عُ رف شعبنا األبي شعب احلضاااا ااألجاضاو ااأللضامبج بااب لضل مب ض
عمليا امبغزا ااألسلعماا ااالسلعباو اامبلسلط عبر اآلف امبضسن ك اتض
ألبنائل اكرساتل لوالت م املعراكج كي جعااك امبفلح امبعربي االسالجي كي
لدا عصر امبرسامبج امبعربيج األسضالجيج اكضي تضصدلل مب امضا امبفضر
اخلائبج اغزاات م على جر امبلاالخ كما جابل امبعداان اإللراتي امبصفوي ثماتي
سنوا حسوم اوحره كي قاوسيج امبعرب امبثاتيج ًجحققا ً تصر امبعراق ااالجج
امبلاالخي كي امبثاجن جن آب عام  8811كما ااجل امبعداان امبثالثيني امبغاشم
عام  8888اامبعداان األجيركضي األللضسي امبضص يوتي امبفااسضي الحلضال
امبعراق عام  3002اعضبر جقااجضج ج اولضج باسضلج احلضز امب زحملضج با للض
االجيركان االاغاو الروهم شر لروة ُجحققا ً تصرتا امبلضاالخي امب بضير كضي
احلاوي اامبثالث جن كاتون األا عضام  3088اجوالضال ً جواج لضل اا اولضج
احلازجج مبلركا ا لل األجيركضان ااططضط امبفااسضي امبضصفوي اعمالئضل
االخساء امبذلن تسلطوا برقاب ابناء شعبنا ات بوا اجوامبل اثرااتضل ااااقضوه
شلى لنوف امبلاولض ااالكقضاا ااحلرجضان جضن ابضسط اخلضدجا اامبقمض
امبوحشي كلفار ثواتل امبشعبيج امبعااجج كي امبفلوجج اامبرجاوي ااآلخضذة
كي امبلصاعد ااالتساع غير آب ج بامبقم ااملمااسضا املنحركضج اامبلهاهضر
بامبدحملقراليج امبزائفج عبر االتلخابا املزااة الراعات ا امبدعائيج اتداكع ضا
امبرخيص على تش ي جا لضسموت ا احل وجضج ع علضى حضساب جعاتضاة
امبشعب امبذي لخسر امبعدلد جن ابنائل لوجيا ً .
امب ن ثواة امبشعب امبعااجج جاضيج كي لرلز األتلصاا احلاسم
اان حساب امبشعب مبلقللج اامبلصوص ااخلوتج اامبعمالء سي ون عسيرا ً
اهو آ قرلب

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ومن اوفى ماعاهد عليه اهلل فسيؤتيه أجرا ً عظيما
صدق اهلل العظيم
الرفيق املناضل عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العربي االشتراكي امني سر
قيادة قطر العراق قائد اجلهاد واجملاهدين ( حفظكم اهلل)
بفخر وإعتزاز تعلن قيادة شعبة العامرية وكافة تنظيماتها وجماهيرها الوالال
املطلق وجتديد البيعة لسيادتكم معاهدين املاللى العلي الودوديور أو صوالاصول
مسيرة الكفاح والنضال حتت قيادتكم احلكيمة حتى حتديق النصور وإسودوا
العملية السياسية املشبالهة التي صنعها اإلحتالل االمريكي وأذصابوه عوموال
وجالاسيس الفرس والصهاينة .
عاشت كتائب املداومة الباسلة
اجملد واخللالد لشهدا البعث واالمة العربية
قيادة شعبة العامرية ضمن تنظيمات فرع ابال جعفراملنصالر
تنظيمات بغداد الكرخ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الدائد اجملاهد عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العربي االشتراكي امني سر قيادة قطر العراق احملترم
بإسم كافة تنظيمات مكتب طلبة وشباب فرع عثماو حلزب البعث العربي االشتراكي بأساتته وطلبته جندد البيعة والالال والالفا الى قائدصا الرفيق املناضل
اجملاهد عزة ابراهيم الدوري حفظه ورعاه وقد حتدق على يدك الكرمية التحرير الكامل والناجز لعراقنا الغالي من االستعمار واذصابه وماخلفه من حكالمة عميلة
وعملية سياسية طائفية ومن اهلل النصر والتالفيق
عاش البعث العظيم واملداومة الباسلة
اجملد واخللالد لشهدا البعث واالمة العربية

الرفيق
مسؤول تنظيمات مكتب طلبة وشباب فرع عثماو
حلزب البعث العربي االشتراكي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
تنظيمات احلسينية والراشدية حلزب البعث العربي االشتراكي يجددوو البيعة للرفيق املناضل ( عزة ابراهيم ) الدائد العام للدالات املساحة والدائود االعولوى
جلبهة اجلهاد والتحرير واخلالص الالطني واالمني العام حلزب البعث العربي االشتراكي
وليخسأ اخلاسئالو واهلل اكبر
الرفيق مسؤول تنظيمات الراشدية واحلسينية
ضمن تنظيمات السيف العربي ومكتب النصر

بسم اهلل الرحمن الرحيم
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال
صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
(وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون * أولئك
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم املهتدون (
صدق اهلل العظيم

املهيب الركن عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العربي االشتراكقي
امني سر قيادة قطر العراق القائد االعلى جلبهة اجلقهقاد والقتقحقريقر
واخلالص الوطني احملترم

من الرفيقة امينة سر قيادة شعبة الفداء النسوية
الى القائد اجملاهد عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العربي االشتراكي امني سر
قيادة قطر العراق القائد االعلى جلبهة اجلهاد والتحرير واخلالص الوطني " حفظكم
اهلل ورعاكم وعلى طريق النصر سدد خطاكم "

بقلوب ملؤها االميان والوالء املطلق تعلن تنظيمات وجقمقاهقيقر حقي
اجلامعة واخلضراء جتديد البيعة لسيادتكم ونعاهدكم عهقد القرجقال
االوفياء على السير خلف قيادتكم احلكيمة حتى حتقيق النصر وحتريقر
العراق من حكومة العمالء واجلواسيس وأذناب االحقتقالل االمقريقكقي
الصهيوني الفارسي
عاش اجملاهدون
اجملد واخللود لشهداء البعث واالمة العربية
قيادة شعبة األمني ضمن تنظيمات فرع ابو جعفراملنصور
تنظيمات بغداد الكرخ

