استهداف تدديد دل ااد دلات تتدودتد دتدم تتدلدمد دصدم يدم طاا يدتد ا د د يد د د دم
تيصمرسم ااحلف االي لك ااصهد د د اادودمرسد يددمد يدم دصدمامدصد اادتدحدمادف
اال مم ) ااذي َ
مبل من ااتدخل اا مكدلي اادلتسد مدلد دحد دمرر د ااد دلات
تس رام ماصح ر االالا تقممدت م اادحدكد يدتد دن ااد دصد دلدتد دن د ااد دلات تسد رادم
ااصدم م رتس م ه اات ف اادق ق اصم سص ااتحماف اال مم ) د دن رتسد دم
تاالان تاا لات تس رام ) و ر ام ن هدذا اادتدحدمادف تصدممدد اادتددخدل ااد دمدكدلي
االتس س رام مبل تكدث ف اادلدصدف ااداد ي اادلتسد ادحدلدم تا ادم ت دصد
ت صمه تاطلاف يشق تتمبم هذا االصف مالف ااشهداء تااادل د تقدد تدلا دق
ذاك تص د يدم امدصد اادتدحدمادف ااددتاد اادذي تدلد ه ايد دلكدم ادلدصدودم ااداد ي
اا ش الول جة تاا ماداة تااليم ي يصم تممم د قدتدل اادك دثد دل يدن ااد دمدمء
تاالطوما تااش ر تاالجما دمد يدكدم دحدة االرهدمي د د دن اطدلدق ااد د دمن
الستصلار ااتدخل تااتغلغدل االادلا د د ااد دلات ت مدي اادصد دلد دشد دم اادصدادليدة
اا ص لة الالان اات را ت تلدتدل ا د دمء اد دبد دم تتدهددم ترهدي د ااددتر ت د داد
تتكلات ض من هدم اادك دثد دل يدن اادصددارت تاادصدمدتد دودم تااداد ايد ت تر
اا بم ة ا تقد جل ذاك كلم ماتلا ق ي تمج ج ااوت ة اا مئو ة تاا لق ة
كصم َ
صل س امر تط ط خ ريمت ت اما تاصما م ل ت زام غدا تقد يثلدت
ك ية اا بم ي ااغ مء ااصهلهل اكل هذه ااصصمرسم االجلاي ة تاالي ظلهم
استصلار هم ااثلتة اا و ة تحت غ مء ج ال ااتلاخ تاستصلار هم ايد اا
ا ب م ااصم ل ااذي ا ا ل جهم ه ااظم ل ااصمت د اا قممدتم ااش ب ة ااد اسد دة
ااممخ ة تااصتظمهلة ت ت اا صل ااحمسي االك د .

َع َبر البعث في فكره الرسالي االنبعاثي الوطني والقومي والديمقراطي واالشتراكي القوميي واالنايانيي ويينيايثيمي الي يو
القومي ومما ساي النضالثة عن نبض الشعب واالمة الحي وقد يها علي اليتي يدال واالنيبيعياا وكياع اليبيعيث عيلي ميد
يا يخ النضالي وعل امتداال اال ض العربثة حزب الشهاالة والشهداء الذين افتدوا شعبهم وامتهم بدمياهيهيم اليزكيثية فيي
مواجهة االستعما والالطات الماتبدة وفي العراق َيصيد َ اليبيعيث مايثيرة الشيعيب اليك ياياحيثية مينيذ اليعيهيد اليميليكيي
ومشا كيت في التااهرات واالضرابات التي يصاعدت لمواجهة العهد الديكيتايو القاسمي والتي ي لت في التياياهيرات
واالنتااضات واضرابات البنزين والطلبة والتي َ
قدم فثها البعث كوكبة من شهداه االبرا وحت يا ثره ثو ة ال امن من
شباط عام  3691فكانت ثو ة الشهداء  ...وبعد اغتثالها برالة ال امن عشر من يشرين ال اني الاوالاء قدم البعث كوكبة
من شهداء مقاومة الرالة وواصل نضال حت يا ثر ثيو ة الايابيش عشير – الي ييثيثين مين ييميوم اليعيايثيمية اليتيي شيثيدت
بمن زايها العميقة القلعة الناهضة المتقدمة لحركة ال و ة العربثة المعاصرة فاستهدفها معاكر اعداههيا اليذ صشيخي َ
بالحلف االمثركي الصهثوني الاا سي وبمالال العدوانات الغاشيمية اليعيدواع االييرانيي اليغياشيم اليذ الحيره مي ياهيدو
البعث والشعب وال ثش العراقي الباسل عبر ثماني سنوات حاوم مترعة بالتضحثات الاخثثة وني يثيش اليدم اليطيهيو
الذ يكلل بالنصرالوطني والقومي الحاسم في ال امن من اب عام  3611وما يي ذلك من العدواع ال يثثني والحيصيا
ال اهر والعدواع االمثركي االطلاي الصهثوني الاا سي واحتيل العراقي في العام .. 3001
مقداما ولثس حز ًبا ً
ً
فكاع البعث لها حز ًبا م ً
حاكما كما يحلو للبعض المغرض اع
اهدا

يصفه فيه  ...ونهض مجاهدو البعث والمقاومة بمهمات الجهاد والتحرير وحققوا الظفر على المحتتتلتيتر وهتردوهتر ةتر هترد متر
العراق وقاوموا مخلفات المحتلير االميركان الذير سلموا العراق لقمة سائغة اليران على حد التعبير والوصف الدقيقيتر لتلترفتيت
المجاهد عز ابراهير االمير العام للحزب والقائد االعلى للجهاد والتحرير والخالص الوهني ومنذ ذلت التحتيتر ومتا جاه متجتاهتدو
البعث والمقاومة يواصلون جهادهر ضد الهيمنة االيرانية والتمدد االيراني الذي استهدف العراق واالمة العربية ...
وها هر يواصلون جهادهر الملحمي المقدس ضد المخططات الخبيثة والممارسات االجرامية لتحالفات االةرار بوجهيها التحالتف
الدولي الذي تقوده اميركا والتحالف الرباعي ( الروسي االيراني العراقي السوري ) واللذان كان العراق ساحتة تتنتفتيتذ متختطتطتاتتهتمتا
المتقاهعة والمتخادمة على حد سواء والتي بانت في القصف الروستي التوح تي لتلت تعتي الستوري والتقتصتف التوح تي االمتيتركتي
لل عي العراقي في االنبار وصالح الدير وغيرهما مر محافظات ومدن العراق الصابر .
وسيواصل البعث جهاده الملحمي الظافر لمجابهة تركات المحتلتيتر وتتحتالتفتاتتهتر ال تريتر التجتديتد بتعتد ان هتردوا التمتحتتتلتيتر
االميركان وقهروا اساليي القمع والبطش واالضطهاد والتنكيل واالجتثاث باعتى صيغه البغيضة التي لر َير العالر لهتا متثتيتال فتي
تاريخه السياسي المعاصر..
وها هو البعث يواصل جهاده الكتفاحي المتراف بنضاله السياسي على الصعد الوهنية والعربية واالقليمية والدولية كافة متحتقتقتا
النجاحات الظافر تلو النجاحات والبعث يواصل تحضيراته وجهاده لتحقي اصطفاف وهتر وقتومتي ك تفتاحتي يتواصتل التنتهتو
بمهمات الجهاد والتحرير بكل ما تقتضيه مر مستلزمات مواصلة تعبئة ال عي وتح يده ودعر تظاهراتته التحتاةتد واستتتقتطتاب
ة
ة
مده الجماهيري المتعاظر لكي يصي في مجرى مسير ثور التحرير المتاججة وهتكتذا كتان التبتعتث وستيتظتل راس التنتفتيتضتة فتي
مسير الجهاد والتحرير الظافر مستلهما تاريخ كتفاح العراق واالمة فالعراق كنز االمة وجمجمتتهتا وراس رمتل التجتهتاد التمتتتواصتل
المقدس على مر التاريخ المتصاعد في الجهاد على ساحة الرباط في العراق والتي ستظل ت ع بسناها وضوئها الباهر التذي يضتيء
بسطوع ساحة جهاد االمة كلها وحتى تحقي اهدافها التاريخية السامية في الوحد والحرية واالةتراكية .

