


 

عبَر البعث منذ والدته عن روح االمة العربية االصيلة وقردتها الداامد دة عدلدج الدادصداد والاديدرور  واالردبدعداا تدعدبديدرا  عدن الد دالدة 

السوية لالمة النقيضة لواقع االساع ار واالحاالل والاصزمة واالساغالل والاخلف والنضدال الد دادواصدق لداد دقديدم ا داا  االمدة 

العربية الااريخية في الوحا  وال ية واالشاراكية الاي بشَر فيها الدرفديدم الدقدامدا الد د سدش احد دا مديدشديدق عد دلدم رحد ده   فدي 

ومدعدركدة الد داديدر الدواحدا و ديدر دا  5399وذكرى الرسول العربي في العام  5391وثرو  ال يا  عام  5391كدااباته عها البطولة عام 

الثالثين من ت وز العظي ة ب نصزاتها الع القة القاعا  الشامخة والقلعة الدندا ضدة لد دركدة الدثدور   -ولقا شيات ثور  السابع عشر

العربية ال عاصر  عبر اطالقها الكبر ع لية للان ية والبناء االشاراكي والندضدال الدقدومدي الد دعدبدر عدنده بدالداعدو الد دبديدر لدلد دقداومدة 

جد دع وقدا كداردي ردظدريدة الدعد دق الدبدعدثديدة الدادي ارسدج 
 
ال لسطينية ول ركات الا رر الوطني والقومي في الوطن العربي والعالو ا

اسسهدا الدرفدم الدقدامدا الشدهديدا صداام حسديدن رحد ده   والدادي تدصدلدي فدي كددادابداتده ت طدريدقدندا  دا  فدي بدنداء االشدادراكديدة   و 

ت الاي قراطية قو  لل رد وال صا ع   و ت رظر  في الاين والاراا   و ير ا ال دثير ال نار الهداد  لد د دارسدات الدثدور  الدادي حدقدقدي 

البناء والنهوض والاقام فاااى لثور  البعث في العراق معس ر اعااء العراق واالمة... وافرَغ كق ما في جعباه مدن مدخدطدطدات 

مرية ف ان العاوان االيراري الغاشو الذ  دحره ابناء جيشنا الباسق وشعبنا ال غوار م ققين رار الدعدراق واالمدة فدي الدثدامدن 
 
تا

ب عام 
 
وعداوان الد دلدف االمديدركدي  5335م ا ا اَض معس ر االعااء مدصدادا فد دان عداواردهدو الدثدالثديدندي الدغداشدو عدام  5311من ا

الذ  تاداى لده مدصدا داو الدبدعدث والد دقداومدة مدندذ يدومده االول يد داور  3009االطلسي الاهيوري ال ارسي واحاالل العراق عام 

 ركبهو الرفيم القاما ال صا ا عز  إبرا يو االمين العام لل زب والقاما االعلج للصهاد والا رير والخال  



الوطني عبر تبصيرهم بمفردات ) ستراتيجية البعث والمقاومة ( والستراتيجية بعيدة المدى وخطاباته واحاادثا اه وئسااااتاه الاتاي 

ئكزت عتى تعميق االثمان بمبادئ البعث السامية وعقيدته الوطنية والقومية والدثمقراطية واالشتراكية واالنسانية النيارة باال اد 

من االفكائ التكافيرثة والتقسيمية المتطرفة من كل صنف ولون والتي استبدلت جغرافية االماة الاعارباياة فاجاعاتات  ام وطا اران 

بدثاًل لمكة والمدثنة والقو از واالستانة بدثاًل لدمشق والقاهرة وعواصم المغرب العربي والختيج العربي فكان  اادًا ماقاداماًا باائًا 

لمجاهدي البعث والمقاومة ئاسمًا ل م مسائات اال تحام والتعرض ومواصتة الج اد بصفحاته الكا يرة والماتاواصاتاة وما كادًا لا ام 

تالزم المسائثن الج ادي والسياسي الذي ثخدم احدهما االخر بل عتم م ان االستراتيجية تانا ان مان فاكار الاباعاث والاتاكااتايا  

ثن ن من االستراتيجية وثكون في خدمت ا وليس العاكاس .... كلا  ان مشاروعاياة الاتاكااتايا  تانابات مان خادماتاه لاتاساتاراتاياجاياة 

بوضع ا موضت التطبيق الفعتي عبر الربط الحي بن تحقيق االهداف المرحتية القصيرة المدى واالهداف الساتاراتاياجاياة الاباعايادة 

المدى فكانت كاتابات واحادثث وئساال الرفيق المجاهد عزة ابراهيم منصبة عتى تعميق اثمان مناضتي البعث بامابااداا ام عابار 

استزادت م الداامة من معين هذه المبادى فالوعي ثعزز االثمان بالمبادئ كما بصرهم بالتنفيذ المبدع لنظرثة الحزب التنظاياماياة 

و واعد نظامه الداختي في االلتزام واالن باط الحزبي والدثاماقاراطاياة الاماركازثاة والاناقاد والاناقاد الاذاتاي ئاساماًا لا ام طار  الاعامال 

السياسي التي تصب في مجرى العمل الج ادي المتواصل صوب بتوغ ضفاف التحرثر الشامل واالستاقاالا الانااجاز واساتا انااف 

 مسيرة البناء ال وئي الشامل والسير ُ دمًا الى امام في دئوب الن  ة والتقدم واالئتقاء ...

فكانت كاتابات وخطابات واحادثث الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام لتحزب والقااد االعتى لتج اد والتحرثر والاخاال  

الوطني النبراس المشت والمنائ ال ادي لمجاهدي البعث والمقاومة لتصعياد جا اادهام الاماتاحاماي صاوب مادائب الاناصار الامابايان 

والظفر الحاسم االكيد ... والم ي ُ دمًا في مسيرة الن اا الدؤوب والم ابر لتحقيق اهداف امتنا العربية التائثخاياة فاي الاوحادة 

 والحرثة واالشراكية.



ت بشيء جديد اذا قلنأ ان من ابرز اسبأب االحتالل االميركي الصهيوني الصفوي للعراق يكمن في تبنننينل الصنأاق بالنمنبنديني لن ن نأينأ االمن
 
ة لم نأ

 اتلعربية انطالقًأ من مبأايء حزب البعث العربي االشتراكي بنجأحل في تكوين قأعدة انطالق لنه ة شأملة لنهن ا االمنة بنعند عن نوا منن الن نال 

منري  ند 
 
بالتبعية لالجنبي ، ل ا فأن مأ يشهدا الوطن العربي من حأالت تراجع بانحدار هو نتيجة له ا االحتالل بمحصلة حنتنمنينة لنمن نطن  تنأ

االمة من خالل العراق .. بالن امتنأ بلواة بطبيعتهأ لمنأ لين من طراز خأص الير ون الن نننوق فن ند كنأنن  لنورات النربنينع النعنربني بنطنبنينعنتنهنأ 

نل ان يغير معأالة التحألف االمبريألي الصهيوني الصفوي لوال ان تم تغيير مسأرات رينأحنهنأ بنأتنجنأهنأت منتن نأطنعنة من
 
