االفتتاحية

اؾعراق االبي قرزح حتت ـقر األحتالل االؿقرؽي وؿخؾػاته اخلطقرة اؾتيي
ادتفدػت تدؿقر اؾعراق وتػتقته وـفب ثرواته وبعد أن فزم ؿجافيدو
اؾبعث وادلؼاوؿة احملتؾني االؿقرؽان ػي احلادي واؾثالثني ؿن ؽاـون األول
عام  3122ػأـفم تصدوا حلؾػائفم اؾػرس اؾصػوقني ادلتغؾغيؾني ػيي
اؾعراق واؾذقن تدؾؿوه ؿن االؿقرؽان وأوؽؾوا ألداتفم اؾطقعة حؽوؿة
ادلاؾؽي اؾعؿقؾة ؿدـودة مبقؾقشقات احليرس اؾثيوري ؿواةيؾة ؼؿي
اؾشعب اؾعراؼي اؾذي إـتػض بيوجففم ؿـيذ ؿيا قزقيد اؾعيام ػيي
ؿحاػظات اؾعراق ؽؾفا ....واؾذي واجفه اؾعؿقل ادلاؾؽي باؾؼؿ اؾيذي
بؾغ ذروته ػي ؿجزرة احلوقجة وبعدفا بأؼتحام داحات األعتصام ػيي
االـبار واؾػؾوجة باؾؼوة ادلدؾحة مما أجج ؾفقب اؾثيورة وديعر ـارفيا
وؾؼد واجه أبـاء اؾػؾوجة واألـبار بصدورفم اؾعاؿرة باألميان اؾؼيص
اؾوحشي اؾذي ؿاردته ضدفم ؿقؾقشقات ادلاؾؽي بادلداػ واؾيدبابات
واؾطائرات وراح ضحقته اؾعدقد ؿن اؾيشفداء واررحيى  ...وديتبؼى
ادلييدقـتان اؾييصابرتان عييصقتان عؾييى خييرق ؼييوات اؾعؿقييل ادلاؾؽييي
وؿقؾقييشقاته ودقواةييل أبـائفييا األؾتحييام باحملاػظييات ادلـتػييضة
وادلتظافرة بوجه ؼؿ اؾعؿقل ادلاؾؽي وـفبه ؾثروة اؾعيراق اؾـػطقية
وأؿوال ذعبه ػؾؼد عؿت اؾتظافرات ـقـوى وةالح اؾدقن وبغداد وذي
ؼار ووادط ودقاؾى واؾتأؿقم واؾبيصرة ػقؿيا قؽابيد أبـياء اؾعاؿرقية
واؾييدقدقة واؾييدورة واؾغزاؾقيية واالعظؿقيية واؾتيياجي وادلييشافدة
واؾطارؿقة وأبي غرقيب حؿيالت اؾتػتقيا وادليدافؿات واألعتؼياالت
اؾقوؿقة مبا قؤجج برؽان اؾثورة اؾفيادر ادلتيد وحيتى حترقير اؾعيراق
وادتؼالؾه وـفوضه وتؼدؿه خلدؿة اؾعراق واألؿة واألـداـقة جؿعاء.

وا أبـاء ذعبـا العراقي العظقم
وا أبـاء امتـا اجملقدة
أوفا ادلـاضؾون في حزب الردالة
أوفا ادلؼاتؾون الـشامى الغقارى في قواتـا ادلدؾحة البادؾة
أوفا ادلؼاتؾون األبطال في مؼاومتـا الورـقة والؼومقة واإلدالمقة الشروػة العػقػة
أوفا ادلـاضؾون في ورــا العربي الؽبقر من أجل وحدة األمة وحروتفا وحتررها ونفوضفا احلضاري
تطل سؾقـا القوم الذكرى الثالثة والتدعون النطالقة جقش العراق العروق العظقم جقش العروبة وردالتفا اخلالدة الذي متتد مدقرته إلى أسؿاق التاروخ اجملقدد
لألمة الى أسؿاق احلضارات اإلندانقة األولى في وادي الرافدون .
أوفا ادلـاضؾون واجملاهدون في العراق والورن العربي الؽبقر متر سؾقـا القوم ذكرى انطالق ادلارد العربي األذم جقش العزة والؽرامة والـخدوة واحلدؿدقدة جدقدش
الؼاددقتني اجملقدتني قاددقة العرب األولى التي حطم فقفا سروش األكادرة اجلبابرة الطغاة وإرػاء نارهم إلى األبد .
جقش الردالة الذي حؿل مشعل احلروة واالنعتاق إلى أقصى بؼاع األرض إلى الصني والى الفـد والدـد والى التخوم البعقدة من بالد الروم فأنؼذ اإلندانقة من
زؾم الظادلني ورغقانفم وجتبرهم وفدادهم في األرض .
أنؼذ اإلندانقة من زؾؿات التخؾف واجلفل والضقاع وسبادة األوثان إلى نور احلروة والتحرر والتؼدم والتحضر وسبادة الواحد األحد الدوان .
جقش الؼاددقة الثانقة التي أوقف فقفا الزحف الصػوي اجملودي نحو األمة وحطم أمواجه وأفواجه وروابقره الشرورة سؾى أستاب بوابتفا الشرققة .
حتقة وتؼدور سالي وامتـان مـا إلى قادته األفذاذ الذون صـعوا به مجدا سزوزا وباذخا لؾعراق واألمة وسؾى امتداد تاروخفا الطوول .
حتقة وتؼدور وامتـان إلى قائده صدام حدني سـوان الشجاسة والػرودقة والـخوة مجدد مدقرته ومطؾق سـانه لؾدفاع سن األمة ومصاحلفا احلقووة سؾى امتداد
خؿدة وثالثون ساما من سؿر ثورة متوز اجملقدة .
حتقة تؼدور وامتـان إلى قائده درجون االكدي واضع لبـاته األولى ومطؾق مدقرته الؽػاحقة فبـى به وسؾى أكتاف رجاله أولى احلضارات اإلنداندقدة فدي وادي
الرافدون العروؼني .

حتقة تؼدقر عاؾي واؿتـان باؾغ ؾؼادته وآؿرقه وؿؼاتؾقه االذاوس اؾذقن ؼفروا اؾغزو اؾصؾقبي اؾصفقوـي اؾصػوي عؾى اؾعراق .
فؤالء اؾرجال اؾذقن واصؾوا اؾؼتال ؾقل ـفار ػي ؿؾحؿة اؾتحرقر عؾى ؿذبح حرقة اؾعراق وحترقره حتى جاء ـصر اهلل واؾػتح ػاـهفهارت
جقوش اؾغزاة ػوؾت فاربة ؿدبرة جتر أذقال اخلقبة واخلدران واؾعار واؾشـار تؾعق جراحفا وتؾعن ؼقاداتفا اؾدقادقة اؾتهي وررهتهفها
باجمليء غازقة إؾى فذا اؾبؾد احلضاري اإلـداـي اؾعرقق .
قا أبـاء ذعبـا اؾعراؼي اؾعظقم
قا أبـاء أؿتـا اجملقدة
إن فؤالء اؾرجال وؿعفم ػردان ادلؼاوؿة وإبطاؾفا فم اؾقوم رجال اؾعصر اؾذقن ؼال ؾفم اؾـاس ان اؾـاس ؼد جؿعوا ؾؽم ػخشوفم
ػزادفم إمياـا وؼاؾوا حدبـا اهلل وـعم اؾوؽقل .
وفؤالء فم رجال اؾعصر األػذاذ اؾذقن صدؼوا ؿا عافدوا اهلل عؾقه ػؿـفم ؿن ؼضى ـحبه وؿـفم ؿن قـتظر وؿا بدؾو تبدقال .
قا أبـاء اؾعراق اؾـشاؿى اؾغقارى
قا أبـاء اؾعروبة ػي ورــا اؾؽبقر
اــا ـؼترب ػي فذه األقام ؿن اـتفاء اؾدـة احلادقة عشر ؾؾغزو اؾصؾقبي اؾصفقوـي اؾصػوي ؾؾعراق وال زال فذا احلؾف اؾباغي اؾشرقر
إؾى اؾقوم ممعن وؿوغل ػي ؼتل اؾشعب باجلؿؾة وتدؿقر حقاته والزاؾت اإلدارة األؿرقؽقة اجملرؿة اؾباغقة إؾى اؾقوم حتهتهضهن ادلشهرو
اؾصػوي اؾػاردي ػي اؾعراق وػي األؿة وتؼدم إلقران وعؿالئفا ؽل أـوا اؾدعم وادلعاوـة وادلداـدة وػي ؽل ادلقهادقهن ػهي ادلهقهدان
اؾعدؽري االدتخباراتي واخملابراتي وػي ادلقدان اؾدقادي واالؼتصادي واإلعالؿي والزاؾت اإلدارة األؿرقؽقة اؾباغقة إؾى اؾقوم تشهجه
إقران وعؿالئفا وتعاوـفم عؾى درؼة وـفب أؿوال اؾعراق وثرواته والزاؾت اإلدارة األؿرقؽقة اجملرؿة إؾى اؾقوم تشج عؿالء إقران عهؾهى
جتـقد ادلزقد ؿن اجلوادقس وادلرتزؼة وادلؾقشقات اؾطائػقة اؾصػوقة دلطاردة اؾشعب وؼواه اؾورـقة واؾؼوؿقة واإلدالؿقهة وخهاصهة
اؾبعث وؿجافدقه وؼواته ادلدؾحة والزاؾت اإلدارة األؿرقؽقة اجملرؿة إؾى اؾقوم تغض اؾطرف بل وتشج إقران عؾى ؿزقد ؿن اؾتدخل ػي
ذؤون اؾدول اؾعربقة اؾداخؾقة وبؽل اؾودائل واؾدبل وعؾى رأس تؾك اؾودائل ادلؾقشقات واجملاؿق ادلدؾحة ؽؿا فو ؿوجود اؾقوم ػي
دورقا وؾبـان واؾقؿن ودقؿتد غدا اؾى اؾبحرقن واؾؽوقت وادلؿؾؽة اؾعربقة اؾدعودقة وؾرمبا إؾى ؿصر واألردن وػؾدهطهو واؾدهودان
والزاؾت اإلدارة األؿرقؽقة اجملرؿة اؾى اؾقوم تعاون إقران وتشجعفا عؾى ذراء ادلزقد ؿن اؾذمم اخلائرة اخلائبة اخلائـة اؾتي باعهت اؾهورهن
واؾعؼقدة واؾشرف بثؿن بخدت درافم ؿعدودة .
قا أبـاء ذعبـا اؾعراؼي اؾعظقم
قا أبـاء اؿتـا اجملقدة
إـي وػي فذه ادلـادبة اخلاؾدة أقام ثورة اإلؿام احلدو عؾقه اؾدالم عؾى اؾظؾم واؾظادلو وعؾى اؾطغاة ادلتجبرقن وأقام صبره وصؿوده
وؼتاؾه وتضحقاته اؾوادعة اؾدخقة وأقام ادتشفاده دػاعا عن اؾعؼقدة وادلبادئ واؾؼقم واألخالق ػي فذه األقام اؾتي خؾدفا اؾتارقه
الدتصرخؽم ػاـفضوا وادؿعوا وعوا خطورة ؿا قجري ػي اؾعراق اؾقوم وػي اؾؽثقر ؿن أؼطار األؿة قوؿا بعد قوم قتود وقتعؿق