لم يكن التشخيص الدقيق والموضوعي لحزب الرسالة الخالدة حزب البعث العربي االشتراكي عن خطورة االطماع االيرانية على امتناا عالاى
تعاقب انظمتها ينطلق من فراغ او من نظرة عنصرية تجاه شعوبها  ،بل كان استقر ًاء وقراءة علمية اكدتها ممارسات حكام هذا النظام عالاى
مر التاريخ وحلمهم بالسيطرة على العراق بوسائل واساليب خبيثة وتحالفهم مع كل اعداء االمة على تمزيق وحدتها ونسيجهاا الاماجاتاماعاي
ً
طائفيا لتسهل عليهم احكام قبضتهم على اقطارها  ..وكان هذا احد ابرز اسباب الموقف المعادي اليران لثورة الساباع عشار الاثا مايان مان
تموز الخالدة منذ بداية انبثاقها لتيقنهم انهم اعجز من ان يواجهوا حز ًبا كحزب البعث العربي االشتراكي المعروف بص بة مواقفه الاقاوماياة
ودفاعه عن قضايا االمة والعمل على تحرير اراضيها المغتصبة سواء في فلساطايان او االحاواز او الاجازر الاعارباياة الاثا

طاناب الصاغار

ً
تحالفا اماياركاياا صاهاياوناي ًاا
والكبر وابو موسى وغيرها  ..ومن هنا كانت الفرصة سانحة لهذا النظام الصفوي ليمارس دوره الخبيث ويشكل
ً
صفويا لتقويض نظام الحكم القومي الوطني في العراق من خ ل المشاركة باحت له ..
ومن هنا فان االجابة على هذا السؤال الكبير والخطير لم يعد س ًرا بعد ان تكشفت كل االوراق واتضح لاكال ي بصايارة ووطاناياة ان مان
يمسك بمقاليد لحكم ويعيث الفساد والخراب في بلد كان مهد الحضارات وقدم شعبه عالاى مار الاتاارياخ الاتاضاحاياات هاو الاناظاام االياراناي
المتلفع بعباءة الدين والمذهب ليعيد كما يتوهم امجاد االمبراطورية الكسروية الفارسية من خ ل العراق وجعالاه باواباة الاتادخال وبسا
النفو على بقية اقطار الوطن العربي  ..ولن تكون تصريحات ما يسمى برئيس التحالف الوطني ووزير الخارجية العميل ابراهيم الاجاعافاري
ً
تلميحا الى تقديم المجرم نوري المالكي ورقة مكاتوبة الى اسياده في طهران بالستعداده لتنفيذ كل ما يطلبونه مناه ا ا ماا
االخيرة واعترافه
ك
سمحوا له بالعودة الى رائسة مجلس الوزراء  ،اال دليل اخر على مستو الهيمنة الصفوية على مقدرات العاراق ..كاماا تااتاي كادلايال مضااف
الى حقيقة تداخل المصالح االميركية الصهيونية الصفوية  ..فاالدارة االميركية ومنذ ان احتلت العراق في  3002مهدت الاطارياق الاى رماوز

النظام االيراني وعم ئه بالسيطرة على مقاليد السلطة بفرية مجلس الحكم المحاصصي وعمدت هي وا نابها الى تعميق الطائفية وتاقاسايام
الشعب الواحد الى مكونات عرقية وطائفية

قيم المواطنة ً
امعانا في اضعاف الوطن واستمرار حالة الفوضى والخراب وبالتالي تمكين الميليشيات الطاطايطفطيطة مطن بذطا نطفطو طا ونشطر
عناصر ا في مناطق العراق والذعي لتغيير ديمغرافي خاير لتفريغ مناطق من سكانها المعروفين بواليهم لقيم العروبة وما جطر ويطيطر
في محافظة ديالى وجرف الصخر من حرق للذاكن والمزارع خاوة باتياه مخاا جهنمي و كبير نطتطوقطن ام يطمطتطر فطي مطرحطلطة الحطقطة الطى
مناطق حزام بغراد لضمام سيارة الميليشيات الاايفية التابعة للنظام االيراني على تلك المناطق  .ومن المناسط

طنطا الطتطبكطيطر بطبطعط

المواقف االميركية وقواتها المحتلة قبل اضارار ا واجبار ا على االنذحاب من العراق  ،لنعرف مذتو االتفاقات غير المعلنة بين امطيطركطا
وايرام  ..حيث شيعت القوات االميركية بصورة مباشرة وغير مباشرة على تفريخ ميليشيات وتنامطيطهطا وانطتطشطار طا والصطمطت الطمطاطبطق عطلطى
ار ابها بحق العراقيين ومنها على سبيل المثال وليس الحصر عصابة ا ل الباطل وزعيمها الميرم االر ابي قيطس الطخطزعطلطي الطب افطرجطت
عنه القوات االميركية بعر ام اعتقلته  ..وابو مهر المهنرس الب كام يذكن ما يذمى بالمناقة الخطضطراو ومطا زال وشطارال بطاالنطتطخطابطات
النيابية برغم تشخيص االميركام كونه ار ابي ميرم  ،من دوم ام نغفل بقية العصابات الميلطيطشطيطاويطة ومطنطهطا ح سطرايطا حطزب

 ..وا ا

اضفنا الى كل لك تلك المعاملة الخاصة والمتميزة لعناصر الميليشيات في المعتقالت االميركية فطي وقطت كطانطت تطمطارس اقذطى واخطس
وسايل التعبي بحق اباال المقاومة ممن تصروا لالحتالل الدركنا مذتو االنحااط االخالقي لالدارة االميركية التي سطلطمطكطت الطعطراق
ً
ً
طايفيا
عمرا لقمة سايغة للنظام الصفو في ايرام ليكوم راس الحربة لتابيق المخاا التامر الكبير على امتنا وتقذيمها
ام ما يتعرض اليه العراق من سيارة صفوية و يمنة من خالل رموز ا وميليشياتها الميرمة خاير ً
جرا وسيعرض امن وطننطا الطعطربطي الطى
ما اليحمر عقباه وما جر ويير في سوريا واليمن ولبنام بشكل خاص ومحاوالت االمتراد الصفو فطي الطخطلطيطر الطعطربطي ودول الطمطغطرب
العربي تاكير مضاف الى ام احتالل العراق بالصورة المعروفة كام رفه النفو الى بقيطة اقطاطار الطوططن الطعطربطي حطيطث انطه كطام الطحطارس
موقفا ً
االمين لالمة ومصالحها  ..و و ما يوج على االنظمة العربية ً
حازما تقف فيه الطى جطانط الطقطو الطوططنطيطة والطقطومطيطة لطاطرد عطمطالو
النظام االيراني وتحريره من براثن االحتالل الصفو الب لم يعر يحتاج الى بر ام لتاكيره بعر ام اتضحت معالمه وكطلطنطا ثطقطة بطام حطزب
البعث العربي االشتراكي الب استااع الصمود وطرد االميركام قادر بمناضليه قادر من الفصايل الوطنية والطقطومطيطة واالسطالمطيطة الطرافضطة
لكل اشكال االحتالل تحقيق النصر الناجز با م

 ..من يحكم العراق االم سؤال على اليمين االنتباه اليه والمشاركة في تعطريطل مذطار

االجابة عليه ليكوم لصالح استعادة الذيادة بشكل كامل .

