االفتتاحية

ؼُعؾر املاظؽي صي تفدؼداته اظدؼقؿة وتصرؼحاته اظفقدؿقرؼة سػن سؿػا املػ زؽ
اخلاغا اظذي تعاغقه حؽوعؿه اظعؿقؾة صفػو ؼػدسو اظػى تؽؿقػم اهصػواع وؼدسػو
اظػضائقات وودائل اهسالم اظى سدم اظؿحدث سن اظػداد اظػذي شذػاسه وزعرتػه
اظؾاشقة صي عػاصل اظدوظة واجملؿؿع طاصة وؼدسوػا اظى عدحه ومتجقدع  ..وبعدػػا
ؼؿوسد شبـاء ذعؾـا اظصابر بؾحور اظدعاء صي تعؾقر صارخ سن حؼدع اظػدص سؾػى
اظشعب اظعراضي وضواع اظورـقة اخلقرة وعجاػدي اظؾعػث واملؼاوعػة وؼػرطن اظػى
اظصؿت إزاء اظؿػجقرات اإلجراعقة اظؿي راظت اظعراؽ عن شضصاع اظى شضػصاع صػي
عـارا بغداد طؾفا وعحاصظات اظػرات اهودط صي بابػل وطػربالء واوـػوي صػي
اظؾصرة واظعؿارة ودؼاظى وطرطوؾ وصالح اظدؼن وغقـوى واهغؾار وشربقل وشقرػا وضػد
راح ضحقة ػذع اظؿػجقرات عؽات اهالؼ عػن اظػشفداء واورحػى سؾػى اعؿػداد
اظدـوات املاضقة .
وإزاء ذظك طؾه ؼؿػؿا ذػن املدسو خضقر اخلزاسي املدؿى غائب رئقػس اوؿفورؼػة
سن عا ؼدؿوغه ( وثقؼة اظشرؼ ) صي عحاوظة ترضقعقة بائدة وورضة ممزضة ظػدؿر
صضائح اظعؿؾقة اظدقادقة املـفارة وصي زل ػذع اهوضاع اظشاذة تؿػاضم ععاغاة
اظشعب اظؿي سؾر سـفػا صػي تظاػراتػه اداذػدة واسؿػصاعاته املػؿوحػة صػي
عحاصظات اظعراؽ طاصة واظؿي متضي صي ذفرػا اظعاذر عػع تػصاسد اظػدخط
اظػػشعؾي اظعػػارم ضػػد ضؿػػع دػػؾطة املػػاظؽي اظعؿقؾػػة وحؿػػالت االسؿؼػػاالت
واالشؿقاالت واإلسداعات املؿواصؾة املؿراصؼة بإصؼار اظشعب وجتوؼعه وحرعاغه عػن
ابدط خدعات املاء واظؽفرباء مما صعد عن اظدخط اظشعؾي وحوظػه اظػى ثػورة
ذعؾقة سارعة عؿدعة دؿطقح باظعؿؾقة اظدقادقة املؿفاوؼة وحؽوعة املاظؽي
اظعؿقؾة ودقؾزغ صؾح اظعراؽ وصوزع املؾ .

ظعلَ أػم عا ميقز صؽر اظؾعث دؿؿه اجلفادؼة وروح عـاضؾقه اظؿعرضقة واالضؿقاعقة اظؿي
رؾعت ممارداته اظـضاظقة عـذ غشأته وسؾى اعؿداد األرض اظعربقة طؾفا وػذا عا جلده
اظؿـظقم اظؼوعي ظؾؾعث وترطقؾؿه االجؿؿاسقة عن اظطؾؾة واظشؾاب واظعؿال واظػالحني
وادلـؼػني واظعلؽرؼني اظـورؼني وخاض غضاال ً ال ػوادة صقه وسؾر سـهه صهي وضهت عؾؽهر
سـدعا دسا اظرصقق اظؼائد ادلؤدس أحؿد عقشقل سػؾق رحؿه اهلل احلزب دلا ؼزل صي عرحؾة
اظؿؾشقرؼة واظؿأدقلقة سام  1491اظى غصرة اظعراق وتطوع ادلـاضؾون اظؾعـقون ظؾهدصاع
سن سروبة اظعراق أبان ثورة عاؼس اظؿقررؼة اظؼوعقة صقؿا دسا اظرصقق اظؼائد ادلؤدس رحؿه
اهلل اظى اظؿؼشف صي اظعقش صدؼة ظـصرة ثوار اظعراق وضد خاض عـاضهؾو احلهزب شؿهار
اظـضال ضد اظلؾطات اظرجعقة وادللؿؾدة صي اخلؿهلقـقات واظهلؿقـقات عهن اظؼهرن
ادلـصرم وضاد اظؾعث صي اظعراق غضاال ً عقؿدعا ً حؿى تػفقر ثورة اظـاعن عن ذهؾاط سهام
 1491صؽاغت ثورة تعرضقة إضؿقاعقة مبعاغقفا وعضاعقـفا ومماردات عـاضؾقفا اجلفادؼة
طؿا تعرض عـاضؾو اظؾعث بروحفم االضؿقاعقة ظردة اظـاعن سهشر عهن تهشرؼن اظـاغهي
اظلوداء سام  1491حؿى تػفقره ظـورة اظهلاب سهشر  -اظـهالثني عهن زهوز سهام 1491
مبـفزاتفا االضؿقاعقة اظعؿالضة صي اإلصالح اظزراسي اجلذري واظـورة اظزراسقة وبقان  11أذار
واحلل اظلؾؿي اظدميؼراري ظؾؼضقة اظؽردؼة واحلؽم اظذاتي ألبـاء ذعؾـا اظؽهردي وضهرار
تأعقم اظـػط اخلاظد صي األول عن حزؼران سام  1491واظذي طان بقق وحؼقؼة ضرارا ً تعرضقا
واضؿقاعقا ً جرؼؽا ً ضل غظقره روح باالحؿؽارات اظـػطقة ووض غػط اظعهراق صهي خدعهة
علقرة اظؿـؿقة اظعؿالضة اظؿي أشاضت ععلؽر أسداء اظـورة اظذي ذن ػفوعاته ادلضادة
ظؾـورة واظؿي أصضت اظى احؿالل اظعراق صأغؿػض اظؾعث ععؾرا ً سن رؾقعؿهه االضؿقاعقهة
اظؿعرضقة وسؾر سن حؼقؼؿه حزبا ً عؼاوعا ً أصقال ً ( صاجلفاد ػو ػوؼة اظؾعث وػو سؼقدتهه
وثؼاصؿه ) طؿا سَ َؾر بدضة وأصاظة اظرصقق اجملاػد سزة ابراػقم األعني اظعام ظؾقزب واظؼائهد
األسؾى ظؾففاد واظؿقرؼر واخلالص اظورـي .

ؼعقش سراضـا احلؾقب عـذ ضقام أعرؼؽا وبرؼطاغقا وصرغلا واظدول ادلؿقاظػة ععفم بغهزوه
سام  1111واحؿالظه وتدعقر بـقؿه اظؿقؿقة وعؤدلاته اظردؿقة وشقر اظردهؿقة وإظغهاء
طاصة اظؼواغني ادلعؿول بفها حاظهة دهقؽة وتكؾهط صهي اجملهاالت األعـقهة واظلقادهقة
واالضؿصادؼة واظعؾؿقة واظؿربوؼة واالجؿؿاسقة ورشم سؿؾقات اظهؿرضق اظهؿي ضاعهت بفها
اجملؿوسات اظؿي جاءت ع االحؿالل وسؾى زفر دباباته ػـا  ..وػـاك إال اغفم صشؾوا صي طل
ذيء وازداد ت األعور دوءا ً وظم ؼلؿطقعوا حتؼقق إجناز واحد ميؽن ان ؼعاون ادلوارن سؾهى
مماردة حقاته بقلر وأعن وأعان رشم اإلعؽاغقات ادلؿوصرة وأعام ذظك البد ظؾطؾقعة اظواسقة
عن أحداث سؿؾقات تغققر واغؼالب سؾى اظواض اظػادد بدأت باظؿظهاػرات واالسؿهصاعات
وؼفب ان تـؿفي بأدؼاط احلؽوعة اظعؿقؾة .
واالغؼالب بادلعـى اظعام اظلائد صي األدبقات اظلقادقة ػو ( سؿل عػاجئ تؼوم به صؽهه
عن اظػؽات عن داخل اظدوظة تـؿؿي صي ععظم األحقان اظى اجلقش أو حهزب عـظهم ضهد
اظلؾطة ادلوجودة صؿؼؾؾفا وتلؿوظي سؾهى احلؽهم وذظهك وصهق خطهة وبرغهاعج سؿهل
عوضوسه علؾؼا ً ) واظعؿل بعد ذظك سؾى ععاجلة اظواض اظػادد .
أعا صي أدبقات حزبـا ادلـاضل حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي صاالغؼالب شقر اظهذي تعـقهه
اظؽؾؿة األدب اظلقادي ساعة  ..حقث ان اظؼائد ادلؤدس رحؿه اهلل ؼعر االغؼالب بأغهه
( اظؿغققر احلادم صي عفرى حقاة االعة ) ذظك الن حاظة اظعراق واالعة صي اظوضهت احلاضهر
بؾغت حدا ً عن اظلوء صي طاصة اجملاالت وبرزت ادلؾقشقات واألحزاب ادلؿطرصة اظؿي أدهاءت
ظؽل ذيء وسؾقه صال بد عن اظعؿل سؾى تغققر اظواض اظػادد بفد أحداث تغققر جذري
وحادم ؼـؼل اظعراق واالعة عن حال اظى حال  ..شقر ان ػذا اظؿغققر ال ميؽن ان ؼقدث إال اذا
توصرت ظه أداة خاصة ضادرة سؾى حتؼقؼه وػذه األداة ػي احلزب  ..حزب اظؿغققر واجلؿاػقهر
ادلؤعـة بفذا اظؿغققر وػو ظقس عـل حزب أخر ذظك ان شاؼؿه أحداث اظؿغققر صي واض االعة
ادلؿردي وظقس صي ذؽل اظلؾطة صقلب بل غقؿاج تغققر ذاعل .

