االفتتاحية

تأدوة لدورها كأداة رقعة بقد الػررس الروػووت توا رك حؽومرة
املالؽي العؿقؾة قؿعفا وأبادتفرا ببـرا الر عل العراقري رر
حؿالت اب تؼاالت الوادعة الـطاق وابغتقاالت والتفجقر الؼدري
والذي توا د ر توا د ؿؾقات الؼؿع والؼوف الوح ي ببـا
ذع ـا في الرمادي والػؾوجة الذون ووا ؾون إنتػاضتفم وثورتفرم
ال ع قة اب قؾة والتي توا دت ؾى نحو م فود فري الر فور
املاضقة بالرغم من تفدودات املالؽي الدافرة الػاذرؾة بأقتحرا
الػؾوجة والرمادي ولؼد جتؾت خق ته ر ذهابه الرى مرا تردؿى
قا دة ت ابدد العدؽروة املعزولة والتي ت عرد  051كرم رن
الػؾوجة لقجتؿع ب عض العؿال واملأجورون ووعود وجر أذوال اخلق رة
واخلذالن ودط انفقار أمـي مروع وتوا د التػجقرات ابجرامقة التي
رالت مـارق بغداد كؾفا والعدود من احملافظرات فقؿرا تروا دت
ؿؾقات نفل ثروة العراق الـػطقة أموال ذع ه وأغراقه فري بحرور
الػداد املالي وابداري في ذات الوقت الذي توا ك رغؿة العؿرال
ابخدا جـي املغامن ؾى حردا جتوورع وإفؼرار أبـرا الر عل
العراقي الذون راحوا وتحدثون ن معاناتفم املعاذقة مبررارة رر
ذاذات الػضائقات فاضحت املؿاردات ال ائـة ب ضا ما ودؿى
( مجؾس الـوا ) في تضؿت قانون التؼا د االمتقازات اخلرافقة لفم
فضال ً ن م اركتفم في رػؼات الػرداد والردرقة مرع مرن
ودؿون الوزرا وغقرهم من ذؾة الػداد .....,مبا عد من الدخط
ال ع ي وأجج آوار الثورة ال ع قة املتردعة واملؾتحؿرة مبردقرة
اجلفرراد والتحروررر الظررافرة وحررتى إن ررالر فجررر التحروررر الر امك
وابدتؼالل الـاجز ونور العراق وابمة امل ُ ت

–

ابتدا ًء البد ؾي أن أحققك أقفا اؾصدقق اؾؼدمي احلؿقم ؾؾعراق وؼقادته اؾورـقة اؾدقد جققل ؿوـقه رئقس جؿعقة اؾصداؼة اؾػرـدقة اؾعراؼقة واحقي ؿنن
خالؾك اؾشعب اؾػرـدي اؾصدقق وؿن عؾى صػحات ؿجؾة ( أػرقك أزي ) اؾػرـدقة ؿتؿـقا ؾؾشعب اؾػرـدي اؾصدقق واؾصحاػة اؾػرـدقة احلرة دوام
اؾتؼدم واؾتطور واالزدفار ؿثؿـني ؿواؼف اؾشعب اؾػرـدي ادلعروػة ػي دعم اؾشعب اؾعراؼي ػي تظافراته ادلعارضة واؾنراػضنة ؾنؾنغنزو واالحنتنالل
االؿبرقاؾي األؿرقؽي االدتعؿاري أؾصػوي ؾؾعراق عام  2003آؿؾني ادلزقد ؿن اؾتطور دلواؼف ػرـدا بأجتاه دعم ثورة اؾشعب اؾعراؼي وؿؼاوؿته اؾنورنـنقنة
وـتطؾع إؾى ؿزقد ؿن ادلواؼف اؾشاجبة الـتفاك حؼوق اإلـدان ػي اؾعراق وػضح ادلؿاردات اؾؼؿعقة اؾتي تؼوم بفا حؽوؿة اؾعؿاؾة واخلقاـة ػي بؾدـا .
س : 1ادلعارك ؿدتؿرة ػي ؿـطؼة االـبار وتأتي ـتقجة ؾؾتظافرات اؾشعبقة اؾتي بدأت ؿـذ عام ؿا فو حجم ؿشارؽة ادلؼاوؿة اؾعنراؼنقنة اؾنورنـنقنة
وباألخص حزب اؾبعث اؾعربي االذتراؽي ػي تؾك ادلواجفات .
ج : 1إن اؾذي حدث ػي االـبار فو اـتػاضة جؿافقرقة جاءت تعبقرا عن غضب تؾك اجلؿافقر إزاء ؿا تتعرض ؾه ؽغقرفا ؿن ؿحاػظات اؾعراق ؿن ممناردنات
اؾؼؿع واالجتثاث واؾتؿققز واإلؼصاء واحلرؿان ؿن أبدط حؼوق ادلوارـة ػي اؾعقش احلر اؾؽرمي واالـبار وذعبفا اؾعراؼي اؾعربي األصقل متثل رؾقعة رائندة
وؿبدعة ؾشعب اؾعراق ؿا ـام أفؾفا عؾى ضقم عؾى اؿتداد تارقخ اؾعراق .
ػاالـبار اؾتي أبدع ذعبفا األبي ػي األداء اؾعاؾي وػي اؾػداء اؾدخي واؾتضحقات اؾوادعة ػي ؿؼاوؿة جقوش اؾغزو واالحتالل وقتحؼق اؾقوم عنؾنى أرض
االـبار اؾطافرة أؾتحاؿا وادعا وعؿقؼا بني أبـاء ذعبـا وادلـتػضني وبني ؿجافدي اؾبعث وادلؼاوؿة اؾورـقة وبفذه اؾروحقة قتصدى ذنعنبنـنا وحنزبنـنا
وؿؼاوؿتـا ػي االـبار وؿـذ زؿن بعقد ؾإلرفاب بؽل أذؽاؾه وأؾواـه دواء جاء ؿن اؾغرب أم جاء ؿن اؾشرق وبفذه اؾروحقة ؼد رؽع فذا اؾشنعنب جنقنوش
اؾغزاة احملتؾني ػي اؾرؿادي وػي اؾػؾوجة وػي ؽل ؿدن االـبار وؼرافا وبفذا اؾتالحم قتصدى ذعب االـبار تؤازره ؽل ؿحاػظات اؾعراق وجؿافقرفا ؾنؾنغنزو
اإلقراـي اؾػاردي ؾؾعراق وبشؽل خاص ادلقؾقشقات واؾتشؽقالت اؾصػوقة فذه اؾؼوات اؾطائػقة اؾعؿقؾة اؾتي ؾم تتورع ػي ؼتل اؾعراؼقني عؾى اؾفنوقنة
صغارا وؽبارا ـداء ورجاال عؾى حد دواء واؾقوم تؼصف فذه اؾؼوات باؾطائرات وبادلدػعقة اؾثؼقؾة وباؾصوارقخ األحقاء اؾدؽـقة ػي اؾنػنؾنوجنة وػني
اؾرؿادي وػي اؾؽرؿة وػي اخلاؾدقة ػتؼتل األرػال واؾـداء وادلرضى وادلدـني وفجرت وذردت أؽثر ؿن ؿائتي أؾف ؿوارن ؿن االـبار مما دػع ذباب االـنبنار
ورجاؾفم وـدائفم إؾى حؿل اؾدالح وإعالـفا ثورة ؿدؾحة ؾؾدػاع عن ؿدـفم وؼرافم وعوائؾفم وحرؿاتفم وقؼود ادلعرؽة اؾقوم ػني االـنبنار ذنقنوخ
اؾعشائر األحرار وعؾؿائفا وؿثؼػقفا وعدؽرققفا .

ػاؾقوم ػي االـبار وػي ؿحاػظات االـتػاضة بشؽل خاص اؾبعث وادلؼاوؿة اؾورـقة واإلدالؿقة واؾؼوؿقة وذعب اؾعراق اؾعظقم ػي تؾك احملاػظات وذعبببـبا ادلبظبػبر ػبي
احملاػظات األخرى وبؽل أرقاػه قؼف صػا واحدا ؾؾدػاع عن احلرقة واؾؽراؿة ضد اؾغزاة اؾبغاة اؾػرس اؾصػوقني وعؿالئفم .
ؾؼد وصل اؾتغؾغل اإلقراـي اؾػاردي ػي اؾعراق وػي ؽل ادلقادقن اؾعدؽرقة واؾدقادقة واالؼتصادقة واالجتؿاعقة واألؿـقة حد اؾدبقبطبرة اؾبؽباؿبؾبة عبؾبى اؾبعبؿبؾبقبة
اؾدقادقة اؾتي أفدتفا أؿرقؽا بل خؾػتفا أؿرقؽا ؾشعب اؾعراق احلضاري اإلـداـي .
أؿا اؾبعث وؿجافدوه وادلؼاوؿة اؾورـقة واؾؼوؿقة واإلدالؿقة ػفم قواصؾون جفادفم بثؼؾفم ادلعروف واؾواضح وادلشفود وادلتؿقز ػفم اؾذقن أرغؿوا اؾغبزاة عبؾبى اؾبفبرو
ؿن اؾعراق وفم اؾذقن احلؼوا بفم اؾفزمية اؾداحؼة وؽبدوفم أػدح اخلدائر اؾبشرقة واالؼتصادقة واؾدقادقة وفم اؾذقن حطؿوا دؿعة أؿرقؽا وؽشػوا عبورتبفبا وهقبػبفبا
وؽذبفا وخداعفا ػي ادعائفا اؾدػاع عن اؾدميؼرارقة واحلرقة وحؼوق اإلـدان .
واؾبعث اؾقوم وؿؼاوؿته اؾبادؾة ػي رؾقعة ادلدقرة الدتؽؿال حترقر اؾعراق اؾشاؿل واؾعؿقق وحتؼقق ادتؼالؾه ودقادته وؿواصؾة ؿدقرة ـبفبوضبه وتبؼبدؿبه وارتبؼبائبه
احلضاري .
س : 3ؿـذ دـتني أو ثالث قتداءل اؾعدقد ؿن ادلراؼبني اخملتصني باؾداحة اؾدقادقة اؾعراؼقة واؾعربقة أقن في ادلؼاوؿة اؾعراؼقة صحقح اـفا ؿبتبواجبدة وكؾبك أؿبر أؽبقبد
وؾؽن ؿا رأقفا وؿا اؾذي تػعؾه وؿا فو ثؼؾفا وأفؿقتفا .
ج : 3ؼبل اـدحار اؾؼوات ادلدؾحة اؾغاهقة وفروبفا ؽاـت ادلؼاوؿة ؿوجودة وؿعروػة وؿعروف وؿشفود دورفا وعؾى ؽل اؾصعد اؾورـقة واؾعربقة واؾدوؾقة وفبي اؾبتبي رؽبعبت
اؾغزاة وأحلؼت بفم اؾفزمية ادلـؽرة وحؼؼت اؾـصر اؾتارقخي اجملقد ؾؾعراق وؾألؿة وؾإلـداـقة ػي احلادي واؾثالثني ؿن ؽاـون األول عام  3122وادلبؼباوؿبة ؿبوجبودة اىن عبؾبى
اؿتداد أرض اؾورن ؿن أؼصى ذؿاؾه إؾى أؼصى جـوبه وفي متارس ػعاؾقاتفا اؾؼتاؾقة بشؽل وادع وػق إدتراتقجقتفا اجلفادقة دلبا ببعبد فبرو اجلبقبشبني األؿبرقبؽبي
واؾبرقطاـي تؼاتل عؾى عدة ؿحاور :
احملور األول  :فو اؾتصدي ؾؼوات دوات وادلؾقشقات اؾطائػقة اؾصػوقة.
احملور اؾثاـي  :ضر األفداف اؾتي قدتػقد ؿـفا اؾغزاة وإقران اؾصػوقة.
احملور اؾثاؾث  :ضر اؾعؿالء واخلوـة واجلوادقس وتصػقتفم .
احملور اؾرابع  :ضر رؽائز وؿخؾػات االحتالل وحؽوؿته اؾعؿقؾة وعؿؾقته اؾدقادقة اؾؼذرة .
احملور اخلاؿس  :ؿالحؼة وضر ؿراؽز اؾتواجد اإلقراـي وعؿالئفم اؾػرس اؾصػوقون وفي متثل اؾقوم اؾذراع ادلدؾح الـتػاضة اؾشعب وثبورتبه وتشبؽبل اؾبثبؼبل األدبادبي
واحلادم ػي ؿدقرة اؾتحرقر ؾعراؼـا احلبقب .
س : 4اىالف ؿن ادلوارـني اؾعراؼقني ؿن ادلذفب اؾشقعي فم ضحاقا تػجقرات قعؾن ؿدؤوؾقته عـفا أتباع اؾدوؾة اإلدالؿقة ػي اؾعراق ؼؾتم ػي اؾدابق إـبؽبم تبدقبـبوـبفبا
وػي اؾوؼت عقـه تؼوؾون ان ـشطاء اؾؼاعدة فم إخوتؽم ػي اجلفاد فل ؿن ادلؿؽن أن تعربوا عن رأقؽم مبا قخص فذا اؾتـظقم .
ج : 4ـحن ؽـا ودائؿا ـدقن ؼتل األبرقاء وؼتل ادلدـقني وـدقن بشدة ؼتل أػراد اجلقش واؾشررة واؾعاؿؾني ػي اؾدوؾة ودـواصل إداـتـا دلثل فذه األػعال اؾبشعة وادلـباػبقبة ؾبؽبل
اؾشرائع اؾدؿاوقة واؾوضعقة وؾؽــا ـعتؼد وجنزم ان اؾؼدم األؽبر ؿن فذه األعؿال واألػعال ـؼوم بفا وتـػذفا ؿقؾقشقات ؿرتبطة بأؿرقبؽبا وإقبران وحبؽبوؿبة اؾبعبؿبالء
ببغداد دواء دؿت ـػدفا اؾؼاعدة أو دوؾة اإلدالم أو داعش أو ؾواء أبو اؾػضل اؾعباس أو اؾبطاط وعصائب أفل احلق وفي متارس بتخطقط وبرؿجبة دؼبقبؼبة وؾبقبس ضبد
اؾشقعة ػؼط وإمنا ضد اؾشعب اؾعراؼي بؽل روائػه وبؽل ؼوؿقاته وأدقاـه وان اإلعالم ادلضؾل وادلزور ؼد ضؾل عؾى فذا ادلؼطع ؿن خطابي إك اـبي ؼبد ؼبؾبت ان ؿبؼباتبؾبي
اؾؼاعدة إخواــا ػي اجلفاد واؾؽػاح ادلدؾح ذرط أن قوؼػوا ضر ادلدـقني وضر اؾشررة واجلقش وان قوجفوا جفودفم اؾى احملتؾني وعؿالئفبم واؾبى اخلبوـبة واجلبوادبقبس
واؾى ؿصاؾح اؾغزاة وعؿالئفم وحؾػائفم وحذرـا ؿن االدتؿرار بضر األبرقاء ؿن ذعبـا حتذقرا ذدقدا اؾؼاعدة وغقرفا بـػس اخلطا وان اجلفة اؾتبي تبؼبف خبؾبف أغبؾبب
فذه اؾتـظقؿات فو احلرس اؾثوري اإلقراـي وػقؾق اؾؼدس وإمنا تدؿقتفا باؾؼاعدة ودوؾة اإلدالم وداعش في ؾؾتغطقة واخملادعة .

