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يـــومـــا إثـــر آخـــر يـــتـــصـــاعـــد جـــهـــاد ابـــنـــاء شـــعـــبـــنـــا اال بـــوجـــه 

مـــــخـــــلـــــفـــــات االحـــــتـــــاللـــــ االمـــــ وااليـــــرا وعـــــمـــــالئـــــهـــــم 

ــة  ــاســ ــة الســ الــمــزدوجــ االذالء  حــ تــتــهــاوى الــعــمــلــ

ــــة االنــــحــــدار والســــقــــوط الــــحــــتــــ  ــــاو ــــة   الــــمــــخــــابــــراتــــ

ــلــغ  ي  ــ والــنــهــا ...ـــ ذلــك ان الســخــط الشــعــ والــجــمــا

ــاالت  ــات الــقــمــع واالعــتــقــاالت واالغــتــ ذروتــه تــجــاە عــمــلــ

 
ً
ـا وكــردال واالضـطـهــاد والـذي شــمـل ابــنـاء شــعـبـنــا مـلــهـم عــ

ـات نـهـب امـوال  ستمر عمل ما  افه  مانا ...وسائر اط وتر

ـة  ات الفساد ال شارك فيهـا جـالوزة الـعـمـلـ شعبنا وعمل

فـهـون  ـثـنـاء فـهـم يـ ـدون اسـ لهم  ة  ة المخابرات اس الس

ع ومــعــانــاة ابــنــاء شــعــبــنــا اال وحــرمــانــهــم  عــ حســاب جــ

ش  اء والوقود فراح ال ه سط خدمات الماء وال من ا

ـم  شـقـاق الـحـكـ ـا س التحالف الوط  شمل قوى ما 

ــمــة الــوطــ ) وتصــاعــد  ــار الــحــ ســ ( تــ ــلــه لــمــا  شــكــ و

ــب  ــل وتــأ شــقــاقــات  صــفــوف حــزب الــدعــوة الــعــمــ اال

ــر واالصــالح )  ــار الــتــحــ ســ ( تــ ــل مــا  ــشــكــ ــادي لــ الــعــ

ـــم  ـــل بـــر شـــكـــ ـــة و ـــرد شـــقـــاقـــات داخـــل الـــحـــركـــة الـــ واال

ــــة وكــــذلــــك تــــوا  ــــمــــقــــراطــــ ــــار الــــعــــدالــــة والــــد صــــالــــح لــــتــــ

ـم  ـل سـلـ شـكـ س اتحاد القوى ب شقاقات داخل ما  اال

ــــات غــــ  ــــمــــســــمــــ ــــلــــه  ــــد وذلــــك  الــــجــــبــــوري لــــحــــزب جــــد

ــا  ــة  داللــة واضــحــة عــ فشــل االســالم الســ اســالمــ

ــة  ـة والــقــومــ ــل ذلـك يــرتــب عــ الــقـوى الــوطــنــ الـطــائــ و

ــــدي  ــــمـــجـــا ـــة ا رص صــــفـــوفـــهــــا وااللـــتـــحـــام  واالســـالمـــ

ــ  ــة والــمــ ــفــاحــ ــب ارادتــهــا الــ ــعــث والــمــقــاومــة وتصــلــ الــ

ــر الــظــافــرة وحــ الــنــ  ة الــجــهــاد والــتــحــ قــدمــا  مســ

 .  المب
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ـر  حضور الرفيق راد سالم "ابـو مـحـمـود" أمـ عـام جـبـهـة الـتـحـ

ـاسـل"، و هـا  ـة " ابـو  ة اللواء رافع رواج ل ة ومحافظ قلق الع

ـاد  ي، افـتـتـح ر ـة، وحشـد جـمـاهـ ـلـ ـة قـلـقـ لـد دي ممثل عن  جع

ــد الــرمــز صــدام حســ وقــد  ــة نصــب الشــهــ ــلــ ســالــم ومــحــافــظ قــلــقــ

ـة وقـد الـ  ل ة قلق لد ة وممثل  ل لمات من محافظ قلق ت  الق

ة :  لمة التال  ابو محمود راد سالم ال

 

ة ل اسل محافظ مدينة قلق  األخ اللواء ابو 

ة، اخوا الحضور  االخوة ممث الفصائل والقوى الوطن

د الرمز صدام حسـ رحـمـه  س الشه ح الوفاء للرئ سمة هذا ال

  وذلك ألمور ثالث : 

 

ـة هـذا  ـسـمـ ـة بـ ـلـ االول الوفاء  القرار الـذي اتـخـذە مـحـافـظ قـلـقـ

 . د صدام حس اسم الشه  الشارع 

ح.   االمر الثا وفاء جماه شعبنا  المساهمة  بناء هذا ال

ج  ـذ حــ خــ ــقـنــا ابــو عـرب لــمــراحـل الــتـنــفــ ــعــة رفـ االمـر الــثـالــث مــتـا

فة ح بهذە الصورة الم  هذا ال

م  الحضور ال

ــل يـوم تـهــدم  ـ و ائـ ـد  مـواجــهـة الـعــدو اال ـل يـوم هــنـاك شـهــ

ــمــا  ــارات لــم نــر حــا ــالــمــلــ ــة الــمــمــتــلــئــة  ــ بــيــوت. ورغــم الــخــزائــن الــعــ

ــــذكــــرنــــا  ــــتــــا. وهــــذا  ــــعــــمــــر بــــ ــــدوالر واحــــد أل الشــــهــــداء او  ع  يــــتــــ

ـه الـعـراق  حـيـنـه اال  مر  د الرمز الذي رغم الحصار الذي  الشه

انـــه اجـــزل الـــعـــطـــاء ال الشـــهـــداء واعـــاد الـــبـــيـــوت الـــمـــهـــدمـــة، وعـــ 

م الصمود جـنـ قـدمـنـا ثـالثـة مـلـيـون ونصـف  ل المثال  مخ س

 .  مليون دوالر العادة البيوت المهدمة وال الشهداء والجر

ــا الــجــر  2002و الــعــام  ــعــة قضــا ــشــ رام  لــمــتــا زرت مســ

عد ان تعرفـت عـلـيـهـم فـوجـئـت  اء، و فاجتمع حو عدد من االط

ا من اصل  11ان هناك  سألو عـن 13طب ، من الذين تجمعوا ل

ــعــ ان هــنــاك الــمــئــات مــن  ــ الــعــراق, وهــذا  الــعــراق هــم مــن خــ

ــــة واالالف مــــن حــــمــــلــــة  ــــ الــــجــــامــــعــــات الــــعــــراقــــ ــــاء مــــن خــــ االطــــ

ـادة  ـقـ ا من خ الـعـراق، وهـذا يـؤكـد ان الـعـراق  الشهادات العل

ــالــعــلــم والــمــعــرفــة و شــ  صــدام حســ قــد عــزز صــمــود شــعــبــنــا 

ادين.   الم

ــــمــــا تــــعــــلــــمــــون قــــال  1982 الــــعــــام  وت و اثــــنــــاء خــــروجــــنــــا مــــن بــــ

ـــشـــار االمـــن الـــقـــو االمـــ جـــمـــلـــتـــه الـــمـــشـــهـــورة (  ـــســـ مســـ بـــرجـــ

good bye PLO     ــم عــر انــتــهــت م.ت.ف وعــلــيــنــا ) وقــال حــا

 . ادة الشعب الفلسطي  ق

 

ـانـت تـقـدمـهـا  ة لمساعداتها الـ  ص االنظمة الع وتبع ذلك تقل

ـس  ـد صـدام حسـ وامـد الـرئـ س الشـهـ لـ م.ت.ف وهنا وقف الرئ

ـف  ـانـات الـعـراق بـتـ حتاجه، ووضع ام ل ما  د ابو عمار  الشه

د ابـو عـمـار حـ اسـتـطـاعـت الـمـنـظـمـة تـجـاوز االزمـة  س الشه الرئ

ـــد عـــ م.ت.ف  1984ـــعـــقـــدهـــا مـــجـــلـــســـهـــا الـــوطـــ عـــام  الـــذي ا

 . د للشعب الفلسطي  الممثل ال والوح

ــة  ــ ــالت اثــ ــم الــوطــن الــعــر ا دو وهــذا يــؤ ان مــؤامــرة تــقــســ

ــد  ــال الشــهــ ــل ا اغــتــ ائــ ــة لــم تــكــن لــتــمــر لــو لــم تــعــمــد ا ومــذهــبــ

ــد الــرمــز صــدام حســ رحــمــه  ــا الشــهــ الــرمــز ابــو عــمــار، وتــغــتــال امــ

 . 

 

ــد الــقــائــد صــدام  ــة لــلــشــهــ ــد الــرمــز ابــو عــمــار وتــحــ ــة لــلــشــهــ فــتــحــ

ى ة لال , المجد والخلود لشهداء شعبنا. والح  حس

ر  وانها لثورة ح التح



2ص  

hç{{{ÃEx{{×Ş’Úð]…æ]ƒ^{{Ú
[D^{{{{è…ç{{{‰


…^j~¹]|ø‘

 ــــــــــــــــــــــــــ
ـسابق مـع  ا بـوت ت ـدا ان روسـ نحن نفهـم ج

ــــا عــــ تقاســــم غنــــائم العــــالم ومــــن اجــــل  ام

ـا  مـا تـدخلت  اوكران ا  ذلك تتدخل  سور

ــــــة  ـــــادئ قانون اع قـــــوى ال م هـــــا ،فهـــــو  وغ

ننـا ال  فة ، ول ة ال م بها هو مصالحها االنان تتمسك بها وما يتح

ــــف ان بــــوت الــــذ جــــدا والمتــــأ جــــدا وقــــع  فــــخ نزعــــة  نفهــــم ك

ي الرو حينمـا  م الق ة الح استعمارة واضحة جدا تعود لف

قــــوة   ة و ــــا كــــو االو م كس ب ــــة ســــا ا  اتفاق ســــاهمت روســــ

ا منـذ سـتال  فـخ ام انـه  عـد اذ رؤوسـاء روسـ ـس  فهل وقـع رئ

ة هذە المقدمة هو دعوة بـوت لعقـد مؤتمـر اطلـق  اختارە ؟ مناس

ــة عقــود وهــو  ــ مــن ثمان ا طــوال ا ــستخدمه روســ ــه اســم لــم  عل

ا مــن دولــة الــشعب  ــف تحولــت ســور ا )  ك ( مؤتمــر شــعوب ســور

 الواحد ا دولة ( الشعوب السورة ) ولماذا ؟
 
ة تقـــــــــــــع  خانـــــــــــــة  ‐1 ـــــــــــــسم ـــــــــــــه ا ان هـــــــــــــذە ال ت علينـــــــــــــا اوال ان ن

ـــة معروفـــة منهـــا  بناهـــا قـــوى غ ة والـــ ت المـــصطلحات الـــصهيون

ــــل الــــشعب العــــر  اي قطــــر ا شــــعوب  ــــا فتح طان ــــا و ام

ة عملهــــــــــا  ــــــــــدأت الــــــــــصهيون ــــــــــذ  هــــــــــو الهــــــــــدف الــــــــــصهيو االول من

ـــــر  1897المؤســـــ  عـــــام  لفـــــور وتق ـــــان وعـــــد  ا ، و ـــــ  س

ــــار ان  كــــو االو مــــن نتائجــــه عــــ اعت كس ب ــــة ســــا مــــان واتفاق ب

ـــــة  ة لحما تـــــه الرأســـــمال لـــــب حراســـــة ر ـــــست ســـــوى  ة ل الـــــصهيون

ظــــــن  مــــــا  ــــــس  طرتها ونهبهــــــا االســــــتعماري ول وتوســــــيع نطــــــاق ســــــ

م  عــض مــن انهــا  االصــل الموجــه للقــوى االســتعمارة . فتقــس ال

ـة واصـاله  ـة والعمـل عـ نـ وحـدتها القوم وتقاسم االقطار الع

ــة  ع الت االصــل و ــة هــو اهــم االهــداف االســتعمارة ،  تهــا الع ه

ة .  ة العالم  فانه اهم اهداف الصهون
 
ـسابق  ‐2 دو منغمـسا   ستخدم هذا المصطلح ي ان بوت وهو 

ا   ە االمــــ ترامــــب حــــول ســــورا ووجــــود روســــ ــــت مــــع نــــظ مم

ــة واضــح جــدا   م ــة واالقل ــدة الدول لهــا ، فعنــ المزا المنطقــة 

نمــــا  ــــان العــــرب االن  حالــــة ضــــعف ب عتقــــد  دعــــوت بــــوت النــــه 

ا كدولـــة ولهـــذا نـــراە  ل روســـ ـــ لـــه ولمـــستق ـــا  التحـــدي اال ام

ة  لعـب الورقـة الـصهيون عة االسـتعمارة و ا  ال سابق مع ام ي

انــــــه ،  ــــــاهو وك ن ة مــــــع ن ج ات حذاقــــــة مــــــن خــــــالل عالقاتــــــه الــــــس

د مــــــن دعــــــم  ا ) ســــــ ضــــــا ان الــــــدعوة لمؤتمــــــر ( شــــــعوب ســــــور مف

ــــا حــــول الغنائــــم  ــــت مــــع ام اقه المم اللــــو الــــصهيو لــــه  ســــ

 والنفوذ العال . 
 
ـدخل   ‐3 ل ما تقدم هو ان المصطلح واسـتخدامه  واالهم من 

ـــــم العـــــالم مـــــن وراء الـــــستار  ـــــة الـــــ تح اطـــــار موقـــــف القـــــوى الخف

وات وتعـــد  ـــ الـــ ـــستحوذ عـــ ا ة الـــ  وابرزهـــا العوائـــل الرأســـمال

لمانـات  الغـرب ،  ـم  الحكومـات وال ــها االع وتتح الدوالر ر

ة فجــــــة ،اي ناشــــــئة وتتعلــــــم  ا بــــــوت دولــــــة رأســــــمال مــــــا ان روســــــ ف

ــــف  ا وتتك ــــة تــــدرج ــــشف خطاهــــا االجرام ة وتك دروب الرأســــمال

ـــــــق  خطــــــو ا امـــــــام خطـــــــوة عـــــــ ط وراتهـــــــا، فـــــــان بـــــــوت  مــــــع 

ـــــل عنـــــف  ـــــسحب معهـــــا  نهـــــا  ا ل قـــــوة  روســـــ ة تنهـــــض  رأســـــمال

عـــت  ة الـــ ط ة والتوســـع داد ـــة االســـ ـــدها االقطاع ا وتقال روســـ

ة  ارە النها حرمـت الماركـس اب انه انت من اس النظام السوفي و

ة  داد ــة اســ اطور ــد ام ــة ودســت  قلبهــا تقال مــن نقاوتهــا النظ

 فاسدة ومفسدة . 

ـــــــة  دائ ـــــــة فجـــــــة  ة غ ح بـــــــ رأســـــــمال يـــــــوت االن يتقلـــــــب بوضـــــــ

ـــ قـــدر  ة واضـــحة مـــن اجـــل تحقيـــق ا ـــة توســـع اطور ونزعـــات ام

ــــارات  افــــة االعت غــــض النظــــر عــــن  ممكــــن مــــن النهــــوض الــــرو و

ل  ــــدون النظــــر للمــــستق ــــة واالخطــــر  ة والحقوق ــــسان ــــة واال م الق

ــه للعــرب خصوصــا نهوضــهم الحتــ الن كبوتهــم  حدث ف ومــا ســ

عالقتــــه  جعــــل بــــوت مقــــامرا  ل  ــــة مؤقتــــة ، اغفــــال المــــستق الحال

ا .  ا حال ال من اجل مكسب ام  العرب مستق
 
ـا حـول كـسب مواقـع  العالـم  ‐4 سابق مـع ام ان بوت ي ول 

ــة هــو  ة العالم فــان احــد اهــم ادلــة انــه جــزء مــن المنظومــة الرأســمال

ــــل  ائ ـــة وا ــــل الغ ائ ـــا وا طان ــــا و ــــا مـــع ام ل ـــسجم  انـــه م

ـــــــة حـــــــل  ف هم وك ـــــــالعرب ومـــــــص ة عنـــــــدما يتعلـــــــق االمـــــــر  ق الـــــــ

ـــا  طان ـــسة وزراء ب ـــاهو و رئ ن فعلـــه ترامـــب ون لهم ، فمـــا  مـــشا

افهم  ذمـــــة العـــــرب واســـــت فعلـــــه بـــــوت وخـــــامن :  هـــــو نفـــــس ما

ودفعهـــــــــم ا حالـــــــــة العجـــــــــز عـــــــــن الـــــــــدفاع الـــــــــصحيح عـــــــــن النفـــــــــس 

ــــــــة الــــــــ  ــــــــة ال توصــــــــلهم اال ا النها اذ ث بوعــــــــود وامــــــــال  ــــــــش وال

القـــضاء عـــ  ـــة  االصـــل و انهـــاء االمـــة الع ة  رســـمتها الرأســـمال

ة .  ةالضامنة للحمة الع تها القوم  ه

ـة  الهـدف االهـم   ـة والع ـان القوم ال اوهام  لنتذكر دائما و

اع  ـــــــــــة ومـــــــــــا زج االســـــــــــالم  الـــــــــــ ة الغ المخططـــــــــــات الرأســـــــــــمال

طنة  ة لــــــش لة اساســــــ االســــــالم اال وســــــ ــــــس  واســــــتخدام ادوات ت

ـز الحلـف الـدو ضـدهم ،  ل تع سه ء و ل  ل  العرب اوال وق

افـــة  ـــدا  ـــة لـــن تنجـــح ا ـــة الع ـــة القوم مـــن دون القـــضاء عـــ اله

ـــــة ،  ـــــة وذك انـــــت ق ة مهمـــــا  ة والـــــصهيون المخططـــــات الرأســـــمال

ـــــــــة  ـــــــــة الع ولهـــــــــذا اصـــــــــطنعوا اوال التنـــــــــاقض الـــــــــوه بـــــــــ القوم

ـة ، وهـذا التنـاقض المـصطنع  ـة الع واالسالم رغم انه روح القوم

ــــة بواســــطة االســــالم  ــــة الع هدفــــه االهــــم هــــو القــــضاء عــــ القوم

ا ، وتمثله قوى نراهـا االن تقـف موقفـا حاقـدا بتطـرف عـ  الس

ــــل اعــــداءها الطــــائفي مــــن اجــــل  القــــومي العــــرب وتتحــــالف مــــع 

ار القو العر الحق .   دحر الت

ــــة توحــــد  ــــة الع نمــــا القوم ب واضــــح جــــدا ونكــــرر ذكــــرە : ب والــــس

ارها الحاسـم واالسـا وهـو  ذمتهم من خالل مع العرب وتمنع 

ــــة  انــــة والطائفــــة واالث غــــض النظــــر عــــن الد ة  ــــساو المواطنــــة الم

ــم بــ المــسلم انفــسم وفقــا  فــرق النــه  ا  فــان االســالم الــس

تقـل  ذمهم بتطرف وهو ما نراە االن مجـسدا ، ثـم ي لطوائفهم و

ـــة  ة المطل وط االساســـ لتكـــف غـــ المـــسلم وهكـــذا تتوفـــر الـــ

ـة ،  ة ) وغـ ع ل الشعب العر الواحد ا ( شعوب ع لتح

ل من مخرجات هذا المعمل .  ا ) جزء اص  ومؤتمر ( شعوب سور
 
ـــــــــه وفقـــــــــا لتلـــــــــك الخطـــــــــط  ‐5 فـــــــــصل جن لقـــــــــد قـــــــــسم الـــــــــسودان 

ـــــز نزعـــــات  مه بتع مـــــال تقـــــس ـــــات ا ة وتجـــــري االن عمل الرأســـــمال

ـا مـن  ـث خلقـت ام ضا نـراە  سـورا ح ه اخرى، وهذا ا انفصال

ا وال  اســـ ـــة مـــسلحة لـــم تكـــن موجـــودة ال س ـــا قـــوة كرد العـــدم تق

ـ مـن  لون ا ـش ـان العـرب فيهـا  ة  ا المتـم ا  وسور % 95عسك

مكـــن ان تتقـــسم  ـــسان انهـــا  ـــال اي ا خطـــر ب كـــن  انها لـــم  مـــن ســـ

ة   ة االســــتعمارة والــــصهيون انــــت الفرضــــ عــــ اســــاس قــــو و

ة فيها.  ات دي مها ع اساس دي وطائ لوجود اقل  تقس

 
ا لـــم  لت داخـــل ســـور ـــش ـــا خلقـــت وجـــودا لقـــوة  امـــا االن فـــان ام

ة مـن خارجهـا  2011تكن موجودة حـ عـام  ـ عنـا  ملـت  وا

ا وهــو مــا  ــان مــستقل عــن ســور جــاد قــوة تقاتــل مــن اجــل ك الجــل ا

ــاە خصوصــا مــع الــرفض االمــ التــام الي دور تــر   لفــت االن

ــــا انهــــا  ل خــــاص رغــــم اعــــالن ترك ــــش القــــضاء عــــل داعــــش  الرقــــة 

ع وقــت  ــا ــة صــنع قــوة  مــستعدة للقــضاء عــ داعــش انهــا عمل

س الحق .   واعداداها للعلب دور تق
 

ــــــا وهــــــو دعــــــم  ا وام ك والجوهــــــري بــــــ روســــــ وهنــــــا نــــــرى المــــــش

مــا  العــراق  ا  ــة  ســور ا مهمــا انكــر ذلــك ،فالفدرال م ســور تقــس

قعـــــة الخفـــــاء الواقـــــع ومـــــا  ـــــة م ـــــست اال كونفدرال ـــــا ل مـــــن ولي وال

ـــــستخدم  م التـــــام الحقـــــا و ـــــذور تنمـــــو وتمهـــــد للتقـــــس حملـــــه مـــــن 

م ،  ئـــة رافـــضة للتقـــس ـــة مراعـــاة لب أغط ـــم الـــذا  ـــة والح الفدرال

ـا منـذ عـام  ا ،  1998وهذا هو ما قررته ام واخـذت تنفـذە تـدرج

ا ) و  ولهــذا فــان تعـــاب مثــل ( شــعوب الـــسودان ) و ( شــعوب ســـور

ـــــا ) و  مـــــن ) و ( شـــــعوب لي ( شـــــعوب العـــــراق ) وغـــــدا ( شـــــعوب ال

ــــــــعوب الجزائــــــــــــــــر ) و ( شــــــــــــــــعوب  ة ) و ( شــــــــ ( شــــــــــــــــعوب الــــــــــــــــسعود

ــــة  طــــة القوم ا مــــع اضــــعاف الرا المغــــرب ) ... الــــخ ســــتظهر تــــدرج

ة .  ة القط طة الوطن ة والرا  الع
 
ـل  ‐6 ـة سـوف ينقـذە واهـم  تـه الع ظن ان التخ عـن ه ومن 

ــــة ســــوف  ــــة الع طــــة اخــــرى توضــــع فــــوق القوم الــــوهم الن اي را

ـة  ت ذلـك ، فالعرو توصل للفناء الحت ودروس هذە المرحلة ت

عكــــــــس  ــــــــاء  قينــــــــا موحــــــــدين واق ذم وت ــــــــ فقــــــــط تحمينــــــــا مــــــــن ال

ـ يتحـصن   ة الـ تجردنـا مـن اي مـصدر قـوة وتحولنـا ا  الطائف

ـا ا الـسقوط   طائفته ضد االخرى وتدفعنا رغم النوا ل منهم 

ـــــــا  نـــــــا و ام ـــــــة القـــــــوى المتفقـــــــة عـــــــ انهـــــــاء ه ـــــــم عبود جح

ة .  ة والغ ق ليت ال ائ ا واال  وروس
 

ــــــــة مثــــــــل  ة وحقوق ــــــــسان ــــــــادئ ا ــــــــذا لم ــــــــس تنف جــــــــري االن ل مــــــــا 

ــــــل هــــــو معادلــــــة اســــــتعمارة واضــــــحة احــــــد  ــــــات  ( انــــــصاف ) االقل

ــــــــت منظــــــــم للعــــــــرب واخــــــــضاعهم الســــــــتعمار متعــــــــدد  طرفيهــــــــا تفت

ــــــــة  ــــــــد وتق نمــــــــا الطــــــــرف االخــــــــر للمعادلــــــــة هــــــــو توح االطــــــــراف ، ب

ـــــان حقوقهـــــا او  ـــــدە ســـــواء  ـــــات وتمكينهـــــا مـــــن تحقيـــــق مـــــا ت االقل

ـــــد اضـــــافته لحقوقهـــــا وعـــــ حـــــساب حقـــــوق العـــــرب الثابتـــــة   مات

ة تحـرر شـعوب مـستعمرة او مـضطهدة وال  ست عمل ولهذا ف ل

ات  ــــدا عــــن التــــأث ع ــــة  اطــــار تحــــرري عــــام   منــــح حقــــوق واج

ـــة اســـتعمارة  ـــدا عمل ـــل  تحد فـــة   –االســـتعمارة  ة  صـــهيون

ــــــة  ــــــت االغلب ة مــــــن اجــــــل تفت ــــــسان ــــــة وا ــــــستغل شــــــعارات حقوق

تها واستعمارها .  ة الساحقة وانهاء ه  القوم

ـــــــــل  ة الحقـــــــــوق ونق وع ـــــــــة ومـــــــــ وحينمـــــــــا نهمـــــــــل قاعـــــــــدة التحرر

جــــــــة  ن فــــــــان الن ضــــــــة ومفروضــــــــة الخــــــــ حقــــــــوق مف اف  ــــــــاالع

ـــاة  ــة لـــذلك  التخــ عـــن حقوقنــا خصوصـــا حقنــا  الح ع الطب

مـــــــــن  ال ـــــــــا و لي الـــــــــسودان و ـــــــــالعراق و ا  ـــــــــ . وســـــــــور قـــــــــاء ك وال

ـــل قطـــر عـــر اخـــر ، لـــن تـــصبح دولـــة  ـــالمغرب ، و ة و الـــسعود و

ــة  تــه الع ا دولــة الــشعب الواحــد به ــل ســ ســور ( شــعوب ) 

د  ـــــ مـــــن مليـــــون شـــــه ـــــات ، ومـــــن قـــــدم ا م لحقـــــوق االقل والمـــــح

د عـرا منـذ عـام   1991سوري ومن قدم ا من ستة مالي شه

مة ووحدتـه  اة الحرة ال وح االن لن يتخ عن حقوقه  الح

قدم مالي اخرى من اجلها .  ة واالستقالل وس م  االقل



3ص  

í‰…^Û¹]æ†ÓËÖ]°eêu¼e]†ioÃfÖ]
êÞ^ŞvÏÖ]Ünéâ

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

ة  ط بــــ فكــــرە الثــــوري وممارســــاته النــــضال ا يــــ ــــا نــــضال ــــا ثور عــــث ح ولــــد ال

ــة مــن  ــة والنظ ــذلك تمكــن الحــزب مــن اســتخالص االضــافات الفك ــة و الح

ة لفكر الحزب فتجدد فكر  أضافات نوع مع الممارسة والتطبيق واضافتها 

ا يتجــــدد بتجــــدد ممارســــاته  مقرا واالشــــ الحــــزب الــــوط والقــــو والــــد

ــة  ــا عــ امتــداد الــساحة الع  قوم
ً
ة المتواصــلة فخــاض الحــزب تــضاال النــضال

ـــــــة  اتـــــــه الداخل ـــــــة  ح ـــــــة المرك مقراط مجـــــــسدا فكـــــــرە القـــــــو ومـــــــارس الد

عـد ثـورة الـسابع عـ  ة  ا مقرا وحقق المنجزات االش مجسدا فكرە الد

ة ال حققـت   – عث ة العمل ال مة  العراق وفق نظ الثالث من تموز العظ

ة ال تواصـلت  ة وممارساته الجهاد عث النضال ة ال ط الجد ب نظ ا ال

النــضال المتواصــل ضــد  ــدف الوحــدة  ــذا فتجــدد  عــد االحتــالل وا يومنــا 

ــــاة  ــــة  ح مقراط م المقــــسم وتجزئــــة المجــــزأ وتوالــــت الممارســــات الد تقــــس

ما تواصلت ممارسة النقد والنقـد الـذا  الجما  ة وعالقته  الحزب الداخل

ـــان  كـــذا  ـــة دائمـــة ومتواصـــلة لتـــصحيح المـــسارات الخاطئـــة و مراجعـــة نقد

ــدة  ط بــ الفكــر الــ والعق ا يــ ــا نــضال ــا جهاد الحــزب ومــا زال وســ ح

ذلك شهد فكر الحزب تطورا مستمرا ألنـه  ة و ة والجهاد والممارسات النضال

فكر نضا جهادي غـ مجـرد لـم يولـد  صـومعات التفـك المجـرد وانمـا ُولـد 

مقرا القــــو  مــــن خــــالل الممارســــة عــــ والدة فكــــرە الثــــوري الوحــــدوي الــــد

ة الــــرد العلــــ الثــــوري  ا ــــة واالشــــ ــــداف الوحــــدة و الح انــــت ا ا ف االشــــ

ــــــان الحــــــزب ومــــــا زال  الحاســــــم عــــــ واقــــــع التجزئــــــة واالســــــتغالل والتخلــــــف و

ـأ مـن  ا  ر مـضح د خـالل  160وس حامل لواء الجهاد والتح ألـف شـه

ــــــات القمــــــع  ــــــشع عمل مــــــا تعــــــرض مناضــــــلوە أل االعــــــوام الــــــ تلــــــت االحتــــــالل 

ـض  غ مـا تعرضـوا لمقـصلة االجتثـاث ال ال الواسعة النطاق  واالعتقال واالغت

ـــعثي وعوائلهـــم  أســـتهداف المناضـــل ال ثـــة  ـــداف والمقاصـــد الخب ء اال

اوة  ــــ ـــد أنهــــم قـــاوموا االجتثــــاث  ــــشهم ب ـــارزاقهم وحرمــــانهم مـــن مــــوارد ع و

ــــــات  م االســــــطوري بوجــــــه عمل ــــــصمود ثــــــة  رة الخب دافــــــه المــــــا واســــــقطوا ا

ــم  االعــدام والقتــل والقمــع واالعتقــال واالضــطهاد واالجتثــاث مواصــل جهاد

ــات العنــت والتعــسف االجــرا الــ طالتهــم  عمل ــال  الظــافر الحاســم غــ م

ــا  قــودو  ــر الظــافرة  ة الجهــاد والتح مــة وواصــلوا مــس وطالــت عــوائلهم ال

ـــــر العميـــــق والـــــشامل  غـــــذون الـــــس صـــــوب تحقيـــــق التح مـــــن نـــــ ا نـــــ 

ــــــــــة  للعــــــــــراق وتحقيــــــــــق اســــــــــتقالله التــــــــــام والنــــــــــاجز والــــــــــس لتحقيــــــــــق التعدد

ة  مقرا والمـ قـدما لمزواصـلة مــس ـة  بنـاء العـراق الحـر الـد مقراط الد

النهــوض القــو والتقــدم االجتمــا ومواصــلة العطــاء الحــضاري الــ المتدفــق 

ــــة لعــــزة  ــــس فد الغــــا والنف ة جمعــــاء مــــضح  ــــسان ــــال انقطــــاع لخدمــــة اال

ـة  ـة عال فـاح بهمـة جهاد وكرامة الوطن واالمة ومن اجل مواصلة النـضال وال

ــة  ــة المهمــات الوطن ــة وجعــل تأد ــة المهمــات القوم ط الــ بــ تأد عــ الــ

ة ة المهمات القوم ا لتأد   … ج

ا عـــ  ات واســـخا عـــث جهـــادە الظـــافر مقـــدما اغـــ التـــضح كـــذا يواصـــل ال و

ة   ــــة الــــسام خ ــــداف امتنــــا التار فــــاح المتواصــــل صــــوب تحقيــــق ا طيــــق ال

ة ا ة واالش  الوحدة والح

د  . وح الن الحاسم والظفر اال
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ـمـا  ـنـهـا و ان االوضاع ال تمر بها امتنا منذ احتالل الـعـراق وا االن قـاتـمـة لـ اف  شاؤم االع س من ال ل

ــاط وســائــل  ــنــ ــق اســ ــد مــن الــعــمــل عــ طــ ــل ا مــ ــأس والــقــنــوط ،  ــ ان تــدعــو ا الــ ــ ض ال يــ ــفــ

ـا . و ضـوء حـالـة الـنـكـوص  لهـا ووجـود ناسب وحجم التحدي الذي تواجهه امتنا والذي بهدد مستق ت

ى عدد  ساع حدة التمزق واالنقسام ، ان ب وا ة  وطننا العر ال اس اجع المستمر لالوضاع الس وال

ـة ، وارجـع  ـة والـقـومـ ـم الـوطـنـ كون وتام للق اد  ب  شه من تغي ل ما نع احث ا تحل تاب وال من ال

ـمـثـل  ـ  ـوع عـر حـقـ ـاغـة م ـة  تـبـ وصـ ـور حـالـة امـتـنـا ا فشـل االحـزاب الـقـومـ ث منهم تد ال

ـا مـن الضـعـف والـتـخـلـف والـهـوان ..  ـنـقـذ ـحـقـقـهـا و ـــهـا مـن احـالمـهـا ان لـم  ـقـ ـوع  تطلعات االمـة ، م

ــعـض يـتــعـمــد  ــا الـحـســنـة فـانــنـا نــعـتـقــد ان الـ ـقــول بـهـذا الــرأي عـنــد اصـحـاب الــنـوا م راي مــن  ـقـدر مــا نـحـ و

ـة   ـلـهـا مسـؤولـ ة وتـحـمـ ة القوم االحزاب الوطن ع عدم ثقة المواطن  ه من اجل ترسيخ موض ك عل ال

ـا مـن  ـلـ ئتـهـا  ذا ت ع  خها من دون ان  ذە االحزاب وتار و تج ع نضال  ل النكسات والهزائم و

ــة مــع اصــحــاب  ــحــســن نــ ــعــلــم او  صــطــفــون  ــتــاب  ــؤالء الــ ــمــا ان مــثــل  ــحــدث  االمــة ..  ــة مــا  مســؤولــ

ـوع  ف االعـالن عـن الـمـ ـان لـه  ا الـذي  ـعـث الـعـر االشـ ـه صـورة حـزب الـ ـشـ سة ل الحملة ال

ــ  ــقــه  الــعــراق كــقــاعــدة مــتــقــدمــة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــجــمــا ــاتــه واجــتــهــد بــتــطــبــ ــدا مــنــذ  ــبــ الــعــر الــ

ـمـكـن تـلـمـسـهـا  ـقـة  ـو حـقـ ـل  ـعـث ،  از االع لـلـ اب االدعاء الفارغ او االنح ذا من  ة .. النقول  الع

ة منـهـا  ثقت فيها سواء الماركس ث واالحزاب ال ان ــــخ امتنا الحد ة عتد العودة ا تار ص ل ذي  عند 

ـة ..  ـة والـحـ ـ ا ـط الـنـضـال مـن اجـل الـوحـدة مـع الـنـضـال مـن اجـل االشـ ة المجـردة الـ لـم تـ او القوم

ســتــلــهــم الــمــعــالــجــات عــنــدمــا  ــفــكــرە امــراض االمــة واســتــطــاع ان  ــشــ  ــ الــتــ ــعــث مــنــذ بــوا لــقــد شــخــص الــ

ـاجـراءات وقـوانــ  ــة وعـمـل عـ تـرجـمـتـهـا ا واقـع مـعـاش  ـ ا ـة واالشـ ـدافـه الـوحـدة والـحـ ـا لـخـصـهـا 

ــه غــ مســبــوقــة  ــانــت الــهــجــمــة عــلــ ــل االحــتــالل االمــ الصــهــيــو الصــفــوي .. لــذا  مــعــروفــة  الــعــراق قــ

ا فكرا ونظاما ومناضل .  عث العر االش  بهمجتها واستهدافها حزب ال

 
ان الهـدف االول واالخـ مـن اسـتـهـداف الـعـراق ونـظـامـه  تت االحداث وممارسات العمالء االقزام  وقد اث

ــعــة ا  ــوعــهــا الــقــو . ونــظــرة  ــة ومــحــاولــة وأد م ــان اســتــهــدافــا لــالمــة وتــطــلــعــاتــه الــنــهــضــ الــوطــ 

ـدركـون  ـانـوا  ـان اعـداء االمـة  ـل  ـ مـن دلـ عـد االحـتـالل تـعـ ا ماحصل  جميع اقطار الوطن العر 

ـسـلـط  ـمـنـة والـ ـة  الـهـ ذ مخططاتهم الـتـأمـ عيق تنف ة المتقدمة  العراق  قاء قاعدة االمة الع ان 

 ح بوجود انظمة فيها ال تعكس تطلعات مواطنيها . 