 -1جوالت التراخيض وما ادراك ما جوالت التراخيص  ...قلنا منذ الشروع بتنفيذها بانها عقوقود انقتقاي ولقيقدقخ عقوقود خقعمقد بقع هق عقوقود ا عقا
تدتبيح بها الشركات االحتكاريد ثروة العراق النفطيد ولك يغتالوا قرار التاميم الذي وضعها بيع ابناء العراق الذيق وفقفقوهقا سق مدقيقرة القتقنقةقيقد
العةالقد ....
جوالت التراخيص هذه بتصريحات وائع عبع اللطيف النائب والوزير الدابق وعادل عبع الةهعي وزير النفط تكلف  02-02دوالر لقلقبقرمقيقع القواحقع
وباسعار النفط الحاليد الت تعنخ الى ما دو االرربعي دوالرا سا الةتبو ال يزيع على  11دوالر  ...واالت اعظم حي ينقفقفقض سقعقر القنقفقط القى
 11دوالر سيكو عائع النفط بالناقص هذا ما قالوه دهاقند الةحتلي وعةالئهم بعظةت لدانهم .
وبذلك يتضح ابعاد مفطط نهب ثروة العراق النفطيد واي مفطط!!...
ولكنه نفط العراق الةلتهب سيصليهم بناره الحاميد الحارقد جزاء بةا سرقوا ونهبوا سانها ساعد الحداب اتيد ال ريب سيها .
 -0ويتواصع حعيثهم حعيث االساكي الةعترسي ع مزاد سوق العوالر واي مزاد وعبر البنك الةركزي  ...وها ه ارقام الجلب تترى بعع مةقاتقه سق
جريعة الةعى والت اوصى سفري كريم زنكند بنشر ( االماند ) تباعا وللصلد الةعروسد سوع اعترف هوشيار زيباري وزيرالةاليد بصعقيد وحقوقيقوقد ارققام
تلك الوثائق وماالتها س البنوك االجنبيد وعبر بنوك النجوم الحةراء والصفراء والفضراء والذهبيد وما الى لك م غرائب العصر والزما .
 -0يعسع الةعلةو والةعرسو الضرائب م رواتبهم وم كعحهم سهم حةالد الحطب يوسو بالنذر نذر سرقات الةالك والعبادي وموسق الربيعق
وسالح الدودان وايهم الدامرائ وغيرهم.
 -4رائحد ملفات الشاي التالف ساحخ اال م حيثيات الحكم على سالح الدودان سبع سنوات بعع سبع سنقوات خقلقخ ومقا ا عق سقرققات وزراء
الكهرباء والنفط وامناء بغعاد الةتعاقبي الت كلفخ العراق مائت الةليارات م العوالرات.
 -5تجعد الحعيث ع سرقات الةصرف التجاري وحةعيد الجاف وغديع االموال الت شقاع مصقطقلقحقه هقذه االيقام كقةقا شقاعقخ ققبقلقه مصقطقلقحقات
العيةوراطيد والشفاسيد وصناديق الشهعاء واي شهعاء سالشهادة س مفاهيهم حقكقر عقلقى القعقةقالء ومقح هقرمقه عقلقى شقهقعاء القعسقاع عق القعقراق ضقع
الععوا االيران الغاشم س قادسيد العرب الثانيد ه
ومحلله مثع دم الغزال على الذي قاتلوا س صف الجيش االيران لذبح ابقنقاء الشقعقب القعقراقق
م البصرة والناصريد واالنبار وديالى وبغعاد والنجف والةوصع وكربالء وصالح العي وغيرهم وهكذا هو توصيف ( الشهادة ) و( الشهيع ) واال سال
وشر البليد ما يضحك  ..ولكنه ضحك كالبكاء
ورحم هللا الةتنب سلو اساق ما ا قال سيةا يجري م مصائب واهوال زم االحتالل البغيض!!؟..

يواصل خامنئي تصريحاته المشحونة بالحقد الدفين والغل المغلول على العراق واالمة العربية فالعععراق فعي تصعريعحعاتعه صعنعيعععة فعا عيعة تعا بعل
عاصمة ( بالد فا س ) تا اخرى و و يا مستباحة بقوات حر ه الثو ي بقياد المجرم قا م ليمعانعي والعلي لعقعن الشعععي السعو ي معالو تع عم معر
الد وس فجنائزهم تترى من و يا الى قم وط ران والحبل على الجرا واليوم ينبري خامنئي بكل صلف وعنج ية لي دد البحرين ويعتعوععدهعا بعالعويعل
والثبو وعظائم االمو  ...وهكلا يتقوى ( محو ه االيراني المتكئ على قاعدتيه الحكومتين العميلتين في العراق و و يا ) برو عيعا وقصع ع عا العوحشعي
فضال عن اميركا وقص ا الوحشي هو االخر في حين يصرح ماكين مرشح الرائ ة االميركية السابق وعضو الكونغرس بضعرو حضعو العمعزيعد معن معا
يسمي م المستشا ين االميركان واليني عن ا ال القوات البرية وهكلا تتجدد ا اد حلف االشرا فعي دععم الع عيعمعنعة االيعرانعيعة ععلعى العععراق و عو يعا
وا ت داف اليمن والخليج العربي بل واالمة العربية كل ا
ف يوا اي ا العرب مميعا وانتم اهال ل ا لدحر ال يمنة االيرانية وظ يرها حلف المحتلين االميركان والص انية والروس
وهللا اكبر.
وانا لمنتصرون .

تمر علينا في اليوم االول من ش ر كانون االول الجا ي اللكرى الرابعة والثالثن ال تش اد الش داء االبطال االبرا ش داء معركة البسيتيعن العخعالعد
في االول من كانون االول عام  1891اللي اح ضحيت ا الكعثير من الش داء اال رى في تلك المعركة الخالد واللين قتل م مالو خميني بدم بعا د
وباحط الو ائل واال اليي القل بسحب م بالسيا ات المتقابلة في السير ودفن م احياء  ...وما الى ذلك من ادنى ا اليي الخسة والغد والعحعشعيعة
معل ابناء شعبنا في العراق من تا يخ ذلك اليوم ً
وقد َ
يوما للش يد يحت لون فيه كل عام وتزين صدو هم العععامعر بعااليعمعان والعثعقعة بعالعمعسعتعقعبعل و
انتصا العراق و د الش بد تقديرا للش اد ومعاني ا العطر المقد ة .
وها هم محافل قوافل الش داء يطر ون مباه العراقيين بسيماهم الخالد فالبعث اهدى الشعي واالمة اكعثر من  161الف ش يد بعثعي  ..وهعا هعي
قوافل ش داء البعث والشعي بالماليين يقضون فيععي وح المجاب ة والكع اح بومه المحتلين االميركان وحل ائ م الصع عايعنعة والع عرس وصعنعائععع عم
العمالء االخساء و يظل مجاهدو البعث والشعي يوفون بالنلو فالبعث حزب الش اد والش عداء والشعععي العععراقعي شعععي الشع عاد والشع عداء
و تثمر شجر الش اد نص ًرا مبينا وخي ًرا ً
عميما .
وان غدا لناظره قريي.

اثارت الجرائم البشعة التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات االجرامية الطائفييية يي ميحا مي يا ياية نيخا اليحجي ايانية يييجيي واليحور
وغيرها اهتمام وسائل االعخم العر ية والعالمية لبشاعتها في الوقت الذي جت حث اعخم ال كومة العميلة ع داول قيواتيهيا االمي ييية
الى تلك المحا و رض االم يها اال اا واقع ال ال جيكديح عيكيك حليك نيييا اا جيرائيم سيلي وسيهي ونيرط ليمي يادي اليميوا ي ييي
وم ختهم وم اجحهم تجري ت ت اساار تلك االجهزة ال كومية دوا اا ت رك ساد ا لردع المجرمي االمر الذي جحلل على ميوا يهيتيهيا
على ما ج حث !

استغرب المراقبوا للشاا العراقي و ماج حث يه م ماسي ودوارث م نحجا مهتحى الصيحر رئيييك انيحى اليميييليييشيييات االرهيا ييية
والذي جهول يه اا م ج رط وج ل وج ه ي يجي هي ميليشيات وق ة !!!! وهذا جع ي اا هذه الميليشيات ممك جعلهيا ودجيعيه
وهادئة احا ماتم ( قرص احسها ) قليخ !! ولم جهل اسها ميليشيات اجرامية قاتلة هي م تهوم تلك الجرائم البشعية واسيه يبي يا ية الجيرجيح
اا جثير تلك الميليشيات التا عة للت الف الو ي الطائفي الذي هو جزء مكسك له .

