لقد حققت مسيرة اجلهاد والتحرير ظفرهاا اباااككف اج مها ها
ار

االحتالل وايقاع الهزميا ابكرارة اانيتاال االمير اار ومارده

مردة  ...ولقد جا ه مهاهدو الاعث وابقاوما التااما ا االمير يا
االيرانيا تاكيااث االحتااالل االمير ااج ليحتااالل االيرانااج الفاك ااج
الصفاي  ....وا تخدام العميل ابالرج وحرامته أداة ميع لتكفيا
مخططاا احلاف االمير ج الاصهيانج الفاك اج الاصفاي ..ولقاد
عمل العميل ابالرج و طانته الشريرة عاا نهاث وارواا الاشعث
العراقج و رق امااله ل و امه اء الع اب عار القمع الاحاشج
وعماياا االعتقال واالغتيال الاا ع الكطاق مما صعد وتائر السخط
الشعاج دكجاا عالي أجهت واكة التحرير الظا رة تحركا نيكاا
وصالح الدين واالنااك واجزاء ايرة من ديال والتاممي و امال ا ال

وحزام غداد و اا حترير غداد قاب قا ال أو أدن ....
و ار من أول الكتائج اباا رة لثاكة التحرير قاط العميل ابالراج
ومكههه القمعج التساطج اال تادادي وإتساع كقع مساح وااكة
التحرير التج اضطرم اواككها ج العراق ااه

ارقه وغر اه

اماله

وجكا ه مما تح او ع اال ااب امام تعزيز الاحادة الامكيا وتر اي
اكادة واكة التحرير التج متايج قااة وواااا صااب حتقياا اهدا هاا
الراير

ج حترير العراق الشامل وا تقالله التام والكاجز وابيج ال

أمام ج مريا الاكاء الثااكي اجلدياد الاماكج والقاماج واالناسانج
واحلياكي الشامل وابعطاء .

ففنفا

لقد وُلد البعث من مخاض االمة العسير في مجابهة القوى االسعمارية واالستعباد واالحتالل والتجزئة والتخلف
تعبيرا ً عن نبض الشعب احلي واصالة األمة وقدرتها على التجدد والنماء ولقد كا ميالد البعث حتوال ً نوعيا ً بالغ االثر في وعي
الشعب واالمة بل تعبيرا ً أصيال ً ُمبدعا ً وخالقا ً عن الوالدة احلية املتجددة لألمة فنا البعث قوميا ً في تنظيمه الثوري الفيي
واعيا ً على التجزئة وكا دميقراطيا ً مركزيا ً في حياته الداخلية وفي عالقته احلية والعضوية باجلماهير ٌمفعفبفرا ً عفن
مثل ردا ً ِ

اصالة اميانه بهدف احلرية .....
وكانت بنيته التنظيمية من العمال والفالحني والطلبة والنسبة واملثقفني الثوريني تعبيرا ً أكيدا ً عن طبيعته الفوطفنفيفة
والقومية واالشتراكية ُمجسدا ً الترابط احلي بني اهداف االمة العربية التاريخية في الوحدة واحلرية واالشتراكية .....
وكانت ممارساته النضالية تعبيرا ً حيا ً عن ارادة االمة العربية وقدرتها على النهوض والتجدد فأسهم اسهاما ً مبفاشفرا ً ففي
تصاعد املد القومي العربي طيلة اخلمسينيات والستينيات من القر املاضي فساهم مساهمة قعالة في صنع اول وحفدة

في تاريخ العرب املعاصر بني مصر وسوريا عام  8591وأسهم في انبثاق جبهة االحتاد الوطني في العراق عفام  8591الفتفي
مهدت ألنبثاق ثورة الرابع عشر من متوز عام  8591وقاوم االنحراف القاسمي الدينتاتوري في العراق واالنفصفال بفني مصفر
وسوريا عام  8598مواصال ً نضاله املرير مفجرا ً ثورة الثامن من شباط عام  8591في العراق تلك الثورة االقتحامية الشعبفيفة
التي توحدت فيه طالئع الشعب الثورية بقيادة البعث والطالئع العسنرية املقدامة  ...وبعد شهر من ذلك التفاريفخ ففجفر
البعث ثورة الثامن من آذار عام  8591في سوريا وحقق ميثاق الوحدة الثالثية بني مصر وسوريا والعراق في  81نيفسفا عفام
 ... 8591بيد أ ثورة الثامن من شباط الفتية بسبب توجهها الوطني والقومي االصيل تعرضت الى االغتيال في ردة الثفامفن
عشر من تشرين الثاني السوداء عام  8591والتي قاومها البعث ومناضلوه بصالبة نضالية منقطعة النظير أفضفت الفى
انبثاق ثورة السابع عشر -الثالثني من متوز عام  8591التي حققت منجزاتها العمالقة بتصفية شبنات التجسس واالصفال
الزراعي والثورة الزراعية في الري وبيا  88آذار

الذي حقق احلل السلمي الدميقراطي للقضية الكردية واحلكم الذاتي البناء شعبنا الكردي عام  4791وقرار تأميم الننن ن
اخلالد وتوظيف عائداته في خدمة مسيرة التنمية االن جارية والبناء القومي لألمة العربية والذي جتلى في الدعم الن نعنا
للمقاومة ال لسطينية وحركات التحرر في الوطن العربي كله والعالم أجمع ومبنجزاتها الكبيرة هذه شيدت ثورة البنعن
في العراق القلعة الناهضة حلركة الثورة العربية املعاصرة مما حدا مبعسكر اعداء العراق واالمة الى التصدي لنهنذه النثنورة
العمالقة
فكان العدوان االيراني الغاشم الذي دحره مقاتلو جيشنا الباسل وابناء شعبنا االبي في معركة قادسية النعنرا النعنرا
الثانيية ومن ثم مقاومة العدوان الثالثيني الغاشم عام  4774واحلصار اجلائر الذي أمتد حتى عدوان احلنلن نف االمنينركني
االطلسي الصهيوني ال ارسي واحتال العراق عام  .... 3002وهنا عبر البع عن طبيعته الثورية االصيلة حزبنا منجناهندا
وليس حزبا حاكما كما كان يحلو للبعض وص ه .
وصمد البع صمودا بطوليا ورائعا بوجه االحتال واالجتثاث والقمع والتص يات وقدم اكثر من  460ألنف شنهنيند عنبنر
السنوات االحدى عشر ملسيرة اجلهاد والتحرير وحقق مجاهدو البع واالمة نصر العراق واالمة التاريخي في احلادي عشر من
كانون االو عام  3044بطرد احملتلني االميركان وهزميتهم النكراء  ...التي أنعكست عليهم بأشد االنعكاسنات السنلنبنينة
العسكرية واالقتصادية واملالية .
وواصل مجاهدو البع واملقاومة ب كرهم اخلالق وجهادهم املتوثب ال رس الص ويني وعمنالئنهنم االخسناء وسناهنمنوا

