تواصلت مسيرة الشعب اجلهادية فبعد ان حقق ماادقدا البعق
ااملقاامة نصر العراق ااألمة التاريخي في احلادي االثالثني مق اقانون
األال عام  1122ااصلوا جهقادا الاقافر جوجقخ مخل قات ا تلقني
االميراان األاجاش احل ائه القصهايةة اال قرا القص ويني ال يق
تغلغلوا مبيليشياته اجملرمة في العراق عبر تة ي حكومقة املالكقي
العميلة للمخطط ال ارسي الص وي الق ي سسقتهدو ايقستهدو
تدمير العراق ااألمة العرجية الها اعبر تقصاعد القسخط القشعبي
العارم اتاادرات ااعتصامات سجةاء شقعبةا فقي ال لوجقة االرمقادي
االتي حتولت الى ثورة شعبية متاجاة ج عق املمارسقات القمعيقة
للحكومة العميلة اتطورت الثورة اتصاعدت احتررت املوص اصقالا
الدي ااراوك اسجزاء ااسعة م ديالى اما تأجات الثورة املتصاعدة
ثورة الشعب االعشائر األصيلة في حزام جغداد اجاتت جغداد تغلي جآاار
الثورة املتصاعدة اقد مت استيالء الثوار على املعقاجر احلداديقة احتقررت
مدن القائ اعةخ ارااه اجاتوا على مشارو حديثة اتطهقرت العديقد
م مدن االنبار م جراث السلطة العميلة اميليشياتها اجملرمة .
ادك ا تتصاعد ثورة الشعب الخ الى سمام اال رجعخ الى القوراء جعقد
دزمية حكومة املالكي العميلة اجالازتها ال ي فراا خائبني مدحوري
امام زحف الثورة ال ي ميضي نحو حقس األشقواا الةهائيقة صقو
ض او الةصر احلاس املُبني.

–

وُلد البعث حزبا ً ثائرا ً إقتحاميا ً فهو حزب الرسالة العربية اخلالدة الرسالة العربية األسالمية لألنسانية جمعاء وهو احلززب
الذي آمن بالوحدة واحلرية واألشتراكية أهدافا ً تاريخية متثل الرد الثوري والعلمي احلازم على القمع واالستعمار واالستعباد
والتجزئة واالستغالل والتخلف  ...وقد خاض البعث نضاال ً ثوريا ً عارما ً على أمتداد الوطن العربي وعلى مدى ما يقرب من
السبعة قرون  ...وكان يقدم عبر هذا النضال كواكب وقوافل الشهداء األبرار من مناصلي احلزب اجملاهدين املؤمنز

بز ن
فزي

البعثي هو أول من يُضحي وآخر من يستفيد وقد فجر البعث ثورتي الثامن من شباط في العراق والثامن من آذار
سوريا عام  3691وواجه ردة الثامن عشر من تشرين الثاني السوداء في العراق ُمفجرا ً ثورة البعث في العراق ثورة السابع
عشر -الثالث من متوز العظيمة في العراق والتي شيدت مبنجزاتها العمالقة في تصفية شبكات التجسز

واألصزال

الزراعي اجلذري وبيان  33آذار واحلل السلمي الدميقراطي للقضية الكردية واحلكم الذاتي ألبناء شعبنا الكردي كما حققت
قرار ت ميم نفط العراق اخلالد في األول من حزيران عام  3691والتي وظفت عوائده في مسيرة التنمية والبناء األشتراكي
الشامل كما قدمت الثورة الدعم املادي واملعنوي واجلهادي الفعال للمقاومة الفلسطينية وملسيرة النضال الزقزومزي
لألمة العربية في أقطارها كافة ....
ولذلك أستهدفت الثورة من قبل احللف األميركي الصهيوني الفارسي فكان العدوان األيراني الزغزاشزم
العراقيون األباة وشعبهم اجملاهد ُمحقق

الزذي دحزره

النصر الوطني والقومي الكبير في الثامن من آب عام  3611والعدوان الثالثيني

الغاشم عام  3663وعدوان احللف االميركي االطلسي الصهيوني الفارسي واحتالل العراق عام  1001والزذي جزابزهزه
مجاهدو البعث واملقاومة مجابهة جهادية ظافرة تكللت بالنصر الوطني والقومي املب بهزمية احملزتزلز
وطردهم من العراق في احلادي والثالث من كانون األول عام  1033ومواصلة اجلهاد بوجه التوطآت االميركية

االمزيزركزان
االيزرانزيزة

وتسليم اميركا العراق الى ايران وعبر هذه اجملاببهة اجلهادية ألتحم البعث ومجاهدوه وفصائل املقاومزة الزوطزنزيزة
والقومية واألسالمية كافة بثورة الشعب التي أندلعت في الفلوجة والرمادي وأتسعت لتشمل مناطق كزثزيزرة

مزن

محافظة األنبار متصلة بتحرير املوصل و صال الدين وأجزاء كبيرة من كركوك وديالى وتوقد الثورة في حزام بغداد والزتزي
ستمتد الى بغداد كلها والفرات األوسط واجلنوب.

وهكذا كان املناضلون البعثيون االصالء وسيبقون في طليعة املضحني والفادين خلدمة مصالح الشعب العلياا فاي الاراحاألس والساراقاال
وطموحات المة العألبية في الوحدة والرحألس والرقدم الجرماعي والعطاء احلضاسي املرواصل ....
ولذلك فأن إلرحام مناضلي البعث بثوسة الشعب وصيألوستهم جزءا ً فاعال ً منها مع فصائل الشعب الثائألة بعشائألها االصيلاة وماثاقافاياهاا
وعسكألييها الثوسيني  ..مؤكدين على سمة الثوسة الشعبية الشاملة املرصدية للمشألوع الفاسسي الصفوي ومؤمنني بألوح النصأل علاى ععاداء
العألاق واالمة العألبية ...مسرنفألين في قدساتهم اجلهادية املرصلة وامللرحمة بالنهأل املعطاء لقدسات الشعب اجلهادية كلها واًملًققة لطموحاات
الشعب العألاقي بأطيافه وعلوانه الزاهية كلها بدون عي عقصاء عو متييز عبأل إقامة احلكم الرعددي الدميقألاطي الشعبي احلأل املسرقال الاذي ال
مكان فيه للحكم الشمولي واالنفألاد وال لألقصاء والسرئثاس واالنفألاد كما عكد ذلك على الدوام الألفيق القائد اجملاهد عزة إبألاهيم االمني الاعاام
للحزب و القائد العلى للجهاد والرحأليأل واخلالص الوطني ويُجسد هذا املنهج مجاهدو البعث مبسروياتهم كافة مرالحمني مع فصائل املقاومة
كلها وقوى الشعب الوطنية املناهضة لألحرال وثواس الشعب جميعهم الذين سيحققون عهداف الثوسة في الرحألس الشامل والسرقال الاراام
واملضي الى امام على طأليق البناء الثوسي والوطني والقومي والنساني الشامل .

