
 االفتتاحية

 

وشفد العراق إنفقاراً أمـقا مروعا وقؿعاً وحشقاً متواصالً ألبـاء الشعب من 

قبل مقؾقشقات حؽومة املاالؽي العؿقؾاة ومقؾقاشقات حل ا ارس ال اوري 

اإلوراني ( التي متارس الؼتل في وضح الـفار ففا هي العوائل تؼتل باجلؿؾاة 

وتتواصل حؿالت االعتؼال الظاملة في حزام بغداد ومـارق بغداد األخرى بل 

العراق كؾه , فقؿا تتواصل عؿؾقات اإلعدام اجلاائر  باجلؿؾاة باالترافق ما  

روفان الػساد ونفب ثرو  العراق الـػطقة وأموال أبـاء ذاعبه والتفيقار 

الؼسري ألبـائه وإفؼارهم وجتووعفم وحرمانفم من ابسط اخلدمات مؼابل 

األثراء الػاحش لطغؿة العؿالء االخساء والؼتؾة والؾصوص األذرار الذوان 

 عاثوا في العراق فساداً .

 

وإزاء ذلك كؾه وواصل مياهدو البعث واملؼاومة جفادهم املؾحؿاي بوجاه 

تركات احملتؾني االمقركان والػرس الصػووني وعؿالئفم األذالء الذون وروماون 

 تدمقر العراق وتؼسقؿه وتػتقته وتدمقر االمة العربقة كؾفا .

  

وها هم مياهدو ذعبـا األبرار وعؿدون مسقر  اجلفاد والتحرور بـيق  الدم 

الطفور وبالتاضحقات الاسةقة فاي داوت التاضحقة واجلفااد والػاداء 

مواصؾني جفادهم وحتى الظػر ا ادم والـصر املباني ومواصاؾة ماسقر  

 الـفوض والتؼدم واالرتؼاء .



اؾلعث أـصع تعلقر عن خصال االؿة اؾرػقعة وخقر ُؿعلر عن ضؿقرفا احليي ػوالتتيه وؿييقرته  
اؾـضاؾقة جتيقد خالق حلقوقة االؿة وؼدرتفا عؾى اؾمهدت واالـلعاث وؿواصيؾة حؿيل اؾردياؾة  
اخلاؾدة رداؾة اإلدالم ادلمهدتة ؾإلـياـقة جؿعاء ػاؾلعث فو اؾصورة ادلُصغرة ؾألؿة ؽؿا أؽيد  
اؾرػقق اؾؼائد ادلمدس أحؿد ؿقشقل عػؾق رحؿيه ا  واؾلعيث حيال اؾيشفاتة واؾيشفداء  
وادلضوني ؽؿا أؽد ذؾك ادمشفات ذفقد احلج األؽلر اؾرػقق اؾؼائد صدام حيني رحؿيه ا   

أؾف ذفقد ؿن ؿهافدقيه    051ودمة ؿن أعضاء ؼقاتته وعدت ؽلقر ؿن ؽاتره ادلمؼدم واؽنر ؿن  
األبرار ػضالً عن ؿكات األالف ؿن ادلعمؼؾني وؿين اؾينقن رياؾمفم ؼيواـني ج االجمنياث   دييء  
اؾصقت وادلؼاصد وؼرارات اإلؼصاء اجلائرة وغقرفا ؿن حؿالت اؾمشوقه ادلؼيصوتة ػؽيان اؾلعيث  
بوق ؼافر ج االجمناث   واإلؼصاء إذ تؽابر اجملافدون اؾلعنقون عؾى ؼطع أرزاؼفيم وأرزاق عوائؾفيم  
وعاذوا اؾؽػاف ؿواصؾني جفاتفم اؾظاػر وؼافرقن  ؾالحمالل بطيرتفم ؾؾؿوميؾني االؿقرؽيان  

وؿواصيؾمفم اجلفيات    1100وحتؼقق ـصر اؾعراق اؾمارقىي ػي احلاتي واؾنالثني ؿن ؽاـون االول عام  
ؿع ػصائل ادلؼاوؿة ؽؾفا وأبـاء ذعلـا اؾغقارى غقر فقابني بؼطيع األرزاق واألعـياق ؿعياً ػفيم  
جؿقعفم ؿشارقع ادمشفات تائؿة قضؿىون ارض اؾعراق ارض اجلفات واؾرباط بـهقيع تؿائفيم  
اؾاؽقة ؿمصدقن حلؿالت االعمؼال اؾوادعة اؾـطاق اؾمي تشن ضدفم قوؿقياً صياؿدقن بوجيه  
اؾمعنقب اؾوحشي ؿوياػظني عؾيى ديقؿاء حيابفم اؾػاتقية بيصالبة ؿـؼطعية اؾـظقير  
وؿمصدقن بلياؾة وحام وإبياء ؾعؿؾقيات اؾؼميل واالغمقياالت واإلعيداؿات واإلبياتة اجلؿاعقية  
وػاضوني ؾؾػيات وادلػيدقن وعؿؾقات ؼمل اؾعوائل واؾمفهقر اؾؼيري وػاضوني ؾؾؿىطي   
اؾػاردي اؾصػوي اؾراؿي ؾمؼوقض األؿن اؾؼوؿي ؾالؿية اؾعربقية وادليياـد ؾؾـظيام اؾييوري  
ادلرتد ػي ذبوه ألبـاء اؾشعب اؾيوري ػي ذات اؾوؼت اؾني تصدى ػقه ؿهافدو اؾلعث ؾؾػمـية  
اؾطائػقة واؾعرؼقة ادلؼقمة وجييدوا بػؽيرفم اؾوريـي واؾؼوؿيي األصيقل وحيدة اؾيشعب  
اؾعراؼي بل ووحدة  االؿية اؾعربقية ؽؾفيا ؿينؽني ػقفيا روح ؿؼاوؿية االحميالل واالديمعلات  

 واؾميؾ  واؾمهائة . 

ػؼد تصدوا بوعي عال ادليموى وممارديات جفاتقية رػقعية اؾطيراز فاـيت ػقفيا اؾميضوقات  
واؾػداء باؾدؿاء اؾيىقة إزاء دقاتة اؾعراق واديمؼالؾه وؽراؿية االؿية اؾعربقية وعاتفيا ذؾيك  
ألـفم بهفاتفم ادلؾوؿي وتيضوقاتفم اؾييىقة ارتؼيوا اؾيى ؿييموى ػؽيرفم االـلعاثيي  
اؾرداؾي ػؽرفم اؾورـي واؾدميؼراري واؾؼوؿي واالذمراؽي واإلـياـي اؾـقر وؽياـوا بهفاتفيم  
اؿمداتاً ـوعقاً  دليقرته اؾـضاؾقة اؾطوقؾة دلا قؼرل ؿن دلعة عؼوت ؿين اؾياؿن وعؾيى اؿميدات  
األرض اؾعربقة ؽؾفا ؿيمـقرقن بهفات اؾردول ؾعربي اؾؽرمي ؿوؿد ج صؾى ا  عؾقه وديؾم    
وافل بقمه األرفار وصوله األخقار ػي عصر صدر اؾرداؾة اؾعربقية اإلديالؿقة اخلاؾيدة ػؾؼيد  
جدتوفا وأتاؿوفا بهفاتفم اؾظاػر وتضوقاتفم اؾغاقرة باؾغاؾي واؾـػقس ػدقة ؾمورقر اؾعيراق  
وادمؼالؾه وػدقة ؾعاة االؿة وـفوضفا ػؽاـوا أبـاء بررة ؾشعلفم واؿمفيم أضياػوا ؾمارقىفيا  

 اؾؽػاحي اؾـاصع أروع صػوات ادلكثر اخلاؾدة واألؿهات اؾماؾدة . 

ػفا فم قمصدون بلياؾة وذهاعة وأؼدام ؾؼؿع حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾية وقميصدرون جؿيوع  
اجملافدقن اؾػاتقن وحمى إدؼاط فنه احلؽوؿة اؾعؿقؾة وحتؼقق اؾمورقير اؾيشاؿل واالديمؼالل  
 اؾمام وؿواصؾة اؾـضال صول حتؼقق أفداف اؿمـا اؾمارقىقة ػي اؾوحدة واحلرقة واالذمراؽقة . 

 

االول ؿن ؽاـون االول ؿن ؽل عام فو قوم اؾشفقد اؾني ررز ػقه  ذفداء ؿعرؽة  اؾليقمني  ػيي  
دؿاء اؾعراق بلرؼى ـقاذني اؾشفاتة حني أؼدم اجملرؿيون اؾػيرس     0890االول ؿن ؽاـون االول عام  

عؾى ؼمل األدرى اؾعراؼقني ػي فنه ادلعرؽة وفم قؼاوؿون اؾعدوان اإلقراـي اؾغاذم ػي ؿعرؽية  
 اؾليقمني .  

وؿـن ذؾك اؾقوم واؾعراؼقون األؿاجد واؾعراؼقات ادلاجيدات قييمنؽرون  قيوم اؾيشفقد وقطيرزون  
صدورفم اؾعاؿرة باألميان بورتة اؾشفقد .. وفم قواصؾون ؿيقرة اجلفات واؾمورقر ادلعؿيدة بيدؿاء  
اؾشفداء  األبرار ؿمودقن عؿؾقات اإلبياتة اجلؿاعقية اؾيمي تيشـفا ضيدفم حؽوؿية ادلاؾؽيي  
اؾعؿقؾة وؿقؾقشقاتفا اجملرؿة وؿمصدقن ؾعؿؾقات ؼمل اؾعوائل باجلؿؾة ػيي بغيدات وؿواػظيات  

 اؾعراق ؽؾفا . 
بقد أن اؾدم اؾعراؼي اؾاؽي ؾن قنفب فدراً ألـه دقيؼى ذهرة احلرقة واالدمؼالل اؾيمي ديمقـع  

 . ثؿارفا باؾظػر احلادم واؾـصر ادللني ادلمزر 
 

 
أخلار ؼمل اؾصوػقني وادلنؼػني تمرى وتمراتف ؿع أخلار ؼمل اؾعوائل األؿـة ػي بقوتفيا ؿين ؼليل  
ؿرتدي بدالت ؿقؾقشقات ادلاؾؽي وبنؾك قضقػون أرؼاؿاً جدقدة ؾشفداء اؾصوػقني ؿن احملررقين  

ذفقد ؿـين االحميالل األؿقرؽيي األرؾييي     511واؾؽمال وادلصورقن واؾنقن زات عدتفم عؾى ال 
اؾصفقوـي اؾػاردي اؾلغقض ؾؾعراق ػضالً عين ؿيا غيصت بيه ديهون وؿعمؼيالت احملمؾيني  
االؿقرؽان وعؿقؾفم ادلاتوج  ؾفم والقران ـيوري ادلياؾؽي اؾيني قيشن حؿالتيه اإلعالؿقية عؾيى  
اؾصوػقني واإلعالؿقني واؾصوف واؾؼـوات اؾػضائقة وقؾعـفا ألـفا ال تيلح بوؿيده وال تنؽير  
ؿـهااته وإمنا تلرز أخلار اؾمػهقرات اإلجراؿقة وجرائم ؿقؾقشقاته وؿقؾقيشقات أديقاته اؾػيرس  

 اؾصػوقني . 
 