مساهمة فاعلة في ت جير ثورة التحرير التي حررت نينوى وصالح الدين واالنبار وأجزاء كبيرة من ديالى والتأميم وحزام بغداد .
وها هم ثوار الشعب يتأهبون ملعركة حترير بغداد التي ستكون ال صل احلاسم النهائي في معركة حترير العراق كنلنه فني
الشما والوس وال رات االوس واجلنوا فالبع ُمو ِحد الشعب من شماله الى جنوبه والبع حنامنل مشنعنل ثنورة
التحرير الوضاءة واملتصدي الكبير للدعوات املشبوهة ( إلقامة االقاليم) وهو الباني لألساس املتني لصرح الوحدة الوطنننينة
التي ست ضي الى التحرير العميق والشامل للعراق وحتقيق استقالله التام وقيام حكم الشعب التعددي الدميقراطي احلنر
املستقل الذي المكان فيه للحكم الشمولي كما يؤكد دوما الرفيق اجملاهد عزة ابراهيم االمني العام للحزا والقائد االعلنى
للجهاد والتحر ير واخلالص الوطني ....وسيظل البع قائدا ملسيرة النضا الوطني والثومي معبرا عن ضمير الشعب ونبضه
احلي ب كره اخلالق األصيل املتجدد ورسالته االنسانية اخلالدة وجهاده املتوثب الظافر وحتى حتقيق اهداف االمنة النعنربنينة
التاريخية في الوحدة واحلرية واالشتراكية .

حيا مجاهدو البعث واملقاومة وابناء شعبنا االبي مسيرة اجلهاد الظافر والنجاحات املتتالية لثورة التحرير املباركة مثمنني
الدور التاريخي املتميز للرفيق القائد اجملاهد عزة ابراهيم أمني سر قيادة قطر العراق االمني العام للحزب والقائزد االعزلزى
للجهاد والتحرير واخلالص الوطني في قيادة مسيرة اجلهاد والتحرير برسم ستراجتية التحرير وحتديد مساراتها الصزائزبزة
التي أفضت الى تأجيج ثورة التحرير وحتى الظفر احلاسم والنصر األكيد املُبني ومواصلة مسيرة النهوض والزتزقزدم مبزا
يحقق عزة العراق العظيم وكرامة وشموخ األمة العربية اجمليدة .

تتواصل عطاءات كتاب البعث واملقاومة املؤتزرة مبسيرة اجلهاد والتحرير واملؤازرة لعطائها اجلهادي الثر في إلتحام رائع بني
فوهتي القلم والبندقية ...
فلقد واكبت أقالم كتاب البعث واملقاومة الععطاء اجلهادي للمجاهدين االبطال في سوح العز وخنادق املقاومة الباسلة
مبداد يسيل بغزارة وبال انقطاع ليوثق أروع الصور الكفاحية ملسيرة اجلهاد والتحرير لنضال البعث املتميزز ومزقزاومزتز
الضارية بوج االحتالل واالجتثاث املقيت والظلم والتعسف والتصفيات اجلسدية ليخرج البعث واملقاومة الباسلة أقوى
شكيمة وأصلب ارادة وأشد عزما ً للمضي األبعد على طريق املسيرة اجلهادية احلضارية املعطاء بكل صورها وصفحاتهزا
القتالية واجلهادية والسياسية والفكرية والثقافية واالعالمية والتعبوية وسط بحور متالطمة من موجات التزضزلزيزل
الفكري والثقافي الشرسة والتي لن تقوى مهما كانت شراستها على أطفاء شعلة اجلهاد الثقافي احلر املتواصل لكتاب
البعث واملقاومة والذين سيواصلون جهادهم الثر في توضيح الصور الرائعة جلهاد البعث واملقاومة الذي ليس ل مثزيزل
في ضراوت وعنفوان على مر التاريخ وفي كل معارك التحرير في التاريخ السياسي املعاصر وفي جتارب الشعزوب وفزي
الكفاح املسلح ومعارك التحرير الشعبية فثورة التحرير الظافرة فاقت في جهاديتها وفي عطائها اجلهادي والزفزكزري
والثقافي جميع جتارب اجلهاد املعاصرة بل باتت ينبوعا ً ثرا ً صافية يصب في مجرى عطاء ثورات حترير الشعوب في العالم و
خلدمة مسيرة التحرر واحلضارة لألنسانية جمعاء ألن مسيرة اجلهاد والتحرير كتبت مبداد الدماء احلارة لزلزمزجزهزاديزن
واالقالم احلرة الشريفة للصحفيني واالدباء والكتاب لتشكل اروع صور اليذل واجلهاد والعطاء وحتى التحرير واالستزقزالل
والنصر املبني

————
———
———
———
——
————
———
———
—

في واحدة من ابشع اجلرائم التي اقترفتها املليشيات الصفوية الطائفية كانت اجلرمية الوحشية الغادرة التي نفذتها تلك
العصابات السائبة بحق املصلني االبرياء في جامع مصعب ابن عمير محافظة ديالى والتي هزت الراي العام داخليا وخارجيا
بوحشيتها وساديتها الدموية التي عبرت وبوضوح عن مدى احلقد واالجرام التي حتمله تلك املليشيات الصفوية االجرامية
بحق ابناء العراق الشرفاء .

في سابقة قد التكون االولى وغير مسبوقه قال حيدر العبادي في مؤمتره الصحفي االخير عندما سئل عن موضوع انسحاب
بعض الكتل السياسية من مفاوضات تشكيل ( احلكومة اجلديدة ) احتجاجا على مجزرة جامع مصعب ابن عمير فرد
باقتضاب وقال من قال لكم انهم انسحبو ! ان انسحابهم فقط لغرض االعالم وانهم مازالو يحضرون جلسات احلوار
واملفاوضات لتوزيع املناصب بني الكتل اضافة اال انه شكرهم على استمرار حضورهم  ...وبهذا القول فضح امر الذين يتاجرون
بدماء ابناء الشعب من اجل مناصب ومكاسب زائلة اليحصل منها اصحابها غير اخلزي والعار .