حتلُ علينا في السابع عشأل من الشهأل اجلاسي الذكألى السادسة واالسبعون لثوسة البعث في العألاق ثوسة السابع عشأل – الاثاالثاني مان متاو
العظيمة الري حققت املنجزات العمالقة لبناء شعبنا في عطالق سألاح السجناء السياسني كافة وتصفية شبكات الرجسس الجاناباياة
والصهيونية وحققت الصالح الزساعي اجلذسي والثوسة الزساعية في الأليف وبيان  11آذاس الذي حقق احلل السلمي الدميقألاطي للقضية الكاألدياة
واحلكم الذاتي لبناء شعبنا الكألدي وبذلك قدمت ثوسة البعث في العألاق حال ً ثوسيا ً مبدئيا ً للقضية الكألدية وعقألت باحلقوق الثقافية والقومية
لبناء شعبنا الكألدي وفي وقت ُمبكأل كان يعاني فيه الكألد في القطاس اجملاوسة وما الوا من الرعسف واالضطهاد القومي ...و كما حققت ثاوسة
البعث قألاس تأميم نفط العألاق اخلالد الذي مثل ضألبة قاصمة لشألكات النفط االحركاسية ُموظفا ً مواسد النفط في مساياألة الاراناماياة
العمالقة والبناء االشرألاكي الثوسي الوطني والقومي في ميادين احلياة القرصادية والجرماعية والسياسية والثقافية والعسكألية واملعنوية
والعالمية كافة حيث شيدت آالف املصانع و الرعاونيات واملزساع اجلماعية وصوال ً حرى مزاسع الدولة كما حتألست الرجاستني الداخلية واخلااسجاياة
وحققت تطوسا ً نوعيا ً في التصاالت واملواصالت وخدمات الرألبية والرعليم والصحة وحققت اًملو الكامل لألمياة وشايادت آاف املاداس
وعشألات اجلامعات وشيدت معامل البحث العلمي في ميادين احلياة كافة كما قدمت الدعم الفعا للمقاومة الفلسطينية ولقطاس الماة
العألبية كلها ولذلك كانت الثوسة هدفا ً ملؤامألات وعسرهدافات معسكأل ععداء الثوسة والشعب والمة فكان الحرال الغاشم وكانت مقااوماة
البعث والشعب اجلا مة الري تطوست الى ثوسة شعبية شاملة تسرلهم خمها الهادس من معاني الذكألى السادسة واالسبعني لثوسة السااباع
عشأل – الثالثني من متو العظيمة لرنطلق بالعألاق من جديد على طأليق الرقدم والألفعة

في متابعة ملا يجري في العراق من ثورة شعبية عارمة ضد احلكومة الصفوية العميلة تناخى مكتب الثقافة واإلعالم التابع
لقيادة قطر العراق حلزب البعث العربي اإلشتراكي عن متابعة دقيقة وسريعة جملريات انتصارات ثورة الشعب الباسلللة ملن
خالل قيامهم باصدار عدد من البيانات السياسية التي يدعوا من خاللها الشعب وثواره ملزيد من اإلنتصارات واحلفلا على
مكاسب الثورة املتحققه بتحرير محافظات مهمة وصوال للهدف وهو حترير بغداد من سلطة احلكومة العميلللة اجمللرملة
ويالحظ ان هذا ميكن ان يكون املرة االولى التي يتابع بها املكتب االحداث املتسارعة وبهذا الكم من البيانات السياسية.

كان باألمس عدد من املراقبني يدعون مايدعون بأن مقتدى الصدر له مواقف وطنيه ميكن اإلعتماد عليه جلملة من توجلهلات
قد تكون نافعة للشعب لكن توجيهه االخير الى انصاره وحثهم القيام مبسيرة مسلحة في بغداد وبعض احملافظات تأييدا ملا
اسماه ( اجليش العراقي ) وهو يقاتل مجاميع اإلرهاب !!! وكذلك تسلحاته التي حتدث بها التي صارت إضحوكة للمحلللللني
واملراقبني بقدر ماهي تافهة اال انه كشف بها عن موقف معادي لتطلعات الشعب العراقي وثورته الباسلة ضد الطلغليلان
والعمالة لألجنبي من قبل هذا اإلنسان ومؤيدوه من اجلهلة والسذج وبهذا فإن ماكان يدعيه سابقلا ملن تلعلاطلف ملع
املتظاهرين واملعتصمني الذين هبوا للدفاع عن موقفهم البطولي واختيارهم السالح للتصدي إلسقاط العملية السياسية
البائسة بعد ان يئسوا من سلمية التظاهرات قد كشفه علنا عندما وصف الثوار باإلرهابيني وبتسميات اخرى عبلرت علن
شخصية مهزوزة ضعيفة الوزن لها .

ان من يطلع على تصريحات املسؤولني االمريكيني والبريطانيني وهم يتحدثون بصيغة األمر ملسؤولي احلكومة اللعلمليللله
يشعر وبدون انتظار ان العميل املالكي عبارة عن عبد ذليل فبعد ان دوخ رؤوسنا بشعارات السيادة واإلستقلالل فحلحلتله
تصريحات وزيري اخلارجية األمريكي والبريطاني عندما املوا عليه شكل احلكومة القادمة وكيف تتشكل ومن يشارك بلهلا
وسبقهم في ذلك اوباما وبهذه التصريحات يكون املثل الشعبي الذي يقول ان الشمس التغطى بغربال تنطبق عليه وعللى
سيادته واستقالله الزائفني وتؤكد مبا اليقبل الشك ان السيادة والاستقالل في العراق .

 -1جلأ العميل املالكي اُملحاصر بثورة الشعب العارمة الى تبذير أموال العراق بدفعه املبالغ الباهضة لروسيا وروسيا البببيبضبا
لقا تزويده بطائرات السيخوي القدمية والتي أتفق اخملتصون على تسميتها ( باخلردة) بقصد قصف املدن اُملررة املوصل وصبح
الدين واألنبار وكركوك وديالى وهكذا سرق العميل املالكي وبطانته اُملحرمة ليصرفوها لذبح أبنا الشعبب عبببر البقبصبف
الهمجي الوحشي ...
فح قرت أعني اجلبنا ً.
 - 2يشهد مطار بغداد الدولي يوميا ً زحاما ً هائح ً من عائلة العميل املالكي التي هربت حقائب كبيرة مملو ة بالعمحت الصعببة
حملتها خمسة سيارات مصفحة في اليوم التالي لتحرير املوصل احلدبا كما أحتشد الكثير من الوزرا والبنبواا اُملحبمبلبني
َ
بحقائب العمحت الصعبة وكلها من أموال الشعب .
 - 3نهب العميل املالكي ألموال الشعب يتخذ أشكاال ً عدة يحاول الشرعنة الزائفة لبعضها ويتخذ بعضها طابع السبرقبة
املباشرة ومن ابواا السرقة املباشرة عبر غطا ممزق من الشرعنة الزائفة تخصيص املالكي من املوازنة العامة لبلبدولبة مبا
أسموه موازنة القائد العام للقوات املحسلحة مببلغ  6114تريليون دينار خصص من هذا املبلغ  113مليار دينار لنثرية ( مبكبتبب
القائد العام)  .11وهكذا هي السرقة املكشوفة ألموال الشعب .
وستكوى بها جباههم وجنوبهم حني حتني حلظة احلساا العادل العسير ...
وأي حساا!!..
 - 6فضحت صحيفة النييورك تاميز لعبة الرشوة التي ميارسها الناطق العسكري بأسم املالكي املحسمى( كذاا بغداد) قاسبم
عطا وما ادراك ما قاسم عطا !..؟أنة أول من تطوع في اخلدمة الذليلة لألميركان واخلبر اليقني في مذكرات برمير وتطورت خدمة
هذا الذليل الداخل حتت أبط العميل املالكي وتفتق ذهنه املريض عن توزيع حقائب ملئية بالدوالرات توزع على الصبحبفبيبني
واملراسلني املشاركني في املؤمترات الصحفية البائسة التي يعقدها كذاا بغداد قاسم عطا الذي يقطر وجهه سبمبا ً زعبافبا ً
ويشي باخلسة واحلقارة وسلوا النييورك تاميز فعند مراسليها في بغداد اخلبر اليقني كوثيقة تدين رشى قاسم عطبا وسبيبده
املالكي
فحلت عليهم لعنة اهلل والشعب ومصيرهم الى سقر وبئس املصير.

