
 

 

 االفتتاحية

 نضال الشعب يتواصل ألسقاط العملية السياسية 

 وحتقيق الظفر احلاسم 

 

آ   
 
آ  آخراااااصآ نااااابآيءوشعاااااالآ ااااا د آش  اااااد آ ااااار  دآش    

 
يوماااااد

ميااااااااادحيبآشجاهااااااااادرآخدلعاااااااااد آش  د ااااااااا آخراااااااااب آشجر  يااااااااا آ

آ شجسيدسي آشج خد بشلي آشج  هادة آقداصآشعا همآه اد   

آساااد  آ ااا دجي آاش اااص آج عد هااا آشج ااا و آ  
 
شجااا ر آ 

آش هد اااااااااااا آ اشجاااااااااااااشعآاشجخو اااااااااااا آشجر اااااااااااا  آج   ءاااااااااااا    

آالسساااااااادد آشجر  ياااااااا آشجسيدسااااااااي آ ش مريكاااااااادنآاش ياااااااابش    

آاشجراااااصاشنآاش ساااااءهءدةآ  
شج  هااااادة آساااااا هدةآ ارآشجواااااال 

آشجو اص آاشجء ابةآ  
 
خ دوعآشج ر آا مدجهآام دم اهآ 

اش ساءد  آاجدااصآلر داامآمرد ااد آش  ااد آ اار  دآشج كدقاا آ

آل دةسااهدآشج  ومااا آ  
آع  ياادقآشجد ااتآشج ااسء ب آشجااا  عاا  

آاهااااااهآ اااااا آقعاااااابعءهقآشجعاااااا  آ شجر ي اااااا آخ دهااااااقآخاااااا   

اشج بماااااااااادنآا اااااااااابمءهقآماااااااااابآش ااااااااااس آنااااااااااصمدقآشج ااااااااااد آ

اشجاهرلااااااااد آاشجوتااااااااوحآاش     ااااااااامآا عآ اااااااابا آشجراااااااابشعآ

شج ه ياااا آاشمااااوش آش  ااااد آ ااااروهآشج ياااا آشجاااا د بآاش شتءااااهآ

آع وفآش  ىآاش ضا هدحآاشج بمادنآا اوآ ار آ  ا 

يبآا اااوة آمد ااا آ شجثااوةةشقآش عاااي  آ ااار آ ااوة آشجرااااس

آ1491 ااااااود آعااااااد آآ1اآ1491ل ااااااو آعااااااد آآ19اآ1491

آآ1491ل ااااااو آشجراي اااااا آعااااااد آآ13-11ا  
 
 ااااااوة آشجوراااااا آ 

آ ااااايصقآشجد رااااا آشج د ااااا  آج ب ااااا آشجثاااااوة آ  
شجرااااابشعآشجاااااا 

آشجراااااااااا آشج ااااااااااص  آخ  ع شلهاااااااااادآ  
 
شجررلياااااااااا آشج رااااااااااد  آ 

آلااااااا هي آ اااااااوكدقآشجءعاااااااس آاشجر دجااااااا آاآ  
 
شجر  تااااااا آ 

آشجعااااااا ة آاشعاااااااصةقآ يااااااادنآ ل ديااااااا آش عااااااا رآشجااااااا ةش  

آماااابآش شةآعااااد آ شجاااا  آ داااا آشج ااااالآآ1413شج اااادح آعاااااس

آج داااا ي آشجابح اااا آا داااا آشج كااااقآ آشجااااص  دبشة  شجااااس ل 

آشجرااااااااا آ  
 
آ   اااااااااد آ ااااااااار  دآشجاااااااااابح آ ا آماااااااااب آ   

 
شجااااااااا ش 

آاتاااامآمو اااابآاشعااااصةقآتاااابشةآلااااسميقآ هاااا آ  
 
شج ااااص  آا 

آش اجاااااااالآمااااااابآ  يااااااابشنآعاااااااد آ  
 
آ1411شجرااااااابةشعآشجخدجاااااااصآ 

آمااااااس   آشجء  ياااااا آاشج  ااااااد آ  
 
ااظهاااااامآعداصشلااااااهآشج دجياااااا آ 

آاتدةعااااااااامآشجراااااااااصاش دقآشج ءءدجيااااااااا آشجراااااااااصاشنآ ش  
ش  ااااااااا  

آشج د قآعد آ  
 
شج  آح بقآا ددمآ  آآ1413ش يبش 

آشجثاااادمبآماااابآ  آعااااد آ  
 
آ  شجراااابشعآشجراااابشعآاش ماااا آشجاااا     

آشج د اااااقآاعاااااصاشنآآ1411  
ااشههااااامآشجراااااصاشنآشجثااااا  يا 

آاش ءاا  آشجراابشعآ  
 
آشجاا هيو  شج  اااآش مريااطآش   ااه 

آشجراااد آ  
 
..آااشعاااالآمعد اااصاآشجورااا آاشج ددامااا آآآ1331 

آشجاهاابآش رصيااصآاشج اا آشج اا  ةآ آا ااا   هااد هقآشجو ااوح 

.آ  شج     

 

 الثورة

 ابطال جي  العراق الونيي الباسل اىل وجه املهيب الركن عزة ابراهيم القائد العام للقوات املسلحة املجاهدة ، أمني رس قيادة قطر العراق حلزب البعث العريب االشرتاكي كلمة

بية خالدة بتحقيق االنتصار الكبري وعرواىل أبياء شعبيا العراقي العظيم بمياسبة يوم األيام يوم الثامن آب الذي سجل فيه جيشيا الونيي العراقي مأثرة عسكرية ونيية عراقية 

 عىل املرشوع العدواين التوسعي ليظام ايران الصفوي 

م    ايهه 
 ب ا ههل م ارههة مهلههةمي هنههي  مه لهه  مهلههة    م  هه  

ح   مىل وجهها مهيب ههر مهههة ا رههيم ملههةم  ل مه للهها مهلههلح ها ههامد مهيههيان  مهيال ههام ا عرهه ل
 مطرههلي جاههر مهلههةمي مههها  ح

  رههه  ةم رهههي     و   ههه  
 
  مهلهههةمم

  مهلي هههل طي لسههه   مهههاح مذيهههلح مهههاح مهاهههلرا ا  مهههه م سهههاا ر ههها جاههه  ل مهههها  ح
 
ا ههه  ور   ههه  بلههههام ل ن  ههه  رةممه لسههها ومىل عل هههلا  هههلق ل مهلهههةمم

  مه اسع  ه يلح ممةمن مهصفام . 
وع مهلاوم ح  م ن صلر مهكق ل رىل مهيشر

 
  مها ا  ومهفةمد م وسط و غام  ۞ 

ح
 مه للا مهيال ا ريم ملةم  ل ين ل  من فلض   لق ل م

  مه للا ي اي : ۞ 
  ل ل مل لا ض لط وج ا  جار مه ل س   ي فان ب الر  ضا مهغيو م مةم ح

 م ن فلض  ضا ممةمن ومهفلساما ه       مهخالص  مه للا مؤ ا : ۞ 
  صن نل  مه للا ي اي رخل  ل مهلة  : ۞ 

ون  ل  لن تن مة مه  ل م مهلةما   را مهخرة م مةم ح  مج اام مه ية حاهكل س  
 .  
 
ور ممةمن وهكا منيةوم م ن مىل رل يناث طلا تار ل مهيا مهلةمم  ۞  لن مهلةمي سام ر  لل ينم  مهلة  ومهللهل را بر

 
ِ  رل يىل  نص مهكاي  : 

ح
  وم

 بيل هللا مهةحيا مهةح ل

 

  مه لسهها   ههة  رذ ههيم را بيههل. انبههل مههه  ة  مهاال ههان  ن ههصلر مهاههلرا رهها ا  رههلح 
  مهلي ههل وجاهه ا مههها  ح

 
مههه م مناههي ر هها  ههلر مهلههةمي  8811تيههة مه ههاح رههىل  ههلق ل مهلههةمم

  س امد صر 
     مهلاومن مه م مس ية  يل ح

ح
. م   مه لسا راني  مه رص مهلي ل رىل راومن نيلح ممةمن مه اسع  مهصفام م ر ل   

  رىل مه وجا ا مها  ح
يلح مهفلرس  مهفلسر

ا  ح رهه  طلهههيياح ومهههشر رهها نههيوع راههاس  جههلر  هالن  ههلح رهها مهيههياي ل نهها باف  هها مه  ر خ هه  ور ههاي ال تهها و جله هها مهي   ح  ةم  هه  صههفل   هالههة ا   ورههامهلههةمي  هها رههل  لنههه تخ  

اهه   ههش  ور نههام طههال  رههلر  وعنبههام مهاوههه  مهيااسهه   ح مههه ما رياههام وع هه لُ ل رهها رههة  مهاذ ههةم رن ور ههل مىل مذطهها. ه ههه   وبر  ورهها ح هها وِ ههها ر ههرصم رههلرس  رههىل مهلههةما  ل

  وح     ل ا وري   اا 
  رلة   رلصا  هاارلع را وجا  مهلةمي وس ل تا ومس  الها مها  ح

ح ضا رخرط مهلاومن م مةم ح مر  عل للها و ل  ها مهل   ه  و ة  لنه رلة   مهلةما  ل

  
اومنهها رههىل مهلههةميا ورههىل ور وم سههالر   ورهها وجهها  مذرهه  مهل   هه  وم سههالر  .  ههلن  هه م  هها نهه خ ص مه  ههل م مها   هه  مهلةما هه  انهه مل هايااهه  رهها مه يههلح مهفههلرس  مهفههلسر

  مههههارل 
ح
  مذطرهههلي م

 
  مهلهههةمم

  ر هههار بل عل هههلا مهااهههر مهههها  ح
ح
ا و  بهههل ورههها من يللبهههل ع رهههعسلسههها ر ههه د  هههلر مهلهههةمي ومررلن لتههها ورهههامر ل ا ورهههىل  هههامل مس ههههيا مهلةما هههان وم

ح مههة  م ح رلرههل رههىل تاهه  مهيلة هه  مهيا ههاما ن ههاي هيهها  ههلن رهها مذبههام مهلههة  عومهيههياي ل   تههصل ة ن ا ر بههل مهل   هه  وم سههالر  . ومه ههاح طلهها رههةور  ههال  ل
ح
 ههل م مهلههةمي ت ههلهت م

وم  ههل  ههلن  هه م مه هه ورم مه ههصام ههها طرهها اههام وترههلت  وحههيحا ن ههاي هبههل عج اههام مه يههة حههاهكل ههه     دح
ح
ا وم ح   رههىل مهلههة  ومهيههياي ل

ص  ا  ههل و ههل  ههلن رااهه   خ مهخرههة م مههةم ح

  م اا ههل ومهلههلهلا و اجهها 
ح
 لاجهها ررههلرم ممههةمن مه اسههل   م

ج
 ج ههلرم

ج
 رم رههل

ج
حلتبههل مهههشر ةم و اسههبل ل ههصامة  يا ا ههل م مهلههةمي ر  ههرصم وري  ههل و ههالرل.  ههلن مهلههةمي مه ههام حههلجيم

د طهه را ومسهه  ةمر  . منيههةوم  ههل تغاهههه ممههةمن و ههل مسهه ب     ومهيهه      مىل جامر ههل مهلههة    وم سههالت 
ا طلهها من جا  مهفهها ح ومهف  هه  ومه  ههلتع ومه ف  ههه مهههام ح مر ههل مهلههة    وم سههالت 

 رلت  
ح  مىل  هيول ومح الهها وتهار ل  3112و 8881نف د م  مرم م ر ل    ورا وا  رلبل رخرط مبمل ا ) ل ل

و
 وصهاز

ج
 وما هصل يل

ج
  رنهلدم مهلهةمي وريهها وانبلعها رهي   ل

ح
( م

  مه  ر ههههخ. و حيام  ل مس ب     م مه ي
ح
  طي هارمد مهلهةمي ر ه  لح  وه ا مهيان   مهناما  مه ل   را بالي عضخل حيا  ح     مس ليلر   ن ا رىل طاا طنال مهلةمي م

مهفهلسر

 من سال مهين ا م ر  ك  م مرم ح ار ا هفااي ممةمن ورصلطلتبل م ر لل   مهفلسام رىل را  مهخيي  رشر س   مهيلض  . 

 

مت رهل يفلاها مه هاح عل هلا عوه ه  ح   مه لسهاا ران هل نالحهر طفخهة ومره  
  وجاه ا مهها  ح

 
  ساا عرال   لق ل مهلةمم

ح
ض لط ومها ها  عطرهلي مه ل سه   مهه وا  ني   ة   مه اح مهلي ل م

  تييبهةد طيي
  رنلريلد مها ا  ومهفةمد مذوسط و غام ا ورل ي اران طا را تنةل  ل     ل ر لاجا تا  مهفااي مهه  

ح
م حهيم  ونهيايه بهة را واف  طراه    الر  م

ههره رههىل م مرم مهينلريههلد ومسهه اهه رههىل بههيملا مهلههةمي و ههةومد  ههل ا ا ورمحههه نههشي وت بههر  هه   مهية ههي وسر
ح
د مههه لر رهها جبهه  ةومرهها مهين هها م ج هه    م مرم مهن ارهه  م

  ر ر ه  م
ح
  ممةمن تخ  ر مهلةمي وتار ل  وه ا مها     وابةمجها رها  ملهةم مه ه   ل م

ح
رما ونيبا هيل تبل م ح را عل للا مه   ي مذوسهط رها جبه  هخاونشر  مهيالم ل  ه  مهلهة    ومههشر

ممههةمن رهههىل  ي ههه عبههة .  ههل ل عل هههلا ضهه لط وج ههها  جاههر مه ل سهه   يلا هههان طرهها  هههالر  ورلبههل  هههلر مهلههةمي رهها عاهههصلل مىل عاههصلل و ههها  ههلر مهلههةمي ررهههضبل مهيراهه  هب 

   ؤوناا وررضبل نياط محيملبل مهي رةر  م ر لل   مهفلسام رىل ح ار ا وا مرمد رنلريلتا. 
ح
 و  بل وتابابل م

 
  ح لع بهل وتال  بهل وابةمجبهلا و  نهاون به ا

ح
ح راهاي ممهةمن م   ت هف ح

وبهيله  اهامد راهاي ممهةمن  لر و ل ل م للراان ط فلام ور ارم رم ريا هلد مهخهامع ومه هضا ا ومهكه   مهه  

   هههه ل م ن فلضهههه  مههههه لق   مه راه هههه  مهي ا 
ح
  مهلي ههههل  هههه لطا و هههه  ا م

 
ح  ههههلق ل مهلههههةمم

ب
  ر ههههل  هههها مهيههههصلرر مصههههاو ههههصياون لاجهههها عسههههله قبل مها لنهههه  مهخياههههي . وح  يههههل ي هههها

  م ر هل    نيهلح م حهيم  م سهالرل   مهي رةر مهفلسه
مهاماهم مهفلسها مهرهلر اا رهان  ه م  ها    ه  مهخهالص رها مه يهلح مهفهلسر ورهل مه هرص ل ل ها رها رةما هل  ام. ومه نايلد ه غ  ل

 مهلي ل لإ ن هللا و ههبي  مل لا  ل ا م طرلي. 

 ه ل م رالحل مه ل س   وض ل بل وج ا  ل. 
ج
 تن   وت امةم

 
 . ح  وتن   ه باملبل و باما مهلةمي ورىل رعسبل  ب ا مهن  مذع   مهةلاس صامح حي ل

 

آشجثدمبآمبآ  آ/آأغس  آعد آ  
 
 1311خ صشحآ 



 

 

”N 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 َ ِ إِنَّ اهللاَّ دِ اهللاَّ نْ ُ إِالَّ مِنْ عِ ا النَّرصْ مَ مْ وَ كُ لُوبُ ئِنَّ بِهِ قُ لِتَطْمَ ى وَ َ رشْ ُ إِالَّ بُ هُ اهللاَّ لَ عَ ا جَ مَ كِيمٌ ﴾﴿ وَ يزٌ حَ زِ   عَ

 صدق اهللا العظيم
  

 

 
 
 
 
 

 
 القيادة العامة للقوات املسلحة

 

 ) ١٤٠بيان رقم ( 
 ١٩٨٨/  ٨/  ٨ملناسبة ذكرى يوم االيام اخلالد يف  

 

م  ا ابناء شعبنا العظ

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

اسله شا  قواتنا المسلحة ال  ايها ال

ان ل م  ايها االحرار  

ـزە عـ قلـوب العـراقي والعـرب و ذكـرى االنتـصار التـار عـ  ـام ذكـرى خالـدە وع تمر علينـا  هـذە اال

اســــلة عــــ  ــــدە والــــ انتــــ فيهــــا شــــعب العــــراق وقواتــــه المــــسلحة ال ــــة المج ة الثان ايـــران  ملحمــــة القادســــ

ان قادتـه يرومـون تـصدير ثـورة الـدجل والـشعوذە المـشئومه ا  ق والذي  عدوان ال االصفر القادم من ال

ــة  اطور ــس االم مــا  س ف ــا وعهم ال ــش والغــرور لتحقيــق مــ عــد ان اصــابهم الط ــالد العــرب والمــسلم 

ة .   الفارس

 

ــان يــوم   ــام العــرب الخوالــد الــ حطــم فيهــا أبنــاء  ١٩٨٨    ٨    ٨لقــد  ــم وواحــدا مــن ا ــام يــوم نــ عظ يــوم اال

ـث دفاعـا عـن   وع التوسـ اإليـرا الخب ضة للم ل االما الم مة وهشموا  ل اآلمال العق العراق البواسل 

ـــــخ  طولـه والحـضارة والتار ة للـوطن العـر  ارض ال ق ـة الـ ل ارض العـرب مـن خـط الـدفاع األول  البوا

د.   المج

 

اسلة د و قواتنا المسلحة ال  ا ابناء شعبنا المج

ـادة  ة والـو العـا مـن الق ة واالسـالم وع الخمي ع العراق واالمة الع كر لمخاطر الم أن االدراك الم

ە   ـث وقـ وع الخب كـر لهـذا المـ ـ  قـرار التـصدي الم ان له االثـر اال ة آنذاك  ة العراق ة الوطن اس الس

ە ومخـــــاطرە عـــــ العـــــراق ودول المنطقـــــة.. فـــــانت الرجـــــال االشـــــاوس مـــــن أبنـــــاء قواتنـــــا  ـــــم تـــــاث مهـــــدە وتحج

ـة  ة وقدرة قتال ة عال ة وروح معن ون من والء للوطن وانتماء للمؤسسة العسك متل ما  اسلة  المسلحة ال

ـشهد العـرب مثلهـا  سجلوا تلك الملحمة الخالدة ال لـم  ارواحهم ل م فجادوا  فائقة للدفاع عن العراق العظ

 اال لماما. 

 

ائحهــم  مختلــف  اب  ــش العــراق فــشارك الــش ــم لج ــا المــضموم والعظ ل شــعب العــراق اال االحت وشــ

ـة  ش الـشع وال الت الج شك ات من خالل  افة قواطع العمل ة وفاعلة   ومناطقهم وفئاتهم مشاركة ح

ـــر القـــدرات وحـــشد الطاقـــات وشـــحذ  ـــة و تث ـــة الجبهـــة الداخل المهمـــات الخاصـــة. و كـــذلك الحـــال  حما

ـــــة لتحقيـــــق النـــــ الناجـــــز  ـــــة والمعن ـــــة والثقاف ة واالجتماع ـــــاة االقتـــــصاد الهمـــــم  مختلـــــف مجـــــاالت الح

م.   والعظ

 

اسلة  د و قواتنا المسلحة ال  ا ابناء شعبنا المج

ات رجالهـا حقـا عـن جوهـر شـعب  لـه ومالحمهـا وتـضح امهـا وسـنواتها الط أ ـدة  ة المج لقد كشفت القادس

انات والمـــذاهب واالعـــراق  مختلـــف المـــشارب والـــد ـــة  ـــ للوحـــدة الوطن د الحق ت عـــن التجـــس العـــراق وعـــ

مختلـــــــف  ـــــــادة  ـــــــة  منظومـــــــة الق داع مـــــــا انهـــــــا اظهـــــــرت القـــــــدرات اإل ـــــــات والمنـــــــاطق دون تـــــــمي ،  والقوم

ــهم  القتـال نموذجـا واسـتخدامهم لفـن الحـرب رائعـا .. تـرك   ا واسـل طال متـم ان عطاء اال ات ف المست

 . ل المحب اثرا لن ي  قلوب 

 

اب  ـة بـ جـت دمـاؤهم الزك ـا ضـد العـدو الفـار فام ولقد شارك المخلصون مـن امـة العـرب  القتـال الم

الدنــــا  ار المعتــــدين الــــذين ارادوا ب ــــة ضــــد اال ســــموا لوحــــة االنتــــصار ع ارض العــــراق الطــــاهر دفاعــــا عنــــه ول

عــدما هدمــت  ا عــ مــساحة واســعة مــن ارض العــرب والمــسلم  ــ وامتنــا الــسوء والــ الــذي نــراە اليــوم من

مساندة الخونة من أبناء جلدتنا .  ض  غ فعل االحتالل االم ال ة  ق ة ال  أسوار البوا

ان ل م  ايها االحرار  

ـــد  الثـــامن مـــن أب  ـــة   ١٩٨٨أن النـــ المج ـــادي العراق ـــار واال ـــدا صـــاغته االف ـــا خالـــصا مج ا عراق ـــان نـــ

ا ابناء  أخالق وسجا فت  اە الفرات الخالدين و ان العراق الطاهر الن وارتوت من م ة ال رضعت ل االب

ــة  ــان وحــدة العــراق وحما مانــا مطلقــا  ــت أ ــا القلــوب وامتل الرافــدين وحملــت همــوم وتطلعــات شــعبها بــ ثنا

ات.  ام وغلت التضح ة الجميع والحفاظ عليها امانة برقابهم مهما طالت اال ادته مسئول  ارضه وس

 

ا  الدهــم أرضــا وشــع مــانهم العميــق بوحــدة  ــدە وأ ــة المج ة الثان طــال القادســ ــة ال انــت الــروح المعن ولقــد 

ــل التفــوق الــذي  ــم رغــم  وع الخــمي دافعــا مهمــا لتحقيــق النــ العظ مثلهــا المــ ط بهــا مــن مخــاطر  ح ومــا

ـــادة  ـــه ق انـــت هـــذە المـــشاعر ومـــا قامـــت  ـــات والقـــدرات االخـــرى ، و ان ة واالم ـــ ـــة ال تمثلـــه ايـــران مـــن الناح

فجـــر ذلـــك اليـــوم  ت  ـــ ة انـــذاك مـــن االســـتخدام االمثـــل لقـــدرات العـــراق المتنوعـــه  الـــ  اســـ العـــراق الس

قــرار مجلــس االمــن الــدو  ــد ودفعــت مــال طهــران للقبــول  هــم الــذي علمهــم الــسحر   ٥٩٨المج ع كب وتجــ

ــم بهــم وافــشل مخططــاتهم  تــصدير ثورتهــم  مــة المنكــرة الــ الحقهــا العــراق العظ اله ــأس الــسم والقبــول 

لدان العرب االخرى .  فة ا العراق و  الم

 

ان ل م  ايها االحرار  

ة  س ال انت فيها العراقيون ع العدوان الخمي االثم خالل مالحم القادس أن الروح والمشاعر واالحاس

عطـــاءهم الـــ والزال هـــذا  ـــام ثـــابت عـــ ارض العـــراق  طالـــه الم عتمـــل  الـــصدور والزال ا ـــدة الزال  المج

ــ   ل الــدافع اال الدهــم ،، ولقــد شــ ة عــ  ــاة همــة وحماســا وغــ لهــب قلــوب العراقيــون اال ــم  النــ العظ

انــه وضـــد التواجــد االيـــرا الواســع عـــ  ـــل قــوى الظلــم والعمالـــة والخ ـــام ضــد  ـــد هــذە اال ثــورة الــشعب المج

الدنــا  العــام  ــه الغــزو االمــ واحتــالل  ، ولــذلك فاننــا عــ ثقــة مطلقــة  ٢٠٠٣ارض العــراق والــذي ســاهم ف

انــــه  ــــان والخ ــــستك عــــ الظلــــم والطغ ــــد شــــعب الثــــورات واالنتــــصارات لــــن  ــــان شــــعب العــــراق الحــــر المج

عــزة  ــل ارضــه  ــش ابنــاءە عــ  ع ــا مــستقال  عــود العــراق حــرا اب ار حــ  ــل اال ه ل ــستمر  ثورتــه وتــصد وس

عض ضد عوادي الزمن وعدوان المعتدين.  عضهم ب ت  نهم و لفون ب  وكرامة يت

 

ان ل م  ايها االحرار  

 ا ابناء قواتنا المسلحة الجسورة

ــد ثورتهــم  ــشارك اليــوم مــع ابنــاء شــعبنا المج ة واذ  ــادة العامــة للقــوات المــسلحة و هــذە المناســ اننــا  الق

ـــل مـــن  ـــد لنـــا أن نـــح  انـــة والعمالـــة والفـــساد ال اركـــة وتظـــاهرهم وأعتـــصامهم ضـــد الظلـــم والعـــدوان والخ الم

م   ار ارواح الـشهداء البواسـل مـن ابنـاء  ١٩٨٨    ٨  ٨ساهم وشارك  ن العراق العظ د لنا من استذ وال

ــة  ادته  هــذە الملحمــة الوطن ــه الــذين دافعــوا عــن امنــه وســ ــم والقــوات المــسلحة العراق شــعبنا العــرا العظ

ــل صــنوفهم وتخصــصاتهم ونــ معهــم   عــا و ن والمقــاتل جم ــل القــادة واالمــ ــستذكر ونــه  الخالــدة وان 

ف  ـــان لهـــم  ـــل الجـــر والمفقـــودين ممـــن  ـــه ل ب ، ونـــك الـــروح الوطن ـــل مـــن ســـاهم  ذلـــك النـــ الـــ

طـون عـ  ـشا المرا ـارك جهـد وجهـاد ال ما اننا نح ون ارك ،،  العمل والمساهمة  صناعة هذا الن الم

ل عدوان دول الغزو واالحتالل وذيولهم وعمالئهم.  الدنا وهم يتصدون ل ة   ت

 

قتفـون آثـار  ـل المجاهـدين الـذين  ـدة وأم المعـارك الخالـدة ول ة المج ـش القادسـ ـم ولج المجد للعـراق العظ

 . ه الدجال طولة  مقارعة المحتل الغازي وأذنا سطرون مالحم ال ش العقائدي المؤمن و  ذلك الج

 

د. الحـب والـوالء لقائـد  د األض السع دة يتقدمهم شه ة المج م واألمة الع الرحمة لشهداء العراق العظ

ر.  م حماە هللا القائد األع للجهاد والتح ب الركن عزة إبراه ا المه ق الن المع  مان و  جمع اإل

 

ـل الفخـر  ن ومقـاتل ولهـم منـا  الدنـا قـادة وامـ ل قـادة الجهـاد والتحـرر الـوط   ة والمجد والرفعه ل التح

از  والتقدير واالع

 

م من اق شماله ا اق الجنوب ة ا شعبنا العرا العظ  تح

ة ا رجال القوات المسلحة البواسل عنوان مجد العراق ووحدته  تح

م ة ا شهداء العراق العظ  تح

م واحدا موحدا مستقال ..  العراق العظ ل من آمن  از ل ة والتقدير واالع  والمح

  

 

 القيادة العامة للقوات املسلحة
 بغداد املنصورة بأذن اهللا

٢٠١٨/  ٨/  ٨ 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ِ ا ندِ اهللاَّ ُ إِالَّ مِنْ عِ ا النَّرصْ مَ كُم بِهِ , وَ لُوبُ ئِنَّ قُ مَ لِتَطْ مْ وَ ٰى لَكُ َ رشْ ُ إِالَّ بُ هُ اهللاَّ لَ عَ ا جَ مَ عَ ﴿ وَ كِيمِ ﴾لْ َ يزِ احلْ  زِ

 صدق اهللا العظيم
 

 ســنوات .. لقــد   امتــدت لثمــا  الــ ــدة ضــد العــدو االيــرا  معركتــه المج تمــر اليــوم الــذكرى الثالثــون النتــصار العــراق 

 بهـا   سـنوات كـ لـة ثمـا اسـلة ط ـث خـاض مالحـم  ــــخ االمـة، ح ـل تـار ا  ـد مستحـ  المج حقق العراق هـذا النـ