ان اجلرائم البشعة التي اقترفها الكيان الصهيوني بحق غزة الصامدة واخلسائر البشرية واملادية الهائلة التي اوقعتها في
صفوف الشعب الفلسطيني الذي جعل الراي العام العاملي يشتط غضبا اجتاهه واستنكرها بشتى الوسائل اال دولة الشر
امريكا وحلفائها اعتبرت ماقام به الكيان الصهيوني دفاعا عن النفس  !.مما اثار استهجان العالم العربي والعاملي جتاهه فهي
بذلك مازالت تنظر الى العرب مبنضار يختلف عن ماتتعامل به مع الكيان املسخ وهذا هو ديدن الغرب وامريكا بالذات .

كم هو مخجل حني نسمع احلديث عن إقرار امليزانية ونحن في النصف الثاني من العام ،واملعنيون جميعا ً يعلمون ان ثلث هذه امليزانية
ان لم يكن أكثر من ذالك قد أهدر في أوجه صرف أطلقت فيها ايدي العصابات واللصوص للعبث بأموال الشعب من خاللل فصالول
وأبواب مطاطية ال يعرف خفاياها إال اؤلئك الذين شروعها لينالوا شيئا ً من السحت احلرام ،واألمثلة على تلك السرقات كثيرة ال حصر
لها وسنورد باختصار بعضا ً منها  ...مكاتب مستشاري ما يسمى رئيس الوزراء يضم املئات من املتسكعني الفاشلني الذين أوصاللالوا
البلد باستشاراتهم الى هذا الدرك السحيق واملنحدرات اخلطير في شتى مجاالت احلياة ولكل مالن هالءالء دائالرة تضالم عصالابالة
متخصصة في تزوير الوثائق وأوامر الصرف والوصوالت واملتفننني في تصفير مبالغ شهادات الصرف ومخصصات اإليفاد وتخصيصات
الضيافة  ،وكذا .احلال مع مستشاري الوزراء حتى وصل احلال ان يكون للمدراء العامني مستشارين....دوائر املفتش العام فالي الالوزارات
وفروعها في احملافظات هي األخرى حلقة من حلقات اللصوصية وهدر املال العام تضم في جنباتها آالف املوظفني املنشغلني في ابتزاز
مدراء الدوائر واملسءولني من خلل سيف الرقابة الكارتوني املسلط على رقابهم إلجبارهم على دفع نسب معينة من تخالصاليالصالات
تنفيذ املشاريع او إيراداتها ..أفواج حمايات أعضاء ( مجلس النواب ) وجه آخر للسرقة املشروعة!!على وفق دستور حكومات االحالتاللل
وقوانينها  ..فلكل ( نائب ) ثلثون عنصر حماية يتسلم مرتباتهم الشهرية ،يصرف منها جزءا ً يسيرًا القربائه املقربني ويسرق البالاقالي
جهارا ً نهارا ً ليتدارك غلء املعيشة ( التي ال ميكن مواجهتها مبرتبه البالغ اثنا عشر مليونا ً فقط !! ) ان هذه األعباء وغيرها مالن أوجاله
الصرف على مسميات متداخلة املهام والواجبات لم نر لعملها أثرا ً في حماية الوطن واملواطن كجهاز األمن الوطني واألمن الداخلالي
ومكافحة اإلرهاب ومكافحة الشغب واخملابرات العامة و  ....هذه األجهزة التي تضم آالف من ضباط الدمج واملنتسالبالني والالفالناليالني
واالستشاريني املنعمني بأنواع اخملصصات وااليفادات ..أضف الى ذالك كله ثالثة األثافي املتمثلة بفتح ما يسمونه باب التطوع للدفالاع
عن الوطن والذي فتحت معه أبواب النهب على مصاريعها وبحسب ما تهوى أنفس قادة املليشيات بحجة تهيئة هءالء املتالطالوعالني
وجتهيزهم بالعدة والعتاد والتجهيزات واألرزاق و  ...ولينعم هءالء القادة وأعوانهم بشيء من هذا املال السائب انتشرت ظاهرة املالرقالط
املعمم واملسلح املعمم وبات املطلوبون يصولون ويجولون في أروقة ( القصر اجلمهوري ) و ( مجلس الوزراء )  ....هذه األعباء وغيرها من
أوجه الصرف اخملفي واملناقلة بني األبواب والفصول أوصلت ميزانية العراق الى العجز واثقلتها بالديون الكبيرة من دون ان نرى مشروعالا ً
ستراتيجيا ً تفتخر به األجيال .....

متر علينا هذه االيام الذكرى الرابعة والثلثون للعدوان االيراني الغاشم على العراق في الرابع من ايلول عام  0891والتي بدأت بالقصف
املدفعي للنفط خانة وزرباطية واالغارة على اخملافر احلدودية والتوغل في االراضي العراقية وكان الرد العراقي الباسل قويا ً فتحررت
سيف سعد وزين القوس وكان الرد العراقي الكبير على العدوان االيراني الغاشم في الثاني والعشرين من أيلول عام  0891وتواصل
جهاد مقاتلي جيشنا الباسل وأبناء شعبنا االبي طيلة ثماني سنوات مترعات بنجيع الدم الطهور وبالتضحيات السخية واروع صور
اجلهاد والفداء التي تصاعدت في معارك التحرير الكبرى معركة حترير الفاو والشلمجة وزبيدات ومجنون ومعارك التوكلت والتي
تكللت بنصر العراق واألمة املُبني ودحر العدوان االيراني في الثامن من آب عام  0899واليوم يستلهم العراقيون االباة الذكرى الرابعة
والثلثني للعدوان االيراني الغاشم والرد احلازم عليه وحتقيق نصر الثامن من اب عام  0899لتصعيد مسيرة ثورة التحرير املُباركة وحتقيق
الظفر احلاسم والنصر األكيد واملضي الى امام في طريق النهوض والتقدم والرفعة.

