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حدٌث المجاهد القائد االعلى للجهاد والتحرٌر القائد العام الكامل لنص ال
 )رعاه هللا وحفظه(للقوات المسلحة المعتز باهلل عزت ابراهٌم الدوري

 محافظة ذي قارفً  رجال البعث وابطال المقاومةمع كوكبة 
 جنوب عراقنا العزٌزفً  
 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن وااله , الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما 

طرٌق العزة والكرامة , كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا , الحمد هلل الذي هدانا الى  طرٌق الجهاد فً سبٌله 

الذي وعدنا بنصره وعدا قطعه على نفسه  وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا , الحمد هلل القوي العزٌز

َنا َحق ًّا َوَكانَ )قال وقوله الحق المبٌن , فمنذ االزل  ٌْ ْإِمنٌِنَ  َنْصر   َعلَ  .(اْلم 

اٌها الرفاق واالخوة االعزاء رجال البعث وابطال المقاومة فً سراٌا الزبٌر وفرسان الجٌش العربً 

الذي ٌحتضن لقاءنا الٌوم فً ذي قار احٌكم واحًٌ شعبنا فً جنوب الوطن الغالً , لتحرٌر الجنوب 

العروبة وعلى ارضها الطاهرة المباركة المعطاء وعلى امتداد تارٌخا الطوٌل المجٌد منذ سومر االولى 

مفتاح الفتوح ذي قار الذي انتصف منها العرب من والفداء , واكد حتى ذي قار البطولة والرجولة 

والى الدور ولى والى معركة القادسٌة الثانٌة ً الكرٌم انتصروا وحتى القادسٌة االبالعجم وبنبٌهم العر

وما قدمت ذي قار العزٌزة وشعبها المجٌد من تضحٌات وبطوالت , الرائد المبدع لرجال ذي قار فٌها 

ذي قار وابناء عته ابناء ٌحتى تحطٌم موجة الشر الفارسً الصفوي فانتصر شعب العراق وفً طل

البصرة وابناء مٌسان وواسط ثم عمق العراق العمٌق وشعبه العرٌق من اقصى شماله الى اقصى 

ثم الى معركة الحواسم والى معارك التحرٌر الوطنٌة ضد , جنوبه ومن اقصى شرقه الى اقصى غربه 

رٌر الجنوب منذ الغزو االمبرٌالً الصهٌونً الفارسً الصفوي حٌث انطلق رجال الجٌش العربً لتح

االٌام االول لالحتالل ثم سراٌا الجهاد فً البصرة ثم سراٌا الزبٌر ثم سراٌا الطف الحسٌنٌة والى هذا 
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الٌوم االغر المجٌد المبارك ٌوم رحٌل الغزاة بعد ان حطمتم عجلتهم العسكرٌة الهوجاء العمٌاء ودمرتهم 

 قتصادهم القائم على السحت الحرام.ا

ق العقٌدة رفاق السالح والكفاح  رفاق الدرب الطوٌل اخوة االٌمان والجهاد انقلوا اٌها االحبة رفا

ائه وعلمائه وابطال مقاومته والى شبابه وماجداته فً هووجتحٌاتً الحارة الى شعبنا ورموزه واعٌانه 

هذا  واحًٌ من خاللكم شعبنا هنا فً ذي قار, المحافظات التً لم نستطع زٌارتها فً البصرة ومٌسان 

ته العرٌقة االشعب االبً الذي ٌستضٌفنا الٌوم على مائدة تارٌخه المجٌد الطوٌل وعلى عطاء حضار

احًٌ شٌوخ العشائر فً ذي قار الصابرٌن الصامدٌن , احٌٌهم رجاال ونساء شٌبا وشبانا  , المشرقة

والشامخٌن همتا وعزما على قٌمهم ومبادئهم ومثلهم الراسخة فً عقٌدتهم رسوخ الجبال الراسٌات 

احًٌ كل الخٌرٌن الذٌن انتفضوا منذ الٌوم االول من االحتالل على المحتلٌن , المبارك  مشموخ نخٌله

كثٌر ى ستشهد منهم من استشهد والشهداء كثٌر واسر منهم من اسر واالسرؤف, وعمالئهم واذنابهم 

قد فعلوا , ٌن فً مٌادٌن المنازلة الكثٌر صامد موبقً منه, وشرد منهم من شرد والمشردون كثٌر 

االفاعٌل فً فلول الغزاة وعمالئهم وال ٌزالون الى الٌوم ٌرفعون راٌة هللا اكبر جهادا سرمدٌا شعارهم 

احًٌ شهداء ذي قار وعوائلهم فً القادسٌة , التحرٌر الشامل الكامل العمٌق وال شًء غٌر التحرٌر 

 .مسٌرة النضال والكفاحفً  ٌنهماالشعبٌة وما ب حرب التحرٌر الثانٌة وفً

االعزاء انه ٌوم من اٌام تارٌخنا الجدٌد المجٌد انه ٌوم عزٌز من اٌام جهادنا واالخوة  اٌها الرفاق

 , المقدس انه ٌوم انتصر فٌه شعب العراق ومقاومته الباسلة على اقوى واعدى واعتى قوة فً االرض

انتصر على االمبرٌالٌة واالستعمار  , انتصروا على فرعون العصر ومعه هوالكو والنمرود مجتمعٌن

انه ٌوم انتصر فٌه الحق كله على الباطل كله بإذن هللا وبقوته القوٌة وهو , والصهٌونٌة مجتمعٌن 

