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يدور الحـديث بـصورة مكـثفـة منـذ فـترة حـول مـا يـسمى باالنتخابـات 
وسط اشاعات متناقضة وكـثيرة ،منهـا اشـاعات حـول موقـف البعـث 
ـــا يلفـــت النظـــر فـــي هـــذه  منهـــا  يتـــم تناقلهـــا علـــى نطـــاق واســـع ، م
االشــاعات هــو ان المرشــحين الجــدد وقــوائم قديمــة اخــرى ، تتناقــل 
االشــاعات حــول موقــف البعــث منهــم بطريقــة مختلفــة عــن طريقــة 
تناقــل التنظيمــات التابعــة اليــران وتمــسك بــالحكم لتلــك االشــاعات 
ثيرات البعـــــث علـــــى مجـــــرى االنتخابـــــات ، 

ٔ
ـــــا ـــــدور حـــــول ت ـــــا ت وكله

فالمرشــــحون الجــــدد ومعهــــم مرشــــحين مــــن قــــوائم قديمــــة يبثــــون 
اشاعات عـن دعـم البعـث لهـم فـي محاولـة واضـحة لكـسب تعاطـف 
ودعــم الــشعب العراقــي الــذي اخــذ اليخــشى ميليــشيات ايــران ويرفــع 
صوته عاليا معبرا عن امنيته الغالية بعودة البعث للحكم النـه كـان 
يوفــــر االمــــان والخــــدمات واالســــتقرار والكرامــــة ويوفــــر احتياجــــات 
الــشعب فــي اشــد االوضــاع صــعوبة ولــذلك فانــه يــستطيع االن انقــاذ 
العراقيين مما هم فيه من جـوع وبـؤس والـضعف الـشديد للخـدمات 

 االساسية وغياب االمن ...الخ .
 

وهؤالء يعرفـون بـصورة دقيقـة ان نبـض الـشارع العراقـي مـع البعـث 
ويتمـــنى عودتـــه للحكـــم لهـــذا يـــستخدمون اســـم البعـــث وشـــعاراته 
وانجــازات نظــام حكمــه الوطــني لكــسب دعــم النــاس، مقابــل هــؤالء 
وعلى النقيض منهـم  نـرى الميليـشيات الـصفوية الحاكمـة تحـذر مـن 
خطر البعث وتدعي انه متغلغل في كافة القوائم وانـه هـو المحـرض 
على التظاهرات واالحتجاجات وهو صانع الصراعات بين الكـتل فـي 
ــتي كانــت  ــروج لنفــس االكاذيــب ال البرلمــان والمــسرح السياســي، وت
تروجها قبل االحتالل والـتي كانـت وظيفتهـا تـشويه صـورة البعـث ، 
ووصل الحال بهذه الفائت انها اعتبرت ان البعث هو الطرف االكـثر 
تاثيرا في الحمالت االنتخابيـة . وهكـا نـرى ان القاسـم المـشترك بيـن 
الكـتــل المتنافــسة فــي الحمــالت االنتخابيــة اســمه ( اخــتراق البعــث 
للعملية االنتخابية ) واتفاق كل الكـتل على ان البعث سـوف يكـون 

 من اهم العوامل في الفوز والفشل في االنتخابات !
 

 فماذا يعنيه ذلك كله ؟ 
 
اول مــا يؤكــده ذلــك االســتخدام المكـثــف الســم البعــث مــن قبــل  ١

المرشحين الجدد وبعض القدماء هو انهم يريدون ضمان فوزهم عن 
طريــق البعــث النــه يحظــى بــدعم شــعبي يمكــن القــول بانــه لــم يكــن 
يتمتع به حتى حينمـا كـان فـي الحكـم ، فليـس منطقيـا التظـاهر بـان 
المرشــحين يــدعمهم البعــث مــن دون معرفــة ان ذلــك ســوف يــؤدي 
الـى حــصولهم علـى االف االصــوات مـن المتعــاطفين مـع البعــث مــن 
ابناء العراق ، فهـذه اعترافـات كبـيرة ومتعـددة االطـراف بـان البعـث 
هـــو الحـــزب االكــــثر شـــعبية فـــي العـــراق ولـــو كـــان هنـــاك حـــزب اخـــر 
ينافـــسه فـــي الـــشعبية الســـتخدموا اســـمه بـــدل اســـم اســـتخدام اســـم 

 البعث .
 
اما القوى االخرى فانها تدرك عـن يقيـن بـان البعـث ينفـرد بمـيزة  ٢

انــه متغلغــل فــي كــل مــدن وقــرى العــراق وانــه يملــك نفــوذا وشــعبية 
هائلة تجعله المحرك الرئيس لمزاج الناس وخياراتهم السياسـية بمـا 
فــي ذلــك مــن ينتخبــون ، رغــم انــه اعلــن انــه ضــد االنتخابــات ولــن 
ــه ال يــدعم اي مرشــح او قائمــة .ومــن هــذه الحقيقــة  يــشارك فيهــا وان
تنبع كوابيس االحزاب الصفوية والتي تجعلها تلفق االكاذيـب حـول 
انتمـــاء مرشـــحين منافـــسين لهـــم للبعـــث فحينمـــا يتهمـــون الطـــرف 
المنافس لهـم بانـه مـدعوم مـن البعـث او انـه منتـم للحـزب سـرا االن 
فانمـــا يعـــترفون بـــان البعـــث قـــد اكمـــل نهوضـــه وضـــمد جراحـــه بعـــد 

الـف بعـثي واعتقـال وتعـذيب مـائت االالف  ١٦٠استشهاد اكـثر من 
البعثيين  وفصل الماليين من البعثيين وعوائلهم وكل من يشكون 
بدعمـــه للبعـــث مـــن وظـــائفهم مـــن اجـــل اضـــعاف البعـــث ، لكنهـــم 
يواجهـون واقعـا ماديــا وملموسـا وهـو ان البعــث اكمـل بنـاء شــعبيته 
ونهض منذ سنوات يقود نضال الشعب ضـد االحتـالل االيرانـي وهـو 
مـــا جعـــل تلـــك االحـــزاب الـــصفوية تعيـــش حـــاالت رعـــب دائـــم مـــن 

 المصير الذي ينتظرها بتحرير العراق .
ان مـا ســبق توضـيحه ضــروري جــدا لوضـع القــارئ الكـريم امــام واقــع 

كيد موقف الحزب من  االنتخابات 
ٔ
 العراق وكي نمهد العادة تا
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والذي لخصه القائد المجاهد عـزة ابـراهيم   فـي خطابـة التاريخـي 
ســيس البعــث عنــدما قــال حرفيــا  ٧٤٢٠١٨يــوم 

ٔ
فــي ذكــرى  تا

ســوء بكـثــير مــن 
ٔ
تي فــي هــذه الــدورة االنتخابيــة هــو ا

ٔ
ن مــن ســيا

ٔ
( ا

نهـــم جميعـــًا مجـــرد ادوات بيـــد ايـــران 
ٔ
الـــسيئين الـــذين ســـبقوه ال

ــات وشــمروا عــن  لتنفيــذ مــشروعها فــي العــراق فقــاطعوا االنتخاب
ســها الكـفــاح 

ٔ
ســاعد المقاومــة والمعارضــة وبكــل اشــكالها وعلــى را

المسلح ) فنحـن وطبقـا لمـا قالـه القائـد المجاهـد نـرفض العمليـة 
السياســــية كلهــــا لفــــسادها مــــن جهــــة والنهــــا محكومــــة بقــــرارات 
االحتــالل االيرانــي بــصورة تامــة مــن جهــة ثانيــة ، ولهــذا فــان اي 
ثير عليهــا بوســائل سياســية وســلمية بــصورة ايجابيــة 

ٔ
امــل فــي التــا

معـــدوم ، اضـــافة الـــى ان الوضـــع العراقـــي ليـــس فيـــه اي مجـــال 
للحريــــة كــــي يمكــــن انتخــــاب مــــن يمثــــل الــــشعب فعــــال ويزيــــح 

االحتالل االيراني االمر الذي يجعل االنتخابات عبارة عن وسيلة 
 لدعم االحتالل االيراني واضفاء الشرعية عليه.

 
واخيرا وليس اخـرا فـان قـانون اجتثـاث البعـث وسـجن واعتقـال 
ـــوطنيين ومنـــع المالييـــن مـــن المـــشاركة فـــي  االف البعثييـــن وال
االنتخابــات وســلب ممتلكــاتهم وشــن حمــالت اغتيــاالت ضــدهم 
يجعل من المستحيل حصول انتخابات حقيقية تسمح بانتخاب 
من يريدهم الشعب، ولهـذا فاالنتخابـات فـي ظـل الوضـع الحالـي 
تــؤدي الــى وصــول نفــس اللــصوص والتــابعين اليــران وهــي دولــة 

 معادية للعراق وتستعمره .
وبناء على ماتقدم طرح الرفيق القائد حال واضحا فعلى الحكومة 
العميلة انهاء االضطهاد والغـاء كافـة قـوانين اجتثـاث البعـث او 

عزلــه وايقــاف الحمــالت الفاشــية ضــده واعــادة الممتلكــات التــي 
صــودرت الصــحابها واطــالق ســراح المعتقليــن واالســرى والغــاء 
كافــــــة القــــــوانين الجــــــائرة واذا لــــــم تــــــستجب الحكومــــــة لهــــــذه 
المطاليـــب فـــان البعـــث وحلفـــاءه وفـــصائل المقاومـــة العراقيـــة 
ســـوف يعـــودون لممارســـة المقاومـــة المـــسلحة بـــصفتها الطريـــق 
الوحيــد المتــاح للــشعب كـــي يــستعيد الحكــم والــسيادة ويطـــرد 
ــشاذه .وهــذا  ــاء الخــدمات وينهــي االوضــاع ال االحتــالل ويعيــد بن
الموقف الواضح يحدد موقف البعث من االنتخابـات فهـي عبـث 
ــارة عــن  وخــداع وتــضليل وال يجــوز المــشاركة فيهــا الن ذلــك  عب

 دعم لالحتالل ومنحه الشرعية التي اليستحقها . 
ì…çnÖ]
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
ن هللا على نصرهم لقدير ))

ٔ
نهم ظلموا وا

ٔ
ذن للذين يقاتلون با  (( أُ

 صدق هللا العظيم
 

يها المناضلون والمجاهدون في وطننا العربي وفي بالد المهجر
ٔ
 ا

يهــا المقــاتلون فــي فــصائل القيــادة العليــا للجهــاد والتحريــر وفــي 
ٔ
ا

 طليعتهم جيش رجال الطريقة النقشبندية
يها المقاتلون في فصائل المقاومة الوطنية واالسالمية

ٔ
 ا

خوة واالصدقاء في الجبهة الوطنية العراقية وفي المجلـس 
ٔ
ايها اال

حرار العراق
ٔ
 السياسي العام ال

خوة واالصدقاء في المؤتمر الشعبي العربي
ٔ
يها اال

ٔ
 ا

متنا العربية
ٔ
 يا جماهير ا

 
تمــــُر علينــــا اليــــوم ذكــــرى عزيــــزٌة ومجيــــدة هــــي الــــذكرى الواحــــد 
والـــسبعون لمولـــد حـــزب البعـــث العربـــي االشـــتراكي حـــزب االمـــة 

 وحزب رسالتها الخالدة .
 

نطلق فتيٌة  ١٩٤٧في السابع من نيسان عام 
ٔ
غر ا

ٔ
في هذا اليوم اال

متهــم 
ٔ
منــوا بــربهم وبــوطنهم الكبــير الواحــد وبا

ٓ
مــن ابنــاء العروبــة ا

الواحـــدة وبرســـالتها الحـــضارية االنـــسانية الخالـــدة فـــزادهم ٕايمانـــًا 
بنهــا البــار 

ٔ
وهمــًة وعزمــًا انطلقــوا يبــشرون بمولــود االمــة الجديــد وا

لــيرفع هــذا المولــود الكــريم رايــة النــضال القومــي العربــي التحــرري 
نتــشرت عقيدتــه 

ٔ
ضــد االســتعمار والتجزئــة والتخلــف ، فــشاعت وا

القوميـــة العربيـــة االيمانيـــة التقدميـــة االنـــسانية فـــي ربـــوع الوطـــن 
العربــي الكبــير، فــدخلت عقيدتــه وفكــره القومــي التقــدمي النــير، 
ومبادئه وروحه الوثابة في العقول والقلوب لُتنهض وُتحفز شباب 
شـاوس، فحفزهـم 

ٔ
االمة ومثقفيها وعمالها وفالحيهـا وعـسكرييها اال

جـل تحريـر 
ٔ
ونهض بهم هذا الفكر النير على النضال والكـفاح من ا

االنــسان العربــي وتحريــر الــوطن والــشعب ثــم االنبعــاث والتجــدد 
ثير عقيـــــدة البعـــــث االيمانيـــــة الرســـــالية 

ٔ
والتطـــــور والتقـــــدم وبتـــــا

االنسانية وفكره النير االصيل ومبادئه ومنهجه الشعبي الكـفاحي 
 ١٩٥٢الثوري التحرري، قد ثار احرار االمة في مصر في يوليو عام 

قــــاموا تجــــربتهم القوميــــة االشــــتراكية التحرريــــة الرائــــدة بقيــــادة 
ٔ
فا

الزعيم القومي البطل جمال عبد الناصر ورفاقه ، وثار احرار االمة 
 ٨وفــي  ١٩٥٨تمــوز  ١٤ضــد االســتعمار والتخلــف فــي العــراق فــي 

وثــار احــرار  ١٩٦٨تمــوز المجيــدة عــام  ١٧٣٠وفــي  ١٩٦٣شــباط 
االمــة ضــد االســتعمار والتخلــف فــي ســوريا وفــي اليمــن وفــي ليبيــا 
وفــي الـــسودان وكـــان البعـــث فـــي هـــذه المـــسيرة القوميـــة العربيـــة 
الثورية التحررية في الطليعة، وكان من صـناعها االساسـيين حتـى 
ول تجربــــة قوميــــة عربيــــة تحرريــــة 

ٔ
تــــوج مــــسيرته المجيــــدة ببنــــاء ا

اشـــتراكية حـــضارية انـــسانية فـــي قطـــر العـــراق غنيـــٌة باالنجـــازات 
واالنتصارات والتحوالت التي ال يحصيها خطاب وال يحويها كـتاب 
، بــل هـــي ســـفٌر عظيـــم مجيـــد ســـينهل منـــه المثقفـــون والبـــاحثون 
كــاديميون عمومــًا علــى مــدى 

ٔ
والمؤرخــون والــشعراء والفنــانون واال

مــة القادمــة، وســتظل هــذه التجربــة الــتي خطــط 
ٔ
جيــال اال

ٔ
الــزمن ال

لها وقادها البعث وبناها شعب العراق ستظل شمسًا ساطعًة في 
ســــماء الــــوطن العربــــي الكبــــير يهتــــدي بهــــا الــــسائرون فــــي دروب 
بــد الــدهر وال يمكــن اطالقــًا المريكــا واســرائيل 

ٔ
النــضال والكـفــاح ا

و َيحجبوا نوَر هذه الشمس 
ٔ
ن ُيغطوا ا

ٔ
الغربية واسرائيل الشرقية، ا

الـــساطعة بغربـــالهم الخـــرق المهـــترئ ، وســـيظل البعـــث المؤمـــن 
مته الواحـدة وبحقهـا فـي التحـرر واالسـتقالل وبحقهـا 

ٔ
باهلل وبحق ا

في االنبعاث والتجدد والتقدم والتطور يحُث الخطى حـتى تتحـق 
مة في الوحدة والحرية واالشتراكية.

ٔ
 اهداف اال

 
يها المناضلون والمجاهدون

ٔ
 ا

ـــة رجـــال الرســـالة  فـــذاذ ، ياورث
ٔ
ـــدعين اال ـــة المؤســـسين المب ـــا ورث ي

لـــه واصـــحابه وجنـــده ، 
ٓ
وائـــل محمـــد صـــلى هللا عليـــه وســـلم وا

ٔ
اال

وياورثـــة االبطـــال الـــشجعان البنـــاة المبـــدعين، يـــا شـــباب العـــراق 
واالمــــة عليكــــم اليــــوم وحــــدكم يقــــُع عــــبئ المــــسؤولية التاريخيــــة 
الرســـالية فـــي مواصـــلة المـــسيرة بنفـــس االيمـــان وبنفـــس الروحيـــة 
وبنفس االصرار وبنفس الهمة ، عليكم اليوم وحدكم يقع عبئ رفع 

رايــــة هللا اكــــبر عاليــــة فــــي ســــماء العــــراق، وعليكــــم وحــــدكم تقــــع 
مة ، يا شـباب 

ٔ
مسؤولية صيانة المبادئ والقيم والمثل الكريمة لال

البعــث وياشــباب االمــة ناضــلوا وقــاتلوا الغــزاة المحتليــن لوطننــا، 
مـــٌة عربيـــٌة 

ٔ
تحـــت ظـــالل شـــعار حـــزب العروبـــة الرســـالي الوارفـــة، ا

واحـــدة مـــن المحيـــط االطلـــسي الـــى الخليـــج العربـــي، ذات رســـالة 
ن وطننـــا 

ٔ
علمـــوا ا

ٔ
بـــد الـــدهر، وا

ٔ
عربيـــة وحـــضارية انـــسانية خالـــدة ا

ــــــز يمثــــــل وحــــــدة جغرافيــــــة وتاريخيــــــة وسياســــــية  الكبــــــير العزي
 مهمــــا جــــار علــــى االمــــة 

ٔ
واقتــــصادية وثقافيــــة وحــــضارية ال تتجــــزا

خوة الحكام والمحكومون في 
ٔ
الجائرون، وليعلم القطريون من اال

نكـفـائهم القطـري، ال يمكـن 
ٔ
و يؤيـد ا

ٔ
وطننا الكبير ومـن يـساندهم ا

ن يتحرر ويـستقل ويتطـور 
ٔ
على االطالق لقطر عربي واحد لوحده ا

وتـــي مـــن امكانـــات 
ٔ
ويبـــني حـــضارة دون االقطـــار االخـــرى مهمـــا ا

ــــت وحــــدة االمــــة العربيــــة ووحــــدة وطنهــــا  ــــذلك كان وقــــدرات، ول
ن رب 

ٔ
ســـمى اهـــداف حـــزب الرســـالة االول، ا

ٔ
عـــز وا

ٔ
وتحررهـــا مـــن ا

السموات واالرض هو الذي كلفهـم بحمـل الرسـالة وقـال لهـم ( ان 
هذه امتكم امة واحـدة وانـا ربكـم فاعبـدون ) وقـال لهـم ( ان هـذه 
تقون) وان حزَب الرسالة االول، هو 

ٔ
امتكم امة واحدة وانا ربكم فا

ــرًا كــامًال وشــامًال ووحــدها واقــام دولتهــا  وُل مــن حــرر االمــة تحري
ٔ
ا

متدت منذ بعثت نبيها العربي صلى هللا عليه 
ٔ
وبنى حضارتها التي ا

 وسلم حتى سقوط الدولة العباسية.
 

مُتنا العربيـة، الـتي رفـع البعـث لوائهـا فـي الـسابع 
ٔ
هذه هي عقيدُة ا
مـٍة  ١٩٤٧من نيسان عام 

ٔ
منا بها، على اساس انهـا عقيـدُة خـيِر ا

ٓ
وا

خرجـــت للنـــاس ال بعنـــصرها وال بـــدم ابنائهـــا، وال باســـتعالٍء علـــى  أُ
مـر 

ٔ
نهـا تا

ٔ
االمم وال استكبارًا في االرض وعلـوًا علـى االخـرين وانمـا ال

مر بكــل مــا يرفــع قــدر االنــسان ويحفــظ حريتــه 
ٔ
ي تــا

ٔ
بــالمعروف، ا

وكرامتــه ويحقــق ســعادته فــي الــدنيا واالخــرة، وتنهــى عــن كــل مــا 
َيحُط من َقدِر االنسان ويصادر حريَته وُيكبـُل ارادَتـُه، وُيلغـي دوره 
في الحياة وتؤمن باهلل وبما جاء من عند هللا من رساالت ومبـادئ 
دم عليه 

ٓ
فسده البشر، وٕاعمار االرض منذ ا

ٔ
وقيم ومثل ٕالصالح ما ا

الــــسالم الــــى رســــالتها الخالــــدة الخاتمــــة الــــتي نزلــــت علــــى نبيهــــا 
الهاشمي القريـشي العربـي سـيدنا وقائـدنا ومثلنـا االعلـى محمـد بـن 
لـــه 

ٓ
عبـــد هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم وعلـــى رجـــال حزبـــه وجنـــده وا

ــــي  ــــا حــــزُب البعــــث العرب ن حزَبن
ٔ
ــــذلك فــــا جمعيــــن، ول

ٔ
وصــــحبه ا

االشــتراكي وفــق عقيدِتــه القوميــة العربيــة االنــسانية، يقــدس حريــَة 
نـه ُيقـدس حريـة 

ٔ
الفرد وكرامَته، وُيقدس حريَة المجتمـع وارادَتـه، وا

االعتقـــــاد والكـــــالم واالجتمـــــاع والفـــــن ويعتبرهـــــا هـــــي العوامـــــل 
الحاســمة فــي رفــع مــستوى المجتمــع وتفجــير امكانياتــه وطاقاتــه 
خـذ دوره الرائـد فـي 

ٔ
الخالقة المبدعـة المكبوتـة فـي اعماقـه حـتى يا

مسيرة نهوض االمة وتحقيق اهدافها في الحرية والتحـرر والتوحـد 
ـــدة  ـــا وهـــذه هـــي رســـالُتها الخال مُتن والتقـــدم والتطـــور، هـــذه هـــي أُ
المبدعـــة الـــتي ظهـــرت وَتظهـــر فـــي مراحـــل متعـــددة عـــبر التاريـــخ 
شكال ونماذج متجددة ومتكاملة تالئم العصر وتثريـه 

ٔ
الطويل وبا

كــان هــدفها االســاس وال يــزال هــو تجديــد القيــم االنــسانية واشــاعة 
الحرية الـتي َفَطـر هللا النـاس عليهـا وُترسـخ الديمقراطيـة واشـاعتها 
لف والتـــوادد 

ٓ
بيـــن االمـــم والـــشعوب لكـــي يحـــصل التعـــارف والتـــا

مـــــم االرض وشـــــعوبها وتبعـــــث روح 
ٔ
والــــتراحم واالنـــــسجام بيـــــن ا

التقــدم والتطــور الحــضاري االنــساني لــسعادة االنــسان علــى ظهــر 
مِتنا وما جاء خالف ذلك في مسيرِته فهو 

ٔ
االرض، هذه هي عقيدُة ا

ن البعــــث يعتبــــر 
ٔ
رٌد علــــى مــــن جــــاء بــــه واســــتحدثه، لــــذلك فــــا

االســتعمار وكــل مــا يمــت اليــه بــصلة مــن الهيمنــة واالبــتزاز والقهــر 
وعمالء وخونة وادوات عمٌل اجرامي خـسيس تكافحـه االمـة بكـل 
مــا تملــك مــن الوســائل وفــي مقــدمتها حــرب التحريــر الــشعبية كمــا 
حصل من قبل في الجزائر وارتيريا وما يحصل اليوم في فلسطين 
واالحواز وفي العراق وسوريا واليمن وتكافح وتناضل االمة خارج 
وطنها تضامنًا مع الشعوب المقهورة الثائرة ضد االستعمار تعبـيرًا 
عــن انــسانيتها وتحرريتهــا وعــن مبادئهــا وقيمهــا الــتي تتلخــص فــي 
االمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، هكــذا تنظــُر االمــُة وحزُبهــا 
الرســالي الــى االنــسان واالنــسانية، فاالنــسانيُة فــي عقيــدِتنا وحــدٌة 
ـــًا فنحـــن فـــي البعـــِث  ـــٌة مُتمازجـــة ال يمكـــن تجزئِتهـــا اطالق متكامل
واالمة في انفتاح دائم على االمم والشعوب نتغـذى مـن حـضارتها 

ومـــن فكرهـــا وتراثهـــا ونغـــذيها مـــن عقيـــدتنا وفكرنـــا وتراثنـــا ونفتـــح 
ــساني القــائم علــى العــدل والمــساواة  ابوابنــا مــشرعة للتعــاون االن
ـــي خدمـــة  ـــصب ف ـــتي ت ـــة المـــصالح المـــشتركة المـــشروعة ال وخدم
مُتنــا وهــذا هــو حزُبنــا فمــا ظهــر فــي 

ٔ
االنــسان واالنــسانية، هــذه هــي ا

مسيرته النضالية على امتداد الواحـد والـسبعون عـام خـالف هـذه 
ن حَزبنـا 

ٔ
المبادئ والقيم فهو رٌد ومدان من قبل الحزب واالمة، وا

حــزُب رســالي يحمــُل رســالة االمــة الخالــدة ذاتهــا فيبعــث فــي االمــة 
روح النهــوض والتجــدد ويفجــر فيهــا طاقاتهــا المتمــيزة الهائلــة فــي 

 العطاء واالبداع.
 

ن حزَبنا حزٌب قومٌي عربٌي تقـدمي اشـتراكي حـضاري انـساني يعبـر 
ٔ
ا

في نضاِله وكـفاِحه عن ارادة الشعب العربي في النهـوض والتحـرر 
والتوحد لتحقيـق شخـصية االمـة المتمـيزة بالعطـاء واالبـداع لكـي 
مـم وشـعوب االرض لتحقيـق 

ٔ
َنتمَكن مـن التواصـِل والتعـاوِن مـع ا

نهما ويوفــر االمــن 
ٔ
كــل مــا يعــز االنــسان واالنــسانية ويرفــع مــن شــا

 واالمان والرفاه والعيش الرغيد السعيد لالنسان.
 

نَّ االشـــتراكية العربيـــة النابعـــة مـــن 
ٔ
ـــؤمن بـــا ـــا اشـــتراكٌي ُي ن حزَبن

ٔ
ا

صميم تراث االمة وواقِعها وحاجاِتها وحياِتها وتقاليـِدها ومنظومـة 
اخالِقهـــا هـــي الحـــل االمثـــل واالصـــوب لتفجـــير طاقـــات الـــشعب 
وامكانياتـــه وابداعاتـــه وعبقريتـــه فتـــضمن لالمـــة نهوضـــًا متـــسارعًا 
ومتواصًال ومتصاعدًا في انتاجها الحضاري المادي والمعنوي معًا 
، حزُبنـــا حـــزٌب علمـــاني َتقـــدمي َنهـــضوي َتحـــرري مـــؤمٌن بـــاهلل وهـــو 
سـباب موضـوعية 

ٔ
يرفض اقحام الدين في السياسـة رفـضًا مطلقـًا ال

 وتاريخية وحضارية.
 

ن الــديَن االســالمي الحنيــف عنــد البعــث هــو ثــورُة االمــة العربيــة 
ٔ
ا

ــسانية الحــضارية علــى واقعِهــا الفاســد المــريض المهــترئ وهــو  االن
رســالُتها الخالــدة لبنــاء الحيــاة الجديــدة الزاخــرة بالعطــاء والنمــاء 
واالبداع والتجدد ٕالسعاد اجيالها فـي الـدنيا واالخـرة وليـس مجـرد 
طقــوس والهوتيــات تقيــد االنــساَن وُتكبلــه واحيانــًا ُتلغــي دوره فــي 
الحيــاة كمــا هــو عنــد بعــض المتــصوفة المنحرفــة وعنــد الــصفويين 
السيئين والـسلفية المتطـرفين واحيانـًا تخلـق منـه وحـشًا مفترسـًا 
ســم الــدين والــدين بــراء 

ٔ
يوغــل فــي ســفك الــدماء وتــدمير الحيــاة با

ـــصفوية  ـــة وكمـــا فـــي ال ـــة التكـفيري ـــسلفية المتطرف ـــي ال ـــه كمـــا ف من
الفارســـية التكـفيريـــة، فنحـــن ضـــد تـــسييس الـــدين وضـــد التجـــارة 
بالــدين وضــد التطـــرف فــي الــدين وضـــد االرهــاب والتكـفــير بكـــل 

لوانه.
ٔ
 اشكاله وا

 
حــزُب البعــث العربــي االشــتراكي شــعبي ديمقراطــي انــساني يؤمــن 
ن الــشعب هــو صــاحب الــسيادة المطلقــة وهــو المــصدر الوحيــد 

ٔ
بــا

ي ُســلطٍة ال 
ٔ
عتبــار وال قيمــة وال قدســية ال

ٔ
لكــل ســلطة ودولــة وال ا

تنبثـــق عـــن ارادة الـــشعب الحـــرة وٕاذا ظهـــر فـــي مـــسيرته الطويلـــة 
ن البعـَث ُيناضـُل ويعمـُل 

ٔ
خـالف ذلـك فهـو رٌد ومـدان ، ولـذلك فـا

بقـــوة مـــن اجـــل رفـــع مـــستوى جمـــاهير الـــشعب العقلـــي الفكـــري 
وااليمــاني واالخالقــي واالقتــصادي والــصحي والعلمــي لكــي يرفــع 
مــستواه الــى مــا يؤهلــه ٕالداء دوره الرســالي الفــردي والجمعــي وفــي 
ن حزَبنـــا حـــزٌب انقالبـــي اذ 

ٔ
محيطـــه الوطـــني والقومـــي واالنـــساني ا

ــــاء مجتمعهــــا االشــــتراكي  ــــة مــــن جديــــد وبن ن بعــــث االم
ٔ
ــــؤمن ا ي

هـــداف االمــــة الكـــبرى فــــي 
ٔ
الـــديمقراطي الحـــر الموحــــد وتحقيـــق ا

الوحـــــدة والحريـــــة واالشـــــتراكية ال يتحقـــــق بإالصـــــالح الـــــسطحي 
ـــــالترقيع وال يتحقـــــق  والتطـــــور البطـــــيء التـــــدريجي وال يتحقـــــق ب
مــام وخطــوة الــى الخلــف وانمــا يتحقــق بالتغييــر 

ٔ
بخطــوتين الــى اال

الجذري الـشامل لواقـع االمـة الفاسـد المتخلـف المـريض وفـي كـل 
منــــاحي الحيــــاة الفكريــــة واالقتــــصادية والسياســــية واالجتماعيــــة 
ن التغيـــــير الجـــــذري الـــــشامل ال يحـــــصل وال يتحقـــــق 

ٔ
ويـــــؤمُن بـــــا

باالنقالبـــــات العـــــسكرية وال باســـــتخدام العنـــــف والـــــسالح وانمـــــا 
يحـــــصل عـــــن طريـــــق النـــــضال الجمـــــاهيري السياســـــي والفكـــــري 
والثقــافي واالجتمــاعي النــتزاع الــسلطة مــن ســارقيها وٕاعادتهــا الــى 

 الشعب عبر االجواء والممارسات الديمقراطية الحقيقية.
 

 ايها المناضلون
متنا العربية

ٔ
 يا جماهير ا

مُتنــا العربيــة محتــل مــن قبــل قــوى غاشــمة 
ٔ
ن عــددًا مــن اقطــار ا

ٔ
ا

ـــشكل مباشـــر وبغطـــاء  ـــران ب ـــه اي ـــالعراق تحتل ـــة، ف ظالمـــة معتدي
ـــران وروســـيا وامريكـــا  وتـــدليس امريكـــي مباشـــر وســـوريا تحتلهـــا اي
ـــسطين  ـــشكل مباشـــر وفل ـــران ب ـــه اي ـــشكل مباشـــر واليمـــن تحتل ب
ن مــن 

ٔ
يحتلهــا الكيــان الــصهيوني واالحــواز تحتلــه ايــران، لــذلك فــا

هـــــدافنا المبدئيـــــة 
ٔ
ولويـــــات ا

ٔ
ولويـــــات نـــــضالنا وكـفاحنـــــا ومـــــن ا

ٔ
ا

ــــوم هــــو هــــدف التحريــــر الــــشامل  واالســــتراتيجية واالخالقيــــة الي
مر علــى 

ٓ
والكامــل للعــراق ثــم لفلــسطين الحبيبــة الــتي يــزداد التــا

قــضيتها وعلــى شــعبها الباســل المنتفــض وعلــى ارضــها المباركــة، 
قــصى المغــرب العربــي الــى 

ٔ
ن تنتفــض مــن ا

ٔ
فعلــى جمــاهير االمــة ا

ـــــضع  ننـــــا ن
ٔ
اقـــــصى المـــــشرق لمـــــساندة شـــــعبنا فـــــي فلـــــسطين وا

ـــي  مـــام النظـــام العرب
ٔ
ـــة ا ـــة الكامل المـــسؤولية التاريخيـــة واالخالقي

نــُه يملــك كــل امكانــات االمــة 
ٔ
خــر ال

ٓ
ن ينتفــض هــو اال

ٔ
الرســمي فــي ا

الماديـــة والمعنويـــة ويتخــــذ موقـــف جمـــاعي ضــــد عربـــدة الكيــــان 
الصهيوني وضد امريكا حليفة هذا الكيـان وحاميتـُه وراعيتـُه وضـد 
ـــي ٕايقـــاف  ـــى النظـــام العرب ـــصهيوني عل ـــان ال ـــساند الكي كـــل مـــن ي
العالقـــات االقتـــصادية مـــع امريكـــا ومـــع الكيـــان الـــصهيوني وعلـــى 
سها النفط، وتجميد العالقـات الدبلوماسـية وقطعهـا ان تمـادت 

ٔ
را

كـثر بـدعم الـصهاينة ومقاطعـة البـضائع االمريكيـة وٕايقـاف 
ٔ
امريكا ا

عمليــات التطبيــع مــع الكيــان الــصهيوني، وٕالغــاء كــل االتفاقيــات 
المشبوهة التي ُعقدت معُه ثم القطـار االمـة االخـرى نقاتـل الغـزاة 
ســـها حـــرب 

ٔ
وعمالئهـــم بكـــل الوســـائل المتاحـــة بمـــا فيهـــا وعلـــى را

التحريــر الــشعبية ٕان عجــزت الوســائل االخــرى عــن التحريــر ومــن 
وًال 

ٔ
جِل َتحقيِق هذا الهـدف الكبـير الـسامي علينـا ان َنعَمـَل بجـد ا

ٔ
ا

سـس والقواعـد الـصحيحة االصـيلة 
ٔ
على اعادة بنـاء الحـزب علـى اال

التي وَرَدت في َعقيدِته وفي دُستوِره وفي ِنظاِمه الداخلي وَتطهـيِره 
وضــار فرزتهــا الــسلطة علــى مــدى 

ٔ
وزاٍر وا

ٔ
ِحــق بــه مــن ا

َ
مــن كــِل مــا ل

خمس وثالثون عام من حكمه في العراق ُمـسَتفيدِيَن مـن َتجارِبنـا 
 الَطويَلة الخِصبة والمليئة بالدروس والعبر.

 
ن نناضـل ونكافـح 

ٔ
جـل هـدف التحريـر الـسامي علينـا ا

ٔ
ثانيًا : ومن ا

ـــــة والقوميـــــة  ـــــة الوطني ـــــة التحرري ـــــد قـــــوى االم جـــــل توحي
ٔ
ـــــن ا م

واالســــالمية المعتدلــــة فــــي جبهــــة كـفــــاح وطــــني علــــى المــــستوى 
القطــري وجبهــة كـفــاح قومــي علــى مــستوى الــوطن العربــي الكبيــر 
حيــــي المناضــلين مــن البعثييــن وحلفائهــم  وفــي هــذه المناســبة أُ
جتهادهم وجهادهم وبـوعيهم العالـي 

ٔ
واصدقائهم الذين بجدهم وا

وايمــانهم العميــق قــد حققــوا انجــازات كبــيرة علــى طريــق توحيــد 
طــراف الجبهــة 

ٔ
قــوى التحــرر والكـفــاح فــي االمــة وخاصــة رجــال وا

الوطنيــة العراقيــة ورجــال ومناضــلي واطــراف المجلــس السياســي 
العــام الحــرار العــراق ورجــال ومناضــلي واطــراف المؤتمــر الــشعبي 
ــــي ورجــــال ومناضــــلي مؤتمــــر  ــــوطن العرب ــــى صــــعيد ال ــــي عل العرب
دعوا رفاق البعث الى المضي بقوة في طريـق توحيـد 

ٔ
المغتربين وا

ن 
ٔ
قــوى االمــة فــي مــسيرة التحريــر والتوحيــد والنهــوض والتقــدم ال

هدف توحيد قوى االمة الحية وبعث الروح فيهـا وتـصعيد نـضالها 
خالقيـة لمـسيرة التحريـر وال توحيـد 

ٔ
ضرورٌة َمبَدئية واستراتيجية وا

مــــة وال تحريــــر بــــدون توحيــــد نــــضال جمــــاهير االمــــة وقواهــــا 
ٔ
لال

 التحررية.
 

جــل تحقيــق هــدف التحريــر االســمى، علينــا ان نــدرس 
ٔ
ثالثـًا : ومــن ا

َتجِربَتنـا فــي الحكــِم بعمــق وتجــُرد واخـالص لكــي نقــف علــى مــا لنــا 
مِتنـا كمـا هـي وال 

ٔ
مـام ا

ٔ
مـاَم شـعِبنا وا

ٔ
فيها وما علينا ونضع َتجُربَتنـا ا

نخشى لومة الئم في حقنا المـشروع والـضروري فـي تقييـم تجاربنـا 
جــــل تقــــويم وتــــصويب مــــسيرتنا الالحقــــة نــــذكر انجازاِتنــــا 

ٔ
مــــن ا

وانتـــصاراِتنا الـــصغيرة والكبـــيرة كمـــا حـــصلت ونـــذكر الـــى جانبهـــا 
خطائنـــا وهفواتنـــا الـــصغيرة والكبـــيرة كمـــا حـــصلت لكـــي نتذكـــر 

ٔ
ا

 ونتقي هللا ونتعض ونعتبر ونصحح .



 

 

”O 

جـل تحقيـق هـدف التحريـر الـسامي ان نحـشد شـعبنا 
ٔ
رابعًا : ومن ا

ــــشباب والفالحيــــن والعمــــال  ــــر وخاصــــة ال خلــــف مــــسيرة التحري

والكسبة والعسكريين والمثقفين الثوريين االحرار وخاصة الذيـن 

هم واخواَنهــــم 
َ
ــــل الغــــزاة والفــــرس الــــصفويون وعمالئهــــم ابــــائ َقَت

ن 
ٔ
علمـوا ا

ٔ
هم وهـدموا مـساكنهم ودمـروا حيـاتهم وا

َ
هم واطفـال

َ
وابنائ

 لهــذه المالييــن مــن ابنــاء شــعبنا الــتي تــدمرت حياُتهــا بعــد 
ٔ
ال ملجــا

هللا اال البعــث وحلفائــه وقــوى المعارضــة الوطنيــة عمومــًا للــدفاع 

عـــن النفـــس والعـــرض والمقدســـات وٕالنـــتزاع الـــوطن مـــن مخالـــب 

 الغزاة وعمالئهم.

