
يواصل ابناء شعبنا جهادهم بوجه مخلفات االحتالل االميركي والهههيه هنه  

االيراني  على العراق في الوقت الذي ت ارس فيه حكوم  الع الء عه هلهيهات 

الق ع الوحشي للتظاهرات الشعبي  وتواصل ال يليشيات الهعه هيهله  اليهرا  

وبقيادة قاسم سلي هانهي الهذي يه"يهر ة اهرفه  الهعه هلهيهات فهي الهفهلهوجه ة     

ع ليات االبادة ال  نهج  البناء شعبنا في الفلوج  وق" ترافق ذلك بتفاقم 

ال عاناة ال عهيهشهيه  البهنهاء شهعهبهنها وحهرمهانهههم مهم اب ه   ه"مهات اله هاء 

والكهرباء والوقود     وانهيار الوضع االمني على نحو مريع عبر الهتهفهجهيهرات 

االجرامي  ال تواصل  في بغ"اد وال حافظات اال رى في ذات الوقت الهذي 

تتشرذم فيه ما ت  ى الع لي  ال ياسي  ويتصاع" الصراع بيم اطرافها على 

نهب اموال شعبنا وثرواته وعلى مواقع ال لط  ال نهارة م ا فاقم ال هخه  

جج ثورة التحرير الظافرة بقيادة ومجهاهه"ي الهبهعهم واله هقهاومه  
 
الشعبي وا

الذي يلتح و  بالتظاهرات الشعبي  الهادرة ولق" قطهعهت م هيهرة الهجهههاد 

والتحرير اشواطًا مه   على طريق بلوغ اه"افها االستراتيهجهيه  فهي تهحهقهيهق 

التحرير الشامل والع يق واالستقال التام والناجز للعراق وتحقيق سيهادتهه 

وتعزيز وح"ته الوطني  واستئناف م يرة بنائه الهوهوري والهوطهنهي والهقهومهي 

واالن اني الشامل واالسهههام الهفهاعهل فهي بهنهاء صهر  الهحهيهارة االن هانهيه  

و "م  البشري  ج عاء 



وتهحهقهيه  دة َجسَد فكر البعث منذ والدته الصورة السوية لالمة العربية في وحدتها وتحررها وتقدمههها االجهعه هارهي رهبهر رفهر رايهة الهرةهالهة الهعهربهيهة اله هاله

 رهبهراهداف االمة العربية في الوحدة والحرية واالشعراكية .... ففكر البعث فهكهر ويهنهي و هومهي وديه هقهرايهي واشهعهراكهي واقسهاقهي ا هيه   هال  ومهعه هدد 

 اقعهاله من معين م ارةاته النضالية ال عصلة ذلك ان قظرية البعث تعطور وتغعني بالعفار  الحي الدائم مر معطيات الوا ر ال ع دد ..

 

لهد  ر اولقد  اَض البعث قضااًل معوا اًل رلى امعداد االرض العربية ورلى مدى ما يقرب من السبر رقود معررة بعضحيات ال ناضلين الهبهعهنهيهيهن وقه هيه

لف شهيد فكان البعث بحه  حه ب الشهههادة  061الطهور لشهدائهم االبرار الذين جاوَز رددهم في مسيرة ال هاد والعحرير الظافرة في العرا  اكهنر من 
 
ا

رواحهم الطاهرة فدية لحرية االمة وكرامعها واةعقاللها وتقدمها ...
 
 والشهداء ال ضحين با

 

دد االيهراقهي لهعه هوها هو البعث يرفر راية العحرير واالةعقالل في العرا  موا اًل جهاده ال لح ي بوجه تركات ال حعلين االميركهان والهههيه هنهة االيهراقهيهة وا

دي  هاههالذي يطال ةوريا ولبنان والي ن ويسعهدف ا طار ال ليج العربي ب  يسعهدف االمن القومي العربي برمعهه ... وازاء ذلهك كهلهه يهعهوا ه  كههفها  مه

ه طهابهالبعث وال قاومة الذي ينه  من معين فكر البعث النوري ال هادي ال ال  وال ع دد ك ا اوضح ذلك ب الء الرفي  ال  اهد ر ة ابهراههيهم فهي  ه

هم ة ات فكر البعث وتورية منهاضهلهيهه فهي الهكههعهابهات االولهى لهلهرفهيه  
 
كد فيه رلى ا

 
ائهد الهقهالعاري ي في الذكرى العاةعة والسعين ل ولد البعث والذي ا

وكل عهه فهي ذكهرى  0396و) ب اذا تعسم حركهعنا ( و) اققالبيعنا( و) ثروة الحياة ( را   0391ال ؤةس اح د ميشي  رفل  رح ه هللا ) رهد البطولة ( را  

 في مدرج جامعة دمش  ومقولعه الرائعة ال الدة ) كان مح د ك  العرب فليكن العرب اليو  كلهم مح دا ( ... 0399الرةول العربي الكريم را  

 وهكذا تعوا   م ارةات البعث ال هادية لعغني وتطور فكره النوري النير...

 

وهاهو جهاد البعث يعوا   بعصدره مسيرة الشعب ال هادية الظافرة والعي تسعقطب معاقاة ابناء شعبنا وة طهم الشعهبهي اله هعهعها هم رهبهر تصهارهد  

ت االميركية االيراقية وتحالف االشرار والهي نة االيراقية وال  ارةات الق عية لحكومة ا
 
 الء االذالء.لع العظاهرات الشعبية الهادرة ال  ابهة للعوايا

وربر ذلك كله يعحق  حضور الدور الفار  للبعث في مسيرة الشهعهب اله هههاديهة رهلهى الصهعهد الهويهنهيهة والهقهومهيهة واالقسهاقهيهة وبهروز ذلهك فهي الهيهقهظهة 

من العرا  و
 
مة ... وها ههو فهكهر االالقومية العربية واالةالمية يوجه الهي نة االيراقية والع دد االيراقي واالي اع االيراقية الفارةية العوةعية رلى حساب ا

لهعها  ن االبعث اال ي  ال ال  يع دد بذكرى ميالده العاةعة والسعين ربر االيروحات النيرة العي تض نها  طاب الرفي  ال  اههد ره ة ابهراههيهم االمهيه

ي الهنهر فهي ههادللح ب والقائد االرلى لل هاد والعحرير بهذه الذكرى ال ي وقة العطرة العي ت لت فيها  درة ال ناضلين البعنيين رلى موا لة العطاء ال 

 هطهارهها كهافهة مهن
 
 هحهيه  اله ةاحة ال هاد في العرا  والعي تشر بسناها رلى االرض العربية كلها وتلهب مسيرة النضال القومي لالمة العربهيهة كهلههها فهي ا

 االيلسي الى ال ليج العربي ... والعي تغني مسيرة االقساقية ج عاء وتعلي  ر  بنائها الحضاري الشامخ. 