ه   اْلَباِطلِ  َعَلى بِاْلَحق   َنْقِذف   َبلْ )القائل منذ االزل جل شانه  ْدَمغ  ٌَ وَ  َفإَِذا َف فلما تصفون ولكم الوٌل  (َزاِهق   ه 

لِم وا)اٌها الغزاة  ْعلَم   ظ  ٌَ نَقَلب   أَيَّ  َظلَم وا الَِّذٌنَ  َوَس نَقلِب ونَ  م  ٌَ).  
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ازف التهانً والتبرٌكات من هذا المكان من ذي قار العروبة الى شعبنا العظٌم والى مقاومته الباسلة 

االنتصار التارٌخً الكبٌر كان حصٌلة االداء العراق العظٌم ان هذا  جٌشوالى قواته المسلحة البطلة 

االسطوري البطولً المبدع والعطاء الواسع السخً لمقاومة الشعب المسلحة وقواته المسلحة الباسلة 

 ورفض عمالئه واذنابه وتصدى لهم بما ٌستطٌع بقوة وهمة وكل من موقعهثم لكل من رفض االحتالل 

 السهمهً الصاعقة التً قسمت ظهر الغول المنفلت وكانت لقد كانت المقاومة العراقٌة المسلحة  ,

وكانت هً لعنة هللا المدمرة على , اصاب من الغزاة مقتال فً وقت مبكر من الصراع  الخارق الذي

والبغاة وكانت هً القوة التارٌخٌة التً حطمت االسطورة التً ال تقهر وانهت وفجرت الغزاة والطغاة 

تها الى اقطاب اغلبها ٌلفظ الٌوم ضفش, ازنة القوة الدولٌة الى االبد منظومة القطب الواحد فً مو

انفاسه االخٌرة واقول لهذه االقطاب المترنحة مع كبٌرهم الذي علمهم السحر االمبرٌالٌة االمرٌكٌة 

ستبقى هذه المقاومة القوة الجهادٌة االٌمانٌة المسلحة تتابع استكمال النصر فً مٌادٌنه الغاشمة 

حتى تعود بالعراق كله الى دوره الوطنً القومً االسالمً التارٌخً الرسالً وحتى ٌعود االخرى 

فً مسٌرة االمة الكفاحٌة الجهادٌة لتحقٌق اهدافها واستعادة دورها العراق طلٌعة رائدة ومبدعة 

 مرة اخرى واخرى احًٌ شعب الحضارات ومقاومته التارٌخٌة, الطلٌعً المبدع فً مسٌرة االنسانٌة 

, وجعلت اقطابه ت العالم باسره ؤوفاجت العالم فً انطالقها وادائها وعطائها ؤاالسطورٌة التً فاج

السكارى جعلت عتاتهم ومجرمٌهم كبل العدوانٌٌن الكبار تترنح كالذي ٌتخبطه الشٌطان من المسح 

مثل قٌم وبال لقد عرتهم وهتكت سترهم فاصبحوا بال حٌاء وبال  , وماهم بسكارى ولكن عذاب هللا شدٌد

رجال المقاومة وٌا رجال القوات المسلحة وٌا ابناء ذي قار  لقد سمعتم ٌا ابناء العراق وٌا, وبال اخالق 

ٌقول خرجنا , قبل اٌام التصرٌح المعٌب المهٌن لرئٌس اكبر دولة واقوى دولة فً العالم الرئٌس اوباما 

عراق او انسحبنا من العراق وتركناه ٌنعم بالحرٌة والدٌمقراطٌة وحرٌة االنسان وحقوقه فٌه من ال

فً الوقت الذي ترك فٌه مجموعة من اللصوص وقطاع الطرٌق والمجرمٌن والساقطٌن فً , مصانة 
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ل تعٌث فسادا فً االرض وتهلك الحرث والنسالملٌشٌات الصفوٌة  ترك فٌهالرذٌلة والخٌانة ومستنقع 

من التطهٌر الطائفً البغٌض حتى شملت شركائهم فً  ةوترك فٌه السلطة الصفوٌة تشن حملتا عاتٌ

لقد بلغ عدد المعتقلٌن منذ  , العملٌة السٌاسٌة الخٌانٌة لقد شملت هذه الحملة كل مدن العراق وارٌافه

( معتقل والحملة 2077عن وجود محاولة االنقالب المزعومة للبعثٌٌن اكثر من ) العمالءاعالن حكومة 

ذي قار الجهاد والتضحٌة والبطولة من ذي قار العروبة وباسم شعب من  فؤقول, مستمرة ولن تتوقف 

اوساط واسعة من  تفاءلتالذي  العراق وباسم المقاومة االسطورة وباسم قواته المسلحة للرئٌس اوباما

البربري الصلٌبً  ديبعد المجرم الساابناء العراق واالمة والعالم وانا معهم لمجٌئه الى السلطة 

على انه سٌصحح المسار وذلك بضوء تصرٌحاته وتعهداته فً حملته االنتخابٌة , ن بوش ٌهصالمت

اقول له الٌوم بمناسبة االنتصار التارٌخً لشعبنا ومقاومته الباسلة , المنحرف لإلمبرٌالٌة االمرٌكٌة 

ل ان ٌؤتً الى السلطة وٌوم مجٌئه الن ال ٌتمادى وان وقواته المسلحة البطلة التً بصرته ونصحته قب

الظلمة الى اسوء مصٌر فً تارٌخ مع كل الطغاة وفٌذهب , ال ٌشترك فً الجرٌمة الكبرى مع بوش 

