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 قش واظؼقات ادللؾقةاجلأؼفا ادلـاضؾقن اجملاػدون صل تـظقؿ اظؾعث وصل صصائؾ اظؼقادة اظعؾقا ظؾففاد واظؿقرؼر وصل جؾفة اجلفاد واظؿقرؼر واخلالص اظقرـل وصل 
غة ػؿ جزء سزؼز عـ أجفزة اِّعنـ خلقاسؾؿقا أن اظعاعؾني صل جقش اظعؿالء صإغفؿ جزء عـ جقش اظعراق اظقرـل اظعظقؿ وان اظعاعؾني صل أعـ وادؿكؾارات وذررة حؽقعة اظعؿالء وا
ؿ أسنداؤغنا وػنؿ وحندػنؿ حدػناظقرـل واظؼقعل إال عا أدخؾف اظصػقؼقن اظعؿالء عـ عقؾقشقات وجقادقس وخقغة ورائػقني صػقؼني صل صػقف ػذه اظؼقات ، صفؤالء اظـػر ػؿ و

حترؼر اظعراق ودقؼ ادلشنرو  اظصنػنقي  صل ادللؿفدصقن عـ عؼاوعؿـا وعؼاتؾقـا واظؾاضل وػؿ اِّداس وػؿ اِّشؾؾقة ادلطؾؼة ػؿ أبـاؤغا وإخقاغـا وسؾقفؿ ادلعؿؿد بعد اهلل ثؿ بعدطؿ
 اظؾغقض .

 
واجؾفؿ اظقرـل صل اظلقطرات وصنل ون وأحذر صل ػذه ادلـادؾة اظؽرمية طؾ اظػصائؾ خارج اظؼقادة اظعؾقا ظؾففاد واظؿقرؼر عـ اظؿعرض اظعشقائل دلـؿلؾل اجلقش واظشررة وػؿ ؼؤد

 اظدورؼات وصل عالحؼة اإلرػاب احلؼقؼل اظذي ؼؼؿؾ اظعراضقني سؾك اظفقؼة .
 

حلؼقؼقني ظفؿ صقفا ؼد وإمنا ؼلنؿنكندم ا اواسؾؿقا ان عا ؼفري اظققم عـ ضؿؾ سؾك اظفقؼة ظؾعلؽرؼني وادلدغقني ػق عـ صعؾ ادلؾقشقات اظصػقؼة حصرا وال أسؿؼد أن اظؼاسدة وعؼاتؾقف
ظعراق وذعؾف صؼط وان جاػدوا عـ اجؾ ء اادؿ اظؼاسدة ظؾؿغطقة سؾك اجلرائؿ اظؾشعة ، وعع ذظؽ صاغل أضقل ظؼقادة اظؼاسدة صل اظعراق وػؿ إخقتـا صل اجلفاد ذرط إن ادؿفدصقا أسدا

 حترؼر اظعراق صؼط .
 

صفق ؼصب صل عصؾقة حنؾنػ ؿف إن أي ادؿفداف ظؾفقش واظشررة وطؾ اظعاعؾني ادلدغقني صل حؽقعة اظعؿالء اظذؼـ ظؿ ؼـؾت سؾقفؿ خقاغة وسؿاظة وسدواغقة سؾك اظشعب وعؼاوع
ل عقؽؿ طؿابف اظعزؼز : ) وَضَاتُِؾقاْ صِل َدِؾقِؾ ك صاظغزاة أي صل عصؾقة أعرؼؽا وإدرائقؾ وإؼران اظصػقؼة وصل عصؾقة سؿالئفؿ وأذغابفؿ ، وظؿؿذطر ػذه اظؼقادة اجملاػدة ادلؤعـة ضقظف تعاظ

ـَ ( ، وظقذطروا ضقظف جؾ جالظف : ) وَ  ـَ ؼَُؼاتُِؾقغَؽُْؿ واَلَ تَْعَؿُدواْ إِنَّ اهللَّ الَ ؼُِقِب ادْلُْعَؿِدؼ َؿَعِؿدًا َصَفزَآُؤهُ َجَفـَُّؿ َخاظِدًا صِقَفا وَشَِضَب اهللُّ َسَؾْقفِ وََظَعـَُف وَأََسدَّ َظنُف َسنذَ  َعـاهلِل اظَِّذؼ بًنا اؼَْؼُؿْؾ ُعؤِْعـًا عُّ
 َسِظقًؿا ( .

 
ع ادلشرطني صؾؿا متؽـ عـف ضنال ة عوظقذطروا عـ دـة احلؾقب ادلصطػك ) صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ ( ضقظف ظلقدغا أداعة بـ زؼد حب ردقل اهلل وابـ حؾف سـدعا رارد عشرطا صل ععرط

دقدغا أداعة ) رضل اهلل سـف ( غعؿ ؼا ردقل اهلل  ضالادلشرك ال اظف إال اهلل صضربف وضؿؾف صادؿدساه احلؾقب ) صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ ( صؼال ظف أضؿؾؿف ؼا أداعة بعد أن ضال ال اظف إال اهلل 
ؿك ضال دقدغا أداعف ؼا ظقؿـنل ظنؿ ن حضاظفا خقصا عـ اظلقػ ضال احلؾقب ) صؾك اهلل سؾقف ودؾؿ ( أذؼؼت سؾك ضؾؾف صؽقػ ظؽ بال اظف إال اهلل ؼقم اظؼقاعة وزؾ ؼؽررػا وػق شضؾا

 ذعؾف وأعؿف .قف أطـ أدؾؿت إظك تؾؽ اظؾقظة ، صؽقػ مبـ ؼؼؿؾ عؤعـا ؼؼقؿ اظصؾقات اخلؿس وؼؤدي عا سؾقف عـ صروض اإلدالم ثؿ ؼؤدي واجؾا اجؿؿاسقا ؼكدم ص
 

حزب اظؾعث اظعربل االذؿنراطنل  إن أضقل ظؾطائػقة وعـ أي عكؾأ خرجت عـ عكابئ اظلـة أو عـ عكابئ اظشقعة أو عـ ادللقققني ورقائػفؿ وبأي ظقن اصطؾغت ، وأضقل ظؾدغقا طؾفا
ظلقادقة واظعؼائدؼة اظؿل تػرق بنني وا عـذ والدتف ووصؼ سؼقدتف وعؾادئف وددؿقره وإمياغف أسؾـ حربا عؼددة ودائؿقة سؾك اظطائػقة وظقس سؾك اظطقائػ وسؾك طؾ اظصقغ االجؿؿاسقة

ل تػرق وتشؿت وتؼطع أوصنال اجملنؿنؿنعنات اظؿأبـاء وصؽات اجملؿؿع االذؿراطل احلر ادلقحد اظذي ؼـاضؾ اظؾعث عـ اجؾ إضاعؿف ، وأسؾـ حربا سؾك اظعـصرؼة واظعرضقة وظقس سؾك اِّسراق 
 اتف وضادتف .قاداإلغلاغقة وان ضصر اظؾعث أو أػؿؾ صل عرحؾة عا صل تطؾقؼ عؾادئف وصؽره وسؼقدتف اظقرـقة اظؼقعقة اإلغلاغقة صفق تؼصقر وخطأ ؼقلب سؾك ض

 
اظطائػقة واظطنائنػنقنني وسنؾنك ؾك وظقعؾؿ اظصػقؼقن وظقعؾؿ طؾ عـ أثرت سؾقف حؿؾة اظؿضؾقؾ واظؿدجقؾ واظؿشقؼش أن ضقادة اظؾعث وعـاضؾقف وعؼاتؾقف دـؽقن حربا بال ػقادة س

صر وغـفل اظطائػقة واظعـصرؼة واظعرضقة غـؿاظعـصرؼة واظعـصرؼني وسؾك اظعرضقة واظعرضقني حقـؿا ؼؿقاجدون داخؾ احلزب ال دؿّّ اهلل أو خارجف داخؾ اظعراق أو صل ورــا اظؽؾقر حؿك 
 ضاري ظعراضـا احلؾقب والعؿـا اجملقدة .احل وادلـارؼقة وادلدغقة واظعشائرؼة وظقس اظعشائر إظك اِّبد وؼؿقؼؼ اجملؿؿع اظقرـل اإلغلاغل اظدميؼرارل احلر ادلقحد اظؿؼدعل االذؿراطل

 
غؼؾة حضارؼة طؾقرة وصل طؾ عنقنادؼنـ ؼت ػذه ػل ثقرة متقز اجملقدة ػؽذا طاغت عـذ اغطالضؿفا اِّوظك عـذ ؼقعفا اِّول اغطؾؼت تؼض أوطار اظػلاد واظؿكؾػ وتؾـل وتعؿر وتطقر صقؼ

رصفا سـ علارػا اظقرـل اظؿقرري اظؿؼدعنل ؿ حاحلقاة رشؿ احلروب اظؿل ذـؿفا ضقى اظشر واظرذؼؾة واظظالم سؾقفا وسؾك علقرتفا ظقأدػا أو إلؼؼاف علقرتفا أو الحؿقائفا أو ظؿدجقـفا ث
اظعراق ثؿ تصدت بؼقة وبفنؿنة صل احلضاري صاغؿػضت صل اظـالثني عـ متقز صطفرت بقؿفا اظداخؾل ثؿ اغطؾؼت صقرا إظك تصػقة بؤر اظؿفلس واظػلاد واظعؿاظة اظؿل طاغت تعشعش 

 9191غازؿ طزار إظك أحداث سام تلعة ودؾعني رة ساظقة وسزم ال ؼؾني ظؽؾ ادلؤاعرات اظؿل حقؽت ظؾؿصدي دللقرتفا بدءاً عـ ادلؤاعرة اظرجعقة اِّوظك ظعؾد اظغـل اظراوي وزعرتف إظك عؤاع
 حقث اغقرصت وضؾت عفؿقسة عـ أسضاء اظؼقادة واظؽادر ادلؿؼدم .

 
 ـقة اجملقدة .ظقرظؼد جرى ذظؽ طؾف عع حرب اظشؿال اظؿل اعؿدت ظعشرات اظلـني طان اخلادر صقفا اِّول ػق ذعؾـا اظعراضل اظعظقؿ بعربف وأطراده ثؿ ثقرتف ا

 
غف وأضؾقاتف اِّخرى ، وأن تصنرف تنؾنؽ طؿاظؼد اطؿـػت ػذه احلرب أخطاء وػػقات طؾقرة ظؼقادة احلزب واظـقرة طان باإلعؽان جتـؾفا وتكػقػ تؾؽ ادلعاغاة سـ ذعؾـا بعربف وطرده وتر

 حلؽؿ اظذاتل ظشعؾـا اظؽردي اظعزؼز .ن ااظؿضققات ادلادؼة وادلعـقؼة سؾك علقرة اظؿؼدم واظؾـاء واظؿطقر حؿك اتكذت اظؼقادة ضرارػا اظؿارؼكل اظعظقؿ صل إصدار بقان آذار وضاغق



ورجره ثرم جروءت اةؾؼري وخ فذا اإلجنوز اؾمورقىي اؾعظقم اؾذي حوصر وحورب وتصدت ؾمطلقؼه عؾى األرض وػي اؾـػوس ؽل ؼوى اؾشر وؽل أعداء اؾلعٌ وثورته داخل اؾعررا 
 اؾؽلرى ػي دؾيؾي اؾمكؿر عؾى ثورة متوز اؾورـقي اؾؼوؿقي اؾمؼدؿقي اؾغزو اؾػوردي اؾصػوي .

 
وؾوقي األوؾرى ػري ؿريور ؽرل األ ؾؼد رػعً ؼقودة ثورة املالؾي وعؾى ؾيون ؼوئدفو اخلؿقـي ذعورا واحدا وفدف واحدا وأغؿضً عقـفو عؾى ؽل أفداف اؾنورة اؾمي قهى أن تلخذ

ورلؾروا ؾمؾرا اؾرشعورات واألفرداف  ـروااؾنورات ػي اؾعوؾم وفي أفداف تنلقً أرؽون اؾنورة ػي اؾداخل أوال ، ػرػعوا ذعور تصدقر اؾنورة إؾى اخلورج عؾى أن مترر عرلر اؾعررا  وزق
دقريفم اؾرصػوق  جواػؼوؾوا ؿيقرتـو إؾى حترقر اؾؼدس متر علر بغداد وؿيقرتـو ؾمورقر ؿؽي دمؿر علر اؾـهف وذرـوا عؾرى اؾعررا  حربرو داخؾقري ؾمورقرا عؿالئفرم و

م اؾزعروف ودروع عـهفقمفرو اؾيواإلقراـق  اجملـي  ػي اؾعرا  ثم حربو عؾى اةدود وأصرت اؾؼقودة اؾصػوقي عؾى تلجقٍ اةرب وإداؿمفو حمى جرعفو ذعى اؾعرا  اؾعظقم 
اؾرشرؼقي ؾمؿري ػري احمرال  بري واـػالتفو وتفورفو ودوع أرؿوعفو وـواقوفو اؾيوداء وؾم ترػع ذعور تصدقر اؾنورة وؾم جترؤ عؾى رػعه ؿـذ ذؾا اؾقوم إؾرى أن حتطؿرً اؾلوا

لرقوؾقري واؾرصفقوـقي وإقرران إلؿاؾعرا  وتدؿقر جقشه وذعله وإقؼوف ؿيقرة ثورته ثم جوءت اؾطوؿي اؾؽلرى املماؿرة اؾؽلرى اؾؼوتؾي ، وؼد حوك خقورفو ـػس اةؾف اؾرشرقر ا
نرل حرضن اؾعررا  اؾرداػه واؾريـد مت اؾصػوقي ؾؽي قفقه فذا اةؾف وميفد ؾغزو اؾعرا  ػورروا ؼقودة اؾنورة وزقـوا ؾفو دخو  اؾؽوقً وذؾا ؾملؾقى األؿي وؼوافو اؾػوعؾي اؾمي

