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 ميالدية ٥١٠٢الخامس من حزيران 



 

البعث هو الُمعبر االصيل عن روح االمة المتوثبة وضميرها اليقظ ففكره الثوري الجذري ينسف واقع االستعمار والتتتجت وتة واالستتت ت   

والتخلف لتحقيق وحدة االمة وحريتها وتحررها وانعتاقها وتقدمها االجتتمتاعتا والتحتوتاري واالنستانتا ععع والتبتعتث فتا التمترحتلتة التراهتنتة 

ر حريبفكره الثوري الن ) ير هو بوصلة االمان ل مة كما يعبر الرفيق المجاهد ع ة ابراهيم االمين العام للح ب والقاود االعلى للجهاد والت

والخ ص الوطنا فا خطابه التاريخا فا الذكرى الثامنة والستين لمولد البعث وحديثه التاريختا متع التقتيتاداال التثت د ) قتيتادة قتطتر 

نه فكر وطنا وقوما وانسانا ورسالا وهو بتالوتد
 
 العراق للح ب والقيادة العليا للجهاد والتحرير والقيادة العامة للقواال المسلحة ( ععع ا

من الفكر التكتفيري الطاوتفا الذي تكون رقعته الج رافية خارج حدود الوطن العربا وارض االمة العربية فمريدو هذه الفكر التتكتتفتيتري 

الطاوتفا من شتى االلوان واالشكا  يرونى من طهران وقم بديً  لمكة والمدينة وفا اسطنبو  واالستانة بتديتً  لتبت تداد ودمرتق وارض 

القوقاز بدي  للقاهرة والج اور ولذلك ٌاستهدف الحلف االميركا الصهيونا الفارسا الررير البعث والعراق واالمة كحالة جتهتاديتة واحتدة 

يتة بعدوانه ال اشم واحت له الب يض الذي قاومه البعث وما زا  يقاومه مقاومة باسلة مخلفاته ويقاوم االمتداد االيرانا والهيمتنتة االيترانت

على العراق التا تصاعدال باط ق العنان للميليرياال المجرمة العميلة إليران تحت مسمى ) الحرد الرعبا ( والذي فتا حتقتيتقتتته هتو 

نتهتم 
 
حرد الميليرياال الرريرة العميلة اليران والتا اعلن ج وزتها بانهم ال يعترفون حتى بما يسمى ) الحكومة والجيش والرترطتة ( وا

يفاخرون بصوالال وجوالال سيدهم المجرم قاسم سليمانا الذي يقود ويوجه عملياتهم االجرامية بحوور ميدانا مفووح وتعالا عتقتيترة 

ر بالوالء المطلق اليتران ععع كتيتف ال وهتم ) االلتويتة فتا 
 
المجرمين ) هادي العامري وابو مهدي المهندس وقيس الخ علا ( وغيرهم بالجا

الحرس الثوري االيرانا ( ممارسين العملياال االنتقامية فا ص ح الدين ) فا الدور والبو عجيل وتكريت ( بحرق دور المواطنين وحرق 

م ارعهم وبساتينهم ومح ال عملهم ومن ثم توجهوا الى االنبتار برتعتاراال تتقتستيتمتيتة متقتيتتتة وقتد تترادف  لتك كتلته بتتتصتعتيتيتد حتمت ال 

 االعتقاالال والقمع واالغتياالال ضد المناضلين البعثيين خصوصًا فا الفراال االوسط والجنوب محاولين تكريس االجتثاد المقيت 



فا اواا  الاوادياد مان الا اهار اا  
ك
سيء المقاصد والدوافع الشريرة ومحاولين الصاا  تا ال الا اكاذ الااااعثاو ثاالاهاوان ولايااأافاع ومالاايا اياع ثاا

 واس خدام السالطين والخونو والمرفزلو ثقصد االساءة ل هون وفشويع عقيدفع القوميو االت را يو الديمقراطيو االنسانيو الساميو .
 ولان هيكا  هيكا  .

فالهون ماِض ثاراأة نضاليو ص هو في مساره الجكاأي الرحب مس قطهًا المزيد من اثلاء توهلا وام لا في حايل ع الجماهيارياو ولااعادفاع  
 الشوهيو الواسوو ...

فالهون حزثًا مجاهدًا مقاومًا ظل وسيظل ويهقل عصيًا ع ل محاوال  االس كداف وال شويع وال ض يل الهائسو وال ي لن فازياده اال اصارارًا 
ع ل مواص و جكاأه الم حمي مع فصائل المقاومو المجاهدة   كا وح ل فحقيق ال حرير الشامل الوميق واالس اقا   الالااجاز وصاواًل الال 

 فحقيق غد الورا  واالمو المشر  .
 هللا ا هر.

 إنا لمل صرون .
 وإن غدا للاظره لريب.

–

 

الاثا نايان مان الاواظاياماو الا اي حاقاقا    –فمر ع يلا في الساثع عشر من تكر فموز الجاري الذ رى الساثوو واالرثوون لثورة السااثاع عشار 
اط   سراح السياسين  افو وفص يو تهاا  ال جسس الصكيونيو وحقق  االص ح الزراعي والثورة الزراعيو فاي الارياا واصادر  ثاياان 

ماياذ نا اق الاوارا   1791اعارا عام  11
ك
الذي حقق الحل الس مي الديمقراطي ل قضيو الارأيو والحاذ الذافي إلثلاء توهلا الاارأي ولارار فاا

و ال لميو الوم لو ومسيرة الهلاء االت را ي وثذلك تيد  نورة الهون في الورا  نورة الساسااثاع  1791الخالد في االو  من حزيران عام 
ثملجزافكا الشامخو الق وو اللاهضو لحر و الثورة الورثيو المواصرة مما حدا ثموسااار اعاداء الاوارا   1791الث نين من فموز عام  –عشر 

واالمو لشن الودوان االيراني الغاتذ الذي أحره مقاف و جيشلا الهاسل واثلاء توهلا االثي محققين نصر الورا  واالمو ال اريخاي الاماهايان 
فاان الودوان الث نيلي الاغااتاذ والاحاصاار الاجاائار الاذي اما اد نا ناو عشار عااماًا وحا ال الاوادوان االمايار اي  1711في الثامن من اب عام 

والذي لاومع مجاهدو الهون والماقااوماو حا ال ياومالاا هاذا  1112االط سي الصكيوني ال ارسي واح    الورا  في ال اسع من نيسان عام 
 مواص ين مقاوم كذ الهاس و ل ر افع ول كيملو االيرانيو ع ل الورا  واس كداف االمو الورثيو   كا ... وهذ يصودون هذه المقاومو فاي هاذه

الث نين من فموز في ع راها الساثوو واالرثوين وح ل الظ ر الحااساذ والالاصار  –االيام مس  كمين روح وليذ وملجزا  نورة الساثع عشر 
 المؤزر اال يد .  