بعد ان ذهب مع بوش وٌبدوا انه مصر على الذهاب بل زاود علٌه فً التعنت والمطاولة , البشرٌة 

سفك دماء العراقٌٌن وتدمٌر بلدهم  اع واالصرار على مزٌد منواالصرار على الكذب والتضلٌل والخد

وحقوق االنسان وعن الحرٌة والدٌمقراطٌة ٌتحدث فً خطبه عن االنسانٌة واالنسان اقول له وهو الذي 

ضمٌرك  ال ٌوخزكأاقول له , جائزة نوبل للسالم زورا وبهتانا  نصفعلى والسالم وهو الذي حاز 

واسال ضمٌرك ووجدانك علهما ٌستٌقظان ان كنت رئٌسا  أسئلكانً الٌوم فوٌؤنبك عما فعلتم فً العراق 

من قتل الملٌون ونصف ملٌون عراقً فً الزمن  , أسئلكحقا وتملك االرادة الحرة فً قٌادتك لدولتك 

  .ذنب قتلوا م الهروب وكٌف قتلوا وبايوالواقع ما بٌن ٌوم الغزو البربري المشإوم وٌ

اٌها الرئٌس ان كانت مخابراتك تكتم علٌك وتخادعك وان كان فرٌقك فً الحكم ٌضللك الم ترى على 

شاشات التلفزة فضائح ابً غرٌب االمبرٌالٌة االجرامٌة ومثٌالتها فً سجونكم وسجون عمالئكم وال 
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الم تسمع  والمداهمات واسعة وحامٌةزال الذبح والتعذٌب قائم على قدم وساق واالعتقاالت والمطاردات 

اترضى ان ٌكون ما حصل لعبٌر , بقضٌة عبٌر العراقٌة كٌف فعل جنودك بها وباهلها وانت اب لبنات 

ا تقوم الحروب هوقد رأٌت بعٌنك قصتها نحن عندنا فً دٌن العروبة واخالقها وقٌمان ٌحصل لبناتك 

اال سؤلت نفسك , مستوى من هذه القصة  ألقلتى وتستمر لعشرات السنٌن ح, وتقعد لمثل هذه القصة 

, اٌها الرئٌس من هجر وشرد سبعة مالٌٌن عراقً رجال ونساء وشٌوخ واطفال ومرضى ومحرومٌن 

الم تسال نفسك من الذي دمر كل معالم ومظاهر الحٌاة فً العراق المادٌة والمعنوٌة حتى عدتم به الى 

تسؤل لم تسال نفسك الٌوم اوال ثم تسؤل اركان قٌادتك واٌها السٌد الرئٌس ان , القرون الوسطى 

مخابراتك واستخباراتك عما حصل فً العراق على اٌدي جنودكم وعمالئكم وتقف وقفة الرجل التارٌخً 

الذي ٌراس اكبر واقوى دولة فً العالم وتنتصر لنفسك ثم لشعبك ثم لمبادئ الحرٌة والدٌمقراطٌة 

دولتك التً ظهر انها زورا وبهتانا وقد اثبتم فعال فً احتاللكم ها وحقوق االنسان التً ترفع شعار

ما فعلتم به وبشعبه وارضه وتارٌخٌه ومستقبل اجٌاله من اعدى اعداء الحرٌة والدٌمقراطٌة وللعراق 

ا جمٌعا وضمٌر المجموعة الحاكمة معك فتعودفمتى ٌصحوا ضمٌرك اٌها الرئٌس و, وحقوق االنسان 

الم تعلم ان الحق , هٌبة الحق وعلوا مقام الحق وعظم حرمة الحق  تهصاغرٌن لهٌبالى الحق مذعنٌن 

اهله  انتفضعلٌه الم ترى كٌف فعل الحق بكم وبمن جاء معكم من الكبار والصغار عندما  ىٌعلوا وال ٌعل

ضلٌل اٌها الرئٌس ٌكفً لمثل دولتك العظمى وقٌادتها مواصلة الكذب والخداع والت, وثاروا فً العراق 

القٌمً سوف توقف هذه االنهٌار  ألنكلقد حسبتك اوساط واسعة فً العراق واالمة والعالم وانا منهم 

 كما وصف وزٌر خارجٌتها بعد ان وخزه ضمٌره االخالقً الذي انحدرت الٌه االدارة التً سبقتك و

سؤل نفسك عمن الم ت ,شه وخدعه وكذب علٌه غقف امام العالم كله ٌندب حضه وٌلعن من و, نبه أو

اشعل الفتنه الطائفٌة فً العراق واسس لها كً تبقى تنخر فً جسم العراق الى االبد احسبتهم ان هذا 

 ضعلٌل والخداع ٌنطلً على شعب العراق الحضاري شعب العراق العظٌم الذي وظالكذب والتزوٌر والت
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الرئٌس الم تعلم انكم  ااٌه, ٌاهب النسٌان غاالنسانٌة على جادة التطور الحضاري حٌن كانت دولتكم فً 

قد سلمتم العراق برمته الى عصابات طائفٌة تذبح العراقٌٌن على الهوٌة ووفرتم لهم كل الدعم 

 الرئٌس اوباما رئٌس الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ااٌه, والمساندة طٌلت وجودكم العسكرٌة فً العراق 

صحح بعض الذي تستطٌع تصحٌحه وتعٌد العراق الى اهله الى الزال بٌدك الوقت رغم انه قصٌر لكً ت

