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 من مصلحة العامل أن يعود العراق دولة حرة مستقلة قوية ومهابة
 خضري املرشديلدكتور االرفيق 

 
ذ عرتفت بأن غزو العراق كان أسوء قرار قد أختامريكية اجلديدة بعد أن دارة األاإل

وا مريكية على االطالق ، وإن من حيكم العراق ليسيف تاريخ الواليات املتحدة األ
ية ن إيران صاحبة اليد الطوىل فيه ، فإن املسؤولية التارخيية والقانونأبعراقيني ، و 

مريكية يف أن تعرتف رمسيًا جبرمية الغزو واالحتالل تفرض على الواليات املتحدة األ
وأن تعتذر لشعب العراق وقيادته الوطنية ، وأن تدفع التعويضات املادية واملعنوية 

ارتكبتها حبقه واليت سقط ضحيتها تلك اجلرمية العظمى اليت للعراق وشعبه جراء 
كثر من مليوين شهيد من العراقيني وهتجري املاليني منهم مع تدمري هائل يف الدولة أ

 .  واجملتمع
إن من مصلحة دول العامل القريبة منها والبعيدة ، هي يف أن يعود العراق دولة حرة 

املصاحل املشرتكة  لعالقات الدولية ، وتضمنمستقلة ذي سيادة ، حتقق التوازن يف ا
 .  من واالستقرار والسلم اإلقليمي والدويلوحتافظ على األ
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ن عراقًا حرًا موحدًا مستقرًا وقويًا ، حيكمه نظام حازم أأثبتت إن التجربة التارخيية 
من وتوفري اخلدمات وتطوير وطنية متوازنة ، ناجح يف ضبط األ ينتهج سياسة
ق رؤية حديثة ، وحيقق املساواة والعدالة ، وميتلك القرار املستقل ، االقتصاد وف

 ...  سيكون مفيدًا لدول املنطقة وللعامل كله
إن ذلك ليس مستحياًل ، يف ظل الواقع املعقد حاليًا ، بل يتحقق بتنفيذ املشروع 

علنه حزب البعث العريب االشرتاكي ، والذي ألوطين للحل الشامل والعادل الذي ا
نص على إزالة كافة العوائق اليت تقف يف طريق االستقالل واحلرية والبناء ويفي ي

ائل املشروعة ، وحل ه مبختلف الوسؤ هنااا االحتالل اإليراين وحتمية مقدمته
ي مريكزالة خملفات االحتالل األإو هابية املسلحة وتصفية نفوذها ، ر ميليشياته اإل

ة ، وكل أنواع النفوذ والتدخل الطائفيرهاب و ونتائجه ، ورفض ومقاومة قوى اإل
طراف العراقية مؤمتر وطين حتضره مجيع القوى واألجنيب ، والسعي لعقد األ

ستثنائية لتغيري العملية اة ملزمة ، الختاذ قرارات شجاعة و وبضمانات عربية ودولي
،  السياسية الفاسدة وإعادة كتابة دستورها امللغوم ، والبدء بعملية انتقالية جديدة

من وتوفري مة مؤقتة تأخذ على عاتقها ضبط األتتضمن تشكيل مجعية وطنية وحكو 
مت انعقاده ، ويفي مقدمتها إلغاء  ذا ماإيتم االتفاق عليه يف املؤمتر  اخلدمات وتنفيذ ما
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ت االقوانني املنتهكة للحريات العامة واخلاصة ، وإلغاء سياسة احملاصصة وقرار 
الحقة ، وإطالق سرا  املعتقلني والسجناء ألسباب االجتثاث واحلظر واالقصاء وامل

سياسية ، وبناء مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية على وفق قوانينها وانظمتها 
،  وتقاليدها الوطنية ، متهيدًا النتخابات برملانية ورئاسية بعد انتهاء الفرتة االنتقالية

لتجارب العاملية يف بناء داري حديث يستفيد من اإواملباشرة ببناء نظام سياسي و 
لسياسة بشكل تام ، الدول وحيافظ على اخلصوصية الوطنية ، يفصل بني الدين وا

ديان واملعتقدات بطريقة متوازنة حتقق حرية االختيار ومبا ال خيل بأمن ويتعامل مع األ
الفرد والدولة واجملتمع ، ووضع خطة شاملة لبناء وإعمار العراق من خالل 

 مثل لثرواته وخاصة النفطية منها وفق مبدأ النفط مقابل البناء واإلعماراالستثمار األ
. 

راق ، والسيطرة على لعامة يف قواعد عسكرية أمريكية دائ قامةإأما سياسة التلويح ب
صرار على دميومة السلطة اليت أنشأها احملتل ، فإهنا ستؤدي ملزيد من ثرواته ، واإل

 !!! . د من الفوضى والفساد واجلرمية واالرهاباألزمات وتعرقل مشروع احلل وتزي
الجتثاث واملالحقة والفساد واإلفساد والتجهيل والتخلف واإلذالل اإن الظلم و 

عوانه ، ألة وباطلة يصدرها عمالء احملتل و املسلط على بلدنا وشعبنا ، وبفتاوى مضل
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وكربت سيكون دافع هلذا الشعب املقهور يف مقاومة الباطل مهما تنوعت مصادره 
 .  إمكانياته

شعب العراق وإن كثرت جراحه وتالطمت من حوله االمواج ، فإنه لن يسكت 
رادة حمتل أو غاٍز أو قوقه وأهان مقدساته ، ولن يرضخ إلعلى من ظلمه وانتهك ح

 .  معتٍد أثيم
ات من هذا الشعب األيب سينهض حتمًا ملقاومة املعتدين وسيقدم مزيدًا من التضحي

عادة كرامته ، وسيقتلع جذور وبؤر العمالة والتجسس إأجل نيل حريته واستقالله و 
 .  واخليانة من أرض العراق الطاهرة

وعلى قوى الباطل والعدوان أن تعلم إن الليل مهما طال سيعقبه فجر جديد ، فجر 
 .  مل واحلرية واحلقلأل
عن أي أمل تتحدثون ؟ وعن أي انتصار تتوعدون  : رمبا يتسائل أحدكم ويقول  -

 . ؟ يف مثل هذا الواقع املرتدي الذي يعيشه العراق اآلن ؟
إن ثورة شعبية عراقية أصيلة تعيد العراق دولة حرة موحدة  :نقول بثقة املؤمنني 

ملواطنة احلقة ، باتت ظروفها تسامح واومهابة يسودها العدل واالنصاف والسالم وال
 .  ة وستنطلق حتماً أمهي
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يبقى من واجب القوى الوطنية أن تتمسك حبقوق العراق دون مساومة أو تنازل ، 
يل لالعرتاف هبا ، وهي اخلطوة وأن تعلنها وتتحدث عنها وتطالب اجملتمع الدو 

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

. 
هو مفروض عليه من  مسح هللا بسبب ما وإذا مل يستطع هذا اجليل أن حيقق الظفر ال

واقع مزيف وبقوة السال  ، فإن جياًل من الشباب العراقيني الوطنيني قد ُوليَد ، وإنه 
لعراق حنو اجملد والكرامة واالستقالل واحلرية والوحدة والعدالة ، سوف من يقود ا
 .  مل يستطع جيل احلاضر حتقيقه وهو من سيحقق ما

 


