
 االفتتاحية

 

قصعد ادلاؾؽي ؿن ؿـفجه اؾؼؿعي ػي استفداف أبـاا  عاعاـا اؾعراؼاي 
خدؿة خملططات احلؾف األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػارسي ػاي دادؿقر اؾعارا  
ودؼسقؿه ودػتقته عار دأجقج اؾػتـة اؾطائػقة واؾعرؼقة ادلؼقتاة وواو ً 
اؾى ا ؼتتال اؾطائػي واؾعرؼي اؾاغقض وؿـذ عام وفو قاستفدف سااتات 
ا عتصام واؾتظافر ػي األـاار وؿادن اؾعارا  األخارى ؽؾفاا وراه قتفؿفاا 
بشتى ا دفاؿات وقووؿفا با ) اإلرفاب ( بل راه قفدد بحر  خقاؿفا وأخاقراً 
أؼتحم  جالوزده ساتة ا عتصام ووعدوا ؿن ؼؿعفام  ألبـاا  اؾػؾوجاة 
واألـاار بؼصػفم باؾطائرات واؾصوارقخ وضربفم بؼوة اؾساله وؼد داصدى 
أبـا  ععاـا اؾصاؿدقن ػي األـاار ؾفذا اؾؼؿع اؾوتشي اؾذي راه ضاحقته 
اؾعدقد ؿن اؾشفدا  واجلرتى وؾؼد اؿتد ؼؿع اؾعؿقل ادلاؾؽي اؾى ادلووال 
وواله اؾدقن وؽرؽوك ودقاؾى وواسط وبغداد واؾـاورقة وبابل وغقرفاا ؿان 

 ؿدن اؾعرا  اؾصابرة .
 

وبذؾك ظفر اؾعؿقل ادلاؾؽي بصورده احلؼقؼقة أداةً  طقعًة ؾتـػقذ اخملطاط 
اؾػارسي اؾصػوي اؾاذي اساتفدف وقاستفدف وتادة اؾعارا  وقاسافم 
ؿسافؿة ؿػضوتة ػي ذبح أبـا  اؾشعب اؾسوري وقعؿل عؾى زعزعة أؿن 
اخلؾقج اؾعربي وخصوواً ػي اؾاحرقن وؿا اؾى ذؾك ؿن ممارسات عاائـة مماا 
دستدعي رص وػوف أبـا  ععاـا اؾصابر وؼواه اؾوطـقة اخلاقرة ؾؾتاصدي 
ؾؼؿع اؾعؿقل ادلاؾؽي وؿواوؾة اجلفاد و ستؽؿال اإلجفاز عؾاى اؾعؿؾقاة 
اؾسقاسقة ادلتفاوقة وإسؼاط تؽوؿة ادلااؾؽي اؾعؿقؾاة ويؼقال اؾظػار 
احلاسم واؾـصر ادلاا  ؾاشعاـا اؾاسائر عؾاى طرقال اؾـفاون اؾوطـاي 

 واؾتؼدؿي واحلضاري واإلـساـي .



 

 
 األخ اظعزؼز / ادلـاضل اظصقػي إبراػقم دـفاب احملؿرم  

وسؾى صػقات األػرام اظغررا  بؿققرا ي و ؼردؼر ظرمعر عرصر  ؽم  أحققك بؿققة اظعروبة ورداظؿفا اخلاظدة ، واحقي جؿقع اظعاعؾني صي جرؼدة األػرام اظعرؼؼة ، إغفا صرصة ثؿقـة وسزؼزة أن ابعث وعن خالظ 
 وضا ل وضقى ضروغاً روؼؾة عن اجل اظعروبة ورداظؿفا اخلاظدة . صع  اظعروبة ، عصر اظؽـاغة ، عصر صالح اظدؼن وسرابي وجؿال سؾد اظـاصر ، عصر اظؽـاغة واحلضارة .. ذعر عصر اظعربي األصقل اظعظقم اظذي دا 

 
وغقن ععؽم صي خـدق واحد ظؿقؼقق أػداف اعؿـا صي اظؿقرؼر واظؿقرر واظؿؼردم    2013سام   وصي اظـالثني  عن ذفر ؼوغقو سام  2011أوحقي ثورة اظمعر ادلصري اظمؼقق صي اخلاعس واظعمرؼن عن  ذفرؼـاؼر  

 عة وانإغلاغقة . األ   واالزدػار .. غقن ععؽم صي خـدق واحد صي طل عا ؼعزز علقر ؽم اظؿقررؼة اظؿؼدعقة الدؿعادة عصر اظعروبة دورػا اظطؾقعي اظرائد صي علقرة 
 

 أؼفا األخ اظعزؼز  
عة صي اظؿؼدم واظؿطور واالر ؼرا  واظؿوحرد عؿؿـقراً ظرك  األ دقظل دجؾة واظػرات وحضار فؿا اظعرؼؼة عؿضاعـان عؿمابؽان عؿػاسالن عع اظـقل اخلاظد وحضارا ه اجملقدة ودــاضل ععاً حؿى  ؿقؼق أػداف  

 ذكصاً أؼفا اظصقػي اظعربي اظمفم دوام اظؿؼدم صي سطائؽم وأدائؽم . 
 

 س/ عاذا ؼفري صي اظعراق اظقوم دقادقاً : مبعـى ذرح ادلوضف اظلقادي صي اظعراق ؟ 
 

اظؾادؾة وادلمروع انإؼراغي أظصػوي صي اظعراق واألعة .. ػرذا    ؿه : أضول وعن حقث ادلؾدأ إن اظذي ؼفري صي اظعراق اظقوم ػو صراع ذاعل وسؿقق بني ذعر اظعراق وضواه اظورـقة واظؼوعقة وانإدالعقة وعؼاوع   1ج/ 
رػا عؾؿدئ صي اظعراق حقث ضدعؿه أعرؼؽا إظى إؼران سؾى رؾرق عرن  ضطا ادلمروع اخلطقر ادلؤؼد وادلدسوم عن ضؾل احلؾف انإعؾرؼاظي اظصفقوغي اظغربي واظذي ؼلؿفدف األعة برعؿفا وال ؼلؿــي ضطراً واحداً عن أ 

ذرد فم .. ضرربت وحاصررت ضرواه اظورـقرة واظؼوعقرة  ن و ذػر بعد عا دعرت طل ععاظم احلقاة صقه ، حؾت جقمه اظورـي اظعظقم ، وضؿؾت ضاد ه وصرداغه وأبطاظه اظذؼن متؽـت عـفم ودعرت حقاة اآلخرؼ 
 وانإدالعقة وسؾى رأدفا حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي . 

اظلفون وادلعؿؼالت ، وضؿل أطرـر عرن عؽرة وخؿرلون أظرف    صي   ضد زن اظغزاة وحؾقػفم إؼران اظصػوؼة أن صي حل اجلقش وإصدار ضاغون اجؿـاث اظؾعث وضؿل ادلؽات عن ضادة اظؾعث واجلقش وزج اآلالف عـفم  
 ادؿعؿارػم ادلؾاذر  ظه إظى عؽات اظلـني . ؿد  عـاضل بعـي ضـوا أغفم دققطؿوا أرادت ذعر اظعراق وؼـفؽوا ضواه صقلؿؾم  اظى اراد فم صقعقـوا صقه صلاداً وؼقؽؿوا ضؾضؿفم سؾقه  ظؽي ي 

 
طؿت سفؾؿه اظعلؽرؼة صفرب عرن اظعرراق إظرى شقرر  وح   وظؽن اجلقش اظورـي اظعؼائدي واظؾعث اظـوري اظطؾقعي وضوى اظمعر األخرى اظورـقة وانإدالعقة  صدت ظفذا اظغزو صقطؿت إراد ه إرادة اظمر  

ػفا اظلؿرا قفي إؼران اظصػوؼة ظؽي  واصل  دعقر اظعراق وضؿل أبـائره  حؾق رجعة ال إظى اظعراق ضادر  ان ؼعود وال إظى شقره عن دول اظعاظم وذعوبفا صؽان رد صعل انإدارة األعرؼؽقة اظؾاشقة أن دؾؿت اظعراق إظى  
ظذؼن جا وا إظقه خؾف دبابات االحؿالل وحػـة عن اخلوغة واظعؿرال   ة ا و مرؼدػم و دعقر حقا فم إمنا ؼفري صي اظعراق اظقوم سـواغه ػو عا ؼلؿى باظعؿؾقة اظلقادقة اخملابرا قة ؼدؼرػا حػـه عن اظعؿال  اخلوغ 

ضؿصادؼة واألعـقة واالجؿؿاسقة بوادطة سؿالئفرا ورجاظفرا  اال ممن ادؿؼؾؾفم سؾى ارض اظعراق اظقوم وبعد ػروب أعرؼؽا عن اظعراق ضد ادؿقوذت إؼران سؾى عػاصل احلقاة صي اظعراق اظلقادقة واظعلؽرؼة و 
ؼؿكطل وؼؿفاوى أعام ادلد اظمعؾي اظوادع اظرذي  ؾؾروره    قوم وعكابرا فا وعفـدؼفا وعقؾقمقا فا وطل ذظك ؼفري صي إرار عا ؼلؿى باظعؿؾقة اظلقادقة وحتت ضؾضة احلؾف أظصػوي رشم أن ػذا احلؾف بد  اظ 

راق إظرى األبرد بر ذن اذ وذظرك باضاعرت حؽرم اظرمعر  اظع إظى ثورة ذعؾقة سارعة دؿـؿفي إظى اغػفار اظػعل اظـوري احلادم نإغفا  ػذه اظعؿؾقة اظؼذرة وررد اظػرس اظصػوؼني وسؿالئفم وذؼوظفم عن  
 ذؿراطي وانإغلاغي . اال اظديؼراري أظؿعددي احلر ادللؿؼل اظذي ال عؽان صقه ظؾؿػرد وانإضصا  واالدؿؽـار وإسادة علقرة اظؾـا  اظـوري اظؿؼدعي اظورـي اظؼوعي  



 : صل ضؾ اظؿؼارب اإلؼراغل عع أعرؼؽا وأوربا .. عا ػق عقضػ ادلؼاوعة اظعراضقة ؟   2س/ 
 وأمنا عـذ اآلف اظلـني.   ققم : أؼفا األخ اظعربل اظعزؼز احلؾقب اظشفؿ .. إن اظذي بني أعرؼؽا وإؼران وأوربا حتاظػ دؿراتقفل رقؼؾ ادلدى وظقس تؼارب  وظقس سؿره اظ 2ج/ 

ب اظعظقؿ عنـ اظؿنضققات ضند طنشػ ػنذا احلؾنػ سؾنك  ظشع إن احؿالل اظعراق عـ ضؾؾ ػذا اظؿقاظػ اظلؿراتقفل وعقاجفة ذعب اظعراق ظف وثقرتف بقجف ػذا احلؾػ اظشرؼر وحتطقؿ جؾروتف وعا ضدم ػذا ا 
ظدؼـا عـذ عفلء اخلؿقـل عـ بنارؼس إظنك إؼنران صنل زنؾ عنا  اً  حؼقؼؿف وظؿ ؼعد ؼـطؾل اظققم سؾك احد صل اظؽقن عفؿا  بؾغ اظعدو عـ أي تدجقؾ وتظؾقؾ وتزوؼد وعكادسة وطذب ,  ان ػذا اظؿقاظػ طان ععقع 

واظصفققغقة اظعادلقة صل إرار حتاظػ دؿراتقفل ضد األعة بنشؽؾ سنام    ؼؽا ؼلؿك باظـقرة اإلدالعقة ، وعا اضػقا سؾقف عـ ػاظف وبفرجة ضؾـا جاء بف ذات احلؾػ اظذي تلأظـل سـف اظققم .. جاء بف اظغرب أوربا وأعر 
 وضد اظعراق بقابة األعة اظشرضقة بشؽؾ خاص . 

 
أو عقؽقم ؼؼرأ اظؿارؼخ وؼػفؿ اظلقادقة وؼـؿكل ظقرـنف وأعؿنف  طؿ  إن ػذا ادلقضقع طان ععروصاً ظدى حزبـا عـذ زعـ بعقد حؿك ضؾؾ عفلء اخلؿقـل وعا ؼلؿك باظـقرة اإلدالعقة ، وإغـل اسؿؼد أن طؾ سربل حا 

راف اجتناه األعنة ظقجندغا اظنصقرة أوضنص وأصنصص صنل تطابنؼ  ألر وظعؼقدتف وعؾادئف ؼػفؿ وؼعرف أن األػداف اظلؿراتقفقة اجتاه اعؿـا ظفؤالء جؿقعا تؿقاصؼ بؾ تؿطابؼ ، وظق غدرس أػداف طؾ ررف عـ ػذه ا 
 أػداصفؿ اجتاه اعؿـا . 

 
 احلؾقؾة إظك األبد وظؽل تؿقدع عع عرور اظزعـ وصنل زنؾ شقناب األعنة  لطني أؼفا األخ ...  عا ػل أػداف إدرائقؾ اجتاه اظعراق واألعة ؟ ػل إضعاف األعة وذؾ ضدراتفا ادلادؼة وادلعـقؼة ظؽل تؾؼك صل ورــا صل صؾ 

 وضعػفا وتراجعفا حؿك حتؼؼ أػداصفا اظؽؾرى صل إضاعة اظدوظة اظقفقدؼة عـ اظػرات إظك اظـقؾ .. وظذظؽ صفل تعؿؾ سؾك :ن 
 
فا .. وػذا ػق ػدف اظغرب سقـف عـذ عا ضؾؾ دناؼؽس بقؽنقا واظنك  رؼك .جتلقد اظؿفزئة اظؼائؿة صل األعة وتردقخ اظؼطرؼة ثؿ عقاوظة جتزئة اجملزئ وحتؼقؼ ادلزؼد عـ اظؿػؿقت واظؿؿزؼؼ ظقرـ األعة وذعؾفا وتا 1

اظفدف واآلن صار ػنذا ادلنشروع عطنروح عنـ ضؾنؾ أعرؼؽنا وأوربنا    ػذا اظققم ودقؾؼك إظك ؼقم اظؼقاعة ، وعا شزوا اظعراق عـ ضؾؾ أعرؼؽا واظغرب وتدعقره بفذه اظطرؼؼة وبفذا اظشؽؾ وػذه اظؽقػقة إال ظؿقؼقؼ  
ظفا اظػرصة وتقاتقفنا اظظنروف تغنزوا األعنة وحتؿنؾ أرضنفا  اح  بشؽؾ سؾـل وصرؼص صل اظعراق وصل عفؿقسة طؾقرة عـ أضطار األعة ودوظفا وػق غػلف ػدف إؼران اظػاردقة اجملقدقة عـذ آالف اظلـني طؾؿا تؿ 

 وتلؿعؾد ذعؾفا وتارؼخ اظصراع اظعربل اظػاردل ؼشفد سؾك ذظؽ . 
ـ   ظؼد أراد حؾػ اظغزاة االعؾرؼاظل األعرؼؽل وأوربا واظصفققغقة واظصػقؼة اظػاردقة أن ؼقؼؼقا ػذا اظفدف عـ شزوػؿ ظؾعراق وظؽـ اهلل دؾؿ  ار ذعب اظعنراق اظعظقنؿ واغؿػنضت ضنقاه اظقرـقنة واظؼقعقنة  ص

عـ االغؿؼام عـ ذعب اظعراق دؾؿؿف إظك إؼران ادلنال ظنل وإؼنران  ؼد  واإلدالعقة واغطؾؼت عؼاوعؿف اظؾادؾة صقطؿت ضقى اظغزو وأوضػت جؿقع عشارؼعف  صل اظعراق واألعة وػربت أعرؼؽا عـ اظعراق طؿا ضؾـا ودلز 
ئقؾ وإؼران ععاً خلؽقا جؿقعا دـؼاتؾفؿ صل طنؾ ادلقادؼنـ  درا اظصػقؼة ظؽل ؼلؿؿر اظؼؿؾ واظؿدعقر واظؿشرؼد صل ذعب اظعراق ، وظؽل ميضل ادلشروع أظصػقي صل اظعراق وصل األعة ظؿقؼقؼ أػداف أعرؼؽا وإ 

 وبؽؾ اظقدائؾ ودؿـؼض اعؿـا ععـا ودـقرر اظعراق عـ براثـ اظصػقؼة اظؾغقضة بإذن اهلل . 
 

