
 

 

 الثالثني من متوز اخلالدة  −ابناء شعبنا االيب حييون الرفيق املجاهد عزة ابراهيم يف الذكرى اخلمسني لثورة السابع عرش 
 االفتتاحية

 الثالثني من متوز −ثورة السابع عرش 
 ثورة البناء الثوري الشامل


 العـــراق  ـــة و  امتـــداد االرض الع ال عـــ  طـــ

ُ
 نـــضاال ا  االشـــ عـــث العـــر لقـــد قـــاد حـــزب ال

ـــة وقـــاد ثـــورة الثـــامن مـــن  كتاتور ـــة والد ـــم الرجع ـــه ضـــد إنظمـــة الح  ال هـــوادة ف
ً
خـــاض نـــضاال

اط عــــام    ١٩٦٣شــــ  وســــارت عــــ كتاتوري القاســــ ــــم الفــــردي الــــد  انهــــت الح الــــصورة الــــ

 ثـــورة   أنقـــضت عـــ ـــة ممـــا اغـــاض قـــوى الـــردة الـــ ـــة والقوم ـــق تحقيـــق المنجـــزات الوطن ط

اط عام  ت حملـة  ١٩٦٣الثامن من ش  العـام ذاتـه وشـ   ن الثـا  من   ردة الثامن ع

 ثــــورة   تفــــج  الــــذين واصــــلوا نــــضالهم حــــ ــــع  ال اعتقــــاالت واســــعة النطــــاق ضــــد المناضــــل

   مــــن تمــــوز عــــام  ‐الــــسابع عــــ دت القلعــــة الناهــــضة لحركــــة الثــــورة  ١٩٦٨الثــــالث  شــــ والــــ

  ات التجـسس وتحقيـق االصـالح الـزرا ة شـ  تـصف منجزاتها العمالقة  ة  ة المعا الع

 مـــن اذار عـــام  ـــان الحـــادي عـــ ـــف وأصـــدرت ب  ال ـــة  الـــذي  ١٩٧٠الجـــذري والثـــورة الزراع

 البنــــاء شــــعبنا عــــام  ــــم الــــذا ــــة والح رد ة ال  للقــــض مقرا  الــــد  ١٩٧٤حقــــق الحــــل الــــسل

ـران عـام   االول مـن ح م نفـط العـراق الخالـد  عـث قـرار تـأم والـذي  ١٩٧٢واصدرت ثورة ال

ة  ــــع الــصناع  واقامــة االف المــشار ا ــة والبنــاء االشــ ة التنم  مــس ــة  وظفــت عائداتــه المال

ــات والجامعـات ... ممـا اغــاض معـسكر اعــداء  ل ات وال ـشف ــد مـن المس نـاء العد ـة و والزراع

ـــــشنا   –الثـــــورة فـــــشنوا العـــــدوانات الغاشـــــمة   الغاشـــــم الـــــذي دحـــــرە مقـــــاتلو ج العـــــدوان االيـــــرا

ات  عــات بنجيـــع الــدم الطهــور والتـــضح  ســنوات م  ثمـــا اســل وابنــاء شـــعبنا المجاهــد عــ ال

 الثــــامن مــــن اب عــــام     العــــراق واالمــــة التــــار  نــــ ة محقــــق ومــــن ثــــم شــــن  ١٩٨٨الــــسخ

 الغاشــم عــام  الحــصار الجــائر الــذي  ١٩٩١العــدوان الثــالثي قوە وأردفــوە وأعقبــوە  الــذي ســ

 عدوانــه الغاشــم الغــادر   الــصهيو  االطلــ  شــن الحلــف االمــ  عامــا حــ امتــد ثالثــة عــ

ـة حازمـة مـن  ‐٢٠٠٣االخر عام  مجابهـة جهاد ـه   احتالل العـراق والـذي ج  ا والذي اف

 مــن    الحــادي والثــالث ــش الغــازي  ــسحاب الج  ا عــث والمقاومــة ادى ا ــل مجاهــدي ال ق

ـــان االحتـــالل  ٢٠١١ـــانون االول عـــام  ـــان العـــراق لقمـــة ســـائغة اليـــران ف ـــدم االم
ّ
... وهنـــا ق

عـــــث والمقاومـــــة مجـــــابهتهم الحازمـــــة   فواصـــــل مجاهـــــدو ال ـــــث االحتـــــالل االمـــــ  ور االيـــــرا

  وات الـــشعب العـــرا  والـــذي مـــا زال ينهـــب بـــ ـــان واالحتـــالل االيـــرا  االم ـــات المحتـــل ل

لــة   والحكومــة العم  االيــران  ضــد المحتــل قمــع ابنــاءە الــذين يواصــلون جهــادهم الملحــ و

ة  ل  الممارســــــة الــــــش ــــــالعراق عــــــ مهــــــم  لــــــة اليــــــران والــــــذين يواصــــــلون تح ات العم ــــــش ل والم

 هـــذە  ة المـــشاركة  ـــس لغـــت   قاطعوهـــا هـــذا العـــام فلقـــد  ـــة والـــ ـــات المـــزروة الدور لالنتخا

ـات  ـات عـام ١٨االنتخا ت عــن مقاطعـة ابنـاء شــعبنا النتخا   ٢٠١٨% عـ ولقــد مورسـت شــ

   الرصــافة وقــد اتهمــت لجنــة تقــ ــات  ة االنتخا مــا تــم حــرق مركــز مفوضــ ــر  و انمــاط ال

اع الــذي وصــل حــد  محاولــة عرقلــة عملهــا وهكــذا يتــصاعد الــ ة  اســ الحقــائق مــرارا قــوى س

 إعاعـدة العـد والفـرز  ة ا اسـ ة ... فلقـد دعـت قـوى س اس ة الس  اطراف العمل اب ب االح

الء  ون ومنهــم نــواب كــ ت نــواب كثــ ــة ولقــد عــ اف القــضاة والمنظمــات االمم ــا ــدوي  ال

 اســـقاط  ـــان فاضــحا .. وهكـــذا يواصـــل ابنــاء شـــعبنا المجاهـــد كفــاحهم حـــ ـــات  ــر االنتخا تزو

 الثـــــــوري الحـــــــر المـــــــستقل  مقرا ـــــــم الـــــــشعب التعـــــــددي الـــــــد ة واقامـــــــة ح اســـــــ ـــــــة الس العمل

 واالقتـــــصادي  ا ـــــر الـــــشامل الـــــس ة البنـــــاء الثـــــوري الـــــشامل لتحقيـــــق التح ئناف مـــــس واســـــ

م  ة وتأم ف وتحقيق الوحدة الوطن  ال ة  واالستقالل الناجز من خالل اعادة الثورة الزراع

  ة البنــــاء الثــــوري الــــشامل والنهــــوض الــــوط  مــــس نفــــط العــــراق وسيواصــــل ابنــــاء شــــعبنا اال

ة جمعاء.  سان ح الحضارة اال  العالء   والتقدم االجتما  والقو
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الرفيق القائد عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العريب االشرتاكي والقائد االعىل للجهاد والتحرير هينئ الرئيس رجب طيب 
 أردوغان بمناسبة اعادة انتخابه لوالية جديدة لرئاسة اجلمهورية الرتكية الصديقة

الرفيــق القائــد عــزة إبــراهيم االمــني العــام حلــزب البعــث العــريب 
االشرتاكي والقائد االعـىل للجهـاد والتحريـر يعـزي الـدكتور مثنـى 

 حارث الضاري , األمني العام هليئة علامء املسلمني يف العراق

الرفيــق القائــد عــزة إبــراهيم االمــني العــام حلــزب البعــث العــريب 
االشرتاكي والقائد االعىل للجهاد والتحرير يعـزي الـشيخ مجـال عبـد 
 الوهاب مخيس الضاري االمني العام للمرشوع الـوطـنـي العراقي

 االمانة العامة للجبهة الوطنية العراقية 
 إعادة تدوير نفايات عملية التزوير لن تنقذ العملية السياسية االحتاللية من السقوط املحتوم هلا 

ابر  الصابر الم  ا أبناء شعبنا العرا

قهــــــــا   ط ــــــــة ا ة االحتالل اســـــــ ــــــــة الس تـــــــصل العمل

المـــــسدود وذروة انفـــــضاحها أمـــــام شـــــعبنا والعـــــالم ؛  

  ة، تأســـــــست عـــــــ داد ة اســـــــ ـــــــة قـــــــ كونهـــــــا عمل

 نجــم عنهــا  عة غــزو واحتــالل أجنــ  صــ اطــل و

ـة  ل برلمـان وحكومـات متعاق ـشك دستور مـشوە و

 اغتــــــــــصاب ارادة  ارهــــــــــا عــــــــــ تــــــــــت فــــــــــسادها وا اث

ـل وسـائل القمـع    ـ  واسـتمرت لت الشعب العرا

الــــــــــسلطة ونهــــــــــب  داد وغايتهــــــــــا التمــــــــــسك  واالســــــــــ

ــر  و ــل وســائل االفــساد وال ــالد  ــد ثــروات ال د وت

ــــــــة  ــــــــة لغالب ــــــــة واالجتماع وانتهــــــــاك الحقــــــــوق الفرد

 .  العراقي
 

 روج لهـا زورا  ة الـ مقراط ة الد ذو لقد سقطت ا

  اع " غـــ  نتـــائج صـــندوق "اقـــ ـــام ا االحت ــهتانـــا  و

ــــــة ،  ب الــــــال اخالق ــــــل االســــــال ــــــرە   يتــــــم تزو

ب الهيئـــــــات  اء الـــــــذمم وتنـــــــص ممارســـــــات مـــــــن  و

ـــــات ولوضـــــع   االنتخا  ســـــ اف عـــــ الفاســـــدة لـــــال

ـــــــــات حيتـــــــــان  قا ، وفقـــــــــا لرغ النتـــــــــائج المعـــــــــدة مـــــــــس

ــــــــة و قــــــــوى االحتــــــــالل  ة االحتالل اســــــــ ــــــــة الس العمل

س حالـــــــــــــة  والنفـــــــــــــوذ وفـــــــــــــرض المحاصـــــــــــــصة لتكـــــــــــــ

 حــــــــساب حقــــــــوق   عــــــــ  واالثــــــــ م الطــــــــائ التقــــــــس

 المواطنة والعدالة والمساواة. 
 

ـه   عـن وع ته، وعـ غالب   لقد انتفض شعبنا العرا

 رفـــــــــــــــض  حقوقـــــــــــــــه مجـــــــــــــــسدا ذلـــــــــــــــك  وتمـــــــــــــــسكه 

ى  ة الــــــ ـــــس ـــــات ومقاطعتهـــــا ، فــــــسجل ال االنتخا

ــة مــن ابنــاء شــعبنا   عــن رأي االغلب ل وتــع ــش   الــ

ــــــال حــــــق  غــــــا لمــــــن ارادوا اغت ل ــــــان ذلــــــك درســــــا  ، و

ة  مقراط  وممارسة الحقوق الد  التغي   العراقي

 رافــــــض للغــــــزو واالحتــــــالل  الحقــــــة لــــــشعب حــــــر وا

م ادواته وعمالئه.   ولح

   المقاطعة تك ة المسجلة  ورغم ان تلك االغلب

ـــــر  و ـــــات؛ اال ان واقعـــــة ال ـــــة االنتخا لـــــسقوط عمل

مـا  اصـوات    ح والعـل التالعـب المفـض استمرت 

ل  ــــش   ة الواطئــــة مــــن االوراق الــــ ــــس  مــــن ال ــــ ت

ظـــــه، والـــــذي تـــــم   حظ    المتـــــد الوعـــــاء االنتخـــــا

يع مئات االلـوف مـن  ل فاضح ب ش ضا، و رە أ تزو

املهـــــا،  ـــــة  ـــــز انتخاب اء مرا  و طاقـــــات النـــــاخب

ن ،   والمهجـــــــــــ ـــــــــــر اصـــــــــــوات النـــــــــــازح ــــــــرى تزو وجـــ

 مـــــن الـــــداخل والخـــــارج ،  فـــــت اعـــــداد المـــــشارك وز

  و ـــــات الفـــــرز االلـــــ واخرهـــــا تـــــم اســـــتغالل برامج

مــــــــــا  ــــــــــا،  ــــــــــسب االصــــــــــوات رقم ــــــــــع  ــــ الخاصــــــــــة بتوز

ـــــــــة ونفـــــــــوذ قـــــــــوى الفـــــــــساد وخـــــــــدام  ب لرغ ـــــــــستج

ة ، ذلك ما اثار احتجـاج  اس االحتالل وعمليته الس

ارهم ، ووصــــــل  ن  واســــــ ــــــة العــــــراقي وســــــخط غالب

ل الموقــف مــن  ــسج  ادانــة هــذا الــسلوك ب االمــر ا

ــــــــل   تقــــــــارر موثقــــــــة مــــــــن ق تــــــــت  ــــــــر، ث و هــــــــذا ال

ـــات االمـــم المتحـــدة ممـــا  ـــة وممثل المنظمـــات الدول

  اء عــــ  المنطقــــة الخــــ لــــة   الحكومــــة العم اجــــ

ة  ث تمت ادانة المفوض االمر الواقع ح اف  االع

ـر  و مـة ال ـاب ج ارت ـات واتهامهـا  العامة لالنتخا

عـــــــة  ـــــــدال مـــــــن متا ـــــــن  قـــــــاف عملهـــــــا ، ول ، وتقـــــــرر ا

 مقـــدمتهم نـــواب  وادانـــة وكـــشف قـــوى الفـــساد، و

 واجهـــزة الحكومـــة ورؤوس الفـــساد  لمـــان العـــرا ال

ات  ات وعـــصا ـــش تـــل والمل مـــن قـــادة االحـــزاب وال

ة المتنفذين من قوى الضغط  ق  الحشد و

 

 ٢تتمة ص               

املجلس السيايس العام ألحرار العراق يصدر بيان حول التداعيات اخلطرية التي أفرزهتا 
 االنتخابات املزورة

 العــــام ألحــــرار العــــراق  ا تــــابع المجلــــس الــــس

ــــــــــة   افرزتهــــــــــا العمل ة الــــــــــ ات الخــــــــــط التــــــــــداع

ة، ومــــــا آلــــــت  ــــــات األخــــــ  االنتخا ة  اســــــ الس

 تتطلب  ة وال  الساحة العراق ه األمور ع إل

ة للوقــــــوف  ــــــة والــــــشعب تظــــــافر الجهــــــود الوطن

 قــــرار الــــشعب  بوجـــه محــــاوالت االلتفــــاف عـــ

ات ونتائجها.   مقاطعة االنتخا

 

ــــــــات مــــــــن الواضــــــــح لــــــــشعبنا الــــــــصابر تعرضــــــــه 

لمــــــــــــــا تقاطعــــــــــــــت  ات  ــــــــــــــالتفج لالســــــــــــــتهداف 

ة المرفوضــــــــــة أساســــــــــا مــــــــــن  اســــــــــ ـــــــــة الس العمل

  ة  ات األخـــ  التفـــج الـــشعب، ومـــا حـــصل 

 راح   وكركـــــــوك، والـــــــ ـــــــا غـــــــداد والنجـــــــف ود

ات ممــن ال ناقــة وال جمــل لهــم  ضــحيتها العــ

ل القــاطع أن الــشعب  الــدل ــت  حــصل ي مــا 

ة وزـف  اسـ دفع ثمن االخفاقات الس   العرا

ة.  اس ة الس  ودجل العمل

ــت   المقاطــع ٨٠لقــد أث % مــن الــشعب العــرا

ــات موقفــه مــن  ة صــحة وث اســ لعمليتهــم الس

ة،               ات المزورة األخ  ٢تتمة صاالنتخا



 

 

”N 

 القــضاء والعدالــة والغـــاء  ــل هـــؤالء ا ــساق  ــدال مـــن ان  ، و  والمــا ا الــس

  ـــسة  ا  محـــاوالت  رلمانهـــا ا ـــادي و ـــدر الع ـــات لجـــأت حكومـــة ح االنتخا

ة   ســـخ اتـــت تثـــ قـــرارات  ـــات لـــصالح المـــزورن  ر نتـــائج االنتخا اعـــادة تـــدو

ة .   العالم واستهزاء ورفض وادانة الهيئات الدول

 

ة والـــذي  ة والمـــصداق ع لمـــان الفاقـــد للـــ  اصـــدرها هـــذا ال ان القـــرارات الـــ

تمـــــــال لعـــــــدد النـــــــصاب   مـــــــن دون ا ـــــــصخب موتـــــــور حـــــــ جـــــــرت اجتماعاتـــــــه 

ة  ـــر اخـــرى اضـــاف ـــة تزو  عمل لمـــان هـــو االخـــر ا ـــث لجـــأ ال المطلـــوب لـــه، ح

 مجلـــــس القـــــضاء  ا برمتهـــــا ا ـــــدو ـــــة لفـــــرز االصـــــوات  ـــــة االنتخاب واعـــــاد العمل

لها . وها هـو برلمـان  شك  سبق له ب ة ال حل المفوض   عد ان أو   االع

  ــدعو ا ــازات لــه  االمت ث عبثـا  ــش حــاول كـسب الوقــت و م الجبــوري  سـل

 الفاسدين مرة اخرى.  ما ير ب االمور والنتائج  ت دوي ل  اعادة الفرز ال

 

ـــــف واســـــع مـــــن االحـــــزاب والقـــــوى  ـــــة الممثلـــــة لط ـــــة العراق ان الجبهـــــة الوطن

ـة تـدين هـذە االجـراءات المـستفزة لـشعبنا وتطالـب ابنـاء  ات الوطن والشخص

د االرادة  شد  و  الوط الو   قظة والتح  ال م ا  الحر ال شعبنا العرا

ي المنظـم  الـضغط الجمـاه استمرار النـضال دون هـوادة  ة  والوحدة الوطن

لـــــــة الخامـــــــسة،  ـــــــل الوســـــــائل الســـــــقاط واســـــــتقالة حكومـــــــة االحتـــــــالل العم و

 الفاسدة حد النخاع . 

 

ــــا مــــن خــــالل زج  ا واجتماع اســــ ــــا وس  انتخاب ومــــا محــــاوالت انقــــاذ الــــساقط

عــض القــضاة الفاســدين  ــد  ــة ووضــع االمــر ب  الحال مؤســسات القــضاء العــرا

مهـــا حفنـــة مـــن رؤوس ظلـــت وال زالـــت   تح ة الـــ  هـــذە المؤســـسة القـــضائ

   تعتــــــاش منهــــــم . و  الفــــــساد والفاســــــدين و  عــــــ ــــــس تخــــــدم وتتكتــــــم وت

 ونزاهتـه عنـدما ارتـضت  ــــخ القـضاء العـرا  تـار  ا ـس  هـذا  سلوكها المش

 تعــــــد نفــــــسها جــــــزءا  ٢٠٠٣منــــــذ  مــــــر ، و  خدمــــــة ادارة بــــــول ب ان تعمــــــل 

ــق مــا  ة . وعــن ط اســ ــة الس ا مــن مؤســسات االحتــالل وخدمــة العمل اساســ

ــــث يتــــم  ــــة ح مــــة االتحاد المح   ــــس  ومــــا  مجلــــس القــــضاء االعــــ   ــــس

 بنــــود   تفــــس  الفــــض  ــــات الفــــساد والتــــدخل االنتقــــا ر عمل اســــتمرار وتــــدو

  مـا يـر ــــع نتائجهـا   وتوز ات وتفس دستور االحتالل و فرض نتائج االنتخا

متهــا وعزلتهــا   احــست به الــسلطة، والــ ارادات القــوى الفاســدة المتمــسكة 

ــــــــات  ــــــــا عمل  ترتكــــــــب يوم ــــــــة ، و اشــــــــعال حــــــــرب اهل اتــــــــت تهــــــــدد علنــــــــا  ف

 مــــــن  ــــــاالت والخطــــــف وارهــــــاب الــــــشعب العــــــرا ــــــة واالغت ات الدم التفــــــج

  ـة  ق  زمام السلطة المت قاء  ث وال ش ال ه؛ محاولة منها   جن شماله ا

ل لحظة.      لة للسقوط الحت ل دولة فاسدة اضحت آ ا  ه

ـــــــات تؤكـــــــد مـــــــا توقعتـــــــه القـــــــوى  ـــــــر االنتخا حة وتزو لة ونتـــــــائج فـــــــض ان حـــــــص

ـل دوراتهـا  ات  ــــح من تلك االنتخا ة وموقفها الواضح وال ة العراق الوطن

ة.   الدورة االخ ة، وصوال ا  المتعاق

 

ــــــــاالعالن  طالــــــــب  ــــــــة  مقراط ــــــــة والد حقوقــــــــه الوطن ان شــــــــعبنا المتمــــــــسك 

امــا لــرأي  عيتهــا، اح ــات واقــرار عــدم  الغــاء هــذە االنتخا ــــح  الواضــح والــ

ـــدها الـــسقوط  ت عنهـــا المقاطعـــة الواســـعة لهـــا وأ  عـــ ة الـــ ـــة الـــشعب االغلب

 كـشفت عــن  ـات والـ ـا لالنتخا ة العل  المفوضـ ـس ة مـا  المـدوي لمـصداق

اف ممثليهـــا انفـــسهم امـــام هيئـــات   حـــاالت اعـــ ممارســـات فـــسادها وصـــوال ا

ـــــر وخـــــضعوا للفـــــساد وارادات  و ة مـــــن انهـــــم مارســـــوا فعـــــال ال ـــــة رســـــم حكوم

ـــــة  الـــــسلطة واحزابهـــــا والقـــــوى الـــــساندة لهـــــا، وهـــــذا مـــــا أقرتـــــه الحكومـــــة العراق

ة اطــــراف عــــدة عــــن حــــاالت  انهــــا المعلــــن عــــن مــــسؤول ا ب ــــه رســــم فــــت  واع

ـر  و ال اف   االعـ ـادي ا ـدر الع  اضطرت حكومة ح التا ر الواسع و و ال

 الفـــساد ال زالـــت  نهـــا وكحكومـــة مـــشاركة  الواســـع داخـــل وخـــارج العـــراق ؛ ل

عــدم مــشف اســماء الفاســدين والجهــات     الحقــائق عــن الــشعب العــرا تخــ

ـــــا  مـــــسؤوليتها، كحكومـــــة، ممـــــا يتطلـــــب قانون المتورطـــــة ، ومـــــن دون ان تقـــــر 

ة.  ة القانون ا استقالتها وتحملها المسؤول ا واخالق ع  و

 

ــل فــضائح  ــة واليتــه ، وهــو المــسؤول االول عــن  لمــان المنته امــا محــاوالت ال

ة  ال حق اصدار قراراته االخ ل من االش اي ش مكن له  ر والفساد وال و ال

مــة  المح   ــس اف مــا  ــا  لــو تــم ذلــك  ــدوي حــ اعــادة الفــرز ال ة  القاضــ

   اجهــــزة القــــضاء العــــرا ــــسبون ا لة مــــن قــــضاة ين ــــة واللجــــان المــــش االتحاد

 شعبنا ممارسات مثل هذا القضاء  ضا وقد خ  ينخرها الفساد ا الفاسدة ال

 فــــان  التــــا الثقــــة و حــــظ  ــــضا وال   مــــؤتمن ا ــــات غــــ ونــــه  منــــذ االحتــــالل، ل

ــــع   العمـــــــل الجـــــــاد والـــــــ ـــــــة ا ـــــــة العراق افـــــــة القـــــــوى الوطن المرحلـــــــة تـــــــدعو 

 وخصوصــا دول  ــل المجتمــع الــدو ة برمتهــا وتحم اســ ــة الس الســقاط العمل

الغـــــزو واالحتـــــالل وهيئـــــات االمـــــم المتحـــــدة المتخصـــــصة اســـــتمرار اضـــــطراب 

 الســـتعادة   الـــشعب العـــرا  تمـــك ـــد مـــن العمـــل عـــ  العـــراق وال  االوضـــاع 

ـة  ـة العراق  وطنـه ومقـدرات دولتـه الوطن  عمـوم ارا طرته عـ ادته وسـ س

   ومـــساعدتهم عـــ ـــة للعـــراقي ة للمطالـــب الوطن والعمـــل مـــن اجـــل االســـتجا

ــــد   اعــــادة النظــــام وتوط ــــة تعمــــل عــــ ــــة انتقال ــــة عراق ل حكومــــة وطن ــــشك

عد اي  س  شامل ال   عرا سهم من خالل حوار وط  العراق و االستقرار 

 ارادة ابنـــاء  قة عــ ـــة مــس ة او اب ــة وصــا ــة ودون فـــرض ا طــرف او ثــوة وطن

 العراق االحرار. 