 

جــل تحقيــق هــدف التحريــر المجيــد هــو ان ُنــسعر 
ٔ
خامــسًا : ومــن ا

فاَحنــا فــي كــل الميــادين العــسكرية والسياســية  نا وكـِ
َ
وُنــصعد ِنــضال

ن َنرفــع مــن مــستوى االداء والتــضحية 
ٔ
واالعالميــة واالجتماعيــة وا

والفـــداء واعلمـــوا ان عـــدونا ال يـــرحم وال يكـــل وال يمـــل مـــن قتـــال 

نــه الحقــد الفارســي المجوســي االســود االعمــى علــى 
ٔ
مِتنــا ا

ٔ
شــعِبنا وا

العرب وعلى رسالتهم الخالدة ذبحوا في العراق اكـثر من مليونين 

وربــع المليــون عراقــي، وفــي ســوريا اكـــثر مــن مليــون ســوري وكذلــك 

فــي اليمــن ال يفرقــون بيــن الكبــير والــصغير حــتى الرضــيع وحتــى 

مــه وال بيــن الــصحيح والمــريض وال بيــن الرجــال 
ٔ
الــذي فــي بطــن ا

والنــساء اجتثــاث شــامل لــشعب العــراق والــذي لــم يتمكنــوا مــن 

ـــــه  ـــــدمروا َحياَت ـــــشِرُدوه وُي و تغييبـــــه ُيهجـــــروه وُي
ٔ
و ســـــجنه ا

ٔ
قتلـــــه ا

هله وشعبه.
ٔ
 وُيَحرُمون عليه التفكير بوطنه وا

 

يها المناضلون في حزبنا
ٔ
 ا

متنا العربية
ٔ
يها االخوة واالصدقاء والحلفاء واالحرار في شعبنا وا

ٔ
 ا

ن حزَبنـــا حـــزُب البعـــث العربـــي االشـــتراكي فـــي قطـــر العـــراق قـــد 
ٔ
ا

دخلوا داعش الـى العـراق 
ٔ
وقف القتال ضد الغزاِة وعمالِئهم يوم ا

ٔ
ا

دخلهـــا الغـــزاة امريكـــا وايـــران للتـــشويش علـــى المقاومـــة ولقتالهـــا 
ٔ
ا

ن حققــت تقـدم هائـل فــي طريـق التحريـر ثــم 
ٔ
وٕايقـاف تقـدمها بعـد ا

لكي يتخذوا منها غطاء لعودة امريكا عسكريًا الى العراق والعطاء 

مبرر رسمي لتمكين ايران من استكمال احتـالل العـراق والهيمنـة 

على كل مفاصل الحياة فيه ثم لكي تتاح لهم الفرصة ُمريحة لقتل 

هلهــا ودمــروا 
ٔ
% ٨٠الــشعب وتــدمير المــدن وهــدم المــساكن علــى ا

مــن المدينــة قتلــوا ســتين الــف مــن ابنــاء الموصــل بحجــة تحريرهــا 

والــى اليــوم االف القتلــى فــي الجانــب االيمــن مــن الموصــل تحــت 

سف في غياب بل هو فـي مـوت 
ٔ
االنقاض وضمير النظام العربي لال

بــدي ال يــسمع وال ُيبــصر مــايجري فــي العــراق ويجــري فــي 
ٔ
ســريري ا

خـوة 
ٔ
يهـا اال

ٔ
االمة هذا هو الخسران المبين لكم في الـدنيا واالخـرة ا

ســـرع هـــرولتكم ورد فعلكـــم عنـــدما ُيقتـــل 
ٔ
الحكـــام العـــرب، يـــا مـــا ا

ـــى  عل
ٔ
ـــصرخون با ـــي تقومـــون مـــشدوهين وت و ُيقتـــل اوروب

ٔ
امريكـــي ا

ــه 
ُ
صــواتكم شــاجبين ومعــزين وشــعبكم العربــي ُيقّتــل وُيــذّبح رجال

ٔ
ا

ـــــه وُتـــــدمر حيـــــاُتهم وُيـــــشردون وُيهجـــــرون خـــــارج 
ُ
ه واطفال

ُ
ونـــــسائ

اوطــانهم فــي العــراق وفــي ســوريا وفــي فلــسطين وفــي اليمــن وفــي 

االحــواز، قتلــوا اكـــثر مــن مليــونين وربــع المليــون عراقــي علنــًا نهــارًا 

نتــم 
ٔ
مــام اســماعكم وابــصاركم وبطريقــة االبــادة الجماعيــة وا

ٔ
جهــارًا ا

و تناسـيتم قـول 
ٔ
نكم التبصرون هل نـسيتم ا

ٔ
سامدون، صٌم بكٌم كا

الحبيـــب المـــصطفى صـــلى هللا عليـــه وســـلم (الـــساكت عـــن الحـــق 

شــيطان اخــرس ) وهــل نــسيتم او تناســيتم قولــه تعــالى ( يــا ايهــا 

منــوا / ال تركنــوا الــى الــذين ظلمــوا فتمــسكم النــار ومــا لكــم 
ٓ
الــذين ا

من دون هللا من اوليـاء ثـم ال تنـصرون) ، هـل نـسيتم اليـوم الـذي 

سيقول فيه الحق ( وقفوهم انهم مسؤولون ) يوم ال ينفع مال وال 

 بنون وال تنفع امريكا وال روسيا شيًائ .

 

يها المناضلون في حزبنا
ٔ
 ا

متنا العربية
ٔ
يها الحلفاء واالصدقاء واالحرار في ا

ٔ
 ا

علـــن الحـــرب علـــى النظـــام 
ٔ
نـــني ا

ٔ
حـــد منكـــم ا

ٔ
ن ال يتـــصور ا

ٔ
رجـــوا ا

ٔ
ا

ن معركـتنــا االساســية مــع الغــزاة المحتليــن الفــرس 
ٔ
العربــي، كــال ال

ضـع الحقـائق الـساطعة 
ٔ
ن ا

ٔ
ردت ا

ٔ
وعمالئهم بـشكل خـاص ولكـن ا

ذكرهـم 
ٔ
متنـا وا

ٔ
مـام جمـاهير ا

ٔ
مام االخوة الحكام العرب وا

ٔ
الدامغة ا

بمسؤولياتهم فنحن في البعث وفي الجبهة الوطنية العراقية وفي 

المجلـــس السياســـي الحـــرار العـــراق مـــع التحـــالف العربـــي بقيـــادة 

المملكــة العربيــة الــسعودية ومــع عاصــفة الحــزم فــي اليمــن ومــع 

ضـــع 
ٔ
نـــا اليـــوم ا

ٔ
دول الخليـــج العربـــي ضـــد التهديـــد الفارســـي لهـــا فا

مـام االخـوة 
ٔ
وًال ثـم ا

ٔ
مام جماهير االمـة ا

ٔ
الحقائق بصراحة ووضوح ا

ننـا فـي البعـث وفـي القيـادة العليـا 
ٔ
سـف ا

ٔ
قول ولال

ٔ
حكام العرب فا

للجهـــــاد والتحريـــــر وفـــــي الجبهـــــة الوطنيـــــة العراقيـــــة والمجلـــــس 

السياســـي مـــع كـــل فـــصائل المقاومـــة والمعارضـــة ال نفهـــم موقـــف 

المملكــة العربيــة الــسعودية العزيــزة مــن شــعب العــراق ومقاومتــه 

درات 
ٔ
الباســـلة ومحنتـــه مـــع االحتـــالل االيرانـــي البغيـــض حيـــث ا

نهــرًا مــن الـدماء دفاعــًا عــن االمــة 
ٔ
ظهرهـا لهــذا الــشعب الـذي نــزف ا

ن المملكــة 
ٔ
وخاصــة الــدول المهــددة مــن قبــل الفــرس كيــف نفهــم ا

هي المستهدف االول بعد العراق من قبل ايران وتمد المملكـة يـد 

ييـــد والمناصـــرة للنظـــام االيرانـــي فـــي العـــراق الغيـــر 
ٔ
التعـــاون والتا

مـــشكوك فـــي ايرانيتـــه ؟!!! كيـــف نفهـــم موقفهـــا مـــع المليـــشيات 

االيرانية المجرمة التي قتلت مائت االف من ابناء العراق وهدمـت 

جرامها مثـل 
ٔ
هم والزالت الى اليوم موغلة في ا

َ
مدَنهم وسلبت اموال

المجلــس االعلــى الــصفوي وســرايا الــسالم قتلــت العــراقيين علــى 

الهوية وميليشيا بدر التي يعرف العالم كله ارتباطها المباشر بولي 

قــول لئــن حــصلت مواجهــة بيــن ايــران والمملكــة الســمح 
ٔ
الفقيــه وا

هللا فــــستكون ميليــــشيا بــــدر فــــي مقدمــــة القــــوات الــــتي ســــتقاتل 

المملكــة بــل ســيقاتلها مــا يــسمى بجيــش العــراق الــذي ملــئ ودمــج 

بالميليـــــشيات الـــــصفوية والمعـــــبئ بـــــالفكر الـــــصفوي المعـــــادي 

 للعرب؟!!!

 

ن تعي المملكة العربية السعودية الـشقيقة خطـورة موقفهـا 
ٔ
ملنا ا

ٔ
ا

ن ترامـب سـوف لـن يقاتـل ايـران الـى 
ٔ
ن تعلم ا

ٔ
من قضية العراق وا

عتـــدت علـــى 
ٔ
ـــران اذا ا ـــذي ســـوف يقاتـــل اي ـــوم القيامـــة ، وانمـــا ال ي

المملكــة العربيـــة الـــسعودية هــو شـــعبنا فـــي العــراق وفـــي الوطـــن 

 العربي الكبير.

 

ملنا كبير بحكمة خادم الحـرمين الـشريفين وبـشجاعة ولـي عهـده 
ٔ
ا

ن يجنبوا المملكة العربية الـسعودية مـن مطـب ومخاطـر 
ٔ
االمين ا

اقامة عالقـات مـع الميليـشيات الطائفيـة المرتبطـة بـايران عقائـديًا 

علـــى وبـــدر الـــذين قتلـــوا 
ٔ
وعـــسكريًا وسياســـيًا وخاصـــة المجلـــس اال

عــشرات االف مــن خــيرة ابنــاء العــراق ويؤكــدون فــي كــل مناســبة 

نهم اذا حصل حرب اليران سيقاتلون معها حتى ولـو ضـد العـراق 
ٔ
ا

ن الميليـــشيات الفارســـية الـــصفوية الـــتي باتـــت ُتهادنهـــا وتدعمهـــا 
ٔ
ا

ذرع االيرانيـة 
ٔ
سف ستكون في طليعـة اال

ٔ
المملكة العزيزة اليوم لال

منهـــا 
ٔ
المـــسلحة الـــتي تقاتـــل المملكـــة العربيـــة الـــسعودية وتهـــدد ا

السمح هللا ومع ذلك ُكَلـه َسـنًظُل مـع المملكـة العربيـة الـسعودية 

قلبًا وقالبًا ونقف الى جانبها بكـل مـا نملـك مـن امكانـات وقـدرات 

ن المؤامــرة الدوليــة الكــبرى الــتي دمــرت 
ٔ
ننــا نعلــم علــم اليقيــن ا

ٔ
ال

العراق وسوريا واليمن وليبيا هي نفسها تستهدف المملكة العربية 

ــــة  ــــات مادي ــــزة مــــن امكان ــــك المملكــــة العزي ــــسعودية لمــــا تمتل ال

ومعنوية هائلة ولما تملك مـن ثقـل سياسـي وعـسكري واقتـصادي 

ولما تملك المملكـة مـن قيـادة حكيمـة وشـجاعة وصـادقة يجعلهـا 

ــًا لالمــة فــي صــراعها مــع قــوى الــشر والعــدوان كمــا  مينــًا وقوي
ٔ
ردًء ا

 نراها اليوم في اليمن.

 

يها المناضلون واالحرار في وطننا العربي الكبير
ٔ
 ا

 يا ابناء شعبنا العراقي العظيم

ن المؤامـرة االمبرياليــة االسـتعمارية الــصهيونية الفارسـية الكــبرى 
ٔ
ا

علــى العــراق انهــا ال تــستهدف العــراق لذاتــه فقــط وانمــا تــستهدف 

نهـا تـستهدف 
ٔ
العراق لدوره الطليعي في مسيرة االمة وهي بذلك فا

االمة العربية من المحيط الى الخليج ، لقد حققت كامـل اهدافهـا 

الماديـة فـي العـراق فقتلـت وشـردت وهجـرت المالييـن مـن شــعبه 

ـي 
َ
ودمرت كل معـالم حياتـه علـى االرض ولكنهـا لـم ولـن تـستطع ل

ــــه وال َكــــسَر عزيمتــــه واضــــعاف همِتــــه وســــوف ينتفــــض هــــذا  رادِت
ٔ
ا

الشعب العظيم ولم ولن تستطع اسكات صـوَت بندقيتـه وسـوف 

و قــــصر 
ٔ
يــــسحق المؤامــــرة واطرافهــــا تحــــت اقدامــــه طــــال الــــزمن ا

مِتــه طليعــًة رائــدًة فــي مــسيرتها 
ٔ
وســوف يتحــرر العــراق ويعــوُد الــى ا

ســتهدفت تلــك المؤامــرة ســوريا وقتلــت وهجــرت 
ٔ
التحرريــة ، لقــد ا

وشردت الماليين من شعبها ودمرت كل معالم حياته على االرض 

ولكنها بكل جبروتها وبطشها لم ولن تستطع كـسر ارادة الـشعب 

الــــسوري وعزَمــــه علــــى ســــحق المؤامــــرة واطرافهــــا وتحريــــر ســــوريا 

واعادتهــا الــى حــضن االمــة ، وهكــذا فعلــت المؤامــرة الكــبرى فــي 

اليمن وهكذا فعل شعبنا العربي في اليمن معهم بدعم واسع من 

ذن هللا وفــي 
ٔ
التحــالف العربــي وسيواصــل شــعبنا اليمــني جهــاده بــا

ظل خيمـة التحـالف العربـي حـتى سـحق المؤامـرة واطرافهـا وعلـى 

سهم الفرس الـصفويون وتحريـر اليمـن وعودتـه الـى حـضن االمـة 
ٔ
را

ئمــة الظلــم والطغيـان فــي ليبيــا 
ٔ
وهكـذا فعلــت المؤامــرة واطرافهـا ا

ذن هللا وسيـسحق المؤامـرة واطرافهـا 
ٔ
وسينتصر الـشعب الليـبي بـا

ـــَضِجها وَضـــجيَجها  والزالـــت المؤامـــرة الكـــبرى علـــى االمـــة قائمـــة ِب

تــستهدف مــصر العروبــة وســيقف لهــا والطرافهــا جيــشنا المــصري 

العربي البطل جيش عمرو بن العاص جيش صالح الـدين االيوبـي 

ـــي جيـــش البطـــل القومـــي جمـــال عبـــد الناصـــر  جيـــش احمـــد عراب

دعـــوا العـــرب حكومـــات وجمـــاهير لمـــساندة 
ٔ
بالمرصــاد مـــرة ثانيـــة ا

دعـــوا الـــشعب المـــصري ومـــن 
ٔ
مـــصر فـــي مواجهتهـــا للمؤامـــرة، وا

موقعي كمواطن عربي قومي االلتفاف حوَل قيادِتـه ودولتـه ودعـم 

ومـــساندة جيـــَشه العربـــي العظيـــم فـــي مواجهـــة المؤامـــرة القـــذرة 

دعوا العقالء والمؤمنين من حركـة االخـوان فـي مـصر وهـم كـثـر 
ٔ
وا

ن يـصححوا مـسارهم وان 
ٔ
والذين نكُن لهم كل االحترام والتقدير ا

يعـــوا خطـــورة المؤامـــرة علـــى وطنهـــم وشـــعبهم وهللا لـــوال الجيـــش 

حـصَل فـي مـصر مـا ال 
َ
المصري البطل وقيادته الوطنية الشجاعة ل

َحــَصل ِلِمــصر كمــا حــصل لــسوريا وكمــا حــصل لليبيــا 
َ
ُيحمــد ُعقبــاه ل

وكمـــا حـــصل لليمـــن ولربمـــا لحـــصل لمـــصر كمـــا حـــصل للعـــراق ال 

 سمح هللا.

 

يهـــا االخـــوة فـــي هللا واالشـــقاء فـــي العروبـــة فـــي حركـــة االخـــوان 
ٔ
ا

 فـــي 
ٔ
قـــرا

ٔ
ســـمع ولـــم ا

ٔ
رى ولـــم ا

ٔ
نـــني لـــم ا

ٔ
المـــسلمين فـــي مـــصر وهللا ا

ن حركة او حزبًا او معارضة تناصب العداء لجيـش وطنهـا 
ٔ
ريخ ا

ٔ
التا

وشــعبها وتعمــل بقــوة علــى تــشويه ســمعِته اال مــا حــصل لالحــزاب 

الصفوية الخائنة والعميلة فـي العـراق المرتبطـة مباشـرة فـي دولـة 

سـود وقـاتلوه 
ٔ
فارس هؤالء ناصبوا جيش العراق العـداء والحقـد اال

فــي حــرب القادســية وقتلــوا خــيرة رجالــه بعــد االحتــالل االمريكــي 

و 
ٔ
هــداف ا

ٔ
و ا

ٔ
جلــوا ثــاراتكم ٕان كانــت لكــم ثــارات ا

ٔ
قــول ا

ٔ
للعــراق، ا

و مــع رئيــس 
ٔ
و مدنيــة ا

ٔ
مواقــف ســواء مــع قيــادات عــسكرية ُمعينــة ا

ن الرئيـــس 
ٔ
ـــه ال ـــاح السيـــسي وحُكومِت ـــسيد عبـــد الفت ـــة ال الجمهوري

بيتـم هـم يمثلـون 
ٔ
م ا

ٔ
السيسي وحكوَمُته وجيش مصر اليوم شئتم ا

مري الدولـي 
ٓ
اليوم صمام االمان لمصر لعبـور مرحلـة المخطـط التـا

بينـــا فنحـــن فـــي البعـــث نقـــدر 
ٔ
م ا

ٔ
علـــى مـــصر وســـواء رضـــينا نحـــن ا

زروه فـي حربـه 
ٓ
يهـا االخـوة وا

ٔ
تضحياتكم الكبـيرة سـاندوا جيـشكم ا

ضـــد االرهـــاب حـــتى ينتـــصر ثـــم قـــرروا مـــا شـــئتم مـــن مواقـــف مـــع 

حكومــة بلــدكم ونظامــه الرســمي ، تحيــة تقــدير واعــتزاز الــى جيــش 

مـــصر العروبـــة وتحيـــة لـــشهادئه وشـــهداء الـــشعب المـــصري فـــي 

ذرع المؤامــــرة الكــــبرى داعــــش واخواتهــــا، ولتعلــــم 
ٔ
معركـتــــه مــــع ا

هـداف المؤامـرة الكـبرى علـى االمـة العربيـة 
ٔ
متنـا ان مـن ا

ٔ
جمـاهير ا

ـــصالحة  ـــتي تمثـــل النـــواة ال هـــو تفكيـــك وحـــدة الخليـــج العربـــي ال

و تمثـــــل النمـــــوذج والقاعـــــدة 
ٔ
الناضـــــجة لتحقيـــــق وحـــــدة االمـــــة ا

النطــالق نــضالنا الوحــدوي وذلــك لمــا تملــك دول الخليــج العربــي 

مـــن موقـــع جغرافـــي اســـتراتيجي مـــن وطننـــا الكبـــير ومـــن منطقـــة 

الشرق االوسـط ولمـا تملـك مـن امكانـات اقتـصادية هائلـة وتملـك 

قاعدة للنهوض والتقدم عدا ما قدمته دول مجلس تعاون الخليـج 

صــيلة ودعــم كبــير مالــي 
ٔ
سيــسه مــن مواقــف عربيــة ا

ٔ
العربــي منــذ تا

وسياســي وعــسكري للــدفاع عــن مــصالح االمــة العربيــة االساســية 

وخاصة في فلـسطين والعـراق عنـد تـصديه للغـزو الخميـني ولكـل 

غـــــاظ الكيـــــان 
ٔ
ن مجلـــــس التعـــــاون قـــــد ا

ٔ
اقطـــــار االمـــــة الفقـــــيرة ا

قــض مــضاجعهم فوضــعوا 
ٔ
غــاظ الفــرس الــصفويين وا

ٔ
الــصهيوني وا

المخططات الجهنمية وباشراف امريكـا ومعاونتهـا لتفكيـك وحـدة 

الخليــج العربــي وتــدميرها ثــم اســتنزاف مــا لــدى هــذه الــدول مــن 

امكانــات اقتــصادية هائلــة وايقــاف تطورهــا وتقــدمها وابعادهــا عــن 

معارك االمة االساسية في فلسطين وفي العراق وسـوريا واالحـواز 

واليمن والتهديدات االيرانيـة الـصريحة والمباشـرة للملكـة العربيـة 

و صـوروا قطـر 
ٔ
تخذوا مـن قطـر ا

ٔ
السعودية والبحرين والكويت ، فا

ســـــها المملكـــــة العربيـــــة 
ٔ
خافـــــت دول الخليـــــج وعلـــــى را

ٔ
ُبعبعـــــًا ال

الــسعودية وذلــك بــدعمها لالحــزاب والمنظمــات االســالمية الغيــر 

متــشددة والغــير ارهابيــة مثــل حركــة اخــوان المــسلمين وحمــاس 

نفجــر موضــوع قطــر وفجــر مجلــس التعــاون وكــان الخاســر 
ٔ
حــتى ا

االول في هذه اللعبة االمبريالية الصهيونية الفارسية هي المملكـة 

العربية السعودية ثم قطر ثم االمـارات والبحـرين والخاسـر االكبـر 

هــو االمــة العربيــة ومحنتهــا فــي فلــسطين وفــي العــراق وفــي ســوريا 

 وفي اليمن وفي ليبيا وفي االحواز.

 

سم شعب العراق وباسم 
ٔ
سم البعث العربي االشتراكي وبا

ٔ
نني با

ٔ
فـا

دعوا اطراف القضية ادعـوا خـادم الحرميـن 
ٔ
جماهير االمة العربية ا

حمـد 
ٔ
دعـوا الـشيخ صـباح اال

ٔ
الشريفين بحكمته وخبرتـه الطويلـة وا

دعـوا الـشيخ حمـد 
ٔ
الصباح امـير دولـة الكويـت بخبرتـه وحكمتـه وا

ب الوالـــد كمـــا يـــسموه القطـــريين بحكمتـــه وخبرتـــه 
ٔ
بـــن خليفـــة اال

دعــوا الملـــك حمـــد بــن عيـــسى ملـــك البحــرين بحكمتـــه وخبرتـــه 
ٔ
وا

دعوا الشباب بهمتهم العالية وشـجاعتهم سـمو الـشيخ تميـم بـن 
ٔ
وا

ــة قطــر وســمو االمــير محمــد بــن ســلمان ولــي عهــد  حمــد امــير دول

المملكة وسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظـبي ان يـضعوا 

عينهـم مـصلحة االمـة العربيـة فـوق كـل اعتبـار ثـم مـصلحة 
ٔ
نصب ا

ـــا  نه
ٔ
ـــي فا ـــج العرب ـــة وحـــدة دول الخلي همي

ٔ
ـــم ا اقطـــارهم ودولهـــم ث

مؤامــرة قــذرة صــاغتها المخــابرات االمريكيــة الــصهيونية الــصفوية 

قـصى 
ٔ
اليذاء الجميع دون استثناء ثم ٕاليذاء االمة المستباحة من ا

ن يلتقـــوا بينهـــم وال يـــسمحوا للقـــوى 
ٔ
قـــصى مغربهـــا ا

ٔ
مـــشرقها الـــى ا

مرة علــــى االمــــة التــــدخل فــــي هــــذه القــــضية ويحلــــوا جميــــع 
ٓ
المتــــا

ـــى وضـــعها  المـــشاكل وينهـــوا القـــضية فـــورًا، لكـــي تعـــود االمـــور ال

الطبيعـــي الـــتي كانـــت عليـــه قبـــل االزمـــة ويعـــود مجلـــس التعـــاون 

مــام اطمــاع الفــرس ، ولتعلــم المملكــة وكــل 
ٔ
ــًا ا الخليجــي زاهيــًا قوي

و عـزل قطـر هـو خـسارة مؤلمـة لهـم 
ٔ
ن خـسارة قطـر ا

ٔ
دول الخليج ا

وًال ولالمــة ثانيــًا وخــسارتها وعزلهــا ال يــصب اال فــي مــصلحة اعــداء 
ٔ
ا

االمـــة االساســـيين الكيـــان الـــصهيوني والكيـــان الـــصفوي وغيرهـــم 

ولتعلـــم الـــشقيقة قطـــر انهـــا بـــدون المملكـــة العربيـــة الـــسعودية 

متهـــا العربيـــة ال تـــساوي شـــيًائ ولـــو 
ٔ
وبـــدون دول الخليـــج وبـــدون ا

ن الهوية ال تبـدل وال تغـير وال تبـاع 
ٔ
وقفت معها كل دول العالم ال

خــــرين مــــن دول الخليــــج 
ٓ
وال تــــشترى وكــــذلك االمــــر بالنــــسبة لال

 العربي.

 

يها المناضلون
ٔ
 ا

متنا
ٔ
 يا جماهير ا

المنــا 
ٓ
ننــا فــي البعــث وفــي القيــادة العليــا للجهــاد والتحريــر رغــم ا

ٔ
ا

ومعاناتنا لما يحدث في العراق مـن ابـادة جماعيـة لـشعبه وتدميـر 

ننـا لمحزونـون 
ٔ
كل عوامل الحياة فيـه علـى يـد الفـرس وعمالئهـم فا

علــى مــا يجــري فــي ســوريا الحبيبــة الــتي تكالبــت علــى شــعبها كــل 

قوى الشر في العالم يتقـدمهم الفـرس الـصفويين وبغطـاء امريكـي 

ــثر مــن عــشرة  ــثر مــن مليــون ســوري وهجــروا وشــردوا اكـ فقتلــوا اكـ

يتــم 
ٔ
مالييــن مــن شــعبها ودمــروا كــل معــالم الحيــاة فيهــا، ولقــد را

ت فــي العــراق تمامــًا وقــد 
ٔ
ت المؤامــرة علــى ســوريا كمــا بــدا

ٔ
كيــف بــدا

 وصلت اليوم كما وصلت اليه في العراق ، 



 

 

”P 

ت الثـــورة الـــسورية بانتفاضـــة شـــعبية ســـلمية وبمطاليـــب 
ٔ
لقـــد بـــدا

بــــــسيطة تتعلــــــق بحريــــــة االنــــــسان ومعيــــــشته فحركــــــوا النظــــــام 

واســــتدرجوه لكـــــي يتــــصدى لهـــــا بالــــسالح وحركـــــوا اطــــراف مـــــن 

االنتفاضــة لكــي يــردوا علــى النظــام بالــسالح كحــق مــشروع للــدفاع 

عــن النفــس وانتــصرت المقاومــة حــتى وصــلت الــى اســوار القــصر 

خلت الرائسة القصر، 
ٔ
 الجمهوري في دمشق وا

 

مـدها بالمـال 
ٔ
فجاء الحلف االمريكي الـصهيوني الفارسـي بـداعش وا

والسالح والتدريب، حتى تفوقت على المقاومة الوطنيـة بـل حتـى 

مــر وتحــول الموضــوع فــي ســوريا مــن 
ٔ
ختلــط اال

ٔ
قــصمت ظهرهــا وا

شــــعب منتفــــض ومقاومــــة وطنيــــة ضــــد نظــــام دكـتــــاتوري قمعــــي 

منحرف الى ارهاب ورفع الغزاة شعار محاربة االرهـاب وَخـفَّ بريـُق 

ختفــى عنوانهــا العــريض حــتى اصــبح الــصراع اليــوم هــو 
ٔ
المقاومــة وا

صــراع ٕارادات خارجيــة لتقاســم المــصالح والمغــانم فــي ســوريا بيــن 

االمريكــان واســرائيل وروســيا وايــران هكــذا يَفعــُل االســتعماُر فــي 

مِتنا وهكذا َفَعلوا في اليمن وفي ليبيا وهكذا َسيفعلوَن في اقطاِر 
ٔ
ا

مُتنـا االخـرى ان لـم يعـي االخـوة حكـام العـرب هـذه الحقيقــة وٕان 
ٔ
ا

لـــم ينهـــض شـــعُبنا العربـــي ويحطـــم القيـــود واالغـــالل الـــتي كبلتـــه 

وًال ثــم فــي 
ٔ
ــا اقــول لمناضــلي البعــث فــي العــراق ا واســتعبدته وهن

نيـسان  ٧وطننا الكبير لقد كان حزبكم العظيم منذ انطالقتـه فـي 

الى يومنا هذا يمثل الشرارة االولـى لثـورة االمـة ويمثـل  ١٩٤٧عام 

ــــضال  الطليعــــة ويمثــــل الرايــــة العاليــــة فــــي مــــسيرة الكـفــــاح والِن

متنا فحاِفظوا على هذه الـسمة فـي حـزبكم وعـززوا هـذه 
ٔ
الَتحرري ال

متنـــا وفـــي قلـــوب احـــرار 
ٔ
بنـــاء ا

ٔ
المكانـــة فـــي قلـــوب المـــؤمنين مـــن ا

العالم وواصلوا النضال والكـفاح بهمة عالية وبعزٍم ال يلين وبكـل 

اشـــكاله وفـــي مقدمتـــه الكـفـــاح المـــسلح فـــي االقطـــار الـــتي يحتلهـــا 

ذ قـال جـل 
ٔ
الغزاة، واعلموا ان هللا القوي العزيز تعهد لنا بالنـصر ا

نهم ظلمـــوا وان هللا علـــى نـــصرهم 
ٔ
ذن للـــذين يقـــاتلون بـــا جاللـــه ( أُ

 لقدير )

 

امــا موضــوع حجــز ومــصادرة امــوال اكـــثر مــن اربعــة االف عراقــي 

ــثر مــن نــصف قــرن بامانــة وشــرف ونزاهــة  شــريف خــدم العــراق اكـ

بـــدع فـــي خدمتـــه يمثـــل هـــذا القـــرار االجرامـــي الـــال قـــانوني والـــال 
ٔ
وا

نساني لطخة عـار سـوداء فـي جبيـن االدارة االمريكيـة الـتي تدعـي 
ٔ
ا

ــــة وحقــــوق االنــــسان  ــــًا بالحريــــة والديمقراطيــــة والعدال زورًا وبهتان

وحريتــه ويمثــل هــذا القــرار لطخــة عــار فــي جبيــن النظــام العربــي 

مر على شعب العراق ويمثل لطخة عار فـي 
ٓ
الفاسد المتواطئ المتا

جبين االعـالم العربـي والعـالمي المتواطـئ مـع االحتـالل وعمالئـه 

غمــض عينــه عــن الحــق وتخــاذل وخنــع ٕالدارة الطغــاة البغــاة 
ٔ
ذ ا

ٔ
ا

ن هذا القرار وقتل اكـثر مـن مليـونين وربـع المليـون عراقـي 
ٔ
الغزاة ا

وتــدمير الموصــل والرمــادي والفلوجــة وديــالى وصــالح الــدين قــد 

كشف عورة امريكا وعـورة حلفائهـا الغـزاة وفـضح ادعـائهم بالحريـة 

والديمقراطيــة وحقــوق االنــسان وكــشف عــورة النظــام العربــي فــي 

ـــه وتواطئـــه مـــع الغـــزاة وعمالئهـــم ، هكـــذا تتعامـــل  جبنـــه وتخاذل

امريكــــا مــــع حريــــة االنــــسان وحقوقــــه فــــي العــــراق ، وهكــــذا هــــي 

ــــا  ــــًا له ــــدها تب ــــشعوب عن ــــة ال ــــوم حري ــــا المــــسخ ومفه ديمقراطيته

 ولعمالئها ولحلفائها.

 

علــن فـــي هــذه المناســبة التاريخيـــة الكريمــة العزيــزة بمولـــد 
ٔ
نــي ا

ٔ
وا

ليمـة لغـزو 
ٔ
الحزب، ثم بمناسبة الذكرى الخامسة عشر البغيـضة اال

ســـم شـــعب العـــراق العظيـــم 
ٔ
قـــول با

ٔ
العـــراق واحتاللـــه وتـــدميره، ا

ســم مقاومتــه الباســلة ٕان لــم يحــصل تغيــير جــذري فــي العمليــة 
ٔ
وبا

السياســـية، وٕان لـــم ُيلغـــى االجتثـــاث والحظـــر عـــن حـــزب البعـــث 

ــــسجناء  ــــو شــــامل عــــن ال ــــصدر عف ــــم ي ــــي االشــــتراكي، وٕان ل العرب

ـــــن  ـــــوفين واطـــــالق ســـــراحهم واطـــــالق ســـــراح المخطوفي والموق

ــــالل ونتائجــــه  ــــسبب االحت ــــضررين ب ــــن، وتعــــويض المت والمغيبي

ــا ســنذهب مــضطرين الــى اعــالن  نن
ٔ
وبــسبب االجتثــاث ونتائجــه، ا

ذن هللا ورفــع الــسالح مــرة ثانيــة لــضرب العمليــة 
ٔ
ــا حــرب التحريــر ب

ــة ، وسنــضرب مــصالح الــدول  السياســية ورموزهــا العمــالء والخون

العــسكرية واالقتــصادية الــتي تقــف الــى جانــب حكومــة االحتــالل 

ونــــــضرب التواجــــــد االيرانــــــي العــــــسكري والمــــــدني واالقتــــــصادي 

بنـــاء المليـــونين وربـــع المليـــون 
ٔ
واالجتمـــاعي، ســـنقاتلهم جميعـــًا با

بنــاء المئــة وســتون الــف شــهيد بعــثي ، 
ٔ
شــهيد عراقــي ســنقاتلهم با

بناء الذين َدمروا بيوَتهم ومزارَعهم ومصالحَهم، ونهبوا 
ٔ
سنقاتلهم با

ن 
ٔ
ـــــك ال ـــــاء المـــــشردين والمهجـــــرين ذل بن

ٔ
ـــــوالهم، ســـــنقاتلهم با م

ٔ
ا

التحــالف االمريكــي الفارســي الــصفوي قــد وضــع الــشعب العراقــي 

مـا 
ٔ
ووضعنا نحن البعثيون وجماهيرنا بين خيـارين ال ثالـث لهمـا، ا

الموت والتشريد والتهجير واما القتال بالـسالح دفاعـًا عـن النفـس 

والمـــال واالهـــل والعـــرض والـــوطن والمقدســـات وســـيعلم الذيـــن 

 ظلموا اي منقلب سينقلبون.

 

 يا ابناء شعبنا العراقي العظيم

خمــسة عــشر عامــًا يحكــم عمــالء ايــران العــراق نيابــًة عنهــا، خربــوا 

ودمروا وهـدموا كـل معـالم التطـور والتقـدم فـي الـصناعة والزراعـة 

والصحة والتعليم والخدمات، وعادوا بالعراق الـى زمـن العـصملي 

ســوء وقتلــوا المالييــن وشــردوا وهجــروا 
ٔ
كمــا يقولــون فــي الريــف وا

ـــوا عـــشرات االف مـــن ابنـــائكم ورجالكـــم  المالييـــن وخطفـــوا وغيب

ـــــسوا واســـــتباحوا حرمـــــاتكم ومقدســـــاتكم وســـــجونهم ملـــــىئ  ودن

تي فـــــي هـــــذه الـــــدورة 
ٔ
ن مـــــن ســـــيا

ٔ
علمـــــوا ا

ٔ
برجـــــالكم وشـــــبابكم وا

نهـــم 
ٔ
ســـوء بكـثـــير مـــن الـــسيئين الـــذين ســـبقوه ال

ٔ
االنتخابيـــة هـــو ا

ــــران لتنفيــــذ مــــشروعها فــــي العــــراق  جميعــــًا مجــــرد ادوات بيــــد اي

فقـــاطعوا االنتخابـــات وشـــمروا عـــن ســـاعد المقاومـــة والمعارضـــة 

ن لـم يحـصل تغييـر 
ٔ
سـها الكـفـاح المـسلح ا

ٔ
وبكل اشـكالها وعلـى را

ن لــم تطــرد 
ٔ
جــذري علــى العمليــة السياســية الفارســية الــصفوية، وا

قترفـت 
ٔ
ايران ويحال عمالئها الـى المحـاكم الوطنيـة والدوليـة لمـا ا

ايديهم من سفك الدماء واالبادة الجماعيـة لـشعبنا وسـرقة اموالـه 

 وثرواته.

 

 يا ابناء شعبنا العراقي العظيم

متنا العربية
ٔ
 يا جماهير ا

تمــر علينــا هــذه االيــام ذكــرى اليمــة وحزينــة هــي الــذكرى الخامــسة 

رضــًا وشــعبًا وحــضارة ولــم 
ٔ
عــشر لغــزو العــراق واحتاللــه وتــدميره ا

يبقــوا فيــه حجــرًا علــى حجــر ، ســرقوا اموالــه ونهبوهــا وكــان اســوء 

مفــصل عــبر الخمــسة عــشر عــام هــو يــوم اتفــاق الفــرس واالمريكــان 

واالنكلـــيز علـــى تـــسليم العـــراق واالســـرى مـــن رجالـــه الـــى الفـــرس 

الــصفويون لكــي تمــضي ايــران وادواتهــا نيابــًة عنهــم باســتكمال مــا 

دمروه وما خربوه ولكي تمضي ايران في التغيير الديموغرافي بكـل 

حريــة فــي منــاطق كـثــيرة مــن العــراق ولكــي تمــضي ايــران وعمالئهــا 

بفرســنة وخمئنــة الــضعفاء مــن ابنــاء العــراق وذلــك يتــم بالترهيــب 

و االنـــــــصياع 
ٔ
والتهديـــــــد وبالقتـــــــل والتـــــــشريد وتـــــــدمير حيـــــــاتهم ا

لمخططهم االجرامي الرهيـب ، قتلـت ايـران وعمالئهـا االذالء قائـد 

الحـــزب ورئيـــس الدولـــة وقائـــد المـــسيرة الوطنيـــة الرفيـــق صـــدام 

حسين وقتلـوا اثنيـن مـن اعـضاء القيـادة القوميـة وعـشرين عـضوًا 

مــن اعــضاء قيــادة قطــر العــراق وُقتــَل اكـــثر مــن الــف ومئتيــن مــن 

ــثر مــن مئــة وســتون الــف  الكــادر الحزبــي وكــادر الدولــة وقتلــوا اكـ

بعــثي وقتلــوا اكـــثر مــن مليونــي عراقــي فــي احــصائية دقيقــة قدمــت 

، واســتمر القتــل بنفــس الوتــيرة ثــم  ٢٠١٤الــى قيــادة الحــزب عــام 

تصاعد بعد مجيء العبـادي الـى عـشرة اضـعاف عمـا كـان فـي زمـن 

مـر بتـدمير الفلوجـة والرمـادي، وهـو 
ٔ
المالكي ، العبادي هـو الـذي ا

مــر بتدميــر 
ٔ
هلهــا، وهــو الــذي ا

ٔ
مــر بتــدمير الموصــل وقتــل ا

ٔ
الــذي ا

ربعـة االف مـواطن مـن 
ٔ
كـثر مـن ا

ٔ
تكريت والبيجي والدور وخطف ا

اهل صالح الدين، وسيمضي الفرس تحـت رايـة العبـادي بتـصعيد 

القتل والمالحقة والتـدمير بحجـة محاربـة داعـش واالرهـاب ان لـم 

يحــصل تغيــير جــذري فــي مواقــف وسياســات العــرب مــن مــصيبة 

ن يعي شعبنا حقيقة ما يجري عليه من مخططات لمزيد 
ٔ
العراق وا

من القتل والتـدمير وليعلـم العـالم كلـه ان مـا حـصل للعـراق بعـد 

االحتالل وبعد ان استلمته ايران هو قتـل جمـاعي لـشعب العـراق 

رض العـــراق وحـــضارته ولـــم يبـــق لنـــا المخطـــط 
ٔ
وتـــدمير شـــامل ال

الصفوي في العراق نحن في البعث وفـي المقاومـة المـسلحة وفـي 

المعارضة الوطنية اي خيار غير خيـار المقاومـة المـسلحة الدائمـة 

 حتى طرد ايران وعمالئها وتحرير العراق.

 

لمانيا وفرنـسا لمـوقفهم االنـساني المـستقل 
ٔ
قدم شكرنا وتقديرنا ال

ٔ
ا

ن غــزو العــراق ونــشكر جميــع دول العالــم 
ٔ
فــي مجلــس االمــن بــشا

الــتي وقفــت ضــد الغــزو والــتي لــم تعاونــه علــى الغــزو واالحتــالل 

ونـدين بــشدة جميــع الـدول الــتي تحالفــت مـع الغــزاة وقــدمت لهــم 

 المساعدة على غزو العراق واحتالله واستعماره.

سـهم القائـد صـدام 
ٔ
تحية تقدير واجالل الى شهداء البعث وعلـى را

 حسين االمين العام للحزب رئيس الجمهورية.

