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أزج ٛأْ ٠ؼٍُ ٘ؤالء اٌسجبي األثطبي ف ٟشؼت اٌؼساق ٚف ٟثؼث اٌؼساق ٚفِ ٟمبِٚزٗ اٌٛطٕ١خ ٚاٌم١ِٛخ ٚاإلسالِ١خ أْ ِب حصً فٚ ٟطٕٕب اٌىج١رس
ِٓ أزفبضبد ٚثٛزاد شؼج١خ ف ٟرٔٛس ِٚصس ٚاٌٚ ّٓ١سٛز٠ب ٘ ٛثفؼً اٌحبفص اٌر ٞأفسشرٗ ِمبِٚخ شؼت اٌؼساق ٚثٛزرٗ ثٛجٗ اٌغصاح اٌطغبح اٌجغربح
فىسس حبجص اٌخٛف ٚجدازٖ اٌر ٞثٕزٗ أجٙصح اٌمّغ اٌدوزبرٛز٠خ اٌؼٍّ١خ فٚ ٟطٕٕب اٌىج١س  ،فبٌثٛزح أ ٚاالٔزفبضخ ثٛجٗ حسِٕ ٟجبزن أ ٚثٓ ػٍ ٟأٚ
إٌظبَ اٌصف ٞٛف ٟسٛز٠ب ٘ ٛأس ًٙثىث١س ِٓ االٔزصبز ػٍ ٝاإلِجس٠بٌ١خ ٚحٍفٙب اٌد ٌٟٚاٌشس٠س فٙت شؼجٕب اٌؼسث ٟفرِ ٟصرس اٌرؼرسٚثرخ ٚفرٟ
رٔٛس ٚف ٟسٛز٠ب ٚسززسغ ثٛزرٗ ٌزشًّ اٌٛطٓ اٌىج١س ِٓ ِشسلٗ إٌِ ٝغسثٗ ِسزّداً اإلّ٠بْ ٚاٌّٙخ ٚاٌزضح١خ ِرٓ اٌرر ٞأهاٖ اٌرؼرسالر١رْٛ
الٔزصبزُ٘ ٚرحس٠سُ٘ ثٍدُ٘ .
ٍِ ٟٔٛ١ش١ٙد لدَ شؼت اٌؼساق ِِٕ ُٙئخ ٚخّس ْٛأٌف ش١ٙد لدِ ُٙحصة اٌجؼث اٌؼسث ٟاالشزساوٚ ٟوّب ذوسد آٔفب ٔمّٙ١ب إٔٙب أرزرفربضرخ
شؼج١خ ػبزِخ ػجسد فٙ١ب جّب٘١س األِخ ػٓ ٚجٛه٘ب ٚػٓ حمٙب ف ٟاٌٛجٛه ٚحمٙب ف ٟاٌحس٠خ ٚاٌزطٛز ٚاٌزمدَ حمٙب ف ٟررحرس٠رس اٌرٛطرٓ ٚثرٕربء
اٌّسزمجً ٌٚىٓ ِغ األسف ٌُ رحمك أ٘دافٙب إٌ ٝاٌ .. َٛ١الصد أ٘دافٙب ف ٟاٌزحس٠س ٚاٌزحسز ٚاالسزمالي ٚاٌجٕبء ٚرحم١ك اٌؼداٌرخ االجرزرّربػر١رخ
ٚاٌح١بح اٌىسّ٠خ اٌز ٟرٍ١ك ثبألِخ ٚشؼجٙب ٚ ..ذٌه ثسجت أٚال غ١بة اٌم١بهاد اٌثٛز٠خ اٌٛاػ١خ اٌساشدح ذاد اٌخجسح ٚاٌزرررسثرخ ثرُ رردخرً اٌرمرٜٛ
األجٕج١خ اإلِجس٠بٌ١خ ٚاالسزؼّبز ٚاٌص١ٔٛ١ٙخ ٚاٌصف٠ٛخ اٌفبزس١خ اٌّزسثصخ ثأِزٕب ٚشؼجٙب فبحزٛرٙب ٚوبهد رمصِٙب ثً لصِذ ثؼرضرٙرب حرزر ٝحصرً
رساجغ ٌجؼضٙب ثدي اٌزمدَ اٌدائُ ٚاٌّزصبػد ٚ ،إٕٔب ٔحرز إخٛإٔب ٚأشمبءٔب ٚزفبلٕب ف ٟاالٔزفبضخ اٌؼسث١خ أْ ال ّ٠ردٚا ٠رداً ٌرٍرمر ٜٛاالسرزرؼرّربز٠رخ
اٌّؼبه٠خ ٌألِخ ٚربز٠خٙب ٚرطٍؼٙب ِّٙب جبز ػٍٙ١ب اٌربئس ِٓ ْٚحىبَ خٔٛخ ٚػّالء وّب ٠حصً اٌ َٛ١ف ٟسٛز٠ب اٌشم١مخ ِٓ لزً ٚردِ١س ٚرخرس٠رت
ٚرٙر١س ٚرشس٠د ٚ ،اْ ٠ى ْٛاالػزّبه ػٍ ٝهللا اٌم ٞٛاٌؼص٠ص أٚال ثُ ػٍ ٝجّب٘١س األِخ ٚشؼجٙب األث ٟصبٔغ اٌزبز٠خ ٚثبٔ ٟاٌحضبزاد اإلٔسبٔ١خ .
ِسح أخس ٜاح ٟ١األػالَ اٌّصس ٞصبحت اٌزبز٠خ اٌؼس٠ك ٚاٌجبع اٌط ً٠ٛف ٟاٌدفبع ػٓ األِخ ِٚصبٌحٙب اٌح٠ٛ١خ ٚثشىً خبص جس٠در ٟاٌرّٛٙز٠رخ
ٚاأل٘ساَ .
ٚأشىسوُ آٍِ ٓ١أْ رزٛاصٍٛا ِغ ِس١سرٕب اٌرٙبه٠خ حز ٝرحس٠س اٌؼساق ٚإػبهرٗ إٌ ٝحضٓ أِزٗ وّب وبْ طٍ١ؼخ ٌّس١سرٙب .
رح١بر ِٓ ٟخالٌىُ ِسح أخسٌ ٜشؼت ِصس اٌىٕبٔخ ٔٚسبي هللا ٔٚدػ ٖٛأْ ٠رٕت ِصس ٚشؼجٙب وً سٛء ِٚىسِٚ ٖٚب ٠رحربن ٌرٙرب ِرٓ هسربئرس
ِٚؤاِساد .

ثبٌسغُ ِٓ االٔ١ٙبز األِٕ ٟاٌّس٠غ ٚررٛاصرً اٌرزرفررر١رساد
اإلجساِ١خ ٚاٌمزً اٌ ِٟٛ١ػٍر ٝاٌرٙر٠ٛرخ فرأْ اٌرؼرّر١رً
اٌّبٌى ٟال ٠خرً ِٓ اٌزس٠ٚج اٌؼٌٍّٕ ٟب ٠سّ ٗ١اٌرحرسة
اٌطبئف١خ اٌّسفٛضخ ِٓ أثٕبء شؼجٕب جّؼ. ُٙ١
وّب ال ٠زٛأ ٝػٓ شٓ حّالد اٌزش١ٙس ضد فىس اٌرجرؼرث
ِٕٚبضٍِٚ ٗ١حبٌٚزٗ اٌجبئسخ ثٛصّ ُٙثصرفربررٗ ٚصرفربد
حصثٗ اٌطبئف١خ اٌّم١زرخ ٚزغرّربً ػرٕرٗ ٚػرٓ ررخرسصربررٗ
اٌسمّ١خ س١جم ٝاٌجؼث وّب وبْ حصثبً ٚطرٕر١ربً ٚلرِٛر١ربً
ٚإٔسبٔ١بً ِٛحداً ٌٍشؼت ٚاالِخ .
ٚس١زؼس ٜاٌّبٌىٚ ٟجالٚشرٗ ػرّرالء صرغربز ٌرٍرصرفر٠ٛرخ
اٌفبزس١خ ٚسساق ٌثسٚح اٌشؼت ٚأِٛاٌٗ ٚسفبوٌ ٓ١ردِربء
أثٕبء اٌشؼت األث ٟاٌصبثس اٌر ٞررزرساورُ ػرٛاِرً ثرسٚررٗ
اٌشؼج١خ اٌؼبزِخ اٌز ٟسزط١ح ثحىِٛخ اٌّبٌى ٟاٌؼٍّ١رخ
ٚرضغ جالٚشرٙب ف ٟهائسح اٌّمبضبح اٌشؼج١رخ ٚاٌرحرسربة
اٌشؼج ٟاٌؼس١س اٌر ٞسٍ١مٕٗ هزٚسٗ ٚجرصاءٖ اٌرؼربهي
ٚا ٞجصاء. !!..