 
ـور   ان دور المثقف كب للتصدي لحالة التـد اة امتنا نعتقد ونؤمن  ة من ح ذە المرحلة الخط و 

ـ لــدى  ـ ــالــنــ ــاحــثــ الــعــمــل عــ اشــاعــة روح االمــل  الــواقــع الــعــر ومــطــلــوب مــن جــمــيــع الــمــثــقــفــ والــ

ـبـ ،  ـوع االمـة الـ ـمـ ـمـان مـطـلـق  حاول اعداء االمل قتله ، وذلك اليـتـأ اال مـن خـالل ا المواطن ال 

ـة   ـة والـقـومـ ان االحـزاب الـوطـنـ ة ومنها محاولة ايهام المواطن  ار السوداو والحذر من اشاعة االف

شها .  ات ال نع ل تلك الخي ب وراء   الس

 
ـعـض  ـو الـذي حـقـق  ـ و و المحرك للجـمـا وع العر المجسد المال الجما  ان وما زال الم لقد 

مراجـعـة مـواقـفـهـا  ة ومثقفيها ان تقوم  ات الوطن ارات والشخص ناك ، لذا فان ع الت نا و انتصاراتها 

ـعـدە .. ان  ـش اصـعـب الـظـروف الـ فـرضـهـا االحـتـالل ومـا  ـعـ ـو  ـعـث حـ و و ما مارسـه الـ شجاعة و

ـوع الـنـهـضـوي لـالمـة .. وقـد  اء الـمـ ة من اجل اح ة لتجاوز عقد الما واالنان ذە الوقفة مطل مثل 

ـا مـثـقـ االمـة  ــــخ اليرحم ف ان فجر النهضة ات .. والتار انه الن لالمة و علمتنا التجارب ع مراراتها 

بهوا    ان

°ŠÛ¤]æíÃe]†Ö]ï†Ò„Ö]áæ‚éÃjŠèíÚæ^Ï¹]æoÃfÖ]æ‚â^¥
ð]çŠÖ]íéßè†jÖ]ì†×Ö

ê‰…^ËÖ]êÞ]†è÷]Ä‰çjÖ]íãe^ì¤]íéÖæ‚Ö]ïçÏÖ]áçÂ‚èáçéÎ]†ÃÖ]áæ‚â^]
ëçË’Ö]



4ص  

ì…çmMSIOLHçÖ]Ñ]†ÃÖ]éqJJ‡ç³
íée†ÃÖ]íÚù]éq 



ــه  ــت عــلــ ــ ــ يــومــا ولــم تــ ــش الــعــراق اال الــذي لــم يــنــكــ انــه جــ
ثلمة  سفرە الوط والقو الخالد عـ سـ كـفـاحـه الـمـسـلـح 
ــأرض الــعــراق  ضــد الــطــغــاة والــغــزاة، ضــد الــمــعــتــديــن والــطــامــعــ 

 وارض العرب .. 
 

ورات  ـة ايـنـمـا اقـتـضـت  ـ ش االمة الع ش العراق .. ج انه ج
ـم فـؤادە  بوة ال اصابتـه  صـمـ ان رغم ال ما  قتاله .. س 
ـعـد أن وطـأت اقـدام  ـانـه  حلِّ كـ ر  ب ال عندما أمر ذلك الغ

ــالــرغــم 2003الــغــزاة ارض الــعــراق عــام  ــش الــعــراق  ــ جــ ــ . وســ

ـخـه  ـدتـه راسـخـة وتـأر ل العـرب .. فـعـقـ ل ذلك هو المدد ل من 
ل لها ب جيوش االرض  تهم ال مث ه وخ ق، وتدرب مقاتل ع

نا الراهن.    ع
 

ــش االمــة  ــش الــوطــن الــغــا ، وجــ ــاســل ، جــ ــش الــعــرا الــ الــجــ
طل الذي قـاتـل الـمـحـتـل  ش ال دة ، هو نفسه الج ة المج الع
ـ غـرب  عد ان قدمت جيوشه الجرارة مـن اق األم الغاشم 
ـل  ـ ة،  ة العراق ش الذي رفد المقاومة الوطن العالم. وهو الجي
ــاة والصــمـــود حــ تــمـــكــنــت مـــن إلــحـــاق  ــعـــوامــل الــحـــ ــافـــهــا،  اطــ
ــأقــوى جــيــوش الــعــالــم عــ االطــالق وفــرضــت  ــمــة الــمــنــكــرة  الــهــ

ه الهرب من ارض الرافدين عام   . 2011عل
 

ــقــف مــذهــوال أمــام هــذا  ــش الــعــراق  ــــــخ جــ ســتــعــرض تــأر إن مــن 
ـــطـــوالت وصـــور الـــعـــز والـــمـــجـــد  الســـفـــر الـــخـــالـــد مـــن األمـــجـــاد والـــ
ـد  اء والشمم ال سطرها ع تارخـه الـمـجـ والفخار ومالحم اآل
أحرف من نور. ذلك السـجـل الـنـاصـع مـن الـوفـاء  ء  سجل م و
الفخر والـزهـو لـتـلـك  شعر  ة العراق وأرضه ومائه وسمائه. و ل
ـــة  الـــدفـــاع عـــن ارض الـــعـــراق ووحـــدتـــه و  ـــطـــولـــ الـــمـــواقـــف الـــ
ـادئ الـديـن  ـم ومـ ة وعن الـمـقـدسـات وقـ الدفاع عن ارض العرو

ف.   الحن
 

ـطــو الـخــالـد لــم تـثــلـمــه الـمــلـمــات والـخــطــوب،  إن هـذا الســفـر الــ
ـاثـرت  ش أي موقف شائن ح وان تـ ل ع هذا الج سجَّ ولم 
ـل انــه  ــان عـنــوانـا لــلـوطــن ،  ـش  الـخـطــوب والـنــوائـب، فــهـذا الــجـ
ـشـه  ـذكـر اسـم الـعـراق إال وذكـر مـعـه جـ ات مرادفا للعراق، فـال 

اسل.   الوط ال
ـــــل  ظـــــل االحـــــتـــــالل  شـــــ ـــــش  وعـــــ الـــــرغـــــم مـــــن أن هـــــذا الـــــجـــــ
سـجـل  ـمـا لـم  ، إال انـه لـم يـرضـخ يـومـا إلرادة الـمـحـتـل.  طا ال
ــأوامــرە، أو انــه  ــأتــمــر  ــان  ــعــا لــه، أو انــه  ــان يــومــا تــا ــــــخ انــه  الــتــار
ـل عـ الـعـكـس مـن  وقف مع المحتل ضد إرادة شعب الـعـراق. 
ــعــة الــمــخــلــصــ مــن أبــنــاء  ــش الــعــراق  طــلــ ــان جــ ذلــك تــمــامــا 
ادة انتفاضاته وحراتـه الـمـسـلـحـة  الشعب لمقاومة االحتالل وق
ـة مـن  ل ذلك كوك طا وعمالئه، وقدم  س ضد المحتل ال

ــس عــام  ــات مــا ــش  1941الشــهــداء  حــر ــمــا واصــل هــذا الــجــ  .

كفاحه للتحرر مـن االسـتـعـمـار وطـرد الـمـحـتـلـ وقـد تـم لـه ذلـك 
 . 1958تموز  14 ثورة 

 
ة الثابتة ع  دئ ف ومواقفه الم ش العراق بتأرخه الم إن ج
ــان عــنــوانــا دائــمــا لــلــوطــن ودرعــا لــوحــدتــه وحــمــايــتــه ووعــاًء   الــحــق 
ـــش الـــعـــراق  ن جـــ نـــات الشـــعـــب الـــ انصـــهـــرت لـــتـــكـــوِّ ا لـــمـــكـــوِّ كـــبـــ
. وقد ارتقت مهـام الـقـوات  ل العراقي مثل  ان وما يزال  الذي 
ـة،  ـة والـقـومـ ـة إ أعـ وأسـ الـمـهـام الـوطـنـ المسلـحـة الـعـراقـ
ل لها ع مراحل سفرها التار الخـالـد مـهـمـة الـدفـاع  ث أو ح
ـة لـلـحـفـاظ  دات الخارجـ ل أنواع التهد اض الوطن ضد  عن ح
ـــة.  ـــادتـــه الـــوطـــنـــ ـــه واســـتـــقـــاللـــه وســـ عـــ حـــدودە وســـالمـــة أراضـــ

ة له.   واينما دعت الحاجة القوم
 

ـاجـه  ـة سـور الـوطـن الـعـا وسـ انت القوات المسـلـحـة الـعـراقـ ف

ـات  ـة وواجـ ـانـت األدوار الـداخـلـ المت وحصن األمة الـمـنـيـع. و
ــة  ــة الــعــراقــ ــلــفــت بــهــا الــمــؤســســة الــعــســكــ االمــن الــداخــ الــ 
ــمــخــتــلــف الــرتــب والــمــنــاصــب  ــامــل لــتــجــعــل الــجــمــيــع  ــط وتــتــ ا تــ
ا عـــ  ـــان الـــدور، صـــغـــ ـــة مـــهـــمـــة مـــهـــمـــا  ـــة ومســـؤولـــ ذوي أهـــمـــ
ا  أعـــ الــهــرم. فـــالــقــوات الــمـــســلــحـــة  مســتــوى الــقـــاعــدة أو كــبــ
ــل  ــ

ُ
ــنــة ارتــكــزت عــ الــن ــة مــتــ ــة قــامــت عــ اســس أخــالقــ الــعــراقــ

ــة، وعــ أســاس  ــة الــعــالــ ــم األخــالقــ ــة والــقــ ــة والــفــروســ والــمــهــنــ
ـــات  ـــة الـــمـــمـــنـــوحـــة لـــلـــمـــســـتـــ ، فـــالـــرتـــب الـــعـــســـكـــ ـــ هـــر تـــنـــظـــ
ـة والـتـمـ  االداء  ـانـت تـعـتـمـد عـ الـمـهـنـ ـة الـمـخـتـلـفـة  ـاد الق
اقـات  ة ضمن س ة تحقيق األهداف الوطن غ واالنتماء الوط 
ة الـ  بـ ة ال وأنظمة العمل المعتمدة  هذە المؤسسة الوطن
ى  الــدفــاع عــن  ــ ــة األو والــمــهــمــة الــ تــقــع عــلــيــهــا الــمــســؤولــ
د من االشارة ا نقطت مـهـمـتـ  اض الوطن واألمة.وهنا ال ح

  هذا المجال وهما: 
 
ــد 1 ــة  وضــع وتــحــد ــة الــعــراقــ ــاســ ــادة الســ ــارز لــلــقــ . الــدور الــ

ــة  ــدا ــش الــعــرا خــاصــة   ــة لــلــجــ ــة والــقــومــ االهــداف الــوطــنــ
شــ الــيــهــا واحــد مــن  ــمــا  ــعــيــنــات مــن الــقــرن الــمــا و عــقــد الســ
ـق االول الـركـن  ـة، وهـو الـفـ ابرز قـادة الـقـوات الـمـسـلـحـه الـعـراقـ
ــد  شــ ا ان الــتــحــد ــث  ، حــ ــشــل يــرحــمــه  ــار شــ ــدالــجــ عــ
ــات الــقــوات الــمــســلــحــة  الــدقــيــق والــواضــح ألهــداف ومــهــام وواجــ
ـب اعـدادهـا  ساهم  القرار ع حجم القوات المسلحة واسـالـ
ذ تلك المـهـام واالهـداف اضـافـة  ة االسلحة المالئمة لتنف ونوع

دة القتال.   ا عق
 
ــة  تــأمــ االمــوال 2 ــاســ ــادة الســ ــبــ لــلــقــ . الــجــهــد الــواســع والــ

ات  ــاء وتـــأمـــ االســـلـــحـــة والـــمـــعـــدات والـــتـــجـــهـــ ـ ـــات ل ـــانـــ واالمـــ
ــة مــن مــخــتــلــف  ــحــ ــة والــ ــة والــجــ الــالزمــة لــعــمــل الــقــوات الــ
ــأنــنــا  الــمــنــا و الــرائــدة  رفــع الشــعــار الــحــاســم  الــحــرب 
ـــح الـمـعـركـة عـنــدمـا نـهـ مسـتـلـزمـاتــهـا وعـنـدمـا تـكـون ادارتـهــا  ( نـ

حة ) .   صح

ـــمـــثـــالن األســـاســـان  ـــانـــا  ـــط الـــعـــســـكـــري  ـــب والضـــ ـــمـــا إن الـــتـــدر
ـــب  ـــة. فـــالـــتـــدر الـــراســـخـــان  بـــنـــاء الـــقـــوات الـــمـــســـلـــحـــة الـــعـــراقـــ

ـحـقـق الـتـفـاعـل الـ  ـة ، و ة العـسـكـ خلق الشخص العسكري 
ــة ، مــثــلــمــا  ــة مــن نــاحــ بــ الــمــقــاتــل وســالحــه ومــعــداتــه الــعــســكــ
طور المهارات المـتـعـددة والـمـتـنـوعـة ، وهـو احـد أهـم مـقـومـات 
ان ضمـانـة لـتـحـقـيـق االقـتـدار واالنـتـصـار. وكـذلـك فـقـد   ، ف الن
  . ـش الـعـرا مثل العمود الفـقـري لـلـجـ اط العسكري  ان االنض
ـان والء   ة وع الوالء للوطن ،  ما إن الوالء للمؤسسة العسك
ــاتــه   ــقــســم الــعــســكــري عــ وضــع حــ ــامــل ومــطــلــق ، فــحــ 
ام  ـانـه تـجـزئـة هـذا الـوالء أو جـعـل االلـ مـ عود بـ خدمة وطنه ال 
ــعـــا لــمـــصـــلــحـــة مــا أو لـــظـــرف أو طــرف مـــا ، فـــأي والء  ـــا تـــ ــ ســـ ــه 
ــل  ـف الـعــسـكـري ،  ـانــة لـلـقــسـم ولـلــ ــل خـ شـ أ  نـاقـص أو مــجـ

انة للوطن.   خ
ــش الــعــراق الــوطــ الــذي اســتــلــهــم  ــان الســفــر الــخــالــد لــجــ هــكــذا 
ـــة  ــمــانــ ــدة ، ومــنــهــا االتــجــاهــات اال ــدتــه مــن اتــجــاهــات عــد عــقــ
ـدة  ثاقها من العق ة. ولعل أهمها ان ة والوطن ة والقوم والتارخ
ـش الـعـرا  د لـلـجـ ــــخ المج ف ومن التار ة لإلسالم الحن مان اال
ـــش الـــعـــر االســـال   اث الـــجـــ مـــنـــذ أقـــدم الـــعـــصـــور ومـــرورا بـــ
ثــرە الــخــالــدة ومــنــظــومــة أخــالقــه  ــة ومــ عــهــد الــفــتــوحــات االســالمــ

ث.  ە  الع الحد ة وصوال ا تجاره المتم  المثال
ـادات  ـات قـ سـمـ ـة حـ   ـمـانـ ـدة اال ونجد مـالمـح هـذە الـعـقـ
ـــادة الـــعـــامـــة  ـــة والـــوحـــدات، وتـــركـــ الـــقـــ ـــالـــق والـــفـــرق وااللـــ الـــفـــ
ـسـ الـوحـدات لـتـلـك الـمـعـا  للقـوات الـمـسـلـحـة عـ تـفـهـم مـنـ

ات.  سم  والدالالت ال تمثلها هذە ال
ــات الــرمــوز  ســمــ ــش الــعــراق الــوطــ  ــســه اعــتــمــد جــ فــمــنــذ تــأســ
ـد،  ـــــخ امـتـنـا الـمـجـ ـة الـالمـعـة  تـراثـنـا الـ وتـأر ـخـ ة والـتـار الدي

ه عام  ل ف ش ج  ـاظـم.  1921فقد س أول ف ج مـو الـ ف
ـــات  ــش الــعــرا أخــذت مســمــ وخــالل مــراحــل نــمــو وتــطــور الــجــ
ـــات  ـــأســـمـــاء الـــقـــادة الـــعـــظـــام  االســـالم ومســـمـــ ســـ  وحـــداتـــه 
ــات  ــــــخ حــر ــة الــفــاصــلــة  تــأر ــمــثــا ــانــت  ى الــ  ــ الــمــعــارك الــ
ـادة  ـلـق االول ( قـ ان اسم الـفـ ة. ف ر والفتوحات االسالم التح
مـوك ) ،  ـات الـ ـادة عـمـلـ لق الـثـا ( قـ د ) ، والف ات الرش عمل
ــلــق الــرابــع  ــة ) ، والــفــ ــات الــقــادســ ــادة عــمــلــ ــلــق الــثــالــث ( قــ والــفــ
ـات  ـادة عـمـلـ ـلـق الـخـامـس ( قـ ـات حـطـ ) ، والـفـ ادة عمـلـ ( ق
ـــان  ــد قـــوات الــحــرس الــجــمــهــوري، فــ ــة ) . امــا عــ صــعــ عــمــور
ــات   ــادة عــمــلــ ــاســم ( قــ ــلــق االول لــلــحــرس الــجــمــهــوري  الــفــ
ــات  ــادة عــمــلــ ــاســم ( قــ ــلــق الــثــا  ــة الــفــ ســمــ ــنــمــا تــم  ــ ) ، بــ ا

 الفتح المب ) . 
ــادات ابــو  ــات مــخــتــلــفــة مــنــهــا، قــ ســمــ ــادات الــفــرق  وأخــذت قــ
د، صـالح الـديـن، الـقـعـقـاع، مـحـمـد  دة الجراح، خالد بن الول عب
بــن الــقــاســم، ســعــد بــن ا وقــاص، الــمــثــ بــن حــارثــة، الــمــقــداد، 
هــا. وتــم  ــل، الــمــديــنــة الــمــنــورة، وغــ ــة الــجــ ــاد، ســار طــارق بــن ز
ـة مـثـل لـواء ابـن  ـات رمـ مسمـ ة والوحدات  عض االل ة  سم
، والـــمــنـــصـــور،  ، الـــحــســـن، الــحـــســ ــات عـــ ـــا ــة د ـــ ــد وكـــتــ الــولـــ

ها.   وغ
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ــة تــمــثــل قــّوة الــعــراق  ــة الــوطــنــ ــانــت الــقــوات الــمــســلــحــة الــعــراقــ
  ــة  ــعــة الــمــؤســســات الــوطــنــ  تــتــقــدم طــلــ ــدأ صــمــودە، و ومــ
 صفوفها ، هـذە الـمـؤسـسـة  ادئ العدالة والمساواة ب تطبيق م
ــاهــا أبــنــاء الــوطــن مــن   ثــنــا ــثــقــت مــن الشــعــب وضــمــت   انــ الــ
ــــنــــهــــم الــــحــــقــــوق  ــــســــاوى بــــ ـــائــــح والــــمــــنــــاطــــق ، تــــ ـ مــــخــــتــــلــــف ال
 دور هـــذە  ـــأ ـــتـــعـــزز فـــيـــهـــم االنـــتـــمـــاء لـــلـــوطـــن. و ـــات، و والـــواجـــ
 تــرســيــخ هــذا االنــتــمــاء مــن خــالل تــحــقــيــق  ى  ــ الــمــؤســســة الــ
 عـمـوم  ـ  أبناءها من جهة و  ب  والتواصل المت التفاعل ال
 الــدفــاع  ــعــتــهــم  ــارهــا طــلــ ــاعــتــ أبــنــاء الشــعــب مــن جــهــة أخــرى 

 عنهم. 
ـــاة الـــجـــهـــاد  ـــاة الـــعـــســـكـــري داخـــل مـــعـــســـكـــرە حـــ ـــانـــت حـــ فـــقـــد 
ــــوع دائـــــم  ـ  ، فـــــهـــــو م ســـــتـــــكـــــ  وال  ـــــلـــــ الـــــمـــــســـــتـــــمـــــر الـــــذي ال 
ـــزا مســـتـــقـــرا، ومـــن اجـــل  ـــقـــاء الـــوطـــن عـــ ـــشـــهـــاد مـــن اجـــل  لـــالـــســـ
ــخــه وتــراثــه   اســتــقــاللــه وتــار ضــمــان عــزتــه وأمــنــه والــحــفــاظ عــ
ــان ابــنــاء الشــعــب عــمــومــا  ــل أطــفــالــه. ومــن هــنــا  وضــمــان مســتــقــ
ـطـل الـذي    عـاتـق هـذا الـ ـة الـمـالقـاة عـ قدروا حـجـم الـمـسـؤولـ
ـان الـجـمـيـع  ـمـا  ل جوارحه تلـك الـمـهـام الـجـسـام ،  ان يؤدي 
ــذلــه مــن قســاوة وشــدة وضــغــط وســهــر.  ــه لــمــا يــ  جــانــ ــقــفــون إ
ــة  ــان الــدولــة وحــمــا  ســالمــة كــ  تــأمــ ــمــن  ــانــت مــهــمــتــهــمــا تــ و
ـــة ســـمـــو رســـالـــتـــهـــا  ـــادتـــهـــا. ومـــن هـــذا الـــدور اســـتـــمـــدت الـــجـــنـــد ســـ

ة.  ف هالتها القدس  و
  انت إحدى أهم المؤسسـات ال ة  ة العراق المؤسسة العسك
ـاتـه. فـتـتـفـاعـل مـع   مسـتـ  أعـ   يتكون منـهـا الـبـنـــاء االجـتـمـــا
ــة لــتــحــقــيــق  ــاســ ــة والســ ــة واالقــتــصــاد ــة الــنــظــم االجــتــمــاعــ ــقــ
ــــل   الــــجــــامــــع لــــ ــــان الشــــعــــار الــــوطــــ أهــــداف الــــمــــجــــتــــمــــع. ولــــقــــد 
ــش مــن ســاحــات  ــل ثــكــنــات الــجــ ــه  ــن   هــو الــذي تــ الــعــراقــيــ
 أن   ا شــــ ــــن الــــراحــــة، ذلــــك الشــــعــــار الــــذي   امــــا ــــب ا الــــتــــدر
ــــة  ــــادتــــه مســــؤولــــ ــــة امــــنــــه وســــ ( الــــعــــراق وطــــن الــــجــــمــــيــــع وحــــمــــا
ــة فــنــونــهـا، وأســالــيــبــهــا،  ـجــ اتــ ــل إســ ــالــرغـم مــن إن لــ الـجــمــيــع ) و
 تـخـدم األهـداف  ل عملها، وأهدافها الخاصة ال ووسائلها، وس
ـــانـــت تـــتـــوالە  ـــا، إال أن الـــدور الـــذي  ـــة الـــعـــلـــ والـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــ
عطـيـهـا   مجاالت الدفاع واألمن  ة  ة العراق المؤسسة العسك
ــفــوق تــلــك الــمــعــطــاة  ــة والــقــدرات مــا  ــة واألهــمــ مــن الــخــصــوصــ
 ظــــــروف  ــــــالد خــــــاصــــــة   الــــــ لســــــائــــــر الــــــمــــــؤســــــســــــات األخــــــرى 

ة.  دات الخارج ات والتهد  التحد
ـالـدفـاع عـن  ـانـت مـلـزمـة  ـة  ـة الـوطـنـ فالقوات المسـلـحـة الـعـراقـ
ـل انـهـا صـمـمـت لـلـدفـاع عـن االمـة   افة مؤسساتـه،  العراق وعن 
  ـذلـك لـم تـكـن تـقـوم بـتـأمـ   لها اينـمـا يـتـطـلـب االمـر ذلـك. و
 الـــدولـــة أو  ـــذاتـــهـــم أو مـــجـــمـــوعـــة مـــعـــيـــنـــة  ـــة ألشـــخـــاص  الـــحـــمـــا
ـاتـه   موقع الدفاع عن الشـعـب ومـنـجـزاتـه ومـمـتـلـ الحزب، إنما 

ثقة من إرادة هذا الشعب.   ألنها أصال من
 

 

 
ــة خــاصــة  ــقــدســ ــة تــتــمــتــع  ــة الــعــراقــ ــانــت الــمــؤســســة الــعــســكــ
ـان يـتـمـسـك بـهـا أبـنـاء هـذە    ـة الـ عة الرسالة السـامـ ب طب س
 اســتــعــدادهــم الــدائــم  ى الــمــتــمــثــلــة  ــ ــة الــ الــمــؤســســة الــوطــنــ
ــدة، فــهــذە  ــة الــمــجــ ــ ــة دفــاعــا عــن الــوطــن واالمــة الــعــ لــلــتــضــحــ
ـــافـــة ابـــنـــاء   عـــقــول وضـــمـــائـــر وقـــلـــوب  ـــانـــت راســـخـــة  ـــدة  الــعـــقـــ
ـعـة الـعـمـل  ضـا مـن طـبـ ـة أ  هذە الـقـدسـ القوات المسلحة. وتأ
 هـذە  ـسـ  مـنـ سـود بـ   عة العالقات الـ العسكري ، ومن طب
  الــمــؤســســة داخــل مــعــســكــراتــهــم ، ومــن الســمــات والــخــصــال الــ
ــانــوا أهــل الشــجــاعــة واإليــثــار والــتــعــاون وحــب  يــتــمــســكــون بــهــا. فــ
ــــق الــــواحــــد ، وهــــم أهــــل الــــنــــخــــوة   وروح الــــفــــ الــــعــــمــــل الــــجــــمــــا
   تـتـمـ  ، والـ  سـلـوكـهـم الـيـو جسدونهـا  انوا    والرجولة ال
   مــؤسـسـات الــدولـة الــ ـا ـة والصـورة الــرائـعــة عـن  ـفــ ـ بـهـذە الــ
 مــن  ــ  ا ــة  تــقــدم الــخــدمــات الــمــخــتــلــفــة لــلــمــجــتــمــع. فــالــجــنــد
   رمـز لسـمـو الـنـفـس  ش ، إنمـا  سب الع لة ل فة أو وس وظ
ــة  ف الــتــعــاون والــحــرص واالنــدفــاع لــتــحــقــيــق األهــداف الــوطــنــ
 الــذود عــن الــوطــن والشــعــب ومــقــومــات وجــودهــمــا  ــة  الســامــ
ــش  ــة. فــالــجــ ــة والــمــطــامــح الشــخــصــ ــدا عــن الــمــنــافــع الــذاتــ ــعــ
 اخـــتـــالف مـــنـــاطـــقـــهـــم  ـــجـــمـــع أبـــنـــاء الـــمـــجـــتـــمـــع عـــ ـــان    الـــعـــرا
ــمــة ،  ــ ــم الــ  الــقــ ــنــد إ ســ  وحــدة  صــهــرهــم  وانــتــمــاءاتــهــم و
كـــة  ــة ، واألهـــداف الـــمــشـــ ــمـــة ، والــمـــثـــل الســامـــ ــادئ الـــقـــ والــمـــ
ـة  ة الـقـاسـ انت تعتمد ال  ذلك    ألبناء الوطن الواحد ، و
 
ً
ـــن تـــحـــت لـــوائـــهـــا مـــثـــاال والـــنـــظـــام الـــقـــوي لـــتـــجـــعـــل مـــن الـــمـــنـــضـــ
  ف الـوطـن وكـرامـتـه حـ   للرجولة ، فتمكنوا من الحفاظ عـ
ـل  سنـدە  ارة والجرارة  قواته الج  الغاشم  جاء المحتل األم

 العالم الستهدافه.     قوى ال
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ــام   لــلــقــ ــل الــمــقــاتــلــ  تــأهــ   ــة دور كــبــ ــشــئــة الــعــســكــ ــان لــلــتــ
ـان الـتـدرـب مـن أهـم مسـتـلـزمـات هـذە  لة إلـيـهـم. و المهام المو
ى مــن  ـ ـة الــ ـه أبـنــاء هـذە الــمـؤسـســة الـوطــنـ ــمـا تــزود  ــشـئـة  الـتـ
ـــعــــاد  ـــشــــئـــة تضــــمـــنــــت اإل مـــعـــارف ومــــهـــارات وقــــدرات. هـــذە الــــتـــ
ـدا   ج

ً
ة. فالمهارات والمعارف قد تصنع مقاتال ة والمعن الخلق

م بـوالئـه الـمـطـلـق   إلعداد المقاتل العسـكـري الـمـلـ نها ال تك ل
  ة   درجات التضح غ أق ل لمؤسسته ووطنه ، والمستعد ل

ل الدفاع عنه.   س
ـدأ  شئة وترسيـخ وتـأجـيـج مـ واستمدت القوات المسلحة رائز ت
ـا لـلـمـجـتـمـع ، فـالـمـجـتـمـع  ـم الـعـلـ  نفوس أبنائـهـا مـن الـقـ الوالء 
 ، مـــتـــمـــتـــعـــا  ـــان مـــتـــمـــايـــزا عـــن الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــد الـــعـــســـكـــري وان 
امل مع عـمـوم  ان يت  الوقت نفسه  ات عدة ، فهو  خصوص
ــم  ــعــمــل انــطــالقــا مــن الــقــ ــتــفــاعــل مــعــه ، و  ، و الــمــجــتــمــع الــعــرا
ـــنـــه وأعـــرافـــه   كـــرســـتـــهـــا قـــوانـــ ـــادئ الـــ ســـودە والـــمـــ   ـــا الـــ الـــعـــلـــ
ـائـز  ـة ر ومؤسساته. وكذلك استمدت الـقـوات الـمـسـلـحـة الـعـراقـ
ـــبـــع مـــن   تـــ ـــة هـــذە الـــمـــؤســـســـة الـــ ـــشـــئـــة مـــن خصـــوصـــ هـــذە الـــتـــ
ة.  ــــبــــ ــــة الــــ ــــمــــ  ومــــن خصــــائصــــهــــا الــــقــــ ــــة دورهــــا الــــوطــــ قــــدســــ
ـانـت  ـة ، فـ ـفـ ـة والـتـثـقـ ـة والـفـكـ ة والمعنـ اسة التوجيه والس

