
 االفتتاحية

مسيرة اجلهاد والتحرير الظافرة  متضي  في عامها احلادي عشر مطرزة بدماء   
ماليني الشهداء  العراقيني  ومكللة  بالنصر  احلاسم  بدحر األحتالل البغيض 
وإحلاق  الهزمية  املُنكرة  باحملتلني األميركان  وحتقيق  نصر العراق  واألمة  في احلادي 

ومواصلة اجلهاد   بوجه مخلفات احملتلني  1122والثالثني  من كانون األول  عام 
االميركان والتواطآت  األميركية  األيرانية  التي أفضت الى تسليم أميركا العراق  
للفرس الصفويني وعمالئهم األخساء  مما ألهب مسيرة الكفاح  الشععبي  
املُتعاظم والذي جتسد في  التظاهرات  احلاشدة  واألعتصامات املفتوحة  ولقد 
تعاظم السخط الشعبي  وتأجج  في الثورة الشعبية العارمة  في الفلوجة 
والرمادي والتي أستعرت  وأتسعت  غير آبهة بالقمع الهمجي  والقصف  
الوحشي الذي متارسه  امليليشيات العميلة املسنودة  مبيليشيات ) احلرس الثوري 
اإليراني(  ... فلقد  أستخدمت  حكومة العمالة  واخليانة  ورئيسها اجملرم   قمع 
أبناء شعبنا في الفلوجة  والرمادي  حتت أغطيتها ودعاواها املستهلكة ورقة 
رخيصة  في الدعاية األنتخابية  والصراع األنتخابي على حساب  دماء أبناء 

شعبنا بتجويعهم وإفقارهم  وأستخدام  اموال الشعب  من قبل رئيس احلكومة   
العميلة لشراء ذمم  البعض من ميتي الضمائر  عبر توزيع سندات األراضي  املزورة 
والرشاوى وقد ترافقت هذه املمارسات  الشائنة بتأجيج الفتنة الطائفية  

 والعرقية املقيتة  .
 

بيد أن  وعي أبناء شعبنا  اجملاهد  واملمارسات  الثورية جملاهدي البعث واملقاومة 
تتصدى  لهذه املمارسات  الشائنة  مبا ألهب  جذوة الكفاح الشعبي  والثورة 
الشعبية العارمة  التي راحت تتسع لتشمل  محافظات ومدن العراق  كلها 
وحتى  تطيح  بعروش  العمالة واخليانة وتقيم صرح  العراق   الوطني والقومي 
الدميقراطي  واألشتراكي  الناهض   واملُساهم بفاعلية  جهادية متميزة في 

 مسيرة النضال القومي وإعالء صرح احلضارة األنسانية  الشامخة .
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وَأَِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمنْ قُوَّة  

 صدق اهلل العظيم
 

 أيها الرفاق األعزاء املناضلون  البعثيون  في وطننا العربي الكبير
 على أرض العروبة  لحةأيها اجملاهدون  البواسل في عراق اجملد والتاريخ  واحلضارة وفي فلسطني  احلبيبة وفي األحواز السليبة وحيث ما تتواجد املقاومة املس
 حتية حارة ملؤها احملبة  والتقدير واالعتزاز  لكم جميعاً  ثم لشعب العراق   الصابر  الصامد احملتسب العظيم والى مقاومته اجمليدة  

 
ً وفجاجرا مج ج هذه املقاومة  املتفردة  في صيرورتها وتكوينها وفي والدتها وانطالقتها وفي أدائها وعطائها وفدائيتها هذه املقاومة التي صنعت لألمة ً وعجزا دا

م  انجطجالقجة أمجاوصنعت لها تاريااً جديداً م يداً وبعثت في أبناءها روحاً وهمًة وناوة وحمية وحطمت كل احلواجز  والعوائق  والذرائع  التي كانت تجقج  
جع والتاجلج  تراجماهيرها وأمام نهوضها و ثورتها ضد الظلم والطغيان والعدوان وضد األنظمة الديكتاتورية القمعية   املتالفة والفاسدة العميلة وضد ال

 والتمزق والضياع .
 

 أيها الرفاق األعزاء 
 أيها البعثيون  املقاتلون في ساحات  املنازلة الكبرى 

 يا جماهير  أمتنا العربية  اجمليدة
كبير في السابع مجن ال متر  علينا اليوم الذكرى السابعة والستون لتأسيس البعث  اجمليد يوم انطالقته الكبرى  إلى ميادين  النضال والكفاح  في وطننا العربي

 . 7491نيسان عام 
 
سالة  اخلالدة حجزب األمجة الرمتر علينا  هذه الذكرى  العطرة احلبيبة  على قلوب  املاليني   من أبناء  األمة رجاالً ونساءاً وشباباً يحدوهم األمل ان حزبهم حزب  

 حزب البعث  العربي االشتراكي سيظل كما كان طليعة ثورية مت ددة مبدعة .
نضال والكجفجاح  ال سيبقى حزب الرسالة  اخلالدة رسالة العروبة املت ددة لإلنسانية جمعاء  كما عرفته األمة وجماهيرها على  امتداد  سبعة وستني عاماً من

 رة كبيالشاق املرير وما أداه من التضحيات اجلسام فداًء لعقيدة األمة ولقضاياها املصيرية وما حققه من االنتصارات واالجنازات التارياية ال



 جتد وسيبقى بعث العروبة هو اخللية األساسية احلية األصيلة املفعمة بالعطاء والنماء في حياة األمة يحقق لها صورة انبعاثها احلضاري املت ت
ستالتيتة الترفيما مت د جذوره إلى أعماق تاريخ األمة وحضاراتها وتراثها الغني الغزير يس لهم فيه ومنه املناضلون اجملاهدون البواسل قيم املبا ئ 

ومعانيها العميقة ويس لهمون منه قيم البطولة والرجولة والفروسية يه دون بهديه ويعشقون سيرة رموزه وبطوالتهتم وأ اهتهتم التعتالتي 
ويق دون بعناوينه وراياته العالية عمر وعلي وخالد وسعد واملثنى والقعقاع يعشقون وي عشقون سيرة احلسني عليته الست ز زيتنتة الترجتا  

ة جتولتوفخرهم في الدنيا واآلخرة عنوان الثبات على العقيدة واملبا ئ عنوان الصمو  وال حدي لقوى الظلم والبغي والعدوان عنوان البطولة والتر
 وال ضحية.

 
 أيها املناضلون البعثيون

الذي يح تم يد هكذا علينا أن ن عامل مع تاريخنا وحضاراتنا وتراثنا ورسال نا اخلالدة وهكذا علينا أن ن عامل مع رموزنا األفذاذ هذا هو ماضينا ال ل
علينا أن نس عني بكل مقاييسه وإبداعاته واشراقاته لصنع حاضر األمة عبر نضالنا وكفاحنا الشاق في كل امليا ين الفتكتريتة والستيتاستيتة 

انتي يتدواالق صا ية والعسكرية واالج ماعية وال ربوية والثقافية واإلع مية وال عبوية ح ى تندمج وت فاعل لدينا الفكرة األصيلة مع الفعل املت
 حقق ي ياملبدع املفعم باأل اء العالي والعطاء الثر وال ضحيات اجلساز لصياغة املس قبل املشرق الوضاء لألمة وجماهيرها وأجيالها القا مة ولك

نعتيت   كماال واصل وال فاعل احلي بني ماضي األمة اجمليد وحاضرها الثاهر امل جد  امل حفز ومس قبلها الواعد الذي نراه اليوز رأي العني ونعيشه 
ض ار احلاضر فيق حم مناضلو البعث وجماهير األمة وقواها ال حررية ميا ين النضا  واجلها  من أوسع أبوابها ف  حقق وحدة الكفاح وعلى ام دا 

وطننا الكبير على اخ  ف مواقعهم وأراههم وأفكارهم ومشاربهم جتمعهم الصورة الواضحة املشرقة ملاضي األمة وحاضرها ومست تقتبتلتهتا 
وي عمق وعي اجلميع وت سع رؤي هم وتنضج الظروف والعوامل املوضوعية والذاتية النط ق هم وثورتهم ف ق حم هذه اجلموع متيتدان املتنتازلتة 

ظتاز التنتالكبرى صفاً واحداً من احمليط األطلسي إلى اخلليج العربي تقاتل أعداء األمة وأعداء اإلنسانية االمبريالية واالس عمار والصهيتونتيتة و
 اإليراني الصفوي وهكذا سيبقى بعثنا الرسالي مع جماهيره ومع أم ه على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك .

 
نعم سيبقى حزبكم هو حزب اجلماهير العربية الواسعة من العما  والف حني والكسبة واملثقفني والعسكريني الثوريني يحدو مستيترة األمتة  

 الكفاحية ل حقيق أهدافها في الوحدة واحلرية واالش راكية .
 

هتر لتطتانعم إن حزبكم أيها املناضلون يا جماهير شعبنا األبي سيبقى إلى األبد هو حزب األمة الثوري ال اريخي الرسالي الذي أجنب ه من رحمها ا
بعد مخاض عسير وطويل في تصديها لواقع االس عمار وال جزهة واالس غ   وال خلف وما عقدته عليه من آما  في حتررها وتوحدها ونهض تهتا 

قتة خلت وتقدمها احلضاري اإلنساني هذا احلزب الرسالي اجمليد الذي اس طاع وفي ف رة قصيرة من الزمن أط ق طاقات اجلماهير العربية املبدعة وا
 وتعبئ ها وإعدا ها لنضا  منظم و اهم وواضح األهداف يعبر عن روح األمة وضميرها وعن األهداف احليوية لألمة ولشعبها اجمليد .

 
نعم أي ها اجلماهير العربية الكا حة إن حزبكم حزب الشعب الذي اح ضنه سبعة وس ني عاماً وأمده بكل مقومات األ اء ال اريختي الترستالتي 
اإلنساني فهو وسيلة الشعب الشريفة العفيفة األصيلة والشعب غاي ه اجمليدة السامية فهو من الشعب واليه والشعب منه وحاضن ه القوية 

ون متن ثيراالمينة فحقق من االجنازات ال اريخية الكبيرة ما لم ي وقعه احد من الساسة واملفكرين واملنظرين واحملللني وقد حقق ما لم ي وقعه الك
مناضليه ورجاله فهو الذي بعث فكر األمة القومي الرسالي اإلنساني ال حرري املؤمن األصيل الناضج واملس نبط من عقيدة األمة ورستالت تهتا 
 وتاريخها وتراثها لقد بثه في الوطن الكبير وفي شعب العروبة ح ى تصاعد النضا  القومي ال حرري ال قدمي فحقق تلك االجنازات ال تاريتختيتة

 الكبيرة 



في مصر وتأميم قناة السويس والتصدي البطولي للعدوان الثالثي على مصرر نيرو وقر   2591اجمليدة ثورة يوليو القومية التقدمية االشتراكية عام 
متوز الكبرر  فري  21شعب مصر العروبة برمته تسانده جماهير األمة من احمليط إلى اخلليج ضد ذلك العدوان الغاشم ثم ثورة اجلزائر البطولية ثم ثورة 

ثم انطالق املقاومة الفلسطينية الباسلة ضد االنيتالل الصهيوني ثم ثرورة  2591ثم ثورة آذار في سوريا  2591رمضان في العراق عام  21العراق ثم ثورة 
 مصر وسروريرا بو ليبيا واليمن وما نيققته تلك الثورات اجمليدة من انتصارات واجنازات تاريخية وعلى رأس تلك االجنازات التاريخية حتقيق الونيدة العربية

التي غيررت مرىرر  2591ثم ثورة البعث اجمليدة في العراق عام  2591ثم بيان الونيدة الثالثية بو مصر وسوريا والعراق في السابع عشر من نيسان عام 
 احلياة فيه ونقلته بسرعة إلى مصاف الدول النامية واملتقدمة واملتحررة .

