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ABSTRACT 

In this thesis, the issue of Qur’an translation is discussed and translating qur’anic 

quotations in political speeches highlighted. The thesis deals with the ideational 

components behind using qur’anic quotations in political sensitive texts. It is a 

common belief among translators that when dealing with qur’anic quotations, the 

play-it-safe method of resorting to existing translations is the best. Many translators 

also propose and defend the idea of untranslatability of the Holy Qur’an. In this thesis, 

the argument is put forward that politicians and writers of sensitive texts resort to the 

Holy Qur'an for ideational purposes. Thus they manipulate the divine purpose of the 

quoted verse to serve their own communicative goals. It therefore follows that 

translators must attempt to capture not only the locutionary force of the text but also 

the illocutionary and perlocutionary forces. That is, translators should manipulate in 

their translation to make clear the cultural or ideational frugality, which might be 

generated by resorting to static translation. In chapter one, an introduction to the 

whole thesis in general and to the hypothesis entertained in particular is attempted. 

Chapter two overviews the general theories of translation. In chapter three, the thesis 

reviews intertextuality and the translatability of the Holy Qur’an. In chapter four, the 

thesis examines five political speeches by Saddam Hussein, four political speeches by 

the late King Hussein of Jordan and two speeches by Osama Bin Laden the leader of 

Al Qa'eda.. The thesis concludes that when verses from a sacred discourse such as the 

Holy Qur'an are quoted and are manipulated purposefully to implicate ideation, static 

translation fails to deliver the cultural or ideological message of such a deviation. It is 

the translator’s job, then, to start a level of manipulation to satisfy such a distortion.           
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION 

"One does more than just quote Shakespeare. One uses the 

Shakespearean utterance for one's own purpose" 

(Hatim and Mason 1990, p.128) 

 

This thesis studies the translation of the quoted verses from the Holy Qur'an in 

political speeches from Arabic into English. A quotation as defined in Oxford 

Advanced Learner's is a group of words taken from a book, play, speech, etc and used 

again usually by somebody other than the writer.   

We assume that most translators resort to static translation of the Holy Qur'an 

when they encounter any quoted verse from the Qur'an regardless of the reason why 

such a quotation is used. In other words, translators ignore the pragmatics of Qur’anic 

quotations when used purposefully in other contexts.    

When verses from the Holy Qur'an are manipulated purposefully to implicate 

a particular ideation, static translation fails to deliver the cultural or ideological 

implication of such a deviation. In such a situation, translators should use prudent 

manipulation to reflect source text intended distortion.         

Significance of the Research 

This thesis discusses the importance of highlighting the pragmatic 

implications of the intertexual components of sacred discourse when dealing with 

ideationally pregnant contexts such as political speeches. It also argues that the act of 

manipulation while translating Qur'anic quotations in such texts is a clarification for 

pragmatic reasons to cater for the target readership to be encouraged and not a 

deviation from the norms to be discouraged.  

In chapter 2 we start by giving a historical review of translation theories. We 

give a brief account of the evolution of translation in ancient times and in the pre-

linguistic era, especially in the Greek and Arab civilization where translation was 

respected and translators were highly regarded. The work of James S. Holmes is then 

visited, particularly the theory revealed in his paper The Name and Nature of 

Translation which is considered by many theorists the real inauguration of the 

translation theory. Word-for-word or sense-for-sense translation techniques are briefly 

visited to highlight the early signals of equivalence theory in translation.   
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The importance of the equivalence theory of translation is highlighted in the 

discussions of some scholars like Mona Baker and Dorothy Kenny and others who 

debate the importance of such a theory. The participation of some prominent scholars 

in the field of equivalence is then discussed. Starting with Roman Jakobson and his 

theory of equivalence which is based on the Saussurian notion of the 

signifier/signified, we move to J.C. Catford and his translation shift technique used 

while dealing with the formal correspondence and textual equivalence. Eugene Nida's 

work on formal equivalence and dynamic equivalence is then reviewed. Warner 

Koller's five types of equivalence are reviewed and Basil Hatim's attempt to explain 

Koller's equivalence framework is stipulated. 

The relation between textuality and equivalence took equivalence theory into a 

new dimension. Text type theories and standard of textuality emerged as active 

participants in translation theories. As a natural result of the interest in textuality and 

context, theorists began to consider translation from a psycholinguistic perspective. 

Relevance theory in translation started to gain ground. Discourse and register analysis 

approaches by Halliday, Hatim and Mason and other scholars introduced new debates 

to the field which seem hard to settle.  

Pragmatics became, then, the key element in modern theories of translation. 

Translators do not look for word or sentence or even text equivalence any more. They 

rather delve deep in the texts to analyze its discourse and excavate the real purpose 

why an utterance, spoken or written, is used. Therefore we review four crucially 

important main elements of pragmatics from the view point of some scholars like 

Baker, Hatim and Mason, Peter Fawcett and Jeremy Munday; Cohesion, 

presupposition, speech acts and implicature.   

Chapter two ends with a discussion of the cultural effect of translation. 

Cultural elements are some of the most important factors when translating from a 

source language (SL) to a target language (TL). Vinuti's argument whether the source 

text (ST) be domesticated to the target culture or foreignized from it as an 

independent target text (TT) reflecting its original culture brings the chapter to an end. 

Chapter three deals with the specialized theories related to our study. Since 

our study focuses on the translation of quoted sacred texts, such quotations are viewed 

as intertextual elements. Intertextuality then, becomes a main focus in chapter three. 

However, before visiting intertextuality, we review some characteristics of quotations 

as suggested by Marry Orr. We carefully study Hatim and Mason's argument about 
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intertextuality as it provides a practical and plausible procedures for citing and 

transferring intertextual elements in a text. Hatim's phonological dimension to 

intertextuality is also visited as it highlights the affective impact of intertextuality 

whereby complex mental, textual, contextual and emotional interactions may happen 

not only on the word and above level but also on the below-word level. 

We then start to highlight the relation between intertextuality, especially with 

the Qur'an, and political speeches. In a new world order full of wars and disputes, 

translating political speeches as sensitive texts has recently attracted a lot of attention. 

Political speeches are meant for SL speakers and their main aim is to convince 

and gain support. As such, argues Christian Schaffner, speakers produce emotive and 

impeded ideology text that can be deciphered by the SL natives. Such a case requires 

translators to study the function rather than the meaning of the text elements. Wafa 

Abu Hatab proposes that Arabic political speeches subsume cultural items related 

either to religion and folklore or to cultural Arabic geographic features. In both cases, 

such intertextual elements constitute translation resistant incidents.  

  The quotations from the Holy Qur'an or Qur'anic references used excessively 

in political speeches by Arabs in particular and Muslims in general constitute a 

challenge to any translator. Most theorists who wrote about the translation of the Holy 

Qur'an regard the act as a great failure. The untranslatability of the Qur'an doctrine 

governs the thinking of most Muslim translators if not all. Mohamed Khalifa sees it a 

complete failure as one can never find such a 'tender and breathtaking' equivalent in 

any other language. The 'sonorous majesty' of the Qur'an is another discriminating 

factor that adds to the unique phonology of Arabic.  

Lynne Long refers the challenge of translating sensitive texts to the non-

vacant space in the target culture. All cultures have their own religions. That means 

that any cultural reference wants to travel from a source culture to a target one hits 

locked doors as the same space is occupied in the 'other' culture. While Mike Holt 

relates the reasons for the Qur'an translation challenges to the crucial ideological and 

cultural difference and to the Islamic terminology which appeal only to Muslims, 

Hussein Abdul Raof (2004) finds four main limits, which he calls 'voids', of 

translatability of the Holy Qur'an. We refer, then, to the four voids which are 

lexical/semantic voids, structural/stylistic voids, rhetorical voids and cultural voids. 

Abdul-Raof (2005) highlights more cultural limits and calls for bilingual and 

bicultural translators to be able to handle such cultural challenges. The chapter is then 
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closed by his recommendation of adapting a domestication technique with exegetic 

notes when dealing with such cultural specific references.          

 In Chapter 4 the study is reported. The chapter begins by reviewing what a 

quotation is and the way it functions in a text. Some characteristics of the quotation 

are demonstrated from the point view of some scholars. The chapter then revises and 

justifies the use of the three locutionary, illocutionary and perlocutionary acts of 

speech. Then the study and the research method are described. The problem 

statement, motive of study and the study hypothesis are then clarified. The researcher 

then presents the sample of study and his study method. Samples drawn from the 

political texts examined are discussed and commentary followed each of them. A 

general commentary is then conducted to present, discuss and argue the study 

findings.   

The data consists of eleven Arabic political speeches. Five speeches belong to 

Saddam Hussein, the former Iraqi president, four speeches to the late King Hussein 

Bin Talal of Jordan and two speeches to Osama Bin Laden the leader of Al Qa'eda 

Organization. The full transcripts of the eleven speeches can be found in Appendix A. 

Many intertextual quotations from the Qur'an are found in the speeches from which, 

seven only are carefully examined for economic reasons. The rest of the quotations 

can be found in Appendix B. The seven samples are categorized according to two 

criteria. Category A subsumes direct quotations from the Holy Qur'an. Category B 

subsumes quotations with a wording resemblance to the Holy Qur'an. Such a 

resemblance might occur on lexical, syntactical or even phonological level. The static 

translation of each of the samples is reviewed, discussed and argued. 

The thesis concludes with a set of recommendations. The recommendations 

are classified into two categories. Category A lists some recommendations for 

translators to consider while dealing with sensitive texts with sacred quotations. 

Category B lists recommendations for further field-related academic studies.    
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CHAPTER 2 

GENERAL TRANSLATION STUDIES 

 This chapter reviews studies related to the translation discipline in general. It 

follows the first translation phenomena in history then visits Holmes contributions in 

establishing the discipline of translation. The notion of equivalence is then highlighted 

as it is considered one of the most important aspects of translation. The contributions 

of some prominent theorist in equivalence such as Roman Jakobson, J.C. Catford, 

Eugene Nida and Warner Koller are summarized. The relation between textuality and 

equivalence is also visited. Relevance is another important notion of translation which 

is highlighted. The chapter, then, stipulates two main models in the discourse and 

register analysis: Halliday's model of language and discourse and Hatim's and 

Mason's semiotic analysis model. The area of pragmatics is visited and its four main 

elements of coherence, presupposition, speech acts and implicature cited. Finally, the 

chapter ends with a cultural perspective shedding light on the two notions of 

domestication and foriegnization.        

Translation in the Pre-Linguistic Period 

 Although the act of translation is as old as mankind, translation was not  

recognized as a discipline of study until, more or less, fifty years ago. In this respect 

Jeremy Munday, in his book Introducing Translation Studies argues that writings in 

the subject of translation can be found in recorded history. 'The practice of translation' 

has been discussed by many practitioners such as Cicero and Horace (1st century 

BCE) and St Jerome (4th century CE). Their writings and approaches influenced the 

practice of translation until the 20th century. In the Arabic Islamic civilization, argues 

Judith Woodsworth, the field of translation was marked by its lofty productive 

periods. The Baghdad School, during the Abbasid period gathered the translators of 

that time around the most famous translator of his time Hunayn Ibn Ishaq to translate 

miscellaneous books from Latin into Arabic in different disciplines. Another school of 

translation was established in Toledo, Andalusia in the twelfth and thirteenth 

centuries. (Woodsworth, 1998)   

 The unsettled debate of 'word-for-word' (i.e. 'literal' ) translation and 'sense-

for-sense' (i.e. 'free') translation seemed to imprison translation theory up to the 

second half of the 20th century. Munday argues that Cicero (1st century B.C.) and St 

Jerome (late 14th century C.E.) in particular flagged the issue and the debate went on 
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for years. To clarify, Munday quotes Cicero commenting on his own translations of 

the speeches of the Attic orators Aeschines and Demosthenes: 

"And I didn't translate them as an interpreter, but as an orator, keeping the 

same ideas and forms, or as one might say, the 'figures' of thought, but in 

language which conforms to our usage. And in so doing, I did not hold it 

necessary to render word for word, but I preserved the general style and 

force of the language."  (Munday 2001, p. 19) 

 

 Interpreting Cicero, we understand that the 'interpreter' is a 'word-for-word' 

translator while the 'orator' who tries to impress the listener uses a 'sense-for-sense' 

strategy. Later on St Jerome, who is considered the most famous translator, defends 

his 'sense-for-sense' strategy in the translation of the Greek Septuagint Old Testament 

in general except when dealing with the Holy Scripture where "even the syntax 

contains a mystery".  

Mona Baker (1998) cites two strategies in the history of Arabic translation. 

The same two strategies 'word-for-word' and 'sense-for-sense' had great influence in 

the history of translation in the Arab World. During the Abbasid period translation 

flourished and was highly appreciated. In this respect, Mona Baker asserts that the 

two methods of translation were adopted by different translators during the Abbasid 

period. The 'word-for-word' method was associated with Yuhanna Ibn-Al-Batriq and 

Na'ima Al-Himsi who followed a highly literal technique by translating each Greek 

word with an equivalent Arabic word or borrowing the original Greek word if an 

Arabic equivalent did not exist. The 'sense-for-sense' method was related to Ibn Ishaq 

and Al-Jwahari whose aim was creating fluent target texts which conveyed the 

meaning of the original. (Baker 1998)       

 Thus, the notion of equivalence in translation theory appears to be as old as 

the act of translating itself. The word-for-word 'literal' or sense-for-sense 'free' more 

or less reflect on the equivalence theory that followed in the 20th century and the 

debate about equivalence trends evolved.  

The foundation of Translation Studies: Holmes 

Munday (2001) asserts that the recognition of the field as an academic 

discipline has been recognized only on the second half of the 20th century, as 

translation became the core element used by pedagogues in the language teaching and 

learning process who used the grammar-translation method which dominated 
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language teaching methodology during the mid 20th century. In the USA literary 

translation was promoted in universities in 1960 by the 'translation workshop' concept 

which aimed at introducing new versions of translation in the target culture and 

discussing the conventions of the translation process. Hence, more interest was given 

to texts and better understanding was promoted. Parallel to this approach was that of 

'comparative literature' when 'transnationally and trans-culturally' comparative studies 

of literature were applied. 'Contrastive analysis', where two languages are studied to 

identify differences between them, was introduced in the USA in 1930s and has also 

played a vital role in the evolution of translation studies. However, the 'linguistic 

oriented' systematic approaches in the discipline of translation, launched the 

translation discipline in the 1950s and 1960s personalized in studies by many theorists 

such as Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet when they followed a contrastive 

approach to categorize what they experienced in the translation between French and 

English. The same was experienced by Alfred Malblance (1963) for translation 

between French and German. A more systematic approach began to mark the field of 

translation studies when Eugene Nida used the word 'science' to describe the 

discipline in his book (Toward a Science of Translating, 1964).  

The paper presented by James S. Holmes 'The Name and Nature of 

Translation' in 1972 in the Third International Congress of Applied Linguistics in 

Copenhagen, is considered by many translation theorists to be the mark that identified 

the field of translation as a 'distinct discipline'. The paper provides a framework for 

translation studies. In the paper, Holmes divides translation studies into two major 

areas: pure and applied. The 'pure' division is divided into two subdivisions: 

descriptive translation theory and translation theory. In the theoretical subdivision two 

branches can be detected; general and partial. By 'general' Holmes refers to the 

writings that describe all types of translation and are valid to make relevant 

generalizations for 'translation as a whole'. The 'partial' theoretical studies are subject 

to restriction according to six parameters: 

• Medium restricted theories (machine translation or human translation) 

• Area restricted theories which are subject to specific languages or group of 

languages or culture. 

• Rank restricted theories which deal with the linguistic level (i.e. word or 

sentence).     
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• Text type restricted theories which review the discourse and genre aspects. 

• Time restricted parameter which denotes that translation and theories are 

restricted by timeframes and periods. 

• Problems restricted theories refer to problems encountered and questions 

proposed in the field of translation such as equivalence or universals of 

translation language. 

The descriptive translation studies (DTS) is the other branch of the 'pure' division 

of translation studies which subsumes three different orientations: 

1- Product oriented DTS which examine translation products. 

2- Function oriented DTS which describe the function of translations to the 

recipient from a socio-cultural perspective. 

3- Process oriented DTS study the process of translation as it exists in the mind 

of the translator. 

The other divisions of Holmes translation studies categorization involves the 

applied translation studies which are concerned in: 

• Translator training: (teaching methods, curriculum design, etc.)   

• Translation aids: (e.g. dictionaries, information technology, etc.) 

• Translation criticism: i.e. translation assessment.   (Munday 2001) 

Equivalence in Translation 

Lasting for centuries, the debate between literal and free translation has shifted 

to a controversial concept in the discipline of translation. To this cause Dorothy 

Kenny (1998) proposes "equivalence is a central concept in translation theory, but it is 

also a controversial one." Some theorists such as Catford, Nida and Koller consider 

equivalence concept to be the core of translation theory to the extent that translation 

can only be viewed through its inevitable relation with equivalence. Others, like Snell 

Hornby and Gentzler argue against such a theoretical relation which they consider 

damaging to translation studies. (Kenny 1998). Baker argues that equivalence is a 

matter of 'convenience' as most translators use equivalence because they are used to it 

and not because of its theoretical prominence: 

The term equivalence is used in this book for the sake of convenience 

because most translators are used to it rather than because it has any 

theoretical status. It is used here with the proviso that although 

equivalence can usually be obtained to some extent, it is influenced by a 



 9

variety of linguistic and cultural factors and is therefore always relative. 

(Baker 1992, P.5-6) 

However, equivalence is usually defined by its proponents as "the relationship 

between a ST and a TT that allows the TT to be considered as a translation of the ST 

at the first place." (Kenny 1998) 

 In the following pages we will try to review the evolution of equivalence 

theory and the participations that some theorists have contributed to the notion. 

Roman Jakobson: Linguistic Aspect 

Munday (2001) argues that the most important issues that brought the idea of 

equivalence forward may be those discussed by the Russian born American 

structuralist Roman Jakobson which are related to meaning and equivalence. 

 In his paper "On Linguistic Aspect of Translation" Jakobson argues the 

Saussurian notion of signifier 'signatum' with the signified 'signum'. Jakobson asserts 

that both the signifier and the signified are combined together to form the linguistic 

sign. No comprehension of a sign can be entertained inter or intra-lingually without a 

prerequisite comprehension of such a relation. Jakobson, as such, identifies three 

ways of interpreting a verbal sign in translation: 

1- Intralingua translation or rewarding which is an interpretation of a linguistic 

sign using other signs in a same language. 

2- Interlingual translation or translation proper which is an interpretation of 

linguistic signs by equivalent signs of another language. 

3- Itersemiotic translation or transmutation which is an interpretation of verbal 

signs by means of signs of non verbal sign system. (Jakobson 1959) 

The act of translation then involves replacing the message of a language ST with an 

entire message in a TT and not as a separate code unit. Thus, translation involves two 

equivalent messages in two different codes as the core difference between languages 

is what they 'must convey and not what they may convey'. On this issue Munday 

(2001) explains that for Jakobson the inter-linguistic differences are centered on 

grammatical and lexical forms. Such differences may occur at many levels such as the 

level of gender (feminine/ masculine), level of aspect and the level of semantic fields. 

J.C. Catford: Translation Shifts  

 In his book 'Translation and Language' 1997, Peter Fawcett argues that the 

work of Catford on equivalence 'deserves a notion' despite the belief of some recent 

theorists that Catford's work is outdated. Catford describes equivalent as a 'key term' 
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and the core of translation for the basic work and the challenging problem of the 

translator is in finding the proper equivalence in the target language (TL). Catford 

distinguishes formal correspondence and textual equivalence. Formal correspondence 

(equivalence) can be perceived as a langue related issue while textual equivalence is 

considered a parole related matter. Munday (2001) clarifies the nuance between the 

Catford's formal and textual as the formal correspondence exists when any TL 

category (unit, class, element of structure, etc.) occupies nearly a position in the 

'economy' of the TL as same as the category in the SL occupies. On the other hand, 

the textual equivalence is achieved when a TL text or part of it, which is maintained 

in specific situation, is to be the equivalence of a given SL text or part of it. 

 The process approaching textual equivalence subsumes what Catford calls 

'Translation Shifts'. Two major types of shift are defined: Level Shifts and Category 

Shifts. Level shifts occur when a SL item at a particular SL linguistic level matches an 

equivalent in the TL in a different TL linguistic level. Catford divides the category 

shifts into four subdivisions. Structural shifts which are the most common form of 

shifts mostly involves shifts in grammatical structure. For example, the (adj. +n.) 

structure in English is replaced by a (n. +adj.) structure in Arabic. Class shift occurs 

when the equivalence of a linguistic category in the TL is maintained by distorting the 

part of speech occupied by the same linguistic category in the SL. The Unit shift 

subsumes change of the 'rank'. That is when 'the translation equivalent of a unit at one 

rank in the SL is a unit at a different rank of the TL'. The fourth subdivision is the 

Intra-system shift which is used to express the case where the SL and TL possess 

systems which approximately correspond formally as to their constitution. (Catford 

1965) 

Eugene Nida: Formal and Dynamic Equivalence 

A) Formal Equivalence 

 Nida (1964) considers the formal equivalence (FE) in translation a 'source-

oriented' one which is designed to 'reveal as much a possible of the form and content 

of the original message'. In the process of FE, translation reproduces some formal 

elements such as: 1) grammatical units which might involve translating noun by 

noun, verb by verb, etc., 2) consistency in word usage by preserving intactness of 

phrases and sentences, and 3) meanings in terms of ST i.e. preserving all formal 

indicators such as marks of punctuation and paragraphing. Such a consistency in FE 

translation most possibly will reveal ambiguity or make it, as Munday describes, not 
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'readily intelligible to the average reader'. Thus, such translations should be supplied 

by marginal notes to clarify the significance of the not 'readily intelligible' 

translations of the source culture. 

B) Dynamic Equivalence 

In the Dynamic Equivalence (DE) translation, Nida shifts the focus from the 

source message to the receptor respond. He defines the DE as the closest natural 

equivalence to the source language message. This definition subsumes three essential 

terms according to Nida: 1) equivalent which reflects a source language orientation, 

2) natural which reflects a target language orientation, and 3) closest which aim is to 

attain the highest level of 'approximation'. However, the word 'natural' is in the core 

of Nida's theory about DE. In the course of communication the word 'natural' applies 

to three areas: the target language and its culture, the message context and the TL 

readership.  

For the linguistic cultural aspect of the TL 'natural' translation combines two 

main areas of adaptation namely, grammar and lexicon. Grammatical adaptations are 

governed by the structures of the receptor's language while the 'lexical structure' of 

the ST is adjustable according to the semantic requirements of the TL. In doing so, 

translators encounter many different possible alternatives from which three are the 

most common: terms for which there are available equivalence in the TL, terms with, 

more or less, the same function but which culturally denote different objects, and 

culturally specific terms which mark a particular culture e.g. synagogue, mosque, etc.  

In addition to appropriateness of the TL, natural translation should match, in a 

suitable manner, the ST message. The appropriateness of the message in context is 

not purely a lexical-relevant matter but mainly maintained in the stylistics selection 

and arrangement of the linguistic symbols. The naturalness of DE translations is also 

a matter of how suitable the message is to the TL reader or the 'receptor-language 

audience'. Appropriateness here is assessed by the TL reader 'level of experience and 

the capacity for decoding' as Nida has it.  

Nida considers that DE translation involves a number of 'formal adjustments' 

which form a serious limitation for translators that involves three areas. First, special 

literary forms e.g. poetry requires higher level of adjustments. Second, semantically 

exocentric expressions may require adjustment from 'exocentric' to 'endocentric' type 

of expression especially when the phrase in SL denotes a meaningless phrase in TL if 

translated literally. Third, intraorganismic meaning probably suffer the most in 
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translation and form a real challenging limitation as they are deeply rooted in their 

culture and totally depends on their cultural context. 

Warner Koller: Korrespondenz and Aquivalenz 

 More work about equivalence was carried out by the German theorist Warner 

Koller who differentiates between two main concepts: correspondence and 

equivalence. 

 To Koller, correspondence is a contrastive linguistic matter. The main aim of 

contrastive linguistics is comparing two languages and contrastively illustrates 

differences and similarities between the two systems. On the other hand, equivalence 

relates to the hierarchy of utterances and texts in SL and TL according to specific 

equivalence criteria. Koller also makes use of Saussure's notion of langue and parole 

and posits 'langue' as the knowledge area of the correspondence which relates 'parole' 

to equivalence. (Munday 2001) 

 In an attempt to clarify his vision about equivalence, Koller recognizes five 

types of equivalence which, in turn, are influenced by five factors: 

1- Denotative equivalence which is influenced by the extralinguistic content 

transmitted by a text. 

2- Connotative equivalence which relates to the connotations transmitted by 

lexical choice especially between synonyms. It is also called 'stylistic 

equivalence'. 

3- Text-normative equivalence relates to text-types and language norms 

meaning; the 'usage norms' for given text types. This can also be related to 

what is called 'stylistic equivalence'. 

4- Dynamic equivalence is related to the receiver of the text 'to whom the 

translation is turned'. This type of equivalence is usually referred to as 

communicative equivalence. 

5- Formal equivalence is tightly related to the 'aesthetics' and norms of the 

source text and to its stylistic features. This equivalence is heterogeneous and 

not to be confused by others' formal equivalence. In literature this type of 

equivalence is called expressive equivalence.  (Koller, 1979) 

In an attempt to clarify and make intelligibly readable, Basil Hatim (2001, p.28) 

framed Koller's concept of equivalence in an equivalence framework as follows: 
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 Hatim, then, puts forward his argument that 'form is no longer so highly rated 

over meaning, nor language system over communicative context'. Thus, translation 

studies strived lately for a 'text oriented' language description. (Hatim 2001) 

Textuality and Equivalence: a text type theory 

 Hatim considers Beaugrand's framework of equivalence, which is criteria 

based and influenced by the factors 'surrounding the use of language', as a venture in 

the equivalence theory of translation which directed the focus of translation onto the 

'status of textuality'. The framework is subject to a number of assumptions. Hatim 

cites these assumptions arguing that the text and not independent words is the unit of 

translation. Translation is a three-dimension act of interaction between text producer, 

translator and text receiver. The implicated strategies of language use, which relate to 

context communication, are more important than text features. The systematic 

differences between languages (like in grammar), the type of language used in 

different texts (e.g. register or genre) and choosing the proper equivalents according 

to the 'relevant contexts' are factors to guide the act of translating. (Hatim, 2001) 

 This revolutionary paradigm which contrasted with the static linguistic 

typologies of translation which previously prevailed, fronted the notion of text type 

and flagged the functional theories of translation. This started, according to Munday 

Equivalence Frameworks 

Translation equivalence may be achieved at any or all of the following levels: 

• SL and TL having similar orthographic or phonological features (formal 

equivalence); 

• SL and TL words referring to the same thing in the real world (referential 

or denotative equivalence); 

• SL and TL words triggering the same or similar associations in the minds 

of speakers of the two languages (connotative equivalence); 

• SL and TL words being used in the same or similar contexts in their 

respective languages (text-normative equivalence); 

• SL and TL words having the same effect on their respective readers 

(pragmatic or dynamic equivalence). 
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(2001), with the work of Katharina Reiss the German theorist in the 1970s. Reiss 

considers the text, not the words or sentences, the authentic level of communication. 

On such a level equivalence is to be viewed. Building on the three functions of 

language stipulated by Karl Buhler (informative, expressive and appellative) Reiss 

structures her functional approach to translation assessment. She relates the three 

functions to different text types and the communicative events in which they function. 

Each text type denotes special characteristics and requires a particular translation 

strategy. The 'plain communication of facts' denotes an informative text type (e.g. 

information or knowledge) and involves the transmission of information where the 

'topic' is the main focus and the TT in such a case must transmit the same content of 

the ST i.e. 'plain prose'. The creative composition is an expressive text type where the 

rhetoric aspect of the language is used and the translation method should cater for the 

'aesthetic and artistic' aspects of the TT to the ST. The operative text type has the 

appellative function of persuading the text receiver as such, the translator should 

follow the 'adaptive' strategy to maintain the same effect on the TT receiver that the 

ST has on its receiver. Audiomedial texts, e.g. films and visual advertisements require 

a 'supplementary' method in translation, that is supplementing written words with 

visual and audio images. (Munday, 2001) 

Such 'ground-breaking' approaches in translation studies emerged as a 

response to the more comprehensive perspective of equivalence needed. Pragmatics 

of relevance represented another venture in translation studies. (Hatim, 2001) 

Relevance Theory in Translation 

 After being concerned with texts, theorists of translation started to view 

translation from a psycholinguistic perspective. Relevance is one of the notions that 

have been found useful in the process of translation. The notion of relevance connects 

to the ability of the receiver to interpret contextual assumptions which are marked by 

their 'variable degree of accessibility'. Such assumptions might be limited by other 

factors such as the function of a particular language item and the incident of using it. 

However, the retrieval of contextual assumptions, inevitably, requires effort to 

decode. Hence, users of language resort to the contextual assumptions that will lead 

to the maximum benefit or reward with the minimal effort. (Hatim, 2001) 

 In the same respect Peter Fawcett argues that listeners use their mental 

capacity to infer the speaker's intentions by means of context. And context is not 

merely the co-text but rather a 'set of assumptions that the listener has about the 
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world'. To narrow down that enormous potentiality of such assumptions we resort to 

the two elements of 'effort' and 'benefit'. That is narrowing the contextual assumptions 

to satisfy two requirements which are maintaining the largest 'contextual effect' by 

exerting the 'least processing effort'. (Fawcett, 1997) 

 In relevance theory, as Hatim has it, descriptive and interpretive modes of 

language are considered as ways of conveying messages within or across languages. 

Descriptive is used to mark the use of language when the words are the accurate 

representation of what the speaker intends to convey, while interpretive use of 

language is when the words convey what someone else believes in or conveyed. 

Utilizing this in translation, the translation is marked interpretive, when it is viewed 

from the aspect of its relation with the ST. And the translation is viewed descriptive, 

if it stands on its own apart from the ST. However, such a concept is all pervasive and 

'heterogeneous'. To tighten the noose, Hatim visits Gutt's distinction between two 

types of translation: direct and indirect translations where direct translation relates to 

the interpretive mode while indirect translation to the descriptive mode. (Hatim, 

2001) 

Discourse and Register Analysis Approaches 

 Indulging deeper in text linguistics more approaches that give much care to 

the discourse and register analysis have emerged in the 1990s and begun to override 

translation theories. 

Halliday: a model of language and discourse 

Halliday bases his discourse analysis model on what he calls 'systematic 

functional grammar'. His model, though, envisages a high level of interaction 

between the linguistic surface level of text and its sociocultural framework. The 

sociocultural environment decides the genre used which is the communicative 

purpose denoted by a particular text type. In turn, other elements are determined first 

of which is the register that subsumes three elements; field, tenor and mode. Each of 

the three elements relates to a 'meta functional' aspect of text discourse semantics i.e. 

ideational, interpersonal and textual. The three 'meta functionals' in turn, are indicated 

by lexico-grammar variables such as transitivity, modality, theme/rheme, cohesion, 

etc. The field of a text; what the text is about, relates to ideational meaning which is 

indicated by patterns of transitivity. The tenor of a text, which is the communicative 

participant (i.e. who to whom), relates to interpersonal meanings indicated through 

modality patterns. The mode which is the form of communication i.e. written or 
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spoken, deals with textual meaning which is realized by elements of structure and 

cohesion. (Munday 2001)        

Semiotic Analysis Model: Hatim and Mason 

Venturing from the text, Basil Hatim and Ian Mason provide another textual 

proposal which goes beyond the text type towards more discourse analysis. They 

relate their argumentation to the primes that "texts are the basic units for semiotic 

analysis… Texts concatenate to form discourse which is perceived with given 

genres." (Hatim & Mason 1990, p. 73) The interaction between genre and discourse 

adds to the textual 'indices' to help translators provide better judgment. 

Intentionality, they proceed, is the discriminating factor in translators choices within 

field, mode and tenor. And semiotics promote translators awareness of the way of 

interaction between text variables. Adding semiotics to the field, tenor and mode, the 

following figure shows the result of interaction. 

 

Field (experiential)                                           Genre 

Tenor (interpersonal)                                       Discourse 

Mode (textual)                                        Text 

      (Hatim & Mason 1990, p.75) 

 

Furthermore, in their pragmatic dimension for discourse analysis, they give due care 

to speech acts and the illocutionary structure of a text. As a very important signal in a 

text, illocutionary structure, as a speech act, should be handled carefully to provide 

proper relevant equivalence in the TT to reflect the same pragmatic purpose and 

maintain the same effect which it stimulates in the ST. (Hatim & Mason 1990) 

Pragmatics 

Baker defines pragmatics as "the study of language in use. It is the study of 

meaning, not as generated by the linguistic system but as conveyed and manipulated 

by participants in a communicative situation." (Baker 1992, p.217)  

In the same respect, Fawcett sees pragmatics as "the relation between 

linguistic forms and the participants in the communicative act." (Fawcett 1997, 

p.123). To narrow the sociolinguistic interference, Fawcett states that pragmatics lies 

in making use of the interrelation between grammar and semantics to 'do something 

with the language'. While Fawcett (1997) considers presupposition, speech acts and 

implicature as the main elements of pragmatics, Baker (1992) highlights the three 
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aspects of coherence, and also presupposition and implicature as the major pragmatic 

concepts.  

Coherence 

Whereas cohesion deals with the 'surface relations' while a text is organized in 

terms of word linkage and expressions use, Baker sees that coherence relates to the 

"conceptual relations that underline the surface text."  (Baker 1992, p.218) Thus it 

could be said that cohesion is the overt representation of coherence covert relations. 

For example, if a text producer uses a conjunction such as 'therefore', the text receiver 

expects a notion of reason. If the concept of reason is distorted, coherence, in turn, is 

distorted. Thus, the text receiver will not be able to realize the textual semantic 

relations and no sense can he/she make out of this probably cohesive, but coherence 

lacking text. (Baker 1992) 

Hatim and Mason (1990) consider coherence the prominent textuality 

standard. They define it from the point view of Beaugrande as "the procedures which 

ensure conceptual connectivity, including (1) logical relations, (2) organization of 

events, and (3) continuity in human experience." (Hatim and Mason 1990, p.195) 

Such sequential relations are 'universally fundamental' to understanding meaning and 

how it is structured. On the other hand, cohesion is considered a 'language-specific' or 

'text-specific' matter as it acts on the text surface level and relates to the 'sequential 

connectivity' of its elements. Both coherence and cohesion can then be described as 

the main standards of textuality. (Hatim and Mason 1990)         

Presupposition 

For Baker, presupposition is assumptions made by text producer about the 

linguistic and extra linguistic knowledge of the text receiver which can help in 

decoding the text encoded message. (Baker 1992)  

Munday (2001) anticipates presupposition translation problems that the TT 

readership may not possess the same background knowledge of ST readership, which 

is essential to decipher presupposed implicature in the ST. This may occur because of 

cultural differences or due to the time gap when the incident in which the 

presupposed linguistic representation in use loses its influence. 

On the same issue Fawcett (1997) argues that in translation presupposed 

information doesn't travel, in many cases, across cultures. This forms a translation 

challenge because the translator must first be aware of the presupposed knowledge by 
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the author. Second, the translator has to judge the capacity of the target audience in 

sharing the same presupposition. 

Speech acts 

Hatim and Mason (1990) consider that equivalence is achieved when the 

translator is successful in dealing with the illocutionary force of each sentence. The 

sequences demonstrating speech acts represent 'interrelationship' among them, which 

results in what is known as 'illocutionary structure' of a text. This, in turn, governs the 

progression and the coherence of a text.       

Fawcett (1997) relates speech acts theory to the English philosopher Austin 

who claims that sentences not only convey information, but also perform three acts. 

First, the locutionary act which means making a meaningful sentence. Second, the 

illocutionary act which denotes intentionality, i.e. why such a sentence is used. Third, 

the perlocutionary act which results from the effect or impact of utterances on the text 

receiver. Fawcett rests his argument that in translation theory, the three above 

mentioned speech act elements are to be studied, however, in the act of translating in 

real world, the focus is usually on the illocutionary act as the locutionary act is merely 

a matter of semantics while the perlocutionary act is an 'outside linguistics' matter. 

Implicature 

In her argument about pragmatics and translation, Baker (1992) gives due care 

to implicature as a major participant in the process of interpretation of text 

intentionality. She defines implicature as "what the speaker means or implies rather 

than what s/he literally says." (Baker 1992, p.223) She demonstrates that implicature 

must not be confused with 'non-literal meaning' such as idiomatic meaning. Idiomatic 

meaning interpretation depends on the receiver's level of mastery of language and not 

on the realization of the implied text producer's intentionality. 

Fawcett (1997) refers the implicature concept to Paul Grice who presented the 

notion of 'cooperative principle' which assumes a level of cooperation between the 

producer and the receiver to generate mutual cultural awareness in order to decipher 

implications. There are four rules or 'maxims' proposed by Grice: The quantity 

maxim which means that we should provide the proper amount of information 

required. The quality maxim advises to say only what is believed to be true and what 

you can support. The relevance maxim argues that what is said should be relevant to 

the course of conversation. And the maxim of manner stipulates that what is said 

should be appropriate and clear to the receiver. 
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In the same respect, Munday comments that some theorists add a maxim of 

politeness (be polite in what you say) to the four maxims proposed by Grice. 

However, in the real act of translating maxims are, in many cases, flouted for 

different justified reasons. There are differences among languages in the way they 

operate. A TL may work on a different maxim to imply the same level of 

intentionality that the SL implies using another maxim. Furthermore, cultural 

indifferences may force flouting the maxim of relevance, manner and politeness. 

(Munday 2001) 

Cultural Perspective: Domestication Vs Foreignization 

As stipulated above, cultural indifference plays a vital role in translator's act 

of decision making. Said Faiq (2004) argues that when it comes to culture and 

ideology, translation becomes 'volatile' and sensitive as both elements i.e. culture and 

ideology, are governed by different linguistic variables in their 'respective cultures'. 

Thus, it is inevitable for translators to avoid such cultural 'loads' while translating. 

Faiq goes on to propose that many theorists have adopted their theories based on 

culture and ideology. He discusses Venuti as one prominent figure among such 

theorists.   

Venuti, according to Munday (2001), discuses two types of translation 

strategies: domestication and foreignization. These two types are the governing 

elements in the decision of text selection and translation method adopted.  

Domestication, proposes Venuti, requires a fluent translation where the 

translator is 'invisible' in order to minimize the vague peculiar elements of the ST and 

make it as natural in style as the TT. Thus, the main aim of domestication is bringing 

the text to the reader. This is considered an 'ethnocentric reduction' of the ST to target 

the culture of the TT reader. The notion of domestication was provided as an Anglo-

American culture in the postcolonialist era.  

Foreignization, on the other hand, is a translation style where the translator is 

'visible' trying to highlight the ST's different cultural identity so as not to give up the 

source culture presence for the sake of the target culture. Thus, foreignization is in 

simple, bringing the reader to the text. Foreignization techniques respect the linguistic 

and cultural differences of the ST. (Venuti 1997)  
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CHAPTER 3 

SPECIALZED THEORIES OF TRANSLATION 

In this chapter, for the purpose of our thesis, we are going to shed light on the 

notion of intertextuality and the effective role which quotations play as an intertextual 

element indicating the 'other text'. After that we discuss political texts as sensitive 

texts and then we revise some notions about translation of the Qur'an as advocated by 

some theorists. 

Intertextuality 

 Before revisiting intertextuality in the literature of translation, we find it 

necessary first to define the core element of our study, that is a 'quotation'. As defined 

in Oxford Advanced Learner's Dictionary a quotation is a group of words taken from 

a book, play, speech, etc and used again usually by somebody other than the writer. 

Marry Orr (2003) lists some criteria for a 'quote' to be 'quotable'. Brevity is an 

important criterion, however, a short or long quotation means nothing if 

sentimentality is missing. Another criterion is appropriateness or suitability with the 

host text. Redundancy is not accepted in quoting, as a quotation should not repeat the 

same sentence said or uttered by text producer. A quotation should be condensed and 

to the point. A single quotation with such criteria legibly reflects a rainbow of various 

meanings with a brief signal.   

Hatim and Mason (1990) advocate that intertextuality is not collecting 'bits 

and pieces' of other texts or merely a reference to another text. Such a reference is 

intentionally used for a reason. As such, intertextuality is related to text function and 

its communicative purpose. Two types of intertextuality are recognized. Active 

intertextuality is when the information link generated is strong and takes the receiver 

beyond the text itself. Passive intertextuality contributes to text coherence by 

maintaining 'continuity of sense' e.g. reiteration of text items. Being aware of this 

vital role of intertextuality, translators must maintain the same intended or motivated 

component in the TT. However, Lemke recognizes two types of intertextuality that 

travel beyond the Active/Passive categorization. There is the exiting interrelationship 

between text elements in one hand and the intrarelationship which relates independent 

texts together. For this Hatim and Mason assert that: "our recognition of co-reference 

within a single text is basically the same as our ability to classify one text in terms of 

another previously experienced text." (Hatim and Mason 1990, p. 125) They continue 

that an approach alike to intertextuality enables us to better comprehend the relation 
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between relevant discourses to maintain the socio-semiotic structures of a text i.e. 

ideologies, power, cultural norms, etc. 

On the other hand, Beaugrande and Dressler, propose Hatim and Mason, 

preserve the active/passive notion of intertextuality from the degree of intertextual 

difference mediation. That is the degree (greater or lesser) which is added to one's 

'beliefs and goals' in such a 'communicative situation'. This happens when a vast gap 

occurs between the prior knowledge of the texts and the text in hand. Hatim and 

Mason go on with their argument that 'intertextual process' is much more than the 

'citation of ideas'. It depends on social awareness and knowledge to gain 

effectiveness: 

The intertextual process of citation, then, is not simply a question of 

association of ideas, something that is subjective and arbitrary. On the 

contrary, it is a signifying system which operates by connotation. It 

requires a social knowledge for it to be effective as a vehicle of 

signification. Each intrusion of citation in the text is the culmination of 

a process in which a sign travels from one text (source) to another 

(destination)."  

(Hatim and Mason 1990, p.129) 

It is in this intertextual space that the 'semiotic value' of the intertextual reference 

becomes subject to changes to entertain the purpose of its new environment. Another 

type of intertextuality, contratextuality, is also recognized. That is when text 

producers make use of 'opponents' utterances or statements to serve their own agenda 

as the many cases in politics. 

Hatim and Mason also recognize two typologies of intertextuality. One is 

proposed by (Sebeok), the other is by (Lemke). Sebeok's typology refers the 

'intertexts' to one of seven categories: 1) reference, when the source of the intertext is 

'disclosed', 2) cliché, which is a stereotype expression, 3) literary illusion, when 

referring to a known work, 4) self-quotation, 5) conversationalism, which refer to a 

sourceless idea, 6) proverb, or 7)mediation. The other typology by Lemke is based on 

additional criteria which are described in number of ways. They can be: 1) generic 

(genre membership), 2) thematic or topical, 3) structural (displaying affinity of form) 

or 4) functional covering similarity in terms of goal. (Hatim and Mason 1990, ps.132-

133)                     
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Recognizing and Transferring Intertextual References  

Hatim and Mason (1990) stipulate an approach that might be followed by 

translators when they work on a source text pregnant with intertextual elements. 