 

صار من الواضح وبشكل جلي للمواطن البسيط ان ليس هنالك من حلول ناجحة لتصحيح الواقع العرعيبعي العمعتعيال ومعرعالع عة ا معا  
الم تمع الريبي والمخاطي التي يتريض لها، اال من خالل حزب البرث العرعيبعي االاعتعياسعي وراعالعتع  العخعالعلق ونع عييعتع  الع عومعيعة    قعل 
اليمتلك هذا المواطن الث افة التي تؤهل  الاتيراب وفهم المصطلحا  السيااية وابرااها الفعلعسعفعيعة ، لعكعنع  بعفعطعيتع  السعلعيعمعة و عيعي 
الملوثة ب يثومة االنانية والنفرية وما تنت   من انعحعيافعا  لعلب العبعرعس معن السعيعااعيعيعن سعان  علعي معي العتعاريع  العفعيعصعل العذل يعمعيعز 
التيارا  والحيسا  السيااية ال اارق  لي النهوض بواقع االمة من  ييها ممن يتخذ من السيااة وايلة للتكسب  علعي حسعاب مصعالعح 
الوطن والمواطن   و واق اييرة الي تاري  نضال حزبنا الياالي حزب البرث الريبي االاتياسي تمنحنا اسعثي من معؤاعي  عن معا يعمعكعن 
ان تح    اية حيسة ايااية من ان ا ا  ون احا  اذا ما احسنت انتزاع الفيص التاريخية ومنحت جماهيي االمة االمل بعالعمعسعتع عبعل    
ايس  افكارًا وايللوجيا  اتي  الميًا واقليميًا ومحليًا اب ت  بمسافا   منية في معيعلان

 
 ومريوف ان البرث واج  ومنذ االيام االولي لتا

الرمل السيااي وتمتلك من االمكانيا  اضراف ما يمتلعكع  ، لعكعنع  ، ال حعزب العبعرعث العرعيبعي االاعتعياسعي ، ااعتعطعاع ان يعتعخعطعاهعا 
ويتصلر اوح النضال الريبي ب لارق بميزق واضحة ملخصها تطابق مباائ  مع تطلرا  الماليعيعن معن ابعنعان اعرعبعنعا فعي وطعنعنعا العرعيبعي 
الكبيي فكانت اهلاف  الوحلق والحيية واالاتياسية متيابطة جلليًا وال نكوص في واحل منها ينركس البًا  لي بع عيعة االهعلاف    فعكعان 
البرث بياالت  هوالت سيل الحي لحاجة االمة وتعطعلعرعاتعهعا العمعشعيو عة لعلعمعسعتع عبعل وهعذا هعو اعي قعوتع  وصعمعوا  بعوجع  سعل العتعحعليعا  
واله ما  التي تريض لها ، سما ان هذا هو ما جرل سل ا لان االمة يتحينون الفيص لمحاولة االجها   لي  وااتهلاف النماذج الثعوريعة 

واحعتعالل العرعياق  3001واالخيب وهي االاعل واالخعطعي  عام 3691التي يبنيها فكانت البلاية في اوريا ثم في الرياق لميتين االولي  ام 
بالصورق المخزية لل اق الليم ياطية وحق الشروب  اليوم مريوف لل اصي واللاني وللرلو قبل الصليق مستوب وطبيرة العهع عمعة  علعي 

 البرث التي اتخذ  محاور مترلاق يمكن اجمالها بعمحورين رئيسيين هما :
 
ااتميار حمال  التشوي  لمباائ  ومنطل ات  الفكيية وتسخيي سل الطاقا  السيااية واال المية والفنية للحلف االميعيسعي الصعهعيعونعي  -3

 العنع عل والعنع عل العذاتعي اعخعصعهعا العيفعيعق العمعنعاضعل 
 
الصفول لتضخيم االخطان في مسييق ت يبة الحزب في الرياق والتي وفعي اطعار معبعلا

 االمين الرام للحزب قائل ال هاا والتحييي  زق ابياهيم  
 
3-  

 
ااتهلاف مناضلي البرث وبمختلف االااليب والواائل التي تعتع عاطعع والع عوانعيعن العلولعيعة ومعبعاالن حع عوق االنسعان وا عتعمعاامعبعلا
التصفيا  ال سلية وال مع والترذيب وحيمان  وائل البرثيين من ابسط حع عوقعهعم بعمعا فعيعهعا حعق العتع عا عل وااعتعمعيار نعهع  ااعتعهعلاف 

 البرث من خالل مناضلي  بااتميار  ملية التحييس واييان قوانين المسانلة والال  لالة      
 



... ومن هنا فان طبيعة مواجهة المخطط لعدواني لالمة من خالل البعث البد ان تتصااداد الاس مىاتاوح الاتاباد  الاساباياه الن ا اتاماها   
وبهذا الشسل تعني ا تمها  تمدد الىيطهة الصفوية الس اقطا  اخهح غيه العهاق و و يا وهو ماا لات تاناتابا  دا ايا  لاباد االن ان باتاعاماد او 
قصه نظه بعض البهكات الوطنية والقومية في الوطن العهبي التي ما زالت مواقفها ضعيفة بالحاياانااس تىااهات دا اس اضافاار يافاة الشاهداياة 
لعم ية  يا ية هندس لها الب ف االميهكي الصهيوني الصفو  و  ت خطوط الشهوع بتنغيذ يفباتها منذ االنتصا  التا يخاي فاي ماعاهكاة 

 قاد ية يدام المجيدة ..
ومن هنا فان تهكيز البعث د س ا تمها  ددوت  لتفعيل وتو يع دمل جبهة وطنية وقومية وا المية النقاذ العهاق من الاهاياماناة الصافاوياة 

ن االوان ل بهكات والشخصيات الوطنية والقومية ان تهفع ياوتاهاا داا
 
تي انطالقاس من ايمان  به الت  التا يخية تجا  االمة لعهبية .. وا

 
 لايااس تا

وتمد يدها الس البعث وبقية القوح والشخصيات المناهضة لالحتالل االميهكي .. وان النصه الناجز د س اددار االمة ات الماباالاة ودانادهاا 
التنفع الندامة لمن بقي  اكاتاس وهو يهح وي مس كل هذا الخهاب والىيا ي ل وطن اووقف ضد الشاعاو وا ادتا  فاهضاي ان ياساون  ااهاد 
زو  لعمالر لت تف ح كل االقنعة باخفار قبح وجههت .. و يبقس البعث بجماهيه  ومناض ي  المدافع االمين دن مصالح االمة حتس تباقايا  

 النصه البا ت ان  ار هللا .

