االفتتاحية

وُلد البعث حزبا ً ُمجاهدا ً أصقال ً رافضا ً لواقع األدتعؿار والتجزئة
ض نضاال ً متواصال ً عؾى أمتداد األرض
واألدتغالل والتخؾف وقد خا َ
العربق وعؾى مدى ما وؼرب من الدبع عؼةود مةن الةزمن واجةه
الؽثقر من التحدوات والصعاب ُمتحدوا ً لفةا وقةاهرا ً لفةا وصةوال ً
حتى تػجقر ثورة البعث في العراق ثورة الدابع عشر – الثالثني مةن
متوز عام  8691والتي أفصحت عن الوجةه ادلُةشرق األصةقل لثةورة
الثامن من ذبباط عام  8691وحؼؼةت ادلـجةزات العؿالقة التةي
ذقدت الؼؾع

الـاهض حلركة الثةورة العربقة ادلعاصةرة التةي

أدتفدففا احلؾف األمقركي الصفقوني الػاردي وأدتفدف عبرها
العراق واألم وكان البعث لفا حزبا ً جفادوا ً مؼاوما ً لألحتالل وعبةر
دـوات رووؾ من الؽػاح أدتطاع مجاهدو البعث وادلؼاوم

مةن

إحلاق الفزمي باحملتؾني األمقركان ومواصؾ اجلفاد بوجه مخؾػاتفم
وحؾػائفم الػرس الصػووني واداتفم الطقعة حؽومة العؿالة
واخلقان في ادلـطؼة

اخلةضرا

و ةا حؼةأل األنؼةدام والتةشر م

والصراع بني أرراف العؿؾق الدقادق

ةعد مةن
َص َ
ادلُـفةارة و ةا َ

الدخط الشعبي الذي حتول الى ثورة ذعبق مدؾح عارمة

فةي

الػؾوج والرمادي والتي تتدع لتشؿل العراق كؾةه وبةذل

فة ن

مجاهدي البعث وادلؼاوم ودتؾفؿون معاني الةذكرى الةدابع
والدتني دلقالد البعث دلواصؾ جفةادهم ادلؾحؿةي وحةتى الظػةر
احلادم وادلضي قُدما ً عؾى رروأل حتؼقأل أهداف البعث واألم فةي
الوحدة واحلرو واألذتراكق

.

األخ اؾعزقز عصام ؽاؿل رئقس حترقر جرقدة ػقمو احملمرم
بارك اهلل ػقك عؾى ؿلادرتك ؾالتصال بـا ؾمدلل وتدموضح عؿا ترقد ـؼؾه إؾى جؿافقر األؿة وخاصة ػي ؿصر اؾؽـاـة اؾعزقزة
وؼلل أن ـلاذر باإلجابة عؾى أدكؾمك ال بد ؾي أن أحقي ؿصر اؾعروبة وذعلفا األبي وجقشفا اؾلطل ؿدمذؽرقن املكثر اؾؽنقرة اؾمي دطرفا ذعب ؿصر وجيقيشيه اؾيلياديل
ؿـذ ثورة عرابي إؾى ثورة قوؾقو إؾى اؾقوم اؾوؼوف بوجه اؾعدوان اؾنالثي وؿعرؽة بور دعقد وؿعرؽة اؾؼـاة واإلدؿاعقؾقة وؽقف اديميليديل أبيـيا بيور ديعيقيد وؼيدؿيوا
اؾمضحقات اؾدخقة دػاعا عن أرض اؾؽـاـة وال زؾـا ـدمذؽر ؽقف وؼف ذعب اؾعراق وػي رؾقعمه ؼواه اؾورـقة واؾؼوؿقة حزب اؾلعث اؾعيربيي االذيميراؽيي إؾيى جياـيب
ؿصر ؿمقد وؿداـد وفا ـحن اؾقوم ورغم اـشغاؾـا اؾوادع ػي اؾمصدي ؾؾؿحمؾني وعؿالئفم وخاصة إقران اؾصػوقة ـعلر بؼوة عن ؿداـدتـا ؾؾنورة املصرقة اؾميي اـيطيؾيؼيت
ػي اخلاؿس واؾعشرقن ؿن ؽاـون اؾناـي عام  3122ثم اـمػاضة اؾنالثني ؿن حزقران عام  3124ؾلمي جا ت ؾمصحقح ؿدار اؾنورة وؾؽي تعود ؿصير ؽيؿيا ـيلؿيل إؾيى دورفيا
اؾرقادي ػي ؿدقرة اؾـضال اؾعربي املعاصر .
س : 2ؽقف ترون ؿدمؼلل املـطؼة اؾعربقة بعد دؼوط اإلخوان ػي ؿصر؟
ج : 2ادؿح ؾي أقفا األخ اؾعزقز أن أصحح اؾدمال ؾقؽون ؽقف ترون ؿدمؼلل األؿة اؾعربقة أو ؽقف ترون ؿدمؼلل اؾورن اؾعربي وؾقس املـطؼة اؾعربقة ػفيذه اؾيميديؿيقية
غقر دؼقؼة بل غقر صحقحة ؿن وجفة ـظري ألـفا تفدف إؾى تغققب األؿة ؿن ؼلل أعدائفا اؾمؼؾقدقون وفي أذله بمدؿقة ( أزؿية اؾشيرق األودي ) إلبيعياد اؾيؼيضيقية
اؾػؾدطقـقة وؿؼاوؿة ذعب اؾعروبة اؾلطل ػي ػؾدطني وذؾك ؾمؽرقس االحمالل اؾصفقوـي اؾغاصب .

أؿا ؽقف ـرى ؿدتؼبل األؿة وورـفا اؾؽبقر بعد دؼوط اإلخوان ػي ؿصر ػإــا ـتطؾع دائؿا وبؾفػه وؿـذ اؾقوم األول ؾثورة اخلاؿس واؾعشرقن ؿن ؽاـون اؾثاـيي إؾيى
أن تعود ؿصر اؾعروبة إؾى دورفا اؾؼوؿي اؾرائد ػي ؿدقرة األؿة ـحو أفداػفا ػي اؾتحرر واؾتوحد واؾتؼدم واؾتطور وإــا ؾواثؼون اؾقوم وبعد اؾتصحقح اؾذي جرى بيعيد
 03حزقران عام  3300أن ؿصر دتعود وبؼوة إؾى دورفا اؾؼوؿي اؾتحرري اؾتؼدؿي اؾـفضوي ػي األؿة وذؾك إذا ؿا اتخذت اؾثورة ؿن أداء ؿفاؿفا اؾورـيقية جديرا إؾيى
أداء ؿفاؿفا اؾؼوؿقة ػدتـفض األؿة ػي جؿقع أؼطارفا ودتلخذ ثورة ؿصر ؿدارفا اؾصحقح ـحو اؾتحرر واؾتوحد واؾتطور واؾتؼدم وؿن فذا اؾيػيفيم واؾيتيصيور
ؾدور ؿصر وثورتفا ـرى ان األؿة حتتضن ؿصر وثورتفا وـؼدم ؾفا ؽل اؾدعم واؾتلققد ؽؿا ػعؾت ادلؿؾؽة اؾعربقة اؾدعودقة وخادم احلرؿني اؾشرقػني ادليؾيك عيبيد ا
بن عبد اؾعزقز وؽثقر ؿن دول األؿة وؽؿا عبرـا ـحن وؿن ؿوؼعـا ؽلؿني عام حلزب اؾبعث اؾعربي االذتراؽي وؼائد أعؾى ؾؾجفاد واؾتحرقر واخلالص اؾوريـيي عين دعيم
احلزب وؿجافدقه ػي اؾعراق وعؾى ؿدتوى اؾورن اؾؽبقر ؾؾثورة ادلصرقة وأفداػفا اؾـبقؾة وفؽذا ػعؾـا ػي دعم اؾثورة اؾدورقة ؿن ؿيـيطيؾي إميياـيـيا بيان األؿية
دتـفض ؿفؿا ادؾفؿت اخلطوب وـاخت دقاجقر اؾظالم .
أؿؾـا ؼوي بلن اؾشعب ادلصري احلضاري دقحتضن اؾثورة وقحؿقفا وقحصـفا ؿن أي ؿحاوؾة ؾالختراق واالؾتػاف ؽؿا حصل ؾعؿوم اـتػاضات ؿا ديؿيي بياؾيربيقيع
اؾعربي بال ادتثـاء ػتحوؾت جؿقعفا إؾى ؿعاول فدم وتخرقب ؾؽل ؿا فو صاؾح وؿػقد ػي تؾك األؼطار ػاحلؿد اؾذي ؼقض دلصر رجاال أذداء وبيواديل أـيؼيذوا
اؾثورة ادلصرقة ؿن اؾضقاع بل ؿن االرتداد عؾى أفؾفا ؾذبحفم وتخرقب حقاة أجقاؾفم ػـؼول ؾثوار ؿصر إؾى األؿام ؾتحؼق أفداف ؿصير اؾيوريـيقية واؾيؼيوؿيقية
واإلـداـقة اؾؽبقرة .
س : 3ؽقف ترون ؿدتؼبل دورقا بعد اؾتغققر اؾطػقف ػي ادلعادؾة اؾدوؾقة ؟
ج : 3ؾؼد بقـا وأوضحـا ػي خطاباتـا وأحادقثـا وؿؼابالتـا اؾصحػقة وػي بقاـات احلزب اؾؼوؿقة واؾؼطرقة رؤقتـا اؾواضحة ؾالـتػاضات واؾثورات اؾشعبقة اؾيعيػيوقية
اؾتي حصؾت ػي ورــا اؾؽبقر وخاصة ػي توـس وؾقبقا ودورقا واؾقؿن وحذرـا ؿن ؿخطط رؽوب ؿوجتفا واالؾتػاف عؾقفا وحرػفا عن ؿداراتفا اؾورـقة واؾؼيوؿيقية
اؾتحررقة ؿن ؼبل حؾف أعداء األؿة أؿرقؽا وحؾف اؾـاتو وإقران وإدرائقل اؾؾؼقطة ورأقتم ؿا حصل ؾثورة اؾشعب ادلصري ؿن تطوق وحتجقم ؾوال ثورة اؾيثيالثيني ؿين
حزقران اؾتصحقحقة وؼد رأقتم ؿا حصل ؾؾثورة اؾدورقة بشؽل خاص وؿا تعرضت ؾه ؿن تكؿر أؿرقؽي رودي إقراـي وذؾك ػي إدخال داعش وؽيل اؾيؼيوى اؾيدقيـيقية
ادلتطرػة واؾتؽػقرقة بغقة خؾط األوراق وتشوقه اؾفوقة اؾورـقة واؾؼوؿقة واإلدالؿقة اؾـاصعة ؾؾثورة اؾدورقة وأؤؽد ؾؽم ان ادلوؼف األؿرقؽي ؿيـيذ اؾيبيداقية ؾيم
قؽن ؿداـدا ؾؾثورة اؾدورقة وإمنا ؽان ؿوؼػا ؿؼصودا بفدف احتواء اؾثورة وإػراغفا ؿن ؿحتوافا اؾورـي اؾؼوؿي اؾتحرري وؿن فـا ؼد حصل اؾتيراجيع ألداء اؾيثيورة
وتؼدؿفا .
وؾؼد حصل تواروء دوؾي غرقب وعجقب ػؼدؿوا ؾؾـظام اؾدوري اؾؼؿعي ؽل ؿؼوؿات اؾبؼاء واؾثبات ؿن األدؾحة وادلعدات واخلبرات وادلؼاتؾني ؿين ادليقيؾيقيشيقيات
اؾتابعة إلقران ػؽان حلزب ا اؾؾبـاـي وادلقؾقشقات اؾطائػقة ػي اؾعراق واحلرس اؾثوري اإلقراـي وػقؾ اؾؼدس االقراـي وجودا ردؿقا وبارزا وػاعال ً ػي داحات اؾيؼيتيال
داخل دورقة ضد ادلؼاوؿة وثورة أبـاء اؾشعب اؾدوري اؾبطل اؾتي تتصاعد ودتـتصر بإذن ا وحتؼ أفداػفا اؾتحررقة وتدتعقد دورقا دورفا األصقل ػي ؿديقيرة
اؾـضال اؾؼوؿي اؾتحرري اؾوحدوي ؾألؿة ..
س : 0ؿتى قعود ؾؾعراق ادتؼالؾه وفدوئه وؿا فو ؿدتؼبل اؾتبعقة واؾتابعون ػي اؾعراق ؟
ج : 0اآلن أصبح ؿعروػا ً وواضحا ً باؾـدبة ؾألؿة اؾعربقة وجؿافقرفا وحتى اؾعاؾم بلــا ػي اؾبعث وؿعـا ؽل ػصائل ادلؼاوؿة اؾورـقة واؾؼوؿقة واإلدالؿقية ـيواصيل
ؼقادة ؿدقرة اجلفاد وبشؽل ؿتصاعد وحتى اؾتحرقر اؾشاؿل واؾعؿق ؾؾعراق ؿن أذؽال وآثار االحتالل اؾبغقض ؾؼطرـا اؾعزقز ودـواصل ؿدقرتـا بيعيد اؾيتيحيرقير
إلعادة بـاء ؿا دؿره االحتالل وعؿالءه .