اؾنوـقي عؾرى اؾغرزو اؾرصػوي ؾمؿري ،  عرباألؼوى ؾنورته وؿيقرته اؾذي ؾواله أؼوؾفو ؾؾملرقخ ؾوال املؿؾؽي اؾعربقي اؾيعودقي ودو  اخلؾقٍ اؾعربي ؿو اـمصر اؾعرا  ػي ؼوددقي اؾ
ػهقرشوا ايقروش ؾريوع  مفوثم ؽون فدػفم ؾموشقد اؾعوؾم عؾقه وخوصي اؾؼوى االدمعؿورقي اةوؼدة عؾى اؾعرا  وثورته واةوؼدة عؾى األؿي وتلرقىفو وحضوراتفو وردروؾ

األمم اؾـوفرضي ػموؼرع ؾفرم ؿرو أرادوا ب وجتربي األؿي اؾموررقي اؾمؼدؿقي اؾرائدة ػي اؾعرا  ملو رأوا أـفو ؼد جتووزت اخلطوط اةؿراء اؾمي تضعفو اإلؿلرقوؾقي دائؿو عؾرى اؾرشعو
ً عؾقفو األؿي اآلؿو  اؾعرقرضي ػري حترقرر بـ وارتؽلً اؾؼقودة تؾا اؾفػوة اؾمورقىقي اؾمي أوؼػً امليقرة اؾنورقي اؾموررقي اؾمؼدؿقي اةضورقي ؾنورة متوز اجملقدة تؾا اؾنورة اؾمي

 اؾعروبي .رض ػؾيط  وحترقر االؿي وتوحدفو ثم بـوء ؿيمؼلؾفو وحضورتفو أؿل األؿي اؾوحقد ؾمورقر ػؾيط  اةلقلي واألحواز وؽل ذلر ضوع واغمصى ؿن أ
 

اؾرى ربروع اؾرورن اؾؽلرقر برصق    وػعودت عهؾي اؾمورقخ إؾى اخلؾف إؾى حوؾي اؾمؼفؼر واؾمردي واؾضقوع ؾالؿي إؾى عصر اؾمؿز  واؾمـوحر واؾمؼورع وعود االدمعؿور إؾى اؾعررا
رة األؿي اؾموررقي عؾرى اؿمرداد ؿيقوأؾوان وأذؽو  ذمى قعقٌ ػي ارض اؾعرا  واألؿي ػيودا وتىرقلو ودؿورا ودؾلو ةرقمفو وثرواتفو وخوصي ػي عرا  اؾعروبي وردوؾمفو رؾقعي 

 تورقىفو اؾطوقل .
 

أؽنر ؿن ؿكري وخؿري  أؾرف ذرفقد وا فذا اؾذي أراده اؾغزاة اؾلغوة ؿن غزوفم ؾؾعرا  ػؼد دؿروا ؽل ذيء ػقه ؼمؾوا أؽنر ؿن ؿؾقوـي ذفقد وذردوا ودؿروا حقوة املالق  ، ؼمؾ
ؼالتفم إلـفوء دوره إؾرى األبرد ؿعمؿن رؾقعمه اؾلعٌ اؾردوؾي وحؾوا ايقش اؾورـي اؾعؼوئدي ؾقهمنوه وؼمؾوا اآلالف ؿن رجوؾه وصـودقده وأبطوؾه وغقلوا اآلالف ػي دهوـفم و
ؿريقرته اؾالحؼري وؼمرل اؾرروح   و، فؽذا أرادوا وؼد حؼؼوا ؿو أرادوا إال فدػ  أدودق  ؾفم خيكوا ؾم قوؼؼوفو وؾن قوؼؼوفو أبدا وفي إـفوء اؾلعٌ ودوره ػي حقروة اؾعررا

ح اؾنرورة روح اؾمرضوقي واؾػرداء روح األداء رو اإلميوـقي اؾورـقي اؾوثوبي ػي جقش اؾعرا  إلـفوء دوره ػي حقوة اؾعرا  اؾالحؼي، واؾنوـي ؼمل روح اإلرادة واؾعزم روح اإلميرون واؾرصلر
 اؾلطوؾي اؾمورقىي اؾردوؾي ؾشعى اؾعرا  .

 
وؿخ وػي رؾقعمره رجرو  اؾشدؿروا ؽل ذيء إال اإلـيون اؾعراؼي اؾؽوؿل دؿروا ؽل ذيء إال صـودقد وػردون اؾلعٌ وؼواته امليؾوي اؾلودؾي ػوؼف اؾشعى اؾعظقم ؽوؾطود 
ألداء اؾعروؾي امللردع وؿرن ن ااؾؼوات امليؾوي ورجو  جقشه اؾورـي اؾعظقم ورجو  وأبطو  وػردون املؼووؿي امليؾوي تؽمـػفم اؾعـوقي اإلؾفقي ػودمليؾوا جؿقعو وؼدؿوا ؿ

ى األجقرو  أجقرو  اؾعروبري ملؼراؾػداء واؾمضوقوت ؿو ؾم قيموعله اؾعؼل اإلـيوـي اؾقوم ودقظفر فذا اؾيػر بنذن اهلل ػي اـصع صػووت تورقخ اؾعرا  واألؿي واإلـريوـقي ؾ
 تمغـى به وتيمؿد ؿـه ؿو قـور ؾفو دربفو ؾموؼقع أفداف األؿي ػي حتررفو وتوحدفو وادمعودة دورفو اؾمورقىي اؾردوؾي ب  األمم .

 
 

 قو أبـوء ذعلـو اؾعراؼي اؾعظقم
 قو أبـوء اؿمـو اجملقدة

ردرؿي وػري ؿـودرلي  طروبإــو اؾقوم ـمودث عن ثورة متوز وؿيقرتفو اؾموررقي وـون عوجزون ؼطعو عؾى أن ـوػي حؼفو وحع ؼقودتفو وحع حزبفو اجملقد ؽقرف ـوػري وػري خ
ؾردان املـوضرؾي ؿرن اجرل اؾلردؿقي حع ثورة أذودت ؾمؿي أو  جتربي ورـقي ؼوؿقي حتررقي تؼدؿقي اذمراؽقي عؾى ارض اؾعرا  وعـد ذعله اؾعظقم ػهعؾً اؾعرا  ػي رؾقعي 

 حرقمفو وحتررفو وادمؼالؾفو جعؾمه ػي رؾقعي اؾلؾدان اؾـوفضي ػي اؾلـوء واؾمؼدم واؾمطور .
 

معزقرز املروارد اؾؼوؿقري وؾموؼقرع و ؾاؾنورة اؾمي حررت ؿوارد وثروات اؾعرا  اؾورـقي وعؾى رأدفو اؾـػط وجؿقع املعودن واؾنروات اؾمي تؾقه وادمنؿرتفو ادرمنؿورا ورـقرو عوؾقر
 اؾمؼدم واؾمطور املـشود .

 
ي اؾزراعري واؾرصوي واؾمعؾقرم ي ػراؾنورة اؾمي أعدت جقوش اؾعؾؿوء واخللراء واؾلوحن  واؾػـق  وػي جؿقع ؿقودقن اةقوة ػي اؾصـوعي اؾنؼقؾي واخلػقػري املدـقري واؾعريؽرق
 اؾلـوء واؾمؼدم واؾمطور . رؽيواؾمربقي وػي جؿقع ؿقودقن اخلدؿوت وعؾى رأدفو ؿقدان اؾمـؿقي اؾلشرقي وإعداد األجقو  اؾواعقي املمعؾؿي اؾواعدة ؾؼقودة اؾعرا  ػي ؿع



قر ، اجلقش اؾذي وؼف وؼػته اؾتارقخقةة عةؾةى ؾؽباؾثورة اؾتي أعادت بـاء وتطوقر جقش اؾعراق اؾورـي اؾعؼائدي اؾذي داػع عن اؾعراق واألؿة ػي ؽل ؿقادقن صراعفا ؿع أعدائفا ػي ورـفا ا
تي حؼق ػقفةا أعةظةم اصـةتة ةارات اؾ بوابة األؿة اؾشرؼقة قذود عن حؿافا وحرؿاتفا وؿؼدداتفا خؿدة وثالثني عاؿا ؼدم اؾؽثقر واؾعزقز ؿن اؾتضحقات وخاصة ػي ؿعرؽة اؾؼاددقة
وحرؽاتفا اؾثورقة ؿثابات عاؾقةة ػةي فا اؾتارقخقة ؾالؿة وذؾك ػي دحؼه ؾؾغزو اؾعـ ري اؾ ػوي اؾبغقض ػوضع بذؾك ؿثابات عاؾقة ؾالؿة وذعبفا وجقوذفا ورجاؾفا وؼقاداتفا وأحزاب

 اإلميان وػي اؾ ؿود واصدتبدال واؾتضحقة واؾـ ر عؾى األعداء .
 

فا واـت اراتفا وعن جقش اؾةعةراق اؾةورةـةي زاتوؿن فـا ؿن بغداد اؾعز واؾتارقخ واحلضارة وػي فذه ادلـادبة اؾورـقة واؾؼوؿقة وـحن ـتحدث عن ثورة اؾدابع عشر ؿن متوز وعطائفا وإجنا
ادلدؾحة األبطال رجال ادلفؿات اخلاصة وؼادة احلةز   واتاؾعؼائدي واـت اراته اؾتارقخقة أؼول ؾإلخوة واؾرػاق ؿن اؾعؾؿاء واؾباحثني واخلبراء وؼادة اؾتـؿقة اؾورـقة ػي ؿدقرة متوز ورجال اؾؼ

اتفا اؾعؿالؼة وإبداعاتفا اؾرائدة واؾػذة اؾةتةي ؾةم ازوؽادره ادلتؼدم وؽل اؾؽتا  وادلثؼػني اؾورـقني ػي األؿة أن قشؿروا عن داعد اجلد واصجتفاد ؾؾؽتابة واحلدقث عن ؿدقرة ثورة متوز وإجن
ثوا عن جتربة اؾعراق اؾورـقةة اؾةؼةوؿةقةة تحدقدتطع اؾغزاة إؾى اؾقوم اؾتضؾقل واؾتشوقش عؾقفا رغم ؿا ميؾؽون ؿن إؿؽاـات فائؾة ػي ؿقادقن اؾؽذ  واخلداع واؾتضؾقل واؾتدجقل ، أن ق
ة ػي ؼاددقة اؾعر  اؾثاـقة وػي ػؾدطني خاصاؾتحررقة اؾرائدة وان قتحدث ػردان اؾؼوات ادلدؾحة عن جقشفم اؾعظقم واـت اراته وإجنازاته عؾى اؿتداد خؿدة وثالثني عاؿا ؿن اجلفاد و

 وػي دورقا وػي ؿ ر وػي ؽل ادلقادقن اؾتي دارت ػقفا ؿعارك ؿع اصؿة وػي أؼطارفا وعؾى أرضفا .
 
 

 قا أبـاء ذعبـا اؾعراؼي اؾعظقم
 

دلطؾو  أن ـتخذ ؿن فذه ادلـادبة ؿـطؾؼا جدقدا ػا إن احلدقث عن ثورة متوز وػي ؿثل فذه اؾظروف وػي خطا  ردؿي ص قدع أن ـذؽر إجنازا واحدا ؿن آصف اإلجنازات اؾؽبقرة واؾعؿالؼة وؾذؾك
ـي اؾؽبقر ع ام اجلؾبي وزقر اؾـػط ؾورقػرض عؾى ؽل ؿن دافم ػي بـاء جتربتـا اؾرائدة ػي اؾعراق أن قتحدث وقؽتب وقـشر دون توؼف ؽل ؿن ؿوؼعه واخت اصه وؿدؤوؾقته ؽؿا حتدث ا

به ؾؾعراق وذعب اؾعراق وبدون تؽؾقف ؿن أحد ، ع حاؾذي دافم بؽػاءة عاؾقة ػي تـػقذ براؿج اؾؼقادة واؾدوؾة ػي تطوقر وادتثؿار اؾثروات اؾـػطقة حتدث بداػع ورـقته وبداػع إمياـه وبداػ
 أحققه بادم اؾؼقادات اؾثالث واذد عؾى قده ػاـه منوذج قحتذى به ص رقب .

