


 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب المحترم 

 تحية الرفقة والجهاد والمحبة الدائمة 
طيب التبر   -يتقدم الرفاق مسؤولو واعضاء تنظيمات بغداد الكرخ وبغداد   

 
حر التهاني وا

 
يكات بمناسبة حلول عيد  الرصافة وفروع الصحابة الى مقامكم الجهادي الرفيع با

يرة الجهاد والتحرير بالظفر  مس   االضحى المبارك اعاده هللا عليكم وعلى مجاهدي البعث والمقاومة وابناء شعبنا المجاهد وامتنا العربية المجيدة بالخير والبركة وتتويج 
 الحاسم والنصر المبين. 

 الرفاق 
 الكرخ والرصافة وفروع الصحابة   -مسؤولو تنظيمات بغداد 

 لحزب البعث العربي االشتراكي   
—————————————————————————————————————————————————————- 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  
 الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب المحترم 

 تحية الرفقة الخالصة والجهاد المحبب والوالء الدائم 
حر التبريكات بحلول عيد االضحى المبارك متضرعين الى هللا العزيز القدي   

 
ان يعيده عليكم وشعبنا  ر  يتقدم الرفاق مسؤولو الفرات االوسط والجنوب بخالص التهاني وا

 اكية  شتر يرفل بالنصر المبين وتحرير العراق واستقالله ونهوضه وامتنا العربية تواصل جهادها لتحقيق اهدافها التاريخية في الوحدة والحرية واال 
 الرفاق 

 مسؤولو تنظيمات الفرات االوسط والجنوب  
 لحزب البعث العربي االشتراكي 

—————————————————————————————————————————————————————- 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب المحترم  
 

 تحية الرفقة والجهاد والوالء االبدي 
مك تب العالقات  ي و يتقدم الرفاق مسؤولو واعضاء المكاتب المركزية في الحزب )مك تب الثقافة واالعالم ومك تب الطلبة والشباب ومك تب الفالحين والمك تب المهن 
زكى التبريكات بحلول عيد االضحى المبارك اعاده هللا عليكم وعلى مناضلي الحزب ومجاهدي المقا 

 
حر التهاني وا

 
وابناء شعبنا وامتنا    ومة الداخلية ومك تب العمال( با

 العربية المجيدة وهم يرفلون بالنصر المبين والتحرير الشامل والعميق واالستقالل التام والنهوض والرفعة والتقدم 
 

 الرفاق 
 مسؤول واعضاء المكاتب المركزية  
 لحزب البعث العربي االشتراكي  



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب المحترم

 
 تحية الرفقة والجهاد والمحبة الدائمة

حر التبريكات بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك داعين العزيز القدير ان
 
يعد  ععلعيعكعم وععلعى يععع يتقدم الرفاق مسؤول واعضاء تنظيمات االنبار بخالص التهاني وا

ربية في الوحدة والحعريعة العالبعث والشعب واالمة بالخير والبركة والتوفيق وتحقيق االماني بالتحرير واالستقالل والظفر االكيد و تحقيق االهداف التاريخية لالمة 
 واالشتراكية.

 الرفاق
 مسؤول واعضاء تنظيمات االنبار 
 لحزب البعث العربي االشتراكي

———————————————————————————————————————————————————— 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب المحترم
 تحية الرفقة والجهاد والوالء الدائم

ككعى العتعهعانعي  العييتقدم الرفيق نائب امين سر المكعتب العسكري في بغداد واالنبار والفرات االوسط والجنوب والرفاق اعضاء المكعتب الى مقامكم الجهادي الععع
 
بعا

متنا بالخير والرفعة والسؤدد... مو
 
طيب التبريكات بحلول عيد االضحى المبارك اعاد  هللا عليكم وعلينا وعلى مجاهدي حزبنا وشعبنا وا

 
ين جهادنا المعلعحعمعي اصلوا

 وحتى النصر الحاسم االكيد تحت لواء قيادتكم التاريخية المظفرة.
 حفظكم هللا ورعاكم وادامكم ذخرًا لحزبنا وشعبنا وامتنا.

 الرفاق 
 نائب امين سر واعضاء المكعتب العسكري 

 في بغداد واالنبار والفرات االوسط والجنوب 
 لحزب البعث العربي االشتراكي

———————————————————————————————————————————————————— 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 رمالرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي والقائد االعلى لجبهة الجهاد والتحرير والخالص الوطني المحت
 

 تحية الرفقة والجهاد والمحبة الدائمة
حر التهاني واطيب ال\تبريكات بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك سائلين هللا

 
لعزيز العحعكعيعم ان  ايتقدم الرفاق مسؤولو واعضاء تنظيمات خارج العراق اليكم با

متنا بالخير واليمن والتوفيق و
 
يق امانيهم النضالعيعة تحقيعيد  عليكم وعلى مناضلي البعث في العراق والوطن العربي كله وفي كل بقاع العالم وعلى ابناء شعبنا وا

 شتراكية.واالفي تحقيق تحرير العراق واستقالله وسيادته وتعزيز وحدته الوطنية ونهوضه وتقدمه صوب تحقيق اهداف امتنا التاريخية في الوحدة والحرية 
 

 الرفاق مسؤولو واعضاء تنظيمات خارج العراق
 لحزب البعث العربي االشتراكي



 بسم هللا الرحمن الرحيم
مين العام لحزب البعث العربي الشتراكي ـ القائد العلى للجهاد والتحرير والخالص الوطني )

أ
 ظكم هللا ورعاكم (حف الرفيق القائد المجاهد عزة ابراهيم ـ ال

 تحية النضال والجهاد :
حـر الـتـهـارـي والـتـبـريـكـا

أ
سـيـادتـكـم ومـن ت لبمناسبة عيد الضحى المبارك وباسم كافة كـتاب ومتابعي موقع كـتاب المقاومة العراقية يتقدم مجلس ادارة الـمـوقـع بـا

ب
أ
ن يحفظكم ذخرًا لشعبنا العراقي ال

أ
امتنا العـربـيـة الـمـجـيـدة ي وخاللكم الى كافة البطال في المقاومة الوطنية والقومية والسالمية ، داعين الباري جلت قدرته با

ن يتحقق النصر بقيادتكم الفذة على اعداء البعث والعراق والمة ويرحم شهداء الـبـعـث والـمـقـاومـة 
أ
تم العافية وا

أ
مـقـدمـتـهـم شـهـيـد  وفـيوان يعيده عليكم وارتم با

كبر القائد صدام حسين .
أ
 الحج ال

 قائدرا المنصور باهلل :
الباسلة غيـر عـابـهـيـن ته بهذه المناسبة المباركة يجدد ابناؤكم في الموقع قسم الولء لسيادتكم والمضي في طريق مقارعة العالم الموجه ضد حزبنا العظيم ومقاوم

ثير على الموقع بوسائل شتى وسيواصلون مسيرتهم العالميـة الـجـهـاديـة 
أ
ا كـان الـنـمـن مـهـمـبما تقوم به حكومة الحتالل الطائفية الفاسدة من اجراءات حجب وتا

 حتى النصر والتحرير .
 مجلس ادارة موقع وشبكة كـتاب المقاومة العراقية

————————————————————————————————————————————————————-- 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 "واخرى تحبورها رصر من هللا وفتح قريب وبشر المؤمنين"
 صدق هللا العظيم

 
 مقام السيد الرئيس القائد المجاهد المهيب الركن عزة ابراهيم الدوري "رعاك هللا "

 اعضاء القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الشتراكي
 رفاق البعث المناضلين في كل ارجاء المعموره ..

