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ــلــة  نــتــاج االحــتــالل االمــ  ــه ان الــحــكــومــة الــعــمــ مــمــا ال جــدال فــ

ــــلــــة  ــــعــــة ذلــــ ــــة و االن خــــاضــــعــــة وتــــا ــــة االيــــرانــــ كــــ والــــتــــواطــــات االمــــ

ـا مشـهـودا  نـهـب امـوال شـعـبـنـا  ـانـ لالحتالل االيرا وقـد ادت دورا خـ

ــــال  وتــــفــــاقــــم مــــعــــانــــاتــــه لشــــ صــــنــــوف االضــــطــــهــــاد واالعــــتــــقــــال واالغــــتــــ

ـو االخـر  مـعـانـاة  ـا  ـا الـخـ ما مـارسـت دور ب واالعدامات  والتعذ

ــر  ــأســم الــتــحــ صــلــف واســتــهــتــار واضــحــ فــ ابــنــاء شــعــبــنــا  الــمــوصــل 

ـــا مـــجـــزرة  ـــس اخـــر ـــا ولـــ ـــد مـــن الـــجـــرائـــم واخـــ ـــت الـــمـــ الـــزائـــف ارتـــكـــ

ـ مـن  500الموصل ال راح ضحيتها ا من  د واالف الجر وا شه

ـجـحـهـهـا  ـلـة تـواصـل تـ مليون ونصـف نـازح ... ومـازالـت الـحـكـومـة الـعـمـ

ـل ايـران فـاالحـتـالل  امله من ق حتل العراق  ر  الوقت الذي  التح

ــا  ــ ــث االحــتــالل االمــ فــامــ ــو ور ــت لــلــعــراق  االيــرا الــحــا الــمــقــ

انت من نتائجها االتفاق النووي ...  صفقه   سلمت العراق اليران 

 

ــه لــظــلــم الســلــطــه  ــه صــمــود شــعــبــنــا وتــحــد انــنــا  الــوقــت الــذي نــ فــ

ـه  ـقـواە الـوطـنـ ان الن قادم ال محاله لشعبنـا  حدونا االمل  له  العم

 من اجل اقامة سلطة الشعب الحرە المستقله . 
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م االمـ  د عـزة ابـرا يواصل الرفيق المجا

ا القائــد  عــث العــر االشــ العــام لحــزب ال

ـــــــــــر دورە الخـــــــــــالق  االعـــــــــــ للجهـــــــــــاد والتح

ــادة نــضال الحــزب ســواءا عــ  ــدع  ق والم

ـــة للحـــزب عـــ  ـــاة الداخل ـــز الح د تع صـــع

انهمــــــا  ــــــة وار م ــــــة الحــــــزب التنظ وفــــــق نظ

ــــم  ــــة  التنظ ــــة المرك مقراط ــــسة الد الرئ

اط  ام واالنـــــض والنقـــــد والنقـــــد الـــــذا وااللـــــ

دأ نفذ ثم ناقش ...   الحز وم

 

ـــــم  ـــــد عـــــزة ابرا مـــــا واصـــــل الرفيـــــق المجا

ــــــــــــــة  ــــــــــــــات وكتا ــــــــــــــث والخطا ألقـــــــــــــاءە االحاد

الرســــــائل للجهــــــاز الحــــــز ولعــــــل مــــــا جــــــاء  

ع لمولــد  ــه التــار  الــذكرى الــس خطا

ة  ج ات ـــــة مهمـــــة  ســـــ عـــــث حلقـــــة نوع ال

عــث  ــأن ال ــد فيهــا  عــث والمقاومــة وقــد ا ال

ـــذە المرحلـــة الســـتالم الـــسلطة  ــس   ال 

ـــــــــــد لدحـــــــــــر  جا او المـــــــــــشاركة فيهـــــــــــا وانمـــــــــــا 

ــــث االحتــــالل االمــــ  االحتــــالل االيــــرا ور

وع الــــــــوط الــــــــذي طرحتــــــــه  ــــــــذ المــــــــ وتنف

ــــق  مثــــل خارطــــة ط ــــادة الحــــزب والــــذي  ق

ـــــــر  ـــــــة مهمـــــــات مرحلـــــــة الجهـــــــاد والتح لتأد

ـــــــــــق تحقيـــــــــــق  والمـــــــــــ ا امـــــــــــام عـــــــــــ ط

ـــــة  ـــــز الوحـــــدة الوطن االســـــتقالل التـــــام وتع

عــــــــث العــــــــر  والــــــــ يــــــــؤدي فيهــــــــا حــــــــزب ال

ا ألنـه الموِحـد للـشعب  ا دورا اساسـ االش

ـــــــــزە الـــــــــوالء الـــــــــوط والقـــــــــو  ولالمـــــــــة بتع

ــــــــل انمــــــــاط  ل الموضــــــــو والثــــــــوري ل ــــــــد ال

ـــــــــــــــــة  ال والـــــــــــــــــوان الـــــــــــــــــوالءات الطائف واشـــــــــــــــــ

ة المتخلفـــــــــــــــــة ...  ة والعنـــــــــــــــــ والعـــــــــــــــــشائ

ـــــة ا  ته الجهاد عـــــث  مـــــس مـــــ ال وس

ــــم  ــــد عــــزة ابرا ــــادة الرفيــــق المجا ق امــــام 

االمــ العــام للحــزب والقائــد االعــ للجهــاد 

دعــــــــة  ادتــــــــه االمينــــــــة والم ـــــــر عــــــــ ق والتح

ـــــعثي عـــــ  للحـــــزب وتحـــــف المناضـــــل ال

د مـن الجهـد النـضا والجهـادي  م الم تقد

ة  ـــــــــذل والعطـــــــــاء والتـــــــــضح ـــــــــق ال عـــــــــ ط

ء  ـــــل المـــــ ـــــق الط والفـــــداء والجهـــــاد والط

تـــــصب   ـــــوؤد ا ت ـــــات ال المـــــشاق والعق

ــداف امتنـــا  عــث ا ــداف ال ــق تحقيــق ا ط

ة  ا ــــــــة واالشــــــــ ــــــــة  الوحــــــــدة والح الع

دت  العـــــراق عــــــ  والـــــ ســــــبق لهـــــا ان شــــــ

عـــــــــث العمالقـــــــــة القلعـــــــــة  منجـــــــــزات ثـــــــــورة ال

ة  ـــــة المعـــــا ـــــضة لحركـــــة الثـــــورة الع النا

عــــــث والعــــــراق واالمــــــة  ولــــــذلك اســــــتهدف ال

عــــث )  ــــاالحتالل واالجتثــــاث ( فأجتثــــاث ال

ة  ادئ االمـة الـسام ع اجتثاث م ض  غ ال

ة رســـالة االســـالم الخالـــدة  ـــسان ورســـالتها اال

ة جمعاء ...  سان  المتجددة لال

 

ته  عــــــث  مــــــس كــــــذا يتواصــــــل عطــــــاء ال و

تواصــــــل عطــــــاء قائــــــدە  ــــــة الظــــــافرة و الجهاد

م امـــ  ـــدع الرفيـــق عـــزة ابـــرا ـــد الم المجا

ـــادة قطـــر العـــراق االمـــ العـــام لحـــزب   ق

ا القائــــــــــد االعــــــــــ  عــــــــــث العــــــــــر االشــــــــــ ال

اتـــــــــه واحاديثـــــــــه  ـــــــــر  خطا للجهـــــــــاد والتح

ورســـــــــــــــائله المتواصـــــــــــــــلة للجهـــــــــــــــاز الحـــــــــــــــز 

ـــــــــــدين والـــــــــــ  ـــــــــــعثي المجا ـــــــــــادي ال وللق

ـق الجهـاد  اخطائهم وتن لهم ط م  ت

قـــــــــة المنـــــــــار  حـــــــــق وحق انـــــــــت  ــر ف ـــــــ والتح

ــــاج الــــذي اوقــــد  اج الــــمن الو الهــــادي والــــ

ــر  ــر وأجــج ثــورة التح شــعلة الجهــاد والتح

ـــــــر العـــــــراق الـــــــشامل  الظـــــــافرة وتحقيـــــــق تح

والعميــق واســتقالله التــام والنــاجز ومواصــلة 

ـــــق النهـــــوض الـــــوط والقـــــو والتقـــــدم  ط

ــسا الــ المتواصــل  االجتمــا والعطــاء اال

ة جمعــــــــاء ذلــــــــك ان فكــــــــر  ــــــــسان لخدمــــــــة اال

مقــــــــــرا  عــــــــــث فكــــــــــر وطــــــــــ وقــــــــــو ود ال

ــو الــذي  ــسا  الوقــت ذاتــه و ا وا واشــ

ـــــــــة للمناضـــــــــل  يرســـــــــم الممارســـــــــات الجهاد

ة البنــــــــاء  ئناف مــــــــس ــــــــعثي صــــــــوب اســــــــ ال

الثــــوري الــــشامل والــــس قــــدما نحــــو تحقيــــق 

ـــة  الوحـــدة  خ ـــة التار ـــداف االمـــة الع ا

ة .  ا ة واالش  والح
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كــــــن اقــــــرار قــــــانون مــــــصادرة االمــــــوال المنقولــــــة وغــــــ المنقولــــــة  لــــــم 

ء  فـا مجلـس النـواب ، ل ـس  ـل مـا  ـة مـن ق ات الوطن للشخص

اق والخونـــــة ممـــــن  عرفـــــون ان الـــــ عهـــــم  احـــــدا مـــــن العـــــراقي فجم

فضل االحتالل االمـ قـد اسـتولوا عـ  م العراق  سلطوا ع ح

ـــــل انهـــــم اســـــتولوا عـــــ  ـــــغ وجـــــه قـــــانو  ـــــذە االمـــــالك واالمـــــوال 