شعبك االمرٌكً ماء الوجه لولك التارٌخ واالدارة   كً ٌحفظ جريءرار تارٌخً رجولً , بقشعبه 

وضاع فً االاقول هذا رغم انكم ال تملكون الٌوم شًء من التؤثٌر الحاسم على , وهٌبة الدولة العظمى 

بٌد حلٌفكم االستراتٌجً اٌران الصفوٌة وانما كلما عندكم من وجود فً العراق واألمر اصبح كله  

االستراتٌجً سرى لدى حلٌفكم كم االحبالعراق الٌوم من بشر وعمالء وجواسٌس كلهم الٌوم ٌعتبرون 

الم تسال نفسك وتسال من تثق به من ادارتك اٌن ذهبت  , اٌران الصفوٌة متى ما شاءت ومتى ما قررت

من سنٌٌن  ةطٌلالشعب العراقً  ةعن حٌااالول امام هللا  المسإولالم تسال نفسك وانت  , اموال العراق

من اهله وسلخ جلدة من لحمه وسلخ لحمه  هرلتحرٌاحتاللكم  كٌف ٌعٌش الٌوم شعب العراق الذي جئتم 

وال كهرباء وال صحة وال تعلٌم والطرق وال  ال ماء  وال مجاري عن عظمه وجرعتموه السم الزعاف 

ان تجٌب او  وباستطاعتكالرئٌس  اانا اسالك الٌوم اٌه ,من شعبة  رةوشرائح كبٌ ألوساطامن وال غذاء 

توسس به نفسك من  فكٌف بك ٌوم ٌسالك القوي العزٌز الذي ٌعلم ما, قادر ومقتدر الٌوم  ألنكتجٌب  ال

هللا عبد  تؤتًالرئٌس ٌوم  اماذا ستجٌب غدا اٌه, علٌك من حبل الورٌد عدوانٌه وهو اقرب  اافكار ونواٌ

نفس لنفس  فٌهتملك  صوارٌخ انه ٌوم معلوم ال جٌوش معك وال اساطٌل وال فردا وحٌدا ضعٌفا ذلٌال ال

الم تسال نفسك ان كنت غٌر , انه ٌوم مشهود ٌقال فٌه قفوهم انهم مسإولون , هلل  ئذمشًء واالمر ٌو

من قتل رجالكم وجنودكم فً العراق من دمر عدتكم وآلتكم العسكرٌة  ,لشعب العراق  لما حصل مكترث

شعبكم  ةاثر على اقتصادكم وعلى حٌا , منالم تسال عن تكالٌف غزوكم للعراق  الماذا قتلووومن قتلهم 

انبؤك بان , وٌق الوقت ولسعت الموضوع ضمثل واحد لبانا اجٌبك , وحتى على مستقبل وجود دولتكم 
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المقاومة الوطنٌة الباسلة مقاومة شعب العراق هً التً قتلتهم وان عددهم الحقٌقً الذي تسترتم علٌه 

ومن العٌب كل العٌب على دولتكم العظمى ومن المهانة , ( سبعون الف قتٌل 000777هو اكثر من )

السٌد الرئٌس ان  ااثق اٌهوانً لو, على قتالكم  واتتسترو واوالمذلة كل المهانة والمذلة ان تتنكر

سٌظهره الخٌرون من ابناء الشعوب االمرٌكٌة شئت ام , الحقٌقة ستظهر وسٌذاع هذا العدد على المالء 

م الٌوم فً هذا الغزو البربري لشعب العراق حتى صٌغت هزٌمتكابٌت وسٌظهر كلما تسترتم علٌه 

قد صممنا وعزمنا وتوكلنا على هللا منذ ومجاهدوه شعب العراق وطالئعه الثورٌة  اما نحن, الشنعاء 

العزٌز ان نخوض الصراع المقدس مع الغزاة الطغاة البغاة بكل ابعاده لبلدنا الٌوم االول لغزوكم البربري 

وبكل عمقه وبكل شموله وفً كل مٌادٌنه جهادا مقدسا حتى التحرٌر الكامل والشامل لبلدنا مهما طال 

ن من االجٌال القادمة اقسى وامر مما رأٌتموه منا اٌها الرئٌس انا الزمن ومهما غلت التضحٌات وسترو

ذي قار العرب من جنوب العراق العرٌق من ذي قار الحضارة من  اتحدث الٌك والى العالم كله الٌوم

قطر من اقطار امتنا هو دٌن لنا وهو  وأليكله ان الجهاد والكفاح المسلح ضد الغزاة  فاعلم ولٌعلم العالم

ٌنام معنا وٌستٌقظ معنا وٌؤكل وٌشرب , ال تتغٌر راسخة نا وهو عندنا عقٌدة , عقٌدة حٌاة ثابتة ب لذهم

وهو حتى النفس الذي نتنفسه للحٌاة وهو الماء الذي نشربه فال مجال لبقاء الغزاة وال بؤي شكل , معنا 

وبكل الوسائل االخرى سنقاتل ونجاهد الوجود االستعماري بالسالح , من االشكال واي صٌغة من الصٌغ 

, المتاحة بعد ان انجزنا مهمة الصراع العسكري المباشر بنصر ساحق ومبٌن بإذن هللا وقوته القوٌة 

سنقاتل بالسالح وبكل الوسائل المتاحة كل االثار التً تركتموها لخدمة مصالحكم ومشارٌعكم 