 شباب العراق المجاهد النائر
يات التهاري و التبريكات لسيادتكم ولالبطال المجاهدين النائرين المرابطين في سوح النضا

أ
سمى ا

أ
 الجهاد..ل ومع اطاللة عيد الضحى المبارك رتقدم با

 
جـلوبحلول العيد الغر رستذكر عرس الشهادة للقائد الفذ شهيد الحج الكبر صدام حسين "رحمه هللا" الـذي قـدم روحـه فـداءا لـلـوطـن والمـة مـن 
أ
عـزة الـوطـن  ا

 وحريته وكرامته..
مناء الصادقين الوفياء بالنبات على 

أ
ق النضـال تـحـت قـيـادتـكـم طريوبهذه المناسبه رجدد عهد الولء والوفاء لقائدرا المفدى عزة ابراهيم الدوري حفظه هللا عهد ال

 الحكيمة..
 ا الطاهرة.رضنربتهل من هللا العزيز القدير ان ينبت على طريق النصر خطاكم لدحر الحتالل الفارسي الصفوي واذرابهم العمالء حتى تحرير اخر شبر من ا

 لهذا الوطن ..
 
 دمتم فخرا

 المجد والخلود لفارس المة العربية صدام حسين رحمه هللا ..
 ولشهداء العراق البرار ..

 وكل عام وارتم بخير.
 التحاد العام لشباب العراق في المهجر



َعبَر البعث منذ والدته عن االرادة الثورية المستقلة للشعب واالمة العربية الواحدة وخاَض نضااًل ال هوادة فيه على امتتتداد 

كيد هذه االرادة التي افصح عنها ايتمتا افصتاي فتي هتهتاده التمتلتمتمتي  تد التمتمتتتلتيتن االمتيتركتا  
 
ما يقارب السبعة عقود لتا

وحلفائهم اصهاينة والفرس حتى طرد الممتلين االميركا  من العراق وتمقيق نصتر التعتراق واالمتة التتتاريتلتي فتي التمتاد  

ومواصلة الجهاد  د تركات الممتلين االميركا  والهيمنة االيرانيتة والتتتمتدد االيترانتي  1122والثالثين من كانو  االول عام 

الذ  استهدف العراق وسوريا ولبنا  واليمن مهددًا امن اللليج العربي بل االمن القومي العربي برمته وبذلك عتبتَر التبتعتث 

ستهتم فتي فضتح التمتمتارستات التلتيتانتيتة 
 
عن ارادته الثورية السياسية المستقلة وحضورره الجهاد  والسياسي الفاعتل بتمتا ا

لمكومات العمالء المتعاقبة ونهبها لثروة العراق النفطية واموال شعبه وكما صتمتَد بتوهته كتل استكتال والتوا  االهتتتثتا  

البغيض واالغتياالت واالعتقاالت والقمع الوحشي وخرج منها صلب العود قو  العريكة ُممققًا حضورا هماهيًا فاعاًل واسع 

سهم على نمو كبير في تفجير التظاهرات الشعبية الماشدة ُمعبرًا خير تعبيتر عتن حضتوره الستيتاستي التفتاعتل فتي 
 
النطاق ا

رعب العمالء من امثال العميل المالكي الذ  راي يؤلب هالوزته  د البعث ومنا لتيته 
 
اهتماع الدوحة وبثقل نوعي كبير ا

  التبتعتث حتقتق 
 
سه من الدوحة ( وهل درى ام لم يتدر  هتذا التعتمتيتل التلتستيتع بتا

 
بقوله وبعظمة لسانه ) البعث يطل برا

حضوره الجهاد  الفعلي على ارض الجهاد والرباط في العراق على امتداد ثالثة عشتر عتامتًا متتترعتات بتنتجتيتع التدم التطتهتور 

ثرر الجهادية وُمجسدًا اروع صور الجهاد في التضمية والفداء عبر استتتشتهتاد امتيتنته التعتام الترفتيتق التقتائتد 
 
ُمسجاًل اروع الما

 صدام حسين رحمه هللا 



لث  مثن كثادال الثمثتثنثضل ومثرثانثًثيثه قثمعثاقثاح لشثم  الث ثما  و ثم ثتثه  061وسته من اعضاء قيادته و استشهاد اكثثرثم مثن 
 
ا

 واستنالله ...

 

وها هو الب ث االصيل  مفع اا ة الجهاد والتحم م  حضو اكبه المفيق المجاهثض عث ا اعثماهثيثي االمثيثن الث ثال لثًثحث   والثنثا ثض 

االعًى لًجهاد والتحم م والثالثالا الثو ثرثص ًمثبثاثماح مثجثاهثضم الثبث ثث والثمثنثاومثة  ا سثتثماتثيثجثة الثبث ثث والثمثنثاومثة  و

ا الستماتيجة الب يضا المضى   وعالطاعاته وا اد ره واسا ًه المتواصًة لًمرانًيثن الثبث ثرثيثيثن الثتثص تثرثيثم لثهثي الثمثسثااا  

الاا بة لمواصًة جهادهي المًحمص فص داو  الًجهاد والتحم م وها هص الرماا الرانجثة لثجثهثاد الثبث ثث عاثيثمواا الثبث ثث 

والش ب  الة جهاد ة وا ضا فص تظاهما  سا ة التحم م عبغضاد وسا ا  التظاهم فص الباما الفيحاء وذم قاا الشثامثالثة 

وميسان المجض والمررى ال م نة والنادسية المجيضا وواسط الكثفاح وعاعل الثحثضثااا والثرثجث  االرثم  وكثمعثالء الثمثنثضسثة 

ميي البطًة والتص عاقنت تظاهما  واعتثاثامثا  االقثبثاا الثمثجثاهثضا وقثيثرثوى الاثامثضا وصثالح 
 
ود الى المعاط والجهاد والتا

مال و ثمثو ثا  الشث ثب الث ثماقثص الثوا ثض الثمثاثان الث ث  ث  الث م عثبثم  
آ
ل وا

آ
الض ن الااعما فص ت بيم قاصع عن و ضا اال

التظاهما  الش بية الحارضا خيم ت بيم عن ت     و ضته الو رية واسترفاا قضااته الجهاد ة الجبااا لًسيم ًقضمثاح الثى امثال 

جيج مسيما الجهاد والتحم م و تى عًوغ كامل اهضافها الستماتثيثجثيثة فثص تثحثنثيثق الثتثحثم ثم الث ثمثيثق والشثامثل لثًث ثما  
 
وتا

واستنالله الراج  وسيادته وتحنيق قهونه الو رى واستئرا  مسيما عرا ه الروام الشامل عًى الا ض الو رثيثة والثنثومثيثة 

واالقساقية كافة وعما  حنق االقب اث ال معص الجض ض تحت لواء المسالة ال معية الالالضا اسالة االسالل المتجضدا لثالقسثاقثيثة 

جم اء ع طا ها الحضاام الرم المتضفق ال م ال   م  الرضو  وال م  ستنص من م ين  ضااا االمة واسثالثتثهثا االقسثاقثيثة 

المساهمة عًى امتضاد التاا خ فص عراء الحضااا االقساقية الشامًة ع طثاءاتثهثا الثجثهثاد ثة والثفثكثم ثة والسثيثاسثيثة والثرثنثافثيثة 

 وال ًمية كافة ..