بناتكم املاجدات العراقيات ورفيقات دربكم والتنظيمات النسوية فى شعبة الفداء
ضمن تنظيمات فرع الفداء بأسمى آيات االعتزاز يتقدمن والتقدير ويعلن عن جتديد
البيعة لسيادتكم ويعاهد نكم علي السير خلف قيادتكم احلكيمة حتي حتقيق
النصر وحترير العراق من حكومه العمالء واجلواسيس وأذناب اإلحتالل االمريكي
الصهيوني الفارسي
عشتم قائدا ورمزا للجهاد
اجملد واخللود لشهداء البعث واالمة العربية
قيادة شعبة الفداء النسوية ضمن تنظيمات فرع الفداء
مكتب تنظيمات النصر

بسم اهلل الرحمن الرحيم
القائد اجملاهد عزة ابراهيم االمني العام حلزب البعث العربي االشتراكي امني سر قيادة قطر العراق احملترم
بإسم كافة تنظيمات مكتب طلبة وشباب فرع عثمان حلزب البعث العربي االشتراكي بأساتته وطلبته جندد البيعة والوالء والوفاء الى قائدنا الرفيقق املقنقاضق
اجملاهد عزة ابراهيم الدوري حفظه ورعاه وقد حتقق على يدك الكرمية التحرير الكام والناجز لعراقنا الغالي من االستعمار واذنابه وماخلفه من حكومة عميقلقة
وعملية سياسية طائفية ومن اهلل النصر والتوفيق
عاش البعث العظيم واملقاومة الباسلة
اجملد واخللود لشهداء البعث واالمة العربية

الرفيق
مسؤول تنظيمات مكتب طلبة وشباب فرع عثمان
حلزب البعث العربي االشتراكي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امني واعضاء قيادة فرقة البيعة جتدد عهد الوفاء والبيعة املطلقة لشيخ اجملاهدين املناظ (عزة ابراهيم ( امني سرعام احلزب والقائد العام للقوات املسلحة
والقائد االعلى جلبهة اجلهاد والتحرير واخلالص الوطني .
واهلل اكبر
قيادة فرقة البيعة
ضمن شعبة السيف
التابع لقيادة فرع السيف العربي
ضمن قيادة مكتب النصر حلزب البعث العربي االشتراكي

منذ والدته كان البعث حزب األمة املقدام ونبضها احلي وفي طليعته شباب االمة وطلبتها وكادحيها من العمال والفالحني
والكسبة والعسكريني الثوريني واملثقفني والنساء فكان بحق حزب القدر العربي اجلديد بل حزب األجيال العربية اجلديدة حزب
عهد البطولة التي أفتتح بها الرفيق القائد املؤسس أحمد ميشيل عفلق رحمه اهلل مسيرة النضال القومي العربي
األشتراكي االنساني املعاصر التي جسدت أهداف األمة في الوحدة واحلرية واألشتراكية  ,..الوحدة ونضالها ضد التجزئة واحلرية
ونضالها التحرري ضد األستعمار والتسلط واالشتراكية ونضالها ضد األستغالل والتخلف فكان الترابط اجلدلي احلي بني
أهداف األمة التاريخية في الوحدة واحلرية واألشتراكية  ....فال وحدة بدون حرية وال حرية بدون وحدة وأشتراكية وال اشتراكية
بدون وحدة وحرية.
وجسد البعث ذلك عبر ثورته املعطاء في العراق بِع ِد ِه تطبيق األشتراكية في العراق خطوة مهمة على طريق البناء
االشتراكي القومي ولم يستعجل خطواتها النهائية ألن أشتراكية البعث ساحتها الوطن العربي كلله بقواه البشرية
وأمواله وموارده ومواده األولية وسوقه الواسعة  ,...ذلك أن األشتراكية عند البعث ضرورة حياتية ونضالية وحاجة ماسة
وضرورية لتقدم األمة ونهضتها ذلك أن االمة العربية ال ميكنها أن تتوحد وتتحرر وتنهض وتتقدم وأبنائها ميارس األستغالل
بعضهم للبعض اآلخر  ,....ومن هنا كانت أشتراكية البعث ضرورة من ضرورات نهضة األمة وهي اشتراكية خاصة في الفكر
والتطبيق وليست أستنساخا ً لألشتراكية في أفكار وجتارب اآلخرين فهي كما ي ُ َعرفها الرفيق القائد املؤسس أحمد ميشيل
عفلق رحمه اهلل في مقالته ثروة احلياة عام  ( 6391بأنها ظفر احلياة على املوت فهي بفتحها باب العمل للجميع وسماحها
جلميع فضائل البشر وطاقاتهم لتتفجر وتزدهر وال تدع املوت إال للعظام النخرة واللحم اجلاف) .
وقد نقلت ثورة البعث مفاهيم البعث األشتراكية الى ميدان التطبيق الفعلي وكان تطبيقها ونضحها الفكري ركنا ً
أساسيا ً في نظرية العمل البعثية التي أرسى أسسها

الرفيق القائد الشهيد صدام حسني رحمه اهلل في كتاباته ( طريقنا خاص في بناء األشتراكية ) والتي أكد فيها ان طريقنا خااص
في البناء األشتراكي في الفكر وصيغ التطبيق وليس في الفكر وحسب وكذلك أغناءاته في ( نظرة فاي الادياا والاتارا )
والدميقراطية مصدر قوة للفرد واجملتمع و( الصيغ اجلديدة للنضال الوحدوي) وغيرها الكثير  ....وفي مرحلة اجلهاد والاتاياريار فاي
مقاومة االحتالل برزت األطروحات الفكرية والسياسية واألستراتيجية للرفيق القائد اجملاهد عزة إبراهيم االمني العام لليزب في
كتابه ( ستراتيجية البعث واملقاومة) بأجزائها العديدة وخطاباته ورسائله وكان في خطابه التاريخي القيم في الذكرى السابعة
والستني مليالد البعث الكثير ما املُعطيات الفكرية والنضالية واجلهادية الغزيرة التي تنير سبل اجلهاد

