


فعفبف   فن  مها في مجابهة واقع االستعمار واالستعباد والتجزئة واالستغالل والتخلف  ففنفال الفم 
آ
انبثَق البعث من معاناة االمة واال

نسانية جفمفعفان ونهفالفه الفدائفق لفتففف فيفق ا فدا  
أ
ماله وتطلعاته السامية في حمله ل سالته الخالدة رسالة االسالم المتجددة لال

آ
ا

امتنا الع بية السامية في الوحدة والف ية واالشت اكية ول د َجسَد الفزب فن ه الوطني وال ومي واالشت اكي واالنساني في تنفيفيفمفه 

االداة الثورية الوطنية وال ومية  لى امتداد الوطن الع بي كله وفي ممارساته الجهادية المتواصلة والتي فج ت ثورتي الفثفامفن مفن 

ذار في سوريا  ام 
آ
ن  نهاله بوحه ردة  3691شباط في الع اق والثامن من ا

أ
وحين ارتد الم تدول  لى ثورة الثامن من شباط استا

الثالثين من تموز العييفمفة الفتفي   –وحتى تفجي  ثورة البعث ثورة السابع  ش   3691الثامن  ش  من تش ين الثاني السودان  ام 

شيدت ال لعة النا هة لف كة الثورة الع بية المعاص ة بمنجزاتها العمالقة في تصفففيفة شفبفنفات الفتفجفسفة الصفهفيفونفيفة وتففف فيفق 

ذار الذي حف فق الفففس السفلفمفي الفديفمف ف اطفي لفلف فهفيفة 
آ
االصالح الزرا ي الجذري والثورة الزرا ية و اصدار بيال الفادي  ش  من ا

ميم النفط الخالد من حزي ال  فام 
أ
بنان شعبنا الن دي واصدار ق ار تا

أ
وقفيفادتفه لفمفسفيف ة الفتفنفمفيفة  3691الن دية والفنم الذاتي ال

م يفة 
آ
فق ال ومي الع بي مما حدا بمعسن  ا دان الع اق واالمة الف اغ ما في جعبته من مخططات تا

أ
العمالقة والبنان االشت اكي باال

فنال العدوال االي اني الغاشم الذي دح ه ابنان شعبنفا وجفيفشفنفا الفبفاسفس  فبف  مفعف كفة اف وس امفتفدت ثفمفانفي سفنفوات مفتف  فات 

ب  ام 
آ
بين في الثامن من ا ومن ثفم كفال الفعفدوال  3611بالتهفيات السخية ونجيع الدم الزاكي وتنللت بنص  الع اق واالمة الم 

والفصار الجائ  الذي امتد ثالثة  ش   اما والذي اردففوه بفعفدوال الفففلف  االمفيف كفي االطفلفسفي  3663الثالثيني الغاشم في العام 

والذي تصدى له مجا دو البعث والم اومة بالتهفيات الجسام التي قوامفهفا  1001الصهيوني الفارسي واحتالل الع اق في العام 

 ال  شهيد بعثي فجسد البعث ح ي ته كفزبا م اوما ولية حاكمًا كما كال يفلو للبعض وصفه  390اكفث  من 



فواصَل البعث جهاده ومقاومته الضروس حتى طرد المحتلين االميركان والحق بهم الهزيمة المنكرة وحقققق ر قر القعقرام واالمقة 

و واصل جهاده الظافر مع ابنقا  عقعقبقنقا القمقجقاهقديقن  1122الكبير الجديد هذه المرة في الحادي والثالثين من كارون االول عام 

يقران مـقتقنقيقريقن بقق ع سقتقراتقيقجقيقة القبقعقث والقمقققاومقة   و  بوجه تركات المحتلين االميركان الذين سلموا القعقرام لقققمقة سقايقاقة الت

ع الـتراتيجية البعيدة المدى   التي ارسى اسـها الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب والقايد االعلى للجهاد والتحرير 

 والخالص الوطني في احاديثه وخطاباته وكقتاباته ورسايله المتواصلة الى المناضلين البعثيين وابنا  ععبنا المجاهد ال ابر .

 

ت االمقيقركقيقة االيقرارقيقة والقروسقيقة والقمقتقجقـقدة 
ك
وها هم مجاهدو البعث والمقاومة يواصلون جهادهم بوجه القتقحقالقوقات والقتقواطقا

بالتحالوات الُمتضادة عكاًل والملتقية مضمورًا والتي تروم جميعها تقـيم العرام وتوتيته وجعله ساحة لت ويقة صقراعقاتقهقم عقلقى 

م الحهم غير المشروعة على حـاب الم لحة العليا للشعب العراقي واالمة العربقيقة مقمقا حقدى بقمقجقاهقدي القبقعقث والقمقققاومقة 

لت عيد جهادهم الملحمي بوجه تحالوات االعرار ومخططاتهم الخبيثة التيققي استخدمق  عقمقاليقهقا االسال  لـقرققة ثقروة الشقعقب 

العراقي النوطية وامواله ممعنين في تجويع الشعب وافقاره واسالله والذي رفض الذل والهوان فخرَج يتقظقاهقراتقه القحقاعقدة القتقي 

تتواصل منذ ثالثة عهور وتت اعد بزخم ععبي كبير ال يعرف الوتور وقد قام العمال  االسال  ب ب الزي  على رار الشعب المتقدة 

ستهداف ابنا  الشعب في م در عيشهم الوحيد باصدار ما يـموره سلم الرواتب الجديد الذي خوَض رواتبهم وهي القليلة اصال 
 
با

 فزادت معاراتهم التي توجرت غضبًا ولهيبًا ....

 

وها هو البعث ضمير الشعب الحي وحادي ركب جهاده الظافر يواصل التعبير عن معاراة الشعب وارادته الكقواحية ال قلقبقة فقي 

سوح النضال الوطني والقومي واالرـاري وحتى الظور الحاسم ومواصلة مـيرة البنا  الثوري الوطني و القديقمقققراطقي واالعقتقراكقي 

 االرـاري ُمحققًا رهوض العرام وتقدمه بل وتقدم االمة واالرـارية جمعا .



 

تي بشيء جديد اذا اشرنأ هنأ الى ان احتالل العراق واالجهأز على النظأم الوطنونوي الوتواودووي الواوطووي الوه  زوأن يواوط   حو   
 
النأ

الرسألة الخألدة ح   البعث العربي االشترازي ، وهد وون خالل عمالء االحتالل واذنأبه الى تصعيد الدعطات الواوأيو ويوة واهوتو از 

سولوموة ان تورزو  
 
ونظطوة الايم الطننية والاطوية في الطنن العربي خأصة بين ص طف الشبأ  وأ سمح للتيأرات السيأسية الوموتوأ

وطجة الربيع العربي وتجهض اهداف المطاننين الثأيرين على االوضأع الم ريوة الوتوي زوأنوطا يوعويوشوطنوهوأ وحوألوة ال وعو  والوخونوطع 

الى وخأنر وأ يجر  تن يه  ون وخااأت اويرزية صهيطنية صو وطيوة ،  3002لالجنبي .. وقد نبه البعث وقبل احتالل العراق في 

ت بأحتالل العراق ووأ تبعه ون تداعيأت ازودت صوحوة 
 
ى عن خار وأ يحأك ون  سأيس ووؤاورات بدا

 
غير ان احدًا تطهم انه بمنأ

وأ زأن يارحه البعث ويحهر ونه خأصة وأ يتعلق بخريواوة الوتواوسويوم الوجوديود لولومونواواوة توحو  وسوموى وشوروع الشورق االوسو  

الجديد .. ونظرة الى وأ تجأبهه زل اقاأر الطنن العربي ون تهديدات سطاء في وصر التي تجوأبوه بوبوسوألوة عصوأبوأت االرهوأ  او ووأ 

ال  اليه االوضأع في ليبيأ ، يدلل وبمأ اليابل الشك الى ان هنألك تحأل   ولي واقليمي 
 
حصل في اليمن ون قبل الحطثيين ووأ ا

وت أهمأت اويرزية صهيطنية ص طية ضد االوة ون اجل تاسيمهأ على وفق ورتك ات نأي ية لتغيي  الهطية الاطويوة وابواوأء اقواوأر 

