


عدلدو واقدع الدةد د  دال ري لقد مثَل فكر البعث تشريحًا علميًا وثوريًا نفاذا للواقع العربي وكانت اهداف الوحدد  والدحدريدال وااكدةدراكديدال الدمدقديدر الدعدلدمدي والدر  الدثدو 

خليال للةعبير عن لداوااسةعبا  وااسةغالل والةخلف فكان تمظيمه القومي اول ت سيد لفكره الثوري القومي وكانت الممارسال الديمقراطيال المرك يال في حياته ا

  الدبدمدال الدثدوري سديدر هويةه الديمقراطيال كما خاض نضاًا ا هوا   فيه ضد المسةغلين للةعبير عن هويةه ااكةراكيال الةي افصح عمها خير افصاح عبر قيا ته لدمد

والةي اسةهدفها معسدكدر  8691الثالثين من تموز العظيمال عام   –القومي ااكةراكي في العراق والذي جسدته مم  ات ثور  البعث في العراق ثور  السابع عشر 

حسدوم مدةدرعدات ات اعدال العراق واامال فكان العدوان اايراني الغاكم علو العراق والذي  حره مقاتوا جيشما الباسل وابمال كعبمدا الدمد داهدد عدبدر ثدمداندي سدمدو

ولقد جابه م اهدو  3002وعدوان الحلف ااميركي الصهيوني الفارسي واحةالل العراق عام  8668بم يع الدم الطهور ومقاومةه للعدوان الثالثيمي الغاكم عام 

اامدال ق والبعث والمقاومال ااحةالل وكسروا ظهر المحةلين ااميركان وطر وهم كر طدر   مدن الدعدراق مدوقدعديدن بدهدم الدهد يدمدال الدمدمدكدر  ومدحدقدقديدن نصدر الدعدرا

مواصلين جها هم الملحمي ضد مخلفات المحةلين ااميركان والدهديدمدمدال اايدرانديدال ولدقدد قداوم  3088الةاريخي الكبير في الحا ي والثالثين من كانون ااول عام 

مدال الدعدمديدلدال حكدوالبعث عبر ذلك ممارسات ) ااجةثاث ( السيل المقاصد وااهداف والغايات الشرير  ومارس  وره ال ها ي الفعال الذي اعةرف فيه جالوز  ال

اًل عدن فضد واسيا هم اايرانيين وخصوصا ما صرح به الر يس اايراني روحاني عبر لقاله عمار الحكيم فدي طدهدران حديدن حدذره مدن جدمداهديدريدال الدبدعدث الدواسدعدال

كدةدراكدي ااتخرصات العميل المالكي وتحذيره للةيار الصدري من سيطر  الدبدعدث عدلدو الدةدظداهدرات ررر ومدا  رم هداال الدعدمدالل ان الدبدعدث بدفدكدره الدديدمدقدراطدي 

العراق الشامل  ريراانساني الخالق القومي وممارساته ال ها يال قا ر علو مواصلال كدفاحه الدؤوب في قيا   مسير  ال ها  والةحرير والمضي قدما علو طريق تح

 يال المهمات ال ها يال الوطمديدال عدلدو سداحدال الد دهدا  والد
 
ط فدي الدعدراق ربداوتحقيق اسةقالله الماج  والمضي اابعد علو طريق المضال الوطمي والقومي معةبرا تا

 يال المهمات ال ها يال القوميال علو الساحال العربيال وامةدا  الوطن العربي كلهر
 
 جسرًا مةيمًا لةا

 

س المفيظال في مقاومال ااحةالل والهيممال اايرانيال والةوسع واامةدا  اايراني في الدعدراق وسدوريدا والد
 
واسدةدهدداف اقدطدار  يدمدنفكان م اهدو البعث والمقاومال را

لهب اليقظال القوميال في وا   الةحالف العربي ااسالمي بقيا  
 
مملكال العربيال السعو يال ال الخليج العربي واقطار اامال العربيال واامن القومي العربي برمةه مما ا

 انال اامةدا  اايراني والدعو  ا
 
زمال لم ابهةه ررر وكل ذلك لحاوعاصفال الح م لم ابهال اامةدا  اايراني في اليمن وبروز ااجماع العربي في ااجةماعات العربيال ا

يران ررالعمن المةا ج ااي ابيال الباهر  لكدفاح م اهدي البعث والمقاومال وجها هم المةواصل ضد الممارسات الخيانيال للحكومال العميلال وميليشياتها   ميلال اإ

 

هدو ًا عدبدر ندظدرتده مشد ان المهمات ال ها يال تةطلب الم يد من الةالحم بين فصا ل المقاومال الوطميال والقوميال وااسالميال والذي يا ي فيده الدبدعدث  ورًا ريدا يداً 

وي الدديدمدقدراطدي وحددالثوريال ال ذريال وايمانه بطاقات الشعب الخالقال ررر ذلك ان فكر البعث الخالق ية د  عبر الممارسال ال ها يال المةواصلال ويةطور فكره ال

اهددي مد د ااكةراكي اانساني من خالل امةدا  سمو ساحال ال ها  في العراق علو الوطن العربي كلده ذلدلدك ان نصدر الدعدراق الدمدبديدن الدذي سديدةدحدقدق بسدواعدد

سدةدراتديد ديدال الدبدعدث ق لالبعث والمقاومال وبقيا   الرفيق الم اهد ع   ابراهيم اامين العام للح ب والقا د ااعلو لل ها  والةحرير وعبدر تدمدفديدذه الدمدبددع الدخدال

دافدهدمدا اهد والمقاومال يمضي من نصر الو نصر اكبر ويحقق اوسع الةفاف كعبي حول مسير  ال ها  والدةدحدريدر الدظدافدر  السدا در  بدحد م وارا   عدالديديدن لدةدحدقديدق

 الوحدويال والةحرريال الديمقراطيال ااكةراكيال الوطميال والقوميال وحةو المصر المبينر



  

 

  
 



  






