مــا انهــم اســتولوا عــ بيــوت  يتهــا للدولــة  ــة تعــود مل ــات واب ممتل

حي ..   العراقي خاصة من المس

ـذە  الء  غداد وجميع المحافظـات عـن اسـ تحدث العراقيون   و

ــارات  غــداد وعــن مل ــة واراض  ار منــاطق  الزمــر الخائنــة عــن اب

ــــــدر  لــــــة ح ــــــس الحكومــــــة العم قــــــت حــــــ ان رئ الــــــدوالرات الــــــ 

ه  نــة شــ انــه اســتلم الــسلطة والخ ــ مــن مــرة  ف  ا ــادي اعــ الع

ــم  ى  ــة لــ ون حــث  المواقــع االل ــل واحــد ان ي كــ ل ــه و خال

ل السحت الحرام   م استمرأوا ا ؤالء  ظلمهم و  اوغل 

ــــــل القــــــوان االخــــــرى عــــــ وفــــــق القاعــــــدة  مــــــا   اطــــــل  القــــــانون 

عـن  اطل .. فهذا القانون فقط  اطل فهو  ة ان ماب ع  القانون

ـــذا مـــن جانـــب،   اء نهبهـــم لالمـــوال العامـــة   للـــصوص المنطقـــة الـــغ

عهم  ــف ادعــاءاتهم ومــشار ــد مــرة اخــرى مــن جانــب اخــر ز مــا انــه ا

كونـــون عنهـــا ،  عـــد مـــا  ـــم ا ه والمـــصالحة الـــ  ـــس ـــسمونه ال لمـــا 

ـــــة الــــــ  فهـــــو امعـــــان  ســـــلوك المرتزقـــــة الســـــتهداف الرمـــــوز الوطن

ـة وعفـة نفـس  ة ونزا ف وتضح خدمت العراق والوطن العر 

ما  نفوسهم ..  ضاء  ديهم ب انت ا ر ف  وضم ن طا

 

خـدع الـشعب عنـدما اشـار ا  مكـن ان  م انـه  مـن صـاغ القـانون تـو

لت مــن مجلــس  اض لــدى لجنــة شــ ــشملهم القــانون االعــ حــق مــن 

طــــرق  انــــت  ــــت ان االمــــوال  ــــة فــــاذا ث الــــوزراء ووزار العــــدل والمال

ـــــــؤالء  قـــــــرار المـــــــصادرة والحجـــــــز ، وفـــــــات  عـــــــاد النظـــــــر  وعة  مـــــــ

سوا حزم وشدة النظام الوط  المجرمون الخونة ان العراقي لم ي

خـــــص التالعـــــب  ا  مـــــا  عـــــث العـــــر االشـــــ الـــــذي قـــــادە حـــــزب ال

ــدر المــوال  ــة فيهــا تالعــب و ــة ممارســة غــ قانون المــال العــام او ا

ـــــان مـــــن اســـــتغل  لمـــــا  ـــــشتد  ـــــة  ـــــضا ان العق تـــــذكرون ا الـــــشعب و

ة .. لــــــــذا فــــــــان  وع  موقــــــــع المــــــــسؤول موقعــــــــه لالثــــــــراء غــــــــ المــــــــ

نة وفـضائح  ف انظار العراقي عن ممارساتهم المـش محاوالتهم 

م االنــــوف التجــــدي .. فقــــد عــــرفهم الــــشعب وادرك  الفــــساد الــــ تــــز

ـق صـور علمـاء  ـة بتم ة جامعة الديوان قوم طل ك ان  خستهم و

ـــصوت عـــا ايـــران بـــرە  ـــارات تـــد االســـالم ورفعهـــم  ديـــن وزعمـــاء ت

 برە .. 

 

عنة مـا نهبـوە وا  قا ا  نا سا ما ا ذا القانون يهدف  ان اقرار 

الفــــات نظــــر الــــشعب عــــن ممارســــاتهم والهائــــه عــــن تحــــسس واقعــــه 

ه التام عن الخـدمات  ث االنعدام ش المزري من جميع الجوانب ح

طالــة وفقــدان االمــن واالزمــة  ة الفقــر وال ــس افــة وارتفــاع  انواعهــا 

ــة  ان اتــت تــؤرق المـواطن مــن ام مـر بهــا العــراق والـ  ـة الــ  المال

د من االستقطاعات من رواتبهم ..   لجوء السلطة الغاشمة ا م

 

ــس مجلــس  مــا  ــستهزؤن بهــذا القــانون و ــان  ــل م المواطنــون  

ــــار  تمــــام لــــه .. حــــ ان احــــد ك وا اي ا ــــع النــــواب والحكومــــة ولــــم 

ـــة طلـــب مـــن صـــاحب المقـــ تـــغي القنـــاة  اظم ـــا ال الـــسن مـــن ا

فة وقـــــام وســـــط  ـــــذە المناقـــــشات الـــــسخ ـــــة لـــــ اليـــــرون  ون التلف

ــــة ( اذا بيهــــم خــــ خــــل يرجعــــون  غداد اللهجــــة ال المقــــ صــــارخا و

ــــستولون عــــ  ــــا ا الخــــارج .. خــــل  و ــــة الــــ  ــــارات المنه المل

انــــــة ..  ات الموزعــــــة  العــــــالم لــــــرؤوس الفــــــساد والخ الفلــــــل والــــــ

حمون ع صدام ؟ ) ..  ش ت كولون ل  و

 

ه له صـار مـسموعا  ارجـاء العـراق وخاصـة   الم وش ذا ال مثل 

تظــــر  ــــع ان الــــشعب ي محافظــــات الجنــــوب والفــــرات االوســــط مــــا 

الحــــــة الممــــــسوخه ..  ــــــذە الوجــــــوە ال لهفــــــة ســــــاعة الخــــــالص مــــــن 

م .  ب )  صدق  العظ  ( ون من  وفتح ق



4ص  

ë…^f}÷]‚‘]†Ö]

íéÃÊ‚¹]æè…]ç’Ö^eíéßÓŠÖ]Ø‘ç¹]ð^éu]Ì’Ïe†}^Ëjèíè^ ÷]í†Ö]îÛŠè^Ú‚ñ^Î
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

ـــة  طة االتحاد الــ   ــس ر جــودت قائـــد ما ـــق ) رائــد شــا ث ( الف ــة االن حــد عون لمعركــة الموصـــل  الجار اســتهجن المتــا

  ة  ـــاء ســـكن ـــق مـــسح اح انـــه انتقـــم لهـــم عـــن ط ات  ـــشف  احـــدى المس  الراقـــدين   الحـــشد الطـــائ لمجموعـــة مـــن جـــر

ـــذا  ـــدري   وصـــالح الـــدين .... ال ـــ ـــار و  االن قا  لـــة مثلمـــا فعلنـــا ســـا ـــة الثق ــــخ والمدفع الـــصوار ــها  ـــ ضـ مدينـــة الموصـــل 

جة اجرامه وحقدە االرعن .  دا ن اء سقط شه  االب م من المدني   ا  المجرم االر
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 قادتـه  ـادي ا ـس وزرائهـا الع دا من رئ اء   حكومة المنطقة الخ   ة لمسؤلي قة والحال حات السا  الرغم من الت ع

 اعالمهــم .... امــا  ــذا  ــل  مــن للموصــل اال القل ــر الجانــب اال  تح  عــ ــ انــه لــم ي ــم  اط الــدمج وغ  مــن ضــ العــسك

لـة والطــائرات  ــل انـواع االسـلحة الثق  الـرغم مـن اسـتخدام  انهــا عـ  م قـول عكـس ذلـك فــان قـواتهم مـاتزال تـراوح  الواقـع ف

 .  ل   الذي دمر  مسافة توازي كثافة القصف الوح نهم لم يتقدموا  ان ل الس لة  اء ا  قصف اح
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  ة  ــــ ة المن  عــــدد مــــن القواعــــد العــــسك امــــل اســــلحتهم ا ة مــــن قواتهـــا و ــــا اســــتقدمت اعــــداد كبــــ الوقـــائع تقــــول ان ام

 معركـــة  ة  ارات ـــة واســـتخ  وقـــوات ب ان االمـــ  القـــوات المـــشاركة الفعالـــة لـــسالح الـــط منـــاطق عـــدة مـــن العـــراق اضـــافة ا

حت مـن  ب  ان غـرف نـومهم اسـ  حـ   ادة  تحـدثون عـن الـس حون و ـ ه  ادي وعدد من مسؤل در الع ن ح الموصل ل

 .   االجن فه ا اع  اء والخجل لمن  ن الح ة ل ل القوات االجن  ق
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ــــــدع لخدمــــــة  يواصـــــل ابنــــــاء العــــــراق عطـــــائهم الثقــــــا والحــــــضاري المعطـــــاء والم

ــدعون الــذين شــاطروا  ــؤالء المثقفــون الم ة جمعــاء ...  ــسان العــراق واالمــة واال

ف مــا زالــوا يواصــلون  مهمــات الجهــاد  خنــادق العــز والــ اخــوانهم االضــطالع 

عطــــــــائهم الثقــــــــا والفكــــــــري واالعــــــــال  ن  ل المــــــــق عطــــــــائهم الجهــــــــادي االصــــــــ

ــــــــة والقــــــــراءة والحــــــــوارات الجــــــــادة   تا والتعبـــــــوي الــــــــ ومــــــــا زالــــــــوا يواصــــــــلون ال

ـــل واطـــراف النهـــار  ة انـــاء الل الـــصحف والمجـــالت واالذاعـــات والقنـــوات الفـــضائ

ـــــادة  ق عـــــث والمقاومـــــة  ـــــدي ال ـــــة لمجا ة الجهاد المـــــس ـــــف  يواصـــــلون التع

ا  عـــــث العـــــر االشـــــ م االمـــــ العـــــام لحـــــزب ال ـــــد عـــــزة ابـــــرا الرفيـــــق المجا

ـــــة لرســـــائل  حهم للمـــــضام الفك ـــــر عـــــ توضـــــ والقائـــــد االعـــــ للجهـــــاد والتح

انــت  ــة للمثقــف العــراقي والعــرب والــ  م التن ــد عــزة ابــرا الرفيــق المجا