 
ـت اراتفا ، اؽتب واـشر أقفا ادلـاضل وحتةدث عةن وا اؽتبوا أقفا اإلخوة واؾرػاق عن جتربتؽم واـشروا بؽل ودائل اؾـشر ادلتاحة ػإـفا غـقة بأفداػفا وؿبادئفا وبراؿجفا وخططفا وإجنازاتفا
، ضعوا األخطاء واؾفػوات اؾتي راػؼتفا واؾةتةي  تـاجتربة األؿة ػي اؾعراق اؾتي أذدمت بـقاـفا اؾعاؾي بعرق جبقـؽم ؾؽي ص قؤثر اؾتضؾقل واؾتدجقل واؾتزوقر عؾى ذعبـا وجؿافقرـا وعؾى اؿ

تؾك األخطاء واؾفػوات بل وحتى بعض اصـحراػات فو ؿن ارتؽبتفا اؾؼقادة واؾتي ـعترف بفا ؿن ػضل اهلل جاـبا دقأتي قوم اؾتحدث واؾؽتابة عـفا واإلعالن عـفا ؼرقبا بإذن اهلل .. إن اؾعبرة 
 اؿل اؾتي أدت إؾى تؾك األخطاء واؾفػوات .ؾعوأن ص ـعود إؾقفا وص إؾى ؿثؾفا وان ـتخذ ؿـفا دردا بؾقغا وان ـتخذ ؿـفا دؾقال ؽشاػا دلدقرتـا وان ـؼاتل وبال فوادة ؽل األدبا  وا

 
 

 قا أبـاء ذعبـا اؾعراؼي اؾعظقم
 قا أبـاء اؿتـا اجملقدة

 
ؼقادة اؾعؾقا ؾؾجفاد واؾتحرقر وجبةفةة اجلةفةاد واؾأقفا ادلـاضؾون ػي حز  اؾرداؾة اجملقد حز  األؿة وذعبفا ػي ورــا اؾؽبقر وػي بالد ادلفجر عفدا ؿـا ؾؽم ـحن ؼقادة اؾبعث ػي اؾعراق 
ؾدحق ذقول اؾغزاة وعؿالئفم وأذـابفم اخلوـة فة واؾتحرقر واخلالص اؾورـي واؾؼقادة اؾعاؿة ؾؾؼوات ادلدؾحة عؾى أــا دـواصل اجلفاد وـ عد أداءه وعطاءه وػي ؽل ؿقادقن اؾ راع وادلواج
ؾغت ؿدتؼبل حقاتفم ػي بؾدفم ػأصبةحةوا وأ ادلارؼني اجملرؿني ؿن اؾ ػوقني اؾػرس أدوات إقران اؾ ػوقة اؾتي أوغؾت ؿع أذـابفا بدؿاء اؾعراؼقني ومبؼدداتفم وحرؿاتفم ودؿرت عقشفم

 وذعبه وؿؼدداته .ـه ؿطاردقن ؾقل ـفار وعؾى اؿتداد أرض اؾعراق قؼتؾون عؾى اؾفوقة اؾورـقة أي قؼتؾون وقطاردون وقفجرون وقشردون ؽل ورـي ذرقف غقور عؾى ور
 

ـقة اؾؼوؿقة اؾثورقة ادلـاضؾة إؾى إؼاؿةة وحةدة ؾورػإــا وػي فذه ادلـادبة اؾورـقة اؾؽبرى ـدعو ذعبـا اؾثائر اجملافد وجؿقع ؼواه اؾورـقة واؾؼوؿقة واإلدالؿقة وـدعو جؿقع ؼوى األؿة ا
ات األوان وقدتػحل وجود فةذه اؾةؼةوى ػو حؼقؼقة ؾؾـضال واؾؽػاح واجلفاد ػي ؽل ؼطر ؿن أؼطار األؿة ثم عؾى صعقد اؾورن اؾؽبقر ؾؾت دي ؾؼوى اؾغزو واؾعدوان اخلارجي صؿتـا ؼبل

 اصدتعؿارقة ػتـال ؿن أؿتـا وذعبـا ؿؼتال قزقد ؿن ؿعاـاة األؿة وتخؾػفا ومتزؼفا ثم ضقاع ؿدتؼبل أجقاؾفا .
 
 

 قا أبـاء ذعبـا اؾعراؼي اؾعظقم
 أقفا اجملافدون وادلـاضؾون ػي ؼواه اؾورـقة واؾؼوؿقة واإلدالؿقة

 
اؾورـقة وفو حترقر اؾعراق ؿةن اصدةتةعةؿةار اه تعاؾوا ـتػق وـتوحد عؾى فدف واحد ؿبدأي وادتراتقجي جلفادـا وؽػاحـا ص قختؾف عؾقه اثـان ؿن أبـاء ذعب اؾعراق وجؿافقره اؾثائرة وؼو

  اؾػاردي اؾ ػوي اؾذي أوغل ػي دؿاء اؾعراؼقني وػي أعراضفم وحرؿاتفم وؿؼدداتفم .



ولفا .. وأقول لالنتفازوني والـػعقني والضعععػعاء وذووأقول في هذه ادلـادبة لؽل من دولت له نػده وزون له ذقطانه لؾعؿل أو التعاون مع عؿالء االحتالل اإلوراني أي عؿالء إوران وأذنابفا 
ي في العراق، ولذلك فان من لم تدحؼه صػوواجلبـاء وادلفزومني من مقادون معركة الشرف بل هي معركة الوجود مع إوران الصػووة إنؽم جؿقعا دتؽونون وقودا خلطط وبرامج ادلشروع ال

 الثورة والثوار دقدحؼه الػرس الصػووون وعؿالؤهم وأذنابفم إذا ما متؽـوا من العراق ال دامح اهلل .
 

ت األوان وقبل أن تغؾق أبواب التوبة حقعـعفعا ال فواوأقول لفم إن باب التوبة مػتوح دلن ورود العودة إلى مدقرة التحرور إلى الورن إلى الشعب وبدون ادتثـاء أحد عؾى أن تؽون العودة قبل 
 وـػع نػدا إميانفا لم تؽن آمـت من قبل أو كدبت في إميانفا خقرا .

 
 ورفاقه . زوزحتقاتي اخلاصة وتؼدوري العالي لألبطال األدود الرابضني في دجون ومعتؼالت احلؽومة الصػووة اجملرمة وعؾى رأدفم أعضاء الؼقادة رارق ع

 
 حتقة مؾمها احلب والتؼدور إلى روح األب الؼائد الشجاع أحؿد حدن البؽر .

 
 حتقة حب وتؼدور إلى روح الرفقق الؼائد ذفقد احلج األكبر اجلدور صدام حدني .

 
 قعا .جؿ حتقة حب وتؼدور إلى روح الرفقق أبي هدى صالح مفدي عؿاش فارس احلزب ومغواره صاحب الشقؿة والـخوة حتقة وتؼدور ألرواح قادتفا ورجالفا

 
 حتقة وتؼدور جلؿقع الشفداء في العراق وفي فؾدطني احلبقبة وفي األمة .

 
اهلل ان وعقده عؾى االمة وهي حتؼق االنتصعارات  عدىوفي هذه ادلـادبة العزوزة أزف التفاني والتبروؽات لشعبـا العراقي العظقم والمتـا اجملقدة ولعادلـا اإلدالمي في ذفر رمضان ادلبارك 

 تؾو االنتصارات عؾى أعدائفا وأعداء ردالتفا اخلالدة .
 

 دمتم أوفا ادلـاضؾون واجملاهدون لؾـضال واجلفاد، والدالم عؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاته .

 
جاهد كتاب ادلؼاومة ومثؼػوها جفاداً مؾحؿقاً مبداد الؼؾعم العشرو  
والؽؾؿة احلرة واصعطػوا معع اجملاهعدون فعي خـعادق الععز والعشرف 
والؽرامة خـادق الذود عن حقاض العراق في دوح اجلفاد والرباط كؿعا 
تصدوا بلقالمفم احلعرة دلعا وعدؿى ال االجتثعاث ب البغقعو ودععوات 

 ال التجرمي ب اجملرمة .
 

وها هم القوم وؾبون نداء قائدهم اجملاهد ععزة ابعراهقم األمعني الععام 
لؾحزب والؼائد األعؾى لؾجفاد والتحرور واخلالص الورعـي بؽتاباتفعم 
اجلفادوة عن جتربة ثورتفم العؿالقة ثورة البعث فعي الععراق الغـقعة 
بلهداففا ومـجزاتفا الؽبقرة ومضامقـفا األصعقؾة وبؽتابعاتفم ععن 
مالحم ومكثر مدقرة اجلفاد والتحروعر ومعا وتطؾبعه إ عاز ادعتؽؿال 
مفؿات التحرور الشامل والعؿل من أجل تعلمني معدتؾزمات اجلفعاد 
الػؽري والثؼافي واإلعالمي والتعبوي الذي وعجل من وتعائر معدقرتـا 
اجلفادوة الظافرة عبر اجلفد الػؽري والتـووري اخلالق الذي وبدد دواجقعر 
التضؾقل والتشووه الػؽري والثؼافي واإلعالمي والعدعائي الوادععة 
الـطاق واإلمؽانات وكانت وما زالت ودتبؼى بشدة ادتعضاءة معداد 
أقالم اجملاهدون الػادون من األدباء والؽتاب وادلثؼعػني نعبراس كػاحـعا 

 ادلتوهج صوب ضػاف الـصر الرادخ والظػر احلادم .

 بدم اهلل الرحؿن الرحقم              
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َِّحقِؿ  ـِ اؾر َّْحَؿ  بِْدِؿ اهّللدمل اؾر
 أُؿٌة عرَبِقٌة وَاِحَدة     ذاُت رِداَؾٍة َخاؾَِدة        ِحزُْب اؾَبْعِث اؾَعرَبل االْذتِرَاؽل                                                                                        

 وحدة     حرقة    اذتراؽقة                                              ؼقادة ؼطر اؾعراق                                                                                                                
 ؿؽتب اؾثؼاػة واإلعالم                                 

 بقان ػل اؾذؽرى اخلاؿدة واألربعني الـتػاضة اؾثالثني ؿـ متقز اخلاؾدة
 بروح االؼتحام وػدائقة ذفداء اؾبعث ـمجج اجلفاد الدتؽؿال اؾتحرقر اؾشاؿؾ

 
 قا أبـاء ذعبـا ادلُضحل اجملافد

 قا أبـاء أؿتـا اؾعربقة اجملقدة
وعبرت عـ جقفرفا  ٨٦٩١ر ؿـ متقز عام عاذحتؾ عؾقـا اؾققم اؾذؽرى اخلاؿدة واألربعقن الـتػاضة اؾثالثني ؿـ متقز اخلاؾدة اؾتل أػصحت عـ اؾقجف ادلشرق واألصقؾ ؾثقرة اؾدابع اؾ
ـ ؼضقا عؾك جقب االؾتػاف واؾردة بنبعاد ؾذقاحلؼقؼل وفققتفا اؾقرـقة واؾؼقؿقة ػؽاـت تؾؽ االـتػاضة ادلبارؽة اخلاؾدة جتدقداً ؾروح االؼتحام واؾتعرض ؾدى ؼادة اؾبعث وؿـاضؾقف ا

 عبد اؾرزاق اؾـاقػ وإبرافقؿ اؾداود .
قؼ اإلصالح اؾزراعل اجلذري حتؼوؼد ربعت اؾروح االؼتحاؿقة الـتػاضة اؾثالثني ؿـ متقز ؿدقرة اؾثقرة اؾالحؼة وؿـجزاتفا اؾعؿالؼة ػل تصػقة ذبؽات اؾتجدس اؾصفققـقة و

وحتؼقؼ احلؾ اؾدؾؿل اؾدميؼرارل ؾؾؼضقة اؾؽردقة واحلؽؿ اؾذاتل ألبـاء ذعبـا اؾؽردي وؼرار تلؿقؿ اؾـػط اخلاؾد ػل األول ؿـ  ٨٦٩١آذار عام  ٨٨واؾثقرة اؾزراعقة ػل اؾرقػ وبقان 
ر اؾثؼاػل وادلعـقي ألبـاء فاواـطالق ؿدقرة اؾتـؿقة اؾعظقؿة واؾبـاء االذتراؽل ػل ؿقادقـ احلقاة ؽاػة وحتؼقؼ اؾطػرة اؾـقعقة ادلتؿقزة ػل اؾرػاه ادلعقشل واالزد ٨٦٩١حزقران عام 

حلصار اجلائر وصقالً اؾك احتالل اؾعراق وا ذعبـا مما حدا مبعدؽر أعداء اؾثقرة واؾعراق واالؿة ؾتػرقغ ؿا ػل جعبتفا ؿـ ؿخططات اؾتكؿر وادتفداف اؾثقرة ػؽاـت اؾعدواـات اؾغاذؿة
قد صدام حدني ودتة ؿـ شفاؾذي جابفف ؿجافدو اؾبعث وادلؼاوؿة بعؿؾقاتفؿ اجلفادقة واجلبارة واؾتل جددت حؼقؼة اؾبعث ادلؼاوم اجملافد اؾذي ؼدم ؼائده اؾرػقؼ اؾ ١١١٢ػل عام 

اؾػ ذفقد وتقاصؾت ؼقاػؾ ذفداء اؾبعث عبر عؿؾقات االغتقال  ٨٩١أعضاء ؼقادة احلزب وـدبة عاؾقة ؿـ ؽادره ادلتؼدم وؿـاضؾقف ػداءا ؾؾشعب واالؿة ػؾؼد ؼدم اؾبعث أؽثر ؿـ 
 واإلعدام وآخرفا إعدام ؽقؽبة ؿـ ؿـاضؾل اؾبعث ؿـ ادلؼاوؿني األبطال ػل ذفر رؿضان ادلبارك .

 قا أبـاء ذعبـا اؾصابر ادلؼدام
 قا أحرار اؾعرب واؾعاؾؿ أجؿع

االؼتحام ؾالـتػاضة اؾبادؾة وجفادقة ض وحتؾ عؾقـا اؾذؽرى اخلاؿدة واألربعقن الـتػاضة اؾثالثني ؿـ متقز اخلاؾدة وذعبـا ققاصؾ ؿدقرتف اجلفادقة اؾظاػرة ُؿدتؾفؿاً روح اؾتعر
ؿة ادلاؾؽل اؾعؿقؾة وحؾػفا اؾصػقي حؽقذفداء اؾبعث واؾعراق واالؿة األبرار الدتؽؿال اؾتحرقر اؾشاؿؾ وؿجابفة ترؽات احملتؾني واخملطط اؾػاردل اؾصػقي وأداة تـػقذه اؾطقعة 

بؾغت ذروتفا ػل اؾققؿني ادلاضقني تل اؾتل وؾغت ػل دؿاء أبـاء ذعبـا عبر االغتقاالت واإلعداؿات واؾتػجقرات اإلجراؿقة اؾتل تصاعدت عؾك ـحق ػاضح ػل ذفر رؿضان اؾػضقؾ واؾ
اؾؽل ػل إبادة اؾشعب اؾعراؼل ادلوراؾت بغداد واحملاػظات ؽؾفا ؿصحقبة بتصعقد مماردات االجتثاث ضد اؾبعث وتروقج بدعة ) جترميف ( ػل عؿؾقة أدؼاط ؿػضقحة جلرائؿ رغؿة 

 وـفب ـػطف وأؿقاؾف .
 