 
تي بشيء جديد اذا اشرنأ هنأ الى ان احتالل العراق واالجهأز على النظأم الوطننني النتن ندقني الن نوقني النده  نأن ين نو   

 
النأ

حزب الرسألة الخألدة حزب البعث العربي االشترا ي ، قهند وقنخ لنالل عنانالء االحنتنالل واذننأبني النى تانعن ند الندعنوا  

الطأئف ة واهتزاز قنظوقة ال  م الوطن ة وال نوقن نة اني النوطنخ النعنربني لنأفنة بن نخ فنفنو  الشنبنأب قنأ سنان  لنلنتن نأ ا  

سلاة ان تر ب قوجة الرب ع العربي وتجهض اهدا  الاواطن خ الثأئريخ عنلنى االوعنأل النانز ينة النتني  نأننوا 
 
الس أس ة الاتأ

الى قخأطر قأ يجره تنننفن ند   3002يع شونهأ وحألة الضعف والخنول لالجنبي .. وقد نبي البعث وقبل احتالل العراق اي 

  
 
ى عخ لطر قنأ ينكنأن قنخ  سنأئنم وقنباقنرا  بندا

 
قخ قخططأ  اق ر  ة فه ون ة ففوية ، غ ر ان احدًا توهم اني بانأ

بأحتالل العراق وقأ تبعي قخ تداع أ  ا د  فكة قأ  أن يطرحي البعث ويكد  قني لأفة قأ يتعلن  بنخنرينطنة النتن نسن نم 

الجديد للانط ة تكت قساى قشرول الشرق االوسط الجديد .. ونظرة الى قأ تجأبهي  ل اقطأ  الوطخ العربي قخ تنهنديندا  

النت الن ني االوعنأل اني 
ا
سواء اي قار التي تجأبي ببسألة عاأبأ  اال هأب او قأ حال اي ال اخ قخ قبل الكنوين ن نخ وقنأ ا

ل ب أ ، يدلل وباأ الي بل الشك الى ان هنألك تكألف  ولي واقل اي وتفأهاأ  اق ر  ة فه ون ة ففوية عد االقة قخ اجنل 

ت س اهأ على وا  قرتكزا  طأئف ة لتغ  ب الهوينة الن نوقن نة وابن نأء اقنطنأ  النوطنخ النعنربني عنعن نفنة تنننهن  اني جسندهنأ 

االطاأل .. واذا  أن قسبولو الك أن الاه وني قد عبروا اي ا نثر قخ تارين  عنخ انرحنتنهنم بنانأ حانل اني النعنراق وسنو ينأ 

بشكل لأص ، اأن النظأم االيراني الافوه العناره ااا  عخ اطاأعي ل م بألتاري  ولكخ بألدلل الابأشر اي الن نانخ 

والعراق وسو يأ ولبنأن اعأاة العالني عخ ن تي الخب ثة لت ويض اقخ الخل ج العربي والاالكة النعنربن نة السنعنو ينة بشنكنل 

لأص بل اقتد  اطاأعي لتشال الاغرب العربي ، قأ يرسخ ال نأعة بكجم التكألف الشرير وقخططأتي لتن نسن نم النانننطن نة 

طأئف ًأ لاألكي وياكخ الرجول الى جالة التاريكأ  والتكر أ  والابأحثأ  التي تجره ب خ اطرا  هدا التكألف ل ستدل 

 ل ذه با رة على ح   ة قأ جرى ويجره وابعأ   الكأ ئ ة على قست بل الوطخ واقنتنننأ .والن النبنعنث بنطنبن نعنة قنننهنجني 

ن ة  أن وقأ زال اي طل عة الاتاديخ لهد  الاخططأ  ا د استهداي اعنداء 
ا
الرسألي وقبأ ئي التي تتسأقى على الااأل  اال

 االقة عسكريًأ وس أس ًأ واكريأً 



واعالميًا متوهمين امكانية النيل منه ،لكنه وكما كان يخرج اكىثر قوة واصرارًا على  مىواصىلىة الىنىىىار عىلى  قىريى   ى ى ىيى  

اهداف االمة في الوحدة وال رية واالشتراكية .. وما يؤسف له ان بعض االقراف الم سوبة عل  التيارات ال ومية والوقىنىيىة 

ب صد او بجهل انساقت وراء ما كان يريده الت الف االميركي الصهيوني الصفوي وبداًل من ان  ت ىد مىا الى ىعىج فىي  ى ىهىة 

عريىة راحت  مارس اساليب غير اخالقية وال  تناسب وما  مليه المرحلة الضعاف دوره متجاهلة مىا قىدمىه مىن  ىى ىيىات 

. ورغى  كىل كلى  1122وشهداء في مسيرة الم اومة..التي  كللت با  ار ال وات االميركية عل  االنس اب مىن الىعىراي فىي 

فل  ينجر حزب ال عج العربي االشتراكي ال  معارك ثانوية  ؤخر عملية الت ريىر الىنىا ىز لىلىعىراي فى ى ىي مىتىمىسىكىًا بىالىدعىوة 

 لج هة وقنية عريىة  ى  كل ال وى والشخصيات الوقنية وال ومية واالسالمية المتنورة غير الطائفية ..

 

ت الجماهير  ىطىالىب عىلىنىًا بىطىرد الصىفىويىيىن وعىدم 
 
مر االميركي الصهيوني الصفوي وبدا

 
ل د انكشفت اليوم كل خيوط التا

السماح له  بالتدخل بشؤون العراي وسوريا وب ية ا زاء الوقن العربي وقد  كون صرخات المتظاهرين في كربالء وسىاحىة 

الت رير وكي قار ) بغداد حرة حرة .. ايران برة برة ( وهتافا ه  لل عج وللشهيد الرفي  المناضل صدام حسين رحمىه   ، 

خر عل  استمرار  خلف بعض التيارات الوقنية عن ممارسة في  ثوير حالة الغىب الشع ي و ى ىريىب يىوم الىخىال  
 
دليل ا

الوقني من كل اشكىار االحىتىالر بىمىا فىيىه الصىفىوي بشىكىل خىا  .. وهىو مىا يىدعىو هىعه الى ىوى الى  مىرا ىعىة مىواقىفىهىا 

واالصطفاف ما حركة الشعب صانا الثورات واالنتفاضات المجيدة .. ان المرحلة وخطورة الت ديات  ىتىطىلىب لى  الشىتىات 