رحً ػٍٕ١ب ف ٟأٚاخس شٙس حص٠رساْ اٌرروس ٜاٌساثؼرخ ٚاٌؼرشسٌٛ ٓ٠فربح اٌسف١رك اٌمبئرد
اٌّؤسس احّد ِ١ش ً١ػفٍك زحّٗ هللا ف ٟاٌثبٌث ٚاٌؼشس ِٓ ٓ٠ػبَ ٘ٚ 9191رٛ
٠ؼد ٌزٕف١ر ِشسٚع اٌؼًّ اٌّسزمجٍ ٟاٌؼسثّ٠ ٌُٚ ٟس س ٜٛشٙساْ ٔٚصف اٌرشٙس
ػٍ ٝإٌمبئٗ ٌخطبثٗ األخ١س ف ٟاٌروس ٜاٌثبٔ١خ ٚاألزثؼٌ ٓ١زأس١س اٌجؼث ف ٟاٌرسبثغ
ِٓ ٔ١سبْ ػٍُ ٚ 9191اٌر ٞأشبز ف ٗ١اٌر ٝاٌزحرد٠بد اٌرزٚ ٟاجٙرذ االِرخ اٌؼسث١رخ
ٚثشس ثحزّ١خ أزصبز٘ب ٛٙٔٚضرٙب ػٍر ٝأػردائٙب ٚاسرزئٕبف هٚز٘رب فر ٟأػرالء صرس
اٌحضبزح اإلٔسبٔ١خ .
ٌٚمد وبٔذ ِس١سح ح١بح اٌسف١ك اٌمبئرد اٌّؤسرس أحّرد ِ١رش ً١ػفٍرك زحّرٗ هللا
حبفٍخ ثبٌؼطبء اٌفىسٚ ٞإٌضبٌ ٟاٌثس ِٕر رجش١سٖ ثفىس اٌجؼث ٚوزبثبرٗ األٌٚر ٝػٙرد
اٌجطٌٛخ ) ػبَ  ٚ 9191ثسٚح اٌح١بح ) ػبَ  ٚ 9191ذورس ٜاٌسسرٛي اٌؼسثر ) ٟػربَ
ٚ 9199غ١س٘ب اٌىث١س ٚإسٙبِٗ اٌّزٛاصً فر ٟأثرساء اٌفىرس اٌمِٛر ٟاٌؼسثرِٚ ٟرس١سح
إٌضبي اٌمٌ ِٟٛالِخ اٌؼسث١خ .
رغّدٖ هللا ثسحّزٗ اٌٛاسرؼخ ٚسر١جم ٝػطبئرٗ اٌفىرسِ ٞؼٕ١ربً ال ٕ٠رضت ٌٍّٕبضرٍٓ١
اٌجؼثِ ِٕٗ ٍْٕٛٙ٠ ٓ١١ب ٠ؼصش جٙبهُ٘ اٌّزٛاصً ٔح ٛرحم١ك أ٘دافٚ ُٙأ٘رداف االِرخ
اٌزبز٠خ١خ ف ٟاٌٛحدح ٚاٌحس٠خ ٚاالشزساو١خ ٚرحم١رك إٌٙرٛا اٌمِٛرٌ ٟالِرخ اٌؼسث١رخ
ِٛٚاصٍخ أهائٙب ٌدٚز٘ب اإلٔسبٔ ٟاٌخبٌد .

صي األكؿ عن حزؼراف كضبل اطثر عن أربعني ساعا ن كباظتحدؼد صي  2791حرر حزبـا اجملاػد حزب اظرداظة اظتارؼخقة حزب اظبعث اظعربي االذتراطي ثركة اظعراؽ اظـػطقػة
عن براثن اظشرطات االحتؽارؼة  ،بعد ععرطة بادؾة خاضفا ظوحدق عدتـدا ن سؾى دسم اظشعب عع اإلعبرؼاظقة بؼقادة اظوالؼات ادلتحدة األعقرطقة .
طاف اظؽثقر عن األحزاب كاظشخصقات اظقدارؼة كاظتؼدعقة صي تؾك ادلرحؾة ضوعقة كذقوسقة صي ذظك اظوضت دكظقة كسربقة كعحؾقة عتخوؼ عن خوض ػذق ادلعرطة
كؼشؽك صي إعؽاغقة االغتصار صقفا  ،عدتـدؼن صي تبرؼر عخاكصفم سؾى صشل جتربة عصدؽ صي اؼراف كاف اظتأعقم دقؽوف ضربة عوجعة ظن تدؽت سؾقفا اظؼػول
ادلعادؼة ظؾبعث كظؾعراؽ  ،شقر أف احلزب مبا ميتؾؽه عن صؽر جرمء كحدابات دتراتقجقة كخطوات عحدوبة  ،كاثق عن اظـصر اذا عا توصػرت اإلرادة كاألميػاف كاظتػصؿقم
خاصة كاغه ؼدرؾ أف أم ادتؼالؿ دقادي مبعـاق احلؼقؼي ال ميؽن أف ؼؽتؿل عن دكف ادتؼالؿ اضتصادم ادلرتبط باظثركة اظـػطقة  .كػؽذا اغتزست ضقادة اظبعث اظـصر
كادتعادت زعاـ اظدقطرة سؾى اظثركة اظـػطقة ظتتبعفا بخطوات سؾؿقة عدركدة صي توزقف اظواردات ألداء ادلفاـ اظؽبقرة ظقس ظؾعراؽ كحدب بل ظؾػورن اظعربػي
كظؾعاظم اظثاظث كظؽل اظشعوب اظتواضة ظؾتحرر .
كبرشم ادلصاسب كاظتحدؼات اظؽبقرة اظتي كاجفت جتربة اظبعث صي اظبداؼة ظؽن عداغدة اظشعب كاظتػاصه حوؿ اظبعث كتطبقق ذعار ( ذد األحزعة سؾى اظبطوف ) ،
عؽـت اظبعث عن جتاكزػا كاالغطالؽ اظى أصاؽ رحبة صي جؿقع ادلقادؼن كميؽن اظرجوع اظى اإلحصاءات ادلوثؼة االضتصادؼة عـفا بشؽل خاص ظالدتدالؿ سؾى عػدتول
اظـفضة اظتي حتؼؼت كاظرصاق كاخلقر اظذم طاف ؼـتظر اظشعب اظعراضي كاظعرب كاظعاظم حتى اف بعض اإلحصاءات تشقر اظى ارتػاع طبقر صي عػدتول دخػل اظػشعب
اظعراضي .
صؼد أتاحت ػذق اخلطوة ظؾؼقادة ادلـاضؾة ردم اظبراعج كسؾى عختؾف اظصعد اظدقادقة كاالضتصادؼة كاالجتؿاسقة  ،طؿا اف جناح اظتأعقم اجبر اظشرطات اظـػطقة
االحتؽارؼة سؾى تالصي اخملارر اظتي ميؽن اف تفدد عصاحلفا صي عـارق أخرل صاضطرت ظتبدؼل اتػاضقاتفا عع األضطار اظعربقة كشقرػا ادلـتجة ظؾـػط .
إذف طاف اظتأعقم ععرطة طبقرة بؽل ععـى اظؽؾؿة اغتصر صقفا اظبعث بجدارة كػذا عا ظم ؼرؽ ألسدائه عن إعبرؼاظقتني كصفاؼـة كععفؿا اظـظاـ اإلؼراغي إباف حؽػم
اظشاق  ،صاخذ ػذا احلؾف اظشقطاغي ؼعد اخلطط ظالغتؼاـ عن اظعراؽ كعحاكظة إجفاض جتربته اجلدؼدة صي ادلـطؼة  ،كتصدل اظعراؽ ظفا كادتطاع طدر حدتفا بعؼد
اتػاضقة اجلزائر عع اظشاق ظقتػرغ دلفاـ اظبـاء كاظـفضة كتعوؼض ذعبـا سؼود احلرعاف كاجلوع كاظؼفر كػو ؼعقش حتت بحقرة عن اظـػط عن دكف اف ؼدتػاد عـه حلػني
ضقاـ ثورة اظدابع سشر اظثالثني عن متوز كخوض ضقادتفا اظشجاسة ععرطة اظتأعقم بجدارة .
ظم ؼؽن عن اظقدقر سؾى أسداء اظعراؽ كاظبعث طل ػذا اظـجاح  ،صدعوا اظى اصتعاؿ عشؽالت جدؼدة ععه طاف اذدػا ضرارة حترؼػك أزالـ اظـظػاـ اإلؼراغػي اجلدؼػد
بؼقادة زعرة ادلالظي ظؾتحرش باظعراؽ كاظتوشل صي أراضقه ثم احلرب اظتي ادتؿرت ثؿاف دـوات دصع اظعراؽ صقفا اظدعاء اظزطقة كاظغاظقة عن اجل حؿاؼة األذػؼاء صػي
اخلؾقج كعن ضؿـفم اظؽوؼت عن عخارر االعتداد اظصػوم اظذم طاف ؼجاػر بعدائه ظؾعرب كدعقه إلسادة أعجاد صارس عن خالؿ كالؼة اظػؼقه كاظثورة اظعادلقة .
ثم جاء اظعدكاف اظثالثقـي اظغاذم ساـ  2772كاتبعه عن حصار جائر طاف أخس كأحط صػحات اظغدر اظتي عوردت ضد بؾد سؾى عر اظتارؼخ ادلعاصر ظتـتفي باحتالؿ
اظعراؽ باظطرؼؼة ادلعركصة اظتي تتـاصى كابدط اظؼقم كاظؼواغني اظدكظقة كععركؼ عا حصل بعد ذظك عن غفب كدرضة ظثركاته كتػصػقة عالطاتػه اظورـقػة كتفجقػر
ذعبه كضتؾه باجلؿؾة عن خالؿ ادلقؾقشقات أك اظؼاسدة أك ادلػخخات كاظعبوات اظتي تتم كمبخطط عدركس كممـفج عن ضبل احلؾػف األعقرطػي اظػصػوم اظػصفقوغي..
عدؾدل عا زاؿ ؼجرم ؼوعقا ن كعـذ اطثر عن سشر دـوات .
رمبا ادتردؾـا طثقرا ن ظؽـفا عؼدعة ضركرؼة كغحن غدتذطر ععرطة طبقرة ؼرؼد اظتحاظف اظصػوم عحوػا عن أذػاف اظعراضقني أك تشوؼه ععاغقفػا اظؽبػقرة ظتؿرؼػر
عخططاته اإلجراعقة بحق اظعراؽ كاظعراضقني .
اظقوـ كبرشم اذتداد اظفجؿة اظصػوؼة اظصفقوغقة سؾى أبـاء ذعبـا كرؾقعته اجملاػدة عن بعثقني ككرـقني صادضني  ،عطؾوب عـػا اف غتوضػف سـػد ػػذق اظػذطرل
ظـدتدؿ سؾى إعؽاغقة اخملزكف اظـضاظي اظؽبقر ظؾبعث كإعؽاغقة حتؼقق اظـصر اظـاجز ،كػو ؼتصدل ألذرس ػجؿة ضدق دقادقا ن كإسالعقا .
ضد تختؾف اظظركؼ ظؽن األسداء ػم اغػدفم بأضـعة كأشطقة جدؼدة  ،ظذا صاف تعزؼز األمياف كتردقخه صي غػػوس أبـػاء ذػعبـا بػاف اظبعػث كعؼاكعتػه اظورـقػة
كاظؼوعقة كاإلدالعقة بؼقادة اظؼائد األسؾى ظؾجفاد كاظتحرؼر .