والاتاياريار

الصعيديا الوطني والقومي وبتواصل حي عل صعيد خدمة األنسانية جمعاء ومبا حدده ما اساليب ووساائال

عالا

جاهاادياة

وسياسية تُؤَما مستلزمات تصعيد الثورة الشعبية العارمة وصوال ً أل النصر األكيد احلاسم وأستئناف البناء الثوري الوطاناي
والقومي واألشتراكي واألنساني الشامل وهكذا كان البعث حقا ً ُمنجب املناضلني واجملاهديا والقادة التاريخيني متجددا ً فاي
فكره النير الثاقب وممارساته اجلهادية املتصلة واملتواصلة وحت حتقيق أهداف امتنا العربية التاريخية فاي الاوحادة واحلارياة
واألشتراكية.

متر علينا في الثالثني ما شهر حزيران اجلاري الذكرى الرابعة والتسعون لثورة العشريا اخلالدة في الثالثني ما حزيران عاام 0291
والذي هب فيه الشعب العراقي عا بكرة أبيه متنفضا ً بوجه األستعمار البريطاني ُمطلقا ً شرارة الثورة ما الرميثة والرارجناياة
لتعم جنوب العراق كله ولتنطلق ال النجف األشرف وال بغداد وسا الذبان والفلوجة وال ديال وكركوك صعودا ً نيو املوصل
وتلعفر فكانت مجابهة بطولية حتدى فيها العراقيون األباة املستعمريا البريطانيني ولقنوهم مر الدرروس بأهزوجتهام اخلاالادة
( الطوب أحسا لو مكَواري) وهكذا ظلت ثورة العشريا مليمة خالدة في التاريخ الوطني و القومي اجلهادي للشعب العراقاي
يستلهم العراقيون اجملاهدون معانيها ودروسها البليغة في ذكراها الرابعة والتسعني لتأجيج ثورتهم املستعرة في الفالاوجاة
والرمادي واملمتدة ال شمال العراق و وسطه إل والفرات األوسط واجلنوب لكي تلتهب حماسة أحفاد أبطال ثاورة الاعاشارياا
الباسلة ولتلتيم أكف العراقيني جميعا ً وسواعدهم وفوهات بنادقهم وحت حتقيق ظفرهم احلاسم ونصرهم املُبني.

اظهرت النتائج االخيرة النتخابات مايسمى بالرملان العراقي على ان االصوات التي حصل عليها حزب

السزلز ز

العميل احلاكم اليستحقها اصال وهي بالضد من ارادة الناخب والشعب العراقي اللذان ذاقى االمرين من احلكزا
اجلائرين املتسل ني على رقا الشعب  ..فليس من املعقول ان يحصد تلك االصوات وهم امل لوبني من عام ابنزا

الشعب والذين يسعون الى اسقاطهم فاي دميقراطي واي شفافي هذه التي تشرف احلكومز احلزالزيز عزلزى
انتخابات هي جب منها ومرشح فيها !.

اتخذ رئيس احلكوم العميل املنتهي واليته قرارا مينح صربيا ماليني من الدوالرات لدعم حكومتها في مواجزهز
كارث الفيضانات املدمرة التي حلت بهم في حني تغافل وامتنع عن تقدمي ايه مساعدة الى ابنا الشعزب الزذيزن
عانوا من فيضانات احدثتها قواته امليليشياوي عندما اغرقت اراضيي شاسع من مدن محافظ االنبار ووصزلزت
الى اطراف بغداد ودمر العديد من البساتني واحلقول البراعي والدور السكنيه مما جعل االالف يعيشون في الزعزرا
دون ان يقد شيئا لهم من عون ومساعدة في حني قد لالخرين مساعدات مالي ضخم  ..فاي تناقض صارخ هذا
ياعميل الذي تتخبط به ؟!.

 ) 1قرار أوباما برفع احلصانة عن أموال العراق في صندق تنمية العراق يفتح بابا ً واسعا ً جديدا ً لسرقة ثروات العراق ومتكني احلكومة العميلةة
من أستمرارها في سرقة أموال الشعب العراقي عبر أختراق حصانة البنك املركزي العراقي وسيطرة وهيمنة ما يُسمى رئيس الوزراء عةلةى
مقدرات هذا البنك وأحتياطاته من العمالت الصعبة كما يفتح هذا القرار األميركي مسارب جديدة كثيرة لعقد الصفقات لةدةدر ثةروات
العراق وأمواله حتت البنود الزائفة للديون والتعويضات املفتعلة وغيرها من عناوين سرقة مال الشعب العراقي .
ولكن هذا السحت احلرام سيحرق جباهم وجنوبدم ويحرق مندم كل بنان.
 ) 2يوظف ما يُسمى رئيس الوزراء هيمنته وتسلطه على أموال الشعب وأراضيه وعقاراته ُمستخدما ً ما يُسمى رئيس هيئةة األسةتةثةمةار
( سامي األعرجي ) أياه لسرقة أموال الشعب وعقاراته ومنحدا لالعضاء املتنفذين في حزب الدعوة العميل وأصداره وأقاربه  ..فلقد أصةرت
هيئة أستثمار نوري كامل وسامي األعرجي املتحدة بتمليك  04شقة سكنية في مشروع بسماية السكني ل 04من قةادة حةزب الةدعةوة
العميل وبينت مصادر وثيقة للثورة أن اثمان الشقق دفعت من ( جدة عليا) على أن تسجل بأسماء قادة من الصف األول والثاني فةي حةزب
الدعوة اخلائن العميل وأبانت هذه املصادر بأن مت متليك هؤالء للشقق مجانا ً بعد أن مت دفع كلفدا من ( جدة حكومية نافذة) على حد تعبةيةر
املصادر املوثوقة وبذلك تتضح حقيقة مشروع بسماية بأنه ليس مشروعا ً سكنيا ً وأمنا هو مشروع للسطو على أراضي وعةقةارات الةدولةة
والتي هي ملك الشعب العراقي ومنحدا جلالوزة حزب الدعوة وعصاباته .
بيد أن شعبنا اليقظ وضع مشروع السطو في بسماية في قائمة حسابه العادل الذي سيطال رؤوس السرقة واالبتزاز .
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبِ ينقلبون !!..

