ها هو جهاد البعث واملقاومة يتواصل في دروب ثورة التحرير الالهبةة
التي أنبثقت من مسيرة شعبنا اجلهادية الظةافرة ععبةيرا ع ةن أرادة
الكفاح والتحرير واألستقالل والبناء الثوري الشامل  ....فحني عأججت
الثورة في الفلوجة والرمادي أعسعت في عطور نو ي بةال األثةر فةي
حترير نينوى وصالح الدين والتةأمي وديةالو وشة ال بابةل ومةشار
بغداد ...
فلقد جسد الثوار االبطال مةسيرة التحريةر ةبر لتةاله امللح ةي
ملحقني الهزمية املٌنكرة مبيليشات احلكومةة الع يلةة وامليليةشيات

االيرانية الفارسية الصفوية املتلفعة بشتو التةس يات  ....مدمريةن

آلياعه ودباباعه وه راعه ومسقطني طائراعه وطياريها االيرانني
ومنه من شيعوه رس يا ع في ايران إ ترافا ع بجرميته اخملزية وفةححا ع
لع الئه األذالء  ...وستبقو إنتصارات ثورة التحرير الظةافرة منةارات
ضوء مشعة في مسيرة اجلهاد والتحرير التي متحي لُدما ع الةو امةا
لو طرية حتقية أهةدافها الةستراعيجية فةي التحريةر الةشامل

والع ي للعراق وحتقي أستقالله التا الناجز وسيادعه ...
واملحي الو اما

لو طري بنائه الثوري والوطني والقومي واألنساني

الشامل بعطائه الثر للعراق واألمة العربية واألنسانية ج عاء.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
( وأخرى حتبونها نصر من اهلل وفتح قريب وبشر املؤمنني )
صدق اهلل العظيم

يا أبناء شعبنا العراقي العظيم
يا أبناء أمتنا اجمليدة
أيها الرفاق املناضلون في وطننا العربي الكبير
أيها املقاتلون اجملاهدون املنتصرون وطنيون وقوميون وإسالميون
أحييكم جميعا ً بتحية اجلهاد والكفاح املسلح ،من أرض اجلهاد والكفاح ،وأزف إليكم بشرى النصر العظيم الذي حققه شعب العراق العظيم
دام ومرير امتد أكثر من أحد عشر عاما ً قدم فيها شعب العراق أكثر من مليوني شهيد.
وقواه اجملاهدة الباسلة عبر كفاح ٍ
إن يومي حترير نينوى احلضارة والتأريخ وحترير صالح الدين مصنع الرجال والفرسان من أعظم أيام تاريخ العراق والعرب بعد أيام الفتح اإلسالمي
على عهد احلبيب صلى اهلل عليه وسلم وصحبه األكرمني ،إن حترير نينوى وصالح الدين واالنتصارات املتالحقة واملتواصلة واملتسارعة في األنبار
وفي ديالى وعلى مشارف بغداد وفي التأميم قد شكلت انعطافا ً تاريخيا ً هائال ً في مسيرة األمة اجلهادية لتحقيق حريتها ووحدتها وبناء
املستقبل الواعد ألجيالها القادمة.
حيا اهلل ثوار الشعب البواسل ،شيوخ العشائر ،الوطنيني املؤمنني الثابتني على منهج التحرير الشامل والكامل لعراق العروبة واإلسالم.
حيا اهلل جيوش وفصائل الثورة ،جيش رجال الطريقة النقشبندية ،ومقاتلي اجليش الوطني الباسل ،ومقاتلي القيادة العليا للجهاد والتحرير،
ومقاتلي اجليش اإلسالمي ،ورجال كتائب ثورة العشرين األبطال ،ومقاتلي جيش اجملاهدين ،وبعض مجاميع أنصار السنة ،وفي طليعة هؤالء
جميعا ً أبطال وفرسان القاعدة والدولة اإلسالمية.
فلهم مني حتية خاصة ملؤها االعتزاز والتقدير واحملبة ،حتية التقدير لقياداتهم التي أصدرت العفو العام عن كل من زلت قدمه ،وخان نفسه
وأهله ووطنه ،ثم تاب إلى اهلل التواب الرحيم.
حتية إلى أهل نينوى الوطنيني والقوميني واإلسالميني ،التاريخيني احلضاريني ،هنيئا ً لكم النصر العظيم وأدعوكم إلى التكاتف والتآزر والتآلف
حول ثورتكم والدفاع عن إجنازكم التاريخي العظيم ونصركم املؤزر بكل ما متلكون من املال واألهل وكل من موقعه ومسؤوليته وقدرته على
األداء.

يا أبناء شعبنا العراقي العظيم
يا أبناء أمتنا اجمليدة
أيها اجملاهدون األبطال
إن ما حصل ويحصل اليوم من االنتصارات التاريخية ملسيرة شعبنا اجلهادية هو احلصيلة والنتيجة الطبيعية واحلتمية جلهاد شعبكم العراقي اجمليدو وقهوا
اجلهادية الفاعلةو والذي امتد على أكثر من أحد عشر عاماًو من القتال والصراع املتواصلو الليل مع النهارو أي في الليل والنهارو قدم فيه شعبكم الهعهراقهي
العظيمو أكثر من مليوني شهيدو ومئات اآلالف من السجناء واملعتقلنيو وماليني املشردين واملهجرين.
يا أبناء شعبنا العراقي العظيم
أيها األحرار الغيارى في أمتنا
أيها املناضلون البعثيون في وطننا الكبير
أحد عشر عاما ً وحزبكم الباسل يتعرض لالجتثاث الشامل والعميقو بل ال زال يتعرض لإلبادة اجلماعيةو لقد جتاوز شهداء حزبكم املائة والستني أل شهيهدو
ال مير يوم واحد إال ولنا فيه شهداء ومعتقلني على امتداد هذ السنني الطوال.