وؾؾموضقح أؽنر وبعد اـمصارـا اؾمارقىي اؾورـي واؾؼوؿي اؾؽلقر اجملقد عؾى ؼوى اؾغزو واؾعدوان واالحمالل ورردفم ؿن أرض اؾعراق اؾطافرة قجهجرون أذقجال اخلجقجلجة
واخليران ؾمؾك اخليائر اؾػادحة اؾمي تؽلدوفا ػي اؾرجال واألؿوال وادلعدات ـواصل اؾقوم ؽؿا ؼؾـا جفادـا وؽػاحـا بوجه ترؽات احملمؾني األؿرقؽان وبجوججه االحجمجالل
اإلقراـي اؾػاردي اؾصػوي وأدواته ؿن اؾعؿؾقة اؾيقادقة اخملابراتقة واؾعؿالء واخلوـة واجلوادقس ودـصعد ؿن جفادـا حمى ـؽـس اجلؿقع ػقعود اؾعراق إؾجى أؿجمجه
وقعود إؾى دوره اؾرائد ػي ؿيقرة األؿة .
وؾذؾك ػان ؿيمؼلل اؾملعقة واؾمابعني ػي اؾعراق ؿيمؼلل ؿظؾم ػفؤالء خاـوا ذعلفم وورـفم وأؿمفم وربطوا ؿصقرفم ؿع اؾغجزاة احملجمجؾجني وخجاصجة إقجران
اؾصػوقة وؼد ارتؽلوا أبشع اجلرائم بوق ذعب اؾعراق ؽان ؿن أبرزفا اإلعداؿات ادلمواصؾة وؿيؾيل االغمقاالت واالعمؼاالت واؾؼؿع اؾػاذي اؾوحشجي واؾجمجفجهجقجر
أؾؼيري واؾمشرقد اجلؿاعي واالـمفاك اؾػض واؾصارخ حلؼوق اإلـيان باإلضاػة إؾى ؿيافؿمفم ؿع اؾغزاة ػي تدؿقر اؾعراق ودوؾمه وجقشه اؾجلجادجل ودجرؼجمجفجم
ؾنروته اؾـػطقة وـفب أؿوال اؾشعب ػضال عن إغراق اؾعراق ػي بور ؿن اؾػياد واؾدؿاء وؾذؾك حق عؾقفم حياب اؾشعب اؾعيقر وجزءه اؾعادل وحؼت عجؾجقجفجم
ؾعـة اهلل وؿالئؽمه واؾـاس أجؿعني .
س : 4بعد غقاب بغداد وإـفاك اؾؼافرة ؽقف ترون ؿيمؼلل ؿـطؼة اخلؾقج اؾعربي ؟
ج : 4ؾؼد ؽان ؿن أفم أفداف احلؾف اؾعدواـي االؿلرقاؾي اؾصفقوـي اإلقراـي أؾصػوي فو ؾمغققب اؾعراق وعاصؿمه احللقلة اؾمي ؽاـت تؼف دائؿا ذجوؽجة ػجي وججه
اؾغزاة اؾطاؿعني ػي األؿة وػي خقراتفا وؽاـت بغداد ؼؾعة ؿمؼدؿة ؾؾنورة اؾعربقة ادلعاصرة وؽان اؾعراق جؿهؿة اؾعرب ورؿح ؿيقرة ـضاؾفم اؾؼوؿي اؾجمجؼجدؿجي
اؾمورري وؾفذه احلؼقؼة اؾواضوة أدمفدف اؾعراق ؿن ؼلل االؿلرقاؾقة األؿرقؽقة واؾصفقوـقة اؾعادلقة وإقران اؾػاردقة اؾصػوقة ؿـذ اؾقوم األول الـطالق ثجورتجه ػجي
اؾيابع عشر اؾنالثني ؿن متوز عام  8661وحمى اؾغزو واالحمالل وحمى تدؿقر اؾعراق وعاصؿمه بغداد احللقلة وؾؽن اـدالع ؿيقرة اجلفاد واؾؽػاح ادليؾح اؾجظجاػجرة ػجي
اؾعراق وؿـذ اؾقوم األول ؾالحمالل وتدـقس أرض اؾعراق وؿا حؼؼه اؾلعث وؿؼاوؿة اؾشعب اؾورـقة واؾؼوؿقة واإلدالؿقة ؿن اـمصارات تارقىقجة ؽجلجقجرة وؿجهجقجدة
ػأحلؼت اؾفزمية ادلـؽرة بؼواته اؾغازقة ؽؿا أدؾػـا ػاػشل ذعب اؾعراق اؾعظقم وؿؼاوؿمه اؾلادؾة ؿشروع ( اؾشرق األودط اؾؽلقر ) .
ؾؼد ؽان ؿىطط اؾغزاة أن قمىذوا ؿن اؾعراق ؿوطة اـطالق الحمالل اؾعدقد ؿن األؼطار اؾعربقة وؾؽن اؾيور اـؼؾب عؾى اؾياحر وأرتد ؽقدفم إؾى ـوورفم فجؽجذا
ػعل اجلفاد عؾى أرض اؾعراق ػشع بيـاه عؾى أرض اؾعروبة ؽؾفا ػؽاـت اؾنورات واالـمػاضات اؾشعلقة اؾمي حتدثـا عـفا آـػا .أؿا اآلن وبعد فروب اؾجؼجوات اؾجغجازقجة
وتيؾقم اؾعراق إؾى إقران اؾصػوقة عؾى رلق ؿن ذفب بَ َدأ َ اؾػرس قرؽزون عؾى ادمفداف وحدة اؾعراق وأؿن اخلؾقج اؾعربي واألؿن اؾؼوؿي اؾعربي برؿمه وؾؽجن بجغجداد
اؾعروبة الزاؾت حاضرة بهفادفا ادلمواصل ادلشع بأـواره عؾى األرض اؾعربقة وان اؾنورة ادلصرقة دمعقد دلصر دورفا اؾورـي اؾجؼجوؿجي اؾجمجوجرري ادلجـجشجود وبجذؾجك
ػيقؿضي اؾعراق احملرر وؿصر اؾنورة بدعؿفؿا ألؿن اخلؾقج اؾعربي وبذؾك دممعزز ؿيقرة اؾـفوض اؾؼوؿي بوجه ؿواوالت اؾمػرقس اخلائلة وقلؼى اخلؾجقجج اؾجعجربجي
عربقا أبقا ترػرف عؾقه راقة احلرقة واؾؽراؿة واالدمؼالل ؾقيفم ػي جفاد األؿة وؽػاحفا ؿن أجل حترقر ػؾيطني واالحواز وؽل ذلر ؿغمصب ؿن أرضفا .
س : 5بعد ؿرور دـوات عؾى ؿواوؾة اؾؼضاء عؾى اؾدور اؾعراؼي ػي ؿوقطه اؾعربي ؿمى قيمؼل اؾعراق ؿن االحمالل اإلقراـي ؟
ج : 5ػي ؿعرض إجابمـا عؾى أدكؾمؽم اؾيابؼة أؽدـا عؾى أــا وبعد فزمية اؾؼوات احملمؾة ػان ذعلـا وؿؼاوؿمـا اؾلادؾة تؼاتل عؾى ؿوجورقجن ؿجوجور ؿجىجؾجػجات
االحمالل وآثاره اؾيقكة وؿىؾػاته وخاصة اؾعؿؾقة اؾيقادقة اخملابراتقة .

واحملور اؾناـي فو ؿؼاتؾة االحمالل اإلقراـي أؾصػوي ؾلؾدـا ودـواصل فذا اؾصراع ادلؾوؿي بإذن اهلل حمى االـمصار اؾـفائي واؾياحق وان االـمصار آلت ألرقبب وان ؿبن
أفم عالؿاته اـدالع االـمػاضات اؾشعلقة ػي احملاػظات اؾيت ؿـذ عام ؽاؿل ثم اـطالق اؾنورة ادليؾوة ػي ؿواػظة االـلار واؿمدادفا واتياعفا ؾبمبشبؿبل أؽبنبر
ؿواػظات اؾعراق وؿدـه وـون اؾقوم عؾى ؿشارف االـمصار اؾـفائي واؾؽاؿل ـواصل ؼماؾـا وجفادـا بؼوة ؾمورقر اؾعراق وحتؼقق دقادته وادمؼالؾه اؾمام وادبمبكبـباف
دوره اؾمارقىي اؾػاعل ػي ؿيقرة اؾـفوض اؾعربي اجلدقد .
س : 6ؽقف ترون ؿيمؼلل ادلؼاوؿة اؾعراؼقة ودط حاؾة اؾمػرقس وؿواوؾة تغققب اؾفوقة احلؼقؼقة وفل جنح االحمالل األؿرقؽي ػي تفؿقش ثؼاػبة ادلبؼباوؿبة بب
اؾشلاب اؾعراؼي ؟
ج : 6باؾمأؽقد ػأن ؿىطط ومماردات احلؾف األؿرقؽي اؾصفقوـي اؾػاردي أؾصػوي رؽزت عؾى تدؿقر اؾعراق وإؾغاء فوقمه اؾبوربـبقبة واؾبؼبوؿبقبة عبلبر ؿشبروع
( احملاصصه اؾعرؼقة واؾطائػقة ) واؾمرؽقز عؾى اؾفوقات اؾػرعقة اؾضقؼة بعقدا عن اؾفوقة اؾعراؼقة اؾورـقة واؾؼوؿقة وؼد تراػق فذا ادلشبروع اخلبلبقبث ببوبؿبؾبة
تضؾقل ػؽري وثؼاػي وإعالؿي وادع اؾـطاق أدمفدف ؿـظوؿة اؾؼقم اؾمربوقة واؾنؼاػقة واألخالؼقة وخصوصا ػي ودط اؾشلاب علر بث اؾمؼؾقبعبات اؾبمبي تبروج
ؾنؼاػة االدمالب واالغمراب وادمىدام ؽل ؿلمؽرات اؾمؽـوؾوجقا احلدقنة ( اؾػضائقات واؾفواتف اؾـؼاؾة وأجفزة االتصال باالـمرـقت وؿواؼع اؾمبواصبل االجبمبؿباعبي
اؾػقس بوك وتوقمر وؿواؼع اؾقوتقوب وغقرفا ) بؼصد إذاعة فذه اؾنؼاػة اؾفهقـة واؾغرقلة عن اؾواؼع اؾعربي اإلدالؿي .
وؾؽن ؿع والدة اجلقل اؾناـي ؾؾؿؼاوؿة اؾذي ميمؾك اخللرة واؾمهربة واؾعؾم وادلعرػة ثم تصاعد ؿيقرة اجلفاد واؾؽػاح ادليؾح اؾذي ادمفوى اؾشلاب ػباـبىبرآل اآلالف
ؿـفم ػي صػوف اؾلعث وصػوف ادلؼاوؿة .
وؾؼد أخذ اؾلعث صاحب اخللرة واؾمهربة دوره اؾطؾقعي اؾرائد وادللدع ػي تعلكة اؾشلاب وتوعقمفم وتنؼقػفم بنؼاػة ادلؼاوؿة ػفم اؾقوم أي اؾشلاب مينؾون اؾبعبؿبود
اؾػؼري دلؼاوؿة اؾلعث وؼواعده اؾعرقضة وؼد ؼدم اؾلعث اآلالف ؿن فؤالء اؾشلاب ذفداء عؾى ؿذبح حترقر اؾعراق وعزته وؽراؿمه وادمؼالؾه وؽراؿة األؿة اؾبعبرببقبة
وحرقمفا وحتررفا وبذؾك ؼد خيئ احملمؾون و ُحؾػاؤفم اؾصفاقـة واؾػرس اؾصػوقون وأداتفم اؾعؿؾقة اؾيقادقة وحؽوؿة اؾعؿالء واخلوـة واجلوادقس ػي ادلبـبطبؼبة
اخلضراء ودقواصل ذعب اؾعراق اؾعظقم ذقلا وذلاـا رجاال وـياء اؾـفوض بدورفم اجلفادي اؾشرقف حمى اؾـصر ادلؤزر وقوؿكذ قػرح ادلؤؿـون بـصر اهلل .
س : 7فل ترون ان إدؼاآل بغداد ؽان ؿؼدؿة إلدؼاآل األؿة اؾعربقة ؽؾفا وؽقف ترون احلؽام ادلمورر ػي اؾمفام بغداد أو اؾصؿت عؾى اؾمفاؿفا؟
ج : 7ابمداءا ً أؼول ألبـاء ذعلـا اؾعربي ػي ؿصر وألبـاء اؾعروبة بشؽل عام ان بغداد ؾم تيؼط رغم االحمالل واؾمدؿقر اؾذي حل بفا ػؼد صبؿبدت ببغبداد وصبؿبد
اؾعراق ؽؾه وؾم تيميؾم اؾؼقادة وؾم قيميؾم احلزب وؾم قيميؾم اجلقش وؾم قيميؾم اؾشعب بل ؼد حصل قوم دخول اؾغزاة بغداد ؿومبؾب أعبظبم وأودبع
وأعؿق تالحم ب اؾشعب واجلقش واؾلعث ػاـطؾؼت أعظم وأدرع ؿؼاوؿة ػي تأرقخ حروب اؾمورقر اؾشعلقة ػمواصل اؾؼمال واجلفاد حمى اـمصر اؾشبعبب واجلبقبش
وفزؿت ؿن أرض اؾعراق ذر فزمية .
واـدحرت اؾؼوات اؾغازقة ُ
الزاؾت دول اؾعدوان إؾى اؾقوم تؾعق جراحفا والزاؾت دول اؾعدوان إؾى اؾقوم ػي تراجع واـؽؿاش عن دورفا اؾدوؾي االدمعؿاري اؾلغقض وإـؽم ترون اؾقوم ؽقف تعباؿبؾبت
أؿرقؽا ؿع ؼضقة اؾعدوان األرؾيي عؾى ؾقلقا وؽقف تعاؿؾت وتمعاؿل اؾقوم ؿع ؼضقة دورقا وثورتفا اؾشعلقة وؽقف تمعاؿل