 ) 3أخذ ما يسمون النواب املتصارعون وغيرهم من السياسني املنخرطني في صراعات العملية السياسية أو على هامشدا يعترفون بشةراء
صدقَ املثل العراقي ( يرخصك يا بصل!)
النواب من قبل احلكومة املتسلطة ألدامة تسلطدا مبليون دوالر وسيارة فارهة  ...ولقد َ
وهكذا ترخص النفوس املريضة وتنحدر في درك األنحطاط ...
وأي انحطاط!!..
 ) 0وليد احللي وحسن السنيد وكمال الساعدي وصالح عبد الرزاق وسامي العسكري من قادة حزب الدعوة العميل وفي ذيلدم علي الشةاله
ومن لف لفه من األنتدازيني الراقصني على كل احلبال يندبون حظدم العاثر ويتدمون أمني عام حزبدم ( العتيد) بالتحيز ومةنةح صةدةريةه
حسني أبي رحاب وياسر صخيل مبالغ خيالية فاقت ال 22مليون دوالر لكل مندما لتمويل حملتيدما االنتخابية في حني يةقةول اخلةاسةرون
أندم لم ُُينحوا إال خمسة ماليني دوالر لكل مندم وهذه لم تكفيدم لشراء أصوات وضمائر البعض .
فالكل يندبون من ( العريضة) كما يسميدا العراقيون األصالء وهي أموال الشعب العراقي ولكن (احلرامية) يكشف بعضدم البعض اآلخةر
عندما ( يتعاركون ) على الغنيمة وهكذا طلعت الشمس على( احلرامية) جميعدم وأقتضح أمرهم وباتوا في مرمى حساب الشعب العةادل
االسير
وأن غدا ً لناظره قريب.

بعد ما يزيد على اربعني هجوما ً منظما ً شنته قوات احلكومة الصفوية وما تبعها من تصريحات خائبة عن ما اسممموم ممعمر مة
احلسم في الفلوجة الباسلة وبرغم استخدام ل انواع االسلحة الثقيلة واستخدام البراميل املتفجرة لقصف املدنيني االبرياء ,فان
هذم املدينة باهلها النجباء واملقاومة املسلحة بكل فصائلها اجلهادية قد سجلت انتصارا ً بيرا ً بهذا الصمود االمياني الذي يعيدنما
الى روح عصر الرسالة االولى ونقاوته  ،عندما اختار رسول اهلل محمد (ص ) الهجرة الى املدينة املنورة وبدء صفحة اخرى لنشر دعوة
احلق ومحاربة الباطل  ..لست متخصصا ً عسكريا ً غير ان مدرسة البعث النضالية علمتنا الكثير وفي شتى مجاالت احلياة املدنيمة
والعسكرية ما ان اسهاماتنا املتواضعة في قادسية صدام اجمليدة تتيح لنا رؤية فيها من الواقعية الكثير لنؤ د ان ما حتقق حلمد
االن في الفلوجة اجملاهدة الصابرة عنوان انتصار بير للعراق والمتنا وبداية هزمية حلف اعدائهما من امير ان وصهاينة وصفويني ما
رقني .
فمراجعة سريعة ملا يترشح من معلومات عما يجري في تلك املدينة البطلة وما تنشرم وسائل االعالم وتصريحات العمالء تمؤشمر
ا ثر من دليل على بداية طريق النصر الناجز من خالل استنهاض طاقات املؤمنني الصادقني في بقية محافظات المعمراق االخمرى
العالن حالة الثورة واالنتفاضة الشعبية الكبيرة  ..ان استمرار صمود الفلوجة ل هذم الفترة هو ما صار يقلق الفئران القابعة فمي
ما يسمى باملنطقة اخلضراء زورا ً النها سوداء بكل ما حتمله هذم الكلمة من معنى  ,فهم يدر ون ان الصبر واملطاولة سيؤجمجمان
روح الثورة في نفوس ابناء شعبنا هذم الروح التي لم تستلم او تنطفأ يوما ً لكنها خبت بعد احتالل العراق بالطريقة املعروفة ومما
جرى بعدم من حمالت وحشية الستهداف حزب البعث العربي االشترا ي ومناضليه بكل االساليب المقمذرة بمد ًء بماالعمتميماالت
املمنهجة وانتها ًء بقرارات وقوانني احللف االمير ي الصهيوني الصفوي مرورا ً باحلمالت االعالمية املضللة لتشويه ممواقمف احلمزب
االمياني الكبير وثورته ومنجزاته  ..من هنا ميكن ان نعي حقيقة ما ميثله صمود الثوار في الفلوجة من معاني بيرة لكسمر حماجمز
اليأس من االنتصار الذي حاولت امير ا و ل عمالئها بخاصة الصفويني منهم زرعه بني صفوف ابناء شعبنا من خالل بث الطائفية
وصرف انظار اجلماهير عن ما حلق به من وارث في مقدمتها سلبه االستقالل والسيادة والثروات  ..يتوهم البعض بحسن نية رمبما
في حني يروج البعض بقصد ومن احملسوبني على الصفويني  ,الى مفاهيم مضللة يقصد منها حرمان الثورة الشعبية في الفلوجة
البطلة من تعاطف اجلماهير معها عندما ير زون على مصطلحات ( داعش ) والقاعدة ويفبر ون القصص املدعومة بالصور المتمي
يتعمدون نشرها من خالل مواقع التواصل االجتماعي عن معاملة ابطال املقاومة الشجعان لالسرى من اجلنود وحمتمى عمنماصمر
امليليشيات  ,وهو ما على اجلميع االنتبام اليه والتصدي له بالوسائل املتاحة في داخل وخارج العراق ومنها تسجيل ما يحمدث ممن
اضرار للقصف الوحشي على املدينة والتر يز على ضرب املرا ز الطبية ومصافي امليام والكهرباء وغيرها من املنشأت املدنية التمي
جتلب تعاطف ا بر لقضيتنا  .ان ادامة زخم الثورة الشعبية املقاومة في الفلوجة ينبغي ان يأخذ احليز اال بر من االهتمام مونمهما
افشلت اهم ما ان يراهن عليه الصفويون وهي بث حالة اخلوف في صفوف اجلماهيروتيئيسها من امكانية الثورة والتغيير اجلمذري
الذي يستعيد فيه العراق استقالله ويتخلص من حتكم القبضة الصفوية على رقابه ..مطلوب توعية شاملة لتأ يمد حمقميمقمة
الثورة في الفلوجة ومقاومتها اجملاهدة وانها للعراقيني افة بل للعرب على امتداد الوطن العربي الكبير وهذا يتطلب تمويميمفما ً
سليما ً المكانياتنا وعالقاتنا مهما انت درجاتها  ..لقد انطلقت الشرارة في االنبار والفلوجة بشكل مخصوص وفشل االعداء في
اطفائها حلد االن فهل نرتقي لبعض مستوى عطاء وتضحيات املقاومني اجملاهدين بالقول والعمل و يف؟ هذا السؤال الذي ينبغمي
ان يطرحه ل واحد منا على نفسه اوال ً ليرى م هو فريب من مرحلة االميان الصادق باملباديء.