ــان جنــودە  ، ف وع االرهــا ــة مــن مخــاطر هــذا المــ  بهــا األمــة الع ، وحــ ي التوســ  العنــ وع الفــار ظهــر المــ

لها.  دة لمستق ف األمة وتارخها، والضمانة األ  األمناء عن  ة والمدافع ق ة ال  حق حراس البوا

 

 ، س المجاهـد صـدام حـس  مقـدمتها الـرئ ، و ا  االش عث العر ادة حزب ال ق ة  لقد أدركت دولة العراق الوطن

   األمن القـو  "تصدير الثورة" ع س  وصفحاته المتعددة وأخطرها ما  ه الطائ ة الفق وع وال كرا مخاطر م م

كـون االنجـاز  ـات المواجهـة ل ـل متطل    نحـو شـامل استحـ  ع وع الخط ان قرار التصدي لهذا الم ، لذا  العر

ــه الــذي ابتــدأ مــع   الفق  عــدوان نظــام الــو ــالرد عــ   كــن ليتحقــق لــوال هــذا القــرار التــار حــق، وهــو أمــر لــم  ــا  تارخ

م الشاە عام   ضد ح  ثورة الشعب االيرا  ع الء ومصادرة المقبور خمي  .١٩٧٩اس

 

ـــة الواســـعة يؤكـــد أن رأس   مرحلـــة التنم وع  م نفطـــه والـــ مر الـــذي تعـــرض لـــه العـــراق منـــذ إعالنـــه تـــأم إن حجـــم التـــ

م.  ة لهذا الغرض اللئ م دائل اقل  العالم، لذا تم استخدام    ل قوى ال ا ل ان مطل ة،  ادته الوطن ق  العراق، 

 

 غــزوە   إ
ً
ــة خــوض معركتهــا ضــد العــراق بنفــسها وصــو ــة إيــران قــررت القــوى المعاد  عدوان انتــصارە الحاســم عــ و

م مقــدرات شــعب العــراق لحفنــة  ــسل  و ا  االشــ عــث العــر ــة وحظــر حــزب ال ادتــه الوطن  ق ا وأ واحتاللــه عــسك

سة.  انت ترعاهم لهذە المهمة الخس  من القتلة والفاسدين والمزورن الذين 

 

 أن  ــــل قــــوى الــــ م، وســــمح ل  الــــصم   ب أمنهــــا القــــو ــــة و ــــة األمــــة الع ــــد ب  تهد لقــــد أدى احتــــالل العــــراق إ

ي   العنـــ وع الفـــار  المـــ ـــا تنـــا  أخطـــر مـــا تواجهـــه األمـــة حال  جـــسدها، ومـــن بـــ  مواضـــع متقدمـــة  تتغلغـــل إ

ــــار  ــــشار األف  عــــن ان
ً
ــــدة أخــــرى، فــــض ــــات يهــــدد أقطــــارا عد  و  مــــن قطــــر عــــر ــــ  أ  الــــذي تمــــدد   التوســــ االرهــــا

 الهـدام للوطـن  وع التـفتي ل األدوات الـضارة للمـ ـش   ة ال ة االرهاب او ش ل مات الم ة والتنظ والحرات الطائف

ى".  ل ال ائ  "إ س دا لتحقيق ما   تمه  العر

 

  ــات هــذا القطــر العــر   حــدث لــوال احتــالل العــراق، حــ كــن ل  لــم   العــر  لألمــن القــو إن هــذا االنكــشاف الخــط

 لألمــة  ـان الــسد األمــ عــد أن  لــه،    ـة مهــددة الــوطن العـر ــة واالرهاب  الطائف ور الــف ــة تنطلــق منهـا  المقتـدر بوا

ل أبنائها.   والسند األقوى ل

 

  مكــن أن يتــم إال إذا تعــا ــه ال   األمــة ممــا تعان  تؤكــد أن تعــا وع الفــار ــه مــع المــ  ح إن ذكــرى انتــصار العــراق 

اقتــدار مــن  رة الــذين بنــوە وحمــوە  ــد أبنائــه الــ   كــون إال عــ ا، وهــو مــا لــن   وضــم
ً
 أمتــه ذراعــا وعقــ العــراق وعــاد إ

ل.   ق

 

 أمته.   ع ل األم  األص ش العراق العر ة تقدير لج  تح

طــل الرمــز صــدام   مقــدمتهم ال  الثــامن مــن آب األغــر، و ــش الــذين حققــوا نــ ــار لــشهداء هــذا الج ك ــة إجــالل و تح

 ورفاقه األماجد.   حس

م الذيــــن   العــــام المناضــــل عــــزة إبــــراه ــــادة الرفيــــق األمــــ ق  العــــراق    ا  االشــــ عــــث العــــر  حــــزب ال ــــة لمناضــــ تح

ــم المرتقــب   العظ  النــ اق الــوطن وأعــداء األمــة حــ ّ س  ة العمــالء الجواســ ــد ضــد عــصا يواصــلون جهــادهم المج

ذن هللا.   ب

 مكتب الثقافة واالعالم القومي
 ٢٠١٨الثامن من اب 

ترصيح الرفيق ابو عيل االمني الناطق الرسمي بأسم قيادة قطر العراق حلزب 
البعث العريب االشرتاكي حول الترصحيات العدوانية الركان النظام االيراين 

 ضد العراق
 

 ضــــد العـــــراق  ــــان النظـــــام االيــــرا ــــة الر حات العدوان  التـــــ ــــا عــــ تعقي

 عـــن الـــصلف الـــصفوي الفـــارس  ـــصفقاة تـــع ـــا و ازە مال  ابـــ والعمـــل عـــ

ـــادة قطـــر العـــراق  أســـم ق    النـــاطق الرســـ  االمـــ ح الرفيـــق ابـــو عـــ

 :  أ ما    ا  االش عث العر  لحزب ال

 

 اطــــــالق  ة عــــــ لــــــة الماضــــــ ــــــام القل  اال   ــــــان النظــــــام االيــــــرا ــــــسابق ار

ــــة  ــــار نائ حــــت معــــصومة ابت ــــة ضــــد العــــراق فقــــد  حات العدائ التــــ

ار  ضات ما أسمته اال د تع سد ه ب ت ف حا طال  ت س االيرا الرئ

ليــــون  لــــغ ت د م ــــسد لــــدين و  ال ئــــة جــــراء الحــــرب بــــ الب  لحقــــت  الــــ

حـــة لقـــرار مجلـــس  ١٠٠و مثـــل مخالفـــة   ايـــران وذلـــك  ـــار دوالر ا مل

  ـــــد هللا   ٥٨٩االمـــــن الـــــدو  االســـــبق ع ـــــة االيـــــرا ـــــر الداخل ح وز مـــــا 

قا  أنــه قــال ذلــك ســا ــد  م العــراق وأ ــسوا ضــد تقــس ــأنهم ل رمــضان زادە 

كررە االن ...   و

 

حات ذات المنطلقـــــات  واضـــــاف النـــــاطق : وهكـــــذا تتواصـــــل هـــــذە التـــــ

  عــة الموقــف االيــرا فــضح طب  نحــو صــارخ  ــة ضــد العــراق وعــ العدوان

ل فاضح رغم عمالة مـا  ش ز االن   الصفوي المعادي للعراق و الفار

  ة االحتـالل االيـرا  عن عقل ع لة اليران وهذا ما   الحكومة العم س

   الخليـــــج العـــــر مـــــن والوصـــــول ا ا و لبنـــــان وال ـــــاح العـــــراق وســـــور الجت

لها ة   لالمة الع  العر  واستهداف االمن القو

 

ــادة قطــر العــراق للحــزب : ان هــذە  أســم ق   ــد الرفيــق النــاطق الرســ وأ

 العــراق واالمــة   لنــ ــة تزامنــت مــع الــذكرى الثــالث حات العدوان التــ

  ١٩٨٨ الثامن اب عام  حات عـن الحقـد الـدف ت هـذە التـ وقـد عـ

ە الحاســم والــذي دحــر عدوانهــم   العــراق ونــ  عــ ــان النظــام االيــرا الر

 القــوى   ... وهــذا مــا يّوجــب عــ  نحــورهم خــائب ــدهم ا الغاشــم ورد ك

ـة ضـد االحتـالل  فاح ب ارادتها ال افة التوحد وتصل ة  ة والقوم الوطن

ــة  ــستهدف العــراق واالمــة الع  الــذي  ــث االحتــالل االمــ  ور االيــرا

  عــــد تحقيــــق نــــ  ايــــران  ــــا العــــراق لقمــــة ســــائغة ا عــــد ان قــــدمت ام

ــانون االول عــام   مــن   الحــادي والثــالث   ب  الــ العــراق واالمــة التــار

 ذلــك  ٢٠١١ مــا اشــار ا  طــردة مــن العــراق  ــان   االم وطــرد المحتــل

عــث   العــام لحــزب ال م االمــ ح الرفيــق المجاهــد عــزة ابــراه دقــة ووضــ

ر .   للجهاد والتح  والقائد االع ا  االش  العر

 ابناء شـعبنا المجاهـد   : وهذا ما يرتب ع  االم واضاف الرفيق ابو ع

 الــصفوي   الفــار ــد صــفوفهم والتأهــب لمجابهــة االحتــالل االيــرا توح

ـــأن العـــراق هـــو  حـــوا (   الـــذي  ـــان النظـــام االيـــرا والـــذي افـــصح عنـــه ار

 حد تخرصاتهم وان ايران ستواصل  ة ) ع ة الفارس اطور عاصمة االم

مـــا اســـلفنا آنفـــا  مـــن   ال ا ولبنـــان ا  العـــراق وســـور  عـــ امتـــدادها التوســـ

هـــــا  ـــــة للعـــــراق وغ ـــــة العدائ حات االيران مكننــــا القـــــول ان هـــــذە التـــــ و

ــة  حــاول التغط  والــذي  رة للتوســع االيــرا ــأ عــن االهــداف الــ  ي ث الــ

 عـــــن معارضـــــته   الـــــشعب االيـــــرا  وعـــــ  الـــــداخل االيـــــرا  التـــــصدع  عـــــ

اسقاطه .   وطالب  كتاتور خامن  للد

 

ـــادة قطـــر العـــراق  اســـم ق    النـــاطق الرســـ  االمـــ وختـــم الرفيـــق ابـــو عـــ

القول :   للحزب 

 

مـا ان    ضات اثناء العهـد الـوط ع التع ولم يتجرأ االيرانيون اثارة موض

عــد احتـالل العــراق عــام  لــة لهـا  ـأيران والعم طــة   ٢٠٠٣الحكومـات المرت

ــــح حــول دفــع   للتــ  االيــراني عــض المــسؤول ب الــذي دفــع   الــس

   ابنـاء شـعبنا المجاهـد بنـضالهم حـ مـ ل ... وس ضات ومـا شـا التع

ـــــر العـــــراق مـــــن االحتـــــالل   المـــــؤزر وتح تحقيـــــق الظفـــــر الحاســـــم والنـــــ

ــــق البنــــاء   ط  امــــام عـــ ر ا ـــان والــــس  االم ــــات المحتــــل  وتر االيـــرا

 الشامل.  سا  واال  والقو  الوط

 يف الذكرى الثامنة والثالثني للعدوان االيراين الغاشم 
 عيل عباس اليارسي 
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لــول عــام   الرابــع مــن ا  العــراق   الغاشــم عــ  للعــدوان االيــرا لــول الجــاري الــذكرى الثامنــة والثــالث  الرابــع مــن ا ــة ودارات  ١٩٨٠تمــر علينــا  المدفع ــة  اط  وزر  منــد ــة   العراق والــذ دك فيهــه المعتــدون االيرانيــون االرا

عات   سنوات م  ثما اسل ع شنا ال  مهدە وتواصل صمود ابناء شعبنا ومقاتلوا ج   فف سعد لدحر العدوان االيرا  وس لة وخ  بنجمعارك ه  وتواصلت مجابهة العراق ضد العـدوان االيـرا  الطهور الز يع الدم العرا

ة عــام  ــ ق ال  معــارك  ــب الفكــة عــام  ١٩٨٢الغاشــم  ب الط مــون عــام  ١٩٨٥ومعركــة تــاج المعــارك عــام  ١٩٨٤معــارك عــام  ١٩٨٣ومعــارك الــس ــالد الم  معــارك  ١٩٨٧ومعــارك نهــر جاســم ومعــارك الم وع   الــ  ا
ً
وصــو

ى عام  ر ال   ١٩٨٨التح ة الن وا ر الفاو مدينة الفداء و انت معركة تح الت و دات ومجنون ومعارك التو ر الفاو وز ى معمركة تح ر ال معارك التح   دًء   العـراق واالمـة التـار ـم نـ  العظ م وتحقـق النـ العظ

 الثــامن مــن اب عــام    حــة لقــ ١٩٨٨الــمب  مخالفــة  ــة )  ــة االيران ــسمونه ( الحــرب العراق ــضات عمــا  التع   ــأس الــسم واليــوم ينعــق النــاعقون مطــالب  تجرعــه  ــة  ٥٩٨ر راواعلــن خــمي ان عــة الخ وهكــذا تنكــشف الطب

 الثامن من عام     العراق واالمة المب خلد ن ان و لة ال  . ١٩٨٨للحكومة العم

 

 . مة وحقق العراق انتصارە الحاسم المب  ه    اندحار وهزم العدو االيرا  الغاشم   وهكذا يندحرر العدوان االيرا



 

 

”P 

 إيران ... يف ضوء إسرتاتيجية األمن القومي االمريكي ...
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ة األمـــــــــن القـــــــــو  ج ات إن مـــــــــن يراجـــــــــع إســـــــــ

ات  ٢٠١٨األمــ لعــام  ومــا تالهــا مــن تفــس

ـــــان ،  ـــــل عـــــدد مـــــن المـــــسؤول االم مـــــن ق

لــة  ــات المواجهــة للمرحلــة المق جــد أن أول

تــا  ِ
ُ
ا والــص أعت ــث أن روســ ت ، ح قــد تــغ

ــة )  ف الــدول ( التح ــس دول المراجعــة أو مــاأطلق عليهمــا  مــن ما

حتـــــــال  ـــــــات المتحـــــــدة  العـــــــالم ، و ــــدد نفـــــــوذ ومـــــــصالح الوال الـــــــ تهـــ

عـــــد  ـــــأ  لـــــة ، ل ة االدارة للمرحلـــــة المق ج ات ـــــة االو  اســـــ االول

ـا  ـإيران وكور الـدول المارقـة  ـس  ة أقـل عـن ما أول ث  ذلك الحد

ـه  ـة اٍالرهـاب والـذي أطلقـت عل ة محار ق ة مع تراجع  أسـ الشمال

عــــد  ــــة ؟؟ ) ، والــــذي لــــم  ــــة الدول االدارة صــــفة ( المنظمــــات االرهاب

ان   ه  أ من م ك عل ة رغم ال  مثل االول

 

ـــــة  ك ـــــة االم اســـــة الخارج ات االبـــــرز  الس ّ الجيوســـــ إن المتـــــغ

ــالموقف مــن إيــران كدولــة  ق األوســط هــو مـايتعلق  تجـاە منطقــة الــ

مارقــة تهــدد االمــن القــو العــر ، وتهــدد الــسلم واالســتقرار  دول 

ب دعمهـــا ورعايتهـــا لقـــوى األرهـــاب والتطـــرف  ـــس المنطقـــة والعـــالم 

ــــدت عــــ  ــــة أ ك ــــالرغم مــــن أن اإلدارة االم ــــة . ف والفــــساد والطائف

الحـــــد مـــــن تـــــدخل النظـــــام االيـــــرا  شـــــؤون دول المنطقـــــة  موقفهـــــا 

ة  اســـ  إنهـــا ركـــزت عـــ اســـتخدام الوســـائل الس
ّ

ودعمـــه لإلرهـــاب ، إ

ــــر الــــدفاع  ة  التعامــــل مــــع إيــــران مثلمــــا أشــــار لــــذلك وز لوماســــ والد

ـــــــة  ك ة االمـــــــن القـــــــو األم ج ات ـــــــا أن تتـــــــضمن إســـــــ االمـــــــ ، ناف

ـــــــدأت عالقـــــــات  ة الـــــــ  ـــــــا الـــــــشمال ـــــــة ســـــــواءا ضـــــــد كور ـــــــات وقائ

نهمـــا ، أو  عـــد لقـــاء القمـــة ب ـــات المتحـــدة  الفعـــل مـــع الوال ـــة  ع تطب

لقـــاءات   
ً

ـــدأت فعـــ ات ا إنهـــا  ـــ عـــض ال ـــش  ضـــد إيـــران والـــ 

ن تجــري   ــشار ــة بــ الطــرف عــ مــستوى المس ة وفن لوماســ د

لـــدين ولعقـــد إتفـــاق  ـــ ال ـــدا للقـــاء قمـــة بـــ رئ إحـــدى الـــدول ، تمه

ـــــة  ة القوم ج ات ـــــذا ألحـــــد بنـــــود االســـــ ات بـــــ الـــــدولت تنف إســـــ

يران .  ة و ا الشمال دة مع كور ات جد دعو لبناء اتفاق  الذي 

 
ــا غــ مــستعدة لعمــل عــسكري ضــد إيــران ســواءا   مــع آخــر إن أم

ـــا  ـــا مثلمـــا إنهـــا غـــ مـــستعدة لـــذلك ضـــد كور ا أو غـــ م ـــا ـــان م

ـــسيق االمـــ االيـــرا الجـــاري   ة ، ومـــا يؤكـــد ذلـــك هـــو الت الـــشمال

غـــــض  ـــــة  ـــــات العراق ـــــة لنتـــــائج االنتخا ك ـــــد االدارة االم العـــــراق وتأي

ـــــة ،  ـــــة فيهـــــا مـــــن ناح ـــــة إرهاب ات إيران ـــــش ل النظـــــر عـــــن مـــــساهمة م

ـــــة ،  ـــــة ثان ـــــر وفـــــضائح مـــــن ناح ـــــات فـــــساد وتزو ومارافقهـــــا مـــــن عمل

دا للدسـتور  ة وتهد قة خط عد سا ت إن مجرد تغي النتائج  واعت

لــــة  لهــــا اله ا ة به اســــ ــــة الس ، و العارفـــة تمامــــا إن إســــتمرار العمل

ــــــة عــــــ  منــــــة االيران ــــــد مــــــن اله  م
ّ

حقــــــق إ ودســــــتورها الحــــــا لــــــن 

 العراق  

 
ـدات  نتج من هـذا إن الموقـف االمـ ضـد إيـران اليتعـدى التهد س

ــــــات مــــــن جانــــــب واحــــــد ،  ة وفــــــرض العق لوماســــــ حات الد والتــــــ

ة لــــن تكــــون مؤثــــرة عــــ إيــــران ،  ــــات االقتــــصاد ــــك مــــن أن العق ناه

ـــة  كة العالقـــات الدول ب إختـــالف شـــ ـــس مثلمـــا حـــصل مـــع العـــراق ، 

ـــة مـــن جهـــة  مـــا فيهـــا دول ع بــ إيـــران مـــن جهـــة ، والـــدول االخـــرى 

ة  ت عـــــن فـــــ ّ ـــــة ، إضـــــافة ا أن خارطـــــة هـــــذە العالقـــــات قـــــد تـــــغ ثان

ــــرض عــــ العــــراق عــــام 
ُ
 ‐  ١٩٩٠الحــــصار االقتــــصادي المطلــــق الــــذي ف

ــــه جميــــع دول العــــالم و مقــــدمتها الــــدول  ٢٠٠٣ كت ف والــــذي إشــــ

قة   ة الشق  الع

 فكر البعث الثاقب وتطوره اخلالّق
 هيثم القحطاين  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ــة الجذر  ح الــصورة الثور ــا ونفــاذا للواقــع العــر الفاســدة وطــ حا علم ــ ــالد الفكــر الثــوري العــر الخــالق فقــد مثــل  عــث م لــة ــة مثــل فكــر ال د ال

لـــ قـــا لفكـــرە القـــو عـــ امتـــداد الـــوطن العـــر  مـــه القـــو ط ـــ تنظ ة و ا ـــة واالشـــ عـــث والـــشعب واالمـــة  الوحـــدة والح ه صـــورة اهـــداف ال

ـب االجتمـا  ك ة  ال ا ـة والنقـد والنقـد الـذا وجـسد االشـ ـة المرك مقراط قـه للد ـة عـ تطب اته الداخل ة  ح مقراط مـه لتنوجسد الد ظ

ة متصلة وممتدة ع امتداد الـساحة الع انت ممارساته النضال ة والعسك والمثقف الثور و س لهـا ـة  المكون من العمال والفالح وال

ــــسم مــــاذا ت تنــــا ) و (  ــــة  كراســــات ( انقالب ــــة االنقالب عتــــه الجذر ل عفلــــق منــــذ مولــــد الحــــزب عــــ طب ــــش ــــد الرفيــــق القائــــد المؤســــس احمدم  وأ

ـــاة ) و ( ذكـــرى الرســـول العـــر محمـــد ( ص ) عـــام  طولـــة ) و ( ثـــروة الح ـــة  ١٩٤٣حركتنـــا ) و ( عهـــد ال اتـــه الفك و ( معركـــة المـــص الواحـــد ) وكتا

ما  مهماته )  ة الناهضة  ة والقوم ل العر ) و ( جبهة القوى الوطن عث ) و ( نظرة ا المسق ل ال الرفيق  طور الخالدة ال ضمها كتاب (  س

ا ــق  البنــاء االشــ ة هــذا الط ــد عــ خصوصــ ا ) وأ قنــا خــاص  البنــاء االشــ طرحــه مفهــوم ( ط عــث  د صــدام حــس فكــر ال  القائــد الــشه

ها مـن االضـ  اث ) وغ دة للنضال الوحدوي و ( نظرة  الدين وال ت افاع أنه خاص  الفكر والتطبيق وحدد المعالجات الناجعة والصيغ الجد

م االمـــ العـــام للحـــزب ف مـــا طـــور الرفيـــق المجاهـــد عـــزة ابـــراه دعـــة والخالقـــة والمـــستقاة مـــن مـــع الممارســـة والتطبيـــق  ـــة الم ـــة والنظ كـــر الفك

ـك ينـضح مـن ة تنـضح مـن الفكـر والتكت ج ات ـك فالـس ة والتكت ج ات ـة بـ الفكـر والـس ـة ح عد االحتالل ع ما طرحـه مـن عالقـة جدل  الحزب 

مـا حـدد تطـور  م المقـسم  ـأە فكـر يناضـل ضـد تجزئـة المجـزأ وتقـس مـا جـدد فكـر الحـزب الوحـدوي  س العكـس  كون  خدمتها ول ة و ج ات الس

مقراط ـــة او المقلـــدة لهـــا وانمـــا  الد ـــة الغ مقرراط ـــسخة للد ة المست ل ـــة الـــش مقاط ـــست الد عـــث ل ـــة ال مقراط ـــأن د مقرا  ـــة الفكـــر الـــد

عـا أنـه الفكـر الـذي  ا  عـث االشـ ما حدد تطور فكـر ال افة  اة  ادين الح ة  م قاتها الرح ة الخاصة وتطب عث مضامينها ال ة  التفـاوت ين الشعب

ـــة عـــ ـــة والخراف ال ـــازات الخ ـــة الـــ منحـــت نفـــسها الرواتـــب واالمت ـــة العمل ائح االجتماع ـــد الـــذي خلقتـــه الفئـــات والـــ ـــ الجد  والتنـــاقض الط

اء والوقود واالن حساب معاناة الشعب  ه سط خدمات الماء وال شته وحرمانه من ا ة لظروف مع  .نتالقاس

 

ــام  عمــل عــ اح ــات الممارســة والتطبيــق مــن خــالل دور الحــزب الــذي  عــث عــ تفاعلــه الــدائم والمتواصــل مــع معط تطــور فكــر ال و هكــذا تطــور و

ة من مع الممارسة والتطبيق ...  ات الممارسة والتطبيق واستخالص االضافات النظ ة وتفاعلها مع معط ته النضال  نظ

 

ــدة وهنــا يــؤدي قــادة الحــزب واالمنــاء العــام  عــث عــ تفاعلــه مــع مــع التتطبيــق ومــا ينــضح مــن حقــائق وافــرازات جد ظــل يتطــور فكــرر ال  وهكــذا 

دة ...  ة الجد ة والنضال عة هذا التطور وتأش حقائقه الفك ة  متا خ  للحزب وماناء  االقطار ادوارهم التار

 

ــة يوث  دان ــة والم ة ونتاجاتهــا الواقع ــات المــس معط عــث عــ اغتنائــه  ــة الــ تــؤ لتطــور فكــر ال  قــونفالقائــد الــشع بوضــعه المقــوالت النظ

ع عامـا مـن مـ له وع مدى عمـر الحـزب عـ االحـدى والـس ة وع امتداد الوطن العر  ة المتعاق خ عث ع المراحل التار ته س تطور فكر ال

ـ ة النهوض الـوط والقـو واال عث والشعب واالمة ومواصلة الس  مس رامة ال ة ل ه المتواصلة فد ة الخالدة وعطاءات مناضل خ  سا التار

ة .  ا ة واالش ة الثالثة  الوحدة والح خ ة التار عث والشعب واالمة الع ق تحقيق اهداف ال  ع ط

 بيان اجلبهة الوطنية العراقية حول املوقف اإلعالمي من انتفاضة أبناء شعبنا يف الوسط واجلنوب العراقي
 

 

ــة ومخرجاتهــا ، ومــن ة الخائ اســ ــة الس اركــة ضــد الفــساد ورمــوزە والعمل ، واســتمرار انتفاضــته الُم   ضــوء تــصاعد حــدة الغــضب الــشع العــرا

شودة.  صال صوتها الوط الصادق ح تحقيق أهدافها الم  أجل ضمان استمرار هذە االنتفاضة و

 

جـب   مـا  ـل محافظـات الجنـوب والفـرات االوسـط . ـشاطات االنتفاضـة  ة  ل دور اإلعالم الوط وتغط ة إ تفع ة العراق تدعو الجبهة الوطن

وعة للمنتفض .  عض فرضه لحجب الحقائق عن المطالب الم حاول ال  ك الحصار اإلعال الذي 

 

كــ  اركــة ، وال م الم ــل القــوى والطاقـات مــن أجــل دعــم انتفاضــت جــب عــ جميــع المخلـص مــن ابنــاء شــعبنا حــشد   عـــا أبنــاء شــعبنا الثــائر .. 

ل ) والخـاص، حرصـا عـ  ر الــ( سـ ـة أمـام أنظـار المجتمـع العـر و الـدو ، والحـذر مـن هـواة تـص ق مة سـال اإلعالم الفاعل لنقـل الـصورة الحق

ة ومــشبوهة..  ر ألغــراض تجّســس التــص قومــون  ث مــن المندســ الــذين  ــات الناشــط منهــم، فحتمــا هنالــك الــ ن وعــدم كــشف ه المتظــاه

ـــس  المتفـــرج وجمهـــرة الفـــضولي  ـــة، ول فاعل ـــقي هـــم الـــذين يتواجـــدون داخـــل الحـــراك الـــشع  واعلمـــوا أن الُمنتفـــض والمناضـــل الحق

ر أنفسهم.  ّ الظهور ع الشاشات من خالل تص  وُمح

 

ــساوم  نقــل أحــداثها إلتمــام صــفقات مــشبوهة، أو تلــك القنــوات االنتفاضــة، و ة تتــاجر  ــة قنــاة فــضائ ر أ
ّ

ــة، تحــذ ــة العراق  الــ ان الجبهــة الوطن

اجعـــوا عـــن مـــوقفهم هـــذا  األســـماء إن لـــم ي نا  دعـــم أبنـــاء شـــعبنا وانتفاضـــتهم واننـــا سنفـــضحهم و ج دون أن تحـــرك ســـا ّ اتخـــذت موقـــف المتفـــ

لتحقوا مع أبناء العراق الثائر .  لتحموا و  و

 

 مكتب الثقافة واإلعالم
 اجلبهة الوطنية العراقية

  ٢٠١٨/ أب /  ١٧ 



 

 

”Q 

 دولـــة وطنيـــة ام دولــــة مــدنيــــة ?
 