 ) 1أعلن ما يُسمى رئيس هيئة النزاهة وبكل صلف ووقاحة أن االموال املهربة من العراق والتي هربتها عصابات املالكككي
العميلة بلغت تريليون دينار ...في حني أن االرقام احلقيقية تبلغ اضعاف هذا الرقم الذي ذكره ...
واخلبر اليقني والرقم االكيد عند سامي االعرجي رئيس ما تسمى هيئة االستثمار عراب املالكي للنهب واالبتكزا ولكعكل
كذبة مشروع بسماية السكني مثل ساطع على سرقة اموال العراق كما ا دادت وتيكر هكروب االمكوال بكالسكيكارات
املصفحة التي تشاهد يوميا ً في مطار بغداد لتهرب الى اخلارج والتي يرافقها أحمد نوري املالكي واملدعو ياسني مجيد ....
وأذ لم تستكمل عمليات التهريب فخبرها اليقني عند فخري كرمي فهو املتخصص باحلديث عن فائز قريب املالكي وصنوه
ياسر ال يسر اهلل أمرهم وال فا وا بغير الدنايا وحسابهم عند الشعب وهو آت قريب
 ) 2صرح ما يسمى قيادي في ( التحالف الوطني) أياه بأن( احلكومة اجلديد )التي سيشكلها حيدر العبادي ستباشر فكور
االعالن عنها برفع الغطاء عن هيئة االستثمار الوطنية) التي فيها ( رائحة فساد ال ميكن السكوت عنها ) على حد تعبير
القيادي النحرير واستطرد هذا النحرير بالقول ( أن احلكومة املقبلة ستناقش أختفاء أكثر من  06مليار دوالر ثمن أكثر من
 524مشروعا ً بنويا ً في العراق منذ عام  2665الى تاريخ أنتهاء حكومة املالكي وتكليف العبادي ( بتشكيل احلكومة) كما
كشف املذكور أياه عن أن الفساد مستشري بشكل كبير في عقود استيراد البطاقة التموينية لو ار التجار للسنكوات
االربع املاضية وو را الصناعة واملعادن .
وهكذا تهدر مليارات الدوالرات من اموال الشعب العراقي .
وأذا املؤد سئلت بأي ذنب قتلت.
ولكن نقمة الشعب آتية ال ريب فيها.
 ) 3صرح أحد جالو العملية السياسية بأن عجز امليزانية قد بلغ اكثر من  186مليار دوالر خالل السنوات املاضية  ...فيكا
ترى أين ذهبت هذه املئات من مليارات الدوالرات وما هي عائدات امليزانية على الشعب العراقي فالفقر مدقع والككهكربكاء
منطفئة واملياه الصافية أندر من الكبريت االحمر واندر من ذلك كله النزيهون في ماكينة دولة اللصوص أن كان هكنكا
ثمة نزيهني  .......واهلل اعلم
 ) 5أموال اغاثة النا حني وما أدرا عن اموال اغاثة النا حني فهي مبليارات الدنانير والنا حون يتضورون ال يلوون على شكيء
بل تذهب هذه املليارات الى جيوب جاسم محمد جعفر وأحمد ابو ريشة وحميد ومحمد الهايس وغيرهم من الكعكرابكني
والوسطاء ولكن اموال الشعب اللمنهوبة وحوبات النا حني واملهجرين ستتفجر حمما ً حارقة تصطلي بها جباه وجنوب
السراق واللصوص
والى سقر وبئس املصير

 ) 5في آخر رفسة من رفسات االحتضار للعميل املالكي إيعازه ل نعيم عبعوب بطل الصخرة العجيبة وصاحب التعابييير
الصارخة أياها والتي يتندر بها العراقيون ( آيبااااااااه أيبااااااااه ) و ( الزرق ورق ) وغيرها ...
ولكي ال نبتعد عن االيعاز اآلنف الذكر للمالكي مبضكات عبعوب املبكيات فأنهة أوعز ايعازا ً غاية في الغرابة والفظياةية
بتوزيع ارضي املتنزهات العامة أي أمالك الشعب وحتديدا ً اراضي املتنزه الواقع في حي املستتنصرية ميليلية  505زقياق
عشرين اجملاور ملدرسة بهراء االبتدائية ومساحته حوالي خمسة دومنات الى  91من القادة االمنيني واالصدقاء املدنيني عليى
حد تعبير ( الفرمان املالكي ) ومن بني ( القادة االمنني ) النلارير الذين شملهم ( الفرمان ) ( باملكرمة ) التي توازي قيمة كل
منها  050ألف دوالر من أموال الشعب  ..سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة واملستشار االعالمي لوزارة الدفياع اليفيريي
الركن ملمد العسكري املتوسم وصاحبب الربطات االنيقة والقمصان الصارخة االلوان والفري االول الركن عبود كينيبير
لقاء بطوالته الدونكشيتية االنهزامية وآخرون ممن يسمونهم القادة االمنني واالصدقاء املدنيني ...
ولقد وهب االمير ما ال ميلك الى من ال يستل .
وحقا ً قيل شر البلية ما يضلك.
 ) 6تنلنح بعض البرملانيني مؤخرا ً ألثارة ملف أمانة بغداد بعد أن قام املسؤولون في أمانة بغداد بأثارة مليف تينيظيييف
العاصمة بغداد الذي كان من املقرر أحالته على شركة تنظيف لبنانية بعشرات ماليني الدوالرات ووجود فساد في عيقيود
وملفات خدمية كثيرة أخرى.
فهل تكون هذه االثاررة مسرحا ً جديدا ً لعبعوب ليمثل فيه أداورا ً جديدة ويورد تعابير تبعث على الضلك والسخريية !!..
قادمات االيام واألسابيع رمبا تتنبأ باجلديد من مضلكات عبعوب املبكيات
وهلل في خلقه شؤون .

لم يكن سقوط العميل املالكي فصال ً من فصول الصراع بني أطراف العملية السياسية كما قد يتصور البعض وأمنا جياء
بفعل جهاد البعث واملقاومة وتأجيج ثورة حترير املدن واحملافظات العراقية نينوى واالنبار وصالح الدين أجزاء كبيرة من ديياليى
والتأميم وشمال بابل ومشارف بغداد ومليطها واقتراب انفجار ايام حتريرها التي باتت مأل االفئدة واالسماع واالبصار
وهنا ال بد من القول بأن سقوط العميل املالكي جاء ثمرة طبيعية لتواصل جهاد البعث واملقاومة والشعب وإتساع نيطياق
ثورة التلرير الظافرة وميثل جناح الثورة في اسقاط العميل املالكي حتوال ً نوعيا ً بالغا ً في مسيرة ثورتنا الكفاحيية لليك أن
سقوط املالكي ميثل سقوط نصف العملية السياسية االخذة في االنلدار السريع الى قاع الهاوية ودرك الهزمية النهائيية
الساحقة .
والنصر آت
وأن غدا ً لناةره قريب.