 نــفــوس    ــات تــرســيــخ مــفــهــوم الــوالء الــوطــ واحــدة مــن أســاســ
ــادة دورا  ــات الــقــ ــمــخــتــلــف مســتــ ــمــا لــعــب الــقــادة   . الــمــقــاتــلــ
  ــة تــمــثــلــت  ــشــئــة. فــمــادتــهــم األســاســ  هــذە الــتــ ــا هــامــا  مــحــور
ــائــح والــمــنــاطــق  ــأتــون مــن مــخــتــلــف ال ــانــوا  ــيــهــم الــذيــن  ــســ مــنــ
ــائــل والــعــوائــل ، ومــن مــخــتــلــف الــمــذاهــب  والــمــحــافــظــات والــقــ
ـالـرغـم مـن  ـة  لـوا وحـداتـهـم الـعـسـكـ اف. هؤالء الذين ش واألط
ـة  ـة والـثـقـافـ ـمـ ـة والـتـعـلـ ـئـ تـهـم الـبـ ش  ت دة  االختالفات العد
ـة  حمل الشهادة الجـامـعـ ان  ة. فمنهم من  ة واالجتماع دن وال
ـة  ـاحـة والـرمـا ـد السـ جـ ان  ومنهم األقل من ذلك ، ومنهم من 
ـان   ذلـك ، ومـنـهـم مـن  ـش ، ومـنـهـم مـن غـ ل التحاقهم لـلـجـ ق
 ، ومـنـهـم األقـل مـن ذلـك ، ومـنـهـم مـن   ام الـديـ  االلـ متعـمـق 
ة ، ومنهم من هـو  ة والعلم  من المعارف األدب ث حمل ال ان 
ـحـمـل مـواهـب مـتـنـوعـة ، ومـنـهـم  ـان  عكس ذلـك ، ومـنـهـم مـن 
  ي لـلـقـادة  ز الـدور ألـتـأثـ ـان يـ ة. وهنا  ة موه حمل أ من ال 
 بوتقـة واحـدة  ة وجعلهم  ات وحداتهم العسك صقل شخص
 والـعـالقـات  ـل الـمـهـ ـة والـتـأهـ ـ شئـة الـ  الت من خالل عنا
ـة  عة شـئـونـهـم وخـلـق الشـخـصـ ة وتلمس همومهم ومتا سان اإل
ــغــض الــنــظــر عــن  ــة الــواحــدة الــمــوحــدة لــدى الــجــمــيــع  الــعــســكــ
ـــان الـــمـــؤســـســـة  ـــد  ـــ ـــة. والـــتـــأ ـــة والـــذاتـــ خصـــائصـــهـــم الشـــخـــصـــ
  ـة الـ  الـحـاضـنـة األسـاسـ ـتـمـون إلـيـهـا  ـانـوا يـ   ـة الـ العـسـكـ
مـثـل  ان   فان الوالء لهذە المؤسسة  التا ل والئهم. و يولونها 

 درجات الوالء للوطن.   أع
 نـفـوس   الـخـوف  ة تـحـقـق الـتـغـلـب عـ ة العسك انت ال و
   وتـغـلـغـل  ة المـقـاتـلـ  نفس ب الخوف إ  ، فإذا  المقاتل
ـان  ـط شـجـاعـتـهـم ، ولـذا  ـحـ متـهـم و قلل من ع ارهم فإنه  أف
ـة الـمـقـاتـل   شـخـصـ ـة  ـة الـعـسـكـ ـ  الـ من المهم جدا أن تن
ــجــعــل مــن نــفــســه جــزءا مــن وحــدتــه   رفــاقــه و ــالــقــوة بــ الشــعــور 
ـــجـــمــاعـــتـــه ووحـــدتـــه  ـــكـــون فــخـــورا  ـــل  ـــالــوحـــدة  وعــدم الشـــعـــور 
 الــخــوف  ــط عــ ــقــة يــتــغــلــب الضــ ــــهــذە الــطــ ورفــاق ســالحــه ، و
 مـواجـهـة   عـ سـاعـد الـمـقـاتـلـ ان    ه ، والشعور الجما نه و
 الـــــنـــــظـــــام  ـــــال خـــــوف أو تـــــردد .وقـــــد تـــــمـــــ الـــــمـــــخـــــاطـــــر واألهـــــوال 
ــان  ــة. فــ ــدقــة مــتــنــاهــ ــثــمــار الــوقــت  ــاســ ضــا   أ الــعــســكــري الــعــرا
ـدأ   الـمـعـسـكـرات يـ  دقيق للعمل العـسـكـري  هناك برنامج يو
شاطـات مـتـنـوعـة ومـحـددة   النوم ب  وح ا منذ النهوض الص
ـــة  ـــانـــت وســـائـــل الـــثـــقـــافـــة الـــعـــســـكـــ ضـــمـــن تـــوقـــيـــتـــات مـــعـــيـــنـــة.و
 اإلســهــام  ــة والــمــســمــوعــة تــلــعــب دورا مــهــمــا  الــمــقــروءة والــمــرئــ
  ـــة مـــهـــام الـــحـــا ـــ  مـــوا ـــة الـــمـــقـــاتـــل الـــقـــادر عـــ ـــنـــاء شـــخـــصـــ بـــ
 ال  ـة ، والـ ـة الـعـسـكـ ة والمعرف عادها التقن ل أ ل  والمستق
ـة ،  ـة عـالـ ـاطـ كن المقاتل يتمتع بـروح انضـ لوغها ما لم  مكن 
ـة  ارە حجر الـزاو اعت اط العسكري  ة االنض من أهم  هذا ت و
   الـمـعـركـة والـنـجـاح  ـ  ش لتحقيـق الـنـ ه الج  عل الذي يب
  ـة الـ ـلـة. تـلـك الـوسـائـل الـثـقـافـ التدرب والتـعـلـم والـمـهـام الـمـو
ــة  ــدتــنــا اإلســالمــ ــم عــقــ ــة مــن تــعــالــ ــ ــمــضــامــيــنــهــا الــ انــطــلــقــت 
ـــادئ ثـــورة تـــمـــوز الـــعـــمـــالقـــة والـــدســـتـــور  الســـمـــحـــة ، وأهـــداف ومـــ
   

ً
ــة الــنــافــذة دورا فــاعــال  الــعــســكــ والــلــوائــح واألنــظــمــة والــقــوانــ

 لـدى أبـنـاء الـقـوات  ـا ـم السـلـوك االنضـ ـز وتـرسـيـخ مـفـاهـ تعـ
ـــة  ـــ الـــمـــســـلـــحـــة الـــذي مـــن خـــاللـــه تـــجـــلـــت الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــحـــديـــ
 وعموم مؤسسات   المقاتل ادل ب ام المت المتواصلة ، واالح

 المجتمع .. 
ـة  ـة الـعـسـكـ ـ  الـ ـة  ـة الـعـسـكـ ة الوسائل الثقافـ انت أهم و
ات وعـــقـــد  لـــقـــاء الـــمـــحـــا ـــة و  مـــن خـــالل الـــتـــعـــبـــئـــة الـــنـــفـــســـ تـــأ
ــة الــمــقــاتــل  ــة وذلــك لــتــوعــ ــ ــة والــديــ ــة الــوطــنــ الــنــدوات الــتــوجــيــهــ
خـالص  ـدقـة و ـذ األوامـر  ـة تـنـفـ ة القوات المسلحة وأهم أهم
ــشــهــاد مــن أجــل   مــن الــعــنــاء واالســ ومــا يــتــحــمــلــه الــواجــب الــوطــ
ــالــنــفــس  از   غــرس االعــ ــد عــ ــ ــاتــه وكــرامــتــه. والــتــأ الــوطــن وحــ
ثـر  ـالـمـ ـف الـمـقـاتـل  ـان يـتـم فـيـهـا تـعـ ـمـا  ـالـوحـدة .  واالفتخار 
    سـ ة والسفر الـخـالـد لـلـقـوات الـمـسـلـحـة عـ طول والمالحم ال
 خاضتهـا  ة ال طول ثرها الجمة والمالحم ال د وم كفاحها المج

ة جمعاء.   دفاعا عن الوطن وعن االمة الع
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ــار  ــعــتــمــد عــ مــنــظــومــة كــفــوءة  اخــتــ ــان  ــش الــعــرا الــوطــ  الــجــ
ـة ابـتـداءا مـن آمـر  ـادة الـعـسـكـ ـات الـقـ مختـلـف مسـتـ ش  قادة الج
ـان  ـث  ـلـق ، حـ ل صعودا ا قائـد الـفـرقـة والـفـ ة وآمر الفص الحض
ــة  ــ ــة والــتــطــ ــة الــحــتــمــ ــ ــ ــدخــل الــدورات الــتــدر ــد ألي مــنــهــم أن  ال 
ة  ار الخ ادي فضال عن التدرج واخت ال تؤهله ا تبوء الموقع الق
ــداع ،  ســمــات اال ــد ألي قــائــد أن يــتــمــتــع  ــان ال ــم. و ــفــاءة والــتــقــيــ والــ
ـــت   ـــ ، والـــثـــقـــة ، والـــ ـــاط الـــنـــفـــ ـــادرة ، والـــمـــرونـــة ، واالنضـــ والـــمـــ
ــــة  ــــة رجــــالــــه رعــــا ــــســــاطــــة ، ورعــــا األمــــور ، والــــتــــحــــمــــل ، والصــــ ، والــــ
ـلـه الـقـائـد الـعـادل ، الـذي ال تـأخـذە  الـحـق  ـعـد ذلـك  ـة. وهـو  نفسـ
ات السلطة ال وضعت أمانة  عـنـقـه ،  ه مغ لومة الئم ، وال تغ
ــــالــــظــــروف  ــــلــــة. وهــــو الــــذي ال يــــتــــأثــــر  ــــ فــــال تصــــدە عــــن الســــمــــات الــــنــــ
ــافــة عــ حســاب تــحــقــيــق الــعــدالــة بــ صــفــوف رجــالــه ،  ــة  الــخــارجــ
ـمـتـلـك مـهـارة  ـان  ـش الـعـراق الـوطـ هـو الـذي  والقائد الناجـح  جـ
ــفــهــا عــنــدمــا يــتــطــلــب أي مــنــهــمــا  ــف  ــعــرف كــ الــثــواب والــعــقــاب ، و
ا وصفـات قـادة  ان ينهل من سجا ا فهو القائد الذي  التطبيق . وأخ
ادة للقـائـد  ل سمات الق د  ــــخ المج ة الذين افرزهم التار االمة الع

 الناجح. 
ه منظومة  انت تؤكد عل داع واحدا من أهم السمات ال  عت اال و
ــة والــقــدرة عــ الــخــلــق  ــداع هــو الــرغــ ــار الــقــائــد الــعــســكــري. واال اخــتــ
ة لـلـثـقـة  ـا نـه احـد الـنـتـائـج الـفـعـالـة والـمـ الفكري والعم الـنـاجـح. و
ـــة  ـــ تـــألـــقـــا  شـــخـــصـــ ـــالـــنـــفـــس وقـــوة االرادة ، وهـــمـــا الصـــفـــتـــان اال
ء يرفـع  ة القائد الناجح. ف المنظور العسكري، ال يوجد  وسلوك
ـ مـن احسـاس وقـنـاعـة الـمـقـاتـلـ  ـة ا ات القطعة العسك من معن
ــادتــهــم  ظــروف غــ مــتــوقــعــة ،  ــدع ، وقــادر عــ قــ ــأن قــائــدهــم مــ
ــعـمــل فــوري  ــعـة عــنــدمـا تــدعـو الــحــاجـة لــتـدارك الــمــواقـف  ـعــمـل  و

م.   وحازم وسل
ـش  ـ  الـجـ ـة الـقـادة الـعـسـكـ ـت عـ غـالـبـ ومن السمات ال غـلـ
ـــا الـــفـــاعـــل  نـــفـــوس  الـــعـــرا الـــوطـــ ، تـــمـــثـــلـــت  الـــتـــأثـــ االنـــعـــ
ــقــا   ــان الــقــائــد دقــ ــة. فــ ــلــ ــاتــهــم الــتــفــصــ مــقــاتــلــيــهــم مــن خــالل ســلــوكــ
ـد   مظهرە الجـ فاته وسلوكه الشخ اليو ، ولعل االعتناء  ت
ـــقـــة تـــنـــاول  ـــافـــة ، حـــالقـــة ذقـــنـــه ، اســـلـــوب جـــلـــوســـه ، وطـــ االوقـــات 
ـف ،  ـانـت تـعـ عـن دقـتـه  الـتـ ة ال  الطعام ، أو تلك السلوك
ســمــت  ــمــا ا ــه.  ــقــتــدون  ــانــوا  ە  نــفــوس مــعــيــتــه الــذيــن  ومــدى تــأثــ
ـشـاط وتـدل دومـا عـ اهـتـمـامـاتـه  ـقـظـة والـ ـالـ اعمال القائد وحراته 
الم مع  عة وأسلوب القائد  ال انت طب ة. و م والمثل العسك الق
ـان يـتـفـهـم االسـلـوب االمـثـل   الغا  نفوسـهـم. فـ ك اثرا  رجاله ، ت
ــتــ  ــان يــ ــن  جــمــيــع االحــوال  ــالــفــعــل. ولــ ــمــارســه  هــذا الصــدد و
ة ، مـع االبـتـعـاد عـن  ـا ـة والـمـ ـجـابـ ة ، اال طة ، القصـ س التعاب ال
ذيئة أو المهينة ، وعدم السماح للقادة المرؤوس  اللغة الخشنة وال
ـة  ـط الصـارمـة والـعـمـلـ . مـع وضـع الضـوا

ً
ـال  اعتمادها جملة وتفـصـ

اب.  انت االس ب مهما   لتجاوز السب أو ال
ë‚ñ^ÏÃÖ]ð^ßfÖ]

ـــمـــان  ـــدان، و اال ـــاســـة  الـــمـــ ـــة  ظـــل الســـ ـــدة الـــعـــســـكـــ الـــعـــقـــ
ـذل  ـقـاتـلـون مـن اجـلـهـا و ة ال  عدالة القض المطلق لدى المقاتل 
ــــذ  ــــد عــــ تــــنــــفــــ ــــل الــــدفــــاع عــــنــــهــــا، وحــــرصــــهــــم الســــد ــــ االرواح  ســــ
الدهم واستعدادهـم لـلـذود عـنـهـا والـمـوت   تهجها  االهداف ال ت

لها.   س
 

ــة، ال  ــة وقــومــ ــدة وطــنــ ــة، عــقــ ــة الــعــراقــ ــدة الــعــســكــ ــانــت الــعــقــ و
ـة،  ـاسـ ـدة السـ ستمد قوتها ومـقـومـاتـهـا مـن الـعـقـ ة،  ة وال غ ق
ـــل  ـــقـــة،  ـــة لـــم تـــكـــن تـــركـــن إ االنـــتـــمـــاءات الضـــ ـــدة عســـكـــ و عـــقـــ
ـة بـ صـفـوف  مـة الـحـاضـنـة لـلـوحـدة الـوطـنـ سمو إ مستوى الخ

 . ب ارها حزب الوطن ال اعت  أبناء القوات المسلحة واألمن 
 

ـسـه عـام  ـش الـعـرا الـوطـ ومـنـذ تـأسـ ذا ما نظرنا ا الـجـ  1921و
ـــافـــة  ـــة الـــعـــمـــالقـــة ، نـــجـــد ان  تـــه الـــجـــهـــاد وعـــ ســـ كـــفـــاحـــه ومســـ
نها متحـدة  لة متنوعة ، ول فساء جم ل فس ش ة  وحداته العسك
ـــجـــمـــعـــهـــم حـــب  ســـود أبـــنـــائـــهـــا اإلخـــاء والـــمـــودة والـــحـــب،  ـــالـــهـــدف، 
ـشـهـاد مـن  ـــــع لـالـسـ الوطن والوالء  ثـم لـه وعـرض أرواحـهـم مشـار
ـادتـه واسـتـقـاللـه واسـتـقـرارە.  ـتـه وسـ اجل الحفاظ ع شموخه وهـيـ
ـنـوى  ـة والـمـثـ ونـ ـمـانـ ـار والسـلـ ة ا جنب ابن االنـ وتجد ابن ال
ل الـمـحـافـظـات، يـنـامـون  قـاعـة واحـدة،  سان و ا وم وكركوك ود
ــنــاولــون الــطــعــام عــ طــاولــة  ــا مــعــا، يــ ــب الصــ ــنــهــضــون لــلــتــدر و
ـــمـــة،  خـــوة صـــادقـــة وصـــداقـــة حـــمـــ ـــعـــض بـــ ـــتـــحـــدثـــون مـــع  واحـــدة، و
ـعـرف احـدهـم عـن اآلخـر او  ـة دون ان  ـة سـ ـ ؤدون الفرائض الـديـ و
ج عــن حــدود  ــة تــخــ ــل مــؤذ ــه او يــنــاقشــه  تــفــاصــ ســألــه عــن مــذهــ
انت القوات الـمـسـلـحـة قـد حـقـقـت  ع  ــهذا التن ة. و الحاضنة الوطن
ثاقها مـن الشـعـب ورسـم الصـورة الـمـصـغـرة  ان أع وأغ وسام لها، 
ـة  ا مهـامـهـا الـوطـنـ ذلك أدركت عال له، والتعب عن طموحاته، و 
ـد الشـعـب ال تـأتـمـر إال  ة المناطة بها كقوة ضارة ب ق ة الحق والقوم
ـة  ـ ادته وأمنه والذود عن االمة الع اض الوطن وس له للذود عن ح

 اينما يتطلب الموقف ذلك. 
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ـــة  ـــ ـــه الـــخـــمـــيـــ لـــغـــزو الـــعـــراق ودول عـــ ـــعـــد فـــ ـــان   الـــوقـــت الـــذي 
ـــش اإليـــرا و  ـــش الـــعـــرا صـــد هـــجـــمـــات الـــجـــ أخـــرى ، اســـتـــطـــاع الـــجـــ
الــحــرس الــثــوري. فــالــحــرب أخــذت مــدتــهــا لــثــمــان ســنــوات ، اســتــطــاع 
ــة حــ وصــل ا  ــدخــل ا عــمــق األرا اإليــرانــ ــش الــعــرا أن  الــجــ
ــطــرە عــ مــديــنــة  ــش الــعــرا الســ ــشــاە. واســتــطــاع الــجــ مشــارف كــرمــ
ـــم  ســـتـــان الـــ تـــقـــع  اقـــلـــ ـــادان و كـــثـــ مـــن مـــدن عـــ الـــمـــحـــمـــرة وعـــ

ة.  ة الع  االحواز ذات الغالب
ـــالء عـــ الـــمـــعـــســـكـــرات  ـــ ـــاالســـ ـــش الـــعـــرا  واثـــنـــاء الـــحـــرب قـــام الـــجـــ
ــات  ـا ـطــر عـلـيــهـا و اخــذ اسـلــحـتــهـا مــن د ــة  الـمــنـاطــق الـ ســ االيـرانـ
ــة  ــات االيـرانـ ـا ـدا مــن الـد ـث كـون اســطـوال جـد ومـدرعـات .. الـخ. حــ

ـــفـــتـــ  ع جـــ Chieنـــ ain  ـــة الـــحـــرب ـــة الصـــنـــع ، و نـــهـــا ـــطـــانـــ الـــ
ــقــارب مــن  ــالء عــ مــا  ــ ع  700اســتــطــاع الــعــراق االســ ــة مــن الــنــ ــا د

 المذكور وأهداها ا القطر االرد الشقيق. 
ـسـان   انت الحرب قد استمـرت سـجـاال بـ الـطـرفـ حـ شـهـر نـ و

ل عام  ـة  1988اب ـة الـعـسـكـ ج ات ا لالس قا ح ث شهدت تطب ح
ة.  ة التعرض دة الدفاع ة المعتمدة ع العق  العراق

 
عد ان تمكنـت ايـران مـن احـتـالل مـنـاطـق واسـعـة وشـاسـعـة ومـهـمـة  ف
ة مثل مثلث الفاو ومنـطـقـة الشـالمـجـة  ة الحدود من االرا العراق
ــــدات ومــــنــــاطــــق اخــــرى   ــــ ــــة ومــــنــــطــــقــــة الــــ وجــــزر مــــجــــنــــون الــــنــــفــــطــــ
الــقــاطــعــ االوســط والــجــنــو مــن جــبــهــات الــقــتــال، فــإن الــعــراق ومــن 
اق او احــتــالل لشــ  ــأي اخــ ســمــح  ــانــت ال  ــة الــ  ــدتــه الــدفــاعــ عــقــ
ــانــت مــن  ــه طــمــوحــة  ــة تــعــرضــ واحــد مــن االرض أعــد خــطــة عســكــ
ـــة مـــن تـــطـــبـــيـــق  ـــة الـــعـــراقـــ ـــة الـــعـــســـكـــ ـــجـــ اتـــ افضـــل مـــا شـــهـــدتـــه االســـ
ـــات  ـــاغـــتـــة والـــتـــحـــشـــد والـــعـــمـــلـــ ـــادئ الـــمـــ ـــادئ الـــحـــرب وخـــاصـــة مـــ لـــمـــ
ـذهـا  السـابـع  ـدأ تـنـفـ هـا لـيـ ة واالمن والشؤون االدارة وغـ التعرض

ــســان عــام  ــ مــن نــ ــة الــهــائــلــة 1988ع ــالــهــجــوم عــ الــقــوات االيــرانــ
ـمـكـن ألي  ـاسـلـوب وحـجـم ال  ـغـة و صـ صورة و ت دفاعاتها  ال رت
ـعـ الـمـنـطـق الـعـسـكـري  مراقب او محلل او قائد عسكري  الـنـظـر 
ـــة  اق الـــدفـــاعـــات والـــقـــطـــعـــات االيـــرانـــ ـــة اخـــ ـــانـــ ـــ ا إمـــ اتـــ االســـ
شدة والمدافعة  منطقة الفاو لما شملته تلـك الـدفـاعـات مـن  المح
ــة ، ولــمــا تضــمــنــتــه  ــة وصــعــ ــة مــتــتــالــ ــة واصــطــنــاعــ ــعــ ــنــات طــبــ تــحــصــ
ـــي هــــائــــل اال ان الــــقــــوات  ـ ــــة مــــن حشــــد نــــاري و الــــدفــــاعــــات االيــــرانــــ
ــاغــت خــالل  ــــــع ومــ ــ عســكــري  ــة تــمــكــنــت مــن تــحــقــيــق ن الــعــراقــ

ة لم تتجاوز  اس  ساعة فقط ..  36مدة ق
ـة  ـارك انـطـلـقـت الـقـوات الـعـراقـ ف اليوم االول من شهر رمضان الم
ــل غــروب الــيــوم الــتــا ثــم  وعــهــا وانــجــزت مــهــامــهــا قــ مــن خــطــوط 

ة  المناطق االخرى المحتلة، ة العراق ات التعرض  توالت العمل
ـــ الــــعــــرا الــــمــــؤزر  الــــثــــامــــن مــــن شــــهــــر  ـ ــــالــــنــــ حــــ انــــتــــهــــاء الــــحــــرب 

عد أن فرض ع ايران قبول قرار مجلـس  1988اغسطس آب عام 
 وتم اعالن وقف إطالق النار.  598األمن الدو 
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ة مليون مقاتل عرا مـدرب ومـجـرب  ة االيران انتجت الحرب العراق
ــة  ــلــت مــن وجــهــة الــنــظــر الصــهــيــونــ ــة شــ ــة عــالــ يــتــحــلــون بــروح مــعــنــ
ـــان الـــعـــدو بـــرمـــتـــه عـــ ارض  ـــا عـــ تـــواجـــد كـــ ـــقـــ خـــطـــرا مـــحـــدقـــا حـــقـــ
ــد ،  ــة مــن الــمــتــغــ الــجــد ــة الصــهــيــونــ ــ الــعــرب، والــذي ادى ا إثــارة ر

 لتقرر االنتقال ا مرحلة استهداف العراق .. 
دأ   دو ان الموساد الصهيو قد اعتمد ع هذە الطروحات لي و
ــادتــه  ــا واعــال واســعــة الــنــطــاق ضــد الــعــراق وقــ ــة ضــغــط ســ عــمــلــ
ـــدأت  ــه الســـلــحــة الــدمــار الشــامــل. ثــم  كــ عــ امــتــال مــن خــالل الــ
ـل االوسـاط  ـافـة االتـجـاهـات وتـحـرك  ـ ـة تـتـحـرك  خيوط هذە العمل
ـان الـتـحـرك  ـة ضـد الـعـراق ولـعـل واحـدا مـن اهـمـهـا  ـمـ ـة واالقـلـ الدول
ـــث اعـــتـــمـــد الـــتـــحـــرك األمـــ عـــ الضـــغـــط  ـــطـــا ، حـــ األمـــ والـــ
ع ثـمـنـهـا  قاف صفـقـة الـحـبـوب الـمـتـفـق عـلـيـهـا والـمـدفـ ا االقتصادي 

ة.   وما تلتها من ضغوطات اقتصاد
 

ـس ا الـعـراق والـذي  رسـال الـجـواسـ ـطـا فـتـمـثـل بـ أما الـمـوقـف الـ
ــه الــحــال  إعــدام الــجــاســوس  ــشــف امــرهــم ومــا آل الــ ــ عــان مــا ا
ـا  ـطـانـ ازوفت ) والذي خلـقـت بـ طا من اصل ايرا المدعو (  ال
ــة ضــاغــطــة ضــد الــعــراق، واســنــد الــمــوقــفــ  ــاســ ــعــد اعــدامــه ازمــة ســ
ـــة لـــالـــســـف.  ـــ ـــعـــض الـــجـــهـــات الـــعـــ ـــدعـــم مـــن  ـــطـــا  األمـــ والـــ
كــ  ــه صــورة الــعــراق والــ ــشــ ــثــة بــ ــة الــخــبــ واخــذت الــحــرب االعــالمــ
ــأمــن  ــدهــا لــمــا ســ  ــة وتــهــد ــم لــقــدرات الــعــراق الــعــســكــ والــتــضــخــ

ذكر  ئا  متلك ش أن العدو الصهيو ال  ق االوسط، و  منطقة ال
ا غ  ش العرا ح سات أخرى إ دخول الج ل ذلك، ومال وأدى 

ـت  35متوزانة مع  ـة الـ خشـ كـ ـات الـمـتـحـدة األمـ دولة أولهـا الـوال
تنا نفوذ العراق وسعت لتأم مصالحهـا  الـمـنـطـقـة، االمـر الـذي 
ـــش الـــعـــرا  هـــذە الـــحـــرب الـــ اخـــذت نـــحـــو  أدى إ خســـارة الـــجـــ
ة مـن قـواتـه،  ـانـت كـبـ شهرا ونصف من القتال المستمر. فـالـخـسـارة 
ــدة الــمــدى  ــعــ ع الصــورايــخ الــ ــات وطــائــرات اضــافــة لــ ــا مــن جــنــود ود
ـاس اضـافـة إ  ع الحسـ والـعـ ب بها العدو الصهيو من ن ال 

د.  سلح من جد ات ع العراق ومنعه من ال  فرض عق
 

ــــش الــــعــــرا  هــــذە  ــــدهــــا الــــجــــ وعــــ الــــرغــــم مــــن الــــخــــســــارة الــــ تــــكــــ
دت خسائر اثـنـاء الـمـعـركـة  ضا تك ة ا ك المعركة ، اال ان القوات األم
ـــت و جـــنـــوب الـــعـــراق  ـــ ـــة  الـــ ي. فـــ الـــمـــعـــارك الـــ ـــالـــقـــتـــال الـــ
ـات  ـا ث مـن الـد نجحت قوات الحرس الجمهوري العرا بتدم ال
ـة مـن  ـطـال رجـال الـمـهـمـات الصـعـ ـدي ا ة ع ا ك و المدرعات األم
ا ا استخدام السالح الجـوي  الحرس الجمهوري . لذلك لجأت أم
ــه عــ قــوات الــحــرس الــجــمــهــوري ولــمــدة  كــ فــ ــكــثــافــة هــائــلــة والــ
ــل مــتــواصــل ، مــمــا ادى ا  شــ ــال ونــهــارا و ــعــ يــومــا لــ تــجــاوزت االر
ـة  ـت ا الصـحـراء الـعـراقـ ـ ـه مـن الـ سحا ش العرا وا خسارة الج

ا غ منظم.  سحا  ا
ــعــد ذلــك الــحــصــار الشــامــل عــ الــعــراق وقــواتــه الــمــســلــحــة  واســتــمــر 

اسلة لمدة  ـخـ الـعـرض  13ال سـ   36و 32عاما تخلله تب مـا 
ـة عـ الـعـراق خـارج اطـار مـوافـقـة مـجـلـس  ـة يـومـ ات ج ذ  لتنف
االمــــن الــــدو حــــ تــــم لــــهــــم غــــزو واحــــتــــالل الــــعــــراق  الــــتــــاســــع مــــن 

ـــل عـــام  ـــســـان ابـــ ســـة  2003نـــ ـــا ـــجـــيـــوشـــهـــم الـــجـــرارة  مـــحـــاولـــة 
ع بــزتــه  ــعــد أن نــ ــاســل الــذي تـمــكــن  ـش الــعــرا الــ الطـفــاء شــعــلــة الــجــ
ـة مـن طـرد  التعاون مع مختلف فصائل المقاومة الـوطـنـ ة و العسك
ــدە الــخــســائــر الــهــائــلــة  االرواح واالســلــحــة  ــعــد تــكــ الــمــحــتــل األمــ 

 . 2011والمعدات عام 
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 مــن  ۞ ــثــ  تضــم الــ ــقــة الــ ســمــونــهــا دولــتــه الــعــمــ  مــا   نــهــب امــوال ابــنــاء شــعــبــنــا عــ ــل نــوري الــمــالــ يــواصــل الــعــمــ

ـداع  ـالصـفـقـات وا  لـنـدن   دولـة الـقـانـون وقـد اقـام ابـنـه احـمـد  سـ ـل ونـواب مـا  الفاسدين وحزب الدعوة العمـ

ة عموما .  ا والبنوك الغ  بنوك لندن وس  اموال نفط العراق المهرب 

 

۞    ـادي  عـد ان رافـق الـعـ   ه الموال شعبنا اال ثمار يواصل نه  هيئة االس س س ما   رئ  االعر ما زال سا

   االعــر ـقـدم سـا ـذلــك   فـرسـا و ـلــهـا ا ـا وايـران وقـ ـ وتـركــ ـة واالردن وم  السـعــود ة ا ـة االخـ ـ جـولـتـه الـعــ

ة .   البنوك االجن  استمرار مسلسل نهب ثروات العراق ورهنها    ادي والمال  خدماته المزدوجة للع

 

 الــنــهــب الــمــنــظــم  ۞ كــة و  الــدجــل والــفــ   ــاە االمــ ــادي وعــ ــذ الــعــ  الــعــالق جــهــ  الــعــالق ومــا ادراك مــا عــ عــ

ف ة نص  وجاسم محمد جعفر وعال ا اس الب قات مكونة من ع  ال ف ع له لهيئة  شك   ة وابناء شعبنا المجاهد ع وة العراق النفط . ..  ل ة تأ ق  .وال

 

غداد     ۞ ق   ط فة ع ات الرد سمىه ال سه لما  ة لتأس كة النقل ال ه الموال   يواصل نه ـة   –اظم فنجان الحما ـغـداد ‐الـنـا ـق  ـة وطـ ـ ـغـداد  ‐الـ ـق  ـار وقـد   –الـمـوصـل وطـ االنـ

ة االص ات النقل ال  النهب المنظم لعائدات 
ً
ة مواصال ة والنا  ال ه   من متعهدي النقل الخاص من اقاره ومحاس ث  ال اها. لة ع فة ا  والرد

 

۞      مـتـعـديـن  ـة عـ  الـمـنـافـذ الـحـدود ـت وعـ ـئـة الصـ ـص سـ اخـ ـل جـوالت الـ  تـفـعـ ـل الـوسـائـل الـمـمـكـنـة عـ ـ قـة نـفـط الـعـراق  ـر الـنـفـط   واجـهـات الـيواصـل وز ـة والـعـمـار وكـركـوك وعـ ـ

ة ..  ات كث  ومسم

 

ل وس ب منهم االعناق  ة ال رب فيها سن  ات ن سورة غضب الشعب العرا  ول  وهكذا يواصل الفاسدون نهب اموال وثروات ابناء شعبنا اال ل بنان . ت  ب منهم 

ب.   وان غدا لناظرە ق
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   ـن الـثـا ـ ـ مـن  عة والخمـسـون لـردة الـثـامـن ع  الجاري الذكرى الرا ن الثا  من شهر   الثامن ع تمر علينا 

سـة  1963السوداء عام  ـا ـد السـالم عـارف ورهـط مـن الـمـرتـديـن الـخـونـة ... تـلـك الـردة الـ  نفذهـا الـمـرتـد الـمـجـرم عـ ال

ــاط عــام   ثــورة الــثــامــن مــن شــ  انــقــضــت عــ ــة مــن  1963الــ  كــوكــ ــر مــقــدمــ  الــمــ ــعــثــيــون نضــالــهــم الــدا وواصــل الــ

 نـوري  ـد االمـ ـف عـ  الـمـوصـل ونـائـب الـعـ ـة الـطـب  ـلـ    الصـف السـادس  ة الـطـالـب  نهم مـمـتـاز قصـ الشهداء ب

 تـحـقـيـق ثـورة   نضـالـهـم حـ  مـواصـلـ ـثـ هـم الـ ـة الـراوي وغـ  ون ـد السـالم عـارف وصـاحـب الـرمـا الذي اعدمه ع

   العراق ثورة السابع ع عث   من تموز عـام   –ال ـعـثـيـون ومـا زالـوا  1968الثالث ـان الـمـجـاهـدون الـ ـعـد االحـتـالل  و

  دة الشـافـرة عـ ل صنف ولون يواجهون الردة الجد ض وعمالءە االذالء من  غ ظلون اول المتصدين لالحتالل ال وس

 ..   وال وجل اب  ه افة غ ة  ة والقانون ة وال ة والنفس ة واالجتماع ة والثقاف ة واالقتصاد اس  الصعد الس

 
ــادئ  ــمــ ــمــان  ــافــة بــروح مــلــئــهــا اال ــة  ــة واالقــتــصــاد  الــتــحــتــ  الــبــ  انــقــضــت عــ ــدة الــ ذلــلــك انــهــم يــواجــهــون الــردة الــجــد

 دحر الردة  ط وح ش  كفاحهم الدائب ال رامة مواصل ة وال  مذبح الح س ع  والنف  الغا عث والثورة مقدم ال