تحيــة تقــدير الرواح شــهداء الــشعب فــي نينــوى وفــي االنبــار وفــي 

ــالى وفــي صــالح الــدين وفــي بغــداد وفــي الجنــوب وفــي الفــرات  دي

 االوسط

 

 الغزاة المعتدون المجرمون
ٔ
 وليخسا

 الفرس الصفويون وعمالئهم
ٔ
 وليخسا

 تحية وتقدير الى قادة وضباط ومراتب جيشنا الباسل

 تحية وتقدير الى مناضلي البعث وحلفائهم واصدقائهم

ســهم الرفيــق احمــد ميــشيل 
ٔ
تحيــة خاصــة الــى المؤســسين وعلــى را

 عفلق

تحيــة الــى كــل المبــدعين الــشجعان الــذين شــيدوا تجربــة النهــوض 

سهم القائد المبدع صدام حسين
ٔ
 الحضاري في العراق وعلى را

والى مزيد من االستعداد والتحشيد لخوض معركـة الـشرف والعـزة 

 والكرامة لتحرير عراقنا الحبيب.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ايها االحرار في كل مكان

لقد خسرت دول العدوان والغزو سمعتها وهيبتها اضافة الى خسائرها 

البشرية والمادية ، كما انها خسرت منظومـة اخالقهـا وفقـدت احترامهـا 

بين دول العالم بانها القوة العـسكرية والسياسـية واالقتـصادية االولـى 

فــي العــالم ، وانهــا اســتعانت بكــل عناصــر االرهــاب المتمثلــه بتنظيــم 

القاعدة وداعش والميليشيات االيرانية المجرمة الكمـال مـا عجـزت عـن 

تحقيقـــه ، وتحـــت ادارة وهيمنـــة حكومـــة صـــنعتها بالتعـــاون مـــع جـــارة 

الــسوء ايــران ، فــشكلت هــذه الحكومــة الطائفيــة المقيتــه مــن مجموعــة 

ت وترعرعـت داخـل ايـران 
ٔ
من االحزاب المرتبطة بايران الشر والتي نشا

وكانـــت تقاتـــل الـــى جانبهـــا ضـــد بلـــدها العـــراق ايـــام الحـــرب العراقيـــة ـ 

االيرانية ، كما ان امريكا ومـن بعـدها الحكومـة الطائفيـة دمـرت العـراق 

ســي مــن قتــل واعتقــال 
ٓ
ارضــا وشــعبا واذاقــت ابنــاءه كــل الــويالت والما

ومطاردة وتهجير وتجويع وتدمير فرص العمل والحياة على كـل االرض 

مريكــا وكــل مــن ســار معهــا يثبتــون انهــم رعــاة 
ٔ
ن ا

ٔ
العراقيــة. وبــذلك فــا

ـــة وإالرهـــاب الفكـــري  ـــال منـــازع ، فلقـــد مارســـوا ارهـــاب الدول االرهـــاب ب

والجسدي وبات العراق بعـد االحتـالل مـن ادنـى البلـدان علـى مـستوى 

مــان البنــاءه الــذين هــاجر وتــشرد منهــم 
ٔ
العــالم فــي مــستوى العيــش واال

 الماليين الى اصقاع العالم المختلفة.

 

 يا ابناء قواتنا المسلحة الجسورة

 ايها االحرار في كل مكان

ن شـــعب العـــراق الحـــر االبـــي وقـــواه الحيـــة المناضـــلة وفـــي مقدمتهـــم  
ٔ
ا

رجـــال القـــوات المـــسلحة ســـيبقى يتبـــاهى برجالـــه ونـــساءه وفرســـانه ، 

وسيحتفظ في ذاكرته كـل فعـل خـير ومـساند لمـسيرة تحـرره الطويلـة ، 

وبنفـس الوقـت فلــن ينـسى مـن كــان لـه دورا فـي تــدميره وتحطيـم دولــة 

العـــراق ســـواء كـــان مـــن دول العـــدوان او مـــن ســـاندهم او مـــن االذالء 

والخونة الذين ارتضوا ان يكونوا صغارا تابعين لسياسة ونهج المحتـل 

الغازي . ولن ينسى شعبنا االبـي تـضحيات وبطولـة شـهيد الحـج االكبـر 

الـــرئيس صـــدام حـــسين ( رحمــــه هللا ) ورفاقـــه االبطـــال الـــذين قــــدموا 

ارواحهــم فــداء للعــراق وحريتــه واســتقالله وكــانوا بيــارق عاليــة ســجلوا 

 اسماءهم مع الخالدين في مسيرة شعبنا العظيم.

 

وكذلك فـان هـذا الـشعب العريـق الـصابر المحتـسب يفخـر ويعـتز بكـل 

قادة حركة التحرر الوطـني الـذين مـا زالـوا يقـودون الفعـل المقـاوم ضـد 

هـذا الغـزو واالحتـالل االمريكـي والفارســي البغيـض يحـدو ركبهـم القائــد 

عــزه هللا ) والــذي بقــي 
ٔ
العــام للقــوات المــسلحة المجاهــد عــزة ابــراهيم ( ا

حارســا امينــا يــصدح صــوته ضــد الغــزو واالحتــالل ويثــير الهمــم ويحــث 

الخطى في مسيرة التحرير الشاملة والعميقة. وسيبقى العراقيون االبـاة 

ـــدنيا قبـــل  هـــم اهـــل االرض وحماتهـــا والمـــدافعين عنهـــا ، وسيخـــسر ال

االخــرة كــل مــن تعــاون مــع االحتــالل وكــان ذيــال وتابعــا لــه ، وستخــسر 

كل الـدول الـتي تعاونـت مـع االحتـالل وسـاندته وكانـت سـببا فـي اذيـة 

 العراق وشعبه.

 

يها االحرار في كل مكان
ٔ
 ا

اننا في القيادة العامة للقوات المسلحة وفي الوقت الذي نحمل قوات 

الغزو واالحتالل االمريكي مسوئلية كل ماجرى ويجري في العراق منـذ 

ننــا نــدعو شــعبنا الــى الوحــدة والتكاتــف  ٢٠٠٣نيــسان  ٩
ٔ
وحــتى االن فا

ومد يـد العـون لكـل مـن سـاهم معهـم فـي مـسيرة التحريـر الكـبرى وكـل 

ـــتي ســـبقت  مـــن شـــاركهم ظنـــك العيـــش وســـنوات الحـــصار الطويلـــة ال

سي وسـنوات الحـصار 
ٔ
الحرب ومن تناول معهم الخبز االسمر وتجرع ما

المر ، النه وحده من سيكون حريصا عليهم مؤمنا بقدراتهم قريبا منهـم 

ننـــا فـــي القيـــادة 
ٔ
لم لحـــالهم ويـــسعى لخالصـــهم ، وبالوقـــت نفـــسه فا

ٔ
يتـــا

العامــة للقــوات المــسلحة نــدعو كــل المثقفيــن واالكــاديميين واالطبــاء 

والمهندســين ورجــال االعمــال والخــبراء وقــادة الجيــش ووجهــاء القــوم 

نـــــتزاع الـــــدور القيـــــادي 
ٔ
والوجـــــوه االجتماعيـــــة المؤثـــــرة وغـــــيرهم الـــــى ا

والتعـــاون والتكـــاتف لتخليـــص بالدنـــا مـــن الجهلـــة والعمـــالء وســـارقي 

قوت شعبنا والـذين اصـبحت مـصالحهم الشخـصية والحزبيـة والفوئيـة 

اهـــم مـــن مـــصالح الـــشعب العليـــا ويفـــرض عليهـــم الواجـــب االخالقـــي 

والوطــني فــي لــم الــشمل وجمــع المخلــصين مــن ابنــاء الــشعب العــادة 

بالدنا الى مسارها الصحيح وشعبنا الى مكانته الذي يـستحقها كـشعب 

رائد وحي يـساهم مـع شـعوب االرض بكـل مايخـدم االنـسانية مـن تقـدم 

 وتطور وحضارة.

 

وفــي هــذه المناســبة البــد لنــا مــن اســتذكار ارواح الــشهداء البواســل مــن 

ابناء شعبنا العراقي العظيم والقوات المسلحة العراقيه الـذين دافعـوا 

عــن امنــه وســيادته ونكــبر الــروح الوطنيــه لكــل الجرحــى والمفقوديــن 

والمغيبيــن قــسرا والمهجــرين ممــن كــان لهــم شــرف العمــل والمــساهمة 

في التصدي لمشاريع الغـزو واالحتـالل ،، كمـا اننـا نحيـــي ونبـارك جهـد 

وجهاد النشامى المرابطون على تربة بالدنا وهم يتـصدون لكـل عـدوان 

 دول الغزو واالحتالل وذيولهم وعمالئهم.

 

التحيـة والمجــد والرفعــه لكــل قــادة الجهــاد والتحــرر الوطــني فــي بالدنــا 

 قادة وامرين ومقاتلين ولهم منا كل التقدير واالعتزاز والفخر

 تحية الى شعبنا العراقي العظيم من اقصى شماله الى اقصى الجنوب

 تحية الى رجال القوات المسلحة البواسل عنوان مجد العراق ووحدته

 تحية الى شهداء العراق العظيم

مـــن بـــالعراق العظيـــم واحـــدا 
ٓ
والمحبـــة والتقـــدير واالعـــتزاز لكـــل مـــن ا

 موحدا مستقال..

ي منقلب ينقلبون
ٔ
 وسيعلم الذين ظلموا ا

 

 القيادة العامة للقوات المسلحة

ذن هللا
ٔ
 بغداد المنصورة با

 ٢٠١٨نيسان  ٩
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يزخر تاريخنا العربي المعاصر بصفحات كـثيرة مشرقة ومشرفة . فعلى الرغم من ان هناك احداثا 

ومالحم جرت في بقاع معينة مـن الـوطن العربـي ، اال ان اشـعائها امتـد ليـضيء لنـا الطريـق علـى 

ــًا عــن وجــود ومــصالح ومــستقبل االمــة ، او  امتــداد الــوطن الكبــير ، امــا النهــا شــكلت دفاعــا قوي

ثير نتائجهـا الحاســمة وانعكاسـاتها الـتي ادت الــى حمايـة المـصلحة القوميــة وتعميـق التالحــم 
ٔ
لتـا

العربي. فصارت تلك االحداث معالم شامخة في تاريخنا العربي المعاصـر ينبغـي ان نتمثلهـا االن 

ونستلهم منها الـدروس والقيـم ، ونـتزود مـن تفـصيالت مجرياتهـا بـشحنات مـن العـزم تجـدد فينـا 

روح االقدام في معاركنا الراهنة ضـد اعـداء االمـة مـن قـوى الـشر والعـدوان الـتي تـستهدف وجـود 

االمة وكينونتها وهويتها في الصميم في فلسطين وسوريا والعراق واليمن والخليج العربي وليبيا 

، كمــا وتجــدد فينــا الثقــة والــصبر والمطاولــة فــي ســعينا لحمايــة مــصالح االمــة وخياراتهــا ودورهــا 

 الرسالي االنساني .. 

يسلط برنـامج " ايـام مـشرقة فـي التـاريخ العربـي المعاصـر" الـضوء علـى هـذه االحـداث ، ويتنـاول 

ثيراتهـــا ودورهـــا فـــي التالحـــم النـــضالي بيـــن ابنـــاء العروبـــة فـــي عمـــوم وطنهـــم 
ٔ
بعـــدها القومـــي وتا

 الكبير .

 

من هذه االيام المشرقة هي معركة ( تقوربا ) التي وقعـت احـداثها فـي مثـل هـذه االيـام مـن العـام 

م فـــي ارتريـــا بيـــن االســـتعمار االثيوبـــي وثـــوار ارتريـــا ، حيـــث كانـــت نتيجـــة صـــمود الثـــوار ١٩٦٤

 وانتصارهم فيها 

 

عـامال مهمــا فـي مــد الــصالت والتالحـم النــضالي بيــن الكـفـاح المــسلح االرتــري مـن اجــل الحريــة ، 

 وبين نضال ابناء االمة العربية على امتداد الوطن من المحيط الى الخليج .

جرت هذه المعركة في منطقة ( تقوربـا ) الواقعـة فـي غـرب ارتريـا ، وهـي اول معركـة بيـن الجيـش  

االثيوبــي وبيــن الثــوار االرتــريين بعــد ان قــررت االمبراطوريــة االثيوبيــة االســتعمارية االنتقــال الــى 

لة الجيش في مواجهة الثورة االرترية نتيجة عجز قـوات البـوليس ( الكومانـدوس ) فـي 
ٓ
استخدام ا

 التصدي لعمليات الثوار الذين خاضوا عشر معارك ناجحة في الريف والمدن االرترية.

 

اختارت القوات االثيوبية افضل وحداتها تسليحا وتدريبا للمواجهـة حيـث اسـتقدمت كـتيبـة مـن 

قواتهــا الــتي كانــت فــي يوغنــدا والــتي اكـتــسبت خــبرة واســعة فــي قمــع الثــورات االفريقيــة، بهــدف 

القــضاء علــى الثــورة وهــي فــي مهــدها . وكانــت قــد مــضت ثــالث ســنوات علــى ميــالد جبهــة التحريــر 

. وقــد اختــارت منطقــة غــرب ١٩٦١االرتريــة و انطــالق الكـفــاح المــسلح فــي االول مــن ايلــول عــام 

ارتريا الذي يشكل حضن الثورة كمسرح للعمليات العسكرية لكي ال تمتد الثورة الـى بـاقي البـالد 

مـن جهــة، وبهــدف خلـق الرعــب فــي المنطقــة الحاضـنة للثــورة مــن جهـة اخــرى . ووعــدت جيــشها 

ت ومنتهـم باالنتـصار الـسهل علـى ثـوار قليلـي العـدد والـذين اليملكـون اسـلحة 
ٓ
بالجوائز والمكافا

 مكافئة. 

م ولكنهـا ١٥/٣/١٩٦٤هاجمت قوات االحتالل االثيوبي الثوار وهي في غاية الغرور في صبيحة 

ووجهـــت بمـــا لـــم يكـــن فـــي حـــسبانها فقـــد تـــصدى لهـــا رجـــال اشـــداء مـــسلحون بااليمـــان بعدالـــة 

قــضيتهم وواثقــون بنــصر هللا وقــدرة الــشعب فــي الــصمود . وقــد اســتمرت المعركــة مــن الــصباح 

الباكر وحـتى دخـول الليـل حيـث اظهـر فيهـا مقـاتلو الثـورة الوليـدة صـمودا منقطـع النظـير حتـى 

 نفدت الذخيرة فقاتل بعضهم بالسالح االبيض. 

 

انتصر الثوار في المعركة نصرًا حاسمًا ، وكسروا غرور جيش االحتـالل ، الـذي انـسحب مـن ارض 

 المعركة مهزومًا بعد ان تكبد اعدادًا هائلة من القتلى والجرحى . 

 

لقد كانت معركة تقوربا فاتحة سـيئة للجيـش االسـتعماري وهزيمـة مدويـة فـي اول معركـة لـه وهـو 

 متفوق في العدد والتسليح على مقاتلي الثورة االرترية.

 

قتيــال مــن جيــش االحتــالل  ٨٤وحيــن انجلــى غبــار تلــك المعركــة كانــت النتيجــة علــى االرض هــي 

شهيدا فـي صـفوف جيـش التحريـر االرتـري ورغـم ان هـذه  ١٨االثيوبي واضعافهم من الجرحى ، و 

التــضحية كانــت تعــد باهظــة جــدا بالنــسبة لثــورة مازالــت طريــة العــود ، اال ان نتيجتهــا احدثــت 

ثــارًا عميقــة علــى طرفــي الــصراع . فعلــى صــعيد المــستعمر كــسرت 
ٓ
انعكاســات مهمــة جــدا وتركــت ا

هــذه المعركــة المــشرفة غــرور الجيــش االثيوبــي وولــدت الــشك فــي صــدق مــصادر معلوماتــه عــن 

د الثورة في مهدها.
ٔ
 الثورة. كما حطمت معنويات قوات االستعمار وقتلت احالمها بوا

امـــا علـــى صـــعيد الثـــورة ، فقـــد رفعـــت معنويـــات الثـــوار وعـــززت الثقـــة فـــي قـــدرتهم علـــى مواجهـــة 

االحتــالل ، ورســخت عــزمهم علــى المطالبــة بالحريــة واالســتقالل. كمــا كــان القــدام العــدو علــى 

تعليق جثامين شهداء المعركة في سـاحات المـدن ، الـى رفـع وتـيرة تـذمر الـشعب االرتـري ودفـع 

العديد مـن الـشباب لالتحـاق بـصفوف الثـورة. لقـد كـسرت ذلـك طـوق العزلـة والتعتيـم االعالمـي 

الذي فرضه االستعمار فخرجت اصداء انتصار الثورة الـى عمـوم الـوطن العربـي ومنـه الـى العالـم 

جمع .
ٔ
 ا

 

†‘^Ã¹]êe†ÃÖ]è…^jÖ]»íÎ†ÚÝ^è]
íéÖçŞfÖ]D^e…çÏiEíÒ†ÃÚ

íeæ†ÃÖ]ð^ße]Ù^–ÞÜuøi»^â†m_æ

ÜÓ£]Ù^q…”ç’á^ée
íÏŞß¹]íŞ×‰áçr‰»çÖ]

ð]†–¤]
 

حتاللـه 
ٔ
يـام الـتي نـستذكر فيهـا غـزو العـراق وا

ٔ
في هـذه اال

مريكية والمملكة المتحـدة 
ٔ
من قبل الواليات المتحدة اال

ســـقاط 
ٔ
، ومـــن تحـــالف معهمـــا مـــن القريـــب والغريـــب ال

النظــام الوطــني العراقــي بقيــادة الــرئيس الراحــل صــدام 
مـــة حـــزب البعـــث العربـــي 

ٔ
حـــسين ورفاقـــه فـــي حـــزب اال

مة في جميع محنـه 
ٔ
شتراكي ،النظام الذي وقف مع اال

ٔ
اال

 ، وكان سدا منيعا لبوابة الوطن العربي الشرقية.
 

يرانيـة علـى العـراق فـي 
ٔ
وبعد انتهـاء الحـرب العدوانيـة اال

ب والكيــان الــصهيوني  ٨/٨/١٩٨٨
ٔ
ت ادارة بــوش اال

ٔ
بــدا

واللوبـــــي الـــــصهيوني بـــــالتخطيط لتـــــدمير قـــــوة العـــــراق 
جيج مخـاوف دول الخليـج 

ٔ
قتـصادية ، وتـا

ٔ
العسكرية واال

سـتراتيجي 
ٔ
ي تفكـير ا

ٔ
العربي مـن هـذه القـوة الـتي بـدون ا

مــن الخطــر الحقيقــي الــذي يحيــق بهــا المتمثــل بنظــام 
مريكـــي 

ٔ
ـــساقت وراء المخطـــط اال ن

ٔ
ـــي فـــي طهـــران ا المالل

الــصهيوني بالمــساهمة والتخلــي عــن العــراق ، وجــرى مــا 
حتــــــالل  ٢٠٠٣جــــــرى فــــــي 

ٔ
ســــــيرة اال

ٔ
لتــــــسقط بغــــــداد ا

جـبر بفعـل المقاومـة الوطنيـة الباسـلة 
ٔ
البغيض ، الـذي ا

حتــالل وســحب القــوات الغازيــة مــن العــراق ، 
ٔ
نهــاء اال

ٔ
با

وبدال من قيام الدول الغازيـة بتـصحيح جريمـة العـدوان 
كيـــد 

ٔ
يـــران وعمالئـــه فـــي تا

ٔ
ونتائجهـــا ســـلموا العـــراق الـــى ا

يراني.
ٔ
مريكي الصهيوني اال

ٔ
 للتحالف اال

 
حتــــالل تنفيــــذ جريمــــة 

ٔ
ــــداعيات الغــــزو واال وكــــان مــــن ت

غتيال الرئيس الشهيد صدام حسين وعـدد مـن رفاقـه ، 
ٔ
ا

عــدام الجــائرة بحــق قادتــه المدنييــن 
ٔ
حكــام اال

ٔ
صــدار ا

ٔ
وا

والعسكريين ، والزج بهـم فـي الـسجون فـي ظـروف غايـة 
نـــسانية ، ونقلهـــم الـــى 

ٔ
فـــي الـــسوء وانتهـــاك حقـــوقهم اال

ىــــــسجن الناصــــــرية العــــــسكري بحيــــــث تجــــــد عوائلهــــــم 
الصعوبة والمذلة حتى يحظوا بدقائق اللقـاء مـع ذويهـم 
ـــى ســـوء الخـــدمات  ضـــافة ال

ٔ
حـــوالهم ، ا

ٔ
طـــالع علـــى ا

ٓ
واال

الصحية ومعظمهم قادة عـسكريون دافعـوا عـن حيـاض 
مة بكل بـسالة وتـضحية ليـس لهـم كمهنييـن 

ٔ
العراق واال

ن يكون لهـم حـق 
ٔ
اال تنفيذ قرار القيادة السياسية دون ا

مـــــور 
ٔ
ال بالقـــــدر الـــــذي تخـــــص اال

ٔ
و النقـــــاش ا

ٔ
عـــــتراض ا

ٔ
اال

مريكــي 
ٔ
الــسوقية العــسكرية ، كمــا فعــل قــادة الجيــش اال

حتــــالل 
ٔ
ــــذين قطعــــوا االف االميــــال لغــــزو وا فــــراده ال

ٔ
وا

ن يكــون لهــم حــق االعــتراض او النقــاش 
ٔ
العــراق ، دون ا

قترفوه ضد الشعب العراقي 
ٔ
ظهر معظمهم الندم عما ا

ٔ
وا

مـــن جـــرائم حيـــث يعـــاني الكـثـــير منهـــم امراضـــا نفـــسية 

 صعبة .
ومنـــــذ خمـــــسة عـــــشر عامـــــا يقبـــــع خـــــيرة قـــــادة العـــــراق 
ــــا ســــميت المحكمــــة  العــــسكريين بعــــد ادانتهــــم مــــن م
الجنائيــــة العراقيـــــة العليــــا (محكمـــــة االحتــــالل) ، فـــــي 
محاكمـــات المهزلـــة الـــتي تعرضـــت علـــى نقـــد واســـتهجان 
صــــــــدقائه 

ٔ
عــــــــداء النظــــــــام الوطــــــــني العراقــــــــي قبــــــــل ا

ٔ
ا

 والمنظمات المعنية بحقوق االنسان .
 

ن تــــــستغل بعــــــض مواقــــــع التواصــــــل 
ٔ
ومــــــن المحــــــزن ا

غــراض 
ٔ
شــخاص ال

ٔ
و اال

ٔ
و القنــوات الفــضائية ا

ٔ
جتمــاعي ا

ٔ
اال

نـــسانية الـــتي يعـــاني منهـــا 
ٔ
شخـــصية هـــذه الحالـــة غـــير اال

اركــان النظــام الوطــني فــي ســجون هــذه الــسلطة ، حتــى 
طالق ســـراحهم ال يتـــم 

ٔ
مـــن صـــدر قـــرار مـــن المحكمـــة بـــا

تنفيذ قرارها كمـا هـو حـال الـدكـتور جمـال مـصطفى علـى 
ي 

ٓ
ن اطالق شائعات اطالق سراحهم ال

ٔ
سبيل المثال ، ا

غــرض كــان يــؤدي حتمــا الــى زيــادة معانــاة ذويهــم الذيــن 
يـــام كـــذبها ويعـــودون الـــى 

ٔ
و ا

ٔ
يكـتـــشفون بعـــد ســـاعات ا

ن نعلــــــن للجميــــــع الموقــــــف 
ٔ
دائــــــرة المعانــــــاة ، ونــــــود ا

ــــــــــن  ــــــــــانوني لرجــــــــــال النظــــــــــام الوطــــــــــني المعتقلي الق
طالق سراحهم :

ٔ
 والمحكومين من العفو عنهم ثم ا

 
وال ) مــن المــادة (  ١

ٔ
) مــن قــانون  ٢٧. نــصت الفقــرة ( ا

علـى  ٢٠٠٥) لـسنة  ١٠المحكمة الجنائيـة العليـا رقـم ( 

يـة جهـة كانـت بمـا فـي ذلـك رئيـس 
ٔ
تي ؛ ( ال يجـوز ال

ٔ
ما يـا

و تخفيف العقوبات الصادرة مـن هـذه 
ٔ
عفاء ا

ٔ
الجمهورية ا

 المحكمة .... الخ )
 
علــــى مــــا  ٢٠٠٥) مــــن دســــتور ١٣٤. نــــصت المــــادة ( ٢

تي :
ٔ
 يا

عمالهـــا 
ٔ
( تـــستمر المحكمـــة الجنائيـــة العراقيـــة العليـــا با

بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر فـي جـرائم النظـام 
الـــديكـتاتوري البائـــد ورمـــوزه ولمجلـــس النـــواب الغاؤهـــا 

عمالها )
ٔ
كمال ا

ٔ
 بقانون بعد ا

ـــى   ١٨٨وحـــتى يتـــم الغـــاء القـــانون يجـــب الحـــصول عل
حــد فــي الدورتيــن 

ٔ
صــوتا فــي مجلــس النــواب ولــم يتقــدم ا

لغـــاء القـــانون ،بـــل علـــى 
ٔ
الـــسابقتين لمجلـــس النـــواب ال
وقبلـه  ٢٠١٧) لـسنة  ٧٢العكس اصدروا القانون رقم ( 

ـــسنة  ٣٢القـــانون رقـــم (  ـــانون حظـــر حـــزب  ٢٠١٦) ل ق
ركـان 

ٔ
نتقـام مـن ا

ٔ
معانا في اال

ٔ
شتراكي ، ا

ٔ
البعث العربي اال

بـــشع انتهـــاك للـــشريعة 
ٔ
ســـرهم ، فـــي ا

ٔ
النظـــام الوطـــني وا
نساني .

ٔ
 والقانون اال

 
وال ) مــــــن الدســــــتور حــــــول  ٧٣. نـــــصت المــــــادة (  ٣

ٔ
/ ا

تي :
ٔ
 صالحيات رئيس الجمهورية على ما يا

صـــــدار العفـــــو الخـــــاص بتوصـــــية مـــــن رئيـــــس مجلـــــس 
ٔ
ا

الــوزراء ....الــخ " ولــم يتقــدم رؤســاء مجلــس الــوزراء مــن 

ـــة  ٢٠٠٥ ـــى رئيـــس الجمهوري ـــا هـــذا بتوصـــية ال ـــى يومن ال
صــدار قــرار العفــو الخــاص عنهــم ، ليــصار الــى اللجــوء 

ٔ
ال

تحاديــة للفــصل بدســتورية قــرار العفــو 
ٔ
الــى المحكمــة اال

الخــاص لحـــصول تعـــارض بيـــن نـــص دســـتوري المـــادة ( 
) مـــــن قـــــانون المحكمـــــة الجنائيـــــة  ٢٧) والمـــــادة (  ٧٣

ســـمى حـــسب 
ٔ
العليـــا ، عنـــدها يعـــد النـــص الدســـتوري اال

 / اوال ) من الدستور . ١٣المادة ( 
 

جتمـاعي والقنـوات الفـضائية 
ٔ
نطالب مواقع التواصـل اال

و تــصريحات 
ٔ
و نقلهــا ا

ٔ
دالء باالشــاعات ا

ٔ
فــراد بعــدم اال

ٔ
واال

حترامـا 
ٔ
كد من مصدر حكومي رسمي ، ا

ٔ
كاذبة اال بعد التا

نـــسانية ومـــشاعر عـــوائلهم . مقـــترحين علـــى 
ٔ
لحقـــوقهم اال

ـــسانيا لهـــذه القـــضية  ســـلطة المنطقـــة الخـــضراء حـــال ان
حـــدى الـــدول الـــتي تقبلهـــم ، وهـــي ســـابقة 

ٔ
بنفيهـــم الـــى ا

نظمــة الــسابقة 
ٔ
عــداء اال

ٔ
ليــست جديــدة فــي التعامــل مــع ا

لتتــــاح لهــــم فرصــــة حيــــاة انــــسانية للمــــدة الباقيــــة مــــن 
 حياتهم وهم كما كانوا حماة للوطن .

 
نسان في الجبهة الوطنية العراقية

ٔ
 لجنة حقوق اال

  ٢٠١٨/ نيســان /  ٢٦

لقــد كــان مــن نتــائج هــذا االنتــصار الباســل وصــول صــوت الثــورة الــى اشــاقائها فــي الوطــن 

مـة العربيـة ، وبـدء تـدفق التعـاون العربـي مـع نـضال 
ٔ
العربي ، وتعميق صالتها وتالحمها باال

ييــد مطلبــه بالحريــة واالســتقالل . ذلــك النــضال الــذي كــان قــد اخــذ 
ٔ
الــشعب إالرتــيري، وتا

 بعده القومي 

 

م ، كمـا تالحـم مـع ١٩٦٣بعد تـسلم البعـث الـسلطة فـي كـل مـن سـوريا والعـراق فـي العـام 

سـيس منظمـة التحريـر الفلـسطينية وقيـام ثـورة 
ٔ
تمـوز  ١٧نضال الـشعب الفلـسطيني بعـد تا

 في العراق . 

وعلــى قاعــدة هــذا الوعــي والموقــف العربــي المــساند لمطالــب الــشعب إالرتــيري فــي الحريــة 

واالستقالل، تعمقت عالقة الثورة إالرتيرية بانتمائهـا لالمـة العربيـة ، حيـث قـرر اول مؤتمـر 

 مـن حركـة الثـورة ١٩٧١لجبهة التحرير إالرتيرية في العام 
ٔ
م ان الثورة إالرتيرية جزء ال يتجزا

 العربية.

 

ونتيجة لهذا التحول الكبير الذي احدثه صمود ثـوار ارتريـا وانتـصارهم فـي معركـة ( تقوربـا ) 

فـــي مواجهـــة المـــستعمر ، اتخـــذت جبهـــة التحريـــر االرتريـــة الخـــامس عـــشر مـــن مـــارس عيـــدا 

 لجيش التحرير إالرتيري ما يزال يحتفل به ابناء الشعب إالرتيري .

 

لقد كانت هزيمة جيش اثيوبيا االستعماري على يـد ابطـال جبهـة التحريـر إالرتيريـة فـي تلـك 

عامـــا ، ادت  ٢٧المعركـــة المـــشرفة ، بدايـــة لسلـــسلة مـــن االنتـــصارات فـــي منازلـــة اســـتمرت 

ــــي  ــــا ف ــــا مــــن ارتري ــــي وخروجــــه مهزوم ــــالل االثيوب ــــام لجيــــش االحت ــــار ت ــــى انهي بتراكمهــــا ال

 م . ٢٤/٥/١٩٩١

كان ذلك انتصارًا اعاده في ابهى صوره ابناء االمة العربية االبطال مجددا بعد عشرين عامـا 

علـــى ارض الرافـــدين ، عنـــدما كبـــدت فـــصائل المقاومـــة العراقيـــة الباســـلة قـــوات االحتـــالل 

رواح والمعــدات، واجبرتهــا علــى الهــروب مــن ارض العــراق 
ٔ
االميركــي خــسائر فادحــة فــي اال

 مخذولة مهزومة تحت ضرباتها الموجعة.

 

) لهذه المعركة ليؤكد لـشباب االمـة اليـوم ان فعـل الرجـال القابـضين  ٥٤ان مرور الذكرى ( 

على السالح هو اهم من فعل السالح ذاته. وان الحق غالب مهما تكالبـت عليـه قـوى الـشر 

، وان سالح العدو الغاصب لحقوقنا ضعيف امام نزوعنا نحو التحرر واستعدادنا للتـضحية 

، وان شــباب امتنــا فــي ميــادين المواجهــة فــي وطننــا العربــي هــم صــناع الغــد المــشرق ، وان 

الحيــاة الحقيقيــة المتنــا العربيــة توجــد حيــث يحمــل ابناؤهــا الــسالح مــدافعين عــن بقائهــا 

 وخياراتها.

 

 فكل عام وابناء االمة العربية في خندق البطولة صامدون. 

 وكل عام ومناضلو البعث ببنادق الحق ممسكون

 ونحو النصر المؤكد بثقة يخطون . 

 

 مكـتب الثقافة واالعالم القومي 

 ٢٠١٨نيسان/  
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اهــم مــن اكــد موقــف البعــث مــن االنتخابــات هــو الرفيــق 

المناضــل عــزة ابــراهيم االميــن العــام للحــزب فــي خطابــة 

ــــوم  ســــيس البعــــث  ٧٤٢٠١٨التــــاريخي ي
ٔ
فــــي ذكــــرى تا

تي فــــي هــــذه الــــدورة 
ٔ
ن مــــن ســــيا

ٔ
عنــــدما قــــال حرفيــــا ( ا

ــذين ســبقوه  ســوء بكـثــير مــن الــسيئين ال
ٔ
االنتخابيــة هــو ا

نهــــم جميعــــًا مجــــرد ادوات بيــــد ايــــران لتنفيــــذ مــــشروعها فــــي العــــراق فقــــاطعوا 
ٔ
ال

ســها 
ٔ
االنتخابــات وشــمروا عــن ســاعد المقاومــة والمعارضــة وبكــل اشــكالها وعلــى را

الكـفاح المسلح ) ورغـم ذلـك التوضـيح فـان مـا يلفـت االنتبـاه هـو ان اتهـام البعـث 

بانه مـشارك فـي االنتخابـات وبانـه وراء كـل مـا يجـري اصـبح هـستيريا شـملت اركـان 

العملية السياسية .اطراف العمليـة السياسـية الفاسـدين والخونـة وعمـالء اسـرائيل 

الــشرقية تنتــابهم كــوابيس مفزعــة يــرون فيهــا البعــث وقــد عــاد للحكــم بفــضل دعــم 

الماليين له والذين لم يعودوا يخفون تمنيهم عودته النهم اقتنعوا بان البعـث هـو 

ـــه لـــو خـــاض  ـــشعب ممـــا هـــو فيـــه ، وان ـــى انقـــاذ ال ـــاءه القـــادر عل ـــد مـــع حلف الوحي

% من االصوات وهو ما اعترف به اكـثر ٨٠االنتخابات لحقق فوزا بنسبة التقل عن 

مــن مــصدر وجهــة علنــا .ومــع ذلــك فــان البعــث يــرفض المــشاركة فــي االنتخابــات 

 واسباب ذلك ورغم وضوحها وتكرار شرحها هي التالية :

 

االنتخابات الـتي تجـري فـي ظـل االحتـالل غـير شـرعية بكاملهـا فوجـود احتـالل  ١

ينــسف كافــة شــروط حريــة االنتخــاب،الن المحتــل يخطــط البقــاء احتاللــه بكافــة 

 للتزويـر، والعـراق محتـل بالكامـل منـذ 
ٔ
الطرق وابرزهـا ورقـة االنتخابـات ولهـذا يلجـا

ومنــذ ذلــك العــام وّرثتــه امريكــا  ٢٠١١وكانــت امريكــا تحتلــه حــتى عــام  ٢٠٠٣عــام 

الســرائيل الــشرقية. وفــي حالــة االحتــالل اليمكــن الي فــرد او جماعــة االدعــاء بانهــا 

تستطيع اقناع االحتالل بالتحول الى جهة طيبة فهذا توقع جنوني لم يحصل ولن 

ــان مــن يرشــح  ــة احتــالل اســتعماري . فكيــف يمكــن االدعــاء ب يحــصل فــي اي حال

يــستطيع خدمــة العــراق وليــس الدولــة الــتي تحتلــه مــع انــه مــستحيل؟ مــن يــصبح 

عضوا في مجلس النواب يكون ملزما بالقوة بدعم خطـة اسـتعمار العـراق مـن قبـل 

ولـم ينجـح اي نائـب  ٢٠٠٣اسرائيل الشرقية تماما كما خدم خطة امريكا بعـد عـام 

او وزير بتغيير خطط وقرارات امريكا بل كـان دوره الفعلـي هـو تنفيـذ مـا تطلبـه اوال 

 وقبل اي شيء .

 

ـــد  ٢ ـــوانين البل ـــير ق ـــاالحتالل مـــن تغي ـــة القائمـــة ب ـــة تمنـــع الدول القـــوانين الدولي

وتكـتفــي بادارتــه لحيــن انتهــاء االحتالل،واالنتخابــات تنطــوي علــى اصــدار قوانيــن 

والغــاء قـــوانين،واالحتالل االمريكـــي اراد اضـــفاء الـــشرعية الـــشكلية علـــى احتاللـــه 

لتبريــر بقــاءه ودعمــه وكانــت االنتخابــات هــي اداة الضــفاء الــشرعية علــى االحتــالل . 

وعنــدما اجــبرت المقاومــة العراقيــة امريكــا علــى ســحب قواتهــا وســلمت العــراق الــى 

اسـرائيل الـشرقية الجـل اكمـال المهمـة وهـي تـدمير العـراق وتغيـير هويتـه الوطنيـة 

والقومية كليـا فـان االحتـالل االيرانـي اثبـت انـه اكــثر خطـورة بكـثـير مـن االحتـالل 

االمريكــي الن االحتــالل االيرانــي يملــك ســمة ال توجــد فــي االحتــالل االمريكــي وهــي 

االحتــالل الــسكاني للعــراق بواســطة الفــرس ونغــول اســرائيل الــشرقية، وفــي هــذه 

الحالــة فــان االحتــالل االيرانــي يهــدد بتغيــير هويــة العــراق وينــسف قواعــد ديمومتــه 

وتواصل ثقافته وتقاليده وهو تحول اذا حصل سينهي العراق العربـي الـذي عرفنـاه 

 عـراق تـابع لفـارس او كيانـات قزميـة بهويـات 
ٔ
طوال اكـثر من ثمانية االف عام وينشا

 غامضة.

 

ولكي تكمل اسرائيل الشرقية هذه التحول الخطـير فانهـا ومنـذ الغـزو بـدات عمليـة 

ضخ االف البشر كل شهر الى العراق وتوطينهم ومنحهم الجنـسية العراقيـة لدرجـة 

وفــي زمــن رائســة ابراهيــم  ٢٠٠٥ان عــدد مــن منحــوا الجنــسية العراقيــة حــتى عــام 

مليـون شـخص منحـوا  ٢٬٥الجعفري لمجلس الـوزراء بلـغ حـسب تـصريح رسـمي لـه 

ثيـــر 
ٔ
الجنـــسية العراقيـــة علمـــا ان عمليـــة التجنيـــس كانـــت وقتهـــا بطيئـــة بـــسبب التا

الهائـــل للمقاومـــة العراقيـــة ضـــد االحتـــالل بكافـــة اشـــكاله ، بمعـــنى ان مـــن منحـــوا 

تجاوز الخمـسة مالييـن غـير عراقـي !وادى ذلـك  ٢٠١٨الجنسية العراقية حتى عام 

الى تغيير خطـير فـي هويـة محافظـات كاملـة وجعـل الفـرس سـاكنيها والمتحكميـن 

فيهــا ،فاالنتخابــات الــتي تجــري االن هــدفها تعزيــز التغلغــل االيرانــي وتــسريع عمليــة 

ازالــة الهويــة العربيــة للعــراق عــن طريــق قــرارات برلمانيــة تــستخدم كغطــاء شــرعي 

 زائف النهاء العراق .

 

هــل يوجــد شــخص مــشارك فــي العمليــة السياســية يــستطيع تحــدي ارادة قاســم  ٣

سليماني ؟ ان هذا السؤال هو اهم االسئلة التي يجـب ان تطـرح علـى مـن يرشـح او 

يدعي انه سيقوم بالتغيير ،فما دامت امريكا قد قدمت االف الجنود قتلـى وصـرفت 

ثالثة تريليون دوالر على االقل الجل غزو العـراق فانهـا لـن تتخلـى عمـا بداتـه اال اذا 

اجبرت بالقوة ،وكذلك اسرائيل الشرقية التي اصبح جليـا كـل الجـالء بـان وجودهـا 

ــة الفارســية فمــا ان تطــرد مــن العــراق حتــى  فــي العــراق قــضية بقــاء او مــوت الدول

تخــسر كــل قواعــد قوتهــا فــي الخــارج بمــا فــي ذلــك قوتهــا فــي ســوريا ولبنــان ودول 

الخليـــج العربي،وهـــذه الخطـــوة ســـوف تعقبهـــا حتمـــا خطـــوة اخطـــر وهـــي تفكيـــك 

اسرائيل الشرقية وتحويلها الى كيانات مستقلة فكل قومية تخضع االن لالسـتعمار 

االيراني سوف تستقل وتبني دولتها المستقلة وهو تحول سوف يجعل الفرس دولة 

صـــغيرة معزولـــة جيوبولتيكيـــا عـــن الـــوطن العربـــي بجـــدار هائـــل يمتـــد مـــن شـــمال 

 العراق الى نهاية الخليج العربي .