والعمل   ت خيمة   هة عريىة حر  الى ىعىج ومىنىع مى ىادر ىه بىالىدعىوة الىيىهىا لىتىىى  كىل الى ىوى الىمىخىلىصىة لىلىمىشىرو  

الوقني ..وال نغالي ان اه  ما ح  ته التظاهرات الشع ية الك يرة في بغداد وب ية الم افظات هي حالة الىرفىض لىلىطىائىفىيىة 

ت  ىتى ىلىور فىي 
 
وللو ود االيراني ، وكسر حا ز الخوف العي فرضته الميليشيات عل  المواقنين .. ان حالة فرز  ىديىدة بىدا

العراي بين حملة الم اديء ال  ة وبين كل اولئ  المنفعون للمشرو  الصهيوني الصفوي .. وليس من الم  ور بعد اليىوم 

حالة الصمت والسكوت عل  ما  رى ويجري في العراي وب ية اقطار الوقن العىربىي وعىلى  الى ىركىات واالحىزاب والىتىيىارات 

التي  رفا لواء الوقنية وال ومية ان   دد موقفها اما ما االمة و طلعا ها اوالت عية والرض  بممار سات اعىداء االمىة .. وان 

 التاريخ سيكشف مهما قار الزمن ح ي ة المواقف .

 وان النصر ات وهو قريب باكن   وهمة الغيارى ..



 

يواصل العميم مل الميمولمومت  تمر ب مائ  ملماليمن مم ا الميمريم م  مم  المم وااا عم مح امبمو مم م م م   ا م موعمت  مبم مو من  -1

م  اليطوا فت ح   يم مم ن 
 
 م  ابومائ الذي  مو بالوا يعششون فت ا

 
السيسواويت ال ت و  خضع ل  ف  ش فت اليطوا   واطو

ء .ضموء ااا .ضموء مممحمت 
 
ا طوًو مزيفون  ه  ي  ون ال  ض ع ح ا  وء الشعن او اليوء   بجة اال  مط و مون لم م مضموء   ا

 شع او صوف  ا. ح ال عوا ا
 
 الرمبيود ال ت  وكم ائ الس  الي  وهالي    و

 

ً  طت اوضواء م  تميم ع ح  ال.وا احيم الج  ت ل   وك  اليصواف   و ت فض بة .الي مائ حسم م  اوباء ممجم مجم مة  -2

 ت الشلوداا   الى مج ج ة م  ابومائ مبس  الز  مء  اا فوض .  ال  الذء ااح يملت  يمسم مسمل اعم مالافمو مائ عم   مال.موا 
 
  و

  مه    ولي و ل ااَح احيم الج  ت يفضح  ال.وا اليولوت   حزب المعوة  العي ل  شمالكمو مائ الموهميم مة المخمضمالاء  المبميمالاء 

  غ الهو م  الوان السال.ة  الغش  الخماع ا

  ييوال ن  ييوال هللا  هللا خ ال اليوكالي ا

 

صرح الولال وء ااا  هو هت خمموا الولال وء  مزداد  موءًا عم مح  -3 هما اموال الشعن العالا.ت   غ  ف ط ثيوا ة م  وا د وا وإ

اااملمو 
ذ
ن حوومة العيرء  صم  ا

 
خال  اغ  الص بوا الي عول ة و  وء شع  و الصو ال فت   وهالا ل  البوشمة فو

ذ
 وء يومًو  عم ا

 غ ال ا لة  وليعواوة الشميمة و   وء شع  و فت  هذا ال  ض ال لن ا

 

  لو  هللا ييلل  و يليل العو ث    وموال شع ل     ذي ل  ُمال العذاب ا

  مص اله    ال   ئس اليص الا



 

صفقات السيارات المصفحة والمدرعات والطائرات صارت حديث الناس وبمائت الممماميمارات لمو المدوكرات ويم  يمامقم   - 4

بتبعيتها عاى اكخر فالعبادي ووزير دفاعه انحو بالالئمة عاى المالك  وزبانيته ف  عققد الصفمقمات وبماعمتملار ال مريمات عمو 

ية نتيجة او اي ) قمبم و والممملم  ال معمبم  المعمراقم  يمقمو  
 
الغاء هله العقود كنها لاضية ف  طريق تصنيعها وليس هناك ا

 ) اواعدك بالوعد واسكيك يا يمون و وسيسقيهم ال عب ياس جزاءه العاد  عاقمًا وحنظاًل .

ت قريب.
 
 وي  ا

 

ن ي  تصريحات حكولة المعمممالء عمو تمرمفميم  رواتمب لما يسمممونمهما المر سمات  -5
 
ليعام ابناء ال عب العراق  العظيم با

م عمرو ولم يحص  لنها اك النزر اليسير .
 
 اللالث هو حديث خرافة يا ا

 

خرون صرف رواتب الموظفيو ب  يصادوروها ف  اكنبار ونينوى وصالح الديو فضاًل عو لصادرة المرواتمب 
 
ولكنهم راحوا يا

التقاعدية لامجاهديو البعلييو ورواتب المفصوليو لو وظائفهم تحت طائاة ) اكجتلاثو البغي  لم  فمرا المممزيمد لمو 

الضرائب عاى ابناء ال عب ولعبة اكقتراا لو البنوك اكجنبية والت  سترهو الوا  العراق وفرا الزيادات غير المممبمررة 

 عاى يارتات شحو الموباي  وغيرها لو ابتزاز ابناء ال عب الفقراء .

 

 ولكو هللا وال عب لهم بالمرصاد. 

ي لنقاٍب ينقابون .
 
 وسيعام الليو ظاموا ا



صدق تعبببيبر عبت البتبن بط ءبيبت عبطباءات ال بحب بيبيبت  
 
تواصلت عطاءات كبتاب البعث والمقاومة في مساندة التظاهرات الشعبية الحاشدة معبرة ا

وهبة ة فبواالدءاء والمثق يت والكبتاب وتضحيات وفداء المجاهديت في خنادق الجهاد والعز والكرامة .. ُمجسديت اروع تجسيد لمقولة القلط والببنبد بيب

جيج مسيرة ال
 
د جهباوا دة ..ومت هنا تكبتسب كبتاءاءات كبتاب البعث والمقاومة وعموم الكبتاب والمثق يت العرا ييت االصنء اهميتها الق وى في تا

برعن مبت وتبا بر مسبيب ثبورة رة والتحرير الظافر التي تؤازرهما التظاهرات الشعبية العارمة التي عبرت عت ثقافة الشعب االصيلة ووعيب  البجبهبادا ءبمبا من

نء ءبمبا الصبالتحرير الظافرة السا رة الى امام ءاتحاد فوهة القلط والبند ية وتن ح جهود وجهاد المجاهديت االخيار والبمبثبقب بيبت واالدءباء والبكببتباب ا

نبنج صبح الحرية واالمتقنل والسيادة وءالن ر االكيد والسيبر ُ بدمبا فبي مسبارات البتبحبريبر  تبو بد والبيديط شعلة هذه الثورة المباركة متقدة و تى ا 

ت تبلبيبوالنهوض والتقدم والرفعة في عراق الجهاد والرءاط الذا يشع منا جهاده ليغمر االرض العرءية كلها ءممارماتب  البجبهباديبة ءبوجب  تبركبات البمبحب

ءة االرهاب حار االميركان والت دا للهيمنة االيرانية وصنيعتها القديمة والجديدة المتل عة ءاردية المحاور الدولية واال ليمية تحت الغطاء الكاذب لم

ر د ب ونشر ديمقراطية رو اني المزي ة ديمقراطية الذءح والقمع والنهب والتي متتعالى اصوات الكبتاب والمثق يت ل ضح مبرامبيبهبا البزا ب بة فبي اطبار

 الهيمنة االيرانية .

