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صدق هللا العظيم
ايها الرفاق المناضلون المجاهدون يا ابناء شعبنا العراقي العظيم يا ابناء امتنا المجيدة من بغداد دار السالم بغداد الح ا ارة وال ت اري ق ل ع ل ال ج ه اد وال ي ف ا ف ي ي وار اَلم ام ي ن
الجوادين اليريمين ,عقد اَليتماع الموسع لممثلي القيادات الثالث قيادة حزب البعث العربي اَلشتراكي والقيادة العليا للجهاد والتحرير والخالص الوطني والقيادة العامل للق وات
المسلحل يرى فيه الحديث عن تاري مطول وشامل للرفيق اَلمين العام لحزب البعث العربي اَلشتراكي والقائد اَلعلى لجبهل الجهاد وال ت ح ري ر وال خ الص ال وط ن ي وال ق ائ د ال ع ام
للقوات المسلحل المهيب الركن المعتز باهلل عزة ابراهيم حفظه هللا عن مسيرة الجهاد والتحرير والتي سيعرض علييم َلحقا  ,لذا نسترعي انتباهيم.
اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان هللا على نصرهم لقدير صدق هللا العظيم,الحمد هلل ناصر المؤمنين المجاهدين وخاذل العمالء والخونل والمنافقين الذي ن ب اع وا دي ن ه م ب دن ي ا
الفرس المجوس ,الحمد هلل الذي هدانا لاليمان ثم هدانا للجهاد وما كنا لنهتدي لوَل ان هدانا هللا ,
ارحب بيم ك ثيرا واحيييم ايها الرفاق ان مناسبل هذا اللقاء عزيزة ومهمل بل هي غايل في اَلهميل وانتم كما ترون نل ت ق ي ال ي وم م ع م ج م وع ل م ن ال م ج اه دي ن وال م ن اض ل ي ن ال ذي ن
يمثلون القيادات الثالث قيادة الحزب والقيادة العامل للقوات المسلحل والقيادة العليا للجهاد والتحرير وليي نستثمر الوقت ونستثمر هذه المناسبل اي هذا ال ل ق اء ك ي ن وص ل راي
الحزب وموقفه من كل اَلحداث المستجدة والمتسارعل على كل مساحل الجهاد للمجاهدين حيثما كانوا في القيادة العليا وفي الرفاق المقاتلين العسير وفي القيادة العامل ل ل ق وات
المسلحل ولمناضلي الحزب داخل الوطن وخاريه,وفعال نامل ان يصل هذا الحديث الى التنظيم القومي والقطري في الخارج اي خارج العراق عن طريق امانل سر القطر
ايها الرفاق
ياتي هذا اللقاء وتاتي اهميته َلنه يعقد في ظروف عصيبل غايل في اَلهميل يمر بها شعبنا العظيم المجيد وانتم راي ت م ب ع د ه روب ي ي و ام ري ي ي ا ال غ ا ي ل وح ل ف ائ ه ا ام ام ض رب ات
رفاقيم المجاهدين المقاتلين في المقاومل الوطنيل والقوميل واَلسالميل والمقاتلين اَلبطال تحت لواء القيادة العامل للقوات المسلحل والمقاتلين الشجعان ف ي ت ن ظ ي م ال ح زب,ق د
رايتم كيف وضعت امريييا العراق لالسف تحت مقصلل الفرس المجوس اعداء هللا واعداء اَلمل واعداء العراق التاريخيون قد

اصبوا العداء المتنا وشعبنا على امتداد التاريخ ووضعته تحت مقصلة عمالء ايران واذنابها وكالبهم السائبة المسعورة التي تعشق الذببذ والذقذتذو وارا ذة الذدمذاء والذهذدر والذتذ ذريذ
والتهجير والتشريد اتلهم هللا انا يؤفكون
ايها الرفاق
ً
ً
تعلمون ان مسيرتنا الجهادية اي مسيرة الجهاد والتحرير التي يقودها حزبنا العظيم منب  21عار در فيها اوسع التضحيات واغالها در اكذثر من  261الف عضو شهيد في الذتذنذظذيذم
الحزبي وعلى راسهم ائد الحزب الرفيق القائد صدار حسين والزال يقدر هبا الحزب العظيم المجيد في مسيرة التحرير.
وانكم تعلمون ايها الرفاق ان مسيرة التحرير الكذفاحية الجهادية القتالية تنطلق في مسارين اساسيين منب هروب جحافو امريكيا من العراق المسار االول:هو المذسذار الذعذزيذز عذلذى
لوبنا البي يمثو جزءا اساسيا من عقيدتنا ومن استراتيجيتنا بعيدة المدى وهو مسار حرب التحرير الشعبية والكذفاح المسل ,اذ اليمكن على االطالق تحرير العذراق تذحذريذرا كذامذال
ثم تحرير االمة التي يجثم االستعمار على صدرها في كذثير من ا طارها إال في حرب التحرير الشعبية والكذفاح المسل .والمسار الثاني:في الحقيقة البي دمناه على المسار االول بعد
هروب الجيوش الغازية وذلك للتقليو من إرا ة دماء العرا يين ولكن لالسف سدت ايران الصفوية واذنابها وادواتها كو ابواب العمو السياسي امار الحزب امار مؤسساته الجهادية
والسياسية واستمرت بو زادت في ممارسة االجتثاث واال صاء اي القتو والتدمير والتهجير والتشريد للبعث ولحلفائه واصد ائه ومؤيديه ولجماهيره الذواسذعذة ولذبلذك ذد اضذطذرت
القيادة اضطرارا للجوء الى است دار السالح مرة ثانية ,بو ايار سمعت في بعض الفضائيات ورايت بعيني احد عناوين التحالف الوطني كنت اظنذه مذن الذعذقذالء الذقذلذيذلذيذن فذي هذبا
التحالف يقول ان البعثيين في اصو خلقتهم التي فطرهم هللا عليها اي في خذاليذاهذم وفذي جذيذنذاتذهذم وفذي دمذائذهذم وفذي عذرو ذهذم يذجذري حذ ورغذبذة االنذقذالبذات الذعذسذكذريذة وإرا ذة
الدماء ,وهو يعلم علم اليقين ويعلم حزبه وتعلم ايران ويعلم كو عمالء ايران في التحالف الوطني ان البعث في العراق ينتمي اليه اكذثر من خمس ماليين عرا ذي وعذنذدمذا نذرجذعذهذم
الى عوائلهم ومحيطهم القري يبلغ عددهم اكذثر من  12مليون اي  % 01من شع الذعذراق,ولذم يسذتذحذي هذبا الذطذائ ذفذي الذبذغذيذض الذمذقذيذت مذن هذؤالء اي لذم يسذتذحذي مذن شذعذ
العراق,والسب هو عمق الحقد الصفوي المتشرب في عرو ه وهو يعلم وكو عناوين التحالف الصفوي يعلمون ان البعث ًدر اكذثر من  261الف شهيد هو ان هؤالء الشهداء دموا
ارواحهم الطاهرة ودماؤهم الزكية من اجو االنقالبات العسكرية او من اجو ارا ة الدماء او من اجو الحكم,وهم البين حكموا العراق  52عار وخرجوا من الحكذم صذفذر الذيذديذن اي
(( ً
حفاي )) كما نقول باللغة العامية خرجوا (( بطرك هدومهم الالبسيها )) ,
انهم ايها الواهم ايها المضلو ضحوا بارواحهم ودمائهم من اجو رايات عظيمة واهداف سامية ومجيدة من اجو اهداف امة م تارة ومذكذلذفذة بذحذمذو الذرسذاالت السذمذاويذة والذوطذنذيذة
والقومية واالنسانية الى العالم ببلوا ارواحهم وسفكوا دماؤهم من اجو اهداف الوحدة والحرية واالشتراكية المتهم ولشعبهم ,ولم يستحي من ارواح هؤالء االبطال هؤالء الميذامذيذن
االماجد هذؤالء الذعذرا ذيذيذن االصذالء والذبيذن يذمذثذلذون كذو شذعذ الذعذراق مذن ا صذى جذنذوبذه الذى ا صذى شذمذالذه ,فذيذهذم الذعذربذي والذكذردي والذتذركذمذانذي والذمذسذيذحذي وفذيذهذم الذيذزيذدي
والصابئي ,وانبهكم ايها الرفاق بهبه المناسبة عن كلمة إزيدي حيثما ترد في ادبياتكم وفي خطابذاتذكذم وفذي رسذائذلذكذم ذولذوا الذيذزيذدي والتذقذولذوا إزيذدي االزيذدي كذلذمذة ظذهذرت بذعذد
االحتالل وثقف عليها االحتالل وعمالء االحتالل لمزيد من تفتيت لحمة الشع العرا ي اليزيديين عرب واسالوا شيخ اليزيديين معاوية من بو رحمة هللا عذلذيذه ومذن بذعذده ابذنذه
االن اسالوهم و ولوا لهم انتم من اين من اي العشائر من اي الحمائو من اي االصول ,ايها الرفاق هم امويين من االمويين العرب اال حاح القريشيين فال تقولوا إزيدي بذو يذزيذدي
نسبة الى يزيد ابن معاوية او يزيد ابن ابي سفيان نسبة الى بني ً
امية القريشيين.
فهبا االنسان البي كنا نظن فيه بعض ال ير الستحى من ال مس ماليين والستحى من ال مسة وعشرين مليون والستحى من الشهداء والستحى من البعثيين فذي وطذنذهذم الذكذبذيذر
وذلك كله بسب حجم التعبئة النفسية والروحية والعقلية اي الفكرية العقائدية من الحقد االسود والكراهية ليس على البعث النه يعرف واسياده يعرفون ان الذبذعذث هذو الشذعذ
ويعرف واسياده يعرفون ان البعث هو االمة العربية يمثو االمة العربية بو هو يمثو جوهر االمة وارادتها الحرة فالحقد كان على الشع واالمة ,

واؤكد في هبا اللقاء ان البي يجري في بلدنا اليور هو احتالل فارسي مباشر وشامو مغلف بغالف ديني طائذفي بغيض ,وا ول حتى ان كان بو اليور في عناوين العمالء الصفويين
العاملين في العملية السياسية من فيه خير للعراق والعرا يين فهو اليور ً
نحي جانبا في هبه العملية سواء في اطار الحكومة العميلة او في اطار البرلمان او في اطار االجهزة االخرى
مما يسمى بالجيش والشرطة واالمن او حتى في االحزاب حزب الدعوة والمجلس والتيار الصدري والفضيلة وكو االحزاب الممذثذلذة بذالذتذحذالذف الذوطذنذي كذان فذي الذحذقذيذقذة ذبذو هذبه
المرحلة نوع من الحرية اي ا صد مرحلة سيطرة ايران سيطرة كاملة ومباشرة على العراق عن طريق المليشيات المرتبطة بها والممولة من بلها والتي تقاد مذبذاش ًذرة مذن ذبذلذهذا ,كذان
في بعض عناوين التيار الصدري وعلى راسهم ائد التيار الصدري السيد مقتدى يملك فرصة من التحدث بنوع من

الحرية االن انتهت الفرصة وكان في المجلس االعلى كذلك بعض العناوين فيها خير او فيها بعض الخير وعلى راسهم عمار الحكيم ورموز اخرى ال اسميها ً
خوفا عليها من ايران ,كان
هؤالء يمتلكون نوع من الفرصة ليظهر فيها الحكمة والعقالنية اما االن انتهى كل شئ وضع الجميع تحت الخيمة االيرانية الحديدية واليستطيع احد بعد اليوم ان يقف او يععع عر ععن
رايه وعن معتقده او حتى عن الفرصة التي اعطيت له سابقا خالف ماتريده ايران االن.
اقول تسارعت اليوم كل تلك العناوين الظهار عدائها للشعب العراقي والرضاء ايران وما تريده ايران ,ق ل كم يوم قامت المليشيات الصفوية باحتالل النخيب,النخيب كما تعلمون
قضاء من اقضية االن ار وهو امين وليس مهدد من اي احد وكما تعلمون %09من محافظة االن ار تقع تحعت سعيعطعرد العدولعة االسعالمعيعة وتعحعت سعيعطعرد العمعسعلعحعيعن ,يعذهع عون العى
النخيب وبتسهيل من الع ادي مما يدل على انه امر فارسي صرف مكلف بتنفيذه الع ادي ومكلف بتنفيذه الحلف الصفوي اي التحالف الوطني  ,ذه وا بتسهيل من الع ادي رئيس
الوزراء بدل ان يقول لهم ( وين تريدون وين رايحين شسوون رايحين على النخيب  ,روحوا على الفلوجة روحوا على الفلوجة او روحوا حرروا الكرمة او روحوا حرروا مركز المحعافعظعة
المطوق والمهدد ) لقد سهل لهم الع ادي في نقل امن النخيب من عمليات غرب االن ار الى عمليات الفرات حتى يسهل لعهعم احعتعالل العنعخعيعب ,هعكعذا ايعهعا العرفعاق يعقعضعم العععراق
آ
خطود خطود اليوم النخيب وغدا سامراء وبعد غد طوزخرماتو ثم القضاء االخر والناحية االخرى ,وانتم تعلمون النخيب جزء من االن ار وقضاء العنعخعيعب يعمعنعل ولعكعن العحعقعيعقعة ان
قضاء النخيب يمنل موقعا استراتيجيا بالنس ة اليران داخل العراق ومن اهداف احتالل النخيب التي تتوخاها ايعران هعو لعفعتعة جع عهعة معع العمعمعلعكعة العععربعيعة السعععوديعة ومعن هعذه
االهداف لغرض التواصل مع ج هة سوريا ول نان بعد ان اغلقت في وجوههم المنافذ الشمالية ,والهدف االساسي هو التغيير الديمغرافي اي ابتالع االرض والمجتمع معا,
فاقول على شع نا في االن ار وشع نا في كربالء وشع نا في النجف ان يتصدوا وبقود وكل من معوقعععه ومسعتعوى مسعؤولعيعتعه وامعكعانعيعاتعه وظعروفعه لعهعذا العمعخعطعف العفعارسعي الصعفعوي
االجرامي الهادف الى ابتالع العراق لقمة لقمة وخعطعود خعطعود ,العيعوم احعتعلعوا العنعخعيعب بعاجعر يعحعتعلعون سعامعراء معنعلعمعا قعلعنعا ,ولعو انعهعم االن معحعتعلعيعن سعامعراء لعكعن معو ععلعى طعريعقعة
آ
النخيب,محتليها كجزء من صالح الدين وبحجة حماية االئمة,وبعدها يحتلون القضاء االخر والمديعنعة االخعرى ويعحعتعلعون ديعالعى ويعطعردون اهعلعهعا ويعحعتعلعون حعزام بعغعداد ويعطعردون
اهله ,وهكذا الى ان الي قى عراقي اصيل يقول للفرس ال,ويقول انا عربي انتمي الى االمة العربية والى رسالتها والى قيمها ومنلها وم ادئها ,ومن يقعول يعقعتعلعوه اي العي يعقعتعلعوه يعقعتعلعوه
والي ينهزم ينهزم خارج العراق  ,ولذلك فان هذه المرحلة الخطيرد العصي ة ترتب عليكم اي على القيادات النالث القيادات المجعاهعدد قعيعادد قعطعر العععراق لعلعحعزب والعقعيعادد العععلعيعا
للجهاد والتحرير والخالص الوطني والقيادد العامة للقوات المسلحة مسؤولية م دئية وعقائدية وتعاريعخعيعة واخعالقعيعة فعي العنعهعوض واالنعتعفعاض والعنعورد وتععع عاعة الشعععب والعتعصعدي
لالستعمار الفارسي ال غيض الذي يجتاح بلدنا,واقول لكم وللدنيا كلها ان شعب العراق لن يستسلم ال للفرس وال المريكيا وال لغعيعرهعم ,يشعهعد لعه العتعاريعط العطعويعل  ,فعععلعيعكعم ايعهعا
الرفاق كل من موقعه ووفق اختصاصاته كمؤسسات وكمجاهدين ان تنهضوا ,فعلى قيادد الحزب تع اة الجماهير جماهير الشعب تع اة عقائدية وسياسية وقتالية عامة ثم تختار او
نختار من يصلة لالنتماء الى تنظيم الحزب,
وعلى القيادد العامة للقوات المسلحة ان تختار من هذا الحشد التع وي من يصلة للخدمة في صفوفها اي في الجيش وقوى االمن الوطني وبالمناس ة في بداية هعذا العععام قعد صعدر
امر من القيادد العامة للقوات المسلحة وبتوجيه من الحزب لفتة دورات للتنظيم العسكري وهذا ليس سرا نكعتمه على احد خالل  21سعنعة معن االحعتعالل تعوقعف العرافعد العذي كعان
يرفد التنظيم العسكري وهو جيش العراق العظيم وخاصة المتطوعين والمكلفين فيه وخريجي الكليات العسكرية وخريجي المعاهد الوسطية توقف الرافد وبدا التنظيم العسكري
يشيط ويتقلص اي كل الض اط صاروا برتب عالية وفقدت الرتب التي تشكل اساس الجيش وقاعدته العريضة مالزم ومالزم اول نقيب رائد وحتى مقدم قلت هذه الرت ة يعني وصلنا
آ
االن الى الرائد فما فوق,فقررنا فتة دورات إلعداد الض اط ووفق المواصفات والشروط التي كانت تط ق ق ل االحتالل بما فيها العمر ,دورات مدتها ستعة اشعهعر نعقع عل فعيعهعا خعريعجعي
يدرس فيها كل العلوم العسكرية التي كانت ً
االعداديات بكل انواعها ً
تدرس في الكليات العسكرية ق ل االحتالل نعظعريعا ,وحعيعنعمعا يعتعاح فعرصعة العتعدريعب العععمعلعي يعجعري العتعدريعب
العملي رغم ط عا ان الش اب كل الش اب االن مهيا نفسيا ومنهم من اشترك في القتال والجهاد واص ة يملك خ رد ععمعلعيعة وقعدرد ععلعى ادارد العقعتعال وادارد العمعجعامعيعع  ,ثعم فعتعحعنعا
دورات لتخريج الكادر العسكري الوسطي الفني الذي يحتاجه الجيش وهذه الدورات تق ل الى حد عمر  09سنة  ,اما دورات الض اط فنفس شروط العمر ق ل االحتعالل لعلعقع عول فعي
الكليات العسكرية فتختار القيادد العامة للقوات المسلحة ماتحتاجه من جماهير ال عث المع اة والمنتظمة تحت قيادد ال عث الجهعاديعة وكعذلعك االمعر يعنعطع عق ععلعى هعيعاعة االمعن
الوطني وعلى هياة التصنيع العسكري في اختيار حاجتهم من ش اب الجماهير المع اة والمهياة
وبمناس ة الحديث عن نفس الموضوع اقول  ,لكي يطمان ال عنيون ولكي يطمان الشعب ولكي تطمان االمة من اقصى مشرقها الى اقصى مغربها ولكي يطمان ال عنيون في وطننا
الك ير وفي بالد المهجر ان القيادد العليا للجهاد والتحرير ومن اليوم االول لهروب الجيش االمريكي ومنذ اليوم االول اليقاف العمليات العسكرية وتحويل او تغيير معهعام العمعقعاومعة
نحو اهداف اخرى تخص عمالء المشروع الصفوي وتخص الخونة واالذالء بدانا بدراسة التجربة وشكلنا لجان متخصصة