وػا ػو اظؾعث ؼؾؿقم مبهلقرة اظهشعب اجلفادؼهة وتظاػراتهه احلاذهدة واسؿهصاعاته
ادلػؿوحة ادلؿواصؾة واظؿي سؿت اظعراق عن أضصاه اظى أضصاه عؿقدؼا ً بهصالبة غهضاظقة
عـؼطعة اظـظقر توسدات ادلاظؽي وتفدؼداته اظلؼقؿة جملاػدي اظؾعث وادلؼاوعة بؾقهور
اظدعاء  ..ذظك أن اظؾعث ؼؿعاظى وؼؿلاعى سؾى حؼد ادلاظؽي وذؾؿه اظهصػوؼة اظؾعقـهة
سؾى اظؾعث واظعراق واالعة ذظك ان اظؾعث ػو اظؿعؾقر األصقل سهن غؾهض اظهشعب احلهي
وععاغاته اظؽػاحقة راصعا ً راؼة رداظؿه اخلاظدة رداظة اإلدالم ادلؿفددة ظإلغلاغقة جؿعاء
وعا تػقض به عن سطاء جفادي عؿواصل ومماردات اضؿقاعقة تعرضقة ثورؼة تؿراطم عه
دكط اظشعب وثورته اظعارعة اظؿي دؿطقح بعروش اظعؿاظة اخلاوؼة وتؼقم صرح اظعراق
اظـاػض اجلدؼد اظؼؾعة ادلؿؼدعة حلرطة اظـورة اظعربقة ادلعاصرة ودـاػا اإلذعاسي ادلـقر
سؾى اإلغلاغقة جؿعاء مبا ؼعؾي صرح احلضارة اإلغلاغقة واظؿؼدم االجؿؿهاسي واظـؼاصهي
اظشاعل صي اظعاظم أجؿ  ..صاظؾعث وُظهد حزبها ً اضؿقاعقها ً تعرضهقا ً عفاػهدا ً ودهؿظل
اجلفادؼة أبرز دؿاته اظرصقعة واظؿي ؼؤطدػا سؾر اظؿضققات اظلكقة دلـاضؾقه صؼد ضدم
أعقـه اظعام اظرصقق اظؼائد صدام حلني ذفقدا ً خاظدا ً صي دؿاء اظشفادة سـهدعا رطهل
عشـؼة اظعار برجؾقه غارؼا ً باظشفادتني وػاتػا ً بققاة اظشعب واالعهة بفؿاصهه اخلاظهد
ساذت صؾلطني حرة سربقة  ..طؿا ضدم اظؾعث اطـر عن  151اظهف ذهفقد ودهؿة عهن
أسضاء ضقادته و %51عن طادره ادلؿؼدم وعـاضؾقه ودقظل اظؾعث حزبا ً جفادؼها ً ععطهاءا ً
بؽل صور اظؿضققة واجلفاد واظػداء وحؿى اغؿصار اظعراق احلادم وحتؼقق أػهدا اعؿـها
اظعربقة اظؿارؼكقة صي اظوحدة واحلرؼة واالذؿراطقة .

وعن ػـا توجب أن ؼؽون حزب اظؿغققر ( أعة عصغرة تؽون منوذج ظالعة اظشاعؾة ) وؼأخهذ
اظؿغققر ػـا أذؽال عؿعددة وعـفا عا ؼؼوم به أػؾـا عن تظاػرات واسؿصاعات صي اشؾب
عقاصظات اظعراق واظذؼن ؼقؿاجون بشؽل علؿؿر ظدسم وإدـاد وتأؼقد وتودهق ظفهذه
اظـشارات .
وتوضققا ً ظذظك صأن حزبـا ادلـاضل ؼشؿرط صي حهزب االغؼهالب ان ؼؽهون غػهله ( أعهة
االغؼالب ضؾل ان ؼقدد اغؼالب االعة ) أن صارق أدادي حادم ضد وض بني احلقاة اظواضعهة
صي اظعراق وبؼقة أضطار االعة وبني ػذا اظؿؽوؼن اظذي تـؿظره جؿاػقر ذعؾـا اجملاػد وأبـاء
االعة اظعربقة اظذي ػو حزب اظشعب وحزب االعة تلاغده جؿاػقر ذعؾـا اظهصاعد صهرق
جوػرؼا ً صي اظـوع ؼكؿؾف صي طل ذيء سن اظواض اظذي غـور سؾقه وغرؼد اظؿكؾهص عـهه
بأداظقب عؿعددة بققث ؼؽون صاسل وعؿػاسل  ..وظؽي ؼؽون حهزب االغؼهالب عهن اجهل
اظؿغققر سؾى ػذه اظصورة البد دلـاضل احلهزب ان ؼقؼؼهوا االغؼهالب صهي اغػهلفم صهي
تػؽقرػم ودؾوطفم وأخالضفم وأداظقب سؿؾفم ظذظك صأن سؿؾقة االغؼهالب واظؿغققهر
تؿـاول اظروح عؾاذره وان ال ؼـقصر أو ؼؿوضف سـد حدود األذؽال وادلظاػر وػهذا أعهر ال
ؼؿقؼق إال بكؾق وسي جؿاػقري سهام بااهاه ػهذا االغؼهالب واظؿغقهقر وتوحقهد اجلفهود
واإلعؽاغقات واالغغؿار اظصادق ادلؿفرد صي اظـضال ألن اظـضال ( ػو اظؿعؾقر اظعؿؾهي سهن
صؽرة االغؼالب واظؿغققر ) .
وسؾقه ؼفب ان غؼول ال دلا تؼوم به اظلؾطة اظطائػقة عن دسم ظؾؿؾقشقات واظؿفؿقهش
واإلضصاء وإظغاء اظرأي األخر واظؿؿققز بني ادلوارـني واظؿفاوز سؾى حؼوق األغلان وخقاراتهه
اظدؼـقة واظلقادة واظػلاد ادللؿشري صي طل عفاالت احلقاة .

وا أبـاء ذعيـا الصابر اُمل حًِب
ً
ً
ً
ً
ها هق العؿقؾ ادلالؽل وحِػر نفائقا عـ وجفف الدمقي الؽالح رافضا بققاحة مطالقب اجلؿاهقر ادلحـًػضة مـذ ما وزود عؾك الًِعة ذفقر عاد ًا يواها مطالقب يقر مرروعة مًقعدا هذه اجلؿاهقر ادلًظاهرة ف ل
األنيار والـاصروة وصالح الدوـ وبابؾ ووادط ونقـقى واليصرة ودوالك وكربالء وكركقك ويقرها مـ مَافظات العراق بيَار مـ الدماء الًل بقـفا وبقـف وبلنف دقٌلر مـفؿ ألنفؿ دحروا الع دوان ايوران ل الغاذ ؿ
عؾك العراق فل معركة قاددقة العرب الٌانقة عير ثؿانل دـقات مًرعات بـٍقع الدم العراقل الطفقر .
وصب جام َ يضيف عؾك مٍاهدي اليعث وادلؼاومة والعرائر العربقة األص قؾة وأبـ اء ذ عيـا
وبذلؽ وؽرػ ادلالؽل حؼقؼًف عؿقال ًصغقرا ًلؾؿًَؾني االمقركان وحلؾػائفؿ الصفاوـة والصػقوني الػرس ففق
ح
اجملاهد ألنفؿ هزمقا اُمل حًؾني االمقركان الذوـ نَصيقه برقاب العراققني ذر هزمية وحؼؼقا نصر العراق واالمة الًاروُل فل احلادي والٌالثني مـ كانقن األول عام  3122ففا هل مقؾق رقاهف ايجرامق ة ومقؾق رقات
أدقاده الصػقوني الػرس هقلغ فل دماء اكٌر مـ مائة ذفقد وجروح وقم أمس فل مدوـة الٌقرة اليادؾة لقٌلر مـ أبـائفا ادلؼاهؾني فل اجلقش العراقل اليادؾ وفل ققارع اجلقش الرعيل وألقوة ادلفؿات اخلاصة
الذي دػَت دمائفؿ الزكقة دفاعا ًعـ عروبة العراق بقجف العدوان ايورانل الػاردل الغاذؿ عؾك العراق مٌؾؿا رالت هػٍقرات مقؾقرقاهف ايجرامقة دامراء ودوالك والغزالقة وح ل أور وادل دائـ وأب ق يرو ب
ويقرها مـ بؼاع العراق الطاهرة والًل راح ضَقًفا مىات الرفداء واجلرحك خالل الققمني ادلاضقني والًل دًظؾ لطُة عار أبدوة فل جيني العؿقؾ ادلالؽل وبطانًف اجملرمة .
وا أبـاء ذعيـا اجملاهد ادلحؼدام
وا أحرار العرب والعالؿ أجؿع
فل الققت الذي وقاصؾ فقف أبـاء ذعيـا األبل جفادهؿ الظافر صقب ادًؽؿال الًَرر الرامؾ واالدًؼالل الـاجز فلن ادلالؽل وقاصؾ هـػقذ مُططف ايجرامل ييراقفؿ بيَ ار م ـ ال دماء والػ ِاد ونف ب
نػطفؿ وثرواهفؿ وأمقالفؿ وبَِب الًضؾقؾ عير دعاواه ودعاة زمرهف الضكلة مـ جالوزة احلؾػ الصػقي ومـ ودور فل فؾؽفؿ عـ ما أدؿقه ( وثقؼة الررف والِؾؿ االجًؿاعل ) والًل هً ضؿـ فؼ رات يلالل
الرعب العراقل وهصػقة ققاه القرـقة األصقؾة ومٍاهدوف األبطال بًؽروِفا صقغ ( االجًٌاث ) و ( الًٍرمي ) ضد مٍاهدي اليعث وادلؼاومة وأبـاء الرعب وكان م ـ احل صاد الػ قري لف ذه القثقؼ ة ادل ِ
الًػٍقرات ايجرامقة الًل رالت أبـاء ذعيـا اجمل حاهد بلرقافف كؾفا ودعقات ادلالؽل ادلؼقًة لًِعقر الػًـة العرققة والطائػقة والؼًؾ الطائػل والًفٍقر الؼِري فل اليصرة ولي ق ار وواد ط ودو الك وبغ داد
ومتفقد الِيقؾ أمام مقؾقرقات ( فقؾؼ الؼدس ايورانل ) الدًياحة بغداد ودوالك واليصرة ويقرها مـ مَافظات العراق اليادؾة .
ً
بقد أن ذعيـا ادلؽافح الذي أدًفٍـ ورفض هفدودات ادلالؽل الِؼقؿة ورصقن صػقففؿ ووعززون وحدهفؿ القرـقة الصؾية ودقؿضقن قحدما عؾك رروؼ الًَرر واالدًؼالل والًؼ دم والـف قا االجًؿاع ل
واينِانل الرامؾ .
واهلل أكير ناصر اجملاهدوـ الػادوـ .
اجملد لرفداء العراق واالمة األبرار .
وحتقة العز والػُار لؾرفقؼ الؼائد اجملاهد عزة ابراهقؿ ومٍاهدي اليعث وادلؼاومة وأبـاء ذعيـا العظقؿ وأمًـا العربقة اجملقدة .
اخلزي والعار لؾعؿقؾ ادلالؽل وبطانًف اجمل حرمة .
ولردالة امًـا اخلؾقد .
ققادة قطر العراق
مؽًب الٌؼافة واألعالم
بغداد ادلـصقرة بالعز بللن اهلل
فل الٌانل والعرروـ مـ أوؾقل  ٣١٠٢م