ميم نفط العراق الخالد في االول من حزيران عاا   
 
 2791تحًل علينا في االول من حزيران الذكرى الرابعة واالربعون لصدور قرار تا

الثالثين من تموز العظيمة عبر سلسلة منجزاتاااا الاعاماالقاة فاي تصافاياة   –الذي حققته ثورة البعث في العراق .. ثورة السابع عشر 

اذار الاذي حاقاص الاحال  22شبكات التجسس الصايونية وتاحاقاياص االااالر الازراعاي الاجاذري والاثاورة الازراعاياة فاي الاريا  و باياان 

السلمي الديمقراطي للقضية الكردية والحكم الذاتي البناء شاعاباناا الاكاردي وتاحاقاياص ارقاض قاوانايان الضاماان اال اتامااعاي والارعااياة 

ميم نفط العراق االساس المادي المتين لمسيرة الاتاناماياة الاعاماالقاة والابانااء االشاتاراكاي الاذي حاقاص 
 
اال تماعية ولقد ارسض قرار تا

الرفاه المعيشي البناء شعبنا وحقص لام االزدهار الثقافي والنفسي والمعنوي وساهَم في البناء الفاعل للجيش العقائادي الاوطاناي 

ب عا  
 
محققاًا نصار  2711والقومي والذي قاتل ببسالة ملتحمًا بابناء شعبنا االبي العدوان االيراني الغاشم ودحره في الثامن من ا

 العراق واالمة المبين ...،

 

والاحاصاار الاجاائار والاعادوان االماياركاي االطالاساي  2772كما تصدى  يشنا الباسل وابناء شعبنا للعدوان الاثاالثاياناي الاغااشام عاا  

وما زالت مسيرة شعبنا الجاادية تتواال بو ه الحاماالت الاعادواناياة الاماتاوااالاة  1002الصايوني الفارسي واحتالل العراق عا  

لتدمير العراق وبناه التحتياة واالقاتاصاادياة واساتامارار سارقاة ثاروتاه الانافاناياة عابار ناااباااا مان صاالل ماا تساماض  اوالت الاتاراصايا  

 وغيرها ...

 

وها هو نضال شعبنا يتواال لتحرير نفنه من  ديد وتحقيص استقالله االقتصادي والسياسي النا ز مستلامًا المعاني الكافاحياة 

ادماًا عالاض طارياص الاتاناور  ميم نفط العراق الخالد في ذكراه الرابعة واالربعيان وحاتاض الاتاحاريار واالساتاقاالل الاتاا  والاماصاي قا
 
لقرار تا

 والناوض والتقد  اال تماعي والحضاري لما فيه صير العراق وارتقائه وكرامته وعزة االمة العربية  معاء. 



 لماذا كل هذا الفزع من البعث عند عمالء التحالف االميركي الصفوي ؟ وماهي االسباب التي دفعت وتددفدخ ندوادو الدوالدن واالمدو عدندد كدل تد داهدر  

ه شعبيو وبعدها من تصعيد حملتهم التشويهيو والقمعيو ضد حزب الرسالو التاريخيو ومناضليه ؟ وما الذي يعنيه كل هذا ؟ وكيف يمدندن اسدتد دمدار 

 لصالح ااقاذ العراق واالمو بل العالم من نطر امتداد حرائق التحالف الصهيواي الصفوي ؟ ومن اين يستمد االبعدث ودوتده و ندم ح دوره بدعدد كدل

سيسه في ايسان 
 
 والى اليوم ؟ 7491حمالت التصفيو والتشويه التي تعرض لها منذ اعالن تا

 

 لدمدام ل هذه االسئلو عاد  ما تحتل مساحو ليست بالقليلو من تفنير ابناء امتنا العربيو ومنهم العراوديدون بشدندل ندات د وتدزداد حدد  الدتدسدا   كد

اشتدت حاجو الجماهير الى الريق نالت ينقذها من حالو التردي والهوان وال عف التي تمر بها بسدبدح حدالدو تدردي تسدعدى دوائدر الشدر االمديدركديدو 

اها ودر االمو المال م لها وهو الهدف الرئيد  الدذي دفدخ هدذه الددوائدر لدرسدم مدخدطدطداتدهدا لدتدقدويد  وداعدد  الدعدر 
 
ب الصهيوايو الصفويو من جعلها وكا

 المتقدمو وال وريو في العراق . 

 

وبعيدًا عن كل كلمات التن ير يمنن القو  ان الواوخ وما يترشح عنه من ظروف الا اج ويام ثور  شعدبديدو واسدعدو وتصدريدحدات عدمدالء الدمدتداجدريدن 

بدماء الشعح والمساومين على وجوده تعطي االجابات الشافيو عن تسا الت مشدروعدو بداتدت وحددهدا دلديدل عدلدى ديدمدومدو رسدول حدزبدندا الدمدنداضدل 

اادا عدندوحزب البعث العربي االشتراكي عند جماهير االمو وتطلعهم الى مناضليه لتخليصهم من هؤالء الخواو الماروين الفاسدين وبااده كدان ومدا  ا  

 كبيرا في ضمير شرفاء االمو لقياد  مسبر  التحرير الناجز واعالن بشار  النصر النبير .. 

 

ان د  ان من تصدر  ورًا المشهد السياسي وامسك بزمام السلطو والقو  والما  من العمالء الذين اصبهم المحتل وحلفائه يدرك جيدًا وبالمعدلدومدات

كل اساليبهم وما سخروه من وسائل اعالم واليات متنوعو وما رافق ذلك من حمالت االعتقا  والتصفيات الجسديو وتجنيد بع  المنبوذيدن مدمدن 

يحسبون  ورا على البعث وتسخيرهم لنشر االكاذيح عن ويادته التاريخيدو ويديدر ذلدك مدن الدمدمدارسدات الدرنديدصدو د عدجدزت عدن ثدندي حدزب الدرسدالدو 

بدل  ه دالخالد  حزب االمو البعث العربي االشتراكي عن التخلي عن دوره التاريخي اوالمساومو على ال وابت الوالنيو والدقدومديدو الدتدي مديدزتده عدن سدوا

وا يصرحون علنًا عن وناعتهم بان لي 
 
الدك مدن هند ان كل هذا  اده اصرارًا وثباتا على المباديء و ادته وو  والتحاما بالشعح د بل ان المواالنين بدا

 الءتيار سياسي او حزب يي البعث بقادر على ااقاذ العراق واالمو من حالو التردي والخطر الصهيواي الصدفدوي عدلدى مسدتدقدبدلدهدمدا .. ويدبددو ان الدعدمد

الصفويين ود شعروا بنل هذا العجز والفدشدل فدي مدواجدهدو الدبدعدث كدواده الدتدعدبديدر الصدادق عدن تدطدلدعدات الدجدمداهديدر وامدالدهدا فدي الدوحدد  والدحدريدو 

 واالشتراكيو وهي اهداف متال مو اليمنن فصل احدهما عن االنر .. 



 
وبعد كل سنوات الذل والهوان واالحتالل لم تعد تنطلي على المواطنين خدد  مردا الدعدمدبلد  عدظديدد الدندودبت الادادوي واعدتدب وا ان  د دبول  

هؤالء االقزات الابق رختلف التهم ببلمتوبهدا دن والدظدعدم الودهدمدب واحدد ال دندادادل بدل  دب ت الدتدادا د دبت عدن ردنددسديديدن وبدعد ديديدن  دي 

ة بسيط   ي رنطق  الابل ي  رن بغدا  قبلت خدالل احددا الدتدودبهداات وردن 
 
التوبهاات الشعظي  روضع تند  بسطبء النبس حتى ان اراا

 ون خوف و ي تجمع شظببي وبلهجتهب الظسيط  )  كولون بع ي  وو ن وتشاف  هذه التسمي  باغم اوني ارااة اعدت الظعم ابدندهدب كدوود  ردن 

 وان حزب الدعوة عميل ال اان (!!
 