 وان غدًا لناظره  ريب.

  
 لنمبوع التامع على التوالي تتواصل التظاهرات الشعبية الحاشدة في ءغداد والمحافظات على نحو متعاظط ومت اعد تبعبببيبرًا عبت ت باعبد السب ب 

جبيبج مسبيب
 
رة الشعبي ءل عت تراكط الوعي الشعبي ونضج الظروف الموضوعية والذاتية ولحظة االختمار الثورا الذا فتح االءواب على م اريعهبا لبتبا

مبام فبي ى اثورة التحرير الظافرة الشا رة ء طى واثقة نحو تحقيق اهدافها المشروعة في التحرير واالمتقنل وتعزيز و دة العراق وميادت  والمضي ال

ء مبندروب النهوض والتقدم واالرتقاء والتطور الحضارا ل دمة ت اعل الحضارات ءما يعزز البناء الحضارا لننسانية جمعاء ولط تنب بع  بكبومبة البعب

مبتب بدام البرصبا  
 
كل محاوالت التضليل البا سة عبر اختراق هذه التظاهرات ..., كما مارمت تحت غبطباء ا البتبجباوب مبع البمبظباهبرات   بمبعبهبا ءبا

دعاء تلبية ءعض مطاليبببهبا ءبالب بشبل ... 
 
ن  ءبيبدوخراطيط المياه والقناءل المسيلة للدموع كما ءاءت محاوالتهط ال سيسة الختزال هذه التظاهرات ءا

 
ا

اصالة هذه التظاهرات وتعبيرها عت نبض الشعب الحي  د مدها ءبزخبط البتبواصبل والبتب باعبد والسبيبر البى امبام لبتبحبقبيبق اهبداف شبعبببنبا البتبحبرريبة 

 مبةوالو دوية والتقدمية ءما يعزز تواصل مسيرة البناء الثورا الشامل وطنيا و وميا وءما يسهط على نحو فباعبل ءبالبعبطباء البحبضبارا البمبتبواصبل لبن

 العرءية المجيدة ..



 

 

انطلقت مظاهرات الجماهير للمطالبة بحقوقها المسلوبة في الحياة الحرة الكررمرمرة ابراركانا لراا الوريراا خروفريرر الر ركمرات 

الرئيسية من لهربان ومان ومحاسبة المفسكمن والجل اسكات الماظاهرمن اخ ذ ائيس حكومرة الرمرةرطرقرة الر ر رران برير  

االجرانات مةها الغان مةاصب نواب ائيس الجمهوامة ونواب ائيس الوزاان لكن المهزلة بانت ليباها عرةركمرا لرم مرارم خرةرفريرذ 

 هذا االجران بحجة عكم موافقة البرلماا عليه ومازالوا محافظوا بمةاصبهم الرسمية .. هل خوجك مهازل الرثر من هذه .

 

 

بانت سيادة اليمالن في المةطقة ال  ران على حقيقاها عةكما اعلةت وزااة الكفاع االمرمكية قرااا باجميك عملريرات الرقروات 

المسلحة اليراقية وعةاصر الحوك في محافظة االنباا بهذا القراا مكوا اليمالن مظهروا على حقيقاهم بانهرم مرجررد بريراد  

 شطرنج خاالعب بهم الكولة المحالة وهي من خقرا لهذا اا مكوا وهذا المكوا .. اما هم سوى مةفذوا لالوامر فقط .

 

 

للما خاصاعك مطالب الماظاهرمن بمحالمة ااس الفساد واالجرام واللصوصية المالكي مبادا اليميل الصغير الريربرادل الرى 

مقابلاه ولقانه في مةاسبة وبغير مةاسبة لكي مبين انه مازال ولي نيماه ومسؤوله االول في حزب اليمالة الكعوة والملافت 

 للمطالبات الويبية .... هل موجك شئ اقبح من هذا الاصرف الموين من قبل ائيس وزاان الغفلة والزمن الردلن .



 

 بسبب اجراءات الحكومه العراقية الطائفيه الفاشله كيثرت في االونه االخيرة هجرة اعداد كبيره من الشباب العراقي الى تركيييا  يل اليى دو 

االتحاد االوربي ومنها هنغاريا والمانيا والنمسا وفرنسا وبلجيكا وغيرهل بطريقه غير شرعية عن طريق البحر واليبير ميعيراييين انيفيسيهيل اليى 

مخاطر جمة ادت بحياة الكيثيريين منهل .. وقد صرح عدد من قادة االحزاب المشاركية فيي اليعيميلييية السيييا ييية ونيواب مين حيزب اليدعيوة 

نهل يعيشون في عالل اخر فالشباب عندنا تعصف بهل البطاله واالقصياء واليميهيمييي  وعيد  
 
واخرين تصريحات هزيلة بعيدة عن الواقع وكا

 وجود و ائل يمار ون من خاللها هواياتهل واهمماماتهل وهل ممنوعين من اال دالء بارائهل وخياراتهل السيا يه والدينيه 

 

لقد اعطى حزب المجاهدين والثوار والمناالين حزب البعث العربي االشمراكي اهميه خاصة لهذا القطاع فلهل في القيادة ميكييميب ميركيز  

) مكيمب الطلبه والشباب المركز  ( يمولى مسؤولية عضو في قيادة قطر العيرا  وليهيل وةارة هيي وةارة الشيبياب وليهيل اتيحياديين االو  هيو 

( ميركيز ليليشيبياب فيي بيغيداد وكيافية 033االتحاد الوطني لطلبة العرا  والثاني لالتحاد اليعيا  لشيبياب اليعيرا  وقيد جيرك بينياء اكييثير مين )

محافظات العرا  تموفر فيه مسملزمات وممار ة العديد من النشاطات والممار ات كما وفرت مراكز لالنشطه في هيذه االمياكين بياالايافيه 

الى تنظيل مراكز للمدريب على السباحة وبعض االلعاب الفكريه والبدنية كما وافرت القيادة ) قانون ليليميشيغيييل اليجيزئيي( خيال  اليعيطيليه 

(  اعات يوميا مقابل اجر وحسب اخمصاص كل منهل باالاافه الى انه عندما يمخرج الشباب من معهده او كيليييميه 0الصيفيه ا  بمعد  )

يراجع وةارة المخطيط  ليجد ا مه منسب للمعيين في احدك الوةارات وحسب اخماصه و هلت عمليية ةواج الشيبياب بياجيراءات ميعيروفيه 