ع الشعبية حدلًأ كأن من شأ

ر ارااة الماليين التي لأرت  د ال لم بالتبعية بانتهأك الح وق ال ي مأرستل ان مة تعسفية جأيرة ..ف د اارك  النجنمنأهنينر بنحنسنهنأ النفنطنري  نين

الملوث ،ب بعد ان ات ح زيف  اعأبى االحتالل االميركي للعراق ، بأن مصيرهأ كأمة يتعرض الى خطر التصفية النهأيية ببصين  من نتنلنفنة  بمنن 

قبل ابل بمن مأت قد تتنأقض في ال أهر لكنهأ متف ة على عدايهأ للعرب ببحدتل، فأت  ت النهنجنمنة  ند امنتنننأ اقنننعنة الندينمن نراطنينة بحن نوق 

االنسأن ب يرذلك من االفتراءات باال أليل بابتدع  االاارة االميركية فرية المحأصصة  باخطرهأ الطأينفية لنتنسنتنهند  بنكنل ذلنك صنمنينم قنوة 

 منينةامتنأ العربية المتمثل بهد  الوحدة ال ي جسدا البعث تن يمًأ بممأرسة . بكلنأ يت كر مأ سبق االحتالل االميركي للعراق منن حنمنالت اعنال

جندت لهأ كل بسأيل االتصأل بالمعلومأتية لهز الوجدان العربي الشنعنبني باينمنأننل النعنمنينق بالنمنتنجن ر بنوحندتنل بقنينمنل النعنرببنينة .. باسنهنمن  

س.. كأن  هنننألنك
 
 االن مة العربية من خالل ممأرسأتهأ المنأق ة لتطلعأت الجمأهير بتمرير ه ا الم ط  الشرير اليصأل الشعب الى حألة اليأ

 حمالت لتربيض الجمأهير العربية بفرض االمر الواقع عليهأ بتسوي  االست واء بأالجنبي بتصفية بمطأراة كل صوت بطني عرببي قومني بمنأ زاا

منن  الااالمر تع يدًا حألة التشرذ  بال عف التي كأن   بمأ زال  تعيشهأ الحركأت الوطنية بال ومية خأصة بعد االحتالل االميركي للعراق بمنأ تن

هيمنة صفوية على م دراتل حتى بصل االمر بألعمالء لالستهأنة بدمأء الشهداء في قأاسية العرب النثنأننينة بت نحنينأت الشنعنب بمنواجنهنتنل لنلنمند 

خن  
 
الصفوي ال ي تلفع بعبأءة الدين بالم هب لين ر في جسد امتنأ . بمنأ ينفسنف لنل ان االنن نمنة بحنتنى النكننثنينر منن النحنركنأت الن نومنينة لنم تنأ

تح يرات قيأاة البعث على محمل الجد  خأصة عندمأ كأن الرفيق المننأ نل  الشنهنيند صندا  حسنينن قند ننبنل النى ان احنتنالل النعنراق سنينتنبنعنل 

 س وط ان مة بعربش بتوهم  ان الن أ  الثوري في العراق كأن يبأل  في توقعأتل .. فكأن  النتيجة مأ يسمى بألنفنو نى ل الن نالقنة ل النتني كنأن

من نتأيجهأ مأ حصل في السواان بسوريأ  باليمن بتونس بمأتتعرض لل مصر من م أطر بتهديدات بمأ حصل بيحصل في البحرين بالنكنوين  

 بالسعواية باالمأرات ب يرهأ من نشأطأت تشترك فيهأ كل قوى الشر االميركية بالصهيونية بالفأرسية لت ويض مأ تب ى من بجوا قومي 



مر كبير وخطير الستهداف القيم العروبية وما زالت بعض التيارات واالنظمة سادرة في غيها وتفرض حصارًا غير مبر 
 
علىل   راً عربي.. ما زال حجم التا

نشاطات حزبنا الرسالي حزب البعث العربي االشتراكي وهي تدرك انه من دونه اليمكن الحلد حلملايلة اللهلعيلة اللعلربليلة ملن التليلا  ..وهلنلا تلكلع  

 بلملرا لعلة 
 
مسؤليتنا كمناضىين اكبر واوسع الستنباط صيغ نتالية تتناسب وطبيعة التحدي الذي تجابهله املتلنلا واول خلطلعة بلهلذا االتلجلار تلبلدا

 شجاعة مع النفس كما يؤكد الرفيق المناضل امين سر قيادة قطر العراق قائد الجهاد والتلحلريلر علزة ابلراهليلم فلي اكللثلر ملن حلديلث .. نلحلتلا  الل 

ل فليلهلا ملاما قلدملنلا للهلذر االملة للتلقلريلب زملن اللنلصلر 
 
مرا عة  ريئة نستىهم من خاللها تتحيات شعبنا وتاريخ مناضىي الحزب وقفة نقدية نسلا

 النا ز عى  اعدائها .. وعىينا ا  نتذكر ا  ما يحصل من استهداف متعدد لىبعث ومناضىيه فريد من نععه ، غليلر ا  ملجلرد صلملعدر وبلقلائله بلهلذر

يلة القعة دليل صحة منطىقاته الرسالية .. وربما يكع  من المناسب ا  نشير ال  حادثة  رت قبل اسابيع في ) مسطر لعمال البناء ( فلي اللكلا لمل

والمسطر يعني مكا  تجمع العمال .. عندما صرخ احدهم وهع غير ملنلتلملي للىلحلزب السلابلقلًا وال حلالليلًا فلقلال بلىلهلجلة  لنلعبليلة ) الل  رحلملة علىل  

روحيتك صدام حسين لم تجععنا ولم ترض ا  يذلنا احد اليعم ايرا  تىعب بالعراق لعب ( .. وتتابع االخلرو  وهلم ملن ملحلافلظلات مل لتلىلفلة ملن 

رة الديعانية ومي قار وميسا  وبابل والنج  ليؤيدونه بل ا  احدهم قبىه من فمه .. مثل هذا المعق  ليس بالغريب وربما اتسع وهلع ايلذا  بلثلع 

 ا  كبيرة تعىن بزوغ فجر النصر وهع ات المحالة ..امتنا تترقب يعم النصر الكبير في العراق فماما نحن فلاعلىلع  ذ هلذا هلع السلؤال اللذي يلنلبلغلي

 يطرحه كل عروبي مؤمن برسالة االمة وعندها لن يق  بع ه الحق  الم .

 

و ها في تعقيع االتفاق النعوي االميركي االيراني بكل اهدافه اللملشلبلعهلة وملا صلاحلبله ملن
 
ت والتحالفات االميركية االيرانية ا

 
ب صل ل بىغت التعاطا

 وتصريحات متتاربة لىمسؤولين االميركا  و الوزة النظام االيراني والتي تنبئ عن المكر السيء لىطرفيلن وسلعليلهلملا البلتلزاز الشلعلعب وبلاالخل 

 لىليلل اللعلربلي والامتنا العربية ... فهذا االتفاق المشبعر اطىق العنا  لىنظام االيراني الدامة الهيمنة عى  العراق والتمدد ال  سعريا ولبنا  واليمن 

 كىه بل والعطن العربي كىه .