 

خطــوات ملموســة  ــة تــضع العــراق   اعــداد مرحلــة انتقال وع  ــد مــن الــ وال 

 حكومــــة  ــــذها عــــ ــــق يتــــم تنف محــــددة وواضــــحة المعــــالم ضــــمن خارطــــة ط

ة محددة يتفـق عليهـا  ف االعمال خالل ف ا لت ف بها وطن تكنوقراط مع

ــل االطــراف  ــة ل  اتاحــة فرصــة تارخ امــل عــ  مت  عــرا جهــد وطــ ولتعمــل 

ــالد   لل مقــرا  شــامل لوضــع أســس لدســتور د  عــرا  حــوار وطــ ــة  الوطن

ــة  ل حكومــة وطن ــشك جــري   ومنهــا  اف دو ــا ــهــة و ــات ن واجــراء انتخا

ا.  مقراط ة د  منتخ

 

 التوفيق  ومن 
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تتمة بيان اجلبهة الوطنية العراقية    

تتمة بيان املجلس السيايس العام  الحرار العراق    

اء  ر والرشـوة و و ـال عـض  عضهم ال اسيوها   أتهم فيها س ات ال تلك االنتخا

  اهـــ ـــس آخرهـــا حـــرق صـــناديق االنتخـــاب لطمـــس األدلـــة وال هـــا ول الـــذمم، وأخ

  ة ال ض الظواهر الخط ض من ف  لم تكن سوى غ رهم الفاضح، وال  تزو ع

   خــــــط ــــــه مــــــن تفــــــ  منــــــذ االحتــــــالل ومــــــا آلــــــت إل  المجتمــــــع العــــــرا ت  ــــــ ان

طالــــة  ــــشار ال قــــة المــــال العــــام وان اب واشــــاعة الفاحــــشة و  الــــش للمخــــدرات بــــ

 وصــلت األمــور  ــم والثقافــة والــصناعة والزراعــة، حــ  مرافــق الــصحة والتعل وتـدم

ــــل دول  ــــاە عــــن العــــراق مــــن ق قطــــع الم   ــــاة العــــراقي ة تمــــس ح  حــــدود خــــط ا

ــــاة،  ــــسط مقومــــات الح  أ ــــشغالهم عــــن تــــوف  وا اســــي ب فــــساد الس ــــس الجـــوار 

رامة وعزة النفس.  ك عن فقدان ال  ناه

 

ــات ومــا  مقاطعــة االنتخا ــة األخــرى   موقــف المجلــس والقــوى الوطن ــدا عــ وتأ

ــة الرافــضة  افــة القــوى الوطن ــدعو  ة، فــإن المجلــس  ــه مــن نتــائج خــط وصــلت إل

كهـــــــــا الدوائـــــــــر   تح ـــــــــد جهودهـــــــــا ضـــــــــد المؤامـــــــــرات الـــــــــ ة لتوح اســـــــــ ـــــــــة الس للعمل

ـــــع  ـــالد للم  فيهـــا ومحاولـــة جـــر ال ـــا  الم ـــة، ودور إيـــران الـــ ارة الدول االســـتخ

ـة  ة إلنقـاذ العمل ذ مخططاتهم الرام  من أجل تنف  والعر االقتتال الطائ األول 

 محقق.  ة من مص اس  الس

 

 مواصـلة التظـاهرات ضـد هـذا الواقـع  نـا المقاطعـة إ حـث المجلـس جماه ما و

ـة   والمطال ان المـد  والعـص  مرحلـة االعتـصام الـشع ورة االنتقال إ ر و الم

ـــــة المجتمـــــع  ن ر ب ة والدســـــتور ومـــــا نجـــــم عنهمـــــا مـــــن  اســـــ ـــــة الس لغـــــاء العمل ب

ـات  ة إلجراء انتخا ة المناس  لتهيئة األرض حكومة إنقاذ وط ة  الد، والمطال وال

 . اف أم ة و ل القوى الوطن شارك فيها  ة   وطن

 

 ..   من عند   والن
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املركز االعالمي للثورة العراقية ضد االحتالل 
والتبعية والفساد يواصل فضح ممارسات العملية 

السياسية لالحتالل ويدعو الشعب وقواته الوطنية 
بوقفة شجاعة بوجه االنحدار والسقوط والفشل 

الذي تعرض له العراق يف كل ميادين احلياة جراء 
 العملية السياسية البائسة

 

 

   عــ  الثــا ــت   أج ــات الــ جــاءت االنتخا

ف والدجل   لتكشف حجم ال ار الما من أ

ــــــــة  ــــــــة انتخاب  عمل ــــــــر وهــــــــدر األمــــــــوال  و وال

ــــــسة لــــــم يتعــــــدى ممــــــن صــــــوت فيهــــــا لرمــــــوز  ا

  ـــاالجن ـــاط  انـــة والفـــساد واالرت قة والخ الـــ

 الوقــــــــت الــــــــذي قاطعهــــــــا ابنــــــــاء ١٨ســــــــوى   %

تـــــه وعـــــدم  اصـــــالته ووطن شـــــعبنا الـــــذي عـــــرف 

  مهادنــــــــة الخونـــــــــة والعمــــــــالء ، عمـــــــــالء االجنـــــــــ

 كبـــــح   العـــــراق وادواتـــــه  وحـــــراس مـــــصالحه 

وعة  مطالــب الــشعب واحقــاق حقــوقهم المــ

مــــــــــــة ، فقــــــــــــد اوغلــــــــــــت  ــــــــــــاة الحــــــــــــرة ال  الح

ار واصـــمت اذانهـــا عـــن  ـــا غـــداد و حكومـــات 

 مــدى خمــسة   عــ ســماع صــوت الحــق العــرا

لة قــــــذرة ومــــــا مــــــن   عامــــــا ، فمــــــا مــــــن وســــــ عــــــ

  حـــــ س  ـــــق خـــــس ء ومـــــا مـــــن ط اســـــلوب 

ـه   السلطة اال وتمـسكوا  قائهم  مصالحهم و

اب اجلهـــم  ـــاق ـــه ، وعنـــدما شـــعروا  وا عل وا

 الــــسلطة مــــن خــــالل  ــــة ا خططــــوا للعــــودة ثان

لمــــــــان للعــــــــام  ــــــــات ال   ٢٠١٨انتخا فتفننــــــــوا 

ـــــات   االنتخا انـــــات وأفـــــراد للمـــــشاركة  دفـــــع ك

  ـــــــــــدة ســـــــــــتحل  ـــــــاس ان وجـــــــــــوە جد  اســــ عـــــــــــ

عرفـون  ـسوا ان ابنـاء شـعبنا  د و لمان الجد ال

س ، ومــــــــا اعــــــــدوە  ــــــــوال قــــــــرأون مــــــــا خلــــــــف ال و

ب  ة مــــــــــــن اســــــــــــال اســـــــــــ ـــــــة الس ـــــ دهاقنـــــــــــة العمل

ماال لهـــذا   وراء ســـتار ، واســـت المنـــاورة والتخـــ

لوا  ح شـــــــــــــــــــ ص المفـــــــــــــــــــض االســـــــــــــــــــلوب الـــــــــــــــــــرخ

دا   جـــــــــاءت تجـــــــــس ـــــــــدة الـــــــــ ة الجد المفوضـــــــــ

  ــــت ، والــــ ــــة المق لنظــــام المحاصــــصة الطائف

ــر نتائــج   اســاس ضــمان فــوزهم وتزو بنوهــا عــ

ــــــــث  ــــــــات ، وهــــــــذا مــــــــا حــــــــصل فعــــــــال ح االنتخا

  ــ ــة ا ة الالمــستقلة والطائف ــت المفوضــ ارتك

ـــة  لمانـــات الدول ــــخ انتخـــاب ال  تـــار حة  فـــض

عقد    لمان العرا  العالم ، وهذا ما جعل ال

 جميــــــع  جلــــــساته الميتــــــة وقــــــرر إعــــــادة الفــــــرز 

ـــــــــــــات الخـــــــــــــارج  لغـــــــــــــاء انتخا أنحـــــــــــــاء العـــــــــــــراق و

ــــــــف  ل وط ، وت ت المــــــــ ــــــــات التــــــــص وانتخا

مــــة  اف المح ـــ ـــسعة قــــضاة للعـــد والفــــرز و

فــــــــــــشل  اف  ــــــــــــل واعــــــــــــ ــــــــــة، وهــــــــــــذا دل ــ االتحاد

 بها .  لف رها وفشل الم ات وتزو  االنتخا

 

ــــــــة صــــــــوت   للثــــــــورة العراق ان المركــــــــز االعــــــــال

م الـذي  ـ دعو ابنـاء شـعبنا ال   الشعب العرا

ـــــة المؤمنـــــة  م ، وقـــــواە الوطن  ضـــــ ال ينـــــام عـــــ

 واالنتــــــــصار ، بوقفـــــــة شــــــــجاعة بوجــــــــه  ـــــــالتغي

ــــه  ــــت  االنحــــدار والــــسقوط والفــــشل الــــذي من

 عهــــــود  عــــــادة العــــــراق ا ة و اســــــ ــــــة الس العمل

مــــساءلة  طالــــب   ، و ــــة لــــالجن ع الظــــالم والت

ــــــــــــــات  ة االنتخا ة أعــــــــــــــضاء مفوضــــــــــــــ ومحاســــــــــــــ

حـــــــــق  مـــــــــا ارتكبتـــــــــه مـــــــــن جـــــــــرائم  الالمـــــــــستقلة 

 مـــن الـــدوالرات  الـــشعب فقـــد أهـــدرت المـــالي

ــــر الــــذي  و  ال  األداة  انــــت  اء أجهــــزة  لــــ

 جاءت بهـم  مثلونها وال   حصل للجهات ال

اتخـاذ  ـدعو المركـز  ما  لتحقيق هذا الغرض ، 

ــــــــة لهــــــــذە المجموعــــــــة  أشــــــــد اإلجــــــــراءات العقاب

ة الالمــــــــــستقلة  المــــــــــزورة والــــــــــضالة ( المفوضــــــــــ

حـــــــــق  فتـــــــــه مـــــــــن جـــــــــرم  مـــــــــا اق ـــــــــات )  لالنتخا

فعلتهـــا هـــذە ان  الـــشعب والعـــراق النهـــا ارادت 

ــــــة فمــــــن جــــــاء  اق والحرام تؤســــــس لنظــــــام الــــــ

كـــــون رأس  ـــــد ان  ر ال و ـــــال لمجلـــــس النـــــواب 

ـــل مـــن   الـــسلطة ولتعلـــم الحكومـــة و الفـــساد 

   الـصهيو طـا  ال جاء مـع االحتـالل االمـ

ــــــــث   مــــــــن ح  ان عليهــــــــم ان يرحلــــــــوا إ اإليــــــــرا

 ارض العـراق المقدسـة  جاءوا فال وجود لهـم 

 يرفــــــضهم وقــــــال قولتــــــه  ، وان الــــــشعب العــــــرا

اجراءاتــه  ه وقــاموا  اســتفتاء هــم صــانع فيهــم و

ة  س  ٨٢فرفضهم ب  للشعب العرا % ، الن

ـم ،  ل خـائن افـاك اث م ، والخزي والعار ل ال

ـــة  ه ورافـــع را ـــل ســـارق وقاتـــل ومهجـــر لـــشع ول

ة المقيتة .  ة المخ  الطائف
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أنفسهم  وا ما  غ   قوم ح  ما  غ  ال  م –إن   قرأن ك

 

ـــــل عـــــام   اول مـــــا قـــــرأت ق   ١٩٥٨مـــــن بـــــ وهـــــو عـــــام انتمـــــا

عــث كتبهمــا القائــد المؤســس الرفيــق احمــد  ــادئ ال عــث مقالتــان تلخــصان اهــم م لل

 ذكـرى الرسـول  ـة (  تنا ) والثان  احداهما عنوانها ( انقالب ل عفلق رحمه  ش م

  تـ  ر  االثـر االعمـق ،الن عـائل  نفـ تنا ) تركـت  ن مقالة ( انقالب  ) ،ول العر

ــــون صــــادقا امينــــا مخلــــصا وشــــجاعا  ــــادئ واضــــحة منــــذ الــــصغر وابرزهــــا ان ا  م عــــ

ــــــــة  ــــــــم االنقالب  مماثلــــــــة لق ــــــــة و ــــــــم العائلــــــــة العراق ــــــــا للنــــــــاس ...الــــــــخ مــــــــن ق ومح

 فقـــد كنـــت اتطلـــع   نفـــ  عمـــا  تنـــا وجـــدت انهـــا تـــع ـــة .عنـــدما قـــرات انقالب عث ال

خلـــــو مـــــن  ـــــه حقـــــوق النـــــاس واســـــتحقاقاتهم ، ـــــة وال تنكـــــر ف لعـــــالم خـــــال مـــــن االنان

 الخنجــــر خلــــف ظهرهــــا  ــــد وتخــــ  تــــصافحك ب  منــــه الوجــــوە الــــ ــــذب وتختــــ ال

 لطعنك ما ان تتاح لها الفرصة. 

 

ة ؟ عث ة ال  االنقالب  ماذا تع

منظومــــة ‐١ ــــم  ــــة تتح هــــا يوضــــح الرفيــــق عفلــــق فكــــرة جوه  تلــــك المقالــــة وغ

 الواقــع الفاســـد والمتخلـــف   عـــ قـــ     ــع  ان المناضـــل ال ـــة و عــث الفك ال

  قــــة تفــــك ــــل ســــلوك وط ــــه وممارســــاته الخاطئــــة و  عي  عــــ قــــ ــــه اوال ان  عل

  ــل وهــو بنــاء مجتمــع خــال مــن الظلــم واالســتغالل والتــمي تتعــارض مــع الهــدف الن

ام  كــسب احــ  ان  ـع مكــن لل ــف  مـة . اذ ك ــاة حــرة ك ــضمن لهـم ح  و ــ  ال بـ

ما ومتوازنـا  كـن مـستق قودهم نحو تحقيق اهداف االمة اذا لـم    ه  وثقة الناس 

 اعــادة بنــاء   جوهرهــا  ــة  ال الظلــم ؟ فاالنقالب افــة اشــ ــرفض  وصــادقا وامينــا و

  لمـا زاد طهـرە االخـال ـا وانحرافـات المجتمـع و ە مـن اخطـاء وخطا سان وتطـه اال

 .  قرب الحزب من الن ه وهو ما  عيته وتعمقت ثقة الناس   تعززت طل

 

 محمـــــد ( ص )  عـــــث االول النـــــ قائـــــد ال ـــــستهدي  انـــــت  ـــــة  وهـــــذە النظـــــرة الواقع

ــــــل دعوتــــــه  ــــصادق وكــــــسب حــــــب النــــــاس ق  والــ ــــــاالم   ــــــدأ بنفــــــسه فــــــس والــــــذي 

ة وهــــم   الــــدعوة االســــالم ــــ ورة ل عــــة الــــ كــــسب الطل لالســــالم وابتــــدأ دعوتــــه 

ـــــان  عـــــث االول ، و ة هـــــم حـــــزب ال ـــــان الـــــصحا ة االن ، ف ـــــسميهم الـــــصحا الـــــذين 

ـة وهـذا هـو  مان ة واال ة واالخالق سان م اال عث الروح والق  انه  جم ع عث ي ال

 .  عث الثا دة ال  جوهر عق

 

عـــــث االول ‐٢ ـــــال ال ـــــشأت اج ـــــا  ـــــة ثان ـــــة اوال والح ـــــة العائل ئـــــة هـــــذە ال  ب و

ــت وروح   ثا ــة صــارمة وعمــق اخــال ــة ح ة ب ــ  العــراق م  والثالــث  والثــا

ــــه وهــــو  نــــا عل انــــت تعــــزز الخجــــل الــــذي ت ــــة   ، وهــــذە ال ــــا ــــة راســــخة  مان ا

 او الــضحك  انــت تمنعنــا مــن التــدخ ــة   عــن طهرنــا وهــو صــفة ثور ــع ــان  خجــل 

   عنــدما نــردد شــعار الحــزب   منــا ســنا ،ونقــف خاشــع ــ اثنــاء االجتمــاع وامــام اال

 .  ل اجتماع حز  اول 

 

 اســس ‐٣ ــل الحــزب عــ ــسان مــن ق ــة اعــادة بنــاء اال  عمل اختــصار  ــة  فاالنقالب

ـــــذب  ـــــة وال ـــــسان مـــــن االنان ة وتنظـــــف ســـــلوك اال ــــح العـــــادات الـــــسلب ـــــة تـــــ اخالق

ة  ل الصديق وهـذا هـو  ‐النفاق  –واالزدواج ام من العدو ق وتجعله مستحقا لالح

الناس .   وهو محاط  ت قود و   ط المسبق   ال

 

ـــــل عـــــام  ‐٤ ة  ١٩٦٣ق ة الـــــصع  العـــــض  مراحـــــل الوصـــــول ا حـــــرق النـــــص   ولـــــ

ـا  نقـل ح وت للدراسـة و  بـ ـسافر ا ـا  عـض المقتـدر مال ان ال  العراق  المنال 

عــود  ك الدراســة و ــ ة جــدا و ة قــص ة خــالل فــ مــات لبنــان فينــال العــض  تنظ ا

ــــــــصبح هــــــــو  مــــــــا  قــــــــون انــــــــصارا ور  نفــــــــس حلقتــــــــه ي نمــــــــا رفاقــــــــه  للعــــــــراق عــــــــضوا ب

  ـــع  ال ـــة بـــ ـــة الح  ال قـــة تمثـــل احـــد اهـــم الفـــوارق  مـــسؤولهم .وهـــذە الحق

ـــل ثـــورة   ق   ١٩٦٨العـــرا ـــة   ان االنقالب  خـــارج العـــراق ، وداللـــة ذلـــك  ـــع وال

ــــل  ب مــــا ق ا خصوصــــا ردع ممارســــة اســــال  تــــأث ــــ  اعمــــق وارســــخ وا  العــــرا ــــع ال

ة .   االنقالب

 

 عـــــام  ‐٥  وقعـــــت داخـــــل الحـــــزب    ١٩٦٣اثنـــــاء االزمـــــة الـــــ اثنـــــاء المؤتمـــــر القـــــو

     صـالح الـسعدي امـ ـشقاق مجموعـة المرحـوم عـ ات ا دا السادس وظهور 

ة للحزب ،منهـا وجـود  ة ،وجهت اتهامات خط ادة القوم  وعضو الق القطر العرا

ــــــم مــــــن القائــــــد عفلــــــق مقولتــــــه  ان الــــــرد الحك ــــــساري،ف  و ــــــمي  الحــــــزب  ــــــارن  ت

ـــــسار ) . ورد المرحـــــوم عفلـــــق   و ـــــم ـــــست ازمـــــة  ة : ( انهـــــا ازمـــــة اخـــــالق ول الـــــشه

  ــــة الــــ عــــات الذات  عنهــــا الرفيــــق عفلــــق وال  عــــ ــــة الــــ  االنقالب جــــسد الفــــرق بــــ

 الحـزب اسـتخدمت لالنفـراد  ـسار   و ـم حة كوجـود   صح شعارات غ   تتخ

  ـشأت لـدى قـادة عـراقي   ـة الـ ـة الق عـد الدفعـة المعن  الحـزب  طرة عـ الس

انـت فعـال ازمـة  ت الـزمن انهـا  ـة.واث كتاتور  اسـقاط الد   جة نجاحهم التار ن

سار .   و م س ازمة   اخالق ول

 

ت طوال   اخف ة وال ة السلب ة االجتماع امنة لل  تلك االزمة ظهرت االثار ال

ـن   ذواتهـم عنـد االنتمـاء للحـزب ول شقاق النهم انقلبوا ع اال نضال الذين قاموا 

 تــــــزول وتحــــــل محلهــــــا  ــــــال  حتــــــاج الج ــــــة راســــــخة  ــــــة اجتماع  ت االنقــــــالب عــــــ

ـة ،ولهـذا عنـدما شـعر مـن اراد االنفـراد  ة االنقالب  ال دة و ة الجد عة الثان الطب

  ــم  لفــق فكــرة ال  هدفــه االنــا لة تغــ  وســ ــه العثــور عــ ــان عل ــادة الحــزب  ق

شقاق  عد لال فكر او  ل من  سار ، وهذا هو حال   وال

 

ط االول هو  : ال ط سان تحتاج ل  اال  تغ ة   ان االنقالب د ع وما حصل ا

 منــع الــردة  ط الثــا مــه ، والــ ق ب  ــ  وت  االنقــالب الــذا  عــ ــال تــ مــرور اج

ـة  ـادة الجماع  الق  تـضمن ذلـك و دة ال قة الوح الط ة  ل االنقالب لحالة ما ق

ـــان اي  امـــل  اف ال  االعـــ  تقـــوم عـــ ـــة والـــ ـــة الـــرأي داخـــل المؤســـسة الح وح

ـم  سان ومعرض للخطأ وتح ان متمكنا ومقتدرا ناقص القدرات النه ا قائد ومهما 

ات فعالـة هـو ضـمانة  ـصالح ـة تتمتـع  ـادة جماع ه لهذا فوجود ق ة ف الذات االنان

 منع الردة . 

 

وهنـــا نـــرى دقـــة وصـــف القائـــد المؤســـس لمـــا حـــصل فالـــذي حـــصل هـــو انفـــالت مـــن 

  ـــشق عـــ ـــأ مـــن ا ـــة بتو  الـــصدق والغ  تقـــوم عـــ ـــة الـــ عث ـــة ال ـــة االنقالب اخالق

ان من  اطلة لرفاقه خصوصا للرفيق القائد المؤسس، ولو  ذب وتلفيق التهم ال ال

اطلة.  ه اتهامات   توج ة لما تجرأ ع عث االنقالب ات ال اخالق ا  شق متمس  ا

 

  ـعثي  مـن ال ـة الثالثـة االو عث ـال ال انـت ؟ ذكـرت االج ما  ة  ت االنقالب ق هل 

  ــــم  عــــد اســــتالم الح  انتمــــت للحــــزب  ــــة الــــ ــــال الح  اتطــــرق لالج  العــــراق 

 عـام  ة الحـزب  ١٩٦٨العراق   مـس ـصماته عـ  تـرك   كبـ  سـل فقـد حـدث تـغ

ـــــس اعـــــداء  م النفـــــط اســـــتفز ل عـــــد تـــــأم وممارســـــاته ، فاســـــتالم الـــــسلطة خصوصـــــا 

ات ونظـــــم  ـــــضا قــــوى واحـــــزاب وشخـــــص ـــــل اســـــتفز ا ـــــة فقــــط  العــــراق واالمـــــة الع

عــث وتالقــت  عــضها مخلــص ودفعهــا للعمــل الجــدي ضــد نظــام ال ــة  ــة وع عراق

ــة  ــه والمعاد  ف ان العــراق الطــامع هــذە الخطــط مــع خطــط قــوى االســتعمار وجــ

ـــــادة الحـــــزب  ب الـــــذي جعـــــل ق قـــــة نـــــرى الـــــس ـــــة . مـــــن هـــــذە الحق لـــــه ولالمـــــة الع

 قبــول  ــشدد  ــة وهــو عــدم ال ــة والعقائد م  االخطــاء التنظ ــ ترتكــب واحــدا مــن ا

ـــة الثالثـــة  عث ـــال ال  انخـــراط االج ـــم  ـــان ثابتـــا وصـــارما وتح ـــدأ   وفقـــا لم ي الحـــ

دأ  م ا  دل عمل ة ) واس م س ال ة ول دأ ( النوع م وهو م ل استالم الح  ق االو

 قدر ممكن )   ا ة  م  هو ( ال  اخر سل

 

   حــز  مــن خمــسة مــالي ــ  صــفوف الحــزب ا    –فــانخرط  ــع   ‐وال اقــول  و

ـــــة   تطبيـــــق االنقالب ة و  الحـــــزب احـــــدى اهـــــم ســـــماته االساســـــ حالـــــة اضـــــعفت 

افــة امــراض المجتمــع  ــت  ق ــا و حة ح ــصورة صــح    لــم يــر  مــن المنتــم فــكث

ــادة الحــزب   ق  تكــذب عــ  داخــل الحــزب فظهــرت عنــا ــه وجلبهــا ا مــة ف متح

ـب السـقاط  اذ ات وتلفـق اال ة ،وتكذب اثناء االنتخا خصوصا عند التعبئة الوطن

ـــــة  ـــــة والمناطق ة والطائف المنـــــافس لهـــــا وتمـــــارس العالقـــــات المدانـــــة مثـــــل العـــــشائ

 الحزب والدولة .  سلق المواقع   الجل 

 

ـة ، فالنـاس  اتـه العدد ان عض الناس رغم تعاظم ام عث بنظر  ة ال ع ضعفت طل

ــه   جان الــسوء وا  الــذات االمــارة   المنقلــب عــ ــ  الحق ــ ــه الطل اخــذوا يــرون ف

 المتجــسد  ــذب الــسلو ــة وابرزهــا ال ال االنان افــة اشــ ــف الممــارس ل  الم ــ الطل

عــــض  ت نظــــرة   ،فتــــغ ــــة واســــتغالل الموقــــع الحــــز  النفــــاق والتملــــق واالزدواج

ـــــان التـــــأمر واســـــعا جـــــدا  ء  ـــــل شـــــ ـــــل  النـــــاس للحـــــزب . لـــــم حـــــصل ذلـــــك ؟ اوال وق

عـــث  ك ســـوى معـــادة ال طهـــا قاســـم مـــش ـــه قـــوى وانظمـــة واحـــزاب الي ـــشارك ف و

 اي نظــام   المـسبوق عـ  مواجهـة هـذا التـأمر غـ حتـاج للعـدد  عـث انـه  فوجـد ال

 منظمــات  م وهــو تعبئــة النــاس  ــار االســلوب الــسل ــدال مــن اخت ن و  العــراق،ول

ـــل  ـــم النـــاس بهـــا وعـــدم تح ـــة وتنظ ـــة والطالب ـــة والفالح ـــات العمال النقا ة  شـــعب

ــة فتحــت ابــواب الحــزب   االنقالب ــة عــ  الم  غــ ــت لهــذە المــالي  ب الحــزب ا

ارا  ــــــه ا  الحقــــــت  ة الــــــ  انهــــــر مــــــن الممارســــــات الــــــسلب  اغرقتــــــه   الــــــ للمــــــالي

 واضحة . 

 

ـــا معقـــدا  ات اوســـع ونخـــوض نـــضاال  تحـــد  و ـــ اعـــداء ا واالن ونحـــن محـــاطون 

عـد   العراق وترى فينـا المنقـذ لهـا   تعود لدعمنا  نفس الوقت نرى المالي جدا و

  فخــــــر معــــــا د  ــــــستع  االن  ــــــارات االخــــــرى منــــــذ الغــــــزو وحــــــ ســــــقوط وفــــــشل الخ

ــه النقــاذ  عــث وتوفــر القــدرة لد ط المــسبق النتــصار ال تنــا ) ونــرى فيهــا الــ ( انقالب

ـــة وابرزهــا الـــصدق   االنقالب مــضام ــوارث ،فمـــا لــم نتمـــسك  العــراق واالمــة مـــن ال

 لـــو حققنـــا  ن فلـــن نتمكـــن مـــن كـــسب المعـــارك القادمـــة حـــ مـــع الـــذات ومـــع االخـــ

وط  ــال   ال تمنــح ثقتهــا  نــا و مــا تراقــب غ  فالنــاس تراقبنــا  عــض التقــدم االو

   انفــسنا اوال ثــم  ــة   االنقالب وطة ولهــذا علينــا االن ان نعــزز مــضام  مــ ــل 

االمان .  الوعد و ماتنا وابرزها الصدق والوفاء   تنظ

 

ـــم  ـــة للرفيـــق القائـــد عـــزة ابراه ل عفلـــق ،وتح ـــش الرحمـــة للقائـــد المؤســـس احمـــد م

ــــة،  االنقالب  مقــــدمتها التمــــسك  ــــة و عث خــــوض معركــــة العــــودة لالصــــالة ال وهــــو 

تنــــا ) وعلمتنــــا   ( انقالب ــــت عــــ  ت قة لنــــا والــــ ــــال الــــسا  مــــن االج ــــعثي ــــة لل وتح

عث .   مقدمتها الصدق والوفاء للحزب ولرفاق ال ا و م العل  االخالق والق  معا

 البعث ... فكر متطور  �نضال متجدد
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   والدة الفكـــــر العـــــر ا  االشـــــ عـــــث العـــــر لـــــت والدة حـــــزب ال
ّ
مث

 الجــــــذري الــــــشامل للواقــــــع   تــــــصدى للتــــــغي ــــــد الــــــ الثــــــوري الجد

اد والتجزئــــــــــــة  الفاســــــــــــد واقــــــــــــع االســــــــــــتعمار واالحتــــــــــــالل واالســــــــــــتع

واالستغالل والتخلف مـن خـالل النـضال لتحقيـق اهـداف الوحـدة 

ل الثــوري الجــذري للواقــع الفاســد ولقــد  ــد ة ال ا ــة واالشــ والح

 امتـــــــداد االرض  مـــــــه عـــــــ  تنظ    فكـــــــرە القـــــــو عـــــــث  جـــــــسد ال

مــا جــسدت ممارســاته فكــرە الثــوري وحققــت أفــضل  لهــا  ــة  الع

ــــــــة   الممار ة ومــــــــع عـــــــث النــــــــضال ــــــــة ال  نظ صـــــــيغ التفاعــــــــل بــــــــ

 التطبيق وقـد والتطبيق  ة من مع فأستخلصت االضافات الفك

ـــــة العمـــــل   ارســـــاء نظ  العـــــراق عـــــ عـــــث  ـــــان ثـــــورة ال ـــــان ذلـــــك ا

ة وتحقيــق الــصيغ للنــضال  ا  بنــاء االشــ قنــا خــاض  ــة ط عث ال

اب لنــــــضمن  اث ونكــــــسب الــــــش  الــــــدين والــــــ الوحــــــدوي ونظــــــرة 

هــــــــا مــــــــن  ــــــــاة وغ ة للح ــــــــة نظــــــــرة شــــــــمول مقراط ل والد المــــــــشتق

ة للحـزب  ـة النـضال  ولدت من رحم التج ة ال الطروحات الفك

 تطـورە  ـست عث فكـر متطـور  الملموس ان فكر ال  برهنت  وال

عث ولدت من  ة ال  الممارسة والتطبيق ... ذلك ان نظ من مع

اتــه  ــضوء تطــور حقائقــه ومعط  وتظــل تتطــور  رحــم الواقــع العــر

ــــد فكــــرە   تجد عــــد االحتــــالل عــــ عــــث   وتجــــدد فكــــر ال وقــــد تجــــ

مــــــا  ادهم  ــــــل اســــــ    مقاومــــــة المحتــــــل   مقرا التحــــــرري الــــــد

ة  غه النــــــــــضال  تجــــــــــدد صــــــــــ  تجــــــــــدد الحــــــــــزب الوحــــــــــدوي  تجــــــــــ

ــــاط وقاعــــدة  ورة العــــراق قاعــــدة للجهــــاد وال  صــــ ــــة و والوحدو

 تجــدد فكــرە  مــا تجــ ة ...  ــة المعــا ــدة لحركــة الثــورة الع جد

  ـــــدة عـــــ  الجد ـــــ  مقاومتـــــه النمـــــاط االســـــتغالل الط   ا االشـــــ

اق  هــــم مــــن لــــصوص و ــــة للــــوزراء والنــــواب وغ الرواتــــب الخراف

ـــــــا  ـــــــا وثور  فك
ً
ـــــــة .. فخـــــــاض نـــــــضاال ة المخابرات اســـــــ ـــــــة الس العمل

   واالجتمــــــا ــــــ ــــــسلط واالســــــتغالل الط ا ضــــــد زمــــــرة ال ا واشــــــ

 واقعهـــــــم  ادحـــــــة  ة ال قـــــــات الـــــــشعب ت الط  ابـــــــ ـــــــدة والـــــــ الجد

ــــــــــاء  ه ــــــــسط خــــــــــدمات المــــــــــاء وال ــ س وحرمانهــــــــــا مــــــــــن ا ــــــــــس المع

 والوقود .. 