وؼؿضح اظؿقاظف االعؾرؼاظي اظصفقوغي اظصػوي االدؿراتقفي سؾى حلاب األعة وعصاحلفا األدادقة بل سؾى حلاب وجودػا طأعة
وذعب وورن وػوؼة وتارؼخ وحضارة عـذ عفيء اخلؿقـي اظػاردي اظصػوي وحؽم اآلؼات اظطائػي اظؾغقض إظى إؼران واظؾعث ؼصرخ
صي األعة وذعؾفا وغضاعفا اظردؿي بشؽل خاص عقذرا أذد احلذر عن ػذا اظؿقاظف االدؿراتقفي بني أعرؼؽا وإؼران وإدرائقل واظى
اظقوم وػو ؼصرخ حؿى وصل اظطوصان اظصػوي وحتت عظؾة ػذا اظؿقاظف إظى األبواب اظداخؾقة ظؽـقر عن أضطار األعة صؿا باظؽم أؼفا
اإلخوة احلؽام اظعرب دادرؼن صي شقؽم وتكدسون أغػلؽم واظـار تشؿعل عن حوظؽم بل وحتت أضداعؽم .
عا ظؽم أؼفا اظلادة تصؿون آذاغؽم سن صرخة احلق وسن دضات غاضوس اخلطر .
أربعون ساعا وصرخات اظؾعث تدوي صي أرجاء اظورن اظؽؾقر .
أؼفا احلؽام اظعرب
أربعون ساعا وغاضوس اخلطر ؼدق ظقل غفار صؿـؽم عن غاصق ودجل وزؾل وحلب إؼران اظصػوؼة زورا وبفؿاغا إغفا ضائدة ظدول ادلؿاغعة أو
اغفا ضائدة ظدول ادلؼاوعة وعـؽم غاصق أعرؼؽا ودجل سؾى ذعؾه وزؾل وؼدسي أن أعرؼؽا دؿقؿقه عن إؼران وشقرػا .
وعـؽم عن وضف سؾى اظؿل ؼؿػرج سؾى عا ؼقصل ظألعة ؼقلب اغه دقـفو عن اظطوصان واظغرق اظصػوي اظصفقوغي االعؾرؼاظي .
أؼفا اإلخوة احلؽام اظعرب ال ساصم اظقوم عن روصان اظصػوؼة اظػاردقة ادلؿقاظػة عع االعؾرؼاظقة األعرؼؽقة اظصفقوغقة اظعادلقةة إال
عن رحم اهلل إال عن ساد إظى غػله وساد إظى ورـه وذعؾه واظى أعؿه وسؼقدته ومتؿرس بفذه احلصون ادلـقعة .
متؿردوا أؼفا اإلخوة احلؽام اظعرب برداظؿؽم اخلاظدة اخلامتة أؼفا احلؽام اظعرب متؿردوا بؿارؼكؽم وتراثؽم احلضاري اجملقد متةؿةردةوا
بشعؾؽم األبي ودقؽون اظـصر حؾقػؽم ودقؽون اظؼادر ادلؼؿدر ععؽم صال ؼغؾؾؽم شاظب ال أعرؼؽا وال إؼران وال إدرائقل .
بفذه اظطرؼؼة اظػفة وبفذه اظروحقة ادلؿكاذظة تكؾقؿم سن اظعراق سراق اظعروبة وترطؿؿوه ظؼؿة دائغة ألسداء اهلل وأسداء األعة إؼران
اظصػوؼة وإدرائقل اظؾؼقطة وأعرؼؽا سدوة اظشعوب .
أؼفا احلؽام اظعرب
ظؼد عضى سؾى شزو اظعراق واحؿالظه احد سشر ساعا واظؼؿل واظذبح واظؿكرؼب واظؿدعقر عاضي صي اظعراق واظؾعث ؼلؿصرخؽم وأحرار
اظعراق ؼلؿصرخوغؽم وعؼاوعؿه اظورـقة واظؼوعقة واإلدالعقة تلؿصرخؽم سؾى اعؿداد ػذا اظزعن اظطوؼل وذعب اظعراق ؼؼةؿةل
وبؾده ؼدعر وحرعاته تدغس وتـؿفك وسروبؿه تذبح عن اظورؼد إظى اظورؼد ظلؾكه عن أعؿه واحلاضه أرضا وذةعةؾةا وتةارؼةكةا بة ؼةران
اظصػوؼة .
ؼا أحرار األعة
ؼارجاظفا اظغقارى
ػذا ػو عوضف اظـظام اظعربي اظردؿي عن ذعب اظعراق حؿى ادؿقؽس ػذا اظشعب اظعظقم وضواه اظورـقة واظؼوعقة واإلدالعةقةة
وعؼاوعؿه اظشرؼػة اظعػقػة اظؾادؾة عن صزسؿؽم أؼفا احلؽام اظعرب وعن غكوتؽم وشقرتؽم وادؿقؽلوا عن حؼفم سؾقؽم .

توجفوا إؾى اهلل اؾؼوي اؾعزقز ػادمـصروه بعد ؿا تؼطعت بفم األدلاب واؾودائل ػهاءفم ـصر اهلل واؾػمح ػاـزل اؾيؽقـة ػػي
ؼؾوبفم وأقدفم بروح ؿـه واؾؼى ػي ؼؾوب اؾغزاة اؾرعب واؾفؾع ػوؾوا ؿدبرقن فاربني ؿىذوؾني قؾعؼون جراحفم وقؾعـون ؿن وررفم
ؿع ذعب اؾعراؽ احلضاري اإلـياـي اجملقد .
قا أبـاء ذعلـا اؾعراؼي اؾعظقم
قا أبـاء اؿمـا اجملقدة
ػي ؿنل فذا اؾقوم دمة ؽاـون اؾناـي  1291ؼد بزغ ػهر اـطالؼة جقش اؾعراؽ اؾعظقم ؾؽي قواصل ؿيقرته اؾمارقىقة اجلفادقة قرػع
راقة اهلل اؽلر وحي عؾى اجلفاد . .
اجلفاد اؾدائم وادلمواصل وادلمصاعد ؾمورقر اؾعراؽ وحترقر ػؾيطني واالحواز واجلوالن وؽل ذلر ؿغمصب ؿن ورن اؾعروبة اؾؽلقر وإـؽم
تذؽرون جقدا قا أبـاء األؿة حؽام وؿوؽوؿني ؽقف اـمػض فذا اجلقش اجملقد بوجه االدمعؿار اؾلرقطػاـػي اؾػغػاذػم عػام 1291
ػاؾموؿت ؿعه جؿافقر اؾشعب ػي أعظم ثورة ؾؼـت اؾغزاة اؾلرقطاـقني دردا ؾم قـيوه ؽان فذا االـمصار مبنابة ادليؿار األول ػػي
ـعش اإلؿلرارورقة اؾمي ال تغقب عؾقفا اؾشؿس وباتوا ؿـذ ذؾك اؾقوم قويلون ؾفذا اجلقش اؾػمي ادلموػز أؾف حياب ثم ثػـػافػا
جقش اؾعراؽ بنورته اؾؽلرى عام  1291عؾى بؼاقا اؾوجود اؾلرقطاـي ؿورر اؾعراؽ ؿن ؽل أـواع اؾفقؿـة واؾيقطرة واؾملعقػة ووعػع
اؾعراؽ ػي خدؿة األؿة وؿيقرتفا اؾموررقة حمى اـورػت اؾنورة ودقطرت عؾقفا اؾشعوبقة اؾمي أرادت أن تلعد اؾعراؽ عن أؿمه وعن
دوره اؾمارقىي ػي اؾدػاع عن ؼضاقافا األدادقة ػنار ثاؾنة ػي أروع تالحم ؿع جؿافقر اؾشعب ػوطم اؾشعوبقة واؾدؽماتورقة ؿعػا
وأعاد اؾعراؽ إؾى أؿمه ؽي ميضي رؾقعة ػي ؿيقرتفا ـوو اؾوحدة واحلرقة واالذمراؽقة ػؾم قزل قالحؼه وقالحق اؾعراؽ حؾف اؾشػر
واؾرذقؾة االؿلرقاؾقة واالدمعؿار واؾصفقوـقة ػدبروا ؾه ردة تشرقن اؾيوداء وؾؽن ؾم قزل جقش اؾعراؽ اؾمارقىي اؾرداؾي فػو األؿػل
ادلرجى ؾؾعراؽ وؾألؿة عؾى اؾدوام وػي ؽل ادلراحل واؾظروؼ ػنار ثورته اؾؽلرى عام  1291اؾمي غقرت ؿهرى اؾمارقخ اؾعربي ػػوعػعػت
اؾعراؽ واألؿة عؾى ادليار اؾمارقىي اؾصوقح ؾموؼقق أفداؼ اؾعراؽ واألؿة ػي اؾمورر واؾمورقر واؾموحد واؾمؼدم واؾمطور ػوػؼػؼػت
ثورته ثورة متوز اجملقدة ؿن االجنازات اؾمارقىقة وعؾى اؾصعقدقن اؾورـي واؾؼوؿي دقؽملفا اؾمارقخ بأحرؼ ؿن ـور ودػمػؽػون تػؾػك
االجنازات واالـمصارات ؿنابات ودالالت ػي ؿيقرة ثورتـا ادللارؽة وررقق ـفوعـا اؾقوم ؾمورقر اؾعراؽ وإعادة دوره اؾمارقىي اؾطؾقعي ػي
ؿيقرة األؿة ؾمورقر األؿة وتوحقدفا فذا فو جقش اؾعراؽ اؾعظقم جقش اؾعزة واؾؽراؿة جقش اؾـىوة واحلؿقة بفذه اؾروح وبػفػذه
اؾفؿة اإلمياـقة اؾعاؾقة وبفذا اؾعؿق اؾمارقىي اجملقد اـمىى جقش اؾعراؽ ؾدؿشق اؾشام ؾدؿشق اؾعروبة ؿرؽز اؾػموحات اؾمارقىقػة
وعروس اؾمارقخ اجملقد ؾألؿة عـدؿا فددفا اؾصفاقـة ووصؾوا ػي زحػفم إؾى ؿشارػفا صاؾت ارتاؾه زحػا عؾى اؾيرؼ ـػوػو ذػام
اؾعروبة ثم دؿشق ػأوؼف تؼدؿفم وادخل اؾرعب ػي ؼؾوبفم بضرباته اؾرباـقة اإلمياـقة ػاـؼؾلوا عؾى أدبارفم خادكني ػأـؼذ دؿشق
اؾعزقزة احللقلة ؿن ؿىاؾب اؾصفاقـة اؾلغاة اؾػهرة ػهن جـون إدرائقل اؾؾؼقطة وجن جـون االؿلرقاؾقة واالدػمػعػؿػار ػػراحػوا
قىططون وقعدون اؾعدة ؾفذا اجلقش اجملقد اؾذي أصلح قـؿو وقمطور بيرعة ؿذفؾة ػأذعؾوا ؾه ـار اؾػمـة ػي اؾشؿػال إلؾػفػائػه
وإـفاؽه ػؼدم ػقفا أعز اؾمضوقات ؽان باإلؿؽان أن قدخرفا دلؼاتؾة أعداء األؿة األدادقني االؿلرقاؾقة واالدمعؿار واؾصفػقػوـػقػة
واؾصػوقة اؾػاردقة .
فذا احلؾف اؾشرقر اؾؼذر اؾذي ال زال قالحق اؾعراؽ وجقشه وذعله ػورض اخلؿقـي وثورته اؾصػوقة وحرؽه عؾى غزو اؾعراؽ ػمصػدى
ؾفذا اؾغزو اؾػاردي اؾصػوي اؾشوػقـي جقش اؾعراؽ ودطر أحؾى وأغؾى ادلالحم واؾلطوالت واؾمضوقات حمى جػرعػفػم اؾيػم
اؾزعاؼ ػاـؼؾلوا