 

فهل يوجد نصف مطلع يجهل هذه الحقيقـة ؟ ومـا هـو رد فعـل حكـام طهـران علـى 

نتيجة مثل هذه ؟ ان اسرائيل الشرقية سوف تصفي وبال رحمة اي جهـة او شـخص 

يهدد احتاللهـا للعـراق ، ولهـذا فـان كـل مـن يـدعي انـه يريـد تحقيـق الحريـة لـشعب 

العراق وانهاء معاناته عاجز عمليا وكذاب فعليا وهو يعرف انه كذاب وكذبه مـسخر 

لخداع السذج،ومن ثم فان مجلس النواب ليس اداة الضفاء الشرعية على احتالل 

 العراق.

 

وحــتى لــو افترضــنا ان هنــاك ثغــرة يمكــن اســتغاللها وتحقيــق نــوع مــن التحــسن  ٤

فهل يمكن نـسيان ان المتحكـم بالعمليـة كلهـا هـو امريكـا واسـرائيل الـشرقية وهمـا 

من جاء بالفاسدين والطائفيين والخونة الفاقدين للشرف عمدا ليحكموا العراق ؟ 

ان امريكا تدعم تغلغل الفرس وبقية االجانب في العراق كي يقومـوا بتغيـير هويتـه 

الوطنيــة والقوميــة الن ذلــك هــدفهما الــستراتيجي وهــدف الــصهيونية ايــضا .كمــا ان 

وجود الفاسدين على راس السلطة احد اهم ضـرورات اكمـال مخطـط انهـاء العـراق 

الطبيعــي مــن خــالل تــدمير قيمــه العليــا وتغيــير اخالقيــات شــعبه والــدفع باتجــاه 

نشوء اجيال التعرف من االخالق والشرف والقيم اال ما تروجه امريكا والفـرس مـن 

مفاسد كاالباحية والشذوذ والزواج المثلي،واعتبار الفـساد حالـة البـد منهـا الكمـال 

عمليـــــة ســـــحق العـــــراق واســـــتبداله بعـــــراق اخـــــر يكـــــون مركـــــزا للفـــــساد وضـــــياع 

 الهوية .ومجلس النواب واجبه هو دعم كل خطوة واضفاء شرعية زائفة عليها.

 

اما الحافز الذي يحرك االدوات البشرية فـي مجلـس النـواب والحكومـة فهـو ان مـن 

وضـــعوا علـــى قمـــة الهـــرم فاســـدين ومفـــسدين وال يهمهـــم شـــيء اال المـــال واشـــباع 

جـــشعهم وهـــذا مـــانراه االن مـــن تـــسابق علـــى الـــسقوط االخالقـــي ونـــشر الفـــضائح 

ــــة  ــــي واالســــتنجاد بالعرقجي ــــسقوط االخالق ــــائج ال ــــة وتفــــاخر بنت ــــسية المقرف الجن

والقوادين لدعمهم في االنتخابات ! فهـل يتـصور اي احـد ان الفاسـد ونـصف االمـي 

والساقط اخالقيا الذي وجد نفسه فوق قمة هرم مـن المـال والنـساء سـوف يتخلـى 

 عنها الرضاء ناخبيه ؟

 

مـا نــراه مـن تحــوالت كارثيـة فــي العـراق واليمــن وسـوريا وليبيــا بالدرجـة االولــى ،  ٥

يؤكد بـان اي مـشاركة فـي العمليـة السياسـية فـي العـراق ليـس اال اسـهام مباشـر فـي 

بيــع العــراق والموافقــة علــى تقــسيمه،والمريكا واســرائيل الــشرقية وهمــا مــن يحتــل 

العــراق االن،االولــى ســرا والثانيــة علنا،مــصلحة جوهريــة فــي تقــسيم العــراق وســوريا 

ــا واليمــن تتــسارع ومعهــا  ولهــذا نــرى االن خطــوات اســتعمار العــراق وســوريا وليبي

خطــــط التقــــسيم تحــــت غطــــاء الفدراليــــة واالقــــاليم ، والجــــل اكمــــال ذلــــك نــــرى 

االستعمار بشكله التقليدي يعود الى سوريا والعراق بتركز قـوات امريكيـة وفرنـسية 

 وبريطانية وايرانية وروسية. فهل نحن نرى سرابا ام حقيقة مادية مجسدة امامنا ؟

 

االستعمار التقليدي يعود ومادام هناك نغول ال مواقف لهم سوى كلمة ( موافج ) 

فاننا نقاطع عملية تخدم هدف انهاء العراق . هل عرفتم االن لم نقاطع  موافق   –

 االنتخابات ؟ 
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وكـار التجـسس والخيانـة والعمالـة والرذيلـة 
ٔ
عندما قام اوغاد العصر وا

تباع التيار الفارسي الـصفوي ، بتـداول الفيـديو الـذي انتقـدنا فيـه 
ٔ
من ا

المواقف المشبوهة لما يسمى المرجعية الدينيـة فـي النجـف وتدخلهـا 

الـــسافر فـــي شـــؤون السياســـة والحكـــم ، بٕاســـتخدام اســـم البعـــث مـــن 

ـــا لتـــسقيط بعـــضهم بعـــضًا ، كانـــت النتيجـــة حـــسب المتابعـــة  خاللن

ــثر مــن نــصف الــشعب العراقــي االبــي قــد شــاهد هــذا الفيــديو وتفاعــل معــه تفــاعًال  كـ
ٔ
الدقيقــة ٕان ا

ثبــت ضــحالة وتفاهــة وســقوط الجيــوش 
ٔ
خــرى ا

ٔ
ّيــد مــاورد فيــه مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة ا

ٔ
ٕايجابيــًا وا

االلكـترنيــة المؤيــدة للسيــستاني واحــزاب الــسلطة الفاســدة ، ومــستواها المنحــط والواطــي بــسبب 

التعليقات التي التعـبر عـن اخـالق وقيـم العـراقيين االصـالء ، كمـا وٕانهـا مـن ناحيـة ثالثـة حركـت 

المرتزقــة مــن الطــابور الخــامس وكــشفت نفوســهم الهزيلــة المختبئــة تحــت شــعارات وطنيــة زائفــة 

 كانوا يستخدموها بغرض االبتزاز واالرتزاق ...

 

بي ، وتبًا للعمالء المنحطين والمرتزقة المتربصين .
ٔ
 فتحية لكل صوت مخلص وطني ا

 

 الخاسوئن .
ٔ
 وليخسا

íÇé×fÖ]êÞ^Ã¹]
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لقــد جــاء خطــاب الرفيــق المجاهــد عــزة ابــراهيم االميــن العــام لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي فــي 

الــذكرى الحاديــة والــسبعين لمولــد البعــث حــافًال بالمعــاني البليغــة لــسمات البعــث الثوريــة كحــزب 

وطــني وقومــي ديمقراطــي اشــتراكي وانــساني ذلــك ان مولــد البعــث هــو ايــذان بميــالد الفكــر العربــي 

الثــوري االنقالبــي ورفــض واقــع االســتعمار واالســتغالل واالســتعباد واالحتــالل والتجزئــة والتخلــف 

فكانــت اهــداف البعــث واالمــة التاريخيــة فــي الوحــدة والحريــة واالشــتراكية البــديل الثــوري للواقــع 

الفاســد الــذي اشــرنا اليــه قببــل قليــل واقــع االســتعمار واالســتغالل واالحتــالل والتجزئــة والتخلــف 

وبــذلك دعــوة الرفيــق المجاهــد عــزة ابــراهيم فــي خطابــه التــاريخي فــي الــذكرى الحاديــة والــسبعين 

نظمــة وجمــاهير ان تنتفــض وتلتحــم مــع مناضــلي البعــث 
ٔ
لمولــد البعــث للــشعب العربــي حكامــًا وا

لمواصلة النضال صوب التحرير واالستقالل والتقدم االجتماعي ومواصلة مسيرة النهوض الوطنـي 

والقومي للعراق واالمـة العربيـة وبـذلك حقـق الخطـاب التـاريخي للرفيـق المجاهـد عـزة ابـراهيم فـي 

ــًا عارمــًا فــي العــراق علــى ارض الكـفــاح  الــذكرى الحاديــة والــسبعين لمولــد البعــث نهوضــًا جماهيري

والجهــاد ارض الربــاط والعــزة والكرامــة الوطنيــة والقوميــة وقــد امتــد هــذا النهــوض ليــشمل الوطــن 

العربــي كلــه مــن اقــصى المــشرق الــى اقــصى المغــرب فــشمل اقطــار الخليــج العربــي الــتي وعــت عبــر 

نــداءات حــزب البعــث العربــي االشــتراكي مخــاطر التمــدد االيرانــي والتوســع الفارســي الــصفوي الــذي 

امتــد  عــبر العــراق وســوريا ولينــان الــى اليمــن واقطــار الخليــج العربــي كلهــا بــل واســتهداف االمــن 

 . القومي العربي برمته

وبــذلك مثــَل خطــاب الرفيــق المجاهــد عــزة ابــراهيم فــي الــذكرى الحاديــة والــسبعين لمولــد البعــث 

نبراسًا مشعًا وسراجًا منيرًا يضيء المسالك والدروب امام الجماهير العربـي لتنطلـق قـدما الـى امـام 

علــى طريــق التقــدم االجتمــاعي والنهــوض القومــي واالنــساني بالتفاعــل مــع الفكــر الثــوري االنــساني 

والتجارب الثورية الوطنية والقومية واالشتراكية في العالم اجمع وبذلك عّبر تبيانه لسمات الواقـع 

العربي وضرورات تغييره جذريًا بما يخدم المسار التحـرري لنهـضة االمـة وتقـدمها واسـهامها الفاعـل 

في ٕاعالء صرح الحضارة االنسانية الـشامخ عـبر تعميـم تجربـة مـسيرة الجهـاد والتحريـر الظـافرة فـي 

ــسامية وفكــره النــير وتاريخــه  ــسناها االرض العربيــة كلهــا بتمثيــل مبــادئ البعــث ال العــراق ليعــم ب

وحــتى يومنــا هــذا ومــا قدمــه مــن  ١٩٤٧النــضالي الطويــل منــذ مولــده فــي الــسابع مــن نيــسان عــام 

تضحيات سخية على طريق التحرر والتحريـر والوحـدة طريـق الجهـاد والفـداء لتحقيـق نهـضة االمـة 

العربيــة ورســالتها االنــسانية الخالــدة رســالة العــرب واالســالم الخالــدة المتجــددة للــشعب واالمــة 

 .واالنسانية جمعاء
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اليبدو لعجلة الفساد الـدائرة فـي العـراق علـى مـدى سـنوات طويلـة ، ان يحيـن 

لهــــا الوقــــت ان تتوقــــف ، فــــال شــــي يــــشغل ساســــة العــــراق عــــن االســــتمرار 

باالستحواذ علـى امـوال الـشعب وسـرقة خـيرات البـالد ، حيـث كـشفت وثائـق 

مــــسربة مــــن وزارة الخارجيــــة ، االحــــد، عــــن وجــــود شــــبهات فــــساد بمالييــــن 

الــدوالرات فــي عمليــات شــراء مبــاني لــصالح الــوزارة فــي عــدد مــن الــدول ، فــي 

حين تبين بعضها ان البنايات لم يتم شراءها او تم الـشراء بمبـالغ تقـل بكـثيـر 

 عن ماتم رصدره.

  

وبحـــسب احـــدى ”  واوضـــحت مـــصادر صـــحفية مطلعـــة فـــي تـــصريح لهـــا انـــه  

ـــــخ  ـــــوزارة الخارجيـــــة بتاري ـــــصادرة مـــــن مكـتـــــب المفتـــــش العـــــام ب ـــــائق ال الوث

مانة العامة لمجلـس الـوزراء، وهـي عبـارة عـن ٢٦/٧/٢٠١٦
ٔ
، والموجهة الى اال

بوجــود شــبهات فــساد فــي شــراء “ٕاجابــة لجنــة النزاهــة النيابيــة حــول التحقيــق 

نجلس االمريكية
ٔ
 ”.مبنى القنصلية العامة لجمهورية العراق في والية لوس ا

  

الوثيقة اشارت الى ان مكـتب المفتـش العـام ”  واشارت المصادر ايضا الى ان  

بــوزارة الخارجيــة ال زال يــدقق المعلومــات الــتي تفيــد بوجــود شــبهة فــساد فــي 

عمليــــة شــــراء عقــــارات فــــي العاصــــمة االلمانيــــة بــــرلين والعاصــــمة النرويجيــــة 

وسلو
ٔ
 ”.ا

  

محـضر اللجنـة التحقيقيـة التـي ”  واوضحت المصادر اما الوثيقة االخرى فهـي  

التحقيـــق فـــي مالبـــسات شـــراء قنـــصلية  ٢٠١٦باشـــرت فـــي كـــانون الثـــاني فـــي 

عـــضاء لجنـــة 
ٔ
نجلـــوس، وقامـــت بـــضبط ٕافـــادات ا

ٔ
جمهوريـــة العـــراق فـــي لـــوس ا

، وتـشير الوثيقـة الـى ان ”  الشراء بعـد اسـتقدامهم مـن البعثـات العـاملين فيهـا

احــد اعــضاء اللجنــة احمــد محمــد علــي/ معــاون مهنــدس يعمــل فــي مكـتــب “

المفتــش العــام، لــم يحــضر لالســتماع الــى افادتــه رغــم مفاتحــة الــدائرة إالداريــة 

مام اللجنة
ٔ
 ”.بضرورة حضوره ا

  

ن اللجنـــة التحقيقيـــة توصـــلت الـــى انـــه  
ٔ
ثبـــت وجـــود “وبحـــسب المـــصادر فـــا

عـضاء 
ٔ
قوال لجنة الشراء و محاسب البعثة السابق، حيث اجمع ا

ٔ
تضارب في ا

اللجنة كافة على ان احمد ناظم جواد/ وزيـر مفـوض القنـصل العـام لجمهوريـة 

ن عمليــة شــراء المبنــى 
ٔ
نجلــوس، كــان يحــضر التفــاوض بــشا

ٔ
العــراق فــي لــوس ا

عضاء اللجنة “، وثبت للجنة، بحسب الوثيقة، ان ”  القنصلية بصورة مستمرة
ٔ
ا

نجلـوس 
ٔ
المكلفة بالـشراء عقـدوا عـدة اجتماعـات مـع القنـصل العـام فـي لـوس ا

حمــد نــاظم جــواد/ وزيــر مفــوض، وتدارســوا (
ٔ
) عرضــا قــدمت ٕالــى القنــصلية ١١ا

 ”.بضمنها عرض البناية التي تم شرائها

  

تقريــر احمــد محمــد علــي / معــاون “واضــافت المــصادر نقــال عــن الوثــائق ان  

ـــه ومـــن خـــالل  ن
ٔ
ـــة، اكـــد ا مهنـــدس، ممثـــل مكـتـــب المفتـــش العـــام فـــي اللجن

عضاء لجنة الشراء والقنصل العام في لوس انــجلوس، اسـتقر 
ٔ
المداوالت بين ا

وال) مــن محــضر لجنــة الــشراء، 
ٔ
ــواردة بالتسلــسل (ا ي علــى شــراء البنايــة ال

ٔ
الــرا

ت اللجنــة التحقيقيــة انــه ”  الــف دوالر ٣٠٠بــسعر تــسعة مالييــن و
ٔ
مــن “، ورا

عـضاء اللجنـة 
ٔ
كـد جميـع ا

ٔ
خالل ذلك يتضح وجود تفاوت في إالفادات حيـث ا

ة من قبـل 
ٔ
ن عرض البناية التي تم شرائها قد تم تقديمه ضمن العروض المهيا

ٔ
ا

يــد مــا ورد 
ٔ
القنــصل العــام عــدا محاســب البعثــة الــذي نفــى فــي ٕافادتــه ذلــك وا

بٕافادة القنصل العـام بـان رئيـس اللجنـة الموفـدة هـو الـذي حـصل علـى عـرض 

 ”.البناية المذكورة

  

لم تتوصل الى السعر “واوضحت ايضا بحسب الوثيقة فٕان اللجنة التحقيقية  

الحقيقي للعقار الذي تم شـرائه لعـدم قيـام اللجنـة الكلفـة بالـشراء باالسـتعانة 

مريكيـــة لغـــرض تقييمـــه قبـــل 
ٔ
بالجهـــات المختـــصة فـــي الواليـــات المتحـــدة اال

و تنفي صحة االدعـاء “، وخلصت اللجنة الى انها ”  الشراء
ٔ
ن تؤيد ا

ٔ
لم تستطع ا

نهـا الحظـت مـن خـالل 
ٔ
بوجود شبهة فساد في عقد شراء مبـنى القنـصلية، ٕاال ا

ن المــسؤولية القانونيــة تــدور بيــن القنــصل العــام ورئيــس 
ٔ
ــا تــدوين إالفــادات ب

لجنة الشراء ومحاسب البعثة السابق لوجود تضارب في االفادات، وما مثبت 

ـــر ممثـــل مكـتـــب المفتـــش العـــام فـــي اللجنـــة ، ”  فـــي قـــرار لجنـــة الـــشراء وتقري

عــدم االســتعانة فــي حينهــا بمكـتــب متخــصص بتقييــم “واشــارت الوثيقــة الــى 

وصـــت اللجنـــة ”  العقـــارات للوقـــوف علـــى قيمـــة العقـــار الـــذي تـــم شـــراءه
ٔ
، وا

) مــن ٣بٕاحالــة التحقيــق ٕالــي هيئــة النزاهــة اســتنادا ٕالــى الفقــرة (“التحقيقيــة 

” محضر اللجنة التحقيقية لغرض التحقيق في الموضوع وحـسب االختـصاص

 بحسب الوثائق .
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ــالغ ماليــة  ــات البرلمانيــة المقبلــة فــي العــراق ســاحة لــصرف مب باتــت االنتخاب
جــل الدعايــة، وفــي هــذا 

ٔ
ســاليب المتاحــة مــن ا

ٔ
طائفــة بهــدف اســتخدام كــل اال

حــزاب علــى 
ٔ
ن حجــم ٕانفـاق اال

ٔ
قــر مـسؤول فــي مفوضـية االنتخابــات بـا

ٔ
الـسياق ا

كـثر من ربع مليون دوالر شهريا.
ٔ
 الحسابات إاللكـترونية والمونتاج بلغ ا

  
هنـــاك اســـتعانة بـــشركات فيديـــو “وقـــال المـــسؤول فـــي تـــصريح صـــحفي ٕان  

فـــالم الفيـــديو ضـــد شخـــصيات مختلفـــة 
ٔ
و ا

ٔ
ـــصور ا ـــصناعة ال وبرمجـــة عالميـــة ل

و اثنتين من بث قنـوات محليـة، وعربيـة وقعـت فـي 
ٔ
ومحاولة استئجار ساعة ا

ن تعلم
ٔ
 ”.الفخ دون ا

ن  
ٔ
ضـــاف المـــسؤول ا

ٔ
شـــده منـــذ “وا

ٔ
الـــصراع االنتخـــابي فـــي هـــذه الـــدورة بلـــغ ا

ن
ٓ
مريكي للعراق حتى اال

ٔ
 ”.االحتالل اال

، فــي تــصريح صــحفي ٕان ”كــاظم الــشمري “مــن جهتــه، قــال عــضو البرلمــان   
سـلوب اعتـدنا عليـه فـي كـل انتخابـات، وهـي وسـيلة “

ٔ
التسقيط السياسـي هـو ا

و عجــزت عــن 
ٔ
تعــودت عليهــا الجهــات الــتي ال تمتلــك رصــيدا مــن إالنـــجازات، ا

وتار المستهلكة، وتبحـث عـن 
ٔ
تقديم شيء لجماهيرها ما يجعلها تعزف على اال

ساليب التسقيط السياسـي 
ٔ
ساليب رخيصة الستمالة الجماهير، وبين هذه اال

ٔ
ا

كاذيب والوعود الكاذبة
ٔ
 ”.ونشر اال
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وحـزب البعـث العربـي االشـتراكي بمناضـليه يخـوض حربـا الهـوادة فيهـا علـى طريـق تحريـر العـراق وتحقيـق  ٢٠٠٣منذ احتالل العراق في نيسان من عـام 

رة النــصر النهــائي علــى اعــداء االمــة .. حــرب يقاتــل فيهــا المجاهــدون المناضــلون بــشجاعة قــل نظيرهــا فــي تــاريخ امتنــا بــسبب طبيعــة التحــديات الكبــي

نظـام ال والمتعددة االطراف حيث االرهاب بابشع صوره متمثال بالقمع الحكومي وتصفية البعثيين ومطاردتهم مـن قبـل االجهـزة القمعيـة الرسـمية واذرع

روح تــل الــصفوي المجرمــة مــع عــصابات داعــش االرهابيــة .. واذا كــان اعــداء االمــة مــن اميركــان وصــهاينة وصــفويين ، قــد توهمــوا امكانيــة تركيــع االمــة وق

، ومــا  بعــثالتحــدي فــي طليعتهــا الثوريــة البعثيــة المؤمنــة ، فــان انطــالق المقاومــة المــسلحة ضــد المحتــل منــذ االيــام االولــى لالحتــالل بقيــادة مناضــلي ال

ام ممـن قـز حققته من انتـصارات كبـيرة توجـت باجبـار القـوات االميركيـة علـى الخـروج مـن العـراق رسـميا ، قـد اثـار الرعـب والقلـق عنـد االذنـاب العمـالء اال

 بتــهســلمتهم االدارة االميركيــة الــسلطة ،وهــم يلمــسون عمليــا قــوة البعــث وحــضوره فــي ضــمير العــراقيين بــرغم حمــالت التــشويه الظالمــة لقيادتــه ولتجر 

ليب اسـاالنضاليه في العراق .. في هـذه المواجهـة التاريخيـة لمناضـلي البعـث اجـبر الحـزب اعدائـه علـى العـتراف بفـشلهم وعجـزهم عـن انهـاء الحـزب وان 

 التــصفية واالجتثــاث تزيــده قــوة والتــصاقا بالجمــاهير الــتي صــارت تعلــن جهــارا ومــن دون خــوف حنينهــا لمبــاديء البعــث وتهتــف باســمه فــي التظــاهرات

 اعـداء االمـة الـى اسـاليب اكــثر خبثـا بمحاولـة اسـ
ٔ
اف تهدوالتجمعات الشعبية وفي محافظات الجنوب والفرات االوسـط وبغـداد .. ومـن الطبيعـي ان يلجـا

البعث باساليب خسيسة لكنها مفضوحة ومكشوفة عند كل ذي بصيرة من خالل تصيد البعض من ضعاف النفـوس ممـن سـاوموا علـى تـاريخهم البعثـي 

ا وشــرفهم النــضالي عنــدما ارتــضوا ان يــصطفوا مــع اخــس اعــداء االمــة ونقــصد بهــم خــدم المــشروع الــصفوي .. مثــل هــؤالء بــاعوا انفــسهم للــشيطان فقــامو

كـن بانتحال صفة البعث تارة في حين نـصب بعـضهم نفـسه حكمـا وقاضـيا علـى مـسيرة نـضالية فيهـا مـن االيجابيـات مـا يعجـز القلـم عـن ذكـره مثلمـا اليم

و ة ااغفــال اخطــاء وقعــت بهــا التجربــة وهــو مــا الينكــره او يتطــير مــن ذكــره احــد مــن البعثييــن ســواء مــن كــان منهــم فــي اعلــى درجــات المــسؤولية القياديــ

 سواهم .

 

لطة الـسان الوقائع بقدر ما تؤشر ضخامة حملة استهداف البعث ، فانها من جانب اخر تملي علينا كمناضلين ان نكون اكـثر حرصا لتفويت الفرصة على 

ؤ تلكـالصفوية الغاشمة من تحقيق اهدافها وهذا يتطلب اعلى درجات الحذر والتحسب ومواجهة اجهزة القمع باساليب مبتكرة مـن دون ان يعـني هـذا ال

 واالبتعــاد عــن العمــل اكـــثر وســط الجمــاهير فهنالــك فــرق كبــير بيــن التحــسب والخــوف مثلمــا هنالــك بــون شاســع بيــن الــشجاعة والتهــور الــذي يــؤدي الــى

ثي ايمانـا لبعـخسائر غير مبررة . ان اكبر ميزة يمتلكها مناضلوا البعث هي الـشجاعة والبطولـة الـتي تعيـد المـواطنين الـى ( عهـد البطولـة ) الـذي يجـسده ا

س والخنـوع وهـي
ٔ
اهـر ظو وعمال وهو اكـثر ما نحتاجه في هذه المرحلة الستنهاض الجماهير وحثها على التمسك بامل النـصر واالبتعـاد عـن االحبـاط واليـا

جهـة موايسعى حلف الشر االميركي الصهبوني الصفوي زرعها في روحية المواطن التواقة للخالص. لنستذكر يوميا تاريخ حزبنـا واسـاليب عمـل مناضـليه ل

ي التـحمالت التصفية التي تعرض لها ونستلهم الدروس منها من دون ان نغفل اختالف الظروف واالساليب وطبيعة مخططات التامر ، غير ان الحقيقة 

ن وبـااليمكن ان يختلف عليها احد هي ان جذور البعث في االرض قوية وان اساليب الـسلطة الـصفوية الغاشـمة لـن تثـني الجمـاهير عـن االلتفـاف حولـه 

 اهم ميزة لمناضليه االيمان الواعي الذي يمنحهم شجاعة بعثية وتبعدهم عن مهاوي التهور االهوج .. وان النصر قريب ان شاء هللا .
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ٔ
نــرى ان خطـــاب الـــذكرى الحاديــة والـــسبعين لتا

لقـاه الرفيـق عـزة 
ٔ
شـتراكي الـذي ا

ٔ
حزب البعث العربي اال

علـــى للجهـــاد 
ٔ
ابـــراهيم االميـــن العـــام للحـــزب والقائـــد اال

طـال عمـره مكلـال بتـاج 
ٔ
والتحرير وظهر فيه حمـاه هللا وا

العافيـــــة بتـــــسجيل حـــــي صـــــورة وصـــــوت ، قـــــد شـــــكل 
نعطافــة جديــدة فــي عديــد المحــاور الــتي تناولهــا والتــي 

ٔ
ا

تقتـــضيها مرحلـــة الجهـــاد والنـــضال فـــي العـــراق وباقـــي 
كــد العديــد مــن المراقبيــن 

ٔ
جــزاء الجغرافيــة العربيــة وا

ٔ
ا

جهــزة االعــالم للعديــد مــن دول 
ٔ
والمحلليــن وكـثــير مــن ا

ن الخطــاب جديــد بمــضامينه وصــياغته ومهـــم 
ٔ
العــالم ا

تــى عليــه مــن مواقــف وقــضايا وقــرارات 
ٔ
وخطــير فــي مــا ا

 . جهادية
 

شـتراكي  
ٔ
مين عـام حـزب البعـث العربـي اال

ٔ
كان حديث ا

عن المضامين النضالية لـوالدة البعـث واالفـاق الثـائرة 
قترن بكـثافة ظاهرة بينة بالـسمة 

ٔ
لتغيير واقع االمة قد ا

ـــــاهلل  ـــــالخط االيمـــــاني المتجـــــذر ب الرســـــالية للحـــــزب وب
ســــبحانه وبرســــاالته المختلفــــة ونهــــل كـثــــيرا مــــن خــــط 
العالقـــة العـــضوية الجدليـــة لرســـالة البعـــث مـــع رســـالة 
الختــم المباركــة الــتي جــاء بهــا النــبي العربــي والرســول 
عظم محمد صلى هللا عليه واله وسـلم وتولـى 

ٔ
المعلم اال

العـــــرب حمـــــل التكليــــــف المبـــــارك بنـــــشرها وشــــــكلوا 
الحاضــــنة االولــــى بــــل كــــانوا عــــش التفقيــــس المقــــدس 
المبـــــارك لهـــــا . ولـــــم يكـــــن االبـــــداع الفكـــــري والعمـــــق 
طــــار ســــوى 

ٔ
ــــي هــــذا اال ــــد ف ــــدي لطروحــــات القائ العقائ

تحقيــق عملــي مــشرق وضــاء لحاجــات وغايــات سياســية 
وفكرية فرضتها الظروف الملجئـة الـتي مـر بهـا ويمـر بهـا 

حتالل العراق عام 
ٔ
 : ومنها ٢٠٠٣البعث منذ ا

 
وال  
ٔ
الحجـم الهائـل العـالم التكـفـير الـذي تـم توجيهـه  :ا

قــــترن بــــسعة المــــساحات 
ٔ
للحــــزب ظلمــــا وزورا والــــذي ا

االعالميــــــة وتعــــــدد نوافــــــذها الــــــتي وفرهــــــا االحتــــــالل 
االمريكي االيراني الصهيوني المجـرم . ان الـرد المنطلـق 
ســــــس عقليــــــة وعقائديــــــة علــــــى اعــــــالم التكـفيــــــر 

ٔ
مـــــن ا

ميــن عــام الحــزب وبكــل مــا 
ٔ
تي مــن ا

ٔ
والــشيطنة حيــن يــا

ــة  ــة نــضالية وجهادي ــاريخي ورمزي يقــف عليــه مــن ثقــل ت
وفــي هــذا التوقيــت بالــذات حيــث تتــشكل الكـثــير مــن 
االرهاصات العراقية والعربيـة والعالميـة لـه فعـل ووقـع 
ثير ال يحققهـــا غـــير الرفيـــق عـــزة 

ٔ
مختلـــف ومـــساحات تـــا

ابـــــراهيم نظـــــرا لمـــــساحة الدرايـــــة واالحاطـــــة المتـــــصلة 
بشخـــصه كمناضـــل والـــسعة الدوليـــة العالميـــة للـــشهرة 
النــضالية الــتي يقــف عليهــا كونــه نائــب القائــد الــشهيد 
صدام حسين حتى لحظة استـشهادة رحمـة هللا تغـشاه 
وعلى مدى سنوات قيادته للحزب والدولة ونظرا لكونـه 

بـرز قـادة ثـورة البعـث عـام 
ٔ
حـد ا

ٔ
 ١٩٦٨قبل ذلـك كـان ا

برز رجاالتها في الحزب وقيادة الدولة
ٔ
حد ا

ٔ
  .وا
 

تعرض البعـث الـى االسـتهداف المباشـر عـبر غـزو  :ثانيا 
حتالله وما نـضح عـن ذلـك مـن حظـر تـضمنه 

ٔ
العراق وا

قـــــصاء طـــــال مالييـــــن 
ٔ
جتثـــــاث وا

ٔ
دســـــتور االحتـــــالل وا

وقــع 
ٔ
ســتهداف لحيــاة مناضــليه ا

ٔ
االعــضاء فــي الحــزب وا

مينـــه العـــام 
ٔ
لـــف شـــهيد يتقـــدمهم ا

ٔ
قرابـــة مائـــة وســـتون ا

عــــضاء قيــــادة قوميــــة 
ٔ
القائــــد الخالــــد صــــدام حــــسين وا

ســـر واعتقـــال الالف مـــن قياداتـــه ومناضـــليه 
ٔ
وقطريـــة وا

  . مدنيين وعسكريين
 

وكـــــال االمـــــرين اعـــــاله يتطلـــــب اعـــــادة ضـــــخ المبـــــادئ  
االساسية للبعث في خطاب رسـمي ليطلـع عليهـا جيـل 
الـــشباب الـــذي لـــم يعـــرف عـــن البعـــث غـــير طروحـــات 
االحتالل االمريكي وطروحات وتخرصات وكذب وتزوير 
مـــة العربيــة والعـــراق الـــذين لملمهـــم 

ٔ
عــداء البعـــث واال

ٔ
ا

االمريكــــــان واالنجلــــــيز والفــــــرس مــــــن بــــــؤر التجــــــسس 
والعمالــــة والخيانــــة وســــلطوهم حكامــــا قتلــــة فاشــــلين 
مفسدين علـى العـراق وشـعبه وكـذلك ليعيـد الـى ذاكـرة 
و تناسى من العراقيين والعرب تلك المبادئ 

ٔ
من نسى ا

والمسارات العقائدية التي اعتنقها البعـث ورجالـه قبـل 
ن يعلــن رســميا عــن انطالقتــه التنظيميــة ومــن يومهــا 

ٔ
ا

  . ولما يزل

 
ان العالقة بين البعث وبين الدين تعرضـت وال زالـت  

خطـر منـه الـى سـؤ الفهـم 
ٔ
كــثر وا

ٔ
تتعرض الى التـشويه وا

والتقـــديرات الخاطئـــة والتفـــسيرات الكيفيـــة والمزاجيـــة 
رغـــم انهـــا كانـــت مـــن البدايـــة واضـــحة وضـــوح الـــشمس 
ــــة  وتكللــــت بمزيــــد مــــن االشــــراق والوضــــوح عــــبر نظري
العمل البعثية وما تصدى له فيها فكريـا القائـد الـشهيد 
الخالد صدام حسين . والوجه الحقيقي النشطة تكـفيـر 
ـــــي  ـــــة والسياســـــية تقـــــترن طبعـــــا بتبن البعـــــث االعالمي
ـــــصهيونية للخـــــط السياســـــي المتخفـــــي  ـــــة وال االمبريالي
والمتـــستر خلـــف الـــدين وللطائفيـــة السياســـية لنظـــام 
ن يـصيروا ذيـال لهـا 

ٔ
نفـسهم ا

ٔ
والية الفقيه ومن ارتـضوا ال

دوات رخيـــــــصة فـــــــي مـــــــشروعها السياســـــــي القومـــــــي 
ٔ
وا

 . المتستر بالدين والمذهب
 

ان تنويـــر مـــساحة الـــصلة البعثيـــة باالســـالم وبااليمـــان  
ذرع التكـفـــير الــذي تمارســـه 

ٔ
ضــرورة حاســمة فـــي كــسر ا

ـــــــــف  حـــــــــزاب االســـــــــالم السياســـــــــي واحـــــــــزاب الطوائ
ٔ
ا

المليـــشياوية وان القـــاء المزيـــد مـــن االنـــوار علـــى معنـــى 
رسالة البعـث الخالـدة وصـلتها برسـالة العـرب المتمثلـة 
باالســـالم الحنيـــف واحكـــام الـــصلة بينهمـــا انمـــا يمثـــل 
مان تقتضيه العقيدة االصـيلة للبعـث وتقتـضيه 

ٔ
صمام ا

عملية ازالـة اللبـس لمـن يخطـئ التقييـم والتقـدير حيـن 
يــرى بكــل قــارئ للقــران المجيــد وكــل مــن يــصلي ويذكــر 
و 
ٔ
هللا قياما وقعودا علـى انـه صـار ( اسـالمويا سياسـيا ) ا

تبنى ( خاطرة تحويل البعث الى حزب ديني ) : البعث 
حــزب ولــد مؤمنــا متبنيــا لرســالة العــرب ولكنــه لــم ولــن 
ن 

ٔ
يــــصير حزبــــا دينيــــا النــــه يقــــدس الــــدين وال يرتــــضي ا

هــدافا جزئيــة لهــذا 
ٔ
يتحــول الــى وســيلة سياســية تخــدم ا

و ذاك
ٔ
  . الفريق ا

 
قدم عليه عمالء العراق وخونته مـن ارتمـاء  

ٔ
ثم ..ان ما ا

ــــصهيونية لتحقيــــق  ــــا وال ميركــــا وبريطاني
ٔ
تحــــت كــــرش ا

كبـــر 
ٔ
مـــاربهم القـــذرة بالوصـــول الـــى الـــسلطة قـــد مثـــل ا

جريمــــة بحــــق الــــدين وااليمــــان ومــــن الــــضروري تعريــــة 
حقيقتهـــم السياســـية المـــسيئة للـــدين والكـــافرة بقيمـــه 
ومبادئــــه االخالقيــــة الــــسامية النبيلــــة . والنقطــــة التــــي 
ن نـضخمها لتنـال حقهـا وتـؤدي دورهـا تجـاه 

ٔ
علينا هنـا ا

هللا ســبحانه وتجــاه رســاالته المباركــة ان هــذه االحــزاب 
المجرمة انما تكـفـر البعـث ليـس مـن منطلقـات ايمانيـة 
حقيقية بل لتبرر وتسوغ وتغطي على جريمتها بتدنيس 
مر 

ٔ
وتدليس الدين وقيم االيمان باالرتماء باحضان من ا

حــــــــضانهم 
ٔ
هللا صــــــــراحة وجهــــــــارا بعــــــــدم االرتمــــــــاء با

 . واالستقواء بهم والحكم تحت حمايتهم وتوجيههم
 

وعمليــة التوقـــف الممــيزة الـــتي مارســها خطـــاب القائـــد  
ــارزة مــن  هــذه المــرة تجــاه االنظمــة العربيــة هــي ســمة ب
ســـمات خطابـــه النيـــساني التـــاريخي . فلقـــد زاوج القائـــد 
ببراعــة بيــن عــدم وجــود نيــة وال رغبــة لمعــاداة االنظمــة 
العربيــــة وبيــــن كــــشف حــــسابات تلــــك االنظمــــة تجــــاه 
العــــراق واالحتــــالل والعالقــــة مــــع ايــــران الــــتي تحتــــل 
خرى وتـسير باتجـاه المزيـد 

ٔ
العراق وعدة عواصم عربية ا
ــسيادة العــرب وقــد كانــت عمليــة تقييــم  . مــن القــضم ل

ــراز دور جيــش مــصر البطــل مثلمــا  ن المــصري واب
ٔ
ــشا ال

هي االشارة الى البطل القومي جمـال عبـد الناصـر والـى 
مـــصر الناصـــرية القوميـــة الوحدويـــة هـــي وقفـــة المفكـــر 
القومــي المحنــك والسياســي البــارع الــذي يعــرف كيــف 
يغــذي االيجــابي ويقلــص مــساحة ومــديات الــسلبي فــي 
مــــة . 