ودستورها وكل فعل او تؤثٌر تركته االستعمارٌة البغٌضة وخاصة عملٌتكم السٌاسٌة برمتها رموزها 

هذه العملٌة على ارض العراق وفً شعبه ٌدل على وجودكم الغٌر مشروع فً بلدنا وستندم ادارتكم 

 ندامة هً امر واقسى من ندامتكم على احتاللكم للعراق
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فً  اقول هذه الحقٌقة اال اذا تداركتم وصححتم قراركم الظالم الجائر الغٌر انسانً والغٌر اخالقً

 وآنتكموانتم تعرفون ما بٌننا وبٌنها  إلٌرانالصفوٌة  إلٌرانمحاولتكم واصراركم على تسلٌم بلدنا 

ل احتاللكم وتحت حماٌتكم من خالل عمالئها واجهزتها ظتعرفون ما فعلت فً العراق واهله فً 

شعب العراق  اٌها الرئٌس فسٌحملكم, المٌة وان تعٌدوا العراق الى اهله الى شعبه ان ابٌتم ظال

ومقاومته مسإولٌة كل ما سٌحصل الحقا للعراق وشعبه كما حملكم مسإولٌة ما حصل من ٌوم دخولكم 

 بإثارةحدة شعبه االزلً وو ة العراقالعراق الى ٌوم خروجكم من قتل وتدمٌر وتشرٌد وتفتٌت لوحد

جٌل لٌس فً العراق فحسب الن النعرات الطائفٌة والعرقٌة والدٌنٌة المسٌسة فتالحقكم االجٌال جٌال بعد 

وان هذا هو , العراق جزء من امة حٌة ثائرة ناهضة فتمتد مالحقتكم على امتداد الوطن العربً الكبٌر 

 وانٌن والمواثٌق الدولٌة قالحق المقدس لشعبنا اقرته كل الشرائع السماوٌة وكل ال

ابناء  ,العراقٌون الغٌارى النشامى اٌها الرفاق فً ذي قار اٌها المجاهدون فً جنوبنا العزٌز اٌها 

ورجال المقاومة المسلحة وغٌر مسلحة اننا الٌوم نقف بفضل هللا على رأس منعطف تارٌخً هائل قد 

غٌر كل الموازٌن والمعادالت والحسابات واالستراتٌجٌات التً كانت سائدة قبله والذي كان ٌقوم علٌه 

قول لمن ٌستثقل هذا الكالم وٌستكثره علٌنا او لمن ال واوبها , الكٌان الدولً وٌتحرك على اساسها 

مقاومة الشعب االسطورٌة وٌفهمه وٌعً معانٌه فلٌذهب الى مسٌرة الكفاح المسلح الى مسٌرة الجهاد 

عمق مع الغزاة الطغاة لكً ٌستطٌع ان ٌرى النتائج التً غٌرت بفٌدرس مسارها وادائها وعطائها 

حجم المقاومة ونوعها وقدراتها المادٌة والعسكرٌة والبشرٌة فً ٌدقق مجرى التارٌخ برمته ولٌدرس ول

ثم ٌدرس حجم العدوان وما ٌملك من مستلزمات الصراع , والدولٌة والعربٌة مع ظروفها المحلٌة 

والقتال عسكرٌا وسٌاسٌا واعالمٌا وامنٌا واقتصادٌا وعلمٌا وفنٌا على ان ال ٌنسى الكذب والخداع 

, الى قواه االخرى  قوة هائل مضاف لالغزاة كعام ادارةبه  تٌش والتزوٌر الذي جاءوالتضلٌل والتشو

وٌعتمد الوسائل الصحٌحة فً التدقٌق والتقٌٌم سٌجد اكبر اعجوبة من عجائب  من ٌذهب الى هذا البعد
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التارٌخ وسٌجد اكبر اسطورة من اساطٌر التارٌخ هً مقاومة الشعب العراقً العظٌم وسٌجد اكبر 

زة كرم بها القوي العزٌز شعب العراق ومقاومته وسٌجد قطعا ان امرٌكا هزمت مع حلفائها الكثر معج

, انما خرجت بسواد الوجه وشر هزٌمة وخرجت من العراق لٌس بماء الوجه الذي عرضناه على اوباما 

وسٌالحقها شعب العراق جٌال بعد جٌل الى ٌوم القٌامة ان لم تنصفه وتإدي حقه كامال, ومن اهم 

حقوقه ان تعٌده الى اهله, اي ان تعٌد العراق الى شعب العراق وتعتذر لشعب العراق وتبدي اسفها 

لالحتالل ان الشدٌد لغزوه ولٌعلم شعب العراق العظٌم وطالئعه الثورٌة المجاهدة المقاومة الرافضة 

االمبرٌالٌة االمرٌكٌة لم توكل احدا لتنفٌذ مشروعها ٌوم انسحابها هذا, وانما هً سلمت العراق كله 

إلٌران وعمالئها مع ضمانات من اٌران لتنفٌذ بعض المصالح االمرٌكٌة غٌر المشروعة فً العراق 

هً اوال االستمرار بتفكٌك العراق واهم هذه االهداف التً تعهدت اٌران بتنفٌذها , واالمة وفً المنطقة 

حتى تستطٌع االمبرٌالٌة , وتدمٌر وحدته الوطنٌة واالجتماعٌة وتجزئته والغاء دوره الى زمن بعٌد جدا 

ومن اهم تلك , االمرٌكٌة وحلٌفتها الصهٌونٌة من تحقٌق االهداف االخرى فً العراق واالمة والمنطقة 