عؾى أعؼابفم خائلني ؿدحورقن وبؼي اؾعراق بهقشه وذعله ؿوصـا ؿصاـا وؿعاػى قوث اخلطى ـوو اؾمؼدم واؾمطور حمى ػقؼقد
أرراف احلؾف اؾشرقر صوابفم وجن جـوـفم ػزاد حؼدفم وؿؽرفم عؾى اؾعراق وذعله وجقشه وؼقادته ػوػروا ؾه احلػرة اؾؽقكقدا
ػي اؾؾقؾة اؾظؾؿا وادمغػؾوا اؾؼقادة ؾألدف وادمدرجوفا ـفارا جفارا ؾإلقؼاع ادلؤؾم باؾعراق وذعله وجقشه ػؽاـت ؼصة اؾؽوقت
ودخول اؾؽوقت ػارتؽلت اؾؼقادة اخلطأ ادللدئي واالدمراتقهي اؾػادح ادلؿقت اؾذي ؽاـت تـشده وترقده وتىطط ؾه أؿرقؽا وإدرائققل
وإقران اؾصػوقة ػؿفدوا ؾغزوفم اؾممري غزوفم اؾصؾقلي اؾصفقوـي اؾصػوي ؾؾعراق ػموؼق ؾفم ؿا ؾم قيمطقعوا حتؼقؼه عقؾقى
اؿمداد أؽنر ؿن ثؿاـني عاؿا ؿن ؿيقرة فذا ادلارد اؾعؿالق ػأول ؿا عؿل فذا احلؾف اؾؼذر بعد االحمالل فو حل اؾطؾققعقة اؾقؼقائقدة
دليقرة اؾمطور واؾلـا واؾمورر حزب اؾلعث اؾعربي االذمراؽي ووضعه حتت ؿطوـة االجمناث ثم حل جقشه رؾقعة اجلفاد ػي األؿة
وؼمل ؼادته وػرداـه وأبطاؾه خيكوا جؿقعا وبائوا بغضب ؿن اهلل وعؾقفم ؾعـة اهلل وادلالئؽة واؾـاس أجؿعني ؾم قزل جقش اؾعراق
فو األؿل ادلرجى .
ػؼد واصل اؾلعث وجقشه ػي ؼقادة ؿيقرة اؾؽػاح ادليؾح ػاـمشر رجال اجلقش األذاوس عؾى ؽل اؾػصائل اجلفادقة اؾقورقـقققة
واؾؼوؿقة واإلدالؿقة ؼادة ؾؾؿيقرة وؿىططني ؾفا حمى حتؼق عؾى أقدقفم وأقدي إخوتفم ػي اجلفاد ػردان ادلؼاوؿة اؾقورقـقققة
واؾؼوؿقة واإلدالؿقة اؾـصر ادلؤزر واؾػمح ادللني ػفربت اؾؼوات اؾغازقة اؾى غقر رجعة ؾؼـفا اؾعراؼقون االؿاجد دردا ؾن قـيوه أبقدا
وان جقشـا اؾعظقم اؾذي ـومػل اؾقوم به ومبيقرته الزال قوؿل اؾيالح ودقلؼى قوؿل اؾيالح حمى اؾمورقر اؾؽاؿقل واؾشقاؿقل
واؾعؿقق ؾؾعراق.
حتقة وتؼدقر
حتقة احمللة واؾمؼدقر واالعمزاز جلقش اؾعراق اؾورـي اؾعؼائدي .
حتقة إؾى ؼادته وضلاره وؿؼاتؾقه وعؾى رأدفم اؾؼادة اؾمارقىقون اؾذقن ؽان ؾفم اؾدور األدادي ػي جتدقد بـائه وتقطقوققره ورػق
ؿيمواه وتأفقؾه ؾؾدػاع عن اؾعراق واألؿة اؾؼائد اؾؽلقر أحؿد حين اؾلؽر واؾؼائد ادللدع صدام حيني واؾؼائد اؾقػقارس اؾشقفقم
صاؾح ؿفدي عؿاش رحؿفم اهلل وأدؽـفم ػيقح جـاته ؿ اؾـلقني واؾصدقؼني واؾشفدا وحين اؤالئك رػقؼا
حتقة تؼدقر واعمزاز ؾؼادته ادلرابطني ػي أؼػاص األدر وػي دهون وؿعمؼالت اؾغزاة وعؿالئفم دؾطان فاذم وحيني رذقد واؾذققن
قؾوـفم إؾى ؿزقد ؿن األدا واؾلذل واؾعطا واؾػدا قا ػردان ادلـازؾة اؾؽلرى ػي حزبـا وجقشـا وؿؼاوؿمـا ؾموطقم ادلشروع اؾصػوي
اؾلغقض وحتؼقق اؾـصر احلادم بإذن اهلل وحترقر اؾعراق حترقرا ذاؿال وعؿقؼا ؿن ؽل أذؽال اؾملعقة واؾفقؿـة واؾيقطقرة واالبقمقزاز
واالدمغالل .
فذا فو فدػـا اؾنابت واؾدائم والذي دون اؾمورقر منوت وـوقا عؾقه وقوؿكذ قػرح ادلؤؿـون ادلـاضؾون اجملافدون عؾى ارض اؾعروبة بـصر
اهلل اؾؼوي اؾعزقز
واؾيالم عؾقؽم ورحؿة اهلل وبرؽاته

ؼؽؿػ اظعؿيقيؾ ادلياظيؽيل
 )1صضائح حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة تؿرى وال تؿقضػ وأخقرػا وظقس آخرػا صضققة اظؾلؽقؼت اظػادد وػؽذا ظؿ
ِ
وجالوزتف اظؼؿؾة بؼؿؾ أبـاء ذعؾـا باظرصاص وباظؼصػ اظقحشل صل اظػؾقجة واألغؾار وأمنا أدؿفدصقه ػذه ادلرة باظلعل ادلؼصقد اظك تلؿقؿ
األرػال وضؿؾفؿ وبأعقال اظشعب اظعراضل ادلـفقبة واظؿل ؼؿؼادؿقػا عع ادلقردؼـ األجاغب سؾك حلاب ذؼاء وبؤس وعقت اظشعب اظيعيراضيل
وجتقؼعف وضؿؾ أبـائف مبكؿؾػ اظقدائؾ....
وظؽـ اهلل ميفؾ وال ؼفؿؾ ...
وإن بطش ربؽ ظشدؼد.
 ) 2اظعؿقؾ ادلاظؽل ؼعؾـ سـ صػؼات أدؾقة ؼؿزود عـ خالظفا باالف  16واالباتشل وصقارؼخ ػقؾ صاؼر وشقر وضد دصع أثؿاغفا ُعؼدعيا ً مبيؾيقيارات
اظدوالرات اظؿل دصعت ضلطفا االول ب  555عؾققن دوالر سدا ً وغؼدا ً عـ ضؾؾ دػقره ظؼؿان اظػقؾل صل واذـطـ اظك دػاضـة اظؾـؿاشقن صل حي
دصع اطـر عـ عؾقار وغصػ ادلؾقار دػقره صل رفران اظك ضادؿ دؾقؿاغل ظؽل ميقل عقؾقشقاتف اظؿل متارس اظؼؿؾ اظققعل ألبـاء اظيػيؾيقجية
واألغؾار وبغداد وأبـاء اظشعب اظلقري صل دعشؼ وحؾب وشقرػا وػؽذا صار ت أعقال اظشعب اظعراضل غفؾا ً ظطغؿة اظعؿقؾ ادلاظيؽيل ووضيقدا ً
حلربف اظؼذرة ضد ابـائف اظؾررة .
 )3ذؽؾ اظعؿقؾ ادلاظؽل جلـة برئادة سؾل اظعالق عا ؼلؿك أع سام عفؾس اظقزراء وسضقؼة عرمي روؼس سػقا ً ( اظرؼس) وثاعر اظغضؾان وساعر
اخلزاسل  ...ظؿقزؼع االعقال سؾك ععؿؿدؼفؿ صل احملاصظات عـ اعـال حؿقد اظفاؼس صل األغؾار وزػقر اجلؾؾل صل ادلقصؾ ورسد عال جقاد صيل دؼياظيك
وصؾاح اظؾزوغل صل اظؾصرة وضؿقؾة اجلؾقري صل صالح اظدؼـ وحـان اظػؿالوي وسؾل اظشاله صل بابؾ وعقؿد ادلقدقي صل طربالء وسؾاس اظؾيقياتيل
صل طرطقك وؼققك اظـاصري صل اظـاصرؼة  ....وشقرػؿ اظؽـقر ظؿقزؼع األعقال اظطائؾة وبقلاب عػؿقح عـ ( أعاغة عفؾس اظقزراء) ظؽؾ عـيفيؿ
ظشراء األصقات ظؾؿاظؽل وبطاغة حزب اظدسقة اظعؿقؾ صل اغؿكابات ( عفؾس اظـقاب ) اظؼادعة .
ضام أحؿد أبـ ادلاظؽل وأبل رحاب صفره بؿقزؼع عؾؾغ عؾققن دوالر سؾك اظعاعؾ صل بعض اظػضائقات ادلأجقرة ظغرض اظؿروؼج دلرذقل ( دوظية
َ )4
اظؼاغقن) ومماردة اظؿلؼقط اظلقادل واألسالعل ظغرعائفؿ صل احلؿالت األغؿكابقة اجلارؼة باظؿراصؼ عع حؿالت اظؿضؾقؾ االسالعل ضد أبيـياء
ذعؾـا اظـائرؼـ صل اظػؾقجة واالغؾار وباضل عدن اظعراق ...
ً
ً
وظؽـ ذظؽ طؾف ظـ ؼزؼد دقرة شضب اظشعب اظعراضل إال أدؿعارا وضدميا ضقؾ
إتؼ شضب احلؾقؿ ...
ِ
وظؽـفا دقرة شضب اظشعب اظعراضل دؿقرق عـفؿ طؾ بـان .
 )5ذؽؾ اظعؿقؾ ادلاظؽل جلـة أخرى برئادة ضرؼؾف ؼادر وضرؼؾف اآلخر صائز وداعل األسرجل رئقس عا تلؿك ػقؽة األدؿـؿار عيؼيررا ً وسضيقؼية
صػاء اظدؼـ اظصاصل وزؼر ادلاظقة اجلدؼد وطاظة ظؿقزقػ جزء عـ سقائد اظصػؼات عع اظشرطات اظؽقرؼة اجلـقبقة واالعقرطقة واظيؾيرؼيطياغيقية
واالؼطاظقة ظؿقزؼع بعض اظرذا سؾك بعض اظعراضق صل اخلارج ظؽلب أصقاتفؿ صل ( األغؿكابات ) صقؿا خصصقا عؾاظغ ععقيـية ظيقطيالئيفيؿ
وسؿالئفؿ اظذؼـ ؼؿفللقن سؾك أبـاء ذعؾـا صل اخلارج صقؿا خصصقا عا تؾؼك عـ اظعائدات أؼاػا ظقضعفا صل أرصدتفؿ وبأدؿاء أحيؿيد
ادلاظؽل وصائز وؼادر وبعض اظـلاء عـ أضاربف صل بـقك ظـدن ودقؼلرا وصرغلا ظؽل ؼفدوػا اعاعفؿ ح ؼفربقا عـ شضب اظشعب ...
وظؽـ ضؾضة اظشعب دؿطؾؼ سؾقفؿ ودقـاظقا جزاءػؿ اظعادل.
ؼقم ال ؼـػع عال وال بـقن إال عـ اتك اهلل بؼؾب دؾقؿ.