 

الاتاي اناهات الاباسات  8591تمه د ينا في الهابع دشه من  هه تموز الجا   الذكهح الىابعة والخمىون لاواو ة الاهاباع دشاه مان تاماوز داام  
الم سي الىعيد  الهجعي وتصدت لب ف بغداد وحه ت العم ة العهاقية من اال تهليني ولسن  هدان ما تاباقا  االناباهاي الادياسااتااتاو   

ماي بالوو ة دن هويها الوطنية والقومية فقاد البعث والقوح القومية واال المية نضاالس ال هوادة في  ضد النظام الفهد  الديساتاتو   القا ا
الذ   ام ابنار الشعو  ور العذاب واددم العشهات من الضباط الوطنين وزج بالمنااضا ايان فاي غايااهاو الىاجاون ولاقاد تاسا ال نضاال 

وحايان  8591التي افصبت دن الوج  المشهق واالييل لوو ة الهابع دشه من تموز داام  8591البعث بتفجيه ثو ة الوامن من  باط دام 
نف البعث نضال  حتس تفاجاياه ثاو ة الىااباع دشاه

 
الاواالثايان مان  -ا تد المهتدون منفذين  دة الوامن دشه من تشهين الواني الىودار ا تا

فصابات هاي االخاهح دان الاوجا  الاماشاهق والاباقاياقاي وااليايال 
 
تموز التي تمه في هذا الشهه الفضيل ذكهاها الىابعة واال بعين والاتاي ا

 . 8591لوو تي الهابع دشه من تموز والوامن من  باط دام 
 

ننا نىت هت معانيها الوطنية ود و ها الغنية لتعازياز الاوحادة 
 
ونبن اذ نىتذكه ثو ة الهابع دشه من تموز في ذكهاها الىابعة والخمىين فا

 الوطنية والمضي الس امام د س طهي  التبهيه العمي  واال تقالل الناجز والمىيه ُقدماس د س طهي  النصه والتقدم واال تقار.



 

بقررةقة صقا قة  111تزيقر ت 11رئيس ما يسمى لجنة النزاهة البرلمانية يصرح بانهم احالوا ملفات الفساد الى القضقءقاا تالقشقل   قمق    - 1

موظف تفل ذلك غيض من فيض من بحور فساد المحشلين تحلفائهم تعمالئهم االذالا .. تفل ذلك اعشراف  1111تمرير عام تاكقثر من 

 ارخ ببعض هذا الفيض تبطريضة من فمك ادينك فهذه لم يعلنها البعثيون تالمجاهرتن تاعراا ما يسقمقونقهقا القعقمقلقيقة السقيقا قيقة بق  

 ل.
 
 ُ علن من قب  دهاقنشها ترؤ اا لجانها البرلمانية تمن ) دتلة الضانون ( تحزب الرعوة العمي  ... تالبضية  ا

 

ناا اللي  تاطراف النهار فل الفءائيات عقن هقرر  - 1
آ
صر الزاملل رئيس ما  سمى ) لجنة االمن تالرفاع البرلمانية ( ينعق ا

آ
مقلقيقارر  141اال

دتالر فل ما يسمونه ) ملف الشسليح ( تيشحرث بم ا شرقيه عن  فضات الشسليح الفا رة تصصو ًا  فضات الطائرات تبهذه الطريضة 

بناا ال عب طريضة ) من فمك ادينك ( مرة اصرى .
 
 يهررتن اموال ال عب تيشحرثون هم بها قب  غيرهم مجسرين ال

 حضًا قي  شر البلية ما يءحك.

 

قطاب من تةوه العملية السيا ية ) حسين الصرر تةمال الوكي  ( تغيرهم يشحرثون عن الفساد تالسرقات للحكقومقات القعقمقيقلقة  -3
 
ا

المشعاقبة تصصو ًا حكومة العمي  المالكل تما  رقه ابنه احمر ت هره ابل رحاب تاقاربه يا ر تفائز بمائت المليارات مقن القرتالرات 

 تتضعها فل حسابا هم ال خصية فل بنوك لنرن تفرنسا ت ويرا تبلجيكا. 

 تهكذا  كون السرقات تاال فال!! ... 

 رق ةماًل..!! ( 
 
ذا اردت ان  سرق فا

 
 تيضينا ان هؤالا يطبضون المضولة المنحرفة الشل ينطق بها السراق المنحرفون ) ا

 

حرى الصحف الرانماركية  حت عنوان ) يا حسافة مرة تحرة للصراقة الموهومقة ( ..   - 4
 
 رًح احر العراقيين المضيمن فل الرنمارك ال

 وهمت فل ماضيات السنين بان عرنان اال ري  ريضًا حميمًا لل ت اعر ه قرر االمكان فل فقشقح مقحقالت القخقءقراتات تغقيقرهقا تلقكقنقه 

نل ال اعرفه تهذا الذي ال يعرفه يخبره بان ر يره فل فضط فقل احقرى القبقنقوك القرئقيقسقة 
 
حين غرق فل نعيمه فل العراق قال من هذا؟ فا

 مليون دتالر فضط  883المخشصة بحفظ الودائع فل الرنمارك بلغ 



خر في مدينة دانماركية اخرى بلغ  
 
مليون دوالر وما ال اعرفه يعرفه  هللا رب العععالعمعيعه اا صعتا نع  قعر عمعة مع عا  العععرا عي  582مليون دوالر وان رصيده في بنك ا

 الم يم في الدانمارك حسوني رحمه التي اوردقه احدى وكاالت االخبار ا
 ا وصنا يتساء  المواطه العرا ي كم لعدنان  االسدي التي وزره المالكي وزيرًا مه ارصدة في بنوك اخرى في الدانمارك وفي دو  اوربية اخرى 

 وهللا اعلم وكم صي ارصدة المائت مه صؤالء ا
 ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكريها

 
ععي لم قكه  شريحة الطلبة والشباب محل  خالف و د  لما قمثله صته الشعرحعة معه اصعمعيعة معتعععاععمعة سعواء ععلعس الاعععيعد السعيعاسعي واال عتعاعادي واال عتعمعا

ن نعكعر   كعل ث اونعترف  ميعا بانها ال وة الضاربة للحزب وامل الشعب واالمة في التغيير الثوري وصي المست بل , لتا و ب علينا  ميعا في قنظيمات البع
 االمكانات والطا ات لكسب وبناء وقو يه صته الشريحة انطال ا مه ح ائق ذاقية وموضوعية  وكما يلي:

ر والعمعبعاد  انهم مه اكعثر فائت المجتمع اصتماما باالحداث والو ائع السياسية واكععثعرصعم معيعال العس العمعشعاركعة  السعيعاسعيعة و عدرة ععلعس قعلع عي وقعمعثعل االفعكعا  - 1
سيا لما ورد فانهم يشكلون  وة سياسية كبيرة وفعالة عكس الشوخ بحكم انغماسهم فعي اععبعاء ومعتعطعلعبعات العحعيعاة وبعحعكعم قعمعسعكعهعم بعا

 
الع  لعمعاعالسياسية وقا

 المادية والموا ع اال تماعي 
نهم اكعثر الفائت  ق بال و درة علس قغيير الكجتمع النهم يمثلون  وة ا تماعية صائلةا -5

 
 ا

خت علس عاق ها مهمة  يادة عملية التحري والبناء في المجتمعا - 3
 
 مه بيه صفوف الشباب قتخرج  يادات المست بل والتي ستا

كععثعرصعم حعيعويعة وحعمعاسعًا وقعدفع عًا سعواء  
 
الاعععيعد  ععلعسان الشباب  بحكم خاائاهم النفسية والفكرية واال تماعية اكعثر فائت المجتمع شعورًا بعالعمعسعؤولعيعة وا

نعجع
 
ثعيعره يعكعون معثعمعرًا ومعفعيعدًا  عدًا فعي ا

 
ن فعل الشباب وقا

 
او قع عريعب زمعه از الفكري او العملي وعندما قو ه صته الشرريحة  مع صته الخواص قو يها سليمًا فا