اعتراف وبراءة  :انتفضت املرأة بحدة وهي ترى اثنني من ركاب سيارة " الكيا " يدافعان عن اخطاء احلكومة ويةرااان
اتهامات ( بالبعثي او الصدامي ) ازاء كل توجه وطني فقد اعتااوا على مثل هذا االسلوب السكات كل صوت او رأي
يحمل االميركان والنظام االيراني والعميل املالكي وزمرته مسؤولي كل ما حصل في العراق االغةلةبةية كةانةت
متعاطف مع هذا املواطن لكنهم كانوا يخشون مغب ذلك لكنها ( اي املرأة ) صرخت وقالت بلهةةة بةعةبةية
اسمعوا انا لدي ولدين اعدمهم النظام السابق النهما من حزب الدعوة لكن ويشهد اهلل "ان تةراب حةذاء صةدام
يسوى كل عمالء ايران واميركا النه رجل رفض الذل ) وظلت تعدا ما حققه البعث من منحزات مةن خةالل ثةورتةه
املبارك في السابع عشر الثالثني من متوز  ..ترجلت املرأة الشةاع من السيارة في منطق الصاحلي وهي تخاطة
اجلميع وتقول لهم التخافون بعد ويكفي سكوت ثم نظرت الى الرجلني املنحازين الى القزم املالكي وقالت لةهةمةا
انتما مستفيدان ورمبا تعمالن في احدى االجهزة االمني لكنني الاخاف وانا ( نازل من منكةم تةتةلةك الةرجةولة
ليالحقني وانا بريئ من حزب الدعوة) ..هذه احلااث حفزت باقي الركاب على الكالم ما اضطر الرجالن الى النزول مةن
السيارة
رفض جنفي للتواجد االيراني  :حتدثت نابط عراقي في مةال حقوق االنسان تعمل باحدى املنظمات في لندن انهةا
ملست بشكل واضح مدى امتعاض النةفيني من الهيمن االيراني وقالت  :ذهبت الى النةف ملتابع اوضاع النازحني
فلبست احلةاب واثناء اخولي الفندق للحةز استغربت وانا اسمع صاحبه يلعن الوقت الذي جعل رزقةهةم عةلةى
االيرانيني فقلت له انا عراقي ولكن ملاذا هذا الغض على االيرانيني فاجابها ابنتي اننا النحكم مدينتنا بل االيرانيةني
هم من يتحكمون بها وهو عار وخزي سيسةله التاريخ  ..وتضيف نفس الشيء تكرر في ( املول ) وفي السةوق بةل
حتى بني العاملني في الصحن احليدري الشريف ..
مكات لنشر الفساا في كربالء  :بالم وحسرة حتدث احد اصحاب املواك احلسيني في احلري ( ابو وسن )عةن مةا
تعرضت له ابنت بقيقته االرمل وصاحب االطفال االربع الساكن في كربالء املقدس عند مراجعتةهةا الحةدى
املنظمات الديني وقال  :قابلها احد رجال الدين وصرف لها مبلغا ً من املال ووعدها بشق من اون بدل ايةار ولةكةن
بشرط واحد موافقتها على استقبال من يرسلونهم من الرجال القاامني من ايران والزواج بهم باملتع واخذ يشةر
لها ان هذا ليس زنى وهو حالل والرجال هم اهل اين وال يريدون ارتكاب املعاصي لذا بلةأون اليهم للتمتع  ..ثارت هذه
العراقي االبي الشةاع وقالت له " سيدنا هذه بالعراقي يطلقون عليها سمسرة " خرجت مسرع وهي تلةعةن
مثل هؤالء  ..واضاف اتصلت بي وهي تبكي فذه اليها وفي كربالء عرض هذا املوضوع على مةن يةعةرفةهةم مةن
اصدقائه وجوا مثل هذه املنظمات التي تستغل الدين فاخبروه انها ظاهرة باعت بعد االحتالل االميركي لةنةشةر
الفساا في اجملتمع !!احلكاي اثارت االلم في صفوف احلاضرين الذين اكدوا ان مثل هذه احلاالت تؤكد مستوى التةأمةر
االميركي الصهيوني الصفوي على البعث الذي حارب كل انواع الفساا .

تواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض املصطلحات واملفاهيم الفكرية والسياسية املستقاة من معني الفكر
الوطني والقومي واإلنساني والتي ال متثل بالضرورة تعريفا ً بعثيا ً نصيا ً وإمنا هي قريبة من فكر احلزب وعقيدة البعث واستراتيجيته
السياسية ومواقف وتطبيقاتها  ،بل أن بعضها يعبر تعبيرا ً دقيقا ً وشامال ً عن موقف احلزب ورؤيت الفكرية واالستراتيجية .
وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة املناضلني البعثني واجملاهدين وعموم الوطنني العراقيني واملناضلني العرب املناهضني لالحتالل بل
وعموم أبناء شعبنا اجملاهد الصابر ولتكن لهم خير معني في ظل التشوي الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي ميهارسه
احملتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف والتضليل مبا يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .
ذلك أن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسا ً ملمارساتنا السياسية ومبا ينير طريقهما ويلهمهما العزم على أن تكهون فهي املسهارات
الصائبة واخليرة لبلوغ أهدافها الوطنية والقومية اخليرة وفي هذه املرحلة اجلهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيههها
مفهوم احلزب واملمارسات احلزبية الى ابشع صيغ التشوي في ظل االحتالل وممارسات عمالئ على صعيد العملية السهيهاسهيهة
املهترئة
وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( الكفاح املسلح واجلهاد والتحرير )

