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ـم االمـ الـعـام لـحـزب > ـ ـد عـزة ابـرا ا الب مـنـذ وضـع اسـسـهـا الـرفـيـق الـمـجـا سجل سفر ر الظافرة تتواصل و ة الجهاد والتح ا  مس

ـاد ـعـث والـمـقـاومـة) ومـزاولـتـه لـقـ ـة الـ ـجـ اتـ ـة ( لسـ ر  وضعه المـنـطـلـقـات االسـاسـ ا والقائد االع للجهاد والتح عث العر االس ة ال

ـة والـفـداء والـجـهـاد  ـد روح الـتـضـحـ ـم  تصـعـ ـذا الـتـصـدي سـا ـد  عث والمقاومة  التصدي لالحتالل منذ يومه االول وتصعـ دي ال مجا

ـك  ـة والـتـكـتـ ـجـ اتـ ـم بـ الـفـكـر والسـ ط المـحـ ب عملهم الجهادي ع ال صيغ ووسائل واسال م  ر عث والمقاومة وتن دي ال لدى مجا

ـداف  ط بـ اال دە العم  ال عمل  خدمتها وذلك ما يتج بتجس ة و ج ات ك ينضح من االش ة تنضح من الفكر والتكت ج ات فاالس

ة واداء ه التنظ وال تغت وتتطـور  اس جيته الس ات ون بتطور فكر الحزب وس له مر دة المدى وذلك  ع داف  ة واال ة والمرحل  االن

ـة  ـمـ ـة والـتـنـظـ ـاسـ ـة والسـ ـيـتـه الـفـكـ ـز بـ ذلك تمكن الحزب من تع اته ومستجداته و ات الواقع ومتغ بتفاعلها المستمر والدائم مع معط

ـة  تـطـبـيـ ـمـ ة الحزب التنـظـ نهم وتأم تطبيق نظ ة ب ز العالقات الرفاق ة لدى مناض الحزب وتع ل الروح الرفاق ق وال ادت ا تأص

ـمـا مـ ـة  ـاتـه الـداخـلـ ـر حـ ز بناء الحزب وتطـ م والنقد والنقد الذا وتع ة  التنظ ة المرك مقراط اط الحز والد ام واالنض مـن  كـنـهاالل

ـسـب الـحـز ألبـنـاء شـعـبـنـا  ـمـه عـ الـ سـاع تـنـظـ ـة وا ـ ـد وتـوسـيـع قـاعـدة الـحـزب الـجـمـا ز التفاعل بـ الـحـزب وابـنـاء شـعـبـنـا الـمـجـا تع

ادلة والمعلـمـ والـمـهـنـدسـ والـمـحـامـ  اء والص ائح االط اب والعمال والفالح والمثقف الثور و ة والش وخصوصا  اوساط الطل

ـمـات  شـاط تـنـظـ ـد  ـافـة وعـ تصـعـ ـغـداد ومـحـافـظـات الـعـراق  دا   م الحز الم ر التنظ واالقتصادي واالدار والمحاسب ع تط

ـاب الـمـركـزي عـ  ـة والشـ ـر اداء مـكـتـب الـثـقـافـة واالعـالم ومـكـتـب الـطـلـ مات المكتب العسكري وتـطـ ة ) وتنظ دين  ( فروع الصحا المجا

ـالـتـصـاعـد  ي اآلخـذ  ـ د وتأجيج السخط الشعـ والـجـمـا ــــع طالب شعبنا المجا اب وتط ة والش سب الحز ب اوساط الطل د ال تصع

ـلـة والـمـؤكـدة عـ مـطـالـب ابـنـاء  ـمـمـارسـات الـحـكـومـة الـعـمـ ـة الـمـنـددة  ـ ة واالعتصامات الـجـمـا رات الشعب   التظا
َ
ان والتعاظم والذي 

ـ تافات ابناء شعبنا  تـظـا ة والتمدد االيرا التوس وال تجلت   منة االيران وعة والمؤكدة ع مواصلة مجابهة اله هـم راتـشعبنا الم

ــ ــة الــفــارســ اطــور ــغــداد عــاصــمــة لــالمــ ــم ( لــ ــة حــول اتــخــاذ ــالــطــروحــات االيــرانــ ــدا  ــ حــرة ) ... تــنــد ــغــداد تــ ة الــهــادرة ( ايــران بــرة بــرة .... 

ـة  ورتـهـم حـالـة جـهـاد ـعـث والشـعـب وصـ ا عراق تناغما مع تفاعل الـ ك  الدم نفد الروح  لهولة للشعب الصامد) و تافات (  ة ) و التوسع

 واحدة . 

 

ـادة ن ـر  قـ م االم العام للحزب والـقـائـد االعـ لـلـجـهـاد والـتـحـ د عزة ابرا دع والخالق للرفيق المجا له ع الدور الم  ضـالوجاء ذلك 

ة وتواصل تفاعله مع جما شعبنا مجسدا آمال وطمموحات الشعـب  م ة والتنظ ز وحدته الفك رە وتع الحزب واغناء فكر الحزب وتط

ـة واالجـتـمـاعـ ـاسـ ـة والسـ ـاديـن االقـتـصـاد ة البناء الثوري الشامل  الـمـ ئناف مس ر الظافرة واس ة الجهاد والتح ـة واالمة  مواصلة مس

ـة  الـوحـدة  ـخـ ـة الـتـار ـ ـداف امـتـنـا الـعـ ة الـنـهـوض الـوطـ والـقـو والـتـقـدم االجـتـمـا صـوب تـحـقـيـق ا افـة مـواصـلـة مسـ ة  والعسك

ة الشامخ .  سان ح الحضارة اال ة واعالء  ا ة واالش  والح
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ــاالعــتــمــاد عــ  ا  ــعــث الــعــر االشــ لــطــالــمــا نــادى حــزب الــ

ـف  ـة االمـن الـقـو الـعـر ، والـ ة لـحـمـا الجما كقـوة كـبـ

ــو االعــتــمــاد عــ  ــتــت االحــداث خــطــأە و عــن اعــتــمــاد نــهــج اثــ

امل  ل  ش ة ك ات المتحدة االم ى وخاصة الوال القوى ال

ة ع انا حد الت   .. صل اح

 
ـة  ـ كـة الـمـبـ ل المصالح المـشـ ش ة  اسة الدول و عالم الس

ـمـا  ة  افؤ وعدم التدخل  الشؤون الخارج ام والت ع االح

ـو  ة  بـنـاء الـعـالقـات بـ دول الـعـالـم و ة اساس ض رك ف

عث ح صار العراق نموذجـا  ادة حزب ال ه ق ما حرصت عل

ـمـا فـيـهـا  ث من االنظمة  ظة ال ب مختلف الدول، واثار حف

ـة قــد نـجــحـت   كــ ــانـت االدارة االمـ ـقـة .. واذا  انـظـمــة شـقــ

ــمــخــتــلــف الــوســائــل واســقــاط اخــرى  ــعــيــنــهــا  احــتــواء انــظــمــة 

ــان االحــتــالل  ــعــث فــ ــالــتــأمــر فــانــهــا قــد فشــلــت  عــراق الــ

ـــا الـــنـــظـــام  ـــلـــتـــهـــا  االجـــهـــاز عـــ قـــاعـــدة االمـــة الـــ بـــنـــا وســـ

ـات  ة وتـحـد ش امتنا اوضاعا خط ث تع الوط .. اليوم وح

ـــقـــهـــا ، نـــجـــد مـــن  ـــة بـــهـــدف تـــمـــ ـــة ومـــخـــطـــطـــات تـــأمـــ مصـــ

ـد  ـة ان تـعـ كـ نت عـ االدارة االمـ وري لالنظمة ال را ال

ــاســاتــهــا ..  ــاجــراء مــراجــعــة شــامــلــة وشــجــاعــة لســ ــاتــهــا  حســا

ـا ،  ـة او غـ كـ ات المتحـدة االمـ نا ا معاداة الوال الندعو 

مـا  ف ،  م الضع ح تت ان العالم ال ة اث ننا نجد ان التج ل

ـمـقـرا  ـا واعـتـمـاد مـنـهـج د ـ ـو  جـمـا ان قوة اي نظام 

ـــو الشـــعـــار الـــذي اســـتـــغـــلـــتـــه االدارة  ســـان و ـــه اال م فـــ ـــحـــ

اساتها الغاشمة ومـا حصـل  الـعـراق  ذ س ة زورا لتنف ك االم

ــذە  ــة  ــعــد الحــتــالل نــمــوذج  عــ مســتــوى عــدم اخــالقــ

ـــل الـــقـــوانـــ  ـــهـــا عـــرض الـــحـــائـــط  ــ ـــا و االدارة واســـتـــهـــتـــار

ة .   واالعراف الدول

 

ـــاســـة  ـــت  الســـ ـــنـــالـــك ثـــوا ـــان  ـــنـــا  ومـــن الـــمـــهـــم الـــتـــذكـــ 

ـان  ـ مها المصلحة واستغالل دول العالم وامـن الـ ة ا ك االم

ــانــت  ــنــا اي ادارة تــأ ســواء  ــد  ــت التــحــ الصــهــيــو .. ثــوا

ـس  ـنـا فـان فـوز تـرامـب الـرئـ ـة .. ومـن  ة او جمـهـور مقراط د

ث مـن الـجـدل  ا الذي اثار وما زال ال الخامس واالرع الم

ــقــدم لــنــا كــعــرب مــا نــتــمــنــاە اذا لــم  ــمــكــن ان  والــمــخــاوف ، ال

ـل الـمـنـاسـب  ـالشـ ـثـمـار انـدفـاعـاتـه لصـالـح امـتـنـا و نحسن اسـ

ــار الــمــتــطــرفــة  ــنــهــا مــن االفــ نــا وتــحــصــ ــ واذا لــم نــعــد ا جــمــا

ـكـون مـن  اج القوي المننا القو .. قد  ة لتكون الس والطائف

ــفــعــلــه تــرامــب بــوعــودە فــمــن  ــمــا ســ الســابــق الوانــه الــتــكــهــن 

ــا عــنــد  ــة  غــ الــمــعــروف ان شــعــارات الــحــمــالت االنــتــخــا

ـدعـو  ـا .. ولـذا فـان الـمـنـطـق  ـامـ ـلـد  ة رئاسة  سلم مسؤول

ـــقـــائـــهـــا  ـــل االمـــة و صـــة عـــ مســـتـــقـــ ـــة الـــحـــ ـــ االنـــظـــمـــة الـــعـــ

ـة  ـاسـتـه الـتـوسـعـ دة عن النظام الصفـوي والـرافضـة لسـ ع وال

نهض طاقات االمة  مواطنيها من خالل التفاعـل  س ا ان 

ــت الــفــرصــة عــ اعــدائــنــا وخــاصــة الــنــظــام  الــ مــعــهــا وتــفــ

ـاج  ـق السـ ـدافـهـا بـتـمـ ان الصـهـيـو لـتـحـقـيـق ا االيرا وال

 المجتم لالمة . 

