعراض لما شعر 

ـد  ـئـصـال عضـو داخـ وخـار عـ  ب متمكن ، وهناك أمـراض العـالج لـهـا اال اسـ د طب ع 

قة ...  د دق  جراح ذو 

ـف وتـظـهـر أسـاسـا  أ أزمات األمة اليوم ثالثة  : األو  أزمة الفكر الـمـتـخـلـف والـو الضـعـ

د من العلـمـاء والـدعـاة مـتـمـكـن  ل جد شاء ج ن والعلماء والدعاة وعالجها هو ا لدى فئة المفك

ـام  ادة لدى الـحـ ة  أزمة الق ام ، والثان ة للح ع من العلم ومنفتح ع الع ومتحرر من الت

ـة ولـغـة  ـ ـة عـرو ـة ذات هـ ـادات شـا فاء وعالجها هـو اعـداد قـ دين أو غ األ الخونة أو المس

ة ووالء ألمتها ، والثالثة  أزمـة الـوهـن أي الضـعـف الـعـام   ة وو عميق ومهارات عال ع

ـة مـن أجـل وطـنـه وأمـتـه  ته ومسـتـعـد لـلـتـضـحـ ع به د  ل جد ة ج جماه األمة وعالجه ب

ته وكرامته ...   وح

ـا ..  ودورنـا هـو  ـامـا وشـعـ ـقـدر مـا    شـيـوخـهـا حـ اب األمـة  ست لدى ش اذا أزمات األمة ل

صنع مـجـد األوطـان  أمته األمم األخرى و دير شؤون األمة لينافس  ل القادم الذي س اعداد الج

ا .  دا ونراە ق ع  وعزتها .. وانهم يرونه 
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ـة لمحـو  ١٩٧٨انون األول عام   ١ ۞ انطلقـت الحملـة الوطن

ــــة   ــــدحر األم ــــان لهــــا أثــــر ملحــــوظ  ــــة والــــ  ــــة االلزام األم

 العراق

 

ـــدا  ١٩٨١ـــانون األول عـــام   ١۞  د العـــرا ) تخل ( يـــوم الـــشه

ت الـــــــذين نفـــــــذ بهـــــــم النظـــــــام االيـــــــرا  ـــــــس ى معركـــــــة ال أل

ة سان ة وخالفا لألعراف اال ل وحش  االعدام 

 

 

 

 

 

  

 

 

انتقـــــــل ا رحمـــــــة  الرفيـــــــق  ٢٠٠٥ـــــــانون األول عـــــــام   ٢۞ 

ــدي األســ  معتقــالت االحتــالل  د محمــد حمــزة ال الــشه

ـــــادة قطـــــر العـــــراق لحـــــزب  ة ق األمـــــ والـــــذي شـــــغل عـــــض

ـــادة الثـــورة وتـــو رئاســـة  ا ومجلـــس ق عـــث العـــر االشـــ ال

قا   مجلس الوزراء سا

 

ــة  ١٩٦٩ــانون األول عــام   ٣۞  ــر الع نفــذ ثــوار جبهــة التح

ب فيها  ل األع ال قتل وأص ة الجل ا  ٥٥عمل  صهيون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطــــــــــــــع العــــــــــــــراق عالقاتــــــــــــــه  ١٩٧٧ــــــــــــــانون األول عــــــــــــــام   ٥۞  

ــــارة أنــــور  ي احتجاجــــا عــــ ز ة مــــع النظــــام المــــ لوماســــ الد

ان الصهيو   السادات لل

 

ـــــاطالق صـــــاروخ  ١٩٨٩ـــــانون األول عـــــام   ٥۞  نجـــــح العـــــراق 

جهود  ة  و أول صاروخ عر حامل لألقمار الصناع د و العا

ة   % ١٠٠عراق

ـاس  ٢٠١٣انون األول عام   ٦۞  ـشهاد الرفيـق الـدكتور ال اس

ا  عث العر االش ة لحزب ال ادة القوم ح عضو الق  ف

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ـــد  ١٩٨١ـــانون األول عـــام   ٧۞  ـــشهاد الرفيـــق الـــدكتور ع اس

ــــة عــــضو  ــــر الع ــــا األمــــ العــــام لجبهــــة التح ــــاب ال الو

قا  ا سا عث العر االش ة لحزب ال ادة القوم  الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وع نهـر صـدام ( النهـر  ١٩٩٢ـانون األول عـام   ٧۞  اتمـام مـ

 الثالث )  العراق
 

ــم  ١٩٧٥ــانون األول عــام   ٨۞  ــادة الثــورة تأم قــرر مجلــس ق

موجـب  ة  كة نفط ال ة   ما ت من الحصص األجن

 ١٩٧٥لسنة  ٢٠٠القانون رقم 
 

ة  ١٩٨٧انون األول عـام   ٨۞  انـدلعت االنتفاضـة الفلـسطي

اركة ضد االحتـالل الـصهيو  األو ( انتفاضة الحجارة ) الم

 الغاشم
 

ــشهاد الرفيــق الثــائر عــدنان  ١٩٨٦ــانون األول عــام   ١٣۞  اس

ة ر الع  محمود حمد أحد كوادر جبهة التح
 

افتتــــــــــــح جــــــــــــ القائــــــــــــد ذو  ١٩٩٣ــــــــــــانون األول عــــــــــــام   ١٣۞ 

ة الحـــــصار  ـــــان فـــــ ق أحـــــد المنجـــــزات الـــــ تحققـــــت ا الطـــــا

 الدو الجائر ع العراق
 

ـــب الركـــن  ٢٠٠٣ـــانون األول عـــام   ١٣۞  تعـــرض الرفيـــق المه

ــس مجلــس الــوزراء  ــة العــراق رئ ــس جمهور صــدام حــس رئ

عــــث  القائــــد العــــام للقــــوات المــــسلحة األمــــ العــــام لحــــزب ال

ـــادة قطـــر العـــراق للحـــزب لـــأل  ا أمـــ  ق العـــر االشـــ

ة ك د قوات االحتالل األم  ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــا  ١٩٨١ــــانون األول عــــام   ١٥۞  أقــــدم عمــــالء النظــــام االر

وت ممـــا  ـــة  بـــ ـــسف الـــسفارة العراق م  ايـــران عـــ  الحـــا

ـد الـرزاق محمـد لفتـة والموظفـة   شهاد السف ع أدى الس

ــــشار الــــصح حــــارث طاقــــة  ــــس الــــراوي والمس لق الــــسفارة 

ـــة األمـــن المركـــزي  ـــد حـــس الـــسلطا قائـــد كت والرفيـــق حم

ات مـــــن العـــــراقي  ـــــة  لبنـــــان والعـــــ ـــــر الع لجبهـــــة التح

ي والعرب  واللبناني والفلسطي
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ــث  ١٩٩٨ــانــون األول عــام   ١٨  ۞ ( يــوم الــفــتــح الــمــبــ ) حــ

طا  ة للعدوان األم ال تصدت القوات المسلحة العراق

ـــشـــه  ـــم صـــمـــود الشـــعـــب الـــعـــرا وجـــ والـــذي فشـــل  تـــحـــطـــ

ة ادته الوطن اسل وق  ال

  

انــتــقــل ا رحــمــة  الــرفــيــق  ٢٠٠٩ــانــون األول عــام   ١٧ ۞

ــة  ــادة الــقــومــ ــق الــركــن مــحــمــد أمــ الــحــافــظ عضــو الــقــ الــفــ

ــقــا الــذي شــغــل الــمــوقــع  ا ســا ــعــث الــعــر االشــ لــحــزب الــ

ـل  ادة الحزب والدولة  القطـر الـعـر السـوري قـ األول  ق

اط  ٢٣ردة   السوداء ١٩٦٦ش

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

ارة االنــتــفــاضــة   ٢٠١٠ــانــون األول عــام   ١٧۞  انــدلــعــت 

ة لتـتـحـول  س د وال امتدت ا سائر المدن التو دي بوز س

عثي وقدموا الشهداء حـ  م بها الرفاق ال ة سا لثورة شعب

ــت الــثــورة وأطــاحــت   بــنــظــام  ٢٠١١ــانــون الــثــا   ١٤انــتــ

دين بن ع  ن العا  ز

  

ـد  ١٩٨٦انون األول عام   ١٨۞  وفاة الرفيق طارق حمد العـ

ــادة الــمــكــتــب الــمــهــ  ــفــة عضــو قــ ــر الصــنــاعــات الــخــفــ  وز

ا قــطــر الـــعــراق وقـــد  ــعـــث الــعــر االشـــ الــمــركـــزي لــحــزب الـــ

ـــيـــع جـــثـــمـــانـــه عـــدد مـــن الـــمـــســـؤولـــ  الـــدولـــة  ــ شـ شـــارك  

ـــاســـ رمضـــان وأصـــدرت  والـــحـــزب يـــتـــقـــدمـــهـــم الـــرفـــيـــق طـــه 

ــادة الــمــكــتــب الــمــهــ الــمــركــزي  ــة لــلــحــزب وقــ ــادة الــقــطــ الــقــ

انات ن للراحل  للحزب وديوان الرئاسة ب

  

انــتــقــل ا رحــمــة  الــرفــيــق  ٢٠١٤ــانــون األول عــام   ١٩۞  

ــالء  ــعــاوي مــحــافــظ كــ ــف مــحــل حــمــود الســ الــلــواء الــركــن لــطــ

ل االحتالل  ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انــتــقــل ا رحــمــة  الــرفــيــق  ٢٠١٦ــانــون األول عــام   ٢١۞ 

ــــة  قــــدار الســــفــــ  ديــــوان وزارة الــــخــــارجــــ ــــ الــــبــــ مــــحــــمــــد ز

ــا  شــاد والــهــنــد وألــمــانــ ا   ــة والــذي مــثــل الــعــراق ســفــ الــعــراقــ

ا  ـــارە ســـفـــ ـــة والـــذي دل اخـــتـــ ـــل الـــوحـــدة األلـــمـــانـــ ـــة قـــ ـــ الـــغـــ

ـمـان  ـو مـن أبـنـاء الـقـطـر الـعـر السـوري عـ عـدم ا للعـراق و

ــ  ــة الــ ــمــ ــكــو الــو ــكــس بــ ــحــدود ســا الــنــظــام الــوطــ الــعــرا 

 تقسم الوطن العر الواحد
  

ـطـا  ١٩٥٦انون األول عام   3۞  انت الـعـدوان الـثـال الـ

ـــــع وتـحـررت مـديـنـة  ـفـشـل ذر ـ  ـ الصـهـيـو عـ م الـفـر

ي  ش الم د  ن مهم يتحقق لألمة سجله الج بور سع

 والمتطوع العرب
  

اب  ١٩٦٢انون األول عام   ٢٥۞  ( يوم الـقـدوة ) انـطـلـق ا

ــو أطــول  ــعــث األشــاوس و ــة الــ ــادة طــلــ ــقــ ــة الشــهــ  الــطــلــ

ـــحـــة يـــوم  ـــ ـــخ الـــعـــراق اســـتـــمـــر حـــ صـــ ــــ اب طـــال  تـــار ا

ــــاط  ٨انــــدالع ثــــورة  ــــعــــث  ١٩٦٣شــــ ــــا مــــنــــاضــــ الــــ الــــ قــــاد

م قاسم د ال  وأطاحت بنظام ع

 

س جبـهـة  ١٩٦٨انون األول عام  ٣٠۞  تم االعالن عن تأس

ا  ــعــث الــعــر االشــ ــادرة مــن حــزب الــ ــمــ ــة  ــ ــر الــعــ الــتــحــ

ـــــم فصـــــائـــــل الـــــمـــــقـــــاومـــــة  ـــــحـــــت مـــــن أ عـــــان مـــــا أصـــــ والـــــ 