ماض وبقوة البتالع العراق أرضا ً وشعباًو ثم التوجه إلى األمة البتالع أقطار كاملهةو
واعلموا أيها الرفاق ان االستعمار اإليراني الصفوي االستيطاني السرطاني ٍ
وأجزاء واسعة من أرضها ومياها وخيراتها.
من هنا أيها الرفاقو من هنا يا أحرار األمة ننظر ونقيم ما حصل من إجنازات وانتصارات لثورتنا ومسيرتنا اجلهادية املباركةو ثم اليوم األول للثورة املسلحةو إلهى
يومي حترير نينوى وصالح الدينو وما قدمت االنتفاضة ثم الثورة من تضحيات جسام.
أقول من هنا من هذا األداء البطولي لثوار الشعبو ومن هذ التضحيات السخية ننظر إلى الثوارو ننظر إلى صانعي هذا االنتصار التاريخي الكبيرو فأحييههم
وأؤثرهم على نفسي ما دمت حياًو وإن رزقني اهلل الشهادة في سبيله ألشهدن لهم على هذا اإلميانو وهذا األداءو وهذ التضحيات.
يا أبناء شعبنا األبي يا أبناء أمتنا اجمليدة
إن بلدنا قد تعرض الجتياح فارسي صفوي تدميريو وخاصة بعد هروب اجليش األمريكي من ميادين الصراعو وقدمت اإلدارة األمريكية ههذا الهبهلهد احلضهاري
اإلنساني العزيز لقمة سائغة إليران الصفويةو بل تعرض بلدنا إلى استعمار إيراني صفوي استيطاني سرطاني لم يشهد التاريخ له مثيالًو قد أهله احلهرث
والنسل وهو موغل في جرميته وعلى مرأى ومسمع من اإلدارة األمريكية اجملرمة.
وأقول للمتهالكني على العملية اخملابراتية القذرة ان كل الذي يجري داخل أروقة هذ اللعبة ودستورها وبرملانها ووزرائها وجيشها ومليشياتها وانتخاباتها هو
لعبة ومناورة وتكتي و تصب في هدف واحد وهو هدف املشروع الصفوي التدميري البغيضو ومن هذ احلقيقة وعلى هذا األساس أقول يكفيكم خدمة ممتازة
لهذا املشروع البغيضو يكفيكم عمالة وخيانة لبلدكم املهدد بالضياع.
ومن هذ احلقيقة وعلى أساسها أدعو جميع املشتركني واملتلوثني بهذ العملية القذرة أن ينفضوا أيديهم منهاو ويتبرأوا من أهلها وصناعهاو ويتهوبهوا إلهى
اهلل توبة نصوحة ال رجعة بعدهاو ويلتحقوا بصفوف الثوارو وقد حترر نص بلدهمو وحترير بغداد احلبيبة بات قوسني أو أدنىو فيساهموا كل على قدر طاقهتهه
وإمكانياته الستكمال حترير بلدهم العزيزو حيث ال عزة وال شرف وال كرامة لرجاله دون حترير واستقالله.
أيها املشاركون في هذ العملية القذرة
نص العراق قد حتررو وخرج من قبضة االستعمار الصفوي ومشروعه البغيضو ورجع إلى حضن أهله وأمتهو ولم تستطيعوا زحزحة شخص واحد من رجهال
االستعمار الصفوي الفارسي خطوة واحدة عن غيه وإيغاله بدماء شعبكمو وأنتم تعلمون علم اليقنيو أن املئات من رجال االستعمار الصهفهوي يهعهمهلهون
معكمو وفيهم من هو أحرص من هذا الرجل على ترسيخ االستعمار الفارسي في بلدكمو وقد خبرمتوهم على مدى أكثر من أحد عشر عاماً.

إنهم يحملون عقيدة واحدة ،ويعملون من أجل هدف واحد ،وهم على قلب رجل واحد ،ويستلمون األوامر من مصدر واحد ،وان كلل ملي يلحلصلل
بينهم من تقيطعيت واختالفيت يقع حتت سقف تلك األهداف االستعميرية وخلدمتهي.
أحد عشر عيمي ً لم تستطيعوا إصدار قرار واحد للعفو عن األبرييء في السجون واملعتقالت الصفوية ،وقد أصدر الثوار األميجد ،الذين تتلهلملهلم
اإلمبرييلية واالستعمير وعمالؤهم وأذنيبهم وخدمهم بيإلرهيب زورا ً وبهتيني ً ونفيقي ً ودجالً ،في اليوم األول لتحرير نينوى وصالح الدين أصدروا علفلوا ً
عيمي ً عن كل من زلت قدمه وخين نفسه وأهله وبلده ،فال عذر لكم اليوم أميم اهلل والشعب والتيريخ ،وأميم صنيع االنتصيرات التيريخيلة املليلدة،
ثوار الشعب البواسل.
وفي ختيم رسيلتي املوجزة هذه ،أقول لألحبة ثوار الشعب ،ونفسي أوالً ،عليني أن نتعظ من جتيرب امليضي املريرة ،ونفعل جنيحيتهي ونوظلفلهلي فلي
مسيرتني اجلهيدية للتحرير الشيمل ،ونتجنب األخطيء والهفوات والزالت ،وأن نعلم جميعي ً أن نصرني الشيمل يرتكز على عوامل ودعيئم ال يلكلن
جتيوزهي ،ألن جتيوزهي سيؤدي إلى اإلخفيق والفشل والتقهقر والتراجع ،مهمي حققني من انتصيرات وإجنيزات وتقدم.
الدعيمة األولى :هي إيينني بيهلل وعدالة قضيتني وبصدقني وإخالصني لهي.
الدعيمة الثينية :هي وحدتني ،ألن تفرقني هو العدو األخطر واألكبر على مسيرتني اجلهيدية ،فمن أجل وحدتني عليني أن نؤجل كل خالفيتني مهمي كلين
حجمهي ونوعهي ،وذلك ألن هدف التحرير ،هدف حترير العراق العزيز من براثن االستعمير اإليراني الصفوي االستيطيني يسمو على كل االختالفيت.
الدعيمة الثيلثة :هو االلتصيق بيلشعب ،كل الشعب ،من زاخو إلى الفيو ،ألن الشعب هو احليضنة األمينة والقوية للجهيد وامليهدين ،وهو الداعلم
األسيسي والوحيد ملسيرتني اجلهيدية .نرجو من إخوتني في الفصيئل اجلهيدية اإلسالمية أن يسمو على الطيئفية والعرقية واإلقليمية واملديلنليلة،
وأن يعلموا أن شعبني األصيل الوفي في اجلنوب وفي الفرات األوسط هو الذي تصدى للعيصفة اخلمينية الهوجيء في ثمينينيت القرن امليضي ،وهلو
الذي ركع اجليوش الصفوية الغيزية ،وقد قدم أغلى التضحييت وأوسعهي ،وهو اليوم أكثر فرحي ً بينتصيراتني من غيره من أبنيء العراق ملي وقع عللليله
من ظلم وتعسف بل من قتل وتشريد.
الدعيمة الرابعة :هو العفو والصفح والغفران للمغفلني والذين زلت أقدامهم وللذين دفعتهم احليجة امللحة للعمل في حكومة العمالء واخلونلة
واألذالء ،تيمني ً ومتسكي ً بسنة احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم الذي عفي عن الذين أهدر دمهم لشدة عدائهم وأذيتهم له وللمسلمني.
الدعيمة اخليمسة :أن ال نغتر مبي نحقق من انتصيرات وتقدم ،ونبقى على الدوام متشبثني بعوامل انتصيرني األسيسية وعلللى رأسلهلي وحلدتلنلي
وااللتحيم مع شعبني من أقصيه إلى أقصيه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركيته

كما هي جميع خطابات الرفيق اجملاهد عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العربي األشتراكي والقائد األعلى للجهاد والتحريرر
واخلالص الوطني جاء خطابه التاريخي حول معطيات ثورة التحرير في الثاني عشر من متوز املاضي تعبيرا ً بليغا ً عن رؤية البرعرث
وستراتيجيته اجلهادية للمعطيات الكفاحية والدالالت واملعاني واملمارسات النضالية لثورة التحرير الظافرة وآفاقها املستقبلية
الوضاءة ...
فلقد أكد الرفيق اجملاهد عزة ابراهيم ( بأن حترير نينوى وصالح الدين واألنبار وديالى والتأميم وشمال بابل ومشارف بغداد ) أحرد
أنعطافا ً نوعيا ً هائال ً في مسيرة شعبنا الكفاحية صوب حتقيق اهداف الشعب واالمة في الوحدة والتحرر والتقدم األجتمراعري
واملستقبل الواعد ) محييا ً فصائل الشعب اجلهادية والتي دعاها ( الى جتاوز الطائفية والعرقية واألقليمية واملدينية ) ...مشريررا
بكل الفخر واالعتزاز الى ( أن شعبنا في الفرات االوسط واجلنوب هو الذي تصدى للعاصفة اخلمينية الهوجاء وهو الرذي قراترل
جيوش الفرس الصفويني وهو اليوم األكثر فرحا ً بثورة التحرير ملا أصابه من ظلم وتعسف ) وعبر ذلك تتضح املعاني اجلرهراديرة
لثورة الشعب العراقي التي تتسع لتشمل العراق كله من أقصاه الى أقصاه ...