 حزب الدعوة لكن االن عا ت ان ابني كبن على خطب

 

.. ر ل هذه االحب  م  ب ت تتسع  ي ردن العااق جميعب رن  ون است نبء وتكب  تسمع  وريب  ي سيب ات االجاة و ي المنبطد  الشدعدظديد  

االكد ا تضا ا رن ا اامات االحتالل الظغيض .. ورن هنب ا تاعت حدة خشي   روم الخيبو  والعمبل  والاسدب  ردن اكدلدي السد دت الد داات ردن 

وا راة اخاا الى االستعبو  بعنبو ن مائا  ت مل اسم الظعم م اًب ردن  ون ان  دعدلدمدوا ان 
 
تابعد االلتابف الشعظي حول حزب الظعم  لجب

الجمبهيا باطاتهب السليم  والنويا  تميز بين حمل  المظب يء الظع ي  وردعيهب خدر  الم تل وان هؤالء قد وظذهم الشعد  ردندذ اعدالودهدم 

 لتجمعبتهم المتنبقض  رع الخط الجهب ي الت ا ي للظعم ..

 

ان رسؤولي  كظياة تقع  ي هذه الماحل  التب  خي  رن حيبة ارتنب على رنبضلي الظعم بدمدخدتدلدف عدندبو دندهدم تدتدطدلد  ردندهدم اسدتد دمدب  حدبلد  

الغض  الشعظي وتطلع الجمبهيا الى الظعم كعنوان اوقبذ رع غياه رن التيب ت والاابئل الوطني  .. وت قي  حدبلد  تدوا دل شدعدظدي اكدد دا 

تقدرب و بعلي  رن خالل ال وا  واللقبءات المظبشاة ووظذ حبل  االودكددادبء الدتدي ردب مال  دعديدشدهدب الدظدعدض .. ان الدعدو ة لدتدب  د  وضدبل حدزبدندب 

واستعب ة  و  الشجبع  والتض ي  لا بق جسدوا اال مبن ببلمظب يء الى رواقف كظياة و ي رقدرتهم شهيد ال ج االكظا الا يد  الدمدندبضدل 

 دات حسين  حم  هللا و  بق  ط   بسين  رضبن وطب ق عز ز وغياهم تؤكد ان اكد ا رب كبن  شد الجمبهيا الى الظعم هي رشبهد الظدطدولد  

الاذه التي كبن  ت دث النبس عنهب  ي الم ل  وغياهب .. وهو احد ابدام  كدبئدز  دمدو  الدظدعدم بدوجد  اعدتدى هدجدمد  وعددوان ووحشديد  .. اخديداا 

وبعد كل هذا هل و تبج الى ان وقول رن ا ن  ستمد الظعم قوت  ؟ وعتقد االجبب  واض    سدتدمددهدب ردن لدقد  الدجدمدبهديدا بدمدندبضدلديد  و دي 

رقدرتهم الا ي  المنبضل عزة ابااهيم االرين العبت لل زب وقبئد الجهب  والت ا ا ورن تب    رشاق ماخا ببلتض يبت وردن ا دمدبن حدقديدقدي 

 ال تزعز  بب الناا الذي وااه  ي  و ة رتوبها وكدتوبهاة تهتف ببعلى  وتهب ا اان باه باه وبغدا  تظقى حاة ..



 

عمار الحكيم اياه يعترف وباالرقام سرقاتهم لتخصيصات الكهرباء بمائت المليارات من الدوالرات ومثلها لتخصيصات التجهيز  - 1

 والتسليح للجيش واالجهزة االمنية ولفقرات تخصيص اخرى ...

 وحقا" قالت العرب من فمك ادينك ..

 

بلغت سرقات هيئة النزاهة مائت الماليين من الدوالرات ووسط شفط الدوالرات اختفى ضجيج وصخب حسن الياسري رئيس  - 2

كل هو ومحاسبيه ويوصوصون ... كما يعبر العراقيون االباة.
 
 الهيئة اياها بل توارى عن االنظار ليا

 

شوهد كل من سامي االعرجي عمدة استثمارات العميل نوري المالكي واحمد المالكي وابو رحاب صهر المالكي في جنيف وهم  - 3

بطون حقائب السمسونايت المليئة بالعمالت الصعبة وهم يدلفون الى ابواب المصارف ... وهكذا يكون االستثمار .
 
 يتا

ال فال..!!  وا 

 

روى مصدر موثوق بان سامي العسكري اتصل بكل من كمال الساعدي وحسن السنيد ووليد الحلي وقال لهم بالحرف الواحد  - 4

 هل نظل نحن مغفلين وابو اسراء المالكي والعبادي يتنعمون بالخير تعالوا لنعوض ما فاتنا قبل فوات االوان

 

علي العالق نشيط في العلن في الفضائيات في الدفاع المستميت عن العبادي فهو ) عبببادي اكببثبر مبن البعبببادي نبفبسبه   ومبا  - 5

رببه ومبلبذاتبه و  
ت
نه ال يقول شبيبائل لبوجبه   اال لبتبحبقبيبو مبا

 
يعرف علي العالق ولياليه المالح في كوبنهاغن في الدنمارك يعرف با

علم.
 
 ا

 والعهدة على الرواة من اصدقائه الخلص ...

 وهلل في خلقه شؤون.



 

والتي احتل فيها  7691تمر علينا في الخامس من حزيران الحالي الذكرى التاسعة واالربعون لنكسة الخامس من حزيران عام 

س 
 
الكيان الصهيوني الضفة الغربية وغزة والجوالن وسيناء عبر تخاذل انظمة الهزيمة واالستسالم ولقد اريد للنكسة ان تشيع اليا

في العراق ردًا علميًا وثوريًا حاسمًا على نكسة الخامس من  7691الثالثين من تموز عام  –والقنوط ... فكانت ثورة السابع عشر 

مة العربية ودعم 
 
حزيران بما اشاع اجواء الثقة والتفاؤل واالمل في صفوف الجماهير العربية وتصعيد مسيرة النضال القومي لال

المقاومة الفلسطينية بكافة اشكال الدعم المادي والمعنوي والتي ما زال مناضلو المقاومة الفلسطينية يذكرونها ويحتفظون برد 

الجميل لعراق البعث عراق الوحدة وتحرير فلسطين وتحقيق تقدم االمة ونهوضها لتحقيق امال االمة في التحرر والوحدة 

والنهوض والتقدم االجتماعي واالنساني والحضاري الشامل ولخدمة قيم الحرية والكرامة في العالم ولخدمة مسيرة النهوض 

 االنساني والحضاري المعطاء. 