 : طقػ ترى احؿفاجات عقاصظات اظغرب اظعراضل ؟ ودلاذا ظؿ تلؿؿر ؟ ودلاذا ظؿ تدسؿفا بؼقة احملاصظات ؟   3س/  
اظؾصرة إظك غقـقى وعـ ذرضف إظنك شربنف ، وظؽنـ احلنصار  ـ  : إن عا ؼلؿقف األسالم اخلارجل  ومبا صقف األسالم اظعربل ظألدػ احؿفاجات ػق اغؿػاضة اظشعب اظعراضل اظعظقؿ وصل طؾ عقاصظاتف وعدغف ع   3ج/   

ؾ غفار أوضػت وحفؿت االغؿػاضة صل اشؾب عقاصظات اجلـنقب واظػنرات  ظق   اإلسالعل اظدوظل واظعربل اجلائر ادلطؾؼ سؾك ػذه االغؿػاضة اظعارعة وحؿؾة اظؼؿؾ واظؾطش واالسؿؼاالت وادلطاردات واالشؿقاالت اظؼائؿة 
 عؿؾقة اظلقادقة . اظ   األودط وذظؽ بلؾب ضقة اظضغط واظؼؿؾ وطـاصة ادلؾقشقات اإلؼراغقة اظصػقؼة ادلرتؾطة بأحزاب وأرراف احلؾػ أظصػقي اظذي ؼؼقد وؼفقؿـ سؾك 

 
طع صل جؿقع عقاصظات اجلـقب واظػرات األودنط .. وظؼند رأؼؿنؿ  تـؼ إن اظؼقى اظقرـقة وصل رؾقعؿفا اظؾعث صل اجلـقب واظػرات األودط عفددة باإلبادة اظشاعؾة ورشؿ ذظؽ ال زاظت ادلظاػرات واالحؿفاجات ظؿ  
وسربقا سؾك عؼاوعنة اظعنراق وضنقاه اظقرـقنة ال ؼظفنر االغؿػاضنة  قا  ضؾؾ أؼام خرجت عظاػرة صل طربالء تفؿػ باظروح باظدم غػدؼؽ ؼا صدام  دلزؼد عـ اظؿقدي، وظؽـ عع األدػ أن اظؿعؿقؿ اإلسالعل احملؽؿ دوظ 

 بقفؿفا وضقتفا وأػداصفا وصعؾفا وأداتفا . 
 حؿالل أظصػقي ظؾعراق . ظال إن االغؿػاضة باضقة وعلؿؿرة ودؿؾؼك وػل جزء أدادل عـ ادلشروع اظقرـل ظؾؿقرؼر واالدؿؼالل وػل جزء أدادل عـ ادلشروع اظقرـل ادلقاجف  

 
 : عقضػ ادلؼاوعة عـ أحداث عصر ن اظلعقدؼة ن دقرؼا وتأثقر ذظؽ سؾك حرطة ادلؼاوعة ؟  4س/  

ؿؾؿفا االغؿػاضنات وضؾـنا وحنلب سؼقندتـا وعؾادئـنا  ل ذن : ظؼد بني اظؾعث وصل عـادؾات طـقرة رأؼف وعقضػف عـ اغؿػاضة ذعؾـا ادلصري اجملقد ، وعـ اغؿػاضة ذعؾـا اظعربل صل طؾ أضطنار األعنة اظنؿ 4ج/ 
ؾاشقة ادلؿكؾػة اظعؿقؾة ادللؿؾدة وػنل ثـنؾ اعؿندادا دلؼاوعؿـنا  اظ   ودؿراتقفقؿـا اظؽػاحقة ) دؿراتقفقة اظؾعث وادلؼاوعة ( ػق اغؿػاضة اظشعب صل تؾؽ األضطار اظعػقؼة اظـؼقة األصقؾة ضد األغظؿة اظظادلة 

ـ خطقرة االظؿػناف سؾنك ػنذه االغؿػاضنات واظـنقرات عنـ اظؼنقى  ر ع ظالحؿالل وسؿالئف ، وغقـ ععفا عع جؿاػقر األعة دائؿا وأبدا صل تظاػراتفا وصل اغؿػاضاتفا وصل ثقراتفا وظؽـ طـا ضد حذرغا صل وضت عؾؽ 
ظك سؾث سؾك علقرة األعة بنؾ حتقظفنا إظنك ععنقل ػندم وتكرؼنب  ى إ ادلعادؼة ظألعة ودللقرة حتررػا وغفقضفا وتؼدعفا وذظؽ  بلؾب سػقؼة تؾؽ االغؿػاضات وشقاب اظؼقادة اظـقرؼة اظقاسقة صؿققظفا  تؾؽ اظؼق 

واإلدالعقة صل عصر وسؾك رأدفا جقش عصر اظعربل األصنقؾ  قة  وتدعقر وتؼطقع وتػؿقت طؿا ؼقصؾ اظققم صل عصر اظعروبة وصل ظقؾقا واظقؿـ وصل تقغس وحؿك صل دقرؼا واحلؿد هلل أن اظؼقى اظقرـقة واظؼقع 
 ضد اغؿؾفقا صل وضت عؾؽر عفدداً ثقرة اخلاعس واظعشرؼـ بـقرة اظـالثني عـ ؼقغقق . 

فقر ثقرة اظـالثني  عـ ؼقغقنق ، وان عقضػـنا عنـ األوضناع صنل  تػ   وصل ػذه ادلـادؾة أضدم حتقاتل وتؼدؼري جلقش اظعروبة جقش عصر اظؽـاغة واظك طؾ اظؼقى اظقرـقة واظؼقعقة واإلدالعقة اظؿل داػؿت ععف صل 
 عصر واضص . 



ؾقعي صي عدقرة األعي اظتحررؼي اظتؼدعقي احلضورؼةي وغةحةن  اظط وضد أصدرت اظؼقودة اظؼوعقي ظؾحزب بقون بشلغه ..  ضؾـو صقه إغـو عع جقش عصر وعع ذعبفو صي طػوحفو عن أجل ادتعودة عصر ظدورػو اظؼوعي  
 غتطؾع بحرارة وظفػي وذوق دلثل ػذا اظدور اظؼوعي اظتحرري دلصر اظعروبي . 

 
قفو وحذرغو ذعبـو صي دورؼو وثوار دورؼو عن تكعر اظةؼةوى اظةدوظةقةي  سؾ   أعو عو ؼجري صي دورؼو ضد بدء صي أؼوعه األوظى ثورة ذعبقي ورـقي بؽل ععوغي اظثورة صلؼدغوػو وغصرغوػو ، وظؽن طذظك حذرغو عن االظتػوف 

ؽػقرؼي ظؽي تتؽه سؾقه أعرؼؽو وأوربو وحتى بعض اظعرب ظؽي ؼةتةخةؾةوا  اظت وخوصي أعرؼؽو وأوربو وحؾف اظـوتو وصعال وضع احملذور وحصل االختراق اخلطقر ظؾؿؼووعي واظثورة وذظك بدخول اظؼوى اإلدالعقي ادلتطرصي و 
 عراق .  اظ   سن عدوغدة اظشعى اظدوري وثورته بل ظؽي ؼـحوزوا إظى عدوغدة اظـظوم ظؽي ؼدتؿر اظصراع ادلدؾح ظتدعقر دورؼو تدعقرا ذوعال ، طؿو حصل صي 

 
ادلؿؾؽي اظعربقي اظدعودؼي ظفقؿـي إؼران اظصػوؼي سةؾةى دول اخلةؾةقةٍ  ال  أعو ادلؿؾؽي اظعربقي اظدعودؼي صفي اظقوم متثل ضوسدة اظصؿود واظتصدي ظؽل ادلماعرات واحملووالت اظتي تدتفدف األعي ػوؼي ووجودا ، وظو 

 ػقؿـي عطؾؼي وظعوغً صدودا صي ػذه ادلـطؼي احلقوؼي عن ورــو واعتـو . 
 

ذعى اظعراق وثورته وعن ذعى عصر وجقشه وثورتةه وعةن اظةقةؿةن  عن  صحقو اهلل ادلؿؾؽي وحقو اهلل دورػو ادلشرف وعواضػفو اإلميوغقي اظقعربقي األصقؾي عن ثورة اظشعى اظدوري وعن اظبحرؼن واخلؾقٍ سؿوعو و 
 وصؾدطني وظبـون واظصوعول .. وحقٌ عو ؼوجد اظتفدؼد احلؼقؼي ظألعي وعصوحلفو األدودقي . 

 
اإلعؽوغوت واظؼدرات إذا ادتـػرت ضودرة سؾةى اظةـةفةوق اظةؼةوعةي  عن  إن عو حدث صي عصر عن تغققر وعو اتخذت ادلؿؾؽي عن ضرارات وعواضف أسودة األعل ظشعبـو اظعربي عن احملقط إظى اخلؾقٍ صي أن األعي صقفو  

عو دتعود مبصر اظعروبي إظى دورػو اظؼوعي اظتورؼخي ططةؾةقةعةي  ى ع اظتحرري وضودرة سؾى اظتصدي إظى طل عن ؼرؼد اظـقل عن دقودتفو وخقراتفو ، وغحن غمعن أن ثورة اخلوعس واظعشرؼن اظتي صجرػو اجلقش واظشع 
 رائدة صي عدقرة اظتحرؼر واظتحرر واظتوحد واظتؼدم واالزدػور .  

 
 : ععوغوة اظعراضقني صي اخلورج صوضً طل احلدود .. طقف تـظرون إظقفو ؟  5س/ 
فود وادلؼووعي وػم اظذؼن ضدعوا اظتضحقوت اظوادعي واظدخقي ، وػةذا  اجل   : ان ععوغوة اظعراضقني اؼفو االخ واحدة صي اظداخل واخلورج وبوظتوطقد اغفو صي اظداخل اذد واعر الن رجول اظداخل ػم اظذؼن غفضوا بشرف 5ج/ 

 ال ؼؾغي وال ؼؼؾل عن تضحقوت اخلورج وغضوظفم ادلتواصل  ظدسم عدقرة اجلفود واظؽػوح . 
 

واخملؾص ظؽل اظعراضقني االصالء اخلقرؼن صي اخلورج ظؾعودة اظةى ورةـةفةم    ودق وظقعؾم اػؾـو صي اخلورج ان تواصل جفود اظبعٌ وادلؼووعي سؾى عدى عو ؼؼرب عن احد سشر سوعو بوميون ثوبً وسزم ال ؼؾني ميثل اظـداء اظص 
 ضقني اظى اظورن ظؾؿشورطي صي عدقرة اظبـوء واظتؼدم . عرا ظؾؿشورطي صي عدقرة ذعبفم اجلفودؼي ودلمازرة عؼووعتفم اظبودؾي .. ان ضػر ادلدقرة اجلفودؼي ػو اظذي دقػتح االبواب وادعي ظعودة طل اظ 

 
 غقوغقو ؟    30م غقوغقو ؟ وطقف ترون حدود اظعالضي ادلصرؼي عع حؽوعي ادلوظؽي ضبل وبعد  3: عو ػو تؼققؿؽم ظؾؿوضف ادلصري عن ترطقو بعد    6س/ 
اخؾقي او االستداء او حتى ادلدوس مبصوحلفو اظورـقي واظةؼةوعةقةي  اظد : ظؽل دوظي صي اظعوظم زروصفو اظداخؾقي واخلورجقي وظفو عصوحلفو اظورـقي واظؼوعقي وال ؼجوز اظتدخل صي ذمون أي دوظي عن اظدول األخرى  6ج/ 

قفو االدتخػوف واظتعوظي وروح اظوصوؼو ، وان  عثل ػذه اظـظرة وعةثةل  ى ص وظألدف أن احلؽوعي اظترطقي ال تتورع صي اظتدخل اظصرؼح واظدوصر صي ذمون اظدول اظعربقي وبدون ادتثـوء وؼبدوا أن ػذه اظـظرة اظتي ؼغؾ 
 عي صرصتفو صي اظتوحد واظـفوق واظتؼدم طؿو حصل ظألمم األخرى . األ ػذه ادلواضف شقر عؼبوظي وعداغي وؼبدوا أغفو عوروثي سن تورؼخ اظفقؿـي اظترطقي سؾى األعي تؾك اظؼرون اظطوؼؾي واظتي أػم عو ضقعً سؾى  

 صـحن عع حق احلؽوعي ادلصرؼي وأي حؽوعي أخرى أن ترصض بؼوة عثل ػذا اظتصرف ادلـػؾً واظغقر عدمول . 
 

األعي وظؽن أعؾـو طبقر صي حؽوعي ثورة اظثالثني عن ؼوغقةو    ؾحي أعو بشون ادلوضف عن حؽوعي ادلوظؽي طون عوضف احلؽوعي اظدوبؼي اخطر رشم إغـو غحترم اظؼرار ادلصري وغعرف أن عصؾحي اظؼطر عؼدعي سؾى عص 
ل اظعربقي أن تؼف إظى جوغى ذعى اظعراق وثورته وتؼدم ادلدةوسةدة  ظدو أن تؼف إظى جوغى اظشعى اظعراضي وعؼووعته وثورته الن ادلوظؽي سدو ظألعي وبوظتوظي صفو وحؽوعته اظصػوؼي سدو دلصر .. طؿو غلعل عن طل ا 

 ظتحرؼر اظعراق وإسودته إظى حضن األعي واظى دوره اظتورؼخي صي عدقرتفو . 
 

 وػدؼن اإلدالعقني ؟ امل : إظى عتى تدتؿر ادلؼووعي ادلدؾحي ؟ وعو ػي إعؽوغقوت وحدود إجراء عصوحلي تورؼخقي بني طوصي األرقوف اظعراضقي مبو صقفو حزب اظبعٌ  و 7س/ 
ى اظتحرؼر اظؽوعل ظؾبؾد .. صبؼوئفو حتؿل اظدةالح وتةؼةوتةل وصةق  حت : إن ادلؼووعي ضد وظدت عن رحم ذعى اظعراق احملتل ورـه وادلفدد عدتؼبؾه وعدتؼبل أجقوظه وادلدعر بؾده .. ظؽي تؼووم اظغزو واالحتالل    7ج/  

 . دتراتقجقي اظتحرؼر حتى اظتحرؼر اظشوعل واظعؿقق واالدتؼالل اظؽوعل بنذن اهلل ودتبؼى روح ادلؼووعي ظدسم عدقرة إسودة اظبـوء واظتؼدم  
 

زوؼر اظتورؼخ ضد صور عوضوع ادلصوحلي سـوان ظؾـةقةل عةن ذةعةى  وت   أعو احلدؼٌ سن ادلصوحلي جوء بدبى احلصور اإلسالعي اجلوئر سؾى ذعبـو وعؼووعتـو اظبودؾي وبدبى اظتظؾقل اإلسالعي اظفوئل ورؿس احلؼوئق 
 اظعراق اظعظقم احلضوري اإلغدوغي صي اظعراق اظقوم . 

 
حدة صفؿو عوحدان صفي عوحدة عن أضصى  ميقـفؿو إظةى  ظوا أؼفو األخ .. اظشعى عوحد عن أضصى ذؿوظه إظى أضصى جـوبه وعن أضصى ذرضه إظى أضصى شربه و وظدت عن ػذا اظشعى اظواحد عؼووعته اظبودؾي ا 

اظبـوء واظتؼدم واظتطور احلضوري وػدف إسودة اظعةراق إظةى    ػدف أضصى ذؿوظفؿو  سؾى أػداف عرطزؼي  وػي ػدف عؼووعي اظغزاة وضتوظفم حتى اظتحرؼر اظؽوعل وػدف إضوعي احلؽم اظورـي أظتعددي اظدميؼراري و 
 أعته طجزء أدودي ال ؼتجزأ عن األعي اظعربقي . 



ـ   وػل اؾعراق اؾطرف اؾناـل فق اؾغزاة وعؿالئفؿ وأذـابفؿ وجقادقيفؿ وحؾػائفؿ وبشؽؾ خاص االحمالل اإلقراـل أؾصػقي وعؿالئف وأدواتف ػؿع  تؼقؿ ادلصاحلة ؟ وأبشرك إن اإلدالؿقني احلؼقؼقني فمؿ ػمل    ؿ
اإلدالؿقة اؾصػققة اؾمل تؽػر اآلخرقـ وتـػذ ؿشمروعما رمائمػمقما    زاب رؾقعة اجلفاد ػل اؾعراق أؿا اإلدالؿقني اؾمؽػقرقني واإلدالؿقني اؾطائػقني ػفؿ جزء ؿـ احملمؾ وفؿ جزء ؿـ عؿالئف وإذـابف وخاصة األح 

 بغقضا ؾمعزقز االحمالل اإلقراـل ؾؾعراق ثؿ األحزاب اإلدالؿقة اؾيـقة اؾطائػقة اؾعؿقؾة واخلائـة واؾمل تؽػر اآلخرقـ . 
 

 : دلاذا تراجعت تظافرات اؾعراؼقني ػل ادلقادقـ ؟ وؿمك قـزؾقن إؾك اؾشقارع ؽؿا حصؾ ػل دول عربقة أخرى ؾـقؾ حؼقؼفؿ ؟    8س/ 
 ؾؾـاذطني ػقفا . ا و : ؾؿ تمراجع اؾمظافرات ، وؾؿ تمقؼػ وفل جارقة ػل ؽؾ ؿواػظات اؾؼطر رغؿ احلصار واحملاصرة واؾؼؿع اؾشدقد بؾ واالخمطاف واؾؼمؾ ؾرؿقزف 8ج/ 
 

ة اجلؿع ادلقحدة وؼمؾت ادلكمات ؿمـ ـشمطمائمفما  صال أؿا اـمػاضة احملاػظات اؾيمة ثؿ اؾموؼت اآلن ؿعفا ذي ؼار ػأصلوت دلع ؿواػظات ؼد ذـت اؾيؾطة اؾصػققة حؿؾة عـقػة ضد االعمصاؿات وضد  
 ؾشقخ خاؾد أجلؿقؾل رحؿف اهلل عؾقف . ة ا وؼادتفا وحمؿا ؼد دؿعت ؿا حصؾ العمصام احلققهة وـقـقى واؾػؾقجة ودؾقؿان بقؽ  واؾشرؼاط وتؽرقت وآخر ذفقد ؼمؾ فق ؼائد اعمصام اؾػؾقج 

 
 إن اؾمظافرات واالعمصاؿات ػل اؾعراق ؾقيت ؽؿا فل ػل دول اؾعاؾؿ وحمك اؾدول اؾعربقة . 

 
ـ  ؿة ادلياجد وخطلاء اجلؿع واآلالف ؿـ ادلصؾني وفؿ ػل صالتمفمؿ  أئ   إـفا متنؾ جزءا ؿـ  ؿعرؽة ؿع عدو تارقىل ؿلدئل أي عؼائدي اـمؼاؿل فدػف ؼمؾ اؾشعب وؾقس ؼمؾ أػراد أو أحزاب ؿـف .. ؼمؾقا اؾعشرات ؿ

ؿات واؾمظافرات ؿع ادلؼاوؿة اؾلادؾة ؾؽل تمـمطمؾمؼ ؿيمقمرة  مصا وداخؾ اجلقاؿع ػل اؾعراق جتري حرب إبادة ؾشعب اؾعراق ؿـ ؼلؾ إقران اؾصػققة وبمقارؤ أؿرقؽل غربل ودقأتل اؾققم اؾذي دمؾموؿ فذه االع 
 اؾمورقر ؾطرد إقران اؾصػققة وعؿالئفا وتطفقر ارض اؾعراق ؿـ دـيفؿ .  