ٔ
هــــذه المرحلــــة المفــــصلية االخطــــر مــــن حيــــاة اال

ن الخــاص بالمملكــة العربيــة 
ٔ
وكانــت وقفــة تقييــم الــشا

الـــسعودية تـــسر خـــاطر الـــصديق وتغيـــض المتـــصيدين 
ثبــــت ان 

ٔ
بــــالظالم ذلــــك ان الرفيــــق عــــزة ابــــراهيم قــــد ا

ــــــف وال تتاجــــــر  ــــــستجدي المواق ــــــه ال ت البعــــــث وقيادت
ـــــشفه  ـــــبر ك ـــــك ع ـــــط وذل ـــــازل عنهـــــا ق بمبادئهـــــا وال تتن
لسياســات المملكـــة الخاطئــة فـــي عالقتهــا مـــع حكومـــة 
حزابهـــا وميليـــشياتها وعـــن الخلـــل الفاضـــح 

ٔ
الخـــضراء وا

واالزدواجيــة الغريبــة والحركــة العرجــاء للملكــة فــي مــا 
تعلــــن وفــــي مــــا تفعلــــه فعــــال . فعالقــــة المملكــــة مــــع 
المنطقــة الخــضراء هــو دعــم لالحتــالل االيرانــي للعــراق 
نهـا تحـارب 

ٔ
ويتناقض مع سياسة المملكـة المعلنـة مـن ا

ــــدي  ــــران وتوجهاتهــــا االســــتعمارية ومــــشروعها العقائ اي
الفارســي المعــادي للعــرب . ومــع هــذا الكــشف الثــوري 
المبــدئي ثبــت القائــد موقــف البعــث والمقاومــة الباســلة 
ي ســـعي 

ٔ
القومـــي المبـــدئي بـــالوقوف مـــع المملكـــة فـــي ا

  . جدي اليقاف المد الصفوي الفارسي
 

تـــى عليـــه خطـــاب الثـــوار االحـــرار  
ٔ
االمـــر االبـــرز الـــذي ا

صـــــيل 
ٔ
والمقـــــاومين الـــــشجعان والبعـــــث المتحـــــدي اال

الثابــــــت هــــــو وضــــــع العمليــــــة السياســــــية االحتالليــــــة 
مام خيار التغيير الجـذري والتبـدل الجوهـري 

ٔ
المجرمة ا

طبقــا لمــا تــضمنه مــشروع االنقــاذ الوطــني الــذي طرحــه 
و : اعـــادة تفعيـــل جيـــوش المقاومـــة المـــسلحة 

ٔ
البعـــث ا

رضا وشعبا ممـا 
ٔ
النجاز التحرير الكامل للعراق وانقاذه ا
ومـــا زال  ٢٠٠٣لحــق بـــه مـــن كـــوارث منـــذ نيـــسان عـــام 

يلحق ما دامت العملية السياسية ودستورها وقوانينهـا 
المـــدمرة قائمـــة . لقـــد كـــان مالييـــن االحـــرار ينتظـــرون 
ن 

ٔ
اطـــالق اشـــراقات التنويـــر علـــى موقـــف البعـــث بعـــد ا

ميركــــا 
ٔ
انتهــــت لعبــــة االرهــــاب الداعــــشي الــــتي خلقتهــــا ا

وايران والخائن نوري المالكي وحزبه العميـل بالتعـاون 
خــــــرى مــــــن المرجعيــــــات والمليــــــشيات 

ٔ
طــــــراف ا

ٔ
مــــــع ا

  . الفارسية
 

ي قائـد نتحـدث : انـه  
ٔ
هكذا يصنع القائد الفـرق . وعـن ا

ن 
ٔ
راد لــه هللا ا

ٔ
قائــد البعــث العربــي الــشهيد الحــي الــذي ا

ســـطوري لذاتـــه ولحزبـــه ولوطنـــه 
ٔ
يلعـــب هـــذا الـــدور اال

والمته . قائد يقاتل وهو جائع ويبحـث عـن لحظـة دفـئ 
ــــــة  ــــــال والرجــــــاءات والثق ــــــضخ االم ــــــدع وي ويفكــــــر ويب
والمعنويــات برفاقــه الــذين حولــه يــشاركونه ظفــر االيــام 
بعـد نقطـة 

ٔ
وقدسية الممارسـة والـذين هـم بعيـدين فـي ا

صــقاع االرض. 
ٔ
رض االمــة الحلــم القــائم وفــي كــل ا

ٔ
فــي ا

قائـــد يغـــير مـــسارات التـــاريخ وهـــو عـــالق فـــي الالمكـــان 
والالزمان النه صار لكـل االمـاكن وكـل االزمنـة رغـم انـه 
فــي عــوز شــديد لورقــة وقلــم . قائــد صــان االمانــة وصــار 
امتدادا لبطولة البعث فـي رجاالتـه االحيـاء والـشهداء . 
صــار امتــدادا لبطولــة االســرى فــي محــاكم الغــدر وعلــى 
عظـم االمانـات هـي 

ٔ
عواد وحبـال االغتيـال . ونـزعم ان ا

ٔ
ا

هـوال مـا جـرى و 
ٔ
امانة البطولة والشجاعة والثبات فـي ا

  . ما زال يجري 
لقد كان صدام حسين الشهيد الخالد نموذج البعث و  

االيمـــان وكـــل االمـــة فتـــسلم الرايـــة بعـــده عـــزة ابراهيـــم 
فــصار شــهيدا حيــا يمثــل البعــث واالمــة وكــل تجليــات 
االنــسانية الحــرة الباحثــة عــن الحــق واالمــان والكرامــة 

 والسيادة
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تحــل علينــا فــي الثــاني مــن مــايس الجــاري الــذكرى الــسابعة والــسبعون لثــورة مــايس التحرريــة الوطنيــة والقوميــة الخالــدة فــي  

والــتي واجهــت االحتــالل البريطــاني بجيــش قليــل العــدد والعــدة قياســًا الــى جيــش االحتــالل  ١٩٤١الثــاني مــن مــايس عــام 

بتحقيـق اهـدافها بـالرغم مـا قدمتـه مـن تـضحيات سـخية تجلـت فـي استـشهاد  ١٩٤١البريطاني وان لم تفلـح ثـورة مـايس عـام 

قادتها صالح الدين الصباغ وكامل شبيب وفهمي سعيد ومحمود سلمان ويـونس الـسبعاوي وغـيرهم مـن ابنـاء العـراق االبـرار 

الذين قدموا ارواحهـم الطـاهرة علـى مـذبح الحريـة والكرامـة فـي العـراق كانـت ثـورة مـايس التحرريـة القوميـة قـد فتحـت اوسـع 

الثالثيـن مـن  وثـورة الـسابع عـشر ١٩٦٣وثـورة الثـامن مـن شـباط عـام  ١٩٥٨االبواب الندالع ثورة الرابع عشر من تمـوز عـام 

في العراق والتي اقامت الصروح والتماثيل لشهداء ثورة مايس االبرار فـي سـاحتي التحريـر والطـيران ببغـداد  ١٩٦٨تموز عام 

والتي انقض عليها المحتلـون االميركـان وااليرانيـون وعمالئهـم االخـساء ليهـدموها بعـد االحتـالل تعبـيرًا عـن حقـدهم الدفيـن 

 على ثورة مايس التحررية الوطنية والقومية ومعانيها االنسانية السامية ..

 

ولكن روح ثورة مايس الجبارة سـتظل مـشعة وهاجـة تـضيء دروب التحريـر والنـصر لالجيـال العراقيـة والعربيـة وحـتى تحريـر 

العــراق تحريــرا عميقــًا وشــامًال وتحقيــق اســتقالله التــام والنــاجز وحــتى مواصــلة مــسيرة النهــوض الوطــني والقومــي واالنــساني 

 الشامل .
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يرّوج التافهون وعمالء المحتل اليوم اكاذيب باطلة ضد البعث العربي وقيادته المناضلة ، وهو امر يكـثر كلما تجد السلطة الفاسدة  
خرى تستهدف قيادات الحزب 

ٔ
نفسها في ازمة ما فلم تكـتف بنشر غسيلها المخجل ورمي اخفاقاتها وجرائمها عليه وانما بين فترة وا

زمة 
ٔ
لصاقها بهم ،واليوم تتصاعد الحملة المسعورة بسبب اقتراب االنتخابات وا

ٔ
باالسم ومحاولة دس واختالق احاديث وافعال وا

تي بذات الوجوه 
ٔ
نها لن تغير شيًائ النها ستا

ٔ
السلطة الفاسدة التي تواجه برفض شعبي واسع لها ولالنتخابات التي ستقاطها الغالبية ال

العميلة التي ستفرض مرة اخرى ومعها الجدد بالتزوير ومختلف الوسائل، فقد دمّرت هذه السلطة البالد وسلمته ٕاليران الحاقدة! 
ولى فهو المناضل المشهود له باالخالص والوطنية وااليمان والوفاء لشعبه 

ٔ
واستهداف الدكـتور خضير المرشدي هي ليست المرة اال

صدقاء من 
ٔ
وامته وسمو اخالقه وعالقاته الواسعة واالحترام الذي يحظى به ليس على الصعيدين العراقي والعربي وانما على صعيد اال

ستاذ طارق عزيز وديك تشيني، كمحاولة مزعومة بين الحكم 
ٔ
دول مختلفة ،كما سبق ذلك ،بايام، نشر رسائل ملفقة زعم انها بين اال

الوطني وٕادارة بوش االمريكية قبيل االحتالل الغاشم ..فاالساءة للبعث واستهداف قيادته المناضلة هو امر متوقع ومراميه السيئة 
مكشوفة ، ولهشاشة هذه التخرصات انها تحمل بذور بهتانها، كما انه ليس هناك من يصدقهم فيما يلفقون ويزعمون من اتهامات ان 
البعث يحاول التسلل للمشاركة في االنتخابات !واّدعاء قبوله بالمشاركة في العملية السياسية مقابل رفع االجتثاث ، وموافقته على 
جورة!؟ فادعاءاتهم 

ٔ
عوان السلطة والدكاكين السياسية الما

ٔ
مشاريع االقاليم والفدرلة المغطاة بمشاريع إالصالح الوطنية التي يطرحها ا

لم تثر االستهزاء والسخرية حسب وانما تكشف عن ضحالة وغباء وجهل هؤالء، وتدلل على هلع المتسلطين من ازدياد شعبية 
الحزب ووجوده الفاعل وبالذات في الداخل ،وهذا ماتعكسه الهتافات والهوسات واالهازيج التي رافقت تظاهرات مناوئة للسلطة 

حزاب العميلة المتنفذة 
ٔ
هانة المرشحين من الكبار ورؤساء الكـتل واال

ٔ
حزاب المتنفذة وطرد وا

ٔ
والرفض الواسع لمرشحي الكـتل واال

مثال الحكيم والمالكي والعبادي وعالوي وغيرهم وبالذات في محافظات النجف وكربالء والمثنى والديوانية والناصرية وواسط 
ٔ
ا

ٕاضافة للكاظمية والكرادة في بغداد ومن االهازيج الجديدة "خلك بعثي اوي صدام انريدك وهللا انريدك" و" صدام خالفك ذلينا " 
فاالتهامات وبث فيديوات ملفقة باحاديث باطلة ..تناقض حقيقة ومواقف البعث المعروفة من مجمل المخططات المعادية للعرب 
عمومَا وليس فقط ضد احتالل العراق ،والبعث هو من يرفع وبثبات وايمان شعار الوحدة االمة العربية..فال يعقل ان يناقض شعاراته 

عامَا والتي كانت احد العوامل االساسية في استهدافه  ٧١واهدافه المركزية ومبادئه التي ناضل ،ومازال، من اجل تحقيقها طيلة 
بمؤامرة كونية ادت الى كارثة االحتالل واالطاحة بالحكم الوطني ومطاردة الحزب ومناضليه وانصاره بالقتل واالعتقاالت والتصفيات 

جتثات والحظر حتى بلغ عدد شهداء الحزب اكـثر من 
ٔ
لف وعشرات االالف من المعتقلين والمفقودين وتشريد مايزيد على  ١٦٠واال

ٔ
 ٦ا

ماليين ؟!! فمن يضحي بهذه الدماء الطاهرة وتلك التي سالت دفاعَا عن االمة في كل معاركها القومية في فلسطين والجزائر ومصر 
ردن ولبنان ، لن يشارك في عملية سياسية وسلطة من صنيعة المحتل واّال الستبدل جلده وغّير اسمه وتعمم وكوى 

ٔ
وسوريا واال

 او يستكين على محتل غاشم ،والبعث لن يقبل باقل من التحرير الشامل للعراق موحدَا بارضه 
ٔ
جبهته واطلق لحيته ؟! ولن يهدا

وشعبه وبكامل سيادته وبالحفاظ على االمة وصيانة حقوقها ،وطرد المحتلين وفي المقدمة الفرس إاليرانيون وميليشياتهم المجرمة 
ووضع حد لتمدد نظام الماللي على حساب العرب، والعمل الجاد على ٕاعادة بناء عراق ديمقراطي تعددي يعيده فاعًال في محيطه 
العربي وإالقليمي والدولي! ووفق ما مطروح في مشروعه الوطني لمصالحة يشارك فيها الجميع وتقوم على تغيير شامل برفض العملية 
لغاء كل ما شّرعه المحتل وسلطته من دستور وقوانين تفرط بوحدة وسيادة العراق ارضًا وشعبًا. ان مستهدفي ومرّوجي 

ٔ
السياسية وا

هذه االكاذيب ومطلقي هذه التخرصات التافهة ضد الحزب وقياداته المناضلة وبهذه االساليب الرخيصة مكشوفون ومراميهم 
ليب والخداع والتشكيك والتغطية على هزالة السلطة 

ٔ
الرخيصة ال تتوقف عند التشويش والتشويه واالساءة والتسقيط وانما للتا

فعال ستزيد من شعبية البعث ولن تطيل من عمر العملية السياسية الفاشلة وسلطتها الفاسدة وهي تدرك ان 
ٔ
العميلة ، وان هذه اال

 نهايتها لقريبة. 
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مثلما قاد حب الرفيق المرحوم احمد ميشيل عفلق لٕالسالم 

صيل ، 
ٔ
وللرسول محمد صلوات هللا عليه ٕالى خلق ( فكر ا

وحركة جديدة ، وٕايمان خالق ، نمت كلها في جو الرسالة ) ، 

وقد انعكس ذلك الحب في حياته التي كان طابعها الزهد 

والتقشف والصبر، والحب، والتسامح والتواضع، وكل 

السمات التي ميزت تجربته الفكرية، والنضالية، التي حافظت 

على المعاني المستخلصة من استلهام جو الرسالة. فعلينا 

ن نسمح للحب البعثي لكي يقودنا ٕالى االقتداء بمؤسس 
ٔ
اليوم ا

 حزينا.

هل بيته، الن الوطن بيت كبير 
ٔ
يقول الرفيق المؤسس : ( القومية التي ننادي بها هي حب قبل كل شيء. هي نفس العاطفة التي تربط الفرد با

مل في جوانب النفس، ويود من يشعر بها لو ٕان الناس يشاركونه في 
ٔ
سرة واسعة. والقومية ككل حب، تفعم القلب فرحًا وتشيع اال

ٔ
مة ا

ٔ
واال

بعد ما تكون عن البغضاء. ٕاذ ٕان
ٔ
فق الخير والكمال، وهي لذلك غريبة عن ٕارادة الشر وا

ٔ
نانيته الضيقة وتقربه من ا

ٔ
ذي ال الغبطة التي تسمو فوق ا

جد يشعر بقدسيتها ينقاد في الوقت نفسه ٕالى تقديسها عند سائر الشعوب فتكون هكذا خير طريق ٕالى إالنسانية الصحيحة... وكما ٕان الحب ال يو

مته دفاعا عن مجدها الغابر وسع
ٔ
 ادةٕاال مقرونا بالتضحية فكذلك القومية، والتضحية في سبيلها تقود ٕالى البطولة. ٕاذ ٕان الذي يضحي من اجل ا

خصب حياة من الذي يحصر تضحيته في شخص واحد ) .
ٔ
رفع نفسًا وا

ٔ
 مستقبلها، ال

ولى تليها دائرة حب الوطن ( القطر )
ٔ
هل بيته كدائرة ا

ٔ
لبعثي با

ٔ
تي ال واستنا ٕالى ما ذكره الرفيق المؤسس نضيف ٕالى الحب والعاطفة التي تربط ا

مة العربية المجيدة ) ، هناك دائرة مهمة وهي حب الحزب وحب الرفاق البعثين، وهذا الحب هو الذي
ٔ
 هي اكبر ومن ثم الدائرة القومية ( اال

تي ذلك من خالل التركيز على المفردات التي جاءت بكالم القائد المؤسس 
ٔ
فضل لشعبنا ووطننا وامتنا ، ويا

ٔ
سيقودنا ٕالى تحقيق مستقبل ا

ول من يضحي
ٔ
لبعثي ا

ٔ
نانية، االبتعاد عن البغضاء ، التضحية ، ونضيف ٕالى ذلك نكران الذات ونذكر بشعار ( ا

ٔ
 واستلهامها وهي السمو فوق اال

خر من يستفيد ) .
ٔ
 وا

ل فليس بواجد له سببًا 
ٔ
سباب حبه. وٕاذا سا

ٔ
ل عن ا

ٔ
ويستكمل الرفيق المؤسس حديثه عن الحب قبل كل شيء بالقول: ( ٕان الذي يحب ال يسا

و مات
ٔ
 .واضحا. والذي ال يستطيع الحب ٕاال لسبب واضح يدل على ان الحب في نفسه قد فتر ا

 

خر،  
ٔ
ي شعب ا

ٔ
ن يغلب حبهم ال

ٔ
ن يتساءلوا عن الحجة الدامغة التي تقنعهم بان حبهم المتهم العربية يجب ا

ٔ
فكيف يجوز لبعض الشباب ا

ذا كان للعرب فضائل جديرة بالحب؟ ٕان الذي ال 
ٔ
ن يتساءلوا فيما ا

ٔ
و ٕاقليم؟ وكيف يجوز لهم ا

ٔ
و عشيرة ا

ٔ
ويرجح على كل ميل لهم نحو طائفة ا

نفسهم 
ٔ
ن السؤال الوحيد الذي يجوز للشباب ٕان يطرحوه على ا

ٔ
يــي ا

ٔ
مته ٕاال ٕاذا كانت خالية من العيوب ال يعرف الحب الحقيقي. وفي را

ٔ
يحب ا

سلوب؟ 
ٔ
ن نحول هذا الحب ٕالى خدمة نافعة وعلى ٕاي ا

ٔ
ي طريق نستطيع ا

ٔ
ساتذتهم هو هذا: ما دمنا نحب امتنا بخيرها وشرها ففي ا

ٔ
 وعلى ا

 

ذا كان الحب هو التربة التي تتغذى قوميتكم منها، فال يبقى مجال 
ٔ
تي بعده. ا

ٔ
وال والتعريف يا

ٔ
يها الشباب، قبل كل شيء. الحب ا

ٔ
الحب، ا

نها تفتح صدرها وتظلل بجناحيها كل الذين شاركوا العرب في تاريخهم وعاشوا 
ٔ
لالختالف على تعريفها وتحديدها. فتكون روحية سمحة بمعنى ا

صبحوا عربا في الفكرة والعاطفة. وال خوف ٕان تصطدم القومية بالدين فهي مثله تنبع من معين القلب وتصد
ٔ
جياال فا

ٔ
ر في جو لغتهم وثقافتهم ا

ذا كان الدين يمثل عبقرية القومية وينسجم مع طبيعتها
ٔ
زرين متعانقين، خاصة ا

ٓ
 . عن ٕارادة هللا، وهما يسيران متا

 

ن نتمتع بروح سمحة تفتح صدرها وتظلل بجناحيها كل الرفاق الذين يشاركوننا المسيرة النضالية ومن غير ذلك فالمو 
ٔ
ت كل ما علينا فعله هو ا

 .سيكون حتمي لحبنا لوطننا وشعبنا وامتنا
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تحـــل علينـــا فـــي االول مـــن مـــايس الجـــاري الـــذكرى 

الثانية والعـشرين بعـد المئـة لعبـد العمـال العالمـي 

الذي جسده استـشهاد اربعـة مـن العمـال االشـاوس 

بعد ان  ١٨٩٦في شبكاغو في االول من مايس عام 

ســـماليين االحتمـــاريين ... 
ٔ
وقفـــوا ضـــد اضـــطهاد الرا

ومنــذ ذلــك اليــوم الخالــد والبــشرية جمعــاء تحتفــل 

بهذا العيد المجيد احيـاءًا لـذكرى استـشهاد العمـال 

االربعــــة فــــي شــــيكاغو متمــــردين ضــــد االســــتغالل 

ســمالي االحتكــاري االمبريــالي ... وهكــذا يــسترجع عمــال العــالم اجمــع فــي كــل عــام هــذه الــذكرى الخالــدة 
ٔ
والتــسلط الرا

العطرة بمعانيها الكـفاحية واالنسانية والتي تخلد قيم البسالة واالستـشهاد دفاعـًا عـن كرامـة العمـال والكـادحين فـي 

جمع وسيظل ابناء العالم اجمع يحتفلون كل عـام بـذكرى عيـد العمـال العـالمي وهـم يواصـلون مـسيرة البنـاء 
ٔ
العالم ا

 والتقدم والنهوض والعطاء الحضاري لالنسانية جمعاء.
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تمـــر علينـــا فـــي الخـــامس عـــشر مـــن الـــشهر الجـــاري 

غتـــــصاب فلـــــسطين واقامـــــة 
ٔ
الـــــذكرى الـــــسبعون ال

ـــصهيوني المـــدعوم مـــن اميركـــا وبريطانيـــا  الكيـــان ال

ودول الغرب ملها تنفيذًا لوعد بلفور وزيـر الخارجيـة 

 ١٩١٧البريطـاني فــي الثــاني مـن تــشرين الثــاني عــام 

فلقد خاض العرب جميعـًا نـضاًال قوميـًا ضـد الكيـان 

الــصهيوني الغاصــب منــذ الخــامس عــشر مــن مايــس 

وحــــتى يومنــــا هــــذا متــــصدين لعــــدوان  ١٩٤٨عــــام 

الــذي احتــل الكيــان الــصهيوني فيــه غــزة والــضفة الغربيــة والجــوالن وســيناء وواصــل  ١٩٦٧الخــامس مــن حزيــران عــام 

وقـد سـاهم  ١٩٧٣العرب نضالهم ضد الكيان الصهيوني حتى اندالع حرب تـشرين فـي الـسادس مـن تـشرين االول عـام 

العراقيــون مــن الجيــش العراقــي الباســل والقــوة الجويــة البطلــة مــساهمة فاعلــة فــي حــرب تــشرين حيــث اضــطلعت 

وامر مــن قيــادات ثــورة البعــث فــي العــراق الــى ذرى الجــوالن وخاصــة االلويــة المدرعــة الــسادس 
ٓ
ــا الــدبابات العراقيــة ب

والثانس عـشر والثالثيـن وافـواج المـشاة معركـة ضـارية مـع العـدو الـصهيوني فـي تـل عنـتر وصـال الطيـارون العراقيـون 

 البواسل صوالتهم الجريئة الشجاعة فوق رمال سيناء وعفرت دمائهم رمالها وتربتها الطاهرة .
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يواصــــل العمــــالء الــــسراق واللــــصوص  ۞

ــــــه  ــــــي وثروت ــــــشعب العراق نهــــــب امــــــوال ال

النفطيــة عــبر تــشريع مــا يــسمى قــانون شــركة 

النفط الوطنية واستمرار ما تسمى ( جـوالت 

% ٧٠التراخيص ) الـتي يتـم بموجبهـا نهـب 

ــــة وذهابهــــا الــــى  ــــن ثــــروة العــــراق النفطي م

شـــــركات النفـــــط االحتكاريـــــة االســـــتعمارية 

وهكذا تواصل هذه الشركات نهب ثروة العراق النفطية بما يؤدي الى المزيد من افقار الشعب العراقي وتفـاقم معاناتـه 

 المريرة ولكن الشعب العراقي لن يغفر للصوص جريمتهم وسيسترد ثروته وامواله ليوظفها في مسيرة بناءه وتقدمه .

 

يواصل جالوزة العملية السياسية نهب اموال الشعب العراقي وتوظيفها في حمى التنافس االنتخابي المحتدم من  ۞

خالل سـعيهم المحمـوم لـشراء الـذمم وكـسب اصـوات النـاخبين بالمـال الحـرام الـذي سـتكـتوي بـه جبـاههم وظهورهـم 

ي منقلِب ينقلبون.
ٔ
 وسيعلم الذي ظلموا ا

 

يواصل نوري المالكي نهب المال العام البناء الشعب العراقي عبر شبكة عناصر حـزب الـدعوة العميـل المتغلغلـة  ۞

في دوائر واجهزة الدولة كافة وتوظيفها لشراء االصوات في االنتخابـات فـي صـراعه المحمـوم مـع غريمـه حيـدر العبـادي 

 ولكنها يقظة الشعب العراقي  ستضرب منهم االعناق وكل بنان .

 

موال اسيادهم لكسب  االصوات  الحـرام فـي االنتخابـات  وهكـذا راحـوا يوزعـون  الهبـات   ۞
ٔ
مازال العمالء يتحركون با

جل  الفوز في االنتخابات ... ولكنهم سيخسرون وسيبوءون بالخسران  المبين ..
ٔ
بخس االثمان  من ا

ٔ
 وبا

 ولكنها سورة غضب  الشعب العراقي  ستحرق منهم االخضر واليابس .

 

يواصل المجرم  علي العالق  الربيب الجديد  لحيدر البعادي  نهب االموال  وتهريبها للدنمارك  موطنه  فهو يحمل   ۞

الجنـسية  الدنماركيـة  ويـرفض  علــى نحـو قـاطع  التنـازل عنهــا  ولكنـه  يتعـارك  بااليـدي  مــع غرمائـه  مـن نـدماء  االمــس 

جــالوزة  نــوري المــالكي  الــذي  يــشاطره تهريــب  االمــوال  عــن طريــق  عمدتــه ( ســامي االعرجــي ) رئيــس  مــا تــسمى  هيئــة 

االستثمار  وما ادراك ما هيئة  االستثمار ..!!؟ فهـي الهيئـة  الـتي نهبـت  امـوال العـراق  عـبر  مـشاريع اسـتثمارية  وهميـة   

ــذين ســيبوؤن بغــضب   ــوري  المــالكي وســامي االعرجــي  ال فــي بــسماية  وغيرهــا  وهكــذا  تتجلــى بــل تنفــضح  االعيــب  ن

ليس الصبح بقريب ..!!
ٔ
 الشعب العراقي وسورة غضبه العارمة  .. وان موعدهم الصبح. ا
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فوجئ المواطنون بكالم ليس غريبا على شخص معتوه جعل منه رعاعا ومكبسلين ( قائدا ) ونسى مقتدى الصدر نفسه بهذا الـوهم فـصرح بانـه 

شكل فرقه خاصة لغرض اغتيـال ( المجاهـد عـزة ابـراهيم ) ... فكـان سـاحة للـضحك والـسخرية علـى هـذا الكـالم لكـل مـن سـمعه وعلقـوا عليـه 

بقولهم .. انت وجيشك المهدي االجرامي وكل القوات شـماال وجنوبـا وبكـل تـسمياتها مـا اسـتطعتم ان تحمـوا سـوق مريـدي وسـوق العـورة مـن 

 التفجيرات وقتل االبرياء فيه .. احمي نفسك وبعدها انشغلوا بسوالف السعلوة .
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في حمى الحمالت االنتخابية لجـا عـدد مـن الـشيوخ المعـروفين بنـص ردن 

بدعوات ( زقنبوت ) الى مجرمين وقتلة وخونة لغرض دعوات انتخابية لهم 

خروفـا فـي دعـوة حـضرها  ٣٤٠واخر شئ ماقام به شيخ منحط ساقط بذبح 

المجــرم هــادي العــامري ونــسى هــذا الــشيخ الفاســد ان هنــاك االاللــف مــن 

النــاس يــسكنون العــراء بــال اكــل وال شــرب بــسبب جــرائم الــشخص الــذي 

ضيفه بداره وقدم له تلك القرابين مـن الخرفـان وهـو اليـساوي قالمـة اظفـر 

 لطفل جائع في المخيمات .
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في واحدة من اشهر الفضائح الالاخالقيـة الـتي انتـشرت علـى مـساحة واسـعة مـن وسـائل التواصـل االجتمـاعي لعـدد مـن مرشـحات ومرشـحين 
تـي ال مجلس النواب القادم مما دعى المواطنين الى ان يقترحوا تسمية البرلمان القادم ( بتياترو مجلس النواب ) لكـثرة قضايا الفساد االخالقـي

 مارسها عدد منهم ... تبا لديمقراطية يدعوا اليها هؤالء الساقطون .
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بنائهـا  عـبر مراحـل تاريخهـا كافـة ودول العـالم تتفـن فـي تكـريم الـشهادة والتـضحية 

ٔ
رض تتفـاخر بتـضحيات ا

ٔ
مم اال

ٔ
كل ا

فــضل مــا يكــون عليــه التكــريم فبإالضــافة ٕالــى 
ٔ
والــشهداء وفــري عراقنــا الوطــني فــي ظــل قيادتــه الوطنيــة ُكــرم الــشهداء با

ول مـن كـانون 
ٔ
نـساني كـان يـوم الـشهيد فـي اال

ٔ
التكريم المـادي لغوائـل الـشهداء الـتي اجزلتـه قيادتنـا  كواجـب وطـني وا

سرى من الجنود العراقيين ، وكذلك 
ٔ
ول من كل عام وهو تاريخ الجريمة الكبرى التي اقترفتها ٕايران الخميني بقتل اال

ٔ
اال

رض وبتصميم رائع وجميـل ٕاضـافة ٕالـى 
ٔ
ربعين مترا عن اال

ٔ
كان نصب الشهيد ذالك الرمز الشامخ والذي يرتفع بحدود اال

ما تحيط به من حدائق  غناء وبحيرة رائعـة التـصميم ولكـي يبقـى هـذا النـصب شـامخا اصـدر مجلـس قيـادة الثـورة قـرارا 

ربعيـن مــتر ٕاكرامـا للــشهداء ولكــي يبقـى هــذا الرمـز الوطــني مــشاهد مـن كــل مناطــق 
ٔ
ي بنـاء يرتفــع فــوق اال

ٔ
منـع بموجبــه ا

 .بغداد

 

بـرار فـي معركـة قادسـية صـدام المجيـدة محفـورة  بـالمرمر علـى 
ٔ
سماء كـل شـهداء العـراق اال

ٔ
ونصب الشهيد احتوى على ا

 .قاعدة قبته  الزرقاء التي تحاكي عنان السماء علوا وشموخا

 

وبعد الغزو واالحتالل ومجيء زمرة الكـذابين والـسراق والـدجالين والمنـافقين كمـا وصـفهم سـيدهم بـول بريمـر كونهـم 

صـيل فـي عـراق الرافـدين واليـوم تجاسـروا علـى نـصب الـشهيد 
ٔ
عمالء صغار فقـد عمـدوا ٕالـى تـشويه كـل مـا هـو جميـل وا

تي مـن 
ٔ
سـواق فـي سـابقة خطـيرة لـم تـا

ٔ
وباعوه بثالثة ماليين دوالر بحجة استثمار المساحات الواسعة لعمل دكاكين وا

نــوف الفــرس بــتراب الهزيمــة وجعــل 
ٔ
ســماؤهم فيــه هــم مــن مــرغ ا

ٔ
فــراغ فهــؤالء الــشهداء الــذين يمثلهــم النــصب وذكــرت ا

ب عــام  
ٓ
وهــؤالء ســارية علــم العــراق الــذي ظــل يرفــرف بتــضحياتهم وفيــض ١٩٨٨خمينيهــم يتجــرع الــسم  فــي الثــامن ا

 دمائهم  

 

مــام هكــذا جريمــة نكــراء البــد مــن موقــف شــعبي لكــل عراقــي شــريف وكــل عراقيــة ماجــدة وخاصــة مــن قــدم شــهيدا فــي 
ٔ
وا

مريكــا 
ٔ
ن يرفــع الــصوت عاليــا فــي وجــه عمــالء ا

ٔ
معــارك العــزة والكرامــة  العراقيــة منــذ فجــر التــاريخ وحــتى يومنــا الحاضــر ا

رض وهـم مـن 
ٔ
هـل اال

ٔ
وٕايران وان يلقنهم درسا في احترام تراث وقيم البطولة والشجاعة وان يذكرهم بان العراقيين هم ا

علــى مراتــب التقــدير  والتبجيــل وان 
ٔ
قــدم الــدماء الزكيــة دفاعــا عنهــا وان دمــاء الــشهداء لــم ولــن تهــن لــديهم فهــي فــي ا

ن 
ٔ
مـا ا

ٔ
نكم انتـم وحـدكم ا

ٔ
جريمتكم النكراء هذه معروفة الدوافع والغايات وان تكونوا مطية للفـرس الـصفويين فهـذا شـا

سيادكم بالمرصاد.
ٔ
ن الشعب لكم وال

ٔ
 تتجاسروا على رموز الوطن والشهداء فا
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مـام عيوننـا ، وتظـل مقاطـع 
ٔ
على صفحات قلوبنا تظل صـورتك تـتراقص ا

ســــمك الخالــــد لحــــن نــــاي حــــزين علــــى شــــفتي فالحــــة عراقيــــة عاشــــقة 
ٔ
ا

رضها ...
ٔ
 ال
شعر بالفخر والزهو النتمائك العربي الذي يجمعني بـك ..  

ٔ
بي وقائدي : ا

ٔ
ا

يهـا البطـل الـذي فجـر 
ٔ
كملهـا مدينـة لـك ا

ٔ
كيف ال والعراق وبالد العـرب با

ريخ البــــشرية ، تلــــك 
ٔ
روع مالحــــم النــــضال والــــصمود والتحــــدي فــــي تــــا

ٔ
ا

حيــت 
ٔ
مــة ، وا

ٔ
يقظــت روح اال

ٔ
ــتي هــزت عــروش االســتعمار ، وا المالحــم ال

رض العروبة ، فبلغت بذلك قمـة 
ٔ
المشاعر الثورية التحررية في كل بقاع ا

عتليت منصة الخلود ...
ٔ
 المجد والسؤدد ، وا

لقد كنت بطال شهما بكل ما تحمله الشهامة ، واحتلت  صـورتك البهيـة  
يهــا القائــد 

ٔ
بنائــك مــن المحيــط الــى الخليــج  فهــاموا بــك عــشقا ا

ٔ
خيــال ا

روع رجال الدنيا ...
ٔ
صيل .. يا ا

ٔ
 العربي اال

ربيــــل ، 
ٔ
تطلــــع الــــى صــــورتك الــــشامخة كــــشموخ جبــــال ا

ٔ
ســــي وا

ٔ
رفــــع را

ٔ
ا

ـــى عينيـــك  نظـــر ال
ٔ
ســـد بابـــل ، وملويـــة ســـامراء .. ا

ٔ
واهرامـــات الجـــيزة ، وا

ذكـرك 
ٔ
الحانيتين فتنبـض الـدماء فـي عروقـي سـعيدة سـاخنة ، فكيـف ال ا

مجــدك بــذكرى ميــالدك الميمــون ، وقــد كنــت القائــد والــزعيم والرئيــس 
ٔ
وا

المــؤمن والملهــم المحــرر الــذي حمــل شــعلة التحريــر والحريــة ليــس فــي 
رجــاء الــوطن العربــي مــن حيــث تــشرق 

ٔ
العــراق فحــسب ، بــل فــي كــل ا

حـرار يـذكر صـالح الـدين وعمـر 
ٔ
الشمس والى حيث تغيب .. فاذا عـالم اال

يهــا القائــد 
ٔ
نــت ا

ٔ
المختــار وجمــال عبدالناصــر وجيفــارا كعظمــاء وثــوار ، فا

ولئــك فــي نبلــك وشــرفك وزعامتــك وحنكـتــك 
ٔ
الخالــد قــد جمعــت كــل ا

 وشجاعتك وكبريائك ...
حرار العراق والعروبة  بذكرى ميالدك الميمون 

ٔ
نحتفل اليوم ومعنا كل ا

ـــذ  ـــى العـــراق  والعـــرب من ـــم عل ـــم والحرمـــان يخي ـــزال الفـــراغ واليت ، وال ي
ن تنجب مثلك ...