While translating, translators encounter 'intertextual signals' which must be 'tangible' 

in the text. They recognize them and classify them linguistically i.e. word, phrase, 

clause, text, etc. Then, they relate them to their pre-text which is their source of 

inspiration. The pre-text, in turn, subsumes two main sets: set one includes elements 

of the language system while set two subsumes 'units of semiotic system' e.g. (text 

type, discourse, genre, etc.). In this action translators move to phase three and 

experience the intertextual space where the decision of transferring the intertextual 

signal is made according to three criteria related to the form, function and the priority 

of the sign over others in the production process. Finally, they try to maintain not 

only the same semiotic effect of the ST signs in the TT but also the linguistic 

'functional status' of such signs. That is whether the intertextual sign is a word, 

phrase, etc. According to such a proposal, Hatim and Mason rest on a final procedure, 

which they verify by examples and in order of importance, for handling intertextual 

elements. The set of procedures subsumes retaining semiotic status, intentionality and 

coherence devices, and preserving informational status and the extra-linguistic status. 

(Hatim and Mason 1990, p.136) 

Hatim (1997) adds new dimensions to the stipulated procedures. Although he 

approaches intertextuality from liaison interpreting perspective, he argues that such a 

procedure would be of great help not only for interpreters but for translators. For 

Hatim intertextuality sense is 'all-pervasive' and influences text receiver not only by 

tangible linguistic representations like words, phrase, clause, etc., but also by the 

phonological and morphological aspects generated by the intertext itself. Some 

intertextual signs use phonological or morphological 'embellishment' devices such as 

'alliterative' repetition of phonemes or morphemes. Thus, intertextuality may work on 

'sub-word' level rather than merely on word-and-above level. The semiotic interaction 

of the intertextual element (actual or virtual), is a multilevel incident governed by 

macro and micro signs. Text, discourse and genre are Macro Signs within which 

various Micro Signs are 'mutually relevant' and crucially important for the awareness 

of the overall rhetorical purpose. While text and discourse as macro signs deal with 

ideology and view of the world, genre as a macro sign relates to social and cultural 

awareness which relate, in turn, to the notion of appropriateness. Micro signs or 
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signals are the elements which implement the basic rhetorical purpose of a text e.g. 

citing an opponent's thesis for rebutting is a counter-argumentation micro signal. 

Such signals carry clues which also reflect particular cultural code. This act of 

semiotic analysis also relate to pragmatics and register in many levels as in pragmatic 

the issue of how to make sense of the semiotic values is discussed. Register is the 

framework of the whole transaction process providing its mode, tenor and field. 

(Hatim 1997) 

Intertextuality and sensitive texts 

In this thesis where we are dealing with translating sensitive texts, political 

ones in particular, our main interest is focused on the quoted intertextual elements 

from the Holy Qur'an. Handling such sensitive elements requires shedding light on 

the nature of such elements and how to approach them as notions of speech acts. To 

follow, we are going to visit what some scholars propose on dealing with political 

speeches as sensitive texts in general and the translation of the Holy Qur'an in 

particular. 

Political Speeches 

Christian Schaffner (1997) argues that since political STs are directed to 

native users of the SL, the speaker may, on purpose, leave some of the information 

implicit counting on the text receivers' knowledge to decipher the intention. Such a 

process is usually culturally bound. However, assuming that the TT receivers share 

the same cultural schema of the SL is a false belief. It is the job of the translator as the 

'knowledgeable mediator' to compensate the TT receiver cultural gap through 

bridging such a gap in an appropriate manner taking into consideration that the 

community 'mutual knowledge' can be activated generally by lexical items as well as 

patterns of structures. Schaffner sums up her argument highlighting the functional 

aspect of the political speeches as sensitive texts calling for adopting 'functional 

approach' which investigates the purpose of such texts while translating them: 

"sensitivity of political texts is thus a functional concept. It can best be 

explained within the framework of functional approach to translation 

such as skopos theory…….that focuses on the function of the TT in its 

target situation in the target culture."  (Schaffner 1997, p.138) 

In her study about translating political speeches in war time 'Quality of 

Translation and Challenges of the New Millennium: Facts and Ethics', Wafa Abu 

Hatab studies a number of political speeches during the First Gulf War and highlights 
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the problems encountered by translators while dealing with such speeches. She 

revises classifications of such problems proposed by many scholars. Newmark's 

classification of political concepts into partly cultural bound, value-laden political 

terms, historically conditioned and abstract. Ali Darwish relates the problems 

encountered by translators to the novelty of information, technical terms and coined 

words develop in the political environment especially in war time. Other problems 

relate to language rhetorical devices, idiomatic expressions and jargon. In such a case, 

resorting to the denotative meaning generated by dictionaries seems to be an unwise 

choice.  

Al-Idrisi relates the problems to the literal word-for-word translation that 

ignores the cultural difference. Abu Hatab then proposes her classification for the 

problems encountered by translators of political speeches in war time into lexical, 

cultural and pragmatic. The main lexical problem encountered in the study relates to 

equivalence. Arabic political speeches use lexis which is highly emotive. Highly 

emotive meanings do not travel easily to the English language. She gives an example 

by using quotations from the Holy Qur'an by Saddam Hussein and how it was deleted 

by the translators who, during war time and working under stress, found it difficult to 

maintain the same level of emotiveness in the TL.  

Other linguistic rhetorical aspects such as metaphor, simile, personification, 

etc., constitute lexical problems while translating political speeches. Hence, Abu 

Hatab argues that in translation, more care should be given to the emotive and 

effective aspects rather than content based elements. Redundancy in Arabic political 

speeches is a highly emotive element which is usually ignored by translators.  

When it comes to culture, some political terms in Arabic demonstrate a strong 

link with local cultural aspects. Proverbs, religious reference, mythology and folklore 

are all seen as active participants in the Arabic political discourse. Other cultural 

items are found to be related to ecological and geographical features of the Arab 

countries like deserts, rivers, etc. Finally the pragmatic problems constitute a very 

important translation resistance factor. Pragmatics which relates to intentionality, 

speech act, implicature, inference, coherence and cohesion, etc., may constitute a real 

challenge for both translators and interpreters. (Abu Hatab 2005) 

In her study, 'The Translation of a Crucial Political Speech', Gilles Quentel 

(2006) studies the French translation of The State of Union Speech addressed by the 

American president G.W Bush in 2003. Analyzing the very sensitive, crucial and 
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demarcating speech, Quentel concludes that the awareness of social and ideological 

aspect in the translation process of political speeches overrides the linguistic or 

semantic accuracy. The aim of politicians is to gain the support of the audience, and 

in their quest to pursue that aim they use whatever stylistic embellishments they can. 

This results in an added challenge for translators as described by Quentel: 

"The translation of a political speech is a kind of very specific challenge 

for a translator, since the degree of semantic accuracy requested on 

behalf of the translator is rather low, but on the other hand her/his 

translation is very sensitive to social and ideological norms, hence to 

historical context. Furthermore, it is deeply sensitive to stylistic 

constraints, since the main goal of speech is to convince at any cost." 

(Quentel, 2006) 

Translating the Sacred: the Holy Qur'an 

According to Mohamed Khalifa in his paper about the translation of The Holy 

Qur'an Translation: Tried and True, the first full translation of the Holy Qur'an into a 

Western language was into Latin by Robertus Rotenesis and Hermannus Dalmata in 

1143 but was not published until 1543. Many other attempts were carried by Western 

scholars and orientalists up till the 20th century. Many other translations were carried 

out by 'born Muslims' in the 20th century such as Abdul-Hakim Khan in 1905, Mirza 

Abdul-Fazl in 1911, Mohamid Ali in 1916 and Abdullah Yusuf Ali in 1938. None of 

these translations or others, however, has ever been successful or completely faithful 

to the ST in terms of meaning or of its 'Sonorous Majesty' when recited in its Arabic 

mother tongue: 

"To be realistic one should never expect any translation to convey in full 

the idea expressed in the Arabic original. 'No translation, however 

faithful to the meaning, has ever been successful.' (Williams). Anyone 

who has read the Qur'an in the original is forced to admit this statement 

is justified. Arabic, when expertly used, is a remarkably terse, rich and 

forceful language, and the Arabic of the Qur'an is by turns striking, 

soaring, vivid, terrible, tender and breathtaking. In Professor Gibb's 

words, 'No man has ever played on that deep-toned instrument with such 

power, such boldness and such range of emotional effects'." (Khalifa 

2006) 



 26

The 'sonorous majesty' of the Qur'an then is a discriminating factor between 

the Qur'an in Arabic and in any other language. The morphological riches of Arabic 

cannot be equivalently conveyed in any other language written or spoken. Khalifa 

gives an example with the two Arabic words ista'a and istata'a. Both words were 

translated interchangeably, as "could" or "was able to", by many translators of the 

Qur'an who overlooked the delicate difference in meaning between the two words. 

Ista'a is only used for relatively easy actions such as climbing a hill; istata'a is used 

for a more difficult task. However, such nuances in meanings in Arabic can't be 

grasped by many translators or in best cases an equivalent in the TL can't be found 

and the result in many cases is that a single Arabic word is translated by a long phrase 

in a trial to bring the Arabic meaning closer to the TL receiver. Hence, in many cases 

'mistaken translation' occurs. The real sense of the word or phrase is not expressed in 

the TL for many reasons such as: the realization of only one 'shade' of the meaning, 

lack of ability to differentiate between morphologically similar Arabic words, lack of 

knowledge of Arabic or mistaking it with other Semitic language like Hebrew or 

Syriac and the cultural interference between the just mentioned Semitic languages 

especially by Western and orientalists.  (Khalifa 2006) 

However, the area of dealing with the sacred discourses becomes more 

complicated when it involves sacred divine elements quoted in sensitive texts. A 

quotation from the Qur'an or the Bible for example, may cause a real challenge to a 

translator who tries to travel across cultures. Divine concepts are, more or less, the 

same. This means that mostly in all cultures, the sacred concepts are occupied by 

what suits its community. As such, translators are confronted with resistance and 

sometimes rejection when translating 'the sacred'. On this issue says Lynne Long: 

"Any cultural content interference or exchange requires translation, 

particularly in the area of what each culture holds as sacred or holy resist 

translation since the space it needs in the target language is often already 

occupied."   (Long 2005, p.1) 

Long goes on with her argument to another contextual ground. When 

translating the 'holy' we don't translate the language in which particular holy texts was 

written in the sense that we pull out this text from its 'original setting' and from its 

cultural contexts to plant it, with different participants, in a different habitat. Thus, 

'restoring' the context is another challenge for the translator to face. To circumvent 
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such an encounter and while many theorists recommend a linguistic word-for-word 

approach so as to avoid manipulating the 'holy', Eugene Nida, adds Long, presented 

his 'contextualized approach' to the translation of the holy texts, the Bible in 

particular. His 'dynamic equivalence', which we discussed in chapter 2, came to 

confront the other approaches which were following faithful word-for-word 

techniques when approaching holy texts.       

However, there are many factors which govern the way a translator 

approaches the holy text, such as the value of the text in both source and target 'poly-

system', translation purpose, ideology of the translator, marketing and readership, etc. 

(Long 2005) 

Christopher Shackle's (2005) argues that what generates the notion of the 

'holy' being untranslatable is the context rather than the content. By this he means that 

translators often maintain the text's message and qualities by changing, merely, the 

vessel by which the message travel, which is the language. On this premise Shackle 

assumes that such a resistance to translation of the holy texts comes from the passion 

of controlling interpretation rather than untranslatability of the holy texts.      

Those who have called for change have been faced by strong resistance 

especially in incidents where the aim is 'to discover and hold to eternal truth'. The 

Qur'an, for example, is considered by Muslims untranslatable from Arabic, its 

original language, to any other language. Various 'vernaculars' are representations or 

interpretations and not faithful translations. The fear that the divine words might be 

manipulated or get curved constituted a real barrier in such a case. (Long  2005). 

For Mike Holt (2004) there are two major reasons for the controversial 

situation relating to translating Islamic discourse to the West. First, there is a crucial 

difference between Islamic and Western perspectives concerning 'universality'. It 

seems that each of them holds different ideological approach towards such a notion. 

Second, the translator is faced by the challenge of encountering specific translation 

problems such as intertextuality, Arabic rhetoric and the crucially important aspect of 

the Islamic discourse and terminology which appeal to the Muslim reader but doesn't 

make sense to a Western one. Moral justification which marks Islamic arguments is 

another added problem for translators to cater for.  

All such factors constitute what is called "Islamism" i.e. the political ideology 

which tries to gain power and support by using the divine concept and terminology of 

Islam. Holt, discussing Bobby Sayyid's linguistic analysis of Islamism, emphasizes 
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Sayyid's Saussurean reference for the signifier/signified notion. The 'polysemy' of the 

signifier/signified relationship; the multi reference aspect of one signifier is reflected 

in the multiplicity of its signifieds, makes the non-native-Arabic reader unable to 

grasp the 'connotive' meaning accumulated through history 'layer upon layer.' 

Furthermore, in most of the Qur'an translations, if not all, many words are 

transliterated rather than translated. Some of these words like Islam, din, Allah, are 

found in English dictionaries nowadays. The reason to justify, according to many 

Muslim scholars such as Sayyid Qutb, may be the intention to create the same effect 

on the target reader that these words have on the source reader. Furthermore, such 

words do not have the same social and cultural and spiritual equivalence in English 

language.  

Studying the translation of the famous Islamic book Ma'aalim fi T-Tariiq by 

Sayyid Qutb (translated Milestones), Holt argues that the excessive use of the 

transliteration technique for Islamic terminology is a deliberate act of locating the TT 

in contrast with or 'outside' the target culture of the West. English readers will 

inevitably have to read highly dense commentaries and footnotes about Qutb's 

ideology and work to understand such a discourse. Holt pushes his argument forward 

referring some of these vague acts of translation to translators or scholars who believe 

that Qur'an is untranslatable because of its divine origin and the choice of Allah for 

Arabic to be the language of Qur'an and to be the 'vehicle' for a universal message.  

Holt concludes that such act of translation puts the monolingual TL receiver 

out of order when dealing with such a translation product as it is hard to be perceived 

by a 'monolingual and monocultural English reader'. (Holt 2004)     

Another reason is the belief professed by some Muslim Sheiks and Imams 

(scholars) that as long as the Qur'an reveals the words of Allah and Allah has chosen 

Arabic for that purpose, Allah’s will then must be respected. It is the duty of all 

Muslims, no matter what their nationalities or mother tongues are, to read and learn 

Quran in Arabic. In this respect, in his study “The Quran: Limits of Translatability” , 

Husain Abdul Raof refers to Mohamed Shaker of Al Azhar Mosque in Egypt when 

he, as early as 1926, opposed the translation of the Holy Quran on the basis that we 

“can have little confidence in the balance of meaning being preserved, as we can have 

in regard to the changing of the order and the arrangement of words within the sacred 

text itself” (Abdul-Raof, 2004, p.92). However, this act of refraining from translating 

the Quran is not new. It dates back to early days of Islam when the Muslim scholar 
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Imam Abu-Hanifa issued a fatwa (an Islamic rule declared by a qualified Muslim 

scholar) banning the reading of Al-Fatiha (the first Surat in the Holy Quran) in any 

other language but Arabic during the prayer. This fatwa was soon professed by all 

non-Arab Muslims all through the Islamic state and is still upheld up to this day. 

In his paper Abdul-Raof writes: “Qur'anic discourse is linguistic scenery 

characterized by a rainbow of syntactic, semantic, rhetorical, phonetic and cultural 

features that are distinct from other types of Arabic discourse.” The ‘interfertilisation’ 

among these features what makes the Quran seems peculiar to others as most these 

features are ‘alien’ to other languages linguistic conventions. Furthermore, the high 

level of integration among these features represents a challenge to any translator. All 

available translations of the Quran have adopted one of two types of translation, either 

semantic or communicative. Semantic translations attempt to compensate the 

semantic and syntactic structure of the target language, while the communicative ones 

attempt to impose the same effect of the source reader on the target reader. To this 

situation Abdul-Raof asserts: 

Arabic and English are linguistically and culturally incongruous 

languages; and a literal translation of a text like Quran easily lead either 

to ambiguity, skewing of the source text intentionality, or inaccuracy in 

rendering the source message to the target language reader. (Abdul-

Raouf, 2004, p.93) 

 

Abdul-Raof lists four limits, which he calls ‘voids’ challenging the translation 

of the Holy Quran. These voids are lexical and semantic voids, structural stylistic 

voids, rhetorical voids and cultural voids. Lexical and semantic 'voids' relate to the 

Qur'an-specific 'emotive overtones' which constitute a lexical challenge for any 

translator. Structural stylistic limits may constitute another translation challenge 

when, for example, word order is manipulated to make an effective rhetoric style. 

Such a manipulation of the structure patterns requires a high linguistic level of 

awareness even from the language native speaker. As such, translation challenge is 

inevitable. Abdul-Raof mentions five rhetorical limits that may form a challenge for 

translators of the Qur'an. Alliteration, Antithesis, Metaphor, Oxymoron and Tail-head 

are rhetorical aspects which are frequently used in the Qur'an and the way they work 

or their implications varies between Arabic and English. Finally the cultural 
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references are emotion-stimulating expressions related to a specific culture and can be 

transliterated or borrowed to the target culture.       

The paper concludes that the unique features of Qur'anic Arabic are Quran 

bound and cannot be produced into any other language in terms of equivalence or 

structural and mystical effect. Thus, an English Quran is translation impossibility.  

In another study Cultural Aspects in Qur'an Translation Abdul-Raof argues 

that the Qur'an has been revealed in an Arabic environment and is Arabic culture 

specific which make the translation of such a culture nearly impossible. More culture- 

specific limits related to pragmatics, connotative and emotive meanings are listed, 

some of which are: theological expressions like the word Allah in Arabic which 

denotes more than the word God or Lord in English, ritual expressions like the 

different concept conveyed by the two ritual words Haj in Arabic and Pilgrimage in 

English, abstract moral concepts like the word Taqwaa تقوى in Arabic is more than 

righteousness in English, material culture such as articles of clothing related to 

Islam and delexicalised expressions which are mono-cultural specific lexes which 

can't be found in the TL as the word  عمرة Umrah in Arabic. Abdul-Raof concludes 

that the translator, to deal with such dilemma, needs not only to have bilingual 

competence but also bicultural awareness. He recommends a domestication approach 

for the previously stipulated cultural limits with exegetical footnotes in order to 

clarify the concepts for the target reader and bridge the gap between both cultures.                  
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CHAPTER 4 

THE STUDY 

Introduction 

In this chapter, for the purpose of our study, we first explain three main factors 

of the act of speech. We review some of what has been argued about locutionary, 

illocutionary and perlocutionary effects. Methods of handling the three factors are 

visited in general, with an emphasis on sensitive texts. After that, the problem 

statement and the hypothesis of the study are presented. Then, the planned research 

methodology is explained in detail together with the data used in the study. Examples 

to entertain our hypothesis are then stipulated, categorized and analyzed, each 

followed by a commentary. Finally, general comments and recommendations are 

followed by the chapter's conclusion.       

Speech Acts 

After reviewing some of what has been proposed about the translation of the 

Holy Qur'an in the previous chapter, we find it logical, as we are going to deal with 

political speeches to review some of what has been said about the locutionary, 

illocutionary and perlocutionary forces in a text. 

 When using a language, we do not only write or talk but rather use 

nonlinguistic elements, para- or extra-linguistic, which add to the context and become 

part of it, and in turn, in most cases, designate the text writer's pragmatic intentions. 

Thus, acts of pragmatics can be cited not only on the locutionary function of a text but 

also its illocutionary and perlocutionary functions. 

 Illocutionary functions are things that people do while using the language. The 

acts which implicate such functions are always 'teleological', (Hervey, 1998). Thus, 

realizing the illocutionary function of a text is to assess the purpose for which 

utterances are used. Asking a question such as 'Have you read this book?' might go 

beyond its overt aim to 'patronize, belittle or even embarrass' the interlocutor. Such 

intentions participate in creating a 'teleological illocutionary function'. Individuals 

sharing the same culture share 'consensual' realization for the illocutionary functions 

of their language/culture. It becomes a challenge for the translator to provide a similar 

equivalence in the target language/culture to maintain the same illocutionary function 

entertained by the source language.  

Whatever the density of a linguistic unit is, it can maintain illocutionary 

function and be considered a meaningful and functional sentence. A sentence here is  
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defined as 'a minimum self contained linguistic unit endowed with illocutionary 

function'. Thus, 'Hi!', 'Listen!', 'Please', and so on correspond to sentences. 

Illocutionary functions can be best expressed in spoken language through intonation 

elements and English language is regarded as an 'intonation-oriented language'.  

However, the same expressive level of illocutionary force can be entertained 

in written language by using the 'less expressive system of punctuation'. In other 

languages such as German, illocutionary function is designated through the use of 

illocutionary participles or the sentential level, i.e. sequential focus. In the act of 

translating, it is important to consider illocutionary functions entertained in a language 

through intonation, for example, illocutionary elements are not necessarily handled by 

the same means in a different system of target language. Thus, when translating 

illocutionary meanings from a ST, we must give priority to finding the proper 

illocutionary elements in the TT even if from a different linguistic category.   

(Hervey, 1998) 

In the same respect, Ian Higgins sees that in a sensitive text like a poem, 

certain linguistic features such as word order, rhyme, caesura, etc. are elements which 

are part and parcel of the illocutionary force of the written/spoken text. The 

translation challenge in such occasion is to maintain the same illocutionary impact in 

the TL especially if that TL is English where illocutionary function is predominantly 

governed by intonation, and the SL uses a different device to maintain such a function 

e.g. the grammatical devices used in French. (Higgins 1998) 

If the translator, while translating, has to deal with the locution (what the ST 

says) and illocution (what the ST does), inevitably he/she has to deal with the 

perlocutions the text generates. Leo Hickey sees that if the original ST is able to 

produce an 'analogical' perlocutionary effect on its reader, any TT, in turn, must 

produce an equivalent 'analogical' perlocutionary effect on its reader. Hickey argues 

the potential perlocutions of a text as "the effects and responses reasonably 

predictable- on the basis of the common trigger or cause- in or on the mind, 

imagination, feelings or actions of a reader of the TT" (Hickey 1998). The word 

analogous is used instead of 'similar' to indicate that as the ST readers respond 

differently to the perlocutions in the ST due to the variation of their context, the TT 

has illegitimately to handle the same contextual variation among the TT readers. The 

perlocutionary effect is, then, defined as:  
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"any effect, result or response, which may range from (mere) 

understanding to being alarmed or frightened ……, produced in or on the 

hearer by a locution/illocution either alone or in combination with some 

relevant features of the context and the reader. It therefore extends to any 

change in the hearer's state of mind, emotion, actions etc."(Hickey, 1998. 

p.220)    

Hickey realizes three factors involved with perlocution: marking, exegesis and 

recontextualisation. These three factors relate much to the type of text handled by the 

translator. In legal and scientific texts for example, there are signals (marks) that need 

little or no explanation at all from the part of the translator to reflect the perlocutors of 

the ST. In literary texts, signaling those perlocutors with explanation might be 

necessary. In sensitive texts e.g. (humorous) the degree of translation freedom may 

reach at the level of recontextualisation, or even placing the ST or part of it with a 

totally new text or part of  it which suits the target culture and generates an effect 

similar to the effect generated by the original.   

Pragmatics and Speech Acts    

For the purpose of our study, we may now highlight some of the importance of 

discourse analysis in general and the prominence of acts of speech as a pragmatic 

component in particular. If the genre is the communicative participant of a text, by 

insisting on rendering static translation to target an English reader for example, we 

will be jeopardizing the communicative aspect of the TT for the sake of preserving 

only the form of the ST. The importance of the act of speech elements is considered 

by Hatim and Mason (1990), as stated in chapter 2, as an equivalence related. When 

the translator is able to preserve the illocutionary force of each sentence the 

'illocutionary structure' generated will result a well coherent text. Hence, speech acts 

do not only relate to ideological and emotional components but also it is a matter of 

elaborate linguistic forms which result in text fluency in terms of text ideas coherence 

progression. Furthermore, if the locutionary act is related to making a meaningful 

sentence, and if the illocutionary act relates to intentionality or why the utterance is 

being used and if the perlocutionary act relates to the effect of the utterance on the 

text receiver, we assume that undermining any of the three acts when dealing with an 

emotively and ideationally pregnant sensitive text constitute a distortion of the 

translation ethics which is based on honesty and neutrality.  
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Recontextualizing the Sacred 

On the other hand, we can not ignore the challenge translators face in such a 

situation. However, when dealing with the 'sacred', every culture has its own vacuum 

fillers. This means that each culture has its own participants which constitute its own 

sacred beliefs and there are no sacred gaps to fill in the 'other' culture. As such, we 

argue that the knowledgeable translator would resort to Hickey recontextualisation 

technique to find in the target culture the sacred match of the source culture 

intertextual element. We argue such an act to preserve all three forces of speech act. 

We are now going to shed some light on the recontextualisation technique as 

suggested by Hickey. When sometimes, degrees of exegesis fail to achieve the 

equivalent perlocution and in the TL a concept can be found matching, more or less,  

the same perlocutionary concept of the used locution stimulating the same effect, the 

use of such a concept in the TL is a wise decision to make. Hickey defines 

recontextualisation as: 

"….a radical approach to the translation of a particular text, which 

consists of totally or partially abandoning the literal, prepositional or 

locutionary level, while maintaining the illocutionary act (usually 

'telling') as far as possible and focusing strongly on the perlocutionary 

effect, directly or accurately reproducing it." (Hickey 1998, p. 222) 

 The text elements subject to study are acts of speech, they were written to be 

spoken out to native Arabs, mainly Muslims. As such, they became highly emotional, 

aliquot and marked by the excessive quoting from the Holy Quran. While translating 

or even interpreting such quotations, we contest, three functions are demonstrated; 

locutionary, illocutionary and perlocutionary. Verses (Ayahs) quoted from the Quran 

are used in the speech as locutions. They implicate implicit ideology which can be 

understood by the Arab hearer/reader through the processing of contextual cultural 

clues. And they generate emotional feelings and aim to make a change in the 

hearer/reader state of mind to guarantee his/her support. 

Realizing such a trio-dimensional effect of the quotation from the Qur'an in the 

chosen political speeches urges us to consider the three perlocution handling 

techniques suggested by Hickey in general and the recontextualisation technique in 

particular for many reasons. First, trying to follow the literal translation (resorting to 

the static one), the translator will be just informing the target reader of the locution 

used in the ST. Luckiest, with prolonged analytical footnotes, could he/she transfer 
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little of the illocution performed in the ST. Successful, rarely will he/she be, still the 

emotional, cultural and attitudinal perlocutionary effects are lost and the translated TT 

tends to be boring. Second, the impact of the illocutionary and perlocutionary effects 

should be more or less the same in both texts. However, restraining ourselves only to 

recontextualisation is not always the wisest decision to make.                  

It is true that in our situation Hickey's marking and exegesis features are weak 

and cannot provide much help, and recontextualisation seems to be a good choice to 

resort to but this can't be true all the  way long. Among all cultures, no matter apart 

they are, some interceptions can be cited. It is the job of the translator in such a 

circumstance to take advantage of such interceptions and highlight them. On the other 

hand, when interceptions do not exist, recontextualisation seems to be a plausible 

choice to maintain that the reader of the TT entertains both the illocutionary and the 

perlocutionary effects of the locutions of the ST.  

The Study 

      Most translators prefer the play-it-safe technique and resort to the static 

translation of the Holy Quran when they encounter any quoted verse from the Quran 

regardless of the reason why such a quotation is used. In other words, translators tend 

to be oblivious in regard to the pragmatics of Qur'anic quotations when used 

purposefully in other contexts.   

When verses from the Holy Quran are quoted and manipulated purposefully to 

implicate a particular ideation in sensitive texts in general and in political speeches in 

particular and when such quotations stimulate illocutionary and perlocutionary effect 

to the maximum, static translation fails to deliver the emotional, cultural or 

ideological implication of such a deviation. In such a situation, translators should use 

prudent manipulation to reflect source text intended distortion or else the illocutionary 

and perlocutionary effects of the ST are patronized.           

Sample of Study 

 For the purpose of our study and to pursue our hypothesis, 11 Arabic political 

speeches were examined and Qur'anic quotations were cited and their static 

translations were extracted from the chosen static translation of the Holy Qur’an. 5 of 

the speeches were delivered by Saddam Hussein the former president of Iraq, 4 

speeches were delivered by the late King Hussein Bin Talal of Jordan, and the last 2 

speeches were delivered by Osama Bin Laden, AlQaeda Leader. The political 

speeches were carefully chosen according to the prominence of the politician and / or 
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the influential role they played in the course of event in the world in general and in 

the Middle East in particular. 

The source accredited for the static translation of the Holy Quran is the 

translation of the Holy Quran known as (Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah), 

published by: The Presidency of Islamic Researches, Ifta, Call and Guidance of 

Kingdom of Saudi Arabia (KSA). This translation targets the universal non-Arab 

English speaking readerships. It is marked by the archaic and elaborate English. It is 

also marked by the high density of footnotes and commentaries. The translation is 

based on the famous translation of Abdullah Yusif Ali. Some corrections and 

modifications were made taking into consideration the criticisms and suggestions 

about the original. 

Research Methodology 

 The samples extracted from the speeches were categorized into two main 

categories. (Category A) which subsumes the verses quoted directly from the Holy 

Quran and (Category B) which subsumes the semi-Qur'anic resembling utterances. In 

category B, the resemblance, as we experienced, might take many forms e.g. 

syntactical, lexical, phonological, etc. Few samples are used in the study for economic 

purposes whereas the rest can be found in the enclosed appendix B. Under each 

category examples are numbered, the quoted Ayah from the Qur'an is written in 

Arabic followed by a transliteration in English and the English translation is stipulated 

in the same wording as found in the accredited translation.    

 A commentary follows each chosen sample. In the commentary the motive of 

using the quotation in the speech is examined and the illocutionary and perlocutionary 

effects imposed on the Arabic Muslim native speakers are highlighted in order to 

investigate the real reason of such manipulation. After static translation is argued out 

of work, we suggest our own translation attempting to satisfy the real pragmatics and 

stimulating the same illocutionary and perlocutionary effect of the ST in the TT. 
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Analysis and Discussion 

Category A: direct quotation from the Qur'an 

1.  

  37ق }ِلَمن َكاَن َلُھ َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُھَو َشِھیٌدِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى {-1

Osama Bin Laden quoting from Surat Qaff: 

"In fi thalika la-thikra liman kana lahu qalb a'ow alqa a'sam'a  wahuwa shaheed" 

   

Verily in this 

Is a message  

For any that has  

A heart and understanding 

Or who gives ear and  

Is a witness.      

 

Commentary:  This Ayah is quoted by Bin Laden addressed to King Fahd of Saudi 

Arabia. Bin Laden drives evidence from the Quran to prove King Fahd doings are 

wrong, and reminding him of this verse from Surat Qaff which excessively warns the 

infidels of what is waiting them in the day after. In such a context all implications of 

this quotation naturally associate in the mind of a Muslim reader/hearer stimulating 

inevitable illocutionary and perlocutionary forces. Visiting the static standard 

translation, though being as eloquent and archaic as it is, it stimulates not the same 

effect in the mind of the English reader with no Islamic cultural background and 

unaware of the original context in which the Ayah is used. Furthermore, it reveals no 

sense of irony which implicates a negative attitude towards King Fahd. We argue that 

a translator in such a case should resort to another strategy to satisfy the pragmatics of 

the textual context.  Thus we suggest the following attempts: 

(It would be enough, only for a human who could comprehend, listen or grasp any)   

Or to resort to the recontextualisation technique and use the English proverb; 

(None are so blind as those who will not see and none are so deaf as those who will 

not hear.) 
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Or even better we can resort to similar quotation from the Bible which culturally and 

emotionally relates to the TT English Christian reader to guarantee the stimulation of 

the same effect; 

In the Bible Christ said (Matt. Xi 15), "he that hath ears to hear, let him hear". 

2-  

  .)14فاطر(} َوَلا ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیٍر (......

Bin Laden quoting from Surat Fatir 14: 

"wala younabi'anaka mithlu khabeer" 

And none , 

(O man!) can inform you 

Like him who is  

All-Aware. 

Commentary: This fragment of ayah is quoted by Bin Laden to tell king Fahd 

implicitly, that we know everything about your regime and your wrong doings 

therefore, our judgment is beyond contestation. The static translation we visit doesn’t 

help in conveying the message intended. The fragment is chopped from an ayah 

accusing those who rely on any power other than that of Allah and do not listen to the 

sound of the believers when they advise them, to be actually relying on nothing. Bin 

Laden is using this fragment to achieve two things. First, He ironically accuses the 

government of relying on other powers than that of Allah and of being blind and deaf 

concerning the reformation of the country. Second, he presents himself as a reformer 

who is fully aware of the affairs of the kingdom. There is absolutely no doubt that the 

static translation not only distorts the intended meaning, but also provides neither 

illocutionary nor perlocutionary effect. We suggest a level of recontextualisation to 

maintain as much possible effect as can be.  

"You know; Knowledge is power and you surely know we are the best to inform." 

3- 

  88یونس}َربََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِھْم َواْشُدْد َعَلى ُقُلوِبِھْم َفَال ُیْؤِمُنوْا َحتَّى َیَرُوْا اْلَعَذاَب اَألِلیَم  .....(

Saddam Hussein Quoting from Surat Yunus verse 88: 

"Rabana o'tmoss a'la amwoalihim, wa o'shdod a'la qoloobihim fa'lla Yu'amino hata 

yarawo al'athaba al'aleem"  

……..Deface 
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Our lord the features of their wealth 

And send hardness to their hearts 

So they will not believe 

Until they see 

The grievous Chastisement 

Commentary: This quotation followed a long speech by Saddam Hussein directed to 

the people of Kuwait. In the Holy Quran the fragment is from a context where Prophet 

Moses prays to Allah to punish the tyrant pharaoh of Egypt by defacing his wealth 

and to keep his tyranny till the day after when the punishment is experienced. Saddam 

is following the same code followed by Prophet Moses with the tyrant pharaoh. This 

cultural background is by default generated in the imagination of the Muslim reader. 

The comparison, irony and witty implication which is stimulated by Saddam quoting 

this Ayah is impossible to be transferred into English without explaining to the 

English reader through opaque boring footnotes which, eventually, patronize the 

effect intended by the text producer. Thus, the static translation of this ayah fragment 

presents a very powerful supplication understood by Muslims, but generates no sense 

in the mind of the target English reader. For a better translation we suggest more free 

technique to bring the picture closer to the target Reader:  

"I pray to Al Mighty Allah, to take all your money and send more hardness to your 

hearts to suffer the same as you made us do". 

4- 

  88ھود}ِإْن ُأِریُد ِإالَّ اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِبالّلِھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ ُأِنیُب .... { -

King Hussein quoting from Surat Hud: 

 

"…In oreedo il'la al-islahu ma'stat'ato wama twfeeqi il'la billahi alaihi tawakalto wa 

ilayhi oneebo" (Hud 88) 

 

I only desire (your) betterment 

To the best of my power; 

And my success (in my task) 

Can only come from Allah. 

In him I trust, 
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And unto him I turn 

Commentary: as an eloquent speaker as he was, King Hussein is cleverly using this 

Ayah in the Quran as being said by prophet Shu'aib while trying to guide his people to 

the true path of Allah to serve many intentions among which we mention the most 

important two: First, he presents himself as a humble leader who is trying the best for 

his people and he is not picturing himself as a leader but rather a reformer. However, 

the success in his task comes from Allah, can any one then, question Allah's wish? 

Second, this mission from Allah gives him unconditional powers especially when he 

is working for their good. Such a stunning, emotive eloquence can only be understood 

by people involved in the same culture. This is, we argue, one of the rare occasions 

where cultural interceptions are cited. To any Christian, as the case is to any Muslim, 

a good leader is the best reformer. It is also stated in the Bible that success comes 

from God and in God any good Christian trusts and unto God he/she turns.  

However, such a translation cannot stimulate the same emotions that the story 

of Prophet Shu'aib in the Quran does to the Muslim reader. Neither will it generate the 

sense of empathy with the speaker (King Hussein) as the ST does. As such we suggest 

limited manipulation so as to bring the picture closer to the TT reader by adding the 

missed beginning of the Ayah which King Hussein did not quote as, by 

presupposition, it is understood and felt by a Muslim reader/hearer. To even more 

facilitate, the translator might add some words on King Hussein's tongue to clarify the 

Prophet Shu'aib implication. In other words, it seems rewarding to use Hickey’s 

exegesis technique. 

We suggest: 

I can say no more to you (my people) than quoting from the Holy Qur’an what 

Prophet Shu'aib said to his people trying to guide them to the true path; 

O my people!…… 

…… I wish not, 

In opposition to you, to do 

That which I forbid you to do  

I only desire (your) betterment 

To the best of my power; 

And my success (in my task) 
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Can only come from Allah. 

In him I trust, 

And unto him I turn 

Category B (Wording Resemblance) 

1.  

 وتتخذ قرارك أن تأخذك العزة بالرفضنفسك كثیرًا أمام ھذه الحقائق قبل  تفكر ملیّا وتراجع نطلُب منك أن ..…(

  بن الدن )سعى في إیصال ھذه الرسالة إلیك، بمعاقبة كل من

 

Commentary: in the bold typed words “An Ta’akhothoka Al’izatu Bi’rafdh”  Bin 

Laden is referring to an Ayah in Surat Al-Baqarah which says: 

  206البقرة} َفَحْسُبُھ َجَھنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَھاُد اْلِعزَُّة ِباِإلْثِمَوِإَذا ِقیَل َلُھ اتَِّق الّلَھ َأَخَذْتُھ {

“Wa Etha Qeela Lahu Itaqi ‘llahu Akhathathu Al’izatu Bil’ithm Fahasbuhu 

Jahanam wa Bi’isa Al Mihad”  

 

This Ayah is translated as follows; 

 

When it is said to him,  

"Fear Allah," 

He is lead by arrogance 

To (more) crime. 

Enough for him is Hell;- 

An evil bed indeed 

(To lie on)! 

So, the reference is actually made for (He is lead by arrogance to more crime). 

A Muslim listening to Bin Laden or hearing his speech would directly be led to this 

famous Ayah. All the effects generated by this Quran word and structure resemblance 

can only be experienced by a Muslim who is aware of Bin Laden’s discourse and 

opposition to the Saudi regime. This reference can not also be understood without 

being aware of the relation between the above mentioned Ayah and the Ayahs 

previous to it. Such integrity between some Ayahs in the Qur’an, which frequently 

exists, forms a real challenge for translators and can defeat the ablest of them as 

however competent a translator might be, in such a case, serious translation loss is 

inevitable. The previous Ayahs describe the person who appears ‘worldly-wise’ with a 
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smooth tongue but plans harm and he is a ‘mischief-maker’. This person, when you 

try to advise him ‘he is lead by arrogance to more crime’. Such images do not 

associate to a mind which is not aware of not only the Islamic culture but also the 

Qur’anic discourse. If the translator tries to follow a literal translation, all the 

illocutionary and perlocutionary effects are lost and prolonged footnotes are required. 

Nevertheless, still the effects are not stimulated. Thus, we suggest the Qur’anic  

lexical and syntactical resemblance to be 'recontextualised', by an English proverb 

that would, at least, decrease the translation loss and stimulate, at best, a similar effect 

or as close as can be a one. According to the English saying "As you have made your 

bed, so you must lie on it.” , we suggest the following translation to the whole extract; 

  

Suggested translation: …we ask you to reconsider, before you are lead by arrogance 

to more crime punishing those messengers who try to enlighten you with truth, 

remember that "as you have made your bed, so you must lie on it."   

2.  

  غيثاً تساقط مدراراً.....                 

(Ghaythan tassqata Medrara) 

This statement by Saddam Hussein refers any Muslim to the ayah No.11 in Surat Noh. 

The Arabic says: 

  11 نوح}يرِسِل السماء علَيكُم مدراراً {

"Yurselo A'sama'a Alaykum Medrara" 

He will send rain 

To you in abundance; 

Commentary: What is meant by Al Sama’a is not the sky but the rain pours from the 

sky. The reference was used by Saddam in a speech in Al-Ba'ath (the party of 

Saddam) revolution annual day. He wanted to convince the people, by manipulating 

their feeling and images referring them to the Qur'anic discourse that all the bounties 

they experience are because of the revolution. Thus, Saddam is serving two 

intentions. First, he uses the charm of Qur'an to stimulate emotional effect on the 

crowd. Second, implicitly, he tries to get a divine legitimacy for the revolution.  
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For Arabs and Muslims ‘the rain’ is a good omen. It is awaited and festivals 

might be held to welcome it. On the other hand an English person, who prays to God 

for one sunny day, might not understand the relation between the revolution and the 

rain. Furthermore, such a correlation may be considered a bad thing in countries 

which suffer from floods because of rains. Thus, the static translation of the ayah does 

not serve the meaning or the impact intended by Saddam Hussein. We suggest using 

different wording that tries to maintain both the intended effects and the embedded 

ideology. 

“This revolution, after the will of Allah, has caused all the bounties to replicate”    

3.  

      صدام حسين) ليتساقط من بعده الرطب جنيا(

     This statement refers to ayah No. 25 from Surat Maryam which says: 

 

  25مریم}ً ُتَساِقْط َعَلْیِك ُرَطبًا َجِنّیاَوُھزِّي ِإَلْیِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة {

"Wa huzi elaiki be'jith'e a'nakhlati tusaqeto alaiki rotaban janiiya" 

  

And shake towards thyself  

The trunk of the palm tree: 

It will let fall  

Fresh ripe dates upon thee. 

 

Commentary: The context again is brazing the revolution’s renders. The static 

translation as seen satisfies no relevance in the mind of the English readers despite the 

elaborate and charming poetic English used. Most of those target readers (i.e. English 

readers) have not experienced the dates. They are not even aware neither of the 

symbol it represents for Arabs nor of its nourishment riches.  Thus the story of the 

palm tree and dates does not appeal for most of the English readers. Furthermore, it 

can not be related to revolution in the mind of such a reader. The phonological impact 

of the Arabic word 'tassaqata' is translation impossibility. The exaggeration in the 

action implied by Arabic phonology is a challenge for any translator as 'tassaqata' is 

more than to fall down 'yassqot'. It implies a replicating action that happens in a 
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continuous manner.  To make things closer to the English target reader mind we 

suggest: 

 

All these ripe fruits and lofty harvests have been granted to you by the good winds of 

the revolution. 

 

Overall Commentary 

* Many translators, when encountering Qur'anic ayah, tend to maintain a high level of 

formality in their translation   through using classical English sentence patterns 

hoping to assimilate the same atmosphere generated by the use of high quality archaic 

Arabic of Quran. In contrast, to maintain odd and strange effect through an archaic 

target text on the target text reader equal to the effect the Quran has on the source 

reader can not be maintained through this extreme foreignization perspective which 

leads to adaptation of formal equivalence strategy almost all way regardless of the 

source text communicative components. 