ت في تصريحات اوباما وكيري واشلتلع  كلارتلر وديلملبلسلي وزيلارات بلعلتلهلم للىلعلراق واللملنلطلقلة وتلنلاغلم تصلريلحلاتلهلم ملع 
 
وقد تجىت هذر التعاطا

تصريحات خامنئي وروحاني و ري  وغيرهم الممعنة في االفتراء والتتىيل وتحقيق الت ادم السياسي والمصالح المشتركلة غليلر اللملشلروعلة علىل  

ت طلطلاحساب العراق واالمة العربية ولكن ابناء شعبنا العراقي وامتنا العربية بالمرصاد وسيتصدو  بحزم وفاعىية واردة صىبة وعزم ال يىين للمل ل

 الحى  االميركي الصهيعني الفارسي ويقبروها في مهدها معبرين عن روح الشعب وضمير االمة 

 وما النصر اال من عند هللا العزيز الحكيم.



 

بلغ الفساد اوجه بتخصيص رواتب تقاعدية خيالية لرؤوساء الجمهوية والوزراء والبرلمان السااباقاياد وعاد اعالاد اءاد اعسااء  اا يساما   -1

 ليون دينار والاراتاب الاتاقااعادي لارؤوسااء  58 ليون دينار والذي تاله  111لجنة النزاهة ان راتب رئيس الجمهورية االسبق بعد االءتالل 

افواج عسكرية ... وهذا غيض  اد فاياض  5شخص ءماية لكل  نهم بما يشكلون  011 ليون دينار فساًل عد  01 جلس النواب السابقيد 

ال فال ...  في الوعت الاذي ءاجاب الاعاماالء االخسااء رواتاب  اجااهادي الاباعا    د سرعة ا وال الشعب فهكذا تكون الرواتب التقاعدية وا 

 عا ًا عبر عرار االجتثاث البغيض سيء الصيت والمقاصد .. 81ال   58الذي خد و العراق وخد تهم  د 

 والظلم ال يدوم .

ي  نقلِب ينقلبون 
 
 وسيعلم الذيد ظلموا ا

 

يقاف رواتب  وظفي السكك الذيد عا وا بقطع الطرق الرئياساة فاي باغاداد  -2 االجراءات التعسفية لحكو ة العمالء بلغت ذرروتها ايسًا با 

نهم  دفوعون  د جاهاات
 
 بواسطة عربات القطار  ما ءدى بوزير النقل االيراني علبًا وعالبًا باعرصوالغ ال  اتهام  وظفي السكك الحديدية با

ساه ءاتا  اخاماص عاد اياه والاغاارق فاي وءال الاعاماالاة 
 
سياسية )  شبوهة ( عل  ءد تعبيره ... خسئ هذا الاعامايال الاماشاباوه  اد عاماه را

 االيرانية ...

 فلقمة عيش المواطنيد المختطفة ستحرق جباه الخونة والعمالء.

 

ستثمار في  ياديد الكهرباء والتاي فااعات ال  -5
 
از ة الكهرباء المستعصية تكشف عد ضلوع الحكو ة العميلة في تنظيم عقود غا سة لال

 ليار دوالر في السنوات الماضية للفساد الاماتارى لاعاصااباات وزراء الاكاهاربااء الاماتاعااعاباياد  اد اسااطاياد السارعاات واالخاتاالاساات  511

ال  والممارسات الال اخالعية والشعب يعاني  د شدة الحرارة في هذا الصيف الالهب والكهرباء تزوره فاي الاياوم سااعاة او سااعاتاياد لاياس ا 

ويبق  المواطنون بمواردهم الشحيحة تحت رءمة اصحاب المولدات وكان هللا في عون ابناء شاعاباناا الصاابار الاذي ساياطاياحاون باعانااصار 

 السوء واالبتزاز .

ن غدًا لناظره عريب   وا 



نوري المالكي عميل ايران المخضرم وبائع البسطات في دمشق التي باتت على كل شفة ولسان واخيرهم وليييا اخيرهيم شياهيا الي يييان  - 4

 صالح القالب الذي ال يخطئ له بيان

 واي بيان! 

 

المالكي هذا ال ميل الصغير القزم الطاعن في حقاه على ال راق واالمة ال ربية يستقطع االراضي في قلب بغااد بمساحيات تيوياوالت اللي  

متر مربع له والبنائه والوجته و اصهاره وخاام مكيتبه مع حفنة من ال مالء و المرتزقة وابناء الش ب الكادحين ي ييشيون فيي الي يشيوائيييات 

 ويتلقفون فتات االط مة في االالبال والنفايات .

 

 انها وهللا ثورة الش ب ال ارمة قادمة وعلى عول وستحرق من الخونة وال مالء والسراق كل بنان .

ت قريب. 
 
 وكل ا

 

ب الواري الذكرى الساب ة وال شرون لنصر ال راق واالمة التاريخي في الثامن من اب عام 
 
اليذي دحير فيييه  8811تمر علينا في الثامن من ا

مقاتلوا جيشنا الباسل وابناء ش بنا االبي ال اوان االيراني الغاشم ب ا ثميانيي سينيوات حسيوم ميتيرعية بينيويييع اليام اليطيهيور واليتيي كيانيت 

خاتمتها م ارك التحرير الكبرى م ركة تحرير الفاو ماينة الفااء وبيوابية الينيصير الي يايييم ومي يارك الشيالميوية والبييياات وميوينيون ومي يارك 

التوكالت تلك الم ارك الخالاة في سفر قادسية ال رب الثانية ستال حافزنا الكبير الستلهام الاروس والم يانيي اليغيزييرة واليبيليييغية لينيصير 

ب عام 
 
جيج وتص يا مسيرة الوهاد والتحرير الاافرة والمباركة لالطاحة ب روش البغي وال مالية وتيحيريير  8811الثامن من ا

 
وتوظيفها في تا

ال راق ال ميق والشامل وتحقيق استقالله السياسي واالقتصادي الناجز والتام ومواصلة مسيييرة الينيهيوو اليقيوميي ليالمية الي يربييية صيوب 

مواصلة دورها الحضاري في اعالء صرح الحضارة االنسانية والمضي الى امام عليى طيرييق الينيهيوو اليوطينيي واليقيوميي واالنسيانيي وتيحيقيييق 

 اهااف امتنا التاريخية السامية في الوحاة والحرية واالشتراكية.          



 

ساَل مداد اقالم ككتاب البعث والمقاومة ممتزجًا بدماء الشهداء في خنادق العز والشرف والكركرامكة  كمكد امكتكداد سكنكداا الكةكهكاد الكال كبكة 

وسيتداصل  ذا المداد الطا ر الشريف يذكي مسيرة الةهاد والتحرير ويؤجج ثدرة التحرير الظافرة محققًا مقدلة ) الكقكمكا والكبكنكدقكيكة فكد كة 

واحدة ( ذلك ان جبهة النضال الفرري والثقافي واال المي والتعبدي تظل المئكتكزر والسكنكد الكمكتكيكا لكةكبكهكة الكةكهكاد الكقكتكالكي الكمكتكسكعكة 

والمتصا دة  مد الدوام و رذا يترادف الةهاد القتالي مع النضال السياسي والثقافي واال المي والتعبدي ليعطكي اككمكي فكي سكده الكةكهكاد 

 والدغد المحتدمة بدجي تحالف االشرار ومخططاتها المشبد ة ومرائد ا الشريرة .