ٔ
مة ا

ٔ
 رحيلك ، فقد عجزت اال

لقد عاد ورجع الينا المستعمرون الجدد تحـت مـسميات عديـدة ليدنـسوا 
صـبحوا كـالوحوش 

ٔ
جزاء واسعة من الوطن العربـي ، وا

ٔ
ويحتلوا العراق وا

طفال 
ٔ
عراض ، وسبيت النساء واال

ٔ
نتهكت اال

ٔ
الكاسرة  برا وبحرا وجوا ، وا

جنـة 
ٔ
الف اال

ٓ
طفـال ، وا

ٔ
رامل والثكالى ، وماليين اال

ٔ
والشيوخ .. ماليين اال

 المشوهة زرعوا في قلب وطنك الكبير ...
ن وحدتنـا  

ٔ
صـبحنا شـتات قـوم بعـد ا

ٔ
نحتفل اليوم بذكرى ميالدك ، وقد ا

تحت رايتك ، يحكمنا رعاع همج سقطوا في بئر االستسالم والخنـوع فـي 
ن تعـــود الينـــا 

ٔ
منيـــات ا

ٔ
زمـــن الـــتردي والـــسقوط ..  نحتفـــل اليـــوم وكلنـــا ا

بويـة الكريمـة  فـي 
ٔ
يتـام بيـدك اال

ٔ
رامـل والثكـالى واال

ٔ
لتمسح على جروح اال

ـــــسطين الجريحـــــة ، وســـــوريا  ـــــان ، وفل رز لبن
ٔ
ـــــالد اال ـــــالد النهـــــرين ، وب ب

 المستباحة ، واليمن المنكوبة ...
نحتفــل ونناجيــك مــن خلــف الغيــوم والغمــام ، علــك تــسمع مناجاتنــا ، 
نــت تعــود الينــا 

ٔ
وتقرعيوننــا ونحــن نتطلــع الــى وقــع خطــاك الواثقــة ، وا

تباعــه .. نحتفــل وهنــاك 
ٔ
وتحررنــا مــن تــسلط وظلــم االحتــالل وعمالئــه وا

مــل 
ٔ
نــت الفــرح واال

ٔ
نــه الفــرح والــشموع ، وا

ٔ
شــيء كبــير وعظيــم نحتاجــه ا

نــت النــور والــضياء الــذي غادرنــا  ذات صــباح ليحــل الظــالم 
ٔ
والرجــاء ، وا

يها البطل لتعيـد وتـشعل قناديـل الحريـة مـن 
ٔ
فينا ليل نهار .. فعد الينا ا

ريخنـا المعاصـر ثـورة 
ٔ
عظـم ثـورة فـي تا

ٔ
 ٣٠    ١٧جديد بيدك التي خطت ا

شــجع 
ٔ
روع وا

ٔ
نــت قــادم ؟؟ يــا ا

ٔ
تمــوز المجيــدة .. نحــن فــي انتظــارك فهــل ا

 الرجال .    
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يار ( عيد العمال العالمي ) ١۞
ٔ
 ا

 

يار عام  ١۞
ٔ
علنت بريطانيا رسميًا اعترافها بوعد بلفور  ١٩١٩ا

ٔ
 ا

 

يار عام  ١۞
ٔ
استشهاد الرفيق غازي عبد علي حمـدوني عـضو القيـادة العـسكرية  ١٩٧٨ا

 لجبهة التحرير العربية

 

يار عـام  ٢  ۞
ٔ
انـدالع ثـورة مـايس التحرريـة فـي العـراق ضـد االحتـالل البريطانـي  ١٩٤١ا

ول من بعثيــي العراق باالضافة الى المتطـوعين البعثييـن مـن 
ٔ
التي شارك بها الرعيل اال

حمد ميشيل عفلق وقـد تـصدى 
ٔ
القطر العربي السوري يتقدمهم الرفيق القائد المؤسس ا

ســابيع حــتى انتكاســة الثــورة فــي  ٤الثــوار رغــم قلــة امكانيــاتهم لقــوات االحتــالل طــوال 
ٔ
ا

 نهاية الشهر

 

ــار عــام  ٢  ۞ ي
ٔ
ول تلفزيــون  ١٩٥٦ا

ٔ
انطلــق بــث التلفزيــون العراقــي ( تلفزيــون بغــداد ) ا

مريكي عام 
ٔ
وقف االحتالل اال

ٔ
 بثه ٢٠٠٣عربي على االطالق والذي ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يار عام  ٢  ۞
ٔ
الـذي نـص علـى تغيـير اسـم  ٢٣٧صـدور المرسـوم الجمهـوري رقـم  ١٩٨٢ا

قــضاء الثــورة ومركــزه حــي الثــورة فــي محافظــة بغــداد الــى اســم قــضاء صــدام ومركــزه فــي 

 مدينة صدام استجابًة لرغبة مواطني القضاء

 

يار عام  ٢ ۞
ٔ
 التحررية في العراق ١٩٤١افتتاح نصب ثورة مايس  ١٩٩٠ا

 

يار عام  ٢  ۞
ٔ
م قـصر بكلفـة  ١٩٩٠ا

ٔ
رصفة العشرة الجديدة في مينـاء ا

ٔ
افتتاح مشروع اال

 مليون دوالر ٩٥

 

يــار عــام  ٥  ۞
ٔ
ارتكــب النظــام الملكــي العراقــي العميــل جريمــة اعــدام الــشهداء  ١٩٤٢ا

محمــد يــونس الــسبعاوي وفهمــي ســعيد ومحمــود ســلمان لكــونهم مــن قــادة ثــورة مايــس 

 التحررية ١٩٤١

 

يـــار عـــام  ٥  ۞
ٔ
ول الـــركن عـــدنان خـــير هللا  ١٩٨٩ا

ٔ
استـــشهاد الرفيـــق البطـــل الفريـــق اال

العضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشـتراكي وفـي مجلـس قيـادة الثـورة 

 نائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يار عام  ٦ ۞
ٔ
سيس معهد الفنون الجميلة في الموصل ١٩٧٨ا

ٔ
 تا

 

يــار عــام  ٦  ۞
ٔ
نفــذ فــدائيــي جبهــة التحريــر العربيــة عمليــة المطلــة وتمكنــوا مــن  ١٩٨٢ا

 رفاق ٤جندي صهيوني واستشهد منهم  ١٢قتل 

 

يار عام  ٧  ۞
ٔ
ول المدن العربية االسالمية التي تـم  ٦٣٥ا

ٔ
سيس مدينة البصرة احدى ا

ٔ
تا

 تشييدها بعد تحرير العراق من االحتالل الفارسي
 

يــار عــام  ١٠  ۞
ٔ
انــدلعت الثــورة الــشعبية اللبنانيــة ضــد حكــم كميــل شــمعون  ١٩٥٨ا

جنـدة االسـتعمار 
ٔ
الذي حارب الوحدة العربية والقوى الوطنية والقومية التقدميـة ونفـذ ا

الغربـــي وقـــوى الرجعيـــة العربيـــة وشـــارك مناضـــلي البعـــث بفعاليـــة فـــي الثـــورة وقـــدموا 
 الشهداء في سبيل انتصارها

 

يار عام  ١٠  ۞
ٔ
ول رئيـس للمجلـس  ١٩٩٠ا

ٔ
انتقل الى رحمـة هللا هاشـم حـسن عقـراوي ا

والــذي شــغل قبــل ذلــك موقــع  ١٩٧٤التنفيــذي لمنطقــة كردســتان للحكــم الــذاتي عــام 
 وزير البلديات في العراق

 

يار عام  ١٠  ۞
ٔ
بطال لـواء خالـد بـن الوليـد التـابع لجبهـة التحريـر العربيـة  ٢٠٠٢ا

ٔ
فجر ا

دت لتدميرها في خزاعة جنوب قطاع غزة
ٔ
 عبوة بجرافة صهيونية ا

 

يــار عــام  ١٢  ۞
ٔ
بطــال  ١٩٢٤ا

ٔ
مــة ا

ٔ
ســيس الكليــة العــسكرية العراقيــة الــتي قــدمت لال

ٔ
تا

م المعــارك والحواســم وصــنعوا انتــصارات مــشرفة 
ٔ
شــاركوا بحــرب تــشرين والقادســية وا

عــداء 
ٔ
للعــرب وكــان لهــم شــرف الــدفاع عــن البوابــة الــشرقية للــوطن العربــي والتــصدي ال

مة
ٔ
 اال
 

يــار عــام  ١٥  ۞
ٔ
رض  ١٩٤٨ا

ٔ
علــن الــصهاينة عــن قيــام كيــانهم الغاصــب المــزروع علــى ا

ٔ
ا

مـة لـم 
ٔ
فلسطين العربية عنوًة بدعم واسناد شـرقي وغربـي ولكـن مجاهـدي فلـسطين واال

 تحريــر فلــسطين مــن 
ٔ
جــل مبــدا

ٔ
مــر الواقــع وقــاتلوا المجــرمين الــصهاينة مــن ا

ٔ
يرضــخوا لال

البحر الى النهر بدون التفريط بشبر منها وكان لمناضـلي البعـث يتقـدمهم الرفيـق القائـد 
يـام 

ٔ
حمد ميشيل عفلق صوالت وجوالت في التـصدي للعـصابات الـصهيونية ا

ٔ
المؤسس ا

 النكبة رغم قلة االمكانيات

يـــار عـــام  ١٥  ۞
ٔ
استـــشهاد الرفيـــق مفلـــح مـــصطفى مفلـــح عـــضو جبهـــة التحريـــر  ١٩٨٦ا

 العربية ورئيس رابطة الطلبة الثانويين
 

يار عام  ١٦  ۞
ٔ
ابرام اتفاقية سايكس بيكو االستعمارية المشؤومة بيـن بريطانيـا  ١٩١٦ا

وفرنــسا الــتي قــسمت الــوطن العربــي الواحــد ومــا زال حــزب البعــث العربــي االشــتراكي 
مة

ٔ
مثل لكافة مشاكل اال

ٔ
نها الحل اال

ٔ
 حامًال لواء الوحدة العربية ال

 

ـــار عـــام  ١٧  ۞ ي
ٔ
ـــي  ٢٠٠١ا ـــاني عـــشر لحـــزب البعـــث العرب انعقـــد المؤتمـــر القطـــري الث

االشـــتراكي قطـــر العـــراق ( مؤتمـــر القـــدس ) وقـــد نـــاقش المؤتمـــر المـــستجدات المحليـــة 
والخارجيــة بعــد االنتفاضــة الفلــسطينية المباركــة فــي ضــوء الحــصار الــدولي الجــائر علــى 

مريكية بغزو العراق
ٔ
 العراق والتهديدات اال

 

يار عام  ١٨  ۞
ٔ
تم تنفيذ حكم االعدام بالجاسوس الصهيوني ايلـي كـوهين بقـرار  ١٩٦٥ا

مين الحافظ
ٔ
 من رئيس مجلس الرائسة السوري الرفيق محمد ا

 
يار عام  ١٨  ۞

ٔ
صـدر مجلـس قيـادة الثـورة فـي العـراق قـراره التـاريخي رقـم  ١٩٦٩ا

ٔ
الـذي  ١٨٦ا

راضــي المــشمولة بقــانون االصــالح الزراعــي والــذي كــان 
ٔ
نــص علــى ٕالغــاء التعــويض عــن كافــة اال

جل تحقيق اصالح زراعي جذري  ٥٠يبلغ 
ٔ
 مليون دينار من ا

 
يار عام  ٢٠  ۞

ٔ
صـدر مجلـس قيـادة الثـورة فـي العـراق قـراره التـاريخي رقـم  ١٩٦٩ا

ٔ
الـذي  ٢٠١ا

راضــي 
ٔ
جـود اال

ٔ
نـص علـى ٕالغـاء حـق االختيــار الممنـوح لالقطـاعيين والـذي مكنهــم مـن اختيـار ا

ضـر بـالفالحين ضـررًا بالغـًا وٕالغـاء بـدل 
ٔ
والتصرف بالمياه واالستيالء على الريع التفاضـلي ممـا ا

و ستوزع عليهم
ٔ
رض التي ُوزعت ا

ٔ
رض الذي يدفعه الفالحون عن اال

ٔ
 اال
 

يار عام  ٢١ ۞
ٔ
راضيه ١٩٦٩ا

ٔ
علن العراق عن اكـتشاف كميات كبيرة من الفوسفات في ا

ٔ
 ا

 

يار عام  ٢٢  ۞
ٔ
عيـد تحقيـق الوحـدة اليمنيـة بعـد كـفـاح شـعبي طويـل وكـان لمناضـلي  ١٩٩٠ا أُ

البعــث شــرف قيــادة النــضال الــشعبي ضــد التــشطير وعوامــل التجزئــة الــتي فرضــها االســتعمار 
 والدفاع عن الوحدة

 

يار عام  ٢٥  ۞
ٔ
علنت بغداد عن احباط مؤامرة خطط لها بعض الـذيليين والحركييـن  ١٩٦٣ا

ٔ
ا
 لالطاحة بالسلطة الثورية

 

يار عام  ٢٥  ۞
ٔ
صدر مجلس قيادة الثورة فـي العـراق قـراره التـاريخي رقـم  ١٩٧٥ا

ٔ
والـذي  ٥٥١ا

قـــانون تنظيـــم الملكيـــة الزراعيـــة فـــي منطقـــة  ١٩٧٥لـــسنة  ٩٠نـــص علـــى وضـــع القـــانون رقـــم 
 كردستان المشمولة بالحكم الذاتي

 

يـــار عـــام  ٢٥  ۞
ٔ
استـــشهاد الرفيـــق محمـــد حـــسين شـــحيتلي عـــضو قيـــادة منطقـــة بـــرج  ١٩٨١ا

البراجنة وعضو القيادة المركزية لمنظمة كـفاح الطلبة والرفيـق غـسان فـضة مـسؤول المكـتـب 
الطالبــي المركــزي فــي جبهــة التحريــر العربيــة وعــضو المكـتــب الطالبــي القطــري لحــزب البعــث 
العربــي االشــتراكي وعــضو المكـتــب الطالبــي المركــزي للثــورة الفلــسطينية وعــضو االتحــاد العــام 
ن استهدفتهما زمرة امل العميلة اليـران بالتنـسيق مـع القـوى التقـسيمية 

ٔ
لطلبة فلسطين بعد ا

 والعدو الصهيوني
 

يــار عــام   ٢٥  ۞
ٔ
تحــرر جنوبــي لبنــان مــن االحتــالل الــصهيوني كـتتــويج لنــضال طويــل  ٢٠٠٠ا

شاوس
ٔ
 للشعب اللبناني وقواه الوطنية والقومية التقدمية وفي طليعتهم مناضلي البعث اال

 

يار عام  ٢٩  ۞
ٔ
تعرضت دمشق لعدوان فرنـسي غاشـم قاومـه الـشعب العربـي الـسوري  ١٩٤٥ا

ببسالة حتى تحقق لهم النصر وكـان لمناضـلي البعـث دور هـام ورئيـسي فـي التـصدي للعـدوان 
 وخوض المعارك مع المعتدين

 

يــار عــام  ٢٩  ۞
ٔ
ســيس الــشركة العامــة للمــشاريع النفطيــة الــتي تــم ابــدال اســمها الــى  ١٩٧٥ا

ٔ
تا

يار  ١١شركة المشاريع النفطية في 
ٔ
وتولت تـشييد المـصافي والمـستودعات والخزانـات  ١٩٩٨ا

نابيـب 
ٔ
وتطوير الحقول وشيدت ميناء البكـر لتحميـل النفـط والخـط االسـتراتيجي وغيرهـا مـن ا

 النفط الخام والغاز
 

يار عام  ٢٩  ۞
ٔ
استشهاد طبيب الفقراء الرفيق الـدكـتور عـدنان سـنو العـضو االحتيـاط  ١٩٨١ا

ن 
ٔ
في قيادة قطر لبنان لحـزب البعـث العربـي االشـتراكي عـضو قيـادة فـرع بـيروت للحـزب بعـد ا

 امتدت اليه يد الغدر االيرانية الخائنة الجبانة
 

يار عام  ٣٠  ۞
ٔ
صبح قانون االصالح الزراعي رقم  ١٩٧٠ا

ٔ
التـاريخي الـصادر  ١٩٧٠لسنة  ١١٧ا

يـــار  ٢١فـــي 
ٔ
خطـــاء الـــتي حواهـــا القـــانون  ١٩٧٠ا

ٔ
ســـاري المفعـــول والـــذي تالفـــى النـــواقص واال

القــديم تــشريعيًا ورافقتــه تنفيــذيًا عنــد تطبيقــه ممــا حــد مــن فعاليتــه لهــذا تــم اصــدار القــانون 
فرزتـه ثـورة 

ٔ
 ١٧٣٠الجديد مستفيدًا من التجـارب الماضـية ومنطلقـًا مـن الواقـع الجديـد الـذي ا

للنهــوض بالزراعــة فــي العــراق وتمكيــن المــواطنين مــن االســتفادة مــن االصــالح  ١٩٦٨تمــوز 
 الزراعي

 

يـــار عـــام  ٣٠  ۞
ٔ
ول ســـعدون غيـــدان العـــضو  ١٩٨٥ا

ٔ
انتقـــل الـــى رحمـــة هللا الرفيـــق الفريـــق اال

السابق في مجلس قيادة الثورة نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصالت والداخلية سـابقًا 
حد ثوار 

ٔ
طلق عليه لقب المفتاح الذهبي للثورة ١٩٦٨تموز  ١٧٣٠ا  والذي أُ

 

يار عام  ٣١  ۞
ٔ
كيلـو  ٥١٩تم تدشين سكة حديد بغداد _ القـائم _ عكاشـات وطولهـا  ١٩٨٨ا

 متر
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قــد النــستبق الحــدث ان االنتخابــات البرلمانيــة القادمــة المزمــع اجارائهــا فــي ايــار القــادم تالقــي الكـثــير مــن الــصعوبات 

والالاوباليــة مــن لــدن الكـثــير مــن المــواطنين الــذين يــرون ان المــشاركة فيهــا الطائــل لهــا وال فائــدة الن مــن ترشــح لهــا هــم 

عامـا والــى اليـوم فـنرى ان كــل مرشـح وفـي كــل دورة يـاتي ببرنامــج  ١٥انفـسهم الفاسـدون الــذين دمـرو البـالد والعبــاد مـن 

انتخابي محدود اليعـبر عـن حقيقـة 

ــتي يعــاني منهــا  ــاة الكبــيرة ال المعان

الـــــــشعب فـــــــي مجـــــــال الخـــــــدمات 

المفقودة اصـال وال هنـاك اي داللـه 

تشير على توفيرها ولو بالحـد الدنـى 

ــــط وســــوء االدارة  النعــــدام التخطي

ونهــب مــوارد الدولــة مــن قبــل شــلة 

مــــــــــــن الفاســــــــــــدين واللــــــــــــصوص 

ــــــساحة السياســــــية  المتــــــسيدين لل

والمسيطرين علـى روافـد المـال فـي 

ـــيرة  ـــديون الكب ـــضاف لهـــا ال البلـــد ي

 التي ارهقت ميزانية الدولة بسبب الشروط المذلة للبنك الدولي .

 

ان المرشح لالنتخابات من هم الذين لصقوا بكراسي البرلمان وال نيـة لهـم لمغادرتهـا طوعـا ولكــثرة مـساوئهم وانعـدام اي 

شئ قدموه للمواطن وانتشار فضائح في السرقة والنهب والفساد ظهـرت بـوادر كـثـيرة ومتعـددة بـان المـواطنين وباغلبيـة 

ســـوف اليـــشاركون بتلـــك اللعبـــة الـــسمجه معروفـــة النتـــائج ســـلفا ... خاصـــة ان هنـــاك رجـــال ديـــن وطنييـــن وشخـــصيات 

اجتماعية واحزاب وطنية قومية دعت ابناء الشعب الى عدم المشاركة في مهزلة االنتخابات بنظامها الحـالي الـذي يعتمـد 

على نظام سانت ليكو في احتساب اصوات الناخبين ويعني هذا ان رئيس الكـتلة الفاسـد ومـن وضـع فـي تسلـسال متقدمـا 

في قائمته سيكونون هم الفائزون حتى وان لم يحصلوا على االصوات المؤهلـة لفـوزهم الن ذلـك النظـام يعطـي االصـوات 

 لرئيس الكـتلة وهو من يقوم بتوزيع االصوات حسب تسلسل المرشح في القائمة ...

 

من هنا صار المرشحون يتخاصمون من اجـل وضـع اسـمائهم بارقـام متقدمـة فـي القائمـة ... كـل هـذا سـيجعل المواطنـون 

لــديهم اســبابا مقنعــة بعــدم المــشاركة حــتى اليكونــوا شــهود زور عليهــا وبانهــا اصــال انتخابــات حــصلت بــوالدة غــير شــرعية 

لعملية غير شرعية وباطلة اصال .. وعليه نعتقد ان العـزوف سـيكون سـيد الموقـف ومـن مؤشـراته تمزيـق صـور المرشـحين 

 بصورة غير مالوفة سابقا وسنرى عندها ماذا يقول هؤالء الدجالون اللصوص .
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يومًا اثر اخر مع اقتراب االنتخابات فـي الثـاني عـشر مـن شـهر مـايس الجـاري تتـصاعد حمـى الـصراع االنتخـابي بيـن جـالوزة  

العملية السياسية المخابراتية التي راحت تنحدر بسرعة الى قاع الحضيض فالتهديدات متواصلة بين المتصارعين وتمزيق 

صور المرشحين في الشوارع والساحات العامة علـى قفـا مـن يـشيل كمـا يقـول المثـل الـشعبي المـصري بـل الوعيـد بالويـل 

وا سـرقة امـوال الـشعب العراقـي والتمتـع باالمتيـازات 
ٔ
والثبور وعظـائم االمـور تتـصاعد بيـن المتـصارعين مـن الـذين اسـتمرا

 الخرافية على حساب ابناء شعبهم الصابر في مجنته القاتلة ...

 

بيدان ابناء الشعب العراقي الصابر من االحرار سيقاطعون االنتخابات المزيفـة ويظهـرون ارادة الـشعب الجبـارة ومواصـلة 

مــسيرة الجهــاد والتحريــر الظــافرة الــذي يقيــم الديمقراطييــة الحقيقيــة فــي العــراق القائمــة علــى الوعــي الــديمقراطي الناضــج 

والممارسة الديمقراطية المسؤولة في ميادين الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيـة والعـسكرية و النفـسية 

كافــة واقامــة افــضل صــيغ التفاعــل بيــن الممارســة الديمقراطيــة الحقــة والوعــي الــديمقراطي الناضــج لبنــاء الديمقراطيــة فــي 

ميــادين الحيــاة كافــة ولتكــون المحتــوى الحقيقــي للنــضال الوحــدوي واالشــتراكي وهكــذا تبــنى الديمقراطيــة علــى صــعيد 

االتحادات المهنية والنقابية والشعبية كافة وتعميق الممارسات الديمقراطيـة فـي مـسيرة البنـاء االشـتراكي القومـي والـسير 

قـــدمًا الـــى امـــام طريـــق اســـتئناف مـــسيرة البنـــاء الثـــوري الـــشامل فـــي تحقيـــق النهـــوض االقتـــصادي فـــي الـــصناعة والزاعـــة 

والخـــدمات والتربيـــة والتعليـــم والبحـــث العلمـــي والـــصحة بـــل فـــي ميـــادين الحيـــاة االقتـــصادية واالجتماعيـــة والسياســـية 

والثقافية واالعالمية والتعبوية كافة بما يخدم تطور مـسيرة البنـاء والجهـاد والتحريـر قـدمًا الـى امـام مـن اجـل بنـاء الـصرح 

 الحضاري الوطني والقومي بل واعالء صرح البناء الحضاري الشامخ للبشرية جمعاء. 
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نـي يحرص الكـتاب واالدباء والمثقفون والفناون العراقيون على مواصـلة مـسيرتهم الظـافرة فـي ميـادين االبـداع الفكـري والثقـافي واالعالمـي والف

هم كافة غير هيابين وغير وجلين متالحمين مع المقاتلين االشداء في سوح الوغى وخنادق العز وكرامة الوطنية والقومية فلقد سال مداد اقالم

روع الصور التي رسمت مالحم جهاد العراقيين في سوح القتال دفاعًا عن الوطن وذودّا عن حياض ا
ٔ
ثر المقاتلين االبطار با

ٓ
ة المـمدرارًا يسطر ما

ين فلقد جسدوا الحقيقة االبدية الرائعة ان القلـم والبندقيـة فوهـة واحـدة فـي ميـادين الجهـاد الفكـري والثقـافي والقتـالي وعفـرت دمـاء الـصحافي

 هرةوالكـتاب واالدباء والمثقفيـن والفنـانين تربـة العـراق الطـاهرة بنجيـع دمهـم الزكـي الطـاهر فـسقوا اديـم شـجرة الحريـة والكرامـة بـدمائهم الطـا

وهــاهم يواصــلون مــسيرة عطــائهم وابــداعهم الفكــري والثقــافي واالعالمــي بجهــود متواصــلة جبــارة ال تعــرف الكلــل والملــل وال تعــرف التوقــف 

والتيبــس والــضمور ان عطــاء المثقفيــن العــراقيين بــشعرائهم وكـتــابهم وفنــانيهم كــان مــشهودًا يعرفــه العــدو قبــل الــصديق فهــم افتــدوا الوطــن 

وبلسموا جروحهم بكبرياء وشمم مجسدين تضحيات اجدادهم في عصر صدر الرسالة العربية االسالمية في عصر الرسـول العربـي الكـريم محمـد 

بكـر بـو ( صلى هللا عليه وسلم ) واصحابه الغر الميامين الذين رفعوا لواء الدعوة االسالمية الى مشارق االرض ومغاربهـا مـن الخلفـاء الراشـدين ا

جمعيـن وقـادة الفتـح العربـي االسـالمي خالـد بـن الوليـد و زيـد بـن حارثـة الـشيباني وسـعد بـن ابـي 
ٔ
وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم وارضاهم ا

 وقاص ومحمد بن القاسم الثقفي وموسى بن نصير وطارق بن زياد وغيرهم من القادة العرب والمسلمين االبرار الذين نشروا االسالم في الوطن

ا العربــي كلــه وبــالد فــارس والعــراق والباكــستان وافغانــستان والهنــد والــسند وصــوًال الــى الــصين شــرقًا كمــا نــشروه فــي شــمال افريقيــا وفــي اســباني

واالندلس وهكذا يتواصل جهاد المثقفين العراقيين والمقاتلين فـي سـوح الوعـى مـع تـضحيات المجاهـدين فـي عـصر الرسـالة العربيـة االسـالمية 

 الخالدة المتجددة لالنسانية جمعاء وهنا ال بد لنا من وقفـة جـادة مـع المثقفيـن العـرب والمثقفيـن فـي العـالم اجمـع فهـم مـدعوون الـى مـساندة

ومؤازرة اخوتهم المثقفيـن واالدبـاء والكـتـاب والـصحفيين والفنـانين العراقيـون وهـم يخوضـون مـسيرة كـفـاحهم الـدامي بوجـه تركـات المحتليـن 

 لهــااالمريكـان واالحتــالل االيرانـي والتمــدد االيرانـي الفارســي الـصفوي التوســعي الـذي يــستهدف اقطـار الخليــج العربـي بــل اقطـار االمــة العربيـة ك

 ويستهدف كما اسلفنا مسيرة النضال القومي لالمة العربية بل استهدف االمن القومي العربي برمته ...

 

ه ومن هنا يصبح النضال الفكري والثقافي للمثقفين العراقيين النبراس المشع الذي ينير دروب الكـفاح والتحرر فـي العـراق والـوطن العربـي كلـ

يمانهم العميق بوطنهم وشعبهم وامتهم فهم ال يتوانون عن بذل المزيد من الجهود الفكرية والثقافية المض
ٔ
جمع مستنيرين با

ٔ
 نيةبل في العالم ا

في سبيل ادامة مـسيرة الجهـاد والتحريـر الظـافر وبـذل الغـالي والنفيـس مـن اجـل تحقيـق نـصر العـراق واالمـة فـي معـارك االمـة معـارك المـصير 

 الكبرى وحتى يتحقق النهوض الوطني والقومي الشامل ومن اجل اعالء صرح الحضارة االنسانية ولخدمة البشرية جمعاء.
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تواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكريـة والسياسـية المـستقاة مـن معيـن الفكـر الوطنـي 

اقفـه ومووالقومي وإالنساني والتي ال تمثل بالضرورة تعريفًا بعثيًا نصيًا وٕانما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسـية 

ن بعضها يعبر تعبيرًا دقيقًا وشامًال عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
ٔ
 وتطبيقاتها ، بل ا

 

 وتهدف هذه الزاوية الى ٕاغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل

بناء شعبنا المجاهد الصابر ولتكن لهم خـير معيـن فـي ظـل التـشويه الفكـري والسياسـي والثقـافي وإالعالمـي الـذي يمارسـه المحتلـون 
ٔ
وعموم ا

 وعمالئهم في ابشع صور التزييف والتضليل بما يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .

 

ن تكـون فـي المـسارات الـصائبة و
ٔ
ن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسًا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم علـى ا

ٔ
يرة الخـذلك ا

هدافها الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهاديـة مـن مـسيرة شـعبنا الظـافرة الـتي يتعـرض فيهـا مفهـوم الحـزب والممارسـات 
ٔ
لبلوغ ا

 الحزبية الى ابشع صيغ التشويه في ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية المهترئة 

 وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( النضال القومي )
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النــضال القومــي هــو نــضال االمــة العربيــة بكــل ابنائهــا ضــد الواقــع الفاســد واقــع االســتعمار واالســتعباد واالحتــالل واقــع التجزئــة واالســتغالل 

ذ والتخلف وقدم ابناء االمة العربية تضحيات سخية على مذبح حريتهم وعزتهم في مسيرة النضال القومـي الالهبـة والـسائرة دومـًا الـى امـام منـ

وثـورة الـسابع  ١٩٥٨اوائل القرن الماضي وفي ثورة العشرين الخالدة في العراق وثورة مايس التحررية القومية وثورة الرابع عشر مـن تمـوز عـام 

ثــورة البعــث فــي العــراق بمنجزاتهــا العمالقــة فــي تــصفية شــبكات التجــسس واالصــالح الزراعــي الجــذري  ١٩٦٨الثالثيــن مــن تمــوز عــام   –عــشر 

وتحقيق الحل الـسلمي الـديمقراطي للقـضية الكرديـة والحكـم الـذاتي البنـاء  ١٩٧٠والثورة الزراعية في الريف وبيان الحادي عشر من اذار عام 

ميم نفــط العـراق الخالــد فــي االول مـن حزيــران عـام 
ٔ
وانطــالق مـسيرة التنميــة العمالقـة الكــبرى ومــسيرة  ١٩٧٢شـعبنا الكــردي واصـدار قــرار تـا

م البناء االشتراكي الثوري الشامل والذي اغاض معسكر اعداء البعث والعراق واالمـة فـشنوا عـدواناتهم الغاشـمة العـدوان االيرانـي الغاشـم عـا

ومـن ثـم  ١٩٨٨والذي دحره مقاتلو جيشنا الباسل وابناء شعبنا المجاهد محققين نصر العراق واالمـة المبيـن فـي الثـامن مـن اب عـام  ١٩٨٠

والذي سبقواه واردفوه واعقبوه بالحصار الجائر الذي اكـتـد ثالثـة عـشر عامـًا حـتى شـن الحلـف االميركـي  ١٩٩١العدوان الثالثيني الغاشم عام 

وما زال ابناء االمة العربية يواصلون مسيرة نضالهم القومي العربـي علـى امتـداد  ٢٠٠٣الصهيوني الفارسي عدوانه الغادر واحتالل العراق عام 

 ريـةاالرض العربية كلها بارادة وطنية وقومية صلبة وعزم ال يلين حتى تحقيق اهداف البعث واالمة العربية التاريخية الكـبرى فـي الوحـدة والح

 واالشتراكية .
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في عهد االحتالل االنكليزي للعراق فرض المحتل اجراءات قاسـية للحـد مـن انـدالع التظـاهرات 
الــتي تطالــب بالحريــة واخــراج المحتــل قادهــا المناضــلون مــن هــذا الــشعب والمثقفــون والثــوار 
وشيوخ العشائر وعامـة الـشعب تطالـب بـاخراج المحتـل مـن العـراق وتـصاعدت الـروح الوطنيـة 
والغــيرة العراقيــة الــى اعلــى الــدرجات فتمخــضت عــن قيــام ثــورة العــشرين الــتي شــارك فيهــا كــل 
الشعب من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب مما فرض على حكومـة االنتـداب تغييـر 
سياستها بتشكيل مجلس االعيان او ما يسمى مجلس االمة او بتسمية حديثة ( مجلس النواب ) 
لف مـــن رجـــال االقطـــاع المـــسيطرين علـــى االراضـــي الزراعيـــة واالعيـــان 

ٔ
وبـــصيغة حـــضارية.. يتـــا

 . والتجار المحسوبين على المحتل وعلى الحاصلين على الجنسية االجنبية االنكليزية
 

كـــان الـــشعب العراقـــي يعـــاني مـــن الجـــوع والحرمـــان واالذالل والبطالـــة والمـــرض فـــي حيـــن ان 
المناصب السياسية واالدارية العليا واالمتيازات كانت توزع على رجاالت الدولـة ومـن لـف لفهـم 
ــــن  ــــى المنافقي ــــسميات المنمقــــة عل ــــضخمة وااللقــــاب ( الباشــــوية ) والت ــــب ال ــــن بالروات متمتعي
كــل االخــضر واليــابس.. واذا اســتجد امــر ملــح 

ٔ
والحراميــة والــشقاوات والفــساد االداري والمــالي يا

وحرجــت التظــاهرات تطالــب بتفيــذ مطالــب شــعبية تقــوم الحكومــة علــى الفــور بتــشكيل لجنــة 
لتــدارس ذلــك االمــر وعــدم البــت بــه كزيــادة الرواتــب او تحــسين االحــوال المعيــشية والــصحية 
ســها احــد الباشــوات او احــد 

ٔ
والخــدمات فيتــم تــشكيل لجــان فــي عــدد مــن الــوزارات او الــدوائر يرا

 االعـــالم 
ٔ
االعيـــان لتعقـــد جلـــساتها بـــدون ان تـــصدر اي قـــرار ينفـــع الـــشعب والمـــواطنين.. ويبـــدا

يتحــدث عــن تلــك اللجــان وجلــساتها فمثــال عقــدت اللجنــة الفالنيــة جلــستها ولــم تتخــذ اي قــرار 
بسبب عدم اكـتمال النصاب القانوني .. او بسبب غياب رئيس اللجنـة لـسفره خـارج العـراق علـى 
س وفد حكومـي وسـتعاد انعقادهـا عنـد عـودة الباشـا المـشار اليـه الـى العـراق او بـسبب مرضـه 

ٔ
را

جـل االجتمـاع لعـدم اكـتمـال 
ٔ
مما تطلب سـفره للخـارج لغـرض العـالج او غيـاب احـد االعـضاء وتا

النــصاب القــانوني للجنة،وهكــذا دواليــك .. وبمــرور الوقــت الــذي قــد يمتــد ســنوات يــذهب ذلــك 
 . المطلب ادراج الرياح او يصبح مادة انتخابية لكسب االصوات ولم يتحقق

 
فما اشبه اليوم بالبارحة بل ربما ما كان في العهد الملكي افضل حتى صار الشعب مـن معاناتـه 
جورين للتحـالف االميركـي الـصفوي 

ٔ
يتحسر عليه . اليوم نسمع يوميا تـصريحات مـن العمـالء المـا

عن محاربة الفساد وهم ادواته فلجان النزاهة هامشية الغرض منها دعـائي و ينـشر كنـشاط دون 
ان يلمــس احــد حيتــان الفــساد او ينبــس عنهــم ببنــت شــفة.. فكــم مــن الفاســدين الــذين تعرفهــم 
دهاليز الحكومة ما زال بمنصبه يمارس دوره الفعلـي بـسرقة المـال العـام دون ان تطـال لـه اليـد 
القانونية التي توقفه عند حده ويحاسب بشدة ويرمى في دهاليز الـسجون ليلقـى عقابـه و وتجمـد 
اموالــه المنقولــة وغــير المنقولــة حفاظــًا علــى مــاء الوجــه لمــن نــصبته اميركــا علــى راس الــسلطة 
التنفيذية. واذا كان الشعب بعد خمسة عشر عاما من االحتـالل وتـسلط الحثـاالت مـن العمـالء 
علــى الــسلطات قــد فقـــد االمــل بوضــع الحـــق فــي نــصابه الـــصحيح ومحاســبة اي سياســي فاســـد 
ليصبح عبرة لمن تـسول لـه نفـسه العبـث بـاموال الـشعب والبلـد وتـسقط جنـسيته العراقيـة اذا 
كــان يحمــل جنــسية مزدوجــة .النــه غــير مؤهــل لحمــل الجنــسية وغــير مرغــوب فيــه.وترفع عنــه 
الحصانة ويطرد من منصبه عقابًا على ما اقترفه بحق شعبه وبلده وابناء جلدته.. نقـول اذا كـان 
الــشعب فقــد االمــل باحقــاق الحــق مــن ظــالمين وفاســدين ،فانــه تــواق الــى يــوم خالصــه الــذي 

 . اليتحقق اال بعودة البعث والقوى الوطنية والقومية النهاء خكم الخونة والسارقين
 

لقد صار شعار محاربة الفـساد نكـتـة يتنـدر بهـا الـشعب فهـذه الحكومـة الـصفوية العميلـة تعلـن  
فــي كــل مــرة و علــى لــسان مــا يــسمى رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي بمحاربــة الفــساد والفاســدين 
وتــشكيل لجــان للنزاهــة لمعرفــة كــم مــن االمــوال قــد ســرقت ومــن هــم الــسراق الــذين تطاولــت 
ايـــديهم وايـــن؟ وفـــي اي البنـــوك وضـــعت وباســـمائهم او باســـماء مـــستعارة او باســـماء مقـــربيهم.. 
وتتكرر تلك التصريحات في كل ندوة او لقاء او مكان عام او جلسة برلمانية وفـي اجهـزة االعـالم 
المقروءة والمرئية التي عادة ما تلزم الصمت خوفا مـن ان يطالهـا العقـاب كغلـق الـصحيفة علـى 
اقل تقدير او االعتداء عليها اذا ما نشرت جزء يـسير وبـسيط مـن فـضائح الفـساد لرؤسـاء الكـتـل 
والتيارات السياسية التي تقاسمت ثروات العراق نهبا منظما ومخطط له... مع اننا نعي ان ليس 
هنالــك مــن اعــالم وطــني حقيقــي يعمــل فــي الــساحة و المحــرر الحقيقــي الوطــني ال مكــان لــه فــي 

 .صحافة اليوم
 

وال نجانب الحقيقة اذا قلنا ان رئيس الوزراء اليختلف كـثيرا عن غيره مـن السياسـيين الفـسدين 
وان اعالنه لمحاربة الفساد ياتي في اطـار مـا مرسـوم لـه مـن مهمـة لـذا فانـه اعجـز عـن ان يكـشق 
عــن الفاســدين ومناصــبهم ومــوقعهم فــي المــسؤولية وامــام الــشعب وعلــى مــسمع مــن الجميــع 
وتنشر وقائعها في جميع االجهزة المذكورة ليعلم الجميع وليظهر للجميع مـصداقية نـشاط تلـك 

  . االجهزة التي تحملت تلك المسؤولية
 

ان الفاسدين في مناصب عليا في السلطة بل هم من يسيطر عليها ومن احزاب شتى اسالموية  
او تدعي العلمانية واعضاء بارزين في الحكومة وفي البرلمـان وفـي اللجـان وفـي هيئـة المفتـشين 
العموميين ومقاولين وموظفين بارزين في الوزارات والدوائر الرسـمية قاطبـة كمـدراء عـامين لـذا 
لم الــى مــا يجــري حولــه 

ٔ
فــان الفــساد انتــشر كانتــشار النــار فــي الهــشيم . واصــبح الــشعب ينظــر بــا

كعصابات منظمة تعمل في النهار دون خوف او وجل متحدية الجميع واذا سقط احـدهم وهـذا 
امر مستبعد كـان االخـر لـه معيـن ..فـال حـل اال بنـصر مبيـن يكـتبـه هللا لـشعبنا يقـوده مناضـلين 

 صدقوا ماعاهدوا هللا عليه .. وهو قريب ان شاء هللا ..
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على ندرة االهتمام االعالمي بقضية التغييرات فـي البنيـة الديموغرافيـة للـسكان فـي المناطـق 
التي شهدت معارك بين ميليشيات الحشد واالجهـزة العـسكرية الحكوميـة مـن جهـة وعناصـر 
تنظيــم الدولــة او فــصائل المقاومــة الوطنيــة ، طالعتنــا صــحيفة القــدس العربــي الــصادرة فــي 

بتقرير يحـذر مـن تغيـيرات فـي التركيبـة الـسكانية  ٢٠١٨نيسان  ٢٧لندن بعددها الصادر في 
 : في محافظة نينوى جاء فيه 

 
 «المرعبـة»حذر مسؤول محلـي، مـن نينـوى، مـن تغـيرات وصـفها بــ :«القدس العربي»نينوى ـ 

خرى على حساب العرب السنة
ٔ
 .في تركيبة المحافظة السكانية، لصالح مكونات ا

ــ  سياســات الحكومــة المركزيــة فــي »ٕان  «القــدس العربــي»وقــال، رافــضًا الكــشف عــن اســمه لـ
عدم السماح لجميع النازحين بالعودة ٕالى مناطقهم، هي في جزء منها تتماهى مع سياسات “ 

 قادة الحشد الشعبي الذين يقفون وراء منع النازحين من العودة بذرائع شتى 
تي ذريعــة 

ٔ
ــا ييــد تنظيــم  «االشــتباه»وت

ٔ
و تا

ٔ
س تلــك «الدولــة»باالنتمــاء ا

ٔ
، وفــق المــصدر علــى را

ن تبت في قضاياهم من خالل القنوات الرسمية عبر »الذرائع التي 
ٔ
يمكن للحكومة المركزية ا

ثبتـــت التجربـــة 
ٔ
القـــضاء العراقـــي وليـــس وفقـــا لقـــرارات قـــادة متنفـــذين فـــي الحـــشد الـــشعبي ا

خـرى لتحقيـق مكاسـب 
ٔ
منية، ٕانما هناك ثمة دوافع سياسية وا

ٔ
ن الدوافع لم تكن ا

ٔ
الميدانية ا
 .«شخصية
ن 

ٔ
ييـد »وبّين ا

ٔ
و تا

ٔ
و المتنفذين مـن القيـادات الـصغيرة اسـتغلوا تهمـة االنتمـاء ا

ٔ
ولئك القادة ا

ٔ
ا

 .«تنظيم الدولة كوسيلة من وسائل االبتزاز للمواطنين
ن 

ٔ
في سهل نينوى، على سبيل المثال، ظـاهرة جديـدة تتمثـل فـي الـسجون التابعـة »وكشف ا

 .«لفصائل الحشد الشعبي في المنطقة
ن هنــاك 

ٔ
ضــاف ا

ٔ
عــددا غــير معــروف مــن الــسجون حيــث لكــل فــصيل فــي المنطقــة ســجن »وا

خـــرى حيـــث تتـــم مـــساومة ذوي 
ٔ
خـــاص بـــه، يقـــوم بحملـــة اعتقـــاالت عـــشوائية بيـــن فـــترة وا

و تثبيــت تهمــة االنتمــاء ٕالــى تنظيــم 
ٔ
المعتقليــن علــى دفــع مبــالغ ماليــة مقابــل إالفــراج عنهــم، ا

 «الدولة
و تـــصفية »هـــذه التهمـــة باتـــت 

ٔ
ي مـــواطن البـــتزازه ا

ٔ
ســـهل التهـــم الـــتي يمكـــن توجيههـــا ال

ٔ
مـــن ا

ن ٕاثباتهــا لــم يعــد فــي حاجــة ٕالــى ٕاجــراءات فــي القــضاء العراقــي الــذي 
ٔ
الحــسابات معــه طالمــا ا

ـــانون خرة ويكـــون محـــصورا بٕاصـــدار االحكـــام وفقـــا للق
ٔ
ـــا ـــة مت ـــًا «يلعـــب دوره فـــي مرحل ، طبق

 .للمصدر
 

نفـسهم «ويتم انتزاع االعترافـات مـن المعتقليـن 
ٔ
غـير القـادرين علـى دفـع مبـالغ ماليـة وٕادانـة ا

ثناء التحقيقات معهم في سجون الحشد الشعبي
ٔ
 .«واالعتراف بجرائم ال صلة لهم بها، في ا

اسـتعادة دور القـضاء والمحـاكم العراقيـة للبـت فـي قـضايا الذيـن »وطالب المصدر، بـضرورة 
و بعد انتهائها

ٔ
 .«ينتمون ٕالى تنظيم الدولة وتم اعتقالهم خالل العمليات القتالية ا

 
ن ما يجري في محافظة نينوى هـو 

ٔ
وضح ا

ٔ
خـرى مـن محافظـات «وا

ٔ
تكـرار لمـا يجـري فـي مـدن ا

 .«صالح الدين وديالى ومناطق حزام بغداد وجنوب العاصمة
ن 

ٔ
تي فـي »واعتبر ا

ٔ
المـضايقات الـتي يتعـرض لهـا النـازحون وتعقيـد بـل ومنـع عـودتهم، ٕانمـا يـا

 .«سياق عملية التغيير الديموغرافي
سـكان الراشــدية، وهــي منطقــة مهمــة، تــربط بيــن محافظــة ديــالى والعاصــمة ولــم يــدخل ٕاليهــا 

ــثر مــن ثــالث  «الدولــة»تنظيــم  كـ
ٔ
علــى إالطــالق، ومــع هــذا ال ُيــسمح لــسكانها بــالعودة، منــذ ا