بدم اهلل اؾرحؿن اؾرحقم
وؼل أعؿؾوا ػدقرى اهلل عؿؾؽم وردوؾه وادلؤؿـون
صدق اهلل اؾعظقم
األخ اؾعزقز خادم احلرؿني جالؾة ادلؾك عبد اهلل بن عبد اؾعزقز عافل ادلؿؾؽة اؾعربقة اؾدعودقة احملترم
حتقة األخوة واحملبة واؾتؼدقر واالحترام
قٌدعدـي أن أبعث ؾؽم أحر اؾتفاـي وأرقب اؾتبرقؽات مبـادبة حؾول اؾعقد اؾورـي اؾثاؾث واؾثؿاـني
ؾؾؿؿؾؽة اؾعربقة اؾدعودقة اؾذي أعؾن ػقه واؾدؽم ادلغػور ؾه ادلؾك عبد اؾعزقز بن عبد اؾرحؿن توحقد
اؾبالد وتدؿقتفا بادلؿؾؽة اؾعربقة اؾدعودقة ؿتؿـني ؾؽم وؾؾشعب اؾعربي اؾدعودي اؾتوػقق عؾى
ررقق تعزقز ؽؾؿة االؿة اؾعربقة اؾعؾقا ورػعتفا وإعالن ذأـفا ػي احملقط اؾدوؾي مبا قخدم اجلؿافقر
اؾعربقة وادلدؾؿني ػي اؾعاؾم أجؿع .
ددَد َ اهلل خطاؽم عؾى ررقق ـصرة االؿة وأبـائفا ػي أؼطارفا ؽؾفا وتؼبؾوا ػائق تؼدقري واحتراؿي
وؿحبتي .
ودؿتم أخا ًعزقزا ًغاؾقا ًوآزرؽم اهلل بـصره ادلُبني ؾعزة االؿة اؾعربقة وؽراؿتفا ورػعتفا .
أخوؽم
عزة إبرافقم
األؿني اؾعام حلزب اؾبعث اؾعربي االذتراؽي
واؾؼائد األعؾى ؾؾجفاد واؾتحرقر واخلالص اؾورـي
ػي اؾثاؿن عشر ؿن ذي اؾؼعدة ٤٥٤٥فجرقة
ادلصادف اؾرابع واؾعشرقن ؿن أقؾول ٣١٤٤ؿقالدقة

اصدر جتمع اؾصابكة ادلندائوني بواـا ً ادمنكروا ػوه تهدقدات ادلاؾكي اؾال أخالؼوة جاء ػوه.
قمعهد اؾصابكة ادلندائوني باؾكفاح جنلا ً اؾى جنب ؿع أبناء ذعلهم اؾعراؼي اؾصاؿد ضد
تهدقدات ادلاؾكي اؾوؼوة وتوعده بإغراؼهم ػي بوور دؿائه اآلدنة وفم ػي فذه ادلنادلة
قيمذؽرون رؿوزفم اؾورنوة واؾعلموة واؾنقاػوة واألدبوة اؾلذقن قيافمون ػي بناء صرح
اؾعراق اؾعاؿر وؿيورته اؾعلموة واؾنقاػوة واألدبوة واؾفنوة اؾظاػرة وقعافدوفم على
ؿواصلة اجلهاد ػي دلول تعزقز وحدة اؾعراق وعزته وؿهده وؽراؿمه .

بيم اهلل اؾرحمن اؾرحوم
وؼل أعملوا ػيورى اهلل عملكم وردوؾهُ وادلؤؿنون
صدق اهلل اؾعظوم
األخ ؿيعود اؾلرزاـي رئوس إؼلوم ؽرددمان احملمرم
حتوة احمللة واؾمقدقر
تلقونا بلاؾغ اؾيرور واالرتواح ـلأ اؾفوز اؾكلور واؾياحق ؾلوزب اؾدميقراري
اؾكرددماـي ػي اـمىابات إؼلوم ؽرددمان .
وبهذه ادلنادلة اؾعزقزة ـمقدم ؾكم بأحر اؾمهاـي وأروب اؾملرقكات ؿممنني
ؾكم ادلزقد ؿن اؾموػوق خلدؿة أبناء ذعلنا اؾكردي واؾعمل اجلاد وادلنابر ؾمعزقز
اؾوحدة اؾورنوة اؾعراؼوة ؾكي تلقى راقات احلرقة تظلل إؼلوم ؽرددمان
وقلقى اؾعراق حرا ً عزقزا ً ؿصاـا ً ػاعال ً ػي ؿووطه اؾعربي واؾدوؾي مبا ػوه
خدؿة اؾنهوض واؾمقدم واؾرػعة ؾإلـياـوة جمعاء .
ودؿمم أخا ً وػوا ً عزقزا ً .

أخوؽم
عزة ابرافوم
األؿني اؾعام حلزب اؾلعث اؾعربي االذمراؽي
واؾقائد األعلى ؾلههاد واؾمورقر واخلالص اؾورني
أوائل ذي احلهة  ٤٥٤٥فهرقة
أوائل تشرقن األول  ٣١٤٤م

بسم اهلل اظرحؿن اظرحقم
ؼا أؼؿفا اظـػس ادلُطؿؽـة ارجعي اظى ربك راضقة عرضقة
صدق اهلل اظعظقم
غـعى مبزؼد عن االدى واألدف اظرصقق ادلرحوم سصام رذقد حوؼش عقاصظ اظؾـك ادلرطزي اظعراضي صي سفد ثورة احلزب واظذي واصاه األجل بعد عرض سضال أصقب به بسؾب زروف أدره عن ضؾل ضوات
االحؿالل األعرؼؽي دلدة دؾع دـوات.
ظؼد طان اظرصقق ادلرحوم سصام حوؼش عـاال ًظؾؿـاضل اظؾعـي ادلُؾؿزم مبؾادئ احلزب عـذ اغؿؿائه ظؾقزب صي أواخر خؿسقـقات اظؼرن ادلاضي طؿا طان عـاال ًظؾؿوزف اظؼقادي صي اظدوظة ادلؾؿزم واظؽػوء واظـزؼه
واخملؾص صي أداء سؿؾه بفدؼة وعـابرة ساظقة .
تغؿده اهلل برحؿؿه اظوادعة وأدؽن أػؾه وذوؼه ورصاضه اظصؾر واظسؾوان .
وإغا هلل وإغا إظقه راجعون .

سزة ابراػقم
األعني اظعام حلزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي
واظؼائد األسؾى ظؾففاد واظؿقرؼر واخلالص اظورـي
أوائل ذي احلفة ٤٥٤٥ػفرؼة
صي اظسادس عن تشرؼن األول ٣١٤٤م

أصدر جتؿع اظؽؾدوا آذورؼني واظشؾك واالؼزؼدؼن صي ادلوصل وسقـؽاوة وبغداد بقاغا ً ذفؾوا صقه اظؿصرؼقات اظؼؿعقة اظدعوؼة ظؾعؿقل ادلاظؽي
جاء صقه ...
أن دعاء أبـائـا اظؽؾدوا آذورؼني عن ادلسققني اظؿي داظت صي ادلوصل وسقـؽاوة وصي طـقسة دقدة اظـفاة بؾغداد ودعاء االؼزؼدؼن اظؿي داظت صي ذوارع ادلوصل وبغدداد ظدن
تذػب ػدرا ً ألغفا دؿؾؼى ذفرة احلرؼة واظؽراعة اظؿي دؿظل وارصة اظظالل برشم أغف اظعؿقل ادلاظؽي وزعرته اظدعوؼة اظؾاشقة .

أصدر اظشؾاب اظؿرطؿان األحرار بقاغا ً أداغوا صقه ػدر ادلاظؽي ظدعاء اظعراضقني األحرار .
جاء صقه ...
ظقس جدؼد سؾى ادلاظؽي أن ؼفدد اظعراضقني جؿقعا ً بأسراضفم بؾقر عن اظدعاء صدعاء أبـائـا اظزطقة اظؿي تسػح ؼوعقا ً سؾى أدمي ارض اظعراق اظطاػرة طؾفا ساعة وسؾى ارض روز
خورعاتو سؾى وجه اخلصوص تؤطد دعوؼة ادلاظؽي و ادؿؾاحؿه ظدعاء اظعراضقني األحرار تـػقذا ً ألواعر أدقاده اظػرس اظصػوؼني خاعـؽي وروحاغي وضادم ُدؾقؿاغي .
بقد أن اظدم اظعراضي اظزطي ظن ؼذػب ػدرا ً الن دعائفم اظؿي داظت صي اظشؿال واجلـوب واظودط عن اظعرب واألطراد واظؿرطؿان واظؽؾدوا أذورؼني واالؼزؼدؼني واظصابؽة ػي اظؿي
ترتوي بفا ضاسدة وحدتفم اظورـقة اظصؾؾة وحؿى اظـصر ادلؤزر سؾى أسداء اظعراق جؿقعفم.

أصدر اؾؽرد األحرار بقاـا ً أداـوا ػقه تفدقدات ادلاؾؽي ألبـاء اؾعراق األبطال وادمفداف وحدتفم اؾورـقة علر تصعقد اؾػمـة اؾعرؼقة واؾطائػقة بذبح أبـاء ذعلـا دـة وذقعة
وأؽراد وترؽؿان وؿيقوني وصابكة ؿـدائقني .
ؽؿا ـدقن ادمفداف ادلاؾؽي ألبـاء ذعلـا اؾؽردي خاصة وأبـاء ذعلـا اؾعراق عاؿة باإلؼصاء واؾمؿققز واؾمفؿقش واؾقوم قفددـا جؿقعا ً بلوور دؿائه تـػقذا ً خملططات أديقاده
اؾػرس اؾصػوقني اؾمي تيمفدف اؾـيقج االجمؿاعي اؾعراؼي باؾمؼيقم واؾمػمقت واؾعودة اؾى عصور اجلفل واؾمىؾف واالدمغالل واؾظالم.
وؼيؿا ً بأن دؿاء اؾشعب اؾعراؼي ؾن تذفب فدرا ً وؾن تيقل إال إلرواء ذهرة احلرقة واؾؽراؿة وذهرة وحدة اؾعراق األبي .
بقد أن وحدة اؾشعب اؾعراؼي في اؾصىرة اؾصؾدة اؾمي تموطم عؾقفا ؿىططات احلؾف اؾػاردي اؾصػوي وتفدقدات ادلاؾؽي اؾيؼقؿة ودقلؼى اؾعراق اؾواحد ترػرف عؾقه
راقات اؾرػعة واجملد واؾعز واؾػىار .

أصدر ذلاب ورؾلة اؾعراق بقاـا ً أداـوا ػقه تىرصات ادلاؾؽي وتفدقداته ؾؾشعب اؾعراؼي األبي وتوعده بلوار اؾدؿاء جاء ػقه ...
ـون رؾلة وذلاب اؾعراق ـيمـؽر اذد االدمـؽار وـدقن بؽل صقغ اإلداـة تصرقوات ادلاؾؽي اؾال أخالؼقة وتىرصاته ادلرػوضة واؾمي تفدد باإلبادة اجلؿاعقة ألبـاء اؾعراق وذلابه
وجندد اؾعفد ألبـاء ذعلـا اؾصابر اجمل ٌافد بأن ـواصل جفادـا وإقافم جملابفة احلؾف اؾصػوي األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػاردي اؾصػوي وأداته اؾطقعة حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعيؿيقيؾية
ؾقلؼى اؾعراق حرا ُ عزقزا ً ُؿصاـا ً تضؾؾه راقات احلرقة واؾعزة واؾؽراؿة .

