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 ألننا أصحاب وطن وراي حر مقاوم جنحنا يف أوفيدو) 

 ( مثلما جنحت مقاومتنا االبية يف كسر شوكة االحتالل

 وقفة على مؤمتر املغرتبني العراقيني يف اسبانيا/ أوفيدو

 ِبْسِم اّللِه الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
 { وإن هللا على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا }

 صدق هللا العظيم

 عبد املنعم املال  

، وحنن أكثر قوة وارتباطًا  أنعقد يف أوفيدو عدنا من مؤمتر املغرتبني العراقيني الذي

، بعد  نا املؤمتر به، وكان أول ما ابتدأ جبذورنا املغروسة يف عمق عراقنا احلبيب

ذكر اهلل سبحانه وتعاىل وقراءة الفاحتة على أرواح شهداء العراق ومدينة احلدباء 
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باقي فعاليات  ثم حلقه ، ي، هو النشيد الوطين العراق الغالية وشهداء األمة مجيعًا

عضاء ممن ساهموا يف املؤمتر الذي رسم ضيوف واألوراق وكلمات للأاملؤمتر من 

ذناب أالعراقي املغيب بفعل االحتالل و حبضوره الكريم أمجل لوحة للفسيفساء

، بكل اشكاهلا ومسمياتها  جرامية بغيضةإحتالل من حكومة ومليشيات طائفية اال

 . اء جموسية قذرةالقبيحة من داعش وحشد وباقي امس

، تغنى حبب العراق وشعب  وقد زين هذه اللوحة حضور عربي وأجنيب متميز

.. وأرتدى  وطٌن مدا على األفق جناحا ، " على صوت حمب هلماأ، وناد ب العراق

، منقوشة سومرية  ، فجلعوا من لوحة الفسيفساء هذه " جمد احلضارات وشاحا

لوان أبهى أ، وتلون ب حوازاأل ىلإبساط عربي حيكت خيوطه من فلسطني نقشت على 

سبانيا ويعرب عن أبلغ إ، ليفرتش أرض مدينة أوفيدو يف  مغربنا العربي النقية

يراني الصهيوني مريكي اإلشموخ العراقي الرافض لالحتالل األباء والمعاني اإل

 . املتغطرس

تها ءا، تستطيعوا قر تقبل ال الشك أو اجلدل كانت رسالة املؤمتر واضحة املعاني ال

، رسالة ُتخرب العامل األعمى  يف كل وجه من الوجوه الكرمية اليت حضرت املؤمتر
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جندات أٍس وكوارث وآأن العراق ورغم كل ما مر به من م،  عن مأساة العراق وشعبه

 . ، ألنه رمح اهلل يف األرض ورمح اهلل مل ولن ينكسر رضه وشعبهأوخطط خبيثة باٍق ب

،  ساتذة العراقيني الذين راهنوا الزمن من قبلاألرسالة عرب عنها البناة من العلماء و

، ووالئهم لوطنهم وشعبهم وبنوا العراق بعد أن دمرته غربان الشر  فغلبوه حببهم

، رغم احلصار وجور اجلوار  عظمأ، بل و مثلما كان ، ليعيدوه عظيمًا الثالثينية

 .  وغدرهم

والوعد على بالعهد باء وجلسوا ليكملوا فصول الرسالة بناء حاملني راية اآلجاء األ

،  بروا بقسمهمأقسموا وأ، حيث  بنوا وعمروا ، حيث باءاملضي بها حيث مضى اآل

 . بناءباء واأل، فهنيئًا للعراق باآل أن يكونوا جنودًا بناة ومدافعني عن العراق

يامه الثالث على خرٍي وبنجاح أوفيدو بأء مؤمتر املغرتبني العراقيني يف نتهااورغم 

، والذي  ، حبضوره الكبري واملتميز حة الوطنية العراقية قط من قبلمل تعهدُه السا

 ، كمًا ونوعًا ومكانًا 2016سبانيا إ، مالقا /  ضعاف حضور مؤمتر العام الفائتأكان 

..! وهم  نصاف املخربينأشباه الرجال وأكاكني مدعي الوطنية املبهمني من لكن س ،

، هامجوه فتطابق هجومهم متامًا  2016قل من القلة اليت هامجته باألمس يف مالقا أ



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 4 

زالم الدعوة واجمللس األدنى أ، من  مع هجوم ضباع السلطة وعبيد ايران يف بغداد

، وباقي املتأسلمني والعلمانيني من نغول السلطة والعملية السياسية  اجملوسيني

، الذين ارتطمت رؤوسهم برؤوس بعض من سكرة ما شاهدوا من إباء  السرطانية

، يف  حرار والوطنيني رغم كل املعوقات والظروف، سجله األ اتيومشوخ عراقي ذ

 . بالد املهجر

، وحاولوا تكذيب ما  وتبارى املغرضني واملنافقني للنيل من املؤمتر وحضوره الكريم

نقلته القنوات االعالمية العربية واالجنبية لوقائع املؤمتر وجناحه مباشرًة ومن 

ال ، ويقيين أنه  خمالفًا لقوانني األمم املتحدة ، فمنهم من قال أنه داخل قاعة املؤمتر