ــا  ــشــاط الــنــضــا الســ ــة وضــلــع أســا  الــ ــ الــفــلــســطــيــ

 والعسكري الفلسطي 
  

انــتــقــل ا رحــمــة  الــرفــيــق  ٢٠٠٦ــانــون األول عــام   ٣٠۞ 

ـ  ـة الـعـراق ال ـس جـمـهـور طل صدام حس رئ د ال الشه

ــعــث  الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات الــمــســلــحــة األمــ الــعــام لــحــزب الــ

ـ االيـرا  ا الذي اغتاله عمالء االحتالل األم العر االش

تـــه  ج مســ ـــارك لــيــتــ ــد األضــ الــمــ الصــهــيــو فــجــر يـــوم عــ

ل الشهادة .  ة ال دامت نصف قرن ب  العطرة النضال

  

ــــعــــد  ٢٠١١ــــانــــون األول عــــام   ٣١۞  ــــام لــــألمــــة و ــــر   نصـــــ

ــادة مــنــاضــ  ــقــ ــاســلــة  ــة الــ شــاط الــمــقــاومــة الــعــراقــ تصــاعــد 

سـحـابـهـا مـن  ـة اتـمـام ا ـكـ عث أعلنت قوات االحتالل األمـ ال

عــان مــا  ــســلــمــه لــقــمــة ســائــغــة اليــران ورغــم ذلــك  الــعــراق لــ

ــــحــــجــــة  ــــة ألرض الــــعــــراق  ــــكــــ عــــادت قــــوات االحــــتــــالل األمــــ

اب .  افحة االر  م
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ــة تتــصدرها  عــدە قامــت اجهــزة المخــابرات الغ ــل االحتــالل و ق

ـــــة ومعهـــــا  ـــــة والمخابرات ـــــل اجهزتهـــــا االعالم ـــــات المتحـــــدة  الوال

ـشن حملـة  ـل عمالئـه  اجهزة النظام الفـار الطـائ الـصفوي و

ادتــــــه ونظامــــــه  ا وق عــــــث العــــــر االشــــــ شــــــعواء عــــــ حــــــزب ال

طنته واســـــقاطه بنظـــــر العـــــراقي والعـــــرب  الـــــوط مـــــن اجـــــل شـــــ

فـوا المــالي  لـة لهــم و واسـتخدموا  هــذا وسـائل االعــالم العم

ل ومرتزق جندوە لهذا ...  ل عم  من الدوالرات وجاءوا 
 

ـــــارا واســـــسوا  قـــــات وانتجـــــوا افالمـــــا واخ ـــــب وتلف اذ وا ا ـــــ وقـــــد 

ات وصـــــحف مـــــن اجـــــل توســـــيع رقعـــــة المـــــشاركة  هـــــذە  فـــــضائ

عوا ان يهــــزوا  ــــستط ــــل هــــذا لــــم  نهــــم مــــع  ــــة ... ل الحملــــة الخائ

جـة  ه ون جحوا ف قهم لما ت شعرە  راس مواطن خوفا او تصد

ـــة  لهـــذا الفـــشل اســـتخدموا القـــوة الغاشـــمة مـــن اجـــل اســـقاط تج

ــدة ســائرة   عــث ونظامــه  العــراق حــشدوا جيوشــا ودوال عد ال

ـــــــة فـــــــشنوا  اســـــــتهم وهيئـــــــوا عمالئهـــــــم  االنظمـــــــة الع ـــــــاب س ر

غـزوە واسـقاط نظامـه الـوط  ـه فقـاموا  انا عل ا ج هجوما عدوان

ـــارة الـــ  ـــسلم لهـــم عـــ الـــرغم مـــن تلـــك القـــوة الج س الـــذي لـــم 

ــة  ة واالمن اســتخدموها فتحولــت اجهــزة النظــام الــوط العــسك

لت فـــصائل  ة ا اجهـــزة مقاومـــة لالحتـــالل فـــش مـــن اجهـــزة رســـم

ــالمحتل خــسائر  ات والحقــت  مقاتلــة اســتخدمت حــرب العــصا

ــة  مــة  نها مة  الجنــود والمعــدات حــ ارغمــوا عــ اله جــس

 .  ٢٠١١العام 
 

ــــخ  ة الــــسوداء مــــن تــــار ا اليــــوم وهــــم  ٢٠٠٣    ٤    ٩ومنــــذ الــــف

عتقــــــدون انهــــــم  ـــــصدرون القــــــوان والقـــــرارات الــــــ مــــــن خاللهـــــا 

ـدين داخــل  عـث كحـزب لـه مــالي مـن االعـضاء والم نهون ال سـ

ـــــــس  ت وحلـــــــوا الج الـــــــوطن فاصـــــــدروا قـــــــرار االجتثـــــــاث  الـــــــص

مـا  ات المجرمة ..  ش شا مرتزقا من المل شؤا محله ج الوط وا

لـــــــة   ال لهـــــــا مؤســـــــسات ه ـــــــد لوا  حلـــــــوا مؤســـــــسات الدولـــــــة وشـــــــ

لـــد  ـــل   ال ـــة ينخرهـــا الفـــساد المـــا واالداري ودمـــروا  ارتون

ــــة  ــــم والزراعــــه والــــصناعة والعالقــــات المجتمع  الــــصحة والتعل

ة الفاشـلة  اسـ وحاروا المـواطن الـذين وقفـوا ضـد عمليتهـم الس

ـــــــــش والمـــــــــزورن وقطـــــــــاع الطـــــــــرق  اق والمر الـــــــــ الـــــــــ جـــــــــاءت 

تهم وزراء ونواب ...   فنص
 

ـــــعثي  عـــــة الـــــشعب ال ـــــذاء طل ـــــسعون ال ة نـــــراهم  ـــــل مناســـــ  

عـــــث مـــــازال رقمـــــا  ـــــدا ان ال علمـــــون ج فاء وهـــــم  والـــــوطني الـــــ

ه  ـــــش ـــــسعون جاهـــــدين ل مكـــــن تجـــــاوزە لـــــذلك نـــــراهم  ا ال صـــــع

ل مرة ... فابتـدع عمـالء حـزب  فشلون   صورته امام الشعب و

ــدة علهــم ينجحــون بهــا فاصــدروا اوامــرهم ا  قــه جد الــدعوة ط

ــم العــا لــ يهيئــوا درســا اســموە  ــة والتعل ــري ال ــسمون وز ما

ـــــــــــــسه  مراحـــــــــــــل الدراســـــــــــــة  عـــــــــــــث )  لتدر ( منهـــــــــــــج جـــــــــــــرائم ال

عـث ومـا  ئوا لل ـس عه  تصورون خسئوا انهم بهذە الفعلـة الـش و

كتب ذلــــك المنهــــج درس وتعلــــم  مــــدارس  ــــدرون ان الــــذي ســــ

عـــــــــث وحـــــــــصلوا عـــــــــ  ومعاهـــــــــد وجامعـــــــــات اســـــــــسها وعمرهـــــــــا ال

 شهاداتهم منها . 
 

مـا خــاب  ب ظنهـم  خ مـا فـشلوا  الـسابق وسـ فـشلون  انهـم س

ل مرة .    
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ـة  ـه هـو [ الـنـاحـ عض معـانـ أصل التطرف  اللغة هو [ الطرف ] ، ومن 

ــــء ] أو [ الــــقــــطــــعــــة ] ، والــــتــــطــــرف اإلســــال  مــــفــــهــــوم  ــــة ال ، أي نــــهــــا

ـــم  ـــشـــدد  األخـــذ بـــتـــعـــالـــ ـــ ( األعـــور الـــدجـــال ) هـــو الـــ الـــمـــجـــتـــهـــد األمـــ

ــم  ــالــتــعــارض مــا بــ مــفــاهــ ــمــا يــتــعــلــق  ــاز لــه خصــوصــا فــ اإلســالم واالنــحــ

ـــة  ـــمـــ ـــم الـــبـــهـــ ـــة عـــنـــد اإلســـالم ومـــفـــاهـــ ـــة والـــعـــفـــة والـــقـــوة الـــروحـــ ســـانـــ اإل

ـــثـــة عـــنـــد الـــعـــالـــم الـــغـــر ، ووصـــف  ـــة والـــنـــفـــوس األمـــارة والـــخـــبـــ ـــاحـــ واإل

سـوء سـوى أنـهـم جـعـلـوا مـن هـذا الـحـال وضـعـا  شـوب الـمـرء الـمـسـلـم  ـ لـلـتـطـرف ال  المجتهـد األمـ

التطرف فإنـه  صف ( األعور ) فردا مسلما أو جماعات  ا يهدد ( السالم العال  ) ، فعندما  إجرام

ِ اإلسـالُم }   
َ

يـَن ِعـنـد
ِّ

 الـد
َّ

ان والقضاء عليـهـا { إن ا األد ب  م الدين اإلسال ل ع األخذ بتعال

ــب مــعــنــا  ــة وســالم مــع مــن تــحــا ــف هــو ديــن مــحــ ــنــا اإلســال الــحــنــ ــفــهــم أن ديــ ــث إنــه ال  ، مــن حــ

ــة عــ مــن  ــنــا ديــن قــوة وغــلــ ــن ديــ ِ } ، لــ ــل عــ  ــَو
َ
ــح لــهــا َوت

َ
ــاجــن

َ
ــلــِم ف ــُحــوا ِلــلــسِّ

َ
ن َجــن وســالــمــنــا { َو

ــم وال  ــ
َ
ــقــاِتــلــون ُ ِ الــذيــَن  ــِل  ــ ــنــا وأعــراضــنــا { َوقــاِتــلــوا  ســ ســولــت لــه نــفــســه  مــس حــرمــاتــنــا وأراضــ

ا  شــ  ِلــلــنــاس 
ً
ــة

َّ
ــاف  

ّ
ــديــَن } ، واإلســالم ديــن الــجــمــيــع { َومــا أرســلــنــاك إال

َ
ــِحــبُّ الــُمــعــت ُ   ال 

َّ
ــدوا ، إن

َ
ــعــت

َ
ت

ـاس 
َّ
ـٍة أخـرَجـت ِلـلـن َ أمَّ ـم خـ

ُ
ـا األمـم { كـنـت  } ، وأمتنـا ظـاهـرة عـ 

َ
علمون َ نَّ أ الناس ال  ونذيرا ول

ــ وعــنــد  ِ } ، والــتــطــرف  الــمــفــهــوم األمــ ــا ِ  
َ

ــؤِمــنــون
ُ
 عــن الــُمــنــكــر َو ت

َ
ــنــَهــون

َ
ــالــمــعــُروِف َوت ِ  

َ
ــأُمــُرون

َ
ت

ـعـض الـغـر مـحـرم ، فـإنـك إذا دعـوت الـنـاس إ شـهـادة [ ال إلـه إال  مـحـمـد رسـول  ] فـإنـك  ال

ـن الـحـدود  ـة ، لـ سـانـ ـحـق اإل ة  ) وتطـرفـت  ديـنـك وكـنـت مـجـرمـا  قد تجاوزت حدود ( الوسط

ـة و تـتـحـرك  الـوسـط اإلسـال  ـا األعـور ـ ة وع رأسها أم مفتوحة أمام فرق الموساد الصهيون

شــأتــهــا لــلــنــاس  هــذە  ــة الــ أ د ســتــان وشــمــال الــعــراق مســتــغــلــة األوضــاع الــمــ ــا و أفــغــا ــقــ  أفــ

ـل ذلـك  ـة تـوافـقـهـا وتـغـض الـطـرف عـن تـوجـهـاتـهـا الـمـشـبـوهـة ،  اس ط نماذج س سل المناطق ومنها 

عض من ( قادة ) هذە األمة و  عض قادتنـا قـد تـطـرفـوا ٠وال ( أئمتها ) سكوت ، واألد من ذلك أن 