 
هو حتقيق االستقالل السياسي واالقتصادي والثقرافري واالجرترمراعري  2591متوز عام  13-21ومن أهم اجنازات البعث في العراق بعد ثورته البيضاء في 

آذار التاريخي حلل القضية الكردية نيالً سلمياً ودميقراطياً وأعقبه إصدار قانون احلكم الذاتي ألبرنراء  22والعلمي والتربوي الكامل والشامل وإصدار بيان 
عرمراريرة سترشعبنا الكردي في إقليم كردستان العراق ثم قرار تأميم النفط وحترير أهم ثروة من ثروات العراق املسروقة واملنهوبة من قبل الشركات اال

ي كرل وفر االنيتكارية وعلى امتداد عقود طويلة من الزمن واستثماره استثمارا وطنياً ووضع هذه الثروة والثروات األخر  في خدمة التنمية احلضراريرة
واجلسرور  طررقنوانيي احلياة في الصناعة والزراعة واخلدمات االجتماعية والتنمية البشرية وعلى رأسها التعليم والتربية والصحة واملاء والكهرباء والر
 ة .وبناء اجليش الوطني والقومي العقائدي ساعد األمة القوي املتو وذراعها الطويل صانيب االنتصارات التاريخية على امتداد مسيرته اجمليد

 
امل ملا تتطلبره ي كهكذا هو البعث أيها املناضلون يا أبناء امتنا اجمليدة طليعًة ثورية تاريخية رسالية قدرها هو أن تقود مسيرة الكفاح بأميان عميق ووع

قدرتهرا عرلرى ا وهذه املسؤولية التاريخية الرسالية من البذل والعطاء والتضحية والفداء واالرتقاء الرونيي املفعم باإلميان العميق بقدر األمة ومقداره
 ر .تحضاالنبعاث والتىدد وبحقها في النهوض ألداء دورها التاريخي واإلنساني وحتقيق أهدافها في الونيدة واحلرية والتحرر والتقدم والتطور وال

 
 أيها الرفاق املناضلون البعثيون البواسل .

 يا أبناء شعبنا العربي األبي .
يق  مع جماهير األمة ومع قواها الوطنريرة  2511هذا هو نيزبكم اليوم نيزب الرسالة وبعد سبعة وستو عاماً من انطالقه في السابع من نيسان عام 

الرقرو  ين والقومية واإلسالمية طليعة متقدمة يُفىر ويقود أعظم ثورة تشهدها األمة في تاريخها الطويل غيرَ فيها مىر  التاريخ وأعاد صياغة مواز
الرقريرم ع والدولية من جديد نيطم فيها نظرية القطب الوانيد املتفرد املنفلت املتمرد على كل القوانو واملواثيق واألعراف الدولية وعلى كل الشررائر
ترترعرد  ويلالسماوية وركع االمبريالية األميركية القوة األعظم في العالم ونيطم جبروتها واستكبارها وال زالت أمريكا إلى اليوم وستبقى إلى زمن ط
كريرة مريروترجت  من هول ما واجهته من شعب العراق العظيم ومقاومته الوطنية والقومية واإلسالمية الباسلة وبعثه اجمليد وستبقى االمبريالية األ

 ترجت  وترتعد من هول ما قدمت من خسائر في األرواح واألموال .\
 

كانترهرا وم وهي ال زالت إلى هذا اليوم تتستر على نيىم خسائرها في محاولة بائسة إليقاف التراجع الذي تعانيه اليوم على مستو  أداء دورها العاملي
 األممية .

ومع من كانت تدعي و لقد ذهبت أمريكا اليوم إلى مزيد من اخملادعة واملراوغة واخملاتلة والتضليل ثم املهادنة واملداهنة ونيتى النفاق مع أعدائها التقليدي
 أنهم أعدائها.

ه وقتل أبنراء جيشوإزاء هذه احلقائق الصارخة التي متخضت عن االنيتالل األمريكي للعراق وما مارسته اإلدارة األمريكية من تدمير لبناه التحتية ودولته و
ة صرلرحرشعبه وهنا ال بد لنا من مخاطبة الشعب األمريكي الصديق والكونغرس األمريكي املسؤول أمام اهلل وأمام التاريخ ونتساءل وإياهم ما هي م

 الشعب األمريكي وأمريكا في تدمير العراق احلضاري اإلنساني والسعي احملموم ألضعافه وتقسيمه وتفتيته على 



 . على أسس عرقية وطائفية مبا يخدم املشروع اإليراني ألصفوي الذي ميثل التهديد الدائم ألمن اخلليج العربي واألمن القومي العربي برمته
وهنا نقول البد للشعب األمريكي احلضاري والكونغرس األمريكي كذلك من وقفة جادة في مساندة الشعب العراقي في نضاله لتحقيييا اليتيحيريير 

 الشامل واالستقالل التام وممارسة حقه في النهوض والرقي احلضاري والتقدم اإلنساني الشامل.
 

 أيها الرفاق املناضلون في وطننا العربي الكبير وفي بالد املهجر .
 يا جماهير امتنا الثائرة .

 أيها األشقاء والرفاق واألصدقاء املناضلون واجملاهدون في األحزاب والتيارات واملنظمات الوطنية والقومية واإلسالمية .
 إن امتنا اليوم متر بامتحان تاريخي صعب وعسير وبالغ اخلطورة 

 
 إنها تعاني من وطأة االحتالل االمبريالي األميركي الصهيوني واالستعمار الفارسي ألصفوي االستيطاني ألقطارِ مهمة في األمة .

ضييياع والوعلى رأسها العراق العظيم جمجمة العرب ورمح اهلل في األرض وعما األمة املبدئي واإلستراتيجي وبوابتها الشرقية معرض اليوم لالبتالع 
 األبدي على يد النظام اإليراني الصفوي .

 
عيربيي الي ثم فلسطني العربية احلبيبة األرض التي باركها اهلل قد وصلت مشاريع التسوية واالستسالم فيها إلى نهاياتها اخلطيرة إذ استسلم النظام

الرسمي برمته للواقع املر الذي تعيشه األمة العربية والقضية الفلسطينية بشكل خاص وَسَلَم اجلميع مبا فيهم جزء حييوي وميهيم مين بيعي  
يية الكيانات والرموز الفلسطينية التاريخية بعد أن دب في صدور بع  قادتها اليأس والقنوط ثم التراجع والتقهقر وبحجج واهية قد صيغت بيعينيا

 فائقة خلدمة منهج التسوية االستسالمية والتخلي عن اجلهاد العامل احلاسم لتحرير األرض ودحر الغزاة .
 

 أيها الرفاق املناضلون.
 يا جماهير أمتنا العربية اجمليدة.

الييوم مين ضيعي  مة يا رجال املقاومة األفذاذ يا عز األمة وعنوان نهوضها أقول لكم اليوم أوالً ثم لقادة النظام العربي الرسمي ثانياً إن ما تعانيه األ
االنبعاث إليى د ووتدهور وتردي وهوان هو حالة استثنائية ومؤقتة ستزول وتنتهي قريباً بأذن اهلل ذلك ألن قدر األمة ومقدارها هو النهوض الدائم واملتجد

غدها املشرق فستنه  امتنا وتثور وتفجر وتثور كل طاقات وإمكانات شبابها ورجالها ونسائها فتستعيد دورها الكفاحي اليتيارييخيي اجمليييد ضيد 
 االمبريالية واالستعمار والصهيونية وضد األنظمة الديكتاتورية الفاسدة العميلة .

 
اخلييير ن وواعلموا أيها الرفاق املقاتلون األبطال في العراق وفي فلسطني وفي االحواز وعلى كل شبر مغتصب من ارض العروبة إن من سمات امة اإلمييا

نية امليدركية ؤمواإلبداع انها في ثورة دائمة ال تتوق  فهي تختلج في صدور شبابها ورجالها على الدوام حتتاج إلى الطليعة الثورية الواعية املنظمة امل
ير أجييياليهيا ومصخلطورة املرحلة التي حتياها األمة واملدركة حلجم املؤامرة التي تقودها االمبريالية األمريكية واالستعمار على امتنا تستهدف وجودها 
في األمة ملقاتلية لة القادمة و هذه الثورة حتتاج إلى من يفجرها ويُسعر أوارها وانتم الطالئع الثورية املُسلحة في األمة القادرة على تفجير الثورة الشام

ائكم الثر بعطأعدائها على كل شبر من ارض العروبة وأنتم طالئع اجلهاد والكفاح املسلح بوعيكم العميا وإميانكم املتوقد وبأدائكم البطولي املتميز و
ريية ليثيووتنظيماتكم الواسعة املؤهلون الوحيدون القادرون للوصول إلى قلب اجلماهير الشعبية الواسعة إلى ضميرها لتحركوا فيها روحها القومية ا

ألمية مين ض ااملؤمنة وتفجروا فيها إمكاناتها الثورية اخلالقة املبدعة وترفعوا همتها اإلميانية إلى مستوى مسؤولياتها التاريخية في مسيرة استنها
 رقدتها وبعثها من جديد وخاصة على الصعيد املرحلي املتصل باألفا املبدئي واإلستراتيجي .



المية إلسومن هنا ال بد لنا جميعاً من قوى وأحزاب وشخصيات فكرية وسياسية العمل احلثيث والدءوب واملثابر لتشكيل اجلبهات الوطنية والقومية وا
نةيةة لةوطةاملتطلعة إلى الوحدة والتحرر والنهوض الوطني والقومي واإلنساني على صعيد كل قطر عربي ومن ثم العمل اجلاد واملثابر إلقامة اجلبهةة ا

هةا القومية اإلسالمية على صعيد الوطن العربي كله لتؤدي دورها املأمول واحلاسم في مجابهة التحديات اجلسام التي تواجهها األمة فةي مسةيةرتة
 الكفاحية وحتى تتحقق طموحاتها وآمالها في الوحدة والتحرر واالنعتاق والنهوض والتقدم والرقي احلضاري واإلنساني .

 
 أيها الرفاق البعثيون اجملاهدون.