وراح ميارس اؾغؾق ضدفا علر ؼرارات ؿا تيؿى فقكة األعيالم واالتيصاالت اؾيمي تغيجل باجلفؾية  
واألؿقني واؾنقن ال قعرػون عن األعالم ذقكاً وؾم قيؿع احد بلدؿائفم ػفيم ـؽيرات ؿهفوؾية  
ػي عاؾم اؾصواػة واألتل واؾنؼاػة وؾؽـفم قفرػون مبيا ال قعرػيون وميارديون أتواراً جتيييقة  
عؾى اؾصوػقني احلؼقؼقني ؾمظفر عؾقـا ؿوتة اؾؼمل اؾقوؿي واؾمصػقات اجلييدقة ؾإلعالؿقيني  
واؾصوػقني واألتباء واؾؽمال .. وؾؽن فمالء وؽمال وؿنؼػي ادلؼاوؿة دقظؾون ادلـيارات ادليضقكة  
ؾشعلفم واؿمفم ودقواصؾون جفاتفم باؾؽؾؿة احلرة اؾشرقػة ػي خـاتق اؾعا واجلفات وحميى  

 داعة اؾػوز واالـمصار واـلالج صلح اؾمورر واالـعماق . 



 
 حتقة رقلة : 

 
حلاضر دلا دقعرػون وقطؾعون عن اؾؽنقر  وا   ؿن اؾواجب اؾورـي واؾؼوؿي واإلـياـي أن ـُطِؾع اؾشعب األؿرقؽي احملمرم وؿن خالؾه إؾى رئقيي وأعضاء ؿهؾيي اؾؽوـغرس األؿرقؽي اؾيابق 

ؾدميؼرارقة األؿرقؽقة اؾطائػقة اؾمي جاءت بفا  ة ا ؿن ؿعاـي ادلصطؾوات اؾيقادقة ادلمداوؾة ػي اؾشارع اؾعراؼي ، واؾذي اخذ  قَُعرف ؿعاـقفا وػق ررقؼمه اخلاصة بعد تذوؼه ؾـمائج اؾمهرب 
ه وأؼؾقاته وروائػه وأدقاـه عـدؿا قرددوـفا ؽل  قات اإلدارتني األؿرقؽقمني ) بوش واوباؿا ( إؾى اؾعراق بعد احمالؾه احمالال عيؽرقا ، واؾمي أصلوت ؿنارا ؾيىرقة وضوك وادمفزاء جؿقع ؼوؿ 

ؿه ؿن ودائل األعالم اؾعربي  خدا وؿعـى ؽل ؿصطؾح ؿن ادلصطؾوات اؾيقادقة اؾمي اخذ  قيؿعفا ؿن اؾيادة األؿرقؽان أبان احمالؾفم اؾعراق أو ؿن ودائل األعالم األؿرقؽي و 
 ؿـذ احمالل اؾعراق وؾغاقة فذا اؾقوم . قة  واؾطائػي ػي اؾعراق أو ؿن ؼلل أزالؿفا احلراؿقة ادلوجودقن ػي ؿا تيؿقفا دراؿاتقؽقاً باؾعؿؾقة اؾيقادقة اؾدميؼرارقة اؾوردقة اؾطائػ 

 
ؿياحات ؽلقرة جدا بوقث وصل األؿر بفا أن  ذت  ؿصطؾوات دقادقة ؿلَّ ؿـفا اؾشارع اؾعراؼي وفو قيؿع تؽرار بلغاواتفا ادلصـعني ػي ادلصـعني اؾطائػقني األؿرقؽي واإلقراـي ، واؾمي أخ 

 تىرج عن جؿقع ؿؼاققيفا ودرجاتفا مما أدى إؾى ارتػاع ؿيموى ؿـيوبفا اؾذي أدى إؾى  ػقضاـفا . 
 

قة عؾى ؿلدأ ذػط وؾػط ؿؾقارات  ائػ وؽؿا ػاضت بغداد و ثالثة أرباع اؾعراق بيلب ) زخة ؿطر ( واحدة الـعدام خدؿات اؾصرف اؾصوي اؾدميؼراري الـمفاج عؿؾقمفا اؾيقادقة اؾط 
 ػوقة ػي ادلـطؼة اؾغلراء . اؾص اخملصصات اخملصصة دلشارقع اخلدؿات وؿن أقن ؟ ؿن ؼلل أزالم اؾدميؼرارقة األؿرقؽقة ادلوجودقن ضؿن ؿشروع اؾعؿؾقة اؾيقادقة األؿرقؽقة  

 
ؾعراق بوقث جعل باؾشارع اؾعربي أن قرددفا ،  ن ا ػقضان أدى إؾى اـػالت ؿـادقله وعدم اؾيقطرة عؾى دقوؾه اجلارػة ؾمصل إؾى اؾؽنقر ؿن اؾشوارع اؾعربقة واإلؼؾقؿقة اجملاورة واؾلعقدة ع 

 وؽؿا رددفا وقردد ؿعـافا اؾشارع اؾعراؼي ؽؿصطؾوات دميؼرارقة دقادقة ؿنقرة ؾؾيىرقة واالدمفزاء ؾؾشارعني اؾعراؼي واؾعربي . 
 

ؽد ومبا ال قؼلل اؾشك بأن تداول فذه  قمأ وإذا دؿعفا أقا ؽان ؿن اؾشعب األؿرقؽي دواء ؽان ؿوارـاً بيقطا أو أي  دقادي وؿفؿا تؽن اؾفوقة اؾمي قمصف بفا دميؼرارقة أو جؿفورقة  
وؾفا  ػي ؽل ؿن احملالت وادلؼافي وادلـمدقات  تدا ادلصطؾوات اؾمي جاءت بفا اؾدميؼرارقة األؿرقؽقة تنقر دىرقة وادمفزاء اؾشارع اؾعراؼي بصورة خاصة واؾشارع اؾعربي بصورة عاؿة وأثارت  

عيؽرقة وادلعاؿل األفؾقة ػؼط .. وؾقس  واؾ واؾدواوقن اؾعشائرقة وودائط اؾـؼل اؾداخؾي واخلارجي وادليمشػقات وادلدارس وادلعافد واجلاؿعات وؿا قيؿوـه اؾقوم بادلؤديات األؿـقة  
 احلؽوؿقة !! . 

 
 ـع وادلعاؿل اإلدمراتقهقة واؾعادقة . صا الن اؾدميؼرارقة األؿرقؽقة ) اجمنت ( و ) أؼرضت ( ؽل ؿصـع أو ؿعؿل حؽوؿي ؽان ؿوجودا ػي اؾعراق وجعؾت اؾعراق ؿصاباً مبرض ػؼر دم ادل 

 
ي ػي رداؾمي فذه عيى أن قعرف ؼقؿة  رقؽ وؾفذا ػؼد ؼررت بعد  ادمكذاـي ؿن اؾشعب اؾعراؼي واؾعربي أن اعرض ؿا ػير ؿعاـقفا ادلمداوؾة ػي اؾشارعني اؾعراؼي واؾعربي ؾؾشعب األؿ 

ل واؾمشرقد واؾمدؿقر واؾطائػقة واؾمفهقر ،  ؾؼم وؿؽاـة ودؿعة دميؼرارقمفم اؾمي ؽاـوا قػمىرون بفا ؼلل غزو واحمالل اؾعراؼواؾمي  اػمضوت ؿلادئفا اإلرفابقة اإلجراؿقة ادللـقة عؾى ا 
ـي وادلـصلني مبوجب اؾدميؼرارقة اإلرفابقة  قرا وعيى أن قـؼذوا أؿرقؽا وذعلفا ودوؾمفا ؿن اؾذي أداء ؿن دؿعمفا ودؿعة ذعلفا ؿن فؤالء احلراؿقة ادلصـوعني ػي ادلصـعني األؿرقؽي واإل 

رئقيا وأعضاء ؿهؾيي اؾؽوـغرس  ضع  األؿرقؽقة ؽعصابات وؿقؾقشقات إرفابقة ػي اؾعؿؾقة اؾيقادقة اؾطائػقة واؾعرؼقة .. ؿمؿـقا ؿن اؾشعب األؿرقؽي وبعد االرالع عؾقفا أن ق 
ررقق ودائل أعالؿؽم اخملمؾػة أو ؿن    عن   األؿرقؽي  اؾيابق واحلاؾي  ورئقيي دوؾمفؿا اؾعظؿى ػي ؿوضع ادليائؾة اؾؼاـوـقة ؾميللفم ػي اإلداءة اؾعظؿى  بيؿعة أؿرقؽا وذعلفا إؿا 

ؾيقادقة ، االـمىابات ، اؾعراق اؾدميؼراري  ة ا خالل ادلظافرات أؿام ؿلـى اؾؽوـغرس األؿرقؽي ؾقذؽروـفم بوؼقؼة ؿا َعرَػه اؾشارع اؾعراؼي واؾعربي  ؿن ؿعاـي ) اؾدميؼرارقة ، اؾعؿؾق 
 إرفاب ، ادليائؾة واؾعداؾة .. وو .. اؾخ ؿن ادلصطؾوات اؾيوؼقة ( .     4االحتادي اؾػقدراؾي ، فقكة اؾـزافة ، اؾػياد ، اؾلردلاـي ،  

 
اؾعـصر اؾػاعل ػي صـع اؾؼـلؾة اؾـقمروـقة  فا  ػاؾشارع اؾعراؼي عرف اؾدميؼرارقة األؿرقؽقة ادلوجودة ػي ادلـطؼة اخلضراء ووػق ؿـظور جتاربه ادلرة اؾمي راؾت أؽنر ؿن عشر دـوات بأـ 

 ادلصـوع ػي ادلصـع األؿرقؽي اخلاص باحلزبني ) اجلؿفوري واؾدميؼراري ( واخملمص تأثقره ػي صـاعة اإلرفاب واؾػمـة واؾطائػقة ودرؼة . 
 