ــة  ــنــاولــون الــتــطــرف اإلســال كــحــالــة إجــرامــ ــ وحــمــارە  وراحــوا يــ ــل األمــ ــاتــجــاە الــفــ ــا  األّمــة قــلــ

ـئـصـالـه تـركـوە يـنـفـجـر    مـن الـوقـوف مـوحـديـن السـ
ً
ـدال ذلك الفهم األعوري الملتهب ، و موافقون 

ـفـهـمـون  ـة وهـم ال  ـادة األّمـة اإلسـالمـ ـدعـون قـ نجسها وهـم شـهـود ،  س األرض و د الد اإلسالم ف

ســوق مـعــ الـتــطــرف  ا لــلــمـؤمــنـ  وهــو  ــد أحــدهـم أنــه أمـ ـقــة مـعــ الــتـطــرف  اإلسـالم ،  حـقــ

ــال 
َ
ــفــقــهــون قــول  تــعــا { أف ــئــة مــنــهــم وهــم ال  ــل ألــقــاب بــ ــقــون  نــ ــســا ــا ، يــ ــ ع  أمــ الــمــصــنــ

ـأمـر  أخـذون  د قوم ، وهم ال  لوٍب أقفالها } ، هذا أم المؤمن وذاك عم
ُ
 ق

َ
 أم ع

َ
رءان

ُ
 الق

َ
رون دبَّ

َ
َيت

ــقــولــه (( تــفــقــهــوا  الــديــن )) ، ولــو  ــه وعــ آلــه وســلــم  ــدنــا رســول  مــحــّمــد صــ  تــعــا عــلــ ســ

فري األم  مع التطرف اإلسـال ،  أخذهم المفهوم ال فقهوا لما تجرؤوا ع دين  تعا 

ـد ،  ـد ، صـدام حسـ الـمـجـ  الوقت الذي تغافلوا عن نصائح إمام هذە األّمة الحـق ، الـقـائـد الشـهـ

ة   ــة لــديــن  تــعــا ( اإلســالم ) لــتــكــون حــا ــقــ ــة الــتــحــقــ ــقــ ــة الــحــقــ ــم الــروحــ وقــد وضــع الــمــفــاهــ

ـاحـة  ـ ـثـة اسـ ان عدو كفري أجـاز لـنـفـسـه الـخـبـ ة لتعامل ( رجال ) هذە األّمة مع طغ ع ة الطب ف ال

ـة  ـعـ ـاداتـهـم ال ل حـ قـ د ،  مهم وموروثهم الحضاري التل أرض المسلم وأعراضهم ودينهم وق

مـروا  فري األم لـيـتـ ت األسود ال  أن ( يتطرفوا ) جوانب األّمة دفاعا عنها ، ( تطرفوا ) الب
ً
دال ، و

ـزٌي َولـُهـم 
َ

ـا خ نـ
ُّ

م المسلم وفـخـر هـذە األّمـة إرضـاًء لـألعـور الـدجـال { لـُهـم  الـد ع رمز العراق العظ

ٌم } ظ
َ
ذاٌب ع

َ
 .   اآلِخرِة ع

 

َ } ، وهـكـذا نـفـهـم مـعـ  ِئـبـ ـِلـبـوا خـ
َ
ـَيـنـق

َ
ـُهـم ف

َ
ـِبـت ـ َ ـروا أو 

َ
ـا ِمـَن الـذيـَن كـف

َ
ـرف

َ
ـَع ط

َ
ـقـط َ قول  تعا { ِل

ـافـر طـرفـا  ـع الـ
ّ

ـد الـمـعـتـديـن ونـقـط التطرف ، أن نقف عند أطراف هذە األّمة نذود عنـهـا ونـرد عـنـهـا كـ

ــدنــا  ــة ســ رادتــه ، فــالــتــطــرف عــنــدنــا هــو االنــتــصــار لــديــن  تــعــا وأمــة ح ــقــوة  تــعــا و طــرفــا 

ــمــا ، وال نــكــون   ــه وعــ آلــه وســلــم ، والــتــطــرف أن نــكــون مــع الــطــرف اإل مــحــّمــد صــ  تــعــا عــلــ

ـدونـهـا مـا بـ طـر الـعـصـا ،  ـة الـ يـ مسك الـعـصـا مـن وسـطـهـا ، تـلـك الـوسـطـ من هو حال الذي 

ـم ( حـفـظـه  تـعـا ورعـاە ) وهـو  مان ، التطرف أن نكون مع القائد المجاهـد عـّزة إبـراهـ فر واإل ال

وٍم 
َ
وَر ق

ُ
شِف ُصد َ ليِهم َو

َ
م ع ُ ن َ خزِهم َو ُ م َو ِد أ ِ  

ُ بُهُم 
ِّ

َعذ ُ م 
ُ
قاتل أعداء  والدين { قاِتلوه

ــا  ــ ــأمــ ــاطــل الــمــتــمــثــل  َ } ، فــإنــه طــرف الــحــق  ( الــعــصــا ) الــمــعــركــة الــ طــرفــهــا الــثــا هــو الــ ُمــؤِمــنــ

ـفـر أعـداء  ـقـاتـل طـرف الـ والغرب المتصه ومنافقو هذە األّمة وديوثيها ، ذلك القائد الذي ال يزال 

ـجـاهـدون الـمـخـطـطـات  فاء هـذە األّمـة وهـم  هذە األّمة ( بتطرف ) وهو الحا روحا وجسدا مع 

منة ع مقدرات أّم اإلسالم والعرب (( األرواح جـنـود مـجـنـدة )) ، وصـدق األسـتـاذ  ة  اله ف ال

ار سعد  قوله  د الج   :  ع

 

فمـــي ا صـرخـــة  ســـا وأح ا صــــدام عاودنـــــــــــي فخر ان اتـك   ع ث

 كـ ( صدام ) أو فا ع عقِم 
ّ
 ا أّمة العرب واإلسالم ال تلدي إال

 

قول  د القادر أم القر إذ  ب ع  :  وصدق األستاذ ال

اِب  ه منذ عهد الش ن ف  الوسيع دار شــــــعٍب سا
ُ
 والفؤاد

اِب  ً وعّزا  حضور أو  مطاِل الغ  أنت أنت العراق مع

خسأ الخاسئون .   و أ ول
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ـــة  الـــعـــراق   ـــة الـــطـــائـــفـــ ـــاســـ ـــة الســـ ـــل احـــزاب الـــعـــمـــلـــ ك  شـــ

هـا واقـدمـهـا عـ  ـ شـوء ا ـانـت مـالزمـة لـهـا مـنـذ  ـة  اهداف اجرامـ

ع عــنــه مــن  ــل ومــا تــفــ ــة وهــو حــزب الــدعــوة الــعــمــ الســاحــة الــعــراقــ

ـادي  انـت لـهـا اال ة مجرمة  او ش الت مل شك ات الحزاب و سم

ــال  ــات االغــتــ ــــــع ابــنــاء الشــعــب الــعــرا فــعــمــلــ الــقــذرة  قــتــل وتــرو

ات الـ حصـلــت  ـانــت مـن نـتــاج تـلـك االحـزاب والــتـفـجــ ـا  السـ

ـــة والـــجـــامـــعـــة  ـــاء الـــعـــراقـــ ـــالـــة االنـــ  زمـــن الـــنـــظـــام الـــوطـــ امـــام و

ات  ـة وتـفـجـ ـ ـنـ شـيـع شـهـداء الـمـسـ ة وعـ مـوكـب  ن المس

ـة   ـون وتـفـجـ السـفـارة الـعـراقـ ط واالذاعة والتـلـفـ وزارة التخط

ـذ ايـران وعـمـالئـهـا  الـعـراق وحـزب  ط وتنـفـ لها من تخط وت  ب

صــدد تــعــداد جــرائــم  ە  الــمــقــدمــة مــنــهــم،ولســت  الــدعــوة وعــنــا

ســــحــــاب  ــــدأت مــــع ا ــــانــــة والــــغــــدر والــــ  هــــؤالء  صــــفــــحــــة الــــخــــ

ـف اسـتـهـدفـت عـنـا حـزب  ـت وكـ ـ ة من ال القطعات العسك

ــل دوائـر الــدولـة ومــوظـفــيـهــا   ــل والـمــجـلــس االعـ  الـدعــوة الـعــمـ

ـجـثـث الشـهـداء وعـلـقـوهـا عـ  ١٤ ـف مـثـلـوا  ـة وكـ محافظة عـراقـ

ـف نـهـبـوا دوائـر الـدولـة والـمـصـارف وامـوال الـنـاس مـن  االعمدة وكـ

ـــدر والـــدعـــوة  ـــه عـــنـــا  ـــة ومـــا ارتـــكـــ الـــبـــيـــوت والـــمـــحـــالت الـــتـــجـــار

ى الـــعـــراقـــيـــ  ايـــران واســـتـــمـــرارا لـــنـــهـــجـــهـــم  والـــمـــجـــلـــس ضـــد اال

ـــف  ـــل و ـــل مـــا هـــو عـــرا اصـــ ـــة مـــن  االجـــرا وعـــقـــدهـــم الـــذاتـــ

شـــع  ــ ا ـ ـــه مـــن ايـــران ال ـــتـــوجـــ ـــلـــة و ـــل االحـــزاب الـــعـــمـــ ـــت  ارتـــكـــ

اره وقادة الحزب والدولة  اسل وط شتا ال اط ج الجرائم ضد ض

ـــ مـــن  ـــلـــغ عـــدد شـــهـــداء الـــحـــزب ا شـــ  ١٦٠حـــ  ـــد  الـــف شـــهـــ

ـــل جـــرائـــم  ـــة الـــحـــاقـــدة ، واضـــافـــوا ا ذالـــك  ـــات االنـــتـــقـــامـــ الـــعـــمـــلـــ

قــة الــمــال الــعــام حــ ان الــمــنــظــات  ــر و  و ــانــة الــعــظــ والــ الــخــ

ة اخذت تضع العراق  خانـة اسـوء وافشـل دولـة  الـعـالـم  الدول

ـــعــــامــــا مــــن االحــــتــــالل وعــــمــــلــــيــــتــــه  ـ ــــعــــة ع ــــعــــد ار ــــجــــة لــــذلــــك و ــــ نــــ

ـــهـم  ـن  قـلـ ـجـة لـلـرعـب السـا ـ ـضـة ونـ ـغـ ـة الـ ة الطائفـ اس الس

ـــه  شـــ ـــل وســـائـــل  ـــعـــد فشـــل  ـــة و ـــتـــه الـــوطـــنـــ ـــعـــث وتـــجـــ مـــن الـــ

ــاقــد احــد عــنــا حــزب  ا  ــعــث الــعــر االشــ ــطــنــة حــزب الــ وشــ

ـف كـتـاب  ح بـتـألـ ـمـقـ ل  بـرلـمـان الـخـزي والـعـمـالـة  الدعوة العم

ـــا  ـــة عـــن مـــا اســـمـــاهـــا كـــذ ـــافـــة الـــمـــراحـــل الـــدراســـ ـــدرس   مـــنـــهـــ 

ـه  شـ ـدة لـالمـعـان   ـلـة جـد ـعـث ) و وسـ جرائـم الـ ــهتانا (  و

ــم ردا عــ فشــلــهــم وامــيــتــهــم وتــخــلــف الــوطــن  ــعــث الــعــظــ صــورة الــ

ــمــة مــنــذ  ــلــة الــحــا ــدي االحــزاب الــعــمــ  ٢٠٠٣لــمــئــات الســنــ عــ ا

ان الرد المطلوب هو العمل الجدي ب الجماه والتذك  . ولالن

ـــم ونـــظـــامـــه الـــوطـــ عـــ مـــدى  ـــنـــا الـــعـــظـــ عـــامـــا  ٣٥ـــمـــنـــجـــزات حـــ

