االفتتاحية

ادتثؿارا ً ظػوز اغتصار جفاد اظبعث واملؼاوعة واظشعب سؾػى اتتػؾا ايعقرطػان
وإؼؼاع اظفزمية املـؽرة بفم ورردػم عن اظعراق تواصل ػذا اجلفاد املؾحؿي وجتؾى
صي اظتظاػرات اظشعبقة احلاذدة اظتي سؿت عحاصظات اظؼطر طؾفا واظػتي ظػم
تـثن أعام ضؿع حؽوعة املاظؽي اظعؿقؾة وضرب املتظاػرؼن باظرصاص باظػؾوجػة
ِ
وبغداد واملوصل وطرطوك وارتؽاب عجزرة احلوؼجة املروسػة بػل ازداد دػعقر ػػذه
اظتظاػرات اظشعبقة وتصاسدت صػي اظـاصػرؼة واظبػصرة وبابػل وصػدي اظدؼػن
واظـجف ودؼاظى ووادط وشقرػا عن عحاصظات اظعراق وػػذه اظتظػاػرات سػبرت
وتعبر سن إرادة اظشعب اظعراضي األبي صي عجابفة اإلبادة اجلؿاسقة اظػتي ؼتعػر
ظفا واظتي بؾغت ذروتفا صي عـارق حزام بغداد ومبػا ؼثػ ر صقػه اظعؿقػل املاظؽػي
وجدوزة احلؾف اظصػوي ألدقادػم اظػرس اظصػوؼا اظذؼن دحر اظعراضقػون األبػاة
وجقشفم اظبادل سدواغفم اظغاذم سبر ضاددقة اظعرب اظثاغقة وؼث ر صقفا أؼػضا ً
ألدقاده األخرؼن اتتؾا ايعقرطان اظذؼن ػزعفم جفاد اظبعث واملؼاوعة واظشعب
وعرغ أغوصفم باظوحل ورردػم ذر رردة عن ار اظعراق اظطاػرة عحؼؼا غػصر
اظعراق وايعة اظتارؼخي صي احلادي واظثدثا عن طاغون األول سام . 3122
وغتقجة ظتراطم اظدخط اظشعبي تتواصل اظتظاػرات اظػشعبقة وتـػدظع سؾػى
أوجفا صي بغداد صي اظتادع واظعشرؼن واحلادي واظثدثا عن آب واظتي ذارك صقفا
اتاعون واظشباب وعـظؿات اجملتؿع املدغي وجؿاػقر اظػشعب بػاسؾقػة عتؿػقزة
باظرشم عن ضطع اجلدور واظطرق واظتضققق واظتفدؼد واظؼؿع ودتتصاسد شضبة
اظشعب اظتي سؿؼت عن اغفقار اظعؿؾقة اظدقادػقة وذػرذعتفا ودػتودي بفػا
غفائقا ً وبحؽوعة املاظؽي اظعؿقؾة وؼتحؼق غصر اظعراق وايعػة املبػا  ..وان شػدا ً
ظـازره ضرؼب .

بِم اهلل الرحؿن الرحقم
وا أوًفا الـػس ادلطؿىـة ارجعي الى ربك راضقة مرضقة
صدق اهلل العظقم
نـعى مبزود من االدى واألدف الرفقق عباس خؾف عضو مؽتب العالقات اخلارجقة لؾحزب فؾؼد كان رحؿه اهلل مثاال ً لؾؿـاضل
البعثي ادلؾتزم بعؼقدة احلزب الـقرة ومبادئه السامقة ُمجسدا ً لستراتقجقته السقادقة عؾى صعقد العالقات الدولقة عؾى
نحو مبدع وخالق حقـؿا كان دػقرا ً لؾعراق في مودؽو ومواصال ً لـضاله الدؤوب في مجابفة االحتالل وحتى وفاته تغؿده اهلل
برحؿته الوادعة وأدؽـه فسقح جـاته وألفم أهؾه وذووه ورفاقه الصبر والسؾوان .
وإنا هلل وإنا إلقه راجعون
عزة ابراهقم
األمني العام حلزب اليعث العربي االذًراكي
والؼائد األعؾى لؾٍفاد والًَرور واخلالص الورـي
أواخر ذوال  ٤٥٤٥هٍروة
أوائل أوؾول  ٣١٤٤م

لؼد دأب األدباء والصَػقون والؽًاب واألدباء والورـقون االلًَام مبِقرة الشعب اجلفادوة بُـادق الؽػاح والعز والؽرامة ولؼدد أبؾدو بدالءا ً حدِـا ً بدِقل
مداد أقالمفم الشروػة وعطائفا الٌر بالؽؾؿة احلرة ادلؾًزمة  ،كؿا توحدوا بًظداهرات الدشعب احلاذددة مـدع تدِعة ذدفور نؼؾدوا وقائعفدا الدى أبـداء
ذعيفم بالصوت والصورة .
وها هم وؾًَؿون مع أبـاء ذعيفم ادلًظاهرون في بغداد في داحات الًَرور والػردوس واألندلس بدالرمم مدن قؿدع حؽومدة ادلدالؽي العؿقؾدة وضدربفا
ادليرح لؾؿًظاهرون وقطع الطرق واجلِور كؿا احًشدوا مع ادلًظاهرون في ذي قار والـٍف واليصرة وادلوصل وكدربالء واألنيدار وصدالح الددون لؾًعيدقر عدن
مطالب الشعب اإلنِانقة بوقف نفب أمواله حلِاب حػـة من العؿالء وادلرتزقة من الِراق العون صاروا أدوات رقعة خلدمة احملًؾني االمقركدان وحؾػائفدم
الصفاوـة والػرس .
بقد ان األقالم الشروػة دًيؼى مشرعة وحًى وأذن اهلل بـصره ادلؤزر ادلُيني دلِقرة الشعب اجلفادوة بوجه العؿالء والؼًؾة االخِاء .

بيم اهلل اؾرحؿن اؾرحقم
اؾعرَبي ْ
االذمِرَاؽي
حز ْ ُب اؾ َل ْع ِ
ث َ
ؼقادة ؼطر اؾعراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعـالم

ذات رِدا َؾ ٍة َخاؾِ َدة
أُؿ ٌة عرَبِق ٌة وَا ِح َدة
ُ
وحدة حرقة اذمراؽقة

تظافرات اؾشعب ادلمواصؾة ودؿاء أبـاء ذي ؼار اؾزؽقة
تعري ؼؿع حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وتيؼط برؼعفا اؾدميؼراري اؾزائػ
قا أبـاء ذعلـا اجملافد اؾصاؿد
فا في تظافراتؽم احلاذدة تمواصل وتلؾغ اؾقوم ذروتفا ػي اؾيعة واحلشد عؾى اؿمداد ارض اؾعراق ػي بغداد ػي داحات اؾمورقر واؾػردوس واألـدؾس وباؾرغم ؿن اإلجراءات
اؾؼؿعقة مبدافؿة ادلمظافرقن ومماردة اؾضرب ادللرؿج بوؼ اؾؽنقرقن ؿـفم ػضال ً عن ؼطع اؾطرق واجليور واؾمضققؼ وتفدقد ادلمظافرقن باؾؼمل .
ؽؿا تداعت جؿوع ادلمظافرقن ػي ذي ؼار واؾذقن تصدى ؾفم جالوزة ادلاؾؽي بىرارقم ادلقاه وؼـابل اؾدخان وباؾرصاص احلي واؾذي أوؼع اؾعدقد ؿن اجلرحى واـمشرت
اؾمظافرات ػي بؼاع اؾعراق ؽؾه ػي اؾـهػ وادلوصل واألـلار وؽربالء وبابل واؾلصرة وصالح اؾدقن وؿقيان ودقاؾى وغقرفا ؿن ؿواػظات اؾعراق وؿدـه اؾصابرة وتؽشػ
مماردات جالوزة حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وؿقؾقشقاتفا عن اؾطلقعة اؾؼؿعقة ؾفذه احلؽوؿة ادلارؼة ومبا ادؼط دعاوفا اؾدميؼرارقة اؾزائػة وأدؼط برؼعفا اؾدميؼراري
اؾزائػ ادلؿزق عن وجففا االدملدادي اؾؼؿعي اؾؽاؾح علر ضربفا ؾؾمظافرات باؾرصاص وعلر متادقفا ػي ؿـفهفا االبادي ألبـاء ذعلـا ػي حزام بغداد واحملاػظات اجملاورة .
وػي ذات اؾوؼت اؾذي قعؾن ػقه اؾعؿقل ادلاؾؽي عن ادمـػاره ؾمـػقذ اخملطط اؾصػوي ألدقاده اؾػرس اؾصػوقني ؾدعم اؾـظام اؾيوري ادلرتد ػي ممارداته االبادقة ؾذبح
أبـاء اؾشعب اؾيوري وؾقس اؾوؼوف بوجه اؾمدخل األؿقرؽي ػفو صـقعة االحمالل األؿقرؽي ؾؾعراق وصـقعة اؾػرس اؾصػوقني وارثي احملمؾني االؿقرؽان اؾواؾغني بدؿاء أبـاء
ذعلـا اؾعربي ػي اؾعراق ودورقا عؾى حد دواء .
قا أبـاء ذعلـا األبي اؾصابر
أن مماردات حؽوؿة ادلاؾؽي اؾؼؿعقة ؾمظافراتؽم اؾشعلقة احلاذدة ػي عؿوم اؾعراق ؾن تػت ػي عضدؽم وؾن تنـقؽم عن ؿواصؾة جفادؽم ادلؾوؿي بل أـفا تزقدفا
تأجقها ً وتواصال ً وحمى اؽمؿال ـضج اؾظروف ادلوضوعقة واؾذاتقة ؾمػهقر اؾنورة اؾشعلقة اؾشاؿؾة اؾمي تواصل ؿيقرة اؾمورقر اؾشاؿل واؾعؿقؼ وتطقح بعروش اؾعؿاؾة
وـفب أؿوال اؾشعب اؾعراؼي اؾمي علرت ؿظافراتؽم عن رػضفا بأداؾقلفا وأذؽاؾفا ادلمعددة وؿـفا االؿمقازات اخلراػقة ؾؾعؿالء االخياء اؾذقن دقـزل اؾشعب بفم
حيابه اؾعيقر وميضي اؾى أؿام عؾى ررقؼ ادمكـاف ؿيقرة اؾلـاء اؾنوري اؾورـي اؾدميؼراري اؾمعددي ادليمؼل وادلضي ؼُدؿا ً ػي ؿيقرة اؾـضال االذمراؽي اؾؼوؿي
واإلـياـي اؾظاػر .
اجملد ؾشفداء اؾعراق واالؿة األبرار .
وحتقة اؾعز واؾػىار ؾؾرػقؼ اجملافد عزة ابرافقم األؿني اؾعام ؾؾوزب واؾؼائد األعؾى ؾؾهفاد واؾمورقر واخلالص اؾورـي وجملافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا اجملافد واؿمـا
اجملقدة .
واخلزي واؾعار ؾؾعؿالء اؾؼؿعقني واؾيراق واؾؼمؾة االخياء .
وؾرداؾة اؿمـا اخلؾود .
ؼـقـادة ؼــطــر اؾـعــراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعالم
ػي احلادي واؾنالثني ؿن آب  ٣١٠٢م
بغـداد ادلـصورة باؾعـز بإذن اهلل