 صالح املختار 
{{{{{{{{{{{{{{{

ـــــــــدة دون  ـــــــــستخدمون مــــــــصطلحات جد ون  كثــــــــ

فحــــــــــص دقيــــــــــق لمعناهــــــــــا ونتائجهــــــــــا . ومــــــــــن بــــــــــ 

المــــــصطلحات الــــــ صــــــدرها الغــــــرب لنــــــا مــــــصطلح 

لهـث خلفهـا   قونـة  ة ) والذي صـار ا ( الدولة المدن

ــــسلق او جاهــــل لمــــضامينها  ــــل محــــب للــــسلق وال

مكنــه جرنــا ا  ونتائجهــا ، مــع انــه مــصطلح ملغــوم 

كــــرا ، ولهــــذا ســــاتناول هــــذ المــــصطلح مركــــزا عــــ النتائــــج  ــــه م ت مــــازق اذا لــــم ن

قوم ع مـساواة  فا  نظام  ة تع ة الستخدامه . والدولة المدن اال سلب

ــــــــاتهم ومنــــــــاطقهم وثقافاتهــــــــم  انــــــــاتهم واث غــــــــض النظــــــــر عــــــــن د المــــــــواطن 

دأ صحيح وهو قاعدة  ه ، وهذا الم عتد  فالمواطنة  االساس وما عداها ال 

ــــة  دان قــــات الم ــــن لــــو دققنــــا  التطب ــــة للمواطنــــة ، ول مفهــــوم القــــوى الوطن

ـــه الغـــام  ـــل حـــ ف مـــا قلنـــاە  حـــ مفهومهـــا  ـــسهولة ان الغـــرب لـــم  ســـنجد 

ة .   مناقضة لمفهوم الدولة الوطن

 

ـة  ـة ؟ ومـا الفـروق الجوه ـة والدولـة المدن ه مضام الدولة الوطن شا اين ت

نهما ؟  ب

 

ـة  ‐ ١ ـــــج لمفهـوم الدولـة المدن و ش ا اللحظة الـ اصـبح فيهـا ال د ان  ال

تهـا  ه خـط لمفهـوم الدولـة وه ـش اسة فقد حـصل  ا  االعالم والس طاغ

ـــستان وتطبيـــق المفهــــوم  ـــم وصــــعود القاعـــدة  افغا مـــع وصـــول خـــمي للح

م  ـــــة ومعـــــاد لهـــــا  ‐القـــــد ـــــض للدولـــــة الوطن ـــــة كنق ـــــد وهـــــو الدولـــــة الدي الجد

ـــ وعـــال ،مـــن اخطـــر نتائجـــه اضـــعاف  ،فـــأدى ذلـــك ا حـــدوث انقـــالب اقل

هـا  ة وغ ة والعـشائ ة واالث الطائف لها  ة لصالح عالقات ما ق الدولة الوطن

لـة عـ االقـل  ـست قل تـل ل ة ل ـس ال ـة  ال عـن الوطن ـد ـة  حت الطائف فاص

ــــة نقــــل مفهــــوم الدولــــة  ــــدعم عمل ــــة ،وســــارع الغــــرب  ة صــــعود الخمي  فــــ

ة من اطارە ومناخـه االصـ وهـو الغـرب المتقـدم ا العـالم الثالـث رغـم  المدن

ــة الــ دعــا اليهــا خــمي  ل عــن الدولــة الدي ــد ئتــه للمفهــوم ك عــدم مالئمــة ب

مــــن الــــ  ــــة  وهنــــا  ة مخف ج ات والقاعــــدة عــــ االقــــل كغطــــاء الهــــداف ســــ

ـــــج لمفهـوم  و ـان ال امـل  ـق  علمـان ب انـا  المخابرا الن الغـرب ومخابراتـه 

لة  ـــل اســـتخدامه كوســـ قـــه  ينجـــح  ـــس الهـــدف منـــه تطب ـــة ل الدولـــة المدن

م الدول والمجتمعات  الوطن العر .  ذمة وتقس  فعالة ل

 

ــة  ‐ ٢ س واالقــوى هــو للحقــوق الفرد ــة التــأث الــرئ – مفهــوم الدولــة المدن

ــة  ال نمــا  الدولــة  ‐اللي ــسان ) المختلفــة ب ــس ( منظمــات حقــوق اال ولمــا 

ــة لمهنــة واحــدة او لمــصالح  ــة المنتم تــل الجماه ــة التــأث االقــوى لل الوطن

ـــة. هنـــا نالحـــظ  ة واالحـــزاب الجماه ـــات والمنظمـــات الـــشعب النقا كة  مـــش

تـل  ـات واالحـزاب وال ـسان تفتـت النقا فروقا مهمة جدا فمنظمات حقـوق اال

ــستقطب النــاس عــ اســاس حقــوق  ــا و ة وتلــ دورهــا عمل ب ــة الــ الجماه

ــــــسان مــــــن  ة ،فتجــــــرد اال نهــــــا صــــــغ ــــــة ول ــــــة او كتل عــــــة فرد ــــــة ذات طب فوق

يئــــات متعــــددة ومختلفــــة الــــسمات وحــــسب مهنــــة  طــــه ب طــــه المــــه وت مح

، وهكــــذا تجعلــــه  ــــ حــــصول انــــدماج اجتمــــا حق ــــسمح  االفــــراد وهــــو مــــا ال

ـــا وعنـــد الحاجـــة اي  مواســـم  ـــه الـــدفاع عنهـــا فرد مجـــرد فـــرد لـــه حقـــوق وعل

ــات تجمــع النــاس عــ اســاس مــه مــستمر فتعــزز الــصالت  نمــا النقا معينــة ،ب

ـــــ  ة فتكـــــون ا قـــــة او فئـــــة كبـــــ ط لـــــور مـــــصالح عامـــــة خاصـــــة  ـــــة وت االجتماع

ا عن روح الجماعة .  ة وتعب  فاعل

 

ــــــــة واالحــــــــزاب  ــــــــات المهن ــــــــة تفتــــــــت النقا قــــــــا لــــــــذلك فــــــــان الدولــــــــة المدن وط

ل لها الن منظمات  د ز منظمات المجتمع المد ك ة وتضعفها وت الجماه

ـات واالحـزاب وتمنـع  ـة والنقا ت القوى الجماه المجتمع المد تضمن تفت

ــــة  ــــة فعالــــة ومؤثــــرة جــــدا ،وهكــــذا فــــان وجــــود حقــــوق فرد ــــشوء قــــوة جماه

نــــه  ل ل ــــه مــــشا ــــا لمــــن لد ف ــــة تعــــد تجمعــــا ك تــــدافع عنهــــا منظمــــات غــــ مهن

عمل من اجل ترقيـع نظـام انتـا اسـتغال  تجمع موس محدود االهداف و

منــــع ،او عــــ االقــــل  عــــه ، وهــــذا التجمــــع الموســــ  ــــس ترق ە ول جــــب تــــغي

طها مهنـة دائمـة  ة ت ة ب مجاميع  ة صل شوء عالقات اجتماع عطل، 

ــــت قــــوة  ــــد مــــن تفت ــــا فال كة .وهــــذا هــــو المطلــــوب غ وحزمــــة اهــــداف مــــش

ــــة  طرة عــــ الموجــــات المطلب الــــس ــــسمح  ــــة الــــ  ــــب الفرد الجمــــاه وتغل

ــل الجماعــة   ــة مقا ــة .الفــرد هنــا  الدولــة المدن وتوصــلها لحلــول غــ جذر

تــــــل  ــــــل ال ــــــه منظمــــــات المجتمــــــع المــــــد مقا ــــــة ، الفــــــرد تحم الدولــــــة الوطن

ات واالحزاب .  ة ال تدافع عن نفسها من خالل النقا  الجماه

ـــــس منظمـــــات  ‐ ٣ ـــــة تتقـــــزم الدولـــــة وتـــــضعف لـــــصالح مـــــا   الدولـــــة المدن

ة ونظـام  ات الفرد ا من اجل الح المجتمع المد و منظمات تعمل ظاه

ـم  ـة الدولـة وتتح ـة تتعـزز قـوة ومرك نمـا  الدولـة الوطن ا ب مقرا ليـ د

م الدولــــة واخطرهــــا اضــــعافها  مواجهــــة  لهــــا .واهــــم نتــــائج تقــــ  االطــــراف 

ـة  ـة الن منظمـات المجتمـع المـد تنفـذ خطـط قـوى معاد ات الخارج التحد

ــان عــدد االفــراد   ــا ومهمــا  م ــة تجمــع  ل حقــوق فرد و كتــل متفرقــة عــ شــ

ــدون وجــود قــوة فعالــة  ــ النــاتج هــو تجميــع عــددي وموســ الفــراد و ا ي كبــ

للدولــــــة الــــــ فقــــــدت زخمهــــــا بتوزعــــــه عــــــ المحافظــــــات مــــــن جهــــــة ،وتولــــــت 

ـــة مـــن  ات الدولـــة الوطن عتـــه مـــن مـــسؤول منظمـــات المجتمـــع المـــد دورا ان

ــــا الن مــــن  ا وايران ــــا وصــــهيون ــــا وغ ك ــــة ، وهــــذا هــــو المطلــــوب ام جهــــة ثان

ـــب  ــة وان تتــصدر المطال ــة الع مــصلحة هــذە القــوى اضــعاف الدولـــة الوطن

ــس حقــوق المــالي مــن  ا ول ــس ــة والــشواذ ج ــة والدي ــات االث حقــوق االقل

ــز قـوة الدولــة لمواجهـة الــضغوط  ـسمح بتع ا ،وهـو مــا ال  المـستغل اقتــصاد

ة.   الخارج

 

قــــا  ‐ ٤ اعــــات وصــــلت ط حــــرم اللجــــوء للقــــوة لحــــسم  ــــة   الدولــــة المدن

حا  الغـــــرب المتقـــــدم النـــــه منطقـــــة دول ذات  ـــــان ذلـــــك صـــــح مـــــسدودا واذا 

ـــــل  ء فانـــــه مفهـــــوم خـــــا  ـــــل  ـــــم القـــــانون   تح ة و مؤســـــسات دســـــتور

عــــد دول مؤســــسات والقــــانون  مخــــرب  دول مــــن العــــالم الثالــــث لــــم تــــصبح 

ى  ــق المــسدود اثنــاء االزمــات الــ ة لهــذا فــان فتــح الط يتعــرض لمؤثــرات كثــ

، هــــــذە الحالــــــة، يتــــــم بواســــــطة االحــــــزاب او القــــــوات المــــــسلحة او انتفاضــــــة 

ـة حاسـمة.واذا منعنـا االحـزاب  خ ورة تار ة المسلحة وهذە  ات المهن النقا

ـة فاننـا  ـق مـسدود  دولـة عالمثالث ات والعـسكر مـن التـدخل لفتـح ط والنقا

دادي او فـــــــا او تـــــــابع لقـــــــوة  قـــــــاء ظلـــــــم نظـــــــام فاســـــــد واســـــــ ـــــــساعد عـــــــ ا

ــــان عنــــدما تعجــــز القــــوان  ــــل زمــــان وم ــــصلح ل ــــال مفهــــوم  ــــة.العالج  معاد

 السائدة عن اعطاء الحقوق . 

 

ــــــا ومــــــستقر  ‐ ٥ ــــــا واجتماع كــــــون المجتمــــــع متطــــــورا ثقاف ــــــة   الدولــــــة المدن

طبـــق قـــوان  حـــرك و ـــصبح رأس الدولـــة مجـــرد مـــدير  ا و ـــا ومؤســـسات حقوق

نمـا  ـل ،ب مـال جـزء منهـا ثـم الرح ـه ا ـم وعل له  الح ان ق دأها من  وخطط 

ـــــة وتخلـــــف فكـــــري  ـــــة وفقـــــر وام ـــــة هنـــــاك تناقـــــضات اجتماع  الدولـــــة الوطن

ـــــة ،وانعـــــدام او ضـــــعف المؤســـــسات  قة للوطن ـــــة ســـــا واجتمـــــا وثقافـــــات ق

ـــض  ورة الغـــ عنهـــا لتع ـــة  جعـــل الدولـــة الق ـــة ممـــا  ة والقانون الدســـتور

ـــة  ـــل الوطن ات مكونـــات مـــا ق ـــاس تـــأث ـــة مـــن جهـــة ولمنـــع انع ي نواقـــصها الب

ه ارضـــا  ـــش ـــة ، وهـــذە الحالـــة  عـــ ممارســـات اجهزتهـــا المتنوعـــة مـــن جهـــة ثان

ــة مهملــة لعقــود فــسادت فيهــا االعــشاب الــضارة واالشــجار غــ المنتجــة  زراع

تها واندرســــــت مجــــــاري الــــــري او تحطمــــــت  ث مــــــن خــــــص ــــــة الــــــ وفقـــــدت ال

ـــل المعوقــــات  ازالــــة  ـــار ...الـــخ لــــذلك فانـــك تحتــــاج اوال العـــدادها للزراعـــة  اال

لـدوزرات تجـرف  ة تحتـاج ل ات الزراعة الناجحة وهذە العمل ل متطل وتوف 

ـــاە وتعـــد  ـــار لتـــوف الم ـــد حفـــر اال ـــل الـــسموم وتع م وتقتلـــع  االحجـــار ومـــا تـــرا

ط عمــل صــارمة لمواصــلة  ــل االرض ثــم تــضع ضــوا ــاە  تــصل ا  مجــاري الم

ــة والمنظمــات  ــة الق لــدوزر هــو الدولــة الوطن اعــادة البنــاء والتعــم ،وهــذا ال

ــــــل  ــــــة ارض معــــــدة ســــــلفا ل ه هــــــذە الحالــــــة حال ــــــش ة الفعالــــــة . فهــــــل  الــــــشعب

ـــة بهـــذ  ة ؟الدولـــة الوطن ـــ ـــات الزراعـــة الناجحـــة وال تحتـــاج اال الدارة  متطل

ات واســــعة  ــــل المعوقــــات فــــ اذا تحتــــاج لــــصالح المــــع تبــــ وتؤســــس وت

مراحــــل دور المــــدير المؤقــــت فقــــط وتفــــرض وجــــود  ة تتجــــاوز  ــــات كبــــ ان وام

ات حاســــــمة تــــــضمن نمــــــو وتقــــــدم  ــــــصالح ــــــاء و القائــــــد القــــــوي او القــــــادة االق

 المجتمع . 

 

ا جدا ع الـداخل الن المنظمـات  ‐ ٦ كون تأث الخارج ق ة   الدولة المدن

ـــــــا يتجـــــــاوز  ن ومركزهـــــــا  الخـــــــارج وتلعـــــــب دورا عالم ـــــــة التكـــــــ ـــــــة عالم المدن

ا  ـــــة و التـــــدخل حـــــ  القـــــضا قـــــوم عـــــ قاعـــــدة طاغ ـــــة و الحـــــدود الوطن

مــــا اظهرتــــه  د  مــــن الخطــــر الــــشد ة للــــدول  العــــالم الثالــــث ،وهنــــا م اد الــــس

ــا  ــت منظمـات المجتمـع المـد دورا تخ ـث لع ـن ح تجـارب القـرن االخ

ة خصوصــا تجــاە  ــة والــصهيون ــصورة واخــرى مــن اهــداف القــوى الغ مــشتقا 

ة الــــــدول  ــــــا ــــــة  العــــــالم ،و وفقــــــا لهــــــذا الواقــــــع خــــــدمت م النظــــــم التقدم

ــة تحـــت  ات ضــد الدولــة الوطن جهـــا لــدعا و ــة عــ االقــل ب ــة والمعتد الغ

عـــود  ـــد المطلـــوب للتـــدخل الغـــر ،و ـــسان و التمه غطـــاء خـــرق حقـــوق اال

ب االول انهــا منظمــات تجــاوزت مفهــوم االمــة والدولــة  ب الــس هــذا الــدور لــس

نــت مفهــوم عولمــة الحقــوق فــ لــذلك تتــدخل حيثمــا تعتقــد ان  ــة وت الوطن

طـة مـن الـرأس و  ب الثا فهـو انهـا مرت سان، اما الس هناك خرقا لحقوق اال

ـــة تمولهـــا وتحركهـــا  ـــاجهزة مخـــابرات دول غ ـــضا  ة مـــن الفـــروع ا حـــاالت كثـــ

ة .  ة وصهيون اسات غ ذ س كون اخطر دور لها هو تنف  ف

 

ة كحـــق التـــعب عـــن الـــرأي  ‐ ٧ اســـ هـــا عـــ الحقـــوق الس ك ـــة ب الدولـــة المدن

ة ...الـخ  مقراط د وحق الشذوذ وتطبيق الد ة التع ة وح اس ة الس والتعدد

نمـا  الدولـة  ـسان ، ب ة لال ا الحقـوق االهـم و الحقـوق االساسـ تهمل عمل

ــش  الع ــسان  ة لال ــة فــان هــدفها المركــزي هــو ضــمان الحقــوق االساســ الوطن

ــم  ـة التعل ـدعم مـن الدولـة ومجان ـصة  م وتـوف العمـل والخـدمات الرخ ـ ال

ــــسان ممارســــة  ــــستطيع اال ة ،فلــــ  اســــ عــــدها تــــأ الحقــــوق الس والــــصحة و

قـــة تكـــ  ط ء متعلمـــا  ـــل  ـــل  كـــون اوال وق جـــب ان  ة  اســـ حقوقـــه الس

داد  ا ،ومتحــــررا مــــن العــــوز والفقــــر والمــــرض واالســــ اســــ ــــه س قــــوم  لفهــــم مــــا 

از اصــحاب المــال ، واال فــان ممارســة الحقــوق  واالســتغالل لمنــع خــضوعه البــ

ــسودها  ــق و ــا او  منتــصف الط ــا وعلم ــة  مجتمعــات متخلفــة ثقاف الفرد

ــة الــ تمــزق  ــة تفــ ا الفــو الهال ــة واالم ــل االمــة والوطن ــد مــا ق تقال

 المجتمع  ممزق . 

 

ــــستطيع المــــواطن ممارســــة ضــــغوط وانتقــــادات حــــادة  ‐ ٨ ــــة   الدولــــة المدن

خــ احــدا الن  س وال  انــا مهينــة جــدا تحقــر رمــوز الدولــة خصوصــا الــرئ واح

ــ مــن مــدير مؤقــت ينفــذ قــوان  ــس ا ــس الدولــة ونــزوال ل اي مــسؤول مــن رئ

مـال العمــل  ە ال ـأ غــ ـات و االنتخا ذهب الحقــا  لــه وسـ وخطـط وضـعت ق

ــــسان والدولــــة والمجتمــــع  ــــة هــــدفها عــــادة بنــــاء اال نمــــا الدولــــة الوطن االداري ب

ة  ة االقتـــصاد وترســـيخ تقالـــد حديثـــة تناســـب روح العـــ وتـــضمن االســـتقالل

ه  ة وعل ات جذر ة تغي ل قائدا لعمل س مديرا  ة لهذا فالمسؤول ل اس والس

ـــسان عـــ  االت الـــ تظهـــر اثنـــاء تطبيـــق خطـــط اعـــادة بنـــاء اال افـــة االشـــ حـــل 

ـــة والتخلـــف والعـــوز  ـــة والتحـــرر مـــن االســـتغالل واالم اســـس العدلـــة االجتماع

ة  ات كبـــ مـــسؤول ـــسان  المـــادي. وهنـــا نـــرى مخـــاطر تمتـــع منظمـــات حقـــق اال

قـــة  ط ـــث انهـــا تتجـــه الضـــعاف دور القـــادة  الدولـــة والمجتمـــع بنقـــدهم  ح

ــــسان والمجتمــــع والدولــــة  تجــــردهم مــــن القــــدرة عــــ مواصــــلة اعــــادة البنــــاء لال

في التخلف واالضـطراب وتحـرض الـرأي العـام الخـار ضـد الدولـة وقادتهـا  

ل الغزو .   ما حصل للعراق ق

 

طرة منظمـــات  ـــة تقـــع تحـــت تـــأث او حـــ ســـ ـــل هـــذا؟ الدولـــة المدن مـــا مـــع 

ف وفقـــــا  ـــــة او تتـــــ مخـــــابرات دول غ طـــــة  المجتمـــــع المـــــد رغـــــم انهـــــا مرت

ــــة عــــن العــــالم الثالــــث وهــــذە الحالــــة تــــضع الدولــــة تحــــت نفــــوذ  لثقافــــات غ

ة  نما  الدولة الوطن ادتها ، ب ث من س ات دول اخرى وتجردها من ال وتأث

ــسق  ــة الــ تجمــع النــاس وت ــات المهن ــدأ مــن النقا ــب القــوة هــر ي فــان ترك

ــــة  جعـــل الحكومـــة ق ـــب هـــو الــــذي  ك جهـــودهم صـــعودا للحكومـــة وهــــذا ال

ـــضمن لهـــا الـــصمود  ـــس اداري وهامـــ و وفعالـــة جـــدا وذات دور جوهـــري ول

ـة  ــــج مفهـوم الدولـة المدن نادا لذلك فان تـرو ة .واس ات الخارج بوجه التحد

ـادة  ـل ز ة  ل النـاس وال منـح االفـراد حقوقـا كثـ س حل مـشا هدفه االساس ل

ة ومنع خروجـه منهـا  م الفو الهال ادخال المجتمع  جح حرمانهم منها 

ة لمجتمع عالمثال .  ب عدم مالئمة ممارسات الدولة المدن  س

 

مـــــساعدة منظمـــــات  ـــــة  اق الدولـــــة الوطن ـــــستطيع اخـــــ ة  الـــــدول االســـــتعمار

انـت هـذە  ـث  ـل الغـزو ح ح  العـراق ق ، وهو ما رأينـاە بوضـ المجتمع المد

ــب الــرأي العــام ضــد  ــسان لتأل ــب حــول خــرق حقــوق اال اذ المنظمــات تلفــق ا

انقـاذ  ـة  ام الدولة الوطن نما اهملت عمدا ق دا لغزوە ب مليـون  ٣٠العراق تمه

ــــــــــم والخـــــــــــدمات  ــــــــــة ووفــــــــــرت لهـــــــــــم الطــــــــــب والتعل عــــــــــرا مــــــــــن الفقـــــــــــر واالم

ــــت  ــــستخدم لتفت عــــد الغــــزو  ــــة  ــــة...الخ ورأينــــا مفهــــوم الدولــــة المدن المجان

أسم منظمات  ة والمقاومة المسلحة ومنع التغي الجذري و القوى الجماه

ــة  مقراط ة الفاســدة تحــت غطــاء د اســ ــة الس المجتمــع المــد دعمــت العمل

 زائفة . 
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 اللعــــــب بـــالنــــــــــــار !?
 د. سامي سعدون  
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لمـــــاني  عـــــض رؤســـــاء األحـــــزاب والمـــــسؤول وال لمـــــصلحة مـــــن يتـــــدا 

ة  ــات االقتــصاد العق ام  عــدم األلــ ــل إليــران المـال  العـراقي لــرد الجم

ـــــ مـــــن  ـــــة؟ هـــــل كـــــ المـــــال الحـــــصار الجـــــائر ال ك عامـــــا عـــــ  ١٢االم

عـــن  ـــل يتحـــدثون  لـــدين  وعـــن أي جم العـــراق رغـــم طـــول الحـــدود بـــ ال

ـــان  تـــدم واحتـــالل العـــراق عـــام  مر ومـــشاركة االم ة  ٢٠٠٣التـــ وتـــصف

ه  ائـــــه ومهندســـــ ـــــه وعلمائـــــه واط ار اطه وط ة رجاالتـــــه وقادتـــــه وضـــــ خـــــ

دين ،وعــــن  ن وارامــــل وايتــــام ومــــ ه ،وعــــن المــــالي مــــن مغــــدور ــــس وتدر

ـــار النفـــط  ه وآ ـــــــع أبنائـــه ،والزحـــف عـــ اراضـــ أفقـــار العـــراق النفـــ وتج

عـراق الحـضارات ا  ث الجهل والتخلـف للعـودة  ة واحتاللها ،و الحدود

ــار دوالر +  ؟ أال تكــ طــائرة هــادي العــامري ومعهــا المل العــصور الوســ

؟ ومــاذا  ــه فيهــا حــصة األســد  ــارات ( الخمــس ) الــ لنظــام الــو الفق مل

ادات أحزاب السلطة ووزرائهـا المودعـة  ل ق ة من ق ارات المنه عن المل

ـازار طهـران  ال و افـالس  ار ال عد انه حت "بح"  ة وال اص نوك إيران ب

ـسقوط النظـام والمرشـد خـامئ  ان الغضب الـشع المطالـب  ر بر
ّ

وتفج

وق مــــن حقــــل  ــــارات النفــــط العــــرا المــــ ل ؟ ومــــاذا عــــن  ــــه ــــة الفق ووال

ـــــدر  ـــــاألخص  ات و ـــــش اتـــــب المل ـــــه م
ّ

قه وته ـــــ ە وممـــــا  مجنـــــون وغـــــ

طرتها عــ المنافــذ والمعابــر  ــضائع لــس ة ومــن  ــ والعــصائب مــن نفــط ال

عـــة للحـــرس  ـــة تا ات وهم ـــارات لـــ ـــذهب مـــن مل ومـــا  ـــة  ـــة وال ح ال

ــــع ( عـ الـورق فقـط ) ورواتـب أالف المـوظف  اإليرا عـن عقـود لمـشار

ـــار الـــسوق  ا عـــن احت ـــارات ســـن ات المل ( الفـــضائي ) ؟ ومـــاذا عـــن عـــ

ـــــــــان  ـــــــــة وحـــــــــ االج ء،مـــــــــن المخـــــــــدرات واألدو ـــــــــل  العـــــــــرا بتـــــــــصدير 

ما اليـــوم ،التجـــار  وات ولمـــاذا تـــج الـــسلطة ومعهـــا حـــرس ســـل والخـــ

ة  ضائع اإليران ض أسعار ال الدوالر واالغراء بتخف العراقي ع التعامل 

ض ايــران عــن حــرب  ــم بتعــ ــة عمــار الحك ّ مطال ــف تفــ ا النــصف وك

لــــــغ  م ض  ــــــالتع ــــــه ان طالــــــب  ــــــار  ١٠٠الثمــــــان ســــــنوات اذ ســــــبق الب مل

ــــــار  لمــــــاني والمــــــسؤول مــــــن ســــــبق معــــــصومة ابت ــــــم مــــــن ال دوالر؟ و

 ّ ض الفــرس عــن حــرب هــم مــن اشــعلها وا ــا بتعــ ومحمــود صــاد مطال

ـ مـن  سالة رجال العراق االشاوس ودماء ا ل ان توقفها  ع استمراها ق

ــالد  ــاغراق ال ــشاط المحمــوم  ؟ ولمــاذا يتــم التغافــل عــن ال د  مليــون شــه

ة والـــذهب   ــف، ا جانــب افــراغ العــراق مــن العملــة الــصع الــدوالر الم

ة وعمـــــالء  ـــــسما اء الـــــدوالر  مـــــزاد العملـــــة للبنـــــك المركـــــزي  وحـــــ 

ا ما ب  اع يوم وفتح  ٢٠٠ـ  ١٥٠طهران اذ ت الدينار العرا  مليون دوالر 

اق  ـــــــــشجيع الـــــــــ ء لفـــــــــك حـــــــــصار ايـــــــــران و ـــــــــة والمـــــــــوا المنافـــــــــذ الحدود

ــدعوى  الــدوالر  ــة  اء العقــارات والفنــادق  المــدن اإليران ــ واللــصوص 

خاص دمــــــاء أبنائــــــه  ــــــالعراق واســــــ هبــــــوط االســــــعار؟ ا مــــــ االســــــتهانة 

اعــــات  ات لــــم تتوقــــف، ســــاحة لحــــروب و عــــد مــــذابح وتــــصف وجعلــــه ،

قــوم  ــات لــصالح نظــام المــال  اذ  خــرق العق طــه  ــة وتور ــة ودول م اقل

سلسلة لقاءات مـع رؤسـاء  ج مسجدي  ما والسف اإليرا اي قاسم سل

جوالت  ام  الق غداد  اعهم المسؤول   أحزاب السلطة ،واوامرهم الت

مـا اعلـن ،ان  ـان ،  ـا و ـادي ترك ة ع الدول لـدعم طهـران اذ زار الع مكوك

قف عــ  حاته الــ قــال فيهــا ."ان العــراق ســ يــزور ايــران الــ ألغتهــا لتــ

م  انـه قـال سـنل حه  ة " رغـم تـصح ك ات االم خص العق ما  اد ف الح

دون  العلن وال ان  الدوالر فقط؟ المال ي عدم التعامل مع ايران 

ــة حــ وان  ك ــات االم غــداد معهــم ضــد  التــصدي للعق تكــون ســلطة 

لـسان  ه ترمب والناطقـة  ات وهذا ما هدد  ت ع العراق نفس العق

حــصل قــادر عــ انقــاذ نظــام المــال ؟ وهــل  ــض؟ فهــل ان مــا  ــت االب الب