الطنن العربي ضعي ة تنهش في جسدهأ االنمأع .. واذا زأن وسؤولط الكيأن الصهيطني قد عبروا في ازوثر ون تصريح عن فرحتوهوم 

بمأ حصل في العراق وسطريأ بشكل خأص ، فأن النظأم االيراني الص ط  العنصر  افصوح عون انوموأعوه لويوس بوألوتوصوريوح ولوكون 

بألتدخل المبأشر في اليمن والعراق وسطريأ ولبنأن اضأفة العالنه عن نيته الخبيثة لتاطيض اون الخليج العربي والمملكة العربية 

السعط ية بشكل خأص بل اوتدت انمأعه لتشمل المغر  العربي ، وأ يرسخ الانأعة بحجم التحأل  الشرير ووخااأته لتاوسويوم 

المنااة نأي يًأ لصألحه ويمكن الرجطع الى جملة التصريحأت والتحرزأت والوموبوأحوثوأت الوتوي توجور  بويون انوراف هوها الوتوحوألو  

ليستدل زل ذ  بصيرة على حاياة وأ جرى ويجر  وابعأ   الكأريية على وستابل الطنن واوتنأ .والن الوبوعوث بواوبويوعوة وونوهوجوه 

نية زأن ووأ زال في نليعة المتصدين لهه  المخااأت فاد استهودفوه اعوداء االووة 
 
الرسألي ووبأ يه التي تتسأوى على المصألح اال

 عسكريًأ وسيأسيًأ وفكريأً 



واعالميًا متوهمين امكانية النيل منه ،لكنه وكما كان يخرج اك ثر قوة واصرارًا على مواصلة النضال على طريق تحقيق اهداف االمة 

في الوحدة والحرية واالشتراكية .. وما يؤسف له ان بعض االطراف المحسوبة على التيارات الق وم ي ة وال وط ن ي ة ب ق ل د او ب     ل 

انساقت وراء ما كان يريده التحالف االميركي الل يوني اللفوي وبداًل من ان تتحد مع البع   ف ي ه ب   ة ع ريض ة راح ت ت م ار  

اساليب غير اخالقية وال ت ت ن اس ب وم ا ت م ل ي ه ال م رح ل ة الا ع اف  وره م ت   اه ل ة م ا ق دم ه م ن تض ح ي ات وش   داء ف ي مس ي رة 

. ورغ   ك ل كل ل ف ل   ي ن   ر ح  ب ال ب ع   1122المقاومة..التي تكللت باهبار القوات االميركية على االنسحاب من الع را  ف ي 

العربي االشتراكي الى معارك ثانوية تؤخر عملية التحرير الناه  للعرا  فبقي متمسكًا ب ال دع وة ل   ب   ة وط ن ي ة ع ريض ة تض   ك ل 

 القوى والشخليات الوطنية والقومية واالسالمية المتنورة غير الطائفية ..

 

ت ال ماهير تطالب علنًا ب ط ر  الل ف وي ي ن وع دم الس م ا  
 
مر االميركي الل يوني اللفوي وبدا

 
لقد انكشفت اليوم كل خيوط التا

ل   بالتدخل بشؤون العرا  وسوريا وبقية اه اء الوطن العربي وقد تكون صرخات المتظاهرين في كربالء وس اح ة ال ت ح ري ر وكي 

خ ر ع ل ى 
 
قار ) بغدا  حرة حرة .. ايران برة برة ( وهتافات   للبع  وللش يد الرفيق ال م ن اا ل ص دام حس ي ن رح م ه آ ،  ل ي ل ا

استمرار تخلف بعض التيارات الوطنية عن ممارسة في تثوير حالة الغضب الشعبي وتقريب يوم الخالص الوطني من كل اش ك ال 

االحتالل بما فيه اللفوي بشكل خاص .. وهو ما يدعو هذه القوى الى مراهعة م واق ف   ا واالص ط ف اف م ع ح رك ة الش ع ب ص ان ع 

الثورات واالنتفااات الم يدة .. ان المرحلة وخطورة التحديات تتطلب ل  الشتات والع م ل ت ح ت خ ي م ة ه ب   ة ع ريض ة ح رص 

البع  ومنذ مبا رته بالدعوة الي ا لتض  كل القوى المخللة للمشروع الوطني .. وال نغالي ان اه  ما حققته التظاهرات الشعبي ة 

الكبيرة في بغدا  وبقية المحافظات هي حالة الرفض للطائفية وللوهو  االيراني ، وكسر حاه  الخوف الذي فراته الم ي ل ي ش ي ات 

ت تتبلور في العرا  بين حملة المبا يء الحقة وبين ك ل اول   ل ال م ن ف ذون ل ل م ش روع 
 
على المواطنين .. ان حالة فرز هديدة بدا

الل يوني اللفوي .. وليس من المقبول بعد اليوم حالة اللمت والسكوت على ما هرى وي ري في العرا  وبقية اق ط ار ال وط ن 

العربي وعلى الحركات واالح اب والتيارات التي ترفع لواء الوطنية والقومية ان تحد  موقف ا اما مع االم ة وت ط ل ع ات   ا اوال ت ب ع ي ة 

 والراى بممار سات اعداء االمة .. وان التاريخ سيكشف م ما طال ال من حقيقة المواقف .

 وان النلر ات وهو قريب باكن آ وهمة الغيارى ..



 

لقد فاَض كيل الفساد والسرقات التي مارسها العمالء واللصوص وازاء نقمة الشعب وتظاهراته الحاشدة المتواصلة راَح هؤالءء  - 1

العمالء يذرون الرماد في العيون عبر اءعالن عن صدور احكام بالسجن على بعض من اللصوص الؤهؤاربؤيؤن مؤن الؤوزراء والؤ ؤوا  

ووكالء الوزارات والمدراء العامين بالعشرات واعدادهم الحقيقية بالمائت واءءف .. كؤمؤا اصؤدروا مؤذكؤرات اءعؤتؤقؤاد واءسؤتؤقؤدام 

بحق بعض الوزراء والمستشارين وال وا  الذين ما زالوا في الخدمة ... وبذلك كله يتكشف ظهر الفساد الؤاؤا ؤي فؤي عؤمؤق  ؤروة 

 الشعب وامواله التي ما زاد يتحكم بها السراق واللصوص والذين ستطالهم نار الشعب الحامية لتحرق م هم كل ب ان.

 

العميل العبادي ما يسمى برئيي الوزراء يتهم سلفه العميل المالكي بسرقة اكؤثر من  ال مائة مليار دوءر من  ال مائة و ال يؤن  -2

هؤذ حصؤتؤه مؤ ؤهؤا ومؤا تؤبؤقؤى 
ت
مليار دوءر التي لم يترك له م ها اء  ال ة مليارات دوءر فراح يصرخ مولوُء اين يذهؤب بؤهؤا وكؤيؤف يؤا

لزيانيته السراق .. الذين تبروا من المالكي ووضعوا انفسهم في هدمته ... ولكن الشؤعؤب اءبؤي الؤذي اكؤؤتؤو  بؤ ؤار هؤالءء اءو ؤاد 

 سيذيقهم ُمر العذا  والهوان .

 وسيعلم الذين ظلموا اي م قلِب ي قلبون.

 

ن علي العالق ذهَب الى سيده العبادي و لب م ه ان يؤعؤيؤ ؤه رئؤيؤسؤا لؤهؤيؤرؤة اءسؤتؤثؤمؤار بؤدء  مؤن سؤامؤي  -3
ت
افاَد مصدر مو وق با

ن 
ت
اءعرجي حامي حمى سرقات العميل المالكي وقد قاَد العالق للعبادي بالحرف الواحد ) مؤن يؤكؤن اءعؤرجؤي بؤالؤ ؤسؤبؤة لؤي   فؤا

اءستثمار يحتاج الى فارس ماوار واني فارسه كما قالها رديف له من قبل فاجابه العبادي : كيف تريد ان تسلب مؤ ؤا مؤا نؤديؤن بؤه 

المالكي من سرقات اذا ا لقت الع ان لك لتثبت فروسيتك التي تفوق ) فروسية  اءعرجي في سرقة امواد ءستثمار فؤي بسؤمؤايؤة 

كؤتف بما انت 
ت
وما ذا س فعل هل نحود باداد كلها الى بسماية وع دئذ ستصيح علي ا الصائحة ونضحى قرابين للمالكي واءعرجي ا

 فيه من رزق وفير واستر علي ا بعمامتك هذه َستَرك هللا .