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
وا أوًفا الـػس ادلطؿىـة ارجعل الك ربؽ راضقة مرضقة
صدق اهلل العظقؿ
األخ والرفقؼ العزوز الدكًقر سيد اجملقد الرافعل نائب األمني العام حلزب أمني در ققاد قطر ليـان احملًرم
تؾؼقـا بيالغ االدك واألدػ نيأ وفاة الرفقؼ ادلـاضؾ زافر ادلؼدم سضق ققادة قطر ليـان لؾَزب وبفذه ادلـادية األلقؿة أتؼدم بأدؿل
وبأدؿ ادلـاضؾني اليعٌني فل العراق والقرـ العربل وادلفٍر بالًعازي احلارة لؽؿ ولرفاقـا اليعٌني فل الؼطر الؾيـانل الشؼقؼ ولذوي
الػؼقد مًضرسني الك اهلل العزوز الؼدور أن وًغؿده برحؿًف القادعة ووسؽـف فسقح جـاتف وان وؾفؿ أهؾف وذووف ورفاقف الصير
والسؾقان .
لؼد كان الرفقؼ ادلرحقم زافر ادلؼدم مٌاال ً لؾؿـاضؾ اليعٌل ادلؾًزم مبيادئ اليعث وادلضَل مـ أجؾ رفع لقاء ردالة االمة اخلالدة
وبفذه ادلـادية األلقؿة ندسق اهلل جؾ فل ساله ان ميـح رفاقـا فل الؼطر الؾيـانل الشؼقؼ العزم سؾك مقاصؾة الـضال مـ أجؾ رفعة
ليـان وحتؼقؼ أهداف امًـا العربقة فل القحدة واحلروة واالذًراكقة .
ودمًؿ لؾـضال .
ولردالة امًـا اخلؾقد
أخقكؿ ورفقؼؽؿ
سزة ابراهقؿ
األمني العام حلزب اليعث العربل االذًراكل
والؼائد األسؾك لؾٍفاد والًَرور واخلالص القرـل
أواخر ذقال  ٤٥٤٥هٍروة
فل األول مـ أوؾقل  ٣١٤٤م

كُظد اظبعث حزبا ن ثورؼا ن رؾقعقا ن عن صؿقم ععاغاة اظشعب كاالعػة صػي غػضاظفؿا وػد كاضػ
االدتعؿار كاظتجزئة كاالدتغالؿ كاظتخؾف كظؼد كُظد اظبعث حزبا ن عؽاصحا ن عجاػدا ن سؾى اعتداد
األرض اظعربقة طؾفا كتصدل ظؾدؾطات اظرجعقة اظعؿقؾة كاملدتبدة ككضػت أجقاظه املـاوػؾة
كضػات بطوظقة عشفودة صي دوح اظؽػاح اظالػب اجملقد كررزت دعائفم اظزطقة ارض اظعركبة
بـجقعفا اظطفور طؿا ذؿركا سن دواسدػم صي عدقرة اظبـاء اظثورم اظتي ضادػا اظبعث صػي
اظعراؽ بعد تػجقر ثورة اظداب سشر  -اظثالثني عن متوز اظعظقؿة كضقادتػه ملػدقرة اظتحوؼػ
كاظبـاء اظدميؼراري االذتراطي اظورـي كاظؼوعي ذم اظعطاء اإلغداغي اظثر صػي عقػادؼن ااقػاة
االضتصادؼة كاالجتؿاسقة كاظدقادقة كاظثؼاصقة طاصة كظؼد ذػقد اظبعػث صػي اظعػراؽ سبػر
املـجزات اظعؿالضة ظثورته اظعظقؿة اظؼؾعة اظـاػضة ارطة اظثورة اظعربقػة املعاصػرة اظتػي
ادتفدصفا ااؾف األعقرطي اظصفقوغي اظػاردي اظصػوم باظعدكاغات املتتاظقة آخرػا اظعدكاف
اظغاذم كاحتالؿ اظعراؽ صي اظتاد عن غقداف ساـ . 3004
كطاف اظبعث ظفا حزبا ن عجاػدا ن عؼداعا ن ضاد ع صصائ املؼاكعة اظورـقة كاظؼوعقة كاإلدالعقة
طؾفا عجابفة جفادؼة حازعة ظالحتالؿ توجت بؼصم زفر احملتؾني كػزميتفم املـؽرة كحتؼقػ
غصر اظعراؽ كاالعة اظتارؼخي صي ااادم كاظثالثني عن طاغوف األكؿ ساـ 3022كعضى اظبعث ضدعا ن
صي ررؼؼه اجلفادم اظرحب عدتؼطبا ن أبـاء ذعبـا كضواق اخلقرة كعؾتحؿا ن بتظاػرات اظػشعب
اااذدة كاستصاعاته املػتوحة صي عحاصظات كعدف اظعراؽ طؾفا كاظتي تتصاسد عـذ تػدعة
ذفور سؾى غحو عتعازم ككاصؾت ػذق اظتظاػرات اعتداداتفا صي اظتاد كاظعشرؼن كااػادم
كاظثالثني عن آب املاوي صي تظاػرات احملاعني كاظشباب كعـظؿػات اجملتؿػ املػدغي كجؿاػقػر
اظشعب طاصة صي بغداد كاظبصرة كذم ضار كاظـجف كطربالء كباب كعحاصظػات اظعػراؽ طؾفػا
كاظتي تصدت ظفا حؽوعة املاظؽي اظعؿقؾة باظتضقق كاملـ كضط اظطرؽ كاجلدور كعحػاكالت
اظتػرؼ بخرارقم املقاق ب كتصدت ظفا باظرصاص ااي صي ذم ضار كتدببت بجرح اظعدؼد عػن
املتظاػرؼن اظشباب .
كطاف املـاوؾوف اظبعثقوف عؾتحؿني بتظاػرات اظشعب كصي رؾقعة عجاػدؼػه شػقر ػقابػني
بحؿالت االستؼاؿ كاالشتقاؿ اظوادعة كجدد أركع صور اظتضحقة كاظبداظة كاظػصؿود بوجػه
جالدم حؽوعة املاظؽي اظعؿقؾة عحؼؼني ادتـػارا ن ذعبقا ن كاد اظـطاؽ جتؾى باالدػتؼطاب
اجلؿاػقرم املتعازم حوؿ اازب كعدقرته اجلفادؼة اظظاصرة كضقػادة ااػزب ملػدقرة اظـػضاؿ
اظثورم اجلفادم ظؾشعب اظعراضي كاظذم جدد حؼقؼة غضج اظظركؼ املوووسقة ظؾثورة كاظتػي
ؼؤدم صقفا اازب كعجاػػدكق كعجاػػدك املؼاكعػة اظبادػؾة املؾتحػؿني بجؿػاػقر اظػشعب
املـتػضة دكر اظعواع اظذاتقة املوضدة ظشرارة اظثورة اظشعبقة اظعارعة اظتي سبرت سن اختؿػار
اظة اظػع اظثورم كاظشركع باظتغققر اجلذرم اظثورم اظشاع اظذم ؼـطؾ بوتائر عتدارسة صي
اظتصدم اظباد ااازـ ظؾعؿؾقة اظدقادقة املتفاكؼة كحؽوعة املاظؽي اظعؿقؾػة اػا ؼعجػ
باغفقارػؿا كبذظك تتعرل األداة اظطقعة ظؾحؾػف األعقرطػي اظػصفقوغي اظػاردػي كاملـػػذة
ظؾؿخطط اظصػوم اظراعي اظى تدعقر اظعراؽ كاالعة سبر صقركرة حؽوعػة املػاظؽي اظعؿقؾػة
كدقؾة ظتـػقذ عخططات عحور اظـظاـ اإلؼراغي اظػاردي اظداسم ظؾـظاـ اظدورم املرتد صػي
ذبحه ألبـاء اظشعب اظدورم اظبط كادتفداصه باألدؾحة اظؽقؿقاكؼة صي دعش كشورتفػا
كرؼػفا صي ععظؿقة اظشاـ كطػر بطـة كدارؼة كبرزة كأحقاء دعش اظتضاعن كجوبر كاظؼػابوف
كعخقم اظقرعوؾ كاملقداف كشقرػا مما صتح أكد األبواب أعاـ اظتداسقات اظدكظقة كاإلضؾقؿقة .
بقد اف ثورة اظشعب اظدورم اظبط بؼواػا اظورـقة كاظؼوعقة كاإلدالعقة كبجؿػاػقر اظبعػث
كاظشعب دتواص طػاحفا املتػاس ع طػاح اظشعب اظعراضي كحتى أدػؼاط حؽوعتػي
املاظؽي كبشار االدد ظقعود اظى اظعراؽ كدورؼا دكرػؿا املتؿقز صػي عػدقرة اظـػضاؿ اظؼوعػي
املعاصر ظالعة اظعربقة كظقؿضي اظبعث ضُدعا ن سؾى ررؼ اظـفوض اظورـي كاظؼوعي كاإلغداغي
اظشاع كحتى تتحؼ أػداؼ اعتـا اظعربقة اظتارؼخقة صي اظوحدة كاارؼة كاالذتراطقة .

