
 االفتتاحية

 

ؼؿؿادى اظعؿقل ادلاظؽي وجالوزته صي مماردة اظؼؿع  اظوحع ي وذعن حؿعالت ااسؿؼعا  

اظوادعة اظـطاق اظؿي تطا  عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة وعؼاتؾي جق ـا اظؾادعل وبنـعا  

ذعؾـا األني صي ذات اظوضت اظذي تطؾع  صقعه حؽوععة اظعؿقعل ادلعاظؽي اظقعد  عالوزة 

عقؾق قات ) احلرس اظـوري اإلؼراغي ( وادلقؾق قات اظعؿقؾة ادلرتؾطة نفا دلؿاردة ااشؿقعا  

نوادطة اظؽوامت وػذه ادلقؾقع قات اظعؿقؾعة ػعي اظعؿي تؼعوت نعاظؿػفقرات اإلجراعقعة 

ادلؿواصؾة صي نغداد وعقاصظات اظعراق طؾفا واظؿي راظعت عؽعات األام ععن اظع فدا  

وا رحى سؾى عدى اظلـوات ادلاضقة واظؿي عازاظت تؿصاسد وتؿواصل ونذظك بصضت ػعذه 

األوضاع طؾفا اظى اغفقار اعـي عرؼ  ناظؿراص  ع  إشراق اظعراق صعي نقعور اظػعلاد وغفع  

ثرواته اظـػطقة وبعوا  بنـا  ذعؾه اظؿي تذػ  اظى برصدة انعن اظعؿقعل ادلعاظؽي وبنـعا  

وبضارب جالوزة حزب اظدسوة اظعؿقل وبنـا  جالوزة احلؾف اظصػوي اظعذؼن تؿؾؽعوا اظعدؼعد 

عن اظعؿارات صي ذارع بطلػورد صي ظـدا وشقرػا عن ادلعدا واظعواصعم األورنقعة وبنـعا  

ذعؾـا ؼعق وا نػعل ػذه ادلؿاردات اظ ائـة بدوب زروم اإلصؼعار واظؿفوؼع  واحلرععاا 

عن انلط اخلدعات وت قر برضات ادلـظؿعات اظعادلقعة اصؿعصة اظعى نؾعوة غعلؾة اظذؼعن 

% بو 06% وارتػاع ععدات اظؾطاظة اظى درجة 54ؼعق وا حتت خط اظػؼر اظى عا ؼزؼد سؾى 

تزؼد مما صفر اظلكط اظ عؾي اظوادع  ضعد اظعؿؾقعة اظلقادعقة ادلـفعارة وحؽوععة 

ادلاظؽي اظعؿقؾة واغداع اظؿظاػرات اظ عؾقة وااسؿعصاعات ادلػؿوحعة صعي عقاصظعات 

اظعراق طؾفا واظؿي متضي صي ذفرػا احلادي س ر واظؿي دؿؿطور اظى ثورة ذعؾقة سارعة 

تطقح نعروش اظعؿاظة واظػلاد ودقواصل بنـا  ذعؾـا علقرة ا فعاد واظؿقرؼعر وحؿعى 

 اظظػر واظـصر ادلُؾني .



 

 

كُلد اليعث فؽراُ كتـظقؿان كمماردات نضالقة مـ رحؿ  االمػة كانيٌػؼ تـظقػؿ اليعػث مػـ نػء  نـػا  
الشعب العرنل فل  قطار االمة العرنقة كؾفا كالًَؿ مبِقرة  كػاح  الشعب كاالمػة مػا وؼػرب مػـ 

 لػػ ذػفقد  051الِيعة عؼقد مـ الزمـ قدـ خاللفا مىات اإلالؼ مـ الشفدا  فؼد قدـ اكٌر مػـ 
فل مِقرة اجلفاد كالًَرور عؾك ارض الرناط فل العراؽ كادًطاع  اليعث اف وًقحػد مبػِقرة ذػعيـا 
الـضالقة كوػٍر ثقراتف نقجف الِؾطات ادلػًِيدة كوَؼػؼ ادلـٍػزات العؿالقػة عػير مػِقرة ثػقرة 

الٌالثء مـ متقز العظقؿة كقد ادًـػر اليعػث قدراتػف  -اليعث الظافرة فل العراؽ ثقرة الِانع عشر 
اجلفادوة جملانفة االحًالؿ كركع احملًؾء االمقركاف عير الًَامف نأنـا  ذعيـا كفػاالؾف ادلؼاكمػة كهػزـ  

 1100كػانقف االكؿ  عػاـ  20احملًؾء ك كقع نفؿ الفزمية ادلـؽرة كحؼػؼ نػار العػراؽ الًػاروُل فػل 
كوقاصؾ جفادق الققـ نقجف تركات احملًؾء كالاػقوء الػػرس كحؽقمػة ادلػالؽل العؿقؾػة مؾًَؿػان 
مبِقرة الشعب اجلفادوة كالؽػاحقة مًادوان خملطط  الًؼِقؿ العرقل كالطػالػل ادلؼقػت كمطػىػان 
لـار الػًـة الطالػقة كالعرققة ادلؼقًة الًل  جٍفػا كمػا فػًؤ وهجٍفػا العؿقػؾ ادلػالؽل كجػالكزة 
احلؾػ الاػقم عير عؿؾقات الؼؿػع كاالتًقػاؿ كتػركوج مػشاروع الؼػقانء الطالػقػة كالًؼػِقؿقة 
ادلشيقهة مما ضاعػ ادلِهكلقة عؾك عاتؼ مٍاهدم اليعث كادلؼاكمػة نػرص صػػقؼ  نـػا  الػشعب 
ضد مَاكالت الًؼِقؿ كالًػًقت كؾفا كلؼػد  دل اليعػث دكرق ادُلُقح ػد لؾػشعب العراقػل كمػا زاؿ 
وقاصؾف عير فؽرق القرـل كالؼقمل األصقؾ ادلعير عـ ضؿقر الػشعب  كاالمػة كالػداعل الػك  ؼقػؼ 

 االنيعاث العرنل اجلدود .
 

كها هؿ  نـا  ذعيـا الاامد ادلؼداـ وؾًَؿقف مبػِقرة اليعػث اجلفادوػة  ػت راوػة الؼالػد الرفقػؼ 
اجملاهد عزة انراهقؿ األمء العاـ لؾَزب كالؼالد األعؾك لؾٍفاد كالًَرور كاخلالص القرـل الػيم وؼػقد 
مِقرة  اجلفاد كالًَرور  كوعيؤ ادلـاضؾء اليعٌقء ككؾ الؼقل القرـقة كالؼقمقة كاإلدػالمقة اخلػقرة 
كوًِـػر جفقدهؿ كراقاتفؿ اخلقرة كادليدعة فل معركة اجلفاد احلامل القرقس نقجف  ذنػاب احملًؾػء 
كخقنة ذعيفؿ كامًفؿ كوهكد نادًؿرار عؾػك الؼقؿػة ادلعـقوػة العالقػة لؾٍفػاد نقصػػف هقوػة 
اليعث كثؼافًف كعؼقدتف كهؽيا صار ادلـاضؾقف اليعٌققف األصال  كؾفؿ مٍاهدوـ  ذػدا  مؾًَؿػء 
مبٍاهدم الشعب مـ فؼرالف ككادحقػف حػًك حاكلػت حؽقمػة ادلػالؽل العؿقؾػة ادػًفداؼ  نـػا  
ذعيـا اخملؾاء كؾفؿ نػ ) االجًٌػاث   ك )  اإلقػاا    كالًفؿقػش فًقحػد مـاضػؾق اليعػث نأنـػا  

 الشعب كصاركا حالة جفادوة كاحدة فل مِقرة الًضَقة كاجلفاد كالػدا  . 
 

كلعؾ مـ انؾغ الاقر ادلعيرة عؾك نَق رالع عؾك هيا الًقحد ادلظػاهرة احلاذػدة لؾػؼػرا  كالؽادحػء 
مـ  نـا  ذعيـا األنل فل كرنال   اليوـ هًػػقا نَقػاة اليعػث مػَقء ركح  قالػد اليعػث كالػشعب 
اجملاهد الرفقؼ الشفقد صداـ حِء رحؿف اهلل مًَدوـ جيركت عاانات ادلػالؽل كمقؾقػشقاتف كقػد 
تقحد نفؿ  فراد اجلقش كالشررة كالػيوـ رػالًفؿ اعًؼػاالت مقؾقػشقات ادلػالؽل مػع ادلًظاهروػـ 

 األصال  .
 

كهؽيا وعير  نـا  ذعيـا الغقارل عـ تقحدهؿ مبِقرة اليعػث الؽػاحقػة مػِقرة اجلفػاد كالًَروػر 
الظافرة نقجف عـت حؽقمة ادلالؽل العؿقؾة كمقؾقشقاتف اجملرمة مقاصؾء نػضالفؿ الػدبكب مفؿػا 
تؾت الًضَقات عير صقغ جفادوة ميدعة تًؽافأ مع  دوات ادلرحؾػة كتـػقر دركب ادلػًِؼيؾ الرحيػة 
نَق ضػاؼ الًَرور كالـار كتعزوز القحدة القرـقة الاؾية كتعؿقؼ اجملرل اجلفػادم ادلًقاصػؾ ليؾػقغ 

 ضػاؼ الظػر كالػقز ادليء ادلـيؤ نانيالج فٍر الشعب كاالمة اجملقد .
 

كدققاصؾ اليعث جفادق حًك تًَؼؼ  هػداؼ امًـػا الًاروُقػة فػل القحػدة كاحلروػة كاالذػًراكقة 
كتًَؼؼ ردالة االمة العرنقة اخلالدة فل االنيعاث العرنل اجلدود كاإلمِاؾ نـاحقة الـفػقض كالًؼػدـ 

 كالرفعة .

 

وًَؾ الـؼد كالـؼد الياتل  كلقوة فل ادلِقرة الققمقة ادلقدانقة لؾؿـاضؾ اليعٌل ألنفا تقفر لػف عقامػؾ 
الؼقة كالًَاء مـ األخطا   ك تؼؾؾفا كتردؿ لف الطروؼ الػاَق  كالـفػج الػاالب كهػق وٍػِد 

 ميادئ حزنـا ادلـاضؾ مع جؿاهقر ذعيـا فل مًُؾػ مٍاالت احلقاة .
 

قػاؿ الرفقػؼ  1101كفل كاحد مـ اجًؿاعات ققادة قطر العراؽ الًل عؼدت فل الـاػ الٌانل مـ عػاـ 
ادلـاضؾ عزة انراهقؿ األمء العاـ لؾَزب : " اف الـؼد كالـؼد الػياتل ك دوػد الػِؾيقات هػل الطروػؼ 
األدؾؿ كالقحقد لًَؼقؼ الـار كنـا  مًِؼيؾ زاهر لؾعراؽ إضافة الك تػشٍقع احلػقار كالـؼػاش فػل 
حقاتـا الققمقة كدرادة كنؼد الًٍرنة الػِانؼة كاحلالقػة مػع  دوػد الػِؾيقات الػًل حػاؾت ككػؾ 

 األخطا  مقردت دانؼا كاالف كوٍب االدًؿرار عؾك هيا الـفج " . 
 