ـا والـتـقـدم  ـمـ ـا واقـلـ ـ عث انموذجا عـ ان  زمن ال ف العراق  وك

ــدأ مــن اصــغــر  ــد ان نــ الــعــلــ والصــنــا والــنــمــو االقــتــصــادي ،وال

ـاب الـذيـن  ـصـ الشـ ـت والـعـائـلـة وتـ الحلقات  المجتمع مـن الـبـ

ـه الـعــراق  زمـن الـنـظــام  ـان عــلـ ـمـا  ـن عـامــا  ـ اعـمـارهـم دون الـعــ

ـف  ـ والصـ واالقـتـصـادي وكـ ف هو الواقع التـعـلـ والوط وك

ـــعـــث عـــ مـــدى  ـــانـــت مصـــانـــة وان الـــ ان كـــرامـــة الـــمـــواطـــن الـــعـــرا 

ـل الـعـراقـيـ والـعـرب  ـحـا لـ ـان مـنـهـجـا صـحـ خمسة وثـالثـ عـامـا 

ــثــمــار الــمــنــابــر  ــد كــذلــك مــن اســ التــمــيــ طــائــ او عــرا او اثــ ،وال

ـلـة ومـا ارتـكـبـتـه ضـد الـعـراق  ـل هـذە االحـزاب الـعـمـ االعالم افضح 

اله القادمة، ومن  قوا ثروات العراق واج ف انهم  والعراقي وك

ات  الـدولـة  حـمـلـة لـعـقـد نـوات ومـحـا ام  وري كذلك الق ال

ســان وحــق االنــتــمــاء الــفــكــري  ــة وتــحــت شــعــارات حــقــوق اال ــ االور

ــل  ــل و ــعــاد ومــخــطــطــات حــزب الــدعــوة الــعــمــ ــح ا والــعــقــائــدي ل

ــثــنــاء وخــطــرهــا عــ الســلــم  ــدون اســ ــة  ــاســ ــة الســ احــزاب الــعــمــلــ

ـة وحـقـوق  سـانـ االقل والدو مـن خـالل مـنـهـجـهـا الـمـعـادي لـال

سان  . اال
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عـــت 

ّ
ـــفـــت آذانـــنـــا وصـــد

ّ
لـــطـــالـــمـــا شـــن

ة  ـبـ رؤوسنا تلك المصطلـحـات الـ

ــانــة الــ مــا انــفــكــت 
ّ
ــعــارات الــّرن

ّ
والش

ـة شـمـلـت دوال  ّ ـ ترفعـهـا جـهـات عـ

ـــا ومـــنـــظـــمـــات  ـــات وأحـــزا ّ ـــشـــ ـــلـــ ومـــ

ــة  ّ ــقــافــ
ّ
ــات تــنــّوعــت بــ الــث ّ وجــمــعــ

ـعـارات الـمـرفـوعـة 
ّ

انت المقاومة أع تـلـك الش ة، و ّ ة والفن ّ والفك

ــطــرة  ــاب والّســ ــفــاذ لــأللــ
ّ
ــخــذت حــّجــة لــلــن

ّ
ــاعــا وات دا وشــ

ّ
هــا تــرد ــ وأ

ــالــمــواقــف وتــوجــيــهــهــا حســب إرادات  ــمــا  ــم فــ ــحــ
ّ
عــ الــعــقــول والــت

ه عار وأجندات موظف
ّ

 . مستخد ذلك الش

 

ـــفـــات وال   الـــمـــقـــاومـــة عـــادة ال تـــحـــتـــاج تـــعـــ
ّ
ومـــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه، أن

ط نـهـجـهـا ومـعـرفـة طـرق عـمـلـهـا  د معالمها وض استعراضات لتحد

ــــّل  ــــف   ــــعــــ
ّ
ــــث الــــت ــــهــــا ومــــن حــــ

ّ
ــــاتــــهــــا ورهــــانــــاتــــهــــا، ذلــــك أن وغــــا

 الــمــعــتــديــن ورفــع الــمــظــالــم عــن 
ّ
ــذولــة مــن أجــل رد الــمــجــهــودات الــمــ

تــهــم ودرء  ي لــهــم ومــحــا
ّ

ــصــد
ّ
ــب الــظــالــمــ والــت الــمــظــلــومــ 

فــــــاع عــــــن الــــــحــــــقــــــوق 
ّ

ؤوب لــــــلــــــد
ّ

ار، و إذن الّســــــ الــــــد ور األ

ود عن الحرمات المنتهكة
ّ

ة والذ  . المغتص

 

ّ األّول واألع الذي تكفله   سا  اإل
ّ
والمقاومة إذن،  ذلك الحق

ـة مـعـا، وتضـمـنـه الـقـوانـ  ّ ـة واألرضـ ّ انات الّسمـاو
ّ

ائع والد
ّ
ّل ال

ة
ّ
اف  . واألعراف 

 

جرت العادة ع تنـاول الـمـقـاومـة دومـا حـيـنـمـا يـتـعـلـق األمـر بـوطـن 

ـــطـــرقـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ســـواء   ّ اغـــتـــصـــب وتـــعـــّرض لـــالعـــتـــداء الـــخـــار

ــيــق،  ــضــ
ّ
ة والــت ــا أو مــن خــالل الــمــحــا ــالــعــدوان الــعــســكــرّي الــمــ

ـلـهـا أوجـهـا لـلـمـقـاومـة  ة ومقارعة المعتديـن  حّرّر
ّ
فتكون األعمال الت

ــال  ــطــت الــمــقــاومــة طــ ــه، فــلــقــد ارتــ أو  الــمــقــاومــة نــفــســهــا. وعــلــ

ول ) 
ّ

ــلــمــا ســمــحــت جــهــة ( دولــة أو تــحــالــف مــن الــد ــاالســتــعــمــار، فــ

ـات،  ـظـر عـن الـغـا
ّ
ف الن احة جهة ( دولة ) أخرى  اس لنفسها 

ـــة فـــرض إراداتـــهـــا عـــلـــيـــهـــا  ـــغـــ  اســـتـــغـــالل لـــتـــفـــّوقـــهـــا الـــعـــســـكـــرّي، و

ـه ذلـك الـفـعـل  ـجـا ّ أن  ـ ـبـ
ّ

 الـط
ّ
اتها، فـإن م فيها وشفط خ ح

ّ
والت

وّسع
ّ
 . اآلثم برفض يؤّسس لمحوە ومنعه من الت

 

القدر ذاته، تعّرضـت الـمـقـاومـة والـفـعـل الـمـقـاوم دومـا إ سـيـول  و

ــيــق، ولــعــّل مــن بــ أهــّم مــا دأب  ــضــ
ّ
ة والــت ــه والــمــحــا ــشــ

ّ
مــن الــ

ـه الـمـعـتـدون والـمـسـتـعـمـرون والـغـزاة هـو إلصـاق تـهـمـة اإلرهـاب  عل

ـل آثـار جـرائـم الـمـعـتـديـن  ع المقاومة الـ تـنـهـض لـطـردهـم وتـقـلـ

هـا مـن الـعـوامـل  ـعـة الـعـدّو وغـ اتهـا وطـبـ ّ ان ه إم سمح   
ّ

عد حد أل

 . األخرى

 

ــة لــلــجــهــات  ّ ــوّســعــ
ّ
ــاد األطــمــاع الــت ــث، ونــظــرا الزد ــ الــحــد و الــعــ

ـدة  ـمـة عـد ة، تـفـّجـرت مـالحـم مـقـاومـة عـظـ ة واالستعماّر ّ ال االم

ـــّل واحـــدة مـــنـــهــــا  ســـمــــت 
ّ
ـــة ا ّ ـــنـــ تــــ

ّ
ـــا الـــال ـــ ــــا وأمـــ ـــا وآســـ ـــقـــ  إفـــ

ــات مــعــّيــنــة تــتــالءم مــع ســاحــة الــفــعــل الــمــقــاوم ومــقــدرة  ّ ــخــصــوصــ

 . الجهات المقاومة

 

ـ  ـب األ ص
ّ
ة من الن ّ ه أّمتنا الع ّصت 

ٌ
نادا ع ما خ ن، واس ول

ــة،  ــة واالســتــعــمــاّر ّ واألفــظــع مــن االســتــهــداف والــحــمــالت الــعــســكــ

دايتها سـلـخ  ل  ناء ع تالحق المظالم المسلطة عليها وال ش و

ئتها وضّمها إليـران عـام  ة عن ب ّ عـقـب صـفـقـة  ١٩٢٥األحواز الع

ـل اغـتـصـاب فـلـسـطـ 
ّ
ـا، ومـث ـطـانـ ـ ـسـة بـ الـفـرس و ـة خسـ ّ مـ ت

ـتـ األمـر عـنـد الـّزلـزال الـمـرّوع الـذي  ـتـهـا، لـيـ ـّ أوجها ومـنـتـ عـنـ

ب األّمة  مقتل من خالل ما تـعـّرض لـه الـعـراق مـن اعـتـداءات 

ــة  ـّ ـ ــة والــعــنــ ّ ــة والــوحشــ ّ ــة مــن الّســاد ّ ــالــ ــالــغ خــ ــلــغــت مــ مــتــكــّررة 

ــة  ّ ــة الــعــنــجــهــ ّ ــ ــة والــ ّ ــة غــ مســبــوقــة مــن الــوحشــ وعــانــقــت مــرتــ

ـة  ـدا ّ الـغـادر  ـحـالـف  ١٩٨٠انطالقا من العدوان الفـار
ّ
ـالـت مـرورا 

ّ عــام  ــالثــيــ
ّ
ت فصــولــه  ١٩٩٠الــث

ّ
ومــا تــالە مــن حصــار غــاشــم امــتــد

ـــاســـح عـــام  ١٣عـــ مـــدى  ّ الـــمـــدّمـــر والـــ ـــ ـــة الـــغـــزو األمـــ عـــامـــا لـــغـــا

شـــهـــد  ٢٠٠٣ ـــدة لـــم  ـــس جـــد ّع عـــنـــه مـــن مـــؤامـــرات ودســـا ومـــا تـــفـــ

ــوازع 
ّ
ــّل الــن ــث إطــالق الــعــنــان لــ ــال مــن حــ ـّـي لــهــا مــثــ ــ ــــــخ الــ ــأر

ّ
الــت

ــدولــة الــعــراق  ــث الــمــنــظــم  ــث الــعــ ــة ومــن حــ ّ ــطــانــ ــ
ّ

ــة الش ّ اإلجــرامــ

ـه  ـه وتـفـتـ ار الـمـنـفـلـت عـ تـذبـيـح شـعـ وتارخها وحضـارتـهـا واإل

ـاد  ـ ـا أن  ّ ـعـ ـات طـبـ ـه 
ّ
ـة، فـإن ّ ل العـصـور الـحـجـ ّ إعادته لما ق ح

ينح الفعل المقـاوم وتـنـاول مسـألـة الـمـقـاومـة عـ الـعـرب فـقـط 

عوب األخرى
ّ

هم من األمم والش  . دون غ

 

ـــدة مـــن  ـــة فصـــول جـــد
ّ
ـــاف  ّ ع الـــوطـــن الـــعـــر ـــ لـــقـــد انـــطـــلـــقـــت  ر

اق أو االعـتـداء، وارتـقـت  ـلـمـا تـعـّرضـت سـاحـة مـنـه لـالخـ المقاومة 

ــقــت شــهــرة  ّ ــّوار  الــعــالــم، وطــ
ّ
ــة لــمــلــهــمــة الــث ّ ــورة الــجــزائــ

ّ
مــثــال الــث

ــة ورغــم مــا  ــة اآلفــاق، أّمــا الــمــقــاومــة األحــواّز ّ ــ الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــ

ــقــهــا   طــ
ّ
ــت وتــواصــل شــق

ّ
ــهــا شــق

ّ
مــر وحصــار فــإن تــتــعــّرض لــه مــن تــ

ــة ســفــرا  ّ ّ بــهــا، لــتــظــّل الــمــقــاومــة الــعــراقــ ّ ودو ــ اع اهــتــمــام إقــلــ النــ

ــلــهــا،  ــة  ـّ ـ ــ ــــــخ الــ ــل و تــار ــــــخ الــعــرب فــحــســب  ــاء ال  تــار
ّ

وض

ــم  ــط الــمــحــ ــخــطــ
ّ
ــث الــت ــد مــن حــ ــحــد

ّ
ـ أو الــت ـ وظــلــت فــوق الــحــ

ــــث  ّ الــــعـــاّم لــــهــــا ومــــن حــــ ــــ اتــــ ــــذ الـــمــــبــــهــــر لــــلــــمـــنــــاج االســــ ــــنــــفــــ
ّ
والـــت

ـالد مـا بـ  ـقـة عـ األرض   قـ
ّ

ـطـرة الـد ـعـة والّسـ ـ
ّ
ات الـمـت ت

ّ
الت

ــة  ّ ــقـ ــخـس الــفـصــول الـمــقـاومــة األخـرى   ـعــ هـذا  ــن، وال  ــهـ
ّ
الـن

ها س وم وغ ا والمغرب وتو لي ة  ّ  . الّساحات الع

 

ـة، ورغـم  ّ دة الع ت للمقاومة  العق ا
ّ
أّصل الث

ّ
ّل الت ن، ورغم  ل

ـلـهـا  أّمـة أخــرى أو  ـاد تـجـتـمـع  ـات ال تــ
ّ

ـه مـن مـغـذ ـرت عـلـ
ّ
مـا تـوف

ّ والــــمــــخــــزون الــــفــــكــــرّي  ّ واألخــــال ــــ ــــد الــــقــــ ــــالــــّرصــــ شــــعــــب آخــــر، 

، فـلـقـد تـمـكـن األعـداء  ـظـ
ّ
ە من ثراء منقـطـع الـن ّ م والحضارّي وما 

ـــش عـــ  ـــشـــ
ّ
ا مـــن الـــ ّ صـــون بـــهـــا  ّ ـــة والـــمـــ ّ ـــ ومـــنـــاوئـــو األّمـــة الـــعـــ

 ّ ـالـهـ ـس  ـس لـدى قسـم لـ دخـال الـلـ المقاومة فهـمـا واصـطـالحـا و

ـــجـــاح 
ّ
 هـــذا الـــن

ّ
ـــل هـــذا عـــ أن ـــ تـــأو ـــ مـــن جـــمـــاهـــ الـــعـــرب. وال يـــ

ـة أو تـراجـعـا  اإلجـمـاع  ّ ـ ّ قد ولـد عـزوفـا عـن الـمـقـاومـة الـعـ الجز

ـق  ـر الـعـرب مـن ر ـد لـتـحـ امن الوحـ
ّ

ل والض ها الّس
ّ
ّ ع أن ع

ّ
الش

صهم مّما يراد لهم من سوء المص   . االستعمار الغاشم وتخل

 

ــا اخـــتـــطـــاف مـــفـــهـــوم  ـ ـــه ح ـــه، نـــعـــ  ـــجـــاح الـــمـــشـــار إلـــ
ّ
 هـــذا الـــن

ّ
إن

ـلـة. ولـقـد تـّمـت  ـ ـ
ّ
اته الن فه عن جوهرە الّسا وغا المقاومة وتح

ــة مــتــخــاذلــة  ّ ــ ــالــتــقــاء جــهــات عــ ــل وجــهــة الــمــقــاومــة  ــة تــحــ ّ عــمــلــ

ـة  ّ اتـ
ّ

ـة مصـالـحـهـا الـذ ّ مـغـلـ ّ الـعـر ـاألمـن الـقـو ة  ة ومسـتـهـ
ّ

ومرتـد

ــــة الــــواضــــحــــة  ّ ـــ الــــعــــالــــمــــ ـ ّ
ّ
فــــقــــط عــــ مــــا ســــواهــــا، مــــع مــــحــــاور ال

ـة  ّ ـة الـعـالـمـ ّ ـاعـا الّصـهـيـونـ ـلـة الـمـمـّوهـة و تـ ّ والمعروفـة أو الـمـتـحـ

ـة مـن  ّ ـكـ ـحـدة األمـ
ّ
ـات الـمـت ـة بـزعـامـة الـوال ة االستعـمـاّر ّ ال واالم

ــل إيــران رأســهــا مــن جــهــة  شــ ــة الّصــاعــدة و ّ ــمــ جــهــة، والــقــوى اإلقــلــ

  . أخرى

 

ـــة  ّ ـــة الـــعـــالـــمـــ ّ ـــمـــحـــور الّصـــهـــيـــونـــ ـــطـــ   الـــمـــرتـــ
ّ
ـــقـــة، فـــإن و الـــحـــقـــ

شــغــلــهــم  ح، فــلــم  ــدي الــوضــ ــانــوا شــد ــا  ــ ــة بــزعــامــة أمــ ّ ــالــ واالمــ

ــة مــع الــمــقــاومــة  ّ ــلــ ــانــت شــ ــط مــهــمــا   لــهــم أّي روا
ّ
ــأن عــاء 

ّ
بــتــاتــا االد

ـخـفـوا مـنـاوءتـهـم لـلـمـقـاومـة وألهـلـهـا  ـهـم لـم 
ّ
ـل إن والفعـل الـمـقـاوم، 

ّ عـ  سون  المـحـور اإليـرا ّ المتم ن، أ الها المختلفة. ل أش

ة فحسب ّ عارات
ّ

د الش  . الّسطوة عنوة ع المقاومة ولو ع صع

 

ـــة  ّ ــعـــوب اإليــرانـــ
ّ

ـــالء الـــخــمـــيــ عـــ ثـــورة الش ــ لــقـــد طــغـــت مـــنــذ اســـ

 إيــران رائــدة الــمــقــاومــة 
ّ
عــاءات الــمــتــواتــرة ومــفــادهــا أن

ّ
مــوجــة مــن االد

ــة.  ّ ــة الــعــالــمــ ّ ــة والّصــهــيــونــ ّ ــكــ ي لــلــغــطــرســة األمــ
ّ

ــصــد
ّ
ــمــة الــت وزعــ

ــعــد غــزو الــعــراق، وغــدت إيــران رافــعــة  ــعــارات 
ّ

وتــعــاظــمــت هــذە الش

لتهم وحصنهم الحص   . لواء المقاومة ودرع المقاوم وق

 

ــة  ّ ــاســة إعــالمــ عــاءات إيــران ســ
ّ
ــرار، رافــقــت اد ــ

ّ
ودرء لــإلطــنــاب والــت

ــت تــلــك الــمــزاعــم وفــرضــهــا واقــعــا ال مــفــّر مــن  ــبــ ــة لــتــ ــعــنــا مــدروســة 

 . اإلقرار منه

 

ة واسـتـقـطـبـتـهـا 
ّ

ـة عـد ّ ـ د، استغلت إيران جهـات عـ د
ّ

ولألسف الش

ــا تــارة أخــرى، وتــنــّوعــت تــلــك  ــا تــارة وتــرهــيــ ــهــا وفــخــاخــهــا تــرغــيــ ــا ل

ات  ّ ـات. واسـتـغـلـت إيـران الـمـتـغـ ّ الجهات ب دول وأحزاب وجمعـ

ـطـاتـهـا 
ّ

ـذ مـخـط ـعـد غـزو الـعـراق لـتـنـفـ  ّ ـسـارعـة  الـوطـن الـعـر الم

ـث خصـوصـا  ة، وتعكـزت  مسـعـاهـا الـخـبـ
ّ
اف ة  ّ ة اإلجرام ّ وّسع

ّ
الت

ـمـهـا  ـاألّمـة وتـقـسـ ة وما لها من قـدرة عـ الـفـتـك  ّ ائف
ّ

ع ورقة الط

اب واالقــــتــــتــــال بــــ أبــــنــــاء األّمــــة الــــواحــــدة  ــــون االحــــ
ّ
لــــقــــائــــهــــا  أت و

 . واألرض الواحدة والمص الواحد

 

ــظــام الّســورّي  
ّ
ــا مــنــذ عــقــود انــخــراط الــن ّ ــان واضــحــا وجــلــ ولــقــد 

ــعــد  ــمــا  ــعــه فــ ّ مــعــه، وتــ ــ اتــ ــحــالــف االســ
ّ
ــالــت  ّ ــوع اإليــرا الــمــ

أل  شّيع الّصفوّي ( وال عالقة له 
ّ
ّ ع  ال اخل العر

ّ
فاذ للد

ّ
الن

ــــعـــــث  ــــد ) و ــــعــــ ــــب أو مـــــن  ــــعـــــة الــــعــــرب ال مــــن قــــ ــــ
ّ

ــــت والش الــــبــــ

ـحـهـا   سـلـ ـمـال طـهـران ثـّم  ـطـة رأسـا  ـة الـمـرتـ ّ ـائـفـ
ّ

ات الـط ّ ش ل الم

ــة مــن  ّ ــ ــن، لــتــلــتــحــق أحــزاب عــ ــحــ ــمــن والــ ــمــا حــدث  بــنــان والــ

ـــعـــد  ــوع خصـــوصـــا  ـ ـــعـــد بـــهـــذا الـــمـــ ـــمـــا  ـــة فـــ ّ ـــ ّ األقـــطـــار الـــعـــ شـــ

ة طّورات  سوّر
ّ
 . الت

 

ـــــانـــــت لـــــه  ـــــل  ـــــا،  ّ ــــوع مـــــجـــــانـــــ ـ ـــــكـــــن االنـــــخـــــراط  هـــــذا الـــــمـــــ ولـــــم 

ـة  ّ ــــج لألجـنـدا اإليـرانـ و
ّ
ان أعالها ال دة،  عات عد استحقاقات وت

أفضال إيران  م  سل
ّ
ّ لل ل والمه ّ القا ّ العر ع

ّ
وخلق المزاج الش

ــل ضــامــن لــفــتــح الــمــجــال أمــام الــفــرس  ــ ــس مــن ســ الــمــزعــومــة، ولــ

ّ الـقـبـيـح  ّ اإلرهـا ـض الـوجـه اإليـرا ي ّ وت غلغل  الجسد العر
ّ
للت

، وهــو مــا تــزامــن  ــادة إيــران لــمــســار الــمــقــاومــة والــمــقــاومــ ــة ر مــن ِفــ

ـــة وهـــو  ّ ّ لـــلـــّصـــهـــيـــونـــ ـــد عـــ الـــعـــداء اإليـــرا ـــشـــد
ّ
ـــدا مـــع الـــ دومـــا وأ

ة  هذا الع ة للّسخ ة ال واأل مجل ذو  . األ

 

ـب،  ـاذ ـعـة عـن تـلـك األ ـتـ فات المس ص
ّ
ل الت

ّ
و هذا اإلطار، تت

محور المقاومة والممانعة  ّ س ندرج ما   . و

 

جـم واقـعـا عـ  اة، لـم تـ عـاة، والـمـمـانـعـة الـمـفـ
ّ

هذە المقاومة الـمـد

ــل مــئــات آالف الــعــرب وتــهــجــ الــمــاليــ   مــن خــالل تــقــتــ
ّ
األرض إال

ـ  ـّل األقـطـار الـ ـسـارع   ّ الم موغرا
ّ

غي الد
ّ
منهم عالوة ع الت

أوجــدت فــيــهــا إيــران مــو قــدم. و الــمــقــاومــة الــ لــم تــرم الــعــدّو 