هذه الثورة الشاملة اجلامعة املانعة التس استقطبت مجاهدي شعبنا كافة بفصائل مجاهدي شعبنا كافة لفصائل مقاومته
الوطنية والقومية واالسالمية جميعها قاتلت وتقاتل املشروع الفارسي الصفوي صفا ً واحدا ً متراصا ً عصيا ً عرلرى مرحراوالت
االختراق والتسلل متصديا ً لها ولكل محاوالت حرف الثورة عن مسارها وجرها الى مواجهات جانبية ذلك أن قوى الثورة كرلرهرا
مستنفرة بأجتاه حتقيق هدفها الرئيس دحر اخملطط الفارسي الصفوي وعمالئه األخساء وتصعيد مسيرة الرثرورة املرترأجرجرة
والسائرة بثبات وأرادة حازمة ال تلني صوب حتقيق اهدافها السامية في التحرر واالنعتاق والنهوض والتقدم احلضارري .
ومن هنا جاء تأكيد الرفيق اجملاهد عزة إبراهيم في خطابه التاريخي على الدعامات االساسية التي ترتكز أليها ثورة التحرير وهي
االميان باهلل ومببادئ الثورة اميانا ً راسخا ً واأللتصاق بالشعب وتوحيد صفوفه ويتجاوز األخطاء والهفوات وبالتسامح والغفران مرع
من زلت أقدامهم عن مسيرة التحرير وفتح أوسع اآلفاق امام تعزيز الوحدة الوطنية الصلدة لتكن الركيزة االساسية إلنرترصرار
الثورة وظفرها احلاسم على الصعد الوطنية والقومية واالنسانية كافة ...

ولقد كانت كلمات اخلطاب البليغة املوجزة تعبيرا ً عن روح النصر وأرادته الصلبة تشع باألمل والتفاؤل ببلوغ مسيييرة ااي ياد
والتحرير أشواط ا الن ائية احلاسمة املفضية الى ضفاف النصر احلاسم املؤزر والذي سيتحقق حتما ً بأرادة الثوار جميعا ً من ابناء
شعبنا اجملاهد بشرائحه األجتماعية كافة وعشائره األصيلة بعسكرييه االصالء ومثقفيه الثوريني بعماله وفالحيييه بيرجياليه
األماجد وحرائره املاجدات اللواتي قدمن أكثر من مليوني ش يد عراقي من فلذات اكبادهن غير هيابات وال وجالت كما فتح اطفال
العراق عيون م على قيم الش ادة فداءا ً حلرية الوطن ون وضه وتقدمه مثلما فتحت اجيال البعث والشعب الصاعدة على قييم
الش ادة التي جسدها أستش اد أكثر من  061ألف ش يد بعثي وجماهيرهم وأقارب م وأبناء شعب م املليوني ش يد رصيعيوا
سماء الش ادة بتلك النجوم الثاقبة الوضاءة التي ستبقى منارا ً هاديا ً لألجيال من ابناء شعبنا في دروب التضحيية السيةييية
واا اد والفداء لكي يرتقي شعبنا مدارج التقدم والرفعة والرقي في مسيرة الن وض احلضاري الشامل .

حتل علينا في الثامن آب احلالي الذكرى السادسة والعشرون لنصر الثامن من آب العظيم عام  0811الذي توج معارك قيادسييية
العرب الثانية بالنصر املٌبني بعد ثماني سنوات حسوم مترعة باملآثر اخلالدة ملقاتلي جيشنا الباسل وأبناء شعبنا املغوار واليتيي

كانت خامتت ا املشرفة معارك التحرير الكبرى معركة حترير الفاو مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم ومعارك حترير الشالميجية
ومجنون وزبيدات ومعارك التوكالت التي أبلى في ا مقاتلي جيشنا الباسل واحلرس اام وري االبطال خير البالء يحدو ركيبي يم
القائد الفارس ش يد احلج االكبر الرفيق القائد صدام حسني رحمه اهلل محققني نصر العراق واالمة التاريةي في الثامن من آب

عام  0811الذي أقض مضاجع اعداء العراق واالمة فكانت عدوانات م املتالحقة وحصارهم ااائر اللئيم وصوال ً الى إحتالل العيراق
في التاسع من نيسان عام  3112والذي تصدى له مجاهدو البعث واملقاومة وكسروا ظ ر احملتلني االوغاد وأحلقوا ب م الي يز ية
الساحقة .
وها هم يستل مون معاني ودروس نصر الثامن من آب عام  0811لتأجيج ثورة التحرير املتصاعدة وحتى النصر الشاميل واليفيوز
املُبني.

اهتمت وسائل اعالمية وعربية باخلطاب الذي وجهه الرفيق القائد عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العربي االشتتترا تي
القائد االعلى جلبهة اجلهاد والتحرير الى جماهير شعبنا العراقي الصامد وامتنا العربية اجمليدة التي اشاد بهتا بتاالصتتتصتا ا
التا يخية التي حققتها جحافل الثو ة الشعبية باحملافظا الثائرة صينوى وصالح الدين واجزاء بيرة من ديالى واالصتبتا وحتزام

بغداد وطردها للقوا املليشياوية الصفوية حيث غطت اجهزة االعالم اخلطاب ا وعرضت مقاطع مهمة منهمع استضافة عدد
من احمللليني السياسيني للحديث عن مضامينه اجلهادية .

عقد برملان االحتالل جلسا عديدة لغرض اصتخاب مايسموه الرئاسا الثالث حيث تخللها مواقف هزلية لعدد متن اعضتائته
ففي الوقت الذي يعلم اجلميع ان ل مايحصل في هذا البرملان البائس يتم عبر توافقا بني الكتل املمثلة فيه التي حصلت لها

على مواقع لها بالتزوير والتالعب بالنتائج و تعتمد تلك التوافقا على مبدأ ( شيلني واشيلك ) وباشراف مباشر من الستفتا ة
االمريكية في بغداد .

شفت جرائم العدو الصهيوصي ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في غزة من خالل الهجوم العدواصي العسكري عليها واجلترائتم
البشعة التي اقترفها العدو الصهيوصي وسقوط العدد الكبير من الضحايا شهداء وجرحى والدما الشامل لعدد من االحتيتاء

السكنية والبنى التحتية شف املوقف اخملزي جمللس االمن وامني عام االمم املتحدة اللذان وقفا مؤيدان للكيان الصهيوصي وساوى
بني القاتل والضحية  ..ان ذلك املوقف املتهالك الذي عبر بهما املنظمة الدولية ومجلس امنها اصهما مازالتا دائرتني من دوائر
وزا ة اخلا جية االمريكية وهي التي تصد اليهما االوامر والقرا ا املعبرة عن وجهة صظر الوزا ة .