نه مؤمتر أخرون ذهبوا حنو وصفه بآ، و و قوانينهاأيفقه حتى معنى األمم املتحدة 

،  و يطلع عليه إطالقًاأو شبة..!( رغم أنه مل يره أوكأن البعثيني ُسبة  للبعثيني )

ويل الذاتي وغريهم حتدثوا عن متويل دولي وكذبوا الرواية احلقيقة وراء التم

 .  عضائه عربًا وعراقينيأللمؤمتر من 
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نعم حتدثوا بكل شيء إال شيئًا واحدًا مل جيرء أحدهم على التحدث به أو نعت 

، مل جيرأ أحدًا من  ، وهو اهلوية احلقيقة الوطنية للمؤمتر واملؤمترين املؤمتر به

 . ثالثتلك الثلة أن يطعن بهوية املؤمتر الوطنية اليت محلها طيلة أيامه ال

،  و مانع يف ذلك إطالقًاأضري  ، وال وهناك من انتقد حمبًا نشعر به مثلما يشعر بنا

خص منهم ضور وباألفنية قاموا بها بعض احل حبة نقول أن فعاليةوللتاريخ ولأل

جنزوه خالل أ، معربين عن فرحتهم مبا  الشباب بعد انتهاء املؤمتر واختتامه

رض والشعب األ سيآاليت محلت شجون وم املؤمتر الذي استطاع أن يوصل الرسالة

 ىلإحرار يف كل مكان للوقوف ، فتنادى األ بلغت حتى من به صمُمأمجع وأىل العامل إ

 . املكلوم سريبرار يف عراقنا األهلنا األأحبتنا من أجانبهم تعبريًا عن تضامنهم مع 

بهدف خر من حماوالت تشويه متعمد للمؤمتر لكن ما حياول البعض املتشيطن اآل

كاذيب نشروا من األ ، مهما فشاله وهم أصغر بكثري من أن ينالوا ذلكإالنيل منه أو 

هم ما حقق املؤمتر ءهي إال إرهاصات مارقني سا ، ما والقصص املفربكة عن املؤمتر

 ، ونقلته قنوات االعالم املعادي قبل الصديقة جناز ملسه احلضور والعامل أمجعإمن 
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 تذوقها العراقيني مجيعًا من زاخو، سي دانية قريبة ، ولعل قطوف املؤمتر بنتائجه

 . ذن اهللإحتى البصرة ب

لقد حقق املؤمتر اهلدف النبيل والسامي من وراء انعقاده السنوي هذا العام بشكل 

، غري مرتبط أو ملتزم  ، ألننا أصحاب قضية ورأي وطيٍن عراقٍي حر الفت للنظر

همنا تُُّأ، وإن  و دولية عميلةأمية قليإو صاحبة أجندة أو شخصية مشبوهة أجبهة 

،  عمالء للعراق وشعب العراق ومقاومته األبية الباسلة ، فأننا وبكل فخر بالعمالة

و نقبل أن نكون أ، ولن نرضى  بكل شرب وفرٍد فيه مكماًل حتى حترير العراق كاماًل

 . بأقل أو غري ذلك ولو ُجزت رقابنا

،  صيلة وال فخرطنية العراقية األوألننا حنمل هذه الثوابت والرسالة واهلوية الو

، وعليهم  فلن نرد أو نهبط إىل هذا املستوى الضحل من اخلصوم الغري شرفاء إطالقًا

مع مواقف  ، فحينما تتشابه مواقفهم أن يتخلوا عن مواقعهم الوطنية اليت يدعونها

حزاب السلطة اجملوسية يف بغداد أو ماللي الشر والرذيلة أمن يدعون مناهضتهم من 

قحموا أنفسهم أاخلانة الوضيعة اليت  نهم يف نفس، عليهم أن يفهموا أ  طهرانيف

 . فيها
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،  وليعلم اولئك املرتزقة وكل من سولت له نفسه أن يتحدث عن املؤمتر مبا ليس فيه

، بأننا أرفع من أن نرد على ما  من شخصيات مبهمة أو قنوات إعالمية رخيصة

يدعون بالدليل  صدقوا فليثبتوا ما ، وإن يروجون له من شائعات مغرضة كاذبة

 و مناكفاتأمن الدخول يف مثل هكذا مهاترات  ننا نرتفعإ، أما عدا ذلك ف ثباتواإل

افه والشراذم ممن ال قيمة طائل منها غري تبديد طاقتنا الوطنية والفكرية على التو ال

 . و معنوية هلمأوطنية 

مسية أ، فيضع شعار املؤمتر على  ومن حاول وحياول تشويه صورة املؤمتر من داخله

، فسينوبه ما ناب سابقيه من  قيمت بعد انتهاء املؤمتر بسبب أو دون سببأ

، واألسس الوطنية  ، فرتسانة املؤمتر بتوجهه الوطين املقاوم الُرّخص واملنافقني

غرتبني العراقيني بكل فروعها وأعضائها الثابتة املتينة اليت اقيمت عليها منظمة امل

 . الكرام

 . يام ستكون شهود على ما فعلنا ونفعل يف سبيل اهلل ثم الوطن والشعبوالقادم من األ

 . وغدا لناظره لقريب
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 الكّتابدليل 

 الكاتب عبد املنعم املالصفحة 

 البعث العظيمفرسان 
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