ة اؾطائػقة واؾعرؼقة ادلؼقتة ػتـبقد أن ؿجافدي اؾبعث وادلؼاوؿة دققاصؾقن تصدقفؿ اؾشجاع ؾؾؿجرؿني ؿـ اؾعؿالء واؾدراق ودقجفضقن ممارداتفؿ اخلبقثة اؾراؿقة ؾتلجقج اؾ
ي مبا قُعزز وحدة ذعبـا وورــا ؼدرومتزقؼ اؾـدقج االجتؿاعل واؾقحدة اؾقرـقة عبر رػض ادتفداف أبـاء اؾشعب وأػراد اؾشررة ودعقات األؼاؾقؿ ادلشبقفة وعؿؾقات اؾتفجقر اؾ

 ومبا قمجج ؿدقرة اجلفاد اؾظاػر الدتؽؿال اؾتحرقر اؾشاؿؾ وحتك اؾـصر ادلٌبني .
 اجملد ؾشفداء اؾبعث وادلؼاوؿة األبرار .

 واخلزي واؾعار ؾؾعؿالء األذالء .
 . ؿاشوحتقة ؾروح ؼادة ثقرة اؾدابع عشر ؿـ متقز واـتػاضة اؾثالثني ؿـف اخلاؾدة اؾرػاق ادلرحقؿني أحؿد حدـ اؾبؽر وصدام حدني وصاؾح ؿفدي ع

 ائد األعؾك ؾؾجفاد واؾتحرقر واخلالص اؾقرـل .اؾؼوحتقة اجملد واؾػخار ؾؾرػقؼ اؾؼائد اجملافد حادي رؽب اجملافدقـ صقب اؾظػر احلادؿ اؾرػقؼ اجملافد عزة إبرافقؿ األؿني اؾعام ؾؾحزب و
 وحتقة جملافدي احلزب وادلؼاوؿة وأبـاء ذعبـا وأؿتـا ؽاػة .

 وؾرداؾة أؿتـا اخلؾقد .
 

 ؼـقـادة ؼــطــر اؾـعــراق
 ؿؽتب اؾثؼاػة واإلعالم

 م ١١٨٢ػل اؾثالثني ؿـ متقز 
 بغـداد ادلـصقرة باؾعـز بنذن اهّلل



 اظرؤؼة اظؾعـقة اجلفادؼة
 صل خطاب اظرصقؼ اظؼائد اجملاػد سزة ابراػقؿ

 
 هيثم القحطاني

 
ظؿ ؼؽـ خطاب اظرصقؼ اجملاػد سزة ابراػقؿ األعني اظعام ظؾقزب واظؼائد األسؾك ظؾففاد 

اظـالثني عـ  -واظؿقرؼر واخلالص اظقرـل صل اظذطرى اخلاعلة واألربعني ظـقرة اظلابع سشر 
متقز اخلاظدة ادؿعراضاً ذؽؾقاً دلـفزاتفا اظعؿالضة بؾ طان إدؿؼراءاُ ظدور اظـقرة صل غفضة 
اظعراق احلدؼـة ودسؿ ادلؼاوعة اظػؾلطقـقة وتصاسد علقرة اظـضال اظؼقعل ظالعة اظعربقة 
بؾ طان حتدؼداُ دضقؼاً ظؾرؤؼة اظؾعـقة اجلفادؼة دللقرة غضال احلزب اظطقؼؾة وتشكقصاً دضقؼاً 
دلفؿات ادلرحؾة اجلفادؼة اظراػـة صل تفقؽة علؿؾزعات ادؿؽؿال اظؿقرؼر اظشاعؾ ظؾعراق 
سؾر تعؾؽة جؿاػقر اظشعب وصصائؾ ادلؼاوعة واظؼقى اظـقرؼة اظقرـقة واظؼقعقة واإلدالعقة 
ً عـ ادؿفداف ضقات اجلقش واظشررة الن ععظؿفؿ عـ أبـاء ذعؾـا إال عا أدخؾف  عقذرا
اظػرس اظصػقؼقن عـ اخلقغة وػؤالء اظـػر ػؿ أسدائـا وعلؿفدصقن عـ عؼاوعؿـا واألشؾؾقة 

 عـ أبـاء اجلقش ػؿ أبـائـا اخملؾصني وسؾقفؿ االسؿؿاد صل حترؼر اظعراق .
 

طؿا اطد اظرصقؼ اجملاػد سزة ابراػقؿ سؾك ػقؼة صؽر اظؾعث اظقرـقة واظؼقعقة وبأن حزب 
اظؾعث وعـذ والدتف أسؾـ حرباً سؾك اظطائػقة وظقس سؾك اظطقائػ وذـ حرباً ال ػقادة صقفا 
سؾك اظطائػقة واظطائػقني واظعـصرؼة واظعـصرؼني واظعرضقة واظعرضقني وطؾ عـ ؼدسق ظفا 
طؿا أطد اظرصقؼ اجملاػد سزة ابراػقؿ سؾك غؼد األخطاء اظؿل اطؿـػت علقرة اظـقرة وان بقاغاً 
دقصدر بأخطائفا وػػقاتفا عؤطداً ان غؼد تؾؽ األخطاء ػق بفدف اظؿؾصقر واالدؿػادة عـ 
ُ اظفدف  درودفا ظؿعزؼز علقرة اجلفاد واظؿقرؼر وادؿؽـاف علقرة اظؾـاء اظـقري عقددا
ادلؾدئل واالدؿراتقفل جلفادغا وطػاحـا اظذي ال ؼكؿؾػ سؾقف اثـان عـ أبـاء ذعب اظعراق 
وجؿاػقره اظـائرة وضقاه اظقرـقة وػق حترؼر اظعراق عـ االدؿعؿار اظػاردل اظصػقي اظذي 
أوشؾ صل دعاء اظعراضقني وصل أسراضفؿ وحرعاتفؿ وعؼدداتفؿ ودسا ادلـاضؾني اظقرـقني 
طاصة ظلقؼ ذؼقل اظغزاة وسؿالئفؿ وأذغابفؿ عـ اخلقغة وادلارضني سؿالء اظػرس اظصػقؼني 

 وأدوات اؼران اظػاردقة اظصػقؼة .
 

طؿا دسا اظؽؿاب وادلـؼػني اظك ان ؼـشروا وبؽؾ ودائؾ اظـشر ادلؿاحة سـ جتربؿفؿ اظـقرؼة 
اجلفادؼة صفل شـقة بأػداصفا وخططفا وإجنازاتفا واغؿصاراتفا وبفذ اظذي ذطرغاه وباظؽـقر 
اظذي ظؿ غذطره تؿفؾك دؿات اظرؤؼة اظؾعـقة اجلفادؼة صل خطاب اظرصقؼ اجملاػد سزة ابراػقؿ 

اظـالثني عـ متقز اخلاظدة واظؿل  -صل اظذطرى اخلاعلة واألربعني ظـقرة اظلابع سشر 
ادؿفدصفا احملؿؾقن االعقرطان وحؾػائفؿ اظصفاؼـة واظػرس وادؿفدصقا اظعراق طؾف 
باظعدوان واالحؿالل صفؿ ادؿفدصقا اظؾعث واظشعب واالعة صؽان اظؾعث ادلؼاوم عفابفاً 

 ظالحؿالل اظؾغقض الن اجلفاد ػق ػقؼة اظؾعث وػق سؼقدتف وثؼاصؿف .
 

وسؾر ػذه اظفقؼة اظؿل جلدػا اظؾعث صل دقح ادلؿاردة واجلفاد متؽـ عفاػدو اظؾعث 
وادلؼاوعة عـ اغزال اظفزمية ادلـؽرة باحملؿؾني االعقرطان ورردػؿ عـ اظعراق وحتؼقؼ غصر اظعراق 

وعقاصؾة اجلفاد صل عفابفة  3122واالعة اظؿارؼكل صل احلادي واظـالثني عـ طاغقن األول سام 
ترطات احملؿؾني االعقرطان واخملطط اظػاردل اظصػقي اظراعل اظك تدعقر اظعراق وتؼلقؿف 
وتػؿقؿف وعفابفة اظػؿـة اظطائػقة واظعرضقة اظؿل اسؾـ اظرصقؼ اجملاػد سزة ابراػقؿ ان 
اظؾعث أسؾـ حرباً سؾك اظطائػقة واظعرضقة وطؾ عقاوالت أثارة اظـعرات ادلؼلؿة ظؾشعب 
واالعة ودقؿضل اظؾعث صل تطؾقؼ برغاعفف اظؽػاحل ادلقحد جلفقد اظػصائؾ ادلؼاوعة 
طاصة وظؾؼقى اظـقرؼة اظقرـقة واظؼقعقة واإلدالعقة ظؽل تصب جفقدػا طؾفا صل اجملرى 
ادلؿلارع جلفاد ذعؾـا األبل الدؿؽؿال إجناز عفؿات اظؿقرؼر اظشاعؾ واظعؿقؼ ظؾعراق 
وحتؼقؼ ادؿؼالظف اظلقادل واالضؿصادي اظـاجز وإضاعة حؽؿ اظشعب اظؿعددي اظدميؼرارل 
احلر ادللؿؼؾ ) اظذي ال عؽان صقف ظؾقؽؿ اظشؿقظل واإلضصاء واالدؿؽـار واالغػراد ( طؿا اطد 
ذظؽ اظرصقؼ اجملاػد سزة ابراػقؿ صل خطابف اظؿارؼكل صل اظذطرى اظـاغقة واظؿلعني ظؿأدقس 
جقشـا اظؾادؾ وادلضل ضدعاً صل علقرة ادؿؽـاف علقرة اظؾـاء اظـقري اظشاعؾ صل اظعراق 
سؾك اظصعد اظلقادقة واالضؿصادؼة واالجؿؿاسقة واظـؼاصقة طاصة مبا ؼعزز علقرة اظـضال 

 اظؼقعل ظؿقؼقؼ أػداف اعؿـا اظعربقة اظؿارؼكقة صل اظقحدة واحلرؼة واالذؿراطقة .

 عصطؾقات 
 وعػاػقؿ صؽرؼة ودقادقة

 
تقاصؾ اظـقرة تؼدمي ػذه اظزاوؼة اظؿل تعرض تعرؼػات بؾعض ادلصطؾقات وادلػاػقؿ 
اظػؽرؼة واظلقادقة ادللؿؼاة عـ ععني اظػؽر اظقرـل واظؼقعل واإلغلاغل واظؿل ال متـؾ 
باظضرورة تعرؼػاً بعـقاً غصقاً وإمنا ػل ضرؼؾة عـ صؽر احلزب وسؼقدة اظؾعث وادؿراتقفقؿف 
ً دضقؼاً وذاعالً سـ عقضػ  اظلقادقة وعقاضػف وتطؾقؼاتفا ، بؾ أن بعضفا ؼعؾر تعؾقرا
احلزب ورؤؼؿف اظػؽرؼة واالدؿراتقفقة .. وتفدف ػذه اظزاوؼة اظك إشـاء ثؼاصة ادلـاضؾني 
اظؾعـني واجملاػدؼـ وسؿقم اظقرـني اظعراضقني وادلـاضؾني اظعرب ادلـاػضني ظالحؿالل بؾ 
وسؿقم أبـاء ذعؾـا اجملاػد اظصابر وظؿؽـ ظفؿ خقر ععني صل زؾ اظؿشقؼف اظػؽري 
واظلقادل واظـؼاصل واإلسالعل اظذي مياردف احملؿؾقن وسؿالئفؿ صل ابشع صقر اظؿزؼقػ 

 واظؿضؾقؾ مبا ؼلاسد ػؤالء سؾك تـػقذ عكططاتفؿ اظؿدعقرؼة ضد اظعراق واالعة .
 

ذظؽ أن صؽرغا وسؼقدتـا اظؿل ػؿا غؾراداً دلؿارداتـا اظلقادقة ومبا ؼـقر ررؼؼفؿا 
وؼؾفؿفؿا اظعزم سؾك أن تؽقن صل ادللارات اظصائؾة واخلقرة ظؾؾقغ أػداصفا اظقرـقة 
واظؼقعقة اخلقرة وصل ػذه ادلرحؾة اجلفادؼة عـ علقرة ذعؾـا اظظاصرة اظؿل ؼؿعرض صقفا 
عػفقم احلزب وادلؿاردات احلزبقة اظك ابشع صقغ اظؿشقؼف صل زؾ االحؿالل ومماردات 
سؿالئف سؾك صعقد اظعؿؾقة اظلقادقة ادلفؿرئة ودـؿـاول صل ػذا اظعدد عػفقم " 

 اظؿعرض وادلـفج االضؿقاعل اظعؼالغل اظـقري " .
 

 اظؿعرض وادلـفج االضؿقاعل اظعؼالغل اظـقري
 

اظؿعرض عصطؾح سلؽري باألداس ومبعـك اظففقم وػق بفذا ادلعـك رصض حاظة 
االغؽػاء أو حاظة اظدصاع ادللؿؽـ واتكاذ أدؾقب اظففقم واظؿؼدم ضد اظعدو وحتدد 
أداظقؾف بضقء عؿغقرات احلاالت واجلؾفات واألزعـة واظقدائؾ ادلؼابؾة وصل ععظؿ األحقان 
ؼؿؿ اظؿعرض عـ جاغب اظؼقى ادلؾاشؿة اظؿل تكؿار اظلاحة اظؿل ؼؿؿ سؾقفا اظؿعرض 

 وتؿقؽؿ صل علاراتف وتػرض جقاً عـادؾاً خلطؿفا بققث تقضع اخللائر صل ادلؼابؾ .
 