لم يكن يوم الثامن من اب من عام  8811وما حتقق فيه باحلدث العابر واالعتيادي في حياة امتنا حيث شهد هذا اليوم التاريخيي
والول مرة وبعد سنوات من الهزائم واخليبات انتصارا ً فريدا ً من نوعه على كل الصعد واملقاييس على عدو خارجي ممثال ً بالنيايام
االيراني الذي اعلن ومنذ ايامه االولى وبعد سقوط الشاه وسيطرة املاللي على احلكم اطماعه وهدفه في فرض هيمنته عيليى
الوطن العربي وبشكل خاص اقطار اخلليج العربي ورفع بشكل علني شعارات ما يسمى بتصدير الثورة  ..وكان واضحيا ً مينيذ
البدء ان حتقيق هذا احللم الصفوي القدمي اجلديد الميكن له ان يتحقق في ضوء وجود ناام وطني وقومي في العراق يقوده حيزب
رسالي معروف مببادئه االميانية الكبيرة وما حققه من منجزات ومكاسب جتاوزت في تأثيراتها وانعكاساتها االيجابية على واقيع
االمة العربية برغم ما شهدته من مخططات تأمرية كانت بدايتها ذلك التراجع والنكوص من اغلب االنامة عن احلد االدنى من
متطلبات االنتصار لفلسطني و حقوق شعبنا الفلسطيني  ،لذا عمد ناام خميني الى ممارسة سياسة االستفزاز السافر الذي
وصل حد التجاوز على اراضينا وضرب اخملافر احلدودية العراقية  .لم يكن امام العراق وبعد ان فشلت كل جهوده ومحاوالته القناع
الناام الصفوي بالعدول عن غيه  ،غير خيار الدفاع عن حدوده وحقوقه واراضيه ومكتسبات شعبه فكانت احلرب بسيم ا
الرحمن الرحيم( كتب عليكم القتال وهو كره لكم  ) ..صدق ا العايم  ..ومعروف مسلسل معركة القادسييية اليثيانييية
واستجابة قيادة احلزب والثورة اليكل املساعي الدولية واال قليمية والعربية الى وقفها برغم ما كان يتحقق من انتصارات كبيرة
توجت في يوم الثامن من اب بالنصر العايم الذي اقر به ا عيون العراقيني والعرب واملسلمني بل االنسانية جمعاء  ..لم يكن
هذا النصر مفاجأة حلزبنا حزب البعث العربي االشتراكي النه كان مرتبط بثقة با العلي القدير وبشعب استطاب التضحيية
على طريق العز والكرامة  ،لكنه كان صدمة للقوى الدولية وفي مقدمتها اميركا والكيان الصهيوني والناام الصيفيوي وهيو
يتجرع السم كما اعلن اخلميني وقتها  ،وعليه كان البد من استخدام اساليب اخرى اكثر شراسة متثلت بالعدوان اليثيالثييينيي
الغاشم عام  8888وصفحة احلصار اجلائر وما تالها وصوال ً الى االحتالل االميركي عام 3002وما تبعه من صفحات كان الينيايام
الصفوي العنصر االساس فيها وباعتراف اقطابه انفسهم ومنهم محمد خامتي احد رؤساء هذا الناام الذي اشار عام 3002
الى الدور الرئيس لهم بتسهيل احتالل العراق  .لسنا هنا في معرض اعادة ما قدمه العراق من تضحيات في معركة القادسيية
اجمليدة وهو يقاتل بحق نيابة عن االمة العربية برغم ان بعض االنامة تنكرت لها منذ االيام االولى للمعركة كما ان بيعيضيهيا
اتخذ ومع االسف مواقف تأمرية ضده سابقا ً وال حقا ً  ..غير اننا كان البد ان منر ولو بشكل سريع على بعض احلقائق امليعيروفية
واملوثقة  ،لكي نستدل على حجم التأمر االميركي الصهيوني الصفوي على الناام الثوري الذي يقوده حزب الرسالية اخلياليدة
حزب البعث لعربي االشتراكي والتشويه املتعمد ملواقفه وهو يتصدى لرياح االطماع الصفوية املتسترة بعباءة الدين  ..ومن اجل
معرفة طبيعة العالقة والتعاون بني االدارة االميركية والناام الصفوي التي جتسدت بتقاسم االدوار في العراق بعد  3002ولكي
نستدل على حجم التدخل االيراني الصفوي املباشر في وطننا وسبب هذا السكوت االميركي على هذا الدور التأمري الصيفيوي
املهدد ليس للعراق فحسب بل لكل اقطار الوطن العربي وباالخص السعودية واالمارات والبحرين وقطر بل حتى للكويت ..

لسنا طائفيني والنحمل عقدا ً جتاه الشعوب االيرانية  ،لكنها احلقيقة التي يريد ان يطمسها احللف االمييير يي الويهيييونيي
الوفوي  ،املتمثلة باحملاصوة الطائفية التي رست في العراق ووسمت ما يسمى بعمليته السياسية وتسلي اليتيحياليف
الوفوي على ل شيء وهيمنته على السلطة والثروات  ،هذا التحالف اخلبيث الذي يعد ذراع ايران لتحقيق اطماعها من خيل
محاوالت محمومة للتغيير السكاني في بعض مدن العراق وباالخص بغداد وديالى من خل القتل واجبار املواطنني عيليى تير
مناطقهم مقابل تسهيل منح اجلنسية للعناصر االيرانية وتسهيل متلكهم الدور والبساتني واحملا التجارية ومدهم بياالميوا
اللزمة لتحقيق ذلك ..انه احللم الكسروي الذي ان البد من التودي ومقاومته مبا متاح من امكانيات ومنها الثورة الشيعيبييية
املسلحة التي بدأت بشائرها في االنبار والفلوجة لتتوج مبا حتقق في املوصل وتكريت و ر و التي ينتظر اجلميع عراقيني وعيرب
امتدادها لتحرير بغداد برغم ما تواجهه من مخاطر ابرزها محاوالت جر فوائلها الى معار ثانوية بسبب بعض السيليو يييات
املتطرفة وغير املسؤولة التي تدفع شئنا ام ابينا الى اضعاف احلاضنة الشعبية للثورة التي هي اساس انتوارها ..
ان ما حتقق في يوم الثامن من اب من انتوار تاريخي مهم يدفعنا الى العودة للمنابع االصلية املتمثلة باميان الشعب بامليعير ية
واستعداده للتضحية من اجلها وااللتفاف حو قيادتها وهو ما نحتاجه ا ثر من اي شيء اخر ..فليكن هذا اليوم مناسبية لينيا
جميعا ً ملراجعة مواقفنا على طريق حترير العراق ل العراق ..

ومسيرة الثورة متضي في مساررها الرحب تتوحد فوهات اقلم تاب البعث واملقاومة بفوهات بنادق الثوارر في نينيو وصيلح
الدين واالنبار وديالى والتأميم وبغداد والفرات االوس واجلنوب منتفضني بقوة الكلمة احلرة الشريفة توازي في فعلها فعل
الرصاص املووب الى صدور عملء املشروع الوفوي فهي تابات اجملتهدين في خندق الكلمة احلرة الشريفة تضييء دروب
الثوار في ل بقعة من أرض العراق الطاهرة .
وها هو مداد اقلمهم يتدفق سياال ً بقيم معاني الفروسية واجلهاد  ...متجحفلني مع اجملاهدين املقاتلني االبطا في ميعيار
التحرير والتودي للميليشيات الفارسية الوفوية وامليليشيات العميلة  ...وهكذا يتلحم الفعل اجلهادي املتعاظم بالفعل
السياسي والثقافي واالعلمي والتعبوي متوديا ً ملا نة التضليل الفكري والثقافي واالعلمي مبا يطفئ شموع امليتياجيرة
والتزييف ويرفع مشعل الثورة الوهاج سراجا ً منيرا ً في دروب التحرير واالستقل والنور املبني .
عاشت سواعد اجملاهدين مؤتزرين باألقلم احلرة الشريفة .
وليخسأ العملء واخلونة في عارهم وخزيهم يعمهون.