ي فً العراق الى امد بعٌد وتحت صٌغ شتى , والهدف االخر االهداف هو ابقاء اساس للتواجد العسكر

هو الجانب االقتصادي وعلى راسه النفط والهدف االخر لكً تؤخذ اسرائٌل اللقٌطة كل حرٌتها وراحتها 

فً تحقٌق اهدافها إلقامة دولتها الكبرى من النٌل الى الفرات , اما الثمن الذي اعطً إلٌران هو الحاق 

هذا هو الحال الٌوم فً العراق تهٌمن علٌة رسمٌا اٌران وبدعم من , وسماء وشعبا  العراق بها ارضا

امرٌكا وتقود فٌه مشروع التفرٌس من اقصى جنوبه الى اقصى شماله وبٌدها كل القوى الرسمٌة 

ما ٌسمى بالجٌش والشرطة واالمن واالستخبارات والمفاصل االساسٌة فً السلطة المدنٌة, , الفاعلة 

تمر هذا الوضع والتصعٌد بدون رد وطنً اوال من الشعب ومقاومته , وقومً من االمة وان اس

وانظمتها وشعبها فسٌحصل الطوفان فٌغرق العراق واالمة معا , واول من سٌحمله الطوفان بعد العراق 

 وٌكنسه من االرض هم حكام الخلٌج ودولهم الظانٌن خطاء بان امرٌكا والغرب ستوفر لهم الحماٌة من
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الطوفان الصفوي وهم ٌرون بؤعٌنهم الى امرٌكا , كٌف ركعتها المقاومة العراقٌة الباسلة مع اختها 

م اعٌنهم كٌف تترنح وكٌف تتخبط وكٌف تخاتل وتتستر فً موضوع إمقاومة افغانستان وهم ٌرون ب

مالئها حٌث دفعت بالناتو لٌتصدر العدوان وفً سورٌا كٌف تتستر وتدفع ع, العدوان على لٌبٌا 

م اعٌنهم كٌف تتستر وترتعد إوحلفائها من دول الناتو ودول اوروبا من الخلف وهم ٌرونها الٌوم ب

لقد , فرائصها من اٌران وتهدٌدات اٌران , هإالء الحكام الذٌن اسقطوا كل اعتبار لدٌنا الحترامهم 

ء االمة فمنهم الى الٌوم استخدموا اموالهم التً هً ثمن نفط العرب على اعداء الشعب العراقً واعدا

ٌساعد الملٌشٌات الصفوٌة الطائفٌة لقتل الشعب العراقً وحتى الذي ٌساعد بعض الجهات الوطنٌة 

ٌشترط علٌها عدم التعاون او اللقاء مع البعث ومقاومته المجٌدة , هذه المقاومة التً هزت وخلخلت 

لٌوم احد من عمالئها اللٌل اال وفرائصه ترتعد فال ٌنام ا, اركان االمبرٌالٌة وارعبت عمالئها واذنابها 

وترتجف من البعث ومقاومته الباسلة, فإننا الٌوم وفً هذه االٌام الخوالد ٌوم هجرة الحبٌب المصطفى 

)صلى هللا علٌه وسلم( التً غٌرت مجرى التارٌخ فً تلك المرحلة من تارٌخ العروبة , ثم ٌوم استشهاد 

رسوله )صلى هللا علٌه وسلم( الذي اسس لنا بموقفه البطولً  سٌد شباب اهل الجنة ورٌحانة

ثم ٌوم والدة  ,واستشهاده قواعد ووضع لنا دروسا فً الثبات على المبادئ وفً الدفاع عن العقٌدة 

سٌدنا المسٌح علٌه السالم رسول الحرٌة والمحبة والسالم واالخاء والتسامح ثم ٌوم االنتصار التارٌخً 

اومته الباسلة على قوى الغزو واالحتالل ثم ٌوم تؤسٌس جٌش العراق المجٌد جٌش لشعب العراق ومق

العروبة الذي على اكتاف رجاله قامت المقاومة وبه وبرجاله انتصرت وحطمت جبروت االمبرٌالٌة 

إالء الحكام ان ٌتراجعوا وٌصححوا وٌمدوا المقاومة بكل ما تحتاج كً تمضً فً هواالستعمار, فعلى 

واال فان الشعب العظٌم سٌلعن كل من ٌتمادى فً الخٌانة , للمشروع الفارسً الصفوي التصدي 

واحذروا ٌا حكام العرب جمٌعا واعلموا ان من ٌلعنه التارٌخ وٌلعنه الشعب سٌطرد من رحمة , والعمالة 

ٌل للعرب من هللا فال تقبل له توبة , من هنا من ذي قار العروبة وباسم ابنائها الغٌارى االماجد اقول و
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ٌعٌثون فٌها فسادا واالمة  وإمكاناتهااقول هذا لحكام االمة القابضٌن على اموال االمة , شر قد اقترب 

  .تحترق والطوفان قد احاط بها

وكٌف اٌها الحكام العرب ستنظر الٌكم المقاومة وشعبها االبً بعد التحرٌر فتحسبوا كٌف تنظر علٌكم 

وٌقدم شعبها العربً االبً اكثر , ال اسطوري على امتداد تسع سنوات وهً تقاتل قتاسٌكون حالكم , 

ولم ٌمد الٌها او لم تمدوا , من ملٌون ونصف الملٌون شهٌد وتنتصر على اعتى واقوى قوة فً االرض 