 

ة قـادرة عـ مـواجـهـة االعـداء وآن االوان   امتنا طاقات كـثـ

ــلــة بــتــوفــ اســس  ــفــ ــة ، فــ الــ ــعــهــا الصــافــ لــلــعــودة ا يــنــابــ

ة واالمن واالستقراروالقوة الي نظام .. من الـمـهـم بـنـاء  الحما

ـم  ـ فـيـهـا االمـة كـقـ ة تـحـ ك عالقات متوازنة مع االدارة االم

ــان عــ قــدراتــنــا وان  ــكــون فــيــهــا الــر ومــنــطــلــقــات .. عــالقــات 

ذا اليتحقـق  انتظار دعم ترامب او سواە .. و النقف خانع 

ـذە  ـادر  د ثقة الجما بزعمائها فـهـل تـ من دون صحوة تع

ذە الصحوة ؟   االنظمة ا 
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ـانون الثـا عـام  اسـل  الـسادس مـن  ـشنا ال س ج ـسعون لتأسـ ـانون الثـا الجـاري الـذكرى السادسـة وال تمر علينا  الـسادس مـن 

اسـل  1921 ش العرا ال َم الج غداد ومنذ ذلك الح سا ابو ب اظم )  خان ال ج مو ال ل او وحداته ( ف شك دأ ب والذي 

ــة عــام  ــة والقوم ــة الوطن س التحرر مة فعالــة  ثــورة مــا م مــسا ــة فلقــد ســا ــة والقوم تمــوز  14و ثــورة  1941 المعــارك الوطن

اط عام  1958عام   ... 1968الثالث من تموز عام  –و ثورة السابع ع  1963و ثورة الثامن من ش

 

ـان الـصهيو  االعـوام  مة فعالة مـشهودة  حـروب العـرب مـع ال َم مسا م  حـرب  1973و 1967و 1948ما سا ـث سـا ح

ا ولقـد صـالت  1973ن عام  فات ا سـور اتـه عـ الـ ا ـش د ـة وارسـل الج ـل االنظمـة الع ـالرغم مـن عـدم اشـعارە بهـا مـن ق

ـــــان  ــــد ال ــــة المدرعــــة الــــسادس والثــــا عــــ والثـــــالث  تــــل عنـــــ واطــــراف دمـــــشق وحمــــت دمـــــشق مــــن خطــــر الــــسقوط ب االل

 . ناء  م رة رمال س ة الطا دمائهم الزك ما شارك صقور الجو العرا البواسل الذين رووا   الصهيو ... 

 

ة ثورة السابع ع  ش والقوات المسلحة ع مس ل ذلك نتاج البناء العقائدي للج ـث تطـورت  1968الثالث من تموز عـام   –و ح

ـل ... وقـد ادى دورە المـشهود  مجابهـة العـدوان  ا عـن ذي ق ه كث حه وتدر سل ە و ش تطورا ملحوظا وتطور تجه الت الج شك

لول عام  ـاض العـراق ثمـا سـنوات حـسوم  1980االيرا الغاشم  الرابع من ا ـة عـن ح اسـل معركـة الـدفاع الوطن شنا ال وخاض ج

للــت بنــ العـــراق واالمـــة الـــمب  الثـــامن مـــن اب عـــام  مة فعالـــة  مجابهــة العـــدوان  1988ت اســـل مـــسا ـــشنا ال م ج مــا ســـا  ...

 . 2003وعدوان الحلف االم االطل الصهيو الفار واحتالل العراق عام  1991الثالثي الغاشم ع العراق عام 

 

ــر الــشامل واالســتقالل التــام  عــث والمقاومــة وحــ التح ــدي ال م الملحــ مــع مجا اســل يواصــلون جهــاد ــشنا ال ومــا زال مقــاتلو ج

د .  م الحاسم اال  وتحقيق ن العراق واالمة المب وظفر

 

 . سع سه السادسة وال ه االشداء  ذكرى تأس اسل ولمقاتل شنا ال ة العز واالجالل لروح شهداء ج  تح
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ـــانون الثـــا  تمـــر علينـــا  الـــسابع عـــ مـــن شـــهر 

ن لمنازلـــــة ام  الجـــــاري الـــــذكرى السادســـــة والعـــــ

المعـــــــارك الخالـــــــدة الـــــــ احتـــــــدمت اثـــــــر العـــــــدوان 

ــه  1991الثــالثي الغاشــم عــام  والــذي شــاركت ف

ـشا فلقـد  ون ج ة وع ثالثة وثالثون دولة وثمان

ــــالًء حــــسنا  مقاومــــة  اســــل  ــــشنا ال ــــ ابنــــاء ج ا

 العدوان الثالثي الغاشم والحصار الجائر ... 

 
ب  المنازلـــــــــة  م الــــــــ واصــــــــلون اليــــــــوم جهــــــــاد و

ـــــــــان االوغـــــــــاد  ى لمقاومـــــــــة المحتـــــــــل االم الـــــــــ

ـسالة  قـاومون ب ما  وحلفائهم الصهاينة والفرس 

ــــــــة عــــــــ العــــــــراق والتمــــــــدد  منــــــــة االيران نــــــــادرة اله

ا  االيــــــــــرا الفــــــــــار التوســــــــــ  العــــــــــراق وســــــــــور

م الملحــــ   واصــــلون جهــــاد مــــن و ولبنــــان وال

ات  ــــــــش ل فــــــــر والتطــــــــرف والم مجابهــــــــة قــــــــوى ال

قــــــاومون تحالــــــف  مــــــا  لــــــة اليــــــران  المجرمــــــة العم

مــــــــا ضــــــــمن  ر نــــــــوى لتح ار  الموصــــــــل ون اال

ر الشامل للعراق وح تحقيق الظفر  اطار التح

د لـشعبنا وامتنـا ... والمـ  الحاسم والن اال

ا امــــــــام  منازلــــــــة مقاومــــــــة االحتــــــــالل االمــــــــ 

ــــــــــة والتمــــــــــدد االيــــــــــرا الفــــــــــار  منــــــــــة االيران واله

ر الظافرة .   التوس منازلة الجهاد والتح
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عـــد فـــوات  ـــن  ـــصحوا األفـــراد والمجتمعـــات والـــدول ول ــب  عالمنـــا اليـــوم أن  الغ

س صـــدام حـــس رحمـــه  د الـــرئ د الـــسع ـــل احتـــالل العـــراق واعـــدام الـــشه األوان فق

ــس  النظــام والرئ ــد اإلطاحــة  نــاك مــن ي ــان   تعــا واســكنه الفــردوس األعــ 

جر مــــن عواقــــب  اســــة وماســــ م الس ــــات األمــــور ومفــــا مج مــــن غــــ فهــــم وعلــــم 

ه فتأمر من تأمر وخان من خـان وسـهل  ة واالسالم مة ع العراق واالمه الع وخ

ــشهد قائــد العــراق  ــام العــرب فاحتــل العــراق واس مــن ســهل ودفــع مــن دفــع مــن الح

ـام فاعـدم  ا االحتالم  ظل زمـرة مـن المـأجورن الـذين سـموا ح شأ مه أ وفق مح

ــــه وتحــــت  ــــه غ س صــــدام حــــس رحمــــه  تعــــا لتظهــــر مخلوقــــات عجي الــــرئ

ـات واضــاعوا  ـه قتلــوا ونهبـوا وفرقــوا شـعبنا وقـسموە طوائــف واقل مقراط عنـوان الد

800  .. ت عرف أحد أين ذ ار دوالر ال   مل

 

ــــان يتحــــ بهــــا جميــــع  ــــة الــــ  ا ة وال ــــدء العراقيــــون يتــــذكرون معــــا المــــسؤول و 

ـــــسول لـــــه نفـــــسه التالعـــــب او  ـــــل مـــــن  المـــــسؤول والقـــــوان الـــــصارمة الـــــ تطـــــال 

خــضع للثــواب والعقــاب ســواء   قــة المــال العــام .. الجميــع  اســتغالل المتــصب او 

ته النــه  ط تــم محاســ ــم مــسؤول مــد او ضــا ــر ومــدير عــام و ــس وزراء اووز ــان رئ

ــة الغــراض خاصــة ؟ لــن نــد عــدم وجــود اخطــاء  ارة الحكوم تجــرا واســتخدم الــس

ــم موظــف عندمــا  ارات  و طبــق عــ الجميــع  الــس نالــك قــانون ونظــام  ــان  ــن  ول

جنــوا  لــة ولــم  م لــسنوات ط لــد ــارى خــدموا  ــه رجــال العــراق الغ قطــع رات ــب  غ

اق  ـوالء الـ فاء ومـن اي شـارع وحانـه جـاء  ـوالء الـ بـوا  الحرام .. فاين ذ فلسا 

ـه  ك المارق  المنحرف أصحاب السوابق شذاذ اآلفاق لتلملمهم المخابرات االم

ه ؟ .  و عل العراق ع ما  صلوا   ل
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ـان وافـاقوا مـن صـدمتهم ـة األم ذو انـت وراء احتـالل العـراق و أ ـداف الـ  قـة األ ـشف العراقيـون االصـالء حق عان ماا ام و  وتم األ

ا وقادته التارخي وتلك القامـات الـ خـدمت عث العر االش رامة والقانون و حزب ال ام العز وال حنون إ أ ـا ل وصار العراقي  د

نـه إ المــا وانطلــق رجــال الــدين ومــن  ــات المــواطن العــرا وحن ات تنقــل أمن ـدات الفــضائ وال تملـك  ســوى راتبهــا المعــروف للجميــع ف

ـادة العــ ــعث لق ـعث حالــه مـن الحـب والــدعوە لعـودة ال ــام ال ــات والـحن أل قـارنون بــ الحـا والمـا واالمن ة  ن  راقعـ المنـابر الحــس

ــعث  ث الــساعة لهــذا فعــ ال ق وتجــد المقارنــة بــ النــاس حــد ــادة العــراق الــسا ــب حــب ال يوصــف لق ة حــ شــمال العــراق الحب ــ مــن ال

م إ حجـــم الفـــديوات  ـــ ـــا انظـــر أ القـــارئ ال ـــزا ق ـــا ع ـــان العـــراق مها مـــون  ح ـــانوا  ـــم العـــراق فعنـــدما  ـــل  ح العـــودە لماضـــيهم الجم

س صـدام  ـه فهـذە صـور الـرئ ـذا فحـسب انظـر ا العـرب واالقطـار الع ـس  ـا ل ـساب والفـاي وغ ت الوا ن ث ال ت ع االن واألحاد

ه واقطـــار الخليـــج العـــر ودول المغـــرب العـــر واألردن وقـــد  ـــة وخصوصـــا الـــسعود حـــس رحمـــه  تعـــا قـــد رفعـــت  أغلـــب الـــدول الع

د صدام حس وقـابوس  صورە الشه ت  ارات المواطن قد ز لة أن معظم س ام قل ة أ د الوط الذي م عل تفاجات دولة عمان  الع

ة وظهــــرت آالف  ــــة واإلســــالم د االمــــه الع ة عــــ روح شــــه ــــة واإلســــالم لــــدان الع حــــت األضــــا  معظــــم ال لهــــا  اإلمــــارات وقــــد ذ وق

ـــم  لد حـــق رجـــال خـــدموا  ـــل  جـــرى قل ـــل الـــذي جـــرى و عـــث وقـــادة التـــارخي نعـــم  ال لـــدان تمجـــد  ـــة  معظـــم ال ة والمرئ القـــصائد الـــصوت

ـــم  ـــعث عـــود لح لغـــه العـــراق ودعـــواتهم نقـــول لل لـــه و ـــذا  لـــه مـــن أجـــل  ـــدمائهم والقـــسم اآلخـــر  الـــسجون تحـــت حكومـــة االحتـــالل العم