ـة  ة الجهاد م الهادي لتوضيح مـضام المـس اج ومنار اسهم الو وما زالت ن

ــــــــة  ــــــــة والقوم ــــــــاط  العــــــــراق وذات التوجهــــــــات الوطن عــــــــ ارض الجهــــــــاد وال

لة .  ة االص سان  واال

 

دالئهــم  ــدلون  تــاب والــصحفيون العراقيــون  ــاء وال كــذا راح المثقفــون واالد و

مـة  ة مـستلهم المـضام الق ارائهم النـ ات   الصحف والمجالت والفضائ

فهــــا عــــ اوســــع نطــــاق   م وتوظ ــــد عــــزة ابــــرا لرســــائل الرفيــــق القائــــد المجا

عـــــــث  ة ال ج ات ح الـــــــضا الســـــــ ـــــــة الظـــــــافرة عـــــــ الـــــــ ة الجهاد خدمـــــــة المـــــــس

ــر الظــافرة وتوضــيح  ة الجهــاد والتح ة لمــس ج ات والمقاومــة والتوجهــات الــس

ة الجهــاد  لة لمــس الــدور المهــم للمثقــف العــراقي  توضــيح المــضام االصــ

ا  ــــــ ل  المقــــــاالت الــــــ ي ــــــذا الجهــــــد االصــــــ ــــــان  ــــــر الظــــــافرة ولقــــــد  والتح

م  ـسا ـة والـ تـصدر  العـراق والـ  الصحفيون العراقيون  الصحف اليوم

مة فاعلــــــة  فــــــضح ممارســــــات الفــــــساد الــــــشائنة و فــــــضح الممارســــــات  مــــــسا

حها للمواطن  تلعفـر والموصـل  لة اليران ع ذ ات العم ش ل ة للم االجرام

ة مدن العراق الصامدة .  ق  و

 

ري والثقا  م التن تاب والصحفيون دور اء وال كذا يؤدي المثقفون واالد و

ل الجهــــاد وخلــــق االجــــواء  واالعــــال والتعبــــوي عــــ الوجــــه االمثــــل  انــــارة ســــ

ـــــــــر المتأججـــــــــة وضـــــــــمان  ـــــــــة لظفـــــــــر ثـــــــــورة التح ة والذات والظـــــــــروف الموضـــــــــوع

ـــــق العطـــــاء الثـــــورري الـــــصادق ومواصـــــلة النهـــــوض  انطالقتهـــــا ا امـــــان عـــــ ط

ح الحــــــــــضارة  الــــــــــوط والقــــــــــو والتقــــــــــدم االجتمــــــــــا والحــــــــــضاي والعــــــــــالء 

ة الشامخ.  سان  اال
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ف *    غـداد فوجـدت عنـدە ضـ زرت احد رفاقنا  منطقة الـشعب ب

ى العـــــــراقي الـــــــذين تعرضـــــــوا  ث عرفـــــــت انـــــــه مـــــــن اال ومـــــــن الحـــــــد

ــــم  اقفــــاص اال عنــــد الجــــارة المــــسلمة ( ايــــران ) مــــن  ب و للتعــــذ

ــدر اثنــاء الحــرب الــ  لــق  ات وخونــة المجلــس االعــ وف ــل عــصا ق

لـــول عـــ العـــراق عـــام  تها ايـــران  الرابـــع مـــن ا ورجوتـــه ان  1980شـــ

نــاك فقــال كنــا  ســجن برنــدك  يــروي  قــصة او حادثــة تعــرض لهــا 

قررنـــــا ان نحتفـــــل  1985 ايـــــران ونحـــــن  منتـــــصف اذار مـــــن العـــــام 

ا   عـــــث العـــــر االشـــــ نـــــا المناضـــــل حـــــزب ال س ح ـــــذكرى تأســـــ

در  سان من نفس العام واوصل احد الخونة من عمالء  السابع من ن

مــة  طهــران بتهمــة  المعلومــة ا الجانــب االيــرا فــا احالونــا ا مح

م ادارة الـسجن  ح ل او ال االيرا مث مشا ع  ذا  ( الشورش ) و

 ....او 

الـــسب والــشتم عـــ *    ــدأ  ــان معمـــم  ولــدى دخـــو عــ القـــا و

نـا المناضـل  د صـدام حـس رحمـة  وعـ ح س الـشه وع الرئ

ـال وارسـل لطلـب احـد  ـه ) وصـمت قل مـا ف فأجبته ( ان االناء ينضح 

در الذين قاتلوا مـع الجانـب االيـرا  ة من عمالء وخونة  عرف الع

ــم عـــ  ح  مـــن ان 
ً
ــدال لـــة الحــرب وفــ لـــه المــع و ضــد العــراق ط

ــــم ب  ن جلــــدة ح س والحــــزب  35عــــ ــــاة الــــرئ ح جلــــدة فهتفــــت 

ى مـــن رفــــا   50واوصـــل الجلـــدات ا  وعنــــد عـــود احتفــــل اال

د حـــ قـــرروا  ـــد االناشـــ د اب عـــن الطعـــام واالســـتمرار ب وقـــرروا اال

ة جلــدات فقــط خوفــا مــن رفــا  عــ قنــا وعــاقب ارشــد الــسجن  تف

ب االحمــر الــدو عنــد  اوي ا الــصل ــش قلــت لــه لمــاذا لــم تتقــدموا 

ـــــالتجوال   ـــــستمرون  ارات و ـــــضعونا  ســـــ ـــــانوا  ـــــم قـــــال  ارتـــــه ل ز

ب القفاص اال ت زارة رجال الصل  المدينة ح ت

 

ـــــة لرجـــــال العـــــراق الـــــشجعان الـــــذين وقفـــــوا بوجـــــة الظلـــــم االيـــــرا  تح

ادئ  م وم د الن االسالم دين ق ع و عنهم  دعون االسالم و الذين 

ى برفق  ــــخ العر االسال معاملة اال د التار ة وسالم وقد ا ومح

انـا  ة ا ا ا تح لهم معززن مكرم واخ عادوا ا ا ام ح  واح

طال الذين احبوا عراقهم وامتهم ا من انفسهم  اال
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ـادة االسـتقطاعات  ‐ 1 از ابناء الشعب من الموظف والمعلم والمعلمـات والمتقاعـدين عـ ز لة ابب تواصل الحكومة العم

ــك عــن اجتثــاث مئــات  ــا نا طاقــات الهــاتف المحمــول وغ ــادة اثمــان  ائب وعــ ز ــادة الــ المتــصاعدة مــن رواتبهــم وعــ ز

مـا  ـشهم  ع عاما وحرمـان عـوائلهم مـن قـوت ع عد خدمتهم  الدوائر ال من ار عثي ومصادررة رواتبهم  االالف من ال

اء والوقود.  ه سط خدمات الماء وال  يواصل حرمان ابناء شعبنا من ا

 

ـــة    –  2 ـــسط الخـــدمات الزراع لـــة مـــصادرة اســـتحقاقات الفـــالح وعوائـــد انتـــاجهم وحرمـــانهم مـــن ا تواصـــل الحكومـــة العم

 . ات العمل الزرا ا من متطل دات وغ ة واالسمدة والمب ائن واالالت والمعدات الزراع  توف الم

 

كـذا نـرى   –  3 ـن مـن الوظـائف و عاد ابنـاء شـعبنا الخ ل واالقارب واسـ بها من االا لة بتعي محاس تواصل الحكومة العم

ـم ا جانـب االالف مـن حملـة  ـاء واالسـاتذة والمدرسـ والمعلـم وغ ج والمهندسـ واالط مالي العـاطل مـن الخـ

ة النادرة .  ة والهندس ة والعلم ا الماجست والدكتوراە  التخصصصات الطب  الشهادات العل

 

ان المال اعتمـد  ‐ 4 بها للخارج واذا  قة اموال الشعب العرا بته ل المال   ادي مهمة سلفه العم ل الع يواصل العم

بهـا ا  قة امـوال العـراق وته ـا لـ ـه فـائز لهيئـة عل ه ا رحـاب وق ـس ثمار وابنـه احمـد و يئـة االسـ ـس  سا االعر رئ

ــم  لنــدن منــذ  ــادي المق مــا ان ابــن الع لــدان العــالم ... ــا مــن  ا وغ ــ س وس ــار ــة  واشــنطن ولنــدن و البنــوك الخارج

ـه وشـلته   ـسفورد  لنـدن فأنـه يواصـل خدماتـه الب قة  شـارع ا ـك العمـارات الـشا عدة عقود من السن والخب  تمل

ـل بنـان  اق من سورة غضب الشعب العرا الـ سـتحرق منهـم االعنـاق و ؤالء ال ا فأين  ات الهاتف النقال وغ از  اب

علم اللــذين ظلمــوا اي منقلــب  طــونهم مــن النــار مــن امــوال ابنــاء شــعبنا اال . وســ لــت  ــسهم ومــا ا ا م و ــل ســتحرق اخــ

 ينقلبون 

 

ـه دور المـواطن االمنـ  ‐5 سلبون ف رادة  الوقت الذي  ة وال منته ع االراض والعمارات  الجادر م  يواصل الحك

رمونهم  الشوارع وع قارعات الطرق .   و

د .  غضب من  شد بوءوا  المرصاد وس د وانه لهم  ك شد اس ر ن   ول

ب.   وان غداد لناظرە ق
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ـة والـ   ـة والقوم ـة الوطن س التحرر عون لثـورة الثـا مـن مـا س الجـاري الـذكرى السادسـة والـس تحل علينـا  الثـا مـن شـهر مـا

ــافؤ  العــدة والعــدد ولقــد قــدمت ثــورة  طــا رغــم عــدم الت ــش االحتــالل ال اســل وابنــاء شــعبنا اال ج ــشنا ال واجــه فيهــا احــرار ج

س عــام  ــم   1941الثــا مــن مــا ب وغ امــل شــ د ومحمــود ســلمان و اغ وفهــ ســع ــة مــن الــشهداء االبــرار صــالح الــدين الــص كوك