 

الظاهر للعيان ان الحكومة العراقية الجديدة هي حكومة عميلة وانتساب عناصرها لهذا الحزب او ذاك  من االحزاب العميييلية وهيي 

من الناحية العملية امام مطبات كيثيرة فلوزير المعني ربما يكون شبه مستقل الكن رئيس الوزراء قيادي في حزب الدعيوة وييعيميل 

باجندة حزبة حيث تتلقى قياداتة تعليماتها ودعمة الكامل من ايران كذالك فان وكالء الوزارات يتبعون لهذا الحزب او ذاك فكلهم 

من احزاب السلطة اما المدراء العامين فهم من احزاب السلطة بلكامل النة كل ما يياتيي وزيير مين اليحيزب اليفيالنيي ييعييين عيدد مين 

افراد حزبة او الموالين وهكذا الحال الفشل يرافق الحكومة الجديدة وقد نعود الى نقطة البداية فافة الخراب هو مازرعة االحيتيالل 

ومحاولة احزاب السلطه اشاعتة من اثراء شخصي الفراد قياداتها ولدعم احزابها واشياعية اليفيسياد اليمياليي 3002في العراق بعد عام 

واالداري والتفريق بين ابناء الشعب الواحد على اساس طائفي في مفاصل العمل وكل مجاالت الحياة حتى ان البعض من قيادات 

هذة االحزاب مارس المتاجرة بلممنوعات او البضائع الفاسدة على حساب الشعب العراقي الذي يجب ان ينهض نيهيضية واحيدة فيي 

 ثورة شاملة ضد احزاب السلطة وميليشياتها التي اضرت بالبالد والعباد ؟؟



تابع المحللون والك تاب الصحفيين ردود االفعال ضد عمليات التدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الحكومة العميلة ضد مدينة 

الفلوجة الباسلة وما تخلفه من خسائر بشرية بحق االبرياء من المدنيين وممتلكاتهم ... فكانت حصة مواقف االمم المتحدة 

وردود فعلها في هذه المتابعة هي القلق مع العلم انها مسؤولة عن حماية ارواح الناس االبرياء في زمن الحروب في حين كان 

عليها ان تدين تلك الجرائم وتهدد بعقاب من يتسبب باذى المدنيين وممتلكاتهم لكن هذا ديدن المنظمة الدولية في كل 

 حين .... انها دائما قلقة !! .

 

تفاجئ العراقيون ومثلهم العرب بالتهديدات الوقحة التي اطلقها قادة الميليشيات الطائفية المجرمة ضد ابناء الفلوجة .... وعلى 

ته القوات الحكومية المدعومة بالميليشيات االجرامية 
 
الرغم بانها ليست بالجديدة اال انها جاءت عقب العدوان الهمجي الذي بدا

الطائفية وقوات من الحرس الثوري االيراني بقيادة واشراف االرهابي الدولي قاسم سليماني .. كل هذه التهديدات سمعها وشاهدها 

العالم لكن لم نسمع اي رد فعل مستنكر لها ال من العرب ومؤسساتهم الرسمية وال من منظمات دولية تابعه لالمم المتحدة مما 

 ولد ردود فعل غاضبة من العراقيين على تلك المواقف .

 

كلما تقوم قوات الحكومة المجرمة ومن يساندها من ميليشيات طائفية بعدوان ... ينبري مسؤوليها خاصة العسكريين منهم 

باطالق سيول من اكاذيب وتلفيقات عن سير العدوان ونتائجه دون ان يتطرقوا على الدمار والقتل العشوائي للمواطنين االبرياء 

العزل من الذين الحول وال قوة لهم واليحملون سوى االصرار والصمود للبقاء في دورهم وممتلكاتهم كي يستشهدوا تحت 

انقاضها نتيجة القصف الممنهج المقصود لغرض ايقاع اكبر خسائر بين صفوفهم وكل مانسمعه من الناطقيين الرسميين هو 

تحقيق انتصارات واسعه ! والشئ غيره في حين ان المواطنين يعرفون حجم مدينه الفلوجة وعدد سكانها امام تلك القوة 

 الغاشمة التي هيئتها الحكومة للعدوان بهدف تدميرها وايقاع اكبر الخسائر بين مواطنيها .!!



 

اليخفى على اي متتبع لالحداث السياسية واالقتصادية في عراقنا الحبيب ان االمور اخذت تسوء بشكل غريب يوما بعد اخر منننذ 

حتى يومنا هذا فلحكومات المتعاقبة لن  تنكنه تنبنتن  بنمنصنالنا النعنراق وابنننارنة بنل بنتنشنكنينل ورعناين   3002احتالل العراق عام 

عصابات الفساد المالي واالداري وميليشيات تتبع الحزاب السلطة بدع  واشراف مه طرفي االحتالل امريكا وبرينطناانينا منه  نبنة 

وايران مه  بة اخرى وشكلت االحزاب الحاكمة دوارر اقتصادية تتولى  مع االموال عه طريق  الفساد النمنالني واالداري وابنتنزا  

شركات المقاوالت وتعييه المواطنييه لقاء مبالغ وشراء ذم  بعض موضفي السلطة التنفيذية فني الندوارنر النمنخنتنلنفنةاضنافن  النى 

قيام ميليشيات هذة االحزاب الحاكمة بسرقة اصحاب محالت الصيرفة وبيع الذهنب والشنركنات النتن نارينة وخنطني النمنواطنننينينه 

وقتلب  او اطالق سراحب  بعد استالم مبلغ الفدية لذالك فان امام اي حكومة  ديدة مبمات صعبة الا ا  االصنال  االقنتنصنادي 

والسياسي في بدايتبا القضاء على شبكات الفساد المالي واالداري ومنع استخدام السال  خارج الدول  وحل الميليشيات وت ميند 

العمل بالدستور تمبيدا العداد دستور  ديد يضع كل القوى السياسية وبدون استثناء امام مسؤلياتب  فني بننناء النعنراق والندفنا  

عنة واطالق سرا  الس ناء والموقوفيه السياسيه والغاء قاانون النمنسناءلنة والنعندالن  وحنبنر حنزب النبنعنا النعنربني االشنتنراكني 

واطالق رواتب العديد مه ضباط ال يش والشرط  وموضفي الدولة المتوقف  بسبب اال تثاث وفسا المن نال امنام كنل االحنزاب 

والحركات للمشاركة في العملي  السياسي  وا راء ااتخابات عامة بعد اا ا  عملية التصويت على الدستور ال ديند واعنادة النعنراق 

لدورة الفاعل لذالك فان اا ا  االصال  السياسي واالقتصادي ببذا الشكل سوف يسب  في بناء وطه امه ومستقر مه خالل بناء 

دولة المؤسسات والقااون واشاعة الديمقراطية واعتماد الراي والراي االخر واستثمار امكااات القطا  الخاص  والمختنلنو والنعنام 

في ت او  اال مة االقتصادية الحالية وبنناء من نتنمنع منتنمناسنك بندون طنارنفنينة وفني كنل النحناالت ين نب ان تنكنون كنل النقنواانينه 

 والتشريعات في حدمة االاسان اوال واخيرا .



ئمر عملنا مقارنه في شهر مايس حول مشاريع الري في زمن البعث العظيم وخرابها وتدميرها في زمن العمالء واذناب الممملمومر وتمرلمنما الملم مم لملم ممما 
 الليه. 