واالضؿقام ػل احلاظة اظؿل تؿقج اظؿعرض باخؿراق دصاسات اظعدو وحتطقؿ أدقاره اظدصاسقة 
واظقصقل اظك عراطز اظؼقادة واظؿؿقؼؾ أو االتصال وعـ ثؿ خؾكؾة اظقضع اظعلؽري 
واظـػلل ظؾعدو بققث ؼصؾح صل حاظة ال تؤػؾف ظؾؼقام باظدصاع أو اظؿعرض ادلؼابؾ وؼظؾ 
اظؿعؾقر اظعلؽري اظؼائؾ ) اظففقم اصضؾ ودقؾة ظؾدصاع ( حؽؿاً صل اظعؾؿ اظعلؽري 
ألن أوضاع اظطرف ادلفاجؿ تؽقن اصضؾ صل أطـر احلاالت وؼظؾ ضادراً سؾك احلرطة وادلـاورة 

 واالضؿقام غؼقض اظدصاع .
 

صادلؼؿقؿ ػق اظطرف اظذي ؼـظؿ خطة ععقـة وؼؾادر صل اظشروع باظففقم سؾك اظطرف 
األخر وؼؽقن ضد ػقأ طاصة االدؿقضارات اظضرورؼة إلجناح االضؿقام واالضؿقام ػل عرحؾة 
تؼع صل ضؿة اظففقم أي عؾاشؿة اخلصؿ وإرباطف واظؿأثقر سؾقف غػلقاً وعادؼاً وجعؾف ال 
ؼؼقى سؾك اظدصاع بؾ ؼفؾره سؾك االدؿلالم وادلـفج أو األدؾقب االضؿقاعل ػق ادلـفج 
ادلقدقم سادة باظـقرؼة ألغف ؼؼع صل خاغة ادلؾادرة وادلؾادأة وؼؤعـ ظصاحؾف غؿائج جقدة اذا 
طاغت حلابات االضؿقام عدرودة عـ طاصة جقاغؾفا وظفذا صأن ادلـفج االضؿقاعل ال 

 ؼقؿاج اظك اظؿفقر واالغػعال بؾ ؼقؿاج اظك اظعؼؾ واظدرادة .
 

صاظشروع باالضؿقام صل أؼة ضضقة ؼقؿاج اظك درادة اظؼضقة وزروصفا واحؿؿاالتفا وتقضع 
اظـؿائج ادلؿقخاة بصػقاتفا اظرابقة وطذظؽ تؼدؼر اخللارة ادلؿقضعة وإذا طاغت احؿؿاالت 
ً وابؿؽار صقغ جدؼدة صل  اخللارة صل األرواح طؾقرة صالبد عـ إسادة اظدرادة عفددا
االضؿقام بققث تعقد باظـؿائج سؾك صاحب االضؿقام بأضؾ اخللائر شقر اظـقار اظذؼـ ؼؤعـقن 
باظـقرؼة واظعؼالغقة صل آن واحد وػؤالء ػؿ عـ رراز خاص وؼؽقغقن سادة مبلؿقى 
اظؿقدؼات اظؽؾقرة اظؿل حتقط بفؿ وسؾر ػذا ادلـفج ؼقاصؾ عفاػدو اظؾعث وادلؼاوعة 

 طػاحفؿ الدؿؽؿال علقرة اجلفاد واظؿقرؼر وحؿك اظظػر احلادؿ واظـصر ادلُؾني .



وبدء صػقة اخلقاغة واظغدر ، وعا تال ذظك عن صػقات  زادلة ردؿت واسدت إسدادا علؾؼاً صي دػاظقز ادلـظؿة اظدوظقة ) ػقؽة األمم  1991بعد اظعدوان اظـالثقـي اظغاذم سؾى اظعراق سام 
أطـر عن ثالثة سشر ساعا واظتؿتي ال ادلؿقدة ( وظفدف عردوم أال ػو جعل  اظعراق وذعؾه دوظة ضعقػة اضؿصادؼة وسلؽرؼة وصـاسقة بػرضفا سؾقه وسؾى ذعؾه احلصار اجلائر اظذي ر

 وصل األعر بفا إظى عـعه عن ادؿقراد أضالم اظرصاص وحؾقب األرػال .
ؿراتقفقة ) اظصػقو أعرؼؽقتة ( أال ػتو الدطان اظشعب اظعراضي آغذاك ؼدرك متاعا بأن  اظفدف  اظرئقلي عن إصدار اظؼرارات اجلائرة إمنا ػو اظؾداؼة أألوظى ظصػقة عفؿة عن صػقات ا

ن اظغزاة ، وظؽن اظتعتؽتس ػتو ه عإؼصال اظعراق وذعؾه إظى عرحؾة اظقأس واظؼـوط وبفؿا تلؿطقع إدارة اظشر األعرؼؽي أن جتعل عن اظشعب ودقؾة ظقـة ؼؿؼؾل وؼلؿؼؾل عن ؼقؿؾ
غطالق ادلؼاوعة اظعراضقة ادللؾقة صي اظقتوم ء ااظصققح إذ صاجئ اظؽون وسؾى رأده اظوالؼات ادلؿقدة األعرؼؽقة باظغقارى عن أبـائه وػم ؼشرسون وسؾى اظػور بؿـػقذ  اظشرارة األوظى ظؾد

 ( . 2003غقلان  9اظـاغي عن احؿالظه وباظؿقدؼد ؼوم ) 
 

ات وخطابات وظؼاءات وعا بني ػذا وذاك ؿاسوطان اظشعب اظعراضي  ؼؿذطر عا طان ؼلؿعه آغذاك عن سؾى ودائل األسالم ادلظؾؾة وادلغرضة وادلعادؼة ظؾـظام اظورـي اظشرسي حترطات واجؿ
 واظدوظقة .قة سؼد عؤمترات صقػقة وعا ؼؿكؾل طل ذظك عن زؼارات عؽوطقة ألزالم عا ؼلؿون أغػلفم بادلعارضة اظعراضقة إظى جؿقع اظدول اإلضؾقؿقة واظعرب

 
ل إظقفا االدؿراتقفقة ) اظصفتقتو وصوادلعارضة اظؿي حددت وصرضت سؾقفا واجؾات رئقلقة ػدصفا األول واألخقر ذق وحدل ثم تؾؾقط اظطرؼق اظذي ؼلفل تـػقذ األػداف اظؿي تؾغي اظ

 أعرؼؽقة ( ابؿداء عن اظعراق غزوال إظى دول اخلؾقج اظعربي ثم اظؿودع غقو جؿقع اظدول اظعربقة .
 

ؾة باظشرف واظلتراق واخلتوغتة عتن اخملوطان األشؾؾقة عن اظشعب اظعراضي آغذاك ؼؿوضع وؼؿصور بأن ادلعارضة اظعراضقة إمنا ػي ععارضة عـضؾطة وخاظقة عن أصقاب اظلوابق واجلـح 
ة بقؼقؼة عن اغؿؿى إظى ػتذا اإلستالن ربقاظعؿالء واجلوادقس بققث داد اظؽـقر عن اظعؼول اجلاػؾة ادلؿفاػؾة اظطائػقة واظؾعقدة طل اظؾعد سن االغؿؿاء احلؼقؼي ظؾورن وػوؼؿه اظع
دسم ودائل اإلسالم اظصفقو أعرؼتؽتقتة د واظؿفاري اظرخقص ) ادلعارضة ( بلؾب إصغائفم إظى تؾك اخلطابات واظؿصرؼقات واظؾؼاءات اظرغاغة اظؿي زؾؾت أصؽارػم ادلرؼضة آغذاك وبإدـا

 واظؿي وصل األعر بفا إظى تظؾقل اظرأي اظدوظي .
 

، وتعني احلاطم ادلدغي ظلؾطة االحؿالل صي اظعراق ، وضقاعه بؿشؽقل عفؾس اظعؼم اظطائػي ، ثم االغطالق غقو اظعؿل بؿتأظتقت   2003وظؽن عن بعد اظقوم األدود الحؿالل اظعراق سام 
ظطائػقة اإلرػابقة طوغفا وظدت عن ا ادقـارؼوػات وػؿقة ظؿلوؼق اظؾضاسة اظػاددة ادللؿوردة إظى اظشعب اظعراضي وبقفة تطؾقق اظدميؼرارقة صي تـاول احلؽم واظؿي أثؾؿت حؼقؼؿف

ل رائػقة صػوؼة وعفاظس سرصفا اظشعب حؿالاظرحم اإلجراعي اظعاػر ظؾقزبني ) اجلؿفوري واظدميؼراري ( األعرؼؽقني ظؿشغل اظعراضقني مبفزظة االغؿكابات ادلزورة صي تشؽقل حؽوعات ا
عد وال حتصى دواء طان ذظك باظؼؿل واظؿفتفتقتر  تاظعراضي بؿكرؼج طؾار ادلاصقا عن حراعقة احملاصظات ، وبفؿا أثكـا واتكؿا اظشعب اظعراضي باإلجنازات اظفداعة اظوػؿقة اخلقاظقة اظؿي ال

اإلداري وادلاظي اظذي صاق اظؽـقتر عتن دول اد واحملاصصة واظؿفؿقش واالجؿـاث وجترمي اظشعب سؾى اظفوؼة واإلؼدؼوظوجقة اظؿي ؼؤعن بفا األشؾؾقة اظغاظؾة عـه راصؼفؿا أبشع جرائم اظػل
ػداعة سظقؿة صي اغؿفاطات طؾرى حلؼوق  زاتاظعاظم بققث أصؾح اظعراق أول دوظة صي اظعاظم باظػلاد ادلاظي واإلداري ، غاػقك سن عا غؿج سن ػذه احلؽوعات اظطائػقة اظصػوؼة عن إجنا

 اإلغلان اظعراضي  .
 

ة واإلغلاغقة ودرضة عػردات اظتؾتطتاضتة صققػذه األعور وشقرػا عن األعور اظؿي سرصفا وؼعرصفا اظشعب اظعراضي عن إجنازات ػداعة دواء طان ذظك بػؼدان اظؽفرباء وادلاء واخلدعات اظ
 اظؿؿوؼـقة وارتػاع أدعار اظوضود وعشؿؼاته وادلواد اظغذائقة واظخ .

 
ؼقؼة االحؿالل اإلرػابي األعتقترطتي حل وسؾى دؾقل اظلكرؼة غؼول ان اظشعب سراضي ؼشؽر احلزبني ) اجلؿفوري واظدميؼراري ( األعرؼؽقني .. وػو صي احلؼقؼة ادؿـؽار وذفؾا ذدؼدؼن

فقوغقة اظصػوؼة اظطائتػتي اإلرػتابتي اظصظؾعراق وادؿفداصه ظالعة اظعربقة واإلغلاغقة جؿعاء بصورة ساعة ظؿؾـقفؿا عشروساً خؾقـاً  دؿي  مبشروع اظعؿؾقة اظلقادقة اخملابراتقة 
 ني اظعاػرؼن اإلرػابني ظؾقزبني .رحؿاظػاذل اظػادد ، وادؿـؽاره عوصول إظى طل عا ضاعت بفؿا إداراتي احلزبني ) اجلؿفوري واظدميؼراري ( وحؽوعاتفا اظؾواتي مت صـعفن عن اظ

 
 وإزاء ذظك وعفازا غؼول  ظؾقزبني ) اجلؿفوري واظدميؼراري ( ذؽرا سؾى عا ؼأتي :

ضؿل اظعؾاد وتدعقر اظؾالد اظؿي  تتـتوي فا طش  حؼقؼة عؾادئ وأػداف حزبقفؿا اإلرػابقة اإلجراعقة اظشرؼرة أعام اظشعب اظعراضي وأعؿه اظعربقة بؿؾـقفؿا الدؿراتقفقات إرػابقة ػدص
 إظقه صي طل حرب الحؿالل أؼة دوظة عن دول عن اظدول اظعربقة أو أؼة دوظة عن دول اظعاظم  . 



 الؼارع الذي ال وؼيؾ الشؽ بًصـيقيعيفيؿيا ؾ كشػ حؼقؼة دميؼرارقًفؿا اإلرهابقة ادلزوػة الًل وممـ بفا احلزبني األمروؽقني  أمام الشعب العراقل وأمًف العربقة وهذا مٌيقت بالدلق
 ة .وتيـقفؿا لٌؾة مـ سدميل األخالق والشذوذ ادلٌالل واإلجرامل الطائػل الػادد وتـصقيفؿ فل حؽقمات االحًالل الطائػقة الصػقوة اإلجرامق

 
 . إزفار وكشػ حؼقؼة دقادًفؿا اإلرهابقًني أمام الشعب العراقل وأمًف العربقة بًيـقفؿا ادًراتقٍقة مشًركة مع إوران الصػقوة 
 
 فؿا ودسؿفؿا حلؽقمات احًالل صػقوية انإزفار وكشػ حؼقؼًفؿا الػاددة اإلرهابقة وادلممـان مبـفج الًػرقة والطائػقة أمام الشعب العراقل وأمًف العربقة والدلقؾ سؾك ذلؽ احًض

 مممـة إميان كامؾ بالًػرقة والطائػقة والعـصروة .
 
 صػقوة  جاءت بفؿ  لًصـع مـفؿ   قةكشػ وإزفار حؼقؼة مـفٍفؿا اإلجرامل أمام الشعب العراق وأمًف العربقة والدلقؾ سؾك ذلؽ تيـقفا أحزاب ومقؾقشقات وسصابات ومافقا إجرام

 حؽقمات مافقا إجرامقة رائػقة صػقوة .
  
 ات الطائػقة بيني الشيعيقب اةميـية زساكًشاففؿا حلؼقؼة نزسًفؿا الطائػل أمام الشعب العراقل وأمًف العربقة وبدلقؾ تيـقفؿا أحزاب ومقؾقشقات ومافقا مممـة إميان كامؾ بالـ

 ادلًكخقة . 
 