ؿع إقران وعدواـفا ادلدتؿر عؾى األؿة ػي اؾعراق وػي اؾبحرقن وػي ؾبـان وػي دورقا ......وفي الزاؾت اؾقوم ترتعد ؿن اخلدائر ادلادقة وادلعـوقة اؾتي تؽبدتفا ػي اؾعععراق
والزاؾت بغداد واؾعراق وذعب اؾعراق وجقشه اؾعظقم قؼاتؾون بؼاقا االحتالل وعؿالئه وأذـابه وعؾى رأدفم إقران اؾصػوقة .
ؾؼد ؽان صؿود بغداد وصؿود اؾعراق األدطوري ادلـار اؾفادي ؾصؿود األؼطار اؾعربقة واـدالع االـتػاضات اؾشعبقة وبذؾك دقعود اؾعراق ودتعود عاصعؿعتعه بعغعداد
ؿـارة ؾؾؿجد واؾتؼدم واحلضارة .
أؿا اؾعؿالء واخلوـة اؾتابعون ألؿرقؽا وإقران ػدقـاؾون جزائفم اؾعادل جراء ؿا ارتؽبوه ؿن جرمية اخلقاـة اؾعظؿى بحق ذعبفم اؾعراؼي اؾعظقم وأؿتفعم اؾعععربعقعة
اجملقدة .
ودقبؼى اؾعراق ذاؿخا عزقزا ودتبؼى بغداد صاؿدة عزقزة عصقة عؾى أعداء اؾعراق واألؿة وفي ؾقدت ؾؼؿة دائغة ؾؽي تؾتفم ودقبؼى ؽعل ؿعن دعافعم ػعي
احتالل بغداد أو حرض عؾى احتالؾفا أو دافم ػي تدؿقر حضارتفا وؼتل أبـائفا قالحؼه عار اخلقاـة وتالحؼه ؾعـة اهلل وؿالئؽته واؾـاس أجؿعني .
س : 8فل دقعود اجلقش اؾعراؼي قوؿا إؾى دابق عفده ودوره ػي حؿاقة األؿة اؾعربقة ؟
ج : 8اجلقش اؾعراؼي باؾرغم ؿن ادتفداػه ادلباذر ؿن ؼبل اؾغزاة األؿرقؽان واؾصفاقـة واؾػرس وباؾرغم ؿن صدور ؼرار اؾغزاة بحل اجلقعش اؾعععراؼعي وإصعدار ؼعرار
االجتثاث اؾشوػقـي بغقة تػتقت وحدة اؾؼتال واؾؽػاح ادلصقرقة بني اؾبعث واؾشعب واجلقش وؾذؾك ػان جقشـا ؼادة وضباط وجـود ؾم قؾق اؾدالح بل اؾتحؿعوا ؿعع
اؾشعب واـتشروا عؾى جؿقع ػصائل اجلفاد وادلؼاوؿة اؾورـقة واؾؼوؿقة واإلدالؿقة ؼادة وؿخططني وؿؼاتؾني وال قزاؾون فم اؾطؾقعة ادلبعدععة دلدعقعرة اؾعؽعػعاح
ادلدؾح وؼدؿوا أودع اؾتضحقات وأغالفا ؼواػل ؿن اؾشفداء وادلػؼودقن واألدرى وادلعتؼؾني تغص بفم دجون وؿعتؼالت اؾغزاة وعؿالئفم .ودقعواصعل جعقعشعـعا
اؾبادل دوره اؾتارقخي ػي ؿدقرة اجلفاد واؾتحرقر حلؿاقة اؾعراق وصقاـته ثم ؾؽي قواصل دوره اؾورـي واؾؼوؿي ػي اؾدػاع عن حقاض األؿة ؽؿا ؽعان ععبعر تعارقعخعه
اجملقد حقث ؼاتل ببداؾة ؿـؼطعة اؾـظقر دػاعا عن ػؾدطني احلبقبة ضد اؾؽقان اؾصفقوـي ػي األعوام  8411 , 8491 , 8498وؽاـت وؼػته ؿعروػعة وؿشعفعود ػعي
حؿاقة دؿشق اؾعروبة ؿن اؾدؼوط بقد اؾؽقان اؾصفقوـي ػي حرب تشرقن عام  8411وؽؿا روت دؿاء أبـائه ورقارقه رؿال دقـاء اؾعربقة .
وـؤؽد ؾألؿة وذعبفا األبي ان جقش اؾعراق دقبؼى اؾذراع اؾطوقل حلؿاقة اؾعراق وصقاـته وؿواصؾة دوره اؾورـي واؾداعد اؾؼوي ادلتني ؾألؿة حتى حترقر ػعؾعدعطعني
واالحواز وؽل ذبر ؿغتصب ؿن أرض اؾعروبة وحتى حتؼقق وحدة األؿة وحرقتفا وتؼدؿفا احلضاري .
وؿا اؾـصر إال ؿن عـد اهلل اؾعزقز احلؽقم
حتقة اجملد واؾػداء ؾشفداء اؾعراق وػؾدطني واالحواز
حتقة اجملد ؾشفداء األؿة األبرار اؾذقن داؾت دؿائفم عؾى أرض ػؾدطني وػي رؾقعتفم جقش ؿصر اؾعروبة
حتقة اؾعز واجملد واؾػخار جملافدي اؾعراق واألؿة اؾشجعان اؾػردان األباة
وؾقخدأ ؽل عؿقل خوان وغدار باع ـػده وذرػه بثؿن بخس ألعداء أؿته وورـه وذعبه

حتوة اؾرػقة واجلهاد اؾدائم
قتقدم اؾرػاق ؿدًول وأعضاء ؿكتب اؾثقاػة واالعالم ػي ؼوادة ؼطر اؾعراق ؾلحزب دلقاؿكم اجلهادي اؾعاؾي بيحر اؾتهههاـهي
وأصوب اؾتبرقكات اخلاؾصة بحلول اؾعود اؾدابع واؾدتني دلوالد اؾبعث حزب اؾرساؾة اؾعربوة اخلاؾدة رساؾة االسالم ادلتجددة
ؾألـداـوة جمعاء ؿدتذؽرقن ـضال ؿجافدي اؾبعث وجهادؽم اؾطوقل غي سوح ـضال اؾبعث على اؿتداد اؾعراق ؽهلهه
وصهالح
ػي االعظموة واؾفضل واؾرصاػة واحلرقة واؾكرخ وـونوى وذي ؼار وؿودان واؾبصرة وؽربالء وبابل ودقاؾى وؽهرؽهو
اؾدقن واؾعراق ؽله اؾذي ػدقتموه مبىثرؽم اجلهادقة عبر ؼوادتكم اؾظاػرة دلدورة اجلهاد واؾتحرقر ادلتواصلة ؿقدؿني أسخى
اؾتضحوات وؿبصرقن ؿجافدي اؾبعث وادلقاوؿة دلواصلة جهادفم ادللحمي بروح ؿبادئ اؾبعث اؾداؿوهة وبهروح اؾبهعهب
اؾعراؼي االبي وبروح االؿة اؾعربوة اجملودة وبرػدؽم باؾطاؼات اجلهادقة ثوار شعبنا ػي اؾفلوجة واؾرؿادي واؾذقن قهتهدهع
ػعلهم اجلهادي اجلبار ؾوبمل اؾعراق ؽله وػقكم اهلل ورعاؽم وأؿدؽم بنصره ادلُبني
وؿا اؾنصر إال ؿن عند اهلل اؾعزقز احلكوم اؾذي ميدؽم باؾعزم اؾددقد على ؿواصلة جهادؽم وأـتم حتدون رؽب اجملافدقن ـحو
حتقوق اؾتحرقر اؾباؿل واالستقالل اؾتام ؾلعراق وحتى اؾنصر ادلبني وادلضي اؾى اؿام على صرقق حتقوهق أفهداأ أؿهتهنها
اؾتارقخوة ػي اؾوحدة واحلرقة واالشتراؽوة

ىتل متبلحللولملىلانليبلملى للملالملىتخالداٍللىالو وةالملىبدةثدللملا ثادللسللوةًملحللول ةدٍتدلليتاد ولا نلدثةى ل ةدٍت لكت مل
لملايللحلل فلن ليتةلألةلملىابد لحياةًة ألةلى ملهزلملاثتااةدلحملاثتالةللحملىتبالملحملىت قللحملاثتانالحملىخأل لحملىتتالاليييفلنمتةالل سمألة
ملىلةدلملاةيللىال ملكلدثةىتألةلملالةىاولحملى ن لابد ولًأل لألةلملا ةديلملاتاد ليييلاىضلااللحللولملىلانلوةًملحللو ل تبدبالبل لحوبةال لسبمبةقبفل
ملىتمادا لسمة سكلق دٍةسل تدن سلٌ لمليع لحوةاللمللملولملىلانلملىضاللللال خللملىم ةالس رفلملىبالاةالملى رادللحملابتلاولنخارله ملنللملىيبألباملكل

ملكليييليمب اةسليزلنمت يلملى ديلملاتدللملى ةهبلملى يلهارل ي ٍوةسللالادب
لةسلن لملى ًبلملىا س لوالفللةدسةسل دحلل ي الللملىت ودللحملعألةللحملىنا
د
ًنةاملسلا وللملى ملهزلملىا س لح مةه ة فلنمتةًململى عاولحملا ٍللحملارت ملودللملع ملنلملىاالا لملى ديلملىمتندللسولل الضلملىتمةه بةا لحوبةًبمل
لملىمخدالملى ديلى ملهزلملاثتااةدلحملىت قللحملىتتالالحوةاللملىلانللال لملىاحملرلحيةلاملالٍلواللال لملىت ملسململاد يلحملعاى لس ل ٌاملالملى عاو
حملا ٍللحملارت ملودللنةى عاول مع لي ا ًألةلملىا خ ملً للل ل خدالملا ٍلييفلحملى عاولحملا ٍللٍمع ملاللي ا ًألةلملارتاةل للل ل خبدبال
الملارت ملودللح املىللملاثتانالس ل سمةكلملايللاىضل ًفللل متبلىتيللملالل تو دلح ت عالح تخارلح سمةقألةل ةداللمللثتانالىلا ألتلملىلباب
مليع لحس ىضلنماللملارت ملودللن لنمت لملىلانلعةرلليضد ٍللحل حدوليةثللىمأل للملايللح خايألةلحي ملتاللللحدٌةلن لملىلبمبةك لملا بةديل
ملاًبةً لىاللي ٍللرااةكلحىدبمل يتامللملسلانمتةدلمليع ٍبلمللرت ملودللحًبتةسليدمتةًدمتدةسلىما ٍة ألتلحأةدسألتلواةل ٌتلملىلابا لح سبةل
كد لنمت لملىلانلسةاتةىللاًفلحدىاليبلملى ملهزلملىا س لر ملسةسللال ل مةه ة فلحس ىضل والهةلولملىلانلحينمت حيلح لسدة فلسةال لنبمتب ي لٍضبالبيل
ىالتالدالن لملى ًبلملىا س لحىتلٍال مللتنعدتفلىالتالدالن لكلليمتةاللحايةاللواةلملللململىما ٍةالملاادلليبللحالل اللٍمت اللنمت ملسليماب ل سل
ح سةلوةاللحيةلاملالحثدلخ لنمت ملسله يدةسليبتخن سلٍتنةللليزلملانمتةدلحملىت ةدنلملاًبةًدلليبلي ملهزلملاع لحملىااةكلح مودالعض تدللنمت يل
ح الدخة فلحيبلٌمةلىتل متبلعض تدللملىلانلن لتدصل الدخدللانمتةديلحملسةلعض تدتفلن لملىنمت لحملىتابلبدبا للبالب لعبا لثب ملكل
حملالض تدللن لنمت لملىلانللل ام لواةل ثالنمةلملىتخ هزلحمللًانللحمللًمتنةكللال لملانمتةدلحملىت ةدنلملى دٍللح سةلملىتنةلللملىاملقتليبابألبةل
يبلملا هزلملىنمت يلملابتخللىنمت لملىلانلح لملقفلملىتمادا لحملعاةٌد يلحتدافلملىتمند ٍللن لث ألملااةدثللحملىتالدالحهالسةًملعتبةىبلل
لنمت لملىلانليم لملىمتتةسةالملاحى لىال ندالملىخةقالملالثهللل عااليديدلللنالالدعافلملسلؤل ًخنسدتمةلفلرةاملل تبتلع وتمةلفللألالملىلا ىللف
لق حولملادةولحن لاو تلملى ث الملى لل لحيا وللملاضد لملى ملعالرلحمد ٌةلملىمت د لواةلسةًملعتةىللنمت لملىلانل ٍ ةسلن ل راللنمت يلملىمد لملى
اةدثةاللاالدلللل ل خداليم ملالق دولملىلانلن لملىا ملللن ل ضندللرلمتةالملىت بهلللحملاتنألملى دملل لملع ديلحملى دولملى دمللدبل لنب ل
حملاللملىبالا لملىا خ ملً لىالخ دللملىمت لٍللح خدالملامتتلملى مل لاسمةكلرالمةلملىمت لي لحهب ملدلل1970لملى ٍالحسدةاللملاةليللي ليبلباملدللةر
لحيبد ولملىتمادللحملىلمةكلمللرت ملو ل1972ل ميدتلملىمنململالةىالن لملاحاليبلع ٍ ملالللةر