لدراسة تجربة حرب التحرير وتقييم التجربة وتقييم الفصائل معها ك فصائل ثم تقييم المقاتلين داخل الفصائل وخلصت الدراسة الى إعادة تنظيم المقاومة جذريا يعن ال ى
تغيير جذري ف نوع التنظيم وف كل مواصفاته وممارساته الجهادية بدءا من انتخاب البشر المقاتل الى سالحه الى ملبسه الى تدريبه الى اداءه ف الميدان واستخلصنا من
مجموع المقاتلين فصائل جديدة والمهم ف هذه الفصائل انها تتميز بالسرية المطلقة ممعروفين ال قادتها وال مقاتليها حتى لبعض اعض اء ال ق ي ادة ال ع ل ي ا ل ل ج ه اد وال ت ح ري ر
وتضم الشباب فقط عمر  03سنة وما دون واصل اختيارهم وانتخابهم قائم على مبدا االستعداد لالستشهاد وان يكون المقاتل مقاتل وفدائ ف نفس الوقت ,واعدنا الك ث ي ر
من الفصائل الى عملهم القديم قبالالحتالل فالذين كانوا ف التنظيم الحزب المدن عادوا الى التنظيم المدن للحزب والذين كانوا ف التنظيم العسكري عادوا الى التنظيم
العسكري وكبار السن احيلوا على التقاعد ولم يبقى ف الفصائل القديمة اال الشباب الذين يمتلكون المواصفات الت تتناسب مع ظروف المرحلة ومع مهام المقاومة الوطن ي ة
ف هذه المرحلة  ,واللجان مستمرة ف االنتخاب والتقييم والتمحيص لتشكيل المزيد من الفصائل الجديدة على االسس الجديدة  ,طبع ا م ااري د ان اش ر وات ح دن ع ن ك ل
المواصفات وعن كل جوانب التغيير النها مسالة امنية سرية تخص مسيرة المقاومة ف المرحلة الجديدة  ,ان هذه المقاومة الجديدة قامت على اسس تجربتها وك ل م اراف ق ه ا
آ
من سلبيات وإيجابيات وخاصة االن اخذنا بنظر االعتبار االول نوع العدو الذي نتصدى له وتتصدى له هذه المقاومة ,
رفاق ,اشر لكم مواصفات عدونا الذي نصطرع معه اليوم ان عدونا الذي نقاتله اليوم هو قطعا الفرس المجوس واما ظاهرة الدين ال تش وف وه ا وظ اه رة ال ط ائ ف ي ة م اه اال
ادوات لتحريك عواطف البسطاء ولتحريك او استدعاء او تثوير الناس المرضى قلوبهم والسقيمة عقولهم وال ي ركض ون وراء ال م ادة ووراء ال ج اه وال ذي ن ي ف ض ل ون ال م ص ال
الشخصية على المصال الوطنية ومصال الشعب هؤالء هم المجردون من اي ً
قيمة تربطهم ب الش ع ب وال وط ن ف ف ال ت ث وي ر وال ت اج ي ال ط ائ ف ي ج م ع ون ك ل ال م غ ف ل ي ن
والمتخلفين والمضللين ,
( االن احنا متاكدين بالمية مية بعد صراع اثن عشر عاما مع الغزاة ومع ايران وعمالئها ان المسيطر والمهيمن على الم ش ه د الس ي اس ال رس م اي ع ل ى ال ع م ل ي ة الس ي اس ي ة
برمتها ه المليشيات الصفوية عشرات المليشيات المرتبطة بايران ً
وتوجه ً
وتمول من قبل ايران ً
ً
وتقاد من قبل فيلق ال ق دس االي ران م ب اش رة وال ع الق ة ل ه ا ب ح ك وم ة
تسل
العمالء وحتى ليس لها عالقة بالتحالف الوطن الحاكم  ,وقد اعلن قادة هذه المليشيات استقالل قرارهم ومنهجهم عن حكومة العمالء وحتى عن التحالف الوطن وه ًتقاد
من قبل ايران مباشرة وخاصة او بشكل ًاخص من قبل قاسم سليمان مباشرة  ,عشرات المليشيات على راسها مليشيا بدر والعصائب اهل الباطل وحزب هللا وال يوجد حشد
شعب اطالقا  ,قد البسوا هذه المليشيات لبوس الحشد الشعب البسوها لباس اللباس الشرع لبسوها اللباس الشرع الدين الطائ ف بفتوى من السيستان ولبسوها اللباس
الرسم بقرار من العبادي لجعلها جزء من القوات المسلحة فالتطوع الذي حصل بفتوى السيستان التحق كله بهذه المليشيات ولذلك قد اصبحت ال ي وم ت ه ي م ن ب ال ك ام ل
على العملية السياسية وحكومتها وبرلمانها وجيشها وشرطتها ومن يخالف توجه المليشيات ومنهجها سيقتل او يطرد من منصبه وحتى يطرد من العراق,
ف الحقيقة ان كنت اتصور ف البداية انه فعال قد حصل حشد شعب عام بعد فتوى السيستان  ,ظهر ان فتوى السيس ت ان ك ان ت ل ح س اب ف االس اس ل ح س اب ال ت ط وع
للمليشيات لمليشيا بدر ومليشيا حزب هللا ولمليشيا العصائب ولمليشيا ابو الفضل العباس ومليشيا الخرسان اك ثر من ثالثين مليشيا وتنظيم ه ؤالء ك ل ه م ش ك ل ت ه م اي ران
وفيلق القدس مرتبطين مباشرة ب قاسم سليمان ووالئهم المطلق اليران وليس للعراق وقد سمعتم بعضهم يقول,اذا صارت حرب بين العراق وبين ايران سنقاتل مع ايران ,
وهؤالء كلهم قاتلوا بالقادسية مع ايران  ,قاتلوا ابناء شعبهم وجيشهم فهذا هو الذي يسمى الحشد الشعب فعندما يقولون نريد ان ندخل ال ى االن ب ار ح حش د ش ع ب ون ح رر
االنبار هو القصد ان تدخل هذه المليشيات لك تقتل الرجال وتنهب االموال وتحرق ً
وتدمر,
ورايتم كيف فعل حزب هللا ف تكريت واالدهى من تكريت  ,وهذه القصة للمرة االولى اتحدن بها واتحدن عنها لك اليساء فهمها من وقبل التحدن اقول لك اليساء الفهم
انا شخصيا والقيادة واهل واصدقائ واقارب وال  063الف شهيد بعث كلنا فداء لذرة تراب من تراب العراق الطاهر  ,لذلك لم اتكل م ح ت ى داخ ل ال ح زب ع ن ه ذه ال ف ع ل ة
الشنيعة لحزب هللا العراق ف قضاء الدور لحد االن الدور اليستجري احد ان يذهب اليها ال هذا المحاف االرع ن وال رئ ي س ال م ج ل س ف ص ال ال دي ن وال اي مس ؤول ف
صال الدين  ,وقامت المليشيات او حزب هللا بالذات بطردهم من تكريت ولم يسمحوا لهم بدخول تكريت اال بعد حين ,لكن الدور اليستطيع احد الذهاب ال ي ه ا ال ى ال ي وم
والى اليوم لم تظهر اي صورة لما حصل ف الدور.

وما فعلوه من قتل وحرق وتهديم الن مليشيا حزب هللا هي التي تحكم الدور اليوم وال احد يسترجي ان يصور حتى الجنود والشرطة العاملييين اقصيد مين اهيل اليدور واهيل اياميرا
واهل تكريت العاملين بالدور تحت امرة حزب هللا ال يستطيع احد منهم ان يصور من الذي حصل في الدور شئ ,يمنعيهيم حيزب هللا مين اليتيصيويير  ) 561شيصيم مين اليدور تيم
حرقوا ً
خطفهم ذكرتهم بعض االذاعات والفضائيات القريبة من المعارضة يوم واحد فقط ثم تركوهم ً ,
وفجروا شوارع كاملة ليس بيتا واحدا كانتقا العدائهيم او ليليميعيارضييين ,فيجيروا
وحرقوا عشرات البيوت شوارع كاملة ومنها بيوت لعمال يعملون معهم اي مع العملية السيااية بل هم عمال للمشروع الصفوي ويعملون مع اطرافها حتى هيالال فيجيروا بيييوتيهيم ,
الذين اليوم يقاتلون معهم ,فهالال الذين نقاتلهم اليوم ونهيا لهم مقاومة جديدة هم االعدا التاريصيون لالمة
ايها الرفاق
لقد بنينا المقاومة على ااس جديدة لمقاتلتهم لمقاتلة هذا النوع من االعدا هالال ليسوا عراقيون وليس لهم صلة بالعراق ال حاضرا وال ماضيا وال مستيقيبيال هيذوه كيليهيم انيحيدروا
من اصوه اعجمية شتى ) وخاصة االصوه الفاراية هالال يجري في عروقهم الدم الفاراي المحموم المسموم واال كيف نفهم ان اخوتهم ومتعاونين وياهم ومصيطيفييين اليى جيانيبيهيم
وانهزموا من اعدائهم من الدولة االاالمية مثل اهل االنبار حتى يحتمون بهم فيقومون بذبحهم  ,تصوروا عمق الحقد يذبحون النسا واالطفاه يذبحون امراة مع ثالث اطفاه لهيا ال
تتجاوز اعمارهم اكيثر من  51-1انوات  ,يعني انتقام من الجنس من االصل وليس من العنوان وال من المهمة وال من االدا وال من الموقف وانما انتقام من االصل من نوع الجنيس
انتقام من شعب العراق العربي االصيل  ,حقد فاراي ااود وعميق  ,هالال وهللا ان تمكنوا من السيطرة على العراق ال امح هللا ايذبحيون  %01مين الشيعيب اليعيراقيي اليعي يييم ,
آ
آ
وارجو او ا امر ان ال تسمحوا ،الحد ان يقوه يذبحون السنة بمائت االالف من السنة االن يصدمونهم معهم لو نحسب عدد السنة الذين يصدمونهم اليوم داخل العيميلييية السيييااييية
وفي مالاساتها ل هروا بمائت االالف  ,وانما يذبحون الشعب العراقي يذبحون العراقيين االصال انة وشيعة كرد وتركمان مسيحيين ويزيديين  ,ولذلك ان معركيتنا مع هالال تمثيل
معركة المصير حقا  ,مصير العراق واالمة  ,واقوه اليوم في هذا االجتماع المبارك ان معركة االمة ضد الطوفان الفاراي هي في العراق وليس في اليييمين شيعيب اليييمين شيعيب عيربيي
اصيل ًقلة قليلة جدا ال تمثل اكيثر من  %3بل قد تكون  %5من عمال ايران داخل الشعب اليمني ومعروف لكم الفارق الهائل بين امكانات العراق وامكانات اليييمين وبييين ميوقيع
العراق الجغرافي اتجاه المملكة العربية السعودية واتجاه دوه الصليج وبين موقع اليمن  ,وهللا الن ايطرت ايران على العراق ال امح هللا فستجيتياا االمية مين اقصيى مشيرقيهيا اليى
اقصى مغربها ولتقتل كل عربي شريف كل عراقي شريف لكي تتصذ من العراق قاعدة النطالقها الى اقطار االمة بل والى كل العالم االاالمي  ,ولذلك رفاق معركيتنا اليوم في العيراق
معركة وطنية وقومية بامتياز ونحن اليوم نقوه ك حزب البعث العربي االشتراكي حزب االمة حزب الراالة نقوه :ان معركة المصير في العراق ولذلك كانت مسيالوليييتينيا وايتيبيقيى
مسالولية مبدئية وعقائدية وتاريصية واخالقية وطنية وقومية وانسانية تجاه شعبنا واتجاه االمة ) ولهذا السبب ًقدم الحزب اكيثر من  561الف شهيد ولهذا السبب ًقدم الحزب نصف
قيادته شهدا مع القائد قربانا لهذه المعركة وقربانا لشعب العراق ولهذا السبب مستعدين اليوم ومستعد هذا الحزب اليعي يييم وقيييادتيه وقيائيده ان يضيحيي بيكيل ميا نيميليك انيفيسينيا
وارواحنا واموالنا واهلنا في ابيل االنتصار في هذه المعركة ,
اما قصة قتل عزة ابراهيم قصة  ,وهللا قد اضحكونا كيثيرا واحيانا ابكونا في فبركة مقتل عزة ابراهيم فاقوه قد ظهروا مثل الشواذي وما اريد ان ازيد على هذا الوصيف احيتيراميا ليكيل
من في قلبه ذرة من الصير في محيطهم انهم فبركوا قصة مقتل عزة ابراهيم وهم دولة ومعهم االمبراطورية االمريكية الكبرى واالاتعمار الغربي ومايملكون من اميكيانيييات اليكيشيف
والتاكيد ومعهم عمال ايران الفاراية كل هالال عجزوا ان يكشفوا حقيقة هذه القصة صحيحة ام غير صحيحة فبركوها ونصبوا ليهيا اليراييات وح ًشيدوا ليهيا اليحيشيود كيل اعيالم اليدنيييا
ال الم الم لل وراحوا يرقصون ويطبلون ويزمرون وراا العبادي يهني الشعب العراقي الذي في حقيقته قد بكى في الساعات االولى الى ان جاؤه البشير والبشرى بيان عيزة ابيراهيييم
في حرز امين وحصن حصين تحراه الماليين وتقاتل بين يديه الغزاة والبغاة وعمالئهم واذنابهم  ,وراحوا يعقدون المالتميرات واالجيتيمياعيات ويينيسيجيون قصيصيا عيليى هيذه اليقيصية
المفبركة ولم يستحوا من انفسهم ولم يستحوا من التاريخ ولم يستحوا من شعب العراق الع يم وقد طبل معهم لالاف بعض الفضائييات اليتيي تيحيميل اايم اليعيروبية زورا وبيهيتيانيا
آ
وبعضها تحمل عناوين تاريصية مجيدة زورا وبهتانا  ,ولحد االن وهللا لم اعرف لماذا انساقت هذه الفضائيات بهذه الطريقة الفجة المتهالكة اليميهييينية ميع االعيالم اليفيارايي وميع بيالد
فارس رغم ان بالد فارس تغزو االمة ,االمة العربية وتحتل اقطارها نهارا جهارا  ,خسا الفرس المجوس وخسا عمالؤه االذال وخسا عمال عمالئهم كل الذي فعليوه وطيبيليوا وزميروا ليه
في قصة مفبركة هو قتل شصم واحد اي نفر واحد اي رجل واحد من ماليين الرجاه في حزب الراالة في حزب البعث العربي االشتراكي ومين ميائت اليمياليييين مين ابينيا اليعيروبية
وهم يعلمون ,ولكن اعماهم الحقد االاود على البعث وعلى قائد البعث يعلمون ان البعث ومسيرته الكيفاحية الجهادية ال يتوقف هذا الحزب الع يم على احد ييميوت او يسيتيشيهيد
وال على قيادة تموت او يستشهد احد اعضاؤها او كل اعضائها ,وهم يعلمون ان البعث وليد امة ع يمة مصتارة تحمل الرااالت البشرية  ,البعث حزب االمة بل يميثيل جيوهير االمية
وارادتها الحرة في االدا والعطا وفي