 ؼواص اظعؿق املاظؽي سؿؾقاته اظؼؿعقة االبادؼة ود أبـاء ذعبـا األبي غاػبػا ن
أعواؿ اظشعب ظتغطقة غػؼات ضؿعه كاوػطفادؼه صؾؼػد بؾغػت تخصقػصات
أجفزته اظؼؿعقة كاملقؾقػشقاكؼة  32عؾقػار دكالر ظعػاـ  3024صػي اظوضػت اظػذم
ؼتعرض صقه أبـاء ذعبـا ظعؿؾقات اظتجوؼ كاإلصؼار كاارعاف عن ابدط خػدعات
املاء كاظؽفرباء كظؽن ذعبـا األبي ظن ؼدؽت سؾى درضة أعواظه كتوزقػفػا صػي
إذالظه كضؿعه كإبادته كظداف حاظه اظشعبي ؼؼوؿ ( اظؾػي تكطؾػه اظعػـز ؼطؾعػه
اظدباغ ) كدباغ اظشعب ؼدؾخ جؾد اظعؿالء كاخلوغة كاظؾصوص كط آت ضرؼب .
 غشرت املـظؿات اخملتصة ععدالت اظػؼر صي سدد عن بؾداف اظعػاظم كضػد طػاف
تدؾد اظعراؽ اظثاظث صي ععدالت اظػؼر اظعاملقة بعد اظصوعاؿ كجقبوتي إذ بؾػ
ععدؿ اظـاس اظذم ؼعقشوف حتت خط اظػؼر  %50أم عا ؼزؼد سؾى سػشرة عالؼػني
سراضي ػؤالء اظذؼن ساذوا زعن اظتـؿقػة كاظرصػاق املعقػشي كاالجتؿػاسي كعحػو
األعقة صي دبعقـات اظؼرف املاوػي صػي زعػن ثػورة اظبعػث صػي اظعػراؽ كاظتػي
اُدتُفدِصنت ع اظشعب طؾه باظعدكاف كاحتالؿ اظعراؽ ساـ  3004كاظذم ارؾػ ؼػد
اظعؿالء كاظؾصوص ظـفب ثركة اظعراؽ اظـػطقة باظتؼادػم ععػه كغفػب أعػواؿ
اظشعب اظعراضي كإصؼارق كجتوؼعه كظؽن اظشعب اظعراضي األبػي ظػن ؼبقػت سؾػى
وقم صفو ذعب اظعزة كاظؽراعة كدتؾفب دػقاره زفػور اجلالدؼػن كاظػدراؽ
كدقعؾم اظذؼن زؾؿوا أم عـؼؾبِ ؼـؼؾبوف .
 صي األعثاؿ اظشعبقة اظعراضقة األثقرة سـدعا ؼتعارؾ ااراعقة تظفػر اظػدرضة
بؽشف بعضفم ظؾبعض األخػر كػؽػذا ؼػعػ جػالكزة اظعؿؾقػة اظدقادػقة
املتفاكؼة عن عا ؼدؿى رئقس اظوزراء كاظوزراء كاظـواب كشػقرػم اظػذؼن ؼظفػركف
شقر خجؾني كال كجؾني سؾى ذاذات اظػضائقات ظقػػضحوف بعػضفم اظبعػض
األخر صاملاظؽي ؼؼوؿ بعظؿة ظداغه ظؼد صرصـا  50عؾقػار دكالر سؾػى اظؽفربػاء
كاظـتقجة دت داسات جتفقز باظؽفرباء كأسؾػن حتدؼػه اظبطوظػي جػدا ن جػدا ن ..
ظوزؼرق ظؾؽفرباء اف ؼؼوؿ شقر ذظك طؿا اسؾن أؼضا ن بكف ثالثػة عؾقػارات دكالر عػن 5
عؾقارات كغصف املؾقار دكالر خصصت ظؾبطاضة اظتؿوؼـقة ظدـة كاحػدة ال ؼػدرم
أؼن ذػبت صؿن ؼدرم إذف ( ؼا دكظة رئقس اظوزراء املبج جدا ) ..صكف طـػت ال تػدرم
أسظم .
صتؾك عصقبة كاف طـت تدرم صاملصقبة
ُ
 ؼتبارل بعض عن ؼدؿوف باظـواب بػضح سؿؾقات اظػدرضة كاالختػالس كػػدر
املاؿ اظعاـ كاظدعي احملؿوـ ظشرسـة كدؾب أعواؿ اظشعب اظعراضي كصػي بورصػة
املزاؼدات اإلسالعقة دػط مػم عػن ؼػدؿوف بػاظـواب بفػاء األسرجػي كجػواد
اظشفقؾي كعفا اظدكرم كصباح اظداسدم كحدني األدػدم كشػقرػم ظقتحػوغػا
باألرضاـ اخلقاظقة ظركاتب اظعؿالء صراتب عا ؼدؿى رئقس اجلؿفورؼػة اظغائػب عـػذ
تدعة ذفور  230عؾقوف دؼـار كراتب عا ؼدؿى رئقس اظوزراء اظعؿق املاظؽي 200
عؾقوف دؼـار كراتب عا ؼدؿى غائب رئقس اجلؿفورؼة اظركزخوف خضقر اخلزاسػي كعػا
ؼدؿى غواب رئقس اظوزراء  00عؾقوف دؼـار كراتب عا ؼدؿى رئقس عجؾػس اظـػواب
 00عؾقوف كطذظك ركاتب عا ؼدؿوف اظـواب كاظوزراء خؿػدني عؾقػوف دؼـػار ظؽػ
كاحد عـفم مما حدل بكبـاء اظشعب ظؾتظػاػر اااذػد ظؾؿطاظبػة باظغػاء ػػذق
االعتقازات اخلراصقة كباظغاء اظركاتب اظتؼاسدؼػة ظؾعؿػالء كاظػتي تػدتـزؼ أعػواؿ
اظشعب اظعراضي اظذم دتتؽول بـقراغفا جباػفم كجـوبفم كحػداب اظػشعب
اظعدقر آت كأف شدن ظـازرق ضرؼب .

عـذ ان اغدظعت اظثورة اظدورؼة ؼالحظ ان األسالم ضد رطز سؾى اظتواجد اظعدؽري ظعـاصر حزب اهلل وادلقؾقشقا اظشقعقة اظعراضقة ادلتؿثؾة بؾواء أبو اظػضل اظعباس وظم ؼتـاول
بشؽل جدي اظتواجد اظعدؽري اإلؼراغي صفل أردؾت اؼران خؿقـي ضوات صعؾقة اظى دورؼة وظبـان دواء صي ادلاضي ام اآلن ؟ .
ؼؼول سبد احلؾقم خدام غائب اظرئقس اظدوري حاصظ وبشار االدد دلدة  03سام صي طتابه ( اظتحاظف اظدوري اإلؼراغي وادلـطؼة ) اظذي صدرت اظطبعة األوظى عـه دـة  0303صي
اظصػحة  ( 00ادلؾػت ان ضقادة اجلؿفورؼة اإلدالعقة اإلؼراغقة رشم زروف احلرب وتعؼقداتفا واحلصار ادلػروض سؾى اؼران مما دصعفا اظى أردال ظواء عن احلرس اظثوري صي حزؼران 0890
اظى دورؼة ظقشارك صي عواجفة االجتقاح اإلدرائقؾي سؾى ظبـان وػذا ؼؤذر سؾى ضدرة اظؼقادة اإلؼراغقة صي اظربط بني احلرب اظدائرة عع اظـظام اظعراضي وبني عتطؾبات ادتراتقجقتفا
اإلضؾقؿقة ) .
وصي اظصػحة  01ؼؼول ( توجفت عجؿوسة عن اظؾواء اظؼادم عن اؼران اظى ظبـان اظى عـطؼة بعؾبك واظفرعل وظم تشارك صي احلرب اظتي توضػت بعد ضرار وضف ارالق اظـار وظؽـفا
صعؾت عا ػو أػم عن ذظك ظؼد بدأت ػذه اجملؿوسة بتأدقس حزب اهلل وطان حزب اظدسوة عن أول اجملؿوسات اظتي داػؿت صي تأدقس احلزب وصي تؾك ادلرحؾة رطزت عجؿوسة احلرس
اظثوري سؾى عا ؼؾي  ( :ه ) ضدعت اؼران اظى حزب اهلل عداسدات سدؽرؼة عن حقث اظتدرؼب واظتأػقل واظتدؾقح واظتؿوؼل باإلضاصة اظى عداسدات ظؾؼقام ببعض اخلدعات
االجتؿاسقة وأدس احلزب عؤددات طان ظفا دور طبقر صي احتواء ادلدؾؿني اظشقعة صي ظبـان  ،طؿا وزػت اؼران سالضاتفا عع دورؼة صي بـاء حزب اهلل وصي دسؿه  ..وعن ادلؾػت ان
اؼران بـت احلزب عن اظطائػة ادلدؾؿة اظشقعقة وعن سـاصر عـتؼاة طان والؤػم اظعؼائدي واظدقادي إلؼران صشؽل صي عرحؾة الحؼة احدى اظؼوى اظدقادقة اظرئقدقة صي
اظداحة اظؾبـاغقة باإلضاصة اظى ضوته اظعدؽرؼة اظتي داػؿت اظى حد طبقر صي تودقع غػوذه صي ظبـان واصبح ررصا رئقدقا صي ادلعادظة اظدقادقة اظؾبـاغقة وػؽذا متؽـت إؼران
عن بـاء ضاسدة دقادقة وسدؽرؼة صي ظبـان وأصبحت ساعال ً عؤثرا ً صي ادلعادظة اظداخؾقة صي ظبـان ) .
واظقوم وبعد اغدالع اظثورة اظدورؼة ضد اظـظام اظطائػي اظدطتاتوري اظعائؾي اظوراثي اظدعوي غؼول عـذ غزول اظشعب اظدوري اظى اظشوارع وعن ثم جلوئه اظى حؿل اظدالح وحترؼر
اظعدؼد عن ادلـارق بقد اجلقش اظدوري احلر دقؿا صي عحاصظة رؼف دعشق وتـػقذ بعض اظعؿؾقات اظـوسقة اظتي راظت بعض رعوز اظـظام وعؤدداته اظعدؽرؼة واألعـقة ادلفؿة
صي اظعاصؿة دعشق باإلضاصة اظى اغشؼاق اظعدؼد عن رعوز اظـظام وضباره وجـوده وأثـاء ععرطة اظؼصقر اسؾن جفارا ً حدن غصر اهلل ان ضواته تؼاتل صي دورؼة اظى جاغب اظـظام
اظدوري .
صاظدؤال اظذي ؼطرح غػده إذا طاغت ادلقؾقشقا اظشقعقة اظؾبـاغقة واظعراضقة تؼاتل اظى جاغب اظـظام اظدوري صؿا ػو عوضف اظـظام اإلؼراغي عن ذظك وطم سدد أظوؼته اظتي أردؾفا
اظى اظداحة اظدورؼة وأؼن عواضعفا اظػعؾقة واظعددؼة صإؼران اظتي طاغت عـشغؾة باحلرب عع اظعراق بادرت اظى أردال ظواء طاعل اظى دورؼة وظبـان صؽم ػو حجم اظؼوات اظتي
أردؾتفا اظى حؾقػفا اظدتراتقجي اظـظام اظدوري وػي تؼدر وتعؾم ان دؼوط غظام بشار االدد ؼعـي بداؼة دؼوط اظـظام اظطائػي اظذي صـعه االحتالل صي اظعراق وػل مت
أردال اظؼوات اإلؼراغقة بعقدا ً سن اظتـدقق عع جارة اظـظام اظدوري اظتي حتتل اجلوالن عـذ سام  0811ؼوم طان حاصظ ادد وزؼرا ً ظؾدصاع ؼوم مت االغدحاب اظفني عن اظؼـقطرة وطل
ضطاع اجلوالن وػل دخول اظؼوات اإلؼراغقة اظى األراضي اظدورؼة مت دون سؾم ادلعؾم األول ؟ .
أضتتطف بعض أدطر عن طتاب عخرب اظعالضات اظعربقة وعفـدس اظعالضات اظدتراتقجقة اظدورؼة اإلؼراغقة غائب اظرئقس اظدوري اظدابق سبد احلؾقم خدام اظذي ذػب اظى دوق
اظعطارؼن طي ؼعرض وؼدوق حاظه وعا در اغه بضاسة صاددة ال تصؾح ظؾؿعارضة اظدورؼة وعع ذظك وسؿال مببدأ عن صؿك أدؼـك ؼذطر خدام بعض اظشواػد اظتي تؤطد سؾى سؿق
اظصؾة واظتـدقق بني اظـظام اإلؼراغي واظوالؼات ادلتحدة األعرؼؽقة صذطر صي اظصػحة  ( 01صي ذفر طاغون األول عن سام  0330مت سؼد عؤمتر ظعدد طبقر عن ادلعارضني اظعراضقني صي
ظـدن حتت إذراف وصدؼن أعـقني أعقرطي وإؼراغي واتخذ ادلؤمتر ضرارات ذؽؾت صقؿا بعد اظغطاء اظدقادي ظؾحرب سؾى اظعراق .
بعد دؼوط غظام صدام حدني ذؽل احلاطم األعرؼؽي بول برمير عجؾس احلؽم وطان ععظم أسضائه عن ادلواظني ظطفران  ..ادتخدعت إؼران األعرؼؽان ظؾخالص عن غظام صدام
حدني واظؼقادة اإلؼراغقة تؼدر  -وػي سؾى حق  -ان اظؼوات األعقرطقة ظن تدتطقع اظبؼاء صي اظعراق وعن خالل تعاون حؾػائفا متؽن ػؤالء احلؾػاء عن اإلعداك صي عػاصل اظدؾطة
عن جفة وصي األػم عن اظعراق بدءا عن بغداد حتى اظبصرة  ..وصي احملصؾة صؼد تػؽك اظعراق وظم ؼعد ؼشؽل خطرا ً سؾى إؼران اظتي أعدؽت بصورة ظم حتدث صي تارؼخ اظعراق
باظؼرار اظعراضي سبر حؾػائفا عن األحزاب واظشخصقات اظعراضقة ) .
وجاء صي اظصػحة  ( 03وصي دورؼة وزػت اظتحاظف بأن تصبح دورؼة األرض ادلػتوحة أعام اظـشاط اإلؼراغي اإلضؾقؿي ) وصي اظعراق وزػت احلرب األعقرطقة سؾى اظعراق صأعدؽت
اظوضع صي اظعراق سبر حؾػائفا وسبر أجفزتفا األعـقة واصبح ظفا دور رئقدي صي اظعراق مما اضطر اظوالؼات ادلتحدة األعقرطقة ظطؾب احلوار ععفا حول اظوضع األعـي صي اظعراق وبعد
دـوات عن ادتؿرار ذفر اظعدل طم ؼؼال بني اظـظاعني اظدوري واإلؼراغي .
ؼؼول خدام صي اظصػحة  ( 333وجد اظرئقس اظدوري بشار االدد غػده صي سزظة تاعة سربقة ودوظقة بعد اشتقال رئقس وزراء ظبـان رصقق احلرؼري مما زاد اظضغوط اظدوظقة سؾى
احلؽوعة اظدورؼة ظتدرؼع دحب ضواتفا عن ظبـان صاتخذ ضرارا عصقرؼا باالرتباط باجلؿفورؼة اإلدالعقة اإلؼراغقة بعد ان تشؽؾت ظدؼه اظؼـاسة أن غظاعه عفدد باظدؼوط وػـاك
سواعل أدادقة دصعت اظرئقس اظدوري اظى ربط غظاعه بإؼران واغتؼل عن عرحؾة اظتحاظف اظتي طاغت صي سفد واظده اظى عرحؾة االغدعاج اظدقادي واألعـي عع إؼران ) .

