االفتتاحيت

أسزة حتزيز الثْرة تٌِئ

اًِيارُن الٌِائي ًّصزًا احلاسن
ٕٚياً أثس آخس ذرداعٗ انعًهٛح انعٛاظٛح انًخاخاتخساذخٛخح خُخٛخعخح
انًحره ٍٛاأليسٚكاٌ ٔحهفائٓخى انهخٓخاٚخُخح ٔانخفخسض خٓخصٚخًخح
انًحره ٍٛأظٛاد عًالء ْرِ انعًهٛخح دتخد آخخس يعخًخاز خٙ
َعشٓا انًرٓأ٘ تفعم ذهاعد انهساع تم االحرساب ت ٍٛأطخسا خٓخا
انعًٛم انًانكٔ ٙحهفائّ يٍ انخعخًخالء انخًخصدٔمخٛخٍ أليخٛخس خا
ٔانهفٕٚح انفازظٛح أزادٔا انثطش تشخس خائخٓخى خ ٙانخعخًخهخٛخح
انعٛاظٛح يٍ غٛس انًُقاد ٍٚإلٚساٌ ٔعُديا حأل ْؤالء اعرخًخاد
يقاٛٚط انعًهٛح انعٛاظٛح ٔدظرٕزْا انًعخ تعحخة انخةخقخح
عٍ انعًٛم انًانك ٙذ ًًُس ْرا األخٛخس ٔاذخٓخًخٓخى تخانخاخٛخاَخح ٔ
( اإلزْاب ) ٔأعرًد ( نعثح ظحة انةقح انًخرخثخادنخح ) تخم ْخسع
أخٛساً انٗ اندعٕج انٗ حم يا ٚعًٗ يجهط انخُخٕاب ٔانخدعخٕج
انٗ ( اَرااتاخ يثكسج ) نكٚ ٙحكى تثضرّ عهٗ انعهطح ٔٚخعخصش
اَفسادِ تٓا خديح نههفٕٚح انفازظٛح يعرغال ً انرٕآطاخ األيٛس ٛخح
اإلٚساَٛح ٔيعستاً عٍ اظرعدادِ نرقدٚى انًصٚد يخٍ خسٔا انخٕالء
ٔانطاعح أليٛس ا ٔإٚساٌ ٔ رح األتٕاب أيايًٓا نُٓة ثسٔاخ انعخسا
ٔيٕا هح اظرثاحح ظٛادذّ  ..م ْرا ٚجس٘ ٔشعثُا االتٚ ٙخسش
ذحد طائهح انفقس ٔانرجٕٚع ٔانرشسٚد ٔانحسياٌ يٍ أتعظ خدياخ
انًاء ٔانكٓستاء ْ ٙرا انهٛف انقائض ًٛا ٚخًخضخ ٙانخعخًخٛخم
انًانكٔ ٙطغًرّ انًازتح  ٙيعخهخت ذخكخسٚخط االَخقخعخايخاخ
انعستٛح ٔانطائفٛح ٔذًصٚق َعٛج انشعة انعسات ٙانٕاحد انعهخٙ
عهٗ انرًصٚق انشعة زا ٚعثس تشرٗ ٔظائخم انخرخعخثخٛخس عخٍ
ظاطّ انعازو َٔقًرّ انًرهاعدج ٔانر ٙظرثهغ حد انةٕزج عخهخٗ
انعًٛم انًانكٔ ٙطغًرّ ٔحهفائّ  ٙانعًهٛح انعٛاظٛح انخرخٙ
ذرٓأٖ ذحد ضستخاخ يخجخاْخد٘ انخثخعخا ٔانخًخقخأيخح انخرٚخٍ
ظٕٛا هٌٕ مٓادْى تسٔ ثٕزج انخثخعخا ثخٕزج انعخاتخع عشخس -
انةالث ٍٛيٍ ذًٕش انرٚ ٙعرهًٌٕٓ ذ ساْخا انخساتخعخح ٔاألزتخعخٛخٍ
انًث. ٍٛ
نرهعٛد فاحٓى ٔحرٗ انُهس انحاظى ُ

الزفيق اجملاُد عشة إبزاُين
األهني العام للحشب
ّ القائد األعلٔ
للجِاد ّالتحزيز ّاخلالص
الْطٌي ّقادة احلشب

ّكْادرٍ ّهٌاضليَ ّأبٌاء
شعبٌا األبي بالذكزٓ

الزابعت ّاألربعني لثْرة

السابع عشز  -الثالثني هي
متْس العظيوت

أبٌاء شعبٌا ادلكافح حييْى الذكرزٓ

الزابعت ّاألربعني لثرْرة ٠٣ - ٧١

متْس العظيوت ّالذكزٓ الرزابرعرت
ّاخلوسني لثرْرة  ٧١مترْس عرام
 ٧٥٢١هْاصلني جِادُن ادللحوري

الثْرة

ّحىت الٌصز ادلبني

ص٢
أسزج حتزيز انخىرج تهُئ انزفيق اجملاهد عشج
إتزاهيى األيني انعاو نهحشب ويُاضهي انثعج
وأتُاء انشعة تانذكزي انزاتعح واألرتعني
نخىرج انساتع عشز  -انخالحني
يٍ متىس انعظيًح
جحمدَ أصر جحر٠ر جر٠د اٌرٛت إٌّاضٍة اٌذِ ٝذمذاَ
اٌرف١ك اٌّجا٘د ز إبرا٘١ذُ ا ِذ١ذٓ اٌذعذاَ ٌذحذزن
اٌبعد اٌعرب ٟاعشحراوٚ ٟاٌمائد ا ذٍذٌ ٝذٍذجذٙذاد
ٚاٌححر٠ر ٚاٌ الص اٌٛطٕ ٟبهصّ ٝآ٠ات اٌحٕٙنة ٚأ ذر
اٌحبر٠ىات بحٍٛي اٌ ور ٜاٌذرابذعذة ٚا تبذعذ١ذٓ ٌذرذٛت
اٌضابع تر  -اٌرالذ ِٓ ٓ١جّٛا اٌعدّ١ذة صذائذٍذ١ذٓ
اٌّ ٌٝٛاٌمد٠ر جٍث لدتجٗ أْ ٠ع١د٘ا ذٍذ ٝشذعذبذٕذا
ٚٚطٕٕا ٚلد جىًٍ باٌححر٠ر اٌتذاِذً ٚاٌذٕذاذر اٌذّذاات
ٚاعصحمالي اٌحاَ ٚاٌض١اد ٚاٌعز ٚاٌىراِة .

حهىل شهز ريضاٌ انكزيى
يف شهز متىس املثارك
٠حً ٍٕ١ا ف ٘ ٟا اٌتٙر شٙر جّٛا اٌذّذبذاتن شذٙذر
تِضاْ اٌىرِ ُ٠ضحٍ ٓ١ّٙدتٚصٗ ف ٟاٌابذر ٚاإل٠ذّذاْ
ٚاٌجٍد ٌحٛظ١فٙا فِ ٟض١ر جٙذادٔذا اٌذال٘ذب  ٚذحذٝ
٠هًْ هللا اٌعز٠ز اٌمد٠ر بٕارٖ اٌذحذاصذُ اٌذّذبذ١ذٓ  ..أْ
ٕ٠اروُ هللا فال غاٌب ٌىُ

أتُاء شعثُا املقداو يىاصهىٌ شجثهى وإداَتهههى
نعًهياخ االغتيال ملُاضهي انثعج ويقاتهي جيشُا
انثاسم وجيددوٌ يطانثتهى تأطالق سزاح األسهزي
واملعتقهني