 ) 1في سرقة فاضحة في وضح النهار تقدم حكومة املالكي العميلة في التجاوز على املوازنة وميزانية الدولة بتخصيصهاا
 131مليار دينار ملا أسموه ( احلشد الشعبي) واملقصود به التجييش الفارسي الصفوي ألستهداف ثورة الشعب وأبادته وقاد
أستلم مبلغ  131مليار دينار املدعو ضياء القريشي من مكتب املالكي ...
وهكذا تبذر اموال الشعب بني السرقات وبني حتويلها الى وسسائل قتل وأبادة ألبناء الشعب العراقي املكافح الذي لن يصبر
على ضيم وسيذيق اخلونة زقوم خيانتهم للشعب واالمة .
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبِ ينقلبون.
 ) 2قامت حكومة املالكي العميلة بشراء شحنات أسلحة من ايران بأثمان باهظة حيث بلغ سعر الشحنة الواحدة 111
مليون دوالر وحصة العميل املالكي وأبنه احمد  %$01من سعر الشحنات وهكا تتضح ألبناء شعبناا الادوافاال االماراماياة
للعميل املالكي ومالوزته من العمالء والسراق فهم في الوقت الذي يسرقون اموال الشعب العراقي ويقدمونها هب َة الى ايران
فأنهم يلتفون على ما يسمى احلظر الدولي والعقوبات االقتصادية الدولية على ايران ...
وبذلك فأنهم يفصحون عن تبعيتهم وعمالتهم اليران حتى النخاع ...بيد ان ابناء شعبنا واعون ملا يحاك لهم من دسائس ولن
يغفروا للخونة سرقاتهم وعمالتهم اخلسيسة
 ) 3تصاعدت في االوانة االخيرة وعلى نحو الفت عمليات تهريب النفط الى ايران سواء بالصهاريج عبر احلدو او بااالتافااقاات
السرية مال ايران على احلفر املائل آلبار النفط في املناطق احلدودية ويتم تهريب النفط وتسريبه الى ايران بأشراف مباشر مان
حسني الشهرستاني وكرمي لعيبي وزير النفط ومبعدل  211الف برميل يوميا كما بلغت أقيام املشتقات النفطية املستوردة من
ايران وهي الناجتة أصال عن تصفية النفط اخلام العراقي املمنوح الى ايران من قبل عمالئها  11مليارات دوالر خالل الساباعاة
شهور املاضية من هذا العام .
ولكن اهلل ميهل وال يهمل وسيحرق النفط العراقي مباه ومنوب الفس الصفويني وعمالئهم السراق االخساء .
 ) 0صفقة الفساد اجلديدة املضافة الى صفقة الفساد السابقة عرابها سعدون الدليمي هي صفقة شراء اسلحة ومعدات
وطائرات حربية من روسيا اضافة الى صفقة طائرات رديفة من كوريا اجلنوبية عرابيها سعدون الدليمي ومحمد العساكاري
وعمولة كل منهما  %21من سعر الصفقة اضافة الى عمولة ( اجلعيدة ) فاروق االعرمي والبقية تأتي ...

 ) 5شوهد اجملرم قيس اخلزعلي زعيم عصائب أهل الباطل يخرج ُمسرعا ً من مكتب العميل املالكي يحمل حقيييبي
سمسونايت حتتوي على مبلغ  051مليون دوالر هذا ما أسر به احد محاسبي مكتب املالكي مصدر موثوق وذلك بعيد
تعهد اجملرم قيس اخلزعلي زج املزيد من قوات العصائب في املعارك التي تستهدف املدن احملررة ولتنفيذ

عيميليييات

التصفي لضباط جيشنا الباسل ومجاهدي البعث واملقاوم ولكن هؤالء األبطال ومعهم ثوار الشعب كلهم لقنيوا
العصائب درسا ً لن ينسوها في متريغهم في وحل الهزمي املنكرة وتلقيهم جلزاءهم العادل والى سقر وبئس املصير
 ) 6متت سرق االموال اخملصص للنازحني من قبل ما تسمى وزارة الهجرة واملهجرين من قبل جالوزة العميل املالكيي
بقيم نريليون دينار ولم يصل الى النازحني فلسا ً واحدا ً ...
ووصل النزاع بني سراق اموال الشعب الى حد العراك باأليدي بني أحمد ابو ريش ومحمد الهايس على خيليفييي
سرق األخير مبلغ  01مليار دينار أدعى انها أحترقت بأحتراق بيته الذي أحرقه الثوار وسيحرق ابناء شعبنا من اخلوني
والسراق كل بنان
 ) 7ما زال مسلسل تهريب اموال الشعب العراقي الى اخلارج متوصال ً من قبل جالوزة العميل املالكي فلقيد
العميل حيدر العبادي الذي نصبوه عبر املساومات الرخيص نائبا ً أول لرئيس ما يسمى مجلس النيوا ميبيليغ 051
رهير

مليون دوالر تسلمها اوالده في لندن لتضاف الى رصيد عقاراتهم املنهوب من اموال الشعب العيراقيي فيي شيارع
أكسفورد في لندن وهكذا ...يتحول بائع الكب في شوارع لندن الى ملياردير كبير بعد ان وضع املالكي ابوا امليزاني
املالي حتت تصرفه .
ولكن اين املفر من حسا الشعب العسير .
فهو آت قريب

يحاسب هذه العبارة وضعت اسفل هويات عناصر من نخبة فصائل عصائب اهل الباطل املمنننو نة
يحاسب وال ُ
لهم من مكتب العميل الصفوي نوري املالكي ومختومة من مكتب ما يسمى برئيس الوزراء لم اكن اصدق هنذا
االمر عندما ذكره وا د من العاملني في ا دى وسائل االعالم عندما قال ان ا د اقربائه منن عننناصنر اال نهن ة
االمنية احلكومية شاهدها عندما اعترض ا د عناصر هذه العصابة امليليشاوية غير انها تأكدت من مصدر اخنر
في لسة معتنا مع عدد من املواطنني في محافظتي ميسان والديوانية يث اكد مجموعة من الشباب مثل
هذا المر ..وهو ما يعني مستوى التسلط الصفوي واستهتار رموزه ودفع مجموعة من املواطنننني النى الن نول
باسته اء انها شهادة لهذه العصابة ملمارسة كل اجلرائم من قتل واختطاف وسنرقنة

وايصنالنهنم ننن لنة

املعصومني من اي خطأ انهم فوق ال انون والشعب ..
دفعت تصرفات عصائب اهل الباطل في الدورة عدد من عناصر الشرطة االحتادية الى التذمروترك عملنهنم ومنن
ضمنهم ا د االقرباء الذي قال انهم يدخلون املنط ة ويتصرفون كما يحلو لهم ويخطفون بعض سكنتها امنام
اعيينا من دون ان نتمكن من محاسبتهم !!