االذؿراطي وػـا برزت االصاظة صي أرداء اظرصقق اظؼائد اظشفقد صدام حلني رحؿه اهلل ألدس غظرؼة اظعؿل اظؾعـقة وطاغت سطاءاته اظػؽرؼةة
احلقة ( غظرة صي اظدؼن واظؿراث ,ررؼؼـا خاص صي بـاء االذؿراطقة ,اظدميؼرارقة غظرة حقة وذؿوظقة ظؾققاة ,واظدميؼرارقة عصدر ضةوة ظةؾةػةرد
واجملؿؿع ,واظصقغ اجلدؼدة ظؾـضال اظوحدوي وشقرػا اظؽـقر )  ...وسؾر علقرة تطؾقق عؾادئ ثورة اظؾعث صي اظعراق جتؾى اظؿرابط بني أػداف اظؾةعةث
صي اظوحدة واحلرؼة واألذؿراطقة سؾر اظشروع صي خطوات علقرة اظؿطؾقق واظؾـاء األذؿراطي عن دون إغؿظار خطوات اظؿطؾقق اظةوحةدوي حةؿةى
تـضج زروصفا ذظك ألن علقرة اظؾـاء األذؿراطي صي اظعراق باألصق اظؼوعي سززت اظـػوذ اظؼؽري ظـظرؼة اظؾعث صي أذػان اجلؿاػقةر اظةعةربةقةة
وبرػـت سؾى صالحقة صؽر اظؾعث ظؾؿطؾقق اظػعؾي سؾى أرض اظواضع ادلقداغي وبذظك جاءت رروحات اظرصقق اظؼائد اظشفقد صدام حلني سن بـاء
االذؿراطقة صي ضطر واحد ععؾرة سن اظػؽر اظؼوعي ظؾؾعث سـدعا س َد اظورن اظعربي بلوضه اظوادعة وعواده االوظقة واعؽاغاته اظؾشرؼة عةوارد
حقوؼة ظؾؿطؾقق االذؿراطي صي اظعراق مبا حؼق اظربط احلقوي بني اػداف اظؾعث صي اظوحدة واحلرؼة واألذؿراطقة وأطد سؾى تطور صؽر اظؾعث سؾةر
تػاسؾه عع ععطقات اظواضع ادلقداغي وحؼائؼه ادلوضوسقة صي دوح ادلؿاردة واظؿطؾقق وبذظك عـؾت غظرؼة اظعؿل اظؾةعةـةقةة أدةؿةكةالةصةا ً
ظالضاصات اظػؽرؼة عن غؾض ادلؿاردة واظؿطؾقق احلي ذظك أن تؾك ادلؿاردات غضقت بأضاصات وأشـاءات صؽرؼة جدؼدة سززت صؽر احلزب وطةاغةت
غؾراده ادلـقر ألضاءة اظصػقات اظالحؼة عن علقرة اظؿطؾقق وبذظك تأطدت حؼقؼة اظطروحات اظػؽرؼة االوظى ظؾرصقق اظؼائد ادلؤدةس أحةؿةد
عقشقل سػؾق رحؿه اهلل بأن غظرؼة اظؾعث ػي غظرؼة غضاظقة وظقلت غظرؼة عفردة وبذظك صأن حؾؼات صؽر اظؾعث ظقلت عغةؾةؼةة وزةؾةت
ودؿظل عػؿوحة ألشراض اظؿطوؼر واألشـاء ادللؿؿرؼن وػؽذا تطور وتعزز صؽر اظؾعث اجلفادي سؾر علقرة اجلفاد أواظؿقرؼر دلؼاوعة األحؿالل وعةن
خالل أرروحات وأشـاءات اظرصقق اظؼائد اجملاػد سزة إبراػقم األعني اظعام ظؾقزب عن خالل دؿراتقفقة اظؾعث وادلؼاوعة بأجزائفا اظعدؼدة وعن خالل
خطاباته وردائؾه وتوجقفاته اظؼقؿة صاظوحدة اظعربقة تؿقؼق سؾر جفاد أبـاء ذعؾـا صي اظعراق وأذعاع جفاده سؾى األضطار اظعربقة األخرى .
وبذظك تؿقؼق اظوحدة اظعربقة سؾر وحدة اجلفاد واجملاػدؼن سؾى األرض اظعربقة طؾفا وؼؿقؼق اظؿقرر واحلرؼة سؾر عؼاوعة األحؿالل واحملؿؾني وطةل
أداظقب األدؿؾداد واظؼؿع طؿا تؿقؼق االذؿراطقة وتؿفدد سؾر جتدد اظـضال واظؽػاح ضد ادللؿغؾني اجلدد عن اظطػقؾني واظلراق اظذؼن غفةؾةوا
ثروة اظعراق اظـػطقة وأعوال اظشعب اظعراضي عؼابل جتوؼع اظشعب وإصؼاره وحرعاغه عن أبلط خدعات ادلاء واظؽفرباء واظوضود وبةذظةك جتةددت
أصاظة اػداف اظوحدة واحلرؼة واالذؿراطقة سؾر علقرة اجلفاد واظرباط سؾى أرض اظعراق واظؿي تشع دـاػا اظوػاج سؾى األضطار اظعربقة طؾفا طؿا
بان جتدؼد صؽر احلزب صي تطوؼر اظصؾة اظؿػاسؾقة بني صؽر احلزب ودؿراتقفقؿه وتؽؿقؽاته سـدعا أطد اظرصقق اجملاػد سةزة إبةراػةقةم سةؾةى أن
األدؿراتقفقة تـضح عن صؽر احلزب وسؼقدته اظلاعقة واظؿؽؿقك ؼـضح عن االدؿراتقفقة وؼُعؾر سـفا وؼؽون صي خدعؿفا طؿا أطد ادلضةاعةني
األصؾقة ظؾدميؼرارقة اظؾعـقة  ...سـدعا أطد سؾى ( أضاعة احلؽم اظشعؾي اظؿعددي اظدميؼراري احلر ادللؿؼل بعقدا ً سن احلؽم اظشؿوظي وبعةقةدا ً
سن األضصاء واألدؿؽـار واألغػراد )
وبذظك تؿفؾى ادلعاغي وادلضاعني احلؼقؼقة ألصاظة صؽر اظؾعث وجتدده صي سقده اظلابع واظلؿني حاعال ً ظواء اظرداظة اظعربقة اخلاظدة اخلقرة رداظة
األدالم ادلؿفددة رداظة اظعطاء احلضاري األغلاغي ادلؿواصل وادلؿفدد ظألغلاغقة جؿعاء ذظك أن عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة ررزوا بؿضققةاتةفةم
اظلكقة وبدعاء ذفداءػم اظؾررة صؼد ضدم اظؾعث أعقـه اظعام اظرصقق اظؼائد صدام حلني رحؿه اهلل ودؿه عن أسضاء ضقادته وسشةرات اآلآلف
عن طوادره ادلؿؼدعة وعـاضؾقه ذفداء أبرار صي علقرة اجلفاد واظؿقرؼر اظظاصرة اظلائرة غقو ذرى اجملد واظػوز ادلُؾني وحؿى تؿقؼق اػداف اظؾةعةث
وأػداف أعؿـا اظعربقة اظؿارؼكقة صي اظوحدة واحلرؼة واألذؿراطقة .

 )1أتصاال ً بؿصرؼح ادلاظؽل حقل سدم تؼقده بأضرار عا ؼلؿك ( عفؾس اظـقاب) ( ظؾؿقازغة) وأغف دقصرف اظؿكصقصات ادلطؾقبة صأأغأف ذأرص بصأرف
تكصقصات جدؼدة ألوظقاء غعؿؿف وادلروجل ظقالؼؿف اظـاظـة عرمي اظرؼس وحـان اظػؿالوي وؼادني عفقد وسؾل اظشاله وخاظد اظعطقة وسؾك اظعالق وسأؾأاس
اظؾقاتل وػقـؿ اجلؾقري وعقؿقد احللـ بأذراف ضرؼؾف ؼادر صكقؾ اظذي أغؼدػؿ عؾؾغ عؾققغل دوالر ظؽؾ عـفؿ وبدأت والئؿ اظأرذأقات واألسأطأقأات
بأدؿ ادلاظؽل وضائؿؿف األغؿكابقة .
 )2ضام صاروق االسرجل دؽرتقر عا تلؿك اظؼقادة اظعاعة ظؾؼقات ادللؾقة تقزؼع عؾؾغ ثالثة عالؼني دوالر ظؽؾ عـ دعدون اظدظقؿل وسؾقد طـأؾأر وسأؾأل
شقدان وسؾد األعقر اظزؼدي وسـؿان اظغامنل وصؾاح دعقد اظػؿالوي ذؼقؼ حـان أؼاػا ردؼػة عرمي اظرؼس ادللؿشارة اظؼاغقغقة واظلقادقة! ظأؾأؿأاظأؽأل
واظؿل ال ؼأتل اظؾارؾ سؾك صؿقاػا العـ اعاعفا وال عـ خؾػفا ومتضل ضُدعا ً صل غدواتفا اظؿؾػازؼة ظؿقؾؾ ادلؾققغل دوالر طؿا ظؿ ؼـس ادلاظؽل رذقد صأؾأقأح
وحؿقد اظفاؼس وأحؿد اظدظقؿل عقاصظ االغؾار وأحؿد أبق رؼشة وودام احلردان وشقرػؿ صشؿؾفؿ مبؾؾغ خؿلة عالؼني دوالر ظؽأؾ عأـأفأؿ ظأدورػأؿ
اخلقاغل اظغادر ادلشفقد صل ذبح أبؾـاء ذعؾـا اظـائرؼـ صل اظػؾقجة واظرعادي ...
وسني اظشعب بصقرة وؼداه رقؼؾة صل حلاب اخلقغة واظعؿالء واظؼؿؾة األخلاء.
 )3أدؽـدر وتقت غائب رئقس عا تلؿك جلـة األعـ واظدصاص اظؾردلاغقة ؼؼقل بأن اظقالؼات ادلؿقدة االعقرطقة ضاعت بكداص اظعراق بؾقعفا رائرات عأروحأقأة
تػؿؼر اظك اظؼدرات اظؼؿاظقة وػذه اخلدسة ذؿؾت  77رائرة ػقؾؽقبؿر رراز ( بقؾ  .) 477و (  ) T213وصؼا ً ظؾرغاعج اظؿلأؾأقأح ادلشأؿأرك (.أف أم أس)
واذؿراػا اظعراق سؾك دصعات عـذ غفاؼقة اظعام  2776وحؿك اظعام ادلاضل وؼقؿؾ ادللؤوظقة ظقزؼر اظدصاص اظلابؼ ( ضدوري عقحان ) وضائد اظأؼأقة اجلأقؼأة
وضائد رقران اجلقش طؿا ؼؿطرق وتقت اظك اظطائرات اظرودقة اظؿل أدؿقردت عؤخرا ً عـ رراز ( أم أي  )35وبؽؾػ باػظة عـ دون تقصر اظطقأارؼأـ ادلأدربأني
سؾك ضقادتفا سؾك حد تعؾقره وػؽذا تذػب اعقال اظعراق ػدرا ً وتذػب اظؿكصقصات اخلقاظقة صل أرتػاص عؾاظغفا اظك جققب عقردي اظصػؼات صل اظداخأؾ
واخلارج وضؿاظفا ؼقجف ظؼؿع ابـاء ذعؾـا األبل وظؽـ عرجؾ ػذا اظشعب ؼغؾل ظققرق جؾاه اظؾصقص وعصاصل دعاء أبـائف اظؾررة
 )4صرح أسضاء عا تلؿك جلـة اظـػط واظطاضة اظـقابقة بأن صػؼات اظػلاد وعطاظؾة عؿـػذؼـ صل حؽقعة ادلاظؽل وصل احملاصظات عـقفؿ سأؿأقالت
ساظقة اظؽؾػة ظؿلفقؾ أسؿاظفؿ وظذظؽ ػدد علؤول صل ذرطة اظـػط األؼطاظقة (أؼـل) حؽقعة اظعؿاظة االدؾقص ادلاضل بأغفا دؿؾدأ بأاألدأؿأعأداد
ظؾرحقؾ صل شضقن االدؾقسني ادلؼؾؾني أذا ظؿ تقضع ػذه احلؽقعة سؼقد ظؿطقؼر حؼؾ اظزبقر اظـػطل اظعؿالق ععفؿ طؿا ضاعت ذرطة برتش بؿأروظأقأقم
بل بل اظؾرؼطاغقة باظؿفدؼد باألغلقاب عـ حؼؾ اظرعقؾة اظـػطل ظطؾب سؾد اظصؿد خؾػ وطقؾ ادلاظؽل صل اظؾصرة عؾؾغ سشرة عأالؼأني دوالر عأـ
اظشرطة ظؼاء أدؿؿرارػا صل سؿؾفا صل اظرعقؾة طؿا أذؿؽت اظشرطات اظـػطقة اظعادلقة اظعاعؾة صل حؼؾ األحدب وحتدؼدا ً اظشأرطأات اظصأقأـأقأة
باألغلقاب وذظؽ بعد رؾب عقاصظ وادط عقؿقد عال رالل سؿقظة مبؾؾغ سشرة عالؼني دوالر عـ ػذه اظشرطات ظؼاء أدؿؿرارػا صل سؿؾأفأا وػأؽأذا
ؼلؿشري اظػلاد سؾك صعقد اظؿعاعؾ عع اظشرطات اظـػطقة اظؿل راحت تفدد باألغلقاب وبذظؽ دؼطت اظؾراضع سـ اظقجقه اظػاددة اظؽاحلة .
وضدميا ً ضاظت اظعرب
أذا طـت ال تلؿقل صأسؿؾ عا ذؽت
)5باظرشؿ عـ طؾ اظصراخ واظعقؼؾ وادلفاترات األسالعقة صؾؼد أبؼل سؾك ادلقاد اظؿل تؾقح دلا ؼلؿقغفؿ اظرئادات اظـالثة واظقزراء وأسضاء عفؾس اظـقاب ...
وشقرػؿ عـ بطاغة دؾطة اظعؿاظة واخلقاغة األبؼاء سؾك أعؿقازاتفؿ اخلراصقة باألضاصة اظك عا ؼغـؿقغف عـ دقت حرام صل حني تؾؼك رواتب ادلأقزأػأني
اظصغار عـ ادلؿؼاسدؼـ تراوح صل حدودػا اظدُغقا اظؿل ال تػل بأبلط عؿطؾؾات اظعقش سؾك اظؽػاف  ...بقد أن درضة أعقال اظشعب اظعراضل وإصأؼأارػأؿ
وجتقؼعفؿ ظـ متر دون حلاب سلقر وسؼاب سادل وجزاء صاسؾ
وأغف حللاب آت وتؼؿرب اظلاسة
وأي حلاب والت داسة عـدم

