
 

 

 االفتتاحية
جماهدو البعث واملقاومة 
 يواصلون نضاهلم

السقاط العملية السياسية 
 املنهارة

  

يواصل ابناء شعبنا اجملاهداالبي نـضاللهم 

ــسائر  ــادهم امللحمــي ال ــاحهم وجه وكف

بثبات وقوة عاليني الى امام لـدفع مـسيرة 

احلـــزب البعثيـــة النـــضالية التاريخيـــة 

املصيرية اجلذرية احلاسمة اخلطوات بنوعية 

ــق  ــى طري ــى امــام عل ــيرة متقدمــة ال كب

ــية  ــة السياس ــشرذم العملي ــك وت تفكي

اخملابراتيـــة املنهـــارة املتهاويـــة فـــي درك 

الـــسقوط احلتمـــي والنهـــائي ... لكـــي 

ــاء شــعبنا املناضــل املكافــح  يــستأنف ان

ــة  ــضالية اجلهادي ــسيرتهم الن ــد م اجملاه

ــة  ــى العملي ــام عل ــاز الت ــافرة لالجه الظ

السياسية اخملابراتية واسقاطها الى االبـد 

وقبرها نهائياً ورميها في مزبلة التاريخ غير 

مأسوف عليها ولكي يواصل ابنـاء شـعبنا 

ــصيرية  ــة امل ــة اجلهادي ــسيرتهم البعثي م

التاريخية الظافرة احلاسمة ولكـي متـارس 

عملية التحويل التاريخي لنظريـة البعـث 

النـضالية وحتويلهــا الــى مفــردات عمليــة 

شاخصة عيانية على ارض الواقع العملـي 

 والفعلي .
ì…çnÖ]

الطالق سـراح املناضـلني املعتقـلني فـوراً 
تعليقاً على االحداث اجلارية في الـسودان 
واتساع حركة االعـتراض الـشعبي علـى 
ممارســات النظــام القمعيــة وسياســاته 
االقتــصادية واالجتماعيــة ادلــى الناطــق 
الرسمي باسـم القيـادة القوميـة حلـزب 
ــصريح  ــي االشــتراكي بالت البعــث العرب

 االتي :
 

بعد ان ادت سياسات النظام في الـسابق 
من خالل مواقفه الالوطنيـة الـى توفيـر 
املناخــات الــتي ادت الــى انــسالخ جنــوب 
السودان عن شماله وما ترتب علـى ذلـك 
من نتائج ، هاهو اليـوم يغـرق البـالد فـي 
دوامة العنف السلطوي من خالله قمعه 
للحراك الشعبي الذي نـزل الـى الـشارع 
معــبراً عــن نبــضه احليــوي ومطالبــاً 

بالدميوقراطيـــة السياســـية والعدالـــة 
ــي  ــدعم احلكوم ــادة ال ــة واع االجتماعي
لــسلة اخلــدمات والــسلع االساســية 
املرتبطـــة بـــاالمن احليـــاتي واملعيـــشي 
 للشرائح الشعبية االوسع في السودان .

ان اقـــدام النظـــام علـــى التـــصدي 
للمتظاهرين السلميني الـذين يطـالبون 
بتوفير مقومـات احليـاة الكرميـة باحلديـد 
والنار والذي ادى الـى استـشهاد العديـد 
ــن  ــات م ــال املئ ــاهرين واعتق ــن املتظ م
املناضلني ومنهم عضوا القيادة القطرية 
الرفيقني عادل خلف اهللا ووجـدي صـالح 
ــن  ــسجون اليكــشف ع ــي ال وزجهــم ف
طبيعة النظـام القمعيـة وحـسب، بـل 
يثبــت مــرة اخــرى انــه يــصم اذانــه عــن 
االســتماع الــى اصــوات االفــواه اجلائعــة 
وضــعف القــوة الــشرائية لــذوي الدخــل 

ــة  ــة الوطني ــار العمل ــد انهي ــدود بع احمل
واالرتفاع اجلنوني لالسعار واالثـار املـدمرة 
ــي  ــصادي واالجتماع ــع االقت ــى الوض عل
بعدما ارتفعت نـسبة البطالـة بـشكل 
مخيف وهروب النظام الى االقتراض مـن 
اخلــارج والــذي يــدفع باجتــاه رهــن ثــروات 
ــارج وصــناديق  ــصاده للخ ــسودان واقت ال
ــتجاب  ــدما اس ــة بع ــتثمار الدولي االس
النظام المالءات صـندوق الـدولي باعـادة 
هيكلة اقتصاد السودان وفـق توجيهـات 
هذا الـصندوق الـذي يـدفع باجتـاه حتريـر 
ــن  ــدعم ع ــع ال ــدول ورف ــصاديات ال اقت
العمالت الوطنية وسلة اخلدمات والسلع 
ــضيات  ــستجيب ملقت ــا ي االساســية ومب
ً تكن النتائج علـى  العوملة املتوحشة وايا
ــاس  ــضايا الن ــة وق ــصاديات الوطني االقت
احلياتية. ان القيادة القومية حلزب البعـث 

العربيــة االشــتراكي وهــي تــدين بــشدة 
القمع السلطوي فـي الـسودان للحـراك 
ــر  ــسلميته ، تكب ــشعبي املتمــسك ب ال
بقــوى احلــراك وعلــى رأســها حزبنــا فــي 
السودان ، تأكيدها على سـلمية احلـراك 
ورفضها دفع هذا احلـراك الـى العـسكرة 
وهو مايريد النظام الوصـول اليـه ليـشد 
احلــراك الــى ملعبــه ليفــرغ النــضال 
الشعبي من دميوقراطيتـه وليدخلـه فـي 
صــراع دمــوي يــضع البــالد امــام املــصير 
اجملهول ويفسح اجملال لتدخل خارجي كما 
حصل في ساحات عربية اخرى وادت الـى 
اخــتراق احلــراك وحرفــه عــن اهدافــه 

 االساسية.

 ٢تتمة ص

االنتفاضة الشعبية تعرب عن نبض الشارع السوداين  القيادة القومية حلزب البعث العريب االشرتاكي :
 ولتتوحد قوى التغيري الوطني الديموقراطي يف مواجهة االستبداد السلطوي

ترصيح صحفي صادرٌ عن املكتب 
املهني املركزي حلزب البعث 
 العريب االشرتاكي األردين

 
 

 يا أحرار شعبنا ...
حزب البعث  -في الوقت الذي يُثّمن فيه حزبنا 

العربي االشتراكي األردني الدور الرائد واملتميـز 
للنقابــات املهنيــة ومنهــا نقابــة املهندســني 
األردنيــني باعتبــار النقابــات املهنيــة حاضــنة 
للعمل املهني والوطني والقومي ورافدة لألمة 

 بخزان مفكريها.
 

ومع إدراك حزبنا املرابط حزب الـشهداء لكـل 
التحديات امللقاة علـى كاهـل مجلـس نقابـة 
املهندسني من بطالة وضغوط مهنية يعانـي 
منهــا قطــاع الهندســة واإلنــشاءات برمتــه 
واملعضالت الداخلية في النقابـة وصـناديقها 
وجلانهـــا، فأننـــا نـــستغرب إنـــدفاع نقيـــب 
املهندسيني األردنيـني وبعـض أعـضاء اجمللـس 

 مبقابلة سفيرة ماللي بغداد وزيارة عاصمتني 
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) بمناسبة  ١٤٤بيان القيادة العامة للقوات املسلحة الرقم ( 
 ) لتاسيس اجليش العراقي الباسل ٩٨الذكرى ( 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم  ﴿

واخرين من دونهم ال تعلمونهم اهللا يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل اهللا 
  ﴾يوف اليكم وانتم التظلمون 

 صدق اهللا العظيم
 
 
 
 
 
 
 

 
 بيان القيادة العامة للقوات املسلحة

 ) ١٤٤الرقم ( 
 ) لتاسيس اجليش العراقي الباسل ٩٨مبناسبة الذكرى ( 

 
 أيها الشعب العراقي العظيم

 ياابناء امتنا العربية اجمليده 
 يا ابناء قواتنا املسلحة الباسله

يحتفل ابناء شعبنا العراقي وامتنا العربية اجمليدة بالذكرى الثامنة والتسعون 

، هذا ١٩٢١لتاسيس جيشنا العراقي الباسل في السادس من كانون الثاني عام 
اجليش الوطني الذي لعب دورا بارزا في احلفاظ على سيادة واستقالل العراق وقوة ردع 
ضد كل من أراد النيل من العراق وشعبه فضال عن كونه جيشا قوميا بامتياز فكان 
دوره جليا في معارك العرب القومية وعامال حاسما في ميزان الصراع العربي 

 الصهيوني.
 

أن جيشنا ميثل أمتدادا لتاريخ شعبنا العراقي ويتخلق باخالقه وأعرافه وقيمه وتراثه 
اخلالد منذ عصور ما قبل التاريخ وعبرعصر الفتوحات االسالمية وصوال الى ثورات 
العراق التحررية ثم القادسية اجمليدة وملحمة التصدي للعدوان واملساهمة الفاعلة 
في مقاومة قوات الغزو واالحتالل وتوابعها ، وقد متيز اجليش العراقي طيلة تأريخه 
اجمليد بالبسالة والشجاعة واالنضباط واالداء املتميز كما امتلك خبرات فذة من خالل 
خوضه العديد من احلروب الداخليه واخلارجيه وايضا من خالل اسلوب اعداده وبناءه 
ومنظومة تأهيله العلمية واملتحصنه بعقيدة عسكرية فريدة اضافة لوجود قيادة 
عسكرية قادرة على اتخاذ اصعب القرارات مبا يخدم االهداف الوطنية والقومية ، انه 
جيش الفرسان االباة والشجعان البواسل الذين مثلوا عناوين االرادة احلقيقية لشعب 

 العراق.
 

عاما جاء الغزو واالحتالل االمريكي الغاشم ليقرر حل هذه املؤسسة  ٨٢و بعد 
الوطنية والقومية فيسبب تداعيات خطيره على االمن الوطني والقومي ويهدد 
سيادة واستقالل البالد فتفتح احلدود للتدخالت االجنبية ومبقدمتها االيرانية ليتحقق 

 املشروع االيراني الصفوي في متدده بالعراق واملنطقة.
 

 يا ابناء شعبنا العراقي العظيم 
 ايها االحرار في كل مكان

 ٢تتمة ص
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ان السفر اخلالد جليشنا الباسل يؤكد عمق ارتباطـه بالعطـاء الوطنـي 
والتضحيه ولم يثبت عليه يوما ما ثلمة في ذلـك العطـاء الـثر طيلـة 
مسيرته الكفاحية.. فكان فرسانه االشـاوس عنوانـا للبـسالة والنبـل 
والشهامة واالبـاء فحملـوا أمانـة الـدفاع عـن الـشعب دون تخـاذل أو 
خيانة.. وبذلك رفعوا رأس العراق ورايته عاليا وحققـوا هيبتـه املعهـودة 
بني دول وأمم العالم.. وهنا البد لنا ان نؤكد بان جيش العـراق الميثلـه مـن 
أرمتى في حضن االحتالل مهما كانت دوافعه ولن ميثله من كان مع دعاة 
االفكار املنحرفة املستوردة التي ساهمت في حتطيـم الـشعب وتهـدمي 
ارادته ولن ميثله اخلونة واملتخاذلني واملارقني والفاسـدين.. بـل ميثلـه مـن 

 كان باسال مجيدا يتقدم الصفوف دفاعا عن العراق وشعبه اجمليد.
 

 ايها الشعب الصابر االبي
ان رجال جيش العراق لن يهدأ لهم بال مالم تتحـرر بالدهـم رغـم كـل 
ماحتملوه من اذى وقتل وتدمير وتـشريد وسـجون واعتقـاالت ومالحقـة 
وحرمان من احلياة الـسوية.. فمهمـا تفاقمـت اخلطـوب ومهمـا ازدادت 
الضغوط فان هؤالء الرجال البواسل سيمضون بكل مـا يحملونـه مـن 
اصرار وعطاء وجهد وجهاد في مسيرة الكفـاح حـتى يحققـوا النـصر 
الناجز في ملحمة التحريـر القريبـة بـاذن اهللا تعـالى لـترتفع مجـددا 
البيارق العالية بعد ان تهزم كـل قـوى الـضاللة واخليانـة وتنـدحر كـل 

 اهدافهم ومآربهم اخلبيثة.
 

 أيها االحرار في كل مكان 
وفي هذه املناسبة العزيزة على قلوب كل عراقي وعربي حر شريف البـد 

لنا ان نذكر ونؤكد بأن جيـش العـراق كـان يـضم كـل طوائـف وأعـراق 
ومناطق واديان ومذاهب ابناء الشعب العراقي فجسد الوحدة الوطنيـة 
املصغرة واصبح عنصر التوازن املهـم فـي حفـظ التجـانس بـني ابنـاء 
الشعب فما ان غاب بعد االحتالل حتى حدث االختالل في هـذا التـوازن 
فانتشر التمزق والتشظي االجتماعي التي يشهدها بلدنا اليـوم ، كمـا 
ان التغييب املقصود خليرة عناصره وكفاءاته وقياداته الوطنية واملعروفه 
بخبراتهــا وجتاربهــا امليدانيــه أدى الــى فقــدان اجليــش ذلــك االحــترام 
واالهتمام والنظام وااللتزام الذي كان أحـد أهـم سـجاياه فاصـبح مـن 
يدعي انه ميثله اليوم مثارا للتندر والسخرية البتعاده عن احلد االدنى من 

 التقاليد العسكرية املعهودة في اجليوش النظامية.
 

وأننا في هذه الذكرى واملناسـبة العزيـزه الـتي يـستذكرها العراقيـون 
جميعا ورجال القيادة العامة للقوات املسلحة الـذي كـان لهـم الـدور 
البارز واملعروف ملقاومة العدوان الغازي ومخلفاته ، وتواصال مع جهدهم 
الوطني املعروف وهم ميثلون كتلة بـشرية كبـيرة مـن اصـحاب اخلـبرة 
والكفاءة فأنهم يؤكدون بانهم لن يكونـوا شـركاء فـي الـصراع الدائـر 
على ارض العراق الذي تتصادم فيه املواقف والـرؤى واالهـداف واملـشاريع 
ولكنهم سينحازون بكـل تاكيـد الـى مواقـف شـعب العـراق وارادتـه 
الوطنية التي حتافظ على سيادة البالد واستقاللها ، ولذلك فاننا نؤكـد 
على ضرورة اعادة بناء القوات املسلحة واألجهـزة االمنيـة علـى اسـس 
العقيدة الوطنية العراقية التي تقـوم علـى الـوالء للعـراق أوال وأخـيرا 
وعلى وفق القوانني والشروط والتقاليـد املعمـول بهـا فـي املؤسـسات 

 العسكرية واألمنية العراقية منذ تأسيسها.
 