جهاد انثعج أجهض ( االجتخاث ) وقربِ يف يهدِ
هيخى انقحطاَي
بضبب ِٓ أصاٌة ٘٠ٛة اٌبعد اٌفىر٠ة ٚاٌعمائد٠ة ٚاٌجٙاد٠ة فٍمد أصحٙدف ِٕذ ٔذتهجٗ ِذٓ
لبذذً ِعذذضىر أ ذذدا اعِذذة اٌعرب١ذذة ٔذذٗ اٌّعذذبر ذذٓ تٚا اعِذذة  ٚذذٓ اٌحٙذذا اعٔبعاذ١ذذة
اٌّضحمبٍ١ة  ٓ١ ٚلا َد اٌبعد ٔضاي اعِة طٍ١ذة ِذا ٠مذرن ِذٓ اٌذضبعة مذٛد  ٚمذك ذذٛت
اٌبعد ف ٟاٌعراق ذٛت اٌضابع تر  -اٌرالذ١ذٓ ِذٓ جّذٛا ذاَ  8691بّٕجزاجٙذا اٌذتاِ ة
ٚاٌح ٟص١رت اٌعراق لٍعة ِحمدِة ٌٕضاي روة اٌرٛت اٌعرب١ة اٌّعاصر جذاا دت اٌّااِذرات
ٍ ٝاٌبعد ٚذٛتجٗ ِٕ أ دِث جٛاص١ش اٌى١اْ اٌا ٟٔٛ١ٙاَ ٍ ٚ 8696مث جررٙذُ فذٟ
صا ة اٌححر٠ر ببغذداد ١ ٚ ..ذٓ اصذحٙدف اٌحٍذم ا ِ١روذ ٟاٌذا ٟٔٛ١ٙاٌفاتصذ ٟاٌعذراق
ٚذٛتجٗ باٌعدٚاْ ٚاع حالي اَ ٚ 3002ضع ف ٟأ٠ٌٛٚة أ٘دافٗ ( اجحراخ اٌبعذد ٌٚنذٓ مذك
٘ ا اٌحٍم اٌتر٠ر بعض أ٘دافٗ اٌبغ١ضة ف ٟجدِ١ر اٌبٕ ٝاٌححح١ة ٚاعلحذااد٠ة ٚاٌض١اصذ١ة
ٚاٌرماف١ة ٚاٌعضىر٠ة ٚاعجحّا ١ة ٚاٌحرب٠ٛة ف ٟاٌعراق  ٚمك أطّا ٗ فٙٔ ٟب ٔفظ اٌعذراق
ً فذتال ع ًت٠عذاع فذٟ
ٚذرٚاجٗ ٚلدَ اٌد ُ اٌىب١ر ِٓ اٌى١اْ اٌا ٟٔٛ١ٙفأذٗ أففذك بذً فذت َ
جحم١ك ِبحغاٖ اٌتر٠ر بذ ( اجحرذاخ اٌبعذد ٚبذ ٌه اففذك اٌعذدٚاْ ٚاع حذالي فذ ٟجحم١ذك
أ٘ذداف ُٙاٌذتر٠ر فذ ٟاصذحٙداف اٌعذراق ٚاعِذة بفعذً ٠مدذة ٚجٙاد٠ذة ِٕاضذٍ ٟاٌبعذد
٠حمدِ ُٙاٌرف١ك اٌّجا٘د ز إبرا٘ ُ١ا ِ ٓ١اٌعاَ ٌٍحزن ٚاٌمائد ا ٍذٌٍ ٝجٙذاد ٚاٌححر٠ذر
ٚاٌ الص اٌٛطٕٚ ٟاٌ  ٞأتصِٕٙ ٌُٙ ٝج صذحراج١ج١ة اٌبعذد ٚاٌّماِٚذة اٌذ  ٞأوذد ٍذٝ
اٌعٛد اٌ ٝاٌحزن أٚع ع  ٚاٌتعب اٌعرال ٟذأ١اع ٚاعِة اٌعرب١ة ذاٌراع ٚاإلٔضأ١ة تابعا .
ٚبفعً ٘ذ ا إٌّٙذج اٌذضحراج١ج ٟاٌرالذب جّىذٓ ِجا٘ذد ٚاٌبعذد ٚاٌّماِٚذة ٚاٌذ  ٓ٠بذدأٚا
جٙادُ٘ ف َٛ٠ ٟاٌعدٚاْ اٌغاشُ ٌٍ١ة اٌعتر ِٓ ٓ٠آًات اَ  ِٓ 3002جحث اٌافر اًا صذ
اٌحعب١ر ٚاصذحاا ٛا أْ ٠روعذٛا اٌّححٍ١ذٓ ٍ٠ٚحمذٛا بٙذُ اٌٙزّ٠ذة إٌّىذر ٚفذضا اٌّححٍذْٛ
ّ ٚالئ ُٙفمد ٚضذعٛا اٌبعذد جحذث اٌّذتر ة ٚجحذث اٌّمذاٍة ٚاصذحجّعٛا ضذدٖ صذد٠د
مدُ٘ فال م ٖٛبهبتع ٍّ١ة جتٚ ٗ٠ٛجضٍ ً١فىرٚ ٞاصعة إٌااق ٌُ ٠ذضبك ٌٙذا ِر١ذً
ف ٟاٌعاٌُ أجّع ٚبً ف ٟاٌحات٠خ لد ٚ ّٗ٠د٠رٗ فاًا واْ زن ٘حٍر إٌاا ٞاٌ  ٞاصذحٙدفحٗ
اٌا١ٔٛ١ٙة اٌعاٌّ١ة باعجحراخ لد جعرض ٌمحً بضعة أشذ اص ٚإ ذداَ أتبعذة أ ٚفّذضة ِذٓ
ل١اد ٗ٠فاْ اصحٙداف اٌبعد باعجحراخ واْ شاِال ع ِٚر ٚذاع  ..ففذضال ع ذٓ اصذحٙداف اٌبعذد
فىراع ٚجٕدّ١اع ٚجات ٠اع ِّٚاتصات ٔضاٌ١ة فأ ُٙبّتر ُٙ ٚاٌم ت ص ٟاٌا١ث ٚاٌّماصذد ًٚ
اتبٛا اٌّجا٘ذد ٓ٠اٌبعر١١ذٓ بذهتاالٚ ُٙأتااق ٛائٍٙذُ
إٌّته اٌا ( ٟٔٛ١ٙاجحراخ اٌبعد
ٚلاع ا تااق الض ِٓ ٝلاع ا ٕذاق ٚ ..لذدَ اٌّجا٘ذد ْٚاٌبعر١ذ ْٛاوذرر ِذٓ  850اٌذم
ش١ٙد بعر ِٓ ٟضّٕ ُٙا ِ ٓ١اٌعاَ ٌٍحزن اٌرف١ك اٌذت١ٙد اٌمائذد صذداَ ذض ٓ١ت ّذٗ
هللا ٚصحة ِٓ اٌرفاق أ ضا ل١اد لار اٌعراق  ِٓ %52ٚوذادتٖ اٌّحمذدَ ِٕٚاضذٍ .. ٗ١ب١ذد
أْ اٌبعض باٌرغُ ِٓ ًٌه وٍٗ ٔٙض ِٓ تِذاد فج١عحذٗ ٚفج١عذة اٌعذراق ٚاعِذة وّذا جٕٙذض
اٌعٕما ٚأ اد جٕدٚ ّٗ١لا َد فاائٍٗ اٌجٙاد٠ة ٌّجابٙة اٌّححٍ١ذٓ ّ ٚالئٙذُ ا فذضا ٚججذاٚا
ج ذذاًي اٌبعذذض ٚف١أذذة اٌبعذذض ا فذذر ٚأذذزي ِذذع فذذاائً اٌّماِٚذذة وٍٙذذا اٌٙزّ٠ذذة إٌّىذذر
ٚبذذاٌّححٍٍ ٚ ٓ١فذذائ ُٙا شذذرات ّ ٚالئٙذذُ ا ًع ٚ ..بذ ٌه فذذاْ ِجا٘ذذد ٚاٌبعذذد أجٙذذضٛا
( اعجحراخ تغُ شراصة أ٘دافٗ ِٚماصدٖ اٌتر٠ر فمبر ٖٚفذِٙ ٟذدٖ ٘ٚذا ٘ذُ ٛ٠اصذٍْٛ
جٙادُ٘ اٌٍّحِّ ٟعبر٠ٛ٘ ٓ ٓ٠ة اٌبعد اٌجٙاد٠ة ا صٍ١ة  ٚح ٝد ذر جروذات اٌّححٍ١ذٓ
ا ِر٠ىاْ ٍ ٚفائ ُٙاٌاٙإ٠ة ٚاٌفرس اٌافّ ٚ ٓ١٠ٛالئ ُٙاٌ ٔٛة ٚاٌّض ٟاٌ ٝأِذاَ ٍذٝ
طر٠ك جحر٠ر ٚاصحمالي اٌعراق  ٚزجٗ ٚتفعحٗ ٚجحم١ك اعٔبعاخ اٌعرب ٟاٌجد٠د .

ص٣

يف الذكزى الزابعت واألربعني

لثورة  ٣٣ - ٧١متوس العظيمت
عباس الالمي
تطل سؾقـا صي اظدابع سشر عن متوز اجلاري اظذطرى اظررابرعرة واعربرعرون
ظثورة اظدابع سشر  -اظثالثني عن متوز سام  8691اظعظقؿة اظتي حرؼرؼرت
اظتغققر اظثوري اظشاعل صي اظعراق سؾى اظصعد االضتصادؼة واالجتؿاسقرة
واظدقادقة واظثؼاصقة واظعدؽرؼة طاصة سبر عـجزاتفا اظعرؿرالضرة صري
تصػقة اجلوادقس اظصفاؼـة سام  8696واإلصالح اظزراسي اجلذري واظثرورة
اظزراسقة صي اظرؼف وبقان  88آذار اظتارؼخي سام  8691اظرذي حرؼرحل ا رل
اظدؾؿي اظدميؼراري ظؾؼضقة اظؽردؼة وا ؽم اظذاتي عبرـراش ذرعربرـرا
اظؽردي وضرار تأعقم غػط اخلاظد صي اعول عن حزؼران سرام  8691وإردراش
أطبر سؿؾقة تـؿقة اغػجارؼة واظشروع مبدقرة اظبـراش االذرترراطري صري
ضطاسات اظزراسة واظتجارة واملواصالت واخلدعات وأحداث غفضة حؼقؼرقرة
صي اظتعؾقم واظتعؾقم اظعاظي واظبحث اظعاملي وأغشاش اآلالف عرن عرراطرز
اظبحوث اظصـاسقة واظزراسقة واظعؾؿقة وضد حتؼحل عحو اععقة اظتام سرؾرى
اظـحو اظذي أطدته املـظؿات اظعاملقة وعـفا ( عـظؿة اظقوغدؽو ) .
ظذظك طؾه ادتفدصت ػذه اظثورة اظعؿالضة اظتي شدت عـارة ساظقة ظؾػؽرر
اظورـي واظؼوعي واظدميؼراري االذتراطي واالمياغي اعصقل وطرؿرا شردت
ضؾعة صاعدة ذاعخة ظؾثورة اظعربقة املعاصرة ضدعت اظدسرم اظرؽربرقرر
واظالعحدود ظؾؿؼاوعة اظػؾدطقـقة اظبادؾة وملدقرة اظـضال اظرؼروعري
ظالعة اظعربقة صي ظبـان واظقؿن وجقبوتي واظصوعال وأرتقرؼا وشقررػرا عرن
أضطار االعة اظعربقة مبا حؼحل اظـفوض اظؼوعي ظالعة اظعربقة ومبرا أشراض
ععدؽر أسداش االعة اظعربقة صادتفدصوا اظثورة واظبعث صؽران اظرعردوان
واالحتالل اظبغقض سام  1112واظذؼن واجففؿا عجاػدو اظبعث واملؼراوعرة
باظؽػاح املرؼر اظذي رطع احملتؾني وأذاضفم سؾؼم اظفزمية .
وػاػم ؼؼودون عدقرة اظثورة اظشعبقة اظظاصرة بوجه سرؿرالش احملرترؾرني
وأدقادػم اظػرس اظصػوؼني صي عدقرة اظفجوم اظشعبي املؼابل سرؾرى
أصعال اظتدعقر اظتي عاردفا احملتؾون وأذغابفم عدتؾفؿني دروس اظرذطررى
اظرابعة واعربعني ظثورة اظدابع سشر  -اظثالثني عن متوز اظعظقرؿرة ػرذه
اظدروس اظتي تؾفب سزمية املـاضؾني اظبعثقني وأبـاش اظشرعرب اظرعرراضري
جؿقعفم ملواصؾة روح اظثورة واظتحرر واالدتؼالل واظـرفروض واظرترؼردم
وخدعة اإلغداغقة جؿعاش .
حتقة اجملد ظثورة اظدابع سشر  -اظثالثني عن متوز صري ذطرراػرا اظررابرعرة
واعربعني  ..وساش اظشعب اظعراضي واالعة اظعربقة صري ضرؿرة اظررصرعرة
واظعؾقاش واظعز واظدؤدد .