ــم ه إقل مان ــم وســل ــم والــمث إقل ــسان إقل ــم وم ب اق ــم وأبــو الخــص ة إقل ــ لــد ال م الــدعوات والمؤامــرات مــستمرە لتجزئــة ال عــد  العــراق ف

ـــوالء الـــذين جـــاءوا ال نعـــرف مـــن أيـــن الـــدكتور  ـــذا  انقـــذوا العـــراق مـــن  ـــذا لـــك و ـــم  ـــم إقل ـــم واالقل ـــم وصـــالح الـــدين إقل ـــوك إقل ـــل ود وار

ــــة ال وجــــود للمثقــــف والعمــــال  جهــــة اجن ط  ــــو صــــاحب ســــوابق مــــرت ــــه شــــهادة الــــسادس االبتــــدا والــــشيخ الفــــال و ــــس لد ــــو ل الفــــال و

ـس قه تقـدم أيهـا الـشيخ الـصابر المح انتـه الـسا ـدوا العـراق إ م ـعث عـودا واع م أيهـا ال خ ستـ ن العراق  ب والفالح والطالب والعسك

م ومـن خلفـ ـب عـزة ابـرا ـد المه ا الرفيـق المجا عث العـر االشـ فاء تقدم أيها األم العام لحزب ال ا قرة ع العراق ال بـن ك اتقدم 

م .  م ومن خالل كون العراق عراقا إال   الهور وابن الوسط وابن الشمال فلن 

==JJøÊ÷cæíèçŠjÖ]êâ]„Óâ
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نهم   ما صارت موضوعا ساخنا للحوارات ب ة  اس ة الس ث العمالء  العمل دعة المصالحة مدار حد عد  دة  دعة الجد ذە ال ة  س ال

اعات المحتدمة  ة ال ة غطاَء ممزقا لتغط س ة غطاء ال س كذا صارت ال عرف .. و ما ال  عرف و ما  م ومعهم من يهرف  ات  الفضائ

ة.  ة المتهاو اس ة الس اعات ع مواقع الجاە والنفوذ والمصالح ب اطراف العمل  ال
 

ة المه  اس ة الس ة ع تناقضات العمل از لم ولن تفلح  التغط امت ة  ة استهال ة واعالم اس ة س ست اال عمل ة ل س ذە ال د ان   ئةب

ة أل ة ا منحدر التهاوي والسقوط ولن تنفع جالوزتها المناورات المستهل اس ة الس العمل س  اتت تتصاعد ع نحو يو وال  ن ال 

ال .  غ  ع الشمس ال تحجب 
 

قول المثل الشع العرا ولحد ا ما  اتجاە ( قرصته )  سحب النار  ل  ة ألن اطرافها  س  النذلك ان ممارسات جالوزتها ال تضمن تحقيق ال

ــــح.  حت  مهب ال ة المزعومة اص س ذە ال ؟ ولذلك فان  دافها  ؟؟ وما  ا ة  س ذە ال فهم ابناء شعبنا ما اران   لم 

ــــح عاصفة ال ت وال تذر .  ــــح ..؟ انها ر  وأي ر
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ذا  ث تاسس  مثل  انون الثا ح ا  السادس من  ة سن ة ابناء العراق واالمة الع حتفل  ش العرا الذي  للج

ــــخ من عام  مواقفة الشجاعة 1921التار ش  ذا الج ث عرف  ف ح ل عرا وعر  ة  قلوب ووجدان  انة متم م

ال االحتالل االجن وحفض امن واستقرار  ل انواع واش ادين الذود عن الوطن وكرامه ابناءة ومقارعة  ة  م والمتم

ل المراحل  ة   افة االطماع االجن ة حدودة من  ة وحما ات االعمار والبناء ف العراق والوطن العر واالسهام  عمل

سة ت تاس ة ال اعق خ  . التار

 

ع  عة موض سة مكتب عسكري لمتا ش من خالل تاس لج ا  عث العر االش دين والثوار حزب ال تم حزب المجا وا

ة ة عال مهن افة و ختلف اط ل الشعب  مثل  ان  ش  املة الفرادة الن الج ة ال سليح والرعا ب وال  . التدر

 

ة وكوادر  مختلف  ات متم ج شخص ة تعد وتخ ة الماض ان طوال الف ة  ة العراق ان المؤسسة العسك

عدد   اتجاة التطور والتقدم سواء  العراق او  ــــخ  ب  تغي مسار التار ان لها االثر ال ة  ة والعلم االختصاصات الفن

مختلف االختصاصات  ة ودوائر ومعامل القطاع الخاص والمختلط  كب من اقطار الوطن العر ورفد الوزارات العراق

عد احتالل العراق عام  ن الوضع اختلف  ذا ال لة ح يومنا  ش 2003وع مدى سنوات ط ذا الج فقد جرى حل 

شاء  ا ايران  دات قوى ال  ات ثورة تموز الخالدة و س ل قوى االمن الداخ بهدف اثارة الفو واضاعة مك و

ل قوى االمن الداخ  طة و ش وال تها ع حساب الج ة وتق ات الطائف ش ل   . الم

 

ادة العامة للقوات المسلحة  ار للق ة اجالل وا ل صنوفة وتح اسل  ش العرا ال س الج از لمن ة التقدير واالع تح

لماثر  ش صاحب السجل الحافل  ذا الج م .. والمجد والخلود لشهداء  د عزة ابرا وع راسها القائد المجا

دة .  ة المج ل اقطار االمة الع لعراق و ة  طوالت والمواقف الخ  وال
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ة ما   -  1 ة تعلن ان مسؤول  الحكومة العراق ة المخابرات اس ة الس اع ب اطراف العمل ة  اطار ال لمان ة ال ا يئة ال س  ما 

عض  ارات وكذلك  ة من الس ان اعداد كب رَح عضو اللجنة المذكورة  ة و م الشخص ا ات العامة  قضا ستخدمون الممتل زالوا 

م ..  طرتهم ونفوذ ة المخصصة لمسؤول ما زالت تحت س  البيوت واالب

ة  ة ابناء الشعب والدولة لخدمة مصالحهم الشخص ارات واب قة دور واموال وس كذا تتضح ممارسات عمالء االحتالل والخونة   و

علم الذين ظلموا اي منقلِب ينقلبون.  ب . وس ن حساب الشعب آت ق مصلحة الشعب والوطن . ول  غ آبه 

 
ة والمحافظات   -  2 ث الناس  ال اتت حد نات تزم االنوف و ة  التعي س ة والم حة ادارة الموا  اعتماد المحس فض

حري ) وغ ذلك مما حدى بوزر النقل  طر ال ة  مواقع المهندس وتعي االمي ( المس ث جرى تعي خ االبتدائ المجاورة ح

ح نفسه أين يتجه المهندسون  ط نا فأن السؤال الذي  ة و س ة والم انها تمت ع اساسا المحس ــــح  نات والت ا الغاء تلك التعي

شغل  ون وتخصصهم ومهاراتهم ح  ح طرون ال ب المس ذ ة واين  ل خ االبتدائ شغل مواقعهم من ق فاءات ح  من ال

. و  خلقة شؤون.  ل االمي  مواقعهم من ق

 
يئة .. الصحابها نوري المال واحمد نوري المال   -  3 ة  ثمار وا يئة االس س  اە وما ادراك ما سا االعر رئ سا االعر ا

ام تحت غطاء  ذە اال نه ظهر فجأة  الفضائح ول قه  شحب لتط د سا االعر الذي توارى عن االنظار وأخذ وجهه  م العت ومعتمد

ثمار ( س تجة بوصلة اس سميها و اعلم ا اين س ما  ة  سما ذە المرة وسا المساحات الشاسعة   اء  ه ثمار  وزارة ال  ا االس

ثمار المضمون ) اي المضمون لمصلحته ولمصلحة نوري واحمد نوري المال .  االس ه (  سم  االعر ) اوالذي 

ه.  م آت ال رب ف م فمص تظر ثمرون المضمون اي مص ي علم المس ال فال . وس ثمار و كون االس كذا   و

 
لغ سعر الموقع الوزاري مئات المالي من الدوالرات وموق  -4 را ف ل مزد ة ما زاَل رائجا  ف ع مزاد بيع المواقع الوزارة والمواقع الوظ

ل  ــهم  م وجن ن وظهور ثم اغ والمس اە ال ة وستكوي ج ن ع  م ات المالي من الدوالرات . ول المدراء العام ع

 . س المص م ا جهنم و  سع مالي الدوالرات . ومص

 
ذة النهب والفساد   -5 رد ومطر الشتاء الجارف تحولت ا مصدر نهب واختالس لجها ب و ظ الال رة تحت حر الق معاناة النازح الم

ذ ض منها اال مليون والمليون االخر والآلف النازح  ق  مليون ال 
ً
ا فحصة النازح مثال ة الفاسدة من جذور اس ة الس ذة العمل ب جها

ل بنان.  نال منهم  ل س نال منهم االعناق  ة النازح س نها ح اق من العمالء والخونة ...ول  لجيوب ال
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 وعدم   االراك  من ش حاله ع    العالم ل    ال ة  الع  والمنطقة  والعراق ..   حس  صدام  الخالد  القائد شهاد  الس ة  العا تمر الذكرى

ان ابتداءا من العراق الذي تقوم  ل م   اب  ب االر ث  ل ح سبق لها مث صورة واسعة لم  ة  اب شار االعمال االر االستقرار وان

الت مسلحة اسستها االحزاب  شك ارة عن  ذە ع شعة و اب جرائم  ارت  (   ( الحشد الشع ة تعمل تحت مس اب ة ار ات طائف ش مل

ذە  ل  االت والخطف وتدور   ابناء الشعب من خالل االغت  الرعب ب ة مصالحها الخاصة و عد االحتالل لحما لة  ة العم اس الس

  دور حولنا من ما ات القذرة وكذلك اذا مانظرنا لما  ذە العمل    من تر ل انها  لة واجهزتها ال  صار السلطة العم الجرائم تحت ا

ك ب القرار االرعن الذي اتخذته االدارة االم س حدث  ذا  ل  ان  د لنا  ة اخرى لتا م لدانا اقل ة و عض اقطارنا الع ة وكوارث حلت ب

 للوقوف  ة وكرد فعل طب عد اسقاط الدولة العراق لة لها ... انه  ب سلطة عم ة المستقلة وتنص  دولته الوطن احتالل العراق وتدم

 صفوف القوات المحتلة .  اسلة للتصدي للقوات الغازة وعمالئها واوقعت خسائر فادحة   بوجه الغزاة انطلقت المقاومة ال

 

 ان تقوم قوات ا  نتائجها االمر الذي ادى ا ا  ا المقاومة اثرا كب  خال افه ع له وا شك  ب ان للدور الشجاع للقائد صدام حس و لعدو

 المحتلة   الدولة امر من   اله اغت   ا  اصدرت قرار  صورة مة  لمح  القائد واخضاعه  اعتقال  من  والعمالء  الخونة عد تحري واستخدام

 وقد تصور المعتدون الغزاة   والعرب والمسلم  امعانا بتحدي مشاعر العراقي د االض حة ع  ص مة  ذ تلك الج وحلفائها وتم تنف

سعت المقاومة وصارت تقذف  ن االمور صارت عكس ماتصورا فازدادت وا مون ل انوا يتو ما   لهم الجو  ص الهم للقائد س ان اغت