شاعت في التاريخ احلديث العديد من التسميات للتعبير عن كفاح الشعوب ففي اسبانيا أستخدمت عبارة ( احلرب الشهعهبهيهة)
عندما واج الشعب األسباني جيش نابليون وفي بداية القرن العشرين متكن البالشفة من قلب النظام القيصري بواسطة حهرب
شعبية وثورة مسلحة كما أستخدم الشيوعيون الروس هذا األسلوب من احلروب في احلرب االهلية ثم في احلرب الهعهاملهيهة وقهد
أطلفوا على ذلك ( حرب األنصار) وأثناء احلرب العاملية الثانية أيضا ً أستخدم اليوغسالف االسلوب نفس وأطلقوا علهيه ( حهرب
الدفاع الشعبي) كما أستخدم الفرنسيون أسلوب (حرب العصابات) ضد األحتالل االملاني واطلقوا علي أيضا ً أسم ( املقاومة) وقد
اطلق اجلزائريون على حرب التحرير التي خاضوها ضد االستعمار الفرنسي ( احلرب الثورية) وثورة البعث في العراق في  41رمضهان
عام  4691ثورة الثامن من شباط) ثورة شعبية مسلحة قادها مناضلو حزب البعث العربي االشتراكي وأسقطوا النظام القاسمي
الديكتاتوري الفردي وخاض الشعب الفلسطيني صراع ضد الصهاينة بأسلوب الكفاح املسلح الذي ميهكهن أن يرهعهرف بهأنه
أستخدام الةسائل املادية واملعنوية كافة التي متتلكها االمة من أجل أحراز النصر على العدو و حترير االرض أي أن نضال اجلماههيهر
الشعبية بقيادة طليعة واعية جتسد طموحاتها في حترير االرض املغتصبة بأستخدام صيغة احلرب الشعبية كوسيلة أساسهيهة
مع عدم أهمال وسائل الكفاح االخرى على االصعدة السياسية واالقتصادية وغيرها
وعبر مسيرة مقاومة االحتالل جتلى الكفاح املسلح في مسيرة اجلهاد والتحرير التي قادها مجاهدو البعث واملقاومة وتطورت الهى
ثورة التحرير التي يقودها ثوار الشعب وحتى الظفر احلاسم والنصر املؤزر.

اجلرائم الوحشية واإلبادة التي تقوم بها اجلماعات املتطرفة لقتل األبرياء اآلمنني هي واحدةة مدإ رفدرا ات االحدتد
البغيض ومخططاته لتمزيق النسيج االجتماعي بني املكونات البشرية في العراق مثلما دمرت بنيته التحتية في كل
مجاالت احلياة مإ خ القصف والتفجير والفساد اإلداري واملالي  ...فلعبة الةم التي متارس اآلن في أرجاء الب د والتدي
يوما وعلى مر التاريخ مإ ثدقدافدة
يذهب ضحيتها في كل يوم عشرات العراقيني األبرياء مإ سنته وشيعته لم تكإ ً
أهله الكرماء املتسامحني ...أنها مهر حتالف الشيطان األكبر مع دولة الولي الفقيه والذي يعود تاريخه فدي عصدرندا
احلةيث الى بةاية عهة خميني في سبعينات القرن املاضي وما ت ه مإ حلقات التآمر على العراق حتى احت لده عدام
 ٣٠٠٢وما أعقبه مإ والدة املليشيات الطائفية مبسمياتها املتعةدة وتوظيف نشاطها في حتقيق التناحر بني مكوندات
الشعب وما نتج عإ ذالك مإ ظهور نزعات تطرفية في تلك املكونات أثمرت انهارا ً مإ الةماء البريئة بسبب االنتدمداء
املذهبي واملناطقي ....وهنا نتسائل ..هل يظإ اؤلئك الذيإ يؤذون أهلهم أنهم يحققون انتصارات يسجلها التاريخ ؟
ك  ..رنها أفعا ال تنتسب بأي شكل الى عهة البطولة حني يثأر الشعب دفاعا ً عإ كرامته وأرضه ومقةساته ..أندهدا
بحق أفعا اشة عارا ً مإ االستس م والهزمية .....لقة استشعر العراقيون جميعا ً ومنذ بةاية االحت صناعة اإلرهدا
وأحسإ بخطره ووي ته لكنه منى وتفشى حتت مرآى ومسمع اجملتمع دون رادع قوي منه او مإ احلكومات الضدعديدفدة
والفاسةة لتتوسع مةارس القتل الطائفي وليتفنن القتلة في اخلوض في دماء الشعب ...حتى اصبح العةاء بني األديان
أساسا في التناحر الفكري وجلم اإلبةاع وتعويق البناء واإلعدمدار
واملذاهب تقليةا ً يؤججه جتار الةم ليشكل بعة ذالك
ً
واأليغا في احملاصصة وبث الكراهية ومتني وا نعمة اآلخريإ  ...وليست املشكلة في األديان واملذاهب لكدندهدا فدي
األشخاص الذيإ يتخذونها وسيلة لتحقيق مصالح رخيصة على حسا الوطإ ومستقبله واإلنسان ودمه ...
وفي تاريخنا شواهة لبعض اؤلئك الذيإ تظاهروا باإلس م واخفوا العةاوة والبغضاء ملنهجه او حتدالدفدوا سدرا ً مدع
أعةاءه ...فنحإ اآلن أمام حتة كبير ومؤامرة جسيمة تستهةف ديننا احلنيف ومادته العروبة وكنزه ومعديدنده الدعدراق
ورجاله ..وحني ال جتة هذه املؤامرة أرضا ً خصبة لتنفيذ صفحاتها سترد خائبة الى مةبريها لتنقلب وباال ً عليهم وذالدك
يتحقق برفضنا كشعب حضاري متماسك لكل املمارسات املنحرفة وان نعمل جميعا ً ألجل العراق املوحة ال غير ....