ـعـث والـمـقـاومـة والشـعـب   ذلـك مـجـاهـدي الـ ـدة والـمـسـتـحـدثـة عـدتـهـم  مة الجد الها القد غها واش ل ص دة  الجد

ة .  ا ة واالش  الوحدة والح عث واالمة   تحقيق اهداف ال  .. وح اذل والمض  المجاهد ال
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   ا  دزنالد ترامب منهـجـه الـمـخـادع الـدا س االم يواصل الرئ

  ــعــة دون اي فــعــل  ــحــات الــمــتــتــا ـ ـ ــاالقــوال والــتــ مــجــابــهــة ايــران 

ـة  الرسون يـواصـل جـوالتـه الـمـكـوكـ الواقع وها هو وزر خارجيته ت

ـة  ـ هـا مـن الـدول الـعـ ـ وغـ ة والعـراق وم  السعود ا ا من ارم

  حات النارة ضد ايـران والـتـوسـع واالرهـاب االيـرا الت خدرها 

ـــحـــد   ارض الـــواقـــع وهـــذا مـــا   عـــ ـــ ـــن مـــن دون اي فـــعـــل حـــقـــ ولــ

  ــة تــرامــب وعــ  مــطــالــ ــة انــظــمــة وشــعــوب وجــمــاهــ ــ ــالــدول الــعــ

ـلـتـمـس ابـنـاء شـعـبـنـا    ـة اليـران لـ داتـه الـتـار ذ تهد نف نحو حازم ب

ــب  ــاذ  خـلــف اال  فـلــقــد مـلــوا الســ ــ ـة الــمــوقـف االمــ  جــد الـعــر

ــمــا   تــتــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ مــع ايــران  ــة الــ ــكــ والــمــنــاورات االمــ

 نــهــب ثــروات الــنــفــط  ــوعــة   الــمــ تــتــقــاســم مــعــهــا الــمــصــالــح غــ

ة ..  ة من دون اي طائل لصالح ابناء االمة الع  الع

 

ــنــهــا جــذوة الــغــضــب  ــام الــخــونــة ولــ ــذهــب لــلــحــ ذلــك ان الــفــتــات 

  ــاح الــتــغــيــ ــة وتــهــب ر ــ ــقــعــة مــن االرض الــعــ ــل     يــتــقــد  الــعــر

ــة  كــ ــالــمــصــالــح االمــ ــطــيــح  ــاالعصــار الــجــارف الــذي ســ ــة  ــ الــعــ

ــة  ــة ثــرواتــهــا الــمــنــهــ ــ ــد لــالمــة الــعــ ــعــ ــوعــة و  الــمــ ــة غــ وااليــرانــ

ة .   لالمة الع ة النهوض القو  خدمة مس فها   لتوظ
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ـب ونـحـن  ـلـدنـا الـحـبـ مر بـهـا  ة ال  ام العص ذە اال  

ـــد قـــواتـــنـــا الـــمـــســـلـــحـــة الـــ زجـــت  مـــعـــارك  نـــراقـــب مشـــا

ـــس لـــهـــا فـــيـــهـــا نـــاقـــة والجـــمـــل  ـــرە لـــ ـــة مـــ اعـــات داخـــلـــ و

ــاعــداد   ــقــتــلــون و ــنــا االلــم ونــحــن نــرى ابــنــاء الــعــراق  ــعــتــ

اعــــات ومــــعــــارك مــــتــــعــــددة ومــــتــــنــــوعــــه ،  ة جــــدا   كــــبــــ

ـشـنـا الـعـرا  ـدا لـلـمـقـارنـة بـ أداء جـ عـ ب بنا التامل  ذ

ـــشـــنـــا  ـــاســـل الـــذي قـــاتـــلـــنـــا تـــحـــت رايـــتـــه ســـنـــ طـــوال جـــ الـــ

ــمــه  الــدفــاع  ــد والــمــالحــم الــعــظــ ــــــخ الــمــجــ صــاحــب الــتــار

ـة ،  ة الحالـ عن الوطن و اداء القوات المسلحة العراق

ــســاؤالت  ــثــ مــن الــ ــانــنــا ا الــ ــب اذ ــل االحــوال تــذ ــ و

ــة االداء  ــات ونــوعــ ــالــمــهــام والــواجــ الــمــهــمــة الــ تــتــعــلــق 

ج عـــ جـــزء  ـــه الـــقـــوات الـــمـــســـلـــحـــة وســـنـــعـــ ـــلـــف  الـــذي تـــ

 سط منها و : 

 
حهـا   -  1 سل ا و ا وتجه خلقت الجيوش وجرى اعداد

ــدات  ــالد تــجــاە الــتــهــد ــبــهــا الداء مــهــام الــدفــاع عــن الــ وتــدر

ـــالـــدرجـــة  ـــة )  ـــحـــ ـــة والـــ ـــة والـــجـــ ـــة ( االرضـــ الـــخـــارجـــ

ســ  ــ عــامــا ان مــا ــعــة ع االســاس ، اال انــنــا نــرى ومــنــذ ار

ـة  انت مهامه داخل المدن العـراقـ د  ش العراق الجد ج

ـة  ات حـمـا لف يوما بواج ات والقرى فقط ولم  والقص

ـاعـيـهـا امـام االعـداء  وحفظ الـحـدود الـ فـتـحـت عـ م

ا.  ة والمه وغ ات االجن ش ل ات والم  والعصا

 

ـان   -  2 ـنـات  ـ ـة الـعـ ـدا ـش الـعـرا   ل الج شك منذ 

ـل اخـفـاقـات  سـأل عـن  ـل و نالك وزارة للدفاع تتـحـمـل 

ــش والــقــوات الــمــســلــحــة ،، اال  عــراقــنــا  ونــجــاحــات الــجــ

ـدە تـحـمـل اسـم  ـة جـد ـلـ ـ ـ ـنـالـك  ـث وجـد  ـد حـ الجـد

ـــــل  ـــــو الـــــذي اخـــــذ  كـــــة )  ـــــات الـــــمـــــشـــــ ـــــادة الـــــعـــــمـــــلـــــ ( قـــــ

ــاب  ــش ووزارة الــدفــاع الســ ــان الــجــ ــات رئــاســة ار صــالحــ

ـــش  ـــان الـــجـــ ـــة ، وتـــركـــت وزارة الـــدفـــاع ورئـــاســـة ار ـــاســـ ســـ

ة فقط ؟؟؟؟؟؟  للمهام االدار

 

ـم االسـس الـ   - 3 طرة  واحدة من ا ادة والس ان الق

ــش والــقــوات الــمــســلــحــة ، وان ســلــســلــة  يــبــ عــلــيــهــا الــجــ

ــد  ــم  تــحــد ســا ــســلــســل  ــل مــ شــ ــادة الــمــنــظــمــة  الــقــ

ــدي كــحــال  ــم حــد ــات ، و تــنــظــ ــات والــمــســئــولــ الــواجــ

ــاي حــال مــن االحــوال  ــمــكــن  ــة ال ــمــات الــعــســكــ الــتــنــظــ

ـــل حـــالـــة خـــطـــأ أو  ـــة عـــن  ـــد الـــمـــســـئـــولـــ االخـــفـــاق  تـــحـــد

ــش  ــالــجــ ســ  ــمــا  ــنــنــا فــ ا ،، ولــ ــان صــغــ تــقــصــ مــهــمــا 

ى  ـا كـ ـل خـطـا ـنـالـك اخـفـاقـات  د نـرى ان  العرا الجد

ـد الـمـسـئـول عـنـهـا  ـش لـم يـتـم تـحـد قام بـهـا افـراد مـن الـجـ

ــد مــن الــلــجــان والــمــجــالــس  ــل الــعــد شــكــ حــ الــيــوم رغــم 

ــعــض نــتــائــجــهــا  ــاب تــاخــ  ــكــون اســ ــة والــ قــد  الــعــســكــ

ة.  س عسك ة ول اس اب س  أس

 

ــــات االمــــن الــــداخــــ مــــن مــــهــــام  ‐  4 ــــا مــــاتــــكــــون واجــــ غــــالــــ

ــا االمــن  ــش  قضــا ــجــري زج الــجــ ــش الــمــتــأخــرة وال الــجــ

ــــة مــــن  الــــداخــــ اال عــــنــــدمــــا تــــعــــجــــز قــــوات االمــــن الــــمــــحــــلــــ

ـش  ـا وتـحـتـاج ا مسـاعـدة الـجـ ـمـفـرد مواجهة التـحـدي 

ات ي ان  ذە الواج مثل  فها  ل  ذلك ،،و حالة ت

ـات  ـذە الـواجـ ـلـه فـقـد تـكـون  ة طـ ف لف ل ستمرالت ال

ـــمـــا  ـــنـــنـــا فـــ ـــال ،، ولـــ ـــ مـــن ذلـــك قـــلـــ ـــام مـــحـــدودە او ال ال

ــش  ــد نــرى ان الــواجــب االول لــلــجــ ــالــعــراق الــجــد ســ 

ــالتــه  شــكــ ــ وحــداتــه و ــ ــث تــنــ اصــبــح االمــن الــداخــ حــ

ـــ  ة جــاوزت الــعــ ــات لــفــ داخــل الــمــدن والــقــرى والــقــصـــ

ـــانـــة لـــلـــجـــيـــوش  ـــعـــتـــ ا ـــقـــة ان ذلـــك  ســـنـــوات و الـــحـــقـــ

 . كث ة ال تكون مهامها ا من ذلك   الوطن

 

ـلـه  ‐ 5 ة طـ ـ داخـل الـمـدن لـفـ ش عندما يـ فسد الج

ــه مــع ابــنــاء الشــعــب وتــعــامــلــه الــيــو مــع  ــا ــث ان احــتــ حــ

ســاعــد عــ  ــطــة  ــســ ــات الــ ــل والــتــحــد ــثــ مــن الــمــشــا الــ

ــشــار حــاالت الــرشــوة والــفــســاد وحــاالت  فســاد افــرادە وانــ

از لـفـئـة مـن الـمـجـتـمـع عـ حسـاب فـئـات  الشجار واالنح

ــدي  ــاط الــحــد ــش حــالــة االنــظــ ــفــقــد الــجــ ــالــتــا  اخــرى و

ــذا  الــ يــتــمــ بــهــا عــن الــفــئــات االخــرى مــن الــمــجــتــمــع ، و

ســـ  ـــا  حـــالـــة مـــا ـــلـــمـــســـه شـــعـــبـــنـــا يـــومـــ ـــدە و شـــا مـــا

د.  ش العرا الجد  الج

 

ــش عــ اســتــخــدام  ‐ 6 ــب الــمــقــاتــلــ  الــجــ ــجــري تــدر

ـاء  ـش كـفـرسـان اصـالء وعـ اال ـكـفـاءە وعـ الـعـ السالح 

ــم الــنــفــس  الــذود عــن  وحــب الــوطــن واالســتــعــداد لــتــقــد

اء  الصفة االبـرز   ة وال الد ، وان صفة الفروس ال

تهم  ذواتهم وفروس ا  ون كث ع ى المقاتل  ش ف الج

ــلــهــم ، ولــذلــك فــان قــبــول الــر والــفــســاد  وحــمــايــتــهــم ال

ـــث ان  ـــذە الصـــفـــة ، حـــ ـــنـــاقـــض مـــع  واذى الـــمـــواطـــنـــ تـــ

ـة  المعا العـالـ دا  عد فارسا ولن يتمتع ا ق لم  الذي 

ـد نـرى ان حـاالت  ننـا ولـالـسـف الشـد نا اليها ، ول ال ا

ــــا مــــن  ــــثــــ غــــ ـــقــــة والــــرشــــوة والــــفــــســــاد االداري والــــ ـ ال

ــد  ــش الــجــد ــثــ مــن افــراد الــجــ الصــفــات الســائــدة بــ الــ

ــــة لـــلــــجـــيــــوش والــــ  ـــاء الــــمـــؤلــــمـــة والــــمـــؤذ و مـــن االشــــ

ــش  ــث ان الــجــ ــش حــ ــلــة لــلــجــ التــتــالئــم مــع الــمــهــام الــمــو

ـمـكـن ان يـؤتـمـن عـ  ـو ال ـل الـوطـن و الذي يؤتمـن عـ 

البنان.  شار له  مكن ان  طة منها ال س  اجزاء 

 

ــمــثــل  ‐ 7 ــة ( الــعــلــم الــعــرا )  مــن  ــة الــوطــنــ تــمــثــل الــرا

ــالد والــ يــتــعــشــقــهــا  ــة والــعــنــوان االبــرز لــلــ ــادة الــوطــنــ الســ

ا  معسكراتـهـم  نصبونها عال المقاتلون خالل المعارك و

ذلون ارواحهـم دفـاعـا  اتهم وعجالتهم و وثكناتهم وتدر

ــعــلــمــه الــجــمــيــع  ا  ــال مــمــ عــنــهــا و واحــدة وتــحــمــل شــ

ـــة  الـــ تـــغـــطـــ  ـــذە الـــرا ون ان  ـــعـــ ـــعـــا  وانـــهـــم جـــمـــ

ـل الـوطـن ،، اال انـنـا الـيـوم  ـ جثامينهم عنـد الشـهـادة  سـ

ال مختلفـة  الوان واش ات و ث من الرا نا نالحظ ان ال ب

ـل وتـنـا  ـل ابـنـاء الـعـراق  ـات  ث منها التمـثـل رغـ وان ال

ــثــ  ــا و تــرتــفــع  الــ ــم الــجــيــوش ، نــرا ــاقــات وتــعــالــ ســ

ـش  عمل فيـهـا الـجـ ن والعجالت والمقرات ال  من االما

ـــق ولـــلـــروح  ـــذا خـــلـــل كـــبـــ ومـــدمـــر لـــروح الـــعـــمـــل كـــفـــ و

انا.  ة اح  المعن

 

ــل  ــســلــل ا فــكــر  ــطــه تــ ســ ــذە اســئــلــة  ومــمــا تــقــدم فــان 

ــمــا ان  ســ لــرفــعــتــه وســعــادتــه ،  مــراقــب احــب وطــنــه و

ـــم  ـــخ وتـــعـــالـــ ــــ ـــدة تـــمـــامـــا عـــن تـــار ـــعـــ ـــاتـــت  ـــثـــ مـــنـــهـــا  الـــ

ــــــخ  ــاســل اال صــاحــب الــتــار ــش الــعــراق الــ ــاقــات جــ وســ

ــالد الــرافــديــن وشــعــبــهــا  ــم حــا  اث الــعــظــ ــد والــ الــمــجــ

ــســ مــن الــنــقــاط  ــل االحــوال تــمــثــل الــجــزء الــ ــ ، و  اال

ل رفاق السالح.   ال تث الشجون  نفوس 
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ــا الــحــشــد  ــشــ ــعــد اســتــفــتــاء االنــفــصــال  كــردســتــان والــ وظــفــت دخــول مــلــ ــات مــا  ان تــداعــ

ـمـقـرا  ـعـة لـحـزب االتـحـاد الـد ـشـمـركـة الـتـا واحتـاللـهـا لـمـواقـع  كـركـوك اخـلـتـهـا قـوات الـبـ

ــعــد اتــفــاق  ــت ومــعــهــا الــمــحــافــظ  ســحــ ــا واوالدە الــ ا ــردســتــا  جــنــاح زوجــة الــطــالــ الــ

ومــا اعــقــب ذلــك مــن تــطــورات  ــلــق الــقــدس اإليــرا ــمــا قــائــد فــ ــة مــع قــاســم ســلــ ــمــانــ الســلــ

ـشـيـح مـرة  ل نتائج االستفـتـاء وعـدم الـ ارزا استعدادە تأج اعالن مسعود  معروفة انتهت 

ـل مـا  ـلـفـت الـنـظـر ان  ـجـرفـان ومـمـا  ـه نـ ت لصهرە وابن أخ م ال اعط أخرى لرئاسة اإلقل

قوة ا  امتالك زمام االمور  الـعـراق  أنه مرسوم الظهار ان نظام المال مازال  حصل و

ـس اإليـرا حسـن روحـا  ـه الـرئـ جـح  ذا ما ت ة الثالث االخرى و خصوصا والعواصم الع

ـا  ـقـ ـا والـمـنـطـقـة وحـ شـمـال افـ ـة لـلـعـراق وسـور ـسـ ـالـ ـمـكـن اتـخـاذ اي قـرار  قوله "انـه ال

ـ  الـمـنـطـقـة مـن اي  ـة  الـيـوم ا انة االمة االيرانـ قوله " ان م ابرة  " وزاد م دون ايران

ـل  ـ وطـه لـلـحـوار مـع ار م  ادي كقائد منت وراح  در الع ما عال صوت ح وقت اخر" 

ــس ومــوســكــو  ــار ــاض و ــذا األســاس  عــدد مــن الــعــواصــم الــهــامــة مــنــهــا الــ ــل عــ  واســتــقــ

ـادي  ـال الـعـ لرسون عنـد اسـتـقـ كس ت ة االم ر ر الخارج د وز وطهران وانقرة ،وعند تأ

ـة و  ـابـ ـا مـنـظـمـات إر ـار ـايـران واعـتـ طـة  ات والقوى المرت ش ل المل غداد شمول  له  

ـاسـات نـظـام  ة ترمب من مـجـمـل تـعـامـالت وسـ ج ات اس لق القدس والحشد ..  المقدمة ف

ــالــدفــاع عــن  ــادي ،وفــق االعــالم الــرســ ، ــه الــعــ الــمــال إضــافــة ا االتــفــاق الــنــووي ، رد عــلــ

ـس الـخـزعـ  ـا الـعـصـائـب قـ ـشـ ـلـ ـس مـ ما وصفه رئ ة   ة عراق يئة رسم ارە  الحشد واعت

؟ وقد نظـر لـمـوقـف واشـنـطـن  عون لطهران ة وانهم تا كونوا صناعة ايران ا ان  ل ناف الجا

ـا  ـشـ ـلـ ـب امـر ادخـال مـ ت ما ب ام سل مما حصل ع انه تواطؤ النها غضت الطرف عن ق

ـــة عـــن مـــجـــمـــل الـــتـــعـــامـــالت  ـــه انـــهـــا غـــ راضـــ  فـــ
ّ

الـــحـــشـــد ا كـــركـــوك  الـــوقـــت الـــذي تـــد

ة  المـنـطـقـة ( الـتـواجـد  الـعـراق والـتـوسـع عـ حسـاب دول الـمـنـطـقـة  اسات االيران والس

ـلـ  ـذا مـا  ـنـا لـلـنـووي اإليـرا ) و ـاب اضـافـة ا قـراراعـادة الـنـظـر  اتـفـاق فـيـ ورعايتها لالر

ـفـاء  ـاال ك  صدقيـتـه  ش ة ترمب ازاء نظام المال  ايران و ج ات ة اس الضالل ع جد

صــالح أخــطــائــهــم  الــعــراق  ورغــم ذلــك فــان نــظــام الــمــال خــائــف مــن  بــوعــودە بــتــصــحــيــح و

تـهـا  ـشـ ـعـض مـ ـعـرض  ـمـا  ـخـشـون رفـض تـرمـب لـالتـفـاق الـنـووي ور ـم  ـ و الموقـف األمـ

ــ  طــهــران   ــمــا ان الــهــلــع األ ــة ،  ــلــ ائــ ــة ـــ إ ــكــ ــات أمــ ـ ـ ــعــضــهــا ل ــة  ــا و رغـم تــنــاثــر

ـات اشـد عـ ايـران  ـفـرض عـقـ ات االم ،وذلـك  سا ) او العق ا ل ( قانون  ة من تفع الخش

ـدة طـالـت الـحـرس اإليـرا وحـزب   لـبـنـان  ـات الـجـد ما وان حزمة الـعـقـ وحلفائها الس

ــمــا ان  ـا   ــعـة لــنــظـام اســد  ســور ــشــات الـتــا ـمــن والــحـشــد  الــعـراق والــمــلـ وانصـار   الــ

ـجـحـهـم  ـيـ  فـالـمـال عـ الـعـكـس تـمـامـا مـن تـ طهران غ ضامنة لمـواقـف الـروس واالور

ـم  أمـور الـمـنـطـقـة النـهـم   ـانـهـم اقـوى واقـدرعـ الـتـحـ ـة  ـائـ فاتـهـم االحـ ابرتهم وت وم

ــغــ لشــعــوب مضــطــهــدة ووضــع مــعــا مــتــعــب واقــتــصــاد اثــقــلــتــه الــمــوازنــة  مــواجــهــة شــارع 

ـــدفـــع  ــل عـــام ومــا  شـــ ـــســلـــيــح  نـــامــج الـــنــووي والصـــارو والــ ــف عـــ الــ الضــخـــمــة الـــ ت

ـادي  شـوة انـتـصـار الـعـ ـاب ودعـمـه كـذلـك فـان  ـلـف اإلر ات واالذرع  الـمـنـطـقـة و ش للمل

ـبـهـم صـحـيـح ان  ابر ومن ترت وحكومته  األخرى مفتعلة و جزء من موقف المال الم

ـــا  ـــة الـــهـــشـــة واظـــهـــار ـــاســـ ـــة الســـ ـــل الـــعـــمـــلـــ ّ لـــدعـــم كـــفـــة الســـلـــطـــة الـــفـــاســـدة و مـــا حصـــل جـــ

ــادي ؟ ومـا الـذي تــحـقــق  ــ الـعـ ـة ؟فــعـ مــن انـتـ ــالـمـنــتـ ـادي  ـة وحـكــومـة الــعـ ـمـظــهـرالـقــ

ــل انــه فــتــح  ــه مــوحــدا، ــظــل واحــدا وشــعــ فــهــل ضــمــن ان الــعــراق ســ لصــالــح الشــعــب الــعــرا ؟

ـــمـــا  ـــد ســـلـــ ــ اال عـــ  ـ ـــأ الـــنـــ اب الـــدمـــوي بـــ أبـــنـــاء الشـــعـــب؟ ولـــمـــاذا ال أبـــواب االحـــ

ــراق الــدم الــعــرا  ــل ان ا ــة مــن الــحــرس االيــرا ) ؟ و ــســخــة الــعــراقــ ــواســطــة الــحــشــد ( الــ و

ـم والـتـفـتـت الـفـعـ وان قـانـون  ـالـعـراق ا الـتـقـسـ ر انـتـصـار؟ وان مـا حصـل سـيـؤدي  الطا

ــاء فــعــلــيــ ومــنــذ الــعــام  ــراد وجــعــلــهــم  ــم الــذا الــذي اســتــجــاب لــحــقــوق االشــقــاء اال الــحــ

ــا  فــهــؤالء  1970 ــم الــنــفــط وغــ ــت قــرارات تــأمــ ــمــا ألــغــ ــمــؤامــرة ألــغــائــه  ــو الــيــوم مــهــدد 

ــــع دستور لسلـطـة تـقـوم عـ الـمـحـاصـصـة والـعـرق  ة و م من شارك  كتا سلطون  الم

عـوە  ثـم  ّ ـد مـا  ـو ولـ ـالد وفـرقـة الشـعـب، وان مـا حصـل  ق الـ قود ا تم ما  والطائفة و

ـل حـافـظـوا عـ  ـة ؟  لة الـمـاضـ لة عمل السلطة خالل السنوات الط اين االنتصار  حص

ــم  ــة الــتــعــلــ ــة ومــجــانــ ــم الــوطــ كــخــلــو الــعــراق مــن االمــ ــات الــمــتــحــقــقــة  ظــل الــحــ ــســ الــمــكــ

ـاء  ـات مـن مـاء وكـهـ ـور ـل ال ـغـداد وتـوفـ  ة ونظافة مـديـنـة  ب والخدمات الصح والتط

ـشـه رغـم حصـار جـائـر  وخدمات أخرى والحفاظ ع كرامة المواطن العـرا بـتـوفـ لـقـمـة عـ

ــل  ــــهــتــانــا ؟  2003ـــ  1990طــ ــت عــ الــعــراق ظــلــمــا و ورغــم الــحــروب واالعــتــداءات الــ شــ

ــا   ســ ــلــغــت  ــطــالــة والــيــتــم واالرامــل قــد  ــة والــتــخــلــف والــجــهــل ومــعــدالت الــفــقــر والــ فــة االمــ فــ

مــن  ــ ــدون  الــخــارج ا واصــبــح الــمــهــجــرون والــنــازحــون  الــداخــل والــمــ ــة مــلــيــون  12ــارثــ

ــة وحــكــومــاتــهــا  ــاســ ــة الســ ؟ أولــم تــكــن الــعــمــلــ ــك عــن الــمــعــتــقــلــ والــمــفــقــوديــن والــقــتــ ــ نــا

لة  ة وط ـور 15المتعاق ـب وتـد ـاء ومـاء ال ـهـ الـ ا، مـن تـوفـ عاما  من عجزت ،لفساد

ـشـة الـ صـارت تـزرع   ـشـار الـحـشـ ـات وانـ ـشـفـ ـة مـع سـوء أحـوال الـمـسـ الخـدمـات الصـحـ

ت اجندة تـدمـ الـعـراق واسـتـضـعـاف الـعـرب واسـتـالب   من العن نعم انت
ً
دال المشخاب 

ـان   ـعـد ان  ـم،  مـقـدمـة الـدول الـمـتـأخـرة  ـفـضـلـ ـم ان اصـبـح الـعـراق، اإلرادة  وانتصـاراتـ

ـوعـة اذ  ضمت الحقوق الم ادة و ارا ؟ وانتهكت الس ضة تقدما وازد صدارة الدول النا

ــاە  ــوعــة  الــمــ ــنــا الــمــ ــق حصــ ــة وتــهــدر و ــار الــنــفــط الــحــدود ــتــلــع ا تــقــضــم األرا وتــ

ــالد واســتــالب ارادتــهــا ونــهــب ثــرواتــهــا  ــاع الــ ــبــوا  ضــ ســ ــجــف الــرافــدان فــايــن انــتــصــار مــن  لــ

ان العراق و جح مال فارس  اتها لي ـة فـارس  3وخ اطـور ـعـة المـ ة أخرى تـا عواصم ع

ـه شـعـبـنـا و لـن تـنـ الـخـونـة والـعـمـالء مـن حسـاب  ـعـ ـذا مـا  عمهون،و امهم  انهم  أو

 قادم . 

íé‰^éŠÖ]íé×ÛÃÖ]l^éÂ]‚iÝ^jÖ]^â…^éãÞ]æ^ãé¿iæ
ëæ]†Ö]Øé¶Œ^fÂ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
شطار  س ( التحالف الوط ) وا ة ما  ا االساس ش قوا عد  انة والسقوط  ة تواجه االنحدار  درك الخ ة المخابرات اس ة الس ـمـة  اتهالعمل ـار الـحـ ــ ( تـ سـ  ال تمخض عنها مـا 

االت دَء  اب واالقتتال الدا  ش حد االح لغ ال ا وقد  ة والعدالة وغ مقراط ار الد ر ) وت ار االصالح والتح  ا االقـتـتـال هامالوط ) و ( ت
ً
ات والمهاترات  شـاشـات التـلـفـاز وصـوال

ة تهدر ا قاع السقوط الحت والنها غ مأسوف عليها لما عناە شعبن ة المخابرات اس ة الس له جعل العمل ذا  ـكـذا ا   ساحات المواجهة و ـل وثـبـور وعـظـائـم االمـور و  ظلها مـن و

ـ ا ا ـة لـلـثـورة والـ سـتـمـ ـة والـعـوامـل الـذاتـ ي وتختمر لحظة الغعل الثوري بتفاعـل ونضـج الـظـروف الـمـوضـوعـ ـر واالسـتـقـالل  مـاميتصاعد الشخط الشع الجما ـق الـتـحـ عـ طـ

ة وا اس ة والس ة واالجتماع اة االقتصاد ادين الح ة البناء الثوري الشامل  م ئناف مس ة واس ادة وترص الوحدة الوطن ـافـة لثقوتحقيق الس ـة  ـة والـتـعـبـ ـة واالعـالمـ ـة والـعـسـكـ افـ

د  الن المؤزر والنجاح والظفر الحاسم واال ة الظافرة  ة الشعب الجهاد لل مس  وح ت

 و أ . 

ون  نا لمنت  و
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ـة  ـان أمـس اخـر مـن أعـلـن عـن مـعـضـلـة االعـمـار الـمـاد ـ  ـة األمـ ر الخارج نائب مساعد وز

ــد مــن  ــ ــــــح جــاء تــأ ـ ـ ــارات ومــع الــتــ ــات الــمــلــ ــلــف ع ــلــفــة اعــمــار الــعــراق تــ ــث قــال ان  حــ

ط ان تــطــرد ايــران مــن  ــمــة  االعــمــار  ــا لــلــمــســا ــاســتــعــداد ــة  ــة الســعــود ــ ــة الــعــ الــمــمــلــ

  العراق . 

 

ـه الـمـهـمـتـ :  ـ ـ ـا مـن زاو ـدانـ ـا ومـ مه واقع ن دعونا نحا ة ول ة الجمال والعذو الم  غا

ـــــح ومـا شـابـهـه مـن  ـ ـذا الـتـ ـقـة   ـعـض مـالمـح الـحـقـ المـال وايـران لـنـقـف عـ مـالمـح أو 

ــفــتــه وصــوال ا  ــح وعــنــوان وظــ ــث الــمــضــمــون واخــتــلــف مــعــه  أســم الــمــســؤول الــمــ حــ

طاني المتعاقب منذ عام  ان والمسؤول ال ـث   ٢٠٠٣الرؤساء االم لها حـ ل وح ق

حا و ا االن.   انت تطرق طبول الحرب ع العراق و

 

ـاء مـنـذ  ة مخططـة ومـنـفـذە وحـكـومـة الـخـ ل تتطلب ارادة حكوم  ١٤االعمار واعادة لتأ

ـــمـــهـــا ان  ـــعـــرفـــهـــا الـــقـــا والـــدا مـــن أ ـــاب  عـــام ال تـــخـــطـــط واذا خـــطـــطـــت ال تـــنـــفـــذ الســـ

ـــــذە الـــــوزارات مــــغـــــانـــــم وطـــــرق كســـــب لـــــالحـــــزاب  الــــمـــــحـــــاصـــــصـــــة  الـــــوزارات جــــعـــــلـــــت مـــــن 

ع عمـومـا عـن جـانـب  ات تخدم الدولة والشعب . و ق الداء واج ست ط ات ول ش والمل

ــة بـتــعـبــ أو مصـطــلـح ( الــفـســاد )  ـة االحـتــاللـ ـاســ ـة الســ مـن جـوانــب فشـل حــكـومــات الـعــمـلــ

ــا  ــل مــؤســســات الــنــظــام االحــتــال عــمــود ــة   ــطــانــ ــا ال ــمــا الــخــال ــ  ــ ــى وانــ ــ الــذي اســ

ـكـن االول  ة المعلنه واذا لم  قا للمعاي الدول ه ط لد االول ف و ال ا ح صار العراق  وافق

ــا الغــراض  ــاســ ــحــاء ســ ــلــة يــراد مــنــهــا اال ــان قــلــ ــة  أحــ فــهــو الــثــالــث عــ دول الــعــالــم قــاطــ

اجع .   الخداع ان الفساد ممكن ان ي

 

ــة  ــدة عــن الــمــوضــوعــ ــعــ ــة  ــاســ ــعــض انــنــا نــغــا ونــتــطــرف ونــعــلــن عــن مــواقــف ســ ــظــن الــ

سـ الصـالح حــال  ـلـة لــالـصـالح ومــن  ـة غـ قــا ـاســ ــة السـ ـة حـ نــقـول ان الـعــمـلـ والـواقـعــ

ــة  ــاســ ــة الســ ــو اســقــاط الــعــمــلــ ــل واحــد ال ثــا لــه  ــ ســ  ســ ــه ان  ــاد عــلــ ــالد والــعــ الــ

ة وال تب  ست طائف ة ل ة وطن ا ومختلف عنها  أساساتها : أي حكوم سوا دالها  واس

فاء .  فاء ومخلص و ل وأ  ع المحاصصة ومن عراقي مؤ

 

ـامـل لـلـعـراق عـام  طاني الذين مكنوا ايران من االحتالل الـ ان وال ـعـرفـون  ٢٠١١االم م 

ــل  ــد لــتــغــيــ أحــوال الــعــراق وأحــوال أ ــق الــوحــ ــو الــطــ ــلــج و ــو الــحــق اال ان مــا نــطــرحــه 

ــ ودول الــخــلــيــج والــمــغــرب الــعــر والســودان  ــة وم ــة الســعــود ــ ــة الــعــ الــعــراق . والــمــمــلــ

و ؛ عرفون ان ما نطرحه  د وال حل سواە .  واالردن    الحل الوح

 

ــة لــالعــمــار  وات الــمــطــلــ ــالــ ــا الشــق الــمــتــعــلــق  ح امــ ح …  مــن جــهــة …  وحــ تــطــ وتــطــ

سـطـح االمـور  ـمـا  ـال مغادرة االحتالل االيرا ف ة الشق المتعلق  ة السعود ة الع الممل

وارث .  ــهمش جذور المحنة وال  و

 

ــا مــن تــوفــ  ــاء ــات الــمــتــحــدة و ــالد الــعــالــم واذا عــجــزت الــوال ــل مــن أغــ  الــعــراق غــ 

ـا  ـالن بـتـوفـ ـاطـن أرض الـعـراق وسـطـحـهـا كـفـ ـارات العـادة اعـمـارە فـ ات أو مئات الـمـلـ ع

ـسـت  تـوفـ  ـلـة لـ اة الشعـوب . والـمـشـ اسة وح ارات الس بزمن قص وقص جدا  اعت

ـة  ات تتكفـل بـهـا الـمـمـلـ ملها من مساعدات وقروض و ما  االموال من واردات العراق أو 

ـحـا ان االمـوال  ـد االعـالن  ـل انـنـا نـجـزم ونـعـ ا من العرب أو دول العـالـم  وال ض أو سوا

اء .  د من االلف ا ال ة تك لبناء عراق جد اس ة الس قها أزالم العمل   ال 

ـة  مـا تـقـصـدە مـن طـرد ايـران   ـة السـعـود ـ ة الـعـ ونحن نحتاج ا توضيح لمقاصد الممل

 من العراق : 

 

عض قطعات الحرس الثوري واالطالعات ؟ ما و ة مثال طرد سل  ل تقصد الممل

غداد ؟   أم انها تقصد طرد السف وقطع العالقات ب طهران و

لدين ؟   أم تقصد اغالق الحدود ب ال

 

ــلــة وحــزب عــمــار  ــة وطــرد حــزب الــدعــوة والــفــضــ ــاســ ــة الســ أم : انــهــا تــقــصــد .. انــهــاء الــعــمــلــ

ل وح مقتدى  ادي العامري وحزب  العراق ومنظمة العمل االسال  لق  م وف الحك

الحشد الشع ؟ الت المسماة  شك ات ال ا ا جانب ع ش ل م   الصدر 

 

ــة  ــو الــغــاء الــعــمــلــ ــتــحــقــق  حــالــة واحــدة فــقــط ال غــ  ان لــطــرد ايــران مــعــ واحــد ال غــ و

ـــا مـــن االيـــرانـــيـــ  الـــهـــوى والـــمـــنـــهـــج  ـــة وســـحـــب الـــتـــمـــكـــ لـــهـــذە االطـــراف وغـــ ـــاســـ الســـ

ه النهم ايرانيون .  سلط ع العراق ورقاب شع ة من ال س   والج

 

ـــد االمـــوال ان  ـــا ولـــن تـــفـــ ـــم جـــمـــاجـــم الـــفـــســـاد الـــمـــا واالداري واالخـــال والســـ ـــؤالء  و

ــل انــهــم يــتــعــامــلــون مــعــه كــتــابــع  ــون فــلــســفــة بــنــاء الــعــراق كــدولــة  ــمــتــلــ ــؤالء ال  رصــدت الن 

ـقـاء االمـن مـفـقـود والـفـتـنـة قـائـمـة  ـعـ  ؤالء  قاء  اتها من جهة والن  اليران ومن ب ممتل

  والحروب تتوالد . 

