تمر علينا هذه االيام الذكرى التاسعة والستون لميالد البعث في السااعام اي ااياساان عاام  7491والاذ ا اي اياالد
الفكرر العرعي ال ور القو ي االشتراكاي والاذ تا اساا فاي االهاااي الاتااريالاياة لاال اة الاعارعاياة فاي الاو اا والا ارياة
واالشتراكية والتي لت ال واب العلمي وال اور الا ااساى عالا واتام االساتاعاماار واالساتاعابااد والاتاسالا والاتا ا اة
واالستغالل والتللف وعذلك ت اوز فكر البعث الوطني الايمقراطي والقو اي االشاتاراكاي االفاكاار اال اادياة الا اااا
القطرية نها او االشتراكية غير القو ية او القو ية غير االشاتاراكاياة فع تاال عاي تا ااوزه لالا اركاال السايااساياة الااياناياة
الطا فية ٌ
المقسمة للشع والم تمم وعذلك ُولا البعث تعا ثور تيا وطاناي تاا تاو اي تاا ودياماقاراطاي تاا واشاتاراكاي تاا و ساا
عتنظيمه فكره القو ي وعتركيبته اال تماعية ي العمال والفال يي والكسبة والم قفيي والعسكرييي ال ورييي فكاره
االشتراكي سا طبيعته الايمقراطية عممارسة الايمقراطية في ياته الااخلية في اطار بادئ الايمقراطية المرك ية
والنقا والنقا الذاتي كما سا فكره النير عممارساته النعالية المتواصلة عل ا تاااد االر الاعارعاياة كالاهاا طايالاة اا

يقرب ي السبعة عقود
وها هى ناضلو البعث وهى ي يون الذكرى التاسعة والستيي لميالد البعث فااهى يواصلاون اهاادهاى الاذ شارعاوا
فيه عالنعال ضا السلطال العميلة الر عية والمستبا وتصعيا الوعي الوطني والقو ي العناء ا تنا العرعية وتف ير
ثورتي ال ا ي ي شباط في العراق وال ا ي ي اذار في سوريا عام  7491والمقاو ة النعالاياة الابااسالاة لارد الا اا اي
عشر ي تشريي ال ااي السوداء عام  7491في العراق وتف ير ثور البعث في العراق ثور السااعام عشار – الا االثاياي
ي تموز عام  7491و ا ققته ي ن ال عمالتة في تصفية شبكال الت سس وت قيق االصالح ال راعاي الا اذر
في الريف

والثورة الزراعية واصدار بيان الحادي عشر من اذار عام  0791والحل السلمي الديمقراطي للقضية الكردية والحككك

الذاتي البناء شعبنا الكردي واصدار قرار تامي نفط العراق الخالد في االول من حزيران عام  0791وانطالق مسكيكرة
م
التنمية العمالقة والبناء االشتكرايكي وتشكيكيكد االص الكمكلكانكع والكمكزارب ومكرايكز الكبكحكو الكعكلكمكيكة وتكو كيكع الكمكدار
والجامعات وبناء الجيش الوطني والقومي العقائدي الذي تو ع يكثكيكرا بكتكشكككيكالتكت وتكطكور تكدريكبكت وتكجك كيكز تكطكورا
نوعيا وذاد عن حمى العراق في قاد ية العكر الكثكانكيكة الكتكي دامكس وكمكانكي كنكوات حسكوم بكواكت الكعكدوان االيكرانكي
م
الغاش وتكللس بنلر العراق واالمة المبين في الثامن من ا عام  0711ومقاومة العدوان الثالويكنكي الكغكاشك عكام
 0770والحلار الجائر الذي امتد والوة عشر ً
عاما والتلدي لعدوان الحلف االميريي االطلكسكي اللك كيكونكي الكفكار كي
في العشرين من اذار عام  1112والكذي افضكى الكى احكتكالل الكعكراق فكي الكتكا كع مكن نكيكسكان مكن الكعكام ذاتكت والكذي
ااب ت مجاهدو البعث والمقاومة منذ يومت االول بج اده الملحمي والذي افضى الى طرد المحتلكيكن االمكيكريكان شكر
طردة والحاق ال زيمة المنكرة ب ومواصلة الج اد بوات تريات وبوات ال يمكنكة االيكرانكيكة والكتكمكدد االيكرانكي والكذي
ا ت دص ويست دص العراق و وريا ولبنان واليمن والخليج العربي بل االمة العربية يل ا وقد يكان للكمكود مكجكاهكدي
البعث والمقاومة يحدو ريب الرفيق المجاهد عزة ابراهي االمين العام للحز والقائد االعلى للج اد والتحرير دور

الكبير في ميالد اللحوة العربية الجديدة والتي تمثلس فكي مكجكابك كة الكمكمكلكككة الكعكربكيكة السكعكوديكة واقكطكار الكخكلكيكج
العربي واقطار االمة العربية يل ا للممار ات العدوانية االيرانية واالطماب الفار ية با ت داص الوطن العربي يلت ..
وبحلول الذيرى التا عة والسكتكيكن لكمكيكالد الكبكعكث فكان مكجكاهكدو الكيكعكث والكمكقكاومكة يسكتكلك كمكون درو ك كا الكككبكيكرة
ومعاني ا البليغة لمواصلة مسيرة الج كاد والكتكحكريكر الكوكافكرة وتكااكيكج وكورة الكتكحكريكر وحكتكى تكحكقكيكق الكنكلكر الكمكبكيكن
ومواصلة مسيرة النضال الوطني والقومي وتحقيق الن ضة الوطنية والقومية الشاملة والمضكي الكى امكام عكلكى طكريكق

ا اد البعث ومواصلة فر الب ي وحتى تحقيق اهداص امتنا التاريخية في الوحدة والحرية واالشترايية

بقدر ما يثير شهر اذار من اسى في نفوس الجماهيرفي وطننا العربي الكبيرر ومرنرل الرعررال باركر يراب أ رير بردا فريرل
العدوان االميركي االطلسي الصهيوني الصفوي  ..نقول بقدر ما ياك هذا التاريخ االسود من وجع والم فرانرل مرن نرا رير
ايرى اكد صدل وعمق رؤي زب الربرعر الرعرربري االشرترراكري فري االهردال الرلرقريرقرير لرلرمرلرترلريرن الرتري رترجراو الرتردير
العسكري السافر واالجها على قاعدة االم  ..لتمتد الى ابعاد اوسع واكرثر ً
يبثا ر بط باالمن الرقرومري الرعرربري ومسرترقربر
االم وجعلها منذ ما بعد اال تالل عيش فوضى وعدم استقرار وملاوالت ملموم لتغييب الهوي الرقرومرير ونارر الرفرترن