لميماه المال هرباء هي واحده من اهم ق ايانا االلمثر ضروررة فالمواطن ومؤسسات الدوله االنواجيه بلاجه الى تيار لهربائي مسومر لوغطيه ممومطملمبمات  
 وال لعيابوداء من االناره الى المصنع وال يم ن النهوض للبنيه الولويه المجومعيه والصناعيه باالضافه الى ارتفاع درجاته اللراره مما يجعر ا

 
ش ضن ا

 يم ن تلمر اللياة بدون لهرباء. 
نارة اول شارع في العراق شارع الرشيد.  ٩١٩١دخلت ال هرباء العراق عام 

 
ذا نصبت اول مالنه لهرباء في بنايه ) خان دلة ( وا

 
 ا

 نصبت اول اعمدة للمر ال هرباء.  ٩١٩١وفي عام 
 منح االموياز لشرلة الونوير والقوه ال هربائيه الملظورة. ٩١٩١وفي عام 
 بؤشر بانشاء ملطه عراقية بنصب ملطوين سويسريه الصنع.  ٩١٩٩وفي عام 
 نصبت وحدة ثالثة ان ليزيه.  ٩١٩١وفي عام 

 تم تاميم شرله الونوير وسمية ملطه لهرباء بغداد  ٩١١١عام 
 تاسست مصللة ال هرباء الوطنية.  ٩١١١عام 
 اسولدثت المؤسسه العامة لل هرباء.  ٩١١١عام 
ة العامه لووزيع ال هرباء. واصبح العراق يوموع بنظام يعد ممواز النواج الطاقة ال هربائيه يمومجماوز حمالمة  ٩١١١عام 

 
الغيت المؤسسه واصبلت المنشا

ة ال هربائيه.  ١١دمرت ضربات الولالف مايقارب.  ٩١١٩االف مي ا واط وخالل العدوان االمري ي عام  ٠٦٦٦الطلب البالغه 
 
 ٪ من المنشا

 قاد الرئيس الشهيد صدام حسين رحمه هللا تعالى حمله اعاده ال هرباء والعراقين يمعملمممون ويمومذلمرون ذلمع فماسمومطماعمة الممماللمات المهمنمدسمه
 
 سريعا

مي ا واط خالل حمله االعمار وسط حصار قاسي وظالم يمنع دخول الو نلوجيمة المى المعمراق  ١٥١٦والفنيه العراقية العاملة في هيئه ال هرباء اعاده 
 فعاده ال هرباء وسط ذهول العالم بجهود ومعدات عراقيه خالصه من خالل اشرك الوصنيع العس ري... 

{ وزراء فمنهم من وعد بلر االزمه قبر مجي الصيف ومنهم ممن ذهمب ابمعمد ممن ذلمع المى حمر  ٠وجاء اذناب الملور وتعاقب على وزاره ال هرباء } 
االزمه وتصدير الفائض الى الخارج ل ن هذه الوعود تبخرت وتلولت ممن تصمديمر لملمطماقمة المى اسموميمرادهما ممن ايمران ممع انمهميمار مسمومممر لملمممنمظموممه 

 مي ا واط. ٩٩٦٦( مليار دوالر اال ان انقطاع ال هرباء في انهيار مسومر ويلواج العراق الى  ٥١ال هربائيه علما ان ما تم صرفه تجاوز. ) 
 مليار دوالر.  ٩٦٦هر يعقر ان هذه المليارات لم ت ن لافيه النواج الطاقه ال هربائيه وخسائر تجاوزت 

 فلجم ماصرف على ال هرباء ي مفي لشراء سيارة وشقه ل ر مواطن في ارقى بلدان العالم. 
 وحجم الخسائر والفساد هو االلبر في وزاره ال هرباء على مسووى العالم. 

 لمالحمومالل واذنمابمه وعما  المعمراق وعماشمت حم موممةالمبمعمث المومي حمافمظمه عملمى شمعمبمهما 
 
ل وزارة او لموله ولم يلاسب وزير تمبما

 
ل ن للد االن لم نسا

 وممول اتها وسيعرف الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.



 
سم وزارة الخأرجية االميركية هو الذي اعلن بتبجح وغرور وصالفة ان قأسم سليمأني قأئد مأ يسمى فيلق ) القدس ( االيرانيي هيو 

 
 المتحدث بأ

الذي يدير غرفة عمليأت الفلوجة ويصدر االوامر الى عمالئه جالوزة مأ يسمى الحشد الشعبي والشعب اليعيراقيي ميريه بيرام مين امي يأ  هيأ ي 

قذع الشتأئم والسبأب على اهل اليفيليوجية 
 
العأمري وقيس الخزعلي واوس الخفأجي والذين راحوا يعلرون والئهم الملطلق اليران ويرهألون بأ

بأ ة ابرأم شعبرأ في اليفيليوجية تيحي  اايال   عيأور اليتيحيريير 
 
الكرام وابرأم شعبرأ االبي ويجهزون جالوزتهم لمواصلة ممأرسأتهم القمعية ال

ن فصأئل مجأهدي البعث والمقأومة هي التي تحرر العرا  كيليه مين بيراخين ميخيليفيأت االحيتيال  واليهيييميرية 
 
الزائفة ومأ  رر هؤالم العمالم بأ

االيرانية والتمد  االيراني والتوسع على حسأب العرا  واالمة العربية كلهأ وتمضي ُقيدميأع عيليى ايرييق تيحيقيييق نصير اليعيرا  واالمية اليحيأسيم 

 االكيد.

 وان غدا ع لرأظره قريب.

 
بيهية بيأليميميأرسيأت اليقيميعييية  

ل
تظأهرات ابرأم شعبرأ التي تفجرت بفعل تفأقم معأنأته وتعبيراع عن السخط الشعبي المتيراكيم تيتيواصيل غييير ا

الوحشية للحكومة العميلة التي راح  تضرب المظأهرات الشعبية بألرصأص الحي ومأ  رت ان شجرة الحرية واالستقال  تيور  مين نيجيييع 

 ر تواصل وتصأعد التظأهرات الشعبية الملتحمة بمسيرة الجهأ  والتحرير اليى ميزييد مين اليتيشيظيي 
 
برأم شعبرأ المجأهد ولقد ا

 
الدم الزكي ال

والتشرذم للعملية السيأسية وتصأعد الصراع بين اارافهأ حيد االحيتيراب فيليقيد بيأن ) ميجيليس اليريواب( اليميريقيسيم عيليريأع وميجيليس وزرائيهيم 

واعترافهم هم بغيأب الدولة ... واعترافأتهم الصأرخة برهب اموا  شعبرأ في ذات اليوقي  اليذي يسيتيكيي يرون فيييه عيليى ابيريأم شيعيبيريأ االبيي 

الخروج بتظأهراته المشروعة والتي قمعوهأ بألرصأص الحي بهدف الحفأظ على مواقعهم المهترئة لمواصلة سرقة اميوا  الشيعيب واليتيحيكيم 

 بمصأئر ابرأم شعبرأ ...