وفذا قمطؾب أوال ان ـرى اؾـصر بؼؾوبـا وـعؿل عؾقه ػي ؽل حلظة ػي اؾعائؾة واؾدائرة واؾودط االجمؿاعي وؽل ؿؽان  ..ـعؿل عؾقه باؾودائل ادلماحة ؽمعرقة
ؿىططات اؾمواؾف اؾصػوي اؾشرقر بأثارة اؾـعرة اؾطائػقة وتيػقه دعاوفم اؾمي بات اؾشعب قرػضفا وقيىر ؿـفا  ،وػضح ؿظافر اؾػياد ادليمشري
وـؼص اخلدؿات واؾلطاؾة وتزققف االـمىابات وغقرفا .
ان فذه اؾودائل ؿماحة وقمودث بفا ؽل أبـاء اؾشعب قوؿقا ً وؽل ؿا عؾقـا فو مماردة دورـا بشؽل اؽنر ػاعؾقة ػي تعرقة األداؾقب ادلضؾؾة اؾمي متارس خلداع
فذا اؾشعب  ..ؼد تؽون اؾظروف صعلة وؾؽن ادموضار تارقخ اؿمـا اجلفادي ؿـذ اؾرداؾة احملؿدقة حمى اؾقوم واؿمدادفا رداؾة اؾلعث اخلاؾد قػمح أؿاؿـا
أبواب وادعة ؾعؿل ؽلقر عؾى ررقق اؾمغققر اؾشاؿل  ،اؾذي دقموؼق بمظاػر ؽل أبـاء ذعلـا وتعزقز وحدته اؾورـقة وفو ؿيؤوؾقمـا عؾى ررقق حتؼقق
اؾـصر بأذن اهلل تعاؾى .
ؾؼد أؽدت جتربة اؾعشر دـوات برغم ؿرارتفا ان اؾلعث اؾذي متؽن ؿن فزم جقوش االحمالل األؿقرؽي وإجلاره عؾى االـيواب وـظم وؿـذ أقام االحمالل اذرف
واؽلر ؿؼاوؿة وؿا زال قىوض ؿعرؽة ذردة ؿع احلؾف اؾصػوي فو اؾؽػقل وبادلشارؽة ؿع اؾػصائل اؾورـقة اجملافدة ؿن حترقر اؾعراق ؿن براثن اؾطغؿة
اؾصػوقة احلاؽؿة وردم برـاؿج اؾـصر اؾؽلقر.

متر عؾقـا فذه األقام اؾذؽرى ادلأداوقة ؾـؽية اخلااؿس ؿان حزقاران عاام
 7691اؾمي أدت اؾى احمالل اؾؼدس واؾضػة اؾغربقة واجلوالن وغزة وداقـاء
وأرقد ؾفا أن تؽون ؿدخال ً وادعا ً ؾمقكقس اجلؿافقر اؾعربقة ووضاعفا ػاي
دائرة اإلحلاط واؾؼـوط  ..وؾؼد جاءت ثورة اؾيابع عشر  -اؾنالثني ؿن متاوز
عام  7691ػي احد جواـلفاا األداداقة ردا ً عؾؿقاا ً وثورقاا ً عؾاى ـؽاية
اخلاؿس ؿن حزقران وؾؼد ؼدؿت ثورة اؾلعث ػاي اؾعاراق اؾادعم اؾؽاؿال
ؾؾؿؼاوؿة اؾػؾيطقـقة واؾشعب اؾعربي اؾػؾيطقـي وػي حرب تاشرقن
عام  7611ؼاتل اجلقش اؾعراؼي ػي تل عـمر ػي دورقا دػاعاا ً عان دؿاشق
وحؿاقة ؾفا ؿن خطر اؾيؼوط .
بقد اؾصفاقـة وؼدم اؾعدقد ؿن ضلاره اؾلوادل وجـوده اؾشهعان ػدقاة
دليقرة اؾـضال اؾؼوؿي اؾعربي بوجه عدواـات اؾؽقان اؾصفقوـي اؾغاصب
اؾذي ؼام بضرب ؿػاعل متوز اؾـووي ؾألغراض اؾيؾؿقة ػاي اؾايابع ؿان
حزقران عام  7617اـمؼاؿا ً ؿان ادلـفاج اؾوراـي واؾؼوؿاي ؾناورة اؾلعاث
اؾداعؿة ؾؾؼضقة اؾػؾيطقـقة .
وؿن فـا ؽان ادمفداف احلؾف األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػاردي ؾنورة اؾلعث
ػي اؾعراق وادمفداف اؾعراق واالؿاة عالر اؾعادوان واالحماالل اؾلغقاض
ودقواصل اجملافدون األبطال جفادفم اؾورـي واؾؼوؿاي األصاقل ؾـاصرة
اؾعراق وػؾيطني وحمى حتؼقق أفداف االؿة ػي اؾوحدة واؾمورر واؾـفوض
واؾمؼدم اإلـياـي .

متر عؾقـا ػي ؿطؾع اؾشفر احلاؾي اؾذؽرى احلادقة واألربعون ؾؼرار تأؿقم ـػاط
اؾعراق اخلاؾد ػي األول ؿن حزقران عام  7611ػي ارار ادلـهزات اؾعؿالؼة ؾناورة
اؾيابع عشر  -اؾنالثني ؿن متاوز اخلاؾادة ػاي تاصػقة ذالؽات اؾمهايس
واإلصالح اؾزراعي اجلذري وبقان  77أذار واحلل اؾايؾؿي اؾادرؼراري ؾؾؼاضقة
اؾؽردقة وحتؼقق احلؽم اؾذاتي ألبـاء ذعلـا اؾؽردي .
وؾؼد أردى ؼرار تأؿقم اؾـػط اخلاؾد األداس اؾصؾب وادلمني دلايقرة اؾمـؿقاة
اؾعؿالؼة واؾلـاء االذمراؽي ػي اؾصـاعة واؾزراعة واؾمهارة واخلدؿات مبا حؼق
اؾرػاه ادلعقشي واالزدفار اؾنؼاػي واؾـػيي ألبـاء ذعلـا األبي وال ؿـدوحة ؿن
اؾؼول بان احملمؾني االؿقرؽان وحؾػائفم اؾصفاقـة واؾػرس ؼد ادمفدػوا ؼارار
تأؿقم اؾـػط باؾصؿقم علر ـفقفم ؾؾـػط اؾعراؼي عالر عؿؾقاات اؾمفرقاب
وعؼود اإلـماج وغقرفا ؿن عؿؾقات ـفب اؾشرؽات االحمؽارقة ؾـػاط اؾعاراق
ؿن جدقد وإبؼاء اؾػمات ؾعؿالئفم اؾذقن راحوا قفدرون ؿا قملؼى ؿن عائادات
اؾـػط وفي مبكات ادلؾقارات عؾى ؿصاحلفم اؾشىاصقة وؿؾاذاتفم وإثرائفام
اؾػاحش عؾى حياب جتوقع أبـاء اؾشعب وإػؼارفم وحرؿااـفم ؿان ابايط
خدؿات ادلاء واؾؽفرباء واؾوؼود .
وبذؾك اضوى االدمؼالل اؾـاجز وفو االدمؼالل اؾيقادي واالؼمصادي فادػا ً
ؼائؿا ً قموخى حتؼقؼه اجملافدون اؾلعنقون األبطال وحهر اؾزاوقة ػقه إعادة ثروات
اؾعراق اؾـػطقة ألبـائه ووضعفا ػي خدؿة ؿيقرة بـائاه اؾـفاضوي اؾؼاادم
اجلدقد واهلل ـاصر اجملافدقن اؾػادقن .