ا لهم .  قا ــها تاركة ورائها  رو    متوقعة مما ادى ا  حممها القوات الغازة واوقعت بها خسائر غ

 

لد وخارجه تالحظ ان  ت داخل ال ث ماذ ان وح ل م    العالم وصار اسمه يتداول  فاء  ل ال ما ل س فاصبح اليوم رمزا عظ اما الرئ

نا     واصبح  واحاديثه  وصورە ته  س  تزخر بها  ال  االجتما  التواصل  مواقع ث ح  االحاد  متصدرة   س وشجاعته  الرئ موقف

لتقون  ة  ل مناس   ه  حمون عل م ي عدە لذلك نرا س  ا ف صار وضعهم ال ل االحتالل وك شون ق ع انوا  ف  المواطنون يتذكرون ك

  طل العرا ضل ذلك ال اله فانه   اغت  سنوات ع  الرغم من مرور ع س القائد وع انة الرئ  م دلل ع ذا  ل  ان ...  ل م   بها و

سلم للغزاة .  س اته من اجل ان اليركع العراق او  ح   ه وض  حدقات عي  الشجاع الذي وضع الوطن والشعب واالمة   العر

 القلب مهما طال الزمن .   دائما  دى القائد وت  س  رحمك 
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ـم  منتهم ع العراق وتمدد ة عن  حات االيران المواقف والت

ح وجـــالوزة النظـــام  ـــة الوضـــ مـــن  غا مـــن وال ا ولبنـــان وال ا ســـور

ـــــــان  ـــــــا  ـــــــة ا ـــــــة والع ـــــــة غـــــــ عـــــــابئ بـــــــردود االفعـــــــال العراق االيران

ــــــــة  اطور غــــــــداد  عاصــــــــمة االم حات ( ان  ا فــــــــ تــــــــ مــــــــصدر

ــــصدد بنــــاء قواعــــد  ســــواحل  ــــم  حاتهم ان  ة ) و تــــ الفارســــ

و الممر االمن النتقـال  حات لهم ان العراق  من و ت سورا وال

ا لــذبح ابنــاء شــعبنا الــسوري  ما ا ســور ــادة قاســم ســل ق قــواتهم 

ة فاضحة .  مجازر علن ة  ة واالسالم ة والقوم  وقواە الوطن
 

ـــــس  حات خـــــامن وروحـــــا ومحـــــسن ضـــــا رئ جـــــاء ذلـــــك  تـــــ

ص النظـــــــام االيـــــــرا ومحمـــــــد عـــــــ جعفـــــــري قائـــــــد  ـــــــشخ مـــــــصلحة 

ـــة وغـــ  ك ـــان االم يئـــة االر ـــس  ـــاقري رئ الحـــرس الثـــوري ومحمـــد 

لـــــــة اليـــــــران  المنفـــــــذة  ات العم ـــــــش ل ث والم ـــــــؤالء واولئـــــــك الـــــــ

ــسب  نهــا ل مــا ب ــسابق ف ــل ت حات والمواقــف  االمينــة لهــذە التــ

ام ايران ...   رضا ح
 

حات والمواقـف الخاضـعة اليـران  العـراق  الت ارون  م ي ا  و

ـــــل  ا ودمـــــشق و حلـــــب والعم نـــــوى و ســـــور و الموصـــــل ون

ــا حلــب ... قــادمون  اموصــل ... قــادومون  جــأر ( قــادومون  المــال 

من ).   ا 
 

ـل الحـق)  ـسمونهم ( عـصائب ا س الخزع ام عام مـن  ذا ق و

اطــــل ) ... (( قــــل جــــاء الحــــق  ــــل ال قتهــــم عــــصائب ( ا ــــم  حق و

قـول نحـن  ـذا  وقا )) ... فالخزع  ان ز اطل  اطل ان ال ق ال وز

ا و ارجائهـــا   ــادي وانمـــا نحــن نتمـــدد  ســور قولـــه الع مــا  م  ال نــل

 لها وخصوصا  دمشق و حلب . 
 

ــــذا  ــــام ايــــران تنف لــــة اليــــران اوامــــر ح ات العم ــــش ل كــــذا تنفــــذ الم و

حوا  ــسلخوا عــن وطنهــم العــراق واصــ م وا ــصار ــت ا مــا عم اعــ 

ا تدور الدوائر .   عمالء رسمي اليران .... وع ال
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ـــاء والـــمـــثـــقـــفـــون الـــعـــراقـــيـــون   ـــتـــاب واالد يـــواصـــل الصـــحـــفـــيـــون والـــ

ـاتـهـم  الصـحـف والـمـجـالت وحـواراتـهـم  االذاعـات  والعرب كتـا

ـد عـزة  مة لرسائل الرفيق المـجـا ح المضام الق ات ل والفضائ

ـر  ا  م االم العام لـلـحـزب والـقـائـد االعـ لـلـجـهـاد والـتـحـ ابرا

ـات  ـح فـيـهـا الـتـحـد تاب والمثقف الـعـراقـيـ والـعـرب والـ  ال

ـة  ـل الصـائـ دين  العراق والوطن الـعـر والسـ ه المجا ال تجا

ـة  ـة والـثـقـافـ اسـ ة الس ات ع الصعد الفك ذە التحد لمجابهة 

ـ  ـافـة وتـ ـة  ـة والـتـعـبـ ة والمعنـ ة والنفس ة والعسك واالعالم

ـتـاب والـمـثـقـفـ الـعـراقـيـ والـعـرب مـهـمـة  لة للـ ذە المهمة الجل

ــر حــ تــحــقــيــق  ة الــجــهــاد والــتــحــ ــدوام مســ ــة دائــمــة  ــجــ اتــ ســ

د المب .  ا اال ا الحاسم ون  ظفر

 

ــــتــــاب  الــــعــــرب مــــدعــــوون لــــمــــواصــــلــــة  ــــاء والــــ وان الــــمــــثــــقــــفــــ واالد

ا واالعـال  لـتـوضـيـح مضـامـ  م الفكري والثقا والس جهاد

ــل مــجــابــهــة  ــم والــ تــحــدد ســ ــ ــد عــزة ابــرا رســائــل الــرفــيــق الــمــجــا

ـالـوسـائــل  ـة و ـفـاحـ ـغـه الـ ـل الـجـهـاد بـوسـائـلـه وصـ ـات وسـ الـتـحـد

ـة  ـجـ اتـ ـط الـفـكـر والسـ ة عـن الـفـكـر وتـرا والصيغ الناجحة والمعـ

ـــك ووضـــعـــهـــمـــا مـــوضـــع الـــتـــطـــبـــيـــق الـــفـــعـــ عـــ الـــوســـائـــل  والـــتـــكـــتـــ

ـة  ـة غـا صيـغ تـنـاول ذكـ ة الناجحة و ة والثقاف ة والصحف االعالم

ـــة الـــجـــهـــاد  ـــجـــ اتـــ ـــمـــان وســـ ـــة اال ــوعـــ ـ  الـــدقـــة والـــتـــعـــبـــ عـــن م

ر ...   والتح

 

ـة عـ  ـة واالسـالمـ ـة والـقـومـ ـ الـمـقـاومـة الـوطـنـ وح تـحـقـيـق ن

ــرر الــنــ  ــا ــا الــ ســنــا شــع  ــاط والــجــهــاد  الــعــراق والــ  ارض الــ

لها قاع المعمورة  ل وع  لها   ة   ع االرض الع



11ص  

[==JJÜãjé]†Ïμêâå„â
ë…^’Þ÷]íé

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ا   ـــة  العـــالم الـــلي مقراط ـــشبهها اي د ـــة مـــن طـــراز خـــاص ال  مقراط ـــان وحلفـــائهم الـــصهاينة والفـــرس د ـــة عمـــالء المحتـــل االم مقراط د

ـــة عمـــالء  مقراط ـــه د ة اذا صـــح التـــعب فانهـــا لـــم تنحـــدر ا مـــا انحـــدرت ال ل ات الـــش مقراط ا والبـــ بـــ عـــ حـــد ســـواء وحـــ الـــد واالشـــ

ة وثرواته  اب ونهب اموال ابناء شعبنا وثروته النفط مارسون فيها الفساد واالر مقراطيتهم ال  ووفق  لها االحتالل  العراق ... ذلك انها د

ـة ( الـصحافة واالعـالم ) ومـا حادثـة خطـف  ـة التـعب وح ة  اسـتخدام ح مقراط ال الد سط اش مقراطيتهم ال تصادر ا له فانها د ذلك 

ــ ة معينــة او كت ة النهــا ادلــت بــرأي  فــضائ مقــراطيتهم والــ عــاقبوا بهــا الــصحف ــام اال المثــل الــصارخ عــ د ــل ا ة افــراح شــو ق ت الــصحاف

ة   عـــن كونهـــا صـــحف
ً
ـــان مجهـــول و فـــضال بون بهـــا ا م ـــذ ات و ـــش ل ـــل مجـــر الم ـــد لهـــا ان تختطـــف مـــن ق ـــدة معينـــة فـــال  مقـــاال  ج

ــــا شــــارة للــــصحفي  جعلو ا ل ــــذە الحقــــائق ذلــــك انهــــم اســــتهدفو ــــؤالء المجرمــــون مــــن  ــــن ايــــن  ــــة معروفــــة فــــ ام لعــــدة اطفــــال ول واعالم

تظر حساب الشعب العادل العس .. واي حساب   نة ال ت ات الن ش ل البنادق الصدئة للم سكتون االصوات الحرة  م   واالعالمي و

ë…^f}÷]‚‘]†Ö]
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ة وقوات التحالف  ات الطائف ش ة وزعماء المل عض من قادة قواته االمن ادي و در الع ة ال اطلقها ح ث حات ال ع الرغم من الت

دة المنال وان  ع س االن لغ صالحهم فالمدينة مازالت  ن االمور  ضة داعش سوف لن تطول ل جاع الموصل من ق ان معركة اس ة  الدول

ب اوضاعهم  ة واخرى لغرض اعادة ترت ات ب ف ل التصورات مما ادى ا توقف العمل ة والمعدات فاقت  م ال  .خسائر

 

Ý^ÂíéÞ]ˆéÚ2017…çâ‚j¹]ë^’jÎ÷]Ä•ç×Ö†öi 

ة عام  ان اء ع م ض وافق مجلس نواب المنطقة الخ ان  2017عد اخذ ورد و موافق ومع شارن االم بناءا ع طلب من المس

و االمر الذي ادى ا تاخ الموافقة  عض النواب ع فقرات فيها و ض  س ... ف الوقت الذي اع وال ديرون السلطة من خلف ال الذين 

س الدولة مدني وعسك ومتقاعدين ..  ة التتعدى مفرداتها ع دفع رواتب من ان عه .. ان الم عا فتم الالزم و ا ام جائهم االمر م

ان ة فصارت  خ  ة والخدم م ة والتعل ــــع الصح  . المشار

 
sãßÛ¹]Ú‚jÖ]àÚg×uíßè‚Úƒ^ÏÞ]àÚ^ãßÚ]‹×¥æì‚vj¹]ÜÚ÷]ØËiï†}]ì†Ú

عون للوضع  سورا خاصة مدينة حلب .. ان االمم المتحدة ومجلس امنها وقف عاجزا عن ردع الغزاة الروس وااليراني  رصد المتا

