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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

  حزب البعث العربي االشرتاكي

  ذات رسالة خالدة           أمة عربية واحدة

  القيادة القومية

  شرتاكيةا حرية وحدة

  مكتب الثقافة واالعالم القومي

  يف الذكرى اخلمسني لعدوان حزيران

 القيادة القومية

 هيونيتكاتف األمة سبيل ملواجهة املشروعني الفارسي والص

/ يونيو  حتل اليوم الذكرى اخلمسون للعدوان الصهيوني يف اخلامس من حزيران

، الذي خسرت األمة العربية مبوجبه أراٍض عزيزة يف فلسطني ومصر وسوريا  1967

 .  ، يف مقدمتها أوىل القبلتني وثالث احلرمني يف القدس الشريف واألردن

، حيث  لبحث يف حلوٍل هلاوإنها مناسبة مهمة الستعراض األوضاع العربية وا

، كما أنها جيب أن تكون  تعيش أمتنا اليوم ظروفًا صعبة يف العديد من أقطارها
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مناسبة يتجدد فيها العهد على مواصلة الكفاح العربي من أجل حترير األرض يف 

، وصدِّ العدوان  ، وكل أرٍض عربيٍة حمتلة واألحواز وسوريا ولبنان فلسطني والعراق 

، وحلماية هوية  ني اجملتمع العربي من االخرتاقات املعادية، وحتص اخلارجي

األمة واطالق مشاريع التنمية والتكامل االقتصادي ملواصلة نهوضها احلضاري رغم  

   . كل التحديات

، أبعاد املخاطر اليت تهدد  ، مبكرًا لقد شخَّص حزب البعث العربي االشرتاكي

اية األمة لوجودها وهويتها ، وهو اليوم يؤكد أن مح العربي األمن القومي 

املستوى الذي تستطيع األمة من  ، يتطلب االرتقاء باملوقف العربي إىل  ومستقبلها

والتعبوية يف إطار مشروع  خالله حشد إمكاناتها السياسية واالقتصادية والعسكرية 

، يف رأس  سياسيًا وجمتمعيًا ، كما  متكامل يضع محاية األمن العربي وطنيًا وقوميًا

  . لوياتهأو

،  إن االرتقاء بالعمل العربي واالسالمي املشرتك بات اليوم أكثر ضرورة وإحلاحًا

،  ، هي قضية فلسطني فحسب مركزية واحدة خاصة أن أمتنا مل تعد معنية بقضية 

، أبرزها قضية احتالل العراق الذي مل  بل هي اليوم معنية بقضايا مركزية عديدة
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كمية للعديد من املواقف واملؤامرات اليت ، بل هو حصيلة ترا يكن وليد ساعته

، فجاء احتالله يف سياق  1968تعرضت هلا قيادة البعث يف العراق منذ العام 

، ووقوفه سدًا  اسرتاتيجية متكاملة نظرًا لتنامي مشروعه النهضوي ودوره القومي

، يف ضوء  ، لذا جتاوز استهداف العراق منيعًا ضد االطماع التوسعية االيرانية

، مساحة هذا القطر اجلغرافية إىل العمق  لة النوعية اليت جسَّدها حكمه الوطيناحلا

 .  القومي واالسالمي برمَّته

، حيث بات العمق  وقد أثبتت األحداث تأثري ذلك على األمتني العربية واإلسالمية

، ويف مقدمتها  العربي واإلسالمي مكشوفًا أمام العديد من التهديدات اخلطرية

  .رسي العنصري الطائفي التوسعياملشروع الفا

، أن ما مل يستطع العدو  وإن ما يزيد من خطورة هذا االنكشاف بكل أبعاده

، يتم تنفيذه  الصهيوني حتقيقه بتوظيف نتائج عدوانه يف اخرتاق اجملتمع العربي 

، وهو ما  اإليراني للعراق والتغّول يف العمق العربي واالسالمي اليوم بفعل االحتالل 

الصهيوني يف تدمري بنية اجملتمعات العربية واالسالمية  مل خمططات العدو صار يك

، وجعل  السياسية على أسس مذهبية وطائفية وعرقية وإعادة صياغة ورسم اخلارطة 
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، األمر الذي يثبت وجود  هذه اهلويات التجزيئية بدياًل عن اهلوية اجلامعة