ــة  اسـل وابنـاء شـعبنا اال وقـواە الوطن ــشنا ال ـق امـام مقـاتلو ج اس الـذي انـار الط ـة النــ ـدمائهم الزك اتهم  انـت ثـورتهم وتـضح و

ـــة لتفـــج ثـــورة الرابـــع عـــ مـــن تمـــوز عـــام  كتاتوري الفـــردي القاســـ الـــذي قوضـــته ثـــورة  1958والقوم والـــ انحـــرف بهـــا المـــد الـــد

اط عـــام  ل لثـــورة الرابـــع عـــ مـــن تمـــوز عـــام  1963الثـــامن مـــن شـــ ق واالصـــ ـــا عـــن الوجـــه المـــ ب تعب ـــس فقـــد اغتالهـــا  1958و

ن الثا السوداء عـام  ة دامـت خمـس  1963المرتدون  ردة الثامن ع من  عثيـون مواجهـة ضـار والـ واجههـا المناضـلون ال

عـــث  العـــراق ثـــورة الـــسابع عـــ  للـــت بتفـــج ثـــورة ال مـــة والـــ اســـتهدفها المحتلـــون  ‐ســـنوات حـــسوم ت الثـــالث مـــن تمـــوز العظ

ــة  س التحرر ــل شــهداء ثــورة مــا لة ولقــد اســتهدف العمــالء اول مــا اســتهدفوا تماث ــان النهــا مثلــت ثــورة الــشعب العــرا االصــ االم

غداد .  اب ال   ان  ال ة  ساحة الط  القوم

 

ـــم  ـــة جهاد ـــة والقوم ـــة الوطن س التحرر ع لثـــورة الثـــا مـــن مـــا ـــم ابنـــاء شـــعبنا اال يواصـــلون  الـــذكرى السادســـة والـــس ـــا  و

د .   الظافر وح ن العراق المب وظفرە الحاسم اال
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اغو والــــ اعــــدم فيهــــا  اســــلة  شــــ ــــاء النتفاضــــتهم ال ــــد العمــــال العــــال اح ع س  ــــل عــــام  االول مــــن مــــا حتفــــل ابنــــاء العــــالم 

م عــ اعــواد المــشانق ... ومنــذ ذلــك اليــوم الخالــد يواصــل العمــال   عــة مــن العمــال وعلقــو ون ار ــار ــان االحت الراســماليون االم

ــــل عــــام  س مــــن  ــــد العمــــال العــــال  االول مــــن مــــا حيــــون ذكــــرى ع ــــسا ضــــد المــــستغل و ــــ واال العــــالم اجمــــع كفــــاحهم الط

له ..  ة والجهاد  العالم  ذل والعطاء والتضح  مجسدين صور ال

 

غ حقـــوقهم وانهـــاء  لـــ ـــر الظـــافرة ل ة الجهـــاد والتح م الملحـــ مـــع ابنـــاء شـــعبهم  مـــس كـــذا يواصـــل العمـــال العراقيـــون جهـــاد و

فــا  ــم ال ة البنــاء الثــوري الــشامل ولقــد ادى العمــال دور ئناف مــس االســتغالل والتخلــف واقامــة العــدل االجتمــا  اطــارر اســ

لة ..  عة المقاوم لالحتالل ولحكومته العم انوا  طل ة و عث النضال ة ال  المتواصل  اطار مس

ة جمعاء .  سا لخدمة ال  وح تحقيق الظفر الحاسم ومواصلة التقدم االجتما والعطاء اال

 .. الف خ طال  ل عام وعمالنا اال  و
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تمــر علينــا  الخــامس عــ مــن الــشهر 

الجــــــــاري الــــــــذكرى التاســــــــعة والــــــــستون 

ــــــــــــــأحتالل  ى  لنكــــــــــــــسة العــــــــــــــرب الــــــــــــــ

ـة  الخـامس عـ مـن  فلسط الع

س عــــــــــــام  ــــــــــــان  1948مــــــــــــا واقامــــــــــــة ال

ــــة  اركــــة ورعا م الــــصهيو االغتــــصا 

ة وح يومنـا  ة وغ طان ة و ك ام

ذا ولقد واصل المغتصبون الصهاينة 

ــــة  جــــرائمهم حــــ احتلــــوا الــــضفة الغ

ناء  الخـــــــــامس مـــــــــن  والجـــــــــوالن وســـــــــ

ران عام   .1967ح

 

ــــم  ــــة جهاد واصــــل ابنــــاء امتنــــا الع و

ــــــــان الــــــــصهيو  المتواصــــــــل بوجــــــــه ال

ــــــر فلــــــسط  االغتــــــصا لــــــدحرە وتح

جهـــــــاد  حـــــــر ا النهـــــــر  ـــــــة مـــــــن ال الع

دؤوب ومقاومـــــــــــــــة متواصـــــــــــــــلة وحـــــــــــــــ 

ة   ـــة المغتـــص ـــر لـــالرض الع التح

ـــا وتحقيـــق امـــال االمـــة  فلـــسط وغ

ـــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــة  الوحـــــــــــــــــــــــــدة والح الع

ة والتحـــــــــــــــــــــرر والتقـــــــــــــــــــــدم  ا واالشـــــــــــــــــــــ

ح الحـــــــــــــضارة  االجتمـــــــــــــا العـــــــــــــالء 

ة  العالم أجمع.  سان  اال
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مـصادرة  اء قانونـا جـائرا  ـة الخـ ة والتـابع للمحم ع س مجلس النواب الفاقـد للـ اصدر  ما

عوە عـن  ـه مـ ـذا القـانون الـذي عـ ف االموال المنقولة وغ المنقولة لرجال النظام الـوط و

ـة للعـراق وحـ عـام االحتـالل االسـود   خص المرحلـة الوطن ل مـا ة التهدأ ل ة ثار روح انتقام

سمون انفسهم  2003   4   9 ؤالء الناس الذين  ة مازالت تالزم  ة اجرام رة انتقام عة  ب

مــــــت جرائمهــــــم  عــــــد ان از ــــــه منهــــــم  د ــان الــــــشعب نفــــــض  ــــ ــــــدا  ــــــدرون ج ( نــــــواب الــــــشعب ) و

رات الـــــ انطلقـــــت  عـــــدة محافظـــــات مـــــن وســـــط  ـــــة للمظـــــا قـــــاتهم االنـــــوف وصـــــاروا احج و

مثلــون اال انفــسهم  حوا ال عيتهــم اســقطت واصــ غــداد دللــت عــ ان  وجنــوب العــراق وحــ 

عــد  لــد  ــة لل مــة الفعل ــد دولــة الــ ايــران الحا عملــون تحــت  ــدا وخــدما  كونــوا عب وارتــضوا ان 

عهم االتفاق النووي .  اما اليهم كثمن لتوق  سلمته ادارة او

 
ــان اال  ان تــاتيهم االوامــر مــن ايــران بواســطة  قــدموا عــ اتخــاذ اي قــرار مهمــا  ى ان النــواب ال فــ

ــذا القــانون االخــ اال واحــدا ممــا نتحــدث عنــه  رجالهــا المتواجــدين  مجلــسهم االضــحوكة ومــا 

الذات وقد مر ع احتالل العراق  ذا الوقت  كذا قانون   ب اصدار  ـان  14واال ما س عاما و

قـاع  اصدارە من اجـل ا ن توجيهات ايران لهم  ــــخ ال اليوم ل صدروە منذ ذلك التار انهم ان  ام

ما يتمنون خاصـة ان عـددا مـن الـذي شـملهم القـانون امـا  ه  عوائل المشمول  ر ممكن  ا 

ال او الوفاة او االعتقال فما ذنب عوائلهم اذن   االغت  غادروا شهداء 

 
اط االشــاوس المــشارك   لة اخــرى لالنتقــام خاصــة مــن الــض ونهــا وســ عت اال ان عمــالء ايــران 

نهــم خـــسئوا  زمــوە ل ــدة الـــ جرعــت دجــالهم المقبــور الـــسم الزعــاف و ة المج معركــة القادســ

ــــى انهــــم  سـ وا وال ن م وعــــوائلهم وابنــــائهم مهمــــا فعلــــوا ومهمــــا تــــج ــــد لــــووا  عوا ان  ــــستط فلــــم 

ت الـذي حـرم مئـات االالف  ال قرارات جائرة وقوان ظالمة مثل االجتثاث ال الص اصدروا ق

نـــدموا الن  ـــذە ســـوف ينـــدموا و فعلتهـــم  مـــن العوائـــل لمـــصدر رزقهـــم وفـــشلوا  اذاللهـــم انهـــم 

ـــــة  ـــــه مـــــن  دولـــــة اجرام ـــــستقون  وتهـــــم الـــــذي  ـــــانهم وج مـــــة االحـــــرار اقـــــوى مـــــن طغ ارادة وع

م .  تهم واوصلتهم ا كر الح ة و من ر  عدوان

 

تحرر طال الوقت ام ق .  نت و  ان الشعب س
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ـة  الموصـل  ي تتواصل المجازر الر

فعـــــــل القـــــــصف الوحـــــــ للطـــــــائرات 

ـــــــــــــــس  ــة وطـــــــــــــــائرات مـــــــــــــــا  ـــــــــــــ ك االم

التحــــالف الــــدو وطــــائرات الحكومــــة 

لة وممارسة القتل الوح ال  العم

ات الحــــشد الــــشع  ــــش ل مارســــها م

كــــــــــــذا تتواصــــــــــــل  ـــــــة اليــــــــــــران و لـــــ العم

ة  الموصـل فمجـزرة  ي المجازر الر

ة الــــــ راح ضــــــحيتها  الموصــــــل االخــــــ

ـــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــن  د واالف  500ا شـــــــــــــــــــــــه

 الجر ... 