ذلك ان الحرامية حين يتعاركون يكشف احدهم االخر فقد افادت حنان الفتالوي بان علي العالق قد سرق النفط بنصبه  مهاكهنهات 

ساليب  الخاصة الى ايران ...
 
 سحب  فوق االنبوب النفطي وراح يهرب  با

 وحقًا قالت العرب : شر البلية ما ٌيضحك

الكهرباء وما ادراك ما الكهرباء فوزراءها منذ االحتالل البغيض ايهم السامرائي ومحسن شالش وكريم وحيد وعبد الكريم عفتهان  -4

 وقاسم الفهداوي كلهم سراق ومحكومون ومستقدمون للمحاكمة والشعب يعيش في ظالم دامس طيلة ثالثة عشر عامًا ....

 مليار دوالر او تزيد ذهبت هباءًا منثورا في جيوب السراق واللصوص . 088ويعدون ما صرف على الكهرباء به 

تي .
 
 والبقية تا

ت وهو عسير.
 
 ولكن  حساب الشعب ا

 

ال اللعبة السقيمة التي اسموها بسلم الرواتب الجديد ... وما ادراك  لم يبَق في جعبة الحكومة العميلة في استهدافها البناء شعبنا ا 

ما سلم الرواتب الجديد هذا...!؟ ان  استهدف رواتب ومخصصات اساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين والدرجات الهدنهيها مهن 

رواتب الموظفين الفقراء مغطاة بتخفيضات طفيفة لالمتيازات والرواتب العالية لحفنة السراق المتسلطيهن بهرقهاب ابهنهاء شهعهبهنها 

وبذلك تعبر شلة العمالء واللصوص من جديد عن حقدها الدفين على ابناء شعبنا الصابر واستهدافها لهم في لقمهة عهيهشهههم بهعهد 

ان سلبتهم حريتهم وعزتهم وكرامتهم وقد ادى ذلك الى تصاعد نقمة ابناء شعبنا وسخطهم العارم فانطلقوا في تصعيد تظاهراتهههم 

ضد الطغمة العميلة والمطالبة بحققوقهم في العيش الكريم وتحقيق االستقالل والسيادة ..... وهكذا تحقق الهربهط الهحهيهوي بهيهن 

الجهاد والنضال السياسي والمطالب المهنية والمعيشية واالقتصادية البناء شعبنا الصهابهر مهمها زاد فهي تهفهجهر الهغهضهب الشهعهبهي 

جيج ثورة التحرير الظافرة وحتى تحهقهيهق اههدافههها كهامهلهة فهي تهعهزيهز الهوحهدة الهوطهنهيهة 
 
العارم المتصاعد والذي يصب في مجرى تا

 وتحقيق تحرير العراق واستقالل  والمضي ُقدمًا في دروب النهوض والتحرر والتقدم والعطاء الحضاري المتواصل.



 

تمر علينا في الثامن عشر من تشرين الثاني الجاري الذكرى الثانية والخمسون لردة الثامن عشر من تشرريرن الرثرانري السرودا  عرا   

حيث انقض المرتد والناكر للجميل عبد السال  عارف ومعه رهط المرتدين على ثورة الثامن من شباط التي جلبه ثوراها من  3691

بيته ونصبوه رئيسًا للجمهورية ولكنه بطبعه الغادر طعن ثورة الثامن من شباط في ظهرهرا مرنرًرذًا ردة الرثرامرن عشرر مرن تشرريرن 

 الثاني السودا  التي سامت الشعب وقواه الوطنية والثورية وفي مقدمها البعث سو  القهر والعذاب .

 

الثالثين من ترمروا الرتري  –بيد ان البعث واصَل نضاله ضد الردة بارادته الثورية الصلبة التي ال تلين حتى تًجير ثورة السابع عشر 

والتي اغتالها الرمررتردون برردة الرثرامرن عشرر مرن تشرريرن  3691افصحت عن الوجه المشرق واالصيل لثورة الثامن من شباط عا  

الثالثين من تموا العظيمة خير رد عرلرى الرردة والرمررترديرن بريرد ان   –الثاني االسود وكانت المنجزات العمالقة لثورة السابع عشر 

قوى الردة الجديدة تجمعت مرة اخرى من كل حدب وصوب بقيادة الحلف االميركي االطلسي الصهيوني الًارسي الحتالل العراق 

والسعي المحمو  لتقسيمه وتًتيته عبر تنًيذ المخططات المشبوهة لحلف االشرار وعمالئهم االخسا  تحت يافطات ) الترحرالرف 

الدولي ( و) الحلف الرباعي ( المموه بتسمية ) الخلية االستخبارية ( والذي في حقيقته المحور ايراني بادواته التنًيذية العمال  في 

العراق وسوريا والمدعو  بالتدخل العسكري الروسي في سوريا والعراق والذي يرو  ادامة الهريرمرنرة االيررانريرة عرلرى الرعرراق واالمرة 

العربية وهكذا تتكالب قوى الردة الجديدة على العراق واالمة العربية كلها والتي يواجهها مجاهدو البعث والمقاومة وابنا  شعبنرا 

وهم يستلهمون دروس مقاومتهم لردة الثامن عشر من تشرين الثاني السودا  في ذكراها الثانية والخمرسريرن وحرترى يرحرقرقروا نصرر 

العراق واالمة الجديد والتحرير الشامل والعميق للعراق وتحقيق استقالله التا  والمضري الرى امرا  فري طرريرق الرنرهرو  الروطرنري 

 والقومي و الثوري االنساني الشامل .



 

اثارت التصريحات التي ادلى بها المجرم االرهابي الدولي والمطلوب للعدالة الدولية جمال جعفر الممملمامو ابمو امهمدد المممهم مد   

والتي هدد بها االاريكان بالويل والثبور باستهجان وضحك المتمابمعميمس اليميماسميميمس وااليمةاميميمس عمتميمجمة امايمعمر  يم م  امس ان 

االاريكان هم اس جاء ب  الى العراق بعد احتةلهم ل  اضافة الى اعرفتهم ب  كمطملموب دولميما بمتمهمممة نميمطميمو ونم مفميم  امحماولمة 

 اغتيال ااير الكويت اليابق جابر الصباح في الثماعي يات اس الارن الماضي وهروب  بعدها الى ايران كوع  اس ريايا االيراعييس .

 

لم يفاجئ المراقبيس بما عشر اس وثائق اهمة الجهزة االيةم نكشف ضلوع المجرم االرهابي عورد المالكي بمجمرائمم ضمد االعيماعميمة 

قبل وبعد ان صار ايؤوال في العراق بعد االحتةل ... الن كل اا اذيع او عشر يس نلك الجرائم المو  لدى العراقييس وقد يماعموا 

ا ها طيلة فترة ني م  ايؤولية اجلس الوزراء لثمان س يس نم قتل اال  اس العراقييس االبرياء ونهجير المممةيميمس داخمل وخمار  

 العراق اضافة الى نغ يت  الطائفية المايت  وايتمادها ا هجا ل  وليلطت  المجراة الجائرة في التعاال اع اب اء الشعو العراقي .

 

يلى الرغم اس ارور اكمثر اس شهريس يلى اعطةق المظاهرات الجماهيرية الواسعة في بغداد وفمي وسمو وجم موب المعمراق ام ماديمة 

باجراء اصةحات سريعة وياجلة للوضع اليداي واالا ي واالقتصادد المتهاود في المبملمد عمتميمجمة نيملمو المفماسمديمس والملمصمو  

والمجرايس يلى اااليد اليلطة بعد االحتةل ال بل طالبت الجماهير باقااة دولة ادعية وابعاد المعمميس اس التدخل في الشمان 

اليياسيي وطالبت بتبديل الدستور وكمتابة اخر جديد يبعد البةد يس الطائفية والمحاصصة اع احاكمة كل اس ساهم في سرقة 

المال العام واقتر  جرائم بحق ال ا  االبرياء .. كل ه ا يحدث والعميل الصغير العبادد يصم اذعميم  يمس اماييمممع ويمرى وكمل 

 ال د قام ب  يبارة يس قرارات ايدرة ييى ولعلها نيكت صوت الجماهير المطالبة بحاوقها لك   فشل .