أصدرت ؿـظؿة ـياء اؾعراق وحرائره بقاـا ً تشهب ػقه تفدقدات اؾعؿقل ادلاؾؽي اؾرعـاء
ألبـاء ذعلـا اؾعراؼي بفدر دؿائفم اؾشرقػة وتوعدفم باؾوقل واؾنلور جاء ػقه ...
ادمـؽرت عشائر اؾػرات األودط واجلـوب تفدقدات وعربدات ادلاؾؽي اؾوؼوة بادملاحة دؿاء اؾعراؼقني علر بقان أصدروه
اؾقوم جاء ػقه ...
قا أبـاء اؾػرات األودط واجلـوب
قا أبـاء اؾعراق ؽؾه ؿن ذؿاؾه اؾى جـوبه
ـون أبـاء اؾـاصرقة واؾلصرة وبابل وؽربالء واؾـهف وؿقيان وادلنـى واؾؼاددقة ووادط ـيمـؽر زعقق اؾعؿقل ادلاؾؽي
وتفدقداته ألبـاء اؾعراق ؽؾه بفدر دؿائـا ألــا جـود ؼاددقة اؾعرب اؾناـقة األبطال وروت دؿائـا أدمي تربة اؾعراق اؾطافرة وثغوره
اؾلادؿة دػاعا ً عن حقاضه.
وـون ـؼول مبأل أػوافـا ؾؾعؿقل ادلاؾؽي اؾصغقر بأــا اؾذقن ـفدر دؿه ودم عؿالء اؾػرس اؾصػوقني اؾذقن وؾغت
ؿقؾقشقاتفم اجمل ُرؿة بدؿاء أبـائـا ودـواصل جفادـا حمى أدؼاط حؽوؿمه اؾعؿقؾة ؾقلؼى اؾعراق ُحرا ً عزقزا ً واحدا ً ُؿصاـا ً
بوؿقة اؾعشائر اؾعربقة األصقؾة ػي اؾػرات األودط واجلـوب وػي غرب اؾعراق وذؿاؾه وودطه .
واؾـصر أبدا ً حؾقف اؾعراق اؾعزقز اؾؽرمي .
واالـدحار ؾؾعؿالء االخياء األذالء .

ـون حرائر اؾعراق وؿاجداته حػقدات ػارؿه اؾزفراء واخلـياء وخوؾة بـت األزور وأخوات
ػرقال ـصقف ذفقدة غدر اؾػرس ؾطالب اجلاؿعة ادليمـصرقة وعروس ؿـدؾي ذفقدة
اؾؼصف اؾػاردي اإلقراـي اؾصػوي وأؿفات علقر اجلـابي جنيدد عفيدـا ألبـائـيا وئبائـيا
وإخواــا بأــا دـؼاتل وأقافم اؾصػوقني اؾػرس وعؿقؾفم اؾصغقر ادلاؾؽي وذؾمه اجمل ُرؿة
بيالحـا وبصدور عاؿرة باألميان وبزغارقدـا ادلفؾؾة ؾـصر اؾعراق ادللني عؾى عؿالء احلؾيف
األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػاردي اؾصػوي .
ودـواصل جفادـا بال فوادة ودـضوي باؾـػس واؾـػقس ػدقة حلرقة اؾعيراق وؽراؿميه
وـفوضه.

ؼقعا ً بعد أخر ؼزداد عأزق اظعؿالء ادلارضقن صل احلؾػ اظصػقي وشقره بعد طؾ تؾؽ اظفزات اظتل تعرضت إظقفا " سؿؾقتفؿ اظدقادقة " اظؽدقحة بػعؾ وسل اظشعب واغؽشاف زؼػ طؾ تؾؽ اظدساوى واظصشعارات
اظؽاذبة اظتل زؾقا ؼتاجرون بفا عـذ االحتالل األعقرطل اظصفققغل اظصػقي ظؾعراق حتك اآلن دقاء عا طان عـفا تضخقؿ أخطاء اظتجربة اظثقرؼة ظؾبعث وعحاوظة رؿس عا حؼؼتف عـ عـجزات برشؿ حجؿ اخملارر
اظتل تعرضت ظفا أو بادساء بـاء جتربة دميؼرارقة أثبتت اظدـقات اظعشر ادلاضقة سدم جدؼتفؿ صقفا طقغفؿ رالب اعتقازات وعصاظح ظقس إال  ..صاظتظاػرات اظشعبقة تتدع وتأخذ أبعادا ً أخرى ظتؿتد بعد االغتػاضات
اظشعبقة صل األغبار وغقـقى وصالح اظدؼـ وطرطقك اظك طربالء واظـجػ واظبصرة وذي ضار وشقرػا عـ دون أشػال اظدور اظؽبقر ظؾجان اظشبابقة صل بغداد ظؾتحشقد ظتظاػرات آب واظتفقؤ ظتظاػرات أخرى .
صرشؿ طؾ عظاػر اظؼؿع وادلـع واظترشقب واظترػقب صان ذعقرا ًذعبقا ً وادعا ً اخذ ؼتصاسد وػق سدم اظثؼة بأرراف عا ؼدؿك باظعؿؾقة اظدقادقة واظتطؾع اظك بدؼؾ ورـل ؼـؼذ اظعراق مما ػق صقف عـ تردي أوضاسف
اظدقادقة واالضتصادؼة واالجتؿاسقة واغعؽاس ذظؽ سؾك اظقاضع األعـل ادلتدػقر .
إزاء طؾ ذظؽ بدء احلؾػ اظصػقي احلاضد بإسادة احلدابات وصل سدة اجتاػات وعحاور بدأت مبحاوظة دلؾؿؾة صػقصف باالدتعاغة بإؼران اظتل عا زاظت تضغط سؾك بعض سؿالئفا وعـفؿ سؿار احلؽقؿ ظؾعصب دور ؼعقصد
ظؾتحاظػ بعض ضقتف وػقبتف ادلفزوزة  ،صل غػس اظقضت اظذي بات واضحا ً اظفدف اخلبقث عـ عحاوظة إذعال غار اظػتـة اظطائػقة عـ خالل تـػقذ اظتػجقرات وتصعقد سؿؾقات االشتقال بؽقامت اظصقت وعا راصؼفا عـ
سؿؾقات تفجقر صل سدد عـ ادلـارؼ عـ ضبؾ عقؾقشقات وسصابات تعؿؾ بتقجقف ودسؿ حؽقعل عبطـ تارة وعؽشقف تارة أخرى  ..وطاغت االدتعراضات اظعدؽرؼة دلا ؼدؿك سصائب اظبارؾ وحزب اظشقطان و اظتل
حضرػا سدد عـ ادلدؤوظني صل عجؾس اظـقاب رداظة واضحة ظؾجؿقع سـ عدى إؼغال ػذا احلؾػ مبدتـؼع اخلقاغة واظتبعقة إلؼران .
وطان تقضقت اظزؼارة اظتل ضام بفا صـقعة ادلاظؽل وطؾبف وزؼر اظدصاع وطاظة دعدون اظدظقؿل اظك رفران وحضقره صعاظقة عا ادؿاه غظام اؼران بص " أدبقع اظدصاع ادلؼدس " وػل األؼام اظتل تصدى بفا جقشـا اظبادؾ
وذعبـا اظك اظعدوان اإلؼراغل سؾك أراضقـا سام  ، 0891غؼقل طان تقضقت اظزؼارة ادلذظة ػذه وعا دبؼفا عـ زؼارة أداعة اظـجقػل تأطقد سؾك عدى اخلقف واظفؾع اظذي بات ؼشعر بف اظعؿالء وؼعقشقغف ؼقعقا ً  ,طؿا ان
اغتؼادات بعض ارراف احلؾػ اظصػقي ادلتؽررة ظؾؿاظؽل وحزبف عحاوظة تبرئة شقر عجدؼة ظداحتفؿ سؿا اضترصقه عـ جرائؿ بحؼ اظعراق وذعبف .
وطدظقؾ سؾك عدتقى اخلقف اظذي تعقشف زعر اخلقاغة ػل تؾؽ اظتصرؼحات ادلتفاصتة سـ ضرورة تؼقؼة اظتحاظػ اظعدؽري عع رفران حقث ضال ادلدسق خاظد األددي سـ طتؾة اظال ضاغقن ( طقػ ظـا ضؿان دالعة
األجقاء اظعراضقة عـ حاالت االختراق عـ ضبؾ اظدول ادلعادؼة أو اظطقران اظعدؽري عـ دون االدتػادة عـ رادارات اؼران وعـ تبادل ادلعؾقعات ععفا وعع دقرؼا )  ،أعا رالل اظزوبعل صؼد طان اطثر وضقحا ً صؼال ( ؼصشعر
اظطرصان بان ػـاظؽ خطرا ًؼداػؿ وحدتقفؿا وعـ ادلؿؽـ ان ؼـدصع اظعراق اظك اظتغققر واؼران ظـ تدؾؿ صل ادلـطؼة عـ عدأظة اظتػؽؽ )  ..واذا ربطـا طؾ ذظؽ باحملاوالت اجلارؼة إلغؼاذ اظـظام اظدقري عـ االغفقار ادرطـا
عدتقى ادلأزق اظذي بات ؼعقشف ارراف احلؾػ اظصػقي واألخرؼـ عـ اظعؿالء .
ضد ؼؼؾؾ اظبعض عـ حجؿ اظتظاػرات اظتل اغطؾؼت عـذ اطثر عـ تدعة اذفر وتعرضت ألغقاع اظؼؿع واظتصػقات ظرعقزػا اظقرـقة وظعؿؾقات إبادة جؿاسقة طؿا حصؾ صل احلقؼجصة بصشؽؾ خصا  ،شصقر ان
ادتؿرارػا وبأؼة صقغة وحجؿ ؼدظؾ ومبا ال ؼؼبؾ اظشؽ  ،بان اظؼدرة سؾك حتؼقؼ اظـصر اظـاجز بعقن اهلل عرػقن بإرادة ووسل ػذا اظشعب  ،وعا جرى عـ تظاػرات صل ذي ضار واظبصرة واظـجػ وشقرػا تردقخ ظؼـاسة
اظشعب بأػؿقة اظتغققر اجلذري ظطرد طؾ اظعؿالء وتـظقػ اظعراق عـفؿ  ،ظذا عـ ادلفؿ واظضروري حتشقد طؾ اظطاضات واإلعؽاغقات ظزؼادة سؿؾقة اظتقاصؾ عع اجلؿاػقر  ،وادتثؿار األجقاء وػل عفقأة حاظقا ً  ،ظػضح
خققط اخملطط األعقرطل اظصػقي الحتالل اظعراق وعحاوظة تصػقة رعزه اظـضاظل واجلفادي حزب اظبعث اظعربل االذتراطل  ..اظذي اطد بصؿقد عـاضؾقف وتضحقاتفؿ اغف ادلؤػؾ ظتحرؼر اظعراق وحتؼقؼ اظـصر اظـاجز
سؾك أسدائف .
ظؼد صارت صقر اظتصدع صل عا ؼدؿك اظعؿؾقة اظدقادقة واضحة صل اطثر عـ جاغب وعا غحتاجف عزؼدا ً عـ األميان واظصؿقد واظتػاسؾ اطثر عع جؿاػقر ذعبـا اظتل بقدػا وبتظاػراتفا وتصعقدػا غعقد ظؾعصراق
وجفف اظعربل ادلشرق  ..وبشر اظصابرؼـ .
ضد ؼتصقرغا اظبعض عثاظققن وحادلقن شقر ان جتارب حزبـا حزب اظبعث اظعربل االذتراطل صل طؾ تارؼخف وعـفا عا تعرض إظقف عـذ االحتالل األعقرطل اظصفققغل اظصػقي وضقادتف وعـذ األؼام األوظك عؼاوعة احملتصؾ
وإجباره اإلدارة األعقرطقة سؾك دحب ضقاتفا عـ اظعراق  ،تردخ اظؼـاسة سـد ادلؤعـني بان اظـصر آت ال عحال عفا رال اظزعـ أو ضصر وادلـاضؾ احلؼقؼل ػق عـ ؼدجؾ عقضػ أعام اهلل واظتارؼخ واظشعب .