تفاقم الصزاع بني أطزاف العمليت السياسيت املخابزاتيت اآليلت اىل السقوط احلتمي

صزاخ املالكي وعويله !
حسان ثابت الزاوي
راح اظعؿقل املاظؽي بأسصابه اظػائرة ووجفه املتغضن املؾيش با ؼد سؾى اظعراق واالعرة مير
َ
ذاذات اظػضائقات باظصراخ واظعوؼل واظدسوة باظوؼل واظثبور ملن جترأ عن أرراف اظرعرؿرؾرقرة
اظدقادقة وررح دحب اظثؼة عـه بعد أن ع اظعراق صجورا ً وجورا ً وزؾؿا ً وبرعرد أن غرفرب
راح ػذا اظعؿقل اظصغقرر ؼصررخ آغراش اظرؾرقرل
ثروة اظشعب اظعراضي وأدتباح دعاش أبـائه َ ..
وأرراف اظـفار ( ال ظدحب اظثؼة ) ( ال ظالدتجواب ) ..وراظب بدحب اظثرؼرة سرؿرن ررؾرب
دحب اظثؼة سـه  ..ودسى اظى حل ( عجؾس اظـواب ) وأجراش ( اغرترخرابرات عربرؽررة ) وصري
تصرصاته ػذه صان املاظؽي ؼحاول أدتباق عـاوئقه صفو ؼرؼد طؿا ؼؼول املثرل اظرعرراضري ( أن
ؼتغدى بفم ضبل أن ؼتعشوا به ) .
وراح ؼدتجقر مبقؾقشقاته وسصاباته ؿاؼته عن ( اخلطر احملدق به ) وعا درى ػرذا اظرعرؿرقرل
َ
املزدوج ععقرطا وإؼران اظذؼن غصباه ظؾتحؽم مبصائر اظشعب اظعراضي أن ثورة اظشعب اجلربرار
بؾغت ذروتفا وػو عدحوب اظثؼة بل سدمي اظثؼة عن ظدن اظشعب اظعراضي اجملراػرد اظصربرور
اظذي باتت عراجل شضبه املشروع تغؾي ودتحرق صي آتوغفا اظعؿقل املاظؽي وعن ظرف ظرػره
عن اظعؿالش واظؾصوص اظذي دغت داسة حدابفم اظذي ال ؼبرؼري وال ؼرذر عرـرفرم دؼرارا ً ..
ب ؼـؼؾبون .
ودقعؾم اظذؼن زؾؿوا أي عـؼؾ ٍ

استنساخ ( عبيس ) وما أدراك مه استنساخ !!..
مجيل قاسم الغامني
ظؼد عؾت آذان اظعراضقني عن دؿاع اظصوت املبحوح ظر ( سبقس) سػوا ً املدسو سباس
اظبقاتي اظذي ؼعرصه أػاظي ضرة تبه جقدا ً وطان ؼدؿوغه عرـرذ صرغرره براملضرؿرد
اظبقطري  ..صر ( سبقس ) ػذا عا ػو إال بوق عجاغي ظؾعؿقل املاظؽي وػو عاظؽي اطثرر
عن املاظؽي غػده صفو عتعصب ظؾصػوؼة اظػاردقة ظتػتقت اظعراق وؼجأر غاصرثرا ً
حؼده سؾى اظعراق واظبعث واالعة .
سربرقرس اظربرقراتري)
(
رصض
اظدقادقة
اظعؿؾقة
وصي ععؿعان اظصراع بني أرراف
َ
دحب اظثؼة سن املاظؽي وتػتحل ذػن ػذا اجلفبذ سن إصراره سؾى برؼراش املراظرؽري
وضوظه سؾى ذاذة أحدى اظػضائقات وبال خجل وال وجل بان املاظرؽري درقربرؼرى
وحتى أذا عات دـدتـدخه عضقػا ً ( االدتـداخ عوجرود ) ورشرؿرا ً سرن اغرف
( دؾؿان اجلؿقؾي ) طؿا تخرص سبقس ػذا اظذي ال ؼـدى أن ؼردسري براغره طران
( إدالعقا ً ) عـذ صباه وظؽـه ؼشرك باهلل بفذه اظطرؼؼة وؼجعل عن املاظؽي صـؿرا ً
ظه حتى بعد عوته !!
وػؽذا ػي تؼؾقعات اظدميؼرارقة اععقرطقة اظػاردقة اظصػوؼة ( اظعبقدقة ) وأال
صال وذر اظبؾقة عا ؼضحك  ..وهلل صي خؾؼه ذؤون .

ص٤

نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق

مبناسبت اجتماع الزفيق املناضل عزة إبزاهيم بكوادر احلزب يف بغداد عاصمت اجملد عاصمت الزشيد

ي ِم ِ
قم
ح ِ
اهّلل اؾر َّ ْ
بِ ْ
ح َؿ ِن اؾر َّ ِ
اؾعرَبي ْ
االذمِرَاؽي
حز ْ ُب اؾ َل ْع ِ
ث َ
ِ
ؼقلدة ؼطر اؾعراق
ؿؽمب اؾنؼلػة واإلعالم

خلؾِ َدة
ح َدة
ذات رِدل َؾ ٍة َ
أُؿ ٌة عرَبِق ٌة وَا ِ
ُ
وحدة حرقة اذمراؽقة

اجمللفد اؾؼلئد عزة إبرافقم قهمؿع ػي بغداد بؽوادر اؾلعث
قل أبـلء ذعلـل اجمللفد
أقفل ادلـلضؾون اؾلعنقون األصالء
قل أبـلء االؿة اؾعربقة اجملقدة
فل فو اؾلعث اؾعظقم قواصل ؿيلره اجلفلدي اؾرحب اؾذي اػضى اؾى اـمصلر ذعلـل األبي وؿؼلوؿمه اؾللدؾة عؾى احملمؾني األؿرقؽلن األوغلد اؾذقن ؿنـنوا بنعذنـنع فنز نة
ؿـؽرة ؾقس ؾفل ؿنقل ػي تلرقخ ادلعمدقن اؾغزاة اؾلغلة ؼد ل ً وحدقنلُ وػي اؾعلؾم اجؿع  ..ػؾؼد أعؾـوا ػي اؾنالثني ؿن حزقران علم  9002عن ؼرارفم ( بلالـيولب اؾؼنينري
وؾقس ( اؾطوعي اؾى اؾؼواعد اؾمي أدؿوفل آؿـة واـفزؿوا ػعال ً ػي احللدي واؾنالثني ؿن آب علم  9002اؾى تؾك اؾؼواعد اؾمي ؼؾب ؿهلفدو اؾلنعنث وادلنؼنلوؿنة عنلؾنقنفنل
دلػؾفل وأذاؼوفم ؿر اؾعذاب  ..ػؽلن ذؾك اؾقوم بوق قوم اؾػمح األول ػي االـمصلر اؾملرقىي ؾؾلعث وػصلئؾه اجلفلدقة وأبـلء ذعلـل وؿؼلتؾي جقشـل اؾنلنلدنل وػنردنلن
األجفزة األؿـقة واؾمصـقع اؾعيؽري اؾلوادل وؽلن قوم اؾػمح اؾنلـي إعالن أوبلؿل ػي اؾنلـي واؾعشرقن ؿن تشرقن األول علم  9022ؼرارفم ( بلالـيولب اؾؼينري وؾنقنس
( اؾطوعي ؿن اؾعراق ؽُؾه وحتؼق فذا ( االـيولب اؾؼيري بل اؾفز ة اؾشلؿؾة ادلـؽرة ػي قوم اؾػمح اؾنلؾث ادللني ػي احللدي واؾنالثني ؿن ؽلـون األول علم  .. 9022وؽنلن
قوؿل ً تلرقىقل ً وعقدا ً خلؾدا ً دقظل ؿوػورا ً ػي ذاؽرة ذعلـل اجلفلدقة قومػل به ؽل علم وؽلن ـصرا ؾؾشعب واؾلعث اؾذي ؽلن عصقل ً عنؾنى االجنمنننلث اؾنذي أجنفنضنه
بلإل لـقة اؾعلؾقة دلـلضؾقه بلهّلل وػؽر اؾلعث وردلؾمه اخللؾدة ردلؾة اإلدالم ادلمهددة ؾإلـيلـقة جؿعلء .
ػؾؼد أصطف ادلـلضؾون اؾلعنقون ػي خـلدق ادلؼلوؿة واجلفلد قودو رؽلفم اؾرػقق اجمللفد عزة إبرافقم األؿني اؾعلم ؾؾوزب واؾؼلئد األعؾى ؾؾنهنفنلد واؾنمنونرقنر واخلنال
اؾورـي ؿـذ اؾقوم األول ؾالحمالل اؾى أن أجنزوا اؾصػوة ادلفؿة ػي ؿيلر اجلفلد عؾى ررقق اؾمورقر وحتؼقق فز ة احملمؾني بعد تيع دـوات ؿمرعلت بلؾمضنونقنة واجلنفنلد
واؾػداء ُؿؼدؿني أؿقـفم اؾعلم ذفقد احلج األؽلر اؾرػقق اؾؼلئد صدام حيني رحؿه اهّلل واؽنر ؿن  250أؾف ذفقد بعني بقـفم اؾعدقد ؿن اؾرػلق أعضلء اؾؼنقنلدة واؾنؽنلدر
ادلمؼدم ؼربلـل ً دلللدئ اؾلعث وـفوض اؾشعب واالؿة .
واؾقوم قواصل ؿلرد اؾلعث وابـه اؾللر اؾرػقق اجمللفد عزة إبرافقم األؿني اؾعلم ؾؾوزب ورػلؼه ادلقلؿني جفلدفم ادلؾوؿي  ..ػؼد واصلَ حضوره ودط ادلـلضؾني وأبـلء اؾشنعنب
ػي وادط وذي ؼلر وبؼقة ؿولػظلت اؾعراق  ..وػي األقلم اؾؼالئل ادللضقة وػي أحد أحقلء بغداد اجمللفدة علصؿة اجملد علصؿة اؾرذقد علصؿة أعرق جنلؿنعنة ػني اؾنعنلؾنم
( اجللؿعة ادليمـصرقة اؾمؼى اؾرػقق اجمللفد احللقب عزة إبرافقم ؼلئد اؾلعث وادلؼلوؿة بعدد ؿن اؾرػلق أعضلء ؼقلدة ؼطر اؾعراق و اؾرػلق ؿيؤول وأعضلء ؿؽمب اؾنننؼنلػنة
واألعالم ػي اؾؼقلدة وبعض اؾرػلق أعضلء ادلؽمب اؾعيؽري ؾؾوزب وبعض ؼقلدات اؾػصلئل اجمللفدة  ..وحتدث عن ؿيقرة اجلفلد ادلؾوؿي ؾنؾنشنعنب وادلنؼنلوؿنة رنقنؾنة
اؾيـوات اؾميع ادلـصرؿة ؿيفلل ً ػي حدقنه عن قوم االـمصلر اؾملرقىي بػموحه األول واؾنلـي واؾنلؾث واؾمي علرت عن ؿراحل فز ة احملمؾني اؾنؽنلنرى ؿنن أرض اؾنعنراق
اؾطلفرة ؽؿل حتدث عن ؿرحؾة اؾلـلء اؾنوري اؾمي ؼلدفل احلزب مبل ػقفل اؾـؼد اؾذاتي وادلؿلردة اؾـؼدقة اجلرقكة ؾألخطلء اؾمي راػؼت ؿيقرة ثورة  00 - 21متنوز اؾنعنظنقنؿنة
مبـهزاتفل اؾعؿالؼة بمصػقة ذلؽلت اؾمهيس اؾصفقوـقة ػي اؾعلم  2292واإلصالح اؾزراعي اجلذري واؾنورة اؾزراعقة ػي اؾرقف وإصدار بقلن  22آذار علم  2210اؾنذي حنؼنق
احلل اؾيؾؿي اؾد ؼراري