وجئ الموا وا االعخا ع هحاا مبلغ  01مليار دوالر م انتيا ي الب ك المردزي  ..وداا هذا المبلغ سيرط مي انيحى اليحور !!!
وليك م موقع نكومي مكم صورة داملة والمصيبة اا رئيك ال كومة العميلة الفاسحة لم جعليم يال يرقية اال يعيح نييي وديل هيذا
جحلل اا اموال الشع مازالت عرضة لل ه وال ل م قبل ميليشييات وميا يييات انيزاب ال يليطية واليتيي ت يرا وتيميرا دوا رادع
وت ت اساارها  ..دل ماقامت ه ال لطات اسها سوف ت هق االمر !! وداسها مردز شر ة قحمت له شكوى !..

القصف الوحشي عنوان العدوانات العاشمة المتالحقة ضد العراق العدوان االيراني والعدوان الثالثيني وعدوان
الحلف االميركي الصهيوني االطلسي الفارسي واحتالل العراق عام  3002واليوم يتواصل القصف الوحشي من
التحالف الدولي والتحالف الرباعي القصف االميركي الوحشي في االنبار والفلوجة والخالدية وتكريت والدور بيجي

والقصف الروسي في سوريا  ...ويتواصل القصف الوحشي البناء العراق الذي ذهب ضحيته مائت االالف من ابناء
شعبنا الصابر من الشهداء والجرحى وماليين النازحين والمهجرين وكل تلك الممارسات يسمونها ( التحرير ) وما اشبه
اليوم بالبارحة فالقصف الوحشي لالحتالل ( تحرير ) وقصف المحتلين واعوانهم من كل صنف ولون للمدن
والقصبات العراقية( تحرير ) ايضا وهذا زمن يصير فيه االحتالل وعلى عينك يا تاجر ( تحرير) .
وبذلك فان اهداف القصف الوحشي الهمجي االميركي االيراني والروسي وقصف عمالئهم االخساء في العراق هي
اهداف واحدة بمراميها التامرية الخطيرة الرامية الى ابادة ابناء شعبنا في العراق وسويا واستهدافهما بالتمزيق
والتفتيت كمقدمة لممارسة المزيد من التقسيم والتفتيت في اقطار االمة امعانا في تنفيذ سياسة تقسيم المقسم
وتجزئة المجزا .
وهكذا تعددت هويات من يمارسون القصف الوحشي ولكن اهدافهم الشريرة الخبيثة واحدة .
اال فل تخب امالهم
والنصر ابدا لشعبنا وامتنا

لقد َ
بان جهاد البعث والمقاومة وتظاهرات الشعب الحاشدة في المزيد من التصدع والتشظي في جبهة العمالء فالصراع بين العميلين العبادي
والمالكي على اشده بالتصريحات والتصريحات المفابلة فالعبادي يدين منتقديه ويتهمهم بانهم باطلون ويرد عليه علي االديب في صحيفة
( الواشنطن بوست) االميركية الصحيفة االولى في بالد( الشيطان االكبر ) كما يصفها االيرانيون اسياده والمعتى في قلب وعلى لسان الشاعر
والشمس ال تحجب بغربال فهم العمالء المزدوجون الميركا وايرات فعلي االديب هذا يرى بان العبادي زميله في الدعوة العميل ضعيف وايل الى
الزوال وهادي عامري وما ادراك ما هادي عامري عبد ( الولي الفقيه) ينفذ ما يامره به دون ابطاء يقول بان الوضع يحتاج الى (نبي) وبذلك يعترف
بشيطنتهم ومكرهم الذي بدا في قوله بان من يسعى لكي يعقب العبادي مجنون وهكذا فان قدحات العقل تومض في جبين هادي عامري
الموسومة بايغالها الجريمة والحقد الدفين على العراق واالمة ومقاتلته في جيش خميني لذبح ابناء الجيش العراقي الباسل دليل ال شك فيه
وبرهان قاطع على انه هادي عامري وليس هادي العامري وذلك ان عشيرة ( البو عامر ) الطائية من العشائر العربية االصيلة منه ومن امثاله من
عمالء ايران براء .
وهكذا يتواصل مسلسل التصدع والتشظي في جبهة العمالء وحتى سقوطها تحت اقدام ابناء شعبنا الصابر المجاهد.
وان تنصروا هللا ينصركم .
وان ينصركم هللا فال غالب لكم .
وما النصر اال من عند هللا العزيز الحكيم.

نستلهم هذه االيام المعاني البليغة الستشهاد االمام الحسين ( عليه السالم ) في معركة الطف الخالدة ومعه اخوانه واخواته من ال البيت
االطهار فلقد افتدوا بدمائهم الزكية مبادئ االسالم الحنيف المقدسة واتسموا بالصبر والجهاد والثبات على العقيدة والمبدا فقد كان استشهاد
االمام الحسين عليه السالم بمعانيه السامية نبراس المجاهدين المكافحين لمواصلة ك فاحهم الدامي بوجه المحتلين االميركان االوغاد وحلفائهم
الصهاينة والفرس وعمالءهم االذالء مستلهمين ذكرى استشهاد االمام الحسين عليه السالم لتاجيج مسيرة الجهاد والتحرير الظافرة المعطرة باريج
الشهادة والوفاء لرسالة االمة العربية رسالة االسالم الخالدة والمتجددة لالنسانية جمعاء .
وها هم مجاهدو البعث والمقاومة يواصلون مسيرة البذل والعطاء والتضحية والجهاد والفداء وحتى نصر المؤمنين المجاهدين الفادين
وهللا ناصرهم
وهو نعم المولى ونعم النصير

تواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني والقومي
بعثيا ً
يفا ً
والنساني والتي ل تمثل بالضرورة تعر ً
نصيا و إانما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها  ،بل ان
إ
ً
ً
ً
بعضها يعبر تعبيرا دقيقا وشامال عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية والستراتيجية .
وتهدف هذه الزاوية الى إاغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل وعموم ابناء
شعبنا المجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي وا إلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابشع صور
التزييف والتضليل بما يساعد هؤلء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق والمة .
ذلك ان فكرنا وعقيدتنا التي هما نبر ً
اسا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم على ان تكون في المسارات الصائبة والخيرة لبلوغ اهدافها
الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى ابشع صيغ
التشويه في ظل الحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية المهترئة
وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( الترابط العضو بين اهداف البعث )
الترابط العضوي بين اهداف البعث
انحدر تعبير الترابط العضوي الى العلوم الجتماعية عن العلوم البايلوجية اذ يعني فيها ان اعضاء جسم الكائن الحي مترابطة فيما بينها من ناحية
التكوين ومن ناحية اداء وظائف الجسم الحياتية وقد اخذ بهذا التعبير بعض المفكرين وعلى الخص هنري بيرغسون في ك تابه ( التطور الخالق) وطبقوه
في بنية المجتمع والطاقة الحيوية فيه ثم توزيع الوظائف والدوار الجتماعية كما استعمله ايضا بعض السوسيولوجيين كماكس فيبر للدللة على الترابط
الوثيق بين هيائت ودوائر الدولة وقد ربط حزبب البعث العربي الشتراكي الوحدة والحرية والشتراكية بحيث يكون هذا الترابط الساس في البنيان
الفكري البعثي وميزه عن باقي الحزاب القومية التي لم تربط ما بين الوحدة وبين الشتراكية كما ميزه ايضا عن الحزاب اليسارية وعلى الخص الحزاب
الشيوعية العربية التي لم تربط بين القومية والشتراكية وفي معرض هذا الترابط يقول القائد المؤسس احمد ميشيل عفلق رحمه هللا ( والبعث العربي
ادرك حقيقة الهداف القومية عندما جمعها في هذه المبادئ وادرك انها تشكل وحدة تامة فالعمل من اجل الوحدة ضروري وطبيعي بالنسبة للعرب
لضمان مستقبلهم كذلك العمل في سبيل الحرية ايضا اذا ما قيمة الوحدة لذ لم تكن تضم شعبا حرا واعيا لحقوقه قادرا على ممارستها والمبدا الثالث
الشتراكية هو ان يكون في هذه المرحلة شعبا حرا منتجا قادرا على الحياة وتكون لفراده فرص متكافئة فتظهر قواه وامكاناته دون عرقلة مصطنعة
تفرضها طبقة على اخرى او استئثار داخلي عندها يعطي العرب قوتهم الكبرى ويكون مجتمعهم قادر على البقاء
ويؤكد الفكر البعثي ايضا على ان الربط العضوي بين اهداف الوحدة ولحرية والشتراكية ضرورة للمحافظة على استمرارية الثورة العربية لبلوغ اهدافها
المنشودة وال فان اهمال او تجاهل اي هدف منها يؤدي ل محالة الى تعثر اوانحراف الثورة عن مسارها التاريخي الطبيعي  ...وهكذا يتجلى الربط العضوي
بين اهداف البعث في مرحلة الجهاد والتحرير التي نحياها من خالل تجدد النضال صوب هدف الوحدة لمقاومة تقسيم المقسم وتعزيز الوحدة الوطنية
ويتجدد النضال لتحقيق هدف الحرية عبر مقاومة الحتالل كما يتجدد النضال صوب الشتراكية بمجابهة الفساد واستغالل الطبقة الحاكمة الجديدة
عميلة المحتلين والسراق وناهبي المال العام من الطبقة الطفيلية الجديدة وتصعيد التظاهرات الشعبية المتعاظمة وحتى التحرير والستقالل والنصر
الحاسم المبين .

