منذ فجر المقاومة الباسلة لالحتالل والرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام لحزب البعث العربي االستتترا تي والتقتاعتد االعتلت
للجهاد والتحرير والخالص الوطني وهو يحدو ر ب مجاهدي البعث البتعتث والتمتقتاومتة بتالتجتهتاد التاتيتري واالستتترا تيتجتي متنتورا
ممارسا هم الجهادية بعطاءا ه الايرية والسترا يجية والسياسية في ( سترا يجية البعث والتمتقتاومتة ( و ( الستتترا تيتجتيتة بتعتيتدة
ا
المدى ( وخطابا ه واحاديثه ورساعله المتواصلة للمناضلين البعثيين واخيرا وليس اخرا رستالتتته لتهتم بتا تزاعتهتا التختمتستة والتتتي
بصر مناضلي البعث وابناء شعبنا الميافح بسبل ومسارات هادهم الالهب و انت رسالته االخيرة حول التظاهرات الشتعتبتيتة
ا
موضحة باسلوب السهل الممتنع دوافعها واسبابها واهدافها ومسارا ها الصاعبة وملقية الضوء عل شعارا هتا التوطتنتيتة التواضتحتة

لتعزيز وحد ه الوطنية و ثوير هاده الملحمي عل وفق التمتستارات التهتادفتة والتقتاعتمتة عتلت استاب التربتا التحتي بتيتن االهتدا
المرحلية واالهدا السترا يجية البعيدة المدى  ...ليي ييتو انتجتاال االهتدا التمترحتلتيتة سترا متتتيتنتا لتلتعتبتور النتجتاال االهتدا
السترا يجية البعيدة المدى في بلوغ ماربها النهاعية الحاسمة في التحرير العميق والشامل واالستقالل التام والتنتا تز ومتواصتلتة
السير في طريق النهوض والتحرر الوطني

والقومي واالنساني الرحب عبر استلهام مسيرة جهاد العرب المسلمين االوائل في عصر صدر الدرسدالدس االسدبمديدس دقديدادة
ب
ب
الرسول العر ي الكريم محمر ( صلى هللا عليد وسدلدم آ وال ديدتد االصدهدا وصدحدا دتد االسديدا الدميدن جسدروا ا و مدا در
التضحيس والفراء والجهاد في سبيل فعس االمس و فع لواء سالتها الخالرة سدالدس االسدبم االصديدلدس الدمدتدجدردة الدتدي يدرفدع
اليوم لوائها مجاهرو البعث والمقاومس يتصدر هدم الدرفديدج الدمدجداهدر عد ة ا دراهديدم مدجدس يدرا ا و صدو الدتدضدحديدس واال درام
والبسالس الناد ة يم ً
حققا وعلى نحو فرير وحرة مجاهري البعث والمقاومس ومنو ًا طروحات الفكريسوالسياسيس المستدوحداة
من عقيرة البعث الساميس و سالت الخالرة د وب الفراء والجهاد والتحرير ا ً
طا على نحو مبر وسبق وعلى ا ض الوا ع
والمما سس الجهاديس ين فكر البعث النير المعطاء وستراتيجيت الكدفاحيس وتكدتيكات السياسيس البا عس ً
مؤكرا على الروام
على ان ستراتيجيس البعث الجهاديس تنضح من فكره الرسالي المدعدطداء وتدك دتديدكداتدهدا السديداسديدس تدندضدح مدن سدتدراتديدجديدتد
الجهاديس الكدفاحيس لخرمس تنفيم اهراف همه الستراتيجيس الكدفاحيس السريرة اتبا ا ى وسائل واساليب المرونس الثو يس
االيجا يس الواعيدس الدتدي تدخدرم عدلدى ندحدو د ديدج الدفدكدر الدبدعدثدي والدوصدندي والدقدومدي والدريدمدقدراصدي واالسدتدراكدي واالنسداندي
وستراتيجيس البعث في مسيرة الجهاد والتحرير الظافرة وتاجيج و ة الشدعدب الدمدبدا كدس ندحدو دلدوا اهدرافدهدا الدمدرتدجداة فدي
ً
وصوال نحو تحقيج اهراف امتنا العر يس التا يخيس
التحرير واالستقبل السياسي واال تصادي والسيادة والنهوض والتقرم
الساميس في الوحرة والحريس واالشتراكيس.

البعث هو الوالدة الجديدة لالمة في عصرها الحديث وهو المعبر عن حقيقتها وتطلعلعلاتلهلا اللحلرة اللقلريلملة فلعلقلد لا علقليلدتل
االنبعاثية منا ًرا ً
هاديا لسبل نضال االمة صوب تحقيق اهدافها التاريخية فلي اللوحلدة واللحلريلة واالةلتلرارليلة تلحلل رايلة اللر لاللة
العربية الخالدة ر الة اال الم الخالدة المتجددة لالنسانية معا .