ص٥
ؾؾؼضقة اؾؽردقة واحلؽم اؾذاتي ألبـاء ذعبـا اؾؽردي واؾتي عجزت احلؽوؿات ػي اؾبؾدان اجملاورة عن إعطاء عُ شر ؿا ورد ػي ؿواد اؾبقان وػؼراته ؾؾؽرد ػي بؾداـفمم
وؼرار تأؿقم ـػط اؾعراق اخلاؾد ػي األول ؿن حزقران عام  2791واؾتـؿقة االـػجارقة وؿدقرة اؾبـاء اؾدميؼراري االذتراؽي واؾدعم اؾػعال اؾالؿحدود ؾمؾمؿمؼماوؿمة
اؾػؾدطقـقة واؾؼضقة اؾػؾدطقـقة واؾتي اػتدافا اؾرػقق اؾشفقد صدام حدني بدؿه حني صعد عؾى أرجوحة األبطال ػي ؿعاـقفا اؾؼقؿقة واالعتبارقمة راؽمال ً
برجؾقه ؿشـؼة اؾعار ـارؼا ً باؾشفادتني وفو قفتف حتقا ػؾدطني  ..عاش اؾعراق  ..وعاذت االؿة اؾعربقة  ..وقدؼط اؾعؿالء وتدؼط اؾصفقوـقة  ..ؽمؿما حتمدث
اؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم عن ؿدتؾزؿات ادتؽؿال ؿدقرة اجلفاد واؾتحرقر اؾشاؿل واالدتؼالل اؾتام واؾـاجز واؾتصدي احلازم ؾترؽات احملتؾني األؿرقؽان وحؾػائفم
اؾصفاقـة واؾػرس اؾصػوقني وعؿالء اؾعؿؾقة اؾدقادقة اؾتي راحت تـفار ـفائقا ً بػعل اؾضربات اؾؼاصؿة جملافدي اؾبعث وادلؼاوؿة وراحت تردف ػي تشرذؿمفما
واـؼداؿاتفا ودؼورفا ػي فاوقة االـحدار اؾدحقق واالـفقار اؾتام  ،ؽؿا حتدث عن ـضال اؾشعب اؾعربي ػي أؼطار االؿة ؽؾفا ألدؼاط األـظؿة اخلائـة ادلدتبدة
واحلرؽات االـػصاؾقة ػي جـوب وغرب اؾدودان وذؿاؾه وادلضي ؼُدؿا ً مبدقرة اؾتحرقر اؾشاؿل ؾؾعراق ػفو اؾطرقق احلؼقؼي ؾتحرقر ػؾدطني وحترقر االؿة ووحدتفا
وـفوضفا وتؼدؿفا .
وػي ختام حدقث اؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم األؿني اؾعام ؾؾحزب عبر ّ اؾرػاق أعضاء اؾؼقادة وادلؽاتب احلزبقة ػي ؽؾؿاتفم عن اؾوػاء واإلؽبار واالعتمزاز بمبمطموالت
ذفدائـا األبرار وأدراـا اؾصاؿدقن ؿبارؽني جفادقة وبطوؾة اؾرػقق اجملافد األؿني اؾعام ؾؾحزب اؾذي حتؿل ؿدؤوؾقة بـاء احلزب وادلؼاوؿة ػي اؾعراق وبإالؿؽاـمقمات
وثؿن اؾرػاق احلاضرون جفود اؾرػقق اجملمافمد عمزة
ادلتقدرة ؿتوؽال ً عؾى اهلل اؾعزقز اؾؼدقر وـخبة ؿن رػاؼه األصالء ؾقؤدس فذا اؾبـاء اؾبعثي ُ
ادلعجز واألدطورة َ
أبرافقم ػي تؽثقف زقارته ؾبعض احملاػظات وأدارته ؾالجتؿاعات ؾؽوادر احلزب وؿـاضؾقه بصدر رحب وروح رػاؼقة عاؾقة ادلدتوى ػفو ؽؿا وصػوه ( احلزب ؿمارد ال
قعرف اخلـوع واؾؽؾل وال قعقر افتؿاؿا ً دلا قعاـقه ؿن ؿتاعب جدقؿة وآالم ؽبقرة ػدقة ؾؾشعب واالؿة )  ..ؽؿا أذاد اؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم بتضحقات وػرودقة
ؿجافدي اؾبعث ؿترحؿا ً عؾى روح اؾشفقد صدام حدني ( رحؿه اهلل ) واؾرػاق اؾشفداء ؿن أعضاء اؾؼقادة واؾؽادر ادلتؼدم وؿـاضؾي احلزب وؿحببا ً روح صؿود رػاق
اؾبعث ػي أؼػاص األدر ؿؤؽدا ً عؾى حاجة اؾورن واؾبعث إؾى تضاػر جفود ؽل اخلقرقن واؾشرػاء ػي اؾعراق ؾؾتصدي دلشارقع اؾؼوى ادلعادقة اؾتي تدعى ؾتدؿقر
اؾعراق وتػتقت حلؿة ذعبه وإذالؾه ذؾك أن ارض اؾعراق وادعه ػدقحة رحبة وأرضه ادلعطاء ؾن قجوع ػقفا أحد وؾقؽن ذعارـا اجلفادي ( ؽؾـا ػداء ؾؾحزب واؾعراق
واالؿة )  ..وؼد عاف َد اؾرػاق احلاضرون اؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم بـؼل توجقفاته ؾؾرػاق األعضاء اجملافدون ػي احلزب وجؿافقر اؾشعب وعد ػؼمرات فمذا اؾمؾمؼماء
اؾتارقخي برـاؿج عؿل تدتـقر به ػي عؿؾـا احلزبي واجلؿافقري ادلتواصل وحتى اؾـصر ادلؤزر ادلُبني .
قا أبـاء ذعبـا ادلؼدام
وؿجافدو اؾبعث وادلؼاوؿة
قا أحرار االؿة واؾعاؾم
فؽذا قتجؾى احلضور اؾػاعل ؾؾبعث وؼائده اجملافد وؿـاضؾقه األصالء ػي ؼؾب بغداد وػي ؿحاػظات اؾعراق ؽؾفا ومبا أرعب عؿالء احملتؾني وأدقادفم األؿمرقمؽمان
واؾػرس اؾصػوقني  .ودقؿضي اؾبعث ؼُدؿا ً عؾى ررقق اؾتحرقر اؾشاؿل واالدتؼالل اؾتام واؾـاجز وإؼاؿة حؽم اؾشعب أؾتعددي احلر اؾدميؼراري ادلدتؼل وإتاحمة
حرقة اؾرأي عؾى وػق ددتور دائم تؽتبه ؽل اؾؼوى اؾتي دافؿت وذارؽت ػي حترقر اؾعراق وقؤؽد عؾى وحدة اؾعراق وإؾغاء إرث وؿخؾػات االحتالل ؽؾفا واجتمثماث
اؾـعرات اؾطائػقة واؾعرؼقة اؾطارئة عؾى أبـاء ذعبـا ادلتجاـس ادلتحاب واؾتأؽقد عؾى احلرقة بعقدا ً عن أي ذؽل ؿن أذؽال اؾتدخمل واإلرفماب واؾمتمدمؾمط .
ودقواصل اؾبعث ـضاؾه اؾورـي وؿدقرة اؾـضال اؾؼوؿي ؾالؿة اؾعربقة واؾعطاء احلضاري اإلـداـي اؾشاؿل .
اجملد ؾشفداء اؾبعث وادلؼاوؿة واؾعراق واالؿة األبرار .
اخلزي واؾعار ؾؾؿحتؾني األوباش وحؾػائفم األذرار وعؿالئفم األخداء .
وؾرداؾة اؿتـا اخلؾود .
ؼمقمادة ؼممطممر اؾمعممراق
ؿؽتب اؾثؼاػة واإلعالم
أوادط ذعبان  ٣٣١١فم
أوائل متوز  ٢١٣٢م
بغمداد ادلـصورة باؾعمز بإذن اهلل