انً اقول الٌوم باسم المقاومة وباسم شعبها الثائر , الٌها ٌد االخوة وٌد المساعدة وٌد المساندة 

الء الحكام كٌف سٌكون حالكم اذا انتصر المشروع الصفوي الفارسً فً العراق ال سمح المنتصر لهإ

اقول لحكام االمة الٌوم ان امرٌكا االمبرٌالٌة المعتدٌة قد هربت وخرجت من العراق الى غٌر رجعة , هللا 

حقٌقً  ؤثٌرتولٌس لها اي , ولٌس لها الٌوم اي وجود فاعل داخل العراق بل وال ٌذكر تجاه المقاومة 

فمما تخافون اٌها السادة ومما تتهٌبون اقول كٌف سٌكون , فاعل على اٌران ومشروعها فً العراق 

واطل براسه علٌكم , هل نسٌتم , الصفوي فً العراق ال سمح هللا الفارسً حالكم اذا انتصر المشروع 

اهداف الثورة االٌرانٌة تجاه االمة هل نسٌتم مشروع تصدٌر الثورة فان معركتنا الٌوم مع المشروع 

فاعلموا اٌها الحكام ان امرٌكا ال , الفارسً الصفوي حصرا وما تبقى من وجود فهو على الهامش 

ر مشروعة فان ضمنت لها اٌران مصالحها ٌغتحترم احدا وال تدافع عن احد اال فً اطار مصالحها ال

خاصة انتم اٌها الخلٌجٌون ستبٌعكم امرٌكا بالسوق الذي , ر مشروعة فً اراضٌكم وفً نفطكم ٌالغ

 .باعت به مبارك وباعت فٌه ابن علً وباعت كل عمالئها واذنابها على طول تارٌخها االسود

عملٌة السٌاسٌة البغٌضة ان ازمتكم الٌوم هً ومن هنا مرة اخرى من ذي قار العروبة اقول لرموز ال

تالف الوطنً( وهو ئوٌشرف على تنفٌذه ما ٌسمى بـ )اال, امر حتمً ومرسوم بكل تفاصٌله فً طهران 

تالف الطائفً( بكل اطرافه لالستحواذ على العراق ثم االنطالق الى االمة وحسب اهداف الثورة ئ) اال

فال تلوموا المالكً وال تلوموا , مرسوم لهم فً هذا المشروع الخطٌر االسالمٌة والكل ادوا ادوارهم كما 
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حتى جردوكم وجردوا كل شركائهم فً الجرٌمة وفً العمالة من كل  مؤمورونحزب الدعوة فهم جمٌعا 

قدرة للتصحٌح حتى لمشاركتهم فً جرٌمة تنفٌذ مشروع االحتالل, اقول لرموز العراقٌة فال تضحكوا 

م اعٌنكم منذ استلم المالكً إترون ب فإنكممن معكم وعلى الجماهٌر التً انتخبتكم على انفسكم وعلى 

على ترسٌخ المشروع بقوة لزمام السلطة ضمن العملٌة السٌاسٌة المخابراتٌة االجرامٌة وهو ٌعمل 

الصفوي ٌشد من ازره وٌعاونه كل اطراف االئتالف الوطنً وهو ماضً وسٌجهز علٌكم جمٌعا واحدا 

لقد وضعتم تحت , فال تلوموا المالكً ولوموا انفسكم , خر وعلى كل من ٌقف امام هذا المشروع بعد اال

ٌده دستور االحتالل البغٌض ومواده المصاغة بعناٌة فائقة لخدمة هذا المشروع وبهدف تفتٌت العراق 

 ما شاءمتى الفارسٌة وضعتم تحت ٌده قانون اجتثاث البعث ف إلٌرانوتدمٌره وابتالعه لقمة سائغة 

وتطلبت مصلحة المشروع اتهم من  ما شاءاجتث منكم من ٌشاء ووضعتم تحت ٌده مواد االرهاب فمتى 

وهو بٌده , والذي لم تطله مواد االجتثاث ومواد االرهاب سٌقتل بكاتمات الصوت  باإلرهابٌشاء منكم 

اي المالكً )الذي ٌخطط له  السلطة المطلقة بسبب الغطاء الذي وفرته له االمبرٌالٌة االمرٌكٌة وهو

والتزوٌر والتضلٌل لقد  والتآمرله دهاقنة الفرس الصفوٌون الماهرون بالخداع والمكر والغدر  (ٌخطط

فال عذر لكم الٌوم لمن لم ٌعد الى الشعب والى مقاومته , توضح لكم كل شًء بعد االنتخابات االخٌرة 

 . طردهاال الشعب العظٌم سٌطردكم من رحمته شر والى معارضته والى ثورته الجماهٌرٌة الشعبٌة, و

احًٌ شعب العراق العظٌم واحًٌ مقامته الباسلة صانعة التارٌخ الجدٌد المجٌد للعراق واالمة واالنسانٌة 

احًٌ كل ,  جمعاء , احًٌ المعارضة الردٌف االمٌن للمقاومة المسلحة والمإازر والمساند والداعم لها

  .ازروا وساندوا المقاومة المسلحة االحرار فً االمة الذٌن

احًٌ االعالم الوطنً والقومً والدولً الذي احتضن المقاومة وساندها وفً الطلٌعة كتاب المقاومة 

وشعرائها وحداتها ومثقفٌها ومواقع االعالم البصرة والمنصور ومواقع المقاومة ومواقع المعارضة 

  .الصادقة االمٌنة



(13 – 14) 
 