طالما تحدثنا عن الماساة التي يمر بها شعبنا الصابر المجاهد وبلدنا العراق الجريح المحتل المبتلئ بالعمالء والجواسيس
والخونه وفاقدي الضمير بعد ان كان بلدا نظيف .واجادا الك ثير من الك تاب الوطنيين والمخلصين باقالمهم لتوضيح
الحقائق لما جرى ويجري من تدمير لالنسان العراقي ولكل شئ في العراق .فاحتالل العراق حصل باكذوبه ودون موافقات
االمم المتحدة ومجلس االمن وكان الهدف من وراء الغزو واالحتالل ليس القضاء على برامج العراق التسليحيه المحظورة
والتي تسمى اسلحة الدمار الشامل التي اثبت المفتشون الدوليون ان العراق ال يمتلكها ودحض ( كذبة المجرم بوش)
ومجرمين ادارته من كونداليزا رايس ودك تشيني وكولن باول وغيرهما ،وانما كان الهدف الرئيسي من غزو العراق هو ضمان
امن اسرائيل واالستحواذ على النفط في العراق ومن جراء ذلك انقسم الناس بين من هم بين الصفوف الوطنية ونتجه لهذا
الموقف تعرضوا لشتى انواع العذاب من قتل وتهجير وغير ذلك ومن هم مطايا امريكيا ونفذو باتقان كل ما طلب منهم
وسلبوا ونهبوا خيرات العراق ومنهم مع الفرس الحاقدين بفعل حكامهم الذين ورثوا ارث كسرى بديال للشيطان فوسوسه في
صدور من اطاعه على ابناء جلدته وهكذا نرى يوميا عجائب وغرائب وفنون في االيذاء لم نسمع عنها اونقراءها ورغم كل الذي
جرى ويجري لم يستفيق البعض الن هللا اعمى بصائر لما اقترفوه من سحت حرام.
اال ان صوت الضمير جاء من بلد العدوان وفي دعايتهم االنتخابية ،للحزب الديمقراطي االمريكي ،ونص الترجمه.محادثه مع
الشهيد الرئيس القائد صدام حسين .تقول  (( :تفتقدوني االن؟؟؟ كنت اسيطر تماما على االرهاب حتى بدا االرهابي بوش
بمهاجمتنا ودمر بلدنا وقتل اك ثر من  051الف عراقي برئ وفجر الكراهية المدفونة .ولم نكن ابدا نمتلك اسلحة الدمار
الشامل كما زعم بوش وتشيني  ...اسالوا انفسكم االن  ...من هو المستفيد الحقيقي من هذه الحرب االن واصبح اك ثر غني؟؟..
انتهت الترجمة اذا كان هذا لسان حال الساسه االمريكان فماذا نقول نحن العراقيون .مؤامرة صداميون بعثيون ارهابيون ام

يخرج علينا احدهم ليزايد علينا وعلى الحزب الديمقراطي االمريكي.

بعد عملية التضليل الفكري والثقافي والسياسي واالعالمي الواسع النطاق الذي مارسه الحلف االميركي الصهيوني
الفارسي لقلب الحقائق والمفاهيم وتشويه المفاهيم الوطنية والقومية واالصلية فانه دخل االن في نطاق التنفيذ الجدي
ً
ً
لمخططاته وتحالفاته الشريرة المتعاكسة ً
واهدافا ...ما يقتضي من ك تاب البعث والمقاومة
مضمونا
شكال والملتقية
وجميع المثقفين العراقيين والعرب الشرفاء فضح االهداف العدوانية لتحالف االشرار وكل مسميات تحالفاتهم ( الدولي
و الرباعي ) وغيرهما وتقليعات الخاليا االستخباراتية والتعاون االستخباراتي  ..وما الى ذلك من تقليعات مريبة وخطيرة
وذلك عبر الندوات الفضائية وعبر الك تابات الصحفية واالحاديث االذاعية مستلهمين توجيهات الرفيق المجاهد عزة
ابراهيم االمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي والقائد االعلى للجهاد والتحرير والخالص الوطني ورسائله وخطاباته
واحاديثه ورسائله والتي تشرح معطيات الواقع الجهادي في مجابهة مخططات الحلف االميركي الصهيوني الفارسي
والتحالفات الجديدة لالشرار بمسمياتها المختلفة التي اشرنا اليها اعاله بما يك فل تنوير ابناء العراق واالمة العربية
جميعا بالدوافع الشريرة لمخططات حلف االشرار واالسهام الفاعل في اجهاضها فالمثقفين والك تاب هم الظهير الصلب
للمجاهدين في سوح الوغى وخنادق الجهاد والعز وتوحد جبهة الك فاح الجهادي السياسي والثقافي واالعالمي وهي
الك فيلة بتحقيق النصر الشامل المؤزر للعراق واالمة على قوى الظالم والتخلف في العالم اجمع.

منذ اك ثر من سنة ونصف تتعرض محافظة االنبار وبكل مدنها وقراها الى عدوان عسكري واسع النطاق شمل كل مرافق
الحياة في المحافظة حيث لم تسلم من القصف المستشفيات ودور العبادة والمدارس وكل البنى التحتية اضافة الى
قصف ممنهج لدور المواطنين ومحالتهم لغرض بث الرعب في صفوفهم وارغامهم على ترك محافظتهم بحجة فسح