 فؿقش واإلقصاء سؾك الفقوة . لًالذوـ جعال مـ الشعب العراقل وأمًف العربقة أن ودركقا حؼقؼة دميؼرارقًفؿ اإلرهابقة اإلجرامقة فل العراق كـؿقذج  لؾؼًؾ والًفٍقر وا 
 
 العراق دولية ويقذجيقية فيل ؾ إزفار وكشػ حؼقؼة كذب دادة إدارتقفؿا أمام العالؿ بصقرة سامة والشعب العرقل والعربل بصقرة خاصة وهؿ ودلقن دلقهؿ ادلظؾؾ الؽاذب بٍع

 الدميؼرارقة والعؿران واخلدمات الصَقة .... والخ . 
 
 ؾ سؾك ذلؽ هق احًالل اليعيراق لقازفرا واكًشػا حؼقؼًفؿا بنداءتفؿا لِؿعة وحضارة وثؼافة دولًفؿا العظؿك وذعيفؿ أمام العالؿ بصقرة سامة والشعب العراقل والعربل والد

 .بذرائع كاذبة ومظؾؾف ثؿ تـصقيفؿا حلؽقمات احًالل رائػقة صػقوة دييت اإلداءة العظؿك بشعب ودولة وحضارة القالوات ادلًَدة األمروؽقة 
 

 وهـا ميؽــا ادًٍالء احلؼائؼ اةتقة :
 ت القهؿقة والطاقة الؽفيربيائيقية ماكشػ نقاوا حؼقؼًفؿ الؽاذبة مـ خالل تشؽقؾفؿا حلؽقمات احًالل رائػقة فاددة أجنزت الؽٌقر مـ ادلـٍزات الفدامة  دقاء كان فل حؼؾ اخلد

زوادة نِية القفقات وادلعققني جراء ما فعيؾيًيف فل القمضقة أو ذػطفا  دليالغ مػردات اليطاقة الًؿقوـقة  أو بِعقفا لزوادة نِية اليطاالت وكٌرة العارؾني وزوادة نِية األمقة ادلرافؼة 
ل العراق بؼقات االحًالل الدميؼرارل اإلرهابل حًالققاتفا أبان االحًالل ، وما تػعؾف ادلػُُات الدميؼرارقة الصػقوة الًل سانك ووعانل مـفا الشعب العراقل وتشفد لف أمًف العربقة مـذ ا

 األمروؽل ولغاوة وقمـا هذا . 
  
 رقًفؿ الرسـاء تيدوؾ سيـياوويـ اليقزارات راكشػ حؼقؼًفؿا مـ خالل الزوارات ادلؽقكقة دلِىقلل إدارتقفؿا مـ والك بغداد احملًؾة باالحًالل الصػقوة والذوـ دعقا جاهدوـ بػضؾ دميؼ

قؾة العشر دـقات وهق ودفع فاتيقرات اليقزارة ل ربلدؿاء دميؼرارقة جدودة وادلٌال سؾك ذلؽ حتقوؾ وزارة الؽفرباء القرـقة إلك وزارة ادلقلدات األهؾقة الًل أهؾؽت وأنفؽت الشعب العراق
ت الصػقوة الطائػقة ، ووزارة الداخؾقة إلك وزارة اسًؼيال شقاادلصـعة مـ الدميؼرارقة األمروؽقة اجلدودة   ) وزارة ادلقلدات األهؾقة ( وبؼِطني الذهيل والعادي ، ووزارة الدفاع إلك وزارة ادلقؾق

الفقوة ، ووزارة الري إلك وزارة نؼؾ الـػاويات وادليقاد ؾك الشعب العراقل ، ووزارة حؼقق اإلنِان إلك وزارة قًؾ وانًفاك اإلنِان العراقل ، ووزارة ادلفٍروـ إلك وزارة الًفٍقر ألؼِري والؼًؾ س
 الِامة وادلؾقثة مـ اجلارة اجلائرة إوران إلك األنفار العراققة .... والخ . 

 
  ادلزارع واليِاتني وتدمقر األراضل الزراسقة والًل  مـجعؾفؿا مـاخ العراق مـاخا خاصا لفيقب العقاصػ الرمؾقة والًرابقة جراء جتاربفؿا ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ( وجتروػ ققاتفا قيؾ االنَِاب الؽٌقر

دلؾقارات الًل اخًػت أخقرا فل اليـقك األجـييقية ق اأسؼيًفا وزارات زراسة حؽقمات االحًالل الصػقوة الؾقاتل دمرن احلرث واهؾؽـ الضرع والزرع بِيب العؼقد القهؿقة الًل درت ادلؾقارات تؾ
 واإلورانقة وبلرقام دروة  .

 
  مًف العربقة مـ الذوـ أصيَقا وسؾيك وأكشػ حؼقؼة خدامفا احلرامقة مـ العؿالء واجلقادقس العامؾني فل سؿؾقًفا الِقادقة اخملابراتقة الصفققنقة الصػقوة أمام الشعب العراقل

 ادلأل مـ كيار مافقا الِرقات اخلاصة باألمقال العامة واخلاصة واإلداروة . 
 

 اخًًؿ ادلؼال ، بالؼقل ان برنامج دَقر دقادل وذكل الػًـة الطائػقة . 



 
َِّحقمِ  َّْحَؿِن اؾر  بِْدِم اهّلِل اؾر

ِ ِحزُْب اؾَبْعِث اؾَعرَبي االْذتِرَاؽي                                                                                 أُؿٌة ع ََةرَب ََة     ااُت ِِداَؾٍة َخاؾِ  قٌة وَاِح
 رقة    اذتراؽقةح  ؼقادة ؼطر اؾعراق                                                                                                      وحَة                                         

 ؿؽتب اؾثؼاػة واإلعالم                                 
 

 زقاِة ) جناد ( ُؿدتفجـة وُؿَاـة
 وذعبـا قرػض تؽرقس اؾفقؿـة اإلقراـقة وتأجقج اؾػتـة اؾطائػقة واؾعرؼقة

 
 قا أبـاء ذعبـا اجملافَ

 قا أبـاء اؿتـا اؾعربقة اجملقَة
فا زقاِة بدَعدوة ؿوـؿرة أخرى وبصقغة ُؿدتفجـة قدتبقح ) أحؿَي جناد ( اؾرئقس اإلقراـي ادلـتفقة والقته دقادة اؾعراق اؾذي قعَه ضقعة إقراـقة خدئ مبا قد
اِك أرروحدات ي بؿن ؿا قُدؿى ِئقس اجلؿفوِقة اؾغائب ؿـذ ثؿاـقة ذفوِ وقدتؼبؾه ؿا قدؿى ـائب ِئقس اجلؿفوِقة خضقر اخلزاعي ِبقب اؾـظام اإلقراـي واؾذ
ََ زقاِته أـفا تصب ػي ؿدعى اؾـظام اؾػاِدي اؾصػوي جلعل ـػواه ػي اؾعراق جدراُ ال َاد فقؿتـده اؾدى ؿتجناد حول تعزقز اؾفقؿـة اإلقراـقة عؾى اؾعراق بل ع
ؾتدـدػدقدذ ا دطد  عة األؼطاِ اؾعربقة ؽؾفا وتؼوقض أؿن اخلؾقج اؾعربي واألؿن اؾؼوؿي اؾعربي برؿته وادتؿراِ تأدقة حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة دوِ األداة اؾطق
ي ابدحدة ألبدـداء َ ػداؾصػوي ؾتَؿقر اؾعراق وابح أبـاء اؾشعب اؾدوِي عبر جعل اؾعراق ممراً ؾألدؾحة وادلقؾقشقات اإلقراـقة اؾتي تَعم اؾـظام اؾدوِي ادلرت
أجدقدج اؾدػدتدـدة ؾت اؾشعب اؾدوِي ؽؿا تأتي زقاِة احؿَي جناد وؾؼائه باخلزاعي وادلاؾؽي واؾـجقػي ػي اراِ متؽني اؾـظام اإلقراـي ؿن تـػقذ ا ط  اؾصػوي
ؼتتال اؾدطدائدػدي اال اؾطائػقة واؾعرؼقة ادلؼقتة اؾتي تبؾغ اِوتفا ػي فذه األقام اؾرؿضاـقة ػي ادلؼَادقة ودقاؾى عبر تصعقَ عؿؾقات اؾؼتل واؾتفجقر وتدعقر

 واؾعرؼي اؾبغقض .
 

 قا أبـاء ذعبـا األبي
ؽم اؾشدعدبدقدة راتواصؾوا ِػضؽم ؾؾفقؿـة اؾػاِدقة اإلقراـقة عؾى اؾعراق وواجفوا زقاِة احؿَي جناد ادلُدتفجـة مبزقَ ؿن االدتـؽاِ واؾرػض وواصؾوا تظاف

تظافراتدؽدم  ؿع احلاذَة ادلُدتـؽرة الدتفَاف ادلتظافرقن ػي اؾػؾوجة وادلوصل وؿجزِة احلوقجة ادلروعة فذه اؾتظافرات اؾتي تَخل ذفرفا اؾثاؿن وتتواصل
ت ـدَعدو ؾدوؼدػي اؾبصرة واي ؼاِ وواد  واؾَقواـقة ادلطاؾبة بخَؿات اؾؽفرباء وادلاء ادلـؼطعة ػي فذا اؾصقػ اؾؼائظ وػي ذفر ِؿضان اؾػضقل ػي اات ا
اؾدبدغدقدض (  جؿافقر ذعبـا اؾى ؿواصؾة ادتـؽاِفم ؾعؿؾقات االعتؼال واالغتقال واؾتغققب اؾتي تطال ؿجافَي اؾبعث وادلؼاوؿة وتالحؼفم بد ) االجتثداث
ي ـػطه وثدرواتده اِؼوبجرمية ) اؾتجرمي ( اؾتي قـبغي ان تطال اجملرؿني احلؼقؼقني ؿن عؿالء احلؾػ األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػاِدي اؾصػوي ؼتؾة أبـاء ذعبفم ود

 وأؿواؾه .
 

ي دقداؾدى وػدي ة ػؽؿا ان أبـاء ذعبـا اجملافَ بأرقاػه ؽاػة ؿَعوون جملابفة ؿخط  حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة بتصعقَ االؼتتال اؾطائػي واؾعرؼي ػي ادلؼَادق
د واحلثقث عدؾدى جلاؽرؽوك وروزخوِؿاتو وغقرفا ؿن ؿَن اؾعراق اؾصابرة واؾوؼوف بوجه ادلقؾقشقات اؾعؿقؾة ادلـػذة ؾؾتػجقرات اإلجراؿقة ادلتواصؾة واؾعؿل ا

ي وردـدتصعقَ اؾوعي اؾورـي واؾؼوؿي وتعزقز اؾوحَة اؾورـقة وادلضي اؾى أؿام عؾى ررقؼ أدؼاط حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وؿواصؾة ؿدقرة اؾدـدضدال اؾد
 واؾؼوؿي ادلوحَ ؾؾعراق واالؿة وحتى اؾػوز ادلُبني .

 
 اجملَ ؾشفَاء اؾعراق واالؿة األبراِ .

ؾبعث وادلدؼداوؿدة وأبدـداء ي اوحتقة اؾعز واؾػخاِ ؾؾرػقؼ اؾؼائَ اجملافَ عزة ابرافقم األؿني اؾعام ؾؾحزب واؾؼائَ األعؾى ؾؾجفاد واؾتحرقر واخلالص اؾورـي وجملافَ
 ذعبـا ادلؼَام واؿتـا اؾعظقؿة .

 وادلوت اؾزؤوام واحلداب اؾعدقر ؾؾعؿالء األاالء خوـة ذعبفم واؿتفم .
 وؾرداؾة اؿتـا اخلؾود .

 
 ؼدقدادة ؼددطددر اؾدعددراق
 ؿؽتب اؾثؼاػة واإلعالم
 م ٣١٠٢ػي اؾتادع عشر ؿن متوز 

 بغدَاد ادلـصوِة باؾعدز بإان اهّلل



تيي سـد تؼققم أي عوضف أو زاػرة بشؽل عوضوسي غدبقاً البد عن األخذ بـظر االستبار عدبباتفا واظظروف اظتي دبؼتفا وراصؼتفا واإلصرازات اظ
ر تصياحدثت جرائفا خاصة عا ؼتعؾق باألحداث اظتارؼخقة اظؽبقرة اظتي توظد عـعطػات طبقرة صي اجملتؿع .. وػؽذا ؼـبغي ان ؼؽون ادلوضف عن االغ

، سـدعا دجل ذعبـا صي اظعراق وضواته ادلدؾحة علثرته اخلاظدة صي االغتصار سيؾيى غيظيام  1811اظتارؼخي اظؽبقر اظذي حتؼق صي اظثاعن عن آب 
 ادلالظي صي رفران وطدر ذوطة اظعـجفقة اظصػوؼة اظتي أرادت تـػقذ علربفا اظتودعقة صي ورــا اظعربي خاصة اخلؾقج اظعربي عن خالل أضـعة

 جدؼدة صي عؼدعتفا ظبوس اظدؼن طدتار واه ظؾتغطقة سؾى األرؿاع اإلؼراغقة .
 