 

الشك في انه عندما يجري الحديث عن تاريخ وحضارة العراق القديم بكونها اقدم حضاارة فاي الاياارياخ الالاداري الاقاديام فاا  الا اياحاد  

اليقول بذلك سوى الحقيقة ولو تيلعنا بداية الياريخ اللدري وبداية الحضارة االنسانيه لوجدنا ا  االثنين ياعاونا  الار ارل الاعاراق ا  

اليدقيق في اللحث عن تاريخ حضارة واني الرافدين وتطورها علر العصور يلقر ناقصا ما لم نربط ذلك بياريخ الدرق االننر القديم الذي 

كا  يضم سوريا ب ا فيها للنا  وفلسطين واالرن  الر جانب جزيرة العرب والخليج العربي ف ن اقدم االزمنه كانت هذه ال نطقه تداكا  

وحدة جغرافيه ذات اص  مديرك واال  هي كذلك التزال ترتلط ب صالح مدياركاة وتاارياخ واحاد و صاايا  قاوماياة واحادة   وعالار هاذا 

االساس وفي ذلك العهد القديم برز في واني الرافدين قاانة عاماام نافاعاوا عان وطاناهام وطاارنوا اعادا ه فاي الاوقات الاذي نداروا فاياه 

الحضارة وقد بقر هؤال  القانة العمام  الدين بعد االف السنين وتناقلت اع الهم وانجازاتهام االجاياال الا اياعااقالاة ماناذ ذلاك الاياارياخ 

 القديم والبد لنا من ا  نيطرق بعض الدي  الر فلسفة اللطوله عند هؤال  القانة العمام في حضارة العراق القديم .

 

ا  هذا ال نمور الثقافي الر الحياة النابع من ) فلسفة اللطوله ( قد علر عن نفسه من  الل اليركيز علر الصفات والخصاال والافاضاايا  

اليي تحدن شخصية االنسا  في تلك ال راح  واالطار اليربوي ليكوين الدخصية فاللطولاة التاعاناي الاقاوة الا اجارنة والاعانا  والاقاساوة 

الكافرة بالعواط  وبالحس االنساني انها ليست بذرة الفاشية ونواة الطغيا  ب  هي شلكة من الفضاي  ال يكاملة اليي تحدن الدخصية 

القوية الغنية ال  يلئة طاقة وقدرة وعطا  ال يقدة عاطفة وذكا  فاللط  هو الوجه ال قاب  للطاغيه انه رمز لك ال انساني مناقض لرموز 

 االنحطاط والضياع انه ) االنسا  الحقيقي ( الذي ي يلك صفات الدجاعة والكرم والحلم ورجاحة العق  واال الق والوفا  والغيرة .

ا  فلسفة اللطولة هذه اليي علرت عن نفسها في حضارة العراق القديم تحولت الر بنيا  تربوي لالجيال الاحادياثاة اسايافاان ماناهاا حازب 

الثوار وال جاهدين وال ناضلين حزب اللعث العربي االشيراكي في اعدان مناضليه وقانته وانيدرت في الحياة العربية ليسهم في تاجادياد 

حياة اللدرية كلها وليس من عجب ا  تنيزع االمه العربيه ال جيدة فلسفيها اليربوية والاحاضاارياة مان اصاول ثاقاافاياهاا الاقاديا اه اي مان 

 حصيلة تفاعلها مع بيئيها ومع تجربيها وصراعاتها اي من انضاج لنضرة الحياة القاي ه علر ) فكرة اللطولة ( وهذه ال رحلة تعون الر باد 

 تللور الثقافه حيث النمرات الد ولية الر الحياة في حضارة العراق القديم والحديث .



اوته ثر  طبلوا ك ثيرا للتحالف الدولي الذي تقوده اميركا بدوله الستين والحصيلة المزيد من القصف العشوائي البناء شعبنا الصابر المصحوب بسرقة 
االيرانية نة وامواله واالن جاءوا بالفرية الجديدة الحلف الرباعي الجديد بين ) روسيا وايران والعراق وسوريا ( وفي حقيقته الصارخة هو محور الهيم

لتقي في نهب  تعلى العراق وسوريا واستهداف الخليج العربي واالمة العربية كلها وهذه التحالفات والتحالفات المقابلة لها شكاًل والمكملة لها مضموناً 
 ثروات العراق واموال ابناء شعبه وجعله ساحة للصراعات لتقاسم المصالح غير المشروعة ومناطق النفوذ على حساب المصالح المشروعة البناء

بله ستقشعبنا االبي وامتنا العربية المجيدة وهذه التحالفات والتحالفات المقابلة قد صعدت من وعي ابناء شعبنا بخطورتها على وجوده ومصيره وم
بما صَعَد من نضال الشعب واجج ثورته العارمة التي ستطيح بالمخططات المشبوهة لحلف االشرار وعمالئهم االخساء وتمضي في طريق الثورة 

 الظافرة وحتى تحقيق نصر الشعب الحاسم وتحقيق طموحاته المشروعة في التحرر والتقدم واالرتقاء. 

ردية التضليل الفكري والثقافي واالعالم ي والس ي اس ي ال واس ع ال ن ط اق ال م ت م ث ل ب ال ت ح  
 
ف ات ال ها هي هجمة الردة الجديدة ضد العراق واالمة تتلفع با

الي ران ي ة ة اوالتحالفات المضادة شكاًل والمتطابقة مضمونًا والمشفوعة باللقاءات الدولية التي تعطي اليران دورها المرسوم في مواصلة سياس ة ال ه ي م ن 
على العراق وسوريا عبر التدخل العسكري الروسي الصارخ في سوريا والعراق باغطية توريه وتمويه وتضلي ل تض ع ع ل ى ع ات ق ال ك  ت اب والص ح ف ي ي ن 

واء عل ى الضواالدباء والمثقفين العراقيين والعرب مهمة كشفها فضح اهدافها العدوانية الشريرة ضد العراق واالمة العربية وذلك بتسليط المزيد من ا
ن اي ران ك اغايات ما يسمى التحالف الدولي بزعامة اميركا والغرب وحلفائهم الصهاينة والفرس والحلف الرباعي )الروسي االيراني العراقي السوري( ذل 

 هي قطب الرحى في هذه التحالفات المشبوهة التي تستهدف تفتيت العراق وتقسيمه بل وتقسي م وت ف ت ي ت اق ط ار االم ة ال ع رب ي ة ك ل ه ا واالم ع ان ف ي
 سرقة نفطها وثرواتها وااليغال في افقارها وتجويعها ..

رب ا  ف ي وال وهنا ال من تصعيد النضال الفكري والثقافي واالعالمي والتعبوي جنبًا الى جنب مع الجهاد القتالي البناء االمة وخاصة في ساحة الج ه اد 
م ع م ي العراق والتي تشع بسنى انتصاراتها على االرض العربية كلها وذلك وحده الك فيل باجهاض المخططات الخبيثة لحلف االشرار الت ي ت روم ع ب ر ت 
م ح ط ي العولمة الى استمرار نهب ثروات االمة العربية ونفطها ... مصحوبة ب م مام رات خ ف ا اس ع ار ال ن ف ط ال ى مس ت وي ات ه ا ال دن ي ا اي غ ااًل ف ي م ن ه ج ت 

ث روات ه ا  ح ل بالمرتكزات االقتصادية االقطار االمة العربية والحيلولة دون تنمية ثرواتها بما يضمن تنفيذ المخطط االمبريالي االميركي الص ه ي ون ي ف ي 
اق لس ر وتصدير السلع الُمصنعة اليها باسعار خيالية امعانًا في افقارها وتجويعها خدمة لمخططاتت حلف االشرار وعمالئهم االخساء من ال ل ص وا وا

ولكنه وعي المثقفين والثوريين وك فاح مجاهدي البعث والمقاومة سيمضي الى ام ام ف ي ط ري ق ث ورة الش ع ب ال ع ارم ة وح ت ى ال ظ ف ر االك ي د وال ن ص ر 
 الحاسم.