قال ا د شيوخ شاطيء التا ي انا لست سياسيا ً لكنني الاستطيع اال ان اضع الف عالمة استفهام علنى منا
يجري من ملة لشراء االراضي ال راعية في املنط ة تى وصل سعر املتر املربع اكثر من ملينون ونصنف دينننار
وجتريف البساتني واغراء الشباب على بيع صصهم واسكان عناصر غريبة في املنط ة  ..من ين ور املنننطن نة
يال ظ التغير الكبير فعال ً في املنط ة .

تواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض املصطلحات واملفاهيم الفكرية والسياسية املستقاة من مععع
الفكر الوطني والقومي واإلنساني والتي ال متثل بالضرورة تعريفا ً بعثيا ً نصيا ً وإمنا هي قريبة من فكر احلزب وعقعيعدة العبععع
واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها  ،بل أن بعضها يعبر تعبيرا ً دقيقا ً وشامال ً عن موقف احلزب ورؤيته العفعكعريعة
واالستراتيجية .
وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة املناضل البعث واجملاهدين وعموم الوطن العراقي واملناضل العرب املناهض لالحتالل
بل وعموم أبناء شعبنا اجملاهد الصابر ولتكن لهم خير مع في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلععالمعي العذي
ميارسه احملتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف والتضليل مبا يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العععرا
واالمة .
ذلك أن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسا ً ملمارساتنا السياسية ومبا ينير طريقهما ويلهمهما العزم على أن تكون في املسعارات
الصائبة واخليرة لبلوغ أهدافها الوطنية والقومية اخليرة وفي هذه املرحلة اجلهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها
مفهوم احلزب واملمارسات احلزبية الى ابشع صيغ التشويه في ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسعيعة
املهترئة
وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( االستقالل )

يقصد باألستقالل عادة استقالل الدولة اي حريتها في أدارة شؤونها الداخلية واخلارجية ويعد االستقالل حقا ً ناجما ً ععن حع
الوجود الوطني .
ان اشتقالل الدولة في شؤونها الداخلية او ما يسمى باألستقالل الداخلي يفترض ان متلك الدولة مسبقا ً حرية كاملة في بناء
التنظيم االجتماعي اي اقامة النظام السياسي واالجتماعي والقانوني وتطبيقا ً لذلك تستطيع الدولة أن تتبنعى دسعتعورهعا
الوطني وتنظم حكومتها وحتدد حقو االفراد وواجباتهم وتنهج اسلوب تطورها االجتماعي واالقتصادي اخلاص بها وهعكعذا
تكون الدولة ساندة ضمن اقليمها ولها ح اساسي في ان تكون متحررة من تدخل الدول االخرى في شؤونها الداخلية اال أن
الدول تستطيع بارادتها ان تخضع بعض عالقاتها الداخلية التي يحكمها عادة القانون الوطني لتنظيم دولي مع ال يتعارض
واستقاللها.

وال يعني االستقالل الداخلي حرية الدولة في ان تستخدمه على نحو يتناقض وحرية الدول االخرى واستقاللها فمثال ً اذا سمحت الدولة الشخاص
من اقليمها بالقيام بنشاطات ضد الوحدة االقليمية لدولة اخرى او استقاللها فهي تخرق بذلك مبدأ من مبادئ القانون الدولي وهو مبببدأ عبدم
التدخل في شؤون الدول االخرى .
أما استقالل الدولة في شؤونها اخلارجية او ما يسمى باالستقالل اخلارجي فهو يعني ان متارس وظائفها اخلارجية اي تصريف شؤون سبيباسبتبهبا
اخلارجية بصورة مستقلة عن ارادات الدول االخري وال ريب في ان وجود هذا االستقالل ضروري لتمكني الدولة من التصرف بحرية في تعاملهبا مب
الدول االخرى وملسألتها عن الواء بالتزاماتها وتطبيقا لذلك للدولة ان تعقد جمي انواع املعاهدات م الدول االخرى وان تقيم معها ما تشباء مبن
العالقا وان تنهج السياسات اخلارجية التي تراها متطابقة ومصاحلها وال يقيد من حرية الدول في سياستها اخلارجية اال أحترامها مبادئ القانبون
الدولي اال ان التزامات الدول مبوجب القانون الدولي ال تعني انها غير مستقلة في شؤونها اخلارجية بل تؤكد استقالليتها حيث قبلت بهبا البدول
انطالقا ً من ارادتها احلرة.
غير ان ما يقوض االستقالل على نحو كامل هو االحتالل البغيض كما هو شأن االحتالل االميركي للعراق والذي قاومه مجاهدو البعث واملقباومبة
وابناء شعبنا االبثي وهم يغذون املسير نحو بلوغ التحرير الشامل واالستقالل التام ببعديه السياسي واالقتصادي
وها هي ثورة التحرير املتأججة تعبر عن املضي احلازم على طريق حتقيق االستقالل الناجز والنهوض والتقدم احلضاري الشامل

لقد تصاعدت مسيرة اجلهاد والتحرير على مدى أحدى عشر عاما ً لتبزغ شمس ثورة التحرير التي اندلعت في الفلوجة والرمادي وتطورت نوعيا ً الى
حترير نينوى وصالح الدين والتأميم وديالى ومشارف بغداد بل بات حترير بغداد قاب قوسني او ادنى على حد تعبيره الرفيق اجملاهد عزة ابراهيم وهكذا
تتصاعد مسيرة ثورة التحرير في معاركها احلامية الوطيس بوجه ميليشيات الفرس الصفويني وميليشياتهم العميلة ملحبقبة ببهبم افبدح
اخلسائر في البشر واملعدات مومضة ببشائر االتساع والتصاعد حتى تتكلل مسيرة هذه الثورة املباركة بالنصر احلاسم االكيد لتعيد للعراق ووجه
الوطني والقومي االصيل ليسهم من جديد في اعالء الصرح الشامخ للحضارة االنسانية السامقة في احترابهم الرخيب عبلبى البغبنبائبم
واملكاسب غير املشروعة فراحوا يحاولون خسئوا الهاء ابناء شعبنا الصابر عن معاناته عبر دوامة تصريحاتهم املستلهكة عبن مبا يسبمبونبه
( انتخاب الرئاسات الثالث) و( تشكيل احلكومة) فأحتدم الصراع بني اطراف التحالف الصفوي الطائفي والتحالفات الطائفية السياسية املقابلبة
لهم في مهزلة مضحكة فالعميل املالكي يرفض التنحي عن تربعه على عرش التسلط والقم ألبناء شعبنا املكافح والشلة املقابلة املتطلعة
للحلول محله تصعد من نبرتها املطالبة بتنحيه وبني هذا وذاك يردح املرتزقة في دوامة احللقة املفرغة التي سئم أبناء شعبنا اجملاهد من سبمباع
اسطوانتها املشروخة .
فلقد حتول السخط الشعبي املتعاظم الى ثورة شعبية عارمة ستطيح بالعملية السياسية املتهاوية وأطرافها العميلة كافة وتقييم حبكبم
الشعب التعددي الدميقراطي احلر املستقل بآفاقه الوطنية والقومية واالنسانية املشرقة