واغي أؤطد اظقوم إغـا دـواصل إداغتـا وذجبـا بؼوة ظفذه األسؿال اإلجراعقة وعن أي جفة صدرت ودـبؼى غحتضن طل عجاػد ؼؼاتل احملتل وسؿالئه وأذغابه وحؾفػفائفه
وؼحاصظ سؾى اظشعب وؼداصع سن حرؼته وعاظه وطراعته .
ان خطـا اجلفادي وعـفجـا واضح وضوح اظشؿس غحن غؼاتل احلؾف االعبرؼاظي اظصفقوغي أظصػوي سؾى أرضـا وداخل بؾدغا وغؼاتل سؿالئفم وأذغابفم حتى اظفتفحفرؼفر
اظؽاعل واظشاعل ظبؾدغا ودـتصدى ظإلرػاب ادلـظم ضد حزبـا وضد عؼاوعتـا وضد ذعبـا اظذي تـػذه إؼران عن خالل سؿالئفا وأذغابفا وبفغفطفا دوظفي ظفففدفف
ومببارطة وععاوغة أعرؼؽقة ردؿقة .
إن االشتقاالت واإلسداعات واالستؼاالت واظتعذؼب اظوحشي واظتفجقر واظتشرؼد اظتي ؼؼوم بفا سؿال إؼران صي اظعراق ػي اإلرػاب احلؼقؼي اظذي رفال اظشفعفب طفؾفه
وبؽل أرقاصه وعن ػـا صإغـا غدؼن اإلرػاب بؽل ضوة ومنقز بقـه وبني ادلؼاوعة اظورـقة ألغـا ال غستفدف إال اظغزاة احملتؾني وعصاحلفم وسؿالئفم  .طؿا غود أن تساسفدوغفـفا
صي اظوضوف بوجه اظتضؾقل اإلسالعي األعرؼؽي وحتى األوروبي اظذي ؼتعؿد اخلؾط بني صعل ادلؼاوعة وحؼفا ادلشروع صي اظؽػاح ادلسؾح ضفد اظفغفزاة احملفتفؾفني وبفني
اإلرػاب صاإلرػاب اظذي ؼستفدف أبـا اظشعب صي ادلؼاػي واألدواق وادلدارس وادلالسب اظرؼاضقة وصي األعاطن اظعاعة واظذي ؼستفدف دور اظعبادة عرصوض وعدان بفؽفل
ادلعاؼقر وادلؼاؼقس دوا اظسؿاوؼة أو اظوضعقة صي حني ان ادلؼاوعة اظورـقة ظالحتالل األجـبي أي طان ذؽؾه وظوغه أعرؼؽا أو إؼران أو برؼطاغقا حق عشفروع وعفؽفػفول
بؽل ادلعاؼقر وادلؼاؼقس واظشرائع اظسؿاوؼة واألرضقة صادلؼاوعة واإلرػاب سؾى ررصي غؼقض .
س : 4طقف تػسرون شقاب عواضع سؾى االغترغقت بؾغات أجـبقة تداصع سن ادلؼاوعة اظبعثقة .
ج  : 4ظؼد صرضت زروف احلصار اجلائر سؾى ذبؽة اظبصرة وسؾى رصاضـا وأصدضائـا توضف بعض اظترجؿات باظؾغة األجـبقة اظتي طاغت تؼوم بفا ذبؽة اظبفصفرة عفـفذ
االحتالل اظبغقض وظبضع دـوات وعـذ ذظك احلني توضػت واظسبب ػو أن ادلترجؿني ؼؼوعون باظترجؿة تطوسا صاغشغؾوا بأسؿاظفم وترطوا ععاوغة اظشبؽة صفؾفم فد
ذبؽة اظبصرة اظقوم عن ؼترجم ظفا الن أصدضائـا ورصاضـا ال ميؾؽون تؽاظقف اظترجؿة وأعؾـا طبقر بدسؿؽم ودسم طل اخلقرؼن جلفود ذبؽتي اظبصرة وذي ضفار ظفؽفي
ؼطؾع اظرأي اظعام اظعادلي سؾى ععطقات اظوضائع اجلفادؼة صي اظعراق وسن ععاغاة أبـا ذعبـا صي زل االحتالل أظصػوي اظبغقض وضؿعه وضتؾه وتشفرؼفده ظفؾفشفعفب
وضواه اظورـقة وظسرضة وغفب أعوال اظعراق وثرواته .
س  : 5عوضف ادلؼاوعة اظعراضقة شقر واضح مبا صقه اظؽػاؼة ومبا ؼتعؾق باحلرب األػؾقة صي دورؼا طقف حتؾؾون اظوضع صي ػذا اظبؾد .
ج  : 5إمنا ؼجري صي دورؼا اظقوم ظقست حرب أػؾقة وإمنا ػي ثورة ذعبقة بؽل ععـى اظؽؾؿة وضد أذرصت سؾى االغتصار سؾى اظـظام اظطائػي اظؼؿعي اظبفغفقفض صفي
وضت عبؽر عن اغطالضفا وظؽن اظؼوى االعبرؼاظقة واظصفقوغقة وأسـي إدرائقل وإؼران اظصػوؼة ورودقا ضد تدخؾوا جؿقعا

صي عجرؼات ػذق اظثورة اجملقدة كذظك بإدخاؿ ضول عتطرصة عدسوعة عن ضبل ػذق اظؼول كخاصة إؼراف ظتوضف ذظك اظتؼدـ اظذم حؼؼته ادلؼاكعة صػي أؼػاعػفػا اىكظػى
كظؽي ؼتحوؿ اظصراع عن ذعب ثائر ؼطاظب باحلرؼة كاظؽراعة كظؼؿة اظعقش إظى االحتراب بني اظؼول اظدخقؾة كاظتي جاءت بفا اظؼول اظدكظقة اظػؽػبػرل إظػى دػورؼػا
كخاصة إؼراف عثل احلرس اظثورم كحزب اهلل اظؾبـاغي كادلقؾقشقات اظعراضقة اظطائػقة كداسش كاظؼاسدة ظؽي تصطف جؿقع ػذق اظؼول إظى جاغػب اظػـػظػاـ اظػؼػاتػل
ظشعبه اجملرـ بحق أعته صتتراجع اظثورة اظدورؼة إظى اخلؾف كظؽي ؼأخذ اظصراع عـحى آخر كػو عزؼد عن اظتدعقر ظدورؼا كاظى عزؼد عن اظؼتل كاظتفجقػر كاظػتػشػرؼػد
ظشعبفا كبدكف شاظب كال عغؾوب .
كاف عوضػـا ععؾوـ ككاضح عن ثورة اظشعب اظدورم كػو عداغد كعؤؼد كداسم بؽل عا غدتطقع إظقه .
كغحن بـػس اظوضت ضد عا ؼجرم اظقوـ صي دورؼا عن اظتدعقر كاخلراب كتأجقج اظػتـة اظطائػقة كاظعـصرؼة كظؼد طاف ىعرؼؽا كإؼراف بشؽل خاص دكرػػؿػا اظػػػاضػح
بتغذؼة كدسم اظتـظقؿات اإلرػابقة ظتشوؼه ادلؼاكعة احلؼقؼقة كاإلداءة إظى دؿعتفا كظذظك صاف اظوضع صي دورؼا اظقوـ أصبح صعبا كععؼدا بػل ػػو صػي شػاؼػة
اظتعؼقد كاظتشابك كضد خؾق حاظة عن تداخل اخلـادؽ كخؾط اىكراؽ صفـاؾ ادلوضف اىعرؼؽي ادلشبوق جتاق ثورة دورؼا كػـاؾ عوضف احملور اظركدي اإلؼػراغػي كحػؽػوعػة
اظعؿالء صي اظعراؽ كحزب اهلل اظعؿقل إلؼراف صي ظبـاف ػذا احلؾف اظداسم كبؼوة ظؾـظاـ اظدورم اظطائػي اظؼؿعي كإغـا غعتؼد صي زل ػذا اظواضع ظؾؼضقػة اظدػورؼػة
دوؼ ظن ؼـتج أم ذيء سن عؤمتر جـقف  2باجتاق اظتخػقف سن اظشعب اظدورم كععاغاته كإؼؼاؼ اظـظاـ اظؼؿعي سن حؿؾته ظؼتل اظشعب اظدورم كتدعػقػر دػورؼػا
بل غحن غخشى أف ؼؤدم ػذا ادلؤمتر إظى إصراغ اظثورة اظدورؼة عن عحتواػا اظتحررم اظـفضوم اظشعبي اظدميؼراري أك غخشى أف ؼجفز ػذا ادلؤمتر سؾى ثػورة اظشػعػب
اظدورم ظؽي ؼدتؿر اظـظاـ اظدورم سؾى رأده بشار اىدد صي ضؿع كضتل كتشرؼد اظشعب اظذم ؼعاغي اظقوـ اجلوع كادلرض كابدط احلؼوؽ اإلغداغقة ظػنغدػاف صػي
كرـه .
كظؽن غؼوؿ عفؿا راؿ اظزعن صاظـصر حؾقف اظشعوب اظثائرة سؾى اظظؾم كاظطغقاف ك اظـصر حؾقف ادلؼاكعة اظدورؼة كاظعراضقة كاظػؾدطقـقة كاالحوازؼة حتؿػا بػإذف
اهلل كضوته اظؼوؼة .
س  : 6طقف تؼقؿوف دسم اظعربقة اظدعودؼة كضطر ظؾؿعارضة اإلدالعقة اظدورؼة .
ج  : 6ظؾؿؿؾؽة اظعربقة اظدعودؼة عوضف ضوعي كاضح كصرؼح صي دسم ادلعارضة اظدورؼة اظورـقة كععؾن بؼوة سؾى ظداف جؿقع ادلدؤكظني صي ادلػؿػؾػؽػة كسػؾػى
رأدفم خادـ احلرعني اظشرؼػني ادلؾك سبد اهلل بن سبد اظعزؼز كسؾى طاصة اظصعد اظعربقة كاإلدالعقة كاظدكظقة .
أعا ضطر صفي تداسد كظؽن بشؽل عختؾف كبدرجة أضل كخاصة بعد عا شقرت أعرؼؽا عوضػفا اظداسم ظؾؿعارضة صي بداؼة اغطالضفا .
س  : 7صرغدا تدسم ادلعارضة اظدورؼة كتعؿل بـشاط عن أجل إزاحة بشار اىدد كبادلؼابل صاف ظركدقا عوضػا ععاطدا سؾؿا أف ػاتني اظدكظتني سارضتا حرب اخلػؾػقػج
ساـ  2002كطاغتا تعؿالف عن أجل رصع احلصار طقف تؼقؿوف عوضػفؿا عن غظاـ بغداد اظقوـ .
ج  : 7عوضف ركدقا عـحاز حلؽوعة بغداد اظعؿقؾة كػو ؼؼقم ظألدف عع ػذق احلؽوعة اظعالضات اظدقادقة كاالضتصادؼة كاظعدؽرؼة كؼدتؼبل رئقدػفػا اظػعػؿػقػل
كؼعؼد ععه صػؼات اظدالح ادلشبوػة طؿا مت اصتضاح سـاصر تؾك اظصػؼات اظتدؾقحقة كعن اظطرصني اظركدي كاظعراضي .