فعقد تصدى البعث بفقره الوحدوي والتحرري واالةتراري االنساني الديمقاطي النير وتنظيم الثوري القومي المجاهد وممار اتل
النضالية لواقع اال تعمار واال تعباد والتجزئة واال تغالل والتخعف وقاد ً
نضاال ال هوادة في ععى املتلداد االرا اللعلربليلة رلعلهلا
وععى مدى ما يقرب من السبعة عقود ضد اال تعمار واالنظمة الر عية والمتسعطة محققا ثورتي الثامن من ةلبلاف فلي اللعلرا و
الثامن من اذار في وريا عام  3691ولقد تصدى البعث فلي اللعلرا للردة اللثلاملن عشلر ملن تشلريلن اللثلانلي السلودا علام 3691
وواصل نضال حتى تفجير ثورة السابع عشر – الثالثين من تموز ثورة البعث في العرا الثورة المعطا التلي ةليلد بلملنلجلزاتلهلا
العمالقة في تصفية ةبقا التجسس واالصالح الزراعي الجذري والثورة الزراعية والنلهلضلة الصلنلاعليلة فلحلقلقلل اال اللملشلاريلع
الزراعية والصناعية وحققل التقدم الععمي والتقنولو ي الهائل عبر المحو القامل لالمية والتععيم االلزاملي وا لتلحلداع اللعلديلد
من الجامعا ومرارز البحث الععمي  ...رما اصدر بيان الحادي عشر من اذار عام  3691الذي حقق الحل السعمي الديمقراطلي
لعقضية القردية والحقم الذاتي البنا ةعبنا القردي واصدر قرار تاميم النفط الخالد في االول من حزيران عام  3691واطعقلل
مسيرة التنمية العمالقة والبنا االةتراري فحققل الرفاه المعيشي البنا ةعبنا واالزدهار اللثلقلافلي واللنلفلسلي واللملعلنلوي وقلاملل
ببنا الجيش العقائدي الوطني والقومي و اهمل ععى نحو فعال في دعم المقاومة الفعسطينة ومسيرة النضال القومي في اقطار
االمة العربية رعها .
ومن هنا فان ثورة البعث في العرا ةيد بمنجزاتها العمالقة القععة الناهضة لحررة اللثلورة اللعلربليلة اللملعلاصلرة ...فلا لتلهلدفلهلا
معسقر اعدا العرا واالمة بالتامر السافر والخفي وبالعدوانا المتتالية العدوان االيراني الغاةم الذي دحره ابنا ةعبنا االبي

وجيشنا الباسل وحققوا نصر العراق واالمة التاريخي الكبير في الثامن من اب عام 8811مما اغاض معسكر اعداء العععراق واالمعة

من جديد فكان الحصار الجائر والعدوان الثالثيني الغاشم عام  8888والعدوان االميركي االطلسي الصهيوني الفارسي واحتالل
العراق في العام ...... 3002
فوقف مجاهدو البعث والمقاومة وقفتعهعم العبعاسعلعة فعي العتعصعدال العحعاذم لعالحعتعالل معنعط يعومعل االول وحعتع طعر وا العمعحعتعلعيعن
االميركان االوغا شر طر ة محققين نصر العععراق واالمعة العجعديعد العمعبعيعن فعي العحعا ال والعثعالثعيعن معن كعانعون االول ععام 3088
ومواصلين جها هم بوجل تركات المحتلين االميركان والتمد االيراني الفارسي والميليشيات العميلعة اليعران معلعتعحعمعيعن بعمعسعيعرة
شعبهم الجها ية التي تفاعلت مع السخط الشعبي المتصاعد والطال َتف َجر في العتعهعاهعرات الشعععبعيعة العععارمعة العتعي انع علعقعت فعي
بغدا والبصرة وبابل والناصرية والمثن والديوانية وبابل وكربالء والنجف وواسط و يعالع وكعركعوو معتعواصعلعة معع العتعهعاهعرات
واالعتصامات الكبيرة التي حصلت في االعوام الماضية في االنبارر ونيعنعوو وصعالل العديعن والعتعي تصعدو لعهعا العععمعيعل العمعالعكعي
بالقمع والضرب بالرصاص ....
وها هي تهاهرات الشعب العراقي اليوم تعبر عن ضمير الشعب والبعث الطال صارا حالة جها ية واحدة عصية ععلع االرعتعراق
والقهر وستتواصل مسيرة البعث الجها ية معبرة عن ضمير الشعب واالمة فالبعث هو الصورة المشرقة العمعععبعرة ععن الشعععععب
واالمة وهو منارهما الها ال نحو روب الجها الملحمي لدحر التحالف االسعتعععمعارال الصعهعيعونعي العفعارال وصعيعغعل االحعتعال لعيعة
الجديدة عبر االلتحام بمسيرة الشعب الجها ية وقيا تها نحو ضفاف النصر المبين و تحرير العراق العميق واستقاللل السياسعي
واالقتصا ال الناجز والسير ُق ً
دما في روب النهوض والتحرر والتقدم والرفعة لعخعدمعة مسعيعرة العنعضعال العقعومعي العوطعنعي والعقعومعي
التحررال وردمة مسيرة االنسانية جمعاء عبر تحقيق اهداف امتنا التاريخية في الوحدة والحرية واالشتراكية واالن الق ُقدم ًعا فعي
مسيرة البناء الحضارال االنساني المع اء لخير البشرية جمعاء.