كهيا تأكقد عؾك ققادة احلزب لؽل  تعطل لفيا ادلقضقع  هؿقة كيقرة كتقاصؾ الِقر نُطػقات كاثؼػة 
لًَؼقؼ األهداؼ .. كوعًير الـؼد كالـؼد الياتل مػـ اهػؿ ضػؿانات  احلروػة كالؼػدرة عؾػك تػاَق  

اف نؼقؿ العؿؾ الًطيقؼل كاألفؽار العامػة كالققمقػة ..  -ادلِقرة القرـقة كاالجًؿاعقة . كالـؼد معـاق 
 كذلؽ لؽل ندرؾ معالؿ ادلِقرة كنؽشػ األخطا  الًل قد التزاؿ فقفا .

 
كالـؼد وًِؾزـ تؼققؿ اإلوٍانل كادلػقد فل ادلِقرة ، كؿا وًِؾزـ إوضاح كؾ ما هق دؾيل عؾػك كافػة 
ن كفعػاالن ففػق وػًِؾزـ تؼػدل احلؾػقؿ كاليػدالؾ ألنفػا  الػِؾيقات  ادلًِقوات كلؽل وؽقف الـؼد نـا ا
كمماردة الـؼد نَروة كمقضقعقة هل  داس ضػركرم لؾدميؼرارقػة كلؽػل تًقفػر الؼػدرة دلٌػؾ هػيق 
ادلؿاردة فال ند مـ معرفة كافقة دلا وٍرم فل الًٍرنة القرـقة مـ  عؿاؿ ك فؽػار ك را  كهػيا وػًِؾزـ 
مًِقل معء مـ الًعؾقؿ كالشعقر نادلِهكلقة كيلؽ الؼدرة عؾك ادػًُداـ كدػالؾ الـػشر كحروػة 
الًعيقر فل االجًؿاعات احلزنقة كالِقادقة كالػؽروة كالـؼانقػة كالعامػة .. إمػا الـؼػد الػياتل ففػق 
ن  ك جؿاعة  ك هقىة كاذا كػاف الـؼػد كاجيػان عؾػك كػؾ  تؼققؿ  عؿاؿ ك فؽار الـاقد لياتف دقا  كاف فردا
مقارـ كحؼان لف ، فاف الـؼد الياتل هق كيلؽ  وضان .. فأف معرفة الػػرد ألفؽػارق ك عؿالػف  ك اف تعػرؼ 
الفقىة نـػِفا ققؿة  عؿالفا ك فؽارها كتعًرؼ مبا فل ذلؽ مػـ  خطػا  كنػقاقص فػيالؽ هػق قؿػة 

 العؿؾ الـضالل كارقك  ذؽاؿ الشعقر نادلِهكلقة .
 

كالـؼد الياتل وعًير مـ افضؾ  دالقب تاَق  ادلِقرة كجتـب األخطا  ألنف ثؿرة ادراؾ ذاتػل لؾُطػأ 
كالعزـ عؾك جتاكزق كفل نعض األحقاف وعًير الـؼد الياتل كافقػان إلعػػا  الـاقػد اخملؾػص لـػػِف مػـ 

ن اف وَػدد اخلطػأ العؿؾػل .  مِهكلقة األخطا  ادلرتؽية . كوـيغل لؽل وؽقف الـؼد الياتل نؼدا مًؽامال
 ك الػؽرم كوَدد  وضان  دياب كققع هيا اخلطأ كررؽ جتـيف فل ادلًِؼيؾ ناإلضػافة الػك تعفػد صػادؽ 

 نعدـ تؽرارق .
 

كوشقر الًؼرور ادلركزم لؾؿهمتر الؼطرم الًادػع حلػزب اليعػث العرنػل االذػًراكل فػل العػراؽ الػك 
) الاعقنة الػالؼة فل ادلقازنة نء نؼد األخطا  كالِؾيقات فل ادلِقرة الِانؼة مـ دكف االجنػراؼ الػك 
الـزعة الِؾيقة الفدامة   كوهكد الًؼرور عؾك اف الـؼد الياتل وٍػب اف ورافؼػف ) ادػًُالص عـاصػر 
اإلوٍاب كالؼقة مـ تؾؽ ادلِقرة كإنؼا  جيكة العؿؾ الٌقرم مًؼدة   كاحلػاظ عؾػك ركح الًػػابؿ كفًػ  

 األفاؽ ادلشرقة لؾؿًِؼيؾ  ماـ مـاضؾل احلزب كجؿاهقر الشعب .
 

ن كلؽل تؽقف  خطقاتـا الـضالقة الققمقة كاثؼة مػـ الـػار الؼػادـ اف ذػا  اهلل النػد اف  ػارس   خقرا
كادلػضل   الـؼد كالـؼد الياتل اليـا  كالفادئ لؽل نعزز اليـا  الًرنقم الِؾقؿ كنًٍػاكز حػاالت اإلخػػاؽ

 قدما الك  ماـ فل مِقرة نضالـا ادلًقاصؾ صقب الـار األكقد .



 

 بيم اهلل اؾرحؿن اؾرحقم

 إن اؾذقن آؿـوا واؾذقن فاجروا وجافدوا ػي دلقل اهلل أوؾكك قرجون  رحؿة  اهلل واهلل غػور رحقم 

 صدق اهلل اؾعظقم

 

 اؾرػقق اجملافد  عزة ابرافقم االؿني اؾعام ؾؾوزب واؾؼائد االعؾى ؾؾهفاد واؾمورقر واخلالص اؾورـي احملمرم 

 

 حتقة اؾرػؼة واحمللة واجلفاد.

أتؼدم بلدؿي وبلدم رػاؼي   اعضاء ؿؽمب اؾنؼاػة واالعالم ػي ؼقادة ؼطر اؾعراق ؾؾوزب  بلحر اؾمفاـي وأرقب اؾملرقؽات دلؼاؿؽم  
اجلفادي  اؾعاؾي  مبـادلة حؾول اؾعام اؾفهري اجلدقد دائؾني اهلل اؾعزقز  اؾؼدقر  ان  قعقده عؾقؽم  وعؾى ؿهافدي  اؾلعث وادلؼاوؿة 
وذعلـا وأؿمـا  وادليؾؿني ػي اؾعاؾم  أجؿع  باخلقر واؾقؿن واؾلرؽة  وبفذه ادلـادلة  ـيممذؽر ؿكثرؽم  اجلفادقة  ػي ؿيقرة  احلززب 
اؾـضاؾقة  عؾى اؿمداد  أؽنر  ؿن دلعة  وخؿيني عاؿاً  وؼقادتؽم دليقرة اجلفاد واؾمورقر  وفزمية احملمؾني  االؿقرؽان وحتؼزقزق ـ زر 

 م  3122اؾعراق  اؾؽلقر  ػي احلادي واؾنالثني  ؿن ؽاـون االول عام 

 

وـون اذ ـيمؾفم  دروس  جفاد  اؾردول اؾعربي اؾؽرمي ؿوؿد ) صؾى اهلل عؾقه ودؾم( وفهرته ؿن ؿؽة ادلؽرؿة  اؾى ادلدقـة ادلـزورة 
وؿهابفمه ؾؼوى  اؾلغي  واؾشرك  واؾضالل وحتؼقق ـ ر اهلل ادللني ػي ػمح ؿؽة  ورػع ؾواء رداؾة االدالم  اخلاؾدة اؾمي قرػعفا اؾقوم 
اؾلعث بؼقادتؽم اؾمارقىقة وحمى ادؼاط  اؾعؿؾقة اؾيقادقة  ادلـفارة وحؽوؿة  ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وحمى حتؼقق ـ ر اؾعراق   واالؿة 

 اؾمارقىي  ادلُلني  وؿواصؾة االدفام ػي بـاء صرح  احلضارة االـياـقة.

 



 
 

اة ة اؾطائػقة ، بل ؼد ق ل ارمؿر احمل ـيؿع بني احلني واآلخر ؿن أؼطاب اؾعؿؾقة اؾيقادقة ممن فم ػي احلؽم أو خارجه ، تذؿرفم ؿن اؾوضع اؾطائػي ، وبعضفم قعد اؾـاخلني بـلذ
 بلعضفم ، أن قمفم اآلخرقن باؾطائػقة .

 
ت بعد االحمالل في رائػقة بلؿمقاز ، وؿوردت بؽل ؼاؿال ـرقد أن ـذؽر مبواؼف فذا اؾطرف أو ذاك ، وارمؿر واضح حمى دلن ؾدقه عني واحدة .. أو دلن ؿ اب باحلول .. ػاؾعؿؾقة اؾيقادقة اؾمي 

 رغقان وؼوة عؾى ؽاػة ارمةعدة وبمعيف ؽلقر، ػي اؾيقادة واإلدارات ، ودرت جرثوؿمفا حمى إؾى اؾؼواـني واحملاؽم .
 

قراجع اإلح اءات واؾيهالت عن احلوادث ػؾ اؾقوم اؾشعب اؾعراؼي بلدره قدرك أن اؾطائػقة ؾم تؽن إال ػىاً دولت إؾى أتوـفا ؽل اؾطوائف واؾػكات دون أدمنـاء ، وؿن قرقد أن قملؽد
واؾشى قات اؾعؾؿقة واؾعيؽرقة وذى قات ات ادلدؿرة واؾؼمؾى ، وؾقملؽد أن اخلراب واؾمىرقب ؾم تيؾم ؿـه أقة ؼرقة عراؼقة ؿن اؾشؿال وحمى اجلـوب ، ػاؾؼمل ادلـظم واخملطط ؾؾؼقاد
وابط بني ؿؽوـاته ، واؾقوم تمعرض فذه ادلؽوـات ؾؾراالدمؼطاب ، جرى وقهري اغمقاؾفا بدون متقز باؾدقن واؾطائػة ، ػي إرار ادمراتقهقة ؿا تزال تـػذ ، فو حتطقم ؿمواةل ؾؾؽقان اؾعراؼي و

 ؾؾمفهقر بلخمقارفا أو ؼيراً ، ؿن ورن اؾذي ؽان قهؿعفم وقعقشون ػقه رغم ؿا ؿرت عؾقه أـظؿة ؿـذ ادمؼالؾه اؾيقادي ػي اؾع ر احلدقث . 
 

ؾؾهوء  إؾى أدلاـقا ؿن ؼارة آدقا وفي ارمعؾى ؿن بني ي ااؾعراؼقون قفهرون ورـفم دون متقز ػي اؾدقن أو اؾطائػة أو اؾؼوؿقة .. وػي أدلاـقا ؿنالً ، تمودث اإلح اءات احلؽوؿقة أن غاؾلقة راؾل
آالف ذىص .. أؿا غاؾلقة اؾالجكني ارموروبقني احلاةؾني عؾى اؾؾهوء ػؼد ؼدؿوا ؿن ةربقا  8وإقران بـوو  77475تؾقفا اؾعراق بـ  72551اؾذقن ح ؾوا عؾى اؾؾهوء : قـودرون ؿن أػغاـيمان بـ 

 وؽودوػو وؿوـمـقغرو ) اجللل ارمدود ( .
 