ورودقا اؾمي ؽاـت ؾفا عالؼات دقادقة واؼمصادقة وعيؽرقة وثؼاػقة ؿمؿقزة ؿع اؾعراق ػي زؿن االحتاد اؾيوػقمي وعؾى اؿمداد خؿية وثالثوون عواؿوا وؾوفودو
اؾشدقد ؽاـت ؿواؼػفا ؿمذبذبة وغاؿضة أحقاـا أبان اؾعدوان اؾنالثقـي عؾى اؾعراق عام . 1991
ثم ؿوؼ رودقا اؾصاؿت ػي اؾعدوان األؿرقؽي األرؾيي اؾصفقوـي اؾػاردي ػي غزو اؾعراق واحمالؾه عام . 2003
أؿا اآلن ػؿوؼػفا داعم حلؽوؿة اؾعؿاؾة ػي بغداد .
أؿا ادلوؼ اؾػرـيي ػؽان واضوا ػي رػضه ؾؾعدوان واالحمالل وؽذؾك خرج اؾشعب اؾػرـيي ػي تظافرات وادعة تـدد باؾعدوان وؾؽن أؼول ؾفد ػوان ادلووؼو
اؾػرـيي اؾقوم اجتاه ؿا قهري ػي اؾعراق قدور ػي ػؾك ادلوؼ األؿرقؽي ؿع ؼؾقل ؿن أوجه اخلالف واؾمي تلرز أحقاـا ضؿن ؿواؼ االحتواد األوروبوي وخوا وة ؿووؼو
ؿػوضقة حؼوق اإلـيان ػي االحتاد األوروبي واؾمي ػضوت اـمفاؽات حؼوق اإلـيان وخا ة عؾى عقد اإلعداؿات ادلموا ؾة واالغمقاالت واالعوموؼواالت واؾوموعوذقوب
اؾوحشي وعؿؾقات االغمصاب اؾدـقكة .
س  : 8ؿا فو تؼققؿؽم ؾؾؿوؼ اؾػرـيي ؿن ادلعارضة اؾيورقة .
ج  : 8ادلوؼ اؾػرـيي ؿن أؽنر ادلواؼ وضوحا عؾى اؾصعقد اؾدوؾي ػي دعم ادلعارضة اؾيورقة وؽان ذؾك واضوا ػي تصرقوووات اؾور وقوس اؾوػورـيوي اؾيوقود
ػراـيوافوالـد اؾراػضة دلواؼ اؾـظام اؾيوري اؾؼؿعقة ألبـاء اؾشعب اؾيوري وؽذؾك ؿواؼ ػابقوس وزقر اخلارجقة اؾػرـيي وخصو ا ػوي دعوؿوه ؾوؾوؿووؼو
اؾيعودي ادلياـد ؾؾؿعارضة اؾيورقة واؾداعم ؾنورتفا وذؾك علر ادلممترات اؾصوػقة ادلشمرؽة اؾمي عؼدفا ؿع وزقر اخلارجقة اؾيعودي األؿقر دعود اؾوػوقوصول ػوي
اؾرقاض وػي بارقس وادلواؼ اؾػرـيقة اؾواضوة ػي ادلممترات واالجمؿاعات اؾدوؾقة اؾمي تعؼد ؾدعم اؾنورة اؾيورقة .
س  : 9ؿا فو تؼققؿؽم ؾؾؿوؼ اؾػرـيي ؿن ادلؼاوؿة اؾعراؼقة وؿن اؾمظافرات واالعمصاؿات اجلارقة ػي اؾػؾوجة واالـلار وأبـاء اؾشعب واؾعشا ر اؾذقن حتوا ورفوم
حؽوؿة ادلاؾؽي .
ج  : 9ـون ال زؾـا ـرافن وـلؿل وـعؿل عؾى أن قؽون ادلوؼ اؾػرـيي ؿن اؾلعث وادلؼاوؿة اؾعراؼقة اؾورـقة ؿىمؾ متاؿا وؿمؿقز عن ادلوؼ األؿرقؽوي وؼود عولورت
عن ؿواؼػـا االقهابقة ؿن ػرـيا ػي رداؾمي إؾى اؾر قس اؾيقد ػراـيوا فوالـد مبـادلة اؾعقد اؾورـي اؾػرـيي واؾمي ذؽرت ػقفا ؿوؼ ثورة اؾلعث ػوي اؾوعوراق
ادلمؿقز ؿن حصة ػرـيا اؾـػطقة قوم دور ؼرار تلؿقم ـػط اؾعراق ػي األول ؿن حزقران عام  1992وعالؼات اؾصداؼة واؾمعاون اؾوثقؼة واؾمي ؽاـت ؼا ؿة بني ػورـيوا
واؾعراق وػي ؽاػة ادلقادقن االؼمصادقة واؾيقادقة واؾعيؽرقة واالجمؿاعقة واؾنؼاػقة وػي ذمى ؿقادقن احلقاة .
ؽؿا أردؾت ؾه رداؾة ثاـقة ؾػمح حوار بني اؾلعث وؿؼاوؿمه ؿن جفة وحؽوؿة ػرـيا وبرقطاـقا وأدلاـقا واقطاؾقا وفوؾـدا ؿن جفة أخرى .
ثم أردؾت إؾى رؤداء تؾك اؾدول ورؤداء وزرا فا ردا ل مماثؾة تشرح اؾمواركت األؿرقؽقة اإلقراـقة وتؼادم ادلصاؾح بقـفؿا عؾى حياب اؾعراق واألؿة اؾعربقوة وحوموى
عؾى حياب ؿصاؾح اؾدول األوروبقة اؾمي رادؾمفا وـون ـمطؾع ؿن اؾشعب اؾػرـيي اؾصدقق وؿن حؽوؿمه ادلوؼرة ؿواؼ واضوة ػي دعوم اؾولوعوث وادلوؼواوؿوة
اؾعراؼقة اؾورـقة ؾمورقر اؾعراق وؾموؼقق ادمؼالؾه ودقادته وبـاء أػضل اؾعالؼات ؿيمؼلال بني اؾعراق وػرـيا وؽؾـا ثؼة بان ادلوؼ اؾػرـيي دوقوـوووو ؿوـوووا
ؿمزاقدا ـوو االدمؼالل عن ادلوؼ األؿرقؽي ػي دعم اؾشعب اؾعراؼي وثورته اجملقدة.
وػي اخلمام ػنــا دـوا ل اؾعؿل واحلوار ؿع ػرـيا إلؼاؿة أػضل اؾعالؼات بقـفا وبني اؾلعث وجلفة اجلفاد واؾمورقر واخلالص اؾورـي .