اظبعث ػو اظثائر بوجه اظواضع اظػادد ادلتخؾف كادلوظود كالدة أصقؾة عن رحم األعة اظعربقة بلرضى خصاظفا كممقزاتفا اظتارؼخقة طاف سؾى اظػدكاـ
كعػجرا ن ظألغتػاضات كاظثورات اظشعبقة كظؼد كاجه سػؾػى
سصقا ن سؾى حؿالت اظؼؿع كاألدتبداد كاألضصاء عواجفا ن سدف اظدؾطات ادلدتبدة ُ
عر تارؼخه اظـضاظي اظطوؼل اظؽثقر عن ادلماعرات اظتي أدتفدصت كجودق اظػؽرم كاظتـظقؿي كاظدقادي بلصاظة عبادئه كصالبة عػـػاضػؾػقػه
كغؼائفم كظؼد أخػؼت عحاكالت رعـه عن داخؾه سبر أغشؼاؽ كمترد اظبعض صؾػظ عن صػوصه اظعـاصر اخلائرة كاظضعقػة كاظػعػـػاصػر ات
اظـزسة اظذاتقة ادلرضقة اظتي أغتؿت اظى احلزب بدكاصع اتقة شقر عوضوسقة ألشراض اظبركز كاجلاق كخصوصا ن صي عرحؾة ضقػادة احلػزب ظػؾػدكظػة
كاجملتؿع كتدؾق بعضفم اظدؾم اظتـظقؿي ظؾحزب بودائل كصوظقة كأغتفازؼة رخقصة عثل اخلائن سبد اظباضي اظدعدكف اظذم باف عػعػدغػه
اظردمء صي عحك عجابفة األحتالؿ كعدقرة احلزب اجلفادؼة اظظاصرة حقث دصعته غزسته اظذاتقة ادلرضقة كأتصاالته اجلاغبقة كخػركجػه سػؾػى
ضوابط احلزب اظتـظقؿقة كاظـضاظقة كتػرؼطه مبدتؾزعات اظؽتؿاف كاظدرؼة صي اظعؿل احلزبي اظى اظوضوع صي صخ ضوات دوات صػي صػال
اظدؼن كبعد أستؼاؿ ظم ؼدـ أطثر عن أربع داسات أرمتى صي أحضاف االعقرطاف عؼابل كسود رعـه كتكعرق سؾى احلزب كضقادته كضائدق اجملػاػػد سػزة
إبراػقم األعني اظعاـ ظؾحزب كاظؼائد االسؾى ظؾجفاد كاظتحرؼر كاخلالص اظورـي كظؽـه خدل كأصتضح أعرق كرردق احلزب عن صػوصه ذػر رػردة
الغه أرتؽب جرمية اخلقاغة اظعظؿى ضد احلزب كاظشعب كاألعة كرا بجفؾه كتخؾػه كتخبطه كرا ؼبث اظتدجقالت اظصوتقة ادلبحوحػة سػؾػى
عواضع اظقوتقوب طاذػا ن أدرار احلزب اظتـظقؿقة كعتخرصا ن سؾى طوادرق كعـاضؾقه كضقادته كضائدق باألطا ؼب اظدؼقؿة مماردا ن كسؾى غحو سؾػـػي
اظتخرؼب داسقا ن خدل اظتؿرد سؾى احلزب بفدؼ تعوؼق عدقرته اجلفادؼة اظتي ضطعت أذوارا ن روؼؾة صوب اظتحرؼر اظشاعل ...
عحاكال ن إثارة اظـعرات ادلتخؾػة داخل احلزب سـواف كحدة اظشعب اظعراضي عن ذؿاظه اظى جـوبه كعن ذرضه اظى شربه صاظبعث إغطؾق صي كالدته
االكظى صي اظعراؽ عن عحاصظات اظعراؽ طؾفا عن بغداد كاظـاصرؼة كاألغبار كطربالء كادلوصل كصال اظدؼن كدؼاظى كطرطوؾ ككادػط كاظػبػصػرة
كاظعؿارة كبابل كاظـجف كاظدؼواغقة كادلثـى كطل بؼاع اظعراؽ اظطاػرة ...
كظذظك طاف اظبعث راصع ظواء اجلفاد بوجه االحتالؿ صي اظعراؽ طؾه صي اظشؿاؿ كاظودط كاظػرات األكدط كاجلـوب كطاف اظرصقق اظؼائد اجملاػػد
سزة إبراػقم األعني اظعاـ ظؾحزب كعا ؼزاؿ ؼؾؼي خطبه عن م ضار ككادط كبابل كبغداد كشقرػا عن عحاصظات اظعراؽ عشقدا ن بػجػفػادؼػتػفػم
اظعاظقة كدركػم اظؽبقر صي عدقرة اجلفاد كاظتحرؼر اظظاصرة كدقؿضي عجاػدك اظبعث كادلؼاكعة اظى أعاـ سؾى ررؼق بؾوغ اظـػصػر األطػقػد
ؼحدك رطبفم اظؼائد اظػارس اجملاػد سزة إبراػقم رعز كحدة احلزب اظػؽرؼة كاظتـظقؿقة كاظـضاظقة سـواف زػرق احلادم كظػقػذػػب اخلػوغػة
كاظعؿالء اظى حضقض خقاغتفم اخملزؼة .
كعجاػدك اظبعث دقظؾوف ؼعتؾوف اظؼؿم اظعاظقة ظؾتضحقة كاجلفاد كاظػداء كدقظؾوف سـاكؼن صخر كسز دائؿني بني أبـاء ذعبػفػم اجملػاػػد
كأعتفم اظعظقؿة صاألػداؼ اظؽبرل اظداعقة ظألعة صي اظوحدة كاحلرؼة كاألذتراطقة ػي االػداؼ اظعظقؿة اظتي بذظوا صي دبقل بؾػوشػفػا
اظـػس كاظـػقس كدقظؾوف ؼضحوف بدعائفم اظزطقة ظترتوم بفا ذجرة اظبعث كاألعة اظوارصة اظظالؿ اظقاغعة اظثؿار كدقحني ضطاؼ اظـصر
ادلمزر كاظظػر ادلُبني .
كاف شدا ن ظـازرق ضرؼب.