وؾذؾك ػإن اؾؼتال اؾذي تخوضه ادلعارضة اؾدورقة عبر ذراعفا اؾعدؽري اجلقش احلر ؾقس ؿع ؽتائب اؾـظام اؾدوري ػؼط بل تؼاتل اؾـظام القراـي ادلتواجدة ؼواته وأجهفهزتهه
األؿـقة عؾى األرض اؾعربقة اؾدورقة بالضاػة اؾى ؼطعان حزب اهلل ادلرتبطة بإقران وادلقؾقشقات اؾشقعقة اؾعراؼقة ادلدقرة ؿن ؼبل احلؽوؿة اؾعؿقؾة وإقران وبهدعهم وإدهـهاد
دقادي وعدؽري رودي  ..وخقر ذافد عؾى ذؾك تواجد ؼطع األدطول احلربي اؾرودي ػي ؿقـائي ررروس واؾالذؼقة وؾم توؼف ؿودؽو ذحـات األدؾحهة اؾهى اؾهـهظهام
اؾدوري اؾى اؾقوم .
وقبدو ؿن ؿعطقات ؿا حصل ػي اؾعراق وؾقبقا ؿن ـتائج ؽارثة قصعب اؾدقطرة عؾقفا ػؽان ذؾك ؽابحا ؾؾغرب وأؿقرؽا ػي عدم الدراع ػي أـفاء حؽم اؾعائؾة االددقة وإمنها
االدتؿرار ػي اؾـؼر عؾى ررقؼة اؾواحدة واؾـصف ؿن اجل ؿزقدا ؿن تخرقب دورقة وؼتل وتشرقد ذعبفا ػبؼاء دورقة ادلثخـة اجلراح في اؾـؿوذج اؾذي قخدم ادتهؼهرار اجلهارة
إدرائقل وؿن ثم قطرح ؿوضوع اؾتؼدقم عؾى ررقؼة آخر اؾدواء اؾؽي .
ػاؾتارقخ قحاول ان قؽرر ـػده ؾغرض ادتـداخ اؾتجربة اؾشاذة اؾتي ـػذتفا ؼوات االحتالل اؾػرـدقة ػي دورقة ػي اؾعشرقـات ؿن اؾؼرن ادلاضي إذ عؿدت ػرـدا بعد احتالؾفا
األراضي اؾدورقة بعد اـتفاء احلرب اؾعادلقة األوؾى ؿدتـدة اؾى بـود اتػاؼقة داقؽس بقؽو اؾى ػصل وتؼطقع أوصال ؽبقرة ؿن دورقة ػػي ذفر آب ؿن عام  0291أعؾـت عهن
ؼقام دوؾة ؾبـان اؾؽبقر ودؾخت أجزاء ؽبقرة ؿن والقة حؾب اؾدابؼة عؾى عفد األتراك ػأعطت خؾقج االدؽـدرون  -اـطاؽقا اؾى ترؽقة ثم ؼدؿت دورقة اؾى أربعة أجزاء ػػهي
أقؾول 0291جعؾت دؿشق وحؾب عاصؿتني ؾدوؾتني ؿـػصؾتني وػي آذار  0299ػصؾت جبل اؾعؾوقني وجبل اؾدروز عن دؿشق وأعؾـتفؿا ؿدتؼؾتني .
إضاػة اؾى ذؾك ػؼد وضعت اجلزء اؾشؿاؾي اؾشرؼي ؿن دورقة ( اؾذي ؽان ؿظفره بدوقا ً ) حتت احلؽم اؾػرـدي ادلباذر ػراحت تشجع اؾـزعة االـػصاؾقهة فهـهاك بهتهورهني
ادلدقحقني واألؽراد ػي تؾك ادلـطؼة وعـدؿا ؼاؿت دوؾة اؾعؾوقني ؽان عدد دؽاـفا ثالثؿائة أؾف ذخص اؼتطعتفا وردؿت حدودفا ػرـدا وأصدرت ؾدؽاـفا بطاؼات فهوقهة
وأجرت إحصاء دؽاـي ذؽؾي وأصدرت رابع برقد ورػعت عؾم ؾفذه اؾدوقؾة  -عبارة عن ذؿس عؾى أرضقة بقضاء  -ومت تعقني ابرافقم ؽـج رئقدا جملؾس متثقل اؾالذؼقة .
اؾدؤال اؾذي قطرح ـػده  :فل دقـدحب بشار االدد اؾى اؾؼرداحة ؿعؾـا اؾدوؾة اؾعؾوقة ثاـقة وراػعا اؾعؾم اؾذي ردؿه جـود االحتالل عؾى ررقؼة األؽراد اؾذقن قرػعون عؾم
جؿفورقه ؿفاباد القراـقة اؾتي ؼاؿت ػي اقران دلدة عام ثم أـفتفا ـتائج احلرب اؾعادلقة اؾثاـقة .
أم ان بشار دقبطش به اؾشعب اؾعربي اؾدوري وقعؾؼه ػي داحة ادلرجة ػي ـػس ادلؽان اؾذي مت ػقه ذـق دجال اؾالذؼقة اؾزعقم اؾعؾوي اؾذي اعؾن ـػده ربا ( دؾقؿان ادلرذد )
وصدؼه اؾبدطاء ؿن أبـاء جؾدتفم بدبب ؿا ؽاـوا قعاـون ؿـه األؿقة واؾػؼر واؾعزؾة عن ادلدن احلضارقة  ..ػبعد االدتؼالل اؾؼي اؾؼبض عؾى ذؾك اؾدجال ودقق اؾى احملؽهؿهة
وـػذ ػقه حؽم العدام عام  .. 0291اؾقوم ان دـس جـود ػارس األرض اؾدورقة وأخذوا ؾفم ؿورئ ؼدم ػي بعض ؿـارق اؾالذؼقة حقث ؿورن عائؾهة االدهد ػهي اؾهؼهرداحهة
وتواجدفم ػي ؿقـائي اؾالذؼقة وررروس ؾغرض تـدقق وصول األدؾحة واألعتدة اؾى اؾـظام اؾدوري واتباعفم وؽذؾك تواجدفم ػي اؾؼرى اؾعؾوقة ػي رقف حؿص وػي بعض
ادلـارق ؿن دؿشق دػاعا عن ؿؤددات اؾـظام ادلفؿة خوػا ؿن االـفقار وتواجدفم ػي اؾبؼاع اؾؾبـاـي وصور واؾـبطقة وؼقادتفم دلػاصل اؾػرؼة اؾرابعة اؾدورقة اؾتي قهتهوؾهى
ؼقادتفا ؿافر االدد ذؼقق رئقس اؾـظام واخملتػقة أخباره إعالؿقا ً ؿـذ حادثة ؿؼتل جؿقع أعضاء ؿجؾس األؿن اؾؼوؿي اؾدوري وذفب ؿن بقـفم وزقر اؾدػهاع وؽهذؾهك آصهف
ذوؽت ؿدقر اخملابرات اؾعدؽرقة اؾدورقة وزوج بشرى االدد ابـة حاػظ االدد .
أخقرا ً دقأتي اؾقوم اؾذي دتتحرر ػقه دورقة ؿن حؽم فذه اؾعائؾة اجملرؿة وان دعاة والقة اؾػؼقه ػي رفران دقؽوـون اؾدبب ػي تؼدقم اقران اؾى  5دول جافزة ػهي ـهػهوس
ذعوبفا اؾؼوؿقة وقؼول ادلثل اؾعربي ( عؾى ـػدفا وعؾى أفؾفا جـت براؼش ) ػإقن ادلػر قا ؿارؽات اؾعؿؾقة اؾدقادقة اخلائبة ػي ادلـطؼة ( اخلضراء ) ػي بغداد .

حؾت عؾقـا فذه األقام اؾذؽرى اؾثاؾثة واؾثالثون ؾعدوان اؾـظام القراـي اؾغاذم عؾى اؾعراق ػي اؾرابع ؿن أقؾول عام  0291حني ؼصػت اؾطائرات وادلدػعقة القراـقة زربارقة
وؿـدؾي واؾـػط خاـة وحاوؾت اؾتوغل ػي األراضي اؾعراؼقة وفدد خؿقـي وجالوزته باحتالل اؾعراق اؾذي تصدى ؾه أبـاء اؾعراق وجقشه اؾبادل باؾرد اؾوادع واؾؽبقر ػي اؾثاـي
واؾعشرقن ؿن أقؾول عام . 0291
وتتاؾت وؼائع ؿعرؽة ؼاددقة اؾعرب اؾثاـقة اؾتي توجت بتحرقر اؾػاو واؾشالؿجة وزبقدات وؿجـون مبعارك اؾتحرقر اؾؽبرى وحتؼقق ـصر اؾعراق واالؿة ادلُبني ػي اؾثاؿن ؿن آب عام
 0299واؾذي حتؼق ػقه االـدحار ادلشني ؾعدوان اؾـظام القراـي اؾغاذم عؾى اؾعراق ػي اؾرابع ؿن أقؾول واؾذي متر ذؽراه اؾثاؾثة واؾثالثون فذه األقام مبا قذؽي جفادـا احلازم بوجه
ترؽات احملتؾني واؾصػوقني اؾػرس وأداتفم اؾطقعة حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة عبر تصاعد تظافرات اؾشعب احلاذدة وحتوقؾفا اؾى ػعل ثوري جفادي ؿتصاعد ؾقدفم ػي تدارع
دؼوط اؾعؿؾقة اؾدقادقة اخملابراتقة وحؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة مبا قودع ـطاق اؾثورة اؾشعبقة اؾعارؿة وحتى اؾظػر احلادم واالـطالق ؼُدؿا ً ػي ررقق اؾـفوض واؾتؼدم .