جؿقع اؾلقكات واألجواء  اخلاصة باؾدول اجملاورة ؾفا  ؾى  أي أـفا ادلادة اؾمي حترق األخضر باؾقابس وباحمراؼفا تيلب إؾى  تؾوث بقكي عام ضؿن اجلو اؾذي تعقش ػقه ، بوقث اثرت  تأثقرا خطقرا ع 
 ؾشدة ػعاؾقمفا عؾى إـماج اؾػنت اؾطائػقة واإلرفاب ادلـظم اؾذي قػمت وقػرق وقفهر وقؼمل اؾشعوب اؾمي تصؾفا . 



 األؿرقكي وامجممعة مجموعا ادرمراجوهواً ػري  زبني أؿا اؾعملوة اؾيوادوة : ػقد وصفها اؾشارعني اؾعراؼي واؾعربي بأـها اؾقنللة ) اؾنومروـوة ( املصنوعة ػي املصنع األؿرقكي اخلاص بال 
 املصنع اؾفاردي اؾصفوي اؾكائن ػي ؼم وطهران . 

 
اؾطائفوة بني صف اؾشعب اؾواحد وعلى قد  وة  أؿا اؾمعرقف اؾناـي اؾذي وصفه وعرػه اؾشارع اؾعراؼي ؾها عندؿا وصفها : باجلرثوؿة اؾطائفوة  اخلطورة واملعدقة ؾنقل األؿراض اؾيرطاـ 

لى اؾهوقرة واؾمههرور واؾمهمورش  ل ع آؾوات ؿلنوة على أدس إرفابوة وإجراؿوة واؾمي جهدف ػي براؿهها إؾى ـشر ودرطنة ؿؤدياجها  باؾفاددة املاؾوة واإلدارقة واؾشىصوة واؾقم 
 واؾفنت اؾطائفوة . 

 
ؿا فو ؿوجود ػوق وحتت دطح األرض ؿرن  ؽل  االـمىابات : في جهاز اؾموؼوت اؾطائفي  اخلاص بمفهور اؾقنللة اؾنومروـوة املصنوعة ػي أؿرقكا وؼم وطهران واـفهارفا قؤدي إؾى جدؿور  

 زرع وضرع وإـيان وثروات وواؾخ . 
 

مصني بفنون اؾقمل واؾمههور أؾقريري وزرع  امل   واؾمعرقف اؾناـي اؾيائد بني صفوف اؾشعب اؾعراؼي واؾعربي اؾذي ققول ػوها  : بأـها  اجلاؿعة اؾمي مجمع املعافد واؾكلوات ؾمىرقج ؽلار 
 اؾفمنة اؾطائفوة وؽلار اؾيوادوني ؿن ) الراؿوة (  . 

 
واؾرصفوي أي بعرد جطلورل اؾداقراطورة    قكري أؿا فوكة اؾنزافة ػودث وال حرج إذ قصفها اؾشارع اؾعراؼي  : باؾعنوان اؾيوؼي اؾهزقل اؾمي ظهرت بعد احمالل اؾعراق باالحمالؾني األؿر 

اجلاجها جنزه امجمرم ألراؿري ومجررم  م و األؿرقكوة ػي اؾعراق ظافرفا قمصف بصفات اؾنزافة وباطنها غوغائي ـنت ؾمكون عنوان ؿزقف ؾعملومها اؾيوادوة اؾصفوقة اؾفوضوقة ، وؿن أف 
 دنة إرفاب ( .     4اؾصادق األؿني ومجلره وػل ؼاـوـها اؾدخول وعلى اؾعهل إؾى أبو زعلل اؾصفوي وبوهج )  

 
األؿرقكوة واؾمي غنى ؾه دوادروو اإلدارجرني  وة  أؿا اؾعراق اؾداقراطي االحتادي اؾفودراؾي ػقد عرػه اؾشارع اؾعراؼي بأـه : اؾضووة اؾكلرى جلموع املصطلوات اؾمي جاءت بها اؾداقراط 

 األؿرقكوة ورؼص على أغاـوها أزالم وحراؿوة اؾعملوة اؾيوادوة اؾطائفوة اؾفوضوقة .  
 

م علر ) داقراطومهم اؾنموذجورة (  وعم اؾفياد : فو) اؾفطول ( اؾداقراطي األؿنل ؾلداقراطوة األؿرقكوة اؾذي ظهر  ػي اؾعراق بعد جنصوب عملومهم اؾيوادوة اؾطائفوة واؾذي د 
 املصدرة إؾى اؾدول اؾعربوة  بصورة خاصة واؾشرق األودط بصورة عاؿة .  

 
اري واملاؾي واؾلفطري واؾمهمولري واؾلوادروري  إلد اؾلرملاـي اؾداقراطي : فو اؾعاؿل املهم واؾنموذج األؿنل ؾلداقراطوة األؿرقكوة اؾصفوقة بنشر اؾفياد اؾعام واخلاص وبهموع أـواعه ا 

 واألدناـي واؾلولي واؾيواحي واالدمهماؿي واؾيهراجي و ) اؾهز واؾوز ( و) طَك األصلع ( ودهر اؾلواؾي وو... اؾخ !!!!!!!.  
 
وي ػي ؼم وطهران ، وجأثورفا خاص بكل ؿن  ؾصف إرفاب : وفي املادة  اؾكوماوقة اإلرفابوة اؾقاجلة املصنوعة ػي املصنع األؿرقكي ؾلداقراطوة األؿرقكوة واملصدرة خصوصا إؾى املصنع ا  4

 ؼاوم أو عارض االحمالؾني األؿرقكي واؾصفوي وعملوة اؾيوادوة اؾصفوقة اؾطائفوة .  
 

أفل اؾعراق القوقوني  جلرقردفم ؿرن  لى  امليائلة واؾعداؾة : ؽلممني ؿمناؼضمني ػي املعنى واؾهدف اإلـياـي أوجدفا اؾصفوقني اؾعاؿلني ػي اؾعملوة اؾيوادوة اؾطائفوة ؾلقضاء ع 
 ابيط حقوؼهم اإلـياـوة واؾوطنوة واملعوشوة واؾصووة واؾنقاػوة واؾعلموة واؾوظوفوة واؾمهارقة واؾدقنوة واؾزراعوة وغورفا . 

 
 ؿفوضوة االـمىابات : في اؾنواة اؾطائفوة اؾقذرة ػي صنع  اؾفنت اؾطائفوة ؿن خالل إـماجها ؾدؿى اؾعملوة اؾيوادوة اؾطائفوة . 

 
 ع اؾمقدقر .  . ؿ وأخورا .. اخمم رداؾمي فذه ؿممنوا ؿن اؾشعب األؿرقكي احملمرم اؾمفضل باالطالع علوها  ؽوـها  متنل رداؾة ؿن أفل اؾعراق القوقوني . 
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 قا أبـاء ذعلـا اجملافد 
 قا أبـاء اؿمـا اؾعربقة اجملقدة 

قوم ـػذ اؾـظام اإلقراـي اؾػاردي اؾصػوي جرميمه اؾلشعة بإعدام أدرى ؿعرؽة اؾليقمني اخلاؾدة تعلقراً عن فززامزؿزفزم ادلزمزمزاؾزقزة    1891قول ُ عؾقـا قوم اؾشفقد اؾذي تَوََدَم ػقفا باؾشفادة ؿـذ االول ؿن ؽاـون االول عام  
راق وأجوامه وؿقافه ودقادته وذرف اؾزعزراؼزقزني ادؿزاجزد وحزرامزرفزم  اؾع واـمؼاؿفم ؿن ضلاط وضلاط صف وجـود جقشـا اؾلادل وفم قدحرون اؾعدوان اإلقراـي اؾغاذم ػي ؿعرؽة ؼاددقة اؾعرب اؾناـقة دػاعاً عن ارض  

ً عزن اؾزعزراق وادرض  ؾشف ادلاجدات وؼد ؽان اؾعراؼقون قزقـون صدورفم اؾعاؿرة باإلميان بوردة اؾشفقد ػي االول ؿن ؽاـون االول ؿن ؽل عام تعلقراً عن متهقدفم ؾ  داء ادبرار وتؼدقيفم ؾؼقم وؿعاـي اؾشفادة اؾياؿقة دػزاعزا
دي وؿهابفة عؿالء احملمؾني االؿقرؽان وحؾػامفم اؾصفاقزـزة واؾزػزرس وؿزكزات  ػار واؾعرض واؾقوم إذ قول عؾقـا قوم اؾشفقد ػؾؼد ؼدم اؾعراؼقون ادباة ؼواػل اؾشفداء ػي ؿهابفة االحمالل ادؿقرؽي ادرؾيي اؾصفقوـي اؾ 

فا ػي ادلشافدة واحلرقة واؾدورة وؼمل ادبزرقزاء ػزي دقزاؾزى وادـزلزار ووادز   قار اآلف ؿن اؾشفداء واجلرحى ضواقا اؾمػهقرات اإلجراؿقة واؾؼمل عؾى اؾفوقة واؾذي ذؿل ػي قوم اجلؿعة ادلاضي ؼمل عوامل بؽاؿؾفا وفي ػي د 
 وادلوصل وؽرؽوك وروزخورؿاتو واؾدقواـقة واؾلصرة وذي ؼار وصالح اؾدقن وغقرفا ؿن ؿواػظات اؾعراق . 

ً عزن ادلزؿزاردزات اؾصزارخزة  اؾ   ؽؿا تصاعدت عؿؾقات االغمقال ؾؾعؾؿاء وادلنؼػني وذقوخ اؾعشامر ػي اؾعراق ؽؾه ؿن ؼلل ؿقؾقشقات حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وؿقؾقشقات ػقؾق  ؼدس اإلقراـي ادلياـدة واؾداعؿة ؾفا ػضزال
اؾؽي وقدعؿفا حاول قوم أؿس ؿفاجؿمفا ؾػظاً دغراض دعامقزة واـزمزىزابزقزة  ادل   ؾفذه ادلقؾقشقات ػي ذبح أبـاء اؾشعب اؾيوري وػي ادمفداف ادؿن اؾؼوؿي ؾالؿة اؾعربقة ؽؾفا وفذه ادلقؾقشقات اؾمي قميمر عؾقفا اؾعؿقل 

 م وأؿواؾفم . اتف زامػة وػي ارار صراعاته احملمدؿة ؿع بعض حؾػامه ؾؽي قيمؿر باالـػراد باؾمربع برؼاب أبـاء ذعلـا اؾعراؼي وؼؿعفم واضطفادفم وـفب ثرو 
 

 قا أبـاء ذعلـا اؾصابر ادلؼدام  
 قا أحرار اؾعرب واؾعاؾم أجؿع 

بادة اجلؿاعقة دبـاء ذعلـا وػي تأجقج اؾػزمزـزة اؾزطزامزػزقزة واؾزعزرؼزقزة  اإل قول عؾقـا قوم اؾشفقد فذا اؾعام وؼواػل اؾشفداء تمرى وتمواصل وحؽوؿة اؾعؿقل ادلاؾؽي دادرة ػي غقفا تـػذ اخملط  اؾػاردي اؾصػوي ػي  
ـمفاك ػظ حلؼوق ادـيان ػضالً عن درؼة ثزروة اؾزعزراق اؾزـزػزطزقزة وأؿزوال  ي ا ادلؼقمة وتيعقر االؼممال اؾطامػي واؾعرؼي اؾلغقض ومماردة اؾمفهقر اؾؼيري وتعذقب وؼمل ادلعمؼؾني وؿواصؾة تـػقذ اإلعداؿات اجلامرة ػ 

 ذعله وإغراؼفم ػي بور اؾػياد اؾشاؿل . 
 