ص٦

سيشهد التاريخ من شعب العجب سحب ثقته
من حكومات االحتالل األمريكية الصفوية

أبو علي الياسري
تأكد لـا كشعب عٍب من امة لفا مٍدها وعزها وتاروُفا وحضارتفا واإلنِانقة جؿعاء بأن الدميؼرارقة األمروؽقة هي فعال ً دميؼرارقة عاهرة  ..ميررا ً الِيب فيي لليك
أنفا ال تـٍِم مع أخالق وعادات وققم وتؼالقد ودؿعة أبـاء هذه األمة ودؿعة وعادات وريائع هذا الشعب العروق بَضارته  ..والدلقل عؾى لليك هيو ريربية ذيعيب
العٍب ادلرة الًي لاقفا من خالل عؿؾقاتفا الطائػقة ادلًًالقة الػوضووة اخملابراتقة الصػووة .
حؼقؼ ًة إنفا رربة مرة واألكٌر من للك مرمرت حًى صـاعفا الذون جاءوا بفا إلى العراق عـدما بـو مشروع عؿؾقًفم الِقادقة الػوضووة عؾى الطائػقية ادليذهيييقية
والذون دؾؿوا العراق إلى من له امًدادات ونػولات ووالءات فاردقة صػووة  ..رربة مرة ومرة والًي مرمرت ذعب العٍب وبٍؿقع روائػه وقومقياتيه وميذاهيييه وأدويانيه
وأقؾقاته وهو وشاهد ولؾِـة الًادعة عذاب وانًؼام من ميٌؾفا من ( احلرامقة ) الؼذرون اإلرهابقني الذون نصيوا حلؽم هذا العراق العظقم وفق أخالق هذه اليدمييؼيراريقية
العاهرة .
أكٌر من تِع دـوات وذعب العٍب ورى هؤالء الـؿالج الدميؼرارقة من ( احلرامقة ) وهم وًؼاتؾون عؾى الؽرادي كل ومن موقعه الػىوي الطائػي واحلزبي  ..ويًيؼياتيؾيون
عؾى الؽرادي لقس حيا بالشعب والورن وإمنا حيا ً وعشؼا ً بالفواوة الًي نذروا انػِفم لفا والًي جاءوا من أجؾفا والًي تدر عؾقفم وعؾى كرادقفم العػـة ادلؾيقيارات
والًروؾقونات من الدوالرات الدميؼرارقة بعد أن كانوا جقاعا وباعة مًٍولني وأصَاب بِطقات ( مع احًرامـا ألصَاب اليِطقات ) عؾى أرصػة حي الِقدة زويـيب و
( لطامة ) في ذوارع إوران ومًِولني عؾى أرصػة داحات كل من أمروؽا وبروطانقا والؽٌقر من الدول الغربقة .
نعم تركوا ذعب العٍب  ..ورزح حتت هذا الؼفر واحلرمان واليطش واإلرهاب والًـؽقل والؼًل والًفٍقر واإللالل وعاني من هؤالء اجملرمون ومن مقؾقشيقياتيفيم وأحيزابيفيم
الطائػقة اإلجرامقة اإلرهابقة مـذ  3002ولغاوة اجملفول الؼادم الذي ال وعؾم به إال اهلل جؾت قدرته  ..نعم أوفا اإلخوة  ..ما زال وعاني ودقًِؿر وعاني ديواء فيي انيعيدام
الطاقة الؽفربائقة أو كٌرة اليطالة الًي وصؾت (  )%00وتػشي الرذاوى الًي وصل العؿل بفا ابًداء من الؼضاء وصوال ً إلى مؽاتب رئقس ما وِؿيى بياهيؿيفيوروية يم
مؽاتب ما وِؿى برئقس الوزراء م نزوال إلى جؿقع الوزارات وما لفا من دوائر وفروع وأقِام وذعب وصوال إلى الػراش في كل قِم من هيذه األقِيام  ..يم نيزوال إليى
احملافظات ومٍالِفا في األقضقة والـواحي والؼرى  ..م نزوال إلى رئادة اهامعات وما لفا من كؾقات ومعاهد وادلدارس الًي أصيح الًدروس وادلوافؼات والًعني فيقيفيا
مبوجب الرذاوى الًي وصل احلد بفا إلى اآلف الدوالرات الًي تدفع لؽل من ميٌل حزبفا أو كًؾًفا أو ( رقَان حظفا ) واخلاصة فؼط بالػىات اليطيائيػيقية واليعيـيصيروية
والػىووة وادلـارؼقة  ..م نزوال إلى مؼابالت ادلعًؼؾني الًي تؽؾف أهالقفم اآلالف من الدوالرات األمروؽقة  ..م نزوال ونزوال ونزوال  ..إلى ما تذهب به قدمك ووًِؼر عيؾيقيه
نظرك في أوة دائرة من دوائر حؽومة االحًالل ادلالؽقة في كل ذير من ارض العراق  ..ولم ويؼى لفؤالء احلرامقة إال ذيء واحد أال وهو وضع رذوة خاصة أو ضيربية خياصية
لؾفواء الذي وًِـشؼه كل عراقي مؼابل كذا دوالر أمروؽي دميؼراري .
نعم تركوا الورن العزوز وعاني من الًصَر الشامل عؾى امًداد مِاحًه الوادعة من الشؿال والى اهـوب ومن الشرق إلى الغرب بعد أن كان اليعيراق قيييل االحيًيالل
خالقا من العواصف الرمؾقة  ..وال وعرف ذعب العٍب الِيب في تصَره هذا  ..هل هو بِيب العواصف الًرابقة الًي دييًفا وكؿا بررتفا ودائل األعالم الدمييؼيراريي
العراقي في حركة الِرف اخلاصة بالدبابات األمروؽقة أ ـاء دخولفا واحًاللفا لؾعراق من اهفات الغربقة واهـوبقة عام  3002أم هو الِيب في الًؿاروين واليػيرضيقيات
العِؽروة اخلاصة باآللقات ادلِرفة وادلدولية لؾؼوات األمروؽقة في الؽٌقر من األراضي العراققة أم هو انعدام احلزام األخضر حول ادلدن العراققة لًيٍيرويػيفيا ريرويػيا ً
كامال من قيل الؼوات الدميؼرارقة األمروؽقة وبإذراف أزالم عؿؾقاتفا الِقادقة أم هي ادلفزلة الًي أعؾـًفا بعض ودائل األعالم الدميؼرارقة احمليؾيقية فيي أخيييارهيا
القومقة لًؼول بأنه ناجت عن االنُػاض اهوي الذي ا ر عؾى ادلـطؼة اهـوبقة الغربقة من أفروؼقا والذي ديب تأ قره هذا إلى حدوث عواصف ترابقة ا ر تأ قرا كيييقيرا عيؾيى
العراق فؼط ومن دون الدول اجملاورة له من الدول العربقة واإلقؾقؿقة أم هو نًقٍة لًٍارب نوووة مت رربًفا من قيل الصدوؼني احلؿقؿني ( أمروؽا وإويران ) عيؾيى أو حتيت
بارن ارض العراق والًي أدت إلى تأذقر الؽٌقر من الزالزل الًي عانت مـفا الؽٌقر من احملافظات العراققة في الشؿال والودط واهـوب واليعقدة كيل اليييعيد عين خيط
الزالزل ادلعروف عؾى أرؾس الزالزل في العالم والًي دييت إلى انًشار وتؾوث الؽٌقر من األراضي واألنفر وادلدن بإالذعاعات الـوووة  ...ووالخ ؟.
تركوا ادلرضى وادلعوقني واألرامل واهقاع وهم مـشغؾني عير ودائل األعالم الدميؼراري الًي فوضًفا ودُرتفا لفم الدميؼرارقة األمرويؽيقية والصيػيووية اليػيارديقية
كودقؾة مفؿة وضروروة إلذغال ذعب العٍب بعرضفا لفم أتعس وأقذر ادلِرحقات الؽالبة الًي حتؿل عـاوون ( دَب الٌؼات ) بني الرئادات الٌال ية ليؾيعيؿيؾيقية
الػوضووة اخملابراتقة والًي أذغؾت الؽٌقر من خالل مؤمتراتفا الصَػقة الًي

ص٧
أصلوت تردد ؿع األدػ اؾشدقد ؾلعض ادلصطؾوات اؾمل ال تمقاػؼ وال تـسهؿ ؿع ؿـ قؼصدوـفا وفؿ قسؿقـفؿ بـ ( اؾرؿقز اؾقرـقة ) .
أخقرا  ..أـلف ذعلل اؾعزقز ادلعروف علر اؾمارقخ اؾسقادل ؾؾعراق بشعب اؾعهب وؾؾؿرة اؾرابعة ػل ؿؼاؾل فذا ألؼقل ؾف  ..ال تفمؿ وال تـشد وال تمـابـع وأفـؿـؾ جـؿـقـع
ادلسرحقات اؾؽاذبة اؾمل تشافدفا ققؿقا ً ؿـ عؾك اؾػضائقات اؾدميؼرارقة ألـفا ؿسرحقات ؽاذبة وجدت إلذغاؾؽ بفا رقل اؾـقـقم واألدـلـق واؾشـفـر ؿــ خـ ل
ؿمابعمؽ ؾفا ؿـ عؾك اؾػضائقات ادلشارؽة ؿع ممنؾقفا احلراؿقة ؽسقـارققفات جتارقة تدر عؾقفا وعؾك ؿـ مينؾفا ػقائد ؿاؾقة بادلؾقارات تؾق ادلؾقارات ؿـ اؾدوالرات  ..أؽـرر
ؿـاذدتل ؾشعلل ألؼقل ؾف ؿرة أخرى  ..اـملف ؿـ فذه ادلسرحقات اؾؽاذبة اؾمل قراد ؿـفا إذغاؾؽ عـ ؿا ؿرر ودقؿرر ؾؽ وألجقاؾؽ ؿـ ؿشرو اؾصػقي ػل اؾعراق  ،وؿـا
حال وقوؾ بف اآلن ؿـ دؿار ودؿار  ،وؿا ؿرر ودقؿرر عؾك اؾعراق ؿـ ؿصائب وؿصائب أدلت ودمؾؿ بشعب احلضارات ػل اؾعراق  ،وؿا دقؿرر عؾـقـؽ وعـؾـك اؾـعـراق ؿــ
دقـارققفات جتعؾؽ بعقدا جدا وؾؽـ خدؿمفا تصب ػل صاؾح اإلؿلرقاؾقة أألؿرقؽقة واؾصفققـقة اؾعادلقة واؾصػققة اؾػاردقة وعؿ ئفؿ األجناس .
ادلطؾقب ؿـؽ قا ذعب اؾعهب  ..أن ال تعؾؼ اآلؿال تؾق اآلؿال عؾك فؤالء األجناس  ..ػادلسرحقات واؾسقـارققفات اؾمل تعرض أؿاؿؽ ققؿقا واؾمل حتؿؾ عـاوقـ ( دـوـب
اؾنؼات) بني اؾرئادات اؾن ثة  ،إمنا فل ؾؾضوؽ عؾك اؾذؼقن وؿمػؼ عؾقفا ػل اؾلطقن  ..وتذؽر أـفؿ اتػؼقا باإلجؿا عؾك تدؿقر اؾعراق ػل ؽؾ ؿـ ؿؤمتري ؾــدن وصـ ح
اؾدقـ  ..وأذؽرك عسك إن تـػع اؾذؽرى بان ؿسرحقة ( دوب اؾنؼات ) إمنا فل ؿسرحقة تروج ؾؾؿشرو اؾصػقي اؾػاردل  ،وؾقس ادلشـرو اؾـقرـــل اؾـعـراؼـل  ،أو
ؾؾؿشرو اؾؼقؿل اؾعربل وان اخملرج اؾسقادل ؾفذه ادلسرحقة واؾسقـارققفات غائب عـ ادلشفد اؾسقادل اؾػقضقي ػل اؾقؼت احلاضر وعـ اؾـرأي اؾـعـام اؾـعـراؼـل
وودائؾ األع م اؾدميؼرارل ؾسػره إؾك أدلاـقا  ..وال ـعرف دلب دػره فؾ فق دػر ؽاذب أم فق صوقح ألجؾ اؾع ج  ..أم ؾ دمهؿام  ..أم ؾغقلقبة ؿـعـقـــة وؾـػـمـرة
ؼصقرة ؿـ اجؾ احلػاظ عؾقف ؿـ اؾعقاؼب اؾمل دمودث ػل اؾعراق جراء اؾمطقرات اخلطقرة اؾمل دمؾؿ باؾشار اؾعراؼل .
إذن ادؿح ؾل قا ذعب اؾعهب أن أداؾؽ فذا اؾسؤال  :فؾ ـمقؼع ؿـؽ أن تعزم اؾعزم وؽؿا عرف عـؽ علر اؾمارقخ بنقراتؽ اؾـاصعة عؾك دوب ثؼمؽ ؿـ حـؽـقؿـات
االحم ل اؾصػققة واجلقاب ػل تؼدقرـا وثؼمـا اؾعاؾقة بشعب اؾعهب بأـف ـعؿ وباؾمأؽقد دقسوب ثؼمف ؿـ حؽقؿات االحم ل األؿقرؽقة اؾصػققة ودقـرؿـقـفـا ػـل
ؿزبؾة اؾمارقخ ودقؼقؿ حؽؿ اؾشعب اؾمعددي اؾدميؼرارل احلر ادلسمؼؾ وفذا ؿا ـوـ ؾف ؿـمظرون ػل دقح اجلفاد واؾمورقر وحمك اؾـصر ادللني .