الطائرفي .
والنظن اننا نلتاج هنا الى التنظير الثبات ذلك فمراجع الى التهديدات التي ترعررل لرهرا االمر فري جرمريرع اقرطرارهرا كرال
الظهار ما كان يمثلل العرال ونظامل الوطني كمصد لك القوى المعادي وياص النظام االيرانري  ..كرمرا ان مرا يرتررشر مرن
صريلات ومواقف دولي ياص االميركي منها يرسخ القناع باستلال اعادة االمن واالستقرار من غيرر اسرترعرادة الرعررال
لهويتل الوطني والقومي  ..وهذا اليعني االنتقاب من امكانيات و وجهات االشقاء في عزيز منظومر دفراعرا رهرا  ..غريرر ان
مجريات ما دث ويلدث يعطي الدلي لو االير على انل من العب والالجدي اللدي عن امن ومنظوم دفاع عربير
من دون و دة موقف قومي يكون العرال جزء اساسي منل لمواجه االطماع الصفوي في التمدد في اجزاء وطننا العرربري
وما يلص في العرال وسوريا واليمن ولبنان والبلرين والتهديدات المستمرة للسعودي ودول الخليج الرعرربري وانرترارار
ميليايات طائرفي واطرال منفذة لسياس طهران التوسعي  ..كما ان صريلات الرئيس االميركي الى مجرلر ذي ا رالنرترك
االميركي وا هامل السعودي ودول الخليج باك ياب اضاف النتقاده مصر و اكيده على عردم انرجررار امريرركرا لرمرا اسرمراه
بصراعات طائرفي من دون االشارة الى دور النظام االيراني في اجيجها أ هو جرس انذار للنظام العربري يردعروه الرى اعرادة
ن
النظر بمجم مواقفل والعم بلكم وشجاع فري ان مرع ًرا لررسرم يرارطر طرريرق لرمرواجرهر الرترغرلرغر الصرفروي فري اقرطرار
الوطن العربي .

وبغض النظر عن المواقف واالراء من قبل عدد من المسؤولين االميركييييين اليميبينينير بييين يلير وانيرط اليلي يبينين ني ي
غزوه لنبراق الذي لح المجي واعيبي ال ليبرهي لي ي أيجيد ميوثي قيد ومياي بي ر ي اليبيراق وعيورأي و يمي يني مين يني يييذ
عمني ر لج وز المحيط البرب لليليوعيي ي اوربي

ي ر االدار االميييركييير مي زاليم وكيمي أيبيدو ميليردد ي ا ي ي ميوقيف

جدي أصحح ن أي هي بي ليليب اليبيراق مم وهيو مي أيحيميل اليليوط واالليظيمير اليبيربييير اليميؤمينير بيرعي لير االمير واليميني ه ير
لسي عر النظ االأرال اللوعبير مسؤولي ر كبير لن عب ولجم الليحيدأي ر الي ي ييير يبيدا بي عيلي يدا مي ليدأي ي مين
ام ل ر وعبق ر لن غط ولو لسبي ال عنى االدار االميركير لمم رعر دور اكبر حجيم الدور االأرال الملغ رس مم
م لرأد ار للوصل الي من كل م قدمن الي هو ار الغزو االميرك الص يول الص وي لينيبيراق أسيلي يد االمير مسيليليب اليب
وو ال
جودا وب ر الوقم قد ل ر للدارك ن ر الل ك واللمزق وال يرا العي ميح ن مين نيب يغييييير ي أيبيييد لينيبيراق
هوأل اللومير والوثنير وال يغيط اليدولي عينيى رميوز الي ييي لير والي يسي د واليليبيبييير لينينيظي الصي يوي ليبلصييي لينيمي ي ليب
الشببير بلغيير جذري أ ي ال
لدا لم عم زو الرا ببمنير عي عير ولدر اص اليب ميييلير و شي يييل لي يومير اليلي وثيني يبي ير
عمن ب رض الل لور وال ء دور المينيشي ر ال ئي ير والغ ء الدعلورع ء الصيم والل لور المشين " اجلا ث اليبيبي "

واجراء الل ب ر ب را دول ش رك ي جميي اللوط السي عير من دور اعلان ء مم
لم أبد الد أ لليلر م ك ر أمان النظ الوثن لبراق بلي د ليز االمير ليز اليبيبي اليبيربي اال يليراكي مين
قو ولصن منيي لبمر وهو م لم أرض ار أسمب وأللني ب الببض ع بلي مم ومي زا اليوقيم عي ليحي ال العيليايمي ر كيل هيذا
الغ ب الشبب المج هر ب زالر رموز ال ي لر وال س د لنمب ر بني ال بلصحيح االوض المزرأر البراق و اليميني يلير
قبل وار االوار مم البد من اع د االعلب ر والي يييبير لينينيظي اليبيربي و يلينيييم افي ير الينيظي الصي يوي ميليميا اليب بيمينيييشييي ي
ال ئي ير ل ل بل مم ال رص الل رأ ير ال ل رر والح يم من أسلامره م

 - 1ستة وعشرون وزي ًرا ومائة وكيل وزارة و  824مدير عام محالون الى ما تسمى هيئة النزاهة هذا ما اعترف فيييا اليدياسيدون
والخونة من عمالء المحتلين بافواههم والبقية تاتي من ارقام اخرى لسراق اموال الشعب وناهبي ثيرواتيا اليذيين سييينياليهيم
عقاب الشعب الصارم الذي يمضي بثورتا المتاججة التي ستطيح بالعمالء والخونة وسياخذهم الشعب اخذ عزيز مقتدر .

وسيصليهم هللا في سقر ..
وما ادراك ما سقر !!..
***
 - 2النواب يجارون بالشكوى واالحتجاج الصارخ بوجا ما يسمى رئيس الوزراء الذي جاءهم لمينياقشية وتسيوييي ميا يسيميييا
( التغيير الوزاري ) ولكنهم يطالبون باالراضي السكنية اضافة لما سرقوه في وضح النهار من عقارات اليدولية واميالك ابينياء
الشعب بل ويعترضون على اي تخديض ولو كان ً
شكليا في رواتبهم الخرافية .
***
 - 3انتشار ظاهرة المسلحين من الميليشيات العميلة اليران الذين يسرقون العديد من محال الذهب فلقد طدى ذلك عيليى
السطح بتصريحات رسمية اخرها وليس اخيرها تصريح مصدر رسمي ( ان مسلحين مجهولين قاموا بسرقة كميات كبيرة من
الذهب في شارع النهر وسط بغداد ) فيما قال بيان شرطة محافظة الديوانييية ان قيوة مشيتيركية مين قسيم ميكيافيحية االجيرام
وجهاز االمن الوطني القت القبض على اربعة متهمين قاموا قبل ايام بسرقة محيطية وقيود اليقيصيواء االهيلييية بيعيد االعيتيداء
على حراسها بالضرب باالت مختلدة .