متر عؾقـا فذق االقاـ اؾذؽرل احلادقة عشرة ؾألحمػلؿ امؿػقػرؽػل
اؾغاذؿ ؾؾعراؽ ػل اؾمادع ؿـ ـقياف عاـ  3004بعد اؾػعػدكاف
اؾغاذؿ اؾذم ذـف احلؾػ االؿقرؽل اؾصفققـل اؾػاردل اؾصػقم
اؾذم أبمدأ ػل اؾعشرقـ ؿـ آذار عاـ  3004كاؾذم ؼػاكؿػف أبػـػا
ذعلـا امبل كجقشـا اؾلادؾ كؼاكؿقا امحملؿ اؾغاذػؿ كؿػا زاؿ
ؿهافدك اؾلعث كادلؼاكؿة ققاصؾقف ؿؼاكؿمفؿ اؾلادؾة خملؾػػػات
االؿقرؽاف بعد أف ؽيركا ظفقرفؿ كأحلؼقا اؾفزمية ادلـؽرة بؼقاتفؿ
اُملحمؾة اؾغاذؿة كحؼؼقا ـصر اؾعراؽ كامؿة اؾمارقىل ػل احلػادم
كاؾنلثني ؿـ ؽاـقف امكؿ عاـ  ... 3022ؽؿا أـفؿ قهابفقف اؾمغؾغؾ
اؾػاردل اؾصػقم كأداتف اؾعؿقؾة حؽقؿة اخلػقػاـػة كاؾػػػيػاد
كققاصؾقف ؿيقرتفؿ اجلفادقة اؾظاػرة بقجف اؾؼػؿػع اؾػقحشػل
كحؿلت االعمؼاؿ اؾظادلة كاالغمقاالت كاالعداؿات اجلائرة ؿيمؾفؿني
دركس اؾذؽرل احلادقة عشرة ؾألحملؿ اؾلغقض دلػقاصػؾػة ؿيػقػرة
جفادفؿ ادلؾوؿل اؾؽلقر كحمك اؾظػر احلادؿ كحتؼػقػؼ اؾػـػصػر
ادلحلني .

فا فل ثقرة أبـا ذعلـا اؾلطؾ ػل اؾػؾقجة كامـلار متضل ػل
ذفرفا اخلاؿس ؿمصدقة بلياؾة ؿـؼطعة اؾـظقر ؾؾؼصػ
اؾقحشل دلقؾقشقات حؽقؿة اؾعؿاؾة كاخلقاـة ػل ادلـطؼة اخلضرا
كردقػمفا ادلقؾقشقات االقراـقة اؾصػققة ؿؽلدتفا خيائر ػادحة
باجللكزة كادلعدات  ...كفا فل فذق اؾنقرة اؾلادؾة تموقؿ اؾك ثقرة
ذعلقة عارؿة ؿيؾوة تميع ؾمشؿؾ اؾعراؽ ؿـ أؼصاق اؾك أؼصاق
ؿعلرة عـ تعاظؿ اؾيىط اؾشعلل كتصاعد ادلد اجلؿافقرم
اؾقادع بقجف ؼؿع ادلقؾقشقات اؾعؿقؾة اؾمل راحت تقؾغ ػل دؿا
أبـا ذعلـا ػل اؾػؾقجة كامـلار كبابؾ كؽربل كبفرز كبغداد ػل
اؾعاؿرقة كاالعظؿقة كؿدقـة اؾنقرة كاؾلقاع كاؾدكرة كاؾصؾقخ
كؿواػظات اؾعراؽ ؽؾف .
بق َد أف دؿا أبـا ذعلـا اؾزؽقة تعؿد ؿيقرة اجلفاد كاؾمورقر
بـهقعفا اؾطفقر كتيؼل ذهرة اؾمورقر كاحلرقة اؾمل دمقرؼ
ظلؾفا بػقكفا عؾك اؾعراؽ ؽؾف ؾقـعؿ باحلرقة كاالدمؼلؿ كاؾمؼدـ
كاؾـفقض كاؾرؼل كاؾرػعة كامدفاـ اؾػاعؾ ػل ؿيقرة اؾـفقض
اؾؼقؿل ؾألؿة اؾعربقة كؾألـياـقة جؿعا .

متر عؾقـا ػل فذق االقاـ اؾذؽرل اؾياددة كاؾنلثقف دلعرؽة حترقر اؾػاك اخلاؾد ػل اؾيابع ؿـ ـقياف عاـ  2811حني ذـ ؿؼاتؾقا احلرس
اجلؿفقرم كؿؼاتؾق جقشـا اؾلادؾ فهقؿا ن ؽادوا ن تؽؾؾ باؾظػر ادلحلني كحترقر اؾػاك ػل زؿـ ؼقادل ال قزقد عؾك اخلؿية كثلثني داعة
كؼد ؽاف اؾرػقؼ اؾؼائد صداـ حيني قودك رؽب ادلؼاتؾني اؾلقادؾ ػل فذق ادلعرؽة اؾظاػرة كاؾمل ؽاـت ػاحتة ؿعارؾ اؾمورقر اؾؽلرل ػل
اؾشلؿهة كؿهـقف كزبقدات كؿعارؾ اؾمقؽلت كؿعرؽة اؾػاك ؿعرؽة اؾػدا كبقابة اؾـصر اؾؽلقر ـصر اؾعراؽ كاالؿة ػل اؾناؿـ ؿـ آب عاـ
 2811كبذؾؽ ؽاـت ؿعرؽة حترقر اؾػاك أكؿ ؿعرؽة ؾمورقر أرض عربقة حؿغمصلة ػل اؾعصر احلدقث .
كفا فؿ ؿهافدك اؾلعث كادلؼاكؿة قيمؾفؿقف ادلعاـل اؾلؾقغة ؾؾذؽرل اؾياددة كاؾنلثني دلعرؽة حترقر اؾػاك اخلاؾدة كحمك بؾقغ ضػاؼ اؾـصر
ادلحلني اؾقضا .
كأف غدا ن ؾـاظرق ؼرقب.

 . 1حـان اظػؿالوي تؼول البد عن وجود عوازغة صي ادلوت واظؼؿل بني ( اظلـة واظشقعة ) !!
صي عؼابؾة تؾػزؼوغقة زفرت اظـاحؾة حـان اظػؿالوي صي احدى اظػضائقات اظعراضقة وضاظت طالعا خطقرا الميؽن ان ؼصدر سن اغلان
ؼدسى باغه ممـل ظؾشعب وضاظت صي حدؼث خطقر باغه ؼفب ( سـدعا ؼؼؿل  7عن اظشقعة صؿن اظواجب ان ؼؼؿل عن اظلـه بـػس
اظعدد ) حؿى تؽون عوازغة بذظك !
ػل توجد دػاظة وضذاره ورائػقة غؿـة اطـر عن ػذا  ..اال تؾت ؼد اظطائػقني واظؼؿؾة .
 . 2عقؾقشقات ( سصائب اػل احلق ) تلرق  7777بطاضة اظؽؿروغقة عن احقاء بغداد
صي دابؼة خطقرة ظؽـفا ظقلت شرؼؾة سؾى تصرصات عؾقشقات اجراعقة تلعى بؽل اظودائل اظدغؽقة ظؾقصول سؾى عؼاسد صي
االغؿكابات اظؾردلاغقة اظؼادعة بعد ان ضاعت سن ررؼق سصابات تابعة ظفا بلرضة  7777بطاضة اظؽؿروغقة عن عـارق اظؽرخ واظرصاصة
حؿى تلؿكدعفا عن ضؾل اغصارػا بعد ان ضررت ادلشارطة عع طؿؾة رئقس اظوزراء ظؾقؽوعة اظعؿقؾة .
 . 3رئقس احلؽوعة اظعؿقؾة ؼلؿكدم أعوال اظشعب ظؽلب ود رجال اظدؼن
ضام عاؼلؿى برئقس احلؽوعة اظعؿقؾة صي ادلـطؼة اخلضراء بؿوزؼع عالؼني اظدوالرات اظى سدد عن رجال اظدؼن ادلؿـػذؼن ظغرض دسؿه
صي االغؿكابات اظؼادعة الدؿكدام عـابرػم اخلطابقة صي اجلؿع وشقرػا وتؾقض صػقؿه اظؿي ادودت متاعا غؿقفة عا ضام وؼؼوم به
خالل صؿرة حؽؿه باظدورة احلاظقة واظلابؼة .
 . 4إدؿؼاظة عػوضقة االغؿكابات ػل ػي ظعؾة عؽشوصة عن ضؾل ادلؿـػذؼن صقفا ظغرض دسم رئقس احلؽوعة اظعؿقؾة ؟
أثارت ادؿؼاظة عػوضقة االغؿكابات ضفة طؾقرة صي اظودط اظلقادي وضد اذار سدد عن ادلراضؾني بان ظفذه االدؿؼاظة ػدف واحد ال
شقره ػو تاجقل االغؿكابات اظؾردلاغقة اظؼادعة مما دقؤدي باظـؿقفة اظى ادؿؿرار رئقس احلؽوعة اظعؿقؾة ظػؿرة عػؿوحة بعد ان
توضقت اظصورة بػؼداغه ظؾشعؾقة اظوػؿقة اظؿي حاول ان ؼقصل سؾقفا بادؿكداعه ودائل ادلال واظؿرػقب واظؿرشقب .

تقاصؾ اظـقرة تؼدمي ػذه اظزاوؼة اظؿل تعرض تعرؼػات بؾعض ادلصطؾقات وادلػاػقؿ اظػؽرؼة واظلقادقة ادللؿؼاة عـ ععني اظػؽر اظقرـل
واظؼقعل واإلغلاغل واظؿل ال متـؾ باظضرورة تعرؼػا ً بعـقا ً غصقا ً وإمنا ػل ضرؼؾة عـ صؽر احلزب وسؼقدة اظؾعث وادؿراتقفقؿف اظلقادقة وعقاضػف
وتطؾقؼاتفا  ،بؾ أن بعضفا ؼعؾر تعؾقرا ً دضقؼا ً وذاعال ً سـ عقضػ احلزب ورؤؼؿف اظػؽرؼة واالدؿراتقفقة .
وتفدف ػذه اظزاوؼة اظك إشـاء ثؼاصة ادلـاضؾني اظؾعـني واجملاػدؼـ وسؿقم اظقرـني اظعراضقني وادلـاضؾني اظعرب ادلـاػضني ظالحؿالل بؾ وسؿقم أبـاء
ذعؾـا اجملاػد اظصابر وظؿؽـ ظفؿ خقر ععني صل زؾ اظؿشقؼف اظػؽري واظلقادل واظـؼاصل واإلسالعل اظذي مياردف احملؿؾقن وسؿالئفؿ صل ابشع
صقر اظؿزؼقػ واظؿضؾقؾ مبا ؼلاسد ػؤالء سؾك تـػقذ عكططاتفؿ اظؿدعقرؼة ضد اظعراق واالعة .
ذظؽ أن صؽرغا وسؼقدتـا اظؿل ػؿا غؾرادا ً دلؿارداتـا اظلقادقة ومبا ؼـقر ررؼؼفؿا وؼؾفؿفؿا اظعزم سؾك أن تؽقن صل ادللارات اظصائؾة واخلقرة
ظؾؾقغ أػداصفا اظقرـقة واظؼقعقة اخلقرة وصل ػذه ادلرحؾة اجلفادؼة عـ علقرة ذعؾـا اظظاصرة اظؿل ؼؿعرض صقفا عػفقم احلزب وادلؿاردات احلزبقة
اظك ابشع صقغ اظؿشقؼف صل زؾ االحؿالل ومماردات سؿالئف سؾك صعقد اظعؿؾقة اظلقادقة ادلفؿرئة
ودـؿـاول صل ػذا اظعدد عػفقم ( اظؿرابط اظعضقي بني اػداف اظؾعث )