 
 : ؿمك تمقؼػ اؾمػهقرات ػل ادلدن اؾعراؼقة ؟  9س/ 
اؾعراق ؿـ أفؾف ؾؽل قمؿؽـقا ؿـ أحؽام ؼلضمفؿ عؾمقمف ثمؿ  قغ  : اؾمػهقرات واالغمقاالت واالعمؼاالت واإلعداؿات فل وؾقدة اؾغزو واالحمالل وتداعقاتف وفل جزء أدادل ؿـ اخملطط أؾصػقي اؾػاردل ؾمػر 9ج/  

 ابمالعف وحتققؾف إؾك إؼؾقؿ ؿـ أؼاؾقؿ دوؾمفؿ اؾصػققة اجملقدقة . 
 

 ؼطار األؿة األخرى . ك أ فذا فق اخملطط أؾصػقي ػل اؾعراق وؾؽل قهعؾ اؾعراق ؼاعدة اـطالؼفؿ إؾك األؿة واؾك اخلؾقج وادلؿؾؽة اؾعربقة اؾيعقدقة بشؽؾ خاص ثؿ إؾ 
 

رقب ػقف بإذن اهلل ػأـفا ؿعرؽة اؾمورقر دقف ؾـ تمقؼػ حمممك  ال  اؾمػهقرات دممقؼػ عـدؿا تمالحؿ ؼقى اؾشعب وتؼػ صػا واحدا أؿام فذا ادلد إلقران اؾصػققة اخلطقر  وقموطؿ ؿشروعفا وان فذا اؾققم الت  
 ػل ؿيقرتفا.   قعل تطفر آخر ذلر ؿـ ارض اؾعراق ؿـ دـس إقران وعؿالئفا وحمك قعقد اؾعراق إؾك أفؾف وأؿمف  حراً ؿورراً دؾقؿاً ؿعاػك ؾؽل قأخذ دوره اؾطؾ 

 
 : ؼرقلا جتري اـمىابات رئادقة وبردلاـقة ػل اؾعراق .. فؾ تمقؼعقن ان قمغقر واؼع ادلقارـ اؾعراؼل ؟  10س/ 
رقاؾل اؾصفققـل أؾصػقي وؾقس ؾف عالؼة باؾدميؼرارقة ، وؾمقمس  ؿل : ؽال بؾ دقزداد دقءاً الن ؿا قهري ػل اؾعراق ؿـ اـمىابات فق جزء أدادل ؿـ اؾعؿؾقة اؾيقادقة اخملابراتقة ؾمـػقذ ؿشروع االحمالل اال 10ج/  

طؾؼة إلقران عؾك األحزاب واؾؽقاـات اإلدالؿقة اؾطمائمػمقمة  ادل ؾؾشعب ػقؿا قهري أي ؿصؾوة إذا بؼقت اؾعؿؾقة اؾيقادقة بددمقرفا وبرؿقزفا وعـاوقـفا وخاصة حزب اؾدعقة أؾصػقي وؼقادتف وبؼقة اؾفقؿـة  
 دقاء ػل اؾقدط اؾيـل اؾطائػل أو ػل اؾقدط اؾشقعل اؾطائػل . 

 
ؾ تغققر جدي ػل ؿيار اؾعؿؾ اؾيقادل وذؾؽ بـاء عؿؾقة دقادمقمة  قوص إال  أن تأتل ؼقادات وعـاوقـ ؾفذه األحزاب غقر رائػقة وؿموررة ؿـ اؾمأثقر األؿرقؽل واإلقراـل وتىؾص والئفا ؾؾشعب واؾقرـ آـذاك ؼد  

 ورـقة وؿيمؼؾة قيمطقع اؾشعب ان قؼقل ؽؾؿمف ػقفا وقيمطقع ان قعلر عـ إرادتف احلرة . 
 

فروب أؿرقؽا الحمالل اؾعراق واؾيقطرة عؾك ؿهرى احلقاة ػقمف  عد  ؽقػ تطلؼ اؾدميؼرارقة واؾلؾد ؿومؾ احمالل ؿلاذر ؿـ ؼلؾ حؾػ اؾغزاة أؿرقؽا واؾصفققـقة وإقران اؾصػققة اؾمل ؽؾػت ؿـ ؼلؾ فذا احلؾػ ب 
 وػل ؽؾ ؿقادقـفا وؿيمققاتفا ؟  

 براتقة واؾعيؽرقة وبشؽؾ ؿؽشقف وصرقح ؟  ا ؽقػ قيمطقع اؾشعب أن قعلر عـ إرادتف ػل اـمىابات وفق ؿقضقع حتت ؿظؾة اؾفقؿـة ادلطؾؼة إلقران ؿـ خالل عؿالئفا وأذـابفا وأجفزتفا اخمل 
 قػني وؿطاردات وؿدافؿات وعؾك اؿمداد ؿياحة اؾعراق . قؼ ؽقػ قيمطع أن قعلر عـ إرادتف احلرة وفق ققاجف حؿؾة إبادة جؿاعقة ػل ؽؾ ؿدـف وؼراه وأرقاػف وبقادقف ػل ؽؾ ققم ؿكات اؾؼمؾك وؿكات ادل 

 إن  ذعب اؾعراق ققاجف ؿهزرة ؾؿ قشفدفا أي ذعب ؿـ ذعقب اؾعاؾؿ اؾققم . 
 

وؿـ قؼػ خؾػفا ورؿقزفا وعـاوقمـمفما اؾمذقمـ أوغمؾمقا ػمل    ؾقة ان احلؾ اؾقحقد ؾؾعراق وذعب اؾعراق فق اؾمقحد واالؾمػاف حقل ؿؼاوؿمف اؾلادؾة وخؾػ ؼقاه اؾقرـقة واؾؼقؿقة واإلدالؿقة ؾؽـس فذه اؾعؿ 
فؿ ؾؾمورقر واالدمؼالل وإعادة بـاء اؾقرـ وخاصة ؿـ ؼلمؾ  ذعل جرائؿفؿ وعاثقا ػل اؾعراق ػياداً وحمؿاً دقوصؾ ؿنؾ فذا اؾموقل وقـيوب اؾؽنقر ؿـ اخلقرقـ ؿـ فذه اؾعؿؾقة اؾؼذرة وقؾموؼقا ؿع ؿيقرة  

 اؾؽقاـات واألحزاب اؾعاؿؾة أو ادلمقاجدة ػل ؿـارؼ اجلـقب واؾػرات األودط . 



اء عؾك صعقد ادلعطقات ادلادقة أو األػؽار وادلػافقؿ، بؾ ـونـ ـؾؿنس  دق   صوقح أن اؾعراق ؽؾف قغؾل ػل ؼدر أدؿف احملـة، ؿوـة تراجع ؽؾ ذقئ، حمك ػل ادلػافقؿ االجمؿاعقة، واؾقرـقة، تراجع قهماح اؾعراق بأدره 
ـ، وفذا اؾمراجع ؿطؾقب وؿرغقب بف بشدة، بؾ ف   حد األفداف اؾرئقيقة ألحمالل اؾعراق. ق أ وـؼرأ أن اؾمراجع ؼد بؾغ حمك اؾعالؼات اؾعائؾقة، وعالؼات اؾصداؼة وحؼقق اجلقرة واؾمياؽ

 
فل جذر ادليأؾة برؿمفا، واالحمالل وؼقافا اؾظافرة وادليممرة تػعنؾ    ـقة الذؽ أن تصعقد ـلرة األدمعداء ؾؽؾ اؾؼقؿ وادلنؾ، ؿا فل إال متفقد ؾمدؿقر ؽؾ ؿا قهؿع اؾعراؼقني ؿـ ؼقادؿ ؿشمرؽة، وتؼاؾقد عراؼقة ور 

 ؽؾ ؿا بقدعفا ؾلؾقغ فذا اؾفدف، اؾذي قؼمضل تدؿقر ؽؾ بـاء ؿرتػع ػل اؾعراق، وإبادة ؽؾ ؿـهز. 
 

قال ؿـ اؾعراؼقني ؿيؾوة باؾعؾؿ واؾنؼاػة، وتأفقنؾ عنراؼقني ػنل  أج   وبمؼدقرـا أن أفؿ ؿـهز حتؼؼ ػل اؾعراق فق اؾمعؾقؿ مبىمؾػ ؿيمققاتف، ػؿـافج اؾمعؾقؿ ؽاـت ػل ؿهؿؾفا وػل أتياؼفا اؾعام تؤدي إؾك خؾؼ 
ـ، اؾطب واؾفـددنة  1221ؿىمؾػ ادلقادقـ وفق ؿا عؿؾت عؾقف احلؽقؿات اؾعراؼقة ادلمعاؼلة بعد االدمؼالل اؾقرـل عام   ، وؼدؿت ؾقس ؾؾعراق ػويب، بؾ وؾإلـياـقة برؿمفا مناذج رائعة ػل ؽاػة ادليمققات وادلقادق

قال وتفهقر اؾعؾؿاء، وأػنراغ اجلاؿعنات اؾعراؼقنة ؿنـ أي ؿنيمقى عؾؿنل،  أغم واؾػؾيػة ودائر اؾعؾقم، وؿـ فـا حتدقداً وػل إرار تفدمي فذا ادلـهز اؾعؿالق قعقش اؾمعؾقؿ اؾعاؾل ػل اؾعراق ؿأداة اؾمدؿقر، قمؿنؾ ب 
، تؾقفنا  60027(، أػضؾفا جاؿعة اؾؽقػنة وتؼنع ػنل ادلرتلنة    110000/    60500اؾذي قضع اؾعراق ػل ؿراتب ؿمىؾػة جداً، ) بني   )Ranking Web of World Universitiesوقشفد عؾك ذؾؽ ـشرات أحتاد اجلاؿعات اؾعادلل ) 

، بؾ أن اجلاؿعات اؾعادلقة  ال قعمرف بأي ؿـ اؾشفادات اؾعراؼقة، واؾقنقم ـنيؿع فنذه إجنراءات جدقندة ؾمعؿنؼ ؿوـنة    110406، وػل ـفاقة اؾؼائؿة جاؿعة اؾلصرة ػل ادلرتلة    60503اجلاؿعة اؾمؽـقؾقجقة ػل ادلرتلة  
 اؾمعؾقؿ، وإبادة ؿـهزات اؾمعؾقؿ ػل اؾعراق وال دقؿا اؾمعؾقؿ اؾعاؾل. 

 
ـ ؿـ ادلشؽقك ػقف أن تيافؿ االتػاؼقة ؿع إقران إؾك رػع ؿيمقى اؾمعؾقنؿ،  وؾؽ ال ؿاـع أن تعؼد وزارة اؾمعؾقؿ اؾعاؾل أن أي اتػاؼقات ؿع أي دوؾة ػل اؾعاؾؿ إذا ؽان ؿؤدى ذؾؽ وؿـ ذأـف أن قرػع ؿـ ؿيمقى اؾمعؾقؿ،  

ل أو ػل اؾعاؾؿ. وإذا ؽاـت إقران متمؾؽ درجة ؿعقـنة ؿنـ اؾعؾنقم، ػفنل  عرب ذؾؽ أن فدف االتػاؼقة فق دقادل بأؿمقاز، وال دقؿا إذا جاء ؿلاذرة ؿع إضعاف اؾعالؼات أو إؾغائفا ؿع جاؿعات ؽلقرة دقاء ػل اؾعاؾؿ اؾ 
ؿيمقى إقران اؾعؾؿل ؾقنس ؾؾمنصدقر إؾنك ؿؤدنيات اؾعنراق اؾنذي    أن   ؾقيت بمؾؽ اؾـيلة اؾمل ؽان عؾقفا اؾعراق ؼلؾ االحمالل،  ـافقؽ أـفؿ ػل ؽؾ عالؼة قرؿقن ػقفا إؾك اؾفقؿـة واؾميؾط وإحراز اؾمػقق، ثؿ 

ؿعة حتؼقؼف، ال تمقصؾ إؾقف بقدائؾ ؽفذه، بؾ بعؿنؾ  جا   تعؿؾ بـػيفا عؾك تدؿقره، ػؽقػ تعؿر ذقئ فدؿمف بـػيفا ػػل ذؾؽ تـاؼض ؿػضقح قدرؽف ؽؾ ؿراؼب، ـافقؽ أن أي ؿيمقى عؾؿل تفدف أي دوؾة أو 
 ؿمقاصؾ دؤوب ؼد قيمغرق دـقات رققؾة.       

 
اؾعنراق غازقناً، ػهاءـنا ػاحتناً، وؾقنس ضنقػاً صندقؼاً. بدأفنا    ػل   ؿواوالت اؾمأثقر ػل اؾمرؽقلة اؾنؼاػقة ؾؾشعب اؾعراؼل، ػاؾفدف  ؽؿا ـرجح ؿـ فذه اؾعؿؾقات مبىمؾػ صػواتفا، وفق فدف ؼدمي ؾؽؾ ؿـ قطؿع 

ذا ؽان دأبفؿ ؿـذ اؾلداقنة ؿنـ خنالل تقنار اؾنشعقبقة، إذ قؼنع اؾمقدنع  ؾ ف األدؽـدر ادلؼدوـل مبواوؾة بدائقة حاول اؾمأثقر ؿـ خالل اؾفقؾقـقة ػل اؾنؼاػة وؾؿ قػؾح إال بدرجة ال تيموؼ اؾذؽر، ثؿ حاول اؾػرس ب 
وبرغؿ ذؾؽ ؾؿ قلؾغقا اؾـهاح اؾمام، أؿا اؾعراؼقنقن، واؾعنرب بنصػة عاؿنة،  ل،  واؾفقؿـة ػل ؿؼدؿة براؿهفؿ، وحاول ؿنؾ ذؾؽ اإلـؽؾقز وجنوقا بؼدر ؿعني، ػاؾؾغة اإلـؽؾقزقة ؽاـت وؿا تزال ؾغة اؾنؼاػة واألدب اؾعادل 

ؽؾؿة عربقة ػل اؾؾغة اإلـؽؾقزقة )ؼناؿقس أوؽنيػقرد(،    1200ذا ؿا قػير وجقد  وف   ػؼد تعاؿؾقا إقهابقاً ؿع اؾنؼاػات اؾؼرقلة واؾلعقدة جغراػقاً، وتػاعؾقا ؿعفا وأثروا أخذاً وعطاء ػقفا ػل ادلاضل وػل اؾقؼت احلاضر، 
 ؽؾؿة عربقة ػل اؾؾغة االدلاـقة .   550و 

اق ػل عالج اؾيرران، ؾقـظؿ إؾك ؼاػؾة ذفداء اؾعؾؿ ػل  ؾعر وبرغؿ أن اؾفهؿة اؾنؼاػقة اؾػاردقة تميؿ باؾدرجة األوؾك بفؿهقمفا، وؾقس بؼقؿة ؿيمقافا اؾعؾؿل، ػلاألؿس ػؼط أغمقؾ أحد أػضؾ عؾؿاء ا 
 ول تفدمي اؾعراق عؾك أي صعقد آخر. ؿعا اؾعراق، اؾعراق قـزف راؼاتف بدون تقؼػ ؿـذ االحمالل وحمك اؾققم، اؾقاؾغقن ػل اؾدم اؾعراؼل قعرػفؿ اؾشعب اؾعراؼل، ؽؿا قعرف حاؿؾقا  

 عـ أي تػاعؾ وتعاون عؾؿل قمودثقن ......؟ 
 

ذؾؽ ضرورقاً، دردقا ادليرح ؿـذ االربعقـنات واخلؿنيقـات ػنل : بنرودواي /  ان  اؾعراق وؿـذ تارقىف احلدقث بعد أالدمؼالل أوػد جققش ؿـ أبـاؤه ؾقمؾؼقا اؾعؾؿ ػل جاؿعات اؾعاؾؿ: أوربا، وأؿقرؽا خاصة وػل ؽؾ بالد ؽ 
أؽادميقة ػؾقرـيا وروؿا وبقزار بارقس، دردقا ػل أرؼك جاؿعنات  ػل  اؾقالقات ادلمودة، وػل أدلاـقا دردقا ؿيرح برذت ػل اؾلرؾقـر أـياؿلؾ، وػل ؿقدؽق دردقا ؿيرح دماـقيالػيؽل ػل ؿقدؽق، ودردقا واؾـوت  

رـيا، وؾؽـف صار ػـاـاً عـدؿا ـوت ـصب احلرقنة، وبنف صنار ؽلنقراً، ـعنؿ   ػؾق اؾعاؾؿ وبؽؾ اؾؾغات احلقة اؾنرقة، وؾؽـفؿ عـدؿا عادوا إؾك بالدفؿ أـدغؿقا ػل ؿيقرة اؾنؼاػة اؾعراؼقة / اؾعربقة، جقاد دؾقؿ درس ػل  
ؿة ػرؿان اؾذي قعد ؿـ أػضؾ بؾغاء اؾرودقة، وعاش وؿات ػنل ؿقدنؽق، ترجنؿ  رع   ؽاـقا قمودثقن اإلـؽؾقزقة أو اؾػرـيقة أو اؾرودقة، أو االدلاـقة، ورمبا بطالؼة وؾؽـ برراـة عربقة، وػل خدؿة اؾنؼاػة اؾعربقة. غائب 

 ؾؾعربقة أصعب اؾـصقص، وؾؽـف عـدؿا ؽمب، ؽمب رائعمف اؾعراؼقة اؾصؿقؿة " اؾـىؾة واجلقران ". 
 

ؼاػة ؿا فل إال أـعؽاس ؾفذه اؾعـاصر واؾعقاؿؾ، قلوث اإلـيان عنـ  اؾن اؾنؼاػة فل ؼضقة ؿعؼدة تمؽقن ؿـ أجزاء ودؼائؼ، وتػاصقؾ قدخؾ ػقفا اؾمرؽقب اؾـػيل ؾإلـيان، وؿزاجف، وؾغمف وبقكمف اخلاصة واؾعاؿة، و 
رقة عـ ـقاقا اؾػرس وتلعندفا عنـ إرنار اؾمػاعنؾ واؾملنادل  جذ   ـػيف ؿـ خالؾفا وقـمج وقصدر تعلقرات حتؿؾ خصقصقة ذاتف وؿوقط ؿهمؿعف. فذه فل أراء اؾعؾؿاء واخللراء ػل اؾنؼاػة، وفل تىمؾػ بصػة ذلف 

 اؾنؼاػل.  
 ؿـ فـا أدمطقع أن أجزم وأؤؽد أن اجلفقد اإلقراـقة خائلة وؿا فل دقى حراثة ػل ادلاء. 