لم يفاجئ العالم باجلرمية النكراء التي اقترفتها اجملاميع الدموية التابعة للمليشيات الصفوية التي شكلها اجملرم الصفوو
نور املالكي بعيد حترير محافظتي نينوى وصالح الدين ومدن كثيرة في االنبار الباسلة وشمال بوابوو واجو اء مون ىيوالو
وانتفاضة مناطق ح ام بغداى وغيرها الكثير النها لم تكن حالة استثنائية ملا تقوم به تلك املليشيات الصفوية السائبة وامنا
هي نهج واساليب تنطلق من صلب العقيدة الفاسدة التي تؤمن بها وهي ليست لها عالقة باالسالم والعروبة فان من يدعم
تلك العناصر اجملرمة هم الفرس الصفويني واذنابهم في الداخو انتقاما من العراقيني الذين اذاقوهم السوم الو عواي ايوام
قاىسية العرب الثانية اجمليدة في حربنا الدفاعية املقدسة ضد الهجمة اخلمينية الغاىرة التي تصدى لها ابناء العراق كوافوة
خاصة في جنوب ووسط العراق ولقنوهم الدرس القاسي وحققوا نصرا كبيرا سيضو عالمة مشرقة في تاريخنا اجمليد ...
فكو ماتقوم به ايران ضد شعب العراق هو مخططا له فمنذ مساعدتهم لالمريكان وتسهيو وتاييد احتالل العراق كان احد
الوجوه لذلك االنتقام التي سعت له جارة السوء واستمرت جرائمها تترى ضد العراق فمن تشكيو العصابوات املسولوحوة
العديدة واملليشيات اجملرمة وتدخلها السافر العلني في شؤون البلد ارغمت ىولة االحتالل امريكا عل ان تكون شريكة لهوا
في محاولة تقسيم العراق واىارته وكو ذلك لم يخفف عنها وطئة اله مية املرة التي ذاقتها فقود اقوتورفوت عون طوريوق
وبواسطة تلك املليشيات اجلرائم العديدة التي عان منها العراقيني وعل مدى السنوات املاضية الكثير الوكوثويور حويو
سفحت ىمائهم وسالت انهارا في شوارع العاصمة ومدن العراق وهي التعد والحتص وما اجلرمية االخيرة في جامع مصعوب
ابن عمير في محافظة ىيال والتي راح ضحيتها اكثر من  07شهيدا ومثلهم من اجلرح االبرياء عند صالة اجلمعه عونودموا
ىخلت عليهم املليشيات الصفوية وهم في ىاخو املسجد وحصدت ارواحهم الطاهرة وحولت ارضه ال برك من الدماء ..
ان تلك اجلرمية البشعة التي نفذت بدم بارى وساهمت بها االجه ة االمنية احلكومية في التغطية وتسهيو حركة اجملورموني
سوي لن متر ىون حساب كما اكد ذلك بيان قياىة قطر العراق حل ب البع العربي االشتراكي الذ اىان واستنكر تلك اجلرميوة
النكراء باشد عبارات االستنكار واالىانة وان البع عندما يقول يفعو وبهذا نستطيع القوول ان هوذه اجلورميوة واالىانوات
واالستنكار الشديد لها جاء من مختلف فصائو الثورة اجلهاىية وهي اشارة واضحة لكو اخلونة والعمالء واجملرمني بان ساعة
اخلالص اقتربت وسوي تاذن هذه الواقعة التي اقترفتها زمر الشر واالجرام بدنو اجو اجملرمني وكو العمالء وستقرب الثورة مون
نصرها الكبير بسحق اجملرمني وعمليتهم السياسية اخلائبة وكو من جاءت به  ..وان غدا لناضره قريب .

حكاية قدمية قد حدثت في زمن االحتالل العثماني للعراق وقد جرت وقائعها عندما مت بناا وافاتاتاار اا
الر يد والذي يعتبر اول ا حضا ي في العراق بابنيته ومحالته الكبيرة املبني بالآلجر واحلجر الاعاثامااناي
(فتار با ا) وفي صبار ثاني يوم افتتاحه اصد ذلك الوالي فرمانا ً بجعله مخصص للمشاة فقط ومينع فاياه
سير املركبات والربالت التي تسحبها اخليول..وفي صبار يوم من االيام دخل عنوة احد عاة اجلاماو لاياقاود
قطيعه وسط ذلك الشا بثيابه الرثة ودوابه املتسخة وهي تنثر برازها على طول سيرها في وساطاه هاناا
وهناك لتحيله قذا ة واتساخا ،اقًا ً طريقه منذ بدايته الى منطقة احليد خانة ثم القشلة ثم ساحة امليادا
فاعترضه احد اجلند مة االتراك املتواجدين فيه مناديا ً عليه بصوت عال باللغة التركية (هركاياتاسان عار )
وترجمتها بالعربية (اين تذهب ايها العربي) ،و غم الندا ات املتكر ة اال ا ذلك الراعي لم يساتاجاب لاتالاك
الندا ات الميته وعدم تعلمه  ..ولعدم فهمه للغة التركية اوال ً وعدم تلبيته للندا الصاد الاياه عان قصاد
وبدونه ..ولكثرة تلك الندا ات املوجهة اليه اقتر من احد الشبا املتعلمني الذين يعتمرو الطربوش االحامار
والذي يعتبر كداللة لتعلمه في ذلك الوقت في ظل انتشا االمية والبطالة كما يحدث اال فقال له متسائال :
هل ( الهركيتسن عر ) يسبب ضر ا ً به وبالدوا فأجابه املتعلم باستغرا وعلى الفو ما الذي جا بك باهاذا
الطريق متعمدا ا تنشر االوساخ في طريق النا لتسبب الضر باملشاة السائرين فيه ..قال الراعي سااخارا
ضاحكا بصوت عال ( :مادام ال يضر بي وال بالدوا فدعه يواصل زعيقه وصياحه )..
وفعال ً واصل اعي طريقه غير أبها ً بصيار اجلند مة التركي ولم يحس مبسؤوليته كمواطن في احملافظة عالاى
ذلك الصرر وعدم اهتمامه في احملافظة على نظافته وحتمل مسؤوليته بامانة  ..حتى وصال الاى ضاالاتاه
املقصودة ..وبذلك قد فتح با دخول اولئك الرعاة ذوي الثيا الرثة الذين يطمحو من دخاول ذلاك الشاا
والسرقة واالستيال على محالته ومحتوياتها وتدمير بالطه وبنائه اجلميل مبعاولهم الضا بة املمتدة الى كال
كن فيه ليحيلوه الى كام.
وبهذا فقد توالت افواج الرعاة بالدخول الى ذلك الشا دو ا يردعهم احد او يقف في وجههم على االقل.