عرة أخرى ؼؽشف ارراف اظؿقاظف اظصػوي اظصفقوغي األعقرطي سن وجفهه اظؼؾقهم عهن خه ل
أجفزته اظؼؿعقة اظؿي ادؿكدعفا ظضرب املؿظهاػرؼن اظهلؾؿقو وغهصحل اجواجهز ملـهل و هول
املوارـو اظى عواضل اظؿفؿل وبشؽل خاص صي بغداد اظعا ؿة خشقة عن تودعفا واعؿدادػا اظهى
املـطؼة اخلضراء وملا ظفا عن عوضل عؿؿقز صي غػوس اظعراضقو  ..صي بغداد مت ضطل طل اظطرق املؤدؼهة
اظى داحة اظؿقرؼر عا اضطر اظؾعض اظى اظؿوجه اظى داحة األغدظس وعفاعقل أخهرى اظهى دهاحة
طفرعاغة صي حو ظم ؼؿؿؽن األالف صي عـاصذ أخرى عن مماردة حؼفم صي اظؿظهاػر وعهل كظه مت
اسؿؼال اظؾعض وضربفم باظؽقؾ ت واظعصي وصي كي ضار ظم تؽن اظصورة بأصهضل عهن حاظفها صهي
بغداد حقث جوبه املؿظاػرون باظؼؿل بعد ان متؽـوا عن اظؿفؿل وحتدي ضرار اظلؾطات مبـعفهم عهن
اظؿظاػر أعا صي بابل واظـفف األذرف وطرب ء واظدؼواغقة وعقلان صؼد متؽـت جؿاػقرػا عن اخلهروج
عن دون تلفقل حوادث ضؿل بلؾحل عشارطة احملاصظو وسدد عهن أسهضاء عها ؼهلؿى مبفاظهس
احملاصظات صقفا اظذؼن غعؿؼد اغفم حاوظوا عن خ ل ػذه املشارطة اظشؽؾقة باظلقطرة سؾهى توجهه
اظؿظاػرات وعقاوظة احؿوائفا وعـل تطورػا .
وط األدؾوبو اظؼؿل أو عقاوظة االحؿواء ؼؽشف بشؽل جؾي عدى وعلؿوى اخلوف واظؼؾه اظهذي
تعقشه ارراف اظعؿاظة عن اجلؿاػقر اظؿي ارت تعؾن وبوضوح سن ضق كرسفا مبا ؼفري صي اظعهراق
دواء عن اظـواحي اظلقادقة أو االضؿصادؼة أو االجؿؿاسقة ورصضفا ظؾؿكططات اظؿي ترؼهد إبؼائهه
ضعقػا ً تؿفاكبه أػواء وعصاظم أعقرطا واؼران وشقرػؿا  ..ضد ؼؽون قققا ًان اظؿظاػرات صهي  13آب
ظم حتؼ أػداصفا واغؿفت طلابؼاتفا شقر أغفا عل كظ تعد عؤذرا ً سؾى زؼهادة اظغهضحل اظهشعؾي
سؾى اظلؾطات اظعؿقؾة وعن ميـؾفا وصشل اظغطاء اظطائػي صي إدؽات وت امل ؼو عن احملروعهو
وعلؾوبي اإلرادة واملظؾوعو .
أغفا بداؼة اظـفاؼة ظؾعؿ ء عن ػوؼو و فاؼـة واعقرطان حقث ان طل اظدالئل تهشقر اظهى تودهل
حاظة اظغؾقان و وال ًاظى اظلؼوط اظـفائي واجؿؿهي ملها ؼهلؿى باظعؿؾقهة اظلقادهقة اظػاذهؾة
باسؿراف أرراصفا  ..واكا أخذغا عا جرى عن تظاػرات ذعؾقة غفاؼة آب وادؿؿرار اسؿصاعات املوارـهو
صي بعض احملاصظات برشم عقدودؼؿفا اآلن بلؾحل عا واجفؿه عن تصػقات وضؿل وعا تعرضهت إظقهه
عن تشوؼه ودعي عن اجزب اظ إد عي جلرػا اظى عواضف رائػقة تؾعهدػا سهن اظفهدف اظورـهي
اظؽؾقر الغط ضفا اكا أخذغا طل كظ بـظر االسؿؾار الدرطـا وعن دون عؾاظغة دق وأػؿقهة اظؿوجفهات
اظؿي ؼؾـي سؾقفا حزبـا املـاضل حزب اظؾعث اظعربي االذؿراطي إمياغه بقؿؿقة االغؿهصار سؾهى أسهداء
االعة وررد رعوز اخلقاغة واظعؿاظة عن اظعراق واظؿي أذار إظقفا اظؼائد اجملاػهد أعهو سهام اجهزب ضائهد
اجلفاد واظؿقرؼر اظرصق سزة ابراػقم صي اطـر عن عـادؾة وعـفا اخلطاب اظؿهارؼكي األخهقر مبـادهؾة
ثورة اظلابل سشر اظـ ثو عن متوز ػذا اخلطاب اظذي اضض عضاجل اظصػوؼو مبا أذاسه عهن بارضهات
اعل صي ضؿقر اظعرب واظعراضقو  ..ذاء األسداء ام أبوا وعفؿا دوشوا عن اصؿراءات سؾى اجزب ودهعوا
اظى تشوؼه تارؼكه املشرف برشم اإلضرار مبا اطؿـػت علقرته اجملقدة عن أخطاء صان اظعهراضقو ادرطهوا
عغزى االدؿفداف اظدائم ملـاضؾي اجزب ومبكؿؾف اظودائل وعـفا اجؿـاث اظؾعث أو عهشرو ضهاغون
جترميه طؿا اغفم باتوا اطـر اظؿصاضا ً مبؾادئه اظؿي خؾروػا جقدا ًومللوا عا حؼؼؿه عن عـفهزات خه ل
جتربؿه صي اظعراق عا زاظت أثارػا ذاخصة جد اآلن ظذا تراػم عػزوسو عن أي حتهرك جؿهاػقري ؼدؼهن
ممارداتفم املـاػضة ظؿطؾعاتفم صي حقاة طرمية .
ظؼد ادرك اظعؿ ء اظصػوؼو وعن ظف ظػفم ان أؼاعفم بدأت تـؿفي وان اظشعحل صي طل اظعهراق ضهد
دؽم ممارداتفم اظؼذرة ودرضؿفم املال اظعام وذرسـؿفم ظؾػلاد وزاد عهن كظه اجـه اظهشعؾي
اظػشل اظذرؼل صي املؾف األعـي وادؿفداف اظعراضقو مبقؾقشقاتفم عا جعؾفم ؼؿكؾطون اطـر صهي
دقاداتفم وعـفا تصدؼفم ألي ذؽل عن أذهؽال اظؿظهاػر اظهلؾؿي عفؿها طاغهت عطاظؾهه
عشروسة وبلقطة وال متس عا ؼلؿى بعؿؾقؿفم اظلقادقة املؿفاوؼة .
ان عا حصل صي بغداد وكي ضار وعا دؾؼه وراصؼه عن اسؿؼاالت وعفازر وعـفا عفزة اجوؼفة  ،تدسهو
جؿقل اظؼوى اظورـقة ممن ظم ؼؿؾوثوا بادران اخلقاغة اظى ضراءة عوضوسقة قققة واال هطػاف اظهى
جاغحل اظشعحل صي جؾفة سرؼضة عن اجل اظـصر اظـاجز ووضل حهد ظؿقؽهم اظؿقهاظف اظهصػوي
اظصفقوغي األعقرطي وان اظـصر آت العقاظة وبإرادة اظشعحل وسؾى اظؾاشي تدور اظدوائر .

توا ل اظـورة تؼدمي ػذه اظزاوؼة اظؿي تعرض تعرؼػات بؾعض املصطؾقات واملػاػقم اظػؽرؼهة
واظلقادقة امللؿؼاة عن ععو اظػؽر اظورـي واظؼوعي واإلغلاغي واظهؿي ال متـهل باظهضرورة
تعرؼػا ً بعـقا ً غصقا ً وإمنا ػي ضرؼؾة عن صؽر اجزب وسؼقدة اظؾعهث وادهؿراتقفقؿه اظلقادهقة
وعواضػه وتطؾقؼاتفا  ،بل أن بعضفا ؼعؾر تعؾقرا ً دضقؼا ً وذهاع ً سهن عوضهف اجهزب ورؤؼؿهه
اظػؽرؼة واالدؿراتقفقة .
وتفدف ػذه اظزاوؼة اظى إشـاء ثؼاصة املـاضؾو اظؾعـو واجملاػدؼن وسؿهوم اظهورـو اظعراضقهو
واملـاضؾو اظعرب املـاػضو ظ حؿ ل بل وسؿوم أبـاء ذعؾـا اجملاػد اظصابر وظؿؽن ظفهم خقهر
ععو صي زل اظؿشوؼه اظػؽهري واظلقادهي واظـؼهاصي واإلس عهي اظهذي مياردهه احملؿؾهون
وسؿ ئفم صي ابشل ور اظؿزؼقف واظؿضؾقل مبا ؼلاسد ػهؤالء سؾهى تـػقهذ عكططاتفهم
اظؿدعقرؼة ضد اظعراق واالعة  ..كظ أن صؽرغا وسؼقدتـا اظؿي ػؿا غؾرادا ً ملؿارداتـا اظلقادهقة
ومبا ؼـقر ررؼؼفؿا وؼؾفؿفؿا اظعزم سؾى أن تؽون صي امللارات اظصائؾة واخلقرة ظؾؾوغ أػداصفها
اظورـقة واظؼوعقة اخلقرة وصي ػذه املرحؾة اجلفادؼة عن علقرة ذعؾـا اظظاصرة اظهؿي ؼؿعهرض
صقفا عػفوم اجزب واملؿاردات اجزبقة اظى ابشل قغ اظؿشوؼه صي زل االحؿه ل ومماردهات
سؿ ئه سؾى عقد اظعؿؾقة اظلقادقة املفؿرئة ودـؿـاول صي ػذا اظعدد عػفوم " املرطزؼهة
اظدميؼرارقة " .

املرطزؼة اظدميؼرارقة
ان املرطزؼة اظدميؼرارقة ػي عػفوم خاص بقهزب اظؾعهث اظعربهي االذهؿراطي وػهو غؿقفهة
عـطؼقة وسؼائدؼة ظؾع ضة بو أػداف اجزب واظؾـقة اظؿـظقؿقة صاجرؼة ػهي احهد األػهداف
اظـ ثة اظؿي ؼؿؿقور حوظفا غضال اظؾعث وػي تعـي حرؼة اظورن اظعربي عن طل غػهوك اجـؾهي
أؼا ً طان غو ػذا اظـػوك سلؽرؼا ً ام دقادقا ًام اضؿصادؼا ً ام ثؼاصقا ً واجرؼهة أؼهضا ً ػهي حرؼهة
املوارن صي ورـه عرتؾطة بقرؼة اظورن وحرؼة املوارن تعـي حترره اظلقادي طؿا تعـي حتهرره
عن اظػؼر واظعوز واألعقة وحترؼر ضدراته عن ضقود اظؿكؾف  ..والبهد ظؾقهزب عهن ان ؼؿؿـهل ػهذا
اظفدف ( اجرؼة ) طؿا ؼؿؿـل اظفدصو األخرؼن ( اظوحدة واالذؿراطقة ) صي تؽوؼـه اظداخؾي وػهو
عا ؼعؾر سـه باظع ضة بو أػداف اجزب واظؾـقة اظؿـظقؿقة صاملرطزؼة اظدميؼرارقة ػهي اجرؼهة
صي حقاة اجزب اظداخؾقة .
صاجزب اظذي ؼدسو ظؾؿقرر وؼـاضل عن أجل كظ البد ان ؼطؾه اجرؼهة صهي حقاتهه اظداخؾقهة
واملرطزؼة اظدميؼرارقة تعـي حرؼة األصراد املـضوؼن ظؾقزب صي األبدا وصي اظؿعؾقر وصي مماردهة
حؼوضفم طؿـاضؾو أحرار صي ػوف اجزب وصي اجصول سؾى األدوار اجزبقة وص سطائفهم
وضدراتفم وصي ارار الئقة اظـظام اظداخؾي  ..ان املـاضل اظؾعـي صي ػوف اجزب ظقس عؿؾؼقا ً
صقلحل وال ػو آظة عـػذة باظؿأطقد أمنا ػو صاسهل وعؾهد وأغهلان عـاضهل وتؼهوم املرطزؼهة
اظدميؼرارقة سؾى األدس اظؿاظقة :






اغؿكاب أوظى اجؾؼات اظؼقادؼة عن اظؼواسد واغؾـاق اظؿلؾلل األسؾى اظ ح .
خضو اظؼقادات األدغى ظألسؾى .
خضو األضؾقة ظرأي األطـرؼة .
حرؼة اظـؼد واظـؼد اظذاتي .
غػذ ثم غاضش .