المجال لمطاردة عناصر ( االرهاب ) ! ..
في حين ان كل ذلك وقع وتم تدمير كل شئ و ( االرهاب ) باق وهدفهم استهداف المدنين فيها ولو نظرنا الى القسوة
الوحشية التي تعتمدها القوات الحكومية بمساندة قوى التحالف الدولي العدواني والى ما تتعرض له مدينه الفلوجة
الباسلة بالذات لتاكد لكل المراقبين مدى الحقد االسود الذي يكنه هؤالء للمدينة واهلها وكانه انتقام لوقفتها الشجاعة في
سنوات التصدي لالحتالل عندما وقفت متحدية متصدية لقواته المجرمة الغازية واوقعت بها الهزيمة النكراء في منازلتين
خالدتين تاريخيتين تجرعت فيها امريكا وعمالئها السم ولم يثني المدينة الباسلة عن صمودها وموقفها كل وسائل الشر
التي استخدمت ضدها سابقا والحقا واليوم نرى ان الشهداء الذين يسقطون يوميا في اديمها وهم يروون بدمهم الطاهر
ترابها المقدس لهو دليل على اصالة هذه المدينة الصغيرة بمساحتها والكبيرة بمبادئها وعقيدتها التي لم ولن تلين امام
جبروت الحقد الطائفي المجرم الذي يريد النيل منها  ...ان محافظة االنبار مدنها وقراها واهلها مازالوا يتعرضون لهجمة
شرسة ممنهجة تشارك بها امريكا وايران وحلفائهم من دول استعمارية حاقدة على العروبة بمساندة مباشرة من ميليشيات
طائفية قذرة لغرض فرض سطوتهم عليها وكسر باسها وشوك تها لكن هيهات ان يتحقق لهم هدفهم حتى وان اجتاحت
جيوشهم ارضها فان روح المقاومة باقية ولم تنطفئ جذوتها وسيك تب التاريخ اسمها معطرا معفرا بدم شهدائها الذين

ضحوا من اجلها لكي يبقى اهلها اسيادا واحرارا وستندحر فلول الظالم والقتل واالجرام وسيجرون اذيال الخيبة
والخسران ..

ّغيب الموت في اوائل الشهر المنصرم الشاعر العراقي الكبير شاعر القرنين عبد الرزاق عبد الواحد الذي وافته المنية في مشفاه بباريس اثر مرض عضال
الم به وقد نعت قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الشاعر الكبير واصفة الفقيد بشاعر القادسية وبالشخصية الوطنية والقومية التي اتحفت ابناء
الشعب العراقي بقصائد تغنت بحب العراق واالمة وانتصاراتها وفيما ياتي نص النعي
بسم هللا الرحمن الرحيم
المطمئنة ارجعي الى ربك ر َ
(( يا ايتها النفس ُ
اضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ))
ِ
صدق هللا العظيم
تنعى قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي بمزيد من الحزن واالسى فقيد العراق واالمة الشاعر العراقي والعربي الكبير عبد الرزاق عبد الواحد
شاعر القادسية الذي وافاه االجل في مشفاه بباريس بعد مرض عضال ....
ً
وكان رحمه هللا شاع ًرا كبي ًرا ً
وقوميا متمي ًزا اتحف ابناء شعبه بقصائده الك ثيرة التي تغنت بحب العراق واالمة وانتصارات العراق في معركة قادسية
وطنيا
فحاز بجدارة واقتدار لقب شاعر القادسية  ،..وكان شعره متا ً
العرب الثانية َ
لقا في حب ابناء شعبه وكان له قصائده المتالقة في ادانة االحتالل البغيض
والدفاع عن كرامة العراق وعزة االمة العربية .
تغمد هللا الفقيد شاعر القادسية عبد الرزاق عبد الواحد برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه واصدقائه وابناء شعبه وامته الصبر
والسلوان.
وانا هلل وانا اليه راجعون.
قيادة قطر العراق
لحزب البعث العربي االشتراكي
في الثامن من تشرين الثاني  ٥١٠٢م