اح مدمرة  لها ا مدينة اش لها وتح د ا ا وخرابها وقتل و اء وصاروا متفرج ع دمار اتهم من تدم مدينة حلب الشه ش ل وم

قة تعت منت االنتهاك لحقو  لها خارجها  ط ل ذلك وافقت خجال ع وقف اطالق النار واجالء مات من ا عد ان تم  امل ... و ق ال

و ماحصل للمدينة  قوة السالح رغما عنهم و م  ار سمح بتهج مواطن من د ة فاي قانون  ه المؤسسة االمم سان الذي تدع اال

ة .   المنك
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ـارة الشـ ( أن ز ـ ـه عـ تـ ـدة عـ حسـا ـت ، قـال الـدكـتـور صـالـح السـعـدون  تـغـ ـ ـم الـ ـاح حـا ـاتـب سـعـودي ضـد الشـيـخ صـ شنـه  جوم  يـخ  اعنف 

ـدة اسـتـعـمـار ايـران لـهـا  ـت لـمـعـا ـ عـد تـوقـيـع الـ و  ت والعراق وعمان وقطر إنما  ال ل شهور وقوله إن خامن مرجعا لدول  اح لطهران ق تـعـمـارا اسـ ص

ت ا االستعمار العسكري اإليرا لل علن رسم ا   انتظار سقوط سور ا  اس  . س

ـ ـ ورة ابـراز أن حـدود الـ ـيـ عـ  ـ ـتـاب كـ ـل مـخـابـرا لـ شـ عـاز  ا أن تم اإل اح للمرشد رسم ة الشيخ ص ع لـخـفـ  ت لـواضاف أن من األدلة ع ت

ة ة الخف للسعود ا ا عائد ة . مش ــــخ وفق اتفاق م التار ح ا  ت رسم ا السعودي ا رفع شعار ضم ال  م 1802وداع

 
مها طوال  ‐ ت وحا ة ال ع ة ت ل الحق  رفع قض  . سنة 350وعد للعراق 

ت للتوجهات ا م ال ل حا اع التام من ق ة للمرشد االيرا خامن واالنص ة المج دة لجهة المواقف ال ة ما جاء  التغ م ة .. اليوأل ة التوسع ران

ما جاءت  صفحته ع ت  اتب السعودي  دة ال ـل  ‐د  : ن تغ , ـة  اغـالق نـفـط الـخـفـ ـ ـ ـ ـة لـذراع الـحـكـومـة الـ عد لوي الحـكـومـة السـعـود

ـاح لـطـهـران قـ ـارة الشـيـخ صـ ـ مـن أن ز ـدت مـن نـظـ ـة قـد تـأ ـت ؟ وأن الـحـكـومـة السـعـود ـ ال استعمار ايـران لـلـ نا ح شـهـور ـل مكن لنا أن نتذكر نظ

ـا ـا  ـاسـ ـدة اسـتـعـمـار ايـران لـهـا اسـتـعـمـارا سـ ـت لـمـعـا ـ ـعـد تـوقـيـع الـ ـو  ت والعراق وعمان وقطـر إنـمـا  ال ار سـقـوط نـتـظـوقوله إن خامن مرجعا لدول 

ت ا االستعمار العسكري اإليرا لل علن رسم ا    . سور

 
ـا إل  ‐ ـفـا عسـكـ ـة حـلـ ـا لـلـسـعـود ـقـ ـحـت عـدوا حـقـ ـت قـد أصـ ـ ـأن الـ ـت  ـ ـل ايـران أو الـ قة من قـ اق الحق ة من اخ ران يـل تمكنت الحكومة السعود

ـ  ـ شـ العالـم الـعـر , فـقـد أعـلـن نـائـب كـ ا  أول محلل س ديتها  ات ال ا حت الدالئل عليها أقوى من مستوى النظ عد ان أص ن ايـران  أوخاصة 

ت ة ال  تضمن حما

 
ورة ابراز أن حدود ال ‐ ي ع  تاب ك ل مخابرا ل ش عاز  ا أن تم اإل اح للمرشد رسم ة الشيخ ص ع دو أن من األدلة ع ت  .للخف  تو

 
ـة , فـحـدود  ‐ ـخـ ة كحقائـق تـار ة ووطن فة عرو ا دفاعا من األقالم ال جب علينا ابراز ان أنه  م ة  م ة من األ ذە القض ـغـ عـلـيـهـا  1913ولعل  الـ 

ة عام  يون التفاق عود ال لعب قوة  نفوس الضعفاء , فح  دأ الدوالر اإليرا  ث  ت ح ال ة  اع ايران المجوس ـة إ  1913ات ب السـعـود ستذ

ة  عام  ت والدرع ات المعقودة ب ال ـة األو خضـوعـا تـامـا ودفـعـت  1803 ‐ 1802ه 1219 ‐ 1218االتفاق ـت لـلـسـعـود ـ ـث خضـعـت الـ م , ح

ة  الزاة للدرع

 
ـت  ‐ ـ ـاة الـ ـانـت ز ـدال مـن الـتـجـاري لـمـصـلـحـة الـجـهـد السـعـودي  عـمـان , و ـا الـحـر  ـة قـوتـهـا لـلـتـوجـه  مـجـهـود ـ ـ ـ ـة الـ ـحـ ت الـ ــال  6000وجـ ر

 .فر 

 
ا , فقد ضمها السعوديون عام  ‐ اح رسم ل استقالل آل الص ة ق األصل سعود ت  ــهذا فال ـث 1802و ـة , حـ ـ عـة لـلـ ة تا م و مجرد مقاطعة عراق

ط د لالستعمار االداري ال ث عادت من جد ا , ح طان عد اعالن االستقالل الصوري عن ب حدث اال  القرن الما  ت لم   م 2014 ا استقالل ال

 
ـال فـبـ الـعـر   ‐ ـ ـا ال تـعـرف لـالـسـتـقـالل سـ ـخـ ـت تـار ـ انت الـ كذا  ا والعسكري واالقتصادي اإليرا , و د لالستعمار الس ق وايـران اما عادت من جد

اع ايران شعار حدود  ــهذا فح يرفع ات ة , و ة  1913والسعود ــــخ وفق اتفاق م التار ح ا  ت رسم  .م 1802جب أن يرفع السعوديون شعار ضم ال
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ــمــهــا لــلــعــراق طــوال    ــت وحـا ــ ــة الــ ــعــ ــة تــ ــل الــحــق  رفــع قضــ ــكــون مــع الــعــراق  ــت 350ـمــا ســ ــ ــمــجــرد تــطــبــيــق ســاســة الــ ــــهــذا  ــا , و ــخــ ســنــة تــار

ة  ة وفق اتفاق ة السعود ل الحدود ال اسات ايران  محاولة تعد ـت كـجـزء ال  1913س ـ ـالـ ـة  ـة والـعـراق الـمـطـالـ ـكـون مـن حـق السـعـود سـ

ليهما.  اب الوط ل  يتجزأ من ال

 

ـنـا عـن ـغـنـ ـت , ولـديـنـا مـن األرا مـا  ـ ـل الـ ـكـفـيـنـا عـن مشـا ـة فـلـديـنـا مـن الشـعـب مـا  ـت لـلـسـعـود ـ ضم ال دا  الطبع ال أطالب ا نا  نـة قـر  وأنا 

 الخليج. 

س فيها من مطلب اال الملح , اما الب ة ل ذە الزاو ة ,و لمة قرنة أي زاو دو أنه مأخوذ من  ن ,و و الق ت  ل فـلـديـنـا و ولعل االسم الحق لل

ـة ـاسـاتـهـم االعـالمـ ـعـ لـالـسـتـعـمـار اإليـرا أن سـ ـت الـتـا ـ ـنـنـا نـحـذر سـاسـة الـ ت برزقهم, لـ ال لنا  نا والحمد  ولن ننافس أ غن كـون سـتـ ما 

ته من ز  م التعقل فمن ب ت أن عل ال و تحذير لساسة ايران الجدد  ك "و د النار تحرق أ م ,فـ" ال تلعب  صدور  عليهم وخناجر 
ً
اال ال  جـاجو

الحجر .   ير الناس 

 

ــت قــوة  ‐ ـ ــالــ ـد  ــو الــمـنــدوب الســا اإليـرا الــجــد ـاح و ـ مــن الشـيــخ صــ ــت حــ أ ـ ــالــ ــد دشـ )) الــرجــل األقـوى  ــدالــحـمــ ـان لــدى (( عـ وان 

ــم الــعــراق  ــس مــرجــعــا لــه . األ ــاح أن خــامــنــ لــ ــت مــع ايــران واعــالن الشــيــخ صــ ــ ــقــطــع عــالقــات الــ ــت مــن ايــران  ــ ــعــلــن اســتــقــالل الــ ــة فــلــ ووطــنــ

ت.  ال ة  ة لهما حقوقا تارخ  والسعود

 

ـا عـام  ‐ ا مع تركـ طان ة ب ة وفق اتفاق ة ال ل الحدود السعود ت عن تعد ال ف  1913ذلك فقط ح يتحدث مندو ايران  والـ لـم تـعـ

ة  بها السعود

 

لها عـام  ‐ ا ع تعد طان ـانـت مـنـذ  1915ولذا تم موافقة ب ـمـا  ـة  ـدت الـخـفـ سـعـود ـث اعـ ـيـ اال 1793ه  1208ـحـ ـ ـ ـــهـذا فـعـ الـ م , و

ــت تــعــ  ــ ــا  الــ ــمــن وعــمــان و ــنــا مــن قــطــر والــعــراق والــ ــأتــ ــ ســ ــرة الــعــرب والــخــلــيــج , لــقــد كــنــا نــعــتــقــد أن ال ــجــ  ــكــونــوا حصــان طــروادة ايــرا 

ـقـارب  ت ودفع ما  ر ال ة لقاء تح ذا جزاء السعود ل  انة؟  ة الغدر والخ د ت األ م ال ة جزاء سنمار الغادر , فهل من ش يـون تـرلـالسعود

ـت جـرا  ـ ـر الـ ـد لـفـاتـورة تـحـ ـسـد ـت لـمـائـة عـام قـادم كـ ـ ـاحـتـالل الـ ـة  النا الـمـطـالـ جب ع اج ل  ت ؟  ر ال ء رال سعودي كفاتورة لتح

تها لصالح ايران المستعِمرة؟ ى ال اعطتها ح قة ال ش والملح , ومفارقتها األخت والشق ة للع ادة ال  غدر الق

 

ـالدنـا , نـطـالـب ـة ضـد  ـة الـمـأجـورة والـمـسـعـورة الـ تـخـدم األجــنـدة اإليـرانـ ـل األقــالم اإليـرانـ ـة لـ ـكـرا إلجـراء مـحـاسـ ــادة  الـ أم أنـه الزال الـوقـت مـ قـ

ـمـسـاعـ ـل وايـران  ائـ ـا وا ـ ـا .وامـ ـطـانـ ـل بـ ـطـبـق عـلـيـنـا مـن قـ أن الـحـصـار  حت المؤامرة واضحة  اري فقد اص د االج ة اعالن التجن دة السعود

اننا العرب.   ج
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ة  العراق  ة إيران اب ات إر ش ل سلح م ة تدّرب و ك عنة الحشد الشع : قوات أم مز" تزامنا مع  حة كشفتها "لوس أنجلوس تا  فض