سـقـط مـن  ّ وجهة المقاومة تلك، برصاصة واحـدة، ولـم  الّصهيو

ر فلسط  د واحد ع درب تح ديها وأنصارها شه   . ب م



”MQ

ا 
ّ

ــة، أضــ مــمــتــد ّ ــادة فــارســ  هــذا الــمــحــور الــمــقــاوم الــمــمــانــع بــ
ّ
إن

ــــالــــعــــراق  مــــن طــــهــــران إ ضــــفــــاف الــــمــــتــــوّســــط  لــــبــــنــــان مــــرورا 

ـعـد   
ّ
ّ إال ـل فضـاءە الـجـغـرا شـ ـه الـمـحـور الـذي لـم 

ّ
ن ـة، و وسوّر

ــمــا انــطــوى عــ انــغــمــاس  ــ عــ الــعــراق  ّ ّ الــوح ــو الــعــدوان الــ

ـــة  ّ ـــر الـــخـــارجـــ اف وز ـــاعـــ ـــه  مـــة إليـــران فـــ
ّ

واســـع ومشـــاركـــة مـــتـــقـــد

عـــــاءات 
ّ
ـــــّل االد اف الـــــذي يـــــهـــــدم  ّ األســـــبـــــق، وهـــــو االعـــــ اإليـــــرا

ا ّ سفا نهائ ا هذا المحور 
ّ
الت سف  ل و ة  ّ  . اإليران

  

د المحكـوم   العراق الجد
ّ
ّ أن دي  ال

ّ
العودة لهذا المحور، فإن و

ــغــداد الــمــحــتــلــة  ــائــفــّيــ  
ّ

ــس واألقــزام الــط ــة الــجــواســ مــن عصــا

ه لعان األبرزان ف
ّ

ة هما الض ّ ة الّرسم  . وسوّر

  

ـــاذب  ـــاطـــل و ـــكـــونـــه  ـــمـــنـــا عـــ هـــذا الـــمـــحـــور  ـــكـــون حـــ ولـــ ال 

ـــا فـــقـــط  ّ ـــديـــولـــوجـــ ـــعـــض إ صـــّورە الـــ مـــحـــصـــورا  الـــعـــداء الـــذي 

ــارنــا لــفــضــل إيــران  صــمــود  ــه عــلــيــنــا مــن خــالل إنــ ـتــحــّجــجــون  و

 
ّ
ــنــا نــذكــر أن

ّ
ــة، فــإن ّ ــ ــات الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــ ــة ودعــم حــر ســوّر

، وال  ّ ــبـع مـطــلـقـا مـن مــعـ طـائــ ــمـكـن أن تـ ـداهـة ال  الـمـقـاومــة 

ـة مـقـيـتـة، ذلـك  ّ ـ ـة شـعـ ث عن الـمـقـاومـة مـن زاو ستوي الحد

جـــاع الـــحـــقـــوق  ـــمـــا  تـــوق لـــلـــتـــحـــّرر وســـ الســـ  الـــمـــقـــاومـــة 
ّ
أن

ـات  ّ مكنها أن تتقوقع داخل مطـ ي للظلم، ال 
ّ

صد
ّ
وعمل ع الت

 أن تــكــون 
ّ
ــ لــهــا إال ــ ــة والــوالء لــجــهــة أو مــذهــب، وال يــ ّ االنــتــقــائــ

ــة  ّ ــ ــة شــوفــيــ ّ قصــائــ ــرة و
ّ
ــة ال مــنــف ــ

ّ
شــامــلــة جــامــعــة مــوّحــدة مــرغ

ة ّ  . مذهب

  

ـافـقـة مـن عـمـائـم 
ّ

 هـذە الـمـحـاور الـط
ّ
ت أن ب و هذا الّصدد، ولت

ــة  ّ ــة  مــحــاور طــائــفــ ّ ــة الّصــفــ ّ ــلــة  إيــران الــفــارســ ــ والــّرذ ّ
ّ
ال

ــة أو  ّ ــمــصــالــحــهــم الــمــرحــلــ ــالــعــرب وال  ــاألســاس، ال عــالقــة لــهــا 

ــائــزهــا تــفــضــح   أداء ر
ّ
ــال، فــإن ــل مــن األشــ ــأّي شــ ــة  ّ ــجــ اتــ االســ

ال موارة أو غّش او خداع  . هذە الحقائق وتكشفها للعلن 

  

ـــد   ـــمـــا  خـــنـــجـــر مســـمـــوم جـــد
ّ
 هـــذە الـــمـــحـــاور إن

ّ
ـــان أن ـــ ولـــتـــ

ـارة  ن هـمـا عـ حدث كب ستع  نا س
ّ
ة، فإن ّ ة األّمة الع خا

ـــن وأقـــطـــاب هـــذا الـــمـــحـــور الـــمـــقـــاوم الـــمـــمـــانـــع  عـــن مـــواقـــف عـــنـــاو

ات ّ المنطلقات والغا  . فار

  

ـن  ـ ة تـقـ
ّ

ّ مـنـذ مـد ا اليـوم عـ مـوقـعـهـا الـّرسـ ت روس لقد 

ــالم  ــادي و ــدر الــعــ ّ حــ ــس الــوزراء الــعــرا اثــنــ أحــدهــمــا عــن رئــ

ــار 
ّ

ش ــاســاتــه، واآلخــر عــن  ّ عــنــه وعــن ســ ــ ــة األمــ ّ ــر الــخــارجــ وز

ـــاحـــثـــات  ـــظـــام الّســـورّي ومـــوفـــدە لـــمـــ
ّ
الـــجـــعـــفـــرّي أحـــد أقـــطـــاب الـــن

 . االستانا

  

ـــخ  ــــ ـــشـــور بـــتـــار ـــر األّول الـــمـــ ـــقـــ
ّ
٢٧فـــ الـــت ١٠ وتـــحـــت  ٢٠١٧

ث 
ّ

: أنتم عرب ولستـم فـرسـا " يـتـحـد لرسون للعراقي عنوان " ت

الدە ال تعمل ع إلغاء جميع العالقات بـ   
ّ
لرسون ع ( أن ت

ة،  ّ ات
ّ

ر قدراتها الذ غداد تط  ع 
ّ
ه أضاف أن

ّ
ن يران، ل العراق و

عة.. ) ة أو ش
ّ
انوا سن سوا فرسا، سواء   "العراقيون عرب، ول

  

ـــــخ  شور بتار ا الم
ّ
ر الث ق

ّ
٣١و الت ١٠ تـحـت عـنـوان  ٢٠١٧

ـــعـــامـــل مـــع "االحـــتـــالل 
ّ
يـــران إ الـــت ـــا و " الـــجـــعـــفـــري: نـــدعـــو روســـ

الدە تعت أّي تواجد   حكومة 
ّ
دە ع أن ه ( تأ " وجاء ف

ّ
ال

ــــة دون مــــوافــــقــــة دمشــــق  ــــة عــــ األرا الّســــوّر ّ ــــ لــــقــــّوات أجــــنــــ

 . "احتالل". )

ــنــا نــخــلــص إ  
ّ
ــن، فــإن ــ ــقــ

ّ
ــدا  فــحــوى هــذيــن الــت ّ ــمــّعــن جــ

ّ
ــالــت و

عــاءات 
ّ
ــمــدى وضــاعــة تــلــك االد ــد  ــقــة الّســاطــعــة والــ تــفــ الــحــقــ

ـس مـن قــدر  عـمــهـا إيـران، إذ لــ
ّ
حـول الـمـقــاومـة والـمــمـانـعــة الـ تـ

 ّ ـ ذكرە األمـ ّ ل حتاج العر ــــخ من أن  ار
ّ
أ من اإلهانة  الت

ـادي ال عـالقـة  ّ الـعـ ـائـ
ّ

ـل الـط  الـعـمـ
ّ
ـأن ، رغم قـنـاعـتـنـا  ّ ه عر

ّ
أن

ال ل من األش أّي ش ة  العرو العراق وال   . له 

  

 الـذي 
ّ

ّ لـلـحـد ـ ة األم ّ ذهب وزر الخارج س ملفتا أن  ن أل ول

اك العراق الجدد ) النتمـائـهـم  ه العراقّي ( والمقصود هنا ح ّ ي

ــطــرة  ــا مــن ســ ــ ــمــا ألمــ ــا  ّ ــكــ ــعــ هــذا إقــرارا أمــ ؟ أال  ّ ــ ــبــ
ّ

الــط

ــــتــــهــــم ورعــــتــــهــــم  ــــالــــعــــراق وســــاســــتــــه و الــــ نّصــــ ــــم تــــاّم  وتــــحــــ

ّ  الــعــراق   خــراج الــعــمــل الــحــكــو
ّ
ــأن ــم،  إن    –واوصــلــتــهــم لــلــحــ

ــــلــــة مــــن عــــمــــل  صــــّب  وفــــاض   –ــــان لــــلــــحــــكــــومــــة الــــعــــمــــ ــــلــــه 

 الفرس.؟

  

عــوة 
ّ

ــه حــزب الــد ــادي وحــ ــعــمــالــة الــعــ ــهــامــا صــارخــا 
ّ
ــس هــذا ات ألــ

ــوع الــغــزو وخضــوعــهــم الــمــهــ  ــّل الــمــنــغــمــســ  م الــمــجــرم و

 إليران؟

  

ـــل الـــوضـــيـــع الّصـــغـــ  ـــكـــون الـــعـــمـــ ـــّل هـــذا أن  ســـتـــوي مـــع  فـــهـــل 

ــــقــــدر عــــ  ــــقــــاوم.؟ وهــــل  ــــقــــاوم؟ ومــــن  ــــل مــــاذا ســــ مــــقــــاومــــا.؟ 

 المقاومة أصال؟

ـحـة الـفـضـائـح وال   ـه فضـ
ّ
ــــح الجـعـفـري، فـإن أّما  خصوص ت

ـــــــخ  ـــخ تـــار
ّ

ـــد ووصـــمـــة عـــار مضـــافـــة تـــلـــط ـــب، وهـــو ســـقـــوط جـــد ر

ــطــاحــا لــلــفــرس  مــرا وانــ ــانــة وتــ ــا وخــ ــظــام األســدّي الــمــلــ خــ
ّ
الــن

هم  . ولغ

  

ـادة  ـد عـ سـ ـشـد
ّ
طنـب  الـ احا مساء و خ ص فهذا الذي 

ـــدا  ـــكـــفـــه أن كـــتـــب الـــّروس دســـتـــورا جـــد ـــة، لـــم  ّ ـــة الـــوطـــنـــ ســـوّر

ــدعــة فــارقــة "  اف مــوســكــو عــن عــقــد ســّمــه   ، و ــ لــلــّســور

ــات  ّ ــشــ ــلــ ــالــمــ ــة "، وال اســتــعــانــة نــظــامــه  مــؤتــمــر شــعــوب ســوّر

 ّ ـش الـّرو ـالـجـ ا، وال اسـتـعـانـتـه  ن
ّ

ّ أصقاع الد ة من ش ّ ائف
ّ

الط

ـــ  ـــطـــلـــع عـــ الّســـوّر  ّ ـــل، حـــ ـــه مـــن قـــ ّ لـــتـــذبـــيـــح شـــعـــ واإليـــرا

ــعــامــل مــع االحــتــالل 
ّ
ــالــت يــران  ــا و ــة روســ ــمــطــالــ والــعــرب والــعــالــم 

؟ ّ  اإليرا

  

ـة؟ أم هـل  ا لسـوّر ـا ّ احـتـالال مـ ّ والـّرو ـواجـد اإليـرا
ّ
س الـت أل

ـلـدهـم مـن احـتـالل  ـر  غدا الّروس والفرس سوّر معنّي بتحـ

ّ غاشم؟  تر

 أهذە خصال المقاوم وسماتهم وأوصافهم؟ 

  