فضائٌة الرافدٌن وفً ظل ظروفها قلٌلة جدا بل هً اقل من القلٌلة  احًٌ فضائٌات المقاومة وهً

الفضائٌة الباسلة المقاتلة الشهٌدة  المعروفة وامكانٌاتها والتزاماتها التً ال تستطٌع ان تخرج عنها ثم

واحًٌ , شهٌدة االعالم المقاتل مع اختٌها الزوراء والمنصور , بحق قناة الراي الحر الشجاع الباسل 

بها الشجاع المقاتل االخ مشعان الجبوري احًٌ مواقفه الشجاعة الباسلة ضد الغزو وحلفائه صاح

ابعث له فً هذه المناسبة التارٌخٌة العزٌزة تحٌة ملإها , وعمالئه حتى قبل االحتالل وبعد االحتالل 

ومهما كان  االعتزاز والتقدٌر مهما كان موقفه منا سابقا والحقا ومهما سٌكون موقفه مستقبال منا

اتحدث  اموقفنا منه ومهما سٌكون موقفنا مستقبال , انه حق له ال ابخسه او ال ابخس منه شًء وان

والمواقف والسٌاسات وحتى  اآلراءالٌوم عن التارٌخ المجٌد لمقاومة العراق العظٌمة ان االختالف فً 

   .كما هً ألهلهاٌلغً الحقوق ان تسجل  فً العقائد ال

لحزب على امتداد مسٌرته الكفاحٌة الطوٌلة منذ الٌوم االول النطالقه وعلى راسه شهٌد احًٌ شهداء ا

 اقه فً القٌادة والكادر المتقدم.الحج االكبر قائد الحزب صدام حسٌن رحمة هللا علٌه ورف

احًٌ شهداء المقاومة الوطنٌة والقومٌة واالسالمٌة فً العراق وفلسطٌن ولبنان والجزائر والصومال 

واقول مرة اخرى لمن ٌسال وٌتساءل عن المقاومة وكانه ال , الهواز وارتٌرٌا واغادٌن وافغانستان وا

اقول له ان المقاومة عندنا فً , ٌعرفها وال ٌعرف شٌئا عن ادائها وعطائها وتارٌخها ومرجعٌاتها 

ثابتة راسخة الى الٌوم وستبقى االبد هً عقٌدة  التؤسٌسالبعث كانت ومنذ انطالقته االولى ٌوم 

مذهب والمقاومة عنده ثقافة وهوٌة والمقاومة عندنا هً الحٌاة الحرة الكرٌمة العزٌزة عنده والمقاومة 

فهً كما قلنا تنام معنا وتستٌقظ معنا تؤكل معنا وتشرب معنا كما هو , المجٌدة حتى النفس الذي نتنفسه 

من  ظوعلٌه ان ٌتع,  هبهم وعقٌدتهم الظالمٌةالغزو واالحتالل هو ثقافة الغزاة وهو هوٌتهم ودٌنهم ومذ

  بؤذنه.التارٌخ الطوٌل لشعب العراق وٌتعظ من دروس الٌوم البلٌغة التً رئاها بعٌنه وسمعها 
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تحٌة خاصة الى رجال القوات المسلحة الباسلة الى رجال الجٌش العراقً العظٌم قادة وامرٌن وضباط 

ازف لهم الٌوم ازكى التهانً والتبرٌكات باالنتصار التارٌخً الذي كانوا هم العمود الفقري , وجنود 

تهم وبطوالتهم وهم قد انتشروا على كل اللمعاركه الطاحنة وذلك بعلمهم وخبراتهم وتجاربهم ورجو

 السادس منً مفاصل الجهاد منذ الٌوم االول لالحتالل ثم ازف لهم التهانً والتبرٌكات بعٌدهم المجٌد ف

واننا لنشجب بقوة كل العملٌات التً تستهدف المواطنٌن االبرٌاء وخاصة الشرطة  , االغركانون 

االدارة المدنٌة وحتى الصحوات الن هإالء جمٌعا لٌسوا اعداء للشعب ومقاومته  وموظفووالجٌش 

اقل من ذلك اولئك القلة وانما هم مواطنون وان المسٌئٌن منهم قلٌل جدا ال ٌتجاوز الواحد بالمئة او 

ممكن التعامل معهم بالنصح واالرشاد ثم بالتخوٌف , المسخرٌن من قبل الغزاة وعمالئهم وحلفائهم 

ومطلوب من كل فصائل المقاومة ان , ومن ٌصر منهم على الخٌانة والعمالة ٌعامل انفرادٌا بما ٌستحق 

ن مخلصون للعراق وهم جزء مهم من شعبه فهإالء جمٌعا عراقٌو, تحافظ على اجهزة الدولة الرسمٌة 

  إولٌته وظروفه.سالثائر وكل من موقعه وم

تحٌة اعتزاز وتقدٌر خاصة الى االسود فً اقفاص االسر وفً سجون العدو ومعتقالته طارق عزٌز 

 ورفاقه فً القٌادة والكادر المتقدم ثم الذٌن ٌلونهم بعثٌٌن ووطنٌٌن واسالمٌٌن , دمتم ٌا رجال ذي قار

  .والى مزٌد من التصعٌد والمالحقة لفلول العدو المنهارة فً كل المٌادٌن

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته     

  المعتز باهلل

 عزت ابراهٌم الدوري

 القائد االعلى للجهاد والتحرٌر

 القائد العام للقوات المسلحة
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