يا أبناء شعبنا اجملاهد املُقدام
لقد أستهدف احللف االميركي الصهيوني الفارسي الصفوي بأحتالله العراق في العام  3002تقسيم وتفتيت العراق وقدد كدرا اصدا دصد
العرقي والطائفي املقيت في الدستور املسخ الذي روج إلنشاء وإقام ( االقاليم ) ومبسوح طائفي ومناطقي مشبوه وبعد ظفر مداداهددي
البعث واملقاوم بكسر ظهر األحتالل وهزمي اصتلني األميركان األوغاد ومن ثم موا ل اجلهاد امللحمي بوجه التواطآت االميركي االيراني الدتدي
أفضت الى تسليم العراق الى إيران التي استخدمت دميتها حكوم املالكي العميل لتنفيذ مخطط تقسيم العراق وتفتيته الى دويالت عرقيد
وطائفي هزيل متقاتل وهذا ما روج له مشروع بايدن سيء الصيت .
وبعد سقوط املالكي بفعل تصاعد الثورة الشعبي وحترير نينوى و الح الدين واألنبار وأجزاء كبيرة من التأميم وديالى وشمال بدابدل ومشدارف
بغداد وإتقاد ثورة حتريرها ودنو وأقتراب ايامها احلاسم تصاعدت الدعوات املشبوه التي تروج إلقام ( االقاليم ) من منطلقات طائفي متخلفد
وضيع ياأر بها بعض الذين يحاولون ركوب موج األحداث  ,..وقد طبلت وتطبل لتصريحاتهم املستهان بعض الفضائيات ووسدائدل األعدالم
املشبوه في محاول بائس لتعويق مسيرة ثورة التحرير الشامل أو حرفها عن مسارها الوطني النا ع املوحد للشعب العراقي من شدمدالده
الى جنوبه ومن شرقه الى غربه  ...ذلك أن جهاد البعث واملقاوم بفصائلها الوطني والقومي واألسالمي ليرقى ويرتفع عن الدعوات املشبدوهد
ألقام ( االقاليم ) بل سيتصدى لها بحزم وفاعلي في أطار تصاعد مسيرة ثورة التحرير الظافرة والسائرة دوما ً الى أمام.

يا أبناء شعبنا األبي الصابر املكافح
يا أحرار العرب والعالم أجمع
تأسيسا ً على ما تقدم كله فأن قيادة قطر العراق حلزب البعث العربي األشتراكي وأمني سرها الرفيق اجملاهد عزة إبراهيم االمني العام حلزب البعث
العربي االشتراكي والقائد األعلى للاهاد والتحرير واخلالص الوطني يستنكرون أشد األستنكار ويرفضون رفضا ً قاطعا ً الدعدوات والدتدرويدادات
املشبوه إلقام ( االقاليم ) وسيناضلون بال هوادة إلجهاضها وقبرها في مهدها وسيظل العراق واحدا ً عزيزا ً قويا ً مصانا ً وسيوا ل مداداهددو
البعث واملقاوم وثوار الشعب األ الء جهادهم املبارك لتعزيز وتر ني الوحدة الوطني التي يتحقق على قاعدتها الصلب التدحدريدر الشدامدل
والعميق واالستقالل التام والناجز للعراق واملضي قُدما ً في مسيرة جهاده الوطني ونضاله القومي واألنساني املعطاء في سوح البذل والسدخدي
واجلهاد والفداء لكي تنهض مسيرة البناء الثوري مبهماتها النضالي الوطني والقومي واألنساني وحتى الظفر احلاسم والنصر املُبني.
وإن غدا ً لناظره قريب.
اجملد لشهداء العراق واألم االبرار.
اخلزي والعار للعمالء واخلون ودعاة ( االقاليم ) املشبوهني .
ولرسال أمتنا اجملد واخللود.
قيادة قطر العراق
في العشرين من آب ٤١٠٢م

يا أبناء شعبنا الصابر املقدام
لقد مضت ثورتكم الظافرة قُدما ً الى امام بتحرير نينوى واالنبار وصالح الدين والتأميم وديالى ومشارف بغداد وها هو السخط الشعبي يتعاظمم
ليتحول الى ثورة شعبية عارمة تعم العراق من أقصاه الى أقصاه ...
وحزب البعث العربي االشتراكي بتركيبه التنظيمي واألجتماعي املُو ِحد للشعب العراقي واملُصطف مع فصائل الشعب اجلهماديمة الموةمنميمة
والقومية واالسالمية يرفض رفضا ً قاةعا ً القتال ضد إقليم كردستان مهما كانت الذرائع ألنه كان ومنذ األحتالل البغيض ينتهج سياسة وةنية
واضحة وأهم تعبيراتها العملية الناصعة أن اقليم كردستان َج َم َد العمل بقرار األجتثاث سيء الصيت واملقاصمد ووقمف بمقموة المى جمانمب
األنتفاضة الشعبية السلمية في الفلوجة والرمادي واحلويجة ونينوى وصالح الدين وديالى وغيرها  ...كما أنه حقق قفزة حضارية نوعميمة عملمى
صعيد التنمية الشاملة والتقدم والتطور احلضاري واألنساني في منطقة كردستان العراق حتى أصبح أقليم كردستان ملجأ ً آمنا ً وأمينما ً لمكمل
احرار العراق الوةنيني ولكل املطلوبني واملطاردين واملهجرين واملشردين بفعل املمارسات األجرامية للحكومة العميلة .
وتأسيسا ً على ما تقدم فأن قيادة قطر العراق حلزب البعث العربي األشتراكي والقيادة العليا للجهاد والتحرير واخلالص الوةني يسجالن آسمممى
آيات التقدير والعرفان باجلميل لقيادة أقليم كردستان إليوائها أكثر من مليون عراقي مهجر ومشرد .
وبهذه املناسبة وأزاء تطور معطيات مسيرة ثورة التحرير فأننا ننصح وندعو الفصائل اجلهادية كافة أن كان هدفها حترير العراق وتعمل فمعملميما ً
باجتاه تنفيذه التوجه فورا ً الى بغداد عاصمة العراق فهي الهدف الستراتيجي الذي عبر حتقيقه وبلوغه يتحرر العراق كله وتنتهي فيه املصمائمب
والكوارث االنسانية التي تعرض لها الشعب العراقي كله بفعل مخططات احللف االميركي الصهيوني الفارسي الصفوي.
يا أبناء شعبنا اجملاهد االبي
يا أحرار العرب والعالم
إن ثورة التحرير هي ثورة الشعب العراقي كله بعربه وكرده مسلميه ومسيحييه وصابئته وأيزيدييه وال بد لها من توحيد صفوفها وكملمممتمهما
بأجتاه تعزيز الوحدة الوةنية والتوجه ملقاتلة العدو الرئيس حصرا ً واملتمثل باملشروع الفارسي الصفوي وحقن دماء أبناء شعبنما وأي ممحماولمة
أي من الوان شعبنا وأةيافه الزاهية مرفوضة جمل ًة وتفصيال ً فلنعضد األخوة الوةنية العراقية العربية والكردية ومع سائر أةميماف
للقتال ضد ِ
ً
الشعب العراقي وأن نثمن املوقف املشرف ألقليم كردستان وتوجهاته احلضارية والوةنية واالنسانية ومنضي قُدما على ةريق البمنماء والمتمقمدم
والتطور احلضاري واالنساني الشامل.
قيادة قطر العراق
في الثامن من آب ٤١٠٢م