 - 4هرج ومرج التغيير الوزاري ( الجزئي ) و ( الشامل ) واعتصام ( مقتدى الصدر ) في المنطقة الخضراء ستنتهي

كما تشير اخر اخباار الالاماااياة ال ايااساياة الاماتاهااوةاة الا عاقاد ا اقاة رنااء ( الصادر ) ماقاا ال ا اهااء اعاتاصااما
الم رحي وكذلك عقد قة عا

رف رواتب تقاعدةة خرافية لجميع الوزراء المقالين.
***

 - 5شوهد ال اميان ( سامي الل كري وسامي ا عرجي ) في مطار غداد الادولاي ةاناماان حاقاائاب ساما او ااةا
أ
عدةدة ماى اللمات الصلبة هم ومرافقيهم وحين اعترناهام ماو ا اي الاتا اتايا الاماز سااماي ا عارجاي اطاارف
أ
حاجب حد نباط امن المطار فتهاا اسارةر وج نا ط ا من وهمس سااماي ا عارجاي فاي اا ا اان حصاتاك
مضمو ة مثل كل مرة في ال ياارة الاباياضااء اات الارعام الامالاااوم لا فاي ااض الاماطاار فاقاا ناا اط ا مان داما
افضالك عاينا واشار عااا ماو ا اي الاتا اتايا

اان ةاغاس الاطارف عان ال ااماياان الالا اكاري وا عارجاي اناقاائاب

اللمات الصلبة ليطيران عا جناح الرةح ال موطنهم ا اي لندن ...
وهذا هو ال مو وا فا ...
ً
وعدةما عيل ...شر الباية ما ةضنك.
حين ة م ال قوط في درك ا نطاط سموا
***
 - 6وخاتمة ا ثافي وزةر كبير حد الوزارات الرةلية ةهجم عاي ( اتباع مقتدى الصدر ) في شارع الاماطاار لامانالا
أ
من ال ر لد ان عا ل احدهم ل منا حقائبك أفااعن م ً
اما لهم حقائب الماى اللاماات الصالاباة وساباائاك
الذهب ...
ً
وعدةما عيل الذهب منك الاهب

تمر علينا في السابع عشر من نيسان الجاري الذكرى الثالثة والخمسون لصدور ميثاق الوحدة الثالثية بييين مصير
وسوريا والعراق وذلك بعد مرور شهرين ونيف على ثورة اليثيامين مين شيييال فيي اليعيراق عيا  3691وشيهير ونيييف
على ثورة الثامن من اذار في سوريا ولقد ابتهجت الجماهير العربية كيليهيا بيميييالق ميييثيا يل اليوحيدة اليثيالثييية بييين
مصر وسوريا والعراق والذي حالت الظروف واالنكسارات قون تحقيقه  ...بل تصدى ليه اعيداا الينيهيقية اليقيومييية
العربية واذ يحيييى المناضلون العرب الذكرى الثالثة والخمسين لميالق ميثاق الوحدة الثالثيية بييين مصير وسيورييا
والعراق فانهم يستحقرون قالالته ومعانيه لميواليلية مسيييرة الينيهيو اليو ينيي ال يييار االمية ومسيييرة الينيهيو
القومي لالمة العربية كلها والتي تكللت بقرب النصر الميين لمجاهدي اليعث والمقاومة في العراق وبروز معيانيي
لموقهم وجهاقهم في ميالق اليقظة العربية الجديدة التي تجلت في تصدي المملكة العربية السعوقية وا يييار

الخليج العربي لالعتدااات االيرانية واال ماع الفارسيية اليتيي تسيتيهيدف امين اليخيليييج اليعيربيي بيل واالمين اليعيربيي
القومي برمته ...
وبظهور هذه اليقظه القومية وبتصاعد الوعي القومي بقرورة تقامن وتكاتف ابناا االمة العربييية وشيحيذ هيميتيهيم
لمواللة نقاليهيم اليو ينيي واليقيوميي وحيتيى تيحيقيييل ايية يييوات جيدييدة عيليى يرييل تيحيقيييل اليوحيدة اليعيربييية
المنشوقة والذي يرتكز الى اشعاع مسيرة الجهاق والتحيريير فيي اليعيراق واليتيي تيميقيي ط يدم ليا عيليى يرييل الينيهيو
الو ني والقومي واالنساني الشامل بما يعلي لرح الحقارة االنسانية الشامخ

لم يتفاجئ المراقبون بتلك االشارة الدموية التي جاءت في بيان لما يسمى ائتالف دولة القانون الذي يقوده المالكي وحزبه
العميل عندما هدد الصدريون المشاشارنشون فشي االعشتشصشال لشلشمشالشالشبشه ب بشاالسشالحشات بشانشبشم الشيش شابشبشون السشال بشالسشال
والرجال بالرجال في اشارة الالتخدال القوة معبم لفض اعتصامبم مثلما فعلوا باالمس مع اعتصامات الشمشفشافشاشات السشتشة
المنتفضة ضد حكمبم االجرامي الدموي وفضبا بالريقة وحاية دموية .

مرت اشبر طويلة على وعود اطلقبا رئيس حكومة المنالقة الخضراء العميل العبادي ولم ينفذ منبا شيائ واحدا على الرغشم
من تفاهة تلك الوعود التي تقول على اجراء اسالحات الخيفة التغني والتافع الوى تبديل وتشفشريشك وجشوه مشن مشكشان الشى
اخر وهي وجوه نالفة اشد قباحة من ماهو موجود ومع ذلك اليستاليع ان يقدل عليبا بسبب ضغوط من السفا المالشكشي
الذي هو رئيس حزبه العميل .

على وقع االعتصامات التي هزت ارنان العملية السياالية البائسة دعى فؤاد معصشول بشعشد ان فشا مشن نشومشه مشؤخشرا لشيشدعشوا
الى اجتماع لقادة الكشتل السياالية الفاالدين الي اد حل لمالاليب المعتصمين !!! لما نانت نل الكشتل السياالشيشة مشتشبشمشة
بالفساد والسرقات واالجرال فان االجتماع لم يصل الى نتي ة الوى تاكيل ل ان لمفشاورة الشمشعشتشصشمشيشن وبشبشذا يشمشكشن ان

نقول ان االجتماع سح به المثل الاعبي  ....ب تيتي تيتي مثل مارحتي جيشتشي والسشبشب ان نشل تشلشك الشك شتشل هشي ماشمشولشه
بالالع والقلع القادل الفقيقي .