ؼلل اؾـاس ؿـفم فذا اؾمراجع ، وؾؽن ػؾقعؿؾوا إذن ا قواآلن قرقد اجلؿقع اؾملرؤ مما عؿؾوا ػقه ، وؿن بكر حػروه بلـػيفم .. جؿقل أن قدرك ؿن روج ؾؾطائػقة أـفا جرثوؿة ؼذرة ، حيـاً ، رمب
اؾمفقج اؾطائػي أقضاً ، جقد أن أن ض وضد اؾمطرف اؾطائػي ، وؾقملرؤا عؾـاً ؿن ت رقواتفم وؿواؼػفم ، وؾقؼوؾوا ؾؾشعب أـفم أخطما ؾقس ػؼط ػي ؿهال اؾؽفرباء ، بل وػي اؾمورق

، فذا إن ؽاـت ةادؼة ، وارمػؽار إن ؾم تؽن ؿـاورة  اقاقدرك ادلرء خطله ، وؾؽن بمؼدقري أن ارمؿر ػي اؾعراق بواجة إؾى أؽنر ؿن االعمراف اؾـظري اؾشػفي ، بل باحلاجة ادلادة إؾى ترجؿة اؾـو
ؿور إؾى ـ ابفا ، وـعمرف أـفا عؿؾقة ؾقيت ارم اـمىابقة ، إؾى ؼواعد ؼاـوـقة ددمورقة تػؼد ؿ داؼقمفا إن ؾم متارس بشؽل عادل، وإؾى إؾغاء ؿا تلدس عؾى اؾطائػقة واحملاة ة ، وإعادة

 دفؾة .
 

 دلاذا اؾعؿؾقة ؾقيت دفؾة ؟ 
 

أجـلقة أؽنر مما في ؼوى عراؼقة ، وى رمن ؿا حدث وبودث ؿـذ حواؾي أحد عشر عاؿاً فو ق ب ػي إرار اؾمؿزقق اؾطائػي ، وـعمرف أن فذه اؾعؿؾقة في ؿن تىطقط ودقـارقو وإخراج ؼ
 ؼت ، وؿن فـا  ػارمؿر ؾقس باؾيفل .وةداؾؼوى ارمجـلقة وؿن فو رفن إذارتفا ، ؼوى ؿعروػة ؾؾعراؼقني ، ةار ؾفا اؾقوم ػي اؾعراق رؽائز وـػوذ ميؽن اؼمالعه إن أحتدت اؾـواقا 

 
عؾى اؾعراق ، بل في ب دد تشدقد اؾؼلضة قة إن اؾؼوى ارمجـلقة اؾمي تػرض عؾى اؾعراق إرادتفا ، تمغؾغل ػي جؿقع ؿمدياته اؾيقادقة واالجمؿاعقة ، ال ترقد أن ترخي ؿن ؼلضمفا اؾؼو
فذه ارمحداث ؿن ادمؼطاب ذدقد ، قلدو  ضوءعؾى ضوء ؿن قدور ػي أرجاء ادلـطؼة واؾعاؾم ؿن أحداث ، وحتاؾػات وائمالػات ، وتؽوقن جلفات ، وتكؿر عؾى ؿ اؾح ذعوب ادلـطؼة .. ػعؾى 

ن ؿيمؾزؿات إؾغاء اؾطائػقة ى ؿؾـا أن حدقث ؿعظم أرراف اؾعؿؾقة اؾيقادقة ػي اؾمىؾي عن اؾطائػقة في ؿهرد ذعارات ؾم ـؾؿس ؿن ؿطؾؼقفا أـفم جادون وؾو إؾى احلد ارمدـ
 اؾيقادقة .

 
) وفذا جقد ( أن اؾشعب اؾعراؼي ؼد أدرك أن ون إذن إداـة اؾطائػقة ؾػظاً ، ػي حني جتري مماردمفا دؾوؽاً ، في بمؼدقرـا ) ػي ؿعظؿفا ( ال تلعد عن ؽوـفا دعاقة اـمىابقة ، ػفم قدرؽ
اؾشعب اؾعراؼي دقمواةل ، واؾؼوى اؾورـقة  ضالاؾطائػقة في جرثوؿة ، والبد ؿن اؼمالعفا .. وفو إدراك ؾه تعلقراته اؾقوم ، ودقموول إؾى ػؼرة أدادقة ػي اؾـضال اؾورـي اؾعراؼي ، وـ

ادللرؿج ػي ؿـفاج واضح ذو ؿ داؼقة ..  وقحترافن عؾى عؿؾقة بؾورة ؾوعي عراؼي جدقد قملؾور ، وؿن فـا عؾى اجلؿفور اؾعراؼي أن قػرز بشؽل واع ودؼقق بني اؾدعاقة وبني اؾموجه اؾ 
اإلـيان اؾوعاء اؾذي قضؿه ، واؾعؿود  ػؼدػاؾعراؼقون بدؤا قدرؽون متاؿاً اؾفدف ؿن اؾدػع ةوب اؾطائػقة ، أـن قمىؾى اؾعراؼي عن والءه اؾورـي ، ؾقيفل ةقاغة أي ؿشروع بعد أن ق

 اؾػؼري اؾذي قوؼػه عؾى ؼدؿقه . 
 

 واؾطائػقة في ؿشروع غقر تلرقىي، رمـه :
 

 ة ؾؾؿيمؼلل .ؼقؼؿشروع ؼائم عؾى جتافل ػؼرات أدادقة ، وال قـطوي عؾى أي ؿوموى دقادي واجمؿاعي واؼم ادي ، ومبوموى ثؼاػي فزقل ؿمطرف قػؼده أي رؤقة د
 

أػؽار غقلقة ، بل فو ؿشروع أؼرب ؾؾورؽة  إؾىاؾطائػقة توجه أحادي اجلاـب ، ال قعد ؿشروعاً جؿعقاً رمـه قمعاؿل ؿع بعض اجملمؿع وؾقس بلدره ، فو ؾقس حزباً دقادقاً ، رمـه تيمـد 
 اؾـؼابقة ، حمى ؿع اػمؼاره ؾإلـماجقة ػي اؾـشاط اؾـؼابي .

 
 اؾطائػقة دالح اؾؼوى ادلعادقة ؾؾشعب اؾعراؼي .. اؾشعب قدرك اؾقوم ذؾك ودقم دى ؾم ػقمه ، ػؽراً وأدوات .



 
 

 بلم اهلل اظرحؿن اظرحقم
 

 وَاِحَدة    ذاُت رِداَظٍة َخاظَِدةٌة حزُْب اظَؾْعِث اظَعرَبي االْذؿِرَاطي                                                                             أُعٌة سرَبِق
 اذؿراطقة  ؼة ضقادة ضطر اظعراق                                                                                                    وحدة   حر                                                 

 عؽؿب اظـؼاصة واإلسـالم                                           
 

 أبـاء ذعؾـا األبي ؼرصض تروؼفات ادلاظؽي ووزؼر ) َسدظِهِ ( اظطائػقة اظؿؼلقؿقة
 وؼدؼن اظؿػفقرات اإلجراعقة

 
 

 ؼا أبـاء ذعؾـا اظصاعد اجملاػد
صؾة دسم عشروسه اظؿؼلقؿي اظؿصػوي علؿفقؾاً واظم ؼؽؿِف اظعؿقل ادلاظؽي باظؿفقؽة واظؿقرؼض دلا ؼلؿقفا ) احلرب اظطائػقة ( بادسائه ) عؽاصقة اإلرػاب ( ُعلؿـفداً بأعقرطا واؼران دل

اظػلاد واظظؾم واظؼؿع واظؿكؾف  قارظالدؿدساء األعقرطي ظه بغقة ادؿـؿار دسؿفم ادلـشود الدؿؿرار حتؽؿه برضاب أبـاء ذعؾـا وغفب ثرواتفم اظـػطقة وأعواظفم وإشراضفم صي ب
اظغرؼب باإلسالن اظلاصر سن عشارؼع اظؼواغني  فقبواظظالم .. غعم ظم ؼؽؿِف اظعؿقل ادلاظؽي وجالوزة عقؾقشقاته ظؿأجقففم ظؾػؿـة اظطائػقة واظعرضقة ادلؼقؿة بل أوسز ظوزؼر ) سدظه ( اظع

 دللخ وضواغقـفم اظؾارؾة .م ااظطائػقة اظؿؼلقؿقة واظراعقة اظى تػؿقت اظـلقج االجؿؿاسي صي عقاوظة جلس اظـؾض إلعؽاغقة مترؼرػا وإصدارػا وحؿى خالصاً دلواد ددؿورػ
 

ػذه اظؼواغني خلدعؿفم وػم ؼروجوػا  جونبقد أغفم خلؽوا صوجؽوا بردود اظػعل اظشعؾقة اظراصضة ظفذه ادلشارؼع ادلشؾوػة وخصوصاُ عن ضؾل أبـاء اظطقف اظذي أدسوا طذباً اغفم ؼرو
ؿرصفا ضده اظـظام اظلوري ادلرتد عـؾؿا ؼؼ ألشراض خدعة ادلشروع اظػاردي اظصػوي اظراعي ظؿدعقر وتؼلقم اظعراق وتػؿقؿه وادؿفداف اظشعب اظلوري واالدؿؿرار صي تغذؼة اجملازر اظؿي

ؼفات ادلشؾوػة خلدعة أشراضفم ؿروادؿفدف زسزسة اعن وادؿؼرار اخلؾقج اظعربي بل وؼلؿفدف خؾكؾة وتدعقر األعن اظؼوعي ظالعة اظعربقة طؾفا .. وصضال سن ادؿكداعفم ظفذه اظ
ذا اظقوم ظؿطال اظعدؼد عن عـارق ت ػاالغؿكابقة اظرخقصة وصي ذات اظوضت اظذي ؼؿؿادون صقه بؿـػقذ حؾؼات عـفففم اظؿؼلقؿي اظؿػؿقؿي تؿواصل اظؿػفقرات اإلجراعقة اظؿي تصاسد

اظدؼن وطربالء ودؼاظى وطرطوك وشقرػا عن  الحبغداد صي عدؼـة اظشعب واالسظؿقة وادلشؿل واظدورة واظـفروان واحلرؼة وادلدائن واظؾقاع عـؾؿا ادؿفدصت غقـوى واألغؾار ووادط وبابل وص
روسة ضد اظؿفؿقش واظؼؿع واإلضصاء دلشعقاصظات اظعراق اظصاعدة واظؿي سؾرت بؿظاػراتفا اجلؿاػقرؼة ادلؿصاسدة عـذ عا ؼزؼد سؾى اظعشرة ذفور سن إصرارػا سؾى حتؼقق عطاظقؾفا ا

ظاػرات واإلجراءات اظشؽؾقة اظؿكدؼرؼة اجملردة عن اظؿواالجؿـاث واألثراء اظػاحش ظؾطغؿة احلاطؿة ادلؿلؾطة وحقازتفا ظالعؿقازات اخلراصقة وظم حتل اظوسود اظؽاذبة وعقاوالت االخؿراق ظفذه 
اد اظـضاظقة اظورـقة واظؼوعقة عفعضؿوغفا اظعؿؾي واظؿطؾقؼي دون عواصؾة تظاػرات احلق اظشعؾقة ادلؿصاسدة ادلعؾرة سن تعازم اظلكط اظشعؾي ذظك ان اظشعب اظعراضي صاحب األ

 ي علقرة اظـضال اظؼوعي ظألعة اظعربقة .ه صظن ؼؿراجع سن جادة اجلفاد ادلؿواصل صوب حتؼقق أػداصه ادلشروسة صي اظؿقرر اظؽاعل واالدؿؼالل اظؿام وتعزؼز وحدته اظورـقة وتأدؼة دور
 