 

ـــــم  ـــــث الرفيـــــق المجاهـــــد عـــــزة ابراه ولقـــــد تـــــضمنت رســـــائل واحاد

 للجهــاد   القائــد االعــ ا  االشــ عــث العــر  العــام لحــزب ال االمــ

ــات الواقــع   تفاعــل فكــر الحــزب مــع معط ح لمــضام ــر  والتح

 مرحلـــــة الجهـــــاد    ا  واالشـــــ  والقـــــو مقرا وتطـــــور فكـــــرە الـــــد

  ر.هكــــذا يتــــضح تواصــــل نــــضال الحــــزب وتجــــدد فكــــرە عــــ والتح

مــا تولــدت   الممارســة والتطبيــق   فكــر الحــزب ومــع التفاعــل بــ

ـر   ال ـدة  ة جد ـة ونـضال عث للمقاومة صـيغ كفاح ادة ال  ق ع

مـة  ان ومن ثم إلحـاق اله  االم المحتل مة  لحاق اله والفر و

ـــــــان وعمالئهـــــــم مـــــــن   االم  ورثـــــــة المحتـــــــل  االيـــــــراني ـــــــالمحتل

  الجمـاه ما توطدت عالقة الحـزب  لة اليران  ات  العم ش ل الم

أســـــــتقطاب  ـــــــل  ا عـــــــن ذي ق ـــــــة كثـــــــ ـــــــسعت قواعـــــــدە الجماه وا

  ة  ة المــــــصلحة االساســــــ ادحــــــة صــــــاح ــــــة ال قــــــات االجتماع الط

شودين وتحققت افضل صيغ التفاعـل   الم  والبناء الثور التغي

مة للحـزب  ة السل اة الداخل  من خالل الح  الحزب والجماه ب

مـــــن  الجماه  عالقتـــــه  ة عـــــ ـــــة كبـــــ جاب ثـــــار ا  انعكـــــست  والـــــ

ي  ـدان العمـل الجمـاه  م  المشع  ع د النموذج ال خالل تجس

  ـــــادين التـــــغي  م    للجمـــــاه والـــــذي صـــــار مركـــــز اســـــتقطاب كبـــــ

   البــــــ  الجــــــذري   تحقيــــــق التــــــغي والبنــــــاء الثــــــوري الــــــشامل عــــــ

ــــم   الزراعــــة والــــصناعة والخــــدمات والتعل ة  ــــة واالقتــــصاد التحت

عينات   ســـــ ـــــة   العـــــراق محـــــو لالم عـــــث  فلقـــــد حققـــــت ثـــــورة ال

مـــــا  ـــــة  ـــــسكو منظمـــــة الثقافـــــة العالم ـــــشهادة اليو   القـــــرن المـــــا

 ووســعت  ــم الجــام  ووســعت دائــرة التعل ــم االلــزا حققــت التعل

   والــدكتوراە )  ــا ( الماجــست  الــشهادات العل ن عــ دائــرة الحــائ

ـــــــة  ة والزراع ـــــــة والهندســـــــ ـــــــة الطب مختلـــــــف االختصاصـــــــات العلم

لة  ــــان حــــص  ...  ث هــــا الــــ ــــة وغ ــــة والخدم م ة والتعل والــــصناع

يع  ت التــــــــص ــــــــش ــــــــة وم ة والزراع ت الــــــــصناع ــــــــش ذلــــــــك االف الم

 للعــــدوان   اســــتهدفها القــــصف الوحــــ العــــسكري الواســــعة والــــ

ة   والقادســـــــ ت حـــــــط ـــــــش  الغاشـــــــم فلقـــــــد اســـــــتهدفوا م الثـــــــالثي

الطـــــــــائرات  ـــــــــشع صـــــــــيغ القـــــــــصف الجـــــــــوي  أ هـــــــــا  والحـــــــــارث وغ

مـــــــا واصــــــلوا مالحقتهـــــــم  خ العــــــراق  والــــــصورايخ انتقامــــــا مـــــــن شــــــم

عــــــــد االحتــــــــالل فلقــــــــد  يع العــــــــسكري  ت التــــــــص ــــــــش ة لم الوحــــــــش

الفـــصل والحرمـــان مـــن الراتـــب لهـــم ولعوائلهـــم  ە  اســـتهدفوا عنـــا

دة ...   بناء نهضة العراق الجد دورهم المشهود  ة  ا  ن

 

ة  ـــة مـــس مـــة ودرا ح   ا  االشـــ عـــث العـــر وهكـــذا قـــاد حـــزب ال

اديـــــــــن   الم ـــــــــشود  البنـــــــــاء الثـــــــــوري الـــــــــشامل وحقـــــــــق التطـــــــــور الم

 تــــــــــصدى لهــــــــــا  افــــــــــة والــــــــــ ــــــــــة  ــــــــــة والثقاف ة واالجتماع االقتـــــــــصاد

عـــث العمالقـــة للـــشعب  المحتلـــون وعمالئهـــم فهـــدموا منجـــزات ال

عــــــــث صـــــــــاحب الفكــــــــر المتجــــــــدد والنـــــــــضال  ــــــــد ان ال واالمــــــــة ... ب

ة  اسـ ـة الس ة إلسقاط العمل فاح ته ال المتواصل سيواصل مس

 الحــــــــر المــــــــستقل  مقرا ــــــــم الــــــــشعب التعــــــــددي الــــــــد واقامــــــــة ح

ـــق   ط  قـــدما عـــ ة البنـــاء الثـــوري الـــشامل والـــس ئناف مـــس واســـ

  ى  ــة الثـالث الــ عـث والــشعب واالمـة الع تحقيـق اهــداف ال

ة .  ا ة واالش  الوحدة والح



 

 

”P 

 بعد اعالن نتائج االنتخابات املزيفة والشكلية ماهو املطلوب من القوى الوطنية ان تعمل ? 
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س الوزراء الـذي   منصب رئ اع واضح ع دأت مالمح    المركز االول ح فوز ( سائرون )  ات  ما ان اعلنت نتائج االنتخا

ـل هـادي العـامري هـو  كـون العم ـت تـروج الن  ق  ان قائمـة الفتـح   حـ كـون مـن حـصته ،  ـان  طمـع حـزب الـدعوة  ما زال 

ــف تكــسب الــشارع الملتــاع مــن خاللهــا   عرفــت ك ــل .. امــا ســائرون فمــا انفكــت تنــادي بنفــس الــشعارات الــ ــس الــوزراء المق رئ

ـان   ان اطرافهـا سـواء مـن   حـ ـة ،  ـدا عـن المحاصـصة الطائف ع فـاءة  ـة الفـساد واعتمـاد ال  الجـذري ومحار وابرزها التغي

جـسد   االن مـا  عاما منـذ احتـالل العـراق ا لـة خمـسة عـ قدموا ط  لم  ال  او اللي ار الصدري او الشيوعي منهم ضمن الت

فـة   نظ ة المضللة لهـذە االطـراف فـ تهم النها اصال مفقودة مع جل تقديرنا للقواعد الشعب ء من نزاهتهم والنقول وطن

   موجود  عض امل غ ث ب ش  ملوثة وت  الفطرةو غ

 

 الـــ  اوح بــ  تــ ــات والــ ة الواســعة لالنتخا  دالالت المقاطعــة الــشعب عــا عــ % ومهمــا ٧٥% و٨٠ومــن المهــم ان نمــر ولــو 

ـــر  و  الـــصفوي ال  الـــصهيو طان االمـــ لـــة والفاســـدة ومعهـــا حلـــف الـــش ة العم اســـ ـــة الس العمل   ـــس حاولـــت اطـــراف مـــا 

ة  اســ احــة وعلنــا رفــض الــشعب لعمليتهــم الس    تــع  فانهــا تــدرك حجــم المقاطعــة الــ ــ  الحق عــدد المــصوت والتالعــب 

لة لتخـدير الـشارع الغاضـب  جـاد وسـ ـة ال ك مـشورة ام  جاهـدة و ـس ل الخونة والعمالء ، لذا  المشلولة اصال وتطلعه لرح

    ا  االشــــ عــــث العــــر عــــودة حــــزب ال  حــــاجز الخــــوف وصــــار يهتــــف علنـــا  عـــد ان كــــ ة واســــعة  امــــه بثــــورة شــــعب وعـــدم ق

له .   مستق ة مقيتة ادرك المواطن خطورتها ع ات طائف  حسا حسب ان والئها له متكئا ع ان   محافظات 

 

ات  ـار شخـص اخت ـة  ة التوافق غطـوا صـفقاتهم المحاصـصات حاولون ان  انهم سـ ا للتحقق   ق نارو اال ومن هنا فان الس

تل الخائنة والفاسدة .. سـتحاول  اءة ال ا من تحت ع ج عمل عا تخ نها جم فاءة والتكنوقراط ، ل تنطبق عليها مواصفات ال

نهــا..  تــل المتنافــسة حــد عــدم التــورع مــن االقتتــال ب فات ال ــات وتــ ط حــر  ــدا وضــ ــة ج ــة مــسك خيــوط اللع ك االدارة االم

  ه ( حـس ـسم ـدأت  حات وخطـب رنانـة لجماعـة مقتـدى الـصدر  لها خاصة وان ت ه من ق طرا عل ا مس دە ام اع ت

ــار  مــصلحة الت ــصب  ــا  ــة لهــا ..وهــذا عمل  العــراق النها  حمامــات دم  ــع ــة محاولــة قتلــه الن هــذا   ) وتحــذر مــن مغ العــ

ـات فـان الحكومـة  عـد االنتخا جـة التحالفـات  ـا مـا تكـون ن ـل ..وا س الوزراء المق ار رئ  عن امر اخت الصدري الذي لن يتخ

قة ..  ل والمظهـر عـن الـسنوات الـسا الـش كـون مختلفـا اال ە ، فان هذا لـن  ادي او غ ار الع د اخت ة وسواء اع ستكون توافق

ل التحالفــات مــن  ــشك عــد االنتخــاب و ــستعد لمرحلــة مــا  ــان  ــة  ــة القوم ات الوطن  القــوى والشخــص جــب عــ ومــن هنــا ف

ة تطــرد العمــالء الخونــة وتطهــر  ــة ثــورة شــعب دا ــم تظــاهرات واســعة وفاعلــة تكــون  حقــائق االمــور وتنظ ــة الــشعب  اجــل توع

ة  ات تـصف دت ابنائه ونظمت عمل ت الوطن و  خ ات ال كون مقبوال وال هينا استمرار نفس الشخص العراق منهم .لن 

تهم  ــــــع ســـــنوات اخــــرى .. وآن االوان الن تتـــــم محاســـــ  مقــــدرات العـــــراق الر منــــة عـــــ اله ـــــة  فاءاتـــــه ولقــــواە الوطن ــــسة ل خس

ـد صـفوفها  ـام بهـا توح ـة الق ـة القوم ات الوطن ـارات والشخـص  الت  ).ونعتقـد ان اول خطـوة عـ  المـؤمن ومعاقبتهم ( و

 .  ب  ال ب يوم الن سهم بتق    الجماه  ووضع خطة تحرك ب

 العــراق عــراق ولـــو كـــره اإليــرانيــــون
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 العــــــراق لطهــــــران،    ــــــشار األمــــــن القــــــو ــــــاض مس ــــــارة فــــــالح الف عنــــــا جــــــدول أعمــــــال ز إذا تا

  ادلــة بــ ة المت ــارات الــ  وكــذلك ال  اإليــراني  والمــسؤول  واليــ ــ  أ واجتماعــه مــع عــ

 جانــب  قــف عــراق االحتــالل إ ــف  ــشف أن محورهــا واحــد وهــو ك غــداد وطهــران فإننــا سنك

 الــــشارع  ــــدأت تنعكــــس عــــ   ة الــــ  مواجهــــة ظروفــــه المــــستجدة وخاصــــة االقتــــصاد إيــــران 

ـم  ـسارع العـراق لتقد  مـن ملـف س ـ ل احتقان وغضب متجـددين، وهنـاك أ  ش  ع اإليرا

ف  ـ ـة  ـضائع اإليران  مصارعها أمـام ال النجدة الفورة الالزمة إليران، مثل فتح أسواقه ع

 تعــد أهــم   صــحة أبنائــه، وكــذلك إغـراق العــراق بتجــارة المخــدرات الــ النظـر عــن ســالمتها عــ

 الشعوب األخرى.   ولتدم ة لالقتصاد اإليرا  الموارد الحي

 

  ه المـستمر   شـ ما غـداد لطهـران مـن خـالل وجـود قاسـم سـل ـة  ع  ت   ادل المنفـ  عالقات الت  األهم  ة أخرى رما  هناك قض

 .  جانبها االقتصادي والما ة وخاصة  اسة العراق  توجهات الس طرة ع ام الس  غداد إلح

 

د عن  ة من النفط ت م غداد تصدير    مال االجراءات من أجل أن تتو ب األجواء واست  نحو فوري ترت ا ع غداد إيران المطلوب من 

ذهب  الدوالر س  و  اآلن، ألن مردودها الما ما هو حاصل منذ االحتالل ح ا من حاجات إيران  سد جان ك ول  األو حصته المقررة 

ــــة   المنطقــــة والعــــالم، ولمعالجــــة جانــــب مــــن األزمــــة المال ــــة  اتها اإلرهاب ــــش ــــا إيــــران ومل  خال ف عــــ ــــة لتــــ نــــة اإليران  الخ فــــورا إ

  يـران   قـال فيهـا إن وحـدة العـراق و  الـ لمـة واليـ   مكـن أن نفـ  الوقت الـراهن، ومـن هنـا   تواجه إيران  ة ال ة الصع واالقتصاد

  لـــدا واحـــدا؟ وهـــل هنـــاك رد واحـــد ولـــو عـــ يـــران صـــارا   أن العـــراق و  نفـــسه الحـــق واعتـــ ـــف منـــح واليـــ ، فك  العـــدوان األمـــ الـــرد عـــ

ر لبنهـا إليـران 
ّ
قـرة حلـوب تـد   ــــح الوقح؟ وهل أن تحـول العـراق إ  هذا الت حة ع س ة ال اس ة الس اء من أحد أطراف العمل استح

س لهذە الوحدة؟  هو الوجه الرئ

 

  قــف إ جــدون مــن  ــة، وال  ــة ودول م ــة ونزاعــات إقل اعــات داخل اع إرادات و  أمــرهم وهــم تحــت ضــغط  ــون عــ العراقيــون مغل

  د هــو األخــ نــه ولألســف الــشد ، ول  العــر  الــرغم مــن أن العــراق هــو خــط الــدفاع األول عــن األمــن القــو  هــذە المحنــة عــ جــانبهم 

 أرجلهـم  ان إ عـد أن وصـلت النـ ـدافع العـرب عـن أمنهـم  ـن ل ضا، ورما ما زالت الجهود تتضافر من أجل منع نهوضه مـن كبوتـه، ول أ

ــة خاصــة  ك ــة وأم  وعــود غ ە اعتمــادا عــ ــالعراق تحــت الفتــة التخلــص مــن خطــرە و ــامهم الــذين فرطــوا   غــرف نــوم ح ودخلــت إ

ف العــراق  انــت تعــرف أن ســ أنهــا  نقعها و ج مــن مــس يران تخــ ذا بــ ، و ــات المتحــدة ستــضمن لهــم أمنهــم مــن أي خطــر خــار ــأن الوال

ــان طــودا شــامخا بوجــه   رقبتهــا؟ وأن العــراق  ــان مــسلوال مــن غمــدە ومــسلطا عــ ــه   عل  ظــل ظــروف العــدوان والحــصار العــال وهــو 

 .  اإليرا  التمدد العدوا

 

 انتاجه  ة زادة   تمنع أ ك   هم ومنظمة أو ة معدالت انتاج النفط العرا  اليوم مراق مان من عرب الخليج العر المهم، أضعف اإل

ـدء تطبيـق  عـد  ـة   سـوق النفـط الدول  النقـص المتوقـع الـذي سـتعا  دول الخليـج العـر جب أن تغـ ما  ألنها ستكون لصالح إيران، 

عــد  ــات  مــا  ٤العق ــة وانتاجهــا مــن النفــط والغــاز، ف الت قطــر المال راقــب تحــ
ُ
جــب أن ت مــا   مــن العــام الجــاري،   نــوفم ن الثــا ــ

ـة  عالقـة والء لوال طـون  ـة والـذين يرت ل التجار المنحدرن من أصـول إيران جب إخضاع   إيران و ات إ لها لدفع ه ادة مداخ  ل س

ة عالقات تجارة مع إيران.  ة لمنعها من إقامة أ ج ل الدول الخل   ة  ج ات الخل شطة ال ة أ جب مراق ما  ه،   الفق

 

 هــذا  ـت عـ ق قـاء مـن أجـل خلـق التــوازن مـع العـرب لمـا  ــد لهـا ال  ولـوال أن الغـرب ي  مـن المـراقب  ممـا يتوقــع كثـ ـ ـان هـش أ إيـران ك

  ع العـر أنـه التنـ  عنـه  مكـن أن نـع ـسالح ضـعفه الـذي  تـه   مواجهتـه ومحار  من ضعف العـرب   تتأ ان اإليرا دا، قوة ال النحو أ

ع مما يتوقع المراقبون.  أ ه تتهاوى   الفق اطورة الو  الذي لو أجدنا استخدامه لوجدنا إم  والطائ

 العــــراق .. واملخلــــص احلقيقــــــي
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ـة ومعانـاة وآالم  ١٥منذ  ــــع وافقار وتخلـف وام د وتج ادة و عاما وشعبنا يتعرض أل

ش والمخـــدرات  ـــشار االمـــراض المـــستوطنة والـــسارة ودخـــول الحـــش ومخـــاطر عـــودة وان

  ب والــ ــاە الــ ــاء وشــحة م ه ــاألخص انقطــاع دائــم لل ورة و وفقــدان الخــدمات الــ

ــة والــسورة  ك ــات بنــاء الــسدود ال قــرب جفــاف الرافــدين اذا مــا اســتمرت عمل تفاقم  ســ

  اســلة الــ ــادت المقاومــة ال  و  وشــعبنا قــاوم المحتــل ــل مجــاري األنهــار ــة بتح واإليران

 الخروج عـام   ع ت المحتل األم  لقـوات  ٢٠١١أج ان تنجـح لـوال التـدخل الوحـ

  غـداد وتحـالف دو مها الموصـل لتعلـن  ـسل االحتالل وغدر الصحوات وخلـق داعـش و

عنــــف ، وقــــد رفــــض   االرهــــاب ،امــــا التظــــاهرات واالعتــــصامات فقــــد قمعــــت  الحــــرب عــــ

ــــات   أنتخا   ــــا المحتــــل ــــة شــــعبنا مطا ــــة  ١٢غالب  وقاطعهــــا الغالب س المــــا ــــ مــــا ارـ أ

ــان هتــاف  ة" و انتخــاب الــ ــة  تحــت شــعارات " ايــران بــرة بــرة " و" قــشمرتنا المرجع

    ـــــــاد" ورفـــــــع ابـــــــرز المرشـــــــح ـــــق رب الع جـــــــرب ،ال وحــ الء " المجـــــــرب ال تظـــــــاهرة كـــــــ

 وال للفاســــدين ومــــع حكومــــة مــــستقلة مــــن  ــــة شــــعارات .. ال للمجــــ بــــرامجهم االنتخاب

ة  اع، ولع عض صناديق االق ح واحراق  ر المفض و  ذلك ، ورغم ال التكنوقراط وما ا

ة  ب تــــل الــــ أس ال  مــــن يــــ ا ،اال ان ذات الوجــــوە الفاســــدة والفاشــــلة  ــــدو إعــــادة الفــــرز 

 " تحـت  ـة ،عـن تحالفـات "المجـ  اعلنـت ، خالفـا لتوجيهـات المرجع رة وال
ّ
المتصد

  تـل األساسـي  واجتماعاته مع رؤسـاء ال  خامئ ء مجت م ل 
ّ
 معلن تمث اف إيرا ا

قائمــــــة  ــــــضم كتــــــل الطائفــــــة ابتــــــدأ   ، فنتــــــج تحــــــالف   اإليــــــرا  والــــــسف ما حــــــضور ســــــل

ــــضمن حكومــــة  مــــا   العــــامري و الــــصدر والتحــــالف مــــع قائمــــة الفتــــح للحــــشد  ســــائرون 

 فتــدخل طهــران  ــراد ؟ ــسنة الــسلطة واال قــات  " مــع تزو  ؟ ما برئاســة "احــد جنــد ســل

ـــة   والمطال صـــالح الوضـــع العـــرا ـــان قـــد تعهـــد ب س ترمـــب الـــذي  ـــان والـــرئ  االم لـــم يـــ

وطه الـ     من العراق  سحاب اإليرا  توتـر العالقـات  ١٢اال  إضافة ا ة إليران األخ

  ـة ، ومـع هـذا فـان هنـاك مـن يـرى ان خـالص العـراق مـن النفـوذ الفـار ة ــ اإليران ك االم

مــــة األحتــــالل وانمــــا طمعــــا بنفــــط  ا لج ــــس تكــــف ــــات المتحــــدة ل ــــد الوال   كون عــــ ســــ

ما وان ترمب رجل اعمال تهمه األراح اذ   الس وثروات وموقع العراق قلب الوطن العر

ە   وهــــدد العــــراق وغــــ ــــة " هــــا مجان ــــة وغ احــــة : "لــــن تكــــون خــــدماتنا مــــن حما قالهــــا 

ة   ولـــم تتحـــسن عالقاتـــه مـــع الـــسعود ــهم ف حـــرو ـــال ـــضات عـــن قتالهـــم وت فـــرض تع

حات ترمــب ،   وتـ ـار دوالر  مـن مل ـ عـد ان حـصد منهـم هـذا العــام ا  اال  ـجي والخل

ة  ج ات  االســــــ  فــــــالعراق ،  ــــــت انهــــــا .. ال محــــــل لهــــــا مــــــن االعــــــراب  مــــــرور الوقــــــت ، ي

  ه مهـــددت ه وشـــع  ووحـــدة أراضـــ  مـــستقر ودائـــم الفـــو  غـــ ـــ جـــب ان ي ـــة ، ك االم

ــــة وفــــق  ــــت و تجــــزأة الــــدول الع ــــسجم ومخطــــط تفت اعهــــا وهــــو مــــا ي بوجــــود ايــــران وات

ــه اذ  مــب ومعاون ــــح ل  مــن تــ ــ  ا ــد ذلــك   وقــد تأ ــد  ق االوســط الجد خارطــة الــ

  ــــستقر عــــ ــــادي وامثالــــه " ان العــــراق لــــن  ــــه مــــن الع ــــسخر ف ــــح لــــه   آخــــر تــــ قــــال 

 الـــشعب  مـــن    ـــ ب رئ  واضـــاف: " هنـــاك ســـ  هـــذە الدولـــة " االطـــالق ، وال أمـــل 

 "وهـذا يؤكـد  عكـة تقاسـمون ال جـرب هـم مـن س  هؤالء ،فالمجرب ال  الذي ح العرا

ـــدي   ا ـــاألخص ايـــران اال عـــ  و قـــة ان العـــراق لـــن يتحـــرر ولـــن يتخلـــص مـــن المحتـــل حق

 نومـا وانتظـار العـون مـن عـدو محتـل   فكـ
ً
عد مقبـوال أبنائه الرجال ، وسكوت شعبنا لم 

؟.    ل الز عد ان تجاوز الس أة  ما وان الظروف مه  وطامع ،الس



 

 

”Q 
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   لثـــــورة الـــــسابع عـــــ ـــــام الـــــذكرى الخمـــــس تمـــــر علينـــــا هـــــذە اال

ـة  ـة التقدم  من تمـوز القوم اب  ١٩٦٨الثالث ـث تمكـن شـ ح

 هـذە الثـورة عندمــا   مـن تفــج  والمـدني عـث مـن العــسك ال

 الـذي  ـم العـار ة الح انتفضوا فجر ذلك اليوم االغـر وانهـوا فـ

طرة حفنــــــــــة مــــــــــن  جــــــــــة ضــــــــــعفه وســــــــــ ــــــــــة الــــــــــوطن ن اضــــــــــاع هي

اقه من  م مما سهل اخ د الح  مقال  ع  والرجعي المغام

ــان  س مــن مختلــف الــدول خاصــة ال ــدە لجواســ ــل زمــر عد ق

  ة  ــة دورا كبــ ــة الغ ــات النفــط العالم ــت   ولع الــصهيو

ـــات مـــشبوهة هـــدرت حـــق   اتفاق لـــد ورهنـــه   اقتـــصاد ال تـــدم

ـــــان مـــــن اهـــــم انجـــــازات  ـــــة ... لـــــذلك   ثرواتـــــه الوطن الـــــشعب 

انة  ات التجسس والخ لد من ش  ال  مقدمتها تطه الثورة و

س واجهـزت عليهـا  ار الجواس مالحقة او وقامت اجهزة الثورة 

  مهــا العــادل  ــة اصــدرت ح م ثور  محــا  ا واحالــت المتهــم

ـــر  مـــا ان مـــن ضـــمن اهـــدافها المعلنـــة هـــو تح القـــصاص منهـــم 

ـــة فاتخـــذت قرارهـــا  ـــار العالم ـــات االحت ـــة مـــن  وة النفط الـــ

ــــران عــــام  ــــاالول مــــن ح   اصــــدار قــــرار  ١٩٧٢الثــــوري التــــار

م الخالد ...   التام

 

ـــــل القـــــوى  ام مـــــن  ـــــث نـــــال هـــــذا القـــــرار محـــــط تقـــــدير واحـــــ ح

ــــل االعــــداء ... ومــــن  ــــث اذهــــل االصــــدقاء ق ــــة ح ــــة العالم الثور

ــان   اتخـذتها الثــورة هـو اصـدار ب ـة االخــرى الـ القـرارات التارخ

 عــــــام  ١١ ــــــا  ١٩٧٠اذار التــــــار مقراط عنــــــدما اعلنــــــت حــــــال د

 لمنطقــــــــة   ــــــــم الــــــــذا ـــــة واصــــــــدرت قــــــــانون الح ـــ رد ة ال للقــــــــض

 كردستان العراق . 