 

 

 بِم اهلل الرحؿن الرحقم
ِفْم أَْسَظُم دَرََجًة ِسـَد اهلِل  ِِ ُ الَِّذوَن آَمـُواْ وََهاَجرُواْ وََجاَهُدواْ فِي َدِيقِل اهلِل بِلَْمَوالِِفْم وَأَنُػ  وَْلِىَك ُهُم الَْػاِِزُوَن وَأ

 صدق اهلل العظقم
 
 

 الرفقق اجملاهد سزة ابراهقم األمني العام لؾَزب والؼاِد األسؾى لؾٍفاد والًَرور واخلالص الورـي احملًرم
 حتقة الرفؼة واحملية واجلفاد

 
دي وًؼدم رفاقؽم مِمول وأسضاء مؽًب الٌؼافة واإلسالم في ققادة قطر العراق لؾَزب بلحر الًفاني وأرقب الًيروؽات بؼرب حؾول العام ادلقال

  1491اجلدود والذكرى الٌالٌة والًِعني لًلدقس جقشـا العراقي اليادل مًِذكرون مكثر هذا اجلقش اليطل  في ثوراتـا الورـقة في األسوام 
 .  1491متوز سام  13-11وفي ثورة  1491و 1491و
 

كؿا نَقي دوركم ادلشفود مع رفقؼؽم الشفقد صدام حِني رحؿه اهلل في مِقرة اليـاء العؼاِدي لؾٍقش والؼوات ادلِؾَة ومعركة 
كؿا نَقي مواقف هذا اجلقش   1411قاددقة العرب الٌانقة  الًي دحرت العدوان اإلوراني وحؼؼت نصر العراق واالمة ادليني في الٌامن من آب سام 

واليطوالت الًي دطورها  في نصرة أذؼاِفم في  1411و1491و  1491اليطل في معارك العرب الؼومقة مع الؽقان الصفقوني في األسوام 
 فؾِطني واألردن ودوروا ومصر ومشاركة مؼاتؾقه األبطال في مٍابفة احملًؾني الغزاة والًَامفم مبِقرة الشعب اجلفادوة الظافرة .

 
وبفذه ادلـادية فلنـا نًِؾفم دروس مِقرة هذا اجلقش اليادل لًوزقػفا في معارك اجلفاد والًَرور بؼقادتؽم الًاروُقة ادلؼدامة وحًى 

 وًَؼق زػرنا احلادم ونصرنا ادليني .
 

 حػظؽم اهلل ورساكم قاِداً مؼداماً حلزبـا ولؾؿؼاومة اليادؾة وجلقشـا اليطل وذعيـا األبي وأمًـا العربقة اجملقدة.
 وكل سام وأنًم بللف خقر.

 
 الرفقق

 مِمول وأسضاء مؽًب الٌؼافة واإلسالم
 في ققادة قطر العراق

 م3311أواخر كانون االول 



 

 بيم اهلل اؾرحؿن اؾرحقم 
 أُؿٌة عرَبِقٌة وَاِحدَة    ذاُت رِداؾَةٍ َخاؾِدَة         حزُْب اؾلَْعِث اؾَعرَبي االْذمِرَاؽي                                                                                          

 وحدة   حرقة   اذمراؽقة               ؼقادة ؼطر اؾعراق                                                                                                                                                                                        
 ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعـالم                                                                   

 بقان ػي اؾذؽرى اؾيابعة الدمشفاد ذفقد احلج األؽلر 
 اؾرػقق اؾؼائد صدام حيني رحؿه اهلل 

 
 قا أبـاء ذعلـا األبي 

 قا أبـاء أؿمـا اؾعربقة اجملقدة 
ؾػائفم اؾصفاقـة واؾػرس وعؿالئفم االخياء اؾعؿقل ادلاؾؽي  وح   متر عؾقـا اؾقوم اؾذؽرى اؾيابعة الدمشفاد ذفقد احلج األؽلر اؾرػقق اؾؼائد صدام حيني رحؿه اهلل باغمقاؾه ؿن ؼلل احملمؾني االؿقرؽان 

باء واؾرجوؾة واؾلطوؾة واؾػداء راؽالً ؿشـؼة اؾعار برجؾقه  ال   ورفطه اؾػادق اؾشرقر اؾذقن احمػؾوا بىية ودـاءة ؿـؼطعة اؾـظقر باغمقال اؾشفقد صدام حيني رحؿه اهلل اؾذي ؾؼـفم دروداً ؾن قـيوفا ػي 
آخر حلظة ؿن حقاته اجلفادقة وػاضت روحه اؾطافرة اؾى بارئفا  ػي  صاعداً اؾى أرجوحة األبطال اؾى دؿاء اؾشفادة واؾمضوقة ػداء ؾؾورن واؾشعب واالؿة ـارؼاً باؾشفادتني وفاتػاً عاذت ػؾيطني حرة عربقة  
ً ورـقة وؼوؿقة  وعادلقة  ؼوقة واد  اؾـطاق  ؽشػت زقف عؿالء احملمؾني االؿقرؽان وحؾػائفم  عة  ترػل ػي عؾقني ؿع اؾشفداء واؾصدقؼني واؾصاحلني وحين أوؾكك رػقؼا وؽان الدمشفاده ادلقؿون  اصداءا

 اؾصفاقـة واؾػرس وػضوت  دورفم  اؾمىرقلي واؾمؼيقؿي ؾؾعراق عؾى أدس عرؼقة  ورائػقة ؿؼقمة . 
 

ـة واؾػرس وعؿالئفم االخياء وػـًد أرروحاتفم اؾزائػة  فاق وؾؼد ؽشف اؾشفقد اؾرػقق اؾؼائد صدام حيني رحؿه اهلل علر جؾيات ؿواؽؿمه اؾصورقة اؾلارؾة زقف دعاوى احملمؾني االؿقرؽان وحؾػائفم اؾص 
ؾفم ؿهافدو اؾلعث وادلؼاوؿة دلواصؾة جفادفم ادلؾوؿي  ا أ واؾلارؾة بل حاؽؿفم وأداـفم واؾؼؿفم حهرا ػلاـوا عؾى حؼقؼمفم اؾعارقة عؿالء صغار ؾألجـلي احململ وحؾػه اؾصفقوـي اؾػاردي اؾصػوي ب 

أؾف ذفقد بعني وؿا قؼرب ؿن ؿؾقوـي ذفقد ؿن جؿافقر احلزب وأبـاء اؾشعب األبي وذفداء ادلؼاوؿة ؿن أبـاء االؿة    051ؿؼدؿني دمة ذفداء ؿن أعضاء ؼقادة احلزب وعدد ؽلقر ؿن ؽادره ادلمؼدم واؽنر ؿن  
 األبرار. 

 
 قا أبـاء ذعلـا اؾصاؿد وؿهافدو اؾلعث وادلؼاوؿة اؾلطؾة 

 وقا أحرار االؿة وذرػاء اؾعاؾم 
اؾػداء ؿمصدقاً ؾؾطاغقة اؾشعوبي علد اؾؽرمي ؼادم ػي  ة و ؾؼد ذب اؾشفقد اؾؼائد صدام حيني رحؿه اهلل عؾى حب ؿلادئ اؾلعث وحؿل رداؾة االؿة ػؽان ؿـاضالً أؼمواؿقاً جرقكاً ذفدت ؾه دوح اؾمضوق 

  0192ذلاط عام    ؿن ؿمؿؽـاً ؿن اإلػالت ؿن ؼلضة اجلالدقن اؾذقن حؽؿوه باإلعدام غقابقاً وؿواصالً ؾـضاؾه ػي دورقا وؿصر وعائدا ؾؾعراق بعد ثورة اؾناؿن    0151ذارع اؾرذقد ػي اؾيابع ؿن تشرقن األول عام  
اؾمي عؿؾت عؾى تصػقة ذرؽات    0191اؾنالثني ؿن متوز اؾعظقؿة عام    -وؿـاضالً ػي ؼقادة احلزب حمى تػهقر ثورة اؾيابع عشر   0192وؽان ؿن أول ادلمصدقن ؾردة اؾناؿن عشر ؿن تشرقن اؾناـي اؾيوداء عام  

اؾذي حؼق احلل اؾيؾؿي ؾؾؼضقة اؾؽردقة واحلؽم اؾذاتي ألبـاء ذعلـا اؾؽردي وأممت    0191اؾمهيس اؾصفقوـقة وأؼاؿت اإلصالح اؾزراعي اجلذري واؾنورة اؾزراعقة ػي اؾرقف وأصدرت بقان احلادي عشر ؿن آذار عام  
وجقشـا اؾلادل ػي اؾناؿن ؿن آب  د  وؼادت ؿيقرة اؾمـؿقة واؾلـاء االذمراؽي باألػق اؾؼوؿي ػأُُدمفدٍػًت اؾنورة باؾعدوان اإلقراـي اؾغاذم اؾذي دحره أبـاء ذعلـا اجملاف   0191ـػط اؾعراق ػي األول ؿن حزقران عام  

واحلصار اجلائر ثم اؾعدوان األؿقرؽي األرؾيي اؾصفقوـي اؾػاردي اؾذي ادمفدف اؾلعث    0110واؾذي ؽان ـصراً ورـقاً وؼوؿقاً ؽلقراً واؾذي ؽان ؿدعاة الدمفداف اؾعراق باؾعدوان اؾنالثقـي اؾغاذم عام    0111عام  
 واؾعراق واالؿة ورؿزفؿا اؾؼائد اؾشفقد صدام حيني باغمقاؾه صلقوة عقد األضوى ادللارك ؼلل دلع دـوات خؾت. 

ال  اؾورـي قيمؾفؿون ؿعاـي فذه اؾذؽرى ػي تصعقد جفادفم  واخل وؿهافدو اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا قودو رؽلفم اؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم األؿني اؾعام ؾؾوزب واؾؼائد األعؾى ؾؾهفاد واؾمورقر  
إلقراـي ادلياـد ؾؾـظام اؾيوري ػي ؼؿعه ؾنورة اؾشعب اؾيوري  ي ا ادلؾوؿي بوجه ترؽات احملمؾني االؿقرؽان واؾصػوقة اؾػاردقة واؾصفقوـقة وحؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة اؾمي اصطػت باؾملعقة ػي احملور اؾرود 

 اجملافد ومماردة اؾمغؾغل واؾمىرقب ػي اؾعراق واخلؾقج اؾعربي ودورقا بل وػي أؼطار االؿة اؾعربقة ؽؾفا.  
مؼدم  واالالف ؿن ؿـاضؾقه االذداء ؽؿا ذؿؾت اؾعدقد ؿن ؿهافدي  ادل   ػقؿا تعرض ادلـاضؾون اؾلعنقون اؾى ابشع  عؿؾقات االعمؼال واالغمقال ذؿؾت عدداً ؿن اعضاء ؼقادة احلزب ادلـاضؾة  وادلكات  ؿن ؽادره  

اؾعـان دلقؾقشقات ) احلرس اؾنوري االقراـي( وؿقؾقشقات  ادلاؾؽي  ؼت  ادلؼاوؿة وؿؼاتؾي جقشـا اؾلادل وؼد تراػق ذؾك ؽؾه باالـفقار االؿـي ادلرقع اؾذي تيللت ػقه مماردات حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة اؾمي ارؾ 
ي االـلار وغقرفا باالؼموام ادليؾح واؾؼصف باؾطائرات وؼد ؽرر  م ػ وعصابات بدر وعصابات اؾلطاط واخلزعؾي واؾشوؿاـي واؾفاقس واحلردان ػي ذات اؾوؼت اؾذي قفدد ػقه ادلاؾؽي وعؾى ـوو وؼح  داحات االعمصا 
ؽي وجالوزته ؾياحات االعمصام وضرب ادلوارـني وؼصف اؾػؾوجة  اؾ تفدقداته اؾيؼقؿة وممارداته اؾعدواـقة االدمػزازقة اؾمي ادمفدػت ادلعمصؿني رقؾة االقام ادلاضقة  وبؾغت ذروتفا بأؼموام ؿقؾقشقات ادل 

 واؾرؿادي باؾؼذائف اؾصاروخقة . 



ـ وضد طرر اظعؿقل وصؿه ظؾؿعؿصؿني  االحرار اظشرصاء ) باالرػابقني ( طؿا حاول خائؾاً سؾر تكرصاته احلؿؼاء اثارة اظـعرات اظطائػقة واظ  ة اظطائػقة ادلؼقؿة وتصعقدػا اظىى عىلؿوى االضؿؿىال اظطىائػي صىي أرىار  ػؿ
واصؼارػم بـفؾه وجالوزته  ظـروة اظعراق اظـػطقة واعىوال ابـىاء    عفم صراساته )االغؿكابقة( اظرخقصة عع ذرطائه صي اظعؿؾقة اظلقادقة ادلـفارة  بفدف ادؿؿرار تلؾطه برضاب ابـاء ذعؾـا وعواصؾة ضؿعفم وجتوؼ 

 ذعؾه االبي. 
 ن دصاساً سن طراعؿفم وسزة اظعراق .   دلد بقد ان ابـاء ذعؾـا صي اظػؾوجة واالغؾار ضد ردوا وععفم جؿاػقر وذعب االغؾار سؾى سدوان رغؿة ادلاظؽي سؾقفم وػم علؿـػرون صي داحات ا 

 
ؾي ادلؿعازم بوجه ضؿعفىم ؼهفىرون سؾىى حؼقؼؿفىم ظصوصىاً  ظشع وػا ػم اظعؿالء األذالء عن أضزام اظعؿؾقة اظلقادقة اخملابراتقة اظؿي راحت تؿفاوى حتت ضربات عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة وتصاسد اظلكط ا 

اترات اظؿؾػازؼة شقر سابؽني مبعاغاة اظشعب ودعاء أبـائه وحرعاغه عىن  دلف وعصاصي دعاء اظشعب وأعواظه وثرواته اظؿي باتت رائقؿفا تزطم األغوف عن دون أن ؼكفل ػؤالء األراذل وػم ؼؿلابؼون صي حؿى اظؿصرؼقات وا 
صفا ػي داسة اظـصر احلادم واظؿقرؼر اظعؿقى  واظىشاعل    ؾون أبلط ذروط اظعقش اظؽرمي وعن أبلط خدعات ادلاء واظؽفرباء واظوضود وظؽن ضصاص اظشعب اظعادل آت ضرؼب ودقعؾم اظذؼن زؾؿوا أي عـؼؾب ؼـؼؾ 

 واالدؿؼالل اظؿام واظـفوض اظورـي واظؼوعي واإلغلاغي اظشاعل ضد دضت. 
 

 واهلل غاصر اجملاػدؼن اظػادؼن.  
 اجملد ظشفقد احلج األطؾر اظرصق  صدام حلني رحؿه اهلل وذفداء اظؾعث وادلؼاوعة األبرار. 

 اجلفاد واظؿقرؼر ساظقاً وحؿى اظهػر احلادم واظـصر ادلُؾني.    قرة وحتقة اظعز واظػكار ظؼائد اجملاػدؼن اظرصق  اجملاػد سزة ابراػقم وعفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة وابـاء اظشعب واالعة اظذؼن رصعوا راؼة عل 
 واخلزي ظعؿالء احلؾف األعرؼؽي اظصفقوغي اظػاردي االخلاء.  

 وظرداظة اعؿـا اخلؾود  
 ضىقىادة ضىىطىىر اظىعىىراق 
 عؽؿب اظـؼاصة واإلسالم 

 بغداد ادلـصورة باظعز بأذن اهلل 
 م 3102صي احلادي واظـالثني عن طاغون االول  

 بلم اهلل اظرحؿن اظرحقم
 ٍة َخاظَِدةداظَ حزُْب اظَؾْعِث اظَعرَبي االْذؿِرَاطي                                                       أُعٌة سرَبِقٌة وَاِحَدة    ذاُت رِ 

 ضقادة ضطر اظعراق                                                                      وحدة   حرؼة   اذؿراطقة       
 

 
 صرح غار  بادم عؽؿب اظـؼاصة واإلسالم صي ضقادة ضطر اظعراق حلزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي مبا ؼأتي :

 
 
رؤؼة احلزب حلقـقات  تفدؼدات اظعؿقل ادلاظؽي احلؿؼاء ظلاحات االسؿصام صي األغؾار وعا  3102-  03-  32و 33دؾ  وأن أوضقـا صي بقاغي  احلزب اظصادرؼن ؼوعي  

عن دد ؼرؼده عن تأجقج  اظػؿـة اظطائػقة واالضؿؿال اظطائػي وسؾى غقو عؿلارع ذـت عقؾقشقات ادلاظؽي حؿالت دػم واسؿؼاالت وادعة راح ضققؿفا س
ة صي ؿقؾاظشفداء واجلرحى صي عـار  سدؼدة عن عقاصهات األغؾار طؿا صرضوا عـع  اظؿفول وروضوا داحات االسؿصام وعؾـى احملاصهة مبقؾقشقاتفم  اظع

 عقاصهة األغؾار .
 

ع اظعوائل األعـة روؼوإزاء ذظك طؾه صأن عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة ؼقذرون اظعؿقل ادلاظؽي وجالوزة عقؾقشقاته عن عغؾة اظؿؿادي صي تأجقج  اظػؿـة اظطائػقة وت
 وضؿل ادلوارـني سؾى اظفوؼة .. وؼـذرػم باظؿوضف اظػوري سن ػذه ادلؿاردات اظشائـة واظـصر أبداً حؾقف أبـاء ذعؾـا اظصابرؼن .