 

ـم والـخـدمـات  ط شوارع وال اعمار الصناعة والـزراعـة والـتـعـلـ ل ا وت س بناء م ان االعمار ل

ــاب وال  ــال اجــتــثــاث وال قــوانــ ار ــل الشــعــب  ــة لــلــشــعــب  ــتــب والــحــ ــو االمــن الــمــســ ــل 

ـل  ـلـه  ـاون أو قـنـ ـفـة  ـه االمـوال سـتـهـدمـه قـذ ـنـ ة وال محاصصات . فـمـا تـ اقصاء وال طائف

سـان   نة غاز تنفجر  طرف من أطرافه ومـا تـفـرضـه الـمـادة تـقـوضـه تـعـاسـة اال تهدمه قن

ان عمله .  ته و السوق و المدرسة وم  ب

 

ـذە  ضـهـا فـالنـنـا نـدرك ان  ة و مـقـاومـتـهـا لـحـد تـقـ اس ة الس اننا ح ندعوا ا تغي العمل

ـان  ـ ـا ال لـالمـ ـقـاء ـمـة وال جـدوى مـن  اطل والـفـسـاد واالغـالط الـجـسـ ال ة منخورة  العمل

ـل  قـاء االحـتـالل و ع  ا  العراق  قاء عا  ة ودول الخليج وط وال للعرب واولهم السعود

ب بها .  س وارث ال    ال
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ــــ ومــــن مـــعــــهــــا مــــن  مـــنــــذ ان وطــــئـــت قــــوات االحــــتــــالل االمـــ

ــحــمــلــون  حــقــائــبــهــم مــلــف  ــس والــعــمــالء ، وهــم  الــجــواســ

ــــة مــــوحــــدة والــــ تــــم  ــــة وطــــنــــ تــــدمــــ الــــعــــراق كــــدولــــة مــــركــــ

ــمــه  ــة االو وتــوالــت عــ حــ ــعــد الــحــرب الــعــالــمــ ــســهــا  تــاســ

ـة   ـ ئا  بناء الدولـة الـعـ ال قدم ش االنظمة المختلفه ، 

ـة  ـة والـعـلـمـ ـ ـ ـة والـ مجاالت متعـددة وفـقـا لـلـقـدرات الـمـالـ

ـــة  ـــجـــ اتـــ لـــلـــشـــعـــب والـــدولـــة ، ومـــن بـــ اهـــم االهـــداف االســـ

ــل مــفــاصــلــهــا هــو وحــدة الــمــجــتــمــع  ــ ــة  لــتــدمــ الــدولــة الــعــراقــ

ـل  ـ ـة  عد ان تم تدمـ الـدولـة الـعـراقـ ل مكوناته ،  العرا 

ــــافــــة  ــــة ، والــــغــــاء  ــــة والــــعــــســــكــــ ــــة الــــمــــدنــــ مــــفــــاصــــلــــهــــا االدار

ـة  ـافـة الـحـكـومـات الـمـتـعـاقـ ة ال انجـزتـهـا  المنجزات الوطن

ــان الــغــاء قــرار  ــة ، واهــمــهــا  ــاســ ــة والســ وفــقــا لــقــدراتــهــا الــمــالــ

ة .  ة واالقتصاد ول وات الب م ال  تام

 
ـعـد  ـة ،  ة لـلـشـعـب الـعـراقـ ة المجتمع وجاء زلزال تدم الب

ـالـتـعـاون  ـة  ـمـ ـة والـ قـادتـهـا الـدول االقـلـ اثارة الف الطـائـفـ

ـــات الـــعـــراق ســـاحـــة حـــرب شـــامـــلـــة  مـــع دول االحـــتـــالل حـــ 

ـــاتـــهـــا  ـــل مســـمـــ ـــ ـــات  ـــلـــشـــ ـــات والـــمـــ ـــه الـــعـــصـــا ـــطـــر عـــلـــ ســـ

ــ مــن  ــشــهــاد ا ــ الســ ــ ــب الــرئــ ــانــت الســ  2وانــتــمــاءاتــهــا ، و

ــعــة مــاليــ مــواطــن  ــ مــن ار مــلــيــون مــواطــن عــرا وهــجــرة ا

ــنــتــهــا  ــة والــ تــ ــات الــطــائــفــ ــا مــن الــتــصــفــ خــارج الــعــراق هــ

ــــدعــــم االحــــتــــالل ودول  االحـــزاب الــــ اســــتــــلــــمــــت الســــلــــطــــة و

ــة الــ  ــان اخــرهــا صــفــحــة مــنــظــمــة داعــش االرهــابــ ــم ،و االقــلــ

ـنـاهـا االحـتـالل ومـن  ـعـد ان تـ اجهزت ع الـمـجـتـمـع الـعـرا 

هــا، لــتــكــون ارض  ــقــف خــلــف تــلــك الــمــنــظــمــات داعــش وغــ

ـــــــة ، وتـــــــم تـــــــدمـــــــ اغـــــــلـــــــب  اعـــــــات دولـــــــ الـــــــعـــــــراق ســـــــاحـــــــة 

صــعــب  ــامــل لــتــصــل ا حــالــة ،  ــالــ ــة  الــمــحــافــظــات الــعــراقــ

ل مناطق من الرام.  ش ش فيها ل  الع

 

م المحتلة سـوى االجـهـاز  لم ي امام االحتالل ودول االقل

ـم  ـة وهـو (مـنـجـز الـحـ ـم لـلـدولـة الـوطـنـ والغاء المـنـجـز الـعـظـ

ـمـقـرا  ـة لـلـعـمـل الـد ـقـ ) والـذي وضـع االسـس الـحـقـ الذا

ــتــ  ــات الــ رافــقــت الــنــظــام الــوطــ لــتــ ــالــ ــل االشــ  حــل 

ـراد عـام  ـم الـذا لـال ان الح ـذە   1970( ب  11وتـم تـنـفـ

اسـة  الـعـراق 1974آذار  اء الس عد مفاوضات قادها خ  (

ـلـهـا انـذاك لـتـتـعـامـل  شـكـ ـة الـ تـم  من خالل اللجنـة الـوطـنـ

ـــة والـــجـــلـــوس مـــع الـــحـــزب  ـــة عـــالـــ ـــة بـــروح وطـــنـــ مـــع الـــقـــضـــ

ــردســتــا والــذي مــثــلــه انــذاك الــمــال مصــطــ  ــمــقــرا الــ الــد

ـة  ة مثلتها لجنة وطن زا رحمه  ، ومن الدولة المرك ال

ــة انــذاك وكــذلــك  ــة الــعــراقــ ــادة وزارة الــخــارجــ ــقــ ــة و ــاســ ســ

ـــا مـــن  اف مـــ ـــا ـــة و اعضـــاء مـــن اغـــلـــب الـــوزارات الـــمـــعـــنـــ

اهم منجـز وطـ  رئاسة الجمهورة ، وخلصت المفاوضات 

ـــــات الـــــدول  لـــــوحـــــدة الشـــــعـــــب الـــــعـــــرا ،  ظـــــروف وتـــــحـــــد

ـــانـــت تــدعـــم اي تــمـــرد عـــ الــنـــظـــام  ـــة انـــذاك والــ  ــار االحــتـــ

 الوط من اجل محاولة اسقاط النظام فيها . 

 

م الذا اليوم والزلزال المجتم ..   الح

ــعــتــ اخــر مــنــجــز تــعــمــل عــلــيــهــا دول االحــتــالل  هــذا الــمــنــجــز 

ــــم مــــن اجــــل الــــغــــاءە مــــن  ــــالــــتــــعــــاون مــــع دول االقــــلــــ الــــيــــوم و

ــان ذلــك عــ حســاب حــرب  ــة حــ لــو  الــخــارطــة الــمــجــتــمــعــ

ــمــا  ــا وكــردا ،  ــذهــب ضــحــيــتــهــا الشــعــب الــعــرا عــ طــاحــنــة 

ـوع لـالحـتـالل ودول  ـة  اول م فعلـوهـا  الـحـرب الـطـائـفـ

م عام  ـم  2005االقل ـان الـحـ ح اليوم ، ان االجهـاز عـ بـ

اب الحفاظ عـ الـوحـدة  س من  الذا والغاء القانون هو ل

ــة  ـقــدر الـغــاء احـد اهـم مــنـجــزات الـدولــة الـوطــنـ ــة ،  الـجـغــرافـ

ـــة بـــ ابـــنـــاء الشـــعـــب الـــعـــرا  ـــمـــقـــراطـــ الـــذي ار اســـس الـــد

قة تؤثر عـ مصـالـح  م الذا سا ل الح ش الواحد وح ال

ة وال التختلـف عـن الـعـراق  م ة واالقل دول االحتالل الغ

ــمــا هــو الــحــال   ــن لــمــجــتــمــعــاتــهــا  ــعــة الــتــكــ ــ  طــبــ ــل ا

ـــا ومـــن مـــعـــهـــا مـــن دول  ـــ ـــعـــد ان دمـــرت امـــ ـــا ،  ايـــران وتـــركـــ

ـــد الــغـــاء مـــنــطـــقـــة  ـــة الـــعــراق،والـــيــوم  قـــ ـــمــ االحــتـــالل االقــلـــ

ــة الــ تــم بــنــاءهــا وفــق  ــتــ الــدولــة الــوطــنــ ــم الــذا لــتــ الــحــ

ــعــد  ــة  ــس الــدولــة الــعــراقــ ــة مــنــذ تــاســ ــاســ ــة ســ اســس عــلــمــ

ـة حـ عـام  ة الثـانـ ى  2003الحرب العالم ـ ـة الـ عـام الـنـكـ

ة.  ة والع م ــــخ المنطقة االقل   تار

 

ـدة مـرة  ـة الـجـد ساق الشعب خلف الـمـجـزرة الـدمـ هل سي

ـعـتـ الـنـظـام   راد والمـكـونـات االخـرى والـ  اخرى ب اال

ـذ  ـنـفـ سـتـمـر ايـران بـ انه ممثل الشعـب الـعـرا ، هـل  غداد 

ـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــه  ـــاتـــهـــا االرهـــابـــ ـــلـــشـــ ــوعـــهـــا الـــتـــوســـ عـــ مـــ ـ م

ما هو الـيـوم   دة  ات عد مسم الحرس الثوري االرها و

ـــة  ـــ الـــعـــراق تـــحـــت عـــنـــوان ( الـــحـــشـــد الشـــعـــ ) و دول عـــ

ـــتـــغـــ الـــبـــوصـــلـــة   ـــن مـــخـــتـــلـــفـــة ،هـــل ســـ اخـــرى تـــحـــت عـــنـــاو

ـة  ـاسـ ـة السـ ـت الـعـمـلـ ة الـ  عد االحداث االخ العراق 

شوب قتال بـ سـلـطـة االحـتـالل  عد  ة  العراق  المخابرات

ـم  ـردي  مـنـطـقـة الـحـ ـ الشـعـب الـ ـشـهـا و وحشدهـا وجـ

ــــــم الــــــذا  ــــــمــــــة  مــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــحــــــ الــــــذا واالحــــــزاب الــــــحــــــا

ــعــد ان حــمــلــوا  ــم ،، ســمــونــه حــرس االقــلــ ــمــا  ــشــمــركــتــهــا و ــ و

ـه ،عـلـمـا انـهـا مـعـركـة  ما اطلقوا علـ السالح معا لقتال داعش 

ــذ  ضــا لــتــنــفــ ــم ا ف عــلــيــهــا االحــتــالل ودول االقــلــ خــطــط وا

 صفحة من صفحات االحتالل . 

 

ــم الــذا )   ــنــتــ صــفــحــة ( مــنــطــقــة الــحــ ــف ســ أذن  كــ

ـــة  ـــتـــم الـــغـــاء الـــمـــنـــجـــز االخـــ لـــلـــدولـــة الـــوطـــنـــ الـــعـــراق هـــل ســـ

ـــ  ـ ــــل االخ ــــتــــ الشــــعــــب الــــعــــرا  حــــرب طــــاحــــنــــة تــــا ــــ و

المفاجئات   ام ح  س ؟؟ اال ا  وال
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اف االخرى ...   ا وكردا وترمانا ومن سائر االط عا ع ي ع ابناء شعبنا جم لة   االضطهاد الذي تمارسه الحكومة العم

ـن  ـقـة مـغـادر ـعـشـ ـجـة و الـمـوصـل واطـرافـهـا سـنـجـار وتـلـعـفـر و ـري و الـحـ ات القمع الذي تمارس  كركوك والتون كـ وها  مج

ــل اليــران مــع داعــش ...  ــ  الــعــمــ ــفــر والــتــطــرف واالرهــاب ذلــك عــ الصــفــقــات الــ عــقــدهــا لــهــم حــزب  حــزب ن ــة قــوى الــ مــحــار

سـ ( الـحـرس الـثـوري االيـرا ) لـذبـح ابـنـا  ما القائد لـمـا  سيق التام مع ايران وم قاسم سل الت لة و ذلك فأن جالوزة الحكومة العم ء و

ــة ســوء  ــ ــا ودول الــغــرب االســتــعــمــاري الــذيــن ســامــوا امــتــنــا الــعــ ج عــلــيــهــم امــ ــمــان عــ حــد ســواء  الــوقــت الــذي تــتــفــ ــرد والــ شــعــبــنــا الــ

ـد  ـسـعـ عـامـا او مـا يـ ـقـرب مـن الـ وب االستعـمـار االقـتـصـادي والـثـقـا عـ مـدى مـا  العذاب ومارسوا ضدها االحتالل وش انواع و

ما أنهم ماضو  ة  اف وااللوان  صورة العراق الواه ا وكردا وترمانا ومن سائر االط ـه ن  وهم ماضون  تعسفهم واضطهادهم البناء شعبنا ع ـــــع ابـنـاء شـعـ ـة وتـجـ  نـهـب ثـروات الـعـراق الـنـفـطـ

ة واالستغالل والتخلف ...  ع  الصابر وزجهم  ىتون الت

ة نـهـوض االمـة وتـقـدمـهـا مسـ ـة عـلـيـهـم ومـواصـلـة مسـ ـد وحـ تـحـقـيـق الـغـلـ ن ابناء شعبنا سيواصلون جهادهم الملح بـوجـه قـوى االسـتـعـمـار الـجـد ـس خل ـات والـنـفـ صـ الـغـا مـن الـتـضـحـ

ة الشامخ.  سان ح الحضارة اال ق التقدم والنهوض واالرتقاء االجتما لالعالء   والم ا امام قدما ع ط
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ن الثــــا عــــام  1 ۞ ــــر الــــوط  1954ــــ انــــدلعت ثــــورة التح

ــــــ مــــــن الجزائــــــر عــــــام  وقــــــد  1962الــــــ طــــــردت المحتــــــل الفر

ة .  فعال عث  الثورة   ساهم مناض ال

 

ن الثـــا عـــام  2۞  لفـــور، وعـــد مـــن ال  1917ـــ صـــدور وعـــد 

ـــــــا  طان ـــــــة ب ـــــــر خارج ـــــــث وعـــــــد وز ـــــــستحق، ح ملـــــــك لمـــــــن ال 

جعل فلسط وطن قو لهم .   الصهاينة 

^éÞ^Şè†eífq…^}†è‡æ…çË×e

 
ن الثــــا عــــام  2۞  ــــة   1978ــــ انعقــــد مؤتمــــر القمــــة الع

ــة  ة مــ ونقــل مقــر الجامعــة الع حــث تعليــق عــض غــداد ل

 عد تطبيع نظام السادات مع الصهاينة . 

]‚fÃÖ]‚·Ñ…^æêÞ^jÒkÛ’Âæë^·áæ‚Ã‰æ†ÓfÖ]àŠu‚·]‹éñ†Ö]

]‚ÇeJJäée†ÃÖ]äÃÚ^¢]°Ú]š^è…çÛ¦æ1978

 
ن الثـــا عـــام  5۞  ـــة   1978ـــ اختتـــم مؤتمـــر القمـــة الع

ة مــــ ونقــــل مقــــر الجامعــــة  غــــداد أعمالــــه وقــــرر تعليــــق عــــض

س وادانة تطبيع السادات مع العدو الصهيو .  ة لتو  الع

 

انتقـل ا رحمـة  قاسـم أحمـد  2011ن الثا عام  5۞ 

قا .  لة سا  ت الع وزر النفط ووزر الصناعات الثق

 

ن الثــــا عـــــام  9۞  ـــــة  1975ــــ ــــر الع نفــــذت جبهـــــة التح

ــــــشهاد  ــــــة كفــــــار جلعــــــادي ونتــــــج عنهــــــا اس عــــــد  4عمل فــــــدائي 

ة  ارة عـسك تمكنهم من قتل عدد من جنود االحتـالل تـدم سـ

عة للعدو الصهيو .   تا

 

ن الثـــا عـــام  14۞  مـــال كعـــوش  1978ـــ ـــشهد الرفيـــق  اس

ـة  ة وعـضو لجنتهـا المرك ر الع وهو من مؤس جبهة التح

ة الرافـــــضة  ـــــة لجبهـــــة القـــــوى الفلـــــسطي ـــــادة المرك وعـــــضو الق

ة ( جبهة الرفض ) وقائدها العسكري .  سالم  للحلول االس

 

غداد ) يوم الوفاء والعرفـان لعاصـمة  15۞  ن الثا ( يوم 

ة الذه .  ة االسالم  األمة  ع الدولة الع

 

صـدور ميثـاق العمـل الـوط   1971ن الثا عام  15۞ 

ـــة والـــ  ـــة التقدم ـــة والقوم أســـاس لبنـــاء الجبهـــة الوطن العـــراق 

اد تموز عام  ثقت  أع  .  1973ان

 

ن الثـــا عـــام  15۞  ـــار  1980ـــ ـــشهد المـــالزم األول الط اس

ـــــــة ضـــــــد الطـــــــائرات  طول ـــــــة  عـــــــد أن قـــــــاد عمل ـــــــد  لـــــــعي  ع

ة  سماء شما العراق .  ة المعتد  االيران

éÃÖ]‚fÂ…^éŞÖ]Ùæù]Ý‡ø¹]‚éãÖ]
 

ن الثـــــا عـــــام  16۞  ة بـــــ  636ـــــ ت معركـــــة القادســـــ ـــــش

ــادة ســعد بــن أ وقــاص ( ر   ق ــش العــر االســال  الج

مهمــــة  لفــــه عمــــر بــــن الخطــــاب ( ر  عنــــه )  عنــــه ) الــــذي 

ـــادة  ق ـــش الفـــار  ـــر العـــراق مـــن االحتـــالل الفـــار والج تح

 رستم . 
 

ن الـسوداء الـ  1963ن الثا عام  18۞  وقعت ردة 

ـد الـسالم محمـد  8اغتالت ثورة  عد أن نفـذ ع اط  العراق  ش

ا  ـــــا عـــــسك ـــــة انقال ـــــسا للجمهور عـــــارف الـــــذي عينـــــه الحـــــزب رئ

ــــــة ضــــــد  ــــــة وشــــــن حملــــــة ارهاب عــــــث الثور غــــــادرا ضــــــد ســــــلطة ال

ـــد  ـــسالة وقـــدموا العد ـــل  مناضـــ الحـــزب الـــذي قـــاوموا الـــردة 

ات  لـــــدان العـــــالم مـــــس ـــــد مـــــن  مـــــا شـــــهدت العد مـــــن الـــــشهداء 

ة .  شجب الردة ال عثي العرب تدين و  لل

ì†Öğ̂–Ê…†rã¹]»íénÃel]†â^¿i18 Ý^Âð]çŠÖ]êÞ^nÖ]àè†i1963

ن الثــــــا عــــــام  19۞  ة بــــــ  636ــــــ انتهــــــت معركــــــة القادســــــ

ــادة ســعد بــن أ وقــاص ( ر   ق ــش العــر االســال  الج

مهمــــة  لفــــه عمــــر بــــن الخطــــاب ( ر  عنــــه )  عنــــه ) الــــذي 

ـــادة  ق ـــش الفـــار  ـــر العـــراق مـــن االحتـــالل الفـــار والج تح

انتـــصار العـــرب والمـــسلم ومقتـــل رســـتم وتحـــرر العـــراق  رســـتم 

ـــادة األمـــة   ـــادي  ق أخـــذ موقعـــه ال مـــن االحتـــالل الفـــار ل

ة .   عصورها الزاه
 

ن الثـــــا عـــــام  19  ۞ انتقـــــل ا رحمـــــة  الرفيـــــق  1995ـــــ

عـــث  ـــادة قطـــر العـــراق لحـــزب ال ســـعدي مهـــدي صـــالح عـــضو ق

س المجلس الوط العرا .  ا رئ  العر االش

  

ن الثـــــــــا  21  ۞ ن الثـــــــــا  1952ـــــــــ ـــــــــ انـــــــــدالع انتفاضـــــــــة 

ــــج لحالـــة الغـــضب  ة ضـــد النظـــام الملـــ  العـــراق كتتـــ الـــشعب

ــات وحـد مــن العمــل  ــدە للح عــد أن واصــل النظـام تقي الـشع 

المناضـــل  المعتقـــالت وقـــد  ا الحـــز والنقـــا وزج  الـــس

ة .  فعال عث  االنتفاضة   ساهم مناض ال
 

ن الثــا عــام  23  ۞ ( يــوم الطالــب العــرا ) تأســس  1961ــ

ل المناضــــــل الــــــذي قــــــاد  ــــــة العــــــراق الفــــــص االتحــــــاد الــــــوط لطل

ة العراق ا لطل  النضال المه والس

  

ن الثـــــا عـــــام  23  ۞ ـــــشهد الرفيـــــق الثـــــائر عـــــزة  1986ـــــ اس

ـة عـ محـور مغدوشـه ـر الع ف الشو عضو جبهـة التح  نا

  

ن الثــــا عــــام  26  ۞ ــــد األمــــ  1975ــــ ــــشهد الرفــــاق : ع اس

ـر  ـادة جبهـة التح ارة أعـضاء ق حالوي وأمـ سـعد وواصـف 

ة  لبنان .   الع
 

ن الثـــــــا عـــــــام  26  ۞ ســـــــقط صـــــــاروخ ايـــــــرا عـــــــ  1986ـــــــ

ــشهاد  غــداد ونتــج عنــه اس ة   ــــــج  53منطقــة ســكن ا كتت مــدن

انــــــت قواتــــــه تلفــــــظ  ــــــة النظــــــام االيــــــرا الــــــذي  ــــــة وهمج لعدوان

اســـــل فلجـــــأ الســـــتهداف  ـــــش العـــــراق ال ة أمـــــام ج أنفاســـــها األخـــــ

ة .   المدني  المناطق السكن
 

ة  1967ن الثا عام  30  ۞ طان جالء قوات االحتالل ال

ــم اســتمر  ــل للــشعب العــر ال عــد نــضال ط  128عــن عــدن 

عــث  الثــورة  ــر وقــد ســاهم مناضــ ال ســنة وحــ انجــاز التح

ة .   فعال
 

ن الثـــــا عـــــام  30  ۞ تـــــوا مــــــع  1971ـــــ أقــــــدمت ايـــــران و

ى  ــــر طنــــب الــــصغرى وطنــــب الــــ ــــا عــــ احتــــالل ج طان ب

رة أبو مو و عام   احتلت نصفها اآلخر .  1992ونصف ج
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 صـار ( الـعـالـم )  من تلك المفردات الـ

 ،  ــل جــهــلــة هــذە األّمــة ،  ــخــشــاهــا قــ

ـــ  ـ ــــ  انــــ ــــلــــمــــة الــــ اإلرهــــاب ، هــــذە الــــ

ـــــــافـــــــر  ـــــــل الـــــــ ـــــا مـــــــن قـــــــ ـــــــق لـــــــهــ ـــــــســـــــ الـــــــ

ــلــول عــام   أ ــتــمــ ــعــد أحــداث ســ   ــ ،  2000( الــمــجــتــهــد ) األمــ

قها والدعوة لها ، ومنذ ذلـك الـوقـت  س   ل خونة األمة  وتوك

ـالـمـجـتـهـد  ـتـوسـلـون  و( قادة ) هذە األمة و( أئمتـهـا ) يـهـرولـون و

ــن  ــحــا ، ولــ ـ ـ  اإلرهــاب ت  لــهــم مــعــ  يــبــ  ( األعــور )  ــ األمــ

 اإلرهـــاب عـــنـــد   لـــهـــم هـــذا الـــطـــلـــب ، ألن مـــعـــ ـــلـــ هـــيـــهـــات أن 

ـن  ة ، ولـ مه الجوه ل مفاه األعور الدجال هو روح اإلسالم و

ــن  ــذلــك ، لــ ــــــح  ـ ـ ــمــنــعــه مــن الــتــ ــتــه مــا  ــلــومــاســ ــعــض د مــن 

ة من هذە األّمة وفعله يؤكد ذلك  ص حاته واضحة ألهل ال تلم

ــأنــهــا   الــعــراق  ــــــح الــمــجــرم بــوش بــوصــفــه لــلــحــرب عــ ـ ـ ، ومــا ت

ح   اســتــهــدافــه اإلســالم وأّمــتــه ، وقــد  ــل عــ ــة ) إال دلــ ــ ( صــلــيــ

 وكــتــابــهــم ،  ــة األعــور مــنــتــقــدا دســتــور الــمــســلــمــ ــانــ ــعــض مــن ز الــ

 اإلرهــاب   عــ ــحــرض الــمــســلــمــ ــأنــه  صــفــه  ــز ، و الــقــرءان الــعــ

حات مالحظتان :   هذە الت ات القتال والجهاد ، و  داللة آ

 

ــعــض مــن ( قــادة )  ــعــلــمــه الــ ــفــار قــد عــلــمــوا مــا لــم   ، أن الــ األو

ــــات تــــحــــث  ــــه آ ــــز ، ذلــــك أن فــــ ــــعــــ  ال  كــــتــــاب  هــــذە األمــــة 

  َ ض الــمــؤِمــنــ  حــرِّ ُّ ــ
َّ
ــهــا الــن ــا أيُّ َ  الــقــتــال والــجــهــاد {   عــ الــمــســلــمــ

   حـــد قـــولـــه حـــث عـــ ـــافـــر عـــ ە الـــ  الـــِقـــتـــاِل } ، والـــذي اعـــتـــ عـــ

 الــمــدارس  اإلرهــاب ، فــألــزم ( قــادة ) هــذە األّمــة عــدم تــدرســهــا 

 ، ففعلوا .  انها  س ورة   و

 

ــافــر   صــلــف الــ ــة ، ســكــوت ( قــادة ) األمــة و( أئــمــتــهــا ) عــ والــثــانــ

ــز ، دســتــور   الــعــ  كــتــاب  ــه الــنــقــد إ  تــجــرئــه بــتــوجــ الــدجــال 

 اإلرهـاب  ـأن مـعـ  مـقـاصـد األعـور  دل عـ  ، وهو ما  المسلم

 عندە هو اإلسالم . 