عـــد هـــذا  ـــة مماثلـــة ،  ك ـــات أم ان شـــعبنا قـــادر عـــ تحّمـــل حـــصار وعق

ــه منــذ  ــالء الــذي هــو ف غــداد  ١٥ال ــام الــصدفة   ــدرك ح عامــا ؟ وهــل 

النـــار الـــ ستـــضعهم بنفـــس خانـــة نظـــام المـــال  ومـــن ايـــن  لعبـــون  انهـــم 

ـــــــــان  ـــــــــد االم اك"ب قون اذا منـــــــــع تـــــــــصدير النفـــــــــط او اصـــــــــبح "ال ـــــــــ س

مـــــــاذا  قــــــدروا عــــــ مواجهتهــــــا ؟ و ــــــات لــــــم ولـــــــن  عق ــــــالد  ت ال وحــــــو

خـــ مـــن  مـــصالحه؟ ان مـــا  نفعهم الجـــار المعمـــم الـــذي اليهتـــم اال  ســـ

د مــن حنــق شــعبنا المنتفــض  اتخــاذە مــن موقــف تــابع للنظــام اإليــرا ســ

ان  ل  ق ، ولن  سلط ل عمالئهم من الم اتهم و ش ل لطرد اإليراني وم

ـــام الغفلـــة هـــم مـــن  كـــون العـــراق ســـاحة لحـــروب النظـــام اإليـــرا ، وان ح

النار.  صط   س

 املامرسات الشائنة للحكومة العميلة
 
 صباح كاظم العزاوي  
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لـة ممارسـاتها الـشائنة  اضـطهاد  تواصل الحكومـة العم

وتــــــــه  قتــــــــه ل ابنــــــــاء الــــــــشعب العــــــــرا وقمعــــــــه الفــــــــظ و

واصـل ابنـاء شـعبهم  رة و ه الـ ة واموال ابناء شـع النفط

الــــــــصابر نــــــــضالهم الملحــــــــ ضــــــــد الممارســــــــات الــــــــشائنة 

ات تلــــــو  قــــــدمون التــــــضح لــــــة الخائنــــــة و للحكومــــــة العم

عــث  ــادئ ال ــة وكرامــة لالمــة ولتحقيــق م ات فد التــضح

واالمــــــــــة الـــــــــــ تمثـــــــــــل عنـــــــــــوان االمـــــــــــة وعزهـــــــــــا ومجدهـــــــــــا 

ـــة  ورفعتهـــا .... ذلـــك ان الـــشعب العـــرا هـــو شـــعب الح

ات والثــــــــورات  رامــــــــة شــــــــعب االنتفاضــــــــات والتــــــــضح وال

ن ومــــــرورا بثــــــورات  لة منــــــذ ثــــــورة العــــــ ة االصــــــ الــــــشعب

س عــام  اط  ٨وثــورة  ١٩٥٨تمــوز عــام  ١٤و ١٩٤١مــا شــ

عـــث  ١٩٦٨تمـــوز عـــام  ٣٠‐١٧وثـــورة  ١٩٦٣عـــام  ثـــورة ال

ـــــاة  ـــــادين الح  العـــــراق ثـــــورة المنجـــــزات العمالقـــــة  م

ة  ــــــــــــــــة والعــــــــــــــــسك ــــــــــة والثقاف ــــــ ة واالجتماع االقتــــــــــــــــصاد

دت القلعــة  افــة الــ شــ ــة  ــة والتعب ة والعالم والنفــس

ب  ــــس ة والـــ  ـــة المعـــا الناهـــضة لحركـــة الثـــورة الع

ـــــــل  ة  ة المتـــــــم ـــــــسان ـــــــة واال ـــــــة والقوم انجازاتهـــــــا الوطن

عــــث واالمــــة  ت عــــداء معــــسكر اعــــداء ال ــــدة اســــتط والف

انـــت العـــدوانات الغاشـــمة العـــدوان االيـــرا  ة ف ـــسان واال

الغاشـــــــم والعـــــــدوان الثـــــــالثي الغاشـــــــم وعـــــــدوان الحلـــــــف 

االمــــــ االطلــــــ الــــــصهيو الغــــــادر ومــــــن ثــــــم احتــــــالل 

عـــــث  ٢٠٠٣العـــــراق  العـــــام  والـــــذي جابهـــــه مجاهـــــدو ال

ـــــــة حازمـــــــة افـــــــضت ا طـــــــرد  والمقاومـــــــة مجابهـــــــة جهاد

مـة  ان  طردة مـن العـراق والحـاق اله المحتل االم

عث والمقاومة كفاحهـم  المنكرة بهم فواصل مجاهدو ال

امـل  ـر الـشامل وال الملح المستمر ح تحقيـق التح

ا واالقتــصادي الناجــز  للعــراق وتحقيــق اســتقالله الــس

ــق البنــاء الثــوري الــشاملل  والمــ قــدما ا امــام عــ ط

ـسا  و التقدم االجتما والنهوض الوط والقو واال

ة جمعاء.  سان  خدمة لال

 تفاقم السخط الشعبي  
 حممود رسحان الزبيدي 

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ـة  ع عـن سـخطه الـشع المتفـاقم ضـد الممارسـات القمع عد آخر تفاقم معاناة ابناء شعبنا اال الذي يواصل كفاحه الملح الذي  ـيوما  ة للحكومـة ال سلط

ـسط خـدمات المـا  مـا مارسـت حرمـانهم مـن ا حـق ابنـاء شـعبنا الـصابر المجاهـد  ب واالعتقاالت  لة ال مارست ش صنوف االضطهاد والتعذ ـاء ء و العم ه ال

لة والعاملة ع فضح ممارساتها الشائنة ..  ل وردع االصوات المعارضة للحكومة العم  والوقود 

 

ــــسلط والقمــــع واالضــــطهاد والقهــــر مواصــــ  اد واالســــتعمار واالحتــــالل وال ــــافح العــــدة لمواصــــلة نــــضالهم بوجــــه قــــوى االســــتع ــــم  ل ولقدأعــــد ابنــــاء شــــعبنا الم تقد

واصــل ابنــاء شــعب ة ..... و ا ــة واالشــ ى الثــالث  الوحــدة والح ــة الــ خ عــث واالمــة التار ة مــن اجــل تحققيــق اهــداف ال ات الــسخ اال ماومتهــم نا التــضح

ات العملــة اليــران والــ ــش ل ب الم ــ قــوم ابنــاء شــعبنا  الحــشد الــشع و ــس  لــة اليــران ومــا  اتها العم ــش ل لــة وم اســلة للحكومــة العم قــوات  ال ــسمونها 

لة ال تضطهد ابناء الشعب  ات العم ش ل  هجومه ضد الم
ً

لة اليران ومواص ات العم ش ل ال من الم دتهم اثنا ع قت را الصابر الـذي العالحشد الشع وك

مقرا التعددي الحر المستقل .  م الشعب الد لة واقامة ح اناته وقدراته وح اسقاط الحكومة العم ل ام  يواصل 

 املاجدة البعثية تأريخ و نضال
 

 أم صدام العبيدي   
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ـــــــــــة  لدورهـــــــــــا   ممارســـــــــــة الماجـــــــــــدة العراق ال شـــــــــــك أن 

ــــــــــة  ــــــــــة قوم ورة وطن ــــــــــاة المجتمــــــــــع   ح   ــــــــــ الحق

ــــخ   تأر ا   وتطور كث ة ، وان هذا الدور قد تنا سان ا

ـــــل ثـــــورة  ـــــه ق ـــــان عل  عمـــــا   ٣٠  ‐  ١٧المجتمـــــع العـــــرا

متهــــــا  تهــــــا وق ــــــل الماجــــــدة ح ــــــدة  ، ومــــــا ن تمــــــوز المج

ــل  افــة اال دل ــادين العمــل   م التــا ة ودخولهــا  ــسان اال

 الـــسمو والرفـــع مـــن شـــأنها ، فقـــد شـــهد العـــراق   عـــ خـــ

ـز  ٣٠  ‐  ١٧عد ثورة  اركة خطوات رائـدة لتع تموز الم

ـــــــة  دا ـــــــسارعت مـــــــع   بنـــــــاء الـــــــوطن ، ف دور الماجـــــــدة 

طــــت  نــــا المناضــــل وارت  قادهــــا ح ة الرائــــدة الــــ المــــس

عات  ــــــ ــــــة بهــــــا مــــــن خــــــالل ال نهــــــضة الماجــــــدة العراق

ــــــان منهــــــا خاصــــــا   صــــــدرت ، ســــــواء مــــــا  المختلفــــــة الــــــ

ة الحـــــزب  ـــــان عامـــــا ، فقـــــد عـــــززت مـــــس ـــــالمرأة أو مـــــا 

ـــــــــا ،  ـــــــــا ومعن ـــــــــا وثقاف انتهـــــــــا ودعمتهـــــــــا فك والثـــــــــورة م

ــــــــث  ـــــــل المجــــــــاالت ح   وفتحـــــــت لهــــــــا آفـــــــاق العمــــــــل 

ــز   بنــاء المجتمــع وتبــوأت مرا ا فــاعال  حت عنــ أصــ

ـــــــة هامـــــــة .  اد ة   ق . ان االنفتـــــــاح الـــــــذي أوجدتـــــــه المـــــــس

ة  ــس ــساع الحركــة ال ة خلــق المنــاخ المالئــم ال النــضال

    ـــــــــ ة المـــــــــرأة وأخـــــــــذ دورهـــــــــا الحق مـــــــــن أجـــــــــل قـــــــــض

ـة   أهم المجتمع .. وركـز األب القائـد ( رحمـه هللا ) عـ

 بناء المجتمع ووصفها بنصف المجتمع ،  دور المرأة 

ــــــة   حققتهــــــا الماجــــــدة العراق اســــــب الــــــ ومــــــن أبــــــرز الم

  سلــــــسلة وصــــــوال ا ــــــة الم ــــــادات الح  الق لهــــــا  تمث

 واالتحــــــــــــادات  ــــــــــــة والمجلــــــــــــس الــــــــــــوط ــــــــــــادة القط الق

شــيح ،   حــق االنتخــاب وال ــات ، وحــصولها عــ والنقا

ـــة ..  ة والمهن ــادات المنظمـــات الــشعب  ق والمــشاركة 

ة  قـــض عـــث  ا مـــن ال ا كبـــ ثنائ ـــان هنـــاك اهتمامـــا اســـ ف

ــــة ،  ــــة والمحور ة الحي هــــا القــــض ــــث اعت المــــرأة ، ح

  ـات بـ  مقدمـة األول تها ووضـعها  ـسان فدافع عن ا

ــــــات أمــــــام تحررهــــــا  افــــــة العق ا المجتمــــــع ، وأزال  قــــــضا

ـــــــساء  ـــــــان االتحـــــــاد العـــــــام ل  المجتمـــــــع ، ف وتمكينهـــــــا 

ــة مــن األب القائــد  ــل الــدعم والرعا   العــراق والــذي لــ

ان له موقف   ( رحمه هللا ) الذي  الخالد صدام حس

تها   مـــــن المـــــرأة ، وجعـــــل مـــــن قـــــض  مـــــم  تقـــــد ـــــسا ا

 االهتمـام ،  ـة  األول   ـة تحـ ـة وجوه ة وطن قض

ــسه عــام  ــدء مــن تأس ة تقــدم المــرأة  ١٩٧٠و تــابع مــس

 يــــــرى أنهــــــا جــــــديرة بهــــــا ،  ودعــــــم تبوأهــــــا لمواقعهــــــا الــــــ

  ة واقــــداما لــــدى المــــرأة  فــــانعكس ذلــــك عمــــال وتــــضح

  د دورها الحضاري ، و مشاركتها  العراق من أجل تأ

ـــــــة ..  ـــــــة البنـــــــاء والتنم وعنـــــــدما نقـــــــول دور المـــــــرأة    عمل

ل نـــصف  ـــش ـــا ، فألنهـــا تمثـــل نـــصف المجتمـــع و تأرخ

 ال تـزال تناضـل  قـة ، و الوجود ، وتكون نـصف الحق

انهــــا وحقوقهــــا .. فقــــد  ك اف  قــــة لــــالع ــــدء الخل منــــذ 

 ســنوات النــضال  ــة دورا فعــاال عــ عث ــت الماجــدة ال لع

انــت   النــضال ، ف  جانــب رفاقهــا  لــة ووقفــت ا الط

  قة ، ورمز الخ ة والزوجة و األخت والرف األم  والحب

   تعمـــــل وال تمـــــل ، و  دائمـــــا فـــــ  تعـــــ واألرض الـــــ

   موقع الجندي المجهول    اسلة ، و المناضلة ال

مـــــة ،   انتهـــــا عظ ــــة م عث أرض المعركــــة  .. فالماجـــــدة ال

ـــــل الـــــصعاب ،  مـــــة تتهـــــاوى أمامهـــــا  نة وق ة ، رصـــــ كبـــــ

ــم ..  واســهاماتها  ــم و عمــل عظ ــل رجــل عظ  وراء  فـ

 مختلــف الخــدمات المقدمــة  ــة و ــة والثقاف االجتماع

ت  ش  الم ا  دة .. فقد تمثل دور ها كث للمجتمع عد

ـــــــــــــــز  ـــــــــــــــة و دور الحـــــــــــــــضانة ومرا والخـــــــــــــــدمات االجتماع

ـــه  اتـــب التوج  وم ـــل المـــه ن والتأه التـــدرب والتكـــ

ــــز الخــــدمات  ــــة ومرا ــــة واأل ــــشارات االجتماع واالس

ت  ــــــش ــــــة األمومــــــة  الطفولــــــة  وم ــــــز رعا ة ومرا الــــــصح

 وســـــائل االعـــــالم و   تمثلـــــت  ـــــة الـــــ الخـــــدمات الثقاف

ـــز  ـــة ، وان تع ة واالجتماع اضـــ ـــة ال ـــات واألند المكت

ـة .. واذا مـا  جاب  النقـاط ا ـ  أ دور الماجدة  االجتمـا

ة نجــــــد  اســــــ ــــــاة الس  الح أمعنــــــا النظــــــر بواقــــــع المــــــرأة 

ة  ــساو حت م خطــوات هامــة قــد أنجــزت فمنــذ أن أصــ

شـــــــــــح  االنتخـــــــــــاب وال  حقهـــــــــــا  قهـــــــــــا الرجـــــــــــل  مـــــــــــع رف

ات  ل عــام حــصلت تــغ ــش   ا وممارســة العمــل الــس

افــــــــــــــــة     وعــــــــــــــــ ا  واقعهــــــــــــــــا  الــــــــــــــــس ــــــــــــــــة عــــــــــــــــ جوه

ــب   قطرنــا الحب ات .. ان مــا قدمتــه الماجــدة  المــست

 ،   ال الوه ل نصف المجتمع الحق ش أوضح أنها 

ــــــــساء وتهيئهــــــــم   الرجــــــــال وال ء وتــــــــر ــــــــ  ت  الــــــــ فــــــــ

 مختلــف  ـسهم     الـ  بنـاء وطنهـم ، و للمـشاركة 

ة والتقدم .   التنم  مواقع العمل 
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  لـــــــول ــــخ الثالـــــــث مـــــــن ا ـــــــسجل التـــــــار

  تم   ٢٠١٨ســـــــ الحـــــــا  يومـــــــا اســـــــودا 

 مــــر العــــصور، نظــــرا  ــــخ العــــراق عــــ تــــار

ـــــــة   مـــــــن نك ـــــــ انـــــــه وتزامنـــــــه مـــــــع أ الق

  ــــخ الـــشعب العـــرا  تـــار ـــذلك اليـــوم االســـود  ارثـــة تحـــل  و

 فهو : 

 

ـــس  ‐  رئ ـــس مـــا  ـــه فـــؤاد معـــصوم، و ـــدعو ف اليـــوم الـــذي 

ـــــــــة العـــــــــراق، وهـــــــــو الـــــــــشخص والمؤســـــــــسة الفاقـــــــــدة  جمهور

ـد فاسـد مـن  اق جد ـدأ مـضمار سـ ة الرئاسة، ومنهـا ي ع ل

م  لمــــــان قــــــد  ل  افتتــــــاح الجلــــــسة االو  ‐خــــــالل الــــــدعوة ا

ـــــــل االدلـــــــة والقرائـــــــن  تـــــــت   النخـــــــاع، ث ور حـــــــ ـــــــد ، ُمـــــــزَّ جد

ة االعظـــــــم مـــــــن  ـــــــس ـــــــة ان ال ـــــــة والدول قـــــــات المحل والتحق

   اجتمــــاع المــــزورن  ن  ٣الحــــا ٩ قــــد وصــــلوا  ٢٠١٨

  فــــضائح، ينــــدى لهــــا جبــــ ــــر، و و ــــة ب اب  مقاعــــدهم الن ا

ة  اســــ ــــة الس ــــة والعمل التعدد   ــــس ــــة" ومــــا  مقراط "الد

مـــر ، وظـــل  ـــا منـــذ عهـــد ب  ســـقطت ســـقوطا حـــرا ونهائ الـــ

  ــــه دســــات  ال ــــش ــــل مــــا  دســــتور شــــاذ عــــن  مــــن  خرابهــــا 

لدانها.  ــها و م شع  تح  الدول ال

 

‐   تم  ســـــــــ لـــــــــول لمـــــــــان  ٢٠١٨ الثالـــــــــث مـــــــــن ا عقـــــــــد ال

اع  ــ ه  ــه، أشــ اع االجنحــة ف ، و ــسيح جلــسته االو ال

ـــــــث تجـــــــري عروضـــــــهم واصـــــــطفافاتهم   ك ، ح كـــــــة الـــــــس د

 "  ــس " او مــا  ــ تلــة اال  "ال ــس ل مــا  ــشك القطعــان ل

 افــــــراد نفــــــس الحيتــــــان، وفــــــق  ــــــة" مــــــن بــــــ لمان ــــــة ال االغلب

الــــــسلعة الفاســــــدة ،  ــــــازار وســــــوق مــــــشبوە التجــــــار و ــــــد  تقال

ي، دون   والـــــــ اء، العـــــــل ـــــــه عقـــــــود البيـــــــع والـــــــ تجـــــــري ف

  تــــه بــــو اء مــــن شــــعب العــــراق الــــذي قاطعــــت اغلب اســــتح

ــات  ــف وفــضح شــعبنا عمل ــات وصــناديق ال مهزلــة االنتخا

ــــــدت االرادة  ــــــة، وأ ون ــــــة واالل دو اله ال ــــــل اشــــــ الفــــــرز 

ــــــات  ــــــة تلــــــك االنتخا ع ــــــة للعــــــالم عــــــدم  ة العراق الــــــشعب

 اعدادهـــــــا  ـــــــس ـــــــا  ل  بهـــــــا  اف الـــــــشعب العـــــــرا وعـــــــدم اعـــــــ

قا.  تائجها مس  ب ذها وح  وتنف

 

‐   لـــول   الثالـــث مـــن ا اء  عة الخـــ جتمـــع برلمـــان المـــض

  تم   ٢٠١٨ســـ ـــل ممثـــ  مـــن ق ـــا اف م ـــا مـــرة اخـــرى 

 ،  الـــــــشأن العــــــــرا الـــــــدول المحتلـــــــة والمتدخلـــــــة والنافـــــــذة 

 وتجـــارة رؤوس  ا ورصـــات المـــال الـــس ة و ومعهـــم ســـما

ــــــــــــــــس  ة بتك حيتــــــــــــــــان الفــــــــــــــــساد ومــــــــــــــــزوري االرادة الــــــــــــــــشعب

 المنكوب.  م للشعب العرا  محاصصات االنقسام والتقس

 

ــــــــــــــة  ة واالخالق اســــــــــــــ ة الس ع ـــــو برلمــــــــــــــان فاقــــــــــــــد للـــــــــــــ فهــــــــ

قا، مهمــا تمخــض عنــه مــن نتــائج وقــرارات  ــة مــس واالجتماع

ــــــــــة  نفــــــــــس العقل عــــــــــات تكــــــــــرس ذات المحاصــــــــــصة و و توز

 لـــــدى  ا  العـــــرف الـــــس ـــــات المرذولـــــة والمرفوضـــــة  واآلل

  االعتـداء عـ ـة  مقراط دينون تلك الممارسـة الـال د الذين 

 الــــسلطة وادارة   التــــداول عــــ  حقــــه  ــــار الــــشعب وعــــ خ

فاء.  ل ابناءە االحرار وال ة من ق  الدولة والحكومة المنتخ

 

‐   تم  ســـــ لـــــول  الثالـــــث مـــــن ا لمـــــان  ،  ٢٠١٨جتمـــــع ال

ا الرادات  اســــــــــ ا، ومـــــــــرتهن س ـــــل رســـــــــم لـــــــــد محتـــــ والعـــــــــراق 

ـــــة  عكـــــسها واقـــــع تواجـــــد القـــــوات االجن ـــــة  اعـــــات دول و

  ة  طرة قواعــــدها العــــسك ــــساع ونفــــوذ وســــ ــــة وا ك االم

 مـــــن الدولـــــة حكومـــــة  ـــــ  مـــــا ت ـــــس ســـــائر انحـــــاء العـــــراق، و

  ـــــــــــــزة االحتـــــــــــــــــالل االيـــــــــــــــــرا فاســـــــــــــــــدة تقودهـــــــــــــــــا ادوات وأجهــــ

  ــــة، ومظــــاهر تــــد ــــة الطائف اتها الدم ــــش ، ومل طا االســــ

  ــــــــــة عــــــــــ اع االرادات االجن     وضــــــــــع العــــــــــراق، تتجــــــــــ

فـرض واسـتعراض  ـة؛ و  ة الدولة العراق ثرواته، وفقدان هي

ـــــــــة داخـــــــــل وخـــــــــارج  ات الطائف ـــــــــش طرة القـــــــــوى والمل وســـــــــ

 مركـز     الجانـب االمـ اء واالسـتحواذ عـ المنطقة الخـ

غداد خاصة.  ط العاصمة   ومح

‐   تم  ســـــ لـــــول ـــــاب الجهـــــاز  ٢٠١٨حـــــل الثالـــــث مـــــن ا غ

   العـــــــراق، وارتـــــــزاق القـــــــضاة عـــــــ ـــــــا  ل  والعدالـــــــة  القـــــــضا

  ــــف محــــا ــــالقرارات وت فتــــاوى الــــال قــــانون، والتالعــــب 

ا  مــــة الفاســــدين، وءخــــ التحقيــــق والتعمــــد عــــن ادانــــة ومحا

 ، والمـــصادقة عليهـــا مـــن دون  ـــر االنتخـــا و اقـــرار قـــوائم ال

انة  ف صــ  عــن   والتخــ ة مــن هــزة مــن ضــم ج او غــ حــ

قــــــضاة مدحــــــت    ــــــس ــــــل مــــــا  الحقــــــوق والقــــــانون، مــــــن ق

مـــــــــة   المح ـــــــــر  و فـــــــــوا ال تـــــــــه، ممـــــــــن اح ان المحمـــــــــود وز

  ب االســتحواذ عــ ــس ة للفاســدين  ــا، ترضــ ــة العل االتحاد

ـث جـرى  قا، ح ة االثمـان مـس  عال ض الر ازات وق االمت

ات.  ر االنتخا دت تزو  أ قات ال ا عن التحق ل اجع   ال

 

امـــل اقرارهـــا الـــسابق   ظـــل تراجـــع الحكومـــة نفـــسها عـــن  و

امـل  افهـا ال ادي واع در الع س الحكومة ح الذي اعلنه رئ

اهـــــــــــة  لهـــــــــــا ال ـــــــــــات وق ـــــــــــا لالنتخا ة العل فـــــــــــساد المفوضـــــــــــ

  ر الفاضــح والموثــق الــذي حــدث  و ــال ا  واتهامهمــا رســم

ب  افـة المراحـل واالسـال   لهـا عـ ة ومـا ق ات االخـ االنتخا

ـــــــات  والقـــــــرائن والنتـــــــائج داخـــــــل العـــــــراق وخارجـــــــه، والـــــــذي 

 .  والدو  عرفها الرأي العام الوط

 

ــدان فاســد واحــد  قــدم او  ــام والــسنوات دون ان  ومــرت اال

 العراق.  جري  ل ما جرى و   

 

‐   تم ســــ لول حة يــــوم  ٢٠١٨ الثالــــث مــــن ا تجــــري مــــ

لمـــــــــــان" ومحافظـــــــــــات العـــــــــــراق   "ال ـــــــــــس االفتتـــــــــــاح، لمـــــــــــا 

 وقــــــــع   تنــــــــام وتــــــــصحو عــــــــ ــــــــالت العــــــــ ــــــــل و ــــــــة  المنك

ــــــــال والخطــــــــف  ــــــــد والقتــــــــل واالغت س القهــــــــر والتهد وكــــــــواب

  ـــل لـــه، و م أشـــق وأمـــر ، ال مث عـــد ضـــ م  لحـــق بهـــا ضـــ و

ـــــــة ضـــــــد   لـــــــديها مـــــــن ارادة وطن ـــــــ مـــــــا ت تحــــــاول منتفـــــــضة 

 ازمـــــــات  ع والقهـــــــر والمـــــــرض وتعمـــــــق وتتـــــــا الفـــــــساد والجـــــــ

هــا مــن  ــة عليهــا، لألســف لــم تجــد مــن ينا ــات المتتال النك

ـــالحقوق  ـــة  الح   فـــاء هـــذا العـــالم الـــذي يتـــغ ضـــمائر و

 محافظــــات خرجــــت  ــــل النــــادر ، و ــــة اال القل مقراط والد

لهـــا عـــن كرامتهـــا  حـــة دفاعـــا عـــن مطاليبهـــا وق نهـــا الج مالي

 الزالــــــــت تقــــــــف  حــــــــة تــــــــضمد جراحاتهــــــــا و ــــــــة الج الوطن

 ســــاحات التظــــاهر، وتواجــــه الرصــــاص وال زالــــت  شــــجاعة 

ة  ـــ عـــد عـــن شـــوارع ال دمـــاء شـــهداء االنتفاضـــة لـــم تجـــف 

غـــداد  ــا و ا ة و الء والنجــف والقادســـ  وكـــ ــسان والــمث وم

تجاهـــــل العـــــالم واالمـــــم المتحـــــدة  ـــــدة ، و ومـــــدن أخـــــرى عد

 المنكــــــــــوب ضــــــــــائعة،  مــــــــــات الــــــــــشعب العــــــــــرا ــــــــــشار مخ ان

ـــــة مـــــن   المعذ وتتـــــصاعد ارقـــــام نكبتهـــــا مـــــع وجـــــود المـــــالي

 والمطــاردين داخــل وخــارج  ن والمعتقــل  والمهجــ النـازح

 العراق. 