 يا جماهير امتنا الثورية املتحفزة لالنطالق في مسيرة االنبعاث والتجدد .
الل حةتةإن ما يجري اليوم في العراق من قتل وتدمير وتخريب وتشريد وقضم وابتالع منظم ومبرمج ألرضه وشعبه وتاريخه وأمواله وثرواته من قبةل اال
ة كةزيةالفارسي ألصفوي وبغطاء أمريكي ودولي وعربي لألسف الشديد هو التحدي التاريخي الكبير املُهدد ملصير األمة ومستقبلها وهو القضية املةر
ط إلةى يةالكبرى لألمة التي تتطلب أن يهتز لها ضمير األمة وتتطلب أن تثور وتنتفض لها جماهير األمة الثورية الواعية فيثور شعب العروبة مةن امة

اخلليج لكي يقف هذا الشعب العظيم وقفته التاريخية فيسحق كل البؤر املتآمرة على العراق وعلى فلسطني ولكي يحقق وحةدتةه الةتةاريةخةيةة 
 الرسالية بوجه الهجوم الشرس على األمة وخاصة في العراق وفي فلسطني وفي االحواز وفي سوريا ومصر واخلليج العربي لتحةريةر األرض والةعةرض

لغةيةاب وا واملقدسات التي انتهكت من قبل احللف االمبريالي الصهيوني الفارسي ألصفوي وإليقاف التردي والتراجع والتخاذل الذي أصاب األمة بالشلل
 عما يجري حولها وعلى أرضها والنهوض بها من جديد مستلهمني قيم املاضي اجمليد ودروسه وعبره واشراقاته واجنازاته وانتصاراته .

 
 أيها املناضلون البعثيون 

ا وريةإن حزب الرسالة حزب البعث العربي االشتراكي وقوى األمة الوطنية والقومية واإلسالمية التقدمية التحررية في العراق وفي فلسطني وفةي سة
 ومصر ولبنان واليمن والسودان وعلى كل ارض عربية هم طليعة اجلهاد والكفاح في األمة .

 
حتةفةز ب وندعو اليوم ومن موقعنا اجلهادي جماهير األمة وقواها الوطنية والقومية واإلسالمية الثائرة جميعاً إلى وقفة تاريخية مسؤولة وقفةة تةأهة

ة العارمة سلحواستنفار عام شامل وعميق إلمكانات األمة وطاقاتها اخلالقة لتحقيق وحدة الكفاح واجلهاد التاريخي أوال ثم لتفجير الثورة الشعبية امل
الرمادي والتي ة وبوجه قوى الغزو االمبريالي الصهيوني اإليراني ألصفوي ألمتنا والتي تتجلى اليوم وعلى نحو بارز وناصع في ثورة أبناء شعبنا في الفلوج

تتسع لتشمل العراق كله في الشمال والوسط والفرات األوسط واجلنوب أحفاد أبطال ثورة العشرين والذين يتحدون اليوم القصف الةوحشةي الةذي 
ف ثورتةهةم هدامتارسه ميليشيات العمالة واخليانة في املنطقة اخلضراء بل يقاتلون قوى البغي والعمالة والطغيان بصدورهم العامرة باإلميان العميق بأ

نةاع ل صةثورة العشائر األصيلة ثورة العمال والفالحني والكسبة والطلبة والشباب والنساء واملثقفني بشرائحهم كافة والعسكريني الثوريني األبةطةا
 مالحم نصر العراق اخلالد على احللف االمبريالي الصهيوني الفارسي ألصفوي .

 
ية  تةطةوبذلك فأن ثورة الشعب املسلحة العارمة املتصاعدة املتسعة واملؤتزرة بالتظاهرات واالعتصامات السلمية احلاشدة التي عمت العراق كله س 

لةتةشةع يد بعروش العمالة والتسلط واخليانة وتستأنف مسيرة البناء الثوري الوطني والقومي واإلنساني الشامل الذي يرفع راية األمة العربية من جد
 بنورها الوهاج من أرض اجلهاد والرباط في عراق العروبة والذي سينشر سناه البهي على األرض العربية بل كل أرجاء املعمورة .



ملن ضلله النظاا  ول وأقول في هذه املناسبة التاريخية اجمليدة مناسبة والدة حزب البعث العربي االشتراكي حزب العروبة حزب الوحدة واحلرية واالشتراكية أق
ء والى دعاة الطائفية ؤالاإليراني الصفوي من أبناء العروبة وملن اشتراه بثمن بخس دراهم معدودة لألسف وللمنافقني املذبذبني بني ذلك ال إلى هؤالء والى إلى ه

ون وإمناا ماع زعماالبغيضة بكل صنوفها ومسمياتها وبراقعها الزائفة أننا اليو  كعراق وكأمة نخوض صراعاً مريراً ومصيرياً ليس مع إيران اإلسالمية كما ت
العروبة فهو ب والنظا  اإليراني ألصفوي الدموي الذي أعاد إلى إيران عهد الصفوية بكل أبعاده وبكل عمقه الطائفي التكفيري الدموي وبكل حقده على العر
احلياة والتقد  لم يقتل اليو  في العراق على الهوية ال يفرق بني كبير وصغير وال بني نساء ورجال وال بني مريض وصحيح ويدمر كل ما يستطيع تدميره من معا

 في العراق وهو ماضي دون توقف ومتصاعد في أجرامه .
ريخية اخلالدة والتادالال لتاأما إيران اإلسالمية اجلار التاريخي للعراق واألمة والتي تشترك مع العرب بأهم مرتكزات احلياة العقيدة اإلسالمية الواحدة واجليرة ا

ملشاتارك إلاى ع ااالجتماعي والرحمي ثم املرتكز األهم على اإلطالق مرتكز املصير الواحد في الوقوف أما  احللف االمبريالي الصهيوني االستعماري والتطلا
 التحرر واالستقالل و التقد  والتطور والرقي .

 هؤالء املسلمني اإليرانيني احملكو  علينا وعليهم ان ال يرحلوا عن جيرتنا وال نرحل عن جيرتهم إلى يو  القيامة .
عرب اخلالدة للدناياا ال هؤالء هم ألوتنا في الدين واجليرة والتاريخ واإلنسانية وفي الكثير من تفاصيل احلياة املشتركة أقول في الدين اإلسالمي احلنيف رسالة

 كلها رسالة احلق والعدل واحلرية و السال  .
بح شعبنا مان يذ هم شركاؤنا لصنع احلياة احلرة الكرمية لشعبينا وأمتينا وليس النظا  الصفوي الذي يذبح العراقيني على الهوية وال النظا  الصفوي الذي
معلم من معالم كل الوريد إلى الوريد وعلى املقاييس الصفوية الهمجية اإلجرامية للعهد ألصفوي البغيض وال زال هذا النظا  منذ االحتالل إلى اليو  يدمر 

 احلياة في العراق بواسطة عمالئه وأذنابه وعلى رأسهم بعض قياديي حزب الدعوة العميل املوغل في اإلجرا  .
 

 أيها الرفاق البعثيون في وطننا الكبير وفي بالد املهجر 
الدة السماحاة اخلإني وباسمكم وباسم جماهير البعث وجماهير األمة أدعوا النظا  اإليراني ألصفوي القاتل إلى الرجوع إلى مبادئ وقيم الرسالة اإلسالمية 

وال نستطيع أن نرحل  تنااإلنسانية احلضارية والى مبادئ وقيم اجليرة احلسنة للعراق واألمة التي ال مفر من العودة إليها ألنهم ال يستطيعون أن يرحلوا عن جير
إلنسااناياة ء اعن جيرتهم وان لم يعودوا سيبقى الصراع ويتوسع ويتعمق وتبقى قوى األمتني وإمكانياتهما مستنزفة ومدمرة مبا ميكن أعداء األمتني وأعادا

باني األماتاني رب االمبريالية واالستعمار والصهيونية أن تهيمن على مقدرات األمتني وتطلعهما إلى التحرر واالستقالل والتقد  والرقي ويكفي جتارب و حتاا
ه ونتجه إلى عهاد ارتوإيقاف النزيف الدائم والصراع املتصاعد الذي لم جنني منه جميعا إال اخلراب والدمار والتخلف والتقهقر ولنتجاوز املاضي السيئ بكل مر
ة إلى حترر البلاديان ادفجديد من العالقات األلوية التي تقو  على أساس املصالح املشتركة املشروعة واالحترا  املتبادل واجليرة احلسنة واأللوة في الدين واله

ريا ولبناان وسوواستقاللهما وتطورهما وتقدمهما وعد  التدلل في الشؤون الداللية للدول العربية ولاصة دول اخلليج العربي واململكة العربية السعودية 
 واليمن .

 
 أيها الرفاق اجملاهدون واملناضلون في العراق وفي وطننا العربي الكبير .

 صر احلديث . العأقول مرة ألرى ملزيد من التنبيه والتذكير والتحذير إن أمتنا العربية اليو  مهددة بتدمير كل ما حققته من تقد  وتطور في أقطارها في 
 إنها مهددة مبزيد من التمزق والتقسيم والتفتيت ألرضها وشعبها .

بادهم وناحان ستعإنها مهددة اليو  بهيمنة األعداء التاريخيني التقليديني على أرضها وشعبها وثرواتها وسلب حرية أبنائها وإذاللهم وقهرهم وتكبيلهم وا
ئها األحرار الباررة وطاالئاعاهام بنانعلم ويعلم املاليني من أبناء األمة األحرار املناضلني واجملاهدين ان ال ُمنقذ لألمة مما هي فيه اليو  إال اهلل القوي العزيز ثم أ

ة وال أحاد رريالثورية التقدمية التحررية وفي مقدمتهم حزبكم األصيل حزب البعث العربي االشتراكي طليعة قوى األمة الوطنية القومية واإلسالمية التح
ى قتاالاياة وحتغير هذه القوى قادر على النهوض بهذه املسؤولية التاريخية وكلنا نعلم ونرى ونسمع عما موجود في األمة من قوى وأحزاب وتيارات سياسية 

ية عالاى آمرفي جميعها ال ترتقي إلى هذا الدور والتصدي لهذه املسؤولية فهي إما مرتبطة بأجندات لارجية ُمسيطرة على مسارها خلدمة أهداف أجنبية ت
 األمة فهي تقع جميعها في ثالث مسارات خلدمة أعداء األمة والغزاة احملتلني .



 املسار األول : هو املسار اإلسالمي املتشدد التكفيري الذي يقتل على الهوية الذي يفرق وال يجمع ويدمر وال يبني .
من االثنني واما ما يقعع ء واملسار الثاني : هو اإلسالم املستسلم لقوى البغي والعدوان االمبريالية واالستعمار والصهيونية اجملرمة واإلسالم احلقيقي وأهله برا 

وجعودهعا دى خارج التيارين من أحزاب ومنظمات وتيارات سياسية فليس لها تأثير بل ليس لها وجود على صعيد النضال القومي التحرري الوحدوي بل ال يتع
 األقطار التي نشأت فيها وتقوقعت على أرضها .

 
 أيها الرفاق البعثيون املناضلون .