 ؼا أبـاء ذعؾـا األبي ادلُؼدام
 ؼا أحرار اظعرب واظعاظم أجؿع

اظعدل وحتاظػفم ادلشؾوه ودقواصل جفاده  وزرظؼد اثؾت ذعؾـا اجملاػد بأغه ظن ؼلؿؽني أعام ادلشارؼع اظطائػقة واظعرضقة اظؿؼلقؿقة اظؿي ؼروجفا وؼغذؼفا اظعؿقل ادلاظؽي وعا ؼُلؿى 
وؼواصل جفاده  3122ثني عن طاغون االول سام ـالادلؿصاسد اظذي حؼق بلواسد عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة وأبـاء اظشعب غصر اظعراق واالعة اظؿارؼكي بطرد احملؿؾني االعقرطان صي احلادي واظ

از اظؿي تروج ) ظألضاظقم ( وتعؼد ظـشبوجه ترطاتفم وبوجه اظػرس اظصػوؼني وسؿالئفم االخلاء وارراف اظعؿؾقة اظلقادقة اظذؼن ؼغذون اظؿأجقج اظطائػي ادلؿؼابل سؾر اظصققات ا
دػا صي ارار علعاػا اظؿؼلقؿي دلفاجؿة جف االجؿؿاسات وادلؤمترات اظطائػقة اظؿؼلقؿقة ادلؼابؾة وادلؿراصؼة باظـعقق اظطائػي ادلؼابل صي بعض احملاصل و اظػضائقات واظؿي ظن تدخر

تون داحة اجلفاد واظرباط اظالػب سؾى ي أاظؾعث وادؿفداف عـاضؾقه وأصواته احلرة صي عقاوظة دغقؽة بائلة ظؿشوؼه عواضف احلزب اجلفادؼة اظؿي وحدت اظشعب اظعراضي بأرقاصه طاصة ص
جفادؼة واحدة واظؿي جتؾت صي  اظةارض اظعراق اظطاػرة وحؼؼت وحدة اظؼوى اظورـقة واظؼوعقة واإلدالعقة األصقؾة واجملاػدة بأرضى ععاغقفا وجلدت حؼقؼة ان اظؾعث واظشعب ح

حؿه اهلل وعا أسؼؾفا عن حؿؾة اسؿؼاالت  رتظاػرات أبـاء ذعؾـا اظػؼراء واظؽادحني احلاذدة صي طربالء بفؿاصاتفا ادلدوؼة بققاة اظؾعث وضائده ذفقد احلج األطؾر اظرصقق صدام حلني
اوى وتروؼفات ادلشارؼع دس وادعة ذـفا جالوزة اظعؿقل ادلاظؽي وعقؾقشقاته ذؿؾت اظعدؼد عن ضؾاط وعـؿلؾي اجلقش واظشررة وضد أدؼطت ػذه اظؿظاػرات اظشعؾقة األصقؾة

اظورـي واظؼوعي األصقل عن جدؼد مبا ؼرصع راؼة ري اظطائػقة اظؿؼلقؿقة ادلؿؼابؾة واظى األبد وػا ػي علقرة اجلفاد واظؿقرؼر اظظاصرة متضي صوب اظـصر األطقد واغطالضة علقرة اظؾـاء اظـو
 اظعراق واالعة واإلغلاغقة ساظقاً وؼدحر ضوى اظعؿاظة واظؿكؾف واظظالم .

 
 اجملد ظشفداء اظعراق واالعة األبرار .

 . حتقة اظعز واظػكار ظؼائد اجملاػدؼن اظرصقق اجملاػد سزة ابراػقم األعني اظعام ظؾقزب واظؼائد االسؾى ظؾففاد واظؿقرؼر واخلالص اظورـي
 وظرداظة اعؿـا اخلؾود .

 
 ضقادة ضطر اظعراق

 عؽؿب اظـؼاصة واألسالم
 بغداد ادلـصورة باظعز بإذن اهلل

 م ٣١٠٢صي اظلابع واظعشرؼن عن تشرؼن االول 



 
إذاسة وتؾػزؼون ودقـؿا وعدرح وصـون وإمنا ة وظم تؽتِف حؽوعات االحتالل ادلتعاضبة وعـفا حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة بادتباحة اظثؼاصة واألسالم صي اظعراق وعؤدداتفؿا اظورـقة عن صحاص

اق طؾه طؿا تالحؼفم بعؿؾقات االستؼال واحملاربة ظعرتتصدى أؼضاً اظقوم ظؽل األضالم اظشرؼػة واألصوات احلرة صتالحق اظػضائقات باظغؾق وتالحق عرادؾقفا وإسالعقفا باالشتقال سؾى اعتداد ا
ب األحرار ) اظذؼن ال ؼحبون احلؽوعة ( سؾى حد ظشعباظرزق بوضع اظؽثقر عـفم حتت رائؾة ) االجتثاث ( وراح اظعؿقل ادلاظؽي ؼحارب سؾـاً ودائل األسالم اظشرؼػة ألغفا تـؼل أصوات أبـاء ا

 د سائؾته وضتؾفم .صراتعبقره )وعن ال ؼحب حؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة ( ؼجب ان ؼَُغَقب صوته بل وؼَُغقب ػو صي شقاػب دجوغه وععتؼالته اظدود طؿا ؼتم  اختطاف أ
 

قة ( اظتي ؼدسو ظفا ػذا اظؼزم اظصغقر ادلاظؽي وظؽن عادلوػؽذا ؼحاول اظعؿقل ادلاظؽي اشتقال دور اظصحاصة احلرة واألسالم ادلدتؼل تطبقؼاً ظدميؼرارقة ) اظذبح األعقرطي ( و ) حرب اإلبادة اظ
 سؾى اظباشي دتدور اظدوائر ودقعؾم اظذؼن زؾؿوا أي عـؼؾب ؼـؼؾبون .

 

اخلدعات وتػاضم صور ادلادي ظؾعععراضعقعي وزؼعادة غدعبعة اظعػعؼعراء دط بعد طل اظػضائح اظتي تزطم األغوف اظتي تـشر بشؽل ؼؽاد ؼؽون ؼوعقاً دواء عا ؼتعؾق عـفا بحؼوق األغدان ودرضة ادلال اظعام واغعدام اب
ظتبرئة داحته  وتبققض صػحته مبختؾف اظودعائعل طعؿعؤذعر عى واظعارؾي سن اظعؿل وشقرػا، وبعد  طل مماردات ودؾوطقات اظـخب اظػاددة عن اظتحاظف اظصػوي وشقره عن اظعؿالء ، صار اظبعض عن ػؤالء ؼد

ة .. وؼوعاً بعد أخر ؼتم اإلسالن سن  ضرب ععوت ػعذا اظعـعظعام ععن دقحواضح ال ؼؼبل اجلدل سؾى عا أصاب زعر اخلقاغة عن خوف وػؾع عن ادلصقر احملتوم دلا ؼدؿى باظعؿؾقة اظدقادقة اظتي بات اظبعض ؼصػفا باظؽ
ة وباغـا منـي اظـػس باألحالم شقر ادلدتـدة اظى اظواضع ، ظؽن واضع اظتخعبعط  صعي ػررخالل جؿؾة إجراءات ابرزػا تؾك األزعات اخلاغؼة وادلػتعؾة بي ذرطاء األعس صي اخلقاغة أسداء اظقوم . ضد ؼتفؿـا اظبعض بادلثاظقة ادل

ؾة عا بعد ) االغتخابات ( اظؼادعة عفقأة ظعؿؾقة ععخعاك طعبعقعرة عرحادلواضف اظذي ودم ارراف اظتحاظف اظصػوي غػده بفا واظتغقرات اظـدبقة اظتي حصؾت بعد ) اغتخابات عجاظس احملاصظات ( ؼؤطد اظؼـاسة بان 
 تؼرب عن داسة احلدم واظـصر اظؽبقر . 

 
ادلاظؽي تبشر بحؽوعات أشؾبقة عحؾقة صي احملاصظعات ، صعجعاءت  وريظم ؼؽن عا حصل عن غتائج بعد اغتخابات عجاظس احملاصظات باظشيء ادلتوضع حتى ظؼقادات حزب اظدسوة اظتي راحت وسؾى ظدان اظعؿقل اظصغقر غ

ة عـفؿا ظالظتػاف سؾى اظغضب اظشعبي ادلعتعصعاسعد وإغعؼعاذ اوظاظـتائج خدارة اآلف األصوات صي اثـتي سشرة عحاصظة وتشؽقل حتاظػات جدؼدة عن تقاري اظصدر واحلؽقم باظضد عن حزب اظدسوة اظعؿقل  صي عح
 سؿؾقتفم اظدقادقة اظػاذؾة صي طل ادلقادؼن  .

 
عـجزات برشم اظتحدؼات اظتي واجفته ، وبعي ععا اظعت إظعقعه عن ادلوارن اظبدقط بعد سشر دـوات سجاف، صار ؼؼارن بشؽل سؾـي بي عا طان ؼتؿتع به عن خدعات واعن وعا حؼؼه حزب اظبعث اظعربي االذتراطي 

ؾك اظدسوات اظطائػقة ، واخذ ؼـظر بعي اظشك واظرؼبعة سعن دواصعع ن تاألوضاع بعد االحتالل األعقرطي ظؾعراق وتدؾط اظتحاظف اظصػوي سؾى عؼاظقد اظدؾطة بدسم واتػاق أعقرطي إؼراغي ظم تعد تـطؾي سؾى ادلوار
ك بػطرته ان ادتفداف  األبرؼاء وصـع األزعات ػدصه األدعاس ععحعاوظعة ادراجلرائم اإلرػابقة وتوجقه أصابع االتفاعات اظى طل عاصقات ادلـطؼة اخلضراء بشؽل صرؼح وعباذر وظم ؼعد ؼصدق عا تروج ظه زعر اظعؿاظة و

 م . حلؽاظفاء اظعراضي سؿا ؼجري عن صداد وغفب ظؾؿال اظعام وصؼدان األعل واغعدام اخلدعات وشقرػا وعن اجل اإلبؼاء أرول صترة ممؽـة سؾى ددة ا
 

اإلضؾقؿقة واظدوظقة ، ظذا صان  عن ادلفم االغتباه اظعى احعتعؿعاالت ال  اظحعن اظعدقر وعن شقر ادلـطؼي صصل اظدقادة سن اإلرػاب وسن األوضاع األعـقة وبؼقة اظؼطاسات األخرى ، طؿا ال ميؽن سزل ذظك سن جؿؾة ادلص
وتأتي دسوة ادلاظؽي واظـجعقعػعي اظعى زؼعارة اظعوالؼعات ادلعتعحعدة  ئقةميؽن ادتبعادػا سن تدخل أعقرطي إؼراغي إلغؼاذ عا تبؼى عن عا ؼدؿى اظعؿؾقة اظدقادقة بدقـارؼو ػات عن بقـفا أجراء سؿؾقات إصالحقة جز

ذون أواعره وميثؾون عصاحله ، صان االعقرطان  ؼـبغي ان ؼعدرطعوا ان عصعاحلعفعم ؼـػاألعقرطقة جزء عن ػذا اخملطط  اإلجراعي اظؽبقر .. واذا طان عن اظطبقعي ان ؼفب اظـظام اإلؼراغي اظى حؿاؼة ممثؾقه عن اظعؿالء الغفم 
ؽار ادلتطرصة وعا متثؾه عن تفدؼد ظؾدالم اظعععادلعي . . وؼعبعدو ان ألصسؾى ادلدى اظبعقد دتتعرك اظى عخارر طبقرة  اذا عا ادتؿروا بوػم ادلراػـة سؾى ػذا اظتحاظف اظصػوي طوغه ادلشجع واظداسم األداس ظؽل ا

، وػو عا ؼـبغي سؾى اظؼوى اظورـقة ضوعقة وإدعالععقعة أدراطعه ععن اجعل ة  اإلدارة األعقرطقة حلد اظداسة ال ترؼد االستراف بحجم اخلطأ اظذي ارتؽبته سـد احتالل اظعراق وعا غتج سـه عن تدسقات خطقرة صي ادلـطؼ
. غدرك ان ادلفؿة ظقدت دفؾة خاصة اذا ععا سعرصعـعا عدعتعوى  ؼؾةتوحقد جفدػا باجتاه ادتـباط ودائل سؿل اطثر صاسؾقة إلداعة زخم االحتجاجات اظشعبقة وتودقعفا مبا ؼػضي اظى أدؼاط دؾطة اخلقاغة واظرذ

عؼدار عا ميتؾؽه اظشعب عن راضات ضادرة سؾى حتؼقق اظعـعصعر سعؾعى ـا خطورة اخملطط األعقرطي اظصػوي اظصفقوغي ظتؿزؼق اظورن اظعربي وحتوؼل طل ضطر صقه اظى بؤر صراع ؼػضي اظى جتزئته ، شقر ان ػذا ال ؼـدق
 أسدائه اذا عا توحدت . 