 

ة هنــــــاك  اســــــ ة والس ــــــسان ــــــة واال  االخالق ــــــل المعــــــاي   و

كهم االم محنتهــــــــم  ــــــــ ــــــــة يتوحــــــــد العراقيــــــــون و ــــــــة وطن نك

 ؟:  أرق امام سؤال المص سهرون  ة   الوطن

 

ذهب العراق؟؟.   أين س  ا

 

ــة ممــسوخة ومتفــردة ،  ــل االســئلة هنــاك حالــة غرائ وأمــام 

ل الـــــــصالفة والوقاحـــــــة، لـــــــدى مجموعـــــــات االرتـــــــزاق   شـــــــ

ـــات المـــزورة وتتحـــدث  ـــل لنتـــائج االنتخا  تط ، الـــ ا الـــس

فات مبتذلــة  ــة منهــا، تعكــسها تــ عــن اســتحقاقاتها االجرام

 ،  والمعــــا ــــسان المتحــــ  اال ومدانــــة، ينــــدى منهــــا جبــــ

مـــا فيهـــا  لـــدان العـــالم،  ـــل    وقلمـــا ظهـــرت صـــورة احوالهـــا 

ـــة  عـــود حيتـــان العمل ذلـــك العـــالم المتخلـــف ، نراهـــا عنـــدما 

 وهـــــــــم   وااليـــــــــرا  االمـــــــــ ة وعمـــــــــالء االحتـــــــــالل اســـــــــ الس

ــــــــــــع المناصــــــــــــــــب والتحــــــــــــــــاور  ــــ ــــ  توز ــــــــــــــــدون ذات االدوار  ع

 حقـوق  س ــــع ما   توز دات  واالجتماعات واطالق المزا

ـل وقاحـة  الرئاسـات الثـالث، وهـم عـادوا ،  المحاصصات 

كـــــــــــورات   صـــــــــــاالت ود  مـــــــــــشاوراتهم  ظهـــــــــــرون علنـــــــــــا   ،

  ــة   المذه ــرا  تلــك ال جلــسون عــ ــة،  القــصور المنه

   نهبوهــــا مــــن مــــال الــــشعب العــــرا قــــصورهم ومقــــراتهم الــــ

  ــــــــستحوذون عــــــــ ە وراحتــــــــه، وهــــــــم  ــــــــة خــــــــ ان وقوتــــــــه وم

ــــات  االســــلحة، تطوقهــــا الحما صــــاالت الفنــــادق المدججــــة 

نـــــــــاقلون هنـــــــــا  مـــــــــة المنظمـــــــــة المنفلتـــــــــة، ي ات الج وعـــــــــصا

ة تـــارة  ـــة تـــارة، واخـــرى فارســـ ك ـــسوقهم عـــصا ام وهنـــاك، 

ـــــــسعون  ـــــــل بيـــــــع العـــــــراق، و عـــــــون الـــــــوالءات مقا أخـــــــرى؛ ي

ــــة، خدمــــة  ل تلــــك الحكومــــة الفاســــدة المنتظــــرة التال ــــشك ل

ــــــــــذا الوامــــــــــر المــــــــــال واالعــــــــــالم  ة وتنف ة الــــــــــصهيون لــــــــــسما

ــهــــــم   جي ــــــضخ   الــــــذي الزال   واالجنــــــ  العــــــر ا الــــــس

ظ من  ل عهرە ودجله وخبثه لزرع الم  الدوالرات  مالي

 جــسد ومجتمــع العــراق،  م   التقــس الخنــاجر ولــدق أســاف

ــــال   اغت غــــدر وخــــسة،  ة ابنــــاء العــــراق  وتتــــم طعــــن خــــا

ـــسلط  محاولـــة ال لـــه موجـــه ضـــد ارادة شـــعبنا   مث  قـــلَّ عـــل

جرام.  ل خسة ودناءة ولؤم و ه الذالله   عل

 

لــــــــول  ‐   ٢٠١٨ الثالــــــــث مــــــــن ا تجــــــــرأت كتــــــــل االنتهــــــــاز

لمــــان لتختــــار مــــا   دخــــول قاعــــة ال والخونــــة والمــــزورن عــــ

ل مجموعــــات قطعانهــــا، والعــــادة  ــــشك ــــشاء مــــن أزالمهــــا و

  ـ مها ا م قد اتت هشة ومتفسخة من رم م سلطات  ترم

ــــل  ــــل  ة،  اســــ ــــدها، لتدشــــن عهــــد الوقاحــــة الس مــــن جد

ــة مــن  ق  او االتــصاف ب ــب مــن ضــم اتهــا، مــن دون تأن تجل

ـــــل هـــــؤالء االعـــــالن عـــــن دورة  ر ل ـــــة تـــــ ة واخالق ـــــ ـــــم  ق

ـــــــشخوص  ـــــــة، و ع ـــــــال  لمـــــــانهم، هـــــــو برلمـــــــان  ـــــــدة ل جد

ــــــخ  ــــ المخــــــازي، تار ــــــسجل حافــــــل  الحــــــة قــــــادم  وجوهــــــه ال

ر والنهـب  و المفاسد وال ه واعضاءە حافل  أغلب مجتمع

ة.  ة والدول م  واالذعان لالرادات االقل

 

دأ  لهـــا ســـ  العـــالم مث لـــد  ـــسة قلمـــا شـــهد  ا ة  ح  مـــ و

 ان هـــذا الفـــصل لـــن  ـــقي ـــد مـــن مأســـاة العـــراق و فـــصل جد

 مطلقا.   خ  ا ت  ي

 

ــة  ــة الوطن  الجانــب االوســع مــن فـصول المأســاة والنك وعـ

وعـا عـن  ـدا وم تا ووح قـف شـعبنا معـزوال ومـش  العـراق 

   ودو ــــــــ  واقل مر عــــــــر  بتــــــــ ــــــــ  واالقل طــــــــه العــــــــر مح

اطــه   اوســاطه واح ــأس   زرع ال مجــة ســعت ا ــات م ال

أخـذ بنفـسه   المـستقل، ومنعـه مـن ان  اع قرارە الـوط و ان

ــــــل هــــــؤالء المنبــــــوذين مــــــن    زمــــــام الحــــــراك واالنتــــــصار عــــــ

ة  اســــــــــــ ــــــــــــم القمامــــــــــــات الس ــــخ وعفــــــــــــن رم حثــــــــــــاالت التــــــــــــار

ة المتفسخة.   واالجتماع

 

 العــــزائم: ان  ــــ  مــــن مح عــــض مــــن الــــواهم ــــدو لل وقــــد ي

حـــا ومقموعـــا ومـــذلوال  انـــه ج  م شـــعبنا المنتفـــض يـــراوح 

اسم الدين والمـذهب والطائفـة واالنتمـاء  ة  ته مستل وغالب

 قــدوم ذلـــك  ــة عــ ال ــش حالــة مـــن االت ع  و  والقــو االثــ

 اوســــــاطه أؤلئــــــك  القــــــدر المجهــــــول لالنقــــــاذ، يــــــروج لــــــه بــــــ

خــــــور     الــــــصدفة، ومــــــن مــــــشع ا المــــــشعوذون مــــــن ســــــ

ـــــالخالص والجنـــــة الموعـــــودة  ة يوعدونـــــه  اســـــ الـــــوالئم الس

اتـــــــــــت مـــــــــــضحكة  ناروهات  ـــــاك ســـــــــــ ون هنـــــــــــا وهنــــــ ـــــــــــ و

حلــــول وانتظــــار    ــــ  ت ــــسون حــــ ا وخة يتــــداولها ال ومــــ

ـد القـرار  ط ب  منهم من وضـع الحـل والـ ذلك المنقذ، وكث

ـد"  ـر جد ل انقـالب عـسكري او "تح  شـ  ، تـارة  االم

ات ايـــــــــران  ــــــــــــع قـــــــــوات االحتــــــــالل وطـــــــــرد عــــــــصا اعــــــــادة توز

ــــد ترامــــب     عــــ اعهــــا، وقــــرب لحظــــة خــــالص العــــراقي وات

ـضة المفـسدين الذيـن   من ق ر العرقي وعزمه بنفسه لتح

ــسان االســود  كيــون انفــسهم يــوم التاســع مــن ن  بهــم االم ا

٢٠٠٣   ــض، " ا غ ــدال مــن يــوم االحتــالل ال الــذي ســموە، 

مـل   الم عض مـن أؤلئـك التـائه ر " وها هو ال " يوم التح

قــرب  ون مــرة أخــرى  ــ ــدجلون و ناروهات التــدخل  لــس

عـــد  ـــر" ثــــان    ١٥"يـــوم تح ـــم احتـــالل امــــ ســـنة مــــن ح

ـــة او مقـــام او بنـــاء او  ك مـــن العـــراق زاو ـــض، لـــم يـــ غ   ايـــرا

لــه؛  ــري قــل مث ــث ب ع مؤســسة اال اســقطها وهــدم أرانهــا 

م ودمـــــــار شـــــــامل ومـــــــدن مهدمـــــــة   هـــــــش فتحـــــــول العـــــــراق ا

دولــــة  وب، و  علــــة فطــــرة مــــاء  ومهجــــورة واخــــرى تتحــــ

ـــــــح  ــــ  عـــــــصف ر ـــــــا ا قـــــــة تتعـــــــرض يوم امـــــــست اطـــــــالل مح

  ـ  لتمحو ما ت ل    االزمات تذرو فيها دوامات االعاص

 من ذلك العراق. 

‐   تم  سـ لــول  ــــخ وال  ٢٠١٨الثالـث مـن ا ـة التــار ــس نها ل

محطـــــــة  ــــــس   لــــــشعب العـــــــراق، ول ختــــــام المطــــــاف القـــــــا

تظــــــر بهــــــا مــــــن ضــــــللتهم االحــــــداث، ليتــــــم خــــــالص  عــــــابرة، ي

ــل ســتكون لحظــة مــن  ــدة ؛  ــة جد ك معجــزة أم   العــراقي

ل لــــــــه منطلــــــــق للتأمــــــــل  ــــــــش  ، ــــخ شــــــــعب العــــــــراق اال تــــــــار

   المدروسـة الواســعة ، والتقـدم عــ  ووضـع الخــ والتفـك

  ـة  لمان ة ال ـر المحتـوم، والن اجتمـاع العـصا سكة التح

لـــــول  مـــــا  ٢٠١٨التاســـــع مـــــن ا  مـــــن مـــــوازن القـــــوى،  ـــــغ ال 

 المــزور  عــض، بتعــداد اصــوات القطيــع االنتخــا حــسبها ال

ل  هـــــــــم، ان المـــــــــستق ـــــــــل غ عرفـــــــــون، ق والمـــــــــدجن، فهـــــــــم 

الغـــــضب القـــــادم وزن    ـــــ امـــــه الح  ا كـــــشف  ـــــب س الق

 ، ل نهــا ــش فــة، و ــل ال  وقوتــه. ســوف تم الــشعب العــرا

 مـــــن ابنـــــاء شـــــعبنا الـــــصابر  ـــــ تلـــــة اال  ظهـــــور ال وجـــــارف ا

 الثـــــوري  ـــــالتغي وع   الـــــ  حـــــسمت امرهـــــا  ـــــابر و الـــــ الم

ە  م قــــــل نــــــظ ، منــــــذ ان ابتــــــدأت خطواتهــــــا بتــــــصم التــــــار

  ـــــــات  ـــــــس  ١٢ـــــــاعالن مقاطعـــــــة شـــــــاملة لالنتخا  ما ـــــــار ا

ـــة الجـــرداء،  ٢٠١٨ مقراط نـــا مهزلـــة تلـــك الد فعـــرت جماه

ائــــــــــــل واحــــــــــــزاب  طــــــــــــون وافخــــــــــــاذ وعــــــــــــشائر وق وفــــــــــــضحت 

 العـــــــــــراق،     واالجتمـــــــــــا ا ـــــــــــات الفـــــــــــساد الـــــــــــس ومرجع

ة والتظـــاهرات واالعتـــصامات  وشخـــصت المقاطعـــة الـــشعب

ـة  ة االنتخاب ات العمل ت ومنعت الحكومة وعصا  أج ال

 عـدم اعــالن  ـات واجهـزة القـضاء الفاسـد عـ وهيئـة االنتخا

ــــث الــــدور  ــــر لثالثــــة اشــــهر ، انكــــشف خاللهــــا خ و نتــــائج ال

ه   العــراق وارتهــان ارادة شــع ــة تــدم  عمل اعــه   وات االيــرا

ة  ــــــ اركــــــة انطالقـــــا مــــــن ال ـــــة الم انـــــت االنتفاضــــــة الوطن ف

ت لهـا محافظـات الجنـوب الثـائر وتداعـت  حاء واستجا الف

ــــب واســــتعداد  نــــاغم وترح ــــة المحافظــــات ب ق غــــداد و لهــــا 

غـداد،  ـة   اي وقت وخاصـة العاصـمة الحب لاللتحاق بها 

 هــــذە االنتفاضــــة المــــستمرة جــــذوة مــــشتعلة تقــــض  وســــ

 وحـدة شـعب العـراق وحقوقـه هاتفـة  ن عـ م مهاجع المت

حقهـــا   والمـــاء والـــدواء والعمـــل   الـــخ ـــل مطاليبهـــا بتـــوف ق

ة واقرار المواطنـة الحقـة   التحرر والسلم والتنم   االسا

 اسـقاط كهنــوت  ة عـ نة العـراق، واالنتفاضـة مـ ـل سـا ل

 ومرتزقتــــــه مــــــن احــــــزاب ارتزقــــــت  ا المــــــال واالســــــالم الــــــس

ـــــة وقـــــد اســـــقطت ورقـــــة التـــــوت وانكـــــشفت  الـــــدين والطائف

عد اليوم قائمة تقف عليها طالما انهـا  عوراتها، ولم تعد لها 

صة .  اء الذمم الرخ ر والفساد و و  ال  لجأت ا

 

 ممارســـــــــة لعبتهـــــــــا  ـــــــــة  انـــــــــة الوطن ان اســـــــــتمرار قـــــــــوى الخ

ــــة الزائفــــة  مقراط مظــــاهر الــــدين والد س   التــــم ثــــة  الخب

ـــــة مـــــن قـــــضاء وحكومـــــة  س خلـــــف مؤســـــسات وهم تـــــم و

جـــاد الحلـــول   ا  مطلقـــا انهـــا قـــادرة يومـــا عـــ ـــع رلمـــان ال  و

ـــــــه شـــــــعب  عان  تفاقمهـــــــا وتنكرهــــــا لمـــــــا    ت  ـــــــس   الــــــ

 العراق. 

 

  ـــــع للوضـع والـذهاب ا كشف عن تعفن  ام س قادم اال

 متوقعـــــــة ان لـــــــم يتـــــــدارك  ع غـــــــ ـــــــ ـــــــاە و حمـــــــد عق مـــــــا ال 

ر.   بنفسه مواجهة هذا الواقع الم  الشعب العرا

 

 مــــن  ــــ ــــة ، وحــــرق مــــا ت عــــودة الحــــرب االهل ــــد  ومــــا التهد

 آخــــــر  ــــــسقط فلتــــــان، اال  فــــــز فــــــالن، او  العــــــراق، ان لــــــم 

   تمارسـها عـ اعها و  تلعبها ايران وات ثة ال االوراق الخب

  نت  ســـــ اتها ، الـــــ ـــــش قـــــوة واســـــتفزاز مل ـــــة  االرض العراق

تم طـــــــرد ادوات  ــهـــــــا المحالـــــــة، وســـــــ ـــــــسقوطها وهرو االمـــــــر 

قوة وسواعد ابناء العراق .  دة  ة الجد  الدولة الصف

 

خطـه احـرار العـراق ونخبتـه  ـد   وح مـسار وطـ وع  ان ال

ــــــر والخــــــالص  ــــــق التح ــــــار ط ــــــة، هــــــو اخت ــــــة الواع الوطن

ار  ــــــــة الـــــــذي يتطلــــــــب تعبئــــــــة وا  والوحــــــــدة الوطن الـــــــوط

 .  تحقيق الن  شامل ح  وارادة وتحالف وط

 

ب.   وان غدا لناظرە ق
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ة،  اســ ــة الس ــان لهــذە االحــزاب المــشاركة  العمل لــو 

ة ودخلــــــــت   ــــــــات االخــــــــ االنتخا وتلــــــــك الــــــــ فــــــــازت 

ف،  ة واالخــــــــــــالق والــــــــــــ نقعها، ذرة مــــــــــــن الــــــــــــغ مــــــــــــس

ل،  ـــــــاب الخـــــــداع والتـــــــضل ـــــــال، ولـــــــو مـــــــن  الهتمـــــــت قل

ــــاء، ال  ه المـــاء وال مطالـــب الحـــد االد للمنتفــــض 

ـسابق  ان تنصب جهود قادتها ع عقد التحالفـات وال

ل  ــشك ــ لتفــوز ب تلــة اال ة ال ــسم نهــم حــول  مــا ب ف

الحكومـــة القادمـــة، وتـــضمن لنفـــسها حـــصة االســـد مـــن 

ـــــاء او  ـــــسموە، دون ح مـــــا  ــــح، او  جـــــسد العـــــراق الجـــــ

ة واالخـــــالق  ـــــن ذرة الـــــغ ـــــة. ل عكـــــة العراق ال خجـــــل، 

ف هــــذە قــــد فقــــدتها تلــــك االحــــزاب، منــــذ قبولهــــا  والــــ

ـــــــــذ مخططاتـــــــــه  ـــــــــل لقـــــــــوى االحتـــــــــالل وتنف ــــــــدور العم

ا.  ا او ايران ك ان المحتل ام  الغادرة، سواء 

 
عمــــو هــــذە االحــــزاب،  ولــــضمان حــــصة االســــد توجــــه م

ــــــا  اق، ا او االمــــــر، وخاصــــــة ام وهــــــم  عــــــز الــــــس

علمــــون  م فــــروض الطاعــــة والــــوالء، فهــــم  وايــــران لتقــــد

ل  ـــشك ـــم ب ـــان هـــذە الـــدول  الـــ تتح ـــق  علـــم ال

ف النظـر، عــن  ـ ــسها،  ـس رئ الحكومـة، و الـ 

تلـــة او تلـــك.  ـــات المـــزورة او قـــوة هـــذە ال نتـــائج االنتخا

ـــل عـــ ذلـــك هـــو مـــا فعلتـــه مـــع نـــوري المـــال  وخـــ دل

ــــــــات ســــــــنة  وحرمتــــــــه مــــــــن  ٢٠١٤الفــــــــائز االول  انتخا

ـــــــــم  لـــــــــه ابراه ل الحكومـــــــــة، مثلمـــــــــا اســـــــــقطت ق ـــــــــشك

ـات سـنة  تله الفـائزة  انتخا الجعفري، وهو مرشح ال

ل ٢٠٠٥ ــــــــــشك ــــــــــاد عــــــــــالوي مــــــــــن  ،  حــــــــــ منعــــــــــت ا

، وهــــــــــــــو الفــــــــــــــائز االول   الحكومــــــــــــــة، دون اي تفــــــــــــــس

ـــــات ســـــنة  قــــــة، ٢٠١٠انتخا ـــــغ مـــــن هـــــذە الحق . وال 

ــأملون مــن خاللــه  قتــال هــؤالء  الوقــت الــضائع، فهــم 

حت   ا، النهــــا اصــــ ل ــــان شــــ قــــاء  مناصــــبهم وان  ال

قــــا للجــــاە  العــــراق "المحــــرر"، منجمــــا مــــن الــــذهب وط

تعرض  ه ســ فقــد منــص ــك عــن ان الـذي  والـشهرة، ناه

ـــــد الـــــشعب العـــــرا جـــــراء الجـــــرائم الـــــ  للعقـــــاب عـــــ 

فوهـــا وامــــوال الحــــرام الــــ جنوهــــا، وجــــراء تعاونهــــم  اق

ــــــذ مخططــــــه لتــــــدم العــــــراق دولــــــة  مــــــع المحتــــــل وتنف

 ومجتمع. 

 
اع حـول  الـ تـل  ـا لهـذە ال اما السؤال عن سـماح ام

ـــــدة ولـــــم تحـــــسمه منـــــذ  ل الحكومـــــة لـــــشهور عد ـــــشك

ل  ــة الخــداع والتــضل ــدخل ضــمن عمل ــة، فــذلك  دا ال

ـا مـن وراء  ـس ام ـث  قال، ح ما  او"عدة الشغل" 

اع عـــــ  جـــــري مـــــن  ـــــان مـــــا  ذلـــــك ا اقنـــــاع الخلـــــق 

ــــوى مظهـــــــــر مـــــــــن مظـــــــــاهر النظـــــــــام  ـــــــــس ســـــ الـــــــــسلطة، ل

مقرا الــذي اقامتــه  العــراق، اضــافة ا اشــغال  الــد

تـــــج عنـــــه لـــــ  اع وانتظـــــار مـــــا ي عامـــــة النـــــاس بهـــــذا الـــــ

ـد  خانـة  دخلو من جد سوا همومهم ومعاناتهم، و ي

 االنتظار مرة اخرى. 

 
ب محـــــــــــــاوالت المرتزقـــــــــــــة  ـــــــــــــس ـــــــــــــاب  اطـــــــــــــرق هـــــــــــــذا ال

ــــض صــــفحة  ثــــة لقلــــب الحقــــائق وت والوصــــول الحث

ــــة  ق الحكومــــة المرتق ــــس هــــؤالء العمــــالء مــــن خــــالل 

ـــــــة مـــــــستقلة  رلمانهـــــــا المـــــــزورع انهـــــــا حكومـــــــة وطن و

ات مـن التكنوقـراط  ـة، وستـضم شخـص وعابرة للطائف

ة  لتكـــون قــــادرة عــــ اخــــراج العـــراق مــــن ظروفــــه الــــصع

رهــــا بــــ  جــــري الوصــــول ا تم ــــا، ل مــــر بهــــا حال الــــ 

ئـة سـاحة احزابهـا  التـا ت ـد لهـا، و الناس وكسب التاي

ها للعـــراق دولـــة  قاتهـــا وجرائمهـــا وتـــدم مـــة مـــن  الحا

 ومجتمع. 

 
ـــ مـــا يثـــ االســـتهجان  هـــذا الخـــصوص، هـــو  ـــان ا و

عـــــــض المثقـــــــف  عـــــــض االقـــــــالم و ـــــــب ل الموقـــــــف الغ

ـــــــــض عـــــــــ هـــــــــذە  ، كونـــــــــه  اســـــــــي المـــــــــستقل والس

مـــا اذا   ف النظــر ف ـــ ة،  ــب نوعــا مـــن المــصداق اذ اال

ـــــا حــــسنة ام مقـــــصودة، فــــ الوقـــــت الـــــذي  انــــت النوا

عــــــــدم جــــــــدوى  ــــــــه عامــــــــة النــــــــاس ا قناعــــــــة  توصــــــــل ف

عمالتهـــــا  المراهنـــــة عـــــ الحكومـــــة القادمـــــة واقتنـــــاعهم 

ابهـــــــا  قتهـــــــا للمـــــــال العـــــــام وارت فـــــــسادها و لـــــــالجن و

ـــــــدعون العـــــــراقي لوضـــــــع  للجـــــــرائم  وضـــــــح النهـــــــار، 

االنجــازات الــ  عــشموهم  الحكومــة القادمــة و ثقتهـم 

ســتحققها، وخاصــة مطالــب ابنــاء االنتفاضــة البواســل. 

عـــــــد مـــــــساندة  ـــــــه  قومـــــــون  الـــــــذي  هـــــــذا الـــــــدور الخط

ـــــــة   ار ومـــــــشاركة فعل ـــــــة  دعـــــــم هـــــــؤالء اال ق حق

ــذ مخطــط تــدم العــراق واهلــه. خاصــة وان فئــات  تنف

ـــاط جـــراء عجـــز  واســـعة مـــن العـــراقي قـــد اصـــابها االح

ـل عـدة اسـابيع ولحـد يومنـا  االنتفاضة، منـذ انـدالعها ق

، عــــن تحقيــــق اي مطلــــب مــــن مطالبهــــا، ســــواء  الحــــا

ة فاســد او  ــة، او حــ محاســ ة منهــا او الخدم اســ الس

 مجرم من رؤوس السلطة. 

 
ــهتانـا،  ، زورا و ة تـد اسـ ال نجادل  وجود بـرامج س

ـــل القـــدا  ف، ســـواء مـــن ق ـــة واالخـــالص والـــ الوطن

الحــــــــة او مــــــــن القــــــــادم الجــــــــدد ذوي  ذوي الوجــــــــوە ال

مــا ال  تــت،  ــدة اث ــن الوقــائع العن االقنعــة المخادعــة، ل

ــست ســوى  نــامج ل ــل هــذە ال ــان  ــدع مجــال للــشك، 

حـــــــ عـــــــ ورق، غرضـــــــها ذر الرمـــــــاد  العيـــــــون. فعـــــــ 

ـــــــم كتلـــــــة ســـــــائرون  ، فـــــــان زع ل المثـــــــال ال الحـــــــ ســـــــ

ــــات، قــــد  االنتخا ة  ــــا عــــد فــــوزە م مقتــــدى الــــصدر، و

امل عن برنامجه المتضمن  ال بندا، وخاصة  ٤٥تخ 

ــــة الفــــساد والغــــاء المحاصــــصة  محار البنــــود المتعلقــــة 

ـــــة ضـــــد الفاســـــدين  ق ـــــة، ودعوتـــــه ا ثـــــورة حق الطائف

ان، وخـ  ى ووضـعهم خلـف القـض وفتح ملفاتهم الـ

ـــادرات مقتـــدى القامـــة تحـــالف مـــع  ـــل عـــ ذلـــك، م دل

ــــــــم، الــــــــذي وصــــــــفه الــــــــشعب  ـــــار الحك راس الفـــــــساد عمـــ

علن  شالة، ومع هادي العامري، الذي  م ال العرا بزع

كــون العــراق مثــل  ــس الن  انــه  ــاء او خجــل،  دون ح

ــــاد عــــالوي عــــراب  ــــه، ومــــع ا ــــة الفق ــــؤمن بوال ايــــران و

ــــــــــدورە ســــــــــيؤدي حتمــــــــــا  . وهــــــــــذا  االحتــــــــــالل، االمــــــــــ

الحكومـة القادمـة  اك  ـارة ا االشـ مقتدى الصدر وت

ــة.  ــة والعرق وقبولــه مجــددا بنظــام المحاصــصة الطائف

لمان، اذا لم  ل كتله معارضة  ال شك اما حديثه عن 

ـان لهـا  ـدة ال م دعـة جد ينفذ برنامجه المنمـق، فهـذە 

قال.  ما   من االعراب 

 
ئة  ــة، رغــــــــم مرارتهــــــــا واثارهــــــــا الــــــــس قــــــ ــــــــن هــــــــذە الحق ل

ا  يح لنا التخ عن دورنا الـس ونتائجها الضارة، ال ت

موقـــــــف المعارضـــــــة  مـــــــن خـــــــالل الـــــــدعوة ا التمـــــــسك 

اســلة واالخــذ  الــذات االنتفاضــة ال ــة، و ــة العراق الوطن

ة وواعـدة، ومـن دون ذلـك فـان  ة ومها دها لتعود ق ب

ـــــــــذ  هـــــــــذە الحكومـــــــــة القادمـــــــــة ستواصـــــــــل عملهـــــــــا وتنف

عتهــــا ايــــران  ــــا وتا ــــد ام مــــا ت مخطــــط تــــدم العــــراق 

مـــــل وجـــــه، ومـــــن يـــــراهن عـــــ القـــــادم الجـــــدد  عـــــ ا

دخــــل  قـــدرتهم عــــ االصـــالح مراهنــــة ســـاذجة، فمــــن 

ـــــــال  ـــــــصبح عم ة  ظـــــــل االحتـــــــالل  اســـــــ ـــــــة الس العمل

ــــــب او شــــــك. و هــــــذا  ــــــاوامرە دون ر ــــــاتمر  لــــــالجن و

ـــــس  ـــــه، ل ا الـــــذي نعن الخـــــصوص، فـــــان الـــــدور الـــــس

ــــــــل،  صــــــــورة محــــــــسنة، عــــــــن تلــــــــك الــــــــ الفناهــــــــا مــــــــن ق

ا ضـــــد الحكومـــــة واظهـــــار  ـــــشاط الـــــس ال والمتعلقـــــة 

عمالتها، فهذە قـد فـضحت نفـسها بنفـسها، وانمـا نـع 

تهــــا  ــــه غــــ ذلــــك، والمقــــصود هنــــا تعبئــــة النــــاس وتهي

ــــــل الوســــــائل  عها مــــــن اجــــــل دعــــــم االنتفاضــــــة  ــــــشج و

ـــــل منهـــــا، او  ل المتاحـــــة، ودحـــــض محـــــاوالت الن والـــــس

ه ســمعتها، وحمايتهــا مــن االنتهــاز والوصــول  ــش

ــة  اســب فئ حــاولون ركــوب موجتهــا لتحقيــق م الــذي 

ــــشمل مــــساحة  ا  ــــة، كــــون هــــذا الفعــــل الــــس او ح

ـــ عـــ تعبئـــة مكوناتـــه  اوســـع  المجتمـــع ولـــه قـــدرة ا

ة.  اس افه الس  واط

 
نعم، االنتفاضة لم تتمكن من الس قـدما نحـو تحقيـق 

متهـــــا عـــــ االطـــــالق،  ـــــع ه اهــــدافها، اال ان ذلـــــك ال 

ــــة عــــام  دا فلقــــد ســــبق لالنتفاضــــة، منــــذ انطالقتهــــا  

نها تمكنت من ٢٠١١ مثل هذە الحاالت، ل ، ان مرت 

ـدة   ار عنها وولدت مـن رحمهـا انتفاضـات عد نفض الغ

ان ابرزها، تلك االنتفاضة العمالقـة الـ شـملت الول 

ــة،  ــة، وخاصــة المــدن الجن مــرة معظــم المــدن العراق

ة  اســ اراتــه الس وشـاركت فيهــا جميـع فئــات الـشعب وت

ــضا  ــه المتعــددة. والول مــرة ا انــه ومذاه المختلفــة واد

المــاء  ــة، مثــل تــوف الخــدمات  تــرت شــعاراتها المطلب

ــــــــل الغــــــــاء  ة، مــــــــن قب اســــــــ ــــــــاء، ا شــــــــعارات س ه وال

ل الدســـــــــتور  ـــــــــة وتعـــــــــد ـــــــــة والعرق المحاصـــــــــصة الطائف

ة  وفــــصل الــــدين عــــن الدولــــة وتطــــه القــــضاء ومحاســــ

عـــد مـــن ذلـــك،  عـــضا منهـــا ا ـــل ذهـــب  المفـــسدين الـــخ. 