صي ػذه ادلرحؾه اجلفادؼه اظصعؾه عن حقاة سراضـا احلؾقب وذعؾـا اظؾطل وتعرض
حزبـا اجملاػد حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي ظففؿات ذرده عن ضؾل سؿالء
اؼران واعرؼؽا غلؿذطر ععا ذطرى اول ثورة ضادػا وصفرػا حزبـا ادلـاضل ػي
ثورة  8ذؾاط سام  3691ػذه اظـوره اظؼصقره صي سؿرػا واظؽـقرة صي اجنازاتفا
ودرودفا واظؿي اسادت ثورة  31متوز  3698اظى غفففا اظعروبي واجنزت عقـاق 31
\غقلان حقث اسؾـت اظوحده اظعلؽرؼه بني اظعراق ودورؼا وعصر اضاصه اظى
اظعدؼد عن ادلـفزات سؾى اظصعقد اظداخؾي واظعربي واظدوظي
ان اظورن اظعربي ؼؿؿؿع بفؿؾة خصائص ععروصه جعؾؿه عقط اػؿقه سادلقه صي
احلاضر وادللؿؼؾل سؾى اظلواء وعن ػـا تطؾعت االدؿؿراتقفقات اظدوظقه ادلعادؼه
ظؾعرب اظى حتؼقق عفؿوسه اػداف خاصه بفا تؼف باظضد عن ادلصاظح اظؼوعقه
اظعؾقا وضد تػاسل ػذا اظؿطؾع صي غفاؼة اظلؾعقـات عع واضع سربي متقز مبظاػر
اظؿؿزق واظؿداسي صي اظصف اظعربي ػذا صضال سن واضع اضؾقؿي دؾؾي وضد جنم
سن عا تؼدم عفؿوسه احداث وزروف ذؽؾت تفدؼدا وحتدؼا ظؾلقاده اظؼوعقه
واالعن اظؼوعي اظعربي
واغطالضا عن احلرص اظواسي واظدؤوب سؾى صقاغة ادلصاظح اظؼوعقه وتغؾقؾفا سؾى
دواػا وجتلدا سؿؾقا ظؾـفج االدؿؼالظي حلزبـا اجملاػد حزب اظؾعث اظعربي
االذؿراطي اسؾن وبؿوضقت دضقق سربقا ودوظقا اظؼائد ادلـاضل ذفقد احلج االطؾر
صدام حلني صي \8ذؾاط سام  3681وذظك مبـادؾة االحؿػال باظذطرى اظلابعه
سشرة ظـورة  8ذؾاط  361بـود االسالن اظؼوعي
ظؼد تضؿن االسالن اظؼوعي دؼؾاجه وثؿان عؾاديء ادادقه وظؼد تـاوظت اظدؼؾاجه
االدؾاب ادلوضوسقه سربقا واضؾقؿقا ودوظقا اظؿي ادت باظؼطر اظعراضي اظذي ؼؼوجه
اغذاك حزبـا ادلـاضل وعفؿوسة احزاب اجلؾفه اظى ادلؾادره بطرح االسالن اظؼوعي
سؾى احلؽوعات واجلؿاػقر اظعربقه اعا ادلؾاديء االدادقه صؼد تـاوظت عضاعقـفا
عفؿوسة تؾك االدس ادلؿؽاعؾه ادؿؿراتقفقا ودقادقا وضاغوغقا ظؿـظقم اظعالضه
اظؼوعقه بني االضطار اظعربقه عن غاحقة وبقـفا واالمم واظدول شقر اظعربقه اجملاوره وال
دقؿا اظؿي تعؾن احؿراعفا واظؿزاعفا باالسالن اظؼوعي عن جفه اخرى
وبذظك وعى االسالن اظؼوعي اظرد سؾى اظصعقد اظؼوعي سؾى اظؿفدؼدات واخملارر
اظؿي تؿعرض ظفا االعه اظعربقه سؾر ادؿؿراتقفقة ضوعقه ذاعؾه وعن ثم خؾف
حاظة عن اظؿؽاصؤ بني اظؿقدي ادلصقري واظرد اظلؿراتقفي اظعربي ادلطؾوب ضؿاغا
ظؾقاضر وادللؿؼؾل عن عقاوالت االسداء واظطاععني اظراعقه اظى اؼؼاع االذى
باالعه اظعربقه اجملقده اعا سؾى اظصعقد االضؾقؿي واظعادلي صؼد جاء االسالن
اظؼوعي عؤطدا سؾى ادللاػؿه االغلاغقه اظعربقه صي ضؿان االعن اظدوظي عن
خالل دسم تؾك ادلؾاديء اظؿي تـظم اظؿػاسل واظؿعاعل اظلؾؿي بني اظدول
واظشعوب ظؾصاظح ادلشؿرك وصي عؼدعؿفا عؾاديء عـظؿة االمم ادلؿقده وحرطة
سدم االغققاز وظذظك الشرابه صي ان االسالن اظؼوعي ضد ادؿؼؾل صي وضؿه بؿرحقب
اؼفابي دواء سؾى اظصعقد اظعربي او اظدوظي طؿا ان عرور صؿره عن اظزعن سؾقه ظم
ؼؤثر صي واضعقؿه وصالحقؿه طادؿراتقفقه ضوعقه ذاعؾه صـوسقة اظظروف اظؿي
متر بفا اعؿـا اظعربقه اجملقده حاظقا تؤطد احلاجه اظى اسؿؿاد عؾاديء االسالن اظؼوعي
ظالرتػاع باظعؿل اظعربي اظردؿي اظى علؿوى دؿراتقفي ؼكؾص االعه اظعربقه
عن االخطار احملدضه بفا وؼؤعن ظؾفؿاػقر اظعربقه عصاحلفا وعطاععفا اظؼوعقه
وتوحقد اعؽاغاتفا ظضؿان اعـفا اظؼوعي واعن جقراغفا عن طل اغواع اخملارر .

ػا ػي ثورة أبـاء ذعؾـا اظظاصرة صي اظػؾوجة واألغؾار متضي صي ساعفا
اظـاغي عؿصدؼة ظؼؿع عقؾقشقات اظعؿقل ادلاظؽي وسصاباته ادلارضة شقر
سابؽة باظؼصف اظوحشي باظطائرات واظصوارؼخ وادلداصع واظدبابات وػا
ػو ظفقب اظـورة ؼـدظع وؼؿلع ظقشؿل صالح اظدؼن وادلوصل وذي ضار
ووادط وبابل ودؼاظى وطرطوك وبغداد اظؿي تؼاوم بطش زعر ادلاظؽي
اظضاظة وتػؿقشفم اظقوعي ظؾقوت ادلوارـني اظؿي تكضع ؼوعقا ً
ظؾؿداػؿات واالسؿؼاالت اظظادلة اظؿي دؿؤجج غقران اظـورة ادلـدظعة صي
اظػؾوجة واالغؾار واظؿي أعؿد ظفقؾفا اظى صالح اظدؼن وغقـوى وذي ضار
واظؾصرة ادلـؿػضة بوجه خدسة اظؾؿرودوالر وادلطاظؾة بقؼوق أبـائفا
وأبـاء اظعراق عن غػط اظعراق اظذي صار غفؾا ً ظؾطاغة ادلاظؽي ادلارضة
وظؽن اظشعب اظعراضي اظؾطل طؾه وعن أضصى اظعراق اظى أضصاه
دقلؿـػر ضواه طؾفا ودقشعل صؿقل ثورته اظعارعة اظؿي دؿؿطقح
باخلوغة واظلراق وعصقرػم دؼر وبؽس ادلصقر.

متر سؾقـا ػذه األؼام اظذطرى احلادؼة واخلؿلون ظـورة اظـاعن عن ذؾاط
اجلؾارة اظؿي دطت ضالع احلؽم اظدؼؽؿاتوري اظػردي اظؼادؿي عؿوجة
غضال اظشعب اظعراضي بوجه ضؿعه وأسداعاته وتلؾط حػـة عن
اظشعوبقني مبؼادؼر اظعراق صؽاغت ثورة ذعؾقة علؾقة أظؿقم صقفا
عـاضؾو اظؾعث وجؿاػقره باظعلؽرؼني اظـورؼني اظذؼن زحػوا سؾى ضؾعة
اظدؼؽؿاتورؼة ودارت رحى ععرطة اظدصاع اظضروس ظـالث أؼام أغؿفت
باظـصر ادلُؾني وبذظك أسادت ثورة اظـاعن عن ذؾاط ظؾعراق وجفه اظؼوعي
االصقل سؾر علقرة طػاحقة داعت أربع دـوات وغصف تضؿكت بدعاء
ذفداء اظؾعث ذفداء ثورة اظرابع سشر عن رعضان اظـاعن عن ذؾاط
سام  3691عــى اظعزاوي وخاظد غاصر وعؤؼد وسؿاد آل اجلؿاس وضقطان
سؾد اظؾطقف اظلاعرائي وسؾد اظؼادر اظـعقؿي ووجدي غاجي ودعدون
صؾقح وطاعل سؾوان وإبراػقم جادم وشقرػم عن اظشفداء األبرار اظؿي
تلاضت دعائفم عع دعاء علقرة اجلفاد واظؿقرؼر وحؿى ترتػع راؼات
اظـصر احلادم ساظقة خػاضة صي ربوع اظعراق عن جدؼد.

عؾى إؿمداد ؿيقرة اؾشعب اؾؽػاحقة روال اؾعؼود ادلاضقة إؾموم ادلنؼػون اؾنورقون بفذه ادليقرة اؾظاػرة ػؽاـت أؼالؿفم تيػح ادلداد اؾيقال
اؾذي قيمؼي ؿن دػح اؾدؿاء اؾزؽقة ألبـاء ذعلفم ادلعطاء.
وػي ثورة اؾشعب ادلؾمفلة ػي اؾػؾوجة واألـلار وادلؿمدة اؾى ؿواػظات اؾعراق األخرى تمعاؾى ؼصائد اؾشعراء وتصدح ؿؼاالت اؾؽماب تلشرـا باؾنورة
اؾظاػرة وقمعاـق ذعراء وؽماب اؾلصرة األؿاجد ؿع ذعراء وؽماب ادلوصل احلدباء وبابل اؾػقواء ػقؿا تمزاحم ؽاؿقرات ادلصورقن واؼالم اؾصوػقني ؾمـؼل
أخلار ؿعاـاة اؾعراؼقني...
ػؽاـت دؿاء اؾصوػقني واالعالؿقني تيقل ؿع دؿاء أبـاء ذعلـا ادلـمػضني واؾنائرقن  ,..وفؽذا قمواصل اؾعطاء اؾنؼاػي واألعالؿي ؿع اؾعطاء اجلفادي
اؾيؾؿي وادليؾح .
وادلنؼػون واؾؽماب واؾصوػقون فم أبـاء اؾشعب اؾلررة وؼـادقل ضوئه اؾلافرة وؾذؾك أدمفدػفم اؾعؿقل ادلاؾؽي وزباـقمه باألعمؼال واالغمقال واألجمناث
وؾؽـفم دقظؾون أوؾكك األصالء األوػقاء ادلؾموؿني مبيقرة ذعلفم اجلفادقة وحمى ادمنؿار اؾػوز ادلُلني وإدمكـاف بـاء اؾعراق اؾنوري اؾورـي
واؾؼوؿي واألـياـي احلضاري ادلعطاء .
وعاذت اؾؽؾؿة احلرة االصقؾة.
وؾقىيل اؾعؿالء اؾؼمؾة و اؾؾصوص األخياء.

ؼد الـؽون ؿىطكني إذا ؼؾـا أن اخلائن ادلرتد علد اؾلاؼي ؼد مت ررده ؿن صػوف حزب اؾلعث اؾعربي اإلذمراؽي ؼرارا صائلا ألدلاب ؽنقرة أفؿفا
واخطرفا في اخلقاـه اؾعظؿى اؾمي إؼمرػفا بوق احلزب واؾشعب واؾورن واألؿة وتؾك ادلؿاردة احلؼقرة اؾمي ؿاردفا في ؽاػقة ؾطرده وتىؾقص
احلزب ؿن ذروره  ...ػفذا اؾشىص ؿـذ ان عرػـاه إـيان ؿصؾوي ووصوؾي وثرثارا ً ودعي وؽان ؿول عدم إحمرام ؾشىصه ؿن ؼلل ؽل اؾلعنقني
البل حمى ادلوارـني اؾعادقني وفـاك أدلاب عدقدة ؾذؾك ؿـفا ضعف ذىصقمه وتصرػاته ادلقداـقة غقر ادلوزوـة ػي اؾعؿل اؾمـظقؿي مماوؾد
ؽنقر ؿن اإلحلاط ؾدى اجلفاز احلزبي ؾوجود ؿكات ؿن اؾؽادر ادلمؼدم ممن فم أػضل ؿـه وقوؿؾون ؿواصػات ؼقادقة وثؼاػة حزبقة عاؾقة وتارقخ
ـضاؾي.
إن اؾمكؿر اؾذي ؿارده ادلرتد علد اؾلاؼي ؼد أجفض بفؿة اؾرػاق اخملؾصني ادلضوني وحـؽة وذهاعة اؾؼاعد اجملافد عزة إبرافقم األؿني اؾعام
ؾؾوزب .
وبطي صػوة فذا اخلائن ادلرتد قؽون احلزب ؼد خطى خطوات ثابمه ؼوقة بإجتاه ادمؽؿال ؿيقرة اؾـصر واؾمورقر اؾؽاؿل ؾؾورن وؽـس ؽل
اؾعؿالء ؿن أذـاب اؾـظام اؾصػوي اجملرم وبؼاقا احملمؾني اؾغزاة بؼقادة اؾلطل اجملافد عزة إبرافقم ورػاؼة اؾشهعان ػي احلزب واؾؼقادة اؾعؾقا
ؾؾهفاد واؾمورقر واخلالص اؾورـي وؼقادة ؼواتـا ادليؾوة اؾلطؾة.