ً
يوما بعد آخر تتصاعد وتيرة آلغضب آلشعبي ضد ما آفرزه آالحتالل آالميركي آلصهيوني آلصفوي للعرآق من نتائج كارثية وفيي ميليتيلي
آلصعد آلسياسية وآالقتصادية وآالجتماعية وهو ما يؤشر صحة وموضوعية وصدق ما كان يطرحه حزب آلجماهير حزب آلبعث آليعيربيي
آالشترآكي منذ آاليام آالولى الحتالل آلعرآق من آن ما بني على باطل اليمكن آال آن ييكيون بياط ًيال وآن ميا يسيميى بياليعيميلييية آلسييياسييية
بادوآتها من آلعمالء آلماجورين آبعد ما تكون عن بناء نموذج ديمقرآطي في آلمنطقة كما آشاع آليميحيتيليون آالميرييكيان وآذنيابيهي ليذآ
كانت آلمقاومة آلمسلحة لمناضلي آلبعث ومجاهديه ومنذ آالياماالزلى وآستمرآها تشكل حالة آلضرورة لهزيمة آلمحتل وآقزآمه ليليحيفيا
على ما بقي من آمل في نفوس آلشعب بامكانية آالنتصار آلناجز على آعدآئه لقد رآهن آعدآء آلعرآق وآالمة على آشاعة آجوآء آالنقسيام
آلمجتمعي من خالل تاجيج آلنعرآت آلطائيفية وآلعرقية لديمومة آستمرآر عمليته آلسياسية آليتيي وليدت مشيوهية ومشيليولية ييير آن
ً
ً
وسياسيا هي آلرد آلكبير لنلططاته آلشريرة لتيعيبير عين حيالية
عسكريا
آصالة آالنتماء آلوطني كان هو آالقوى فكانت آلمقاومة آلباسلة
آلرفض آلشعبي آلمطلق لما يتعرض له آلوطن من آنتهياكيات لسيييادتيه ميا ييحيصيل آليييوم مين ضيب شيعيبيي عيارم اليينيفيصيل عين ميا
آنتفاضة آلجماهير في شباط من عام  1122وما تالها في عام  1122من تظاهرآت تطورت آلى آعتصامات في محافيظيات نييينيوى وآالنيبيار
وديالى وكركوك وصالح آلدين ت آلتعامل معها بوحشية كانت مجزرة آلحويجة وحرق خيام آلمعتصمين في آالنبار آك يريرهيا دميويية ييير
آن آلمجتمع آلدولي وكعادته لزم آلصمت آزآء قتل آالبرياء في آلحويجة لمجرد آنه رفعوآ صوته ضد آلظل وآذآ كان آلبعض يحياول
آن يحرف آلتظاهرآت عن هدفها آلكبير آلمتمرل بالتغيير آلجذري لهيكليلية ما يسمى بالعملية آلسييياسييية آليليائيبية مين خيالل ميحياولية
حصرها بمطالب خدمية فان طبيعة آلشعارآت وآلهتافات ومنها ( باس آلدين باكونا آلحرآمية ) آو ( مدنييية ميدنييية ) تيدحيض هيذه
آلمحاوالت وتؤكد آيمان آلجماهير بان آلحل وآلمعالجة لمشكالت آلعرآق اليمكن آن يتحقق آال بكنس آلعميالء مين صيفيويييين و يييرهي
وتسل آلتيارآت آلوطنية زمام عملية آلتغيير آن جماهير آلشعب وه يلرجون بالجمعة آللامسة بتظاهرآت شيعيبييية لين تيرضيى بيعيد
آليوم بانصاف آلحلول ولمعالجات آلترقيعية وآن آالوآن لكش عورآت آلعمالء وتطهير آرض آلرآفدين من نجاسته النيدعيي آن هيذه
آلتظاهرآت يمكن آن تحقق كل آهدآفها السباب عديدة منها هيمنة آالحزآب آلديينييية عيليى آليميال آليعيام وآلسيليطية ليكينيهيا بيدآيية ثيورة
شعبية من آجل تحرير آلعرآق وآستعادته لدوره في محيطه آلعربي وهذآ ما ينبغي آن تعيميل عيليييه كيل آليحيركيات آليوطينييية وآليقيومييية
وآالسالمية آلمناهضة لالحتالل آالميركي آلصهيوني آلصفوي وتشكيل جبهة وطنية وآسعة مهمتها آلعمل على تنيظييي آليحيرآك آليميدنيي
وتفعيله ليكون ً
سندآ للمقاومة آلوطنية آلمسلحة

ان التظاهرات الشعبية في احد اوجهها ثورة سلمية من اجل اعااةة اتااااة الادساتاور عالاح وفاع مقالاقاة الاعاراظ وو ا اد ال الا اظاا
االيراني وامتداةا ه وانجاز مل المقالقة الوط ية الققيقية وهو ما صرح اه عدة من ال اشطين في الجماعاة االولاح وااعادهاا ف لا ا فاقاد
ةاات االحزاب الطائافية علح زج ع اصرها واغراء البعض من ضعاف ال فوس ااالامااو او وعاوة الاتاعايايان لاتاقاويال الشاعاارات واالهاداف
الكبيرة المتمثلة ااسقاط الكاتل السياسية العميلة وا راجها من المشهد ونها ال مثل العراظ وشعباه والوو مارة ارفاا شاعاارات و اعالاو
الهتافات ضد العميل القفوي عمار القكيم في ساحة التقرير وهو مؤشر علح رفض الشعب استغالو الدين والم هب  ..االيا المقبلاة
حبلح االكاثير من التو عات والسي اريوهات وم ها زياةة الضغط االمير ي واالوراي علح العباةي الجراء اصالحات حقيقية بادا اااعاالناه
التخلي عن انتمائه لقزب الدعوة او وهو االحتماو اال اثرمقبولية ف حقوو هزة ع يفة واضطاراااات و قافاياات اايان الاعاماالء ياؤةي الاح
اعالن حالة الطواري من ةون ان نغفل احتمالية استغالو اةة ما يساماح ااالاقاشاد الشاعاباي لاالوضااي الجاراء ماا يشاباه االناقاالب عالاح
العملية السياسية والهيم ة علح مقدرات البلد لقالح ال ظا القفوي واجهاض ثورة الشعاب  .وياماكان اساتاشاراف تلال االحاتامااو مان
قريقات اعل ت ان ( اةة القشد الشعبي علح استعداة الجراء غييرات بيرة في العملية السياسية  ) ..وهو ما علح التيارات الوط اياة
والقومية االنتباه له  ..والعمل علح افشاله من الو عرية المخطط القفوي والتقرك ً
ةوليا لتقجيم التد ل االيراني وعاماالئاه  .فاهال
كون التظاهرات اداية ازوغ فجر جديد علح العراظ واي ان انطالظ ثورة التقرير؟ ه ا ما ستجيب ع ه المفبالت من االيا ..

ثورة الشعب العرا ي البطل الشجاي التي ادات سلميا في ال ق االوو من شهر اب الماضي هي استكماو لثور ه التي اساتامارت طاواو
عا ( )3102وهي ثورة شعبيه سلميه ضد الفساة المالي واالةاري وضد سراظ الماو العا واصقاب الاماشاارياا الاوهاماياه وشاار ات فاياهاا
جماهير شعب ا و واة الوط يه والقوميه واالسالميه في افة مقافظات ومدن العراظ تطلب م ا المشار ه الافاعالاياه فاياهاا لاطارة االحازاب
الدي يه التي اثبتت فشلها في القكم طواو ثاللثة عشر عاما وحمت الفاسدين ال انها هي من مارست الفساة والكاساب غايار الاماشاروي
واال قاء والتهميش والخط واعتقاو الجانب اال ر فل ق ضد ه ه الممارسات غير المشروعه ول عمل علح ايقااف الاعامال ااالادساتاور
ال ي وضا من بل االحزاب القا مه وامريكا والادعاوه الناتاخااااات جادياده ورفاا الاقاظار عالاح حازاا اا الاماجااهاد حازب الاباعا الاعارااي
االشترا ي ولكل االحزاب والقر ات الوط يه والقوميه واالسالميه اال رى والغاء القوانيين الجائرة والدعوه لدولة القااناون والاماؤساساات
واحترا الراي والراي اال ر.