كرثر الحديث عند بعض الناس الواعين والذين يفتشون عن الحقيقه وهي لماذا التامرر عر رز رلب الرلرعرث الرعرربري ا قرترراكري مرن ررلر الردو ا مرلرريرالريره
أ
أ
والصهيونيه وايران السوء ومن لف لفهم واود ان اذكر في هذا المقا اللسيط رطره فري برحرر عرن ا رلراب هرذا الرعرداء والرترامرر وان ابردا مرن الرلردايره اي فري
ا ربعيرنريراي ريرث ارهرري امرريرحرا برعرد الرحررب الرعرالرمريره الرثرانريره ك رقروب عارمرز يسرترطريرا ا رد ان يرقرابرهرهرا فري كر الرقروانر الرعرسرحرريره وا ررترصراديره
وا تخلاريه .وفي هذا الظرف وبعد ان ررري الدو ا ملرياليه انشاء دوله في ر الوطن العربي  8491ا مها ال قيطه ا رائي لرترحرون ررنرقرر مسرمرو
في راصرب العرب ,وهحذا تم ا تال ف سطين العربيه ا بيه وفي ورتها كان لبنا لب اللعث العربي ا قتراكي في بداية تا يرسره والرذي اعرترلرر راريرة
ف سطين رايته ا ولز في الناا يث ار لب اللعث العربي ا قتراكي ر الة تهديد الز الرئيس ا مريحي انذاك(روزف ت) يث تقو الر اله
(ان العرب امه وا ده رصها هللا الخالق العظيم بح قيئ وان ارضهم وا ده لم ولن يسمرحروا براارترصراب اري فر رسرطريرن وانشراء كريران مر رترصر فريرهرا
و يلذلوا ال الي والنفيس ويناض وا بح مالديهم من روب من اج اعادب ف سطين الز ان امتنا العربيره الرمرقريردب ولرن يسرمرحروا ي رروب مرهرمرا كرانرت
عظمتها ان تقتطا هذا القلء المهم منها)
هذه ر الة التحدي اجلري الرئيس ا مريحي روزف ت ان يسا مستشاريه عن لب اللعث العربي ا قتراكي وكان القواب بان هذا الحلب ولرد مرن ر رم
ا مه العربيه وليس كا لاب ا ررى والتي تاتي من الخارج لنشر افحارها وانه يام قرائح المقتما العرربري برحرافرة اطريرافرهرم عرنرد ذلر ررا هرذا الرحرلب
رطر ع ز ا رائي وع ينا وع ز ك مصالحنا في المنطقه وهنا بدء التامر ع ز الحلب لحي يحقق اهدافره فري الرو رده والرحرريره وا قرترراكريره وان يرنراضر
من اج تحرير ف سطين ومن اج ا نسانيه جمعاء .وازداد قم التامر وبقوه بعد نقاح لب اللعث العربي ا قتراكي بثورته العظيرمره فري الرعرراق فري
 03-81تموز  8491وما تلعها من انقازاي جلاره تعد و تحصز ابرزهاا تاميم الرنرفرط الرعررارري  8411وطررد الشرركراي ا رترحراريره وانشراء صرنراعره وطرنريره
وبناء جامعاي ومعاهد ومدارس يث تخرج منها جيوش من الع ماء بح القوان وكاد العرراق ان يرخررج مرن بر ردان الرعرالرم الرثرالرث لريرصرلرح مرن الردو
أ
المصنعه المتقدمه يث قق التحرر ا رتصادي والسيا ي ولو تامر ا ملرياليه والصهيونيه وايران الفار ية في زمن الشاه او في زمن رمريرنري الردجرا
يث اقع هذا رب دامت ثمانية نواي بعد مقيئه الز ايران عا  8414بمسر يه دوليه هدفها الرترامرر عر رز الرعرراق ووررف ترقردمره الصرنراعري والرلراعري
ومده القومي ما امته العربيه المقيده .انتصر العراق في هذه الحرب و تقرع رميني السم يث اااي هذا ا نتصار اعداء العراق اذ كيف ينتصر العرراق
ع ز رامس جيش في العالم وما يؤكد ع ز ما نقوله هوبعد ا تال العراق عا  1330من اولز ررراراي رقردهرم وترامررهرم عر رز الرحرلب فرا رترهردفروا الرعرراق
واللعث بالعدوان وا تال الل يض واصدروا القرار يئ الصيت(اجتثاث اللعث) الذي اقتركت فيه امريحرا وا ررائرير وايرران وعرمرال ئرهرم ريرث اعرطرز
لبنا العظيم اكرثر من  893الف قهيد لحد ا ن و ر ا ف من عوائ هم من المعيش وذل بقطا رواتلهم وابعادهم من الدوائر بابشا جريمه تاريخيه
جماعيه ترتح ضد لب يا ي في العالم ك ه,هذه رطره في بحر من قم التامر ع ز الحلب لحنه بقئ رام ك الظروف القا يه التي مري ع يه ير رقرن
ا عداء دروس في التاحيه والناا والثلاي ع ز الملادئ التي امن بها ,وا تطاع بقهاده الم حمي ومقاومته الوطنيه ان يهل امريحرا ريرث ولرت هراربره
من اري العراق في صراع م حمي راضه مناض وا الحلب بقيادب الوالد والمناض الذي جربته وح الوائ الرفيق ا مين العا ل حلب علب الدوري فظره
هللا ورعاه وابقاه قوكه في عيون اعداء الحلب تز تحقيق النصر النهائي برحرنرس الرعرمر ريره السريرا ريره وكر الرعرمرالء وترحرريرر عرراررنرا الرحرلرير مرن دنسرهرم
ودنس ا يادهم امريحا وايران والحيان الصهيوني ,وبشر الصابرين .