أغقدر تعؾقر ( اظؿرابط اظعضقي ) اظك اظعؾقم األجؿؿاسقة سـ اظعؾقم اظؾاؼؾقجقة أذ ؼعـل صقفا أن أسضاء جلؿ اظؽائـ احلل عؿرابطة صقؿا بقـفا عـ غاحقة اظؿؽوقؼوـ وعوـ
غاحقة أداء وزائػ اجللؿ احلقاتقة وضد أخذ بفذا اظؿعؾقر بعض ادلػؽرؼـ وسؾك األخص ػـري بقرشلقن صل طؿابف ( اظؿطقر اخلاظؼ ) ورؾؼقه سؾك بـقة اجملوؿوؿوع واظوطواضوة
احلققؼة صقف ثؿ تقزؼع اظقزائػ واألدوار األجؿؿاسقة طؿا أدؿعؿؾف أؼضا ً بعض اظلقدققظقجقني طؿاطس صقؾر ظؾدالظة سؾك اظؿرابط اظقثقؼ بني ػقؽات اظودوظوة وضود ربوط
حزب اظؾعث اظعربل األذؿراطل اظقحدة واحلرؼة واألذؿراطقة بققث طقن ػذا اظؿرابط االداس صل اظؾـقان اظػؽري اظؾعـل وعقزه سـ األحزاب اظؼقعقوة األخورى اظوؿول ظوؿ
تربط عا بني اظقحدة وبني األذؿراطقة طؿا عقزه أؼضا ً سـ االحزاب اظشققسقة اظعربقة اظؿل ظؿ تربط بني اظؼقعقة واالذؿراطقة وصل ععرض ػذا اظوؿورابوط ؼوؼوقل األدوؿواذ
عقشقؾ سػؾؼ (( واظؾعث اظعربل ضد أدرك حؼقؼة األػداف اظؼقعقة سـدعا جؿعفا صل ػذه ادلؾادئ وأدرك اغفا تشؽؾ وحدة تاعة صاظعؿؾ عـ أجوؾ اظوقحودة أعور ضوروري
رؾقعل باظـلؾة ظؾعرب ظضؿان علؿؼؾؾفؿ طذظؽ اظعؿؾ صل دؾقؾ احلرؼة أؼضا ً أذ عا ضقؿة اظقحدة أذا ظؿ تؽـ تضؿ ذعؾف حرا ً واسقا ً حلؼقضف ضادرا ً سؾك ممواردوؿوفوا...
وادلؾدأ اظـاظث االذؿراطقة وػق أن ؼؽقن صل ػذه ادلرحؾة ذعؾا ً حرا ً عـؿفا ً ضادرا ً سؾك احلقاة وتؽقن ألصراده صرص عؿؽاصؽة صؿظفر ضقاه وأعؽاغاتف دون سرضوؾوة عصوطوـوعوة
تػرضفا رؾوؼوة سوؾوك أخورى أو ادوؿوؽوـوار داخوؾول سوـودػوا ؼوعوطول اظوعورب ضوقتوفوؿ اظوؽوؾورى وؼوؽوقن عوفوؿوؿوعوفوؿ ضوادرا ً سوؾوك اظوؾوؼواء.
وؼؤطد اظػؽر اظؾعـل أؼضا ً سؾك أن اظربط اظعضقي بني أػداف اظقحدة اظعربقة واحلرؼة واألذؿراطقة ضرورة ظؾؿقاصظة سؾك ادؿؿرارؼة اظـقرة اظعربقة ظوؾوؾوقغ أػوداصوفوا
ادلـشقدة وأال صأن أػؿال او جتاػؾ أي ػدف عـفا ؼؤدي ال عقاظة اظك تعـر أو أغقراف اظـقرة سـ علارػا اظؿارؼكل اظطؾقعل وػؽذا ؼؿفؾك اظوربوط اظوعوضوقي بوني أػوداف
اظؾؾعث صل عرحؾة اجلفاد واظؿقرؼر اظؿل غققاػا عـ خالل جتدد اظـضال صقب ػدف اظقحدة دلؼاوعة تؼلقؿ ادلؼلؿ وتعزؼز اظقحدة اظقرـقة وؼؿفدد اظـضوال ظوؿوقوؼوقوؼ
ػدف احلرؼة سؾر عؼاوعة االحؿالل طؿا ؼؿفدد اظـضال صقب االذؿراطقة مبفابفة اظػلاد وأدؿغالل اظطؾؼة احلاطؿة اجلدؼدة سؿقؾة احملؿؾني  ..وػؽذا ؼوؿوفودد اظوؿورابوط
اظعضقي بني أػداف اظؾعث صل اظقحدة واحلرؼة واالذؿراطقة

ػل طان أخؿقارتوضقت اظؿادع عن غقلان عن سام  3002الحؿالل اظعراق واشؿقال جتربة اظعرب اظـاصعة صي اظؿقرر واظوحدة وتوصقر اظعقش اظؽرمي
ظؾؿوارن عقض صدصة سابرة ؟ ام اغفا تؿواصق وعا طان ؼكطط ظه احلؾف االعقرطي اظصفقوغي اظصػوي عـذ دؾعقـات اظؼرن ادلـصرم بعد ان
تقؼـوا ادؿقاظة تروؼض ثورة اظؾعث صي اظلابع سشر اظـالثني عن متوز اخلاظدة ؟وطقف سؿل ػذا احلؾف اظشقطاغي سؾى تـػقذ عكططاته بصور
واذؽال عؿـوسة متفقدا ً ظؿـػقذ صػقة االحؿالل االعقرطي اظصفقوغي وباظؿـلقق اظؽاعل عع غظام ادلالظي صي اؼران ؟
وابؿدا ًء اذا سرصـا عاطان ؼشؽؾه ؼوم اظلابع عن غقلان  ،ػذا اظقوم اظؿارؼكي ادلؿؿقز  ،صي غػوس اظعرب طاصة عن ععان طؾقرة تؼربفم عن حتؼقق
اعاظفم وتطؾعاتفم صي اظرداظة اخلاظدة اظؿي جلدػا اظؾعث صي اػداصه االمياغقة اظوحدة واحلرؼة واالذؿراطقة  ،صاغـا البد ان غدرك ان ػذا اظؿوضقت
ظم ؼؽن اسؿؾارقا ً  ،بل ؼلتي ضؿن دؾلؾة عؿرابطة تلؿفدف  ،خلؽوا ،احلزب طؽقان ادؿطاع سؾر تارؼكه اظطوؼل عن جتاوز طل ادلماعرات اظؿي
ادؿفدصت عـاضؾقه ضقادة وضواسد وجؿاػقر  ،بل ادؿفداف اظعرب طاصة ورـا ً وذعؾا ً .عا حصل بعد اظؿادع عن غقلان  3002صي اظعراق ؼمطد ػذه
احلؼقؼة ادلرة دواء بؼرارات عا دؿي باالجؿـاث ديء اظصقت ام بعؿؾقات االشؿقال واظؿصػقة اظؿي راظت عـاضؾي احلزب وعقاوظة تشوؼه ادلـفزات
اظشاخصة اظؿي ادؿطاع اظؾعث حتؼقؼفا دقادقا ً واضؿصادؼا ً واجؿؿاسقا ً عن خالل بـاء منوذج ضوعي وورـي طان عقط اغظار طل ابـاء اظشعب صي
ورــا اظعربي اظؽؾقر ،برشم عا راصق سؿؾقة اظؾـاء عن اخطاء ذكصفا بشفاسة ووضف سـدػا اظرصقق ادلـاضل اجملاػد سزة ابراػقم االعني اظعام
ظؾقزب اعني در ضقادة ضطر اظعراق ضائد اجلفاد واظؿقرؼر  ..ظؼد ارادوا ان ؼفعؾوا عن غقلان  ،بؽل عا ميـؾه عن جتدد دورة احلقاة اظواسدة العؿـا ومبا
ؼؿكؾؾه عن عـادؾة تارؼكقة ؼقؿػل صقفا اظشرصاء اظعرب مبقالد حزب اظرداظة اخلاظدة حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي  ،علمتا ً ظؽل اعل سربي صي
اظـفضة واظؿؼدم  ..شقر ان ػذا احلزب االمياغي ادؿطاع عرة اخرى ان ؼؼؾب عوازؼن االسداء
سـدعا حول ؼوم االحؿالل صي اظؿادع عن غقلان اظى سـواغا ً جدؼدا ً ظؾؿضققة وعؼاوعة احملؿل وسؿالئه صقؽون اظلابع عن غقلان مبا ؼفلده عن
دالالت ػادؼا ً وعـارا ً ظؾؿـاضؾني وبدال ً عن ان ؼؽون اظؿادع عن غقلان علمتا ً الحالم االعة وتطؾعاتفا طؿا توػم االسداء عن اعقرطان وصفاؼـة
وصػوؼني اظى ؼوم خاظد اخر ظؾؿؼاوعة سؾى ررؼق اظؿقرؼر واظـصر اظـاجز اغشاء اهلل  ..ضد متـعـا اظظروف واالحداث صي ضوء ػفؿة زادلة وذردة
سؾى احلزب عن االحؿػاء بقوم اظلابع عن غقلان طؿا اسؿدغا بؿزؼني اظشوارع واؼؼاد اظشؿوع وتوزؼع احلؾوى  ،خاصة بعد طل ػذه اظلـوات اظؼادقة
شقر اغـا ؼؽػقـا صكرا ً ان اظعراضقني ورشم طل حؿالت اظؿشوؼه واظؿضؾقل وتلكقر عاطـة االسالم بؽل ودائؾفا ظفذا اظغرض اخلؾقث  ،عا زاظو
ؼلؿذطرون عا عكثره وعاضدعه ظؽل اظعرب وعـفم اظعراضقني عن عـفزات اػؿفا اظؽراعة وععاغي اظلقادة واالدؿؼالل وحرؼة االرادة صي اتكاذ اظؼرار ..
ؼؽػي تؾك االصوات اظؿي بدأت تعؾو ؼوعا ً بعد اخر صي طل عقاصظات اظعراق وبشؽل سؾـي متفد اظؾعث وضقادته  ..وػذا عا ؼؼض عضاجع اظعؿالء
اظصػوؼني اظذؼن باتوا ؼدرطون ان زؼػفم وطذبفم وذعاراتفم بدميؼرارقة عكادسة ظم ؼعد ؼـطؾي سؾى اظشعب  ..وصار طل واحد ؼلعى عؿكؾطا ً
ظؿؾققض وجفه االدود اعام اظشعب وطل ررف ؼؿفم االخر علؿـفدؼن بادقادػم صي اؼران ظوضع حد ظصراساتفم سؾى اظلؾطة صفاء رئقس عا
ؼلؿى باحلرس اظـوري االؼراغي وادللمول سن عؾف اظعراق ظقؽشف عن خالل دؾوطقاته وممارداته اظؿي اسؾـؿفا ودائل االسالم سن علؿوى احلضقض
اظذي وصل اظقه ارراف اظؿقاظف اظصػوي اجملرم  .صي اظلابع عن غقلان عن ػذا اظعام وغقن غعقش بداؼة ثورة طؾرى بدأت صي االغؾار اظؾطؾة  ،غقؿػل
سؾى ررؼؼؿـا اخلاصة طـاضؾني صـشعل ذؿوع االعل وغلؿذطر عؾاديء اظؾعث وغراجع عع اظـػس علؿوى عا ضدعـاه عن دون ان غـلى ذفداء
احلزب صي علقرته اظطوؼؾة اخلاظدة وغلؿؾفم عن تضققاتفم اسؾى ععاغي اظعطاء عن اجل اظـصر اظـاجز صؾـفعل عن غقلان عـادؾة ظؿعزؼز
االميان سؾى ررؼق اظؿقرؼر اظؽاعل .