 
ظالحتالل األعقرطي وإجباره سؾى االغدعحعاب ععن اظعععراق ،  دؾةوعا جرى وؼجري صي  توغس وعصر عن اغتػاضات ذعبقة خقر دظقل سؾى ذظك ، طؿا ان صؿود عـاضؾي حزب اظبعث اظعربي االذتراطي وعؼاوعتفم اظبا

 حي .عد برشم عا تعرك ظه عن تصػقات وحؿالت تشوؼه ظم ؼدبق ألي حزب صي اظورن اظعربي ان تعرك ظفا ، تؤطد وبادلؾوس ان اظـصر الت العحاظة وظو ب



 
 

 بلم اهلل اظرحؿن اظرحقم
 أُعٌة سرَبِقٌة وَاِحَدة    ذاُت رِداظٍَة َخاظَِدة      حزُْب اظَؾْعِث اظَعرَبي االْذؿِرَاطي                                                                                         

 وحدة   حرؼة   اذؿراطقة        ضقادة ضطر اظعراق                                                                                                                                                        
 عؽؿب اظـؼاصة واإلسـالم                                       

 
 صرخات ادلاظؽي ادلؾقوحة ظن توضف اغفقار اظعؿؾقة اظلقادقة

 ودقؿقؼق غصر ذعؾـا ادلُؾني
 
 

 ؼا أبـاء ذعؾـا األبي اجملاػد
 ؼا أبـاء اعؿـا اظعربقة اجملقدة

جلفاد بوجه ترطات احملؿؾني االعقرطان ل اعع اظؿلارع اظصارخ الغفقار اظعؿؾقة اظلقادقة وتشرذعفا وتصاسد اظصراسات اظلاصرة بني أرراصفا وعع تصاسد اظلكط اظشعؾي ادلؿعازم وتواص
ب اظطائػقة ( وحتت أشطقة عا ؼلؿقه حلرواخملطط اظػاردي اظصػوي ظؿػؿقت وتؼلقم اظعراق .. تؿواصل صرخات اظعؿقل ادلاظؽي ادلؾقوحة وتكرصاته اظلؼقؿة باظؿروؼج دلا ؼُلؿقفا ) ا

م طؾه سؾى حد تكرصاته وػو بذظك ميارس سؿؾقة عاظ) عؽاصقة اإلرػاب ( ؼدسو اظى سؼد ) عممتر دوظي ( ظؾؿصدي دلا ؼلؿقه ) اإلرػاب ( اظذي ؼفؿاح اظعراق ودورؼا واظذي دقؿعداػؿا ظقشؿل اظ
اظى وادللقب وذي ضار وبابل وصالح اظدؼن ظشن ودؼتضؾقل واضقة ادلؼاصد واألػداف خلؾط األوراق وادؿـؿار عا ؼفري عن تػفقرات إجراعقة وأحداث صي بغداد واألغؾار واظػؾوجة وغقـوى ووادط 

واظؿي ؼؼصد بفا أبـاء ذعؾـا األبي .. ذظك  رػاحؿالت اسؿؼاالت وادعة اظـطاق عصقوبة بعؿؾقات اظؼؿع وضؿل ادلوارـني حتت اظؿلؿقات ادلشؾوػة وادلرصوضة عن ضؾقل ) حواضن اإلرػاب ( وشق
دف تلجقج اظػؿـة اظطائػقة واظعرضقة ادلؼقؿة بف ان اظعؿقل ادلاظؽي وعقؾقشقاته اإلجراعقة ادلدسوعة مبقؾقشقات ) احلرس اظـوري اإلؼراغي ( ؼشـون سؿؾقات إبادة ضد أبـاء اظشعب اظعراضي

ً دلا ؼلؿقه ) حرب اإلبادة اجلؿاسقة ( اظؿي تشـفا ع لؿقفا ) ضوى اإلرػاب ( .. وبذظك صلغه ؼؼوم بعؿل ا ؼواظؿروؼج ظالضؿؿال اظطائػي واظعرضي اظؾغقض صي اظوضت اظذي ؼدسو صقه طذباً ورؼاءا
صػوي بنزفار ادلروغة اظؽاذبة صي ادلؾف اظـووي اظ ادؿؾاضي حترؼضي ضؾل ذػابه اظى واذـطن بادؿدساء أعقرطي صي وضت عقدد وضد تراصؼت تروؼفات ادلاظؽي اظفزؼؾة عع عـاورات اظـظام اإلؼراغي

ظعؿؾقة اظلقادقة وتصاسد اظصراع بني أرراصفا اظى حد ي ااإلؼراغي وادؿـؿار اظؿواركت األعقرطقة اإلؼراغقة ظؿوصقر اظدسم حلؽوعة ادلاظؽي اظعؿقؾة صي عقاوظة بائلة ظؿدارك االغفقار ادلؿلارع ص
عب اظلوري وصي ادؿفداف اعن اخلؾقج اظعربي اظشاالحؿراب تـػقذاً ظؾؿكطط اظػاردي اظصػوي ظؿدعقر اظعراق وتػؿقؿه وتوصقر اظدسم ادلاظي واظعلؽري ظؾـظام اظلوري ادلرتد صي ضؿعه ظـورة 

 واألعن اظؼوعي اظعربي برعؿه.
 
 

 ؼا أبـاء ذعؾـا اظصابر ادلؼدام
 أؼفا اظعرب األحرار

 أؼفا اظشرصاء صي اظعاظم أجؿع
ي تصاسدت عـذ اخلاعس واظعشرؼن اظؿان تصعقد جفادطم ادلؾقؿي ادلُعؾر سن تصاسد دكطؽم اظشعؾي وتظاػراتؽم احلاذدة واسؿصاعاتؽم ادلػؿوحة اظؿي متضي صي ذفرػا احلادي سشر و

راق طؾفا صي اظـفف وطربالء ظعوصي احلادي واظـالثني عن آب واخلاعس عن تشرؼن االول اجلاري واظؿي دؿؿواصل بعد شد و صي األؼام واظشفور اظؼادعة صي بغداد وعقاصظات ا 2102عن ذؾاط سام 
بفا باظرصاص احلي راح ضققؿفا اظعدؼد عن بضروطرطوك واالغؾار وبابل وصالح اظدؼن ووادط وغقـوى ودؼاظى وذي ضار واظؾصرة وشقرػا واظؿي واجفؿفا حؽوعة ادلاظؽي باظؼؿع واالسؿؼاالت و

قد األضقى ادلؾارك واألؼام اظؿي تؾت صي م ساظشفداء واجلرحى صضالً سن سشرات األالف عن اظشفداء واجلرحى عن ضقاؼا اظؿػفقرات اإلجراعقة ادلؿواصؾة واظؿي بؾغت ذروتفا صي ثاظث أؼا
م اظؼالئل ادلاضقة عؽات اظشفداء واجلرحى واظؿي صؿت ؼااألسظؿقة وحي اظعاعل واظـورة واظشعؾة واظغزاظقة واظعاعرؼة واظدورة واظؾقاع وبابل واظػؾوجة ودؼاظى وشقرػا واظؿي راح ضققؿفا خالل األ

صارخة اظؿي رصضفا أبـاء ذعؾـا األبي بلرقاصفم اظ سـفا اظعؿقل ادلاظؽي وحؽوعؿه صؿت اظؼؾور صي حني راح ؼعؾن وزؼر سدظه ادللؿى ذعؾقاً بوزؼر اإلسداعات أسداد علودات اظؼواغني اظطائػقة
رطؾفم اظرصقق اظؼائد اجملاػد سزة  قدوطؾفا ودقواصؾون تعزؼز وحدتفم اظورـقة وتصعقد جفادػم ادلؾقؿي ؼؿؼدعفم عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة واظؼوى اظورـقة واظؼوعقة واإلدالعقة ؼ

عفم بؿظاػرات وجفاد أبـاء ذعؾـا ادلؿواصل ؼرسب ؿقاابراػقم األعني اظعام ظؾقزب واظؼائد األسؾى ظؾففاد واظؿقرؼر واخلالص اظورـي اظذي بات حضوره اجلفادي وحضور اجملاػدؼن اظؾعـقني و اظ
 راعة واظرصعة .اظؽاظعؿالء االخلاء وؼعؾر سن ضؿقر اظشعب اظعراضي اظواحد وتطؾعاته صي احلقاة احلرة ادللؿؼؾة اظؽرمية صي سراق ترصرف سؾقه راؼات اظعزة و

 
ؿقق واظشاعل وادؿؽـاف علقرة اظؾـاء اظـوري اظعودقؿواصل جفادغا اظظاصر حؿى متزؼق أوراق اظعؿؾقة اظلقادقة اظؿي تـكرػا اظصراسات احملؿدعة وادلضي ضُدعاً سؾى ررؼق ادؿؽؿال اظؿقرؼر 

 اظدميؼراري االذؿراطي واظؼوعي واإلغلاغي اظشاعل .
 

 اجملد ظشفداء اظعراق واالعة األبرار .
 وظرداظة اعؿـا اخلؾود .

 ضقادة ضطر اظعراق
 عؽؿب اظـؼاصة واألسالم

 بغداد ادلـصورة باظعز بلذن اهلل
 م ٣١٠٢صي اظرابع واظعشرؼن عن تشرؼن االول 



  ادؿعداداً ظالغؿكابات اظؼادعة دلا ؼلؿك ) عفؾس اظـقاب ( ؼفري اظعؿقلؾ ادللاظؽل لاظػلات
وعشاورات عـ اجؾ أغشاء تشؽقالت دقادقة تدسؿ ) طؿؾة دوظة اظؼلاغقن ( صلل عـظؿلات 
اظطؾؾة واظشؾاب ومت صرف عؾاظغ رائؾة ظفذا اظغرض إضاصة اظك أجراء اظعؿقؾ ادلاظؽل ظعدة 
ظؼاءات عع بعض ذققخ اظعشائر وتؼدمي اظفداؼا ادلاظقة ظفؿ وعـ ػلذه اظؿلشؽقالت زفلقر 
اظؿشؽقؾ ادللؿك ) طقادر دوظة اظؼلاغقن ( برئادلة اظلدطؿقر ابلراػقؿ اظعؽقؾلل وتلشؽقؾ 
) سراضققن ( برئادة حلني اظصاصل وؼقاوظقن طلب بعض رالب وراظؾات اجلاععات وادلعاػد 

 بأداظقب رخقصة وشقر عشروسة .
 