أصدر ذباب ورؾبة اظعراق بقاغا ً أداغقا صقف تخرصات ادلاظؽل وتفدؼداتف ظؾشعب اظعراضل األبل وتقسده ببحار اظدعاء جاء صقف ....
غحـ رؾبة وذباب اظعراق غدتـؽر اذد االدتـؽار وغدؼـ بؽؾ صقغ اإلداغة تصرؼحات ادلاظؽل اظال أخالضقة وتخرصاتف ادلرصقضة واظتل تفدد باإلبادة اجلؿاسقة ألبـاء اظعراق وذبابف وجندد اظعفد
ألبـاء ذعبـا اظصابر اٌمل ٌاػد بأن غقاصؾ جفادغا وإؼاػؿ ٌملابفة احلؾػ اظصػقي األعقرطل اظصفققغل اظػاردل اظصػقي وأداتف اظطقعة حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة ظقبؼك اظعراق حرا ُ سزؼزا ً ُعصصاغا ً
تضؾؾف راؼات احلرؼة واظعزة واظؽراعة .

ؼا أبـاء ذعبـا اظصابر ادلؼدام
تواصل اظعصابات اظباشقة ادلستفترة واظواظغة بدعاء اظعراضقني األباة تػجقراتفا اإلجراعقة اظتي تصاسدت سؾى غحو عحؿوم خالل األؼام اظؼالئل ادلاضقات صي بغداد وصي عدؼـة اظثورة واالسظؿقة واظدورة وحي أور واظؽرادة
واظؽازؿقة وحي اجلاععة واظغزاظقة واظشررة اظرابعة وشقرػا عن عـارق بغداد واظتي راح ضحقتفا األالف عن اظشفداء واجلرحى طؿا راظت اظتػجقرات اإلجراعقة عدؼـة أربقل وراح ضحقتفا سشرات اظشفداء واجلرحى
واعتدت اظى عدؼـة ادلسقب صي اغػجار عدو راح ضحقته سشرات اظشفداء واجلرحى وذؿؾت اظتػجقرات اإلجراعقة اظدؼواغقة وصالح اظدؼن وذي ضار ودؼاظى واألغبار وبابل وادلوصل وطرطوك وعحاصظات اظعراق طؾفا وطل
ذظك ؼجري بسبب اظتواركت األعقرطقة اإلؼراغقة وصقرورة حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة أداة رقعة تـػذ اخملطط اظصػوي اظراعي اظى تدعقر اظعراق وادتفداف اظشعب اظسوري وذبحه سبر تؼدمي اظدسم اإلؼراغي اظعسؽري
وادلاظي ادل ُ َعزز مبقؾقشقات احلؾف اظصػوي اجملرعة وسبر األراضي واألجواء اظعراضقة ظؾـظام اظسوري ادلرتد صي ذبحه ألبـاء اظشعب اظسوري وتداسقات ذظك سؾى اظعراق اظذي أصبح عسرحا ً ظؾتػجقرات اإلجراعقة اظتي
تـػذػا عقؾقشقات ( احلرس اظثوري اإلؼراغي ) وادلقؾقشقات اظتؽػقرؼة اظدائرة صي صؾؽفا واظتي راظت أبـاء ذعبـا وأصراد اجلقش واظشررة وبتؽرار ػذه ادلؿاردات اظبشعة وادلػجعة صلن ضقادة ضطر اظعراق حلزب اظبعث
اظعربي االذتراطي وأعني درػا اظرصقق اجملاػد سزة ابراػقم األعني اظعام ظؾحزب واظؼائد األسؾى ظؾجفاد واظتحرؼر واخلالص اظورـي وعجاػدي اظبعث وادلؼاوعة ؼستـؽرون اذد االدتـؽار ػذه اظتػجقرات اإلجراعقة
وؼدؼـون بشدة عرتؽبقفا عن اجملرعني األذرار اظذؼن ؼسػؽون دعاء اظعراضقني اظزطقة وؼستفدصون اظبـى اظتحتقة اظعراضقة صي بغداد وأربقل وادلسقب وعحاصظات اظعراق طؾفا وؼحؿؾون حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة
عسموظقة ػذه اجلرائم ادلـؽرة وعسموظقة إبادة اظشعب اظعراضي وجتوؼعه وحرعاغه عن ابسط اخلدعات واظتصدي ظتظاػراته احلاذدة واستصاعاته ادلػتوحة سؾى عدى عا ؼؼرب عن سشرة اذفر وارتؽاب عجزرة احلوؼجة
ادلروسة وضرب ادلتظاػرؼن صي اظػؾوجة واظـاصرؼة باظرصاص وجترؼف عزارع اظػالحني صي طربالء وتفدمي دورػم واظتي تعاظت صقحات ادتـؽارػم جلرائم اظعؿقل ادلاظؽي عن سؾى ذاذات اظػضائقات وتوسدوه بحساب
اظشعب اظعسقر .
ؼا أبـاء ذعبـا األباة األحرار
ظؼد صؿت اظعؿقل ادلاظؽي وحؽوعته اظباشقة وسصاباته صؿت اظؼبور سن ػذه اجملازر ادلرتؽبة بحق أبـاء ذعبـا اظعراضي بل راح ؼبارك اظتواركت األعقرطقة اإلؼراغقة وؼعؼد اظصػؼات اظعسؽرؼة ادلشبوػة عع اؼران
واظتي عن ذلغفا صرض ادلزؼد عن اظفقؿـة اإلؼراغقة اظػاردقة اظصػوؼة سؾى اظعراق  ..وبذظك صلن عجاػدي اظبعث وادلؼاوعة ؼدسون اظؼوى اظورـقة واظؼوعقة واإلدالعقة اظى مماردة ادلزؼد عن رص اظصػوف واظتصدي
ظؾحؽوعة اظعؿقؾة ظؾػرس اظصػوؼني واحلؾف األعقرطي اظصفقوغي اظػاردي وعواصؾة اجلفاد اظظاصر ظشعبـا األبي وحتى اظـصر ادلُبني واظتحرؼر اظشاعل واالدتؼالل اظتام واظـاجز وادلضي اظى أعام سؾى ررؼق
اظـفوض اظورـي واظدميؼراري اظثوري واظؼوعي واالذتراطي واإلغساغي اظشاعل .
اجملد ظشفداء اظتػجقرات اإلجراعقة األبرار .
واخلزي واظعار ظؾعؿالء االخساء عن اظؼتؾة واجملرعني واظؾصوص خوغة ذعبفم واعتفم .
وظرداظة اعتـا اخلؾود .
ضقادة ضطر اظعراق
عؽتب اظثؼاصة واألسالم
صي اظثاغي عن تشرؼن األول  ٣١٠٢م
بغداد ادلـصورة باظعز بنذن الل

احلرؼة عـ ادلػاػقؿ اظؿل ؼرددػا ساعة اظـاس وعـؼػقػؿ حلالوة ظػظفا ودقر عضؿقغفا سؾك علؿقى
األصراد واجلؿاسات سؾك حد دقاء  ,وعـذ زعـ بعقد ذغؾت جدظقة اظعالضة بني حرؼة األصراد وحرؼة اجملؿؿعات
اظؽـقر عـ ادلفؿؿني باظلقادة وسؾؿ اظـػس وسؾؿ االجؿؿاع واظؼاغقن  ,صاظؾعض ؼرى أن ال حرؼة ظألصراد
سـدعا تؽقن اجملؿؿعات أدقرة وعؼقدة الن صؼدان اجملؿقع ظؾشلء ؼعـل باظضرورة صؼدان األجزاء ظذظؽ اظشلء
وآخرون ؼؼقظقن بان األصراد ؼؿؿؽـقن عـ مماردة حرؼاتفؿ حتت طؾ اظظروف ألغفا تؿعؾؼ بذاتقؿفؿ اظؿل ال تؿلثر
بدرجة طؾقرة بادؿقؼاضات اجملؿقع  ,مبعـك أن ػمالء ؼـؽرون عقضقع ادلقارـة حني ؼفردون اظػرد عـ ػقؼؿف
اظقرـقة وبـظرػؿ أؼـؿا ؼؿقاجد اظػرد صؿؾؽ أوراغف وال سالضة ظؾؼقة عؽقغات اظشكصقة صل ارتؾارف .
وغؼقل ظفمالء أن احلرؼة ظؽل تؽؿؿؾ صقرتفا البد أن تلخذ عداػا اظؽاعؾ اظؿصؿقؿل واظؿـػقذي وادلؿؿـالن صل
اظؼدرة سؾك االخؿقار واالغؿؼاء واظرصض واالعؿـاع دون اخلضقع إلرادة خارجقة ضلرؼة طاغت أم شقر ضلرؼة  ,إذ عا
جدوى أن تؽقن صل ضصر عـقػ أوصدت أبقابف ظؿػصؾ عشاسرك سـ عشاسر ضقعؽ  ..وبعد ذظؽ صاحلرؼة
علموظقة وؼـطقي حتت ععـك ادللموظقة اظؽـقر عـ اظؼقؿ اظؿل تقجف تصرصات األصراد واجلؿاسات ومتـعفؿ
عـ االغصقاع ظرشؾات أغقة رارئة تػؼد اإلغلان اظرؤؼة اظصائؾة واظؿدبقر وتعطؾ إرادتف ادلرتؾطة باظعؼؾ اظراجح
اظذي ؼعرف عاذا ؼرؼد ودلاذا ؼرؼد  ..صاظعؼقل اظراجقة متؽـ األصراد عـ اظؿقرر عـ غقازع اظشر واظرذؼؾة اظؿل تدصع
إظك ارتؽاب عا ؼلئ ظؾػرد واجملؿؿع ععا  ,وادلعاؼقر اظؼقؿقة اظؿل ؼضعفا اجملؿؿع ػل اظؿل متـع أصقاب
اظعؼقل اظراجقة عـ االغزالق إظك عا ؼشني إلغلاغقة اإلغلان بذرؼعة احلرؼة  ..ال غـؽر إن احلرؼة عـ عصادر
دعادة اإلغلان وظؽـ ػؾ ؼرتضل اإلغلان اظلقي أن ميؿطل أعقاجا شقر عشروسة ظؾقصقل ظغاؼة تؾدو
عشروسة  ..واحلرؼة احلؼقؼقة ال ميؽـ أن تؿقؼؼ سؾر ضقاغني وتشرؼعات حلب بؾ سؾر رؤى ثقرؼة تؿصؾ بؿراث
أي أعة وتارؼكفا ظؿقصؾ اظـاس إظك ضـاسة رادكة بعؿؼ تؾؽ اظرؤؼة وعا ؼؿؿكض سـفا عـ أػداف ظؿؽقن
اجلؿاػقر بعد ذظؽ حاردة ظؿؾؽ األػداف عـ خالل مماردات و تضققات تؽقن جزءا عـ تارؼخ تؾؽ اجلؿاػقر.