ــــــان  طــــــرد المحتــــــل، ســــــواء  ــــــة  لتــــــصل ا حــــــد المطال

. والمقـــصود بهـــذە االنتفاضـــة تلـــك الـــ  امـــ او ايـــرا

ت وزراء  اء واجـــــــــــ اقتحـــــــــــم ابنائهـــــــــــا المنطقـــــــــــة الخـــــــــــ

ــــــــالجرذان  لمــــــــان عــــــــ الهــــــــروب  الحكومــــــــة ونــــــــواب ال

ـــــل مقتـــــدى  قـــــة االنتفاضـــــة مـــــن ق المـــــذعورة، ولـــــوال 

ــــة  اعــــه الســــقطت العمل ــــارە والحــــزب الــــشيو وات وت

ة دفعة واحدة.  اس  الس

 
اركــة الــ انــدلعت منــذ عــدة  ة الم ان االنتفاضــة الــشعب

انهــــــــا متقــــــــدة، ولــــــــم تــــــــزل طاقاتهــــــــا  اســــــــابيع لــــــــم تــــــــزل ن

ــــــــادات  ــــــــة متفجــــــــرة، والق داع ــــــــة واال اناتهــــــــا الثور وام

فـــاح، عـــ مـــدى الـــسن  ـــق ال ة الـــ افرزهـــا ط الـــشا

ة، ومن جهة اخرى  ة وا خ حت واع ة، اص الماض

اء الـــــــشع ضـــــــد  عـــــــد اخـــــــر حجـــــــم االســـــــ يـــــــزداد يومـــــــا 

ــشمل طــول  ــة، ل ة الطائف اســ الحكومــة وعمليتهــا الس

ا واالخـــــال  ـــــالد وعرضـــــها، جـــــراء الـــــسقوط الـــــس ال

المـــــــدوي الطرافهـــــــا، وجـــــــراء الـــــــدمار والخـــــــراب والقتـــــــل 

لـــــد والفـــــساد المـــــا االداري وانعـــــدام  قـــــة ثـــــروات ال و

ارقــــــة امــــــل  ــــــة  ح  االفــــــق ا الخــــــدمات.  حــــــ ال تلــــــ

الــسلطة  مـة  ــة. فالفئـة المتح لتحـس االوضـاع المزر

ان متواضـعا  ة ع رفض اي إصالح مهما  والقرار، م

مــــــة  ــــــ ق اصــــــالحات اخــــــرى ا ــــــة  ا مــــــن المطال تحــــــس

ة.   وجد

 
ـــــان هـــــذە االنتفاضـــــة  ـــــق  اتـــــب هـــــذە الـــــسطور عـــــ 

ـضا  ـق ا ى، وعـ  ستقرب من موعد االنتفاضـة الـ

ــان اعالمهــا  ــد، و ة ا اال ــان شــعاراتها لــن تكــون ســلم

قتـ عـ الالفتـات  ضاء، وان سـالحها لـن  لن تكون ب

ــــة  تفع ا جانبهــــا، شــــعارات ثور والهتافــــات، وانمــــا ســــ

د ابنائها من  ة واعالم حمراء، وسالحها ما يتوفر ب مدو

ــان  ــة. فــشعبنا قــد ادرك تمامــا،  حجــارة او عــصا او بندق

، او عمالئـــه، ســـواء   ـــان امـــ او ايـــرا المحتـــل، ســـواء 

انوا من هذە الطائفة او تلك، من هذا الحـزب او ذاك، 

ـة او  اسـبهم طواع نازلوا عـن مكـسب واحـد مـن م لن ي

ـــساهم مـــساهمة  جانبهـــا  قـــة، ومـــن  ا. وهـــذە حق ســـلم

ة  اســــ ــــت ســــلطة االحتــــالل وعمليتــــه الس ب فعالــــة  ت

ــــشجعها عــــ االســــتمرار  تــــدم العــــراق  مــــن جهــــة، و

احة دماء ابنائه من جهة اخرى.   واس

 
ى قادمة عـاجال ام اجـال وان النـ  نعم االنتفاضة ال

د.  ل تا فها هذە المرة  كون حل  س

 يف الذكرى السابعة واالربعني جلريمة االنفصال املروعة
 محيد صابر  
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لول عام  ن من أ مة االنفـضال الـ نفذهـا  ١٩٦١تمر علينا  الثامن والع ج

ث وقـد  ـة  العـ الحـد ا وارتـدوا عـن اول وحـدة ع ام سور المرتدون من ح

ـــام  ـــام االنفـــضال  أتعـــس ا ـــعثي قولتـــه المـــأثورة ان ا قـــال احـــد المناضـــل ال

ـا نعـم لقـد   ـام ح ا ال ا ا فقد عست  سنوات الوحدة ب م وسور ح

ــدة  ــة المج ــاة االمــة الع الحــة  ح عــد االنفــصال ســنوات  انــت ســنوات مــا 

ــــخ العـــر  ن  التـــار ـــة بـــ قطـــ ذلـــك ان االنفـــصال أنقـــض عـــ اول وحـــدة ع

ــــع النــضال الوحــدوي صــوب  ــدة تفتتــح مــصار ث واالن ومنــذ ســنوات عد الحــد

ة الشاملة .   تحقيق الوحدة الع

ـــة لـــ  ـــة الوحـــدة الع ـــد تحـــت را ـــصطف المناضـــلون العـــرب مـــن جد وهكـــذا 

ـــــد وتحقيـــــق تحررهـــــا ووحـــــدتها وتقدمهـــــا  حققـــــوا امـــــل االمـــــة  نهوضـــــها الجد

سا الشامل.   االجتما واال

 يف الذكرى التسعني لوفاة القائد العريب مجال عبد النارص
 حتسني عبد اهللا
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ـة ظـافرة اصـ قـود ثـورة ع   ي عـر ان اول قائـد مـ ة و  الع س جمهورة م  رئ سعون لوفاة القائد العر  لة تحل علينا اليوم الذكرى ال

 الـذي حـ  هـو القائـد العـر ـد النـا ة ... وجمـال ع ا لـول االشـ  ا  الجـذري وقـوان  االقطاع وحققـت االصـالح الـزرا ت ع  قض  وال رر م

اط عــام  ســن مــن شــ  الثالــث والع ا   وســور  مــ ث بــ  الحــد  العــ ــة  نــاء اول وحــدة ع مهــا وقــام ب س وقــام بتأم   ١٩٥٨قنــاة الــس والــ

  مـة االنفـصال ومجهـض ث منفـذين ج  الحـد ــــخ العـر  التـار ة  ة الذين واصلوا اجهاضهم ألول وحدة ع اغاضت معسكر اعداء االمة الع

لول عام   الثامن من ا لة  ة اص ة وحدو  . ١٩٦١اول تج

ـــسان عـــام    مـــن ن ـــان ميثـــاق الـــسابع عـــ ـــة الـــشاملة ف  لتحقيـــق الوحـــدة الع عثيـــون نـــضالهم الـــدا ميثـــاق الوحـــدة  ١٩٦٣وواصـــل المناضـــلون ال

اط عـام ت ثـورة الثـامن مـن شـ ب عـدد مـن العوامـل المختلفـة وقـد عـ ـس  ارضـالواقع   وسـورا والعـراق ولـم يتحقـق الميثـاق عـ  مـ ة ب  الثالث

ا عــام  ١٩٦٣  العــراق و ســـور ة بــ ل وقــام العـــراق بتحقيــق اول وحــدة عــسك اب  ١٩٦٣عــن توجههــا الوحــدوي االصــ  االســـ انــت مــن بــ والــذي 

 الـــسوداء عـــام  ن الثـــا ـــ  مـــن  ـــذ ردة الثـــامن عـــ ـــسة لتنف   ١٩٦٣الرئ  الوحـــدو ـــعثي  ال فـــشنوا حمـــالت االعتقـــال الواســـعة ضـــد المناضـــل

ــة   تحقــق الوحــدة الع ى الـ ــة الــ ــة تكــون مقدمـة للوحــدة الع ـة خطــوة وحدو ل تحقيــق ا  ســ ص   والــرخ الغـا  الــذي ضــحوا  الـصادقي

 .  الخليج العر ط ا  من المح  للوطن العر
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ـان هـذە الـسلطة عـ  عـض أر حت لهم فرص مـشاهدة و سـماع ردود أفعـال أحـزاب سـلطة االحتـالل و من أت

فكـــر  عتقد أو  ـــة ضـــد النظـــام اإليـــرا ســـ ك ـــات المتحـــدة األم ـــات الـــ أعلنتهـــا الوال ات تجـــاە العق الفـــضائ

ــس بواســـطة غــزو كــو تزعمتـــه  مــه ل لوهلــة أن هــذە األحــزاب قـــد جــاءت إ ســلطة العــراق وتمكنـــت مــن ح

ـل أو دولـة جـزر القمـر أو إيـران  از ـل إن ال ـة ونـصبهم،  ة اغتال دولة العـراق الوطن ك ات المتحدة األم الوال

ه  ص ل إن المراقب قد  ان.  عرفون الوفاء ألي  نا أن الخونة والعمالء ال  قي تهم مع   ال مكنتهم ونص

ـــل إيـــراني متطـــرف   ـــستمع إ ( عـــراقي ) يتحـــدثون دفاعـــا عـــن إيـــران  ظـــن أنـــه ال  ش ف ـــش ع مـــن ال نـــ

ه.  لدهم ونظام وليهم الفق  غلوهم  الدفاع عن 

 

ـــا ضـــد إيـــران، نوجـــه  ـــات المعلنـــة مـــن أم ـــة حزمـــة العق ـــة أو عـــدم جد غـــض النظـــر عـــن موقفنـــا مـــن جد و

لـد  ا عـ مقـدرات ال ة سلطة وأحزا ت دولة غاز ــــخ الغزو  العالم أن نص ا : هل حصل  تار السؤال ألم

ـا  ـسها علنـا هكـذا عـ رؤوس األشـهاد؟ أم هـل أن أم شا ـالوالء وتعاديهـا و الذي غزته واحتلته ال تـدين لهـا 

كهــم  لهم فــال تلتفــت لــه وت اخهم وعــ مــة لــ ح تــافهون ال وزن وال ق تعــرف أن هــؤالء المغــردين والمــ

البوم  خرائب موحشة؟  ينعقون 

 

ل  ــادي نفــسه الــذي اضــطر تحــت ســ ــدر الع ــس وزراء ســلطة االحتــالل ح ــزداد األمــر غموضــا حــ نتــابع رئ و

ا لمجــــرد أنــــه أعلــــن أن  ساســــ حة إ أنــــه انتحــــر س حــــات الــــ ــــدات والتلم ــــل والتهد ــــة  حات المعاد التــــ

ح واإلرادة  ح متلعثمـا فاقـدا للثقـة والوضـ ـ عـود و ـة ل ك ـات األم العق ام  ( العراق ) مرغم ومضطر لـالل

ــه هللا مــن  ــل مــا وه ا  ــه مستحــ ــم ارتك كفــر عــن ذنــب عظ أنــه  ــات و العق ام عــرا  علــن عــن الــ أنــه لــم 

ــشة   أنــه ر ــل وأظهرتــه و هــا وانعــدام وزنــه  ته وتهال از شخــص انــت تفــصح عــن اهــ لــة ومخادعــة  مكــر وح

ــــح عاصف.   مهب ر

ـس ( العـرا ) مـن أجـل  الغا والنف ة  لدهم ) إيران واستعدادهم للتضح حوا بوالءهم ل (  هؤالء الذين 

ل العالم  ال رتوش ل فصحون  س الوزراء القادم و ة رئ قة يؤثثون لشخص انوا  الحق سناد إيران  ة و حما

ـــا ال  ــان وأن أم لمــان ايران ــة وأن الــسلطة وال غــداد إيران مــة   ــأن األحــزاب الحا ــة  وأولهــم األنظمــة الع

اء.  ب سلطة المنطقة الخ ات ترك عمل م   تتح

 

ــــا   مـــس شـــعرة  الـــسلطة المطلقـــة ألم ان اإلعـــال ال  ـــن مـــن جهـــة أخـــرى نحـــن نعلـــم أن هــــذا الهـــذ ول

لعـــب بهـــا هـــؤالء وكونهـــا  مـــن تحميهـــا ولـــوال حمايتهـــا  ة الـــ  اســـ ـــة الس العـــراق كونهـــا  مـــن خلـــق العمل

 .  لجعلها شعب العراق شذرا مذرا ولن تنفعهم إيران 

 

ـــة عـــ إيـــران، وهـــؤالء  ك ـــة أم ـــات جد ـــأن ال عق قـــة  فـــ إ قناعـــات عم لـــه  ع  وفـــك طالســـم الموضـــ

دهم  عرفـــون أنهـــا  ســـ ـــا ألنهـــم  غـــداد وقنـــوات إعـــالم االحتـــالل ال يتحـــدون أم اســـيون الرافـــضون   الس

طـــوالت  احـــة لهمـــا  آن معـــا وأن ال ـــال الطـــرف وأموالـــه وثرواتـــه م مثلهـــا مثـــل إيـــران وأن العـــراق محتـــل مـــن 

ـة  مقراط ـل  جـزء مـن ممارسـة الد ـا  ع عنها رجال إيـران  العـراق ال تـع عـن عـداء ألم ة ال  الفضائ

لوا إ ردائته  ان أ من أن ي ع سوى هراء، واألم ات ال  ث الهراء  الفضائ ة ح ك قة األم ع الط

 وانحطاطه وتفاهته. 

 

ــا  مــن ســلطتها وتحميهــا. ونؤكــد أن  ــة وأم اء إيران مــة  الخــ ــأن األحــزاب الحا عمومــا .. نؤكــد قناعاتنــا 

ــدون  يــران ألن  ــا الحــدود واألجــواء بــ العــراق و مــة لهــا مــا لــم تغلــق أم ــة عــ إيــران ال ق ك ــات األم العق

كون هــــو الممــــول ألي نقــــص  اقتــــصاد إيــــران  إجــــراءات حازمــــة وحاســــمة فــــإن العــــراق المحتــــل مــــن إيــــران ســــ

ــاألحزاب  اغوا لواشــنطن قــدر تعلــق األمــر  مثــل شــ ة إليــران هــو  ــس ال ــة ألن العــراق  دعم العملــة اإليران وســ

ة  العراق.  ك ة األم اس ة الس لهم العمل لمان وفوقهم   والسلطة وال

 

مـونهم هــم  ح ـت عنــه الحقـائق مـن العــراقي أن الـذين  ـات وردود األفعـال عليهـا أوضــحت لمـن غا إن العق

حرر العراق مـن  ثور ل تفض و جب أن ي حب وطنه  سوا عراقي وأن العرا الذي  فرس غالة متطرفون ول

 االحتالل المركب. 

 كارثة تسميم مياه البرصة لن توقف السخط الشعبي يف العراق
 
 أنيس اهلاممي 
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ارثـــة  ـــام عـــ وقـــع  ة منـــذ أ ـــ ـــش مدينـــة ال تع

ــدا  ــاة المــواطن تهد ــة تهــدد ح ق ة حق ــسان إ

ا.   جد

 
ـ مـن  سـسم أ ة   ـ ارثـة ال وتتمثل مظاهر 

ة األمـــالح  ٦٠٠٠ ـــس جـــة ارتفـــاع  ة، وذلـــك ن ـــام األخـــ مـــواطن خـــالل األ

لغـــــت مؤخـــــرا  ـــــاە والـــــ  ـــــة  الم حـــــسب وزارة المـــــوارد  tds  ٧٥٠٠الذائ

ة  ـــــس ـــــة ال ـــــه منظمـــــة الـــــصحة العالم ـــــة،  الوقـــــت الـــــذي تحـــــدد ف المائ

ــــ  ــ ة الملوحــــة لحــــدود غــــ tds.١٢٠٠المقبولــــة  ــــس ــــك عــــن ارتفــــاع  ، ناه

ـــــاە  ـــــا  م م لـــــغ التلـــــوث ال ـــــث  ة التلـــــوث ح ـــــس مـــــسبوقة، وارتفـــــاع 

 %.٥٠%، والتلوث الجرثو ١٠٠اإلسالة 

 
ـــاە  ـــة الملقـــاة  م ائ م ـــات ال ـــات النفا م ـــد  ارثـــة إ تزا وتعـــود هـــذە ال

اە اإلسالة.  ة المعتمدة  م  شط العرب وهو أهم الموارد المائ

 
معـــــــزل عـــــــن  ـــــــست حديثـــــــة، وال   ة ل ـــــــ ارثـــــــة ال التـــــــذك أن  وحـــــــري 

وع الغـــــزو األمـــــ للعـــــراق ثـــــم احتاللـــــه مـــــن طـــــرف إيـــــران  ات مـــــ تـــــداع

حت  ــــة أصــــ ــــون ال ــــاە شــــط العــــرب ل ب تلــــوث م عــــود ســــ ــــة. إذ  ا الن

ة منذ العام  ك اليورانيوم المنضب الذي استخدمته القوات األم عة  مش

ة منذ ١٩٩١ ة ع األرا العراق شاطات العسك  إ ال
ً
، ٢٠٠٣، إضافة

ــل  فعــل تح ــة ضــد العــراق  اســاتها العدوان ــة وس ولتنــا الجــرائم اإليران

ــــات مــــصا  ف الــــص مــــن إيــــران إ شــــط العــــرب وكــــذلك نفا ــــاە الــــ م

اە  حت م ئة الشط، فأص ادان منذ سنوات، ما أدى إ تلوث كب  ب ع

ــــــاە نهــــــر ٧٠ ب. وأدى قطــــــع م ة غــــــ صــــــالحة للــــــ ــــــ % مــــــن منــــــاطق ال

ـــــــه،  ـــــــاە الخليـــــــج إل ـــــــاە شـــــــط العـــــــرب إ صـــــــعود م ـــــــارون وانخفـــــــاض م ال

ب أو للزراعــــة، وهــــو مــــا أثــــر  اهــــه مالحــــة وغــــ صــــالحة للــــ حت م فأصــــ

حت منـاطق مـن  ة الحيوانات، وأص شاط الزرا وت ل كب ع ال ش

ة مـــن العوائـــل  ـــة، ونزحـــت أعـــداد كبـــ ب منك ة وأبـــو الخـــص الفـــاو والـــس

جة ذلك منذ   .٢٠٠٩ن

ــة عــ  فعــل انخــراط الحكومــات المتعاق ــة  ئ ة الب ــ وتعمقــت مأســاة ال

ـــــث لـــــم  ٢٠٠٣العــــراق منـــــذ غـــــزوە عــــام  ــــة، ح اســـــات اإلجرام  تلـــــك الس

ى  ابوســـــا مفزعـــــا عـــــ كـــــ ارثـــــة المطلـــــة  ـــــق ال تتخـــــذ إجـــــراء واحـــــدا لتط

، وصــّمت آذانهــا عــن التحــذيرات والمناشــدات  محافظــات الجنــوب العــرا

ـــة الـــ تنـــذر  ـــة والدول ر المنظمـــات العراق ئـــة وتقـــار اء الب الـــ أطلقهـــا خـــ

 . ار  بواقع بي 

عــــة  ــــان ال ر اآلالف منهــــا، ولت ة، وتــــ ــــسمم األخــــ ــــالعودة لحادثــــة ال و

ـاە  سمم األول هـو تلـوث الم ب ال ام العراق الجدد، فإن س ة لح اإلجرام

لة  ة الــــــ وفرتهــــــا الحكومــــــة لحــــــل المــــــش ــــــات الحوضــــــ الــــــ تنقلهــــــا المرك

ـــــــاە  معظـــــــم  لـــــــور المعقـــــــم للم ة ال ـــــــس ـــــــون  اإلضـــــــافة ل المحافظـــــــة، 

المئــة. وال تتوقــف جــرائم الحكومــة عنــد هــذا  ــة  صــفر  محطــات التحل

ــــأي متــــابع عــــادي،  ة  ــــ ارثــــة ال عــــة  المــــشاهدة ومتا تفــــت  ــــل ا الحــــد، 

ضــــة  اتهــــا المف ة واج ــــة   –متناســــ ل ف النظــــر عــــن قناعتنــــا وثقتنــــا ال ــــ

ف وال ضم  ة لها وال  ـار ‐أنها ال مسؤول ، وح الوعود ال أطلقها ك

ا عـــ ورق، ولـــم  ة ظلـــت حـــ ـــ قا لمعالجـــة الوضـــع  ال المـــسؤول ســـا

ـــ  ـ ة والمقــدرة  ــ أنهــا رصــدتها لل ــشدقت  تنفــق أي مــن االعتمــادات الــ 

ار دينار.  ٢٥٠٠  مل

 
ة مـــن االحتـــالل  ـــة المنـــص قـــة، لقـــد تجاهلـــت الحكومـــات العراق و الحق

ـــان،  الـــشمال و الجنـــوب، وأوغلـــت   ل المـــواطن العـــرا أينمـــا  مـــشا

اسـم الِعـرق  اسـم الطائفـة ومـرة  اسم المـذهب ومـرة  ادته مرة  ه و ترهي

قـة  عنيهـا سـوى  كـن  عـة مقاومـة اإلرهـاب وغـ ذلـك، ولـم  ذر وأخرى 

انها.  وات ألر س ال ات العراق وتكد  خ

 
عـدا  ل إنهـا تتخـذ  اق العام،  ة عن هذا الس ة الحال ج مأساة ال وال تخ

ــة  ــة جماع ــة أهلهــا عق ــة عــ معاق ــث تــ الحكومــة العراق ا، ح إضــاف

 .  لحملهم ع العودة عن انتفاضتهم ال انطلقت مطلع الشهر الما

 
ادها  طهـران عـ عامـل الوقـت،  ث، ولمـا فـشل رهـان الحكومـة وأسـ ح

ـل الفاسـدين  ـة برح ة المطال ولما تواصـلت وتوسـعت المظـاهرات الـشعب

حــــــة دهاقنــــــة  ــــــالد الرافــــــدين فــــــسادا، تفتقــــــت ق والعمــــــالء الــــــذين عــــــاثوا ب

او  ــ ــش مــن ال ورة االنتقــام وال االحتــالل اإليــرا وعمالئهــم عــن 

اء  ـــ ـــه واس فـــر بـــرفض االحتـــالل المـــزدوج للعـــراق وأذنا لحملهـــم عـــ ال

طالــة والفقــر  ــسب ال ة وتــصاعد  ــة والمحــس ــه وتنــا الطائف الفــساد ف

ل.  ها من المشا  وغ

 
مـــا  ة  ـــ ـــة عـــن التعـــا مـــع أحـــداث ال ولهـــذا، أحجمـــت الحكومـــة العراق

لــة بنجدتهــا  ف عــة التــدخل واتخــاذ التــداب المــستعجلة ال ــة مــن  تتطل

ــــاە  لة الم ت مــــش ــــس س، إذ  ــــل المقــــاي ــــة  اتــــت محافظــــة منك وقــــد 

ـسمم المـواطن  نفـوق األسـماك والمـوا وتـدم القطـاع  عالوة عـ 

ـــدة مـــن مراحـــل االجتثـــاث الـــ  ـــارە مرحلـــة جد ـــصح اعت ، وهـــو مـــا  الـــزرا

اتها  العــراق عــ  ــش ل ــسهر إيــران وأحزابهــا وم جــاء بهــا الغــزو األمــ و

ـــــاة مـــــن  ـــــل والح عـــــة  ـــــش العـــــراق عـــــ وقـــــع اجتثـــــاث الطب ع إنجاحـــــه، ل

 األساس. 

 
ــم عــ العــراق،  ــار المخ إال أنــه، وعــ الــرغم مــن قتامــة هــذا المــشهد ال

وع الغزو.  ما هو قد م ة،  ظل قدر الحكومات العراق  فإن الفشل س

 
ـــــام العـــــراق أن األمـــــر قـــــد اســـــتوى لهـــــم وأنهـــــم بتخاذلهـــــم  عـــــد اعتقـــــاد ح ف

اجع  ا، ســــــي ــــــشهم قــــــ تعط ة وأهلهــــــا، و ــــــ وتقاعــــــسهم عــــــن نجــــــدة ال

افــة عــن  ون وأهــل الجنــوب والعــراق  او ــ نك ال الــسخط الــشع وســ

اغتـــا  ل م ي العـــرا األصـــ ة الحكومـــة الفاشـــلة، جـــاء الـــرد الجمـــاه محـــا

ـة المحافظـات لنجـدة إخـوتهم   ق غداد و ار و عا، فتدا أبناء األن و

ب لــشد  وا قوافــل إغاثــة متنوعــة أساســها المــاء الــصالح للــ ّ الــوطن، وســ

ز صمودهم  محنتهم.   أزرهم وتع

 
نقاذهـــا، رســـالة  ة و ـــ ـــة لنجـــدة ال انـــت الحمـــالت الواســـعة الداع ولقـــد 

ــــــــة  ثون بوحــــــــدتهم الوطن ــــــــش ــــــــة مفادهــــــــا أن العــــــــراقي موحــــــــدون وم ق

اســـات  ـــل س ـــل، وأن  انتمـــائهم للعـــراق العـــر أقـــوى مـــن ذي ق ون  ومـــع

وع  ة عــ أســس مغشوشــة وملغومــة والــ قــام عليهــا مــ الفــصل القــ

ة ردت إ نحور أصحابها.  اسات خائ  الغزو، إنما  س

 
ــــــأن  ــــــذان  ة أهــــــل الجنــــــوب، لــــــ إ ــــــة العــــــراقي  الــــــشمال لنــــــ ن ه و

س  العــــراق  الــــسخط الــــشع والثــــورة عــــ منظومــــة العمــــالء والجواســــ

ـــــر العـــــراق إنمـــــا   وع الغـــــزو وتح متواصـــــالن، وأن مـــــسألة إســـــقاط مـــــ

 مسألة وقت ال أ .. 
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لــول عــام  ١۞    ١٩٥٩أ عــث العــر  الثالــث لحــزب ال اختتــم المؤتمــر القــو

ة  ـــــام الوحـــــدة المـــــ ـــــارك ق عـــــد أن  ـــــه  وت أعمال  بـــــ  المنعقـــــد  ا االشـــــ

عـــث   ال ة ضـــد مناضـــ ة القاســـم ـــة الـــشع الحملـــة االرهاب الـــسورة ونـــدد 

 العراق ة وأحرار الشعب  ة والقوم  والقوى الوطن

 

لــول عــام  ١۞    ١٩٦٥أ  للثــورة   للمجلــس الــوط انعقــدت الجلــسة األو

 الـــسوري، وقـــد افتتـــح الجلـــسة الرفيـــق القائـــد المؤســـس أحمـــد  القطـــر العـــر

ـــــسا  د منـــــصور ســـــلطان األطـــــرش رئ ل عفلـــــق، وانتخـــــب األعـــــضاء الـــــس ـــــش م

 آنــــــذاك وأعــــــضاء  للمجلــــــس، وقــــــد ضــــــم المجلــــــس أعــــــضاء المجلــــــس الــــــوط

 مــــن  ا  االشــــ عــــث العــــر ــــة لحــــزب ال ــــة الــــسورة والقوم  القط ــــادت الق

ـــــات   واتحـــــاد عـــــام نقا ـــــسا  وممثلـــــون عـــــن القطـــــاع العـــــسكري وال الـــــسور

ــــــــات   وممثلــــــــون عــــــــن نقا ــــــــة المعلــــــــم  ونقا العمــــــــال واتحــــــــاد عــــــــام الفــــــــالح

ة  ـس ادلة وممثلون عن الهيئـات التدر  والص اء والمهندس  واألط المحام

  اط  ١٤ الجامعــات ومواطنـــون تقــدميون، وقـــد تـــم توســيع المجلـــس  شـــ

ـــــــــة  ١٩٦٦ ـــــــــة والقوم ة الوطن اســـــــــ ـــــــــادة مـــــــــشاركة الـــــــــشعب والقـــــــــوى الس ل

ة وصــناعة القــرار، وقــد اغتالــت ردة  ع ــ  الــسلطة ال ــة  اط  ٢٣التقدم شــ

١٩٦٦   ــــس  الم ــــد وحــــافظ أســــد الطــــائ ــــادة تكتــــل صــــالح جد ق الــــسوداء 