 يا ابناء شعبنا العراقي اجمليد 

في ظل التخبط السياسي الواضح على الساحة العراقية ترى القيـادة 
العامة للقوات املسلحة أن احلل السياسـي النـاجع ألزمـة العـراق هـو 
الذي يقوم على املـصاحلة الوطنيـة احلقيقيـة الـشاملة الـتي تـشمل 
اجلميع وال تستثني احدا، والـتي حتـافظ علـى حقـوق الـشعب ووحـدة 
البالد. وفي الوقت الذي تكاثرت فيه االحالف العسكرية التي تدعي انها 
تقاتل ضد االرهاب على ارض بالدنا وهي في حقيقتها ترمي الى الـدفاع 
واحلفاظ على مصالح الدول املشتركة فيها نرى ان العراق بقدرات ابناءه 
وامكانياتهم العالية وتوحيد جهودهم وفق سياسـة عقالنيـة راشـدة 
بعيدة عن التعصب وبعيدا عن هذه التكتالت واالحالف جديرا بالقـضاء 
على افة االرهاب بكل اشكالها الـتي باتـت تنخـر فـي جـسد اجملتمـع 

 العراقي حيث كان العراقيون جميعا اكبر ضحاياه.
 

اجملد للعراق العظيم وجليش القادسية اجمليدة وأم املعارك اخلالـدة ولكـل 
اجملاهدين الذين يقتفون آثار ذلـك اجليـش العقائـدي املـؤمن ويـسطرون 

 مالحم البطولة في مقارعة احملتل الغازي وأذنابه الدجالني.
 

الرحمة لشهداء جيش العراق العظيم واألمة العربية اجمليدة يتقدمهم 
شهيد األضحى السعيد. واحلب والوالء لقائد جمع اإلميان والبيرق اجملاهد 

 املهيب الركن عزة إبراهيم حماه اهللا القائد األعلى للجهاد والتحرير.
 حتية الى شعبنا العراقي العظيم من أقصى شماله الى اقصى جنوبه

احملبة والتقدير واالعتزاز لكل من أمـن بـالعراق العظيـم واحـدا موحـدا 
 مستقال

 القيادة العامة للقوات املسلحة
 بغداد املنصورة بأذن اهللا

 ٢٠١٩كانون الثاين  ٦
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وان القيادة القومية للحزب وهي تشدد على وحدة القوى املنخرطة في احلراك تؤكد علـى اهميـة ان يجـسد 
ذلك في صياغة مخرجات احلل لالزمة املتفاقمة وفق رؤية سياسية موحدة تضع السودان على سكة التغيير 
الوطني الدميوقراطي. واذا كان النظام قد فشل سابقاًفي حماية الوحدة الوطنية ،فانـه اليـوم اعجـز مـن ان 
يوفر مقومات احلماية لالمن الوطني اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً، وما هروبه الى الى االمام ومواجهة 
املطالب املشروعة باسلوب احلل االمني اال دليالً على وضع نفسه في مواجهة مع القاعدة العريضة لـشعب 
السودان الذي قدم وما يزال يقدم التضحيات دفاعاً عن قـضاياه الوطنيـةبكل عناوينهـا والقـضايا القوميـة 

 وخاصة قضيتي فلسطني والعراق.

  
حتية النتفاضة السودان الشعبية ضد حكم االستبداد والقمع. وحتية لرفاقنـافي قيـادة احلـزب وكـل كـوادره 
ومناضليه الذي يواجهون الة القمع السلطوي بـالتعبيرات اجلماهيريـة الدميوقراطيـة ، وحتيـة لقـوى احلـراك 
الشعبي في قوى االجماع الوطني ومن نـزل الـى الـشارع مطالبـاً بدميوقراطيـة احليـاة السياسـية وحتقيـق 

 املطالب الشعبية ، حتية للشهداء وللمعتقلني واحلرية لهم ولتطلق اوسع حملة دعم سياسي على مستوى

  
الفعاليات اجلماهيرية العربية للحراك الشعبي في السودان وحماية االمن الوطني الـسوداني فـي مواجهـة 
مايتهدده من اخطار بعدما متادى النظام في انتهاج السياسات التي اضعفت وتـضعف مـن مقومـات االمـن 

 الوطني ويتمادى في انتهاكه حلقوق االنسان واحلريات العامةوالذي ينعكس سلباً على االمن القومي العربي.

  
 وعلى امن املواطن احلياتي وحقه في العيش احلر الكرمي

  
  

 الناطق الرسمي في القيادة القومية حلزب البعث العربي االشتراكي

 د. احمد شوتري

 ٢٠١٨كانون االول / /  ٢٢  في
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 وصــــايـــا صــــدام اجلـــديــــدة
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متر السنون وصدام اسد مهاب رابض فـي بؤبـؤ العيـون ، تتـدحرج االحـداث كمـا 
سيول الغضب ويبقى اسمك بركان نور يقذف بشعاعه مليـارات الوجـوه فتتألـق 
امال وعزما ، نغمس انفسنا في بحر الذكريات فال نرى اال امة تزحـف بتـؤدة خلـف 
معتزها خليفة صدام ،وهي تهزج باسـم فتاهـا الوسـيم الـذي هـزم اخلـوف وزرع 
اسطورة التحدي في زمن االرقام وجفـاف االرحـام ، تنمـو االشـواك فـي حدقاتنـا 

فتلطفها هبات ريح اجلنة الهابطة علينا من مسار صدام فتتبخر االحزان وتتبرعم الوان عشق بعدد حبات 
 رمال احمليطات .

 
يرن جرس الضمير مناديا : ايها الناس هبوا فالغد مير بدونكم اصعدوا مركبة صدام وهو يسري فوق صـراط 
موصول باجلنة ، تتدفق ماليني االنفس الهائجة امال ،والنائحة على شاب اكلته ذئاب اتت من شـرقنا ، ترنـو 

 صوب صدام اسما ورسما وتهتف متى تعود ؟
 

تتجمع االنفس امللتاعة شوقا للخالص تنصت لصدام االتي من الغيب البعيد القريب وهو يهمس : ساعود 
حينما تصطفون جيشا اوله في القدس واخره في االحواز في مسار خليفتي االمني املعتز باهللا كي تهبـط 

مالئكة النور، تلقي حزم نورها فتضيء طريق حتطيم عرش كسرى وتنحية قوافـل الـروم . طفـل مقدسـي 
اسمه احمد يغرد بصوت يسّمر الكلمات فوق الهامات السامقة ،يجرد الوجوه من مياسمها واليبقى فيها 
اال االمل يقول : صدام اتى ، صدام ذهب ، وصدام سيأتي ، والليلة قصة العز املتدفق نورا نحو سـهل اخـضر 
لغد عراق تتقافز فيه القهقهات فوق فم طفل وتتعالى اغاريد امراة امنة ال خوف يهز براءتها وال قلق يهـزم 

 املها بغد تلد فيه عراقا مفعما بالفرح .
 

صدام يأتينا حلما يحفر في ضمائرنا كلمة سر االنقاذ : ( لـو كنـت اسـتطيع الخفيـت عـزة ابـراهيم فـي 
عيوني ) ،هذه كلمة السر فاحفظوها يامن تصلون من اجل االمن واالمان. كما اليوم غدا سـتروني بينكـم 
حلظة اثر اخرى واقفا فوق صراط مستقيم ابدي اختاره اهللا لي ، العادة البسمة لوجـه طفـل تـشرد اهلـه 
وسبحوا في بحار الظلمات ،أكلت ذئاب البحر ساقيه ،نهشت كواسجه اطراف امه ،وخـرج الـى الـشاطئ 
من اعانه اهللا فانكفأت فرحة الطفل وغابت براءته في غربة عاتية اخلطوب ، ولـم يعـد يعـرف االبتـسامة 

 وحل عهد الدموع الساخنة .
 

صدام يأتينا عندما نلمس برفق ولكن باصرار كلمة غالية : الوفاء بالعهد ،ونصلي مع الـصائمني مـن اجـل 
 النقاء وغسل ذنوبنا مباء ورد يأتينا من جنة وصلها صدام فارسل الينا ( صوغة ) عيد الشهادة منها .

 
 ٢٠١٨/  ١٢/  ٣٠في ذكرى استشهاد رفيقي صدام يوم 
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البعث ... فكر متطور وممارسات 

 نضالية ناجحة
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ــارى   ــليه الغي ــة مناض ــث بهم ــل البع يواص

مسيرتهم البعثية الظافرة احلاسـمة الـسائرة 
بثبــات وقــوة متحــصنة بكــل عوامــل الظفــر 
احلاسمة وعوامل االنتصار الكليـة تفـاعالً مـع 
معطيات الواقع املوضوعي املتحركـة املتجـذرة 
املتطورة احلاسمة بهدف حتويلهـا الـى مفـردات 
تطبيقية عملية شاخصة تراها كل عني و سـر 
دميومة حزب البعث العربي االشتراكي املناضـل 
املكافح اجملاهد وسر قوته النضالية الدائمة هو 
ـــة  ـــة والفكري ـــه العقائدي ـــة منطلقات حيوي
والنضالية والسياسية والتنظيميـة الناجحـة 
والراسخة في سوح املمارسة والتطبيـق كافـة 
وفي جميـع ميـادين ومـضامير العمـل احلزبـي 
البعــثي النــضالي فــي حيــاة احلــزب الداخليــة 
وتوثيق وتعزيز وترسيخ وتطويـر وحتديـد صـالته 
احلية الواسعة مع اجلماهير الشعبية الكادحـة 
صاحبة املصحة االساسية العليا في التحويـل 
والتغيير والبنـاء الثـوري الـشامل فـي مياديـن 
احليــاة االقتــصادية والسياســية والثقافيــة 
واالعالمية والنفسية واملعنوية كافة مع اوسـع 
اجلماهير الشعبية الكادحة واالنطالق قدماً الى 
امــام صــوب جتــسيد مبــادئ البعــث الــسامية 
وفكــره الثــوري الوطــني الــدميقراطي القومــي 
االشتراكي الراسـخ الـشامل الفاعـل الثاقـب 
لتحقيق فكـر احلـزب وحتقيـق املـصالح العليـا 
الـــسامية واملقدســـة واالهـــداف التاريخيـــة 

 العظيمة للشعب واالمة واالنسانية جمعاء.

 
 

الـشقيقة اجملـاورة يـة عزيزتني علينا شبه محتلتني لهثاً وراء أحالم غير منتجة مقابل دفع ثمن باهظ لقضايا خالفية تبريراً إليجاد فـرص عمـل فـي األقطـار العرب
ف لشعبنا العربي فـي األردن شرّ متناسني حقيقة أن التنازالت السابقة لم توفر لألردن إالّ فتات دريهمات معدودة دفع األردن مقابلها ثمنا باهظاً من الدور القومي امل

التآمري الـذي قـام ور وفي املقدمة منه النقابات املهنية في التصدي للهجمة األمريكية الصهيونية الصفوية على عراق األمة والتي تبني للجميع منها فداحة الد
وقادتـه ئـه به عمالء الصهيونية والصفوية في العراق إستكماالً لهذه الهجمة االمبرياليـة فـي تـدمير وحـدة العـراق وتفتيتـه لطوائـف متـصارعة وقتـل علما

 ومهندسيه ومئات اآلالف من ماجدات وأبناء شعبنا العراقي األبي.
 

ا التصرف املتـسرع غيـر لهذإننا في حزب البعث العربي االشتراكي األردني وباسم كل االحرار في أردننا والشرفاء من املهندسيني األردنيني نعلن رفضنا واستنكارنا 
 احملسوب من قبل نقيب املهندسني وسوف نستمر بالتصدي للمشروع االيراني االرهابي التوسعي في املنطقة والتوعية من مخاطره.

 
 عاش االردن حرا عربيا

 عاشت فلسطني حرة عربية من البحر الى النهر
 عاشت امتنا العربية اجمليدة

 
 املكتب املهني املركزي حلزب البعث العربي االشتراكي األردني

  ٢٠١٨/ كانون االول /  ١٢عمان  

بيان الوفاء واالعتزاز والفخر ملأثرة قائد وبطل وطني 
وقومي وإنساين بمناسبة الذكرى الثانية عرشة الستشهاد 

 الرئيس صدام حسني
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يتجدد نداء الواجب بالوفـاء واالعـتزاز بالـذكرى 

املعطرة باجملد والعنفوان للمأثرة البطولية التي 

رســمت معاملهــا لــشعبك والمتــك وللعــالم، 

كبطــل مقــاوم، ظــل يــذود عــن كرامــة وطــن 

وشعب وأمة حتى نال شهادته في اللحظة األخيرة، التي دونها بصرخته 

املدوية بوجه طغاة العصر وجبروت الزمن املوحش وتهالك العمـالء علـى 
 السقوط اخملزي.

 
وأمام تلك الوقفة الـشامخة حـري بـشعب العـراق وجبهتـه الوطنيـة 

العراقية أن يظل أمامها قائدها في تعبئة وعزمية وتواصل، حـتى تتزلـزل 

األرض من جديد ، وتنتفض كل يوم حتت أقدام احملتلني وصـنائعهم األذالء 
 األصاغر.

 

وهاهو شعبك يا صدام حسني يستحضر الذكرى الثانية عـشر، موحـدا 

بفصائل جبهته الوطنية العراقية ، مجددا بيعته لك ، مبواصلة الكفـاح 

واجلهاد الذي لم ولن يتوقف حلظـة، مستحـضرا كـل عـام ، منـك وبـك 

وبرفاقك قيم تلك الوقفة التاريخية التي رفعت بها كل رؤوسنا ، شـعبا 

وأمة، وإنسانية مناضلة نبيلـة، سـتظل تـسمع هتافـك املـدوي بحيـاة 

 شعبك وأمتك وحني مددت لفلسطني العهد والعودة إلى يوم التحرير .