ونحن نعيش اجواء رمضان االميانية بكل جتلياتها العميقة وما يتميز به هذا الشهر الفضيل من مكارم اعظمها نزول القرأن الكرمي على سيد
االنام محمد بن عبداهلل (ص ) ومعركة بدر الكبرى وثورة رمضان اخلالدة عروس الثورات  ،ونحن نعيش هذه ااملشاعر ونستعد الستقباال ثاورة
السابع عشر الثالثني من متوز وما حققته من منجزات ليس لصالح العراقيني فحسب بل من اجل االمة العربية وحتقيق نهضتها ماا جاعال
معكسر االعداء من اميركيني وصهاينة وصفويني يتأمرون عليها مستغلني بعض االخطاء وتضخيمها فكان العدوان الغادر واحتالل الاعارا
واالجهاز على ثورته بداية فصل تأمري جديد لتمزيق االمة واالمعان في اذاللها  ..نقول ونحن نعيش كل هذه االستذكارات ،نعيش اليوم حالاة
الثورة على الظلم واالستهانة مبقدرات العرا وشعبه ومقدساته وحضارته وما حتققه من انتصارات كبيرة متسلحة باميان عاماياق بااهلل
وبقدرات الشعب ووعيه وثقة بان النصر ات المحالة .
فبعد صبر جميل وتضحيات جسام وسنوات عجاف قدم خاللها حزب الرسالة التاريخية حزب البعث العربي االشتراكي صور بطولية وهاو
يتصدى لهجمة شرسة وقذرة من اتباع وخدم احللف االميركي الصهيوني الصفوي  ..وبعد تظاهرات شعبية واعاتاصااماات هازت اركاان
التحالف الصفوي وارعبته وجعلته يتخبط ويتمادى في ظلمه وغيه واوهامه ،ليحر  ،بعد مجزرة احلويجة ،اخليام في ساحة اعتصام االنباار
ويطارد املنتفضني من ابناء الشعب املطالبني باحلد االدنى من حقوقهم وليعجل بتهوره واعماله القمعية اعالن بداية الثورة املسلاحاة فاي
االنبار وباالخص الفلوجة التي اضاءت مشاعل الطريق لالنتفاضة الشعبية الباسلة لتتسع وتتطور الى انتصارات كبيرة حققها اجملااهادون
الثوار من مناضلي البعث اخلالد وجميع فصائل املقاومة العراقية مبختلف مسمياتها وعناوينها في العاشر من حزيران في نينوى وعادد مان
مناطق العرا االخرى  ،لترسم االمل على طريق النصر الناجز باذن اهلل وعونه ( بسم اهلل الرحمن الرحيم  :فليقاتل في سبيل اهلل الاذيان
يشرون احلياة الدنيا باالخرة ومن يقاتل في سبيل اهلل فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا ً عظيما ) صد اهلل العظيم .و لم يكن ما حتقق مان
انتصارات مبعزل عن نضال البعث وجهاده على مختلف املستويات الداخلية والعربية والدولية ،لتصعيد حالة الثورة وتوفير االجواء املناسباة
ليس النطالقتها فحسب بل الستمرارها لتتسع وتشمل كل العرا  .فبرغم كل تلك الهجمة الشرسة التي مارستها الطغمة الصافاوياة
احلاكمة ضد البعث ومناضليه وحمالت التصفية الهمجية ملناضليه وما رافقها من تشويه وتضليل واستخدام املال والسلطة معا ً حملاربته ،
فان احلزب متكن بجدارة من مواصلة جهاده وتطوير وسائل املواجهة مع رموز التحالف الصفوي وميليشياته اجملرمة  ..فكانت الثورة الشعبياة
الباسلة  ،ثورة العراقيني ضد الطغيان وامتهان الكرامة وتدنيس ارض الوطن وحرماته  ،تتويجا ً لعمل شا ودؤوب ونكاران ذات وباالاتاعااون
والتنسيق مع بقية فصائل املقاومة الشجعان  .لقد اذهلت انطالقة الثورة واالنتصارات املتحققة اميركا املتغطرسة ودول اوربية وعارباياة
وفرضت عليهم واقعا ً جديدا ً جعلهم يعيدون النظر مبواقفهم من رموز اخليانة الصفوية وفي مقدمتهم نوري املالكي الذي غضاوا الاناظار
لسنوات عن جرائمه البشعة ضد ابناء شعبنا وكل ذلك التزوير والتالعب بنتائج االنتخابات لصاحله وسهلوا له االمساك مبقاليد السلاطاة
وجتاوز الدستور بكل سيئاته  ،اما النظام االيراني الصفوي احلاقد فقد فكان طبيعيا ً ان يسارع الى ارسال قواته حتت ذريعة حماية املقدساات
وهي منهم براء  ..وازاء االوضاع اجلديدة التي فرضتها انتصارات الثوار كان البد من التحالف الصفوي وهم يتحسسون اخلطر القادم الاياهام
واقتراب يوم القصاص العادل كان البد ان يلجأوا الى نفس اساليبهم الطائفية اخلبيثة ويجندوا كل وسائلهم املادية واالعالمية والسياسياة
ونشر املعلومات الكاذبة واملفبركة عن الثورة ومحاولة زرع الرعب واخلوف من الثوار والثورة وتشويه اهدافها وتطلعاتها وتوجهاتها خلدمة كل
ابناء الشعب من دون متييز طائفي او عرقي

والن املعركة كبيرة وحاسمة وفي ضوئها سيتحدد مستقبل العراق علينا ان نعمل جميعا ً على استمرارها حتى حتقيق غاياتها النبيلة خلددمدة
الشعب وانتصاره على مغتصبي سيادته واستقالله من صفويني وغيرهم وهذا يتطلب التحرك على مختلف الصعد االفشدا مدخدطدطدا
االعداء وهذا يتطلب باعتقادنا ما يلي :
اوال ً  :القيام بحملة واسعة ومدروسة لفضح زيف االدعاءا واملعلوما التي تروج لها الزمرة الصفوية ومحاولة االيهام بان الثورة تعني االرمتداء
باحضان ما يسمى بالدولة االسالمية في العراق والشام ( داعش )واثارة اخلوف والرعب من تصرفا هذا التنظيم  ،وهو ما يروج له حتدى االعدالم
االميركي والغربي والعربي ..وهذا يتطلب حتركا ً اعالميا ً وارسا صور وبيانا بل ودعوة بعض وسائل االعالم لزيارة املناطق احملررة واللقاء بسكانها
اضافة لتحرك سياسي مكثف عربي واقليمي ودولي لتوضيح هوية الثورة .
ثانيا ً  :برغم جسامة املهام الكبيرة للثوار فانه البأس من مد خطوط التواصل مع اعمدة القوم في املوصل واملناطق االخرى ومد جسور ثقة وحتاور
حتى ملن كانت عليه مالحظا بسيطة من رجا الدين رؤساء العشائر والوجهاء من دون امالءا عليهم .
ثالثا ً :كبح جماح التوجها املتطرفة ومحاولة فرض تعليما على السكان بالقوة فالثورة ما زالت فتية  ،كما ان ليس من الصدحديدح فدرض
االتاوا واجلزية الن هذا سيفقد الثورة حتى التأييد الدولي والعربي البسيط بدال ً من تطويره .
رابعا ً  :التركيزعلى املنظما الدولية االنسانية وتسليط الضوء على الواقع املأساوي الذي يعيشه سكان املناطدق احملدررة بسدبدب االجدراءا
العقابية للزمرة الصفوية املتسلطة التي تسببت بفقدان ابسط اخلدما .
النريد ان نكون مبثابة الوعاظ هنا للمجا هدين الثوار الذين فضلهم اهلل تعالى ومن عليهم برضاه وميزهم عن بقية عباده  ،كما اننا واثقون مدن
ان اجمللس السياسي العام لثوار العراق واجملالس العسكرية في احملافظا مبا ميتلكانه من خبرة وكفاءة وجتربة التفوتهم مثل هذه املالحظا  ،غير
انها ذكرى للمؤمنني ونحسب انها ضرورية وكلنا في حاجة اليها لنتحسب على وقع خطواتنا واجراءاتنا في زحمة عمل شاق ومهم ومن اجدل
ان تستمر الثورة وتتقدم الى امام حتى النصر الناجز انشاء اهلل ( وبشر الصابرين ) .