 منها  لفة الزواج للشباب وحفالت الزواج الجماعي وتوفير السلع الثابمه با عار رمزية وباالقساط وغيرها 

 

وفي ظل العولمه واالنفماح وانمشار  قافة الالمباالة وعد  المسؤوليه الميي جياءت ميع قيوات االحيميال  ونشيرتيهيا االحيزاب اليحياكيميه اليميي 

غرقت في حاالت الفساد المالي واالدار  يمطلب االمر المفكير باجراءات عملية تهمل بالشباب وتجعل منهل طاقه موجهة للخدميه اليعياميه 

وحركة ايجابيه في بناء المجممع الن حمايية الشيبياب مين االنيحيرا  واجيب وطينيي وهيو مسيؤولييية اليدوليه واالحيزاب اليوطينيييه واليقيوميييه 

واال الميه البعادهل عن شرور الطائفيه وايجاد منافذ للقضاء على البطاله والفراغ باعما  نافعه عليى اليميسيميوك الشيخيصيي واليعيا  وةرع 

بداء ميالحياظيميهيل وارائيهيل بيعيييدا عين 
 
  االخر والسماح لهل با

 
  والرا

 
العادات المي تجعلهل يحافظون على الممملكات العامه واحمرا  الرا

 الخو  والمصد  بقوة من خال  المشاركة الفاعله في الثوره والمظاهرات الشعبيه اد الظلل والفساد في كافة انحاء العرا  .



 

سيسه االولى يحذر من استخدام الدديدن كدعدامدة ودرزد  وتد دز  
 
كان وما زال حزبنا الرسالي حزب البعث العربي االشتراكي يدعو ومنذ ايام تا

ن الدكدريدر عدربديدًا اوحدى بده سدبد
 
ه حداندالوصال االم  العربي  التي شروها هللا بانزال رسالته الس اوي  على ارضها وزادها تشريفًا بان يكون القرا

رت وتعالى لخاتر االنبياء وال رسلين مح د الصاد  االمين ، وحذر من التيارات الديني  الزائف  التي تدعي االسالم زورًا وي حيدن اندهدا تسدتد

بعباءة الدين لستر خيانتهر هلل ولرسوله وللوطن واالم  .. كان موزف البعث واضحدًا عدنددمدا وزدف مدا االيد دان مدن دون ان يدكدون حدزبدًا 

دينيًا .. لذا كانت رسالته لكة االم  من دون ت ييز بين ابنائها على اساس عنصري او ديدندي او مدذهدبدي .. لدذا ودقدد عد دة اعدداء االمد  عدلدى 

استهداوه ومن خالله استهداف مستقبة الوطن العربي وابنائه من خالل اثارة الفتن الطائفي  وبصيغ مختلف  ومنها ال  ارسدات الدخدبديد د  

بادعاء مسؤوليته عن ح اي  التشيا .. وي هذا ال وضوع نسلط الضوء على حقيق  التشيا الصفوي وتنازضه ما دعوات اهة بيت الدرسدول 

 مح د )ص ( . وابتداًء ازول

يدرانديده ومدندذ تسدلدر الدخد ديدندي السدلدطده ال يه الفقيه ان مايدردري ودي دهدالديدز السديداسده اال زول احذروا التشيا الصفوي السياسي .احذروا و

ن تصدير السياسه الفارسيه التي بدائها الشاه واك لها الخ يني بدطدطداء الدديدن الميه هي بالحقيقه اعالسالن تصدير ال وره االواع 9191عام

مبراطوريه الفارسيه من خالل تصديرها الى العرا  حديدث ان تدحدريدر الدقددس يد در بدالدعدرا  ... وامدتدداد لدلدحدقدبده ال والتى تهدف الى اعاده ا

يده الدفدقديده ودبدعدد عدردزهدر بدحدرب الدقدادسديده ال الى علي خامنئ يسعون للوصول الى شيعه العرا  عدبدر وآل  التاريخيه التي بدئها الشاه وصو

يران تحت زياده زاسر سلي اني الدحداكدر الدفدعدلدي ال مريكان ومهدوا الطريق لهر وسل وا العرا  لالوانكسارهر وتررع الخ يني السر مكن ا

 ال بد من عرال يران وكن ال للعرا  وبذلك اصبح العرا  الحديقه الخلفيه 
 
ء عرازين يحك ون العرا  وريئ بحزب الدعوه االسالمي الدذي نشدا

م وهذا كذب واودتدراء ان الدذي يدحدكدر الدعدرا  ال وترعرع وي ايران ليوهر شيعه العرا  بان الذين يحك ون العرا  هر شيعه علي عليه الس

ربدعديدن والد دندابدر ال طريقه احياء ال شاعر الحسينيه كعاشورا واال  نسان البسيط ولو نظرنا اال ن التشيا الصفوي وهذا واضح ومكشوف لال ا

من بعديدد .. يدقدول ) شدريدعدتدي ( ودي كددتدابده ال  من زريب وال التشيا العلوي ال  ت ت اال  التى تتحدث باوكار عن جوهر التشيا الصفوي التى 

 ا
ا
 وزاره ال راسر وارسة وزيرها الى اوربا ورجا وروا تقرير عن كيفيه احياء الشهداء عند ال سيحيه مشديدرا

 
لدى التشيا الصفوي. ان الشاه انشا

ن مدراسدر عداشدوراء تشدبده بدطدريدق الدعدذاب .ال الضرب بالزناجية والت اثية وال شاعة ولهذا صاغتها الدوله وطرحتها وي ال رت ا وندر  ا

الى التشيا العلوي. انتبهوا يا اهلي من مكر الصفدويدن ود دا جدر  لدلدعدرا  مدن ال  ي ت الى الحسين بشئ وال  )عذابات السيد ال سيح( وهذا 

ضياع وتدهور وانهيار وزتة وتهرير تحت التشيا الصفوي والتشيا العلوي منه براء انتبهوا واويقوا لهذه الدزمدره الدحداكد ده الدفداسدده وعدود 

 ك ا كنتر احبه واخوه ايها العرازين ووهللا ما حن اعر ي على عربي..