 واظدمال اظذي ؼؾح صي ػذا اظظرف اظصعب رمبا ؼتؿثل صي طقػقة اظتوصل اظى غظرة عـصػة دلثل ػؽذا اغتصار بعد طل ػذا اخلراب واظدعار اظيذي
حلق باظعراق جراء االحتالل األعقرطي اظصفقوغي اظصػوي وعا دبؼه وراصؼه وتبعه عن حؿالت تضؾقل وتزؼقف ظؽل عوضف ورـي وضوعي ، خاصية 
عا ؼتعؾق مبوضوسة ععارك اظؼاددقة اظثاغقة ، حقث سؿل سؿالء اظـظام اظصػوي اظعـصري وسصاباتفم عـذ عا بعد االحتالل األعقرطي ظيؾيعيراق 
سؾى تصػقة اظضباط واظؼادة اظذؼن داػؿوا صي عؾحؿة اظؼاددقة اجملقدة وادتفدصوا اظطقارؼن عـفم بشؽل خاص ، بل اععـوا اطثر صؿحو طل 

، طؿا أذار اظى ذظيك صيراحية  1811/   1/1اثر وذاػد وعـفا متاثقل اظشفداء األبطال تعبقراً سن احلؼد اظدصني ) واظدم اظزساف ( اظذي جترسوه إبان 
ق عيرااخلؿقـي غػده ، إضاصة ظتزؼقف احلؼائق اظتي ؼعرصفا اظعاظم اظتي تمطد ان ادلعرطة طاغت دصاسقة بوجه عحاوالت اؼران صرض ػقؿـتفا سؾى اظ

اظى ؿد وباظتاظي اظدقطرة ادلطؾؼة سؾى اخلؾقج وعن ادلـادب تذطر ذعارػم اخلائب وادلضؾل بان ) حترؼر صؾدطني مير بؽربالء ( واظتروؼج بشؽل عتع
 ان اظعراق وطلغه ػو ادلعتدي سؾى اؼران وعا صاحب ذظك عن تغققر صي عـاػج اظتارؼخ ظطؿس عا ػو جؿقل صي تارؼخـا . 

 
عين  قؼيطاغت ػذه ادلؼدعة اظبدقطة ضرورؼة دلعرصة ادلعاغي واظدالالت ادلؿقزة الغتصار اظثاعن عن آب اظتارؼخي وباظتاظي اظتوصل اظى اظفدف احلؼ

ادتفداف حزب اظبعث اظعربي االذتراطي وضاسدة حتؼقق تطؾعات االعة صي اظعراق ، اظتي ال غدسي سصؿتفا عن األخطاء ، ظؽـفا صي غػس اظوضيت 
 حؿؾت عن اإلؼجابقات وادلعاغي عا جعل أغظار أبـاء االعة اظعربقة تتجه إظقفا وتتطؾع إظقفا طلعل وخالص .

 
، 1811وظؽي ال غتشعب صي عواضقع أخرى تبعدغا سن عوضوسـا األداس برشم ترابط طل واحد باألخر ، غؼول ان عا حتؼق  صي اظثاعن عن آب عن سام 

قؼي حؼ طان وبحق إجنازاً ؼرضى اظى عدتوى االغتصارات اظؽبرى اظتي حتؼؼت صي تارؼخ اعتـا صي سفد اظرداظة اإلدالعقة ، بل ميؽن سده أول اغتصار
 ردييظؾفرب سؾى أسدائفم بعد دؾدؾة اظفزائم واخلقبات عـذ أصول جنم اظدوظة اظعربقة اإلدالعقة اظتي بدأت عالعحفا صي اظتوشل األجـبي ) اظػا

 عقالدؼة . 1221واظترطي ( واغتفت بدؼوط اظدوظة اظعبادقة واحتالل بغداد وحرضفا سؾى ؼد ادلوجة اظتتارؼة سام 
 

وعـذ ذظك اظتارؼخ شاب االدتؼالل احلؼقؼي سن اظعرب وتعاضبت دول أجـبقة سؾى اظتحؽم بنرادتفم برشم زفور وعضات ثورات ػـا وػيـياك ضيد 
اظبعيث ل اظدقطرة األجـبقة ممثؾة بحؽم ال سثؿان األتراك ثم االدتعؿار اظبرؼطاغي ، ظؽـفا ظم تـجح صي إسادة االستبار ظالعة اظعربقة إال عن خال

وي صيي ظصػوعبادئه اظتي ضاد عن خالظفا اجلؿاػقر وادتطاع بـاء جتربته صي اظعراق ، وتعرضفا خملتؾف اخملططات اظتلعرؼة وعـفا عا ضام به اظـظام ا
ا وضفاؼران خؿقـي عن خطوات سدواغقة اضطر اظعراق ظؾرد سؾقفا صؽاغت ععرطة اظؼاددقة اظثاغقة  .. صي اظؼاددقة اظثاغقة توػم أسداء االعة وحؼ

ر بفزمية اظعراق وػؽذا خططوا ، شقر ان سؼؾقة ضادة اظبعث وباألخص اظؼائد ذفقد احلج األطبر اظرصقق صدام حدني ، ضؾبت طل عوازؼن حؾف اظش
 األعقرطي اظصػوي اظصفقوغي ، صؽان ػذا االغتصار اظؽبقر اظذي جعل ضوى اظعدوان واظغدر تعقد حداباتفا جتاه اظعراق واظبعث .

 
ساد اظصػوؼون ظتـظقم صػوصفم وتؼوؼة اتصاالتفا عع اإلدارة األعقرطقة واظصفاؼـة وظؽن ػذه ادلرة بشؽل أخر وخػي وعدتتر ، عدتيخيدعية 
 سؿالئفا عن سـاصر حزب اظدسوة واجملؾس إال إدالعي وشقرػؿا ، ظتبدأ صػحة جدؼدة صي احتواء األثار اإلؼجابقة اظتي حتؼؼت صي بـيقية اظيعيؿيل

وعا تبعه عن حصار جائر طصػحة عن صيػيحيات اظيتيكعير  1881اجلؿاػقري اظعربي  صي اظثاعن عن آب .. صؽان أوالً اظعدوان اظثالثقـي اظغادر سام 
وصي طل ػذا ظم تؽن اؼران خارج اظؾعبة بل طاغت صي ودطفا باستراف عدموظني صي غظام ادلالظي  2003واظعدوان واغتفاًء باحتالل اظعراق صي غقدان 

 باغه ظوال اؼران دلا مت احتالل اظعراق بفذه اظصقغة .. إال تباً ظفم وظعؿالئفم . 
   

شيقير اة طان اظثاعن عن آب رػرة غوسقة صي حقاة اظعرب أسادت اظثؼة واظقؼني ظفم بنعؽاغقة اظـصر اذا عا توصرت األداة اظصادضة وظم تؽن تؾك األد
ا عتفحزب اظرداظة اخلاظدة حزب اظبعث اظعربي االذتراطي ، ظذظك طان اظتكعر سؾى اظعراق بحجم عا عثؾه ذظك االغتصار عن ععاغي ودالالت صي عؼد

وح ظيؾير، إسالن والدة جدؼدة ظإلغدان اظعربي .. أغدان سرف اظبعث واعن به صادتدل سؾى ررؼق اظؽراعة واظعز عن جدؼد .. طان اظثاعن عن آب سودة 
 اظعربقة اظشجاسة اظتي ذذبفا اإلدالم ظتؽون صي خدعة اإلغداغقة .

االعية  ؼودأخقراً غعترف إغـا ظم غف ادلوضوع حؼه بفذه  اظعجاظة ، ظؽن حدبـا إغـا وبفذه ادلـادبة وضػـا وبثؼة ظـجدد إمياغـا باظبعث اظرداظي ظق
 اظى ررؼق اظـصر اظـاجز ان ذاء اهلل . 

  

اظتػجقرات اإلجراعقة تتصاسد طل ؼوم 
وتطييال أرواح أبـيياء ذييعبـا اظييصابر 
وععاغاتفم صي اغؼطاع اظؽفرباء وادلاء 
صي ذفر رعيضان اظػيضقل تتواصيل 
وادليياظؽي ؼييمجج اظػتـيية اظطائػقيية 
واظعرضقة وؼعيترف بػيشل حؽوعتيه 
بعظؿة ظداغه وؼعترف بػشل غائبيه 
ظشمون اظطاضة حدني اظشفرديتاغي 
وؼتحدى وزؼر اظؽفربياء وؼؼيول اغفيم 
خدسوه باألرضام اظوػؿقة سن دياسات 

 22جتفقز اظؽفرباء اظتي ادسيوا باغفيا 
داسة وتبني أغفا ال تزؼد سؾيى اظيدت 

 داسات .
 

طؿا ؼتعجب اظعؿقيل ادلياظؽي ) سين 
صؼييدان ثالثيية عؾقييارات دوالر عيين 
تخصقييصات اظبطاضيية اظتؿوؼـقيية 
اظباظغة أربعة عؾقارات وغيصف ادلؾقيار 
دوالر وؼؼول بؽل صػاضة ال غيدري أؼين 

 ذػبت ( .
  

وػؽذا ؼؼير ادلياظؽي بػيشؾه اظذرؼيع 
وباديييتباحة ادلييياظؽي وحؽوعتيييه 
اظعؿقؾيية ألعييوال اظييشعب اظعراضييي 
صييضالً سيين طييشػه ظييصراساته عييع 
ارراف حؾػه اظصػوي واظيذؼن غيشروا 
ػييم أؼييضاً شييدقؾه اظؼييذر وػؽييذا 
تؽشػت حؼقؼة اظعؿؾقة اظدقادقة 
اخملابراتقة صـقعة احملتيؾني وتؽيشػت 
حؼقؼة حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾية أداة 
احملتؾني االعقرطان وحؾػيائفم اظػيرس 
اظصػوؼني بقد ان أبـياء ذيعبـا األبيي 
ظفييم بادلرصيياد وسؾييى اظبيياشي تييدور 

 اظدوائر .



أصادت عصادر عؼربة عن ادلاظؽي بأن ذفاراً حاداً حصل بقـه وبني داعي األسرجي رئقسس عسا مسلؿى   ●
) ػقؽة االدؿـؿار( وػي صي حؼقؼؿفا ػقؽة اظـفب ادلشؿرك ألعوال اظعراق بني داعي األسرجسي وبطاغؿسه 
عن ادلؼاوظني واظؿفار اظطػقؾقني وبني ادلاظؽي وحزب اظدسوة اظعؿقل .. واظشفار اظذي ذطرغساه ضؾسل ضؾقسل 
حصل بني األسرجي وادلاظؽي صي عؽؿب األخقر عؤخراً حول حصص طل عـفؿا عن غفب أعوال اظعراق سؾر 
عا ؼُلؿى عشروع بلؿاؼة اظلؽـي وعشارؼع عؼاوالت وادؿـؿارات أخرى .. وسـدعا أحؿد ادلساظؽي ضسال 
داعي األسرجي باحلرف اظواحد ) أمق اهلل ؼا داعي وسـدعا مأطل عع األسؿى أطل بأغصاف ( وظلـا سؿقسان 
غقن اظذؼن جؽـا بك وغصؾـاك سؾى ػقؽة االدؿـؿار ودـكرجك عـفا سـسدػا اغفسار األسرجسي عؿودس ً 
بادلاظؽي ) أبو أدراء ضل ظي عاذا مرؼد واغا حاضر ( صأجابه ادلاظؽي أسطـا علؿقؼامـا طاعؾة صؿعفد داعي 
األسرجي بدصع خؿلة ع ؼني دوالر عن عؿؾؼقات عا دصعه ظؾؿاظؽي وخرج ؼوظول سؾسى حسد عسا رواه احسد 
داععقه وػو ؼفم باخلروج عن ادلؿر اخلارجي دلؽؿب ادلاظؽي ) ظعن اهلل اظلاسة اظلودة اظؿي معاعؾت بفسا 
عع ػؤالء صفم ال ؼشؾعون ( ػؽذا مدار دوظة ادلاظؽي وػؽذا ؼفري اظعؾث بأعوال اظعراق وممؿؾؽامسه وظؽسن 

 عال اظعراق حراق ظلارضقه وعا حق ظؾؾارل ودغت داسة احللاب اظعلقر وأي حلاب !!؟ .
 
صرح اظـائب اظؽردي حلن جفاد بأن ػـاك طؿا ؼلؿقفا ضصة صػؼة د ح ؼشؿرؼفا اظعراق مبؾقاري   ●

( عدرسة عؿكصصة ضد األخطار اظؽقؿقاوؼسة ومػقسد ععؾوعسات اخلسؾراء 5( عروحقة و )23دوالر مؿضؿن )
دوالر ودسعر ادلروحقسة اظواحسدة ال ؼؿفساوز  211,111اخملؿصني بأن دعر ادلدرسة ادلؿكصصة ال ؼؿفاوز اظس 

عؾقون دوالر  351اظعشرؼن عؾقون دوالر وبعؿؾقة حلابقة بلقطة صان دعر اظطائرات وادلروحقات ال ؼؿفاوز 
 صأؼن مذػب بؼقة ادلؾقاري دوالر سؾؿفا سـد اهلل اظعزؼز احلؽقم اجلؾار اظذي دقؾطش بؽل خوان طػور .

 
صرح اظؼاضي رحقم اظعؽقؾي رئقس ػقؽة اظـزاػة اظلابق  بأن غائب عن احلؾة ؼؼقم عػؼس ظؾسدجاج   ●

سؾى أغؾوب اظـػط  ومؼوم وزارة اظـػط بوضف اظضخ سـدعا ؼعؿل ادلػؼس وؼؼول اظعؽقؾي بان ػذا اظـائب 
ؼـؼب األغؾوب ظقلرق اظـػط اخلام وؼصدره وضد أصادت عصادر عوثوضة بان اظعؽقؾي ؼؼسصد اظـائسب سؾسي 
اظش ه صي ط عه صقؿا أصادت عصادر أخرى بأن ادلػؼس ادلذطور وسائدامه اظـػطقة معسود بادلـاصسػة بسني 
) اظـائؾني ( سؾي اظش ه وػقـم اجلؾوري .. وػؽذا ػي سفائب وشرائب حؽوعة ادلساظؽي اظؽـسقر صؿػؼسس 
اظدجاج ؼػؼس غػطاً خاعاً ادوداُ ؼدر سن ) اظـائؾني ( اظـقرؼسرؼن سؾسي اظسش ه وػقـسم اجلؾسوري مب ؼسني 
اظدوالرات وطان اهلل صي سون أبـاء ذعؾـا اظصابر اظذي ؼعاغي اظؼؿع واظؿفوؼع واغؼطاع ادلاء واظؽفرباء صي 

 ػذا اظصقف اظؼائض صي ذفر رعضان اظػضقل . 
 