متر علينا في الرابع عشر من متوز احلالي الذكرى السادسة واخلمسون لثورة الرابع عشر من متوز عام  8591الوطنية والقومية االصيلة التي
انهت احلكم امللكي السعيدي الرجعي العميل وقوضت حلف بغداد املشبوه ووجهت ضربة قاضية لالستعمار واملستتعمرين ..
بيد ان الثورة لألسف البالغ واجهت األنحراف الدكتاتوري عن مسارها الوطني والقومي فقاد البعث والقوى الوطنية والقومية نضاأل ال
هوادة فيه تكللت بأسقاط احلكم الفردي الديكتاتوري القاسمي في ثورة الثامن من شباط عام  8591والتي أفصحت عن الوجه الوطني
توج
والقومي األصيل لثورة الرابع عشر من متوز عام  8591ولذلك ووجهت بالردة التشرينية السوداء التي قادَ البعث نضاال ً حازما ً ضدها ُ
بتفجير ثورة السابع عشر – الثالثني من متوز عام  8591والتتي أفصحت أيضا ً مبسارها ومنجزاتها العمالقة للشعب العراقي األبي واألمة
العربية اجمليدة عن الوجه املشرق الوطني والقومي لثورتي  81متوز عام  8591و 1شباط عام  8591بتحقيقها للتحرر السياسي واألقتصادي
الناجز والشامل وإنتصارها ملسيرة النضا القومي لألمة العربية وعطائها احلضاري لألنسانية جمعاء وبذلك فأن ثورة الشعب ثورة
العشائر تستلهم املعاني البليغة لذكرى ثورتي الرابع عشر من متوز والسابع عشر – الثالثني من متوز عام  8591في مسيرة الثورة اجلهادية
الظافرة

بدأت مجاميع من سماسرة الوظائف وهم من الفئات السياسيه في احلكومه الطائفيه من حزب الدعوه واملشاركني مني نيه بنياعني
تس يرة الوظائف احلكوميه ب د انتشار اشاعة تؤكد قرب املصادقه على ميزانية الدوله ل ام  4102وهو امر لم يحدث فنيي كنيد دو
ال الم حتى اكثر البلدات تخلفا وبينت التس يرة ا الوظيفه في وزارة الت ليم ال الي ( )01ورقه والتربيه ( )21اما بقية الوزارات فتراوح
اس ارها ب  01و  00ورقة فئة املائة دوالر كد ذلك يحدث امام انظار املسؤول الذين يشرفو على هذه ال صابات وتنيقنيو احلنيكنيومنيه
امليليشاوية انها تكافح الفساد املالي واالداري

كثيرة هي املناسبات االجتماعيه التي جتمع ب ض افراد وعوائد اجملتمع ال راقي  ..وفي احدى هذه املناسبات جلست منيجنيمنيوعنيه منين
االشخاص واغلبهم من محافظة بغداد في ناحية احلفرية وهي احدى نواحي محافظة واسط احملاذيه حلدود مدينة بنيغنيداد احلنيبنيينيبنيه
يتحدثو عن مسألة قطع الشوارع وقا احدهم لقد قضيت قبد ايام عدة ساعات على جسر اجلادريه في بغداد بسنيبنيق قنيينيام وزينير
الت ليم ال الي بزيارة جام ة بغداد وعلمت الحقا انه الغى الزيارة وظلت الشوارع مقطوعه عدة ساعات وقا اخر انني عشت حلنيظنيات
مزعجه حيث قط ت الشوارع احملاذيه مل رض بغداد عندما اراد وزير الزراعه زيارة م رض وزارته الذي اقيم في امل رض قبد  20يوما وقنيا
الرجد الثالث انا ساعطيكم موقف من زمن حكم حزب الب ث الذي هو حزب الش ق واذكر في احد ايام سنة  0991او  0991كنيننيت
ماشيا من ساحة الفردوس باجتاه ساحة النهضه \شارع الكفاح في بغداد و وجدت مجموعه من الناس تقف في باب مدرسه ابن اجلوزي
وتقف في الشارع سيارت علمت ب د ذلك وانا اشاهده يخرج من باب املدرسه ا الزائر هو الرفيق املناضد القائد عزة ابراهنيينيم االمني
ال ام حلزبنا املناضد حزب الب ث ال ربي االشتراكي والذي كا يشغد منصق نائق رئيس مجلس قيادة الثورة ونائق ام سر النيقنيينياده
القطريه للحزب ولم يقطع شارع او حتدث ضجه باستثناء هتافات الناس التي كانت تنبع من اعماق القلوب عندها قا كد احلنياضنيرينين
انه ابن الش ق حتيه لقائد حزبنا املناضد وهو يجسد صورة القائد االصيد القريق من الش ق .

فوجئت االوساط الش بيه في محافظة النجف االشرف بقرار مجلس احملافظة القاضي باستيفاء عشرة االف دينار من الراغب بنيزينيارة
مرضاهم في املستشفيات احلكوميه ب د الدوام الرسمي وقالت تلك االوساط ملن يذهق هذا االيراد وملاذا ؟ يصدر مثد هذا القرار وهناك
ميزانيه كبيرة للمحافظه ثم اين تذهق هذه امليزانيه وغيرها خاصة ب د ظهور رح ت فساد كثيرة في احملافظه ابطنيالنيهنيا عنيدد منين
اعضاء( مجلس النواب) من ابناء احملافظه وعدد من اعضاء (مجلس احملافظه )..

شهدت األسابيع الثالثة املاضية تطورا ً نوعيا ً بالغ األثر في مسيرة ثورة الشعب التي تأججت في الفلوجة والرمادي وتطورت الى حترير
املوصل و احلدباء وصالح الدين وأجزاء واسعة من كركوك وديالى وأستعار الثورة في جرف الصخر وفي حزام بغداد والتي ستمتد الى داخلها
وأمتدادا ً الى احملافظات الفرات األوسط واجلنوب  ,.ولقد جتلت الثورة بسمتها الشعبية الشاملة مبشاركة ابناء الشعب كله فيها مبجالسه
العسكرية وثواره وعسكرييه واجمللس السياسي العام لثوار العراق وفصائل املقاومة الوطنية والقومية واألسالمية كلها  ...وتتواصل ثورة
الشعب ثورة العشائر األصيلة في حترير املدن ودحر هجومات حكومة املالكي العميلة البائسة كما حصل في األنتصارات الساحقة التي
حققها ثوار صالح اليدن في دحر هجومات املالكي العميلة والصمود
بوجه قصفه اجلوي الوحشي الذي أستهدف مساكن املواطنني فضال ً عن اجملاهدين الثوار وأبناء الشعب كافة .
وهكذا يصمد أيضا ً ابناء شعبنا في املدن احملررة في املوصل وديالى والفلوجة والرمادي واالنبار كلها وديالى وكركوك بوجه بوجه القصف
اجلوي الوحشي كأسلوب إنتقامي جبان لم يحل دون تصاعد الثورة ومضيها نحو حتقيق أهدافها في النصر الكامل احلاسم.

مع سريان ثورة الشعب العراقي كله بعشائره االصيله كلها ومجاهديه جميعهم ورجاله ونسائه وشيوخه وفتيانه ومثقفيه وادبائه
وكتابه وصحفييه وفنانييه رجاال ً ونساءا ً  ...ها هي كتاباتهم تضج بعنفوان الثورة مبواقع االنترنيت وصحف البعث واملقاومة كما يؤدي
املراسلون الصحفيون واالعالميون اجملاهدون في املدن احملررة أدوارهم املشهودة في نقل األخبار احلقيقية جملريات ثورة الشعب ونقل وقائعها
بالصوت والصورة وحسب األمكانات املتاحة لتفنيد أكاذيب سلطة املالكي العميلة وأبواقه األعالمية التي حتاول التستتر على على
هزائمهم املنكرة أمام الثوار اجملاهدين في املدن احملررة الذين لقنوهم مر الدروس فالذوا بالهزمية واخليبة واخلذالن واألندحار اخملزي .
وسيواصل كتاب البعث واملقاومة جهادهم بالقلم والصورة والصوت والقصائد الوطنية التي تلهم عزمية الثورة وتوطد ارداتهم على
مواصلة أضطالعهم مبهماتهم الثورية اجملاهدة وبذلك يجسدون حقيقة ( القلم والبندقية فوهة واحدة) فهم ينيرون مبداد أقالمهم
وكلماتهم احلرة والثورية النافذة الى قلوب وعقول ووجدان اجملاهدين وأبناء الشعب طريق الثورة احلافل باجلهاد امللحمي  ...وحتى بلوغ الثورة
غاياتها النهائية بتحرير ارض العراق الطاهرة من براثن العمالء األخساء .
والنصر أبدا ً حليف شعبنا اجملاهد وأمتنا العربية اجمليدة.