ُُتر علينا هذه األيام الذكرى الثانية واالربعون لقرار ثورة البعث بتأميم
نفط العراق اخلالد في األول من حزيران عام  2791والذي مثلل ضلربلة
قاصمة لشركات النفط األستعمارية وكارتيالتها األحتكارية ُملحلررا ً
ثروة العراق النفطية من براثن تلك الشركات التي سرقت نفط العراق
يجن العراق من نفطه خالل تلك العقلود
لعقود طويلة من الزمن ولم ِ
أال الفتات الذي ُتن علينا به ومن مواردنا النفطية الغزيرة  ...وبلذللك
وضعت ثورة البعث في العراق عائدات نفط العراق في خدمة مسيلرة
التنمية العمالقة والبناء األشتراكي وبذلك كان تأميم نفط اللعلراق
البدية الصحيحة للدفاع عن العراق كما وصف ذلك بدقلة اللرفليلق
القائد الشهيد صدام حسني رحمه اهلل عام  2791أبلان ملعلركلة
قادسية العرب الثانية وذلك ملا للقدرة االقتصادية من دور كبليلر فلي
ُتتني القدرة العسكرية والقدرة املعنوية ملقاتلي جيشنا الباسل فلي
دحر العدوان االيراني الغاشم وحتقيق نضرنا العظيم في الثاملن ملن
آب عام  2799ومنذ تأميم نفط العراق في األول من حزيران علام 2791
تكالبت القوى املعادية للعراق واألمة في تآمرها احملموم ضلد اللعلراق
القلعة الناهضة حلركة الثورة العربية املعاصرة وأستهدفله احللللف
األميركي الصهيوني الفارسي بالعدوانات الغاشمة وأحلتلاللله فلي
التاسع من نيسان عام  1001وكان اول ما فعلوه هو تدمير دولة العراق
واستهداف وزاراته ودوائر دولته جميعا ً لكنهم حموا وزارة النفط ليس
حبا ً في سواد عيون العراقيني ولكن بهدف نهب ثروتله اللنلفلطليلة
فكانت ما أسموها ( جوالت التراخيص) ومسلسل تهلريلب وسلرقلة
نفط العراق فعادت الشركات األميركية والبريطانية واللهلوللنلديلة
واأليطالية واأليرانية وغيرها يعاونهم العمالء املتسللطلني لسلرقلة
نفط العراق واألمعان في إفقار العراق ونهب موارد واموال شعبه .
ولكنها غضبة الشعب وثورته الشعبية ستعيد حترير ثروته النفطية
من جديد وحتقق أستقالله السياسي واألقتصادي الناجز وملواصلللة
مسيرة النهوض والبناء والتقدم.

وثورة شعبنا األبي تضطرم وتزداد سعيرا ً في الفلوجة والرمادي وينتشر
لهيبها ليشمل العراق كله ببطاحه وسهوله وأهواره وجباله فأن
فوهات أقالم كتاب البعث واملقاومة تلتحم بفوهات بنادق الثوار في
خنادق العز والكرامة خنادق التعبير عن األرادة الوطنية احلرة الصلبة
بسالحها املمشوق الى جنب أسلحة اجملاهدين األماجد الكلمة احلرة
الشريفة امللتزمة الذين تسيل مداد اقالمهم الشريفة في معاضدة
فعل بنادق الثوار االصالء املتجهة الى صدور جالوزة احللف األميركي
الصهيوني الفارسي وعمالئهم األذالء وبالكتابة اجلادة لتوضيح حقائق
الثورة بأهدافها النبيلة وحقائقها امليدانية في حتقيق النصر والغلبة
على امليليشيات العميلة في سوح القتال واملواجهة ولذلك كله بات
الصحفيون والكتاب واألدباء واملثقفون والفنانون موضع األستهداف
املباشر للحكومة العميلة فأغتالت العديد من الصحفيني الشرفاء
وطاردت العاملني الوطنيني في الصحف واألذاعات والفضائيات بل
تخرص العميل رأس السلطة املارقة ( بأن العمل في دعم املقاومة
والثورة الشعبية من قبل الصحفيني ووسائل األعالم هو من صنف
اخليانة العظمى) على حد تخرصاته السقيمة .
وهكذا يتضح بجالء الفعل الثاقب للكلمة احلرة الشريفة فهي تفعل
فعل البندقية وأقالم كتاب البعث واملقاومة ستبقى متحدة وملتحمة
بفوهات بنادق الثوار وسيبقى فعل الكلمة احلرة الشريفة امللتزمة
ُمرعبا ً للخونة والعمالء األخساء .
حتية العز واجملد لكتاب البعث واملقاومة األصالء فهم مئزر الثوار
اجملاهدين األماجد وفعلهم جميعا ً متحد وواحد وسيصيب الهدف
ويحقق آمال الشعب العراقي األبي وطموحاته املشروعة في الوحدة
والتحرر واألنطالق في دروب النهضة والتقدم واألرتقاء .