ر لها،  ة،  تق ك مز" األم فة "لوس أنجلوس تا يران  العراق، كشفت صح اما و امل ب إدارة أو ة تفضح التحالف ال قة خط ـدء تـدرـب عن  سا

ـة الـ  ـابـ ـدر" اإلر " 
ُ
ات منـظـمـة لش ذە الم حهم، ومن ب  سل ة  العراق و ات الحشد الشع الطائف ش ل ة الخاصة لم ك ـا أحـد ـقـ القوات األم ود

ادي العامري".  ة "  أسوأ مجر الحرب الطائف
 

ـدأت الـ  ، ـش الـحـكـو  مـجـلـس الـنـواب الـعـرا ة مع قـوات الـجـ اب ات الحشد الشع اإلر ش ل ر قانون دمج م عد أقل من أسبوع ع تم ـات وال ف

ـذە  ث ُوصـفـت  ع أن قانون الدمج صدر بتوافق أم إيرا عا المستوى وغ مسبوق. ح و ما  ة فورا بتدربهم، و ك ـكـ  الـعـالمتحدة األم ـة  مـلـ

ـة مـن ـة لـلـمـشـاركـة  اسـتـعـادة مـديـنـة الـمـوصـل الـعـراقـ ـات الـطـائـفـ ـشـ ـلـ جري تدرـب الـمـ فة " قة". وأضافت الصح ة السا ك اسات األم ـ كب للس دي أ

ز القوى ( الش ات من شأنه تع ش ل ذە الم القول: إن خطوة التدرب والتعاون مع  فة  رت الصح
ّ

ة، وحذ م "داعش"  المعركة المتع ة ) ع عتنظ

القول "قامت قوات التحالف فة  من  العراق". وأردفت الصح ة نفوذ طهران المه ع تق و ما  ا  العراق، و اس ا وس ـا ال حد سواء عسك  تقـود

د من التعاون".  ش إ مستوى جد ة، مما  ة، بتوف مئات البنادق وتدرب المقاتل  األسابيع األخ ك ات المتحدة األم  الوال

ع قـائـلـ إن الـمـقـاتـلـ الـذيـن يـتـلـقـون الـتـد ـذا الـمـوضـ ـل مـن  كـيـ حـاولـوا الـتـقـلـ ـ أمـ القول "ع الرغم من أن مسؤول عسـكـ ـس  رـبواستدركت  لـ

ــات الــحــشــد  ــشــ ــلــ ــتــمــون إ مــ ــأنــهــم يــ فــوا  ــان، إال أنــهــم تــراجــعــوا واعــ شــعــ ال لــديــهــم عــالقــات مــع الــجــمــاعــات الــمــدعــومــة مــن إيــران والــ اســتــهــدفــت األمــ

حسب منظمات األمم المتحدة".  ات  العراق  جرائم حرب وانتها ة وال تقع تحت تأث إيران ومتهمة   الطائف
  

ـانـون االول ـذا الشـهـر ( ـات الـحـشـد الشـعـ  ـشـ ـلـ ـعـ لـمـ ـة تـدرـب الـمـجـنـديـن الـجـدد الـتـا ـة عـمـلـ كـ دأت القوات الـخـاصـة األمـ فة "  )  وزادت الصح

عد حوا  شأة ت  إ جنوب الموصل".  55م
ً
ال  م

  
ابي  اف أم بتدرب إر  اع

ـة مــن ـابـ ــات إر ـشـ ــلـ ـف عــ أنـهـا مـ
ّ
َصـن

ُ
ـبـهــا ال تـزال ت ــات الـ نـقـوم بــتـدر ـشـ ــلـ ــعـض الـمـ  "إن 

ً
ـن، قـائـال ـل األمـ جــون دور ـولــونـ ف الـ ــات ِقـ اعـ ـل الـوال َ

 ." الدم األم ديهم  ست لديهم عالقات مع المجموعات الملطخة أ جري تدربهم ل َّ ع أن َمن  نه أ ة، ل ك  المتحدة األم

ـة بـتـدرـب  كـ ـدأت الـقـوات الـخـاصـة األمـ ـات،  ـشـ ـلـ ـة عـ الـمـ ـعـ لمان العـرا لـقـانـون إضـفـاء ال ر ال عد تم " 
ً
مـن الـمـجـنـديـن  500وأقرَّ "دورن" قائال

"، و محاولة للتنصل قال "إن جزءا منهم من (السنة) ".   4الجدد  مواقع متعددة خارج الموصل يوم  سم  انون األول د

ـا ـو مصـنـف إر ـل الـتـدرـب ومـعـرفـة َمـن  ـة ) قـ ع ات ( الش ش ل ة فحص جميع أعضاء الم صع فوا  كي اع ن مسؤول أم فة "ل ـا وأضافت الصح  بـ

ــاركــة الــحــكــومــة لــلــمــشــ ــات مــ ــشــ ــلــ ــت الــمــ
ّ
ــلــق

َ
ــن مــتــفـرقــة  الــعــراق، ت ــات الــحــشــد الشــعــ  قــتــال داعــش  أمــا ــشــ ــلــ ــعــد نــجــاح مــ ــعــت " ة  اركــأو ال" وتـا

ــمــا  ذلــك مــعــركــة اســتــعــادة الــمــوصــل، الــ انــطــلــقــت  ســان  17الــهــجــمــات،  ــد مــن جــمــاعــات حــقــوق اإل ــفــة أن الــعــد ــف الصــحــ ــر، وتضــ ــتــ ــن األول أ ـ ـ

 ." اع الطائ شعل ال ُ  تخ من أن السماح للحشد الشع لالنضمام إ الهجوم، من شأنه أن 
  

ـادي الـعـامـري، و  ـا  ـقـود ـدر الـ  ـات  ـشـ ـلـ ـا  الـعـراق، مـ ـا حـالـ ـــهـا أمـ ـات الـ تـدّر ـشـ ـلـ ـذە الـمـ فة إ أن من ب  ح عسـكـري جـنـا وأشارت الصح

ش ل لة األمد مع إيران أثناء زارته لمقات الم فة أن "العامري" قد دافع مؤخرا عن عالقاته ط ا ( ش ) ، وأردفت الصح  الخطـوط  اتلحزب س

ة. من جهته فة ‐األمام حسب الصح ـو اآلن خـبـ  الشـؤون الـعـرا ‐و م  الـعـراق و
َ

ـش األمـ خـد و مظ سـابـق  الـجـ نت و ل برقن ـة  قال ما قـ

ـان ـا  قـتـل األمـ ـل مـ شـ ـات  ـشـ ـلـ ـذە الـمـ ـمـت  القول "إنـهـا خـطـيـئـة .. لـقـد سـا ات  ش ل قا ع تدرب الم دسون  واشنطن، تعل نـهـم ، إمعهد 

 طائفيون". 
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ت  اسات يوم ( الس حاث ودراسة الس سم   10نظم المركز العر لأل ات فوز رجل األعـمـال األمـ دونـالـد  2016انون األول  د  حول تداع

ً
ة م اد  أ

ً
) ندوة

ـن الـثـا نـوفـمـ  ـ ة ال جرت  الثـامـن مـن  ك ة األم ات الرئاس االنتخا ـاحـثـ والـمـخـتـصـ  2016ترامب  ـة مـن الـ . وركـزت الـنـدوة الـ شـارك فـيـهـا نـخـ

اسات المتوقّعـة إلدارة تـرامـب   اف الس ة  المنطقة، ع محاولة اس ة و مواضيع العالقات الدول اسة الخارج ي  ضـالشأن األم والس وء فـهـٍم تـفـسـ

ة و ع حاته خالل حملته االنتخاب النظر إ ت ، و ه من تحوالت  المجتمع األم ش إل ات وما  إعـالن فـوزە. وافـتـتـح قب عميٍق لعوامل فوزە  االنتخا

ات المتحدة األم  م  الوال اق صعود ال مثله فوز ترامب  س ة حول ما  محا شارة، المدير العام للمركز، الندوة  ةالدكتور عز  ا. وضّم برنامـج  ك وأورو

ــق األوســط.  ــال ــلــهــا، خصــوًصــا  مــا يــتــعــلــق  شــكــ ــعــكــف عــ  ــتــه واإلدارة الــ  ــل فــلــســفــة تــرامــب ورؤ ــا لــتــحــلــ ّصــصــت أوال
ُ

اولــت وتــنــالــنــدوة ثــالث جــلــســات، خ

ـل  ة فـتـعـّمـقـت  تـحـلـ . أمـا الـجـلـسـة األخـ ـة لـلـمـجـتـمـع األمـ ـاق الـتـحـوالت الـداخـلـ ـالـرئـاسـة  سـ ـة مـحـاولـة فـهـم فـوز تـرامـب  ـاالجلـسـة الـثـانـ سـات تـرامـب سـ

ة  ك ة والعالقات األم ة الفلسطي يران، والقض ات المتحدة ب عينها،  عالقات الوال ا  ة المتوقعة تجاە دول وقضا ة.  ‐الخارج  الم
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ـة وا  ّ ـاسـ ـة والسـ ّ ـات الـمـتـحـدة االقـتـصـاد ـة الـوال ّ ـ ـاع عـ  ـة  ال ّ سة ستكون داخل لة ترامب الرئ  مش

ّ
شارة أن ـلـة لـثـيتوقع الدكتور عز  ـس مشـ ـة ولـ ّ قـافـ

ــان عــنــوانــهــا "صــعــ تــه الــ  ــجــة  مــحــا ــ ــذە الــنــ ــذە الــمــنــاطــق. وقــد خــلــص إ  ــة  ّ ــمــ ــط الــهــادئ، عــ الــرغــم مــن أ ــق األوســط أو مــنــطــقــة الــمــحــ ــمــ ود ال الــ

ـاسـ ـا وسـ ً ـا واقـتـصـاد ً  ثـقـافـ
ً

ـال م فـيـهـا تـحـلـ
ّ

ـة"، والـ قـد الـ ـة نـقـائـض الـلـيـ ـمـقـراطـ اع الحـضـارات إ الـداخـل: حـيـنـمـا تـنـجـب الـد اد  ـا واست ـرة فـوز تـرامـب  ً لـظـا

ة.  ات الغ مقراط ا والد م  أم اٍق عاٍم لصعود ال ا  س ا ات المتحدة، واضًعا إ ات الرئاسة  الوال  انتخا

  
ـة" لـلـتـحـّول الـحـاصـل  الـمـجـتـمـع األمـ الـذي انـتـج الـفـوز الـمـفـا لـدونـالـد تـرامـب. وأشـار إ  ة الثـقـافـ شارة الضوء ع "الخلف ـعـد الـثـقـا أن وسلط  ـذا الـ

ـف أن الـخـطـاب الـفـظ والـعـ ح الـمـحـا كـ ـة. و ـ ـة واألورو كـ ات األمـ مقراط م  الد رة صعود ال حاولون تفس ظا له لدى من  ـ جري تجا ي الـذي نـ

ض الحانقـ الـغـاضـبـ مـن تـحـوالت الـعـالـم مـن ت "الرجال الب ه تص س ات تضا خطاب الحانات أ مست ة  لـهـم" حـو  استخدمه ترامب  حملته االنتخاب

ــذا الشـعــور، فــ ــز  ــن  تــعــ ــعـرفــونــهــا". وقــد اســتـفــاد مــن اســتــهــدافـه لــلــمــهــاجـ ــعــودوا  صــادُر مــنــهــم حـ لــم 
ُ
ــم ت ـالد  