عـث ثـورة  ـدة المـستوحاة  ١٩٦٣آذار  ٨اسم ال ـة الول طـت هـذە التج وأح

ة مقراط عث الد ادئ ال  من م

 

لول عام  ٢۞  ـد الـرزاق حـسن  ٢٠١٥أ اء ع  رحمـة هللا الرفيـق ضـ انتقل ا

  ا  االش عث العر  لحزب ال  عضو مكتب الثقافة واالعالم القو

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرفيق ضياء عبد الرزاق حسن
 

لــــــول عــــــام  ٣۞   حــــــزب  ٢٠٠٣أ   ــــــ  وال ا أصــــــدر جهــــــاز االعــــــالم الــــــس

  ات  والــس ا  قطــر العــراق مقدمــة للمنهــاج الــس ا  االشــ عــث العــر ال

ة  للمقاومة العراق

 

لول عام  ٤۞    ١٩٨٠أ ـأ ـة   العراق  األرا ت ايران عـدوانا واسـعا عـ ش

ة للحدود  ة المحاذ  المناطق العراق عد حملة من االعتداءات المتكررة ع

ـــــة العـــــدوان  دا ــــخ يـــــوم  كـــــون هـــــذا التـــــار مـــــع ايـــــران اســـــتمرت عـــــام ونـــــصف ل

قــة واســقاط مــا  ــف الحق ــام طهــران ت  العــراق رغــم محاولــة ح  عــ االيــرا

ل  لول  ٢٢ق رة الحرب .  ١٩٨٠أ  من ذا

 

لول عام  ٥۞   ثـورة   ١٩٦٤أ عث لتفج ادة ال ل ق ان اليوم المحدد من ق

  ١٨تطيــح بــردة  ن الثــا ــد الــسلطة لثــوار  ١٩٦٣ــ اط  ٨الــسوداء وتع شــ

ت  ١٩٦٣ ة فش ارات العسك  االستخ ب ا ئة  ة الج  العمل ن خ ول

ـــل  ـــد الـــسالم محمـــد عـــارف ق ـــة  ٢٤أجهـــزة نظـــام ع ســـاعة مـــن موعـــد العمل

ــــــل كــــــوادر الحــــــزب وأصــــــدقائه والمــــــشكوك  حــــــق  ــــــة حملــــــة اعتقــــــاالت  الثور

كــر والرفيــق   الرفيــق األب القائــد أحمــد حــسن ال عــث أدت أل ال عالقتهــم 

ات  ــــادر الحــــزب المتقــــدم وعــــ ن مــــن   وآخــــ د القائــــد صــــدام حــــس الــــشه

مــة ضــد  ــدة مــن صــفحات ارهــاب الــسلطة الحا ــدأ صــفحة جد  لت المناضــل

  عثي عث وال  ال

 

لــــــــول عــــــــام  ٩۞  أحــــــــد  ١٩٥٢أ    مــــــــ   صــــــــدر قــــــــانون االصــــــــالح الــــــــزرا

ـــــــسفت االقطـــــــاع ومكنـــــــت  ١٩٥٢تمـــــــوز  ٢٣المنجـــــــزات الهامـــــــة لثـــــــورة    الـــــــ

ـــدا  ع ـــة  ـــادح مـــن االســـتفادة مـــن األرض الزراع ي ال  الـــشعب المـــ جمـــاه

قة االقطاع منة واستغالل ط  عن ه

 

لول عام  ٩۞  ـت ) وجـه العـراق  ١٩٨٧أ ـة مـدمرة  ١٣( يـوم ال ـة ج

 تعرضـــت العتـــداءات  ـــت الـــ  ثـــأرا لل  العمـــق االيـــرا ـــة  ت حي ـــش  م ا

ة متكررة آنذاك  ايران

 

لول عـام  ٩۞   لمنطقـة   ١٩٨٩أ ـ ـات للمجلـس ال تـم اجـراء آخـر انتخا

  ـــــــة  ع  الطب ادة األوضـــــــاع الـــــــشاذة غـــــــ ـــــــل ســـــــ  ق ـــــــم الـــــــذا كردســـــــتان للح

 العراق جة العدوان ع  المنطقة ن

 

لـــــــول عـــــــام  ٩۞   للمقاومـــــــة  ٢٠٠٣أ ات  والـــــــس ا صـــــــدر المنهـــــــاج الـــــــس

ة  العراق

 

لـــــــول عـــــــام  ٩۞  ـــــــق األول الـــــــركن هـــــــشام  ٢٠٠٨أ  رحمـــــــة هللا الف انتقـــــــل ا

ــــدة وأم المعــــارك  ة صــــدام المج  قادســــ طــــال منــــازل اح الفخــــري أحــــد أ صــــ

ـان  ـث  ـل االحتـالل ح  الدولـة ق ـد مـن المواقـع  الخالدة والذي شغل العد

ــــــس جهــــــاز المخــــــابرات  ــــــات ورئ  للعمل ــــــش العــــــرا ــــــان الج س أر معاونـــــا لــــــرئ

 رئاسة الجمهورة ا  شارا عسك م ومس غداد والتأم  ومحافظ 

 

لــــول عــــام  ١٠۞  ــــة مــــن  ١٩٧٧أ ــــر الع  جبهــــة التح عــــث  تمكــــن ثــــوار ال

د من الصهاينة ها لمقتل العد  القسطينة أدى تفج  زرع عبوات ناسفة 

 

لــــــول عــــــام  ١٢۞  عــــــث  ١٩٩١أ  لحــــــزب ال انعقــــــد المؤتمــــــر القطــــــري العــــــا

 قطـــر العـــراق ( مؤتمـــر الجهـــاد والبنـــاء ) وقـــد نـــاقش المؤتمـــر  ا  االشـــ العـــر

 ضــــوء  عــــد منازلــــة أم المعــــارك الخالــــدة  ــــة  ــــة والخارج المــــستجدات المحل

 الغاشـــم  ـــه العـــدوان الثـــالثي  العـــراق الـــذي أعق  الجـــائر عـــ الحـــصار الـــدو

 شــهدتها  انــة والغــدر الــ  صــفحة الخ ــب واالرهــاب  عتــه حــوادث التخ وت

ة ة والشمال  عض المحافظات الجن

 

لــــول عــــام  ١٣۞  عــــث  ١٩٦٣أ انعقــــد المؤتمــــر القطــــري الخــــامس لحــــزب ال

عـــــد ثـــــورة   قطـــــر العـــــراق وهـــــو أول مؤتمـــــر قطـــــري ينعقـــــد  ا  االشـــــ  ٨العـــــر

اط   ضـوء  ١٩٦٣ش ـة  ـة والخارج وقـد نـاقش المؤتمـر المـستجدات المحل

 تطبيق ميثاق  سان  ١٧تع  الوحدوي ١٩٦٣ن

 

لـــــول عـــــام  ١٣۞  عـــــث  ١٩٩١أ  لحـــــزب ال اختتـــــم المؤتمـــــر القطـــــري العـــــا

 قطـــــر العـــــراق ( مؤتمـــــر الجهـــــاد والبنـــــاء ) أعمالـــــه وقـــــد ثمـــــن  ا  االشـــــ العـــــر

 الجائــــــــر   مواجهــــــــة الحــــــــصار الــــــــدو ــــــــش  المؤتمــــــــر صــــــــمود الــــــــشعب والج

 صـــــــفحة  ـــــــة   منازلـــــــة أم المعـــــــارك ومواجهـــــــة الزمـــــــر االجرام ـــــــسال  واالست

انة والغدر  الخ

 

لــــــول عــــــام  ١٤۞  ة القــــــاهرة لالحتــــــالل  ١٨٨٢أ تعرضــــــت العاصــــــمة المــــــ

  مقاومـــة واســـعة وانتفاضـــات متكـــررة حـــ ـــه   الـــذي ج طـــا العـــسكري ال

ة عـــام  ١٩٥٢تمـــوز  ٢٣تمكنـــت ثـــورة  مـــن طـــرد االســـتعمار مـــن األرض المـــ

١٩٥٦ 

 

لــــول عــــام  ١٤۞  ــــه  ١٩٨٧أ  رحمــــة هللا الرفيــــق محمــــد صــــالح التا انتقــــل ا

ــة  ــر الع  وجبهــة التح ا  االشــ عــث العــر ــم حــزب ال ــادة تنظ مــسؤول ق

   الفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسطي ــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط ـــــــــــــــــــــــــــــــضو المجلــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وعـــــــــ   ال

لـــــــول عـــــــام  ١٥۞  س  ١٩٥٨لـــــــسنة  ٢٨صـــــــدر القـــــــانون رقـــــــم  ١٩٥٨أ بتأســـــــ

غداد  جامعة 

 

لــــول عــــام  ١٥۞  ــــل  ١٩٩٨أ ا ج   حــــول بــــ غــــداد المؤتمــــر الــــدو   انعقــــد 

ا  وثورة بورس

لـــول عـــام  ١٦۞  ـــم االعـــدام  ١٩٣١أ  ح طـــا نفـــذت ســـلطات االحتـــالل اال

 ضـــد الغـــزاة  د المجاهـــد عمـــر المختـــار الـــذي قـــاد ثـــورة الـــشعب الـــلي الـــشه

ن عاما   لع

 

لــــــول عــــــام  ١٦۞    ١٩٦٨أ ع   المتطــــــ د العــــــرا يع جثمــــــان الــــــشه ــــــش تــــــم 

غداد   د القادر  اد ع  ا ة ضد االحتالل الصهيو  المقاومة الفلسطي

 

لـــــــول عـــــــام  ١٦۞  مـــــــشاركة  ١٩٨٢أ ة  ـــــــت قـــــــوات االحتـــــــالل الـــــــصهيون ارتك

    ي  الفلـــسطي حـــق الـــالجئ لـــة مجـــزرة  ـــة العم تائـــب الطائف ا ال ـــش ل م

ام .   لبنان استمرت لعدة أ ال  ا وشات  ص  مخ

 

لــــــول عــــــام  ١٦۞   رحمــــــة هللا الرفيــــــق المجاهــــــد الــــــدكتور  ٢٠٠٨أ انتقــــــل ا

  عـــــــث العـــــــر ـــــــادة قطـــــــر العـــــــراق لحـــــــزب ال  عـــــــضو ق حـــــــسن هاشـــــــم الـــــــدل

 .  ا  االش

  

لــول عــام  ١٧۞  انــت  ١٩٨٠أ ــة  ــة ايران  اســقاط طــائرة ج نجــح العــراق 

  ارهـــا حـــس  ط ـــة اليـــران وأ ـــة المحاذ ـــة الحدود تقـــصف المنـــاطق العراق

دأت العدوان .   من   أن ايران  ل دامغ ع ە دل ان أ  لشكري والذي 

  

لــــــول عــــــام  ١٩۞  د  ١٩٨٠أ  لبنــــــان الــــــشه   اغتــــــال عمــــــالء النظــــــام االيــــــرا

   لـــــــساحل الـــــــم ـــــــ  االقل ا ـــــــل عـــــــضو المجلـــــــس الـــــــس الرفيـــــــق صـــــــالح رح

 قطــــر  ا  االشــــ عــــث العــــر اح لحــــزب ال ة الــــش ــــادة شــــع ، عــــضو ق الجنــــو

ه دة زهرة الفق قة الشه  . لبنان وزوجته الرف

 

لول عام  ٢٠۞  ة  ١٩٥٩أ طـال مـن خـ الـشهداء األ م االعـدام  ذ ح تم تنف

 العـــــــراق وقـــــــادة ثـــــــورة     والقـــــــومي  الـــــــوطني  ١٩٥٨تمـــــــوز  ١٤المناضـــــــل

  قجــ ــد ) الــركن نــاظم الط م ( العم اط األحــرار: الـزع ــم الــض  تنظ ومؤسـ

  ـــــل ســـــلمان والمقـــــدم الـــــركن عـــــ ـــــد خل ي والعق ـــــد رفعـــــت الحـــــاج  والعق

ل هرمـــز والرائـــد  ـــز أحمـــد شـــهاب والمقـــدم اســـماع توفيـــق والمقـــدم الـــركن ع

د  ــــب الــــركن داوود ســــ  والنق ــــد الجــــل ــــد حم  آغــــا والرائــــد مج ــــح توفيــــق 

ــــب   والنق ــــب هاشــــم الــــدبو  الحمــــاوي والنق  حــــس ــــح ــــب  ــــل والنق خل

عــــد   أم الطبــــول     ســــاحة الــــر ــــا طــــه والمــــالزم األول حــــازم خطــــاب،  زك

م قاســــــم بتهمــــــة  ــــــ ــــــد ال ة ع  الــــــشع ــــــأمر رأس األفــــــ مــــــات صــــــورة  محا

ــــــد  ــــــد الــــــركن ع د العق ــــــادة الــــــشه ق اســــــلة   ثــــــورة الموصــــــل ال المــــــساهمة 

   ١٩٥٩آذار  ٨الوهاب الشواف 

  

لـــــــــــول عـــــــــــام  ٢٠۞  غـــــــــــداد ١٩٨٨أ   س   تـــــــــــم افتتـــــــــــاح متحـــــــــــف ثـــــــــــورة مـــــــــــا

  

لــــــول عــــــام  ٢٠۞   ــــــل وثــــــورة  ١٩٩٨أ ا ج   حــــــول بــــــ اختتــــــم المؤتمــــــر الــــــدو

غداد   ا أعماله   بورس

  

لــــول  ٢٠۞  ـــــار  ٢٠١٤أ ــــد الج ـــــق األول الــــركن ع  رحمــــة هللا الف انتقــــل ا

ــــل احتــــالل العــــراق والــــذي  ة ق ــــر الدولــــة للــــشؤون العــــسك ــــشل وز ــــل ش خل

ش س أران الج  وزر الدفاع ورئ  وقت سابق موق  . شغل 
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”MM 

لول عام  ٢١۞  ـة  ٢٠١٤أ من  العاصـمة ال  عـ  المتمردين الحوثي استو

عــد  ة  ع  الــ  عــ ــة تمــردهم المــدعوم  ١٠صــنعاء منقــلب دا ســنوات مــن 

دايتـــــه عـــــام  ـــــه منـــــذ  ـــــا والـــــذي ج   ٢٠٠٤ايران اســـــلة مـــــن جمـــــاه مقاومـــــة 

ــهم  ــــــسته عــــــث الــــــذين لــــــم   ال عتهــــــم مناضــــــ  طل ــــــان   و ــــــم الــــــشعب ال

 الذيـــن  عـــض ضـــعاف النفـــوس مـــن االنتهـــاز مـــا أغـــرت  ـــة  االغـــراءات الحوث

ـــل حـــزم ممـــا    ا  االشـــ عـــث العـــر ـــة لحـــزب ال ـــادة القوم تـــصدت لهـــم الق

   مجابهة التمرد الحو عث  ات كوادر ال  رفع من معن

 

لـــــول عـــــام  ٢٢۞  ـــــدأ  ١٩٨٠أ  لت
ً
 ردا مزلـــــز  العـــــدوان االيـــــرا رد العـــــراق عـــــ

   توجـــت بنـــ ـــدة الـــ ة صـــدام المج ـــة : منازلـــة قادســـ ة العـــرب الثان قادســـ

  م   العظ د : يوم الن ام المج  يوم األ يوم  ١٩٨٨آب  ٨العراق واألمة 

ي أمـــام جحافـــل  وعه العنـــ مـــة مـــ  الـــسم مقـــرا به ع الـــدجال خـــمي تجـــ

طلة ة ال  القوات المسلحة العراق

 

لــــــول عــــــام  ٢٣۞  ل  ٤٧٣صــــــدر المرســــــوم الجمهــــــوري رقــــــم  ١٩٨٩أ ــــــشك ب

ـات   نتـائج انتخا  بناًء ع م الذا ذي لمنطقة كردستان للح المجلس التنف

ـــــــة  ح  تمـــــــت   الـــــــ ـــــــم الـــــــذا  لمنطقـــــــة كردســـــــتان للح ـــــــ المجلـــــــس ال

 العرب واألجانب الذين قاموا بتغطيتها ة ونزاهة شهد لها المراقب  وشفاف

 

لول عام  ٢٤۞  ـد  ٢٠١٥أ ـد المج  رحمة هللا المهنـدس عـدنان ع انتقل ا

 السابق  وزر الصناعة والمعادن العرا  جاسم العا

 

لـــول عـــام  ٢٦۞    ١٩٦٢أ ـــدة الـــ  المج تم اط األحـــرار ثـــورة ســـ فجـــر الـــض

  عــث   ال مــن، وقــد ســاهم مناضــ  ال  المتخلــف  م الــرج ــالح أطاحــت 

مــــــا ســــــاهم   الثــــــورة،   تفــــــج اط األحــــــرار و ــــــا حركــــــة الــــــض س أول خال تأســــــ

ــل معــارك الثــورة وقــدموا أول شــهداء الثــورة،       وعــسك  مــدني ــعثي ال

   عـــا ـــة بـــ طول  يومـــا ال ع  ملحمـــة الـــس ـــان لهـــم دور مـــشهود   ١٩٦٧و

 فلــــــول  ١٩٦٨و  عــــــ ــــــم  الــــــشعب ال  لجمــــــاه  الــــــمب  تحقــــــق النــــــ حــــــ

 آخر معاقلهم عام  ة وتطه  ١٩٧٠الرجع

 

لول عام  ٢٧۞  ـاوي  ٢٠٠٧أ ـاب العل ـق ذ  رحمة هللا الرفيق الف انتقل ا

اب األســـــبق أحــــد ثـــــوار  ــــر الــــش اط  ٨وز   ١٩٦٨تمـــــوز  ٣٠‐١٧و ١٩٦٣شــــ

 العراق

 

لـــــــول عـــــــام  ٢٨۞  ـــــــانقالب  ١٩٦١أ لـــــــة  ـــــــة العم قامـــــــت قـــــــوى الـــــــردة الرجع

ة لفصل سورا عن دولة الوحدة، وقـد   الوحدة السورة الم عسكري ع

  ــــان  ــــام و فــــة اســــتمرت أل مقاومـــة عن ـــه االنقــــالب العــــسكري الغاشــــم  ج

 الـــشعب  عـــث، ثـــم عـــاودت جمـــاه  ال  لالنفـــصال مناضـــ عـــة المقـــاوم طل

 تمكن  عث ح  مقدمتها كوادر ال  و  السوري مقاومتها لالنفصالي العر

 ثــــــورة   الــــــشعب واألمــــــة مــــــن تفــــــج  مــــــسنودين مــــــن جمــــــاه ــــــعثي آذار  ٨ال

ة ١٩٦٣ م الزمرة االنفصال ح  أطاحت   ال

 

لـــــول عـــــام  ٢٨۞  ـــــد  ١٩٧٠أ  جمـــــال ع م العـــــر  رحمـــــة هللا الـــــزع انتقـــــل ا

ـــه األمـــة  ب تمـــر   ظـــرف عـــص ـــة المتحـــدة  ـــة الع ـــس الجمهور  رئ النـــا

 المدعوم من الغرب والصهاينة ضد المقاومـة  جة العدوان الرج ة ن الع

لول األسود أحداث أ رف 
ُ
ما ع  األردن ف ة   الفلسطي

 

لــول عــام  ٢٨۞  ــة ( انتفاضــة  ٢٠٠٠أ ة الثان انــدلعت االنتفاضــة الفلــسطي

 الغاشم اركة ضد االحتالل الصهيو  ) الم  األق

 

لـــول عـــام  ٢٨۞  ـــة  ٢٠٠١أ ـــة عمل ـــر الع  جبهـــة التح عـــث  نفـــذ ثـــوار ال

ة   الحـــــدود الفلـــــسطي ة عـــــ ـــــة اســـــتهدفت قـــــوات االحتـــــالل الـــــصهيون فدائ

ـــشهاد الرفـــاق : أحمـــد مهـــدي ومحمـــد زهـــد وشـــادي  ة ونتـــج عنهـــا اس المـــ

   ال

 

لــول عــام  ٢٩۞    ١٩٦١أ عــث العــر ــادة قطــر العــراق لحــزب ال أصــدرت ق

دعـو   ضـد الوحـدة، و دين االنقالب العسكري الـرج ا  انا تارخ  ب ا االش

قاء علم الوحدة خفاقـا  اط االنقالب وا  السوري الح  الشعب العر جماه

ــــــان  ــــــة المتحــــــدة، وقــــــد نــــــال الب ــــــة الع  للجمهور ــــــم الــــــشما  ســــــماء االقل

عة صـدورە،   ـ دا  ل عفلـق مـش ـش ب الرفيق القائد المؤسس أحمد م ترح

 وأصـــــدقاء   الـــــوطن العـــــر عـــــث  ام وتقـــــدير كـــــوادر ال ـــــان احـــــ مـــــا نـــــال الب

 األمة فاء واألحرار من جماه  الحزب وال

 

لـــول عـــام  ٢٩۞  كـــر ســـفارة  ١٩٧٠أ زار الرفيـــق األب القائـــد أحمـــد حـــسن ال

س جمـال   وفـاة الـرئ م التعـازي  غـداد لتقـد   ة المتحدة  الجمهورة الع

 والرفيــــق  د القائــــد صــــدام حــــس ــــد الرفيــــق الــــشه  الفق مــــا نــــ   ــــد النــــا ع

 الدولـــة والحـــزب معدديـــن    ـــد مـــن المـــسؤول صـــالح مهـــدي عمـــاش والعد

 مناقب الراحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

الرفيق األب القائد أمحد حسن البكر يسجل اسمه يف سجل تعازي سفارة اجلمهورية العربية املتحدة 
 ١٩٧٠أيلول  ٢٩يف بغداد بوفاة الرئيس مجال عبد النارص يف 

 

لــول عــام  ٢٩۞  ح  ١٩٧٥أ نما والمــ تــم اســتحداث المؤســسة العامــة للــس

 عام  سميتها  دلت   ت ح ١٩٨٧ العراق ال نما والم  دائرة الس  ا

 

لـــــــول عـــــــام  ٢٩۞    ٢٠١٧أ  العـــــــرا ـــــــشك  رحمـــــــة هللا الفنـــــــان ال انتقـــــــل ا

 الرفيق مخلد المختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرفيق خملد املختار
 

لــول عــام  ٣٠۞    ١٩٥٨أ غــداد عــن صــدور قــانون االصــالح الــزرا أعلنــت 

 مـن  ١٩٥٨لسنة  ٣٠رقم  قة وازالـة كثـ ب االقطاع كط والذي تمكن من 

 حواهــــا القــــانون   والمــــادي، اال أن النــــواقص واألخطــــاء الــــ ا نفوذهــــا الــــس

قــــــه قــــــد حــــــدت مــــــن فعاليتــــــه، لهــــــذا تــــــم  ا عنــــــد تطب ــــــذ ا ورافقتــــــه تنف ع ــــــ

 رقــم  قــانون االصــالح الــزرا داله  ــار  ٢١  ١٩٧٠لــسنة  ١١٧اســ  ١٩٧٠أ

ــــــارا مـــــن  ــــــار  ٣٠الـــــذي أصـــــبح ســــــاري المفعـــــول اعت  األخطــــــاء  ١٩٧٠أ وتـــــال

ة ومنطلقـــا مـــن  دا مـــن التجـــارب الماضـــ م مـــستف  القـــانون القـــد والنـــواقص 

ـــد الـــذي أفرزتـــه ثـــورة    ١٩٦٨تمـــوز  ٣٠‐١٧الواقـــع الجد الزراعـــة  للنهـــوض 

 .   من االستفادة من االصالح الزرا  المواطن  العراق وتمك

 
 
 

 الراصد االخباري
 االرهايب املجرم نوري املالكي يريد القضاء عىل فساد النظام السابق !!!!

ث سـخ  وقـد اثـار هـذا الحـد  فـساد النظـام الـسابق   القـضاء عـ  ا ـس انـه س لـة لـه   مقا    نوري المال  واللص الدو اء ة اح االرها لـة الخـ ـام الم  اي حـد وصـل فـساد ح لمـسون ا عرفـون و  النهـم  لمـواطن

 .  ف نوري المال  راسهم هذا اللص المح قوا بوضح النهار وع م من االموال العامة   و

 

 املرجعية االجنبية يف النجف ومقولة املجرب الجيرب
تخب  ان الي ات   االنخا ته  عرف عند تص  الشعب ان  ان ع ة المهزلة  ات االخ ل االنتخا  النجف ق ة االجانب  ـالد منـذ من عندما اعلنت مرجع ـم ال ـل مـن ح دأان  ث الم  من ح ع  السابق وهذا  ه وفشل  ج

   مو ا ٢٠٠٣    ٤    ٩االحتالل   ان الذين ح ة تب ات المزورة االخ عد االنخا ن  ة ل  الهاو الد ا عا واوصلوا ال  وقد فشلوا فشال ذر ى ان لولحد اليوم انهم مج  الواجهـة والطامـة الـ قوا انفسهم    الد من الفاشل

اس ماء .  ه  ت عل لعت قولها و ع و لمة واحدة حول الموض ة لم تنطق   المرجع

 

 ممثل امريكا مكغروك وممثل ايران قاسم سليامين يف بغداد
ـة ك غـداد مكغـروك مثـل االدارة االم    ا ـات المـزورة حـ  االنتخا ن   الفـائ  المرشـح  بـ ـ تلـة اال ل ال ـشك   ـس ـــــع وق  خضم حملة ما نهـم لتوز  مـا ب س لالتفـاق  ـوال ـشاور خلـف ال  ممثـل ايـران لل ما اسـم سـل

الوقت الذي ا   ح ة فاشلة والمفاجئة ان هذين المندو اس ة س  عمل  اوجدها وهندسها االحتالل  ة ال  تع المناصب حسب المحاصصة الطائف  ايران ومـن هنـا يؤكـد انهمـا مختلفـان  ة ع ات اقتصاد ا عق لن ام

ن   المزور ــــع الخصص ب  توز ة للتفاهم واالتفاق ع جاد ارض ه من خالل ا م ف قة الح خص العراق وط  ما  نهما متفقان  ة . الفامور معينة ل ع   قة غ ط  الذين تم االعالن عن فوزهم   اشل
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 مقدمة

ماتـــــه   تنظ ـــــادي  ـــــة خاصـــــة للـــــدور الق اتـــــه أهم دا ـــــشوراته منـــــذ  اتـــــه وم  ادب   ا  لالشـــــ عـــــث العـــــر  فكـــــر حـــــزب ال أعـــــ

ة.  الته الح شك  و
 

ـة  الغـة األهم ـة  ة محور ة والعامة قض اة الح  الح ة الفاعلة والمؤثرة  اد ة الق  سمات الشخص أن اإلضاءة المعّمقة ع

 مؤسـسته   القائـد  ـع د دور الرفيـق ال ورة لتجـس انات ال  ألنها تكشف القدرات والطاقات واإلم  مجال العمل الحز

الواقع  النهوض المستمر   ومقدرته ع طه االجتما  مح ة و  . الح
 

  ـــة الـــ  القائـــد والقاعـــدة الح ـــادل بـــ ك والمت لة التفاعـــل المـــش ـــل حـــص
ّ
مـــصطلح إال أنهـــا تمث ـــادة  م الق ورغـــم تعـــدد مفـــاه

قــــة  لــــة والعم ة الط تــــه النــــضال  بتج ا  االشــــ عــــث العــــر كة لفكــــر الحــــزب، وأن حــــزب ال تعمــــل لتحقيــــق األهــــداف المــــش

امال ة اهتماما شامال ومت اد ة الق  إعداد الشخص ات الحزب يو ادئ وأدب  أهداف وم ندة إ  . المس
 

ــــــة   الــــــدورات ال ــــــة والحاجــــــة إ دان ة الم  الــــــخ ــــــادي   الق ــــــع ة لــــــدى الرفيــــــق ال ة والنفــــــس إن أهــــــم الــــــسمات الشخــــــص

ة   ورة ترسيخ مفهوم المهمة الح ادة اإلدارة و ة وعلوم اإلدارة والق ة واالجتماع العلوم النفس   المتخصص لالستعانة 

 بــروح  ، والتحــ  أوســاط الجمــاه  و ة مــع قواعــد الحــزب الموجــودة بــ  القــدرة التواصــل  عــ كــ ــة ال ــة، وأهم مهمــة وطن

ـــم  التها وطموحاتهـــا وتقد  فهـــم واقعهـــا ومـــش  واســـتقطاب النـــاس والقـــدرة عـــ ـــادرة والتواضـــع والجـــرأة والقبـــول المجتمـــ الم