 

المتابع لنشاطات المليشيات الحكوميه المرتبطه باالحزاب والحركات الحاكمه سواء المنضوضوبضح تضحضي تاضمضيضح الضحضشض  الشض ضبض  او  ضيضر ضا 

والذي يزي  ع د ا عن االرب ين والم عومه كليا من ايران وباشراف مباشر من الحرس الثوري االيران  وقاسم سليمان  يالحض  انض ضا نشضطضي 

ف  عمليات القتل والخطف للم نيين من الم ارضين اليران وال مليح الاياسيح البائاح والمشاركين ف  التظا رات والثورة الشض ضبضيضه ضض  

الظلم والفااد والت ميش واالقصاء ويذكر الجميع انه قبل ايام قليله قامي بخطف ال مال االتراك و وكيل وزارة ال  ل وم ير التضحضقضيضقضات 

المركزيح ف  الوزارة وضربي القوات االمنيه لمجرد نيح تفتيش اح ى مقرات م وخطفي ع د من الضقضوات االمضنضيضه اضضافضح الضط قضتضل وخضطضف 

اع اد كبيرة من الناشطين ف  التظا رات الش بيه ف  محافظات بغ اد والضحضلضه والضنضاوضريضح والض يضوانضيضه والضبضصضرة و واسض  وديضالضط و ضذ  

المليشيات اوبحي فوق القانون فق    دت من خالل مؤتمر وحف  عرض ف  ع د من القنضوات الضفضوضائضيضه كضل مضن يصضوت عضلضط قضانضون 

الحرس الوطن  من اعواء مجلس النواب بل سم ي ع د من م يتح ثون عن احتماالت القيام بحركح انقالبيح ض  ال بادي ووضع الضمضجضرم 

المالك  من ج ي  رئياا للوزراء خاوح ب   ان حصل علط مباركه خامنئ  ف  اخر زيارة له اليران و ازداد ت خل م ف  شؤون ال ولح فقض  قضام 

كل من ال امري وابوم  ي الم ن س لزيارة مجلس القواء االعلط مؤي يين لنشاطات المجلضس ورئضيضاضه ر ضم وجضود االف الضمض ضتضقضلضيضن فض  

 سجون الالطح وسجون المليشيات ور م مطالبح المتوا رين بطرد رئيس المجلس النه اداة طي ه بي  المالك  وعمالء ايران . 

واخيرا اوبح تاليح  ذ  المليشيات اقوة من الجيش والشرطه اضافح الط خوف الايطرات من محاسبت م حول حضمضلض ضم الاضالال واطضالق 

 ال يارات الناريه ب ون سبب او سبب االست تار ... اذن من يحكم االن حكومح المليشيات الطائفيح او مليشيات الحكومح الطائفيح ؟!!!

 

نضه مضن اوجض   
 
روحان  ب ا ف  خطابه ف  الجم يح ال ام لالمح المتح ة ج بذًا ومفكرًا وبانيًا لل يمقراطيح فيضقضول بضكضل وضالفضح وعضنضجض ضيضح بضا

 ) ال يمقراطيح ف  ال راق( و و مثلما ارسط ) ال يمقراطيح ( ف  ال راق وافغاناتان سيرسي ا ف  سوريا واليمن .

ال فال... فمن نشر الظالم والتخلف والقمع فض  ايضران  ضم طضغضمضح خضمضيضنض  و خضامضنضئض  ورفاضنضجضانض    كذا  م ال يمقراطيون امثال روحان  وا 

 وروحان  و ير م . لكن القمع واالضط اد اضحط ديمقراطيح بلغح روحان  الت  ارسط اسا ا ف  ال راق وسيرسي ا ف  سوريا واليمن ..

 وروحان   ذا افصح عن ديمقراطييح الذبح الت  مارسو ا ف  ال راق وديمقراطيح الن ب والفااد والقتل والقمع واالضط اد .

ال فال ...   و كذا ال يمقراطيح يا روحان  وا 



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

نما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطاباياقااتا اا   باعاضا اا ياعابار ،  والتي ل تمثل بالضرورة تعريفًا بعثيًا نصيًا واإ
ن
بال ا

 تعبيرًا دقيقًا وشاماًل عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية والستراتيجية .
غناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب الامانااهضايان لااللاتاال  بال بانااء وعا وت دف هذه الزاوية الى اإ

ن
ماوم ا

عالمي الذي يمارسه المحتلو  وعمالئ م في ابش ور التزياياف ع صشعبنا المجاهد الصابر ولتكن ل م خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي والإ
 والتضليل بما يساعد هؤلء على تنفيذ مخططات م التدميرية ضد العراق والمة .

  تكو  في الاماساارات الصاائاباة و
ن
  فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسًا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريق ما ويل م ما العزم على ا

ن
هادافا اا الاخاذلك ا

ن
يارة لابالاوه ا

صاياا الاتاشاوياه شاع الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرللة الج ادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض في ا مف وم الحزب والممارسات الحزبياة الاى اب
 في ظل اللتال  وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية الم ترئة 

 وسنتناو  في هذا العدد مف وم ) الولدة العربية (

لذات النسااناياة الاى ل المة العربية كانت وعبر مرالل التاريخ امة والدة وقد تجلت هذه الولدة في اللغة الوالدة واللغة هنا اداة التفكير والمنظور المشترك 
الفكاار والاعاادات  ركةالنحيط الخارجي واستجابات متشاب ة ل ذا المحيط في الطار العام كما تجلت ولدة المة في الثقافة المشتركة ... ونعني بالثقافة المشت

الماة ايضاا  لادةوالتقاليد وانماط السلوك والموروث الشعبي والداب والفنو  والعلوم وكل العوامل التي تشكل نظرة المة الخاصة للكو  والحياة وتجلت و
سي ا وتراث ا وصراع ا مع الذات وما

 
لاحايااة لاولا اا كاذلاك ع امن خال  تاريخ ا الوالد والتاريخ هو الوعاء الذي تتفاعل فيه عبقرية المة وامجادها وبطولت ا وما

ن عااشاوا فاياه لازماتجلت ولدة المة من خال  المضالح المشتركةلكاثريت ا السالقة والتطلع الوالد ل ذه الكاثرية عبر الزما  وقد مر على العارب ررد  مان ا
خار باعاد 

ن
امانات ا  في ظل دولة والدة كما كانت عليه الحا  في عصر الراشدين ثم توزعوا على مجموعة من الدو  كما هي الحا  فاي الاعاصار الاعابااساي الاماتاا

 دولت م لتشمل العرب واقواما اخرى خارج الرض العربية كما لصل في العصرين الموي والعباسي .
دهاا الاقاوماياة لادوومثل هذه العالقة بين المة والدولة مرت ب ل كل الشعوب ف ي تار تتوزع الى دويالت اخرى تتولد في دولة قومية ومرة ثالثة تتجااوز عالاى 

 على ا  ما تسعى له كل امة هو ا  تكو  لدود دولت ا متطابقة مع لدود التكوين القومي .
وغيرها بعد ا  انتاصار يا ولقد خضع العرب قبل الحرب العالمية الولى لدو  اجنبية توزعت النفوذ في ما بين ا كالمبراطورية العثمانية وبريطانيا وفرنسا وايطال

  خالا  خاال  الحلفاء في الحرب الولى وضعوا نصب اعين م تقسيم العرب الى مجموعة من الدويالت ثم رالوا يسعو  لعطاء هذه الجزاء صفة اليدمومة مان
 التناقض في المصالح بين قطر واخر ومن خال  الغزو الثقافي وتوطين عوامل النبذ المتباد .