 
 

 اظـار  بادم عؽؿب اظـؼاصة واإلسالم
 صي ضقادة ضطر اظعراق

 م3102أواخر طاغون االول 



 
كُؼد اؼبعث عي ؽخاض االؽة اؼعربقة  اجلفادم اؼعدقر عي ؽجابفة ؽعدؽر 
أطدائفا عؽاف اؼبعث ؽـذ كالدته صؾقعة االؽة اجملاؿدة بوجه االستعؿار كاالستعباد 
كاؼتدؾط كاؼتجزئة كاالستغالؿ كاؼتخؾف كغاد ؾضاالن ال ؿوادة عقه بوجه اؼدؾطات 
اؼرجعقة كادلدتبدة كغدـ غواعل اؼشفداء اؼذـن ضؿخوا بدؽائفم اؼزػقة تربة 

 3691األرض اؼعربقة اؼطاؿرة طؾى اؽتدادؿا ؽػجرـن ثورة اؼثاؽن ؽن شباط طاـ 
عي اؼعراؽ كؽتصدـن ؼؾردة اؼتشرــقة اؼدوداء عي اؼعاـ ذاته كؽواصؾني ؾضاؼفم 

,  3691اؼثالثني ؽن متوز اؼعظقؿة طاـ  -اجلدور حتى تػجقر ثورة اؼدابع طشر 
كػاف اؼبعث ثورـاُ اغتحاؽقا إؾداؾقان عي تصػقته ؼشبؽات اؼتجدس كعي أغاؽته 
ؼإلصالح اؼزراطي اجلذرم كاؼثورة اؼزراطقة عي اؼرـف كعي إصدار بقاف احلادم طشر ؽن 

كحتؼقق احلل اؼدؾؿي اؼدميؼراصي ؼؾؼضقة اؼؽردـة كاحلؽم اؼذاتي  3691آذار طاـ 
ألبـاء شعبـا اؼؽردم ػؿا باؾت جفادـته االغتحاؽقة اؼثورـة عي إصدارق  ؼؼرار 

كاؼذم غوض استغالؿ شرػات  3691تلؽقم اؼـػط اخلاؼد عي االكؿ ؽن حزـراف طاـ 
اؼـػط االحتؽارـة ؼـػط اؼعراؽ كأطادته اؼى أبـاء شعبه ؼتـطؾق ؽدقرة اؼتـؿقة 
اؼعؿالغة اؼصـاطقة كاؼزراطقة كاؼتجارـة كاخلدؽقة كعي شتى ؽـاحي احلقاة عي أصار 
ؽدقرة اؼبـاء االشتراػي اؼدميؼراصي بلعق غوؽي ؽػتوح ػؿا تصدت ثورة اؼبعث 

كحتؼقق ؾصر اؼعراؽ 3611ؼعدكاف اؼـظاـ اإلـراؾي كدحرق عي اؼثاؽن ؽن آب طاـ 
كاحلصار اجلائر  3663كاالؽة ادلُبني ػؿا كاجفت اؼعدكاف اؼثالثقـي اؼغاشم  طاـ 

كاؼعدكاف األؽقرػي األصؾدي اؼصفقوؾي اؼػارسي اؼذم أعضى اؼى احتالؿ اؼعراؽ 
كاؾطؾق اؼبعث جملابفة االحتالؿ ؽـذ ـوؽه االكؿ  1111عي اؼتاسع ؽن ؾقداف طاـ 

كغاد ؽدقرة اؼشعب اجلفادـة عجدد اؼبعث حؼقؼته ػشعؾة جفادـة كؿاجة 
تـقر دركب ػػاحه ادلؾحؿي اؼدائم كادلتصاطد عؼدـ اؼرعقق أؽقـه اؼعاـ شفقد احلج 
األػبر اؼرعقق اؼؼائد صداـ حدني رحؿه اهلل شفقدان عي سوح اجلفاد كاؼػداء عي 

 . 1119احلادم كاؼثالثني ؽن ػاؾوف االكؿ طاـ 
 

كؿا ؿم ؽجاؿدك اؼبعث كادلؼاكؽة كأبـاء شعبـا ـدتعقدكف اؼذػرل اؼدابعة 
الستشفادق ادلقؿوف ؽدتؾفؿني دركس ؿذا االستشفاد كاستشفاد اؼعدـد ؽن 

أؼف ؽـاضل بعثي , كؼؼد ػدر جفاد اؼبعث  351أطضاء غقادة احلزب  كأػثر ؽن 
كادلؼاكؽة ضفر احملتؾني االؽقرػاف كؿزؽفم شر ؿزمية عي احلادم كاؼثالثني ؽن ػاؾوف 

ؽحؼؼني ؾصر اؼعراؽ كاالؽة اؼتارـخي كؽواصؾني جفادؿم ادلؾحؿي  1133االكؿ طاـ 
بوجه ؽخؾػات احملتؾني كاحلؾف األؽقرػي اؼصفقوؾي اؼػارسي كاؼتواصكت األؽقرػقة 
اإلـراؾقة اؼتي سؾؿت مبوجبفا أؽقرػا اؼعراؽ إلـراف كؽوػؾني حلؽوؽة اؼعؿقل 
ادلاؼؽي كؼؾعؿؾقة اؼدقاسقة ادلتفاكـة االستؿرار عي تدؽقر اؼعراؽ كاستفداؼ 

 االؽة اؼعربقة .
 

بقد أف اؼبعث غاد ؽدقرة اجلفاد كاؼتحرـر بتؿقز كاغتدار ؽؾتحؿان بتظاؿرات اؼشعب 
احلاشدة كاالطتصاؽات ادلػتوحة اؼتي متضي عي طاؽفا اؼثاؾي طصقة طؾى 
اؼعؿؾقات اؼؼؿعقة اؼوحشقة حلؽوؽة ادلاؼؽي اؼعؿقؾة كاؼتي كصؾت ذركتفا عي 
اغتحاـ ساحة االطتصاـ عي األؾبار كضرب ادلعتصؿني باؼدالح كغصف أبـاء شعبـا 
عي شوارع األؾبار كاؼػؾوجة باؼطائرات كاؼصوارـخ .. بقد أف أبـاء شعبـا تصدكا 
ببداؼة ؽـؼطعة اؼـظقر ؼفذا اؼؼؿع اؼوحشي ؽواصؾني جفادؿم كجفاد اؼبعث 
كادلؼاكؽة كحتى حتؼقق اؼـصر ادلبني كإؾزاؿ حداب اؼشعب اؼعدقر باؼعؿقل 

 ادلاؼؽي كصغؿته ادلارغة كادلُضي غندؽان طؾى صرـق اؼـفوض كاؼتؼدـ كاالرتؼاء.

 
حتل طؾقـا ؿذق األـاـ اؼذػرل اؼثاؼثة كاؼتدعوف ؼتلسقس جقشـا اؼباسل عي اؼدادس ؽن 

كاؾطؾؼت ؽدقرته اؼؽػاحقة ؽـذ ذؼك اؼقوـ ؽؾتحؿة مبدقرة  3613ػاؾوف اؼثاؾي طاـ 
كثورة اؼرابع طشر ؽن متوز طاـ  3693اؼشعب عؽاؾت إسفاؽاته اؼؽبقر عي ثورة ؽاـس طاـ 

ػؿا  3691اؼثالثني ؽن متوز طاـ  -كثورة  اؼدابع طشر  3691كاؼثاؽن ؽن شباط طاـ  3651
ساؿم اجلقش اؼعراغي اؼباسل ؽداؿؿة ػبقرة عي حركب اؼعرب ؽع اؼؽقاف اؼصفقوؾي عي 

حقث ذاد اجلقش اؼعراغي بػعل بـائه اؼعؼائدم اؼؼوؽي طن دؽشق  3691ك3699ك 3691األطواـ 
كحؿاؿا ؽن اؼدؼوط كغد ضؿخت دؽاء ضباط كصقارم كضباط صف كجـود اجلقش اؼعراغي 
تربة تل طـتر كرؽاؿ سقـاء كصاؼت أؼوـته ادلدرطة بوجه غوات اؼؽقاف اؼصفقوؾي كػبدتفا 
اخلدائر اؼػادحة كأرظؿتفا طؾى اؼتراجع كاؼتؼفؼر ؽجددة أركع صور اؼذكد طن حقاض اؼوصن 

 اؼعربي اؼؽبقر .
كؼؼد ابؾى اجلقش اؼعراغي اؼباسل بالءن حدـان عي ؽعرػة غادسقة اؼعرب اؼثاؾقة عي دحر 

كغد  3611اؼعدكاف اإلـراؾي كحتؼقق اؼـصر اؼوصـي كاؼؼوؽي اؼؽبقر عي اؼثاؽن ؽن آب طاـ 
تصدل ؽؼاتؾو جقشـا اؼباسل ؽؾتحؿني مبجاؿدم اؼبعث كادلؼاكؽة  ؼؾؿحتؾني االؽقرػاف 

 األكظاد كؼؼـوؿم ؽر اؼدركس ُؽؾحؼني بفم اؼفزمية ادلـؽرة .
 

كؿا ؿم ـواصؾوف جفادؿم عي ؽدقرة اجلفاد كاؼتحرـر ؽدتؾفؿني ؽعاؾي اؼذػرل اؼثاؼثة 
كاؼتدعني ؼتلسقس جقشفم اؼباسل دلواصؾة جفادؿم ادلتصاطد كحتى اؼـصر ادلمزر كاؼػوز 

 ادلُبني .

حتل طؾقـا عي اؼدابع طشر ؽن ػاؾوف اؼثاؾي اجلارم اؼػذػرل اؼثاؼثػة كاؼعػشركف دلـازؼػة أـ 
ادلعارؾ اخلاؼدة حقـؿا شن احلؾف األؽقرػي األصؾدي اؼصفقوؾي طدكاؾه اؼثالثقـي اؼغاشػم 
كاؼذم استؿر اثـاف كأربعوف ـوؽان , طبر غصف كحشي باؼطائرات كاؼصوارـخ استفدعت اؼعراؽ 
ػؾه ببـاق اؼتحتقة االغتصادـة كبـاق االرتؽازـة عي اؼطرؽ كاجلدور كاستفدعت أبـػاء اؼعػراؽ 
ػؾفم ؽن اغصى اؼعراؽ اؼى أغصاق عي غراق كؽدؾه كبوادـه ؿذا اؼؼصف اؼوحشي اؼذم صاؿ 
حتى بقوت اؼشعر عػي اؼبػوادم كاؼػصحارل .. كؼػدخرـات ادلػدؿقات أسػؿوق باؼؼػصف 
اؼتؿفقدم اؼذم ـحددق اؼعؾم اؼعدؽرم كؽعطقات ادلعارؾ اؼعدؽرـة بداطات طدة أك ـػوـ 

 كاحد كؼم تدتؿر ؽا سؿقت باحلرب اؼبرـة ؽن صػحة اؼعدكاف اؼغاشم سول أربعة أـاـ .

كؼؼد رد أبـاء شعبـا طؾى ذؼك اؼعدكاف باؼفجوـ ادلؼابل إلطادة اؼبـاء كاألطؿار علطػادت دكؼػة 
ثورة اؼبعث عي اؼعراؽ شبؽات اؼؽفرباء كادلػاء كاالتػصاالت كاجلػدور كاؼطػرؽ عػي ظػضوف 

 شفرـن كتواصؾت حؾؼات ؽـازؼة اـ ادلعارؾ اخلاؼدة عي ؽجابفة احلصار كاؼعدكاف كاالحتالؿ .

كسقؿضي اجملاؿدكف اؼى أؽاـ طؾى صرـق بؾوغ اؼتحرـر كاالستؼالؿ ؽدتؾفؿني دركس صػؿود 
 شعبـا عي اؼذػرل اؼثاؼثة كاؼتدعني دلـازؼة اـ ادلعارؾ اخلاؼدة .



ال ذلء ؼـقر اظغرابة صل عفرؼات األحداث صل بؾد ؼلؿكػ بف ادللؤول بققاة ادلقارـ ودعهف وعاظهف 
 وسرضف وسؾك حلب ادلـؾ اظؼائؾ ) سقـل سقـؽ ( .

 
ػذه ادلؼدعة أوردػا تعؾقؼا سؾك حدؼث رئقس اظقزراء صل عؼابؾة عؿؾػزة عع عقطة صضائقة ؼػهلر 
 صقفا زاػرة االشؿقاالت واظؿففقر أظؼلري اظذي تشفده اظؾالد وسؾك عرأى وعلؿع اظدوظة طاآلتل : 

 
" ان ػذه االشؿقاالت وسؿؾقات اظؿففقر اظؿل تشفدػا اظؾالد صل عـارؼفها اظهلـقة ؼـػهذػا أػهؾ 
اظلـة ذاتفؿ وبإؼعاز عـ دول إضؾقؿقة ظؿشؽؾ زاػرة عؾػؿة ظؾعاظؿ طهل تؿهدخؾ األا ادلؿقهدة و 
عـظؿاتفا ادلؿكصصة سؾك اخلط ظؿهدؼـ حؽقعهة اظعهراا وادؿهشفد سؾهك ذظهؽ عها جهرى الل 
اظلعدون صل اظؾصرة و ذي ضار وذؾف األعر بففرة اظقفقد اجلؿاسقة عـ اظعراا صل عـؿهصػ اظؼهرن 
ادلاضل إظك صؾلطني احملؿؾة بعد تفدؼدػؿ عـ ضؾؾ عـظؿات صفققغقة إلجؾارػؿ سؾك ذظؽ اظـزوح 

 واظففرة " .
 

وػـا غلال دوظة اظعاظؿ ادلطؾع سؾك تػاصقؾ أحقال رسقؿف ظـػهؿر  جهدال أن عها أوردتهف أؽهـ أن 
ؼصدا زاػرؼا صؿـ اظذي ؼؼؿؾ  اظشققخ  واظعؾؿاء ورجال اظدؼـ وأسؿدة اظؼقم و دراتفؿ صهل سؼهر 

 دؼارػؿ وبني اػؾقفؿ صل ادلـارؼ ادلـؿػضة .
 

عفال رئقس دوظة اظػاصقن !! غراك عـؿػضا شاضؾا حني تلؿع أخؾار ادلـؿػضني وعطاظؾفؿ اظعادظهة 
صل إغصاف ادلظؾقعني صل اظلفقن وبال عقاطؿة سادظة أو شقر سادظة عـهذ دهـني واظؽقهؾ اؽقهال 

 سادل ظؽؾ أبـاء اظشعب وشقرػا عـ ععاغاة اظـاس وػؿقعفؿ .
 
ػؾ اغؿػضت دلؼؿؾ ضادؿ ادلشفداغل أو خاظد حؿقد اجلؿقؾل أو ػقـؿ اظعؾادي وشقرػؿ عـ اظلراة  

صل األغؾار وغقـقى ودؼاظك وصالح اظدؼـ وطرطقك وحزام بغداد طؿها تـؿػهض اظقهقم وضؿعهض سـهد 
 دؿاسؽ بلاحات االسؿصام . 

 
غقـ غلؿع صل طؾ خطاباتؽ وطؾؿاتؽ تفدؼدا ووسقدا ظؾؿقؾقشقات واخلارجني سؾك اظؼاغقن , وضؿؾة 
اظشعب ؼصقظقن وؼفقظقن صل اظؾالد رقال وسرضا بؿراخقص حؽقعقة عهـ أسؾهك اجلفهات األعـقهة 
وؼـػذون جرائؿفؿ بعفالت اظدوظة وأدؾقؿفا وجتفقزاتفا و عقاردػا بدم بارد ظقـؿفل األعر بؿشؽقؾ 

 جلـة عفؾفؾة تضقع حؼقا اظـاس بدال عـ إغصاصفؿ. 
 

طػاك ادؿكػاصا بدعاء األبرؼاء اظشرصاء وطػاك  دجال وغػاضها وأغهت تؿقهدث سهـ اظدوظهة ادلدغقهة 
اظدأؼرارقة واظقد اظضاربة ظؽؾ عـ ؼقؿؾ اظلالح خارج إرار عؤدلات اظدوظة األعـقة وأجفزتهؽ 
األعـقة عؾقؽة باألظغام ادلدعفة اظؿل ال تعرف ظؾقرـ وادلقارـة ععهـك وتـػهذ األجـهدات اظدخقؾهة 

 ظؿزؼد ادلعاغاة وتؽـر ادلقت واظرسب صل احلارات واظشقارع واألزضة دون خشقة أو حقاء .
 
ظؼد غػذ صؾر اظعراضقني و ظؿ ؼعد صل اظؼقس عـزع عـ دقاداتؽ اظعرجاء و تهصرؼقاتؽ اظرسـهاء  

اظؿل ال تـطؾل بعد اظققم سؾك احد ممـ أسطاه اهلل بصرا وبصقرة ودقعؾؿ اظذؼـ زؾؿقا أي عـؼؾهب 
 ؼـؼؾؾقن .

  اظعؿقؾ ادلاظؽل ؼلرا أعقال اظشعب اظعراضهل صهل
وضح اظـفار سؾر ذرسـة ػذه اظلرضة صؼد وضهع صهل 

ترؼؾققن دؼـهار دلهؽهاتهؾهف  4/6عؾؾغ  2014عقازغة اظعام 
عؾقار  431دؿاػا اقازغة عفؾس اظقزراء بضؿـفا عؾؾغ 

دؼـار دلقازغة ) رئادة  اظقزراء وعؽؿب اظؼائهد اظهعهام ( 
عؾقار دؼـار دلها تلهؿهك أعهاغهة  116وذظؽ ظقكصص 
عؾقار دلا تلؿك علؿشارؼة األعـ  302عفؾس اظقزراء  و

اظقرـل طؿا خصصت عؾاظغ خراصقة دلا تلؿك عدؼرؼة 
 ) غزع اظلالح ودعج ادلؾقشقات ( .