حرية األعالم والصحافة اىل أين !!..؟
مسية األنصاري
تشدق احملمؾقن األؿرقؽان وصـائعفؿ باؾدميؼرارقة وحؼقق اإلـسان وحرقة اؾصواػة واألع م وؿا اؾك ذؾؽ وفؿ ػل اؾققم األول الحم ؾـفـؿ اؾـلـغـقـض
دافؿقا اؾصوػ اؾقرـقة اؾعراؼقة واحمؾقفا واحرؼقا ؿؼراتفا وادمقؾقا عؾك ؿطابعفا ؿـمؼؿني إلقران ؿـ ـصر اؾعراق ػل اؾناؿـ ؿـ آب عام  8811ؽؿا
احمؾقا ؿؼر االحتاد اؾعام ؾألدباء واؾؽماب ػل اؾعراق باؾدبابات األؿقرؽقة ووزعقا غرػف بني األحزاب اؾعؿقؾة اؾدعقة واجملؾس األعؾك وذققعققا برمير حاذـا
اؾشققعقني اؾقرـقني  ..ؽؿا اعمؼؾقا خقرة األدباء واؾصوػقني اؾعراؼقني واغماؾقا ؿـفؿ عؾك ؿدى ؿا قؼرب ؿـ اؾعشرة دـني ادلاضقة ؿـ عؿر االحمـ ل
حقاؾل  055صوػل .
وػل ؾعلة دميؼرارقمفؿ ادلسمفهـة راحقا فذه ادلرة قصدرون أواؿر بغؾؼ اؾػضائقات اؾمل ال تمـادب تغطقاتفا تقجفاتفؿ ؾمؿهقد اؾعؿقؾ ادلـاؾـؽـل
وؼد بؾغ عدد فذه اؾػضائقات  44ػضائقة وؿوطة إذاعقة بأواؿر ؿـ عدـان األددي ادلضؿد إقاه وقؼقل مبؾء ػؿف وؿـ عؾك ذاذة اؾػضائقـات بـأــف ال
دخؾ ؾؾداخؾقة وؾف ػل ذؾؽ وإمنا فق قـػذ أواؿر ؿا قسؿقفا ( فقكة األع م ادلسمؼؾة ) فذا باإلضاػة اؾك ادمفداف اؾصوػقني احلؼقؼني بؼطع رواتلفـؿ
حتت رائؾة ؿا قسؿك ( االجمناث ) بؾ وترؼني ؼقدفؿ ؿـ ـؼابة اؾصوػقني وعؿر بعضفؿ اؾصوػل ؼد جتاوز اؾن ثني واألربعـني عـاؿـا ً وفـؿ ؿــ ابـرز
صوػقل وؽماب اؾعراق خدؿقا اؾعراق بدؿفؿ ودؿقعفؿ وحلر ؿعاـاتفؿ عؾك اؿمداد اؾؾقؾ واؾـفار وؾؿ قعرػقا اؾراحة ػل أقة عطؾة أو عقد أو جـؿـعـة
ؾقسملدؾقفؿ باؾسقاق واؾػراذني ؿع احمراؿـا ؾؾػكات ادلذؽقرة ؿـ أبـاء ذعلـا .
وفؽذا فل حرقة اؾصواػة واألع م وإال ػ قا ـؼابة اؾصوػقني وـؼقب اؾصوػقني  ..وؼدميا ً ؼقؾ اذؽروا حسـات ؿقتاؽؿ  ..بـؾ ــوــ ــؼـقل اذؽـروا
حسـات روادؽؿ وأداتذتؽؿ أن ؽـمؿ ػاعؾني .

ص٨

نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق

حول التفجرياث اإلجزاميت ضد أبناء شعبنا الصابز
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ضقادة ضطر اظعراق
عؽؿب اظـؼاصة واإلسالم

اظؿػفقرات اإلجراعقة
تعؾقر صارخ سـ احؿراب أرراف اظعؿؾقة اظلقادقة واغفقارػا اظـفائل
ؼا أبـاء ذعؾـا اظصابر احملؿلب
ػا ػق علؾلؾ ( اظؿػفقرات اإلجراعقة ) ؼؿقاصؾ سؾك غقق عأداوي صؾؼد راح ضققة اظؿػفقرات ؼقم األربعاء ادلاضل ادلؽات عـ اظشفداء واجلرحك صل بغداد ودؼاظك وبابؾ
وطرطقك وطربالء وصالح اظدؼـ ووادط وغقـقى واألغؾار وشقرػا عـ عقاصظات اظعراق اظصابر  ..ومتـؾ ػذه ( اظؿػفقرات اإلجراعقة ) تعؾقرا ً صارخا ً سـ إحؿراب أرراف اظعؿؾقة
اظلقادقة اخملابراتقة واغفقارػا اظـفائل واظؿام وادؿكداعفؿ إلعؽاغاتفؿ ادلقؾقشقاوؼة صل ادؿفداف أبـاء اظشعب خدعة ألػداف وأشراض اظصراع احملؿدم صقؿا بقـفؿ ..
صؽان جقاب اظعؿقؾ ادلاظؽل سؾك عطاظؾة األرراف ادلؿصارسة ععف بلقب اظـؼة سـف ػق تقزقػ إعؽاغات أجفزتف األعـقة وسصاباتف ادلقؾقشقاوؼة صل إذعال حرب
( اظؿػفقرات اإلجراعقة ) وبدسؿ عؾاذر عـ ( صقؾؼ اظؼدس اإلؼراغل ) وسد ذظؽ طؾف عـ ذرائع ادؿؿرار اظعؿقؾ ادلاظؽل وزعرتف اخلائـة باظؿقؽؿ برضاب أبـاء اظشعب اظعراضل
اظصابر اظذي راح ؼدصع ادلزؼد عـ دعاء أبـائف اظطاػرة ثؿـا ً الحؿراب ادلؿصارسني سؾك اظؿقؽؿ مبؼدراتف وغفب ثرواتف وأعقاظف ومماردة اإلبادة اجلؿاسقة ادلـظؿة ضده صضال ً سـ
أصؼاره وجتقؼعف وحرعاغف عـ ابلط عؿطؾؾات اظعقش اظؽرمي وعـ ابلط خدعات ادلاء واظؽفرباء واظقضقد وشقرػا .
ؼا أبـاء ذعؾـا ادلؼدام
ؼا أبـاء اعؿـا اظعربقة اجملقدة وأحرار اظعاظؿ
أن ضقادة ضطر اظعراق حلزب اظؾعث اظعربل االذؿراطل اذ تدؼـ بشدة وتلؿـؽر أذد االدؿـؽار اظؿػفقرات اإلجراعقة األخقرة ؼقم األربعاء ادلاضل طؿا أداغت دابؼاتفا صأغفا
صل اظقضت اظذي حتؿؾ صقف حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة ادللؤوظقة اظؽاعؾة سـ ػذه اظؿػفقرات اإلجراعقة وتلؾؾفا بإراضة ادلزؼد عـ دعاء اظعراضقني األباة صأغفا حتذر وبؾ تـذر
حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة عـ عغؾة اظؿؿادي واالدؿفؿار بدعاء اظعراضقني وادؿؿرار سؿؾقات اشؿقاظفؿ واسؿؼاظفؿ ودرضة ثقراتفؿ  ..صؾؼد بؾغ اظلقؾ اظزبك وبؾغ اظلكط
اظشعؾل ذروتف وظؿ ؼعد اظشعب اظعراضل ؼصؾر رقؼال ً سؾك خقغة ذعؾفؿ وأعؿفؿ ادلؿؾارؼـ صل حرب ( اظؿصرؼقات اإلسالعقة ) اظػارشة سـ ( دقب اظـؼة ) عـ سدعفا
ودققاصؾ عفاػدو اظؾعث وادلؼاوعة طػاحفؿ اظؾادؾ وادلرؼر ضد ترطات األعرؼؽان وحؾػائفؿ اظصفاؼـة واظػرس اظصػقؼني وحؿك اظـصر احلادؿ واظظػر ادلؾني ادلؿقج
باظؿقرؼر اظشاعؾ ظؾعراق وحتؼقؼ ادؿؼالظف اظلقادل واالضؿصادي اظؿام واظـاجز وإغزال اظؼصاص اظعادل بلػاطل دعاء اظشعب اظعراضل وعصاصل ثروتف .
وان شدا ً ظـازره ضرؼب .
اجملد ظشفداء اظعراق واالعة األبرار .
واخلزي واظعار األبدي ظؼؿؾة اظشعب اظعراضل عـ اظعؿالء واخلقغة األخلاء .
وظرداظة أعؿـا اخلؾقد .
ضـقـادة ضــطــر اظـعــراق
عؽؿب اظـؼاصة واإلسالم
13حزؼران 2112م
بغـداد ادلـصقرة باظعـز بإذن اهّلل

ص٩

مجاهري شعثنا األتي يستنكزون املمارساخ

حساب الشعة

القمعيح واالعتقاالخ الىحشيح التي مارسها

سلمان الشعثي

حكىمح املالكي العميلح


واصل َاظعؿقل ادلاظؽي وبطاغؿه غفب أعوال اظشعب اظعراضي صؾؼد بددَ وغفب عؾاؾا(
 )81عؾقار دوالر خالل اظلـوات ادلاضقة صرف عـفا خالل اظعام ادلاضي صؼط  )4عؾقاار
دوالر سؾى سائؾؿه وبطاغؿه وعقؾقشقاته صضال ً سن تشؽقؾه ظؾفـة عن أباـاه احاؿاد
وصفره ادلؾؼب أبي رحاب وضرؼؾه صائز وعا أدراك عا صائز ظوضع جزء طؾقر عن ػىا ادلؾؾا(
بأدؿائفم وأدؿاء أضاربفم صي اظؾـوك األعقرطقة واظؾرؼطاغقة واظلوؼلرؼة وشقرػا .



سؼ َد ادلاظؽي اجؿؿاسا ً خاصا ً صي عفؾس اظوزراء حضره أسضاء ادلؽؿب اظلقادي حلزب
اظدسوة اظعؿقل عـفم سؾي زغدي األدؼب وحقدر اظعؾادي ووظقد احلؾي وحلن اظلـقاد
وطؿال اظلاسدي ) وعا ؼلؿوغه رئقس ػقؽة ادللؿشارؼن صي عفؾس اظاوزراء ثااعار
اظغضؾان اظطوؼرجاوي ) وضال ظفم ادلاظؽي باحلرف اظواحد أغا أتقت باألخ ثاعر اظاى ػاىا
االجؿؿاع ادلفم صفو عؤمتن باظـلؾة ظي صفو ابن دؼرتي روؼرؼج ) ظؽي ؼدبر ظـا أذخاار
عؾقارات اظدوالرات إلؼام اظضقج ) بؿعؾقره وؼؼصد اظضقق ) عضقػا ً اظم ترون حؿؾاة
ػؤالء ادللعورؼن سؾى حد تعؾقره بلقب اظـؼة عـي ) وطرر أعام ذؾؿاه وا عاا
غـطقفا ظو ؼصقر دعفا ظؾرجاب ! ) صؼد ادؿدسقت ضادة اجلقش واظشررة ) وأبؾغؿفم
بىظك وصي حال أزاحوغا سن اظلؾطة صـؿقرك باألعوال اظؿي أدخرغا ظالغؼضاض سؾقفم
عرة أخرى وػؽىا ؼلؿؿقت اظعؿقل ادلاظؽي الدؿؿرار حتؽؿه برضاب أباـااء اظشاعاب
اظعراضي وادؿؾاحؿه ألعواظه وثرواته وظؽن حلاب اظشعب سلقر وآت وطل آت ضرؼب .