* It is true that translators must keep an emotional distance with the source text so as 

to maintain honesty. And certainly translators are just mediators who bring two 

civilizations together. However, as we see it, translators are mediators between 

cultures rather than languages. In their quest to do so, they encounter many 

difficulties and challenges where they have to, not deviate from honesty, but  

manipulate the language of a source text to entertain the culture of the target 

readership. Furthermore, especially in sensitive texts, the underlying ideology is the 

riches to be excavated. A unique use of sensitive language in a source text may reflect 

ideation. When ideation is involved we argue that the main job of a translator is to do 

his best to reflect the same ideation in the target text even if it involves manipulating 

the language ‘dynamically’ in order to relax and satisfy the impeded ideation in the 

ST. Thus, we argue that static translation is overridden by the dynamic translation 

when the pragmatic of a text is to be satisfied. 

* A politician (e.g. Saddam Hussein or Osama Bin Laden) tries to impress the masses 

he addresses by excessive reference to emotional situations or a discourse that 

provokes their feelings (e.g. the Holy Quran).  Many of the quotations the 

speaker/writer makes might be plausibly justified. However, we assume that a 

sizeable amount of these quotations or references are manipulated just to serve 
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ideational intentions that go even beyond the intended emotional manipulation of 

masses to send covert messages of different functions (e.g. warning, advising, 

expressing a sarcastic opinion, etc.). Thus a sacred discourse fragment is 

functionalized to stimulate both illocutionary and perlocutionary effects to serve the 

covert intended ideation of the text producer. In such a case, for the cultures which do 

not communicate emotionally in the same way Muslims or Arabs do, we assert that 

the translator’s duty is to ‘re-manipulate’ the manipulated fragment, e.g. 

recontextualise the fragment,  to transfer the ideational intention and highlight the 

high degree of emotiveness in the ST to the readers, of the different culture, of the TT 

in whatever way suits their culture without jeopardizing the ideational component 

implicated. 

* The excessive quoting from the Holy Quran or the references made to some of its 

verses by using similar wordings to its verses create a dichotomous act of 

intertextuality for the Arab or Muslim reader. On one level, some quotations are 

properly used to illustrate an idea or to prove an attitude and they refer the reader to a 

particular overt reference to the whole ‘Ayah’. On the other level, a similar wording to 

some Ayahs is used to refer to certain situations which direct the reader’s attention 

towards a particular similar situation in the sacred discourse of the Holy Quran. In 

both cases intentionality is inevitable. In the first case, illocutionary force is 

established as it is intended to remind the reader with the words of Allah in a similar 

situation, so no further discussion or opposition is expected to be raised against 

Allah’s words. In the second situation, perlocutionary effect is stimulated as the 

emotiveness created by the use of certain lexical items is intended to provoke the 

feelings of the Muslim masses and gain their sympathy or at least empathy. As such, 

it is the translator's legitimate right to work on the text intentionality rather than its 

informative component.  

* It is true that an English Quran is translation impossibility. However, a better 

interpretation or better versions of the so called translation is not impossibility by all 

means. Most modern English readers do not read even the Bible in classical English. 

Even Shakespeare was translated into easier modern English. The point is if we want 

the Quran to be readable to a larger readership, we must cater for that readership. 

Preserving the message and the meanings of the Quran is not necessarily achieved 

through archaic English.    
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* We all certainly believe in the sacredness of the Holy Quran. The premise that the 

words of Allah must be highly respected and deeply rooted in the belief of every 

Muslim is not to be questioned. Furthermore, formal translation is a highly rewarding 

translation technique when utilized properly and foreignization is a strategy that can 

be applied where appropriate. The transliteration of some terms from the Quran that 

are commonly found in dictionaries these days does not hinder understanding as 

asserted by Holt in his paper “Translating Islamic Discourse” . However, the reason 

why most Islamic prominent scholars insist on high level of formality is something to 

be questioned. This negative stand from the other cultures by trying to locate Islam 

out side these cultures as much as possible, results nothing but more isolation of Islam 

and the Holy Qur'an from the ‘others’.  

* The fatwa of Imam Abu-Hanifa about banning reading the Qur'an in any language 

but Arabic while praying, is understood to be legitimate. In a Holy practice like 

prayer, which is one of the five pillars of Islam, it is justified that Muslims must use 

the Quran as it is revealed. Nevertheless; the influence of the fatwa governed the 

collective Muslim perspective and molded a stereotype image which is 'Qur'an can 

not be translated'. If it is an obligation, imposed by Allah, to spread Islam and educate 

people about it as stipulated in the Holy Qur'an, we discuss how it can be achieved 

without making the Qur'an readable for those who do not speak Arabic.  

  In this chapter three main factors which govern the act of speech were visited. 

The locutionary force which is simply described as what the text says and the 

illocutionary effects imposed on the text hearer/reader by means of nonlinguistic 

elements to imply the ideology of the speaker/writer and reflect text pragmatics, were 

examined from the point of view of some scholars. The means of stimulating 

illocutionary effects vary from one language to another according to linguistic 

components (i.e. morphology, phonology, syntax, etc) and the text type conventions. 

As Hickey has it, perlocutionary effect is the predictable effects or responses 

stimulated in the mind, imagination or feelings by contextual elements which are 

usually cultural related. She recommends a recontextualisation technique when 

dealing with sensitive texts to pursue and maintain the same effect between the two 

different cultures of the ST and the TT. 

 In political speeches, many politicians such as Saddam Hussein, Osama Bin 

Laden and King Hussein of Jordan, tend to quote excessively from the Holy Quran 

either to impress the masses, move their feelings and gain their support or to pass their 
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hidden agenda and, implicitly, their ideology. In such a case, most translators tend to 

resort to the static translation of the Quran to stay in the safe zone. However, we argue 

that such an act leads to frugality, misunderstanding and it is a distortion of the ST 

intentions and pragmatics. Furthermore, it ignores the vital role illocutions and 

perlocutions play in the ST.  

 To prove our hypothesis, eleven political speeches by different Arab 

politicians were examined and all Qur'anic quotation or Qur'anic intertextual elements 

studied. Their static translations were visited, discussed and analyzed, and proved 

inconvenient. Suggested translation for each chosen sample was then given to satisfy 

text pragmatics, implicate the same ideology of the ST and to stimulate, in the TT, the 

same illocutionary and perlocutionary effect of the ST.   
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CHAPTER 5 

CONCLUSION 

Introduction 

 The main problem investigated in this thesis was concerned with the 

translation of the quoted Qur'anic verses in political speeches. The researcher 

assumed that most translators resort to the static translation of the Holy Quran when 

they encounter any quoted verse from the Qur'an regardless of the reason why such a 

quotation is used. In other words, translators do not read the pragmatics of Qur'anic 

quotations when used purposefully in other contexts.    

The study aimed to prove that when verses from the Holy Qur'an are 

manipulated purposefully to implicate a particular ideation, static translation fails to 

deliver the cultural or ideological implication of such a deviation. In such a situation, 

translators should use prudent manipulation to reflect source text intended distortion. 

Thus, the general purpose of the thesis was to promote awareness of handling sacred 

quotations when manipulated for ideational or emotional personal intentions. 

Summary 

 Chapter one was an introduction to the thesis in which the thesis problem and 

the motive of study were stated. A definition for the quotation was provided as it 

constitutes the core of the study. The chapter then demonstrated the significance and 

method of the study. The chapter also gave brief summary for each of the following 

chapters so as to set the scene for the reader and to introduce the thesis structure. 

 Chapter two presented a view of the general theories of translation. It followed 

the evolution of translation theories, or rather, strategies in some ancient civilizations 

and then gave a summary about the theories of the discipline in the pre-linguistic era. 

The second half of the twentieth century was given due care in the chapter as it 

constituted the recognition of translation as an independent discipline. Some 

important scholarly theories were visited to constitute a firm background for the 

reader. 

 Chapter three reviewed specialized theories related to the thesis study. As the 

broad area of the study, an overview about intertextuality types, components and 

methods of transfer in translation was provided. The chapter presented some scholarly 

work about handling sensitive texts in general and political speeches in particular. 

After that, the proposals of some scholars regarding the translation of the Holy Qur'an 
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were visited. Chapter three then acted as a scene setting for the study chapter which 

followed. 

 In chapter four the study was demonstrated. First the chapter revisited, in more 

details, the three levels of the speech act; locutionary, illocutionary and 

perlocutionary. Each one of them was investigated and its role in the political 

speeches highlighted. Methods for dealing with the intertexts as acts of speech 

suggested by some scholars were drawn. Second, the study problem and motive were 

stated followed by the hypothesis on which the study was conducted. Then the 

research method was stated and the study samples introduced. After that, the eleven 

political speeches which constituted the study samples were examined and some of 

the Qur'anic quotations found were chosen for argumentation purposes. Each sample 

was transliterated and its static translation was drawn from the chosen accredited 

Qur'anic translation. An argument by the researcher followed each sample to prove 

the validity of the study's hypothesis. 

 Finally, Chapter four discussed the findings of the study counter-arguing the 

premise of untranslitability of the Holy Qur'an constituted in its intertexts used or, in 

other words, manipulated to serve a political agenda and for individual purposes.                       

Findings and Recommendations 

 The study suggests many recommendations which can be categorized into two 

dimensions. The first set of recommendations is directed for the translators in action 

in general and for those who work on sensitive or sacred discourse in particular. The 

second set is a call for more studies to be conducted about the issue provoked by this 

thesis.   

Recommendations for translation 

The present study suggests a set of recommendations for translators to consider when 

they work on a sensitive text with quoted sacred texts subsumed. 

1. The notion of resorting to the static translation of the sacred discourse in 

general and the Holy Quran in particular has proved not to be successful in 

most times. When the level of intentionality is high and the sacred discourse is 

manipulated for political motives or any other ideational intentions, the 

prominence of such ideational meaning becomes the most important to 

highlight. Thus, static translation, with the cultural foreignization gap it 

creates becomes not reliable. A dynamic translation is better to be adopted to 

convey the real message intended and to reflect the same illocutionary act of 
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speech effect. Hence, the translator becomes a facilitator and bridges the gap 

between the two different cultures. 

2. Always remember that the underlying ideology is the riches to be excavated. 

3. When the same sacred concept of the SL is occupied with a sacred equivalent 

in the TL culture, the recontextualisation technique seems to be a rewarding 

option.  

4. We should always compensate the target culture norms as foreignization 

techniques alienate the source culture. Hence, the translators' job as inter and 

intra-culture mediators is jeopardized.    

5. If the translator's bicultural capacity is not up to the standard he/she better 

seaks the help a native speaker of the TL or at least resort to the exegesis 

technique with the precaution that it doesn't work all times.    

6. Competent Muslim translators are the best to handle the Qur'an translation as 

they are more sensitive to the Arabic culture and the Arabic shades of 

meanings. However, they must set themselves free from the fallacy of the 

untranslitability of the Holy Qur'an.  

7. Translation loss is inevitable while any act of translating. However, catering 

for the pragmatic component of the ST and working on pragmatic equivalent 

in the TT is an added value to the communication across cultures and certainly 

not a distortion from the norms. 

8. New perspective taking into consideration the multiethnic and multilingual 

readerships of the Holy Qur'an is recommended. An alternation in the purpose 

is required regarding the translation theories of the Holy Qur'an. 

Recommendations for academic studies 

More translation research in the area of study is recommended for many 

reasons. Some of which are: 

1. The area of intertextuality in general and the act of speech in particular are 

rich areas, which have not yet been explored enough. They are controversial 

areas that still need more research to be firmly established in translation 

theory. 

2. Inter-cultural studies are recommended rather than the one sided dialogue 

followed in the present study. Meaning, cross cultural examples between 

Arabic political speeches quoting from Qur'an can be compared to English 

political speeches quoting from the Bible to highlight Cultural interception or 
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variation. A method which, for economic constraints, the researcher could not 

apply.   

3. Other multicultural studies may be conducted in the light of this study.  

4. Muslim researchers, as well as Muslim translators, should set themselves free 

of any precautions or stereotype image that when dealing with any Qur'anic 

text they are in the area of translation taboo. When verses from the Qur'an are 

driven out of its divine context and used in a politics ideational context it 

becomes an ideational trigger rather than a sacred discourse. Practical and 

pragmatic thinking brings great rewards to translation studies.     

5. This study, we argue, is groundbreaking in the way it handled the sacred 

Qur'anic quotations. It adds new dimensions to the field of translation of the 

sacred in general and the Qur'an in particular and opens new grounds for more 

studies to be conducted. 
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APPENDIX (A) 

(SAMPLES OF STUDY) 

I. Speeches delivered by Saddam Hussein the former Iraqi president 

)1(  

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )الفَاتحين رقّ وأنتَ خَيمنا بالحقَو نيبنَنا ويب نا افْتَحبر(  

صدقَ اُهللا العظيم 

العظيم أيها الشعب..  

..أيها النشامى في قواتنا المسلحة الباسلةْ  

العرب والمناضلون أيها المجاهدون..  

أيها األصدقاء..  

 ، عليكُم السالمورحمةُ اهللا وبركاتُه..  

، 1968 تموز من عام 30، وفـي17في مثل هذا اليوم من كُّل عام، نستذكـر معكُم يومي تفجير الثورة في 
ولكنَّنا اليوم في الذكرى الثالثيـن مـن عمـر الثَورة، لَن نُشْغلَكم، كَما فـي التقليـدي مـن المناسبات 

لتَدلَّكُـم على طبيعة ما يطَمئنُكُم على مسارها األصيل، وعلى صدق العهد والوعد للثوار باألرقام واإلنجازاتْ، 
النشامى اُألصالء، وإنما نَكتَفي بإشارات، وما يمكن َأن نَغرفَه من بحرها العظيم، وبما يزيدكُـم يقيناً واطمئنانا 

، وفي كُـلّ 1968 تموز، عام 30 و17ند خطّ البداية، في إلى أن معاني الثورة، وروحها، التي تَفَجرتْ ع
الالحقْ، إنما تَتَكثف وتجتمع، متفاعلةً، عند كُــّل خطوٍة على الطريــقْ، كالتزام أخالقي ومبدئٍي ال  المسار

 يغيظُ الِعدا ويسر حيدان عنه، بْل، وفي كُّل مرحلٍة مـن مراحله، ما هو جديد ، متَجدد، متَوثّـب إلى أمام،
الصديقْ، بعد أن صار الحديثُ عن األرقام واإلنجازات ال يضفي على مسار الثورة، باعتبارها ثورةَ الطراز 
الجديد في الحياة العربيةْ وحياة اإلنسانية، ما هو ضروري، بعد َأن أصبحتْ إنجازاتُها األساسيةُ معروفَةً لدى 

 وبعد َأن أصبحتْ طبيعةُ المنازلة مع األعداء، ومستوى الصمود األسطوري لشعب من يتابع حقيقتَها،
الحضارات والذُرى، يفصحان، بأعلى ما ينبغي للبالغة من معنى، عن مستوى ما يطَمئن أبناء امتنا المجيدة 

وشعبها أصيْل، وفرسانُها العظيمة، وأصدقاءنا في العالم، إلى َأن ثورةَ الطراز الجديد مستمرةٌ وراسخةْ، 
أصالء، أمناء على العهد والوعد، وأنها وسطَ المستقبل مزهوةٌ، ومزدهرةٌ، واعدةٌ، ناهلةٌ من صفاتها المعروفة 

وسطَ الحاضر..  

اء هكذا هي ثورتُكُم، أيها العراقيون االماجد، والعراقياتُ الماجداتْ، وأيها الثوار، والمجاهدون والمناضلون، أبن
..امتنا العربية المجيدةْ  

.وهكذا هي الثورةُ التي تعرفونَها، وتقدرون لها صدقَ العهد، وااللتزام، والموقف، أيها األصدقاء  

عراق الحضارات، والموقف، والجهاد الكبير ،المجيدةْ، في قاعدة التحدي، والبناء العظيم إنها ثورةُ تموز.  

..أيها الشعب العظيم   
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، جميعاً، نعيشُ محنة الحصار، والتهديد، والتآمر، ومسارات السوء اآلتية من خارج العراق، ونعيشُ إننا اآلن
جميعاً، أيضاً، شرفَ الثبات، والموقف، والقدرة على مواجهة التهديدات، متكلين على القادر العظيم، 

..شعٍب مجاهٍد كبيرومستَزيدين يقيناً، بهمٍة جهاديٍة ال تَنْقَطع عن نَبعها ومآلها، ل  

في مناسباٍت سابقة، قُلنا َأن الحصار ال يرفَع بقراٍر جمعي من مجلس األمن، مثلَما صور بأنه قد ُأتُخذَ بقرارٍ 
 ،معاني هذا الموقف لدى العرب ضوحو على الموقف، وازداد تَفتَّتُ، كُلما ثَبتَ العراقيونوإنما ي ،منه جمعي

.. تَفاعالً معه، هم بالدرجة األساس، ومن يحمُل قدراً جدياً من معاني اإلنسانية والصداقة في العالموازدادوا  

 في نهاية عام1997و بداية عامضعت الشهود، 1998، وواتخذُوا مواقفَ، و ،معارك العراقيون خاض ،
رض والسوء، وبما يجعُل الصفَّين تفصلُهما ارض والذين لَيس لَهم مصلحةٌ في الحصار، قبالَةَ أصحاب الغ

منبسطةٌ واضحةٌ، تُحدد ما هو في الساحة بينَهما، بما ال يقَبُل اللبس والتَداخَُل، وال يسمح بمناورٍة غير 
..مكشوفةْ  

 بكُّل عوامل الحمية الوطنية وإذا كان أعداء العراق يتَصورون َأنَهم قادرون على َأن يخدعوا شعباً مستَنْفَراً
ومعانيها، وتجارب الحياة التي خَبرها، وعجنها، واكتوى بالنــار التي تُنْصب لَه من أعدائه، ومدفوعاً 

بعوامل الدفاع عن الحياة وسطَ مبادئها العظيمة، وتراث امتنا الخالد، تجاه من أرادوا، ويحاولون اغتيالَهما، 
متَحنقص م اءرالتضحيات السخية باألنفس الغالية، في كُّل حقبٍة زمنيٍة قصيرٍة، ج الً عشرات األلوف من

باسم شعب العراق العظيم ،الغذاء والدواء، واستخدام القوةْ، نقوُل لهم  لى بهم أناَألوالواهمون، و مه َأنهم ،
مجيد، قراءةً غير مستَعجلَةْ، ليستنبطُوا منها الدروس، التي تُجنّبنا، يعيدوا قراء ةَ التاريخ القديم، وهذا التاريخ ال

ارة بالسوءأنفُسهم األمهاوي شرورهم، وم مهنّبتُجو .  

 شتركالم ها إلى مجلس األمـن واألميــن العـام لألمم المتحدة، االجتماعهجالقوَل أن الرسالةَ التي و ونؤكد
، ليستْ صيحةَ احتجاٍج فقطْ، وإنما هي إرادةٌ 1998زب ومجلس قيادة الثورة في األول من أيار لقيادة الح

واستراتيجية بديلةٌ، في حالة عجز الوسائل والطرق األخرى عن إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، وتجعلُ 
 وقٍت الحق، ليتَدارسا هذا الموضوع الحقَّ الثابتَ في نصابه الصحيح، وإن القيادةَ والمجلس سيجتمعان في

 دوماً في األحداق، وأعماق الضمائر، التي تنبض الذي هو ،ما العظيمهما وشعبه ،هعفا ميتصربعمق، و
..واُهللا اكبر.. ولَن يصح بعد ذلك إال الصحيح .. بالوطنية، والحمية القوميةْ  

تَمسكهم بضرورة رفع الحصار، واستعدادهم العميق لرفد خزين التضحية وَأمام صمود العراقيين، وصالبة 
..بشرٍف إضافٍي، بدَأ الحصار يتَفَتَّتُ فعالً  

إن هذا العام، وما سيتبعه، إن شاء اُهللا، من زمٍن إضافٍي، إنما هو عام وزمن تفتيت الحصار عن العراق، 
اقة الثــورية، الوطنية، المؤمنة، والموقف القومي األصيل لمن بصورٍة جديةْ، وسيكون، هو وخزين الط

يقفُه، خزين الكنانة، ومنهَل الشالل العظيم، لإلجهاز على الحصار، وكسر قيوده، وإخزاء دهاقنته، وأشراره، 
..وأوغاده، إن شاء اْهللا  

أيها العرب..  

تحضارها، جانباً مما هو ممكن، وغير ممكن، عن الحاضر، دائماً، ثَمةَ دروس غنيةٌ في التاريخ، تؤشر، باس
في الوقت الذي تنشطُ الهمةُ واإليمان في تهيَئة القدرة، أو استنفارها، لتؤدي دورها، وفقَ اإلطار والتوقيت 

نيناسبالم ..  

ب عن اجتماعاٍت لقممٍ الثالثين من عيد الثورة المباركةْ، وبمناسبة حديث قسٍم من العر: وفي هذه المناسبة
كاملٍة وشاملةْ، وآخرين عن قمٍم مصغَّرٍة أو متوسطٍة، لبحث قضية فلسطين، أو القضايا القومية، بمعناها 

:، عن قضية فلسطين، نقوْل1997وعطفاً على خطاٍب سابقٍ لنا بنفس هذه المناسبةْ، في تموز .. الشامْل  

، وأسفر االجتماع عن تأسيس الجامعة العربيةْ، وقد 1945ربيٍة في بلُودان عام لَقد اجتمع ممثّلُو سبع دوٍل ع
استمرتْ الجامعةُ العربيةُ، منذُ ذلك التاريخ، حتى اآلن، رغم َأن الذين قَرروا ذلك هم ممثّلُو سبع دوٍل فقطْ، 

رين دولةً وكياناً، كَما هو حاُل عناوين التقسيم هي الدول التي كانت مستقلة آنذاك، وليس ممثّلي اثنتين وعش
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لوطن األمة اآلن ،والدستوري أو السياسي ،مداخالٍت أجنبيةً، إنكليزيةً وفرنسيةً، بصورةٍ ... السياسي أن ورغم
 ن الوحدة العربية، التي كانتْ الجماهيرتْ في حينه لجعل تشكيل الجامعة العربية بديالً عرالعربيةُ خاصٍة، ج

 لَم ،الكبير كْم بها، وبقايا االستعمار في الوطن العربيالح كراسي تَهزو إليها، وتدعشعاراتها بقوةْ، و ترفع
يستَطع االستعمار القديم َأن يتَحكَّم في مســارها الالحقْ، الن الجماهير القوميةَ، وشعاراتها ونضالَهـا 

جاٍه مضاٍد إلرادة االستعمار، وهكذا حافظَ الحاُل على الجامعة العربية، وَأبقى قدراً من العظيمين، كانتْ بات
.. الحماسة قائماً لعقد مؤتمراتها، بما في ذلك مؤتمراتُ القمة منها  

سارها، بعد ولَو لَم يكُن موقفُ الجماهير العربية بهذا الوصف ُأللْغيت الجامعةُ العربيةْ، في مراحَل سابقٍة من م
اءن الوحدة العربية الغَرفَشََل األجنبي في َأن يجعَل منها مشروعاً استعمارياً قابالً لإلنجاز كبديٍل ع َأن.  

 حزيران، اجتمع العرب في الخرطوم، ولم يضم االجتماع كُلَّ المسؤولين 5، بعد نكسة 1967وفي عام 
أو األشخاص المباشرين بعد الشخص األول، ومع ذلك فَقد اتخذَ العرب، على مستوى الشخص األول، 

المؤتمر قراراٍت من بين أهمها قراراتٌ شكلتْ قاعدةً لصموٍد عربٍي هيَأ، الحقاً، إمكانية التحول الى التصدي 
مؤتمر الـالءات  (للعدوان، وللمخطط الصهيوني األمريكي ضد فلسطين، وضد ديار العرب، وسمي آنذاك بـ

، وكان هناك من يغمز ذلك المؤتمر بطرف عين، ومع ذلك، فَقد شكََّل رفض الهزيمة، وإصرار مصر )الثالثْ
 القاعدةَ السياسيةَ والنفسيةَ للموقف العسكري في عام ،1973عبد الناصر على التحرير .. َل هذا النصح قَدو

دتْ إرادةَ القرارات، التي صدرتْ عن القمة آنذاك، وألن عبد الناصر، رحمه اْهللا، بما له الجماهير العربيةَ سان
وهكذا بقيتْ تلك القراراتُ صامدةً، حتى .. من وزٍن وطنٍي، وقومٍي، ودولي، كان يدفع إلى تلك القراراتْ

 بموقفه المعروف عام ،الساداتُ على الصفّ العربي ر1977خرجو ، هول الصدمة التي َأصابتْ الجماهير غم
 قمةٌ عربيةٌ عام ،تْ، في بغدادالتَأم مثلي الدول العربية 1978فقدمن م ها عددحضري ولَم ،ها مصرلَم تَحضر ،

و على مستوى المسؤولين األوائل، ومع ذلك، وألن انعقادها، وما ينبغي من موقف الحد األدنى، قَد التقى، َأ
جاء، على أساس رغبٍة عربيٍة قوميٍة، أساسها الموقفُ الشعبي العربي الواعي، فقد اُتُخذَتْ قراراتٌ عديدةٌ، 

طُبقَ قسم حيوي منها، وشَكََّل القاعدةَ األساس، نفسياً وعملياً، في صمود آخرين، وعدم انهيارهم، مثلما كانتْ 
..ريالية، بعد موقف السادات ذاكتتوقع الصهيونيةُ، ودهاقنةُ اإلمب  

، على هامش حرب تشرين العربية ضد الكيان الصهيوني، دعا عدد قليٌل من الدول العربية 1973وفي عام 
الجهات الدوليةَ المؤثرةَ إلى موقٍف منْصٍف، أو في األقّل يمثُل الحد األدنى، الذي بعده يكون السوء طوفاناً، 

ر العرب ألن يدخلُوا مصلحةَ األمن القومي العربي في اعتباراتهم، وعالقاتهم النفطية، واالقتصادية وإال اضطُ
وألن اإلرادةَ الجماهيريةَ كانتْ مع تلك الدعوة، التي لَم تتجاوز اإلعالن في .. بوجٍه عام، مع األطراف المعنيةْ

، أو ألن تلك الدعوةَ كانتْ تمثُل جانباً من صميمية الموقف سياسة القسم األكبر من الدول العربية المعنيةْ
الجماهيري العربي، فقد كسب العرب الموقفَ في هذا الميدان، من غير تضحيٍة جديٍة كان عليهم َأن يقدموها 

.في حينه  

 في عامعلى الدول، التي ل1980َو الصهيوني َأن ضغطَ الكيان نا السعوديةَ، بعدرفيه،  ز ديها تمثيٌل دبلوماسي
 ،ارصوَأعطاها مهلةً قصيرةً، وإالّ ي ،َأن كانتْ في تْل أبيب عدتَنْقَُل ممثلياتها، وسفاراتها إلى القدس، ب لكَي

بعدها، إلى قطع العالقات، وإلغاء التمثيل الدبلوماسي، وقد استجـاب عدد من الدول لهـذا الضغط 
مجرد أن اتفقْنا مع الملك خالد، رحمه اْهللا، ووثَّقْنا معاً، ذلك االتفاقَ في بياٍن َأعلنّاه، بعد الصهيوني، ولكن ب

االجتماع مع الملك فهد، الذي كان ولي عهٍد آنذاك، لَم يتوقفْ نقُل السفارات إلى القدس وحسب، وإنما ُأعيدتْ 
ومن ذلك ترون كيفَ افلح إعالن مقتضب من .. قد نُقلَتْ إلى القدسإلى تّل أبيب حتى السفاراتُ التي كانتْ 

دولتين فقطْ من دول العرب، هما العراقُ والسعوديةْ، في زيادة اعتبار األمة، وهيبتها بين األمم، ذلك ألن ذلك 
ُل إرادةَ األمة كُلّـها، وإرادةَ الشعب كُلّه، اإلعالن، وإن كان قَد صدر مشْتَركاً من دولتين، فإنه كان بمعانيه يمث

وألن اإلعالن قـد استند إلى قراٍر راسٍخ فـي النفـوس بَأن إنذار الدولتين لمن يستجيب لإلنذار الصهيوني 
 معهم، وقد هو إنذار جاد، وهو للتطبيق، وليس للدعايةْ، أيقن المعنيون أن الدولتين ستُعيدان النظر في العالقة

يتبع كُلُّ العرب ذلك فيما بعد، ولذلك استجابوا فوراً باالمتناع عن نقل سفاراتهم إلى القدس، بْل حتى من نقلَ 
ـَه إلى القدس قبل ذلك اإلعالن َأعاد نقلَها إلى تْل أبيب بعد ..سفارت  

 في عامالعرب في قمٍة عربيٍة انعق1990و اجتماع َأن الدعوةَ ، التَأم غمها سوريا، رضرتح لَم ،دتْ في بغداد
 كان ذلك ومع ،من العرب ستوى األشخاص األوائل عددها على مرضحي لَمفيها، و تْ إلى المسؤولينهجو

لعربيةُ لقراراتها دوي مؤثر على الكيان الصهيوني وصانعي، أو تابعي سياساته العدوانيةْ، وكانتْ الجماهير ا
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قَد تجاوبتْ مع قراراتها، بما هو محسوس كأعلى مراحل التجاوب وأوسعها، بْل أن الثقةَ كانتْ ملموسةً فيها، 
وكثيراً من اآلمال منْعقدةٌ علَيها من جانب الجماهير العربية، بمجرد أن تَقرر انعقادها، وقبَل إذاعة ما ُأذيع من 

لقرارات، والموقف، وطبيعة األدوار والمواقف المعروفة فيها، رد فعٍل انعكاسٍي في قراراتها، حتى كان لتلك ا
، ضد بغداد ورجالها، وموقفها، 1990خطط أصحاب المؤامرة السوداء، التي سبقتْ شهر آٍب من عام 

الغاشم الثالثيني العدوان وسياستها، وقدرتها، فَكان..  

أيها االخوةُ العرب..  

، عقد العرب المعنيون اجتماعاً على مستوى القمة، التَأم في القاهرةْ، وكان من َأهم قراراته 1996م وفي عا
تسهيُل مهمة أمريكا، ومن سانَدها، في إدامة الحصار على العراق، تحتَ الفتة التشديد على ضرورة أن يطبقَ 

رب المعنيين قَد تحولُوا ليقوموا بدور أحد مكاتب األمم العراقُ ما سمي بقرارات مجلس األمن، وكََأن الع
.واتخذُوا أيضاً قراراٍت أخرى، منها ما ُأعلن تحتَ الفتة القضية الفلسطينيةْ.. المتحدة، نيابةً عن أمريكا  

 اهتَم البيتُ فَماذا حصَل بعد اجتماعهم ذاك؟ وهْل اهتَزتْ شعرةٌ في رأس أي معني في الكيان الصهيوني؟ أو
 هْل كانوعلى حسابهم؟ و مستلزمات االحتالل والعدوان، والتوسع الصهيوني على العرب صانع ،األبيض

لتلك القرارات أي أثٍر إيجابٍي في ضمير العرب، من حافَتَي المحيط األطلسي والمتوسطْ، حتى حافات الخليج 
..العربي، وأعماق الجزيرة العربيةْ؟  

ولكن . واب على هذا واضح لدينا، بما يكفي للجزم المستقر، على يقيٍن ال تَهزه األلفاظُ المنَمقَةُ ألٍي كانإن الج
 التي تُمثلُها بغداد ن المعانيتَغْنياً عسفي القاهرة، م المؤتمر، الذي انعقد ن ذلكع للمسؤولين واضح هْل هو

 وهل كان المؤتمر عندما يبحث قضايا العرب ينظر بنظرة متفحصة إلى اآلن في موقف العرب وتاريخهم؟
 طبيعة هواجس الجماهير العربية وموقفها؟

 ذلك لكننا ال نقصدو ،ربج لبعض العرتَنطوي على شيٍء من الح العودةَ إلى جانٍب من الماضي القريب قَد إن
الحاجة لتلك َأننا في أشد ذاته أبداً، غَير تحتَ بحد وَ لنا َأو علينا، فنحنمنها ما ه التساؤالت المباشرة، سواء 

عناوين الحكام، أو القادة، كُلٍّ حسب وصفه، َأحوج ما نكون اليها، بصفتنا هذه، مما نحن بحاجٍة إليها لَو كانتْ 
.صفَتُنا مجرد مواطنين عاديين في أقطارنا  

ب األحيان، ليستْ شَفّافَةً، وألن هذا هو الوصفُ الموضوعي لها بوجهٍ وألن جدران قصور الحكْم، في اغل
عام، ولكي يكون أي منا قريباً من إرهاصات، وتطلعات، ورؤية الشعوب، فَالبد أن يكون ضميره شَفّافا، 

كذلك وحياً، ومبادُئه.  

يء الشَفّافَةُ المعبرة عن حقيقة األمة، هو الحقيقةُ، كَما وَألن َأحوج ما يحتاجه الضمير الشَفّافُ والحي، والمباد
 و عمٌل وطنيغيرنا بصوٍت مسموٍع، ه نها، منّا، أو منعنها، والتساؤَل فيها، وعالحديثَ فيها، و ي، فانه

مقدس ديني و واجبْل هشريفْ، ب وقومي.!  

لنقوَل، أيها االخوةُ العرب الب: نَعود ها في القَبول، أو عدم إذا كانأيخُل ردسبقاً، أو يأمريكا م يأخذُ رأي عض
الرضا، في انعقاد، أو عدم انعقاد القمةْ ومكانها وكيفيتها، فكيفَ نتصور تصرفَه إزاء جدول األعمال، ومنحى 

اً سلفاً تجاهها، وأن هذا قرارات المؤتمر، وبخاصٍة تجاه قضايا من الواضح َأن ألمريكا رأياً واضحاً ومحدد
!؟.. الرأي منحاز وليس حيادياً، وأنه على حساب العرب، وليس في موقف الوسطْ بينهم وبين عدوهم  

لَقد جامَل بعض العرب أمريكا، وسار كُثْر منهم على َأمل أن تُراعي صداقَتَه لَها، وتضحياته من أجلها، خاللَ 
،قودبقيتْ أولى القبلتين وثاني الحرمينعقدين أو ثالثة عتَلَّةْ، وحوأراٍض عربيةٌ أخرى، م ،بقيتْ فلسطينو   

المطَهرتَين، القدس، محتَلَّةْ، ومع ذلك، هنالك بين حكّام اإلسالم، وبعضهم عربي، من يقوُل أنه مسلم، يمثلُ 
، وال يشعر، مع ذلك، أيضاً، بحرٍج وبجرٍح غائٍر في قلبه وصدره، القرآن الكريم : شعبه، ويؤمن بكتاب اهللا

..أليس هذا تناقضاً مع الحق، والحقيقة، والمسؤولية، واإليمان؟. ألن القدس محتَلٌّ من الصهاينة، ظُلماً وعدواناً  

العرب أيها االخوةُ المسؤولُون..  
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النضال، والجهاد، والبناء في الحكم، وقبَل ذلك، ما هو معروفٌ في سفر لَقَد علَّمتْنا تجارب ثالثين عاماً من 
النضال السري، وما نَحمُل من معاني المبادىء العالية، التي آمنّا بها، ولَم نُساوم عليها، إن الحكمةَ هي أن 

ستغني عن أبسط الناس في عواطفهم، يستزيد من يمكّنه اُهللا ليكون على قدٍر من القدرة، ويتَّكَل على اهللا، وال ي
ألن األهداف كُلّما كانتْ عاليةً، تَطَلّب إلنجازها، حشْد أوسع، وأعمق، ال .. أو قُدراتهم، أو رأيهم إنجازاً لهذا

يستغني المسؤوُل فيه عن الصغير والكبير، ومن كان على الحافة األمامية منهم، أو في األعماق البعيدة من 
ان المنازلة، ومع ذلك، فإذا وجدتم، بعد كّل هذا، َأنه األفضل لألمة وَأن هذا يستجلب حماسةَ أبنائها ألن مك

تَعقدوا قمةً، أو أي تدبيٍر بجزء من قدرات األمة فحسب، وليس بكل قدراتها، لتَستخلصوا حقَوقَها المغْتَصبةْ، 
ابتْ، لتَدرأوا عنه غوائَل الطامعين، والحاقدين، وأصحاب الهوى، فإن وتُحصنُوا ما ينبغي تَحصينُه من حقٍ ث

 قسم كَّنفعالً، أو تَم كَّنْتُمأن األمةَ بخيٍر، كما نَثقُ بها ونراها، واألهم، أنَكُم إن تَم ؤكدي نا كثيراً، ألنهفرحي ذلك
من تحقيق هذا، وفقَ موجبات الحد األدنى مما ي ،سبفح منكُم ،َؤكدأبناء األمة، فهذا ي من اَهللا واألخيار رضي

 ذلك، في أن ال يكون من أمتهم، وال بأس، عند حي فيه جزء األساس على رؤوس األشهاد، أن المعنيين
 محاربين، استغناُؤكُم عن قُدرات بغداد تَهرباً من تلك القدرات، وفاعليتها أو إهماالً لها، وإنما محض التفاتة

لتَستَريح بغداد إلى حين، بعد شوطها الطويل في الجهاد، حيثُ يكون هناك من يسد مكانَها في جبهة الجهاد 
 حبيها، وشَعبرضي بغداد، وأهلَها، ومهذا، حتى على وفق هذه الكيفية ودوافعها، ال ي فَة هذه، وإن كانشَرالم

فْ يوماً موقفَ المتَفرج، ولَم يرتَض لنفسه استراحـة محارب، علـى هامش العراق العظيم، الذي لم يق
. ساحاتها، عندما يشتد أوارها، أو عندما يكون في األمر ما يستوجب التذاكر والمشورةْ  

من أراد أن يهوم على : ولكن عليكُم، أيها االخوةُ، أن تَتَذكَّروا حكمةً مستَخْرجةً من هذا السفْر الخالد البهي
.. العدو بسيٍف، ال يقصد استخدامه إال مضطراً، فَليهوم عليه، بال تَردد، بسيٍف مجرٍب مشهوٍد لَه  

.. ومن أراد حكمةً ، فَلْيسَأْل مجرباً  

ه بما يمرئيةً من عدو قُدراتُه ه، فَلتَكُندوع نذري أن أراد نمأمامه فَرصةَ االختيار قَبَل التورطْو تيح .  

 قسماً من كسبونفي ساحاتها رجاالً ي ،جفلَيز ،منه داضطراٍر الب دعالقوة فعالً على عدوه، ب أراد استخدام نمو
.. المعركة بعناوينهم، ويكسب القسم اآلخر سيوفُهم األصيلة  

.. ومن اهللا التوفيقْ  

.. تَوكَُّل، أوالً، وأخراًوعليه نَ  

واُهللا اكبر ..  

أيها االخوةُ العرب ..  

لَقد حاوَل بعض المسؤولين العرب خالَل السنتين الماضيتين، على نحٍو مفجٍع، أن يزوروا الحقائق، سواء عن 
رضهم، ويهددهم قصٍد، أو جهٍل منهم بعوامل وأسباب الصراع، بين العرب وكياٍن مغتصـٍب لمقدساتهم، وأ

بأقسى ما يمكن أن يكون عليه التهديد القاسي للحياة، وللسيادة، واألمن، بْل ويستخدم عليهم، كلما وجد، وحيثُما 
شعبهم وأرضهم فرصةٌ الستخدامه ضد ،هتْ أمامُأتيح .  

يح المجاهد، وشعب لبنان المناضْل، ولعلَّ أحداً ال ينكر المعاناةَ القاسيةَ التي يعانيها شعب فلسطين الجر
والشعب العربي في الجوالن المحتَّل، جراء استهتار الكيان الصهيوني بأبسط مقومات الحقْ، حتى بمنظار 

غير العرب، أقوُل راح بعض المسؤولين العرب يحولُون، علناً وصراحةً، حقيقةَ الصراع بين العرب، والكيان 
مغتصب المعتدي، وما فقدوه جراء اغتصابه وعدوانه، من معاٍن عظيمٍة، إلى اختالٍف في الصهيوني ال

السياسات فحسب، وصاروا يصغّرون ويقَزمون ميادين ومعاني االختالف هذه، ليصوروها كََأنها بين بعض 
حسب، وليس على قضايا أساسيٍة، استراتيجية، تكتيكيٍة مرحليٍة، فرعيٍة ف حكام العرب ونتنياهو، وعلى مسائَل

مصيريةْ تهم األمة كلها، وبذلك استسلموا أمام عدوهم مسبقاً، ألن الصراع الذي ينادي فيه طرفٌ بكامل 
 أمام مستلزماته االستراتيجية، لتنجح وإعداد ،التضحيةُ من أجله نه للوسط المطلوب منهع فصحأهدافه، وي

تَكافأُ طرٍف يمن حشٍد للقوى واإلمكانات إالّ ما ي وال يطلب ،فَحسب زئيالج علنوي ،ن الكليخفي أو يتنازُل ع
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مع الجزئي فحسب، سينهزم فيه الطرفُ األخير ال محالةْ، بْل هو مهزوم فيه ابتداء، نفسياً وفعلياً، قبَل الدخول 
 بعض العرب، الذين راحوا يستجدون عطفَ اإلدارة األمريكية إلى ساحات منازالتها، وهذا ما عليه حاُل

 قرارات مدريد ،بالحل السلمي يمتواصَل البحث في ما س م، فَتضغطُ على نتنياهو، ليستعيدالمنحازة، لتُعاونَه
ألمريكية الصهيونيةُ، بما وأوسلُو فحسب، وإن لعناتهم ال تنصب إالّ على نَتنياهو، وتَعضد غفلتَهم هذه اإلدارة ا

من رماٍد في عيون بعض العرب من حيٍن إلى آخر هذَر يمكن .  

 العرب كْسبأن ي مكنوفقَ هذه الكيفية ي َل العربيالتناو َأنو ،التكتيك فَن تْقنال ي يقوُل قائٌل أن المتكلم قَد
: يان الصهيوني، وأقوُل تعليقاً على ذلكأصدقاء في العالم، في الوقت الذي يخْسر فيه الك  

أيها االخوةُ العرب ...  