ً وبذؾك ػأــا ـوؿل حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة ادليؤوؾقة اؾؽاؿؾة عن ؼمل اؾعوامل ادؿـة واغمقال أبـاء ذعلـا اؾصابر وـوذرفا وــذرفا إـذ    ـفامقاً ؿن ؿغلة اؾمؿادي ػي فذا ادليؾك اإلجراؿي اؾشرقر . ارا
 

 وؼد أُعذر ؿن اـذر .  
 واهلل ـاصر اجملافدقن اؾػادقن . 

 اجملد ؾؾشفداء ادبرار ػي قوم اؾشفقد . 
 وحتقة اؾعز واؾػىار ؾؼامد اجملافدقن اؾرػقق اؾؼامد اجملافد عزة ابرافقم وؿهافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا وأؿمـا .  

 واخلزي واؾعار ؾؾؼمؾة واؾؾصوص اؾعؿالء االخياء . 
 وؾرداؾة اؿمـا اخلؾود . 

 ؼقادة ؼطر اؾعراق 
 ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعالم 

 بغداد ادلـصورة باؾعز بإذن اهلل 
 م   ٣١٠٢ ػي االول ؿن ؽاـون االول  



 
قرطا ظفم وعن دون سـاا    وبعاد طال تؾاك ادلعاغااة ألبـاا  ذاع ـا  أع   بعد طل تؾك اظدـوات اظعجاف عن دقطرة وحتؽم األرراف اظطائػقة خاصة اظتحاظف اظصفقوغي اظصػوي سؾى عؼاظقد اظدؾطة صي اظعراق اظذي دؾؿته 

حداث اظتغققر اذجذري صي اظعاراق وتخؾقاصه عان ادلتااجرؼن بتطؾعاتاه عان األدسقاا   ل أل وتصدؼفم بوسي ورـي ط قر ظؽل تؾك اخملططات اإلجراعقة اظشرؼرة اظفادصة اظى متزؼق أوصال اجملتؿع ادلوحد تتطؾع ادلالؼني اظى بارضات اع 
ن بااتوا عاذسورؼن وسااجزؼن سان وداع حاد ظادخع اظاشار  اظاشع ي ادلعا ر سـاه  ظاذؼ وادلزؼػني دؿادرة اظدقادة وجتار اظدؼن .. احادؼث وطالم اظـاس اظداسني وادلطاظ ني باظتغققر صار اضوى وؼثقر عخاوف اظعؿال  األضازام ا 

 اظعؿقل ادلاظؽي وشقره .   زػا باظؼصائد اظتي اظؼقت مبـاد ة ثورة احلدني صي ععرطة اظطف اخلاظدة   اظتي جاػر صقفا ادلوارـون بإسالن شض فم دد احلؽوعة اظصػوؼة ورعو 
 

وػو صي جاغب عـه صاحق    شاقر ان عان اخلطاس اذجادقم واظوػام    رـي ضد ؼعزو اظ عض عا حصل وؼحصل عن تصعقد حلاظة اظتذعر اظى ر قعة اظصراسات اظدقادقة داخل اظ قت اظطائػي اظصػوي ادلدؿى باظتحاظف اظال و 
 باظطروحات اظطائػقة . فا  اظتعوؼل بشؽل طاعل سؾى ػذه اخلالصات   بل اغه ادتفاغة بوسي اظشعب وتطؾعاته اظورـقة اظتي دعى رعوز عا ؼدؿى باظعؿؾقة اظدقادقة تشوؼف 

 
ي تارة أخرى   تردخ ضـاساة رادلاا أطادػا حزبـاا ادلـادال اجملاػاد حازب اظ عاث  ؼاػ صؿا ؼجري عن حاالت شضب ذع ي ؼع ر سـفا باظتظاػرات تارة وباألػازؼج واظؼصائد واالحادؼث اظقوعقة صي ودائل اظـؼل اظعام واألدواق وادل 
ارة األعقرطقة وععفا اظعؿال    وعـذ احتالظفا ظؾعاراق سؾاى زرسفاا صاي داخال اجملتؿاع  إلد اظعربي االذتراطي وصي اطثر عن عـاد ة   بسػؿقة اذجؿاػقر ودالعة والئفا اظػطري اذا ظم ؼؾوث باألعراض اظطائػقة واألثـقة اظتي سؿؾت ا 

ان عـاداؾي اظ عاث ادرطاوا عـاذ اظ داؼاة أبعااد وخطاورة ػاذا اظتوجاه    شاقر اظعراضي   ألدعاف احلس اظورـي ان ظم غؼل ادتحاظة ضتؾه   وباظتاظي دفوظة اظدقطرة ادلطؾؼة سؾى عؼدرات اظورن عن دون عؼاوعاة صاسؾاة ..  
ـ األعقرطي اظصفقوغي اظصػوي صعؿل سؾى وأده بتصعقد صعاظقاته اذجفادؼة دد احملتؾني صي غػس اظوضت اظذي طان ؼؼف بإصرار دد طل عن ؼدتفدف   ا  ذع ـا صي األدواق أو أعااطن سؿؾفام بال وؼارصض حاتى اداتفداف  أب

 اظعدؽرؼني وسـاصر األجفزة األعـقة ممن ال ؼؾحؼوا األذى بادلوارـني . 
 

اظ ادؾة   خاصة بعاد اظـاصر ادلا زر بإج اار ضاوات االحتاالل األعقرطاي    ـقة عوضف ظم ؼؽن دفالً شقر اغه دروري ظؽي ؼؼطع اظطرؼق سؾى سؿال  احلؾف األعقرطي اظصفقوغي اظصػوي عن ادتغالظه ظتشوؼه وجه ادلؼاوعة اظور 
ـقاة أخارى عان  ور   عا ادطر اظعؿال  اظى اظؾجو  ألداظقب ضذرة أخرى ظتصػقة اظرعوز اظورـقة عن ذقوخ ساشائر وأدااتذة جاععاات وعدرداقني وإساالعقني وذخاصقات    3122عن االغدحاب صي غفاؼة طاغون االول عن سام  

تؿرة ظؾحاد األدغاى عان احلؼاوق وشقرػاا عان أدااظقب اظؼؿاع واظ طاش  دلاد خالل احتضاغفا ظؾؿقؾقشقات اظطائػقة عثل سصائب اظ ارل وجقش اظال عختار  إداصة الدتؿرار سؿؾقات اإلسداعات واالستؼاالت واالغتفاطاات ا 
دى ص ر ذع ـا اظاذي حتؿال وعاا زال األػاوال صاي اظعاراق عان اظزعار اظطائػقاة  ن ع احلؽوعي ادلـظم .. صورة ضامتة جداً وع دلة جتعل اظؽثقر ؼتدا ل سن اظذي ميقز اذجؿاػقر صي عصر اظتي رصضت درضة روح اظثورة اظشع قة وس 

ان زاروف طال ضطار تختؾاف سان األخارى   خاصاة عاا ؼتعؾاق    شاقر اظتي درضت طل ذي  وادت احت اظورن وخقراته .. ومبودوسقة وصدق غؼول ان ظقس ػـاظك عن خالف جوػري صي تطؾعات أبـا  ذع ـا صي طل عؽاان    
 باظتقارات اظتي عا زاظت تؾ س س ا ة اظورـقة واظؼوعقة ظؽـفا ال متتؾك احلد األدغى عن األميان بفا .  

 
راق بحثاً سن عؽاداب نغقاة سؾاى حاداب عاا تدسقاه وترصعاه عان  ادل اادئ  اظع وصي اظعراق عاردت  بعض ػذه اظؼوى دور تخرؼ ي ط قر سـدعا اصطػت وعـذ اظؾحظات األوظى ظالحتالل األعقرطي احملتل وسؿالئه وجؿقع أسدا   

اظشحن اظطائػي عن ارراف عتعددة  حؽوعقة وشقرػاا ظعاب ػاو األخار دوراً شاقر ضؾقال  ان  اظورـقة واظؼوعقة احلؼة   سدا اظؼؾة عن األحزاب واحلرطات ممن رصضوا ان ؼؽوغوا ذفود زور سؾى بقع  اظورن وادلتاجرة مبدتؼ ؾه .. طؿا  
عا واجفه عن ػجؿة ذردة وزادلاة وسؾاى عختؾاف اظاصعد   شاقر اغاه بخ رتاه    رشم صي تعطقل إرادة اظتغققر عن دون ان غـدى دور اظعواعل اظعربقة واإلضؾقؿقة واظدوظقة  .. زروف صع ة وععؼدة ادرطفا اظ عث عـذ اظ داؼة ب 
جز ان ذا  اهلل وثؼتاه ادلطؾؼاة باذجؿااػقر .. وػاذا ػاو عاا ؼؼاض عاضاجع اخلاغعاني  ظـا اظـضاظقة اظغـقة متؽن عن إؼجاد ادلعاذجات ظفا عن خالل ضقادته ذج فة اذجفاد واظتحرؼر واخلالص اظورـي وإمياغه ادلطؾق بحتؿقة اظـصر ا 

   طؿا أغفا تـز  سـفم أخر ورضة ظدتر سوراتفم . ا   ادلسجورؼن صي ادلـطؼة اخلضرا  عن اظ عث وعجاػدؼه عن دون ان ؼدرطوا ان أداظق فم اظؼؿعقة تزؼد ادلـادؾني  إصراراً سؾى اظتضحقة واظعط 
 

