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 ٢٠١٧نيسان  ٨يف  -(  ١١البعث العريب االشرتاكي يف مؤمتر املغرتبني ) 

 ِبْسم هللا الرمحن الرحيم

 

  االخوات واالخوة االعزاء

عزاء رئيس خوة األم واللقاء بكم ، وأود أن أشكر األحتية طيبة ، وأعرب عن سروري البالغ حبضوركُأحييكم 
خوة الذين لعامة للمؤمتر ، وأخص بالتحية األمانة اضريية ، واألمني العام وأعضاء األعضاء اللجنة التحأو 

 . قق هذا اللقاء الذي جيمعناتطوعوا وتربعوا وبذلوا جهداً لعقد هذا املؤمتر والذي لوال جهودهم ملا حت

صدقاء من الشخصيات الدولية احملرتمة الذين شرفونا شقاء العرب واألكما ويسعدنا مشاركة خنبة من األ
حبضورهم الكرمي ، وهم أعضاء شرف يف هذا املؤمتر ، أحييكم مرة أخرى ، وأمتىن لكم أطيب األوقات ، 

 :  وبعد

 السيدات والسادة احلضور

يف السياسة يتكلمون عن صراع إرادات متعددة يف العراق ، منهم من يصف الصراع على  بعض املهتمني
إنه بني دول كربى ذات مصاحل وأهداف ، وبني قوى اقليمية ذات مشاريع وأطماع ، ومنهم من يضعه يف 
أطار صراع أحزاب وتيارات وميليشيات مسلحة لتنفيذ أوامر وأهداف وأجندات دول أجنبية ، وتتصارع 

 .  أيضاً فيما بينها على توزيع السلطة واملال

يد من الصراع مسّاه ) ن أحد ُمنّظري احلركات السياسية املغطاة بغطاء الدين يتحدث عن مفهوم جدأو 
 . سالمي ( للصراع ... على أساس إنه صراع بني احلق والباطلاملفهوم اإل
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أن من ميارس الباطل ويقف يف  ق والوطن العريب هييف العرالكن فات هذا اُلمَنّظْر يف أن املفارقة املخزية 
خندق الباطل ، ويدافع عن الباطل ، هي هذه احلركات اليت تسمي نفسها دينية ، واليت تتحكم مبصري 

تكون عن  البالد والعباد ليس يف العراق فحسب وإمنا يف عدد من االقطار العربية ، ومبمارسات أبعد ما
 . هسالم وأخالقه ومبادئقيم اإل

إن أخطر أنواع الصراع يف العراق هو صراع مفتعل مل يألفه العراقيون من قبل ، ُفرض عليهم بقوة السالح 
واملال واالعالم ، ، صراع بني الطوائف واألديان واألقليات ، سنة وشيعة ، مسيحيني ومسلمني ، عرب 

بعناية تامة ، وهّيأ احملتل إلدارته وأكراد وتركمان ومكونات أخرى ، هذا النوع من الصراع مت التخطيط له 
منطقته  ت قوميته أو طائفته أو أقليته أوستحقاقاااقيني ، كل منهم يتحدث عن حقوق و جمموعات من العر 

أو لتحقيق مصلحته الشخصية ، متناسني حقوق العراق ومصاحله العليا ، ولكل منهم اتباعه ومرجعيته 
 .  وارتباطاته اإلقليمية والدولية

اجملتمع الدويل بشكل عام ، والعريب بشكل خاص يتعامل مع هذا الواقع املزيف على أساس إنه وبات 
يبحثون مع هذه اجملاميع الفئوية عن حلول لقضية العراق ، يف  ٢٠٠٣احلقيقة املطلقة ، وبدئوا منذ عام 

واقتصادية  دميةاطار دستور االحتالل وعمليته السياسية ، مما وضع العراق يف أتون أزمات أمنية وخ
خالقية مستمرة ومتصاعدة ، واليت كانت السبب وراء ظهور حركات اإلرهاب أواجتماعية وقانونية و 

وامليليشيات املسلحة  والطائفية اليت ميثلها تنظيم داعش اجملرم وتداعيات احلرب الدولية ضده من جهة ،
وجرائمها من جهة ثانية ، واليت باتت مصدر يران واحزاب السلطة واليت تزيد عن داعش بإرهاهبا إاملرتبطة ب

 .  هتديد ألمن الدول القريبة والبعيدة

إن هذا النوع من الصراع أيها االخوة ، ميثل أداة من أدوات احملتل ، وواحدة من حيله وأالعيبه يف تغيري 
ومته الوطنية وبني الشعب ومقا، ائه ومشروعه السياسي من جانب حقيقة الصراع من صراع بني احملتل وحلف

من جانب آخر ، وحتويله إىل صراعات ثانوية وجمموعة من األزمات واملشاكل اجلانبية ، لتجعل من 
يعزفون عن مقاومة احملتل ومالحقته وفق القانون النتزاع حقوقهم الوطنية فحسب ، بل تدفعهم  العراقيني ال



يران وعصاباهتا إاخلدمية ، وختليصهم من منية و م األلالستنجاد به وطلب معونته يف إجياد احلل ألزماهت
وكان زمات ، هو من جاء هبذه الكوارث وخلق األ ن احملتلأا ، وداعش ومثيالهتا ، متجاهلني وعمالئه

 .السبب الرئيسي يف حدوثها 

شعب العراق مل يعرف الطائفية من قبل ، ومل يتنافس فيه البشر على أساس قومياهتم وأدياهنم وطوائفهم 
طيلة تارخيهم القريب والبعيد ، م ، بل عاشوا أخوة متحابني بسالم وانسجام وتالحم وتسامح ومناطقه

هنم هبذه اخلواص تصدوا للعدوان وطردوا احملتلني عرب التاريخ ، وأقاموا احلضارات وبنوا األمصار وأثروا أو 
 .  االنسانية بإجنازات وعلوم وقيم

  : وفالصراع الرئيسي يف العراق أيها السادة ه

قليمية وحملية ، إني إرادة ) قوى معتدية ( دولية و وب -صراع بني إرادة وطنية مل تنحين ولن تنكسر  -
شرتكت يف العدوان عليه ووجهت إهانة كبرية هلذا البلد احتالله وحتطيمه ، و امجيعها على  اتفقت

خرى على توزيع ختلفت فيما بينها بني فرتة وأاءت لتارخيه وقيمه وأخالقه ، وإن العريق وأسا
 . املصاحل واملناصب

الصراع احلقيقي ، هو بني إرادة شعب العراق بكافة قومياته وأديانه وطوائفه ، اليت تعاين الظلم  -
واالضطهاد واإلفقار واحلرمان والتجهيل والتهميش ، وبني إرادة قوى شريرة متعددة املنابع واملصاحل 

 .  احهواالهداف تسعى إلنقاذ مشروع االحتالل وإجن

 : هذه القوى ميكن وضعها يف ثالث مستويات

  . وقوى الطائفية واالرهاب،    أطراف العملية السياسية،   املستوى احملليأوالً : 