 

حــــــــق ابنــــــــاء  مــــــــا تتواصــــــــل المجــــــــازر 

مـــا تعــــدى  شـــعبنا االبـــرار  الموصــــل 

ـــــــــ مـــــــــن المليـــــــــون  عـــــــــدد النـــــــــازح ا

دين تـائه  ونصف المليون من الم

  الشوارع

 

ـــــــــا نقمـــــــــــة الـــــــــــشعب تتعـــــــــــاظم و  نهــ ول

ي  تصاعد السخط الشع والجمـا

ليتحــــــــــول ا ثــــــــــورة مــــــــــستمرة وحــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــاالحتالل االيـــــــــــــــــــــــرا  ــة  االطاحـــــــــــــــــــــ

لــة ومواصــلة النــضال  والحكومــة العم

ـــــــــداف شـــــــــعبنا   صـــــــــوب تحقيـــــــــق ا

التحـرر واالنعتـاق والتقـدم االجتمــا 

سا الشامل .   والحضاري واال
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لــة  عته الحكومــة العم شــهد العــراق  اطــا االحتــالل االمــ واالحتــالل االيــرا وصــ

ــــــل ارجــــــاء العــــــراق وخصوصــــــا  عاصــــــمة العــــــراق  ــــــسارعة   ــــــة الم ــــــارات االمن االنه

غـــداد انفجـــارا مرروعـــا راح  ـــرادة وســـط  ـــل يـــوم شـــهدت مدينـــة ال غـــداد فق ـــزة  الع

ـــرادة  ـــذە ال ارات المـــواطن ...  ـــد مـــن الـــشهداء والجـــر واحتـــاق ســـ ضـــحيته العد

تـــه  ان ـــم وز ـــاح الحك اجت ـــاالحتالل االيـــرا و اســـلة الـــ ابتلـــت  المدينـــة المناضـــلة ال

ــسارع واالنفجــارات المتواصــلة الــ تعــم العــراق   ــار االمــ الم ن مــن االنه تعــا االمــ

ــــع  اطار معاناة ابناء شـعبنا لنهـب امـوالهم وممارسـات  ار االم الم ا االنه له و

ـــاة وسيواصـــل ابنـــاء شـــعبنا اال  ـــل مرافـــق الح الفـــساد الواســـعة النطـــاق الـــ شـــملت 

ــــش  حققــــوا الع ــــة ل ي ــــع والمجــــازر الر ــــ ــــار االمــــ الم م للخــــالص مــــن االنه جهــــاد

ـــــــم الـــــــشعب التعـــــــددي  ـــــــر واقامـــــــة ح ة الجهـــــــاد والتح م  ظـــــــل مـــــــس ـــــــ االمـــــــن ال

ل.  مقرا الحر االص  الد
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ـــــف   ـــــسطاء مـــــن المعلـــــم والمعلمـــــات والمتقاعـــــدون ا الح يتعـــــرض الموظفـــــون ال

ــرة وذلــك عــ مواصــلة تــصاعد االســتقطاعات مــن  ة الم االجتمــا والمعانــاة الــشعب

ـذلونها لخدمـة ابنـاء  ة الـ ي ب م الـ ناسـب وجهـود لة اصـال والـ ال ت رواتبهم الثقل

ـالء  ـدون و وضـح النهـار مـن رواتـب ( النـواب والـوزراء وو شعبهم  القوت الـذي ي

لــــــة  ــــــدرون العــــــامون ) وجــــــالوزة االحــــــزاب العم الــــــوزارت ورؤوســــــاء المؤســــــسات والم

ــــه اجتثــــاث  لــــة اليــــران  الوقــــت الــــذي يتواصــــل ف ات الحــــشد الــــشع العم ــــش ل وم

ـــش عوائلهـــم  اب ع ـــعثي وقطـــع ارزاقهـــم واســـ اجتثـــاث رواتـــب المناضـــل ال عـــث  ال

ـــــة الـــــشائرة  دروب النـــــ  تهم الجهاد لـــــه مـــــس ـــــالرغم مـــــن ذلـــــك  والـــــذين واصـــــلوا 

د.   والظفر الحاسم واال
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ــة إ قطــع ا جد ة  ة والعــسك لوماســ ق األوســط وتــدفع الجهــود الد ة التمــدد اإليــرا  منطقــة الــ ــة عــن كثــب لمحــا رع الــ ألذتعمــل المجموعــة الدول

الــدور التخــ ف  ــدأت تــع ــة  ــة إ أن العواصــم الغ ة ع اســ . ولفتــت مراجــع س ــادين النفــوذ  العــالم العــر افــة م ــه  ــستخدمها إيــران    الــذي تقــوم 

ــر ا امــا أثنــاء التفــاوض عــ إنجــاح تم ــاراك أو س األمــ الــسابق  ــان إدارة الــرئ عتــه إ انــت تهمــل متا ، الــذي  فــاق النــووي الــدو مــع التإيــران  العــالم العــر

ــة،  ة النفــوذ اإليــرا خــارج الحــدود إليران س األمــ دونالــد ترامــب لمحــا ــذە المراجــع أن التوجــه الحــا إلدارة الــرئ جــوز واعطهــران. وأضــافت  ــا  ا ــارە إر ت

مــن ــه إيــران  المنطقــة مــن ال ــث الــذي تقــوم  قــة الــدور الخب ــات مــدرا لحق ّ مــن المــزاج الــدو الــذي  ــم داعــش، غــ جــوز عــ تنظ ــه مــا   لبنــان مــرورا إ عل

ة عن أن مركز  طان مز ال فة التا ا ومناطق أخرى. وكشفت صح اعات“العراق وسور سلح ال حاث  عة شؤون األسـلحة ”  أ و مرجع مرموق  متا ار)، و )

من. وقام محققو  ب أسلحة للحوثي  ال ام إيران بته سلح، وجد أدلة واضحة ع ق ـار اسـتخدمت ” ار“وال ة لطـائرات دون ط سلـسل مقارنة األرقـام ال

ــاز“  ام ــذە الطــائرات قامــت بهجمــات ”  جمــات  انــت  ــة معروفــة. و ــسخة إيران عة ب
ّ
ــة قــام بهــا الحوثيــون وظهــر أنهــا مــصن ــــخ فاع ضــد منظومــات صــوار

ة واإلمارات.  عة للتحالف العر الذي تتصدرە السعود ة التا ة ضد المنظومات الصاروخ ا  م

 

ند عليهـا المجتمـع الـدو لمواجهـة الـسلوك اإل  س م مقدمة إلجراءات  اع ال ت تورط طهران  ال ة ت يئات دول كون روج تقارر من  مـن يـر وس ا  ال

ـم  اع ال ة أخرى للـ ا أعمالها منطلقة من رؤ دة ت قات الجد يون إ أن التحق لوماسيون غ . ولفت د شاط اإليرا ە من دول ال ت  وا وغ لـ اقتـ

ت  ة ال لطالما اعتـ ج اف بوجهة النظر الخل ا،  ما يتوجه المجتمع الدو لالع اعا محل صفته  اما ع مقارة األمر  ـا يهـدد األ عهد أو جومـا إيران مـر 

ــة.  وخلــصت أعمــال محقــ  من ــة  ــار. والحــظ ”  ــار“أمــن الخليــج مــن خــالل أدوات محل ع مــن الطــائرات دون ط ــة لهــذا النــ ــط مــع مــصانع إيران إ وجــود را

ـة الـص ج و ات ال ـديو ـة الـ تظهـر  أحـد الف ـسخ اإليران ال يهة  ذە الطائرات ال استخدمها الحوثيون شـ سخ من  ر المركز أن ال ة عـن إيـران والـ ادر تق

ـــذا  ـــصنعون  ـــم مـــن  عـــوا أنهـــم 
ّ
ـــان الحوثيـــون قـــد اد ـــا  العـــراق. و ات المدعومـــة إيران ـــش ل ـــستخدمها إحـــدى الم ـــث عـــ موقـــع يوتيـــوب، والـــ  ع مـــن ال ت نـــ

حمــل اســم ”1قاصــف “الطــائرات وأطلقــوا عليهــا اســم  ع الــذي تــصنعه طهــران و ــسخا معدلــة مــن النــ ــست إال  ــذە الطــائرات ل ، إال أن المحقــق يؤكــدون أن 

ل“  اب ان مركز ”.  أ اعـات“و ـسلح ال حاث  ــــخ المـضادة للـدروع الـ وجـدت  إحـدى سـفن الـشحن ”  أ ن الثـا أن الـصوار ـ قـد كـشف  نـوفم المـا 

ـة تمـ ح ـش  ـات تفت ـرە عـ عمل ند المركـز  تق من. واسـ ـال ة  إحدى المعـارك  قة لتلك ال وجدتها القوات اإلمارات ة مطا ايـر ومـارس ت بـاإليران  ف

اط وآذار  ة  2016ش اع ت داخل ثالثة قوارب  ة ع ل غ أن أساط ر  ة. وأفاد التق د ة التقل اع ة ع م سفن الداو ال طت خاللها أسلحة مه وض

من.  قت مع أسلحة صودرت من مقاتل حوثي  ال ذا العام ع أسلحة تطا حر العرب    

 

قـ ـة لبنـاء الـسفن الـ  كـة المنـصور اإليران ـان مـن صـنع  بع أّي دولـة،  التا ال ت لحـوض الخـاص بهـا ع اوأضاف أن اثن من القوارب ال لم تكن مسجلة، و

ـدة، سلـسل أسـلحة جد عـض األسـلحة الـ صـودرت  الهجـوم عـ القـوارب حملـت أرقـام  ـر أن  . وذكـر التق ــش ممـ جـوار قاعـدة للحـرس الثـوري اإليـرا ا 

ـة ألسـ ات عـ عليهـا  أحـد القـوارب تطـابق أرقـام إنتاج ا ـة ألسـلحة مـضادة للـد ف مـا أن أرقامـا تع مـشابهة جـرت  لحةإ أنه أتت من مخزون إحدى الـدول، 

ــط اللثــام عــن خطــط إيــران مــن تم ــسلح بــ إيــران وال ــة حــول خطــوط ال ــة أن التقــارر التقن ــة مراق . وتعتقــد أوســاط دول ة اال  مــصادرتها مــن الحــوثي ج ات ســ