  
وحصلوا على  1991وحدها الصدفه جعلتني التقي بالمدعو )م.ف( الذي عمل مع اثنين من اشقائه مع المخابرات االمريكية بعد عدوان 

ت حتلالجنسية االمريكية وسافر مع اخويه للعيش في احدى المدن االمريكية ولكنه يتردد على العراق السباب ال اعرفها يقول هذا الرجل : لقد ا
ق امريكا العراق لالستيالء على ثروته النفطيه وقد سبق هذا توزيع االدوار على رؤوس االدارة االمريكية ليتحدث كل منهم عن شيء ضد العرا
فتحدث كولن باول وزير الخارجيه االسبق عن الصواريخ المتنقله التي يمتلكها العراق وهي كافيه لتدمير نصف العالم كما يقول وتحدثت 
لة تاكدت فيما بعد انها وهمية وشارك

 
هم كوندليزا رايس مستشارة االمن القومي انذاك عن اسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق وهي مسا

بوش وبلير باكاذيب مماثلة قلت له ال اظن السبب الذي قلته كافيا الحتالل العراق قال  هذا صحيح فقد حضرت احد اللقاءات مع الرئيس 
االمريكي االسبق الذي قال لقد اصبح العراق يشكل  تهديدا لالمن القومي االمريكي وال امن اسرائيل كذلك اصبح يهدد االقتصاد االمريكي 

( التعامل باليورو بدل الدوالر لهذا السبب وال اسباب اخرى ك ثيرة احتل العراق وحل جيشه ومؤسساته االمنيه وتم 0222عندما قرر عام )
جلب مجموعه لصوص ليحكموا العراق لذلك لم يتطور العراق اخيرا قال هذا الشخص انني سمعت الرئيس االمريكي االسبق )بوش( يقول اذا 

 سيطرنا على العراق سوف نسيطر على الشرق االوسط .

                           
المتابع لنشاطات وفعاليات وزارات ودوائر الدوله المختلفه يالحظ ان حاالت ال ف س اد ال م ال ي واالداري وس رق ة ال م ال ال ع ام الزال ت مس ت م رة 
ي ويمكن متابعة ماتقوم به لجان المشتريات في هذه الوزارة او تلك لنجد ان عمليات سرقة المال العام والتالعب باالسعار مستمرة بشك ل ي وم 
كما انهم اليخجلون ويطلبون من اصحاب شركات االثار المتواجده في بغداد والمحافظات زيادة مبلغ البضاع ة ال م ش ت رات ون الح ظ ان ب ع   
الف الدوالرات من ميزاني ة وزارا

 
 ت ه مالوزراء وبع  المسؤولين االخرين يشترون اثاث منزليه ومك تبيه وحمامات غاليه جدا لدوائرهم وبيوتهم با

ين هيه هيئة النزاهه ومكاتب المفتشين من هذه السرقات المستمره ؟؟؟ 
 
 ودوائرهم ويضيفون على قوائم الشراء مبالغ كبيرة فا

 
تي ال اضافة الى ان قرار تقليص الحمايات للوزراء واعضاء مجلس النواب والمسؤولين االخرين لم ينفذ لحد االن اضافة الى العديد من القرا رات

 تخص عمليات االصالح ضلت نائمه في مدارج المكاتب وضلت االمور بشكل عام على ما هيه عليه 
ين هيه حاالت االصالح التي اعلن عنها رئيس الوزراء 

 
 فا

 ومن الذي نفذها ؟ !!!



  
حكاية قديمة تداولتها االلسن عن احد والة الحكم العثماني الذي بنى اول شارع في بغداد بطرازه المعماري الحضاري وتبليط 

وانبثاق  ثورة السابع عشر الثالثين من تموز المباركة 8691شارعه .. الذي الزال قائما حتى االن.. وكذا االنظمة االخرى  قبل عام 
فرغم ما شابها ) اي تلك االنظمة (من مالحظات اال انها حميعها تركت معلمًا صناعيًا او زراعيًا او جسرًا او مستشفى .. واذا عدنا 
الى ما حققته التجربة القومية التقدمية التي قادها حزب البعث العربي االشتراكي بجدارة لهالنا ما صنعه اذناب التحالف االميركي 

.. عندما  دخل على ارضه الرعاع من خارج الحدود وعاثوا فيه فسادا ونهبا  3002الصهيوني الصفوي بالعراق بعد عام االحتالل 
 . 3082حتى االن ونحن في عام  3002وسلبا منذ توليهم المناصب عام 

 
حكايات بات المواطن العراقي يستذركرها في زمننا الحالي ونحن نعيش في ظل اوضاع شاذة وازدياد الرعاع بالنهب والسلب  

تحت مضلة ما يسمى دولة القانون ..  ولهاثهم المهين على السلطة باي ثمن  ومن منا اليتذكر تهالك المجرم نوري المالكي  
خر شرط  منحه منصب في 

 
وارهابه المشرعن واستماتته من اجل والية ثالثة وتعنته بعدم تنحيته من منصبه واستبداله با

الحكومة الجديدة،  بعد ان عاث في االرض الفساد واضر بمصالح الشعب والوطن ضررًا فادحا تمثل بسرقة المال العام ودعمه 
للسراق والفاسدين واعالنه لحرب طائفية  وتعاونه مع اعداءالعراق بتدمير البنية التحتية للعراق وشعبه وانتهك سيادته 
باستدعائه والسماح بدخول عناصر من فيلق القدس االيراني ودوره في تصفية الك فاءات والشخصيات الوطنية والضباط 
والطيارين والذي كشفه برنامج الصندوق االسود لقناة الجزيرة برغم انه معروف للجميع بما فيهم االميركان مدعي الديمقراطية .. 
لقد تفنن العمالء الصفويون بابتداع السبل النتهاك سيادة العراق  وكان اخرما ابتدعوه ما يسمى بالتحالف الرباعي لشرعنة 
التدخل االيراني و الروسي وعلى وفق لعبة المصالح والمراهنة على تفتيت لحمة الشعب المتينة وتعميق الفتنة الطائفية وضربهم 
المواطنين االبرياء في المحافظات المنتفضة ضد الظلم بالبراميل المتفجرة واسقاطها على رؤوس ابناء الوطن المدافعين عنه 
ابان احتالل االميركان للعراق ووقوفهم بوجهه ومقاومته وبعيدًا عن الطائفية يتساءل كل عراقي عن االهداف الحقيقية من وراء 
ما اطلق  عليه الجهاد الك فائي، هذه الفتوى التي لم نسمعهاساحات المعارك عند دخول القوات االميركية واحتاللها العراق  ، بل 

، والسعي بكل الوسائل 3002صدرت فتاوى  منعت الك ثير من الشباب من التصدي للقوات االميركية  في بداية االحتالل عام 
 لتشويه سمعة المقاومة 



بتسخير العناصر المتواطئة باعالن الحرب الطائفية ضد ابناء جلدتهم من ابناء العراق بالقتل واالعتقاالت والتهجير القسري 

سيس ميليشيات طائفية تقوم بالقتل والتهجير والذبح على الهوية وسرقة ممتلكاتهم وتهجيرهم الى مناطق غير 
 
االخرى وتا

مناطقهم االصلية وخلفت عشرات االالف من االيتام واالرامل وشجعت على حالة اخرى وهي سرقة المال العام وتدمير 

المؤسسات الرسمية من الداخل بالتعيين للعناصر الغير ك فوءة لبناء العراق واعماره وتعيين العناصر التي قامت بحوسمة 

سيس شركات 
 
وتدمير الدوائر الحكومية ووضعهم بمواقع المسؤولية لكي يتسنى لهم سرقة المال العام ونشرهم الفساد االداري بتا

سيس مشاريع وهمية يعجز القلم 
 
وهمية مؤسسة من قبل رجال من داخل الدولة والحكومة الهدف االستيالء على االموال وتا

واللسان .. اليوم حان الوقت الذي يتم فيه التغيير ومحاسبة العناصر المسوؤلة عن تلك المجازر والسرقات والهدم وعن بيع 

جغرافيته الطوبغرافية كما باعوا قبلها الفاو ومينائه وارضه واستيالء ايران على االراضي النفطية المتاخمة لحدوده تحت نظر 

 وسمع المسؤولين الحكوميين والسياسيين .