 .  وتركيا وبعض من الدول العربية،  ايران والكيان الصهيوين،   املستوى اإلقليميثانياً : 

 .  والدول املتحالفة معها،    ريكيةلواليات املتحدة االما املستوى الدويلثالثاً : 



 

 على املستوى احمللي

العملية تشمل هذه القوى جمموعة فاسدين وُسّراق وجمرمني ممن يسامهون يف حكم العراق ويشرتكون يف 
 .  مريكان وتقودها وتديرها إيرانالسياسية اليت أنشأها األ

ّرمات ، ورمبا لدى الكثري من يف الكون من صفات وموبقات وحم ما أهذه العملية تتصف بأسو 
ين أود الرتكيز على ثالثة صفات هامة يف تكوينها ، وهي  أمما يستطيع أن يقوله عنها ، إال  حضراتكم

كافية إلدانتها ومطالبة اجملتمع الدويل بسحب االعرتاف هبا ، وتعطينا الشرعية الوطنية واالنسانية 
يريها وختليص العراق ودول العامل من شرورها ومبختلف والقانونية كعراقيني ملقاومتها والعمل على تغ

 .  الوسائل املشروعة

  : ولمر األاأل

ل ... هل إن هذه العملية السياسية اليت أسسها االمريكان ، عملية دميقراطية حقًا ، كما ءهو أن نتسا
 . يدعي من أنشأها ، ومن يشرتك فيها من أحزاب وأشخاص ؟

جيري يف  ًا من شروط املمارسة الدميقراطية السليمة مقارنة باحلدود الدنيا مع ماوهل إهنا حّققت شرطاً واحد
 . العامل ختلفاً ؟ أكثر بلدان

ل نرى أن من يتابع الساحة السياسية الدولية ، وما جيري فيها من مناقشات ؤ وللجواب على هذا التسا  -
فكرين حول هذه العملية ، ورفضهم املتزايد حول هذا املوضوع ، جيد النقد املتزايد من قبل السياسيني وامل

 . !  لسياسة تصدير الدميقراطية بالقوة

أما يف العراق فقد توقفنا طوياًل أمام هذه ) الدميقراطية املزيفة ( اليت فُـرضْت علينا بالسالح خارج حدود 
 :  قيمنا وأخالقنا وظروفنا وتارخينا ، وأحصْينا نتائجها وخملفاهتا فوجدنا



دوار وتوزيع احلصص يف السلطة واملال ، وتباع صفقات السرية والعلنية لتبادل األظلها تُعقد ال يف  -
هتامات بني البائع اار لقانون أو رادع من ضمري ، مع عتباة والربملانية يف مزاد علين دون املناصب الوزاري

تلف فئات الشعب املغلوب على واملشرتي غالبًا ما تتسبب يف عداوات وأحقاد ، وتشعل نار الفتنة بني خم
 .  أمره

ُهْم على حكم العراق ، هنبوا وسرقوا ثروة العراق   - أفرزت جمموعة من املرتزقة وأصحاب السوابق وسّلطتـْ
رتفاع خطري يف معدالت الفقر واجلوع والبطالة مل يبلغها العراق االعامل وبطريقة منظمة مما تسبب بأمام أنظار 

 ٤٨رتفع معدل البطالة يف العراق اكثر من ا، و   ٪ ٥٤ملواطنني حتت خط الفقر امن قبل حيث بلغت نسبة 
 .  من االيدي العاملة  ٪

هبا ، وتشّدقوا يف ظل هذه الدميقراطية املزعومة يتم قمع احلريات العامة واخلاصة ، واليت طاملا تغنوا   -
مسها يُعتقل املتظاهرون السلميون ويتم اوبحتالل ... ذوها واحدة من مربرات الغزو واالختابالدفاع عنها ، و 

متألت السجون السرية والعلنية اوالرأي العام العريب والدويل ، و تعذيبهم وقتلهم أمام وسائل االعالم 
ن واخلدمات باملعارضني السياسيني وأصحاب الرأي واألبرياء من الناس جملرد املطالبة حبقوقهم يف توفري األم

ويف آخر تقرير ملنظمات حقوقية عراقية ودولية كشف عن جمزرة يتعرض هلا أكثر ، وشروط العيش الكرمي 
الف ( معتقل يف اربعة سجون علنية فقط من بني عشرات السجون وهي سجن ) الناصرية  ٢٨من ) 

والتاجي وبعقوبة والسليمانية ( ، حيث يعانون من اجلوع واإلهانة وانتشار انواع خطرية من األمراض بدون 
 .  عالج

كما وإن من نتيجة العملية الدميقراطية مت قتل أكثر من مليوين عراقي ، وتشريد ونزوح وجلوء أكثر من   -
 .  نصف العراقيني داخل العراق وخارجه هاربني من املالحقة واالعتقال واالغتيال واجلوع واملرض

ه وماله وعمله ، ه وعرضوحتّول العراق من دولة مستقرة ذات مؤسسات يأمن فيها املُواطن على نفس
ساسية يف مستوى جيد من التعليم والصحة والعيش الكرمي ، اىل ساحة من نسان األويتمتع حبقوق اإل



حيكمها قانون أو نظام ، تنتهك فيها األعراض  الفوضى واإلرهاب والقتل اجملاين . وبات دولة فاشلة ال
 وكتل وعصابات يقودها حتالف طائفي فاسدوالقيم واحلقوق ، وتتحكم فيها ميليشيات مسلحة وأحزاب 

!!! 

هذه املمارسة الدميقراطية الشاذة هّيئت البيئة لظهور فئتني إرهابيتني جمرمتني ، مها الطائفية املتمثلة   -
 . بامليليشيات والعصابات املرتبطة بأحزاب السلطة وإيران ، والتنظيمات املتطرفة املتمثّلة بداعش والقاعدة

  : مر الثايناأل

ظاهرة الفساد الواسعة اليت متثل واحدة من أخطر وأهم األعمدة اليت قامت عليها العملية السياسية بعد 
االحتالل ، واليت كانت نتيجة طبيعية لسياسات وقوانني وضعها احملتل وادواته تسّهل ممارسة الفساد بكافة 

بتلعت ثروة العراق افة اخلطرية آلا، هذه  أنواعه املايل والسياسي واالداري واالجتماعي واالخالقي
وانتهكت حقوق الناس ، وفككت اجملتمع ونسفت منظوماته القيمية واالخالقية واالعتبارية ، وحطمت 

 .  أواصر العالقة واالخوة بني افراده

إن مثلث الفساد والظلم واالجتثاث الذي قامت عليه العملية السياسية يف العراق ميثل أعلى درجات 
والتعصب نسان واجملتمع ، وكان هو الدافع وراء ظهور حركات االرهاب واجلرمية والتطّرف قوق اإلانتهاك ح

هنيار احلضارات عندما تُبتلى اء سقوط الدول ومتزيق اجملتمعات و مثلما هو السبب الرئيسي الذي يقف ورا، 
 .  مبثل هذه اآلفة