ؼورد رحقم اظعؽقؾي رئقس ػقؽة اظـزاػة اظلابق عـ  واضعقاً آخر سؾى صلاد حؽوعسة ادلساظؽي اظؿسي   ●

ذسكص بأدسؿاء وػؿقسة اظروامسب  011أزطؿت األغوف بأن ػـاك ظواء ععني صي ) اجلقش ( ؼؿؼاضى صقسه 
واألخرؼن ؼفؾلون صي بقومفم وؼدصعون غصف روامؾفم ظًعرؼن عسن جس وزة ادلساظؽي ؼفسري طسل ػسذا 
واظؿػفقرات اإلجراعقة مطال أبـاء ذعؾـا طل ؼوم باظوؼل واظـؾور واهلل دقؿقق اظػاددؼن بضربات احلسق 

 ادلُؾني اظؿي متقق اظؾارل ومزػؼه إن اظؾارل طان زػوضا .
  
زؼارة ظؿعؼب ادلسصاظ   235اظعراق ؼغرق صي بقر اظػلاد وعا ملؿى  ػقؽة اظـزاػة معؾن أغفا غظؿت   ●

ادلاظقة ظؽؾار ادللؤوظني وضد ذؿؾت ػذه اظزؼارات عدؼرؼات ادلرور واظؿلفقل اظعؼاري وادلسصارف ومسلفقل 
اظشرطات ودوق األوراق ادلاظقة ظؿعؼب اظـروات اظطائؾة ظؽؾار ادللؤوظني وزوجامفم وأبـسائفم وعسلؿوؼات 
اظؿضكم صقفا خ ل صؿرة موظي ادلُؽؾف عـصؾه اظردؿي وضد ذؿل ذظك أؼضاً دوائر اظؿربقة ودؼوان اظوضف 
اظشقعي وعؤدلة ) اظلفـاء اظلقادقني ( ووزارات اظـؼل واألسؿار واإلدؽان واظصـاسة وأعاغسة بغسداد 
وعلؾلل اظـفب ؼؿواصل واظؾؼقة مأمي ومغرق عا ملؿى ػقؽة اظـزاػة صي علؿـؼع اظػسلاد ودسقعؾم 

 اظذؼن زؾؿوا أي عـؼؾبِ ؼـؼؾؾون . 

حتل سؾقـا ػذه األؼام اظذطرى اخلاعلة واظعشرون ظـصر اظـاعن عن آب اظؿارؼكي 
حقث دحر أبـاء جقشـا اظؾادل وذعؾـا األبي اظعدوان اإلؼراغسي سؾسر  2211سام 

حرب ضروس داعت ثؿاغي دـوات عؿرسات بـفقع اظدم اظطفسور واظسؿي طاغست 
خامتؿفا ععارك اظؿقرؼر اظؽؾرى ععرطة اظػاو ععرطسة اظػسداء وبوابسة اظـسصر 
اظعظقم وععارك اظش عفة وزبقدات وعفـون وععارك اظؿوط ت واظؿي موجست 

حني اسؾن خؿقسـي ررسسه  2211بـصر اظعراق اظعظقم صي اظـاعن عن آب سام 
 ظؽاس اظلم سؾى حد معؾقره .

 
ً أشسام ععسلؽر  وبذظك ؼعؿؾر غصر اظـاعن عن آب غصراً ورـقاً وضوعقاً  طؾسقرا
أسداء اظعسراق واالعسة صسزادوا عسن عكططسات ادسؿفداصفم ظؾعسراق واالعسة 
باظعدواغات اظغاذؿة واحلصار اجلائر واحؿ ل اظعراق صي اظؿادع عن غقلان سام 

واظذي جابفه عفاػدو اظؾعث وادلؼاوعة عفابفة جفادؼة حازعة ُعرطعني  3114
احملؿؾني وعؾقؼني اظفزمية ادلُـؽرة بفم وعقؼؼني غصر اظعسراق واالعسة اظؽؾقسر 
اجلدؼد صي احلادي واظـ ثني عن طاغون األول بروح غصر اظـاعن آب اظؿارؼكي واظذي 
دقؾفم اجملاػدؼن ععاغقه ودروده ودالالمه صي عواصسؾة عسلقرمفم اجلفادؼسة 
اظظاصرة وحؿى ؼؿقؼق اظـصر احلادم واظظػر ادلُؾسني سسؾر مسأجقج روح غسصر 
اظـاعن عن آب اظعظقم صي ذطراه اخلاعلة واظعشرؼن مبا ؼضع اظعسراق واالعسة 

 سؾى ررؼق اظـفوم واظؿؼدم واظرصعة .

 

ميؿزج رعضان ػذا اظعام بؿسصاسد ععاغساة أبـساء ذسعؾـا اظسصابر ومعرضسفم 
ظؾؿػفقرات اإلجراعقة واحلرعان عن خدعات ادلاء واظؽفرباء واظؿي جابفوػا بؼقم 
ذفر رعضان اظػضقل صي اظصؾر واجلفاد  واجلؾد ودعة اظؾصقرة حقسث سسؾروا 

 سن أسؾى درجات اظؿقؿل واظص بة واإلرادة اظؽػاحقة اظعاظقة .
 

وػا ػم ؼلؿؼؾؾون سقد اظػطر ادلؾسارك عؿسوجني صسقاعفم ظسشفر رعسضان 
اظػضقل وػم اضوى ذؽقؿة واطـر سزعاُ سؾسى عواصسؾة عسشوارػم اجلفسادي 
وحؿى صوزػم ادلُؾني وظفم اجر صقاعفم عسضاسػاً سـسد اهلل اظعزؼسز احلؽقسم 

 وعؾارك ظفم سقدػم وطل سقد وذعؾـا واعؿـا بأظف خقر .



َِّحقؿِ  ـِ اؾر َّْحَؿ  بِْدِؿ اهّلِل اؾر
 ٌة عرَبِقٌة كَاِحَدة     ذاُت رِداَؾٍة َخاؾِدَةأُؿِحزُْب اؾَبْعِث اؾَعرَبل االْذتِرَاؽل                                                                                        

 ة     حرقة    اذتراؽقةكحدؼقادة ؼطر اؾعراؽ                                                                                                                                                                  
 ؿؽتب اؾثؼاػة كاإلعالـ                                                

 
 اعتراػات ادلاؾؽل أداـة صارخة

 دلؿارداتف اؾتدؾطقة كإؼرار ػاضح باالـفقار األؿـل اؾشاؿؾ
 
 

 قا أبـاء ذعبـا األبل
عؿؾقات االغتقاؿ كاالعتؼاؿ كاؾتغققب اؾتل صؾ تمؽد كؼائع اؾتػجقرات اإلجراؿقة ادلتصاعدة كذؿقؾفا دلـارؼ بغداد ؽؾفا كؿحاػظات اؾعراؽ ؽؾف االـفقار األؿـل ادلرقع ادلتراػؼ ؿع تقا

كغقرفؿ ػضالً عـ احملاكالت اؾبائدة  دقـتشـفا حؽقؿة ادلاؾؽل اؾعؿقؾة بحؼ ؿجافدي اؾبعث كادلؼاكؿة كأبـاء جقشـا اؾبادؾ كاؾعـاصر اؾقرـقة كاؾقجفاء ؿـ ذققخ اؾعشائر كرجاؿ اؾ
 ؿـ اؾذفاب اؾك ؿداؽـفؿ كؼطع رـنيألجفزة ادلاؾؽل األؿـقة ؾؾتغطقة عؾك ػشؾفا األؿـل اؾذرقع عبر ػرض احلصار عؾك ؿـارؼ أبل غرقب كاؾتاجل كاؾرضقاـقة كغقرفا كؿـع ادلقا

اعتؼاؿ األبرقاء كتؾػقؼ اؾتفؿ  قاتإؿدادات ادلاء كاؾغذاء كاؾؽفرباء عـفؿ كاعتؼاؿ أبـائفؿ ػل رد ػعؾ كاضح كؿخزي عؾك اؼتحاـ دجـل أبل غرقب كاؾتاجل ؿـ دكف كضع حد ؾعؿؾ
 .اؾؽاذبة ضدفؿ 

 
ؾشفردتاـل ػل تلؿني اؾطاؼة ف اكإزاء ذؾؽ ؽؾف كغقرق اؾؽثقر قـبري اؾعؿقؾ ادلاؾؽل ػل رد ػعؾ فدتقري تضؿـ اعتراػاتف اؾصارخة بػشؾ حؽقؿتف كػشؾ كزارة اؾؽفرباء كـائب

تراػات ادلاؾؽل اؾقؼحة عبر إؼرارق بلف ثالثة اع اؾؽفربائقة كقؼقؿ بعظؿة ؾداـف كبال  ذرة حقاء أك خجؾ ) اف ادلدمكؾني عـ اؾطاؼة خدعقـل بلرؼاـ كفؿقة عـ اؾؽفرباء ( .. كفؽذا تتداعك
ردات اإلجراؿقة دلقؾقشقاتفؿ اؾتل تدتظؾ ؿاؿؾقارات دكالر ؿـ أربعة ؿؾقار كـصػ ادلؾقار دكالر ) ال ـعرؼ ؿصقرفا ( كؾؿ قتقاف ادلاؾؽل عـ ؿفاجؿة ذرؽائف ػل احلؾػ اؾصػقي كػضح ادل

 .بحؽقؿتف كأدقادق اؾػرس اؾصػققني 
 

 قا أبـاء ذعبـا اؾصابر ادلؼداـ
بػعؾ ادلؿاردات اؾؽػاحقة جملافدي ئل اف اعتراػات ادلاؾؽل اؾصارخة باالـفقار األؿـل كبػداد حؽقؿتف كػشؾفا اؾذرقع قشقر اؾك اـحدارفا اؾدحقؼ ػل درؾ اؾدؼقط احلتؿل كاؾـفا

رـ ضد ادلؿاردات اخلقاـقة ؾعااؾبعث كادلؼاكؿة كاؾتحاؿفؿ باؾتظافرات اؾشعبقة احلاذدة ػل اؾعراؽ ؽؾف ػؾؼد رػح اؾؽقؾ كبؾغ اؾدقؾ اؾزبك كاتدعت دقرة اؾغضب اؾشعبل ا
داتفا اؾشائـة ػل ـفب أؿقاؿ اؾشعب ارحلؽقؿة ادلاؾؽل اؾعؿقؾة ادلـػذة ؾؾتقاركت األؿقرؽقة اإلقراـقة كؾؾؿخطط اؾصػقي اؾراؿل اؾك تدؿقر اؾعراؽ كتؼدقؿف كتػتقتف ػضالً عـ مم

ؿاعقة اؾتل ؿقردت ػل احلققجة كرقز اجل اؾعراؼل كثركتف اؾـػطقة كإغراؽ اؾعراؽ ػل بحقر اؾػداد كاؾدؿاء كتدعقر االؼتتاؿ اؾطائػل كاؾعرؼل كتشظقة اجملتؿع عبر عؿؾقات اإلبادة
تػجقر كأغالؽ ادلؼافل كتػجقر كجترقػ حد خقرؿاتق كادلؼدادقة كؿا راػؼفا ؿـ عؿؾقات اؾتفجقر اؾؼدري كجترقػ ادلزارع إضاػة اؾك اؾتضققؼ ادلطبؼ عؾك حقاة ادلقارـني كاؾتل كصؾت 

ت ؿدؾدؾفؿ ادلؼقت ادتفداؼ ؾؼاادلالعب اؾرقاضقة كغقر ذؾؽ ؿـ ادلؿاردات اؾشائـة اؾتل تدتفدؼ اؾشعب اؾعراؼل ؽؾف كبرغؿ ذؾؽ ؽؾف ػلف فمالء اجملرؿني ققاصؾقف تـػقذ ح
ؿـ أبـاء ذعبـا اؾصابر تدؿقفا عة اؾبعث كاؾشعب ؽحاؾة جفادقة كاحدة عبر ؿقاصؾة ) االجتثاث ( كاؾدعل احملؿقـ ؾتـػقذ ؿا قدؿقـف ) جترمي اؾبعث ( كاؾتل راحت ؼطاعات كاد

 . ( ) جترمي اؾشعب
 

اصؾة ادلضل عؾك ررقؼ اجلفاد اؾظاػر كحتك كؿقبقد اف كعل أبـاء ذعبـا اجملافد كرالئعف اجلفادقة اؾبطؾة ؽػقؾ مبقاصؾة اؾتصدي احلازـ ؾؾؿؿاردات اإلجراؿقة حلؽقؿة ادلاؾؽل اؾعؿقؾة 
 . بؾقغ اؾـصر احلادؿ ادلُبني

 
 .اخلزي كاؾعار ؾؾعؿقؾ ادلاؾؽل كحؽقؿتف اؾعؿقؾة كؿقؾقشقاتف اجملرؿة 

  . كاجملد ؾشفداء اؾعراؽ كاالؿة األبرار
 . دلؼاكؿة كأبـاء ذعبـا ادلغقاركا كحتقة اؾعز كاؾػخار ؾؾرػقؼ اجملافد عزة ابرافقؿ األؿني اؾعاـ ؾؾحزب كاؾؼائد األعؾك ؾؾجفاد كاؾتحرقر كاخلالص اؾقرـل كجملافدي اؾبعث

 . كؾرداؾة اؿتـا اخلؾقد
 

 ؼػقػادة ؼػػطػػر اؾػعػػراؽ
 ؿؽتب اؾثؼاػة كاإلعالـ
 ـ ٣١٠٢ػل اؾرابع كاؾعشرقـ ؿـ متقز 

 بغػداد ادلـصقرة باؾعػز بنذف اهّلل
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