أظهرت احلقائق اليوم اخلدعة التي كان ميارسها عمالء اإلحتالل منذ  3002وحلد اليوم بأن عمليته السياسية البائسة التي ولدت من رحن
دستور مسخ كتب بأيدي احملتلني وفرض على العمالء الذي جائوا متخفني ومعلنني بأحذية وبساطيل احملتلني فكانوا منذ ذلن النتنارينخ
ٍ
يروجون على انه يتمتعون بالسيادة واإلستقالل واخرجوا مسرحيات هزلية بشكل انتخابات سموها دميقراطية إعتمندت فني الندرجنة
األولى على التوافق في احملاصصة الطائفية والعرقية انتجت مجاميع م السياسيني الفاشلني واللصنو النذين دسنيندوا ا شنهند
السياسي في حالة ل يشهد لها البلد طيلة فترة حكمه منذ والدة الدولة العراقية في العشرينات حلد عام اإلحتالل في  3002فنتنلن
الدميقراطية ا شوهة التي صدعوا رؤوس الناس بها هي عبارة ع ادفاقات بني اولئ اخلونه والعمالء فنرى ان الوجوه النتني ظنهنرت النى
السطح هي نفسها في كل مرة خاصة الرؤوس العفنه منه مع دبديل للوجوه اجلديده م اخلط الثالث في ا سرحية لذر الرماد في عيون
الناس الذي وعوا ماكان يخطط له واحملتلني منذ اليوم األول م اإلحتالل بنتيجة معروفة وهي ان م يوافق ويساعد على التعنامنل منع
األجنبي الغازي هو م يتسيد ا شهد هذا في جانب الساقطني اخلونة  ...أما في اجلانب اآلخر فكانت ا قاومة التي اشتعل أوارها منذ اليوم
األول لإلحتالل فتعاملت مع اإلثنني جنود اإلحتالل وعمالء اإلحتالل فتشكلت فصائل عديده ومبختلف اإلجتاهات دتقدمه القيادة النعنلنينا
للجهاد والتحرير بكل فصائلها القومية والوطنيه واإلسالمية عملت كلها م اجل حتريرها للبالد وطرد احملتلني ودوجهنت النبنننادى النى
جنوده وأوقعوا فيه خسائر بشرية ومادية كثيرة واشعلت األرض حتت اقدام الغزاة فتوج هذا التصدي وا قاومة الى هزمية منكرة لقوات
الغزو في  3022لتسجل ا قاومة الباسله التي يساندها ابطال القيادة العامة للقوات ا سلحة لتسجل انتصارها األول ولكنها ل دتوقف
إذ إستمرت في مقاومة ا شاريع ا دمرة التي اوجدها الغزاة م خالل قوانني جائرة وممارسات رهيبه ميارسها ادباعه النذين دنركنهن فني
الساحة لكنه يراقبه ع كثب م خالل اجهزده في السفارة األمريكية التي دعتبر اكبر سفارة في العال م حيث العدد واإلمنكناننات
اإلستخبارية العاليه التي دخدم عمالئه وبعد ان قام الشعب با ظاهرات واإلعتصامات للمطالبه باحلقوى ا شروعة ورفعوا السنلنمنينة
شعارا لها لك حكومة اجملرم ا الكي دصدت لهذه ا ظاهرات بقوة السالح فإقتحمت الساحات في احلويجة وا وصل والفلنوجنة وصنالح
الدي وديالى واردكب مجازر رهيبة فيها اوقعت ا ئات م الشهداء وا ئات م اجلرحى مما ادى الى ان يكون الرد سريعا وحازما للتصدي لهذه
األفعال اإلجراميه فانطلقت الثورة الشعبية الكبرى للتصدي احلازم لقوات ومليشيات ا الكي فطرددها م عدة مدن مهمة واعل حتريرهنا
م قبضة احلكومة اجلائرة اجملرمة فتمتع ا واطنون في دل ا دن احملررة في دل ا دن بعيدا ع اإلجراءات التعسفية واإلرهاب اللذان كناننت
متارسه ضده دل ا ليشيات اجملرمة وحتت مسمى جيش احلكومة فرفرفت رايات النصر لطالئع القيادة العامة للقوات ا سلحة وفصائنل
ا قاومة للجهاد والتحرير واخلال الوطني وازاء هذه الظروف اجلديده التي فرضتها ثورة الشعب على الواقع ا يداني والسياسي في البنالد
كشرت دولة اإلحتالل ع انيابها وانتفضت للدفاع ع عمالئها وارسلت وزير خارجيتها جون كيري الى بغداد ليعطي دعليماده واوامره النى
ازالمه ا أزومني ا رعوبني ع كيفية ادارة العملية السياسية الراهنة وكيف يتصرفون وفعل كذل نفس الشيء اوباما الذي ارسل رسائنل
علنية للعمالء بأنه معه ول يتركوه وحده وفعلتا ا وقف نفسه دولتا اإلحتالل بريطانيا وايران الصفوية النتني ارسنلنت ا نتنطنوعنني
واألسلحة إلنقاذ مادبقى لدى اخلونة األذالء كل مادقدم عبر ع حقيقة واضحة إن هذا البلد بال سيادة وبال استقالل حقيقي وان احلاكنمنني
فية عبارة ع موظفني لدى دول اإلحتالل يحركونه كيف ما يشائون أما الشعب فقد عرف طريقه وهو طريق الثورة الذي البديل له حتنى
اسقاط العملية السياسية ودستورها ا سخ واقامة حك الشعب الدميقراطي احلقيقي التعددي الذي المكان فيه للحك الشنمنولني
الفردي .

تواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض املصطلحات واملفاهيم الفكرية والسياسية املستقاة من مععع
الفكر الوطني والقومي واإلنساني والتي ال متثل بالضرورة تعريفا ً بعثيا ً نصيا ً وإمنا هي قريبة من فكر احلزب وعقيعدة العبععع
واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها  ،بل أن بعضها يعبر تعبيرا ً دقيقا ً وشامال ً عن موقف احلزب ورؤيته العفعكعريعة
واالستراتيجية .
وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة املناضل البعث واجملاهدين وعموم الوطن العراقي واملناضلع العععرب املعنعاهضع
لالحتالل بل وعموم أبناء شعبنا اجملاهد الصابر ولتكن لهم خير مع في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي
الذي ميارسه احملتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف والتضليل مبا يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميعريعة ضعد
العراق واالمة .
ذلك أن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسا ً ملمارساتنا السياسية ومبا ينير طريقهما ويلهمهما العزم على أن تكون في املسعارات
الصائبة واخليرة لبلوغ أهدافها الوطنية والقومية اخليرة وفي هذه املرحلة اجلهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يعتعععرض
فيها مفهوم احلزب واملمارسات احلزبية الى ابشع صيغ التشويه في ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيعد العععمعلعيعة
السياسية املهترئة
وسنتناول في هذا العدد مفهوم (التغيير الثوري)