النزوع الى التجديد والخلود  ,رؤا هؤالء العمالء االذالء بأعينهم قد مأت مؤسس الحزب العبقري المبدع العظيم احمد ميشيل عفلق رحمة هللا عليه فأزداد الحزب بعده عطأءا
واداءا في مسيرة البنأء والتقدم والتطور واستشهد على ايديهم القأئد الذي كأن يمثل في وقته ضرورة تأريخية للحزب وكأنت الماليين حتى من ابنأء االمة تتصوصور بصأسصتصشصهصأد
القأئد صدام سوف لن تقوم قأئمة لحزب البعث العربي االشتراكي بعده  ,واستشهد هذا القأئد وترك بعده الحزب ركأمأ مفروشأ على االرض من هول صدمة االحتالل وتصأيصيصرهصأ
وتداعيأتهأ فأنتفض الحزب بعده ويأر ً
ويور شعب العراق بوجه الغزاة المحتلين وبوجوهكم ايهأ العمالء الخونة االذالء فصهصزم الصجصيصوم الصعصمصالقصة مص الشصعصب وقصواه الصمصقصأتصلصة
الوطنية والقومية واالسالمية  ,وهو اليوم اي الحزب يمثل كمأ تقولون انتم ( البعب ) الذي يؤرق عيونكم ويقض مضأجعكم وانتم تعلمون ان شعصب الصعصراق الصذي يصحصتصضصن
ف
البعث وقيأدته وقأئده كأن على مر التأريخ وال يزال معدن للرجأل االفذاذ وللقأدة االبطأل في االمة منذ سرجون االكدي الى اليوم اهدى لالمة االف القأدة االبطأل ,
وان لم يعلموا فأقول لهم اليوم ان البعث هو مون الرجأل االبطأل القأدة االفذاذ فأن سقط فأرس من فرسأنه نهض بعده الف فأرس وان سقط قأئد ينهض من بعصده مص ت
القأدة فأذا قد نأل عزة ابراهيم امنيته في االستشهأد والشهأدة في سبيل هللا وفي سبيل الوطن الغألي سينهض من بعده مص ت الصقصأدة يصواصصلصون الصمصسصيصرة وبصنصفصس الصروحصيصة
وبنفس الهمة وبنفس االيمأن  ,وانأ اقول لكم اليوم ولكل من يسم هذا الحديث من منأضلي الحزب ومجأهديه في فوأئل القيأدة العليأ للجهأد والتحرير والخالص الوطنصي
وفي جيش رجأل الطريقة النقشبندية وفي جيشنأ البأسل اقول انني ومنذ اليوم االول لالحتالل لدي دعأء ادعوا به بعد الوصلصوات الصخصمصس وفصي صصالة الصتصهصجصد وفصي اوقصأت
ف
االستجأبة اقول فيه ( اللهم ارزقني الشهأدة في سبيلك ٌ
مقبل غير مدبر ) فأالستشهأد والشهأدة هي مطلبي االول واالخصر مصن هصذه الصدنصيصأ ولصيصس لصي مصطصلصب فصي الصحصيصأة عصلصى
الوعيد الشخوي اغلى واحلى منهأ  ,هكذا ًعرس العمالء على مقتل عزة ابراهيم في قوة ملفقة ,
واعلموا ايهأ الرفأق ان كل الذي راينأه منهم في هذه القوة كأن معروف عنهم وكنأ نتوقعوا ونتوق اسوء منه طبعأ اقول ان الذي ظهر في هذه القوة المفبركة مصن هصؤالء هصو
مشرب بألدمأء الفأرسية على البعث الذي لقنهم درسأ بليغأ ً
الذي كنأ فأهميه وكنأ متوقعيه وهو تعبير عن حقد اسود عميق ً
ومرا في القأدسية الصثصأنصيصة وعصلصى الشصعصب الصعصراقصي
وعلى االمة العربية النه اي الحزب هو الذي يمثل االمة ويمثل الشعب اليوم في الميدان وان هذه الفبركة كأنت شأهد لصكصم ايصهصأ الصرفصأق ولصكصل رفصأق الصحصزب بصأن الصمصتصوصدي
القوي والثأبت والراسخ الذي يقف امأم هذا المد الوفوي الفأرسي الخطير هو البعث ومجأهدوه وحلفأؤه واصدقأؤه ممثلين بألقوى الوطنية والقومية واالسالمية لصكصن الصذي
لم نتوقعه او لم نكن نفهمه بألنسبة لي خأصة هو موقف العمالء الوغأر ومأ ظهر منهم اي من عمالء عمالء ايران مثل هذا االرعن محأفظ صالح الدين الذي ليس له نأقة وال
جمل في قتل عزة ابراهيم بألعكس له مولحة وفأئدة له ولعأئلته ولعشيرته الكريمة ولشعبه في انتوأر عزة الدوري وانتوأر المقأومة وانتوأر الشعب على الطوفأن الفأرسي
( صدكوا  ,صدكوا رفأق لوال المقأومة لوالكم حيث تقف هذه المقأومة العمالقة في صدورهم منذ اليوم االول لالحتالل هذه الصوقصفصة الشصريصفصة لصكصأن بصفصلصسصيصن مصيصشصتصروه لصهصذا
المحأفظ وال االكبر منه ) ولكن موقف المقأومة موقفكم وموقف الشعب في صدورهم جعلهم يلجؤون ويستخدمون هصذه االدوات الصرخصيصوصة الصكصسصيصفصة لصحصيصن تصمصكصنصهصم مصن
العراق يم يدوسون على رؤوسهم ورقأبهم ويلقونهم في سلة المهمالت  ,او في كيس النفأيأت,
وان هذا الموضوع مهم جدا اريد اتكلم لكم عنه بشئ من التفويل يجوز منكم من يعرفه ومنكم من اليعرفه هذه االسرار سوف اتحدث عنهأ اليوم هصو مصنصأسصبصتصهصأ ,نصحصن بصعصد
هروب الجيش االمريكي اتخذنأ قرار في القيأدة العليأ للجهأد والتحرير وبتوجيه من قيأدة الحزب ان نمن وليس نحن فقط نحن نمتن ونحأول ان نمن كل الفوأئل بمأ فيهأ
القأعدة قبل ظهور الدولة االسالمية و داعش من ضرب الجنود والشرطة وكل موظفي الحكومة العميلة حتى مستوى وزير ,هذا هو قرارنأ  ,إال في حألة الدفأع عن الصنصفصس,وان
ف
هذا الموقف قد اعلن في كل خطبي وفي كل احأديثي ورسأئلي وفي احأديث االخرين من الرفأق وفي االعالم في اعالم البعث وفي بيأنأت الصحصزب وفصي اخصر خصطصأب لصي بصعصد
مجيئ الدولة االسالمية الى نينوى وبعدهأ الى صالح الدين والتأميم طألبت الدولة االسالمية في هذا الخطأب الصي ع ًصدوه الصعصمصالء اي الصخصطصأب بسصبصب الصتصضصلصيصل والصتصهصويصل
والتزوير االعالمي الدولي الذي يسأندهم يقوده االعالم االمريكي حأولوا ان يووروا هذا الخطأب هو تأييد للدولة االسالميصة ومصبصأيصعصة لصهصأ وان الصحصزب اصصبصع داعصش وداعصش
اصبحت الحزب  ,وداعش رغم تقأطعنأ معهأ وتقأط اسأسي من حيث العقيدة او من العقيدة الى الخطوة التي نخطوهأ في الميدان والذي يمن لقأئنأ معهم اقصول حصتصى وان
نحن اردنأ اللقأء معهم فهم اليقبلون النهم يك ًصفرون البعث لكنهم اي الدولة االسالمية اقول اشرف من الوفويين ب مليون مرة.

آ
صور داعش اي ً
ان االعالم المنحرف والمضلل قد ً
صور الدولة االسالمية هي المجرمة التي تقتل االالف بينما القتلة الحقيقيون والذين قتلوا الممماليميمن همف النمومويمون ولميم
دفاعا عن الدولة االسالمية ونحن متقاطعين مع الدولة االسالمية تقاطع كلي ويحتجزون الى اليوم منذ اكمثر من عشرة اشهمر لملمع اعضماق المقميمادة وعمدد ممن ام ماج المجميمش
السابق لكن اقول للحقيقة الذي قتلته الدولة االسالمية لكل االس اب وفي كل الظروف وفي كل العراق اليساوي  %1من الذي قتلته المليشيات وبنو الزمن عدا ممادمد
في س ايكر اي جريمة س ايكر س ايكر جريمة نستنكرها ونشج ها النه اكمثر من الف من الش اب وقعوا اسرى بيد الدولة االسالمية لف يقاتلوها لف يقاتلوا الدولة االسالمية وال
زالوا في مردلة التدريب وجميعهف ش اب بين عمر  11الى عمر  02ولو ان الدولة قامت باطالق سرادهف لكان اطالق سرادهف يهز الجنوب يهز يهز جنوب العراق ً
ويثوره امد
التدخل الوارسي  ,لكن ش اب طائش ومعروفين لالسف يعرفهف كل شعب صالح الدين من المنتيمين الى المدولمة االسمالمميمة قمد ارتمكم موا همذه المجمريمممة المنمكمراق  ,عمدا همذه
الحادلة فكل الذي قتلته الدولة االسالمية اليتجاوز  %1من الذي قتلته المليشيات,واني دذرت في خطابي ذاك الدولة االسالمية من التعرض لشع نا فمي المومرات والمجمنموب
بحجة او بدواعي طائموية التي تحمل رايتها الدولة االسالمية ودذرتهف من قتل الشرطة والجيش وموظوي الدولة ( وارجو من الحزب ان يعودوا بهمذا المطمطماب المى المتمداول
وانا لف امتدح الدولة االسالمية في الططاب ولكن امتددت المقاتلين والى اليوم وانا امتدح مقاتلين الونائل الجهادية وممنمهمف ممقماتملمي المدولمة االسمالمميمة وممقماتملمي المقماعمدة
امتددت مقاتلين كان العراق كله مسجون تحت هيمنة وسطوة الورس ,
كان الشعب كله مسجون في هذه المحافظات التي استولت عليها الدولة االسالمية وكان الذبح قائف فيهف ليل نهار كان كل شعب صالح الدين مسمجمون والمذي لمف يسمجمن
فهو مطارد وخااع للتعذيب والتشريد والتهجير  ,كان كل شعب نينوى مسجون ومواوع تحت القتل والتشريد والتجويع  ,نعود الى القنة نحن اتطذنا هذا القرار في ذلك
الوقت وبدئنا نط ق عمليا اي ال يحاسب وال يالدق إال الطائن المشهودة خيانته عيانا وتاتي من الوليقة التي تولق بانه يشهد ويتجس على الحزب او على الونيل الوالني او
الونيل الوالني او على المجاهدين بشكل عام اي يتجس ويرفع المعلومات الى عمالق ايران عمالق الورس وبدئنا بالضغط على الونائل االخرى التمي ال تمنمتمممي الميمنما التم ماع
نو المنهج وقد تطور الموقف الى دد بدئنا فيه نساعد الحكومة المحلية من موقعنا وخاصة مؤوسسات الطدمات الن همدفمنما همو ان تمقمدم المحمكموممة المممحملميمة المممزيمد ممن
الطدمات للشعب  ,وعلى قمة هذا المنهج الذي سلكناه او اللقطة الالمعة فيه في ادد االيام جائني ادد الرفاق من الكادر المتقدم واخ رني بان معاون محافم صمالح المديمن
االمني وهو ع دهللا ج ارة ردمة هللا عليه نعف اتردف عليه وهو الذي ساهف في ايذاق ال عع خالل االدتالل ولكني اتردف عليه النه كان لديه رجولة وشهامة كمان لمديمه نمطموة
عربية تليق بعائلته وبعشيرته عشيرة الج ور في العراق سواق في الجنوب او في الشمال سواق في اوساج ما يسمى في الشيعة او اوساج ما يسمى بمالسمنمة  ,ان همذه المعمشميمرة
الكريمة ادت كما تعرفون دور بطولي دور داسف في معركة القادسية ولذلك انا ادترمهف جدا وا ً
جلهف وهف من العشائر االساسية التي ً
تكون المقماعمدة الشمعم ميمة واالجمتممماعميمة
الموددة في العراق ولف تتغير نظرتنا على هذه العشيرة او اهلها برغف مما فعله السيؤون من هذه العشيرة والذين اساؤا الينا واساؤا الى الوطن واالمة ,
فقال لي الرفيق بان ع د هللا ج ارة يقول بان معلومات وصلته بان ادد الونائل وقد سماهف بالونيل المومالنمي بماسمممه  ,وان همذا المومنميمل قمد وامع خمطمة لمقمتملمه فمكملمومنمي
باالتنال بك لكي ااع هذه المعلومة امامك  ,شوفوا شكد اصيل ع دهللا ج ارة يعرف اني ال اق ل بهذا العمل  ,وقمنا بالتحقيق بمهمذا المممواموع فمورا وفمعمال كمانمت المعممملميمة
صحيحة كانت الططة مواوعة ومحكمة التنويذ والتنويذ سيجري بعد يومين  ,فوبطنا ذلك الونيل واصدرنا بالغ ً
مشدد لي ل ع مدهللا جم مارة فمقمط بمل لمكمل مسمؤول فمي
المحافظة إال ان تكون اذيته للحزب وللمقاومة مشهودة وصارخة ويكون القرار دنرا في القيادة ,ولف يقتل من عشيرة الجم مور اي مسمؤول وال ممن ممجمتمممعمهمف لميم تمكمريممما
لعمالة المسؤولين إنما تكريما للعشيرة الوطنية العراقية العربية االصيلة  ,تكريما لشعب صالح الدين تكريما لشعب العراق وخوفا ودرصا ودنانا ودنوا على شعب العراق ,
ولما صار هذا االرعن محاف بلغتهف بنو الت ليغ وقلت لهف انه مشمول بالرعاية والحماية فهو لي طرفا في معركة قتل الش يه  ,ش يه عزة الدوري وليست لديه ممعملموممات
عن هذا المواوع ال من قريب وال من بعيد بل كان القتال او الحادلة بين مليشيات دزب هللا وبين الدولة االسالمية فجاق هو وت ناها وعمل همذه الموم مركمة وبماسملموب نمجم
وقذريعني باسلوب داقد دقدا عميقا ,ورغف هذا اني لف اق ل ومازلت لكن فرض ُعلي قرار القيادة العليا باهدار دمه.