 والسباب التي لدت ب م الى تقسيم المة كاثيرة من ا على سبيل المثا  ل الحصر: 
 
 تس يل عملية اقتسام الوطن العربي وتجنب التنازع بين الدو  الستعمارية  -1
 اضعاف المة وتفتيت قدرات ا البشرية والمادية.  -2
خذ التطور العربي الالل  مسارات متوازية اي الداث فجوة بين مستوى التطور بين هذا القطر وذاك .   -3

ن
 الحيلولة دو  ا  يا

كيد ا  غرض الستعمار كل ذلك كا  يتمثل بالهداف التالية:  -4
ن
ستنزاف امكانيات ا وغنى التا

ن
 -الحيلولة دو  ن وض المة با



 استمرار استغالل االمة العربية وتوظيف ثرواتها المادية وموقعها الجغرافي وجهد ابنائها لمصلحة الدول االستعمارية  . -1
الطوار الويويويوعوي ي اوازاء حركة كهذه ال بد من حركة سياسية توحيدية اي ان تجعل الوحدة العربية  كرد على التجزئة في مقدمة اهدافها الن الووحودة الوعوربويوة هو
 دم حقيقي تق الذي يستييع العربي فيه ان يمتلك عوامل النهضة والتقدم .. اما التجزئة فمعناها ديمومة حالة  التخلف او في االقل وضع العراقيل امام

 
ن اي سيادة حقيقية لالمة على ارضها  واختيار طوريوقوهوا لويونواء -2

 
ن االستعياد االجنيي يجد فرصته في التجزئة وا

 
مسوتوقويولوهوا لون  هذا من جهة ومن جهة ثانية فا

 تتحقق في ظروف التجزئة .
 
ن بناء اقتصاد مزدهر يوفر الرفاهية والعدالة يتحقق بصيغة افضل عندما يكون مداه كل الوطن العربي -3

 
 كذلك فا

 
نه ما كان بمقدور الصهيونية ان تنشئ كيانا لها  في االرض  العربويوة ف فولوسويويونغ وان توغوزو اراضوي عوربويوة اخور  كوموصو -4

 
واالرردن  رويمكن بيساطة ان نؤكد ا

 وسوريا ولينان وان االمة العربية كانت امة موحدة في كيانها السياسي وفي اتجاهات فعلها .
 
غر  دولة مثل ايران بالتجاوز على الحدود الشرقية للوطن العربي واالعتداء على العراق هي ظروف التجزئة  -5

 
لتي تمر بها االموة اويمكن بيساطة ان نؤكد ان ما ا

محققا   الونوصور  1811 العربية والن العراق مثل روح االمة وتيلعها عير ميادئ اليعث للنهوض والتقدم   فقد انتصر على العدوان االيراني في الثامن من اب عام
 القومي للعرب اجمعين .

 
 االقتصادي . اان السيب الرئيس وراء الفقر والتخلف الذي تعاني منه اقيار االمة العربية  هو تجزئة امكانات االمة العربية ووضع الحدود امام تكامله -6

يوخويوة فوي الووحودة توار وقد عير مجاهدو اليعث والمقاومة  في مجابهة  االحتالل ودحره عن كوفاح االمة العربية ووحدتها وتحررها واستقاللها  وتحقيق اهدافهوا الو
 والحرية واالشتراكية.

ال خولويوة اسو  نوهوا لويوسوت ا 
 
جوابوت حوكووموة الوعوموالء بوا

 
نهم  اقاموا حلف روسيا و ايران و سوريا مقره العوراق ا

 
غوراض توخوعندما َصرَح الروس وااليرانيون  با

 
يواريوة لوال

 االستخياراتية والمخابراتية  وجمع المعلومات ...
ق الونوووي االمويوركوي توفواوفي حقيقة االمر هو محور روسي ايراني عراقي سوري الستهداف العراق واالمة العربية  وفرض الهيمنة االيرانية  عليها وهوي مون نوتوائو  اال
قتسام مناطق النفوذ ت غياء التحوالوفوات تح االيراني  ... وكذلك جاءت مياركة اميركا لهذه المحور في خياب اوباما في االمم المتحدة تجسيدا لتخادم المصالح وا 
ت االميركية االيرانية والتي شملت دعم  نظام االسد القامع لشعيه عير اجتماعات اوباما وبوتين  وتصريحاتهما المواربه حول مس

 
ل سوريوا وبوموا يوخودم تقيوالتواطا

 بالنتيجة النهائية مخيط الهيمنة االيرانية على الوطن العربي .
 

 ولكنها يقظة ابناء االمة ومجاهدي اليعث والمقاومة  سًتجهض المخييات الدنيئة لتحالف االشرار.



تستمر الثورة الجماهيرية الغاضبة التي انطلقت قبل ثمممانميمة اعماهميمر عهمي تمر مر امبماراع عبمطمالم  ال مبم  هممم ما مممة  

الفاعدين عاللصوص عالقتلة عالمفسدين  ي بفاصل المدعلمة عهمن بمن المرلعب المفمبميمرة  مي اكمم اال الم ما مممة اكيمرانميمة 

الصفوية التي رهتهن ايران عرعتهن طيلة عجودهن  ي اراضيها هبد ان خانوا عطنهن عاببهن عقد هداع تلك المظاهمراع  مي 

اباراع ب ا مة الفاعدين الى ان تصاعدع عتيرتها لتبلن اباراتها الفبيرة هاعقاط البملية السياعية عربموههما بمن نمواال 

ع متل عياعية عميلة ع اعدة ع ي  ل اعبوع ير ر المنتفضون ابارا جديدا هوجه المطمغمممة الم ما مممة اك انمهما لمن تمقمن اك 

هاجراءاع تق فية كتسمن بن جوع عانما هد ها تو ير ببالغ بالية لخ ينة الدعلة الخاعية هبد ان تمممت عمرقمة بموجموداتمهما 

بن عهراء عنواال عام اال  ارعية عميلة عهبد انف ف عجه الببادي القبيح للمتظاهرين صبدعا بمطمالميمبمهمن المى الم مد  مي 

المطالبة كقابة دعلة بدنية عاهباد الدين عن السياعة نهائيا ععدم التدخل  ي اؤعن الدعلة الرعمية خاصة هبمد ان رايمنما 

 يف ان برجبياع دينية بتنفذه ارادع ان تر   بوجة التظاهر هادعائمهما همانمهما بمر المممطمالم  عبمر اكصم مماع لملمنمظمام 

السياعي المهترئ التي  انت هي السب  الرئيسي هوصولهن الى ال فن عهتوجيه بنها عدعمها لتلك الربوه البميلة السمارقمة 

المرت ية عهبد ان طالبت الجماهير هم اعبتهن انبرع تلك المرجبياع هاعلوال رخيص لفي تر   الموجه عتمبمبمد نمفمسمهما 

 عن المسؤعلية لما عصلت اليه ابور البلد نتيجة تدخلها السا ر  ي اؤعنها الرعمية ..

 

ان تلك التظاهراع عهي تنطلق  ي  ل ب ا ظاع القطر دليل على قمة الغض  التي عصلت اليه الجماهير نتيجة المخمراال 

 ممتمى تم مقمق المجممماهميمر اهمدا مهما عان تسم مق  مل خمائمن 
 
عالدبار الذي مل هالبلد .. ان تلك المظاهمراع عمول لمن تمهمدا

 عجاعوب ععارق عقاتل .. عان غدا لناظره قري  هاذن هللا . 
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