 

   انـت منجزاتهـا عـ ولم تقف الثورة عنـد تلـك المنجـزات وانمـا 

 تطــــــور  ــــــل مراحلــــــه ا     ــــــم المجــــــا ــــــل الــــــصعد فمــــــن التعل

ــــــل الــــــصناعات  ــــــشأت مــــــصانع عمالقــــــه لهــــــا ل  ا الــــــصناعه الــــــ

ة مما وفرت فرص عمل الالف مـن  ة والمتوسطه والصغ ب ال

ات والمعاهد.  ل  من مختلف ال ج  الخ  العراقي

 

ــــــة  ــــع اروائ ة القامــــــة مـــــشار  الزراعــــــه فاحـــــدثت ثــــــورة كبـــــ امـــــا 

   غ  من الدونمات الرا وسدود ضخمة واستصلحت مالي

 مـن   كثـ ـاة ا  صـالحة وعـادت الح  ارا صالحة وحولتها ا

 التعــد  ــــع الــصحة الــ انــت مهملــه .... ومــا مــشار   المنــاطق الــ

احـــدث  ة وجهزتهـــا  ات كبـــ ـــشف  مـــن خـــالل بنـــاء مس والتحـــ

ـــــت الثـــــورة  ـــــة وقـــــد ب ـــــوادر الطب االجهــــزة ووفـــــرت لهـــــا افـــــضل ال

ـــش العـــراق مـــصنفا خامـــسا  ـــان ج ة عمالقـــه ف مؤســـسة عـــسك

 العالم ..   ع

 

ــصورة عامــة  ــة والمجتمــع  اب والطل امــا انجازاتهــا للمــراة والــش

ة  ــة والعنـــ  امــراض الطائف ث قــضت عــ انــت واضــحةح ف

ة اما القانون .   سواس  وصار العراقي

 

ة  ـــــة والـــــصهيون ال ـــــل مـــــا تقـــــدم فـــــان قـــــوى االســـــتعمار واالم ل

مختلـــف انـــواع التامـــر  ١٧اســـتهدفوا ثـــورة  تمـــوز وتـــامروا عليهـــا 

 معــــارك رغمــــا عنهــــا اســــتطاعت ان تقــــاوم  والعــــداء وادخلوهــــا 

   تمكنــــوا مــــن احتــــالل العــــراق واجهــــزوا عــــ وتــــصمد عقــــود حــــ

ـس والجـن   اال اط ـل شـ ت عليها  ال تلك المنجزات عندما ت

غــزوهم واحتاللهــم ب  ــن القــوى  ٢٠٠٣    ٤    ٩واجهـضوها  ل

ــة وقفــوا نــدا لــذلك االحتــالل الغاشــم ومقاومتــه  ـة والقوم الوطن

ـر الـشامل   التح وع االحتالل وعمالئه ح ومازالت تقاوم م

 العـام لحــزب  م االمـ ـادة الرفيـق القائــد المجاهـد عـزة ابــراه ق

ــر .. ومــا   للجهــاد والتح  والقائــد االعــ ا  االشــ عــث العــر ال

 .   اال من عند   الن
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ـــس   تو ة  منـــذ انـــدالع أحـــداث االنتفاضـــة الـــشعب

  ــــــسم   ‐٢٠١٠ د ومــــــا تالهــــــا مــــــن  ٢٠١١جــــــان

عـت  ـث ان س، ح  تو ة  اس اة الس  الح   تغي

 التنظـــــــم  ة حقهـــــــا  اســـــــ قـــــــات واألحـــــــزاب الس الط

ـــــة والمـــــسؤولة ( أو هكـــــذا  والمـــــشاركة الحـــــرة والعلن

  عثيــون بتــحي ــادر ال  األقــل )،  ــا عــ ض نظ ــف

 الذي سبق وقـدم  ا  العمل الس ة  ملف التأش

ـس   تو  العـام  ا ه ونظرا للمناخ الـس ، وعل نات القرن الما  أواخر ثمان

ة واعتمـدت  ة التأش س جة لضغط الشارع،  منحتهم السلطات التو وقتها ون

  عـــث العـــر اســـم حـــزب ال  العامـــل  ـــع ـــم ال س اســـما للتنظ عـــث تـــو حركـــة ال

ة.  س  الساحة التو   ا  االش

  وز والنفـاذ إ ان الـ عثيون قدر اإلم ة، حاول ال اس هم من األحزاب الس وكغ

وعهم.  ــهم وفكرهم وم ح أنفسهم و ف   والتع  الجماه

ـال المواطـن  ـد إق  تلـك الظـروف ووسـط تزا ـل   أن يتم التع ان من الطب و

مكـن أن   مـا   رأسـا، عـ ا ـالمرفق الـس الـشأن العـام و  االهتمـام   ع التو

ـــب الحـــزب   تق التـــا ء مـــن اإلشـــعاع و منحـــه اإلعـــالم مـــن فـــرص لتحقيـــق 

 .  للجماه

ف النظـــــر عـــــن حجمهـــــا أو خلفيتهـــــا أو  ـــــ ـــــل األحـــــزاب،   عكـــــس  ـــــن، وعـــــ ول

  ــــان أهمهــــا عــــ مــــصاعب جمــــة  عثيــــون  ــــديولوجيتها أو خطابهــــا، اصــــطدم ال إ

  ــــــش ــــــة  ــــــصاد الوســــــائل اإلعالم  و اإلطــــــالق حرمــــــانهم مــــــن الظهــــــور اإلعــــــال

 . ه  ل ش ش  تفرعاتها بوجوههم 

ط مثــل تلــك  عــة ضــوا  نظــرا لطب ــعثي ــان األمــر مفهومــا لــدى ال قــة،   الحق و

ة تهــم  ة وكبــ ــل صــغ   ــة  االمــور، خصوصــا إذا راعينــا عامــل التــدخالت األجن

ف  عثيـون أن سـ ـس ال ـث لـم ي ـدا، ح ة تحد  تلـك الـف ما   س الشأن التو

  ماتـــــه ورجاالتـــــه عـــــ عـــــث وتنظ االجتثـــــاث ال يـــــزال قائمـــــا، وأنـــــه شـــــامل لفكـــــر ال

ــط  ال  العــراق. و  مطلقــا عــ قتــ ، وأنــه لــم  ب  الــ ع الــوطن العــر ــ امتــداد ر

 تعامـل  ، فقـد ارتـ س ورأسا النفـوذ األمـ  تو    العامل الخار مع قوة تأث

ــــث  ــــب والتجاهــــل العمــــد، ح ــــة التغي عــــث لمرت  مــــع حركــــة ال ــــ اإلعــــالم التو

مكــن لعاقــل أن يتــصور أن ينفتــح عليهــا اإلعــالم  عــت األبــواب أمــام أحــزاب ال 

ـــون  ـــن ل  ول ة إن صـــح التـــعب ة أو طافقـــة ناشـــئة موســـم ـــا صـــغ ونهـــا أحزا ال ل

 البتــة ذلــك أن عــددا   ا  دائــرة الحــزب الــس فه  مكــن تــص عــدد مهــم منهــا ال 

عــــض األشــــخاص ال يتجــــاوز عددهــــم   جوهــــرە عــــن تجمــــع  ــــد  ا منهــــا ال ي كبــــ

عـض   مـن حـب الظهـور أو  ـ نهم أ جمع ب د الواحدة وال  انا عدد أصابع ال أح

ـــة األخـــرى. إال أن مثـــل هـــذە المـــسائل، لـــم تكـــن معلومـــة  ـــات والمـــصالح اآلن الغا

  ج للجمـــاه  الولـــ ـــة  عث  الحظـــوظ ال لـــدى المـــواطن العـــادي، مـــا ســـيؤثر عـــ

 عكس األحزاب األخرى.   وتجعل منه مهمة شاقة ع

ـان  ـل لقـد  س من اإلقصاء الممنهج من اإلعـالم فقـط،   تو عث   ال عا ولم 

عثيـــــون   ال اطلـــــة، وعـــــا ـــــب ال اذ ــهات واأل ـــــش  ســـــيول جارفـــــة مـــــن ال  مـــــر

 ســورة ومــا رافقهــا مــن خلــط متعمــد  ــات األمــور  ات مج خصوصــا مــن تــداع

ــــة النظــــام الــــسوري وتــــرددت صــــفات   دم  اإلعــــالم الــــذي ركــــز عــــ خصوصــــا 

مــا  لهــا ف ــة، لتلــصق  ــار والمنــابر اإلعالم  األخ هــا  ــسلط وغ ــة وال كتاتور الد

 . ع قول عن نفسه إنه  ل من   عد 

ـــــد، فلقـــــد واجـــــه  ه الوح ـــــش س مـــــصدر ال  تـــــو كـــــن اإلعـــــالم   الواقـــــع، لـــــم  و

 عرفــت  ة الـ  تلــك الـف ا مـن أئمـة الجوامـع  عثيـون حمـالت منظمـة أســبوع ال

 األعــوام  طرة  انــت الــس ــا، فلقــد   دي ا وحــ اســ ــا وس س انفالتــا أمن فيهــا تــو

 )  ـــــــدا  ٢٠١٣‐٢٠١١األو  وحلفــــــائهم وتحد ـــــــالثورة لإلســــــالمي عــــــرف  ) لمــــــا 

اعهــا   حرضــت أت التــا ، و  اصــطفت خلــف المحــور اإلخــوا حركــة النهــضة الــ

ال.  خطر ب ما ال  عث   استهداف ال  وخصوصا األئمة ع

س ومـن   عرفتها تو س، ضمن المصاعب ال  تو عث  وتواصلت مصاعب ال

فـت  ـه و  ما تم االتفـاق عل مسار اإلنتفاضة، واالنقالب ع أهمها االنحراف 

  س وشعبها، ولعل أخطر االنحرافات  ة لتو األنظار عن االستحقاقات الفعل

عـــــــــدين االقتـــــــــصادي  ـــــــــك عـــــــــن ال  ناه ا المجـــــــــال الـــــــــس  عـــــــــصفت  تلـــــــــك الـــــــــ

 .  واالجتما

ــــس   تو ة  اســـ ـــاة الس ــــشوهت الح مـــا هكـــذا أوضـــاع ســــاد فيهـــا االنخـــرام،  وف

الخـــــــارج واالرتهـــــــان للمحـــــــاور مـــــــن جهـــــــة،  ـــــــاط  ـــــــن أولهمـــــــا االرت  خط عـــــــامل

 الوافد من جهة أخرى.  ا  المال الس ل ع  والتع

  ل صـــــارم وقطـــــ ـــــش ـــــة تمنـــــع  عث  ال ط والقـــــوان ـــــد والـــــضوا ـــــث أن التقال وح

  عثيـون  ـان أن ينـأى ال م داهـة   مثـل تلـك المـسارات، فإنـه مـن ال االنخراط 

ـل  اتهم من جهة، أو تجاوز القـانون  ان  إم  غ ل ع أنفسهم عن التع س  تو

ـــس   تو عـــث  انـــت حركـــة ال ـــه فقـــد  ة المعلومـــة، وعل اســـ  األعـــراف الس وحـــ

  ــــــات األحــــــزاب األخــــــرى الــــــ حر ء أو متــــــأخرة جــــــدا مقارنــــــة  عــــــض الــــــ لــــــة  ثق

ــل حــسب قدراتــه وعالقاتــه والــدور المنــاط  ــارات   تلــك الخ عــا  انخرطــت جم

ه.   إل

 

 مـستوى   خاصـة عـ ـع  األداء ال ا جدا ع ا سلب ولقد أثرت تلك العوامل تأث

 شــارك  ــة، الــ  االســتحقاقات االنتخاب وز واإلشــعاع، وهــو مــا انعكــس مثــال  الــ

 األقـــل لـــم تتوافـــق   قـــدر المـــأمول أو عـــ ـــن النتـــائج لـــم تكـــن عـــ عـــث ول فيهـــا ال

لة عقود.  اته ط س وتضح  تو عث  ــــخ نضاالت ال  وتار

 

 ظلــــــوا  ــــــعثي س، فــــــإن ال  تــــــو عــــــث  ال طــــــة  ــــــات المح ــــــل هــــــذە المط إال أن 

دتهــــــم  ا  نفوســــــهم رغــــــم قــــــسوة معانــــــاتهم وم ــــــأس  ــــــدب ال ن دون أن  صــــــاب

 واالنتـــصار  الجمـــاه  واجـــب االلتحـــام  قعـــدوا ولـــم يتخلـــوا عـــ ة، ولـــم  النـــضال

 لمطالبها. 

 الثالثني من متوز –يف الذكرى اخلمسني لثورة البعث يف العراق  ورة السابع عرش  
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 من تموز الجاري   السابع ع تحل علينا 

 العــــراق  عـــث  الـــذكرى الخمـــسون لثــــورة ال

   مــن تمــوز عــام   –ثــورة الــسابع عــ الثــالث

 واقامـــــت  ١٩٦٨ ـــــم العــــار  انهــــت الح الــــ

دت القلعـــــــة الناهـــــــضة  ـــــــم الـــــــشعب وشـــــــ ح

منجزاتهــــا  ة  ــــة المعــــا لحركــــة الثــــورة الع

ات التجــــــــــسس  ة شــــــــــ  تــــــــــصف العمالقــــــــــة 

 الجـــذري والثـــورة  وتحقيـــق االصـــالح الـــزرا

ــــــان الحــــــادي  ــــــف واصــــــدار ب  ال ــــــة  الزراع

 مـــــــــن آذار عـــــــــام  الـــــــــذي حقـــــــــق  ١٩٧٠عـــــــــ

  كـــــــر الحـــــــل الـــــــسل  زمـــــــن م وألول مـــــــرة و

ــم  ــة وحقــق الح رد ة ال  للقــض مقرا الــد

ــــــــــردي واعطاهــــــــــم   ألبنــــــــــاء شــــــــــعبنا ال الــــــــــذا

 وقــــت  افــــة  ــــة  ــــة والثقاف حقــــوقهم القوم

ـــرد ومـــا زالـــوا لالضـــطهاد والقمـــع  يتعـــرض ال

ات  عـــــــــــ ا وهـــــــــــم  ــــــــــا وايـــــــــــران وســـــــــــور  ترك

ــــــــــث   مــــــــــن الحد حرمــــــــــون حــــــــــ  و المــــــــــالي

عـث   اشادت ثورة ال  ح ة  رد لغتهم ال

  ـــــــــــــة العمالقـــــــــــــة  ة التنم  العـــــــــــــراق مـــــــــــــس

 ...  م الذا  منطقة كردستان للح

  احة عـ ما ازدهرت الـس وازدهر االقتصاد 

مــــا اصــــدرت الثــــورة  نحــــو واســــع النطــــاق ... 

 االول مــن  م نفــط العــراق الخالــد  قــرار تــأم

ـــــــــــران عـــــــــــام  وحفظـــــــــــت عائداتـــــــــــه  ١٩٧٢ح

ــــــــة والبنــــــــاء  ة التنم  خدمــــــــة مــــــــس ــــــــة  المال

دت االف المـــصانع والمـــزارع   فـــش ا االشـــ

ات ومئــــــات المــــــدارس  ــــــشف ات المس وعــــــ

ــة  ــات والجامعــات وحققــت محــو االم ل وال

ـــسكو منظمـــة الثقافــــة  ـــشهادة اليو الـــشامل 

  ـــــــــــم االلـــــــــــزا مـــــــــــا حققـــــــــــت التعل ـــــــــــة  العالم

ـــــــــــــــــــة  ووســـــــــــــــــــعت دائـــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــشهادات العال

   شـــــــــــــــــــــــــ  والـــــــــــــــــــــــــدكتوراە )  ( الماجـــــــــــــــــــــــــست

ة  ـــــة والهندســـــ ـــــة الطب االختصاصـــــات العلم

ة  ة والمحاســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة واالقتـــــــــــــــــــصاد والزراع

ة عامة ومن هنا تـصدى المحتلـون  والمعرف

ــــان وااليرانيــــون وعمالئهــــم لمنجــــزات  االم

   االصــالح الــزرا الهــدم فقــضوا عــ الثــورة 

مــــا  ــــف  ــــات المــــستغلة لل واعــــادوا االقطاع

 ومزقـــوا وحـــدة العــــراق  ـــم الــــذا هـــدموا الح

ــــــم   قــــــرار تأم مــــــا اجهــــــزوا عــــــ ــــــة ....  الوطن

 مـــــــــــا اســـــــــــموها  نفـــــــــــط العـــــــــــراق الخالـــــــــــد عـــــــــــ

ـــد  ـــت مـــا ي  نه ـــص ) والـــ اخ ( جـــوالت ال

  ـــــــة للنفـــــــط ٧٠عـــــــ % مـــــــن العائـــــــدات المال

ات النفــــط   صــــارت نهــــب لــــ  والــــ العــــرا

ــــــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــــــــتعمارة  ال ــــــــــــــــــــــــة االم ار االحت

دة ...   الجد

 

عــــث ومجاهــــدو  وهكــــذا يتــــصدى مناضــــلو ال

المقاومــــــــة إلعــــــــادة تحقيــــــــق منجــــــــزات ثــــــــورة 

 نضال حـازم  د ع  العراق من جد عث  ال

ــــــــــــــة  جــــــــــــــسد االرادة الوطن ــــــــــــــه  ال هــــــــــــــوادة ف

ـــــــــــــــــــاة والذيـــــــــــــــــــن   اال المـــــــــــــــــــستقلة للعـــــــــــــــــــراقي

ـــل مـــا اوتـــوا مـــن حـــزم  سيواصـــلون نـــضالهم 

ـــــــــر الـــــــــشامل للعـــــــــراق  وقـــــــــوة لتحقيـــــــــق التح

 واالقتـــصادي  ا وتحقيـــق االســـتقالل الـــس

ــد لثــورة  النــاجز واظهــار الوجــه الناصــع الجد

ــــة   العــــراق ثــــورة المنجــــزات الوطن عــــث  ال

ة الخالدة ..   والقوم

 

ــــة    واالمــــة الع  ثــــورة الــــشعب العــــرا فــــ

منجزاتهــــــا العمالقــــــة القلعــــــة  دت   شــــــ والــــــ

ما  ة  ة المعا الناهضة لحركة الثورة الع

 اسلفنا ... 

  ي  ـــ ـــارة  عـــث الج ذلـــك ان روح ثـــورة ال

رة الـــــــذين سيواصـــــــلون   الـــــــ دمـــــــاء العـــــــراقي

لهم  ادئهــا لتحقيــق مــستق نــضالهم بهــدي م

د.  ق السع ة الم ل امتهم الع  ومستق



 

 

”R 

 ماخفي كان اعظم  
قانون اللجوء العراقي .. االهداف احلقيقية 

 واالسباب !
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 مجلـس النـواب  ـس عات ما ـ  مهزلة اخرى مـن مهـازل 

  سوا بنـواب عـن الـشعب ، صـادق هـذا المجلـس عـ ، وهم ل

ــــــــــــــسجل   وقــــــــــــــت    ــــــــــــــسا  واال ا قــــــــــــــانون اللجــــــــــــــوء الــــــــــــــس

 دول   مهرجـــون   عـــرا عـــة مـــالي حـــدود ار االحـــصاءات ان 

ـــا واخـــر   احـــدى دول اور  اقامـــة   مـــن حـــصل عـــ العـــالم بـــ

ــة لالمــم   .. ان حــق اللجــوء الــذي اقرتــه المنظمــة الدول تظــر ي

ـــــــازات  ـــــــل االمت  دول العـــــــالم المتمتعـــــــة  ـــــــصلح  المتحـــــــدة 

ق  ل مــــــــــ  مــــــــــستق ــــــــــصة عــــــــــ ة الح ــــــــــسان ــــــــــارات اال واالعت

 تتوفـر  مـة .. تلـك الـدول الـ اة حرة ك شوا ح ع لمواطنيها ل

   تحــافظ عــ  الــدول االخــرى الــ فيهــا عوامــل جــذب لمــواط

  ـــــــــة اقتـــــــــصادها الـــــــــصنا  تنم ثرواتهـــــــــا وتنميهـــــــــا وتعمـــــــــل عـــــــــ

ل  مــــج لمــــستق ــــط الم  والتخط ــــوي والــــص  وال والعمــــرا

ال القادمة.   االج

   ـــــشها العـــــراق منـــــذ االحتـــــالل ا ع    ضـــــوء االوضـــــاع الـــــ و

جميــــــع  لــــــدنا يتمتــــــع  ح نفــــــسه: هــــــل  طــــــ اليــــــوم فــــــان ســــــؤاال 

 الجواب .. ال ..  أ  ذكرناها؟ .. و ارات ال ازات واالعت االمت

 عــــام   للعــــراق   ٢٠٠٣والــــف .. ال .. فمنــــذ االحتــــالل االمــــ

ــــة ولحــــد االن   الدول ــــل االعــــراف والقــــوان ل مخــــالف ل ــــش

ـــــة  الت والـــــدمار وحـــــروب اهل  مـــــن الـــــ  شـــــعبنا مـــــا عـــــا عـــــا

ـــــــاة  ـــــــل مرافـــــــق الح ت الـــــــدمار ل ة ومؤلمـــــــة ســـــــ ـــــــة كبـــــــ طائف

  ــــــه االقتــــــصاد العــــــرا ــــــك عمــــــا ال ال ــــــة والحــــــضارة ناه المدن

ــــــــل   ق عــــــــث ونظامــــــــه الــــــــوط  عهــــــــد ال ــــــــان مزدهــــــــرا  الــــــــذي 

اخطــاء حــصلت  االحتــالل .. ولالمانــة نقــول اننــا كنــا قــد مررنــا 

 ان  اف بوجودهـــا غـــ  مـــن االعـــ ان النتـــط  الحـــس لـــم تكـــن 

 من تمـوز الخالـدة   الثالث ب مرحلة ثورة السابع ع من وا

قـــــود مفاصـــــل  ـــــان  عـــــث ومـــــن  قـــــدرة فرســـــان ال قـــــر  ـــــد ان  ال

ة للحـصار   مـن االثـار الـسلب ث  و تجـاوز الـ  تخ الدولة ع

ــة  ك ــات المتحــدة االم االقتــصادي الجــائر الــذي فرضــته الوال

ة لــــــم  ادتــــــه وحقــــــق انجــــــازات كبــــــ  العــــــراق وق وحلفائهــــــا عــــــ

ـــا والنظـــام الـــصفوي مـــن تجاهلهـــا ..   عمـــالء ام ـــستطع حـــ

يع   الـصناعة والزراعـة والتـص فقد استطاع مجاهدو العـراق 

هــــــــا مــــــــن وزارات   والــــــــري وغ ان والتعــــــــم العــــــــسكري واالســــــــ

 اســـتهدفتها  ـــة الـــ  التحت ومؤســـسات الدولـــة مـــن اعمـــار البـــ

ــــــــث  ــــــــا ح ـــــــادة ام ق   طا  الــــــــش طـــــــائرات الحلــــــــف الثـــــــالثي

ـــــة  ــــخ العـــــدوان المفاصـــــل الحي اســـــتهدفت طـــــائرات وصـــــوار

   تـــــــدم  تعرضـــــــت ا ـــــــاە الـــــــ ـــــــاء ومحطـــــــات الم ه ومنهـــــــا ال

 قــــــادة حــــــزب  ــــــاة والبنــــــاء ممــــــا د قــــــاف عجلــــــة الح شـــــامل ال

ـاء  ه د ال مة ان تع  والحكومة الحك ا  االش عث العر ال

ن يومـــا واعـــادة بنـــاء مـــا دمرتـــه   لـــم يتجـــاوز العـــ بـــزمن قـــص

ــــــة ومنــــــح الحــــــصص  طاقــــــة التم تلــــــك الغــــــارات واصــــــدار ال

ـــــسلة  ت (   ســـــم  والـــــ  المـــــواطن ـــــة عـــــ ـــــة والتم الغذائ

   جميـــع المـــواطن ـــل امانـــة عـــ انـــت تـــوزع     ) والـــ العـــرا

   جميـــــــع المحافظـــــــات مـــــــن اعـــــــ ثناء و  دون اســـــــ العـــــــراقي

ـشمل جميـع   الجنـوب ل  الفـرات   اعا  االهوار  ل ا الج

  حتاجهـــــــا المـــــــواطن حـــــــ   ـــــــة الـــــــ ـــــــة والغذائ المـــــــواد التم

ا  ـب الـسائل والمجفـف شـه ائر والحل ب االطفـال والـس حل

 او انقطـــــــاع . هـــــــذە المنجـــــــزات افقـــــــدت اعـــــــداء  ـــــــدون تـــــــأخ و

 الحـــــصار الظالـــــم  ـــــانوا يراهنـــــون عـــــ ـــــث  العـــــراق صـــــوابهم ح

ان منهـم  ادته الشجاعة فما   الشعب وق عة ب الحداث قط

وا صفحة االحتالل الغاشم .  ج  اال ان 

ــهــــــــــا القــــــــــذرة  ــــــــــة ح  العدوان ت دول التحــــــــــالف الــــــــــدو فــــــــــش

 عــــام   العــــراق  ــــه اســــلحة ٢٠٠٣والظالمــــة عــــ حجــــة امتال

  ـــضه دول الخليـــج ا ـــت وتع الـــدمار الـــشامل واحتاللـــه ال

ــــان العــــراق رقــــم صــــعب وانــــه لــــن  عرفــــون  ــــانوا  الخطــــر فقــــد 

ل خطـرا  ش  نموذجا امام ابناء امتنا وهو ما سلم و س س

  ل غــــ  المنطقــــة وان الســــ ــــة لهــــا  لــــة موال  انظمــــة عم عــــ

  عــــث العــــر عــــاد حــــزب ال  وا  القــــو اســــقاط النظــــام الــــوط

 العراق ..  ادة قاعدة االمة المتقدمة   عن ق ا  االش

ــــــــــة مسلــــــــــسلها   ك ــــــــــات المتحــــــــــدة االم ــــــذا اعــــــــــادت الوال وهكــــ

ــــة  ــــة والب ــــت جميــــع المفاصــــل الحي ي للعــــراق و التــــدم

ة وجهــد ابنــاء العــراق  عــد ان تــم اعــادة بنائهــا بتــضح ــة  التحت

ـــــــــاحتالل العـــــــــراق    ملـــــــــت مخططهـــــــــا العـــــــــدوا ـــــــــارى .. وا الغ

ل  ــــــشك مــــــر ثــــــم   يرأســــــها برا ل حكومــــــة انتــــــداب امــــــ ــــــش ل

 مجلــــس نــــواب مــــن (الفاســــدين  ــــس لــــة ومــــا  حكومــــات عم

 فتــــــــات  ــــــــشون عــــــــ ع ــــــــانوا  ــــــذين  ــــــــة والمرتزقــــــــة ) الــ والحرام

انــت  ة (المعارضــة) ممـن  ـسم  دول الغـرب تحــت    االجنـ

دهم   عـــــــروقهم فجــــــاؤا مـــــــع ســـــــ ي  ـــــــ انــــــة  ومــــــا زالـــــــت الخ

ــــــان  ــــــد مــــــن القــــــول  ات .. وال ا ون خلــــــف الــــــد ــــــس المحتــــــل 

ف وذاق   اقــــــوى معــــــارك الــــــ  الــــــذي انهــــــزم  النظــــــام االيــــــرا

 عـــــــام  مـــــــة والخـــــــذالن والعـــــــار  ـــــــان مـــــــن   ١٩٨٨  ‐١٩٨٠اله

طان  عـــوض مـــا فقـــدە (الـــش  االحتـــالل ل ـــاء   االق المـــشارك

 ارض   عـ ج غلـه الـدف خـ ـه مـع العـراق ول  ح الصفوي) 

 القـــــــــرن  ة  تـــــــــه الفارســـــــــ اطور حـــــــــاول اعـــــــــادة ام الرافـــــــــدين و

حــــــاول  ــــــل ل  العــــــراق فحــــــسب  ــــــس عــــــ مــــــن ل ن ليه العــــــ

 ومــــن ثــــم محاولــــة  زعزعــــة امــــن واســــتقرار دول الخليــــج العــــر

نارو معــد ســلفا  ــان الــس طرة عليهــا ..  ض انظمتهــا والــس تقــ

ت  ـــسح عـــد ان ا    الــصف م العـــراق لقمــة ســـائغة ا ــسل ل

  اســلة الــ ــات المقاومــة ال  و فعــل تــأث ــا مــن العــراق  ام

عث .  قودونها مناضلو ال  قادها وما زالوا 

 الـصفوي   الـصهيو لقد تعرض العراق منذ االحتـالل االمـ

غلـــــــــــق   االقتـــــــــــصاد  ـــــــــــة و ـــــــــــة التحت  الب  دمـــــــــــار منظـــــــــــم  ا

قـــة ثرواتـــه ومنهـــا  ـــة و ـــة والحي مؤســـساته ومعاملـــه االنتاج

مـا انهـم وامعانـا   مـزادات العـالم ،  عـت   ب النفط واالثار الـ

قــــــــاء  ي ضــــــــدالعراق ولــــــــضمان  ــــــــذ مخططهــــــــم التــــــــدم  تنف