ان ؼدتغؾوا  أي صرصة إلراظاة صاترة بؼاائفم صاي اظادؾطة صاتراػم ؼراػـاون  ون  ان سؿال  ورعوز احلؾف اظصػوي ؼدرطون ان ؼوعفم ضرؼب جداً وان اظتغققر اذجذري نت العحاظة   ظؽـفم ذاغفم صي ذظك ذسن أي ضـاص صرص ؼرؼد 
 ظؼوى واظشخصقات اظورـقة االغت اه إظقه وتوحقد اذجفود إلصشاظه . با   سؾى دور صي ظع ة اظتواصق األعقرطي اظصفقوغي اإلؼراغي   اظذي ؼتعدى خطره اظعراق ظقشؿل اظورن اظعربي طؾه خاصة اخلؾقج   وػو عا ؼػترض 

 
ظصاظ  ادلاظؽي باظذات وحزبه   إدااصة ألجارا  سؿؾقاات اداتؼطاب وذارا  أصاوات  ره  وسؾقه صان اظتوضع بان تشفد األذفر ادلؼ ؾة سؿؾقات إجراعقة عن اشتقاالت واستؼاالت وتفجقر ضدري ؼفدف عـفا تسزمي اظواضع األعـي وجتقق 

 ظ داط عن حتت أضدام ادلاظؽي بشؽل خاص وزعرته .  ب ا وذمم سدد عن رؤدا  اظعشائر صي سدد عن عحاصظات اظعراق مبا صقفا األغ ار ودؼاظى وطرطوك .. وعن ػـا عطؾوب حؿؾة توسقة ذع قة  ظضؿان دح 

 

ؼده صي أربقل وحتضره ذخصقات ترطقة ..  ع س عـعت اظدؾطات اظعراضقة اظطائرات اظترطقة اخلاصة عن دخول أجوا  إضؾقم طرددتان اظذي ؼتؿتع بحؽم ذاتي ض قل اغعؼاد ع متر اظطاضة ادلزع 
م تود  األد اب اظتي دست حؽوعة  وظ   وضاظت عدؼرة عطار أربقل اظدوظي صي تصرؼ  صحػي اغفم عـذ ؼوم اذجؿعة اظػائت أوضػت بغداد اظطائرات اخلاصة اظترطقة عن اظف وط صي أربقل 

 ادلاظؽي عن اتخاذ ػذا اظؼرار . 



 

 ؼا أبـاء ذعبـا األبي اجملاػد 
 أؼفا ادلـاضؾون اظبعثقون األصالء 

ظوا ؼتعرضون ظؾؼؿع و االستؼاالت واإلسداعات  زا   عـذ بدء اظعدوان واالحتالل األعقرطي اظبغقض وسؾى اعتداد عا ؼؼرب عن أحد سشر ساعاً تعرض ادلـاضؾون اظبعثقون وأبـاء ذعبـا األبي وعا 
اظف ذفقد وضدم أعقـه اظعام ذفقد احلج األطبر اظرصقق اظؼائد صدام حدني رحؿه اهلل ودتة عن اظرصاق أسضاء اظؼقادة    051واالشتقاالت واظتػجقرات اإلجراعقة .. وضدم اظبعث اطثر عن  

ا أضرابفم اظبطوظي وصي  ؾـو % عن طادره ادلتؼدم ذفداء أبرار صي عدقرة ذعبـا اجلفادؼة وعازال اظبعث ؼواصل جفاده وعـاضؾوه ؼجددون صؿودػم اظشجاع صي األدر صؼد اس 55و 
ـ عؼدعفم سدد عن اظرصاق أسضاء اظؼقادة وطادر احلزب ادلتؼدم وصي رؾقعتفم اظرصقؼني ادلـاضؾني رارق سزؼز وسبد اظغـي سبد اظغػور وضادة ج  ا اظبادل ؼتؼدعفم اظرصاق اظػرؼق االول  قش
 اجلبوري وبؼقة اظؼادة اظصاعدؼن . ؿه  اظرطن دؾطان ػاذم أحؿد واظػرؼق االول اظرطن حدني رذقد اظتؽرؼتي واظػرؼق االول اظرطن أؼاد صتقح اظراوي واظػرؼق االول اظرطن دعدي رع 

 
وتدرب ادلعؾوعات سن    بار وراحت حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة صضالً سن ادلؿاردات اظتعدػقة اظتي تؼترصفا ضدػم صي دجوغفا وععتؼالتفا وخصوصاً دجن اظؽازؿقة تـشر األخ 

 عع أشراض ) اظدساؼة االغتخابقة ( اظرخقصة . ؾة  ادتعدادػا ظتـػقذ أحؽام اإلسدام اجلائرة اظصادرة بغقر حق ضد اظؼادة واجملاػدؼن اظبعثقني وضادة جقشـا اظبادل ألشراض اغتؼاعقة عتداخ 
 

تحرؼر واخلالص اظورـي وعجاػدو اظبعث وادلؼاوعة  واظ وضقادة ضطر اظعراق حلزب اظبعث اظعربي االذتراطي وأعني درػا اظرصقق اجملاػد سزة ابراػقم األعني اظعام ظؾحزب واظؼائد األسؾى ظؾجفاد  
ً وؼؽبرون صقفم روح اظتضحقة واجلفاد واظػداء صي ذات اظو  اظذي ؼحذرون وؼـذرون حؽوعة ادلاظؽي  ضت  وأبـاء ذعبـا طاصة ؼُحقَون صؿود رصاضـا اجملاػدؼن وضادة جقشـا اظبادل جؿقعا

ي رصضفا رصضاً ضارعاً أبـاء ذعبـا ادلؼدام  اظت اظعؿقؾة ادلؤمترة بأواعر صقؾق اظؼدس اإلؼراغي وعقؾقشقاتفم اإلجراعقة بشدة عن عغبة األضدام سؾى جرمية إسدام ضادة اظبعث وادلؼاوعة و 
 وعقاه . ئه  وعثؼػوه وسشائره األصقؾة داسني اظى ارالق دراحفم ألغفم ضحوا صي دبقل صقاغة دقادة اظعراق وحرؼته وادتؼالظه وداصعوا سن أراضقه وأجوا 

 
 ؼا أبـاء ذعبـا ادلؼدام 

 أؼفا اجملاػدون اظبعثقون األباة 
 ؼا أحرار اظعرب واظعاظم 

ن صقه عدقرة جفادطم اظظاصرة بوجه  صؾو واصؾوا عؤازرتؽم ظؼادة اظبعث وادلؼاوعة وضادة جقشـا اظبادل وحقَوا صؿودػم اظشجاع صي األدر وأضرابفم اظبطوظي صي ذات اظوضت اظذي توا 
وا ذجبؽم ظؾتػجقرات اإلجراعقة اظتي  اصؾ حؿالت اظؼؿع اظظادلة واالشتقاالت اظتي تشـفا رغؿة ادلاظؽي اظضاظة ضد أبـاء ذعبـا اظصابر صي حزام بغداد وصي عحاصظات اظعراق طؾفا وو 
 ي وحتى اظـصر احلادم ادلُبني . ؾحؿ تطال أبـاء ذعبـا األبرؼاء وواصؾوا ادتـؽارطم ورصضؽم ظعؿؾقات اظتفجقر اظؼدري وسؿؾقات اإلضصاء واظتؿققز اظغاذؿة وواصؾوا جفادطم ادل 

 
 حتقة اجملد واظػخار ظؼادة اظبعث وجقشـا اظبادل اظصاعدؼن صي دجون رغؿة ادلاظؽي اظعؿقؾة . 

 حتقة اجملد ظشفداء اظعراق واألعة األبرار . 
 واخلزي واظعار ظؾؼتؾة واظؾصوص واظعؿالء االخداء . 

 وظرداظة اعتـا اخلؾود . 
 ضقادة ضطر اظعراق 

 عؽتب اظثؼاصة واإلسالم 
 بغداد ادلـصورة باظعز بأذن اهلل 
 م   ٣١٠٢ صي اظدابع سشر عن تشرؼن اظثاغي  



 
ػي ؽل ؿؽان ؿن اؾعاؾم عـدؿا قفطل ادلطر قطؾؼون عؾى ادلاء اؾـازل ؿن اؾيؿااء 
ؿطر اخلقر .. إال ػي اؾعراق ػاـه قؽون وباال عؾى اؾـاس ػلدل ؿا قػرح به وقالامافا  
بؼدوؿه قموول اؾقوم ادلؿطر اؾى ؽأبة بيلب ادلعاـاة اؾمي تموؾد ـمقهة ؿا قودثاه 
ؿن خراب ودؿار الـعدام اخلدؿات اؾمي تيفل عؾى اؾـاس أو توػر ؾفم ؿا قوصؾفام 

 اؾى اؾػائدة ؿن فطول األؿطار .
 

ػادلعروف ان األؿطار عـد تياؼطفا تغيل األتربة وؿا عؾق ؿـفا عؾاى األذاهاار 
واؾزرع واألرض ػملدو زافقة ـظقػة إال عـدـا ػلؿهرد دؼوط أو زخاة ؿان ادلاطار 
تموول األرض اؾى ؿيمـؼعات وأوحال قصعب ادلرور ؿـفا واؾشوارع تػقض بادلاقااه 
ؾعدم ؼدرة أـابقب اؾصرف اؾصوي عؾى تصرقػفا وفـا تلدأ ؿشاؽل ادلاواراـا  
وؿعاـاتفم ادلرقرة عـد ؿفاجؿة ادلقاه ؾدورفم وؿوالتفم ؾممؾف ؽل ذيء ػاقافاا 
وان ؿا صرػوه ؿن أؿوال عؾى دورفم قذفب أدراج اؾارقااح باؾاواظاات .. وتالادأ 
ؿـاذدتفم ودعواتفم اؾى اجلفات ادليؤوؾة ػي احلؽوؿاة دليااعادتافام وفاي 
ؿواػظة بغداد وأؿاـة اؾعاصؿة ػال ؿهقب ؾفم ػادليؤوؾ  باحملاػظة قاوجافاون 
االتفام باؾمؼصقر اؾى األؿاـة .. واألؿاـة ترد االتفام اؾى احملاػظة وفؽذا .. وادلاواران 
ادليؽ  فو اؾضوقة وقؼوم ؽل ؿيؤول ػقفؿا بمؼدمي ـػيه علر اؾػاضاائاقاات 
باـه ادلـؼذ ؾفم وـعرف ان ؽل ذؾك قمم ألغراض ؿػضوحة فو اؾدعائقة االـمىابقاة 

 واالدمعداد ؾالـمىابات اؾلائية اؾؼادؿة .
وأؿام فذا اؾوضع ادلزرى اؾذي قمىلط به ادلوارن وادلأداة اؾمي قعقشفا ػي خضام 
ؿوجة ادلقاه ادلطرقة اؾمي أغرؼت اؾشوارع واألزؼة واؾلقوت قـؽشف جزء ؿن عاورة 

دول  6فذه احلؽوؿة اؾعؿقؾة اؾمي متمؾك ؿقزاـقة ضىؿة ؿن األؿوال تعادل ؿقزاـقة 
عربقة ؾؽـفا بيلب ػشؾفا وعهزفا وجفؾفا واؾؾصوص اؾذقن قؼودون اؾعؿاؾاقاة 
اؾيقادقة اؾلائية تعهز ان تؼدم ذقكا بيقطا ؾفذا اؾشعب ادليؽ  ادللماؾاى 

 بفم .