سبق وان تحدثنا عن حجم التضليل والكذب والتشويه االعالمي ضد قاده العراق التاريخين في جريده البعث لشهر اذار .٦١٠٢وكان حقا علينا اليوو وعوعود مورور  ٠١عوا
من االحتالل واذناعه من احزاب وكوتل طبلت لهم مائت القنوات االعالميه والفضائويوات توتوحودا عون انوجواناتوهوم وعون موايبواوب جورائوم حوزب الوبوعوث وسواذكور اول موايبواوب
جرائم حزب البعث في حقل الترعيه والتعليم واترك االمر الصحاب العقول والقلوب ان يايزوا عين الخبيث والطيب.
علب مدار خابه وثالثون عاما كانت منجزات البعث يوميه وانيه وال يخلوا يوما من منجز او تطور في جايع الاجاالت وتلك الانجزات هي االجاعه الوحيده عولوب مون يبوال
لااذا فعلوا هذا في العراق وعحزب البعث ورجاله الوطنيين.
فقد كان حب الوطن منهاج يومي للاواطن العراقي قامت ثوره  ٠١تاون تعلانا معن الوطنية والشاوخ والقيم والكبرياء واالعتزان عااضي االمه العظيم.
وجاء في منهاج البعث علب ان الدوله العراقيه تكوفل حق وحريه الترعيه والتعليم وعجايع الابتويوات الودراسويوه االعوتودائويوه والولوانوويوه والوجواموعويوه ولوجواويوع الوعوراقويون دون
النظر الب انتاائهم العرقي او الديني او الاذهبي.
واكدوا علب ان التعليم االعتدائي الزامي لان هم في سن البادسه من العار ولهذا اصدروا قانون الزاميه التوعولويوم وقوانوون موجوانويوه الوتوعولويوم مون ريوا االطوفوال صوعوودا الوب
الدراسات العليا الذي يكوفل للطالب كافه احتياجاته الدراسيه والعلايه.
واكدوا قانون محو االميه للعراقين من سن  ٥١- ٠١سنه وتطبيقه عحز ماا دفع االمم الاتحدة واليونبكو لالشاده عه واعتباره الناوذج اال كولر نجاحا في دول العوالوم وقود
ذكرت الوكاالت االلاانيه انتهاء االميه في العراق عا .٠٩٩٠
واصدار قانون سالمه اللغه العرعيه فاصبح الجايع يجتهد عاتقانها الن الخطا يحاسب عليه القانون.
وفي نمن البعث اصبح عدد الاواقع الدراسيه االعتدائيه (  ) ٠٠٧١١٩وعدد طالعها (  ) ٥٧١١٠١٧٥٢و (  ) ١٠١٩ثانويوة و (  ) ٦١٠موعوهود نراعوي وصونواعوي وتوجواري  .و( .
 ) ٠٠معهد للاعلاين ) ٠٩ ( .جامعه ) ٩ ( .كليات فنيه ) ١٩ ( .معهد تقني .وعناء (  ) ١١١١موقع دراسي في جايع انحاء العراق.
كاا ارسل البعث االالف الطلبه العراقين علب نفقه الدوله الب الخارج وشهد عا (  ) ٠٩١٩ارسال اكولر من (  ) ٥١١١للتخصص فوي موخوتولوج الواوجواالت الوعولواويوه مواوا اد
لحصول العراق علب اعلب نببه من شهادات الااجبتير والدكوتوراه في العالم حبب النببه البكانيه.
اقامت حكومة البعث مشروع التغذيه الادرسيه للطلبه في عاو محافظات العراق.
وانشات االالف الاختبرات العلايه والورش اليدويه في انحاء العراق واقامه (  ) ٠١١مختبر للصوت سويبري الصنع عواقع خاس مختبرات لكل محافظة.
انشاء (  ) ٠٦جامعه لاختلج االختصاصات في العراق.
قياده حاله اياانيه غير مببوقه في العالاين العرعي واالسالمي.
عناء وتاجير الاباني لالقبا الداخليه في عغداد والاحافظات وتجهيز عنايات االقبا الداخليه في الباب الاعظم والجادريه عاالثاا االيطالي.
هذه االنجانات قفزت عالعراق الب مصافي الدول الاتقدمه في مايتعلق عالتعليم وتوكوويون الوعولواواء هوذه هوي جورائوم الوبوعوث حبوب مونوظوور االحوزاب والوك وتول البويواسويوه الوتوي
جاءت مع الاحتل.
امووا انوجوواناتوهووم توودمويوور (  ) ١١١٠موووقووع دراسووي .نوهووب وسوورقووه (  ) ٦١١١موووقووع دراسووي .اسوتوخوود الواووواقووع الوودراسويووه موقورات الحوزاب والوك وتوول ٧توهووريووب الواوعوودات واالدوات
والاختبرات من الاواقع الدراسيه الاختلفه الب ايران ٧عيع االسئله االمتحانيه ٧الغش الجااعي للاراحل الانتوهوي ٧عووده االمويوه لولوعوراق عوواقوع خواوبوه مواليويون اموي حبوب
تصريح وكيل ونير الترعيه نهاد الجبوري ٧تعين ونراء فاسدين ليس لهم علم عالترعيه والتعليم افباد الاؤسبه التعليايه وهناك الكولير ال يبع الاقال لذكرها.
لك ايها العراقي النبيل ان تعرف وتكوتشج من هم اعناء العراق االصالء ومن هم العاالء الذين ارتضوا عيع ضاائرهم للشيطان وجندتهم دوائر الاخاعرات العالايه عوعود ان
جاعتهم من الشوارع وجعلتهم علب رقاب العراقين لقد هدموا دولتنا الوتوي كونوا نوفواخور عوهوا الوعوالوم ويوخوشواهوا الوجواويوع لوقود اهوانووا الوعولوم والوعولواواء وقوتولووا االالف مون اسواتوذه
الجامعات والاعلاين والادرسين والطلبه لم ينشئوا روضه وال مدرسه وال معهد وال جامعه سرقتم ونهبتم واستوليتم عولوب امووال ومواوتولوكوات الوغويور اقواوتوم مودارج لولوجوهول
والتخلج والكراهية والفرقه والطائوفيه وافبتم الاجتاع٧
جعلتونا نترحم يوميا للبعث ورجاله الوطنيين والاخلصين جعلتونا ندعوا هللا عزوجل ان يعجل عرحيلكم وياتينا عورجوال الوبوعوث وقوائودهوم شويو الواوجواهوديون عوزة اعوراهويوم
حفظه هللا ورعاه ورحم هللا شهيد االمه صدا حبين ...سيذكرني قومي اذا جدجدهم وفي الليله الضلااء يفتقد البدر.

حصلنا على معلومات مؤكدة مفادها أن ألمجرم قاسم سليماني ألتقى مطلع ألسبوع ألماضي بمقتدى ألصدر وقال قاسم سليمااناي
لمقتدى أني مرسل لك من قبل ألمرشد ألعلى خامنئي لبلغك أن ماستقوم به من نية أقاتاماام ألاماناطاقاه ألادا ارأى ساياؤد ألاى
أسقاط ألمكومه ألماليه وأذأ سقطت ألمكومه ألماليه ستكون تدأعيات ذلك سقوط وزأرتاي ألادأخالاياه وألادنااع وأناشاياار ألاما اد
أل عبي وسيترك منتسبي هذه ألت كيالت ألسوأتر ألدناعية وألذهاب ألى بيوتشم وستدخل دأعش ناي ألاياوم ألاتاالاي ألاى ألاناجا
وألمرشد ألعلى يعتبر ذلك خروج عن ولية علي بن أبي طالب.
وأذأ ماأصريت على رأيك نسنكون نمن ني ألمرس ألثور أول من يتصدى لك ولتباعك .نرد مقتدى على سليمااناي ومااذأ أناعال
بااتاباااعاي وبااالاتاصاعايااد ألاذ تاباناياتااه لالاما اااهارأت نااا اابااه سالاياماااناي صاعاد كاماا ت ااى وتاكالاام أنات وأتابااعااك نااي ألعاالم كامااا
ت اىوون ولكن دون أقتمام ألمنطقه ألد رأى ونمن نتعشد لك بمسم موضوع ألتغيير ألوزأر خالل ششر .بعدها أتجه سليماناي
ألى عمار ألمكيم وطلب منه ألصطفاف مع مقتدى ألصدر وألتدفي من سق مطالبه من ألعباد لنه سيمصال عالاى تاماثايال
وزأر ني حكومة
ألتكنوقرأط ألمزمع ت كيلشا لن هؤلى ألتكنوقرأط سيتم أختيارهم أي ا من نفس ألكاتل ألسياسيه ألماليه.
***
أنتتح مطلع هذأ ألسبوع ني ممان ة ألمثنى كيان سياسي يرنع لنته مكاتوب عليشا مشورية ألعرأق  /صقور دولة ألعرأق  /لدعم
ألدوله وألقانون وسبق وأن تونرت لدينا معلومات عن هذأ ألكيان عندما كان لديه مقرأن مركزيان ألول ني بادية ألسماوه منطاقاة
أبوغار وألثاني ني بادية ألنج منطقة أل بجه ويعتبر هذأ ألكيان ألجناح ألاعاساكار ألاماساتاتار وأل ك اثار تاجاشايازأ وأنافااقاا وياتاباع
ألمجلس ألسالمي ألعلى و رى تكوينه بعد أن قاق نيلق ألعماله بدر عن ألمجلس ألعلى ومقره ألعام ني بغدأد ويتزعمه ألمدعو
مشد ألبطاط شقيق ألمجرم وأثق ألبطاط .وكانت وأ باته ألساسيه أختطاف ألرناق وأرسالشم ألى أيرأن بانااى عالاى أوأمار تصادر
من هناك  .وهم ألن يسعون ألى ت كيل لوأى يتبع ألم د أل عبي بمجة ألتصد لشجوم سعود مزعوم على ممان ة ألمثنى