ر مرة ثانية وثعالعثعة نكرإن لبعثنا رسالة ال ميكن حملها وتأديتها كما يجب إال في ظل وحدة طالئع االمة الثورية التحررية الوطنية والقومية واإلسالمية فأننا 
حعدة العكعفعا  ق وبأننا ندعو في هذه املناسبة التاريخية العزيزة كل قوى األمة التحررية الوطنية والقومية واإلسالمية إلى التحرك اجلاد والصادق لتحقيع

 بناء والتقدم .والالشامل املسلح وغير املسلح على أرض العروبة لزج كل طاقات األمة وإمكاناتها في معركة املصير الواحد معركة التحرير والتحرر والتوحد 
 إنها أمانة ثقيلة في أعناقنا فرضتها علينا رو  ومعاني عقيدة األمة وفرضتها علينا مبادئ البعث ودستوره ونظامه وأهدافه .

 أن يحعمعلعنعهعا أبنيإنها أمانة ثقيلة في رقابنا لتنوء من حملها اجلبال الرواسي إنها نفس األمانة التي عرضها اهلل سبحانه على السموات واألرض واجلبال ف
 وأشفقن منها وحملها اإلنسان .

 
ومنذ اليوم  7491ام وأنكم أيها املناضلون تعلمون جميعاً ان حزبنا حزب الرسالة حزب األمة قد تعهد بحملها منذ اليوم األول لوالدته في السابع من نيسان ع
لتحرر والتعوحعد وا األول النطالقه في دروب النضال والكفا  مع جماهير األمة وقواها الوطنية والقومية التقدمية التحررية لتحقيق أهداف األمة في التحرير

 والتقدم والتطور والبناء .
 

وجاء العتعي تضعرب الهإن امتنا اليوم متر مبخاض عسير وخطير للغاية إما أن تنتفض وتثور وتُثَور كل قواها الذاتية الكامنة واملُعطلة للوقوف أمام العاصفة 
 وطننا من احمليط إلى اخلليج أو سنذهب جميعا إلى مصير مجهول ال يعلم خطورته أال اهلل العليم احلكيم . 

 
ى إذا املطلوب منا أن نقف وقفة تاريخية واعية وصادقة ومخلصة لكي نستكشف طريق اخلالص الوطني والقومي ونضع مثاباته وععالمعاتعه العدالعة ععلع

 .منعطفاته ومطباته ونُنور حياتنا الداخلية باشراقات عقيدتنا ونهتدي بهديها فال يزيغ منا زائغ وال تعشو عيناه عن طريق احلق املُبني 
 أيها املناضلون البعثيون في وطننا الكبير وفي بالد املهجر .

نعا يعرتععلينا أن نؤكد في هذه املناسبة العزيزة على بعض احلقائق التاريخية والعقائدية والسياسية التي ننطلق منها وبها ونهتدي بعهعديعهعا فعي مسع
 الكفاحية :

قوى الشر والرذيلة كل  كل احلقيقة األولى : إن امتنا كانت وستبقى إلى األبد خيرُ امة أخرجت للناس تأمر باملعروف وتَنهى عن املنكر وتؤمن باهلل أي انها تقاتل
دهار إن هذه اخلاصيعة الزقوى الظلم والطغيان والعدوان والفساد في األرض وتنشر في األرض العدل واملساواة واحلرية والتحرر والسالم واألمن واألمان والتقدم وا

منذ فعجعر هي ثابتة لها منذ األزل بشهادة خالق األمم والشعوب الذي فضل بعضها على بعض ورفع بعضها درجات ثم بشهادة التاريخ تاريخ الشعوب واألمم ف
األولعى فعي  ومرالتاريخ كانت حتمل الرساالت السماوية املتعاقبة إلى الناس جميعاً وكانت حتمل الرساالت األرضية التي أنتجتها عبقريتها منذ حضارات س

دسة مولد الرسالة ملقوادي الرافدين ثم وادي النيل اخلالد وحضارات مصر العروبة ثم اليمن السعيد وسبأ وحمير ثم الشام واألرض املباركة ثم احلجاز واألرض ا
 اخلالدة اخلامتة لرساالت السماء .

ت لإلنسان إنسانيته عادلقد نقلت امتنا إلى اإلنسانية عبر هذا التاريخ الطويل ومن هذه احلضارات اإلنسانية اجمليدة أنبل واشرف القيم وأغالها وأحالها حتى أ
ركاتها كانت دائماً هعي وب وكرامته وعزته وارتقت به إلى دوره اإلنساني احلضاري الذي أراده اهلل لإلنسان على األرض أن يعمرها ويسخرها ذلوالً ومعطاًء خليراتها
أحد وبدون تكعبعر وال  علىاألمة الوحيدة التي تنقل إلى البشرية وأممها وشعوبها قيم احلق والعدل واحلرية والتحرر والسالم واألمان والتقدم واالزدهار دون منة 

 تعالي ودون تفريق ومتييز 



 إن قواعد ومبادئ التعامل عندها كلكم آلدم وآدم من تراب قواعد ومقاييس التعامل عندها
ن ذَكٍَر وَأُنثَى وََجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا وَقََبائَِل لَِتَعارَُفوا ِإنَّ أَكْ  َّا َخَلْقنَاكُم مِّ ِ أَتَْقاكُْم (رَ ) يَا أَيَُّها النَّاُس ِإن  َمكُْم ِعنَد اَّللَّ

اإلنسوان مو  ال فرق بني عربي وأعجمي إال بالتقوى لقد ميزها جل جالله على األمم وميز شعبها على الشعوب باإلميان بالتقوى وبالدعوو  إلوى ارويور وخود
 واإلنساني  .

 .اع أما األمم األخرى كانت وال زالت متى ما متتلك القوه والتمكني تُنقل إلى األمم االستعمار والدمار وارراب واالستعباد والتخلف والضي
 

ميق مع األمم وع احلقيق  الثاني  : هي ملا كانت أمتنا جامع  للخير كله قد أجتمع عليها أهل الشر ودعا  الشر والعدوان كلهم فدخلت األم  في صراع شامل
م إلى األبد موا قائاملُنتج  للشر والرذيل  املنتج  للعدوان والظلم والطغيان االمبريالي  واالستعمار والصهيوني  وحلفائهم وعمالئهم وسيبقى هذا الصراع 

ر وحوتوى الشوزالت األم  متمسك  بدورها التاريخي الرسالي اإلنساني في احليا  فعلينا أن نعد العد  روض هذا الصراع حتى يندحر الباطل وحتى يندحور 
 يندحر املبطلون األشرار مصاصي دماء الشعوب وناهبي ثرواتها .

 
لينا أن نعد العد  فع احلقيق  الثالث  : هي إن حزبنا قد أختار لنفسه بحكم عقيدته ومبادئه ورسالته اختار قياد  مسير  هذا الصراع األزلي لألم  مع أعدائها

ذا الصوراع حوتوى ي هالستنفار كل طاقات األم  املادي  واملعنوي  البشري  والروحي  وأن ال يخدعنا ُمخادع وأن ال نغفل طرف  عني عن مسؤوليتنا التاريخي  ف
 حتقيق أهداف األم  في الوحد  واحلري  واالشتراكي  وحتى تأخذ أمتنا دورها الطليعي الكامل في مسير  األمم احلضاري  واإلنساني .

 
 أيها الرفاق املناضلون يا جماهير األم  املتحفز  للثور  

 إننا في قياد  قطر العراق للحزب نقول في هذه املناسب  باسم التنظيم الثوري املناضل وباسم اجملاهدين في فصائل احلزب 
وعلى الصعيوديون ي  إننا لناسف أشد األسف الن احلزب في مرحل  حكمه في العراق وعلى امتداد ثور  متوز اجمليد  بالرغم من حتقيقه ألعظم االجنازات التاريخ

موي لوقووالوطني والقومي وحتى على الصعيد الدولي فقد أهدرت قيادته الكثير من الفرص التاريخي  كان باإلمكان استثمارها لصالح نضاله الووطونوي وا
صفوي على ال الوحدوي التحرري وارتكبت بعض الهفوات القاتل  واالنحرافات ارطير  قد ساهمت إلى حد كبير في توفير فرص العدوان االمبريالي الصهيوني

 احلزب وجتربته الرائد  في العراق .
ري للحزب قط نعاهد حزبنا في العراق وفي الوطن الكبير ونعاهد جماهير شعبنا األبي أننا سنقف عند كل هفو  وكبو  وخطأ جسيم وغير مبرر في أول مؤمتر

سنذكر األخوطواء نا ثم في أول مؤمتر قومي للحزب لكي نستخلص الدروس والعبر مبزيد من االلتحام بعقيدتنا ومبادئنا وأهدافنا وبقواعد احليا  الداخلي  حلزب
أنفسنا أوال ثم  علىوالهفوات واالنحرافات كما نذكر االجنازات واالنتصارات من أجل التصحيح والتقومي والتجديد ويحدونا األمل الكبير بأننا سنصحح وننتصر 

 على أعدائنا وأعداء أمتنا .
ت اليد لكي حت لقد أعدت قياد  قطر العراق الدراس  الشامل  والعميق  ملسير  ارمس والثالثون عام من حكم احلزب وثورته في العراق وهي جاهز  وموضوع 

 تستفيد منها القياد  في مسيرتها اليوم سواء داخل احليا  احلزبي  أو على صعيد الكفاح واجلهاد من أجل التحرير واالستقالل .
 حتي  احملب  واالعتزاز لروح القائد املؤسس الرفيق املؤمن املبدع أحمد ميشيل عفلق واضع أللبنا  األولى لهذا الصرح العظيم .

 حتي  احملب  واالعتزاز لروح الرفيق القائد الشهيد صدام حسني .
 صالح الدين البيطار . هيدحتي  تقدير واعتزاز للرفاق األوائل الذين رافقوا الرفيق القائد املؤسس وآزروه وعزروه ونصروه ونخص منهم الرفيق املناضل املرحوم الش

 فوعو حتي  لكل من خطى خطو  صادق  ومخلص  في مسير  السبع  والستني عاماً مع البعث املبارك اجمليد حادي ركب اجملاهدين واملنواضولوني صووب الور
 والنهوض والتقدم الوطني والقومي واإلنساني الشامل

 حتي  العز والفخار جملاهدي البعث واملقاوم  البواسل وألبناء شعبنا األبي وأمتنا العربي  اجمليد  .
 حتي  االعتزاز والتقدير ألسرانا ومعتقلينا وعلى رأسهم أعضاء القياد  والى يوم النصر املبني بإذن اَّلل .