 

ستة عشر عاما على االحتالل، ولم يهدأ شعبك املقاوم أمـام كـل قـوى 

البغي والعدوان ، وكأنك تسير أمامه بتلـك الهمـة والريـادة الطليعيـة 

التي تقدم بها صدام حـسني، شـابا ورجولـة ورفيقـا مببـادئ وبثقـة قـل 
نظيرها، ظل يشق بها طريق الصعاب في كل املراحل، ليصل إلى حتقيـق 

 حلم شعب ومجد أمة مجسدا في جمهورية العراق.

 

وال شك أن مـسارنا، كـشعب وكأمـة، وهـو يـسجل ويطبـع ببـصمات 

املناضلني واجملاهدين العراقيني من كـل ربـوع الـوطن، املفجـوع بفقـدك، 

مستمر بعزم وثقة باملستقبل، لكنه سيتوقف طويال على أثرك الكبيـر 

وعند دورك في كل منعطف ومحطـة وطنيـة وقوميـة وإنـسانية، كـان 

 حضورك فيها متميزا وشجاعا حتى حلظة الوداع األخير.

 

أيها الرفيق العزيز، واألخ الكبير، واجملاهد املـؤمن، والـشهيد األكـرم، أنـت 

معنا في كل خطو ومسار وتعبئـة وبكـل وقفـة وانتفاضـة وثورة،نحـن 

وحيث يولد جيل لم يراك، لكنه صـمم أن يحمـل اسـمك ويرفـع رايتـك 

ويرسم كل مالمح رسمك ويضعك في الصورة األبهى وعند بـاب األمـل 

 األكبر للنصر للعراق وللعراقيني.

 

نحن نبتسم بذكراك، وإنهم املرعوبني املرجتفني املفزوعني خوفا مـن ذلـك 

القادم الواثق بالنصر، كلما ذكر اسمك، وأمام حضورك الطـاغي، ويحـق 

لنا نحن نفخر بأنك معنا، كنت وال زلت الرائـد والربـان لـسفينة الثـورة 

التي ستنجي العراق والعراقيني من ظلمات الذل االهانة وفقدان الكرامة 

 اإلنسانية.

 

وليس لنا في هذه الساعات العصيبة من مسار شعبنا وأمتنا إال أن جندد 

البيعة الـتي أقـسمت بكـل حروفهـا وأنـت تعتلـي حلظـة استحـضار 
الشهادة، إننا قادمون ، ولن نتوقف حتى حترير العراق واستعادة جمهورية 

العراق، وإعالن نصر التحريـر، مـن بـراثن االحتـاللني واخلـالص مـن عبـث 

الفسق والعمالء واملأجورين، وها هي جبهتك الوطنيـة العراقيـة ترتفـع 
بهامات رجالها وزنود شبابها وشاباتها، طاملا وضعتك دائما مثال ونبراسا 

 وقدوة.

 

من قرير العني، فقد أديت ما عليك، وما علينا إال أن نكون في يقظـة وثـورة 

مستمرة وبعزم ال يكل، حتى نحقق كل أهدافك، فـي وطـن فخـور بأنـه 

أجنبك، وبشعب حتسس فقدانك، وأمة يقودها الرفيق اجملاهد عزة ابراهيم 

حفظه اهللا بديال عنـك وهـو يقـود جمـوع البعـث واالمـة نحـو اجلهـاد 
والتحرير،واننا في حلظة القسم امامه و عازمون ومصممون علـى انـتزاع 

النصر لكونه فخر عزميتنا ومنبع طاقتنا وصدق وطنيتنا وإخالص عروبتنا 

 ووهج إنسانيتنا.

 

 ا.د. عبد الكاظم العبودي

 األمني العام للجبهة الوطنية العراقية

 ٢٠١٨كانون األول  ٣٠

 جالوة ايران عىل طريق االهنيار
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جالوزة ايران يتهاوون بسرعة فائقة في منحـدر  

ودرك وهاويـــة الـــسقوط احلتمـــي والنهائـــي 

ــشرذمة  ــة املت ــية املتفكك ــة السياس للعملي

السائرة الـى مهـاوي الـسقوط احلتمـي بقـوة 

ــة  ــشعب الكادح ــاهير ال ــث وجم ــضال البع ن

الواسعة املللتحمة مبـسيرة البعـث النـضالية 

التاريخية املصيرية السائرة دوماً الى امام بثبات 

ــدارج النهــوض  ــصعد فــي م ــاليني لت ــوة ع وق

والصعود والتقدم والتطـور الوطـني والقومـي 

واالشــتراكي والــدميقراطي واالنــساني الفاعــل 

الشامل الثاقب الفاعل املتقدم بخطوات نوعية 

كبيرة فاعلـة حاسـمة ظـافرة ناجحـة متينـة 

مترسخة متطورة سائرة دوماً الى امـام بهمـة 

ــفاف  ــوب ض ــارى ص ــعثيني الغي ــلني الب املناض

التقــدم والنهــوض والتطــور واجملــد والعــزة 

والكرامة الوطنية والقومية ملـصلحة الـشعب 

 واالمة واالنسانية جمعاء.
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 يف الذكرى الثامنة والتسعني لتأسيس جيشنا الباسل 
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حتل علينا اليوم الذكرى الثامنة والتسعني لتأسيس جيشنا العراقي الباسل بـدًء مـن فـوج موسـى الكـاظم فـي خـان الكـابولي فـي  
الكاظمية ببغداد لينطلق في سوح النضال مدافعاّ عن حمى الوطن ومسجالً اروع صور التضحية والفداء حيث شارك فـي ثـورة مايـس 

وثورة البعث في العراق ثورة املعجـزات واملنجـزات البعثيـة اخلالـدة فـي تـصفية شـبكات  ١٩٥٨وثورة الرابع عشر من متوز عام  ١٩٤٢عام 
التجسس الصهيونية واالستعمارية وحتقيق االصالح الزراعي اجلذري والثـورة الزراعيـة فـي الريـف وحتقيـق احلـل الـسلمي الدميقراطـي 

وحتقيق احلكم الذاتي البناء شعبنا الكردي وقرار تأميم نفط العراق اخلالـد فـي االول  ١٩٧٠للقضية الكردية وبيان احلادي عشر من اذار عام 
والبعثث والـشعب والعـراق واالمـة واالنطـالق قـدماً علـى  رةوتوظيف عائدات العراق املالية الغزيرة في خدمة مسيرة التنمية العمالقة ومسيرة البناء االشتركي الظافرة ومبا اغاض معسكر اعداء الثو ١٩٧٢من حزيران عام 

تاريخي الظافر الناجح الثاقب وفي ميادين العمـل اجلمـاهيري كافـة وقـد مـارس ال طريق تطوير املسيرة البعثية التاريخية النضالية املتميزة في سوح املمارسة والتطبيق وفي ميدان العمل احلزبي البعثي النضالي املصيري
 البعث عملية البناء العقائدي والفكري للجيش والقوات املسلحة مبا جتلى بأثار ايجابية بالغة .

 
ومجابهتـه  ١٩٨٠ذلك اميا جتسيد في مقاومة العـدوان االيرانـي الغاشـم عـام ين وكان اجليش العراقي الباسل وابناء القوات املسلحة اجملاهدة اول املشاركني في مالحم العراق اخلالدة كافة مدافعني عن حمى الوطن مجسد

مجابهني جيش ثالثة وثالثني دولة ومسطرين فيـه اروع صـور الـصمود  ١٩٩١م مجابهة كفاحية حازمة على مدى ثمان سنوات مترعات بنجيع الدم العراقي العربي الطهور مواصلني كفاحهم في منازلة ام املعارك اخلالدة عا
مـن  هـموالذي افضى الى احتالل العراق نتيجة عدم التكافؤ التكنولوجي واملادي بني القوات املسلحة الباسلة وقوات العدوان اال ان هذا لم مينع ٢٠٠٣والفداء وصوال الى العدوان االمريكي االطلسي الصهيوني الفارسي عام 

حياتهم الـسخية حـتى حتريـر العـراق الـشامل وحتقيـق سـيادته تـض بدء سفر جديد من سفرهم النضالية متمثلة مبقاومة لالحتالل االمريكي ووقوفهم جنبا الى جنب مع مجاهدي البعث واملقاومة وهـا هـم يواصـلون
 واستقالله .

 الـــى املحـــاميــن العـــراقييــن االحـــــــرار
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الى احملامني العراقيني االحرار

 
 حتية القانون والعدل

لقد غدر بالطالب عزالـدين الهزميـاوي فـي كليـة الزراعـة /
جامعة االنبار ملوقف وطني عراقي معبر عـن كـل الـشعب 
في العراق وعن طلبة وشباب العـراق برفعـه صـورة القائـد 
رئيس العراق الشرعي صدام حـسني والـذي اراد بـاملوقف ان 
يقول ان العراق في عهده كان عصر العلم والقيم واالخـالق 

وبطوالت في االصعدة كافة وكان العراق االسم الذي هز به دول وحكومات وانظمة وان العـراق اليـوم فقـد بريقـه الـذهبي بعـد االحتـالل 
الدولي وااليراني والذي جعله اجملرمون ارض املوت والغدر وبفعل نشاز اصبح تسمى بلد املوت واللصوصية في كل دول االحتالل مبا فيـه فـي 
 الساحة القومية وان موقفه بطولي يعتز به الفقراء واجلوعى واملشردون واملهجرون مما يتطلب الدفاع عنه من قبلكم ايهـا االفـذاذ يـااحرار

العراق رجال القانون والعدالة والعدل وانتم لكم بطوالت في كل الـساحات القانونيـة بقتـالكم مـع القـضاء لفـرض العدالـة واحلقـوق 
ه وانتزاعها من القضاء وانتم اهل لها لذا جلأنا اليكم في الدفاع عن البطل املغوار الطالب عزالدين الهزمياوي ومعكم طلبة العراق وشـباب

 والشعب املقهور اجلريح ودمتم منتصرين للحق دوما.

عشرية البوهزيم يف حمافظة األنبار حتمل رئيس جامعة 
األنبار املسؤولية الكاملة عن تبعات إعتقال الطالب عز 
الدين خريي املتهم برسم صورة الرئيس الراحل صدام 

 حسني
 

عشيرة البوهزمي في محافظة األنبار حتمل رئيس جـامـعـة األنـبـار 
املسؤولية الكاملة عن تبعات إعتقال الطالب عزالدين خيري املتـهـم 
برسم صورة الرئيس الراحل صدام حسني ؛ واي اجراء او اذى يصـيـب 

 ابنهم فان رئيس اجلامعة سيكون مطلوب عشائرياً .

 يف الذكرى الثامنة والعرشين ملنازلة ام املعارك اخلالدة
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متر علينا اليوم الذكرى الثامنة والعشرون ملنازلة ام املعارك اخلالدة حيث خاض ابناء شعبنا الطيب اجملاهد الـصابر املـضحي املعطـي  

الفادي الباذل ومقاتلو جيشنا الباسل العظيم املعطاء فقدم ابناء شعبنا اخلّير املعطاء املضحي الصابر خيرة ابنائه شهداء ابرار فـي 
مسيرته اجلهادية الظافرة وواصل نضاله حتى االحتالل االميركي املقيت ومن ثم تسليم اميركا العراق لقمة سائغة الى ايـران ومـن 
ثم قيام االحتالل االيراني البغيض واحلكومات والعناصر وامليليشيات العميلة اليران حتت مسمى احلشد الشعبي والـشعب العراقـي 
الكرمي االبي منهم ومن امثالهم براء وهكذا تواصل كفاح مجاهدو البعث واملقاومة بعـد االحتـالل االمريكـي البغيـض ضـد تركـات 
ومخلفات االحتالل االمريكي املقيت وضد االحتالل االيرانـي البغيـض وقـدم الـشعب العراقـي الباسـل مئـات االالف مـن الـشهداء 
ة العراقيني االبرار والذين خافوا وما زالوا يخوضون التجربة الكفاحية البعثية الرائدة املتواصلة املسيرية النضالية التاريخيـة الظـافر

 الى امام على طريق الظفر احلاسم والنصر االكيد املبني ...
 

وفي الذكرى الثامنة والتسعني لتأسيس جيشنا الباسل والذكرى الثامنة والعشرين ملنازلة ام املعارك اخلالدة وبتجـدد هـذه الـذكرى 
النضالية الكفاحية اجلهادية في قلوب ونفوس وضمائر ووجدان ابناء الشعب العراقي املكافح الصابر الثائر بثبات وقوة عـاليني علـى 

 طريق حسم النصر لصالح جماهير الشعب واالمة خدمة لألنسانية جمعاء.

 املثقفون العراقيون يرفعون راية الكفاح املجيد
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يرفع املثقفون البعثيون والعراقيون راية النضال والكفاح واجلهاد اجمليد عاليـة  

ويحملون على اكتافهم رايتهـا املرصـعة بنجـوم ورايـات العـز واجملـد واخللـود 

والنهوضض والتقدم والصعود والتطور الوطني والقومي واالنـساني الـشامل 

 بثبات وقوة عاليني ...

 

ذلك ان املثقفني العراقيني كتاباً وادباء وصحفيني وفنانني يواصلون مـسيرتهم 

الكفاحية الظافرة فـي املـؤازرة اجلهاديـة احلاسـمة الظـافرة جملاهـدي البعـث 

 واملقاومة جميعاً بنجاح راسخ وثبات فريد الطراز منقطع النظير والشبيه .

 

ذلك ان مناضلي البعث يجودون بـارواحهم ونفوسـهم وقلـوبهم وضـمائرهم 

ووجدانهم وابنائهم واقاربهم واهلهم العراقيني جميعاً لكي يواصلوا الشوط 

النضالي احلازم السائر بثبات وقوة الى امام .... هذا الـشوط النـضالي الناجـح 

الظافر املناور الذكي املؤتزر بينبوع قوة الشعب العزيز الغني الثر الذي ينـضب 

على امتداد االيام واالسابيع والسنني والعقود والقرون مر العصور والدهور فـي 

العصر القدمي وفي العصر احلالي واحلـديث وخلدمـة املبـادئ االنـسانية العليـا 

الشامخة السامقة الراقية الراسخة املتينـة واملتطـورة املترسـخة املتجـددة 

 السائرة بقوة املبادئ البعثية دوماً الى امام .
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 البعث مدرسة النضال واجلهاد
اجلهاد متواصل من الشهيد صدام حسني إىل املجاهد 

 عزة إبراهيم
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منذ فجر تأسيـسه، وقبـل ذلـك 
خالل سـنوات التبـشير األولـى، 
ـــي  ـــيز حـــزب البعـــث العرب مت
ــع  ــن جمي ــايز ع ــتراكي ومت االش
احلركات واألحزاب السياسية في 
ــضا  ــل أي ــي، واحت ــوطن العرب ال
مكانة مرموقة بني األحزاب على 

 الصعيد الدولي.
 