  ـــة المقيتـــة بـــ ـــة وزرعـــوا الطائف ـــم الوطن عمالئهـــم غيبـــوا الق

   من جرائهـا تـم قتـل مئـات االالف وخلفـت مـالي افه ال اط

ائـــه وقادتـــه  ـــال علمائـــه واط ـــك غـــن اغت  ناه االرامـــل و اليتـــا

ـــة  ة العـــرب الثان  قادســـ ـــه الـــذين شـــاركوا  ار  وط العـــسك

ـــــــة  د ــــــل هــــــذە االوضــــــاع الم  .. وازاء  لــــــصد العــــــدوان االيــــــرا

مـا  ة ،  ـسان ـة واال ة العقـول العلم ق وفقدان االمن هاجرت 

ـــف   تح تعرضـــت دور العلـــم ومنهـــا المـــدارس والجامعـــات ا

فـــاء و ووضـــغ مناهـــج   ا  غـــ  معلمينـــو مدرســـ شـــامل بتـــعي

مــــواد ومنــــاهج اخــــرى   ســــنة واخــــرى   بــــ ــــسة تتــــغ ا ــــة  علم

ــل    عابها .. واذا اضــفنا ا  الطالــب فهمهــا و اســ ــصعب عــ

ب الفـساد  ـس  مكتملة البنـاء  ة غ ة المدرس ذلك واقع االب

ـــــة  س مـــــدارس اهل  وتأســــ  وهـــــروب المقـــــاول االداري والمــــا

 المنهـج  ـاح دون االعتمـاد عـ  االر  جـ  مؤهلـة تطمـح ا غ

دفـــع  ـــة لمـــن  حت الـــساحة العلم  اصـــ ـــوي حـــ  وال العلـــ

ــــــــر .. اذا اضــــــــفنا ماقلنــــــــاە ادركنــــــــا  و ــــــــالغش وال نجــــــــح   و ــــــــ ا

ه مـــن مخطـــط  تعـــرض لـــه العـــراق وشـــع خطـــورة مـــا تعـــرض و

له.   ستهدف وجودە ومستق

   العـــراق وفقـــدان االمـــن وتفـــ ـــل هـــذا الواقـــع المـــزري  ازاء 

ة الفقــــــر وانتهــــــاك الحقــــــوق واالمــــــراض  ــــــس طالــــــة وارتفــــــاع  ال

 ، صـــــارت  ــــالعرا  صــــارت تفتــــك  ة الــــ ــــة والــــصح االجتماع

 الجـــل   العـــراقي ـــار مـــالي ـــا ودول الغـــرب خ  ام الهجـــرة ا

عـد  حث عـن عمـل وطلـب الـرزق  شة وطلب االمان وال المع

ــستوعب  انــت    ــة الــ ان اغلقــت المعامــل والمــصالح العراق

عــــث   مقدمــــة اهــــداف حــــزب ال ــــان   فقــــد  ج جميــــع الخــــ

 العــــــراق  حقــــــق  جته ان  ات  اطــــــار ســــــ  و ا  االشــــــ العـــــر

ـــل  ـــة تجعـــل منـــه محـــط انظـــار العـــرب  ـــة وعمران نهـــضة تنم

 ظـــــل نظـــــام تجـــــار   العـــــراق و العـــــالم .. لقـــــد طـــــال الفـــــساد 

 انــــــه احتــــــل مركــــــز  ء حــــــ ــــــل  الــــــدين مــــــن العمــــــالء االقــــــزام 

لــــد ..  اســــوا  ــــة متخصــــصة   قــــوائم منظمــــات دول الــــصدارة 

لـد الـشهادات المـزورة  ث اصبح العـراق  رح و  ال فاضافة ا

 مـــــــستوى الخـــــــدمات  مـــــــن الـــــــوزراء والنـــــــواب وســـــــواهم وتـــــــد

مأل  ة  ات اطالل خاو شف ة وامست المس ة والعالج الصح

 عـــن الرقـــود فيهـــا وفقـــد ان  هـــا وعـــزوف المـــر الفـــساد دهال

 .. صــــــــــار  ــــــــــشار الفــــــــــساد االداري والمــــــــــا االمــــــــــن واالمــــــــــان وان

عـزل  فتـه او  طـرد خـارج وظ  و  العـراق هـو الحـرا ف  الـ

لــد    ــه  ف المعتمــد عل  هــو الــ مــن مــسؤوليته .. والحــرا

حة .. فمــــن  ــــادىء الــــصح ــــم واالخــــالق والم ــــه الق ضــــاعت ف

لد يهرب منه ابنائه ؟    طلب اللجوء   هو الذي س

   ــــــسا  قــــــانون اللجــــــوء اال ان مــــــصادقة مجلــــــس النــــــواب عــــــ

  طـال ـدو تتعلـق  مـا ي الذي اصبح نافذ المفعـول لـه اغـراض 

 ضــوء هــذا  ــة فهــو و اللجــوء ممــن تختــارهم الحكومــة االيران

 تؤهلـــــه  الحـــــصانة الـــــ ة يتمتـــــع   الـــــسخ القـــــانون الـــــذي يثـــــ

 ســـــكن  ـــــشة وتـــــوف الســـــتالم راتـــــب مجـــــزي ومخصـــــصات مع

ة مــن  ة قــص  فــ عــد مــ ــة  ة العراق ــس  الج والحــصول عــ

 لم تحدد مدتها.   العراق ال  قائه 

ــــل مــــن هــــب  ه ل اع  مــــ ــــاب عــــ فتح ال ان هــــذا اللجــــوء ســــ

   اللجــــــــوء مــــــــن االيــــــــراني ال االالف مــــــــن طــــــــال ودب الســــــــتق

عـــــون  لـــــدان مختلفـــــة اخـــــرى ي  والهنـــــود ومـــــن  ـــــستاني ا وال

ـة مناطـق  غراف  ط  لغـرض تـغي ه خـامن ه السف ه الفق وال

دة ومساندة   تكون م ة ل  الحدود االيران ة ع ة ق عراق

للنظــــــام الـــــــصفوي ان اصـــــــابها خطــــــب مـــــــا .. وتوســـــــيع الرقعـــــــة 

ــــة اوال   العراق  حــــساب االرا ــــة لحــــدود ايــــران عــــ الجغراف

   اعــــــ ــــــات وللحــــــصول عــــــ  االنتخا حــــــة  ولتكــــــون ورقــــــة را

ـــة ســـواء  ـــادة الـــسلطة العراق  ق ـــدە ايـــران  االصـــوات لمـــن ت

شات .  ل ة او م عة لها او جماعات فرد  احزاب تا

طرة وتوســيع رقعتــه  خطــط للــس   ان النظــام الــصفوي االيــرا

ـــة وضـــمان   العراق ـــة وتوســـيع حـــدودە داخـــل االرا الجغراف

كــون لــه الــصوت   الــسلطة ل    عــدد مــن المــسؤول ــ والء ا

انتـــــــه   م  والحفـــــــاظ عـــــــ  والـــــــدي ا  القـــــــرار الـــــــس   االعـــــــ

ــضائع  ــة لل ــارە المــصدر االول للــسوق العراق اعت ة  االقتــصاد

ما ان هذا النظام الصفوي المجرم  والمنتجات المستوردة .. 

 العـــــراق واســـــتغالل  ـــــل الوســـــائل لتـــــدم  اســـــتخدام  عمـــــد ا

عــض المناطــق  ة و ــ  ال ه  ــاە وقطعهــا عــن اراضــ ملــف الم

ـــــاە بـــــزل لقتـــــل مئـــــات االالف مـــــن اشــــــجار  ـــــل تعمـــــدە فتـــــح م

مـــــــسمع ومـــــــرآى مـــــــن  جـــــــري  ـــــــل هـــــــذا  ة ،  ـــــــ  ال ـــــــل  النخ

ة ومجلس النواب .   الحكومة الحال

 

  ات عميـــــق .. و  ســـــ   ــــل والـــــشعب العــــرا لقــــد طفـــــح ال

قظـــــــة والحـــــــذر ورفـــــــض مـــــــا  فاء لل  الـــــــ  المخلـــــــص دعـــــــوة ا

تخطـــــط لـــــه ايـــــران وفـــــضحها والوقـــــوف بوجـــــه المـــــد الـــــصفوي 

  عث العـر ــهم المناضل حزب ال ي وااللتفاف حول ح الت

مة.  ادته المخلصة الحك  وق ا  االش

 

 المـــــستعان  ن .. و  المـــــا  خـــــ  و مكـــــر  مكـــــرون و و

فعلون.   ما   ع
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ــم  ١٩٥٨تحــل علينــا  الرابــع عــ مــن شــهر تمــوز الجــاري الــذكرى الــستون لثــورة الرابــع عــ مــن تمــوز عــام   الــ انهــت الح

لي واصدرت قانون رقم  ة من االس ا وحررت عملته النقد دي وحققت للعراق استقالله الس ان  ٨٠المل السع الذي 

م نفط العراق ..   المقدمة لقرار تأم

 

ــــة الــــ ســــامت العــــراق ســــوء العــــذاب... ذلــــك ان الزمــــرة  ة الدكتاتور ــــادي الزمــــرة القاســــم ــــد انهــــا تعرضــــت لالنحــــراف عــــ ا ب

ــو  ــل مــا  ــة ل اســة معاد ة انحرفــت بثــورة الرابــع عــ مــن تمــوز عــن نهجهــا الــوط والقــو والتحــرري وســارت  س القاســم

ا لهـــذا االنحـــراف  عـــث العــر االشـــ ـــة  العـــراق وقـــد تــصدى حـــزب ال اب بـــ االطــراف الوطن ل ممـــا ســعر االحـــ قــو اصـــ

اط عــام  ە لثــورة الثــامن مــن شــ ل لثــورة الرابــع عــ مــن تمــوز  ١٩٦٣بتفــج ق واالصــ مــا اســلفنا عــن الوجــه المــ ت  والــ عــ

ن الثا السوداء عام  ١٩٥٨عام  والـذين شـنوا حملـة اعتقـاالت واسـعة  ١٩٦٣وال اغتالها المرتدون بردة الثامن ع من 

ت   ئة الــــص ة الــــس ت الحملــــة التــــصقف مــــا شــــ ة  ــــا ــــعثي  اعقــــاب الــــردة م النطــــاق شــــملت االالف مــــن المناضــــل ال

٤ ٩ مــا اعتقلــوا  ١١٨فلقــد زج المرتــدون  ١٩٦٤ ــام  طة خــالل ثالثــة ا ــز الــ ــع  الــسجون والمعتقــالت ومزا ألــف مناضــل 

عـث  العـراق ثـورة  ـعثي الـذين واصـلوا نـضالهم الملحـ حـ تفـج ثـورة ال ـة لـذلك االالف مـن المناضـل ال ام التال  اال

ل لثـور الـشعب العـرا ثـورة الرابـع عـ مـن  ١٩٦٨الثالث من تموز عام   –السابع ع  ق واالصـ وال اعادت الوجه الم

اط عام  ١٩٥٨تموز عام  ة  ١٩٦٣وثورة الثامن من ش ـاة االقتـصاد ـادين الح ع ما حققته من منجزات شامخة عمالقـة  م

افــة فغــاض ذلــك المحتلــون واذنــابهم فــاحتلوا العــراق واجهــزوا عــ  ــة  ة والمعن ة والنفــس ــة والعــسك ــة والثقاف واالجتماع

واصــــل نــــضاله  ــــم الــــشعب العــــادل ... و ــــم ح ق م حــــ  ــــص عــــ ضــــ نــــه الــــشعب العــــرا لــــن  منجــــزات ثورتــــه العمالقــــة ول

د .  ق السع له الم  لتحقيق مستق

 يف الذكرى السادسة والستني لثورة الثالث والعرشين 
 من متوز يف مرص الشقيقة
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ن مــــن تمــــوز الجــــاري الــــذكرى السادســــة والــــستون لثــــورة الثالــــث   تحــــل علينــــا  الثالــــث والعــــ

ن مــن تمــوز عــام  ــم  ١٩٥٢والعــ ــد النــا ... الثــورة ا اســقطت الح س جمــال ع ــادة الــرئ ق

د االصـالح الـزرا واصـدار قـرارات تمـوز  ـد مـن المنجـزات عـ صـع ـل وحققـت العد المل العم

ما اقامت ثورة الثالـث عـ مـن تمـوز عـام  ة  ا ـة بـ مـ  ١٩٥٢االش  مـ اول وحـدة ع

ن مـــن تمــــوز عـــام  ا  الثـــا والعــــ مـــة االنفــــصال   ١٩٥٨وســـور ج والــــ واجههـــا المرتــــدون 

لـول عـام  ن مـن ا اط  ١٩٦١الثامن والعـ والـ واجههـا المناضـلون العـرب بثـور الثـامن مـن شـ

ا وانطلقــــت الثورتـــــان ا مـــــ  ١٩٦٣وثــــورة الثـــــامن مـــــن اذار عــــام  ١٩٦٣ العــــراق عـــــام   ســـــور

ـسان عـام  ـة  الـسابع عـ مـن ن قة الصـدار ميثـاق الوحـدة الثالث والـ لـم تـَر النـور  ١٩٦٣الشق

ــذا مــن  لها ... و ــذە المقالــة للــدخول  تفاصــ ــة ال مجــال   ة وذات اب وعوامــل موضــوع الســ

ن الثـــــا الـــــسوداء  العـــــراق وردة الثالـــــث  ـــــ ـــــام رد الثـــــامن عـــــ مـــــن  اشـــــة لق اب الم االســـــ

ا عام  اط  سور ن من ش ـد الـسلطة واسـتهدافه للعـراق  ١٩٦٦والع منة االسـد عـ مقال و

ا السادسة والست  ن من تموز الخالدة  ذكرا ة لثورة الع العداء الثالث تح ة  واالمة الع

 . ة النضال القو العر المعا  وال س ساطعة  مس



 

 

”S 

 األمم املتحدة : بغداد خرقت قراراتنا بشأن العقوبات ضد إيران
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 انتشار األمراض الوبائية بسبب تردي القطاع الصحي يف العراق
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 نزوح متواصل وانفالت أمني يف دياىل والتأميم
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 ألف حبة .. انتشار واسع للمخدرات يف البرصة ٣٣ضبط 
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 آالف معتقل من أبناء نينوى بسجون الداخلية ٣الكشف عن 
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 حتذيرات من اندثار مهنة الزراعة يف املثنى
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Jå^é¹]ívíréjÞ…^m‚Þ÷^eì‚ãÚ
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ínè‚£]Ñ†ŞÖ]î×Â^ÛjÂ÷^eíÂ]…ˆÖ]¼éßjÖJZ

 غضب شعبي يف ميسان ومطالبات إلهناء النزاعات العشائرية
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Híé{•^¹]í{×é×ÏÖ]l^Â^Š{Ö]Ùø}Há^ŠéÚí¿Ê^¦ð^ße]àÚl]†ÃÖ]

ÀÊ^{]°fÖ^{ŞÚHí¿Ê^]îßfÚÝ^Ú]ì‚^uì†â^¿jeXë]æê{×ÂZH
‚{uÄ•ææíè†ñ^ÃÖ]l^Â]ˆßÖ]Í^Ïè]ì…æ†–eHí¿Ê^]í†ì^éÎæ
áæà{ÓÖæHí{×èç†ã{]Ø{fÎíèˆÒ†¹]íÚçÓ£]l‚Âæ^ÛÒ^

Jí¿Ê^]»…]†Ûj‰^e…†Ójiki^el^Â]ˆßÖ]á÷Hïæ‚q

á]^{{xè†’{{i»í{{Ã×ŞÚíéËv{{‘…^’{{Úl‚{{Ò]æZà{{Úl]†{{ÃÖ]

]çÂ‚{il]…^Ã{°{ÃÊ]…í†Ö]ì^éÎîßfÚh†Îæá^ŠéÚí¿Ê^¦îßf¹Øe^Ï¹]†Š]k HØé×Ö]l^Â^‰Ùø}æ…çŞËÖ]‚ÃeçÃÛŸh^fÖ]±]
á^ŠéÚÝçÛÂ»íè†ñ^ÃÖ]l^Â]†’Ö]‚è]ˆi‚Ãe°éÞ‚¹]íè^·æí¿Ê^]»àÚ÷]¼f•ì…æ†•JZ


á]^ã¬†’i»…^’¹]kßéeæZí{¿Ê^]»áçÞ^{ÏÖ]h^{éÆà{ÚÜã{×Ú]í{fé}à{Â]ç{e†Â]àè†â^¿j¹]Zá]±]°âç{ßÚHZ»ë†ñ^{ÃÖ]áçÞ^{ÏÖ]

íÖæ‚Ö]áçÞ^ÏÖì^é‰÷á]æ‚ñ^ŠÖ]çâí¿Ê^]ZJÜçÎgŠ

á]±]^–è]^ã¬†’i»…^’¹]kv•æ]æZl]^ÃÖ]°‰^ßjÚHð]‚Â]±]í¿Ê^]îÊíé}^j¹]†ñ^ÃÖ]Ùç àÚÜãe]†Çj‰]àÂ]çe†Â]àè†â^¿j¹]

^ãé×Â]çe†iÖ]‚éÖ^ÏjÖ]æZJ…^’¹]gŠ

”^{‘†e‚{Û¦çfÖ]ì{Âçé{‚u]ì^Êæ±]ï]Há^ŠéÚí¿Ê^¦ˆÒ†Úì…^ÛÃÖ]íßè‚Ú»Híé•^¹]íÃÛ¢]Hp‚uë†ñ^ÂÅ]†‘á]†Ò„è

JÅ]ˆßÖ]˜ÊäjÖæ^¦ð^ßm]°Û‘^~j¹]‚u]

سالح منفلت ومكاتب للميليشيات ختنق العاصمة بغداد

±cíÊ^{{•c]‚{{Çe»í{{éÚ^ßj¹]k{{×Ëß¹]|øŠ{{Ö]ì†â^{{¾
h]ˆ{{uúÖí{{Ãe^jÖ]l^é{{é×éÛ×ÖÑçfŠ{{¹]{{Æ…^{{jÞ÷]
{Úù]‚ã{¹]†{içiì^è‡äÞ`àÚÔÖƒØÒHíé‰^éŠÖ]

í{{éÎ]†ÃÖ]l^{{e^~jÞ÷]ð^{{ãjÞ]Ä{{ÚàÚ]ˆjÖ^{{fÊHíÛ{{‘^ÃÖ^e
†{{èæˆjÖ]Ü{{ãi†{{mcø{{fÖ]»íé{{‰^éŠÖ]í{{Ú‡ù]Å÷‚{{Þ]æ
ì…]‡ç{{eáçÖæöŠ{{Ú‚{{ÒöèHl^{{e^~jÞ÷]sñ^{{jßeg{{ÂøjÖ]æ
‚{ÂÔÖ„{Òæl^é{é×é¹]g{i^ÓÚ‚ÂÅ^Ëi…]íé×}]‚Ö]
h]ˆ{uù]Åæ†{Êæg{i^Ó¹íè^Û£]áæ†Êçèàè„Ö]°v×Š¹]

JÌÃ–Ö]…]‚Ï²]‚ÇeíÛ‘^ÃÖ]»íé‰^éŠÖ]ØjÓÖ]æ

ád{ÊH]‚{Çe»…^’{¹^ÏÊææXà{ÂØ{Ïè÷^{ÚNPL]†{ÏÚ

°e^ãßÚ†ÏÚØÒëç¬]‚Çe»^éeˆuQ±cML°v×ŠÚ
à{{Âø–{{ÊHíé{{‰^é‰í{{×jÓÖæ_hˆ{{£°Ãe^{{iOLL†{{ÏÚ

Ä{é¶æHÃ{Ö]‚{£]l^é{é×¹íÃe^iív×ŠÚØñ^’ËÖ
Ô{×j³æí‘^}l^è^Û£l]†Ï¹]Ô×iÄ–¡Øñ^’ËÖ]å„â
áç{{Ú¬÷^ãév×Š{ÚÜ{¿ÃÚæí{Ë×j§l]…^é{‰æív×{‰_

JíÛ‘^ÃÖ]»êÚ^¿ßÖ]àÚù]†’ßÂ

‚{è‚¢]ê{e†Ã×ÖÔ{Öƒíé×}]‚Ö]ì…]‡çe‡…^eÙæöŠÚ|†èæ

ácäÖçÏeXÙçuíéßÚù]^ãi]ˆèˆÃiàÚl]‡h]ˆuù]g×Æ_
H]‚{{Çfe^ãév×Š{{Ú]‚{{Â_k{{ÃÊ…l^é{{é×¹]æ^{{ãi]†ÏÚ
áçÖæ^{{¬Ü{{ãÞ_æ_à{{Úù]Ø{{q……æ‚{{eí{{×ãq^{{ÚcÜ{{ãf×Æ_æ

]‚ÛÂäjÞ^âcæäjÛéÎàÚØé×ÏjÖ]JZ

Vøñ^{{ÎÙæöŠ{{¹]Äe^{{iæX]„{{â»í{{éÏéÏuí×Ó{{Ú^ßè‚{{Ö

h]ˆ{{{uúÖ^{{{â^ßãqæ{{{Ö]ì{{{}ù]l^{{{Ûé×ÃjÖ]æ…^{{{ý]

î{Ï×i÷àÚù]Øq…æáçÞ^ÏÖ]Ý]u]íéÛâ_ÙçuØñ^’ËÖ]æ
á_à{Â^Ë{^ÒH^eæ^ŸSLh]ˆ{uù]l]†{ÏÚà{Úí{ñ^¹^e

íéßÓŠÖ]ð^éuù]Ø}]l…^‘ív×Š¹]Øñ^’ËÖ]æJZ

í{éÞ^¹Ö]à{Úù]íß¢‹éñ…ÙçÏèæXê{×Ú]ˆÖ]ÜÒ^{uZflác
Xl]†ÏÚ]‚ÇeíÛ‘^ÃÖ]àÚ„~jiíé‰^éŠÖ]h]ˆuù]˜Ãe

]…„{¦H…^ãßÖ]x•æ»…^rjÖ]æ°ß]ç¹]‡]ˆje]æÄèæÖ^
]‚ÇeàÚ_î×Âåm`iæÔÖƒì…çŞ}àÚJZ


±cíé×¦ÝøÂcØñ^‰çÖ»^v‘xè†’i»ê×Ú]ˆÖ]…^_æ

flá_X]…^{jÞ]í{éÎ]†ÃÖ]l^¿Ê^]†nÒ_àÚkvf‘_]‚Çe
íè†ÓŠ{ÃÖ]Ù^{i…ù]à{Âø–{ÊHì…æˆ¹]l^èç]æ|øŠ×Ö
‹{{éñ…^{{éÂ]HØérŠ{{il^{{uçÖáæà{{ÚÕ†{{vji{{Ö]

íÚçÓ£]Xë^{fÃÖ]…‚éuZæ_í{ãqëù|^ÛŠ{Ö]Ý‚{Â±c
š†{Ëiá_æHíÛ‘^ÃÖ]Ø}]íè†ÓŠÂl]†ÏÚxjËehˆu
|øŠ{Ö]†’ á_æHl]†Ï¹]Ô×iî×Â^ãi†Şé‰íÚçÓ£]

Ùæù]Äe†¹]±càÚù]ìçÂàÚ]…„¦HíÖæ‚Ö]‚éeJZ

flác‚{è‚¢]ê{e†Ã×ÖÄ{éÊ…ê{‰^é‰ÙæöŠÚÙ^ÎHäjãqàÚ
Xí{Ú‡_æê{‰^éŠÖ]Õ]†{v×Öí{fÒ]çÚê{âl^Ò†vjÖ]å„â

^ã£^’{Úî×Âî¡h]ˆuù]flácƒcHíÚçÓ£]ØéÓi
í{{ÚçÓ£]»^ãf{{‘^ßÚ†Š{{¡á_î{{¡æHíé{{‰^éŠÖ]
^fŠ{ íè†ÓŠ{ÃÖ]^{ãjvßq_Ô{è†vjÖl`¢]„ÖHí×fÏ¹]

ô…^ëùJZ

flá_ÙæöŠ{{¹]Í^{{•_æXƒ^{{¡]ÄéŞjŠ{{i÷Ýç{{éÖ]í{{ÚçÓ£]

ê{‰^éŠÖ]Í†{¿Ö]gfŠ{eh]ˆuù]Ô×iÄÚíÚ…^‘l]ð]†qc
kÃ{•æ{Ö]l^{ã¢]Ô×i†Ş}àÚ]‡ë„Ö]†Úù]Hàâ]†Ö]
Hô…^{ë_pæ‚{uÙ^u»Õ†vj×Ö]‚Ãj‰]íÖ^^ãŠËÞ
ì‚{{è‚¢]l]†{{Ï¹]flá_†{{Ş¤]‚{{èˆè^{{ºä{{flÞ_±c]{{Ú
‚ÃjŠ{{i^{{ãÞ`ÒæHð]†–{{¤]í{{ÏŞß¹^ek{{^u_h]ˆ{{uúÖ

^ãÚ^vjÎ÷JZ

°{eív×Š{Úl^Ò^fj{]Hê•^¹]ð^Ãe…ù]H]‚Çel‚ãæ

l^éé×Ú†‘^ßÂX]hˆ{uZl]ç{ÏÖ]Ä{ÚHá]†{èýí{éÖ]ç¹]
°{{el^e^{{‘cÅç{{ÎçegfŠ{{i^{{ÚHíÛ{{‘^ÃÖ]»íÒ{{¹]
^{{ãi]†ÏÚ‚{{u_»l^é{{é×¹]kß’{{ ^{{ÛßéeH°Ê†{{ŞÖ]
íÒ{¹]l]çÏÖ]ÄŞjŠiæHäéÖcíèö¹]Ñ†ŞÖ]kÃŞÎæ

J^ãéÖcÙç‘çÖ] 

 ألف رخصة ١٠٠ترخيص محل السالح يف بغداد يفوق الـ 

°{{ek{{×Ëß¹]|øŠ{{Ö]ì†â^{{¾êÚ^{{ßiÜ{{Æ…
Ýç{{{{ÏiH]‚{{{{Çe»†ñ^{{{{ÃÖ]æ°ß]ç{{{{¹]

]‚{Â`eæì‚{è‚q“é}]†{ixß²íÚçÓ£]
äÞ`{àÚë„Ö]†Úù]H|øŠÖ]ì‡^é£ìfÒ
o{éuHì{Ş¤]ì†â^{¿Ö]å„âàÚÜÎ^Ëèá_
ì‡^{éuæ_Ø{·“é}†{il]‡^{qc‚ÂÑ^Ê

^â‚{{uæ]‚{{Çe»|øŠ{{Ö]MLLí’{{}…Ì{{Ö_
”^~{ùí{éÎ]†ÃÖ]í{é×}]‚Ö]ì…]‡æ^ãjvßÚ
^Ú‚ÃeHíË×j§Ìñ^¾ææxñ]†æl^ÏfàÚ
°{Ú^]æð^{fù^eğ̂Ïe^{‰ì…ç’{¦kÞ^Ò
Ù^{ÛÂù]Ù^q…æHl]ð^ËÓÖ]æ°éμ^Òù]æ
áçÊ‚ãjŠ{{Łèàè„{{Ö]Ù]ç{{Úù]Œæõ…h^v{{‘_æ

Jl^éé×é¹]àÚì^Â

áçé{‰^é‰æêÎ]†ÃÖ]àÚù^eáçÖæöŠÚ‚Ò_æ

flá_Xì‡^{{éuæØ{{·“{{}…x{{ßÚ»½]†{{Êý]
í{{μ†¢]í{{ÃÎ…Å^Š{{i]»gfŠ{{i|øŠ{{Ö]
áæ†{}aÄÊ]‚{è^{ÛßéeHíÛ‘^ÃÖ^eíéÃÛj]
í’{}…t^{j¬÷Ý†]flácÙçÏÖ^e†Úù]àÂ
ä{{×Û¬æä{{é×Â†{{ÊçjèØ{{eH|øŠ{{Ö]Ø{{Û£

^ãÞæàÚæ_í’}†eJZ

]‚{{{ÇeíÛ{{{‘^ÃÖ]»áçÖæöŠ{{{ÚÌ{{{Òæ

Å^{Ëi…]àÂHê•^¹]ð^Ãe…ù]H‚è‚¢]êe†Ã×Ö
í{Þ^}àÛ{•íËß’{¹]ÆØjÏÖ]Üñ]†q‚Â

à{Ú†n{Ò_±ch^â…ý]MQL]‚{Çe»í{Ö^u
^{ãjéfÖ^ÆHë…^{¢]Ý^{ÃÖ]Ä×ŞÚ„ßÚH^â‚uæ
HÜñ^j{{æÕ]†{{Ãe_‚{{fiíé’{{~l^{{Êø}