 .سنوات
ن 

ٔ
كـد المــصدر ا

ٔ
دفعــات مــن النــازحين تــم تهجــيرهم مــن الراشــدية خــالل الحــرب الطائفيــة »وا

ن ٢٠٠٧و ٢٠٠٦عامي 
ٓ
 .«ولم يسمح لهم بالعودة حتى اال

لــم يعــد ٕاليهــا ســكانها علــى الــرغم مــن تحريــر «كــذلك، ناحيــة جــرف الــصخر، جنــوب بغــداد، 
يلول 

ٔ
 .طبقًا للمصدر ذاته» ٢٠١٤مدينتهم في سبتمبر/ا

 
وفي هذا السياق نشرت الصحيفة في التاريخ نفسه تقريرا خبريا تحت عنـوان الحـشد الـشعبي 

 في قضاء البعاج جاء فيه  «الدولة»يعاقب عائالت المشتبه في انتمائهم لـ
 

مس الخميـس، ٕان «هيومن رايتس ووتش»قالت  :«القدس العربي»بغداد ـ 
ٔ
قـوات مـسلحة »، ا

مـرا فـي فبرايـر/ شـباط 
ٔ
صـدرت ا

ٔ
بمنـع عـودة  ٢٠١٨محلية في قـضاء البعـاج، شـمالي العـراق، ا

عــضاء تنظيــم 
ٔ
قــارب ا

ٔ
ن ذلــك، ســيحول دون رجــوع مــائت  «الدولــة إالســالمية»ا

ٔ
محــذرة مــن ا

جرت المنظمة، مقابالت مع مـائت 
ٔ
الف، من العودة ٕالى منازلهم. وا

ٓ
شخاص، ٕان لم يكن اال

ٔ
اال

فرادها ٕالى 
ٔ
حد ا

ٔ
خرى المشتبه بانتماء ا

ٔ
في العراق ممن واجهوا عقوبات  «الدولة»العائالت اال

 . مماثلة بعد فرار مقاتلي التنظيم
 

وســـط فـــي 
ٔ
، «هيـــومن رايتـــس ووتـــش»لمـــا فقيـــه، نائبـــة المـــديرة التنفيذيـــة لقـــسم الـــشرق اال

ن 
ٔ
وضــحت ا

ٔ
ن علــى العقــاب الجمــاعي الــذي »ا

ٓ
دلــة حــتى اال

ٔ
وضــح اال

ٔ
حــد ا

ٔ
مرســوم البعــاج هــو ا

قارب المشتبه في انتمائهم ٕالـى تنظيـم الدولـة
ٔ
، داعيـة ٕالـى «تمارسه السلطات العراقية بحق ا

 «.مساءلة القوات المحلية والحكومة المركزية حول هذا التمييز»
 

بريل/نيــسان، محـضرا مــن صـفحة واحــدة الجتمـاع البعــاج،  ١٠المنظمـة راجعــت، فـي 
ٔ
 ١٣٠ا

التابــع  «بــدر»فبراير/شــباط. ضـم الحــضور قــادة مــن فيلــق  ٧كيلومـترا غــرب الموصــل، بتــاريخ 
، القــوة المــسيطرة علــى المنطقــة والــتي تتبــع رئيــس الــوزراء حيــدر «الحــشد الــشعبي»لقــوات 

يضا القائم مقام ومجموعة من شيوخ العشائر والمخاتير
ٔ
  .العبادي. ضم ا

 
ن العقاب الجماعي جزء من السياسات في هذا القضاء)

ٔ
 .وحسب المنظمة (يظهر المحضر ا

ن عدد سـكان البعـاج كـان  «هيومن رايتس ووتش»ونقلت 
ٔ
عن َمصدرين في البلدة، قولهما، ا

لفا قبل سيطرة تنظيم  ١٣
ٔ
 .٢٠١٤عليه عام  «الدولة»ا

 
ضافا: 

ٔ
 ٢٠١٧يونيو/حزيـران  ٣فر معظم السكان من المنطقة ٕالى مخيمـات النـازحين فـي »وا

منــذ ديــسمبر/كانون  ..«عنــدما اســتعادت مجموعــات الحــشد الــشعبي المنطقــة مــن داعــش 
لف شخص فقط

ٔ
ول، عاد حوالي ا

ٔ
 اال

نهــا  ١٠ووجـد بــاحثو المنظمــة، الــذين زاروا بلــدة البعــاج فــي 
ٔ
بريل/نيــسان، ا

ٔ
خاليــة ٕالــى حــد »ا

مــر فبرايــر/
ٔ
كبــير، وِقلــة متواجــدون فــي الــشوارع والمبــاني المتــضررة والمهجــورة. قبــل صــدور ا

مني للعودة، مختوم من قبل شيخ عشيرتهم 
ٔ
شباط، كان على السكان الحصول على تصريح ا

 « ومختارهم
ي »وينــص محــضر اجتمــاع فبراير/شــباط علــى مــا يلــي: 

ٔ
و المختــار عــدم الختــم ال

ٔ
علــى الــشيخ ا

ب داعشي
ٔ
و ا

ٔ
خ، ا

ٔ
و ا

ٔ
و شـيخ فـي حالـة التوقيـع ….  شخص لديه ابن، ا

ٔ
ي مختـار ا

ٔ
يتـم محاسـبة ا

ب منتمـــي ٕالـــى عـــصابات داعـــش 
ٔ
و ا

ٔ
خ، ابـــن، ا

ٔ
و لديـــه ا

ٔ
لـــشخص ينتمـــي ٕالـــى عـــصابات داعـــش ا

خ عـضو فـي التنظيـم ….  إالرهابية
ٔ
و ا

ٔ
ب، ابـن، ا

ٔ
مـني ولديـه ا

ٔ
على كل شخص صـدر لـه تـصريح ا
منية

ٔ
 .«على المختار التبليغ عنه لدى الجهات اال

 
ختام المسؤولين في االجتماع، بمـن فيهـم ضـباط المخـابرات مـن فيلـق بـدر 

ٔ
وتحمل الوثيقة ا

يضا تواقيع 
ٔ
مر، ومجلس القضاء. تحمل ا

ٔ
صدروا اال

ٔ
 .مختارا على ظهرها ٢٣الذين ا

 
حد المصادر للمنظمة 

ٔ
لفا الذين ما زالوا فـي المخيمـات،  ١٢من بين سكان البعاج الـ »قال ا

ٔ
ا

ن 
ٔ
قــّدر ا

ٔ
٪ منهــم لــديهم قريــب مباشــر انــضم ٕالــى تنظيــم الدولــة، وبالتــالي لــن يتمكنــوا مــن ٢٠ا

و المخـاتير القواعـد وختـم التـصريح 
ٔ
ي مـن الـشيوخ ا

ٔ
وامـر. ٕاذا خـرق ا

ٔ
العودة بناء علـى هـذه اال

مني لعائلة تضم عناصر من الدولة، ستعتقله قوات الحشد الشعبي لالستجواب
ٔ
 .«اال
 

ن  «هيــــومن رايتــــس وتــــش»وذكــــرت 
ٔ
القــــانون الــــدولي يــــسمح بفــــرض عقوبــــة فقــــط علــــى »بــــا

المــسؤولين عــن ارتكــاب الجــرائم، وذلــك بعــد محاكمــة عادلــة لتحديــد مــدى جــرمهم. ينتهــك 
و المجتمعـات قـوانين الحـرب، ويمثـل جريمـة 

ٔ
و القـرى ا

ٔ
سر ا

ٔ
فرض العقوبات الجماعية على اال

سـباب تتعلــق بــالنزاع، 
ٔ
حـرب. وبالمثــل، فــٕان ٕاجبـار الــسكان المــدنيين علـى الــنزوح القــسري ال

و لحمايتهم، هو جريمة حرب
ٔ
سباب عسكرية حتمية ا

ٔ
 .«باستثناء ا

 
ن 

ٔ
كد العديد من المسؤولين الحكوميين للمنظمة ا

ٔ
قارب المـشتبه بهـم مـن تنظيـم الدولـة »ا

ٔ
ا

ي سياســات تــسمح بــالتمييز ضــدهم
ٔ
ن الحكومــة ال تتبــع ا

ٔ
بريــاء فــي نظــر القــانون، وا

ٔ
لكــن  .«ا

قاربهـا  «هيومن رايتس ووتش»
ٔ
حـد ا

ٔ
جرت مقابالت مع مائت العائالت التي عوقبت الرتبـاط ا

ٔ
ا

 «الدولة»بتنظيم 
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و ُحرموا مـن وثائـق 

ٔ
قارب الذين تمت مقابلتهم سجناء بحكم الواقع في المخيمات، ا

ٔ
بعض اال

الهويــــة المطلوبــــة، وواجهــــوا مجموعــــة مــــن العقوبــــات التعــــسفية مثــــل إالبعــــاد مــــن قوائــــم 
 .المستفيدين، وفق المنظمة

ساســية »وقالــت جميــع العــائالت والمحــامين والمخــاتير الــذين تمــت مقــابلتهم ٕان 
ٔ
العقبــة اال

مــن الوطنــي 
ٔ
مــني مــن وزارة الداخليــة والمخــابرات واال

ٔ
ســر عــن تجــاوز الفحــص اال

ٔ
هــي عجــز اال

قاربها ٕالى تنظيم الدولة
ٔ
 .«بسبب االشتباه في انتماء ا

 
و الحـصول علـى بطاقـة »لكن هذه الفحوصات 

ٔ
و الـزواج، ا

ٔ
ضرورية لتسجيل الوالدة، الوفاة، ا

نهـــا ضـــرورية 
ٔ
و االلتحـــاق بالمدرســـة. كمـــا ا

ٔ
و الحـــصول علـــى وظيفـــة ا

ٔ
و بطاقـــة معونـــة، ا

ٔ
هويـــة ا

و الحصول على تعويض قضائي
ٔ
ثناء الحرب ا

ٔ
 .«لطلب تعويض عن الخسائر ا

 
سـر مـن »، الـسلطات المحليـة بــ«هيومن رايتس ووتش»وطالبت  ي قـرارات تـستهدف أُ

ٔ
ٕالغـاء ا

يـــة عقبـــات تحـــول دون حـــصول العـــائالت علـــى 
ٔ
نهـــم مـــن تنظيـــم الدولـــة وٕازالـــة ا

ٔ
يـــشتبه فـــي ا

الوثـــائق المدنيـــة والتعويـــضات، واللجـــوء ٕالـــى القـــضاء. علـــى رئيـــس الـــوزراء العبـــادي ٕاصـــدار 
ي مراسيم مشابهة، ووضع حد للنزوح القسري 

ٔ
 .«مرسوم يلزم السلطات المحلية بٕالغاء ا

 
ìçÃÖ]ØéãŠi

تـسهيل عـودة العـائالت الـتي تريـد العـودة ٕالـى المنـاطق غيـر »وطالبت، السلطات العراقيـة بــ
و غيرهـــا، والـــسماح للعـــائالت 

ٔ
ثرة بالعمليـــات العـــسكرية الجاريـــة فـــورا، مـــن المخيمـــات ا

ٔ
المتــا

باختيار البقاء في المخيمات التي تسمح بحريـة التنقـل داخلهـا وخارجهـا وبحريـة االتـصاالت، 
خـــر. ٕاذا لـــم تتمكـــن الـــسلطات مـــن ضـــمان ســـالمة العـــائالت بـــسبب 

ٓ
و االنتقـــال ٕالـــى مكـــان ا

ٔ
ا

خـرى 
ٔ
و منـاطق ا

ٔ
تهديدها بهجمات انتقامية، عليها السماح لها باختيار االنتقال ٕالى مخيمـات ا

 .«يمكن للسلطات فيها توفير الحماية الكافية
 

قـارب المـشتبه بكـونهم مـن »فقيه، قالت: 
ٔ
ن ا

ٔ
كيـدها ا

ٔ
ٕاذا كانت الحكومة العراقية جادة فـي تا

منيــة «الدولــة»
ٔ
بريــاء ويجــب معــاملتهم علــى هــذا النحــو، عليهــا منــع القــوات العــسكرية واال

ٔ
، ا

ن الحكومـة المركزيـة لـم تتخـذ 
ٔ
ت تظهـر ا

ٔ
المحلية من االنتقام منهم. لكن التحقيقات الـتي بـدا

ي ٕاجراءات فعالة لمنع قواتها من فرض العقاب الجماعي
ٔ
 .«ا
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مــم مراحــل متقّلبــة 

ٔ
تعــرف الــّشعوب واال

مــــن حياتهــــا، وتختلـــــف طبيعــــة ذلـــــك 
الّتقّلـــــب ومـــــستوياته حـــــسب الّظـــــروف 
الّذاتّيــــة والموضــــوعّية مــــن جهــــة، كمــــا 
ّثر حتمــــــــــــا بمنــــــــــــسوب المناعــــــــــــة 

ٔ
تتــــــــــــا

مـم مـن 
ٔ
و اال

ٔ
والحصانة لتلـك الـّشعوب ا

جواء المحيطة وطبيعة العالقات الّسائدة فعلها.
ٔ
خرى، كما تفعل اال

ٔ
 جهة ا

مم والّشعوب في مسارها وفي وجودها بمراحل هبـوط وصـعود 
ٔ
وتمّر كّل اال

ّال 
ٔ
و ما يـشبه االسـتقرار وهـو مـا يمكـن مثـال ا

ٔ
خرى تّتسم بالخمول ا

ٔ
ومراحل ا

ّمـة، 
ٔ
و علمّي الفـت ومهـّم تنتجـه تلـك اال

ٔ
داء وفعل حضارّي ا

ٔ
يكون مرفوقا با

ولكّنهـــــا تـــــستمّر فـــــي الحيـــــاة بـــــصورة طبيعّيـــــة ال هـــــّزات عنيفـــــة تتخّللهـــــا وال 
 تهديدات جّدية وعميقة تتقاذفها.

 
مـــم إّال فـــي حـــالتين اثنتيـــن 

ٔ
وفـــي العـــادة، ال يتـــّم تنـــاول حيـــاة الـــّشعوب واال

و 
ٔ
ـــا مرحلـــة الهبـــوط الحـــاّد ا متناقـــضتين متنـــافرتين تنـــافرا شـــديدا، وهمـــا إّم

مرحلة الّرقّي واإلبداع وبلوغ وسائل القّوة ودرجاتها العليا، وغالبا مـا تكـون 
المقاييس المعتمدة للّتقييم هي المقاييس العسكرّية واالقتصادّية والّتقنّيـة 

 العلمّية والّثقافّية الحضارّية.
 

مــــــــم والحــــــــضارات الكــــــــبرى 
ٔ
ريخ لحيــــــــاة الــــــــّشعوب واال

ٔ
ولقــــــــد تــــــــالزم الّتــــــــا

و فــــي نجاحهــــا 
ٔ
ــــات العمالقــــة ســــواء فــــي انتكاســــاتها المدّويــــة ا واالمبراطورّي

البــاهر واقترنــت بشخــصّيات فريــدة وزعامــات مخصوصــة ومثابــات وعناويــن 
 راعية وضالعة في تلك المسيرة ومسهمة فيها إسهاما كبيرا ومتقّدما.

شـــخاص بـــامتالك قـــدرات 
ٔ
و مجموعـــة ا

ٔ
ّن إفـــراد شـــخص ا

ٔ
ولئـــن كـــان بـــديهّيا ا

و 
ٔ
خارقــة وفارقــة تقــود فــي الّنهايــة إلــى اعتبارهــا مرجــع ذلــك الفعــل هبوطــا ا

نينـة إليـه، 
ٔ
مر ال يستوي وال يمكن الّتلـسيم بـه والّركـون وال الّطما

ٔ
صعودا، ا

وتي من إمكانـات وملكـات عـن 
ٔ
حيث يعجز العمل وللمجهود الفردّي مهما ا

ن يـستحوذ علـى القـدر 
ٔ
و ا

ٔ
و شـعب فـي نحـت مـسيرته ا

ٔ
ّمـة ا

ٔ
ذلك، عن نيابة ا

ّن الواقـــع يثبـــت ويحـــدثنا عـــن رجـــاالت وقـــادة 
ٔ
ـــه، إّال ا كـــبر مـــن مجهودات

ٔ
اال

سـد، 
ٔ
سـهموا فيهـا بنـصيب اال

ٔ
ممهـم، وا

ٔ
ومفكرين غّيروا مسارات شـعوبهم وا

خـرين فـي الّتـسّبب فـي 
ٓ
دوار زعماء وقـادة ا

ٔ
وبالقدر نفسه، تغّص الّشواهد با

و حّتى إنهاء دول قوّية ما كانـت الّتخمينـات 
ٔ
انهيارات امبراطورّيات عظيمة ا

ن يكـون الّتنـسيب فـي 
ٔ
تذهب قـّط إلمكانّيـة انتهائهـا. وفـي الحقيقـة، يجـب ا

ذهـان تمامـا، فنقـول إّن كـثـيرا مـن 
ٔ
ّال يـسقط مـن اال

ٔ
مـور قائمـا وا

ٔ
مثل هذه اال

ممهـم، لكـن بـالّتوازي 
ٔ
و ا

ٔ
القادة ساهموا بقـدر كبـير فـي طبـع مـسيرة دولهـم ا

ّنهــم فــي فعلهــم ذاك، اســتفادوا مــن مجهــود 
ٔ
يــضا ا

ٔ
مــع ذلــك يجــب اإلقــرار ا

ن يحــاطوا بنخبــة مــن المــساعدين الــّشجعان والحازميــن 
ٔ
جمــاعّي متفــّرق كــا

ــــة متكاملــــة  ــــدفعوا بــــإرادة شــــعبّية ومنظومــــة مجتمعّي ن ٌي
ٔ
ــــصين، وا والمخل

ق 
ّ
ل
ٔ
ويــشمل هــذا الحكــم هنــا حــالتي الــّصعود  تــساعدهم علــى الــبروز والّتــا

ولئـــك  والهبـــوط 
ٔ
نفـــسنا مـــضطّرين للّتـــسليم بمحورّيـــة دور ا

ٔ
وبالّتـــالي نجـــد ا

يـــضا بتوّفـــرهم علـــى ممّهـــدات تـــساعدهم علـــى احتـــالل 
ٔ
القـــادة مـــع الّتـــسليم ا

ثير فيهـا وتوجيههـا وتـسييرها وبالّتالـي 
ٔ
حداث والّتـا

ٔ
مكانة مركزّية في وسم اال

الخالص بها إلى نتائج بعينها يكون للّتاريخ كلمتـه الفـصل حولهـا فيمـا بعـد 
 تقييما وحكما وفصال وبّتا.

ّمتنـــا العربّيـــة فـــي تاريخهـــا الّطويـــل وخـــالل مـــسيرتها الممتـــّدة 
ٔ
لقـــد عرفـــت ا

والـــّضاربة فـــي الّتـــاريخ، عـــددا مهّمـــا جـــدا مـــن القيـــادات والّرجـــاالت الذيـــن 
ه 
ٔ
هّميــــة مــــا تبــــّوا

ٔ
طبعــــوا حياتهــــا فــــي فــــترات عــــّدة، فــــال يمكــــن مثــــال إنكــــار ا

و حّتـى 
ٔ
و حنبعـل القرطـاجنّي ا

ٔ
و زانوبيـا ا

ٔ
و بلقيـس ا

ٔ
و نبوخذ نصر ا

ٔ
حّمورابي ا

ســـطورّي فـــي مـــسيرتها، كمـــا ال يمكـــن 
ٔ
عّليـــسة بـــصرف الّنظـــر عـــن البعـــد اال

نبياء والّرسل وإن كـان ٌبْعـد الوحـي اإللهـّي يـسّهل 
ٔ
دوار اال

ٔ
بالقدر ذاته إنكار ا

لهــــم الّتفــــّرد والّريــــادة فــــي إحــــداث تغيــــير شــــامل وجــــذرّي ســــواء فــــي حيــــاة 
يضا وعلى سبيل الـّذكر ال يجـوز 

ٔ
و في حياة اإلنسانّية فيما بعد، وا

ٔ
شعوبهم ا

و مـن 
ٔ
ّيوبـّي ا

ٔ
مثـال صـالح الـّدين اال

ٔ
فذاذ حّقهـم ا

ٔ
ن نغبط عددا من القادة اال

ٔ
ا

و من لحقه.
ٔ
 سبقه ا

يـــضا رجــاالت وقـــادة ومفّكريـــن 
ٔ
ّمتنـــا فــي عـــصرها الــّراهن ا

ٔ
هــذا ولقـــد عرفــت ا

ّمـة 
ٔ
ثيـث دعـائم مناعـة اال

ٔ
عباقرة كان لهـم دورهـم وإسـهامهم الّطالئعـّي فـي تا

مــم بمــا 
ٔ
وتــسطير ســبل انــتزاع حقوقهــا المغتــصبة واســترجاع مكانتهــا بيــن اال

 يليق بدورها وتاريخها.
بــــرار الــــذين نــــذروا 

ٔ
وإّنــــه ليــــضيق المجــــال حّقــــا بتعــــداد هــــؤالء الّرجــــاالت اال

فـضل للعـرب جميعـا ومنهـم علـى 
ٔ
ّمة وضـمان واقـع ا

ٔ
مجاد اال

ٔ
حياتهم لصنع ا

ــّي القومــّي ميــشيل عفلــق  ــّذكر ال الحــصر الفيلــسوف والمفّكــر العرب ســبيل ال

كـــبر صـــّدام حـــسين، 
ٔ
والـــّزعيم القومـــّي جمـــال عبـــد الّناصـــر وشـــهيد الحـــّج اال

ّمــة العربّيــة فــي ســاحاتها كاّفــة وقــد ارتقــوا مــن 
ٔ
ناهيــك عــن فيــالق شــهداء اال

راضيهم من ربق االستعمار.
ٔ
جل تحرير ا

ٔ
 ا

ــــة تعــــرف منعطفــــا خطــــيرا غيــــر  ــــة العربّي ّم
ٔ
ّن اال

ٔ
حــــد، ا

ٔ
ــــه ال يخفــــى علــــى ا وإّن

 بزلـــزال غـــزو العـــراق مـــن 
ٔ
ّن هـــذا المنعطـــف ابتـــدا

ٔ
مـــسبوق وال ذي نظـــير، وا
مريكــا وحلفائهــا عــام 

ٔ
ــد ٢٠٠٣قبــل ا

ّ
، وإّن مالبــسات الغــزو وتبعاتــه ومــا تول

قّلهــا اجتثــاث العروبــة 
ٔ
عنــه وكــذلك رهاناتــه وغاياتــه معروفــة للجميــع ليــس ا

سـس 
ٔ
وتشظية الوطن العربّي وتفتيتـه إلمـارات متنـاحرة مبعـثرة قائمـة علـى ا

 طائـفّية وعرقّية وإثنّية ومذهبّية.
 

ّدى غــزو العــراق لتواتــر الفواجــع وتــسارع المحــن وتــصاعد مــستويات 
ٔ
ولقــد ا

مــة العربّيــة فــانفجرت كــّل زوايــا ديــار العــرب وســال 
ٔ
عــداء علــى اال

ٔ
تكالــب اال

ـــة  ّم
ٔ
بنـــاء اال

ٔ
جـــوار وحّتـــى ا

ٔ
هدرتـــه القـــوى االســـتعمارّية وولـــغ فيـــه اال

ٔ
دمهـــم وا

 الخونة المرتّدين العمالء.
 

ن يكــون إســقاط العــراق وتقــسيمه بعــد تــدميره وتخريبــه 
ٔ
ولقــد كــان منتظــرا ا

ــّم إنهــاء دوره الحــضارّي والقومــّي والعــسكرّي فــي المعادلــة  بالكامــل ومــن ث
العربّيـــة بّوابـــة الســـتعباد العـــرب وبـــسط الـــّسيطرة المطلقـــة عليهـــم فيـــسهل 
ــــّم إعــــالن  ــــد وتنفيــــذها ث وســــط الجدي

ٔ
ــــّشرق اال ترســــيم خــــرائط مــــا ســــّمي بال

الوصـــــول فعلّيـــــا إلحـــــالل الّنظـــــام العـــــالمّي الجديـــــد بمـــــا يعنيـــــه ذلـــــك مـــــن 
 مدلوالت وتحّوالت واستتباعات.

وفي الواقع، فلقد ظّل هذا الحلم االمبريالّي الـذي قادتـه الواليـات المّتحـدة 
ن 
ٓ
كرافعــة لــواء الحكومــة الــّسرّية الــتي تحكــم العــالم، بعيــد المنــال لحــّد اال

 رغم المساعي الحثيثة لتكريسه والوصول إليه.
مريكــان فــي حلمهــم ذاك، وال مجــال 

ٔ
ال مجــال هنــا للّتــشكيك فــي فــشل اال

ثبـت 
ٔ
و الترّدد في إرجاع سبب ذلك الفـشل المـدّوي لحقيقـة هـي ا

ٔ
للمخاتلة ا

و حّتــى إنكارهــا 
ٔ
و الّتقليــل منهــا ا

ٔ
مــن كــّل محــاوالت حجبهــا والّتعتيــم عليهــا ا

تيــه مــن ركبــوا دّبابــات الغــزاة وبــاعوا ضــمائرهم واختــاروا ترديــد 
ٔ
وهــو فعــل يا

ــــّساطعة والقائمــــة  كــــاذيبهم، تلــــك الحقيقــــة ال
ٔ
ســــيادهم واجــــترار ا

ٔ
روايــــات ا

ــــة هــــي التــــي  ّن المقاومــــة العراقّي
ٔ
عيــــن دهاقنــــة الغــــزو هــــي ا

ٔ
مــــام ا

ٔ
والماثلــــة ا

حــالم إلــى واقــع، وال 
ٔ
فــشلت وعّوقــت الفــالح فــي ترجمــة تلــك اال

ٔ
جهــضت وا

ٔ
ا

ّن تلــك المقاومــة هــي مقاومــة 
ٔ
يجــب ههنــا الّتــرّدد لبرهــة فــي اإلصــداح قوّيــا بــا

ســـاس وفـــي نواتهـــا 
ٔ
ـــة إســـالمّية ال غبـــار عليهـــا، ولكّنهـــا فـــي اال ـــة وقومّي وطنّي

الـــّصلبة وعمودهـــا الفقـــرّي إّنمـــا هـــي مقاومـــة بقيـــادة حـــزب البعـــث العربـــّي 
االشــــتراكّي وقــــّوات الجيــــش العراقــــّي الباســــل بإســــناد ودعــــم مــــن جماهيــــر 
الــــّشعب العراقــــّي الــــذين لــــم يــــستقبلوا الغــــزاة بــــالّزهور ولــــم تنطلــــي عليهــــم 
ـــة  ـــة والّثقافّي ـــم تـــسحق جهـــاز المناعـــة والحـــصانة الفكرّي عـــداء ول

ٔ
روايـــات اال

والوطنّيــــة والقومّيـــــة والّروحّيــــة والعقائدّيـــــة ولـــــم تطمــــس فيهـــــم مخزونهـــــم 
عــداء 

ٔ
خالقــّي ومنظــومتهم الِقيمّيــة الحــرب الّنفــسّية الهوجــاء الــتي شــّنها اال

ٔ
اال

ت منذ زمن طويل. 
ٔ
 والتي بدا

وعليــه، وبنــاء علــى مــا تقــّدم، واســتنادا لكــون صــمود المقاومــة العراقّيــة فــي 
عـــتى منظومـــات الّتخريـــب والّتـــدمير والّتخريـــب وبقائهـــا رغـــم محـــن 

ٔ
وجـــه ا

هـــّم 
ٔ
االجتثـــاث والقتـــل علـــى الهوّيـــة والمالحقـــة واالســـتنزاف الـــّشامل، هـــو ا

لمـع 
ٔ
شّد مراحلها ثباتا وإحـدى ا

ٔ
دائها البطولّي وا

ٔ
سفار ا

ٔ
على ا

ٔ
ّمة وا

ٔ
منجزات اال

نصع عالمات ومقّومات رسالتها الخالـدة الّناضـحة بمعـاني الفـداء والقتـال 
ٔ
وا

شـّد االمبراطورّيـات شـّرا وخطـرا 
ٔ
ّنهـا تقـارع ا

ٔ
نيابة على اإلنسانّية برّمتهـا ذلـك ا

وعنجهّية وغطرسة، وتحارب صلفها ومكائدها للّسيطرة على العـالم وحملـه 
قسرا لالنصياع إلمالءاتها وشروطها وتعاليمها الّشيطانّية القائمة على الجور 
خـــــر وعـــــدم 

ٓ
والّظلــــم ومحـــــو القيــــم الخّيـــــرة كالعــــدل والمـــــساواة واحــــترام اال

ّن 
ٔ
ــه مــن البداهــة بمكــان الخــالص إلــى ا االســتقواء علــى المستــضعفين، فإّن

شـــواط 
ٔ
ـــة با رجـــاال بملكـــات خارقـــة للعـــادة ومتجـــاوزة لطاقـــات البـــشر العادّي

شـواط هـم مـن خّططـوا وبرعـوا فـي قيـادة هـذا الـّسفر الخالـد مـن المالحــم 
ٔ
وا

ن 
ٔ
شــّد بداهــة ا

ٔ
اإلنــسانّية ذات الجــذر العربــّي الّرســالّي االنقالبــّي، وســيكون ا

ميـن العـاّم 
ٔ
يتبادر بال ترّدد ودونما تخمين اسم الّرفيق القائد عّزة إبراهيم اال

ذهـان 
ٔ
ّكـدتين فـي ا

ٔ
لحزب البعـث العربـّي االشـتراكّي فيحـضر بقـّوة وفـرادة متا

علـــى 
ٔ
الجميـــع، وســـيثبت اســـمه إذن بمدلوالتـــه ومعانيـــه وَرمزّيتـــه ليحتـــّل ا

المراتب فوق المراتـب الٌعلـى الـتي يتقّلـدها فـي مـسؤولّياته الجـسيمة وبالغـة 
 الّتعقيد التي يمارسها واقعا، ولترتقي قيادته لمرتبة الّضرورة الّتاريخّية.
 فلماذا إذن غدت قيادة الّرفيق المناضل عّزة إبراهيم ضرورة تاريخّية؟

ّن الــّصراع الــّدائر رحــاه فــي المنطقــة العربّيــة اليــوم 
ٔ
لّنتفــق مّمــا تقــّدم، علــى ا

ي منـــذ غـــزو العـــراق ) هـــو حـــدث القـــرنين معـــا، القـــرن العـــشرين والقـــرن 
ٔ
( ا

حــوال تقــديم الحربيــن 
ٔ
الحــادي والعــشرين، حيــث ال يمكــن بحــال مــن اال

و العتــاد 
ٔ
رواح ا

ٔ
ســاوّية وال الخــسائر فــي اال

ٔ
العــالمّيتين مــن حيــث الّنتــائج الما

خالقــّي 
ٔ
وخاّصــة الّتــداعيات الكارثّيــة علــى المــستوى الحــضارّي والّثقــافّي واال

زيـد مـن ثالثيـن عامـا 
ٔ
على ما تبع العـدوان الّثالثيـني علـى العـراق وتواصـله ال

ّن 
ٔ
ن، ولنّتفــق ا

ٓ
ي منــذ تــسعينات القــرن الماضــي لحــّد اال

ٔ
بالّتمــام والكمــال ا

االختـــالل الّرهيـــب والّتفـــاوت الخرافـــّي فـــي اإلمكانـــات كاّفـــة بيـــن المعتديـــن 
والغــزاة الّطغــاة البغــاة وبيــن المعتــدى عليــه ( العــراق لوحــده ) لــم يــشهد لــه 

 الّتاريخ البشرّي مثيال.
ن بمعـنى عـدم محـوه مـن علـى 

ٓ
ّن بقـاء العـراق لـال

ٔ
ولنّتفق بالقدر ذاته، على ا

ّننــا فــي عــصر ال يعــترف 
ٔ
البــسيطة يعــّد معجــزة حقيقّيــة بكــّل المقــاييس رغــم ا

ّن مــن قــاد وراد جهــة الــّصّد والــّذود 
ٔ
ن نعــترف ا

ٔ
بــالمعجزات، وعلينــا بالّتــالي ا

والــّدفاع عــن العــراق والحيلولــة دون تفــسيخه إّنمــا هــم بــشر ليــسوا كغيرهــم 
س والقعود واالستـسالم والّتـسليم وال 

ٔ
من البشر حيث ال مجال عندهم لليا

حـــرارا 
ٔ
ـــّذّل والمهانـــة وال يرومـــون العيـــش إّال ا يقبلـــون الـــّضيم وال يرتـــضون ال

 كراما شامخين واقفين مرفوعي الّرؤوس.
 

بـرز مهندسـي مالحـم الـّصمود 
ٔ
حـد ا

ٔ
ولقد كان الّرفيق المناضـل عـّزة إبـراهيم ا

بعــادا وطنّيــة وقومّيــة تحّررّيــة بحكــم موقعــه فــي الحــزب وفــي 
ٔ
الــذي يــشمل ا

 الّدولة العراقّية معا.
 

مجــاد القادســّية الــتي صــّد 
ٔ
لقــد كــان الّرفيــق القائــد عــّزة إبــراهيم مــن صــانعي ا

فيهـــــا العـــــراق بقيـــــادة حـــــزب البعـــــث العـــــدوان اإليرانـــــّي الفارســـــّي الـــــّصفوّي 
ـــــنّي الغـــــادر، ثـــــّم الّتـــــصّدي الحـــــازم والـــــّشجاع للعـــــدوان االمبريـــــالّي  الخمي
ـــذي  ـــّشهيد صـــّدام حـــسين وهـــو ال ـــد ال الّثالثيـــنّي، وكـــان ظهـــير الّرفيـــق القائ
ّمـــة العربّيـــة بـــدورها قياديـــة تاريخّيـــة وال 

ٔ
كانـــت قيادتـــه للّدولـــة والحـــزب ولال

ميـن. كمـا كـان بالقـدر ذاتـه شـريك 
ٔ
ريب، وكان له نعم المعيـن والّناصـح اال

فـذاذ 
ٔ
كبر صّدام حسين وبقّية القـادة العظـام اال

ٔ
الّرفيق القائد شهيد الحّج اال

جــل، فــي الّتخطيــط 
ٔ
و توّفــاهم اال

ٔ
و اعتقلــوا ا

ٔ
خــرين الــذين إّمــا استــشهدوا ا

ٓ
اال

ثـــــم علـــــى العـــــراق حيـــــث كـــــانوا 
ٓ
العبقـــــرّي لمقاومـــــة العـــــدوان الـــــّشيطانّي اال

جميعهــــم علــــى قــــدر مــــن الــــّذكاء الوّقــــاد والواقعّيــــة الــــّصارمة بحيــــث كــــانوا 
مريكــان وحلفائهــم 

ٔ
ّنــه ال مجــال لحــسم المواجهــة العــسكرّية مــع اال

ٔ
يــدركون ا

مثــــل هــــو فــــي 
ٔ
ّن الحــــّل اال

ٔ
بــــالّطرق الّتقليدّيــــة، بينمــــا كــــانوا يعلمــــون يقينــــا ا

ـــــّشعبّية وتـــــوريطهم وســـــحبهم لوحـــــل  اســـــتنزافهم واســـــتدراجهم للحـــــرب ال
لــة 

ٓ
المــستنقع الميــدانّي فيحرمــوا مــن تفــّوقهم الّتقــنّي والعــسكرّي فتــصيدهم ا

 المقاومة حيث المواجهة وجها لوجه. 
وال غــرو فــي القــول إّن الّتخطيــط البــارع للمقاومــة كــاف لتنزيــل قيــادة هــؤالء 
مــر ويــزداد االســتحقاق 

ٔ
الّرجــال منزلــة الــّضرورة الّتاريخّيــة، ولكــن يتعّمــق اال

حينما يسحب على الّرفيق القائد عـّزة إبـراهيم ليرتقـي للمرتبـة الـتي ال يمكـن 
كـــبر صـــّدام 

ٔ
حـــد ســـوى رفيـــق دربـــه القائـــد شـــهيد الحـــّج اال

ٔ
ن ينازعـــه فيهـــا ا

ٔ
ا

 حسين. 
هـــي قيـــادة بمرتبـــة الـــّضرورة الّتاريخّيـــة إذن، وذلـــك لجمعـــه بيـــن الـــّصفات 

 الّتالي ذكرها والتي يندر توّفرها في رجل واحد وهي:
ثـــراء الّتجربــــة الّنـــضالّية والّسياســــّية والخــــبرة الواســـعة بعــــالم الّسياســــة  ١

والّنــضال بدّفتيــه اإليجابّيــة والــّسلبّية ناهيــك عــن المعرفــة واإللمــام الّدقيــق 
و دولّيا.

ٔ
و إقليمّيا ا

ٔ
مور ودقائـقها سواء عربّيا ا

ٔ
 بخبايا اال

ـــــّسمعة والّنزاهـــــة واإلخـــــالص والحـــــّس الوطـــــنّي  ٢ ـــــّسيرة ورفعـــــة ال نقـــــاء ال
والقومــــّي العــــالي وهــــي الخــــصال الــــتي يــــشهد لــــه بهــــا الجميــــع ســــواء مــــن 

و القادة والّزعماء في العالم.
ٔ
ّمة ا

ٔ
و جماهير اال

ٔ
 العراقّيين ا

الــّصدقّية العاليــة والــّصرامة الــّشديدة فــي اّتخــاذ القــرار، مــا يمنــح القــرار  ٣
بعــدين مهّميــن وهمــا ضــرورة الّتنفيــذ الــّسريع لمــن يــشملهم، وثقــة الجميــع 

و من يشملهم فيما بعد من الجماهير. 
ٔ
 فيه سواء المعنّيين به مباشرة ا

الحنكة والعبقرّية في وضع الخطط والـبرامج االسـتراتيجّية والقـدرة علـى  ٤
تكييفهــــا وتطبيقهــــا بمرونــــة منقطعــــة الّنظــــير عــــبر تكـتيكــــات محكمــــة يتــــّم 
كـــــبر قـــــدر مـــــن الخـــــسائر 

ٔ
ـــــة فائـقـــــة لتالفـــــي ا ـــــصريفها والّتحّكـــــم فيهـــــا بدّق ت

 والمجهودات. 
ذى والّثبـــات بوجـــه المحـــن  ٥

ٔ
ش والـــّشجاعة والـــّصبر علـــى اال

ٔ
رباطـــة الجـــا

واإلرادة الــّصلبة الــتي ال تليــن وال تنكــسر رغــم نوائــب الــّدهر ومهمــا اشــتّدت 
 الّضربات.