كانت االنتصارات التاريخية التي حتققت في احملافظات املنتفضة لها صداها الكبير في العالم العربي والعاملي والداخل ففففي
الوقت الذي عبر الثائرون طيلة اكثر من سنة اي منذ انطالق املظاهرات واالعتصامات السلمية في محافظة االنبفار ومفن فم
انتشارها الى احملافظات االخرى والتي رفعت شعار السلمية عنوانا لها وحاولت بشتى الطرق التعبير عن ذلف

مفن ا فل ان

التعطي فرصة للحكومة العميلة الصفوية استخدام القوة ضدها ومع ذل فان تل احلكومة استخدمت القفوة الفقفاتفلفة
الغاشمة في التصدي لعدد من ساحات االعتصام بغية انهائها وقد اختارت ساحة اعتصام احلويجة لتنفيذ رميتها الشنعفا
عندما ها مت املعتصمني السلميني واحرقت خيامهم وغدرت باملئات منهم وسقط نتيجة ذل عشرات الشفهفدا ومفئفات
اجلرحى وقد كانت نتيجة تل اجلرمية اشعال شرارة الثورة الباسلة بو ه الطغمة العميلة القاتلة فانتفض الثوار بالرد على تل
اجلرمية واستمرت تل الثورة مستعرة حتى قررت عن موقفها احلاسم واجلرئ عندما تناخت الفصائل اجلهادية املقاتلة القومفيفة
والوطنية واالسالمية تتقدمهم فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير واخلالص الوطني لتطهير احملافظات املنفتفففضفة مفن
قبضة قوات املالكي املليشياوية الصفوية لتعلن فيها سلطة الشعب وفي خضم هذا النصر الكبير الذي حتقق بتوففيفق مفن
اهلل وهمة الر ال البواسل اجملاهدين الذين كتبوا اروع الصفحات في تاريخ العراق اجمليد بعد ان التحمت ماهير الشفعفب مفع
الفصائل اجملاهدة في ملحمة اجلهاد والتحرير ليحققوا بهذا االلتحام البطولي الثوري طريق التحرير الشامل القادم لكفل ار
العراق الطاهرة و ه االمني العام للحزب وقائد اجلهاد والتحرير اجملاهد عزة ابراهيم كلمة تاريخية الى ماهير الشعفب واالمفة
هنأ فيها بالنصر الكبير وو ه التحية الى كل الفصائل املقاتلة املشاركة في صنع النصر التاريخي املؤزر على قفوى الفظفلفم
والشر والعدوان واذناب االحتاللني الفارسي واالمريكي ومما يلفت النظر ان تل الكلمة الثورية التي حيا فيها الفقفائفد اجملفاهفد
الفصائل الثائرة قد حازت اهتماما واسعا من قبل ا هزة االعالم املقروئة واملسموعة والفضائيات واحملللون السياسيني الفذيفن
اهتموا اهتماما ملفتا بها حيث بثت مقاطع مهمة منها وعادت بثها عدة مرات مما يؤكد على السمعة الكبيرة واالحترام والدور
الذي يحضى به القائد اجملاهد  ..وركزت تل اال هزة االعالمية على دعوته بتوحيد كل اجلهود ورص الصفوف ونبذ اخلالفات التفي
قد تشوب مسيرة الثورة والثوار وحتى حتقيق الهدف بتحرير بغداد من سجنها ونشر راية احلق والعدل فيها لتكون بغداد قلفعفة
الو وب لتحرير كل شبر من ارضنا الطاهرة من برا ن االحتاللني الفارسي واالمريكي وهذا ماينتظره ابنا الشعب باذن اهلل وهفو
قادم المحال .

ان املركزية الدميقراطية هي مفهوم خاص بحزبنا املناضل حزب البعث العربي االشتراكي وهو نتيجة منطقيه وعقائدية للعالقه بني
اهداف احلزب والبنيه التنظيميه فاحلريه هي احد االهداف الثالثه التي يتمحور حولها نضال البعث وهي تعني حرية الوطن العرربري
من كل نفوذ اجنبي ايا كان نوع هذا النفوذ عسكريا ام سياسيا ام اقتصاديا ام ثقافيا واحلريه ايضا هي حرية املواطن في وطنه وهرو
ما يفتقده املواطن العراقي في ظل نظام مليشياوي طائفي وهذه احلرية مرتبطه بحرية الوطن وحرية املواطن تعني حترره السياسي
كما تعنى حترره من الفقر والعوز واالمية التي تفشت بشكل كبير بعد احتالل العراق عام  3002حتى يومنا هذا واخيرا تعني احلريره
حترير قدرات املواطن من قيود التخلف .
\\ والبد للحزب من ان يتمثل هذا الهدف (احلرية) كما يتمثل الهدفني االخرين (الوحده واالشتراكيه) في تكوينه الداخلي وهو ما يعبر
عنه بالعالقه بني اهداف احلزب والبنيه التنظيميه  ..فاملركزيه الدميقراطيه هي احلريه في حياة احلزب الداخليه  ..فحزبنا اجملاهد الذي
يدعو للتحرر ويناضل من اجل ذلك البد ان يطبق احلريه في حيات الداخليه .
\\ واملركزية الدميقراطيه تعني حرية االفراد املنضوين للحزب في االبداع وفي التعبير وفي ممارسة حقوقهم كمناضلني في صرفروف
احلزب وفي احلصول على االدوار احلزبيه وفق عطائهم وقدراتهم وفي اطار الئحة النظام الداخلي وضمن املمارسات الردميرقرراطريره
املعتمده .
\\ ان املناضل البعثي في صفوف احلزب ليس متلقيا فحسب وال هو اله منفذه بالتاكيد امنا هو فاعل ومبدع وانسان مناضل وترقروم
املركزية الدميقراطية على االسس التالية - :
-1

انتخاب اولى احللقات القيادية من القواعد وانبثاق التسلسل االعلى االحق .

-3

خضوع القيادات االدنى لالعلى

-2

خضوع االقليه لرأي االكثرية

-4

حرية النقد والنقد الذاتي

-5

اعتماد مبدأ نقد ثم ناقش وخاصة في القضايا املهمه وهي مركزية الن طبيعة العمل النضالي السري تستدعي اال لرترزام

بتعاليم قيادة احلزب وتنفيذها تنفيذا مبدعا كما تستدعي االنضباط العالي ..وهي دميقراطية النها تقوم على حق احلرزبريرني فري
االنتخابات وفي التصويت على مجمل السياسات من خالل املؤمترات احلزبيه وممارسة النقذ مع احترام رأي االخرين وبالوسائل احلزبيه
املشروعة ونحدد زاوية ميل كل من املركزية والدميقراطية على حساب االخرى تبعا للظرف النضالي الذي مير به احلزب .