 

ن االوان لدعوة كل الشخصات الوطنية وجميع ابناء الشعب لالنتصار لكرامة العراق وكراك تهم والتصدي الى الحكومة الطائفية 
 
ا

نشاء وتشكيل جيش 
 
التي تحتضن الزمر االجرامية التي تسعى في االرض الفساد السقاطها النقاذ الوطن وتدمير الميليشيات وا

 وطني يحافظ على ممتلكات الوطن والمواطن وطرد القوات االجنبية وتدمير من يحاول تشويه االسالم وحماية مقدساته .

 

وبصراحة ان مسيرة العميل الدك تور حيدر العبادي ال تختلف عن سابقيه فقد جاء ليكمل ما بداءه سلفه باعطاء الوعود الرنانة 

واعالن االصالحات التي لم نرى منها غير الكالم المعسول وبقاء المفسدين والسراق في مناصبهم ليزدادوا ظلما وطغيانًا ونهبًا 

باموال الشعب دون تغيير او اصالح مما دفع بالوطنيين من ابناء الشعب المظلوم بالقيام بتظاهرات بكل محافظات العراق 

للتنديد بتلك الدولة والمطالبة بتغيير رجالها الفاسدين المجرمين واصالح القضاء وتعديل الدستور ليتماشى مع مصالح الشعب 

وابنائه والمطالبة ايضا بحكومة مدنية وطرد اعضاء البرلمان جميعًا وستزداد االنتفاضة يوما بعد يوم وسيكون النصر لرجال 

 العراق المخلصين .

 

ذن هللا تعالى .
 
 وان غدًا لناضره قريب با



 
ي واإلنساني قومتواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني وال

ن بعضها يعبر ،  والتي ال تمثل بالضرورة تعريفًا بعثيًا نصيًا وإنما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها
 
بل ا

 تعبيرًا دقيقًا وشاماًل عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .

بناء وع وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل
 
موم ا

ور ع صشعبنا المجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابش

 التزييف والتضليل بما يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .

ن تكون في المسارات الصائبة و
 
ن فكرنا وعقيدتنا التي هما نبراسًا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم على ا

 
هدافها الخذلك ا

 
يرة لبلوغ ا

صيغ التشويه في شع الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى اب

 ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية المهترئة 

 وسنتناول في هذا العدد مفهوم )الديمقراطية (

ا ولهيمكن ان نقول على وجه االجمال ان الديمقراطية هي ) حكم الشعب ( واصل الكلمة االغريقي يدل على ذلك ايضا فقد كانت الديمقراطية في اص

نية سكااالغريقية تتكون من مقطعين هما ديمو يعني الشعب وكراتو وتعني السيادة او سلطة او حكم ، غير ان مفهوم الشعب ذاته كان يتسبعد عناصر 

فكرية عمليا لم يعد ة وكالنساء واالطفال والعبيد واالجانب ) البرابرة ( وغيرهم ... غير ان هذا المفهوم االولي للديمقراطية خضع فيما بعد الى مقتضيات عملي

متهم ساهباالمكان المساهمة لجميع المواطنين في الشؤون العامة في المجتمع وامور الدولة على االخص بسبب ماليين السكان الذين يستحيل جمعهم وم

وى عال مستبشكل فعال في وضع سياسة البالد وتطبيقها اوال ثم ان وظائ ف الدولة وواجباتها اتسعت وتعقدت بحيث غدت ك ثير من امور الدولة تحتاج الى 

عيات الوطنية( لجممن الك فاءة وااللمام ولذلك ظهرت ) الديمقراطية غير المباشرة( القائمة على اساس التمثيل الشعبي على كل مستويات الحياة السياسية ) ا

ختار الشعب ه يو) البرلمانات( ) االدارات المحلية( ) البلديات( وغيرها وعلى اساس االنتخاب الحر والسري والمباشر من قبل المواطنين وعبر ذلك وخالل

ين في المراكز ؤولممثليه اعتبارا من رئيس الدولة واعضاء البرلمان حتى اضغر الموظفين في الوحدات االدارية وفي الحاالت التي ال يجري فيها اختبار المس

اثناء ادائهم ء العامة عن طريق االنتخاب توضع مساواة امام جميع المواطنين لتولي الوظائ ف العامة كما توضع ايضا ضوابط دستورية وقانونية لمراقبة هؤال

 وظائ فهم العامة .

ن كل نظام سياسي تنطوي على ايديولوجية النها تقوم على اساس نظرة معينة الى االنسان والمجتمع وطبيعة هذه
 
يديولوجية اال والواقع ان الديمقراطية كشا

على الحقوق  طويهي التي تسمح بالتمييز بين االشكال الكبرى المعاصرة في الديمقراطية . فالفكر الليبرالي يعرض الديمقراطي ك قيمة سائدة بحد ذاتها وتن

ذاتها مشروطة هي السياسية والحريات العامة للمواطنين... اما الفكر االشتراكي فانه بالمقابل يعرض ان الحقوق والحريات العامة التي تكون الديمقراطية 

 اطية االجتماعية مقر اجتماعيا واقتصاديا وتاريخيا وبعبارة اخرى ال يوجد كما يدعي البعض نوعان من الديمقراطية االولى السياسية الليبرالية والثانية الدي



القتصادية يمكن ة ا) االشتراكية( وانما هناك ديمقراطية واحدة هي سياسية واجتماعية في وقت واحد فالديمقراطية التي ال تنطوي على حد ادنى من الديمقراطي
ة( يجب ان اديان تؤدي الى تكريس هسمنة المصالح الكبرى في المجتمع وكذلك االستغالل والتعسف الطبقي وبالمقابل ان الديمقراطية االجتماعية ) االقتص
 تكون سياسية ايضا بحكم الضرورة الن ادارة وسائل االنتاج وتخطيط العمل والتوزيع يتطلب اقرار حقوق سياسية وحريات عامة ازاء السلطة

راطية السياسية مقان وجهة النظر االخيرة هي تعبير عن فلسفة حزب البعث العربي االشتراكي الذي اكد دوما على الترابط بين الديمقراطية االجتماعية والدي 
 في حين ان مفكري الليبرالية اكدوا على الحرية السياسية فقط وبالمقابل اكدت الماركسية على الديمقراطية االجتماعية فقط .

تها يئويرى الحزب ايضا ان ليس هناك في الوقت الحاضر صيغة واحدة للديمقراطية جاهزة ويمكن ان يحتذى بها وذلك الن النظم السياسية مشروطة بب 
بنظام معين في ب( االجتماعية والقومية واالقتصادية والتاريخية وكل نظام اجتماعي يوافقه شكل معين من نظام الحكم لذا ال يؤمن الحزب بامكانية ) االعجا

 الشرق او الغرب ونقله اوتوماتيكيا على هذا القطر العربي او ذاك ..
ار المحلي والوطني لقر ان الحزب على الرغم من انجازاته الديمقراطية يتطلع الى المزيد من التحقق الديمقراطي  ي سواء في المزيد من االسهام الشعبي في اتخاذ ا

 او في اتساع رقعه الحريات العامة ذلك النه هو ضمان توط افكار الحزب وتجربته على اسس رصينة ودائمة ..
اللفظي عن  ديثوعبر مسيرة الجهاد والتحرير وفي مجابهة المحتلين واطروحاتهم الديمقراطية الكاذبة وترويجهم لديمقراطية الذبح االميركي المغلفة بالح

ن الحزب اكد ويؤكد على الديمقراطية التعددية الشعبية في مجابهة قمع الشعب باسم الدي
 
اطية وحتى مقر الديمقراطية عبر المحاصصة العرقية والطائ فية فا

 تحقيق حكم الشعب الديمقراطي التعددي الحر المستقل.