ّمـة فـي اسـترجاع مكانتهـا بيـن  ٦
ٔ
منسوب خرافّي من اإليمان باهلل وبحّق اال

مم وانتزاع حقوقها من مغتصبيها وبعدالة قضاياها.
ٔ
 اال
ّمــة والّتــسامي فــوق  ٧

ٔ
نكــران الــّذات والّتواضــع لرفاقــه ولعمــوم جمــاهير اال

الـــّصغائر والّترّفـــع عـــن ملـــّذات الحيـــاة الّزائـفـــة والّزهـــد فـــي مفـــاخر الـــّسلطة 
والّتــسّلط، وهــو مــا يّتــضح فــي مــا يحظــى بــه مــن ثقــة غــير عادّيــة مــن رفاقــه 

حرار العالم.
ٔ
 ومحّبيه ومتابعيه وعموم الجماهير العربّية وا

هـــــّم دعـــــائم ومـــــسّوغات االرتقـــــاء بواجبـــــات قيـــــادة الّرفيـــــق القائـــــد 
ٔ
ويبقـــــى ا

 المناضل عّزة إبراهيم بال استثناء هو نجاحه في:
 
ٔ
ضمان استمرارّية الحزب وتماسكه وصالبته وحفاظه علـى وحـدة عقيدتـه  ا

ـــضالّي العـــاّم وتعزيـــز منهاجـــه  ـــة والّثبـــات علـــى خّطـــه الّن ـــة والّتنظيمّي الفكرّي
االســتراتيجّي العــاّم وتطويــره ومالءمتــه مــع الّظــروف والّتطــّورات فــي العــراق 
هــوال التــي 

ٔ
والــوطن العربــّي والمحيــط اإلقليمــّي والفــضاء العــالمّي، رغــم اال

تعّرض لها الحزب من ضرب دولته القاعدة وإسقاط حكمـه الوطـنّي وتقتيـل 
ميـــن العـــاّم وقائـــد الحـــزب الّرفيـــق 

ٔ
ســـهم اال

ٔ
نـــصف قيادتـــه الّتاريخّيـــة علـــى را

ســر وتــشريد بقّيــة 
ٔ
كــبر صــّدام حــسين وكوكبــة رفاقــه وا

ٔ
القائــد شــهيد الحــّج اال

عــــضاء القيــــادة واجتثــــاث الحــــزب وحظــــره ومالحقتــــه وتجريمــــه ومحاربــــة 
ٔ
ا

عضائه ومناضليه وكوادره ناهيك عن الّتشويه والّتبـشيع والحـرب الّنفـسّية 
ٔ
ا

 واإلعالمّية الكونّية المفتوحة عليه.
ضمان بقاء المقاومة العراقّية وتنظيم صـفوفها ورّصـها وتحـشيد طاقاتهـا  ب

بعـد اغتيـال مهندســها والمـشرف عليهــا الّرفيـق القائـد صــّدام حـسين، وســّن 
ثمـــرت طـــرد المحتــــّل 

ٔ
الخطـــط والـــبرامج الميدانّيـــة وابتـــداع المنـــاهج الـــتي ا

واخــــر عــــام 
ٔ
مريكــــّي ا

ٔ
بــــرز مظــــاهر العبقرّيــــة الّنــــادرة ٢٠١١اال

ٔ
. ولعــــّل مــــن ا

واالســتثنائّية الــتي يتمّتــع بهــا الّرفيــق القائــد عــّزة إبــراهيم، وفــي إطــار عنايتــه 
سلفنا ذكـره مـن ثـراء الّتجربـة والمعرفـة 

ٔ
الّشديدة بالمقاومة، ومن خالل ما ا

عــــداء، الّنجــــاح الفــــارق 
ٔ
الواســــعة بطريقــــة تفكــــير العقــــول االســــتراتيجّية لال

مريكـان 
ٔ
دخلـه اال

ٔ
والمبهر في توقية المقاومة من فـّخ داعـش اإلرهـابّي الـذي ا

والفــرس والــّصهاينة للعــراق بغيــة اإلجهــاز علــى المقاومــة نهائّيــا، وهــو مــا عــّد 
خطر حيلة خّصت بها المقاومة. 

ٔ
كبر مقلب وا

ٔ
 ا

الّتـــشّبث بمنهـــج المقاومـــة، ومالحقــــة العملّيـــة الّسياســـّية المخابراتّيــــة  ت
 القذرة والمتهالكة في العراق، ومطاردة بيادق المحتّل اإليرانّي للعراق.

رفــض كــّل المنــاورات الّسياســّية وعــدم اإلذعــان للمــساومات والــّصفقات  ث
جنــــدات اإلقليمّيــــة والّدولّيــــة الــــتي ال يكــــون طــــرد المحتّليــــن 

ٔ
والــــبرامج واال

وبيادقهم وإنهاء االحتالل وعملّيته الّسياسّية المغشوشة في العـراق هدفهـا 
 وغايتها.

 
الوفــاء واالنــضباط الــّصارم للعقيــدة القومّيــة العربّيــة، واّتخــاذ المــصلحة  ج

ّي قــرار. 
ٔ
القومّيــة العربّيــة االســتراتيجّية العليــا مثابــة ومرجعــا لكــّل خطــوة وال

ــــضال والمقاومــــة والجهــــاد فــــي ٌقطــــر  ــــرغم االنــــشغال واالنكبــــاب علــــى الّن ف
العــــراق، ظــــّل الّرفيــــق القائــــد عــــّزة إبــــراهيم باعتبــــاره ذلــــك الّثــــورّي القومــــّي 
دّق الّتفاصــيل فــي 

ٔ
العربــّي الّطالئعــّي الّريــادّي االنقالبــّي الّرســالّي، متابعــا ال

ـــــة  ّم
ٔ
الـــــوطن العربـــــّي، فيرســـــم الخطـــــط ويـــــضع الحلـــــول لكـــــّل مـــــشاكل اال

مــر العــراق 
ٔ
ويعرضــها علــى الجمــاهير والحّكــام علــى حــّد ســواء، فلــم يقعــده ا

ّمة وقضاياها.
ٔ
ساوّيته، عن االهتمام باال

ٔ
 على خطورته ودّقته وما

ـــة ومـــع رفـــاق  د ّم
ٔ
الحـــرص الفـــائق علـــى الّتواصـــل مـــع جمـــاهير العـــراق واال

و رسـائله المكـتوبـة، 
ٔ
و حواراته الـّصحفّية ا

ٔ
البعث، سواء من خالل خطبه ا

واعتمــاد نهــج المــصارحة والمكاشــفة بعيــدا عــن الّطــرق الملتويــة الــتي تمّيــز 
 العمل الّسياسّي والّديبلوماسّي عادة.

الجمع بين المقاومة المسّلحة والمقاومة الّسياسّية والّديبلوماسّية إيمانا  ز
ّن عمــــل المقاومــــة يحتــــاج لنجاحــــه إلــــى فعــــل سياســــّي وديبلوماســــّي 

ٔ
منــــه ا

و عبــر 
ٔ
رض بتخاطبــه ســواء بطريقــة مباشــرة ا

ٔ
يــسنده، وهــو مــا يــترجم علــى اال

 وساطات وموفدين، مع كـثير من القادة والمنّظمات وغيرهم. 
حّظــــه علــــى كــــسر الّتعتيــــم اإلعالمــــّي علــــى الحــــزب والمقاومــــة وتوجيهــــه  ر

باستغالل الفضاءات المتوّفرة كاّفة لبـسط معـضلة العـراق، وعـرض حقـوق 
ّمة والّدفاع عنها، وهو مـا يتجّلـى فـي بعـث فيلـق لإلعـالم المجاهـد تمّكـن 

ٔ
اال

رغـم بــساطة قدراتـه علــى محاصـرة االفــتراءات والحمـالت الّدعائّيــة المغرضــة 
يضا. 

ٔ
 وتوضيح الحقائق ال على المستوى العربّي بل والّدولّي ا

 
ّن قيـادة الّرفيـق 

ٔ
إّن كّل مـا تقـّدم ال يعـّد غيـضا مـن فيـض مـسّوغات اإلقـرار بـا

ميـن العـاّم لحـزب البعـث العربـّي االشـتراكّي 
ٔ
القائد المناضـل عـّزة إبـراهيم اال

والقائد العلى للجهاد والّتحرير، هـي ضـرورة تاريخّيـة بامتيـاز، ولكـن، رغـم 
ذلــك فإّنهــا ســتظّل عــاجزة لوحــدها علــى إيفــاء الّرجــل حّقــه، ولكــن يكـفيــه 
ّنـه نجـح فـي قيـادة المقاومـة العراقّيـة 

ٔ
فخرا ويكـفي العرب فخـرا بـه وبقيادتـه ا

للحفــاظ علــى العــراق موّحــدا وإفــشال مخّططــات الّتقــسيم ومــا ســينجّر عنــه 
ّنـــه كـــان الّرائـــد الفـــّذ فـــي فـــضح 

ٔ
مـــن ويـــالت مـــضاعفة للعـــرب جميعـــا، كمـــا ا

جنــدا الفارســّية اإليرانّيــة الــّصفوّية واســتباق مخّططــات الّتوّغــل العنــصرّي 
ٔ
اال

ّمــة 
ٔ
والــّشعوبّي إليــران فــي الــوطن العربــّي باعتمــاد ســالح الّطائـفّيــة إلغــراق اال

فــي صــراعات داميــة ومفتوحــة ســتزيد مــن إذهــاب مــا تبّقــى مــن ريحهــا، كمــا 
وبّيــن عــرى الّتحــالف الوثيــق بيــن الفــرس والــّصهاينة وشــّدد عليهــم حّتــى ال 
ينخـــدع العـــرب بتلـــك الجعجعـــة اإلعالمّيـــة الـــّدائرة حـــول عـــداء مزعـــوم بيـــن 

 الّطرفين.
 

كــــثر، تلـــك الـــتي يـــبرز فيهـــا عقـــل اســـتراتيحّي 
ٔ
وليـــست قيـــادة تارخّيـــة بـــل وا

ٔ
ا

 فيهــا نجــم فكــر 
ٔ
ال
ٔ
ــاد وشــعلة نــضال ومقاومــة ال تخمــد وال تــتراجع، ويتــال وّق

ّمتنـا وقـد بلغــت مبـالغ خرافّيـة مــن 
ٔ
ّمــة كا

ٔ
دّق الّتفاصـيل فـي ا

ٔ
واسـع محيـط بــا

فـــاق الّتـــام، فيهـــديها ســـبل 
ٓ
الّتخّلـــف الـــّشامل واالنحـــدار الكّلـــي وانـــسداد اال

الخـــــالص ويرشـــــدها لطـــــوق الّنجـــــاة ويعّبـــــد لهـــــا الّطريـــــق للحّريـــــة والّتحـــــّرر 
 واالنعتاق؟

ــــك  ــــة ادلهّمــــت عليهــــا الخطــــوب واشــــتّدت، وكــــاد يجرفهــــا ذل ّم
ٔ
وهــــل مــــن ا

المنعطف الخطـير غـير المـسبوق، طلـع مـن ظهرانيهـا مخّلـص ناصـح وقائـد 
متواضــع عامــل ســاع مكــافح منــافح مقــاوم لبقائهــا وعّزهــا وعّزتهــا ومناعتهــا، 
ّمتنـــا وقائـــدها بـــال منـــازع الّرفيـــق القائـــد المقـــاوم عـــّزة إبرهيـــم 

ٔ
كمـــا هـــو حـــال ا

علـــــى للجهـــــاد 
ٔ
ميــــن العـــــاّم لحـــــزب البعـــــث العربـــــّي االشـــــتراكّي والقائـــــد اال

ٔ
اال

 والّتحرير؟
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سيس حزبنا المقدام حزب البعث العربي اإلشـتراكي ، 
ٔ
احتفاء بالذكرى الحادية والسبعين لتا

ولـى ومـرورًا 
ٔ
ة اال

ٔ
مـة العربيـة منـذ النـشا

ٔ
كيدا على ديمومة وحيويـة دوره الرسـالي فـي حيـاة اال

ٔ
وتا

بالوقت الحالي واستشرافًا للمـستقبل المنظـور ، يتوجـه المكـتـب الثقـافي القومـي إلـى شـباب 
جيالهــا الــصاعدة ، فيلقــي الــضوء علــى ســؤال اللحظــة التاريخيــة الفارقــة : لمــاذا حــزب 

ٔ
متنــا وا

ٔ
ا

مـــة 
ٔ
البعـــث ؟! ولمـــاذا انبثـــق هـــذا التـــشكيل السياســـي فـــي خـــضم المعـــترك الـــذي شـــهدته اال

مل العربفـي تحقيـق نهـضتهم المعاصـرة . ولمـاذا مازالـت عقيدتـه تحمـل اليـوم 
ٔ
ليشكل فكره ا

مــة علــى الــصعد 
ٔ
فــضل الحلــول لمواجهــة التحــديات المعاصــرة والمــستقبلية الــتي تواجههــا اال

ٔ
ا

 الوطنية والقومية والعالمية .
 

مة العربية، وما هو البعد التنويري الذي 
ٔ
فلماذا كان البعث رائدًا للنضال القومي في حياة اال

ول فـي الـسابع مـن نيـسان 
ٔ
 ١٩٤٧نهض به، وما هي السببية الـتي جعلـت مؤتمـره القومـي اال

ن يكون التنظيم طليعيًا، وان يتحمـل 
ٔ
يؤكد اختياره اإلرادي في تلك المرحلة المبكرة ، في ا

مــسؤولية العمــل الثــوري لقيــادة الجمــاهير العربيــة علــى طريــق الوحــدة والحريــة واإلشــتراكية 
وصــــوًال إلــــى تحقيــــق التقــــدم والعدالــــة اإلجتماعيــــة، وان تكــــون فلــــسطين قــــضيته المركزيــــة 

ولى .
ٔ
 اال
 

ة والتكـــوين الـــتي تـــصطخب فـــي الفـــضاء العربـــي ومـــرورًا بالواقـــع 
ٔ
ســـئلة النـــشا

ٔ
ولإلجابـــة علـــى ا

مـــة ، واستـــشرافًا للتحـــديات المـــستقبلية ؛ تجـــيئ هـــذه الدراســـة فـــي 
ٔ
الحـــالي الـــذي تـــشهده اال

سباب الـتي بموجبهـا شـكل البعـث ومـا زال الحـل 
ٔ
حلقاتها السبع، لتتضمن عرضًا تحليليًا لال

مــــة العربيــــة وتلبيــــة تطلعاتهــــا ، 
ٔ
مثــــل والموضــــوعي لمواجهــــة التحــــديات الــــتي تواجههــــا اال

ٔ
اال

ن وفــي المــستقبل المنظــور. وذلــك بــدءًا مــن المفــاهيم السياســية 
ٓ
واســباب ديمومــة بقائــه اال

والمـــدركات النـــضالية، ومـــا يفـــرزه الواقـــع العربـــي نفـــسه مـــن إشـــكاليات فكريـــة ومعـــضالت 
اجتماعيــة وسياســية ، ومــا يواجــه جمــاهير الحــزب مــن مــشاق التطويــق والمالحقــات ، ومــا 
مريكيــة و الثيوقراطيــة الظالميــة المناهــضة للفكــر 

ٔ
مــام القــوى الــصهيو ا

ٔ
يتهــدده مــن تحــديات ا

س الحربــة فيهــا و العــدو االخطـــر 
ٔ
يرانــي را

ٔ
القومــي التقــدمي والــتي يــشكل النظــام التوســـعي اال

 لالمة العربية. 
 

ن تجربة البعث النضالية سواًء على صعيد الكـفـاح الوطـني والقومـي، 
ٔ
كيد ؛ با

ٔ
يتعين هنا التا

و على صعيد إغناء الوعي السياسي ، او النضال االقتصادي واالجتماعي خصوصا في مجال 
ٔ
ا

نشر الوعـي االشـتراكي بمفهومـه البعـثي ، تبقـى علـى الـدوام شـرطاً ضـروريًا، وحاجـة حـضارية 
ومنهجًا ثوريًا ، وقد تجلى ذلك بانتقال الممارسة النضالية لديه من الدائرة الفردية النخبويـة 
حـــد 

ٔ
مـــة ومـــا زال، زخمـــًا جماهيريـــًا شـــكل ا

ٔ
إلـــى القواعـــد الـــشعبية، فاكـــسب بـــذلك قـــضية اال

 مقومات ديمومة وحيوية دوره الرسالي في حياتها .
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ولى : الوعي السياسي ضرورة وحاجة للتغيير ۞
ٔ
 الحلقة اال

 الحلقة الثانية : االنتقال بالعمل السياسي من دور الفرد إلى دور الجماعة. ۞

 الحلقة الثالثة : لماذا الحزب القطري ؟ ( مفاهيم وطنية ومطلبية وتحررية ) ۞

 الحلقة الرابعة : لماذا البعث ... قوميا وعربيًا ( مهامه التوحيدية والتحررية ). ۞

 الحلقة الخامسة : البعث هو حزب الضرورة التاريخية. ۞

 الحلقة السادسة : البعث في ظل تحديات المرحلة الراهنة ۞

 الحلقة السابعة : دور فكر ونضال البعث في مواجهة التحديات الراهنة ۞
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 يتساءل البعض، وكـثيرًا ما ُطرح هذا السؤال: لماذا حزب البعث؟
وفــــي محاولــــة لإلجابــــة علــــى هــــذا الــــسؤال، نفتتحــــه بــــالقول: إن االنتمــــاء إلــــى حركــــة فكريــــة 
نــه ال يمكــن 

ٔ
ــر عـن عالقــة جدليــة بيـن حريــة الفكـر وحركــة اإلنــسان النـضالية، ال وسياسـية يعّبِ

براجـه العاجيـة، 
ٔ
ن ينجـح مـن دون حركيـة عمليـة. فـالفكر يبقـى فـي ا

ٔ
لفكر يتجه نحـو التغيـير ا

ى عـن متنـاول الجميـع. وإذا 
ٔ
بنـاء المجتمـع، ويبقـى بمنـا

ٔ
ويبقى محصورًا فـي عقـول نخبـة مـن ا

ــف لمــصلحة المجتمــع فــال فائــدة منهــا. ولكــي تؤتــى  ن الثقافــة إذا لــم ُتوظَّ
ٔ
كــان مــن المعــروف ا

ن تــنزل بهــا إلــى مــدارك الجمــاهير الــشعبية، لتــصبح ثقافــة النخبــة ثقافــة 
ٔ
ثمارهــا علــى النخبــة ا

هــدافها وتحويلهــا إلــى 
ٔ
جــل تطبيــق ا

ٔ
ن تتحــول الثقافــة إلــى الميــدان العملــي مــن ا

ٔ
للــشعب. وا

بـــرامج عمـــل تنخـــرط فـــي تنفيـــذها شـــرائح المجتمـــع كلهـــا المعنيـــة بـــالتغيير. وهـــذا يحتـــاج إلـــى 
طـر حزبيــة تـستطيع تنظيـم الجهــود 

ٔ
تنظيـم الجماعـات الــشعبية المـشبعة بثقافـة التغيــير فـي ا

نــه ال بــد مــن معرفــة عــدد مــن المهــام النظريــة، المطلوبــة 
ٔ
الــشعبية وتوحيــدها. ولــذلك، نجــد ا

سئلة، هي :
ٔ
 للتغيير، وهذا ما يمكن حصرها بعدد من اال

  
 لماذا العمل السياسي؟ ١
 لماذا العمل الحزبي؟ ٢
 لماذا الحزب القطري؟ ٣
 لماذا الحزب القومي؟ ٤
 لماذا حزب البعث؟ ٥
 حزب البعث وتحديات المرحلة الراهنة. ٦
 مواقف البعث في مواجهة التحديات  ٧
  

عاله.
ٔ
سئلة المرفوعة ا

ٔ
 لذلك سيتم عرض الدراسة في عدة حلقات استنادًا إلى تسلسل اال
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و مـــا ال يتناســـب مـــع 
ٔ
صـــبح فاســـدًا، ا

ٔ
ساســـية فـــي عمليـــة تغيـــير مـــا ا

ٔ
الوعـــي السياســـي حاجـــة ا

ن 
ٔ
صـبح يـشكل عائـقـًا دون تطويـر الحيـاة االجتماعيـة. وال

ٔ
و مـا ا

ٔ
و المجتمـع، ا

ٔ
فراد ا

ٔ
مصلحة اال

ن يعــرف مــا يريــد تغيــيره، وكيــف يمكنــه تغيــيره، ومعرفــة 
ٔ
ــر عليــه ا ّيِ ن يّغِ

ٔ
اإلنــسان الــذي يريــد ا

فــضل للتغيــير؛ فعمليــة التغيــير إذن هــي عمليــة معرفيــة، تتــضافر فيهــا ثنائيــة، 
ٔ
الوســيلة اال

ي هناك حاجة لتعريف حديها : 
ٔ
 التشخيص والعالج، ا

 
 تشخيص الموضوع الذي ستطوله عملية التغيير. 
 .ومعرفة الوسائل والمقاييس التي سُتعتمد بعملية التغيير 
 

ســـبابها، 
ٔ
ة المـــشكلة، ولكنـــه غالبـــًا مـــا يكـــون عـــاجزًا عـــن تـــشخيص ا

ٔ
قـــد يـــشعر اإلنـــسان بوطـــا

ســــباب 
ٔ
وبالتــــالي ســــيكون عــــاجزًا عــــن وضــــع الحلــــول لهــــا وتحديــــد وســــائل تغييرهــــا. فوعــــي ا

ساســـي فـــي عمليـــة البـــدء بحلهـــا. وهـــذا مـــا نـــسميه بالوعـــي 
ٔ
المـــشكلة ووســـائل عالجهـــا شـــرط ا

ة الحاجــة. وإذا كــان ال يــستطيع معرفــة ســبب فقــره، 
ٔ
السياســي. فــالفقير، مثــًال، يــشعر بوطــا

ن الغنى والفقر، كما يعتقد، هما 
ٔ
فيستسلم إلى مقولة غيبية تدعو الفقير للصبر على فقره، ال

و 
ٔ
مــا إذا كــان يمتلــك وعيــًا سياســيًا لواجباتــه وحقوقــه كـفــرد فــي جماعــة، ا

ٔ
عطيتــان مــن هللا. ا

نـــه ال يجـــد عمـــًال يحـــصل منـــه رزقـــه. وإن 
ٔ
ن ســـبب فقـــره هـــو ا

ٔ
كمـــواطن فـــي دولـــة، فـــسيعرف ا

نـه شـارك فـي اختيـار الحـاكم، فإنمـا علـى 
ٔ
فقدان فرصـة العمـل يعتـبر إهمـال مـن الحـاكم، وال

نـه 
ٔ
يـضًا ا

ٔ
ن يعـي ا

ٔ
ن يسوس شؤون المواطنين، ومنها توفـير فـرص العمـل لهـم. وعليـه ا

ٔ
شرط ا

ن يخضع لقوانين الدولة وتشريعاتها، فإنما له حقوق على الدولة ومن 
ٔ
إذا كان من واجباته ا

ن 
ٔ
يــضًا ا

ٔ
ن مــن حقوقــه ا

ٔ
ن تــضمن لــه حيــاة كريمــة، ومنهــا توفــير فرصــة عمــل لــه. كمــا ا

ٔ
همهــا ا

ٔ
ا

يراقب الحاكم ويضعه تحـت سـقف المـساءلة، وهـذا الحـق يـضمن لـه حريـة االحتجـاج ورفـع 
 الصوت. وهكذا دواليك.

ن مجتمعنـــا ملـــيء بالمـــشاكل، وهنـــاك حاجـــة لوضـــع الحلـــول لهـــا. ولـــن يتـــصدى لتغييـــر 
ٔ
وال

فــراد، وبالتـالي الجماعــات، 
ٔ
الواقـع الفاسـد إالَّ المتــضررون منـه، جــاءت الحاجـة إلــى وجـود اال

 الواعين لهذا الواقع.
 

ميــة والجهــل همــا مــن المــشاكل المتفــشية والمزمنــة فــي مجتمعنــا العربــي، كــان ال بــد 
ٔ
ن اال

ٔ
وال

فــراد والجماعــات، لتقــوم بمهمــة 
ٔ
قــل بيــن النخبــة مــن اال

ٔ
مــن تعميــم الثقافــة والوعــي، علــى اال

صــغر 
ٔ
تغيــير الواقــع الفاســد. وبنــاء عليــه، تبتــدئ تلــك العمليــة مــن كــون اإلنــسان عــضوًا فــي ا

 خلية اجتماعية، وتنتهي بدوره كعضو في دولة.
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ن العمـــل 

ٔ
يـــضًا. كمـــا ا

ٔ
ليـــس النـــشاط السياســـي حقـــًا للمـــواطن فحـــسب، وإنمـــا هـــو واجـــب ا

ن يبقــى حكــرًا علــى الطبقــة الحاكمــة بحيــث ينتقــل الحكــم بالوراثــة داخــل 
ٔ
السياســي ال يجــوز ا

غنيـاء والموسـرين وكبـار التجـار واالقتـصاديين بمواقعهـم 
ٔ
ن طبقـة اال

ٔ
الطبقة الواحدة.خاصـة ا

م بالواســـــــطة، تنتـــــــج باســـــــتمرار، المفـــــــاهيم السياســـــــية واالقتـــــــصادية 
ٔ
الطبقيـــــــة، مباشـــــــرة ا

 وتشريعاتها وقوانينها لتضمن مصالحهم وتؤمن عليها.
نظمـــة الحاكمـــة فـــي معظـــم دول العـــالم بـــشكل عـــام، وفـــي 

ٔ
ن مفهـــوم الدولـــة فـــي اال

ٔ
صـــحيح ا

خــص، يقــوم علــى العالقــة بيــن الحــاكم والمحكــوم، وتلــك 
ٔ
نظمــة الرســمية العربيــة بــشكل ا

ٔ
اال

ن يقـــوم الحـــاكم بالـــسهر علـــى خدمـــة المحكـــوم، لكـــن الهويـــة 
ٔ
ســـس علـــى قاعـــدة ا

ٔ
العالقـــة تتا

الطبقية للحاكم ال تسمح بتطبيق تلك المعادلة على وجهها السليم. فهناك اختالل بالعالقة 
غنيـاء ومـن الفقـراء، 

ٔ
استنادًا للخلل في الهوية الطبقية. كما انقسام المجتمع إلى طبقة مـن اال

يقوم الغني بالهيمنة على حقوق الفقراء، كـذلك هنـاك هـوة سـحيقة بيـن الحـاكم والمحكـوم، 
كما هـو الواقـع، فالحـاكم ال يمثـل الطبقـة الفقـيرة بـل يـصل إلـى الحكـم مـن ينتمـي إلـى طبقـة 
ن الحركـــة 

ٔ
حيانـــًا إلـــى االســـتنتاج بـــا

ٔ
و مـــن يمثـــل مـــصالحهم. وهـــذا الواقـــع يـــدفعنا ا

ٔ
غنيـــاء ا

ٔ
اال

تي بنتـــائج، بـــل ال بـــد مـــن وســـائل ثوريـــة علـــى صـــعوبة توفيـــر 
ٔ
اإلصـــالحية فـــي التغيـــير لـــن تـــا

 ظروفها ومستلزماتها.
 

ن 
ٔ
كـثر واقعيـة، فـستكون نتائجهـا محـدودة جـدًا، ال

ٔ
سلوب اال

ٔ
ما الحركة اإلصالحية، وهي اال

ٔ
ا

ي إصالح ستقوم به الطبقة الحاكمة تحت ضغط شعبي مطلبي، سيبقى يصب في طاحونـة 
ٔ
ا

ـــتي تمثلهـــا. ولـــن تـــؤدي إالَّ إلـــى إصـــالحات جزئيـــة لمـــصلحة الطبقـــات  الطبقـــة االجتماعيـــة ال
 الفقيرة.

 
ن العمــل بمــا هــو ميــسور 

ٔ
علــى مــن حركــة التغيــير هــي المطلوبــة إالَّ ا

ٔ
ولهــذا وإن كــان الــسقف اال

على.
ٔ
ن ال ينسى المنخرطون في عملية التغيير السقف اال

ٔ
كـثر واقعية، لكن على ا

ٔ
 يبقى اال

 العمل السياسي الثوري ضرورة للطبقات التي يقع عليها االستغالل
 

ن تبقـــى 
ٔ
غنيـــاء والموســـرين، ا

ٔ
مـــن مـــصلحة الطبقـــة الحاكمـــة، بانتمائهـــا الطبقـــي المنحـــاز لال

ن ال 
ٔ
الطبقات الـشعبية بعيـدة عـن ممارسـة العمـل السياسـي، وإذا سـمحت لهـا بـذلك فعلـى ا

و من تنوب عنه.
ٔ
ه مسار الحكم ا  يتعارض عملها مع اإليديولوجيا التي توّجِ

 
ن تعمــل علــى نــشر 

ٔ
كـــثر وعيــًا فــي داخلهــا، ا

ٔ
لكــن علــى الطبقــات المتــضررة، خاصــة النخــب اال

مــا الطبقــات المتــضررة فيمكــن تــصنيفها إلــى عــدد مــن 
ٔ
الوعــي السياســي لحقــوق المــواطنين. ا

 الشرائح حسب طبيعة موقعها في عملية البناء االجتماعي الوطني، على الشكل التالي:
 
 طبقة العمال والفالحين.  
 صغار الكسبة والمهن الحرة.  
 صغار الموظفين وذوي الدخل المحدود.  
 الطلبة والشباب.  
 المثقفون الثوريون. 

 
مـــا وســـائل النـــضال المتاحـــة لهـــذه الطبقـــات، فهـــي تقـــوم علـــى قاعـــدة التجمعـــات المهنيـــة، 

ٔ
ا

وخاصـــة منهـــا النقابـــات المهنيـــة للعمـــال والفالحيـــن كـــل منهـــا حـــسب تجـــانس اختصاصـــها. 
ســـاتذة الجـــامعيين والثـــانويين والمعلميـــن االبتـــدائيين فـــي القطـــاع 

ٔ
ونقابـــات المـــوظفين كاال

 الرسمي العام. ويليها نقابات المعلمين في الجامعات والمدارس الخاصة. 
 

طباء...
ٔ
صحاب المهن الحرة، كالمحامين والمهندسين واال

ٔ
تي في السياق عينه نقابات ا

ٔ
 ويا

نديـة، والتجمعـات النـسائية والـشبابية والطالبيـة والجمعيـات الثقافيـة والرياضـية 
ٔ
وتلعب اال

 واالجتماعية دورًا مهمًا في التوعية واإلرشاد.
 

همهـا اللجـوء إلـى وسـائل اإلعـالم المرئيـة 
ٔ
ما عن وسائل النضال فهي عديدة ومتنوعة، ومن ا

ٔ
ا

 والمسموعة والمكـتوبة. كما تعتبر التظاهرات والندوات والبيانات من تلك الوسائل.
 

ن 
ٔ
ثيرًا على النخب الحاكمة هو موسم االنتخابات النيابية، التي بدًال من ا

ٔ
كـثر تا

ٔ
وقد يكون اال

صوات وبيعها، يجب االستفادة منها في ضـغط حقيقـي علـى المقـصرين 
ٔ
تكون سوقًا لشراء اال

 والمتالعبين بإرادة الشعب ومصالحه الحقيقية.
 

ن يحــافظوا علــى مهنيــة 
ٔ
وقبــل هــذا كلــه علــى كــل المنخــرطين فــي تلــك النقابــات والتجمعــات ا

و الداعمـة 
ٔ
حـزاب الطبقـات الحاكمـة، ا

ٔ
هدافها واالبتعاد بها عن محاوالت احتوائهـا مـن قبـل ا

ٔ
ا

مت علـى مقـاييس مـصالح طبقـة  حزاب التي ُصـّمِ
ٔ
لها، منعًا الستخدامها في تقوية نفوذ تلك اال

و من يمثلونهم.
ٔ
 الحكام ا

 
وإذا كــان الوعــي السياســي للفــرد مطلوبــًا كمــدخل ال بــدَّ منــه إلــى عمليــة التغيــير، فــإن الجهــد 
شـكال، 

ٔ
الفردي يبقى ضعيفًا، إذا لم يكن عاجزًا، في القيام بعـبء مهمـة متعـددة الزوايـا واال

 وعلى غاية من التعقيد والصعوبة، فإن تضافر الجهود الجماعية تبقى الحلَّ المطلوب. 
 

ومن الضروري في حالة اصرار الطبقة الحاكمة على البقاء في الحكـم بـاي ثمـن ومنـع التغييـر 
الــسلمي وهــو مــا يــؤدي الــى تعقــد االوضــاع بهيمنــة االســتبداد ومنــع العمــل النقــابي والسياســي 
مــع تفــاقم التهديــدات الخطــيرة للدولــة والمجتمــع، البحــث فــي وجــود فــرص واســاليب تغييــر 
اخــرى قــد تكــون متاحــة او يمكــن االســتفادة منهــا فــي تغيــير الوضــع ، اذ ان عــدم اللجــوء الــى 
خيــارات اخــرى يمثــل استــسالم عملــي للواقــع وتكــريس لــه واســتبعاد حتمــي للتغيــير الثــوري 

 الحقيقي .
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DÜé¿ÃÖ]
 

 يا ابناء شعبنا العظيم

 يا ابناء امتنا العربية المجيدة

 ايها النشامى في قواتنا المسلحة الباسله

 ايها االحرار في كل مكان

في هذه االيـام الخوالـد يـستذكر شـعبنا العراقـي العظيـم واالحـرار فـي العـالم الـذكرى الثالثـون 

لملحمــــة ( رمــــضان مبــــارك ) تلــــك الملحمــــة البطوليــــة الخالــــدة الــــتي خاضــــها جيــــش العــــراق 

الباسل وقواته المسلحة والتي تمكن فيها من طرد الغزاة االيرانيون الذين دنسوا ارض الفاو 

حيــث تــسابق فيهــا  ١٩٨٨نيــسان  ١٨الخالــدة ( مدينــة الفــداء وبوابــة النــصر العظيــم ) فــي 

جند العراق من قوات الحرس الجمهوري والفيلق الـسابع تـساندهم كـل وسـائل االسـناد مـن 

مدفعيــة الميــدان والــصواريخ والقــوة الجويــة وطــيران الجيــش االبطــال ، وتمكنــوا مــن انــتزاع 

مدينــة الحنــاء مـــن ايــدي الغـــزاة وقــبر احالمهـــم المريــضة فـــي غــزو العـــراق ومجــاورة الكويـــت 

ن هذه المعركة الخالدة التي ركل فيهـا ابطـال العـراق 
ٔ
وتهديد دول الخليج العربي االخرى ، ا

قـــدامهم جيـــش الغـــزاة الـــى خـــارج حـــدودنا الدوليـــة حيـــث مكـــث علـــى ارض الفـــاو مايقـــارب 
ٔ
با

 علــى ارض المملحــة وماجاورهــا كــل مايــساعده 
ٔ
الــسنتين ودمــر فيهــا كــل معــالم الحيــاة وانــشا

علـــى اســـتمرار احتاللهـــا الجـــل طويـــل ، ولكـــن عزيمـــة العـــراقيين وحبهـــم لبالدهـــم وروحهـــم 

الوطنية وجهادهم تحت شعارهم الذين تغنوا به انذاك ( ندفع الدماء مثل االنهـار والنعطـي 

 العراق ) كان خير حافزا لهم في استعادة هذه االرض الطاهرة من ايدي الغزاة.

 

 ايها االحرار في كل مكان

ن التخطيــط المتقــن والمبــني علــى الخــبرات الطويلــه يــضاف اليهــا وحــدة القيــادة والتطبيــق 
ٔ
ا

الـــسليم لمبـــادئ الحـــرب وبالـــذات مـــايتعلق بالتحـــشد والمباغتـــه والتعـــاون كانـــت العناويـــن 

االبرز لتلك المعركـة الخالـدة ، كمـا ان التـدريب العـالي المـستوى والممارسـات الطويلـة علـى 

ميادين مشابهة الرض المعركة واالستخدام المبـدع لوسـائل االسـناد النـاري سـاهم فـي سـرعة 

االنتــصار ، يــضاف اليهــا بطولــة وبــسالة المقاتــل العراقــي وايمانــه الراســخ بقــضيته فــي الــدفاع 

 عن ارضه وبالده.

 

ان معركــة ( رمــضان مبــارك ) كانــت بحــق فاتحــة االنتــصارات فــي القادســية المجيــدة حيــث 

اعقبتهــا االنتــصارات االخــرى فــي مالحــم ( توكلنــا علــى هللا االولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــه ) 

لتحريــر بــاقي االراضــي العراقيــة الـــتي تمكــن مــن احتاللهــا العـــدو فــي فــترات متعاقبــة ســـابقة 

خالل سنوات الحرب الطويلة ، وان هذه االنتصارات الكبرى هي التي دفعت ماللي طهـران 

س السم والقبول بالهزيمـة المنكـرة الـتي الحقهـا العـراق 
ٔ
للقبول بقرار مجلس االمن وتجرع كا

العظيـــم بهـــم وافـــشل مخططـــاتهم فـــي تـــصدير ثـــورتهم ثـــورة الجهـــل والتخلـــف والظاللـــة الـــى 

 العراق وبلدان العرب االخرى .

 

 ايها االحرار في كل مكان

ان الحقد الفارسي المتغلغل في صدور الفـرس علـى امـة العـرب لـم ينتهـي فـي النـصر الحاسـم 

خالل القادسـية المجيـدة بـل دفعهـم هـذا الحقـد للتحـالف مـع الـشيطان االكـبر كمـا يـسمونه 

ي الواليات المتحدة االمريكية ودفعوه لينزل بقواته وامكانياته وقدراتـه المعروفـه لمواجهـة 
ٔ
ا

العـــراق العظيـــم وبـــالتواطئ مـــع كـــل اعـــداء االمـــة العربيـــة مـــن دول وحكومـــات وجواســـيس 

جورين بحجـــة الكويـــت وليفرضـــوا الحـــصار الجـــائر والمـــستمر حـــتى غـــزو العـــراق 
ٔ
وعمـــالء مـــا

ومــن ثــم بــث الخــراب والــدمار والقتــل واالجتثــاث  ٢٠٠٣واحتاللــه فــي التاســع مــن نيــسان 

والتهجــــير ومــــن ثــــم اطــــالق اليــــد الــــصفوية االثمــــة فــــي كــــل مــــدن العــــراق لتمزيــــق النــــسيج 

االجتماعي المتماسك للعراق ، والمـساهمة فـي تنـصيب الحكومـات الطائـفيـة الـتي اعتمـدت 

المحاصـصة والعــداوة والــسلب والنهــب لكــل مقــدرات شـعب العــراق حــتى وصــل الحــال الــى 

 مانراه اليوم من تخلف وتراجع. 

 يا ابناء قواتنا المسلحة الجسورة

 ايها االحرار في كل مكان

اننـــا فـــي القيـــادة العامـــة للقـــوات المـــسلحة وفـــي هـــذه المناســـبة البـــد لنـــا مـــن اســـتذكار ارواح 

الشهداء البواسل من ابناء شعبنا العراقي العظيم والقـوات المـسلحة العراقيـه الـذين دافعـوا 

عن امنه وسيادته كما البد لنـا ان نحيـــي الـروح الوطنيـة الوثابـة واالقـدام والعـزم الـذي اظهـره 

ابطــال ملحمــة ( رمــضان مبــارك ) مــن القــادة واالمــرين والمقــاتلين جميعــا وبكــل صـــنوفهم 

وتخصــصاتهم ونحــي معهــم كــل مــن ســاهم فــي ذلــك النــصر الكبــير ، ونكــبر الــروح الوطنيــه 

لكــــل الجرحــــى والمفقــــودين والمغيبيــــن قــــسرا والمهجــــرين ممــــن كــــان لهــــم شــــرف العمــــل 

والمــساهمة فــي التــصدي لمــشاريع الغــزو واالحتــالل ،، كمــا اننــا نحيــــي ونبــارك جهــد وجهــاد 

النـــشامى المرابطـــون علـــى تربـــة بالدنـــا وهـــم يتـــصدون لكـــل عـــدوان دول الغـــزو واالحتـــالل 

 وذيولهم وعمالئهم.

م المعــارك الخالــدة ولكــل المجاهديــن 
ٔ
المجــد للعــراق العظيــم ولجيــش القادســية المجيــدة وا

ثــار ذلــك الجيــش العقائــدي المــؤمن ويــسطرون مالحــم البطولــة فــي مقارعــة 
ٓ
الــذين يقتفــون ا

ذنابه الدجالين. 
ٔ
 المحتل الغازي وا

 

ضــحى الــسعيد. 
ٔ
مــة العربيــة المجيــدة يتقــدمهم شــهيد اال

ٔ
الرحمــة لــشهداء العــراق العظيــم واال

الحب والوالء لقائد جمع اإليمان وبيرق النصر المعتز باهلل المهيب الركن عـزة إبـراهيم حمـاه 

على للجهاد والتحرير.
ٔ
 هللا القائد اال

 

التحية والمجد والرفعه لكل قادة الجهاد والتحـرر الوطـني فـي بالدنـا قـادة وامـرين ومقاتليـن 

 ولهم منا كل الفخر والتقدير واالعتزاز

 تحية الى شعبنا العراقي العظيم من اقصى شماله الى اقصى الجنوب

 تحية الى رجال القوات المسلحة البواسل عنوان مجد العراق ووحدته

 تحية الى شهداء العراق العظيم

من بالعراق العظيم واحدا موحدا مستقال ..
ٓ
 والمحبة والتقدير واالعتزاز لكل من ا

 

ي منقلب ينقلبون )) 
ٔ
 (( وسيعلم الذين ظلموا ا

ية  سورة الشعراء  صدق هللا العظيم 
ٓ
 ٢٢٧ا

 

 القيادة العامة للقوات المسلحة

ذن هللا
ٔ
 بغداد المنصورة با

 ٢٠١٨نيسان  ١٧
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