 

 
ـعقم علعوب فذا اؾذي قدعي اـه ؿفـدس زراعي أخمطف األضواء ؽؾفا ػي فذا اؾازؿن اؾارديء  
اؾذي داد ػقه اجلفؾة واألؿقون واؾيراق اؾؾصوص وازداد صراخه وعقاره اؾذي ذاـف أداؿاعـا  

 وؿن عؾى ذاذات اؾمؾػاز جؿقعفا إذ احمؾفا باؿمقاز وأي اؿمقاز !! . 
 

وذؾك ؽؾه إبان ؿاا أحدثماه األؿطاار ؿان ػقاضاـات أغرؼات بغاداد باشوارعفا ودور اؾػؼاراء  
واؾؽادح  اؾمي أصلوت جزر صغقرة عائؿة ؿع دؽاـفا ػي وداط بوار روػاان اؾػقاضاـات  
وحهي علعوب ؽؿا قوؾو ؾؾعؿقل ادلاؾؽي ان قىارله قصرخ آـااء اؾؾقال واراراف اؾـفاار ػاي  

ؽقؾو غارام ػاي    051ؿعرض جفده اؾموضقوي ألدلاب غرق بغداد بأن اخملرب  رؿوا صىرة زـمفا  
 احد اجملاري وأغؾؼمه وأحدثت اؾػقضان ػي بغداد ؽؾفا . 

 
وبذؾك ػأن حهي علعوب ميارس ؾعلة اؾضوك عؾى اؾذؼون وفو قاضوك عؾاى ـػايه ؼلال  
األخرقن ألن فذه اؾصىرة ادلزعوؿة ؽاـت بوزـفا اؾؼقاداي اؾاذي ؾام تلؾغاه أرؼاام ؿوداوعة  

 غقـقس اذا ددت ؿهرى واحد ػؿن اغؾق بؼقة اجملاري واهلل اعؾم .. وهلل ػي خؾؼه ذؤون . 
وإزاء زعقق وصراخ علعوب وبدؾمه اؾرصاصقة اؾؾاون اؾامي ؾام تػارؼاه رقؾاة أقاام ػقاضاـات  
األؿراض ؽاػأه احلاج ـوري ادلاؾؽي بمعققـه أؿقـاً ؾلغداد بعد أن ؽان وؽقاالً ألؿقـفاا باؾوؽاؾاة ..  
وفـا تغقرت بدؾة علعوب وتزقن بربطة عـق بـػيهقة اؾؾون روؼت عـق علعوب اؾطوقال ألول  
ؿرة ػي حقاته ابمفاجاً مبـصله اجلدقد اؾذي ـاؾه بهفده وؿفـقمه عؾى حد تعلقره واؾامي ابمادع  
بفا ؿؼقاس علعوب اؾذي قؼقس ارتػاع ادلدن عن ؿيموى داط  األرض وؾقاس عان ؿايموى  

 دط  اؾلور أـه ؿؼقاس علعوب اؾوحقد اؾػرقد وؿا ادراك ؿا ؿؼقاس علعوب .. !!؟ . 

 
أؿيقات اؾعراؼق  ؿمرعة  مبيرحقات ) اؾيقد اؾرئقس ( ادلغرم بفذا اؾؾؼب اؾذي 
جاءه بصدػة احملاصصات اؾعرؼقة واؾطائػقة ادلؼقمة رئقياً داابؼاً دلاا قايؿى 
 ) ؿهؾس اؾـواب ( وجوؼات ادلشارؽ  ادلممابعة بلرـاؿهه اؾعمقد وأي برـاؿ  ..!! .

 
أـه ـػخ ػي ؼرب ؿنؼوبة بل وحتؿل اؾشاذات اؾصور اؾـاشاز ؾلفااء األعرجاي 
وغرميمه حـان اؾػمالوي وثاؾنفم ادلمظاافر باؾوؼاار داؾقم اجللاوري ػاضالً عان 
اؾشفقؾي وعلاس اؾلقاتي وصلاح اؾياعدي واؾؼائؿة تطول ػؿـفم ؿن قػض  
صػؼات اؾػياد وؿـفم ؿن قداػع عن دقده ؿؾك اؾػياد ـوري ادلااؾؽي اؾاذي 

 قطؾب ؿن علاد اهلل ادمـياخه ألـه ال قمؽرر .
 

وفؽذا تمواصل ؿـاورات ) األخوة األعداء واؾغرؿاء ( قؽقؾون ادلدق  ؽال ألداقاده 
ؿنؾؿا قؽقؾون اؾوعود اؾؽاذبة ألبـاء ذعلـا اؾذي دكم رؤقة وجاوففم اؾؽاحلاة 
عؾى ذاذات اؾمؾػاز ػأقـؿاا أدرت ؿؤذار اؾمؾػااز قؾاوح ؾاك وجاه اؾاشابـدر 
واؾػمالوي واؾلقاتي فذه األقام فـاك اؾؽنقر ؿن غرائب وعهائب فؤالء ؿن ؿـاورات 

 اؾعؿالء األذالء .

 

اتفؿت ادلعارضة اؾيورقة اؾؼوات اؾـظاؿقة ؿدعوؿة بؼوات ؿن حزب اهلل اؾؾلـاـي 
بارتؽاب ؿهزرة ػي ؿدقـة دقر عطقة اؾواؼعة ػي ؿـطؼة جلال ؼؾؿون برقف 

 دؿشق .
وؼال االئمالف اؾورـي ؾؼوى اؾنورة وادلعارضة اؾيورقة ػي بقان ان ؼوات بشار األدد 

ؿدـقا مبزارع ؿدقـة دقر عطقة بعد ان  55وذلقومه وؿرتزؼمه ارتؽلت ؿهزرة بوق 
 اؼموؿمفا ؿيمىدؿما اؾصوارقخ وادلدػعقة بؽناػه عاؾقة .

عائؾة ػي أؼلقة ؿلاـي تؼع 51أقام ـوو  4وأضاف ان ؼوات ـظام األدد حتمهز ؿـذ 
 ؼرب ثؽـة اؾؽقؿقاء اؾعيؽرقة ػي ؿدقـة اؾـلك ػي ؿـطؼة اؾؼؾؿون .

 
وقذؽر ان فذه ادلـطؼة االدمراتقهقة ؿازاؾت ؿمأرجوة ب  دقطرة ؼوات بشار 

 األدد تارة وب  ؼوات ادلعرضة اؾيورقة تارة أخرى .



 
دون اظصػؼات وؼصرصون ؼعؼاظزؼارات ادلؽوطقة بني بغداد وسؿان وبقروت وأغؼرة وشقرػا عن اظعواصم اظؿي ؼؼوم بفا ارراف اظعؿؾقة اظلقادقة اخملابراتقة ادلؿفاوؼة 

 األعوال وطل ؼدسي وصالً مبصؾقة اظعراق وحرصه سؾى وحدته اظورـقة .
 

كر صقه حؿى تـ صؿارة ؼؿقرطون بأدؿاء وصػات ورـقة وأخرى بأدؿاء وصػات ضوعقة وطل ػذه األدؿاء واظصػات عـفم براء وطل ؼدسي سؾوره ظؾطائػقة واظطائػقة
اظى ععدالت خقاظقة ,  اظةاظعظام ػذا و ) االغؿكابات ( سؾى عؾعدة خؿلة ذفور باظؿؿام واظؽؿال وأبـاء ذعؾـا ؼعقشون بادلالؼني حتت خط اظػؼر وترتػع ععدالت اظؾط

 واظعراضقون ميلون وؼصؾقون سؾى غشقج األعفات وصرخات اإلباء سؾى أبـائفم ادلغدورؼن عن جفات ؼؼوظون عففوظة .
 

 بقد أغفا ععؾوعة .. ودقعؾم اظذؼن زؾؿوا أي عـؼؾبِ ؼـؼؾؾون .

 
ؼة حقث سـر ظفوسادت اظى اظظفور صي ادلشفد اظلقادي اظعراضي ادلؿدػور وادلؿكؾط صي خضم صراسات ارراف اظعؿؾقة اظلقادقة اظػاذؾة زاػرة اجلـث عففوظة ا

ػذا األدؾوو  اظلوادي  وانسؾى أسداد طؾقرة عن اجلـث ادلؾؼاة صي األغفر وادلؾازل واظطرق دلوارـني ضؿؾوا بطرؼؼة وحشقة وصؾت حد ضطع اظرؤوس ورعقفا بفاغب اجلـة 
ني وذاست عووجوة ارـعن اظؼؿل متارده ادلؾقشقات اظطائػقة وضوات دوات اإلرػابقة اجملرعة بقق عن تعؿؼؾفم دون عذطرات ضؾض ضضائقة وضد أثارت ػذه عشاسر ادلو

 عن اظرسب واظػوضى صي صػوصفم وادلعروف ان ضوات دوات ترتؾط عؾاذرة مبؽؿب غوري ادلاظؽي .

اظؽوغغرس صي األرجـؿني ضاغوغا ضر ذطرت صققػة اجلاردؼان ان األرجـؿني أثارت جدال دبؾوعادقا جدؼدا عع برؼطاغقا بشأن جزر صوطالغد ادلؿـازع سؾقفا بني اظدوظؿني بعدعا ا
سوام  51ة توصل اظوى دلدؼؼضي بعؼوبات جـائقة سؾى اظؿـؼقب شقر اظؼاغوغي سن اظفقدروطربوغات صي اجلرف اظؼاري األرجـؿقـي وان ػذا اظؼاغون ؼػرض سؼوبات باحلؾس 

 عؾقون برعقل غػط وعـع األصراد واظشرطات عن اظعؿل صي األرجـؿني وعصادرة ادلعدات واظفقدروطربوغات ادللؿكرجة بشؽل شقر ضاغوغي .5.1وشراعات بؼقؿة 
 

ؿوصادؼة وضود ذطورت الضوردا سؾى ػذا ضاظت وزارة اخلارجقة اظؾرؼطاغقة تدسم احلؽوعة اظؾرؼطاغقة بشدة حق دؽان اجلزؼرة صي تطوؼر عوارد اظطؾقعقة صي عصؾقؿفم ا
 اخلارجقة ال ؼطؾق اظؼاغون األرجـؿقـي سؾى جزر صوطالغد وال داوث جورجقا ألغفا أراضي برؼطاغقة .