 

و ا  ي الركتاباا المةا دة لمركتاب الشرفاء العراقييا والعرب االحرار تسرع مةرى مسيرة الكةكهكاد الكمكتكصكا كدة وتكد كمكي بكركل الكطكاقكاا 

ي العام لمشعب العراقي لصالح  ذه المسيرة المباركة مما يتطمب ما ككتاب البعكث والكمكقكاومكة والكرككتكاب 
 
الفررية والثقافية مستقطبة الرا

العرب االحرار والركتاب الشرفاء في العالا اجمع ادامة زخا الد ا المطمدب لتعكضكيكد وتكعكزيكز سكدا كد مكةكا كدي الكبكعكث والكمكقكاومكة فكي 

العراق لري يداصمدا مشدار ا الةهادي المقدس وحتد ُيةهضدا مخططاا تحالف االشرار ويمضدا في دروب الكتكحكريكر والكنكهكضكة والكتكقكدم 

 االجتما ي والحضاري و االنساني الد امام .

 

 وهللا اكبر فقد احتدمت صدلة الحق لنمحق جدلة الباطل وجدلة الباطل سا ة وصدلة الحق حتد قيام السا ة .

نا لمنتصرون.  وهللا اكبر وا 



في واحدة من اغرب التصريحات التي اطلقها نوري المالكي احد مسؤولي الحكومة الطائفية العميلة والتي دعى فيها الىى ضوىوا الىمىمىلىكىة 

 العربية السعودية الى الوصاية الدولية !

) لكونها تخوع لمذهب اسالمي معين وتدعم االرهاب ( حسب وصفه وقد اثارت تلك التصريحات دهشة واستغراب المتابعين والمعلقيىن 

السياسين في العالم وقد اكدت ان من يدير دفة الحكم في العراق بعد االحتالل عبارة عن مجاميع من الجهلة واالميين الذين الشان لهىم 

 في السياسة .

قال العميل الطائفي الصغير حيدر العبادي بان ) حكومته ( مستعدة ان تدعىم الىدول الىعىربىيىة بىخىبىرات عىراقىيىة لىمىكىافىحىة االرهىاب فىي 

بلدناهم !! وقد تعجب واستغرب من سمع هذا المقترح وعلق متهكما .. كان اولى بالعبادي ان يستفيد من تلك الىخىبىرات لىديىه بىمىكىافىحىة 

االرهاب الذي ينهش جسد بلده العراق اوال قبل ان يساعد االضرين وضاصة ان حكومته معروف عنها بانها هي من تىغىذي وتسىانىد االرهىاب 

 لدعمها للميليشيات الطائفية المجرمة التي اعطاها شرعية وتسمية ) الحشد الشعبي ( للتمويه ! .

 

كلما اراد وزير دفاا الحكومة الطائفية العميلة ضالد العبيدي الظهور الى العلن بعد ان غطى على عمله الىمىجىرال االرهىابىي هىادي الىعىامىري 

يطلق تصريحات موحكة وبعيدة عن السياقات العسكرية المتعارف عليها فتارة يقول ان االنبار ساحررها بعد شىهىر وفىات عىلىى تصىريىحىة 

كيلومتر وهي تحت قبوة اليد وهكذا تتزامن التصىريىحىات ... امىا  5اشهر ولم يحررها ثم اردفها بتصريح اضر بان الرمادي اصبحت على بعد 

الواقع فيقول عكس ماصرح به فاالنبار مازالت ضارج سيطرة حكومة المنطقة الخىوىراو والىرمىادي مىازالىت كىذلىك .. امىا الىعىبىيىدي فىبىقىى 

 يعيش اوهاال بانه فعال وزيرا للدفاا .



 

يوما عاديا في حياة هذا الشعب البطل  8811لم يكن يوم النصر العظيم الذي احتفل به الشعب العراقي في الثامن من اب عام 

فقد كان تتويجا النتصارات المقاتلين العراقيين الشجعان من جيييو رطيرويه راليوييه ميصيميات  يابي  رجيييو طيعيبيي فيي حيرب 

استمرت اكيثر من ثمان سنوات حارل الشعب العراقي ان يدافع عن نفسه ريصد هجمات الجراد االبفر اليقيادم مين ويصيران رقيم 

ريفشل محارالت حكام ايران الطائفيين في اعادة تكوين الدرله اليفيارسيييه اليكيبيرل مين  ي ل ميحيارلي  احيتي ل اليعيرا  ر درل 

 الخليج العربي .

 

ت القوات االيرانيه المتواجدة على جبصات القتال الممتدة الكيثر مين 
 
كيييليو ميتير عيليى ويول حيدرد  066رمن الناحيه العمليه بدا

 8811العرا  الدرليه باالنصيار التام بعد تحرير مدين  الفار من براثن االحت ل االيراني العنصري في السابع عشر من نيسان عيام 

رتلقيصم دررس بليغه في الشجاعه راالقدام رالمنارره رفراس  قيادة الحزب رالثوره التي ادارت المعركه ادارة عسيكيريي  رسييياسييي  

رائعه رمن   ل التفا  الشعب العراقي حول قيادت  الحكيمه رطجاع  قواته المسلحه التي هزمت الجيو اليفيارسيي اليعينيصيري 

 رهو  امس جيو في العالم من حيث العده رالعدد .

 

تحيه الحب رالتقدير ليوم النصر العظيم يوم االيام رقيادة حزب المجاهدين رالثوار حزب البعث العربي االطتراكي اليتيي انيجيزت 

 هذا اليوم الرائع رالمجد رالخلود لشصدائنا االبرار



كانت قيادة حزب المجاهدين والثوار حزب البعث العربي االشتراكي قد انجزت قووانويون وقويواقوات هوموف اقوعوموت  وي  وفوف اال ون بويون  و وو  

لوة الشعب العراقي وتقوية الفسيج االجتماهي وايصال المظالم الى قيادة الحزب والثورة بسرهة قياقيه التخاذ االجراء المفواقوب بوعودهوا و ون جومو

 اهوتهذه القرارات واالجراءات اقرار  قابالت المواطفين  ي كا ة  قرات حزب الشعب .. حزب البعث العربي االشتراكي و دوائر الدولة  وا  اقوتو و

  وور الجعه التي اجرت المقابله حسم القضيه و ساهدة  احبعا  عو ا ر جيد وا  لم تست ف تقوم بر ف المشكلة الى الجعه االهلى وهكذا قوارت اال

وذات يوم حضرت  واطفه اربعيفيه الى  قر قيادة  رع جمال هبد الفا ر لحزبفا المفاضف حوزب  3002بشكف جيد لغاية احتالل وغزو العراق هام 

البعث العربي االشتراكي وطرحت  شكلتعا التي تتلخص با  احدى السيارات العائده للحزب تسير بسورهوه كوبويوره و وي هودد  ون الومورات حواولوت 

ب واجودهس اط الفا واه ت رقم السيارة ونوهعا وبعد التدقيق تبين ا  السيارة تعود الحد الر اق اهضا ء قيادة ال رع وانه  ي ذلك الوقت كا  بو

خاص  ي  حا ظة البصره وطلب  ن المواطفه العودة بعد  ترة ولحين هودة  احب السيارة وبعد هودته طلب الر يوق ا ويون قور الو ورع حضوور 

توي كا ة الر اق اهضاء قيادة ال رع وقواق السيارات وطلب  ن المواطفه وضف اشارة بيدها هلى قائق السياره وتبين انه قائوق قويوادة الشوعوبوه الو

ذي الو يتولى الر يق المذكور ادارتعا وكا  يرقف قيارته لجلب البريد ... واتخذت االجراءات لمفف قواق لكف السيارات  ن اتباع  ثف هوذا السولوو 

 يؤذي المواطفين الساكفين بجوار ال رع     

 تحية التقدير واالهتزاز لحزب الشعب الذي ابتكر ال رق العديدة والكبيره لخد ة الشعب ..  