إـلنق اؾلعث ؿن ؿعاـاة األؿة و وُؾِ َد ؿن رحم ؿعاـاتفا ؾواؼع األدمعؿار واؾمهزئة واألدمغالل واؾمىؾف  ,..ػؽان ؿقالده إقذاـا بملدقد دقاجقػر اؾػظػال
واؾعيف واؾؼفر واألذالل وؽان اؾلعث ذوؽة ػي عقون ادليمعؿرقن وعؿالئفم األذالء ػؽان أؿل األؿة ادلُرجتى وؿـارفا اؾفادي ػي دروب اؾـضال عػؾػى
أؿمداد األرض اؾعربقة ؽؾفا علر جتيقد ؿـاضؾقه األصالء األذداء ألروع صور اؾمضوقة واؾػداء واجلفاد واؾمي جتؾت عؾى ـوو رائػع ػػي ؿػؼػاوؿػمػه
ؾألحمالل وتؼدميه أؿقـه اؾعا اؾرػقق اؾؼائد صدا حيني رحؿه اهلل ودمة ؿن أعضاء ؼقادته وأؽنر ؿن  051أؾف ؿـاضل بعني ذفداء ػدقة ؾؽراؿػة
وؿـ ِزال اؾفزمية ادلـؽرة باحملمؾني األؿقرؽان األوغاد ؿواصال جفاده بوجه ؿىؾػاتفػم وبػوجػه اؾػػػرس اؾوػػػوقػني
اؾورن وعزة األؿة ؼافرا األحمالل ُ
وأداوتفم اؾذؾقؾة حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة ورفط اؾعؿؾقة اؾيقادقة ادلمفاوقة وادلـفارة غقر آبه بعؿؾقات األجمناث اؾؼذرة ادلػمػواصػؾػة ػػي ذات
اؾوؼت اؾذي قواصل ػقه ؿهافدو اؾلعث وؿنؼػوه وؽمابه تودقفم اؾواعي حلؿالت اؾمضؾقل اؾػؽري واؾنؼاػي واألعالؿي اؾوادعة اؾـطػاؽ اؾػمػي
أدمفدػت ػؽر احلزب احلزب اؾـقر وعؼقدته اؾنورقة األـلعاثقة احلقة وتشوقه دؿعة ؿـاضؾقه ....واؾمي جابففا اؾلعث بوالبة وعػـػاد عػلػر ؼػقػادة
اؾرػقق اجملافد عزة إبرافقم األؿني اؾعا ؾؾوزب واؾؼائد األعؾى ؾؾهفاد واؾمورقر واخلالص اؾورـي وتعلكمه ادلمواصؾة جملافدي اؾلعث وادلؼػاوؿػة وأبػـػاء
ذعلـا األبي وأؿمـا اؾعربقة اجملقدة ػي دوح اجلفاد ادلؾمفلة عؾى اؾوعد اؾعيؽرقة واؾيقادقة واؾنؼاػقة واألعالؿقة واؾمعلوقة ؽػاػػة ػػؽػاـػت
خطاباته وردائؾه تؤجج مماردة ادلـاضؾني اؾلعنقني وتعؿق إؾمواؿفم مبيقرة ذعلفم اجلفادقة اؾمي تميع اؾقو علر اؾنورة اؾشعػلػقػة اؾػعػارؿػة
اؾمي تأجهت ػي اؾرؿادي واؾػؾوجة ومتمد ؾمشؿل اؾعراؽ ؽؾه بزخؿفا اؾفادر وأرادتفا احلرة ػي اؾمغققر اؾنوري اجلذري اؾشاؿل اؾػذي تشػفػده دروب
اجلفاد واالؾمورقر اؾمي تـقرفا ذعؾة اؾلعث اؾوفاجة وتودع ؿدافا وتعؿق ؿهرافا اؾفادر ادلمدػق باؾعطاء اجلفادي اؾنر وادلؿاردػات اؾػمػضػوػوقػة
ادلمواصؾة بدون توؼف وإـؼطاع مبدد زخم احلزب وجفادقة ؿـاضؾقه ووحدته اؾػؽرقة واؾمـظقؿقة اؾوصقة عؾى اخلرؽ واؾػمػيػؾػل واؾػمػي أجػفػضػت
ؿواوالت اؾفد ؿن اؾداخل بعد أن ػشؾت اؾفهؿة اؾشردة دلعيؽر أعداء اؾلعث واؾعراؽ واألؿة ػي اؾـقل ؿن صؿود اؾلعث  ...بل فاؾفػم تػواصػل
جفاد اؾلعث وإتياع ؼاعدته اجلؿافقرقة وحتؼقؼه ادلزقد ؿن اؾمػاعل ؿع أبـاء اؾشعب واألؿة علر األدوار اخلالؼة ؾؾـؿاذج اؾلعنقة ادلشعة ػػي ؿػقػدان
اؾعؿل اجلؿافقري اؾمي ؿنؾت اؾـلض احلي ؾدور اؾلعث اؾؼقادي ػي ؿقادقن ودوح اجلفاد ؽؾفا علر ـفوض ادلـاضؾني اؾلعنقني مبيؤوؾقمفم اؾلعػنػقػة
اجلفادقة اؾشاؿؾة وعلر إبداعفم اؾلعني اجلفادي ؽل ػي أرار ؿيؤوؾقمه وؿقداـه اؾؼطاعي اجلافدي وفذا فو در دميوؿة اؾلعث وعطػائػه اجلػافػدي
ادلمواصل اؾذي ميقزه عن األحزاب واحلرؽات اؾمؼؾقدقة  ,..ذؾك ألـه اؾـلض احلي ؾؾشعب واألؿة وألـه ضؿان وحدتفؿا وفو اؾػذي إجػفػض ؿػىػطػط
اؾمؼيقم واؾمػمقت اؾعرؼي واؾطائػي ادلؼقت مبا وحد ادليقرة اجلفادقة اؾظاػرة بأفداػفا اؾياؿقة اؾـلقؾة اؾمي ذوذت فؿػم أبػـػاء ذػعػلػـػا
وأبعدتفم عن اؾمؼاتل اؾعرؼي واؾطائػي اؾلغقض علر ؼقادة ؿيقرة األـلعاث احلضاري صوب بؾوغ وحتؼقق أفداؼ أؿمـا اؾمارقىقة ػي اؾوحدة واحلػرقػة
واألذمراؽقة وتودر ؿيقرة اؾـفوض احلضاري األـياـي اؾشاؿخ.

 ) 1صي عقاكظة ظػك روؽ اظعزظة ادلضركب حوؿ حؽوعؿه اظعؿقؾة راح ادلاظؽي ؼعؼد اظصػؼات ادلشؾوػة اظؿي تفدر أعواؿ اظعراؽ كثركاته اظـػطقة صي صػػػؼػات
تلؾقققة طاظذم جرل صي زؼارة كزؼرم خارجقة ركدقا كاظصني األخقرتني كاظصػؼات اظؿلؾقققة عع إؼراف كمبؾاظغ طؾقرة سؾى حلاب تعطل اظؿـؿقة صي اظعراؽ بػل
كصي ذؾل اظصـاسة كاظزراسة كاخلدعات كأرتػاع ععدالت اظؾطاظة كاظػؼر سؾى غقو شقر علؾوؽ صي اظعراؽ كاظعاظم أجؿع مبا ؼضع رغؿة ادلاظؽي حتت رائؾػة سػؼػاب
اظشعب اظعادؿ
 )2سؼد أحؿد إبن اظعؿقل ادلاظؽي أجؿؿاسا ن ضم سشرؼن تاجرا ن كرجل أسؿاؿ عن حدؼـي اظـعؿة صي ادلـطؼة اخلضراء كسرض تؼدمي اخلدعات ظػفػم صػي تلػفػقػل
عشارطؿفم صي األدؿـؿارات اظضكؿة عع اظشرطات اظؽورؼة اجلـوبقة كاألعرؼؽقة كاظؾرؼطاغقة كشقرػا ظؼاء سؿوظة عؼدارػا  %11عن طل عشركع توضع صػي أرصػدة
احؿد ادلاظؽي كطل عن صفر ادلاظؽي أبي رحاب كضرؼؾقه صارس كؼادر أضاصة اظى سراب صػؼات ادلاظؽي رئقس عا تلؿى ػقؽة األدؿـؿار داعي األسرجػي كضػد حضػر
ػؤالء األربعة االجؿؿاع ادلذطور ككزسوا صقؿا بقـفم األدكار كبأذراؼ داعي األسرجي ظوضع اخلطط اظؽػقؾة بفـي ادلغاذل كاألرباح عػن سػائػدات ػػذق اظصػػػؼػات
ادلشؾوػة اظؿي تلؿؾقح أعواؿ اظشعب اظعراضي كتعطل عقادؼن احلقاة طاصة كظؽن ثورة اظشعب اظفادرة اآلخذة باألتلاع دؿؽـس اظلراؽ كاظؾصػو كدػؿػعػقػد
ثركة اظشعب ادللركضة ظؿضعفا صي خدعة علقرة غفوضه عن جدؼد .
 ) 3زفرت اظى حقز اظعؾن عاصقات بقع عا ؼلؿوغفا ادللؤكظقات األعـقة صي احملاصظات كاظؿي بؾغت سائداتفا مبالؼني اظدكالرات بعد أف توزست ػػذق ادلػاصػقػات سػؾػى
احملاصظات ؼؿصدرػا عفدم اظغراكم صي ادلوصل كدرحت ضادر صي طرطوؾ كسؾد األعقر اظزؼدم صي دؼاظى كصؾاح اظػؿالكم صي داعراء كسؾد األعقر اظشػؿػرم كدػعػد
ععن صي بغداد كرذقد صؾقح صي األغؾار كسـؿاف اظغامني صي بابل كاظػرات األكدط كسؾد األعقر اظعؾادم صي اظؾصرة  ...كتؼوـ اظعصابات اظؿي ؼشرؼ سػؾػقػفػا ػػؤالء
اظؾصو بشن حؿالت أسؿؼاالت سشوائقة ثم ؼلاكعوف سوائل ادلعؿؼؾني اظذؼن ؼطؾؼوف دراحفم ظؼاء دصع عؾاظغ عقددة عن ضؾؾفػم إضػاصػة اظػى اظػؼػقػاـ
بادلشارطات ادلاظقة كأسؿاؿ اظلؿلرة عع طؾار دراؽ ادلاؿ اظعاـ صي احملاصظات  ...كظؽن ساضؾة ػذا اظلقت احلراـ دؿقرؽ عن ػؤالء اظلراؽ طل بـاف.
 ) 4ؼؿعاظى اظصقاح حوؿ عـقة اظطؾؾة عـذ ثالث دـوات كظم ؼؼؾض عن ػذق ادلـقة اظؿي خصصت ظفا األعواؿ اظؽؾقرة دول اظـزر اظقلقر عن اظطػالب صػي حػني
ُحرـ عؽات اآلالؼ عـفم عن ػذق ادلـقة كاظؿي راحت سوائدػا ظؾفـة عن اظلراؽ صي كزارة اظؿعؾقم اظعاظي ذؽؾفا سؾي زغدم االدؼب كبأذراؼ كظقد احلؾي كعفػؿػوسػة
عن أسضاء حزب اظدسوة اظعؿقل عن خارػي اظشفادات كعؿؼؿصي سـاكؼن اظعؿداء كاألداتذة صي أسؼاب األحؿالؿ اظؾغقض كػؤالء دػؿػؿػؽػػػل بػقػلػابػفػم
اظعلقر االجقاؿ اظالحؼة كأم حلاب!!
 )5أحؿدـ اظشفار بني غواب احلؾة اظـالثة ػقـم اجلؾورم كسؾي اظشالق كحـاف اظػؿالكم كثالثؿفم عن ( دكظة اظؼاغوف) حوؿ حصص طل عـفم عن ظػػط اعػواؿ اظػـػػػط
ادللركؽ عن خالؿ ثؼب إغؾوب اظـػط ادلُغطى بقؼوؿ اظدكاجن اظعائدة ظفم كضد رصعت حـاف اظػؿالكم سؼقرتفا باظصقاح سؾى ػقـم اجلؾورم صارخة بػوجػفػه عػن
أغت ظو ظم أضم بؿزطقؿك اعاـ ادلاظؽي كأغت تعرؼ غػلك صـقعة سؾي اظدباغ طؿا ػاجؿت سؾي اظشالق اظذم تؾادؿ كأؼاػا األتفاعات حوؿ خدعاتفؿا اظلابػؼػة صػي
دوؽ األغؿػاع كادلؿاجرة.
كظؽن دورة شضب اظشعب اظعراضي دؿؽلر رضاب كزفور اظلراؽ جؿقعفم ...

حتل سؾقـا صي احلادي سشر عن آذار اجلاري اظذطرى اظرابعة واألربعون ظصددور
بقان احلادي سشر عن آذار اظذي حؼق احلل اظدؾؿي اظدميؼراري ظؾؼضقدة
اظؽردؼة وحؼق احلؽم اظذاتي ألبـاء ذعبـا اظؽدردي وأردؾدق عددقدرة
اظتـؿقة اظعؿالضة صي عـطؼة احلؽم اظذاتي واظعراق طؾه بداظدرشدم عدن
بعض األخطاء اظي أرتؽبتفا االجفزة اظتـػقذؼة صؾؼد عثل بدقدان احلدادي
سشر عن آذار األدس اظدؾقؿة ألسطاء أبـاء ذعبـا اظؽدردي حدؼدوضدفدم
اظؼوعقة واظثؼاصقة ألول عرة صي تارؼخ اظعراق ادلعاصر وصي اظددول ااداورة
طؾفا وصي وضت ُعبؽر وظؼد ساغى أبـاء ذعبـا اظؽردي عن تبعات األحتدالل
وعا زاظوا ؼعاغون عن شؿط حؼوضفم صي أرار ادلؿدارددات اظدطدا دػدقدة
واظعرضقة ادلؼقتة حلؽوعة دلاظؽي اظعؿقؾة ..
وػا ػم ؼتوحدون عع أبـاء ذعبـا صي عدقرتدفدم اجلدفدادؼدة ادلد زرة
واظدا رة صي دروب اظتحرؼر واظوحدة واالدتؼالل عدتؾفؿد ادلدعداغدي
ادلُشرضة ظؾذطرى اظرابعة واألربع ظصدور بقان  11آذار اظتارؼخي دلدواصدؾدة
توحدػم بأبـاء اظشعب اظعراضي وتصعقد ثورته اظعارعة بوجده اظدظدؾدم
واظطغقان وحتى ذروق صبح اظعراق اظواحد ادلتحرر اظـداػدض اظدؼدوي
تظؾؾه راؼات احلرؼة واظوحدة اظورـقة واظعزة واظؽراعة

متر سؾقـا صي اظعشرؼن عن آذار اجلاري اظذطرى احلادؼة سشرة ظؾعدوان االعدقدرطدي
األرؾدي اظصفقوغي اظػاردي سؾى اظعراق صي اظعشرؼن عدن آذار سدام 2003
واظذي أصضى اظى أحتالل اظعراق صي اظعام ذاته صؾؼد أدتخدم احلدؾدا اظشدرؼدر
صدؼد حؼده اظبغقض سؾى اظعراق باظؼصا اظوحشي باظطا رات واظصدوارؼدخ
واظراجؿات وأدتؿر اظعدوان اظذي ضاوعته ضواتـا ادلدؾحة اظبطؾة صدي أم ضصدر
واظبصرة وذي ضار واحلؾة واظؽػل صعودا ً غحو بغداد وعا أبداه عدؼداتدؾدو احلدرس
اجلؿفوري األبطال وصدا قو صدام عن تضحقات دخقة صي عدعدرطدة ادلدطدار
اخلاظدة اظتي أدتخدم صقفا اظغزاة األعقرطان االوباش أستى األددؾدحدة امُدرعدة
دوظقا ً واظتي تذؼب اظبشر واظشجر واحلجر .
بقد ان ابـاء ذعبـا اظشجعان اظذؼن ضاوعوا اظعدوان جابفوا امتؾد األعدقدرطدان
األوشاد وحؾػا فم اظػرس واظصفاؼـة عؼاوعة جدفدادؼدة بداددؾدة وطددروا
زفورػم وػزعوػم ذر ػزمية ...
وػاػم ؼدتؾفؿون دروس اظذطرى احلادؼة سشر ظؾعدوان اظغداذدم ظدتدأجدقدج
عدقرة اجلفاد واظتحرؼر وحتى حتؼقق اظظػر احلادم.
وان شدا ً ظـازره ضرؼب..