يظؾعث ًظد صل عك ض عع غ ة يالع صل عف ةف يظؿقدؼ ت يظؿل يجفؿف حتدؼ ت يالدؿعؿ ر يالدؿعؾ د يالحؿالل
صقظد يظؾعث حزة ً عف ػدي ً ص جلف د ػق ػقؼ يظؾعث ثؼ صؿف سؼقدوف طؿ ؼؤطد يظرصقؼ
يظؿفزئ يظؿكؾػ يظؼفر ُ
يجمل ػد سزة يةريػقؿ ياعني يظع ل ظؾقز يظؼ ئد ياسؾك ظؾفف د يظؿقرؼر يخلالص يظقرـل ظؼد جتؾت جف دؼ
يظؾعث سؾك غقق غ صع سؾر عف ةفؿف يل زع ظالحؿالل ياعقرطل يظؾغقا وؼدميف يطـر عـ  751يظػ ذفقد ةعـل
أعقـف يظع ل يظرصقؼ يظشفقد صديل حلني رحؿف يهلل دؿ عـ يظرص أسض ء ضق دة يلز غلؾ طؾقرة عـ ط درا
يوؿؼدل عـ ضؾقف أةـ ء يظشعب عـ ض سدة يلز جؿ ػقرا مب ؼػق يوؾققغل ذفقد  ..متؽـ عف ػد يلز
يوؼ ع عـ إخريج يظعري عـ عقـؿف يظؽؾقرة يظؿل ضع صقف حتت يضذر عؼصؾ و رؼكق ذ رطت صقف ضقأ يظشر
يجلرمي صل يظع ظؿ يجؿع متؽـ يظؾعث عـ إجف ض يطؾر سؿؾق ( يجؿـ ث ) ةغقض ظؿ ؼلؾؼ أن وعرض وـؾف أي
حز صل يظع ظؿ صل يظؿ رؼخ يظلق دل يوع صر صؾعد أن جت ز عـ ضؾق يظؾعث ع س غقا سؾر ع ؼلؿك ض غقن ( يجؿـ ث
يظؾعث ) دلء يظصقت يوؼ صد ياػدي حؼؼقي غصر يظعري يالع يظؿ رؼكل سؾك يحملؿؾني ررد ػؿ ذر رردة عـ
يظعري يصؾقي غض ظفؿ يظؿق عفؿ مبلقرة يظشعب يجلف دؼ وظ ػريوف يسؿص ع وف يوؿقيصؾ سؿدت أد يت
يحملؿؾني يظطقع يظك يظعز سؾك يوعز ص يظـش ز يظؼدمي يجلدؼدة ع ؼلؿقغف ( جترمي يظؾعث ) أريد ا أن ؼلؾؼ
يظؿعدؼالت يوؾلؿرة يوزسقع سؾك ع ؼلؿقغف ( ض غقن يول ءظ يظعديظ ) ػـ ؼطرح يظلؤيل يوؾح غػلف ةشدة
عـ ؼُفرل عـ ! ..؟ ػؾ ؼفرل سؿالء يحملؿؾ دػ طل دع ء أةـ ء يظشعب د رضل ثر وف يظـػطق أعقيظف عـ أضزيل حز
يظدسقة يظعؿقؾ يلؾػ يظصػقي يظؾعث عـ ضؾقف ياصالء يوضقني عـ يجؾ يظشعب يالع سؾك عدأ ع ؼؼر عـ
يظلؾعني س ع صل يظعري سؾك يعؿديد يارض يظعرةق طؾف ص جملرعقن يلؼقؼققن ػؿ جريئؿفؿ عقثؼ ظدأ أةـ ء
يظشعب يظعريضل يظرأي يظع ل حؿك يوـظؿ ت يظد ظق ػذي ع دقضعفؿ حتت ر ئؾ حل يظشعب يظعلقر
جزيءا يظع دل ػق ض دل طؾ آ ِت ضرؼب .
صل حني ؼقيصؾ عف ػد يظؾعث يوؼ ع دػرػؿ يجلف دي يظؾفل ُعفلدؼـ ػقؼؿفؿ يجلف دؼ عؤطدؼـ ععدغفؿ
ياصقؾ صفؿ يظذػب يظذي عقؽف يظؾفب صؾؼد جتقػر يظؾعث صؽري ً عؿفددي ً عؿطقري ً مم رد ت جف دؼ غقسق أحدثت
حتقال ً ة ظغ ياثر صل علقرة ذعؾـ يجلف دؼ يوؤزرة صؾؼد يظؿقؿ يظؾعث ةقضـ يظشعب عـؿؼدي ً ياخط ء يظؿل
يطؿـػت علقرة ثقروف يظظ صرة يظعؿالض يوعط ء ة وـفزيت يالروؼ ء يظلق دل يالضؿص دي يالجؿؿ سل يظـؼ صل
يظعلؽري يوعـقي يظـػلل يظش عؾ ظؼد وقدعت ض سدة يلز يجلؿ ػقرؼ طـقري ً سـ ذي ضؾؾ زيد يظؿق عف
وػ سؾف عع يجلؿ ػقر زيد وؼؾؾف وػفؿف الغؿؼ ديوف يظقيسق يظؿل صؾت وصب صل وقدقع ولرؼع عفرأ علقروف
يجلف دؼ يظظ صرة يظل ئرة يظك أع ل صق يدؿؽؿ ل وـػقذ عفؿ وف يجلف دؼ صل يدؿـؿ ر غؿ ئج ػزمي يحملؿؾني
يالعقرط ن يظؿصدي ظؾػرس يظصػقؼني عكططفؿ يظؿػؿقؿل يظريعل يظك وؼلقؿ وػؿقت يظعري .
ظؼد د ػؿ عـ ضؾق يظؾعث سؾك غقق ص سؾ عؿع زؿ صل وعزؼز يظـلقج يالجؿؿ سل يوؿؿ دؽ ظؾشعب يظعريضل
ورصني يظقحدة يظقرـق يظعريضق ة ظضد عـ عكطط ت يظؿؼلقؿ يظعرضق يظط ئػق ظؼد يدفؿ عف ػد
يظؾعث ع زيظقي ؼلفؿقن سؾك غقق ص سؾ صل عف ةف ت سؿؾق ت ويجقج يظػؿـ يظط ئػق يظعرضق يوؼقؿؿني
يالضؿؿ ل يظط ئػل يظعرضل يظؾغقا سؾر أمي غفؿ ةػؽرػؿ يظقرـل يظؼقعل يإلغل غل يوقحد ظؾشعب يالع
وؾصقرػؿ اةـ ء ذعؾفؿ مبك رر يظػؿـ يظط ئػق يظعرضق يالضؿؿ ل يظط ئػل يظعرضل وصدؼفؿ يظشف ع
وش رؼع ( ياض ظقؿ ) يوشؾقػ دس وف عـ يظعؿالء يو جقرؼـ صل ذيت يظقضت يظذي وصد ي ظؾػؿـ يظط ئػق سد ػؿ
جفني ضؾققني ظعؿؾق وؼلقؿق جتزؼؽق ظؾعري عديغ عرصقض رصض ً ض رع ً جؿؾ وػصقال  ..يصؾ يظؾعث
يغػؿ حف سؾك ذرؼق يظطؾؾ يظشؾ يظقيسق يوضقق يظػ دؼ يضع ً إؼ ػ صل ديئرة يالغؿؿ ء يظؿـؼقػ يظقرـل
يظؼقعل ياصقؾ طؿ ؼقصـفؿ عـ يالغزال صل عف ي يظط ئػق يظعرضق يوؼقؿ مب ؼققظفؿ يظك دع ء جدؼدة
وػقا ة ظعط ء يظقرـل يظؼقعل ياصقؾ يوُقحد ظشعؾفؿ يعؿفؿ ةقجف عكطط ت يلؾػ ياعقرطل يظصفققغل
يظػ ردل يظؿل ريعت ور ل ودعقر يظعري يالع ظؽـ ػقف ت ػقف ت ص ظؾعث يظشعب أضقق ح ظ جف دؼ يحدة
ميضق ن حتت ظقيء يظرد ظ يظعرةق يخل ظدة رد ظ يإلدالل يظلؿق ء يوؿفددة ظإلغل غق جؿع ء سؾك ررؼؼ حتؼقؼ
يالغؾع ث يظعرةل يجلدؼد حتؼقؼ أػدي يالع يظعرةق يظؿ رؼكق صل يظقحدة يلرؼ يالذؿريطق .

متر سؾقـا ػاذا ياؼا ل يظاذطرأ يويدا ؼ
ظـؽل يخل عس عـ حزؼرين س ل  7691يظؿل
أدت يظك يحؿالل يظؼادس يظاضػ يظغرةقا
يجلقالن شزة دقـ ء أرؼاد ظفا أن وؽاقن
عدخال ً يدع ً ظؿقؽقاس يجلؿا ػقر يظعرةقا
ضعف صل ديئرة يإلحؾ ط يظؼـقط  ..ظؼد
ج ءت ثقرة يظل ةع سشر  -يظـالثني عاـ متاقز
س ل  7691صل يحد جقيغؾفا ياد داق ردي ً
سؾؿقا ً ثقرؼا ً سؾاك غؽال يخلا عس عااـ
حزؼرين ظؼد ضدعت ثقرة يظؾعث صل يظعاري
يظدسؿ يظؽ عاؾ ظؾؿؼ عا يظػؾالطقـق
يظشعب يظعرةل يظػؾلطقـل صال حار
وشرؼـ س ل  7611ض وؾ يجلقش يظعريضل صال
وؾ سـؿر صل دقرؼ دص س ً سـ دعشؼ حؿ ؼ
ظف عـ خطر يظلؼقط .
ةقد يظصف ؼـ ضدل يظعدؼاد عاـ ضاؾ رف
يظؾقيدؾ جـقدا يظشفع ن صدؼا والقرة
يظـض ل يظؼقعال يظعرةال ةقجاف ساد يغ ت
يظؽق ن يظصفققغل يظغ صب يظذي ض ل ةضر
عػ سؾ متقز يظـق ي ظألشريض يظالؾؿق صال
يظل ةع عـ حزؼرين س ل  7617يغؿؼ عا ً عاـ
يوـفااج يظقرااـل يظؼقعاال ظـااقرة يظؾعااث
يظديسؿ ظؾؼضق يظػؾلطقـق .
عـ ػـ ط ن يداؿفدي يلؾاػ ياعقرطال
يظااصفققغل يظػ رداال ظـااقرة يظؾعااث صاال
يظعااري يدااؿفدي يظعااري يالع ا سؾاار
يظعااد ين يالحؿااالل يظؾغقااا دققيصااؾ
يجمل ػااد ن ياةطاا ل جفاا دػؿ يظقرـاال
يظؼقعل ياصقؾ ظـصرة يظعري صؾالطني
حؿك حتؼقاؼ أػادي يالعا صال يظقحادة
يظؿقرر يظـفقض يظؿؼدل يإلغل غل .