سؼدت اظؼؿة اظعربقة عممترػا اخلاعس واظعشرؼن صي اظؽوؼت صي أدوء زروف دقادقة متر سؾى اظورن اظعربي وتؽاد تؽون عن حقث اظلوء اذؿل
واودع عن تؾك اظؿي عرت سؾى األعة اظعربقة إبان إغؿؽادة اخلاعس عن حزؼران سام  7691بنصرازاتفا ادلرؼرة اظؿي سصػت بلعؿـا والتزال آثارػا ادلدعرة
غعاغي عـفا اظى اآلن وتـشر بظالظفا سؾى سالضات اظعرب واجملؿؿع اظدوظي .
إن اظظروف احلاظؽة اظؿي سؼدت صقفا ػذه اظؼؿة واظؿشرذم بني ضادتفا واخلالصات اظشدؼدة بقـفم وأبرزػا تداسقات شزو وإحؿالل اظعراق وإدؼاط
غظاعه اظورـي وتـصقب حؽوعة سؿقؾة سؾى رأس اظلؾطة صقه دعرت األخضر واظقابس وزرست صي اظؾؾد اظطائػقة ادلؼقؿة وإغؼقادػا األسؿى ظدوظة
اظغزو وحؾػائفا عع دقطرة إؼران سؾى عؼدرات اظدوظة عع اظعراق طدوظة عقؿؾة عن ضؾؾفم وتدعقر اإلضؿصاد ومتزؼق اظؾقؿة اظورـقة وتشرذم اجملؿؿع
بصورة عؼززة ....إضاصة اظى اخلالصات ادلرؼرة اظؿي تػفرت بني دول عفؾس اظؿعاون ظؾكؾقج اظعربي واظؿي عن غؿائففا دقب دػراء طل عن اظلعودؼة
واإلعارات واظؾقرؼن عن دوظة ضطر األعر اظذي أدى توتر اظعالضة بقـفم طؿا أن اظؼضقة اظػؾلطقـقه اظؼت بـؼؾفا سؾى اجواء اظؼؿة وطذظك ضضقة
اظلودان وعاؼعاغقه عن اضطربات داخؾقه واظوضع اظداخؾي اظؾؾـاغي شقر ادللؿؼر صقة طؿا ان عاؼقدث صي اظقؿن ودعي اظؾعض ظإلغػصال عن
اظدوظة وعقاوظة تؼلقؿة اظى دؿة عؼارعات صي دابؼة خطقرة دقؽون ظفا عردود دؾؾي سؾى ادلـطؼة طؾفا طؿا ان اظوضع ادللداوي اظذي ؼعقش
صقه اظشعب اظلوري اظشؼقق غؿقفة اإلرػاب واظؼؿل ادلؿـفج ظـظام بشار األدد صي عفابفؿه ظؾـورة اظشعؾقة ادللؿعرة عـذ أطـر عن دـؿني طل
تؾك اظظروف احملقطة باظعرب طان ادلػروض عن اظؼؿة أن تؼف سـدػا ظؿقؾقل غؿائففا وادؾابفا واؼفاد حؾول ظفا تلاسد األعة اظعربقة ان تؼف
بـؾات وبـؼة ظؿفاوز تؾك احملن إال أن ػذا اظؿؿـي شاب متاعا سن سؼول ادلممترؼن صفاء اسالغفم اظـفائي خاظقا متاعا عن اإلذارة اظى أػم وأخطر ضضقة
طان حرؼا بفم أن ؼؼػوا سـدػا عؾقا وؼـطؼوا باحلق ازائفا والؼفؿؾوػا بطرؼؼة تـقر اظشػؼة سؾى عكل اظقه ضادة اظعرب اظذؼن غعرف جقدا ان ػـاك عن
عكس وضؿل وتففقر وغفب ظـرواته عن عفؿوسة
ميؾي سؾقفم عاؼرؼده عـفم وػي ضضقة اظعراق إن جتاػؾفم دلا ؼفري صي اظعراق وعاؼعاغقه ذعؾه عن ٍ
عن اظؾصوص اظذؼن جاءت بفم اعرؼؽا وغصؾؿفم حؽام سؾقة وان سدم اذارتفم اظى اظـورة اظشعؾقة ادلؿصاسدة ظشعب اظعراق بوجة اظطغؿة
اظعؿقؾة اجملرعة اظؿي ادؿكدعت طل ودائل اظؼؿل واظؿروؼع عن أجل ارػاء جذوتفا ظؽـفا صشؾت وادؿؿرت اظـورة حؿى حتؼقق أػداصفا إلدؼاط
اظعؿؾقة اظلقادقة وددؿورػم ادللخ واضاعة دؾطة اظشعب احلؼقؼة وعا اظؿفاػل ظفا صي اسالغفم اال ّ غؼطة دوداء ضد اضقػت ظؿارؼخ ػذه
اظؼؿة إن طل عن ؼطؾع سؾى اسالن ػذه اظؼؿة دقشعر باحلـق واظغضب سؾى ضادة طؿؾوه وطلغفم ظم ؼعقشو صي خضم أحداثفا وطان جزءا عـفم
ضد صـع عاحل باألعة وعاوصؾت اظقه وظو طاغوا ضد وضػوا عع ذعب اظعراق ظؽان ؼكػف ذقؽا عن اإلثم اظذي اضؿرصوه بقؼه وػو اظذي داصع سـفم
وحؿاػم وضدم عؽات اآلالف عن اضقاؼا حؿى ؼؾؼوا جاظلني سؾى طرادقفم .

 //اذ ؼعود غقلان عن جدؼد حاعال اظؼه اخلاص وذطرؼات عقالد اظؾعث حرطه اجلؿاػقر اظعربقه اظؿي ادؿؼطؾت ادلالؼني صي ػذه االرض ؼؽون ظؾعوده ذؿوخفا وؼؽون ظؾذطرى وػففا اخلاص
صي غػوس ادلـاضؾني عن ابـاء اظعراق واالعة اظؿي عادؽؿت سؾى ضقم رشم سـف اظضربات وادلؤاعرات سؾى وحدة عصقرػا وعا تكؾت سن ضقؿفا االدادقه اظؿي غاضؾت عن اجؾفا روؼال ً وعا
زاظت سروبه اصقؾه عؿفدده عـاضؾه ذظك الن األعه اظعربقه اعه سرؼؼه حقة عؾدسه وؼؤعن حزبـا ادلـاضل حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي بأن ظفذه االعة (رداظة اغلاغقة) غفضت بفا عـذ ان
طاغت صؽان ظفا دورػا ادلشفود صي اظؿارؼخ وأدفاعاتفا اظعظقؿه صي تطور اجملؿؿع اظؾشري وتؼدعه احلضاري واظرداظه طؿا ؼػفؿفا اظؾعث (غزوع وادؿعداد اطـر عن طوغفا اػداف ععقـه
عقدوده ) ...وظالعه اظعربقه عـل ػذا اظـزوع وػذا االدؿعداد ..
 //وؼصف اظؼائد ادلؤدس رحؿه اهلل ػذه اظرداظه بأغفا (جتربه حقة ,جتربه اخالضقه ,وغػلقه تؼوم بفا اعة وتضع صي ػذه اظؿفربه طل حقاتفا ).وؼؼول (..اظرداظه اظعربقه اخلاظدة ػي ظقلت
اخلاظدة ػي ظقلت حضارة وضقم ععقـه تلؿطقع اظعرب بادللؿؼؾل ,سـدعا ؼؾؾغون ادللؿوى صـضره طفذه بعقدة طل اظؾعد سن احلقاه وسن اظؿفربه الن رداظه اظعرب اخلاظدة ظقس
ظؾؿلؿؼؾل وامنا ػي االن صي رور اظؿقؼقق اظراضي اظلؾقم ادلدع أن ؼقؼؼوػا وؼـشروػا بني اظؾشر ) وػذه اظرداظه تؼوم سؾى (عؾادئ اغلاغقه) وسؾه خؾودػا اغفا التلؿـػد صي دصؼة واحده
او دصؼات (,بل ػي تؿفدد وتؿؽاعل عع احلقاة) وتػصح سن غػلفا صي صقغه (دؼن) او (حضاره) او (ضقم اخالضقه) جدؼدة واظرداظه اظعربقه اخلاظده ظقلت عشروع عؤجال ً بل ػي (بادئه عـذ
االن) طؿا اذرغا وػي (ظقس ظؾؿلؿؼؾل وامنا ػي ػذا االضؾال عن اظعرب سؾى ععاجله عصقرػم وحاضرػم ععاجله جدؼده جرؼؽه  ,وػذ اظؼؾول ان تؽون غفضؿفم غؿقفه اظؿعب واالظم ,ػذا
اظؿقلس باالصات وادلػادد اظؿي اغؿابت حقاتفم وعفؿؿعفم  ,ػذه اظصراحه صي رؤؼه سقوبفم وػذه اجلرأه صي االسؿراف بفا وػذا اظؿصؿقم اظرجوظي سؾى ان ؼـؼذوا اغػلفم بؼواػم
اظذاتقه شقر ععؿؿدؼن سؾى ضوة اجـؾقه او سؾى دقر ,ػذا اظؿفربه ادلرة ادلؿؾوئه باظؽوارث ..ػذا احلاضر اظذي احقاه اظعرب االن ػو بدء اظرداظه اخلاظدة.
 //وسؾى ذظك صأن اظرداظه اظعربقه اخلاظدة (ػي صي صفم ػذا احلاضر وتؾؾقه غدائه واالدؿفابه ظضروراته واخلؾود ظقس ذئ بعقد صي االصق او خارج غطاق اظزعن  ..اغه ؼـؾعث عن اسؿاق احلاضر ,
صأذا صفؿه اظعرب بصدق وساذوه باخالص صأغفم دقؤدون رداظؿفم اخلاظده ػذا عا ؼؼوظه اظؼائد ادلؤدس وغلؿطقع ان غـق بأن اظعرب ؼلقرون اظى زػر عقؼق صي اخر ػذه اظؿفربه واغفم
دققؿؾون ثؿار روحقة وخؾؼقه وصؽرؼه ال تغذي علؿؼؾؾفم صقلب وامنا مبؼدورػا ان تـؼذ االغلاغقه عن عا ؼـؿابفا عن اضطراب صي اظؼقم وعن تشوؼه صقفا ..
عفدا ً ظؾلابع عن غقلان ادلؿفدد ابدا ً ظؾؾعث اظعؿالق اجملدد صورته
وعفدا ً دلـاضؾي اظؾعث اظشفعان صي اظعراق حقث ؼؿقؿؾون اظؽـقر صي اظؿصدي ظؾؼاؼا االحؿالل وسؿالء اؼران وظؽل عـاضؾي اظؾعث صي اظورن اظعربي واجملد واخلؾود ظشفدائـا االبرار

عـذ إغدالع علقرة اجلفاد واظؿقرؼر وطؿاب وصقػقي اظؾعث وادلؼاوعة ؼؿوددون عع اجملاػدؼن خـادق اظعز واظؼؿال وأعؿزجت دعائفم بدعاء
ادلؼاتؾني اجملاػدؼن طؿا سرصؿفم دفون األحؿالل صي ادلطار وصي بوطا وععؿؼالت اظطغؿة اظعؿقؾة صاعدؼن بوجه اظؼفر واظؿعذؼب اظوحشي
اظذي ظم ؼقل دون تدصق عداد أضالعفم اظلقال ظشد أزر ادلؼاتؾني األبطال صي دوح اجلفاد واظؿقرؼر طؿا تعرض اظصقػقون اظى سؿؾقات
اظؼؿل اظغادرة صي اظلاحات واظشوارع اظعاعة عػؿدؼن ورـفم وطراعؿه وسزة أعؿفم بدعائفم اظزطقة .
وظم وظن تػؾح سؿؾقات اظؼؿع اظػؽري واظـؼاصي واألسالعي صي ثـقفم سؾى ادلضي صي جفادػم اظؽػاحي باظؼؾم اظشرؼف واظؽؾؿة احلرة
اظفادصة باذظني اظغاظي واظـػقس وحؿى تورق ذفرة احلرؼة ادلعطاء وؼؿقؼق زػر اظعراق احلادم وؼلطع صؾقه ادلشرق اظوػاج عضقؽا ً بـوره
داحات اجلفاد اظؼوعي واالغلاغي ظؿؿعزز ضقم اجلفاد واظؾذل واظعطاء صي خدعة اظعراق واالعة واظـفوض احلضاري واظـؼاصي صي أرجاء ادلعؿورة
طؾفا.

ؼا أبـاء ذعبـا اجملاػد ادلُؼدام
ؼا عجاػدو اظبعث األصالء
صي اظوضت اظذي تواصل صقه رغؿة ادلاظؽي اظعؿقؾة ضصػفا اظوحشي ألبـاء ذعبـا األبي صي اظػؾوجة واظرعادي وتشن حؿالت األستؼاالت اظظادلة ضد ضباط جقشـا اظبادل وأبـاء ذعبنـنا اظنبنطنل
وعجاػدي اظبعث األصالء تُؼدِم سؾى إسدام ثالثة عن عـاضؾي اظبعث اظرصاق اظشفداء احلاج سبد حدن اجملقد وصاروق سبد اهلل حجازي وػادي حدوغي صي مماردة تعدػقة أغتؼاعقة بائدة وبدساوى زائػنة
وبارؾة عتوػؿني صي ػذه ادلؿاردات اظؼؿعقة واظتصػوؼة اظؼذرة اظؼدرة سؾى اظـقل عن ذؽقؿة وأرادة وصالبة ادلـاضؾني اظبعثقني األذاوس اظذؼن دؼوا تربة األرض اظعربقة طؾفا وأرض اجلفاد واظنربناط
صي اظعراق بـجقع دعفم اظطفور صؼد ضدعوا أعقـفم اظعام ذفقد احلج األطبر اظرصقق اظؼائد صدام حدني ودتة عن أسضاء اظؼقادة وسدد طبقر عن أسضاء اظؽادر ادلتؼدم وأطثر عن  051أظن ذنفنقند
بعثي رحؿفم اهلل جؿقعا ً صدؼ َة ظؾبعث واظعراق واألعة.
وػا ػم ؼؼدعون ضواصل اظشفداء تترى صي عدقرة اجلفاد واظتحرؼر اظظاصرة عواصؾني جفادػم ادلؾحؿي بوجه عخؾػات احملتؾني األعقرطان اظذؼن أحلؼوا بفم اظفزةمة ادلـؽرة وبوجه اظنػنرس اظصنػنوؼنني
واظعؿؾقة اظدقادقة ادلـفارة وأداتفم اظطقعة حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة اظتي ظؼـفا وظؼن عقؾقشقاتفا اجملرعة ثوار اظعراق وأحراره صي اظػؾوجة واالغبار واظعراق طؾه ُعر اظدروس وراحت تؾعق جراحفا وتعنبنر
سن خقبتفا بتصعقد أحترابفا عع أرراف اظعؿؾقة اظدقادقة ادلتفاوؼة اظتي تشفد اظقوم أبشع صور األغؼدام واظتشرذم واظصراع واإلغحدار صي ضاع اظدؼوط اظـفائي.
ؼا أبـاء ذعبـا األبي اظصابر
ؼا عـاضؾوا اظبعث اظشجعان
ؼا أحرار اظعرب واظعاظم أجؿع
أن أحتؿاء رغؿة ادلاظؽي اظعؿقؾة باألجراءات اظؼؿعقة اظتعدػقة وبتصعقد اظؼص اظوحشي واالستؼاالت واالسداعات ظن ؼطقل سؿرػا اظذي با َت ضصقرا ًجدا ًبل أغه دقصعد اظدنخنا اظشنعنبني
ادلتعازم وؼؤجج اظثورة اظشعبقة ادلدؾحة اظعارعة اظتي دتطقح بحؽوعة اظعؿاظة واخلقاغة صي ادلـطؼة اخلضراء وظن تذػب دعاء ذفداء اظبعث واظشعب ػدرا ًبل دتُؾفب حؿادنة أبنـناء ذنعن
ودتودع ضاسدة اظثورة اجلفادؼة وحتى اظـصر احلادم ادلُبني .
وعا اظـصر إال عن سـد اهلل اظعزؼز احلؽقم
تغؿد اهلل ذفدائـا األبرار اظرصاق احلاج سبد حدن احملقد وصاروق سبد اهلل حجازي وػادي حدوغي برحؿته اظوادعة وأدؽـفم صدقح جـاته وأظفم اػؾفم وذوؼفم ورصاضفم وأبـاء ذعنبنفنم اظصنبنر
واظدؾوان.
اجملد ظشفداء اظبعث واظعراق واألعة األبرار .
حتقة اظعز واظػخار ظؾرصقق اجملاػد سزة إبراػقم وعجاػدي اظبعث وادلؼاوعة وأبـاء ذعبـا وأعتـا
اخلزي واظعار ظؾؼتؾة األوشاد واظعؿالء األخداء.
وظرداظة أعتـا اجملد واخلؾود.