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 تعبورا ً دضوقا ً وذاعال ً سـ عقضػ احلزب ورؤؼتف اظفكرؼة واالدتراتوجوة .
وتهدف ػذه اظزاوؼة اظك إشناء ثقاصة ادلناضلني اظبعثني واجملاػدؼـ وسمقم اظقرنني اظعراضوني وادلناضلني اظعرب ادلناػضني ظالحتالل بؾ وسمقم أبناء
ذعبنا اجملاػد اظصابر وظتكـ ظهؿ خور ععني صل زؾ اظتشقؼف اظفكري واظدوادل واظثقاصل واإلسالعل اظذي مياردف احملتلقن وسمالئهؿ صل ابشع
صقر اظتزؼوػ واظتضلوؾ مبا ؼداسد ػؤالء سلك تنفوذ عخططاتهؿ اظتدعورؼة ضد اظعراق واالعة .
ذظؽ أن صكرغا وسقودتنا اظتل ػما غبرادا ً دلمارداتنا اظدوادوة ومبا ؼنور ررؼقهما وؼلهمهما اظعزم سلك أن تكقن صل ادلدارات اظصائبة واخلورة
ظبلقغ أػداصها اظقرنوة واظققعوة اخلورة وصل ػذه ادلرحلة اجلهادؼة عـ عدورة ذعبنا اظظاصرة اظتل ؼتعرض صوها عفهقم احلزب وادلماردات
احلزبوة اظك ابشع صوغ اظتشقؼف صل زؾ االحتالل ومماردات سمالئف سلك صعود اظعملوة اظدوادوة ادلهترئة ودنتناول صل ػذا اظعدد عفهقم
( اظقدرة األبداسوة)

اظقدرة االبداسوة ػل أدتطاسة االصراد واالحزاب واالمم سلك أالضاصة واألبتكار ظتطقؼر احلواة وإؼجاد احللقل ظلمشاطؾ اظتل تطرحها  ,واالمم
ادلتقدعة ػل تلؽ األمم اظتل متتلؽ اظقدرة سلك األضاصة واالبتكار واظتطقؼر واالبداع ػق غقوض اظتعقب واالدتنداخ اظذي أذرغا اظوف.
أذن صاظقدرة األبداسوة سند تقاصرػا حتقل دون اظتقلود األسمك ظتجارب اآلخرؼـ واظتقلود األسمك ؼعقد األذكاالت ادلطروحة دون ان ؼحلها ألغف
ال ؼأخذ باحلدبان اظفقارق اظزعنوة وادلكاغوة واالعة اظعربوة حتتاج اظك األبداع ألغها حتتاج اظك حلقل جذرؼة تنبعث عـ زروصها وادلكقغات
اظتارؼخوة ظهذه اظظروف وحتتاج اظك االبداع طجزء عـ رداظتها صهل حتقؼ رداظتها اخلاظدة مبقدار عا تضوػ عـ أبداسها اظك احلضارة
األغداغوة.
وضد طان اظقرـ اظعربل عرطز األبداع بؾ ػق بقعة االرض اظتل ذهدت أوظك مناذج االبداع األغداغل صفل ورننا أبدع االغدان اظكتابة وابدع
اظزراسة وصنع اآلظة وابدع صل تشرؼع اوظك ظقائح اظقاغقن واظفنقن واظعلقم واآلداب وابدع صل دؼاغات اظتقحود طذظؽ ابدع اظعرب صل زؾ األدالم
اظنظؿ اظدوادوة واظعلقم واآلداب واظفنقن واظعمارة وصنقن احلرب واظترجمة  ,..واألبداع ذرط الزم ظلمناضؾ أذ سلوف أن ؼبدع صل ودائؾ طدب
اجلمهقر وحتصونف واظدصاع سـ عبادئف وعدورتف اجلهادؼة صاظقدرة االبداسوة عـ ذروط ادلناضؾ اظبعثل سلك أن اظقدرة األبداسوة حتتاج اظك جق
أجتماسل وجماسل ؼتموز باخلصقبة واظثراء ؼتوح ظها اظنمق وعـ اظقاضح أن اجقاء اجلهاد اظالػب واظتحدؼات ادلصورؼة تتوح عثؾ ػذه األعكاغوة
وتطقؼرػا اظك إبداع عتقاصؾ وعبادرات خالضة عـ ذاغها تدرؼع وتائر عدورتنا اجلهادؼة صقب صقزػا ادلُبني وغصرػا ادلؤزر

ػي تارقخ اؾشعوب ؿحطات ؽثقرة تتوؼف عـدفا ؿن اجل االـطالق ـحو ادلدتؼبل ..غقر ان ؿا ميقز اؾشعوب احلقة عن دوافا اـفا جتعل ؿن
وؼػتفا عـد فذه احملطات ػرصة ؾؾؿراجعة ػتدتػقد ؿن االقجابي ؾؾوثوب اؾى ؿحطات اؾى اؿام وتدرس اؾدؾبي ؿن اجل عدم تؽراره ػي
ؿدقرتفا اؾصاعدة  ..وؾقس ؿن ادلباؾغة اؾؼول ان ابرز ؿا ؿقز حزبـا حزب اؾبعث اؾعربي االذتراؽي عن غقره ؿن احلرؽات اؾدقادقة اؾتي ؽاـت
دائدة ػي ورــا اؾؽبقر فو فذا ادلوؼف اجلريء واؾشجاع ؿع اؾـػس اؾذي حصـه ؿن اؾوؼوع ػي ؿرض اؾغرور واؾتعاؾي ،واؾصدق ؿع اجلؿافقر ،
ؿوؼف جعل ؿن ؿؤمتراته اؾؼوؿقة واؾؼطرقة ؿحطات ؿراجعة دلدقرته وحتاؾػاته واـدجام اؾتؽتقك ؿع اؾفدف االدتراتقجي  ،وفوؿا اػضى اؾى
اميان اجلؿافقر مبـطؾؼاته ادلبدئقة اؾـابعة ؿن حاجتفا اؾى حرؽة جتدد ػي ذعاراتفا وافداػفا اؿال االؿة ػي اؾوحدة واحلرقة واالذتراؽقة اؾتي
تختزل ؽل عبراؾتارقخ وحاضره وادلدتؼبل.ؾم قؽن ؿن اؾدفل عؾى حزب ؽحزبـا ان قشق ررقؼه ؾوال ؿقزة اؾشجاعة ػي اؾوؼوف ؿع اؾـػس
اؾتي ودؿت ؿـاضؾقه اؾصادؼني وجعؾت ؿـفم مناذج حقة ػي االخالق واؾتضحقة واالقثار واؾعػة ،ؽان ؿا قشقراؾى اؾبعثي بني اؾـاس بادلـطؼة
في تؾك اؾدجاقا اؾؽرمية وعزة اؾـػس واالباء واالميان ادلطؾق بادلباديء ،
ؾذا ؽان اؾشباب قتداػعون اؾى ـقل ذرف االـتداب اؾى اؾبعث ،الـه قؼربفم ؿن صور اؾػرودقة واخالؼفا ػي اؿة اؾرداؾة احملؿدقة ..ؾن اخوض
فـا ػي اؾظروف اؾتي دبؼت ثورة اؾثاؿن ؿن ذباط عام 3691عـدؿا ارقد ادتغالل متدك ادلوارـني بثورة اؾرابع عشر ؿن متوز  3691ؾعزل
اؾعراق عن حاضـته اؾؼوؿقة وؿا صاحب ذؾك ؿن تصػقات ؾؾؼوى اؾورـقة اؾؼوؿقة دذـت ؾعفود ؿن اؾصراعات اؾدقادقة ،
ؾؽــا دـتوؼف عـد تؾك اؾؾحظات احلادؿة اؾتي ؼررت ثؾة ؿؤؿـة ؿن اؾبعثقني تصحقح ؿدار ثورة متوز ػػي ؽل ادلؼاققس االعتقادقة ؽاـت
ؽػة ادلقزان ترجح اؾترقث  ،خاصة ػي ؿجال اؾؼوة اؾعدؽرقة ـافقك عن حؿالت اؾؼؿع واؾوحشقة اؾتي تعرض ؾفا اؾتقار اؾؼوؿي وػي ؿؼدؿته
اؾبعث اؾعربي االذتراؽي وغقرفا ؿن اؾظروف االخرى اؾتي في ػي احلدابات اؾتؼؾقدقة التتطابق ؿع ؿا خطط ؾه احلزب اجملافد ادلـاضل حزب
اؾبعث اؾعربي االذتراؽي ..ؽاـت جذوة االميان باهلل وباؾـصر اوال ً واؾثؼة باجلؿافقر ثاـقا ً وؼوة اؾعزمية واالصرار ثاؾثا ً  ،اؾبوصؾة اؾتي ؼادت رجال
اؾبعث اؾى ررقق اول ثورة ذعبقة بحق ػي اؾثاؿن ؿن ذباط اخلاؾد ،ثورة تعرضت ؿـذ االقام اوؾى ؾؾغدروؿا زاؾت  ،ؾؽـفا برغم ؽل ؿا قؼال عـفا
ؿن ؼبل اعداء اؾعراق ؿن ذعوبقني وحاؼدقن عؾى اي توجه عروبي اصقل خاصة ػي فذا اؾزؿن اؾبائس ؿـذ  3001وحلد االن ،
ؽاـت ثورة ذعبقة بؽل ؿا حتؿؾه اؾؽؾؿة ؿن ؿعـى ..ؾذؾك تأؿر عؾقفا اؾعدقد ػؽاـت اؾردة اؾتشرقـقة اؾدوداء الـتطقر ؿن االعتراف باخطاء
ارتؽبت ذخصفا احلزب ؿبؽرا ً ،ؾؽــا وـحن ـعقش ذؽرى فذه اؾثورة اجملقدة عؾقـا ان ـتصدى بؼوة عؾى ؽل ؿن قحاول اـتزاع صػة اؾثورة ؿـفا
الحؼاد واغرض اـتؼاؿقة ؽؿا قدأب ؿن قحؿل ادم احلزب اؾشقوعي بزعاؿة حؿقد ؿجقد ؿودى اؾذي ارتضى ان قجؾس ػي ؿؼعد ؿجؾس احلؽم
ؽشقعي وؾقس ؽشقوعي ضاربا ً بعرض احلائط احلد االدـى ؿن ادلباديء اؾورـقة اؾتي اؿـت بفا ؼواعد احلزب اؾشقوعي اخملؾصة  ..ـعم عؾقـا ان
ـتصدى ؾفذه االصوات اؾداعقة ؾتشوقه ؽل تضحقات ذعبـا واحزابه اؾورـقة واؾؼوؿقة  ..ؽؿا عؾقـا ؽبعثقني ان ـراجع اـػدـا وـحن ـعقش
ذؽرى فذه اؾثورة ؾتعزقز ثؼتـا بؼدرة حزبـا عؾى اـتزاع اؾـصر اؾـاجز وحترقر اؾعراق ؿن براثن احلؾف اؾصػوي اؾصفقوـي االؿقرؽي  .ؼد تؽون
اؾظروف غقرفا واؽقد ان حجم اؾتأؿر اودع ادلصاحب بحؿؾة تضؾقل وتشوقه ؾم قشفد ؾفا اؾتارقخ ؿثقال ً  ،غقر ان االميان اذا ؿا تردخ ػي
اؾـػوس وجتذر البد ان قتحول اؾى ػعل باجتاه اؾثورة اؾتي قـتظرفا ذعبـا ؿن اجل اخلالص  ..ثورة رجاؾفا ادلؤؿـون اؾصادؼون اؾثابتون عؾى اؾعفد ..