 -1استلم العراق وجبة جديدة من الطائرات الروسيه املستعمله وهي عبارة عن ثالث طائرات مت تدريب طيارين عراقيني عليها واودعت في
قاعدة علي بن ابي طالب اجلوية في محافظة واسط وعندما تقرر تشغيلها تبني انها التعمل وعند فحصها من قبل اخلبير الروسي ظهر ان
عطلها سبب قضم اجلرذا ن لالسالك التي تربط منظومة التشغيل مبحرك الطائرة .
 -2اشرف عقيل الطريحي محافظ كربالء وهو قيادي في حزب الدعوه بشكل مباشر على حرق عدد كبير من جماعة املرجع العربي اية اهلل
العظمى محمود احلسيني الصرخي وهم جرحى حتى املوت
 -3خصص وزير املوارد املائيه مهند السعدي وهو قيادي في التيار الصدري عشرة سيارات بيكب دبل قمارة من الوزارة الى سرايا السالم (جيش
املهدي) وعلمت الثورة ان وزارة التيار االخرين خصصوا سيارات مماثله من وزاراتهم .
 -4بدأت مجاميع من مليشيات عصائب اهل احلق املدعوم من ايران واحلكومه الطائفيه بالتحرك ألغتيال وخطف اخواننا االكراد في بغداد
وعدد من احملافظات ومحاولة نهب ومصادرة ممتلكاتهم .
 -5قال ضابط كبير يعمل في مكتب القائد العام للقوات املسلحة  :لقد حققت مع عدد كبير من الضباط واملراتب الذين رفضوا مقاتله الثوار
واصبحت لدي قناعة انهم يرفضون مقاتلة الثوار لقناعتهم ان احملافظات الثائره يتعرضون لالقصاء والتهميش والقتل والتمييز الطائفي .
 -6قال امر احدى وحدات الشرطة االحتادية في ديالى ملنتسبي وحدته ان مقاتله الثوار غير مجدية واحلكومة الطائفيه التستاهل ان نقاتل من
اجلها فسلمت الوحدة اسلحتها القرب وحدة بيشمركة وغادرت احملافظة باملالبس املدنيه .
 -7استفادت مجاميع من حرامية حزب الدعوه من جماعة رئيس الوزراء املليشياوي مببالغ طائله بحجة االشراف على تدريب املتطوعني في
اغلب احملافظات اجلنوبيه التي يعرفها رئيس الوزراء بدون وجع قلب من اجل متزيق العراق وضرب اهله والبقاء في كرسي احلكم .
 -8بدأت قبل ايام دورة عسكرية امدها ثالث اشهر في معسكر النعمانيه مبحافظة واسط مينح بعدها املتخرج رتبة مالزم اول ويعني في قوى
االمن الداخلي وفي االماكن املهمة ومنتسبي الدولة من اوالد املسؤلني في حزب الدعوة واحلبايب ومن خرجي الدراسة االبتدائيه فما فوق
 -9اعتقلت السلطات احلكومية مئات املؤيدين للمرجع الصرخي بعد مواجهات معهم في محافظات كربالء والديوانية والناصرية و واسط
وميسان والبصرة ويذكر ان املرجع الصرخي افتى بعدم مقاتلة الثوار واهل السنة في احملافظات الثائرة مما اغضب رئيس احلكومة املليشياوية .
 -11افادت مصادر من قيادة عمليات سامراء ان املفرزه الطبيه في القيادة شعرت ان هناك طلب من منتسبي اجليش والشرطة وسرايا السالم
واملليشات االخرى على الفاليوم واحلبوب املنومه واملهدئه االخرى خوفا من هجمات الثوار .
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شعبنا كل ُه نسيج واحد بأطيافه كافة
وصيانة دماء ابنائه مسؤوليتنا جميعا
يا أبناء شعبنا اجملاهد الصابر
يا أبناء أمتنا العربية اجمليدة
لقد كان العراق وما زال وسيبقى بلد احلضارات بابل وسومر وآشور وأكد ُمعبرا وملتحما بحضارات االمة سبأ ومعني وحمير وجند واحلجاز والشام ووادي النيل
أمة الرسالة العربية اخلالدة املتجددة لألنسانية جمعاء ولقد عاش أبناء شعبنا من عرب وكرد وتركمان مسلمني ومسيحيني متحابني متعاضدين في السراء
والضراء وقد جاهدوا جميعا ضد األحتالل البغيض حتت لواء مسيرة اجلهاد والتحرير مجاهدو البعث واملقاومة والفصائل الوطنية والقومية واالسالمية كافة
محققني نصر العراق واالمة التاريخي في احلادي والثالثني من كانون االول عام  1122بطرد احملتلني االميركان شر طردة الذين سلموا العراق للفرس الصفويني
وأداتهم الطيعة احلكومة امليليشياوية العميلة الذين عملوا على تكريس منهج االحتالل في تأجيج الفتنة الطائفية والعرقية املقيتة والتي تصدى لها
مجاهدو البعث وفصائل املقاومة الوطنية والقومية واألسالمية كافة مبا يعزز النسيج املتالحم للوحدة الوطنية الصلدة والتي تعصى على التمزيق
والتفتيت واليوم مسيرة ثورة حترير العراق في نينوى وصالح الدين واألنبار وديالى والتأميم ومشارف بغداد أحدثت إنعطافا هائال في مسيرة شعبنا الكفاحية
من اقصى العراق الى اقصاه شماله وغربه وفي الفرات األوسط واجلنوب كما اكد على ذلك الرفيق اجملاهد عزة إبراهيم األمني العام للحزب والقائد االعلى
للجهاد والتحرير واخلالص الوطني في خطابه التاريخي حول تصاعد مسيرة ثورة التحرير في الثاني عشر من متوز اجلاري والذي دعا فيه الفصائل األسالمية
الى جتاوز الطائفية والعرقية واالقليمية واملدينية مؤكدا على أن شعبنا في الفرات األوسط واجلنوب هو الذي تصدى للعاصفة اخلمينية الهوجاء وقاتل جيوش
الفرس الصفويني وهو األكثر فرحا بثورة التحرير ملا وقع عليه من ظلم وتعسف .
يا ابناء شعبنا االبي املقدام
يا أحرار العرب والعالم
أن قيادة قطر العراق حلزب البعث العربي األشتراكي تؤكد أن ضمانة جناح وتصاعد ثورة التحرير هو تالحم أبناء شعبنا كافة والتصدي احلازم ملا تعرض له أبناء
شعبنا املسيحيني من أذى والوقوف بوجه عمليات التهجير التي يتعرضون لها وشجبها وأستنكارها بشدة في ذات الوقت الذي نشجب ما يتعرض له أبناء
شعبنا من عشائر البصرة وذي قار وديالى بذات محاوالت القتل والتهجير املرفوضة وندعوا إخواننا جميعا في فصائل املقاومة واجلهاد في هذه االيام
الرمضانية الكرمية ونحن على ابواب عيد الفطر املبارك احلفاط على أبناء شعبنا جميعا وحمايتهم من كل أذى واحلفاظ على حقوقهم مبا مينت وحدة شعبنا
املكافح  .....وفي ذات الوقت فأننا نحمل احلكومة الصفوية العميلة مسؤولية تسعير الفتنة الطائفية والعرقية وقتل أبناء شعبنا ونحذرها من مغبة
التمادي في هذا املنهج اخلياني املنحرف املنفذ خملططات التحالف االميركي الصهيوني الفارسي الذي ميارس االبادة اجلماعية ألبناء شعبنا في العراق وسوريا
وفي غزة وفلسطني كلها.
وستمضي مسيرة شعبنا وثورة التحرير الشاملة الى أمام وحتى النصر املبني والظفر احلاسم وسينال خونة شعبهم وأمتهم جزائهم العادل .
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبِ ينقلبون.
اجملد لشهداء العراق واألمة االبرار جميعهم.
والعار والشنار للعمالء واجملرمني اخلونة االذالء.
ولرسالة أمتنا اجملد واخللود.
قيادة قطر العراق
في اخلامس والعشرين من متوز  ٤١٠٢م
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