 :  مر الثالثاأل

فقار طط خبيث من التجهيل واإلذالل واإلة الفاشية لتنفيذ خميتعرض العراقيون يف ظل العملية السياسي
أجهزة خمتصة يف   واملعنوي والنفسي واالخالقي واملعريف وغريه ، جيري تنفيذه بدقة وعناية من قبل املادي

والشك  والدولة ، وختريب اجملتمع ونسف أواصر االخوة فيه ، بزرع الكراهية واخلوف  كسر هيبة العائلة
العراقيني وتثبيط معنوياهتم ، وجتريدهم من وطنيتهم وإنسانيتهم ، وقلب  رادةإهبدف إضعاف ، ه بني أفراد



يستطيع التمييز بني شريف  ، حىت بات الكثري منهم ال املفاهيم والقيم واألفكار السامية اليت نشأوا عليها
لوا الناس اىل درجة عالية ومنحط ، نزيه وسارق ، خملص وخائن ، فضيلة ورذيلة ، وبني حق وباطل ، وأوص

 .  من اجلهل وتغييب الوعي والتخلف

فقتلوا وأهانوا العلماء واملفكرين وطردوا العقول والكفاءات الوطنية وحرموا العراق من رجاله ونسائه 
والدجل والكذب والنفاق ، وجعلوا من  ة ، وأمعنوا يف نشر ظواهر الشعوذالوطنيني املخلصني

يُعَرف عنه  هو القانون السائد واالجناز االكرب ، مستندين بذلك لفتاوى رجل دين ال والبكاء واللطم احلزن
وهو ، حديث أو خطاب أو لقاء ، سوى إنه يصدر االحكام يف شؤون السياسة واحلكم وادارة السلطة 
معادية  شخص غريب عن العراق وأهله ، مل يكن عراقيا يومًا ، ومل ميتلك اجلنسية العراقية بل ينتمي لدولة

 ! . للعراق

يف شؤون احلكم  وبذلك ليس من حقه وطنيًا وقانونيًا وإنسانيًا بل وحىت دينيًا يف أن يصدر أحكاماً 
 .!  والسياسة وحتديد املستقبل يف بلد هو ضيف عليه

نه مرجع للشيعة يف العامل ، ومن حقه أن يفيت فيما يراه ، فإن ذلك قد أواذا كان هناك من جيادل ويقول 
صح عندما يصدر أحكامًا يف شؤون الطائفة ويف حدود الشرع والفقه ، وليس التدخل يف شؤون السياسة ي

   . يف بلد كالعراق يتمّيز بتنوع ديين وطائفي وقومي فريد

مور بنية حسنة ، ووضعت يف جمراها الطبيعي دون اإلشارة ملا يدور حوله من شبهات ذا ما أخذت األإهذا 
واملتعاون مع احملتلني  ئمسع العامل كله عن دوره املتواط، ولقد  شوفة للقاصي والداينوارتباطات باتت مك

عندما أصدر فتواه الشهرية يف تعطيل ومنع نصف الشعب يف وسط وجنوب العراق من مقاومة االحتالل 
 ! . ٢٠٠٣عام 

ائمها وارهاهبا خنراط يف ميليشيات مسلحة فاقت داعش جبر ه األخرى اليت دعا فيها الناس لالوفتوا
 . ! برياء وابتزازهم وقتلهمسؤولة عن الفوضى والفساد وخطف األوانتهاكاهتا ، وهي امل



وبذلك فإن هذا الشخص ومن معه يتحملون املسؤولية القانونية والتارخيية عن ما يتعرض له العراق من  
ه أو التحدث عنه مبا هو هتامه أو إثارة السخط عليانذكر هذه احلقائق ، ليس رغبة يف كوارث وأزمات 

الوثائق اليت أثبتت تواطئه   خيايل ، ولكنها احلقيقة اليت جيب أن تقال وأن يعرفها العامل أمجع ، خاصة تلك
 .  مع احملتل وأعرتف هبا احملتلون قبل غريهم ، وعدد من املشرتكني يف العملية السياسية أنفسهم

ريكا وفرضتها بقوة السالح وال زالت تدافع عنها اءت هبا أمليت جا هذا هو حال العراق يف ظل الدميقراطية
 .!  وحتميها

)  جيري يف العراق ، ليس عملية ن ماأريها ، نستطيع القول بكل وضوح ، ستنادًا هلذه الوقائع وغاو  
قيم من دواهُتم وعمالؤهم ، وليس هلا عالقة بأية قيمة أمريكان واإليرانيون و دميقراطية ( كما يرّوج هلا األ

 .  نساناحلرية والعدالة وحقوق اإل

هذه الكلمة من معىن ،  تعين ن هو ) مهزلة ومسخرة ( بكل ماحتالله وحلد اآلان ما جيري يف العراق منذ أ
نسانية الكثري ، فهل من كبرية لبلد عريق علم اال يوميًا حبق شعب كرمي ، ومتثل إهانة جمزرة ترتكب اهنأو 

 . وهل من جميب ؟ ، مستمع ؟

 :  ملستوى اإلقليمياعلى 

 .  كربول واألفإن إيران هي اخلطر األ

حواز العربية منذ أكثر من تسعة عقود واضطهاد وقتل وحرمان وهتجري حتالها دولة األاىل إفباإلضافة 
حتالهلا اجلزر العربية الثالث ، وتدخلها يف دعم اتركيبته وحمو هويته العربية ، و  شعبها العريب ، وتغيري

شيات مسلحة يف اليمن ، وهتديدها باحتالل البحرين وزعزعة استقرار دول اخلليج العريب ، وتسببها يف ميلي
خالهتا يف شؤون خلق أزمة مستمرة يف لبنان ، ومشاركتها النظام يف سوريا بقتل الشعب وهتجريه ، وتد

لعراق يأيت من ثالثة كرب على الوطن العريب ومغربه فإن خطرها األخرى يف مشرق االدول العربية األ
 :   مصادر



إهنا حتتل العراق فعليًا وتقود العملية السياسية اليت أنشأها االمريكان وهتيمن على كافة مفاصلها   -١
مين والعسكري والسياسي هنب ثرواته ، وأمسكت بالقرار األ التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وسامهت يف

 البنية االجتماعية يف أكرب عملية تغيري دميوغرايف عرفها العامل لملت واالقتصادي ، وهي املسؤولة عن تغيري
( اجملرمة  وفرته هلا ) داعش معظم املدن واحملافظات العراقية ومنها مناطق يف بغداد وأطرافها ، مستثمرة ما

 .  من مربرات لتنفيذ هذا املشروع

ء االقطار العربية ، ممن يدينون هلا بالوالء توظيفها ألحزاب وميليشيات وخاليا سرية وعلنية من أبنا  -٢
والطاعة واالنتماء واعتمادهم لتحقيق مشروعها التوسعي ، مستغلة أموال العراق املنهوبة يف متويلها 

 .  وجتهيزها ، ومستثمرة البعد الطائفي وسيلة لتنفيذ خمططها القومي الفارسي املتعصب

موعات ارهابية ومنها عناصر من داعش والقاعدة ، وإن إحتضاهنا ودعمها واستضافتها حلركات وجم  -٣
تارخيها يف تنفيذ عمليات إرهابية ضد العراق ودول عربية واقليمية منذ مثانينيات القرن املاضي مل يكن خافياً 