 
نه ان يصعد تظأهراته العأرمة التي تتواصل وتتسع وتتعأظم بفعل الوعي الشعبي بضرورة مواصلة خورة التحرير الظأفيرة وحيتيى 

 
وهذا من شأ

ال من عرد هللا العزيز الحكيم.  تحقيق اهدافهأ الوارية والقومية واالنسأنية ومأ الرصر ا 



 

لقد كانت رسائل الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام لحزب البعث العربي االشتراكي القائد االعلى للجهاد والتحححر حر ال حت  

المعين والمنهل الذي ال  نضب لكحتحاب الحعحراا واالمحث ومحاحقح حيحهحا فحي كححتحابحادحهحم الاححح حيحث ونحداوادحهحم الححح ار حث فحي اال اعحا  

وال ضائيا  وكذلك في مناقشادهم في المنتد ا  ال كر ث وال ياسيث والاقافيث واالعالميحث والحتحعحبح  حث بحمحا  حعحضحد كحح حا  الحعحراا 

واالمث و بار ابناء االمث بضرورا  دعم هذا الكا  الجهادي الملحمي الذي ارسى اسس م يرة الجهاد والتحر ر الظافرة على ارض 

العراا ارض الرباط والجهاد ...  لك ان رسائل الرفيق المجاهد عزة ابراهيم ال ت الى كحتاب وصح يحيحن وادبحاء ومحاحقح حي الحعحراا 

واالمث وفنانيها د تقي من التجربث الجهاد ث التي اضطلع بها الرفيق المجاهد عزة ابراهيم عبر ستث عق د من زمن الكح حا  الحدامحي 

في العراا وخا صًا م يرة الجهاد والتحر ر منذ اكحار من ثالثث عشر عامًا ب جه االحتالل االميركي الحبحضحيحل والحهحيحمحنحث اال حرانحيحث 

 المقيتث ..

 

 لك ان قيادة الرفيق المجاهد عزة ابراهيم للحزب ولقيادة الجهاد والتحر ر والقيادة العامث للق ا  الم لحث ود حيد جه دها في 

ثرها الحخحالحدة فحي صحدر االسحالم وم حيحرة الحعحرب الحكحح حاححيحث 
 
ماب جهادي واحد م تنيرًا ب عيه لرسالث االمث العربيث الخالدة وما

ودجربته الط  لث في نضال الحزب منذ خم ينيا  القرن الماضي وعلى نح  مت اصل حتى   منا هذا والتي اغناها على نح  معمحق 

كحلحهحا بحتح هح  م حيحرة الحجحهحاد عحلحى ارض الحعحراا 
ك
بقيادة م يرة الجهاد والتحر ر با حادها المت اصلث والمتداخلث والتتي اعطحت ا

الطاهرة التي استقت من دماء الشهداء الزكيث والتي غد  قلعث ناهضث منيرة لحركث الا رة الحعحربحيحث الحمحعحاصحرة وم حيحرة الحنحضحال 

والجهاد الق مي على امتداد ال احث العربيث كلها والتي كان من شانها انبااا الاح ة الق ميث العربيث الحد اث في مجابهث التحمحدد 

اال راني في اليمن ودااعد ال عي الق مي العربي في ال عح د حث ودول الحخحلحيح  الحعحربحي ولحبحنحان وماحر وسح ر حا والحمحضحرب الحعحربحي 

بمخاطر الهيمنث اال رانيث على العراا والتمدد اال راني ال ارسي الت سعي ضد العراا واالمث الحعحربحيحث وقحد كحان لحجحهح د الحمحاحقح حيحن 

واالدباء والكحتاب العراقيين دورهم في دن  ر ابناء امتنا العربيث المجيدة بالمضامين االصيلث لرسائل الرفيق المجاهد عزة ابراهحيحم 

التباير ث لتحد د الم ارا  وال سائل واالساليب الاائبث لم اصلث جهاد العراا واالمث صح ب ضح حال الحتحححر حر والحنحاحر الحمح زر 

 المبين.



 

م ي ق وتواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني وال  
نما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه  نساني والتي ل تمثل بالضرورة تعريفًا بعثيًا نصيًا واإ بيقاتها ، ب ل وتطوالإ

ن بعضها يعبر تعبيرًا دقيقًا وشاماًل عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية والستراتيجية .
 
 ا

غناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل م وم وع  وتهدف هذه الزاوية الى اإ
عالمي ال ذي ي م ارس ه ال م ح ت ل ون وع م ال  ه م  بناء شعبنا المجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي والإ

 
ف ي ا

 ابشع صور التزييف والتضليل بما يساعد هؤلء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق والمة .
ن تكون في المس ارات الص ا  ب ة و

 
ن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسًا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم على ا

 
ي رة ل ب ل و  ال خ ذلك ا

هدافها الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيه ا م ف ه وم ال ح زب وال م م ارس ات ال ح زب ي 
 
ل ى ة اا

 ابشع صيغ التشويه في ظل الحتالل وممارسات عمال ه على صعيد العملية السياسية المهتر ة 
 وسنتناول في هذا العدد مفهوم ) النقد والنقد الذاتي (

ال ن ق د  ريعد النقد والنقد الذاتي من اهم الممارسات في حياة الحزب الداخلية وهو الركن الساس والفاعل في ممارسة الديمقراط ي ة ال م رك زي ة وي ع ت ب   
ع ام ة ال  والنقد الذاتي من اهم ضمانات الحرية والقدرة على تصحيح المسيرة الوطنية والجتماعية والنقد معناه ان نقيم ال ع م ل ال ت ط ب ي ق ي والف ك ار

 واليومية وذلك كلي ندرك معالم المسيرة وتك تشف الخطاء الي قد ل تتزال فيها. 
هو يس ت ل زم  فوالنقد يستلزم تقييم اليجابي والمفيد في المسيرة كما يستلزم ايضاح كل ما هو سلبي على كافة المستويات ولكي يكون النقد بناءا وفعالً 

 تقديم الحلول والبدا ل لنهاء السلبيات ...
ي ج ري ما وممارسة النقد بحرية وموضوعية هي اساس ضروري لالشراكية والديمقراطية ولكي تتوفر القدرة لمثل هذه الممارسة فال بد من معرفة واقية ل

ش ر ال ن في التجربة الوطنية من اعمال وافكار واراء وهذا يستلزم مستوى معين من التعليم والشعور بالمسؤولية وكذلك القدرة على استخدام وس ا  ل 
 وحرية التعبير في الجتماعات الحزبية والسياسية والفكرية والنقابية ..

و هيئة واذا كان النقد واجبًا على كل مواطن وحقاً 
 
ن النقد ال ذات ي  له اما النقد الذاتي فهو تقييم اعمال وافكار الناقد لذاته سواء كان فردًا او جماعة ا

 
فا

ن معرفة الفرد لفكاره واعماله او ان تعرف الهيئة بنفسها قيمة اعمالها وافكارها وتعترف بما في ذلك من اخطاء ونواق
 
ذل ك ه و ص فهو كذلك ايضًا فا

 قمة العمل النضالي وارقى اشكال الشعور بالمسؤولية ..
 والعزم على تجاوزه وفي بعض الح ي ان ي 

 
نه ثمرة ادراك ذاتي للخطا

 
ر ع ت ب والنقد الذاتي يعتبر من افضل اساليب تصحيح المسيرة وتجنب الخطاء ل

 ال ع م ل ي د االنقد الذاتي كافيًا لعفاء الناقد المخلص لنفسه من مسؤولية الخطاء المرتكبة وينبغي لكي يكون النقد الذاتي نقدًا متكاماًل ان يحد
 
لخط ا

 وطرق تجنبه في المستقبل ويشير التقرير المركزي لل م ؤت م ر ال ق ط ري ال ت اس ع ل ح زب ال ب ع ث ال ع رب 
 
ي او الفكري ويحدد ايضا اسباب وثوع هذا الخطا

س ل ب ي ة ال الشتاكي في العراق الى ) الصعوبة الفا قة في الموازنة بين نقد الخطاء و,السلبيات في المس ي رة الس اب ق ة م ن دون الن ج راف ال ى ال ن زع ة
 وممارسة النقد والنقد الذاتي اهمية كبيرة في تصويب مسيرتنا النضالية والجه ادي ة –الهدامة ( وفي هذه المرحلة 

 
مرحلة الجهاد والتحرير يك تسب مبدا

 على نحو مبد ي ودقيق وصارم بما يضعنا قدمًا الى امام على طريق التحرير والستقالل التقدم الحضاري.