وػي عرطزؼة الن رؾقعة اظعؿل اظـضاظي تلؿدسي االظؿزام بؿعاظقم اظؼقادة وتـػقهذػا تـػقهذا
عؾدسا ً طؿا تلؿدسي االغضؾاط اظعاظي وػي دميؼرارقة ألغفا تؼوم سؾى عفؿهل اظلقادهات
عن خ ل املؤمترات اجزبقة ومماردة اظـؼد عل احؿرام رأي األخرؼن وباظودهائل اجزبقهة املهشروسة
وحتدد زاوؼة عقل طل عن املرطزؼة واظدميؼرارقة سؾى حلاب األخرى تؾعا ًظؾظرف اظـضاظي اظهذي
مير به اجزب مبا سزز عن دور اجزب اجلفادي صهي تهلرؼل عفهرى اجلفهاد اظ ػهحل بوجهه اجؾهف
األعقرطي اظصفقوغي اظػاردي .
وضد جتلدت املرطزؼة اظدميؼرارقة صي حقاة اجزب اظداخؾقة وصي علقرة اجلفهاد بهأرو هورػا
صي متؽو اجزب عن أداء واجؾاته اجلفادؼة طؿا اشؿـى ػذا املػفوم األ قل باملؿاردات اجلفادؼهة
املؿوا ؾة وحؿى اظـصر املؾو .

عؾقون وغصف دؽن سشوائي صي بغداد ! حدب تصرؼح عحاصظ بغداد  ،صؿاذا ؼدل ػذا اظرضم  ..ػـاك دالظة عباذرة وأخرى عدتترة شقر عباذرة  ..ادلباذرة عـفا تشقر أن عداحة اظػؼر ضد اتدعت بشكؽكل
خطقر  ،ظدرجة أن ال ؼجد عوارـون سراضقون أعؽاغقة اظدؽن دوى صي دؽن شقر عشروع  ،وشقر صحي باظطبع  ،وال أحد ؼدأل سن اخلدعات األدادقة  ،صاظعوائل تدؽن صي صقؿا ؼشبه األطواخ عن اظصكػكقكح
اغتشرت صي األغترغقت صي اآلوغة األخقرة  ،طؿا ذاػدغا سوائل سراضقة طاعؾة تدؽن صي عؽبات اظـػاؼة  ،دلاذا ؼتضاسف اظػؼر صقؿا ؼتضاسف دخل اظعراق صؼط عن اظـػط اخلام ؟ أعا ادلؤذر ادلدتتر ،صقشقكر إظكى
أسداد طبقرة عن اظبشر تتخذ عن بغداد دؽن ظفا  ،بأػداف اضتصادؼة ودقادقة  /دميغراصقة .
ػذه حؼائق سؾؿقة عرسبة  ،غعم غحن غدرك أن ػـاك بعض اظػؼرات صي ادلشفد اظعراضي اظعام متثل إرادة احملتؾني اظتي عا زاظت غاصذة  ،وظؽن عا زاظت ػـاك عداحة طبقرة عفدورة عن اظعؿل اظورـي  ،صكاظكو كع
اظعراضي اظقوم بائس أطثر بؽثقر عن أؼام احلصار  ،وأدوء عن اظقوم األخقر ظؾحرب واالحتالل  ،وأدوء بؽثقر عن اظقوم اظذي أسؾن األعرؼؽان اغدحابفم  ،وبل وؼتعؿق ادلدتـؼع اظعراضي وؼزداد تورط اظغاردني صقه .
صي األسوام األخقرة ظؾثؿاغقـات  ،ضبل احلصار  :صدر اظعراق عا ضقؿته غصف عؾقار دوالر عحوالت طفربائقة ظالحتاد اظدوصقتي آغذاك  ،طؿا طان ؼصدر اظػودػات طأدؿدة أو عـتجات بحواظي ثالثة أرباع ادلؾقار دوالر ،
وػذه األرضام طبقرة جدا ًمبؼاؼقس ذظك اظوضت ( ضبل خؿدة وسشرون ساعا ً) وطان ػـاك تصدؼر وادع ظإلدؿـت اظعراضي  ،وإغتاج صـاسي سراضي سام واسد وطان ؼبشر مبدتؼبل طبقر ظؾصادرات اظعراضقة صي طاصكة
اجملاالت وخاصة صي عجال اظبتروطقؿقاوؼات  ،وصي تؾك اظدـوات ( رشم صعوبتفا ) أذارت إحصاءات ظألمم ادلتحدة أن اظعراق سؾى وذك ان ؼغادر ضائؿة اظبؾدان اظـاعقة  ،واظقوم وبقـؿا تتضاسف ادلقزاغقة اظكعكراضكقكة
أ عاصا ًعضاسػة  ،ؼتراجع ادلوضف االضتصادي واالجتؿاسي بدرجة سؽدقة .
بتؼدؼري أن ػذه احلؼائق اظؽبقرة ؼـبغي أن تؼـع طل عن ظه ؼد أو رأي صي اظشأن اظعام  ،أن البد أن جتتؿع إرادة طاصة اظؼوى اظدقادقة اظعراضقة رادلا ظم ؼزل صي بارن األرض وزاػرػا عا ؼدتحق احلدؼث واظعؿل  ،أن
تتحد اجلفود صي برغاعج ورـي ذاعل  ،صاظؽارثة طبقرة جدا ً ،وػي أطبر عن راضة وضدرة أي حزب اظتصدي ظفا  ،أو جفة  ،وشقر ػذا إمنا ضبض ظؾرؼح .
ادلعطقات ادلادؼة اجملردة سن اظعوارف واالتفاعات  ،تشقر أن اخلدائر صي األرواح خالل األذفر اظثالثة ادلا قة بؾغت ( )2000حدب تصرؼح وطاظة األمم ادلتحدة ( ؼوغاعي ) وبـػس اظوضت حذرت عن إن اظعراق ؼؼف سؾى
حاصة حرب أػؾقة .وتصاسد اظعؿؾقات خالل ذفر حزؼران ادلا ي أدى إظى عؼتل ( )2032عوارـا حدب تؼرؼر بعثة األمم ادلتحدة صي اظعراق عـفا ( )161ضتقل و ( )1111جرؼح وعن اجلفات اظعراضقة عن ؼؤطد أن ػكذه
األرضام اظصادرة عن اظوطاظة اظدوظقة ال متثل احلؼقؼة اظؽاعؾة ،صاألرضام اظصحقحة ػي أ عاف عا ؼذطر .
احلؽوعة واظـظام ؼتودالن طل ذيء ظالدتؿرار صي اظدؾطة  ،تتـازل سن األرا ي اظورـقة جـوبا ً ،واظتداػل عن أجل اإلبؼاء سؾى حتاظػات ػشة ذؿاال ً ،واغػالت أعـي شقر عدبوق صي تارؼخ اظعراق  ،زكواػكر
تؤطد أن اظـظام ظم ؼعد عؼـعا ًإال دلن جاء به  ،وؼجد ادلصؾحة صي بؼائه .
أي دوظة ػذه ؼصرح صقفا سؾـا ًبأغفا رائػقة  ،غظام ؼدتخدم سؾـا ًطؾؿات وعصطؾحات  :اإلضصاء واظتفؿقش واالجتثاث  ،اظتطفقر  ،دوظة بال رئقس جؿفورؼة دلا ؼؼارب اظعام  ،اظؼضاء صقفا عؾقشقاوي  ،واظشرركة
سبارة سن حاصل جؿع وتؼدقم ودعج  ،عا ؼجعؾفا أداة ظؾؼتل ال ظتحؼقق وتطبقق اظؼاغون  ،احملاطم تعؿل حدب توجفات اظدوظة اظدقادقة  ،بؾد صار اظػداد صقه سـواغا ًردؿقا ً ،عا ػكو األعكل  ..وأؼكن ػكو
ادلدتؼبل  ..ال ؼوجد عن ؼدتطقع أن ؼجقب سؾى ػذه اظتداؤالت ادلصقرؼة .
دؿعـا وضرأغا اظؽثقر سن عا حدث صي أو شرؼب واظتاجي  ،وظؽـي أرجو عن اجلؿقع اظتحؾي بادلو وسقة  ،وباجلوػر دون اظشؽل اخلارجي اظدطحي ظألذقاء  ،ادلذػل صي األعر ػو أن تؽون أظوصا ًعؤظػة صي اظدجكون ،
اظذي ؼجب أن ؼدتـؽر وتدؾط سؾقه األ واء ػو أسداد اظدجون صي اظعاصؿة واحملاصظات  ،أػذا ػو اظػجر اجلدؼد اظذي وسدوا به اظعراق .
دون رؼب  ،أن عدببات ػذا اظتراجع اظعظقم سدؼدة  ،والبد عن االستراف أن اظؽثقر عـفا عو وسقة  /خارجقة  ،عػرو ة سؾى اظعراق بحؽم االحتالل وعا مجم سـه  ،وػو ال ؼزال دار ادلػعول  ،وأن ضكوى االحكتكالل
األعرؼؽقة واإلؼراغقة واإلدرائقؾقة عا تزال متدك بخـاق اظعراق  ،ومتـعه عن اظتـػس  ،وعن ذظك تدعقر ادلؽوغات اظعراضقة  :اظدقادقة  /االضتصادؼة  /اظثؼاصقة  ،وبث ذتى صـوف األظغام اظتي تـػجر بكادلكالعدكة ،
وحتول دون إجراء أي تؼدم وسؾى أي صعقد ظه أػؿقة .
ػذه األرضام واحلؼائق واظوضائع طبقرة  ،بل وعذػؾة  ،وظؽن اظدػشة دوف تتضاءل أعام حزعة إحصائقات عرسبة وحؼائق عادؼة عؤطدة  ،حتى ؼؽاد ادلرء ال ؼصدق سقـه وسؼؾه ووسقه .
وأعام ػذه ادلعطقات صإن أي طالم دقبدو ال ععـى ظه  ،صادلطؾوب ساجال ًاظعؿل ادلشترك بني جؿقع اظعراضقني دون إضصاء وال تفؿقش وال ادتثـاءات  ،وادتخدام أي عن ػذه ادلصطؾحات تكعكـكي اظكتكدكوؼكف
وادلؿارؾة ظقس إال .
ػذه األرضام ػي دبب جراحـا  ،وعؤذر أعراض  ،ودبب ؼدسوغا ألن غـفض عن جدؼد ظقتـاػض اظعراضقون عن أجل تأدقس دوظة سصرؼة حؼقؼقة ظؾجؿقع .
وظقعؾم اجلؿقع أن عواصؾة اظعؿل بأصؽار بخطوط اظقوم ؼعـي ػو تواصل أن ؼصػي اظعراضقون بعضفم بعضا َسؾى اظفوؼة  ،تؾبقة دلصاظح أجـبقة  ،ظـؼم أخقرا ًدوظة عحترعة تؾقق مبوارـني عحترعني ؼجقدون صن
احلدؼث بال سدواغقة واستداء  ،وعدتؿعني ؼجقدون صن األصغاء ظؾؿؼابل .