ساش دؽان حي اجلفاد صي عـطؼة اظؽرخ مبدؼـة بغداد االدبوع االخقر عن ذفر طاغون اول ادلاضي بحاظة خوف وضؾق بدبب ضطع اظشارع اظر قدددي ادلدوصدل بد
اظعاعرؼه وحي اجلفاد وارالق اظعقارات اظـارؼه بؽثاصه ساظقه ومبختؾا اغواع االدؾحه حقث ذقع احد اسضاء عـظؿة بدر اظذي ضتل صي دورؼا ع خرا وتذطدرت حدادثده
تعود اظى سام  1894حقث ادتشفد اظرصقق ابو اغوار وػو احد رصاضـا صي ذارع صؾدط صي عـطؼة اظرصاصه صي بغداد صي اثـاء عشارطته مبعرطة ضدادددقدة صددام
وطان رحؿه اهلل وادؽـه صدقح جـاته ضد تدرح وظؽـه دؿع بتعرض اظؼارع اظذي طاغت وحدته اظعدؽرؼه صقه صي عـطؼة اظعؿاره وساد ظقشارك اخوتده اجلدـدود
صي صد اظؼوات االؼراغقه اظغازؼه سؾى االراضي اظعراضقه وادتشفد ػـاك وسـدعا رشب ابـاء ادلـطؼه وسدد عن رصاضه ارالق اظعقارات اظـارؼه اثدـداء تشدقدعده رصدض
اظرصاق اع در واسضاء اظػرضه احلزبقه اظذؼن ذارطوا اػؾه ورصاضه اظتشققع الن ػـاك توجقه عن ضقادة احلزب واظدوظه بعدم ارالق اظعقارات اظـدارؼده اغدذاك الددبداب
سدة واخذ اظـاس وؼتحدثون سن اظػرق ب عن ؼرؼد ان ؼبـي دوظة اظؼاغون وادل ددات ودوظه االعن واالعان وب عن ؼحاول تػتقت اظـدقج االجتؿاسدي وؼدخدرب االعدن
واالعان وخاصة ادلؾقشقات ادلدسوعه عن اظدوظه حاظقا ػي طثقرة

صي دابؼة شقر ععفودة رؾب سؾي زغدي أدؼب وزؼر اظؿعؾقم اظعاظي صي حؽوعة االحؿالل اظعؿقؾة عن وزارة اظؿربقة بؿغققر عـاػػ صػي دروس اظػؿػارؼػخ
واظؿربقة اظورـقة الغفا حلب ادسائه اظػارغ طؿؾت عن عفؿوسة عن ( اظؾمعاء ) اظذؼن ذوػو حؼائق اظؿارؼخ !!
وضد ضصد بذظك املـاػ اظؿي تؿؽؾم سن اظروح اظورـقة واظؼوعقة واالعة اظعربقة الغفا تؿعارض عع اصؽارػم اظشعوبقة واظطائػقة وظزرع روح اظؽػراػػقػة
صي غػوس اظطؾؾة واظؿالعقذ  ..وػـا البد عن االذارة بان طل وزارة عن ػذه اظوزارات ظفا ذكصقؿفا املعـوؼة وظقس ػـاك سالضة عع بعضفا اظؾعض .

صوجئ املوارـون صي بغداد وجود ظوحات اسالغقة ضكؿة عوضعة بادم رئقس اظؾرملان احلاظي اداعة اظـفقػي تدسوػم اظى املشػارطػة اظػػػعػاظػة صػي
االغؿكابات اظؿشرؼعقة اظؼادعة بؽـاصة الغفا حلب ضوظه ( عن ذاغفا ان تغؾق دفوغا وتطؾق دراح ععؿؼؾني ابرؼاء )  ...وغقن بػدورغػا غلػال رئػقػس
اظؾرملان وملاذا ظم تغؾق تؾك اظلفون وتطؾق دراح املعؿؼؾني االبرؼاء خالل االربع دـوات املاضقة صؿاذا طـت تـؿظر ظؿـػقذ ػذه اظوسود ؟ ام اغػك عػازظػت
تضقك سؾى ذضون االخرؼن خلؽت وخلئ برملاغك .

وصف عؼؿدى اظصدر املاظؽي باظدؼؽؿاتور واظطاشوت وبلن حؽوعؿه ػي رأس اظػلاد ودارضة ألعوال اظشعب وػي اظؿي تؿقؿل سؿؾقات أبػادة اظشػعػب
اظعراضي وضطع رضابفم .
وبذظك ؼمطد تكطل جرؼ حؽوعة املاظؽي اظعؿقؾة اآلؼؾة ظؾلؼوط واألغفقار

طشػت احدى اظصقف االعرؼؽقة بان حؽوعة بغداد ضاعت بشراء االدؾقة عن اظـظام االؼراغي بصػؼة ضقؿؿفا اطـر عن  591عؾقون دوالر وضػد سػدت
اظصققػة ػذه اظصػؼة باغفا خروج سؾى عؾدأ اظعؼوبات اظدوظقة املػروضة سؾى رفران  ...ظؽن واضع احلال ؼؼول ان املاظؽي اظعؿػقػل ػػو سػؾػارة سػن
عوزف ظدى دؾطة اظوظي اظػؼقه وضد اعره بشراء تؾك االدؾقة الجل ادؿكداعفا ظؼؿع اظـورة اظشعؾقة املؿصاسدة صي عدن االغؾػار طػاصػة وبػؼػقػة
احملاصظات املـؿػظة بوجه االدؿؾداد واظؼؿع اظذي متارده احلؽوعة اظعؿقؾة بقق اظعراضقني اظذؼن اثؾؿو صؿودا ادطورؼا بوجه احلؿالت اظوحشقػة اظػؿػي
عاردؿفا ضدػم .

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

ؼُؼصد باألدؿؼالل اظلقادل حرؼة اظدوظة صل إتكاذ اظؼرارات اظلقادقة ادلؿعؾؼة بشؤوغفا اظداخؾقة واخلارجقة ....وتػؼد اظدوظة سادة ػ ذه احل رؼ ة
طُؾقا ً أو جزئقا ً غؿقفة ضغقط دقادقة أو أضؿصادؼة أو سلؽرؼة أجـؾقة متارس ضدػا بصقرة عؾاذرة أو شقر عؾاذرة  ...وسؾك ػذا ؼعؿؾر طؾ ض غ
ؼقؿؾفا سؾك اظؼقام بػعؾ ( أو األعؿـاع سـ صعؾ) علاس بأدؿؼالل اظدوظة اظلقادل وبلؾب عا تعاغقف اظدوظة اظـاعقة عـ ترطة ػائؾة عـ ادلش ؽ الت
األضؿصادؼة واألجؿؿاسقة وضعػ ضدراتفا اظعؾؿقة واظؿؽـقظقجقة صفل تضطر اظك األسؿؿاد سؾك ادللاسدات اخلارجقة عـ دول أو عؤدل ات ع اظ ق ة
اظؿل طـقرا ً عا تؽقن عصققبة بشروط تؼقد حرؼة أرادتفا أي أدؿؼالظفا اظلقادل وعـ أعـؾة تؼققد األدؿؼالل اظلقادل ص رض من ع ع ني ع ـ
اظؿـؿقة أو اظؿطقر األضؿصادي سؾك اظدوظة أو غقع ععني عـ اظلالح أو عصدر ععني ظؾؿلؾح أو صرض ععاػدات شقر عؿؽاصؽة أو غفج تربقي أو ص ؽ ري
ععني طؿا ؼعؿؾر األغضؿام اظك اظؿؽؿالت اظعلؽرؼة واألبؿعاد سـ دقادة سدم األغققاز عظفرا ً آخرا ً عـ عظاػر صؼدان األدؿؼالل اظلقادل
أن حزب اظؾعث اظعربل األذؿراطل ضد حؼؼ األدؿؼالل اظلقادل ظؾؼطر اظعراضل بققث أضقت أدؿؼالظقة اظعراق غففا ً ثابؿ ا ً ظ ف ص ل د ق اد ات ف
اظدوظقة واألضؿصادؼة وػذا عا ؼعؿرف بف اجلؿقع وعقاصؾة جفاد احلزب عـ أجؾ أدؿؽؿال اظؿقرر واألدؿؼالل اظلقادل ظؽاصة األضطار اظعربق ة وب ؾ دان
اظعاظؿ اظـاظث وػق ادلضؿقن احلل ظألدؿؼالل اظلقادل احلؼقؼل وحتؼقؼ اظلقادة اظقرـقة اظػعؾقة .
بقد أن األحؿالل ضقض األدؿؼالل مما حدا مبفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة خلقض اظـضال واجلفاد سؾر علقرة االحد سشر ساعا ً ادلاضقة اجلفادؼة اظ ظ اص رة
واظلائرة غقق حتؼقؼ اظؿقرؼر اظعؿقؼ واظشاعؾ واألدؿؼالل اظلقادل واألضؿصادي اظـاجز.