 
  تـػقذاً ظلرضة ػذه األعقال صؼد سني اظعؿقؾ ادلاظؽل

سرابف صػاء اظصاصل وزؼراً ظؾؿاظقة الدؿـؿار خهؾهرتهف 
ادلؿراطؿة صل درضة أعقال اظشعب اظعراضل صفق ورؼهث 
سؾد اظػالح اظلقداغل صل درضات وزارة اظؿفارة طؿا أغف 
رئقس عا تلؿك ) عؤدلة اظشفداء ( وػهل رواتهب 

 تذػب اظك اظلراا وسؿالء اؼران وشقرػؿ .
 
  سفد اظك ربقؾف األخر داعهل األسهرجهل تهـهػهقهذ

اظصػؼات عع اظشرطات اظهؽهقرؼهة ظهؼهاء سهؿهقالت 
عقلقعة ظف وألبل رحاب صفر ادلاظؽل  وابـف أحهؿهد 
وأضربائف  ؼادر وصائز وحامت وبؼقة اظرػط عـ اظػاددؼهـ 
وادلرتشني .. ؼفري ذظؽ طؾف صل وضت تهرتهػهع  صهقهف 

% صقؿا ؼعقش حتت 50ععدالت اظؾطاظة اظك عا ؼؼرب اظه
خط اظػؼر اطـر عـ ثؿاغقة عالؼني سراضل .. وؼهؿهقاصهؾ 
ضطع أرزاا ادلـاضؾني اظؾعـقني وسقائؾفهؿ وعهؼهاتهؾهل 
جقشـا اظؾادؾ عـ اظضؾاط واظطقارؼـ وضؾاط اظصػ 
وػؤالء طؾفؿ وسقائؾفؿ ػؿ بادلالؼني عـ أبـاء ذعؾهـها 
 اجملاػد وذظؽ بقضعفؿ حتت رائؾة االجؿـاث اظؾغقض .

 
  ضاسػ اظعؿقؾ ادلاظؽ عقزاغقؿل اظداخؾقة واظهدصهاع

سشر عرات سـ ذي ضؾؾ وحني غاضشف احد علؿشهارؼهف 
بأن ػذا اظرضؿ سال جداً صرخ بف أظؿ ترَ عها جهرى صهل 
األغؾار عـ تصدؼـا ظلاحات االسؿصام ػـاك وصل ادلهدن 
األخرى وػؽذا ترصد  األعقال وبأرضام خقاظقة  ظذبح أبـاء 
ذعؾـا اظصاعد وجتقؼعف وإصؼاره وظؽـ حلاب اظشعب 
آت وػق سلقر ودقؾؼـ اظشعب ادلاظؽل جزاءه اظعهادل 

 وأي جزاء .



 
اؾؼؾم كاؾلـدؼقة ػوفة كاحدة ؿؼوؾة رائعة ارؾؼفا ذفقد 
احلج األؽلر اؾرػقق اؾؼائد صداـ حيني رحؿه اهلل كؾؼد 
جتؾت عؾى ـوو دارع ػي ؿعرؽة ؼاددقة اؾعرب اؾناـقة ػي 
جتوػل األدباء كاؾؽماب كاؾصوػقني ؿع ػقاؾق املؼاتؾني 

 األبطاؿ .
 

ؽؿا جتؾت ػي تىـدؼفم ػي خـادؽ اؾعز كاجلفاد ؿع اجملافدقن 
األبطاؿ املؼاكؿني ؾالحمالؿ ؿؼدؿني ؿكات  اؾشفداء كؿازاؾوا 
قؼدؿوف اؾشفقد تؾو اؾشفقد ػي ؿعارؾ اجملابفة ؾؼؿع 

 املاؾؽي ػي األـلار كصالح اؾدقن كـقـول كاؾـاصرقة  ككادط .
 

ػؾؼد اؾموم ؿداد أؼالـ اؾؽماب ؽؿا اؾموؿت أضواء 
ؽاؿقرات اؾصوػقني بوفج ػوفات بـادؽ اجملافدقن األبطاؿ 
ػي داحات اجلفاد كاؾمورقر جؿقعفا ػؾؼد ؽاف ؾفقب 
اؾؽؾؿة احلرة اؾشرقػة قورؽ جلاق اؾطغاة كامليملدقن ؿن 

 دػاؽي دؿاء أبـاء ذعلـا .
 

كفافم جـود ػقؾق اؾصواػة كاألعالـ كاألدب كاؾنؼاػة 
قمهوػؾوف ؿع ػقاؾق اجملافدقن ػي داحات اجلفاد داحات 
اؾعز كاؾؽراؿة كتمعػر جلافم كرؤكس أؼالؿفم بمراب داحات 
املعارؾ اؾشرقػة بوجه عؿالء احلؾف األؿقرؽي اؾصفقوـي 
اؾػاردي ؿن أؿناؿ املاؾؽي كرغؿمه اؾؼؿعقة ؿوذوني 
ـضح اؾدـ اؾزؽي اؾطفور بـضح ؿداد اؾؼؾم اؾشرقف ؿداد 

 املعاـاة كاجلفاد كحمى بزكغ ػهر اؾـصر املمزر .

 
ؿـذ اف تيؾم املاؾؽي ؿؼاؾقد اؾيؾطة االحمالؾقة ؼلل حواؾي اؽنر ؿن دلع دـني كفو قواكؿ اف قضػي 
عؾى حؽوؿمه أكصاؼ في بعقدة عـفا ؿنل اؾشراؽة اؾورـقة أك اؾوحدة اؾورـقة كغقرفا ؾؽـه قمصرؼ 
تصرػات بعقدة ؽل اؾلعد عن تؾك املواصػات ػوؽوؿمه ؿـذ تشؽقؾفا تواػؼقا بقـفم كبني ارراؼ 
اؾعؿؾقة اؾيقادقة اؾلائية اؾمي أكجدفا احملمؾوف كحلد اؾقوـ ؾم حتؼق أم ؿؽيب إقهابي ؾؾشعب ال بل 
أـفا ؽاـت ادمؿرارا ؾؾوؽوؿة جلائرة اؾمي ذؽؾفا اؾعؿقل اجلعػرم كاؾمي أردت ؼواعد اؾؼمل كاؾـفب 

 كاؾيؾب كبث اؾرعب كاـمشار اؾػياد املاؾي كاإلدارم كتشؽقل ؿؾقشقات إجراؿقة ؼذرة .
 

كؼد كصل احلاؿ بوؽوؿة اؾعؿقل املاؾؽي اؾى اف تيػر عن كجففا اؾؼلقح كتعؾن صراحة كبدكف كجل أك 
خهل باف ؽل ؿن قعارضه دقؽوف ؿصقرق االعمؼاؿ أك اؾؼمل كزادت فذق اؾؾفهة ػي اؾػمرة األخقرة بعد 
ؼرب ؿا قيؿى باـمىابات اؾؼادؿة جملؾس اؾـواب ػي اؾنالثني ؿن ـقياف املؼلل كؿا االحادقث األدلوعقة 
ؾؾعؿقل املاؾؽي كتىصقصه جزء ؽلقر ؿـفا اؾى توجقه اتفاؿات بارؾة اؾى ؿعمصؿي اؾياحات ػي األـلار 
كاحملاػظات املـمػضة األخرل كتفدقدفا بضركرة أزاؾمفا أك فو ؿن قؼوـ بذؾك كقورؽ خقاؿفا كأـفاء 
االعمصاؿات باؾؼوة ألـفا أصلوت حيب تػيقرق األخرؽ ) داحات ػمـة ( ؿا في إال جزء ؿن تػؽقرق 
اإلجراؿي بوؼفا .. كؿا ؽالؿه ػي ؿدقـة ؽربالء ػي ذؽرل أربعقـقة ادمشفاد األؿاـ احليني ) رض ( كاؾمي 

 ؼيم بفا اؾعراؼقني اؾى ؿعيؽرقن ؿعيؽر قزقد كؿعيؽر احليني .
 

اـه بفذا اؾػعل كاؾمػؽقر األفوج أمنا قرقد اف قمجج اؾصراع اؾطائػي بني أبـاء اؾشعب اؾواحد ؾؽـه 
دقػشل ؽؿا ػشل ػي ؿرات عدة اف اؾعؿقل املاؾؽي عـدؿا ؼيم اؾشعب اؾى املعيؽرقن ـؼوؿ ؾه 
بلياره اف ؿعيؽر قزقد فو ؿن ؽاف ػي اؾيؾطة كمينل اؾظؾم كاؾطغقاف كاؾػياد كاؾؼمل أؿا املعيؽر 
اؾناـي ػاـه جاـب املظؾوـ كاجملـي عؾقه كفو ؿن كؼع عؾقه اؾظؾم كاالدملداد كعؾقه ػاف املعيؽر االكؿ فو 
قـطلق عؾقك قا ؿاؾؽي ػي ؽل ذيء كبوذاػقرق ألـك اـت اؾظاؾم كأـت اؾؼاتل كأـت اؾػادد كأـت امليملد 
أؿا املعيؽر اؾناـي ػفو ؿعيؽر اؾشعب ألـه ؿن كؼع عؾقه اؾؼفر كاؾظؾم كفو اؾذم دقـمػض عن بؽرة 
أبقه ؾؽي قيوق اؾطغاة كقدحر اؾظاؾم كقزفق اؾلارل .. كعـدفا دقلوء اؾعؿقل املاؾؽي بغضب اهلل 

 .كغضب اؾشعب اؾنائر 

 

كاإلقراـقني ألبـاء ذعلـا ػػي األـلػار اف قا أبطاؿ اؾرارجنقة كاؾرؿقنة كصـاع ؿكثر ثورة اؾعشرقن اؾلطؾة اؾموؿوا بهفاد أبـاء ذعلؽم بوجه  ؼؿع املاؾؽي اؾعؿقل املزدكج ؾألؿرقؽ
م ؿن أبـاء اؾعراؽ اؾواحد قرفكاؾػؾوجة كؼصػفم باؾصوارقخ كاؾطائرات ؿنؾؿا اؾموم بهفادؽم ػي ثورة اؾعشرقن اؾلطؾة أبو غرقب كدن اؾذباف كاؾػؾوجة كدقاؾى كاملوصل كغ

 اؾصاؿد بوجه ؿواكالت اؾمهزئة كاؾمؼيقم اؾشائـة .
 

ن بوجه ؼؿع املاؾؽي ؿؾموؿ بمظافرات اؾشعب كاعمصاؿاته ني كبذؾك حتؼؼوف كحدة اؾشعب اؾؽػاحقة ؿؾلني ـداء اؾلعث كؼائدق اجملافد عزة ابرافقم بلـؽم صػان ؿمراصان كاحدا
وص كتلـػوا اؾعػراؽ ؾؾصكحمى تصاعد ثورتؽم اؾشعلقة اؾعارؿة ؿن اؼصى اؾشؿاؿ اؾى اؼصى اجلـوب كؿن أؼصى اؾغرب اؾى أؼصى اؾيرؽ ؾؽي تطقووا باؾعؿالء كاؾؼمؾة كا

 اؾـافض املمورر املمؼدـ اؾيائر ػي دركب االرتؼاء كاؾرػعة .



 

 

 بدم اهلل الرحؿن الرحقم
 وَاِحَدة    ذاُت رِداَلٍة َخالَِدةٌة حزُْب الَبْعِث الَعرَبي االْذتِرَاكي                                                                             أُمٌة عرَبِق

 اذتراكقة ة  ققادة قطر العراق                                                                                                   وحدة   حرو
 

 البعث وشجب بؼوة قصف أبـاء ذعبـا في األنبار بالطائرات والصواروخ 
 وودعو الشعب العراقي الى الوقوف كتؾة متراصة بوجه الؼؿع الوحشي لؾعؿقل ادلالؽي وجالوزته اخلونة 

 
 

 وا أبـاء ذعبـا اجملاهد 
وها هي هذه احلؽومة العؿقؾة ادلدخ تؼدم عؾى فعؾتفا الـؽراء    م , لؼد حذرنا ووم امس االول وانذرنا حؽومة ادلالؽي العؿقؾة من مغبة التؿادي في قؿع أبـاء ذعبـا وبعدم التعرض لداحات التظاهر واالعتصا 

 بؼصف داحات االعتصام بل وجؿاهقر ذعبـا في ذوارع األنبار والػؾوجة والتي راح ضحقتفا عدد من الشفداء واجلرحى . 
 

فاد والتحرور واخلالص الورـي  ومعفم جؿقع مجاهدي البعث وادلؼاومة  لؾج وققادة قطر العراق حلزب البعث العربي االذتراكي وأمني درها الرفقق الؼائد اجملاهد عزة ابراهقم األمني العام لؾحزب والؼائد األعؾى  
قصػفا الوحشي ألبـاء ذعبـا في األنبار وإال فأن حداب    ؼاف وأبـاء ذعبـا  اجملاهد وؤكدون حتذورهم وإنذارهم الى حؽومة ادلالؽي العؿقؾة بالتوقف الػوري عن هجومفا الفؿجي عؾى داحة االعتصام وإو 

 الشعب آت عدقر . 
 

لؼؿعقة حلؽومة ادلالؽي العؿقؾة وودعوهم الى تصعقد كػاحفم  ت ا كؿا وشقد الرفقق اجملاهد عزة ابراهقم بأبـاء ذعبـا في األنبار وفي محافظات العراق كافة من ذؿاله الى جـوبه وبصؿودهم بوجه ادلؿاردا 
 وتدروع مدقرتفم اجلفادوة الظافرة صوب بؾوغ نصرنا ادلُبني . 

 
صادرة من حؽومة ادلالؽي العؿقؾة وبذلك وؤدوا واجبفم الورـي  ال   كؿا ودعو الرفقق اجملاهد عزة ابراهقم أبـاء اجلقش والشررة الورـقني واخملؾصني الى االلتحام مع أبـاء ذعبفم وعدم تـػقذ أوامر الؼؿع 

 الؽػاحي ادلعفود مـفم والتوحد مع مدقرة ذعبفم اجلفادوة . 
 

الذون وـتخون ألبـاء ذعبفم االدتؼالة واالندحاب الؽامل من العؿؾقة  اء  كؿا أن مجاهدو البعث وادلؼاومة وأبـاء ذعبـا اجملاهد ودعون الـواب الورـقني اخملؾصني الى االندحاب التام من اجملؾس كؿا ودعو الوزر 
 الدقادقة ادلتفاووة برمتفا واتخاذ ادلواقف الورـقة اجلدوة في مجابفة ادلؿاردات الؼؿعقة الشائـة حلؽومة ادلالؽي العؿقؾة . 

 
از ادتؼالله التام وادلضي الى أمام عؾى رروق الـفوض الورـي  وإن وذلك كؾه دقدفم في رفد مدقرة اجلفاد والتحرور الظافرة ووضعفا قُدماً عؾى رروق حتؼقق أهداففا التاروخقة في التحرور الشامل لؾعراق   

 والؼومي والتؼدم واالرتؼاء احلضاري واإلنداني الشامل . 
 
 

 اجملد  لشفقد احلج األكبر الرفقق الشفقد صدام حدني رحؿه اهلل في الذكرى الدابعة  الدتشفاده واجملد لشفداء العراق واالمة األبرار . 
 

 اخلزي والعار لؾعؿقل ادلالؽي وجالوزته قتؾة الشعب ودػاكي دماء أبـائه . 
 

 ولردالة أمتـا اخلؾود . 
 ققادة قطر العراق 

 بغداد ادلـصورة بالعز بأذن اهلل 
 م 3102في الثالثني من كانون االول  



عادي ظععؾـا وصي عكؿؾف أرجا  اظعرا   ادل   عرة أخرى تػصح حؽوعة اخلقاغة واخللة واظعؿاظة برئادة خادم اظؿقاظف األعقرطي اظصفقوغي اظصػوي غوري ادلاظؽي سن وجففا احلؼقؼي اظؼؾقح 
قؾفا اظؼذرة صي ثـي سزمية ادلعؿصؿني ادلطاظؾني  داظ ادلؾؿؾى عـذ سعرة أسوام بصـائع االحؿالل وأضزاعه ، سـدعا أضدعت سؾى اضؿراف جرمية أخرى بضرب ادلوارـني صي األغؾار بعد ان صعؾت طل أ 

وشقرػا عن اظععارات اظؿي زؾوا ؼرصعوغفا  قة  بؿغققر حؼقؼي ؼعقد ظؾورن وحدته ودقادته وطراعؿه ادللؾوبة وباظؿاظي اصؿضاح زؼف ادسا ات ارراف عا ؼلؿى باظعؿؾقة اظلقادقة باظدميؼرار 
 عؿوػؿني إعؽاغقة اظؿغطقة سؾى ممارداتفم اظطائػقة اظؿي عن دوغفا عا طان ظفم ان ؼلؿؿروا طل ػذه اظلـوات . 