ولم يكن ذلك التميز وال التمايز مجرد ادعاء قد يصدر عن منتمي للحزب 
شديد التعصب وال حتى ادعاء احلزب ذاته، ولكنهما تولدا عما نـضح بـه 
البعث من نزعة ثورية انقالبية أصيلة وصادقة وعن وضوح رؤيته وحتديـد 
خطوط مشروعه النضالي العام باإلضافة إلـى املهـام اجلـسيمة التـي 
طرح على نفسه تنفيذها وتكفل بتحقيقها كمـا الـتزم بالـسير علـى 
إجناز أهداف األمة العربيـة وإبقـاء رسـالتها خالـدة ومتواصـلة تواصـل 
ــر أرضــها  الوجــود البــشري، وبالــسعي إلــى اســترجاع حقوقهــا وحتري
املغتصبة وثرواتها املهدورة، ناهيك عن حتقيق نهضتها فعليا واسـتعادة 
مكانتها التاريخيـة املعهـودة بـني األمم وإشـعاعها اخملـصوص حـضاريا 
وثقافيا وروحيا وقيميا وأخالقيا، وهـي األهـداف الـتي شـكلت ال جوهـر 
فلسفته وعنوان نضاله فقط وإمنا مثلت غاية وجـوده ودافـع تأسيـسه 
ومنبع فعله، وكان كل ذلك معبرا شفافا ال لبس فيـه عـن مـدى جديـة 
الطرح البعثي وخطورته وأهميته وبالتالي خطـورة أدواره ومـدى دقتهـا 

 وتشعبها.
 

وبدا جليا منذ انطالق املسيرة البعثية، عمـق الـشعور باملـسؤولية فـي 
احلزب وثقل الرهان على مناضليه ورجاالتـه وعقولـه املفكـرة وسـواعده 
الــضاربة، فلــم يكــن يــشغل البعــث مــا يــشغل غــيره مــن األحــزاب 
السياسية، ولم تكن حتركه حسابات الربح واخلسارة الضيقة التي تشد 
احلركات واملنظمات شدا حتى لتكاد تخنق فعلهـا أو تنهيـه غالبـا إمـا 
لعزوف اجلماهير ملـا يتكـشف لهـا الطـابع النفعـي لتلـك احلركـات، أو 
لعجزها عن جتاوز الـصعوبات والعراقيـل الـتي حتيـط بحقـول النـضال 
ومسارحه وساحاته، كما انتفت في البعث تلـك الـشوائب الـتي علـت 
مسيرة غيره ولطخت سمعة أصحابها كاملناسباتية أو االزدواجيـة بـني 
القول والفعل أو املتاجرة بالدين أو تبني األفكار الواردة مـن خـارج حـدود 
األمة دون التعامل معها نقديا وبشجاعة وإسقاطها دون متحيص علـى 

خلصوصـياتها ومعالـم   –أو في إنكار متعمد   –الواقع العربي بال مراعاة 
 هويتها.

 
ولعل من أهم الشواهد على فرادة البعث التي يتم التغافل عنها عمـدا 
أو عن حـسن نيـة، أنـه لـم يتعـال علـى اجلمـاهير ولـم يهمـل الواقـع 
وحيثياته، بل إنه انطلق من امليدان وجاء من رحم الشعب وآالمه والتحم 
به وأنصت لنبض الشارع العربي باهتمام شـديد، كمـا انـشغل بواقـع 
األمة وما يلفه من تخلف وتبعية شاملة وما يعانيه العرب مـن احتـالل 
واستعمار واستنزاف كلي طال اإلنسان واألرض والبحر والـثروة فـي بـالد 
العرب من أقصى احمليط األطلسي إلى األحواز العربية، فكـان البعثيـون 
في طليعة القوى الرافضة بشدة ومببدئية قل نظيرها ملـا يحـاك لألمـة 
من مؤامرات وملا تتعرض له من حمالت ممنهجة بغية تـدميرها وإبقائهـا 
في حالة تشرذم دائمة مبا مينع من حتقيق وحدتها وبناء دولتهـا القوميـة 
اجلامعة لكل أبناء العروبة بتنوعهم وثرائهم وضمان حقوقهم والتأكيد 
على قيم املواطنة وضرورة إقامة اجملتمع العربي االشتراكي الـذي يتفيـأ 

 أبناؤه ظالل ما ينتج بال متييز ودومنا استغالل أو إقصاء أو تهميش.
 

لذلك تلقفت اجلماهير العربية طرح البعث تلقـف الظمـآن التائـه فـي 

صحراء قاحلـة وقـت الرمـضاء لـشربة املـاء الـصافية البـاردة، بعـد أن 
المست مدى صدقيته ومالءمته لتطلعاتهـا واسـتجابته لهواجـسهم 
ومشاغلهم، وبعد أن اقتنعت بسالمة تشخيصه لواقع األمة ووجاهتـه 
وأيضا بفعالية العالج الذي اقترحه وارتـآه لتجـاوز تلـك احملـن واألمـراض 
واآلفات، فأقبل عليه الشباب املثقف ومعهم املزارعون والفالحون وصغار 

 الكسبة والكادحون إقباال منقطع النظير.
 

وانطلق البعث منـذ يومـه األول مناضـال مجاهـدا، منافحـا عـن أمتـه 
مدافعا شرسا عن مصاحلها احليوية، وكان في طليعة الثـوار واملقاومـني 
للغزاة واحملتلني، وامتزج الفعل امليـداني الـذي يحفظـه التـاريخ للبعـث 
والبعثيني بأحرف من ذهب، بالفكر الـذي انـساب دقيقـا شـامال جامعـا 
ممحصا باحثا في كيفية ضمان أعلى نسب النجـاح فـي تغيـير الواقـع 
العربي تغييرا جذريا يحقق جتاوز األمة ملا ألّم بها من هبـوط وانتكاسـة 
حضارية، ويقيها من شتى التهديدات واألطماع اخلارجية ويرسي دعائـم 

 مناعتها وعزتها ويستعيد كرامتها وألقها.
 

وطبع النضال واجلهاد مسيرة البعث منذ يومه األول، وظال ثابتني كبيرين 
مرافقني حلياته في أدق تفاصيلها سواء املعلنة واملعروفة أو في اجلوانـب 

 الداخلية الضيقة حلد اليوم.
فمنذ تأسيس البعث، كان االشتراك في التصدي ملؤامرة سايكس بيكـو 
واغتصاب فلسطني أول عهد احلـزب بالنـضال واجلهـاد، وحـري بنـا هنـا 
التذكير بالدور الريادي الذي لعبه القائد املؤسس الرفيق أحمـد ميـشيل 
عفلق في توعية اجلماهير وحتشيد الشباب وحظهـم علـى الـدفاع عـن 
فلسطني وضرورة طرد العـدو الـصهيوني الغاصـب لفلـسطني والـورم 
السرطاني الهجني املزروع في قلب الوطن العربي بنيـة تعويـق مـسيرة 
األمة النـضالية فـي سـبيل حتقيـق وحـدتها باعتبارهـا حقـا طبيعيـا 
ومصيرا بـديهيا ال يغبطـه فيهـا وال ينازعهـا عليـه إال أربـاب املـشاريع 
االستعمارية خلدمة مصاحلهم املكشوفة والسرية، وقـدم البعـث علـى 
مذبح حرية فلسطني كوكبة مـن خـيرة رجاالتـه وقياداتـه ومناضـليه، 
وأعدادا مهولة من الشهداء، حتملـوا كلهـم دورهـم الطبيعـي وفّعلـوا 
مبادئهم ومبادئ حزبهم الذي اعتـبر فلـسطني قـضيته املركزيـة وقـّدر 

 الدفاع عنها أعلى املهام النضالية، على أرض الواقع.
 

وناضل البعث وجاهد أميا جهاد على طريق حتقيق الوحدة العربية، وقـدم 
في سبيلها أغلى التضحيات، بشكل لم يخطر على بال أحد سواء مـن 
أبناء األمة أو من أعدائها، بل فاجأ حتى حلفائه، فحل نفسه لبناء دولـة 
الوحدة بني سورية ومصر، واعتبر البعث أن احلزب ليس غاية في حد ذاته 

 بل هو مجرد وسيلة لبلوغ أهداف األمة.
 

ورغم كل املؤامرات الداخلية واخلارجيـة الـتي تعـرض لهـا البعـث منـذ 
التأسيس، فإنه لم يحـد عـن مبادئـه ولـم يتنـازل ولـم يـساوم بـشأن 
املـصلحة القوميــة العربيــة االســتراتيجية العليـا الــتي ظلــت احملــرك 
األساسي لسياساته وقراراتـه وخياراتـه. ورغـم التعـثرات هنـا وهنـاك، 
بسبب حجم االستعداء واالسـتهداف الـذي واجههمـا احلـزب ألسـباب 
معلومة ومعروفة للجميع وال طائل من تعدادها اآلن، فلقـد استمـسك 
البعث بضرورة البقاء والصمود، ولعمري إن في ذلك أعلى مراتب النضال 
واجلهاد. إذ ال يخفى على أحد أن إنهاء البعث وإيقاف مـسيرته أو حرفـه 
عن مساره ومبادئه، كانت كلها مطالب مستعجلة سواء من الرجعيات 
ــن  ــبرى وم ــة الك ــوى الدولي ــة والق ــراف اإلقليمي ــن األط ــة أو م العربي
الصهيونية العاملية بناء على تناقض مصاحلها جميعا مع بقـاء البعـث 

 وتوسع شعبيته وانتشار فكره وتنامي نفوذه.
 

واستمر عطاء البعث حافال بالبطوالت، وصمد إلى أن فجـر ثـورات عـدة 
اختلفت نتائجها بحسب حيثياتها الزمانية واملكانية، إلى أن جنح جناحـا 

في العراق، ليتصاعد  ١٩٦٨جويلية   –متوز  ٣٠  –  ١٧مبهرا في تفجير ثورة 
رصيده في النضال واجلهاد، بعد انتقاله من النـضال الـسري التقليـدي 

 إلى نضال من نوع آخر، لم يختلف عن سابقه.
 

لقد أدى جناح الثورة في العراق إلى الدفع بالبعث إلى النضال مـن موقـع 
السلطة، وهو النضال الذي ينبني أساسا على حتقيق أهداف احلزب مـن 
ذلك املوقع، أي السير نحو توحيـد األمـة ودرء األخطـار واملؤامـرات وصـد 

 االعتداءات عنها.

 
أبلى البعث بالء حسنا، وبال نظير، دومنا مبالغة، في تلك املهمة اجلديـدة 
واجلسيمة امللقاة على عاتقه، وال ميكن التغاضي عن نضال البعث خـالل 
حقبة التمكني على الصعيدين الوطني والقومي، حيث طرق كل أبـواب 
تشجيع العرب علـى مغـادرة سـلبيتهم واستـسالمهم والثـورة علـى 
هوانهم، وحرث اآلفاق وقدم تنـازالت كـبرى مـن أجـل إذابـة اجلليـد فـي 
العالقات البينية العربية دومنا تنازل عـن املبـادئ واحلقـوق العربيـة علـى 
الصعيد الرسمي خصوصا، أمـا علـى الـصعيد الـشعبي فلقـد فتـح 
العراق أبوابه لكل العرب طلبة ويدا عاملـة وغـيرهم، ومنحهـم حقـوق 
املواطن العراقي نفسها، كما سعى لبناء دولة قوية تتوفر على ضـرورات 
املناعة علميا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا وغـير ذلـك، وخـاض نـضاالت 
شاقة من أجل تأميم الثروة العراقية وسيما النفط ورفع شـعارا قوميـا 
خالصا لم يسبقه إليه حزب أو نظام عربي هو ( نفـط العـرب للعـرب ) 
وخصص حصصا مهمة لألقطار العربية الفقيرة ولفلسطني من عوائد 
النفط، كما ساهم في دفع املسيرة التربوية في عـدد كبـير مـن الـدول 
العربية بطباعة الكتب وبناء اجلامعات واملعاهد واملدارس فيهـا، وتدخـل 
اقتصاديا في أكثر من قٌطر ملنع انهياره اقتصاديا ولتفويت الفرصة علـى 
األعداء الستغالل تلك األزمات لفـرض إمالءاتهـم املهينـة، كمـا شـارك 
جيش عراق البعث ذي العقيدة القومية األصيلة في كـل معـارك األمـة 
املصيرية، ومنع سقوط أكثر من عاصمة عربية بيد األعداء سواء دمشق 
أو اخلرطوم أّو عمان أو حتى نواك شوط التي تبعد آالف الكيلومترات عـن 

 بغداد، أما عن األحواز العربية وفلسطني فحدث وال حرج.
 

وتعتبر مهمة التصدي ألحالم إيران التوسعية ولتصدير ثـورة (اخلميـني) 
ملحمة من مالحم البعث الكبرى واخلالدة التي تدلل علـى ثبـات احلـزب 
على عقيدته القوميـة ومـشروعه النـضالي واجلهـادي حـتى وهـو فـي 
السلطة، حيث صّد نظام البعث في العراق مشروع والية الفقيه نيابـة 
عن األمة بأكملها موضحا أن أحالم اخلميني اجملرم لن تتوقف عند حـدود 
بغداد، وهو ما المـسه العـرب ورأوه مـرأى الـعني بعـد إسـقاط النظـام 

 الوطني في العراق.     
 

ولقد تلت ملحمة نصر القادسية الثانية، ملحمة أخرى هي جناح احلـزب 
ونظامه في التـصدي للحلـف الثالثيـني اجملـرم بقيـادة أمريكـا مطلـع 

 تسعينات القرن العشرين، وكذلك ملحمة إدارة الصراع خالل
احلصار اجلائر املفروض على العراق منذ ذلك التـاريخ حلـني إقـدام أمريكـا 
على غزو العراق خارج القانون وبناء على أكاذيب وتلفيقات مـا أنـزل اهللا 

 بها من سلطان.
 