بعد ذفرؼـ عـ ثقرة االبطال صل عحاصظة االغبار وعا تؽبدتف ضقات ادلاظؽل اظصػقؼة بؽؾ اغقاسفا عـ عقؾقشقات رائػقة وحرس اؼراغل وسؿالء عأجقرؼـ  ،ؼتستءتاءل
اظؽثقر عـ ادلقارـني سـ اعؽاغقة تطقؼر اظثقرة عـ اجؾ حتؼقؼ احلؾؿ اظذي رال اغسظاره بطرد اظعؿالء اظذؼـ دغءقا ارض اظعراق وجاؤا عع احملسؾني ظسرترؼتل طتؾ ذتلء
وادسفداف اظـظام اظءقادل اظذي ضاده حزب اظبعث اظعربل االذسراطل وادسطاع  ،برشؿ اظسحدؼات اجلءقؿة اظسل واجفت ثقرتف ،ان ؼحؼؼ اظعدؼتد عتـ ادلتـتاتزات
وسؾك اظصعد طاصة .
اظؽؾ ؼسرضل تطقر اظثقرة واتءاسفا ظسشؿؾ جؿقع عحاصظات اظعراق بعد طؾ ػذا اظغؾقان واظغضل واظسذعر عـ عا ؼءؿك باظعؿؾقة اظءقادقة واظذي ؼتعتبتر ستـتف
باالحسااجات اظسل اخذت تـؿق ظسؽقن بشؽؾ ؼؽاد ؼؽقن ؼقعقا ً و صل عحاصظات سؿؾ اظصػقؼقن سؾك تأجقج اظـعرة اظطائػقة صقفا طاظـتاتػ وطتربتالء وذي ضتار
واظبصرة وشقرػا  ،شقر ان ابـائفا تصدوا ظفذا ادلشروع واصشؾقه ومتءؽقا بقرـقسفؿ  ..اظؽؾ ؼسرضل وػق ترضل عشروع بعد طؾ ػذه اظءـقات ادلرة عـ تءؾت احلتؾتػ
اظصػقي اظصفققغل سؾك عؼدرات اظقرـ  ،ظؽـف صل غػس اظقضت ؼـبغل ان ال ؼارغا اظك عقاضػ عثاظقة ظقس ظفا عـ عؽان سؾك ارض اظقاضع  .صؿـ ادلتعتروف ان ثتقرة
االغبار وعا دبؼفا عـ اسسصاعات طشػت ػزاظة االوضاع احلاظقة وتدػقرػااخلطقر واظقاضح  ،وبات اظؽثقر عـ ادلقارـني مبا صقفا عـارؼ اجلتـتقب واظتػترات االودت
الؼثؼقن مبا ؼروج ظف سؿالء اظـظام االؼراغل ادلقشؾني صل اظعؿاظة عـ ادساء االغسصارات اظقػؿقة ،عا جعؾفؿ ؼحثقن ابـائفؿ اجملازؼـ سؾك سدم االظتستحتاق بتقحتداتتفتؿ
اضاصة السداد اظفاربني عا دبل غؼصا ً طبقرا ً صل عقجقد اظقحدات اظعءؽرؼة عا دصع اظعؿقؾ ادلاظؽل وزباغقسف اظك اظبحث سـ عسطقسني عـ عـارؼ اظعشقائقات صتل
بغداد ( وػل اظسءؿقة اظسل تطؾؼ سؾك اظءاطـني جتاوزا ً ) واشرائفؿ بادلال عءسغؾني اوضاسفؿ اظصعبة وادلزرؼة ظرداظفؿ اظك عقت عحؼؼ سؾك ؼد اظثقار  ..طتؿتا ان
تصعقد اخلطاب اظطائػل ظرعقز اظسحاظػ اظصػقي واسالغفؿ ادلءسؿر اغحقازػؿ ظؾـظام اظصػقي ودؽقتفؿ سؿا مياردف عـ سؿؾقات ضضؿ ظالراضل اظعراضقة ،
دظقؾ اخر سؾك عءسقى اظرسل واخلقف واالحباط اظذي تشعر بف ػذه اظزعرة اظصػقؼة اظعؿقؾة  .واذا اضػـا اظك طؾ ذظؽ اغعدام اخلدعتات واغتفتقتار اظتقاضتع االعتـتل
واظػءاد ادلءسشري واظـفل ادلـظؿ ظؾؿال اظعام ظبدى واضحا ً ظؾؿؤعـني اضسراب ؼقم اظـصر ادلؤزر اغشاء اهلل  ،عـ دون ان غغػؾ ان ادلرحؾة حتساج اطتثتر عتـ اي وضتت
عضك االظسزام باضصك درجات احلقطة واحلذر وسدم االجنرار اظك عقاضػ عسطرصة وشقر عدرودة تعطؾ سؿؾقة حترؼر اظعراق اظؽاعؾة باذغف تعاظك  .صل اظتعتؿتؾ اظتثتقري
اظـضاظل اجلفادي سؾؿسـا جتربة حزبـا حزب اظبعث اظعربل االذسراطل اظطقؼؾة  ،بضرورة احلذر عـ عـحـقني حادؼني االول عسطرف وعسءرع عاازف واظثاغل ؼتدستق اظتك
اظسأجقؾ وسدم احلءؿ وؼباظغ صل تػققؿ اخملاررصؽال ادلقضػني خطأ وال ؼـءاؿان وغظرة اظبعث حقث ان االول ضد ؼؤدي اظك اظسفؾؽة وضقاع اظػرص عتـ دون حتءتل
ظسقازن اظؼقى واظك عسغقرات اظقاضع احملؾل واظعربل واالضؾقؿل واظدوظل وضرورة تفقأتفا جؿقعا ً ظسؼبؾ اظقاضع اجلدؼد وسدم اظسصدي ظف  ،اعا االخر صقسرذ عـ اظستحتءتل
ذرؼعة ظسغطقة حاظة اخلقف ادلرصقضة  .وسؾقف وغحـ غسعاؼش عع حاظة اظثقرة صل االغبار ؼـبغل ان غػفؿ اػؿقة اظسقازن وسدم االجنرار اظك االصقات اظطائشة حستك عتـ
طان عـفا بحءـ غقة حقث ان ادلرحؾة الحتسؿؾ ادلزؼد عـ اخلءائر اظؽبقرة  .وسؾقـا وغحـ غسطؾع اظك تقدقع ذرارة اظثقرة اظعؿؾ سؾك وصؼ عا تؼسضقتف حتاظتة االميتان
اظك تعؿقؼ سالضاتـا باجلؿاػقر وزؼادة حاظة اظسالحؿ ععفا وتصعقد درجة اظغضل صل غػقدفا وتقزقػف باجتاه اظثقرة  ،واالبسعاد سـ حاظة االغؽؿاش واظسؼقضتع اظتستل
عا زال ؼعقشفا اظبعض  .ان اظؽثقر عـ تقجفات اظشارع اظشعبل ضد تغقرت ظصاظح اظبعث بعد ان اغؽشػ زؼػ دساوى اظسحاظػ االعقرطل اظصتػتقي اظصتفتقتقغتل
وبعد طؾ عا حصؾ عـ تردي صل االوضاع اظءقادقة واالضسصادؼة واالجسؿاسقة  ،خاصة وان اظساربة اثبست بادلؾؿقس ظؾؿقارـ عرارر اظدسقات اظطائػقة واػتداصتفتا
اظسل تءعك اظقفا وصل عؼدعسفا تػءقؿ اظعراق وابؼائف ضعقػا ً واساضة اي عشروع ظـفضسف  ..وبصراحة عسـاػقة صان ادلقضػ اظبعثل االمياغل اظتردتاظتل ؼتدستقغتا
جؿقعا ً دلراجعة عع اظـػس ظـؼقؿ ذاتقا ً عقاضػـا وعدى صاسؾقسفا ظسءرؼع سؿؾقة اظسحرؼر اظؽاعؾ  ..صقرة االغبار اظثقرة صرصة ظـا ظسثقؼر داخؾـا وتعزؼز االميتان وغتػتض
طؾ االعراض اظسل ضد تصقل احدغا صل حلظة وػـ اغءاغقة وان غعل ان اظثقرة حاظة واحدة تبدأ باظـػس صطقبك جملاػدي اظبعث اظثائرؼـ ورقبك الػؾـا صل االغتبتار وػتؿ
ؼءاؾقن ظؾسارؼخ عقاضػ اظرجال اظرجال ..

وغحن غحتػل بعقد ادلرأة صي اظرابع عن آذار عن طل سام ؼجب ان التغقب سن باال احاد
عن حؼقؼة عفؿه ػي ان ادلرأة اظعراضقة وجه احلضارة واظثؼاصة واظتاؿادن صافاي االم
واالخت واخلاظة واظعؿة واظصدؼؼة واحلبقبة وػي صاحبة االدفام اظػاسل واظتؿققز صاي
بـاء اظعائؾة وواحدة عن سـاصر متادؽفا ادلفؿة وضوة اظـدقج االجتؿاسي اظعراضي.
وصي اظعراق ادتطاع حزبـا ادلـاضل حزب اظبعث اظعربي االذتراطي ان ؼعطي ادلرأة دورا ً
بارزا ً صي احلقاة اظدقادقة صا احتؾت عواضع ضقادؼة صاي عاخاتاؾار وزارات اظادوظاة
صأصبحت سضو ضقادة ضطرؼة و وزؼرة وطذظك احلال صي احلقاة االضتاصاادؼاة وصاي طال
عواضع اظدوظة االخرى  ..وظفا تارؼخ روؼل صي ادلداػؿة عع اخقفا اظرجل صاي اظادصااع
سن اظورن وخاصة خالل احلرب االؼراغقة اظعراضقة (ععرطة ضاددقة اظاعارب اظاثااغاقاة
باالضاصة اظى تبرسفا باظذػب ظدسم ادلعرطة اظتي ادتؿرت اطثر عن ثاؿاان داـاوات
وطذظك اظصؿود بوجه اظظروف اظصعبة وخاصة زروف احلصار اظظاظم اظذي تعرض ظاه
ضطرغا اظصاعد عن ضبل اعرؼؽا وبرؼطاغقا وبعض اظدول ادلتحاظػة ععفا راوال ارباعاة
سشر ساعا ً وضد اذرت ػذه اظػترة عبادرات عتؿقزة سززت صؿود اظعائؾة اظعراضقة بوجاه
اسداء احلقاة.
وسـد ارالسـا سؾى تارؼخ اعتـا اظعربقة واالدالعقة جند دجل حااصال ظاؾاؿارأة صاي
اظشجاسة واظؼقادة ومنوذجا ظالظتزام اظدؼـي واالخالضي واظؽثقر عن ادلبادرات واالباداساات
اظتي جتعؾـا غحي ادلرأة وغحي ضطرغا اظشجاع واعتـا ادلعطاء اظتي اجنبت اظاعادؼاد عان
اظـداء اظالتي متقزن صي اظشجاسة واالدب واظثؼاصة واظعؾم وؼحق ظـا ان غػرح الن ادلارأة
تشارك اخقفا اظرجل صي اظـضال ظتحرؼر اظعراق عن بؼاؼا االعرؼؽان وسؿالء اؼران بتؿاقاز
وذجاسة غادرة وػي اذرضت عجدا ً صي اظعصر احلدؼث رشم اغر ادلاظؽي وحاؽاوعاتاه
حقث بدا ً سصر اظـفوض ادلشرق ادلضيء صتػدوا اظعراضقة ساعؾة وصاالحاة وراباقاباة
وعفـددة وعحاعقة وتربوؼة غاجحة وظؾؿرأة سؾى رول خاررة اظورن وسرضفا بااضاة
ورد ععطرة باحملبة واالحترام واظتؼدؼر وبعبق سطاء اظربقع واغداعه اظعؾقؾة اظعذبة..
ودتبؼى عاجدة اظعراق عتؿقزة صي طل ذي وػي تعطي اخلقر ظؾجؿقع طاؿاا تافاب
اظزغابق اظبدؼة سطرػا وحتتل عختؾر ادلواضع اظدقادقة وعراطز عتؼدعة صاي اظاوزارات
واظدوائر ظتدفم صي خدعة اظعراق وادعاد اػؾه وطل سام وادلرأة بأظر اظر خقر