يبدو لنا يا رفاق من موقف هذا المحافظ ان السقوط في درك ووحل الخيانة والعمالة ال يحصل اال بعد ان تسقط قبله الغيرة والنخوة والشررف واالصرل والرلرصرل والرمربراد
والقيم  ,بحيث يصبح االنسان مجرد حيوان ال هوية له وال دين له وال قومية له وال وطن له  ,اداة يحركها سيدها متى ما يشاء وكيلما يشاء طيعا ذليال  ,واال كيف نلسر مروقرف
هذا المحافظ  ,اقول لكم ولكل رفاق البعث و مجاهديه من محاسن هذه الحادثة بل ومن قمة محاسنها ان البعثيين انتم وكل البعثيين وكل الرمرجراهرديرن وكرل الروطرنريريرن
ة
ة
ة
ة
ة
والقوميين واالسالميين والمعارضين لالحتالل والعملية السياسية راوا ب ام اعريرنرهرم اهرمريرة حر ب الربرعرث الرعرربري اال رترراكري واهرمريرة قريرادتره واهرمريرة قراهرده عرنرد الرلرر
الصلويين  ,لقد اقاموا الدنيا ولم يقعدوها من اعرا واحتلاالت ومؤتمرات صحلية والعبادي يصدر بيان يهنئ الشعب العراقي والمالكي يصردر بريران يرهرنرئ الشرعرب الرعرراقري
ة
ة
بانهم قتلوا ع ة ابراهيم وال زالوا والزالوا بعد لم يتاكدوا من حقيقة القصة ولكن من رعونتهم ومن سلاهتهم ودناهرتهم وخستهم وحقدهم االسود وضرعرلرهرم وخروفرهرم ورعربرهرم
آ
ة
ة
من البعث وقاهد البعث فعلوا كل الذي فعلوه وبعد لم يتاكدوا من صحة القصة بالرغم من ان لديهم وساهل التاكد وهم دولة ومعهم دول كبرى وبالتالي لحد االن لم يقولوا
ة
ةبان هذه الجثة ليست ل ع ة ابراهيم رغم ان االمريكان اذاعوا ً
ونلوا  ,والدولة االسالمية اذاعوا بانه من مقاتليهم ,
ة
ة
وقام هؤالء العمالء باخذ سجناء من المنطقة من الديرة للتعرف على الجثة باالضافة الى انهم قاموا بجلب خبراء من ايران للتعرف على الجثة واقول من االخراج الذي اظهروه
ة
ة
للدنيا عن هذه القصة الملبركة يثبت ويؤكد بان ح ب البعث ومجاهدوه االبطال هم العقبة االساسية فري ووروهرهرم وامرام مشرروعرهرم وهرم الرحرالرة الرمررعربرة لرهرم  ,ف لريرلرر
المؤمنون بذلك وليلر المجاهدون بذلك وليلر الشعب ولتلر االمة  ,هذا هو قدر المناضلين المجاهرديرن  ,وانرترم ترعرلرمرون ان االنسران يرريرد ان يررى عرطرامه مرن خرالل
االخرين سواء من خالل تصرف ايجابي او من خالل تصرف سلبي فهو ال يستطيع ان يرى نلسه واالخرين يرون اعماله وعطامه  ,فهذه صورة لعمل ووهاد وكرلا ونضال كل
بعثي في العراق وحتى في الوطن الكبير ,فلينظر البعثيون الى مواقعهم في مسيرة الجهاد ولينظروا الى مواقع ح بهم في مسيرة الجهاد.
هذا اداء البعث ووهاده وتنظيمه خالل اثني عشر عاما من الصراع والكرلا ان هذه القصة تجعل المناضل والمجاهد ومؤسسات الرحر ب الررسرمريرة الرقريرادة والرقريرادات الرتري
ة
تليها والمكاتب يرون المستقبل امامهم راي العين في دادون حماسا وإيمانا وعطاءا واداءا في طريق الجهاد والتحرير ,عند دخول الدولة االسالميرة الرى تركرريرت وهرذه قصرة
اخرى اتحدث عنها لكي يتعظ فيها ومنها العمالء الصغار عمالء عمالء ايران وهم عمالء من الدروة الثانية ولكن هي في خصتها اعمق من الردرورة االولرى  ,فرالرعرمريرل لسريرده
مبا رة افضل من ان يكون عميل ل عميل السيد هؤالء في كل العراق والرذيرن هرم لريرسروا مرن الرمرجرمروعرة الصرلرويرة وانرمرا مرعرارضريرن او لرير مرن مصرلرحرترهرم او مصرلرحرة
مجتمعاتهم ان ايران تبتلع العراق ولكن لدناهرتهم وسلاهتهم وغباههم والخلل في اصل تربيتهم وعلهم ينساقوا الى هذا المن لق الخطير واصبحوا عمالء عمالء اليران اصبحوا
ة
عمالء لعمالء ايران فلما واءت الدولة االسالمية ودخلوا تكريت واحتلوا وميع مدن ونواحي صال الدين لم يدخلوا ناحية العلم فرارسرلرت رسرالرة مرك رتروبرة الرى احرد الررفراق
اعضاء القيادة لكي يذهب وانا الزلت الى اليوم احترم هذا البيت واحترم اهله السباب مبدهية وطنية والسباب خصية ان هؤالء عاهلة كريرمرة ومرن عشريررة كرريرمرة والسربراب
ة
ة
خصية كون ان اهل الدور واهل العلم بينهم عالقات تاريخية وقديمة والهلي عالقات متمي ة مع هذه العاهلة رغم اساهرتهم وايذاههم لرنرا برقريرت عرلرى نرلر الرمروقرف والرذي
ابقاني هو لي العالقة الشخصية ولي عالقة االهل واالباء واالوداد بل هو الجانب الوطني اذ ان اثنين او ثالثة او اربعة او عشرين او خمسين في عشيرة او عراهرلرة اسراءوا
هذه االساءة التسقط العاهلة وال تسقط العشيرة ,
بل نعطي العشيرة حقها الحقيقي ونعطي العاهلة حقها الحقيقي لكي تستروع ولكي تحافظ على ابناهها الذين زلت اقدامهم  ,فقلت لره سرلرمرلري عرلريرهرم ورمريرعرا اي عرلرى عراهرلرة
ة
ة
ة
وبارة واقرا رسالتي في ديوانهم وبلغهم بان يصمدوا وال يسلموا للدولة االسالمية ويسمحوا لها باوتيا العلم النهم سوف يقومون بذبحهم اذا دخلوا عليهم برالرقروة وقرلرت لره
ة
ة
بلغ كافة الرفاق من لديه اتصاالت مع اي خص من الدولة االسالمية لكي يبلغ الدولة االسالمية بان الح ب اليقبل باوتيا العلم الن اوتيا العلم بنل طرريرقرة اورتريرا
تكريت سوف يؤدي الى ثارات ويؤدي الى قتل وماعي وفي المنطقة مووود ثارات ودماء وقلت لهم بلغوا الدولة االسالمية عن هذا الموضوع كوننا لي لدينا اتصال مربرا رر
ة
معهم بل عن طريق االصدقاء او االقارب او من لديه معرفة او صديق او قريب يعمل مع الدولة االسالمية وان ً
اصرت الدولة االسالمية على االوتيا فاننا سنقاتل مع

اهل العلم وقد قمنا فعال بتجهيز  055مسلح للدفاع عن العلم واهلها واخبرناهم بذلك .
هذا هو البعث هذا هو البعث ايها الرفاق بعث العروبة بعث الرسالة يحمل ك مؤسسة و ك حزب و ك افراد كل قيم الرسالة العععربعيعة الع عالعد العتع حعمعلعك مع عاخال ا خعالق
اخالق العرب الت اتمها نب العرب  ,وابعث بالرسائل الى بعض القيادات والعناوين من عشير البوعجيل واستجاب كل الشعيعوو والعوءعهعا وععوائعل الضعحعايعا فع اوم يعوال
لدخوم الدولة ا سالمية الى ت ريك وبلغتهم بان العلم قد قامك باذية البوعجيل من قبل بعض السفها او العمال من اهل العلم حيث قاموا بقتل اعداد اثنا المطاخد او
اثنا التحقيق من عشير البوعجيل وقتلوهم بدال باخد يقومون باعتقاله ويقتلوه ف اليوال الثان ويرمونه على الشاخع بالشاخع او يسلموه هله ف انك عشير البوعجيل معبئة
خذ الثاخ فمنذ البداية كنك ً
اهون على الرفاق ف عشير البوعجيل وابعث الرسائل الى شيوو البوعجيل واقوم لهم بان الوطن اكبر من الذين ماتوا واكبر من ا حيا وهذه
آ
المنطقة ستبقون فيها سوية مع الجبوخ ف العلم ف السنين الى يوال القيامة عشير الجبوخ سترحل و انتم سترحلون فقطع مجرى الدما هو الحل ا مثل لعلعععشعيعرتعيعن
فاستجابوا كل الشيوو شيوو البوعجيل من اوم يوال قاموا باسقاط الدما ءميعها ولم تماخس عشير البوعجيل اي اذئ ضد ءبوخ العلم عدا القعلعة العقعلعيعلعة ءعدا معن شعبعاب
المنطقة منهم البوعجيل المنتمين الى الدولة ا سالمية وهو عدد قليل ءدا واسما هم معروفة لدى السلطة الصفوية حتما وهم الذين لعبوا الدوخ السلب ف قضية سبايع عر
وما اعقب دخوم الدولة ا سالمية الى العلم  ,هذا موقف الحزب وهذا موقف خءام الحزب يجب ان نبقى ونتحمل ن الوطن يحتاج والشعععب يعحعتعاج معنعا ,قعلعك فع بعدايعة
حديث ان المسؤولية خطير اي مسؤولية البعث مسؤولية مبدئية واخالقية وتاخي ية ينسجم معها التعععامعل بعا معزءعة وبعالعععواطعف او العتعععامعل بعالعمعواقعف العمعجعتعزئعة بعل
التعامل على اساس المبادئ وعلى اساس النظر البعيد التاخي ية ,
انظروا موقف الحزب وموقف القياد  ,ول ن ليس لدينا إعالال اظهاخهذه المواقف واظهاخ هذه الحقائق لالسف ومما فبركه ا عالال الضام المضلل ان العحعشعد الصعفعوي دخعل
معركة واسعة وعميقة مع الدولة ا سالمية لتحرير محافظة صالح الدين وبما فيها مركز ت ريك  ,ل ن ا مر ايها الرفاق ليس كذلك  ,ليس كذلك قوات العحعشعد لعم تعواءعه ايعة
مقاومة ف كل منطقة شرق صالح الدين بين حمرين ودءلة وبين العظيم والفتح وانما كانك الدولة ا سالمية وءود كان للدولة ا سالمية وءود اسعمع فع هعذه العمعنعطعقعة
بعض المفاخز ثالث اش اص الى اخبع اش اص يتواءدون عند مفاخق الطرق او ف المراكز المهمة انسحبوا منها قعبعل ان تعاتع العحعشعود الصعفعويعة سعوا اتعك معن ءعهعة ءسعر
العظيم او من بغداد اي من ديالى وبغداد باتجاه ناحية العلم بدون مقاومة تذكر ابدا ثم دخلوا ت ريك بدون مواءهة ن وءود ي عنصر من عناصعر العدولعة فع تع عريعك
حيث انسحبوا انسحابا كامل الى منطقة الزهوخ ثم الى مشاخف بيج قبل دخوم الحشد ثم دخل بعدها الحشد الصفوي ونتحداهم ان يظهروا عشر ءثث او ءثتين او قاموا
باسر واحد داخل مدينة ت ريك عند تحريرها ,
لقد دخلوا ت ريك بدون اي قتام القتام الحقيق الذي اخذت الدولة ا سالمية حقها منهم هو الذي امتد بين قضا بلد ووادي شيشين او بين بلد والعوءة واستمر اكعثر من
شهرين قتلك منهم الدولة ا سالمية والمجاهدين واصابك منهم اكعثر من  05الف اي من الحشد الصفوي وبعد ذلك اعطوهم الجز المحتل من ت ريك وا كعيعف ان هعذه
الحشود الت اءتاحك هذه المناطق الشاسعة كلها تستطيع ان تطرد الدولة من مصفى بيج او من قضا البيج او من قرية من قرى قضا البيجع  ,قضعا العدوخ دخعلعوه
بدون اي قتام بعد انسحاب الدولة ومقاتليها وقاموا باطالق الناخ على اهل القضا واعتقلوا وقاموا بهدال منازلهم .
اقوم ل نوضح مسبقا موقف البعث من ا قاليم ومن التقسيم والتفتيك اخسل ل احد العمعنعاديعن بعا قعالعيعم خسعالعة يعدععونع العى دععم العمعطعالعيعب العتع تعدععو العى ا قعالعيعم
آ
ويشجعن ويغرين بانهم سيجمدون ا ءتثاث ويشركونا بالعملية السياسية ويعطونا حصة ف التش يالت العس رية الى اخره  ,وانا اعلم ش صيا وءماعته ومحيطه يعلمون
وكل العراقيون يعلمون ان ا قاليم تؤدي الى ا نفصام  ,وقبل ان اتحدث عن هذه اللقطة المهمة اي موضوع ا قاليم الذي نرفضه خفضا قاطعا  ,وسنقاتله  ,اخيد ان اقوم ان
تسليح امري يا للعشائر ف المحافظات المنتفضة ه ع س ما يقوله الحلف الصفوي  ,ه لتقوية وحد العراق وليس لتجزئة العراق ن التجزئة تنتج بسبب الضغط الهائل
والقهر وا ذ م والموت وكعثر الطرق على الرؤوس فينهزال الضعفا الى ا قاليم وينهزال الضعفا الى ا نفصام ومنهم من ينهزال الى خاخج الوطن ويترك اخضه

ووطنه واهله وناسه وينساهم  ,اذا ,اذا كان المواطن دمه مهدور وعرضه مهدور وكرامته مهدورة ف الى اين سيذهب فانا اعتبر هذه الخطوة ان صحت مع عدد قديدتدال ادا دارة
ا مريكية واعطت هذا السالح للعشائر المجاهدة المنتفضة فهال اول خطوة مريكيا لتصحيح او للتكدفير عن ذرة من اجرامها احق الشعب العراقال وا مة العراية فدالديدريدب
والعجيب ان هذا ا عال الصفوي الهائل وا عال الدولال المؤيد له اما فيه اعض ا عال العراال لالسف كيف قلبوا الحيائق واعتبروا ان هذا السالح سوف يؤدي الى تيسديدم
العراق وحتى لهول هذا ا عال وتضليله وتجليله حتى المكدتب ا عالمال التااع للحزب اسبب حملة التضليل ا عالمال الهائل قد اصدر ايانا يدرفدض هدذا الدتديدسديدم تصدور ان
التسليح يؤدي الى التيسيم اي يرفضوا تسليح العشائر فال المحافظات المنتفضة  ,فاما هذا المشروع اساسا كان و زال يمثل مطلب مدن مدطدالدب الدمدظدلدومديدندوالدمدذادوحديدن
والمهمشين من ااناء شعبنا منذ زمن اعيد وليس اليو فاي دولة تيو اتسليحهم امريكيا او غيرها للدفاع عن عرضهم وعن نسائهم واموالهم وحيهم فدال الدحديداة فدهدو مديدبدول
ومطلوب يياف الظلم والجور و يياف المد الفارسال الصفوي فال العراق ,ليد اعث لال رسالة هذا الشخص المؤيد لالقاليم كما قلت لكال تروا موقف الديديدادة ومدوقدف الدحدزب
من التيسيم فكدتب لال يشجعنال وييول ااننا سوف نيو اتجميد اجتثاث البعث وتخرجون للعمل اشكل علنال وتاخذون نسبة من الحكم فدالدجديدو يدكدون مدندكدم ن لديدس
لدينا جيو غيرهم فبعثت له ارسالة ايد اقنين من اعضاء الييادة وقد كنا فال ا ًوج حملة المالكال على التنظيم الحزاال واعتيا ت االجملة فال الدفدرات ا وسدا والدجدندوب وفدال
الوسا والشمال فيلت لهما ( اوصلوا سالمال له وقولوا له اننا فال الحزب والجهاد نبيى خمسين عا تحت حكم المالكال او تحت ظلم المالكال و نتيد خطوة نحو التيدسديدم
والتفتيت و نفرط اذرة تراب من الوطن العراقال الواحد الموحد  ,فهل انتم مجانين  ,هذا هدو مدوقدفدندا  ,ندندا حدزب الدوحددة حدزب الدحدريدة حدزب ا شدتدراكديدة  ,فدكديدف نديدبدل
االتيسيم  ,تيبل عييدتنا و تيبل مبادئنا و تيبل اخالقنا وكيف نسمح االتيسيم او ااي خطوة تفضال الى التيسيم  ,واعلموا ايها الرفاق ان الفدراليات وا قاليم هال طدريدق
اكيد ومؤكد وميصود للتيسيم عدا موضوع كردستان نها قضية خاصة تمثل شعب وامة عدا كردستان فانهدا تدمدثدل خدطدوة فدال اتدجداه الدتديدسديدم  ,هدذا هدو الدمدخدطدا الددولدال
ا مبريالال على العراق حانت فرصته ولكن ااذن هللا واهمة المياتلين والمجاهدين واهمة شعب العراق العظيم سنيف ضد التيسيم والتفتيت ايوة السالح ونمنع التيسيم.
رفاق
العراق اليو محتل مباشرة من الفرس والييت وتوقفت كل الممارسات البسيطة والخفيفة التال كانت تهتم اشعب العراق فال دولة العمالء الييت وتدوقدفدت واصدبدح الدحدكدم
اليو ايد مليشيات المرتبطة اايران والموجهة من ايران ولذلك على هذه الييادات الثالث ان تتهيا وتستعد للدخول فال معركة مباشدرة مدع هدذه الدمدلديدشديدات وندعدتدبدر الدعدراق
اليو احتل من جديد من قبل هذه المليشيات الصفوية واذا لم ينسحبوا من النخيب او يطردوا فهال تمثل لهم الخطوة ا ولى وسوف ييدمون الى مائت الخطوات الدمدمداقدلدة
لذلك يجب ان نياتلهم فال النخيب ونشن عليهم حرب عصااات ونذاحهم ونيتلهم فال النخيب ان لم ينسحبوا .
رفاق ,ايران مستعجلة على ااتالع العرق لتبدء امعركدتها ا ساسية مع ا مة مع دول الخليج مع المملكة العراية السعودية واالمنداسدبدة ,احد ًي دال عداصدفدة الدحدز  ,واحد ًي ددال قدائدد
عاصفة الحز الملك سلمان ان عبد العزيز  ,رغم ان موقفهم جميعا ادءا من المملكة ودول الخليج ودول ا مدة فدال عدمديدهدا يسداوي  %1مدمدا نديددمده ندحدن لدلدمدلدكدة ولددول
الخليج ولالمة فال دورنا الجهادي فال العراق على امتداد  11عا نتصدى للمشروع الصفوي الذي يرونه اليو يتاجج ويتصاعد ويزحف نحوهم وقدمنا تضحيات سخية وغدالديدة
لكن هذا موقف صحيح وموقف يمثل ارادة العرواة وارادة ا مة وارادة شعبها فال النهوض والتصدي لليزو الفارسال لالمة  ,وكان مطلوب  ,اي عاصفة الحز قدبدل هدذا الدوقدت
وكل انسان ييف ضد عاصفة الحز داخل ا مة او خارجها فهو إما فال قلبه مرض او غبال وجاهل ن دولة اليمن وقروات اليمن وجيو اليمن وسالح جيو اليمن كله سديدا
فال احضان ايران  ,وقع ايد عمالء ايران ومشروعها ا ستعماري ,
البعض من الجهلة يتباكون مع ا سف اان عاصفة الحز تدمر سالح الجيو اليمنال ولم ينتبهوا الى ان هذا السالح وقع ايد ايران وايد عمالء ايران ويستدخددمدوه الديدو لديدتدل
الشعب اليمنال وليتل الشعب العراقال واؤكد مرة اخرى واخرى واخرى رغم تيديرنا العالال لعاصفة الحز وتاييدنا المطلق لها فان معركة ا مة مع الفرس ليس فال اليمن معركة
ا مة ضد الهيمنة الفارسية الصفوية ضد ا متداد الصفوي فال امتنا هو فال العراق وعلى كل العرب وفال طليعدتدهدم اطدراف عداصدفدة الدحدز ان يديدومدوا ادعداصدفدة حدز اخدرى فدال
العراق ن شعب العراق وارض العراق هو شعب ا مة وارضها والعراق سد ا مة المنيع اما الطوفان الفارسال على امتداد التاريخ الطويل والعراق الديدو يدمدثدل لددى الدفدرس
اعد احتالله والسيطرة عليه