 

  ــم يــوم الــديــن عــ ــ ــب  أيــهــا ( الســادة ) ، مــاذا ســتــقــولــون لــ طــ

ــه ورسـلـه ؟؟ ، ومــاذا أعـددتــم   وكــتـ  تـعـا ــحـرمــات  ـم  ــطـ تـفـ

  ـب   واليوم اآلخر ؟؟ ، والغ ا لليوم اآلخر إن كنتم تؤمنون 

ـحـات األعـور  ـ ـغـضـون الـطـرف عـن ت ( قادة ) هذە األّمة إنـهـم 

ـأنـه لـفـظ  دافعون عنه تـارة   اإلرهاب ، ف ە لمع الدجال وتفس

 ، أو  ـــــحـــــســـــن الـــــمـــــقـــــاصـــــد  ـــــاب أخـــــذهـــــم   مـــــقـــــصـــــود مـــــن  غـــــ

ـــاب  يـــتـــظـــاهـــرون عـــدم فـــهـــمـــهـــم لـــذلـــك الـــقـــول وهـــم ســـكـــوت مـــن 

 .   ( الُحلم ) 

 

ــل الــخــوف  ــب هــو تــفــعــ هــ  الــخــوف ، والــ  الــلــغــة تــعــ ــة  الــرهــ

ــف   الــتــخــ  الــمــعــجــم غــ  صــورە ، ولــم أجــد   أعــ ــدە  ــ وتــأ

وا 
ُّ
ـز { َوأِعـد ه العـ  كتا    تعا قول موالنا  ب ، و ه معنا لل

  ِ   وَّ
ُ
ـِه عـد ِ  

َ
ـرِهـبـون

ُ
ـِل ت اِط الخ ٍة َوِمن ر وَّ

ُ
م ِمن ق

ُ
عت

َ
ط
َ
لُهم ما است

ـعـلـُمـُهـم } ، ولـو  َ   ُ ـُهـُم ، 
َ
علُمون

َ
وِنهم ال ت

ُ
َن ِمن د

َ
م َوءاخ وَّ

ُ
د
َ
َوع

   قـــولـــه تـــعـــا  لـــنـــا أن أولـــهـــا أمـــر  ـــمـــة ، لـــتـــبـــ ـــ ـــة الـــ تـــدبـــرنـــا اآل

ـمـوا } و { وءاتـوا } ،   { وأقـ ـم قـولـه تـعـا مـهـا حـ وا } ، وح
ّ
{ وأِعد

ـعـد ،  ـمـا   { لهم } ، من هـم ؟ ، سـنـعـلـمـهـم فـ قول تعا ب ،  ط

 { مـــا  ـــعـــلـــم مـــن هـــم ، وقـــولـــه تـــعـــا ـــقـــيـــنـــا  ــ  ـ ـــ وأن الـــعـــاقـــل الـــمـــ

ستطيـع مـن إعـدادهـا  ة قوة ممكنة  ٍة } ، أي ، أ وَّ
ُ
م ِمن ق

ُ
عت

َ
ط
َ
است

ــــم األخــــذ بــــهــــا  ــــ إن كــــنــــت فــــردا أو كــــنــــتــــم جــــمــــاعــــات أو أّمــــة ، عــــلــــ

ـــا  ـــاســـ ـــافـــر ســـ وهـــا لـــهـــم ، ومـــن تـــلـــك الـــقـــوة ، مـــقـــاطـــعـــة الـــ
ّ
وتـــعـــد

ـال الـمـقـاطـعـة   ذلـك مـن أشـ ـا ومـا إ ا واجتماع ا وثقاف واقتصاد

 لـــلـــقـــتـــال والـــجـــهـــاد ،  ـــِل } ، أي الـــتـــجـــهـــ ـــاِط الـــخـــ ، ثـــم { َوِمـــن ر

ـل  ـ ـم أن تـأخـذوا  ـ ا أيها الـمـسـلـمـون ، عـلـ ِه } ، أي ،  ِ  
َ
رِهبون

ُ
{ ت

ـف مـن ؟ ،  ـن ، نـخـ ـم ، ولـ ـفـة والـمـتـاحـة لـ ـاب الـقـوة الـمـخـ أسـ

 هـذە  م } ، ولو سألت أي مسـلـم  وَّ
ُ
د
َ
 َوع ِ   وَّ

ُ
 { عد قول تعا

يـــران  ـــا و ـــ  ذهـــنـــه ( أمـــ ـــادر إ ـــتـــ  ، فـــإنـــه ســـ األّمـــة عـــن عـــدو 

كـــوا  ـــ ـــتـــدبـــر ذلـــك والة أمـــورنـــا و  و ـــعـــتـــ ـــل ) ، فـــلـــمـــاذا ال  ائـــ و

ة لــه 
ّ
 أن نــعــد الــعــد  تــعــا مــغــازلــة األعــور الــدجــال الــذي أمــرنــا 

ــة  ــكــ ــضــائــع األمــ  مــقــاطــعــة الــ ــه ، حــ ــفــه  ــل الــذي نــخــ ــالشــ

ـالـمـسـتـوى الـذي نـهـدد  ـجـب أن تـكـون  ـة ،  ة والصـهـيـونـ واإليران

 قـوتـهـم ،  فهم ألن اقتصـادهـم هـو األسـاس  ه اقتصادهم ونخ

 اإلسـالم ، ثـم  ـا نـد
ّ
 هو عدونا إن كنا حق د فإن عدو  التأ و

ـــعــلــُمـــُهــم } ، إنــهـــم  َ   ُ ــُهــُم ، 
َ
ـــعــلــُمـــون

َ
وِنــهــم ال ت

ُ
ــَن ِمـــن د ــ

َ
، { َوءاخ

 حـالـة  ـوري أن نـدخـلـهـم  منافقو هذە األّمة وديوثيـهـا ، مـن ال

ـاب الـقـوة  ـأسـ  ومـن مـعـه  ـ ـافـر األمـ  ندخل بهـا الـ الخوف ال

 نعدها لهم ، ذلك ألن هؤالء المنافقون الديـوثـون قـد أعـلـنـوا  ال

 األرض والعرض له الحتالل  سخ   فر  انتماءهم لفسطاط ال

  ــــد ، صــــدام حســــ ــــم ، عــــراق الــــقــــائــــد الشــــهــــ عــــراق األّمــــة الــــعــــظــــ

ـــد ، ذلـــك الـــقـــائـــد الـــذي جـــعـــل مـــن األعـــور الـــدجـــال الـــعـــدو  الـــمـــجـــ

 فـــأعـــد الـــقـــوة   تـــعـــا  لـــهـــذە األّمـــة وقـــد اتـــبـــع أمـــر  ـــ اتـــ االســـ

ـة أعـوانـه ، وهـذا مـا  ـتـه ومـحـار اطـور  إمـ ـتـه والـقـضـاء عـ لمحار

رة   أرض الــــعــــراق الــــطــــاهــــر وجــــهــــاد رجــــالــــه الــــ ــــحــــصــــل اآلن عــــ

ــث وقــد جــهــزت  ــم ، حــ وحــاديــهــم الــقــائــد الــمــجــاهــد ، عــّزة إبــراهــ

ـــدء الـــغـــزو  ـــة الـــمـــجـــاهـــدة رجـــال الـــمـــقـــاومـــة مـــع  ـــاســـ ـــادتـــنـــا الســـ قـــ

 مــلــيــون قــطــعــة ســالح  ــخــمــســ  الــعــراق  ــ عــ  األطــلــ ــ األمــ

فر والنفاق وأهليهما .   لقتال ال

 

ـ و ـقـهـو الـعـ ج لنا مـتـفـ خ  اإلرهاب ، فل  مع هذا ما نفهمه 

ان لإلرهاب معنا آخر لم نفهمه ، وأيـن  ينوا لنا إن  ( علماؤە ) لي

ـجـنـبـونـا الـتـصـدي  عـلـمـونـا مـا لـم نـكـن نـعـلـمـه ، و هم أهل الذكر ل

 ال نــدعــيــهــا ، هــذا هــو إرهــابــنــا  ــة االجــتــهــاد والــفــتــوى الــ لــمــســؤولــ

ــه ألنــنــا ســادة األمــم ،     تــعــا فــنــا  ــه ، والــذي  الــذي نــفــخــر 

ــه ألنــه إرهــاب قــوة ،  ــل نــتــمــســك  نــعــم ، إنــه إرهــاب ال نــخــشــاە ، 

 وعـدونـا  ـه عـدو  ـف  ـه ، إرهـاب نـخـ  قد أمرنا   تعا وألن 

 اإلســــالم  َ ــــبــــيــــح حــــرمــــات أّمــــ ســــ ، ذلــــك األعــــور الــــدجــــال الــــذي 

ـشـان والسـودان  سـتـان والشـ  والـعـراق وأفـغـا  فلسطـ والعرب 

ــب   أســاس قــوتــنــا وســ جــع إ ــمــن ، فــلــ ــا والــ يــران وســور ــا و ــ ولــيــ

ـَب  ـتـاُب ال ر ز { ذلك ال  الع  الناس ، إنه كتاب  ادتنا ع س

   صـ ـدنـا رسـول  نه لـنـا سـ ّ  } ، ولنعلم ما ب ق
ّ
ِه هدًى للمت ف

   قـولـه (( الـمـؤمـن الـقـوي خـ  آلـه وسـلـم  ـه وعـ  عـلـ  تعـا

ـاب  ـة وأسـ ـاب الـخـ ل أس ف ))  ، فلنأخذ  من المؤمن الضع

ـخـسـأ   ولـ ـ  أ  وعـدونـا ، و ف بها عدو  القوة المتاحة لنخ

  .الخاسئون 
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ـــد الرفيـــق المجاهـــد عـــزة   لقـــد ا

 العــــــــام لحــــــــزب  م االمــــــــ ابــــــــراه

 القائــــد  ا  االشــــ عــــث العــــر ال

ــــــــــــر ان   للجهــــــــــــاد والتح االعـــــــــــ

عــد  عــد مغادرتهـا العــراق  ـا  ام

  متهـــا المنكـــرة وتحقيـــق نـــ ه

    العـــــــــــــــــراق واالمـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــار

انون االول عام   من  ـان  2011الحادي والثالث  ايـران و ا سلمت العراق لقمة سائغة ا أن ام

   التمـدد االيـرا  ومـارس االحتـالل االيـرا ثـا لالحتـالل االمـ  للعراق ومـا يـزال ور االحتالل االيرا

ن وقطــر واالمــارات وعمــان  حــ ــت وال مــن وال ا ولبنــان وال  العــراق وســور  الــصفوي ا الفــار

 برمته ...   العر ل استهدف االمن القو ة   السعود ف   االحساء والقط ب   ومارس التخ

ـــس آخـــرا  ا ول  العـــراق وأخـــ  الـــصفوي عـــن نفـــسه   الفـــار  التوســـ  التمـــدد االيـــرا ـــع وهكـــذا 

ــــة  رد  ) مــــع احــــد االطــــراف ال  ( الحــــرس الثــــوري االيــــرا ــــس ــــس مــــا   رئ ما صــــفقة قاســــم ســــل

ردي ...  الضد من ابناء شعبنا ال  المتصارعة 

لــــة اليــــران  ــــة العم ة وراء دفــــع الحكومــــة العراق ــــة التوســــع قــــة االهــــداف االيران وهكــــذا تتــــضح حق

قة  عـــــش ـــــري و  كركـــــوك والتـــــون ك ـــــردي  ب ابنـــــاء شـــــعبنا ال  لـــــ ات الحـــــشد الـــــشع ـــــش ل وم

ار وصالح الدين ..  نوى واالن  الموصل ون ب ابناء شعبنا  لها  جة وتلعفر وق  وسنجار والح

ي لمواصـــلة احتـــالل   الـــصفوي العنـــ ـــض توســـعه الفـــار غ  ال وهكـــذ يواصـــل االحتـــالل االيـــرا

ثناء ..، ومــن  ــال اســ عهــا و ــة االخــرى جم مــن واســتهداف االقطــار الع ا ولبنــان وال العــراق وســور

ـــــة  ـــــد ارادتهـــــا الجهاد ة رص صـــــفوفها وتا ـــــة واالســـــالم ـــــة والقوم  القـــــوى الوطن تـــــب عـــــ هنـــــا ي

   للعــراق والخليــج العــر ــل الــ ــه   مهــدە ألن ف  الــصفوي وقمعــه   التمــدد الفــار لالجهــاز عــ

  عث والمقاومة ... وحـ مجاهدي ال د من االلتحام  م لها وهذا االمر ال يتم اال  ة  واالمه الع

ــــث االحتــــالل   للعــــراق ور  الــــصفوي وانهــــاء االحتــــالل االيــــرا  التــــام للتمــــدد الفــــار الــــدحر النهــــا

 وعمالءە االخساء.   االم
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ـة  ـاسـ ـة السـ ـبـنـدر احـد عـرابـ الـعـمـلـ ة نوري المال اجاب عـزت الشـا و وعند سؤاله عن طائف  لقاء تلف

ـة  ـث قـال ان الـمـالـ شـخـصـ ـاء الـفـار حـ ـخـلـو مـن الـمـكـر والـد ـجـواب ال ـعـد االحـتـالل  ة  عراق ما الطائف

ــد  ــث عــن مــعــركــة الــحــســ ومــعــركــة يــ ــطــائــ حــ وان ذكــر يــومــا مــا  حــد ــس  ــو لــ ــة  و ــذ الــطــائــفــ ــ تــ

ـد ان  ـعـد حـديـثـه يـتـا ذا الجانب ... مما جعـل الـمـتـلـ  سان وط   المستمرة لحد اليوم حسب قوله وانه ا

ذا .  ش مرضهم   الطائفي اناس مر وال 
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ــان ايــران  ــقــول  ــجــيــتــه تــجــاە الــنــظــام االيــرا  اتــ ــو يــتــحــدث عــن اســ ــ تــرامــب و ــس االمــ مــن اســتــمــع ا الــرئــ

ـن  ـان لـ ـل مـ ـمـالحـقـة عـمـالئـهـا وشـخـوصـهـا   ـقـومـون  ـان سـ ـ ه وانهـم اي االمـ دة وصع ستواجه امورا جد

صـول  مـنـاطـق كـردسـتـان الـعـراق  جـول و ما  ا قاسم سل ان المجرم االر المفاجئة واالمتحان برز عندما 

ـنـاك  ـان  شـعـرون  ـعـيـ  ا ... ممـا جـعـل الـمـتـا نه لم ي ة ع مر حجر منه ل ك دون خوف والقوات االم

ما ماخذ راحته ) .  ذا االساس ( قاسم سل  اتفاقا ب الطرف وع 
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اء خاللها معاملة التر ا الخطـورة الـواسـعـة  ة حول كركوك تعامل مجلس نواب المنطقة الخ االزمة االخ

ـان  ـل  ـن لـم تـطـبـق  ة حول عـدة مـواضـيـع تـخـص االزمـة لـ اصدار قرارات متتال ل تعامل معها  لد  ال تهدد ال

لـمـان ان  ـالـ ض  ـفـ ـة الـ  ـا مـن الـمـسـؤلـ ضحك عليها من شدة سذاجتها وخـلـو من له عالقة بتلك القرارات 

ـــانـــه  ـــب عـــمـــالـــة وخـــ ســـ ـــه ا الـــمـــجـــهـــول  ـــب  ـــالد ومـــا زالـــت تـــهـــددە وتـــذ ـــالـــ يـــتـــحـــ بـــهـــا وان االزمـــة عصـــفـــت 

قودونه .  اسي الذين   الس
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ـل مـؤامـرة  س درسـا وال خـطـأ ،  عد احتالله ل ما جرى  العراق 

ــمــعــنــاە  ســان  ــتــة ومــخــطــطــا لــهــا الهــانــة اال ــة مــبــ ــمــ ــة واقــلــ دولــ

م ال نـادت بـهـا  لة ، واحتقار الق ل فكرة ن س  المطلق ، وتدن

ـن مـا  ـة .. لـ سـانـ ـرامـة اال ـة والـ ـالـحـ ـة الـحـالـمـة  ـ ـ ائع الـ ال

طانيون الغزاة وعمالئـهـم الصـغـار ،  كيون وال فعله الجنود األم

ـة ومـن  ئا من المجزرة النـاز ة لم تتعلم ش شعر أن ال جعلنا 

ــة  الــبــوســنــة  ــادة الــجــمــاعــ مــذابــح راونــدا والــخــمــ الــحــمــر، واال

 والهرسك .. 

ـــة وهـــو  انـــتـــظـــار الـــفـــرصـــة  ـــوال" يـــتـــحـــرك خـــفـــ ـــان هـــنـــاك "درا

ـــمـــتـــه .. ومـــا  ـــدا مـــن فصـــول جـــ ـــدأ فصـــال جـــد ـــة لـــ يـــ الـــمـــنـــاســـ

ـــوال"  ع مـــن "درا " مـــجـــر حـــرب الـــعـــراق اال نـــ ـــلـــ "بـــوش" و "

ــســلــوهــمــا ا الــعــراق مــن  ــاهــهــمــا لــ ــخــتــارا أشــ ــف  الــلــذان عــرفــا كــ

سـان قـرر أن تـكـون  تظرە من ا متهما .. ما الذي ن ذ ج أجل تنف

مــهــنــتــه الــقــتــل ؟ .. وحــوش يــثــ ســعــادتــهــا مشــهــد الــدم والــجــثــث 

ـة الـمـتـفـحـمـة والـمـقـطـوعـة واألشـالء الـمـتـنـاثـرة ..  واألعضاء ال

ك مـــن خـــاللـــهـــم  جـــنـــود مـــر نـــفـــســـيـــون جـــمـــعـــهـــم "بـــوش" لـــيـــ

ـــتـــب  ـــل مـــا أنـــتـــجـــتـــه الـــعـــقـــول والـــ ـــــــخ عـــدوا لـــ صـــمـــتـــه عـــ الـــتـــأر

ــات  ــحــث الــعــلــ والــمــكــتــ ات ومــواقــع الــ والــجــامــعــات والــمــخــتــ

ــل الــرؤى  ــتــب الــمــقــدســة ، و والشــعــراء والــمــســارح واألســفــار والــ

ـــث هـــذە  ـــونـــه ور ســـان لـــ الـــ تـــحـــث عـــ االعـــالء مـــن كـــرامـــة اال

ــــة مــــن  ــــم لــــعــــصــــا األرض .. فــــقــــد ظــــهــــر "بــــوش"  صــــفــــتــــه زعــــ

ـمـا  ـة  ـ المجرم وعدوا لفكرة الخلق االل .. اذ لو عرفت ال

ـــل  شـــ ـــدي قـــوات االحـــتـــالل وجـــالوزتـــه  جـــرى  الـــعـــراق عـــ أ

العار والخزي ..  له ، شعورا منها  كت الدهر   تفص ، ل

 

ـعـد الـحـداثـة  ـ مـا  ل هذا الذي حـدث  الـعـراق  ع حدث  أ

ـم  لها قطـعـة مـن الـجـحـ الد صارت  دمر الرأس حقا ..  ؟ سؤال 

ســا .. هــنــاك مــاليــ مــن  ــمــزقــه الــرعــب والــخــراب اال ــان  ، ومــ

ـل والـقـتـل مـن  العراقي مهان ومعـرضـ لـالذالل واالعـتـقـال ، 

ــدة  أرجـــاء  ـ ـــل فـــرق الـــمـــوت الـــمـــأجـــورة ، عـــدا الـــمـــاليـــ الـــمـــ قـــ

ل مـا فـعـلـتـه مـن  ة  العالم .. ما حدث  العراق هو اهانة لل

ة ..  دا عن نقطة الصفر الحيوان ع تها  دأ مس أجل أن ترت وت

ـاة  ـة الـعـظـ  حـ ومن المفارقة المؤلمـة أن تـلـك الـنـقـلـة الـنـوعـ

ـة  ـتـا ع الـ ان لها أن تحدث لوال العـراق ، فـهـو مـخـ ة ، ما  ال

 والعجلة والقوان .. 

فصـــول مـــن الـــعـــنـــف مـــتـــالحـــقـــة ، الـــعـــراقـــيـــون هـــم مـــادتـــهـــا .. نـــحـــن 

نــا  ــاب الــتــقــدم  ــة أســ ســانــ الــذيــن وهــب أجــدادنــا الــحــضــارة اال

ــــد والــــقــــتــــل .. اآلن ال يــــنــــفــــع الــــنــــدم ، ال يــــزال الــــدم  ـــ ـ ــــ هــــدفــــا لــــلــــ

ـة  سـؤال مـن  ـجـد أهـمـ ح حارا ، وال أحد من العراقي  المسف

ـة  ـمـوقـراطـ سـتـحـق الـد ع هل  ع لماذا تقتل ؟ أو سؤال من ن ن

ــل أنــهــار الــدمــاء  ــة" وحــثــالــتــهــم ،  " و"مــكــ ــنــا بــهــا "الــجــلــ الــ 

ــ عــام ؟  ــعــة ع ــم الــعــراق مــنــذ أر ســفــك عــ أد الــ ســفــكــت و

ـــ عـــ  ـــل ذلـــك ، ان عـــددا مـــن الـــمـــحـــســـ ـــ واألمـــر مـــن  واألق

حــــمـــون عــــ قـــبــــور قـــتــــالهــــا   ـــ ــــا و ــــ شـــكــــرون أمـــ الـــعــــراقـــيــــ 

ـم مـا  ـ ـن بـ ـد الـتـعـلـيـق ، لـ واشنطن ألنها احتلت العراق .. ال نـ

ــغــون أن  ــســ ســ ــل هــذا ؟ أعــيــنــونــا عــ الــفــهــم ، هــؤالء ال  مــعــ 

ــن  ــن" ، ولــ ــانــة" و "عــمــالــة" و "مــأجــور ــ ـــ ــلــمـــــة "خـ نــوجــه الــيــهــم 

دي واالنــحــطــاط والســقــوط األخــال  ــل هــذا الــ ــمــاذا يــوصــف 

 ؟ .. 

ــانــوا أســوأ مــن الــمــحــافــظــ  ــتــاغــون الــعــراقــيــون"  ان مــوظــ "الــبــ

ــدو  ــان يــ الــجــدد الــمــتــحــمــســ لــلــغــزو ، حــ بــوش الــلــعــ نــفــســه 

ــتــقــمــوا مــن  أفضــل حــاال مــن أولــئــك الــعــراقــيــ الــذيــن قــرروا أن يــ

ـنـاقـلـه  ــــخ الـعـادل والصـارم يـ أهلهم .. مع ذلك س سؤال التأر

ـل مـن الـمـسـؤول عـن احـتـالل الـعـراق  ـعـد جـ ـال  أبناء الرافدين ج

ــل ، ايــران ،  ائــ ــان ، ا ــ ــاحــة الــدم الــعــرا ، األمــ ــ ە واســ وتــدمــ

هــم ، أم حــفــنــة الــعــمــالء الــذيــن  ــن غــ ــة ، أم آخــ ــســ عــرب الــجــ

ــــف ؟ أم هـــــؤالء  ـ ـــــاعـــــوا الـــــعـــــرض وال خـــــانـــــوا األرض والشـــــعـــــب و

عا ؟ .    جم
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ــــعــــد مــــمــــكــــنــــا الــــيــــوم  لــــم 

غا عن االنعـطـافـة 
ّ
الت

شـهـدهـا  ة ال  المأساوّ

ــة مــنــذ غــزو  ّ ــ األّمــة الــعــ

ـــة  ّ الـــعـــراق مـــطـــلـــع األلـــفـــ

 ّ ة المشهـد الـعـر ث تعّمقت سوداوّ الثة، ح
ّ
الث

ــه  ــامــل فــ
ّ

ي الش
ّ
د

ّ
وتــنــامــت مــظــاهــر االنــخــرام والــ

ـالـمـصـ  ة المطلقة والمـتـعـلـقـة  عالوة ع الح

ـــمـــا  ـــ الـــوقـــائـــع عـــ األرض  ـــث ال  ّ حـــ الـــعـــر

د 
ّ

ــــد  جــــرعــــات تــــفــــاؤل وأمــــل تــــ
ّ

ضــــخ ــــمــــكــــنــــه أن 

الـــوحشـــة الـــجـــاثـــمـــة عـــ صـــدور الـــجـــمـــاهـــ الـــ 

ــــفــــعــــل تــــتــــا  ــــار  ــــت عــــ االنــــهــــ أْرِهــــقــــت وقــــار

ــوارث والــمــصــائــب  رقــعــتــهــا دون مــالمســتــهــا  الــ

الع فيها. 
ّ

لة بردع المعتدين الض  لردود كف

 

ــل  ــك هــو نــتــاج مســار طــ  هــذا الــوضــع الــمــرتــ
ّ
إن

ــــــة مــــــنــــــذ قــــــرون  ّ ــــــ عــــــاشــــــت أطــــــوارە األّمــــــة الــــــعــــــ

ـة  واستفحلت مخاطرە مع الحمالت االستعمـاّر

ـــض عـــنـــهـــا مـــن قضـــم األحـــواز 
ّ

ـــة ومـــا تـــمـــخ ّ ـــ الـــغـــ

ة سنة  ّ ـعـدهـا  1925الع واغتصاب فلـسـطـ 

ـدت 1948سنة 
ّ
ـظـر عـن ذلـك، تـعـق

ّ
ف الـن . و

ـــخـــب 
ّ
ـــفـــعـــل عـــدم إدراك الـــن ـــة  ّ ـــ الـــمـــســـألـــة الـــعـــ

ـحـاك لـألّمـة مـن  ة  سوادها األعظـم لـمـا  ّ الع

اتها وتصّوراتهـا  س، وظلت مقار مؤامرات ودسا

ـة وعـاجـزة عـن تـوفـ  للحلول عرجاء وغ مجـد

ة  ـا لـالنـطـالق  مسـ ّ ا وعلـمـ ّ إطار مناسب عمل

ـة،  جاع األرا المغـتـصـ داد الحقوق واس اس

ــة  ّ ــ ــفــعــل أداء األنــظــمــة الــعــ وازداد الــحــال ســوءا 

 أداؤهـــــا لــــــلـــــمــــــســـــتــــــوى 
َ
ـــــة الــــــ لـــــم َيــــــْرق ّ الـــــّرســـــمــــــ

ـاتـهـا  ّ اتهـا ومسـؤولـ ما يتوافق مع واج المطلوب 

ــــة  ّ ــــة واألخــــالقــــ ّ ــــاســــ ـــة والّســــ ّ ــــة والــــقــــانــــونــــ ّ األمـــنــــ

ــــلــــت حــــاجــــزا  ــــم عــــادة، فشــــ ــــة عــــن الــــحــــ ــــ
ّ
ت الــــمــــ

ـجـاوز أمـام مسـا الـجـمـاهـ 
ّ
ـا وصـعـب الـت ّ س رئ

 . غي
ّ
ق الت ة ع ط ؤو

ّ
 الد

 

ـعـث  ل حزب ال ووسط هذا الظالم الحالك، ش

ــــــة  ّ ــــــقــــــ ــــارقــــــة األمــــــل الــــــحــــــقــــــ ــ  ّ ا ّ االشــــــ الــــــعــــــر

ــعـكــز عــلــيـهــا واالهــتــداء 
ّ
ـالــت ــمــكــن  ــدة الـ  والـوحــ

 ّ ّ والــقــو ــوعــه الــوطــ بــهــا عــ االنــخــراط  م

ـــة   ّ ّ أن تـــحـــدث نـــقـــلـــة نـــوعـــ ســـا ـــحـــّررّي اإل
ّ
الـــت

ــخ الــعــرب نــظــرا لــمــا حــمــلــه هــذا الــحــزب مــن  ــــ تــار

ـة عـمـادهـا وغـايـتـهـا  ّ ة قوم ّ م ة وتنظ ّ ة فك ّ أرض

 ّ ص المواطن العـر ة وتخل ّ ر األرض الع تح

عــــدادە إعــــدادا  ــــة و
ّ
ــــاف ــــاتــــه  ــــصــــات حــــ

ّ
مــــن مــــنــــغ

ــة وجــمــيــع  ــالــ ــات الــ ّـســ ـ
ّ
ــقــطــع مــع الــ مــدروســا 

ــتــه  ّ ــغــرات  شــخــصــ
ّ
ــقــائــص والــث

ّ
ــات والــن ّ الّســلــبــ

ـــــد مـــــتـــــوازن  ـــــل جـــــد قصـــــد صـــــقـــــلـــــهـــــا وخـــــلـــــق جـــــ

ــە دونــمــا تــفــّســخ أو  ــامــل مــتــصــالــح مــع ع ومــتــ

ــــل 
ّ
ــــان  اآلخــــر، ومــــؤه ــــتــــات أو انصــــهــــار وذو انــــ

تظرە منه األّمة.   لتحّمل ما ت

 

ّ الــــجــــامــــع  ــــن، اصــــطــــدم هــــذا اإلطــــار الــــقــــو ولــــ

ــــاة  ــــامــــل  حــــ
ّ

الــــهــــادف إلحــــداث االنــــقــــالب الش

ــه الــجــهــات  شــ الــعــرب بــتــحــامــل واســتــهــداف و

ـــط بـــهـــا وعـــ  ـــة ومـــن ارتـــ ـــة الـــمـــعـــاد االســـتـــعـــمـــاّر

ــالــهــا الــمــخــتــلــفــة.  ــأشــ ــات  ّ رأســهــا خــاّصــة الــّرجــعــ

ــعــث، فــلــقــد نــجــح  ورغــم فــداحــة مــا تــعــّرض لــه الــ

ـــ فــــكــــرە بــــ  ـ ــــ ّ وانــــ ــــاب الــــعــــر ــــ
ّ

 كســــب الش

ا  ه مؤمنة منخرطة وع لت عل الجماه ال أق

رە ذلك من عوائد مثمرة لألّمـة، 
ّ
ما سيوف ا  درا و

مـــر عـــ  ـــّيـــ تـــ ـــن عـــ ـــطـــ
ٌ
ثـــّم فـــّجـــر ثـــورتـــ  ق

ـة  الـعـراق  ـانـ
ّ
ة لتفـلـح الـث كرا  سوّر إحداها م

ها. 
ّ

 دون أن تهدأ المناورات والمؤامرات ضد

 

ـا عـن ذهـن رجـاالت  كن غائ و واقع األمر، لم 

د الـمـصـادر لـمـا 
ّ

ـعـث وقـادتـه هـذا الـعـداء مـتـعـد ال

 ّ ــــا ـــوعــــه الّســــ ـ ــــفــــكــــرە وم ــــعــــث  ــــلــــه الــــ
ّ
ــــمــــث

ــل الــمــدى مــن  ّ وطــ ّ الــعــاّم الــمــرحــ ــ اتــ االســ

صــ بـهــا عــ  ّ ب لـمــصـالــح أعـداء األّمــة الــمـ

ـة أو  وائـر االسـتـعـمـاّر
ّ

ة والد ّ ال وام سواء االم
ّ

الد

ـالـفـرس  ـن  ـة أو األعـداء اآلخـ ّ ة العالم ّ الّصهيون

هم.   واألتراك وغ

 

مـه  الـعـراق عـ  لة ح عث ط ولذلك عمل ال

ـــلـــت  ـــة الـــ شـــ ّ ـــ ـــمـــصـــلـــحـــة األّمـــة الـــعـــ ـــد  ّ ـــقـــ
ّ
الـــت

د 
ّ

ـا بـوصـلـتـه ومـحـد ـة الـعـلـ ّ ـجـ اتـ مصالحها االسـ

ى لـــــألخـــــطـــــار 
ّ

ـــــاســـــاتـــــه األّول واألبـــــرز، وتصـــــد ســـــ

ـــســـط  ـــالـــ ـــرق إن 
ّ

ـــمـــخـــتـــلـــف الـــط الـــمـــحـــدقـــة بـــهـــا 

ـفـ عـلـيـهـا حـيـنـا  وكشف معالمها ورهـانـات الـعـا

ــورة 
ّ
ــلــمــا دعــت ال ــالــمــواجــهــة الــمــســلــحــة  ن  و

ل 
ّ
ــــــانــــــا أخــــــرى. و هــــــذا اإلطــــــار تــــــتــــــ ذلــــــك أحــــــ

ــادة حــزب  ــقــ  ّ مــقــارعــة الــعــراق ونــظــامــه الــوطــ

 ّ ّ لـــلـــعـــدوان الّصـــهـــيـــو ا ّ االشـــ ـــعـــث الـــعـــر الـــ

ـة  ّ ـقـ ـة  فـلـسـطـ و ّ ـ المتالحق ع األّمة الع

ـــة  أقـــطـــارهـــا األخـــرى كـــفـــلـــســـطـــ واألردن وســـوّر

ـــــ و الّســــــاحــــــات الــــــ شــــــهــــــدت حضــــــورا  ـ وم

ــدورە  ف  ــاســل وتــعــ ّ الــ ــش الــعــرا ــفــا لــلــجــ
ّ
مــكــث

عـض  ن أنكر  اض األّمة و ود عن ح
ّ

ارز  الذ ال

ــّل الــعــرب  ــة عــن  ــا ى الــعــراق نــ
ّ

ــمــا تصــد أهــلــهــا، 

ّ وحــمــلــتــه  ــعــا لــلــعــدّو الــفــار ودفــاعــا عــنــهــم جــمــ

ــعــد وصــول الــخــمــيــ  ــد  ــالد الــّرشــ الــغــادرة عــ 

ـورة 
ّ
ـالـث  ّ سـ م وقرارە القا بتصديـر مـا  للح

ّ وهو األمر الذي لم يزد  ة للوطن العر ّ اإلسالم

ّ صـفـوّي  ّ فـار  جوهـرە عـن مـجـّرد عـزم إيـرا

ـــــوّســـــع عـــــ حســـــاب الـــــعـــــرب 
ّ
ـــــث عـــــ الـــــت خـــــبـــــ

لـــحـــاقـــهـــم  اتـــهـــم و وانـــتـــهـــاك أراضـــيـــهـــم ونـــهـــب خـــ

يــهــا 
ّ

ــة تــغــذ ـّ ـ ــه مــن عــنــ ــمــا تــعــنــ ــه  ــة الــفــقــ بــوال

ـة  ارات العـفـنـة عـلـيـهـم والـّرغـ
ّ
األحقاد الهائلة والث

ّ ولــــم تــــغــــادر  ــــٌب  الــــعــــقــــل الــــفــــار
ْ

ــــخ
َ
الــــ لــــم ت

ــل االنــتــقــام مــن الــعــرب  ــ ــات اإليــرانــّيــ  ســ ّ أدبــ

ـــدّي الـــمـــزمـــن  ـــعـــور األ
ّ

ة أهـــّمـــهـــا الش ـــاب كـــثـــ ألســـ

ـظ الـفـرس   ـة الـ تـغـ ـقـص الـحـضـاّر
ّ
ـات الـن مـركـ

ـــــلـــــمـــــا نـــــظـــــروا حـــــولـــــهـــــم لـــــلـــــمـــــخـــــزون الـــــفـــــكـــــرّي 

 . ّ ّ العر  والحضارّي والّرو

 

ــل عــ خــطــورة  ــعــث مــنــذ زمــن طــ ــد الــ لــقــد أ

ــــالــــحــــجــــج  ّ الّصــــفــــوّي، وكشــــف  الــــعــــدّو الــــفــــار

اهـــ  هـــا   –والـــ ـــ عـــ أســـلـــوب الـــغـــّش   –ومـــا أ

ـعـهـا دهـاقـنـة الـفـرس  ـ
ّ
والخداع والمخـاتـلـة الـ يـ

 ، ّ ـفـاذ لـلـعـمـق الـعـر
ّ
ـسـلـل والـن

ّ
 عزمـهـم عـ الـ

ّ الـــحـــاقـــد  ـــوفـــيـــ
ّ

ّ الش ــوعـــهـــم الـــقـــو ـ وفضـــح م

ــــر  ــــغــــ
ّ
ــــه والــــت ــــمــــ

ّ
يــــن لــــلــــت

ّ
ــــل بــــرداء الــــد ـــ ـ ــــ الــــمــــ

انتصار  عاءات 
ّ
، وأماط اللثام عن االد الجماه

ـــه لـــإلـــســـالم  ـــة الـــفـــقـــ الـــخـــمـــيـــ وعصـــابـــتـــه ووال

ـه  ـعـث ومسـاعـ  مجهودات الـ
ّ
 أن

ّ
. إال والمسلم

ـــــطــــــان الــــــّزاحــــــف  ـ ّ  الــــــعــــــرب مــــــن ذلــــــك ال
ّ
لــــــتــــــو

ــتــهــم واســتــهــتــارهــم وال  ّ ــع غــالــبــ
ّ

ــنــط اصــطــدمــت بــ

ـعـث  ـقـة تـحـذيـرات الـ دركـوا حـقـ االتهم، ولم  م

ــــس ســـــوى مــــدخـــــل   الـــــعــــراق لـــــ
ّ
الّصــــارمـــــة مــــن أن

ور آت 
ّ

 الـــد
ّ
لـــتـــنـــا أطـــمـــاع فـــارس ومـــاللـــيـــهـــا، وأن

 .
ّ

 ع الجميع الواحد تلو اآلخر دونما أد شك

 

ـّل مــن  ــت لـ ـ ـام والّسـنــون بـتـوالـيــهـا تـ ّ وهـا  األ

ــــــــعــــــــث وقــــــــراءاتــــــــه  ــــــة الــــــــ ــ  رؤ
ّ
 أن

ّ
ــــــــك

ّ
خــــــــامــــــــرە الش

 ّ ّ الــفــار ــوع اإليــرا ــقــة الــمــ ــة لــحــقــ ّ ــاقــ ــ االســ

ـالــغــات  ـاب الــمــ ّ لــم تــكـن مــن  الّصـفــوّي الـخــمــيـ

ســمــت 
ّ
ـقــة ا ــة دقــ ّ ــهــا قـراءة عــلــمـ

ّ
ـل إن وال الـلــهــو، 

ــــم  ــــم الّســــلــــ ــــقــــيــــ
ّ
ــــقــــة والــــت ــــة الــــعــــمــــ ّ ــــالــــمــــوضــــوعــــ