 التحرير  وقخلي  الشعب مما يعاني مه  هر وعلم وقسلط وا ااء و تل وقهجير علس ايدي العمالء  والخونة التيه اقس بهم المحتل ا
إن الظرف التي يعيشه العراق وشعبه في عل احتال  فارسي مباشر وقحكم امعيعركعي واضع  وحعكعومعة ععمعيعلعة طعائععفعيعة يعتعطعلعب معه كعافعة الع عوى العوطعنعيعة  - 4

دور لعتلعك الع وال ومية واالسالمية وفي م دمتهم البعثييه المزيد مه التضحية والعطاء وان  يل الطلبة والشعبعاب صعو الع عادر بعحعق  ععلعس ان يع عو  بعمعثعل صعتا
تعررحعات ومع عالتركيز علس كسب  واعداد الشباب  ليس بمهمة صامشية بل معني  بها كل قنظيمات الحزب  وان قع عد  وقعتع عد  الع عيعادات وكعوادر العبعععث بعافعكعار 

ن قنج  في صته المهمة العظيمة ا
 
 وخطط قساصم بشكل  دي في خلق االرضية والظروف المالئمة للكوادر الشبابية مه ا

 ما المطلوب االن ومطروح للمنا شة:
 ضرورة قعميق المسؤولية البعثية التضامنية في قح يق العمل الحزبي في الميدان الجماصيري في مجا   طاع الطلبة والشباب ا - 1
 ب ة اقرشي  العناصر الجيدة والكعفوءة ل يادة صتا ال طاع وقفضل مه شريحتي الهيئة التدريسية والطلبة والعناصر التي لها خبرة وقجربة عمل سا - 5
كعومعات نحتاج الس  زيادة الوعي الوطني وال ومي لدى الشباب بعد عملية نشر وقسويق االفكعار والعمعععتع عدات العمعشعوشعة معه  عبعل االععداء بعالعتعععاون معع حع - 3

 االحتال  وذلك مه خال  اعداد برامج خاصة قخ  الشباب  وقحضهم فكريا وع ائدياً 
 قطوير عمل الطلبة والشباب  في كافة الموا ع الدراسية  وقث يفهم بمباد  البعث وبالرؤية الوطنية وال ومية الواضحة ا - 4
نعا ضعاقعه شعور الشباب بان صناك فارق بيه االصداف واالمىل بسبب اعت ادصم ان الجيل السابق مسؤو  فعليًا ومباشرة عه الكعثير مه اخعطعاء العمعجعتعم وقع - 2

لعجعهعاد ة اومشكالقه الحالية نتيجة سلوكهم وقفكيرصم وعليه ال بد مه اعطاء خاوصية للطلبة والشباب  واندما ه في حعركعة الشعععب العنعضعالعيعة لعخعدمعة مسعيعر 
 والتحرير المظفرة وحتس النار االكيد والفوز المبيه ا



 
 

الكطتاب وصحفيوا وادباء ومثقفوا المقاومة هم ضمير الشعب واالمة الُمعبر عن تطلطاطعطاتطوطم الطولطوطيطة والطقطومطيطة بطمط اد ا ط مطوطم 

الغزيرة التي تمتن  اع ة بواء الجواد الفكري والثقافي المحت م االوار عبر تص يوم الواعي لوجمات الطتطيطاطيطك الطفطكطري والطثطقطافطي 

 واالع مي الواسعة الولاق وتفوي  لروحاتوا المشبوهة التي تبث السموم الوادفة الى تمزيق العراق واالمة .

 

وهوا يقع في مق مة العلاءات الفكرية لكطتاب البعث والمقاومة التص ي لاتيارات التكطفيرية اللائفية بيوء االلروحات الفطكطريطة 

القيمة والويرة لارفيق القائ  المجاه  عزة ابراهيم االمين العام لحزب البعث العربي االشتطرايطي الطقطائط  االعطاطى لطاطجطوطاد والطتطحطريطر 

والخ ص الولوي في خلاباته واحاديثه ورسائاه الغزيرة بما يعري الجذور المتوافتة الطتطي تطقطوم عطاطيطوطا الطلطرروحطات الطمطشطبطوهطة 

 لاتيارات التكطفيرية اللائفية باصوافوا والوانوا واشكالوا يافة ...

 

جواض المرامي المقيتة لوذه اللروحات المريبة واجطوطاض  وهوا ال ب  لوم من بذل المزي  من الجوود الفكرية والثقافية الميوية الإ

مرية البغيية وهذا يقتِض من يطتاب البعث والمقاومة م  المزي  من الجسور والع  ات المتيوة مع الكطتاب العرا يين 
 
اه افوا التا

جمع لتبصيرهم بوذه الحقائق واستطوطفطار جطوطودهطم و ط راتطوطم الطفطكطريطة 
 
والعرب وحتى الكطتاب التق ميين والموصفين في العالم ا

والكطتابية ونشلاتوم الثقافية في الموت يات والمحاففك الفكية والثقافية واالع مية العطربطيطة والطعطالطمطيطة لطتطصطعطيط  نشطا  يططتطاب 

البعث والمقاومة في ممارسة المزي  من الفيح لحم ت التيايك الفكري والثقافي واالع مي واللروحطات الطمطشطبطوهطة لطاطتطيطارات 

الفكرية التكطفيرية اللائفية باستاوام معاني ثورات تموز التحررية التق مية التوويرية لتصعي  جبوة الويال الفكري والثطقطافطي ضط  

 اع اء العراق واالمة.



 تشييع الرفيق الراحل طارق عزيز يحظى باهتمام اعالمي وشعبي واسع

 

اهتمت اجهزة االعالم العالمية والعربية بالتشيع الكبكبكيكر الكي  ح كي بك  جكفكمكال الكرفكيكق الكمكقكازكل الكراحكل طكارق عكزيكز ع ك  

القيادتين الق مية والقطرية لحزب البعث العربي االشتراكي في عمال ونقلت وسائل االعالم باهتمام بالغ ذلك الحدث وركزت على 

الجم ع الجماهيرية التي ساهمت ب  واعتبرت  دليال على المبانة المرم ق  التي يتمتع بها لدى ابقاء شعب االردل الشكقكيكق وابكقكاء 

 العروبة في كل مبال .

 

 ق ات الحب مة العميلة مازالت ترتبب ابشع الجرائم بحق االبرياء العزل من ابقاء الشعب

 

ت اصل حب مة المقطقة الخ راء العميلة وباصرار عجيب على ارتباب جرائكم بشكعكة بكحكق ابكريكاء مكن ابكقكاء الشكعكب الكعكزل فكي 

مقاطق عديدة من البالد واخرها وليس اخيرها ما اقترفت  من جريمة نبراء مدان  عقدما قامت طائراتهكا بكقكسكق سك ق شكعكبكي فكي 

ق اء الح يجة التي راح زحيت  عشرات من الشهداء والمائت من الجرحى كال يبكتض بهم الس ق في وقت اليروة مما يدلل على 

 ال هيه الحب مة العميلة مسرة على ارتباب جرائم بشعة دول رادع من زمير او مسؤولية  .