 ليس التكتيك على القدرة )فَهلوةْ(إن زعوفعٌل م وإنما هو ،أسلوباً سحرياً في السياسة الدولية اليوم وليس ،
ٍب لزمٍن محدٍد في ضوء والزمن، بما يخدم االستراتيجية الموضوعةَ لميداٍن وهدٍف، أو أهداٍف، أو فعٍل محسو

قدرٍة، يجري تخصيصها وحشدها في الميدان، لذلك فَهو، أي التكتيك، جزء من استراتيجية معلومٍة ومفهومةٍ 
التكتيك نجحي َأن مكنال ي ،من غير ذلكو ،هذا من ناحيةْ، ومن ناحيٍة ُأخرى، . على مستوى الحكام والشعب

فَن تْقني العدو واالستراتيجي مع أوساطه الجماهيرية، ومع أعدائه فإن َل التكتيكيالتعام تْقنيالتكتيك، و 
وأصدقائه، ويتْقن فَهم طبيعة السياسة الدولية في هذا الوقتْ، مثلَما في السابقْ، لذلك، فهو ال ينتظر َأن تُفضي 

ُل على الحصول عليه، وإنما ينتزعه منْها،لَه السياسةُ الدوليةُ بما يتمناه طَوعاً، أو يعم بْل ويقسرها على أن  
تَستخدم عليكُم جانباً من مفاهيمه وأهدافه، لتُقدموها بال معركٍة معه، وبال استنزاٍف له، لذلك فان العدو ال 

.يخسر شيئاً أبداً تجاه هذه السياسةْ، أو باألحرى الالسياسةْ  

ن فَن استخدام التكتيك، كجزء من استراتيجيته، لذلك فهو يعرفُ أن الهدفَ الذي تدافع عنه وألن العدو يتْق
 مضموناً أمام ليكون ،خلفَك وإنما أن يكون ،فَحسب على حافته النهائية المقابلة لَه كأقدام ينبغي َأن ال تكون

نه صفةُ القُدسية، والمصلحةُ العامةُ الجاذبةْ للشعب هجمات المقابل، ويعرفُ العدو أن أي هدٍف تُنْتَزع ع
 قابل، ومواجهته مواجهةً مؤثرةْ، لذلكقوةٌ قادرةٌ على انتزاعه من الطرف الم لَه شَدأن تُح واألمة، ال يمكن

، ويعبئ قواه نراه، دوماً، يطرح أهدافاً اعمقَ، واكبر، وأقسى من األهداف التي تتحدثون عنَها، وتطالبون بها
..على المعلَن، وغير المعلَن منها،ويتَحسب، ويحسب تحالفاته على هذا األساس  

..فَعودوا إلى الحقّ كَما هو، أيها االخوةْ، يعود الحقُّ إليكم، برعاية اهللا، كَما هو أيضا  

..وعند ذلك يكون التكتيك ناجحاً  

 أي أيضاً، فان ذلك وعند ،م التاريخيقَّهح م يخسرونفيها، ال تجعلَه ا هو فرعيمم هما فاتَ العربسياسٍة، م
.في ظّل متغيراٍت ال ينتظر فيها الزمن العاجزين، والضعفاء، إلى ماال نهايٍة، ليمدهم بمكاسب جاهزةْ  

على المبادئ والمثُل العليا لالمة، والمحبةَ ألبناء ومع ذلك، فإن بغداد العرب واإلسالم، بغداد المليئةَ غَيرةً 
لعرقَلة انعقاد اجتماٍع جدٍي للعرب، على مستوى  أمتها، ال تَرتَضي لنفسها أن تكون سبباً، أو ستاراً وحجة

..القمة، ليقَرروا فيه ما يجعُل األمةَ في حالٍة أفضَل إزاء نَفسها، وتجاه محبيها وأعدائها  

هموا، في شؤون المرها األخوةْ، لتُقَروا وأن يكون اجتماعكم على هدف وإن يكون اجتماعاً جدياً، أيتَمعأن تَج ،
..أمتكُم، ما يرضي اَهللا وأبناء األمةْ  

عائقٌ، أو هوى ،واجبكُم إزاء أو يعوقَ موقفَكُم ،كُملهيي كم بحكمٍة، من غير أنوأن تَتَدارسوا أمور..  

 تكون اجتماعاتُكُم منتَظَمةٌ، ومحددةٌ سلفاً، مكاناً، وزماناً، في كّل مرٍة، وبغَض النظر عن االختالف، أو وأن
من األمور االتفاق، في هذا، أو ذاك..  

وتكون ،األسباب القوية، لتكونوا جزءاً حياً في أمتكم بسبٍب من كُمأنفس وندتَم فإنَكُم ،ذلك عندذاتَ و أمتُكُم 
.شأٍن أعلى، وحاٍل أفضْل  
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..أيها العرب النشامى  

 ،اآلن ،وقفة الحق والكالم عنه قول حقْ، وإن ثَمن قٍّ، وأيوقفة ح أي ثَمن َأنهم يدفعون يعرفون إن العراقيين
كثر، أو ثقافياً، أو شيئاً من ليس اقتصادياً ليلغي اتفاقاً أو مساعدة، أو دبلوماسياً لتضعف العالقة بين بلدين أو ا

هذا فحسب، وإنما كُلُّ هذا مغَمساً بدٍم طهوٍر للشهداء األبرار، ولكنهم أي العراقيين، أيضاً، يعرفون، وكُلٌّ منهم 
 يذَكّر اآلخر، وال ينسى، بأن التضحيات ينبغي أن تكون على مستوى األماني، واآلمال، واألهداف، بْل وينبغي

َأن يستعد أصحابها للمستوى الذي يناسبها، وأن ال طريقَ أمام الذين يقصدون الذرى، وليس الوديان اآلسنة، 
غَير مستواها من التضحيةْ، وأن ال خروج من أي محنٍة أو مأزٍق يسببه األجنبي اإلمبريالي الطامع، أو 

 الواطَئة، َألن السيَل سيجرفُها، لتغدو غثاء، وَأن العدو األجنبي المحتلُّ الغاصب، بالبناء على األرض
المغتصب والطامع ال يفهم الحقيقةَ، ويستجيب إلى ما هو حقٌ وعدٌل باإلذعان المتخاذل، وإنما بالوقوف وقفةَ 

مشهودةْ، والتهيؤ على هذا األسـاس أم.. عز ،األجنبي، من غير دماء عيتراج قد ذلك ا مواقفُ اإلذعان وعند
 تَجعُل القدرةَ خارج ،عز للمحنة أبواب ال تفتحفيه، و ضعأياً من مأزقه، أو المأزق الذي و تخاذل فَال تُخْرجالم
إطار من يطَوقُها، ويسومها سوء العذاب، أو يبدد عناوين مكوناتها، والعراقيون يرددون قوَل شاعرهم الكبير 

: ال الحديثيكم  

 تْ تُالحقُها الصقورواٍن إذا فَره ارى منبى الحما نَجو 

 قصير عمر له نفنى ميالحياةُ على اخضراٍر و هروتَزد 

 تختلطُ األمور حين ريحنَلقى من مواردنا شَتيتاً يو 

ها وهو األثيرفْوص بونَخبطُها كما شئنا ونَمضي فَنَشْر  

..  اكبرواُهللا   

أيها االخوةُ العرب ..  

إن الموقفَ الثابتَ على أرضية الحقّ وأهدافه يقَربنا من ضمائرنا، أو يقَرب ضمائرنا منا، ويجعلُنا جزءاً حياً 
محبةْ، من شعبنا وأمتنا، نُمده بأسباٍب إضافيٍة في الحكمة والقدرةْ، ويمدنا بدفٍق عظيٍم من الحكمة والقدرة وال

اْهللا، الخالق العظيم، ويمنحنا فُرصةَ الرضا، والغفران : واألهم، أنه يقَربنا من صاحب القدرة والحكمة المطلقْ
 نكون منا، إالّ بأن هأو اقتراب ،نا منهالى ما نأمُل اقتراب بلَن نُقَرعن أخطاء الحكم التي ال تُحصى، ونا، وع

الجمعي العربي، وأن يكون هاجس الجميع هذه االعتبارات، وليس رضا، أو عدم جزءاً حياً في الضمير 
..رضا، هذا أو ذاك، من أعداء األمة، والمستهينين بقدرتها  

 نوا قمةً بمعقدي مسؤوٍل دولي، بإمكان العرب أن على أي وباالتكال على اهللا، واألمةْ، وليس ،ذلك عندو
مام وتفاعَل العرب، من المحيط األطلسي والبحر المتوسط، حتى الخليج العربي، سواء يحضرها، تستقطب اهت

. غاب عن القمة، أو حضرها هذا أو ذاك من حكام العرب والقادة فيهم  

 ،يألفُوها من قبُل، في عيون وقلوب شعبهم بمحبٍة، لَم بها بثقةْ، وسيشعرون ذلك سيتصرفُ المعنيون وعند
ن بالتقدير، الذي يمُأل أنْفُسهم ثقةً، من دول العالم وممثّليها، عندما يشْعرون أعداءهم بالمهابة وسيشعرو

.. الواجبةْ  

ربنا ال تَؤاخذَنا إن نَسينا أو أخطأنا، ربنا وال تَحمل علَينا إصراً كما حملتَه على الذين من قَبلنا، ربنا وال (
صدق اهللا )  طاقَةَ لنا به، واعفُ عنَّا، واغفر لنا، وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرينتُحملَنا ما ال

 العظيم 

عاشَ العرب ..  

.. عاشَ أبناء امتنا المجيدةْ  
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.. عاشَ العراقْ  

.. عاشَ العراقُ المجاهد البطل  

.. وعاشتْ فلسطين حرةً عربيةً أبيةْ  

.. هداء العراق واألمة العربيةْوالمجد والخلود لش  

لشهداء فلسطين والخلود المجد ..  

واُهللا اكبر ..  

اُهللا اكبر ..  

وليخسْأ الخاسئون ..  

صدام حسين    

1998 تموز 17   
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)2 (  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

)) بشـر الصابـريـنولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثمـرات، و((  

 صدق اهللا العظيم 

1998 

.. يا أبناء شعبنا العظيم  

.. أيها النشامى في قواتنا المسلحة الباسلة  

.. يا أبناء أمتنا العربية المجيدة  

.. أيها الغيارى واألصدقاء أينما كنتم  

ورحمة اهللا وبركاته .. السالم عليكم  

ه السالم، وهو الجد األكبر لسيدنا الرسول الكريم محمد، صلى اهللا عندما قرر سيدنا ابراهيم، أبو األنبياء، علي
عليه وسلم، أن ينتقل من العراق، الذي ولد وعاش فيه، هو وأهله، ليجوب أصقاعا أخرى من أصقاع الوطن 

حيم العربي، بأمر اهللا، ليبشر بدعوته إلى التوحيد واإليمان، التي بدأها أساسا في العراق، بسم اهللا الرحمن الر
نقول ما كان .. صدق اهللا العظيم)) وابراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اهللا واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون((

سيدنا ابراهيم يحمل بيده يوم ذاك، لمواجهة مفاجآت الطريق، ومواجهة من يريد به سوءا،مقاومة لدعوته غير 
ا هو شأن األنبياء والرسل، والمصلحين الكبار عبر عصا، يهوم بها على ذئب، أو كلب يهم به، ليؤذيه، وهكذ

الزمن األزلي، منذ أن خلق اهللا، سبحانه، األكوان، ومن عليها، وأوحى بأهمية التوحيد واإليمان في العالقة 
بين الخالق والمخلوق، وبين ما ينبغي من همة تخلقها الروح، في المسعى، في ارض اهللا الواسعة، وفي خلق 

ة، ومستلزماتها، لمواجهة عوامل الطبيعة، والمخلوقات الهائمة، وعوامل االرتقاء بها، وباإلنسان، الحياة الجديد
. إلى ما يبقي التطور مستمرا على قاعدته الصحيحة  

وهذا هو ما تعلمناه وعرفناه مذ كنا طالباً، وشب عليه وعينا وإيماننا، حتى صار، هو وكل المعاني العالية، 
يمان العميق، يشكل أساس خلفية تفكيرنا، وفي صميم مكونات عقيدتنا البعثية، في وإرهاصات ومعاني اإل

وهذه هي الخلفية .. النظرة إلى، وفي، خلق الحياة الجديدة، ومواجهة التحديات، التي تعترض سبيل الحق فيه
ائر كل العرب، الحاضرة المتوقدة، قدرة وتأثيراً، في عقل، وفكر العراقيين، بل، وحتى في خلفية عقول وضم

وعلى أساس هذا اإليمان، واجهنا، وقاومنا .. كل بقدر إيمانه ووعيه، وهمة اإليمان، التي تشكل بناءه النفسي
شروط اإلذعان، التي أطلقها طاغوت أواخر القرن العشرين، ودعوته العراق إلى االستسالم أمام جبروته 

 القوة الغاشمة، التي يملكها، بعد أن أخضع استنتاجاته وغطرسته، ظانا أن هذا ممكن، لمجرد التلويح باستخدام
إلى تفاصيل مهلكة لضمير وتفكير جفّــا، وتيبسا، في مفاهيم المقارنة على أساس مفردات القوة، وفق 

النظرة المادية اليها، والتي تحجب إمكانية أن يستذكر المسؤولون، في تلك الدولة الغاشمة بقوتها، ومجانبتها 
ات التفكير والمواقف، وقبل ذلك، التكوين التأريخي، واألساس الروحي والحضاري، للعراق للحق، خلفي

..  تموز المجيدة30 - 17وإلرث ثورة ... المجاهد العظيم، والمتنا العربية المجيدة كلها  

، ومن هذا، جعل اهللا أعداء العراق، وأمة العرب، يرونهما بعين مستصغرة، وجعل العراق يرى أعداءه قلة
. بإرادته سبحانه، رغم كثرتهم  
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وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليال، ويقللكم في أعينهم ليقضي اهللا أمرا كان ((بسم اهللا الرحمن الرحيم 
فكان الرفض العراقي لشروط اإلذعان واالستسـالم ... صدق اهللا العظيم)).. مفعوال، وإلى اهللا ترجع األمور

، وابتدأت المنازلة على طرفيها، )اهللا اكبر(ت، على ساريتها، راية الجهاد، راية مدويا في اآلفاق، وارتفع
.. بعصا نهوم بها، أو نضرب من يتقرب من حمانا، من كالب العدوان، رغم أن بعضها مسلح بأسنان نووية

تذكارا لكل وهكذا كان، ومن اجل معاني الموقف، والوقفة العظيمة لجيش العراق الباسل، والشعب العظيم، واس
معاني الشهادة في حومتها، نستذكر اآلن، وتستذكر، وال تنسى، أجيال العروبة، والعراق، من بعد ذلك، هذه 

المعاني أيضا، ويعيشون على أساسها، لتكون الهمة، والفعل، أعلى وأرقى، كلما واجههم ظلم وظالم، وطاغية 
ر قادرة على تحسس مكان، ومواطن، ومسارات، وطاغوت، ليبقى اإليمان عامرا في الصدور، وتبقى الضمائ

.. وأهداف الحق من الباطل  

.. واهللا اكبر  

.. أيها الشعب العظيم  

.. أيها النشامى في قواتنا المسلحة الباسلة  

.. يا أبناء أمتنا العربية المجيدة  

.. أيها األصدقاء في العالم  

م وفي تمام الساعة الثانية والنصف فجرا منذ سبع اليوم هو السابع عشر من كانون الثاني، وفي مثل هذا اليو
ورط الشيطان أمريكا، وغيرها ممن تورط معها، بعد أن أزل أقدامهم عن صراط اهللا .. سنوات مضت

المستقيم، فوجه ثمانية وعشرون جيشا، بقيادة الطاغوت األمريكي، نيابة عن أكثر من ثالثين دولة، كانت قد 
 الحقد، والضغينة، والسوء، والهوى على بغداد الفضيلة، والتأريخ العظيم، والمجد، ائتلفت على العدوان، قذائف

والصفة الفارقة، حيث اختار .. أمة المجد والفضيلة.. بغداد الغرة الفارقة، في الموقف والصفة، في أمة العرب
صفات العراق الذي لها اهللا، وللعراق كله، ما شاء من دور ورساالت، تكريما، وتشريفا وألعمال صفاتها و

هي عاصمته، في خدمة اإلنسانية المعذبة، على مر العصور، من طواغيت العصور المتعاقبة، والشياطين 
ومنذ ان تساقطت قنابل وصواريخ الشر على بغداد، وعلى كل عراق الجهاد .. الغواة في مسارهم إلى جهنم

افي وعظيم في جبين بغداد الرشيد، والموقف، في ذلك اليوم الكانوني صار هذا اليوم غرة مجد إض
والمنصور، والبعث العظيم، وفي العراق المجاهد، أيضا، من أقصاه إلى أقصاه، وازدادت الغرة بهاء 

اهللا (وإشعاعا، عندما صمد لها العراقيون االماجد، والعراقيات الماجدات، حاملين راية الجهاد الكبيرة، راية 
ومنذ ذلك اليوم، وعلى الطرف اآلخر، .. هامات جحافل الموقف والجهاد، تتقدم، وترتفع عاليا، فوق )اكبر

صار هذا اليوم لطخة عار وشنار إضافية، في وجوه من جعلوه يوم عار لهم، وصار المسؤولون األمريكيون، 
مع تقادم الزمن، وثبات العراقيين على قاعدة إيمانهم ومبادئهم، شهودا، تسند حجتهم، باإلضافة إلى الموقف 

صار المسؤولون هناك، : أقول.. المشرف لهم، ألوف من مفردات شاهدة على عار وخسة موقف ذلك الطرف
كلما نظروا إلى وجوههم في مرآة الحقيقة واإلنصاف، وجدوها مليئة بالجذام المقزز، جذام ليس ببلوى مؤقتة 

ق اإلصرار، ليحقق نتيجة يمكن أن تبرأ بالعالج فيما بعد، وإنما هو جذام موقف السوء، المصمم مع سب
وهمية، حتى انتشر الجذام من الوجه إلى أجزاء الجسم األخرى، مع ازدياد التعنت، والضغينة، والهوى إليذاء 

شعب العراق البطل، وجيش األمة األمين، وراح برهان اهللا يظهر على سائر أجزاء الجسم، كلما هبت ريح 
اره على الموقف والحال، وعدم إصالحهما، وتقف في تكشف عورة من نوى كشفها في ذلك اليوم، بإصر

. مقدمة رهط الخائبين، والمدلسين، أمريكا الشر المستطير، في هذا العصر، ضد الشعوب واألمم  

.. أيها االخوة  

وفي هذا اليوم السابع عشر من كانون الثاني، قبل سبع سنوات، كان العالم مشغوال بحفلة زفاف أمريكا، لتتوج 
أسموه قمة الصعود، بعد أن أفلت نجوم، ومزقت بيارق منافسيها األساسيين، الذين كانوا يمنعون في مكان 

وبينما كان المسؤول األمريكي يهم من .. عليها التسلق، أو التسلل، إلى حيث أرادت، أو ظنت أنها وصلته
ن على الجميع ان ينحنوا له هناك، من ذلك المكان، بأن يعلن انه اصبح ملك العالم بال منازع، أو معترض، وا

هناك، وبينما كان ... راكعين، صاغرين، غير معترضين على التتويج، وال على أي موقف يتخذ في واشنطن
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شهود الزور والخدم يهمون بأن يضعوا التاج المطلق، الذي نقشت عليه أسماء الغالبية العظمى من دول العالم، 
 نفسها، بموقف غير راض، ولكنه ليس مجلجال في صوته في عدا استثناءين أو ثالثة خجولة تدمدم، مع

. اآلفاق، وال ثابتا في ما يرفض بصورة مطلقة  

في ذلك الوقت، وحيث استصغر الطاغوت كل شئ، هب على بغداد عبق نسمة الذكرى العطرة، لألنبياء، 
يمان وعظم في صدور الذين ولدوا في عراقها األشم، وحملوا معاني الرساالت، والوحي العظيم، وكبر اإل

فتيان بغداد، ورجالها، وماجداتها، وهم يستعيدون هذا السفر الروحي والحضاري الخالد فاستعادوا ذكرى سيدنا 
وهو ال يحمل أال )) يا نار كوني برداً وسالماً على ابراهيم((ابراهيم، عليه السالم، بسم اهللا الرحمن الرحيم 

قل الى ارض فرعون وشعبها تلك الدعوة إلى اإليمان بالواحد األحد، عصا، إلى جانب دعوته بأمر اهللا، لين
وتذكروا عصا موسى، عليه السالم، التي جعل اهللا .. غير خائف، وال وجل من الفارق في القدرات المادية

وتذكروا عصا السيد المسيح، عليه السالم، التي لم يستخدمها على أحد .. منها برهانا بوجه فرعون زمانه
وتذكروا عهد صاحب العهد، والموقف، والجهاد الكبير، محمد بن عبد اهللا، صلوات اهللا وسالمه عليه، .. قط

وكيف واجه أباطرة وأكاسرة زمانه، وكيف دحرت جيوش المسلمين صروح تلكم اإلمبراطوريات، لتقيم العدل 
.. بعد أن ألحقت الهزيمة بكل باطل  

معان على طرفي موقفهما، ليرغم العراق، واهـــمين، على تذكر أهل العراق كل هذا، بعد أن اصطف الج
مع القائلين بها، ليتوج مسؤول الشر األمريكي ملكاً للجهات األربع، من غير اعتراض، وقد ) نعم(أن يقول 

إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم ((بلغت القلوب الحناجر في صدور من خافوا، بسم اهللا الرحمن الرحيم 
وهنا، في بغداد، وعلى .. صدق اهللا العظيم)) بصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باهللا الظنوناوإذ زاغت األ

ساحة المنازلة، في العراق األشم كله، ارتفعت حمية اإليمان والموقف بوجه الخوف من الطاغوت، وقال 
ف الشر، وتقاطرت سفنهم، العراقية اليعربية قذائ) ال(ودوت، مع الـ ) ال : ( العراقيون كلهم بصوت واحد 

وبوارجهم، وطراداتهم، وتقاطرت معها، أفاعي وغربان الشؤم من طائراتهم وصواريخهم وبعدها جيوشهم 
العراقية اليعربية اقوى من كل أسلحتهم، بأذن ) ال ( البرية، لتضرب كل شئ حي وما يسنده، وكان دوي الـ 

ألرض، بعد ان هوى من بين أيدي المغلوب على أمرهم، اهللا، فتدحرج في مهبها، وصداها المدوي في بقاع ا
هناك، عند منصة التتويج، تاج الملك المطلق، الذي ظنوه محققا ال محالة، فأنحدر إلى الحضيض، وتلطخ 

)) تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شئ قدير((بعارهم، وبقي الملك هللا وحده، بسم اهللا الرحمن الرحيم 
وانفض المدعوون، المجبرون على حضور التتويج المزور، وبشهادة أعدت بتواقيع .. صدق اهللا العظيم

ولم يكن ليسمح .. ألن اهللا ال يقبل بأن يسود الطاغوت العالم.. مزورة، أو مرغمة، أو طائعة على غير هدى
 عنت، ومع تدحرج التاج، بدأ كرسي الملك يتدحرج مع كل يوم يمر، محمال بموقف.. بهذا على مر العصور

يريان من ابعد جزء من العالم، ويحظيان ) اهللا اكبر ( ومع هذا، بدأ الموقف، وراية .. أو شر، ضد بغداد
بالتقدير واالحترام، وعلى نطاق واسع، بالمحبة أيضا، بعد أن أراد اهللا لهما اإلبالغ، والثبات على الفضيلة، 

جوانب أساس من أسباب الموقف العدواني الثالثيني ومن خالصة هذه المعاني، أيها االخوة، تعرف .. واإليمان
، وصمد، )ال(على العراق، وعلى فهم خالصة هذه المعاني، وأمور أخرى، يفهم لماذا، وكيف قال العراق 

وقاوم، وانتصر، ومنها الرسالة الشماء، التي بعث بها العراق في يوم الشعب، في شهر تشرين الثاني من عام 
 توج أياما قبله، ليظهر للعالم كل ما حاولت أمريكا إخفاءه، وليكشف جانبا كبيراً من ، ذلك اليوم الذي1997

التضليل الذي اعتمدته وسائلها وأعوانها أمام دول، وربما ناس ظلوا تائهين عن الحقيقة، أو حاولوا أن 
عب العظيم، فتحية إلى يوم الشعب ذاك، وإلى رواده، وإلى الش.. يصوروا لهم األمور على غير حقيقتها

.. صانعه بالصبر، والجلد، والوعي، والتصدي  

. واهللا اكبر  

.. أيها االخوة العرب  

، وفي سلسلة الكلمات والتصريحات الصادرة عن القيادة، وعن 1997في خطابنا في تموز الماضي، من عام 
لرسمي، لمواجهة كبار المسؤولين في العراق، وردت دعوات متكررة ومتواترة عن أهمية التضامن العربي ا

متطلبات ما ينبغي في البناء، ومواجهة الطمع األجنبي والعدوان، وقد وجدت هذه الدعوة الكريمة صدى طيبا 
وربما ظن قلة أن هذه .. في نفوس وتصريحات بعض العرب، ممن يعرفون العراق وقيادته معرفة كافية

ولكي نزيل الغشاوة عن ..  العراق وحدهالدعوة تنطلق من شعور بالضعف، او خوف وقلق من المستقبل على
إن هذه الدعوة الكريمة والمسؤولة ما كانت لتذكر بهذا التواتر : عيون من أصيب بها، نحب أن نقول
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، ذلك ألن القيادة ما كانت لتريد أن تطلق 1995 و1994 و1993 و1992، و1991والوضوح في األعوام 
توهم في أسبابها ومراميها، سواء كان عربياً أو أجنبياً، ولكن دعوة كهذه في تلك األعوام، اذ قد يتوهم من ي

عندما مرت على بدء العدوان والعدوانية مدة تقارب السبع سنوات، ذلك العدوان الذي استخدم في ساحات 
المنازلة كل ما هو معروف من وسائل، وإمكانات، وأسلحة، فشلت كلها في أن تنال من الموقف المبدئي 

طنيته الصادقة، وقوميته المؤمنة، األمينة على مصالح األمة، فقد افترضنا، وهو افتراض للعراق، ومن و
صحيح، أن ليس ثمة وهم بعد، يضلل الكثرة الكاثرة من المسؤولين في األمة، وأبنائها البررة ليفسروا دعوة 

موالها، بغير مراميها، العراق األمة إلى الوحدة على الطريق الذي يعزها، ويحفظ لها كرامتها، وقدرتها، وأ
األصيلة والمسؤولة، وبما يمكنها من أداء دورها بشرف ومسؤولية، ولو كانت دعوتنا تكتيكا لعبور مرحلة، 

لكان األجدى أن توجه إلى أمريكا والصهيونية، كما يفعل الصغار المحبطون في أنفسهم، ولكن دعوتنا وجهت 
تدار وإيمان، أمريكا ورديفتها الصهيونية، كلما انفتحت ساحة الى االمة، في الوقت الذي يقارع العراق، باق

منازلة بعـــدوان جديد على العراق، وهذا موقف يكاد أن ينفرد العراق وحده به، منذ ثالثين عاما، وفي 
توجهه إلى األمة، والظروف التي يكون فيها معافى، أو عندما ال توحي الظروف من حوله بالحد األدنى مما 

بس أو التشويش، وقد فهمت دعوتنا على هذا األساس من عقالء القوم، الذين ليس في صدورهم يجلب الل
إن دعوتنا، ودعوات رفاقنا الكريمة، في القيادة، .. ونفوسهم موقف ضغينة وغل مسبق، وثأر القاتلين أنفسهم

لى األمة، ومصالحها، إلى وحدة الموقف، بما يعز األمة في دينها ودنياها، إنما األساس فيها هو القلق ع
فأن للعراق ربا يحميه، وهو .. وثرواتها، والقلق على ما يحصل فعليا في أقطارها، وليس القلق على العراق

في أيد أمينة قوية، وقلوب مستقرة على اإليمان، ومرتكزة على القدرة، وهو في حدقات عيون الثوار 
ك، قد يؤذى العراق، وقد تسيل فيه دماء إضافية، مثلما، ولذل.. المجاهدين، الذين ما وجفت قلوبهم، وال هانوا

وقد .. وقد تزداد حاالت االستشهاد في صفوف من تلدغهم أفاعي الغدر والحصار.. أو أقل مما، سالت من قبل
ولكن العراق، كوطن، وكدور .. يتعطل تعجيل الحركة في مساره، ونمو قدراته، بعض الشيء، ولدرجة بعينها

نساني، وتأريخي، باق، بعون اهللا، يعوض فيه ما يفوته من قدرات بسبب العدوان حضاري قومي، وإ
والعدوانية والحصار، بزخم ما يضخه جالل الموقف والصمود والمقاومة من دروس، وعبر، ومثل صالح، 

 وقد يكون هذا هو األكثر بالغة في اإلفصاح عن قدرة موقف.. ومعان اعتبارية وروحية، لالمة واإلنسانية
. اإليمان اإلنساني، والقومية المؤمنة، وأعلى إشعاعا من سواه  

إن الذي يقلقنا، أيها االخوة العرب، ليس ما يلحق شعبنا، وكل أبناء أمتنا، من اذى في هذه المرحلة وفي اكثر 
من مكان، وقطر عربي، ومنها العراق فحسب، إنما الذي يتقدم على هذا، ألنه األكثر خطورة، هو مصير 

مة العربية أو على األقل مصيرها لمرحلة تأريخية كاملة بما يعطل فرصتها في التطور التأريخي، وفي األ
الدور القومي واإلنساني، وخاصة في مجتمعات بعينها، في األمة، ال تتهيأ لها فرصة أخرى من التطور، إذا 

من أبنائها، لتطوير األمة، وتحصين ما فاتت على النفط واإلنسان فرصتهما التأريخية، بقدرة األمناء وفعلهم 
ولهذه األسباب، بالدرجة األساس، نعاود طرح أهمية أن نتخطى، ويتخطى غيرنا، نتوءات وأشواك .. حماها

الطريق التي أدمت القلوب قبل األقدام، وأحزان الماضي، بعد أن يتعظ بدروسه، ويبنـى على فيض معانيه 
دق األمين، لتمضي األمة في مستقبلها، بعد أن تكون قد حصنت العالية، مما يتفق عليه بالحوار الصا

. حاضرها، وأمدته بالقدرة الخالقة المؤمنة التي ترضي اهللا والشعب  

وفي خطابنا هذا، بمناسبة استذكار معاني ودروس المنازلة التأريخية، في أم المعارك الخالدة، التي كانت 
، ال بــد من أن نقول 1991بع عشر من كانون الثاني من عام صفحتها القتالية الكبرى قد ابتدأت في السا

قد يتوهم من يتوهم في ما يتأمله : للمسؤولين في أمريكا حكمة مستخرجة من هذا السفر الخالد، خالصتها 
لقدرته قبل استخدامها، وقد يصيبه الوهم، أيضا، تجاه قدرة عدوه، فيعطي لقدرته درجة أعلى من استحقاقها، 

 به اهللا العزيز المقتدر، ويعطي لقدرات عدوه درجة اقل من استحقاقها، وما يمكن أن يوحي به وما يسمح
اإليمان المقتدر، ولكنه يعد بطئ الفهم، إن هو كرر الوهم مع عدو قد جرب فعله عليه، واستخدم كل ما ينبغي 

.. من قدرات وإمكانات متاحة ضده  

 على النيل من العراق، بما يحقق لها أهدافها، التي ورثها الخلف عن لذلك فعلى أمريكا أن ال تتوهم بأنها قادرة
السلف، وليس غير اإليذاء، واإليذاء فحسب، الذي يصيب شعبنا، وهو ما يعوضه الرحمن الرحيم بما يبوئ 

ولكنه، سبحانه، .. العراقيين مكان االستحقاق االعتباري، ويعوض، إن شاء اهللا، الشهداء في جناته يرزقون
فر على طرف األمريكيين، حفراً في طريقهم، مغطاة، مظلمة، قد يعمقها الزمن، كلما ازدادت عصبيتهم يح

وإحباطهم، وسيتراجعون ويبتعدون، يوما بعد يوم، عن القمة، التي ظنوا انهم قد وصلوا إليها، عندما تجاسروا 
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 ضربوا بغداد بالقنابل وصواريخ على بغداد الحبيبة، العصية على عدوانية األجنبي على مر التأريخ، يوم
.. العدوان  

وعليهم .. لذلـك عليهم أن يتمعنوا، ويعـيدوا النظر في ما هـم فاعلوه، لينتهي الحصار الظالم عن العراق
أن ال ينخدعوا مرة أخرى، أو يخدعوا أنفسهم فيتوهموا بان ما عجزوا عن تحقيقه بأساليب الخبث، والمكر، 

 بعدوان عسكري، ألنهم كانوا قد جربوا، ابتداء، هذا العدوان في اكثر من مناسبة، ثم والدجل، يمكن أن يحققوه
ظنوا بعد ذلك، أو قبل ذلك، بأن المكر، والدجل السياسي، عن طريق الحصار، والكيد في الظالم، قد يفضيان 

.. إلى ما يمنون به النفس  

 عندما واجهنا عدوانهم على مر الزمن الماضي، وعليهم أن يعوا، وهذا ليس من باب التهديد، ألننا حاربناهم
خالل ثماني سنوات، ونعرف قوتهم، وقدرتهم في اإليذاء، مثلما نفترض انهم يعرفون قدرة العراق الكبير، 

لذلك، ال نريد أن نقع في سوء التقدير، الذي وقعوا هم فيه، فننافسهم على بطء الفهم، وإنما .. ورعاية اهللا له
حسب، لكي ال نحرج عدونا، الن الحرج ليس هدفنا وغايتنا، فنقول إن العراق شعبا، وقيادة، أردنا أن ننبه ف

ومجالس تمثيلية، وعلى كل المستويات والعناوين مصمم، من غير تراجع، على الجهاد األكبر لرفع الحصار، 
 قراراته الجائرة فأن لم يتخذ مجلس األمن قراره، ليفي بالتزاماته المنصوص عليها تجاه العراق في اصل

المعروفة، التي اتخذها بنفسه، من غير مشاركة العراق فيها، كالتزامات متقابلة عليه، فأن العراق مصمم على 
ان يقف الموقف المنسجم مع توصيات ممثلي الشعب في المجلس الوطني، ويتحمل مسؤولية موقفه، الن ال 

على ثقة كبيرة بأن أبناء أمتنا العربية سيكونون عند حسن وأننا ل.. سبيل، وال بديل بعد ذلك، غير هذا الموقف
ظن أمتهم بهم، ليس في فهم موقـف العـراق فحسب، وإنما في تعضيده، وإسناد جهوده في شتى الميادين 

والمحافل، ليفوز شعار رفع الحصار الظالم، ويحقق غرضه بكسر بوابة أساسية من بوابات مهب النار 
نأمل، ونتوقع، أن يفهمنا أصدقاؤنا في العالم، ليقوم كل بدوره، وعلى أساس مسؤوليته و.. المتآمرة على األمة

.. تجاه ما ينبغي، للجم الشر، وإحقاق الحق  

وإلى شعوب بلدان العالم الثالث، والمسؤولين فيه، وكل الدول صاحبة النظرة المتوازنة إلى عالقاتها 
كا على حقيقتها، قوة متغطرسة، أنانية، عمياء، ال ترى إال لقد بانت أمري: ومصالحها مع هذا العالم، نقول

مصالحها الضيقة، حتى لو أدى تحقيق تلك المصالح إلى إفقار، وإضعاف، وتدمير تلك الدول والمجتمعات، 
إنها إمبريالية جديدة مقيتة، هي وكل مشاريعها، .. بعد إغراقها في سلسلة من األزمات، والحروب والكوارث

وان ارتدت ثياب أهل النار المزركشة في ظاهرها البراق، لتخفي مخالب العذاب لوحوش كاسرة، وسياساتها، 
. ال تعتاش إال على لحوم البشر  

وأمام حالة كهذه، وبعد ان صار لكل شعوب العالم قصص مؤلمة، بعضها مأساوي معها، مما ينتقص من 
، فال ينقذ العالم منها إال وطنية إنسانية متعاونة في سيادة تلك الشعوب واألمم، ويهدد أمنها ومصالحها الحيوية

كل دولة من دول هذا العالم، وفي مقدمتها، بلدان العالم الثالث فيه، وإال التضامن، والتعاون االقتصادي 
والسياسي والثقافي، الشعبي والرسمي، وعلى شتى المستويات، لتطويق شرورها، وشررها المستطير، الذي 

.. رائق شتىيهدد العالم بح  

إننا نعرف أن هذا الوصف، الذي نقوله عن أمريكا، إنما يعبر عما هو في قلوب وضمائر الناس في العالم 
أجمع، ولكننا نعرف ان ليس كل من لديه هذه القناعة بقادر على أن يقول ما في قلبه، وفي ضميره، وعقله 

وجميعا، باتجاه واحد، وان اختلفت مسالك، عنها، لذلك فإن الجميع مدعوون الن يعملوا بالتضامن معاً، 
وخصوصية كل دولة من دول العالم في التعبير عن موقفها الوطني والقومي، وفي كل المحافل والساحات، 

وبخاصة في المحافل الدولية واإلقليمية، وحيثما انفتحت الفرصة أمام اإلرادة الوطنية، لتفعل فعلها النزيه 
ؤامرات أمريكا االقتصادية، ومضارباتها المالية ومؤامراتها األخرى، وخاصة وليتذكر الجميع م.. المنصف

تلك التي استخدمتها على شعوب العالم في أمريكا الالتينية، وفي جنوب شرق آسيا، وعلى اليابان في المرحلة 
لها في األخيرة، رغم أن الكثير من دول هذه الجهات هو صديق لها حتى األمس القريب، وكثرا منها شريك 

.. ميدان العمل، والتعاون االقتصادي، حتى اآلن  

وعليهم ان يستذكروا، وال ينسوا، إن عدوان أمريكا المستمر على العراق عسكريا، ومحاصرته اقتصاديا 
وثقافيا، وفي كل الميادين األخرى، إنما هو لتحقيق جانب من نظرتها األنانية، ومصالحها الضيقة، ومن بينها 

. النفط والمقدرات الوطنية لشعوب، ودول المنطقة، ليغدو شعارها في السيطرة على العالم ممكناالسيطرة على   
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وعلى هذا األساس، فأن نضال شعب العراق اآلن، إنما هو نضال إنساني، يدفع البلوى عن العالم، مثال يدفع 
العالم مع العراق، لمنع البلوى عن نفسه، وعن أمته بمعانيها الوطنية والقومية، لذلك فأن تضامن دول 

العدوان، ورفع الحصار عنه، إنما هو عمل وطني، وواجب ينبغي القيام به من غير إبطاء، أو تردد، لكل 
.. دولة من دول العالم عدا استثناءات معروفة  

وعليه فان النضال الوطني في هذه الحقبة، وحيثما التقى على أهداف مشتركة مع آخرين لمواجهة هذا الغول 
لمتوحش األناني المتغطرس، إنما هو نضال وواجب إنساني ملح، ندعو الجميع إلى القيام به، من اجل عالم ال ا

عالم متعاون، آمن، يتقدم كل من دوله وأفراده على طريق .. ينفرد به طاغوت، ومتجبر، ومستغل ظالم
. فرصته المشروعة، من غير جبر وتسلط أجنبيين  

..واهللا اكبر  

.. ن لشهداء األمة والعراق في أم المعارك الخالدةالمجد، وعليي  

.. المجد، وعليين لشهداء األمة في كل مكان  

.. وعاشت امتنا العربية المجيدة  

.. وعاش العراق المجاهد  

.. وعاشت فلسطين حرة عربية  

.. واهللا اكبر  

.. اهللا اكبر  

. وليخسأ الخاسئون  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

)3( 

  ) 1998( حسين في ذكرى العدوان الثالثيني خطاب الرئيس صدام

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين(

  صدق اهللا العظيم

.. أيها الشعب العظيم  

.. يا أبناء أمتنا العربية المجيدة.. أيها النشامى في قواتنا المسلحة الباسلة  

  ..السالم عليكم

اليوم هو يوم السادس من كانون الثاني، وقد أعتاد رجال القوات المسلحة في العراق، ومعهم أبناء شعبنا 
؟ يعلن، !العظيم، أن يحتفلوا ويحتفوا بهذه المناسبة، فلماذا نحتفل بهذه المناسبة اآلن؟ وقبل اآلن؟ وبعد ذلك

أخرى، في الدول والمجتمعات، ومثلما يعرف عادة، عن يوم البداية للجيوش، والحكومات، وحاالت وعناوين 
وقد ال يجلب اهتمام . يوم بدايتها، ليؤرخ في سجله، يعرف بعد ذلك، أيضا، ما يضاف إلى يوم البداية من زمن

تأريخ البداية، أو ما أصطلح عليه الوالدة، : التأريخ والشعوب واألمم، عندما ال يكون أال زمنا بين تأريخين
وأن جاء، بين التأريخين، ذكر لشئ فأنه ليس غير زمن مجرد، والفعل فيه ليس . و االنتهاء وتاريخ النهاية، أ

وهكذا، أيضا، هو خط بداية .. غير فعل تقليدي، ال يرقى الن يكون استثناء في وسطه، وكل على قاعدة حاله
مؤخرين، أو يجعلهم وعلى هذا، لن يكون خط بدايتهم ذا قيمة، وال يستوقف أحدهم ال. األشخاص في الحياة 

ينتبهون اليه، عندما يكون عمره طويالً، أو قصيراً، ومن ذلك نجد أن تأريخ بعض المعمرين ليس أال عدد 
سنوات عمره، وما قام به ككائن حي، سواء بالغريزة، أو بفعل سياقي تقليدي متناسب مع فكره وقدراته 

ي العام للعلم، على أساس اختصاصهم، يبدأون األخرى، أو نجد ان كثرا من العلماء، وفق القياس النظر
وينتهون، من غير أن يسجلوا قمة تطل على الطريق، أو مثابات ذات قيمة في المسار، وهكذا هو شأن 

لذلك، فأن ما نقصده، عندما نستذكر، بوقفة تأمل، محتفين، . سياسيين، وأحزاب، وتنظيمات، ونشاطات أخرى
 1921الثاني في كل عام، ليس ذلك اليوم الكانوني المجرد من عام ومحتفلين، بيوم السادس من كانون 

لهذا اليوم ليس هو الذي يثير فينا كل تداعيات ومعاني ما يوجب االحتفال، واالحتفاء، ووقفة التأمل، .. فحسب
وسجله انه السفر الخالد لجيشنا الباسل، : والتقدير، والمحبة، وإنما ما جاء بعد ذلك اليوم على وجه التحديد

كثيرة هي األمم التي أعزتها جيوشها، وسجل لها ما يشار إليه باعتزاز .. أيها االخوة .. المشّرف العظيم 
كبير منها، وأمم أخرى أضناها الطريق، وعجزتها المشقة، وأعياها المسار، فكانت عثراتها وسقوطها هو ما 

موقف يستأهل الخلود، سواء على مستوى يشار إليه، ولكن، في كل األحوال، ليس ثمة سفر خالد، دون 
القيادة، أو الشعب، أو القوات المسلحة، في الفكر، والموقف، والمنهج، ومستوى األداء والتضحية، وجميعا، 

وإذا كان المستوى الجديد األعلى يولد من أحداثه، ونوع االستعداد، . الشعب والجيش والقيادة، باتجاه واحد
 التضحية، فإن األحداث من غير قيادة، أو أي شعب، من غير مستوى رؤية وقبول درجة ال بد منها من

وموقف القيادة، ليسا بقادرين على أن يحققا بأي جيش، في أي حقبة من الزمن، موقفا بطوليا جميعا، وسفراً 
معهما، وفي وهكذا، فكان التفاعل، والتالزم، والوالدة بين قواتنا المسلحة الباسلة، والشعب العظيم، و. خالداً 