 
ل واضح سؾى رؾقعة اخملطط اظؿأعري ضد  بعؽ ان االسؿصاعات صي داحات اظعز واظؽراعة طاغت عـذ اغطالضؿفا األوظى عصدر ػؾع وضؾق اظعؿقل ادلاظؽي وزعرته اظطائػقة ألغفا دؾطت اظضو   

سؾى حني شػؾة سؾى عؼاظقد األعور صي    طفم اظعرا  ووحدته وظعؾة تؾادل األدوار بني اظعؿال  ظؿأجقج سؿؾقة اظؿؼلقم اجملؿؿعي ظؾععب سؾى أداس رائػي عا ؼعـي بد  اظعد اظعؽلي ظؿلؾ 
، ظوضع حد ظالسؿصاعات عن خالل ػفوعفم  فم  اظعرا  ، وصاضم ػذا اخلوف سؾى اظؽرادي ادلفزوزة دخول االسؿصاعات ساعفا اظـاغي وػو عا جعل اظعؿال  اظصػوؼني وشقرػم عن إسادة حلابات 

 .   سؾى اظعؾواغي واسؿؼاظه وضؿل أخقه وبعض عن أصراد حؿاؼؿه وعا دؾؼفا عن تفدؼدات ظؾعؿقل ادلاظؽي صي سدة غعارات أخرػا تصرؼقاته عن طربال 
 

عؤاعرة ذرا  ذمم اظؾعض صي احملاصظات ادلـؿػضة  عن  وضد أذار حزبـا اجملاػد حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي وصي اطـر عن عرة وصي بقاغات عؽؿب اظـؼاصة واألسالم اظى خطورة ػذا ادلـفج وحذر  
 اظذي بات سؾى ادلؽعوف وعن دون حقا  .   اضي اظؾطؾة عؤطداً ان ػذه اظؿفدؼدات دؿزؼد أبـا  ذعؾـا إصراراً سؾى اظصؿود عن اجل تكؾقص اظعرا  عن دطوة اظؿدخل اإلؼراغي صي اظعأن اظعر 

 
وضت عضى بان اظؾلاط صار ؼـلقب عن حتت  أي  ادلفم ان حزب اظدسوة اظعؿقل بؽل عا تعـقه اظؽؾؿة واظضؾقع بادؿفداف اظعراضقني وتصػقة اظؼوى اظورـقة واظدميؼرارقة صار ؼععر اطـر عن  

ادلوضف صي عقاصظة األغؾار ظضرب األصوات    عقد ضدعقه وباتت اظصراسات سؾى ادلواضع واظؽرادي بني ارراف اظؿقاظف اظصػوي زاػرة بعؽل واضح ، ظذا ظم ؼفد اظؼزم ادلاظؽي عن ودقؾة شقر تص 
سدد عن اظؼطعات اظعلؽرؼة ، وعا دؾق ذظك عن  ؾر  اظورـقة اظصادضة وعقاوظة تصػقؿفم ، وطان ادلدخل ادلـادب ظذظك ػو االدسا  مبطاردة اظؼاسدة وداسش صي صقرا  األغؾار طذرؼعة ظؿفؿقع اط 

 تفقؽة دوا  عن خالل األبوا  اظععائرؼة ظؾعض خدعة اظدوالر أو باظؿقعقد اإلسالعي اظضكم ظفذه احلؿؾة اظعلؽرؼة ادلزسوعة .  
ا  اظؼابعني صي دفون ادلاظؽي اجملرم وعقؾقعقاته  برؼ وعا زاد عن شي ورغقان أضزام اظؿقاظف اظصفقوغي اظصػوي ػذا اظصؿت اظعربي واظدوظي سؾى طل االغؿفاطات اظؿي متارس بقق ادلعؿؼؾني عن األ 
ا ادللؿوى اإلجراعي  بؼصف ادلدغقني باظطائرات  ػذ   اظطائػقة ، واظصؿت اظدوظي واظعربي ادلرؼب سؾى ضؿل وتففقر سوائل باظؽاعل صي سدد عن عقاصظات اظعرا  وعـفا بغداد ، حؿى وصل األعر اظى 

 واظدبابات . 
اطـر بادؿفداف ادلـارق اظلؽـقة صي  دي  ان أضدام اظعؿقل ادلاظؽي سؾى ادؿكدام عقؾقعقاته احلؽوعقة بفذه اظطرؼؼة اظوحعقة اجملرعة ظضرب ادلعؿصؿني اظلؾؿقني وحر  خقؿفم واظؿؿا 
فؿار مبصاظح اظلعب اظعراضي وعقاوظة  دؿ اظوضت اظذي ؼعد دظقل إصرار سؾى عـفج تصػقة طل صوت ععارض عفؿا طان بلقطاً ظلقادة االدؿؽـار باحلؽم ، صاغه ؼؤذر علؿوى االدؿفاغة واال 

حؿى ػذه اظلاسة، طؿا اغه عقاوظة خؾقـة جلر اظعراضقني ظؼؿل     9191زجه صي حرب رائػقة ظن ؼلؿػقد عـفا شقر أسدا  اظعرا  وصي عؼدعؿفم اظـظام االؼر اغي  اظذي غاصب ذعؾـا اظعدا  عـذ  
 احدػم ظألخر .  

ؼعقر اظى متادك أػؾـا صي األغؾار وإصرارػم سؾى    ؾار وبرشم ضطع طل ودائل االتصاالت اظؾلقطة مبا صقفا اظفاتف اظـؼال وصرض أدوأ أغواع احلصار سؾى أػؾـا صي األغؾار ، صان عا ؼؿواتر عن أخ 
ػو عا ؼقاول جوضة اظعقارني وأذغابفم عن اظؿعؿقة سؾقه  ، و عواجفة اظظؾم واظطغقان ، طؿا ان األخؾار تؤطد دسوة أصراد وضؾاط اجلقش اظى سدم االجنرار ورا  ػذه اظػؿـة واظعودة اظى أػؾفم دادلني  

 ، وػي سواعل تؾعر باغؿصار األميان طؾه سؾى اظعر طؾه اظذي جتؿع صي األغؾار وادلـارق احملقطة بفا . 
 

ن عـطؾق جتارب ذعؾـا األبي واثؼون بان ػذه ادلعرطة  وع   ال غرؼد ان غلؿؾق األحداث صادلواجفة صي بداؼؿفا ، طؿا ان عا ميؿؾؽه اظعؿقل ادلاظؽي عن إعؽاغقات سلؽرؼة وعادؼة شقر ضؾقل ، شقر أغـا 
 عفؿا طاغت غؿائففا ادلـظورة ، دؿؽون اظعرارة اظؿي حتر  طل عا تؾؼى عن صػقات دود ظؾؿاظؽي وزعرته اظطائػقة . 

 
ز اخلاظدة .. ورمبا غدا  اظععائر اخلقرة صي دؼاظى وصالح  متو وعن ؼؼرأ جقداً ثورة اظععرؼن ؼدرك أغفا طاغت بوابة اظـصر واظـورات اجملقدة صي اظرابع سعر عن متوز واظـاعن عن ذؾاط واظلابع سعر عن  

 ؿؾك اظروح اظورـقة ظؾعراضقني صي ثورة اظععرؼن . ى ظ اظدؼن وغقـوى واألغؾار وشقرػا إلخواغفم عن سعائر اجلـوب واظػرات األودط ظدسوة أبـائفم عن اظضؾاط واجلـود ظؾعودة اظى عـارؼفم ػي صد 
 

 خ ادلعر  ظفذا اجلقش . ارؼ حتقة ظؾؿفاػدؼن صي األغؾار وطل عؽان عن ارض اظعرا  وحتقة جلقعـا اظؾطل صي ذطرى تأدقله اظؿي غؿؿـى ان تدصع باجتاه احملاصظة سؾى اظؿ 



 

 

 بدم اهلل اظرحؿن اظرحقم 
 أُعٌة سرَبِقٌة وَاِحدَة    ذاُت رِداظَةٍ َخاظِدَة         حزُْب اظبَْعِث اظَعرَبي االْذتِرَاطي                                                                                          

 وحدة   حرؼة   اذتراطقة                 ضقادة ضطر اظعراق                                                                                                                                                                                      
 عؽتب اظثؼاصة واإلسـالم                                                                    

 تفدؼدات ادلاظؽي احلؿؼاء ظؾؿعتصؿي 
 تُذطي ظفقب عدقرة ذعبـا اجلفادؼة 

 
 ؼا أبـاء ذعبـا اظصاعد اجملاػد 

ادلـتػضي اظشرصاء عن أبـاء ذعبـا  بـ ) اإلرػابقي ( ووصم    وصم ظؼد أدتؿع اظؼاصي واظداغي ظتفدؼدات اظعؿقل ادلاظؽي اظوضحة ظداحات االستصام صي األغبار مبزؼد عن االدتـؽار واالدتفجان راصضي بشدة  
ُ داحات االستصام  بأغفا عؼرات ) ظإلرػاب ( وضد طرر اظعؿقل ادلاظؽي تفدؼداته اظدؼقؿة ظؾؿعتصؿي عن طربالء عتجاػالً إرادة جؿاػقرػا ا  دتذطرة ألربعقـقة األعام احلدي ) سؾقه اظدالم ( واظراصضة  دل

ؼن وذقوخ اظعشائر ادلاظؽي بإغفاء وجود عقؾقشقات ) احلرس اظثوري  اظد دلؿارداته ومماردات سصاباته اظػاددة واظؼؿعقة طؿا راظب اظشرصاء األحرار عن أبـاء اظعراق وضواه اظورـقة واظؼوعقة واإلدالعقة ورجال  
رع بغداد واألغبار بدالً عن تفدؼدات ادلعتصؿي اظشرصاء ادلعبرؼن سن إرادة  ذوا اإلؼراغي ( ادلؤمترة بأواعر دقده ضادم ُدؾقؿاغي وعقؾقشقاته وعقؾقشقات ) اخلزسؾي واظبطاط واظشحؿاغي واظفاؼس واحلردان ( اجملرعة عن  

 اظشعب اظعراضي احلرة وادلؾتحؿي مبدقرته اجلفادؼة اظظاصرة . 
 

 ؼا أبـاء ذعبـا اظصابر ادلؼدام 
 ؼا أحرار اظعرب وذرصاء اظعاظم 

وغقـوى ودؼاظى وبغداد وشقرػا وألبـاء ذعبـا  ادلـددؼن بدقاداته  وك  أن اظعؿقل ادلاظؽي راح ؼؤطد تفدؼداته احلؿؼاء ألبـاء ذعبـا اظصابر األبي ادلُـتػض صي داحات االستصام  صي األغبار وصالح اظدؼن وطرط 
ػقة  ادلؼقتة وتصعقدػا اظى اضتتال رائػي بغقض  تعبقراً سن  طائ وعواضػه ادلشبوػة صي ذوارع طربالء و اظـجف وذي ضار ووادط وشقرػا عن عدن اظعراق اظصابرة صي عحاوظة بائدة عػضوحة ظتأجقج  اظـعرات اظ 
اجملاػد وؼواصل ػو وزباغقته غفب أعواظه وثرواته , وظؽن عدعاه  بر  صراسه ) االغتخابي ( اظرخقص عع ارراف اظعؿؾقة اظدقادقة وعـاوراته اخلائبة بخؾط األوراق ظؽي ؼدتؿر صي تدؾطه برضاب أبـاء ذعبـا اظصا 

 اظشرؼر دقخقب . 
 

دلدتعر دلدقرة ذعبـا  اجلفادؼة اظظاصرة اظتي تدتؼي  ب ا ذظك ان تفدؼداته اظوضحة ظؾؿعتصؿي وإسالغه اظصارخ سن غقاته اظشرؼرة ظضرب ادلعتصؿي باظدالح وضصف داحاتفم  باظطائرات ضد أذطت اظؾفق 
فم ععاغي ودروس ادتشفاد األعام احلدي ) سؾقه اظدالم ( صي ذطرى  دتؾ زخؿفا اظفادر عن ادلعي اظرحب اخلاظد  جلفاد اظردول  اظعربي اظؽرمي عحؿد ) صؾى اهلل سؾقه ودؾم( وآل بقته األرفار وصحبه األخقار وت 

ادم واالغطالق ضُدعاً سؾى ررؼق اظـفو  اظورـي واظؼوعي وسؾى  احل   أربعقـقة ادتشفاده ادلقؿون ظتوزقػفا صي تصعقد عدقرة اجلفاد واظتحرؼر وحتى اظتحرؼر اظشاعل واظعؿقق واالدتؼالل اظتام واظـاجز واظظػر 
 ررؼق اظتؼدم واالرتؼاء احلضاري ظإلغداغقة جؿعاء . 

 
 

 اجملد ظشفدائـا األبرار . 
   ة . وحتقة اظعز واظػخار ظؼائد اجملاػدؼن اظرصقق اظؼائد اجملاػد سزة ابراػقم وعجاػدي اظبعث وادلؼاوعة وأبـاء ذعبـا األبي وأعتـا اظعظقؿ 

 واخلزي واظعار وحداب اظشعب اظعدقر ظؾعؿقل ادلاظؽي وظطغؿة اظعؿالء االخداء خوغة ذعبفم وأعتفم . 
 وظرداظة أعتـا اخلؾود . 

 
 ضقادة ضطر اظعراق 

 عؽتب اظثؼاصة واألسالم 
 بغداد ادلـصورة باظعز بأذن اهلل 
 م 3102صي اظرابع واظعشرؼن عن طاغون االول  



غؼف وضػةة ججة    1221وغحن غعقش ادلرحؾة اجلفادؼة احلاظقة غدتذطر صي اظدادس عن طاغون اظثاغي عن طل سام ذطرى تأدقس اجلقش اظعراضي اظبادل سام 
ؼة دؽرواحترام ظفذا اجلقش اظذي ال ؼحتاج اظى عصادر الدتعراض دجل بطوالته وأعجاده صفو طتاب عػتوح عتعةدد اجناةازات وصةي عختؾةف ا ةاالت اظعة

ن اظذود سن اظورن ادؼاجنغداغقة دواء صي داخل اظعراق أو خارجه وػو ؼعد عثاالً عتؿقزاً صي اظتارؼخ اظعراضي واظعربي احلدؼث حقث سرف مبواصؼة اظشجاسة صي عق
ـبقةة صةي ألجوطراعة أبـائه وعؼارسة طل أغواع وتشؽق ت االحت   األجـبي وحػظ اعن وادتؼرار اظورن وحؿاؼة حدوده وخقراته عن طاصة أذؽا  األرؿةاع ا

وضفر جقش عؤذر  1290ادلراحل اظتي أسؼبت تأدقده وؼتذطر اظعراضقني األص ء دور جقشـا اظبادل صي حد ظؾعدوان اجنؼراغي سؾى ضطرغا احلبقب صي أؼؾو  سام 
 اغه خاعس جقش صي اظعاظم عن حقث اظعدة واظعدد واظتدؾقح صي حرب ذردة ادتؿرت اطثر عن ثؿاغقة أسوام ت حم عن خ ظفا اجلقةش عةع اظةشعب صةي

وباظـصر ادلؤزر اظشاعل صةي اظثةاعن عةن أب  1299/غقدان /11حؿاؼة حدود واعن اظعراق تؽؾؾت بتحرؼر عدؼـة اظػاو ) عدؼـة اظػداء وبوابة اظـصر اظعظقم ( صي 
1299 . 

 
ابعة دلتوضدم حزبـا ادلـاضل حزب اظبعث اظعربي االذتراطي وضقادته طل أذؽا  اظدسم ظفذا اجلقش وذؽل عؽتب سدؽري عدتؼل وعرتبط باظؼقادة عباذرة 

صي طةل ا ةاالت قش ورساؼة ػذا اجلقش ووصر طل اجنعؽاغقات عن تدؾقح ودورات ظقأخذ دوره اظؽاعل صي احلقاة أضاصة اظى اظرساؼة اجنغداغقة ظعوائل عـتدبي اجل
ان  داتووصر سؿؾقات اظدسم اظؽاعل دلعاعل اظتصـقع اظعدؽري اظتي وصرت اظعتاد واألدؾحة اخلػقػة وادلتودطة جلقشـا اظبطل وطان عخطط ظفةذه ادلؤدة

 تبدأ بإغتاج األدؾحة األخرى اظتي ؼحتاجفا اجلقش صي حؿاؼة اعن اظورن وادلوارن .
 

ت أدةدوػذا ػو اظػرق بني عن ؼؤدس وؼدسم جقش ورـي سؿل وصق دقاضات وثوابت واضحة وبني أسوان ادلاظؽي وسدد عةن األحةزاب ادلرتبطةة بةإؼران اظةتي 
 عؾقشقات رائػقة تفدد وتشرد وتؼتل ادلوارـني سؾى اظفوؼة وادلعتؼدات اظدؼـقة وادلذػبقة .

 
ز وظم ؼدجل اظتارؼخ أي جتاوز عن أي وحدة عن وحدات اجلقش اظعراضي بؽل صـوصه سؾى اظشعب عفؿةا اختؾػةت غظةم احلؽةم اظةتي عةر بفةا بؾةدغا اظعزؼة

اظةشعب (  جقةشواظتـاضضات اظدقادقة رشم عحاوالت سؿ ء االحت ظني األعرؼؽي واجنؼراغي صي زج اجلقش صي شقر واجباتفم وبذظك ارؾق اظعراضقني تدؿقة ) 
اج جظقفةا ؼحتةسؾى جقشـا اظبادل حقث ظم ؼؼتصر دوره سؾى اظدصاع سن ضضاؼا اظورن واالعة بل تعدى ذظك اظى تؼدمي عختؾف أغواع اخلدعات اجنغداغقة اظةتي 

تؼةدمي خةدعات ة واظشعب عثل ادلشارطة  صي حؿ ت اظبـاء واألسؿار صي اشؾب ادلدن اظعراضقة وتعبقد اظطرق ودرء أخطار اظػقضان اظتي عرت باظعراق وػي طثقر
 ربقة صي اظؼرى واألرؼاف .

 
( حقةث  1213   -1291  -1249أعا سؾى اظصعقد اظؼوعي صؼد طاغت ظه جدفاعات صي حروب االعة اظعربقة ا قدة ضد اظؽقان اظصفقوغي اظتودعي صي أسةوام ) 

 ضدم ذفدائه صي صؾدطني وعصر واألردن ودورؼا واظدودان جضاصة اظى عداػؿاته صي اجلزائر واظقؿن وعورؼتاغقا ودو  أخرى .
  

ام صي بعةض اق واسدت ادلؤددة اظعدؽرؼة اظعراضقة وخرجت طوادر طان ظفا األثر اظؽبقر صي تغققر عدتؼبل بعض اظدو  باجتاه اظتطور واظتؼدم دواء صي اظعر
ذا وظذظةك ا ػةأضطار اظورن اظعربي ورصد اظوزارات اظعراضقة ودوائر وععاعل اظؼطاع اخملتؾط واخلاص مبختؾف االختصاصات سؾى عدى دـوات روؼؾة وحتى ؼوعـة

جؿقعاً  ذطرؼعؾق اظشعب اظعراضي أعا  وادعة سؾى ضباط وعراتب ػذا اجلقش اظشجاع صي سؿؾقات اظتغققر وررد سؿ ء االحت   ألغه ال ؼدؽت سؾى زؾم وغت
واظؼوات ادلتحاظػة ععفا عن عـا حدى بأعرؼؽا اتخاذ ضرار حةل اجلقةش  2003طقف ضاتل أبطا  ػذا اجلقش اظؼوات األعرؼؽقة واظبرؼطاغقة اظتي شزت اظعراق سام 

بتوجقه عن ذفقد احلج األطبر اظؼائد صدام حدني وػي أو  حاظة عن غوسفا صةي اظورةن  1221( صاروخ سام 32اظعراضي ألغه خطر سؾى جدرائقل حقث ضربفا )
 اظعربي .