التغيير هو عملية نقل اجملتمع من حالة الى أخرى جديدة متقدمة عليها وقد يكون التغيير جزئيا ً مبعنى أنه ميس جانبا ً واحعدا ً
من جوانب احلياة األجتماعية كالتغيير في بنى السلطة السياسية وفي رموزها أو بعض القوان وقد يكون شعامعال ً لعكعل
مناحي احلياة السياسية واألقتصادية واألجتماعية.
وقد تتخذ عملية التغيير بعدا ً زمنيا ً طويل األمد وقد يتم في فترة قصيرة نسبيا ً وقد يترك التغيير لعملية التطور الطبيععي
للحياة األجتماعية وقد تتخذ األجراءات املناسبة لتسريعه في فترة قياسية ولكي نحدد معنى التغيير الثوري ال بد من األشارة
الى مفاهيم أخرى كالرجعية وتعني محاولة التغيير بأجتاه املاضي و( احملافظة) التي تعني ابقاء الراهن ومنع التغعيعيعر فعهعو
( التطورية) التي تعني ترك األمور تتغير تدريجيا ً وفق حركتها أما التغيير الثوري فيتسم باآلتي:

 - 1النظرة الشاملة:
مبعنى انه ينظر للترابط بني األشياء وال يعول على تغيير جانب من جوانب احلياة دون اجلوانب االخرى أوال ً ألن احلاجة للللتلغليليلر
الشامل قائمة وثانيا ً ألن التغيير في جانب واحد مع ثبات اجلوانب االخرى يجعل عملية التغير معاقة نتيجة تشابك جوانب احلياة
األجتماعية مع بعضها والتأثير املتبادل مع بعضها.
فأنتهاج سياسة خارجية متحررة من النفوذ يستدعى بالضرورة بناء أقتصاد وطني مستقل ...كما أن حتقيق قلدر أعلللى ملن
األنتاجية يتطلب تغيير املستويني الصحي والتعليمي .

 - 2اجلذرية:
أن من سمات التغييرالثوري فضال ً عن النظرة الشاملة هو اجلذرية مبعنى جتنب االصالحات غير اجلذرية وتغيير االوضاع تلغليليلرا ً
أساسيا ً فال ميكن االكتفاء بتقدمي بعض املكاسب للفئات الكادحة واألبقاء على النظام األقتصادي القدمي أمنا يتوجب أعادة النظر
في ملكية وسائل األنتاج وأدارتها تبعا ً للحاجة األجتماعية
 - 3الهدف :
أن من سمات التغيير الثوري كونه محسوب النتائج وليس عشوائيا ً أي ال بد من وجود أهداف مرسومة سلفا ً حتلدد طلبليلعلة
التغيير املطلوب.
 - 4الوسيلة:
أن وسيلة التغيير الثوري هي اجلماهير العريضة صاحبة املصلحة فيه فاجلماهير ليست غاية التغيير حسب أمنلا اداتله أيضلا ً
والتغيير الثوري ال يتم بأجراءات حكومية حسب وأمنا باملشاركة الواسعة للناس.
وهكذا يتبلور مفهوم وممارسة التغيير الثوري عبر مسيرة اجلهاد والتحرير والتتي تطورت بعد هزمية احملتلني االميركان وحتقيق نصر
العراق واالمة التاريخي في احلادي والثالثني من كانون االول عام  2111وتراكم السخط الشعبي ضد ممارسات علملالء احمللتلللني
االميركان وحلفائهم الفرس الصفويني وبذلك يتجلى التغيير الثوري في تعبيراته العملية في نضلج اللظلروف امللوضلوعليلة
والعوامل الذاتية للثورة املتأججة اليوم في الرمادي والفلوجة وحترر املوصل وصالح الدين وأجزاء واسعة ملن كلركلود وديلاللى
وأستعار آوار الثورة في حزام بغداد ومتددها مستقبال الى بغداد واتساعها لتشمل في قادم االيام الفرات االوسط واجلنوب والعراق
كله لكي تتحقق الثورة الشعبية الشاملة املعبرة عن التغيير اجلذري املنشود

أصدر ما يسمى املكتب السياسي ( حلزب اهلل ) ( كتائب الصفوة ) بيانا ً دعا فيه علنا ً الى أغتيال الضباط السابقني والبعثيني تنفيذا ألم ر م ا
يسميه ( الولي الفقيه ) ( نائب األمام علي خامنئي ) وذكر البيان نصا ً أن ( هيئة احلزب السياسية ) أجتمعت مع ( دولة رئيس الوزراء ) وأتففقت
معه على تشكيل خاليا سرية مهماتها التنسيق مع جهاز اخملابرات للقيام باملداهمات واالعتقاالت ألكبر عدد ممكن من املشار أليهم أعاله وق د
صدر كتاب من جهاز اخملابرات بتاريخ  4102-6-9يشير الى كتاب مجلس الوزراء في  6- 8الذي ينص على ضرورة تهيئة الظوف املالئمة للفصائ ل
املندمجة ضمن صنوف وزارتي الدفاع والداخلية وتنفيذ مهماتها في مطار املثنى كما يذكر بيان ما يسمى ( حزب اهلل ) بأنه مت االت ف اف ف ي
أجتماعهم مع املالكي على تشكيل خاليا لدعم العملية السياسية واحلكومة مهمتها متابعة الضباط والبعثيني وفق ما يأتي:
 - 0تصفية الضباط واملراتب واجلنود الهاربني من ( اجليش )
 - 4أغتيال البعثيني.
 - 3تصفية املعتقلني الذين يتم اخذهم الى السجون واملعتقالت مهما كانت اجلهة التي ينتمون اليها.
وبذلك يتضح عبر البيان الرسمي ملا يسمى ( حزب اهلل ) والكتاب الرسمي جلهاز اخملابرات مسلك احلكومة العميلة امليليشاوي املرتبط ب أي ران
لتنفيذ التصفيات اجلسدية بحق املناضلني البعثيني وضباط اجليش السابق والضباط و املراتب واجلنود املنسحبني من اجليش امل ي ل ي ش ي اوي
وامللتحقني بثوار ثورة الشعب املتأججة في محافظات العراف مما يقتضي احلذر واحليطة لواجهة هذا املسلك االجرامي وأحباطه وم واص ل ة
األستنفار في صفوف ثورة الشعب العارمة املاضية الى أمام نحو حتقيق اهدافها في حترير الوطن وأستقالله وترسي خ ه وي ت ه ال وط ن ي ة
والقومية االصيلة.

 //منذ بدء عمليات ثورة الفقراء واملظلومني وتوالي انتصاراتها يحاول البعض االساءة لهذه الثورة وخاصة من قبل املستفيدين ومن
اقالم اشتراها رئيس احلكومة امليليشياوي فيطلقون عليها تسميات هي بعيدة عنها كل البعد فيقولون أنها عمليات اره اب ي ة
ويعرف كل العراقيني ان مناضلي حزبنا اجملاهد حزب البعث العربي االشتراكي ومجموعة فصائل مسلحة اخرى حتب العراف تعاونوا
منذ بدء االحتالل على ضرورة حترير العراف من االحتالل االمريكي البريطاني االيراني وعندما رحل احملتلني االمريكان والبريطانيني بعد
تلقيهم ضربات موجعة من ابطال املقاومة الباسلة توحدت فصائل املقاومة في جبهة مقاتلة صامدة هي جبهة اجلهاد والتحري ر
واخلالص الوطني بقيادة القائد اجملاهد عزت ابراهيم االمني العام حلزبنا اجملاهد وهي االن من تقوم مع فصائل اخرى وجهات شعب ي ة
وعشائرية في عمليات حترير العراف وطرد بقايا االحتالل وعمالء ايران فتحية احلب والتقدير ملقاتلي ثورة الفقراء الش ج ع ان ض د
الظلم والتهميش واالقصاء والفساد ولنقف جميعا ً معهم فالثورة ثورة كل العراقيني.