Jğì‚Ú^âğínqÅ]ˆßÖ]»†‚u`eêãjßiæ
í{{éÎ]†ÃÖ]í{{é×}]‚Ö]ì…]‡ç{{eÙæöŠ{{Úx{{•æ_æ

flá_‚è‚¢]êe†Ã×ÖXÜ{ñ]†¢]Ô{×ià{Ú^⁄ÛŠÎ

Hð^{e†Îù]îj{uæð^Î‚‘ù]æá]¢]°eÄÎæ
àÚ†nÒ_æPLíŞ{‰]çel„{ËŁÞH^{ãßÚíñ^¹^e

íé×}]‚Ö]ì…]‡æàÚ^⁄’é}†iØÛ¬Œ‚ŠÚJZ

flá_ÙæöŠ¹]‚Ò_æXÝ^{è_„{ßÚØ{ÛÃiì…]‡ç{Ö]

ï†{}_gv‰æ|øŠÖ]“}…xßÚ°ßÏiî×Â
Ü{{{ãé×Â†{{{flöè”^~{{{ùk{{{vßÚíÏe^{{{‰
Ífl†’{{jÖ]»Ùø{{j}]æ_Hí{{éßÚ_l^{{¿uøÚ
]⁄{fÒ^⁄ÛŠ{Îá_Äe^iæHÄÛj]Ø}]Ý^ÃÖ]
í{{ÚçÓuà{{Ú‡»x{{ßŁÚ“}†{{Ö]Ô{{×ià{{Ú

XêÓÖ^¹]ë…çÞZíé{‰^é‰í{è^Âæ_ğí{×Ú^¥
‚{{u_á`{{e^ßË{{jÒ]†ã{{ç{{©Ø{{fÎæHä{{Ö
Ü{ñ]†œíÒ…^{¹]æh^â…ý]íÛãje°×ÏjÃ¹]
í’{}…äè‚ÖDÂ]E^’Ö°éÎ]†ÃÖ]fl‚•
êÓÖ^¹]àÚíÚ†Ó²äÖkvßŁÚ|ø‰Ø·

Ý^Âäi…^è‡Ùø}NLML…^{fÞù]í{¿Ê^¦±c
íée^~jÞ÷]äj×·á^flecÑ]†ÃÖ]h†ÆJZ


á_±cÙæöŠ¹]…^_æXì‡^{éuæ_Ø·“}…

íÊ‚ãjŠ{Úxñ]†{ÖkÞ^ÒŒ^‰ù^e|øŠÖ]
{Ö]Ð^ß¹]»°ß]ç¹ÔÖ„Òæh^â…ý]àÚ
ð^{{ÛÂ‡æí{{ée^â…ý]l^{{Â^Û¢]^ãÊ‚ãjŠ{{i
ğø{ÃÊÕ^{ßâà{ÓÖHàè‚{Ö]Ù^{q…æØñ^fÏÖ]
í{éÖ^Úïæ^{…Üè‚Ïi±c†Úù]Ø‘ææ½]†Êc
à{Â†{è†Ïiæ_¼e]ç{•áæ‚e^ãé×ÂÙç’v×Ö
äi{{‰àŠ{{uæ_Ý‚{{Ïj¹]íéŠ{{ËÞíÚø{{‰

äÒç×‰æJZ

Ä^ÏÚáçéÎ]†ÂáçŞ^ÞØÎ^ßiHÝ^è_ØfÎæ

äjÊ^–{j‰]Ùø}êÎ]†ÂÃ†Â^Öçè‚éÊ
Ý‚{ÏÚÄÚ†q^i^Ú‚ßÂêÞ^–Ú…sÚ^Þ†e»

Ø{}]…^ßÖ]Ñøýä‰‚ŠÚt†}_æsÚ^ÞÖ]
JsÚ^ÞÖ]Ðè†Êð^–Â_Ø}‚i÷çÖçè‚j‰÷]


ğ̂ éÃéfğ]†Ú_]‚Çe»l^‰‚Š¹]íèõ…ki^eæ

÷{Ö]l^é{é×é¹]ív×‰_‚ãÚ±cÍ^–jÖ
Ø{{Û£îj{{u“{{}…±cŒ^{{‰ù^et^{{j 

JíÛ‘^ÃÖ]Ø}]í×éÏnÖ]ív×‰ù]

»í{{éßÚù]í{{ßr×Ö]‹{{éñ…g{{ñ^ÞÙç{{Ïèæ

]‚ÇeíÛ‘^ÃÖ]Xê{Ãée†Ö]‚Û¦ZflácX]‚{Çe
^ãéÊ^â‚uæMLLH|ø{‰Ø{·í’{}…ÌÖ_

Ýø{ÂcØñ^{‰æ^ãj×ÏÞl^¬†’i»Ìé–èæ
Ø{Ûl^éuø’Ö]ácÐe^‰kÎæ»íéÎ]†Â
Ø’{iÖ]íé×}]‚Ö]ì…]‡æàÚíÚ‚Ï¹]|øŠÖ]

±cMLLí{{‘^}|ø{{‰Ø{{·í{{èçâÌ{{Ö_
Œ‚Š¹^eZî{×Âä{Ïé×Ãiš†{ÃÚ»Ô{ÖƒæH

êÎ†{{{ì}„{{{Ö]æ^{{{jÃ×Öáˆ{{{§…^{{{rËÞ]
Jë…^¢]†ãÖ]Ä×ŞÚíÛ‘^ÃÖ]


êÃée†Ö]gÖ^ŞèæX{éjËil^{é×ÛÃeÝ^{éÏÖ]

‚{{ée|øŠ{{Ö]†’{{uæ]‚{{Çeð^{{éu_Ø{{Ò»
{{Ö]ív×{{‰ù]à{{Úá‚{{¹]Ì{{é¿ßiæHí{{Öæ‚Ö]
æ_Å]ˆ{{ÞØ{{Ò»†{{}û]æ°{{£]°{{e†–{{ 
æ_íéfÃ{{{Ö]Ð^{{{ß¹]»Ø’{{{¬Íø{{{}

íéñ]çÃÖ]JZ

à]ç¹]X†‘^Þ…^fqZPOÐñ^‰ØÛÃèæHğ̂Ú^Â

ác‚{è‚¢]ê{e†Ã×ÖÙçÏè]‚Çfeì†q_ì…^é‰
Xæ_ë‚èù^eá^ÒÐe^ŠÖ^eŒ^ßÖ]°e…^rÖ]

l^{{^…±cÙç{{ áû]ä{{ßÓÖHê’{{ÃÖ]
ä‰‚Óiæ|øŠÖ]ì†ÊæçâgfŠÖ]æl^Êƒ^Îæ
Ø{jÏèà{ÚÕ^{ßâÌ‰úÖäÞ_Äe^jèæHá‚¹^e
ä{{ÞùÝ‚{{ßè^{{Úá^Â†{{‰æğ]‚{{qä{{Ê^igfŠ{{e
ÄÚg–ÇÖ]àÓÖäfÓi…]^Ú`Ş}ÌjÓè
á_Ìé–{{{èæH…^{{{ßÖ]æàèˆßfÖ^{{{Ò|øŠ{{{Ö]
à{ÂíÖæöŠ¹]êâíÚçÓ£]æíéßÚù]l]çÏÖ]
gvŠ{eì^qÆ^ãÞçÒØjÏèà]çÚØÒ
íé{{‰^é‰ğø{{jÒæğ̂ {{e]ˆu_Ø{{Ú^Ÿæ|øŠ{{Ö]
ğ̂uø{{‰Ô{{×j³í{{Ë×j§ív×Š{{ÚØñ^’{{Êæ
ð^{{ßeæ_ð^{{e†ãÓÖ]Êç{{jÖä{{ßê{{ËÓè

°éÎ]†Ã×Öl^éËjŠ¹]JZ 

 مواد ( االكسباير ) اإليرانية تكتسح أسواق ذي قار
»í{{òè†Ö]í{{éÞ]Ö]Äñ^–{{fÖ]†{{jßi
gfŠ{{{{eHì{{{{fÒì…ç’{{{{eÑ]†{{{{ÃÖ]
í{{{ÎøÂæí{{{éÒ†Û¢]løéãŠ{{{jÖ]
ê{{Öø²í{{ÛéÛ£]]‚{{Çeí{{ÚçÓu
°{{éÞ]†èý]…^{{rjÖ]Ä{{Ê^{{ÚHá]†{{ã
ÙøÇj{{{‰]±càè„{{{Ëßj¹]°éÎ]†{{{ÃÖ]æ
{{Ææí{{òè…]ç{{ÚÙ^{{}cæì†â^{{¿Ö]
î{juØ{eë†fÖ]Õøãj‰øÖí£^‘

íéuø’Ö]íéãjßÚX†è^fŠ{Ò÷]Z±cW
l^{{¿Ê^]Ü{{¿ÃÚ‚ã{{iæHÑ]†{{ÃÖ]
^{{{ãßÚí{{{éeçß¢]^Ûé{{{‰÷í{{{éÎ]†ÃÖ]

í¿Ê^¦»^‘ç’}æX…^ÎëƒZðøjÚ]
í{{éÞ]†èý]Äñ^–{{fÖ^e^ãÞ‚{{ÚÑ]ç{{‰_
Ææíéuø’Ö]êãjßÚ^ã–Ãeíòè†Ö]

Jë†fÖ]Õøãj‰øÖ^‘

á`{eHí{é×¦…^’Úl‚Ò_æX…^{Ÿ

í{éñ]„Æ]çÚ]j‰^e]çÚ^Îàè„ËßjÚ
í{{{éãjßÚáç{{{jèˆÖ]^{{{â‡†e_í{{{ÂçßjÚ
t^{jÞ÷]è…^i»gÂøjÖ]æíéuø’Ö]
^ãËè†’iæ^ãÃéeØãŠèêÒð^ãjÞ÷]æ

kÎæÅ†‰`eJZ


á_…‚’{{¹]Í^{{•_æX]ç{{¹]å„{{â…^Ã{{‰_

ì‚{{é¢]]ç{{¹]êÎ^{{fe^{{⁄‰^éÎí’{{é}…
†{Úù]Hë†{fÖ]Õøãj‰øÖí£^’Ö]æ
áç{Òí{¿Ê^]ð^ße_g×Æ_ÄÊë„Ö]
îŞ{{{‰çÖ]í{{{ÏfŞÖ]à{{{ÚÜ{{{ãÛ¿ÃÚ

]ç¹]å„äqçjÖ]±cWìÏËÖ]æJZ

ádÊáç’j§gŠæXì†â^{¿Ö]å„â

^{ãéÊ^{¹H°ß]ç{¹]ì^éuæív‘‚ãi
ív’Ö^e†–i‚ÎíéfÞ^q…]†•_àÚJZ 



 

 

”U 

 حســــــــــــاب الشعــــــب
ــات  ‐١   االنتخا ة  اســ ــة الس واصــل نــواب العمل

  س المــــــــا  مــــــــن مــــــــا  عــــــــ  الثــــــــا  جــــــــرت  الــــــــ

ـال وجـل  الها  ـل اصـنافها واشـ ممارستهم الرشوة 

حمـــــــد  ـــــــسبح  عـــــــضهم  فـــــــوز  وال خـــــــوف فعنـــــــدما 

ـــــــات فأنهـــــــا   االنتخا   خـــــــ ـــــــات وعنـــــــدما  االنتخا

ون  ــــــك وراح الخــــــا ــــــات مــــــزورة وهكــــــذ دوال انتخا

  ة والـ ة الخا اتهم االنتخاب لفة دعا حسبون ت

  ــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن امــــــــــــــــــــــوال الــــــــــــــــــــــشعب العــــــــــــــــــــــراق نهبوهــــــــ

علم الــــــــــذين ظلمــــــــــوا اي منقلــــــــــِب  الــــــــــصابر ...  ــــــــ وســ

 ينقلبون. 

 

 خـــارج العـــراق  ‐٢  ـــب مـــن امـــوالهم ا ثمار ته  هيئـــة االســـ ـــس ـــس مـــا   رئ  االعـــر  ومتعهـــدە ســـا يواصـــل نـــوري المـــال

ــأم بنــوك  ــا   كحــصان طــروادة رائحــا غاد الئهــم واصــهارهم وراح احمــد نــوري المــال أســمائهم واســماء ابنــائهم وزوجــاتهم وو

ارس ا و  لندن وس

 

 عــرف  ‐٣  ـض   اليـوم االسـود والفلـس االب ـض لينفعـك  ه ادخـر الفلـس االب قـول الصـحا  العـالق ذو العمـة الـسوداء  عـ

ـن هـذە  اوات الـساابق ول محـالت الخـ  تـذكرە   الـدنمارك الـ ــهـا ا  يه  من الدوالرات الـ  العالق هو مئات المالي ع

 اشـــتهر  اء الـــ اء البنطلونـــات الخـــ   فها عـــ ـــ  المئـــات مـــن الـــدوالرات ل ملـــك مـــالئي ذهب للـــدنمارك وهـــو  المـــرة ســـ

ــدقائق ..  غــداد   مطــار  ــل هبوطهــا   الطــائرة ق عهــا اال  غــداد وال ي   ء بهــا ا ــ    الــدنمارك والــ ــسها   خلقــه  ل   و

 شؤون. 

 

عرفون من  ‐٤  اء وال  ة اغب ااس ة الس  العمل قصد زمالئه  ة ان هؤالء  ل  جلساته الل قول لندمائه     الشهرستا حس

ــه مــن امــوال فــذلك مــن  مــا حــصلت عل  اواصــل االســتمتاع   ومــا دروا ا  التنــافس االنتخــا ــارون  تــف فهــم ي ــل ال ايــن تؤ

ە ..   مناضل حسب تعب  أل ال فال .  ح  و  الشهرستا ا حس  وهكذ النضال 

 

ـــال خجـــل وال وجـــل  ‐٥   وســـائل االعـــالم  تخبوهـــا والـــذين ســـبوها كـــذلك وهـــذا مـــا اعلنتـــه  م لـــم ي  الـــذ حنـــان الفتـــالوي تـــه

  ــــة وسأصــــبح   اختــــصاص الجلد ف لممارســــة الطــــب   سأنــــ ــــدة ا ــــة العت ل  مجالــــسها الل اتها  ح نهــــا تقــــول لــــص ول

ــــــــــم.  ي عم  وخـــــــــ  القـــــــــادم وفــــــــــ ـــــــــ  ر ات فــــــــــأ  الفـــــــــضائ اح  ــــــــــارديرة فعـــــــــالم الـــــــــصداع وعــــــــــالم الـــــــــص لـــــــــة مل  ســـــــــنوات قل

عمهون.   انهم   طغ ظل الحاسدون   ول
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 االنتخابات املزورة
 واملأزق اخلانق للعملية السياسية املنهارة 
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ـــد عـــن  جد ـــة ... ولـــم تـــأِت  اب ـــات الن  االنتخا س المـــا  مـــن شـــهر مـــا  عـــ  الثـــا  العـــراق  جـــرت 
ة الــ ـس ة واسعة تجاوزت  مقاطعة شعب ما أنها وجهت  ر الفاضح  و ال ها  قاتها سوى تم % ٨٠سا

ــشنوا حملــة  افــة ل  وســائل االعــالم  ة و اســ  محــافلهم الس ون  ولقــد اصــطف جميــع النــواب الخــا
 الرصـــافة والـــذي  ـــات  ة االنتخا  مفوضـــ مـــا احـــرق مبـــ ـــالمزورة  ـــصفوها  ـــات و فـــة ضـــد االنتخا عن

اع ...   حوي صناديق االق

ـس لهـا   ل لـة والـ  التحالفـات والتحالفـات المقا ة عـ اس ة الس  اطراف العمل اع دائرا ب وما زال ال
 ان تعاقــب  ــ ــات و  زورت االنتخا  الــ أنهــا  اي منهــج ســوى ســوق االتهامــات لالطــراف االخــرى 
 ابنـــاء شـــعبنا  ـــ ر و و ـــال ـــل متهـــم  ـــالە فال  ل  عـــ ـــ ل ي ج واســـعينف ج ومـــ  فعلتهـــا .. وســـاد هـــ عـــ
ر هــــــذە  و ــــــال عــــــض االخــــــر  عــــــضهم ال تهمــــــون  ــــــانهم و ــــــشاهدون هــــــؤالء وهــــــم يراوحــــــون م ــــــافح  الم
ــدا ان االحتــالل هــو  عرفــون ج  مــل ابنــاء شــعبنا الــصابر ســماعها منهــم وهــم  وخة الــ االســطوانة المــ

 االعوام  ة  اتها المتعاف ة وانتخا اس ة الس  العمل  يرافقهـا  ٢٠١٨و ٢٠١٤و ٢٠١٠و ٢٠٠٦را وال
ة  اســـــ ـــــة الس ة للعمل ـــــر هـــــو الـــــسمة المـــــم و ـــــان ال ـــــر وان  و وخة حـــــول ال ر االســـــطوانة المـــــ تـــــدو
   تنحـــدر  ة المنهـــارة الـــ اســـ ـــة الس  نعـــش العمل ـــات دقـــت المـــسمار  ـــة ان نتـــائج االنتخا المخابرات

 .  والنها ة السقوط الحت  هاو

 مصطلحات 
 ومفاهيم فكرية وسياسية

 
ة المـــستقاة مـــن مـــع  اســـ ـــة والس م الفك عـــض المـــصطلحات والمفـــا فـــات ب ـــة الـــ تعـــرض تع ـــذە الزاو م  تواصــل الثـــورة تقـــد

عـــــث  ـــــدة ال ـــــة مــــن فكـــــر الحـــــزب وعق نمـــــا  ق ا و ــــا نـــــص عث فـــــا  ورة تع الـــــ ـــــسا والــــ ال تمثـــــل  الفكــــر الـــــوط والقـــــو واإل

ـــــة  تـــــه الفك  عـــــن موقـــــف الحـــــزب ورؤ
ً
قـــــا وشـــــامال ا دق ـــــع تـــــعب عـــــضها  ـــــل أن  قاتهـــــا ،  ة ومواقفـــــه وتطب اســـــ جيته الس ات واســـــ

ة .  ج ات  واالس

 

ـــض  ـــدين وعمـــوم الـــوطن العـــراقي والمناضـــل العـــرب المنا ـــعث والمجا ـــة ا إغنـــاء ثقافـــة المناضـــل ال ـــذە الزاو وتهـــدف 

ا والثقـا واإلعـال الـذي  ه الفكـري والـس ـش د الصابر ولتكن لهـم خـ مـع  ظـل ال ل وعموم أبناء شعبنا المجا لالحتالل 

ـــة ضـــد العـــراق  ـــذ مخططـــاتهم التدم ـــؤالء عـــ تنف ـــساعد  مـــا  ل  ـــف والتـــضل ـــشع صـــور ال مارســـه المحتلـــون وعمالئهـــم  ا

 واالمة . 

 

ة  لهمهمـا العـزم عـ أن تكـون  المـسارات الـصائ قهمـا و مـا ينـ ط ة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن دتنا ال  ذلك أن فكرنا وعق

ة شــعبنا الظــافرة الــ يتعــرض فيهــا مفهــوم  ــة مــن مــس ــذە المرحلــة الجهاد ة و  ــة الــخ ــة والقوم ــدافها الوطن غ أ لــ ة ل والــخ

ئة  ة المه اس ة الس د العمل ه  ظل االحتالل وممارسات عمالئه ع صع ش شع صيغ ال ة ا ا  الحزب والممارسات الح

ذا العدد مفهوم ( الثورة ) تناول    وس

 

 الـثــــــورة
 

ــــــة  ة والثقاف ــــــة واالقتــــــصاد أنهــــــا التــــــغي الجــــــذري الــــــشامل  البــــــ التحت ة  اســــــ ــــــة والس ــــــات الفك تعــــــرف الثــــــورة  اغلــــــب االدب

منجزاتهـــا ولقـــد شـــهد الـــوطن العـــر  النـــصف  افـــة فـــ تتـــصدى للواقـــع الفاســـد  ـــة  ة والمعن ة والنفـــس ـــة والعـــسك واالجتماع

ن مـن تمـوز عـام  انـت ثـورة الثالـث والعـ ث مـن الثـورات  الـوطن العـر والعـالم ف نات القـرن المـا الـ  ١٩٥٢الثا من خمس

اط عــام  ١٩٥٨ مــ وثــورات الرابــع عــ مــن تمــوز عــام  والــ تعرضــت للــردات  ١٩٦٨تمــوز عــام  ٣٠‐١٧و ١٩٦٣والثــامن مــن شــ

ة النـضال العـر  لة ومناورات سـاطعة  مـس ذە الثورات س عالمات اص د ان  لة ... ب ة االص ة والقوم تها الوطن م  ح

 المعا . 

 ماذا بعد مقاطعة االنتخابات ?
çÛ]‚·]
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ـة  رلمـان المحاصـصة الطائف ـادي و  دعـت إليهـا حكومـة ألع ـات الـ ـة االنتخا  رافقـت عمل تت األحـداث الـ لقد أث

ـات  ل ما رافق تلـك االنتخا  رؤوس الفاسدين والعمالء ورغم   الطرق ع ان لها الدور المؤثر  إن ثقافة المقاطعة 

 األزقـــــة  ارات الحكومـــــة تـــــدور  عـــــد الغـــــوا منـــــع التجـــــوال وجعلـــــوا ســـــ   ـــــادة أعـــــداد المـــــشارك ـــــر وز ـــــات تزو مـــــن عمل

  ة المــشاركة إال عــ ــس قــة األمــر لــم تــصل   حق ــات إال أنهــا   تلــك االنتخا  للمــشاركة  والــشوارع تــدعوا المــواطن

ــة  حـصل لـوال التوع كـن ل ت وهـذا لـم  حـق لهـم التـص  الـذين  ع عـدد المـواطن المائـة مـن مجمـ ن  أعتـاب العـ

 الـذين يتـصدرون المـشهد  اسـي ة والس اسـ ـة الس  العـام مـن العمل اء الـشع  ترافقت وتزامنت مـع حالـة االسـ ال

قـــا  ـــه ط اإلضـــافة انهـــا لـــم تقـــدم للمـــواطن أي برنـــامج عمـــل يتلمـــس  عـــد الغـــزو واالحتـــالل، ف  عـــراق مـــا    ا الـــس

  ــات أن و نــت هــذە االنتخا ــل قطاعــات المجتمــع كــذلك لقــد ب  طالــت  دي الــ للخــالص مــن حــاالت الفــساد والــ

ـــة وأقطابهـــا  ـــذ الطائف  أن المـــواطن ي  عـــ ل كبـــ ـــش ـــات قـــد دللـــت   رافقـــت االنتخا ـــة الـــ جـــة التوع المـــواطن ن

 مـن  ث ـصل الـ ـر لـم  و ـات ال ـل عمل ـالرغم مـن  المقاطعـة ف ة أسـقطها المـواطن  وشاهدنا أن هناك رؤوس طائف

 . ث ات ال  ذلك من المؤ ل وغ لمان المق  ال كون عضوا   تؤهله ل ة ال ة االنتخاب  العت  هؤالء الوصول ا

  مــا حــصل  تفــاء  امــل وعــدم اال ل  ــش تهم   رؤوس الفاســدين وتعــ  الطــرق عــ ــستمر  المطلــوب اليــوم منــا أن 

قتهـــــا نقطـــــة   حق    جوانـــــب مهمـــــة فـــــ ـــــة قـــــد أثمـــــرت  انـــــت تلـــــك التوع ـــــات فـــــإذا  قت االنتخا  ســـــ ـــــة الـــــ التوع

ــــة ورفــــض  ة الطائف اســــ ــــة الس ــــل العمل امــــل ل ــــان والــــرفض ال  حالــــة الغال  إ الــــشارع العــــرا الوصــــول  االنطــــالق 

ـــل األحـــزاب الداخلـــة   ل ـــل والطـــائ ر لنفـــس الوجـــوە ولنفـــس المنهـــج العم ـــة تـــدو  عمل   ـــات الـــ ة االنتخا ح مـــ

ــد لهــذا   وال ــالتغي مانــا   إ ــ نهــا وان الــشعب اليــوم هــو أ الها وعناو شــ اتها و ــسم  اختــالف  ة عــ اســ ــة الس العمل

  لمـــــة األو ة ال  صـــــاح ة وان تكـــــون  اســـــ ـــــة الرافـــــضة لالحتـــــالل وعمليتـــــه الس ـــــدأ مـــــن القـــــوى الوطن  أن ي التـــــغي

ه.  ة ف  واألخ
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 حدث يف مثل هذا الشهر 
 تـمــوز

 

á^ŠéÞØãßÚ
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ر الدفاع  ١٩٧٣تموز عام  ١  ۞ ادة الثورة وز شهاد عضو مجلس ق اس

ق األول الركن حماد شهاب والذي اغتاله المجرم   العراق الرفيق الف

 ضد الحزب  ئة  الدن  اندحار مؤامرته عد   ه ض عل  الق ل  گزار ق ناظم

 من   عدد ە ب ح موكب مه د   الفق  جثمان يع ش    تم  وقد والثورة

 الدولة والحزب .     المسؤول

 

 القطر  ١٩٤٦تموز عام  ٣۞  عث  دة ال صدور العدد األول من ج

 الرفاق  كتب بها ة ألحرار األمة  س ال ا  ا معرف انت ك   السوري وال

دة خصوصا  الج   تمام الجما جة ا  وأصدقاء الحزب ون ي الح

دة وجرأة  ة الج ا من الحدود ولموضوع انت تهرب   العراق فقد 

  ة  كتاتور ل األنظمة الد ل مرارا من ق عها فقد تعرضت للتعط مواض

 دمشق    مة  الحا ة  العصا دة  الج  ع سلط  ت  أن ل  ق ة سور

   ردة  منذ عث  ال  السم   ٢٣المنتحلة اط ان  ١٩٦٦ش    وقد السوداء

   عدد  منذ دة  للج ري  التح  الخط    االنحراف اط  ٢٤واضحا ش

ه  ١٩٦٦ ل األول من مناضل ادة الحزب والرع الذي تصدرته الشتائم لق

ل عفلق .  ش  وقائدە المؤسس أحمد م

 

  ۞٣    عام  والحرس  ١٩٦٣تموز ش  والج  الشعب  جما بتعاضد

ئة  ة الدن ة الشع اط المؤامرة االنقالب عث تم اح  ال  ومناض القو

  ة  عث الثور  ضد سلطة ال المسلحة لعدد من أفراد الحزب الشيو

 .   القطر العرا

 

ران  ٣٠نجحت ثورة  ٢٠١٣تموز عام  ٣۞    ٢٠١٣ح  م ة  الشعب

 .   االطاحة بنظام محمد مر

 

 ۞٤   طل  ١١٨٧تموز عام  ال ادة ق    االسال ش العر انتصار الج

  ي الصلي سميتهم     الغزاة الذين اصطلح ع  ع صالح الدين األيو

 الخالدة .    معركة حط

 

عد نضال  ١٩٦٢تموز عام  ٥۞    تحررت الجزائر من االحتالل الفر

   استمر ل  ط  شع ة  ١٣٢وكفاح  الفرس  القوات  احتالل  منذ عاما

ة .  ١٨٣٠للجزائر عام  فعال   ر الوط  ثورة التح   عثي م ال  وقد سا

 

  ١٩٧٤تموز عام  ٥۞  اسلة  ة معركة  ر الع خاض ثوار جبهة التح

شهاد   اس  نتج عنها  لبنان ضد قوات العدو الصهيو    الس ل  ٤ا

 الصهاينة .   والجر  رفاق من كوادر الجبهة وسقوط عدد من القت

 

  ١٩٦٩تموز عام  ٦۞  اسلة  ة معركة  ر الع خاض ثوار جبهة التح

شهاد   نتج عنها اس  لبنان ضد قوات العدو الصهيو  ٤مزرعة حلتا 

 الصهاينة .   والجر  رفاق من كوادر الجبهة وسقوط عدد من القت

 