 

 ق ات امن الحب مة تقفي مداهمات واعتقاالت بين صف ف الم اطقين

 

رغم االدعاائت الباذبة لحب مة العباد  الطائفية ومقي ت ليها بانها وجهت ب قق المداهمات والكتكفكتكيك  بكحكق دور الكمك اطكقكيكن 

العش ائية اال ال واقع الحال يبيب تلك االدعاائت الباذبة والفارغة حيث مكازالكت اجكهكزتكهكا الكقكمكعكيكة تكقك م بكاعكمكال مكداهكمكات 

وتفتي  باماكن متفرقة وتعتقل اناسا ابرياء دول اوامر قبض ق ائية مما يدلل على اصرارها على ازطهاد الم اطكقكيكن لكمك اقكفكهكم 

 الراف ة لسياستها الطائفية المقيت  واساليب القمع التي تمارسها والجرائم التي ترتببها بحق المدل االمق  .



 

لقد واجه حزبنا الثائر المجاهد حزب البعث العربي االشتراكي مهمممو و مل المممبماتي  المتمي اما م  ممر اجم مهما وب مر بمهما مم  مل 

, وكمان لم ميمه  7691تم ز \ 03 -71التطبيق , وتحديدا كان الحزب ي اجه مهمه قياتة الث ره مر جديد في القطر العراقي بعد ث رة 

ان يبذل جهدا ايدي ل جيا مضالفا لي ازن التح يالت واالستنتاجات وال عارات والبرامج المتمي و معم  فمي ارمار ممرحم مه حمافم مه 

بالس بيات , وبير ال  ل الجديد الذي يتط ب م اقف اظريه ولم يه ايجابيه , تتعام  مل الظروف الم   ليو وال اقل الم مم   

 تعامال جدليا خالفا , وتحافظ ل ى االفق الث ري االستراتيجي ل ى وفق اهداف ال حدة والحريو واالشتراكيه .

 

لقد كاا  مسيرة تثبي  س طو الث رة و مان قياتة الحزب الفع يه مسيرة شاقه وبالغه التعقيد . وقد التمدت القياتة ل ى التربيه 

 1النضاليه االاضباريه العريقه ل حزب , ول ى الثقه بير القياتة والقالدة لم اجهو المزاج النفسي العما  فمي المبمالت واثمار تمجمربمو 

شباط . وقد تط ب ذلك اتباع خطو تدريجيو مت ازاو وصيغ مراه مل الحرص ل ى اجمرا  تراسمه تقميمقمه لمتم ازن المقم د فمي المبمالت 

ساة 
 
ت رير اب مغ االثمر فمي  71واحتماالت الم قف وكان لحرص منا  ي الحزب ل ى تجربتهم الث ريو ال ليد وخ يتهم مر تكرار ما

قدرة الحزب ل ى  بط الم ازاو والتمسك باالاضباط والتح ي بالصبر . وبمذلمك ولمدت المثم رة والتة حمقميمقميمه , همذه المثم رة المتمي 

ميم النفمط والمحم  
 
صمدت ,واستمرت , وااجزت م اريل لمالقه منها ارالق سراح السجنا  السياسيير والاتتهم الى وظائفهم وتا

له الكرتيو يضمر الحق ق الق ميو الم روله وااجاز بيان الحاتي ل مر ممر اذار لما  
 
وقماام ن  7613الس مي والديمقراري ل مسا

 7691وتك ير الجبهه ال رنيه والق ميه التقدميه وهي الرت العم ي ل ى اكسو الخامس مر حزيران لا   7611الحكم الذاتي لا  

وااجاز العديد مر الق ااير التي تخد  تط ر العراق في المجاالت الصناليه والزراليه والترب يه واالقتصاتيه والتصنيل العمسمكمري 

ا افو الى تحسير ظروف معي و ابنا  ال عب العراقي وااجازات اخرد التعد وال تحصى شم   كافو مجاالت الحياة فمي المعمراق 

 وال رر العربي وهيه بالتالي ث رة المنجزات العمالقه .



 
ر حاو يتردد في االنباء االعالن عن اجتماع مرتقب يسمونه باالجتماع االمني لوزراء داخلية ايران والعراق وسويا في بغداد عماًل بسياسةة الم

ة المشبوهة وهذا المحور يستهدف العراق وسويا والخليج العربي واالمة العربية بل يستهدف االمن القومي العربي برمته في رد واضح عن بادر 

ن ابناء شعب
 
نا نهضة االمة في ضربة الحرم التي استهدفت التمدد االيراني في اليمن واستهداف الخليج العربي واالمة العربية كلها وبذلك فا

مرية ضد العراق واالمة والذي يجيء متواصال مع الممارسات 
 
االبي في العراق يستنكرون هذا االجتماع المشبوه ويشجبون دوافعه التا

يض االجرامية للميليشيات العميلة اليران والتي استهدفت اذكاء الفتنة الطائفية والعرقية المقيتة وتسعير االقتتال الطائفي والعرقي البغ

 لترسيخ الهيمنة االيرانية على العراق واالمة العربية .

 

 ومن هنا فان ابناء شعبنا وامتنا العربية مدعوون الى التصدي الحازم لهذا االجتماع المشبوه واجهاض اهدافه ودوافعه وغاياته العدوانية

ح الشريرة الرامية الى االيغال في تدمر العراق وتقسيمه وتفتيته واستهداف االمن القومي لالمة العربية .... فالى مزيد من ممارسات الفض

مرية البغيضة .
 
 والتصدي لهذا الحلف المشبوه وقبر اهدافه التا

 وحتى يتحقق النصر االكيد لشعبنا وامتنا.

 
نتفاضة الثالثين من تموز المعبرة عن روح ثورة السابع عر من   ز تمو تمر علينا في الثالثين من شهر تموز الجاري الذكرى السابعة واالربعون الإ

مر والتي تمثلت في اندساس عبد الرزاق النايف وابراهيم الداود في 
 
 جسمبل هي الثورة الحقيقية بعد قضائها على جيوب الردة وااللتفاف والتا

الثورة فقضت انتفاضة الثالثين من تموز على رموز الردة واالنحراف فعبرت عن جوهر ثورة السابع عشر من تموز التي حققت منجزاتها 

ن مناضلي البعث والمقاومة يستلهمون المعاني االقتحامية 
 
العمالقة وباتت هدفًا لمؤامرات اعداء االمة وحتى احتالل العراق واليوم فا

جيج النضال والجهاد ضد مخلفات االحتالل واالستباحة االيرانية
 
 الجريئة النتفاضة الثالثين من تموز في ذكراها السابعة واالربعين في تا

مرين من العمالء االخساء. 
 
 للعراق لما مثلته تلك االنتفاضة الباسلة من روح التعرض واالقتحام الجريء في التصدي للخونة والمتا

 

 ين.فتحية النتفاضة الثالثين من تموز الباسلة في ذكراها السابعة واالربعين ولتكن مهمازا من مهاميز تصعد جهادنا وحتى تحقيق الفوز الُمب



 
ي واإلنساني قومتواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني وال

ن بعضها يعبر ،  والتي ال تمثل بالضرورة تعريفًا بعثيًا نصيًا وإنما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها
 
بل ا

 تعبيرًا دقيقًا وشاماًل عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
بناء وع وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل

 
موم ا

ور التزييف ع صشعبنا المجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابش
 والتضليل بما يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .

ن تكون في المسارات الصائبة و
 
ن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسًا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم على ا

 
هدافها الخذلك ا

 
يرة لبلوغ ا

صيغ التشويه في شع الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى اب
 ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية المهترئة 

 وسنتناول في هذا العدد مفهوم ) الثورة (
 الثورة  والثقافة الثورية

خر 
 
ن الثورة تغيير  ا هي تغيير جوهري في االوضاع السياسية واالجتماعية لدولة معينة ال تتبع في احداثه الوسائل المقررة في نظامها الدستوري وفي تعريف ا

لحكام ي اجذري في حياة المجتمع يتم بتغيير الحكم القائم فيه والنظام  االجتماعي والقانوني المصاحب له بالعنف االو بدونه ونقل السلطة من ايد
 المتسلطين على الشعب الى اخرين يمثلونه حقيقيًا ويجسدون مصالح جماهيره العريضة .

 لمجتمع كلها.ى اوالثورة تختلف عن االنقالب العسكري فاالنقالب تغيير  في قمة النظام السياسي اما التغيير الذي تحدثه الثورة فجذري وشامل ويتناول بن
ثورة البعث في العراق ثورة اصيلة حققت الك ثير من المنجزات العمالقة  وبحكم صيرورتها   8691الثالثين من تموز عام  -ولقد كانت ثورة السابع عشر

 3002عام اق وتطورها اصبحت القلعة المتقدمة لنضال االمة العربية فاستهدفها الحلف االميركي الصهيوني الفارسي بالعدوانات المتتالية واحتالل العر 
ججة الظافرة  هذه الثورة المباركة حتى

 
نصر الحاسم والفوز ال ..فكانت المقاومة الباسلة بقيادة مجاهدي البعث والمقاومة والتي تطورت الى ثورة التحرير المتا

 االكيد
لدى بعض فة اما الثقافة هي مجموعة القيم المادية والروحية التي يفرزها المجتمع ويتفاعل معها االنسان في حياته اليومية  وقد انحصر مفهوم الثقا
طروحاتها من المجتمعات بالوسائل  المادية والخبرة في ميدان االنتاج فيما انحصر مفهومها لدى بعضهم االخرى بالوسائل الروحية التي تستبعد المادة 

 نهائيًا ... وفي المفهوم الماركس تتخذ الثقافة طابعًا سواء فيما يتعلق  بمضمونها االيدلوجي واهدافها العميققة  .
ن من الصعب بناء تجربة اشتراكية  بدون ثقافة ثورية  لذا قامت بعض الدو

 
ثورات ثقافية ل بوقد اصبحت الثقافة عنصرا اساسيا في بناء االشتراكية وعليه فا

اعات اتصاال بحياة لقطبهدف اشراك الجميع في عملية البناء االشتراكي  ... ومن هذا المنطلق فقد تركز االهتمام على قطاع الثقافة في العراق باعتباره اك ثر ا
راث االمة ى تالناس  وببرامج الحزب والثورة وسياساتهما على مختلف االصعدة وفي حالة صدام رئيسة ويومية مع ثقافات واتجاهات المعادية  والغربية عل
لبداية على ذ اوتسعى لمشر االتجاهات الشعوبية والقيم الغريبة على مجتمعنا وكذلك تكريس النزعات القطرية  ولذلك فقد عملت ثورة البعث في العراق  من

الدخال االميين من الجنسين  في صفوف محو االمية ونجحت التجربة نجاح متميزا اشادت  8691محو االمية بين المواطنين فنظمت حملة وطنية شاملة عام 
ثورة البعث في  ضعتبه المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو وبات المواطنون يتفاعلون مع النتاج الثقافي واالدبي والفني والعلمي وبذلك و

 العراق الثقافة الثورية على الطريق الصحيحة 



 

عانى المواطنون في االونة االخيرة من التخبط االقتصادي التي وقعت فيه حكومة العبادي العميلة نتيجة فشلها في السيطرة 

على صرف الدينار امام الدوالر .. ومن المعروف ان اقتصاد ) الدولة ( اليوم يعتمد اعتمادا كليا على مبيعات النفط وما ياتي منها 

من واردات وبما ان سعر البيع قد تدنى باالسواق العالمية فانعكس هذا سلبا على الواردات المالية وبالتالي اصاب االقتصاد 

انتكاسة لم يحسب لها العمالء حساب حيث ان ومنذ االحتالل الذي دمر البلد وكل ما فيه من صناعة وزراعة وصار االعتماد كليا 

على واردات النفط والتي لم تستطع ان تغطي حاجة السوق من العمالت الصعبة .. كان البلد قبل االحتالل يسد حاجته من 

انتاجه المحلي الزراعي اصبح اليوم يستورد كل شئ من المنتجات الزراعية وبالعملة الصعبة وكذا بالنسبة للمنتوج الصناعي الذي 

 كانت الدولة توفر جزءا كبيرا منه من الصناعات المحلية اصبح اليوم وبفضل المحتلين وعمالئهم يستورد كل شئ من الخارج .

 

ت بنوكا ومصارف 
 
ان الدوالر هو مصدر الحكومة اليوم صار يتالعب به مافيات االحزاب والمليشيات االرهابية التي اسست وانشا

لها من اجل بيع وشراء الدوالر بهدف توفير مصادر مالية ضخمة العمالها حيث تقوم بشرائه بالسعر الحكومي الذي تقرره ايضا 

عصابات ومافيات البنك المركزي المسيطر عليها من االحزاب الحاكمة حيث تقوم هذه بعرض الدوالر باسعار مخفظة ليشتريها 

المتنفذون باالحزاب ثم يقومون ببيعها باسعار عاليه في السوق وذا ماعرفنا الفرق بين الشراء والبيع يظهر لنا ان ماليين من 

الدوالرات تذهب الى جيوب تلك المافيات واالحزاب ليقوموا بعدها بغسيل لنلك االموال في ايران وسوريا ولبنان وباساليب قذرة 

مدانه النها تتغذى وتنمو على حساب الفقراء والمساكين من ابناء الشعب والتي تنعكس سلبا على مصادر عيشهم ورزقهم .. كل 

هذا يجري والحكومة تتفرج ال بل ان هناك ك ثير من اعضائها مساهمين في ما يجري ان مايجري حاليا من ارتفاع في اسعار 

البضائع بمختلف انواعها االستهالكية والغذائية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك تعطي مؤشرات لفشل الحكومة في مجال 

االقتصاد ليضاف الى فشلها في مجاالت االمن والسياسة والفوضى التي تضرب اجزاء كبيرة من البالد والتستطيع حلها ...... اكيد 

 ان الحل يتمثل بقطع دابر العملية السياسية التي اوجدت هذه الحكومة البائسة الفاشلة .