اؾعرَبي ْ
االذمِرَاؽي
ِحز ْ ُب اؾ َل ْع ِ
ث َ
ؼقادة ؼطر اؾعراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعالم

ب ْي ِم ِ
قم
اهّلل اؾر َّ ْح َؿ ِن اؾر َّ ِح ِ
ِ

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

ػي اؾذؽرى احلادقة واألربعني ؾؾمأؿقم  ..ـعزز إرادة اؾـصر احلادم
قا أبـاء ذعلـا األبي
قا أبـاء أؿمـا اؾعربقة اجملقدة
حتل عؾقـا اؾقوم اؾذؽرى احلادقة واألربعون ؾصدور ؼرار تأؿقم اؾـػط اخلاؾد ػي ارار تصاعد ادلـهزات اؾشاؿىة ؾنورة اؾلعث ػي اؾعراق ثورة اؾيابع عشر  -اؾنالثني ؿن
متوز عام  8691ػي تصػقة ذلؽات اؾمهيس واإلصالح اؾزراعي اجلذري واؾنورة اؾزراعقة وبقان احلادي عشر ؿن آذار عام  8691واحلل اؾيؾؿي اؾدميؼراري ؾؾؼضقة
اؾؽردقة وحتؼقق احلؽم اؾذاتي ألبـاء ذعلـا اؾؽردي  ..وؼد أردى ؼرار تأؿقم اؾـػط اخلاؾد األداس اؾصؾب وادلمني دليقرة اؾمـؿقة اؾعؿالؼة واؾلـاء االذمراؽي واؾمي
حؼؼت اؾرػاه ادلعاذي واالزدفار اؾنؼاػي واؾـػيي وادلعـوي ألبـاء ذعلـا ادلؽاػح مما أغاض ؿعيؽر أعداء اؾنورة واؾعراق واالؿة ػؽان اؾعدوان اإلقراـي اؾغاذم اؾذي
واجفه جقشـا اؾلادل وذعلـا األبي علر االدمـاد اؾى دعاؿة االؼمصاد اؾعراؼي ادلمني حقـذاك وبذؾك وػر ؼرار اؾمأؿقم اخلاؾد ( اؾلداقة اؾصوقوة ؾؾدػاع عن اؾعراق )
ؽؿا أؽد ذؾك اؾرػقق اؾشفقد صدام حيني ػي اؾذؽرى احلادقة عشرة ؾؼرار اؾمأؿقم ػي األول ؿن حزقران عام  8611وحتؼق ـصر اؾعراق واالؿة اؾعظقم ػي دحر
اؾعدوان اإلقراـي ػي اؾناؿن ؿن آب عام  8611بعد ثؿاـي دـوات حيوم ؿمرعة باؾمضوقة واجلفاد واؾػداء ورار صواب أعداء اؾعراق واالؿة ؿن جدقد ػشـوا عدواـفم
اؾنالثقـي اؾغاذم عام  8668وحصارفم اجلائر وؿن ثم عدوان احلؾف األؿقرؽي األرؾيي اؾصفقوـي اؾػاردي واحمالل اؾعراق عام  3111اؾذي جابفه ؿهافدو اؾلعث
وادلؼاوؿة ؿهابفة حادؿة أػضت اؾى ـصر اؾعراق واالؿة اؾمارقىي وررد احملمؾني االؿقرؽان وفزميمفم ادلـؽرة ؿواصؾني جفادفم ادلؤزر بوجه ترؽات احملمؾني االؿقرؽان
واؾصػوقة اؾػاردقة وعؿالئفم اؾذقن ادمفدػوا جؿقعا ً ؼرار تأؿقم اؾـػط اخلاؾد بيرؼة ثروة اؾعراق اؾـػطقة علر عؿؾقات اؾـفب اؾؾصوصقة وإبرام ؿا تيؿى عؼود
اإلـماج اؾمي دؾؿت ـػط اؾعراق ؾؾشرؽات االحمؽارقة األؿقرؽقة واؾلرقطاـقة واؾفوؾـدقة وغقرفا ؿن جدقد تارؽني ػمات عوائد اؾـػط وفي مبكات ؿؾقارات اؾدوالرات
ؾـفب اؾعؿالء واؾيراق ؿن رغؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة واحلؾف اؾصػوي ـافقك عن عؿؾقات تفرقب اؾـػط اؾى اقران ودورقا بفدف ذبح أبـاء اؾشعب اؾيوري .
قا أبـاء ذعلـا ادلؽاػح اؾصابر
أقفا اؾعرب األحرار وذرػاء اؾعاؾم
البد ؾـا جؿقعا ً أن ـيمؾفم ؿعاـي اؾذؽرى احلادقة واألربعني ؾصدور ؼرار تأؿقم اؾـػط اخلاؾد ؾمعزقز إرادة ـصرـا احلادم ؿهفضني اؾػمـة اؾطائػقة واالؼممال
اؾطائػي واؾؼمل عؾى اؾفوقة اؾمي أجهمفا وؿاردمفا ؿقؾقشقات اخلزعؾي واؾلطاط اجملرؿة اؾعؿقؾة وادلقؾقشقات ادلؼابؾة ؾفا ادلمطرػة ؿـفا واؾدائرة ػي ػؾؽه
( ؿقؾقشقات احلردان واؾفاقس ) وغقرفم ؿن ادلأجورقن ممن قصلوا اؾزقت عؾى ـار اؾػمـة اؾطائػقة وادمنؿار أجواء االـفقار األؿـي ادلرقع واـمشار اؾيقطرات اؾوفؿقة
وادمؿرار اؾمػهقرات اإلجراؿقة اؾمي تواصؾت عؾى ـوو ؿمصاعد خالل األقام اؾعشرة ادلاضقة واؾمي راح ضوقمفا ؿكات اؾشفداء وآالف اجلرحى  ..وؿهافدو اؾلعث
وادلؼاوؿة إذ قهددون ادمـؽارفم ؾؾػمـة اؾطائػقة واؾمػهقرات اإلجراؿقة ورػضفم دلشارقع األؼاؾقم اؾمؼيقؿقة ادلشلوفة ػأـفم قؤؽدون عزؿفم ػي اؾذؽرى
احلادقة واألربعني ؾؼرار تأؿقم اؾـػط اخلاؾد عؾى ؿواصؾة جفادفم اؾظاػر بإدؼاط حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وحتؼقق اؾـصر ادللني وادمؽؿال اؾمورقر وادمعادة حترقر
اؾنروة اؾـػطقة ؿن براثن اؾشرؽات االحمؽارقة واؾيراق واؾؾصوص وحتؼقق االدمؼالل اؾيقادي واالؼمصادي اؾـاجز وادلضي اؾى أؿام عؾى ررقق اؾـفوض اؾورـي
واؾؼوؿي واؾمؼدم االجمؿاعي واإلـياـي اؾشاؿل .
حتقة ؾروح اؾشفقد صدام حيني ودوره ادلمؿقز ػي ؼرار اؾمأؿقم اخلاؾد .
اخلزي واؾعار ؾؾعؿالء ؿن اؾؼمؾة واؾؾصوص .
وحتقة اؾػىار ؾؾرػقق اجملافد عزة ابرافقم وؿهافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا اجملافد واؿمـا اجملقدة .
وؾرداؾة اؿمـا اخلؾود .
ؼـقـادة ؼــطــر اؾـعــراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعالم
ػي األول ؿن حزقران  ٣١٠٢م
بغـداد ادلـصورة باؾعـز بإذن اهّلل