 
 ولرسال  امتنا اجملد و ارلود

 والسالم عليكم ورحم  اَّلل وبركاته



 

كل من أستمع الى خطاب الرفيق القائد اجملاهد عزة إبراهيم األمني العام حلزب البعث العربي األشتراكي أو قرأه في الذكرى السابعة  

والستني مليالد البعث يجد فيه كما هي كل خطاباته وأحاديثه وكراساته وخصوصاً ) ستراتيجية البعث واملقاومة( العمق الفكري في 

الفهم احلي لعقيدة البعث الرسالية ومضامينها الوطنية والقومية واألنسانية ُمتجلياً بالتعبير عن املنهج اجلهادي املتتترادم متع 

النضال السياسي املُعبر عن نبض الشعب  الواعي وتطلعات األمة العربية القومية واألنسانية ففيه النظرة النقدية الواعية ألخطاء 

 وكبوات مسيرة ثورة البعث في العراق  وفيه تشخيص ملثاباتها البارزة في املنجزات الوطنية البارزة في األصالح الزراعي اجلذري والثورة

آذار واحلل السلمي الدميقراطي للقضية الكردية وحتقيق احلكم الذاتي ألبناء شعبنا الكردي وقرار تأمتيتم  11الزراعية في الريف وبيان 

نفط العراق اخلالد ومسيرة التنمية األنفجارية العمالقة والبناء األشتراكي في ميادين احلياة األقتصادية واألجتماعية والسيتاستيتة 

والثقافية والعسكرية واملعنوية كافة وتأسيس القلعة الناهضة حلركة الثورة العربية املتعتاصترة ودورهتا فتي دعتم املتقتاومتة 

الفلسطينية الباسلة وحركات التحرر الوطنية العربية والقومية ومن ثم حتليل وأستشرام آفاق مسيرة اجلهاد والتحرير التظتافترة 

وإندالع الثورة الشعبية العارمة في الفلوجة والرمادي وامللتحمة مع التظاهرات الشعبية واملؤتزرة بها والتي تتسع لتشمل التعتراق 

كله من أقصاه الى أقصاه ومن ثم يأتي  تبصير الرفيق القائد اجملاهد عزة إبراهيم باخملطط الفارسي الصفوي الذي يستهدم تتدمتيتر 

ي العراق واالمة ومتييزه الدقيق والثاقب بني إيران اجلارة املسلمة ومشتركاتها التاريخية والدينية مع العراق وبني املد الفارسي الصتفتو

الذي يستهدم تقسيم العراق  وتفتيته وحتويله الى دويالت طائفية وعرقية ضعيفة وهزيلة ومتقاتلة والضرورات اجلهادية جملابتهتتته 

 على نحو حازم وحاسم ودحره دحراً نهائياً وشامالً .                        

  

 



كما تطرق الرفيق اجملاهد عزة إبراهيم الى ضرورات مخاطبة الكونغرس االميركي والشعب االميركي والشعوب االوربيةة اةا قهة ة   

احملتلون االميركان من ندمير مروع في العراق على الصعد كافة وضرورة دعم الشعوب االميركية واالوربية ملطامح الشعب الةعةرا ةي 

املشروعة وتطلعات  اهضارية واالنسانية والت دمية كما حَددَ اخليارات الستراتيجية للجهاد والنضال بضرورة إنبثاق اجلبهة الوطنيةة 

 وال ومية واالسالمية على صعيد كل  طر عربي واجلبهة الوطنية وال ومية واألسالمية على صعيد الوطن العربي كل . 

                                 

غةة كما توشح خطاب الرفيق ال ائد اجملاهد عزة إبراهيم بأشرا ات رسالة البعث اخلالدة والدالالت واملعاني البليغة مليالده وآثارها البالة

في تصليب ارادة املناضلني البعثيني االصالء وتثوير الشعب واألمة وقستنفار طا اتهم اخلال ة واملُبدعة في مسيرة اجلهاد والةتةيةريةر 

 الظافرة في العراق والتي تشع بسناها البهي على األرض العربية كلها .

 

كما قكد اخلطاب  على ح ي ة كون البعث نبراس الشعب واألمة املنير ومنارها الهادي لتبديد دياجير الظالم ... ذلك قن قهداف البةعةث 

في الوحدة واهرية واألشتراكية كانت الرد الثوري والعلمي اهازم على وا ع األستعمار واألستعباد والتجزئ  واألحةتةالل والةتةسةلة  

واألستغالل والتخلف فكانت ومازالت وستب ى راية البعث اخلفا ة راية اجلهاد  والتيرير تستهدف جموع الثائرين وقبناء الشعب واالمة 

في مجرى الكفاح الالهب جملابهة الغزاة واحملتلني عمالئهم من كل صنف ولون وحتى تعاظم الثورة الشعبية الةعةارمةة املسةلةيةة 

وقكتساحها ل الع البغي والضالل والتسل  وال هر لينهض الشعب من جديد  ويزاول مسيرة بنائ  الثوري واهضارري من جديد علةى 

الصعد الوطنية وال ومية واألنسانية كافة لتظل شعلة البعث شعلة قمة الرساالت مشعة بعطائها اهضاري عةلةى االنسةانةيةة 

 جمعاء.            

     

واا تطر نا قلي   وما لم نتطرق ل  وهو كثير وغزير فأن خطاب الرفيق ال ائد اجملاهد عزة إبراهيم األمني العام لليةزب فةي الةىكةرى  

السابعة والستني مليالد البعث مثل مخاطبة وجدانية وجهادية واعية لنبض الشعب واالمة اهي و درتها على الةتةيةرر والةتةوحةد 

والت دم األجتماعي وكىلك  درتها اخلال ة على التجدد واألنبعاث  والسير  ُدماً على طريق مواصلة حمل لواء الرسالة العربية اخلالدة 

 ومواصلة اجلهاد وحتى حت يق قهداف األمة العربية السامية في الوحدة واهرية واالشتراكية .        

 

  

 



 





 

 

 
قام مرشحوا اإلنتخابات البرملانيني لدعاياتهم ألنفسهم والكتل التي ينتمون اليها بإطالق شعارات صارت سخرية واستهجان من  
قبل املواطنني خاصة ان اغلب الكتل رفعوا في شعاراتهم التغيير واإلصالح في حني انهم كانوا على رأس السلطة وفي قلبها ملند  
ثمان سنوات ولم يغيروا ولم يصلحوا ..... واليوم جائوا ليغيروا ! كيف سيصدقهم الشعب وهي وعود كاذبة والذي ذاق األمري  منهم 

 وم  افعالهم القبيحة ....
 

 
تابع املواطنون اإلعالنات الضخمة ألغلب املرشحني واملبالغ اخليالية التي صرفت عليها وقال كثيرا منننهنم لنقنننوات فضنائنينة 
مستهجنني ذلك الصرف الباذخ .. ألن ماصرف م  اموال مبقدوره ان يساعد االف العوائل الفقير  التي المتلك ان تشنتنري منايسند 

 رمقها فاي نواب هؤالء .... وم  ميثلون ؟
 

 
ان الصراع الذي اشتعل مؤخرا بني الكتل والشخصيات الطائفية اظهر حقيقة واضحة انهم عبار  ع  شلة م  احلرامية واللصوص 
اليهمهم الشعب والوط  وامنا املكاسب التي حصلوا وسيحصلون عليها ... لذلك ظهرت خالفاتهم للعل  بعد ان كانت حتدث فني 

 اخلفاء .
 

 
ان الفيضانات املدمر  التي حدثت مؤخرا في محافظة األنبار والتي جاءت نتيجة قيام اجهز  احلكومة العميلة بإطالق املنينا  من  
) سد  القادسية ( حديثة حاليا مع اغالق سد  الفلوجة األمر الذي ادى  الى فيضانات واسعة ودمر مساحات واسعة من  األراضني 
الزراعية والدور السكنية في ظاهر  غريبة .. والتقوم اجهز  السلطة العميلة بشيء لدرء مخاطر امليا  على املواطنني ..... كل ذلنك 

 حتى يلحق بهم اضرار جسيمة عقابا ملا قاموا به م  ثور  ضد سلطتهم الغاشمة .



 
يلة لعمميالدينوف ممثل األمني العام لألمم املتحدة يُعلن من بغداد في ما يسمى ملتقى بغداد الدولي ألسترداد األموال املهربة بأن احلكومة ا —1

مليار دوالر خارج العراق في أطار ما أسماه عمليات فساد مالي وأداري وشدد على ضرورة أجراء املزيد من عمليات احملاسبة  56تسببت في تهريب 
لتضييق اخلناق على ) الفساد( وحاول رئيس احلكومة العميلة التغطية على دوره املفضوح وزبانيته في الفساد وسرقة ثروة العراق النفطية 

 سادوثرواته كلها وأموال الشعب العراقي بالدعوى الكاذبة ملكافحة الفساد و) األرهاب( على الصعيد العاملي في الوقت الذي يغرق فيه في الف
 ممارساً لعبة الزرافة في دفن رأسها في التراب وجسمها كله عار على حقيقته. حتى قمة رأسه ويتستر على املفسدين

 ولكن سورة غضب الشعب ستحرق املفسدين جميعهم ورأس الفساد العميل اجلائر رئيس حكومة الفساد والنهب .
 وأن غداً لناظره قريب.

 
تريليون دينار خالل ثالثة أعوام مبدياً استغرابه من زيادة  65من فمك ادينك ... صرَح احمد اجللبي بأن ما أسماه ) األمن( َحَضَل على  —2

احلالي لتصل الى ما وصلت عليه خالل السنوات الثالث املاضية برغم عدم حتقيقها اي أجناز  2512تخصيصات ) الوزارات األمنية( في موازنة عام 
 2511تريليون( لسنة  2تريليون دينار خالل السنوات املاضية بواقع )  65أمني يُذكر على حد تعبيره مؤكداً على أن الوزارات األمنية حصلت على 

أي نصف ما حصلت  2512دينار من موازنة  555تريليوناً و 22ُمشيراً الى أن الوزارت تُطالب بال 2512تريليون لسنة  11و 2512تريليون لسنة  11و
 عليه في السنوات الثالث املاضية ُمتسائالً ماذا حققت الوزارات األمنية خالل السنوات املاضية كي تطالب مبثل تلك امليزانية 

 ساقالشعب العراقي كله يعرف أن ما تسمى بالوزارات االمنية حققت له األنهيار األمني املروع عبرالتفجيرات األجرامية التي جتري على قدم و
 حتت مظلة احلكومة وميليشياتها العميلة املدعومة مبيليشيات احلرس الثوري االيراني كما حققت القمع واألغتيال واألعتقاالت واألعدامات

 اجلائرة ألبناء شعبنا ومجاهديه .
 ولكن هؤالء السراق والقتلة لن يفلتوا من حساب الشب العسير فهو آت قريب .

 
أفادَ رئيس جلنة النفط والطاقة في ) مجلس النواب( بأن هناك جلان من وزارة الكهرباء ومجلس النواب أجتمعت في ) مجلس النواب( في يوم  —2

مليار دوالر منها سلفاً  65مليار دوالر وقد متت سرقة مبلغ  55واحد وأحالت عقود الكهرباء على شركات وهمية أخرى ُمفلسة مببلغ قيمته 
وظلت الكهرباء على حالها مع بدء هذا الصيف القائض الالهب ولكن لهيب الشعب يحرق جباه اللصوص واخلونة وظهورهم وسيحرق منهم 

 كل بنان .
 
% في بغداد تلتها محافظتا البصرة ونينوى وهم يعيشون 22مليون عراقي يعيشون في العشوائيات بينهم  2,6أفادت وزارة التخطيط بأن  —2

في مساكن وبيئة سيئة جداً غير آمنة وفي وضعية صحية متردية هذا ما أفاد به مهدي العالق وكيل وزارة التخطيط وهكذا ) شهد شاهد من 
 أهلها ( والبقية تأتي وجزاء الشعب العادل آت ومحتوم.

