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بشأن المحاوالت الجارية لعودة البعثيّين

ِ
ِ
ِ ِ
ون ِين ُد ِ
ني َسبِ ُ
﴿ َوك ََذلِ َ
ون اهلل ُقل ََّّ َأ َّتبِ ُُ
ني * ُق ْل إِ ِِّّن ُ ُِن ُ
ين تَدْ ُع َ
يل ا ُل ْرْج ِمي َ
ك ن َف ِّص ُل اآل َيات َولت َْس َتبِ َ
يت َأ ْن َأ ْع ُبدَ ا َّلذ َ
ِ
ِ
ن ا ُل ْتْهتَدين﴾ .سورة األنعام ،اآلية 55:ـ .55
َأ ْه َواءك ُْم َقدْ َض َل ْل ُ
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صدق اهلل ي

السالم عىل أبنائنا يف العماق ُاباة الضيم ورمحة اهلل وبمكاته
أن جمميي حزب البعث ين أبمز يصاديق الفسدين يف األرض؛ لا أوقعوه ين ظلم وجور
لقد أ يكدنا يمار ًا يف بيانات عديدة ي
حممد
وقتل وتعذيب وترشيد ألبناء الشعب العماقي الظلوم ،ويكفيتْهم إجماي ًا وإفساد ًا يف األرض قتلتْهم َُّستاذنا الشتْهيد الس ييد ي
حممد صادق الصدر +ونرْجليه والئات ين
حممد ي
باقم الصدر +و ُاخته العلو يية الفاضلة بنت اهلدى وقتلتْهم لتلميذه الشتْهيد الس ييد ي
علامء ويف يكمي العماق ...ي
وحذرنا ين عودهتم أفماد ًا وتنظيامت ولو بأسامء وجتْهات ُاخمى ...فتْهم قد استممؤوا اإلجمام
يمم يوم عىل العماق دون أن يسفكوا فيه دياء األبمياء وخيمبوا يصالح البالد ...كام أ يكدنا عىل السؤولني يف
والظلم ،فال يكاد ي
احلكوية يف بيان سابق بعدم التنازل للمطالب غري الرشوعة عىل حساب يصالح شعبنا الظلوم الضطتْهد ،وينتْها عودة جمميي
حزب البعث للحياة السياس يية ،ي
التورطني بدياء
وحذرنا ين ي
أي هتاون يف ذلك ،بل أكيدنا عىل يعاقبة القتلة الرْجميني واإلرهابيني ي
يم ًة ُاخمى عىل يسؤويل احلكوية وأعضاء الربلان بام يأيت:
األبمياء وعدم التتْهاون يف حماسبتتْهم والعفو عنتْهم ،وعليه نؤ يكد ي
بمسميات ُاخمى ي
لئال يفكيم أحد بعودته.
جيمم حزب البعث فكم ًا وُنرْج ًا وتنظي ًام ولو
ي
1ـ ترشيُ وتنفيذ قانون ي
أي قانون يكون عىل حساب يصالح الشعب ويسمح بعودة جمميي البعث لواقُ اإلدارة يف
ألي تعديل يف ي
2ـ عدم اَّسترْجابة ي

البالد ،ف يإُنم يصداق لقوله تعاىَ ﴿ :ل ْو َخ َم ُجو ْا فِيكُم َّيا زَا ُدوك ُْم إِ ََّّ َخ َباًَّ وألَ ْو َض ُعوا ِخ َ
ال َلك ُْم َي ْبغُو َنك ُُم ا ْل ِف ْتنَ َة َوفِيك ُْم
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ون َُهلم وا ُ ِ
ني﴾.سورة التوبة ،اآلية.74:
هلل َعليم بِال َّظال َ
َس َّام ُع َ ْ َ
العل العظيم.
صدق اهلل ي
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