ات والحلول لها .   التوص
 

ــد  جــب التأ ــة  مــا أنــه   واإلداري وأهم ــادة مواقــع العمــل الحــز  لق ــار المرشــح  اخت  وأســس  ورة اعتمــاد معــاي   عــ

 وضـــع   عـــ  العمـــل الحـــز ـــة الحـــرص المـــستمر  ـــات والوقـــائع وأهم ـــل المج املـــة   إحاطـــة شـــاملة و ـــع إحاطـــة القائـــد ال

ــة اد ــة الق عث ة ال جــّسد مقومــات الشخــص مــا  ــار و ــة االخت  آل ــة  ــة لــألداء وتحقيــق المنهج ــات تط  أن آل ، وال شــك 

د  اعتمـــاد   وتجـــس ـــة وتعميـــق ثقافـــة النقـــد والنقـــد الـــذا اد ـــة الق عث ة ال ـــل الشخـــص ل تعميـــق بـــرامج وخطـــط أعـــداد وتأه ســـ

 المجتمــــع ــــة القــــدوة  عث ة ال  فكــــر حــــزب  الــــسلوك ــــة  اد ة الق  إعــــداد الشخــــص ة  ورات الملحــــة واألساســــ  مــــن الــــ تــــعت

 . ا  االش عث العر  ال
 

ادة الناجحة  ف الق  تع

ــك النــاس نحــو الهــدف،   تح  القــدرة عــ ــادة  ــادة، فالق  الق ــد مــع ــف وتحد خــص تع مــا  ــد مــن التعــارف ف هنــاك العد

 التفاعــــل مــــع أعــــضاء  عمــــل فيهــــا، وقــــدرة القائــــد عــــ   ــــة الــــ ــــة والرســــالة الواضــــحة للمنظمــــة الح والقائــــد هــــو صــــاحب الرؤ

ـم الرائعـة  عـض الح ـة وكفـاءة، وهنـاك  ـادة الجميـع نحـو الهـدف المطلـوب بنجـاح وفاعل ـة وق نجـاز المهـام المطل المنظمة و

ادة :   عن مفهوم القادة والق
 

ار  ـــل األ عـــد عنــك  ا فأ ــت عمـــال أو منــص ــدأ، واذا مـــا ُول ـــدا عــن شـــجرتها ا ع ــسقط  ل ، فـــالثمرة ال  ــدأ مـــن الــم ــادة ت إن الق

 اتخاذها.  ون القدرة ع مل ارة عن قرارات، والعظماء فقط هم من  اة ال شك ع ة لك، والح س ــهم م  فجميع عي
 

قوم فرد  اإلقناع والقدرة اللتان بواسطتهما  ادة بوجه عام   أن الق احث  من ال ث ة من األفـراد(  يؤكد ال اد  أو مجموعة ق

ـــا، الــــذين  ) مــــان بهـ ـــشارك مجموعـــة مـــن النـــاس فــــي اإل عـــة أهـــداف يـــؤمن بهـــا أو   متا ـــه مجموعـــة مـــن النـــاس عـــ حـــث وتوج

ــدين  حون م ــشأوا فيهــا، كــذلك فــإن التفاعــل لهــا ، ــص   ــة الــ معــزل عــن الظــروف التارخ ــادات   دور الق مكــن النظــر  وال 

ــوادر  ـــادة وال  الق ـــ ــة مــستمرة، ووجــود اتــصاالت مــستمرة  هــا، هــو عمل ــة أو غ  المنظمــة الح ــوادر   ال ــ  القــادة و بــ

 . ال الجاب   ساب   ي  إن التأث ع عة إنما   التا
 

ة الناجحة عث ادة ال  مواصفات الق

ـــادة الناجحـــة واحـــدة  ل تعـــد الق ـــش  تـــدخل  ـــة الـــ ي، ومـــن أهـــم الجوانـــب المحور ـــ مـــن أبـــرز أجـــزاء ومواصـــفات الـــسلوك ال

ــة وأدارە  ـه المهــام الح  عنــد توج ـا ٍل م ــش ــة مـن الجانــب اإلداري، كونهـا الجانــب المـسؤول  عث ــة العمـل ال  نظ   ـا م

ــل مــن    قهــا عــ ــة المــراد تحق ك ة أو التكت ج ات ة نحــو تحقيــق اهــدفا الحــزب االســ ــ ــة أو ال المــوارد المختلفــة ســواء الماد

افــــة     تــــضمن اســــتمرار العمــــل ونجاحــــه  ــــة الــــ جعــــل منهــــا مــــن أهــــم األدوات الحتم ، األمــــر الــــذي  ــــد أو القــــص ع المــــدى ال

  ، أبـرز الـصفات الـ ل المثال ال الح  س  هذا المجال، ع ة هذا الجانب سنذكر  ة للحزب، ونظرا ألهم ات ادين الح الم

ة الناجحة :  عث ادة ال  تمتاز بها الق
 

 :  ــا  ال ي الـــذي الــو الوســـط الجمــاه فكــر الحــزب، و ذاتـــه، و  تــام   و كـــون عــ  أن  ــع  القائـــد ال جــب عــ ـــث  ح

ه.   والعوامل المؤثرة ف  والخار ث فهم الواقع الداخ ه، من ح  عمل 
 

  جمـع بـ ـد الـذي  ء الوح  الـ مـه، آلن األهـداف  ادئـه وق  وم ا  االشـ عث العـر فكر حزب ال   مان المطلق والعا األ

ــــخ عامة.   مر التأر  قادة الحزب العظماء خاصة والقادة المشهورن ع
 

ادئه وأهدافه.  ل الحزب وم  س ذل النفس  ة و  االستعداد الدائم للتضح
 

 الـــرد واتخـــاذ  كـــون قـــادرا عـــ  
ّ
 أن ـــع  القائـــد ال جـــب عـــ ـــث  ة، ح  اتخـــاذ القـــرارات المهمـــة والمـــص الـــشجاعة والقـــدرة عـــ

لة  المـش لـة لإلحاطـة  ف الت المعروضة أمامه من خالل جمع المعلومات المختلفـة وال ا والمش  القضا القرارات الناجحة 

ه.  ح المراد الوصول إل ل، أي الطم المستق افة جوانبها، ووضع التصورات الخاصة   من 

 

 االتـــــصال والتواصـــــل والتفاعـــــل مـــــع مهــــارات التواصــــل واالتــــصال :  ـــــة  متلـــــك مهـــــارات عال  أن  ـــــع  القائـــــد ال جـــــب عـــــ

 اتخاذ القرارات.  سغ النازل، والقدرة ع سغ الصاعد وال ة وفقا لل جاب ن ب  اآلخ

 

ة :   حــل تحمــل المــسؤول ــات وتــوازن   التعامــل مــع النتــائج المختلفــة ب القــدرة عــ  أن يتمتــع  ــع  القائــد ال جــب عــ

ـات واألهـداف  ة لهـا نحـو تحقيـق الغا ـار أفـضل الحلـول المناسـ  اخت الت المختلفـة، والعمـل عـ األزمات والتعامل مـع المـش

ـة جـدا للتعامـل  ور  تعـد  ة ال  الرقا  إ
ً
ه، وصو م والتوج ط والتنظ ة، ابتداًء من التخط ة األساس وتطبيق المهام الح

 .  العمل الحز  مع مختلف العوامل المؤثرة ع

 

  الحنكــة، والمرونــة غــ  أن يتــصف  ــع  القائــد ال جــب عــ ــات المختلفــة:  ات والتقل  التعامــل مــع التــغ المرونــة والقــدرة عــ

ـات  ە، واألمانـة والهـدوء واالتـزان والث ـدة، كونـه قـدوة لـغ ـدة، واألخـالق الحم اء، والـسمعة الج ديهـة، والـذ عة ال الزائدة، و

ام الــــذات والتفــــاؤل  ــــالمظهر الالئــــق واألناقــــة، واحــــ ظهــــر  األعــــصاب، وتجنــــب االنــــدفاع والتهــــور، وأن  ــــم   التح القــــدرة عــــ

ة،  ن، والعدالـــــة. الموضـــــوع  التعامـــــل مـــــع اآلخـــــ ـــــالنفس، والقـــــدرة عـــــ ـــــة  ة، والثقـــــة العال ـــــداع وقـــــوة الشخـــــص ـــــار واإل واالبت

 والشجاعة ساطة،، والتح  التطـور   ال ـساطة  ـه افـضل الـصالة والـسالم ، وال ينـا محمـد عل ـساطة مـن صـفات ن انت ال و

 . ما قال ليوناردو دافي    النها
 

لــــــزامهم بتحقيــــــق أهــــــدافهم :   النــــــاس و    الوســــــط التــــــأث    التــــــأث  القــــــدرة عــــــ ــــــادة الناجحــــــة   مهــــــارات الق مــــــن أو

 األهداف.  هم للوصول إ ه، وتحف عمل ف ي الذي   الجماه

ل دقيق.  ش قها  ة وتطب عث ة العمل ال مان بنظ ادئه وأنظمته واأل فكر الحزب وم  واإللمام  ل النقد والنقد الذا  تق
 

ـــط :  خط
ّ
 الت  للـــصدفة 

ً
ك مجـــا حة والمدروســـة للعمـــل، وال يـــ ـــضع الخطـــط الـــّصح  النـــاجح هـــو الـــذي  ـــع فالقائـــد ال

ـــه مـــن  ـــصال مـــا لد ن و  التواصـــل مـــع اآلخـــ ـــه القــدرة عـــ عط
ُ
 ت ـــة الـــ ـــه المهـــارة المطل ـــق نجاحـــه، وأن تكـــون لد عملــه وط

 النجاح.   مفتاح و ذ  عة التنف ط ومتا  التخط د، ومحاوٌر ماهر، والقدرة ع ار، فهو مستمٌع ج  أف
 

ة :  ة العال قافة الح
ّ
طــور الث

ُ
قافــة، وأن 

ّ
 والث ــٍة مــن الــو  درجــٍة عال  مثقــف وعــ

ٌ
ــسان كــون إ جــب أن    ع إن القائد ال

ة.  ّ القراءة والدورات التدر اته، ومهاراته،  ّ ان م دراته، و
ُ
 من نفسه، وق

 
 القــوة واألمانــة : 

َّ
: ( ِإن  تنطلــق مــن قولــه تعــا  الــصفت ــالقوة واألمانــة، وهــات كــون متــصفا   أن  ــع  القائــد ال جــب عــ

د صـف
ّ
حـد

ُ
 ت ـادة، فـ  الق   ّ ـار األسـا ـة المع  هـذە اآل ـعت

ُ
 ) ،[سـورة القـصص، ] وت ِمـ

َ ْ
 األ ويُّ

َ
 الق

َ
أَجْرت

َ
 َمن اْست َ ْ

َ
القـّوة  خ

ادة  الق ّل معا  .واألمانة، ففيهما 
 

 عن هـذا األمر. 
ً
لها ألن تكون مسؤولة ادة الحزب  نا الخالد أمانة وطالب ق اە ح  عدم السكوت عن األخطاء وهذا ما حملنا إ

مات المقررة بهذا الشأن.   للحزب والتعل ايتها وفقا للنظام الداخ ة الحزب وج مال  االهتمام 
 

م الدوري ادة الرفيق عزة إبراه  ق

 مـــا  لـــة للحـــل مـــ لهـــا قا ـــل، واإلدارة  ـــم، والتم الت التنظ ـــادة، فمـــش ـــه الق  خطـــورة الـــدور الـــذي تؤد ه إجمـــاع عـــ هنـــاك شـــ

ل األفــضل  المــستق مكــن أن تقــود العمــل إ    الــ ــادة  ــادة الفاعلــة، والق  الــرغم مــن وجــود فهــم ملحــوظ  .وجــدت الق وعــ

ــادة الرفيــق المناضــل  ــادة، فــإن ق  مــن إفــراز المجتمــع والظــرف الــذي تقـــودە تلــك الق ــل  لــة،  ــست دخ ــادة ل قــة أن الق لحق

 ظـــل الظـــروف الراهنـــة،  ـــادة الحـــزب   ق ـــه  ـــضطلع ف  حجـــم الـــدور الـــذي  م الـــدوري ( حفظـــه ورعـــاە ) تـــدل عـــ عـــزة إبـــراه

ــــادات،   الق ، وهــــذا يرتــــب عــــ الدرجــــة األو ــــي  قــــدر مــــا هـــــي اســـــتحقاق وطنـ ــــا  ــــست اســــتحقاقا ح  ل ــــادة بهــــذا المــــع والق

 ذلك.  ة  ثنائ ة اس  والقواعد مسؤول
 
ە، تحت   ادات الحزب وعنا عض من ق مان لدى ال م الشجاعة واأل قة انهارت ق ات النضال والجهاد السا ة من ف  ف و

ــادة الرفيــق القائــد عـــزت  ــة ق ع ــت العفــو والعــودة لــصفوف الحــزب مؤكــدة صــحة و ــة، ثــم عــادت وطل اب واه أعــذار وأســ

ان.  س  ال    منهم اعتكف العمل وصار  م الدوري للحزب والجهاد والمقاومة، ومن   إبراه
 

 طموحـات الحـزب عامـة، ألن الحـزب   إ العمــل الحـز  االرتقـاء  ـسهم  اس األسـاس وهـو الـذي  إن الفكر المتطور هو المق

ـزة فـي حـزب   كوادرە الخالقة، وهذە م ـادة المناضـل الفـذ الرفيـق المحصلة يرتكز ع  ق  تجـسدت  ا  االشـ عث العـر ال

ات   احلــــك الــــف م الــــدوري قائــــد الجهــــاد والمجاهــــدين، فهــــو مــــن قــــاد الحــــزب وهــــو مــــن فجــــر المقاومــــة والجهــــاد  عــــزة إبــــراه

ـا  اسـة داخل ات الس  حـسا  مر فيها الحزب وما زال، وهو من جعل الحزب الـرقم الـصعب والمعادلـة األصـعب  ة ال التارخ

ه   خطا ا، فقد نجح الرفيق القائد المجاهد   وخارج ، والعمـل الحـز ، والتنظ ه الثقا الفكري المقاوم لالحتالل، وخطا

ـــم، وحـــراك وعمـــل     ثقافـــة، وتنظ  األمـــ ات وتحـــت وطـــأة االحتـــالل ة تعـــد مـــن اصـــعب الـــف  فـــ ـــادة الحـــزب  مـــسألة ق

ار، والتحــــــــدي ــــــــابرة، واإل ــــــــدأب، والمثـ ــــــــل الـ  هــــــــذە األوقــــــــات تحتــــــــاج  ــــــــة  ة الح ــــــــادة النــــــــضال ــــــصفوي، فالق واإلرادة،  ،والــ

هـــا مـــن أدوات البنـــاء  الفعـــل والعمـــل ، والمراجعـــة، والجـــرأة، والنقـــد، وغ ـــة  ـــم الحـــزب، وترجمتهـــا العمل ــــادئ وق م مـــان  واإل

ة لمات من تضح ل ما تعنيها هذە ال  .الجاد، والحركة والنضال 
 

 وطننـا    ـق المناضـل  ط ـه تنـ  ارض العـراق إنهـا ملحمـة تارخ ادة وحـزب وقائـد موجـود عـ (( أن مجدنا وعزنا وفخرنا كق

 فجــور   ذلــك، ووقــع  م قائــد مجاهــد ورجــل حــزب ودولــة شــاء مــن شــاء وكفــر مــن خــالف هللا   )) ، فــالرفيق عــزة إبــراه ب الــ

 ،  ا  االشـ عـث العـر  طـوق العزلـة والحـصار عـن حـزب ال ـل فخـر هـو مـن كـ نفسه، فالرفيق القائد عزت الدوري نقولهـا 

 إدارة األزمـات وشـؤون  مـة  ا اتـه الم ـة، وهـو القائـد الـذي يوظـف خ مثل دولة العـراق الوطن وعن العراق ، فهو الرمز الذي 

ـال  ــــخ أمثـال ماند  التـار    المعـروف  عاشـها المناضـل ه أي من الظروف األخرى ال ش  ظل ظروف ال  الحزب والمقاومة 

هم.  فارا وغ  وج
 

عثيــون   األشـــمل واألعـــم فـــي أيهــا الرفــاق ال ــة ) و عث ــل أقــول: مــع ذاتنــا ( ال ــة ال،  عــا لوقفــة مــع ذاتنــا الح إننــا مــدعوون جم

 قاعدتــه المقاومــة   كبــ ــادة الفــذة إلنجــاز البنــاء المتحقــق تحــت عنــوان وطــ عــة هــذە الق ــة، لمتا ــة، والقوم  الوطن الـــداللت

  ـــع ، وال  البنـــاء الـــوط ن  احة، وجـــرأة القـــول، والعمـــل، إنهـــا عنـــاو ـــد والـــ ـــة، والقبـــول والحـــوار، والتعاضـ والجهـــاد، والمح

ي  .والجهادي، والجماه
 
 الواقــــع، إن مجــــرد إصــــدار األوامــــر، واتخــــاذ  إن ــــذها  ــــادة هــــو وضــــع الخطــــط وتنف الجانــــب المهــــم الـــــذي ال ينفــــصل عــــن الق

 النجاح ذاته.  ع ة إال أنه ال   عن مجرد اإلرادة والرغ ع  القرارات، ووضع الخطط قد 
 

 الخاتمة

ـــــادة،   الق ء مطلـــــوب  ـــــة  ـــــة وأنظمتـــــه ولوائحـــــه الداخل م ـــــة الحـــــزب التنظ ـــــف والمعرفـــــة التامـــــة بنظ  أن التثق ال شـــــك 

  ـــرورة ملحـــة  ـــف ضـ ـــز هـــذا التثق ـــضا، وتع  أ ـــ نمـــا هـــو وجـــود تنظ ا فحـــسب، و اســـ ا وس ـــديولوج س موقفـــا إ ـــالحزب لــــ فـ

ة  .ممارسة المسؤول
 

 جميــع  ــا  ا تارخ قة نــ  مــدى ســنوات الجهــاد واالحتــالل الــسا م الــدوري عــ لقــد حقــق القائــد المجاهــد الرفيــق عــزة إبــراه

ـة   وقـواهم الوطن ادتـه لـصمود العـراقي رادة ق ـد قـوة و  جميـع مـدارس الجهـاد لتخل درس  ستحق أن  ا  ادين، وهو ن الم

  ات العـــــراقي ن هـــــذا االنتـــــصار الـــــذي تحقـــــق بتـــــضح  الـــــصفوي، و  الـــــصهيو وع االســـــتعماري األمـــــ اســـــلة بوجـــــه المـــــ ال

ـان لـه  قـه،  عـت لتحق  دعمـت وأسـندت وت ة الـ اسـ  والقـوى الس  منهم بوجه خاص، وجميـع المـواطن عثي اء، وال األوف

ض.  غ  تواجه هذا الحلف ال ل الجبهات ال    ع  كب جا اس إ  انع



 

 

”MO 

 من فضاء االعالم
 ميليشيا عراقية تواجه فضيحة سلب واغتيال

فة  ت صــــح ــــ ــــال  حة ســــلب واغت ــــة تواجــــه فــــض ا عراق ــــش ل م

ـــرا عـــن  من آب المـــا تق العـــرب الـــصادرة  لنـــدن  الثـــامن عـــ

أ فيهــا مــن  عــصائب الحــق تتــ ــس  ا مــا  ــش ل مــزاعم صــادرة مــن م

عــــــد الفــــــضائح الــــــ طالتهــــــا مــــــن ســــــلب  هــــــا  عــــــدد كبــــــ مــــــن عنا

ـــاالت وخطـــف وفـــرض اتـــاوات عـــ المـــواطن وجـــاء  الـــخ  واغت

 الموسع : 

  

أعلنــــت حركــــة عــــصائب أهــــل الحــــق  العــــراق براءتهــــا مــــن   –غــــداد 

ـــات  ـــذ عمل نحـــو خمـــس شخـــصا قالـــت إنهـــم اســـتغلوا اســـمها لتنف

ـــــال  منـــــاطق متفرقـــــة مـــــن  از واغت ســـــلب ونهـــــب واختطـــــاف وابـــــ

 غداد، بهدف الحصول ع المال. 

  

ـــــة لتغـــــّول  جـــــة حتم ارهـــــا ن اعت ـــــات،  نظـــــر إ مثـــــل تلـــــك العمل
ُ
و

ــم داعــش، وال   تنظ
ّ

ــة الــ شــاركت  الحــرب ضــد الفــصائل الطائف

تها وعتادها وتضّم اآلالف من المقاتل الذين 
ّ

ّل عد تزال تحتفظ 

ـد اعتمـاد  ، غ أن تزا ض أعدادهم عن الحاجة  الوقت الحا تف

ـضا  ط أ ل األموال مرت ات ع قّوة السالح لتحص ش ل عنا الم

ل وتناقصها.   مصادر التم
ّ

 شح

 

ــــــة  ومنــــــذ شــــــحت األمــــــوال الموجهــــــة مــــــن إيــــــران إ جماعــــــات عراق

ار االقتصاد  ت  انه س ة، ال  ات الدول ب العق س مسلحة، 

ـــــــــــسب إ  از الـــــــــــ ت ـــــــــــات الخطـــــــــــف واالبـــــــــــ ، ازدادت عمل اإليـــــــــــرا

ة.   مجهول  العاصمة العراق

  

،  إحدى  س الخزع عمها ق وحركة عصائب أهل الحق، ال ي

عد صـدور فتـوى  ة إليران. و ة المسلحة الموال المجموعات العراق

ــــستا عــــام  فــــا عــــن المرجــــع الــــش األعــــ عــــ الس الجهــــاد ال

أعلنــــــت الحركــــــة انخراطهــــــا  قــــــوات الحــــــشد الــــــشع الــــــ  ٢٠١٤

ن مق منهـا قـالوا إن انـضمام  ة. ل ا للحكومة العراق تخضع نظ

ة حركتها.  ان مجرد غطاء لضمان ح  العصائب إ الحشد 

  

ات  المـــشهد العـــام  ـــش ل علـــق خبـــ أمـــ عـــرا عـــ وضـــع الم و

ـه 
ّ
ـالقول إن ـم داعـش  عد الحـرب ضـد تنظ العراق خالل مرحلة ما 

ـــــات “ عـــــد انتهـــــاء العمل د الحـــــشديون  ـــــستع ـــــع أن 
ّ
ـــــان مـــــن المتوق

ـــــاع 
ّ

ة كقط ة  الموصـــــل وغـــــرب العـــــراق أوضـــــاعهم األصـــــل العـــــسك

عــد حملــه  العــراق  الــسالح الـذي لــم  ــستقوون  للطـرق ولــصوص 

ة  ”.حتاج إ رخصة قانون

  

أمنـه الشخـ  اب تتعلق  ا عدم ذكر اسمه ألس ف طال ض لـم “و

نهـــــــا  ـــــــة. ل ـــــــات الخطـــــــف بهـــــــدف الحـــــــصول عـــــــ فد تتوقـــــــف عمل

قـــــة أو  توّســـــعت ولـــــم تعـــــد تقتـــــ  اســـــتهدافها عـــــ طائفـــــة أو ط

 ”.منطقة معّينة

  

  
ّ
ث ذاتــــــه أن

ّ
ؤكــــــد المتحـــــــد ة  “و الجماعـــــــات المــــــسلحة المنـــــــض

الحــــــشد الــــــشع ومنهــــــا عــــــصائب أهــــــل الحــــــق تجــــــذب  الغالــــــب 

اب الــــــذين وهنــــــت  طــــــا مــــــن الــــــش ـــسا ومح ـــ ا لالنتمــــــاء إليهــــــا نوعــــــا 

ب مـــــا  ـــــس ـــــة  عدوان ـــــه  ـــــالمجتمع، وصـــــاروا ينظـــــرون إل عالقتهـــــم 

 ”.عانوە من حرمان

  

ـــدور حولهـــا الجـــدل  العـــراق هـــذە  ة العـــصائب الـــ  ـــشأن قـــض و

ـــــه 
ّ
ح أن ــــــ ـــــام،  ــــــة “األ ـــــشاطات اإلجرام انــــــت ال ـــــب  إ وقــــــت ق

ــــادات  ــــل الق نكر مــــن ق ألفــــراد  الحــــشد عمــــال مقبــــوال وغــــ مــــس

ع الجماعــــات مــــصادر  ــــشاطات تنــــ ــــق تلــــك ال ة، فعــــن ط الحــــشد

الرغم من أن  ساع دائرة حركتها  ه نظرا ال لها وهو ما تحتاج إل تم

ـل تـم  ة  ما تقدمه لها مـن تم انت دائما سخ ة  الحكومة العراق

ات مـــن مرحلـــة العمـــل  ـــش ل فرضـــه عليهـــا قانونـــا. غـــ أن انتقـــال الم

الء عـــ  ـــدا لالســـ ا وذلـــك تمه المـــسلح إ مرحلـــة العمـــل الـــس

ـة المؤقتـة  ، فرض عليها نوعا من الرقا ذا لمخطط إيرا الدولة تنف

ـــض صـــورتها وتحـــس ســـمعتها. لـــذلك صـــارت تتخـــذ  ي مـــن أجـــل ت

يها مّمـــــن ال تجـــــد مـــــسوغا  ـــــس ة ضـــــد عـــــدد مـــــن من إجـــــراءات صـــــور

الســــــتمرارهم  العمـــــــل داخــــــل صـــــــفوفها مــــــن غـــــــ أن تــــــؤدي تلـــــــك 

سب  شاط اإلجرا ألولئك المن  ”. اإلجراءات إ الحد من ال

ــالقول  ختــم الــخب األمــ  عــصائب أهــل الحــق “و إذا تعلــق األمــر 

فـارغ الـص الحـصول عـ الحـصانة الـ تعتقـد  تظـر  ادتها ت فإن ق

لــــــوائح اإلرهـــــــاب  ب شــــــمولها  ــــــس ـــــــات  أنهــــــا ســــــتحميها مــــــن العق

عــــــد. لــــــذلك تحــــــاول تلــــــك  ــــــة. وهــــــو مــــــا لــــــم تتــــــضح معالمــــــه  ك األم

ـــــس الـــــشارع العـــــرا  محاولـــــة منهـــــا  الجماعـــــة المـــــسلحة أن 

اع قانو متوقع تظرە من  ة موقفها  ما ت  ”.لتق

 

  ، ـــــار المـــــا ـــــات العـــــراق العامـــــة الـــــ جـــــرت  مـــــايو  ا و انتخا

انــت تملــك مقعــدا  ١٥حــصلت حركــة العــصائب عــ  عــدما  مقعــدا 

لمان العرا الذي انتهت واليته.   واحدا فقط  ال

  

ــة مطلعــة إن حركــة عــصائب أهــل الحــق تعــا  وتقــول مــصادر عراق

زمــة لــسد نفقــات 
ّ

ــة ال اجاتهــا المال منــذ شــهور، للحــصول عــ احت

ــالد ودفــع  اتــب الــ افتتحتهــا  مختلــف أرجــاء ال ات مــن الم العــ

قــــــاتلون   ما أولئــــــك الــــــذين  هــــــا وال ســــــ رواتــــــب اآلالف مــــــن عنا

ـــة  لهـــا للجماعـــات العراق عـــدما خفـــضت إيـــران مـــستوى تم ا  ســـور

ــة الناجمــة عــن ملفهــا النــووي وتــدخالتها   ــات الدول ب العق ــس

 شؤون عدد من دول المنطقة. 

  

ــــة إن المئــــات مــــن عنــــا المجموعــــات  ــــة عراق وتقــــول مــــصادر أمن

ة   لــــــة الماضــــــ ــــــة المــــــسلحة انخرطــــــوا خــــــالل الــــــشهور القل المحل

فة ومحــــال بيــــع الذهــــب  ــــات الــــص ــــستهدف  ــــة  ــــشطة إجرام أ

ة.   وأبناء عائالت ث

  

ــــــشطة هــــــو الحــــــصول عــــــ  ف المــــــصادر أن هــــــدف هــــــذە األ وتــــــض

ـــــات  ب العق ـــــس ـــــل القـــــادم مـــــن إيـــــران   التم
ّ

عـــــدما شـــــح األمـــــوال 

ة.   الدول

  

غـــداد إن  ة   اســـ ات س ج “وتقـــول شخـــص حـــ ـــشعر  العـــصائب 

ــــة بهــــدف  ــــشطة إجرام هــــا  أ ــــد مــــن عنا ــــالغ جــــراء تــــورط العد

عـــــد الفـــــوز الالفـــــت الـــــذي حققتـــــه  ما  الحـــــصول عـــــ أمـــــوال ال ســـــ

ة لمان ات ال  ”. الحركة  االنتخا

  



 

 

 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