يا أبناء شعبنا ُألمكافح ألصابر
منذ قرأبة ثالثة عشر ً
عاما وألحلف أالميركي ألصهيوني ألفارسي يوأصل أستهدأفه للعرأق وألسعي ألمحموم لتمزيقه وتفتيته ذلك النه أستهدف ألبعث وألشعب وأالمة كحالة جهادية وأحدة متميزة منننذ أا أسنتنهندف ألنعنرأق وثنورتنه ثنورة
ألبعث في ألعرأق ألتي شيدت بمنجزأتها ألعظيمة في ميادين ألحياة ألسياسية وأالقتصادية وألثقافية وألعسكرية وألنفسية وألمعنوية كافة ألقلعة ألناهضة وألمتقدمة لنضال حركة ألثورة ألعربية وألمنشنعنة بسنننا أهندأف ألنبنعنث وفنكنر
أاليماني ألرسالي ألوطني وألقومي وألديمقرأطي وأالشترأكي أالنساني ألذي يروم تحقيق ألتجدد وأالنبعاث في مسيرة أالمة وحملها لرسالتها ألخالدة رسالة أالسالم ألمتجددة لالنسانية جمعاء ....فلقد كاا ألبعنث ومنا ينزأل وسنينبنقنا حنزبنا
وح ًدأ للشعب وأالمة بفكر ألنير وتنظيمه ألثوري وممارساته ألجهادية وبنسيجه أالجتماعي ُألمعبر عن أطياف ألشعب كافة ولذلك أستهدفت ألنتنينارأت ألنفنكنرينة ألنوناع نفنينة وألنعنرقنينة ألنمنتنونرفنة منن كنل صنننف ولنوا ألنبنعنث بنالنقنمن
ُم ِ
وأالضوهاد وأالجتثاث وألحظر النها أدركت طبيعته ألوطنية وألقومية و ألديمقرأطية وأالشترأكية وأالنسانية وأنه بالضد من كل أهدأفها ألشريرة في تعميم ألمحاصصة ألنوناع نفنينة وألنعنرقنينة وتنفنتنينت وتنقنسنينم ألشنعنب وأالمنة و منارسنت
ألتضليل ألفكري وألسياسي وألقانوني وألحقوقي بابش صور لذلك نصت في دستورها ألمسخ علا محاربة ما سمته ألفكر ألواعنفي وألعنصري وسمت خسئت ألبعث باالسم وبذلك أنوبق عليها ألقول ألعربي أل مناثنورر رمنتننني بندأعنهنا
وقوميا وديمقر ً
ً
وأنسلت )  ....فهي بملء فمها وهويتها ألوأضحة أحزأب طاعنفية وعرقية عناوين وأفكار وتكوينات  ...في حين أا ألبعث ً
أطيا وأشترأكيا و أنسانيا بالفكر وألتركيب ألتنظيمي وأالجتماعني وألنمنمنارسنات ألنجنهنادينة
حزبا وطنيا
ألوطنية وألقومية ألناصعة وبذلك مارست أالحزأب ألواعنفية وألعرقية ألسياسية ألعميلة من كل صنف لوا ألتضليل ألفكري وألسياسي وألثقافي وأالعالمي ألوأس ألنواق موفرة ألغواء ألمهلهل للمحتلين أالوغاد وحلفاعهم وقند خنا
ألبعث وفصاعل ألمقاومة ألوطنية وألقومية وأالسالمية ً
نضاال ال هوأدة فيه ضد ألمحتلين أالميركاا وحلفاعهم ألصهاينة وألفرس وعمالعهم أالخساء وأجبروهم علا ألهزيمة وألفرأر وحين سلم ألمحتلوا ألنعنرأق لنقنمنة سناعنغنة الينرأا عنلنا
حد ألتعبير ألدقيق للرفيق ألمجاهد عزة أبرأهيم أالمين ألعام للحزب وألقاعد أالعلا للجهاد وألتحرير وألخالص ألوطني  ..وأصل مجاهدو ألبعث وألمقاومة جهادهم ألملحمي بوجه تركات ألمحتلين أالمينركناا وألنهنينمنننة أالينرأننينة وكسنروأ
شافتها فتفتقت أذهاا ألمحتلين وحلفاعهم وعمالعهم عن صيغ جديدة من صيغ أستهدأف ألعرأق وأالمة تجلت بالتحالفات ألقديمة ألجديدة وتسمياتها ألعديدة ألمختلفة ً
ً
مضمونا وممارسات فكاا ألتحالف ألدولي ألنذي
شكال وألمتفقة
تقود أميركا وألتحالف ألرباعي ألمحور أاليرأني ألذي يستند علا قاعدتيه ألحكومتين ألعميلتين في ألعرأق وسوريا وألمدعوم ً
روسيا كما باا ألتدخل ألعسكري ألروسي ألوأس ألنواق في سوريا وألعرأق ومارس ألقصف ألوحشي ألنمندأا
البناء شعبنا ألسوري في أغلب ألمدا ألسورية حلب وألالذقية وحمص وأدلب ودير ألزور وأطرأف دمشق وغيرها وألذي رأح ضحيته عشرأت أالالف من ألشهدأء وألجرحا وألنازحين وألمهجرين ألذين أصبحوأ منا ينقنارب نصنف سنكناا
ألشعب ألسوري ألصابر وبالمقابل تصاعد ألقصف ألوحشي أالميركي للفلوجة وألخالدية وألرمادي وألذي بلغ ذروته هذ أاليام ورأح ضحيته ألعدي د من أالطفال وألنساء وألشيوخ وألرجال من ألشهدأء وألنجنرحنا وألنمنزيند منن ألنننازحنينن
بدعوى محاربة أالرهاب ولقد أدأا ألحزب مرأ ًرأ وتكرأ ًرأ هذأ ألقصف ألوحشي ويجدد أدأنته وأستنكار له بشدة وبقوة بل دعا ويدعوأ ألا أصوفاف كنفاحي وطني وقومي وأنساني لفضح هذأ ألقصف ألوحشي ومجابهنتنه بنمنوأصنلنة ألنجنهناد
علا ألمستويات ألكنفاحية وألسياسية وألثقافية وأالعالمية كافة.
يا أبناء شعبنا ألمجاهد ألمقدأم
يا أبناء أمتنا ألعربية ألمجيدة
يا أبناء أالنسانية جمعاء
أا تصاعد مخووات ألحلف ألمعادي للعرأق وأالمة وتصاعد ممارساته أالجرأمية بصيغه ألمتعددة أطلق ألعناا للميليشيات ألمجرمة ألعميلة اليرأا لممارسة ألقتل وأالبادة البناء شعبنا في ألدور وتكنرينت وبنينجني وهندم دورهنم وهندم
ألجوأم وألمدأرس وألمستشفيات بل حرقوأ ألزرع وألضرع ...مما صعد من ألممارسات ألكنفاحية لمجاهدي ألبعث وألمقاومة وألتي أدت بترأكمها مدعنومنة بنتنصناعند ألنتنظناهنرأت ألشنعنبنينة ألنحناشندة ألنا تصندع وتشنظني جنبنهنة ألنعنمنالء
وتصاعد ألتصريحات وأالتهامات بالفساد وألعمالة بينهم فكلهم فاسدوا وعمالء ولصوص فالبعض يدين أالخر  ....ألعبادي يدين ألمالكي وأالديب يدين ألعبادي ويصفه بالضعيف وأاليل للنسنقنوي فني تصنرينحناتنه لنجنريندة ألنوأشنننونن
بوست ألجريدة أالميركية أالولا وبذلك ُيعبر هؤالء عن هويتهم ألفاضحة في ألعمالة ألمزدوجة الميركا وأيرأا فهم يثنوا علا تصريحات خامنئي ألذي ع ّد ألعرأق ر عاصمة لبالد فارس ) ويوأصل تهديدأته للبحرين مستهدف ًنا عنروبنتنهنا فني
ذأت ألوقت ألذي يثنوا فيه علا ألجهود أالميركية وألروسية وأاليرأنية ألرأمية لتاجيج ألفتنة ألواعنفية وألعرقية وتسعير أالقتتال ألواعنفي وألعرقي كما جرى في طوز خورماتو وسنجار ،فوزير ألدفاع أالميركي دعا ألا أرسال قوأت أمنينركنينة
موأزية للقوأت ألروسية في سوريا وماكين مرشح ألرائسة أالميركية ألسابق وعضو ألكونغرس يدعو ألا أرسال ما يسميهم ألمستشارين أالميركين ألا ألعرأق وبحضور ما يسما رعيس مجلس ألنوأب ...
بيد أا أبناء شعبنا ألمجاهد بفصاعل ألبعث وبالفصاعل ألوطنية وألقومية وأالسالمية يوأصلوا جهادهم ألملحمي الجها مخووات ألردة ألجديدة وتحالفاتها ألمشبوهة مستنيرين باالطروحات ألقنينمنة لنلنرفنينق ألنمنجناهند عنزة أبنرأهنينم
أالمين ألعام للحزب حول سترأتيجية ألبعث وألمقاومة وأالسترأتيجية بعيدة ألمدى وتبصير للمثقفين وألكنتاب وأالعالميين ألعرأقيين وألعرب بحجج وأساليب فضحهم وتفنيدهم لمخووات وممارسات ألتحالنف ألشنرينر ألنمنتنعندد فني
صيغه وألوأحد في أهدأفه وتوجهاته الستهدأف ألعرأق وأالمة .
بيد أا ألنصر أالكيد حليف ألمجاهدين ألمؤمنين ألفادين.
وما ألنصر أال من عند هللا ألعزيز ألحكيم.
ألمجد لشهدأء ألفلوجة وألخالدية وألرمادي وشهدأء ألبعث و ألعرأق وأالمة .
ألخزي وألعار لتحالف أالشرأر وعمالعهم أالخساء.
ولرسالة أمتنا ألمجد وألخلود.
قيادة قور ألعرأق
في ألتاس وألعشرين من تشرين ألثاني  ٥١٠٢م