 
مليار دوالر بحجة تخصيصه ألطعام  25تقاسم عدنان األسدي وكيل وزارة الداخلية وسامي العسكري ربيب رئيس احلكومة العميلة مبلغ  —6

منتسبي الداخلية وما يسمونها احلراسات اخلاصة وعندما عاتب سامي العسكري عدنان األسدي بأن حصته أقل وقال له باحلرف الواحد " يا 
أخي أنا وأنت مؤمنون ولكن هذه ) قسمة ضيزى(" فرد عليه االسدي : ألم تشبع يا سامي فقد أخذت حصتك الكبيرة من املبالغ التي صرفت لنا 
مع حنان الفتالوي وعلي العالق وخالد العطية وعلي الشاله وياسني مجيد وغيرهم لدعمنا في االنتخابات فراح سامي العسكري يولول أن هذه 

 يهاكلها ال تكفي فأنا أوزعها وأدفع غرامات دعاوى هوشيار زيباري وغيره علَي وقد ساعدت حنان الفتالوي بدفع جزء من الغرامة التي وقعت عل
 جراء تصريحاتها في خدمة منهجنا الطائفي السياسي التقسيمي 

 وهلل في خلقه شؤون.



 
أزداد صراخ العمالء ورئيس حكومتهم املسخ لتأليب ابناء شعبنا االبي على بععضهم البعض اآلخر عبر إذكاء النعرات الطائفية والعنننينر نة 

ل اخلائبة وأستخدامها ورقة مهترئة في اليراع األنتخابي احملموم الذي ركب موجته ما  ُسمى رئيس الوزراء وزبانية حزبه حزب الدعوة النعنمنين

فراحوا  جوبون احملافظات مروجني لبضاعتهم الرخيية الكاسدة ولم  تورعوا عن اغتيال العناصر املناوئه لهم بل شنوا حملنة أعنعنتن ناالت 

واسعة وظاملة شملت مجاهدي البعث وامل اومة وضباط وطياري وجنود جيشنا الباسل جتد داً لعملية ثأرهم املتأصلة في نفوسهنم ااناقندة 

ة املُبني ألماملر ضة ضد هؤالء األبطال وأنت اماً من دورهم املشهود في قادسية العرب الثانية ودحر العدوان اال راني الغاشم وحت يق نير العراق وا

الذي أعترف خميني وزبانيته بتجرعهم ما أسموه كأس السم ولكن محاوالتهم البائسة كلها سنواء فني قنمن   8811في الثامن من آب عام 

ة الشعب او محاولة تزو ر أرادته بسعيهم احملموم لتزو ر ارادته الوطنية عبر تزو ر األنتخابات نعم أن محاوالتهم كلها وتخرصاتهم السن نينمن

ومساعيهم الشر رة وتضليالتهم اخلائبة لم ولن تفلح كلها في تزو ر ارادة الشعب الوطنية اليلبة التي متضي في طر ق اجلهناد والنتنحنر نر 

ر لعابأفآقه الرحبة الوضاءة التي تستحق النهوض الوطني وال ومي واألنساني للشعب واالمة ولتسحق اخلونة والعمالء األذالء في وهدة اخلزي وا

 والشنار االبدي.

األمني  هيمجدد مناضلوا البعث ومجاهدو امل اومة وابناء شعبنا األصالء بيعتهم اجلهاد ة املطل ة ووالئهم الدائم للرفيق ال ائد اجملاهد عزة إبرا

 العام ازب البعث العربي االشتراكي حاد اً لركب مسيرتهم اجلهاد ة الظافرة التي تتجه ب وة وثبات وأرادة صلبة وعزم راسخ ال  نلنني صنوب

 منناااسم والفوز املُبني وتركي  قوى التسلط والبغي واالستعباد .. وهم أذ  جددون بيعتهم ل ائدهم اخمللص االمني اجملاهد عنزة إبنراهنينم فنأ

 عاهدونه و عاهدون مبادئهم السامية على املضي في طر ق الكفاح اجمليد وقهر التحد ات جميعها متيد ن للنفر الضال من العناصر اخلائنة 

واملتخاذلة والساقطة مسدد ن فوهات بنادقهم وأقالمهم الشر فة التي صارت فوهة واحدة بحق وح ي ة بوجه قوى الن نمن  والنتنسنلنط 

 وسيواصلون ثورتهم الشعبية العارمة املسلحة التي أندلعت في الفلوجة والرمادي لتغطي مساحة العراق الثائر كله.

 

 وما النير إال من عند اهلل العز ز ااكيم.



 

واحملتلني واعوانهم اخلونه يروجون لشعارات زائفة إليهام املواطنني بها بعد ان اشتركوا بفاعلية بجرمية  9///3202منذ اإلحتالل الغاشم في 
ت احتالل العراق فهؤالء الذين جائوا خلف الدبابات الغازية او من عاونهم وسهل مهمتهم القذرة .... كانوا يتهمون النظام الوطني بإنهاما

باطلة ولفقوا عليه شتى األباطيل لغرض تشويه صورته في العالم لكي يحصلوا على تأييد من يريدون تأييدهم .. فمن املظلومية الى 
اسلحة الدمار الشامل الى التعاون مع القاعدة وغيرها .. وعندما ظهر بطالن تلك التهم طرحوا بدائلها وهي ) اإلستبداد والدكتاتورية 
والقمع ( وهكذا ولكي يسوغوا هذه التهم سخروا اجهزة اعالمهم املقبوضة الثمن من اجل شيطنة كل ماقام به النظام الوطني من اجنازات 
ومكاسب للشعب .. لكن اهلل كان لهم باملرصاد فأفشل مسعاهم اخلائب ولكي يثبتوا للعالم وللعراقيني بأنهم جائوا يحملون بشائر 
الدميقراطية واقامة نظام جديد تكون للشعب الكلمة الفصل !! فأسسوا اسوأ نظام فاسد في العالم ابتدئوا بكتابة دستور مسخ انشأ 
فقراته الصهاينه متعاونني مع مجموعة من الطائفيني والعنصريني فجائت كل مواده على فكرة احملاصصة والطائفية والعرقية املقيته التي 
نشر ظاللها األسود الحقا على البالد.. وبذلك املنهج التقسيمي للمجتمع الذي فرقوه بني الطوائف الدينيه والقومية بإسلوب خبيث من 
اجل ان تكون الكلمة فيه للطائفيني ولكي يصلوا الى ماكانوا يخططون له اصدروا نظام اإلنتخابات البرملانيه التي تتم بإسلوب القائمة 
املغلقة تعتمد على رقم القائمة اما اعضائها اليعرف احد منهم فأسمائهم مخفية عن الناس حيث يقوم رئيس القائمة بتوزيع األصوات الى 
من يرغب به حتى وان لم يحصل على اصوات كافية وبهذه الطريقة املتخلفة صعد للبرملان في دورته األولى نواب اميني وجهلة اوصلوا البلد 

 يجةالى حالة من الفوضى والتخلف وبعد ان ظهرت عورات الدورة اإلنتخابية األولى عدلوا قانون اإلنتخابات الى القائمة املفتوحة وكانت النت
اسوأ من سابقتها حيث صعد الى البرملان لصوص وقتلة وترأس البرملان اشخاص ضعاف الشخصية مما سهل على رئيس السلطة 

 التشريعية من سيطرته على مقدرات البرملان وقوانينه وبه اضعف سلطته التشريعية وصار العمل به عكسيا .

وكنتيجة حتمية لذلك نخر الفساد اإلداري واملالي مؤسسات الدولة من رأسها الى اصغر موظف فيها فإنعكس سلبا على حياة املواطنني مما 
ادى الى ان ينتفض الشعب مبوجة عارمة من التظاهرات واإلعتصامات في اغلب محافظات العراق تطالب بحقوق مشروعة كإطالق سراح 

تلك  بهتاملعتقالت واملعتقلني األبرياء والغاء قوانني اإلحتالل اجلائرة كأربعة ارهاب واملسائلة والعدالة وغيرها اال ان احلكومة العميلة جا
املظاهرات واإلعتصامات بالقوة الغاشمة وهاجمت مراكز اإلعتصام في ساحة الغيرة والشرف في احلويجة وقتلت املئات من األبرياء العزل 
وبدم بارد كما فعلت مع مراكز اإلعتصام في املوصل وديالى وسليمان بيك واألنبار وكرد فعل على هذه اجلرائم انطلقت الثورة الشعبية 
العارمة في كل احملافظات املنتفظة للدفاع عن النفس ومجابهة الطغاة وقواتهم بالسالح لردعهم اوال وإلسقاط عمليتهم السياسية 
ودستورهم املسخ وشرارة الثورة انطلقت من محافظة األنبار التي اشتركت فيها العشائر وابناء الشعب من الوطنني األحرار والعسكريني من 
ابناء اجليش الوطني الباسل في ملحمة بطولية لقنت العمالء ومليشياتهم درسا في التضحية والفداء واوقعوا خسائر فادحة  لقواتهم 
التي ظهرت عاجزة على مجابهة الثوار األمر الذي ادى الى ان تقوم احلكومة العميله بتوجيه حقدها وقسوتها لضرب املدنني العزل في مدن 

ر لثااألنبار .. في خضم هذه األحداث تزامنت مع الدورة اإلنتخابية اجلديدة إلنتخاب اعضاء جدد للبرملان وصدرت دعوات من هنا وهناك تطالب ا
إلستغالل املناسبة من اجل املشاركة بهذه الدورة ألجل محاولة التغيير !!! واليدرون اصحاب تلك الفكرة البائسة ان اي انتخابات في ظل 

 هكذا دستور وقوانني التفرز اال األسوأ وتكون عملية تبديل وجوه بوجوه لتنفيذ مايريده احملتل .

لذا ان احلل هو اإلستمرار بالثورة الشعبية وتصعيد جذوتها حتى انهيار العملية السياسية وكنس ذيولها واقامة نظام دميقراطي تعددي 
 بعيدا عن احملاصصة الطائفية وبناء دولة املؤسسات ليكون فيها املكان للكفوء واخمللص للوطن والشعب .



 
تواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض املصطلحات واملفاهيم الفكرية والسياسية املستقاة من معني الفكر الوطني 

اقفه ومووالقومي واإلنساني والتي ال متثل بالضرورة تعريفاً بعثياً نصياً وإمنا هي قريبة من فكر احلزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية 
 وتطبيقاتها ، بل أن بعضها يعبر تعبيراً دقيقاً وشامالً عن موقف احلزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .

 
موم أبناء وع وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة املناضلني البعثني واجملاهدين وعموم الوطنني العراقيني واملناضلني العرب املناهضني لالحتالل بل

ع شعبنا اجملاهد الصابر ولتكن لهم خير معني في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي ميارسه احملتلون وعمالئهم في ابش
 صور التزييف والتضليل مبا يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .

 
يرة اخلذلك أن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراساً ملمارساتنا السياسية ومبا ينير طريقهما ويلهمهما العزم على أن تكون في املسارات الصائبة و

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 السياسية املهترئة 

 وسنتناول في هذا العدد مفهوم ) األشتراكية(
 

 
هي مجموعه متكامله من املفاهيم التي تهدف الى القضاء على استغالل االنسان لالنسان وحتقيق الكفاية والعدل واملساواة في احلقوق 
والواجببات . ويرى حزبنا ان الوطن العربي ليس مجزءا الى اقطار فحسب بل هو مقسم الى طبقات ايضا نتيجة وجود اقلية متلك كل شيء 

 ورهمتحالفة مع احلكام واكثرية المتلك غير النزز اليسير وحالة كهذه جتعل الثروة القومية من نصيب القلة , وجتعل حركة اجملتمع معاقة وتط
, ثم انها ها محدودا للغاية , وحتول دون ممارسة املواطن لقدراته في العطاء والبناء , كما حتول دون اظهار االمة ملواهبها احلقيقيه وحملها لرسالت

 جتعل الفقر حصة اصحاب احلق في السعادة والكفايه .
 ومن خالل االنقسام الطبقي يتوغل النفوذ االجنبي ويدوم , لوجود طبقات منتفعه صنيعه , اذن البد من نظام اشتراكي يحقق أمرين في الوقت

  -نفسه:
 خلق الثروة القومية من خالل التنمية فاالشتراكية ليست توزيعا للفقر بالتساوي .  -االول:

تقوم توزيع الثروة القومية توزيعا عادال بصورة مباشرة )تنظيم مداخيل املواطنني ( وبصورة غير مباشرة من خالل مشاريع اخلدمات التي  -الثاني:
ن بها الدولة االشتراكية وذلك باعادة النظر في امللكية واالدارة الدميقراطية لوسائل االنتاج حيث يكون مردود العمل للمجتمع كله غير ا
نا اشتراكية البعث لم تقتبس صيغة جاهزة , فاحد مميزات االصالة في احلزب انه اليستنسخ جتارب لزمن اخر غير زماننا او ملكان اخر غير وطن

وعندما ترتبط االشتراكية باالممية فانها تضع االمة في اطار فضفاض يجعلها تسقط مجددا في دائرة النفوذ وميزق تكوينها اخلاص ويضيع 
 التركيز الذي يحتاجه نضالنا. 

ان التطبيق االشتراكي في قطر واحد يكون منوذجا ويكون ذا منظور قومي يختلف عن التطبيق القطري ألن تقوقع االشتراكية في اطار قطري 
يسهم في توكيد التجزئه ولن حتقق كامل اهدافها سواءا في حتقيق نهضه االمة أم رفاهية املواطن في قطر عربي واحد هو القطر الذي تتحقق 

 فيه الثورة الول مرة لتكون منوذجا عن صورة مستقبل االمة التي ينشدها احلزب حتت الظروف املواتية فحسب.



عددد ث لفي مقال موسع نشرته مجلة نيو يوركر االميركية حتت عنوان ) ماذا تركنا وراءنا في العراق ( تعترف االدارة االميركية  ومن خالل احادي
من  مسؤوليها بدعمها الالمحدود للعميل القزم نوري املالكي حيث تقول اميا سكاي املستشار املدني خالل االحتالل " ان املدوفدا ايد ديدر 
للمالكي كان نتيجة سياسات البيت االبيض فلقد استثمربوش واوباما الكثير في املالكي وساعدا على تقويته حتى صار سلوكه التسل دي 
امراً حتمياً.. " وبعد استعراض سلسلة من املمارسات  ملا يسمى باحلكومة زيفاً على طريق تنفيذ اخمل ط الصفوي ومستوى العالفة بيدندهدا 
وبني النظام االيراني  تواصل اميا سكاي حديثها فائلة " لقد فمنا بتقويتهم ) تقصد الكتل السياسية الصفوية منها بشكل خاص ( فدلدم 
يعودوا بحاجة الى عقد الصفقات السياسية ، لذا فقد فوضنا كل فرص االستقراروالعراق يتعرض للدمار.. نحن نعزز الرجدل الدذي يد دلدق 
املشكلة ". من هذه املقدمة السريعة ميكن است الص عدد من االسئلة التي هي مدار حديث واسع عن امكانية اجراء تغيير حقيقي في بنية 
ما يسمى العملية السياسية الفاشلة النها من رحم االحتالل واحد افرازاته، خاصة وان التحالا الصفوي وبجميع اطرافه وتياراتده افصد  
بكل وضوح عن عدم تنازله عما يعده حقاً مغتصباً للسل ة ومبنصب رئيس الوزراء حتديداً ما يجعل اي حديث عن  الهوية الوطنية وتدرسديد  
فيم املواطنة محض خيال  اليستند الى ما يترش  على ارض الوافع من ممارسات الستغالل االنت ابات لصال  التيارات ال ائفية ,كما تددلدل 
 على بعض خيوط االتفاق غير املعلن بني الواليات املتحدة االميركية والنظام االيراني على ترسي  ال ائفية في النظام السياسي لدعدراق مدا

طدن بعد االحتالل ومنها ما جرى في عملية االفتراع اياص ملقر الشرطة االحتادية  والنتائج االولية التي اعلنت بفوز كتلة ما يسدمدى بداملدوا
يدة بزعامة عمار احلكيم يليها التيار الصدري ثم كتلة عصائب الباطل لقيس ايزعلي ممثلة بكتلة )صادفون ( وفي املركز الرابع ائتالف الدوطدند

. فد المتدند  (. بزعامة اياد عالوي واخيراً  كتلة دولة  الالفانون اما في البصرة فان النتائج لصال  كتلة املواطن ثم االحرار والثالث ) دولةالقانون
  هذه النتائج صورة نهائية عن ما سيؤول اليه املشهد السياسي ملا بعد االنت ابات ، لكنها في كل االحوال تدلل ومبا اليقبل الشد  الدى ان
ال ائفيني الصفويني , وبدعم ايراني واض  وبسكوت اميركي، سيعودون للهيمنة على مقدرات العراق ونهب ثرواته وانتهاك حقوق شعدبده . 

 ظدامواذا رب نا ما يتسرب من معلومات من االدارة االميركية وما يجري وسيجري من عمليات تزوير لنتائج االنت ابات ميكننا استباط اجتاهات ن
احلكم في العراق الذي لن يكون مبعزل عن سابقه اال بالشكل الظاهري فقط ، بل رمبا ستشهد املرحلة القادمة تداعيات اشد خ دورة عدلدى 
 مستقبل العراق . النريد هنا ان نصاب باالحباط واليأس بقدر ما نبغي الى تأكيد احلقيقة التي تريد بعض االطراف السياسية اغفالهدا الدتدي
تؤكد ان احلديث عن اي تغيير جذري في صلب ما يسمى بالعملية السياسية من خالل االنت ابات يقصد منه تضليل الشعب عن حقيقة مدا 

بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي وان  8691يجري في العراق من م   ات بدأت منذ ان توضحت هوية ثورة السابع عشر الثالثني من متوز 
االحتالل االميركي الصهيوني الصفوي كان ابرز حلقاتها م   ات هدفها تيئيس اجلماهير العربية من امكانية حتقيق امالها فدي الدوحددة 

فدي واحلرية واالشتراكية ، لذا حرصت االدارة االميركية وباالتفاق مع ايران على تغييب فيم املواطنة والعروبة وتض يم اخ اء جتربة الدبدعدث 
 العراق وترسي  احملاصصة ال ائفية كبديل الي مشروع وطني ..

 
 ادةان نتائج االنت ابات احلالية ستفرز بالتأكيد عناصر جديدة لكنها في كل االحوال لن تتمكن من مقاومة تيار ال ائفية ، ما يعني ان استدعد

العراق لدوره وت ليصه من اعدائه  وباالخص الصفويني منهم ، يحتاج الى ثورة شعبية كبيرة ركيزتها املقاومة الوطنية التي اكدت حضورهدا 
بار التي النباجبار احملتلني االميركان على االنسحاب فسراً من العراق .. وهنا علينا ان نستذكر الدور الكبير لثورة شعبنا ومقاومته الباسلة في ا
مة هي قاوالبد ان تتسع لتمتد الى كل محافظات العراق .. ان  املقاومة  التي يقودها اجملاهد عزة ابراهيم ومعه اجملاهدين البواسل من فصائل امل
 السبيل الوحيد للتغيير احلقيقي وهو ما علينا ان نعززه في اوساط شعبنا املضحي  لتحقيق النصر الناجز وان اهلل ناصر اجملاهدين .



 
حينما تشتد االزمات و يتهاوى العديد من البشر من الذين كانوا يحسبون في الطليعة من دون ان يكملوا املسيرة حتت ضغوواوات او 

 مغريات تبرز احلاجة امللحة للعودة الى النبع الصافي و الثري لتراث االمة الزاهي و جتاربها اخلالقة لنجدد الصلة بني املواضوي واحلواضور

لرسم افق واضح و رؤية صائبة للمستقبل , و اظن ان حاجتنا اليوم الستلهام دروس املاضي و احلاضر تتضاعف ألننا في حالة اجوتويواز 

منعطف خطير يوشك ان يطمس الهوية العربية و القضية العربية بني مد االستعمار و الشعوبية و جزر االنظمة العوربويوة الوتوي 

 اعتادت اخلنوع إلرادات القوى الكبرى و برامجها .

 

 خهوافاملعاناة القومية اليوم الفكرية منها و النضالية و اجلهادية ال تتوقف عند حد التصدي حملاوالت اعداء االمة النيل من تراثها و تاري

و اافاء جذوة نهوضها حسب , بل تعدت ذلك الى مسالة اثبات وجود االمة من عدمه , فحراك االعداء ما عاد يضع العصي في دواليب 

 التقدم , بل جتاوز الى ازالة تلك الدواليب من خاراة الطريق ..... و هنا يبزغ بريق االمل ممتدا بإشعاعه الى عمق التاريخ حيث يستنهض

الرجال قيم االجداد الذين مالوا الدنيا عدال و سالما و تسامحا و محبة , و حركة البعث قبس حي من ذلك االشعاع الذي ميثل نوهوو  

دت االمة ألنها تصل بتلك الينابيع احلية و الثرة على الصعيدين العربي و االنساني , و لعل ما مييز هذه احلركة الباسلة الثورية انها حود

ل علميا و ثوريا االسس الفكرية والنضالية النتقال اآلمة من املرحلة املعنوية الى املرحلة الثورية , و ما احرانا اليوم الى هوذا الوتوحوو

 واالنتقال حيث اخملاار والتحديات حتيط باالمة و قلبها النابض ) العراق ( من كل جانب و يتطلب االمر مراجعة و معاجلة ثورية شاملة ال

حلوال ترقيعية , الن الفساد و الظلم بدا يهدد كل شي في كيان االمة و تاريخها من ار  و شعب و منجز حضاري وارث قووموي , و 

السكوت على ذلك او التهاون في املعاجلة يعني افساح اجملال ان يتحول هذا الوباء االمريكي الصهيوني الى جسد االمة كلها و عونود 

 ذاك ستكون املراجعة صعبة و املعاجلة اكثر صعوبة و ابلغ تضحية , وهنا ال يراودنا شك في ان العودة الى املعاجلة البعثية لهموم االمة

ضرورية اكثر من أي وقت مضى النها تشكل زادا روحيا للمناضلني اجملاهدين الذين هم في اشد احلاجة الى استلهام الدوافع فوي هوذا 

الصراع املصيري لالمة مع اعداء فكرها و حضارتها و نهضتها و ال شك ان استلهام معني البعث و نظريته الثورية هوي بوالونويوابوة 

استلهام لتلك الرسالة التي انارت العالم سبل الرشاد و اخلير و اقتحم رجال دعوتها خنادق الكفر و سواتر النفاق لتقلد كلمة ) ال الوه 

 اال اهلل ( مدوية في االرجاء تبشر بنصر اهلل ...... ان تنصروا اهلل ينصركم ويثبت اقدامكم .. واهلل اكبر .