 .  على أحد ، مما كان السبب يف زعزعة االمن واالستقرار يف دول املنطقة والعامل

  : للعراقإن مظاهر االحتالل االيراين 

خارطة تواجدهم  تتمثل بآالف اجلنود من احلرس الثوري وفيلق القدس واجهزة املخابرات ، واليت متتد -
النخيب  ىل االنبار ومنطقةإلدين يف الوسط ، ومن حميط بغداد ىل حميط بغداد وصالح اإمن حمافظة دياىل 

مكثف يف كربالء والنجف والبصرة وميسان  يف احلدود العراقية السعودية غربًا وجنوبًا ، ويتواجدون بشكل
 .  ويتمددون يف األنبار وصالح الدين ونينوى حتت عنوان حماربة داعش

يران إوالكتل واألشخاص الذين يرتبطون بجمموعة من االحزاب  التحالف الطائفي احلاكم الذي يضم -
ه يف احلرب اليت شنتها على وينتمون اليها وحيملون جنسيتها ، وقاتلوا معها ضد العراق وجيشه وشعب

حتت تصرف الويل الفقيه يف  عن احتالهلا للعراق ، وجعلوا من السلطة ، ويدافعون ١٩٨٠العراق عام 
 .  ايران



وامرها من الويل الفقيه مباشرة ، وهي املسؤولة عن نشر أليشيات املسلحة اليت تستلم عشرات املي -
ب الطائفية ، وعن عمليات االختطاف والقتل والتهجري الفوضى والفساد واثارة الفتنة وإشعال احلر 

 .  والتشريد والسلب وهنب املال العام

 :  الكيان الصهيوين

) ألنه نظرياً  ١٩٤٨مريكي الصهيوين له جذوره التارخيية وبداياته ومراحله ، فقد بدأ عملياً عام املشروع األ
 :  حلبدأ قبل هذا التاريخ بفرتة طويلة ( ومرَّ بثالثة مرا

  : املرحلة االوىل -

ستخدام أبشع أنواع البطش والتعذيب ابية ، وطرد شعبها بقوة السالح وبحتالل فلسطني العر امرحلة 
مة ، لتقطيع وزرع الكيان الصهيوين يف جسد األ والقتل والتنكيل ، حيث مت يف هذه املرحلة تقسيم فلسطني

 . اولة لوحدهتا وحتررها وهنضتها وتقدمهاأوصاهلا ، وفصل مشرقها عن مغرهبا ، ومنع أية حم

  : املرحلة الثانية -

يسمى اكتساب الشرعية الدولية ، وذلك عندما متكن هذا الكيان بدعم  مرحلة االعرتاف هبذا الكيان أو ما
جزاء كبرية من أضد الدول العربية ، واستطاع ضم  أمريكي وغريب من كسب معظم املعارك اليت خاضها

ستعمارية متقدمة هتدد االمن القومي العريب برمته اورية ومصر ولبنان ، وأصبح قاعدة بية يف سراضي العر األ
 .  ، وتستهدف الوجود واهلوية العربية

 املرحلة الثالثة :  -

مرحلة حتقيق النفوذ واالنتشار والتطبيع واالنسجام والعالقات السرية والعلنية ليس مع املؤسسات الرمسية 
إمنا مع قطاعات مهمة من الشعب العريب وحتت عناوين خمتلفة سياحية وجتارية واقتصادية العربية فحسب و 

 .  وأمنية وغريها



لعراق مريكي ، ألهنا ُأجنزت بعد العدوان على اأخطر مراحل املشروع الصهيوين األ هذه املرحلة تعد من
ره الوطين جتثاث عروبته وفكانية و قيادته وتصفية كوادره الوط عتقال ومالحقةاواحتالله وتدمريه ، وقتل و 

، حيث كان لعدد من عريب  وبتواطؤيذ أمريكي وغريب وإيراين رادة صهيونية وتنفإنساين ، والذي مت باإل
 .  قطار العربية مسامهات ) سخية ( يف التحريض على االحتالل واملشاركة فيهاأل

ذا املشروع ، حصل اللقاء واالنسجام والتوافق وعندما متكنوا من إزالة العتبة العراقية اليت تعيق تنفيذ ه
مة وتفتيتها ، وحتطيمه ، وهتديد األ والتكامل والتخادم بينه وبني املخطط الفارسي الصفوي يف تدمري العراق

مريكي الصهيوين يف العراق مريكان لتمثل نواة املشروع األاألمن خالل العملية السياسية اليت أنشأها 
رضا وموافقة الواليات املتحدة يرها وتقودها إيران وميليشياهتا وأحزاهبا وعصاباهتا ، بواملنطقة ، وأليت تد

  . مريكية ، وبدعم مستمر منها إلدامتها وإجناحهااأل

حتالهلا من قبل الكيان الصهيوين بدعم التكامل بني العدوان على فلسطني و إن هذا الرتابط والتالقي وا
حتالله من قبل أمريكا وإيران وبدعم اوبني العدوان على العراق و  سعة ،ومشاركة أمريكية ودولية وا

وحتريض من الكيان الصهيوين ودول أخرى ، ومنها دول عربية لألسف ، والعالقة التارخيية القائمة بني ) 
بية والذي وصل اسرائيل وايران ( واليت مل تنقطع يومًا ، والتنسيق والتعاون االسرائيلي مع بعض الدول العر 

سرائيل باملال لبناء املستوطنات يف الضفة الغربية إىل مشاركة بعض العرب يف دعم إحسب بعض التقارير 
ا العامل يعطينا احلق كعراقيني وعرب وأحرار يف هذ،  يران يف كسب ود ) إسرائيل ( !إق مع ودخلت يف تساب

 .  متيازاشروع أمريكي صهيوين فارسي صفوي بنه مأ، أن نصف هذا املشروع ب

إن من يقف مع الشعب الفلسطيين ضد االحتالل الصهيوين لفلسطني العربية ، سيجد نفسه حتماً ، وهلذا 
الذي وبالنتيجة واقفًا بالضد من االحتالل االيراين للعراق وسورية ، وخمططها الفارسي وتيارها الصفوي 

دواته مبختلف أونقاوم هذا احللف و  ينا أن نكافحقطار العربية ، مما يفرض عليهدد اليمن ولبنان وبقية األ
  . الوسائل املشروعة واملتاحة



يران ويستخّفون باحتالهلا للعراق وسورية واليمن ولبنان ، بدعوى إهنا تدعم املقاومة إوملن يدافعون عن دور 
 :  وتسعى لتحرير فلسطني نقول

لبلدان مثلما تفعل إيران هذه امباذا يوصف من بيده القرار األمين والعسكري والسياسي واالقتصادي يف 
 . اآلن ؟

مريكي الصهيوين وبيده قرار املوافقة على تعيني املسؤولني من عدمها يف ومباذا يسمى من يقود املشروع األ
 . مثلما تقوم به إيران يف العراق ؟املناصب والوظائف العليا والدنيا يف بلد 