َ -1
بان طوفان الفساد متجاو ًزا الروائح التي تزكم االنوف ُ
فصار حديث الناس الهادر بالنقمة والسخط العطيطاطي الطمطتطراكطم فطا ط يط ط طح
واحدا إثر اال ر ً
ً
بدءا باليم ل المالكي المدان والمحال الى القضاء وال ي ا غرمائه في اليمل ة السط طاةط طة يطنطعطرون
برؤوس الفساد
ملفات فساده قال شروعه بنعر ملفات فسادهم التي هددهم طويال بنعرها لكنه لم يفيل حطتطى ا ط حطاطل حسطاب العطيط يطلطتط
حول عنقه فاانت ةرقات زوجته وابنه احمد واصهاره فائز وياةر والكطث ر من ال صخ ل وبات اق اب حزب الطدعطوه هطم مطن يطفطضطحطه
شاطرهم المهمة فخري كريم زنكنة ..
وما ادراك ما فخري كريم زنكنة !!!
فلقد ا تص لنعر فضائح فائز قري المالكي ..
واي قري !!..
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من اتى هللا بقل ةل م .
 -2ق الفساد الثاني ال ي فضحه ره ه من فاةدي اليمل ة الس اة ة بهاء االعرجي ال ي نه امطوال ابطنطاء الطكطا طمط طة والط ي را
يحتل بقصوره الفارهة كورن ش الكا م ة اما عن صفقاته الفاةده في فضائح الانك الطمطركطزي فطحطدح بطال حطرت وصطفطقطاتطه الطفطاةطده مطع
اليديد من العركات الوهم ة وهو ماةارت ب كره الركاان فتلقفه شركائه باالقالة وباالحالة الى القضاء بالجرم المعهود ولطكطن مطع وقط
ً
ً
ً
معدوها ماذا يطقطول لطزوجطتطه ومطيطتطرف ًطا
متحعرجا باهات االلم والحسره على فقدان الجاه حائ ًرا
متنهدا
التنف فرا يظهر في الفضائ ات
بانه وغ ره ال يهمهم حال العي وانهم حائرون بانكعاف فضائحهم المخزية ..
ّ
فضائح!!؟
واية
فاين مهربهم من حساب العي اليادل اليس ر فهو قاب قوة ن او ادنى!.؟
 -3الكهرباء وما ادراك ما الكهرباء ح ث صرفت عل ها مائت المل ارات من الدوالرات و ما يزيد ونه وزرائها الطمطتطيطاقطاطون مطا يطمطاثطلطهطا
ً
ً
وحسابا والناس تكابد حر اب اللهاب وما ُيسمى
عدا

مجلس النواب تحت ضغط الشعب وتظاهراته الهادرة يستجوب وزير اللكهرباا ااا ال الاواهاياوت ويىاوح الاب تاحاع ا اابااتاه و الاب
ا ادة الثقع به ليستمر مسلسل النهب وتستمر معاناة الشعب العرااي الىابر .
ولكن ا ع الحساب اتيع ال ريب فيها
منقلب ينقلبون.
و يعلل الذين ظلموا ات
ِ
 -4خريجو الجامعاح الاعاراااياع بامافح االالا خاوا الساناواح االلاناي شار الامااضاياع وباياناهال الامافح مان امالاع الشاهااداح الاعالاياا
الما ستير واليكاتوراه يذر ون الشوارع بو مل وبعضهل ا تلب ياراح اال رة ائ ًاقا او افترش االرتاواع ياباياط باباساااياتاه الاع ًاا باائارة
لهل يحىلون لب لقمع يشهل ولكن غضبهل تجلب مط ابنا شعبهل في التظاهراح يحملون شهاداتهل الاعاالاياع الاب تايورهال فاهاي
اضافع لقيمتها العلميع واالكاديميع شهاداح ادانع وتجريل بحق الخونع والعاماو مان اراش الشاعاب الاعاراااي ونااهاباي اماوالاه والاتاي
ُتحرش بها باههل و نوبهل و يتقلبون في اتونها في قر وبئس المىير.
 -5ا تبا اح مار الحكيل وزبانيته ( المجلس اال لب ) تتاواتال فاي ا اتاماوي اراضاي الاجاادرياع الشاا اعاع هاي مالا تارا لالايولاع
وللمواطنين بيون ات و ه ق وبكل تلف و نجهيع وا تهتار اضافع للمجازر التي ارتكبوها بحق ابنا شعبنا في الجاادرياع والاكارادة
وبغياد .
وهذا ما يعرفونه ابنا شعبنا ق المعرفع وا تنكروه بشية ويعيون العية ال تعادة امواا الشعب مان الساراش والالاىاوض ورفضاهال
ا تيو مار الحكيل لب الجادريع وممار اح فساده التي فا ت رائاحاتاهاا تاالكال االناوا الاب الاحاي الاذت ارغامات ( الاناائاب) ماهايت
الحافظ لوضحها لب شاشاح الوضائياح وبىريح العبارة بان مار الحكيل وزمرته الابااغاياع ا اتاولاوا الاب الاجاادرياع و ارااوا االماواا
واالراضي في بغياد والنجف والبىرة ومناطق اخرى من العراش وهي اموي دولع ترا لب ي تعبيره ...
ومن فم ادين ..
وشهي ُ
شاهي من اهلها
و لب الباغي تيور اليوائر.