ال  ١٩٨٠تموز عام  ٧۞   شارون لمحاولة اغت تعرض المجرم الصهيو

  ا  نفذ رة  القا  أنور السادات  ل  للعم ارته  ز  ثوار جبهة  ٥أثناء من

ة .  ر الع  التح

 

 ۞٧     ١٩٩٤تموز عام  االنفصا  دحر التمرد   م ش ال  الج نجح

    ة فعال   عث  ال  مناض م  سا  وقد  عدن  مدينة ر  وتح ل العم

ة والوحدة .  ع  انتصار قوات ال

 

  ۞٨    عام  لحزب  ١٩٩٥تموز  ع  الحادي  القطري  المؤتمر انعقد

 ناقش المؤتمر المستجدات   وقد  قطر العراق ا  االش  العر عث ال

 العراق .   الجائر ع  ضوء الحصار الدو ة  ة والخارج  المحل

 

م الحسن مدير  ٢٠١٣تموز عام  ٨۞  عاوي ابرا شهاد الرفيق س اس

 العراق .  قا   األمن العام سا

 

  ۞٩    عام  والقوات  ١٩٤٨تموز ة  الع  الجيوش  ب  القتال تجدد

 .  ة الهدنة األو عد انتهاء ف ة  ل ائ  اال

 

حق  ١٩٤٦تموز عام  ١٢۞   مجزرة مروعة   العرا ارتكب النظام المل

 .  ا اُور   وا   العمال الشجعان الذين أ

 

  ١٩٧٩تموز عام  ١٢۞  عث العر ادة قطر العراق لحزب ال عقدت ق

    لل  أمينا  حس  الرفيق صدام االجماع ت   وانتخ  اجتماعا ا االش

 القطر .    ا ألم م نائ ت الرفيق عزة ابرا  ما انتخ

 

 الرفيق المناضل الدكتور  ٢٠١٧تموز عام  ١٢۞   رحمة  انتقل ا

  ا  االش عث العر  لحزب ال  العام  نائب األم  الراف د  المج د ع

لس كنائب   والذي مثل طرا ا  االش عة لبنان العر س حزب طل رئ

    ة فعال    وأسهم  الزمن  من  لعقدين  اللبنا لمان  ال   منتخب

 القرن    ات عي  األر  مطلع  منذ ة  اللبنان ة  الوطن  الحركة شاطات

 وفاته .  ن وح  الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اط األحرار  ١٩٥٨تموز عام  ١٤  ۞ م الض  تنظ ادة ق   اندلعت الثورة

  م المل  ازالة الح  نجحت   ال سيق مع جبهة االتحاد الوط الت و

 جبهة    عث من مدني  ال ان لمناض ة و ة العراق واعالن الجمهور

ام   و اط األحرار دور رئ م الض  تنظ    وعسك االتحاد الوط

  دة للثورة و ات الم  حشد المس ذ و  التنف ط للثورة و  التخط

م  د ال ة ع منع فلول النظام المنهار من مقاومة الثورة اال أن الطاغ

 عن   وحرفها  الثورة قة    من  تمكن ة  الشع  القوى مؤازرة  و قاسم

حق أحرار الشعب  اب المجازر   الوحدوي وارت  التقد ا القو مسار

عث األشاوس ثورة  اط  ٨ففجر كوادر ال  أطاحت  ١٩٦٣ش اركة ال الم

 .   القاس م الشعو  الح

 

م قاسم  ١٩٥٩تموز عام  ١٤  ۞ د ال م ع ة لح ت القوى الموال ارتك

 كركوك .   مجزرة مروعة   الشعو

 

۞  ١٥   ازي أحد كوادر  ١٩٨٠تموز عام  الرفيق عصمت ال شهاد اس

ات الغدر  عد أن أقدمت عصا  لبنان    ا  االش عث العر حزب ال

  له   م اله أثناء عودته من عمله ا  اغت لة اليران ع ة العم الطائف

در .   ح ج أ  منطقة ب

 

۞  ١٦    عام   ١٩٧٠تموز  رقم  الثورة ادة  ق  مجلس  قرار  ٧٩٢صدور

 االحتالل  اعتماد دستور العراق المؤقت الذي ظل ساري المفعول ح

عد ثورة  ٢٠٠٣الغاشم عام  ة   الجمهور  دسات و ثا تموز  ٣٠‐١٧و

قه دستور  ١٩٦٨ ث س لول  ٢١ح  النواقص  ١٩٦٨أ المؤقت وقد تال

  ان  ب عد   ردي  ال  الشعب ات س  مك  وضمن ه   ١١ف   ١٩٧٠آذار

 فقراته

۞  ١٦     ١٩٧٠تموز عام  القانون رقم  الثورة ادة  ١٥١أصدر مجلس ق

  قة  ١٩٧٠لسنة  للط ة ق  حق  ثورة عد    والذي  العمل  قانون التار

 عام   الصادر  السابق القانون   المقارنة    العراق   دة  المجا العاملة

١٩٥٨    لثورة  التقد  النهج  تؤكد  مواد  من  حواە تموز  ٣٠‐١٧ما

مة  العظ

 

۞  ١٦     ١٩٧٣تموز عام   ة  التقدم ة  والقوم ة  الوطن  الجبهة الد م

   ومشاركة الحزب الشيو ا  االش عث العر ادة حزب ال ق العراق 

  عد ذلك ا  ثم انضم   المستقل مقراطي  والد  التقدمي والقومي

  ردستا  ال  الثوري  والحزب ردستا  ال مقرا  الد  الحزب الجبهة

ة   مس    منعطف تار  الجبهة الد ان م رد و  ال  التقدمي وحركة

ة  ٣٠‐١٧ثورة  عث الثور  لسلطة ال مقرا  النهج الد د ع تموز وتأ

ة  التقدم

 

ادة الثورة رقم  ١٩٧٩تموز عام  ١٦  ۞ قبول  ٨٩٤صدور قرار مجلس ق

 تقدم  افة مهامه ال كر من  استقالة الرفيق األب القائد أحمد حسن ال

  انتخاب الرفيق المناضل صدام  ٨٩٥والقرار رقم  ١٩٧٩تموز  ١٠بها 

س  ا لرئ م نائ ادة الدولة والرفيق عزة ابرا ة ق سلمه را سا و  رئ حس

ادة الثورة .   مجلس ق

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة العراق ) تموز  ١٧ ۞  لجمهور د الوط  ( الع

 

 ثورة  ١٩٦٨تموز عام  ١٧  ۞ ا  االش عث العر ادة حزب ال فجرت ق

 العسكري  ٣٠‐١٧ كتاتوري  الد م الح    أطاحت  ال  الخالدة تموز

   ال ة  التقدم ة  الحزب الثور دت سلطة  الفردي األسود وش ال

 عام   الغاشم  االحتالل ل  ق  الحديثة  العراق  نهضة ا  عهد   تحقق

ان رقم  ٢٠٠٣  الثورة وأصدر الب ادة ل مجلس ق ش  اليوم ذاته   ١و

س  د الرحمن محمد عارف ورئ ة ع س الجمهور  اقالة رئ الذي نص ع

 النظام   وحمل  الحكومة  واقصاء  مناصبهما  من ح   ر  طا الوزراء

 معركة العرب ضد    جا ة منع العراق من االسهام اال المنهار مسؤول

   بنكسة ب س    مما  الصهيو   ٥العدو ران ة  ١٩٦٧ح  بن ووعد

ان  ما أصدر الب ة  رد ة ال ة وحل القض الشعب والمقاومة الفلسطي

ة .  ١١رقم  سا للجمهور كر رئ  انتخاب الرفيق أحمد حسن ال

 

عث  ١٩٦٣تموز عام  ١٨  ۞  ال  السوري ومناض ش العر ط الج أح

 السوري   القطر   عث  ال  سلطة  ضد ئة  دن  مسلحة ة  انقالب مؤامرة

ي من ميثاق  سحاب النظام الم ا ت لألسف  س سان  ١٧و  ١٩٦٣ن

  ا  ودخول أطراف الحركة  ١٩٦٣تموز  ٢٢الوحدوي مع العراق وسور

ة اتضح الحقا  ة الثورة الع اعات ال تخدم مس   ة  ة الع القوم

ة  ال  االم  للدوائر عيتهم  وت  األزمة  لمفجري  القو  االنتماء زف

ة ة والصهيون  الغ

êÃÊ]†Ö]‚é]‚fÂ‚ñ^ÏÖ]ÐéÊ†Ö]
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ــ   ١٩٢٥تمـوز عـام  ٢١۞ ى ضـد االحتـالل الفر ة الــ  انــدالع الثـورة الـسور

  

ــــــس  ١٩٨٠تمــــــوز عــــــام  ٢١۞  ــــــشهاد عــــــضو المجلــــــس الــــــوط للثــــــورة رئ اس

ـــل ردة  ـــة الـــسوري ق ـــر الخارج اط  ٢٣الـــوزراء ووز الـــسوداء صـــالح  ١٩٦٦شـــ

ة عـام  ة الـسور طار أحد أبرز مهند الوحدة الم عـد أن  ١٩٥٨الدين الب

 اغتاله أذناب النظام السوري الخائن . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ـــــادة  ١٩٧١تمـــــوز عـــــام  ٢٢۞  مان عـــــضو الق ـــــشهاد الرفـــــاق : محمـــــد ســـــل اس

ـادة قطـر الـسودان للحـزب  ا أمـ  ق عـث العـر االشـ ة لحزب ال القوم

عــــد تحطــــم طــــائرتهم المتجهــــة للــــسودان  وحمــــودي العــــزاوي وصــــالح صــــالح 

ـب   يع جثام الـشهداء  موكـب مه ش حر األحمر وقد تم  القرب من ال

امن مــــع حملــــة  ــــال حــــضور عــــدد مــــن المــــسؤول  الدولــــة والحــــزب  غــــداد 

عـــــــــــــــــــــــث .  ــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــعواء للنظـــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــسودا ضـــــــــــــــــــــــد مناضـــــــــــــــــــــــ ال اب  ار

  

ئــة ضــد الحــزب  ١٩٧٩تمــوز عــام  ٢٢۞  ــشاف مؤامــرة دن أعلــن العــراق عــن ا

االتفــــاق مــــع زمــــرة خائنــــة مندســــة   ــــل  ــــا النظــــام الــــسوري العم والثــــورة دبر

ش .   الحزب والج

  

طـال : قـ صـدام حـس عـضو  ٢٠٠٣تموز عام  ٢٢  ۞ شهاد الرفـاق األ اس

ا نائــــب أمــــ  المكتــــب  عــــث العــــر االشــــ ــــادة قطــــر العــــراق لحــــزب ال ق

ف عــــ الحــــرس الجمهــــوري وعــــدي صــــدام حــــس  العــــسكري للحــــزب المــــ

ــــس  ــــة العــــراق رئ ــــس االتحــــاد الــــوط لطل عــــضو المجلــــس الــــوط العــــرا رئ

ــس  ــة رئ ــة العراق ــة الوطن ــس اللجنــة األولمب اب العــراق رئ االتحــاد العــام لــش

ف عــ فــدائ  ــب الــصحفي العــراقي المــ ــرة القــدم نق االتحــاد العــرا ل

فة ضـد الغــزاة  عـد خوضــهم معركـة مــ صـدام ومـصط قــ صـدام حــس 

كي  الموصل .   األم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ـادة  ٢٠١٧تموز عام  ٢٢  ۞ شهاد الرفيق محسن خـ الخفـا عـضو ق اس

لة .  ا  سجون الحكومة العم عث العر االش  قطر العراق لحزب ال

  

ــــــدة الــــــ  ١٩٥٢تمــــــوز عــــــام  ٢٣  ۞ اط األحــــــرار ثــــــورة يوليــــــو المج فجــــــر الــــــض

ــــة   ي وأعلنــــت الجمهور النظــــام الملــــ المــــ ــــران  ١٨أطاحــــت   ١٩٥٣ح

ة .   وحققت لم نهضتها الحديثة وأسهمت  دعم ثورات العرب التحرر

ــــــــة  ١٩٧٥تمــــــــوز عــــــــام  ٢٣  ۞ ــــــــر الع عــــــــث وجبهــــــــة التح اب ال تمكــــــــن شــــــــ

ـــال  لبنـــان مـــن دحـــر العـــدوان الـــصهيو ملحـــق بهـــم  ـــا كفـــر  مـــساندة أ و

ـــــة  المعـــــدات واألرواح ومـــــن بـــــ القتـــــ قائـــــد القـــــوة المعتد خـــــسائر فادحـــــة 

ة من األسلحة والذخائر .  ات كب م  وغنموا منهم 

  

ـــــشهد بهـــــا القائـــــد  ١٩٢٠تمـــــوز عـــــام  ٢٤۞  ـــــسلون الـــــ اس وقعـــــت معركـــــة م

ـــــسي دفاعـــــا عـــــن  يوســـــف العظمـــــة وعـــــدد مـــــن جنـــــودە متـــــصدين للغـــــزاة الفر

دمــشق وقــد شــارك  المعركــة عــدد مــن أبنــاء العــراق الــذين تواجــدوا آنــذاك  

ا .   سور

  

س  ١٩٥٦تموز عام  ٢٦۞   م قنـاة الـس د النـا تـأم س جمال ع أعلن الرئ

ـــة موجعـــة للغـــرب ابتهـــج بهـــا أحـــرار األمـــة لتـــصبح القنـــاة ألول مـــرة  موجهـــا 

ــــــدة  ات الم عــــــث  المــــــس م مناضــــــ ال ي وقــــــد ســــــا اف مــــــ ــــــادارة وا

م .   للتأم

  

ة قبــول  ١٩٦٣تمــوز عــام  ٢٧  ۞ ــادة الثــورة  ســور قــرر المجلــس الــوط لق

ــــسا للدولــــة  اســــتقالة لــــؤي األتــــا وانتخــــاب الرفيــــق محمــــد أمــــ الحــــافظ رئ

ش والقوات المسلحة خلفا له .   وقائدا عاما للج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عـــــث  ١٩٨٠تمـــــوز عـــــام  ٢٨۞  ـــــادة قطـــــر لبنـــــان لحـــــزب ال ـــــشهاد عـــــضو ق اس

عد أن اغتالـه الجبنـاء  ب  ب مو شع ا الرفيق الشاعر واألد العر االش

اجـم  دة  نـاك قـص ـث ألـ  وت مـن العـراق ح أذناب ايـران اثـر عودتـه ا بـ

 بها النظام االيرا الشعو الحاقد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ـــادة جبهـــة  ٢٠٠٧تمـــوز عـــام  ٢٩  ۞ ـــشهاد الرفيـــق أحمـــد جرغـــون عـــضو ق اس

س .  ة  خان يو ر الع  التح

  

طـــل  ١٩٦٨تمـــوز عـــام  ٣٠۞  د ال ـــادة الرفيـــق الـــشه ق عـــث  فجـــر مناضـــ ال

ــــــضاء   ــــــضاء متممــــــة للثــــــورة الب  ١٩٦٨تمــــــوز  ١٧صــــــدام حــــــس انتفاضــــــة ب

ة  العــراق مـــن المندســ الطــارئ عــ الثــورة مـــن  اســ طهــرت الــسلطة الس

ا النظام السابق فتحررت ثورة  تموز التحرر مـن القيـود واالنطـالق  ٣٠‐١٧قا

ان رقم  ذ المهمات ال وعد بها الب  للثورة  .  ١ تنف

 

ـــة مـــن زرع عبـــوة  ١٩٧٥تمـــوز عـــام  ٣١۞  ـــر الع تمكـــن فـــدائ جبهـــة التح

ا مقتل  رمل نتج عن تفج  مجرم صهيو  .  ١١ناسفة  سوق ال
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 نحن نعشق البعث
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ه ولها وغراما.  ه  ل نحن نعشقه ون عث ..   نحن نحب ال

انــــا لــــه عــــشاقه مــــن العــــرب، وهــــم عــــشاق نوعيــــون  كــــون ك عــــث أن  اســــتطاع ال

ب ومنهـا مخـاطر الـشهادة  عث الحب سعدهم أن يواجهوا المخاطر من أجل ال

ظــروف الفاقــة والفقــر  ــش  ــب خلــف جــدران الــسجون والمعتقــالت والع والتغي

ش وطرائقه.  ل الع نعدام س  المدقع و

 

ـــشبهها ســـعادة وفـــرص  ـــه ســـعادة ال   االنـــصهار ف عرفـــون أن  عـــث  وعـــشاق ال

شبهها فرص.  اة ال   ح

 

ة.  ل ة وال ق ة وال عائل ست فرد ة ول تها أنها سعادة جمع عث م  سعادة ال

 

امنـــة وظـــاهرة  طولـــة   ونقائـــضه و ـــل مـــا فيهـــا مـــن خـــ املـــة  إنهـــا ســـعادة أمـــة 

ــــة   ال تقــــل أهم   ــــة الــــ ــــضها مــــن تــــوق للح  ن ك  ــــع ــــل مــــا  ومـــضاداتها و

ة روحه ودمه.  سان قط عن أهم  لإل

 

 انطـالق مـن  ـل  ـة  ـة وال ذات ـست فرد  األخـرى ل عث   ال اة  وفرص الح

ـــم العمـــالق.  ي العظ ـــ نهـــا ال  عـــالم األمـــة بتك ـــة إ المح ـــة المعجونـــة  الذات

 أرفــع قــدر لهــا ومــسارات  مــان   اإل د لمعــا  تجــس عــث   ال ــاة  وفرصــة الح

  ـس ـدأ مـن األرض و ن انفتاح اآلفاق أمامه مهول ي دأ ل عرف من أين ي عطاء 

ـــــاة فكـــــرا   الح  اإلطـــــالل عـــــ عـــــث تـــــع  ال ـــــاة   الـــــسماء. وفرصـــــة الح علـــــوا إ

   الــــــذي مــــــ حــــــث الــــــدائم عــــــن فــــــرص اإلنتــــــاج النــــــو  ال التــــــا ــــــداعا وتألقــــــا و و

 األرض.    فة  سان كخل  اإل

 

 للبيــــــوت   نــــــواط  الــــــسالح ونــــــص ــــــب.. جعلنــــــا نتــــــدرب عــــــ عــــــث عج حبنــــــا لل

 دمائنــــا ونحــــن نحــــرس  عــــوض المعتــــاش عــــ ــــل نقاتــــل ال ــــسهر الل والحــــارات و

 اإلخــالص  عــث، وجعلنــا نقاتــل ونحــن لــسنا جنــودا، وجعلنــا نغــوص  مقــرات ال

ـــــشغل  ، وجعلنـــــا   أو عـــــسكر أو صـــــنائعي  أو معلـــــم  عملنـــــا عمـــــاال أو فـــــالح

د  ـات وقـصائد وأناشـ ـدع روا ـا ون  كت ـ اع ون راءات اخ حوثا و تج  عقولنا لن

ات.  ح  ولوحات وم  وأغا

مان..  اإل عث  كون مردە لصلة ال ب قد  ب غ عث عشق عج  عشق ال

ان.  األد دة   وقد تكون لصلته الف

 

ق الوحدة والعدل.  عث قد رسم لنا ط  وقد تكون ألن ال

دا ما سقط .  نه أ  وقد تكون ألنه أخطأ وأصاب ول

 

ــــة  ع ع والت ــــة عــــن الخنــــ ــــشطة النائ ــــدة ال وقــــد تكــــون ألنــــه قــــدم لنــــا مثــــال العق

د وما هو قـادر   سفر مج سان وما أنتجه ع اإل مان  االستقالل واإل والمتألقة 

د.   عمر مج  إنتاجه ع  ع

 

طـــال شـــجعان ثـــم   أ ـــعثي طـــل و عـــث ألنـــه قـــال لنـــا إنـــه حـــزب  نحـــن نعـــشق ال

أم عيوننا قوال وفعال.   رأيناهم 

 

قاتل أعداء وجودنا وقاتلهم فعال .  عث إنه س  وقال لنا ال

ــــات  حقــــق غا ــــل ســــلطة حــــزب ل ــــس حــــزب ســــلطة  عــــث إنــــه ل مــــا قــــال لنــــا ال

، وقد شهدنا له ذلك.  سان العر  اإل

 

ــــالفطرة  عــــث   أرجائــــه ولهــــا ألننــــا نعــــادي أعــــداء ال ــــه  عــــث ون نحــــن نعــــشق ال

 آن معا.  اتنا المعقدة والشائكة  منتجات ح ة و العف  و

 

اثـــــــة   واإللحـــــــاد والملحـــــــدين والد ال منـــــــاص لنـــــــا مـــــــن معـــــــاداة الظلـــــــم والظـــــــالم

اد والفـــرس المجـــوس  انـــة والخونـــة واالســـتع  والعمالـــة والعمـــالء والخ والـــديوث

ة.   والصهيون  والتصه

 أغــاض أعــداء البنــاء، ثــم .. مــا زال   العــراق مثــال حــ عــث ألنــه بــ نحــن نعــشق ال

حرر العراق.     قاتل الغزاة ح

 

ل   فتح الـس حـرر العـراق فإنـه سـ عـث يـوم  عـث ألننـا نـدرك أن ال نحن نعشق ال

ـه  ـسعون ف ل موقع    اة ووحدة العرب وانتصارهم  لها للتطور وازدهار الح

 .   للن
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 فجرهــــــــا حــــــــزب الثــــــــوار  ــــــــدة الــــــــ لــــــــم تكــــــــن ثــــــــورة تمــــــــوز المج

   الـــسابع عـــ   ا  االشـــ عـــث العـــر والمجاهـــدين حـــزب ال

 مــن تمــوز عــام  انــت مــن  ١٩٦٨الثــالث ــل انهــا  ــة  د ثــورة تقل

  اســ ــد مــن الثــوار الس ــذالك اطلــق عليهــا العد طــراز خــاص و

ــــضاء وثــــورة المنجــــزات العمالقــــة وثــــورة   الثــــورة الب واالعــــالم

 قــــــــرارات  امهــــــــا االو ــــــــادئ فقــــــــد اصــــــــدرت منــــــــذ ا ــــــــم والم الق

 مثــــــل  ــــــسيج االجتمــــــا ــــــة ال  مــــــن تق  حــــــد كبــــــ اســــــهمت ا

اب   الســ  واعــادة المفــصول اســ اح الــسجناء الس اطــالق 

 وظـــــــائفهم والـــــــسماح لمـــــــن غـــــــادر العـــــــراق بنفـــــــس  ة ا اســـــــ س

ت  ــــدة غــــ ــــة جد دا اب واصــــدرت عفــــو عــــام مــــن اجــــل  االســــ

ـــــسجم مـــــع مـــــصلحة المواطــــــن   الت  الــــــ ـــــد مـــــن القـــــوان العد

ـان الحــادي  ة واصـدرت ب  المنطقـة الــشمال وانهـت االقتتـال 

 مـن اذار عـام  ـذالك حلـت  ١٩٧٠ع  و ـم الـذا وقـانون الح

ــة قــرار  عــدها اصــدرت الثــورة الفت   ــة حــآل ســلم رد ة ال القـض

ــــــران عــــــام   االول مــــــن ح م النفــــــط   قــــــرار  ١٩٧٢تــــــأم واعتــــــ

ــــة ثــــم  ــــارات االجن ــــة قاصــــمة لالحت الثــــورة الــــشجاع هــــذا 

ـة   الـساحة العراق ة المتواجـدة عـ اسـ سمحت لالحزاب الس

ــــــة وجــــــرت  ــــــة التقدم ــــــة القوم العمــــــل ضــــــمن الجبهــــــة الوطن

 حـــــصل عليهـــــا العـــــراق مـــــن جـــــراء  االســـــتفادة مـــــن االمـــــوال الـــــ

ـــة شـــملت بنـــاء  ة وعلم ـــة وصـــناع  انجـــاز ثـــورة زراع م  التـــأم

االلــــــف الطــــــرق والجــــــسور والجامعــــــات والمعاهــــــد والمــــــدارس 

  ه الـــذا تفـــاء شـــ  مرحلـــة اال ات وصـــل العـــراق ا ـــشف والمس

ـة وعــدد مــن   الــدول الع ــد مـن المــساعدات ا وقـدمت العد

ة  ة والوطن ة لالحزاب القوم س ال  دول العالم وكذالك 

 

  دأت مؤامرات اعـداء العـراق واألمـة الـ ومن هذە المنجزات 

 أيــران عــام     قادهــا نظــام المــال ــالحرب الــ  ١٩٨٠تمثلــت 

ــــــــــــــــــا  ٢٠٠٣و ١٩٩٨و ١٩٩٠وعــــــــــــــــــدوان  ــــــــــــــث غــــــــــــــــــزت ام ــــ ح

ة وفرسا وحلفائهما العراق والغت مؤسسات الدولة  طان  و

 

ـل المجـاالت     العـراق  ة  ش هذە الظـروف الـصع وأننا نع

ة منذ عام  اء المتعاق ب حكومات المنطقة الخ  ٢٠٠٣س

ــــات عــــام  ــــر االنتخا  مرحلــــة تزو ومقاطعــــة شــــعبنا  ٢٠١٨حــــ

ــة  الــصابر المجاهــد لهــا يتطلــب األمــر مــن جميــع القــوى الوطن

ــــــــــد صــــــــــفوفها والوقــــــــــوف خلــــــــــف  ة توح ــــــــــة واالســــــــــالم والقوم

ا وايران   قضت مضاجع ام طلة ال  المقاومة ال

 

 رأســــــــهم القائــــــــد  طــــــــال ثــــــــورة تمــــــــوز العمالقــــــــة وعــــــــ ــــــــة ال تح

  عــــــث العــــــر  العــــــام لحــــــزب ال م األمــــــ المجاهــــــد عــــــزة ابــــــراه

عـــــث والعـــــراق واالمـــــة   والمجـــــد والخلـــــود لـــــشهداء ال ا االشـــــ

دة .  ة المج  الع
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 الطوائــف والمذاهــب   بــ ــث الــف ــشهدە العــراق اليــوم مــن محــاوالت مــستميتة ل ال شــك أن مــا 

 ومنهجــه الثــوري  ا  االشــ عــث العــر ــم حــزب ال نــا العظ ورة صــدق اطروحــات ح الــ يؤكــد 

ــد   .. لقــد أ ــالمجتمع العــرا  مجتمــع تعــددي  ــة  ــة والثقاف ــة للعالقــات االجتماع تــه الثاق ورؤ

كــــون  جــــب أن  ة  ا ــــة واالشــــ  أن مجتمــــع الوحــــدة والح  عــــ ــــشأته األو نــــا القائــــد منــــذ  ح

ة والممارسـات  اسـ ـة الس المذهب ل ما له عالقة  ل ل  األصل والتفاص الفعل والقوة مناقضا 

 ، وهـذا مـا  ة مع التمرس المذه  وال ح  ظل التناحر الطائ ضة ، اذ ال وحدة  غ ة ال الطائف

لـــــه  ا  ه  يومنـــــا هـــــذا ال فـــــرق  ـــــة للحـــــزب منـــــذ والدتـــــه وا ـــــة االجتماع كي قـــــة ال  الحق   فـــــ

 ، فتجــــــد المــــــسلم   والطــــــائ ــــــث االنحــــــدار المــــــذه ــــــق مــــــن ح  أعــــــضائه وال تف ــــــة بــــــ م التنظ

 والـــدفاع عـــن مـــصالح وآمـــال األمـــة ، ولـــو   النـــضال اليـــو  جنـــب  ـــا ا  جن  والـــصاب والمـــس

 ايـــران لنقـــف عنـــد   القـــابع  وعة ضـــد نظـــام المـــال ـــه المـــ ـــد وح نـــا المج ــــخ ح  تـــأر نظرنـــا ا

حارون الموجة   الفرات األوسط والجنوب  ان رفاقنا وأغلبهم من أخواننا  قة فقد  هذە الحق

ة الفاســـــدة لـــــشعار  ـــــسال رغـــــم رفـــــع تلـــــك الطغمـــــة الفارســـــ اســـــة واست ـــــل  ة الـــــصفراء  الـــــصف