حيث مل  دعاء منافق ومضلِّل ،اعمل من أجل حترير فلسطني ، فإنه واالدعاء بأن إيران تدافع عن القدس وت
يسجل التاريخ موقفًا إليران يف الوقوف جبانب العرب ضد االحتالل ) اإلسرائيلي ( لفلسطني ، وخاصة يف 
عصر ) اخلميين ( الذي شهد فضيحة سياسية كربى أثناء إدارة الرئيس االمريكي ريغان ، وهي فضيحة ) 

شراف املخابرات االمريكية ، إئيل ( نظام اخلميين بالسالح ، وبا ( اليت زودت فيها ) اسراايران كونرت 
هتا إيران وأصرت على استمرارها طيلة مثاين سنوات ضاربة عرض احلائط  أدلضرب العراق أثناء احلرب اليت ب

 . كافة القرارات والوساطات الدولية إليقافها

الوطين الفلسطيين ، وأضعاف اإلرادة الفلسطينية املوحدة ، كما وإن إيران تسّببت يف شق الصف 
ومصادرة حق منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد لشعب فلسطني ، من خالل دعمها وتبّنيها لقوى 

 ! . سياسية معينة بالضد من قوى وطنية فلسطينية مناضلة

 الفارسي الصفوي يف العراق ويف مريكي الصهيوينالسادة ، يبدأ بإسقاط املشروع األإن حترير فلسطني أيها 
حتالل هي قتل وطرد الوىل جرائمهم بعد اسورية وبتحريرمها من قبضة إيران وأدواهتا ، هؤالء الذين كانت أُ 

يراين شراف السافاك واحلرس الثوري اإلإردن وسورية بعلى احلدود مع األ الفلسطينيني املقيمني فيه ورميهم
قيمون العالقات السرية والعلنية مع الكيان الصهيوين ويتبادلون الزيارات حزاب السلطة وأزالمها ممن يأو 

 .  معه ، والذي ميتلك اآلن العديد من املكاتب والشركات االستثمارية يف لمال العراق وجنوبه



 :  تركيا

ها ، لكنها يف أراضي اً بالرغم من أن تركيا مل تبِد عداء للعراق وشعبه وحتتضن آالف املهجرين العراقيني ضيوف
تتحمل مسؤولية تارخيية يف املسامهة حبل قضية العراق وسورية ، فبدالً من الدعوة ملؤمترات ومشاورات ذات 

طراف العملية السياسية ذاهتا ، وإرسال اجليوش والتورط حبرب مباشرة تستنزف أائفية ومن بني أبعاد ط
دات وأزمات داخلية متفاقمة ، وضغوطات طاقاهتا وتضعها يف مأزق سياسي ، يضاف ملا تعانيه من هتدي

سناد قوى الثورة إ، ميكنها أن تلعب دورًا يف دعم و خارجية للحد من دورها وتستهدف وحدهتا واستقرارها 
اتقيهما عملية التحرير من قوى صعدة ، ليأخذا على عيف العراق وسورية وعلى خمتلف األ واملقاومة

تبعية واالستبداد ، ومبا حيقق األمن واالستقرار يف هذين البلدين رهاب والطائفية والفساد والظلم والاإل
، العالقات معها من ناحية ثانية  العربيني من ناحية ، ويضمن املصاحل القومية لرتكيا ، وحيقق أفضل أنواع

لزمن إستناداً حلقيقة ثابتة هي ان إرادة الشعب العريب ومقاومته هي من ستنتصر يف هناية املطاف مهما طال ا
 . وغلت التضحيات

  : الدول العربية

يهمها يف ذلك ، من  بعض الدول العربية تتعامل مع قضية العراق لألسف مبا يضمن مصاحلها فقط ، ال
عرض له هذا البلد ، والذي أوصله الذي حيتل أو حيكم العراق ، ومل تأخذ يف حسباهنا الظلم الكبري الذي ت

ول على والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها ، ودأبت هذه الد منيةىل سلسلة من االهنيارات األإ
ن العراق دولة عربية مهمة ، كانت السد املنيع أة ديان وأقليات متجاهلة حقيقأالتواصل مع ممثلي طوائف و 
زالت متثل  مة بأمجعها ، والستهدفت األان القادمة من الشرق والغرب اليت بوجه موجات الشر والعدوا

رادة شعب العراق املتمثلة باملقاومة إطقة ، ومتغافلة يف ذات الوقت عن اح احلل لكل مشاكل املنمفت
لية هداف احملتل وإجناح مشروعه يف الشرق األوسط الذي تشكل العمأبتنفيذ  الوطنية العراقية ، وملتزمة

رسلت أملية السياسية ، و يت اعرتفت بالعوىل ... ولعل من أوائل الدول الالسياسية يف العراق نواته األ



 سفرائها بعد احتالل العراق هي دول عربية . وال زالت تتعامل على أساس هذا التقسيم الفئوي الذي لن
 . رهاب الذي يستهدفها مجيعاً ىل مزيد من الفوضى واخلراب واإلإال إيفضي 

 :  وعلى املستوى الدويل

ان الرئيس ترامب ، بأن غزو العراق كان أسوء قرار عرتفت على لسامريكية اجلديدة بعد أن دارة األإن اإل
ن أكم العراق ليسوا بعراقيني ، و ن من حيأطالق ، و مريكية على اإلذ يف تاريخ الواليات املتحدة األقد أخت

ية تفرض على الواليات املتحدة إيران صاحبة اليد الطوىل فيه ، فإن املسؤولية التارخيية والقانونية واألخالق
يف أن تعرتف رمسيًا جبرمية الغزو واالحتالل وأن تعتذر لشعب العراق وقيادته الوطنية ، وأن تدفع  مريكيةاأل

ارتكبتها حبقه واليت سقط ضحيتها التعويضات املادية واملعنوية للعراق وشعبه جراء تلك اجلرمية الكربى اليت 
 .  هائل يف الدولة واجملتمعكثر من مليوين شهيد من العراقيني وهتجري املاليني منهم مع تدمري أ

إن من مصلحة أمريكا وحلفائها وبقية دول العامل ، االستجابة لدعوة القوى الوطنية العراقية ويف مقدمتها 
حزب البعث العريب االشرتاكي لتنفيذ حقوق العراق اليت انتهكها االحتالل وحكوماته املتتالية ، ليعود 

املصاحل املشرتكة وحتافظ على  وازن يف العالقات الدولية ، وتضمنالعراق دولة حرة ذي سيادة ، حتقق الت
 .  من واالستقرار والسلم اإلقليمي والدويلاأل

لة ومتوازنة إن التجربة التارخيية أثبتت إن عراقًا موحدًا مستقرًا وقويًا ، بنظام وطين حازم ينتهج سياسة معتد
املساواة واحلرية والعدالة ، وميتلك القرار املستقل ، من وتطوير االقتصاد وحتقيق ، وناجح يف توفري األ