المنفذ الصحيح والقوي والقاتل لضرب االمة في خاصرتها الضعيفة الخليج اتجاه قوة العراق واعلموا ان االمةة او الةخةلةيةج لول الةخةلةيةج اتةجةاه قةوة الةعةراق وااةران اما مةا
أ
اجتمعتا فهي من الناحية الجغرافية واالقتصالاة والعسكراة والبشراة تشكل اكبر تهداد مباشر للخليج وللمة  ,امةلةنةا اةبةقةال فةي االمةة كةبةيةر اوال فةي اظةتةمةتةهةا االظةتةمةة
الضعيفة اتل املنا كبير في االظتمة واملنا كبير بالشعب شعب االمة رغم اظنا من حيث الواقع الحقيقي العملي الجةهةالي ال ظةعةول ك ةعةيةرا عةلةال االظةتةمةة الةر ةمةيةة لةكةن
علينا ان ظعترف ظحن في الحزب وفي الجهال ان االظتمة الر مية تمتلك جوهر قوة االمة فالعروة في ادها وجيوش االمة في ادها لح االمةة فةي اةدهةا اقةتةصةال االمةة فةي
أ
أ
ادها شعب االمة محكوم من قبلها ,لذلك علينا ظحن في البعث وعلال المستواين القومي والقطري وفي الجهال ان ظدفع با تمرار باتجاه ا تعمار طاقات االمة من خةلل
اظتمتها وكما قلت في خطابي االخير ان ظؤجل كل ظضاالتنا وكةفاحاتنا ضد هذه االظتمة ان وقفت ضد اال تعمار او قاتلت ضد اال تعمار بشةكةل مةبةاشةر كةمةا فةي حةال
عاصفة الحزم والعوا كل المناضلين في االمة والمجاهدان في حزبنا وخارج حزبنا بالوقوف الال جاظب عاصفة الحزب وتشجيع اطرافهةا الظةجةا مةهةمةتةهةا  ,تصةوروا ضةربةة
أ
خفيفة من المملكة ولول الخليج تقصف من الجو علال عملء ااران في اليمن غيرت غيرت موا ان القوى في كل العالم لو ان االمة تجتمع وتشكةل الةجةيةل الةذي اقةرتة
القمة العتيمة االخيرة واصبح هناك جيل ر مي للمة لجعل ملك امراكيا وغيرها تحسب مةلةيةون حسةاب قةبةل ان تةبةرم اي اتةفةاقةيةة مةع ااةران عةدوة االمةة  ,هةذا اول
أ
أ
مؤشر اظتروا كيف تراجعت امراكيا واادت عاصفة الحزم وهدلت ااران واظتصرت المقاومة في وراا و تنتصر بامن هللا في العراق  ,ومعلما مكرت في خطابي الذي ُاعد
و ُ جل قبل بدء عاصفة الحزم ولم ظستطع ار ال وبع في تلك التروف الصعبة وكان ادعو ضمنا الال عاصفة حزم قلت تسقط ااران واسقط المشروع الصفوي عةاجةل
آ
آ
وليس اجل وبدء االن العد التنا لي والتراجع واالظدحار االاراظي في كل الميالان التي تمةدلت الةيةهةا ااةران  ,فةفةي الةعةراق الةيةوم تةورطةوا و ةلةمةوا االمةور مسةتةعةجةلةيةن الةال
أ
أ
المليشيات التي معروف عنها اظها شكلت في ااران وكل قالتها ضباط في فيلق القدس امعال الةعةامةري وابةو مةهةدي الةمةهةنةدس وغةيةرهةم الةواةة وعةمةداء وعةقةداء فةي فةيةلةق
القدس وجميعهم قاتلوا الجيل العراقي وقاتلوا بلدهم وابناء شعبهم في حرب القال ية وهؤالء هم اليوم الذان احكمون العراق  ,اجبةرون الةعةبةالي او هةو جةزء مةنةهةم ,
أ
واظا رااةةي واعتقالي هو جزء منهم وكل عناوان التحالف الوطني مشتركين بالمشروع الصفوي ومقسمة االلوار عةلةيةهةم كةل واحةد لةداة لور مةر ةوم مسةبةقةا وحةتةال الةذي
آ
اشتم ااران منهم في التاهر هو امعل لور مو ع علي او مكلف ب من قبل ااران ّلذر التراب في العيون او الرمال في الةعةيةون ولةتةعةبة ةة االخةراةن ولةقةشةمةرتةهةم عةدا بةعة
أ
العناوان القليلة جدا الذان لداهم ظوع من اال تقللية او ظوع من الوطنية ولكن اعتقد باظهم اليوم محكومين بسلطة المليشيات االاراظية حكما مطلقا.
أ أ
اما بشان الحزب لقد اعدت القيالة الئحة تنتيمية جدادة حيث اظكم تعلمون قد قامت القيالة القومية بتعليق النتام الداخلي بسبب ظةروف حةرب الةتةحةراةر الشةعةبةيةة
آ
وظروف الكةفاح المسلح  ,فقمنا بعمل الئحة تنتيمية قبل  6نوات ولكن التروف التي ا تجدت االن بعد لخول ااران بشكل مباشر الال الةعةراق والسةيةطةرة عةلةال كةل
مفاصل الحياة ب تستدعي هذه المرحلة اعدال الئحة جدادة  ,وفعل اعدلظا الئحة جدادة والجداد فيها اظها تةركةز عةلةال اال لةتةزام الصةارم بةمةسةيةرة الةحةزب وقةرارات قةيةالاتة
وتركز علال السراة العميقة وتركز علال من التدرج الحزبي من مؤاد الال ظصير الال رفيق الال مستوى القيالة  ,كل هةذه الةفةواصةل الةزمةنةيةة تةم اخةتةصةارهةا الظةنةا فةي الةعةراق
اليوم عندظا اليوم الواحد عندظا اعالل نة في مراحل النضال السري او االاجابي قبل االحتلل ولكننا ظقول اليوم عندظا اعالل شهر والشهر اعالل نة والسنة بةعةشةر
نوات من النضال في ظروف العمل االاجابي او السلبي التقليدي الن المؤاد في الحزب اليوم معرض لل تشهال فةي كةل ةاعةة ومةعةرض لةلةقةتةل والةتةهةجةيةر والةتةشةراةد
أ
واالعتقال ولذلك تم اختصار الزمن من مؤاد الال ظصير الال ظصف المسافة والنصير اصبح ظصير اول مبةاشةرة والةعةضةو اصةبةح عضةو عةامةل مةبةاشةرة عةنةدمةا اةرلل الةقةسةم
أ
وكذلك من الفرقة الال من الشعبة الال من الفرع تم اختصاره الال النصةف وهةكةذا الةال اعضةاء الةقةيةالة فةقةد ركةزت الةل ئةحةة عةلةال اعةطةاء  %99مةن جةهةد الةحةزب لةقةطةاع
أ
الشباب  ,قد تسالون لماما اقول لكم الن قطاعات خارج الشباب تعبت والمجتمع العراقي تعب وتمرضوا من عمر  03نة فما فوق ولةداةهةم هةمةوم عةوائةلةهةم مةهةجةرة وال
أ
احد اعرف ماما ااكلون وكيف انامون وماما البسون وكيف احافتون علال حرماتهم وشرفهم  ,وظلت الروحية العالية للنضال والقتال في مخزون روح فة ةة الشةبةاب مةن
 51الال  , 03واركز الحزب علال كسب هؤالء الال التنتيم ومؤ سات الحزب الجهالاة .المسار السيا ي

ان موقف الحزب رفاق واضح وتفصيلي في كل قضية من قضايا العمل السياسي لكن مع االسف الرفاق في الخارج اليستحضرون هذه المواقف بحيث تجعلهم يدييدمدون
أ
االجابة عن اسئلة السائلين عن موقف البعث السياسي لحي االن
يتساءل الناس عني مقابلتهم لرفاقنا ماهو موقفكم من داعش في حين موقفنا معروف بالتفصيل من خالل الخطب والبيانات ومن خالل المنهج الجهادي وموقدفدندا مدن
العملية السياسية واضح ومفهوم  ,العملية السياسية عني البعث عملية استعمارية لخيمة امريكيا الغازي االول ولخيمة ايران الغازي الثاني وكل ماجاءت به باطل النهدا
هي باطلة دستورها باطل وبرلمانها باطل حكومتها باطلة كل عملها باطل  ,ولكن منهج النضال والكدفاح مثلما قلنا ينطلق فدي مسداريدن مسدار الدك دفداح الدمدسدلدح ومسدار
العمل السياسي  ,فالعمل السياسي يتطلب التعامل مع العملية السياسية بمرونة ولكن الهيف ي قى هو الهيف االستراتيجي امدا كدندل الدعدمدلديدة السديداسديدة مدن خدالل
العمل السياسي او تغييرها تغيير جذري هذا هو الهيف من العمل السياسي داخل العملية السياسية او على اطرافها او خارجها اي يهيف الى مزيي من تعريتها الى مدزيدي
من تجرييها من الشرعيات الكاذبة التي اضفتها عليها امريكيا وايران والمجتمع اليولي ,
أ
يهيف الى مزيي من اسقاط جميع اهلها وعناوينها العميلة الخائنة المرتبطة مباشرة بايران  ,ماهو هيفنا من العمل مع اطراف العدمدلديدة السديداسديدة سدواء الدذيدن نسدمديدهدم
اصيقاء او اعياء ونشترك باالنتخابات او نساني باالنتخابات فالن وفالن ونبتعي عن فالن وفالن نيعم الدجدبدهدة الدفدالنديدة او الدمدجدمدوعدة الدفدالنديدة وندقدف امدام الدمدجدمدوعدة
الفالنية هو السبب او الهيف اوال :لتقليل خطورة العملية السياسية وحكومتها العميلة على الشعب العراقي .اثنين :لمناصرة بعض الخيرين الذين الزالوا يدحدمدلدون جدزء
أ
من هموم الوطن وجزء مما يتطلب هذا الشعب وهذا الوطن على طريق تحريره واعادته الى وضعه الصحيح  ,اننا النريي واليمكن على االطالق ان نشدتدرك فدي الدعدمدلديدة
السياسية او نشترك في الحكم مع عمالء مع حكومة العمالء والخونة ان الهيف هو في جملته اسقاط العملية السياسية اي اسقاط الجانب الخطير والمؤذي مندهدا حدتدى
أ
الينيفع احي من المناضلين والوطنيين والمعارضين خالل هذه المشاركات ان يتصوروا نريي ان نحصل على كم نائب فدي الدبدرلدمدان او ندحدصدل عدلدى كدم وظديدفدة او كدم
وزير  ,هذا ً
محرم علينا تحريم مطلق  ,النها هي باطلة بكل مكوناتها ولكن نعمي بوسط العملية السياسية لخلخلتها اضعافها وتجرييها من كل مقومداتدهدا الدغديدر مشدروعدة
أ
وبالتالي لتبييلها اواصالحها اصالحا جذريا وذلك ياتي بتغيير اليستور وتغيير االنتخابات والى اخره من التغييرات الجذرية .
نتوقف الى هذا الحي ونواصل ان شاء هللا في االيام القادمة الحييث في نفل االتجاه.
السالم عليكم
بغياد ٥١٥١ / ١ / ٥١

لقد أمضى ألرفيق ألمجاهد عزة أبرأهيم أالمين ألعام لحزب ألبعث ألعربي أالشرأكي ألقائد أالعلىلى للىلجلالاح يأللالحلر لر يأللمل ألل ل لي ملا
قرب من ألساة عق ح يه م ض ً
أناماءأ أ ً
ً
مانيا علقلائلد ل ًا
نضاال جااح ًا عالي ألمسا ى في صف ف ألحزب ألذي أنامى له م ذ نع مة أظفاره
ً
عميقا مقار ًنا بالممارسات أل ضالية ألما أصىة ألماسمة باألصيريرة ألفكر ة يأل ضالية يألا ظيمية يلقد كان له نضاله ألمشلال ح مل لذ أللعلالد

ألمىكي يفي مقارعة ألحكم ألد كلاات ري ألقاسمي يأبان ث رة ألثامن من شباط عام  3691يمقايماه ألباسىلة للرحة أللثلاملن عشلر ملن تشلر لن
ألثاني ألس حأء في ألعام ذأته يصم حه في معاق ت خىف ألسدة يألفضيىية يألم قف ألعام يغيرها يمشاركلاه ألفاعىة ثائ ًرأ ملالمليل ًزأ فلي ثل رة
ألسابع عشر – ألث ثين من تم ز ألمالدة يقياحتاا ألباسىة يأساامه ألفاعل في قياحة مسيرة أالص ح ألزرأعي ألجذري يأللثل رة أللزرأعليلة فلي
ألر ف يم أص ً عطائه عبر م قعه ألماميز ً
نائبا المين سر ألقطر ينائبا لرئيس مجىس قياحة أللثل رة ينلائلبلا للىلقلائلد أللعلام للىلقل أت أللملسلىلحلة
ً
يحيره ألمشا ح في قاحسية ألعرب ألثانية يفي مقايمة ألاسىل أال رأني عام  3663يلقد ناض م ذ ألي م أاليل ل حا ل ً
مجاهدأ بل جله
قائدأ
هذأ أالحا ل ألبغيض يم ذ أسر ألقائد ألشايد صدأم حسين رحمه هللا يه ق ح جااح ألحزب يألشعب يأالمة في ساحة أللجلالاح يأللربلاط
عىى أرض ألعرأق ألطاهرة ً
محققا مع رفاقه ألمجاهد ن يفصائل ألمقايمة ألباسىلة نصلر أللعلرأق يأالملة أل يلملبليلن فلي أللحلاحي يأللثل ثليلن ملن
كان ن أاليل عام  1133بطرح ألمحاىين أالنيركان شر رحة من ألعرأق عبر مزأيجاه بين ألفكر يألجااح ب ضعه ألسارأتيجية ألبعيدة ألمدى
يأحاح ثه يخطاباته يرسائىه أل يرة بما أ َ
غاض ألحىف أالميركي ألصاي ني ألفارسي يعم ئه أالخساء ففبرك أ قصاام ألمائلبلة يملا حرى هل الء
ألعم ء يألم نة أن ألبعث يقياحته ألمجاهدة يقائده ألمجاهد مشار لع أسلالشلالاح حأئلملة فلرأحل أ لرسلفل ن بلاحل م أللغلربلان حلالى جلاءتلالم
أشرأقة أل صر ألحاسم يألظفر ألمبين في ألحد ث ألاار مي ألقيم لىرفيق ألمجاهدة عزة أبرأهيم في أجالملاه بلاللقليلاحأت أللثل ق قليلاحة قلطلر
ألعرأق لحزب ألبعث ألعربي أالشارأكي يقياحة جباة ألجااح يألاحر ر يألقياحة ألعامة لىق أت ألمسىحة يألذي جاء حاف بالاحىيل ألضافلي
لمسيرة