مقدمة الفعل الواعي لهما، ووسطهما، قيادة ولدت من رحم الشعب واألمة، هي إرادة حزبكم العظيم، أيها 
الفرسان والمجاهدون، إرادة حزب البعث العربي االشتراكي، وعلى أساس منهجه وتطلعه في إحياء، وخلق، 

 عملية خلق جديد المة، كان ماضيها في وتالقي طرفي الزمن في معانيهما العالية، للماضي والحاضر، وفي
إشراقه، ومعانيه العالية، وثواب المواقف، ومستوى المجد فيها، ارجح من كل ذنب، أو غفلة، أو إغفاءة 

ضعف، أو مرض، في غير وقتها المناسب، أو نسب إليها، وكان حنينها وتطلعها إلى الدور والموقف يعادل 
ؤها في اإليمان، والقدرة، واالحتمال، والصبر، وما يمكن لكل هذا أن معاني الشرف الذي حملته، وما هو كف

يلعبه من دور، كمهماز عظيم لتطلعها وصيرورتها الجديدتين، وهكذا كان، حيث تقاربت الفواصل اإلنسانية، 
حتى تالشت في سلمها الدرجي، واندمجت من حيث نوعها، وطبيعتها، والهمة، حتى كادت ان تكون حالة 

ي مسيرة النهوض، والموقف، واالستعداد للتضحية، أال ما ينسب لكل عنوان بعينه منها، من درجة واحدة ف
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على نفس القاعدة، وباتجاه ذات األهداف، بغض النظر عمن بدأ الخطوة األولى، ومن هو حادي النخوة، 
جدها العظيم، وكانت مشقة والخطوة، والفكرة األولى، أو فكرة كيف، ومن أين البداية، فكانت البداية واحدة، بم

الطريق الطويل، الذي كلما كانت الخطوات فيه اكثر ثباتا باتجاه استحقاق النفوس األبية، عظم وازدان 
 مروراً بالثورة 1921وهكذا كان المخاض الممتد منذ السادس من كانون الثاني عام ... بتضحياته السخية 

، 1958القوات المسلحة في الرابع عشر من تموز عام ، وثورات الشعب و1941الوطنية ضد اإلنكليز عام
، والموقف ضد الكيان الصهيوني، وفي ساحات المنازلة معه، وفي 1963والرابع عشر من رمضان عام 

، تاج الثورات، وسندان كل المطارق التي استهدفت الشعب، 1968 الثالثين من تموز عام - السابع عشر 
نت منها وفيها الوالدة العافية لجيش العراق الباسل، مثلما كانت والدة جديدة والنبع الجامع لكل التمنيات، فكا

. لشعب العراق العظيم  

وسجل سفر .. وانقطع المخاض بمجئ الوالدة، وبدأ سفر خالد جليل في القادسية المجيدة، وأم المعارك الخالدة
وكان الشعب، والجيش، ...  فيها القوات المسلحة، وجيشها الباسل، وسجل الشعب العظيم معانيه الخالدة

والقيادة، حالة واحدة، فثبت الثواب على قمته، وقامت القدرة على معانيها الجديدة، وانفتحت بوابة الفرصة 
العظيمة بمواقف، وتضحيات، شهدائنا األبرار، الذين ارتفعوا إلى عليين، عند ربهم يرزقون، شهداء الشعب 

انوا، دائما، مشاريع الشهادة والموقف، وما بدلوا تبديال، والذ بالفرار من والحزب والجيش واألحياء، الذين ك
غير رجعة، أي فعل سوء يريد أن يطفئ نور الشمس الجديدة، ويعيد الظالم، والذت بالفرار، أيضا، فلول 

 االستعمارين القديم والجديد، ودمعت كل عين كانت تنظر للعراق وقواته المسلحة الباسلة شزرا بمنظار
الطمع، واالستصغار، وانهزمت نواميس الشر، وتصلبت دعامات الخير، وتفجرت قدرات اإلشعاع والمجد 
فيه، فمألت شموع المولد الجديد، من هذا التأريخ المجيد، بيوتنا وساحاتنا، ومدارسنا، وانهارنا، ومصانعنا، 

).. اهللا اكبر(ا، راية وحقولنا، وبيوت العبادة في بالدنا، وارتفعت عاليا، ترفرف على ساريته  

. أيها الرفاق في العقيدة والسالح  

. أيها الشعب العظيم  

هذا هو معنى الوالدة التي تستحقون، وهذا هو ما يجعل الحال مختلفا، نوعا وروحا، تأريخا وحضارة، عن أي 
وهذا هو .. عظيم وهكذا، بل ليس دون هذا، يكون ليوم البداية معنى ذو داللة يستحقها الشعب ال. والدة أخرى

معنى السادس من كانون الثاني لهذا العام، ولكل األعوام السابقة والالحقة، إن شاء اهللا، حيث الوالدة الجديدة، 
. وسفرها الخالد، وحيث استحقاقها في االحتفال المهيب بها  

. فكل عام وانتم بخير  

.. ، جيش العروبة، والجهادوالرحمة والخلود، والمعاني العالية، لشهداء جيش العراق الباسل  

.. والرحمة على شهداء جيوش االمة العربية، وأبنائها المجاهدين في ساحاتها الغراء كلها  

. وعاشت امتنا المجيدة، ورسالتها الخالدة  

.. وعاش العراق  

.. وعاشت فلسطين حرة عربية  

.. واهللا اكبر  

.. اهللا اكبر  

 وليخسأ الخاسئون 

  6/1/1998 بغداد  
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)4( 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

)) قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق((  

 صدق اهللا العظيم 

)1999(.. أيها الشعب العظيم  

.. أيها النشامى في قواتنا المسلحة الباسلة  

.. يا جماهير امتنا العربية المجيدة  

.. السالم عليكم، ولكم يا أبناء أمتنا في الشارع العربي، وفي كل بيت وعائلة  

.. نساء ورجاال، صبية وصبايا، وأطفاال.. سالم على كل طالب، ومثقف، وعسكري، وفالح، وعاملال  

السالم لكم، والسالم عليكم، ومعكم شعب العراق برجاله وماجداته من رفاق صدام حسين في القيادة، ومن 
لمسؤول في أمته المرض الذي ليس ل: صدام حسين، الذي أصابه مرض الحب لكم: أخيكم وابن شعبكم وأمتكم

إنه المرض الذي اتهمه به بعض المسؤولين العرب عندما قالوا أن صدام حسين مريض .. صحة من غيره
بالشارع العربي، وفي ظنهم أن ذلك سبة على صدام حسين، ولكنها الحقيقة، أيها االخوة، وهو شرف لنا أن 

عامل، ودور العلم والثقافة، واألزقة، واألحياء يكون مرضنا حب أبناء أمتنا في الشوارع، والمدن والقرى، والم
الفقيرة، والريف، وكم كنا نتمنى أن يصيب هذا المرض المسؤولين العرب المعنيين بدال من مرض حب 

الصهيونية وأمريكا، واالستخذاء أمامهما، وتلبية أوامرهما، واالستجابة لخططهما على حساب أمن العرب، 
ذ لو أصاب بعض الحكام العرب مثل هذا المرض الصحة والشرف، لما أصاب وقضاياهم ومصالحهم العليا، إ

.. األمة ما أصابها من أمريكا والصهيونية وأعوانهما  

. فاهللا اكبر  

وليخسأ المرضى بحب طاعة الصهيونية وأمريكا، ومن حسب عليهما، أو .. وعاش مرض حب الشعب واألمة
.. واالهما على حساب أمته وشعبه  

.. نتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده اهللا عليكم وانتم بأحسن حالوكل عام وأ  

. واهللا اكبر  

ففي مثل هذا اليوم، السابع عشر .. مرة أخرى نذكركم، أيها االخوة العرب، وأيها األصدقاء، بحالة ال تنسى
مى يحد النهار المشرق البهي، ، وفي ليلته الليالء، قبل الفجر، كان الليل األع1991من كانون الثاني من عام 

وكان برزخ يفصل بينهما، أراده اهللا أن يتسع لخطايا وأرواح شريرة لمن ارتكبوا الجريمة والسوء، تشرف 
عليه من الجهة األخرى، وتترفع عن هوته السحيقة النتنة، قمة شامخة شاهقة من المبادىء العظيمة والمجد في 

.. لجهادعراق اإليمان، والصبر، والتضحية، وا  

في هذا اليوم، وفي ليلته الليالء، خاب من خاب، وأصاب من أصاب، بوقفة مثلت على طرف الذي ناش جلد 
بغداد بقذائفه، فكانوا اكثر من ثالثين خيبة من مواقف، سيالحقها العار والشنار، على مدى الدهر، وثمانية 

.. هادة والمجد، وما دمروا من ممتلكاتوعشرين جيشا، طاشت سهامها، اال على من كتب اهللا له شرف الش
وعلى الطرف اآلخر، وقف من استلهم الماضي المجيد العريق، وأعلى شأن ومجد بغداد التاريخ، والفضيلة، 

وقف شعب العراق األبي ينتخي، هو وقيادته التي أحبته، وأحبت أمتها حتى أصابها حبها ... والمعاني العالية
حت من أجلهما العمر كله، والزمن كله، فكانت مفارقة قل نظيرها، ولوحة من العافية العظيم، وض) بالمرض(
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زهو اإليمان والفضيلة والمجد، ليس لها قياس على طرفنا، وسوءا ليس له مثيل على طرف األشرار 
المعتدين، حيث ارتضى مستسلما، طائعا طائشا، أو مستخذيا وذليال، من قادته أمريكا والصهيونية، على فعلته 

.. لشنعاءا  

وقف العراق كله في هذا اليوم بهمته وإيمانه بسالحه، وجلده، ومعانيه، ومعه أبناء أمته الغيارى، في دعائهم 
إلى الباري عز وجل أن ينصر عراق اإليمان والعروبة، واإلنسانية، والمعاني العالية، على أعدائه، أعداء 

... نه حاله من أن يأخذ لونه، وطريقه، وتعبيرهاألمة، وكل على أساس موقفه، وما أتيح أمامه، أو مك  

هكذا كان الحال قبل ثماني سنوات خلت، وذلك في مطلع النصف األول من يوم السابع عشر من كانون الثاني 
. 1991سنة   

ومع هذا، وكل ما تاله من حصار قل نظيره في السوء واألذى، سجل من سجل له أو عليه مواقف، كلها على 
ستمر في الحقد، والضغينة، والعدوانية، والشر، يندى لها جبين اإلنسانية المعذبة والمظلومة الطرف الذي ا

بهم، وعلى طرف العراق، ومن أعانه اهللا في قول الحق، أو في اتخاذ وقفة حق، تشرف النفس الزكية، األبية 
مية، التي تقودها أمريكا إلى النـزاعة للخير والفضيلة والعافية، من شر ودنس الصهيونية واإلمبريالية العال

. الهاوية  

.. أيها العراقيون االماجد، وأيتها العراقيات الماجدات  

.. أيها االخوة أبناء أمتنا، يا هوانا وليس من غيره هواء  

لماذا استهدفت قوى الشر العراق وحده، وركزت عليه، في هذا االستهداف، : مرة أخرى نعيد السؤال المسموع
  ومسيرتها العظيمة؟ 1968 وبخاصة في العقدين األول والثاني من عمر ثورة تموز هذا الزمن كله،

إن أهم صفات طهارة اإلنسان، أيها االخوة، ومستوى جديته تجاه ما يقوله ويعلنه، أو يعد به، هو أن يكون 
 من وعد، وأن المبادىء، وما تتضمنه.. صادقا، وعندما يكون صادقا فأنه يكون أمينا على ما يؤتمن عليه

كأهداف لنضال الشعب واألمة، وسلطة الدولة وما فيها، وتعبئة الناس على مواقف للنضال والجهاد ضد 
كلها، هي أمانة يتوجب حملها، ورعايتها، .. أطماع األجنبي، في مرحلة ما قبل الحكم، والثبات على أهدافها

. والوفاء بها، صدق عظيم، ونضال وجهاد كبيران  

يء بتخلي أي من أبناء األمة عنها، عندما يكون أي منهم في مسؤولية ذات طابع، ودور، وأن أهم ما ينب
ومهمة جمعية، هو تخليهم عن احترام هذا، وتحولهم من صفة الصادق األمين، إلى مستوى آخر، ال يعز 

.. النفس وال األمة  

م والبناء والجهاد فيها، صادقون لقد اكتشف أعداء األمة والطامعون بها أن من يقودون الثورة، ومسيرة الحك
في دعواهم، أمناء على ما كلفوا أنفسهم، أو كلفهم الشعب، باالئتمان عليه، وزادهم شراسة، عندما عرفوا، 
بدالئل غير قابلة ألن تتغير، إن من يقودون المسيرة قادرون، بعد االتكال على اهللا، على تحويل المباديء 

الخطط، ومن ذلك أنهم قادرون على تحويل قدرات العراق، الغني بموارده المعلنة إلى خطط عملية، وتطبيق 
الطبيعية، والبشرية، وبتراثه العميق المجيد، من مجرد موارد عامة مطمورة داخل األرض، أو تحفظها 

الذاكرة، أو معطلة الفعل عليها، هي وأرضه، ومياهه، إلى ثروة وقدرات حية، واستنباط المعاني العظيمة من 
اث العراق الروحي والحضاري، وتراث أمتنا الخالدة، وتفعيلها، وليس النظر إليها كمادة للثقافة العامة تر

واالطالع فحسب، وذلك لتساهم بصورة فعالة وملموسة في عملية انبعاث جديدة إلنسان الحضارات واألدوار 
مطلع ثورة تموز العظيمة، إذ كانت العظيمة، الذي كانت نسبة كبيرة منه ال تملك إمكانية أن تلبس حذاء في 

نسبة الحفاة في الريف نسبة طاغية، بل أن االستثناء هناك في حينه كان لمن يلبس حذاء، وقد نهشت 
األمراض، واالبتعاد عن الدور، والتناقض بين الماضي التليد، والحاضر العاجز والمتخلف، هممهم، وكانت 

مة مجيدة ودور حضاري كبير، أقرب إلى قرية كبيرة مهملة، شكال بغداد، التي تحمل كل ما تحمله من تاريخ أ
وخدمات، منها إلى مدينة بهذه المعاني التاريخية، وتعيش في القرن العشرين، وكانت ميزانية الدولة خاوية، 

ألنها رهينة خطط شركات النفط االحتكارية وأطماعها، والذين يعملون من مواطني بالدنا قلة، وتضرب 
وهكذا، أو على ما .. طنابها في أرجاء العـراق، والتخلف، والموقف العاجز من الحياة ينهش العقولاألمية أ
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هو أدنى من هذا، حال مدن العراق األخرى، وبعد الثورة أصبحت هي والحياة على ما هي عليه اآلن، رغم 
اإلرادة الجديدة، التي مؤامرات قوى الشر، التي جاءت تترى، وكلها من مستوى الفعل االستثنائي، لتقمع 

انطلقت تبني، وتجدد الدور بعد انبعاثه، وتنمي الثروة بعد خلقها، وتنمي األمانة بالصدق واالقتدار بعد تثبيتها 
على قاعدة صحيحة، ال تفسد الذمم والهمم بالعجز ومثل السوء، فحافظ األمناء على ثروة األمة، بعد أن 

، وثروة غير حية، إلى ثروة حية، انعكست في كل بيت، وفي كل خلقوها وحولوها من مجرد موارد طبيعية
وكان هم من يقودون هذه .. حي، وقصبة، ومستشفى ودار علم، في الريف وفي المدينة على حد سواء

المسيرة، ومازال، أن يمتعوا أنفسهم، وعيونهم، وعقولهم، وضمائرهم فحسب، بما يعرفون ويرون ويسمعون 
، وعن حيازة ما حاز من معاني االرتقاء والتقدم، ويقطعون اليد التي تمتد إلى ثروة عن تملك الشعب لما ملك

الشعب وأمواله من أي عنوان كان بالسوء واألذى واالستغالل، ولذلك حرموا بنوك الغرب من أن تغص 
كي، ومثلما بحسابات العناوين المسؤولة في دولة العراق، مثلما كانت في العهود السابقة، وبخاصة العهد المل

هو حال عناوين أخرى في الوطن العربي اآلن، لذلك أدركت قوى الشر أن الثروة الطبيعية، ومنها النفط، 
تستخدم لتقوية دور اإلنسان وتحوله صعودا في العراق ال تخريبه أو مجرد أن تسمنه ليأكله الغرب، وأدركت 

األمانة عليها، وعلى مسؤولية ما أؤتمن عليه مع هذا، أن الصدق في االنتماء لألمة والشعب والمباديء، و
المؤتمنون، هو حالة ال تراجع عنها، ال باإلغراء الذي تقدمه السلطة، وال بالتهديد الذي يقوم به األجنبي، لقد 
وجدوا في صفات الصدق واألمانة خطرا كبيرا على مصالحهم غير المشروعة، ألن مصالحهم هذه ال يمكن 

سؤولين صادقين مقتدرين وأمناء على أمتهم وشعبهم، فأرتفع مستوى خطورة أن تتعايش لتنمو مع م
المؤامرات وما يزج لها من إمكانات، وصارت الدسائس التي كان بعض الحكام العرب، الذين هم من صنفهم، 

وهكذا، .. يقومون بها في الخفاء غير كافية، وأصبحت الخطط بحاجة إلى أدوار مباشرة، بعضها علني
أدوار وعناوين في صفحة العدوان الثالثيني من أم المعارك، وانفضحت، على أوسع نطاق، أمام انكشفت 

الجماهير العربية كلها، وأمام العالم كله في صفحة المجابهة في يوم الفتح، أدوار وعناوين ما كانت لتنفضح 
ظيم في العراق، وإسنادكم هكذا لوال ما اقتضته مستلزمات المجابهة من الباطل للحق، وأن صمود شعبكم الع

.. له، يا أبناء أمتنا المجيدة، قد جعل مثل هذه األدوار، واللعب على المكشوف لتنفيذها، حالة البد منها  

هكذا إذن، في هذا الجانب فحسب، هي األسباب، التي جعلت قوى الشر المعادية ألمتنا، ولإلنسانية، فضال عن 
راق، وتنشغل به، كسد عظيم، في العقد األخير كله، ذلك ألن انهياره، األسباب األخرى المعروفة، تستهدف الع

ال سمح اهللا، يفضي إلى طوفان يغرق األمة زمنا طويال، ويبعد اإلنسانية عن ممارسة دورها في مواجهة هذا 
 مثلما الشر زمنا طويال أيضا، وإن صمود العراق، كما أراد اهللا له أن يكون، سيقود إلى أن تعي األمة الحقائق

هي، وتؤسس قياساتها الجديدة على نماذج حية، مثلها أبناء بررة لها، في الوقت الذي تستوحي نماذج أمتنا في 
تراثها الخالد العظيم، بل أن نماذج أمتنا التي نعرفها، ونقرأ عنها في تراثها الخالد، أصبحت اآلن مفهومة 

إمكانياتها في الحياة واإلبداع والخلق، وقدرة المقاومة، أكثر، ومصدقة أكثر من السابق، بعد أن اكتشفت األمة 
).. اهللا اكبر(من خالل عناوينها النضالية والجهادية األصيلة، يتقدمها عنوان شعب العراق العظيم ليحمل راية 

 لذلك، فواهللا لن يكف األشرار عن بغداد، حتى تخون نفسها وأمتها، وما كانت بغداد خوانة أبدا، أو أن يهزموا
.. وييأسوا من إمكانية تحقيق أهدافهم الشريرة، وهذا هو الذي سيكون، إن شاء اهللا  

.. وإن غدا لناظره قريب  

.. أيها العرب  

.. أيها الناس في البشرية جمعاء  

منذ زمن معروف، عندما خرج الغرب من حدود دوله وتجمعاته السكانية، ليتجه إلى الشرق، جاء من جاء 
ا إلى خير وفضيلة، أو لقضايا إنسانية، ذات طابع ومعان، تحمل معها االهتمام المشترك إلى الشرق، ليس داعي

لصاحب الدعوة بالوسط الذي يدعوه إليها، وإنما جاء الغرب مستعمرا، مغتصبا، معتديا، ناهبا خيرات الناس، 
باء إضافية، رتبها وبذلك ازداد الناس غما، وهما، وفقرا على ما كانوا عليه، وصاروا يرزحون تحت ثقل أع

عليهم االحتالل العسكري واالستعماري، ولم يجلو الغرب عن الديار، التي احتلها عسكريا واستعمرها، إال بعد 
عليه من  تضحيات طائلة ألبنائها، وبعد أن أدركت دول االستعمار المعنية أن ال سبيل لبقائها وفق ما كانت

 البرية، التي أصبح وجودها غير ممكن ومكلفا للغاية، حال وأساليب، فرحل من رحل، بجانب من جيوشه
واستبدل االستعمار القديم بما هو جديد يناسب التطور والحال، وبعد كل حرب تقع في الغرب، إثر تنافس على 
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المصالح فيما بينهم، أو شؤون أخرى، تدفع اإلنسانية المعذبة بهم، وبخاصة في الشرق ثمنا باهظا، فضال عن 
... قديمة المعروفة على بالد الشرقحمالتهم ال  

إن كل هذا، ومستوى التهديد الذي تقوم به اآلن أمريكا ومن يتحالف معها ضد اإلنسانية جمعاء، وإبقاء الغرب 
على الحلف األطلسي، وزيادة المنتسبين إليه وتوسيعه باتجاه الشرق، بعد أن تفكك االتحاد السوفيتي السابق، 

 قد أقيم بذريعة مواجهة مخاطره، فضال عما يمكن قوله من أن الغرب غرب الذي كان الحلف األطلسي
بمفاهيمه ومصالحه، وتراثه، وقياساته، وشؤونه األخرى، والشرق شرق بموقعه، ونشأته، ودوره، وعمق هذا 

 الدور تاريخيا، وما يترتب عليه هو، وثقافته، وتراثه، وما بني عليه أساسه، وما هو عليه من معان وشؤون
.. أخرى  

وألن سياسة أمريكا وبريطانيا، والصهيونية المتحالفة معهما، ومن يسندها ويتعاون معها، قد أصبحت خطرا 
فأن العراق، بعد تأمل غير مقتصر على ظرف .. على أمن واستقرار العالم أجمع، ومصالحه الدولية واإلقليمية

ئين بالشرق، تجمع مؤسسي ذو أنظمة ومواثيق مجتزأ، يرى أن يتأسس، بين الراغبين من دول العالم، مبتد
متفق عليها، إلقامة تعاون جدي في الميادين االقتصادية والسياسية والعسكرية، لحفظ التوازن، وتحقيق السالم، 

على أن ينظر لألمة العربية بأنها أمة واحدة من حق أي من دولها االنتماء إلى .. ابتداء في آسيا وما يتصل بها
. ابتداء، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، سواء في آسيا أو أفريقياهذا التجمع   

ومن الطبيعي أن نقول أن هذا التجمع، ليس موجها ضد أحد، ولكنه مستعد ليحمي منتسبيه، ويدافع بالحق، 
.. وفق قياسات إنسانية صحيحة، عن أمن ومصالح أعضائه، واألمن الدولي  

هو األساس الذي يبنى عليه، ليحقق ما هو إيجابي وطيب لصالح الجميع، وأن التعاون اإليجابي بين األعضاء 
.. ولصالح األمن الدولي واإلقليمي  

.. وهو منفتح أمام من ينضم إليه وفق أسسه وشروطه  

إن العراق وهو يدعو لهذا، يعرف أن هذه الدعوة ستجد صداها اإليجابي في كل العقول الوطنية الشريفة، التي 
ها وبلدانها، وأمن العالم أجمع، ولكن قد ال تكون قادرة كلها ابتداء على اإلفصاح عنها خوفا أو يهمها أمن شعب

.. رهبة  

وأن العراق مستعد للحوار، على هذا األساس، مع الجميع، لبلورة ميثاق هذا التجمع، وهيئاته واختصاصاته، 
.. وكل ما يتصل به  

.. مروسوف ينشط، على هذا األساس، مع من يعنيهم األ  

. واهللا من وراء القصد  

.. عاشت أمتنا العربية المجيدة  

.. وعاش العراق وجيشه الباسل، جيش األمة الصادق األمين  

.. والمجد، وعليين لشهداء أم المعارك  

.. وعاشت فلسطين حرة عربية أبية، ضمن حدودها الطبيعية  

. والمجد وعليين لشهداء أمتنا العربية المجيدة  

..  الرحمن الرحيم، القادر العظيم، للقدس وللحرمين الشريفينالمجد ورعاية  

.. واهللا اكبر  
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)5 ( 

 رسالة الرئيس صدام حسين إلى القمة العربية 

  عزة ابراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة /هاتال

  رئيس وفد العراق إلى مؤتمر القمة العربية غير االعتيادية في القاهرة

. .أصحاب الفخامة الرؤساء  

  ..وأصحاب الجاللة الملوك أو من يمثلهم

من نافلة القول أن األمة العربية تعيش حالة مخاض عظيم في سعيها المشروع كشعب لتكون وفق ما رتبه اهللا 
وأن تختار .. لها من حقوق وما شرفها به من واجبات وحقها لتعيش وفق الكيفية التي تختارها وسط اإلنسانية

ها العظيمة وكنقيض لهذا يشدها بعض حكامها إلى الخلف ليجعلوا همتها وروحها طريقها تحقيقا ألهداف
  .المعنوية وقدراتها كأنها بأحط صورة

إن المخاض الذي تعبر عنه األمة العربية في النهوض العظيم تحت عناوين الشعب تحقق كعالمات دالة على 
 اكثر من قطر عربي وقد مثل فيه اإلشعاع الطريق وكإشعاع يدل على قدرة األمة لتكون على حال افضل في

كأنه ينوب عن األمة العربية أو يشير إلى قدراتها المحبوسة بفعل عوامل ال نعتقد بان أحدا بحاجة لنسردها 
وقد جاءت االنتفاضة العربية حيث صارت .. على مسامعه أبرزها ما أشرنا إليه بصدد بعض حكامها

صى المشرق إلى أقصى المغرب العربي بين المحيط األطلسي والخليج الجماهير العربية في ساحاتها من أق
العربي كأنها بغضبها العظيم الذي أشعلته انتفاضة شعبنا الفلسطيني العربي المجاهد ومثلت فتيل الثورة فيه 

 أرادت أن تقول لكل المترددين والمتالعبين والخائرين بين الصفوف وحتى أولئك الذين يتحدثون بلسان عربي
وقلوبهم غلف وإلى جانب أعداء األمة إن العيب ليس باألمة وأن المرض ليس باألمة وإنما في من ينطبق 
عليه من الذين جعلوا حكاما عليها ولن تصلح األمة إال بإصالحهم وأفضل إصالح أن يتدارك نفسه من لم 

  .ينتبه أو يعي من قبل يصلحها

كأنها عامة ومجردة فأننا ندخل في ما هو تفصيلي وفي صلب ولكي ال نطيل الحديث عن معان تبدو آلخرين 
إن الموضوع .. الظرف الذي جعل القمة العربية بعد غياب دام إحدى عشرة سنة تنعقد في القاهرة اآلن

األساس الذي يقع في مقدمة القضايا الذي ينبغي أن تبحثها القمة بعمق ومن يتجاهل ذلك يكون كأنه تجاهل 
الموقف من المحتل الصهيوني وكيف نعبر عن اقتدار وموقف األمة .. الموقف منها.. سطيناألمة كلها هو فل

  .المشروع بأصالة وأمانة ويقين

إن موقف العراق في هذا واضح منذ زمن بعيد ونعيد تكراره اآلن وأن من يمثل العراق في أي محفل عربي 
راق يكون كأنه تجاهل إرادة هذا الشعب أو غير عربي رسمي أو جماهيري إذا تجاهل موقف شعبه في الع

 تموز المجيدة بعد أن قدم هذا 30 ـ 17المجاهد الوفي األمين عد عن تجاهله المبادىء التي قامت عليها ثورة 
الشعب العظيم على محراب مسيرتها صفوفا وصفوفا من الشهداء والجرحى ال نعتقد أي غيور شريف في 

  .نكرهأمتنا العربية كلها يجهل ذلك أو ي

وعلى أساس هذا وتعبيرا عن ضمير األمة والشعب فإن موقف العراق الواضح هو الدعوة والعمل لتحرير 
ألن الجهاد وحده هو القادر على تحرير فلسطين واألراضي العربية األخرى التي احتلها .. فلسطين للجهاد

 وهو األساس المناسب الذي ينطبق والجهاد قتاال هو الوصف.. اليهود األنجاس في كيانهم الصهيوني المسخ
على من يتوكل على اهللا ويسعى لتحرير فلسطين مع كل ما يردفه ويسهل مهمته في كل ميادينها وعمق 

كل فلسطين ويطلق سراح القدس ومسجده .. استنفارها وأي وصف آخر يبقى قاصرا عن أن يسترجع فلسطين
وإن قولنا أن أي اختيار ألي وصف آخر .. حتلةاألقصى من أسره ويحرر األراضي العربية األخرى الم

للجهاد اآلن غير مقاتلة شرذمة الشر في فلسطين وإلحاق الهزيمة بهم سيكون قاصرا هو الوصف المخفف لما 
يمكن أن يوصف به أي بديل عنه بينما ال نجد ما يستوجب إن يرد من يرد على آخرين من الذين يصفون أي 

اما ..  وربما الخيانة العظمى سواء عند خط البداية وكنية مسبقة أو كنتيجة أكيدةمسعى بديل بأنه غطاء للتخلي
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ما يردف الجهاد باإلضافة إلى القتال وليس بديال عنه فهو مجال واسع يمكن لكل مسؤول ان يجتهد به يعاونه 
خدم الهدف إخوانه المسؤولون العرب في ما يعين كال منا اآلخر للحوار البناء والسعي لألفضل الذي ي

  .وطريقه

وإذا ما اتفقتم مع من يتفق على هذا فعند ذلك يمكن توزيع األدوار ووصف كل فعل على من يحسنه من غير 
أن ينسى أحد أن الجهاد لتحرير فلسطين واألراضي العربية األخرى من ارض امتنا يعتبر فرض عين على 

  . نفسه وولده وماله في إنجاز أهدافهأبناء أمة العرب وعلى كل مسلم غيور أن يؤمن به وأن يضع

وأننا ال نتخلى عن هذا ليس ألنه واجب وفق قياس المعنى الديني الذي تؤمن به أغلبية امتنا ونحن منهم وإنما 
. هو السبيل العملي بعد أن بأن فشل كل الطرق والمحاوالت األخرى لتحل محله  

ويطبقونه في األراضي الفلسطينية المحتلة فكيف يتردد وإذا كان الصبيان بعمر عشر سنوات فاكثر يؤمنون به 
وقد اظهر الشارع العربي ..من يتردد فيه وال يؤمن به وال يعمل عليه وهو تحت عنوان ووصف حاكم أو قائد

كله من أقصى مغربه إلى أقصى مشرقة من القاهرة واإلسكندرية وعين شمس وإرجاء مصر األخرى إلى 
جاء العراق األخرى ومن الرباط إلى دمشق ومن المحيط األطلسي إلى الخليج بغداد والبصرة ونينوى وإر

إن هذا هو اختيار الجماهير وهذا هو طريقها إلرضاء اهللا وإرضاء النفس والقرار على من ما يجعل .. العربي
 ومن وأي بديل أخرى هو بديل باتجاه معاكس لهذا االتجاه ونقيض لمعانيه.. النفس المؤمنة وفية لقضيتها

يختاره يتحمل وحده مسؤوليته أمام اهللا والشعب واألمة وسيكون وحده عاريا أمام نفسه وأمام التاريخ ولن 
يستر عورته من يسترها بعد أن يفضح نفسه بإرادته وبإصرار على الخطأ رغم كل ما هو يقين ليدعه يترك 

  .الطريق القاصر في الدنيا واآلخرة

وكيف وما ..  نبدأ بطريق الجهاد وإنما نفتش عن غيره فعليه أن يقول لنا ما هوأما من يتذرع بالقول أننا ال
الذي يجعل أي مواطن عربي أو مسلم غيور أو مؤمن شريف على يقين من أن أي بديل لطريق الجهاد من 

  .اجل التحرير الكامل ممكن ومضمون النتائج

ى ذاكرتهم المحاوالت العقيمة التي استمرت إن الذين يتحدثون عن غير هذا الطريق عليهم أن يعيدوا إل
عشرين عاما من غير نتيجة ترفع الهمة وتسترجع سيادة العربي على أرضه فلسطين وتمنحه فرصة جدية في 

  .العز والمجد

إن ما يسمى طريق الحل السلمي لم يؤد إال إلى الخيبة ذلك ألن الحوار السلمي في غير هذه القضية قد يفضي 
دما يكون طريقا مرادفا وليس من بديل عن طريق تحرير في الجهاد عندما تغتصب األرض إلى نتيجة عن

ومع ذلك فليقدم من يرى غير هذا صيغ عمل مرتبطة .. وتداس الكرامة ويتجبر المعتدى وتؤسر المقدسات
احد بديال بأهدافها وليس محض كلمات مهلهلة عن السالم والسياسات الفاشلة السابقة وليقدم من يدعى بأنه و

  .آخر يدافع عنه أمام الجماهير العربية ال أن يورط العرب كلهم في ما ليس فيه جدوى

إن كل الظروف والمحاوالت التي قام بها من قام وحاول عليها .. أما من جانبنا فأننا ندعو إلى الجهاد ونقول
اسة التي اتبعها بعض العرب من حاول لن تسترجع فلسطين ولذلك فإن العقل يقول بضرورة التخلي عن السي

والتي ظنوا بأن األميركان والصهيونية يمكن بسببها أن يعيدوا فلسطين إلى أهلها أو هكذا صوروا الحال 
  .آلخرين وألنفسهم

قد يقول من يقول ان مسؤولية الحاكم أو القائد ليست في استقبال مشاعر الجماهير أو الوسط الذي يقوده 
ة تلك المشاعر كفعل واجب التطبيق في السياسة في كل ميادينها وإنما استيعابها وتحويل موقفه طبقا لصور

والتصرف بها وفق مسؤولية كل عنوان يعنيه شأن القيادة ورغم أن هذا كمبدأ عام ال غبار عليه إال أننا اآلن 
طيط بالضبط وفق إن هذا المبدأ يستوجب ابتداء أن تكون النية والهمة والتخ.. نسجل على هذا القول ما يلي

االتجاه العام الذي تعبر عنه الجماهير بضميرها الحي إزاء القضايا األساسية وان يتشكل جوهر أصحاب 
العناوين على أساسه وليس كمناورة عليه بقصد إفراغ شحناته الوطنية أو القومية المؤمنة وااللتفاف عليه 

ثم إن شحنات ..ادرة على تحقيق الهدف المشروعببدائل غير أصيلة ال تناسب قدرات الشعب واألمة وغير ق
اإليمان المتفجرة التي نالحظها في الشارع العربي منذ أسبوعين متواصلين ليست من باب التعاطف اإلنساني 
العام أو محض تعبير عن مشاعر عاطفية إزاء ما حصل ويحصل في فلسطين المحتلة وإنما هي تعبير عن 
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لحكام العرب تعضدهم أميركا واليهود منذ ضرب بغداد ومحاصرة شعب الكبت المقيت الذي لعبه بعض ا
العراق البطل وقتله بالحصار والسالح حتى االتفاقات المهينة التي طبل وزمر لها من طبل وزمر كبديل عن 

معاني تضحيات شعب فلسطين وتضحيات امتنا العربية المجيدة منذ ما يقرب من قرن من الزمان بنتيجة مسخ 
 لكل تلك التضحيات وبديال عنها والتآمر على بغداد وروحها ومنهجها ألنها آمنت هي وأهل العراق كمقابل

بالجهاد كطريق لتحرير فلسطين حتى جاءت انتفاضة األقصى لتحييها وتشعل جذوتها وتعطى توقيتها المناسب 
  ..ليبلغ اإلصرار العربي ما بلغه بشواهد لم يعد إنكارها أو تجاهلها ذا فائدة

إذن فانتفاضة األمة على حالة الضعف واستنكار وجود األجنبي المحتل في فلسطين ليس فورة وإنما تعبيرا 
أصيال عن خزين هذا الشعب الذي امتحنه مع نفسه مرارا وتكرارا ليظهره بعد ذلك وفق ما ظهر عليه ولذلك 

ه ولن يكون الثمن هذه المرة إال باهظا فهو ليس موقفا عابرا أو مؤقتا ومن يتجاهله سوف يرتد عليه ويدفع ثمن
  ..وجسيما

وال بأس هنا في أن نشير لكم إلى السياسة األميركية ودعواها المزيفة عندما تتحدث عن الديمقراطية فهي في 
الوقت الذي تتشدق بشعارات تدعى بأنها ديمقراطية عندما تستطيع أن تلويها لتؤذى هذه الحالة الوطنية 

ولتؤذى هذا الحاكم أو ذاك حيث ما افترقت معه في الموقف والرأي أو كان ضدها أو ليس والقومية أو تلك 
على هواها هنا أو هناك في أرض المعمورة فإن اكثر ما تستعين به كدليل ال يقبل الدحض هو ان تعرف أو 

اهراتهم تسمع بان مظاهرة خرجت ضد سياسة هذا أو ذاك هنا أو هناك بينما تصف تصرف الفلسطينيين ومظ
الجهادية اليوم على غير هذا الوصف وتتجاهل ثورة الجماهير في أمة كبيرة بل وإذا ما أرادت أن تذر الرماد 

في العيون هي وإعالمها الموجه على األمة العربية فأنها تزيف الحال وتساوى بين الضحية والجالد بين الثائر 
  .معتدى المقيت في كيانه البغيضضد من يحتل أرضه ويهين مقدساته وعرضه والمستعمر ال

  ..أيها المسؤولون العرب

أليست فلسطين .. والحرم الثالث بين مقدساتنا.. أليست هي غير أولى القبلتين.. ألم تكن القدس من مقدساتكم
ثم ألم تكن خطة االستعمار اإلنكليزي وبعده اإلمبريالية األمريكية هي دق .. جزءا من الوطن العربي الكبير

ين وسط الوطن العربي البتزاز العرب وإضعافهم ليسهل على االستعمار ترويج خططه وتنفيذ مراميه إسف
ألم تشاهدوا على شاشة التلفاز .. أم أن بينكم من أراده ووافق عليه.. أال تعرفون هذا..والوصول إلى أهدافه

ثير المحيط بكم أو تتذكروا صوت ألم تسمعوا من األ.. كيف يهين الجندي اليهودي الصهيوني النساء العربيات
ألم تقرأوا وتسمعوا ماذا .. وصهيل خيله عندما أهينت عربية في عمورية واستصرخته.. وموقف المعتصم

  ..أم أنها ليست عربية أساسا في شرايين وأوردة البعض.. هل جفت الدماء في العروق.. فعل المعتصم

ونحن نؤمن بأن التأريخ ..  وهو جزء حي في تأريخ أمتنافي بغداد وفي العراق نعرف هذا وال ننساه. أننا
ولهذه األسباب ولغيرها كثير وعظيم في المبادىء واألخالق وااللتزام .. عقيدة..الحي المشرف في األمة

في عراق المجد واإليمان .. ونضع أنفسنا جميعا.. ندعو.. والموقف الصحيح وفي السياسة المنبثقة عنها
والولد وما نملك في خدمة الجهاد لتحرير .. نضع أنفسنا.. هوية العربية واالنتماء األصيلالعظيم والموقف وال

  .فلسطين وارض العرب من كل غادر جبار وعلى أساس أن أمتنا أمة واحدة وقدراتها وإمكاناتها حالة واحدة

  ..واهللا اكبر

التي أسموها بعد أن " اسرائيل"إن . .قد يقول قائل بقصد إرهاب العرب وتخويفهم أو إقرار الحقيقة كما هي
التي أسموها دولة تعنى أمريكا وهذا يستلزم أن نحسب " اسرائيل.. "كانت ال تسمى هكذا حتى من حكام قبلهم

  .إذن اآلن فقط.. وهنا يتعين علينا أن نقول..حساب المجابهة على هذا األساس

تعترفون بأن الكيان الصهيوني يعنى .. خرىعندما يطرح الجهاد لتحرير فلسطين وليس في معامالتكم األ
.. أمريكا في النية والموقف والمصلحة  

إذن ضيعتم كل الزمن الذي مضى وأساء من أساء الى تضحيات األكرمين من .. وعليه نسأل المعنيين لماذا
يضغط الشهداء وضلوا وضللوا وهم يمنون النفس بإمكانية كسب موقف أمريكا على حساب الكيان الصهيوني ل

وهكذا كان من توهم بأمل .. لماذا حاول المسؤولون عن السياسة المتهافتة أن يخدعوا األمة.. لصالح العرب
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وما خدع غير نفسه بان تلك السياسة موصلة إلى التحرير وأنها قادرة على وضع مسافة ما بين الكيان 
انية هذا بقصد استخدامها ستار دخان إن أولئك يقولون في السياسة والدبلوماسية بإمك.. الصهيوني وأمريكا

إلخفاء النيات المبطنة تحتها أو تعبيرا عن عجزهم وقصور همتهم وتصورهم وفعلهم وفي نفس الوقت 
عندما يطرح شعار التحرير والمجابهة بالجهاد بعدم إمكانية فك العالقة بين أمريكا والكيان .. يقولون

 هذا ازدواجا في الموقف يكشف عن ازدواج في نية مبيتة هي أليس..الصهيوني في النية والسياسة والموقف
  ..نقيض نية أمة العرب

ألن ضعف من ضعفوا جعل أمريكا تستهين .. في الموقف اآلن" اسرائيل"أننا في العراق نقول إن أمريكا كـ 
ريكا في الوقت بالعرب ويحسب المرشح للحكم فيها أو الحاكم حسابا للكيان الصهيوني وامتداده اليهودي في أم

  ..الذي ال يحسب للعرب حسابا مؤثرا

أننا في العراق نقول أن بإمكان العرب كرديف لسياساتهم التي تعبئ الطاقات واإلمكانات وتستنفر الهمم 
أن ينتهجوا سياسة تجعل أمريكا تعود عن طريقها المنحاز للكيان .. وتنظمها على طريق الجهاد للتحرير

عندما يكون العرب مع .. متى يمكن ذلك.. ولكن ليس باالستخذاء أمامها ومسايرتها.. الصهيوني ضد العرب
أنفسهم ومبادئهم ويكون إصرارهم على التحرير بينا ومقابلة إيذاء من يؤذيهم بما يؤذيه على مبدأ العين 

بانحيازها فعندما تختار أمريكا مثلما هي اآلن أن تؤذى العرب .. والجروح قصاص.. والسن بالسن.. بالعين
إلى جانب الكيان الصهيوني ويصبح موقف العرب أن ال يؤمنوا ألمريكا مصالحها ويهملوا رأيها أو أي تعاون 

  ..فإن أمريكا ستغير موقفها وستغيره في وقت قصير.. معها في كل الميادين أو ميادين بعينها

  ..يعدون أنفسهم لمواجهتهوعندما تلجأ إلى التهديد فعلى العرب أن يهزأوا بها في الوقت الذي 