ظؼد طان اظصقػققن واظؽؿاب واألدباء واظػـاغقن صل رؾقعة ادلضقني اجملاػدؼـ اظػادؼـ صل عفابفة
االحؿالل األعرؼؽل ظؾعراق وظؼد ادؿفدصت ضادتفؿ ورعقزػؿ اظذؼـ داػؿت بققتفؿ ضقات االحؿالل
األعرؼؽل صل زالم ظقاظقفا اظغاذؿة وبعشرات اظفؿرات واظطائرات ظقرسؾقا اظػؿقان واألرػال
واظـلاء وظقؼؿادون آبائفؿ اظك دفـ طقبر صل عطار بغداد وعـ ثؿ اظك دفـ بقطا اظصقراوي سؾك
احلدود اظعراضقة اظؽقؼؿقة وسؾك عؼربة عـ عقـاء ام ضصر وظقلقعقػؿ دقء اظعذاب واظؿعذؼب
واظؿـؽقؾ وظقطال االشؿقال أطـر عـ  055ذفقد عـفؿ وعازال اظؾعض عـفؿ ؼردػ صل دفقن
حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة صضال ًسـ األالف ادلففرؼـ وادلفاجرؼـ وظؿ ؼؽؿػ ِاظعؿقؾ ادلاظؽل وبطاغؿف
اجملرعة بفذا طؾف وشقره اظؽـقر واظذي متـؾ صل أشالق صقػفؿ اظقرـقة وودائؾ أسالعفؿ احلرة
اظشرؼػة بؾ دسا جفارا ًوغفارا ًاظك تؽؿقؿ األصقاه وإدؽات اظػضائقات اظؿل تؾث براعج تػضح صلاد
حؽقعؿف اظعؿقؾة داسقا ً إؼاػا إال اإلضالع سـ صضقفؿ ظؾػلاد وادؿؾداظف مبدحف واإلذادة بـ
( عـفزاتف ) صل ذبح اظشعب اظعراضل ودؾب أعقاظف وجتقؼعف وشقر ذظؽ اظؽـقر .
بقد ان طؿاب وصقػقل ادلؼاوعة وأدباءػا واصؾقا جفادػؿ ادلؾقؿل صل خـادق اظعز واجلفاد عمتزرؼـ
باظؽؾؿة احلرة اظشرؼػة ومبداد اظؼؾؿ اظلقال بادلعاغل اظقرـقة واظؼقعقة ععززؼـ جؾفة اظـضال
اظػؽري واظـؼاصل واظؿعؾقي واإلسالعل ادلؿقدة بػقػات بـادق اجملاػدؼـ األبطال وحؿك غصر اظعراق
وغفقضف اظـؼاصل واالجؿؿاسل واحلضاري واإلغلاغل اظشاعؾ  ..وان شد اظعراق ادلشرق اظقضاء آت ال
رؼب صقف وظقـدحر اظعؿالء األذالء خقغة ذعؾفؿ وأعؿفؿ صؿلواػؿ دؼر وبؽس ادلصقر .

وػـا غلؿذطر احلرؼة صل عػفقم اظؾعث واظؿل ػل عـ ثؿار صؽره وسطاءه واظؿل جتلد ذظؽ اظـلغ اظرداظل
اظصاسد عـ اجلذور اإلمياغقة اظؿل تؽرم اإلغلان بغض اظـظر سـ جـلف وسشقرتف ( إغا خؾؼـاطؿ عـ ذطر
وأغـك وجعؾـاطؿ ذعقبا وضؾائؾ ظؿعارصقا إن أطرعؽؿ سـد اهلل اتؼاطؿ ) .

ؼؿـطح وؼؿـطع ػذه ادلرة ادلدسق خضقر اخلزاسل عدسقا ً متـقؾ اظعراق صـل اجلؿعقـة اظعاعـة ظـأل
ادلؿقدة وسؼد اجؿؿاسا ً عع غائب اظرئقس األعرؼؽل باؼدن صاحب عشروع تؼـلقؿ اظعـراق دـلء
اظصقت عقدثا ً إؼاه سـ وثقؼة اظشرف اظؿل أرادػا دؿارًا ممزضا ً ؼكػل جرائؿفؿ صل ضؿـع اظـشعب
اظعراضل وذبقف وحاثا ً إؼاه سؾك اظؿقاصؾ عع اؼران .

وغلؿقضر تطؾقؼا ؼفلد أبفك ععاغل احلرؼة سؾك وصؼ ذظؽ ادلـفج اظلؿاوي حني ؼكارب اخلؾقػة سؿر
ابـ اخلطاب ( رضل اهلل سـف ) أحد والتف ( عؿك ادؿعؾدمت اظـاس وضد وظدتفؿ أعفاتفؿ أحرارا )  ..عـ ػذه
ادلـابع اظصاصقة وعـ ػذه ادلؾادئ اظلاعقة أذرضت ذؿس حرؼة اظؾعث  ..وال غرؼد ػـا أن غضع عؼارغة بني عا
أغؿفؿف احلرؼة اظؾعـقة عـ غؿاجات دقؽؿؾفا اظؿارؼخ مبداد عـ اظذػب سؾك عدى أربعة سؼقد صل جتربؿف
اإلمياغقة اظرداظقة اجلفادؼة صل اظعراق وعا جـاه اظعراضققن عـ حرؼة االحؿالل و سؿالء االحؿالل سؾك عدى سؼد
دعقي صقضقي احؿرق صقف األخضر واظقابس سؾك عرأى وعلؿع ادلالؼني عـ ادلؽؿؿة أصقاػفؿ  ..ال غرؼد عؼارغة
صاظدغقا ذاػدة واظؿارؼخ ؼؽؿب واخلاظؼ اجلؾقؾ صل ساله ؼرى وؼلؿع وميفؾ و ال ؼفؿؾ .

وحني جاء اإلؼعاز اإلؼراغل غطؼ حؿقد ععؾة اظـاسؼ بادؿ عا ؼلؿك اجملؾس األسؾك بضرورة تـػقـذ
وثقؼة اظشرف عؾؿقؼا ً باجلعػري اظذي ؼقاصؾ تؾشقره بفذه اظقثقؼة ادللخ غاسؼا ً وبقضـا ً رخقـصا ً
ظؾؿاظؽل اظذي ارطؾف اجلعػري وراءه صؿد ؼده سؾك خرجف اظؾائس ظقعؿؾل ددة ضقادة حزب اظـدسقة
اظعؿقؾ ظقفلر بقثقؼة اظشرف وظلان حال اظعراق اظشرؼػ ؼؼقل أي ذرف ػذا اظذي تؿقدثقن ســف
ػؾ ػق اجمللء خؾػ شؾار اظدبابات األعرؼؽقة الحؿالل اظعراق أم اظشرف ؼؿفؾك صل سؿاظؿؽؿ ادلزدوجة
ألعقرطا واظػرس اظصػقؼني وعـ باب اظلكرؼة ادلُرة غؼقل ػؽذا اظشرف وإال صال .

وخؿاعا غؼقل إن احلرؼة صل عػفقم اظؾعث ظؿ تلخذ طؾ عدؼاتفا ذؽال وعضؿقغا بلؾب سظؿ اظؿقدؼات
وتـقع أذؽال اظؿكعر سؾك احلزب وجتربؿف اظعظقؿة  ..صاحلرؼة صل األصؼ االدؿراتقفل أظؾعـل ال ميؽـ أن تؿقؼؼ
مبداػا اإلغلاغل غقسا و تـقسا إال باظقصقل إظك عفؿؿع اذؿراطل ؼزول صقف ادؿغالل اإلغلان ألخقف اإلغلان .

وصل ارار اجلفاد واجلد وادلـابرة واظؽػاح ادلؿقاصؾ غؼقل :
ال ؼلؾؿ اظشرف اظرصقع عـ األذى
اظدم
حؿك ؼرا ُق سؾك جقاغؾف ِ ُ