مرت الذكرى الثالثة عشر للعدوان االمريكي والبريطاني على االراضي العععراةعحعة نعحع  نع عذت  6102في العشرين من اذار الماضي 

امريكا وبريطانحا وايران وعدد من يتبع لسحاستهم معن دو  العععالعم وععدد ا عر معن العدو  العععربعحعة ععدوان يع   وبعر  وبع عر  

وبمختلف االسل ة شمل لكل مجاالت ال حاة وبطريقة همجحة وبدون مس خ ةان ني ادى في العاشر من نحسان معن العععاف نع عسع  

 الى انتالل  بعد ان دافع كل العراةححن عن اراضحهم بامكانات مت اضعة

 

وعلى مر السن ات التي اعقبت انتال  العراق اكدت لجان في امريكا وبريطانحا وه لندا واوربا ان اةرار شن ال رب على العراق  ۞

كد تزوير المخابرات االمريكحة لعدة وثائق ب ي د اسعلع عة دمعار شعامعل فعي العععراق وتعم 
 
وغزوه بعدة نجج اثبت بطالن  بعد ان تا

 التزوير بالتنسح  والتعاون مع عدد من عمالئها من السحاسحن العراةححن ال الححن

 

واكدت هذه اللجان ان الرئحس االمريكي السابق الملع ن يع ر  بع و ورئعحعس و راي بعريعطعانعحعا السعابعق العمعلععع ن تع نعي بعلعحعر  ۞

يت مل ن المسؤولحة الكاملة لشن ال رب على العراق وتدمحر بنحت  الت تحة والجس ر والمشاريع الصناعحعة والعزراععحعة والعععمعرانعحعة 

و رب مباني ال  ارات والمدارس واالس اق وم طات الماي والكهرباي وكذلك نل العجعحعا والشعراعة واالمعن والعمعخعابعرات ونعهع  

المصارف ومؤسسات الدولة اال رى بالتعععاون معع معلعحعشعحعا بعدر العتعي تعدربعت فعي ايعران ومعخعابعرات انعاعمعة ععربعحعة تعكعره العععراق 

 والعراةححن.

 

 وةبل اشهر ةا  الس حر االمريكي السابق في العراق  لحل  اده ان تنسحق يرى بحن االدارة االمريكحة وايران النتال  العراق ۞

 

ان غزو العراق لم يكن ةان نحعا ومعخعالع عا  6101واكدت لجنة التدةحق اله لندية الرسمحة في الثال  عشر من كان ن الثاني عاف  ۞

للشرعحة الدولحة وال ك محة اله لندي  انذاك ا  ت معل مات عن برلمان بلدها نح  شاركت هع لعنعدا فعي العععدوان ععلعى العععراق 

وشعب  ويربت اسل ة يديدة في هذه ال رب وةالت القحادة الروسحة اكعثر من مرة ان  لعم يعكعن معايشعحعر العى ويع د ا  نع   معن 

اسل ة الدمار الشامل في العراق ةبل بدي العدوان علح  وبعد هذا وذاك من يت مل المسؤولحة عن ماندث ومن يت لعى تععع يع  

 العراق والعراةححن عن االضرار المادية والبشرية ؟!



  

تحل علينا في الثالثين من حزيران الجاري الذكرى السادسة والتسعون لثورة العشرين الخلدة التي انطلطلطفط  فطي الطرمطيطثطة 

والرارنجية وامتدت الى النجف صعودًا والى سن الذبان والفلوجة وتعانف  بلوالت شعالن ابو الطجطون ورطاري الطدطحطدطود 

 الذي قتل لجدن وتعانف  اهازيج ) اللوب احسن لو مكواري( مع ) هز لندن راري وبجاها ( ...

 

وكان  ثورة العشرين الخالدة التي وحدت ابناء شعبنا العراقي فاتحة مسيرة الشعب الوطنية التحررية الدفضية الطى ثطورات 

الثالثين من تدطوز   –وثورة السابع عشر  1491شباط عام  1وثورة  1491تدوز عام  19وثورة  1491الشعب ثورة مايس عام 

وتحفيق منجزاتها العدالقة والتصدي للحلف االميركي الصهيوني الفارسي بالعدوانات على العراق واحتالله عام  1491عام 

3001 . 

 

وها هم ابناء شعبنا يستلهدون الدعاني والدروس الكطفاحية لثورة العشرين الخطالطدة فطي اكطراهطا السطادسطة والطتطسطعطيطن فطي 

جيج ثورة التحرير الظافرة وحتى الظفر الحاسم والنصر االكيد.
 
 تا



منذ فترة ليست بالبعيدة اطلقت حكومة العبادي العععلعيعلعة اع عدحعداد مدعنعة لعد معدحعنعة العهعلعومعة مااعلع عا ماع عيع عة مسعتعلع معاد 

د اعداد من دواد كبيرة من ماحسلى ) بالجيش ( مشرطة اانادحة مضاف العيع عا عتعراد معن العلعيعلعيعتعيعاد 
 
ادتنام ا ... مفعال بدا

الطائهية االمرامية التابعة لالح اب الناكلة ماللوالية الحران التر مبتنسيق مع اللجرم الدملي االراابي داسم سليلاني الذي اععد 

بدمره دواد الافية اابعه لنرسه الثوري االحراني مع ز باللدفعية مالصوارحخ .. ان كل الك القواد او الغرض منه ادتنعام معدحعنعة 

صغيرة بلساحت ا لكن ا كبيرة بكبرحائ ا مشلوخ ا دليلة العدد بسكان ا لكن م شجعان بلواده م .. فان العك العنعلعلعة العععسعكعرحعة 

 الضاللة اي لتنقيق ااداف معينة مكذلك لالنتقام من ا السباب كعثيرة اال ا :

 

 . 4002ان ا اللدحنة التي اذادت الغ اة االمرحكان ا ائم منكرة ممرعت م السم في معركعتين خالداين عام  – 1

 ان ا اللدنية التي لم اركع الحران معلالئ ا في اللنطقة الخضراء  . – 4

 ان ا اللدحنة التي اعتصلت في ميادحن ا محاراا ا ماعلنت الثورة على حكومة اللنطقة الخضراء مع بقية اللدن اللنتهضة . – 3

 

كل الك االسباب معلت حكام اللنطقة الخضراء حنللون الضغينة مالنقد علي ا محعتقدمن بان الودت دد حان لعكعسعر شعوكععتع عا 

ما مسيندمون .... ان الهلومة مدحنة عرحقة باصل ا مشعب ا ممعرمف عن ا صالبة اللودف مبعانع عا 
 
ماذالل ا كلا حتودعون لكن م خسا

لن ملم اركع حوما لظالم ام مستعلر مبقت عصية على كل من اراد التر ب ا مددمت االالف من ابنائ ا درابيعن معن امعل ان اعبعقعى 

 بيضاء ناصعه الحدنس ا االشرار ممن اارحخ ا ناخذ العبر مالدرمس ....