، وهــا هــم  ّيــ
ّ

ــاف الــجــد ــ ــص واالســ ــشــخــ
ّ
والــ

ـــمـــنـــتـــ الـــغـــطـــرســـة  ـــّجـــحـــون  ـــ الـــفـــرس الـــيـــوم يـــ

ــاتــوا  ــهــم 
ّ
ــأن ــة  ّ والّصــلــف واالســتــعــالء والــعــنــجــهــ

ـامـل   ـالـ ـة  ّ ـ ــع عواصم ع ن ع أر ط مس

وت وصـــــنـــــعـــــاء، وهـــــا هـــــم  ـــــ ـــــغـــــداد ودمشـــــق و

ـــذبـــيـــح الـــمـــرّوع  
ّ
ـــل والـــت ـــقـــتـــ

ّ
ـــف الـــت ـــعـــمـــلـــون ســـ

ــة  ــة وســوّر ّ ــ رقــاب شــعــب الــعــراق واألحــواز الــعــ

ـــهـــجـــ 
ّ
ـــاســـات الـــت ون ســـ

ّ
ـــمـــن، وهـــا هـــم يـــنـــفـــذ والـــ

ـة  ّ  العراق وسـوّر موغرا
ّ

غي الد
ّ
ّي والت الق

أمن أقطار الخـلـيـج  صون  ّ ع قدم وساق، و

عمالن عـ  ث  ن ح ح ة وال ّ ما الّسعود ّ ال س

ّ فيـهـمـا  سيج االجتما
ّ
ق ال خلخلة أمنهما وتم

ـد  ـهـد
ّ
ـف الـت

ّ
ـغـداد. ولـم يـتـوق ـو   نار تكرارا للّس

ــل   ّ ــق الــعــر ي عــنــد حــدود الــمــ
ّ

ّ الــجــد اإليــرا

سـلـم جـنـاحـه  ـث لـم  ّ ح ّل الوطن العر شمل 

ـة  ّ ـوّسـعـ
ّ
ّ من سموم الفرس وأجـنـداتـهـم الـت الغر

ــس  ــــــح الــّرئــ ـ ـ ــة، ومــا ت ّ ــ ــعــ
ّ

ــة الش ّ ــطــانــ ــ االســ

ـــرا حـــول اســـتـــحـــالـــة 
ّ

ّ حســـن روحـــا مـــؤخ اإليـــرا

ّ وال  شــمــال  ــق الــعــر ــخــاذ أّي قــرار  الــمــ
ّ
ات

ــا دونــمــا مــراعــاة مصــلــحــة إيــران ومــواقــفــهــا،  ــقــ إفــ

ـــط 
ّ

ـــة الـــمـــخـــط ّ ّ عـــن شـــمـــولـــ  تـــعـــبـــ واضـــح جـــ
ّ
إال

 . ّ  الفار

 

ــّل هــذە الــوقــائــع والــعــودة    اســتــعــراضــنــا لــ
ّ
ن و

ــه الــعــرب  ــبــ ــمــا الــهــدف مــنــهــمــا تــ
ّ
ــال إن لــلــوراء قــلــ

د، 
ّ

م المتجـد رسمّي وجماه لهذا الخطر القد

ـــــــهـــــــم ودعـــــــوتـــــــهـــــــم 
ّ

 مـــــــنـــــــه لـــــــحـــــــض
ّ

ـــــــد وعـــــــرض ال 

ــجــاع لــزحــف 
ّ

ي الــحــازم والش
ّ

ــصــد
ّ
ضــهــم لــلــت وتــحــ

الــفــرس وحــمــالتــهــم عــ أّمــتــنــا خــدمــة ألعــدائــهــا 

طاتهم. 
ّ

ذا لمخط  وتنف

 

ـــه الـــواقـــع عـــ  ث 
ّ

ـــحـــد و تـــقـــديـــرنـــا ووفـــق مـــا 

ـة  ّ  األطماع الفارسـ
ّ

 صد
ّ
أن مكن الجزم  األرض، 

اخــل 
ّ

ـارهــم عــ االنـكــفــاء لـلــد جــ ولـجــم الـمــال و

ــة الــيــوم، و  ّ ــســ  مــهــّمــة الــعــرب األو والــّرئــ

ـــا وال  ـــة الـــ ال تـــحـــتـــمـــل تـــراخـــ ّ الـــمـــهـــّمـــة الـــمـــصـــ

فا وال ممطالة.  س  ساهال وال 

 

 : 
ّ

ح هنا سؤال مهّم وملح ن   ول

ـــعـــض الـــعـــرب  ـــث عـــن وقـــفـــة  ـــمـــكـــن الـــحـــد هـــل 

ـعـث  ة الـعـداء لـلـ الحازمة إليران تزامنا مع مناص

ــمــه  ّ الــذي أســقــط حــ واإلســاءة لــنــظــامــه الــوطــ

ـــــمـــــوجـــــب  ـــــرّي  ّ الـــــ ـــــ ّ األمـــــ ـــــا الـــــغـــــزو االمـــــ

دونه؟  و

 

ـــة عـــن هـــذا الّســـؤال  قـــطـــعـــا ال. فـــال   اإلجـــا
ّ
إن

ـــث عـــن الـــعـــزم عـــ كـــبـــح جـــمـــاح  ســـتـــوي الـــحـــد

ـطـاتـهـا دونـمـا امـتـالك 
ّ

ـق لـقـ مـخـط سـ
ّ
إيران وال

ـة،  ّ ـط مـوازي لـألجـنـدا اإليـرانـ
ّ

ة شاملة ومخـط رؤ

ـــام لـــألهـــواء واألمـــزجـــة  ـــلـــ االحـــتـــ األمـــر الـــذي 

ـأعـ  ـحـ 
ّ
ـة الـمـهـّمـة تـفـرض الـت

ّ
ات، فـدق ّ ات

ّ
والذ

ــــــب  ــــــجــــــاعــــــة وتــــــغــــــلــــــ
ّ

ــــــة والش ّ درجــــــات الــــــعــــــقــــــالنــــــ

الــمــصــلــحــة الــعــاّمــة عــ مــا ســواهــا مــن الــّرهــانــات 

ث عــــن 
ّ

ــــقــــة، وحــــ نــــتــــحــــد ّ ــــ
ّ

ــــات الض والــــحــــســــا

ـم اإلقـدام ومـغـادرة  ـهـا  قـ جاعة فال نـحـ
ّ

الش

جـاعـة 
ّ

ل  تلك الش ة،  ّ القعود والج والّسلب

األعّم واألشمل مدى وال تتطلب اإلقرار ألهل 

ــدور  ــفــضــلــهــم واالحــتــذاء بــهــم دون أن  الــفــضــل 

صة.  ة أو نق   ذلك مثل
ّ
 خلد أحد أن
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  ّ ــظــام الــوطــ
ّ
 الــن

ّ
ــا عــ أحــد أن ــس خــافــ فــلــ

ى لـألطـمـاع 
ّ

ـعـث تصـد ـادة حـزب الـ قـ العراق 

ـــل نـــجـــاة  ـــ ـــذل  ســـ ـــا، و ـــة  مـــهـــد ّ الـــفـــارســـ

ـــمـــة  ـــات جســـ األّمـــة مـــنـــهـــا ومـــنـــاعـــتـــهـــا تضـــحـــ

ـــعـــمـــ الـــ انـــطـــلـــق 
ّ
ة الـــبـــنـــاء والـــت أعـــاقـــت مســـ

ــعــا أن  ــل مــجــد الــعــرب جــمــ ــ فــيــهــا، وآثــر  ســ

ا لــــم 
ّ

ضــــا جــــد ــــا ــــّل ذلــــك ثــــمــــنــــا  ــــعــــد  ــــدفــــع 

ــه 
ّ
ــن ــه طــرف أو جــهــة  الــعــالــم، ولــ ــقــه إلــ ســ

ــا مـــهـــّمـــا أجـــ مـــن خـــاللـــه الـــمـــجـــرم  ـ ـــق ن
ّ
حـــق

عـــالن  عـــاف و
ّ

ع الّســـّم الـــز ّ الـــخـــمـــيـــ عـــ تـــجـــ

ــــــســــــالمــــــه ووقــــــف الــــــحــــــرب واالنــــــحــــــســــــار  اســــــ

اخل. 
ّ

 للد

  

ذە المـلـحـمـة الـخـالـدة الـ    مثل 
ّ
 أن

ّ
وال شك

ـــاســـل  ـــشـــه الـــ ـــه وجـــ ـــا الـــعـــراق وشـــعـــ ـــر
ّ

ســـط

ـــجـــاع الـــمـــقـــدام 
ّ

ـــه الش ّ وحـــ ونـــظـــامـــه الـــوطـــ

ـا  ـا دقيق والـغـوص  ثـنـا
ّ
راسة والت

ّ
الد ة 

ّ
ح

دات 
ّ

الممه روس واألخذ 
ّ

الستجالء الع والد

ـنـا   ـو مـا يـ ـ، و ـ
ّ
ال سمحت بـتـحـقـيـق الـن

ــعــض الــعــرب ســواء رســمــّيــ أو  ــا ومــنــهــج  ــلــ

ــــعــــض   أفــــرادا  
ّ
ــــا أو مــــنــــظــــمــــات وحــــ أحــــزا

ــظـــام 
ّ
ــم لــلــن ــديــروا ظــهــر ــان إذ آثــروا أن  األحــ

عث.  ّ  العراق ولحزب ال  الوط

 

ـقـا  ّ ـذا انـتـصـارا ضـ ـنـا  فهم من حـديـ  ال 
ّ
وح

ّ  الـعـراق دون سـواە،  عث ونظامه الوطـ لل

ي 
ّ

ــصــد
ّ
 الــمــطــلــوب  إطــار الــعــمــل عــ الــت

ّ
فــإن

ــه  نــا إلــ ّ الــيــوم، وضــمــن مــا أ لــلــخــطــر الــفــار

 ّ ـــاع الــــعــــر ـ ّ ــــخ ال ــــ ــــو األخــــذ بــــتــــار ــــقــــا،  ســــا

ـّل  ــــخ، والوقوف عـنـد  ار
ّ
ّ منذ فجر الت الفار

جارب والوقائع. 
ّ
 الت

  

ـــذە الـــمـــعـــارك ال   مـــثـــل 
ّ
فـــمـــن نـــافـــلـــة الـــقـــول إن

ــط شــامــل وعــمــيــق، ومــّمــا  تــحــســم دون تــخــطــ

ـ  ـــــخ، ومـا أ ـار
ّ
ه رأسا االعتماد عـ الـت قتض

 ّ ـالـجـار الـفـار ـار مـتـعـلـقـة  ه من أخـ  
ّ

عج ما 

ـلـة  مـر وصـفـحـات غـدر طـ ان منـه مـن تـ وما 

ـ،  ّ ـمـ
ّ
ـذا الـت ـب   ة. فـال عـ العرب والعرو

مـر  ــ
ّ
ـل الـت ب  العودة لما ق ا ما من ع

ّ
الت و

سـقـاطـهـا بـتـحـالـف الـفـرس الـوثـيـق  ـل و ا ع 

ـــمـــا ومـــرورا 
ّ
مـــع الـــيـــهـــود، وصـــوال لـــحـــرب الـــث

ـــــة ســـــعـــــد بـــــن أ  ّ ـــــة األو قـــــادســـــ ّ ـــــالـــــقـــــادســـــ

ــة ال مــنــاص مــن  ّ ــجــارب الــغــنــ
ّ
ــاص، فــهــذە الــت

ّ
وق

ـ  ـوط الـ
ّ
ـر فـيـهـا وتـجـمـيـع الـعـوامـل وال

ّ
دب

ّ
الت

ـــرت فـــيـــهـــا لـــحـــســـم الـــمـــعـــارك، ومـــن ثـــّمـــة 
ّ
تـــوف

االنطالق  تجميع المعلومات والبناء عليها. 

ــــهــــنــــا  ــ  ـ ـــان أن تــــحــــ ــــمــــ ــــة  ـــدا ـــه مــــن الــــ
ّ
ن و

ـّل  ـ ّ  الـعـراق  عث ونظـامـه الـوطـ ة ال تج

ــهــل 
ّ
ــالــمــقــدار نــفــســه، ال مــنــاص مــن الــن قــّوة، و

نة.  اب وا  منها عوض ازدرائها ألس

 

ـــــد مـــــفـــــكـــــرون  ـــــمـــــا أ ـــــدنـــــا  لـــــقـــــد ســـــبـــــق وأن أ

 ّ ــاع الـــعـــر ـ ّ ـــا ال ـــا ـــخـــ ـــاحـــثـــون وعـــارفـــون  و

ـ عـ الـفـرس الـيـوم،  ـ
ّ
ق الـن  ط

ّ
، أن ّ الفار

ـــــال لـــــإلنـــــجـــــاز  ـــــو أمـــــر ال يـــــزال مـــــمـــــكـــــنـــــا وقـــــا و

ستوجب عامل  ما  ستوجب ف حقيق، 
ّ
والت

سّي :   رئ

 

ـــــحـــــّررّي 
ّ
ّ الـــــت ـــــوع الـــــقـــــو االنـــــخـــــراط  الـــــمـــــ

ـ  ـظـّل أ ـث  ـاسـلـة: حـ ـة الـ ّ للمقاومة العـراقـ

ـــــقـــــاف  ـــــة إل ـــــّمـــــ الـــــخـــــطـــــوات اســـــتـــــعـــــجـــــاال وأ

ــــّل  ّ لــــألّمــــة، وذلــــك بــــتــــوفــــ  اق اإليــــرا االخــــ

ــص الــعــراق  عــم واإلســنــاد لــهــا لــتــخــلــ
ّ

أوجــه الــد

ــة ونــغــولــهــا، إذ  
ّ

ــس الّصــفــ ە مــن د وتــطــهــ

ــة  ــد 
ّ

ّ الــحــّر الــمــوح جــاع الــعــراق الــعــر اســ

ى ألحالم مـال طـهـران مـن جـهـة،  قاصمة ك

ّ والحضارّي المركـزّي  ار
ّ
ور الت

ّ
واستعادة للد

ــاة  ــلــة حــ ــه الــعــراق والــعــراقــّيــون طــ الــذي لــعــ

جـــــهـــــاض  الـــــعـــــرب  كـــــبـــــح جـــــمـــــاح الـــــفـــــرس و

ة.  رة من جهة ثان ّ ّ
طاتهم ال

ّ
 مخط

 

اف بــهــا  ــاالعــ ــة: وذلــك  ّ ــ دعــم األحــواز الــعــ

ـــابـــتـــة 
ّ
ـــة واحـــتـــضـــان مـــقـــاومـــتـــهـــا الـــث ّ ـــ دولـــة عـــ

ــــز صــــمــــود شــــعــــبــــهــــا بــــوجــــه االحــــتــــالل  وتــــعــــ

  
ّ
ــا، ألن ــر ــل تــحــ ــســهــ ــض لــ ــغــ ّ الــ الــفــار

رجــاعــهــا  ــة و ّ ــطــرة الــفــارســ ــصــهــا مــن الّســ تــخــلــ

ـد لـلـفـرس مـن  ـة تـجـ ّ ـعـ ـبـ
ّ

ـة الـط ّ ـ ئتها الع لب

ــظــر 
ّ
ــالــن ــاب قــّوتــهــم وذلــك  ــّم ورقــاتــهــم وأســ أ

ــــه األحــــواز مــــن ثــــروات ومــــقــــدّرات  لــــمــــا تــــحــــ

ة تـقـارب  ي ة ر ّ ع ـالـمـائـة مـن ثـروات  90طب

ة. 
ّ
 إيران االستعمار

 

جـاع الـعـراق  ورة اس د ع 
ّ

شد نا ح 
ّ
ن و

 
ّ
ـــة، فـــإن ّ ـــ ـــر األحـــواز الـــعـــ والـــعـــمـــل عـــ تـــحـــ

ـــة 
ّ

ـــو مـــا لـــلـــعـــراق مـــن مـــركـــ دافـــعـــنـــا  ذلـــك 

ـة  
ّ

ـة وعسـكـ
ّ

 
ّ
ة وح

ّ
ة وحضار ّ خ تار

رە مـــــن 
ّ

ّ ولـــــمـــــا نـــــقـــــد ّ الـــــفـــــار ــــاع الـــــعـــــر ـ ّ ال

ـر 
ّ

ـفـج ر األحواز الذي سـ ة لتح ة عال
ّ
مردود

ســتــطــيــع  اخــل لــن 
ّ

ــائــال مــن الــد ا  إيــران تــفــجــ

ات القرون القادمة.   تجاوز آثارە لع

 

  
ّ
م أن

ّ
ــــفــــهــــم مــــن خــــالل مــــا تــــقــــد ــــجــــب أن  وال 

ـف 
ّ
ـم أظـافـر الـفـرس يـتـوق ـان وتـقـلـ كسب الـّر

ــه 
ّ
ــل إن ــّمــيــتــهــمــا،  ــذيــن الــعــامــلــ رغــم أ عــنــد 

ـقـة  ـحـقـ ا  ـا كـبـ ـة ووعـ أمر يتطلـب إرادة صـلـ

سـتـد   ة، و ّ ّ ع األّمة الع الخطر الفار

ــــة 
ّ
ــــاف كــــذلــــك إعــــدادا شــــامــــال ومــــواجــــهــــة عــــ 

ــــة أو  ّ ــــة أو الــــقــــانــــونــــ ّ األصــــعــــدة ســــواء اإلعــــالمــــ

ـــة أو 
ّ

ـــة أو الـــفـــكـــ ّ ـــلـــومـــاســـ يـــ
ّ

ـــة أو الـــد ّ ـــاســـ الّســـ

ــ  ــاشــفــة الــجــمــا ســتــد مــ ــمــا  ــة، 
ّ
الــعــقــائــد

ـــــّل  ـــــخـــــاذ 
ّ
ـــــحـــــاك لـــــهـــــا وات ـــــمـــــا  ومصـــــارحـــــتـــــهـــــا 

ـة  ّ اخـلـ
ّ

د الـجـبـهـة الـد لة بتوح ف الخطوات ال

ـة  الـواقـع 
ّ
ـه مـن إصـالحـات جـذر مـا تـقـتـضـ

 . ّ  العر

 

عض الـعـرب الـّرسـمـّيـ الـذيـن  ار  وعودة إل

ئ مـن  ّ ـ
ّ
سّوقون لوقفة حازمة إليران ع الـت

 
ّ
ـدركـوا أن ، فعليهـم أن  ّ عث ونظامه الوط ال

ضـــعـــف مـــوقـــفـــهـــم عـــنـــد  ـــذا الّســـلـــوك  مـــثـــل 

ـــــ وخـــــاّصـــــة عـــــنـــــد إيـــــران نـــــفـــــســـــهـــــا،  الـــــجـــــمـــــا

 اســـتـــمـــرار 
ّ
ضـــا أن ـــعـــلـــمـــون أ ـــاقـــنـــة إيـــران  فـــد

ـل ولـفـكـرە   ّ ـعـث ونـظـامـه الـوطـ ـعـّرض لـلـ
ّ
الت

ّ الـعـاّم  ـ اتـ ّ ومنهـاجـه االسـ ا ه الّس
ّ

وخط

 ّ ـط اإليـرا
ّ

ث عن مواجهة المخط ِقد الحد
ْ
ف

ٌ

ــات وفــرقــعــات 
ّ

ــ مــجــّرد عــنــ مصــداقــّيــتــه لــيــ

ة.  ّ  إعالم

 

 الــــحــــرّي بــــهــــؤالء الــــعــــرب الــــّرســــمــــّيــــ ومــــن 
ّ
إن

ــــعــــمــــلــــوا  ــــابــــهــــم، أن  حــــف  ‐يــــركــــب ر
ّ

لــــدرء الــــز

ّ األصـفـر  ب مصـالـح إيـران     –اإليرا عـ 

ا. 
ّ

 عسك
ّ
ا وح ّ اس ا وس

ّ
ان اقتصاد  ّل م

 

ــــس أمــــام الــــعــــرب مــــن وجــــهــــة أفضــــل مــــن  ــــ ول

ــس مـن جـهــة  الـعـراق لـقــصـم ظـهــر الـفـرس، ولـ

ــــ مــــن  ج طــــهــــران أ ــــب عــــلــــ قــــادرة عــــ تــــأد

ــة  ّ ــانـوا عـمــاد مـعـركـة الــقـادسـ ـعـثــّيـ الـذيـن  الـ

ة الخالدة.  ان
ّ
 الث

 

ــــب  ـ ـــــة ل ث عـــــن الــــعـــــراق بـــــّوا
ّ

وحــــ نـــــتـــــحـــــد

ـــا عـــ  ــا ووجـــ ـ ث ح
ّ

ـــنـــا نـــتـــحـــد
ّ
الـــفـــرس، فـــإن

ـــادة حـــزب  ـــقـــ ـــاســـلـــة  ـــة الـــ ّ الـــمـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــ

ـثـة  هـا  ور
ّ
ه أن ، ومن المسلم  ّ عث العر ال

لته.  ّ  العراق وسل ظام الوط
ّ
 الن

 

ـان اإلعـالن عـن  ـمـ ـنـاقـض 
ّ
ه من الت

ّ
ه، فإن وعل

ي لـــلـــفـــرس مـــن جـــهـــة، و 
ّ

ـــصـــد
ّ
الـــعـــزم عـــ الـــت

ــــعــــث   عــــ حــــزب الــــ
ّ
ــــجــــ

ّ
ــــل يــــتــــّم الــــت الــــمــــقــــا

ـا  ّ ما ومقـاومـتـه الـغـّراء حـالـ ّ قد ونظامه الوط

ـّم الـمـتـنـاقضـات  من جهـة أخـرى. ولـعـّل مـن أ

ـذە  ل العرب الـّرسـمـّيـون  و أن يتجا حتما، 

ـــمـــون  ـــو ـــمـــون أنـــفـــســـهـــم و ـــو الـــحـــقـــائـــق، و

ـة 
ّ

جـد م  سل
ّ
ه من الممكن ال

ّ
م معهم أن غ

ـة، والـحـال  ّ هم لألجندا الـفـارسـ درا طرحهم و

ـــقـــة مـــع حـــكـــومـــة  ـــمـــون عـــالقـــات وثـــ ـــقـــ ـــهـــم 
ّ
أن

ــة  ّ ــقــاء عــمــلــ زون فــرص 
ّ

ــعــز ــغــداد الــمــحــتــلــة و

ـذا  ـّل  ئـة ومـتـخـلـفـة و فـوق  ة مه ّ اس س

ـــهـــا 
ّ
ــأن ــح  ـ ّ يــران وت ــا بـــ ـــاطــا مـــركـــ ــطـــة ارتــ مــرتـــ

ــ 
ّ
ــات أمــنــهــا حــ ســّبــق مصــلــحــة إيــران ومــتــطــلــ

 ع مصالحها ذاتها. 

 

س مـن الـمـنـطـق أن  ل أَو ل كن أجدى،  أَو لم 

ــة عــ  ّ ــة الــّرســمــ ّ ــ ــذە الــجــهــات الــعــ تــعــمــل 

ـــدة 
ّ

ـــيـــق الـــخـــنـــاق عـــ إيـــران و الـــمـــتـــعـــه تضـــ

ـس  ؟ ألـ ّ طها داخل الجسد العر
ّ

قاف تمط ب

ـــان؟  ـــّل مـــ ة نـــغـــولـــهـــا   مـــن األرجـــح مـــحـــا

ــــس مــــن الــــواجــــب عــــزل طــــغــــمــــة الــــعــــمــــالء  ألــــ

ل؟ ّل الّس غداد المحتلة  س    والجواس

 

ــــذە  ــــس مــــن األســــلــــم أن تــــحــــتــــضــــن  تــــرى، ألــــ

ــا 
ّ
ــا مــاد ــة وتــرفــد ّ األنــظــمــة الــمــقــاومــة الــعــراقــ

ـيـق عـلـيـهـا  ـضـ
ّ
ـد الـت ـدل مـ ا  ّ اس ا وس ّ عالم و

ــــه الّصــــفــــحــــات الــــغــــّراء   شــــ ــــهــــهــــا و ــ شــــ و

ة؟ ّ ة الفارس ّ ــــخ المنازالت الع  تار

 

ســــلــــك الــــعــــرب  ــــعــــد لــــ  ــــحــــن الــــوقــــت  ألــــم 

ــا لــلــّصــدع  ــحــا لــلــوقــت ورأ ــق الّصــواب ر ــ
ّ

الــط

 ومنعا الجتثاثهم؟

 

ـــهـــا الـــعـــرب أن تـــنـــازلـــوا إيـــران، وثـــقـــوا 
ّ
ـــوا أي ّ فـــجـــ

م صــفــوف الــمــواجــهــة 
ّ

ــتــقــد  أحــد ســ
ّ
ــا أال عــنــد

عثّي ..   غ ال
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ـقـة  ـم طـ ـه   تؤثر ف المجتمع وال حة    الشك ان ا

 النـهـم  ـاء وفـنـانـيـ ـا وشـعـراء واد شمل كتـا    ال المثقفي

ــه ومــعــانــاتــه  ون عــن وعــ ــعــ  و شــون مــع الــمــواطــنــ يــتــعــا

حة ادوار مهمـة عـنـدمـا   ذە ال ت  ة ولع جاب ة او ا سلب

احـمـون  ـم يـ ل االحتالل نرا ه ق  ظروف صع لد  ان ال

ـة   الصمود والـتـضـحـ حث الشعب ع  جانب الوطن و ا

ـة  ـام الـقـادسـ ذا وموقفهـم ا    مقدمة الصفوف  انوا  و

ــــان مشــــهــــودا    ــــات الــــقــــرن الــــمــــا ــــنــــ  ثــــمــــانــــ ــــدة  الــــمــــجــــ

ــــانــــت   و ــــقــــولــــه اولــــئــــك الــــمــــثــــقــــفــــ ــــتــــظــــر مــــا  والشــــعــــب يــــ

ــة قــواتــنــا الــمــســلــحــة   تضــحــ ــاالشــادة  ــم تصــدح  حــنــاجــر

صـــورن مـــالحـــم  ودفـــاعـــهـــا االســـطـــوري عـــن حـــدود الـــوطـــن و

ــقــاتــلــون  ــذودون و ــم  ــه و ــمــواقــف مــقــاتــلــ ــاســلــة  ــه  ــطــولــ

ـلـق االعـالم  ـة فـ سـمـ شجـاعـة نـادرة وقـد اطـلـقـت عـلـيـهـم 

ـ   وشعراء وفنان اء وكتاب وصحفي ضم اد لق  ذا الف و

ــــات    قــــواطـــع الـــعـــمـــلـــ واغـــلـــبـــهـــم شـــاركــــو مشـــاركـــة فـــعـــالـــة 

ـعـد  ـو سـالحـهـم .... و ـان الـقـلـم  ـن مـنـهـم   واخـ مقاتل

  ــمــتــه  ــ  و ــدات  1988    8    8انــتــهــاء الــعــدوان االيــرا

ة الــحــصــار الــظــالــم   فــ ــســعــيــنــات و  الــ صــفــحــة اخــرى 

ــا  ــ ــاة امــ ــقــ الــذي فــرضــتــه قــوى الــظــلــم والــعــدوان الــغــاشــم 

 واذاللـهـم  ـ شـوكـه صـمـود الـعـراقـيـ وحلفائهـا مـن اجـل ك

  فـة وكـتـبـوا  ضا برز دور مثقفينا فوقفوا  وقفة م نا ا و

ـــحـــثـــون  ـــعـــزز مـــن ذلـــك الصـــمـــود و الصـــحـــافـــة واالعـــالم مـــا 

ف لهم .  ذا موقف م  التحمل و  الشعب ع

 

  ــض  ــغــ ــعــد االحــتــالل الــ ى و ــ ــن الــطــامــة الــ    4    9لــ

لد نـرى  2003 ا وحلفائها وعمالئها ال عد ان احتلت ام و

   مـن الـمـثـقـفـ د االسف انـقـالب مـوقـف عـدد كـبـ مع شد

 لــالحــتــالل  ــا مــن اشــد الــداعــمــ ــلــة وضــحــا  لــ وصــاروا بــ

ـدافـعـون عـن   لـه و  مـهـرجـ ـلـ ـحـوا مـطـ  واصـ والمـحـتـلـ

  ــلــمــا تــمــادوا  ــا  ــان الــدفــع الــمــادي لــهــم عــالــ ــلــمــا  عــمــالئــه و

ـث  ـا وعـارا عـلـيـهـم حـ انة الوطن وصار ذلـك مـوقـفـا مـخـ ا

قا بهذا الـمـوقـف الـمـخـزي الـذي  فا لهم سا دلوا موقفا م

  ــا ـالحــق عــوائــلـهــم وســوف  ــالحـقــهــم و ــا  ــد  عـارا ا ــ ــ سـ

 ان   حــ ــذا الــمــوقــف ....    ــه عــ الــيــوم الــذي يــنــدمــون 

ـذا  ـسـجـل لـه  ـــــخ سـ  فـان الـتـار  موقفه الوطـ  ع من 

ـمـسـكـون الـنـار  ـم  فخر له وعائلته وانهم بهذا الـمـوقـف و

م  لد تهم وحب  تهم ووطن ون عن عرو ع ديهم انما  ا

 وشعبهم . 
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ح   ســ  والتعبــوي   واالعــال م الفكــري والثقــا ــه يواصــلون جهــاد ــاء وكتــاب وصــحفيوا وفنــانو العــراق وجميــع مثقف أد

م  مقــــاالتهم وقــــصائد رامــــة وخنــــادق العــــز والعــــزة وذلــــك  ح ال  ســــ ــــدين االشــــداء   جنــــب مــــع المجا ــــا ا الجهــــاد جن

ـــة  ـــة والقوم رامـــة الوطن ف والعـــزة وال ا مـــن منهـــل معـــارك الـــ ا مـــدرارا مـــستق ل مـــداد ـــس   ـــاتهم الـــ وقصـــصهم وروا

  رامـــة الـــ  خنـــادق القتـــال خنـــادق العـــز وال ـــدين االبـــرار   والمجا ا مـــن نجيـــع الـــدم الطهـــور للمقـــاتل لة ومـــستق االصـــ

عـــــة   عامـــــا م  خمـــــسة عـــــ  الطهـــــور عـــــ ف والـــــدم العـــــرا مـــــداد القلـــــم الـــــ طـــــال   اال جـــــت فيهـــــا دمـــــاء المقـــــاتل ام

ذلــك  رامــة و ف وال ف ذودا عــن االرض والعــرض والــ ثر ومالحــم القتــال والجهــاد الــ ــأروع مــ ة و ات الــسخ التــضح

طــــوالت  ــــدينا االشــــاوس المتــــصلة ب دا لــــصوالت مقاتلينــــا ومجا  تجــــس  ســــاحات الــــو فــــأن مئــــات القــــصائد نــــضحت 

طوالت القعقاع وخالد   مجسدة  ف بوجه الزحف الففار  معارك ال  القرون  ة ع ــــخ االمة الع  تار م  اجداد

ة العـرب   معارك ذي قـار وقادسـ ة  ات سخ  وافذاذ االمة االشاوس وما قدموە من تضح م من مقات د وغ بن الول

 فــارس  ــ  و ــت بيــ ــا ل  عنــه )     قــال فيهــا عمــر بــن الخطــاب ( ر ــا مــن المعــارك الخالــدة الــ  ونهاونــد وغ االو

طــوالت صــالح  مــوك الخالــدة بوجــه الــروم و  معركــة ال ــه  د  ومجا طــوالت ابنــاء شــعبنا العــر ــل مــن نــار وكــذلك  ج

 مـر  ـت وقائعهـا وعـ ق    والـ ة القدس من الغـزو الـصلي  الخالدة لحما  معركة حط ه االبرار   واصحا الدين االيو

ـــل مـــا   مجابهـــة  غـــة  ل ـــرة ومعانيهـــا ال ـــا الغ ـــستلهمون درو ـــة   ضـــمائر ووجـــدان ابنـــاء االمـــة الع العـــصور محفـــورة 

 ومـا نجـم عـن االحتـالل   لفلـسط ـان الـصهيو ث مخطار اغتـصاب ال  الحد  الع ة من مخاطر  يتهدد االمة الع

لهـا لـصبها  ة  ة البناء االمة الع ة والقدرات الجهاد نفر الطاقات الع س ما    ثه االحتالل االيرا  للعراق وور االم

ـذا  ـل صـنف ولـون ...  ا مـن  ـة بوجـه اعـداء  ومجـرى كفـاح االمـة الع  العر ة النضال القو  المجرى الهادر لمس

ــــا الحــــازم المثــــابر بوجــــه  ــــصلب ارادة جهاد مــــا  ــــة  فاح ــــل روافــــد طاقــــات ابنــــاء االمــــة ال ــــسع ل المجــــرى الهــــادر الــــذي ي

  رة الـــ ـــداف الـــ مـــة ذات اال ثـــة اللئ مـــة المنكـــرة ودحـــر مخططـــاتهم الخب  وحـــل اله ا وتـــركهم  مخططـــات اعـــداء

ـــة وتقطيـــع اوصـــالها وجعـــل ابنائهـــا  ـــق االرض الع ـــة تم غ ر الوضـــاء  ـــا لها ال ـــة ومـــستق  االمـــة الع ـــستهدف حـــا

ــرة  ــة الغ وات الع  الــ ــة االســتحواذ عــ غ م المقــسم  ع لتجزئــة المجــزأ وتقــس  وصــول التجزئــة والخــض يرســفون 

رة ة الطا واطن االرض الع  اعماق و  تغور   مقدمتها النفط والمعادن النادرة ال  . و

 

نفار  ـم اليـوم مـدعوون السـ ـرة و ـة  م ائـد ومخططـات ت حيـق امتهـم مـن م ن قد وعـوا مـا  ن ابناء شعبنا الصاب ول