ّ
ــأن ــهــم شــعــور " ــات مــع الـذيــن يــتــمــلـ  الــوال

ّ
أن

 فـقـراء الـعـالـم 
ّ
 أصـلـيـون، وأن

ٌ
ـان هم سـ

ّ
أن ل ينّمون شعوًرا  عد ج  

ً
ال ن الذين توطنوا ج  المهاج

ّ
ا المهاجرون، فإن ـم يـتـدالمتحدة دولة بنا ـشـاركـو فـقـون إلـيـهـم لـ

م.  ائهم وأجداد م وعرق آ جهد  ثروات توافرت 

  
ـات الـمـتـحـدة، ا عـ الـوال ً س مقت دونالد ترامب إ الرئاسة، ل " الذي صعد  ا الخطا شارة أن المركب "الثقا الس رى الدكتور  ـ لـدى فـئـات  ـل و ـ يـنـ

ـالم ا ـل " ـة تـحـ ـذە الـثـقـافـة وقـّرر  ظـروف مـواتـ ح مـن داخـل  ذا قـام رجـل طـمـ ـعـهـا. و ة المـتـطـورة جـمـ ّ ات الغ لدان االقتصاد ـذا إ لـحـاواسعة   نـات" 

 مـثـل ظـ
ٌ
ـرة ـشـأ ظـا ـا تـ ـة وازنـة، عـنـد ـة واجـتـمـاعـ ـاسـ ـنـتـه قـوى سـ حـة، وتـ ه غرائز الناس ومخاوفهم، الدفينة منها وال خاطب ف  ّ ا ـر خطاب س ة دونـالـد ا

ا  نغار ة مثل  ّ ق ا ال عض دول أورو ة، و  ّ ا الشمال ا وأم ا  جميع الدول المتطورة  أورو  وتتمدد حال
ٌ
و ترامب، و قائمة ك. و ش  لندا وال

  
" الذي يتمحور  م القو  "ال

ً
س عادة ِّ عنها ما  ع ة  العالم،  لدان كث ر تلت مع نزعة أخرى قائمة   ذە الظوا ادة خط وأضاف أن  ه حول فكرة الس ا

ـا  ـمـ بـوتـ وتـحـوالت الـنـظـام  روسـ ـأوضـح صـورة  نـمـوذج فـالد عـة  ـذە الـ ـة لـنـظـام سـلـطـوي. وتـتـجـ  ّ ـديـولـوجـ ـأ ـة  إوالمجال الحيوي لـلـدولـة  جـمـهـور

منة الغ ة، ف أداة لله ا للثقافة الغ
ً
ا تمدد ار اعت ة  مقراط شار الد ا إ ان دة السائدة  الص وروس ة. وتنظر العق  مـن  ة. ق

ّ
ـاخـتـصـار أن ع  ذا  و

ـنـغـتـون  ـنـ ـل  ـان صـمـ ا. ورما لـو  ل خاص روس ش ان، و اتان القوتان العظم ما  ا ع المستوى الدو  ً اع الحضارات حال ة  ب نظ ـي ً ـف حـ ا لُصـدم كـ

ة.  ا  العالقات الدول ً ن ا وص ً ا روس ً اع الحضارات مذ  أصبح 
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ـة الـمـسـتـقـاة مـن مـعـ الـفـكـر الـوطـ والـ اس ة والس م الفك عض المصطلحات والمفا فات ب ة ال تعرض تع ذە الزاو م  سـا قـو تواصل الثورة تقد  واإل

قاتها  ة ومواقفه وتطب اس جيته الس ات عث واس دة ال ة من فكر الحزب وعق نما  ق ا و ا نص عث فا  ورة تع ال ا ،  وال ال تمثل  ـعـ تـعـبـ ـعـضـهـا  ـل أن 

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

 
ـل ضـ لـالحـتـالل  دين وعموم الوطن العراقي والمناضـلـ الـعـرب الـمـنـا عث والمجا ة ا إغناء ثقافة المناضل ال ذە الزاو مـوم أبـنـاء شـعـبـنـا وعـ وتهدف 

شـع صـور  مارسه المحتلون وعمالئهم  ا ا والثقا واإلعال الذي  ه الفكري والس ش د الصابر ولتكن لهم خ مع  ظل ال ـل الـ المجا ـف والـتـضـلـ ـ

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

 
ة و  لهمهما العزم ع أن تكون  المسارات الصائ قهما و ما ين ط ة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن دتنا ال  ة الخذلك أن فكرنا وعق دافها الوطن غ أ ل ة ل

شـع صـيـغ ا ـة ا ا ـ ة شـعـبـنـا الـظـافـرة الـ يـتـعـرض فـيـهـا مـفـهـوم الـحـزب والـمـمـارسـات الـحـ ـة مـن مسـ ذە المرحلـة الـجـهـاد ة و  ة الخ ـشـوالقوم ـه  ظـل لـ

ئة  ة المه اس ة الس د العمل  االحتالل وممارسات عمالئه ع صع

عث )  داف ال ط العضوي ب ا ا ذا العدد مفهوم ( ال تناول    وس

 
عث داف ال ط العضوي ب ا ا  ال

ـمـا   ـطـة فـ ا ـائـن الـ مـ ع فيـهـا ان اعضـاء جسـم الـ ة اذ  لوج ا ة عن العولم ال ط العضوي ) ا العلوم االجتماع ا ـانحدر تعب ( ال ـن بـ ـة الـتـكـ نـهـا مـن نـاحـ

ـة الـمـجـتـمـع والـطـاقـة  ـ ـقـه عـ بـ ـه ( تـطـور الـخـلـق ) وطـ غسـون  كـتـا ي بـ ـ ة وقد اخذ بهذا الـتـعـبـ  ات ة اداء وظائف الجسم الح ـمـا الـحـومن ناح ـه  ـة فـ يـ

يئات ودوائر الدلوة.  ط الوثيق ب  ا س في للداللة ع ال ضا ما  استعمله ا

 
ە  ـعـ ومـ ـان الـفـكـري الـ ـ ـط  االسـاس  الـبـ ا ـذا الـ ـكـون  ـث  ح ة  ا ة واالش ا الوحدة والح عث العر االش ـة عـن وقد رط حزب ال االحـزاب الـقـومـ

ة ال  ة الع سارة وع االخص االحزاب الشيوع ضا عن االحزاب ال ە ا ما م ة  ا ط ما ب الوحدة و االش ـ لم االخرى ال لم ت ـة و ـط بـ الـقـومـ تـ

داف الق قة اال عث العر ادرك حق ل عفلق رحمه  (  ( وال ش قول الرفيق القائد المؤسس احمد م ط  ا ذا ال ة و معرض  ا ة عندما جـمـعـهـا وماالش

ل لهم كذلك العمل  س ة للعرب لضمان مستق س ال وري طب  ل وحدة تامة فالعمل من أجل الوحدة أمر  ش ادئ واردك انها  ذە الم ضـا الـ   ـة ا حـ

ذە المرح كون   و ان  ة و ا دأ الثالث االش ا لحقوقه قادرا ع ممارستها والم ا حرا واع مة الوحدة اذ لم تكن تضم شع ا حرا منتجا قـادرا عـ لة ا ما ق شع

ـعـ الـعـرب ـا  ـئـثـار داخـ عـنـد قة ع اخرى او أس اناته دون عرقلة مصطنعة تفرضها ط افئة فتظهر قواە وام اة وتكون الفرادە فرص مت ى قـو  الح ـ تـهـم الـ

قاء .  كون مجتمعهم قادرا ع ال  و

 
ـة الـثـورة ورة للمحافظة ع استمرار ة  ا ة واالش ة والح داف الوحدة الع ط العضوي ب ا ضا ع أن ال ع ا ؤكد الفكر ال ـا الـ و ـدفـا غ ا ـلـ ـة لـ ـ عـ

 . ا التار الطب دف منها يؤدي ال محالة ا تع او انحراف الثورة عن مسار ل اي  مال او تجا شودة واال فان ا  الم

 
ـ دف الوحدة لمـقـاومـة تـقـسـ ا من خالل تجدد النضال صوب  ا ر ال نح عث  مرحلة الجهاد والتح داف ال ط العضوي ب ا كذا يتج ال لـمـقـسـم م او

ـعـث  الـ ـداف الـ ـط الـعـضـوي بـ ا ا ـكـذا يـتـجـدد الـ ة ع مـقـاومـة االحـتـالل .. و دف الح تجدد النضال لتحقيق  ة و ز الوحدة الوطن ـة وحـدوتع ة والـحـ

لة المحتل  دة عم مة الجد قة الحا مجابهة الفساد واستغالل الط ة  ا ما يتجدد النضال صوب االش ة  ا  واالش
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أ :  ما  ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  َح الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 

 
ام ايران حول مواصلتهم الس المحموم لفرض نـ م ح اد ا من أس ه م توج لة إليران و ات المجرمة العم ش ل حات جالوزة الم ـم فـوذتتصاعد ت

اطل ) حو  ل ال س الخزع ام عام عصائب ( ا حات المجرم ق س آخرا ت ا ول من واخ ا وال ذا النفوذ ا سور واصلـتـهـم ل مداخل العراق وامتداد 

ما قائد الحـرس الـثـوري االيـرا الـذي اخـ ا من قاسم سل ه م دعم وتوج سة حلب ودمشق و ا و مدنها الرئ ة  سور ات االجرام الـعـراق  قللعمل

اء ) وكتائب ( حزب  ) لمو  سمونهم ( النج اطل ) وما  ل ال شاطه االجرا  حلب موجها عصائب ( ا حهـم البـنـاء اصلعلنا جهارا نهارا وامتد  ة ذ

ة.  ة الثورة الح ة واالسالم ة والقوم  شعبنا السوري والتصدي لقواە الوطن

 
ادة قطر العراق للحزب :  أسم ق  واضاف الناطق الرس 

ا ولب ة والتمدد االيرا الفار التوس  العراق وسور منة االيران س لمنهج اله ة  تك شاطات االجرام ذە ال من .... و ان  نانان من الواضح ان  وال

ـحـات الـعـ ـ لة اليران عـ ت ات العم ش ل لة والم ا يؤكد تقاسم االدوار ب اطراف الحكومة العم ة  سور شاطات االجرام ذە ال ـلتواصل  ـادي  مـ الـعـ

ـلـة و  ـات الـعـمـ ـشـ ـلـ ـات الـفـظـة لـلـمـ ـحـات مـا سـمـاە االنـتـهـا ـ ـا والـمـتـصـلـة بـتـ ات ال تقاتل ابنـاء شـعـبـنـا  سـور ش ل الم ـم الـحـعن عدم صلة حكومته 

ـة الشـائـنـة الـ تـقـ  ـلـة مـن الـمـمـارسـات االجـرامـ أة نفسه وحكومته الـعـمـ سة لت ا لة منه  محاولة  د ع اعداد غ قل ـات  فـهـا االعدام والم ـشـ ـلـ الـمـ

لة اليران تحت مس ( الحشد الشع ) والشعب العرا براء منها ومن جرائمها النكراء.   المجرمة العم

 
ـم الـمـلـحـ ضـد  ـعـث والـمـقـاومـة يـواصـلـون جـهـاد ـدو الـ د ومـجـا ادة قطر العراق للحزب ع ان ابناء شعبنا المجا اسم ق  الناطق الرس 