العميل العبادي يردح منذ شهور وهو يردد المعزوفة النشاز واالسطوانة المشروخة عن ما يسميه ( التغيير الوزاري) فمممرج ئمزوم واخمر
شامل ويظل الدوران ً
قاوما ف حلقة مفرغة والت ه ئعجعة بال طحين ومن متممات لعبة ( التغيير الوزاري) الممجوئة هو استمعمرا
مقتد الصدر بمحاولته ركوب موئة االحتجاج والتظاهر الجماهيري باعتصامه المسرح الفاضح وسط تقبيل كبار ضباط ئيم المدمم
ليديه واحاطته بالحراس من ضباطهم وئنودهم  ...فمعملمن ممن ينمحمذمون بمهمذا المممسمرحميمات المبماوسمة فم حميمن يم من ابمنما شمعمبمنما فم
معاناتهم المعيشية القاسية وحرممانمهمم ممن ايسمط خمدممات الممما والمذمهمربما والموقمود بمل تمواةمل المحمذموممة المعممميملمة تم مفميم رواتم
الموظفين الصغار والمهددج بالقطع بين حين واخر وذلك كله ساهم ف تصعيد السم مط الشمعمبم وتمائميم حمورج المتمحمريمر السماومرج نمحمو
الحسم االكيد باالنقنا علن العملية السياسية المهتروة كلها الت يداري بمعم اطمرافمهما فشملمهمم المذريمع وةمراعماتمهمم المممحمتمدممة عملمن
مواقع النفوذ وسرقة المال العام بمحاولة ركوب موئة التظاهرات ...
بيد ان التظاهرات الشعبية الحقيقية الملتحمة بمسيرج شعبنا الجهادية ئددت العزم علن مواةلة كمفاحمهما المد وب وحمتمن انمبمالج ةمبمح
العراق المشرق وانتصارا الوضا

العميل المالذ يجار ويصرخ انا الليل واطراف النهار بتعب ة انصمارا ممن خمطمر مما يسممميمه عمودج المبمعما فمعمنمد حصمول اي ةمرا بمن
اطراف العملية السياسية وعند حصول اية تظاهرج فانه يعزوها الن البعا فقد اةي بفوبيا البعا وظمل همائمل الم موف ممن المبمعما
يرعبه النه يدرك قبل غيرا حجم الجراوم الذبيرج الت اقترفها بحق مناضل البعا وابنا شعبنا المجاهدين
ً
ومعزوال ف زاوية مظلمة وبات المتمظماهمرون يمنمصمبمون لمه المممشمانمق
ومن فرط ما ردد العميل المالذ ةرخاته النشاز فانه ةار مدحورا
ويدوسون ةورا باالحذية ويهتفون بقرب مصيرا المحتوم وهو مصير كل ال ونة من العممال والمممرتشميمن ونماهمبم حمروج المعمراق وسمارقم
قوت ابنا شعبه  ...ولقد انزل الن الساحة ةهرا ( ابو رحاب) الذي راح يهائم المتظاهرين ويعدهم بالويل والثبور وعظاوم االمور ..
بيد ان المتظاهين االةال ردوا علن العميل المالذ وةهرا بافنع النعوت ووعدوهم بجزا هم العادل حساب الشع العمسميمر والمذي
سيطالهم ف االئل القري وليل البعيد ذلك ان غنبة الشع العراق العظيم تتصاعد وستذوي ئنوب وظهور المعمممال والمفماسمديمن
من امثال العميل المالذ وبطانة الشر والسو الملتفة حوله والذي سينرب المؤمنون فوق اعناقهم وسينربون منهم كل بنان ..
وقد قالت العرب ً
حقاا ٍتق غن الحليم ...
واي غن !!..

رسائل الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي والقائد االعلى لىلىجىوىات والىتىحىرلىر ىىتىتابىل الى ك ىتىاب
البعث والمقاومة ىبصرهم بجرائم المحتلين وىركاىوم وبىمىطىااىر الىوىيىمىنىة االلىرادىيىة والىتىمىدت االلىرادىي الىمىكىتىوىد لىلىتاىن الىعىربىي كىلى
والطاتم للكيان الصويتدي الغابب وااماع التتسعية في االرض العربية عىبىر الوىرو ىام الىمىكىوىبىة الكىوىلىة الىمىمىتىنىعىة الىتىي لىقىدمىوىا
الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب في رسائل االثيرة لحيثيام التحدلام التي ىتاج العراق واالمة العربية وما ىتطلب من
جوات فكري وثقافي واعالمي وىعبتي لنبغي ان لنوض ب كىتاب البعث والمقاومة والمثقفين العراقيين والعرب والىيلىن را ىتا لىعىقىدون
الندوام الحتارلة في الفضائيام لورح المضامين االبيلة لرسائل الرفيق المجاهد عزة ابراهيم التنتلرلة ومراميوا الطيرة لتعئبة جىوىتت
ابناء االمة العربية لنصرة مجاهدي العراق والتصدي للتحالفام االمرلكية والصويتدية الفارسية الموبتهة وللىوىيىمىنىة االلىرادىيىة والىتىمىدت
االلرادي اليي استود العراق وسترلا ولبنان واليمن بل واستود ولكتود الطليج العربي كل والتان الىعىربىي كىلى بىل ولكىتىوىد
امال ومطامح ابناء االمة العربية في رقي ودوتض اواادوم وباستودافوا بالمزلىد مىن الىتىجىزئىة وفىق الىمىطىطىت الىمىرلىب ىىجىزئىة الىمىجىزا
وىقكمة المقكم) للحيلتلة تون ىعزلز الت ىدة الىتاىنىيىة القىطىار االمىة الىعىربىيىة كىلىوىا الدىوىا الىجىكىر الىمىتىيىن لىتىحىقىيىق الىت ىدة الىعىربىيىة
المنوتتة بين اقطار االمة العربية كلوا واعاتىوا ال التوا الكتلة الناهضة .
ومن هنا لتضح لنا الدور الكبير والحاسم دحن المثقفىام و الىمىثىقىفىيىن الىعىرب الىيي لىنىبىغىي ان دىنىوىض بى بىتىنىتلىر ابىنىاء االمىة الىعىربىيىة
بموماىوم الكىفا ية وضرورام االضطالع بموىمىاىىوىا الىمىقىدسىة فىي ىىحىقىيىق الىتىحىرلىر والىت ىدة والىنىوىتض والىتىقىدم الىحىضىاري واالدكىادىي
المعطاء لطير ابناء امتنا ولطير البورلة في متابلة عطىائىوىا الىفىكىري والىثىقىافىي الىثىر لىتىعىلىيىة بىرح الىبىنىاء الىحىضىاري االدكىادىي الوىامى
المغتني بتباتل روافد العطاء الحضاري بين ابناء العالم كل ولكعاتة ولطدمة االدكادية جمعاء.

تواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيميم اليفي يريية وال يمياتيمية اليمي يتيقياة ليط ليعيميط اليفي ير اليو ي يي
بعثما ً
تعريفا ً
والقولي واإلن اني والتي ال تمثل بالضرورة ً
نصما وإنما هي قريبة لط ف ر الحيز وقيقيميدة اليبيعيا واتيتيراتيميييميتي ال يمياتيمية وليواقيفي
ً
وتطبمقاتها  ،بل ان بعضها يعبر تعبم ًرا ً
وشالال قط لوقف الحز ورؤيت الف رية واالتتراتميمة .
دقمقا
وتهدف هذه الزاوية الى إغ اء ثقافة الم اضلمط البعثمط والمياهديط وقموم الو مط العراقميميط واليمي ياضيليميط اليعير اليمي ياهضيميط ليال يتيال بيل
وقموم اب اء شعب ا المياهد الصابر ولت ط لهم خمير ليعيميط فيي تيل اليتيكيويي اليفي يرل وال يمياتيي واليثيقيافيي واإلقيالليي اليذل ييميارتي اليميحيتيليون
وقمالئهم في ابكع صور التزيمف والتضلمل بما ي اقد هؤالء قلى ت فمذ لخططاتهم التدلمرية ضد العراق وااللة .
ذلك ان ف رنا وققمدت ا التي هما نبر ً
اتا لممارتات ا ال ماتمة وبما ي مر ريقهما ويلهمهما العزم قلى ان ت ون في الم ارات الصائبة والخمرة لبيليو
اهدافها الو مة والقولمة الخمرة وفي هذه المر لة اليهادية لط ل مرة شعب ا الظافرة التي يتعرض فمها لفهوم اليحيز واليميميارتيات اليحيزبيمية اليى
ابكع صمغ التكوي في تل اال تال ولمارتات قمالئ قلى صيعيميد اليعيميليمية ال يمياتيمية اليميهيتيرئية وتي يتي ياو فيي هيذا اليعيدد ليفيهيوم اليرتيالية
الخالدة )
االلة العربمة الة قريقة مة لبدقة ويؤلط ز البعا العربي االشتراكي بان لهذه االلة رتالة ان انمة ) نهضت بيهيا لي يذ ان كيانيت في يان ليهيا
دورها المكهود في التاريخ واتهالاتها العظممة في تطور الميتمع وتقدل الحضارل والرتالة كما يفهمها البعا نزوع واتتعيداد اك يثير ليط كيونيهيا
اهدافا لعم ة لحدودة ) ولاللة العربمة لثل هذا ال زوع وهذا االتيتيعيداد ويصيف اليرفيميد اليقيائيد اليميؤتيع ا يميد ليميكيميل قيفيليد ر يمي هيذه
الرتالةة بانها تيربة مة  ،تيربة اخالقمة ونف مة تقوم بها الة وتضع في هذه التيربة كل ماتها) ويقو الرتالة العربمة الخاليدة هيي ليمي يت
الخالدة هي لم ت ضارة وقمم لعم ة ي تطمع العر في الم تقبل ق دلا يبلغيون اليمي يتيور في يظيرة كيهيذه بيعيميدة كيل اليبيعيد قيط اليحيمياة وقيط
اليربة الن رتالة العر الخالدة لم ت للم تقبل وانما هي االن في ور التحقمد الراقي ال لمم المبدع ان يحققوها وي كروها بمط اليبيكير) وهيذه
الرتالة تقوم قلى لبادئ ان انمة ) ال اتتعالء فمها وال ان ماش وقلة خلودها انها ال ت ت فذ في دفقة وا دة او دفقيات بيل هيي تيتيييدد وتيتي ياليل
لع الحماة وتفصح قط نف ها في صمغة ديط او ضارة او قمم اخالقمة جديدة والرتالة العربمة الخالدة لم ت لكروقيا ليؤج ًيال بيل هيي بيادئية لي يذ
االن كما اشرنا وهي لم ت للم تقبل وانما هي هذا االقبا لط العر قلى لعالية لصمرهم و اضرهم لعالية جيدييدة جيرييهية وهيذا اليقيبيو بيان
ت ون نهضتهم نتمية التعب وااللم هذا التح ع باالفات والمفاتد التي ت تا ماتهم وليتمعهم هذه الصرا ة في رؤية قموبهم هيذه اليييراة فيي
االقتراف ب وهذا التصممم الرجو قلى ان نقذوا انف هم بقواهم الذاتمة غمر لعتمديط قلى قور اج بمة  ..وقلى ذلك فان الرتالة الخالدة هيي فيي
فهم هذا الحاضر وتلبمة ندائ والتتيابة ضرورات والخلود لمع شمائ بعمدا في االفد او خارج نيطياق اليزليط اني يي يبيعيا فيي اقيمياق اليحياضير فياذا
فهم العر بصدق وقاشوه باخالص فانهم تمؤدوون رتالتهم الخالدة
وها هم لياهدو البعا والمقاولة يرفعون راية الرتالة العربمة الخالدة بيهادهم الملحمي قلى ارض اليييهياد واليربيا ارض اليعيراق بيرو رتياليتيهيا
الخالدة المتيددة و تى يتحقد االنبعاث العربي اليديد.

تمر علينا في التاسع من نيسان الجاري الذكرى الثالثة عشر الحتالل العراق الذي بدا بالعدوان االميركي االطلللسلي الوليليلفنلي الل لارسلي
الذي افضى الى هذا االحتالل البغيض والذي جفبه ومن يفمه االول بالمقاومة الباسلة لمجاهدي البعث والمقاومة يحدو ركبيم الرفيل
المجاهد عزة ابراهيم االمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي القائد االعلى للجياد والتحرير هذا الجياد الملحمي الذي تكلل بلدلرد
المحتلين شر طردة من العراق وتحقي نور العراق واالمة التاريخي والكبير في الحادي والثالين من كانفن االول عام  1122وتلفالل
جيادهم بفجه مخل ات المحتلين االميركان والييمنة االيرانية واالطلملاا الل لارسليلة فلي اللفطلن اللعلربلي كللله بلملا احليلا الليلقل لة اللقلفمليلة
بالتودي للتمدد االيراني وباالستعداد لمفاجيته بحزم وفاعلية وبلذللف فلان اللملجلاهلديلن اللعلرادليليلن االملاجلد واللعلرب االبلاة يلفاللللفن
جيادهم الملحمي الذي يزداد ً
لييبا واستعا ًرا في الذكرى الثالثة عشرة لالحتالل البغيض بما يسرا وتائر هذا الجياد اللملللحلملي ويولفب
اهدافيا باتجاه بلفغ غاياتيا النيائية في القضاء المبرم على مخل ات االحتالل وكسر شفكة الييمنة االيرانية والقضاء علييلا نليلائليلا وودل
زخم التمدد االيراني الذي يستيدف الخليج العربي واالمة العربية كليا وتوعيد مسيرة النيفض الفطني والقفمي لالمة العربية ومفاللة
عدائيا المتدف العالء لرح الحضارة االنسانية والسير ددما في دروب اللنليلضلة واللتلقلدم واللرفلعلة وبلذللف فلان االسلتلنلارة بلاللملضلامليلن
االليلة لرسائ الرفي المجاهد عزة ابراهيم للكلتاب والمثق ين العرب خير حافز ليم لمفاللة عقدهم للللنلدوات اللحلفاريلة اللتلي اشلرنلا
الييا في ال ضائيات واالذاعات ومفاللة الكلتابة في الوح العرادية والعربية والعالمية وبزخم عادل بما يعزز جبية اللنلضلال الل لكلري
والثقافي واالعالمي والتعبفي المؤازررة الملتحمة بجبية الكل اح القتالي الجيادي ..
وحتى يتحق نور العراق واالمة المبين.
وان ً
غدا لناظره دريب.