صي بغداد تتحدث احلؽوعة سن اظدؾم االجتؿاسي وػذا جقد جدا ً  ،وصي بغداد ؼرؼدون تؼؾقص اظطائػقة أو إظغاؤػا عن احلقااة اظدقاداقة  ،وػاذا جقاد أؼاًا ً ،
وؼتحدثون أن ال رائػقة صي اظعراق اجلدؼد  ،وػذا ممتاز  ،وظؽن سود سؾى بدء  ،ظـتداءل عن ؼرؼد اظطائػقة صي اظعراق وعن ؼدعى إظقفا ..؟
إذا اتػؼـا أن اظطائػقة ػي جرثوعة خبقثة  ،تـخر باجملتؿع وتؼدؿه أبـاء اظورن اظواحد واظؼوعقة اظواحدة واظثؼاصة اظواحدة بل وداؽان ادلدؼـاة واحلاي ظقا ل
االغؼدام اظطوظي واظعرضي إظى اظعائؾة اظواحدة  ..داخؾقا ً  :األحزاب اظورـقة واظؼوعقة واالذتراطقة ظفا رؤؼتفا اظدقادقة واظـًاظقة اظبعقدة طال اظبعاد سان
اظطائػقة  ،بربؽم عن ادلدتػقد عن إحداث ػؽذا اغشؼاق سؿقق ضاتل وعدعر طفذا شقر األجـبي  ،واألجـبي صؼط  ،صؾـػتش إذن سن األجـبي ودـراه عاثل أعاعـا
 ،وؼعرصه اظعراضقون جؿقعا ً  ،حتى ضعاف اظب ر واظب قرة  ،وادلدػش أن طل أسداء اظعراق عن طل ادلؾل ؼتػؼون سؾى متزؼق اظعراق  ،وصاي ػاذا ال ؼختؾػاون  ،ضاد
ؼختؾػون سؾى ػذا اظؽعؽة وسؾى ػذه اظؾحؿة  ،أو تؾك اظشحؿة  ،إال أغفم ال ؼختؾػون صي اظعداء ضدغا  ،بل جتدػم ؼتػؼون وؼؼوظون اظدقادة ع اظح  ،غعام
أغفا ع اظح  ،واظدؤال ػو دلاذا ال غعرف غحن ع ؾحتـا طعراضقني  ،ػل دـتعؾم اظدرس بعد أن ؼؼع اظػأس سؾى اظرأس  ..؟
وإذا أضؿـا جردا ً بدقطا ً سؾى أحداث ادلاضي اظؼرؼب جدا ً دـتؿؽن عن حتدؼد دضقق دلن ؼدعى ظؾطائػقة  ،وصي ذظك صائدة سظؿى  ،ػي أن اظـااس  ،وغحان غعارف
اظدبب وادلدبب وادلتدببون  ،وظؽن سؿوم اظـاس دقدرطون بدفوظة ذدؼدة ععززة باألدظة وادلـطق ععا ً  ،عن ػو عطؾق األبخرة واظغازات اظاداعة  ،وعان ػام
عدتـشؼوػا  ،وعن ؼػعل طل ذظك  ،واظوسي اظشعبي اظعام ظؽاصة عػردات ادلوضف وسـاصره اخلارجقة واظداخؾقة  ،وػذه دتؽون غؼطة حتول عفؿة صي تؽوؼان
عوضف سراضي عوحد .
ادلدػش أن ؼتؿؽن أعرئ عا أن ؼؼوم بأعرؼن عتـاضًني صي آن واحد  ،وأن ؼروج ظدقادات عتـاضًة  ،أن تؽون ظدؼة ضـاسات عتـاحرة عن جفاة  ،عادؾحة بؽاوا
اظ وت  ،واالشتقال  ،وعن جفة أخرى عن ادلدػش أن ؼؽون ضؿن ضدرة دؾطة عا اظؼاغون واحملاطؿة واحلاطم واظشررة واجلقش وطل عن ؼحؿل اظدالح صاي اظباالد
وؼؾجأ صوق ذظك ظؾؿؾقشقات  ،اظتي ال ععـى ظفا دوى أن ػذا اظطرف ؼؾجأ إظى احلل اظطائػي واظتفقج اظطائػي وادلـارؼي  ،وػذا ظقس عن ذأغه أن ؼاداسد صاي
ذيء  ،وظن ؼداسد ال صي إؼجاد حؾول دقادقة وال حؾول أعـقة  ،وعن ؼرؼد أن ؼتأطد صؾقـظر عاذا حل مبؾقشقات بشار األدد عن اظشبقحة وشقرػم صي داورؼة ،
وإظى أؼة غتائج آظت ودتؤول .
اظرػان سؾى اظؼوة خادر  ،واظرػان سؾى حتوؼل احلؼائق واظعـاصر اظتارؼخقة خقارات عؤضتة وصاذؾة  ،ال تبـي دوال ً وال بؾداغا ً واغظروا طم طاغت خقارات دتاظني خائبة
صي حتوؼل ضدري ظؾحؼائق اظدميغراصقة واجلغراصقة  ،ادلثل ؼؼول طل عشؽؾة وظفا حل وحالل  ،ال ؼوجد ذيء ؼدتع ي سؾى اظعؼل اظبشري  ،وظؽن البد عن توصار
اإلرادة أوال ً .
باستؼادي أن صب ادلاء سؾى احلدؼد اظداخن ظقس ػو احلل  ،واحلؾول ادلؤضتة ظقدت حؾوال ً  ،رمبا ػي تًؿقد جلرح بحاجة إظى سالج ذاف  ،وظؽن احلل ؼؽؿن أن غبعد
اظـار سن احلدؼد طي ال ؼدخن  ،وظؽي ال ؼحترق اظبقت  ،أعا احلدؼث سن ذيء وصعل شقره  ،وررح ذعارات ومماردة سؽدفا  ،صفذا دوف ظن ؼػقد صي ذيء  ،وظان
ؼحل عشؽؾة  ،وضتل أسداد جدؼدة عن اظعراضقني سؾى اظفوؼة ال باظؽوا وال بأسواد ادلشاغق  ،دوف ظن حتل عشؽؾة ال صي بغداد وال شقر بغداد  ..احلل ؼؽؿن صي أن
ؼتؿتع اجلؿقع بادلدؤوظقة وبػن اإلصغاء وضبول ػؿوم اآلخر  ،واحترام ػواجده  ،وشقر ػذا دقورط عن ميتؾك زعام األعور أعام غػاده واظاشعب واظتاارؼ  ،ورمباا
احملاطم .
صي خًم حػؾة اظدم ػذه  ،اظعراضي أؼـؿا طان صفو سراضي  ،سؾقه أن ال ؼًع اظتؼدقم أو حؽوعات األضاظقم صي صؽره وأعام غازره  ،طل سراضي عدسو اظقاوم إظاى
تردق ورـقته  ،ظـرصض احمل اصة  ،ظـرصض أي صؽرة إضؾقؿقة وعـارؼقة  ،صفذه جؿقعفا عن عخؾػات االحتالل وأذباح االحتالل .
بعقدا ً سن ظفجة اظتفدؼد واظوسقد  ،صفذه ذبع اظعراضقون عـفا وظم تعد تخقف أحدا ً  ،غؼول بوضوح ،ظقؽف اظطائػقون سن ظعبتفم  ،وظاو أن رباو اظعاراق ضاد
تؾطخت باظدعاء  ،ظؽن طػى ظقتـحوا جاغباً ،وظقدسوا سراضا ً جدؼدا ً دميؼرارقا ً ؼبزغ عن بني األغؼاض  ،اظعراق طبقر وؼتدع ظؾجؿقع  ،ودقـفض عن طبوته بادرسة
دتذػل اظعاظم  ،اظعراق اجلدؼد ال ؼؼوم سؾى ذطرؼات ادلاضي وأوجاسه  ،اظعراق اجلدؼد دتبـقه دواسد أجقال ذاضت اظـؽبة  ،وتؾك اخل وعات اظ غقرة طاغات عان
بني األدباب اظتي أدخؾت اظغربان اظدود إظى اظعراق  ،صؾتؽن عن ادلاضي  ،صؾــت ر سؾى أغػدـا عن أجل اظعراق .



احلدؼث سـ عؾػات اظػلاد اضقك حدؼث اظـاس اظققـ صل اظشقارع كادلؼاػل كاجملاظػس
كادلضائػ كاظؾققت صؾؿ ؼعد ؼلؿقل عـف جالكزة حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾػة كحؾػفػا
اظػاردل اظصػقم بؾ راح ػؤالء أغػلفؿ كصل ارار ادلعرطػة احلاعقػة اظػقرقس بػ
اظؾصقص كاظلراؽ ؼؿلابؼقف سؾك اضؿلاـ اظغـائؿ كتقزؼع األدالب صؾؼد رػح اظؽقؾ
كراحقا ؼػضققف عؾػات اظلرضات صل اظؽفرباء كاظػؿل دأب كزرائفػا ادلؿعػاضؾقف سؾػك
تـظقؿ اظعؼقد مبؽات ادلؾقارات عـ اظدكالرات عع اظشرطات اظؽقرؼة كاظؽـدؼة كاألدلاغقػة
اظقػؿقة كظؼد بؾغػ ادلؾػاظغ ادلػصركصة سؾػك ادلػقازغؿ اظؿػشغقؾقة كاالدػؿـؿارؼة
ظؾؽفرباء كبأذراؼ اظعؿقؾ ادلاظؽل غػلف ظدل زؼارتف ظؽقرؼا اجلـقبقػة  24/52ترؼؾقػقف
دؼـار عع اظشرطات اظؽقرؼػة ادلػؾػلة كذػرطة  M.Hاألدلاغقػة كاظػشرطات اظؽـدؼػة
باظؿعاضد عع ذرطة  S.T.Xسؾك عقطات اظدؼزؿ كاظؿل مت اظؿعاضد ععفػا صػل اظػشفر
اخلاعس ساـ  2011كظؿ ؼـػذ اظعؼد اظك شاؼة سػاـ  2012بػلؾ عطاظؾػة اظػشرطة
بؿكػقض اظطاضة بـلؾة  %45كمت طشػ ػذق ادلعؾقعات سؾك اثر اخؿالؼ اظلراؽ سؾك
اظـل اخملصصة ظؽؾ عـفؿ مما حدل بفؿ اظك تقضقع سؼد جدؼد مبؾؾغ  44عؾققف دكالر
مبا أكصؾ دعر ادلقؽا كاط اظقاحد عـ اظؽفرباء اظك دعر عؾقار دؼـار سراضػل كاظػشع
تؾػعف رؼح اظصقػ اظؼائظ كظؽـ دعقر ظفق حلاب اظػشع تت ضرؼػ كدػقعؾؿ
اظذؼـ زؾؿقا أم عـؼؾ ؼـؼؾؾقف .



طشػ عصدر عقثقؽ صل كزارة اظـػط سـ خلارة اظعراؽ دػـقؼا ن ثالثػة عؾقػارات دكالر
غؿقفة ػدر اظغاز اظؿل جترم بؿقارأ ب اؼراف كابـفا اظؾار حػل اظشفردػؿاغل بغقػة
إتاحة اصضؾ األجقاء أعاـ تلقؼؼ اظغاز اإلؼراغل كإبراـ سؼقد جتفقز اظعراؽ باظغػاز كشػازق
ؼقرؽ كؼفدر سؾك رؤكس األذفاد كظؽـ غػار حػلاب اظػشع اظؽاكؼػة دػؿقرؽ عػـ
اظلراؽ طؾ بـاف .



ظؼد باغ سؿؾقة أضصاء دـاف اظشؾقؾل عقاصظ اظؾـؽ ادلرطزم صل اظؿدػقر ادلرؼع صػل
دعر صرؼ اظدؼـار اظعراضل عؼابؾ اظدكالر كضد أصادت عصادر سؾقؿة صل اظؾـؽ ادلرطػزم
اظعراضل أف عـ اػؿ األدؾاب اظؿل أدت اظك تردم كاغفقار دعر صػرؼ اظػدؼـار اظعراضػل
عؼابؾ اظدكالر ػق اظؿفرؼ ادلـظؿ ظؾدكالر اظك اؼراف كدقرؼا دلقاجفة اغفقار سؿؾؿقفؿػا
كدلقاجفة اظعؼقبات االضؿصادؼة اظدكظقػة صػضال ن سػـ ضػن اظـػػط اظعراضػل اجملاغػل
ظؾـظاع اإلؼراغل كاظلقرم الدؿكداعفا صل ذبح أبـاء اظػشع اظػلقرم كعقاصػؾة
اإلبادة اجلؿاسقة ألبـاء اظشع اظعراضل سؾر متقؼؾ ادلقؾقشقات اجملرعة كظؽـفؿ دػقؾقؤا
بغض اهلل اظذم دقؿقؼ اجلـاة كاظلراؽ كؼؾؼقفؿ صل دعقر كبؽس ادلصقر .



أصادت عصادر سؾقؿة صل عفؾس كزراء ادلاظؽل بأف رل عؾػ سؾل اظدباغ كضؾقسف صػل
صػؼة اظلالح اظركدل جاء كظقد اتؼاؼ درم بقـف كب ادلاظؽل سؾر كدػارة حؾقػؿ
اظزػقرم كرارؽ جنؿ بعدـ عالحؼة اظدباغ عؼابؾ ثـقف سـ تفدؼدق بؽػشػ اظعؿػقالت
اظؿل ؼؿؼاضفا احؿد جنؾ ادلاظؽل كضرؼؾػف صػائز سػؾر سػراب س االدػؿـؿارات ي دػاعل
األسرجل كاظؿل تصاسدت أرصدتفا صل اظؾـقؾ اظلقؼلرؼة كاظؾرؼطاغقة كبـػقؾ أخػرل
سؾك غقق خراصل اظك احلد اظذم سزز صدضقة اظؿلرؼؾات سػـ ضػرب رحقػؾ احؿػد جنػؾ
ادلاظؽل اظك ظـدف ظرساؼة أعقاظف ػـاؾ كحتلؾا ن ظؾػلؼقط اظػلرؼع ظؾعؿقػؾ ادلاظؽػل
كاظؿرتق ظفزميؿف ضؾؾ أف ؼـاظف حلاب اظػشع كضصاصػف اظعػادؿ كاف شػدا ن ظـػازرق
ضرؼ .