على إساءة ت الظلم في تعريفه االصطالحي وضع الشي  ىء في غير موضعه وهو الجور ،والتصرف في ملك الغير ومتجاوزة الحد وغياب العدالة ،وهذه كلها دالال
بلد  في المعاملة والتعسف واالهمال وارتكاب الجرائم دون محاسبة ،واظن ان المضطلع على هذه المعاني للظلم سيتبادر الى ذهنه انموذج المظلومية

الى الوطن مت الحضارات والقوانين والذي لم يسلم منه اي عراقي وعراقية على اختالف مكوناتهم واطيافهم وعلى مدى ثالثة عشر عامًا في ظل حكومات ال ت
لديار ن ابصلة ،وتنوعت صور هذه المظلوميات بين قهر وتشريد وتهجير وقتل مبرمج حتى خلت المدن من سكانها وهاج الناس وماجو في بقاع االرض تاركي

زمات طائ فية وقومية وجهوية ويتنقلون بين
 
برياء عبر ا

 
اصم الدنيا عو والممتلكات والذكريات ،والساسة يوغلون في سرقة المال العام والمتاجرة بدماء اال

سالك الشائكة وتحت عصي شرطة ال
 
طراف اال

 
ؤلئك الهاربين من الظلم والذين يبيتون على ا

 
حوال ا

 
د في بلدان حدوويبيتون في الفنادق الفارهة غير مبالين با

فق وكل ما يقال عن المعالجات واالصالحات هواء في شبك فحجم الخرا
 
وربا حال الوطن والمواطن ال يسر والمشكالت تتفاقم وال حلول في اال

 
اشكال ب وا

مة ،و
 
ك نرى ان هذا لذلالفساد ك ثيرة والبالد بمؤسساتها وقوانينها تدار إدارة سيئة من خارج الحدود وتنفذ اجندات التمت بصلة لمصالح الشعب وتطلعات اال
مستنقع الخيانة في  ييرالبالء لن ينقشع وهذا الجرح الغائر لن يندمل اال بالجهد الشعبي المنظم واالصرار على التغيير الشامل في كل مجاالت الحياة بدءًا بتغ

عنت في تمزيق ام المنطقة الغبراء والذين كانوا السبب في وصول البالد والعباد الى هذا الدرك من الدمار مرورًا بكل القوانين والتشريعات الخائبة التي
بناء الوطن باتجا

 
رضًا وشعبًا ،يرافق ذلك تفعيل للمنظومة االخالقية التي تضمن العودة المشتركات الجميلة التي تربط ا

 
ناء وإعمار ما خربه ه بالنسيج الوطني ا

او غريب على يد وافسده الدخالء ،فالثورة ضرورة واجبة والشعب ال بد ان يترجم مظلوميته الى ثورة شعبية يمتد سناها الى كل ارجاء الوطن ،وليس ذلك ببع
م المعارك ومقاومة االحتالل ،وان اسوء الشعوب من تحيط بها النيران وال تحاول ان تستنهض

 
عزائم ال شعب الذرى الذي عهدناه في تموز والقادسية وا

استحقاق ية ويحكمها الشر والباطل فترضى ويسود فيها الرويبضة فترضخ ويذبح فيها الشرفاء وتنتهك الحرمات فتحتفل ،وعلينا ان نتذكر ونذكر بان الحر
ل في ق جتنتزع بقوة الحق وال توهب صدقة من حاكم لئيم ،وان الظلم يدوم بالسكوت ....لكن اذا كانت للظلم جولة فللحق صوالت وجوالت ،يقول الخال

ملي لهم إن كيدي متين" ويقول سبحانه "وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون"
 
 عاله"وا



 
كان للثورة الشعبية المسلحة للشعب العربي السوري والتي انطلقت قبل اربع سنوات ولحد اليوم صداها في كل اوساط امتنا العربية 
والعالم وقد حققت الفصائل المسلحة هناك انتصارات رائعة في الميدان وطهرت عددا من المدن السورية من سيطرة قوات االسد 
المدعومة من ايران وميليشيات طائ فية وفدت من لبنان تابعة لحزب هللا العميل الطائ في مع ميليشيات عراقية طائ فية مجرمة سبق 
له لتمارس ابشع الجرائم بحق الوطن  ان شكلت في ايران قبل االحتالل لمحاربة الحكم الوطني في العراق وعادت اليه بعد احتال

 والشعب ....
 

عندما نناقش اسباب ثورة الشعب السوري ضد السلطة هناك نرى اهمها واولها هو سيطرة ايران على مفاصل مؤسسات الدولة السورية 
امنيا وفي القوات المسلحة اضافة الى ماتنشره من عقائد فاسدة بشتى الوسائل وهي مرفوضة من المجتمع العربي السوري وكذلك 
هناك سبب اخر هو القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات ضد حرية المواطنين واستخدامها الساليب وحشية عند تعاملها مع 
المعتقلين من االبرياء ال نتزاع اعترافات منهم وكان لتردي الوضع االقتصادي من تلك االسباب ايضا كما الننسى تراكمات المواقف 
المشينة لحكم االسد االب عندما وقف الى جانب جارة السوء ايران ضد العراق وشعبه العربي في معركة القادسية الثانية عندما قام 
بتجهيز جيش الدجال الخميني بالسالح والعتاد وسخر اجهزة اعالمه لتشويه موقف العراق وقيادته الوطنية كل تلك االسباب ادت الى 
انتفاض الشعب العربي السوري بوجه حكامه للخالص ... وعندما اندلعت الثورة الشعبية انضم الى الثوار االف من السوريين االحرار 
دفاعا عن انفسهم ومدنهم التي استباحها نظام االسد واستخدم كل وسائل الدمار الوحشية لخرابها وقتل ناسها بتشجيع ودعم من 
ايران السوء ولم يسعف ذلك التدخل السافر االيراني في سوريا وكل الميليشيات الطائ فية الوافدة نظام االسد الى ان تصوروا ان الحل 
االمثل هو ان تقوم روسيا بالتدخل العسكري المباشر علها تنقذ النظام من السقوط وقد تدفقت قوات جوية وبحرية روسيه وبنت 
ل عسكري روسي مباشر الرض عربية .. والغريب ان كل  القواعد العسكرية في االراضي العربية السورية ثم ليتم االعالن عن احتال
ذلك تم امام انظار االمريكان واالتحاد االوربي مما يعني ان هناك حلفا غير معلن بين هذه االطراف لغرض انقاذ النظام وتشكيل 

 خارطة سياسية تشمل سوريا والمنطقة ...
 

ال عسكريا  ان التدخل الروسي المباشر رفض من عدد كبير من الدول العربية واالقليمية وكذلك احزاب وحركات وطنية واعتبرته احتال
مرفوضا وكان في مقدمة الرافضين حزب البعث العربي االشتراكي الذي اصدر بيانا ادان فيه واستنكر التدخل الروسي كما ادان سابقا 
ئل تشير الى ان الشعب العربي السوري اصر على مقاتلة كل  التدخل االيراني والميليشيات الموالية لها في سوريا ... ان كل الدال
المحتلين االجانب الذين لوثوا ارض سوريا العربية وانه عازم على اسقاط النظام واقامة دولة ديمقراطية حرة يتمتع بها الشعب هناك 

ل والحرية ودحره لكل المحتلين االجانب وهزيمتهم باذن هللا .  باالستقال



 
 يا ابناء شعبنا الصابر الصامد

خر يتجلى استهداف مخططات حلف االشرار لمسيرة الجهاد والتحرير الظافرة التي ينهض بمهماتها الك فاحية المجيدة مجاهدو البع 
 
والمقاومة وابناء شعبنا الصابر الصامد المكاف   ال ني ص وص م وا   ه ر ث يومًا إثر ا

مريكان الغزاة البغاة وحلفائهم الصهاينة والفرس وسقوهم علقم الهزيمة وحنظل الخنالن وطردوهم شر طرده مص الع
أ
ُمحققيص نصر الع راق واالم ة ال ع ظ ي م ف ي ال ح ادن وال   الث ي ص م ص  راقاالحتالل و المحتليص اال