 
عؾقار دوالر دـوؼاً ؼذػب ثؾـفا اظى عقزاغقة اظدصاع واألعن طؿا  ؼلؿوغفا جالوزة ادلاظؽي وحؽوعؿه  511عقزاغقة اظعراق تؾؾغ ترؼؾقوغات اظدغاغقر بل ػي تصل اظى 

ظؼوات دوات اظؼذرة دقؽة ن واظعؿقؾة أي أغفا عن سائدؼة أعوال ادلاظؽي دلا ؼلؿى عؽؿب اظؼقادة اظعاعة ظؾؼوات ادللؾقة ووزارتي اظدصاع واظداخؾقة واخملابرات واألع
اإلؼراغي ( اظداسؿة واظلاغدة ري اظصقت , واظـاجت ادلزؼد عن االغفقار األعـي وضؿل اظعوائل طاعؾة وباجلؿؾة سؾى أؼدي جالوزة عقؾقشقات ادلاظؽي وعقؾقشقات ) احلرس اظـو

عؾقون  دوالر تذػب ظذبح أبـاء اظشعب اظعراضي اظذؼن ذبقوا صي ؼوم واحد ؼوم اجلؿعة اظؿادع واظعشرؼن عن ذفر تشرؼن  11ظفا أي أن ثؾث ادلقزاغقة واظؾاظغة حواظي 
ظى وطرطوك وادلوصل دؼااظـاغي ادلاضي سائؾة باظؽاعل صي عدؼـة احلرؼة بؾغداد وسائؾة باظؽاعل صي اظدورة وسائؾة أخرى صي ادلشاػدة وسشرات اظشفداء صي تؽرؼت و

 واألغؾار وشقرػا .
 

ؿؾقارات م صوػـا ؼصح اظؼول ذر اظؾؾقة عا ؼضقك صأغه ضقك طاظؾؽاء طؿا ضال ادلؿـؾي وصوق ػذا وذاك تـفب أعوال اظشعب اظعراضي صي صػؼات اظلقت احلرا
عؾقار دؼـار وذظك الن ادلشارؼع  حتال سؾى ادلؼاوظني دون أبرام اظعؼود , ػذا  111عؼاوالً عن عشارؼع بابل وضد درضوا  011اظدوالرات تفدر سؾـاً وتؿقدث األخؾار سن ػرو  

 عؾقار دوالر . 541صضالً سن درضة عكصصات اظؾطاضة اظؿؿوؼـقة بعشرات ادلؾقارات عن اظدوالرات وعكصصات اظؽفرباء اظؿي زادت سؾى 
 

اظؽي اخلؾر اظقؼني ادلوػؽذا دواظقك صاظلرضات تؿرى حتت شطاء عا تلؿى ػقؽة االدؿـؿار وسؿقدػا ) جعقدة ( ادلاظؽي ادلدسو داعي األسرجي , وسـد أبي رحا  صفر 
 عا ؼُضقك .قة ألرضام صػؼات االدؿـؿار إؼاه تذػب اظى بـوك ظـدن ودوؼلرا صي أرصدة ادلاظؽي وأبـه أحؿد وضرؼؾه صائز وؼادر وحؼاً ضاظت اظعر  ذر اظؾؾ



 
تقاصؾ اظـقرة تؼدمي ػذه اظزاوؼة اظؿل تعرض تعرؼػات بؾعض ادلصطؾقات وادلػاػقؿ اظػؽرؼة واظلقادقة ادللؿؼاة عـ ععني اظػؽر  
ً وإمنا ػل ضرؼؾة عـ صؽر احلزب وسؼقدة اظؾعث وادؿراتقفقؿف   ً غصقا ً بعـقا اظقرـل واظؼقعل واإلغلاغل واظؿل ال متـؾ باظضرورة تعرؼػا

 اظلقادقة وعقاضػف وتطؾقؼاتفا ، بؾ أن بعضفا ؼعؾر تعؾقراً دضقؼاً وذاعالً سـ عقضػ احلزب ورؤؼؿف اظػؽرؼة واالدؿراتقفقة . 
 

  وتفدف ػذه اظزاوؼة اظك إشـاء ثؼاصة ادلـاضؾني اظؾعـني واجملاػدؼـ وسؿقم اظقرـني اظعراضقني وادلـاضؾني اظعرب ادلـاػضني ظالحؿالل بؾ 
وسؿقم أبـاء ذعؾـا اجملاػد اظصابر وظؿؽـ ظفؿ خقر ععني صل زؾ اظؿشقؼف اظػؽري واظلقادل واظـؼاصل واإلسالعل اظذي مياردف  

 احملؿؾقن وسؿالئفؿ صل ابشع صقر اظؿزؼقػ واظؿضؾقؾ مبا ؼلاسد ػمالء سؾك تـػقذ عكططاتفؿ اظؿدعقرؼة ضد اظعراق واالعة . 
 

ً دلؿارداتـا اظلقادقة ومبا ؼـقر ررؼؼفؿا وؼؾفؿفؿا اظعزم سؾك أن تؽقن صل ادللارات   ذظؽ أن صؽرغا وسؼقدتـا اظؿل ػؿا غؾرادا
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 " اظؼقعقة حب ضؾؾ طؾ ذلء " . 
 

 
أخشك ان غلب اظؼقعقة سـدغا اظك ادلعرصة اظذػـقة واظؾقث اظؽالعل صؿػؼد بذظؽ ضقة اظعصب وحرارة اظعارػة طـقراً عا أدؿع عـ  
اظطالب أدؽؾة سـ تعرؼػ ػذه اظؼقعقة اظؿل غـادي بفا .. أػل سـصرؼة تؼقم سؾك اظدم , ان روحقة تلؿؿد عـ اظؿارؼخ واظـؼاصة  
ادلشؿرطة وػؾ ػل تـػل اظدؼـ ام تػلح ظف عؽاغاً .. وطلغل بفؿ ؼعؾؼقن إمياغفؿ باظؼقعقة سؾك درجة اظؿعرؼػ عـ اظصقة واظؼقة  

 عع ان اإلميان ؼفب ان ؼلؾؼ طؾ ععرصة وؼفزأ باي تعرؼػ بؾ اغف ػق اظذي ؼؾعث سؾك ادلعرصة وؼضلء ررؼؼفا . 
 

اظؼقعقة اظؿل غـادي بفا ػل حب ضؾؾ طؾ ذلء ػل غػس اظعارػة اظؿل تربط اظػرد بلػؾ بقؿف ألن اظقرـ بقت طؾقر واالعة أدرة  
ً وتشقع األعؾ جقاغب اظـػس وؼقد عـ ؼشعر بفا ظق ان اظـاس ؼشارطقغف صل ػذه   وادعة واظؼقعقة طؽؾ حب تػعؿ اظؼؾب صرحا
اظغؾطة اظؿل تلؿق بف صقق أغاغقؿف اظضقؼة وتؼربف عـ أصؼ اخلقر واظؽؿال وػل ظذظؽ شرؼؾة سـ إرادة اظؾشر وأبعد عا ؼؽقن سـ  
اظؾغضاء أذ ان اظذي ؼشعر بؼددقؿفا ؼـؼاد صل اظقضت غػلف اظك تؼدؼلفا سـد دائر اظشعقب صؿؽقن ػؽذا خقر ررؼؼ اظك  
اإلغلاغقة اظصقققة وطؿا ان احلب ال ؼقجد إال عؼروغاً  باظؿضققة صؽذظؽ اظؼقعقة واظؿضققة صل دؾقؾفا تؼقد اظك اظؾطقظة إذ ان  
ً واخصب حقاة عـ اظذي ؼقصر تضققؿف صل   ً سـ عفدػا اظغابر ودعادة علؿؼؾؾفا ألرصع غػلا اظذي ؼضقل عـ اجؾ اعؿف دصاسا
ذكص واحد أن اظذي ؼفب ان ؼللل سـ أدؾاب حؾف واذا دلل صؾقس بقاجد ظف دؾؾاً واضقاً واظذي ال ؼلؿطقع احلب إال ظلؾب واضح  

 ؼدل سؾك ان احلب صل غػلف ضد صؿر أو عات . 
 

صؽقػ ؼفقز ظؾعض اظشؾاب ان ؼؿلاءظقا سـ احلفة اظداعغة اظؿل تؼـعفؿ  بلن حؾفؿ ظؼقعقؿفؿ اظعربقة ؼفب ان ؼغؾب حؾفؿ  
ظؾروس عـالً وؼرجح سؾك طؾ عقؾ  ظفؿ غقق رائػة أو سشقرة أو إضؾقؿ ؟ طقػ ؼفقز ظفؿ ان ؼؿلاءظقا صقؿا اذا طان ظؾعرب صضائؾ  
جدؼرة باحلب ؟ أن اظذي ال ؼقب اعؿف إال اذا طاغت خاظقة عـ اظعققب ال ؼعرف احلب احلؼقؼل وصل رأؼل ان اظلمال اظقحقد اظذي ؼفقز  
ظؾشؾاب ان ؼطرحقه سؾك اغػلفؿ وسؾك أداتذتفؿ ػق ػذا : عا دعـا غقب اعؿـا بكقرػا وذرػا صػل أي ررؼؼ غلؿطقع ان غققل  

 ػذا احلب اظك خدعة غاصعة وسؾك أي أدؾقب ؟ . 
 

احلب أؼفا اظشؾاب ضؾؾ طؾ ذلء احلب أوالً واظؿعرؼػ ؼلتل بعده اذا طان احلب ػق اظؿربة اظؿل تؿغذى ضقعقؿؽؿ عـفا صال ؼؾؼك عفال   
ظالخؿالف سؾك تعرؼػفا وحتدؼدػا  صؿؽقن روحقة دؿقة مبعـك أغفا تػؿح صدرػا وتظؾؾ بفـاحقفا طؾ اظذؼـ ذارطقا اظعرب صل  
ً صل اظػؽرة واظعارػة وال خقف ان تصطدم اظؼقعقة باظدؼـ صفل   تارؼكفؿ وساذقا صل جق ظغؿفؿ وثؼاصؿفؿ أجقاالً صلصؾققا سربا
عـؾف تـؾع عـ ععني اظؼؾب وتصدر سـ إرادة اهلل وػؿا ؼلقران عؿكزرؼـ عؿعاغؼني خاصة اذا طان اظدؼـ ميـؾ سؾؼرؼة اظؼقعقة وؼـلفؿ  

 عع رؾقعؿفا . 
 