قا أبناء ذعلنا اجملافد
بعد أن ؼطع ؿهافدو اؾلعث وادلقاوؿة أذوارا ً ؽلورة ؿن ؿيورة اجلهاد واؾمورقر وبعد حتقوقهم ؾنصر اؾعراق واألؿة اؾمارقىي ػي احلادي واؾنالثني ؿن ؽااـاون
األول عام  3122وإـزال اؾهزمية ادلاحقة باحململني األؿورؽان  ....تفمقت أذفان دفاؼنة احللف االؿورؽي اؾصهووـي اؾفاردي عن ؿواوؾة بائية ؾطعان احلاز ؿان
داخله ػكان ضاؾمهم اخلائلة فذه ادلرة اخلائن علد اؾلاؼي اؾيعدون اؾذقن توفموا ػوه اؾقدرة على تنفوذ ؿىططهم االجراؿي باألجهاز على اؾلعث وإـهاء دوره
اجلهادي ػكان إتفاؼهم ؿعه على ادمهداف ؼوادة اؾلعث وؼائده اجملافد عزة إبرافوم األؿني اؾعام ؾلوز واؾقائد االعلى ؾلههاد واؾمورقر واخلالص اؾورني وفاذا
ؿا وَعَ َد به األؿورؽان اؾعمول ادلاؾكي خيكوا عن تيلومهم اؾرػوق اؾقائد اجملافد عزة إبرافوم ػي ذهر آذار اؾقادم ...وؿن فنا ؽاـت اؾمىارصاا اؾياقاواماة
ؾلمهرم اخلائن علد اؾلاؼي اؾيعدون بإعالن مترده اخلائب اؾذي وُؾد ؿوما ً وادلقلور دلفا ً ػي ـفس ادلوعد ادلذؽور آذار اؾقادم  ,....وؽاـت ػرقمه األخورة اؾمي تلقفمهاا
ؼناة حكوؿة ادلاؾكي اؾعمولة واؾمي قيموـها ؾألدف( اؾعراؼوة) واؾعراق وذعله األبي ؿنها براء وإدمضاػت إثنني ؿن األؼزام اؾعمالء ؾلماؾكي ؾومىرصوا ضاد
اؾلعث وؿيورته اجلهادقة ؿيمنمرقن ؿا تىرص به اخلائن علد اؾلاؼي اؾيعدون ؿن إػمراءا رخوصة ؿفادفا ؽره اؾلعث وؼوادته وؼائده ألبناء اؾفارا األودا
واجلنو وبأؾفاظ ـابوة ـضوت ؿن إـاء اجملرم علد اؾلاؼي اؾيعدون اؾننت ,...وؾوعلم فؤالء األوغاد أن اؾلعث واؾشعب اؾعراؼي ؽله حاؾة جهادقة واحدة واؾافارا
األود واجلنو وذي ؼار ؽاـت ؿعني احلز اؾذي ال قنضب وؿا زال ميده باؾقادة وادلناضلني اجملافدقن وتنظوماته اؾوادعة ػوهما اؾووم في أول ؿن تصدى خلوااـاة
اجملرم علد اؾلاؼي اؾيعدون ووصممه باخلواـة اؾعظمى وأبناء اؾشعب اؾصابر ػي اؾعراق ؽله ؾن تنطلي علوهم أآلعوب اؾعمول ادلاؾكي وؼناته اؾفضائاواة ػاي
ؿواوؾة تأؾولهم على أبناء ذعلنا ػي اؾفلوجة واالـلار اؾنائرقن بوجه ؼمع ادلاؾكي وؼصفه اؾهمهي ؾدورفم باؾدبابا واؾطائرا واؾصوارقخ ....باؾماراػاق ؿاع
ؿواوؾة تأؾولهم اؾلائية وادلفضوحة على اؾلعث وؼائده اجملافد عزة إبرافوم اؾذي أذاد وقشود دوؿا ً بأبناء ذعلنا ػي اؾفرا األود واجلنو ػي خاطاابااتاه
اؾمارقىوة اؾمي أؾقافا ؿن ود واد وذي ؼار وبابل واؾمي تعلر عن توحد اؾلعث باؾشعب وتعلوره احلر األؿني عن تطلعاته ػي تعزقز وحدته اؾورنوة وآؿاؾه ػي
اؾمورر واألدمقالل واؾيوادة واؾعزة اؾورنوة واؾكراؿة اؾقوؿوة واألـياـوة.
قا أبناء ذعلنا األبي
قا أبناء أؿمنا اؾعربوة اجملودة
قا أحرار اؾعر واؾعاؾم
دوظل اؾلعث عزقزا ً ؼوقا ً ُؿصاـا ً ودولقى ؿهافدا ً بكل ؿا أوتي ؿن ؼوة وبأس ذدقدقن قودو رؽله اؾرػوق اجملافد عزة إبرافوم األؿني اؾعام ؾلاواز واؾاقاائاد
األعلى ؾلههاد واؾمورقر واخلالص اؾورني ودمملطخ جلاه اخلوـة أؿنال علد اؾلاؼي اؾيعدون وؽل ؿن قأوي فذا اخلائن اجملرم بوصما اؾعار األبدي جراء خواـاماه
وخواـة ؿن قأوقه ؿن اخلوـة األذالء ودممضي ؿيورة اجلهاد واؾمورقر ؼدؿا ً صو حتقوق أفداػها اؾياؿوة ودوموقق ـصرـا ادلُلني ـصر اؾلعث واؾشعب واالؿاة
اؾمارقىي.
واهلل أؽلر ـاصر اجملافدقن اؾفادقن .
وؾوىيا ً اخلوـة واؾعمالء .
وؾرداؾة اؿمنا اخللود.