ورغم همجية الغزو، وما تسلح به املعتـدون مـن التحـالف الـشيطاني 
اآلثم من وحشية وما استفرغوه من نزعات عنصرية سادية، ورغم هـول 
جرائمهم اإلرهابيـة الـتي سـلطوها علـى العـراق، ورغـم النجـاح فـي 
إسقاط نظام احلزب وتخريب الدولة العراقية وتدمير مؤسساتها وبناهـا 
التحتية، ورغم سن قانون االجتثاث سيء الصيت والـسمعة، فـإن ذلـك 
لــم يوقــف املــسيرة النــضالية واجلهاديــة البعثيــة الظــافرة، بــل إنهــا 
اســتمرت تــصاعديا، وأبــدعت فــي تــصعيد وتــيرة ثباتهــا علــى املبــادئ 
ومتسكها باحلقوق ورفضها لكل أشكال الهيمنة مهما كانت الظـروف، 
وجنح البعث في تفجير مقاومة استثنائية في كل ما يتعلق بها، أذهلت 
العالم وأعجزت الغزاة اجلنـاة الطغـاة وحـيرت مجـاميع احلقـد والتآمـر 
واخليانة، وأكدت أن األمـة العربيـة ال ميكـن قـصم ظهرهـا مهمـا بلـغ 

 مستوى انهيارها أو تخلفها، وهو أهم درس يجب البناء عليه.
 

إنه من األهمية مبكان الوقوف عند أسباب هذا الـصمود البعـثي النـادر، 
والبحث بتعقل في دعائم هذا الصمود األسطوري للبعث في وجه احملـن 
واخلطوب التي تعرض لها ولم يسبق حلزب في العالم وعلى مـر التاريـخ 
أن عاش جزءا بسيطا من أهوالها. وباقتضاب شـديد، جنـد أن الـسر فـي 
ذلك يعود رأسا لثبـات البعـث علـى مبادئـه وصـدقه وإخالصـه لألمـة 
العربية ولقضاياها وانـضباطه الـصارم للمـصلحة القوميـة العربيـة 
االستراتيجية العليا، وعقيدتـه االنقالبيـة الثوريـة القوميـة التحرريـة 
اإلنسانية، وإميانـه الراسـخ بعدالـة القـضايا العربيـة، ووعيـه مبخاطـر 
االستــسالم والرضــوخ للوصــاية األجنبيــة والتعــايش مــع االســتعمار 

 واالنتهاكات املتالحقة ومع الغاصبني.  

 ٦تتمة ص      



 

 

”R 

كما ال ينبغي أن نهمل عامال مهما وحيويا في كـل ذلـك، وهـو التربيـة 
العقائدية املثلى الـتي ينـشأ عليهـا البعثيـون، مـا جعـل مـن البعـث 
مدرسة نضالية ال يزيدها الزمن إال صقال لطاقاتها وإنتاجـا لقـادة كبـار 
يتطابقون ورسالة البعث ويستأهلون قيادة سـفينته ويـستطيعون مبـا 
لديهم من رصيد واسع من التجربة واخلبرة أن يطوعوا الواقع إلرادتهم ال 

 أن ينصهروا فيه انصهار العاجزين والقدريّني واملستسلمني.
 

وإنه من اإلنصاف التشديد على أن مسيرة البعث ما كانت أن تدوم بكل 
هذا الزخم وهذا اإلرث النضالي واجلهادي الكبير لـو لـم ينجـب البعـث 
قادة نوعيني وعباقرة، ونالحظ أن كل مرحلـة مـن املراحـل املـشار إليهـا 
آنفا، هي مرحلة رجل ّما، بـصفات وطينـة نـادرتني، وهـو مـا ال يجـب أن 
يفهم منه أن أولئـك الرجـال كـانوا اخلطـاطيف الـتي صـنعت الربيـع 
لوحدها، وإمنا توفروا على حزام من الرفاق الـشجعان األصـالء املتـوثبني، 
فساهموا كلهم في نحت معالم تلك املسيرة، ولكـن إمنـا هـي املراتـب 
وبعض األمور التفصيلية اخلاصة، تصعد اسـما مـن األسـماء فـي كـل 
مرحلة، يخلف من سبقه ويسير علـى نهجـه وفـق سـياقات املرحلـة، 
فيضيف ما يجب إضـافته، ليـستمر ألـق البعـث ويتواصـل مـشروعه 

 املقاوم ويزداد شعبية وانتشارا.
 

قـد ارتبطـت  ١٩٧٩وإن كانت مسيرة البعث منـذ التأسـيس إلـى عـام 
جهادا ونضاال بالرفيق القائد املؤسس والرفيق القائد أحمد حسن البكر، 
وقد ثبتهما البعثيون مبنتهـى الفخـر فـي سـجل امللهـمني واملبدعـني 

وإلـى  ١٩٧٩والذين يرقون ملنزلة صفوة القادة األبـرار، فـإن املـسيرة مـن 
اليوم ارتبطت باسمني كبيرين هما حتما القائدان شـهيد احلـج األكبـر 

 صدام حسني ونائبه وأخوه ومكمن سره ورفيق دربه عزة إبراهيم.
 

وإنه ال غـرو فـي القـول إن هـذين الـرجلني قـد أثريـا الرصـيد النـضالي 
واجلهادي للبعث بشكل مبدع وخالق، وسارا على خطوات من سـبقهما 
من القادة امللهمني وعلى رأسهم الرفيق القائد املؤسس ميشيل عفلـق 

 واألب القائد أحمد حسن البكر.
 

فصدام حسني كان أحد أبرز األسماء التي تصدت جلميع املؤامرات التـي 
تعرضت لها ثور متوز اجمليدة، وهو الذي خـاض وسـطر ملحمـة التـصدي 

، وهـو الـذي ١٩٨٠للعدوان اإليراني الفارسي الصفوي اخلميني اجملرم عام 
أشرف على معارك التأميم وقـانون احلكـم الـذاتي لألكـراد، وهـو الـذي 
استخدم سالح النفط نصرة لفلسطني، وهو الذي قاد منازلـة العـدوان 
االمبريالي بقيادة أمريكا، وهو الذي فجر مقاومة البعث في العراق احملتل 
في يوم االحتالل األول، ووضع لها اخلطط والتكتيكات، ونظـم صـفوفها 

 وقاد توجهاتها قبل أسره.
 

وصدام حسني هو الذي خط أروع املآثر في األسر وأثناء احملاكمة املهزلـة، 

وهو الذي كتب أبلغ الدروس وأعظم العبر أثناء عرس الشهادة أو عندمـا 
حتدى جالديه اجلبناء والطائفيني العمالء وسـخر مـن املـوت وثبـت ثبـات 
اجلبال الرواسي وهو يستعد لتنفيذ جرمية االغتيال عليه، وأنهـى حياتـه 
الزاخرة بطوالت وفداء وثباتا، بفصل نضالي وبلوحـة جهاديـة سـرمدية 
حبلى باملعاني والرموز والرسائل، أجاد أبناء أمته ورفاقه تلقفها والعمـل 
بها، ليحرض العرب على التمسك باحلقوق، وعدم الرضـا بغـير العيـش 
احلر الكرمي، وعلى وجوب احلفاظ على املعنويـات، والعـودة دومـا لنقطـة 
البدايات، بدايات األمة في شق طريقها، وبدايات احلزب في رسم معالـم 
منهاجه الثوري االنقالبي املستوحى من بدايات سـيرة الرسـول العربـي 

 محمد وأصحابه.
 

وأما رفيقنا شيخ اجملاهدين عزة إبراهيم، فعالوة على أنه كان من طالئـع 
ثوار البعث على امتداد أكثر من نصف قرن، وفضال عن كونه كان ساعد 
صدام حسني األمين وموضع سره ونائبـه فـي جميـع املناصـب القياديـة 
التي تبوأها سواء في احلزب أم في الدولة وهـو بالتـالي شـريك فـي مـا 
نحته صدام حسني من مسيرة نضالية حزبية وحـتى شخـصية يتفـق 
اجلميع على أنها مسيرة ناصعة وغراء، فإنه تـصدى ألخطـر املهـام فـي 

 أخطر مراحل حياة احلزب على اإلطالق.
 

كان يعتقد أعداء األمة وأعداء العراق والبعث، أنه ومبجرد اغتيـال صـدام 
حسني، فستنطفئ جذوة املقاومة العراقيـة وسـينتهي حـزب البعـث، 
وهو ما سيفضي إلى حتقيق جميع الرهانات والغايات التي انبنى عليهـا 
مشروع الغزو، وسيصار مباشرة لرسم معالم الـشرق األوسـط اجلديـد 
ومن ثم إعالن أمريكا عن إنهاء بسط سيطرتها علـى العـالم وتفردهـا 
لوحدها ال بزعامته فقط بل وبالتحكم فـي مـصائر بقيـة الـدول واألمم 

 والشعوب.
 

إال أنه، ونظرا لسمة احلزب الثورية، ولطابعه الرسـالي، فإنـه ال ميكـن أن 
يتوقف مصيره على فرد أو مجموعة أفراد فيه مهما كانت محوريتهـم 

 أو ثقلهم داخله، وهو تقليد بعثي ال يتزحزح.
 

وبالفعل، فلقد انتقلت قيادة احلزب واملقاومة بجميع صـالحيات القائـد 
الشهيد صدام حسني لرفيقه ونائبه الرفيـق عـزة إبـراهيم منـذ اليـوم 

 األول من اعتقال شهيد احلج األكبر.
 

وهنا تقدم الرفيق القائد عزة إبراهيم مبخزون إمياني هائل، وبإرادة صـلبة، 
وبعزمية فوالذية، ليتسلم أمانـة قيـادة البعـث واملقاومـة واألمـة علـى 
ثقلها، دون تردد أو متلمل. وانطلق في ممارسة مهامه مبنتهـى التـصميم 
والعزم على إبقـاء رايـة احلـزب خفاقـة عاليـة ورسـالة األمـة خالـدة ال 

 تنقطع.
 

وكان انتقال القيادة من صدام حسني إلـى عـزة إبـراهيم سلـسا ومرنـا 
بشكل غير معهود، حيث أنه لـم يـشعر املقـاتلون صـلب املقاومـة وال 
احلزبيون بأي تغيير، ورمبا ما كانوا ليعلموا باألمر أصال لو لم يتم انتـشار 

 خبر اعتقال القائد صدام حسني انتشارا واسعا.    
 

ولقد متكن القائد عزة إبراهيم من حتقيق أحد أكـبر اإلجنـازات النـضالية 
واملهمات اجلهادية، حيـث اضـطرت ضـربات املقاومـة العراقيـة املركـزة 
بقيادته رغم احلصار املطبق عليها والتشويه املتواصل، احملتـل األمريكـي 

،  وها هي تواصل العمل علـى ٢٠١١إلى االندحار والهروب من العراق عام 
طرد االحتالل اإليراني الفارسي االستيطاني الشعوبي بكل مهارة حيث 
عــرت منظومــة اجلواســيس والعمــالء إليــران وأســقطتهم وعزلتهــم 
شعبيا، لتبقى عملية احلـسم مرهونـة لتفاصـيل ميدانيـة وتقـديرات 
سياسية وعسكرية ال ميلك شفرتها إال عزة إبراهيم ورفاقه مـن طالئـع 

 الثوار األحرار احمليطني به والعاملني معه واملهتدين برأيه وبأمره. 
كما أن املـسيرة النـضالية واجلهاديـة للبعـث ال تقتـصر علـى العمـل 
امليداني الكفاح املسلح رغم أنه سنام اجملهود الثوري، بل تشمل دميومـة 

 احلزب وحياته الداخلية.
 

وجدير بالتذكير هنا أن احلزب متكن من إعادة تنظيـم صـفوفه وتنقيتـه 
من زمرة املتساقطني والنفعيني واملتزلفني بعد فترة قـصيرة مـن الغـزو 
وقبل أسر الرفيق القائد الشهيد صدام حسني، ثم بعـد ذلـك علـى يـد 
الرفيق القائد عزة إبراهيم. كما أن احلزب ونضاله وجهاده ال يتوقف على 
العراق على أرجحية حترير العراق عما سواه اليوم، وها هـو البعـث يبلـي 
بالء مبدعا في السودان املنتفض ويقود رجاله انتفاضة جماهير شـعبنا 
هناك، ويقـارع البعثيـون فـي مختلـف الـساحات اخليـارات الالوطنيـة 
والالقومية، ويحاربون سياسة جتويع اجلمـاهير واالسـتخفاف بحقوقهـا 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها.
 

وإن جناح احلزب في البقاء وفي إفشال قـانون االجتثـاث الـذي يـستهدف 
تنظيمه وفكره وعقيدته القومية، لهـو أداء جهـادي اسـتثنائي، خطـه 
الرفيق القائد عزة إبراهيم بحرفية ماهرة وبعبقرية فذة، وما متكن احلزب 
من تنظيم املؤمترات وإقامة امللتقيات الكبرى قوميا ودوليا ومـن أهمهـا 
املؤمتر الشعبي العربي، وفضح مشروع الغـزو وكـشف بطالنـه وكـذب 

 القائمني عليه، إال بعض العناوين املهمة لذلك.
 

فأن يخرج البعث من بني ركام االجتثاث واملالحقة واحلظر والتشريد، فـي 
وقت تتبعثر فيه األوراق السياسية على الصعيد الدولي، وتتهـاوى فيـه 
أنظمة ودول بحالها، فإن في ذلك معجزة حقيقيـة وال ريـب، وفـي ذلـك 
دليل على سالمة النهج النضالي واجلهادي الـذي اختطـه البعـث منـذ 
سبعني عاما، وتأنق وتألق من صدام حسني إلـى عـزة إبـراهيم، وهـو مـا 

 سيبقى تقليدا بعثيا ال يزول.