بناء شعبنا ألصابر ألمجاهد
 
 يا أ

مريكان وحلفائهم ألصهاينة وألفرس ألبعث وألشعب وألمة كحالة جهادية وأحدة .... وقد مثَل هذأ ألستهدأف ألش
 
أللعين مفتاح مخطط تفتيت وتدمييير أليعيرأ   ريرلقد أستهدف ألمحتلون أل

جتثاث ألبعث ( وحل ألجيش ألعرأقي وألجهزة ألمنية وتدمير أجهزة ألدولة أ
 
أقية كلها وأشاعة ألمحاصصة ألطائفية وأليعيرقييية لعر عبر ألقرأرأت ألسيئة ألصيت وألمقاصد وألهدأف ألشريرة ) أ

مان ألشعب ألعرأقي وألمة ألعربية ولقد نهَض مجاهدو ألبعث وألمقاو
 
نهم صمام أ

 
بعيميلييية أليميجيابيهية أليحياومية لي حيتي   و يردوأ مة ألمقيتة .... ولذلك ُأستهدف ألشرأر ألبعث ومجاهدوه ل

مريكان في ألحادي وألث ثين من كانون ألو  عام 
 
مريكان ولتسلييميهيم أليعيرأ  ليقيمية سيائي ية  1122ألمحتلين أل

 
محققين نصر ألعرأ  وألمة ألتاريخي ألكبير وقد تصدوأ لتركات ألمحتلين أل

يرأن كما عبَر عن ذلك بدقة ألرفيق ألمجاهد عزة أبرأهيم ألمين ألعام للحزب ... وبذلك تطورت ألمقاومة ألعرأقية ألباسلة ألى مقاوم اومة ونوعية للتيميدد ألييرأنيي فيي أليعيرأ  وأليذي بيلي  ة حلإ
بو مهدي ألمهندس وقيس أليخيزعيليي وميييرهيم وأ ذروته في ألع ن عن ما يسمى ) ألحشد ألشعبي ( ألذي أنضوت تحت مظلته ألميليشيات ألعميلة ليرأن وألتي تفاخر ج ووتها هادي ألعامري 

بناء
 
بنا في شما  بابل و دياليى وحيزأم بي يدأد صيعيودأ  نيحيو شع بالدور أليرأني في ألعرأ  متباهين بجرأئم ) ألحرس ألثوري أليرأني ( وقائده ألمجرم قاسم سليماني بممارسة ألبادة ألجماعية ل

سمى ) ألحشد ألشيعيبيي ( أليى أليرميادي وألنيبيار ا ي  ص ح ألدين باستهدأف أبناء ألدور وألبو عجيل وألعلم وتكريت وبيجي بالقتل وحر  ألدور وألمزأرع... وقد توجهت ألممارسات ألجرأمية لم
حت   ألميركي ألب

 
س ألفعى ( كما سموأ ألفلوجة ) بال دة ألسر انية ( وهي ألمدينة ألمجاهدة وألمقاومة ل 

 
 مدينة ألمساجد وألشهدأء .  يضوألتي أسموها خسوئأ ) برأ

 
يرأن على ألرض وألقصف ألوحشي لطائرأت ما يسمى ألي ليف أليدوليي وألصيوأريير ألييرأنييية وتي يطييية ذليك تيحياولقد وأجه أبناء ألنبار وألرمادي وألفلوجة وألَكرمة جرأئم ألميليشيات ألعميلة لإ
ميركي ورئيس ألركان ألميركي ديمبسي وميرهم ألمتماهية مع ألتصريحات أل

 
وباما وأشتون كارتر ووير ألدفاع أل

 
أنية ألمروجة لميليشيات ) ألحشد ألشعبيي ( تيعيبيييرأ  ير بالتصريحات ألمتضاربة ل

ت ألميركية أليرأنية ألقائمة على ألتخادم ألسياسي وتباد  ألمصالح مير ألمشروعة وأقتسام منا ق ألنفوذ ... وفيي ليل هيذه أ
 
 يليقيت أليميميارسيات ليفيوعن ألتوأ ا

 
ضيى أليعيارمية أليميقيصيودة أ

 لقت ألتصريحات ألعلنية بع
 
يرأن لستباحة ألعرأ  و ألتي أ أعترأفها بما يسيميى ) أليحيكيومية وأليجيييش ( ورأح دم ألشريرة للتحالف ألميركي ألصهيوني ألفارسي ألعنان للميليشيات ألمرتبطة باإ

نيي ألسيافير ليليفيتينية أليطيائيفييية فيي ميحياولية بيائسية ليعيليألعمي ن ألمالكي وألعبادي يتبادلن ألدوأر وألتصريحات بالثناء على ما يسمونه ) ألحشد ألشعبي ( بل عمَد ألعميل ألمالكي ألترويي  أ
يرأن .  للتصدي للثورة ألشعبية ألمتعالمة بوجه ألتمدد أليرأني وألميليشيات ألعميلة لإ

 
بناء شعبنا ألصابر ألمقدأم

 
 يا أ

جمع
 
حرأر ألعرب وألعالم أ

 
 يا أ

س وقيوة أليميقياومية جبهأوأء ذلك كله ل بد من رص صفوف أبناء شعبنا وقوأه ألو نية ومجاهدو ألبعث وألمقاومة بفصائلها ألو نية وألقومية وألس مية كافة في 
 
ة كيفاحية متييينية ليتيعيزييز بيا

برأهيم ألمين ألع وضَح ذلك بالتفصيل ألرفيق ألمجاهد عزة أإ
 
يرأن كما أ للحزب وألقائد ألعليى ليليجيهياد وأليتيحيريير وأليخي ص ام ألجديدة بوجه ألتمدد أليرأني وألميليشيات ألمجرمة ألمرتبطة باإ

د وأليتيحيريير وأليخي ص أليو ينيي وأليقيييادة أليعيامية جهياألو ني في حديثه ألتاريخي ألقيم لدى أجتماعه بالقيادأت ألث ث ) قيادة قطر ألعرأ  لحزب ألبعث ألعربي ألشترأكي وألقيادة ألعليا لل
كَد فيه على ت وم ألمسارين ألجهادي ) مسار ألكيفاح ألمسلح وحرب ألتحرير ألشعبية ( وألمسار ألسياسي ألرأمي

 
ى تيقيوييض أليعيميلييية ألسييياسييية أليميتيهياويية عيبير ألي للقوأت ألمسلحة ( وألذي أ

ل اء أجيتيثياث أليبيعيث  رفيع أليميطيليق ليليحيظير عينيه وأليعيفيو أليعيام وأليتمتين ألصطفاف ألو ني للقوى ألسياسية ألو نية ألخيرة وموأصلة ألجهاد لتعزيز ألوحدة ألو نية ألجادة عبر تحقيق أإ
عبر عن ألرأدة ألو نية ألصلبة ألمحققة لت وم ألمسارين جهادي وألسياسي ليتيحيقيييق أليتيحيريير ألشياميل أل وأ    سرأح ألسرى وألمعتقلين وأستبدأ  ألدستور ألمسر بدستور و ني ناصع ي 

دما على  ريق ألبناء ألثوري ألو ني وألقومي وألنساني ألشامل .  وألعميق للعرأ  وتحقيق أستق له ألتام وألناجز وألمضي ق 
 وما ألنصر  أل من عند هللا ألعزيز ألحكيم.