ان ادلتتبع جملرؼات اظوضع اظداخؾي صي اظعراق ؼالحظ بدفوظة اظتاخابا
اظذي تعقش به حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة صبعد تػؽاك اظاتاحااظاػاات
اظطائػقة واظصراسات بني اظؽتل اظتي بدأت تشتعال صاقاؿاا باقاـافاا
واالدؼارات اظدقادقة بني رعوز اظعؿؾقة اظداقااداقاة اظاباائداة
واظتصرصات اظفوجاء ظرئقس احلؽوعة وتوجقفه االتفؿات ميقـا وذاؿااال
الضرب اظـاس اظقه اضاصة اظى اذتعال اظثاورة اظشاعاباقاة صاي اػام
احملاصظات وادتؿرار اظضربات اجلدورة ظثوار اظعشائار وضاوات اجملااظاس
اظعدؽرؼة صقفا سؾى عؾقشقات وسصابات ادلاظؽاي واؼاؼااع خداائار
بشرؼة عادؼة صي صػوصفا ؼؤطد مبا الؼؼبل اظشك ان بوادر اغفقاار تاؾاك
اظؼوات صار وذقؽا عن خالل تدػور ععـوؼاات جاـاوده وازدؼااد اساداد
اظفاربني عن داحات ادلعارك وتدؾقم اظبعض الغػدفام اظاى اظاثاوار
وسدم جدؼتفم صي عحاربة اذؼائفم وابـاء ساؿاوعاتافام وان تاؾاك
ادلغاعرة اظتي ضام بفا ادلاظؽي اظعؿقل دتؤدي حتاؿاا اظاى اظداؼاو
واظفزمية ودتـعؽس سؾى ارطان اظعؿؾقة اظدقادقة ادلتفاوؼة اصال مماا
دقؤول اظى دصـفا عع رعوزػا ظذظك غرى ان ادلاظؽي واسواغه بدأوا باطارح
عبادرات بائدة طاؼؼاف اظؼتال ظعدة اؼام بحجة صدح اجملال اعام احلؾاول
اظدقادقة اظتي تذطرػا اظقوم صي حني ان احملازات ادلـتػظة دست اظقفاا
عـذ اطثر عن سام وطاغت تدسوه اظى تـػقذ عطاظب عشاروساة الباـااء
اظشعب اظتي رصضفا اظعؿقل ادلاظؽي بعـاد واصار ساؾاى ان ؼاـافاي
االستصاعات باظؼوة اظعدؽرؼة وذجعه سؾى ذظك ضائد صقؾق اظاؼادس
االرػابي دؾقؿاغي واخرون مما جعؾه ؼتور بؼراره ػذا اظذي تصور به باان
عحاصظة االغبار صقدا دفال ظه ودلؾقشقاته صؽاغت اظؽارثة اظتي حاؾات
به وبؼواته اجملرعة اظتي ادتخدعت طل عاظدؼفا عن ضوة شاذؿة ظضارب
ادلدغني وتدعقر اظبـى اظتحتقة دلدن االغبار االعر اظذي حدى باظثائرؼان عان
تشؽقل عجؾدا دقادقا ضم اجملاظس اظعدؽرؼة طاصة اظتي تشؽاؾات
عؤخرا ظؽي تخوض ادلعرطة بؼوة وبأس ذدؼدؼن عع تالحام طال ضاوى
اظثورة اظتي حتاظػت عع ثوار اظعشائر واظؼوى ادلـاػضة ظبؼاؼا االحاتاالل
ودؾطته اظعؿقؾة ورصعوا ذعارا التراجع وحتى اظـصر ودحر ادلاعاتادؼان
وادؼا اظددتور وسؿؾقته اظدقادقة اخلائبة ورعوزػا .

فا فم ؽتاب اؾبعث واملؼاوؿة قواصؾون جفادفم اؾػؽري واؾثؼاػي مبداد أؼالؿفم احلرة اؾشرقػة ُؿؾتحؿني مبدقرة ذعبفم اؾؽػاحقةة اؾةفةادرة وؿةتةيةدقةن
ؾؾؼؿع األعالؿي واؾػؽري واؾثؼاػي اؾذي متارده حؽوؿة املاؾؽي اؾعؿقؾة بحق اؾيحػقني واؾؽتاب واملثؼػني وودائل األعالم احلرة اؾتي تتيدى ؾػضح ممةاردةات
ػدادفم ودرؼتفم ألؿوال اؾشعب وؼؿعفم جملافدقه االبطال وأبـاء ذعبه األبرار مبا عرى فذه احلؽوؿة اؾعؿقؾة عؾى حؼقؼتفا أداة رةقةعةة بةقةد اؾةػةرس
اؾيػوقني تـػذ االفداف املشبوفة ؾؾؿخطط اؾيػوي املُدتفدف ؾؾعراق واألؿة ودقواصل ؽتاب اؾبعث واملؼاوؿة جفادفم اؾػةؽةري واؾةثةؼةاػةي واألعةالؿةي
املُؼدس وحتى ترتػع راقات اؾظػر احلادم تظؾل دؿاء وأرض اؾعراق اؾطافرة .
وؿا اؾـير إال ؿن عـد اهلل اؾعزقز احلؽقم.
 ::ؼيقدة ( فةةةةـةةةةا األـةةةةبةةةةةار ) ::
ؾؾشاعر املبدع غدقر اؾشؿري
فـا األـبار ...
فـا اؾعزة  ...فـا اؾـخوة  ...فـا اؾغقرة اؾعراؼقة  ...فـا األحرار ...
فـا اجلـه  ...فـا احلـه  ...فـا بدم اؾشفقد قغدؾون اؾعار  ...فـا األـبار ...
فـا ابطال اؾعراق ؾذؾوا أؿرقؽا  ...فـا اؾيوالت واؾشده  ...فـا اؾداحات
عدـافا ...
وعؾى صوت اؾرصاص تؽبر اؾثوار ...
فـا األـبار ...
فـا تراب املدقـة اؾطافر قؽبر ...
فـا خقول اؾيحابه تطارد اؾؽػار ...
فـا دقوف اؾيحابه تؼاتل بشده ...
فـا دعد ...
فـا خاؾد ...
فـا اؾػاروق ...
فـا حقدر عؾي اؾؽرار ...
فـا األـبار ...
فـا روس اؾعدو ترؽع ...
فـا رفران خل تدؿع ...
فـا راوه  ...فـا عاـه  ...فـا فقت  ...فـا ام املداجد ؼؾعة اؾثوار ...
فـا اؾگرؿه  ...فـا زوبع  ...فـا االدالم وأفل اهلل  ...فـا األـيار ...

فـا األـبار ...
فـا أبطال اؾؼاددقة ؾفزوا اؾدـقا ...
گبل رفران ؽم ؿره تػز باؾؾقل ؿذعوره اذا اؾطقار ابو اؾغقره عؾقفم غار ...
فـا ؾگيوا ميني املرذد األعؾى فذوؾه املـفم اؾطقار ...
فـا األـبار ...
فـا ملا برد اؾدؾه  ...فـا ملا عرػوا اؾذؾه  ...فـا بقوت املضاقف واؾؽرم واجلار ...
فـا حقود  ...فـا عتوگة  ...فـا ذقاب اؾعشاقر واحملن تشفد  ...فـا جقوش
اؾعدو اـدػـت ...
وؾك ؿجـون ؿا تػفم  ...فـا األرفار ...
فـا األـبار ...
فـا دوح اؾوغى اذتعؾت وال تطػي ...
اذا ؿا ـطؾق احلره اؾشرقػه وـاخذؾفا اؾثار ...
ؼدم واهلل ؿا ـرجع اذا بغداد ؿتعقد ذوارعفا وعواجل تـؼل األخبار ...
فـا األـبار ...
فـا رؿح اهلل وجـوده  ...فـا دقف اهلل وحدوده ...
فـا ؽـوز املراجل ...
فـا األـبار ...

ؼا أبـاء ذعبـا األبي
بات واضحا ً ظؾؼاصي واظداغي األغفقار ادلتدارع صي اظعؿؾقة اظدقادقة ادلتفاوؼة سبر إتداع ػوة اظتشرذم واألغؼدام واظصراع اظذي وصل حد اظتدؼقط واألحتراب بني أرراصفا ,....صفاا ػاي ادلاـاازارات
َ
اظتؾػازؼة بني جالوزتفا تترى آغاء اظؾقل وأرراف اظـفار بـشر بعضفم شدقل اظبعض اآلخر صي طشف عؾػات اظػداد ودرضة أعوال اظشعب  ,..وػؽذا أخذ جرف اظعؿؾقة اظدقادقة وحؽوعة ادلااظاؽاي
اظعؿقؾة ؼتكطل سؾى غحو عتدارع وضد سَؿق َ عن تدارع تكطؾه وأغفقاره شؾقان اظشعب وتصاسد دخطه اظذي بؾغ حدود اظثورة اظشعبقة اظعارعة اظتي أضطرعت صي اظػؾوجاة واظارعاادي أتداا آوارػاا
ظقشؿل احملاصظات اآلخرى صي غقـوى وادلدقب وبابل ودؼاظى واخلاظص ووادط وصالح اظدؼن وبغداد وطرطوك وشقرػا ....واظتي َسبَر اظعؿقل ادلاظؽي سن خقبته ادلرؼرة آزاءػا سبار تاخارصااتاه اظداؼاقاؿاة
وتصرؼحاته اظػارشة سن جناحه ادلوػوم وادلزسوم مبا ؼدؿقه األغتصار سؾى ( األرػاب ) صي اظػؾوجة واظرعادي صقؿا ؼعـي بذظك ضصػه اظوحشي بشتى صػوف االدؾحة ألبـاء ذعبـا صقفؿا وتعارضافاؿاا
ظؾتفجقر وتػاضم ادلعاغاة ادلعقشقة واظذي أضحى وضودا ً إلذتعال و تدعقر اظثورة اظتي ذؿؾت سشائر اظرعادي واظػؾوجة جؿقعفا وأبـائفا وذقبفا وذبابفا عن اظعؿال واظػالحني واظطاؾاباة واظاـادااء
واظؽدبة واظعدؽرؼني اظثورؼني وادلثؼػني وأداتذة اجلاععات واألطادميقني واألرباء وادلفـددني واحملاعني وادلعؾؿني وذرائح أبـاء ذعبـا جؿقعفم وػم ؼفزئون بلطاذؼب ادلاظؽي وؼدخرون عن أجاتاؿااساه
اخملزي بـػر ضال عن اظعؿالء واخلوغة ادللجورؼن صي ضاسدة سدؽرؼة غائقة ععزوظة صقؿا راح ؼواصل إجتؿاساته عا ػذا اظـػر اظضال واظذي ؼدؿقفم ودط تـدر ودخرؼة أبـاء ذعبـا ادلؽاصح ( باخاؾاقاة
األزعة ) وؼ ُ ِعدُػم بادلغاذل اظزائػة اظزائؾة صقؿا صب جام شضبه سؾى شرعائه صي اظعؿؾقة اظدقادقة وعا ؼدؿى عجؾس اظـواب و َح َؿؾفم عدموظقة سدم ( إضرار ادلوازغة ) وعا دقترتب سؾقفا عان اغافاقاار
أضتصادي وعاظي وادا اظـطاق ؼشؿل توضف رواتب ادلوزػني وادلتؼاسدؼن صي حني حؿل ( عجؾس اظـواب ) ادلاظؽي عدموظقة سدم اضرارػا ...وػؽذا وباظصالصة طؾفا ؼُعؾن اظعؿقل ادلاظاؽاي سان صشاؾاه
اظذرؼا وبطاغته اظػاددة وإجراعه بحق أبـاء ذعبـا األبي اظذي بات عرجل شضبفم ؼتصاسد واصال ًاظى درجة اظغؾقان اظ ُعظؿى اظتي دتحرق بدورة شضبفا رغؿة ادلاظؽي اظعؿقؾة اظتي تاـاحادر اظاى
ػاوؼة اظدؼوط األبدي شقر علدوف سؾقفا جراء عا أضترصت عن جرائم وآثام بحق ابـاء ذعبـا اظصابر .
ؼا أبـاء ذعبـا اجملاػد ادلؼدام
ؼا أبـاء أعتـا اظعربقة
ؼا ذرصاء اظعاظم أجؿا
ظؼد باتت صضائح حؽوعة اظعؿاظة واخلقاغة صي ادلـطؼة اخلضراء تزطم االغوف وأصبحت سؾى طل ذػة وظدان وعن ػذه اظػضائح اظصارخة اظصػؼة اظتدؾقحقة اظتي سؼدتفا عا إؼران بؼقاؿاة أطاثار
عن  591عؾقون دوالر واظتي تباؼـت آزائفا تصرؼحات جالوزة ادلاظؽي بني اظـػي واالستراف اظضؿـي وععؾوم ألبـاء ذعبـا دواصعفا صي ػدر اعوال ذعبـا ظصاظح اظطغؿة اظػاددة اظصػوؼة احلااطاؿاة صاي
اؼران وتورؼد األدؾحة ظذبح أبـاء ذعبـا األبي ومترؼر بعض عن ػذه األدؾحة اظى دورؼا ظذبح أبـاء اظشعب اظدوري اظثائر ضد غظاعه ادلرتد وبذظك تغرق حؽوعة ادلاظؽي صي سؿاظتفا اظداصرة إلؼاران مباا
ؼٌصعد عن جفاد ذعبـا اظظاصر ظؽـس عخؾػات احملتؾني األعقرطان وعواجفة االحتالل اإلؼراغي اظػاردي اظصػوي وأداته اظطقعة حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة وحتى ؼتصاسد آوار اظثورة اظشعبقة ادلداؾاحاة
اظتي تعطي أُطؾفا سبر جفاد جؿاػقرػا اظغػقرة وعجاظدفا اظعدؽرؼة وعجؾدفا اظدقادي اظعام ظثوار اظعراق وحتى اظـصر األطقد واظظػر احلادم .
وعا اظـصر إال عن سـد اهلل اظعزؼز احلؽقم.
اجملد ظشفداء اظػؾوجة واظرعادي وذفداء اظعراق واالعة االبرار جؿقعفم .
حتقة اظعز واظػخار ظؾرصقق اجملاػد سزة إبراػقم وعجاػدي اظبعث وادلؼاوعة وأبـاء ذعبـا وأعتـا .
اخلزي واظعار واحلداب اظعدقر ظطغؿة اخلوغة واظعؿالء االخداء .
وظرداظة أعتـا اجملد اخلؾود.
ضقادة ضطر اظعراق
عؽتب اظثؼاصة واألسالم
 / ٧٢ذباااط ٧١٠٢ /