  ضاعت سصائب أػؾ اظؾارؾ واظؿل تلؿل غػلفا سصائب ) أػؾ احلؼ ( وؼؿزسؿفا اجملرم ضقلس
اخلزسؾل بصرف عؾؾغ خؿلني عؾققن دؼـار ظؽؾ صرد راشب باظذػاب اظك دقرؼا ظإلدلفام علع 
اظـظام اظلقري ادلرتد صل ذبح أبـاء اظشعب اظلقري بعد ان ؼؿؿ تدرؼب اظذاػؾني اظلك دلقرؼا 

 سلؽرؼا سؾك ادؿكدام اظلالح صل اؼران  دلدة أدؾقسني .
 
  ضاعت ادؿكؾارات ) اظداخؾقة ( بؿلعقني ضلؾاا ادلؿكؾارات صلل ادللؿلشػقات احلؽقعقلة

 واظقزارات واظؽؾقات وادلعاػد .
 
  صل ارار اظصراع داخؾ عا ؼلؿك ) اظؿقاظػ اظقرـل ( جتري عشاورات صل ررؼؼفا اظك االتػاق

اظؽاعؾ خلقض االغؿكابات ادلؼؾؾة دلا ؼلؿك ) عفؾس اظـقاب ( بني ) اظؿقار اظصدري ( و ) اجملؾس 
األسؾك ( وحرطات وأحزاب أخرى ظؿـلقؼ جفقدػا باظضد عـ ) حزب اظدسقة ( و ) ائؿلالف دوظلة 

 اظؼاغقن ( .
 
  تدسؿ اظلػارة األعقرطقة سدد عـ األحلزاب واحلرطلات  اظلقادلقة ظؾؿلشارطة بؼلقة صلل

) االغؿكابات اظؼادعة ( وضد دؾؿت عؾاظغ طؾقرة اظك سدد طؾقر عـفؿ بداؼلة اظلشفر احلاظلل 
 وعـفؿ اظعؿقؾ ابراػقؿ اجلعػري .

 
  اصدر ادلدسق طازؿ احلائري صؿقى بؼؿؾ اظـاس سؾك اظفقؼة بدواصع رائػقلة وسـلصرؼة وؼؿلؿ

تـػقذ ػذه اظػؿقى بقؿاؼة ردؿقة عـ حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة .. وػـاك خطط  دلا ؼلؿك 
سصائب ) أػؾ احلؼ ( وعا ؼلؿك ) جقش اخملؿار ( ظصاحؾف اجملرم واثلؼ اظؾطلاا ظؾلدخقل اظلك 
عـارؼ حل احللني واجلفاد واظعاعرؼة واظغزاظقة وحل اظعاعؾ واظؾقاع ظؼؿؾ اظـاس سؾك غقلق 

 سشقائل بغقة تأجقج اظػؿـة اظطائػقة ادلؼقؿة وتلعقر االضؿؿال اظطائػل اظؾغقض .
 
   اغشؼ اظعؿقد حلني غعؿة اظذي ؼعؿؾ  صل وزارة اظداخؾقة وػق غائب ضابط دلابؼ واظؿقلؼ

بعصائب ) أػؾ احلؼ ( ظقؿقظك علؤوظقة احدى صرق االشؿقاالت وضدر رُذح  دلـصب علدؼر سلام 
 ظؾرساؼة االجؿؿاسقة صل اظداخؾقة .

 
  طؾػ اظعؿقؾ غقري ادلاظؽل ربقؾف ) سزة اظشاه بـدر ( مبفؿة أجلراء ) علصاحلات ( علع بعلض

األحزاب واظؽقاغات ظؾعؿؾ عع تشؽقؾ ) حزب اظدسقة ( اظعؿقؾ و ) دوظة اظؼاغقن ( ظؼاء عؾاظلغ  
 عادؼة ودسؿ عقؾقشقاوي .

 

 
متر سؾقـا اظققم اظذطرى اخلؿلقن ظردة اظـاعـ سشر عـ تشرؼـ اظـاغل اظلقداء 

واظل  غػذػا ادلرتد سؾد اظلالم سارف وزعرتف عـ غاطري اجلؿقؾ صؾؼد  3691سام 
جاءت ضقادة اظؾعث حقـذاك بعؾد اظلالم سارف عـ بقؿف ظؿـصقؾف رئقلاً 

 ظؾفؿفقرؼة وصؼ اجؿفادات خارؽة  حللابات اظظرف اظلقادل حقـذاك .
 

وضد ادؿـؿر ػذا ادلرتد األخطاء اظؿل اطؿـػت علقرة ثقرة اظـاعـ عـ ذؾاا 
اظػؿقة ظؿـػقذ ردة اظـاعـ سشر عـ تشرؼـ اظـاغل اظلقداء صل اظعام  3691سام 

ذاتف واظؿل اغؼضت سؾك ادلـاضؾني اظؾعـقني واظؼت بفؿ صل شقاػب اظلفقن 
وداعفؿ دقء اظعذاب واظؿـؽقؾ واإلسداعات اظؿل راظت اظشفداء ادلرحقعني 
ممؿاز ضصقرة اظطاظب صل ادلرحؾة اظلاددة صل طؾقة اظطب صل ادلقصؾ 
وصاحب اظرعاحل ابـ اظـفػ وغائب اظعرؼػ سؾد األعقر غقري ابـ عدؼـة اظـقرة 
دلؼاوعؿفؿ اظردة طؿا ضضك غصرة حلـ اظراوي ذفقدا صل عؼاوعة اظردة 

 وطذظؽ صاحب سؾادي وشقرػؿ اظؽـقر .
 

وضد سؿد بـفقع دعاء علقرة اظؾعث  اظـضاظقة بقجف اظردة درب ادلؼاوعة 
واظؿل  41613694-4اظؾطقظقة ظؾقؿؾة اظشردة اظؿل ذـت ضد احلزب  صل 

جلد  صقفا ادلـاضؾقن اظؾعـققن أروع صقر اظؿضققة واظؾلاظة واظصؿقد 
 3691اظـالثني عـ متقز سام  -عقاصؾني غضاظفؿ حؿك تػفقر ثقرة اظلابع سشر 

 عـؾؿا تصدوا ظؾؿقؿؾني االعقرطان واحلؼقا بفؿ اظفزمية ادلرة .
  

وػا ػؿ ؼقاصؾقن  جفادػؿ   بقجف عكؾػاتفؿ وعكططات احلؾػ اظػاردل 
اظصػقي وسؿالئف االخلاء وحؿك اظظػر احلادؿ وعقاصؾة علقرة غضاظفؿ 

 صقب  لؼقؼ اظغد اظقرـل واظؼقعل واإلغلاغل ادلشرق .

ؼقعاً اثر أخر تؿصاسد تظاػرات اظشعب احلاذدة عـذ عا ؼزؼد سؾك سلشر ذلفقر غقلق 
عؿقاصؾ صل بغداد وعدن وعقاصظات اظعراق طؾفلا وظلؿ تللؿطع مماردلات اظعؿقلؾ 
ادلاظؽل اظؼؿعقة اظؿل تصدت ظؾؿؿظاػرؼـ صل اظػؾقجة واظـاصلرؼة باظرصلاو واظلذي 
راح ضققؿف اظعدؼد عـ اظشفداء واجلرحك طؿا ظلؿ تللؿطع اجمللزرة  اظلؿل ارتؽؾؿفلا 

ذلفقد  وجلرؼح و    341عقؾقشقاتف اجملرعة  صل احلقؼفة واظؿل راح ضققؿفا اطـر عـ 
ظؿ تلؿطع طؾ ػذه  ادلؿاردات اإلجراعقة عـ طلر إرادة ادلؿظاػرؼـ اظشفعان اظذؼلـ 
عا زاظقا ؼقاصؾقا تظاػراتفؿ  احلاذدة وؼصعدون دكطفؿ اجلؿاػقري ادلؿعازؿ واظذي 
بات ؼؿققل اظك ثقرة ذعؾقة سارعة تطقح بقؽقعة ادللاظؽل اظعؿقؾلة ظؿؼقلؿ صلرح 
اظؾـاء اظـقري اظقرـل واظؼقعل اظلشاع  علـ جدؼلد ظقؽلقن عـلاراً ػادؼلاً ظإلغللاغقة 

 جؿعاء .



 
ثؿاغقة سشر ممـ ؼلؿقن أغػلفؿ غقاباً درضقا عـ أعقال 
اظشعب عا ؼؼرب ادلؾقار دؼـار ألجراء سؿؾقات جتؿقؾقة 
وتؽؿقؾقة سؾك حد تعؾقر ) اظـائؾة ( حـان اظػؿالوي اظؿل 
صضقؿفؿ وصضقت ان ػذه األعقال ذػؾت اظك سؿؾقات 
) بقادقر ( خاظد اظعطقة وعا ادراك عـ خاظد اظعطقة 
بعرصف أػؾ اظدؼقاغقة مبقبؼاتف اظؿل تعصك سؾك اظعد 
واحلصر وأعقال طؾقرة أغػؼت ظؾضروس وظؾعؿؾقات 
اظؿفؿقؾقة ظـقاب آخرؼـ واظؾؼقة تلتل صؼد أحُتػ 
) اظـائب ( جقاد اظشفقؾل اظذي صضقؿف حـان اظػؿالوي 
بلغف تؼاضك دؿة سشر عؾققن دؼـار ظؼاء أجراء سؿؾقة 
جراحقة صرد ظفا اظصاع صاسات صؿؾني أغفا ادؿقظت سؾك 

ضطعة ارض دؽـقة صل بابؾ عع ابؿزاز األخرؼـ  066
 ودؾب أعقاظفؿ باظؿفدؼد واظقسقد .

 
أعا عا ؼلؿك ) اظـائب  اظشقخ ( صؾاح اظلاسدي صلغف 
تعفد بؼـطرات عع ضـاة اظؾغدادؼة اظػضائقة ظػضح عـ 
دؿاػؿ بادلػلدؼـ وسؾك رأدفؿ حلني اظشفردؿاغل 
اظذي ؼؿؼاضك سؿقالت سؿارات دؽـقة صل األعارات 
بادؿ أبق عقؿد اظشفردؿاغل وسؾر عرادالت برؼدؼة 
صقؿا راحت عفا اظدوري تػضح اظؽـقرؼـ باظػلاد وإعا 
بفاء األسرجل اظذي راح ؼردح صل احدى اظػضائقات 
مبقاجفة صرؼقة عـ ضؾؾ احد ) اظـقاب ( بلغف ميؿؾؽ 
دعػة صل األعارات صؽػ ظلاغف وتقارى سـ أضقاء تؾؽ 
اظػضائقة بعد حلظات وضد تذطر ادلؿابعقن بلن األسرجل 
ضد تلدػ صل احد عؼابالتف اظؿؾػازؼة اظؽـقرة سؾك بقعف 
احد بققتف صل اظؽازؿقة مبؾؾغ بكس سؾك حد تعؾقره ال 

 ؼزؼد سؾك اظعشرة عالؼني دوالر صؼط الشقر .
 