ــ  وعـــ جـــاســـم والـــحـــو  ـ ـــادي ون ـــمـــثـــل الـــجـــعـــفـــري والـــعـــ أ

ل أضالع المقاومة؟ ش ة، ت ّ فع
ّ
عض حثاالت األحزاب الن  و

  

الغه؟ لغ الهوان بهذە األّمة م  ،
ّ

 ألمثل هذا الحد

ـل وال رـب إهـانـة   شـ ـمـا 
ّ
ـن، إن ـن الـمـذكـور ـ ـقـ

ّ
 ما جـاء  الـت

ّ
إن

ع  ـدلـل عـ مسـتـوى االنـحـطـاط الـمـفـ ة للعـرب، و س
ّ
ال الع 

ــكــشــف عــن الــحــاجــة الــمــلــّحــة  ــه هــذە األّمــة، و الــذي وصــلــت إلــ

ــــة  ّ ــــظــــ
ّ
ــــد الــــمــــنــــطــــلــــقــــات الــــن ــــم وتــــحــــد ــــل الــــمــــفــــاهــــ إلعــــادة تــــأصــــ

اح قاتها ع األرض  وطننا المس  . وتطب

  

ـعـاد  ـالـقـّوة عـلـيـنـا بـهـذا األ ان محور المقاومة الـمـراد فـرضـه  فإن 

س الممانعة س المقاومة و ة والخواء، فب ّ طاح  . واالن
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ـدة  ـة جـد اء ع إقرار مـادة دراسـ تعمل حكومة المنطقة الخ

ـعـنـوان  ـة  ـة  الـمـدارس والـجـامـعـات الـعـراقـ يتم تـدرسـهـا لـلـطـلـ

ــــل  ـــعــــث).. الـــغـــرض مــــنـــهـــا غســــل أدمـــغـــة الــــجـــ (جـــرائـــم حــــزب الـــ

ـقـودە  ـان  ـم الـوطـ الـذي  ـام الـحـ وا أ ـعـا ـد الـذيـن لـم  الجد

ـــلـــعـــوا عـــ إنـــجـــازاتـــه الـــ أغـــاضـــت 
ّ

ـــط ـــعـــث  الـــعـــراق، ولـــم  الـــ

ـــة والـــقـــوى  ـــســـاقـــطـــ ومـــعـــهـــم الـــدول االســـتـــعـــمـــار الـــعـــمـــالء والـــمـــ

ـادتـه، ومـا  ى ال استهدفـتـه وقـ انت المؤامرة ال ة، ف ال االم

ة  ـــه مســـ شـــ زالـــت فصـــولـــهـــا مســـتـــمـــرة مـــن خـــالل مـــحـــاولـــتـــهـــم 

ـة  ـعـقـول الـطـلـ ق بنفث مثل هـذە السـمـوم  عث وتارخه الع ال

عث فكرا ومناضل  ستهدف ال ة    من خالل مادة دراس
 

ــص هــنــا أهــم ( جــرائــم ) 
ّ

ــــــع ســنــلــخ ــنــنــا ومــن خــالل عــرض  ولــ

الع
ّ

االط لع عليها من يرغب 
ّ

ط عث ل  :  ال
 
ـــات ‐  ــ ـ ـــا لـــلـــشـــعـــب ال لـــلـــ ـــم الـــنـــفـــط الـــعـــرا وجـــعـــلـــه ُمـــلـــ تـــأمـــ

 . االستعمارة

ة للفالح ‐   . استصالح األرا الزراع

ا من العراق‐  ة نهائ م اإللزا ومحو األم  . ــــع قانون التعل

ـرتـاد ‐ 
ُ
ـات والـجـامـعـات والـمـدارس الـ مـا زالـت ت ـشـفـ بنـاء الـمـسـ

ــمــنــجــزاتــه، دون أن  ــطــعــنــون  ــعــث و ــعــادون الــ حــ الــيــوم مــمــن 

دة ش أو جامعة جد نوا لنا أّي مس    ي

 

، حـ وصـل األمـر إ بـنـاء مضـمـار ‐  حث العلـ ة ال دعم وتق

ـــان مـــن  ـــامـــلـــة حـــول األرض، ثـــم  ـــد الـــذي انـــطـــلـــق  دورة  الـــعـــا

ـلـة، والـ لـم  ـتـه الـمـقـ ـا  تـجـ ـحـمـل قـمـرا صـنـاعـ المقّرر له أن 

ب العدوان الثالثي  س  . تتم 

 

ستخدم حـ يـومـنـا هـذا، ‐  كة جسور وطرقات ما زالت  بناء ش

ــمــة ) بــنــاء  ـــ ( جــ ــاء  مــن دون أن تــقــوم حــكــومــة الــمــنــطــقــة الــخــ

د طرق د واحد، أو تعب    ج جد

 

ـم الـذا ‐  امـلـة، وقـانـون الـحـ ات  العراق حقوقهم  منح األقل

راد خ مثال ع ذلك  . لألخوة األ

 

ى ‐ 
ّ

ــش قــوي عــقــائــدي أصــبــح الــخــامــس  الــعــالــم، تصــد بــنــاء جــ

س  ــه أعــ وأ ــة  الــعــراق ودحــرهــا، ثــم جــا لــألطــمــاع الــفــارســ

ة مـكـّونـة مـن  ـشـا  ٣٣هجمة كون ـس جـ دولـة وصـمـد أمـامـهـا، ولـ

ات داعش وهرب تارا سالحه خلفه    من ورق انهزم أمام عصا

 

ــنــاء عــراق قــوي ‐  ــامــلــة غــ مــنــقــوصــة، و ــة  ــادة عــراقــ خــلــق ســ

ـة جـهـة  ّ ـمـكـن أل ـة دولـة مـن الـدول، وال  ّ ـعـا أل كون تا شامخ، ال 

ه أو تتدخل  شؤونه م   . أن تتح

 

ــعــث الــ حــتــمــا لــن  ــض ( جــرائــم ) الــ ــضــا مــن فــ ــان غــ مــا تــقــدم، 

ـــل   ، ـــة الـــعـــراقـــيـــ ــاء لـــلـــطـــلـــ ـ تـــدرســـهـــا حـــكـــومـــة الـــمـــنـــطـــقـــة الـــخـــ

 عـمـدا وعـن سـابـق قصـد عـ مـثـل هـذە 
ّ
ـسـ  الـ

ً
ستحاول جاهدة

ــف أن  هــا عــ تــدرســهــم كــ ــل ســتــصــّب جــّل تــركــ ( الــجــرائــم )، 

ـــن  ـــل، ولـــ مـــر وعـــمـــ ـــّل مـــتـــ ـــد  ـــد مـــن حـــد ــب بـــ ـ ـــان  ـــعـــث  الـــ

مـرون والـعـمــالء   هـؤالء الـمـتــ
ّ
ــأن ـة  صـّوروا لـلــطـلـ ــعـد أن  ـالـطـبـع 

انوا ( مناضل ) عث،    الذين ق عليهم ال
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ة مـا يـتـم  ـة ومـواقـع الـتـواصـل االجـتـمـا وعـ كـ ار الفساد والفاسدين وسائل االعـالم الـعـراقـ تتصدر اخ

ـــهـة لـلـحـد مـن  اهـة غـ الـ سـخـر مـن مـزاعـم الـحـكـومـة وهـيـئـات الـ ـات  ـار فـأن الـمـواطـن  تداولـه مـن اخـ

ــ  ــة حــول الــمــغــانــم ونــهــب ثــروات الــعــراقــيــ اع االحــزاب الــطــائــفــ ــعــد ان ادرك ان  الــفــســاد والــفــاســديــن 

ــــــج االعــال  مــواجــهــة الــفــســاد والــفــاســديــن . وثــمــة مــعــادلــة اضــحــت  و ــمــن  دعــاوى الــ ــ وافــقــارهــم 

ـه  ـدر عـلـ ـا  ـفـ ـا او وظـ ـم مـركـزا ادار ـفـقـد الـمـجـلـس االسـال او عـمـار الـحـكـ ـان فـعـنـدمـا  واضحة جدا لـلـعـ

ـل ان يـتـم االسـتـحـواذ عـ مـوقـع  ـالـمـقـا ـد  ـار الصـدري مـثـال فـال  مئات المالي من الدوالرات لصالح التـ

ار الصدري وعنـدهـا يـتـذكـر الـمـجـلـس او عـمـار ان ثـمـة فسـاد  ديرە الت شاط اقتصادي  اداري او وظ او 

ـاق ذكـرت  ـه ..... و هـذا السـ ـه واالسـتـحـواذ عـلـ ـ ازاحـة الـقـائـمـ عـلـ ـ شـأة او تـلـك يـ ما  هذە الم

ه :  ا من مراسلها  النجف جاء ف ش الصادرة  لندن خ فة ق  صح

 

ـل مـجـلـس الـوزراء الـعـرا   اعلن نائب عن محافظة النجف، حل مـجـلـس ادارة مـطـار الـمـحـافـظـة مـن قـ

 غداد. 

، يـوم االثـنـ  ان،  مؤتمر صـحـ ـن الـثـا  ٢٠وقال النائب صادق الل ، ان قـرار حـل مـجـلـس ٢٠١٧ـ

عد اطالع مجلس الوزراء ع  ـتـت فسـادا “ ادارة المطار جاء  ـثـقـة مـن نـواب الـمـحـافـظـة ولـجـنـة مـن مـجـلـس مـحـافـظـة الـنـجـف ثـ تتها لـجـنـة مـنـ ة وشبهات الفساد إلدارة المطار ث المخالفات القانون

 ”.واضحا

ـة ) وتـكـتـ عـادة بـتـغـيـ الـوجـوە او غـض  ـعـ ـة الـفـاسـديـن  االحـزاب ( الشـ ة  مـحـاسـ اس ا ان ترا االنتماءات الس ـر الـنـواعتادت الجهات العل ـمـا  حصـل مـع وز ـــهـم خـارج الـعـراق  ظـر عـن هـرو

ات ..  ة وسواهما الع  التجارة السابق  ومحافظ ال

ـادي، قـرر كـذلـك ادخـال  ـدر الـعـ ـس الـوزراء االتـحـادي حـ ـان، ا ان رئـ اهـة لـلـتـحـقـيـق  الـمـخـالـفـات وشـبـهـات الـفـسـاد“ واشار النـائـب الـلـ ـة وهـيـئـة الـ ـة الـمـالـ ـا مـجـلـس الـمـحـافـظـة ا ” الـرقـا ، داعـ

ل ادارة مؤقتة“ شك ة ا قرارات مجلس الوزراء بتغي االدارة وحث المحافظ ل  ”.االستجا

، ع حل إدارة مطار المحافظة.  ٨ذكر ان مجلس محافظة النجف، صّوت يوم االحد   ن االول الما
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ـن الـثـا  ـ ـن  مـن  فة القدس العر الصادرة  لندن   الحادي والع ت صح ـقـة  ٢٠١٧و ـات ال ا عـن عـمـلـ خـ

ــه :  ــعــة لــلــمــواطــنــ جــاء فــ ــة والــمــعــامــل والــمــحــال الــتــا ــات الــحــكــومــ ـ ـ ــا وال ــقــة ونــهــب الــمــنــازل والــمــ ــات ال ال تــزال عــمــلــ

ــة فــيــهــا مــنــذ أشــهــر. و ظــل الــتــوتــر األمــ  ــات الــعــســكــ ــمــن مــن مــديــنــة الــمــوصــل رغــم انــتــهــاء الــعــمــلــ مســتــمــرة  الــجــانــب األ