َ
واصل الصحفيون والكبتاب واالدباء والفنانون العراقيون التحامهم بمسيرة الجهاد والتحرير ومجاهدو البعبعبا والبمب باومبا قب بنباد
العز والشرف والكراما على امتداد ما ي رب من الثالثا عشر عاما م ً
دما الغبالب والبنبفبيب قبديبا لبلبشبعبف واالمبا قب بواقبل الشبهبداء مبن
الصحفيين والمث فين بالمائت وقضى منهم ق االسر الكبثير ق م دمهم الرقيق الشهيد البمبثب بال البالمبح والصبحبفب البعبا والبمبنبا بل
الكعير طا عزيز حمه هللا
وها هم مث فوا العرا وكبتابه وادباءه وقنانوه يتصد ون التظاهرات الشععيا بهتاقاتهم الوطينا الواعيا لتعزيز الوحدة الوطنيا وتبعبريبا
المتاجرين بالدم والدين واالسالم منهم براء...
قكان المث فون واالدباء والفنانون ق طليعا ابناء شععنا الواعين المضحين على امتداد تظاهراته وانبتبفبا باتبه مبنبي عشبريبنبيبات الب برن
الما وحتى يومنا هيا تغص بهم ساحا التحرير ق بغداد وساحات التظاهرات ق العصرة والناصريا ومبيبسبان والبمبثبنبى والب بادسبيبا
وبابل وواسط والنجال وديالى وكركوك وقعلها صالح الدين واالنعا ونينوى ..
وسيظل مث فوا وادباء وصحفيو وقنانو العرا حاملين لمشعل التضحيا والجهاد والفداء يتصدون تظاهرات الشعف العا ما مبنبو يبنبهبا
بث اقتهم العاليا ووعيهم الرقيح وحسهم المرهال يؤججون مسيرة البتبظباهبرات ويصبوببون مسبا اتبهبا واهبداقبهبا مبلبتبحبمبيبن ببمبيبرة جبهباد
مجاهدي الععا والم اوما من اجل ان تصف التظاهرات ق مجرى مسيرة الجهاد والتحرير الظاقرة وتاجيج ثو ة التحرير المعا كا الت
تسير باندقاع عال وباشواط واث ا محسوبا صوب تح يق اهداف شععنا الستراتيجيا ق الوحدة والتحر واالنعتا والت دم والسير قب
د وب النهضا الوطنيا وال وميا المعمدة بالتضحيات السخيا ب رابين الشهداء االبرا قديا لكراما الشعف والوطن وعزة االما البعبرببيبا
ولما قيه الخير والت دم والرقاه لالنسانيا جمعاء.
ومن نصر الى نصر وحتى الفو التام والظفر النهائ الحاسم .
وان ينصر كم هللا قال غالف لكم.
وهللا ناصر المجاهدين المؤمنين.

مرت االسابيع على اول تظاهرة خرجت مطالبة بادنى الحقوق الجماهيرية وهو القضاء علللى اللدلالاد اللملاللي واالدانخ الل خ نل لر
البالد والعباد لكن حكومة العميل الصغير العبادخ مازال يؤمل الناس باالصالح ال خ اعلنه على الرغم من عدم اهمليل له اال انله
لم يند واقعيا اخ شئ منه وابقى الحال على الوقت ووضع سقوف زمنية هدفها ال اويف وال ملص منها الحقا .

في سابقة مبكية مضحكة وعلى الرغم من مطالبة الم ظاهرين في اللملحلافلظلات اللملنل لدلضلة بلملحلاسلملة اللللص واللدلاسلد اللملاللكلي
الم هم االول في سل ماجرى في العراق وبالحال ال خ وصلت اليه البالد ن يجة اس ه انه وغطرس له ولصلوصليل له واجلرامله بلحل
الشعب من قدومه على ظهون دبابات الغزو ولحد اليوم فقد زان ايران وعاد منها دون ان يا طيع او يلملنلعله عضلو اللملافليلا حليلدن
العبادخ سون سيده المالكي هو زعيم المافيا  ...ال بل وصل االمر ان عقد اج ماعا ملعله وملع قليلادات عصلابلات اللدعلوة اللعلمليلللة
ليبلغهم تعليمات الولي الاديه للعبادخ ولحزبهم الدعوة العميل بعدم ال صدخ للمالكي ومحاسم ه .

في خضم تصاعد مطاليب الم ظاهرين الى الاقوف االعلى بالمطالبه بلاقلاملة دوللة علللملانليلة  ...وبلعلد ان قلام اللعلمليلل الصلغليلر
العبادخ بال ناي مع المجرم المالكي ب اويف تندي االصالحات البايطة قام زعملاء اللمليللليلشليلات اللملجلرملة سلهلادخ اللعلاملرخ
وقيس ال زعلي ب هديد الم ظاهرين علنا واعالنهما ان ال لجلاوز علللى اللملرجلعليلات والشل لصليلات اللديلنليلة خل احلملر  ...ان هل ا
ال صريح يؤشر الى ان الميليشيات س ا دم الاالح بدض ال ظاهرات الشعبيه بالقوة .