الجهاد والتحرير في مجابهة حلف االشرار والتمدد االيراني في العراق وفضح حقيقة الحكومة العميلة وميليشياتها المررترةربرة برايرراي وترحرديرد الرمرررار البرا ر
ً
وصوال الالفاق المرتقةلية .
للمقاومة الةاسلة باشتراطاتها الجهادية في المرحلة الراهنة
وجاء هذا الحديث التاريخي المتميز في لغته ومضامينه وتوقيته بشي ًرا وبشرى للشع بتواصل الدور الجهادي المعباء للةعث وقا ده الرمرجراهرد عرزة ابرراهرير
كيدا على الحضور الجماهيري المتميز للحزب على الراحتين الجهادية والرياسية عةر ترليط الضوء على جهاد الحزب ومفاصله التنظيرمريرة كرافرة ب ً
وتا ً
ردءا مرن
المؤيد وحتى عضو القيادة بما يحققونه على صعيد العباء والةذل والتضحية والجهاد ُم ً
حددا سماته النضالية ودوره النضالي والكرفاحي النوعي المتميز فري
مريرة الجهاد والتحرير مةب ًرا الحزب والشع واالمة بمتبلةات الرؤية العقا دية والجهادية والتاريخية واالخالقيرة لرمررريررة ك رفراحرهر الرظرافررة عرةرر الرترحرلريرل
العميق لمعبيات الواقع الجهادي والرياسي الراهن على البعيدين الوطني والقومي وافاق تبوره المرتقةلريرة الرمرشررقرة بررؤيرة اروريرة جرهراديرة اراقرةرة مرقررونرة

بالممارسات والخبوات الجهادية العملية المفضية الى وضع هذه الرؤية الثاقةة موضع التبةيق الفعلي والممارسة الجهادية على ارض الواقع في ساحة الجرهراد
والرباط على ارض العراق الباهرة عةر ربط جدلي عضوي وحيوي بين االهداف المرحلية واالهداف الرتراتيجية الةعيدة المدى بما يحقق البفرات النوعية في
مريرة الجهاد والتحير والرا ر بعزم كرفاحي وارادة جهادية ال تلين صوب تحقيق اهدافها في التحرير الشامل واالستقالل التام واستئناف مريرة الةناء الرثروري
الوطني والقومي الشامل لتحقيق النهوض والتقدم واالرتقاء والرفعة لشعةنا وامتنا واالنرانية جمعاء.

تمر علينا في االول من حزيراي الجاري الذكرى الثالثة واالربعوي لقرار تامي نفط العراق الخالد فري االول مرن حرزيرراي عرام  2791والرذي وجره ضرربرة قراصرمرة
لشركات النفط االحتكارية االستعمارية ووظف عا دات النفط العراقي في مريرة التنمية العمالقة والةناء االشتراكي وتحقيق الرفاه المعيشي واالزدهار الرثرقرافري
والنفري والمعنوي البناء الشع العراقي مما َ
اغاض معركر اعدا ه لشن العدوانات المتالحقة واحتالل العراق عام  1002والعمل على تدمير الةنرى الرترحرتريرة
وسرقة نفط العراق عةر ما يرمى بجوالت التراخيص وعمليات تهري النفط وسرقة المتةقي من عا داته المالية بهدف افقار الشع العراقي وترجرويرعره واالال لره

وهكذا ترتع الشركات االميركية والةريبانية والهولندية من جديد في نفط العراق  ...بيد اي كرفاح العراقيين االباة يتواصل ويرتلهموي المعاني العبررة لرلرذكررى
الثالثة واالربعين لقرار تامي النفط العراقي الخالد لمواصلة كرفاحه لتحرير العراق واستعادة استرقرال لره الرريراسري واالقرتربرادي والرمرضري فري طرريرق الرترنرمريرة
والةناء والتقدم والنهوض العلمي والحضاري المشع على العراق واالمة العربية وبل على ارجاء المعمورة كلها.
وما النبر اال من عند هللا العزيز الحكي .

استبشر الك ثيرون بسقوط حكم الشاه عام  9191وبما سمي الثورة االيرانية حينها و ولي ب ب ي ع ن ا اس ه اال ام ال ة االع غم ال ول ي ة وئ ي ر ا ال وال وس ا
الضفاء الزي ال الو م و الخ اع والتمويه على ال ور الج ي الذي رسمته ال وا ر االست مارية للنظام الج ي في ايران ال خغل ك تلك الهالة الكبي رة ال ت ي
احيطت بخميني لتصنع النه ً
ً
اسطوريا يحم لواء ( الثورة ال المية ).
بطغ
و نا علينا ان نميز بي تضحيام الش وب االيرانية التي قوال ت ل ل م االال ب را وري ة الش ا ن ش ا ي ة وب ي ال غل ي ه ران وق م ال ذي س رق وا ال ث ورة الش ب ي ة
وحرفو ا ع نب ا افها  ،لكي التختلط االوراق  ،حيث في ايران نالك ف ًغ بوادر ثورة ش بية عارالة ستطيح بحكم الشاه و و الا كان واض ح ًا  ،ل ذا ك ان
الب ال عملية تغيير جذرية تسلب الثورة روحها  ..ل نتطرق الى الا حص ال تص ف ي ام ل ل ش خ ص ي ام ال و ن ي ة االي ران ي ة وال ال ى ال ا ت رض ت ل ه الش وب
االيرانية بما فيها الفارسية ال اضطهاد وللم وت سف وحرالانهم ال المارسة حرياتهم وحقهم بالت بير ع الراي باسم والية الفقيه وئير ا  ،ب س ن رك ز ع ل ى
المارسام النظام االيراني الج ي الدخال المنطقة في صراعام ا في ة ت ح رق االخض ر ب ال ي اب ت ح ت ق ن اع ال ح ارب ة الش ي ط ان االك ب ر ورف ع ش ارام نص رة
المظلوالي في ال الم وان تحرير فلسطي يمر ال كربغء وئير ا ال الش ارام والممارسام التي استه فت ً
اوال وقب ك شيء ال راق بال رجة االساس ل م ا
يمثله ال ثق والا يمتلكه ال االكانام سياسية واقتصادية تج له المتص ي الر ي وال قبة التي ت يق تنفيذ المخطط االاليركي الص ه ي ون ي االي ران ي الب ت غع

الخليج ال ربي وتفتيت المنطقة وتقسيمها الى دويغم ا فية  ..كان المطلوب ان يكون وجه النظام االيراني الج ي يحم سمام الثورية والمقاوالة ليسه
المارسة دوره الج ي ولكي تختلط االوراق وتضيع الم ايير الع وجود انظمة تساع ه في ذلك كان في ال م ق ال ة ال ن ه ا ال ن ظ ام الس وري ال ذي ف ت ح ال ب اب ع ل ى
الصراعيه االام االختراق االيراني للو ال ربي ابت ًاء ال لبنان وتصفية الشخصيام الو نية المنا ضة لهذا التوجه  ..لم يك التح ال ف االال ي رك ي الص ه ي ون ي
الفارسي ولي اليوم اويرتبط بالفراغ االالني وال سكري الذي حص في ال راق ب االحتغل االاليركي له ف ي ن ي س ان ال ع ام  .. 3002ب

و اال ت اد ل ت اري

وي ال ال غقام بينهما ئيرانه ذه المرة اتخذ لبوس ال ي ب ان فشلت ك االساليب السابقة لواد وتصفية حركة الثورة ال ربية المثلة بحزبها ال رس ال ي
حزب الب ث ال ربي االشتراكي وقاع تها الثورية الحقيقية في ال راق ..لي ال باب التجني وال المغاالة وال ال نصرية او الطا فية االشارة ال ى ال ور ال م رس وم
لخميني والمغلي برئم ك الش ارام الفارئة ع الشيطان االكبر وادعاء تشكي جبهة المان ة ض الكي ان الص ه ي ون ي ف ي ح ي ان ه اي ن ظ ام ال م غلي ك ان
يخطط الع االيركا والصهيونية وال خغل عمغ ه االقزام وادواته الحتغل ال راق واالجهاض على تجربته تمهي ًا لزرع الفوضى والفت الطا فية في ك اق ط ار
الو

ال ربي .

وقد اثبتت الوقائع ومجريات ما حصل ويحصل صحة تحليالت البعث وقيادته من خطورة ما يتهدد الوطن العربي خاصة الخليج  ..لنرراعرع بلرسرل رريرع مرا
يحصل في اقطار وطننا واء في مصر او المغرب العربي واليمن والبحرين وحتى موريتانيا ونبحث عن االصرابرع الروا رحرة ولريريرت الرخر ريرة لرلرنر را االيررانري
ومخالبه التي تنهش في النييج المجتمعي العروبي لتمزيقه بطائر ية بغيضة وملعونة  ..ولنطالع حقيقة المواقف االميركريرة والصرهريرونريرة ا اء مرا ترقرو بره ايررا
قائدا ً
الن ا وكل اليسوت على عرائمها في العراق وتدخالتها العلنية حتى صار قا مي ليماني ً
عاما للقوات الميلحة العراقية يدير المعارك د ابناء الرعرراق
من دو رادع  ..ولنتوقف بروية عن حقيقة الميعى االميركي لتبييض وعه ايرا وبرنامجها النووي ولنراعع حقيقة مواق ها ا اء التحالف الرعرربري رد الرتردخرل
االيراني لليمن بوا طة الحوثي وعماعته  ..لنجمع خيوط كل هذه المواقف االميركية اتلصهيونية ال ار ية ونيال من الميت يد ؟!!
ا من اليذاعة االيحاء ا التحالف االميركي الصهيوني ال ار ي د العروبة واال ال قد توقف ً
يوما اوبردء هرذه االيرا برعرد لروط الرمربراحر رات بريرن الرواليرات
المتحدة وايرا بلا البرنامج النووي  ،حيث انه ا تمر غير انه بعد قوط اللاه اترخرذ ثروب ًرا طرائ ر ري ًرا هرذه الرمررة وهرو االخرطرر مرن كرل االقرنرعرة االخرر النره
ييتغل الدين والمذهب لضرب وحدة االوطا واليعي لتقييمها كراقرالرير او دويرالت وبرالرترالري االعرهرا عرلرى حرلر الروحردة الرعرربريرة  ..ا مرو روع لرترحرالرف
االميركي الصهيوني ال ار ي معقد ولائك ويحتاج الى بحوث ودرا ات لتوعية المواطن العر بي على خطورته والتاكيد على ا هذا الحلف ميتمر ولر يرنرقرطرع
ً
مزدوعا يتبرقع بالطائر ية لتمرير مخططاته لتمزيق االمة فلنسرن
وهي مهمة كل اللرفاء العرب م ق ين و يا يين وغيره  ،خاصة ا امتنا اال تواعه خط ًرا
عند ميتو الميؤولية للتصدي لمتطلبات المرحلة ولنسن اهل لالنتياب لهذه االمة وتاريخها .

 -1ما ال ميليل النهب الموال اللعب الذي ا ت حل على ايدي العميل المالسي وعالو ته متواصال على ايدي العميل الصغير الرعربرادي فرلرقرد رهرر وا رح ًرا
للعيا علوس عراب النهب المدعو امي االعرعي رئيس ما تيمى هيئة اال ت مار الى عانب العميل العبادي في مو سو للت اوض حول ما ا رمروه ( صر رقرات
اليالح ) التي تذكر بص قة اليالح ال ا دة التي عقدها العميل المالسي والعميل الذليل عدو عوير واعترافات بعضه على البعض االخر ولرجرا الرترحرقريرق
برائ ة عميد اليراق بهاء االعرعي صاحب ص قة البنك المركزي وغيرها .

 -2بهاء االعرعي اياه يواصل قيمومته على ميليل النهب وال ياد بحضوره الى ما ييمى مجلس النواب ل رض الرمردعرو مرحرمرد الردراعري الربرلرجريرسري الرجرنريريرة
و ي ًرا للصناعة لييتانف دوره في نهب اموال العراق عندما نصبوه و ي ًرا لال سا واالعمار وما ادراك ما اعمال محمد الدراعي انه الرترخرريرب الرمرترواصرل لرلربرنرى
االرتسا ية العراقية للطرق والجيور حتى اكرتنزت

أرصدته وأقاربه في بنوك سويسرأ وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا .....

وهكذأ ستحرق بطون أللصوص بما تلقفته من قوت ألشعب ألذي سيحرق منهم كل بنان .
 -3أاليرأنيون لم يكمتفوأ بسرقة أموأل ألعرأق وأستباحة أقتصاده بل رأحوأ يسمممممون أبمنماع ألشمعمب ألمعمرأقمي فمي ممديمنمة كمربمسع ألصماممد ألمممقمدسمة
باطعامهم بالكباب أاليرأني ألفاسد ومن فمك أدينك فقد أغلقت شعبة ألرقابة ألصحية ألتابعة لدأئر صمحمة كمربمسع تسمم ممعماممل غمذأئميمة بماال مافمة
التسف  525كيلو غرأم من ألكباب أاليرأني وألدجاج ألمستورد وقامت ألسلطات ألصحية باغسق تسعة معامل غذأئية لمخالمفمتمهما لملمشمروة ألصمحميمة
باتسف  066كيلو غرأم من ألكباب أاليرأني ألفاسد ألمخالف للموأصفات وغير ألصالح لسستهسك ألبشري الحتوأئه على بكمتريا ألسمالمممونميمس ألسماممة

وهكذأ يقوم عمسع أيرأنن بتسميم أبناع شعبهم بالكباب.
ولكنها يقظة ألشعب لتسمم حيا ألعمسع أالذالع وتوردهم ألى موأرد قصاص ألشعب ألعادل ألذي ال يرحم قاتليه ومصاصي دماعه .
 -4يوأصل ألمدعو علي ألعسق بعمامته نهب أالموأل وألعقارأت في بابل ً
فضس عن أستمرأره لسرقة ألنفط عبر نصبه لمعمل وهمي مركب عملمى بمقمب
في أنبوب ألنفط ألمار من هناك وقد تقا ى عموالت وعائدأت هذأ ألنفط ألذي يهربه عبر ألصهاريج وو عها في بمنموك كموبمنمهماغمن حميم يمحمن ألمى

لياليه ألحمرأع هناك وألتي يعاودها بين ألحين وأالخر بحيوبه ألمنتفخة بالسحت ألحرأم ...
ولكن مال ألشعب ألعرأقي يحرق عمائم ألبغي وألضسل..
وإن ً
غدأ لناظره قريب

حكومة الماللي في طهران ومنذ ان وطأت اقدام الخميني ايران عأم٩١٩١الهم يشغلهأ اكعثر من تفكيرهأ بأالمتداد في االرض العرعربعيعة ولعرع

عرعأر

تصدير الثورة والذي رفره الصفويون الجدد كأن التربير الحقيقي عن النوايأ الخبيثة تجأه االمة الرربية وتأريخهأ وحضأرتعهعألولعتعنعفعيعذ ا عنعدتعهعم لعم
يربر هؤالء الماللي عمأيدور في عقولهم ونفوسهم من حقد وضغينة بأستخدام القوة النأعمة من خعال العرعمع العدبعلعومعأسعي او العك عفعأءات العرعلعمعيعة
والمنظمأت االنسأنية ب لجأؤا الى استخدام القوة الفظة مع يرانهم ا ً
وال فأصطدموا بصخرة الرراق االبي الذي اذاقهم مر العهعئا عم ععلعى معد ثعمعأن