 .  سيكون مفيداً لدول املنطقة وللعامل كله

علنه حزب البعث أملشروع الوطين للحل الشامل الذي إن ذلك ليس مستحياًل ، بل إنه يتحقق بتنفيذ ا
شياته وسائل وحل ميليالعريب االشرتاكي ، والذي ينص على إهناء االحتالل اإليراين للعراق مبختلف ال

ل نواع التدخأريكي ونتائجه ، ورفض ومقاومة كل مزالة خملفات االحتالل األإاملسلحة وتصفية نفوذها ، و 
ستثناء اطراف العراقية بدون ع القوى واألوالسعي لعقد مؤمتر وطين حتضره مجي، جنيب يف العراق ألوالنفوذ ا



كافة القوانني ية السياسية وإعادة كتابة الدستور وإلغاء  وبضمانات عربية ودولية ملزمة ، لتغيري العمل
واملالحقة قصاء ت االجتثاث واحلظر واإلانسان ، وإهناء سياسة احملاصصة الطائفية وقرار املنتهكة حلقوق اإل

داري حديث يستفيد من التجارب العاملية يف بناء الدول وحيافظ على إ، وتأسيس نظام سياسي و 
ديان واملعتقدات الدينية لسياسة بشكل تام ، ويتعامل مع األويفصل الدين عن ااخلصوصية الوطنية ، 

من واالستقرار ، ووضع خطة شاملة لبناء وإعمار حتقيق األ بطريقة متوازنة حتقق حرية االختيار وتضمن
 .  عمارالعراق من خالل االستثمار األمثل لثرواته وخاصة النفطية منها وفق مبدأ النفط مقابل البناء واإل

قامة قواعد عسكرية أمريكية أو غريها دائمة يف ألعراق ، والسيطرة على مقدراته وثرواته ، إإن التلويح ب
كأي شعب حمتل ، سيبقى يقاوم أي   وإن شعب العراق، جديدة ويعّقد أي مشروع للحل  سيخلق أزمات

 .  حتالل جديد بكافة الوسائل املتاحة ومهما طال الزمنا

ستمرار سلط على بلدنا وشعبنا ، دافعنا الوالفساد واالجتثاث واإلفساد واالرهاب امل وسيكون الظلم
 .  املقاومة والثورة ضد االحتالل واالستعمار والنفوذ االجنيب مهما تنوعت مصادره وكربت إمكانياته

أو غاٍز  رادة حمتلقنا وأهان مقدساتنا ، ولن نرضخ إلحنن شعب مل ولن نسكت على من ظلمنا وانتهك حقو 
 .  أو معتٍد أثيم

شعب العراق األيب سينهض حتمًا يف مقاومة املعتدين كما قاومهم وهزمهم من قبل ، وسيقتلع جذور 
  . العمالة والتجسس واخليانة من أرض العراق الطاهرة

 .  مل واحلرية واحلقاألالليل سيعقبه فجر جديد ، فجر  وعلى قوى الباطل والعدوان أن تعلم إن

أحدكم ويقول عن أي أمل تتحدث ؟ وعن أي انتصار تتوعد ؟ يف مثل هذا الواقع املر الذي  يتساءلرمبا 
 . يعيشه العراق اآلن ؟



مته ، إن مثة ثورة ختتمر يف الصدور ستعيد العراق دولة حرة موحدة أوأقول بلغة الواثق بشعبه وحزبه و 
  . يسودها العدل والسالم والتسامح واملواطنة احلقة

من واجبنا كقوى وشخصيات وطنية أن نتمسك حبقوق العراق دون مساومة أو تنازل ، وأن نعلنها وإن 
 وىل على طريق االنتصار ،وة األونتحدث عنها ونطالب اجملتمع الدويل لالعرتاف هبا ، وهذا ميثل اخلط

من أجل  فليس من حق أحد كائن من كان ، وبأي عنوان كان ، أن يتنازل أو يساوم على هذه احلقوق
 .  مكسب يف سلطة أو جاه أو مال

مسح هللا ، فإن العراق بلد ولود ،وإن جيالً  سباب الاجليل أن حيقق الظفر لسبب من األ إذا مل يستطع هذا
من العراقيني الوطنيني جديد سيقود العراق حنو اجملد والكرامة واالستقالل واحلرية والوحدة وهو من 

  . سيحقق مامل نستطع حتقيقه

 :  التسوية واملشاريع املطروحة

 ىل طريق مسدود الإيرانية التجسسية اإل -مريكية اليت أوصلت العملية السياسية األ يف ظل هذه األجواء
حترك رعاهتا والقائمني عليها لتغيري ، ادة كتابة دستورها وقوانينها بإسقاطها أو تغيريها وإع الإميكن جتاوزه 

 .  هنيار والسقوطاولة إلنقاذها ومنعها من االيف حمقواعد اللعبة السياسية 

فظهرت دعوات ملا يسمى بالتسوية السياسية والتارخيية ، حيث حرّكت إيران أحد عمالئها إلعالن هذا 
يلتزم شرتط التقيد بالعملية السياسية الفاسدة ودستورها امللغوم والذي مل املشروع والذي ولد ميتاً ، عندما ا

  !. ال مبا حيقق مصلحته اخلاصة ومصلحة كتلته أو طائفته أو قوميتهإأنفسهم به أحد من أطرافها 

ويف حماولة أخرى إلعادة إحياء جسد ميت ، فإن مؤمترًا ألطراف يف العملية السياسية ومن خارجها عقد يف 
  !. اويةنقاذه من هياكل هذه العملية املتهإميكن  تركيا برعاية أمريكية ومشاركة دول عربية ، إلنقاذ ما

وبذلك فإن املوقف الوطين من هذه التحركات ويف مثل هذا الواقع الذي أشرنا اليه ، هو إن احلديث عن 



تسويات سياسية يف ظل األوضاع القائمة دون تغيري جذري وشامل ، يعترب نوع من اخلداع والتضليل 
 !. زماتة املشاكل واألاولة إلدامة وإطالواالستهانة واالستهتار بعقول الناس وتضحياهتم ، وحم

كما وإن قبول ومشاركة بعض القوى والشخصيات الوطنية يف مثل هذه املشاريع ميثل تفريط وتنازل 
  . ومساومة وانتحار وسقوط وطين مدان

إن املشكلة يف العراق أكرب وأعقد وأعمق من موضوع تسوية بني أحزاب وكتل وتيارات وجمموعات متناحرة 
ية ، وللتغطية على صفقات فساد وسرقة وهنب ، وإلعادة إنتاج وتدوير العملية لتحقيق مكاسب انتخاب

 .  السياسية وتثبيت أركاهنا البالية

إن التسوية احلقيقية تأيت بتطبيق عناصر احلل الشامل والدائم لقضية العراق اليت مت ذكرها ، وبإزالة العوائق 
يراين وميليشياته املسلحة قدمة تلك العوائق هو االحتالل اإلالرئيسية اليت متنع املصاحلة وتعيق احلل ، ويف م

هتا السرية ، والتدخل والنفوذ ، وقوانني العملية السياسية ودستورها ، وفساد أحزاب السلطة وأجهز 
، اليت يهمها  لألسفجنيب متعدد اجلنسيات يف العراق ، والدور التخرييب لبعض الدول ومنها دول عربية األ