ػذه عفؿة اآلن  ،بل حاال ًعن ؼضع احلدود واظشروط واإلبعاد واظؿفؿقش واإلضصاء وعا إظى ذظك عن طؾؿات تؾشر باظطغقان  ،ال ؼرؼد ظفذا اظورن أن ؼؽف سن االشؿلال باظدم .
طػى أظم غشؾع عن أطل حلم بعضـا  ..أضرأوا ػذه األرضام وترحؿوا سؾى أغػلؽم .




























 500,000اظف ذفقد ( حلب إحصائقات وزارة اظصقة اظعراضقة واظطب اظعدظي حؿى طاغون األول . ) 2008
 1,000,000عؾقون أرعؾة سراضقة ( حلب إحصائقة ردؿقة صادرة سن وزارة ادلرأة اظعراضقة سام . ) 2008
 4,000,000عؾقون رػل ؼؿقم ( إذا طان ععدل اظعائؾة اظعراضقة عن  4إظى  6أرػال حلب تؼدؼرات وزارة اظؿكطقط ) .
 800,000عغقب ( عػؼود ) ( حلب إحصائقات اظدساوي ادللفؾة ظدى وزارة اظداخؾقة اظعراضقة حؿى طاغون األول . ) 2008
 340,000دفني صي دفون اظدوظة بضؿـفا دفون إضؾقم طرددؿان ( حلب إحصائقات عراصد حؼوق اإلغلان ،سؾؿا بأن اظؼوات األعرؼؽقة طاغت ضد اسؿرصت ردؿقا بوجود  120,000دجفجني
ظدؼفا ) .
 4,500,000عؾقون عففر خارج اظعراق ( حلب إحصائقات ادلؿؼدعني بطؾؾات ظؾقصول سؾى جوازات صؽة "ج" ظدى عدؼرؼة اجلوازات اظعراضقة حؿى غفاؼة طاغون األول . ) 2008
 2,500,000عؾقون عففر داخل اظعراق ( حلب إحصائقات وزارة اظففرة وادلفاجرؼن وادلففرؼن اظعراضقة ) .
 76,000حاظة إؼدز  ،بعدعا طاغت  114حاظة صؼط ضؾل االحؿالل ( حلب اإلحصائقات ادللفؾة صي وزارة اظصقة اظعراضقة ) .
اغؿشار اخملدرات ادللؿوردة صي رؾؼة اظشؾاب وبـلب عكقػة ( إحصائقات وزارة اظصقة اظعراضقة وعرطز عؽاصقة اخملدرات واإلدعان اظؽقوظي صي وزارة اظصقة اظعراضقة ) .
ثالث حاالت رالق عن طل أربع حاالت زواج بعد االحؿالل ( حلب إحصائقات وزارة اظعدل اظعراضقة ) .
 %40عن اظشعب اظعراضي أدغى عن علؿوى اظػؼر ( حلب إحصائقات وزارة حؼوق اإلغلان اظعراضقة ) .
 550طقان دقادي ( إحصائقات عػوضقة االغؿكابات اظعراضقة ) .
 11,400عـظؿة عفؿؿع عدغي ( وزارة اظداخؾقة ووزارة اظعؿل واظشؤون االجؿؿاسقة اظعراضقة ) .
 126ذرطة أعـقة تدار عن أجفزة اخملابرات األجـؾقة ( علفؾة صي وزارة اظداخؾقة اظعراضقة ) .
 43عقؾقشقا علؾقة تابعة ظألحزاب ( علفؾة صي وزارة اظدصاع ووزارة اظداخؾقة اظعراضقة  -جلـة دعج ادلقؾقشقات ) .
 220صققػة وجرؼدة مموظة عن أجفزة اخملابرات األجـؾقة ( غؼابة اظصقػقني اظعراضقني ) .
 45ضـاة تؾػزؼوغقة مموظة عن أجفزة اخملابرات األجـؾقة ( أدارة اظؼؿر اظصـاسي غاؼل دات وسرب دات ) .
 67عقطة رادؼو مموظة عن أجفزة اخملابرات األجـؾقة ( ػقؽة األسالم واظؿرددات اظعراضقة ) .
تدعقر ذاعل وعؾرعج ظؾؾـى اظؿقؿقة عن ضؾل االحؿالل وحؽوعاته ادلؿعاضؾة ( وزارة اظؿكطقط اظعراضقة ) .
اغقدار اظؿعؾقم اجلاععي واألدادي ( .عـظؿة اظقوغلؽو  -رصع االسؿراف باظشفادات اظعراضقة ) .
بؼاء اظعراق ؼػؿؼر إظى خدعات اظفاتف  ،ظققؿؽر ذؾؽات االتصاالت أربعة أذكاص صؼط  ،ؼدؼرون أربعة ذؾؽات بؼقم  12عؾقار دوالر ظؽل ذؾؽة  ،تضم عالؼني اخلطوط .
سشرات اآلالف عن اظشفادات ادلزورة ظؾؿلؤوظني واظضؾاط وادلدراء اظعاعون وطوادر األحزاب اظذؼن ؼشغؾون عـاصب ضقادؼة صي اظدوظة ( إحصائقات ػقؽة اظـزاػة اظعراضقة ) .
صلاد طاعل ظفقؽؾقة اظدوظة اإلدارؼة وادلاظقة وصي جؿقع ادلػاصل ( عـظؿة اظشػاصقة اظعادلقة ) .
احؿؼان رائػي  /أثـي  /رؾؼي بني عؽوغات اظشعب اظعراضي ( عـظؿة ادلؤمتر اإلدالعي ) .
أطـر عن  11,400عؼر ألحزاب اظلؾطة بشؽل ردؿي أو بشؽل شقر ردؿي  ،طأن ؼؽون عؼر ذرطة عؼاوالت وػؿقة أو جؿعقات خقرؼة طغطاء ألسؿال األحزاب وػذه ادلؼرات صي اظغاظب أبـقجة
دوظة أو أبـقة مت االدؿقالء سؾقفا عن أصقابفا اظشرسقني بعد تففقرػم أو تصػقؿفم أو عؤجرة بإؼفارات تدصع عن عقزاغقة اظدوظة .
تؾدؼد ثروات اظعراق اظـػطقة وثرواته ادلعدغقة وأراضقه وععاعؾه وعصاغعه سن ررؼق توزؼع أراضي اظعراق مبوجب ضاغون االدؿـؿار ديء اظصقت سؾى ادلـؿػعني عن األحزاب اظعؿجقجؾجة وبجعجؼجود
روؼؾة األعد وطذظك بقع وتأجقر ثروات اظعراق وععاعؾه وػي عؾك ظؾشعب اظعراضي  ،صؼد مت بقعفا وتأجقرػا ظؽي ؼضعوا عوزػي وسؿال تؾك ادلصاغع بني صؽي دـدان وؼؼضجوا سجؾجى عجوارد
اظعراق وثرواته .
دقطرة اظؿكؾف سؾى اجملؿؿع اظعراضي  ،صؾعد أن طان اظعراق ضد عقى األعقة صي اظعام  1977وطان اظدوظة األوظى باظعاظم اظؿي متقو األعقة باظؽاعل حلب عـظؿة اظقوغلؽو .

اجلعػري ؼؿصدى بشعره األذعث ووجفه اظؽاظح وػو ؼرجتف طاظلعػة صي عفب اظرؼح دلن ؼطاظب برصع صور أدقاده خؿقـي وخاعـؽي عن ذوارع بغداد
وبعده ِذظك علادا ً عرصوضا ً رصضا ً ضارعا ً برعوزه ادلؼددة .
واحملاصظات اظعراضقة َ
بقد ان أبـاء ذعؾـا ادؿـؽروا سؾى غطاق وادع تكرصات اظعؿالء اجلعػري وادلاظؽي وعن ظف ظػفم عن جالوزة احلؾف اظصػوي ادلؿؿؿعني باالعؿقازات احملرعة عن
أعوال اظشعب اظعراضي اظذي ػب صي بغداد واظـفف وذي ضار وبابل واظؾصرة وادلوصل وشقرػا عن احملاصظات وصي ذي ضار تصدى جالوزة ادلاظؽي ظؾؿؿظاػرؼن
بكرارقم ادلقاه وضـابل اظغازات واظرصاص احلي مما أوضع اظعدؼد عن اجلرحى .
بقد أن جؿوع أبـاء ذعؾـا اظصابر دؿواصل تظاػراته اظؿي تعري زعرة ادلاظؽي اظعؿقؾة وحؿى أدؼارفا وادلضي سؾى ررؼق اظؿقرؼر اظشاعل واظعؿقق
واالدؿؼالل اظـاجز وادلُضي ضٌدعا َ صي ررؼق االرتؼاء احلضاري .

بلؿ اهلل اظرحؿـ اظرحقؿ
ذات رِدا َظ ٍة َخاظِ َدة
أُع ٌة سرَبِق ٌة وَا ِح َدة
ُ
وحدة حرؼة اذؿراطقة

اظعرَبل ْ
االذؿِرَاطل
حز ْ ُب اظ َؾ ْع ِ
ث َ
ضقادة ضطر اظعراق
عؽؿب اظـؼاصة واإلسـالم