مدي سدالبرزت بعد احتالل العراق ظاهرة االحزاب الدينيه التي اخذت تتعامل مع املواطن العراقي بطائفيه وبعيدا عن مباديء واخالقيات الدديدن اال
بدرامد  الد احلنيف وبقية االديان واذا تابعنا نشاطات وفعاليات هذه االحزاب واحلركات لوجدناها دخيله على العراق والعراقيني وبعيدة كل البعد عن

التي طرحوها بداية نشاطاتهم قبل سنوات وحاولوا جاهدين العمل حتت غطاء التسييس الديني لتفتيت وحدة الشدعدا الدعدراقدي ويدقد دد 
بالتسييس الديني تنشئة وتربية املواطن بناء على تعاليم دين او مذها معني لغرض ترسيخ افكار واراء دينيه سياسيه تتحكم في مدواقدفدهدم 

ة حدادواجتاهاتهم وهذه الظاهرهي قدميه العهد اال انها برزت مرة اخرى في الع ر احلديث وفي اقطار مختلفه كانت متر في اغلا االحيان بدازمدات 
 تهدد بنيتها االجتماعية واالقت ادية والسياسية .

 
ان عملية التسييس الديني تطرح نفسها على اصعدة مختلفة فقد تقوم بها الدولة عندما يكون النظام السياسي فيها قائمدا عدلدى اسدا  
ح عقيدة دينية معينة ومثال ذلك اسبانيا الفرنكوية التي طبقت العقيدة السياسية الكاثوليكية في جميع مناحي احلياة العامة فيها ولم تسمد
تدي ال باي تنظيم سياسي او نقابي او ثقافي تتعارض مبادؤه مع املبادىءالكاثوليكيه كما يراها النظام وعلى هذا االسا  ايضا طاردت كل العناصر

 ال تدين مببادىء النظام .
 وقد تقوم بعملية التسييس الديني بعض االحزاب واجلمعيات السياسية وخير مثال على ذلك حزب الغاالجن االسباني الكاثوليكي العقديددة الدذي

كما برزت ايضا في اعقاب احلرب العاملية الثانية االحزاب الدميقراطية املسيحية في اقطار  6393_ 6391لعا الدور االول في احلرب االهلية االسبانية 
ويدال فنزاوربية عديدة يأتي في مقدمتها ايطاليا وفرنسا واملانيا الغربية وظهرت كذلك في كثير من دول اميركا الالتينية وعلى االخص في تشيلي و

كما وظفت احلركة ال هيونية واالحزاب التي انبثقت عنها الدين كغطاء الهدافها ومأربها السياسية او ترتبط بهدذه االحدزاب ندقدابدات وندواد 
 وجمعيات فضال عن وجود وسائل اعالم اليستهان بها لتروي  مبادئها .

 وثمة هيئات دينية التقت ر في نشاطاتها على العناية بأمور العبادة والطقو  الدينية وامنا تتناول ايضا الشؤون السياسية .

ما إن ت اعدت حمى التنافس االنتخابي بل األحتراب األنتخابي حتى حلت اللعنة على ال حفيني والكتاب واملثقفني من ميليشديدات احلدكدومدة 
العميلة وجالوزتها الذين راحوا يترصدونهم في مواقع عملهم مت دين لهم بالضرب واالهانات وتكسير كامراتهم بل وأعتقالهم وقتل الدعدديدد 
منهم في محاولة بائسة ألخرا  األصوات األعالمية احلرة التي دأبت على فضح ممارساتهم القمعية الشائنة وتضييقهم على حريدة الدكدلدمدة 

 وأستهداف املنابر ال حفية واألعالمية الشريفة ووصمها بشتى األوصاف والنعوت .
 

 اويبيد أن ذلك كله لم ولن يسكت األصوات احلرة الشريفة ولن يوقف مداد األقالم الوطنية األصيلة التي تكتا بحبر املعاناة آالم شدعدبدندا وتدد
جراحاتها النازفة بسبا عمليات البطش والتنكيل والتجويع واألذالل والقهر التي متارسها ع ابات احلكومة العميلة خدمة ألسيدادهدم الدفدر  
ال فويني ولتنفيذ مخططهم التدميري الذي يستهدف العراق واألمة بالتقسيم والتفتيت وخلخلة الواقع الوطني والقومي وبغطداء أمديدركدي 

 تواطئي مفضوح .
بيد أن مثقفي العراق وصحفييه وكتابه لن ترهبهم وسائل القمع والبطش وسيمضون في طريق الكفاح الفكري والثقافي واالعالمي والتدعدبدوي 
مت دين ملوجات التضليل األعالمي الواسعة النطاق أياً كان شكلها ولونها وهم ملتتحمون بخنادق اجلهاد والعز وحتى ينبل  صدبدح الدتدحدريدر 
 عدواواألستقالل والسير قُدماً في طريق النهوض والبناء والتقدم والرفعة رغم أنوف اخلونة والعمالء من السراق والقتلة الذين لم ولدن يسدتدطديد

 إسكات الكلمة احلرة الشريفة التي تنشر سناها الوضاء في أفق مسيرة التطور والنهوض الشامل الى أمام.
 

 واهلل ناصر اجملاهدين املؤمنني الفادين.
 وثمة هيئات دينية التقت ر في نشاطاتها على العناية بأمور العبادة والطقو  الدينية وامنا تتناول ايضا الشؤون السياسية .



يحتفل في األول من مايس من كل عاا  عالاال  
العالم أجلع بعيدهم عيد الاعالاال الاعاا اي 
مستذكرين أستشهاد أربعة من العلال الاذيان 
اعدمتهم قوى البغي والتسلط في شيكاغو في 

وظل هذا اليو  عامماة  6981االول من مايس عا  
بارزة في السفر البهي  سيرة الطبقة العامالاة 
ا كافحة التي ألتحلت مبسيرة كفاح الشاعاو  
ولقد أدى العلال والفمحون والكسبة والطلاباة 
والشبا  وا ثقفون والعسكريون الثوريون دورهام 
البارز في أنتفاضات وثورات شعبناا الابااسالاة 

الثمثني مان واوز   –ملتحلني بثورة السابع عشر 
العظيلة التي حققت ا نجزات الشامخة ألبناا  
شعبنا جليعهم وحررت العلال مان قابا اة 
األستغمل وحققت لهم قانون العلل وال الاان 
األجتلاعي الذي حررهم من ربقاة االساتاغامل 

 والتسلط.  
 

وها هم علال العراق البواسل يشاركاون أباناا  
شعبهم في ثورتهم اجلهادية الشعبية العارماة 
وحتى يطيحوا من جدياد باعارول الاعالاالاة 
واألستغمل والتخلف شاحذين هلتهم اجلهادياة 
في عيد العلال العا ي الاذي ساياظال ماناار 
ضو هم الساطع في درو  الكفاح وحتى حتقيا  
التحرير العلي  والشامل واألساتاقامل الاتاا  
وا  ي الى اما  في طري  النهاو  والاتاقاد  

 األجتلاعي واحل اري . 
 

لعراقنا العظيم وما بعده من توالي احلكومات غير الشرعية ونحن  ضمنذ االحتمل البغي
نعيش في دوامة الشعارات الطنانة وا واعيد الرنانة والتي لم جتلب للشعب ا نهك غير 
الويمت من قتل ودمار وتخريب وطوفان وعطش , مسؤولون وبر انيون واجهزة امنية 
وخدمية الكل تصرح بم وازع من ضلير ومحاسبة من رقيب ميلئون الف ا  بالكم  
ا عسول وا ستقبل احملفوف بالورد والزنب  والرياحني وفي االف  ابوا  مقفلة وغيو  ال 
وطر ودخان يقطع االنفاس , وعلى االر  طوابير العاطلني ومثلهم يتدافعون على حاويات 
القلامة بحثا عن سد الرم  وادامة العيش في بلد تكفي ميزانيته ثمث بلدان بحجم 
العراق السكاني ............ وفي كل ا ناسبات تتجدد تلك الشعارات والوعود والبسطا  من 

يكون ورا ه فرج   –الناس مينون انفسهم باالتي اجلليل ....... عسى الكر  الذي امسينا فيه 
قريب وفي هذا الشهر الربيعي ازدحلت الصور وا لصقات والشعارات في شوارع ا دن 
العراقية وازقتها وسهولها وباديتها لتشكل صورة حدائ  معلقة على اعلدة الكهربا  
والهاتف االرضي ا رحو  لكنها لألسف كسابقاتها من الشعارات وعود وامنيات في 
اخليال وفي الواقع كلا يقول ا ثل الشعبي ) سلعني طيب واسلعك طيب(......... احدهم 
وهو نائب ساب  يقول نحن حلاة الهوية والق ية والادري اي هوية حلى والبلد تدار 
شؤونه من خارج احلدود واي ق ية يحلي وق ية االمة الكبرى )فلسطني( اصبحت من 
ا اضي وق ايا الوطن واهله في سبات علي  في ادراج موظفي الفساد منذ سنني , وثاني 
يقول واعدناكم واوفينا ونحن ال نعلم ما لذي اوعدنا به وكيف كان الوفا  , ورمبا قصد 
النائب بوفائه انه علل على تثبيت اثنني من موظفي العقود على ا مك الدائم في 
محافظة يتجاوز عدد العاطلني فيها عشرات االالف ,وثالث يعلن على انه سيسترد 
حقوقنا والندري كم من احلقوق , استردها هذا الهلا  لللظلومني وا  طهدين 
وا هلشني في الدورة السابقة كي نؤمل انفسنا باالتي االجلل واالف ل , ونائب رابع مأل 
الف ائيات بإعمنه احلر  "انها معركة احلسم " و اذا لم يحسم هذا النائب العتيد 
النهايات السائبة الكثيرة في كل شؤون احلياة قبل اليو  وهو جز  مهم من السلطة 
التنفيذية . كفانا شعارات زائفة ايها ا رشحون ووعودا ال تتحق  وكفانا مزايدات على 
حسا  دما  شعب العراق االبي وثرواته وامنه , ارحلوا اماني الفقرا  وقولوا ما يصدقه 
العقل وما يعالج جرح الوطن و ا واطن والتعيدو لألذهان )حكاية ابو الربابة(.......والتغيير 

 مطلو  يا ابنا  شعبنا االبي .
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