قـول م ات إليـران. و صفته حاجة من حاجات األمن االسـ قه لدى المجتمع الدو  س مكن  و أمر ال  مفاصل المنطقة برمتها و إن ”  ـار“  ركـزلإلمساك 

ـ ـد صـالح،  ـت فقـط الـدعم العـسكري الـذي تقدمـه إيـران لتحـالف الحـوثي مـع عـ ع مـن ال ي ة الـصنع  ال ار إيران ـال ل وجود طائرات دون ط قـدم دل

ــذە األ  ــة أن  . وتــرى األوســاط الغ ــة ضــد قــوات التحــالف العــر جماتــه النوع د  ــذا التحــالف بتــصع ــام  ــه إيــران لق ة دلــآخــر عــ الــدور الــذي تلع ة اإلضــاف

ات الم انت الوال أمن واستقرار الخليج. و ث اإليرا  د لوقف الع ل وح من كس ة أعلنـت أنـه تحـدتدعم الموقف الخل الذي لطالم دافع عن حملته  ال

ذە الشحنا ات تحدثت عن أن  ة. وع الرغم من أن روا من اب المندب تجاە السواحل ال انت تنقل أسلحة  مضيق  ة  انت ت أوقفت سفن شحن إيران

من.  ة إ ال ة كنقاط لنقل األسلحة اإليران   متوجهة إ الصومال إال أن تقارر متخصصة سلطت الضوء ع دور الموا الصومال
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فة  أنـه ” كيهان“انتقدت صح ـالد   الوضـع  ال

ً
، وحكومتـه، واصـفة س اإليرا حسن روحـا ة للرئ اسات االقتصاد ة المعروفة بتوجهه المحافظ، الس اإليران

عــد عــام“ ، أن الــشعب اإليــرا ”.  متجــه نحــو األســو عامــا  ته الثالثــاء الرابــع عــ مــن شــهر اذار المــا ــ ــر  اســات والتطــورات ”  مــستاء“وأشــارت  تق مــن الس

ــس ــسيج. ونقــل المــصدر عــن أحــد مــصن المال عــات قطــاع الغــزل وال ــشهد انخفاضــا حــاد  مب ــالد  فة، فــإن ال ة للحكومــة. ووفــق للــصح ن أن دو  االقتــصاد

عت ألف و“تكشف عن اسمه، قوله   ، ة من العام الما ذە الف ذ العام لم أبع سوى ألف و 500 مثل   ”.  قطعة 300قطعة ملبوسات، 

 

عــات“وأضــاف  ــذا االنخفــاض  المب ــشهد مثــل  ــالد لــم  مقــدار النــصف، ال ة ”انخفــضت أعمالنــا  ــات االقتــصاد ــف العق حــسب المــصدر ذاتــه. ورغــم تخف  ،

عـود إ ارتفـاع صـادرات النفـط الخـام. وأضـافت الـ ـو نمـو  ـطء، و ل أ من عام، ما يزال االقتصاد اإليرا ينمـو ب ة ع طهران ق ـا، أن صحالغ ر فة  تق

ـة  تمـام بنظ عـدم اال ـضا  ، متهمـة الحكومـة أ مستوى ملحـوظ  عهـد حكومـة روحـا ة للمواطن انخفضت  ائ الـ طرحهـا ”  اقتـصاد المقاومـة“القدرة ال

ــس التاســع مــن شــهر اذار المــا  حات لــه الخم ة الــ تعــا منــه إيــران. و تــ ل االقتــصاد ، للتخلــص مــن المــشا انتقــد خــامن ، المرشــد اإليــرا عــ خــامن

ورة انتهـــاج  ـــد عـــ  ة، فيهـــا أ اســـات روحـــا االقتـــصاد ـــة، وعـــدم االعتمـــاد عـــ ”اقتـــصاد المقاومـــة“س ـــة عـــ المـــوارد المحل ـــه تحقيـــق التنم ـــع  ، الـــذي 

أمــل المحــا ــل، والــ  ــار المق آ ة المقــررة  مايو ــات الرئاســ ن مــن االنتخا ــل نحــو شــه ــة. وتــأ تلــك االنتقــادات ق ثمارات األجن منــع روحــا مــن فظو االســ ن 

ــع سنوات .  ة مدته أر ة ثان ة رئاس ف  الفوز فيها 
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ــاد املــة القتــالع عــراق وزرع اخــر ) مــصطلح" ا ( محــو العــراق : خطــة مت لــسون  كتــابهم الــشه ــول و ــل و ــشارد  ــل اوترمــان و ر لمجتمــع" ة اــستخدم ما

عــد عــام  : دروس مــن البوســنه ) والــذي ينطبــق عــ عــراق مــا  ــه (فهــم الــ ــت داوت  كتا ــت  2003الــذي اســتخدمه ألول مــرة ك ا ك و االســس الــ حــدد

حـاث ال ـز اال نارو الذي تم وضـعه  مرا ا سابق ال تحولت ا ست دول الحق .. انه الس ة يوغسالف م الدولة مستعينا بتج عـد دراسـة غداوت لتحط ـة 

ـــة . ل يتـــم تـــد را ه مختلفـــة منـــذ قـــرون مـــن خـــالل تفـــج ال ـــ ـــش فيهـــا مجـــاميع  ـــت الدولـــة الـــ تع قـــه وتفت عـــة المجتمعـــات الـــ يـــراد تم البيـــوت  م لطب

ل.  ة الم ي ل   فحسب 

 

رتـه ا ل تارخها وذا اتها، ل تتم مهاجمة مجموعة من الناس فحسب،  ج ح طقوسها ومنا ضا  ل المدينة ا ساء واالطفال فحسب  ـة، ل لجمل يتم قتل ال اع

ــــادة المدينــــة، و  ــــة ا ل، و الثان ــــادة الــــم ــــس العنــــف  الحالــــة االو إ ــــضا المجتمــــع نفــــسه،  ــــل ا ــــدم النظــــام االجتمــــا فحــــسب،  ــــادة ال يتــــم  ثالثــــة اال

عــد  ــادة المجتمــع  عــراق مــا  ــو ا عــة و ــد محــدث عــ الحالــة الرا وري ادخــال تــعب جد ــة، اال ان مــن الــ ــم التــضامن 2003الجماع ــل ق ــدم  ــث تــم  : " ح

ة والخوف من االخر ،واال  اب طرة االرت ة وس ة والدي ة والنفس ناء نظام الحواجز الماد ب و ة والمذا اء السكن س  خطر وعالقات الجوار واألح انقالب المقاي

ف منحر  ا، وال صبح اللص س مة العامة والنهب و شارك  الول ا ألنه ال  ف غب ل العف ا، والن صبح الشاطر( االنتهازي ) ذك ث   ..  فا ح
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ة  اســـ ـــة والس ـــم األخالق ـــا مـــن التناقـــضات الـــ تقلـــب منظومـــة الق وغ

ــــت داوت: ) مــــن  قــــول ك ــــذا؟  حــــدث  ــــف  ــــضه . ك ة لــــصالح نق الــــس

ة  ــسقة ألعمــال مختلفــة تهــدف ا تــدم االســس االساســ خــالل خطــة م

ـــة، العائلـــة،  : التـــضامن، اله ة. تتـــضمن تـــدم للمجتمـــع ونتائجهـــا وحـــش

ــة  ــاب وســوء الن ــصبح االرت ــة، و الــذات... لــ  المؤســسات االجتماع

ـــــل  تـــــاب الثالثـــــة ما علـــــق مؤلفـــــو ال التـــــوجه الـــــسائدين لـــــدى النـــــاس(. 

ــــت داوت  لــــسون عــــ فقــــرات كتــــاب ك ــــول و ــــل و ــــشارد  اوترمــــان و ر

ــات  ــه الوال ه الــذي قامــت  ــالقول : التــدم المقــصود للعــراق وشــع ــذە 

ة  ات الدول ة العق ان حرب الخليج وحق فاته ا ة وحل ك المتحدة االم

ـــــسان  ـــــة وخاصـــــة  ضـــــوء غـــــزو العـــــراق  ن  2003وحـــــرب الخليـــــج الثان

ـــــس  ـــــادة اجتمـــــا ل ل محاولـــــة ا ض امـــــ ، شـــــ الـــــذي حـــــدث دون تفـــــ

ـــش  ـــل لهـــذە الدولـــة وتعا ــــخ الط ـــة رغـــم التـــار للـــشعب انـــم للدولـــة العراق

ــــف تحقــــق ذلــــك خــــالل  ــــن ك ــــة . ل عــــام مــــن الحــــروب  14مكوناتهــــا االث

م والمعتقـــدات وحـــ   ـــم والمفـــا ـــاب والنهـــب وتـــغي الق والـــدمار واالر

ة ال تث  اب اث كث من سلوك االفراد ال جعلت نزعات االنفصال ألس

ات ســـواء  ع العـــ أي رد فعـــل غاضـــب مـــن الحكومـــة والـــشعب ،،، ومـــ

ــــــ وكذلــــــك  ــــــاب او الحــــــرب ضــــــد القاعــــــدة وداعــــــش امــــــرا طب فعــــــل االر

الء غ الـ عـ امـالك الدولـة وتـدخل الـدول  قة واالس الرشوة وال

د المـالي  ـ ـه و ا ه وم شؤون العراق واقتطـاع اراضـ ة السافر  االجن

ف تحقـق  جرة ا من مليون عرا خارج الحدود ك اع و من مناطق ال

تـــــاب  ـــــب ال ج ـــــة  العـــــراق ؟؟؟؟؟  ك ـــــة االم مقراط ـــــذا  ظـــــل الد

اب  ــــــان العــــــرا : ان مــــــشاعر االغــــــ ــــــق ال ــــــه تم الثالثــــــة موضــــــح عمل

رة ســـائدة بـــ النـــاس  ة  ظـــا ـــة والقلـــق والمـــشاعر الـــسلب ـــأس وال وال