اظؼؿع واإلبادة اجلؿاسقة
شطاء حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة ظؾؿػفقرات اإلجراعقة ادلؿقاصؾة
ؼا أبـاء ذعؾـا اظصابر اجملاػد
ػا ػل حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة تقاصؾ حؿؾؿفا اظؼؿعقة ادللعقرة ظالغؿؼام عـ عؼاتؾل جقشـا اظؾادؾ وأبـاء ذعؾـا ادلؼدام اظذؼـ دحروا اظعدوان اإلؼراغل اظغاذؿ سؾك اظعراق وطلروا زفر االحؿالل واحملؿؾني االعقرطان
وأوضعقا بفؿ اظفزمية ادلـؽرة عقؼؼني صل ادلقاجفؿني اظؽػاحقؿني ظؾعدوان اإلؼراغل اظغاذؿ واالحؿالل األعقرطل اظؾغقض غصر اظعراق واالعة اظؿارؼكل سؾك ععلؽر سدوػا اإلثؿ احلؾػ األعقرطل اظصفققغل اظػاردل
اظصػقي .
وظذظؽ صأغفؿ ؼـأرون جلالوزة ػذا احلؾػ ادللعقر سؾر تـػقذ حؽقعة ادلاظؽل اظعؿقؾة وحؾػفا اظصػقي ظعؿؾقات اظـأر ادلـففقة واالبادؼة ألبـاء حزام بغداد واحملاصظات اجملاورة واظؿل راح ضققؿفا عؽات اظشفداء وآالف ادلعؿؼؾني
صضال سـ تروؼع األػاظل األعـني وتدعقر بلاتقـفؿ وعزارسفؿ واغؿفاك حرعات بققتفؿ صل عداػؿات بقظقلقة ضذرة ضؾ غظقرػا  .وأذ ؼقاصؾ اظعؿقؾ ادلاظؽل وجالوزتف عـ ضادة ادلقؾقشقات اظصػقؼة اظذؼـ ؼرتدون اظؾزات
اظعلؽرؼة وعا ؼلؿك وزؼر اظدصاع اظعؿقؾ دعدون اظدظقؿل تؾفقاتفؿ اظػارشة وؼدسقن بدون حقاء وخفؾ اظك عقاصؾة ذبح أبـاء ذعؾـا االبل .
ؼفري ذظؽ طؾف صل ذات اظقضت اظذي ؼؼقد صقف اظعؿالء ادلاظؽل واجلعػري وعـ ظػ ظػفؿ عـ جالوزة احلؾػ اظصػقي حؿؾة اجملاػرة بؿؼدمي صروض اظطاسة واظقالء ظلقدػؿ خاعـؽل ودؾػف اخلؿقـل وؼعدوػؿ رعقزػؿ
علػرؼـ سـ وجقػفؿ اظؽاحلة سؿالء صغار تابعني ظؾـظام اإلؼراغل اظػاردل اظصػقي وجالوزتف اظذؼـ اسؿدوا سؾك اظعراق وضؿؾقا أبـائف وضؾارف ورقارؼف وضؾاط صػف عـ أبـاء ذي ضار وبغداد واظؾصرة وعقلان وصالح اظدؼـ
واظدؼقاغقة ودؼاظك ووادط وادلقصؾ واربقؾ وادلــك وطرطقك ودػقك واالغؾار واظـفػ وبابؾ واظلؾقؿاغقة وطربالء برصضفؿ رصع صقر خؿقـل وخاعـؽل وذـفؿ احلؿالت اإلسالعقة ادللعقرة ضد عـ ؼطاظب برصعفا عـ اظقرـني
اظعراضقني احلرؼصني سؾك ػقؼة اظعراق اظقرـقة ودقادتف وادؿؼالظف .
ؼا أبـاء ذعؾـا االبل ادلؼدام
ؼا أبـاء أعؿـا اظعربقة اجملقدة
ظؼد متادى اظعؿقؾ ادلاظؽل وجالوزتف األذرار صل شقفؿ وجعؾقا عـ سؿؾقات اظؼؿع واالسؿؼال واإلبادة اجلؿاسقة بقؼ أبـاء ذعؾـا صل حزام بغداد وعدن اظعراق اظصابرة طؾفا شطاءا ًظؿـػقذ عقؾقشقات ( احلرس اظـقري اإلؼراغل )
وعقؾقشقات ادلاظؽل اظؿابعة ظفا اظؿػفقرات اإلجراعقة ادلؿقاصؾة اظؿل بؾغت ذروتفا ؼقم اعس واظققم األربعاء واظؿل راظت عؽات اظشفداء واجلرحك عـ أبـاء ذعؾـا صل ادلدائـ وعدؼـة اظـقرة واظطارعقة واظؾقاع واحملؿقدؼة وبغداد
اجلدؼدة واظلقدؼة ودؼاظك وطرطقك وادلقصؾ وشقرػا صل عقاوظة بائلة إلذالل أبـاء ذعؾـا األبل وطلر تظاػراتف احلاذدة واسؿصاعاتف ادلػؿقحة اظؿل سؾرت سـ اظلكط اظشعؾل ادلؿعازؿ اظذي حدى بفالوزة حؽقعة
ادلاظؽل اظعؿقؾة باظؿعرض اظؼؿعل ظفذه اظؿظاػرات ورصض إسطاء اظؿرخقصات ظؿظاػرات أبـاء ذعؾـا عـ احملاعني واحلؼقضقني واظشؾاب وعـظؿات اجملؿؿع ادلدغل مبا ؼػصح سـ اظطؾقعة اظؼؿعقة اظلاصرة حلؽقعة ادلاظؽل
اظعؿقؾة وؼعري تشدضفا اظزائػ باظدميؼرارقة زورا ًوبفؿاغا ً.
بقد ان دقرة شضب أبـاء ذعؾـا األبل تؿصاسد وتؾؾغ ذروتفا ودققاصؾ عفاػدو اظؾعث وادلؼاوعة األبطال وأبـاء ذعؾـا األبل علقرتفؿ اظؽػاحقة اجملقدة وحؿك اظظػر احلادؿ ادلُؾني .
اجملد ظشفداء اظعراق واالعة األبرار .
وحتقة اظعز واظػكار ظؾرصقؼ اجملاػد سزة ابراػقؿ األعني اظعام ظؾقزب واظؼائد األسؾك ظؾففاد واظؿقرؼر واخلالص اظقرـل وجملاػدي اظؾعث وادلؼاوعة وأبـاء ذعؾـا اظصابر واعؿـا اظعربقة اجملقدة .
واخلزي واظعار ظؾؼؿؾة واظؾصقص األذرار األذالء .
وظرداظة أعؿـا اخلؾقد .
ضـقـادة ضــطــر اظـعــراق
عؽؿب اظـؼاصة واإلسالم
صل اظـاعـ واظعشرؼـ عـ آب ٣١٠٢م
بغـداد ادلـصقرة باظعـز بإذن اهلل

اؾعرَبي ْ
االذمِرَاؽي
حز ْ ُب اؾ َل ْع ِ
ث َ
ؼقادة ؼطر اؾعراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعـالم

بيم اهلل اؾرحؿن اؾرحقم

ذات رِدا َؾ ٍة َخاؾِ َدة
أُؿ ٌة عرَبِق ٌة وَا ِح َدة
ُ
وحدة حرقة اذمراؽقة

أبـاء ذعلـا األبي قرػضون تـػقذ اؾـظام اؾيوري ؾؾؿىطط اؾصػوي
بارتؽاب جرمية اؾغورة ادلروعة
قا أبـاء ذعلـا اجملافد
قا أبـاء أؿمـا اؾعربقة اجملقدة
قواصل اؾـظام اؾيوري ارتؽاب اجملازر اؾلشعة بوق أبـاء اؾشعب اؾيوري اؾشؼقق علر اؾدعم ادلاؾي واؾميؾقوي ؿن اؾـظام اإلقراـي وؿقؾقشقات ( احلرس اؾنوري ) وؿقؾقشقات حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة
وحؾػه اؾصػوي تـػقذا ًؾؾؿىطط األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػاردي ؾمدؿقر اؾعراق ودورقا واالؿة اؾعربقة ؽؾفا .
ػػي تصعقد أجراؿي خطقر أدمفدف اؾـظام اؾيوري أحقاء وادعة ػي غورة ودؿشق ورقػفا ػي ؿعظؿقة اؾشام ودارقة وغقرفا باؾيالح اؾؽقؿقاوي واؾذي راح ضوقمه ؿا قزقد عؾى األؾف ذفقد
ػضال ً عن اآلف ؿن اجلرحى وادلعوؼني واؾذي أردػه ػي اؾقوم اؾماؾي بؼصف ؿدػعي ذدقد راح ضوقمه عشرات اؾشفداء وؿكات اجلرحى ػي األحقاء ـػيفا ؿضاػا ً ؾفا أحقاء أخرى في برزة واؾؼابون
واؾمضاؿن وجوبر وغقرفا  ..وبذؾك ػأن فذه اجلرمية ادلروعة ػي غورة دؿشق ورقػفا جتيء ودط توارأ دوؾي وإؼؾقؿي داػر البد ان قؼابل بغضب جؿافقري عربي وإدالؿي ودوؾي وادع اؾـطاق قوؿل
اجلاؿعة اؾعربقة وؿـظؿة ادلؤمتر اإلدالؿي وؿهؾس األؿن ؿيؤوؾقمفم ػي وضع حد ػاصل جلرائم اؾـظام اؾيوري ادلمواصؾة ػي ذبح أبـاء اؾشعب اؾيوري اؾشؼقق  ..وإزاء ذؾك ؽؾه ػأن أبـاء ذعلـا
اجملافد قعلرون عن رػضفم اؾؼارع الرتؽاب اؾـظام اؾيوري جملزرة اؾغورة ادلروعة تـػقذا ًؾؾؿىطط اؾصػوي اؾذي قيمفدف تدؿقر االؿة اؾعربقة ؽؾفا .
قا أبـاء ذعلـا األبي
قا أحرار اؾعرب واؾعاؾم أجؿع
ؾؼد ادػر اؾـظام اؾيوري عن وجفه اإلجراؿي اؾؽاؾح بوق أبـاء اؾشعب اؾيوري ؿيمـدا ً اؾى احلؾف اؾػاردي اؾصػوي وأداته اؾطقعة حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة وؿقؾقشقاتفا وعصابات حزب اهلل
األداة اؾطقعة األخرى إلقران ػي ؾلـان ػي تـػقذ ؿهازر بشعة بوق أبـاء اؾشعب اؾيوري وبغطاء ودعم رودي ؿػضوح وتوارأ أؿرقؽي ؿؽشوف .
وتأتي فذه اجملازر ؿمراػؼة ؿع اجملازر اؾمي ترتؽلفا حؽوؿة ادلاؾؽي اؾعؿقؾة ػي ؿـارق حزام بغداد وػي األـلار ودقاؾى وذي ؼار وادلوصل ووادط وصالح اؾدقن وؽرؽوك مبيؿقات دؼقؿة ؿن ؼلقل ( ثأر
اؾشفداء ) و ( ؿؽاػوة اإلرفاب ) ػي مماردة إجراؿقة ػاضوة إلبادة أبـاء ذعلـا األبي ثأرا ً ؾؾصػوقني اؾػرس اؾذقن دحر أبـاء ذعلـا األبي وجقشـا اؾلادل عدواـفم اؾغاذم عؾى اؾعراق وثأرا ً ؾؾؿومؾني
االؿقرؽان اؾذقن فزؿوا ذر فزمية عؾى أقدي ؿهافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا اؾلطل مما حدى باؾعؿقل ادلاؾؽي اؾى إصدار األواؿر ادلشددة دلقؾقشقاته وعصاباته اإلجراؿقة مبواصؾة ؼمل أبـاء ذعلـا
األبي ػي ذات اؾوؼت اؾذي قزور ػقه اؾفـد بصولة دفاؼـة االبمزاز واؾـفب ؿن دراق ثروة اؾعراق اؾـػطقة وأؿوال ذعله اجملافد ؾعؼد اؾصػؼات ادلشلوفة ادلمصؾة بصػؼاته اؾيابؼة ػي زقارته ؾرودقا
ػقؿا قُيقم أبـاء ذعلـا األبي ذمى صـوف اؾػفر واؾؼؿع واالغمقال واالعمؼال واؾمغققب ػضال ًعن اؾمهوقع واإلػؼار واحلرؿان ؿن ابيط خدؿات ادلاء واؾؽفرباء .
بقد أن دورة غضب أبـاء ذعلـا وتظافراته احلاذدة ػي أغؾب ؿواػظات اؾعراق واؾمي دخؾت ذفرفا اؾمادع دممصاعد وتمطور ؿؾموؿة بؽػاح ؿهافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وحمى اإلراحة بوؽوؿة
ادلاؾؽي اؾعؿقؾة واؾيقر ؼدؿا ً عؾى ررقق اؾـفوض اؾورـي واؾؼوؿي اؾؽػقل مبهابفة حتدقات احلؾف األؿقرؽي اؾصفقوـي اؾػاردي اؾصػوي وأػشال ؿىططه اؾمدؿقري اؾذي قيمفدف اؾعراق
ودورقا وأؼطار االؿة ؾؽفا وحمى اؾـصر ادلؤزر ادلُلني .
اجملد ؾشفداء اؾعراق واالؿة األبرار .
وحتقة اؾعز واؾػىار ؾؾرػقق اجملافد عزة ابرافقم األؿني اؾعام ؾؾوزب واؾؼائد األعؾى ؾؾهفاد واؾمورقر واخلالص اؾورـي وجملافدي اؾلعث وادلؼاوؿة وأبـاء ذعلـا ادلؽاػح واؿمـا اؾعربقة اجملقدة .
واخلزي واؾعار ؾؾؼمؾة عؿالء اؾػرس اؾصػوقني االخياء .
وؾرداؾة اؿمـا اخلؾود .
ؼـقـادة ؼــطــر اؾـعــراق
ؿؽمب اؾنؼاػة واإلعالم
ػي اؾناـي واؾعشرقن ؿن آب  ٣١٠٢م
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