كلما مير يوم جديد نرى العزمية واالصرار الذي يتمتع به شعبنا الثائر في محافظة العز والكرامة االنبار وشقيقاتها املنتفضات
والذي يبشر بحالة ايجابية من االميان املطلق بحتمية االنتصار  ..فعندما انتفضت هذه احملافظة الباسلة مع بقية محافظات
العراق ضد القتل املمنهج لطغمة الفساد واخليانة جلكومة رئيس الوزراء املنتهية واليته لم تعلن عن موعد محدد النتهاء
اعتصاماتها وتظاهراتها وامنا كان هدفها املركزي هو املطالبة بحقوق مسلوبه للمواطنني امنا هو طريق اولي غرضه الوصول الى

الهدف املعلن للثورة وهو اسقاط العملية السياسية بكل رموزها وقوانينها وقراراتها التي اتخذتها طيلة فترة ممارستها
السلطة وقيامها بتنفيذ السياسات االيرانية الصفوية واالمريكية التي دمرت البالد والعباد وسهلت قيام مجموعة من
اللصوص والقتلة ان يتسيدوا كحكام فاشلني وقتلة مرتزقة ملمارسة دورا قذرا في املعاناة املدمرة البناء الشعب  ...حيث قامت
السلطة الغاشمة وعناصرها بافعال اجرامية جملابهة الثورة املشتعلة واستخدمت كل اساليب القهر والعنف والقتل النهائها
وكلها باءت بالفشل لصمود وحتدي الثوار  ...فال ننسى اجلرمية البشعة التي اقترفتها القوات اجملرمة املليشياوية ضد ساحة
اعتصام احلويجة الباسلة وكيف هاجمتها مبختلف انواع االسلحة وباساليب قذره خاصة ان املعتصمني اليحملون السالح وامنا
كانو يحملون حب الوطن والشعب في حدقات عيونهم و وجيب قلوبهم ومع ذلك هوجموا باسلحة فتاكة سقط على اثرها
العشرات من الشهداء قرابني للوطن والشعب مع املئات من اجلرحى وتكررت هذه املشاهد في ديالى الصمود وفلوجة االباء والعز
وفي املوصل وصالح الدين وغيرها كل هذه اجلرائم وبقيت احملافظات صامدة بوجههم وقد اعلنت محافظة االنبار ثورتها الكبرى
بتالحم بطولي بني عشائرها والفصائل املقاومة للتصدي لقوات املليشيات واجليش الصفوي اجملرم الذي حاول الهجوم عليها من
اجل تدنيسها وواد ثورتها وانتهاك حرماتها وقد استخدمت تلك القوات كل اساليب احلقد الصفوي ضد ابناء تلك احملافظة فمن
القصف املدفعي والصواريخ والطائرات والبراميل املتفجرة الذي ادى الى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيره ولم تسلم من
يثن الثوار من االستمرار بثورتهم وايقاع خسائر
همجيتها حتى املساجد واملستشفيات التي قصفت بتعمد  ..كل ذلك لم ِ
جسيمة باالرواح واملعدات للقوات الصفوية والتي جعلتها تترنح حتت ضربات رجال احلق الثوار من رجال العشائر وفصائل
املقاومة الذين عقدو العزم على البقاء في خنادقهم والتصدي البطولى حتى احلاق الهزمية باجليش الصفوي وحتقيق النصر باذنه
تعالى وبهذا سجلت وتسجل االنبار مالحم كتبت بدماء ابطالها لتشهد عظمة محافظة اسمها االنبار .