عرفون  شعر الناس الذين  صورة عاصفة، و اتهم  الذين تنقلب أسس ح

ــؤالء  ـس ألن  عـض، ل ـاء عـن  قـة غ ـل سـنوات انهـم  الحق عـضهم ق

ــــــاة  ــــــل الن نظــــــرة الجميــــــع للح ح  الــــــسطح،  لــــــ مــــــا  عــــــضهم  خــــــدعوا 

ــــــة،  ة واالخالق ــــــة والــــــصح ــــــة والثقاف ت، تمامــــــا واالســــــس االجتماع تــــــغ

ـــت تمامـــا،  ـــل قل ـــة والـــصداقة قـــد حرثـــت،  ــــخ والقرا ـــط اللغـــة والتـــار وروا

الحقــد  ــل عــ انفــسهم اال  عــضهم  ــه عــ  مــون  ح عــد للنــاس مــا  ولــم 

ة  ـــــــــة العـــــــــض ـــــــــة، و أعـــــــــراض تـــــــــدم الب را والخـــــــــوف والنقـــــــــص وال

لــــــه ا  ــــــسان، وتح طــــــه، وزعزعــــــة االســــــاس الــــــداخ لإل للمجتمــــــع وروا

تعـــــرى  ـــــد، و ع عـــــوي عـــــ قمـــــر  فـــــة متنقلـــــة، أو ا مخلـــــوق ســـــاخط  ج

ــل القيــود  م أنــه تحــرر مــن    الــساحات والمنــابر العامــة بــو
ً
ا ولغــة ســلو

ـل مكـون  تهـم  م و ن ما ب م وانتم تتصارعون ف قة سوف تنهك قوا السا

ف ثـــروات العـــراق ودم االالف  ـــست ە و العمالـــة لتلـــك الجهـــة وغـــ االخـــر 

ــــق الدولــــة والــــشعب  ــــة تمهــــد  مجملــــه لتم مــــن ابنائــــه  حــــروب داخل

د .  ق االوسط الجد وع ال ر م و جو ذا   العرا و
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ـ قـدر  ـ ـر واالنـعـتـاق فسـ ق التـحـ ة النضال ومشعلها ع ط ألنه حامل را

ـة  ـة رغـم الـهـجـمـة الصـهـيـونـ ـ وصلتهـا الـ تـحـدد مـعـالـم الـنـهـضـة الـعـ األمة و

ـة مـتـمـثـلـة  ـ ـة الـعـ ا قوى الرجعـ ذ نف مت ب ة وال سا ة المجوس ال االم

ــة مــنــذ  ــادة الــحــزب ورمــوزە الــنــضــالــ ــالــنــظــام الــرســ الــعــر والــ طــالــت قــ

سان عـام  ـات  2003التاسع من ن ـة يـومـنـا فـأن وقـائـع اإلحـداث والـمـجـ ولـغـا

ــو حــزب  رغــم مــا  ا  ــعــث الــعــر االشــ ــقــة نــاصــعــة ان الــ تــؤكــد عــ حــقــ

ـس  ـد الـرئـ ـ الشـهـ ـد الـحـج األ ـه و مـقـدمـتـهـم شـهـ أع مـن دمـاء مـنـاضـلـ

ـه  ة منـاضـلـ عث اشتدت صال جمات أعداء ال لما ازدادت  صدام حس ،ف

ـة إن  ـكـ ـات الـمـتـحـدة األمـ عث للعالم اجمع و المقـدمـة الـوال ت ال وقد اث

ـــ أنـــمـــوذجـــا  الـــقـــرار  ـــ ـــانـــت وســـ ـــعـــث  الـــعـــراق  مســـ الـــنـــظـــام الـــوطـــ لـــلـــ

ـق بـنـاء الـوطـن  ة عـ طـ ـبـ ـانـت لـهـا انـجـازاتـهـا الـ ـة  الوط المستقل وتجـ

ـة الـحـزب  الـعـراق  الـمـسـتـهـدفـة  ـانـت تـجـ ـة ولـهـذا  ـ العـراق واالمـة الـعـ

ــعــث الــ  ــام دولــة الــ ــعــ قــ ــشــعــرون مــاذا  ســ ــاتــوا  الن اعــداء الــعــراق واالمــة 

ــم الــذا وقــرار  ــان اذار لــلــحــ ــات الــتــجــســس الصــهــيــو وحــقــقــت بــ ــ انــهــت شــ

ـم  ـنـة و والـتـأمـ الصـ والـتـعـلـ ـة الـرصـ ناء القاعدة الصناع م الخالد و التأم

ات يتح عليها المواطن الـعـرا امـا  االلزا والمجا لجميع مراحله وال 

ـــاء  ـــهـــ ـــل الـــمـــجـــاالت فـــهـــنـــاك خصـــصـــة الـــ الـــخـــصـــصـــة الـــ تـــجـــري الـــيـــوم  

ـذە  ـم مـع تـردي  ة التعل م وصوال ا الغاء مجان والخدمات والصحة والتعل

ـــعـــاد  ـــة وا ـــجـــة تـــو الـــجـــهـــلـــة واالمـــيـــون الـــمـــســـؤولـــ ـــ ـــاالســـاس نـــ الـــقـــطـــاعـــات 

ـــة ،ان جـــمـــيـــع  ـــة وذات االخـــتـــصـــاص عـــن مـــواقـــع الـــمـــســـؤولـــ ـــفـــاءات الـــعـــلـــمـــ الـــ

ـذ  ة ال جاءت مع المـحـتـل لـم تـكـن اال ادوات لـتـنـفـ اس تل الس االحزاب وال

ـ عـامـا مــن  ـعـة ع ـة ورغـم مـرور ار تــه الـحـضـار ـعـث ومسـ ـطـنـة الـ بـرنـامـج شـ

ـــذە  ـــب  ـــل االعـــ ـــه  ـــف لـــمـــتـــنـــطـــل عـــلـــ ــ ـ االحـــتـــالل اال ان الـــمـــواطـــن الـــحـــر ال

ـا  ـ م ـنـه  ـضـة لـ ـغـ ـة الـ ـلـة ولـم يـنـضـم ا جـوقـتـهـا الـطـائـفـ االحزاب العـمـ

ــضــة عــ  ــغــ ــة الــ ــاســ ــة الســ ــذە الــعــمــلــ عــ عــراقــيــتــه وعــ الــتــطــلــع ا انــهــاء 

ســة  ــجــمــة  ــعــث مــن  ــل مــا تــعــرض لــه الــ ــارى رغــم  ــعــث الــغــ ــدي رجــال الــ ا

ة نـهـوض  ـادة مسـ ـه عـ قـ عث ومنـاضـلـ ال وان المواطن العرا جدد الثقة 

د.  ع  العراق واالمة مجددا وما ذلك ب
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ـا  ـسـا لـلـوزراء ونـائـ ـنـه رئـ ـثـة بـتـعـيـ ساء  لندن والذي كو لقاء تلـك الـجـهـود الـحـثـ ات ال م الجعفري الناعق قائد لطم ابرا

ة  ج المصطلحات الغ سة ف ا ة ال الم ات والحذلقات ال الف ذا الناعق الذي اعتاد ع التلذذ  ة  را للخارج مهما ووز

ة ..  ل فكر وتج و خا الوفاض من  الثقافة والمعرفة و ر   ل يتظا

 

ــنــطــع  جــلــســة االســتــجــواب وغــدا  ســ مــجــلــس الــنــواب فــراح يــ ــه مــن االســتــجــواب  مــا  ــا ــذا الــجــعــفــري الــذي حــمــاە ار

ـه  ـ ة مع محاسـ ارات مكوك له  ز جوب العالم  ة و جول  اروقة وزارة الخارج صول و س مستجوب وراح  ا ول ٌمستج

ـة و السـفـارات  قر  مقر وزارة الخـارجـ ع اوالدە واوالد اعمامه من ال االش ە وراح  س العامري وغ من امثال المرتزق ق

ـة  ـحـتـازون ا ـفـة  الـدولـة وال  ـة وظـ ب ودب من الـرعـاع والـهـمـج الـذي لـم يـتـقـلـدون ا ل من  ا ل حت مرتعا خص وال اص

ـلـة اليـران ولـخـواصـهـم الـقـذرة  ـتـمـون ا االحـزاب الـعـمـ ـ ل راسمالهم انهم خونـة وعـمـالء واذالء لـالجـنـ الـمـحـتـل و شهادة و

ــقــون االمــوال  ــم  ــم واوالد ــة  الــعـالــم وراحــوا  ــ ــن  ســفــارات الــعـراق الــمــنــ ــحــوا ســفــراء ووزراء مــفــوضـ وســكــرتــ اصـ

ـؤالء السـفـراء  ـثـ مـن  ذا المجال تعرفهـا الـدول الـ طـردت الـ ة   ناك حوادث شه عتدون ع مواط تلك الدول و و

ـة حـرقـة عـ  ـس لـديـهـم ا ة ولذلك فلـ ل ان اغليهم من اصول غ عراق مثلون العراق  مثلون شعبهم وال  الحقراء الذين ال 

ه الغيور.  لدان فسادا مشو سمعة العراق وابناء شع  العراق وعاثوا  تلك السفارات وال

 

ـــهـ  سـفـارات   ـفـاء ومـوظـفـ نـ ـم الـوطـ سـفـراء اصـالء ا ـة وعـ امـتـداد زمـن الـحـ فلقد عرف العالـم عـ الـدولـة الـعـراقـ

ـة وحـاز  ـة والـعـسـكـ ـة والـثـقـافـ ـة واالجـتـمـاعـ ـة واالقـتـصـاد ـاسـ عـة عـل الصـعـد السـ لدان وفودا رف ما شهدت تلك ال العراق 

ـة  ـة والـهـنـدسـ ا  المـاجسـتـ والـدكـتـوراە  شـ الـتـخـصـصـات الـطـبـ العراقيون من جامعات العالم ع ار الشهادات العل