 حتية جليش العراق ورجاله االبطال 
çÛ]‚·]
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األشاوس في الذكرى الثامنة والتسعني لتأسـيس فـي الـسادس  الهتفخر األمم برجالها العظماء  الذين اقاموا صروح اجملد والكبرياء ويحق لكل عراقي اصيل وعربي شريف ان يحتفي ويقتخر  بجيش العراق ورج

 ألمة في كل معاركها ضد العدو الصهيوني  الغاصب.ق امن كانون الثاني من كل عام . بجيش العراق كلن جيش الوطن واألمة جيش كل العراقيني والعرب وساهم في حفظ كرامة الشعب والدفاع عن  حقو
 
ش شهدت له ساحات الوغى  صوالت وجوالت فكـان فيهـا جيوجيش بني تتأسس على قيم االميان بحب الوطن والدفاع عن املقدسات  كان مصنع الرجال ومنبع الكرامة والشهامة وكل قيم البطولة والفداء  

ربى اجلوالن مسرحا لبطوالتـه وسـماء سـيناء ملعبـه نت عنوان مجد وبصرف عزة وكرامة وكانت دماء شهدائها على مر السنني شعلة وهامة تنير الطريق من اجل رفعة الوطن وصيانة العرض والشرف  فكا
يح الصفراء  فكان نـصر اهللا روكذلك هو ذللك اجليش الذي جرع الفرس السم الزعاف بعد ثماني سنوات من القتال امللحمي البطولة في الدفاع عن العراق والعراقيني ضد ال  ١٩٧٣بصوره في حرب تشرين عام 

 والذي توجه فيه بتكاليف الغار واستقبل الشعب بأجمل األناشيد الوطنية . ١٩٨٨في الثمن من آب عام 
 

امه املليشيات املوالية اليران ومن العمالء الـذين ارتـضوا ان يكونـوا قو نعم انه جيش العراق الذي اغتالته الصهيونية العاملية وامريكا  اجملرمة حني قررت حله بعد الغزو واالحتالل وجاءوا بصورة مشوهة  جليش
 خدما للمحتل االمريكي فكان جيش الدمج املليشاوي الذي ال تربطه اي رابطة بعقيدة جيش العراق الوطنية واالنسانية .

 
طن والشعب واألمة العربية اجمليدة وكذلك ال يد لنا مـن حتيـة الوواليوم ونحن نحتفل بالذكرى الثامنة والتسعني لهذا اجليش األصيل البد لنا من حتية كل شهداء جيش العراق الذين ضحوا بأرواحهم من اجل 

حترير العراق حترير شامال من كل مخلفات الغزو واالحتـالل ص وكل الرجال الذين ساهموا وخدمات في هذا اجليش الباسل ضابطا وجنود ميادين وفي هذه املناسبة العظيمة سيبقى شعبنا يتطلع إلى يوم اخلال
 الغاشم على أيدي أبناء العراق اخمللصني  في اجليش والقوات املسلحة الباسلة أعيدوا لهذا اجليش صورته الناصعة البهية.
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تتوغل السنني في مـضارب اخللـود سـراعا ، 

لكنها تضيء األرجاء املظلم ليلها كلما الح 

طيف الذكرى .. اثنتا عشر سنة مـرت علـى 

صعود الشهيد صدام حـسني منـصة اجملـد 

ــد  ــشهادة .. وتعي ــة و ال ــالم البطول فــي ع

الذكرى استحضار جتربة البعث في العـراق ، 

تلك التجربة التي شكلت أيقونة التجسيد 

الفريد ملشروع الثورة العربية الوحـدوي .. ان 

مشهد االستشهاد اجلماعي لقـادة البعـث 

العظيم فـي العـراق ، أبانـت معـدن احلـزب 

النفيس .. فهو فكر أصيل سال مداده بوحي 

من قيم الصحراء واخليمـة العربيـة والـذات 

العربية ، فأشرق حـني حـشدت األمـة كـل 

قواها لتنجبه ، فحشد كل قواه لينجب لها 

 قائدا عظيما ...

 

لم يكن صدام حسني مجـرد رجـل عظيـم 

ترك ذكرا و ذكرى في نفوس املاليني ، بل كـان 

مشروع أمة بأكملها ، فـدخل خالـد الذكـر 

ــالم  ــشى الظ ــة ، يغ ــة ذات ليل ــأريخ األم ت

سماءها ، فاحتضنها بذراعيه على طريقـة 

النسر وأقواس النصر التي تصد الغـزاة عـن 

بوابات العراق ، فكانت ذراعـه اليمـنى درعـا 

 للعراق ، وذراعه اليسرى درعا لألمة ... 

 

لقد متكن املناضل صدام حسني من جتـسيد 

املشروع احلضاري والوحدوي للعـراق  واألمـة 

العربية ، فأسس اجلامعـات واملعاهـد وبنـى 

جيشا عربيـا قويـا ، وأقـام نهـضة ثقافيـة 

واجتماعية كبرى ، فأمم النفط ، وقضى على 

األمية ، وجعل التعليم مجاني .. فلـم يكـن 

يعيش لذاتـه ، و ال لطمـوح شخـصي ، و ال 

ملكاسب ذاتية ، و ما ينبغي له ذلك ، وامنا نذر 

حياته لتجسيد مبادئه التي آمن بهـا  بعـد 

أن أخرجه اليتـم مـن العوجـة ثـائرا .. وقـد 

جسد في صالبته واصـراره ونـضاله الـذات 

العربية ، فقدم جتربة فريدة ملشروع نهضوي 

عربي .. وقدم في حلظات الصعودِ الى اخللـود 

ــضاء اهللا و  ــن ق ــق م ــؤمن الواث ــورة للم ص

 قدره ...

 

وهكذا يكون البعث ، ومع الشهيد ورفاقـه ، 

ويؤكد لهم رفـاقهم مـن كـل سـاحة مـن 

ســاحات وطنهــم الكبــير ، ان حلمهــم لــن 

يؤول الى ما أراد له أعداؤه .. فهـو حلـم لـن 

ميوت ، ولن يزول ،  ولن يؤول الى عدم ، بعد أن 

ــاه  ــاء مناضــليه و شــهدائه مي ســقته دم

 اخللود .

 وقفة مع رسالة السيدة رغد صدام حسني
 
Œ^fÂ°Š£]‚fÂÜ¾^Ò…çjÒ‚Ö]ƒ^j‰ù]

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
املاجدة رغد صدام حسني، سأركن جانبا سيرتها الذاتية وأركز على فاجعة غزو وطنه 
واحتالله وأسر والدها الرئيس القائد صدام حسني ومحاكمته محاكمة ظاملة باطلـة 
في محكمة أمريكية صهيونية إيرانية تفتقر للشرعية وللقـانون والعـدل وغطتهـا 

 الصورية والعداء السياسي اإلجرامي وانتهت باغتيال الرئيس البطل.
 

وقبل فاجعتها بوالدها فجعت باستـشهاد أخويهـا عـدي وقـصي وباستـشهاد إبـن 
أخيها مصطفى بعد مواجهة تاريخية نادرة بطولية مع قوات الغـزو ومـن سـاندهم 
من الغادرين، وفجعت أيضا برؤية ارتـداد مـن ارتـد وخيانـة مـن خـان وانـسحاب مـن 

 انسحب باحثا عن السالمة والعيش السلبي.
 

لكنها مع كل الفواجع لم تغب غيابا كامال و قدمت نفسها مجددا بعـد مـرور إثنـي 
عشر عاما على استشهاد والدها الرئيس وما يزيد على خمـسة عـشرة سـنة علـى 

 استشهاد أحبتها واملاليني من أبناء وطنها.
 

 رمية.الكقدمت نفسها كما هي أبدا عراقية شامخة لم تنل منها العوادي، وعربية ثابتة مؤمنة بعروبتها وبحق هذه األمة في احلياة احلرة املستقلة 
 

غد صدام حسني مـن ة رفي رسالتها التاريخية التي تقدمت بها للجنة الدائمة واللجان التحضيرية التي احتفت طوال سنوات استشهاد الوالد القائد، جتردت املاجد
نها سيدة انـصهرت ا أنفسها ووجعها الذاتي لتخوض في أوجاع األمة وأوجاع وطنها العراق التي متخضت ونتجت عن الغزو واالحتالل اجملرم حتى يخيل لقارئ رسالته

 بقضية شعبها وأمتها متاما كانصهار والدها ورفاق والدها الشهداء منهم تغشاهم رحمة اهللا واألحياء اجملاهدين واملناضلني.
 

 لم تهاجم السيدة رغد شخصا مع كثرة من يحق لها أن تهاجمهم.
 

وهـو الـدين السياسـي ال لم تدن حزبا وال جهة رغم كثرة من يستحقون اإلهانة، لكنها أدانت النهج العام الذي جتمع حتت حرابه كل أهل الرذيلـة واخلـسة واجلرميـة أ
 والطائفية القاتلة البغيضة اجملرمة.

 
ن بينهـا اسـتعداده ومـ املاجدة رغد صدام حسني في رسالتها أبرزت حبل املشيمة الذي يربطها بوالدها رحمه اهللا وبطرائق تفكيره املبدئية الراسخة الـتي ال تهـتز

مبـساومات بـل املطلق للسير بقدميه إلى حبل مشنقة املوت اجلسدي تفضيال مطلقا لإلعدام اجلسدي على اإلعدام السياسي. فلو كان الشهيد صدام حسني قد ق
ولكـان قـد حقـق ة، إطالق سراحه وتسفيره إلى دولة أخرى لكان قد أطلق رصاصات الرحمة على كل إرثه وإجنازاته وتفرده في انصهار شخصيته وكيانه بعقيدة األمـ

 انني.لقولألعداء اجتثاث حزبه العظيم الذي يسعون إليه، وكان الستشهاده رحمه اهللا دور مهم في حتجيم االجتثاث الذي سنوه دستوريا وأصدروا له ا
 

من متزق وتشرذم وخراب وموت وبؤس ( أمتـنى إليكـم أيهـا العراقيـون األحبـة، أينمـا كنتـم  ٢٠٠٣السيدة الفاضله ( أم علي ) تتطلع لعراق يغادر ما هو فيه منذ عام 
ويعـاني الكثـير مـن  انىوتكونون، أن تتسع رؤيتنا لعراق أكثر أمنا واستقرارا مما هو عليه اآلن، وأن نتجاوز كل احلواجز النفـسية والـشكلية لـصالح شـعبنا الـذي عـ

رجتـى ألنهـا تثـق بـشعبها املالضغوطات بعد الغزو األمريكي لبغداد في عام ألفني وثالثة )، ونحن على يقني أن اللبوة كرمية األسد ترى بعيونها وبعقلها هذا العـراق 
 وبرفاق والدها في احلزب وفي القوات املسلحة ممن يقارعون واقع العراق املزري الذي صنعه الغزاة اجملرمون.

 
اق حر، عراق موحد، عـراق عر ( هذه هي عدالة اهللا. فاحلق ال يضيع ما دام هناك من يدافع عنه ويطالب به. إنني مؤمنة باهللا وأرى القادم أفضل، وسنعمل معا على بناء

ليقني الذي كنا نراه عند القائد ك امتطور، يوازي مبكانته البلدان املتقدمة )، وبهذه العبارة العميقة تعبر املاجدة خنساء العصر عن يقني ال يتزعزع ال ينأى بعيدا عن ذا
ر الباطـل وشـتتها وبـأن اصـيصدام حسني وال عن اليقني الذي يعبر عنه رفيقه وأخوه القائد األمني عزة إبراهيم بأن التحرير آت ال ريب فيه بعد أن صمد احلق بوجه أع

 الغد املشرق للعراق آت نراه قريبا ويرونه بعيدا طبقا لوعد اهللا جل في عاله.
 

الرسـالة التاريخيـة التـي ذه ثمة الكثير مما ميكن التعليق عليه وحتليله في رسالة األخت الفاضلة العزيزة ( أم علي ) واملؤكد أن هناك غيرنا من سيغوص في دالالت ه
نالها اإلحباط واليأس تي هزت أركان الطغاة وحتركت كنسمة عذبة في كل أرجاء العراق بل ال نبالغ إن قلنا في كل بيت في العراق ففتحت العيون املغلقة والعقول ال

 واستفزت األفاعي التي ظنت أن جحورها قد نالها الدفئ واهمة وتناست أن جمر صبر شعبنا يتقد حتت بعض الرماد واهللا أكبر.

 املعرتك النضايل السائرة اىل امام ...

êÖ^ãfÖ]]‚fÂíféjÎ

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ان املعترك النضالي احلقيقي املصيري الشائ الـى امـام 
ينطلق بزخم نضالي هادر وكبير يعـبر بـه الـى ضـفاف 
النصر احلاسم والظفر االكيد املؤزر املبـني لكـي يـشيد 
صرح البناء الثوري املتني الشامخ السامق املتطور املتني 
ــية  ــضالية والسياس ــسكرية والن ــاجلهود الع ــؤزر ب امل
والتنظيمية والنضالية والكفاحية واجلهادية الـسامية 

ــذرة  ــة واملتج ــورة واملتين ــخة واملتط ــة الراس واملقدس
احلاســمة واحلاســمة والراســخة فــي املعــترك البعثــي 
القتالي اجلهادي الذي يتخندق فيه املقاتلون في خندقني 
متقــابلني خنــدق قــوى العمالــة لالحتــاللني االمريكــي 
وااليراني املقيتني البغيضني ومعسكر مقاتلوا جيـشنا 
الباسل وابناء شعبنا الباسل املعطاء الظافر الـشجاع 
املضحي الصبور املعطي الباذل خلدمة املبـادئ البعثيـة 
السامية املقدسة واهداف البعث السامية التي تأتلـف 
ــوا ســحبها  ــتي جتل ــصافية ال ــضال ال ــي ســماء الن ف
وغيومها شمس احلق والنور البعثي املؤزر مبـداد الـضياء 
االلهي احلق الذي يعزز مسيرة الكفاح الوطني والقومي 
واالنساني الفاعل الشامل السائر بقوة املبادئ البعثيـة 

دوماً بظفر حاسم وجناح ذكي ومناو الى امام مستقطباً 
كل اصـحاب اخلـبرات والطاقـات النـضالية اخلـيرة فـي 
خنــدق النــضال والكفــاح واجلهــاد اجمليــد بقــوة الرفــاق 
البعثيني املناضلني الصابرين املضحني املعطني الباذلـني 

 اجملاهدين املكافحني الفادين .
 
وهكذا وبقوة سـاطعة وبعـزم نـضالي ال يـلني وبـارادة  

كفاحية مجيدة مستندة الى برنامج نـضالي كفاحـي 
وقدرات وطاقات وامكانات نضالية عالية املستوى فريدة 
الطراز منقطعة الشبيه والنظير متطلعة الى حتقيـق 
االهداف التاريخية الكـبرى الثـالث االهـداف الـسامية 

 املقدسة اهداف الوحدة واحلرية واالشتراكية . 