يا أبناء شعبنا ألمكافح ألصامد
ّ
ُتمر علينا أليوم ألذكرى ألثانية وألخمسون لردة ألثامن عشر من تشرين ألثاني ألسودأء عام  3691و ألتي أغتالت ثورة ألثامن من شباط ألوطنية وألقومية بتدبير تامري خبيث نفذه ألناكر لللليلمليل علبلد ألسلام علارب أللذي نصلبلتل ثلورة
ئيسا لليمهورية ُم ً
ألثامن من شباط ر ً
ستغا ورهط ألمرتدين مع ألظروب ألصعبة وألتعقيدأت ألمتشابكة وأالخطاء ألتي أكلتنفت مسيرة تلك ألثورة ألفتية الن ألمرتلديلن يلدركلون بلان ثلورة أللبلعلث ثلورة وطلنليلة وديلملقلرأطليلة وأشلتلرأكليلة
وإنسانية لذلك أغتالوها عبر تنفيذ ردتهم ألسودأء ...
ولقد أمعن جاوزة ألردة في أستخدأم مختلف صنوب ألقمع وأالضطهاد لمناضلي ألبعث عبرأالعدأمات وأالعتقاالت فلقد أستشهد ألمناضلون ألبعثيون ألذين قاوموأ ألردة ممتاز قصيرة أبن ألموص وألطالب في ألسنة أالخيرة في كللليلة
ألطب وألذي أعدمت سلطة ألردة في باب كلية ألطب في ألموص ونصرة حسن ألرأوي وفخري خلف ألحديثي وألنائب عريف عبد أالمير نوري أبن ملديلنلة أللثلورة أللذي قلاوم أللردة وأعلدمل جلاوزتلهلا أللخلونلة ...وصلاحلب أللرملاحلي أبلن
ألنيف ..ونيسان ظاهر ألسعد وأثني عشر ً
شهيدأ أخرين في ألفلوجة  ..وهكذأ أنظمت قافلة شهدأء ردة ألثامن عشر من تشرين ألثاني ألسودأء ألى قائمة شهدأء ثورة ألثامن من شباط وجدي ناجي وسعدون فليح ألعانلي وكلامل علللوأن
وأبرأهيم جاسم ألتكرييتي وخالد ناصر وقحطان عبد أللطيف ألسامرأئي ومؤيد وعماد أل أليماس وعبد ألقادر ألنعيمي وسهام ألمتولي ....
وهكذأ أمتزجت دماء شهدأء ألبعث من فرسان ألثورة ودماء رفاقهم من فرسان مقاومة ألردة ...وأمتزجت بدماء ألشهدأء ألرفيق ألقائد صدأم حسي ن شهيد ألحج أالكبر وستة من أعضاء ألقيادة و عدد كبير من ألكادر ألمتقدم وأك لثلر ملن
 391ألف شهيد بعثي قضوأ في مقاومة أالحتال ألبغيض وألدفاع عن ثورة ألبعث وأالمة ثورة ألسابع عشر – ألثاثين من تموز ألعظيمة بمنيزأتها ألعماقة  ،...وهكذأ أرتوت شيرة ألبعث وألشعب وأالمة بدملاء شلهلدأء أللبلعلث أالبلرأر
وحد للشعب وأالمة بوج ك محاوالت تفتيت وتقسيم ألعرأق وأالمة فكان ألبعث بحق حزب ألشهادة وألشهدأء وأل ُلملضلحليلن
ألذين توحدوأ بمبادئ ألبعث وعقيدت وفكره ألوطني وألقومي وألديمقرأطي وأالشترأكي وأالنساني ألفكر ٌألم ِ
وألمياهدين ألمؤمنين ألفادين.
وها هم مياهدو ألبعث وألمقاومة يحدو ركبهم ألرفيق ألمياهد عزة إبرأهيم أالمين ألعام للحزب وألقائد أالعلى لليهاد وألتحرير وألخاص أل وطني يوأصلون كلفاحهم ألملحملي بلوجل أللردة ألليلديلدة أللي يلقلودهلا حلللف أالشلرأر أالمليلركلي
ألصهيوني ألفارسي وما يسمى ألتحالفان ألدولي ألتي تقوده أميركا وألتحالف ألرباعي ( ألروسي أاليرأني ألعرأقي ألسوري )  ...ومخططات هذه ألتحالفات ألمشبوهة ألتي تروم وبسعي محموم لامعان في تاجيج أللفلتلنلة أللطلائ لفليلة وأللعلرقليلة
ألمقيتة وأالقتتال ألطائلفي وألعرقي ألمقيت على نحو ما ييري أالن في طوز خورماتو وسنيار وما جرى وييري من تغيير ديموغرأفي وأبادة جماعية في شمال باب وديالى وحزأم بغدأد وصلا أللديلن فلي أللدور وتلكلريلت وبليليلي بلفلعل
ألممارسات ألشائنة للميليشيات ُألميرمة ُألمرتبطة بإيرأن تحت مسمى ( ألحشد ألشعبي ) وألتي مارست قت ألموأطنين وهدم دورهم ونهب محتوياتها وتفيير ألكلثير من ألدور و أليوأمع وألمدأرس وألمستوصفات ألصحية كملا حصل
في بييي وجرب بساتينهم ومزأرعهم وتدمير محات عملهم في أطار ممارساتهم أالجرأمية لغرض ألهيمنة أاليرأنية على ألعرأق وأمتدأدها ألى سوريا ولبنان وأليمن وأستهدأب ألخليج ألعربي وأالمن ألقومي ألعربي كل .
يا أبناء شعبنا ألمياهد ألمقدأم
يا أبنا أمتنا ألعربية ألمييدة
يا أحرأر ألعالم أجمع
أن ذلك كل من أشكال وممارسات ألردة أليديدة لتحالفات أالشرأر وعمائهم أالخساء جوبهت ٌوتياب باليهاد ألباس لمياهدي ألبعث وألمقاومة وأبناء شعبنا أللمليلاهلد وأللتلي تلقلتلضلي بلنلاء جلبلهلة وطلنليلة ك لفلاحليلة ملتلرأصلة قلوأملهلا
ألوطنيين وألقوميين وأالساميين كافة ُمنفتحة على أليبهات ألوطنية وألقومية في ألوطن ألعربي وألساعية لبناء أوأصر ألصدأقة وألتعاون مع أحرأر ألعالم وشلعلوبل وأللوقلوب بلوجل أللعلمللليلات أالجلرأمليلة أللتلي تلملارسلهلا أللمليللليلشليلات
ألمنحرفة وألعميلة من ك صنف ولون سوأء في ألعرأق أو سوريا أو في أي قطر عربي أخر وعلى صعيد ألعالم كل مثلما حدث مؤخ ًرأ عبر ألتفييرأت أالجرأمية في لبنان وباريس وألتي أ ّعلنا شيبنا وأستنكارنا لها بقوة ومساندتلنلا للللبلنلان
حكومة ُ
َ
وشعبا ولك ألبلدأن ألتي تتعرض لهذه ألعمليات أالجرأمية ألتي كانت حصيلة ممارسات ألمحتلين أالميركان وحلفائهم ألفرس وألصهاينة في ألعرأق وتدمير دولت وح جيش ألباس وأستهدأب أللبلعلث حلزب ألشلعلب
وفرنسا
وأالمة بالقمع ألوحشي وأالجتثاث ألبغيض .
ومن هنا فان ألسبي ألوحيد لدحر مخططات ألردة أليديدة هو أستلهام دروس دحر ردة ألثامن عشر من تشرين ألثاني ألسودأء في ذكرأها ألثانية وألخمسين لتحقيق أالصطفاب ألوطني وألقومي وأالنسانلي للمليلابلهلة ملخلطلطلات أللردة
أليديدة لحلف أالشرأر ودحرها وأقامة ألحكم ألشعبي ألديمقرأطي ألتعددي ألحر ألمستق في ألعرأق وسوريا وإفشال مخططات ألتحالفات ألمشبوهة وميابهة أالعمال وألممارسات أالجرأمية بما ٌيحقق أللتلحلريلر ألشلامل و أالسلتلقلال
ألتام للعرأق لضمان نهوض ألوطني وألقومي وأالنساني ألشام والقامة أفض ألعاقات مع محيط ألقومي وأالنساني وبما يحقق أمن ألعرأق ورفاهيت وعزت وكرأمت وتحقيق أالمن ألقلوملي أللعلربلي وأالملن وألسلللم وألسلام فلي أللعلاللم
أجمع.
ألميد للشهدأء ألبعثيين ألذين قاوموأ ببسالة ردة ألثامن عشر من تشرين ألثاني ألسودأء وألميد لك شهدأء ألبعث وألعرأق وأالمة أالبرأر.
ألخزي وألعار وأالندحار لحلف أالشرأر وعمائهم أالذالء .
ولرسالة أمتنا ألميد وألخلود.
قيادة قطر ألعرأق
في ألثامن عشر من تشرين ألثاني  ٥١٠٢م

َص َ
رح ناطق باسم قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي بما ياتي :
تلقينا ببالغ االسى والحزن واالسف نبا التفجيرات االجرامية في باريس والتي طالت عدد كبير من الضحايا االبرياء.
وازاء هذا الخبر المؤلم المحزن ُتعبر قيادة قطر العراق وامينها العام الرفيق المجاهد عزة ابراهيم ومناضلو البعث كافة في العراق عن استنكاارهام
ال
الشديد وشجبهم القوي لهذا العمل االجرامي المشين والذي كان وغيره من االعمال االجاراماياة مان الاناتاا اا الامااسااوياة الواتا ل الاعاراق وقاتال
الم يين من ابناء شعبه الصامد واستمرار نزيف دما هم الزكية بفعل الممارسات االجرامية للميليشيات العميالاة الياران باماا ياهادد االمان الاوطاناي
ً
وانعكاسا للفوضى التي خلفها المحتلون وولفا هم على االمن والسلم في العالم.
العراقي واستهداف االمن القومي القطار االمة العربية كلها
وبذلك تعلن قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي عن تضامنها مع فرنسا الصديقة ً
شعبا ووكومة وتساندهما لمجاباهاة هاذه االعاماال
ال
االجرامية الدنيئة من اجل توطيد اواصر الصداقة بين العراق وفرنسا وخدمة االمن والسلم والس م في العالم اجمع  ،..معربين عن اوار تاعاازياناا
السر الضحايا سا لين هللا العزيز القدير ان يلهمهم الصبر و السلوان .
وانا هلل وانا اليه راجعون.
قيادة قطر العراق
لحزب البعث العربي االشتراكي
في الرابع عشر من تشرين الثاني  ٥١٠٢م