ال يخفى على احد ان العراق العظيم يشكل ثقل األمة وعمقها الستراتيجي احلضاري والنضالي في مواجهة األخطار التي تريد النيل
من حاضرها وماضيها ومستقبلها  ..وقد مرت على هذا العمالق ومنذ التاسع من نيسان ٣٠٠٢مرحلة قامتة سوداء أفرزت العديد من
املواقف والتناقضات على مستوى الدول واألفراد . ..دونها التاريخ بعلقمها وحالوتها لتشكل مرحلة من سفر األمة  ..دول هللت
لالحتالل متصورة ان خروج العراق من الساحة وإلغاء دوره في املعادلة سيفسح لها اجملال لتحقيق أهداف زعاماتها باحتالل موقع
الصدارة على املستوى العربي واإلقليمي والدولي  ..ودول ظلت صامتة لم ينبس قادتها ومسؤلوها ببنت شفة في احملافل العربية
والدولية وكأن األمر شأن داخلي بني شعب وقيادة ودول أخرى وهي القلة عبرت باستحياء وخجل عن التعاطف من خالل اإلعالم الذي
لم يصل الى مستوى تعبئة اجلماهير العربية لضرب مصالح دول العدوان واالحتالل أو فتح باب التطوع لنصرة شعب العراق وقضيته
العادلة  ..كما كان ديدن العراق والعر اقيني في مناسبات كانت أقل وقعا ً وشدة على أقطار األمة  ..وعلى املستوى الفردي داخل الوطن
تباينت املواقف وتفاوتت أيضا ً  ..فكان هناك املستسلمون الذين عدوا االحتالل أمرا ً ال مناص منه ومن تبعاته وفوضو امرهم لسلطات
االحتالل وما أعقبها من حكومات خانعة ذليلة مقابل العيش حينا ً أو ثمن بخس أحيانا ً  ..وكان هناك االنهزاميون الذين انشغلوا
باملقارنات في حسابات عامل القوة واملقاومة فاهتزت عندهم قيم املبادىء وقيم الرجولة على حد سواء لتغادرهم قيم الكرامة ..
وكان االنتهازيون الذين يتخذون من احلالة النفعية فلسفة في احلياة فهم مع الريح دوما ً مييلون حيث مالت فاجنرف هؤالء وبسرعة مع
األحزاب والتيارات املعادية ملنهج األمة السليم وشرف الوطن واملواطنة فصاروا جزءا ً من أدوات االحتاللني وبرامجهما  ..وكان هناك
االتكاليون الذين يرفضون االحتالل قوال ً وال يقدمون ما تتطلبه املرحلة من عطاء وتضحيات سلوكا ً وعمال ً فتراهم في كل محفل ثوري
حاضرين وفي الواقع ال يعنيهم التصدي للباطل وأهله حني يغيبون عن أنظار رجال الطليعة البسالء  ..وكان هنالك رجال املبادىء
واملهمات الصعبة الذين واجهوا الصدمة وتعاملوا مع كل املواقف والتناقضات بحكمة العقل ولهيب اإلميان وحب الشهادة ..
يجاهرون بأفكارهم ومواقفهم ال تأخذهم في اهلل لومة الئم فهم نسق االتصال بعهد البطولة املمتد من عصر الرسالة احملمدية
يؤمنون بأن احلق ال يسوق ببراقع وان القضية العادلة ال تتطلب تكتما ً وجمجمة  ..الصالبة في الرأي من صفاتهم والصدق في القول
والعمل طابعهم ال يقبلون في عقيدتهم هوادة ويرجعون عن اخلطأ غير هيابني أو متكبرين قساة من اجل إحقاق احلق يعفون عند
املقدرة رحماء بالزرع والضرع  ..حملوا السالح بشرف وقاتلوا احملتل األمريكي بعدته وعديده وجرعوه الهزمية وتصدوا من جديد للريح
الصفوية الصفراء وعلى مدى سنني االحتالل العجاف وحتى اليوم شعارهم ان هذه املرحلة بأحداثها ومعاييرها هي املرحلة الشاملة
واحلاسمة في تاريخ الوطن واألمة فإما العبور الى شاطىء األمان وحتقيق املنى واألهداف وإما العودة الى عصر الظلم والظالم وطمس
معالم اإلسالم احلقيقي والعروبة األصيلة . ..ومما تقدم وبحسب الرؤية البعثية لألحداث واملواقف فإن أولئك الدقة والرؤساء العرب
الذين لم ينصفوا العراق ومواقفه جتاه األمة وكانوا وسائل وأدوات لالحتالل وأهدافه  ..نادمون ال محالة على ما اقترفوه من جرائم بحق
شعب أبي وقيادة تاريخية والت ساعة مندم ،وان النصر حليف اجملاهدين الصابرين رجال البعث واملقاومة الوطنية واإلسالمية واخلزى
والهزمية مصير الطغاة الظاملني طال األمد ام قصر  ،وان ال مكان خلائن وعميل على ارض الرساالت  ،وان البطولة لم تعد نقيضا ً
للسياسة كما يصورها املستسلمون  ،وان العواطف الوطنية واملواقف القومية لم كرها ً لألجنبي بل ارتبطت باليقظة الشاملة
حلاجات األمة وكيانها ومستقبلها دينا ً وتاريخا ً وحضارة
اجملد للعراق العظيم ومقاومته الوطنية واإلسالمية الباسلة
الرحمة والرضوان لشهداء العراق واألمة األبرار
احلب والوالء والعهد لشيخ اجملاهدين املؤزر بنصر اهلل عزة إبراهيم القائد األعلى للجهاد والتحرير واخلالص الوطني احملترم

متر علينا في اخلامس من شهر حزيران اجلاري الذكرى السادسة واألربعون لنكسة اخلامس من حزيران عام  7691والتي أحتل فيييهيا اليكيييان
الصهيوني القدس والضفة الغربية وغزة وسيناء أستكماال ً ألحتالله فلسطني عام .. 7691
وكان لهذه النكسة املريرة تداعياتها اخلطيرة على األمة العربية أذ اريد لها ان تكون مدخال ً ألشاعة اليأس والقنوط فيي نيفيوس اجليميا ييير
العربية ..
ولكن لم يطل الوقت كثيرا ً حتى مت تفجير ثورة السابع عشر الثالثني من متوز عام  7691ثورة البعث في العراق التي كانت في أحيد ويوانيبيهيا
األساسية ردا ً علميا ً وثوريا ً على نكسة اخلامس من حزيران فلقد قدمت الثورة الدعم الفعال للمقاومة الفلسطينية على مختلف مستيوييا
الدعم السياسية واألقتصادية واملالية والعسكرية واملعنوية كما سا م العراق مسا مة فعالة في حرب تشرين عام  7611في مجابهة الكيان
الصهيوني و في حماية دمشق من خطر السقوط بيد الصهاينة وفي الذود عن حمى سيناء وبسبب املواقف الوطنية والقومية االصيلة ليثيورة
البعث في العراق ومنجزاتها العمالقة في شتى ميادين احلياة السياسية واألقتصادية واألوتماعية والثقافية والعسكرية واملعنوية كافة وعلى
الصعد الوطنية والقومية واألنسانية ولقد استهدفت الثورة بعدوان النظام األيراني الفارسي وعند أنشغال العراق وويشه في معركة الشرف
معركة الدفاع عن حياض العراق وسيادته َط َعن ُه الكيان الصهيوني من اخللف بضربه ملفاعل متوز النووي لالغراض السلمية في السيابيع مين
حزيران عام  7617في تعبير صارخ عن مخططا احللف األميركي الصهيوني الفارسي والتي أتضحت فيما بعد بفضيييحية اييران كياونيتيرا
وصفقا التسليح الصهيوني إليران .
ذا احللف الشرير الذي أستهدف العراق باحتالله وتدمير دولته وحل ويشه الباسل وأستهداف البعث بسالح ( األوتثاث ) الصدئ ولكن خابيت
مخططاتهم وا دافهم الشريرة فها ي ثورة الشعب العراقي في الفلووة واالنبار تتأوج ومتتد لتشمل العراق كله ليقود قيليعية الصيميود
العربي بووه االستعمار والصهيونية والصفوية الفارسية وميضي قُدما ُ في طريق النهوض والتقدم والعزة والرفعة.