 

 

”T 

 التظاهرات والتغيري واحالم عام جديد 
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ها نحن نودع عام اخر بكل ما حمله من مأسي وويالت جترعها شعبنا املبتلي باحزاب اسـالموية فاسـدة دمـرت الـوطن وقتلـت 

وشردت وهجرت املاليني ونهبت الثروات واقترفت كل االثام التي جعلت من العراق البلد االول فـي الفـساد وفـي انتهـاك حقـوق 

 ٢٠٠٣االنسان .. فقد عمد احملتل ومعه اذنابه اخلونة العمالء ومنذ االحتالل االميركي الصهيوني الصفوي فـي نيـسان مـن عـام 

للعراق للترويج لقيم شاذة على مجتمعنا وحتت مسميات غريبة تهدف الى متزيقه وزرع الفتنـة بـني ابنائـه لـضمان بقـاء زمـر 

اخليانة ممسكة بزمام السلطات ومنع واجهاض اي محاولة الستعادة العراق جزء من عافيته من خـالل محاولـة ايـصال املواطـن 

الى حالة من اليأس واخلنوع واستحالة اي عملية تغيير لواقع الوطن املزري !! اضافة الـى مـا صـاحب ذلـك مـن عمليـات قمـع 

وتنكيل بالقوى الوطنية القومية واسكات كل صوت يرفض الطائفية وما افرزته من تداعيات سـلبية علـى الواقـع السياسـي 

واجملتمعي مع تسخير كل امكانيات احملتل واقزامه حملاولة تشويه صورة النظام الوطني الذي كـان يقـوده حـزب البعـث العربـي 

االشتراكي. برغم كل ذلك فانه وبعد سنوات من التضليل والكذب واخلداع والقمع وحمالت التصفية اجلسدية ، لـم يكـن امـام 

شعبنا غير طريق التظاهرات للتعبير عن رفضه لرموز اخليانة والتبعية مـن احـزاب طائفيـة .. فكانـت شـرارة التظـاهرات فـي 

عندما خرجت االالف تتحدى من ساحة التحرير ثم بقيـة احملافظـات ، حـزب الـدعوة العميـل ممثـال بنـوري  ٢٠١١شباط من عام 

املالكي وتعلن رفضها ملمارساته وسلوكيات طبقة من مرتزقة السياسة ، لكنها ، اي التظاهرات سرعان ما خفتت بفعل عـدة 

عوامل من بينها القمع واعتقال عدد من منظمي هذه التظاهرات اضافة للدور الذي لعبه احلزب الشيوعي العراقي فـي توجيـه 

مؤيديه ممن كانوا يساهمون في تظاهرات ساحة التحرير وقتها بفض التظاهرات وعدم تطويرها لتتحول الى اعتصام وهـذا مـا 

كنا نسعى اليه ونعمل باجتاهه اضافة الى اسباب اخرى منها ما يتعلق بطبيعة التظاهرات واخرى تـرتبط بالوضـع السياسـي 

 العام بالعراق..

 

انها بقيت مستمرة لتتصاعد في محافظات اجلنوب وخاصـة البـصرة لتمتـد  غيروهكذا بقيت حركة االحتجاجات الشعبية تتراوح بني مد وجزر من دون ان تكون من الناحية العملية مؤثرة باجتاه حصول تغيير جذري فاعل .. 

اهرات التشكل بصورتها احلالية خطرا حقيقيا ملا يسمى بالعملية السياسـية ، لتظفي الفرات االوسط مبا فيها كربالء والنجف .. قد تكون االعداد املشاركة ليست مبستوى ما يتعرض له العراق من تهديد صفوي ورمبا تكون ا

ما زالت ترى مـصاحلها باالبقـاء علـى العـراق بهـذه احلالـة مـن الفوضـى ية لكنها في كل االحوال رسالة شعبية واضحة للعمالء تقول لهم ان هيمنتكم وسيطرتكم مؤقتة ومرهونة بتداخالت وارادات دولية واقليمية وعرب

راني ولالحـزاب التابعـه لنظـام التوسـعي الـصفوي فـي طهـران وحـرق القنـصلية اليوالالقانون وعبث امليليشيات الطائفية التابعة لطهران .. الرسالة كانت قوية هذه املرة عندما اعلنت اجلماهير الغاضبة رفضها للتمدد ا

 الصفوية ومقرات االحزاب في البصرة وعدد من احملافظات..

 

املواطنون يعلنون جهـارا رغبتهـم بعـودة حـزب البعـث العربـي االشـتراكي وان دأ ان االحزاب الطائفية مبختلف تنوعاتها باتت تدرك ان هنالك حالة رفض شعبي كبيرة ميكن ان تتطور مستقبال وان سواتر اخلوف قد انهارت وب

حاالت ومواقف شعبية تهتف للبعث وللقائـد الـشهيد صـدام حـسني يؤكـد عن هنالك قناعات صارت تترسخ بان الحل ملشاكل العراق بغير مباديء البعث ومناضليه وما تنشره مواقع التواصل االجتماعي او وسائل االعالم 

 عوامل االمل بالنصر املقبل ان شاء اهللا .. يخ فشل احملتلني واذنابهم بانهاء حزب االمة حزب اجلماهير العربية والرسالة اخلالدة حزب البعث العربي االشتراكي ، وهذا وحده كفيل بترس

 

اقف جماهيرية اخذت باالتساع تهتف للبعث ومناضليه، علـى طريـق مو ونحن نودع عام ونستقبل اخر مطلوب منا جميعا اعادة النظر بوسائل عملنا واستثمار حالة الغضب الشعبي من ما يسمى بالعملية السياسية مع

 قيادة هذه اجلماهير نحو النصر وهو ات المحالة ان شاء اهللا .. 

 رثاء الرجولة
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 سيدي شهيد احلج األكبر :

 أبي الرئيس الشهيد صدام حسني :
يقوم الوطن لينحني اجالال ألرواح أبطاله ، وتغيب الـشمس خجـال مـن تلـك الـشموس .. أهـدي سـالما 
طأطأت حروفه رؤوسها خجلة ، وحتية متلؤها احملبة واالفتخار لشهيد قـدم روحـه ليحيـا الـوطن .. وتبقـى 
الكلمات حتاول أن تصفه ولكن هيهات ، فهذا هو الشهيد ، االنسان الكامل الـذي حملـت روحـه مالئكـة 
السماء  ، فهو رمز االيثار ، فكيف ميكن لنا أن ال نخصص شيئا لهـذا العظيـم فأيـام الـدنيا كلهـا تنـادي 
بأسماء الشهداء ، وتلهج بذكر وصاياهم .. عندما يرتقي الشهيد ويسير في زفاف ملكي الى الفوز األكيد 
، وتختلط الدموع بالزغاريد ، عندها ال يبقى لدينا شـيئا لنفعلـه أو نقولـه ، ألنـه قـد خلـص كـل قـصتنا 
بابتسامته .. كل قطرة من دمه سقت نخيل الوطن فارتفع شامخا ، روحه كسرت قيود الطواغيت ، وكـل 
يتيم غسل بدموعه جسد أبيه املوسم بالدماء ، وكل أم ما زالت على الباب تنتظر اللقاء .. ما زلت أسـيرة 
ذلك املشهد ، لم أستطع أن أنساه ، حينما فجأت بابتسامته وهو يعتلي حبـل مـشنقة األعـداء املارقـني 
بكل شموخ وعنفوان ، انهمرت الدموع من عيني ، وأنا أراه حلظة التسامي يثبت في مواجهة املوت ، ويعلـو 
الى اجملد ، فحقت أن ترفع له التحية العسكرية ، فأي روح قدسية متلكته فـي تلـك اللحظـة ، أي بطولـة 
يعجز عن وصفها اللسان .. ليس هناك كلمة ميكن أن أصف بها والدي الشهيد صدام حسني ، ولكـن قـد 
تتجرأ بعض الكلمات لتحاول وصفه ، فهو شمعة احترقت ليحيا الوطن ، وهو انسان جعـل مـن عظامـه 

الطاهرة جسرا ليعبر أبنائه الى احلرية ، وهو الـشمس الـتي تـشرق ان حـل ظـالم احلرمـان واالضـطهاد ..  
أقولها بعد أن هتك األغراب عرض وشرف أرضنا الطاهرة ، ال رجال من بعدك يا أبي ، حتي رفاق الدرب القدمي 
تفرق الكثير منهم في أزقة احلياة بعيدا عن القضية التي من أجلها منح الرجـال دمـائهم الزكيـة .. هـل 
تعلم يا أبي ان أشباه الرجال والال رجال ينهشون أجساد املاجدات والثـوار فـي عراقـك األبـي كمـا ينهـش 

الذئب من غنم بال راعي ؟ .. هل تعلم يا أبي ان رجال العراق بني منبطح ارتضى بالذل وأسير يغتـصب كمـا 
تغتصب املاجدات ألنه قاوم احملتل !! .. الكثير من املنتفعني والوصوليني والقليل من املقـاومني األبطـال ممـن 
يؤمنون بأنه ال يسلم الشرف الرفيع من األذى حتى يراق على جوانبه الـدم .. والقليـل ممـن يقـارعون احملتـل 

 وكالبه وسماسرته بالقلم والسيف ..
 أبي أيها الشهيد العظيم :

نعم لقد أغتصبت األرض من بعدك على مرأى ومسمع من العرب الـذين دافعنـا عنهـم ثمانيـة سـنوات 
مشتعلة ، نعم لم ينصفنا العرب ، ولم يساعدنا العرب ، وتاجر بنا العرب فويل للعرب من شر قد اقـترب ، 
نعم لقد فقدت أرضي يا أبي كما فقدها الكثير من رجـال العـرب والعـراق ممـن اكتفـوا بارسـال الرسـائل 
األلكترونية  املليئة بعبارات املواساة السخيفة وكلمات اخلنوع  ، أقـسم بـاهللا انهـم أشـباه رجـال ، فـال 
عنفوان وال شجاعة وال رجولة وال مرؤة .. من للماجدات غيرك يا شهيد العصر ؟ من حلرائر العراق والعروبـة 

 من بعدك يا أسد العروبة الهمام ؟ ..
 وأنت وأن أفردت في دار وحشة

 فاني بدار األنس في وحشة الفرد
 أود اذا ما املوت أوفد معشرا

 الى عسكر األموات أني مع الوفد
 عليك سالم اهللا مني حتية

 ومن كل غيث صادق البرق والرعد
 أبي كم أمتنى املوت وأنا أرى بعض من رجالك وقد أصاب بنادقهم الصدأ .. وختاما أقول لك :

 وقبرت وجهك وانصرفت مودعا
 بأبي وأمي وجهك املقبور 

 فالناس كلهم لفقدك في هول
 في كل بيت رنة وزفير

 عجبا ألربع أذرع في خمسة
 في جوفها جبل أشم كبير .



”U

 حدث يف مثل هذا الشهر
 ( كانون الثاين )

Å]ˆ]‚ãÊ
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ارة الثـــــــــــــــورة  ١٩٦٥ـــــــــــــــانون الثـــــــــــــــا عـــــــــــــــام   ١  ۞ انـــــــــــــــدلعت 

ة المــــسلحة ضــــد العــــدو الــــصهيو والــــ ســــاهم بهــــا  الفلــــسطي

ــة  ــر الع ــل انطالقــة جبهــة التح قــوة ســواًء ق عــث  مناضــ ال

عدها ١٩٦٩عام   أو 

 

ــــة جنــــو  ١٩٧٥ــــانون الثــــا عــــام   ١ ۞ وقعــــت ملحمــــة الطي

ــــــة  ــــــر الع عــــــث وجبهــــــة التح لبنــــــان والــــــ ســــــاهم بهــــــا ثــــــوار ال

ة وتمكنــــوا مــــن قتــــل  ــــسالة ضــــد القــــوات الــــصهيون جنــــدي  ١٦ب

ف الديــن  ٤صــهيو وقــدموا  نهــم الرفــاق: عــ  شــهداء مــن ب

د هللا ه فالح وع  وولد

 

انتقـــــــل ا رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق  ١٩٩٨ـــــــانون الثـــــــا عـــــــام  ٣  ۞

ــــــادة  حـــــسن عـــــ نـــــصار العـــــامري العـــــضو الـــــسابق  مجلـــــس ق

ـر  ا ووز عـث العـر االشـ ـادة قطـر العـراق لحـزب ال الثورة وق

قا   التجارة سا

 

اســــل  ١٩٢١ــــانون الثــــا عــــام  ٦ ۞ ــــش العــــرا ال تأســــس الج

ـــان الحــــارس  ـــة  أرض العــــراق و الـــذي تـــصدى لألطمــــاع األجن

ـــان محـــل فخـــر العـــرب  ة للـــوطن العـــر و ق ـــة الـــ األمـــ للبوا

ـــــل احتـــــالل  ـــــة ق طول ازهـــــم نـــــظ مـــــا ســـــجله مـــــن مالحـــــم  واع

 واقدام الغزاة المحتل ع حله ٢٠٠٣العراق عام 

د الفلــــــــسطي ) يــــــــوم الوفــــــــاء  ٧ ۞ ــــــــانون الثــــــــا ( يــــــــوم الــــــــشه

ة مقارعـــــــــة  والعرفـــــــــان لـــــــــشهداء فلـــــــــسط البواســـــــــل خـــــــــالل فـــــــــ

طا  له االحتالل ال  االحتالل الصهيو ومن ق

 

ـــة  ١٩٧٩ـــانون الثـــا عـــام  ٧ ۞ ـــر الع نفـــذ ثـــوار جبهـــة التح

ة خطف وقتل جنـود صـهاينة  قطـاع غـزة وقـد تمـت  أول عمل

ة ة  مدينة رفح الفلسطي طول ة ال  العمل

 

انعقــــد المؤتمــــر القطــــري الثامــــن  ١٩٧٤ــــانون الثــــا عــــام  ٨ ۞

ا قطــــــــر العـــــــــراق وقــــــــد ناقـــــــــش  عــــــــث العـــــــــر االشــــــــ لحــــــــزب ال

عـــــد حـــــرب  ـــــة  ـــــة والخارج ن األول  ٦المـــــستجدات المحل ـــــ

ــــل ثقلــــه  ضــــوء المؤامــــرات  ١٩٧٣ والــــ شــــارك بهــــا العــــراق 

ة ضد األمة والثورة  العراق  االستعمارة والرجع

 

ـــــــانون الثـــــــا ( يـــــــوم قـــــــوى األمـــــــن الـــــــداخ ) يـــــــوم الوفـــــــاء  ٩ ۞

ـــــــة وقـــــــوى األمـــــــن  ـــــــة الوطن طة العراق ـــــــس الـــــــ والعرفـــــــان لمن

 الداخ 

 

افتتــــــــح جــــــــامع الــــــــشهداء  أم  ١٩٧٠ــــــــانون الثــــــــا عــــــــام  ٩ ۞