ضاعت عوزػة صي عصرف اظراصدؼن صرع وزارة اظدصاع ادلدسوعة عن عؽاؿاب ادلااظاؽاي
بصرف عؾؾ( أطـر عن  891عؾقار دؼـار ألصواج احلؿاؼات اظرئادقة ) وسؾى ذؽل دؾف
وػؿقة وح صاحت رائقة ػىه ادلؿاردة اظشاذة أوسز اظعؿقل ادلاظؽي ظربقؾه سادغاان
االددي اظىي وزره سؾى اظداخؾقة بادم اظوطقل األضدم السؿؼال ادلوزػة ادلىطورة ضائال ً
ظه أضؾرػا وأدؿر سؾقـا ؼا سدغان وصقر دؾع ) صؼد حوظؿك عن عضؿد عشرد اظى وزؼر
داخؾقة واذا طـت صي غعؿة صرساػا صان ادلعاصي تزؼل اظـعم  ..ودؿقال غاعاؿاة ا
اظعزؼز اجلؾقل بادلاظؽي ورػطه عن اظعؿالء واظؾصوص أن شدا ً ظـازره ضرؼب .



حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة ظم تؽؿف بقرعان اظشعب اظعراضي عن خدعات اظؽافاربااء
اظؿي خصصت ظفا خالل اظلـوات ادلاضقة ادلؽات عن عؾقارات اظدوالرات اظؿاي ذػاؾات
اظى جقوب وحلابات األضرباء واألصفار بل ذػؾت اظى درضة اظؽفرباء عن أبـاء اظشعب
اظلوري اظشؼقق عؼابل اظدصع ظؾػاددؼن عن أعـاظفم ػـاك وذظك بدصع عؾؾ( أطاـار
عن عؾقون دوالر ظؽل  811عقغا واط الحد رجال األسؿال اظػاددؼن وطل ذظك اظاـافاب
ؼفري حتت باب تكصقص عؾؾ(  )991عؾقار دؼـار الدؿقراد اظؽفرباء عن اظادول اجملااورة
وإلؼران حصة األدد عن ػىا اظؿكصقص اظـاضح عن أعاوال ودعااء أباـااء اظشاعاب
اظعراضي اظؿي تكصص اظعؿقل ادلاظؽي وجالوزته صي عص دعائه وغفب أعواظه وظاؽان
ػقفات ػقفات أن متر ػىه ادلؿاردات اإلجراعقة دون حلاب صأن بطاش ا وباطاش
اظشعب ظشدؼد .

يف الذكزي الزاتعح واخلمسني
لثىرج  ٤١متىس اخلالدج

سامل حسني اخلفاجي
حتل سؾقـا صي اظرابع سشر عن متوز احلااظاي اظاىطارى اظاراباعاة
واخلؿلون ظـورة اظرابع سشر عن متوز سام  8591اظؿاي أرااحات
باحلؽم ادلؾؽي اظلعقدي اظعؿقل عؿوج ًة غضال اظشعب اظعراضي
سؾى عدى عا ؼؼرب عن األربعة سؼود بوجه اظاـاظاام ادلاؾاؽاي
اظرجعي اظعؿقل وادلؼؾور صؽاغت ثورة سارعة ضام بفاا اظضاؾااط
اظورـقون واظؼوعقون األحرار واجلقش اظعراضي اظؾادل وسؾرت سن
تطؾعات وأعال اظشعب اظعراضي اظىي بارطفا سؾى بؽرة أبقه .
بقد أن اظطاشقة سؾد اظؽرمي ضادم أغقرف بفا صي علار ذعوبي
دعوي دطؿاتوري حدى مبـاضؾي اظؾعث وأبـاء ذعؾـا اظاطاقاؾا
جملابفؿه وأدؼاره صي ثورة اظـاعن عن ذؾاط سام  8591اظاؿاي
أسادت اظوجه اظورـي واظؼوعي احلؼقؼي ظـورة اظرابع سشر عان
متوز .
بقد أن ادلرتدؼن سؾد اظلالم سارف وجالوزته اجفزوا ساؾاى تاؾاك
اظـورة اظػؿقة اظؿي جاءت بفم اظى ددت احلؽم بردة اظاـااعان
سشر عن تشرؼن اظـاغي اظلوداء سام  8591صؼاد اظؾعث عن جدؼد
غضاال ً ال ػوادة صقه عػفرا ً ثورة اظلابع سشر  -اظـالث عن متاوز
سام  8591اظؿي سؾرت ػىه ادلرة بصدق وأصاظة سن اظوجه ادلشارق
واألصقل ظـورتي اظرابع سشر عن متوز سام  8591و ثورة اظـاعن عان
ذؾاط سام  8591مبـفزاتفا اظعؿالضة اظؿي أطدت اظفوؼة اجلفادؼة
ظؾؾعث واظعراق واالعة .
ظؿؽن اظىطرى اظرابعة واخلؿلون ظـورة اظرابع سشر عن متوز ساام
 8591غؾرادا ً دلواصؾة زحػـا ادلؼدس ضد احملؿؾا وتارطااتافام
وحؾػائفم وسؿالئفم وحؿى إضاعة حؽم اظشعب احلر اظؿاعاددي
اظدميؼراري ادللؿؼل .

ص٠١

مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
تواصل اظـورة تؼدمي ػذق اظزاكؼة اظؿي تعرض تعرؼػات بؾعض ادلصطؾقات كادلػاػقم اظػؽرؼة كاظلقادقة ادللؿؼاة عن ععني اظػؽر اظورـي كاظؼوعي كاالغلاغػي كاظػؿػي ال
متـل باظضركرة تعرؼػا ن بعـقا ن غصقا ن كامنا ػي ضرؼؾة عن صؽر احلزب كسؼقدة اظؾعث كادؿراتقفقؿه اظلقادقة كعواضػه كتطؾقؼاتفا  ،بل اف بعضفا ؼعؾر تعؾقرا ن دضقؼا ن كذػاعػ ن
سن عوضف احلزب كرؤؼؿه اظػؽرؼة كاالدؿراتقفقة  ..كتفدؼ ػذق اظزاكؼة اظى اشـاء ثؼاصة ادلـاضؾني اظؾعـني كاجملاػدؼن كسؿوـ اظورـني اظعراضقني كادلـاضؾني اظعرب ادلػـػاػضػني
ظ حؿ ؿ بل كسؿوـ ابـاء ذعؾـا اجملاػد اظصابر كظؿؽن ظفم خقر ععني صي زل اظؿشوؼه اظػؽرم كاظلقادي كاظـؼاصي كاالس عي اظذم ميارده احملؿؾوف كسؿ هفم صػي ابشػ
صور اظؿزؼقف كاظؿضؾقل مبا ؼلاسد ػؤالء سؾى تـػقذ عكططاتفم اظؿدعقرؼة ضد اظعراؽ كاالعة  ..ذظك اف صؽرغا كسؼقدتـا اظؿي ػؿا غؾرادا ن دلؿارداتـا اظلقادقة كمبا ؼػـػقػر
ررؼؼفؿا كؼؾفؿفؿا اظعزـ سؾى اف تؽوف صي ادللارات اظصاهؾة كاخلقرة ظؾؾوغ أػداصفا اظورـقة كاظؼوعقة اخلقرة كصي ػذق ادلرحؾة اجلفادؼة عن علقرة ذعؾـا اظظاصرة اظػؿػي
ؼؿعرض صقفا عػفوـ احلزب كادلؿاردات احلزبقة اظى ابش صقغ اظؿشوؼه صي زل االحؿ ؿ كمماردات سؿ هه سؾى صعقد اظعؿؾقة اظلقادقة ادلفؿرهة كدـؿػـػاكؿ صػي ػػذا
اظعدد عػفوـ " اظـورة كاظؿغققر اظـورم " .
الثورة والتغيري الثوري
اظـورة ػي تغققر جوػرم صي األكضاع اظلقادقة كاالجؿؿاسقة ظدكظة ععقـة ال تؿؾ صي أحداثه اظوداهل ادلؼررة صي غظاعفا اظددؿورم  ..كصي تعرؼف آخر أف اظػـػورة تػغػقػقػر
جذرم صي حقاة اجملؿؿ ؼؿم بؿغققر احلؽم اظؼاهم صقه كاظـظاـ االجؿؿاسي كاظؼاغوغي ادلصاحب ظه باظعـف كغؼل اظلؾطة عن أؼدم احلؽاـ ادلؿلؾطني سػؾػى اظشػعػب اظػى
آخرؼن ميـؾوغه متـق ن حؼقؼقا ن كؼفلدكف عصاظح جؿاػقرق اظعرؼضة .
كاظـورة تكؿؾف سن االغؼ ب مبعـاق اظعلؽرم صاالغؼ ب تغققر صي ضؿة اظـظاـ اظلقادي أعا اظؿغققر اظذم حتدثه اظـورة صفذرم كذاعل كؼؿـاكؿ بػـػى اجملػؿػؿػ طػؾػفػا ..
كاظؿغققر اظـورم ػو سؿؾقة غؼل اجملؿؿ عن حاظة اظى حاظة أخرل جدؼدة عؿؼدعة سؾقفا كضد ؼؽوف اظؿغققر جزهقا ن مبعـى اغه ميس جاغؾا ن كاحدا ن عن جواغب احلقاة االجؿؿػاسػقػة
طاظؿغققر صي بـى اظلؾطة اظلقادقة كصي رعوزػا أك بعض اظؼواغني كضد ؼؽوف ذاع ن ظؽل عـاحي احلقاة اظلقادقة كاالضؿصادؼة كاالجؿؿاسقة  ..كضػد تػؿػكػذ سػؿػؾػقػة
اظؿغققر بعدا ن زعـقا ن روؼل األعد كضد ؼؿم صي صؿرة ضصقرة غلؾقا ن كضد ؼؿرؾ اظؿغققر ظعؿؾقة اظؿطور اظطؾقعي ظؾققاة االجؿؿاسقة كضد تؿكذ اإلجراءات ادلـادؾػة ظػؿػلػرؼػعػه
صي صؿرة ضقادقة كظؽي غقدد ععـى اظؿغققر اظـورم البد عن اإلذارة اظى عػاػقم أخرل طاظرجعقة كتعـي عقاكظة اظؿغققر باجتاق ادلاضي ( احملاصظة ) اظؿي تعـي إبؼاء اظػراػػن
كعـ اظؿغققر صقه ك ( اظؿطورؼة ) اظؿي تعـي ترؾ األعور تؿغقر تدرؼفقا ن كصق حرطؿفا اظطؾقعقة أعا اظؿغققر اظـورم صقؿلم باالتي :
اظؽؾقة  :مبعـى اغه ؼـظر ظؾؿرابط بني األذقاء كال ؼعوؿ سؾى تغققر جاغب عن جواغب احلقاة دكف اجلواغب األخرل أكال ن الف احلاجة ظؾؿغققر اظشاعل ضاهؿة كثاغقا ن الف اظػؿػغػقػقػر
صي جاغب كاحد ع ثؾات اجلواغب األخرل ؼفعل سؿؾقة اظؿغققر ععاضة غؿقفة تشابك جواغب احلقاة االجؿؿاسقة ع بعضفا كاظؿأثقر ادلؿؾادؿ بني بعضفا صاغؿفاج دػقػادػة
خارجقة عؿقررة عن اظـػوذ ؼلؿدسي باظضركرة بـاء اضؿصادم كرـي علؿؼل طؿا أف حتؼقق ضدر أسؾى عن اإلغؿاجقة ؼؿطؾب تغققر ادللؿوؼني اظصقي كاظؿعؾقؿي .
اجلذرؼة  :أف عن دؿات اظؿغققر اظـورم صض ن سن اظشؿوظقة ػو اجلذرؼة مبعـى جتـب اإلص حات اجلزهقة كتغققر جتـب اإلص حات اجلزهقة كتغققر األكضاع تغققرا ن أدادقػا ن صػ
ميؽن االطؿػاء بؿؼدمي بعض ادلؽادب ظؾػؽات اظؽادحة كاإلبؼاء سؾى اظـظاـ االضؿصادم اظؼدمي أمنا ؼؿوجب أسادة اظـظر صي عؾؽقة كداهل اإلغؿاج كأدارتفا تؾعػا ن ظػؾػقػاجػة
االجؿؿاسقة .
اظفدؼ  :أف عن دؿات اظؿغققر اظـورم طوغه عقلوب اظـؿاهج كظقس سشواهقا ن أم البد عن كجود أػداؼ عردوعة دؾػا ن حتدد رؾقعة اظؿغققر ادلطؾوب .
اظودقؾة  :أف كدقؾة اظؿغققر اظـورم ػي اجلؿاػقر اظعرؼضة صاحؾة ادلصؾقة صقه صاجلؿاػقر ظقلت شاؼة اظؿغققر حلب أمنا أداته أؼضا ن كاظؿغققر اظـورم ال ؼػؿػم بػإجػراءات
حؽوعقة حلب كإمنا بادلشارطة اظوادعة ظؾـاس .
كاظـورة اظقوـ صي اظعراؽ تؿفؾى بأدؿى ععاغقفا صي دحر ترطات احملؿؾني األعرؼؽاف كعفابفة حؾػاهفم اظصفقوغقة كاظصػوؼة اظػاردقة كحؽوعة ادلػاظػؽػي اظػعػؿػقػؾػة ..
كحتؼقق اظؿقرؼر اظشاعل كاالدؿؼ ؿ اظـاجز كعواصؾة علقرة اظـفوض اظورـي كاظؼوعي كاإلغلاغي اظشاعل .