إن العرب معتدى عليهم وعلى مقدساتهم ويقتلون يوميا بأيدي اليهود الصهاينة ومن يريد صداقتهم عليه ان ال 
وقد حباهم اهللا شيئا .. يصطف مع عدوهم ليقويه عليهم فأن فعل فأنه يستحق ان يواجهه العرب بإمكاناتهم

أمريكا إلى استخدام السالح إلى جانب الصهيونية فعلينا أن نجرد وإن لجأت .. كثيرا وهمة عظيمة في شعبهم
السالح عليها ونحن في أرضنا وعندها لن يغلب معتدى عليه وهو في وطنه وبين أهله وسيكون اهللا العظيم 

سوف يجبر المسؤولون فيها شعبهم على االنفصال عن .. وستنهزم أمريكا وقبل أن تعلن هزيمتها. معينه
  ..يونيالكيان الصه

ليس انطالقا من مبادىء ألن المبادىء السامية اإلنسانية .. إن أمريكا وقفت وتقف إلى جانب الكيان الصهيوني
نقيض هذا وإنما انطلقت في مواقفها إلى جانب الكيان الصهيوني وبالضد من العرب الن حسابات مصالحها 

فلتكن أمريكا فوق إمكانات الكيان الصهيوني ان .. وضغط الصهيونية دالها على طريق الهاوية أو دفعاها إليه
فإن نصر العرب أكيد بعد أن يتوكلوا على اهللا وسيكون معهم في عمق عالقاتهم .. ومع ذلك..اختارت الشر

  ..التاريخية موقف اإليمان العام الموحد كل المسلمين بل وكل المؤمنين الخيرين في العالم

ولكن أمريكا هي التي اختارت هذا وعلى العرب أن يضعوها .. ا عدوهمإن العرب لم يختاروا أن تكون أمريك
  .في مفترق طرق وفق إظهار ألرجحية القدرة إلى جانب العرب وعندها ستتخلى عن الكيان الصهيوني

وإذا اتفق العرب أو اتفق معنا من يتفق من األساسيين في القدرة وإمكانية تصريف القدرة في ميدانها على 
وإذا اتفق من يتفق على .. فإن توقيت أي فعل على طريقه يمكن مناقشته.. رير وكونه هدفا منذ اآلنشعار التح

ونتفاعل معهم بالحوار البناء .. حتى التفاصيل الصغيرة.. األساس مما قلناه يمكن أن نقول لهم كل فرعى فيه
ق عواملها ووصفها سواء في وعندها توزع األدوار والواجبات كل على أساس ما يحسنه منها وف.. النزيه

والتعبئة والمناورة ) الستراتيجي(في السوق .. القتال أو في االقتصاد والمال أو في السياسة والثقافة واإلعالم
  .وعلى أساس حقيقة أن العرب أمة واحدة وإمكاناتهم واحدة وأمنهم واحد) التكتيكي(

 معه في مستنقع التحالف الشرير سيحاول إذا بدأ وعلى الجميع أن يعلموا أن الكيان الصهيوني ومن يرتمي
العرب في تطبيق خطتهم إيذاء بعض العرب الذين تصل أسلحته إليهم بقصد إخراج من يستهدفونه من ساحة 

.. وصفا وحجما..هنا يكون العالج أن يتكفل صندوق من مال أهل المال من الدول تخصيصا..المعركة
بعد .. يجاد به من مساهمات العرب والمسلمين أفرادا ومنظمات وجمعياتباإلضافة إلى إسهامات الجهاد بما 
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ولكل .. بل وفق تسهيالت واضحة.. هي والجهاد بالنفس واستخدام السالح من غير عوائق.. أن تفتح أبوابها
  ..بعد القرار عليه.. هذا لدينا ما هو تفصيلي إن أراد العرب ذلك

من .. أن نوفر ماال مؤثرا وكافيا.. إن باإلمكان وفق خطتنا.. ا نقول لهمفأنن.. وبقصد تطمين أهل المال والنفط
ولدينا أيضا لكل هذا حلول مرضية للنفس العربية الجهادية .. غير أن نهبط بموارد شعبكم ومستوى معيشته

ومسالك ووسائل لن .. وإال فجهاد بطرق أخرى.. لو تحققت موافقة الحكام العرب على الجهاد.. المؤمنة
  ..عدمها اهللا أمام من يختار طريق الجهاد بنية صادقةي

ولكي ال تسول ألحد نفسه األمارة بالسوء فيتصور أن العراق إنما ينشد .. ومن اجل أن يكون كل شئ واضحا
إال أن .. ورغم أن هذا من حقه بكل القياسات.. لنفسه ما يسعفه إن أصابه ضرر جراء ما يقترحه على العرب

.. ويكفيه للجهاد.. فما لديه يكفيه للحياة.. منهالعراق يعفيهم   

  ..واهللا اكبر

أو بما هو احسن منه وفق ما أمر .. وعلى من هيأ نفسه ليجيب عليه بمثله.. والسالم على من يتوقع منا السالم
  ..إذ قال في كتابه العزيز.. به رب العزة والجالل

) وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها(  

  ..واهللا اكبر

  ..وليخسأ الخاسئون

 صدام حسين 

   للهجرة1421/في العشرين من رجب 

  للميالد2000/الموافق للسابع عشر من تشرين األول
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II. Speeches delivered by the late King Hussein Bin Talal     

 

)1(  

 خطاب جاللة الملك الحسین الذي وجھھ إلى الشعب األردني

م15/11/1994  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 والصالة والسالم على النبي العربي الھاشمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

فإنني أحمد اهللا العلي القدیر أوًال وأخیرًا على ما .... أیھا األخوة المواطنون السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ وبعد
 تحصى ونعمھ التي ال تعد وقد ھدانا إلى صنع السالم بعد یسر وھدى وأشكره سبحانھ وتعالي على اآلئھ التي ال

أن ھدانا إلى طریقھ ویسر لنا الوصول إلیھ وتحقیقھ واستجاب لدعائنا إیاه ومع كل صالة اللھم اجعلنا في ھذه 
نعم الدنیا أصحاب الجباه والھامات العالیة التي ال تنحني لغیرك واجعلنا من صناع السالم وبناتھ واجعلھ سالمًا ت

بھ األجیال من بعدنا سالمًا عادًال شامًال كامًال بین عبادك المؤمنین من أبناء سیدنا إبراھیم علیھ السالم لیعزروك 
ویوقروك ویسبحوا بحمدك أن منحتھم إیاه على أرض األنبیاء والرسل ورساالتك السماویة لعبادك ولیصونوه 

. اءوینعموا باألمن والسالم ومن ورائھم اإلنسانیة جمع  
وتعاونوا "لقد كنا نضرع إلى اهللا جلت قدرتھ أن یلھمنا طریق الصواب وكنا وما نزال نستلھم قولھ عز من قائل 

وال تستوي الحسنة وال السیئة أدفع : "وقولھ سبحانھ وتعالي" على البر والتقوى وال تعاونوا على األثم والعدوان
". ولي حمیمبالتي ھي أحسن فإذا  الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ  

وھا نحن وقد وصلنا بعنایة اهللا وتوفیق من عنده إلى غایاتنا النبیلة ندعوه تعالي أن یجعل الجنة مأوانا مع 
.الصالحین األتقیاء المسلمین المؤمنین المصلحین الذین ال یسمعون فیھا لغوًا وال تأثیمًا إال قیًال سالمًا سالما  

فعون عنھ ال عن حقھم فحسب وإنما عن حق الناس جمیعًا في العیش في وأن یجعلنا ممن ینافحون عن الحق ویدا
أمن واستقرار یوفر لھم فرص العمل والبناء والتكافل والتعاضد في كل ما فیھ خیرھم وفالحھم واهللا أسال أن 

مانة التي یجعلني جدیرًا بمحبة أھلي وعشیرتي العربیة األردنیة وثقتھم جمیعًا وأن یوفقني في أداء واجبي نحو األ
اللھم أنني ال أخشى في ھذه الدنیا سواك وال أسعى ... حملت فیھم برجولة وشرف ونجواي إلى العزیز الحكیم ھي 

.لغیر نیل رضاك فاھدني سواء السبیل إنك نعم المولي ونعم النصیر  

 أیھا األخوة األعزاء
الشامل الكامل المنشود بفضل من اهللا ھذا وطنكم األردني العربي الذي تحقق لھ ھدف عزیز على طریق السالم 

وبرؤیة واضحة منحھا لنا بعد أن عركتنا التجارب على مدى سني العمر وسقط على درب الشھادة مدافعًا عن 
الوطن الذي نسج على مدى ھذا القرن رسالة خالدة في الصبر والكبریاء وقد تعلم أھلھ من أب الثورة . حق األمة

صى الحسین بن على دروسًا كربالئیة في التضحیة مذ خرج أرض آبائھ وأجداده ومعھ العربیة الكبرى  نزیل األق
أسرتھ الھاشمیة بعد أكثر من ثمانمائة سنة عاشتھا متصلة حافلة بالتضحیة في سبیل الحق وكرامة األمة إلى أن 

عن فلسطین وحق أھلھا رقد رحمھ اهللا في جوار األقصى المبارك أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین دفاعًا 
فیھا ولیس إیثارًا لألقصى الذي روي نجلھ المغفور لھ الملك عبد اهللا بن الحسین فیما بعد ثراه بدم الشھادة الطھور 

مكة التي غادرھا وأھلھ مھاجرین في سبیل اهللا واألمة وھو یتلو قول اهللا .... على مكة المكرمة والمدینة المنورة
ك في السماء فلنولینك قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد الحرام وحیثما كنتم قد نرى تقلب وجھ"العزیز 

".  فولوا وجوھكم شطره  
... وكم وقف أبناء الوطن األردني العربي على أسوار القدس یقاتلون واألمة غیر قادرة بعد على مدھم إال بالقلیل

وأن یواجھوا التحدیات وحدھم .... ھم أن یصبروا فكان علی.... ثم جاء زمان وجدوا فیھ أنفسھم في التجربة نفسھا
وكنا نضئ عتمة ....  وكان علینا وقد حملنا أمانة القیادة فیھم أن نحمى ھذا الوطن من كل تآمر أو غدر أو ضعف

نكظم غیظاً ... ونعتصم بعد اهللا بروح التحدي الكامنة في صدور أبنائھ.... اللیل بصبر شعبنا األردني الواحد الحر
ونطوي جراحنا في صمت حتى كدنا .... حمت بھ أرواحنا یوم تجمعت من حولنا وجوه للجحود والنكرانازد

ننادي في األمة التي طالما أذنا فیھا بالحریة والوحدة إن من كان لھ علینا دین فلیعلن دینھ ومن قدم خیرًا مما قدمنا 
ھ مكسبًا أو حملناھا فیھ منة ألننا حتى ونحن ندفع من وواهللا ما قدمنا شیئًا أردنا من ورائ...  لألمة فلیأت بحجتھ
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وما ... وسد الثغرات في جدار األمة... كنا ال نبتغي إال رضا اهللا.... ونودع أبنائنا في جالل الشھادة... جوع أطفالنا
وبین ... نة وبین الثورة والفت... خفنا وال تخاذلنا حتى حین اختلط األمر على أعمق الناس بصیرة بین النفط والدم

بل ظل نداؤنا للحریة والعدالة والدیموقراطیة ووحدة األمة عالیًا ممتدًا للخروج بھا من حالة ... اإلیمان والردة
االنقطاع الحضاري وتكالب الغوغاء اإلعالمیة والسیاسیة إلى مرحلة تتمكن فیھا من صیاغة مشروع حضاري 

ویجعل للشعوب مشاركتھا الكالمة وإدارتھا ... المستقبلیتجاوز جراح الماضي ویقرأ الحاضر ویرسم مالمح 
وأمتنا ما تزال بعیدة عن تحقیق حضورھا الذي تستحق بین أمم ... مدركین أن الدنیا قد تغیرت من حولنا.. الحرة

وكأن بعض أھل األمر لم یقرأ قول الفارق رضى اهللا عنھ ال حد .... العالم والشعوب بین جائع أو مقھور أو خائف
ونستر عورتھم یا ھذا إن اهللا خلق األیدي لتعمل .. إن اهللا جعلنا على الناس لنسد جوعتھم ونوفر حرفتھم: "التھو

متى " وقبل ھذا أن یدركوا قولھ رضى اهللا عنھ " التمست في المعصیة أعماال... فإن لم تجد في الطاعة عمًال 
".استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا  

ة األعزاءأیھا األخو  
وندخلھا بالصدق نفسھ الذي رسمنا ... تعرفون جمیعًا أننا ندخل مرحلة جدیدة بعد إبرام معاھدة السالم مع إسرائیل

فقد ناضلنا كي نحفظ األردن وطن المھاجرین واألنصار حرًا موحد الروح .... فیھ مالمح مرحلة سبقتھا
وكنا نتلقى ...  أن نقدم مصلحة األمة على مصلحة األردن....وأثرنا في كل مراحل عطاء ھذا الوطن.... والغایة

وغموض مواقفھم وإضاعتھم للفرص وانسیاقھم وراء العواطف الھوج والتعامل مع .. نتائج سلبیات اآلخرین
وما ... المستقبل والمصیر بسطحیھ وإصرار الكثیرین منھم على نسیان أننا مدرسة الثورة العربیة الكبرى ودعاتھا

وقد قاتلنا في .... وندافع عن حقوقنا بشرف ورجولة.... نملك قرارنا األردني المستقل...  الموقف نفسھنزال عند
وكم عرفتنا سھول ... وما دخلنا معاركھا وفي نفس أي منا سؤال غیر سؤال النصر أو الشھادة .... سبیل األمة

وعندما وقعت المتغیرات التي .... راحلفلسطین وجبالھا وكم عرفتنا أسوار القدس وذرى الجوالن في أصعب الم
وجدنا أن علینا خوض معركة السالم العادل والشامل والدائم وسرنا بروح .... تعرفون في السنوات األخیرة

.الكبریاء الوطني في درب السالم  
وفي ھذه ... وبروح وطنیة عالیة تمیزت باإلخالص والوعي والتصمیم فاوض األردنیون في مدرید وواشنطن

فكانت كلمة .... لمنطقة حتى وصلنا إلى معاھدة السالم بیننا وبین إسرائیل ھذا السالم الذي قال فیھ الشعب كلمتھ ا
والذي عاد لھ ... األكثریة وھو السالم الذي استعاد األردن من خاللھ سیادتھ كاملة على أرضھ التي كانت محتلة

 والتي یأمل ویعمل في إطار تحقیق السالم الشامل على استعادة حقوقھ المائیة من أحد األطراف المعنیة بأمر المیاه
.حقوقھ فیھا كافة  

وھنا ... حتى جاء رأي الناس بعد حوار دستوري فرید.... قیل عن عملیة السالم ون المعاھدة كل ما یمكن أن یقال
الدستور والقانون والمیثاق في والتقیید بھ فیما عدا ما یجیزه .... البد لألقلیة المعارضة من احترام رأي األكثریة
ولكن من غیر ... وحریتھم موضوع احترام دائم في تلك الحدود... مجال حریة الرأي وإبدائھ حتى إبرام المعاھدة 

وإنكار ... المعقول وال المقبول إطالقا المبالغة باسم حریة الرأي في ممارسة اإلرھاب الفكري على الناس بعامة
لقرار الذي البد في النھایة أن یحترمھ الجمیع، وإنھ لم الجدیر باإلشارة ھنا أن نبعث حق األكثریة في اتخاذ ا

بعد زمان تعود الناس فیھ اختیار .... وكان مع وطنھ واألجیال من بعده.. بشكرنا لكل من قال رأیھ صریحًا واضحًا
ات على الدین والعقیدة واالفتئ.... الطریق األسھل واألقصر في مواجھة رواسب وأشكال اإلرھاب الفكري

وإن بین الشعوب أیتامًا وثكالى كما ھو الحال .... والجنوح نحو إنكار حق اآلخرین في الحیاة ومعاناتھم... والخیر
وإننا نسأل اهللا سبحانھ وتعالي أن یعیننا على مواجھة ھذه الظروف كلھا حتى نصل إلى غد واعد مشرق، ... لدینا

وأن نتعامل مع ...  وأولویاتنا قبل أن نحمل غیرنا مسؤولیة كل ما حل بأمتناامسؤولیاتنوقد آن األوان لنا أن نحدد 
.الحیاة وتحدیاتھا بعقالنیة وجرأة ومسؤولیة  

وال مع الموت ضد .... وال مع الظالم ضد النور... أود أن أؤكد ھنا أن اإلسالم ال یمكن أن یكون ضد السالم
منابر أولي األمر ال یمكن أن تكون بعد الیوم أماكن ... صلى اهللا علیھ وسلم لذلك فإن منابر رسول اهللا .. الحیاة

واإلسالم برئ من كل إرھاب وتسلط وتكفیر وتحقیر ومصادرة لحق الناس ... للتعبیر غیر المسؤول باسم اإلسالم
أن كثیرًا من . .في أن یستمتعوا أحسن القول في أمور دینھم ودنیاھم من على ھذه المنابر ونضیف إلى ھذا كلھ

فكیف یستقیم ھذا اإلدعاء ونحن أمة ... صور التعبیر تنم عن حالة نبدو فیھا غیر واثقین من أنفسنا وحضارتنا
أبیة في شموخھا تعي حركة التاریخ وعمق ثقافة األمة ... ودولة عزیزة في مواقفھا.. عركتھم تجارب التاریخ

.وقدرتھا على تحمل تبعات السالم  
 

یون األحرارأیھا األردن  
م عندما 1974وقلنا للقادة العرب في مؤتمر الرباط سنة ... لقد أوضحنا مواقفنا على مدى عقود الصراع كلھا

م بل وقیامي بافتتاح 1964دفعوا بصیغة الممثل الشرعي الوحید على الرغم من اعترافنا بمنظمة التحریر منذ عام 
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لئن كان األخوة العرب في ھذا ...  في القدس الشریف قلنا لھمم1965أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطیني سنة 
 الذین یعیشون نالمؤتمر العالمي یرون أن المملكة األردنیة الھاشمیة لیس لھا صفة شرعیة التكلم باسم الفلسطینیی

ة في كنفھا ویحملون جنسیتھا والذین أصبحوا جزءًا من مؤسساتھا وال الدفاع عن حق ھذا الشعب وال مسؤولی
وإذا كانوا یرون أن ھذه الصفة الشرعیة ... العمل الستعادة أرضھ المغتصبة ورفع االحتالل عنھ وإزالة العدوان

فإنني باسم المملكة األردنیة الھاشمیة أحملھم وحدھم مسؤولیة رأیھم ... منحصرة في منظمة التحریر وحدھا
سؤولیاتنا الراھنة ونترك الحكم على ھذا القرار إن وقرارھم وكل النتائج المترتبة علیھ اعتبره إعفاء لنا من م

وعلى الرغم من ذلك حملنا المسؤولیة من زاویة قومیة وفاء لتاریخ حافل بالعطاء والشھادة من ... صدر للتاریخ
وكنا وما نزال نرى موقفنا ھذا التزامًا بأخوة راسخة وعالقة خاصة متمیزة بین ..... أجل األمة وقضیتھا األولى

وحمًال لألمانة نحو مقدسات األمة في القدس  مسرى جدنا ... ء الشعبین األردني والفلسطیني على ضفتي النھرأبنا
العظیم محمد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ومعراجھ إلى السماوات العلي والتي اعترف من حارنا بدورنا في 

 في وصولھم إلى حقوقھم على أرضھم نفلسطینییونحن ھنا مع ال... بینما أنكره الجاحدون .... رعایتھا وصونھا
وما كانت الضفة الغربیة والقدس التي أنقذھا رجال الجیش .... وترابھم الوطني على طریق السالم الذي اختاروا

العربي بقیادة عبد اهللا بن الحسین والتي اختار أھلھا الوحدة التي قامت بین ضفتي نھر األردن إال ودیعة دافعنا 
نا على اتقادھا ألھلھا ولم نساوم على شبر من أرضھا أو شيء من حق أصحابھا فیھا حتى اختار أھلھا عنھا وعمل

م وانتھاء باتفاقیة أوسلو 1974طریقھم مؤیدین من العرب كافة والمسلمین من بعدھم ابتداء من قمة الرباط عام 
ألردنیة التي أوصلتھم إلى طاولة مع حكومة إسرائیل تلك االتفاقیة التي أذنت بخروجھم من تحت المظلة ا

.  المفاوضات  
إننا إذ نصر على معالجة موضوع المقدسات بأعلى درجات المسؤولیة لندعو ونعمل من أجل قیام حالة من 

یوجد صفھا جمیعاً ... یسبقھ حوار بین المدارس الفكریة اإلسالمیة.... الحوار بین عباد اهللا اتباع الدیانات السماویة
في وضع ... قیام عالقات األخوة بین المؤمنین كما أراد اهللا عندما جعل القدس محجة أنظارھم جمیعًاویؤدى إلى 

ویحفظ حقوق المؤمنین جمیعًا فیھا كل ما فیما یخصھ، أما الوالیة علیھا فال تكون إال .... یحترم فیھ بعضنا بعضًا
بل ھو تعزیز لسالم المؤمنین باهللا من ... ن فیھاوال انتقاص في ھذا من حقوق الفلسطینیی.... هللا سبحانھ وتعالي

فسوف نستمر في تحمل مسؤولیاتنا نحو مقدسات .... وانطالقًا من موقفنا ھذا. عباده وضمان الستمرار ھذا السالم
األمة في القدس الشریف إلى حین الوصول إلى الحل النھائي الشامل الذي یعید الحقوق إلى أصحابھا وفق 

أما الذي في الوجدان تجاه المقدسات في القدس والخلیل فھو خالد خلود مواقف ...  الدولیةقرارات الشرعیة
.الحسین بن علي وحاضر حضور دم عبد اهللا بن الحسین الطاھر على بوابة األقصى الشریف  

لحوار بین وا... واستقالل قرارھا... سنظل دعاة حریة األمة .... في مواقفنا من األمة ومن فلسطین ... ھكذا كنا
وعلى ... والعدالة لشعوبھا وإذا كانت نداءاتنا ال تجد من یستجیب فإننا نكون قد أوفینا بأمانة نشر الرسالة... أبنائھا

والذي كان فرصة ... الذین ال یستبین الرشد األضحى الغد أن یتحمل مسؤولیة الزمن الذي ضیعھ على األمة
وھموم ... وسلطة اإلقطاع السیاسي  بأشكالھ المختلفة... جمود الفكريوتحریرھا من استبداد ال... للوعي والبناء

... ثم االنتقال بھا إلى حالة التحضر الشامل بكل ما تحتویھ من حریات.. الجھل والمرض والتخلف والفقر والبطالة
.وقوانین وعلم وحداثة.... ومؤسسات   

......أیھا األخوة واألھل األعزاء  
وإذا كان في حدیثي ھذا اقتراب من ... نعطف تاریخي كبیر بحجم أحداثھ وتحوالتھأتحدث إلیكم ونحن في م

... على الرغم من أننا نعمل في وضح النھار وأمام أنظار الدنیا كلھا... التاریخ فما ذلك إال ألنني أخشى أن یتكرر
یھ وتضلیل لكثیر من  وتشوةما وقع قبل ذلك في بعض أدبیات التاریخ السیاسي العربي المعاصر من انتقائی

وقد مش ذلك التشویھ بعض أنقى صور نضال الشعبین .... ومن تفسیر لقراراتنا خارج سیاقھا الصحیح... مواقفنا
م الذي قلت بشأنھ أمام القادة العرب في مؤتمر 1950األردني والفلسطیني وأعنى بھ قرار وحدة الضفتین عام 

وتساءلت حینھا ... ان انتصارًا لتیار الوحدة العربیة في ذلك الوقتم أنھ ك1988القمة العربیة في الجزائر سنة 
عن معرفة األجیال الجدیدة بالحقائق ومنھا كم منھم یعرف أن الجیش العربي األردني قد أنقذ أكبر مساحة مما 

ك ھم  وكم منھم یعرف أن ممثلي الشعب الفلسطیني آنذا1948تبقى من فلسطین بما فیھا القدس العربیة في حرب 
.الذین بادروا بالمطالبة بإقامة الوحدة  

 

......أیھا األخوة واألھل والعشیرة   
كما علینا ... ھا نحن ندخل مرحلة جدیدة من تاریخنا في زمن یدخل فیھ العالم كلھ مخاض التحوالت الصعبة

...  حرموا منھ حتى اآلنمواجھة متطلبات المرحلة الجدیدة واثقین من قدرة األردنیین جمیعًا على التكیف مع واقع
وأن نستكمل عملیة ... والتعامل المتمیز بالنضج والمسؤولیة مع الفرص الجدیدة في العمل والبناء واإلبداع

... وأن نحرر أنفسنا من كل ضروب التردد ودعوات االنكفاء والتعصب..... اإلصالح الشامل حتى أدق التفاصیل
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فھذا الشعب األردني بكل فئاتھ شعب حي یقظ وھو الذي أسس على ... وكل ظواھر نشر روح الفجیعة والسواد
... ودافع عن كیانھا ونظامھا بضراوة وعناد... ھذا الجزء من أرض األمة دولة حدیثة في أشد الظروف قسوة

وال یتوقف عن العطاء ... وال یتخلى عن مظلوم... ال یفرط بحق ... وھو یدخل زمن السلم كما دخل زمن الحرب
تخلى عن خیاره الدیمقراطي ونھجھ المتمیز في التسامح والتضامن واحترام حقوق اإلنسان بل واذھب إلى وال ی

أبعد من ھذا ألقول أن المرحلة القادمة معركة صعبة یثبت فیھا القادر على الصبر والبناء والتعلم حضوره في ھذا 
 وأشد مضاءًا وعزیمة وبھذا یظل األردن العالم ویخرج من مخاض التحوالت الصاخب أصلب عودًا وأكثر ثباتًا

كما عرفھ العالم صاحب مكانة أكبر بكثیر من رقعة األرض العزیزة الغالیة ویظل وجھھ العربي وروحھ 
صورة ناصعة ومثاًال لمن یرون الخیر فیرتوون من نبعھ أما الذین یشیحون بوجوھھم ویشوھون ... السمحة

نملك إال أن ندعو لھم بالھدایة والمعرفة قبل أن یصیروا حطبًا في موقد الصورة والمثال جھًال أو حسدًا فال 
لقد اخترنا نھجنا وطریقنا بعد أن اختار اآلخرون . التاریخ الذي ال تھدأ ناره وال یبرد جمرة وال تتوقف حركتھ

ة في مختلف المجاالت والتزامنا بدستورنا ومیثاقنا وأمامنا مرحلة نعید فیھا النظر في خططنا الوطنی....... طرقھم
ال نرید .... من أجل غایة واحدة وھي إنجاز النموذج األردني للدولة الشوریة الحدیثة فنحن على عتبة قرن جدید

ونجعل ھذا ..... أن نكون فیھ خارج حركة التاریخ أو تابعین ألحد بل نسیر في درب لیس فیھا عوج وال التواء
فما نزال عند الیقین نفسھ بأن .... نحررھا من االستالب والتردد والجمودالوطن عاصمة لثقافة األمة الحیة حتى 

وحدة ثقافة األمة بأعماقھا العربیة اإلسالمیة التقدمیة الرفیعة المستوى إبداعا وتحلیًال ومنھجیة ھي التي تشكل 
حیاة والحریة والعدل قاعدة النھضة القومیة الشاملة في ھذا الزمان النھضة التي تمنح األمة فرصة حقیقة في ال

ألنھا تنیر وتحرر .. ثقافة محصنة تكون قادرة على التعامل مع ثقافات اآلخرین من موقع الواثق.... والمساواة
.وتجدد وتدرك ماذا تأخذ وماذا تترك وتمیز بین الجذب والخصب وبین العنصري والبشري  

......أیھا الشعب األردني العزیز   
واضحًا في إطار أسرتنا الواحدة أن أصارحكم بأنني وأخي وقرة عیني .... والذي أردتھأود بمناسبة حدیثي إلیكم 

وولي عھدي األمیر الحسن متفقان ومتوافقان على وجوب العمل السریع المحكم إلفساح المجال ألجیال الھاشمیین 
حین اخترنا الحسن الطریق التي اخترت ومعي أسرتي ..... من بعدنا لالستمرار على طریق اآلباء واألجداد

فیختار أحفاد ... وبأن نرجع إلى نھج البیعة اإلسالمیة من بعدنا.... لتحمل مسؤولیاتھ التي تحمل بكل أمانة واقتدار
.الحسین بن على من بینھم ویبایعوا من یتوسمون فیھ القدرة على حمل األمانة وأداء الرسالة في أجیالھم اآلتیة  

...... األحرار نأیھا األردنیو  
وناضلتم حتى یظل األردن شامخًا خالدًا على ... لقد نھضتم نحو وطنكم وأمتكم بما یملیھ علیكم الواجب والمروءة

وأن ال یكون في وضع حصل فیھ على .... الرغم من كل األحالم المریضة التي أراد أصحابھا لھذا البلد أن ینتھي
... ظل عزیزًا على الشكوى... بھ وقواتھ المسلحة الباسلةأي شيء من حقوقھ في المستقبل، لكن األردن الكبیر بشع

وال یسألھم علیھا ... یسد عن بعض أبناء األمة في مواقف كثیرة ثغور حقوق ما أطاقوا لھا سدًا..... وفیًا لمبادئھ 
 أجرا إال المودة في القربى وظل أبناؤه الذین شاركوا في المفاوضات الشاقة یدافعون عن حقوقھ حتى وصلنا

في األرض والمیاه ... وإلى استعادتھا كاملة.... في األرض والمیاه والحدود... والحمد هللا إلى استعادتھا كاملة
وأود أن أشیر ھنا إلى حدود مملكتنا األردنیة الھاشمیة الكالمة یدافع عنھا رجال الجیش العربي .... والحدود

ألسالك الشائكة وحقول األلغام إیذانا باستعادة األردن وحین ترفع ا..... وقوات أمن األردن واألجھزة المعنیة
وعلى الشعب ... فإن ھذا یلقى علیھم جمیعًا.... رقیب.... لحقوقھ علیھا كاملة وممارستھ سیادتھ دون حسیب غریب

وعدم السماح بأي حال من األحوال أن تكون .... من ورائھم مسؤولیة حفظ السالم وأداء متطلباتھ نصًا وروحًا
.نا مركزًا انطالق ألي جھة مناھضة للسالم أو مسرحًا ألي من ممارستھاأرض  
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 حدیث جاللة الملك حسین
 لكبار ضباط القوات المسلحة واألمن العام

 والمخابرات العامة والدفاع المدني
م25/10/1994  

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
......تحیة المحبة والثقة والتقدیر  

أنا في غایة السعادة أن .... واألبناء والرجال النشامى منتسبي الجیش العربي والقوات المسلحة األردنیةاألخوة 
تتاح لي ھذه الفرصة ألمضي بینكم ومعكم فترة من الوقت في یوم من أیام الوطن نستعد فیھ لنخطو خطوة كبیرة 

المتعاقبة التي .... في األجیال.... في الرجال... اعتزازي مالھ حد في الشباب. مع انبالج فجر جدید غدًا بعون اهللا
والتفت حول الرایة وكانت وستظل ... حمت الوطن وصانت األمانة... رفعت على الجباه شعار الجیش العربي

على المدى درع الوطن واألماني واآلمال وقرة العین بالنسبة لي مع اعتزازي مدى الحیاة بأنني حملت معكم وبكم 
الھامات التي ال تنحني إال هللا ... لجیش العربي وحملنا ھذا الشعار على ھاماتنا المرفوعة العالیةھذا الشعار ا

.سبحانھ وتعالي  
مبادئ العرب أھدافھ وأھداف العرب غایاتھ وغایات العرب منذ ... قصة وفاء لمبادئھ.... ھذا األردن قصة وفاء 

ھذا األردن الذي صمد ....  الذي خاض جمیع معارك ھذه األمةھذا األردن... البدایة ومنذ الثورة العربیة الكبرى
ھذا األردن العزیز ... ما النت لھ قناة.... في قلب الوطن العربي الكبیر لمواجھة الخطوب والتحدیات واألخطار 

ھذا األردن العزیز برجالھ منتسبي .... بشعبھ الواحد من شتي األصول والمنابت في وطن المھاجرین واألنصار
ومنھا وفي الطلیعة دائمًا وأبداً .... ھذا الجیش العربي الذي أنقذ القدس والضفة الغربیة وخاض المعارك مع أمتھ

.جیش الشھداء األبرار والرجال األخیار  
الرسالة نحمیھا ونحملھا في صدورنا وقلوبنا من حیث الشعور بالواجب لنجعل من بلدنا ھذا الطیب الذي نفتدیھ 

ح المثل والقدوة لوطننا العربي وللناس في كل مكان بحرصنا على انساننا وبحرصنا أن ینال بالمھج واألروا
حقوقھ وبحرصنا على أن یؤدى واجبھ ویمارس دوره إلى جانب إخوانھ وأشقائھ باإلعداد والبناء للمستقبل 

 ھذه الحیاة في رحلة واإلنسان العزیز في الوطن العزیز والحمد هللا، عركتنا التجارب وواجھنا ما واجھنا في
طویلة ونعرف بأن علینا واجبات تنتظرنا على الطریق من أھمھا اإلنسان وأن یتمكن من خالل الممارسة 

.المسؤولة لحقوقھ على ھذه األرض الطیبة في أن یكون النواة لإلنسان العربي الحر  
عزیز علینا جمیعًا، أطول خطوط في رحاب الوطن الكبیر اإلنسان العربي العزیز في الوطن العربي الكبیر ال

اعتي التحدیات جابھناھا وما تخلینا ال عن القدس وال عن فلسطین وال عن ... المواجھة والمجابھة وقفنا علیھا
أھلنا وإخواننا وما تخلینا عن الركب العربي إال عندما اختارت الشقیقة الكبرى أن تسیر في طریقھا ... األھل

لقضیة والشعب والحق على التراب الوطني الفلسطیني بعد أن اختار األھل واألحبة وبالنسبة لفلسطین األھل وا
إن السالم یأتي في نھایة .... طریقھم وساروا علیھا وانطلقنا بالتالي مع الجمیع باتجاه السالم ووضعنا نصب أعیننا

ختام المرحلة التفاوضیة العمل الشاق والمضني لألردن الواعي لدوره وواجبھ في الحاضر والمستقبل بأتي في 
.على أسس معروفة وموضوعة متفق علیھا وال یأتي من فراغ  

من حقھم أن یستمروا في البناء ... ومن حق ھذا البلد أن یعیش ومن حق أبنائھ أن یشعروا بالطمأنینة وینعموا بھا
من حق األجیال من .... ھاوالعطاء وأن یجعلوا ھذه األرض الطیبة جنة من جنان اهللا على ھذه األرض ویتعلقوا ب

بعد في أعناقنا أن نؤدي نحوھا واجبنا وعلى أكمل وجھ بھذه الروح وبالوعي واإلخالص تحركت المجموعات 
أرضنا مقدسة وبحمد اهللا وألول مرة ... المختلفة في العملیة إلى النھایات السابقة والبدایات الواعدة بعون اهللا تعالي

وتوضع علیھا العالمات لتحدد معالمھا في المستقبل القریب وبنفس المقدار ھي حدودنا في الجنوب یعترف بھا 
المعادلة كانت شبرًا بشبر ال نخسر شبرًا من األرض ولكن نستعید كل أرضنا بالنسبة .... حدود لدولة إسرائیل

السیادة ... اضیناالمعروفة والتابعة لھذه المملكة األردنیة الھاشمیة والسیادة عادت على جمیع أر... للمساحة
وإن كنا في المستقبل نأمل أن یصلنا المزید .. حقوقنا في المیاه حصلنا على ما تجاوز توقعاتنا.... األردنیة الكاملة

في إطار الحل الشامل الذي نتمناه ونسعى بأن یكون في ھذه المنطقة بنفس راضیة وكل التقدیر والشكر والعرفان 
ھ وبالنسبة للنتیجة التي وصلنا إلیھا وبحمد اهللا أقول بأنني مع كل حرف وكل كلمة للمفاوض األردني بالنسبة الدائ

.وردت في اتفاقیة السالم  
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إذا بعون اهللا بالنسبة للسلطة التنفیذیة وفي وقت قریب إن شاء اهللا یتحول واقعنا من حال إلى حال مع بزوغ ھذا 
ین عرفوا كیف یحاربون عندما ال یكون ھناك بدیل للحرب الفجر الذي إن شاء اهللا فیھ الخیر ال بناء األردن الذ

.والي یؤھلھم للتجربة والحیاة والمعاناة والوعي بأن یخوضوا معركة البناء ومعركة السالم بثقة واقتدار  
كان علینا أن .... نحن كنا في الطلیعة ونحن بعون اهللا في الطلیعة دائمًا وعندما اختار األخوة واألشقاء كل طریقھ

ھتم بشؤوننا وعندما وقفنا موقفنا واتخذناه وبلورة وتعاملنا مع كل المعطیات على أساسھ كنا وحدنا الرجال ن
رجاالً ... ویحركنا الشعور بالواجب نحو الطیبین في ھذا البلد شیبًا وشبانًا... الرجال ھجرتنا هللا سبحانھ وتعالي

الذي .. طن وسیاجھ وحماتھ وال نعود إلى البحث فیما سبقوأنتم درع الو.. ونساء بالنسبة إلى الحاضر والمستقبل
.. ذكرتھ في أكثر من مرة بما فیھا لقاء لي أمس مع أخوة لكم ولنا في السالح في موقع ھام من وطننا الحبیب

ولكنني أقول بأننا نحن أمام تحد كبیر أیضا یفرض علینا جمیعًا أن نعطى في المرحلة اآلتیة أقصى ما یمكن 
.لنجاح والوصول إلى أھدافنا وإلى غایاتنالنضمن ا  

عندما توضع معاھدة السالم موضع التنفیذ على ھذا الخط الطویل األطول فسوف تراعي عملیة االلتزام بالكلمة 
... وبااللتزام بكل معاینة ال قوات طوارئ دولیة وال قوات أمریكیة وال قوات من أي جھة كانت من ھذا العالم

.نا وعلى أرضنا لنؤدي واجبنا لحمایة األرض ولنعطي االلتزام معناه ومضامینھسنقف نحن على حدود  
عندما تزول حقول األلغام  واألسالك الشائكة وننتقل إلى مواقعنا ... ومن حیث الوفاء لألھل كنا نلتزم بھا بعون اهللا

. بعون اهللالجدیدة على أرضنا یفرض علینا ھذا أن نكون بمستوى المسؤولیة والواجب ونحن كذلك  
ھي مع السالم  ومع الحیاة ومع .... الغالبیة العظمي من الناس.... أنا واثق أن السواد األعظم .... والبد أن نبدأ

ومع أداء الواجب نحو أجیال آتیة من بعد على ھذه األرض الطیبة بلد الدیمقراطیة والشورى وحقوق ... األمل
ویجب أن تكون ھذه عناصر قوة ال عناصر ضعف وإن شاء اهللا ...  األماماإلنسان نتعلم باستمرار ونسیر دائمًا إلى

.تكون باستمرار  
وبلد .. بلد جمعنا فیھ المیثاق الوطني... اعتقد بأنھ بالنسبة للبعض ونحن في بلد یجب أن تحترم فیھ األقلیة األكثریة

البد أن ینتبھ في كل الظروف ... شعب الحي بلد فیھ ال.... بلد فیھ الشورى والدیمقراطیة.... فیھ الدستور األردني 
واألحوال اآلن أكثر من أي وقت مضى إلى واجباتنا جمیعًا تجاه المرحلة االتیة ھناك باعتقادي قلة قلیلة ھي ضد 

وفي ... ووجوه تبقى متجھمة ولھا خطھا واتجاھھا ربما.... السالم وضد الحیاة ومع البكاء والنواح والسواد
ھان أن األردن لن یحصل على شيء من حقوقھ ولن یستعید أرضھ ولن یمارس سیادتھ على اعتقادي كان الر

أرضھ ولن یأخذ حصتھ في المیاه التي ھي حقھ وحق ھذا الشعب وھذه األرض وبالتالي ینتظر في ھذه الدوامة 
عندئذ قد یصل البعض إلى ... مزیدًا من الفاقة... أربع مزیدًا من الشعور باإلحباط عند الناس .... ثالث ... سنتین

وبھمة الجمیع وبإخالص الجمیع وبالتزام الجمیع ... تحقیق أھدافھم وغایاتھم والعكس ھو الذي حصل بحمد اهللا 
في الدفاع عن ھذا البلد وعن حقھ وعن أرضھ وعن میاھھ وعن حق ھذا الشعب الذي ھو في أعناقنا اآلن وفي كل 

.الظروف واألحوال  
كیف اختارت مصر طریقھا وسارت وبقى األردن على ھذا الخط ....  كما ذكرت باألمسلقد علمتنا التجارب

الطویل وسوریا إلى جواره وكیف سعینا إلى تحقیق التعاون على طریق التكامل في الصمود والثبات وكیف تفجر 
وما كان یخیل الوضع في سوریا بالجرائم المختلفة وبالتفجیرات وبالقتل وكیف اتجھت نحونا أصابع االتھام 

وبأن السؤال لمصلحة ... إلنسان بأن أنسانا على أرضنا ھذه یمكن أن یكون لد ید في أي من الحوادث أو األحداث
من كانت أو كان یمكن أن تكون واكتشفنا مع األسف فیما بعد بأن الطیبة وحسن النیة والثقة ما كانت في محلھا في 

بدور إجرامي كبیر في حق األمة العربیة وحق ھذا الوطن وحق كل الحاالت وإنما كانت ھناك عناصر قامت 
وضاع الذي ضاع وانتھى الذي انتھي والحمد هللا البلد ... مرت المرحلة... العرب وحق فلسطین في ذلك الوقت

.. ..صمد لكن البد أن تبقى في الذاكرة بالنسبة لكل واحد منا والبد أن نتأكد بأن ال یتكرر في الغد ما حصل باألمس
األمن العام والمخابرات العامة كل األجھزة ... الجیش العربي... وأؤكد لكم دعمنا الكامل وثقتنا المطلقة بكم جمیعًا

.التي تسھر في اللیل حتى ینام ھذا الشعب مطمئنًا وحتى ینعم باالستقرار والدیمقراطیة وبالحریة وبحقوق اإلنسان  
ندعو اهللا أن یوفقنا لنؤدي الواجب على أكمل وجھ علینا .... راحل اآلتیةمسؤولیاتنا كبیرة في ھذه المرحلة وفي الم

... أن نسھر وأن نتعب وأن نقف في وجھ أیة جھة تحاول اإلساءة إلى ھذا البلد ھو قلب الوطن العربي الكبیر
قین بحتمیة العرب الواث.... والذي كان وسیظل في الطلیعة من العرب.... والذي ھو ضمیر الوطن العربي الكبیر 

وصولنا إلى أھدافنا وغایاتنا والمصممین على أن یبنوا على ھذه األرض بالعقول والسواعد واإلیمان والصبر 
شكري لكم جمیعًا واعتزازي بكم مالھ حدود .... المثل والقدوة لألخوة واألشقاء في رحاب الوطن الكبیر.... والعزم

ست بشخص، قوة ھذا البلد وسبب صموده وثباتھ وعیكم وكوننا كلنا قوة ھذا البلد لی... ما حییت فأنا واحد منكم
معركة من نمط جدید وخضنا من .... والمستقبل واعد بعون اهللا... شركاء في تحمل المسؤولیة وأداء الواجب