بطريقه فنيه نظمت المخابرات االمريكيه والبريطانيه والفرنسيه عملية خروج شاه ايران خارج البالد وكذلك اخر رئيس وزراء بخخخاخيخار
وجائت بالخميني من فرنسا وهكذا تمت عملية تبديل الوجوده وبدات مرحلة جديده في ايران وكانت احالم الشخاه والخنخظخام الخ خديخد
هي تكوين الدوله الفارسيه الكبرى من خالل احاالل العراق و دول الخليج العربي ومن هنا بدات القوات االيرانيه لقصخ الخمخنخا خ
الحدوديه العراقيه في خانقين ومندلي وبلدروز وزربا يه والمنا الشماليه قبل  0991\9\4وقخدم الخعخراق اك خنخر مخن  )011مخذكخر
احا اج عن ري وزار الخارجيه الى م لس االمن وكل منظمات االمم الماحد وكذلك منظمة المؤتمر االسالمخي دون جخدوى ولخم
يكن امام العراق سوى ايقاف القص االيراني على اراضينا وهكذا بدا الرد العراقي في  0991\9\22وفي السابع والعخشخريخن مخن نخفخس
الشهر اعلن العراق قبوله بكل قرارات وق ا الق النار وانسحاب الى الحدود الدولخيخه ولخكخن هخذه الخمخبخادرات قخوبخلخت بخالخرفخ مخن
جانب ايران وباصعيد الله ه من خالل اجهز االعالم والقنوات الفضائيه واالجهزه الرسميه االخرى وحقيقة االمر ان حرب ايران على
العراق لم تكن عسكريه فقط بل كانت حرب شامله عسكريه وسخيخاسخيخه واقخاخصخاديخه اسخاخخخدمخت ايخران امخكخانخيخاتخهخا كخامخلخه مخع دعخم
لوجساي كبير من اصدقائها وحلفائها بعدها احالت ايران مدينة الفاو وهي قضاء في محافظة البصر وبدعم شعبي ماميخز تخ خسخد فخي
الابرع بالمال والذهب والدم وش اعة ال يش العراقي واالجهزه الساند االخرى من افواج الشر ه وال يش الشعبي والوية الخمخهخمخات
الخاصه الذي يشكل مناضلي حزب النوار والم اهدين والمناضخلخيخن حخزب الخبخعخي الخعخربخي االشخاخراكخي اك خنخر مخن  )01بخالخمخائخه مخنخه
اساطعنا تحرير مدينة الفاو في السابع عشر من نيسان عام  0999وكانت هذه العمليه بداية انهيار الخقخوات االيخرانخيخه فخي كخافخة قخوا خع
العمليات واساطاعت قياد حزبنا الم اهد وبالافاف شعبي كبير ان تقود معركة قادسية العرب النانيه قياد حكيمه ضمنت انخاخصخار
القوات العراقيه في كافة جهات القاال وبذلك افشلت قياد حزبنا الم اهد حزب البعي العربي االشاراكي وشخعخبخنخا الصخابخر الشخ خاع
احالم حكام ايران ال دد وضمنت االناصار الكبير في النامن من شهر اب عام  0999يوم النصر العظيم ويوم االيام .

تحية الاقدير واالعازاز لكل من ساهم في معركة قادسية العرب النانيه والم د والخلود لشخهخداء الخعخراق وامخاخنخا الخعخربخيخه الخمخ خيخده ..
واخيرا هي دعوه لكل القوى الو نيه والقوميه واالسالميه لاوحيد جهودها لطرد الفرس الصفويين من ارض العراق كما خردوهخم عخام
. 0999

ن
تمر علينا في الرابع من ايلول الجاري الذكرى الخامسة والثالثون للعدوان االيراني الغاشم على الىعىراو والىذي بىداظ الىنىرىاي االيىرانىي الى ىارسىي بىعىد
ن
تهديداته المتالحقة بغزو العراو ودك المدن الحدودية في مندلي وزرباطية والن ط خانة بالمدفعيىة الىثىقىيىلىة وبىاحىتىالل سىيىا سىعىد وزيىن الىقىوس
فكان رد العراو الحاسم بتحريرها وبالرد الدفاعي الكبير في الثاني والعشرين من ايلول عاي  0891مستهدفا االهداف الشريرة في عقر دار المعىتىديىن
االوباش وكانت ثماني سنوات حسوي مترعات بنجيع الدي الطهور في قادسية العرب الثانية ...وحت ُدحر العدوان االيرانىي الىغىاشىم فىي الىثىامىن مىن
اب عاي  0899والذي دفع باعداء العراو واالمة ال شن عدواناتهم المتكررة وحت احتالل العراو عاي  3112من قبل الىحىلىا االمىيىركىي ال ىهىيىونىي
ال ارسي .
وقد بانت المطامع االيرانية ال ارسية عل حقيقتها في التمدد االيراني والهيمنة االيرانية والدعم المالي والتسليحي للميلىيىشىيىات الىعىمىيىلىة اليىران بىل
والقتال ال جانبها لذبح ابناء الشعب العراقي من قبل ما ُيسم ( الحرس الثوري االيراني) وقائدظ قاسم سليماني الذي يتباه ببىطىوالتىه الىمىجىرمىيىن
من عمالء ايران هادي العامري وابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي ومن لا ل هم من المجرمين من عمىالء ايىران جىهىا هرا ونىهىا هرا وعىلى الىمىكىشىوف
وابناء شعبنا االبي اذ يستنكرون العدوان االيراني الغاشم عل العراو في ذكراظ الخامسة والثالثين فانهم يستلهمون معاني ت ىديىهىم لىه ودحىرظ فىي
الثامن من اب عاي  0899في مسيرة ت ديهم لمخل ات االحتالل والتحالى ىات والىتىواطىات االمىيىركىيىة االيىرانىيىة الىتىي افاىت الى االحىتىالل االيىرانىي
للعراو الذي انقات عليه جماهير شعبنا الثائرة التي ستماي ال اماي لكنس تركات المحتلين والهيمنة االيرانية والىمىيىلىيىشىيىات الىمىجىرمىة الىعىمىيىلىة
اليران .
وحت الر ر الحاسم والن ر االكيد.
نوان ه
غدا لناظرظ قريب.

يستذكر ابناء شعبنا االبي معركة قادسية العرب الثانيه التي جرت في ايلول عاي  0891دفع العراقيين قوات الشر القادمه من طهران دعم خارج
البالد واستمرت اكىثر من ثمان سنوات حيث لكل واحد منهم ذكريات ي تخر بها مثال انا اتذكر كيا ساهمت مع رفاقي في احد قواطع الجيش
ن
الشعبي في معركة كيالن لنطرد االيرانيين الذين يريدون شرا باهلنا بعدها ثم اسري وذقت انواع العذاب في سجون االسر االيرانيه التي التتوفر فيها
ابسط مستلزمات الحياة اضافة ال تعذيبي من قبل عناصر فيلق بدر وافتخر بذلك النه جزء من وطنيتي وحبي للعراو العزيز وهكذا هناك حكايات
الغلب العراقيين ولكن كيا ي سر منتسبي فيلق بدر (الغدر ) وهم كانوا يقاتلون ال جانت القوات االيرانيه ضد القوات العراقيه ويقومون بغارات
عل الجنود والشرطه الواق ين عل الحدود العراقيه ويغدرون بهم وقد حدث هذا في اهوار الب رظ وال او والعمارظ و واسط واغلب المناطق
الحدودية في جنوب العراو هذا السؤال موجه ال منتسبي فيلق غدر ومنهم وزير الداخليه الحالي محمد الغبان عاو فيلق غدر ونائب ضابط
هارب هادي العامري قائد ال يلق وغيرهم من الذين احتلوا مناصب في مختلا اجهزة الدولة بدعم من ايران ومن قاسم سليماني قائد مايسم
فيلق القدس ؟؟؟

تواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني والقومي واإلنساني والتي ال
ً
نصيا وإنما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها  ،بل ان بعضها يعبر تعبي ًرا ً
بعثيا ً
تعريفا ً
تمثل بالضرورة ً
وشامال
دقيقا
عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمنااضالايان الاعارب الامانااهضايان لاال اتاال بال وعاماوم ابانااء شاعاباناا
المجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف والتضليل باماا
يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .
ذلك ان فكرنا وعقيدتنا التي هما نبر ً
اسا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم على ان تكون في المسارات الصائاباة والاخايارة لابالاوه اهادافاهاا الاوطاناياة
والقومية الخيرة وفي هذه المر لة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى ابشع صيغ التاشاوياه فاي ظال اال اتاال
وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية المهترئة
وسنتناو في هذا العدد مفهوم ( الترابط العضوي بين اهداف البعث )
الترابط العضوي بين اهداف البعث
انحدر تعبير ( الترابط العضوي) الى العلوم االجتماعية عن العلوم البايلوجية اذ يعني فيها ان اعضاء جسم الكائن الحي مترابطة فيما بينها من ناا اياة الاتاكاويان ومان
نا ية اداء وظائاف الجسم الحياتية وقد اخذ بهذا التعبير بعض المفكرين وعلى االخص هنري بايارغساون فاي ب اتااباه ( اتاطاور الاخاالاى) وطاباقاوه عالاى باباناياة الاماجاتاماع
والطاقة الحيوية فيه ثم توزيع الوظائاف واالدوار االجتماعية بما استعمله ايضا بعض السوسيولجيين بمابا فايار لالادال لاة عالاى الاتاراباط الاوثاياى بايان هايادت ودوائار
الدولة.
وقد ربط زب البعث العربي االشترابي الو دة والحرية واالسترابية بحيث بون هذا الترابط االساس في التبيان الفكري البعثاي ومايازه عان اال ازاب الاقاوماياة االخار
التي لم تربط ما بين الو دة وبين االشترابية بما ميزه ايضا عن اال زاب اليسارية وعلى االخص اال زاب الشيوعية العربية التي لم تربط بين القومية وبين الشاتاراباياة
وفي معرض هذا الترابط يقو االستاذ ا مد ميشيل عفلى ر مه هللا ( والبعث العربي قد ادرك قيقة االهداف القاوماياة عانادماا جاماعاهاا فاي هاذه الامابااد وادرك اناهاا
تشكل و دة تامة  ..فالعمل من اجل الو دة امر ضروري طبيعي بالنسبة للعرب لضمان مستقبلهم بذلك العمل في سبيل الحرية ايضاا  ..اذ ماا قاياماة لاو ادة لاذ لام
شعبا را ً
تكن تضم ً
واعيا لحقوقه قادرا على ممارستها والمبدا الثالث هو االشنرابية وهي ان ياكاون فاي هاذه الامار الاة شاعاب ًااا ا ًرا ماناتاج ًاا قااد ًرا عالاى الاحايااة وتاكاون
الفراده فرا متكافئة فتظهر قواه وامكاناته دون عرقلة مصطنعة تفرضها طبقة على اخر او استئثار داخلي عندها يعطي العرب قوتهم الكبر ويكون مجتمعهم قاادرا
على البقاء)
ويؤبد الفكر البعثي ايضاا على ان الربط العضوي بين اهداف الو دة والحرية واالشترابية ضرورة للمحافظة على استمرارية الثورة العربية لبلوه اهادافاهاا الاماناشاودة
وغال فان اهما اهما او تجاهل اي هدف منها يؤدي ال محالة الى تعثر او انحراف الثورة عن مسارها الترايخي الطبيعي.
وهكذا يتجلى الربط العضوي بين اهداف البعث في مر لة الجهاد والتحرير التي نحياها من خال تجدد النضا صوب تحقيى هدف الو دة لمقاومة تقسيم الماقاسام
وتعزيز الو دة الوطنية ويتجدد النضا لتحقيى هدف الحرية عبر مقاومة اال تال بما يتجدد النضا صوب االشترابية بمحاربة الفساد والسراق وناهبي الما العام
من الطبقة الجديدة واستغال الطبقة الحابمة الجديدة عميلة المحتلين ....وتصعيد التظاهرات الشاعاباياة الاماتاعااظاماة و اتاى الاتاحاريار واالساتاقاال والاناصار الاحااسام
والمبين
وهكذا يتجدد الترابط العضوي بين اهداف البعث في الو دة والحرية واالشترابية