ص١١

نض البيان الذي أطدرته قيادة قطز العزاق
مبناسبت الذكزى الثانيت والتسعني لثورة العشزين اخلالدة
س ِم ِ
قم
ح ِ
اهّلل اؾر َّ ْ
بِ ْ
ح َؿ ِن اؾر َّ ِ
اؾعرَبي ْ
االذمِرَاؽي
حز ْ ُب اؾ َل ْع ِ
ث َ
ِ
ؼقادة ؼطر اؾعراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعالم

خاؾِ َدة
ح َدة
ذات رِدا َؾ ٍة َ
أُؿ ٌة عرَبِق ٌة وَا ِ
ُ
وحدة حرقة اذمراؽقة

بقان ػي اؾذؽرى اؾناـقة واؾمسعني ؾنورة اؾعشرقن اخلاؾدة
ذعب ثورة اؾعشرقن ؼادر ٌ عؾى حتؼقق اؾظػر احلادم عؾى احملمؾني وحؾػائفم وعؿالئفم األذالء

قا أبـاء ذعلـا ادلؽاػح
حتلُ عؾقـا اؾقوم اؾذؽرى اؾناـقة واؾمسعون ؾنورة اؾعشرقن اخلاؾدة ػي اؾنالثني ؿن حزقران عام  0291واؾمي تصدت ؾالحمالل اؾبلبرقبطباـبي وأذاؼبت
احملمؾني اؾلرقطاـقني ُؿر اؾدروس وأحلؼت بفم اؾفزائم واخلسائر اؾػادحة اؾمي اعمرػوا فم بفا ػي حقـفا .
وؾؼد اـدؾعت ذرارة اؾنورة ؿن اؾرؿقنة وتصاعدت ذؿاال ً ـوو اؾـهف وبغداد وأبو غرقب واؾػؾوجة وصعودا ً ـوو دقاؾى وتؾعػر وـقـوى وغبقبرفبا ..
وؼد ؼدؿت ثورة اؾعشرقن اخلاؾدة األف اؾشفداء واجلرحى وادلعوؼني ؼرابني عؾى ؿذبح احلرقة واؾسقادة وعؾى اؾرغم ؿن عدم اؾمؽاػب ػبي اؾبعب ًدة
واؾعدد ػؾؼد ؼفروا احملمؾني وأدؾومفم وؾسان حاؾفم أفزوجمفم اؾشعلقة اؾشفقرة ( اؾطوب أحسن ؾو ؿؽَواري ) وؾكن ؾم تػبؾبح اؾبنبورة ػبي
حتؼقق أفداػفا ؽاؿؾة ػؾؼد ؽان ؾفا األثر اؾؽلقر ػي اـوسار االحمالل اؾلرقطاـي وتشؽقل اؾدوؾة اؾعراؼقة احلدقنة .
ؽؿا إـفا أدفؿت ػي تأجقج روح اؾنورة واؾوعي اؾنوري واؾورـي واؾؼوؿي واؾذي أدى ػقؿا بعد اؾى اـدالع ثورات ؿاقس عام  0290وثبورة  09متبوز
عام  0291و 1ذلاط عام  0291وثورة اؾسابع عشر  -اؾنالثني ؿن متوز عام  0291ثورة اؾلعث ػي اؾعراق واؾمي ادمفدػت ؽؿا اُدب ُمبفبدف اؾبلبعبث
بػعل ؿـهزاتفا اؾعؿالؼة ػي إعدام اجلوادقس اؾصفاقـة عام  0292واإلصالح اؾزراعي اجلذري واؾنورة اؾزراعقة ػي اؾرقف وبقان  00آذار عبام 0291
اؾذي حؼق احلل اؾسؾؿي اؾدميؼراري ؾؾؼضقة اؾؽردقة واحلؽم اؾذاتي ألبـاء ذعلـا اؾؽردي وؼرار تأؿقم اؾـػط اخلاؾد ػي األول ؿن حبزقبران عبام
 0299وؿسقرة اؾمـؿقة اؾعؿالؼة واؾلـاء االذمراؽي اؾدميؼراري اؾورـي واؾؼوؿي واؾدعم اؾؽلقر ؾؾؿؼاوؿة اؾػؾسطقـقة .

ص٢١

قا أبـاء شعلـا اجملافد
قا شرػاء وأحرار اؾعرب واؾعاؾم
ؾؼد أػصوت ؿـهزات ثورة اؾلعث ػي اؾعراق اؾمي اسمؾفؿت روح ثورة اؾعشرقن اخلاؾدة عن فوقمفا اؾوصـقة واؾؼوؿقة األصيقيؾية
ػأُس ُمفدف اؾعراق باؾعدواـات ادلمماؾقة وؿـفا اؾعدوان اإلقراـي اؾغاشم اؾذي دحره أبـاء شعلـا وجقشـا اؾلاسل ػي اؾناؿن ؿن آب
عام  8811واؾذي ؿنل ـصرا ً وصـقا ً وؼوؿقا ً ؽلقرا ً دػع بادلعسؽر ادلعادي ؾؾعراق واالؿة اؾعربقة عؾى ؿواصؾة عدواـياهيفيم اؾيعيدوان
اؾنالثقـي اؾغاشم عام  8888واحلصار اجلائر واؾعدوان األؿقرؽي األصؾسي اؾصفقوـي اؾػارسي ػي اؾعشرقن ؿن آذار عام  3002وؿين
ثم احمالؾه ػي اؾماسع ؿن ـقسان ؿن اؾعام ذاهه  ..وؾؼد أُسمفدف اؾعراق بل اسمفدػت االؿة علر أسمفداف ضؿقرفيا وصيوهيفيا
ادلعلر اسمفداف اؾلعث بي ( االجمناث ) وؾكن جنح احملمؾون األشرار اؾى حد ؿا ػي هدؿقر اؾلـى اؾمومقة واؾػوؼقة واؾينيؼياػيقية ػيي
اؾعراق وحل اؾدوؾة واجلقش وهدؿقر ؿـظوؿة اؾؼقم اؾمربوقة واعمؿاد احملاصصة اؾعرؼقة واؾطائػقة .
بقد أـفم ػشؾوا ػشال ً ذرقعا ً ػي اجمناث اؾلعث وؼفر إرادة اؾشعب اؾعراؼي وإرادة االؿة حقث هصدى ؿهافدو اؾلعيث وادليؼياوؿية
احملمؾني وحؾػائفم وعؿالئفم وحؼؼوا ػموفم األول ػي هرؽقع احملمؾني بإعالن ؼرارفم باالـسواب اؾى اؾؼواعد اؾيميي أسيؿيوفيا
آؿـة ػي اؾنالثني ؿن حزقران عام  3008ػي اؾذؽرى اؾماسعة واؾنؿاـني ؾنورة اؾعشرقن اخلاؾدة وهـػقذ ذؾك اؾؼرار ؿرغؿني ػي احلادي
واؾنالثني ؿن آب عام  3080وؿن ثم فروب احملمؾني اؾمام عن أرض اؾعراق بػعل اؾضربات اؾؼاصؿة جملافدي اؾلعيث وادليؼياوؿية ػيي
احلادي واؾنالثني ؿن ؽاـون األول عام  3088قوم فزميمفم اؾؽلرى.
وفا فم ؿهافدو اؾلعث وادلؼاوؿة قسمؾفؿون دروس اؾذؽرى اؾناـقة واؾمسعني ؾنورة اؾعشرقن اخلاؾدة بيوجيه هيرؽيات احمليميؾيني
االؿقرؽان وحؾػائفم اؾصفاقـة واؾػرس اؾصػوقني وعؿالئفم ادلمصارعني ؿن أصراف اؾعؿؾقة اؾسقاسقة ادلميفياوقية وحيؽيوؿية
ادلاؾؽي اؾعؿقؾة واآلقؾة اؾى اؾسؼوط واالـدحار وسـؿضي ؼُدؿا ً عؾى دروب اجلفاد واؾمورقر اؾشاؿل واالسمؼالل اؾمام واؾيـيفيوض
اؾوصـي واؾؼوؿي واإلـساـي اؾشاؿل .

اجملد ؾشفداء اؾعراق واالؿة األبرار .
وحتقة اؾى شعب اؾلطوالت شعب ثورة اؾعشرقن اخلاؾدة شعب اؾؽػاح واجلفاد ادلمواصل .
واخلزي واؾعار خلوـة شعلفم وأؿمفم .
وؾرساؾة اؿمـا اخلؾود .

ؼيقيادة ؼييطيير اؾيعييراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعالم
ػي اؾنالثني ؿن حزقران 3083م
بغيداد ادلـصورة باؾعيز بإذن اهلل