صعب علینا بعض األحیان أن نفكر ونتأقلم .... المعارك ما خضنا  وجابھنا من التحدیات ما جابھنا من نمط واحد
مع ما یمكن أن یطرحھ السالم من فرص ویتیحھ من إمكانات لتغییر نمط الحیاة للوصول إلى شيء ھو حق 

.. وخاصة اإلنسان في ھذا البلد لكن إن شاء اهللا على الطریق وإن شاء اهللا النتائج خیر... أي إنسان .... اإلنسان
. ووطننا الكبیروإن شاء اهللا بدایات تحول في االتجاه الصحیح في امتنا العربیة  
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... فالسالم ھو لغة التخاطب ألھل الجنة.... وإن شاء تبقى الھامات دائمًا عالیة ال تنحني إال هللا سبحانھ وتعالي 
وقد یقول البعض أن السالم ضد عقیدتھم السیاسیة وأھدافھم وغایاتھم الوصولیة .... والسالم من أسماء اهللا الحسنى

.ولكن السالم جزء من دیننا وجزء أساسي من عقیدتنا... ھذه الحیاةفي حرمان الناس من حقوقھم في   
وندعو اهللا أن ال یأتي زمان یصل فیھ البعض إلى درجة من اختالل الوزن ویعتقدون أنھم یستطیعون أن یعلمونا 

افع عن أصبح واجبنا أن ند... دیننا المنحدر لنا من آبائنا ومن أجدادنا ومن سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم
.ولنا.... عقیدتنا في وجھ كل الصور البشعة التي یریدون أن یطرحوھا على ھذا العالم السالمنا لعقیدتنا  

اإلسالم ... أفغانستان والتقاریر الیومیة عن القتل وعن التدمیر وعن التخریب.... كارثة الكوارث ومأساة المآسي
.... وندعو اهللا أن یھدى إخواننا سواء السبیل....  تمامًاالحقیقي كان یمكن أن یعطى النتیجة المختلفة عن ھذا

شركاء الوالیات المتحدة وحلفاء الوالیات المتحدة في أفغانستان التي تحولت إلى ركام ال یعموننا دیننا وعقیدتنا 
سمح وعن نحن نعلم الناس بعون اهللا بالحق وبالحقیقة ومسؤولون أن ندافع عن عقیدتنا وعن دیننا ال... وإسالمنا 

.معتقداتنا في كل الظروف واألحوال وكل شيء في حیاتنا  
لكن ھناك ... والناس أكثرھا تسیر بالعاطفة وبطیبة النفس.... أن الناس أكثرھا فیھا الخیر.... وھنا أرجو ال أعمم 

ل ھي مرحلة على أیة حال وفي كل األحوا... مفاصل وھناك حلقات في منتھى الخطورة البد أن ننتبھ إلیھا جمیعًا
جاءوا لیباركوا إنجازه ویقدروا وقفة ..... جدیدة وإعدة یستقبل فیھا األردن غدًا ضیوفھ من شتى أنحاء العالم

.. ولھذا البلد مكانة في ھذا العالم أكبر بكثیر من رقعة األرض العزیزة الغالیة التي نراھا في الدنیا دائمًا.... رجالھ
ه المناسبة سیكون الوجھ العربي وسیعكس الخلق العربي في كل الظروف وأنا واثق بأن وجھ األردن في ھذ

.واألحوال  
وكان دعائي إلى اهللا سبحانھ وتعالي دائمًا أن یذكرني ... لن أنسى ما حییت دعوتي لكم ولقائي بكم قبل عامین

ناء ھذا البلد بفیض من فأحطتموني جمیعًا أب..... الناس بالخیر بعد أن ینتھي كل شيء في الرحلة في ھذه الحیاة 
.المشاعر وطوقتم عنقي إلى نھایة الزمان بما سأسعى في كل لحظة من حیاتي ألرد الجمیل  

شعور ملح ودافع بأن أعمل ما أستطیع لتحقیق األمن واالستقرار .... وھناك أیضا وفي تلك الصور التي عشت
أن أكون وفقت إلى ھذا وأن یمكننا سبحانھ وتعالي أدعو اهللا .... والطمأنینة لألھل واألحبة في ھذا البلد الطیب

.برعایتھ وتوفیقھ من االستمرار في طریق البناء  
وسأعمل المستحیل وباستمرار إن شاء اهللا دائمًا أن نؤدي األمانة ونؤدي الواجب على أكمل وجھ ونصون األمانة 

قضیة واجب وقضیة تاریخ وقضیة قصة ونؤدي الواجب وبالنسبة للھاشمیین في المستقبل والقضیة قضیة قیادة و
.واحدة لنا جمیعًا منذ البدایة  

وفي بعد آخر سأركز علیھ في المستقبل القریب ولضمان نمط متقدم من الحیاة أقرب ما یكون إلى الشورى وإلى 
ء الحسین وعامل على أن یكون كل أبنا... تقالیدنا العربیة اإلسالمیة فأنا عامل على تشكیل مجلس لألسرة الھاشمیة

بن على مؤھلین بعدي وبعد أخي وقرة عیني الحسن الختیار االصلح منھم لتحمل المسؤولیات وأداء الواجب في 
المستقبل وفق ما یتفقون علیھ ویختارونھ فیدفعون باألحسن واألصلح باستمرار بعدي وبعد أخي الحسن فیكون 

.تدنا وعرفنا عن اآللي منذ فجر اإلسالمنمطًا من الملكیة الدیموقراطیة وأقرب ما یكون إلى ما اع  
والحمد هللا كأسرة فوق كل الخالفات فوق عرض الدنیا فوق المشاكل التي قد تنشأ ألن اهللا أكرمنا سبحانھ وتعالي 

بانتمائنا إلى بیت الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وفي ھذا ما یعوض عن كل شيء في ھذه الحیاة ھذه بعض القواعد 
في رحلتنا الجادة الھادفة لمستقبل األردن ...  في بالي وفي جھدي خالل ھذه الفترة سنتین وقلیلالتي ركزت علیھا

واألردنیین المھاجرین واألنصار إلى أن یتاح إلى أي منھم أن یختار لھ سبیل مختلف إذا أتیحت لھ الفرصة وكان 
في الدفاع عن أمتھم وفي أن یكونوا ھذا خیارھم وأیضا دور الھاشمیین في المستقبل في أداء واجبھم ودورھم 

جزءًا منھا ولھا في كل الظروف واألحوال، ال یوجد شيء في ھذه الحیاة یخیف اإلنسان إال اهللا سبحانھ وتعالي 
والحمد هللا ھكذا كنا وھكذا سنظل ال نخشى في الحق لومة الئم . (وضمیره حرصھ على رضا اهللا وراحة الضمیر

والحمد هللا . خطار ونؤدي واجبنا ونعرف بأن الحیاة ھي رحلة وبأن فیھا الحظیظونقف في وجھ التحدیات واأل
على ما حباني في ھذا المجال ومن لھ أھل وأسرة وعشیرة مثل كل أبناء األردن وفي طلیعتھم أنتم أخواني غي 

 على أن نؤمن كل ما جزاكم اهللا عنا كل خیر ویبارك فیكم ویوفقكم إن شاء اهللا أن یقدرنا اهللا... القوات المسلحة
تحتاجھ قواتنا المسلحة حتى تكون أیضا إضافة إلى اإلنسان فیھا قادرة بالسالح والمعدات لتستمر في أداء دورھا 

وال یوجد عز أكثر من أن یكون .... النشامي... حیاكم اهللا ..... في الدفاع عن الوطن وكل اآلمال وكل األماني
.الواحد واحدًا منكم  
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)3(  

اب العرش الساميخط  

 في أفتتاح الدورة العادیة الثانیة لمجلس األمة الثاني عشر

22/10/1994  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 والصالة والسالم على النبي العربي الھاشمي األمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

 حضرات األعیان 

 حضرات النواب

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 
 

قدیر وعلى بركاتھ تعالى افتتح الدورة العادیة الثانیة لنجلس األمة األردني الثاني عشر وأنھ لما باسم اهللا العلي ال
یبعث الرضا في النفس ان یلتئم مجلسكم الكریم في ھذا المناخ الطیب الذي یشھد فیھ بلدنا استمرار مسیرتھ في 

 بثقة واقتدار ومصداقیة حتى وصل التنمیة والدیمقراطیة ویجني ثمار صموده في وجھ التحدیات واالعاصیر
أبناؤه إلى نتائج ملموسة وھم ینھضون مع دعاة الالم تحت رایة األمم المتحدة بمسؤولیات إنسانیة ،لحفظ السالم 
في عدد من األماكن المضطربة في ھذا العالم الذي یحملون إلیھ صورة اإلنسان األردني المسلح بالعلم والوعي 

 من التحوالت العمیقة ما یبعث القلق ویفرض ضرورة الترقب والیقظة والمتابعة الحتواء والكبریاء في عالم یشھد
نتائجھا ودفعھا نحو خیر اإلنسان وحریتھ  واستشراف مستقبل األجیال برؤیة مبصرة تجعل ھذه المتغیرات 

احبھا من إطماع ضوءّا على طریق التقدم المساني وتمنع استغاللھا على صورة تجعل الناس وقودّا لما قد یص
.وھیمنة واستغالل   

 حضرات األعیان 

 حضرات النواب
لقد تابعت حكومتي مسیرتھا في الظروف التي تعرفون صعوبتھا وتقدرون دقتھا إذ كانت المسؤولیات وما تزال 

 من كبیرة من أجل مواجھة أعباء استكمال التنمیة الوطنیة الشاملة وتعزیز المسیرة الدیمقراطیة ومواصلة العمل
اجل سالم عادل ودائم وشامل واالنفتاح على االشقاء من حولنا ضمن صیغة جدیدة تعید الروح إلى النظام العربي 

كما كان على حكومتي ان تواصل عملھا من اجل اإلصالح الشامل على أسس علمیة في سائر مجاالت الحیاة 
أمنھم وتعزیز سیادة القانون وحمایة النسیج وحمایة النھج الدیمقراطي والتصدي لكل ما یمس حریة المواطنین و

الوطني صمن أسرة أردنیة واحدة یجتمع أبناؤھا على الخیر ویعمقون أواصر المودة بینھم ویؤكدون التزامھم 
الثابت بالدستور والمیثاق الوطني والتعدیة السیاسیة وسیادة القانون ألن صورة األردن الجدید ال تكون إال على 

تحقق لھ والحمد هللا من العلم والوعي ما یفتح المجال أمام اكتمال رؤیتھ ونضج تجربتھ والتصدي ھذا الشكل وقد 
 لكل محاوالت تحجیم دوره أو إثارة الغبار لتشویھ صورتھ أو بث الفرقة بین أبناؤه

  

 حضرات األعیان 

 حضرات النواب 
 

تعزیز دور مجلس األمة في مسیرتنا الشوریة التي إن أحد المعاني المتمثلة في انعقاد ھذه الدورة ھو التأكید على 
ترسخت دعائمھا على مبادئ الحق والحریة والعدل والتزمت بالتعددیة واحترام الرأي ،والرأي األخر دونما 

تعصب أو تطرف أو انغالق واه ھي المسیرة الدیمقراطیة تتجذر في ثرى الوطن یوما بعد یوم كما تجذر قبلھا 
 الرعیل الذین واجھوا الزمن الصعب یوم كان علیھم أن یتعلموا  ویزرعوا ویقاتلوا وتلك الشھداء واألباء من

. . . . شواھد صبرھم واضرحتھم ممتدة بین الكرامة والقدس   
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القدس التي لم ینحن األردنیون على أسوارھا وبوابات أقصاھا إال ركعّا سجدّا هللا وشھداء في سبیل مجدھا 
ودیعة لدى الھاشمین یصرون على رعیایتھا وأعمارھا واألشراف علیھا وفاء األمة ألن ومقدساتھا التي ما تزال 

أي فراغ ینشأ سیؤدي إلى ضیاع تلك المقدسات والعبث بكل موروث األمة الخالد فیھا وستظل القدس أغلى 
یھا ألنھا عالقة المواقع وجوھرة السالم وستظل عالقتنا بھا أكبر من كل ما یتخیلھ الذین ال یدركون تاریخنا ف

 مستمدة من الدین والتاریخ والشھادة 

 حضرات األعیان 

 حضرات النواب 
 

لقد كانت عمان وما تزال ملتقى العرب وھكذا جاء خیار األخوة في الیمن العزیز لاللتقاء فیھا حول وثیقة العھد 
یق وبذلنا ما استطعنا من أجل حقن واالتفاق وكان سعینا منصبّا على تأكید الحوار والوحدة بین أبناء الیمن الشق

الدماء بینھم ثم اندفعنا لنجدتھم بالمساعدات اإلنسانیة یوم تفجرت األزمة وما نزال قریبین منھم وھم یعلون صرح 
الوحدة الدیمقراطیة وعمان أیضّا قریبة من معاناة األھل قي العراق وتسعى إلى وضع حد لھذا التطاحن العربي 

 كلھم ما خسروا یوم غاب الحل العربي الذي كنا أول المنادین بھ ونحن لنؤكد الحرص على الذي خسر فیھ األخوة
حق كل دولة عربیة في أمنھا واستقرارھا وسیادتھا كما نؤكد أھمیة تجاوز الماضي بكل جراحھ واألرتقاء إلى 

اللھا وحقوقھا وحتى تكون مستوى جدید في العمل السیاسي العربي حتى تتمكن أقطار األمة من حمایة أمنھا واستق
األمة كلھا حاضرة في المشھد اإلنساني الجدید وتتحقق طموحات شعوبھا في الحریة والكرامة والعدل والتقدم 

وتسود أجیالھا حالة من الكرامة و الحریة والوعي وتأخذ موقعھا الحقیقي في ھذا العالم الحافل بالتحدیدات 
.والتغیرات المتسارعة  

ر على وضوح الرؤیة القومیة وثبات الموقف األردني أعلنا وقوفنا المطلق ضد استخدام السالح ومن ھذا اإلصرا
مجددًا بین األشقاء العرب تحت أي ظرف وأعلنا أننا ضد أي تھدید من شقیق عربي لشقیقھ العربي وأكدنا 

 العربي ما كان لھ أن یرفع حرصنا على الدم العربي والسالح العربي وأعدنا النداء إلى الحوار وقلنا أن السالح
في وجھ الشقیق العربي وال یجوز أن یرفع وأن األردن سیقف في وجھ أي جھة عربیة تخرق ھذا المبدأ ودون 

.تردد  

 حضرات األعیان

 حضرات النواب
 

لقد قامت حكومتي بتعدیل قرار فك االرتباط القانوني واإلداري بین الضفتین لیشمل المحاكم الشرعیة ودوائر 
حرصًا منھا على قطع الطریق على عوامل الخالف التي ظھرت في .. وقاف في الضفة الغربیة ما عدا القدساأل

العدید من القرارات والتصریحات التي صدرت عن بعض المسؤولین في السلطة الفلسطینیة وبعد إطالعنا على 
رصنا الكامل على أن تظل المقدسات وأعلنا ح.... ما تعرض لھ الموظفون األردنیون العاملون ھناك من مضایقات

... فھي رمز السالم الدائم بین المؤمنین.... في القدس الشریف في ظل  الوالیة الدینیة التي ننھض بھا باسم األمة
ومھوى أفئدتھم جمیعًا ولن نفرط بمسؤولیاتنا الدینیة تجاه المقدسات الدینیة تجاه المقدسات تحت كل الظروف 

فیسر لي النھوض بمسؤولیاتي الدینیة والتاریخیة تجاه ....  ال حمد اهللا كرمني سبحانھ وتعاليوأنني.... واألحوال
فتم بفضل اهللا وتوفیقھ إنجاز األعمار الھاشمي الثالث للمسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة على ... المقدسات

العمل على أعمار مقامات ) إذن اهللاب(وسنوالي ... كما یجري حالیًا إعادة صنع منبر صالح الدین.... أفضل وجھ
... وتحسین المناطق المحیطة بھا في مشروع تطویر ھذه المقامات في المزار الجنوبي.... الصحابة وأضرحتھم

وسوف یطرح عطاء التنفیذ قریبًا كما یجرى حالیًا إعداد التصامیم لمقام الصحابي الجلیل أبي عبیدة في األغوار 
... تي أداء المساجد لرسالتھا في التوجیھ اإلسالمي الرشید التزامًا بأحكام الشرع الحنیفوستدعم حكوم... الشمالیة

.ومبادئ االعتدال والوسطیة التي جاء بھا اإلسالم  
 

 حضرات األعیان

 حضرات النواب
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ن أولھما سیادة القانو... فقد وجھناھا إلى أمرین أساسیین متالزمین... حرصًا من حكومتي على صون المسیرة
ففي مجال ... وثانیھمًا دعم قواتھم المسلحة وأجھزتنا األمنیة كافة بكل ما تحتاجھ... وتحقیق العدل بین الناس 

سیادة القانون نؤكد حرصنا الكامل على استقالل القضاء وتوفیر المتطلبات الضروریة التي تساعد في النھوض 
وقد ... اءة واقتدار ووضع التشریعات التي تضمن ذلك ودعم المحاكم لتؤدى واجبھا بكف... بواجباتھ ومسؤولیاتھ

أما قواتنا المسلحة وأجھزة األمن ... وفرت الحكومة الحوافز الضرورة للقضاة لضمان حیاة كریمة لھم
فھم قرة العین ... وسیاج الحریة والدیموقراطیة.... درع الوطن وذراع القانون.... والمخابرات والدفاع المدني

بتحیة المحبة والفخر ... نتوجھ من مجلسكم الموقر ... وفي مواقعھم كلھا.... وإلیھم جمیعًا .... عبناومحل اعتزاز ش
وسوف تنھض حكومتي بمسؤولیاتھا لتوفیر ما ... والتقدیر فھم فرسان األمة وحملة رسالة الثورة العربیة الكبرى

ور المتسارع الذي یھیمن على حركة اإلنسان یوماً وتنمیة كفاءاتھم بما یتالءم مع التط... یحتاجون لتطویر قدراتھم
منظومة واحدة ... وضمان االستقرار.... وحمایة األمن... إن حقوق اإلنسان وحریاتھ والدیمقراطیة... بعد یوم

القادر على النھوض بما یحمل من مسؤولیات لم تكن ... متكاملة لبناء األردن القوي المتمكن من عناصر الحضارة
... وأمتھا ... وتاریخھا... حریتھا... وإنما تمتد لتشمل حمل أمانة الدفاع عن األمة كلھا... ة بھ وحدهأبدًا خاص
.ومستقبلھا  

.. ولما كنا حریصین على تھیئة المناخ المناسب إلطالق طاقات االبداع والمبادرة في مؤسساتنا العامة والخاصة
فقد .. أو تعصب لجھة أو جماعة أو طائفة.. دون تحیز أو تمییز.. وتحقیق العدالة والتوازن بین الحقوق والواجبات
صاحب السمو الملكي األمیر الحسین بن طالل لرئاسة اللجنة ... أصدرنا تكلیفنا ألخي وقرة عیني وولي عھدي

.الملكیة للتطویر والتحدیث كي تتولى مسؤولیة اإلعداد لمواجھة ھذه المرحلة الجدیدة  
   

 حضرات األعیان

النوابحضرات   
 

لقد عملنا بكل طاقاتنا لعودة التضامن العربي وأعلنا استعدادنا لتجاوز المواقف والتجارب السابقة بحلوھا ومرھا 
وممدنا أیدینا لألشقاء كلھم حتى تعود أمتنا ألخذ دورھا الرائد في عالم جدید البد أن یقوم على العدل والمساواة 

مؤمنین بأنھ لن یكون لنا مستقبل مشرق إال بالتكاتف . ا بحریةوحقوق الشعوب في تقریر مصیرھا على أرضھ
والتعاون على ما فیھ خیر ھذه األمة العربیة اإلسالمیة التي آن لھا أن تنھض من كبوتھا وتتخلص مما ران على 

مسیرتھا من سكون وما تعرضت لھ من جمود وجحود ولھذا سنعزز عالقتنا مع الدول العربیة واإلسالمیة ونفتح 
آفاق التعاون مع الدول الصدیقة إلى أبعد مدى یخدم مصالحنا المشتركة معھا ویساعدنا في مواجھة ظروف 

.المستقبل ومتطلباتھ  

" 
" 
" 
" 

 حضرات األعیان

 حضرات النواب
 

وھو وطن رسالة وصاحب قضیة وإذا كانت ظروف األمة ... إن ھذا الوطن العزیز محتاج إلى طاقات أبنائھ كلھم
فنحن أبناء الرجال ... فإننا سنظل متمسكین بھ... تقف في طریق تحقیق مشروع النھضة القومي الشاملمن حولنا 

وصمدوا على أسوار القدس وعند ... وقاتلوا في الفضاء العربي باسم األمة... الذین حملوا رایة الثورة باسم األمة
ومن اعتدالنا في الفكر والسیاسة ومن .. ض األمةوآن لنا من موقعنا في القلب من أر.... النھر الخالد باسم األمة

لنا من ھذا كلھ ما یجعلنا دولة رسالة تظل یقظتھا على ... دفاعنا عن الحریة والدیموقراطیة وحقوق اإلنسان
وھي في كل ما تسعى إلیھ وتنجزه إنما تستند إلى .... ودفاعھا عن األمة واضحًا ومتمیزًا... عروبتھا حاضرة
وإصرار على استقالل الموقف والقرار خذا . وجرأة في قول الحق والتزام بالمبادئ ال یتغیر... صدق في الموقف

.االستقالل الذي ال نقبل فیھ مرجعًا غیر الدستور واألمة التي جعلھا الدستور مصدر السلطات  
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 حضرات األعیان

 حضرات النواب
 

 والعطاء وأبارك لكم جھدكم ومسیرتكم واهللا نسأل أن أحییكم مرة ثانیة وأدعوكم إلى المزید من التعاون والعمل
وأن یوفقنا جمیعاً ... وأن یمد شعبنا األردني الواحد بالعزم والوعي والخیر.. یحفظ األردن العزیز من كل مكروه

.....مستلھمین قولھ تعالي... لما فیھ مرضاتھ  
)كلت وإلیھ أنیبإن أرید إال اإلصالح ما استطعت وما توفیقي إال باهللا وعلیھ تو(  
 

 صدق اهللا العظیم

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
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)4(  
 حدیث جاللة الملك حسین

 لضباط الفرقة اآللیة الثانیة عشرة الملكیة
م24/10/1994  

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
حیة أواجھھا لكم جمیعًا في ھذه الفرقة العریقة واعتزازي بكم لیس الت.... والثقة بكم جمیعًا..... تحیة المحبة أوجھھا

الجیش .... اعتزازي بھذا الشعار .... اعتزازي بھذه األخوة التي جمعتنا على الطریق الطویل.... لھ حدود
... عزمبال... اعتزازي بالوعي.... نحملھ على ھاماتنا مثلما كان اآللي منذ الثورة العربیة الكبرى .... العربي

بھمة الرجال التي مكنتنا من الوقوف في وجھ .... باإلیمان قبل كل شيء وبعده باإلخالص بالصدق... بالتصمیم 
الصعاب والتحدیات على المدى على ھذه األرض الطاھرة العزیزة علینا جمیعًا افتدیناھا ونفدیھا دائمًا بالمھج 

طن العربي الكبیر فھناك الزمالة وھناك الواجب وھناك واألرواح وإضافة إلى األرض إلى الموقع في قلب الو
في ھذا الجیش درع الوطن ... الرایة ورثناھا عن اآللي ونحفظھا عالیة بعون اهللا في وطن المھاجرین واألنصار

تحیاتي لمنتسبي الفرقة جمیعًا في مواقعھم .... واآلمال واألماني حمل الثقة المطلقة في كل الظروف واألحوال
واعتزازي ما حییت .... في میادین التدریب والعمل... في المعسكرات... في الخنادق ... في األمام ... لفةالمخت

.مرة أخرى بھذه األخوة التي جمعتنا وتجمعنا  دائما على طریق الخیر والفالح بعون اهللا  
ي العقل وفي الوجدان وأنتم حرمتني الظروف والمسؤولیات من زیارتكم لفترة خلت لكنكم كنتم دائمًا في القلب وف

في ھذه المواقع األھم واألخطر في وطننا الحبیب ولما عرفتھ عنكم على المدى كنت مطمئنًا وكنت مرتاحًا وأن 
كنت تواقًا دائمًا إلى اللقاء بكم وأن أعیش بینكم ومعكم كما تعودنا فیما مضى وندعو اهللا أن یتاح لنا الفرص في 

وكثیرًا ما یقال بأن .. ویعطیني ھنا أنا شخصیًا الشعور باالطمئنان والثقة..... عتدنا علیھالمستقبل لنستمر على ما ا
زیارتي ترفع معنویات الشباب الحقیقة العكس ھو الصحیح أو بأقل تعدیل فإن معنویاتي ترتفع عن حسن األداء 

.وعندما أكون بین الشباب الذین ھم األمل في الظروف وفي كل األحوال  
والحمد هللا على ما أنعم علینا جمیعًا ھذه ... اة رحلة لكل واحد منا بدایاتھا مقررة ومعروفة وكذلك نھایتھاھذه الحی

في أخطر ... األخوة التي تجمعنا وأنتم جمیعا أصحاب الجباه العالیة والھامات التي ال تنحني إال هللا سبحانھ وتعالي
دف واحد وغایة واحدة أن أقوم بما استطعت من قوة الظروف وفي أصعبھا عشنا ونعیش وبالنسبة لي ھناك ھ

ومن عزم وبما توفر لي من خبرة بینكم ومعكم ھذه السنین الطویلة وفي ھذا الجزء من العالم لعلي أؤدي معكم 
وأثرنا في كل .... الصبر كان صبر الرجال .... ما تحمل أحد ما تحملناه ... ونحوكم واجبنا تجاه األجیال االتیة 

وأننا بذلنا الدماء واألرواح ... ل واألشواط أن نضع مصلحة إخواننا في وطننا العربي فوق مصلحتناالمراح
كنا دائمًا نتلقى النتائج إلجراءات اآلخرین وسیاسات  .. الطاھرة وافتدینا فیھا أمتنا وقضیتنا وحقنا في الحیاة

سة الثورة العربیة الكبرى ورثنا عن األولى اآلخرین وننطلق من الحقیقة والواقع بأننا أمة واحدة وبأننا مدر
.طموحاتھم وغایاتھم وأھدافھم المتنزھة عن كل غرض إال خدمة ھذه األمة  

والعواصف من كل جھة والھزات تتوالي ولكننا الحمد هللا بالعزم وبالتصمیم نصمد في وجھ العواصف وصمدنا ال 
فإذا كان فیھ بعث ... المثل والقدوة والبد وأن یكون المنطلقبأشخاصنا وإنما بالشعور بأن ھذا البلد البد وأن یكون 

وإذا كان نھضة لھذه األمة سیكون لھذا البلد وألھلھ وألبنائھ .... لھذه األمة سیكون إن شاء اهللا من ھذه األرض
منا وإذا كانت ھناك قیم فبعون اهللا بسلوكنا بعزمنا بوعینا بتصمی... شأن كبیر في صنع ھذه النھضة من جدید

.سنصونھا بكل الظروف واألحوال  
لن أخوض في تفاصیل المرحلة التي مررنا بھا وسمعتم مني الكثیر وسمعتم عنھا الكثیر ولكني أرید ھنا أن أقول 

بقوة اإلرادة وصلنا إلى استعادة أرضنا بالكامل .. بالتصمیم... بالعزم... بالثبات ... بأننا وصلنا بالسمعة لھذا البلد
.لكامل أن كان في ھذا المجال من تعلیق أو حدیث إضافي فھو یتعلق في الحقیقة الماثلة أمامناوحقوقنا با  

ولكن وقفنا مع أمتنا ... لو أننا كنا نبحث عن أرضنا وعن حقھا بمعزل عن اآلخرین كنا حصلنا على ھذا قبل اآلن
فلسطین دماؤنا سالت على .... دانالقدس في القلب والضمیر وفي الوج... بشرف وبصدق والحمد هللا على ما كان

القدس القضیة واآلن یتناسى الكثیرون بأن من أبقاھا قضیة وحق من ھم أبناء ھذا ... القدس أنقذت. ثراھا الطھور
م بقى ھذا 1967حتى في أصعب المراحل عام ... والجد المؤسس والرعیل األول والجیش العربي.... البلد ورجالھ

ى أن أتصل بي أھل القدس یناشدون في ذلك الوقت أن نتوقف عن القتال والحرب صوناً الجیش یقاتل في القدس إل
القدس مرقد الحسین بن على وفي القدس استشھد عبد اهللا بن الحسین وكذلك من سبقنا ... لالمة المدینة المقدسة

ن دعاة سالم كنا دعاة نح... على دروب التضحیة والفداء وطلیعة الطلیعة ھذا الجیش العربي وھذا البلد الطیب
.سالم وسنظل دعاة  وسنظل دعاة سالم ولكنا دافعنا وندافع عن حق ھذه األمة ما استطعنا  

رحلة مدرید في العالم الجدید وقبل الذھاب إلى مدرید االجتماع الذي كان في عمان لممثلي أسرتنا األردنیة 
ة الفلسطینیین استجابة للمطلب الفلسطیني والعربي في الواحدة الكبیرة وخیار السالم ثم المظلة التي وفرنا لألخو
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م في قمة الرباط بأن یتحملوا ھم المسؤولیة ویقولون كلمتھم فیما یتعلق بأرضھم وحقھم على ترابھم 74عام 
.... الوطني ثم االتفاق المفاجأة في الوالیات المتحدة واللقاء الفلسطیني اإلسرائیلي ثم توقیعنا على جدول األعمال

النسبة إلى القضایا المھمة بالنسبة إلى القضایا المھمة بالنسبة لنا والتي أجلناھا ولم نوقع على ذلك الجدول ب
لألعمال إال بعد أن كان اللقاء الفلسطیني اإلسرائیلي ثم باشرنا في العمل ثن حدثتكم وحدثت أبناء األردن قبل 

جیال اآلتیة وأن نتحمل مسؤولیاتنا بشكل مباشر وأننا ال عزمي على عمل المستحیل خدمة لھذا البلد ولأل... فترة
ثم واشنطن والمفاوضات على أرضنا وفي المواقع القریبة من حدودنا ھنا وھناك ثم .... نخشى أن نقابل الرجال

اإلخالص والوعي والعطاء والتصمیم على استعادة ..... التمثیل الجید لھذا البلد في كل مرحلة من ھذه المراحل
وأخیرًا وبحمد اهللا .... شبر من أرضنا وحقوقنا في میاھھا ومعالجة كافة القضایا األخرى باتجاه صنع السالمكل 

.... عودة كل سنتیمتر من األرض األردنیة إلى األردن... التوقیع باألحرف األولى على المعاھدة واألسس واضحة
رة على طریق الحل الشامل الذي نأمل أن یوفر لنا عودة السیادة األردنیة على األرض بالكامل وحصة المیاه كبی

أیضًا المزید من المصادر في المستقبل وكل ھذا تم وما وراءنا إال اهللا سبحانھ وتعالي وإیمانًا وعزمنا وتصمیمنا 
شكري وتقدیري وعرفاني للمفاوض األردني في جمیع المواقع من البدایة وحتى اآلن على ما قدم ... وجھدنا

 وصلنا إلى ھذا الوضع الذي فیھ توازن في كل ناحیة من النواحي ال یأخذ بعین االعتبار األقوى وأعطى حتى
.نسبیًا في ھذا الزمان قیاسًا باألضعف ولكن یأخذ بعین االعتبار مصالح ھذا البلد وأبناءه وحقوقھم بالكامل  

تمنى أن یكون ونؤمن بأنھ البد أن نحن مع الحل الشامل ون.... بالنسبة إلى المراحل األتیة والوضع الجدید 
نحن تحركنا من نفس النقطة التي ابتدأنا منھا جمیعًا وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ وندعو اهللا أن یوفق ...  یكون

وھو غال .... إخواننا  وأشقاءنا اآلخرین في أن یتقدموا أیضا لیصلوا إلى حقوقھم كاملة على أرضھم وعلى ترابھم
.واألحوالعلینا في كل الظروف   

مشیئة اهللا سبحانھ وتعالي أصبت بمرض طارئ وبحالة أجبرت فیھا على أن أغادر ھذا البلد ..... قبل سنتین ونیف
تاركًا أمري هللا سبحانھ وتعالي وعدت من بعد متجاوزًا المرحلة التي ھي مرحلة الخطر وعشت في األیام التي 

یین جمیعًا من شتى األصول والمنابت من حرارة ھذه كانت عند وصولي إلى وطني الحبیب من مشاعر األردن
المشاعر ونبلھا جعلني أشعر أكثر من أي وقت مضى بدین في عنقي نحو أھلي وأحبائي ودعائي إلى اهللا سبحانھ 

وتعالي كان أن یوفقني في أن أؤدي ما على من واجب من أجل المستقبل من أجل الطمأنینة لتدخل إلى النفوس 
من أجل األمل لیكون ھناك مجال للناس ... من أجل الحیاة.... إنقاذ األرض .... أجل استعادة الحق من ... والقلوب

عزم كل أعضاء ھذه األسرة الواحدة الكبیرة على الصمود في .... لتعیش حیاة مختلفة عما عشنا كلنا حتى اآلن
اس فرصة لتعیش حیاة حرة كریمة تبنى أن نعطى الن.... في وجھ الخطر... وجھ الجحود والنكران في وجھ اآلالم 

حیاة فیھا الشورى فیھا الدیموقراطیة فیھا .... وتصل إلى أھدافھا وإلى غایاتھا وتحقق المثل والقدوة لآلخرین
فیما مضى وأن في متقبل العمر كنت إلى ... المشاركة في صنع القرار فیھا حیاة اإلنسان فیھا قیمة لھذه الحیاة

 سنة ونیف نحن على مفترق طریق فكان البد لي أن 40ندما سقط شھید األقصى وبعد جانب الجد المؤسس ع
أعمل ما استطعت حتى یعیش ھذا البلد بكل أبنائھ بكل الخیر الذي فیھ الحاضر وفي المستقبل والحمد هللا أدعو اهللا 

في المستقبل لتستمروا وأحملكم المسؤولیة في الحاضر و.ما حییت أن یوفقني إلى أداء الواجب معكم وبكم ولكم
.على نفس الطریق نحو نفس األھداف ونفس الغایات  

الثقة ... الغالبیة العظمى منھم بالتأیید والمباركة وبالثقة ..... اعتقد بأن الخطوات التي اتخذناھا قابلھا أبناء األردن
ومن الصعب على الناس أن ... ةفي أخ لكم وإنسان عاش منكم ولكم وبكم والثقة بأنفسنا جمیعًا وھذه الثقة الغالی

تنتقل ببین لحظة وأخرى من وضع إلى وضع ومن جو إلى جو ولكن اهللا یقدرنا على أن نمر بھذا االمتحان أیضا 
.  ونصل إلى أھدافنا ونصل إلى غایاتنا  

اس بأن جزء من حیاتنا الدیموقراطیة واحترامنا لحقوق الن..... وھناك قلة ھاجمت وتھاجم وأسرفت في اإلسفاف 
ولكن أرید ھنا أن أذكر بالمیثاق الوطني وبالدستور وبوجوب احترام األقلیة لرأي األكثریة .... تعبر عن آرائھا

ال أعمم بل أخصص في بدایات ھذه المرحلة وصلتني التقاریر عن المداوالت والدراسات التي كانت .... واتجاھھم
لن ... لن یحصل على شيء من میاھھ... برًا من أرضعتجري وكان التقییم للبعض بأنھ لن یستعد األردن ش

.یحصل على شيء من مطالبھ  
.... إذن تترك األمور ویستمر النخر والتخریب ومع الیأس ومع المعاناة ومع مزید من الفقر وفقدان األمل

.... تقدیراتي أن أربع سنوات مطلوبة حتى یكون البعض ممن ذكرت في وضع یستطیعون فیھ أن یقبلوا الوضع
اعتقد بأنھم فوجئوا باإلنجاز وفوجئوا بالنتیجة والعطاء واإلخالص والصدق واإلصرار على المطالبة بكل شبر 

كان البد أن أعود إلى الماضي ال ... من أرضنا وبحقوقنا وبأننا استعدناھا، لذلك نسمع ما نسمع ونرى ما نرى
ى في خروج الشقیقة الكبرى مصر عن الصف واتجاھھا بعد المفاجأة األول... توقف عند محطات معینة في حیاتنا

لعقد معاھدة سالم مع إسرائیل بقى في المواجھة في ذلك الوقت سوریا واألردن وحاولنا المستحیل أن نحقق 
وانفجر الوضع في وجھنا دفعة ...... في ذلك الظرف الدقیق الصعب... التقارب والتعاون باتجاه التكامل

جرائم في سوریا بأصابع االتھام تتجھ نحو ھذا البلد ما .....یقتل في سوریا....  في سوریاانفجارات...... واحدة
كنت أصدق بأن  بیننا ومعنا وفي صفوفنا من كان یمكن أن یكون لھ دور في ما وقع في ذلك الظرف الذي لم نكن 
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ھناك من بیننا وفي صفوفنا من عمل وتحطم كل ما بیننا واكتشفنا أنھ ال كان .... فیھ إال نحن وسوریا في المواجھة
مرة ثانیة ال أعمم بل أخصص وانبھ الناس لكي ال نفع مرة أخرى ال قدر اهللا في نفس .... للوصول إلى تلك النتیجة

انتھت صالتھم سواء من ناحیة التمویل أو من ناحیة التسلیح والتخطیط من دولة أخرى ... الموقع ونفس الخطر
في التسعین تفجر الوضع عندنا في المنطقة من جدید فكان الموقف ابتداء مضاد للتیار وكان الذي كان .. شقیقة

العام لھذا البلد الذي وقف ووقفنا معھ صفًا وحدًا للحیلولة دون وقع كل الكوارث التي حلت بنا كأمة وكان البعض 
ریص على مصلحة األمة غیروا لكن عندما وجدوا التیار متجھًا لالتجاه العربي األصیل الح... في الطرف اآلخر

وھنا البعض من الذین . االتجاه بسرعة وساروا في اتجاه معاكس لالتجاه الذي كان في بدایات األزمة والكارثة
ھناك البعض .... یتحدثون بالقومیة وبنفس اللغة التي تحدثوا فیھا في الخمسینات وبعد الخمسینات وقبل الخمسینات

انتقد الثورة العربیة الكبرى أصًال التي قامت عندما كانت األمة مھددة في لغتھا في الذي انتقد الحسین بن على و
مساجدنا منابر الرسول وأولى ... اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم على محمد بن عبد اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

لد عربي قدم لفلسطین ما قدم ھذا أما بالنسبة إلى فلسطین فأي ب. تحملنا الكثیر وصبرنا وحذرنا ونبھنا... األمر 
من حیث اإلمكانات من حیث ھذا .... من حیث الرجال.. وھذا واجب وشرف ولیس منة ومن حیث الشھداء... البلد

الواقع الذي نعیش ھنا مھاجرین وأنصار نحن لم نتخل عن فلسطین ولم نتخل عن الحق العربي في أیة رقعة من 
ة عن التحدث باسم الفلسطینیین والممثل الشرعي والوحید تحملوا مسؤولیاتھم وطننا الكبیر ولكن الجھة المسؤول

وتحركوا فكان علینا بالتالي أن ننظر إلى أنفسنا وإلى وضعنا وأن نتعامل مع ھذا الواقع والجحود والنكران ال 
 وندعو اهللا أن الناس أھلنا وأحباؤنا وسنستمر في دعمھم ضمن أقصى طاقاتنا وإمكاناتنا... ینسحب على الناس

نحن ندافع عن ھذا الحق الرمزي لنا في القدس باسم ... یوفقھم في مسیرتھم للوصول إلى غایتھم وإلى أھدافھم
لمن نترك ھذه الودیعة إذن عندما یستعید الناس حقوقھم على ترابھم الوطني وفي القدس لكل ..... األمة اإلسالمیة

. مستقبل ولكنھا ودیعة ومسؤولیة ال یمكن أن نفرط فیھا تجاه المجھولوبعون اهللا یحصل ھذا في ال... حادث حدیث  
األعمار (أما من مظاھر الجحود والنكران ال أدرى كم منكم یعرف بأن قطعة الرخام التي كتب علیھا تاریخ إنجاز 

مت بعد أقل من حط.. واكرمني اهللا سبحانھ وتعالي بالنیابة عنكم جمیعًا بأني قمت بھذا الواجب) الھاشمي الثالث
 ساعة من نصبھا وال زالت محطمة ومع ھذا لن نتخلى عن واجبنا وعن دورنا باسم األمة اإلسالمیة وعن 24الـ

السیادة ... الطریق لتكون القدس إن شاء اهللا بالنسبة إلى األماكن المقدسة فوق موضوع السیادة لھذه الجھة أو تلك
. بعون اهللا رمز السالمهللا سبحانھ وتعالي علیھا جمیعًا وأن تصبح  

 ما كانت مشكلة بیننا وبین إخواننا 70ما بدي أرجع لآلالم والمآسي والمعاناة في الــ " 70الــ "یا إخوان في .... 
 ھي الجھة المسؤولة عن خراب لبنان ھي الجھة المسؤولة عن الكثیر الكثیر مما حل 70الجھة المسؤولة عن ال

لسطین التي كان یجب أن تكون فوق كل الخالفات وكل االتجاھات موحدة كل وفي ف... بھذه األمة حتى اآلن
ال حتى في تلك األیام طلع الذي یقول أنھ غیر معترف في الدولة .... القلوب في العالم العربي واإلسالمي باتجاھھا

رتي واهللا أكبر من قلنا لھم یا جماعة إذا افترضنا أنھ ما في دولة ورجحنا عشیرة، أنا عشی..... وال معترف في
األمور " توصلوا"أكثر الموجود وھي الغالبیة العظمى من الناس وتنظیمي ھو أكبر تنظیم في ھذا البلد فإذا بدكم 

.أنا مش لوحدي وال كنت في یوم من األیام... على ھذا األساس " بنتفاھم"إلى حدھا   
من ثقتي بأنكم .... ل شيء لھ معنى في حیاتيأنا قوتي مستمدة منكم من إخالصي لكم من عالقتكم في التي ھي ك

تتحملوا المسؤولیة في كل الظروف واألحوال ألن مسؤولیات كل واحد منكم تجاه الناس تجاه أبنائنا تجاه األجیال 
وإذا تمكنا من ... والمستقبل فیھ كل الخیر..... الجباه فیھ عالیة دائما إن شاء اهللا.... ھذا وطن الرجال.... من بعدنا

القدوة لآلخرین في وطننا .... أن نعالج قضایانا ونستعید حقوقنا فسیعطینا ھذا كل الفرص حتى نبدأ للبناء الجدید
العربي في الكامل حتى تتغیر األحوال من الزمان الذي ثار الحسین بن على وأراد أن یصل بھذه األمة إلى 