ثؿاغقة سشر ممـ ؼلؿقن أغػلفؿ غقابا ً درضقا عـ أعقال اظشعب عا ؼؼرب ادلؾقار دؼـار ألجراء سؿؾقات جتؿقؾقة وتؽؿقؾقنة
سؾك حد تعؾقر ( اظـائؾة ) حـان اظػؿالوي اظؿل صضقؿفؿ وصضقت ان ػذه األعقال ذػؾت اظك سؿؾقنات ( بقادنقر ) خاظند
اظعطقة وعا ادراك عـ خاظد اظعطقة بعرصف أػؾ اظدؼقاغقة مبقبؼاتف اظؿل تعصك سؾك اظعد واحلصر وأعنقال طؾنقرة أغػؼنت
ظؾضروس وظؾعؿؾقات اظؿفؿقؾقة ظـقاب آخرؼـ واظؾؼقة تلتل صؼد أُحتػ ( اظـائب ) جقاد اظشفقؾل اظذي صضقؿف حـان اظػؿالوي
بلغف تؼاضك دؿة سشر عؾققن دؼـار ظؼاء أجراء سؿؾقة جراحقة صرد ظفا اظصاع صاسات صؿؾني أغفا ادؿقظت سؾك  066ضطعة
ارض دؽـقة صل بابؾ عع ابؿزاز األخرؼـ ودؾب أعقاظفؿ باظؿفدؼد واظقسقد .
أعا عا ؼلؿك ( اظـائب اظشقخ ) صؾاح اظلاسدي صلغف تعفد بؼـطرات عع ضـاة اظؾغدادؼة اظػضائقة ظػضح عـ دنؿاػؿ
بادلػلدؼـ وسؾك رأدفؿ حلني اظشفردؿاغل اظذي ؼؿؼاضك سؿقالت سؿارات دؽـقة صل األعارات بادنؿ أبنق عقؿند
اظشفردؿاغل وسؾر عرادالت برؼدؼة صقؿا راحت عفا اظدوري تػضح اظؽـقرؼـ باظػلاد وإعا بفاء األسرجل اظذي راح ؼردح صل
احدى اظػضائقات مبقاجفة صرؼقة عـ ضؾؾ احد ( اظـقاب ) بلغف ميؿؾؽ دعػة صل األعارات صؽػ ظلاغف وتقارى سـ أضقاء تؾؽ
اظػضائقة بعد حلظات وضد تذطر ادلؿابعقن بلن األسرجل ضد تلدػ صل احد عؼابالتف اظؿؾػازؼة اظؽـقرة سؾك بقعف احد بققتف
صل اظؽازؿقة مبؾؾغ بكس سؾك حد تعؾقره ال ؼزؼد سؾك اظعشرة عالؼني دوالر صؼط الشقر .
أعا ( اظـزاػة وػقؽاتفا ) صقدؼـفا حدؼث خراصة ؼا أم سؿرو حقث حتقل رئقس ػقؽة اظـزاػة ادلطرود رحقؿ اظعؽقؾل اظك عؿعفد
حدؼث صل اظػضائقات ػق األخر ظقؽشػ صلاد اظعؿقؾ ادلاظؽل وبطاغؿف وؼفددػؿ بؽشػ ادلزؼد صلقؾ اظػلاد وادلؿاجرؼـ
باحلدؼث سـف طـر وأخقرػؿ وظقس آخرػؿ سضق عا ؼلؿك عفؾس اظـقاب حلني األددي اظذي حتدث طـقرا سـ صنػؼات
اظػلاد صل اظشاي اظػادد واظزؼقت اظػاددة وصػؼات اظؽفرباء مبؾقارات اظدوالرات وشقرػا اظؽـقر .
أعا صكري طرمي زغؽـف صقدؼـف عؿقاصؾ سـ صضائح احؿد ابـ اظعؿقؾ غقري ادلاظؽل وضرؼؾف صائز  ..وتؾؼك صضائح اظػلاد تؿرى
ؼؼقل اظلاعع وادلشاػد ظفا ػؾ عـ عزؼد وبعدُ صلن حدؼـفا ػق ضصة التـؿفل وضدميا ً ضاظت اظعرب ذر اظؾؾقة عا ؼُضقؽ .

ادلاظؽل ؼؿقسد ذعؾف باظقؼؾ واظـؾقر وسظائؿ األعقر بؾققر اظدعاء واإلسداعات صفق ؼؿؼقح حؼدا ً صدؼدا ً سؾك ذنعؾف وؼـنلر
وؼـؿؼؿ عـف وعـ جقشف اظؾادؾ ألغف دحر اظعدوان اإلؼراغل اظغاذؿ سؾر ثؿاغل دـقات عؿرسة بـفقع اظدم اظعراضل اظطفقر
صل ععرطة ضاددقة اظعرب اظـاغقة اظؿل جرست دقده اخلؿقـل طلس اظلؿ وحؼؼت غصر اظعراق واالعة ادلؾني صل اظـاعـ عـ
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ػذا اظعؿقؾ ادلاظؽل ال ؼرف ظف جػـ ظؾؿػفقرات اإلجراعقة اظؿل راظت عدؼـة اظـقرة واألسظؿقة واظدورة واظزسػراغقة واظؾقناع
واظؽرادة واظؿاجل واظؽازؿقة واظغزاظقة وادللقب واظـاصرؼة ودؼاظك وصالح اظدؼـ وبابؾ واألغؾار وادلقصؾ واظعؿنارة واظدؼقاغقنة
وبغداد وطربالء وطرطقك وأربقؾ وعدن اظعراق طؾفا  ..ال ؼذطرػا بؾ ال ؼـؾس بفا بؾـت ذػف ظؽـف ؼػقا باظؽالم صرحا ً عكؿاال ً
صكقرا ًباظؿؼارب األعرؼؽل اإلؼراغل سؾر عؽادلة دقده أوباعا ظلقده األخر روحاغل صفق ؼرى صل ػذه اظؿقاركت األعرؼؽقة اإلؼراغقة
ضؿاغة ادؿؿرار تربعف برضاب أبـاء ذعؾـا ؼلرق وذؾؿف اظؾاشقة أعقاظفؿ وؼلقعفؿ دقء اظعذاب وؼؿقسدػؿ بلػؽ ادلزؼد
ج عـ ضؾضؿف زاظؿ أو حاطؿ صادد عفؿا رال
عـ دعائفؿ وعا درى أغف اظشعب اظعراضل األبل صاحب ادلكثر واظؾطقالت ظؿ ؼـ ِ
ادلدى .
ودؿؾؿػ ػذه اظؼؾضة حقل سـؼ ادلاظؽل ظقـال جزائف اظعادل سؾك أؼدي اظعراضقني األباة األحرار اظذؼـ ظـ ؼؾقؿقا سؾنك ضنقؿ
وظفؿ اظـصر بفؾاػفؿ اظعاظقة وطراعة ورـفؿ وسزة ذعؾفؿ وأعؿفؿ .

أصقات غشاز تكؿؾط بلغات ادلضطفدؼـ وحلرات وسؾرات سقائؾ اظشفداء صل طؾ
أرجاء اظقرـ ظؿعؾـ سـ عؾادرة عقتقرة عشؾقػة عدصقسة اظـؿـ تـفل اسؿصاعات
ادلظؾقعني وأصقاب احلؼ صل احد داحات اظؽراعة واظؽؾرؼاء بعد سشرة أذفر عـ
اظصؾر واظصؿقد وادلطاوظة عع حؽقعة رائػقة حد اظـكاع ال تـؿؿل إظك اظقرنـ
وادلروءة بصؾة  ,ؼلؿفني رئقلفا وسصاباتف صل طؾ عـادؾة وشقر عـادؾة مبقاضػ
اظرجال صل تؾؽ اظلاحات وؼصػقغفؿ بلضذع األوصاف وؼؾصؼقن بفؿ أغقاسا عنـ
اظؿفؿ وؼؿقسدوغفؿ بادلقت اظزؤام .
غؼقل ألصقاب ػذه ادلؾادرات ادلفقـة عـ خقظؽؿ ادلؿاجرة بدعاء اظشفداء وحؼقق
اظعراضقني صل األغؾار وغقـقى وصالح اظدؼـ ودؼاظك واحلقؼفة وداعراء وشقرػا عـ ادلدن
واظؼصؾات ادلـؿػضة  ..اظؿ تؽقغقا أغػلؽؿ اظذؼـ تطؾؼنقن اظؿنصرؼقات سؾنر
ودائؾ اإلسالم أن ال ممـؾ سـ ػذه اظلاحات إال اظرجال ادلعؿصؿقن صقفا  ,صؽقنػ
جتاوزمت ػمالء اظؾقادؾ اظصاعدؼـ ظؿكقظقا ررصا عقلقبا سؾك احلؽقعة اظؿػاوض
باظـقابة  ,وطقػ ؼؽقن اخلصؿ حؽؿا واغؿؿ أػؾ اظدواوؼـ وادلضاؼػ طؿا تدسقن أم
أن اظلقت احلرام اخؿرضت عضاؼػؽؿ صلغلؿؽؿ ضقؿ اظػردان ووسقد األحرار .
وغؼقل ظؾصقت اظؾردلاغل اظـشاز أؼضا واحمللقب سؾنك بعنا األحنزاب اظدؼـقنة
اظلـقة اظؿل تكؿػل حتت ذعارات رائػقة ظدميقعة وجقدػا !  ..طػاطؿ اغؿفازؼة
وتؼؾؾا ظؼد طـؿؿ وعا زظؿؿ جزءا ودؾؾا عـ عصائب اظقرـ وعصاسؾف سنؾر طنؾ
اظؼقاغني واظؿشرؼعات واظؼرارات اظعرجاء اظؿل داػؿؿؿ صل مترؼرػا واظنؿل عزضنت
غلقج اظقرـ االجؿؿاسل .
ؼا أبـاء اظقرـ احلؾقب ال تـصؿقا ألبقاق اظلؿادرة اظذؼـ ؼرؼدون ادلؿاجرة بؼنضقة
اظقرـ وطراعؿف وال تـصؿقا ظقسقد احلؽقعة اظصػقؼة ورئقلفا وأرطاغفا صفنمالء
ؼرؼدون برعفؿـا ظـؿلضؾؿ ذاتقا عع اإلػاغة  ,ظؼد دؽؿـا ػمالء اظذؼـ عنا اغػررنت
أؼدؼفؿ عـ اظعؾث بدعائـا تارة وجققبـا وظؼؿة سقشـا تارة أخنرى  ..أال ؼنلؿقل
ػمالء اظذؼـ دطقا سؾك حاضرغا أن ؼلرضقا علؿؼؾؾ أبـائـا  ..سذرا ظؽؿ ذفدائـا
األبرار صادلطاظب ادلشروسة اظؿل ضققؿؿ دوغفا ظؿ تؿقؼؼ وظؿ ؼؿغقر ذلء سؾنك
األرض بؾ ازداد اظظادلقن زؾؿا وازداد اظػؼراء صؼرا وتراطؿت ثروات اظؾصقص صل بـقك
اظعاظؿ وعصارصف وبات اظشرؼػ عطؾقبا واظؼاتؾ عقصـا ظؽنـ ظؾؾارنؾ جقظنة
وظؾقؼ جقالت ( ودقعؾؿ اظذؼـ زؾؿقا أي عـؼؾب ؼـؼؾؾقن ) .
اجملد ظؾعراق اظعظقؿ .
واظرحؿة واظرضقان ظشفدائف األبرار .
واحلب واظقالء ظؼائد اجلفاد واجملاػدؼـ ادلـصقر باهلل سنزة إبنراػقؿ ( حػظنف اهلل
ورساه ) .