ها هو شعب العراق العظيم يتظاهر  ي البصرة ويع ي الشعداء ويتظاهر  ي الفجو  وكوربوالء وبوغوداد لولومو والوبوة بوخود وات الوكوعوربواء وبوالوراوتوب 

المحجوبة ..  وها هم ابفاء شعبفا الصابر المكا ح  ي ديالى وحزام بغداد ونيوفووى و والل الويود  والو ولووجوة والور وادي يوتوصودو  لوقوصو  االشورار 

 بالبرا يف الحارقة والعاونات وال ائرات ولكف همليات القمف والتعس  واالغتيال واالهدا ات واالهتقاالت ..

وار قورة غضبه التي قتعدم  رول البغي والوعوموالوة والضوالل  وتشويود  ورل الوعوراق
 
 وها هو لعيب  ثورة الشعب  الظا رة يتعالى يسفاه  ويحتدم ا

 الفاهض القوي المساهم ب اهلية  ي نعضة اال ة واالنسانية جمعاء.

 عا هي ثوررة التحرير الظا رة تت اهف وتستق ب ابفاء شعبفا الوموكوا و   ون اقصوى لولوشوموال الوى اقصوى الوجوفووب و ون اقصوى الشورق الوى اقصوى 

نبالج  بح العراق المشرق .  الغرب .. وها هم   جاهدو البعث والمقاو ة االشاوس يشمرو  هن قواهد الكو ال الملتعب وحتى ا 

 والفصر ابدًا حلي  المجاهدين المؤ فين الصابرين.



ي واإلنسوانوي والوتوي ث توموثول بوالرورورة توعوريوفوا  قووموتواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني وال
ن بعرها يعبر تعبيرا  دقي

 
 وشامال  عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واثستراتيجية . قا  بعثيا  نصيا  وإنما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها ، بل ا

بناء شعبنا المجاهد الصابر ولتكن لوهوم رويور وع وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهرين لالحتالل بل
 
موم ا

على تنفيذ مخططواتوهوم الوتودمويوريوة ضود الوعورا   ثءمعين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابشع صور التزييف والترليل بما يساعد هؤ
 واثمة .

 
ن تكون في المسارات الصائبة و

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

 
هودافوهوا الووطونويوة والوقوومويوة الوخويورة وفوي هوذه الخذلك ا

 
يرة لوبولوو  ا

سوات عوموالئوه عولوى صوعويود الوعومولويوة السويواسويوة موار المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى ابشع صيغ التشويه في ظل اثحوتوالل ومو
 المهترئة 

 وسنتناول في هذا العدد مفهوم ) الثقافة والثقافة الثورية ( 
 

 
عض المجتمعات بالوسائل الومواديوة والوخوبورة فوي مويودان ب الثقافة هي مجموعة القيم المادية والروحية الي يفرزها المجتمع ويتفاعل معها اثنسان في حياته اليومية وقد انحصر مفهوم الثقافة لدى 

 ول في حين مثلت المدرسة المثالية التيا الثاني .اث اثنتاج فيما انحصر مفهومها لدى بعرهم اثرر بالوسائل الروحية التي تستبعد المادة من طروحاتها نهائييا  وقد مثلت الماركسية التيار
نوه مون الصوعوء بونواء توجوربوة  ناءوفي المفهوم الماركسي تتخذ الثقافة طابعا  سواء فيما يتعلق بمرمونها اثيدلوجي او اهدافها العميقة واصبحت الثقافة عنصرا اساسيا بب

 
الثورة اثشتراكية وعليه فوا

 اشتراكية بدون ثقافة ثورية ولهذا قامت بعض الدول بثورات ثقافية بهدف اشراك الجميع في عمليية البناء اثشتراكي .
 

لخلل في ميزان التطوور فوي الوجوانوبويون الورروحوي والوموادي ي اوفي المفهوم الراسمالي تنفرز ثقافتان اثولى هي ثقافة البرجوازية والثانية هي ثقافة الشعء .. ولقد ادرك حزب البعث العربي اثشتراك
ن الثقافة التي تركز على الجانء الروحي في 

 
ن هذا الخلل يؤدي الى اضطراب رطير في عملية التطور ويقود الى اثزمة .. وعليه فا

 
طور فقط وتهمل الجوانء المادية توتوحوول فوي الونوهوايوة التوقال با

 ن التطور وتهمل الجوانء الروحية ..ة مالى عملية ريالية ث بد ان تصطدم بحقائق الواقع فتنعزل عن اثغلبية وكذلك الحال بالنسبة للثقافة التي ث تهتم اث بالجوانء المادي
 

اساتهما على مختلف اثصوعودة وفوي حوالوة صودام رئويوسوة بسيومن هذا المنطلق فقد تركز اثهتمام على قطاع الثقافة في العرا  باعتباره اكوثر القطاعات اتصال بحياة الناس وببرامج الحزب والثورة و
ن الدوائر الصهيونية واثمبريالية والق

 
المعادية والطامعه اثررى تسعى للتاثير النفسي والثوقوافوي وى ويومية مع الثقافات واثتجاهات الفكرية المعادية والغريبة على تراث اثمة ثن الحزب يدرك با

وكذلك سوعويوهوا لونوشورر اثتوجواهوات الشوعووبويوة والوقويوم  ورةعلى المواطن العراقي والعربي عموما  بما يحقق احالمها في تكريس الروح اثنهزامية والتشكيك بجدوى اثلتزام الوطني والقومي وقيم الث
بين المواطنين فنظمت حملة وطنية شاملة مونوذ  ميةالغريبة على مجتمعنا وكذلك تكريس النزعات القطرية ولترجمه تلك المبادئ فقد علمت ثورة البعث في العرا  في بداية سنواتها عل محو اث

( كوموا اعوتومودت الوثوورة اسولووب توعومويوم و ثدرال اثميين ومن الجنسين في صفوف محو اثمية ونجحت التجربة نجاحا  متميزا اشادت به المنظمة الدولية للتربية والثقوافوة ) الويوونسوكو 8691عام 
 .  الثقافة والتركيز على التراث والتاريخ مع عدم اهمال المعاصرة في العلوم والتكنولوجيا فنهرت انماط الفنون واثداب والعلوم عموما 

 
يحة عندما تبنت مسيرة بونوائوهوا اثشوتوراكوي والوقووموي لصحوبات المواطنون يتفاعلون مع النتاج الثقافي واثدبي والفني والعلمي وبذلك وضعت ثورة البعث في العرا  الثقافة الثورية على الطريق ا