... ى الظروف التي عانى فیھا األردن الكثیر وبقى وحدهإل... ونفى ولم یتحرك فیھ الناس.... أھدافھا وإلى غایاتھا
" بدنا... " فرصة " بدنا.... "إلى الزمان الذي نتمناه من نھضة حقیقیة لھذه األمة على أمتن األسس وأقواھا 

یر إن شاء اهللا النتائج كلھا خ... إن شاء اهللا أمامنا وأمامكم وأمام األجیال من بعد، ما غیرنا ولن نغیر ... وقت
یكون واهللا عندنا إن شاء اهللا عشیرة وعزوة قویة ) 70(بعون اهللا واللي عاد بده یستمر یلعب نرجع لقضیة الـ 

بوجھ أیة جھة تحاول الوصول إلى أھداف وغایات من خالل استغالل أعز ما عندنا في قلوبنا وفي ضمائرنا وفي 
.عقولنا أو أیة جھة أخرى  

" فإذا جاء أجلھم ال یستقدمون ساعة وال یستأخرون"یاة؟ وجعلنا لكل منیة سببًا، الواحد من ماذا یخاف في ھذه الح
یعمل واجبھ وقبل أن یخاف من ھذه األصوات التي تطلع من وقت آلخر یخاف من اهللا ) الواحد(رحلة ھذه الحیاة، 

.سبحانھ وتعالي قبل كل شيء وبعد كل شيء ویتقى اهللا في وطنھ وفي ناسھ وفي مسؤولیاتھ  
یاكم اهللا جمیعًا ویبارك فیھم ویسلمھم ومبروك إن شاء اهللا أیام فیھا كل الخیر وفیھا كل العز وفیھا االنطالقة ح

وبدي ھمتكم جمیعًا ومعنویاتي عالیة دائماً ... الجدیدة نحو آمالنا وأھدافنا وغایاتنا ونحو المستقبل الواعد بعون اهللا
.یبارك فیكم ویسلمكم... وأبدًا   
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III. Speeches delivered by Osama Bin Laden 
)1(  

 
 كلمة أسامة بن الدن

م والتي وجھھا للشعب االمریكى عشیة االنتخابات الرئاسیة األمریكیة2004-11-1بتاریخ   
 

)السالم على من اتبع الھدى(   
 أیھا الشعب األمریكي

 
بابھا ونتائجھا ، وبین یدي الحدیث حدیثي ھذا لكم عن الطریقة المثلى لتجنب مانھاتن أخرى ، عن الحرب وأس

أقول لكم أن األمن ركن مھم من أركان الحیاة البشریة ، وان األحرار ال یفرطون بأمنھم بخالف ادعاء بوش بأننا 
 نكره الحریة ، فلیعلمنا لم لم نضرب السوید مثال ؟

 وإنما قاتلناكم ألننا أحرار ال ننام  رحمھم اهللا19ومعلوم أن الذین یكرھون الحریة ال یملكون نفوسا آبیھ كنفوس ال
على الضیم ، نرید إرجاع الحریة المتنا فكما تھدرون أمننا نھدر أمنكم ، ومن یعبث بأمن اآلخرین ثم یتوھم بأنھ 

. سیبقى آمنا إال اللص األحمق ؟وان العقالء إذا وقعت المصائب كان من أھم أعمالھم البحث عن أسبابھا وتجنبھا  
 فمازال بوش یمارس علیكم التشویش 11نكم فبالرغم من دخولنا السنة الرابعة بعد أحداث الولكنني أعجب م

واني سأحدثكم عن . والتضلیل وتغییب السبب الحقیقي عنكم ، وبالتالي فان الدواعي قائمة لتكرار ما حدث 
علم . تفكروا فیما أقول لكم األسباب وراء تلك األحداث، وسأصدقكم القول باللحظات التي اتخذ فیھا ھذا القرار لت

اهللا ما خطر في بالنا ضرب األبراج، ولكن بعدما طفح الكیل وشاھدنا الظلم وتعسف التحالف االمریكى 
. االسرائیلى على أھلنا في فلسطین ولبنان تبادر إلى ذھني ذلك   

 عندما أذنت أمریكا  وما تالھا من أحداث1982وان األحداث التي أثرت في نفسي بشكل مباشر ترجع إلى عام 
لإلسرائیلیین باجتیاح لبنان وساعد في ذلك األسطول الثالث االمیركى وبدا القصف وقتل وجرح كثیرون وروع 

في كل مكان منازل . دماء وأشالء وأطفاال ونساء صرعى.. وشرد آخرون ، ومازلت أتذكر تلك المشاھد المؤثرة
تصب على دیارنا بال رحمھ، وكان الحال كتمساح التھم طفال ال تدمر وأبراج تدك على ساكنیھا ، قذائف كالمطر 

وفى . حول لھ وال قوة غیر الصراخ فھل یفھم التمساح حوار بغیر سالح ؟ وكان العالم كلھ یسمع ویرى وال یزید 
تلك اللحظات العصیبة جاشت في نفسي معان كثیرة یصعب وصفھا، ولكنھا أنتجت شعورا عارما یرفض الظلم 

. تصمیما قویا على معاقبة الظالمین وولدت   
وبینما إنا انظر إلى تلك األبراج المدمرة في لبنان أنقدح في ذھني أن نعاقب الظالم بالمثل وان ندمر أبراجا في 

أمیركا لتذوق بعض ما ذقنا ولترتدع عن قتل أطفالنا ونسائنا ، فتأكد لي یومھا إن الظلم وقتل األبریاء من األطفال 
وتعنى .. ن عمد قانون امیركى معتمد ، والترویع حریة ودیمقراطیة ، وأما المقاومة فإرھاب ورجعیةوالنساء ع

الظلم وحصار المالیین حتى الموت كما فعل بوش ، اكبر مجزرة لألطفال جماعیة عرفتھا البشریة ، وتعنى إن 
ق أیضا كما فعل بوش االبن لعزل یلقى من القنابل والمتفجرات مالیین األرطال على مالیین األطفال في العرا

. عمیل قدیم وتنصیب عمیل جدید یعین على اختالس نفط العراق ، وغیر ذلك من الفظائع   
 ردا على تلك المظالم العظام ، فھل یالم المرء في الذود 11وعلى خلفیة تلك الصور وأمثالھا جاءت أحداث ال

مثل إرھاب مذموم ؟ فان یكن كذلك فما لنا منھ بد ، فھذه ھي عن حماه ؟ وھل الدفاع عن النفس ومعاقبة الظالم بال
 فطالعوھا إن شئتم في لقاء 11الرسالة التي حرصنا على إبالغھا لكم فولیا وعملیا مرارا منذ سنین قبل أحداث ال

 ثم لقاء مع جونى ھتر 1997إن عام .إن. ، وكذلك مع بیتر ارنیت في س1996مع سكوت في مجلة التایمز عام 
 ، وطالعوھا عملیا ان شئتم فى نیروبى وتنزانیا وفى عدن ، وطالعوھا في لقائى مع عبدالبارى عطوان 1998م عا

.ولقاءاتھ مع روبرت فیسك واألخیر ھو من جلدتكم وعلى ملتكم واحسب انھ محاید   
لشعب االمیركى ما فھل یستطیع مدعو الحریة فى البیت األبیض والقنوات الخاضعة لھم ان یجروا معھ لقاء لینقل ل

فھمھ منا عن أسباب قتالنا لكم ، فان تجتنبوا ھذه األسباب تكونوا قد سرتم فى الطریق الصحیح الذي یوصل 
.  فھذا عن الحرب وأسبابھا 11أمیركا إلى أمنھا الذي كانت علیھ قبل ال  

إننا لم نجد : باب كثیرة من أھمھا واما عن نتائجھا فھي  اهللا تعالى إیجابیة جدا وفاقت كل التوقعات والمقاییس الس
صعوبة فى التعامل مع بوش وادارتھ نظرا للتشابھ بینھا وبین األنظمة فى بالدنا والتى نصفھا یحكمھا العسكر 

وكال الصنفین یكثر فیھما الذین یتصفون . والنصف اآلخر یحكمھ أبناء الملوك والرؤساء ، وخبراتنا معھم طویلة 
. المال بغیر حقبالكبر والغطرسة واخذ   

فقد بدا ھذا التشابھ منذ زیارات بوش األب إلى المنطقة ، ففي الوقت الذي كان بعض بنى جلدتنا منبھرا بأمیركا 
ویأمل أن تؤثر ھذه الزیارات فى بالدنا ، اذا بھ یتأثر ھو بتلك االنظمھ الملكیة والعسكریة ویحسدھم على بقائھم 

ل االمھ دون حسیب وال رقیب ، فنقل االستبداد وقمع الحریات إلى بالده عشرات السنین فى حكمھم یختلسون ما
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واستحسن بوش االب تولیھ األبناء على الوالیات ، كما لم . وسموه قانونا وطنیا واتخذوه ذریعة لمحاربة اإلرھاب 
.حرجةینس ان ینقل خبرات التزویر من رؤساء المنطقة لوالیة فلوریدا لالستفادة منھا فى اللحظات ال  

كما ذكرنا سابقا سھل علینا استفزاز ھذه االدارة واستدراجھا فیكفى ان نرسل اثنین من المجاھدین الى اقصى 
حتى یركض الجنراالت الى ھناك مسرعین لیتسببوا فى تكبید " القاعدة " المشرق لیرفعوا خرقة مكتوبا علیھا 

وا لھا شیئا یذكر باستثناء بعض المنافع لشركاتھم الخاصة امیركا الخسائر البشریة والمالیة والسیاسیة دون ان یحقق
، اضافة الى اننا خبرنا حرب العصابات وحرب االستنزاف فیما قارعنا القوة الكبرى الظالمة حیث استنزفنا مع 

المجاھدین روسیا عشر سنین إلى أن أفلسوا بفضل اهللا فقرروا االنسحاب منھزمین، فللھ الحمد والمنة ونحن 
 في ھذه السیاسة في استنزاف أمیركا إلى درجة اإلفالس بإذن اهللا وما ذلك على اهللا بعزیز فمن قال إن ماضون

القاعدة انتصرت على إدارة البیت األبیض أو أن إدارة البیت األبیض قد خسرت في ھذه الحرب، فھو كالم یفتقد 
 القاعدة ھي السبب الوحید في الوصول إلى ھذه إلى الدقة ألنھ عند النظر بتمعن إلى النتائج  فال یمكن القول إن

المكاسب مذھلة، فإن قیادة البیت األبیض الحریصة على فتح جبھات لتستقبل شركاتھا على اختالف أنواعھا سواء 
العاملة في مجال السالح أو النفط أو اإلعمار شاركت جمیعھا في تحقیق تلك النتائج الھائلة للقاعدة كما بدا لبعض 

ن والدبلوماسیین وإننا والبیت األبیض نلعب كفریق واحد یھدف في مرمى الوالیات المتحدة وإن اختلفت المحللی
.النوایا  

وبمثل ھذه المعاني وغیرھا أشار الدبلوماسي البریطاني في محاضرة بالمعھد الملكي للشؤون الدولیة فعلى سبیل 
خسرت أمریكا على أقل تقدیر في الحدث وتداعیاتھ أكثر  ألف دوالر في الحدث بینما 550المثال إن القاعدة أنفقت 

 ملیار دوالر  أي أن كل دوالر من القاعدة ھزم ملیون دوالر بفضل اهللا تعالي، عالوة على فقدھا عدداً 500من 
.ھائًال من الوظائف، أما عن حجم العجوزات المالیة فقد فقدت أرقامًا قیاسیة تقدر بأكثر من تریلیون دوالر  

 األخطر على أمیركا أن المجاھدین اضطروا بوش أخیرًا إلى أن یلجأ لمیزانیة الطوارئ لمواصلة القتال في األمر
.أفغانستان وفي العراق، مما یدل على نجاح خطة االستنزاف إلى درجة اإلفالس بإذن اهللا  

 ألن الناظر إلى وصحیح أن ھذا یوضح أن القاعدة كسبت لكنھ في المقابل یوضح أن إدارة بوش كسبت أیضا،
ضخامة العقود التي نالتھا الشركات الكبرى المشبوھة كھالیبرتون ومثیالتھا ذات الصلة ببوش وإدارتھ یتأكد لھ 

.وإن الخاسر في الحقیقة إنما ھو أنتم الشعب األمریكي واقتصاده/ ذلك  
 دقیقة قبل أن ینتبھ بوش 20لیات في وللعلم كنا قد اتفقنا مع األمیر العام محمد عطا رحمھ اهللا أن ینجز جمیع العم

 ألف من مواطنیھ في البرجین 50وإداراتھ ولم یخطر ببالنا أن القائد األعلى للقوات المسلحة األمریكیة سیترك 
لیواجھوا تلك األھوال وحدھم وھم في أشد حاجتھم إلیھ، ألنھ قد بدا أن االنشغال بحدیث الطفلة عن عنزتھا 

بالطائرات ونطحھا لناطحات السحاب، مما وفر لنا ثالثة أضعاف المدة المطلوبة لتنفیذ ونطحھا أھم من انشغالھ 
.العملیات وهللا الحمد  

كما ال یخفى علیكم أن المفكرین وأولي األلباب من األمیركیین حذروا بوش قبل الحرب من أن كل ما تریده لتأمین 
ح لك ودول العالم معك في التفتیش ومصلحة أمیركا أمیركا بنزع أسلحة الدمار الشامل على افتراض وجودھا متا

ال تقتضي أن تزج بھا في حرب غیر مبررة وال تعرف نھایتھا ولكن سواد الذھب األسود ختم على بصره 
وبصیرتھ، فقدم المصالح الخاصة على مصلحة أمیركا العامة فكانت الحرب وكثر القتلى، استنزف االقتصاد 

:قعات العراق التي تھدد مستقبلھ ومثلھ كما قیلاألمیركي وتورط بوش في مستن  
.فكان كعنز السوء قامت بظلفھا إلى مدیة تحت التراب نثیرھا  

 ألفا وجرح عشرات اآلالف كما قتل منكم أكثر من ألف وجرح أكثر 15وإني أقول لكم لقد قتل من أھلنا أكثر من 
وش بدمائھم من أجل النفط وتشغیل شركاتھم من عشرة آالف وجمیع ھؤالء القتلى من الطرفین تلطخت أیدي ب

وأعلموا أن األمة التي تعاقب الضعیف إذا تسبب في قتل رجل من أبنائھا من أجل المال وتترك الشریف . الخاصة
الذي تسبب في قتل أكثر من ألف رجل من أبنائھا من أجل المال أیضا وكذلك حلفاؤكم في فلسطین یروعون 

.ویأسرون الرجال، وتذكروا أن لكل فعل رد فعلالنساء واألطفال ویقتلون   
 وھم یلوحون في یأس وھي وصایا ملھمة 11وأخیرًا یحسن أن تتدبروا وصایا األلوف الذین فارقوكم یوم الــ 

كنا مخطئین : ینبغي أن نخرج في بحوث ودراسات وإن من أھم ما أقراه نثرًا في تبریحات قبل السقوط قولھم
أیھا : بیض یفرض سیادتھ الخارجیة على المستضعفین بال رقیب، وأنھم كانوا یقولون لكمعندما تركنا البیت األ

:الشعب األمیركي حاسبوا الذین تسببوا في قتلنا، والسعید من وعظ غیره وما أقراه شعرًا في تلویحاتھم أیضا  
.البغي یصرع أھلھ والظلم مرتعھ وخیم  

علموا أن الرجوع إلى الحق خیر من التمادي في الباطل، وأن درھم وقایة خیر من قنطار عالج وا" وقد قیل 
.العاقل ال یفرط بأمنھ ومالھ وبیتھ من أجل كذب البیت األبیض  

وفي الختام أقول لكم وأصدقكم القول إن أمنكم لیس بدى كبري أو بوش أو القاعدة وإن أمنكم ھو في أیدیكم وإن 
.واهللا موالنا وال مولي لكم.   ت أمنھاكل والیة ال تعبث بأمننا فھي تلقائیا قد أمن  

    
 والسالم على من اتبع الھدى
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)2(  
 Extracts from Bin Laden's Speech directed to King Fahad of Saudi Arabia.  
 

)مقتطفات من خطاب بن الدن الموجھ لخادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبدالعزیز(  
 

ٌل عن العلماء صریحة في محل النزاع تقطع الخالف و تسكتأدلة من الوحي صحیحة ونقو ھذه الجدل وتخرس  
الموضوع یشكل الموضوع الرئیسي في  المكابرة ولوال مخافة التطویل السترسلنا في ھذه األدلة والنقول ، فھذا

  .لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو شھید القرآن الكریم كلھ ولكن نظن أن فیما ذكرنا كفایة
 
 

           استھزاٍء ھذا بدین اهللا وأي احتقار لشریعـتھ؟؟؟أي
قائمة مصادر أحكامكم  اكتفیتم من الكفر والضالل بأن جعلتم شریعة اهللا السماویة وأحكامھ القرآنیة في آخر أما

نیة وأعراف األمم الجاھلیة وأحكام النظم القانو وقوانینكم مقدمًا علیھا حثالة أفكار البشر الوضعیة وعادات
  مجلسكم األعلى لیتخذ منھا ما یراه مناسبًا لھواه ؟؟؟ الكفریة حتى جعلتموھا تحت رحمة

خادم" وحراس العقیدة ودعاة التوحید في التحاكم إلى مثل ھذه الھیئات والمحاكم یا  ماذا یقول حماة الدین  
؟" الحرمین  !  

 
یدافعون عنكم   في أفعالكم الكفریة ؟ وبماذا یجادل الذینالنقیة والتوحید الخالص أیھا الملك فماذا یقول أھل العقیدة

  !بالباطل ؟
)یجادل اهللا عنھم یوم القیامة أم من یكون علیھم وكیًال ھا أنتم ھؤالء جادلتم عنھم في الحیاة الدنیا فمن)  

 
الناس بھذهمن غیرنا لظننت أنھ یمكن أن تكذِّبھ، ولكنك تعرف محدثیك ، وأنھم من أدرى  لو كان ھذا الكالم  

وال ینبئك مثل خبیر( الحقائق التي لم تعد تخفى العامة فضًال عن الخاصة  ( 
 

العام واھتمامكم بمصالحكم الشخصیة وتنافسكم في ذلك كان أحد ابرز  إن ھذا اإلسراف واإلنفاق من مال األمة
إن المبذرین!) (رشیدة ال(البالد إلى ھاویة اإلفالس التي وصلت إلیھا بفضل سیاستكم  األسباب التي قادت كانوا  

)إخوان الشیاطین  
 

المنھار، اتخذت ونظام حكمك سیاسات  وبدًال من وضع سیاسة ناجعة لتالفي الموقف وتدارك الوضع االقتصادي
  :السیاسات اقتصادیة انتحاریة زادت الطین بلة ، ومن ھذه

 :ـ القضاء على رصید الدولة المالي في الخارج1
وكان  أرصدة الدولة في الخارج كانت تقدر بمائة وأربعین ملیار دوالر مع بدایة تولیك للحكم، سبق أن ذكرنا أّن

ولك أن تتصور معنا. دخلھا السنوي في ذلك الوقت یقدر بسبعة وتسعین ملیار دوالر  درجة السفھ في اإلنفاق  
لتاریخسنوات فقط من ذلك ا إذا تذكرت أّن ھذا اإلحتیاط قد قضي علیھ تمامًا بعد سبع .  

  : ـ االقتراض الربوي من البنوك المحلیة والعالمیة2
فإن لم تفعلوا فأذنوا( رغم ما في الربا من الوعید الشدید ومبارزة اهللا بالحرب  ورغم ) بحرب من اهللا ورسولھ  

 ما
 

أّن خالف األمة التي یتقدمھا العلماء والدعاة المخلصون والتجار وشیوخ: ما سبق یتضح ومن جملة لقبائل مع ا 
منھجین ونزاٌع عمیق بین  نظام حكمكم لیس خالفًا عارضًا وال نزاعًا عابرًا، بل ھو صراع متأصل بین

قل إّن صالتي وُنسكي ( هللا في جمیع شأن منھجھ  عقیدتین، صراع بین المنھج الرباني المتكامل الذي أسلم األمر
منھج ال إلھ إال اهللا محمد رسول ) وأنا أول المسلمین شریك لھ وبذلك أمرت  ومحیاي ومماتي هللا رب العالمین ال
أفتؤمنون ببعض الكتاب( دالالتھا ومقتضیاتھا، وبین المنھج العلماني الصارخ، منھج  اهللا بكل وتكفرون ببعض  

الذین یخادعون اهللا والذین آمنوا وما یخدعون إال أنفسھم وما( منھج )   )یشعرون 
 

ن تفكر ملیّا وتراجعوقبل أن نضع القلم نطلُب منك أ نفسك كثیرًا أمام ھذه الحقائق قبل أن تأخذك العزة بالرفض  
 سعى في إیصال ھذه الرسالة إلیك، وتتخذ قرارك بمعاقبة كل من

 
وثبات في زنازین سجونك ووراء قضبانھا الحدیدیة،  والصفوة من علمائھا التي ال زالت مرابطة بكل صبر

مرھمنسأل اهللا أن یفك أسرھم ویسھل أ حتى ال تكون (ویثبتنا وإیاھم على طریق دعوتھ وسبیل التمكین لدینھ  
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  .)كلھ هللا فتنة ویكون الدین
 

علیھ وسلم   رسول اهللا صلى اهللا-أن تكون على ما كانت علیھ الجماعة األولى : َعرَّفھا السلف فالجماعة كما
أن: اعةوالجم.  فبذلك تكون من الفرقة الناجیة-وأصحابھ رضي اهللا عنھم  تكون على الحق ولو كنت وحدك،  

والشاھد أنھ متى, كما ثبت عن ابن مسعود رضي اهللا عنھ ترك الناس بعض ما أمرھم اهللا بھ وقعت بینھم العداوة  
فتسلط علیھم األعداء،, والبغضاء والحول والقوة اال باهللا, وھذا ما نحن فیھ  . 

 
طر التدخالت في شؤونناوھذا التدخل الصلیبي في تغییر المناھج ھو من أخ على اإلطالق ألنھ باختصار تغییر  

وكفر ببعض فھو كافٌر حقًا، والمشركون ھم المشركون  للدین، والدین ُكٌل ال یتجزأ، فمن آمن ببعض الكتاب
ىِإَذا ُتْتَل: (اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من قبل مثل ھذا وأخبر اهللا عنھم بقولھ تشابھت قلوبھم، وقد قالوا لرسول  

ِتْلَقاِء َنْفِسي  ِبُقْرآٍن َغْیِر َھَذا َأْو َبدِّْلُھ ُقْل ما َیُكوُن ِلي َأْن ُأَبدَِّلُھ ِمْن َعَلْیِھْم آَیاُتَنا َبیَِّناٍت َقاَل الَِّذیَن ال َیْرُجوَن ِلَقاَءَنا اْئِت
).َذاَب َیْوٍم َعِظیٍمَعَصْیُت َربِّي َع ِإْن َأتَِّبُع ِإلَّا ما ُیوَحى ِإَليَّ ِإنِّي َأَخاُف ِإْن  

 
مبادرة إرسال قوات عربیة «من سلسلة مؤامراتھم مع أمریكا سموھا  فھاھم الیوم قد أظھروا لنا حلقة جدیدة
وھذه خیانة كبرى فلم یكتفوا بمناصرة الكفار الحتالل بالد اإلسالم حتى» في العراق وإسالمیة لحفظ األمن  

ى االحتالل األمریكي، فحسبنا اهللا علیھم ونعمجاءوا بھذه المبادرة إلسباغ الشرعیة عل   .الوكیل 
 

فاستقبلھ وتناسى  ,ھذه الفضائح الكبیرة الُمَوثَّقة أشارت أمریكا على الملك فھد باستقبال الملك حسین ثم بعد
ثم لما مات حضر أمراء آل سعود جنازتھ مع الوفد اإلسرائیلي, الماضي واألمریكي وغیرھم ثم أمر بإقامة  

 .باهللا  الغائب علیھ في الحرم وال حول وال قوة إالصالة
 

وبعد أن ظھر ما , ویخادع الناس بھ إذن فمما سبق یتضح أن الحاكم لھ دین آخر، وإنما ھو یتاجر بدین اإلسالم
خصوصًا عمالء مرتدین فضًال عن صفات السوء األخرى،  ظھر من كون حكام المنطقة عمومًا وحكام الریاض

ونزاٌع عمیٌق بین عقیدتین، نزاٌع بین المنھج الرباني المتكامل الذي أسلم   خالٌف بین منھجین،وظھر أن الخالف
ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي: (هللا تعالى في جمیع الشؤون، منھج األمر كلھ ال * َوَمَماِتي ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن  

ال إلھ اال اهللا محمد رسول اهللا بكل: منھج) ا َأوَُّل اْلُمْسِلِمیَنَوَأَن َشِریَك َلُھ َوِبَذِلَك ُأِمْرُت دالالتھا ومقتضیاتھا وبین  
ُیَخاِدُعوَن اللََّھ(المنھج العلماني الصارخ منھج الذین  )َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَما َیْخَدُعوَن ِإلَّا َأْنُفَسُھْم َوَما َیْشُعُروَن  منھج  

ابًا من دون اهللا، منھج الذین قال اهللا فیھمالذین یتخذ بعضھم بعضًا أرب َوِإَذا ِقیَل َلُھْم َتَعاَلْوا ِإَلى ما َأْنَزَل اللَُّھ َوِإَلى ) 
 .)َرَأْیَت اْلُمَناِفِقیَن َیُصدُّوَن َعْنَك ُصُدودًا الرَُّسوِل
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APPENDIX B 

QOUR'ANIC REFERENCES IN THE POLITICAL SPEECHES STUDIED 

 

I. Some of the Qur'anic References in the speeches of King Hussein 

  

88ھود}ِإْن ُأِریُد ِإالَّ اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِبالّلِھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ ُأِنیُب { -1  

1994الملك حسین   

I only desire (your) betterment 

To the best of my power; 

And my success (in my task) 

Can only come from Allah. 

In him I trust, 

And unto him I turn   (Surat Hud 88) 

 

 

َفِإَذا َجاء َأَجُلُھْم الَ مى َوَلْو ُیَؤاِخُذ الّلُھ النَّاَس ِبُظْلِمِھم مَّا َتَرَك َعَلْیَھا ِمن َدآبٍَّة َوَلِكن ُیَؤخُِّرُھْم إَلى َأَجٍل مَُّس{-2

61النحل}َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َیْسَتْقِدُموَن   

When their tome expires 

They would not be able 

To delay (the punishment) 

For a single hour, just as  

They would not be able 

To anticipate it (for a single hour). (Surat Al-Nahl 61)  

 

34األعراف }َفِإَذا َجاء َأَجُلُھْم َال َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َیْسَتْقِدُموَنَوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل {-3  

)َیْسَتْأِخُروَن  َساَعًة َوال َیْسَتْقِدُموَن َفِإَذا َجاء َأَجُلُھْم َال(الملك حسین    

 

To every people is a term. 

Appointed: when their term  

Is reached, not an hour  

Can they cause delay, 

Nor (an hour) can they  

Advance (it in anticipation)    (Surat Al-A'raf 34) 
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  195الشعراء}ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبیٍن {-4

In the perspicuous 

Arabic tongue.    (Surat Ash-Shu'ara'a 195) 

 

  28الزمر}آنًا َعَرِبّیًا َغْیَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّھْم َیتَُّقوَن ُقر{-5

(It is) a Quran 

In Arabic, without any 

Crookedness (therein): 

In order that they 

May guard against Evil  (Surat Az-Zumar 28) 

  

 

 

110آل عمران}ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِھ ُكنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن {-6  

)لتكون خیر أمة أخرجت للناس(الملك حسین   

Ye are the best  

Of peoples, evolved  

For mankind. 

Enjoying what is right 

Forbidding what is wrong, 

And believing in Allah.  (Surat Al-i-Imran 110) 

 

10األنفال} َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد الّلِھ ِإنَّ الّلَھ َعِزیٌز َحِكیٌم َوَما َجَعَلُھ الّلُھ ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِھ ُقُلوُبُكْم{-7  

There is no help  

Except from Allah: 

And Allah is Exalted in power, 

Wise.     (Surat Al-Anfal 10)  

والتي استبسل فیھا رجالنا إیثارا للمنیة على , حتى فرضت علینا موقعة الكرامة التي تعرفون (....الملك حسین

)فنصرھم اهللا القدیرالدنیة   

 

 

62مریم}َلا َیْسَمُعوَن ِفیَھا َلْغوًا ِإلَّا َسَلامًا َوَلُھْم ِرْزُقُھْم ِفیَھا ُبْكَرًة َوَعِشّیًا {-8  

They will not there hear 
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Only salutations of Peace: 

And they will have therein 

Their sustenance, morning  

And evening.    (Surat Maryam 62) 

)فالسالم لغة التخاطب ألھل الجنة (الملك حسین  

 

 

25/26الواقعة } إال قیال سالما سالماَلا َیْسَمُعوَن ِفیَھا َلْغوًا َوَلا َتْأِثیمًا{  

َلا الذین  ندعوه تعالى أن یجعل الجنة مأوانا مع الصالحین األتقیاء المسلمین المؤمنین المصلحین  (الملك حسین

  } إال قیال سالما سالماَیْسَمُعوَن ِفیَھا َلْغوًا َوَلا َتْأِثیمًا

No frivolity will they  

Hear therein, nor any  

Mischief,- 

 

Only the saying,  

"Peace! Peace".   (Surat Al-Waqi'a) 

 

9 2المائدة }َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا الّلَھ ِإنَّ الّلَھ َشِدیُد اْلِعَقاِب { -  

Help ye one another 

In righteousness and piety, 

But help ye not one another  

In sin and rancour: 

Fear Allah: for Allah is strict in punishment  (Srat Al-Ma'idah 2) 

 

 }َوَلا َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلا السَّیَِّئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَُّھ َوِليٌّ َحِمیٌم {-10

34لتفص  

Nor can goodness and Evil 

Be equal. Repel (Evil) 

With what is better: 

Then will hw between whom 

And thee was hatred 

Become as it were 

Thy friend and intimate!    (Surat Fussilat 34) 
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ْبَلًة َتْرَضاَھا َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْیُث َما ُكنُتمْ َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِھَك ِفي السََّماء َفَلُنَولَِّینََّك ِق{-11

144البقرة}َفَولُّوْا ُوُجِوَھُكْم َشْطَرُه   

We see the turning  

Of thy face (for guidance) 

To the heavens: now  

Shall we turn thee 

To a Qibla that shall 

Please thee. Turn then  

Thy face in the direction 

Of the Sacred Mosque: 

Wherever ye are, turn  

Your faces in that direction   (Surat Al-Baqarah 144)  

   

آل عمران }بُّ اْلُمْحِسِنیَنَواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاِس َوالّلُھ ُیِحالَِّذیَن ُینِفُقوَن ِفي السَّرَّاء َوالضَّرَّاء {-12  

134 

)ونكظم غیظا ازدحمت بھ أرواحنا یوم تجمعت من حولنا وجوه للجحود والنكران(الملك حسین   

 

Who restrain anger, 

And pardon (all) men; 

For Allah loves those 

Who do good    (Surat Al-i-Imran 134) 

 

22القصص}َیَن َقاَل َعَسى َربِّي َأن َیْھِدَیِني َسَواء السَِّبیِل َوَلمَّا َتَوجََّھ ِتْلَقاء َمْد{-13  

Then, when he turned his face 

Towards (the land of) Madyan, 

He said: "I do hope 

That my Lord will show me  

The smooth and straight Path.  (Surat Al-Qasass 22) 

40  األنفال}وْا َأنَّ الّلَھ َمْوَالُكْم ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَِّصیُر َوِإن َتَولَّْوْا َفاْعَلُم{-14  

 الدنیا سواك وال أسعى لغیر نیل رضاك فأھدني سواء السبیل انك نعم هااللھم إنني ال أخشى في ھ (الملك حسین

)المولى ونعم النصیر  

 

If they refuse, be sure 

That Allah is your protector- 
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The Best to protect 

And the best to help.   (Surat Al- Anfal 40) 

 

 

II. Some of the Qur'anic References in the Speeches of Osama Ben Laden  

 بن الدن

37ق}ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمن َكاَن َلُھ َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُھَو َشِھیٌد {-1  

Verily in this 

Is a message  

For any that has  

A heart and understanding 

Or who gives ear and  

Is a witness.       (Surat Qaf 37) 

 

 }ُن َعَلْیِھْم َوِكیًال َھاَأنُتْم َھـُؤالء َجاَدْلُتْم َعْنُھْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َفَمن ُیَجاِدُل الّلَھ َعْنُھْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأم مَّن َیُكو {-2

109النساء  

Ah! These are the sort 

Of men on whose behalf 

Ye may contend in this world; 

But who will contend with Allah 

On their behalf on the Day 

Of Judgment, or who  

Will carry their affairs through?  (Surat Al-Nisa'a 109) 

 

 } َوَلا ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیرَتْدُعوُھْم َلا َیْسَمُعوا ُدَعاءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة َیْكُفُروَن ِبِشْرِكُكْمِإن {-3

14فاطر  

And none , 

(O man!) can inform you 

Like him who is  

All-Aware     (Surat Fater 14) 

 

27اإلسراء} اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشََّیاِطیِن َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلَربِِّھ َكُفورًا ِإنَّ{ -4  

Verily spendthrifts are brothers 

Of the Satans. 
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Is to his Lord (Himself) 

Ungrateful.    (Surat Al-Isra'a 27) 

 

279البقرة }ْرٍب مَِّن الّلِھ َوَرُسوِلِھ َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا ِبَح{ -5  

If ye do it not,  

Take notice of war 

From Allah and His Messenger… (Surat Al Baqarah 279) 

 

 

85البقرة}َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن{  -6  

Then is it a part of the Book 

That you believe in. 

And do you reject the rest?  (Surat Al-Baqarah 85)  

 

 }َال َشِریَك َلُھ َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا َأوَُّل اْلُمْسِلِمیَن   ، ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي ِلّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن{ -7

162/163األنعام  

Say: "Truly, my prayer 

And my service of sacrifice, 

My life and my death, 

Are (all) for Allah,  

The Cherisher of the Worlds: 

 

No partner hath He: 

This am I commanded, 

And I am the first 

Of those who submit 

To His Will.       (Surat Al-An'am 162-163) 

 

47طھ }ُھَدى َوالسََّلاُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْل {  -8  

And Peace to all 

Who follow the guidance!   (Surat Taha 47) 
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36الجاثیة}َفِللَِّھ اْلَحْمُد َربِّ السََّماَواِت َوَربِّ اْلَأْرِض َربِّ اْلَعاَلِمیَن  { -9  

Then Praise be to Allah, 

Lord of the heavens 

And Lord of the earth, 

Lord and Cherisher  

Of all the worlds!  (Surat Al-Jathiyah 36) 

 

37الزمر }َأَلْیَس اللَُّھ ِبَعِزیٍز ِذي انِتَقاٍمَوَمن َیْھِد اللَُّھ َفَما َلُھ ِمن مُِّضلٍّ { -10  

) وما ذلك على اهللا بعزیز(بن الدن   

Is not Allah Exalted  

In Power, 

Lord of Retribution?  (Surat Az-Zumar 37) 

 

7البقرة}َخَتَم الّلُھ َعَلى ُقُلوِبھْم َوَعَلى َسْمِعِھْم َوَعَلى َأْبَصاِرِھْم ِغَشاَوٌة َوَلُھْم َعَذاٌب عِظیٌم { -11  

)ختم اهللا على بصره و بصیرتھ (بن الدن  

Allah hath set a seal 

On their hearts and on their hearing. 

And o their eyes is a veil; 

Great is the chastisement 

They (incur).    (Surat Al-Baqarah 7) 

 

  11محمد}َذِلَك ِبَأنَّ اللََّھ َمْوَلى الَِّذیَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفِریَن َلا َمْوَلى َلُھْم  {-12

)واهللا موالنا وال مولى لكم (بن الدن  

That is because Allah 

Is the protector of those  

Who believe, but 

Those who reject Allah 

Have no protector.   (Surat Mohamed 11) 

 

 

  9البقرة}ُیَخاِدُعوَن الّلَھ َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَما َیْخَدُعوَن ِإالَّ َأنُفَسُھم َوَما َیْشُعُروَن { -13

Fain would they deceive  

Allah and those who believe, 

But they only deceive themselves, 
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And realize (it) not!   (Suat Al-Baqarah 9)  

 

206البقرة} َفَحْسُبُھ َجَھنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمَھاُد اْلِعزَُّة ِباِإلْثِمَوِإَذا ِقیَل َلُھ اتَِّق الّلَھ َأَخَذْتُھ { -14  

وقبل أن نضع القلم نطلُب منك أن تفكر ملیّا وتراجع (بن الدن أن تأخذك العزة ھذه الحقائق قبل نفسك كثیرًا أمام  
)سعى في إیصال ھذه الرسالة إلیك،  وتتخذ قرارك بمعاقبة كل منبالرفض  

When it is said to him,  

"Fear Allah," 

He is lead by arrogance 

To (more) crime. 

Enough for him is Hell;- 

An evil bed indeed 

(To lie on)!    (Surat Al-Baqarah 206) 

 

39األنفال}َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ُكلُُّھ ِلّلھ َفِإِن انَتَھْوْا َفِإنَّ الّلَھ ِبَما َیْعَمُلوَن َبِصیٌر { -15  

 

 

And fight them on 

Until there is no more 

Persecution, 

And religion becomes  

Allah's in all entirety 

But if they cease, verily Allah 

Doth see all that they do.   (Surat Al-Anfal 39) 

  

آل }الَِّذیَن َقاَل َلُھُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم ِإیَمانًا َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّلُھ َوِنْعَم اْلَوِكیُل  {-16

173عمران  

فحسبنا اهللا علیھم ونعم ( ن الدنب )الوكیل   

Those to whom men said: 

"A great army is gathering 

Against you, so fear them": 

But it (only) increased  

Their faith: they said: 

"for us Allah sufficeth, 

And he is the best  
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Guardian."       (Surat Al-i-Imra'n 173) 

 

 

64آل عمران}َوَال َیتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُدوِن الّلِھ{  -17  

)منھج الذین یتخذ بعضھم بعضًا أربابًا من دون اهللا(بن الدن   

That we erect not, 

From among ourselves, 

Lord and patrons 

Other than Allah.   (Surat Al-i-Imran 64) 

 

18 61النساء} َلُھْم َتَعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل الّلُھ َوِإَلى الرَُّسوِل َرَأْیَت اْلُمَناِفِقیَن َیُصدُّوَن َعنَك ُصُدودًا َوِإَذا ِقیَل{ -  

When it is said to them: 

"Come to what Allah hath revealed. 

And the messenger": 

Thou seest the Hypocrites avert 

Their faces from thee in disgust.  (Surat An-Nisaa61) 

 

 

III. Some of the Qur'anic References in the speeches of Saddam Hussein 

  صدام حسین

)88يونس () ربنا اطمس على أموالهم، وأشدد على قلوبهم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم (-1  

……..Deface 

Our lord the features of their wealth 

And send hardness to their hearts 

So they will not believe 

Until they see 

The grievous Chastisement.  (Surat Yunus 88) 

 

)  صدام حسين (غيثاً تساقط مدرارا .....-2 Saddam Hussein) ً( 

This statement refers any Muslim to the ayah No.11 in Surat Noh. The Arabic says: 
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)يرسل السماء عليكم مدرارا(  

He will send rain 

To you in abundance,    

)  صدام حسين ( ليتساقط من بعده الرطب جنيا-3 (Saddam Hussein)        

  This statement refers to ayah No. 25 from Surat Maryam which says: 

 

)وھزي إلیك بجدع النخلة یساقط علیك رطبا جنیا(  

And shake towards theyself  

The trunk of the palm tree: 

It will let fall  

Fresh ripe dates upon thee. 

 

 

4 155البقرة}َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مَِّن اَألَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبِریَن  { -  

Be sure we shall test you  

With something of fear 

And hunger, some loss 

In goods, lives and the fruits 

(Of your toil), but give  

Glad tidings to those 

Who patiently preserve,-    (Surat Al-Baqarah 155) 

 

16العنكبوت}َھ َواتَُّقوُه َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َوِإْبَراِھیَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِھ اْعُبُدوا اللَّ { -5  

And (We also saved) 

Abraham: behold, he said 

To his people, "serve Allah  

And fear Him: that  

Will be best for you- 

If ye understand!   (Surat Al-Ankabut 16) 

 

ُھْم ِإِذ اْلَتَقْیُتْم ِفي َأْعُیِنُكْم َقِلیًال َوُیَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُیِنِھْم ِلَیْقِضَي الّلُھ َأْمرًا َكاَن َمْفُعوًال َوِإَلى الّلِھ ُتْرَجعُ َوِإْذ ُیِریُكُمو { -6

44األنفال}األُموُر   

And remember when ye met, 
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He showed them to you 

As few in your eyes, 

And he made you appear 

As contemptible in their eyes: 

That Allah might accomplish 

A matter already decided 

And unto Allah 

Are all matters returned  (Surat Al-Anfal 44) 

 

69األنبیاء}ُقْلَنا َیا َناُر ُكوِني َبْردًا َوَسَلامًا َعَلى ِإْبَراِھیَم { -7  

We said, "O fire! 

Be thou cool, 

And (a means of safety) 

For Ibraham!"   (Surat Al-Anbiya'a 69) 

 

 

 }ِإْذ َجاُؤوُكم مِّن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ َزاَغْت اْلَأْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللَِّھ الظُُّنوَنا  { -8

     10األحزاب

Behold! they came on you 

From above you and from 

Below you, and behold, 

The eyes swerved 

And the hears gaped 

Up to the throats, 

And ye imagined various 

(Vain) thoughts about Allah!  (Surat Al-Ahzab 10) 

 

1الملك}ْيٍء َقِدیٌر  َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشَتَباَرَك الَِّذي ِبَیِدِه اْلُمْلُك { -9  

)وبقى الملك هللا وحده (صدام  

Blessed be He 

In Whose hands 

Is Dominion; 

And He over all things 

Hath power;-   (Surat Al- Mulk 1) 
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   86النساء}لِّ َشْيٍء َحِسیبًا  ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعَلى ُكَوِإَذا ُحیِّْیُتم ِبَتِحیٍَّة َفَحیُّوْا ِبَأْحَسَن ِمْنَھا َأْو ُردُّوَھا { -10

When a (courteous) greeting 

Is offered you, meet it 

With a greeting still more 

Courteous, or (at least) 

Of equal courtesy.  (Surat Al-Nissa'a 86)   

 

69یاءاألنب}ُقْلَنا َیا َناُر ُكوِني َبْردًا َوَسَلامًا َعَلى ِإْبَراِھیَم { -11  

)وكیف جعل نارھم بردا وسالما (صدام  

We said, "O Fire! 

Be thou cool, 

And (a means of) safety 

For Abraham!   (Surat Al-Anbiya'a 69)    

 

6الفاتحة}اھِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقیَم {-12  

)بعد أن أزل أقدامھم عن صراط اهللا المستقیم(: صدام  

Show us the straight way,  (Surat Al-Fatiha 6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