 .  العراق دولة موحدة مستقرة وآمنةأن ال يعود 

أما املشاريع واملبادرات اليت تعقد بني فرتة وأخرى إلنقاذ العراق كما يطلقون عليها ، وبغض النظر عن نوايا 
أصحاهبا ، واجلهات اليت تقف وراءها ... فإن املوقف منها إجيابًا أو سلبًا حيدده عامل واحد فقط ، هو 

  . احلل الشامل لقضية العراق ومبادئت واحلقوق الوطنية قرهبا أو بعدها من الثواب

ففي الوقت الذي يتطلب دعم وتشجيع املشاريع الوطنية اليت ختدم اسرتاتيجية املقاومة يف التحرير 
و أاملشاريع ذات التوجهات الفئوية  كافة واالستقالل واخلالص ، فإن الواجب يفرض الوقوف حبزم ضد

يف العملية السياسية ،  إلقامة األقاليم ، أو اليت تسعى للمشاركة  و تلك اليت تدعوأو التقسيمية أالطائفية 
يراين للعراق ، والعمل على مريكي أو اإلباهتا وبراجمها مع االحتالل األاليت تتناغم يف خطا أو

 .  مبختلف الوسائل إفشاهلا



 :  املستقبل وطريق احلل

 ميومتها وحيرص على ثباهتا هي أمريكا وجيشها إن من حيمي السلطة يف العراق ويسهر على د
وجواسيسها ، فلوالها ولوال إيران ودعم أطراف إقليمية وعربية أخرى ملا صمدت العملية السياسية 

  . ، وملا بقي لعمالء احملتل ومرتزقته من دور وتأثري يف أرض العراق
  لى العراق يز قبضة إيران عوساهم يف تعز  وأوقف فعل املقاومة العراقية ،إن من أجهض الثورة

قوط رغم مريكا هلذه العملية والتزامها حبمايتها ومنعها من االهنيار والسأواهليمنة عليه هو دعم 
جرامية حلكام املنطقة اخلضراء حبق العراقيني ، واليت أدت لظهور تنظيم فسادها ورغم السياسات اإل

 . !يل واسع وُمدّمرداعش والقاعدة من قبل ، والذي شّكل الغطاء لتدخل دو 
  باب سالشقيقة رغم اختالف املقدمات واألولعله ذات املخطط الذي جيري تطبيقه يف سورية ،

ساطيلها حتت حجة حماربة اإلرهاب اليت ظهر بفعل فاعل ، لتشويه صورة الثورة أفلوال روسيا و 
د الشعب السوري شريالسورية وتربير ضرهبا وإجهاضها ، ملا صمد النظام وملا استمر يف قتل وت

فغانية وغريها وقفت عاجزة أمام الثورة اليت يشياهتا اللبنانية والعراقية واأليران وميلإالشقيق ، وإن 
 .  أوشكت على حتقيق أهدافها لوال التدخل الروسي املسلح

 أيها االخوة

ما نتحدث عن أمام هذه احلقائق املرة ، ويف ظل اللعب الدويل املكشوف وتفكك الواقع العريب ، فعند
املستقبل ، ليس أمامنا بعد هللا ، سوى االعتماد على الشعب رغم ما أصابه من ظلم وأذى وإفقار وحرمان 

صرار على مواصلة الكفاح يف حتشيد قوى الثورة هو املعني ، منه نستمد العزم واإل، يبقى هو املرجع و 
 :  مة يفواملقاومة وهتيئة مستلزمات جناح املواجهة وفق شروطها الالز 

 نفوذ يراين ، وضد التدخل والقاومة امليدانية ضد االحتالل اإلتوحيد هذه القوى وتصعيد دور امل
مريكي وخمططاته ، وضد قوى وحجمه ، وضد خملفات االحتالل األ جنيب مهما كان مصدرهاأل



ية املسلحة من رهاب والطائفية واجلرمية اليت متثلها داعش ومثيالهتا من جهة ، وامليليشيات الصفو اإل
 .  جهة أخرى

  ويف التعبئة الشعبية على املستوى العراقي والعريب والدويل وحتشيد مواقف القوى الوطنية والعربية
دواته وعمالءه يف أمريكي الصهيوين الفارسي الصفوي و ية التحررية يف مواجهة املخطط األواليسار 

س اجلبهة العربية العريضة لفضح هذا املخطط قطار العربية ، ومن هنا تأيت أمهية تأسيالعراق واأل
  . ومواجهته

 رضّية ليًا وعربيًا ودوليًا لتهيئة األطراف الفاعلة حمع األويف تكثيف العمل السياسي واالتصال م
مة ، وفق صيغة يتفق عليها بضمانات لنهائي لقضية العراق ، وقضايا األاملناسبة للحل الشامل وا

 .  حلقوق واملصاحل الوطنية واالهداف القوميةدولية ، أساسها التمسك با
  حزاب واألطراف والشخصيات العاملية الصديقة ، مبا يظهر قامة العالقات مع األإويف االنفتاح و

 الحتاللهحق العراق وشعبه يف املقاومة للدفاع عن نفسه ، كونه ضحية مؤامرة كونية كبرية أّدت 
 .  زالت خيوطها مستمرة ، واليت الوتدمريه وهنب ثرواته وقتل شعبه وهتجريه 

شقاء العرب والشخصيات العراقيني ومعهم خنبة من األخوة فإن هذا املؤمتر ، مؤمتر املغرتبني وبذلك أيها األ
  . هداف، ميثل إحدى وسائل حتقيق هذه األ الصديقة من خمتلف دول العامل

، ومصادر صنع القرار فيه ومنظماته احلقوقية  إن كسب تأييد الرأي العام الدويل وأحزابه وهيئاته السياسية
ساسية هلذا املؤمتر ، ولذلك فإنه مل يعقد عترب من الواجبات األواملهنية والشعبية لصاحل قضايانا العربية ي

الناس من  ليكون جتمعًا ترفيهيًا أو سياحيًا كما يتصور البعض ، ومل يكن جمرد رغبة لتلقى فيه خطابات ملَّ 
علينا أن نسعى ليكون هذا املؤمتر مؤسسة وطنية دائمة بقيادة كفوءة ، تعمل وفق رؤية بل ،  مساعها

رب مبختلف وأهداف حمددة تبعث على األمل ، وأن يكون إطارًا جامعًا يستوعب املغرتبني العراقيني والع
واالستعمار  صدقاء من أحرار العامل ومناضليه ، ممن يرفضون االحتالل ومشاريعهانتماءاهتم مبؤازرة األ

نسان ، ويدافعون عن حق الشعوب يف السيادة احلق والعدالة واحلرية وحقوق اإل وخمططاته ، ويؤمنون بقيم



تصدون ويقفون بالضد من تيارات واالستقالل وتقرير املصري والعيش اآلمن الكرمي ، وممن ينبذون وي
ويل لتحقيق األمن والسالم واالستقرار رهاب والطائفية والعنصرية والتعصب ، ويسعون مع اجملتمع الداإل