يضل التاريخ العربي واالسالمي يمثل رافدا مهما من روافد بناء الشخصية العربيه الواعيه والمتطلعة الى مستقبق قل مشقرت فقلقتقاريقخ
قوة فاعلة في الحاضر والمستب ل من اجل نهوض العرات واالمه العربيه ووحدتها ويعت ر دوره ك يقر وحقيقوي فقي تقحقمقيقح االمقه نقحقو
استعادة مجدها ودورها القحقضقاري والصقمقود امقائ اعقدالقهقا لقمالقه كقانق مقرحقلقه تقاسقيق حقحبقنقا القمقنقاضقل حقح الق قعق القعقربقي
االشتراكي ق ل السابع من نيسان عائ  7491مرحله مهمة في تاريخ االمه القعقربقيقه نضقرا لقحقاالا االنقضقسقار والضقروت الصقعق قه القتقي
كان تمر بها ووضع الحح وهو في بدايه التاسي امامه مهمه تعميق االيقمقان تقحقبقيقبقه امقالقه االمقه القعقربقيقه وعقمقبقهقا القتقاريقخقي
فاالمه العربيه امه اميله ممدا واحتمض بجوهرها برغم الضروت الباسيقة القتقي مقرا بقهقا وهقي مقهقيقاه الن تقنقهق مقن جقديقد
وبماله تتعحز ثبه المناضل بامته وبدورها في الحضارة االنسانيه وتمضن الحح من بعقد االقه مقن تسقجقيقل القعقديقد مقن القمقمقا قر
وال طوالتسواء من الل استالمه السلطله في العرات وسوريا او من الل ممارسه مناضليه مع ابناء االمه نشاطقاتقهقم القيقومقيقه فقي
ساحاا العمل وال ناء والنضال في مختلف المدن واعد جيل من العلماء واالبطال في مخقتقلقف القمقجقاالا اسقهقمقو فقي تقطقور االمقه
العربيه الن لل طوله قيمه عليا في التاريخ العربي واالسالمي وقد انج

االمه العربيه علقى مقر القعقصقور رجقاال ابقطقاال ققادو جقهقادهقا

وحببو اروع االنتصاراا علقى االعقداء وهقاهقم مقنقاضقلقو الق قعق وابقطقال القمقبقاومقه القوطقنقيقة واالسقالمقيقه يقتقصقدون لق قبقايقا االحقتقالل
االمريضاني وعمالء ايران واالرها في مختلف مجاالا الحياه وفي كل مدينه عراقيه
تحيه الحب والتبدير لبالد ج هة الجهاد والتحرير واال الص الوطني الرفقيقق القبقالقد القجقاهقد عقحه ابقراهقيقم وققيقادة القحقح والقجق قهقة
ولضل مناضلي الحح في اكرى تاسي حح االمه والمجد والخلود

سيشرق شهر نيسان الخالد وبه يكون حزبنا العظيم حزب البعث العععربعال ارشعيعرا عال عد ه عل اعا عه العيعاسعا والسعيعيع عال ااعوا
زا رة بكل اشكال اليضحية والفداء والعطاء  ...فال اا  7491ولد حزبنا وا ينا العربية تيعرض لمؤا رة برى فال طريقها للينفيع ار
و ال اغيصاب هولة فلسطي وا ا ة يان سخ حلها لكال يمز وا وحدة العرب ويجعلوه اسفينا بي ا طار ا  ...لكع

حعبعا ع ه

ار ة بان تكون ناك طليعة ؤ نه رجال العرب م البعثيون ال ي و فوا و ازالوا بوجه تلك المؤ رة ليعجعععلعوا ع فعلعسعطعيع
ضييهم الكبرى الى ان ييحقق ار ل بعدولعة فعلعسعطعيع العحعرة العععربعيعة وا عا بعان نعرى ا عة العععرب و عال عوحعدة ع العمعحعيع العى
الخليج .
اننا اليو نعيش ذ رى المولد لحزبنا ال ي حقق ارنجازات الكبرى لشعبنا وا ينا العربية اند ا اه ثورة اعمعا عة فعال  03 / 71تعمعوز
 7491ليقيم ا بر نهضة اربية تنموية شا لة فال طر اربال صار نارا و اذا لكل العرب  ....اننا اليو نحيفل وبلدنا الحبيب تععرض
ر بر غزو مجال فال الياريخ اند ا ا د ت ا ريكا وبريطانيا وشر ائهم الفرس وبعض الخونة العحعكعا العععرب اعلعى ارتعكعاب تعلعك

الجريمة ه رت بها هوليه الوطنية اليال شيد ا العرا يون بد هم وار هعم وتضعحعيعاتعهعم وا عا عوا عكعانعهعا سعلعطعة فعاشعلعة عاتعلعة عجعر عة
جمعوا ار انها جمواة اماء و ونة ليسيدو م الى راس العرا يي ليمعنوا فيهم ذبحا وتهجيرا وسر ة ر والهم  ...لعكع رجعال
البعث والوطنيي الشرفاء ابوا ار ان ييصدوا بحز ل لك الغزو الهمجال ويطلقوا المقاو ة الباسلة اليال تصدر اعمعلعهعا العقعيعاهة العععلعيعا
للجهاه واليحرير طليعة ييقد ر بهم المجا د ازة ابرا يم ا ي اا الحزب ولينزلوا فيهم ا صى الضربات والهزائعم ويعجعبعروا العغعزاة
الى الفرار و ازال البعث يقاو اتبقى

بقايا م الخائبي وامائهم الخونة .

ان حزبنا و و يحيفل به ه ال رى العطرة لياسيس الحزب صمعم عل العيعصعمعيعم اعلعى ان يعقعضعال بصعورة تعا عة اعلعى عل عاجعاء بعه
ارحيال

املية سياسية فاشلة بائسة ليقيم هولة العحعق والعععدل هولعة الشعععب بعكعل اطعيعافعه ويعمعحعق العمعحعاصعصعة العطعائ عفعيعة

والعر ية المقييه وتكون الكلمة للشعب ولقواه الوطنية والقو ية وارسا ية اليال او ت و ازالت ارحيال واذنابه .