أعا ) اظـزاػة وػقؽاتفا ( صقدؼـفا حدؼث خراصة ؼا أم 
سؿرو حقث حتقل رئقس ػقؽة اظـزاػة ادلطرود رحقؿ 
اظعؽقؾل اظك عؿعفد حدؼث صل اظػضائقات ػق األخر 
ظقؽشػ صلاد اظعؿقؾ ادلاظؽل وبطاغؿف وؼفددػؿ 
بؽشػ ادلزؼد صلقؾ اظػلاد وادلؿاجرؼـ باحلدؼث سـف 
طـر وأخقرػؿ وظقس آخرػؿ سضق عا ؼلؿك عفؾس 
اظـقاب حلني األددي اظذي حتدث طـقرا سـ صػؼات 
اظػلاد صل اظشاي اظػادد واظزؼقت اظػاددة وصػؼات 

 اظؽفرباء مبؾقارات اظدوالرات وشقرػا اظؽـقر .
 

أعا صكري طرمي زغؽـف صقدؼـف عؿقاصؾ سـ صضائح 
 احؿد ابـ اظعؿقؾ غقري ادلاظؽل وضرؼؾف صائز .

 
وتؾؼك صضائح اظػلاد تؿرى ؼؼقل اظلاعع وادلشاػد ظفا 
ػؾ عـ عزؼد وبعُد صلن حدؼـفا ػق ضصة التـؿفل وضدمياً 

 ضاظت اظعرب ذر اظؾؾقة عا ؼُضقؽ .

ً سؾدك  ادلاظؽل ؼؿقسد ذعؾف باظقؼؾ واظـؾقر وسظائؿ األعقر بؾققر اظدعاء واإلسداعات صفق ؼؿؼقح حؼدداً صددؼدا
ذعؾف وؼـلر وؼـؿؼؿ عـف وعـ جقشف اظؾادؾ ألغف دحر اظعدوان اإلؼراغل اظغاذؿ سدؾر ثؿداغل ددـقات عؿرسدة 
بـفقع اظدم اظعراضل اظطفقر صل ععرطة  ضاددقة اظعرب اظـاغقة اظؿل جرسدت ددقده اخلؿقدـل طدلس اظدلؿ 

 . 8811وحؼؼت غصر اظعراق واالعة ادلؾني صل اظـاعـ عـ آب سام 
 

ػذا اظعؿقؾ ادلاظؽل ال ؼرف ظف جػـ ظؾؿػفقرات اإلجراعقدة اظدؿل راظدت عدؼـدة اظـدقرة واألسظؿقدة واظددورة 
واظزسػراغقة واظؾقاع واظؽرادة واظؿاجل واظؽازؿقة واظغزاظقة وادللقب واظـاصرؼة ودؼداظك وصدالح اظددؼـ وبابدؾ 
واألغؾار وادلقصؾ واظعؿارة واظدؼقاغقة وبغداد وطربالء وطرطقك وأربقؾ وعدن اظعراق طؾفا ال ؼذطرػا بؾ ال ؼـؾس بفا 
بؾـت ذػف ظؽـف ؼػقض باظؽالم صرحاً عكؿاالً صكقراً باظؿؼارب األعرؼؽل اإلؼراغدل سدؾر عؽادلدة ددقده أوباعدا 
ظلقده األخر روحاغل صفق ؼرى صل ػذه اظؿقاركت األعرؼؽقة اإلؼراغقة ضؿاغة ادؿؿرار تربعف برضاب أبـاء ذدعؾـا 
ؼلرق وذؾؿف اظؾاشقة أعقاظفؿ وؼلقعفؿ دقء اظعذاب وؼؿقسدػؿ بلػؽ ادلزؼد عدـ دعدائفؿ وعدا درى أغدف 

 اظشعب اظعراضل األبل صاحب ادلكثر واظؾطقالت ظؿ ؼـِج عـ ضؾضؿف زاظؿ أو حاطؿ صادد عفؿا رال ادلدى .
 

ودؿؾؿػ ػذه اظؼؾضة حقل سـؼ ادلاظؽل ظقـال جزائف اظعادل سؾك أؼدي اظعراضقني األباة األحرار اظذؼـ ظـ ؼؾقؿدقا 
 سؾك ضقؿ وظفؿ اظـصر بفؾاػفؿ اظعاظقة وطراعة ورـفؿ وسزة ذعؾفؿ وأعؿفؿ .

أحتػـا اظعؿقؾ ادلاظؽل  ضؾؾ تؾؾقة  االدؿدساء األعقرطل باظذػاب اظك واذـطـ بلغف ؼدسق اظك سؼد عممتر دوظدل  
ؼلؿعد اظعراق الدؿضاصؿف ) دلؽاصقة اإلرػاب ( سؾك حد تعؾقره وظؽـف رقر تعابقره واخلراصقة حال وصقظف اظدك 
واذـطـ صدسا أعقرطا ظؾؼقام بد ) حرب سادلقة ثاظـة ( ال تؾؼل وال تذر ) ضد اإلرػاب ( سؾك حدد تكرصداتف وػدق 
بذظؽ  ؼقرض االعقرطان سؾك احؿالل اظعراق عـ جدؼد وتدعقر وإبادة أبـاء ذعؾف الن اإلرػابقني اظذؼـ ؼؼدصدػؿ 
 ادلاظؽل وؼدسق اظك سؼد ) ادلممترات اظدوظقة ( بشلغفؿ وذـ احلروب اظعادلقة ضدػؿ ػؿ أبـاء اظشعب اظعراضل .

 
واظغاؼة عـ وراء ذظؽ طؾف ػق ادؿؿرار حتؽؿ اظعؿقؾ ادلاظؽل برضابفؿ ودرضؿف ظـرواتفؿ اظـػطقدة وأعقاظفدؿ 
ودقعفؿ دقء اظعذاب وؼؿصقر ػذا اظعؿقؾ ادلاظؽل  اجلاػؾ واظقشدد احلؼدقد سؾدك أبـداء ذدعؾف اغدف وبفدذه 
اظفررؼات ؼلؿطقع أضـاع عـ ؼكارؾفؿ ظؽل تؿقؼؼ أحالعف ادلرتؾطة بادؿؿرار تلؾطف وضؿعف وظؽـف غلك 
أو تـادك إرادة اظعراق اجلفادؼة ووسل أبـاءه اظقردـل واظؼقعدل األصدقؾ وحتػدزه اظددائؿ ظؾؿدصدي  ططاتدف 

 ادلشؾقػة اظؿل دقؿزضفا أبـاء ذعؾـا اجملاػد بؽػاحفؿ ادلؿقاصؾ .
 

 واهلل صاضح اخلقغة واظدجاظني واهلل غاصر اجملاػدؼـ اظػادؼـ .



 
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 ػمالء 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 " اظردة 

. " 
 

 
اظردة غؼقض اظـقرة ألغفا تعـل اظؿكعر سؾقفا وادلرتدون ػؿ أوظؽؽ اظذؼـ ؼؿكعرون سؾك اظـقرة 
ممـ حلؾقا صل سداد اظـقرؼني أو طاغقا عـفؿ وؼرتد ادلرتدون غؿقفة تكؾقفؿ أو تراجعفؿ أو 
اغقراصفؿ سـ عؾادئ اظـقرة وأػداصفا وظؽـفؿ شاظؾا عا ؼؾقـقن سـ شطاء ظؿؾرؼر ارتدادػؿ 
وشاظؾا عا ؼؽقن ػذا اظغطاء خطل عـ أخطاء اظـقرة أو عشؽؾة عـ عشؽالتفا صفؿ 
ؼلخذون ػذا اخلطل أو ) ادلشؽؾة ( صقؾاظغقن صقف وؼـظرون ظف وؼزاؼدون سؾقف ظقفؿعقا 
 حقظفؿ األسقان وؼشؼقا اظصػقف وؼؿؿؽـقا عـ رعـ اظـقرة واالدؿقالء سؾك دؾطؿفا .

 
صل اظعراق واظؿل متر  3691وعـ ذظؽ عـالً ردة اظـاعـ سشر عـ تشرؼـ اظـاغل اظلقداء سام 

واظؿل  3691ػذه األؼام ذطراػا اخلؿلني واظؿل أدت اظك إجفاض ثقرة اظـاعـ عـ ذؾاط سام 
واجففا احلزب بصالبة غضاظقة وإرادة طػاحقة وضاد ضدػا غضاال ال ػقادة صقف حؿك حتؼقؼ 

واظؿل ذقدت  3691اظـالثني عـ متقز سام  -ثقرة اظؾعث صل اظعراق وثقرة اظلابع سشر 
 مبـفزاتفا اظعؿالضة اظقاسدة اظـضاظقة ادلؿؼدعة حلرطة اظـقرة اظعربقة ادلعاصرة .

 
وظؼد طان ظؾعدوان األعقرطل األرؾلل اظصفققغل اظػاردل سؾك اظعراق واحؿالظف سام 

دوره صل  االرتداد حقث ضاد احملؿؾقن وسؿالئفؿ عكطط اظردة اظعرضقة واظطائػقة  3001
 اظؿؼلقؿقة وتصدوا دلـظقعة اظؼقؿ اظـقرؼة واظؿربقؼة .

 
وعـ ػـا طان طػاح عفاػدي اظؾعث وادلؼاوعة تصدؼا ذفاسا ظؾردة اجلدؼدة وحؿك حتؼقؼ 

 اظـصر احلادؿ واظـفقض اظـقري واظقرـل واظؼقعل واإلغلاغل اظشاعؾ .

  ضام بائع  )اخلضراوات ( اظلابؼ صل اظدامنارك ) سدغان األددي ( ادللؿك اآلن ) وطقلؾ وزارة
اظداخؾقة ( صل ارار تلؾطـف وبطره اجلدؼد سؾك حلاب  جتقؼع وإصؼلار أبـلاء اظلشع  
اظعراضل بؿكصقص عػرزة رؾقة دلؿابعة حققاغاتف ادلقجقدة صل عزرسؿف اظلؿل اشؿلصؾفا 
باظؼقة عـ أػاظل عـطؼة اظؾق سقـة صل اظدورة وظلان حال اظشع  ؼؼقل ) ؼا زاظؿ اظؽ 

 ؼقم ( .
 
  ؼؼقم اظدطؿقر ابراػقؿ اظعؽقؾل باألذراف سؾك ) اظرساؼة اظصققة ( ظعائؾة األعقر اجلدؼد

) سدغان األددي ( ) اظقطقؾ األضدم ظقزارة اظداخؾقة ( وطذظؽ اظؼقام بعؿؾقات جتؿقلؾ ظلف 
عؼابؾ تعقني اظدطؿقر ادلذطقر عدؼر ظصـدوق اظرساؼة اظصققة صل وزارة اظداخؾقلة وضلام 
األددي بؿرصقعف اظك درجة سؿقد  رؾق  باظرشؿ عـ سدم وجقد ػذه اظدرجة صلل ادللالك 
وػؽذا ػل اظلؾطـة واظؾقؾقحلة واال  صلال .. أؼفلا ادللضؿد واظؾؼلال واجللزار سلدغان 
األددي ..!! واظصـائع طـقرة واظؾكت تعؿؼده صاسد وظؽـف حؿؿاً غازل اظك اظؼلا  بلنرادة  

 اظشع  وحلابف اظعلقر اظذي ظـ ؼـفق عـف اظعؿالء واظؾصقص .
 