فوخواض  3002ة وصوث الى احتوالل الوعورا  عوام اليوشقت طريقها الخاص على الصعيدين الوطني والقومي وارست القاعدة الصلبة لنرال حركة الثورة العربية فاستهدفت الثورة بالعدوانات المتت
ة التي تقوم على التكامل بين اركان الوجوهواد كولوهوا عولوى وريمجاهدو البعث والمقاومة حربا  ضروس ضد المحتلين اثوغاد وحلفائهم اثشرار وعمالئهم اثذثء وارسوا اثسس المتينة لثقافة اجهاد الث
 اني الجديد. نسالصعد القتالية والفكرية والسياسية والثقافية واثعالمية كافة بما يرسخ جذور ثقافة البعث الثورية ثقافة النهوض الوطني والقومي واث



 

ان كل متابع لنشاط المنظمة الدولية التي يفترض ان يكون هدفها الحياد في المسائل السياسية التي تعصف بالعالم االن ومنننا ان تنفنرد 

االمريكان بالقرار السياسي واصبحت القطب االوحد بعد زوال االتحاد السوفيتني كندولنة ىنظنمن  النتني كنارنت رندا المنرينكنا وارنحنسنار  الن  

الخلف وتمزيق دولته وشرذمتها ال  دويالت كان من ضمنها دولة روسيا اليوم التي تركت الحبل ىل  الغارب لسياسة امريكا وسمحنت لنهنا 

العبث بمصائر شعوب االرض ودولها وصارت هي الحاكم والنالنالد فني رنفنق النو نت و ند اسنتنغنلنت دولنة الشنر ذلني االرنحنسنار النروسني 

وتخاذل دول اوربا امام الغول االمريكي فاخات االدارات االمريكية المنتنعنا نبنة ىنلن  النتنصنرم الناح ينخندم مصنالنحنهنا ومصنالن  شنركناتنهنا 

العمال ه دون النظر ال  مصال  الدول االخرى وشعوبها وحقها في الحياة الحرة الكريمة ... فنراها تتدخل بشؤون تلي الدول وتنعنبنث بنهنا 

كيفما تشاء ولتحقيق اهدافها تلي سخرت االمم المتحدة ومؤسساتها لتسهيل ذلي والصباغ صفة شرىية الطماىها ومن المالحن  ارنهنا اح 

امريكا تعمل دائما ىل  تعيين سكرتيرا ىاما لها من الشخصيات الضعيفة ومن رىناينة دولنة تندينن بنالنوالء لسنيناسنتنهنا االسنتنعنمنارينة حنتن  

تستطيع ان تفرض ىليه ماتمليه ىليه اطماىها دون ان يعترض او يقف بالضد منها اال في مرات معدود  يعلن القلق ىلن  بنعنا مناينحند  

فنا في العالم لار الرماد في العيون ... ولقد تابعنا موا ف االمين العام باركي مون منا ان ىين سكرتيرا لنهنا والن  النينوم فنال رنرى منننه منو ن

حازما تالا  كنثير من  ضايا العالم التي يكون المريكا دورا تخريبيا فيه فكل مايقوله الرجل اره  لق ىل  مايالرح والحظنا سكوتنه النمنخنزح 

والمعيب ىل  مايالرح من جرائم ترتكب بحق المدريين العزل في العراق من  بل الحكومة الطائفية العميلة صنينعنة امنرينكنا النمنتنشنكنلنة 

بموافقتها وخاصة الالرائم التي  امت بها الميليشيات الطائفية في محافظة صالح الدينن ومندرنهنا واالرنبنار وبناالخنا جنرائنم النتني طنالنت 

الناس العزل في الفلوجه الباسلة حيث  تلت تلي الحكومة المالرمة بقنابلهنا وبنرامنينلنهنا النمنتنفنالنرة وصنوارينخنهنا النعنشنرات منن االطنفنال 

والنساء والشيوخ دون ان يتحرك ضمير بان كي مون وهو يسمع ويرى كل مايالرح الره يعلم جيدا بان ذلي ينتنم بنمنوافنقنة امنرينكنا .. ورنرا  

مقابل ذلي اره ىربد وغرد ىل  الاين سقطوا في خان بني سعد في جريمة التفالير االجرامي الاح كان من صنننع النمنينلنينشنينات النطنائنفنينة 

للتغطية ىل  هزائمهم المنكرة في مدينه الفلوجة والكرمة لكي يغيروا اتالا  االىالم من تلي المدن ال  مدينة خان بني سعد .. فان حضنرة 

االمين العام سارع ايضا الىالن استنكار  و لقه في رفق الو ت خاصة اته يعلم جيدا بان االدارة االمريكنينة تنرغنب بنمنثنل هنا  النمنوا نف 

منه وارنا ىندما رتحد  ىن هاا اليعني بارنا رؤيد سفي دماء العرا يين هناك ورستنكر  هنا الن دم العرا يين غنالني ىنلنينننا فني كنل بنقنعنة 

 يسفي ىل  ارض الوطن لكنه صار بعد االحتالل المالرم رخيصا لدى االمريكان ومنظمتهم االمم المتحدة !





بناء شعبنا ألصابر ألمقدأم
 
 يا أ
ساته ألنضالية ألمتوأصلة عن نبض ألشعب ألمتددفدو ويدمديدر ار منذ والدة ألبعث وفكره ألوطني وألقومي وألديمقرأطي وأالشترأكي أالنساني ألنير وهو ُيعبر عبر أدأته ألتنظيمية ألوطنية وألقومية ومم 

أهددأ  أالمدة ألدعدربديدة ألدتداريدوديدة فدي ألدوحددة وألدحدريدة  ريدوأالمة ألحي فكان ُموِحدًأ للشعب وأالمة وحاماًل لرأية طموحاتها ألمشروعة في ألتحرر وألوحدة وألبناء وألتقدم وألمضدي ألدا أمدام عدلدا طد
نسانية جمعاء.

 
 وأالشترأكية حاماُل رأية ألرسالة ألعربية ألوالدة رسالة أالسالم ألمتجددة لال

ق ألثالثين من تموز ألعظيمة بمنجزأتها ألعمالقة ألقلعة ألحصينة للعرأق ألشامخ وللثورة ألعربية ألدمدعداصدرة فداسدتدهددفدهدا مدعدسدكدر أعددأء ألدعدرأ  –وقد مثلت ثورة ألبعث في ألعرأق ثورة ألسابع عشر  
نهما حالة جهادية وأحدة... فنهض ألبعث وألشعب بفصائله ألمجاهدة ألوطنية وألقومية وأالسالمية بوجه 

 
دوأندا  ألدمدتدتدالديدة ألدعددوأن أاليدرأندي ألد داشد  ألدذ  ألدعدوأالمة مستهدفًا ألبعث وألشعب ال

ب عام 
 
مثلما دحر ألعدوأن ألثالثيني أل اش  وألحصار ألجائر وعدوأن ألحلف أالميركي أالطلسي ألصهيوني ألفارسي وتصدد  مدجداهددو  8811دحره أبناء شعبنا ألمقدأم وجيشنا ألباسل في ألثامن من أ