 المتهــــم وتــــروم   تهــــدد االمــــن القــــو ــــة لمجابهــــة المخــــاطر الــــ ــــا النهائ ا القــــصوى وأماد  حــــدود ــــة ا فاح متهــــم ال

جهــــاد ابنــــاء  ــــة والمهــــون  ل الموعــــود لألمــــة الع  المــــستق مقــــدراتهم واالجهــــاز عــــ ــــث   ثــــرواتهم والع الء عــــ االســــ

ــس مــن اجــل   والنف الغــا    خــدماتها والمــضح ن عــ ــا والــسا ن الذائــدين عــن حما  الــصاب ــافح ــدين الم المجا

فـاح   دروب النـضال وال  قـدما   الـس رامتهـا وعزتهـا ومواصـل ة ل ات فد  التضح خص ر مس لها الواعد الزا مستق

ــــــة   الوحــــــدة والح ــــــة  خ ــــــدافها التار ــــــة الوضــــــاء والــــــذي يتجــــــسد بتحقيــــــق ا ل االمــــــة الع  لتحقيــــــق مــــــستق الــــــدا

ة جمعاء.   والعطاء الحضاري المتواصل لخدمة ال  والتقدم االجتما ة والنهوض القو ا  واالش
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مة قتل  غداد  14وعودة ا ج سور ب ا  ساحة ال ا عراق مدن

ــت  2007  ـ ـــالك ووتـــر  ـــة  ــكـــة االمـــنـــ ـ ـــل عـــنـــا ال مـــن قـــ

ا يــنــص  ــد  الــرابــع مــن اب الــمــا خــ ــفــة الــعــر الــجــد صــحــ

ــــ  ــــمــــة قــــتــــل الــــمــــواطــــنــــ عــــ الــــغــــاء ادانــــة حــــارس شــــارك  جــــ

ـة تـلـ إدانـة حـارس  كـ ـمـة أمـ العراقي .. وتـحـت عـنـوان ( مـحـ

ل الخـ  فة تفاص ت الصح القتل )  الك ووتر"  سابق  "

ـــــن  ـــــمـــــة الـــــمـــــدانـــــ االخـــــ ـــــكـــــون نـــــافـــــذة إلعـــــادة مـــــحـــــا الـــــذي ســـــ

ـــئـــنـــاف  ـــمـــة اســـ ـــمـــة : أصـــدرت مـــحـــ الـــمـــشـــاركـــ مـــعـــه  الـــجـــ

لــغــاء إدانــة مــن الــدرجــة األو  ــمــا بــ ــة، الــيــوم الــجــمــعــة، حــ كــ أمــ

ــالســجــن مــدى  ــه  ــم عــلــ ــالك ووتــر، حــ لــحــارس أمــن ســابــق مــن 

ـمـقـتـل  عد إدانته  اة  ـغـداد  14الح ـا  دائـرة مـرور  ـا عـراقـ مـدنـ

ـــمـــة ثـــالثـــة 2007 الـــعـــام  عـــادة مـــحـــا ـــة بـــ ، إضـــافـــة إ الـــمـــطـــالـــ

ة ن  نفس القض  . آخ

 

ـا  ة لـدائـرة مـقـاطـعـة كـولـومـبـ ك ئناف األم مة االس ت مح وطال

مة واشنطن "أساءت استخـدام  نة أن مح دة، مب مة جد محا

ــكــوالس ســالتــن (  ــة"،  عــدم الســمــاح لــنــ  33ســلــطــتــهــا الــتــقــديــ

ـل مـنـفـصـل عـن الـمـتـهـمـ الـثـالثـة، عـ  شـ ـم  حـا أن  عاما ) ، 

 . الرغم من أنه واجه وحدە تهمة القتل
 

ج (  ــمــة إن بــول ســلــ عــامــا ) ،  37مــن جــانــب آخــر، قــالــت الــمــحــ

د (  ــفــان لــيــ (  35وداســ هــ عــامــا ) ، الــذيــن  34عــامــا ) ، و

ــجــب إعــادة  ــعــا بــتــهــمــة الــقــتــل لــدورهــم  الــواقــعــة،  أديــنــوا جــمــ

ــة الســجــن لــمــدة  ــمــتــهــم ألن عــقــ ــة،  30مــحــا ــلــة لــلــغــا عــامــا طــ

ــة  ــم انــتــهــك الــحــظــر الــدســتــوري ضــد "الــعــقــ ة إ أن الــحــ مشــ

ة ة وغ العاد  ."القاس

 

ــ  ــســن الــحــصــول عــ تــعــلــيــق فــوري مــن مــحــا الــمــتــهــمــ ولــم يــ

 . األرعة

 

ـمـا  ـة  واشـنـطـن قـد أصـدرت حـ كـ ـة أمـ ـمـة فـدرالـ انت مـحـ و

ــــالك ووتــــر"، الــــمــــتــــهــــمــــ  كــــة " ــــعــــة   عــــ الــــمــــوظــــفــــ األر

ــالســجــن مــددا  ــســور  الــعــراق،  ــالــمــشــاركــة  مــجــزرة ســاحــة الــ

لة تراوحت ب  اة 30ط  . عاما ومدى الح

 

ــة  ــمــة نــفــســهــا قــد بــّرأت مــتــهــمــا خــامســا  الــقــضــ ــانــت الــمــحــ و

ــمــوجــب اتــفــاق مــع أعضــاء هــيــئــة االدعــاء، لــلــتــعــاون مــعــهــم عــ 

ن  . إدانة المتهم اآلخ

ـسـور   م الموظفون بتهمة المشاركـة  مـجـزرة سـاحـة الـ وحو

ــعــ  2007الــعــراق عــام  ــانــوا ضــمــن عــنــا حــراســة تــا عــنــدمــا 

ئة السمعة الك ووتر" س كة "  .  ل

 

ــســور  طــالقــهــم الــنــار  ســاحــة الــ ــعــة بــ ف الــمــتــهــمــون األر واعــ

كـيـ فـقـتـلـوا  لومـاسـيـ أمـ انوا يرافقون د غداد، عندما  وسط 

ـت  فـتـح  14 ـ سـ ـن  مـجـزرة  ا ع األقل وجرحوا آخ مدن

ــالك ووتــر" إ أن اضــطــرت لــتــغــيــ اســمــهــا إ  كــة " مــلــفــات 

قة شطتها السا نها ال تزال تمارس نفس أ ا"، ول م اد  كة "أ

 . 

 

ــف مــتــعــاقــديــن مــنــحــتــهــم الــحــكــومــة  ـكــة تــوظــ ـ شــطــة ال ومــن أ

ـة  الـعـراق، األمـر الـذي  ة حصانة من المالحقة القضائـ ك األم

ـنـه لـم  ـة لـ ـم الـعـراقـ ـمـة أي مـن الـمـتـهـمـ أمـام الـمـحـا منع مـحـا

ة ك م أم كة وموظفيها  محا  .  منع من مالحقة ال

 

ـــالـــحـــصـــانـــة مـــن  كـــيـــون  ـــون األمـــ ـــتـــمـــتـــع الـــمـــدنـــيـــون والـــعـــســـكـــ و

ـلـديـن   ـة الـمـوقـعـة بـ الـ موجب االتـفـاقـ مة  العراق  المحا

ـة 2003عام  سـ انت هذە الحصانة من النقاط الشائكة الرئ ، و

ــة  ــنــهــا أقــرت  الــنــهــا ، لــ كــيــ بــ الــمــفــاوضــ الــعــراقــيــ واألمــ

كــيــ مــن ضــغــوطــهــم عــ نــظــرائــهــم  ــف الــمــفــاوضــ األمــ بــتــكــثــ

 .  العراقي 

 

ـــالك ووتـــر الـــ  كـــة  ومـــمـــا يـــثـــ االســـتـــغـــراب واالســـتـــهـــجـــان ان 

ــحــة ســاحــة  ـــ"مــذ ــب مــا عــرف حــيــنــهــا  ســ خــرجــت مــن الــعــراق 

ـلـول  غداد، منتصـف أ سور"   ، عـنـدمـا أقـدم عـنـا 2007ال

ـة  ـة تـقـل عـائـالت عـراقـ ـارات مـدنـ كة ع فتح النار عـ سـ ال

ــا  41ــ الــمــنــصــور وســط الــعــاصــمــة، مــا أدى إ ســقــوط  مــدنــ

ــة  ــأســمــاء تــجــار ــنــهــم أطــفــال عــادت الــيــوم  ــــــح بــ ــل وجــ بــ قــتــ

ـل وان  ـ ـاتـجـاە االردن ومـنـفـذ طـ ق الدو  دة لتأم الط جد

شطـتـهـا حسـب مصـادر  ة ا ا تأخرت ح اليوم  ممارسة وم

ــكــة  ــن ال ــفــعــل ضــغــط شــعــ ، لــ ــة . قــرار الــطــرد جــاء  صــحــفــ

ــثــمــارات وعــقــود  ــد إ الــعــراق، عــ ســلــســلــة اســ عــادت مــن جــد

ـــعـــضـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ة تـــدفـــع  ـــة كـــبـــ ـــالـــغ مـــالـــ ـــمـــ ـــدة و ـــة جـــد ا

ـان آخــرهــا عـقــدا ضـخــمــا  ــثـمــار،  ــقـة االســ ــطـ ــلـة واألخــرى  الـعــمـ

ـة هـذە الـمـرة  25لمدة  عـامـا، غـ أنـهـا دخـلـت إ السـوق الـعـراقـ

ة تحت اسم مختلـف وعـنـوان آخـر، وهـو  حسب مصادر صحف

ـتـونـة لـلـخـدمـات  كـة "الـ ـة أو  ف" للخدمات األمنـ كة "أول

ا نفس مـؤسـس  ديرها حال ، و ها حكومة أبوظ ة"، وتمل األمن

ـك بـرـس،  ، إيـ ـش األمـ ـالـجـ ـط السـابـق  الك ووتر" الضا "

ـ  ـة وأخـرى تـهـرب  نهـا جـنـائـ ا بتهم عدة، ب  المالحق قضائ

 ..  

 

ـكـة وحـركـتـهـا،  ـات ال ف العام ع عملـ برس، المؤسس الم

كــة ــديــر  ، هــو نــفــســه مــن   ( R2 ) مــن مــقــر إقــامــتــه  أبــوظــ

ـدة  ـكـة الـجـد ضا. وتم اعتـمـاد ال ة  أبوظ أ للخدمات األمن

ـا تـعـرف  ـة ) ودولـ تونة للـخـدمـات األمـنـ كة ال اسم (  ا  إمارات

ف كة أول  ."اسم "

 

كــــة (  ــــة"  R2وعــــ خــــالف  ــــات  ـــــ"عــــمــــلــــ ) الــــ تضــــطــــلــــع 

ســتــان مــنــذ عــام  ــا وأفــغــا ــ ــمــن ولــيــ ، 2013لصــالــح أبــوظــ  الــ

ــا مــن  دارة عــلــ ، و بــ ــيــع الــعــر ســ بــثــورات الــ امــن مــع مــا  ــالــ

ــالك  ــات " ســعــة مــن قــادة وحــدات عــمــلــ ــس نــفــســه و ــك بــر إيــ

ـــف" حصـــلـــت عـــ اعـــتـــمـــاد  كـــة "أولـــ ، فـــإن  ـــقـــ ووتـــر" الســـا

ــن األول  ـ ـ ــر  ــتــ ــة  أ ــة إمــاراتــ ــكــة دولــ ، 2013عــالــ ك

ــة،  ــص الــدولــ خــ ــل هــيــئــة الــ ــص مــعــتــمــد مــن قــ مــن خــالل تــرخــ

ــــات األمــــن الــــخــــاصــــة " تــــك"، وفــــقــــا لــــمــــعــــايــــ  ، "PSC1"إنــــ

ـــة  ـــئـــات األمـــنـــ ـــح مـــديـــر مـــجـــمـــوعـــة األمـــن  الـــبـــ ــــ ــ ـ ـــحـــســـب ت

ــــة  ــــحــــ ــــط الســــابــــق  الــــ ــــف"، الضــــا كــــة "أولــــ الــــمــــعــــقــــدة  

ــكــة حصــلــت عــ  ــد أن "ال ــســون، الــذي أ ــة، بــول غــيــ كــ األمــ

هـــا  الـــفـــحـــص والـــعـــمـــل  ـــمـــوجـــب مـــراجـــعـــة مـــعـــايـــ ـــص  خـــ الـــ

ـص  اخـ اء األسـلـحـة والـ ـات  دا والتدقيق لألفـراد وعـمـلـ الم

قة إدارتها".   لحمل األسلحة النارة وط

gèç’i
qàÚDxè†Ö]ÄÚgâƒ‹×j~¹]êÞ]çŠÖ]EDÝøÂ÷]ð^–ÊàÚEíèæ]‡àÚì}÷]…çŞŠÖ]»Ø‘^£]`Ş¤]àÂÜè†ÓÖ]ô…^ÏÖ]±]…„jÃÞð]†‚{é{Ã{ÞÔÖƒØqùæ…çŞŠÖ]°eØ’uØ}]‚i

æíéÞ^ŞèÖ]íéŠß¢^e‹ßrj¹]êÞ]çŠÖ]|øËÖ]‚fÂêqçÂ‚Ö]Ý†]l^Î†‰àÂ…^jŠÖ]Ù‚‰]]„ÓâæEÅç•ç¹]àÚì}÷]ì†ÏËÖ]†ÞjèÜ{é{Â‡Ø{}‚{i‚{Ã{eÙ^{£]ä{eØuàè]x–

^ãjéŠßœî¿¬Ö]^éÞ^Şè†e±]äi^Â]æ]Ñ]†ÃÖ]±]äÛé×Šið]ç‰æäéÊäŠËÞÄÎæ]ë„Ö]ÐÞ^¤]àÚåƒ^ÏÞýêÓÖ^¹]ë…çÞäje^’Â^Êhˆ{£]»ä{×é{Ú‡ë^{f{Ã{Ö]…‚éuíÚçÓuá

Ö]ì…çnÖ]ì^éÎ‹×¥…]†ÎîÇÖ]^Ú‚ßÂíéßèçÛjÖ]íÎ^ŞfÖ]Ù]çÚ]àÚäÎ†‰^²¾^Ëju÷]í‘†ÊäÖ†Êæð]†–¤]íÏŞß¹]á^¹†eæêqçÂ‚Ö]ë„‹{×{j{~{¹]È×f¹]ì^Âdeêi†¹]æÑ…^ŠÖ]Ýˆ×è

DJ^ãeÝçÓ]àrŠÖ]ìÊð^–ÏÞ]‚Ãeäu]†‰Ñøý½†ÒíÖæ‚Ö]íßèˆ}±]



19ص  

l^v×Ş’Ú
íé‰^é‰æíè†ÓÊÜéâ^ËÚæ

 

ـم  ـ ـعـض الـمـصـطـلـحـات والـمـفـا ـفـات بـ ـة الـ تـعـرض تـعـ ـذە الـزاو م  تواصل الثورة تقد

ســا والــ ال تــمــثــل  ــة الــمــســتــقــاة مــن مــعــ الــفــكــر الــوطــ والــقــو واإل ــاســ ــة والســ الــفــكــ

ـجـيـتـه  اتـ ـعـث واسـ ـدة الـ ة من فكر الحزب وعقـ نما  ق ا و ا نص عث فا  ورة تع ال

 عن موقف الحـزب 
ً
قا وشامال ا دق ع تعب عضها  ل أن  قاتها ،  ة ومواقفه وتطب اس الس

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  ورؤ

 

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

ـد الصـابـر  ل وعموم أبناء شعبنا المـجـا ض لالحتالل  العراقي والمناضل العرب المنا

ـمـارسـه  ـا والـثـقـا واإلعـال الـذي  ه الفكـري والسـ ش ولتكن لهم خ مع  ظل ال

ــذ  ــؤالء عــ تــنــفــ ســاعــد  ــمــا  ــل  ــف والــتــضــلــ ــ شــع صــور الــ الــمــحــتــلــون وعــمــالئــهــم  ا

ة ضد العراق واالمة .   مخططاتهم التدم

 

ـلـهـمـهـمـا  ـقـهـمـا و ما ينـ طـ ة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن دتنا ال  ذلك أن فكرنا وعق

ة  ـة الـخـ ـة والـقـومـ دافها الوطنـ غ أ ل ة ل ة والخ العزم ع أن تكون  المسارات الصائ

ة شـعـبـنـا الـظـافـرة الـ يـتـعـرض فـيـهـا مـفـهـوم الـحـزب  ـة مـن مسـ ذە المـرحـلـة الـجـهـاد و 

ــه  ظــل االحــتــالل ومــمــارســات عــمــالئــه عــ  ــشــ شــع صــيــغ الــ ــة ا ا ــ والــمــمــارســات الــحــ

ذا العدد مفـهـوم (  تناول   ئة وس ة المه اس ة الس د العمل ـط الـ والـجـد صع ا الـ

عث  داف ال  )ب ا
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ـ عـ   ا مجسدا لفكرە القو  امتدادە التنظـ ا ا اش مقراط ا د ا قوم عث ح ولد ال

الجما و  ة وعالقته  اته الداخل ة  ح مقراط لها و ممارساته الد ة  الساحة الع

ـعـث  الـعـراق  ـان ثـورة الـ ة  قطر واحد ع وفق المفهوم القـو ا ا ه لبناء االش سع

ـة  1968الثالث من تموز عام   –ثورة السابع ع  ـمـنـجـزاتـهـا الـعـمـالقـة  تصـفـ مة  العظ

ــة  ــات الــتــجــســس وتــحــقــيــق االصــالح الــزرا الــجــذري والــثــورة الــزراعــ ــ ــف والــحــل  شــ الــ

ـان  ـ ـة و ـرد ـة الـ مـقـرا لـلـقـضـ ـردي  11السل الد ـم الـذا البـنـاء شـعـبـنـا الـ اذار والـحـ

ـــران عـــام  ـــم الـــنـــفـــط الـــخـــالـــد  االول مـــن حـــ ـــة  1972وتـــحـــقـــيـــق قـــرار تـــأمـــ ة الـــتـــنـــمـــ ومســـ

ـالـعـدوانـات الـغـاشـمـة  ـ اعـداء االمـة  ا القو وال اتهدفوە معكـ العمالقة والبناء االش

ـاسـل وابـنـاء شـعـبـنـا اال  1980العدوان االيرا الغاشم عام  ـشـنـا الـ والذي دحرە مقاتلو جـ

ـة وحـ تـحـقـيـق نـ  ـات السـخـ عات بنجيـع الـدم الـطـهـور والـتـضـحـ ع ثما سنوات م

وكـذلـك الـعـدوان الـثـالثـيـ الـغـاشـم عـام  1988العراق واالمة المبـ  الـثـامـن مـن آب عـام 

ـــعـــث  1991 ـــب نضـــال الـــ ســـ ـــلـــه  ـــ الصـــهـــيـــو الـــفـــار ذلـــك  والـــعـــدوان االمـــ االطـــلــ

ــة مــوضــع الــتــطــبــيــق الــفــعــ  ــ ا ــة واالشــ ــة الــقــومــ ــمــقــراطــ ــة والــد ــادئــه الــوطــنــ ووضــعــه لــمــ

 والممارسة الجادة ع مدى خمسة وثالث عاما من عمر الثورة .. 

 

ن نضـالـهـم  عد االحتالل مطور م الملح  عثيون يواصلون جهاد دون ال م المجا ا  و

ــة ال تــقــهـــر  ــلــ وارادة قــ ــعــزم ال  ا ومــنــطــلــقــ ا امــام  ــمــقــرا واالشــ الــوطــ والــد

ة مــواصــلــ  ــة كــبــ ــمــمــارســات جــهــاد ــم الســا  ة وفــكــر ــة الــنــ ــعــثــ ــادئــهــم الــ لــتــحــقــيــق مــ

ـة  ى  الـوحـدة والـحـ ـ ـة الـ ـ ـداف امـتـنـا الـعـ م الدؤوب والمثابر صوب تـحـقـيـق ا س

ة.  ا  واالش
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ـــح  ـارات، وأن تـ ـل االعـتـ ا أن تـعـلـو مصـالـح الـدول فـوق  ات العمل الس ديه من 

ـان، عـ  ـات واألد ـ ـل الـعـقـائـد واإلثـ ـل وفـوق  ـنـات،  ـل الـمـرا ـا  ـلـد الـعـلـ مصلحة الـ

ســتــد فــتــح األبــواب الــمــغــلــقــة  ــة الــ  ــات الــمــرحــلــ ــجــ اتــ األقــل عــ مســتــوى االســ

ــأنــهــا ال  ــعــتــقــد 
ُ
ــادئ  ــانــت عــ حســاب مــ ن  وتــرجــيــح كــفــة الــمــطــروح مــن الــحــلــول و

ـاسـة الـ ال  ـكـون خـ مـثـال لـتـلـك السـ مكن للتوافق ال العرا األخ أن   .
ُ
ت

ـعـة  ـالـعـكـس، و ـمـكـن أن تـقـلـب الـعـداء صـداقـة و تعرف الخطوط الحـمـراء، والـ 

ن الجامع اليوم ب الحـكـومـة  ، خاصة و ل المنط ة تضيع معها معاي التحل اس ق

ــث أن تــتــال  أول مــنــعــطــف  ــة مصــلــحــة مــؤقــتــة ال تــلــ كــ ــة والــحــكــومــة الــ الــعــراقــ

د.  ا جد  س

 

ــثــ مــن عــدم الــثــقــة بــ الــحــكــومــتــ  ــعــد عــالقــة شــابــهـا الــ ــان مــن الــمــســتــغــرب و ـمــا  ر

ـلـديـن  ا ع تواجد قـواتـهـمـا عـ تـمـاس الـحـدود بـ الـ ة أن يتفقا أخ ة والعراق ك ال

ـة  مـنـطـقـة  ـو تـواجـد الـقـوات الـعـراقـ ـة  ـ غـرا علن عنها، أما األ ة لم  ضمن اتفاق

ـم الـمـعـابـر  ـل االحـتـالل، و مـنـطـقـة تـعـد مـن أ ا قدم جندي عرا منذ ما قـ لم تطأ

ـو مـعـ  ـارات لـحـسـاب حـكـومـة كـردسـتـان، و انـت تـدر الـمـلـ ة ال  ة العراق الحدود

ـد الصـدفـة،  كـن ولـ ـ "رئة" كردستان. ذلك لم  سميتها  مكن  ل، أو ما  م الخل إبرا

ـذە الـخـطـوة تـؤ  ـعـضـهـمـا إال أن  د تـجـاە  لدين الجد الرغم من قساوة موقف ال ف

ـم  ـن السـؤال األ ـردي لـ س الـخـطـر الـ ادت  مواجهة ما  سيق عا ب الق لت

ـذا السـؤال  ـة ذاتـهـا؟ والـرد عـ  ـرد ادة ال سيق مع الق ذا األمر دون ت ل تم  نا; 

ـل  ـ عـ عـكـس  ـل سـهـولـة و ـ ة الـمـخـطـط الـمـرسـوم الـذي جـرى  يتطلب فهم آل

ــو  ــة عــ مــدى ســ االحــتــالل، و ــقــة لــلــحــكــومــة الــعــراقــ ــة الســا ــات الــعــســكــ الــتــحــر

ـمـكـن فـهـم  ـعـة الـحـال  ـطـبـ  . مؤ آخر لخطر قادم أ من مجرد توافق تـر عـرا

ردستا كواحـد  ة تجاە حزب العمال ال ك اسة ال عة الس ب طب س الموقف ال 

ــل  ــة  ــرد ــادة الــ ــن مــن جــانــب آخــر مــنــحــت الــقــ ــة، لــ ــذا الــقــضــ ــدات   مــن الــتــهــد

عد مـن ذلـك مـن خـالل  ب األمر أ ما ذ عدم إيواء حزب العمال ور ا  ك التطمينات ل

ــقــة األمــر؟  ــا وكــردســتــان، فــمــا الــذي حصــل  حــقــ ــاري بــ تــركــ ــســيــق االســتــخــ الــتــ

ـة  شـمـال الـعـراق،  ـة مـن إقـامـة دولـة كـرد ـة تـركـ ـو خشـ د إن الواضح أمامنا  التأ

ـل تـم الـتـجـاوز  ـذە،  ا  ظـروف أسـوأ مـن  ا عسك مة لم تحرك ترك ة قد و خش

ــاتــه   ــب إ أســوأ مــد ــنــا، واألمــر ذ ــا دون أن تــحــرك ســا عــ الــمــوصــل لــحــد تــدمــ

ـقـة،   ـذە الـمـديـنـة الـعـ ـقـدم أو يـؤخـر  مـخـطـط تـدمـ  صورة تـراشـق إعـال لـم 

ـعـ  ـة مـن سـاحـة الـمـعـارك  الـمـوصـل، وتـرى  ـة عـ مـقـ كـ انـت الـقـوات الـ ح 

عد آخر.  ل المدينة جزء  ا آلة التدم و تأ  جنود

 

ـة مـقـومـات إلقـامـة دولـة مسـتـقـلـة، فـال  أن كردسـتـان ال تـمـتـلـك الـيـوم أ علم الجميع 

ـا فـالصـورة أشـد  ـا، أمـا  سـور ـراد تـركـ دين عن حلـمـهـم، وكـذلـك أ ع راد إيران  زال أ

ـم  ـا مـع اإلقـلـ ـة؟ و الـقـادرة عـ غـلـق حـدود كـ ـة الـ ل تلك الخشـ قتامة، فلماذا 

ـــل أن  ـــتـــ الـــحـــلـــم قـــ ـــغـــداد، فـــيـــ ـــاة عـــ كـــردســـتـــان، وكـــذا تـــفـــعـــل  ـــان الـــحـــ وقـــطـــع 

ـعـادە،  ن األمر مجرد مخطط ال نفـقـه أ ة؟ و ة ترك يتحقق. ماذا لو لم تكن تلك خش

ـــ لـــهـــذا  ح حـــول الـــرفـــض األمـــ ن عـــالمـــات االســـتـــفـــهـــام ال تـــنـــفـــك مـــن الـــطـــ خـــاصـــة و

ــادي بــوحــدة  ــ إزاءە، فضــل عــن مــطــالــب حــكــومــة الــعــ ائــ االســتــقــالل، والصــمــت اإل

ـــحـــثـــون عـــن وحـــدة  ـــؤالء يـــ ـــل  ـــو مـــنـــذ مـــ و الـــعـــراق، والســـؤال األخـــ الـــمـــطـــروح 

ام.  ذا السؤال  قادم األ  العراق؟ ع أن يتضح جواب 
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دة ة المج ا أبناء أمتنا الع م ،  ا ابناء شعب العراق العظ

ـو تـدمـ الـعـراق ،  ـة ،  ـة الـعـالـمـ ـض مـن الصـهـيـونـ شـجـيـع وتـحـ ـط و ا االحتالل االم للعراق بتخطـ ذ داف ال جاء لتنف م اال ـك مـنـظـومـات مـجـتـمـعـه وتـفـلعل من أ كـ

سف أوا االخوة والت ب أبنائه ، وخلق حالة من االنقـسـام واالحـتـقـان واالصـطـفـاف الـعـر والـديـ  ة ، و ة واالخالق ة والمعن الـطـائـ والـمـنـاطـ والـعـشـائـري ،  و الماد

ة متصارعة ومتناحرة من اجل الـمـصـالـح والسـلـطـة والـمـال ، وفـق مـخـطـط مـدرو  ة وطائف الت عرق م ا دو ق التجزئة والتقس ـة س تـووضع العراق ع ط حـت ظـالل الـعـمـلـ

ب  م انت  الس اتها المسلحة ، وال  ش ل ا الصفوي وم ار ا ايران وت ا االحتالل وتقود شأ ة الفاسدة ال أ ار ة االستخ اس ـة اوصالس اعـات دمـ ـه الـعـراق مـن  ل الـ

افه ومحافظاته ومدنه وقراە .  اته وأط افة قوم  دفع ثمنها شعب العراق 

 

ـم الـمـد اسة االجتثـاث وتـهـد ا ، وس ات المسلحة يوم ش ل ة ال ترتكبها الم سان تـهـجـ الـنـاس ومـنـعـهـم مـن الـعـودة ، ن و إن االحتالل االيرا الصفوي للعراق والجرائم ضد اال

ل ذلك أدى ا إفقار  ا المتخلف ،  ة داعش ، و الفكر الصفوي التضل االر ا الواسع الذي مارسته تحت حجة محار له واذالله وتـخـلـفـه الشوالتغي الس عب وتجه

ة ومخطط ة العالم ماش الصهيون ث الذي أوقع العراق برمته ب  اسة تمثل العنوان االبرز لهذا المخطط الخب ذە الس انت  ـمـه اتهوحرمانه ، و ا وادواتـهـا الـهـادفـة ا تـقـسـ

ه من جهة اخرى .  منة عل وعها وأذرعها الهادفة ا احتالله واله ة وم ة الصف  من جهة ، و الفارس

 

ـقـ ـا  ـذا الـمـخـطـط الـذي يـنـفـذە الـحـرس الـثـوري االر ـم الـخـالـدة ، ضـمـن حـلـقـات  ـة،مـديـنـة الـتـأمـ ة الهجوم ع محافظة كركوك العراق ة مـجـرم الـحـرب ( قـاسـم ـادوتأ عمل

اسلـة الـغـ ذە المدينة ال طرة ع  ه وذلك بهدف الس مص العراق وشع ث  م وتع ات ال تتح ش ل ما ) ومجموعة الموال له من الم ـةسل ـخـهـا وثـرواتـهـا ،  نـ ـلـهـا وتـار ـا

ـ ـادة قـطـر الـعـراق لــحـزب الـ ِ ضـوء ذلـك ، فـإن قـ ـطـرتـهـم . و منـتـهـم وسـ ة ال رفضت وقاومت احتاللهم و ا  الـوقـت عـث مثلما فعلوا  المحافظات العراق الـعـر االشـ

افة انواع ت برفض  لهم ، فإنها تؤكد ع موقفها الثا م ومستق م وحا ستهدف وجود ذا المخطط الذي  ه العراقي لخطورة  ه ف حتـالل والـتـدخـل والـنـفـوذ اال  الذي ت

ـة كـركـوك ـس  قضـ ـمـا ) لـ ـادة مـجـرم الـحـرب ( سـلـ ـقـ ـا  شدة الدور الـذي تـمـارسـه ايـران وحـرسـهـا الـثـوري االر ـات فـحـ االجن  العراق . وتدين  ـل  مـدن وقصـ سـب ، 

له .   ومحافظات العراق 

 

ــة وشــأن داخــ ، وعــلــيــهــا اذا أرادت أن تــحــا ــة عــراقــ ــة كــركــوك كــونــهــا قضــ ــا ا مــراجــعــة مــوقــفــهــا وعــدم الــتــدخــل  قضــ ــادة تــدعــو تــركــ ن الــقــ ــة فــظ ــمــا و عــ مصــالــحــهــا الــوطــنــ

ـا ، وأن التـكـون ـالـعـراق ومصـالـحـه الـعـلـ ـة ضـارة  ـمـ ة مع العراق وع أمنها القو ، عدم االندفاع واالنجرار وراء تحالـفـات اقـلـ ل ءا مـن الـحـلـف الـمـعـادي لـه وألقـطـار جـز  المستق

ز .  ردي الع  االمة وتطلعات شعبها ومنه الشعب ال

 

ـة  ـديـن الـمـواقـف االنـتـهـاز ـر ، فـإنـه  ـ ـذا الـمـخـطـط ال ـمـة جـراء مـواجـهـة  ـات الـجـسـ ـقـدم الـتـضـحـ ـو يـتـصـدى بـو عـال و ـه و ـعـث ومـنـاضـلـ ـات الـمـإن حزب الـ زدوجـة لـلـوال

ة  قـت ثـروات الـعـراق ، وقـتـلـت خـ ـاتـهـا الـمـسـلـحـة الـ  ـشـ ة وصمتها ع مـا حصـل  كـركـوك ، وسـكـوتـهـا عـ تـدخـل ايـران ومـلـ ك ـه ، ابـنـالمتحدة االم ائـه وعـلـمـاءە ومـثـقـفـ

ـه ( أنـهـا قـد وضـعـت الــحـ ـغـطــاء جـوي مـنـهـا ،  وقـت تـعـلــن فـ ـدمـت بــيـوتـهـم ودمـرت مـدنـهـم، أمــام أعـيـنـهـا و ـعـد أن  ـه  ـجـرت الـمـاليـ مـن أبـنــاء شـعـ الـثـوري عـ قـائـمــة رس و

حق شعب العراق منذ احتالله وح ع فته من جرائم  ة ع ماأق امل المسؤول ا وحلفائها  حمل أم عث  اب  ) . ولذلك فإن ال ـاٍالر ـة  كـركـوك ، مـلـ ة الـقـرصـنـة االيـرانـ

غداد .  ار ، والعاصمة  ا واالن ما حصل  مدن العراق االخرى  ألشمال والجنوب وخاصة  الموصل وصالح الدين ود  مرورا 

 

ـة  ذە المؤامـرة الصـهـيـونـ عاد  ه الحر اال  خطورة وا ة ال يتعرض لها العراق فإن شع ات الخط ذە التداع ـة  ‐أمام  ـة الصـفـ سـتـهـدف وحـدتـه الـفـارسـ ـه و الـ تـحـيـق 

ـة اال  ـاسـ ـة السـ افة انواع االحتـالل ومـن الـعـمـلـ ر العراق من  اسل س يناضل من اجل تح ذا الشعب ال له ، وأن  ە ومستق ته وحا ـة سـتـخـو ـ ـة الـعـنـ ـة الـطـائـفـ ـار

ات ، ومن  العون والتوفيق .  ان ، مهما طال الزمن . ومهما غلت التضح نت ع قوى الظلم والطغ  الفاسدة ، وس
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