قا أبـاء ذعبـا ادلؽاػح اؾصابر
متر ُ عؾقـا اؾقوم اؾذؽرى احلادقة عشرة ؾؾعدوان األؿقرؽي األرؾدي اؾصفقوـي اؾػاردي اؾغاذم عؾى اؾعراق ػي اؾعشرقن ؿن آذار عام  3004واؾذي أػضىى اؾىى
إحتالؾه ػي اؾتادع ؿن ـقدان ؿن اؾعام ذاته واؾذي ؼاوؿه أبـاء جقشـا اؾبادل وذعبـا األبي ػي أم ؼصر عبر ؿجابفتم احلازؿة ؾؾؿعتدقن األوباش وؿا جددته
أؾوقة جقشـا اؾبادل ؿن ؿؼاوؿة بطوؾقة رائعة أؿتدت اؾى اؾبصرة و اؾـاصرقة واؾفـدقة واؾؽػل واحلؾة وصوال ً اؾى بغداد حقث جد َد ؿؼاتؾو احلرس امجؿىفىوري
وػدائقو صدام وؿجافدو اؾبعث أروع صور اؾبطوؾة واؾتضحقة واؾػداء وامجفاد ػي ؿعرؽة ادلطار اخلاؾدة اؾتي أدتخدم ػقفا ادلعتدي األؿقرؽي اؾباغي اؾؼىـىابىل
اؾـووقة اؾتؽتقؽقة وغقرفا ؿن ؿعدات تؽـوؾوجقا اؾعدوان اؾعؿقاء اؾتي تذقب اؾبشر واؾشجر واحلجر.
وؿا الـت عزمية ادلؼاتؾني األبطال وجابه ؿجافدو اؾبعث وادلؼاوؿة األحتالل ؿـذ قوؿه األول وعبر ؿا قؼرب ؿن ثؿان دـوات حدوم رؽعوا املىتىؾىني األؿىقىرؽىان
وفزؿوفم ذر فزمية ؿحؼقني ـصر اؾعراق واألؿة اؾتارقخي اؾؽبقر ػي احلادي واؾثالثني ؿن ؽاـون األول عام  3022قحدو رؽبفم اؾرػقق اؾؼائد اجملافد عزة إبرافىقىم
األؿني اؾعام ؾؾحزب واؾؼائد األعؾى ؾؾجفاد واؾتحرقر واخلالص اؾورـي  ...ؿواصؾني جفادفم بوجه ترؽات املتؾني واؾػرس اؾصػوقني واؾعؿىؾىقىة اؾدىقىادىقىة
ادلتفاوقة وأداتفم اؾطقعة حؽوؿة اؾعؿاؾة ػي ادلـطؼة اخلضراء وحتى قجفزوا ـفائقا ً عؾى اؾطغقان واؾطغاة وقصؾوا بشعبفم اؾى ضػاف اؾتحرقىر اؾشىاؿىل
وحتؼقق أدتؼالل اؾعراق اؾتام وؽراؿته اؾورـقة وعزته اؾؼوؿقة .
قا أبـاء ذعبـا اجملافد ادلُؼدام
قا أحرار اؾعرب وذرػاء اؾعاؾم أجؿع
ؾتؽُن اؾذؽرى احلادقة عشرة ؾؾعدوان األؿقرؽي األرؾدي اؾصفقوـي اؾػاردي اؾصػوي عؾى اؾعراق حاػزا ً ؽبقرا ً ؾتصعقد جفادـا وتأجقج اؾىثىورة اؾشىعىبىقىة
اؾعارؿة ػي اؾػؾوجة واؾرؿادي وتصعقدفا ؾتتدع وتشؿل اؾعراق ؽؾه ؿن أؼصاه اؾى أؼصاه بوجه اؾؼؿع اؾفؿجي حلؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وحؿالت األعتىؼىال
اؾظادلة واالعداؿات امجائرة وعؿؾقات اؾؼصف اؾوحشي ألبـاء ذعبـا ػي اؾػؾوجة واالـبار واؾتوارؤ اؾػاضح ػي أدتؿرار اؾتػجقرات األجراؿقة اؾتي تطال ؿـارق
بغداد ؽؾفا وبابل وـقـوى و وادط وصالح اؾدقن وؽربالء ودقاؾى وؽرؽوك وباؼي ؿدن وؿحاػظات اؾعراق ؽؾفا ُؿخؾػ ًة األـفقار األؿـي ادلرقع اؾذي تتحؿل حؽوؿة
ادلاؾؽي اؾعؿقؾة ادلدؤوؾقة ادلباذرة عـه ُؿدتثؿرة فذا األـفقار دلواصؾة أداؾقبفا اؾؼؿعقة ادلؼقتة اؾتي ؾم وؾن تػت ػي عضد ثوار األـبار واؾىػىؾىوجىة وثىوار
اؾعراق جؿقعفم اؾذقن عؼدوا اؾعزم عؾى ؿواصؾة جفادفم ادلؾحؿي وحتى اؾظػر احلادم واؾـصر ادلُبني .
اجملد ؾشفداء اؾػؾوجة واألـبار وذفداء اؾعراق واألؿة األبرار.
حتقة اؾعز واؾػخار ؾؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم وجملافدي اؾبعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعبـا وأؿتـا .
واؾعار واؾشـار ؾؾؼتؾة واؾعؿالء األذالء خوـة ذعبفم وأؿتفم.
وؾرداؾة أؿتـا اجملد واخلؾود.

قا أبـاء ذعلـا اجملافد ادلؼدام
قا أبـاء أؿمـا اؾعربقة اجملقدة
قهيء بقان ؿؤمتر اؾؼؿة اؾعربقة اخلاؿس واؾعشرقن خاؾقا ً ؿن أقة ؿضاؿني ؽػاحقة ؼوؿقة أصقؾة حؼقؼقة ؽؿا فو حال ادلؤمترات اؾيابؼة وػي اؾوؼت اؾذي أـعؼد ػقهه فهذا
ادلؤمتر ػي أحؾك اؾظروف اؾمي متر بفا األؿة اؾعربقة وأؼيافا ؾشرادة اؾفهؿة االؿرقؽقة اؾصفقوـقة اؾػاردقة اؾصػوقة اؾمي تيمفدف األؿن اؾؼوؿي اؾعربي برؿهمهه بهل
تيمفدف وجود األؿة اؾعربقة وحاضرفا وؿيمؼلؾفا وؿصقرفا .....
باؾرغم ؿن ذؾك ؽؾه قهيء اؾلقان اخلماؿي دلؤمتر اؾؼؿة اؾعربقة اخلاؿس واؾعشرقن بافما ً ودؼقؿا ً ؽؿا جاء خؾوا ً ؿن ذؽر اؾعراق اؾعربي األصقل عراق احلضارات واالؿهاد وؼؾعهة
اؾـضال اؾؼوؿي ادلُعاصر  ,عراق اجلفاد واؾرباط جؿهؿة اؾعرب ورؿح اهلل ػي األرض بؽل ؿا جيده ؿن بطوالت وتضوقات وؿا ؼدؿه ؿن ؿالقني اؾشفداء ػي ؿهابفة األحمالل
األؿرقؽي وررد احملمؾني االؿقرؽان وؿواصؾة اجلفاد بوجه ورقنفم اؾػرس اؾصػوقني وحؽوؿة اؾعؿاؾة واخلقاـة ػي ادلـطؼة اخلضراء.
قا أبـاء ذعلـا األبي اؾصابر
أقفا االحرار اؾعرب
باؾرغم ؿن ذؾك ؽؾه جتافل اؾلقان اخلماؿي دلؤمتر اؾؼؿة اؾعربي اخلاؿس واؾعشرقن ادلـعؼد ػي اؾؽوقت ذؽر اؾعراق اؾعظقم وؽأـه حاذاه غقر ؿوجود عؾى اخلاررة اؾعربقة ػي
ـظر ادلؤمترقن ؿنؾؿا جتافل اؾيىط اؾشعلي اؾعارم اؾذي قعم اؾعراق ؽؾه ضد احلؾف االؿرقؽي اؾصفقوـي اؾػاردي اؾصػوي وادلؿاردات اؾؼؿعقة واألؼصائقة ألداته اؾطقعة
حؽوؿة اؾعؿاؾة واخلقاـة واؾمي أػضت اؾى تأجقج ثورة ابـاء ذعلـا ػي اؾػؾوجة واؾرؿادي وتعرضفم اؾى اؾؼؿع اؾفؿهي واؾؼصف اؾوحشي ؾؾؿقؾقشقات اؾعؿقؾة ؾؾهػهرس
اؾصػوقني ؽؿا تعرض ابـاء ذعلـا ػي بفرز اؾى عؿؾقات االبادة واالعداؿات وحرق اجلنث وادلياجد ؿن ؼلل ؿقؾقشقات حؽوؿة اؾعؿاؾة واخلقاـة وادلقؾقهشهقهات اؾهػهاردهقهة
اؾصػوقة عؾى ـوو ػاضح وصارخ ػي ذات اؾوؼت اؾذي تمواصل ػقه اؾمػهقرات األجراؿقة ػي بغداد وبابل وؽربالء وصالح اؾدقن وـقـوى ودقاؾى وؽرؽوك وغقرفا ؿن احملاػهظهات
بمدبقر ؿن ادلقؾقشقات اجملرؿة ادلمواركة ؿع حؽوؿة اؾعؿاؾة واخلقاـة واحملمؿقة بفا وادليـودة ؿـفا.
قا أبـاء ذعلـا ادلؽاػح اجملافد
قا أبـاء أؿمـا اؾعربقة اجملقدة
قا أحرار اؾعرب وذرػاء اؾعاؾم أجؿع
فؽذا قهيء اؾلقان اخلماؿي دلؤمتر اؾؼؿة اؾعربقة اخلاؿس واؾعشرقن ؿىقلا ً آلؿال أبـاء االؿة اؾعربقة ؽؾفا وؿنقرا ً ؾيىط ابـاء ذعلـا االبي اؾذي قواصل جفهاده ادلهؾهوهؿهي
باألعمؿاد عؾى ارادته اؾصؾلة وؼدرات ؿهافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا اؾنائر ػي اؾػؾوجة واؾرؿادي واؾذي تميع ثورتفم ؾمعم اؾعراق ؿن أؼصاه اؾهى أؼصهاه بهوجهه
اؾعؿؾقة اؾيقادقة ادلمشرذؿة وادلمفاوقة واؾمي تشفد ذروة اؾمؿزق بني ارراػفا ؽاػة واؾمي دقؤدي أـفقارفا بػعل تصاعد ؿيقرة اجلفاد واؾمورقر اؾى اـفقار حؽوؿة اؾعؿاؾة
واخلقاـة وإـزال احلياب اؾعيقر بهالوزتفا األذرار .
ودقؿضي ذعلـا اؾى أؿام عؾى ررقق اؾمورقر اؾشاؿل واألدمؼالل اؾمام وأدمكـاف ؿيقرة اؾلـاء اؾنوري اؾورـي واؾؼوؿي واألـياـي اؾشاؿل .
اجملد ؾشفداء اؾػؾوجة واؾرؿادي وذفداء اؾعراق واالؿة االبرار.
وحتقة اؾعز واؾػىار ؾؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم وؿهافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا وأؿمـا.
اخلزي واؾعار األبدي ؾطغؿة اؾعؿاؾة واخلقاـة اؾشرقرة اخليقية .
وؾرداؾة أؿمـا اجملد واخلؾود.

ؼقادة ؼطر اؾعراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واالعالم
ػي اؾيادس واؾعشرقن ؿن آذار ٤١٠٢م