ؼا أبـاء ذعؾـا اظصابر األبل
ظؼد برػـؿؿ بروحؽؿ اظقرـقة االصقؾة وبأرادتؽؿ اجلفادؼة اظصؾؾة سؾك ضدرتؽؿ اظعاظقة صل دحر احملؿؾني األعقرطان وإحلاق اظفزمية ادلـؽرة بفؿ  ,...وعـ ثؿ أطدمت عقاصؾؿؽؿ دللقررة اجلرفراد
اظظاصرة بقجف اظػرس اظصػقؼني وصـقعؿفؿ حؽقعة اظعؿاظة صل ادلـطؼة اخلضراء وتصاسدت علقرتؽؿ اظؽػاحقة ظؿؾؾغ ذروتفا صل تأجقج اظـقرة اظشعؾقة ادللؾقة اظعارعة صرل األغرؾرار
واظػؾقجة واظؿل ظؼـت عقؾقشقات ادلاظؽل اظعؿقؾة وعقؾقشقات احلرس اظـقري االؼراغل ادللاغدة ظفا ُعر اظدروس وضاوم أبـاء ذعؾـا اظغقارى بؾلاظة سؿؾقات اظؼصػ اظرقحشرل اظرقدرقرؾرة
تــ اظـقار سـ عقاصؾؿفؿ ررؼؼ اظؽػاح ادلؿقاصؾ سؾر عفاظلفؿ اظعلؽرؼة وعفؾلفؿ اظلقادل اظعام ظـقار اظعراق حاضـة اظـقار وضقادتفؿ اظلقادرقرة
اظؼذرة ظؾعؿالء اجلؾـاء اظؿل ظـ ِ
وضاسدتفؿ اجلؿاػقرؼة اظقادعة ...
وظؼد جتؾك زػر ثقرة اظػؾقجة واالغؾار صل ذػاب اظعؿقؾ ادلاظؽل اظك عا تلؿك ضاسدة سني االدد اظعلؽرؼة ادلعزوظة واظؿل تؾعد  051طؿ سـ اظػؾقجة ظقفؿؿع بـػر ضال عـ سؿالئرف االذالء
سائدا ً ؼفر اذؼال اخلقؾة واخلذالن اظؾؿني حاول ان ؼدارؼفؿا باظؿأظقب سؾك ذـ حرب أبادتف خلئ سؾك اظػؾقجة واألغؾار عؾؿقا ً اظك تقدقعفا ظؿشؿؾ اظعراق طؾف وظؽـ خاب صعؾرف اظشررؼرر و
أضقت اظـقرة اظشعؾقة اظعارعة تؿلع ظؿشؿؾ اظعراق طؾف باالسؿصاعات واظؿظاػرات اظشعؾقة اظقادعة اظـطاق وظؼد صعؾت صعؾفا اظؽؾقر صل تشرذم وإغفقار اظعرؿرؾرقرة اظلرقرادرقرة
ادلؿلارع بأحؿدام اظصراع واألحؿراب بني أرراصفا واظذي جتؾك سؾك غقق دارع صل عقضػ عؼؿدى اظصدر وتعرؼؿف حلؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة وتػرده وادؿؾداده ودؼؽؿراترقرؼرؿرف واصرػرا ً إؼراه
باظطاشقت اظذي أدؿؾد مبؼادؼر اظشعب وداعف دقء اظعذاب ُععؿرصا ً بطقصان اظػلاد وبقار دعاء أبـاء اظشعب اظؿل دػؽؿفا حؽقعة ادلـطؼة اخلضراء اظعؿقؾة ألعقرطا وإؼران.
ؼا أبـاء ذعؾـا اجملاػد ادلؼدام
ؼا أبـاء أعؿـا اظعربقة
ؼا ذرصاء اظعاظؿ أجؿع
أن ػؤالء اظعؿالء األوشاد أغؿؼاعا ً عـ ذعؾـا وثقرتف ضد اشرضقا اظعراق صل جلة اظؿػفقرات االجراعقة اظؿل ذؿؾت بغداد وبابؾ واالغؾار ودؼاظك وبؼقة احملاصظات صل األؼام اظـالثة االخقرة عؿقاصرؾرة
عع دابؼاتفا عـ اظؿػفقرات االجراعقة اظؾشعة اظؿل راظت اظعراق طؾف صل اظقضت اظذي ؼقاصؾ صقف عـ ؼلؿقن اغػلفؿ باظقزراء واظـقاب جـل ادلغاذل واظلقت احلرام سؾرك حلراب جرقع
اظشعب سؾر األعؿقازات اخلراصقة اظؿل ضؿـقػا ألغػلفؿ صل ضاغقن اظؿؼاسد واظذي صاسد عـ اظلكط اظشعؾل ادلؿػاضؿ اظذي دقلفؿ صل تلارع إغفقار اظعؿؾقة اظلقرادرقرة وتصراسرد
اظـقرة اظشعؾقة ادللؾقة اظعارعة اظؿل دؿطقح بقؽقعة اظعؿاظة صل ادلـطؼة اخلضراء وتؼقؿ حؽؿ اظشعب اظؿعددي اظدميؼرارل احلر ادللؿؼؾ األصقؾ ( اظذي ال عؽران صرقرف ظراغرػرراد
واظؿلؾط واالدؿؽـار ) طؿا أطد وؼؤطد ذظؽ دائؿا ً اظرصقؼ اجملاػد سزة إبراػقؿ االعني اظعام ظؾقزب واظؼائد االسؾك ظؾففاد واظؿقرؼر واخلال ص اظقرـل صل خطاباتف وردائؾف اظك ابـاء ذرعرؾرـرا
االبل وأعؿـا اظعربقة اجملقدة  ...طؿا أطدغا ذظؽ اؼضا ً صل بقاغات احلزب ادلؿقاصؾة وادلؿػاسؾة عع ععاغاة أبـاء ذعؾـا وعع ثقرتفؿ اظشعؾقة اظعارعة اظلائرة غقق ضرػراا اظرـرصرر احلرادرؿ
واظؿقرؼر اظشاعؾ واالدؿؼالل اظؿام وإدؿؽـاا علقرة اظؾـاء اظـقري اظقرـل واظؼقعل ادللاػؿ بػاسؾقة عؿؿقزة صل بـاء صرح احلضارة االغلاغقة اظشاعكة .
اجملد ظشفداء اظػؾقجة واالغؾار وذفداء اظعراق واالعة جؿقعفؿ .
واخلزي واظعار واحللاب اظعلقر ظؾعؿالء االخلاء خقغة ذعؾفؿ وأعؿفؿ.
وظرداظة اعؿـا اجملد واخلؾقد.
ضقادة ضطر اظعراق
عؽؿب اظـؼاصة واالسالم
بغداد ادلـصقرة باظعز بأذن اهلل
صل اظؿادع سشر عـ ذؾاط  ٤١٠٢م

قا أبـاء ذعبـا اؾصاؿد ادلؼدام
قا أبـاء أؿتـا اؾعربقة اجملقدة
قوؿا ً أثر آخر قتصاعد غؾقان ؿرجل ثورة أبـاء ذعبـا اؾـشاؿى ػي اؾػؾوجة واألـبار بوجه ؼؿع حؽوؿة اؾعؿاؾة ػي ادلـطؼة اخلضراء وؿقؾقشقاتفا اؾعؿقؾة ...
وفافي اؾثورة اؾشعبقة ادلبارؽة تتصاعد ؾتلخذ ؿدافا اؾورـي اؾوادع عبر تالحم أبـاء ذعبـا ؽؾه ؿع أبـاء ذعبـا اؾثائرقن اؾباذؾني ادل مضحني ػي اؾػؾوجة واالـبار  ....و وبذذؾذك تذتذوا ذل
وتتصاعد ؿدقرة اجلفاد واؾتحرقر اؾظاػرة اؾتي فزم ػقفا ؿجافدو اؾبعث وادلؼاوؿة احملتؾني األؿقرؽان األوغاد ؿحؼؼني ـصر اؾعراق واألؿة اؾتارقخي ػي احلادي واؾثالثني ؿن ؽاـون األول عذام
 ,.... 3122وفا فم قوا ؾون جفادفم بوجه اؾتواركت واؾتخادؿات اؾدقادقة األؿقرؽقة واالقراـقة واؾتي دؾؿت أؿقرؽا مبوجبفا اؾعراق إلقران .
بقد أن جفاد اؾشعب اؾعراؼي اؾظاػر اؾذي فزم احملتؾني ؽدر ذوؽة اؾػرس اؾصػوقني و ـقعتفم حؽوؿة اؾعؿاؾة ػي ادلـطؼة اخلضراء اؾتي ترتعد اؾقوم ػرائص جالوزتفا رعبا ً ؿذن ثذورة
اؾشعب ادلتصاعدة ػي اؾػؾوجة واألـبار واؾتي دتتصاعد ؾتشؿل اؾعراق ؽؾه فذه اؾثورة اؾعظقؿة اؾتي ؾن تضقرفا تفدقدات ادلاؾؽي اخلائبة وتخر اته اؾدؼقؿة ضد ؿجافذدي اؾذبذعذث
وادلؼاوؿة وؿؼاتؾي جقشـا اؾبادل و فذا اؾعؿقل اخلائن ادلاؾؽي قػضح رعبه وفؾعه ؿن تصـقعفم اؾدالح ؾؾثوار وؿادرى فذا اؾعؿقل اؾـنت بلن دالح أبـاء ذعبـا في دورفذم اؾذعذاؿذرة
باألميان اؾعؿقق برداؾة االؿة اؾعربقة اخلاؾدة رداؾة األدالم ادلتجددة ؾالـداـقة جؿعاء.
قا أبـاء ذعبـا األبي اجملافد
قا أحرار اؾعرب واؾعاؾم
أن ثورة اؾػؾوجة واألـبار في ثورة أبـائفا ؽؾفم وفي ثورة اؾشعب اؾعراؼي ؽؾه وفي تتدع قوؿا ً إثر آخر ؾتشؿل اؾعراق ؿن أؼصاه اؾى أؼصاه وؾن قطػئ ؾفقبفا تضؾقل ادلاؾؽي وتخذر ذاتذه
اؾبائدة وال اؾؼصف اؾوحشي ادلتعؿد اؾذي متارده ؼواته وؿقؾقشقاته ادلـفارة ػؼد دـت داعة احلدم واؾـصر ادلمبني وداعة احلداب اؾعدقر ؾؾعؿالء االذالء خوـة ذعبفم واؿتفم .
اجملد ؾشفداء اؾثوار االبرار.
وحتقة اؾعز واؾػخار ؾؾرػقق اؾؼائد اجملافد عزة إبرافقم وؿجافدي اؾبعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعبـا وأؿتـا.
واخلزي واؾعار ؾؾؼتؾة االذرار ؿن اؾعؿالء األخداء .
وؾرداؾة أؿتـا اجملد واخلؾود.
ؼقادة ؼطر اؾعراق
ؿؽتب اؾثؼاػة واألعالم
بغداد ادلـصورة باؾعز بلذن اهلل
ػي اؾثاؾث عشر ؿن ذباط  ٤١٠٢م