 اظرصقؼ اظؼائد ادلمدس أحؿد عقشقؾ سػؾؼ رحؿف اهلل 
 م 0491سام  

 
بعد دورتني اغؿكابقؿني بائلؿني جملؾس اظـقاب 
واظؿل أصرزت وجقه ضؾققة ظؾفؾقس صل عا 
ؼلؿك باظؾردلان اظذي صشؾ حلد ػذه اظؾقظة 
عـ حتؼقؼ أي إجناز ممؽـ ان ؼػقد ػذا اظشعب 
ادللؽني اظذي ابؿؾك بفمالء اظؾصقص اظذؼـ 
جـؿقا سؾك صدره رقؾة اظلـقات اظعشر 

 ادلـصرعة حتت الصؿة ممـؾل اظشعب ! 
 

صلي ممـؾ أو غائب ظؾشعب ال ؼشعر مبعاغاتف 
ػذه ادلعاغاة اظؿل تؾدأ ؼقعقا باالغػفارات 
وادلػككات واظؼؿؾ بادللددات اظؽامتة 
ظؿقصد سشرات األبرؼاء ال ظشلء اضؿرصقه 
دقى جعؾفؿ ضرابني خلالصاتفؿ وتصػقف 
حلابات اغؿكابقة صل عا بقـفؿ وؼؾؼك ػذا 
اظؾردلان ساجز سـ حؾ أي عشؽؾة صل اجلاغب 
األعـل أو االضؿصادي واالجؿؿاسل صال ػؿ 
اصدروا ضقاغني ترؼح ػذا اظشعب ظؽـ بادلؼابؾ 
صان اظؼقاغني اظؿل ؼلؿػادون ػؿ عـفا 
ذكصقا صـراػؿ ؼؿزاحؿقن باحلضقر إلطؿال 
اظـصاب ظقؿرر بلدرع وضت دون غؼاش أو 
اسؿراض دقى رصع األؼادي بادلقاصؼة .. أعا عا 
ؼـػع اظـاس عـ ضقاغني ػـا تؾدأ ادللاوعات 
وؼؾدأ االسؿراض وتؼدم االضؿراحات عـ اجؾ 
اظؿلقؼػ وادلؿارؾة حؿك ال تصدر ػؽذا 
ضقاغني .. ضاغقن اظؿؼاسد و ضاغقن األحزاب سؾك 

 دؾقؾ ادلـال . 
 

ان ػمالء اظـقاب اجلاظلني صل عفؾس اظـقام عا 
ػؿ إال ذؾة عـ سـاصر عقؾقشقاوؼة وعاصقات 
عزدوجة اجلـلقة واظقالء ال ػدف ظفؿ إال 
خدعة أجـداتفؿ وأحزابفؿ اظطائػقة اظؿل 
أوصؾؿفؿ باظؿزوؼر أو غؿقفة اظـغرات ظؼاغقن 
االغؿكاب اظذي ؼلؿح ظرئقس اظؽؿؾة أو 
اظؼائؿة ان ؼرذح عا ؼرؼده عـ عرذقني حؿك 
وان ظؿ ؼقصؾ سؾك اظعؿؾة االغؿكابقة 

 ظؾعضقؼة .
 

ان اظشعب اظذي ساغك عا ساغك عـ ػذه 
احلؽقعة اظعؿقؾة صل طؾ عفاالت احلقاة 
وبردلاغفا اظؾائس دققادؾفؿ سؾك طؾ صعؾ 
ذرؼر أو جرمية اضؿرصقػا بقؼف ودقـزل بفؿ 

 اظؼصاص اظعادل ال عقاظة .



 
 

 قا أبـاء ذعلـا األبي
 قا أبـاء اؿمـا اؾعربقة اجملقدة

واؾمي أجفضت ثورة اؾناؿن ؿن ذلاط ػي اؾعام ذاته واؾمي ـػذفا ادلرتد علد اؾيالم  1963متر عؾقـا اؾقوم اؾذؽرى اخلؿيون ؾردة اؾناؿن عشر ؿن تشرقن اؾناـي اؾيوداء عام 
لطؾة وصاحب اؾرؿاحي أبن اؾـهػ اؾ عارف وزؿرة ادلرتدقن اخلوـة واؾمي ؼاوؿفا ؿـاضؾو احلزب ؿـذ قوؿفا األول ُؿَؼدؿني ؽوؽلة ؿن اؾشفداء األبرار ممماز ؼصقرة أبن ادلوصل
جفادفم وصؿودفم بوجه أذرس  لعثاألذرف وـصرة حين اؾراوي ابن راوه وبغداد وعلد األؿقر ـوري ابن ؿدقـة اؾنورة اؾلادؾة وغقرفم ؿن اؾشفداء األبرار , وواصل ؿـاضؾو اؾ

ؿعمؼل ػي أقام ؼالئل اؽمظت بفم اؾيهون وادلعمؼالت وؿراؽز  18000واؾمي بؾغ عدد ادلعمؼؾني ػقفا أؽنر ؿن  9/1964/ 5 - 4حؿؾة ؼؿعقة ذـمفا دؾطة اؾردة اؾلاغقة ػي 
اؾمي حؼؼت ؿـهزاتفا اؾشاؿىة ػي تصػقة ذلؽات اؾمهيس وػي اإلصالح  1968اؾنالثني ؿن متوز عام  -اؾشررة .. وواصل اؾلعث ـضاؾه حمى تػهقر ثورة اؾيابع عشر 

م ؿقواحلل اؾيؾؿي اؾدميؼراري ؾؾؼضقة اؾؽردقة واحلؽم اؾذاتي ألبـاء ذعلـا اؾؽردي وؿوو األؿقة واتياع ؼاعدة اؾمربقة واؾمعؾقم وؼرار اؾمل 1970أذار عام  11اؾزراعي وبقان 
وؿيقرة اؾمـؿقة اؾعؿالؼة واؾلـاء االذمراؽي مبا حؼؼ االزدفار ادلعقشي وادلعـوي واؾـػيي واؾنؼاػي ألبـاء ذعلـا وذقد اؾؼؾعة  1972اخلاؾد ػي األول ؿن حزقران عام 

اذم اؾذي دحره أبـاء ذعلـا األبي اؾغاؾـافضة حلرؽة اؾنورة اؾعربقة ادلعاصرة مبا أغاَض ؿعيؽر أعداء اؾنورة واؾعراق واألؿة ػشـوا عدواـاتفم ادلمماؾقة اؾعدوان اإلقراـي 
اؾذي أؿمد ثالثة عشر عاؿاً وحمى عدوان احلؾػ األؿقرؽي األرؾيي  1991واؾعدوان اؾنالثقـي اؾغاذم واحلصار اجلائر عام  1988وجقشـا اؾلادل ػي اؾناؿن ؿن آب عام 

 واحمالل اؾعراق ػي اؾمادع ؿن ـقيان ؿن اؾعام ذاته . 2003اؾصفقوـي اؾػاردي ػي اؾعشرقن ؿن أذار عام 
 
 

 قا أبـاء ذعلـا اجملافد
 قا أحرار اؾعرب واؾعاؾم

ػوي اؾذي قيعى جفابذته اؾصؾؼد تصدى اؾلعث ؾالحمالل اؾلغقض واؾردة اجلدقدة اؾلغقضة اؾوادعة اؾـطاق واؾمي ادمفدػت تدؿقر اؾعراق واألؿة وتـػقذ اخملطط اؾػاردي 
 اءوا باخلذالن ادللني .وب ؾمـػقذ حؾؼاته عؾى ـوو ؿوؿوم بعد فزمية احملمؾني االؿقرؽان وتيؾقؿفم اؾعراق اؾى اقران ػي ارار اؾمواركت االؿقرؽقة اإلقراـقة خيكوا

 
ؾراؿقة اؾى ؿواصؾة تـػقذ ؿىطط ة اوفا فم ؿهافدو اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا اجملافد قواصؾون جفادفم بوجه ترؽات احملمؾني االؿقرؽان واؾمواركت األؿقرؽقة واإلقراـق

ادلرتد ؽؿا قمواصل تـػقذ  وريتؼيقم اؾعراق وتػمقمه وؿواصؾة ذبح أبـاء اؾشعب اؾيوري علر اؾدعم اإلقراـي ودعم حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وحزب اهلل اؾعؿقل ؾؾـظام اؾي
ؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ي احؾؼات ؿىطط احلؾػ األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػاردي ادلشلوه ؾمؼوقض أؿن اخلؾقج اؾعربي واالؿن اؾؼوؿي اؾعربي برؿمه وفذا ؿا قرتب عؾى ؿهافد

ػي ؿهابفة اؾردة ني اؾشعب ادمؾفام دروس ؿوطات اؾشعب اؾـضاؾقة ؽاػة وادمؾفام دروس ؿؼاوؿة وؼفر ردة اؾناؿن عشر ؿن تشرقن اؾناـي اؾيوداء ػي ذؽرافا اخلؿي
يقرة اجلفاد واؾمورقر ل ؿاجلدقدة ومماردات حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة ؾملجقج اؾػمـة اؾطائػقة واؾعرؼقة اؾلغقضة وتيعقر االؼممال اؾطائػي واؾعرؼي اؾلغقض ودممواص

وؿواصؾة ؿيقرة  قدةاؾظاػرة بوجه اؾعؿؾقة اؾيقادقة ادلمفاوقة وحؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وممارداتفا اؾؼؿعقة اؾوحشقة وحمى أدؼارفا وتصػقة جذور اؾردة اجلد
 اؾـفوض واؾمؼدم وحتؼقؼ اؾظػر احلادم واؾـصر ادلُلني ؾشعلـا وأؿمـا واإلـياـقة جؿعاء .

 
 حتقة اجملد ؾشفداء اؾلعث واؾعراق واألؿة األبرار .

 وحتقة ؾروح اؾرػقؼ اؾؼائد اؾشفقد صدام حيني رحؿه اهلل ودوره اؾلارز ػي ؿؼاوؿة اؾردة اؾمشرقـقة اؾيوداء .
 وؿة وأبـاء ذعلـا وأؿمـا .ؼاحتقة اؾعز واؾػىار ؾؾرػقؼ عزة إبرافقم األؿني اؾعام ؾؾوزب ؼائد ؿهابفة اؾردة اجلدقدة اؾوادعة وحتقة اؾعز واجملد جملافدي اؾلعث وادل

 واؾعار واؾشـار ؾؾؿرتدقن واؾعؿالء األذالء خوـة ذعلفم وأؿمفم .
 وؾرداؾة أؿمـا اخلؾود .

 
 ؼقادة ؼطر اؾعراق

 ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعالم
 بغداد ادلـصورة باؾعز بلذن اهلل
 م ٣١٠٢ػي اؾناؿن عشر ؿن تشرقن اؾناـي 
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