سنوات في القأدسية الثأنية التي اعأدت لالمة امجأدهأ برد قرون من االنعكعسعأرواالحعبعأن للعكعن العهعجعمعة الصعهعيعونعيعة االمعريعكعيعة ععلعى العرعراق بعرعد
ً
احداث الكويت  ٩١١١سأهمت في احيأء الحلم الصفوي بشك ا د خطورة واكعثر ً
واضحأ برد الغئو االمريكي البربري لعلعرعراق
ايذاء وتجسد ذالك
في نيسأن ٣١١٢ومأ تاله من تدمير لك مرألم العتعجعربعة العثعوريعة وا نسعأنعيعة فعي كع معجعأالت العحعيعأة لوكعأن معن ابعر عرا عم حعكعومعة االحعتعال
االمريكي ومأ بردهأ من حكومأت هئيلة عميلة إطالق يد ايران الربثية في التدخ السأفر في الشأن الرربي من خال مشأركعتهأ فعي صعنعع العقعرارات
والقوانين الرراقية والتي ترئ توا دهأ في الرراق وتسهم في تسهي مهأمهأ في ك اقطأر االمة لواستغلت امعريعكعأ ذالعك العتعوسعع الصعفعوي البعتعئا
االقطأر الرربية الغنية عبر صفقأت من االسلحة التي تحقق التوا ن في المنطقة كمأ تدعي امريكأ على ان ال يتجأو ذلعك العتعسعلعيعت قعدرات الشعريعك

اال كبر ( الكيأن الصهيوني ) من هة والرغبة في تمرير المفأوضأت النووية مع مجموعة ٩ +٥لكمأ تريد امريكأ لكن ايران تستغ عأم العوقعت معن
خال المفأوضأت الرقيمة الستمكمأ مشروعهأ النووي وفي الوقت ذاته توسع من نشأطهعأ العمعذهعبعي معن ا ع إكعمعأ مشعروععهعأ العمعرعأدي لعالمعة
الرربية وتطلرأتهأ عبر تدخلهأ السأفر في الرراق وسورية ولبنأن والبحرين وحوثنة اليمن وتهديد السرودية ل وععلعى العرغعم معن االهعتعمعأم االمعريعكعي
ً
الظأهري بألشأن الخليجي من خال التصريحأت والمؤتمرات الى ان يائ على االرض لم يحدث فإيران مأضية في برامجهأ واهدافعهعأ والعمعيعلعيعشعيعأت
الصفوية تصو وتجو في االرض الرربية والشرأرات الطأ عفية تمال الطرقأت و أ أت الفضأ يأت لوا اء هذا الواقع المؤلم لحأ االمة فعإنعنعأ نعؤكعد
ل
ان صحوة الضمير الرربي هي القأدرة على إيقأف العمعد الصعفعوي العتعأمعري ععلعى اقعطعأر االمعة فعألعكع يعدر العيعوم ان ايعران لعن تعتعوقع ععن العتعوسعع
ل
واالمتدادفي قلب االمة قطرا ًبرد اخر وان امريكأ قد اعتمدت على ايران بشك اسأسي ضرأف قدرات االمة الرربية وتخريب حضأرتعهعأ ومعنعجعئاتعهعأ
ل وليس البنأء االمة يبأ و ً
بأنأ ر ًأال ونسأء اال التصدي لهذه المؤامرة البغيضة بمضأهرهأ وإفرا اتعهعأ وبعكع العوسعأ ع العمعتعأحعة وفعي معقعدمعهعأ دععم
واسنأد القو الثورية والمبد يةمن ابنأء االمة المجربون في سأحأت الموا هة والذين عرفوا كي يذيقون الصفوية الجديدة سم الهئيمة ......

في صيف عام  0791بدات قيادة الحزب والثوره بالتفكير بتاميم النفط بعد ان فشلت مفاوضات لم يعلن عنهاها فهي ههيهنها بهيهن الهحهكهومها والشهر هات وفهي
نااية عام  0790دعت الحكوما شر ات النفط الى الدخول في مفاوضات هاسما وقد اساءت الشر ات تقدير قوة الثوره هين اقدمت علهى تهيهفهيها انهتها
النفط بشكل بير االمر الذي هدد خطة التنميا في القطر وعرضاا الى االصابا بالشلل التام  .وقد ادر ت قيادة الحزب والثورة الغايا اليبيهثها الهتهي تهقهف
وراء ذلك االجراء  .فقررت القياده انذار الشر ات في السابع عشر من مايس  0791وطلبت من الشر ات بهمهوجهال االنهذار تهنهفهيهذ الهمهطهالهال االسهاسهيها فهي
هينا وعدم االستمرار في خفا االنتا في الوقت نفسا قام هزب الشعال هزب الثوار والمجاهدين هزب البهعها الهعهربهي االشهتهرا هي بهتهعهبه هة الهجهمهاههيهر

ومنظماتاا باتجاه التصدي للشر ات واجبارها على الرضوخ لمطالال الشعال  .وعبرت الجماهير في تلهك الهمهرههلها الهمهجهيهده مهن تهاريهع الهحهزب والشهعهال
العراقي العظيم عن استعدادها للبذل والتضحيا والعطاء  .وساد البالد من اقصاها الى اقصاها شعور وطني جهار واسهتهعهد الهحهزب والشهعهال لهيهوض
معر ا مصيريا برى مع الشر ات بعد ان هيات القيادة المستلزمات االساسيا السياسيا واالقتصاديا والنفسيا  .وهين اصرت الشهر هات عهلهى سهيهاسهة
المماطلا والتسويف جاء رد القياده الحاسم باتياذ القرار التارييي بتاميم شر ات النفط االهتكاريا في االول من هزيران  0791الذي اصبه بهمهوجهبها
 ) %56من قطاع انتا النفط تحت سيطرة الحكوما.
لو ان القرار التارييي اليالد بتاميم الشر ات االهتكاريا ضربة قاسيا وموجعا ليس لتلك الشر ات هسال بل لكل اشكال االستغالل والاهيهمهنها الهتهي
تمارساا الدول الغربيا في العالم  .لاذا عملت الشر ات ومن ورائاا دول الغرب االستهعهمهاري الهى مهحهاولهة افشهال قهرار الهتهامهيهم بهكهل الهوسهائهل  .فهاعهلهن
مجلس قيادة الثورة هالة التقشف استعدادا السوا االهتماالت وبدات صفحة جديدة في الصهراع مهع الشهر هات االههتهكهاريها تهمهثهلهت بهالهعهمهل عهلهى سهر
الطوق الذي فرض على عمليات تسويق النفط  .فقد تمكن العراق بفعل روح العطاء والصمود التي ابداهها ابهنهاء الشهعهال وبهجهاهود الهك هفهايهات الهتهنهقهيهبهيها
واالداريا الوطنيا من تصدير نفطا المؤمم الى االتحاد السوفيتي ودول المعسكر االشترا ي فضال عن بعا الدول االوربيا  .وقد تمكن العراق الهعهظهيهم
من تصدير ا هثر من ثلثي النفط المؤمم خالل االشار القليلا التي اعقبت قرار التاميم التارييي اليالد .
ولم تجد الشر ات االهتكاريا سوى اللجوء الى طريق المفاوضات بعد ان ايقنت ان العراقيين لن يتراجعوا عهن قهرار الهتهامهيهم وان سهيهاسهة الهمهمهاطهلها
والتسويف لم تعد مجديا امام اصرار العراقيين  .وقد انتات المفاوضات الهى اتهفهاق الهطهرفهيهن عهلهى عهدم الهمهسهاا بسهيهادة الهعهراق الهمهطهلهقها عهلهى ثهروتها

الوطنيا اما اهم ما تم التوصل اليا بين الجانبين ضمن االتفاق الذي اعلن في االول من اذار  /عام  0791فيمكن اعتباره مكمل لقرار الهتهامهيهم ونهجهاح لها
وبذلك استفاد العراق من ثروتا الوطنيا وتم تنفيذ العديد من المشاريع التي شملت ميتلف مجاالت الحياة ومناا االقهتهصهاديها واالجهتهمهاعهيها اضهافها الهى
اسناد هر ات التحرر في الوطن العربي والعالم ومساعدة الدول الفقيره

الحظ المتابعون في الشان العراقي ان الحديث التاريخي الشامل للرفيق القائد عزة ابراهيم حقق انتشارا واسعا في اغلب وسائل االعالم المرئية
والمقروءة وشبكات التواصل االجتماعي ووكاالت انباء عالمية حيث قامت بتغطية فقرات مهمة منه والمتعلقة بالشان السياسي الداخلي والعربي
وموقف البعث منها اضافة الى تفنيد خبر استشهاده الذي روجت له بعض وسائل االعالم المغرضة  ..ان كل ذلك دلل على الموقع الهام الذي يحضى
به حزب البعث العربي االشتراكي وقائده في الساحة العربية والدولية .

كان لصدى الهزيمة الكبيرة والسريعة التي منيت بها قوات الحكومة من جيش المليشيات واجهزة امنية في محافظة االنبار بعد معارك خاضتها مع
مسلحين بعدد وعدة التقارن مع ماتملكه تلك القوات الحكومية والتي منيت بهزيمة مدوية اضافة الى تركها سالحها الثقيل ومعداتها والذت بالفرار بعد
ساعات قليلة من بدا المعارك واخلت مدينة الرمادي للمهاجمين في واحدة من اسوا الهزائم بعد ما حدث في نينوى قبل عشرة اشهر .

بعد الهزيمة المرة التي تكبدتها القوات الحكومية ممثلة بقوات الجيش والميليشيات والشرطة في الرمادي  ..وصل وزير الدفاع االيراني الى بغداد ليفجا
الجميع من المتابعين للشان العراقي بهذا الوقت بالذات والظروف العصيبة التي تمر بها الحكومة ومؤسساتها عندما منيت بخسارة مدوية وهزيمة كبرى
في معركة الرمادي وتسائل ك ثيرا منهم عن سبب قدوم الوزير وهل جاء ليقدم معونات عسكرية ايرانية الى الحكومة بشكل رسمي بعد ان انفضحت
تدخالتهم السابقة السرية وغير المقبولة والمدانة في الشان الداخلي خاصة وان ايران اليوم هي الالعب الرئيسي في قرارات حكومة االحتالل .

تواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني والقومي
بعثيا ً
تعريفا ً
واإلنساني والتي ال تمثل بالضرورة ً
نصيا وإنما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها  ،بل ان
ً
بعضها يعبر تعبي ًرا ً
وشامال عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
دقيقا
وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل وعموم ابناء
شعبنا المجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابشع صور
التزييف والتضليل بما يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .
ذلك ان فكرنا وعقيدتنا التي هما نبر ً
اسا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم على ان تكون في المسارات الصائبة والخيرة لبلوغ اهدافها
الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى ابشع صيغ التشويه
في ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية المهترئة
وسنتناول في هذا العدد مفهوم ( الك فاح المسلح والجهاد والتحرير ).

شاعت في التاريخ الحديث العديد من التسميات للتعبير عن ك فاح الشعوب ففي اسبانيا استخدمت عبارة ( الحرب الشعبية) عندما واجه الشعب االسباني
جيش نابليون وفي بداية القرن العشرين تمكن البالشقة من قلب النظام القيصري بواسطة حرب شعبية وثورة مسلحة كما استخدم الشيوعيون الروس هذا
االسلوب من الحروب في الحرب االهلية ثم في الحرب العالمية الثانية ضد القوات االلمانية الغازية وقد اطلقوا على ذلك ( حرب االنصار) واثناء الحرب
العالمية الثانية ايضا استخدم اليوغسالف االسلوب نفسه واطلقوا عليه ( حرب الدفاع الشعبي) كما استخدم الفرنسيون اسلوب ( حرب العصابات) ضد
االحتالل االلماني واطلقوا عليه ايضا اسم ( المقاومة) وقد اطلق الجزائريون على حرب التحرير التي خاضوها ضد االستعمار الفرنسي ( الحرب الثورية)
وثورة البعث في الثامن من شباط  3691ثورة شعبية مسلحة قادها مناضلو حزب البعث العربي االشتراكي .
وخاض الشعب الفلسطيني صراعه ضد الصهاينة باسلوب الك فاح المسلح الذي يمكن ان يعرف بانه استخدام الوسائل المادية والمعنوية كافة التي تمتلكها
االمة من اجل احراز النصر على العدو وتحرير االرض اي انه نضال الجماهير الشعبية بقيادة طليعة واعية تجسد طموحاتها في تحرير االرض المغتصبة
باستخدام صيغة الحرب الشعبية كوسيلة اسياسية مع عدم اهمال وسائل الك فاح االخرى على االصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها...
وعبرمسيرة مقاومة االحتالل تجلى الك فاح المسلح في مسيرة الجهاد والتحرير التي قادها مجاهدو البعث والمقاومة وتطورت الى ثورة التحرير التي يقودها
ثوار الشعب كله وحتى الظفر الحاسم والنصر المبين .

في تطور الفت استحوذت الميليشيات العميلة اليران تحت غطاء ما يسمى ( الحشد الشعبي) وهي عصائب اهل الباطل وعصابات بدر وك تائب حزب
اعداء هللا وسرايا الخراب وغيرها على الواقع السياسي والعسكري في العراقي وراحت تغزو محافظات العراق تحت يافطة ما يسمونه زو ًرا وبه ً
تانا ( التحرير)
فقتلوا الك ثيرين وها هم نازحوا االنبار يعانون المعاناة القاسية المشهودة لكل العراقيين والعرب والعالم اجمع على جسر بزيبز الذي راح يذكر االدباء
والمثقفين براوية جسر على نهر درينا للكاتب اليوغسالفي العربي (ادريتش) بل ان ماساة ضحايا جسر بزيبز افضع بك ثير من ضحايا جسر درينا....
آ
وهكذا تعبث الميليشيات العميلة اليران بامن العراقيين وبحياتهم وتصبح هي االمرة الناهية بمصير العراقيين تحت اشراف المجرم قاسم سليماني الذي
عاود الظهور ً
علنا في العراق ...
بيد ان من مرجل غضب الشعب العراقي يغلي وثورته الالهبة تتاجج متصدية لعمالء ايران وميليشياتها المجرمة وسينالون جزاءهم العادل وسيمضي
العراق صوب دروب النهضة والتقدم والنور .
منقلب ينقلبون
وسيعلم الذين ظلموا اي ِ

تمر علينا هذه االيام الذكرى الثامنة واالربعون لنكسة الخامس من حزيران عام  7691التي احتل فيها الكيان الصهيوني الغاصب القدس والضفة الغربية
والجوالن وسيناء وغيرها ..من االراضي العربية المحتلة اضافة لتلك التي احتلها الكيان الصهيوني الغاصب عام  ....7691ولقد ارادت اميركا والكيان
مدخال للياس والقنوط البناء االمة العربية حتى جاءت ثورة السابع عشر الثالثني من تموز عام  7691ردا علميا ً
ً
وثوريا
الصهيوني ان تجعل من تلك النكسة
ً
حازما على نكسة الخامس من حزيران وكان الدعم الفعال والمطلق للمقاومة الفلسطينية الباسلة والمشاركة الفاعلة للجيش العراقي الباسل في حرب تشرين
عام  7611وحمايته لدمشق من خطر السقوط وذود صقور الجو العراقيين البواسل عن حمى سيناء واستشهادهم هناك حيث روت دمائهم الزكية ذرات
رمل سيناء والعقبة غيرها ...
وهنا يستذكر العراقيون االباة ومجاهدو البعث والمقاومة درس الرد الحاسم على نكسة الخامس من حزيران في ثورة السابع عشر – الثالثين من تموز عام
 7691في مواصلة ثورة التحرير الظافرة وحتى النصر المبين ومواصلة النضال الوطن والقومي الظافر .

تمر علينا في الثالثين من حزيران الذكرى الخامسة والتسعون لثورة العشرين الخالدة في الثالثين من حزيران عام  0291والتي َ
هب فيها شعبنا االبي
ً
صعودا نحو الموصل تلعفر وكان من ابطالها شعالن ابو الجون وضاري
من الرميثة والرارنجية صعودا نحو الفرات االوسط كله والنجف وبغداد والفلوجة
بالمكوار مرددين االهزوجة الخالدة ( الطوب احسن لو َ
المحمود وغيرهم من االبطال الذين تصدوا لالحتالل البريطاني َ
مكواري) ومحقيين النصر المؤزر
على االستعمار البريطاني وعمالئه واذنابه وكانت ثورة العشرين الخالدة فجر ثورات العراق التحررية ثورة مايس التحررية الوطنية والقومية عام  0290وثورة
 09تموز  0291وثورة الثامن من شباط عام  0291زثزرة السابع عشر – الثالثين من تموز العظيمة عام  . 0291وها هم العراقيون االماجد احفاد ابطال ثورة
العشرين يستلهمون ذكراها الطافحة بالمعاني والدالالت والدروس الزاخرة ليوظفوها في مسيرة الجهاد والتحرير وحتى النصر االكيد للعراقيين االباة وتحقيق
ظفرهم الحاسم وغدهم المشرق الناهض .
تحية لثورة العشرين في ذكراها الخامسة والتسعين .
والمجد لشهداءها ولشهداء العراق واالمة االبرار.
والخزي والعار للعمالء والخونة االذالء.