بعد مترير لعبة األنتخابا املزورة تصاعد واحتدمت الصراعا بني أطراف العملية السياسية املنهارة حول ما يسمونه ( تشكيل احلكومة)
وأعاد د اقنة العملية السياسية تدوير ذه األسطوانة املشروخة ليمرروا املزيد من الوقت على حساب معاناة الشعب العراقي وآآلمه والذمي لم
يفلحون في النيل من أرادته الوطنية احلرة التي لم ولن تعبأ بأنتخاباتهم املزورة وال بصرير أسطوانتهم املشروخة حول تشكيل احلكومة
راح يهدر اموال الشعب العراقي رشاوي لنواب ووزراء األحتالل وسلطاته العميلة واألخرين يستميتون في حتالفاتهم املشبو ة
فاملتسلط اجلائر َ
واجلميع من ؤالء العمالء يحفر في ورف العراق ويسعى لتكريس النعرا الطائفية والعرقية املقيتة .
بيد أن شعبنا عبر عن ارادته الوطنية احلرة في تصاعد سخطه الشعبي وثورته املشتعلة والتي ستطيح عاوال ً أم آوال ً بعروش التسلط
والعمالة.

متر علينا هذه االيام الذكرى الثانية واالربعني لتأميم النفط هذا االجناز التاريخي الكبير الذي حققته ثورة السابع عشر – الثالثني من
متوز بقيادة حزب االمة حزب البعث العربي االشتراكي  ،ليسجل نقلة نوعية في صيغ واسلوب مواجهة الشركات االحتكارية
النفطية واالمبريالية العاملية فتحت االمال امام شعوب املنطقة والعالم في امكانية استعادة ثرواتها ولتزيل حاجز اخلوف واخلشية
من االقدام على مثل هكذا خطوة شجاعة بعد ما حصل لتجربة مصدق في ايران ..ومعروف االثار االيجابية الكبيرة التي احدثها
انتصار العراق في معركة التأميم ليس على صعيد العراق وحده بل في كل املنطقة واجبرت شركات النفط العاملة في بعض
االقطار العربية على اتخاذ خطوات باجتاه االنصياع الرادتها في احلفاظ على ثرواتها الطبيعية  ،اما في العراق فقد اتاح التأميم
لقيادة احلزب تنفيذ املشاريع التنموية ناهيك عن تعزيز االستقالل السياسي الذي الينفصل عن االستقالل االقتصادي فكال اجلانبني
متالزمني الينفصل احدهما عن االخر ..النريد هنا ان نستعرض بالتفصيل مستوى االجنازات التي حتققت بعد االنتصار التاريخي في
االول من حزيران والتي الميكن انكارها مهما حاول العمالء ذلك  ،غير اننا ومن باب املسؤولية التاريخية البد ان نستذكر املعاني
الكبيرة ملثل هذا االنتصار ونتوقف عندها من اجل استلهام الدروس والعبر في جهادنا ونضالنا على طريق حترير العراق وتنظيفه من
العمالء املارقني خدم احللف االميركي الصهيوني الصفوي  ..ولعل ابلغ هذه الدروس تتمثل مبا مثلته صفحات معركة التأميم من
امكانية حتقيق النصر على اكثر االعداء شراسة واشدها فتكا ً اذا ما توفرت االرادة التي يدعمها االميان  ..هذا االميان الذي يؤكد عليه
الرفيق املناضل امني عام احلزب القائد االعلى للجهاد والتحرير عزة ابراهيم في كل مناسبة حتى انه تساءل قائال ً ( هل فينا من االميان
والهمة االميانية العالية وهل فينا من الصبر والصدق واالخالص ما يجعلنا قادرين على لوي اعنة انفسنا االمارة اجلامحة في غوايتها
وفي ظاللتها وفي نزواتها وشهواتها فنرتقي بها حتى تستوي على عرش االخالق احملمدية اخالق العروبة ورسالتها اخلالدة ..) ..
وعودة بالذاكرة الى الظروف واملصاعب التي كانت متر بها الثورة وحزبها الرسالي حزب البعث العربي االشتراكي سياسيا ً واقتصاديا ً
تؤكد ان خوض مثل هذه املعركة قد يكون مجازفة كبيرة حذر منها االحتاد السوفيتي انذاك ونصح بعدم املضي في هذه اخلطوة
اجلبارة التي اليقدم عليها اال رجال مؤمنني من طراز مناضلي احلزب  .ومن الغريب اليوم وفي اطار كل هذا التضليل الكبير في العراق
ان يدعي البعض من قياديي احلزب الشيوعي اسهامهم في قرار التأميم اخلالد بل ميعنون اكثر في تزييف التاريخ عندما يدعون ان
موافقتهم على االنضمام للجبهة القومية والوطنية التقدمية كان لغرض تشجيع حزبنا على التأميم وغيره من املنجزات
التقدمية والكل يعرف ان التاميم كان في االول من حزيران من عام  2791وان انضمام احلزب الشيوعي للجبهة حصل بعد عام من
هذا التاريخ ..
اليوم ونحن نخوض في العراق اشرف واسمى معركة جهادية نستذكر مثل هذه املالحم لنتيقن بقلوب مؤمنة ما ميتلكه حزبنا حزب
البعث العربي االشتراكي من مباديء رسالية ومن خزين نضالي تؤكد حتمية انتصاره على كل اعدائه مهما كان عددهم او بلغت
قوتهم بشرط ان نعيد بناء انفسنا غلى وفق مبادئه وقيمه االصيلة و( لنرتقي الى دورنا الطليعي في قيادة مسيرة االمة )  ..حتية
اجالل لكل املناضلني ولشعبنا في يوم التاميم اخلالد ولنجعل منه ومن كل مواقف احلزب مناسبة تفربنا من النصر الناجز وهو
قريب انشاء اهلل  ..لنرسم بيارق النصر في قلوبنا ونعمل على ترجمتها الى الواقع واهلل اكبر على الظاملني .

بيان في الذكرى الثانية واألربعني للقرار اخلالد لثورة البعث
بتأميم نفط العراق
لنستلهم دروس التأميم
في معركة التحرير والتحرر الشامل االقتصادي والسياسي الناجز