في ساعات قليلة خلت الثكنات والنقاط و السيطرات من اجلنود و امتالت الشوارع واالزقة ببقايا العسكريةة انةنةكةسةر مةن
عجالت و بدالت واحذية واغطية راس و تزامن مع ذلك احلدث ارتفاع ثمن الدشداشة والقميص ليساوي بندقية و ملحلقاتها.....انه
الفرار من انيدان قبل انواجهة ....هكذا شاهد العراقيون هزمية جنود انالكي في اندن والقصبات العراقية اننتفضة والتي حتولةت
الى طرائف تبادلها الناس عبر اجهز الهاتف النقال .......مليارات من قوت الشعب صرفت ونهبت لتسليح و جتهيز هةذا اجلةية
الذي لقي مصيره احملتوم ((الهزيةةةةةةةةةةةةةةمة اننكر )) ....نعم انها بداية نهاية الباطل .....بعد ان كان هذا اجلي

ادا ايةرانةيةة

ممنهجة لتمزيق اوصال اندن اآلمنة وتصفيف عجالت انواطنني في طوابير ال نهاية لها بدواعي حفظ االمن .....
في االدبيات التعبوية ,يقال ان القو انهاجمة يجب ان تكون ثالثة اضعاف القو اندافعة اناسكة لالرض  ,والقو انهاجمةة فةي
هذا انشهد لم تكن لتتعدى االلف في حني زاد تعداد اندافعني اننتشرين خلف العوارض الكونكريتية و في العجالت انصفةحةة
واندرعة والذين يحملون على صدورهم واكتافهم انواع الشعارات التي توحي بالقو واجلبروت ......زادوا على عشرات االالف ....
ورب سائل يسأل ناذا انقلبت موازيني التعبئة وما االسلحة التي استخدمها انهاجمون ليحققوا هذا النصر انريع و يلحقوا بهذا
اجلي

هذه الهزمية اننكر السريعة ....جنيب باختصار انها العقيد ..ال غير وهذا اجلي

الذي اسس قواعده احملتل الظالم ..لم يكن

في عقيدته و منهجيته حماية العراق و شعبه اوالدفاع عنه والذود عن حمى االمة ومقدساتها انه مزيج من الهاربني و الفةاريةن
السابقني من سوح الوغى في معارك الشرف في القادسية اجمليد وام انعارك اخلالد زمر من االحزاب وانيليشيات انغذا بةلةبةان
احلقد و الطائفية على العروبة واالسالم وزمرمن السراق وارباب السوابق انتمرسني لفنون التزوير والسرقة و نهب انال الةعةام و
اخلاص ...
ال يجمعهم اال جغرافية الثكنات االسمنتية و انرتبات العالية و التفنن في ايذاء اندنيني خصوصا في احملافظات التي تأبى الضيم
و الظلم و الهوان  ...وال اظن ان آمرا او قائدا التقى يوما جنوده ليحدثهم عن الوطن والوطنية و انواطنة  ,او عن جرح االمةة فةي
فلسطني او عن قيمة الشهاد في سبيل الوطن وانقدسات اوعن معايير الشرف للجندية  ,بل كان التفتي

الوهةمةي شة شةر

الزاهي والعطورومضايقة الناس والتفنن في خلق الزحامات وتعطيل مصالح الناس جوهر لقاءات اؤلئك االمرين بجنودهم ......من
هنا نصل الى حقيقة ال تخفى على كل ذي لب ان جيشا بال عقيد ال يصمد ساعة و لو جهز باحدث تقنيات احلرب و جةنةدي ذي
عقيد يبغي احدى احلسنني يصول شفرده على مواضع فوج .

ال يخفى على احد ان ثورة  03 _71متوز التي فجرها حزبنا اجملاهد املناضل حزب البعث العربي االشتراكي عام  7691اطلقتقع عقلقعقةقا عقدة
تسمعات منةا ثورة الطريق اجلديد وثورة املنجزات العظعمه والثورة التي جتاوزت احلد املسموح به بنسبة الى دول الغرب االستعماريقه والقثقورة
البعضاء وان اخلوض في تفصعالت منجزات الثورة بحاجه الى عدد غعر قلعل من الصفحات فاملنجزات اوسع بكثعر من ان حتصر في مقجقمقوعقه
صفحات ولكن سنذكر اهمةا  :اهمةا لتد وضعع قعادة الثوره في بعانةا االول اخلطوط الرئعسعه لتوجةاتةا السقعقاسقعقه واالققتقصقاديقه
واالجتماععه والثتافعه فضال عن سعاستةا العربعه واخلارجعه ففي السعاسه الداخلعه اعلنع
انةا عازمه على حتتعق الوحده الوطنعه وتأمني سعادة التانون وتكافؤ الفرص بني املواطنني واعادة النظر في التوانني واالنظمه واللوائح القتقي
شرعع في ظروف استثنائعه وهي تتنافى ورغبات الشعب والتضاء على اسباب التمزق الداخلي واجتثاث جذور الفساد ومحاسبة املفقسقديقن
ودعم متطلبات االمن الوطني والتومي وانةاء مشكلة االكراد واقامة اجمللس الوطني واكد البعان على حجب الثورة للقنقعقرات القطقائقفقعقه
والعنصريه والتبلعه وانةاء بعض مخلفات االستعمار وفي السعاسه االقتصاديه اكد البعان التزام الثورة مبصالح الشعب انطالقا من اميقانقةقا
بان الثورة هي طريق اجلماهعر الى التحرير السعاسي واالجتماعي ووسعلتةا للتضاء على مظاهر التخلف واعلنع تصمعمةا على تطوير قانون
االصالح الزراعي وانتةاج سعاسة نفطعة مستتله عن االحتكارات العاملعة ودعم شركة النفط الوطنعة ودعم مؤسسات التطاع االشتقراكقي
العام مع العنايه اخلاصه بالتطاع اخلاص وتنشعطه وزيادة االنتاج والتضاء على مظاهر االستغالل واالحتكار والتتلعل من اعتماد العراق عقلقى
واردات النفط وفي معدان السعاسه العربعه اعلنع اعلنع الثورة عن التزامةا مبعثاق اجلامعه العربعه وعزمةا على العمل اجلاد على حتتعق وحدة
الوطن العربي سعاسعا واقتصاديا وعسكريا واعلنع متسكةا املطلق باحلق العربي املغتصب في فلسطني وسائر االجزاء املغقتقصقبقه االخقر
ودعمةا للعمل الغذائي في ارضنا احملتله اما في السعاسه اخلارجعه فتد جاء في البعان ان الثورة تنطلق في سعاستةا من متررات مؤمتر عقدم
االنحعاز ومن مصالح العرب التومعه .
كما اعلنع عن سععةا اليجاد تعاون دولي قائم على اساس املساواة بني الدول البعاد شبح احلرب والعدوان واقامة سلم دائم وعقادل يقحقتقق
للشعوب فرص التتدم والرفاه واكد البعان شجب التفرقة العنصرية واقامة اوثق العالقات العربعه االسالمعه ..
ودعع الثورة في بعانةا االول جمعع التو الوطنعه والتومعه التتدمعه املؤمنه باهداف االمه العربعه وبرسالة الثورة ان تكون امام مسؤولعاتةقا
في العمل االيجابي لبناء التفاعل العمعق وتناسي اخلالفات وفتح صفحه جديده بلم شمل املواطنني واقامه صرح وحدتةم الوطنعه وترسعق
دعائم احلكم .
وطمأن مجلس قعادة الثورة واجمللس الوطني الذي شكل بعد البعان االولي للثورة من رئعس اجلمةوريه والوزراء وعدد التادة القعقسقكقريقني فقي
اجلعش والشرطه وممثل املنظمات الشعبعه والنتابات واالحتادات وعدد من املواطنني الذين لديةم ماض مجعد في خدمة الوطن واالمه بأن الثقوره
كانع بعضاء ولم تسفك فعةا قطرة دم .
وهكذا التزمع قعادة احلزب والثورة مبا ورد في البعان االول واجنزت تأمعم النفط الن حزبنا اجملاهد حزب البعث العربي االشتراكي هو اول من دعا في
عدة مناسبات الى تأمعم النفط واالستفاده من تلك الثروة الوطنعه التي حتولع في فترات سابته الى سالح بعد اعدائنا واعداء االمه العربقعقه
سواء من خالل نةبةا او االستفاده من عوائدها التي تودع في مصارف الواليات املتحده وبريطانعا وكما هو احلال االن اجنزت الثورة بعد ذلك احلقل
الدميتراطي والسلمي للمسأله الكرديه واجنز بعان  /77اذار