لحقوأ ألهزيمة ألمنكرة به  في ألحاد  وألثالثين من كانون أالول عدام 
 
ووأصدلدوأ مدقداومدتدهد  لدتدركدا  ألدمدحدتدلديدن أالمدريدكدان  1188ألبعث وألمقاومة لالحتالل ألب يض ودحروأ ألمحتلين أالميركان وأ

طا  وألتوادما  بل وألتحالفا  أالميركية أاليرأنية وألتي تجدد  أليوم باالتفاق ألنوو  أالمي
 
طدار لدعدبدة  ركيوألتمدد أاليرأني ألذ  أتسع بفعل ألتوأ

 
أاليرأني وما خلفه من تدأعيا  ألشد وألجذب فدي أ

كيد أالحالم أاليرأنية ألفارسية ألتوسعية بالتمدد في ألعرأق وسو 
 
نبر  خامنئي لتا

 
ولبنان وأليمن وألوليج ألعربي وأسدتدهددأ  أالمدن ألدقدومدي  رياتوادم ألمصالح غير ألمشروعة وتقاس  مناطو ألنفوذ فا

طار تصعيد موطط ألحلف أالميركي ألصهيوندي ألدفدارسدي في ألعربي برمته وجاء  تصريحا  أوباما و جوال  ديمبسي رئيس أالركان أالميركي وأشتون كارتر وزير ألدفاع أالميركي ألا ألعرأق وألمنطقة 
 
أ

ستهدأ  ألعرأق وأالمة ألعربية وفي أالطار ذأته سارَع عمالء أيرأن وألميليشيا  ألمجرمة ألا تصعيد ألفتنة ألطائددفديدة وألدعدرقديدة وأالقد
 
ل ألدطدائددفدي وألدعدرقدي ألدبد ديدض فدكدان أسدتدهددأ  ألدفدلدوجدة تدتداال

منين في ألحديد وهب
 
جيج ألفتنة بين أبناء شعبندا فدي ألدبدصدرة هب وألرماد  بالقصف ألوحشي بالهاونا  وألبرأميل ألمتفجرة وكانت جرأئ  ألتفجيرأ  أالجرأمية في خان بني سعد وقصف أال

 
وبهرز وتا

نطلقت أالصوأ  ألمبحوحة عبر تورصا  ألعميل ألمالكي ألتي حاولت خاسئة ألنيل من ألشع
 
لعرأقي ووحددتده مدحداواًل ألدتدندصدل مدن جدرأئدمده ب أوألنجف وكربالء وغيرها من مدن ألعرأق ألصابرة وأ

جيجه ب ية ألتص
 
ندبدر  خداسد ً د  وجرأئ  أسياده أاليرأنيين بإلقاء ألتبعة علا ما يسميه زروًأ وبهتانًا ) ألصرأع ألمجتمعي ( ألذ  يعملون علا خلقه وتا

 
ية محاولة جدادة لدتدعدزيدز ألدوحددة ألدوطدنديدة فدا

 
ال
ة بإل اء أجتثاث ألبعث ورفع ألحدظدر عدنده وأصددأر ألدعدفدو الببالهجوم علا ألبعث وعلا أبناء شعبنا أالبرياء ألذين يتعريون للظل  وأاليطهاد وأالعتقاال  وأالغتياال  متصديًا بصالفة للدعوأ  ألمط
مارسا  أالجرأمية اليرأن ولسيده ألمجرم قاس  ُسليدمداندي المألعام وغيرها من ألمطالب ألملحة ألمشروعة ألتي با  يطالب بها بقوة شعبنا أالبي فضاًل عن تورصاته يد ألدول ألعربية كافة ومباهاته ب

 ألرأمية ألا ألهيمنة علا ألعرأق وألتمدد في ألوطن ألعربي كله . 
 

بناء شعبنا أالبي ألمجاهد
 
 يا أ

جمع
 
 يا أحرأر ألعرب وشرفاء ألعال  أ

تجسيد مجابهته لالتجاها  ألتكدفيرية ألدمدتدطدرفدة ث ولقد وأصَل ألبعث وفصائل ألمقاومة جهادها ألملحمي بوجه ألمحتلين وحلفائه  وعمالئه  عبر تالزم ألمسارين ألجهاد  وألسياسي لنضال ألبع
هدأفها ألمنحرفة ألرفيو ألمجاهد عزة أبرأهي  أالمين ألعام للحزب ألقائد أالعلا للج

 
حداديدثده ورسدائدلده  هادمن كل صنف لون وألتي َفنَد دوأفعها ألمتاهفتة وأ

 
وألتحرير وألوالص ألوطني في خطاباتده وأ

 ألمتوأصلة وألتي عر  عبرها ألجذور ألمتهافتة ألتي تقوم عليها وألتي تروم تفتيت وتقسي  ألشعب ألعرأقي . 
 ولكن هيها  هيها 

جديدج ثد
 
كيد حقيقة أن ألبعث وألشعب حالة جهادية وأحدة بتدا

 
ألدتدحدريدر ألدظدافدرة ألسدائدرة ُقددمدًا ندحدو تدحدقديدو  ورةفسيوأصل مجاهدو ألبعث وألمقاومة كدفاحه  ألمتصاعد لتعزيز ألوحدة ألوطنية ولتا

 أهدأفها ألسامية في تحقيو ألتحرير ألشامل وأالستقالل ألتام للعرأق . 
 وحتا ألنصر ألمبين وألظفر ألحاس  أالكيد .

 
ن غدًأ لناظره قريب .

 
 وأ

 وما ألنصر إال من عند هللا ألعزيز ألحكي  .
 وهللا ناصر ألمجاهدين ألمؤمنين .

 ألمجد لشهدأء ألعرأق وأالمة أالبرأر .
 وألوز  وألعار لتحالف أالشرأر وعمالئه  أالذالء .

 ولرسالة أمتنا ألمجد وألولود. 
 قيادة قطر ألعرأق 

  ٥١٠٢في ألثالث وألعشرين من تموز 



 
بناء شعبنا أالبي ألمجاهد

 
 يا أ

نهت حكم ردة ألثامن عشر منن تشنرينن ألنثنانني  –تمُر علينا أليوم مع أطاللة عيد ألفطر ألمبارك ألذكرى ألسابعة وأالربعون لثورة ألبعث في ألعرأق ثورة ألسابع عشر 
 
ألثالثين من تموز ألعظيمة ألتي أ

فصحت عن ألوجه ألمشرق وأالصيل لثورتي ألرأبع عشر من تموز عام  3691ألسودأء عام 
 
ألتي مرت ذكرأها ألسابعة وألخمسون في يوم ألرأبع عشر من تموز ألنجنارو وثنورة ألنثنامنن منن شنبنا   3691وأ

رتدأد في أنتفناةنة ألنثنالثنينن منن   –ألتي أغتالها ألمرتدون وألذين أنهت حكمهم ألمشبوه ...., ثورة ألسابع عشر  3691عام 
 
ألثالثين من تموز ألعظيمة وبعد أن تمكنت من تصفية جيوب أاللتفاف وأال

طالق سرأح ألمعتقلين ألسياسيين كافة وتصفية شبكات ألتجسس ألصهيونية وحققت أالصالح ألزرأعي ألجذرو وألثور 
 
ألنذو  3691أذأر عنام  33لزرأعية في ألريف وبيان ة أتموز ألباسلة ألتي قامت با

ميم نفط ألعرأق ألخالد في أالول من حزيرأن 
 
وتوظيف عائدأتنه فني مسنينرة ألنتنننمنينة ألنعنمنالقنة  3691  عامحقق ألحل ألسلمي ألديمقرأطي للقضية ألكردية وألحكم ألذأتي إلبناء شعبنا ألكردو وقرأر تا

منتنينن لنجنينشنننا ألنبناسنل و تنقندينم ألندعنم ألنفنعنال لنلنمنقناومنة ألن وألبناء أالشترأكي وتحقيق ألرفاه ألمعيشي وأالزدهار ألثقافي وألمعنوو وألنفسي البناء شعبنا أالبي وألبناء ألعقائدو ألنوطننني وألنقنومني
 ألفلسطينية ولحركات ألتحرر ألوطني وألقومي في ألوطن ألعربي وألعالم ألثالث كله .