 
 ً ضؾوب ووجدان  صي حتقة تؼدؼر واستزاز اظى طل عـتدبي اجلقش اظعراضي مبـادبة ذطرى تأدقده وا د واخلؾود ظشفدائه وظقعؾم عـتدبي ان ظفم عوضعاً عتؿقزا
ظه دجل حاصل  النعـاضؾي حزبـا ا تفد حزب اظبعث اظعربي االذتراطي وطل اظعراضقني ودقضل سؾى عر اظعصور اظرعز اخلاظد صي حقاة اظعراق واالعة اظعربقة 

 صي خدعتفؿا وخدعة طل أبـاء اظعراق واالعة صي عختؾف  ا االت .



ل واإلغداغل واظتل ال متثؾ باظضرورة تعرؼػاً بعثقاً غصقاً وإمنا ػل  ؼقع تقاصؾ اظثقرة تؼدمي ػذه اظزاوؼة اظتل تعرض تعرؼػات ببعض ادلصطؾحات وادلػاػقؿ اظػؽرؼة واظدقادقة ادلدتؼاة عـ ععني اظػؽر اظقرـل واظ 
 ورؤؼتف اظػؽرؼة واالدتراتقجقة .   زب ضرؼبة عـ صؽر احلزب وسؼقدة اظبعث وادتراتقجقتف اظدقادقة وعقاضػف وتطبقؼاتفا ، بؾ أن بعضفا ؼعبر تعبقراً دضقؼاً وذاعالً سـ عقضػ احل 

 
ؿقم أبـاء ذعبـا اجملاػد اظصابر وظتؽـ ظفؿ خقر ععني صل زؾ اظتشقؼف  وس   وتفدف ػذه اظزاوؼة اظك إشـاء ثؼاصة ادلـاضؾني اظبعثني واجملاػدؼـ وسؿقم اظقرـني اظعراضقني وادلـاضؾني اظعرب ادلـاػضني ظالحتالل بؾ 

 اظتدعقرؼة ضد اظعراق واالعة .   تفؿ اظػؽري واظدقادل واظثؼاصل واإلسالعل اظذي مياردف احملتؾقن وسؿالئفؿ صل ابشع صقر اظتزؼقػ واظتضؾقؾ مبا ؼداسد ػؤالء سؾك تـػقذ عخططا 
 

قرة ظبؾقغ أػداصفا اظقرـقة واظؼقعقة اخلقرة وصل ػذه ادلرحؾة اجلفادؼة  اخل ذظؽ أن صؽرغا وسؼقدتـا اظتل ػؿا غبراداً دلؿارداتـا اظدقادقة ومبا ؼـقر ررؼؼفؿا وؼؾفؿفؿا اظعزم سؾك أن تؽقن صل ادلدارات اظصائبة و 
قد اظعؿؾقة اظدقادقة ادلفترئة ودـتـاول صل ػذا اظعدد  صع   عـ عدقرة ذعبـا اظظاصرة اظتل ؼتعرض صقفا عػفقم احلزب وادلؿاردات احلزبقة اظك ابشع صقغ اظتشقؼف صل زؾ االحتالل ومماردات سؿالئف سؾك 

 عػفقم سفد اظبطقظة ) صػحة تبدأ صػحة تـطقي ( . 
 

 سفد اظبطقظة  " صػحة تبدأ صػحة تـطقي "  
 

ال حقل وال ضقة  إال باهلل ( صػحة  اظـػعقني اظذؼـ عألوا    ا ) اآلن تـتطقي صػحة عـ تارؼخ غفضتـا اظعربقة وصػحة جدؼدة  تبدأ ، تـطقي صػحة اظضعػاء  اظذؼـ ؼؼابؾقن عصائب اظقرـ باظبؽاء وبأن ؼؼقظق 
فؿ حتك اذا خرجقا اظك اظطرق  طاغقا أول عـ ؼطأرئ رأدف ظفذه  غػد جققبفؿ وطروذفؿ ثؿ ضاظقا ) ال داسل ظؾعجؾة طؾ ذلء ؼتؿ باظتطقر اظبطلء ( صػحة  اجلبـاء اظذؼـ ؼعترصقن بػداد اجملتؿع اذا عا خؾقا ل 

جؿقعا وؼدقرون صل احلقاة سراة اظـػقس طؿا ظق طاغقا صل    رض ادلػادد .. وتبدأ صػحة جدؼدة صػحة اظذؼـ ؼجابفقن ادلعضالت اظعاعة ببرودة اظعؼؾ وظفقب اإلميان وؼجاػرون بػؽرػؿ وظق وضػ ضدػؿ أػؾ ال 
 شرف غقعفؿ ، ػؤالء ػؿ اظذؼـ ؼػتتحقن اآلن سفد اظبطقظة . 

ادة ( وال ؼصدق أن احلؼ عحتاج اظك براضع واظؼضقة اظعادظة  دق   سفد اظبطقظة وأطاد أضقل سفد اظطػقظة لن اظـاذئ اظذي ؼتأػب اظققم ظدخقل ادلعرطة  ظف صدق الرػال وصراحتفؿ صفق ال ؼػفؿ عا ؼدؿقغف ) 
غعؿ أغف دارق وظؽـف ؼخدم ورـف ( وال ؼؼقدون صل اظصباح  )    اظك تؽتؿ وجؿجؿة , حقاة ػؤالء دتؽقن خطأ واضحاً عدتؼقؿاً ال صرق بني بارؾفا وزاػرػا وال تـاضض بني ؼقعفا وأعدفا صال ؼؼال سـ أحدػؿ 

ة صإذا رأوا ان احلؼ صل جفة سادوا عـ أجؾف طؾ اجلفات الخرى وبدالً  اؼر عظاػرة وؼأطؾقن صل ادلداء سؾك عائدة اظظادلني ، اظصالبة صل اظرأي صػة عـ أجؾ صػاتفؿ  صال ؼؼبؾقن صل سؼقدتفؿ ػقادة وال ؼعرصقن ادلد 
 عـ ان ؼدعقا إلرضاء طؾ اظـاس اشضبقا طؾ عـ ؼعتؼدون بخطأئؿ وصدادػؿ . 

 
قـقا احلؼ صل عؽان أغؽر عـ أجؾف االبـ أباه وػجر اظصدؼؼ  تب   أغفؿ ضداة سؾك اغػدفؿ ضداة سؾك شقرػؿ اذا اطتشػقا صل صؽرػؿ خطأ رجعقا سـف شقر ػقابني وال خجؾني لن شاؼتفؿ احلؼقؼة ال أغػدفؿ واذا 

ق رؤودفؿ وظؽـ ادلدتؼبؾ ظفؿ  لغفؿ ؼػصحقن سؾك عشاسر عالؼني  صق   صدؼؼف .. ػؤالء اظققم ضؾقؾقن ورمبا اصبحقا صل سدد اضؾ أذا عا اصطدعقا بادلصاسب اظتل تـتظرػؿ ورأوا اظقؼالت تـزل بفؿ واظؾعـات تـصب 
 اظـاس اظذؼـ ضص اظظؾؿ أظدـتفؿ . 

البتداعة اظداخرة اظتل ؼجقبقن بفا سؾك غدائف وحؿادتف  وا   أن الدؾحة اظتل تفدد  ػذا اظـاذئ  طثقرة عختؾػة وثؿة دالح أعضك عـ اظدجـ واظتعذؼب ػق دالح اظبرودة  اظتل ؼؼابؾف بفا  بعض عقارـقف 
( وظؽـ واجب ػذا اظـاذئ ؼؼضل بأن تزؼده  برودة عقارـقف شقرة وإمياغاً  ؼؾ  أغفؿ دقؼقظقن ) دسقا ػؤالء الرػال ؼؾعبقا برػة عـ اظزعـ وؼحاوظقا تـاول اظؼؿر بأؼدؼفؿ اظؼصقرة , أن اظقاضع طػقؾ بإرجاسفؿ اظك اظع 

 قؼظ صل ضؿائرػؿ صقت احلؼ . ادت وأن ؼذطر ان بؼاء بالده حتك اآلن صل تأخرػا ادلعقب ػق عـ جراء ػذه االبتداعة اظداخرة اظتل ؼتدؾح بفا اظضعػاء طؾؿا دساػؿ  اظقاجب و 
 

 ً سؾك الخص صل عحاربة اظعدو اظبارـل أي أن ؼحارب ادلرء صل   و ظقدت اظبطقظة دائؿاً صل ادلفاجؿة بؾ ضد تؽقن طذظؽ صل اظصبر واظثبات ، وظقدت اظشجاسة صل عحاربة اظعدو اظظاػري صحدب بؾ أمنا ػل أؼضا
 غػدف اظقأس واظػتقر واظشؽ وحب اظراحة . 

ة , ال ان تـحصر اظقؼظة صل سارػة واحدة ضقؼة ، ظؿ ؼعد  اظق صل ػذا اظعفد  اجلدؼد اظذي بدأت تباذقر صبحف تختؾج صل الصؼ غرؼد ان تؽقن  اظـفضة واالدتقؼاظ صل طؾ سقارػـا اظبشرؼة وعقاػبـا  اظع 
ػب دون آخر ػذه ظقدت شاؼتـا , ظدـا غطؾب االدتؼالل  ظـعزل  دلذ ؼرضقـا عـقراً سػقػ  اظـػس طرمي اخلؾؼ صاظعارػة اظقرـقة أذا ظؿ تؽـ عصحقبة بفذه اظصػات ضد ال ؼؽقن شقر عجرد طره ظألجـبل أو تعصب   

ـ   صل اظػقضك طاظبدو أو غرجع اظك زالم اظؼرون اظقدطك .   عقش سـ بؼقة اظشعقب وغؼقؿ دداً بقــا وبني ادلدؼـة اإلغداغقة ظـعقد  اظك جقػة ادلاضل غتغذى عـفا  طاظدؼدان , ظدـا غصبقا اظك احلرؼة ظ
 عة عـ الرض اظتل ػل بالدغا شاؼة طؾ أغدان : اإلغداغقة اظؽاعؾة . ظؼط إغـا غطؾب االدتؼالل واحلرؼة لغفؿا حؼ وسدل ضبؾ طؾ ذلء ولغفؿا ودقؾة إلرالق عقاػبـا اظعاظقة وضقاغا ادلبدسة طقؿا غحؼؼ سؾك ػذه ا 
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 اظؿظاػرات اظشعؾقة تدخل ساعفا اظـاغي  
 عؾؿقؿة مبلقرة اجلفاد واظؿقرؼر وحؿى اظـصر ادلُؾي 

 
 ؼا أبـاء ذعؾـا اظصابر اجملاػد 

ن وحؾػائفم  اظػرس واظصفاؼـة وػزعؿفم ػزمية عـؽرة ُعقؼؼة َ غصر اظعراق واالعة  رطا ػا ػي تظاػراتؽم  احلاذدة تلؿفل ساعفا اظـاغي  باظؿواصل واظؿصاسد واالظؿقام مبلقرة اجلفاد واظؿقرؼر اظؿي طلرت  زفر احملؿؾي االعق 
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ن وؼؿصدون بأميان ووسي ساظقي ظؾؿكطط اظػاردي اظصػوي اظذي ؼلؿفدف اإلععان صي  رطا وػا ػم عفاػدو اظؾعث وادلؼاوعة وأبـاء ذعؾـا ادلُؾؿقؿون مبلقرة اجلفاد واظؿقرؼر ؼواصؾون جفادػم ادلؾقؿي بوجه ترطات احملؿؾي االعق 

عوطؾي ػذا اظدور داخل اظعراق ظؾعؿؾقة اظلقادقة ادلؿفاوؼة وحؽوعة ادلاظؽي  ػا  تدعقر اظعراق وتؼلقؿه وتػؿقؿه وؼلؿفدف ثورة اظشعب اظلوري اظؾطل عـؾؿا ؼلؿفدف أعن اخلؾقج اظعربي واألعن اظؼوعي  ظألعة اظعربقة بأدر 
اظوادعة اظـطاق ومماردة اظؿعذؼب اظوحشي ظؾؿعؿؼؾي .. وضد تراصق ذظك  ت  اظعؿقؾة وحؾػه اظصػوي واظذؼن أوشؾوا جؿقعفم صي ادؿفداف اظؾعث واظشعب طقاظة جفادؼة واحدة صي حؿالت االشؿقاالت واإلسداعات واالسؿؼاال 

ضد طان ذظك عن بي اظعواعل األدادقة ظؿصاسد اظؿظاػرات اظشعؾقة  صي اظػؾوجة  . و طؾه عع حؿالت اظؿففقر اظؼلري واظؼؿل سؾى اظفوؼة وضؿل اظعوائل بأطؿؾفا وجترؼف ادلزارع واظؾلاتي وادؿفداف دور ادلوارـي وتروؼعفم . 
تضؿكت بـفقع اظدم اظطفور صي اظػؾوجة بادؿشفاد سدد عن أبـائفا وادؿشفاد علؤول  ؿي  واألغؾار وبغداد ودؼاظى وغقـوى وصالح اظدؼن وذي ضار ووادط وطربالء واظؾصرة وشقرػا عن عقاصظات اظعراق .. ػذه اظؿظاػرات ادلؾارطة اظ 

داء صي ادلوصل احلدباء طؿا تظاػر أبـاء اظـفف وطربالء سؾر ادؿذطارػم  ظشف داحة االسؿصام صقفا اظشفقد اظؾطل اظشقخ  خاظد اجلؿقؾي رحؿه اهلل طؿا ادؿشفد أطـر عن عائة ذفقد صي عفزرة احلوؼفة ادلروسة وسدد عن ا 
 اة اظشفقد اظؼائد صدام حلي رحؿه اهلل وحقاة اظؾعث . بقق الدؿشفاد األعام احللي ) سؾقه اظلالم ( عـددؼن بفور وتعلف وضؿع حؽوعة  ادلاظؽي اظعؿقؾة صاضقي دلؿاردات اظػلاد اظؾشعة طؿا ػؿػوا  

 
 ؼدػم  مبـففه اظػاردي اظصػوي ادلعادي ظؾشعب  واالعة . تـد وػا ػم ؼواصؾون سؾر علقراتفم صي ادؿؼؾال أربعقـقة ادؿشفاد األعام احللي ) سؾقه اظلالم ( صضقفم دلؿاردات اظعؿقل ادلاظؽي اظؼؿعقة و 

 
 ؼا أبـاء ذعؾـا اظصاعد ادلؼدام 

 أؼفا األحرار اظعرب وؼا ذرصاء اظعاظم 
رتفا اجلفادؼة اظظاصرة ُعؿًقدؼن األداظقب اظؼؿعقة  حلؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة  لق أن تواصل تظاػرات أبـاء ذعؾـا وتصاسدػا ؼُعؾر سن ردوخ إرادة اجلفاد واظؿقرؼر وثؾاتفا واظؿقام ضطاسات وادعة عن أبـاء ذعؾـا األبي مب 
ؿاردات اإلجراعقة طؾفا وػا ػو ؼؿصدى ظالغفقار األعـي ادلرؼع اظذي تلؾؾت صقه  ادل   واظؿػفقرات اإلجراعقة اظؿي متاردفا عقؾقشقاته وعقؾقشقات احلرس اظـوري اإلؼراغي واظعصابات اظؿؽػقرؼة .. وظؼد اغؿػض ذعؾـا بوجه ػذه  
ألبـاء ذعؾـا اجملاػد واظؿي تروج دلا ؼلؿقفا ) احلرب اظؿي بدأت ( صي ارار تشرذم    ضقة ادلؿاردات اظشائـة حلؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة عـؾؿا ؼؿصدى بؾلاظة  ظؾعؿؾقة اظلقادقة ادلؿفاوؼة وتكرصات ادلاظؽي اظلؼقؿة وتفدؼداته اظو 

 ته اظـػطقة وأعواظه ودوعه دوء اظعذاب .  ثرو ارراف اظعؿؾقة اظلقادقة ادلـفارة وصراساتفم ) االغؿكابقة ( اظرخقصة وتلابؼفم احملؿوم بفدف ادؿؿرار تلؾطفم برضاب أبـاء ذعؾـا وغفب  
 

اظشعؾقة اظعارعة ظؿطقح  باظعؿؾقة اظلقادقة ادلؿفاوؼة وحؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة  فا  وظؽن ػقفات ػقفات .. صؼد اظؿقؿت تظاػرات أبـاء ذعؾـا ادلُعؾرة سن أرادته مبلقرة اجلفاد واظؿقرؼر اظظاصرة اظؿي تؿأجج وتؿصاسد  ثورت 
ظؿقرؼر واخلالص اظورـي ) ال عؽان صقه ظؾقؽم اظشؿوظي وظألضصاء واالدؿؽـار واالغػراد (  وا   وتؼقم حؽم  اظشعب اظؿعددي اظدميؼراري احلر ادللؿؼل طؿا ؼؤطد اظرصقق اجملاػد سزة ابراػقم األعي اظعام ظؾقزب واظؼائد األسؾى ظؾففاد 

 ودؿعؾو راؼة االعة اخلػاضة صي دؿاء اظعراق اجملاػد اظظاصر وتؿواصل علقرة غضاظـا اظؼوعي واإلغلاغي واحلضاري ادلعطاء . 
 

 اجملد ظشفدائـا األبرار . 
 واخلزي واظعار ظؾكوغة واظعؿالء األذالء .   

 وظرداظة اعؿـا اخلؾود . 
 ضقادة ضطر اظعراق 

 عؽؿب اظـؼاصة واإلسالم 
 بغداد ادلـصورة باظعز بأذن اهلل 
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