منذ االحتالل في  3002 / 4 / 9ولحد اليوم قلنا ان ماقامت به االدارة االمريكية وحلفائها من الدول الغرربريرة و برنر راوارة ومعرااردة بر ر االار رنرة
ال ربية باحتالل ال راق وتدميره ب د غزوها الهنجي وتخريب واسقاط دولته الوطنية النعتقلة وا امها الوطرنري هرو غرزوا ولرير حرربرا او ترحرريررا
لل راق ) كنا سوقت له االدارة االمريكية وماكنتها االعالمية الواس ة باستخدامهم التهديد والوعيد والذي مارسته في تلك الفترة التي سرقرقرت الرغرزو
وخالله وما ب ده كا ن ال راق والية امريكية لتقم ادارتها بتحريره! واانا هو دولة معتقلة مؤسعه لهيئة االمم النتحدة وققلها عصقة االمم  ....وبر رد
ان فشلت ال نلية العياسية القائعة التي اسعتها لتحل بديال عن مؤسعات الدولة الوطنية وجراتت برنرجرامريرل مرن الرخروارة والر رنرالت والرفراسرديرن
واللصوص لتعيدهم حكاما على رؤوس الش ب ال راقي فقام هؤالت القتلة الجهلة بنهب ثروات القلد بر رلرم وترحرت عريرن الرنرحرترلريرن الرغرزاة وعرنردمرا
وصلت الحال في القالد الى الواقل النزري الناساوي حيث القتل واالرهاب والفعاد واارهريرار االقرترصراد وترنرزق الرنرجرترنرل واخرترفرات الرخردمرات الرتري
ابعطها النات والكهربات والت ليم والصحة وفقدان االمن واالمان بدات االصوات ت هر لل الم ويوجه اللوم واالاتقاد لالدارة االمريكية بنرا الرت الريره
االمور في ال راق ولتقرير الجرينة النكرات بدات اصوات معنوعة داخل امريكا افعها بتوجيه االتهامات علنا بين العاسة االمريكان خاصة مرشحي
الرائسة القادمين وكل يضل اللوم احدهم على االخر ويحنلهم النعؤولية الى ان جات دور الرئي اوباما افعه عنردمرا اعرلرن وبصرورة والرحرة والول
مرة يتحدث معؤول امريكي بحديث خطير عندما قال في كلنة له في احدى الجام ات االمريكية بان ماقامت به امريكا في ال راق هو غرزوا ولرير
حربا او تحريرا وان النعتفيد الوحيد هو ايران ب د ان خعراا االف من القترلرى والرجررحرى واك رترر مرن ترريرلريرون دوالر  ....ان هرذا االعرترراف الرخرطريرر
يترتب عليه
 - 1اعترافهم ان ماحدث في  3002 / 4 / 9هو غزو .
- - 3بنا ان الغزو حصل لدولة معتقلة فان هذا يرتب حقوقا للدولة الن تدى عليها .
 - 2اصقح اليوم من حق كل عراقي متضرر منا حصل اتيجة الغزو ان يقالي االمريكان في النحاكم الدولية .
 - 4من حق الدولة ال راقية النطالقة بت ويضات بنا لحق بها من الرار .
 - 5ان كل القوااين التي صدرت ب د الغزو ت تقر باطلة .
 - 6محاكنة كل شخص عراقي او غير عراقي ساعد دولة الغزوومن الننكن مقالاته بالخيااة ال نى .
 - 7ترتب على االعتراف بالغزو ان من حق الش ب ان يقاوم الغزاة الن تدين .
وهناك امورا اخرى كرتيرة منكن ان احصل عليها اتيجة االعتراف الرسني االمريكي بالغزو  ..وفوق هذا وذاك اكد االعرترراف مصرداقريرة قريرادة حرزب
الق ث ال ربي االشتراكي عندما وصفت في وقت مقكر ان قيام امريكا في الحرب على ال راق هي اسقاب ومقررات ثقتت كذبها وعدم صحتها هو غزوا
واحتالال لقلد معتقل صاحب سيادة من حقنا مقاومته وطرده واسقاط كل ال نلية العياسية الفاشلة التي اسعها الغزاة النحتلون .

الشعب حين يصل الى مرحلة التظاهر فانه ال يمارس هواية وال يتصرف بط ًرا ...وانما ُيعبربر بن حبالبة اال بتبمبار الشبعبرب الب بور
الذ يرلغ اقصى مدياته بفعل المكابدة والمعاناة لظروف التسلط واالستعراد والقهر واالذالل وللشعب العراق البربطبل تباريب به
العرايق ف التظاهرات ف صره الحديث منذ تظاهراته ضد معاهدة بورت سموث االستعمارية با  8491وفب وببربة با 8491
وتظاهرات ا  8491ضد العدوان ال الب ل مصر وهذه التظاهرات كلها كانت الفتيل الذ اشعل بورة البراببع شبر مبن تبمبو

ا  8491والت انحرف بها المنحبرفبون فبكبانبت تبظباهبرات اببنباي شبعبربنبا ببقبيبادة البربعبث الب بامبر فب اضبرا البربنب يبن با 8418
والتظاهرات المتواصلة ضد االنحراف والديكبتاتورية والت تكللت باضرا الطلرة اوا ر ا  8411واوامل ا  8411والذ ُتوج
بتفجير بورة ال امن من شراط الوطنية القومية ا  8411والنضال الدام والتظاهرات الشعريبة ضبد حبكبر البردة وحبتبى تبفبجبيبر
بورة السابع شر – ال البين من تمو ا  8411وما ت للها من تظاهرات د بر الب بورة تبظباهبرات البعبمبال والبفبالحبيبن والبكبسبربة
والم قفين ال وريين لد ر قرار التامير ال الد ومسيرة التنمية البعبمبالقبة والبربنباي االشبتبراكب وحبتبى تبتبالبت البعبدوانبات الب باشبمبة
واحتالل العراق ف العا  1001كانت تظاهرات الشعب المسلحة ف مسيرة الجهاد والتحرير الت هب مبت البمبحبتبلبيبن وكشبفبت
ورات احتاللهر وما افضت اليه من هيمنة ايرانية فارسية لى العبراق فبتبعبامبمبت مبقباومبة الشبعبب البجبهباديبة البقبتبالبيبة ضبدهبا
وتم ضت ن تظاهرات الشعب الهادرة العارمة الت تمض الى اما نحو اسرو ها السادس محققة التعرية الواسبعبة لبلبفباسبديبن
والسراق الذ استراحوا حرمة العراق وسرقوا بروته وامواله وابادوا ابناي شعره محاولين تم يق البعبراق وتبفبتبيبتبه وببذلب تبجب ي
التظاهرات الشعرية الكاسحة ير تعرير ن وحدة العراق وتع ي لحمة ابناي شعره وترصين وحدته البوطبنبيبة البتب سبتبحبقبق لبه
ال لرة لى حلف االشرار .
وحتى النصر الحاسر والفو االكيد.