أ
اني اليوم اوجه ً
نداء الخوتي واخواتي الك تاب والكاتبات والصحفيين والصحفيات واالدباء واالديبات والمثقفين والمثقفات الن يمتشقوا اقالمهم الشريفة لكي
يسيل مدادها لفضح الدور الخسيس للميليشيات العميلة اليران التي استهترت بحقوق ودماء وارواح ابناء الشعب العراقي وراحت تسعر نار الفتنة
الطائ فية المقيتة واالقتتال الطائ في البغيض بغية االيغال في مسلسل تدمير العراق وتقسيمه وتفتيته ...
فلنعزز جبهة النضال الفكري والثقافي واالعالمي المعززة لجبة النضال الجهادي ضد الحلف االميركي الصهيوني الفارسي ولنجهض مخططاتهم الرامية
لالستيالء التام على العراق وإلحاقه بايران وتحويله الى شوكة سامة في خاصرة االمة العربية فلنستلهم دروس معاركنا الخالدة في ذي قار ونهاوند
والقادسيتين مستلهمين بطوالت سعد بن ابي وقاص والقعقاع بن عمرو التميمي والمثنى بن حارثة الشيباني لنوظفها في معرك تنا الالهبة بوجه الميليشيات
العميلة اليران المتلفععة بغطاء ما يسمونه الحشد الشعبي والشعب العراقي اللبطل براء من افعالهم االجرامية المشينة فلتتحد فوهات اقالمنا بفوهات
بنادق المجاهدين لنرسم سفر العراق البهي
واي سفر !!..

اليخفى على احد ان ماتعرض له اهل االنبار الكرام من ماسي واذالل على يد السلطات الحكومية ممثلة بقطعاتها العسكرية عندما قامو بمنعهم من
العبور من على جسر بزيبز في طريقهم الى مدينتهم االم بغداد بعد ان احتدمت اوار المعارك بين قوات الحكومة ممثلة بالجيش والمليشيات
والشرطة واالجهزة االمنية وبعض المتعاونين من افراد العشائر الذين باعو انفسهم للشيطان ووقفوا بالضد من اهلهم وناسهم باالنبار وقيام تلك
القوات بقصف عشوائي بالطيران والمدفعية على الدور السكنية للمواطنين دون وازع من ضمير او انسانية فاوقعوا بهم خسائر بشرية ومادية
كبيرة وسقط ك ثير منهم بين شهيد وجريح مع تهدم دورا ك ثيرة نتيجة ذلك التصرف االهوج لقوات الحكومة والتي كانت يفترض بها ان تحمي
مواطنيها التقتلهم وتشردهم وتضعهم في هذه المحنة الكبيرة واضطروا بعدها الى مغادرة مدينتهم مرغمين متخذين من جسر بزيبز مكانا لعبورهم
الى مناطق امنه بعيده عن الدمار الذي حل بهم والرعب الذي اصابهم خاصة النساء واالطفال والشيوخ وقد بدا تدفق هؤالء المساكين باالالف
تكدسوا على ذلك الجسر وعوملوا معاملة قاسية وعنيفة من قبل السلطات العسكرية القريبة منه وكانهم يريدون االنتقام من هؤالء العزل تنفيسا
لما يجول في صدورهم من حقد للهزيمة المرة التي عانت منها قواتهم على ايدي المهاجمين وسيطرتهم على مركز المحافظة فلم يك فيهم القصف
العشوائي المدمر لكنهم ارادو االنتقام بوسيلة التعامل الالنساني خاصة ان بين هذه الحشود االف من النساء ومثلهم شيوخ عاجزون واطفال
صغارا تركو كل شئ خلفهم وفروا بانفسهم طلبا لالمان لكن عديمي الضمير كانوا بانتظارهم حيث تلك المعاملة القاسية والشروط التعجيزية
والخاوات التي اخذوها منهم كرشى ليسمحوا لهم بالعبور ....
ومن كان حظه جيدا واستطاع المرور فانه اصطدم بعائق اخر وهو رفض السلطات الحكومية السماح لهم بدخول مدينتهم االم والتي سبق وان
احتضنوا اهلها في عام  3002ابان الغزو المجرم ووفروا لهم الحماية والطعام والمسكن مجانا لكن فاقدي الغيرة من مسؤلين فرضوا عليهم شروطا
مجحفة للموافقة على دخولهم بغداد ومنها شرط الك فيل بمعني ان يقوم النازح بتقديم شخصا وعائلة تك فله لكي يسمحوا له بالدخول وبعد ان
يهان ويفترش االرض ويلتحف السماء ياذن له وكانما جاء من وطن اخر غير وطنه  ..ان ماساة اهلنا في االنبار الهاربين من جحيم نيران الحكومة
ستبقى عالقة بالذهن ووصمت كوصمة عار في جبين حكومة فاشلة التحمل ذرة من االنسانية والضمير لذلك التعامل الفج مع مواطنيها وبشكل
معيب ومرفوض ومستهجن وان هذه الماساة سيسجلها التاريخ كواحدة من اسوا ماقامت به السلطات النتقامها من شعب سجل انتصارا تاريخيا
في المدينه الخالدة الرمادي التي جعلتهم اضحوكة للراي العام الداخلي والعالمي ...
وسيبقى العابرون من على جسر بزيبز شهود على تصرفات حكومة التمثل اال نفسها التي عاملت شعبها بهذه الطريقة المشينة والمستهجنة .

يا ابناء شعبنا االبي الصامد
تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة واالربعون لصدور قرار تاميم نفط العراق الخالد في االول من حزيران عام  2791والذي مثل ضربة قاصمة مدوية لشركات النفط االحتكارية االمبرياليةة واالتةتةعةمةاريةة
محققا حلم العراقيين االباة لعقود طويلة من الزمن بتاميم نفط العراق ووضع عائداته المالية في خدمة مسيةرة الةتةنةمةيةة الةعةمةاقةة والةبةنةاء اال شةتةراكةي وتةحةقةية الةرفةاو الةمةعةيةشةي واال د ةار الةثةقةافةي
العسكري والنفسي والمعنوي البناء الشعب العراقي والذي تجلى في دعم المقاومة الفلسطينية ومسيرة النضال القومي لامة العربية....
ولقد عبر قرار تاميم نفط العراق الخالد عن الروح االقتحامية الجريئة لثورة البعث في العراق ثورة السابع عشر – الثاثين من تمو عام  2791وارتى االتاس الصةلةب لةمةسةيةرة الةبةنةاء االشةتةراكةي فةي
قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات النه عبر عن جو ر االتتقال السياتي الناجز في تحقيقه لاتتقال االقتصادي التام ....وبذلك دق قةرار تةامةيةم نةفةط الةعةراق الةخةالةد نةاقةوس الةخةطةر
ً
متمثا باالمبريالية االميركية والكيان الصهيوني وايران فاتتنفذوا كل ما في جعبتهم من مخططات التامر على ثورة الةبةعةث فةي الةعةراق فةكةان الةعةدوان االيةرانةي
لمعسكر اعداء العراق واالمة العربية
ُ
الغاشم على العراق عام  2711والذي جابهه ابناء شعبنا وجيشنا الباتل في معركة القادتية الثانية لثماني تنوات حسوم تكللت بنصر العراق واالمة المبين في الثامن مةن اب عةام  2711مةمةا حةدا
بمعسكر اعداء العراق واالمة الى شن عدوانهم الثاثيني الغاشم عام  2772الذي تبقوو بالحصار الجائر الذي امتد ثاثة عشر ً
عاما حتى شنوا العدوان االميركي االطلسي الصهيوني الفارتةي واحةتةال
العراق في العام  1112والذي جابهه مجا دو البعث والمقاومة بممارتات جهادية متواصلة افضت الى طرد المحتلين االميركان وتحقي نصرنا التاريخي الةكةبةيةر فةي الةحةادي والةثةاثةيةن مةن كةانةون
االول عام  1122ومواصلة مسيرة الجهاد والتحرير بوجه تركات المحتلين االميركان والتمدد االيراني داخل العراق الذي يتصاعد اليوم عبر اطاق الحكومة العميلة العنان للميليشيات العميلة اليةران
تحت مسمى الحشد الشعبي والشعب العراقي االبي منهم براء فهم مارتوا القتل والتهجير وحرق الدور والمزارع في البو عجيل والعلم وتكريت والرمادي وحزام بغداد وشةمةال بةابةل وديةالةى وبةاوامةر
ً
اتتكماال لتنفيذ مخططهم االجةرامةي لةتةدمةيةر الةعةراق وتةقةسةيةمةه خسةئةوا
مباشرة من المجرم قاتم تليماني بهدف تسعير الفتنة الطائةفية والعرقية المقيتة وتاجيج االقتتال الطائةفي والعرقي البغيض
وباءوا بالخيبة والخذالن المبين.
يا ابناء شعبنا المجا د
يا احرار العرب والعالم اجمع
ان شعبنا المكافح ومجا دو البعث والمقاومة بفصائلها الوطنية والقومية واالتامية كافة عقدوا العزم على مواصلة جهاد م الملحمي يحدو ركبهم الرفي المجا د عزة ابرا يم االمةيةن الةعةام لةلةحةزب
والقائد االعلى للجهاد والتحرير والخاص الوطني بما افصح عنه في حديثه التاريخي القيم لدى اجتماعه بالقيادات الثاث قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي االشتراكي والقةيةادة الةعةلةيةا لةلةجةهةاد
والتحرير والقيادة العامة للقوات المسلحة من تمات المرحلة الجهادية الرا نة وافاقها المستقبلية المشرقة عبر تاكيدو على ان مسؤولية البعث ي مسؤولية خطيرة النها مسؤولية مبدئيةة وعةقةائةديةة
واخاقية وتاريخية وبذلك فان المسؤولية في النهوض واالنتفاض والثورة وتعبئة الشعب والتصدي لاتتعمار الفارتي البغيض الذي يجتاح بلدنا ً
مؤكدا عدم اتتسام شعبنا للفرس واميةركةا وبةذلةك
فان المسؤولية ال ينسجم معها التعامل باالمزجة والعواطف والتعامل بالمواقف المجتزئة بل التعامل علةى اتةاس الةمةبةادى وعةلةى اتةاس الةنة ةرة الةبةعةيةدة الةتةاريةخةيةة....... .واتةتةرش ً
ةادا بةذلةك كةلةه
واتتنارة بمضامينه القيمة فان مجا دي البعث والمقاومة يستلهمون الروح االقتحامية الثورية الجريئة وارادة التحرير واالتتقال الصلبة التي عةبةر عةنةهةا قةرار تةامةيةم نةفةط الةعةراق الةخةالةد فةي كةراو
الثالثة واالربعين لمواصلة جهاد م بوجه تحالفات االشرار والتواطات االميركية االيرانية والمضي الى امام على طري اتتكمال مهمات التحرير العمي والشةامةل لةلةعةراق وتةحةقةية اتةتةقةا لةه الةتةام
والناجز ومواصلة مسيرة الجهاد والتحرير ال افرة وحتى تحقي ا داف امتنا التاريخية في الوحدة والحرية واالشتراكية .
المجد لشهداء البعث والعراق واالمة االبرار.
والخزي والعار للعماء االخساء خونة شعبهم وامتهم .
ولرتالة امتنا المجد والخلود.
قيادة قطر العراق
في االول من حزيران  1122ميادية

يا أبناء شعبنا ألصابر ألمجاهد
ً
يوما إثر أخر تتعرى ألممارسات أالجرأمية للميليشيات ألعميلة إليرأن في أستهدأف أبناء شعبنا مستخدمة أبشع أساليييا ألي يميع فأليخي ي فألي يتي أليجيمياويي فتيدمييير وفر أليميوأ ينييي
ً
فخصوصا جريمتهم ألبشعة مؤخ ًرأ بحرق ستة وفر فيي ميني ي ية
فحرقها فحرق مزأروهم فمعاملهم  ...فبعد جرأئمهم ألمنكرة في شمال باب فصالح ألدي فألكرمة فحزأم بغدأو فشمالها
ألحباب فما زألت جريمة أحتاللهم للنخيا فأستباحتها ماثلة في فقائعها أالجرأمية  ....تجيء جريمتهم ألجديدة ألبشعة بحرق وفر ألموأ ني في أالوظمية فحرق وفأئر ألدفلة لتمثي
ممارسة مريبة صارخة تستهدف تاجيج ألفتنة أل ائيفية فتسعير أالقتتال أل ائيفي تحيت سيميع فبصير فبي ميبياروية أليحيكيومية أليعيميييلية أليتيي تسيتيرت بياالسيتينيكيارأت ألبيبيابييية ال يرأ
أالستهالك أالوالمي ألتبليلي بهدف ألتغ ية ولى ألفاولي ألح ي ي لهذه ألجريمة ألبشعة م ومالء أيرأن منتهكي ألحرمة ألم دسة لزيارة أبناء شعبنا لإلمام موسى ألكاظم ( ويلييي
ألسالم ) في ذورى أستشهاوه مستهدفي أالوظمية مع ألعرفبة فأالسالم فألنبال ألو ني فأل ومي في تاريخها أل ديم فألمعاصر  ...هذه ألمدينة ألم دسة فقبالتها مديينية أليكياظيمييية
ألم دسة بما يربط بينهما م فشائج ألعيش ألمشترك فألمصاهرة فرفأبط أالخوة ألو نية فألعربية فأالسالمية ب ففحدة ألنبال فألمصير ألمشتيرك فيي أ يار أليعيرأق فأالمية فمسيييرة
ألجهاو فألتحرير ألظافرة.
فم هنا فان جريمة ألميليشيات ألعميلة إليرأن بإستهدأف أالوظمية بابنائها فوفرها جوبهت فتجاب باستنكار فشجا أبناء ألشعا ألعرأقي با ياف واف ففي م دمهم أبناء ألكاظمييية
أالبرأر فأبناء شعبنا أالحرأر في ألفرأت أالفسط فألجنوب ف سيتوأص أالستنكار فألشجا ب فألتصدي ألحازم للممارسات أالجرأمية للميليشيات ألعميلة إليرأن أليميدويومية بيميا تسيميى
قوأت ألحرس ألثوري أاليرأني ً
تنفيذأ لالهدأف ألفارسية ألصفوية ألتوسعية لفر ألهيمنة أاليرأنية ألم يتة ولى ألعرأق.
يا أبناء شعبنا ألمكافح ألم دأم
يا أحرأر ألعرب فألعالم أجمع
إزأء ذلك ول سيوأص مجاهدف ألبعث ففصائ ألم افمة ألو نية فأل ومية فأالسالمية ألمجاهدة وافة مجابهتهم ألحازمة بإرأوة قتالية جهاوية فسياسية صلبية فقياورة ويليى وسير هيذه
ألهيمنة أاليرأنية ألفارسية ألصفوية فإلحاق ألهزيمة ألمنكرة بها فترسيخ أالساس ألمتي للوحدة ألو نية فأستنفار أل اقات ألكيفاحية البناء شيعيبينيا ألصيابير أليميجياهيد ليميوأصيلية مسيييرة
وحد للشعا ألعرأقي أالبي فموأصلة ألجهاو ضد ألفكر ألتكيفيري أل ائيفي بالوأن فأشكال وافة وما
ألجهاو فألتحرير ألشام فأالست الل ألتام ببوء ألفكر ألو ني فأل ومي فأاليماني ُألم ِ
أفضح ذلك بدقة متناهية ألرفيق ألمجاهد وزة أبرأهيم أالمي ألعام للحزب في خ اب ألتاريخي أل يم في ألذورى ألثامنة فألستي لمولد ألبعث بك ميا أفضيحي مي ضيرفرأت تيجيسيييد
ألممارسات فألت بي ات ألمنهجية للفكر ألو ني فأل ومي فأاليماني ألعميق ألرأمي ألى ألتعبير و هوية ألعرأق ألو نية فأل ومية فأليميبيي أليى أميام ويليى يرييق تيحي يييق أهيدأف أميتينيا
ألعربية ألتاريخية في ألوحدة فألحرية فأالشترأوية .

ألمجد لشهدأء ألعرأق فأالمة أالبرأر.
فألخزي فألعار للميليشيات ألعميلة ألمجرمة.
فلرسالة أمتنا ألمجد فألخلوو.
قياوة ق ر ألعرأق
في ألرأبع وشر م أيار  ٥١٠٢م