  اردؾ اظعؿقؾ ادلاظؽل وطقؾف ادلاظل ادلدسق داعل األسرجل رئقس ػقؽة االدلؿـؿار اظلك

اظؾصرة وجؿع سدد عـ عؼاوظقفؿ وععؿؿدؼفؿ باإلضاصة اظك ممـؾل اظشرطات اظؽقرؼلة 
اجلـقبقة اظؿل ضؾض األسرجل سؿقظؿف عـفا وحصة االدد صقفا  ظؾعؿقؾ ادلاظؽل تلفؾ 
بادؿ ابـف احؿد وضرؼؾقف صائز وؼادر صل بـقك  ظـدن وبارؼس واظؾـقك اظلقؼلرؼة وضلد 
صرض األسرجل صػؼات االدؿـؿار صل اظؾصرة باظرشؿ عـ اغػ عقاصظ اظؾصرة وػؽلذا 
ؼؿؿادى اظعؿقؾ ادلاظؽل ووطالئف بابؿزاز أعقال اظشع  اظعراضل وأي ابؿزاز ..!! وظؽـف دقرة 

 شضؾة اظشع  اظعراضل دؿقرق  أخضرػؿ وؼابلفؿ وان بلس ربؽ ظشدؼد .
 
  صرح سـؿان اجلققشل سضق عا ؼلؿك ) عفؾس اظـقاب ( أعام ادلأل بللن أدلؿراظقا ودول

أخرى ضدعت عـقة ظؾعراق وباظؿقدؼد ظقزارات اظؿعؾقؿ اظعاظل واظصقة واظؾقؽة واظؿربقة 
وشقرػا مبؾقارات اظدوالرات صلفؾت بلدؿاء علموظني ععلروصني صلل حؽقعلة ادلاظؽلل 
ووضعت بلاظؾـقك اخلارجقلة وظؽلـ علصقرػا ظلؿ ؼعلرف حللد اآلن ... صؾؼلد ظغػقػلا 

 ودؿغؾػفؿ غار حؼ  اظشع  اظعراضل اظالػ  وان شدا ظـازره ضرؼ  . 
 
   ترؼؾققن  دؼـار دلقازغة وزارتل اظداخؾقة واظدصا   واظؿل تشؽؾ  330ظؼد مت  تكصقص عؾؾغ

% عـ ادلقازغة اظعاعة إضاصة اظك تكصقصات خراصقة حقث خصصقا دلا ؼلؿك عؽؿ  31
عؾقلار دوالر  31عؾقار دوالر ظؾؿكابرات و 97عؾقار دوالر  و 57اظؼائد اظعام ظؼقات ادللؾقة 

جملؾس األعـ اظقرـل طؾ ػذه ادلؾاظغ  اخلقاظقة واظعراق ؼشفد حاظة اغفقار اعـل عرؼع صاؼـ 
تذػ  ػذه ادلؾاظغ  ؼؼقـاً  أغفا دلرضت طؿلا دلرضت عؽلات عؾقلارات اظلدوالرات اظؿلل 
خصصت  ظؾؽفرباء واظؾطاضة اظؿؿقؼـقة وذعؾـا ؼعاغل األعرؼـ وظؽـ اهلل واظلشع  ال 

 ميفالن وال ؼفؿالن .



 
 بيم اهلل اؾرحؿن اؾرحقم

 أُؿٌة عرَبِقٌة وَاِحدَة    ذاُت رِداَؾٍة َخاؾَِدة      حزُْب اؾَلْعِث اؾَعرَبي االْذمِرَاؽي                                                                                         
 وحدة   حرقة   اذمراؽقة         ؼقادة ؼطر اؾعراق                                                                                                                                             

 ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعـالم                          
 

 ذعلـا قرػض حترقض ادلاؾؽي اإلجراؿي ػي واذـطن
 بشن ) حرب عادلقة ( ألبادته

 
 قا أبـاء ذعلـا اجملافد

ى واذـطن راح قُزَوِر احلؼائق بلؾؼاء تلعة اؾوضع األؿـي ادلـفار اؾ ؾؼد َؿَفَد اؾعؿقل ادلاؾؽي ؼلل ذفابه اؾى أؿقرؽا باؾمروقج دلا ادؿاه عؼد ؿممتر دوؾي ) دلؽاػوة اإلرفاب ( ػي اؾعراق ... وبعد وصوؾه
دى ؾفم ػروض اؾطاعة واخلـوع بشن ) حرب عادلقة ( ي أوػياد حؽوؿمه اؾعؿقؾة وػشؾفا اؾذرقع ػي أداء ؿفؿاتفا األؿـقة واخلدؿقة عؾى عاتق أبـاء ذعلـا اؾصابر وراؾب ادليموؾني االؿقرؽان اؾذ

ام بغداد ودقاؾى واألـلار ووادط وـقـوى وصالح حز عؾى ؿا ادؿاه ) اإلرفاب ( وفو قؼصد حترقضفم عؾى ؼؿع اؾشعب اؾعراؼي وإبادته بدعوى ) ؿؽاػوة اإلرفاب ( تواصالً ؿع حؿالته اؾؼؿعقة ػي
 اؾدقن وبابل وغقرفا ؿن ؿواػظات اؾعراق ؽؾه .

 
ودبابات براميز واألدؾوة اؾفهوؿقة وغقرفا ؿن األدؾوة وادلعدات اؾعيؽرقة الدمىداؿفا ػي ؼؿع وذبح أبـاء  61وؿن فـا جاءت رؾلات اؾعؿقل ادلاؾؽي ألوباؿا ؾموػقر رائرات األباتشي واؾـ اف 

ادلغاذل بيرؼة ثروة اؾعراق اؾـػطقة ؿواوالُ ام اؾشعب اؾعراؼي بنبادتفم بدعوى احلػاظ عؾى األؿن وؼد تراػؼت فذه ادلطاؾلات بعؼد اؾصػؼات ؿع ذرؽات اؾـػط االحمؽارقة األؿقرؽقة الؼمي
يؾطقة االـػرادقة وإؼصائه حمى ؾشرؽائه اؾماالؾمػاف عؾى ؿا ـشرته اؾصواػة األؿقرؽقة ؿـددة بيقادات ادلاؾؽي اإلؼصائقة وعؾى ػضح ؿهؿوعة ؿن أعضاء اؾؽوـغرس األؿقرؽي دلؿارداته 

ي ؾم تعد تىػى عؾى احد واؾمي راح قؾعب بفا عؾى وتر اؾمواركت اؾمػي ) اؾعؿؾقة اؾيقادقة ( ؿمذرعاً ؽذباً ورقاءاً وؿـاورةً باؾمزاؿه ) باؾددمور ( ادليخ اؾذي قىرؼه ػي ممارداته وأالعقله وؿـاوراته 
ػي خدؿة اخملطط اؾػاردي اؾصػوي ؾمدؿقر اؾعراق  ورهاألؿقرؽقة اإلقراـقة وادمغالل ؿوؼع حؽوؿمه اؾعؿقؾة ػي ارار ؿوور اؾـظاؿني اإلقراـي واؾيوري وادلؿمد ؿع حزب اهلل ػي ؾلـان ؿيوؼاً د

ؾؼوؿي اؾعربي برؿمه وػي ذات اؾوؼت تعفد اؾعؿقل ن اوتؼيقؿه وتػمقممه ودعم اؾـظام اؾيوري ادلرتد ػي ذبوه ألبـاء اؾشعب اؾيوري وخلدؿة اؾدور اإلقراـي ػي تؼوقض اؿن اخلؾقج اؾعربي واألؿ
ـووي ػي ارار اؾمواركت األؿقرؽقة اإلقراـقة وأداتفا اؾ ادلاؾؽي ؾيقده أوباؿا بمـػقذ ادلصاؾح األؿقرؽقة ػي اؾعراق وؿا جاوره ؿمدقاً خدؿاته ؾميوقق ؿـاورات اؾـظام اإلقراـي ػي ؿؾف اؾميؾقح

 اؾمـػقذقة اؾطقعة حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة.
 
 

 قا أبـاء ذعلـا األبي ادلؼدام
 أقفا اؾعرب األحرار

 أقفا اؾشرػاء ػي اؾعاؾم أجؿع
ؿراره ػي تـػقذ ؿىطط احلؾف األؿقرؽي ادمؾممصاعد ؿيقرة ػضوؽم دلؿاردات ادلاؾؽي وحؽوؿمه اؾلاغقة ػي ؼؿع وإبادة أبـاء اؾشعب اؾعراؼي ودعقه احملؿوم ؾمؿزقق ـيقهه االجمؿاعي و

ؾشقات ) احلرس اؾنوري اإلقراـي ( وفذا ؿا رَوج ؾه اؾعؿقل مبقاؾصفقوـي اؾػاردي ) باجمناث اؾلعث ( وإؾغاء اؾدوؾة اؾعراؼقة واجلقش اؾعراؼي اؾلادل وادملداؾه مبقؾقشقات ادلاؾؽي اؾعؿقؾة ادلدعوؿة 
ـظام اؾيوري باألدؾوة ؾضرب أبـاء اؾشعب اؾيوري .. وؼد اؾ ادلاؾؽي ػي ؾؼائه باؾرئقس األؿرقؽي أوباؿا وـائله باقدن ووزقر اؾدػاع تشاك فاغل ووزقر اخلارجقة جون ؽقري اؾذي ردع ادلاؾؽي ؾمزوقده

 رار االدمراتقهي بني أؿقرؽا واؾعراق .اال حاول اؾعؿقل ادلاؾؽي ػي ؾؼاءاته اؾصوػقة ؿداراة ذؾك ؾؾوصول عؾى ادلزقد ؿن اؾدعم األؿقرؽي ؾه علر تودالته ؾمػعقل ؿا قيؿوـه اتػاؼقة
 

ػي أؿقرؽا أؿام اؾلقت األبقض ػي واذـطن  قنيوإزاء ذؾك ؽؾه ػلن أبـاء ذعلـا األبي قصعدون رػضفم ؾمورقض ادلاؾؽي بشن ؿا قيؿوـه ) حرب عادلقة ( ضدفم وؾؼد تظافر اؾعدقد ؿن اؾعراؼ
عقب وؿـاورات اؾعؿقل ادلاؾؽي اؾرخقصة اؾذي قواول أال ؿـددقن بهرائم ادلاؾؽي .. وفا فم أبـاء ذعلـا اؾصابر قواصؾون جفادفم ادلؾوؿي جملابفة اؾمواركت األؿقرؽقة اؾصفقوـقة اإلقراـقة وػضح

اؾؽي اؾعؿقؾة وادليملدة وؾم تعد تـػع ؿعفا ادل علناً ػك روق اؾعزؾة ادلضروب حوؾه ووؼف االـفقار ادلميارع ػي اؾعؿؾقة اؾيقادقة اؾمي راحت تفوى اؾى ؼاع اؾيؼوط اؾـفائي وؿعفا حؽوؿة
ي واالذمراؽي واؾؼوؿي وادلضي ؼدؿاً عؾى ررقق رارترؼقعات اؾعؿقل ادلاؾؽي وأدقاده .. ودـيقرُ ؼدؿاً صوب ادمؽؿال اؾمورقر اؾعؿقق واؾشاؿل وادمكـاف ؿيقرة اؾلـاء اؾنوري اؾورـي اؾدميؼ

 خدؿة اإلـياـقة جؿعاء .
 

 اجملد ؾشفداء اؾعراق واالؿة األبرار .
 وحتقة اؾعز واؾػىار ؾؾرػقق اجملافد عزة ابرافقم وؿهافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا األبي واؿمـا اؾعربقة اجملقدة .

 وؾرداؾة اؿمـا اخلؾود .
 ؼقادة ؼطر اؾعراق

 ؿؽمب اؾنؼاػة واألعالم
 بغداد ادلـصورة باؾعز بنذن اهلل

 م ٣١٠٢ػي اؾناـي ؿن تشرقن اؾناـي 
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