 الطبول

انتقــــــــل ا رحمــــــــة هللا الرفيــــــــق  ٢٠١٥ــــــــانون الثــــــــا عــــــــام  ٩ ۞

ـــــم  ة والتأم ـــــ ي الهـــــزاع محـــــافظ ال ـــــق الـــــركن محمـــــود فـــــ الف

ة صـــدام  ـــش العـــرا  قادســـ طـــال الج قا وأحـــد أ ـــسان ســـا وم

دة  المج

 

دخـــــل الجمـــــع المـــــؤمن المـــــسلح  ٦٣٠ـــــانون الثـــــا عـــــام  ١٢ ۞

قــودە نــ الرحمــة والــسالم  ة  ــسان ــالتقوى والعلــم والعــدل واال

ــه الــصالة والــسالم مكــة  ــد هللا عل الرســول العــر محمــد بــن ع

ـــــــل والــــــــــدجل والخرافــــــــــة والعــــــــــداء  ــــــــــان الجهـــ المكرمــــــــــة فانهــــــــــار ك

عــــــم أرض  مــــــان والهــــــدى و ــــــشع نــــــور اال ة ل للرســــــاالت الــــــسماو

ن األجانــــب واقامــــة  قــــود األمــــة للتحــــرر مــــن المــــستعم العـــرب ف

ة جمعاء  ح العلم والتقدم الذي نهلت منه ال

 

اختتـــم المؤتمـــر القطـــري الثامـــن  ١٩٧٤ـــانون الثـــا عـــام  ١٢ ۞

ا قطــر العــراق أعمالــه وشــدد عــ  عــث العــر االشــ لحــزب ال

ـة  ة االسـتعمارة الغ ال ة افشال مخططات الدوائر االم أهم

ـــــة ضـــــد ثـــــورة  ة والقـــــوى الرجع  ١٩٦٨تمـــــوز  ٣٠‐١٧والـــــصهيون

ــان  ـة وذلــك بتطبيــق النقـاط الــواردة  ب  ١٩٧٠آذار  ١١التقدم

اك القـــــــــــوى  ـــــــــــان وا ــــــدها الـــــــــــذي حـــــــــــددە الب التـــــــــــار  موعـــــ

ــــة المؤمنــــة بوحــــدة العــــراق وأهــــداف الثـــــورة   رد ة ال اســــ الس

ــــة ودعــــم الجبهــــة ومكوناتهــــا  ــــة التقدم ــــة والقوم الجبهــــة الوطن

شاطها  وتوسيع 

 

ة  ٢٠١١انون الثا عام   ١٤۞ ـس ة التو ت الثورة الشعب انت

عـــث  ـــان لمناضـــ ال ـــدين بـــن عـــ و ـــن العا وأطاحـــت بنظـــام ز

ارتهــا وقــدموا الــشهداء  ــ  الثــورة منــذ انــدالع  دور هــام ورئ

ل انجاحها   س

 

ـشغل  ١٩٤٨انون الثـا عـام   ١٥۞ ـان  وقـع صـالح جـ الـذي 

ــــــس الــــــوزراء  النظــــــام الملــــــ العــــــرا عــــــ  آنــــــذاك منــــــصب رئ

ة عـــــــــ االحتـــــــــالل  ع ـــــــــسموث الـــــــــ تـــــــــض الـــــــــ معاهـــــــــدة بور

ة  ارة انتفاضــــــــة شــــــــعب عــــــــه  طــــــــا  العــــــــراق فــــــــأطلق توق ال

المعاهــدة الــ لــم تــرى  حكومتــه و ــه و ــة عارمــة أطاحــت  عراق

قظــة شــعب العــراق المجاهــد وقــد شــارك مناضــ  فــضل  النــور 

مــــ  ل الفــــت  االنتفاضــــة رغــــم أن الحــــزب لــــم  ــــش عــــث  ال

سعة أشهر سه سوى   ع تأس

 

انتقـــــــل ا رحمـــــــة هللا الرفيـــــــق  ٢٠٠٧ـــــــانون الثـــــــا عـــــــام   ١٥۞

د  لـه  النـضال الرفيـق الـشه م الحسن وزم د برزان ابراه الشه

عـــــد أن اغتالهمـــــا عمـــــالء االحتـــــالل األمـــــ  عـــــواد حمـــــد البنـــــدر 

 االيرا الصهيو  العراق

 

دأت منازلـة أم المعـارك الخالـدة  ١٩٩١انون الثا عام   ١٧۞ 

عد أن شن الحلف الدو الثالثي عدوانه الغاشم ع العـراق 

ـــة الـــ تخـــدم المـــواطن  والـــذي اســـتهدف مرافـــق الدولـــة الحي

وقـــــــد ســـــــجل شـــــــعب العـــــــراق وقواتـــــــه المـــــــسلحة أروع المالحـــــــم 

س القائـــــــد  ـــــــة  التـــــــصدي للمعتـــــــدين وقـــــــد تجـــــــول الـــــــرئ طول ال

حة يــــوم  غـــداد صــــ الرفيـــق صــــدام حـــس  عــــدد مـــن منــــاطق 

المعتدين ه   العدوان غ آ

 

ـــا عـــ  ١٩٩٣ـــانون الثـــا عـــام   ١٧۞  ـــا عـــدوانا ج ت أم شـــ

ــشهاد عـــدد  غـــداد وأهــداف أخــرى ممـــا أدى الس د ب فنــدق الرشــ

ن ح آخ  من المواطن وج

 

( يـــــوم الِعلـــــم ) يـــــوم دكـــــت أول  ١٩٩١ـــــانون الثـــــا عـــــام   ١٨۞ 

ان الـصهيو الغاصـب  ة ال ــــخ الحس العراق ة من صوار وج

ـة القائـد العـام للقـوات المـسلحة  س الجمهور ا من رئ أمر م

ــش العــرا ثــأرا  طــال الج ــب الــركن الرفيــق صــدام حــس أل المه

 لشهداء العراق وفلسط ولبنان والجوالن العر السوري

ـــــة  ١٨٣٩ـــــانون الثـــــا عـــــام   ١٩۞ من تعرضـــــت مدينـــــة عـــــدن ال

مقاومــــــة واســــــعة  ــــــه  طــــــا الــــــذي ج لالحتــــــالل العــــــسكري ال

ن األول  ١٤وانتفاضــات متكــررة حــ تمكنــت ثــورة   ١٩٦٣ــ

قه   من و ن الثـا  ٣٠من طرد االستعمار من جنو ال ـ

ـل  ١٩٦٧ عث  الثورة ومقاومة الغـزاة  وقد ساهم مناض ال

 قوة . 



”ML

 ١٩٦٨تمـــوز  ٣٠‐١٧تعرضـــت ثـــورة  ١٩٧٠ـــانون الثـــا عـــام  ٢٠ ۞

عــــــض الخونــــــة  ئــــــة دبرهــــــا  ــــــة دن ة لمؤامــــــرة رجع ا ــــــة واالشــــــ القوم

ــــــــان الــــــــصهيو  ــــــــا وايــــــــران والغــــــــرب وال أم ط  والعمــــــــالء المــــــــرت

اطها  تمكنت سلطة الحزب الثورة  العراق من اح

 

ات  ١٩٩٣ــانون الثــا عــام  ٢١ ۞ ــ ــدا  ــا عــدوانا جد ت أم شــ

ة ع العراق  صاروخ

 

ــة ضــخمة  ١٩٧٠ــانون الثــا عــام  ٢٢ ۞ انطلقــت تظــاهرة جماه

ـــاط مؤامـــرة  ـــشهدا أثنـــاء اح يع جنـــدي اس ـــش غـــداد ل ـــانون   ٢٠ 

ـــدة لحـــزب  ة هتافـــات م ئـــة وهتـــف المـــشاركون  المـــس الثـــا الدن

ـا  ة المدعومة من أم المؤامرة الرجع ادة الثورة ومنددة  عث وق ال

ـا الرفيـق األب القائـد  ام ايران العمالء والغرب والـصهاينة وقـد ح وح

د القائــــد صــــدام حــــس والرفــــاق  كــــر والرفيــــق الــــشه أحمــــد حــــسن ال

عـــث العـــر  ـــة لحـــزب ال ـــة والقوم ـــة العراق ـــادت القط أعـــضاء الق

ة أثنــاء  ة الــشعب ــادة الثــورة المــشارك  المــس ا ومجلــس ق االشــ

جــــوار القــــ الجمهــــوري وألــــ الرفيــــق األب القائــــد أحمــــد  مــــرورهم 

ــــة الجمــــاه  فــــات القــــ الجمهــــوري لتح لمــــة مــــن  كــــر  حــــسن ال

ن الجبناء م المؤامرة والمت د   والتند

انتقــــل ا رحمــــة هللا الرفيــــق أحمــــد  ١٩٨٨ــــانون الثــــا عــــام  ٢٢ ۞

ـــة  ـــر األوقـــاف والـــشؤون الدي ـــة ووز ـــر ال ـــد الـــستار الجـــواري وز ع

قا  ة العراق سا س االتحاد الوط لطل  ورئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  ١٩٩١ـــــــانون الثـــــــا عـــــــام  ٢٢ ۞ ـــــــات صـــــــاروخ وجـــــــه العـــــــراق 

ح  ان الصهيو نتج عنها مقتل وج ا  ٦٠لل  صهيون

 

ة  ١٩٩١ـــــــانون الثـــــــا عـــــــام  ٢٥ ۞ ـــــــات صـــــــاروخ وجـــــــه العـــــــراق 

ان الصهيو أدت لحالة من الذعر  صفوف الـصهاينة  دة لل جد

ة  ارهم األصــل وفــرار كثــ منهــم خــارج فلــسط المحتلــة عائــدين لــد

ة ستوطنوا أرض فلسط الع  ال قدموا منها ل

 

ــــــدر  ٢٠٠٦ــــــانون الثــــــا عــــــام  ٢٥ ۞ انتقــــــل ا رحمــــــة هللا الرفيــــــق 

ا  عـــث العـــر االشـــ ـــة لحـــزب ال ـــادة القوم الـــدين مـــدثر عـــضو الق

ادة قطر السودان للحزب  أم  ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــق  ٢٠١٠ـــانون الثـــا عـــام  ٢٥ ۞ انتقـــل ا رحمـــة هللا الرفيـــق الف

ـــادة الثـــورة  ـــد عـــضو مجلـــس ق د عـــ حـــسن المج األول الـــركن الـــشه

عـــــد أن  ا  عـــــث العـــــر االشـــــ ـــــادة قطـــــر العـــــراق لحـــــزب ال عـــــضو ق

 اغتاله عمالء االحتالل األم االيرا الصهيو  العراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة الـ  ٢٠١١انون الثا عام  ٢٥ ۞ ة المـ اندلعت الثورة الشعب

ارك  أطاحت بنظام حس م

 

ــة ) يــوم وصــلت  ١٩٤٨ــانون الثــا عــام  ٢٧ ۞ ــة الوطن ( يــوم الوث

ة  العــــــراق ا ذروتهــــــا ونجحــــــت  اليــــــوم ذاتــــــه  االنتفاضــــــة الــــــشعب

ـارە عـ االسـتقالة وارغـام النظـام  حكومـة صـالح جـ واج االطاحة 

ـان  ـا و طان المل ع الغـاء معاهـدة بورـسموث االسـتعمارة مـع ب

ــــة رغــــم أن الحــــزب لــــم  عــــة المــــشارك  الوث عــــث  طل مناضــــ ال

سه سوى   أشهر ٩م ع تأس

 

عــــدد مــــن  ١٩٦٩ــــانون الثــــا عــــام  ٢٧ ۞ ــــم االعــــدام  ــــذ ح تــــم تنف

نهـم  س جهـاز الموسـاد الـصهيو  العـراق ب قـا  ٩جواس يهـود تحق

عــد اليــوم،  س  ــة: ال جواســ عــث الثور للــشعار الــذي رفعتــه ســلطة ال

س الموســـــاد  مفاصـــــل  ـــــان العـــــراق قـــــد عـــــا مـــــن تغلغـــــل جواســـــ و

ـــــام العهـــــد  فاء أ عـــــض المـــــواطن الـــــ ـــــال  الدولـــــة ونجـــــاحهم  اغت

ـــــل ثـــــورة  ـــــ األســـــود ق لهم مهمـــــة  ١٩٦٨تمـــــوز  ٣٠‐١٧ال ـــــسه و

ــان الــصهيو عــام  ــة ا ال طائرتــه الح هــروب الخــائن منــ روفــا 

ممــا عــرض أمــن العــراق وســالمته للخطــر وســاعد الــصهاينة   ١٩٦٦

ة  نكسة  األنظمة الع مة  ران  ٥الحاق اله  ١٩٦٧ح

 

تــــــــــــم تدشــــــــــــ الخــــــــــــط النفــــــــــــ  ١٩٧٥ــــــــــــانون الثــــــــــــا عــــــــــــام  ٢٧ ۞

ات  العراق  االس

 

ــــــــدأت قــــــــوات العــــــــراق المــــــــسلحة  ١٩٨٥ــــــــانون الثــــــــا عــــــــام  ٢٩ ۞

ة لـــــداخل العمـــــق االيـــــرا والـــــ أطلـــــق  ات الـــــصاروخ ـــــه الـــــ بتوج

 عليها االعالم مس : حرب المدن

 

اســل تحقيــق  ١٩٨٧ــانون الثــا عــام  ٢٩ ۞ ــش العــراق ال واصــل ج

ــــر عــــدة  نحــــة وتمكــــن مــــن تح ــــة الم انتــــصاراته عــــ القــــوات االيران

ة صـدام  ة أثناء معركة قادسـ ق ال مناطق احتلتها ايران جنوب 

دة  المج

 

ات بــرا  ١٩٩١ــانون الثــا عــام  ٣٠ ۞ ــد مــن الــ وجــه العــراق العد

وجـــوا لمواقـــع قـــوات الحلـــف العـــدوا الثـــالثي ملحقـــا بهـــم خـــسائر 

 فادحة

 

ــــــدأ الــــــشعب العــــــرا بتــــــداول أول  ١٩٥٩ــــــانون الثــــــا عــــــام  ٣١ ۞

عــــــد ثــــــورة  ــــــة  العهــــــد الجمهــــــوري  تمــــــوز  ١٤اصــــــدار للعملــــــة العراق

١٩٥٨ 
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