شاَر الى ذلك بدوة الرفيق المج 1122كانون االول عام 
أ
فضت الى تسليم اميركا العراق إليران لقمة سائغة كما ا

أ
ت اميركية ايرانية ا

 
د عزة ابراهي م االم ي ص ال ع ام ل ل ح زد وال ق ائ د االع ل ى اهوما تبعه مص تحالفات وتواطا

ت والتحالفات االميركية االيرانية عص توويع االتفاق النوون بيص ايران وما تسم
 
فضت التواطا

أ
( بقيادة امي رك ا وال نن اط ل ق ي د اي ران ف ي ال ت س ل    2جموعة ) الخمسة + ى مللجهاد والتحرير والخالص الوطني ... كما ا

ت االميركية االيرانية ُيعلص اوبام
 
جمع... وإمعانًا في مسلك التحالفات والتواطا

أ
ص ووف العقوبات الدولية على ايران فيما اعلص خامنئي اوراره ل الت ف اق ال ن وون ا عالنوون وتهديد االمص القومي العربي بل وامص العالم ا

عمها للمحور االيراني والتي ب ان ت ع ب ر ةي ارة بال ار االس د ال ى روس ي ا واع ت راف ا داالميركي االيراني واالمر بتنفينه مطالبا اميركا و اوروبا ) بالمزيد مص الوضوح في اعالن ووف العقوبات على ايران ( فيما تواصل روسي
و الى موسكو والدعم الصهيوني لما يسمى ) التحالف الرباعي ( المالبوه ياهبوتيص بضرد طائراته ووواته للمعارضة السورية ... فيما تتواتر التصريحات عص الدعم الروسي للكيان الصهيوني والنن اتض  عبر ةيارة نتن

رض العربية
أ
 ... والنن تجلى في تصعيد العدوان الصهيوني على ابناء شعبنا الفلسطيني ومواصلة عمليات القتل والتدمير واالستباحة المقيتة لال

 
تقاسم المصال  بينهم ا ع ب ر ال ت ص ري ح ات ال م وارب ة وال م ت ض ارب ة ب ي ص ام ي رك ا ة ويجيء ذلك كله في اطار تسعير التحالفات االميركية والتحالفات الروسية االيرانية وادواتها العميلة في العراق وسوريا وعمليات االبتزا

حماه وحلب واطراف دمالق والنن راح ضحيته ال ع دي د ص ووروسيا حيال التدخل العسكرن الروسي وتصاعده في سوريا عبر تك  يف القصف الجون المساند لقصف طائرات النظام السورن على احياء ادلب وحم
نها لم تستطع النيل مص ووة شكيمة ثورة الالعب الس

أ
المتص اع دة ب وج ه ال ق م ع ال وحال ي ل ن ظ ام بال ار االس د ك م ا  ورن مص الالهداء والجرحى مص ابناء الالعب السورن وبالرغم مص بالاعة القصف الجون الروسي فا

ًا تحت مسمى ) التحالف الرباعي ( والنن تم عبره تقاسم االدوار ب ي ص وسيتواصل ايران دورها الالرير في استهداف ابناء الالعب السورن عبَر تصعيد جرائم محور ايران واداوته العميلة في العراق وسوريا المدعوم ر 
ميركا وحلفائها صعدت مص وصفها الوحالي في االنبار والتي راح ضح

أ
بناء شعبنا االبي فا

أ
الك  ير مص الالهداء والجرحى مص اب ن اء ش ع ب ن ا ف ي ذات ال وو ت ال نن  يتهالتحالف االميركي في استهداف المسيرة الجهادية ال

بناء شعبنا في بيجي وص
أ
الديص واطرافها ُمماِرسَة ابالع صنوف االبادة الجماعية ض ده م  الحصعدت فيه الحكومة العميلة والميلياليات المجرمة العميلة إليران تحت مسمى ) الحالد الالعبي ( مص وصفها الوحالي ال

ن هؤالء المست
أ
شراف مص سموهم المستالاريص االيرانييص وفي حقيقة االمر فا

أ
نها جرت با

أ
يص هم وادة عسكريون ومقاتلون ايرانيون مجسديص ذات الممارسات الارالتي يتباهى ويتفاخر جالوةة الميلياليات المجرمة با

ا لممارسة المزيد مص الهيمنة االيرانية والتمدد االي ران ي ف ي ال وط ص ال ع رب ي وريالقمعية البالعة التي يقومون بها في سوريا في اطار تنفين المخطط االيراني المدعوم روسيًا والمستند على ادواته العميلة في العراق وس
ججة في العراق وسوريا بل واستهداف وج و

أ
الم ة ال ع رب ي ة وك رام ت ه ا وع زت ه ا وال نن اك  ت ف ت ام ي رك ا اةاء ذل ك ك ل ه د اواستهداف الخليج العربي واالمة العربية كلها بالتفتيت و التقسيم واستهداف ثورة التحرير المتا

كيدات العبادن 
أ
ير دف اع ه ب ع دم ال ط ل ب م ص روس ي ا ال ق ي ام بض رب ات ج وي ة ف ي ال ع راق ووةبالمراوبة والتفرج وارسال جوةيف دنفورد رئيس هيئة االركان االميركية المالتركة الى العراق وتصريحاته الضبابية حول تا

ن المحور الروسي االيراني العراوي السورن واختزاله بالتسمية المضللة ) ال
أ
ة االستخبارية ( ..... كما ترافق ذلك مع بدء االعالن عص جولة كيرن وةي ر خليومحاولة دنفورد والحكومة العميلة في العراق التقليل مص شا

االيرانية الروسية الص ه ي ون ي ة الس ت ه داف الال ع ب ال ع رب ي ف ي ال ع راق ية الخارجية االميركي في المنطقة ولقائه المزمع مع الفروف وبعض وةراء خارجية دول المنطقة تنفينا لمخططات التواطات والتحالفات االميرك
 وسوريا وفلسطيص ولبنان واليمص بل استهداف االمة العربية كلها.

 
 يا ابناء شعبنا المجاهد المقدام
 يا ابناء امتنا العربية المجيدة

 يا ابناء االنسانية جمعاء
نن عب رت ع ن ه ال ت ظ اه رات الال ع ب ي ة ال ح اش دة ال م ت واص ل ة ع ب ر والوفي اطار ما تقدم يتواصل دور الحكومة العميلة في العراق في السعي المحموم المتصاص نقمة ابناء شعبنا وتصاعد سخطهم الالعبي المتعا م 

ي بانت اهدافه المالبوهة في استهداف رواتب ومخصصات الم و  ف ي ص التمحاوالت االلتفاف و القمع االعتقال المكالوفة و عبر ما يسمونه ) حزمة االصالحات ( واخيرا ما اسموه ) سلم رواتب المو فيص الجديد ( و
د الالعب والمتسببيص في افقاره وتجويعه وحرمان ه م ص ابس ط رواواستهداف مخصصات اساتنة الجامعات والمدرسيص والمعلميص وغيرهم ومحاولة تغطيتها بالتخفيضات القليلة لالمتياةات الخرافية للمتسلطيص ب

 خدمات الماء والكهرباء والووود ...
ن ابناء شعبنا االبي في هنه االيام المباركة يستلهمون دروس ذكرى استالهاد االمام الحسيص ) عليه السالم ( وروحها الجهادية لتصع 

أ
جيج ثورة التحرير الم ب ارك ة ال ت ي ع م ت اب ن اء  يدبيد ا

أ
مسيرة الجهاد والتحرير وتا

 ن الوطني والقومي واالنساني الالامل.ضار شعبنا المجاهد كله وستتواصل وحتى التحرير الالامل للعراق وتحقيق استقالله الناجز والتام والمضي ُودمًا على طريق النهوض والتقدم الح
 المجد لالهداء العراق واالمة االبرار.

 الخزن والعار واالندحار لمخططات وتحالفات االشرار وعمالئهم االخساء.
 ولرسالة امتنا المجد والخلود.

 ويادة وطر العراق
م ٥١٠٢في الحادن والعالريص مص تالريص االول 
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