 ألمجد لشهدأء ألعرأ  وألمة ألبرأر.
 ألخزي وألعار لحلف ألشرأر وعم ئهم ألخساء.

 ولرسالة أمتنا ألمجد وألخلود.
 قيادة قطر ألعرأ 
 م٥١٠٢في ألخامس عشر من حزيرأن 



 
 يا ابناء شعبنا االبي الصامد

ميم نفط العراق الخالد في االول من حزيران عام 
 
والذذ  مذثذر ةذربذة قذاوذمذة مذدويذة لطذركذاك الذنذفذط االحذةذ ذاريذة االمذبذريذالذيذة  2791تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة واالربعون لصدور قرار تا

ميم نفط العراق ووةع عائداته المالية في خدمة مسيرة الةنمية الع
 
قة والبنذاء االشذةذراكذي وتذحذقذيذ  الذرفذا  الذمذعذيذطذي مالواالسةعمارية محققا حلم العراقيين االباة لعقود طويلة من الزمن بةا

 العربية.... مةواالزدهار الثقافي العس ر  والنفسي والمعنو  البناء الطعب العراقي والذ  تجلى في دعم المقاومة الفلسطينية ومسيرة النضال القومي لال
  

ميم نفط العراق الخالد عن الروح االقةحامية الجريئة لثورة البعث في العراق ثذورة السذابذع عطذر 
 
وارسذى االسذاا الصذلذب لذمذسذيذرة الذبذنذاء  2791الذثذالثذيذن مذن تذمذوز عذام   –ولقد عبر قرار تا

سةقالل االقةصاد
 
نه عبر عن جوهر االسةقالل السياسي الناجز في تحقيقه لال

 
لذةذام.... وبذذلذ  دق قذرار تذامذيذم نذفذط الذعذراق   ااالشةراكي في قطاعاك الصناعة والزراعة والةجارة والخدماك ال

مذر عذلذى ثذورة الذبذعذث فذي في الخالد ناقوا الخطر لمعس ر اعداء العراق واالمة العربية مةمثاًل باالمبريالية االميركية وال يان الصهيوني وايران فاسةنفذوا كر ما 
 
جعبةهم من مذخذطذطذاك الذةذا

ذبذيذن  2711العراق ف ان العدوان االيراني الغاشم على العراق عام  والذ  جابهه ابناء شعبنا وجيطنا الباسر في معركة القادسية الثانية لثماني سنواك حسوم ت للت بنصر العراق واالمة الذمب
ب عام 

 
الذ  سبقو  بالحصار الجائر الذ  امةد ثالثة عطر عامًا حةى شنوا الذعذدوان  2772مما حدا بمعس ر اعداء العراق واالمة الى شن عدوانهم الثالثيني الغاشم عام  2711في الثامن من ا

فضت الذى طذرد الذمذحذةذلذيذن االمذيذركذان وتذحذقذيذ   1112االميركي االطلسي الصهيوني الفارسي واحةالل العراق في العام 
 
والذ  جابهه مجاهدو البعث والمقاومة بممارساك جهادية مةواولة ا

ومواولة مسيرة الجهاد والةحرير بوجه تركاك المحةلين االميركان والةمدد االيراني داخر العراق الذ  يةصاعد الذيذوم  1122نصرنا الةاريخي ال بير في الحاد  والثالثين من كانون االول عام 
والذةذهذجذيذر وحذرق الذدور والذمذزار  فذي الذبذو  قذةذرعبر اطالق الح ومة العميلة العنان للميليطياك العميلة اليران تحت مسمى الحطد الطعبي والطعب العراقي االبي منهم براء فهم مارسوا الذ

وامر مباشرة من المجرم قاسم سليماني بهدف تسعير الفةنة الذطذائذفذيذة وا
 
جذيذا االقذةذةذال الذطذائذفذي لذعذر عجير والعلم وت ريت والرماد  وحزام بغداد وشمال بابر وديالى وبا

 
قذيذة الذمذقذيذةذة وتذا

 والعرقي البغيض اسة مااًل لةنفيذ مخططهم االجرامي لةدمير العراق وتقسيمه خسوئا وباءوا بالخيبة والخذالن المبين.
  

 يا ابناء شعبنا المجاهد
 يا احرار العرب والعالم اجمع

بهم الرفي  المجاهد عزة ابراهيم االميذن الذعذام رك ان شعبنا الم افح ومجاهدو البعث والمقاومة بفصائلها الوطنية والقومية واالسالمية كافة عقدوا العزم على مواولة جهادهم الملحمي يحدو
العراق لحزب البعث العربي االشةذراكذي والذقذيذادة طر للحزب والقائد االعلى للجهاد والةحرير والخالص الوطني بما افصح عنه في حديثه الةاريخي القيم لدى اجةماعه بالقياداك الثالث قيادة ق

كيد  
 
فاقها المسةقبلية المطرقة عبر تا

 
نذهذا  علىالعليا للجهاد والةحرير والقيادة العامة للقواك المسلحة من سماك المرحلة الجهادية الراهنة وا

 
ان مسذوولذيذة الذبذعذث هذي مسذوولذيذة خذطذيذرة ال

الذبذغذيذض الذذ  يذجذةذاح بذلذدنذا مذوكذدًا عذدم  رسذيمسوولية مبدئية وعقائدية واخالقية وتاريخية وبذل  فان المسوولية في النهوض واالنةفاض والثورة وتعبئة الطعب والةصد  لالسةعمار الفا
ن المسوولية ال ينسجم معها الةعامر باالمزجة والعواطف والةعامر بالمواقف المذجذةذزئذة بذر الذةذعذامذر

 
ى اسذاا الذمذبذادل وعذلذى اسذاا الذنذ ذرة عذلذ اسةسالم شعبنا للفرا واميركا وبذل  فا

ورية الجريئة وارادة الةحرير واالسةقالل الصذلذبذة الذةذي الثالبعيدة الةاريخية. ....... واسةرشادًا بذل  كله واسةنارة بمضامينه القيمة فان مجاهد  البعث والمقاومة يسةلهمون الروح االقةحامية 
ك االميركية االيذ

 
ميم نفط العراق الخالد في ذكرا  الثالثة واالربعين لمواولة جهادهم بوجه تحالفاك االشرار والةواطا

 
يذة والذمذضذي الذى امذام عذلذى طذريذ  اسذةذ ذمذال مذهذمذاك رانذعبر عنها قرار تا

 ية في الوحدة والحرية واالشةراكية .ريخالةحرير العمي  والطامر للعراق وتحقي  اسةقالله الةام والناجز ومواولة مسيرة الجهاد والةحرير ال افرة وحةى تحقي  اهداف امةنا الةا
 

 المجد لطهداء البعث والعراق واالمة االبرار.
 والخز  والعار للعمالء االخساء خونة شعبهم وامةهم .

 ولرسالة امةنا المجد والخلود.
 قيادة قطر العراق

 ميالدية ٥١٠٢في االول من حزيران 
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