َ
 قـوىوشدد

ـ م االم العام للحزب والقائد االعـ لـلـجـهـاد والـتـحـ د عزة ابرا ادة الرفيق المجا ق ان  لة ال ات العم ش ل اب والتطرف والم ـر الـمـوصـل ر لـاالر تـحـ

ـا واطـراف الـتـحـالـف ـحـات امـ ـ ر الشامل والـعـمـيـق لـلـعـراق وتـحـقـيـق اسـتـقـاللـه الـنـاجـز والـتـام غـ عـابـئـ لـمـمـارسـات وت نوى  اطار التح دو الـ ون

سـتـغـ ـأنـهـا ال  ـادي  ـل الـعـ ـح الـعـمـ ستمر لمـدة عـامـ  حـ  ح ان معركة الموصل س لة المتناقضة فقائد قوات التحالف  اال رق والحكومة العم

ل ع الجرار ....   ثالثة اشهر والح

 
ـا ـة السـ ـاعـات الـمـحـتـدمـة بـ اطـراف الـعـمـلـ ـة عـ ال ـجـري  اطـار الـتـغـطـ ـلـه  ادة قطر العراق لـلـحـزب ان ذلـك  أسم ق ـةوخلَص الناطق الرس   سـ

اعـاتـهـ ة ع  ة ) للتغط ة التارخ س سمونها ( ال حاتهم حول ما  الذات ب اطراف التحالف الوط والذي يواصلون ت ة و لـمـحـتـدمـة م االمخابرات

ـلـ ل الـمـالـ الـذي  اعهم مع العم ة ع  وط اضافة ا محاولتهم التغط ضعون عليها ال ادي  ة والصدر والع س م يرفع الفتة ال روتـه  غ ذفالحك

ـر الـ يـتـقـدمـهـا مـجـا ة الـجـهـاد والـتـحـ ما يؤجج مس ة ا منحدر السقوط النها  اس عمليتهم الس اعات ال تهوي  ذە ال ـعـث  ـدو اطار احتدام  الـ

د.   والمقاومة وح الظفر الحاسم والن األ

 
 الرفيق ابو ع االم 

ادة قطر العراق للحزب أسم ق  الناطق الرس 

انون االول  ن من   م ٢٠١٦ التاسع والع
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ــــح الرفيق ابو ع االم   ت

ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  الناطق الرس 

 
 

أ :  ما  ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  َح الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 

 

ـات  ـشـ ـلـ عد ظهورە الفاضح  الـمـوصـل يـوجـه الـمـ ق حلب  ما قائد الحرس الثوري االيرا   اء المؤكدة عن ظهور قاسم سل جـرمـة الـمـتواترت االن

ـلـ ـم مـن جـالوزة الـمـ ـاض وغـ ادي عامري وا مهدي المهندس وفالح الـفـ لة اليران تحت مس الحشد الشع ع لقاءاته المتكررة مع  ـالعم ات ـشـ

العراق .  عد قدومه من ايران مارا  ق حلب  ما   ظهر قاسم سل لة اليران واليوم   العم

 

ادة قطر العراق للحزب :  أسم ق  واضاف الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 

ـاء ) وفصـائـل الـفـضـل ـلـة اليـران ( الـنـجـ ات العمـ ش ل ة مع الم ار فور وصوله ا حلب عقد اجتماعات متتال د االخ ما تف ما  ـاس  بـن ان قاسم سل الـعـ

لها , ا  ة  ارجاء سور نهم المهمات لذبح ابناء حلب والتصدي للقوى الثورة الح ل الحق ) وكتائب ( حزب  ) موزعا ب  ,, وعصائب ( ا

ـأقـ ـذ الـمـخـطـط االيـرا  ـمـا لـتـنـفـ شـار االسـد مـع قـاسـم سـلـ اجتمـاع الـمـجـرم  ار افادت  ادة قطر العراق للحزب ان االخ أسم ق د الناطق  قـواعـد  امـةوأ

ـمـن والـتـمـدد االيـرا الـفـار الـتـوسـ  اقـ ـا ولـبـنـان والـ ـة عـ الـعـراق وسـور سيخ الهمينة االيرانـ من ل ا وال ة  سواحل سور الـخـلـيـج الـعـر  طـار ايران

لها.  ة   واالمة الع

 

منة  ة مدعوة لمجابهة اله ا الح ا وأنظمتها وقوا جما ة  القول أن امتنا الع حه  ادة قطر العراق للحزب ت اسم ق ة والتمدد اال وعزز الناطق  يران

ـلـة ال  ـات الـمـجـرمـة الـعـمـ ـشـ ـلـ اب والـمـ ما أنها مدعوة لدعم قوى المقاومة  العراق لمجابهة قوى التطرف والر ن ... وحـ يـراااليرا الفار التوس 

م األم العـام لـلـحـزب الـقـائـد  د عزة ابرا حدو ركبهم الرفيق المجا عث والمقاومة  دي ال ادة مجا ق عـ لـلـجـهـاد اال تحقيق ن العراق واالمة المب 

دة .  ة المج د وح االمة الع اض العراق المجا ذودون عن ح ر الذين   والتح

 

م .  ز الحك د وما الن إال من عند  الع  وح الظفر الحاسم اال

علم الذين ظلموا اي منقلِب ينقلبون.   وس

 

 الرفيق ابو ع االم 

ادة قطر العراق للحزب اسم ق  الناطق 

 م ٢٠١٦  ١٢  ١٩



19ص  

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

Ñ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎíéÒ]]íè†uì‚uæ

ف ) ان  ذكرى ( المولد النبوي ال  ب

ر الظافرة ة الجهاد والتح د م اسنا المشع ومنارنا الهادي لتصع  لتكن ذكرى المولد العطر ن
 

د  ا أبناء شعبنا اال المجا

ـالدە  ـان مـ ـائـنـات و ـه وسـلـم نـ الـرحـمـة وفـخـر الـ ـم مـحـمـد صـ  عـلـ ـ ـف ) مـولـد الـنـ الـ ـلـوغـه سـن وصـ تمر علينا اليوم ذكرى ( المولد النبوي ال ورتـه و

اسـنـا الـمـشـع ومـنـارنـا  ـة الـخـالـدة نـ ـ صـدر الـرسـالـة االسـالمـ ة جهاد العرب الـمـسـلـمـ  ع مس ذانا  ة ا ة الـجـهـاد الـهـاالرع لحمل الدعوة االسالم ادي  مسـ

ات ال واجهت وتواجه االمة.  مجايهة التحد ر الظافرة واالضطالع   والتح

 
ـات الـمـ ـشـ ـلـ اب والـتـطـرف والـمـ م الملح بوجه قوى االر نوى يواصلون جهاد له و الموصل ون عث والمقاومة  العراق  دو ال م مجا ا  ـلـة جـرمـو ة الـعـمـ

ـق الـنـهـوض الـوطـ  ر الشامل والعميق للعـراق وتـحـقـيـق اسـتـقـاللـه الـتـام والـنـاجـز ومـواصـلـة السـ عـ طـ ق التح دما ع ط
ُ
سـا  و اليران والم ق الـقـو واال

ــــخ دروسه وامجادە  مجابهة ال د التار ستع ة جمعاء و سان ة اشعاعها الهادي المن الخ اال س الدعوة المحمد ن من ق ن للفرس المعتـديـن  عربالشامل مس

ـه وسـلـم ـم مـحـمـد صـ  عـلـ ـ ـة الـخـالـدة لـلـرسـول الـعـر الـ ـخـ ستذكـر الـمـقـولـة الـتـار نا  ــــخ و اع العر الفار ع التار ة ال مـعـركـة ذي قـار بـ     مس

وا ) ...  ه العرب من العجم و ن ذا يوم انتصف ف  العرب والفرس ( 

ة االو و معارك جلوالء ونهاوند ومعركة ال  ه وسلم ) تتحقق  يوم القادس م محمد ( ص  عل انت نبوءة الرسول العر ال نطـيـ مو و ك مع الروم الب

ـة جـمـعـاء  ـ ـ ـة لـلـ ـ الـحـاسـم عـلـيـهـم ومـواصـلـتـهـم حـمـل لـواء الـدعـوة االسـالمـ ا من منازالت العـرب لـلـفـرس والـروم وتـحـقـيـق الـنـ ـم ... ومعركة حط وغ ـا  . و

ـل وتـ ـلـه  ـمـن والـخـلـيـج الـعـر  ا ولبنان والـ م ا سور ة ع العراق وتمدد منتهم االيران ـااليرانيون الفرس اليوم يواصلون اطماعهم و د االمـن الـقـو الـعـر هـد

 برمته. 

س الجمهورة حسن روحا وقائد ( الحرس الثوري االيرا ) محمد ع جعفري ة المتواترة والوقحة ع لسان رئ حات االيران ء الت يـئـة االرـان ور  وت س  ئ

ـيـئـة االر  ـس  َح رئ ة .... فقد  منة ع العراق والتمدد االيرا الفار التوس  االرض الع مواصلة اله اقري  كة محمد  ـاقـري  ـانالمش كـة مـحـمـد  الـمـشـ

عث والمقاومة من خالل تصاعد السخط الش دي ال ان نضال مجا من ) وقد  ا  سواحل سورا وسواحل ال د ان تكون إليران قواعد أنه ال  ضد الطغـمـة  ع ( 

ـاخـراجـه مـن مـحـافـظـاتـهـم  ـة  ـه والـمـطـالـ ـد  ـل الـمـالـ ورفـعـوا الفـتـات السـخـط والـتـنـد سان ضد الـعـمـ جوم ابناء محافظ ذي قار وم مة   طـوق ابـنـاء  وقـد الحا

ـة الفـتـات تـ ـا الـنـا ـمـا رفـع ا ـدخـل نـوري )  ع  سان ثوري ثوري ممن اتف ( م ل المال  ه العم سكن ف سان الفندق الذي  ـل الـمـالـ  قـولشعبنا  م لـلـعـمـ

ة ) .  ك  النا ا  ال وال مرح  ( ال أ

 
اسـا مشـعـا ومـنـار  ـف نـ ـ ستلهمون الذكرى العطـرة لـلـمـولـد الـنـبـوي ال د  عث والمقاومة وابناء شعبنا المجا دي ال له فأن مجا ة ا وازاء ذلك  ـد مسـ ـا لـتـصـعـ ـاد

ـدقـة  ما شخـَص ذلـك  ا العراق لقمة سائغة اليران  م ام سل فعل  ة  منة االيران ر بوجه ترات االحتالل االيرا واله ـم الـر الجهاد والتح ـ ـد عـزة ابـرا فـيـق الـمـجـا

ـدة وحـ  ـطـال عـ وفـق تـوجـيـهـاتـه السـد ـديـن اال مة للمجا ادته الح ر والذي يواصل ق ـد والـظـفـر الـنـاالم العام للحزب والقائد االع للجهاد والتح ـ ـ اال

 الحاسم. 

م.  ز الح  وما الن إال من عند  الع

عث والعراق واالمة االبرار.   المجد لشهداء ال

ار وعمالئهم االخساء.   والخزي والعار لتحالف اال

 ولرسالة امتنا المجد والخلود. 

ادة قطر العراق  ق

انون االول  ة ٢٠١٦ الحادي ع من  الد  م
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