ؼوادة ؼطر اؾعراق
ؿكمب اؾنقاػة واألعالم
ػي اؾناؿن واؾعشرقن ؿن ؽاـون اؾناـي  ٤١٠٢م

ؼا أبـاء ذعبـا اظصابر اجملاػد
ػا ػو اظعؿقل ادلاظؽي ؼطؾع سؾقؽم ػذه األؼام بؾعبته اظرخقصة اظؼذرة اظتي أدؿوػا ( إدتحداث عحاصظات روزخورعاتو وتؾعػر ودفل غقـوى واظػؾوجة ) ...صي توضقت عفػفضفو
تشفد صقه اظػؾوجة واألغبار اظثائرتان اظصاعدتان أودع سؿؾقات اظؼؿع واظؼصف اظوحشي ألبـائفؿا باظطائرات واظدبابات واظصوارؼخ وادلداصع وؼأتي توضقت اظعؿقل ادلفاظفؽفي دفيء
ظقؽؿل َخ ِدأ عا أحلؼه بفا احملتؾون االعقرطان عن دعار صي غقدان وتشرؼن اظثاغي عن سام  4002واظذي ضاوعت صقفه
ادلؼاصد عتزاعـا ً عع تفدؼداته اظدؼقؿة بأضتحام اظػؾوجة وتدعقرػا ُ
اظػؾوجة احملتؾني االعقرطان عؼاوعة ذجاسة واظذي زؾت صاعدة بادؾة سصقة سؾقفم وسؾى حؾػائفم اظػرس واظصفاؼـة طؿا دتظل سصقة سؾى سؿقؾفم ادلاظؽي وظن تـػع ظعبته
اظرخقصة باألسالن سن إدتحداث ( عحاصظة اظػؾوجة ) ضؿن بؼقة ( احملاصظات ) اظتي أسؾن سـفا واظتي طان اول عن أدتـؽرػا ورصضفا رصضا ً عطؾؼا ً أبـاء اظػؾوجة اظبررة .
ذظك أن ظعبة ادلاظؽي اخلدقدة واظرخقصة تفدف اظى اظتؿفقد اظى تؼدقم اظعراق وتشظقته صي عحاوظة بائدة ظتأجقج اظػتـة اظطائػقة واظعرضقة ادلؼقتة وضد بان ذظفك عفن ردود
األصعال سؾى تؾك اظؾعبة ادلشبوػة إلدتحداث احملاصظات وجتدؼد اظدسوة اظى إضاعة األضاظقم .
وجتيء دسوة ادلاظؽي ادلشبوػة إلدتحداث احملاصظات عتـاشؿة عع عشروع باؼدن اظراعي اظى تؼدقم اظعراق اظى ثالث دوؼالت رائػقة وسرضقة ػزؼؾة وعتؼاتؾة وؼجيء توضقت ادلفاظفؽفي
اخلبقث عحدوبا ً صي أرار تعزؼز ادلوضف االعرؼؽي اظداسم ظه صي مماردته اظتؿققز واألضصاء واظتفؿقش واظؼؿع اظوحشي ألبـاء اظشعب اظعراضي اظصابر واظذي بان صي تصاسد حفؿفالت
األستؼال اظتعدػقة واألشتقاالت اجلباغة وتـػقذ أحؽام األسدام اجلائرة واظتصرؼح بتـػقذ ادلزؼد عـفا باظرشم عن األدتـؽار اظوادع ظفا عن أبـاء ذعبـا وأعتـا وادلـظؿات اظدوظقة ودسوة
األعني اظعام ظألمم ادلتحدة إلؼؼاصفا صي عؤمتره اظصحػي ادلشترك ظدى زؼارته اظى بغداد عع اظعؿقل ادلاظؽي واظذي أصر وبوضاحة سؾى ادتؿراره بتـػقذ سؿؾقات األسدام اجلائرة بال أدغفى
حقاء أو خجل  ....طؿا تتواصل سؿؾقات األبادة ألبـاء ذعبـا صي اظػؾوجة واالغبار وبغداد وعحاصظات اظعراق طؾفا
ؼا أبـاء ذعبـا اظصاعد ادلؼدام
ؼا أحرار اظعرب واظعاظم أجؿع
ظؼد صاضت جرائم اظعؿقل ادلاظؽي أبشع اجلرائم صي اظعاظم طؾه صي تارؼخه اظؼدمي واحلدؼث خدعة ظتـػقذ عخططات احلؾف األعقرطي اظصفقوغي اظػاردي اظفادصفة اظفى تفػفتفقفت
وتؼدقم اظعراق وتدعقر األعة اظعربقة طؾفا وصي ػذا اظدقاق جتيء ظعبته اخلبقثة ادلاطرة باألسالن سن ( إدتحداث بعض احملاصظات ) صي أرار عحاوظته ألعتصاص غؼؿة أبـاء اظػؾوجفة
اظثائرؼن سؾى ضؿعه ورغقاغه وصي عحاوظة ظدق األدػني بني أبـاء األغبار واظػؾوجة وػم طأبـاء اظعائؾة اظواحدة ادلتراصة اظتي تعصى سؾى اخلرق أؼا ً طان عصدره صفم عتؿادؽون صقؿا
بقـفم وؼصعدون ثورتفم اظشعبقة اظتي دقؾتحم بفا أبـاء اظعراق جؿقعفم اظذي ؼعؾـون رصضفم اظؼارع خملططات ادلاظؽي اظتؼدقؿقة ادلشبوػة ودقجفضفون عفخفطفطفاتفه
اظتػتقتقة ودواصعه األغتخابقة اظرخقصة ادلتراصؼة ععفا واظتي ؼروم سبرػا أدتؿرار تدؾطه برضاب أبـاء ذعبـا اظصابر .
بقد أن أبـاء ذعبـا وعجاػدو اظبعث وادلؼاوعة دقؿضون صي عدقرتفم اجلفادؼة اظظاصرة حتى صوزػم ادلُبني وزػرػم احلادم.
ودقبؼى اظعراق واحدا ً سزؼزا ً ُعصاغا ً سصقا ً سؾى عحاوالت اظتػتقت واظتؼدقم اخلائبة .
اجملد ظشفداء اظعراق واألعة وجملاػدؼه األبطال .
وحتقة اظعز واظػخار ظؼائد اجملاػدؼن اظرصقق اظؼائد اجملاػد سزة إبراػقم األعني اظعام ظؾحزب اظؼائد األسؾى ظؾجفاد واظتحرؼر واخلالص اظورـي
وظقخدأ اخلوغة األذالء عن دساة اظتؼدقم واظتػتقت .
وظرداظة أعتـا اخلؾود.
ضقادة ضطر اظعراق
عؽتب اظثؼاصة واألسالم
بغداد ادلـصورة باظعز بأذن اهلل
صي اظثاظث واظعشرؼن عن طاغون اظثاغي ٤١٠٢م

قا أبـاء ذعلـا األبي
أقفا اجملافدون اؾلعنقون اؾشهعان
قا أبـاء أؿمـا اؾعربقة
وُؾد اؾلعث حزبا ً ُؿهافدا ً ُؿعلرا ً عن اؾصورة ادلُنؾى ؾألؿة ػي حاؾمفا اؾيوقة األـلعاثقة اجلدقدة حاؿال ً ؾواء رداؾمفا اخلاؾدة رداؾة األدالم ادلمهددة ؾألـياـقة جؿعاء  ,..وأدمقؼقطق
تـظقؿه اؾنوري اؾعـاصر اخلقرة ادلُضوقة ؿن اؾـاؽرقن ؾذواتفم ػدا ًء ؾؾلعث واؾشع واالؿة....
وؾؼد ذفدت ؿيقرته اؾـضاؾقة وعؾى أؿمداد ؿا قؼرب ؿن دلع عؼود ؿن اؾزؿن تياؼط اؾعدقد ؿن اؾعـاصر ذات اؾـزعة اؾذاتقة ادلُـورػة وؿن اؾذقن خاـوا عؼقدة اؾلعث اؾياؿقققة
وػؽره اؾـقر وإـودروا ػي حضقض اخلقاـة ؾؾلعث واؾشع واالؿة واخلائن علد اؾلاؼي اؾيعدون واحد ؿن فمالء اخلوـة  ...بقد ان خقاـمه أـودرت اؾى درك اخلقاـة اؾعظؿى وحضقضفقا
ػي فذه ادلرحؾة احلادؿة ؿن ؿيقرة اجلفاد واؾمورقر اؾظاػرة أذ ارمتى بعد إعمؼاؾه دلدة أربع داعات ػي أحضان االؿقرؽان وحؾػائفم اؾػرس واؾصفاقـة وميفد اؾقوم دلد اجليقور ؿقع
حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة بعد أداءاته اؾلاؾغة ؾؾوزب وخروجه عن ؿلادئه اؾياؿقة وؼواعده اؾمـظقؿقة األصقؾة وأخالؼقمه اؾـضاؾقة اؾعاؾقة باألداءه دللادئ احلزب وادلصؾوة اؾعؾقا
ؾؾشع واالؿة وؿواوؾمه خيل رعن ادليقرة اجلفادقة اؾظاػرة اؾمي حؼق ػقفا ؿهافدو اؾلعث وادلؼاوؿة ـصر اؾعراق واألؿة اؾمارقىي بفزمية احملمؾا  األؿقرؽان وفروبفم ؿن اؾعقراق
ػي احلادي واؾنالثا  ؿن ؽاـون األول عام  3122وؾذؾك ؽؾه ػلن ؼقادة ؼطر اؾعراق حلزب اؾلعث اؾعربي االذمراؽي ؼررت ررد اخلائن علد اؾلاؼي اؾيعدون ؿن احلزب إلرتؽقابقه جقرميقمقه
اخلقاـقة اؾعظؿى ؾؾوزب واؾعراق واألؿة ....وري صػومه اخلقاـقة اؾيوداء وبفذه ادلـادلة ػلن ؼقادة ؼطر اؾعراق ؾؾوزب وأؿا  درفا اؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم األؿا  اؾعام ؾؾقوقزب
واؾؼائد األعؾى ؾؾهفاد واؾمورقر واخلالص اؾورـي قفقلون مبـاضؾي اؾلعث ؽاػة ؿواصؾة اؾمؿادك واؾصؿود واألؾموام بلبـاء ذعلـا اؾطقلا  وؼوافم اؾورـقة واؾؼوؿقة واألدالؿققة
ؾؼطع اؾطرقق عؾى أقة مماردة تىرقلقة مياردفا اخلائن علد اؾلاؼي اؾيعدون وأدقاده اجلدد ممن أرمتى ػي أحضاـفم وراح قُيرب األخلار عن إعالن بقاـه ػي آذار اؾؼادم ؿمواػؼا ً ؿع وعود
االؿقرؽان ؾعؿقؾفم ادلاؾؽي بلدمفداف احلزب وؼقادته اؾمارقىقة ػي ادلوعد ذاته .
قا أبـاء ذعلـا اجملافد
أقفا ادلـاضؾون اؾلعنقون األصالء
قا أحرار اؾعرب واؾعاؾم
أن ؿيقرة اؾلعث ؿمواصؾة بوجه ترؽات احملمؾا  االؿقرؽان وبوجه تغؾغل اؾػرس اؾصػوقا  ػي ؿىططفم اؾراؿي ؾمدؿقر اؾعراق واالؿة وبوجه حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة ادلموقؽقؿقة
برؼاب أبـاء ذعلـا اجملافد اؾذي ترتؽ بوؼه أبشع اجلرائم علر حؿالت األعمؼال واألغمقال واألعداؿات ادلمواصؾة وآخرفا اؾملهح بلعدام دمة وعشرقن ؿوارن عقراؼقي ققوم أؿقس
واؾمصرقح اؾوؼح اؾياػر بلـفم دقعدؿون ػي األقام اؾؼادؿة  051ؿوارن عراؼي آخر ؿن بقـفم ؿـاضؾي اؾلعث وؼادة جقشـا اؾلادل خيكوا وباءوا باخلذالن ادلُلا  و دممجق فقذه
ادلؿاردات اؾؼؿعقة اؾوحشقة ادليقرة اجلفادقة اؾظاػرة جملافدي اؾلعث وادلؼاوؿة واؾمي تؾموم اؾقوم بمظافرات أبـاء ذعلـا اؾصاؿد وتصدقفم ؾؼؿع حؽوؿة ادلاؾؽي اؾقعقؿقققؾقة
وؼصػفا ألبـاء اؾػؾوجة واالـلار اؾصاؿدقن باؾطائرات واؾصوارقخ واؾدبابات وادلداػع واؾذقن ؾن قعللوا بكالعق اؾعؿقل ادلاؾؽي ؿن ؼلقل األعالن عن أدموداث ؿواػظات روز خورؿاتو
وتؾعػر ودفل ـقـوى واؾػؾوجة ػي أرار ؿياعقه اخلائلة احملؿوؿة إلجفاض ثورة أبـاء ذعلـا ػي األـلار واؾمي ؾن تزقدفا فذه ادلياعي ادلػضوحة أال تصاعدا ً وأتيقاعقا ً ؾقمقشقؿقل
ؿواػظات اؾعراق ؽؾفا ودقلؼى اؾلعث عزقزا ً ُؿصاـا ً مبهافدقه األصالء وبؼقادته وبؼائده ادلؼدام اؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم اؾذي قؼود ادليقرة اجلفادقة ؾؾلعث واؾشع واألؿة ؿقن
ـص ٍر اؾى ـصر وحمى اؾظػر احلادم ادلُلا  .
واجملد ؾشفداء اؾلعث واؾعراق واألؿة األبرار.
واخلزي واؾعار خلوـة ذعلفم وأؿمفم وؾقذفلون اؾى دؼر وبكس ادلصقر.
وؾرداؾة أؿمـا اخلؾود.
ؼقادة ؼطر اؾعراق
ػي اؾناـي واؾعشرقن ؿن ؽاـون اؾناـي  ٤١٠٢م