صفة خاصة    العالم عموما والوطن العر عة"  ة الش شيع ون   ... "ال

خطــورة هــذە الظــاهرة وآثارهــا  ــان أعلــم النــاس  ــة ألنــه   عــدو للمذهب ــ ــان أ   ان العــضو الحــز

ـل   ضـد   المناضـل الحـز ورة تحص   استمرار ع ه  ب  الت  الحزب ا ة ، لذلك س السلب

 أن عـدو  ــــخ العـر ـت التـأر ملـه .. فقـد أث أ له ومن المجتمـع  ا ة واجتثاثها من ه مظاهر الطائف

نا من االنقـسامات  م عان ضة ، و غ ة ال اد وراء الفتنة الطائف الوحدة األول هو التمذهب واالنق

 ماصـنعته   البنـاء والتحـرر ، وصـوال ا ـة  ة األمـة الع  عطلـت مـس اعات الـ والحروب وال

 العـــــراق   أبنـــــاء المجتمـــــع الواحـــــد   األخـــــوة بـــــ ح ألوا ـــــق مفـــــض  اليـــــوم مـــــن تم أحقـــــاد الـــــف

 العــــراق     والمــــذه  أحــــد اســــتغالل أعــــداء األمــــة للتعــــدد الطــــائ خــــاف عــــ ــــس  ــــم ، ول العظ

ـــــم وذلـــــك   العظ عـــــث العـــــر ـــــم ال  ظـــــل ح عة"  ـــــة الـــــش ـــــة "مظلوم ذو  أوتـــــار أ واللعـــــب عـــــ

ــــة  ال  واالم اع مــــع العــــدو الــــصهيو قائــــه خــــارج نطــــاق الــــ  للعــــراق وا ــــم الــــدور القــــو لتحج

ة ك   ... األم

 

ئـــصاله والقـــضاء   اس ـــشأة الحـــزب وعملـــوا عـــ عـــث قـــد المـــسوا هـــذا الخطـــر منـــذ   ال ان مناضـــ

ـــة ،  ـــة وال مذهب ـــث ال طائف ـــشود ح  الم ـــان الحـــزب نموذجـــا مـــصغرا للمجتمـــع العـــر ـــه ، ف عل

 مجتمعــا   والعــر  والــدي ع الطــائ ــم رغــم التعــدد والتنــ نــا العظ ــادة ح  ظــل ق ــان العــراق  ف

عــث أمــام   صــمود ال ــه ، وهــذا هــو   غ قــه ا ــه ومــن   جن موحــدا ومتناســقا مــن شــماله ا

ـــــه أو   القـــــضاء عل انـــــت تهـــــدف ا   قائـــــه رغـــــم الحـــــروب الـــــ ـــــة و ـــــة والخارج المؤامـــــرات الداخل

ــة  ن عــد حــرب ثالث ــان و حملــه .. وقــد وجــد الــصهاينة واألم    الفكــر الــ ــاألحرى القــضاء عــ

  غ المناضــل عــد تفــ ــث روح الفتنــة   العــراق مــن خــالل اعــادة   منفــذا ا  همــ وحــصار وحــ

ــــم   مــــن أمثــــال الجعفــــري والحك  لمقاومــــة االحتــــالل الغاشــــم فجــــاء أحفــــاد ابــــن العلقــــ ــــعثي ال

   والمــذه  الحقــد الطــائ ــوا وترعرعــوا عــ  وهــم الــذين ت لينفــذوا أوامــر ســادتهم مغــول العــ

 فكـــر واطروحـــات  طة بـــ ـــس ـــة  دئ ـــذلك فـــان مقارنـــة م طان ، و  ومحالفـــة الـــش والـــوالء لـــألجن

ل  ــصفة قاطعــة أن مــستق ــدت   الجــدد أ حملهــا الــصف   نــا القائــد وتلــك الــ وممارســات ح

ــــة  ــــت القوم الثوا كــــون اال مــــن خــــالل التمــــسك   الموحــــد ال ولــــن  مقرا العــــراق التعــــددي الــــد

 الختــام نقــول ومهمــا   .. و ا  االشــ عــث العــر ــم حــزب ال نــا العظ  نــادى بهــا ح ــة الــ والوطن

  ئا عـ ـدا شـ د اال ز كون ال له فلن  أنه زدا  دو الماء و  لي  ح  وجه الماء الن د ع  ال ط

دا  األعماق أ  .سطح الماء ال ينفذ ا

 ثــورة العشــريــن رمز التحدي عىل امتداد تأريخ العراق السيايس !!!
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ــاء وصــارت مفخــرة   طولــة واال  ال ــل معــا  شــهدها العــراق  ن الخالــدة ، هــذە الثــورة الــ  لثــورة العــ ــسع  الــذكرى الثامنــة وال

 يهنئــــون   لــــم تجعــــل الظــــالم اله والــــ افــــة أشــــ  رفــــضت الظلــــم الــــذي تجــــسد  ــــال ورمــــزا للتحــــدي وعنوانــــا لالنتــــصارات الــــ لألج

  ا عــ بوعــا ناضــ جــد تلــك الثــورة العمالقــة الخالــدة ي ــــخ   مــن تــراب هــذا الــوطن الطــاهر .. ومــن يتــابع التــأر  أي شــ ء قــدم  مــو

 تمجـد ثوراتهـا ، اذ  الـشعوب األخـرى الـ حق لنـا اليـوم أن نفتخـر بهـا  ن .. و  درب الثائ  ومشعل ين ا ــــخ العراق الس امتداد تأر

خ ...  ات العز والشم  آ از ألنها علمت العراق أس ة الفخر واالع  "الطوب" غا  فيها "المكوار" ع  انت ن ال  تعد ثورة الع

  ا .. فقام الشعب العـرا طان دا لضمه ل د العراق تمه اسة تهن  وس طا  ضد االحتالل ال  ثورة الشعب العرا ن  ثورة الع

 ١٩٢٠بثـورة عــام  جمــن"  ي "ل ــل م االن ــام الحـا  النــدالع الثـورة هــو ق ـا ب الم ــان الــس ن" ، و ت ب "ثــورة العـ  ســم م والـ

اي     دخـول رجالـه عنـوة ا ـــع ، ممـا أدى ا ة زو خ العشائرالشيخ "ضاري بن محمود" شيخ عـش  أحد شي ض ع الق الرميثة 

عـض المـدن والحـاق    طرة عـ ــهـا ، والـس ان جن د الرميثة وما  خهم وقتلهم الحرس ، وقلع سكة حد اح ش الحكومة واطالق 

 والموصل  ا ل والنجف ود ا الء و غداد وك  محافظات  ت الثورة   تلك المناطق .. وهكذا ان ة  طان القوات ال الخسائر 

ــات .. وقــد    األرواح والممتل ة  ــة خــسائر  كبــ ــة الغاز طان ــدت خاللهــا القــوات ال  ســتة أشــهر تك هــا .. ودامــت الثــورة حــوا وغ

ــق دون   آنــذاك .. ولــم تكــن الثــورة مــن صــنع ف  العــراقي  واالســتعداد العــسكري بــ ا كــشفت الثــورة عــن التــضامن والنــضج الــس

كــن لــدى  نمــا لــم  ــدوا الخــسائر الفادحــة ، ب عــد أن تك ــة لهــا اال   وضــع نها ــل ــستطع االن ــل أبنــاء العــراق شــاركوا فيهــا ولــم  آخــر ف

لت  نادقها فش ات اآلالف من رشاشاتها و ة ع طان مة و "الفالة"  و "المكوار" ، واستخدمت القوات ال الثوار اال البنادق القد

ة وأخـــرى أحـــد أفـــراد   فـــ انـــت تجـــد بـــ  المنخفـــضات والخنـــادق و فـــا مـــن الرصـــاص فـــوق رؤوس الثـــوار الـــذين تخنـــدقوا  ســـقفا كث

ت العـــشائر هجومـــا ســـاحقا ب  "المكـــوار" و  ة" أثـــارت الحمـــاس فـــش انـــه وهـــو يهتـــف ب "هوســـات حماســـ العـــشائر ينهـــض مـــن م

 قلــوب جنودهــا ..  فقــد  عــد أن أثــارت الرعــب والهلــع  ة   ــدة قــوات االحتــالل خــسائر كبــ "الفالــة" و"الــسيوف" و"الخنــاجر" مك

تهم فتمكنـــوا مـــن  عدالـــة قـــض مـــان  كـــن لـــديهم ســـوى ســـالح اال  الـــذين لـــم   العـــراقي غطرســـتهم وصـــلفهم الفـــالح   ـــل واجـــه االن

انــت نتــاج تظــافر الفعــل  ة المــشهورة "الطــوب أحــسن لــو مكــواري" ..  فــأن الثــورة   بهوســتهم الــشعب ــل ات أصــوات مــدافع االن اســ

ـــة وزعمـــاء العـــشائر  ـــة المـــدن العراق ق غـــداد و      وعـــسك  مـــن مـــدني  ذوي االتجـــاە القـــو  مـــع جهـــود القـــادة الـــوطني الـــشع

ـة المـستقلة واقامـة  ل الدولـة العراق ـشك ـل االسـتقالل التـام و ار وتلعفر ورجـال الـدين لن  منطقة الفرات األوسط واألن   الوطني

ة الواحدة ...   الدولة الع

 

ة الظــوالم الــشيخ "شــعالن أبــو  ــم عــش  اعتقــال زع  الــذين عــزوا انــدالع الثــورة ا تــاب الــوطني  لــسان عــدد مــن ال ــل عــ أمــا مــا ق

ال  قتــل "الــج ــــع  ــم عــشائر زو ــام الــشيخ "ضــاري المحمــود" زع  ق اعــه وا ــل مجموعــة مــن أت ــرە مــن ق  الرميثــة وتح الجــون" 

ب .   خان النقطة غرب أبو غ جمن"   ل

 الصحفيون واملثقفون يواصلون
 جهادهم الفكري والثقايف  
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ــاء والــصحفيون والفنــانون العراقيــون يواصــلون جهــادهم الفكــري  تــاب واالد نعــم المثقفــون وال

ـــدفعون  ـــة و ة المخابرات اســـ ـــة الس  جهـــات النـــضال ضـــد العمل  والتعبـــوي   واالعـــال والثقـــا

مـــا فعلـــوا مـــع   الـــسجون والمعتقـــالت   منهـــم يزجـــون  ث مـــا ان الـــ اهظـــا مـــن راحتهـــم  الثمـــن 

ة  اســــــ ــــــارا وتقــــــارر تفــــــضح عمليتهــــــم الس ثــــــون اخ ة ألنهــــــم ي  القنــــــوات الفــــــضائ عــــــض مراســــــ

ـات  ل هـم رفعـوا را االعتقال والقمع  ثون  ك اء والصحفيون ال  تاب واالد ن ال ة ل المخابرات

ـــــة  مـــــا يواصـــــلون صـــــالتهم الثقاف النـــــضال مـــــن اجـــــل توضـــــح الحقـــــائق البنـــــاء شـــــعبهم المجاهـــــد 

طلعـــوا     العـــالم اجمـــع لـــ ـــاء واتحـــاداتهم  تـــاب واالد ال  العـــرب وكـــذلك  تـــاب والمثقـــف ال

ة المنهارة .  اس ة الس  ظل العمل افح   معاناة ابناء شعبهم الم  ع  الرأي العام العال

ب.   وان غدا لناظرە ق



 

 

”MO 

 من فضاء االعالم
 

ـــــــة  موغراف ـــــــة الد  الب ات  ة التـــــــغي قـــــــض    نـــــــدرة االهتمـــــــام االعـــــــال عـــــــ

ات الحـــشد واالجهـــزة  ـــش ل  م  شـــهدت معـــارك بـــ  المنـــاطق الـــ ان  للـــس

ـــم الدولـــة او فـــصائل المقاومـــة   تنظ ـــة مـــن جهـــة وعنـــا ة الحكوم العـــسك

عـددها الـصادر   لنـدن   الـصادرة  فة القـدس العـر ة ، طالعتنا صح الوطن

ـــــــسان  ٢٧    ٢٠١٨ن ة  ان ـــــــة الـــــــس كي  ال ات  حـــــــذر مـــــــن تـــــــغي ـــــــر  بتق

ه نوى جاء ف  : محافظة ن

 

نـــوى ــــ   »ن ات  :«القـــدس العـــر نـــوى، مـــن تــــغ ، مـــن ن حـــذر مــــسؤول محـــ

ــ ـ ــة»وصــفها  ة، لــصالح مكونــات أخــرى  «المرع ان ــة المحافظــة الــس  تركي

 حساب العرب السنة  .ع

 

شف عن اسمه لـ   »وقال، رافضا ال اسات الحكومـة »إن  «القدس العر س

  ــــة   “المرك    منــــاطقهم،  ــــالعودة إ   عــــدم الــــسماح لجميــــع النــــازح

قفــون وراء منــع   الــذين  اســات قــادة الحــشد الــشع  مــع س جــزء منهــا تتمــا

  ذرائع ش  من العودة   النازح

 

 ذرعـــة  اە»وتـــأ ـــم  «االشـــ ـــد تنظ ، وفـــق المـــصدر «الدولـــة»االنتمـــاء أو تأي

   رأس تلــك الــذرائع الــ اهم »عــ  قــضا ــت  ــة أن ت مكــن للحكومــة المرك

ـــس وفقـــا لقـــرارات قـــادة   ول  القـــضاء العـــرا ة عـــ مـــن خـــالل القنـــوات الرســـم

ــــة أن الــــدوافع لــــم تكــــن  دان ــــة الم تــــت التج  أث  الحــــشد الــــشع متنفــــذين 

ة اسب شخص ة وأخرى لتحقيق م اس ة، إنما هناك ثمة دوافع س  .«أمن

 أن  ّ ـــ ة اســـتغلوا تهمـــة »و ـــادات الـــصغ أولئـــك القـــادة أو المتنفـــذين مـــن الق

  از للمواطن لة من وسائل االب م الدولة كوس د تنظ  .«االنتماء أو تأي

 

 »وكـــشف أن  ـــدة تتمثـــل  ل المثـــال، ظـــاهرة جد  ســـ نـــوى، عـــ  ســـهل ن

 المنطقة   عة لفصائل الحشد الشع  .«السجون التا

 

 »وأضـــاف أن هنـــاك  ل  ـــل فـــص ـــث ل  معـــروف مـــن الـــسجون ح عـــددا غـــ

ة وأخـرى   فـ ة بـ حملـة اعتقـاالت عـشوائ قوم  ه،  المنطقة سجن خاص 

ــــل اإلفــــراج  ــــة مقا ــــالغ مال  دفــــع م  عــــ ــــث تتــــم مــــساومة ذوي المعتقــــل ح

م الدولة  تنظ ت تهمة االنتماء إ ب  «عنهم، أو ت

 

اتت  ازە »هذە التهمة  مكـن توجيههـا ألي مـواطن البـ   من أسهل التهم الـ

   إجــراءات   حاجــة إ عــد  اتهــا لــم  ات معــه طالمــا أن إث ة الحــسا أو تــصف

صـدار  كـون محـصورا ب  مرحلـة متـأخرة و لعـب دورە   الـذي  القضاء العـرا

ام وفقا للقانون قا للمصدر«االح  .، ط

 

  افــات مــن المعتقــل اع االع تــم انــ ــة »و ــالغ مال  دفــع م  القــادرن عــ غــ

قـــــات   أثنـــــاء التحق جـــــرائم ال صـــــلة لهـــــم بهـــــا،  اف  دانـــــة أنفـــــسهم واالعـــــ و

   سجون الحشد الشع  .«معهم 

 

ورة   »وطالب المصدر،  ت  ة لل م العراق استعادة دور القضاء والمحا

ــــــات  ــــــم الدولــــــة وتــــــم اعتقــــــالهم خــــــالل العمل  تنظ تمــــــون إ ا الــــــذين ي قــــــضا

عد انتهائها ة أو   .«القتال

 

نوى هو   محافظة ن جري   مـدن أخـرى »وأوضح أن ما  جـري  تكرار لمـا 

غـــــــــداد وجنـــــــــوب   ومنـــــــــاطق حـــــــــزام  ـــــــــا مـــــــــن محافظـــــــــات صـــــــــالح الـــــــــدين ود

 .«العاصمة

 أن  ــــــــل ومنــــــــع »واعتــــــــ ــــــــد   يتعــــــــرض لهــــــــا النــــــــازحون وتعق قات الــــــــ المــــــــضا

  موغرا  الد ة التغي اق عمل  س   أ  .«عودتهم، إنما 

 والعاصـــمة  ـــا  محافظـــة د ط بـــ  منطقـــة مهمـــة، تـــ ة، و ان الراشـــد ســـ

م  دخل إليها تنظ انها  «الدولـة»ولم  ـسمح لـس ُ  اإلطـالق، ومـع هـذا ال  عـ

 من ثالث سنوات  .العودة، منذ أ

ـــد المـــصدر أن  ة خـــالل »وأ هـــم مـــن الراشـــد  تـــم تهج دفعـــات مـــن النـــازح

  ة عا  اآلن ٢٠٠٧و ٢٠٠٦الحرب الطائف العودة ح سمح لهم   .«ولم 

غــــداد،  ــــة جــــرف الــــصخر، جنــــوب   »كــــذلك، ناح انها عــــ عــــد إليهــــا ســــ لــــم 

لول  أ تم  س تهم  ر مدي قا للمصدر ذاته «٢٠١٤الرغم من تح  .ط

 

ا تحت عنوان  را خ ــــخ نفسه تق  التار فة  ت الصح اق   هذا الس و

ـــ  انتمـــائهم لـ ه  عاقـــب عـــائالت المـــش    قـــضاء  «الدولـــة»الحـــشد الـــشع

ه  عاج جاء ف  ال

 

 »غــداد ـــ  ــش»قالــت  :«القــدس العــر ــس وو ــس، «هيــومن راي ، أمــس الخم

 »إن   العــراق، أصــدرت أمــرا  عــاج، شــما  قــضاء ال ــة  قــوات مــسلحة محل

اط   ش اير ـم  ٢٠١٨ف ة»منع عودة أقارب أعـضاء تنظ  «الدولـة اإلسـالم

كـــــن  ع مئـــــات األشـــــخاص، إن لـــــم  حول دون رجـــــ محـــــذرة مـــــن أن ذلـــــك، ســـــ

الت مــــــع مئــــــات   منــــــازلهم. وأجــــــرت المنظمــــــة، مقــــــا اآلالف، مــــــن العــــــودة إ

  انتمـاء أحـد أفرادهـا إ ه   العـراق ممـن  «الدولـة»العائالت األخـرى المـش

م  التنظ عد فرار مقات ات مماثلة   . واجهوا عق

 

  ق األوسـط  ـة لقـسم الـ ذ ـة المـديرة التنف ـه، نائ ـس »لما فق هيـومن راي

ش  »، أوضحت أن «وو  اآلن عـ عـاج هـو أحـد أوضـح األدلـة حـ مرسوم ال

  ه  حــق أقــارب المــش ــة   الــذي تمارســه الــسلطات العراق العقــاب الجمــا

ـــــــــــم الدولـــــــــــة  تنظ  «انتمـــــــــــائهم إ ـــــــــــة إ ـــــــــــة »، داع مـــــــــــساءلة القـــــــــــوات المحل

  ة حول هذا التمي  «.والحكومة المرك

 

  ا مـن صـفحة واحـدة الجتمـاع  ١٠المنظمة راجعت،  ـسان، محـ ن ل أب

عاج،  ــــخ   ١٣٠ال ا غرب الموصل، بتار لوم اط. ضم الحـضور  ٧ك ش اير ف

لـــق   »التـــابع لقـــوات  «ـــدر»قـــادة مـــن ف طرة «الحـــشد الـــشع ، القـــوة المـــس

ضا القائم مقـام  ادي. ضم أ در الع س الوزراء ح بع رئ  ت  المنطقة وال ع

  خ العشائر والمخات   .ومجموعة من شي

 

اســات   جــزء مــن الس  أن العقــاب الجمــا ظهــر المحــ وحــسب المنظمــة (

 . هذا القضاء)

 

ـــش»ونقلـــت  ـــس وو لـــدة، قولهمـــا، أن عـــدد  «هيـــومن راي  ال عـــن َمـــصدرن 

ان  عاج  ان ال م  ١٣س طرة تنظ ل س ه عام  «الدولة»ألفا ق  .٢٠١٤عل

 »وأضافا:    مـات النـازح  مخ ان من المنطقة إ يونيـو  ٣فر معظم الس

ـــران   المنطقـــة مـــن  ٢٠١٧ح عنـــدما اســـتعادت مجموعـــات الحـــشد الـــشع

 ألف شخص فقط ..«داعش  انون األول، عاد حوا سم  منذ د

  عــــاج  لــــدة ال ــــاحثو المنظمــــة، الــــذين زاروا  ــــسان، أنهــــا  ١٠ووجــــد  ن ل أب

رة »  المتـــــــ ـــــــا  الـــــــشوارع والم ، وِقلـــــــة متواجـــــــدون   حـــــــد كبـــــــ ـــــــة إ خال

  ان الحــصول عــ  الــس ــان عــ اط،  شــ اير ــل صــدور أمــر ف والمهجــورة. ق

تهم ومختارهم ل شيخ عش  للعودة، مختوم من ق ــــح أم  « ت

 

 : ـــ  مـــا  اط عـــ شـــ اير  اجتمـــاع ف نـــص محـــ  الـــشيخ أو المختـــار »و عـــ

  ـه ابـن، أو أخ، أو أب داعـ ة أي ….  عدم الختم ألي شخص لد يتـم محاسـ

ــه  ات داعــش أو لد  عــصا  إ تــ  حالــة التوقيــع لــشخص ي مختــار أو شــيخ 

ــــة ات داعــــش اإلرهاب  عــــصا  إ ــــل شــــخص ….  أخ، ابــــن، أو أب منتــــ   عــــ

 المختــار  ــم عــ  التنظ ــه أب، ابــن، أو أخ عــضو   ولد ــــح أمــ صــدر لــه تــ

ة ليغ عنه لدى الجهات األمن  .«الت

 

اط المخابرات  من فيهم ض  االجتماع،    قة أختام المسؤول وتحمل الوث

ـضا تواقيـع  در الذين أصدروا األمر، ومجلس القضاء. تحمـل أ لق   ٢٣من ف

 ظهرها  .مختارا ع

 

عـاج الــ »قال أحد المصادر للمنظمـة  ان ال  سـ ألفـا الـذين مـا زالـوا  ١٢مـن بـ

ر أن 
ّ
مــــات، أقــــد ــــم ٢٠ المخ  تنظ  انــــضم إ ــــا ــــب م ٪ منهــــم لــــديهم ق

 هــذە األوامــر. إذا خــرق أي   لــن يتمكنــوا مــن العــودة بنــاء عــ التــا الدولــة، و

   لعائلــة تــضم عنــا ــــح األمــ  القواعــد وختــم التــ خ أو المخــات مــن الــشي

 لالستجواب  .«من الدولة، ستعتقله قوات الحشد الشع

 

ــش»وذكــرت  ــس و ــة »ــأن  «هيــومن راي فــرض عق ــسمح    القــانون الــدو

مــــــة عادلــــــة  عــــــد محا ــــــاب الجــــــرائم، وذلــــــك   عــــــن ارت  المــــــسؤول فقــــــط عــــــ

 أو القرى   األ ة ع ات الجماع تهك فرض العق د مدى جرمهم. ي لتحد

ـــار  المثـــل، فـــإن إج مـــة حـــرب. و مثـــل ج  الحـــرب، و أو المجتمعـــات قـــوان

ثناء  اســــــ اع،  ــــــال اب تتعلــــــق  ي ألســــــ وح القــــــ  الــــــ  عــــــ ان المــــــدني الــــــس

مة حرب ة أو لحمايتهم، هو ج ة حتم اب عسك  .«أس

 

 للمنظمـــة أن   الحكـــومي ـــد مـــن المـــسؤول ـــد العد ه بهـــم «أ أقـــارب المـــش

اســات  بـع أي س  نظـر القــانون، وأن الحكومـة ال ت ـاء  ـم الدولــة أب مـن تنظ

 ضدهم التمي ن  .«سمح  ـش»ل ـس وو الت مـع  «هيـومن راي أجـرت مقـا

م  نظ ــها ب اط أحد أقار ت الرت  عوق  «الدولة»مئات العائالت ال
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مــات، أو   المخ ــم الواقــع  ح لتهم ســجناء  عــض األقــارب الــذين تمــت مقــا

ـــــــات  ـــــة، وواجهـــــــوا مجموعـــــــة مـــــــن العق ــ ـــــــة المطل ُحرمـــــــوا مـــــــن وثـــــــائق اله

دين، وفق المنظمة عاد من قوائم المستف ة مثل اإل  .التعسف

لتهم إن   الــــــذين تمــــــت مقــــــا  والمخــــــات وقالــــــت جميــــــع العــــــائالت والمحــــــام

 مــــــن وزارة »  عــــــن تجــــــاوز الفحــــــص األمــــــ  عجــــــز األ ة  ــــــة األساســــــ العق

  ــهـــا إ  انتمـــاء أقار اە  ب االشـــ ـــس   ـــة والمخـــابرات واألمـــن الـــوط الداخل

م الدولة  .«تنظ

ـــــن هـــــذە الفحوصـــــات  ل الـــــوالدة، الوفـــــاة، أو الـــــزواج، أو »ل ـــــسج ـــــة ل ور

فــــة أو   وظ طاقــــة معونــــة، أو الحــــصول عــــ ــــة أو  طاقــــة ه   الحــــصول عــــ

ض عــــن الخــــسائر أثنــــاء  ــــة لطلــــب تعــــ ور مــــا أنهــــا  المدرســــة.  االلتحــــاق 

  ض قضا  تع  .«الحرب أو الحصول ع

ـــت  ـــش»وطال ـــس وو ــــ«هيـــومن راي ـــة  إلغـــاء أي قـــرارات »، الـــسلطات المحل

ـات تحـول  ـة عق زالـة أ ـم الدولـة و  أنهم من تنظ ه  ش  من  ستهدف أ

  ــــــضات، واللجــــــوء إ ــــــة والتع  الوثــــــائق المدن دون حــــــصول العــــــائالت عــــــ

ــة  لــزم الــسلطات المحل ــادي إصــدار مرســوم  ــس الــوزراء الع  رئ القــضاء. عــ

ي وح الق م مشابهة، ووضع حد لل لغاء أي مراس  .«ب
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ــ ة  ت، السلطات العراق  »وطال ـد العـودة إ  ت ل عـودة العـائالت الـ ـسه

مــات أو  ــة فــورا، مــن المخ ة الجار ــات العــسك العمل  المتــأثرة  المنــاطق غــ

ـــة  ح ـــسمح    مـــات الـــ  المخ قـــاء  ـــار ال اخت هـــا، والـــسماح للعـــائالت  غ

ان آخر. إذا لم   م ة االتصاالت، أو االنتقال إ ح التنقل داخلها وخارجها و

ــــدها بهجمــــات  ب تهد ــــس تتمكــــن الــــسلطات مــــن ضــــمان ســــالمة العــــائالت 

مــات أو منــاطق أخــرى   مخ ــار االنتقــال إ اخت ــة، عليهــا الــسماح لهــا  انتقام

ة اف ة ال  الحما  .«مكن للسلطات فيها توف

 

ــــــه، قالــــــت:  ــــــدها أن أقــــــارب »فق  تأ ــــــة جــــــادة  انــــــت الحكومــــــة العراق إذا 

كـــونهم مـــن  ه   هـــذا النحـــو، «الدولـــة»المـــش جـــب معـــاملتهم عـــ ـــاء و ، أب

ـــــن  ـــــة مـــــن االنتقـــــام منهـــــم. ل ـــــة المحل ة واألمن عليهـــــا منـــــع القـــــوات العـــــسك

ــــة لــــم تتخــــذ أي إجــــراءات  ــــدأت تظهــــر أن الحكومــــة المرك   قـــات الــــ التحق

   .«فعالة لمنع قواتها من فرض العقاب الجما
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