عام  0791وقانون احلكم الذاتي عام  0791الن مسألة القوميات في العراق والوطن العربي احتلت اهتماما واضحا في فكر حزببز زا
امل اضل وخاصة ا القوميات ذات الثقل السكاني الكبير نسبيا التي التي متتلك لغه وسمات مثل القوميه الكرديه الز ازانز
القومية العربية في العراق فال بد من االعتراف بهذه اخلصوصيه ثم اجنبت اجلبهه الوط يه والقوميه التقدميه التي تتألف من حبب
البعث العربي االشتراكي واحلبب الشيوعي العراقي واحلبب الدميقراطي الكردستاني وبعض الشخصيات القوميه والتقدميزه فزي
العراق بعد ان طرحت قيادة احلبب والثورة ميثاق العمل الوط ي في اخلامس عشر من تشرين الثزانزي عزام  0790عزلز االحزباب
السياسيه و ولدت اجلبهه الوط يه والقوميه التقدميه في  /09متوز عام  0791التي اكدت ال هج الوط ي والقومي الصائ للحزبب
م طلقا من اميانه بالتعدديه احلببيه وبعد ذلك اجنبت الثورة مشاريع عديدة في مختلف مجاالت احلياة وم هزا الزبراعزه واالصزال
البراعي والري والص اعه وميدان التص يع العسكري والتربيه والتعليم والصحه ونالت املرأه فرصا متكأفئه في مزبزاديا الزعزمزل
والتعليم والتشريع والقوات املسلحه ودخلت املصانع وشغلت مختلف الوظائف كما مت ب اا االنسان وتخريج كوادر في مزخزتزلزف
االختصاص لقيادة الت ميه في العراق وعل الصعيد القومي سع حبب ا اجملاهد حبب البعث العربي االشتراكي بوصفه حببا قوميا
تغيير واقع االمه العربيه من احمليط ال اخلليج وملا كان احلبب قد حقق الكثير من امل جبات التاريخيه في العزراق بزعزد تسزلزمزه
السلطه فال بد ان متتد تلك امل جبات لتشمل ارااا الوطن الكبير وحركات التحرر في العالم الثالث وقد قدمت قيادة ثزورة 11_09
متوز العمالقه مساعدات اقتصاديه وعسكريه غير محدوده ال االقطار العربيه وبخاصة اقطار املوااهه مع الكيان الصزهزيزونزي
وم ظمة التحرير الفلسطي يه وحركات التحرر في اريتيريا والصومال وشاركت بشكل فاعل في حبب تشرين عام  0791حيث ما ان
سمعت بأنباا احلرب من وسائل االعالم حت بادرت ال تأميم حصة الواليات املتحده االمر يكيه في شركة نفط البزصزره وارسزال
اجليش العراقي ال اجلهه السوريه واملصريه .
وعل املستوى الدولي واصلت الثورة موقفها املبدئي املعادي لالمبريالية العامليه واتباع سياسة عدم االنحياز واحلزيزاد االيزجزابزي
وسعت ال ترسيخ العالقات مع دول املعسكر االستقاللي وساندت حركات التحرر في العالم كافة وكان للعراق دور فاعل ومؤثر في
مؤمتر عدم االنحياز الذي عقد في هافانا عام  0797حيث دعا العراق ال اقامة نظام اقتصادي دولي اديد يقوم عل العدل وتتمزتزع
فيه بلدان العالم الثالث مببدأ تكافؤ الفرص كما قدم العراق قروضا طويلة االمد بدون فوائد ال الدول ال اميه والفقيره.
حتية احل والتقدير لثورة امل جبات العمالقه وابطالها والقائد اجملاهد عبة ابراهيم االمني العام حلبب ا امل اضل ورفاقه امل اضلني وهزم
يقودون مالحم اهاديه ضد بقايا االحتالل وعمالا ايران وحكومة امليليشيات الطائفيه لتحرير العراق في ذكرى ثورة الطريق اجلزديزد
ثورة متوز التي وضعت اماهير شعبها نص اعي ها وتصرفت بأشكال وصيغ متجدده واعتمدت الصفحات املتعدده للوصزول الز
اهداف اجلماهير وتلبية احتياااتها وال ال صر القري بأذن اهلل بهمة امل اضلني اجملاهدين وحببهم الرسالي .

 . 1ابلغت استشارية االمن الوطني اجلها ت االمنية كافة بعدم حمل منتسبيها الهوية الرسمية (الباج) كذلك بقية موضفي الددللدة لصدا دة
منتسبي الداصلية لالدفاع لاخملابرات لاالكتفاء بهوية االحوال املدنية بعد سرعة تقدم الثوار في كافة مناطق العراق صوفا ً من لقوعهم بدمدمدني
للثوار حتى داصل بغداد.
 . 2بدأت مجاميع صا ة من ميليشيات العصائب بعملية اعتقاالت لصطف في بغداد لصا ة في مناطق الدلرة لحي اجلامعة لالعدل لالسيدديدة
لزيونة لجسر ديالى لاملدائن لكل حزام بغداد لجتري هذه احلملة لفق قاعدة بيانات حصلوا عليها من هيئة املسائلة لالعدالة لاالجدهدزة االمدنديدة
االصرى متهيدا ً لتضعيفهم.

 . 3ابلغ رئيس الوزراء املليشيالي بعض العمالء من رؤساء العشائر بتشميل ميليشيات من عشائرهم في بغداد لاحملافظات لمنح الشديدوو لمدن
يرغبون رتب عسمرية تصل الى عميد لرلاتب مغرية لاالكراميات
 . 4ابلغت ماتسمى بالقيادة العامة للقوات امليليشالية كافة القطعات الطائفية من جيش لشرطة اعدام املعتقلني لديهم قبل ل ول الثوار لقد
حدث ذلك فعال ً في عدد من مناطق بغداد لاحملافظات.
 . 5كلف االجهزة االمنية مبراقبة اجلوامع في بغداد لاحملافظات لاعتقال املصلني الناشطني منهم لاملعارضني لنهد احلمومة الطائفية لتصدفديدة
البعض منهم
 . 6اعتقلت استخبارات الر افة الواقع مقرها في شرطة الشعب الطابق العلوي مواطن من اهالي االعظمية بناء على لشايدة مدخدبدر سدري
لعندما توسط بعض ضباط الداصلية ملعرفتهم بعائلته اطلق سراحه لابلغوا املصائب عنه فقاموا بأستالمة من قرب السجدن لقدتدلدوه رمديدا ً
بالر اص بعد ساعة لاحدة
 . 7قام املدعوا جميل الشمري مدير شرطة ديالى القيادي في منظمة بدر يعالنه عدد من ظباط الشرطة بتنفيذ عمليا ت اعدام جماعية لعدد من
املوقوفني على ذمة التحقيق صوفا ً من ل ول الثوار لاطالق سراح االبرياء منهم
 . 8مت جلب بعض االسلحة التي شاركت بأستعراض جيش املهدي من ايران لدصلت من محافظة ميسان لكلف بالتنسيق مع السلطات احلمومدة
العراقية لااليرانية املدعو حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري
 . 9احد املطربني اصذ ماليني الدنانير من البرلاري قائد مايسمى الفرقة الذهبية لقاء تسجيل اغنية متجد بالفرقة لحتمل القدائدد ايدظدا كدافدة
مصاريف االغنية التي مجدت الفرقة ليذكر ان راتب العنصر في الفرقة يعادل راتب مدير عام في الدللة العراقية
 . 11اكد احد القيادين في (مصائب اهل الباطل) ان عدد املقاتلني املدربني لديهم تترالح بني 711الى  1111مقاتل قتل لأسر حلدد االن اكدثدر مدن
نصفهم لان بقية االعداد اخلا ة باملتطوعني هي بهرجة اعالمية.