ـاال  ـ وخـرجـوا اجـ ـ والـتـدر ـاد حتذى بهم  ادائهم العل وعطائـهـم اال انوا مثال  افة و ة  ة والفن ة والتقن واالقتصاد

ح الـحـضـارة  ـم واشـادة  ـلـد ـمـوا  بـنـاء  ـاة وسـا ـافـة شـؤون الـحـ من الـمـتـعـلـمـ والـمـثـقـفـ والـمـتـخـصـصـن الـعـراقـيـ  

ة جمعاء.  سان ه لخدمة العراق واالمة واال  الشامخ ف
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ة المستقاة من مع الفـكـر الـوطـ  اس ة والس م الفك عض المصطلحات والمفا فات ب ة ال تعرض تع ذە الزاو م  تواصل الثورة تقد

ة  اس جيته الس ات عث واس دة ال ة من فكر الحزب وعق نما  ق ا و ا نص عث فا  ورة تع ال سا وال ال تمثل  اقـفـه ومو والقو واإل

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

 
ـل ضـ لـالحـتـالل  دين وعموم الوطن العراقي والمـنـاضـلـ الـعـرب الـمـنـا عث والمجا ة ا إغناء ثقافة المناضل ال ذە الزاو  وتهدف 

ـمـارسـه الـمـحـتـلـون  ـا والـثـقـا واإلعـال الـذي  ـه الـفـكـري والسـ ـشـ ـد الصـابـر ولـتـكـن لـهـم خـ مـعـ  ظـل الـ وعموم أبناء شعبنا المـجـا

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

ـة و  لهمهـمـا الـعـزم عـ أن تـكـون  الـمـسـارات الصـائـ قهما و ما ين ط ة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن دتنا ال  ة الـخـذلك أن فكرنا وعق

ة شعبنا الظافـرة الـ يـتـعـرض فـيـهـا مـفـهـوم الـحـزب والـمـمـارسـات  ة من مس ذە المرحلة الجهاد ة و  ة الخ ة والقوم دافها الوطن غ أ ل ل

ـذا الـعـدد مـفـهـوم  ـتـنـاول   ئـة وسـ ـة الـمـهـ اس ة الس د العمل ه  ظل االحتالل وممارسات عمالئه ع صع ش شع صيغ ال ة ا ا الح

 ( المنهج االقتحا العقال الثوري )
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ـافـة   ـأ  ـ ـكـون قـد  ـالـهـجـوم عـ الـطـرف االخـر و ـوع  ـادرر  ال ـ و الطرف الذي ينظـم خـطـة مـعـيـنـة و ض الدفاع فالمقتحم  االقتحام نق

ـا وجـعـلـه  ـا ومـاد ه نـفـسـ ه والتأث عل اغتة الخصم وارا ورة النجاحه واالقتحام  مرحلة تقع  قمة الهجوم اي م ال االستحضارات ال

سالم.  ە ع االس ج ل   قوى ع الدفاع 
 

دة اذ ه نتائج ح ؤمن لصاح ادأة و ادرة والم قع  خانة الم الثورة ألنه  و المنهج الموسوم عادة  انت ا ان المنهج او االسلوب االقتحا 

ـحـتـاج ا الـعـقـل والـدراســة  ـل  ـحـتـاج ا الـتـهـور واالنـفــعـال  ـافـة جــوانـبـهـا ولـهـذا فـأن الـمـنـهــج االقـتـحـا ال  ـات االقـتـحـام مـدروسـة مـن  حسـا

ـحـة وكـذلـك تـقـديـر  ـفـحـاتـهـا الـرا ـة وظـروفـهـا واحـتـمـاالتـهـا وتـوقـع الـنـتـائـج الـمـتـوخـاة  ـة تـحـتـاج ا دراسـة الـقـضـ ـة قضـ االقتـحـام  أ وع  فال

ـث ـحـ ـدة  االقـتـحـام  ـار صـيـغ جـد د من اعادة الـدراسـة مـجـددا وابـتـ ة فال  انت احتماالت الخسارة  االرواح كب  الخسارة المتوقعة واذا 

اقل الخسائر .   تعود النتائج  صاحب االقتحام 
 

ط بهم.  ة ال تح ب ات ال مستوى التحد كونون عادة  م من طراز خاص و ة  آن واحد  الثورة والعقالن  غ ان الثوار الذين يؤمنون 
 
ـاط عـام   ـعـث ثـورة الـثـامـن مـن شـ ذا المنهـج الـثـوري االقـتـحـا فـجـر الـ ـل مـعـا االقـتـحـام  1963وع  ـ ـة  ـة ثـور ـانـت ثـورة اقـتـحـامـ والـ 

ـاع  ـاتـ ـم الـيـوم و ـم و عث والمقاومة المنهج الثوري االقتحا العقال  مـجـابـهـة الـمـحـتـلـ وطـرد دو ال ما جسد مجا الثوري العقال و

ــات الـمــحـتــلــ  ــر لـمــجــابـهــة تـر ة الــجـهــاد والـتــحـ ــاعـه  مســ ـجــب اتـ ـذا مــا  ار و ــم بـوجــه مـخــطـط حــلــف اال الـمــنـهــج ذاتـه يــواصـلــون جــهـاد

ة الـنـهـوض والـتـقـدم  ـ قـدمـا  مسـ ـر واسـتـقـالل الـعـراق والـمـ ض وح تحقيق الن وتحقيق تحـ غ ان وورث االحتالل االيرا ال االم

 واالرتقاء . 
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د  ا ابناء شعبنا المجا

 الـغـاشـم قـدم  مـجـابـهـة الـعـدوان االيـرا  سـنـوات حسـوم  ـعـد ثـمـا ـر الـفـاو الـخـالـدة  ـون لـمـعـركـة تـحـ هـا فـيـ تحل علينا اليوم الذكرى التاسعة والعـ

 الـثـامـن مـن أب عـام    ـ الـعـراق واالمـة الـمـبـ ـلـلـت بـنـ  تـ ـة والـ ـات السـخـ  الـتـضـحـ ـاسـل وابـنـاء شـعـبـنـا اال ـشـنـا الـ ـعـد مـعـارك  ١٩٨٨مقاتلـوا جـ

   معركة تـحـ  الحاسم   الن  افضت ا الت , وال ر مجنون ومعارك التو دات ومعركة تح ر ز ر الشالمجة ومعركة تح ـر وس , معركة تح

سان عام   من ن  السابع ع ـ الـحـاسـم وااليـرانـيـون الـفـرس  ١٩٨٨الفاو  ة ، ومـنـذ ذلـك الـنـ ـا  مـ ـد صـدام حسـ ف عـلـيـهـا الـقـائـد الشـهـ  ا وال

 الـفـار  ـ الصـهـيـو  االطـلـ ـ  الـعـدوان االمـ شودة  ه وقد وجدوا ضالتهم الم  العراق والعدوان عل ون يتحينون الفرص لالنقضاض ع  الصف

 العام   , ٢٠٠٣واحتالل العراق 

   الـقـائـد االعـ ا  االشـ ـعـث الـعـر  الـعـام لـحـزب الـ ـم االمـ ـ ـد عـزة ابـرا حدوا ركبهم الرفيق المجا عث والمقاومة  دو ال هـاد لـلـجـلقد خاض مجا

ـانـون االول عـام   مـن   الـحـادي والـثـالثـ ـان االوغـاد  ـ  االمـ ـوا فـيـهـا ظـهـور الـمـحـتـلـ ـة مـتـواصـلـة ك طـولـ ر مقاومة    ٢٠١١والتح  نـ مـحـقـقـ

مة المنكرة وحينذاك سلمت ام  طردە من العراق والحقوا بهم اله ان   االم م المحتل طرد   ب  ال  ا العراق واالمة االخر التار العراق ا

ا وا  سور  الصفوي  ة والتمدد الفار منة االيران  ومازال قائما محققا اله  ورث االحتالل االم مايران وابتدأ االحتالل االيرا ن ولـبـنـان واقـطـار ل

 برمته .   العر له مستهدفا االمن القو    الخليج العر

 

افح  الم  ا أبناء شعبنا اال

دة ة المج  ا أبناء امتنا الع

ة جمعاء سان  ا أبناء اال

ة الـجـهـاد والـتـحـ  تاجيج مسـ غة موظفيها  ل رة ومعانيها ال ر الفاو دروسها الغ ن لمعركة تح  الذكرى التاسعة والع ستلهم  الـظـافـرة .  ـر اننا 

 .  د صدام حس  راسهم القائد الشه  ملحمة الفاو الخالدة وع   ستذكر القادة االبرار الذين حققوا الن  و

ة.  ة الثان  شهداء العراق واالمة االبرار شهداء القادس ة المجد ا  تح

 والعرب  العراقي دين الوطن ل المجا ة ل  تح

ة جمعاء .  سان  اال  ولخ  الشامل والتقدم االجتما سا  واال  والقو ق النهوض الوط  ط  امام ع  قدما ا  سنم

 ولرسالة امتنا المجد والخلود

ادة قطر العراق  ق

  ا  االش عث العر  لحزب ال

سان عام   من ن ة ٢٠١٧ السابع ع الد  م
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ـم االمـ الـعـام  ـ م شقـيـق الـرفـيـق الـقـائـد عـزة ابـرا ا الحاج محمد ابرا عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال تن ق

ـة  ـان  السـعـود ـنـمـا  ـقـاء بـ ـر والـذي انـتـقـل ا دار الـ ا والـقـائـد االعـ لـجـبـهـة الـجـهـاد والـتـحـ عث العر االش لحزب ال

ته  التعازي الحارة للرفيق القائد وال ادة قطر العراق  قيع ، وتتقدم ق ة ال م الدفن  المدينة المنورة  مق وجرت مراس

سـكـنـه جـنـاتـه ، وانـا   ـد بـرحـمـتـه و ع ا  ان يتغمد الفق ب ، مت ذا المصاب ال افة ع  مة والبناء العراق  ال

ه راجعون .   وانا ال

 

ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال  ق

ســان   ١٩   ٢٠١٧ ن
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