سـلـم  هـذە  ـة، ولـم  ات والجماعات المسلحة إ نهب المنازل والدوائر الحكـومـ ش ل اب سلطة القانون، عمدت الم وغ

ـارات الشـحـن إ جـهـات مـجـهـولـة خـارج  ـد وحـطـام، إذ تـم نـقـلـهـا بـواسـطـة سـ ـات مـن حـد قات مخلفات البـيـوت والـبـنـا ال

 .المحافظة

 

ــدوا لــ ــمـن الــمـوصـل، أ ـان أ ـان، مــن سـ ــقـة التــزال مسـتـمــرة وتـطــال عـددا مــن »أن  :«الــقـدس الـعــر »شـهـود عــ ـات ال عـمــلـ

ـلـه  ـرە وتـحـمـ ـمـكـن إعـادة تـدو ـد والـحـطـام الـذي  استخـراج الـحـد ث تقوم الجماعات تلك  ة المهدمة، ح ات الحكوم البنا

ة تلك الجماعات حما ارات الشحن ونقله   .«بواسطة س

ة، قال لـ له قرب المجمعات الحكوم قع م من، والذي  ان الجانب األ د، أحد س ام دخلت «  :«القدس العر »حم منذ أ

ن مجهولة له ونقله إ أما د عن الرام، ومن ثم تحم عزل الحد ا المدمرة وقامت   .«الجرافات إ الم

 

مرافقة العمال أثناء العمل»ولفت إ أن  قومون  ل و ات التحم فون ع عمل ا إ «هناك مسلح  ل يو »، داع ش قات ال تتم  ات ال قاف عمل  .«تدخل حكو عاجل إل

ة، رفض ذكر اسمـه، قـال لــ طة المحل ط  ال ـات «  :«الـقـدس الـعـر »ضا ـد والـرـام مـن الـبـنـا ـات إ اسـتـخـراج الـحـد قـة األجـهـزة والـمـعـدات مـن الـمـديـنـة عـادت تـلـك الـعـصـا ـعـد االنـتـهـاء مـن 

نا أن «ومنازل المدني  ة  الموصل»، مب ة والحكومة المحل قات تلك تجري ع مرأى ومسمع القوات األمن ات ال  .«عمل

 

ـمـ»وأشار إ أن  ـاتـت تـعـمـل  ـات الـ  ـشـ ـلـ ـسـيـق مـع تـلـك الـمـ ـالـتـ ـات وتـعـمـل  ـدة مـن هـذە الـعـمـلـ ـة مسـتـفـ ـة والـمـركـ الـحـكـومـتـ الـمـحـلـ طة  ا مرت ـة   عـزلهناك جهات عل عـن السـلـطـة األمـنـ

ة طة المحل ات أع من ال ون صالح مل منعها وكونهم  ات تخولنا   .«المحافظة، ونخ االصطدام معها ألننا ال نملك صالح

ـاء مـن الـمـديـنـة،»وحسب المصدر  ـهـ ـد الـ ـارات ومـولـدات تـولـ قـة االجـهـزة والسـ ـات إ  من من الـمـديـنـة عـمـدت الـعـصـا ر الساحل األ ام األو لتح ـة وقـ منذ األ د نـاشـدنـا الـحـكـومـتـ الـمـحـلـ

ات تلك ش ل ساند الم ة لنا، واتضح أن هناك جهات متورطة  ة ولم تتم االستجا  .«والمرك

 

من منها»وأضاف:  ما الجانب األ قات مستمرة  مختلف نوا المدينة والس  .«إ اليوم التزال ال

ـامـل مـن  ـالـ الـرغـم مـن اسـتـعـادتـهـا  ات والجماعات المسلحة  ش ل ل الم قات من ق ات سطو مسلح و ة وعمل ات أمن شهد مدينة الموصل اضطرا ـطـو ـم سـ مـنـذ عـدة أشـهـر،  «الـدولـة»رة تـنـظـ

عتمد اقتصادها إ حد  ان  قة معامل اإلسمنت والسكر  المدينة، ال  لة إضافة إ  قة أجهزة ومعدات ثق ث قامت تلك المجاميع     ع تلك المعاملكب  ح
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ــعــض الــمــصــطــلــحــات  ــفــات بــ ــة الــ تــعــرض تــعــ ــذە الــزاو ــم  تــواصــل الــثــورة تــقــد

سـا  ة المستقاة من مع الفـكـر الـوطـ والـقـو واإل اس ة والس م الفك والمفا

ـدة  ـة مـن فـكـر الـحـزب وعـقـ ـ نـمـا  قـ ـا و ـا نصـ عثـ فا  ورة تع ال وال ال تمثل 

ا  ــعـ تـعـبــ ــعـضـهـا  ـل أن  ـقــاتـهـا ،  ــة ومـواقـفـه وتــطـبـ ـاسـ ـجـيـتــه السـ اتــ ـعـث واسـ الـ

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  عن موقف الحزب ورؤ
ً
قا وشامال  دق

 

ــديــن وعــمــوم  ــعــثــ والــمــجــا ــة ا إغــنــاء ثــقــافــة الــمــنــاضــلــ الــ ــذە الــزاو وتــهــدف 

ـل وعـمـوم أبـنـاء شـعـبـنـا  ض لـالحـتـالل  الوطن العراقي والمناضل العرب المنا

ـا والـثـقـا  ـه الـفـكـري والسـ ـشـ د الصابر ولتكن لهم خ مـعـ  ظـل الـ المجا

ـمـا  ـل  ـف والـتـضـلـ ـ شـع صـور الـ مارسه المحتلون وعـمـالئـهـم  ا واإلعال الذي 

ة ضد العراق واالمة .  ذ مخططاتهم التدم ؤالء ع تنف  ساعد 

 

ـقـهـمـا  ـمـا يـنـ طـ ـة و ـاسـ اسـا لـمـمـارسـاتـنـا السـ ـمـا نـ ـدتـنـا الـ  ذلك أن فكـرنـا وعـقـ

ـة  ـدافـهـا الـوطـنـ غ أ ـلـ ة لـ ة والخـ لهمهما العزم ع أن تكون  المسارات الصائ و

ة شعبنا الـظـافـرة الـ يـتـعـرض  ة من مس ذە المرحلة الجهاد ة و  ة الخ والقوم

ـه  ظـل االحـتـالل  ـشـ شـع صـيـغ الـ ـة ا ا ـ فيها مفهوم الحزب والممارسات الحـ

ـذا الـعـدد  ـتـنـاول   ئـة وسـ ة المهـ اس ة الس د العمل وممارسات عمالئه ع صع

 )المنهج العقال مفهوم ( 
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ـات   ـعـاب مـعـطـ ـ ـا فـهـو يـنـطـلـق مـن فـهـم واسـ ا عقالن عث ثور ان فكر ال دء  منذ ال

ــامــل  ــا  فــهــو مــنــهــج ثــوري عــقــال مــتــ ــا ثــور ــلــة بــتــغــيــ ــفــ ــل الــ ــد الســ الــواقــع وتــجــد

ن :  ل خط ذلك فأنها تجاوز م ة  الفكر والممارسة و  يرفض االحاد
 

ح  ـداتـه لـلـجـنـ ـات الـواقـع وتـعـقـ صـعـ ة والتذرع  ح نحو الواقع ل االول  : الجن الم

ـــة  ـــالـــمـــمـــارســـات االصـــالحـــ ـــ واالنـــتـــقـــاء  لـــلـــراحـــة ومـــغـــادرة الـــتـــغـــيـــ الـــثـــوري الـــحـــقـــ

ة .   المب
 

ــات وتــبــ مــنــهــج  ــســهــال الصــعــ ــة واســ ــة الــغــ عــقــالنــ ــأتــجــاە  الــثــور ح  : الــجــنــ الــثــا

اجـع ا  ع  بـراثـن الـ ـالـتـا الـوقـ الت والمعضـالت و االقتحام  رالعقال للمش

ـــو الـــمـــنـــهـــج  ـــ الـــخــاطـــئـــ  ـــل لــهـــذيـــن االتـــجـــا ـــد الــوراء دون االنـــطـــالق ا امـــام والـــ

ـا وتـخـطـيـهـا عـ  ـل تـجـاوز ـحـدد سـ ـات الـواقـع و درس مـعـطـ الثوري الواق  الذي 

ـذا الـمـنـهـج  ة عـن  عة الطراز معـ ة رف منهج عل ثوري مدروس وممارسات جهاد

ــــة  ــــداف الــــمــــررحــــلــــ ــــط الــــواقــــ الــــثــــوري بــــ تــــحــــقــــيــــق اال الصــــائــــب وذلــــك عــــ الــــ

ــداف  غ اال ــلــ ـا لــ ـ ــة ج ــداف الــمــرحــلــ ــة اال ــة وجــعــل تــأد ــجــ اتــ ــداف الســ واال

ـة والـحـراجـة  ـالـغـة الـدقـة والصـعـ ـذە الـمـرحـلـة  ـدة الـمـدى  و  ـعـ ـة الـ ـجـ ات الس

ـدعـة  ـلـة الـمـ ـاتـه االصـ ج ما نكون ا تطبيق الـمـنـهـج الـثـوري الـواقـ بـتـجـلـ فأننا اح

ـط  ـداف الـمـبـتـغـاة مـن جـهـادنـا الـمـلـحـ عـ ر الخالقة  ال توصلنا ا تـحـقـيـق اال

 
ً
ـمـا اســلـفــنـا  ووصــوال ــة  ـداف الــمـرحــلـ ــة  بـتــحـقــيـق اال ـجـ اتــ ــداف السـ تـحـقــيـق اال

ـر الـظـافــرة  ة الـجـهـاد والـتـحـ ـات وتـحـقـيــق الـمـنـجـزات الـعـمـالقـة لـمـســ لـتـجـاوز الـعـقـ

ادة واالستقالل الوط والقـو والـتـقـدم االجـتـمـا  ر والس الهادفة لتحقيق التح

ـد الـتـواق  سان والمجتمع الـمـرفـه الـحـر السـعـ وتواصل العطاء الحضاري ال لر اال

رامة .   لتحقيق مجتمع العزة وال
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ار خطها اال  مجزرة 

لة واالحرار    موصل الفض

ى  حق الوطن وابناءە ت  لماذا المجازر 

تم بهكذا حماس النجاز،   من اين ات

م الي انجاز   وانتم ال طاقة ل

م  م القادرون ع التدم والتهد  عفوا، 

ة الطغاة   والعالقون الحذ

كونوا  واجهه الشاشات     

رامات  ا وال  و اول صف استالم العطا

اء  دماء االب انت مغمسة   ال خجل ان 

ساء   من اطفال ورجال و

م سوى لحظات  خ لم ي من عمر  وشي

سا لهكذا حضور، وتعسا لهكذا واجهات   ب

م   من ر الذلة 

م  االرض والعرض   من فرط 

م  ه الصديق  ان عل اع الشقيق، و  من 

م  س غ م ول  م و

ش  نا ال نع س ل م  االساس  

االمس  بها  م س ما   اليوم، 

عة  فوا خد لة، ومح  تجار رذ

ل االلوان   والتلون مع 

ان   طالما توفر لهم الم

ان  كذا م سا لحقارة   ب

سان،  د ع اشالء ا ّ  ش

ان للعال عنوان  ا وطن  قا  و

ل الرخص،  م   عتم انفس

جرتم،   قتلتم ودمرتم و

م،  دن  ذا د

 ولرب العزة التقدير والقرار 

م  غادر م غ التحق وعار ال  س ل  ول

م  الحق االنتقام   ودعاء 

االنتقام  عد ص  طال الوطن   وفعل ال

اع نفسه للحقد واللئام  ل من   من 

رام  سود  وطننا اال ال  ولم ولن 

ا   من آمن 

سان   وعمل من اجل سعادة اال

  ا  ع الجهاد **  ا  ع الجهاد 
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