 
سنتنهندفنهنا منعنسنكنر أعندأء ألنعنرأق وأالمنة   –وبذلك شيدت ثورة ألبعث في ألعرأق ثورة ألسابع عشر 

 
ألثالثين من تموز ألخالدة بمنجزأتها ألعمالقة ألقلعة ألناهضة لحركة ألثنورة ألنعنربنينة ألنمنعناصنرة فنا

ب عنام
ا
فنتنتنالنت ألنعندوأننات ألنغناشنمنة ألنعندوأن ألنثنالثنيننني  3611 بالعدوأن أاليرأني ألغاشم ألذو دحره أبناء شعبنا أالبي ومقاتلو جيشنا ألباسل محققين نصر ألعرأق وأالمة ألمبين في ألنثنامنن منن أ

وألنذو تصندى  1111ن نيسان عنام م وألذو سبقه ألحصار ألجائر ألذو أمتد ثالثة عشر عاما وحتى عدوأن ألحلف أالميركي أالطلسي ألصهيوني ألفارسي وأحتالل ألعرأق في ألتاسع 3663ألغاشم عام 
ه لقمة سائغة اليرأن كما أكد ذلك ألرفنينق ألنمنجناهند لموله مجاهدو ألبعث وألمقاومة منذ يومه أالول بمجابهة جهادية حازمة ُتوجت بهزيمة ألمحتلين أالميركان وطردهم شر طردة من ألعرأق ألذو س

فاحهم ألملحمي ألظافر يحدو ركبهم ألرفينق ألنمنجناهند عنزة ة كنعزة إبرأهيم أالمين ألعام للحزب و ألقائد أالعلى للجهاد وألتحرير وألخالص ألوطني .... ومنذ ذلك ألوقت وأصَل مجاهدو ألبعث وألمقاوم
ت أالميركية أاليرأنية يجيء أل

ا
أالتفاق ألنووو أالميركي أاليرأني ألذو يسمونه أالتفاق ألنننووو بنينن  يومأبرأهيم بوجه تركات ألمحتلين أالميركان وألهيمنة أاليرأنية على ألعرأق ... وأستمرأرًأ لمنهج ألتوأطا

منننه وأالمنن ألنقنومني ألنعنربني بنرمنتنه منن دون أن تنحنجن  هنذه  3أيرأن ومجموعة ) ألخمسة + 
 
حنقنينقنة ألسناطنعنة ألن( ليطلق يد أيرأن في ألتمدد دأخل ألعرأق بل وألتمدد في ألخليج ألعربي وتهديند أ

 تسويغات ممجوجة.ة وألتبريرأت وألتسويغات أالميركية لالتفاق ألمذكور بدعاوى ) ألحيلولة دون أمتالك أيرأن ألسالح ألنووو ( وما شاكل ذلك من فبركات كاذب
 

بناء شعبنا ألصابر ألمقدأم
 
 يا أ

جمع
 
حرأر ألعرأب وألعالم أ

 
 يا أ

سمى ألحرس ألثورو أاليرأني وقائده ألمجنرم قناسنم ا يوهكذأ تتوأصل تخطيطات وممارسات ألحلف أالميركي ألصهيوني ألفارسي وعمالئه في ألسعي ألمحموم لتمزيق ألعرأق عبر ألممارسات ألشائنة لم
سنات ألشنائنننة فني دينالنى وشنمنال بنابنل وحنزأم بنغندأد منار ُسليماني وألميليشيات ألعميلة اليرأن ألمنضوية تحت مسمى ألحشد ألشعبي وألشع  ألعرأقي منه ومن ممارساته أالجرأمية برأء ... هذه ألمن
سنا
 
وو أمريكي وبالقصف ألوحشي ألذو يمنارسنه جنالوزة د جوصالح ألدين وألتي هدموأ فيها دور ألموأطنين وحرقوأ مزأرعهم وبساتينهم ومحالت عملهم وألتي تتوأصل أليوم في ألرمادو وألفلوجة با
ن ألنازحين من أبناء شعبنننا أالبني ... وينتنرأفنق ذلنك كنلنه د م) ألحشد ألشعبي ( بالهاونات وألبرأميل ألحارقة وألذو يذه  ةحيته يوميا ألعديد من ألشهدأء وألجرحى من أبناء ألفلوجة أالبرأر وألمزي

ةطهاد وقمع ألشع  ألعرأقي كله وشن حمالت أالعتقاالت وأالغتياالت ةد مجاهدو ألبعث وألمقاومة من قبل ألحكومة ألعميلة وميلينشنيناتنهنا 
 
جنرمنة وأسنتنمنرأر مسنلنسنل ننهن  ثنروة ألشنعن  ألنمنبا

 ألعرأقي ألنفطية وأموأله وأفقاره وتجويعه وأستمرأر ألتفجيرأت أالجرأمية ألتي تطال أروأح ألعشرأت من أبناء شعبنا يوميًا .
ألثالثين من تموز في ذكرأها ألسابعة وأالربعين وحتى تحقيق ألتحرير ألشامل للعرأق وأستقالله ألننناجنز وتنحنقنينق   –بيد أن ذلك كله يؤجج ثورة ألتحرير ألمباركة ألتي تستلهم روح ثورة ألسابع عشر 

 نهوةه ألوطني وألقومي وأالنساني ألشامل .
 

 ألمجد لشهدأء ألبعث وألعرأق وأالمة أالبرأر .
 ألثالثين من تموز ألخالدة ألرفاق أحمد حسن ألبكر و ألشهيد صدأم حسين وصالح مهدو عماش في ذكرأها ألسابعة وأالربعين . –تحية لروح قادة ثورة ألسابع عشر 

متنا أل
 
 ية ألمجيدة .عربتحية ألمجد وألفخار للرفيق ألقائد ألمجاهد عزة أبرأهيم أالمين ألعام للحزب ولقيادة ألبعث ومناةليه وأبناء شعبنا ألمجاهد وأ

 وألخزو وألعار لتحالف أالشرأر وعمالئهم أالخساء.
 ولرسالة أمتنا ألمجد وألخلود.

 قيادة قطر ألعرأق
 ميالدية ٥١٠٢في ألسابع عشر من تموز 
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