اجلفاد كاظـؼاصة صـقاف ال ؼػؿرضاف عـذ األزؿ صاجلفاد ال ؼـؾع عػـ
صراغ كالبد أف ؼلؿـد سؾك خؾػقة سؼائدؼة كصؽرؼة كثؼاصقة غقرة
كػؽذا طاف اظؼؾؿ كاظؾـدضقة صقػة كاحدة صػل ععػارؾ ذػعؾـا
اظقرـقة كاظؼقعقة كخصقصا ن صل ضاددقة اظعرب اظـاغقػة اظؿػل
دحرت اظعدكاف اإلؼراغل صل اظـاعـ عـ تب ساـ  1822بعػد ثؿاغػل
دـقات حلقـ عؿرسة باظؿضققة كاجلفاد كاظػداء كظؼد غضق
أضالـ طؿاب ادلؼاكعة كعا زاظ تـضح مبداد اجلفاد اظشرؼػ .
كظؼد ضاكـ طؿاب اظؾعث كادلؼاكعة االحؿالؿ األعرؼؽػل اظؾغقػض
بلالح اظؽؾؿة احلػرة اظػشرؼػة كزوجػقا صػل ععؿؼػالت األدػر
األعرؼؽػػل كدػػفقف احلؽقعػػة اظعؿقؾػػة كسطؾػػقا صػػػقفؿ
اظقرـقة طؿا ادؿشفد ادلؽات عـفؿ صل دقح اجلفاد كاظػشرؼ
كاظؽراعة كظؽـ ذظؽ طؾف ظؿ ؼــفؿ سـ عقاصؾة جفادػؿ جـؾا ن
اظك جـ عع ادلؼاتؾ األبطاؿ صل خـػادؽ اظعػز كاظرصعػة صقؿػا
اصطػ اظعؿالء كادلأجقرؼـ عـ عدسل اظـؼاصة عع احملؿؾ حؿك
دؿقػؿ مبـؼػل برمير كاظققـ بادؿ عـ ؼلؿقغفا ػقؽة األسػالـ
كاالتصاالت ؼقاصؾ اظعؿقؾ ادلاظؽل ضراراتػف اجلػائرة ضػد حرؼػة
اظػصقاصة كميػػارس عـػػع كدػائؾ األسػالـ طاصػػة عػػـ تغطقػػة
اظؿظاػرات اظشعؾقة صل احملاصظات ادلـؿػػضة كؼؿكػرص سؾػك
كدائؾ األسػالـ كاألضػالـ اظػشرؼػة كاظػػضائقات اظػؿل تـؼػؾ
احلؼقؼة صػل عقاكظػة بائػلة ظؿؽؿقػؿ األصػقاق كظؽػـ أصػقاق
اجملاػدؼـ دؿظؾ تـطؼ باحلؼ كدقظؾ عػداد أضالعفػؿ ؼػلقؾ
ععؿدا و علقرة اجلفاد كاظؿقرؼر اظظاصرة كحؿك اظـصر ادلوؾ .

متر سؾقـا غفاؼة اظشفر اجلارم اظذطرل اظـاظـة كاظؿػلع ظـػقرة
اظعشرؼـ اخلاظدة صل اظـػالث عػـ حزؼػراف سػاـ  1820بقجػف
االحؿالؿ اظؾرؼطاغل اظؾغقض كاظؿل اذؿعؾ أكارػػا عػـ اظؾػصرة
كاظرعقـة كاظرارجنقة جـقبػا ن كتػصاسدت غقػق اظػػرات األكدػط
كاظـفػ كبغداد كأبل شرؼ كدـ اظذباف شربا ن كاظك دؼاظك كادلقصؾ
كتؾعػر ذؿاال ن كظؼد ذارؾ صقفا اظشع اظعراضل بأرقاصف طؾفا
كظؼـ احملؿؾ اظؾرؼطاغق دركدا ن ظـ ؼـلقػا كأبـاء ذعؾـا األبرار
ؼلؿؾفؿقف ادلعاغل األصقؾة ظـقرة اظعشرؼـ صل ذطراػا اظـاظـػة
كاظؿػػلع مبػػا ؼػػلرع كتػػائر جفػػادػؿ الدػػؿؽؿاؿ اظؿقػػرر
كاالدؿؼالؿ كادلضل اظك أعاـ صل دركب اظؿقػرر كاظؿؼػدـ كاظعػز
كاظـفضة .

تواصل اظـورة تؼدمي ػذه اظزاوؼة اظؿي تعرض تعرؼػات بؾعض ادلصطؾقات وادلػاػقم اظػؽرؼة واظلقادقة ادللؿؼاة عن ععني اظػؽر اظورـي واظؼوع ي واإلغ لاغي
واظؿي ال متـل باظضرورة تعرؼػا ً بعـقا ً غصقا ً وإمنا ػي ضرؼؾة عن صؽر احلزب وسؼقدة اظؾعث وادؿراتقفقؿه اظلقادقة وعواضػه وتطؾقؼاتفا  ،بل أن بعضفا ؼعؾر تعؾقرا ً
دضقؼا ً وذاعال ً سن عوضف احلزب ورؤؼؿه اظػؽرؼة واالدؿراتقفقة .
وتفدف ػذه اظزاوؼة اظى إشـاء ثؼاصة ادلـاضؾني اظؾعـني واجملاػدؼن وسؿوم اظورـني اظعراضقني وادلـاضؾني اظعرب ادلـاػضني ظالحؿالل بل وسؿوم أبـ اء ذ عؾـا اجملاػ د
اظصابر وظؿؽن ظفم خقر ععني صي زل اظؿشوؼه اظػؽري واظلقادي واظـؼاصي واإلسالعي اظذي ميارده احملؿؾون وسؿالئفم صي اب ش ص ور اظ ؿزؼقف واظؿ ضؾقل ا ا
ؼلاسد ػؤالء سؾى تـػقذ عكططاتفم اظؿدعقرؼة ضد اظعراق واالعة .
ذظك أن صؽرغا وسؼقدتـا اظؿي ػؿا غؾرادا ً دلؿارداتـا اظلقادقة واا ؼـقر ررؼؼفؿا وؼؾفؿفؿا اظعزم سؾى أن تؽون صي ادل لارات اظ صائؾة واخل قرة ظؾؾ و أػداصف ا
اظورـقة واظؼوعقة اخلقرة وصي ػذه ادلرحؾة اجلفادؼة عن علقرة ذعؾـا اظظاصرة اظؿي ؼؿعرض صقفا عػفوم احلزب وادلؿاردات احلزبقة اظى ابش صقغ اظؿ شوؼه ص ي
زل االحؿالل ومماردات سؿالئه سؾى صعقد اظعؿؾقة اظلقادقة ادلفؿرئة ودـؿـاول صي ػذا اظعدد عػفوم " االدؿؼالل االضؿصادي " .
االدؿؼالل االضؿصادي
أن ادلؼصود باالدؿؼالل اظلقادي ظؼطر عن األضطار ػو اطؿػاؤه اظذاتي االضؿصادي وظؽن عا ػو االطؿػاء اظذاتي ؟ أن اضؿصادا صي ضطر عا ميؽن أن ؼ لؿى عؽؿػق ا ً
ذاتقا ً اذا طان ضادرا ً سؾى تؾؾقة ادلؿطؾؾات االجؿؿاسقة اظعاعة ظلؽان ذظك اظؼطر سؾى أداس اظؿراطم اظداخؾي وعؿودط علؿوؼات إغؿاجقة اظعؿل صي اظعاظم وحني
ؼعرف االطؿػاء اظذاتي االضؿصادي باظؼدرة سؾى تؾؾقة عؿطؾؾات اجملؿؿ سؾى أداس اظؿراطم اظداخؾي صال ؼعـي ػذا أن طل اضؿصاد ورـي ضادر سؿؾق ا ً سؾ ى أن ؼـؿ ج
بـػله طل اظؼقم االدؿعؿاظقة اظرئقلقة اظؿي ؼقؿاجفا اجملؿؿ .
ووجود تؼلقم سادلي ظؾعؿل وتؾادل دوظي ظإلغؿاج ػو اظذي ؼعوض سؿا ؼعفز االضؿصاد اظورـي سن إغؿاجه عن ػذه اظؼقم واذا طان ػذا االضؿصاد بإعؽاغات ه اخلاص ة
شقر ضادر سؾى تزوؼد اجملؿؿ بؽل حاجاته ترتب سؾقه أن ؼـؿج عن اظؼقم االدؿعؿاظقة عا ؼؽػي دلؾادظؿفا باظلؾ اظؿي تـؿففا األضطار األخرى وبذظك ؼوصر ظؾؿفؿؿ
جؿق اظلؾ اظؿي ؼفب أن ميؾؽفا .
وػذا ميؽن أن ؼعد اضؿصاد عا علؿؼال ً رشم االدؿقرادات وذظك رادلا طاغت ضقؿة إغؿاجه اظؽؾي تؾؾي جؿق حاجات اجملؿؿ وعا ميؽن ادؿكالصه عن ػذا طؾه ػ و أن
صفم االدؿؼالل االضؿصادي بأغه عفرد ( اسؿؿاد اظدوظة سؾى عصادرػا وراضاتفا وحدػا ) صفم غاضص وعن اظطؾقعي أن االدؿؼالل االضؿصادي بفذا ادلعـى ال ميؽن أن
ؼؿقؼق إال صي زل اضؿصاد ورـي غاضج أو عؿطور وبؽؾؿة أخرى ال ؼعـي االدؿؼالل االضؿصادي عفرد اغؿف اج دقاد ات اضؿ صادؼة ع لؿؼؾة أو إضاع ة سالض ات
اضؿصادؼة عؿلاوؼة دون إرداء األداس ادلادي اظذي ميؽن أن تؼام سؾقه ػذه اظعالضات أو تـؿفج ػذه اظلقادات .
وضد اتضح عن اظؿطورات االضؿصادؼة اظي عرت بفا األضطار اظـاعقة عـذ احلرب اظعادلقة اظـاغقة بأن ادلشؽالت االضؿصادؼة اظؿي ورثؿفا ػذه األضطار ال ميؽن حؾفا افرد
أغفاء ارتؾارفا ادلؾاذر باحؿؽار اجـؾي ععني أو دوظة أو عفؿوسة دول أجـؾقة طؿا اتضح بأن حاظة اظال علاواة االضؿصادؼة اظؿي تعاغقفا األضطار األضل منوا ً صي اظلوق
اظعادلقة .
تؾك اظلوق اظؿي حتؽؿفا ضواغني إغؿاج اظلؾ دؿلؿؿر حؿى بعد زوال جؿق اظعالضات االضؿصادؼة شقر ادلؿلاوؼة وذظك أن حاظة اظال علاواة ػذه ػي ثؿرة د ـوات
روؼؾة عن االدؿغالل االضؿصادي وعن اظؿكؾف االضؿصادي وان ادؿؽصاظفا ؼؿطؾب بـاء اضؿصاد ورـي ؼؿلم باظؿطور أو اظـضج وع ن ادل لؾم ب ه أن ع ن ادلؿع ذر
اظػصل بني االدؿؼالل االضؿصادي واالدؿؼالل اظلقادي وعن خالل ػذا ادلـظور صأن حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي ؼؤعن باالدؿؼالل االضؿصادي ظؾؼطر وؼـاضل عن
اجل ذظك صي دائر األضطار اظعربقة وطان تأعقم احلزب ظشرطات اظـػط خطوة طؾقرة وجرؼؽة سؾى ررؼق حتؼقق االدؿؼالل االضؿصادي .
وؼؤعن حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي بأغه صي سصر االضؿصادؼات ذات األحفام اظؽؾقرة واظعادلقة طاالضؿصاد األعرؼؽي واظلوق األوربق ة ادل شؿرطة واظؽوعقؽ ون
( اظلوق ادلوحدة ظؾؾؾدان االذؿراطقة ) صأن طل ضطر سربي سؾى حدة ؼفابه صعوبات باظغة صي حتؼقق ادؿؼالظه االضؿصادي بدون حتؼقق ذؽل عن أذ ؽال اظوح دة
اظعربقة اظؿي تضؿن ظألضطار اظعربقة تطور اضؿصادؼاتفا وضؿان ادؿؼالظفا االضؿصادي وبشؽل عوحد أو طؿضاعن صي سصر االضؿصادؼات اظعادلقة اظعؿالضة .
وضؿن عرحؾة عفابفة االحؿالل وعلقرة اجلفاد واظؿقرؼر ؼؽؿلب االدؿؼالل االضؿصادي أػؿقة حقوؼة خاصة سؾى ص عد اظؿقرؼ ر اظعؿق ق واظ شاعل واظؿق رر
واالدؿؼالل اظـاجز وجوػر االدؿؼالل اظلقادي وعضؿوغه ػو االدؿؼالل االضؿصادي وصي ادلؼدعة عـه وض اظقد سؾى اظـروات اظورـقة وادؿعادة ضرار تأعقم اظـػط
اخلاظد اظذي اشؿقل بـفب االحؿالل وسؿالئه ظـروات اظعراق اظـػطقة مما ؼؼؿضي ادؿعادتفا وحتؼقق االدؿؼالل االضؿصادي احلؼقؼي حفر اظزاوؼة ظالدؿؼالل اظلقادي
اظـاجز .