 

 راس ا للعلعالء العخعونعة مالعلعجعرمعيعن العقعتعلعة 
 
نعم دد حقتنم اللجرمون ارل ا محدمرماا كلا دمرما مدن شقيقة ل ا لكن ا لن اطاطا

مستقامم حتى ان بقى فردا ماحدا من اال ا منار االنتقام سيبقى مؤمجا في دماخل اال ا مسوف حعاخعذمن بعثعاراعا طعان الع معن ام 

دصر الن اذا او سنة في التارحخ ... ان القوة الحلكن ل ا ان ا  م اصناب النق مان النصر سيكون حليف الصامدمن في الليدان 

 ماجارب التعوب حية في ذلك ممازالت عالقة في االذاان .







بناء شعبنا ألمجاهد ألمقدأم
 
 يا أ

يرأن ء أها هي مسيرتكم ألجهادية ألظافرة تتصاعد عبر ألتظاهرأت ألحاشدة ألمعبرة عن نبضكم ألحي وألتي لم ولن تفلح أاليعازأت أاليرأنية لعمال

ي بركوب موجتها في حرفها عن مسارها ألجذري السقاط ألعملية ألسياسية ألمتهاوية وحكومة ألعمالء ألمنهارة وما ُيسمى مجلس نوأبها ألمتتت تظت

وألمنقسم وألمت رذم وألذي لم يعد يقوى على أاللتائم حتى في جلسة شكلية ناهيك عن ف ل ما يسمى مجلس ألوزرأء في تحتقتيتي أي أجتتتمتا  

 وقت للمرة ألثالثة مما فاقم من أنهيار ألوضع أالمني وألحالة ألمعي ية ألسيئة البناء شعبنا وأستمرأر حرمانهم من أبست  ألتمتدمتات فتي ذأت ألت

رون 
 
ئ بملألذي ُتسرق فيه أموأل أل عب وعوأئد ثروته ألنفطية في وضح ألنهار عبر أعترأف جالوزة ألعملية ألسياسية وحكومة ألعمالء ألذين يجا

أصوأتهم ألمبحوحة سرقة أموأل أل عب بمليارأت ألدوالرأت ألممصصة للكهرباء ومثلها ألممصصة للتسليح وغيرها متن فتقترأت سترقتاتتهتم ألتتتي 

ج يندى لها ألجبين وألتي بات يعترف بالكتثير منها أعضاء ما يسمى مجلس ألنوأب ألذين أعترفوأ بعظمة لسانهم ببيتع عتقتارأت ألتدولتة فتي ألتمتار 

بمس أالثمان وغير ذلك ألكتثير من ممارسات ألسلب وألنهب وألفساد ألتي يمارسها ألعمالء ألمونة مما صعد مسيرة أل تعتب ألتجتهتاديتة ألتتتي 
 
با

 هتذ يضطلع بها مجاهدو ألبعث وألمقاومة يحدو ركبهم ألرفيي ألمجاهد عزة أبرأهيم أالمين ألعام للحتزب وألتقتائتد أالعتلتى لتلتجتهتاد وألتتتحتريتر     

بناء شعبتنتا فتي مستيترتتهت
 
م ألمسيرة ألتي تجلى فيها ألحضور ألفاعل للبعث على ألصعد ألوطنية وألقومية وألدولية وبان ذلك في تالحم ألبعث با

 منها عمالئهم ألذين يزعمتون قتيتادتتهتم 
 
ظتاهترأت لتلتتتألجهادية ألظافرة وتظاهرأتهم ألعارمة ألظافرة وهتافاتهم ألمنددة بالهيمنة أاليرأنية ألتي تبرأ

وألتي أسهم  في أذكاء ألصرأ  ألمحتدم بين أطرأف ألعملية ألسياسية ألمنهارة وجالوزة حكومتهم ألتعتمتيتلتة فترأم بتعتضتهتم يتطتالتب بتمتحتاكتمتة 

سقاط ما يسمونه عبثًا ) هيبة ألدولة ( وألتي بات سقوطها يثير حفيظة ألمحتلين أالميركان وحلفائهم أ
 
س لفر ألبعض أالخر ويوصمه بالتمريب وبا

فرأحوأ يتسابقون فضال عن زيارأتهم ألمتكررة للعرأق يطلقون ألتصريحات ألمتوأترة عن دعتمتهتم لتحتكتومتة ألتعتبتادي ألتعتمتيتلتة فتي حتيتن رأحت  

 قتوطألمصادر أالميركية تتحدث عن ما أسمته مغامرأت ألحكومة أالميركية في أالعالنات ألسافرة عن دعم حكومة ألعميل ألعبادي أاليلة ألى ألس

ب ألصد  في صفوف ما يسمى ) ألتحالف ألوطني ( ألعميل اليرأن وأ
 
لم  لتيألنهائي فضاًل عن ألمساعي أاليرأنية ألمحمومة ومحاوالتهم ألبائسة لرأ

تحل دون تفاقم ألصرأ  ألمحتدم بين أطرأف هذأ ألتحالف على نهب أموأل شعبناوعلى موأقع ألنفوذ وألسلطة غتيتر أبتهتيتن بتالتمتعتانتاة ألتقتاستيتة 

 البناء شعبنا ألمكافح 



 يا ابناء شعبنا الصابر الصامد

 يا ابناء امتنا العربية المجيدة

بناء االنسانية جمعاء
 
 يا ا

نزل الهزيمة المنكرة بالمحتتتنتيتم االمتيتركتان وتتحتقتيتق نصتر التعترا  واالمتة 
 
ان تواصل كتفاح مجاهدي البعث والمقاومة هو الذي ا

جتح الصتحتوة  1122المبيم في الحادي والثالثيم مم كانون االول عام 
 
ومواصنة مجابهة الهيمنة االيرانية والتمدد االيترانتي متمتا ا

ستهتمتل عتنتى نتحتو 
 
القومية وتصاعد مسيرة النهوض القومي المنير بسنى اشعاع مسيرة الجهاد والتحرير الظافرة في العرا  والتي ا

 فاعل في تسارع انحدار حومة العمالء في هاوية السقوط الحتمي النهائي .

 

والمضي الى امام عنى طريق تحرير العرا  الشامل وتحتقتيتق استتتقتاللت  التتتام وستيتادتت  ووحتدتت  التوطتنتيتة عتبتر تتحتقتيتق التحتكت  

الديمقراطي التعددي الحر المستقل واستئناف مسيرة البناء الثوري الوطني والقومي واالنساني الشامل بما يحتقتق كترامتة التعترا  

 وعز االمة ونهوضها وقدمها في بناء صرح الحضارة االنسانية الشامخ.

 المجد لشهداء البعث والعرا  واالمة.

 الخزي والعار لنخونة والعمالء االذالء.

 ولرسالة امتنا المجد والخنود.

 قيادة قطر العرا 

 م٦١٠٢في العاشر مم ايار 
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