تقاصؾ اظثقرة تقدمي ػذه اظزاوؼة اظتل تعرض تعرؼفات ببعض ادلصطلحات وادلفاػوؿ اظفكرؼة واظدوادوة ادلدتقاة عـ ععني اظفكر اظقرنل واظققعل واإلغداغل واظتل ال متثؾ
باظضرورة تعرؼفا ً بعثوا ً غصوا ً وإمنا ػل ضرؼبة عـ صكر احلزب وسقودة اظبعث وادتراتوجوتف اظدوادوة وعقاضفف وتطبوقاتها  ،بؾ أن بعضها ؼعبر تعبيورا ً قضوقيا ً وذياعع ً سيـ
عقضػ احلزب ورؤؼتف اظفكرؼة واالدتراتوجوة .
وتهدف ػذه اظزاوؼة اظك إشناء ثقاصة ادلناضلني اظبعثني واجملاػدؼـ وسمقم اظقرنني اظعراضوني وادلناضلني اظعرب ادلناػضني ظعحتعل بؾ وسمقم أبناء ذعبنا اجملاػد اظصابر وظتكـ
ظهؿ خور ععني صل زؾ اظتشقؼف اظفكري واظدوادل واظثقاصل واإلسععل اظذي مياردف احملتلقن وسمعئهؿ صل ابشع صقر اظتزؼوػ واظتضلوؾ مبا ؼيداسد ػيالالء سليك تنفويذ
عخططاتهؿ اظتدعورؼة ضد اظعراق واالعة .
ذظؽ أن صكرغا وسقودتنا اظتل ػما غبرادا ً دلمارداتنا اظدوادوة ومبا ؼنور ررؼقهما وؼلهمهما اظعزم سلك أن تكقن صل ادليدارات اظيصائبة واخليورة ظبليق أػيداصها اظقرنوية
واظققعوة اخلورة وصل ػذه ادلرحلة اجلهاقؼة عـ عدورة ذعبنا اظظاصرة اظتل ؼتعرض صوها عفهقم احلزب وادلماردات احلزبوة اظك ابشع صوغ اظتشقؼف صل زؾ االحتعل ومماردات
سمعئف سلك صعود اظعملوة اظدوادوة ادلهترئة ودنتناول صل ػذا اظعدق عفهقم " اظعقائدؼة " .

اظعقودة ػل احلكؿ اظذي ال ؼقبؾ اظشؽ صوف ظدى ععتقد ِه وؼراقصها صل االستقاق وادلعتقد وجمعها سقائد واظعقودة ػل غدؼ عـ األصكار ادلعترف بها بني أصراق عيذػ واحيد
طاظعقودة اظبعثوة واظعقودة ادلارطدوة ودقاء طان ػذا اظندؼ عـ األصكار ؼتعلؼ مبدائؾ حواتوة تخص اجلماسات اظبشرؼة أو ؼتعلؼ باظنظرة اظيك اظكيقن واظقجيقق وعيا وراء
اظطبوعة وتطلؼ طلمة سقودة صل اظدؼـ سلك عا ؼالعـ بف األغدان وؼعتقده طقجقق اهلل دبحاغف وتعاظك وبعثف اظردؾ واظعقاب واظثقاب .
واالستقاقؼة عذػ اظذؼـ ؼالعنقن بقدرة اظعقؾ سلك اظقصقل اظك اظوقني وػل ضد اظشكوة وضد االغتقاقؼة .
وؼطلؼ ظفظ اظعقائدي ( قوشماتل ) عجازا ً سلك عـ ؼتعص ظرأي قون متحوص وظكـ اظعناصر األدادوة ظلعقودة ادلتكاعلة ػل :







عقضػ حتلولل عـ اظقاضع .
تصقر دلا ؼج ان ؼكقن سلوف اظقاضع .
ررؼقة االغتقال مما ػق طائـ اظك عا ؼج ان ؼكقن .
اظنظرة اظشمقظوة صل اظتحلوؾ وادلعاجلة .
اظتفاسؾ واظتكاعؾ بني سناصر اظعقودة .

صاظعقودة اظبعثوة ضد قردت اظقاضع اظعربل وتصقرت عدتقبع ً ظف ؼققم سلك عباقئ اظقحدة واحلرؼة واالذتراطوة وجعلت عـ اجلماػور ورلوعتها احلزب ودولة االغتقال مما ػيق
طائـ اظك عا ؼج ان ؼكقن وغظرت ظلقاضع غظرة ذاعلة وطؾ سنصر عـ سناصر سقودة اظبعث ؼكمؾ اظعنصر األخر .
واغطلؼ اظبعث عـ سقودتف االغبعاثوة صل تفجور ثقرة اظبعث صل اظعراق ثقرة اظدابع سشر  -اظثعثني عـ متقز سام  8691وصل ضواقتف دلدورة اجلهاق واظتحرؼر صاجلهاق ػيق ػقؼية
اظبعث وػق ثقاصتف وسقودتف .
وبذظؽ جدد اظبعث إمياغف اظعقائدي باجلهاق ومبماردات جهاقؼة عتقاصلة أصضت اظك ػزمية احملتلني االعورطان وحتقوؼ غصر اظعراق واالعة اظتارؼخل ادلُبني صل احلاقي واظثعثني عـ
طاغقن األول سام  1188وعقاصلتف جلهاقه بقجف اظفرس اظصفقؼني وأقاتف اظطوعة حكقعة ادلاظكل اظعمولة وحتك غصر اظعراق واالعة ادلُبني .

قا أبـاء ذعلـا اؾصاؿد اجملافد
بعد تفدقده ألبـاء ذعلـا األبي بلور اؾدم وبعد توعده بفم وـػث دؿوم حؼده اؾدػني عؾى اؾورـقني اؾعراؼقني ؽاػة وؿهافدي اؾلعث وادلؼاوؿة خاصة ػلـه قعرب صراحة عن ترحقله وػرحه اؾغاؿر بادلؽادلة اؾفاتػقة
بني أوباؿا وروحاـي ومبا قسؿقه اؾمؼارب األؿرقؽي اإلقراـي اؾذي قرى ػقه ؿصؾوة اؾطرػني واؾمي تظفر حرصه اؾؽلقر عؾقفا وقرى ػقفا ضؿاـة الدمؿرار تسؾطه برؼاب أبـاء ذعلـا األبي ؽعؿقل ؿزدوج ألؿقرؽا واقران
وادمؿرار أدائه ؾدوره اؾؼذر ػي تـػقذ اخملطط اؾػاردي اؾصػوي ؾمدؿقر وتؼسقم اؾعراق وتؼدمي اؾدعم ادلاؾي وادلقؾقشقاوي واؾعسؽري ؾؾـظام اؾسوري دلواصؾة ذبوه ألبـاء اؾشعب اؾسوري .
قهيء ذؾك بعد اجمؿاع ؿا قسؿى ـائب رئقس اجلؿفورقة خضقر اخلزاعي وادلعروف بعؿاؾمه إلقران وتـػقذه خملططاتفا ضد اؾعراق واالؿة اؾعربقة بـائب اؾرئقس األؿرقؽي جو باقدن  ..وتمرادف تصرقوات أؼطاب احلؾف
اؾصػوي ممنل ؿا قسؿى ( اجملؾس األعؾى ) وإبرافقم اجلعػري عن ضرورة دعم وتـػقذ ؿا تسؿى ( وثقؼة اؾشرف ) اؾمي تلـافا اخلزاعي إقاه ؽغطاء ممزق ؾسمر ( اؾمػهقرات اإلجراؿقة ) اؾمي راؾت أبـاء اؾعفراق بهؿقف
أرقاػفم ػي ؿكمت اؾعزاء واجلواؿ واحلسقـقات واؾؽـائس وادلالعب اؾرقاضقة وادلؼافي واألدواق واؾمي تراػؼت ؿ تسعقر عؿؾقات اؾؼمل اؾطائػي واؾمفهقر اؾؼسري واالغمقاالت واالعمؼاالت واإلعداؿات اجلؿاعقة ػضال ً
عن ؿا تسؿقه رغؿة ادلاؾؽي ( اإلجراءات األؿـقة ادلشددة ) واؾمضققق عؾى حرقة ادلوارـني وحرؿاـفم ؿن أبسط خدؿات ادلاء واؾؽفرباء واؾوؼود وادمشراء اؾػساد عؾى ـوو بش وـفب أؿوال اؾشعب اؾعراؼي وثرواته
ؽؾفا .
قا أبـاء ذعلـا اؾصابر ادلؼدام
قا أحرار اؾعرب واؾعاؾم
قوؿا ً بعد آخر قمؽد ادلاؾؽي عؿاؾمه ادلزدوجة ألؿقرؽا واقران وقُؽش عن حؼقؼمه أداة رقعة ؾمـػقذ اخملطط اؾصػوي اؾراؿي ؾمدؿقر اؾعراق وتػمقمه وادمفداف أؿن اخلؾقج اؾعربي واألؿن اؾؼوؿي اؾعربي برؿمه وفذا ؿا
باـت ؿمذراته ادلػضوحة علر أردال ادلاؾؽي ؾؾعؿقل دعدون اؾدؾقؿي اؾذي أدؿاه وزقرا ً ؾؾدػاع اؾى اقران وعؼده ؿا دؿاه ( االتػاؼات اؾعسؽرقة ) ؿ اقران وفي ػي واؼ حاؾفا وعلر ؿا أػصوت عـه تصرقوات وزقر
اؾدػاع اإلقراـي وبؼقة جالوزة اؾـظام اإلقراـي ( وثقؼة ؾؾفقؿـة األؿقرؽقة اإلقراـقة اؾعسؽرقة اخملابراتقة عؾى اؾعراق ) وإرالق قد ؿقؾقشقات ( احلرس اؾنوري اإلقراـي ) ػي ادملاحة اؾعراق وذبح أبـائه وتسفقل ؿرور ؼواته علر
األراضي واألجواء اؾعراؼقة ؾدعم اؾـظام اؾسوري ادلرتد ػي ؼؿعه ؾنورة اؾشعب اؾسوري ومماردة ادلزقد ؿن عؿؾقات اؾمصػقة واإلبادة ألبـائه .
وبـاءً عؾى ؿا تؼدم قـلغي وقموجب مماردة ادلزقد ؿن رص اؾصػوف بني اؾؼوى اؾورـقة اؾغقورة وادلـافضة ؾؾوؾ األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػاردي ودعم اؾمظافرات اؾشعلقة ادلمصاعدة عؾى ـطاق اؾعراق ؽؾه وؿواصؾة
اجلفاد اؾظاػر بوجه اؾعؿؾقة اؾسقادقة ادلمفاوقة وحؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وحمى اؾظػر اؾـفائي واؾـصر ادللني وإؼاؿة حؽم اؾشعب اؾمعددي اؾدميؼراري احلر ادلسمؼل اؾذي متنل ػقه ؽل األرقاف اؾورـقة واؾؼوؿقة
واإلدالؿقة ( واؾذي ال ؿؽان ػقه ؾؾوؽم اؾشؿوؾي واإلؼصاء واالدمكنار واالـػراد ) ؽؿا قمؽد عؾى ذؾك دوؿا ً اؾرػقق اجملافد عزة ابرافقم األؿني اؾعام ؾؾوزب واؾؼائد األعؾى ؾؾهفاد واؾمورقر واخلالص اؾورـي  ..ومبا قػمح
األػاق اؾرحلة الدمكـاف ؿسقرة اؾلـاء اؾسقادي واالؼمصادي واالجمؿاعي واؾنؼاػي اؾورـي واؾنوري اؾشاؿل بنذعاعاته اؾؼوؿقة واإلـساـقة اؾـقرة .
اجملد ؾشفداء اؾعراق واالؿة األبرار .
واخلزي واؾعار األبدي ؾؾعؿالء االخساء ادلزدوجني ألؿقرؽا واقران .
وؾرداؾة اؿمـا اخلؾود .
ؼقادة ؼطر اؾعراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واألعالم
بغداد ادلـصورة باؾعز بنذن الل
ػي اؾماد واؾعشرقن ؿن أقؾول  ٣١٠٢م