اظعرَبي ْ
االذؿِرَاطي
ِحز ْ ُب اظ َؾ ْع ِ
ث َ
ضقلدة ضطر اظعراق
عؽؿب اظـؼلصة واإلسالم
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اظؾعث ؼلؿـؽر اظؿػفقرات اإلجراعقة واظؿروؼج ( ظألضلظقم ) و ( اظػؿـة اظطلئػقة )
وؼعَػؿل وجفلن ظعؿؾقة تؼلقؿقة عرصوضة
ؼل أبـلء ذعؾـل اجمللػَ
ػل ػم دسلة اظؿروؼج ظألضلظقم عن سؿالء احملؿؾني االعقرطلن ؼرصعون سؼقرتفم بلظطرق سؾى ععزوصؿفم اظـشلز عقالوظني سؾـال ً تالققس اظاَؼن واداؿكَاعه
ألشراض دقلدقة غػعقة ِخقصة حتت أشطقة رلئػقة عفؿرئة واظَؼن واملذاػب واظطوائػ عـفم براء صفم حلوظوا تاشوؼه اظؿظالػرات اظاشعؾقة ا لذاَة
واالسؿصلعلت املػؿوحة اظؿي متضي صي ذفرػل اظللدس وضَ تؽؾَ صقفل املؿظلػرون واحمللصظلت املـؿػضة سَد عن اظشفَاء صي اظػؾوجة واملوصل واطـر عان
 ٠٥١ذفقَ وجرؼح صي عفزِة ا وؼفة املروسة وبلملؼلبل صعَت حؽوعة امللظؽي اظعؿقؾة عن جرائم عقؾقشقلتفل اظؿي ِاحت تـاصب اظالقطرات اظوػؿقاة
ودط بغَاد وتكؿطػ املوارـني سؾى اظفوؼة وضَ بؾغ سَد ذفَاء ػذه اظعؿؾقلت اإلجراعقة املؽلت خالل األؼلم اظؼالئل امللضقة وضَ عؾؽت جــفم دائرة اظطب
اظعَظي صي بغَاد حتت دؿع وبصر جالوزة حؽوعة امللظؽي اظذؼن ِاحوا ؼصعَون عن سؿؾقة اظشقن اظطلئػي اظؾغقض واظػؿـة اظطلئػقاة املؼقؿاة وتالعقر
االضؿؿلل اظطلئػي املشني طؿل ضَعت ودلئل اظَسم طؾفل ظعصلبلت ( أػل اظؾلرل ) اظؿي ؼؿزسؿفل اجملرم ضقس اخلزسؾي واجملرم اظؾطلط امللؿلة بفقش ( اخملؿلِ )
وصقوات ( ا ردان واظفلؼس ) صي عقلوظة بلئلة ظؿأجقج االضؿؿلل اظطلئػي ومتزؼؼ اظـلقج االجؿؿلسي واظوحَة اظورـقة .
بقَ أن وسي وؼؼظة أبـلء ذعؾـل وعفلػَي اظؾعث واملؼلوعة ظفم بلملرصلد سؾر ِصضفم اظواساي ظؾطلئػقاة وصؿـؿفال املؼقؿاة وِصاضفم ظاَسلوى األضلظقام
املشؾوػة اظؿي ترعي اظى حتوؼل اظعراق اظى دوؼالت رلئػقة وسرضقة ػزؼؾة وعؿؼلتؾة خَعة ألػَاف ا ؾػ األعقرطي اظصفقوغي اظػلِدي اظصػوي اظراعي اظاى
تَعقر اظعراق وتؼلقؿه وتػؿقؿه .
ؼل أبـلء ذعؾـل اظصلبر املؼَام
بلظؿراصؼ عع االغفقلِ اظشلعل صي اظوضع األعـي وادؿؿراِ اظؿػفقرات اإلجراعقة صي عوجؿفل اجلَؼَة اظقوم اظؿي رلظت اظؽلزؿقة واظشعب وا ؾقؾقة واملَائان
وعـطؼة اظلعَون وشقرػل وِاح ضققؿفل سشرات اظشفَاء واجلرحى سؿَت حؽوعة امللظؽي اظعؿقؾة اظى ذن حؿاالت اسؿؼالل واشؿقالل واداعة اظـطالق
جمللػَي اظؾعث واملؼلوعة وضؾلط جقشـل اظؾلدل وأبـلء ذعؾـل األبي اظذؼن ِصاضوا دساوات األضالظقم املاشؾوػة واظؿاأجقج اظطالئػي املؼقات وؼالؿـؽرون
اظؿػفقرات اإلجراعقة وسؿؾقلت اظؼؿل سؾى اظفوؼة صأغفم ؼواصؾون جفلدػم املؾقؿي اظذي ؼؿصلسَ عع تاصلسَ اظالكط اجلؿالػقري واظـؼؿاة اظاشعؾقة
اظعلِعة اظؿي البَ وان تلفم صي ادؿؿراِؼة اظؿظلػرات اظشعؾقة وتأجقج أواِ اظـوِة اظشعؾقة اظعلِعة اظؿي دؿطقح بعروش اظعؿلظة وتؼقم حؽم اظاشعب
اظؿعَدي اظَميؼراري ا ر امللؿؼل ( اظذي ال عؽلن صقه ظؾقؽم اظشؿوظي واالغػراد واظؿلؾط واالدؿؽـلِ ) طؿل اطَ وؼؤطَ اظرصقؼ اجمللػَ سزة اباراػقم األعاني
اظعلم ظؾقزب واظؼلئَ األسؾى ظؾففلد واظؿقرؼر واخلالص اظورـي صي خطؾه وحواِه األخقر عع جرؼَة اجلؿفوِؼة املصرؼة واظذي ذقذ صقه اظفؿة اجلفلدؼة ألبـلء
ذعؾـل ملواصؾة جفلدػم اظظلصر وحؿى اظـصر املؤزِ املؾني .
اجملَ ظشفَاء شَِ املقؾقشقلت اجملرعة وظشفَاء اظعراق واالعة األبراِ .
واظؼصلص اظعلدل جزاء اظؼؿؾة دػلطي دعلء أبـلء ذعؾـل جالوزة رغؿة امللظؽي اظعؿقؾة .
وظردلظة اعؿـل اخلؾود .
ضاقالدة ضااطاار اظاعااراق
عؽؿب اظـؼلصة واإلسالم
صي اظللبع واظعشرؼن عن أؼلِ ٣١٠٢م
بغاَاد املـصوِة بلظعاز بإان اهّلل