  . والبناء والدميقراطية والتقدم

قرار  اختاذوبذلك فإن من الواجبات املهمة اليت تتقدم على كل واجبات املؤمتر يف هذه املرحلة ، هو " 
ها بتشكيل جلان اغاثة الالجئني واملهجرين داخل وخارج العراق وخاصة أبناء مدينة املوصل املنكوبة وغري 

من املدن واحملافظات العراقية اليت تعرضت للتدمري ، وتكون هذه اللجان برئاسة رئيس املنظمة يف كل دولة 
، وبقيادة فريق عمل مركزي برئاسة أمني عام املؤمتر لتنظيم قوافل املساعدات مبختلف أنواعها وحسب 

 ." امكانيات كل منظمة

  : هداف البعيدة هلذا املؤمتر هيأما األ

أن يكون منربًا ملعارضة وطنية عراقية وعربية حقيقية خارج الوطن العريب لرفض مشروع االحتالل . ١
قليمية بصفة وغريها من املنظمات الدولية واإل مم املتحدةمما يستوجب تسجيل املؤمتر يف األ وخملفاته ،

 .  مراقب بعد أن يستوىف الشروط املطلوبة لذلك

ة ، مستثمرين حبملة مستمرة ومؤثرة لدعم قضايانا العربية وفق خطة شاملتأسيس شبكة دولية والقيام . ٢
 .  صدقاء يف خمتلف دول العامل ومنظماهتم املدنية واحلقوقيةبذلك دعم وإسناد األ

من تضم ) الدول دائمة العضوية يف جملس األ تشكيل ) جمموعات ضغط ( يف الدول املهمة ، وخاصة. ٣
، وعدد من رؤساء اجلاليات العربية ، وأعضاء اهليئات االدارية ملنظمات  شخصيات صديقة من تلك الدول

 .  املغرتبني ( ، هبدف التأثري يف سياسات هذه الدول ومواقفها لصاحل القضايا واحلقوق العربية
 
تسجيل  هنية والشعبية ، مما يفرض إكمالإقامة وتوطيد العالقات مع دول العامل ومؤسساهتا الرمسية وامل. ٤

  . املنظمات يف الدول اليت مل تكتمل فيها بعد ، واختيار الشخصيات الوطنية املقتدرة والكفوءة لقيادهتا



نعقاد هذا املؤمتر سنويًا يعترب واجب وطين وقومي على كل عراقي وعريب يف دول اوبذلك أيها االخوة ، إن 
ره وتوسيع دائرة تأثريه ، وأن ال نسمح املهجر أن يؤديه حبماس وتضحية ، وتقع علينا مجيعًا مسؤولية تطوي

 ألحٍد أن يعبث هبذا العمل أو يعطل التحضري له ، وليعلم مجيع االخوة ، إن هذا املؤمتر ليس منظمة حزبية
  . هداف إنسانية رفيعةأوطنية عربية دولية تعمل برؤية و  ال منظمةإأو سياسية أو فئوية ، ولن يكون 

طراف الدولية ، فإين أدعو املؤمتر إىل خلطاب اإلعالمي وإيصاله لكافة األوألجل توحيد املوقف الوطين وا
ملواقف ىل البيان اخلتامي ، يتناول فيه اإ دورة انعقاده السنوية ، إضافة يف مبادئتبين فكرة إصدار إعالن 

 :  ة ذلكقليمية والدولية اهلامة مع حتليل لتداعياهتا ونتائجها ، ويف مقدمجتاه القضايا العربية واإل

 نسان يف البلدان العربية والعاملوق اإلواملشاركة الدميقراطية وحق قضية التنمية واحلريات  . 
 جنيب ومشاريعه يف شؤون الدولومة االحتالل والتدخل والنفوذ األرفض ومقا  . 
 رهاب والتطرف والعنصرية والطائفية والفساد والتخلف والتصدي هلا وهزميتها إدانة قوى اإل

 .  الوسائل مبختلف
  تطورات القضايا العربية اهلامة يف العراق وسورية وفلسطني واليمن وليبيا واألحواز وكافة الشؤون

 .  واهلموم العربية والدولية

  : ويف اخلتام

رهاب املتمثلة بداعش وجرائمها اليت مجيع العراقيني للخالص من قوى اإلأود القول ، بقدر ما يسعى 
عطت املربر لتدخل أبلدنا ومن قتل وهتجري لشعبنا ، و خ بشاعة مبا سببته ِمن دمار لفاقت كل جرائم التاري

دويل واسع ، فإن اخلطر الذي قد يتعرض له العراق وسورية ودول أخرى يف املنطقة ويف العامل ، بعد هزميتها 
حلول  سباب اليت أدت لظهورها وانتشارها بدونبقيت الظروف واأل سيكون أكثر شدة وقسوة إذا ما

 . ! جذرية وهنائية



نه كان نتيجة عدد من املشاكل إن تنظيم داعش مشكلة معقدة ، لكنه ليس املشكلة الوحيدة ، بل إ
يراين للعراق وخملفاته السياسية اليت مريكي واإلء ظهوره ويف مقدمتها االحتالل األزمات اليت تقف وراواأل

هانة ، وتسّببت يف جتثاث واالعتقال العشوائي واإلقامت على الظلم والفساد واحملاصصة واملالحقة واال
تدمري هائل يف الدولة واجملتمع ، ويف قتل وهتجري املاليني من العراقيني ، وجرائم امليليشيات املسلحة اليت 

 .  شاعت الفوضى والفتنة الطائفية وهنبت املال العامأ

رهايب ويف مدينة املوصل حتديدًا وما عش اإلوهبذا اخلصوص فإن املعارك اجلارية يف العراق ضد تنظيم دا
نقاض وهتجري برياء حتت األمن أهلها األ الفستشهاد اآلا شامل هلذه املدينة العريقة ، و يرافقها من تدمري

الف من أبناءها على أيدي تنظيم داعش اجملرم من جهة ، وقوات التحالف الدويل والقوات عشرات اآل
خرى اليت تعرضت زي متامًا مثلما حصل يف املدن األم صمت عريب ودويل خماحلكومية من جهة ثانية ، أما

يعين القضاء على  ملثل هذا التدمري من قبل ، وما ستتعرض له مدن أخرى يف العراق وسورية ، فإن ذلك ال
تبقى من احلياة يف  هذا التنظيم املتوحش بعمل عسكري وأمين جمرد ، قد أحرق األخضر واليابس ودمّر ما

إذا مل يتم وضع احللول العادلة والشاملة لقضية العراق وسورية وفلسطني واليمن وليبيا  البلد املبتلى ، هذا
، ته وكرامته ومعيشته ومستقبله واالحواز وغريها ومعاجلة املشاكل املتعلقة حبقوق االنسان وأمنه وحري

العراق من العملية السياسية وإيران رهاب ، ما مل يتحرر اإلإن العامل لن يتخلص من داعش و  واخلالصة
 .  وميليشياهتا ، ومن خملفات االحتالل االمريكي ونتائجه

 .  أشكركم ، دمتم خبري ، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 