   .  مةالتحالف بني املشروعني الصهيوني والفارسي ضد األ

/  من شهر مايس 21و 20ويف ظل هذه الظروف عقدت يف العاصمة السعودية يومي 

، شارك فيها عدد من زعماء الدول العربية واالسالمية  مايو الفائت ثالثة قمم

، نظرًا ملا يواجهه وطننا العربي  ، وحظيت باهتمام واسع دولة 55وممثلون عن 

يف مقدمتها اإلرهاب والكساد  ، وأمتنا االسالمية والعامل من حتديات خطرية

  . االقتصادي واحلروب والفنت الطائفية والنزاعات العرقية

،  سنوات 10ن الطبيعة االسرتاتيجية للقرارات وتبعات تطبيقها الذي ميتد اىل إ

، والتنبيه اىل املخاطر احمليطة  حيتِّم أهمية الوقوف على تلك القرارات وحتليلها

 . عقاد تلك القمم، بغض النظر عن توقيت ان بها

لذا فإن القيادة القومية حلزب البعث العربي االشرتاكي وانطالقًا من مبادئ احلزب 

، تؤكد دومًا على أهمية توحيد  اليت جعلت الوحدة أول أهدافه االسرتاتيجية

، وتنسيق املواقف  الصف العربي واإلسالمي للتصدي للمخاطر احملدقة باألمة

االهتمام ملا اّشرته القمة من تشخيص دقيٍق ملخاطر  ، وتنظر بعني وترصني اجلبهات
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،  ، ماضيًا حاضرًا ومستقباًل املشروع الفارسي التوسعي الذي يستهدف األمة كلها

، وعزم االقطار العربية على حماربة اإلرهاب ومكافحة النزعات  وجودًا وهوية

 .  الطائفية

رية وثقافية وتدعو اىل اعتماد اسرتاتيجية عربية مشرتكة اقتصادية وعسك

، لتحقيق االمن واالستقرار وإنهاء احلروب الدموية وتصفية املليشيات  وتكنولوجية

، مع إجياد حل  ، ووضع حد للتمدد واهليمنة اإليرانية والتنظيمات اإلرهابية

  . نهائي وعادل للقضية الفلسطينية

ربي ، ال يواجه إال بوحدة موقٍف ع وترى إن العدوان املتعدد األطراف على األمة

، أن االستفادة  شعيب أواًل ورمسي ثانيًا وعلى قاعدة إدراك النظام الرمسي العربي

، ال تكون بدياًل عن دعم وتثوير  من مؤشرات إجيابية قد تربز يف املوقف الدولي

  . قوى الفعل الذاتي لألمة واعتمادها على نفسها بالدرجة األوىل

،  ، ثانيًا ، واعرتافها و العراق أواًلورغم إقرار االدارة االمريكية احلالية خبطأ غز

، مبا جعل منه قاعدة انطلق منها نظام طهران  خبطأ االنسحاب غري املسؤول منه

، وممارسة األعمال اإلرهابية يف املنطقة وزعزعة  الحتالل عواصم عربية أخرى
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، من  ، فإنها مطالبة برتمجة هذه التوجهات إىل واقع عملي ملموس استقرارها

، وإزالة كل اإلفرازات  تنفيذية وتفعيلها عرب جملس األمن الدولي خالل إجراءات

 .  السياسية اليت جنمت عن االحتالل

، والناجتة عن غزوه  ن الواليات املتحدة هي أساس املشكلة القائمة يف العراقأذلك 

 .  واحتالله وتسليم مقّدرات شعبه إىل حفنة من اللصوص والفاسدين والقتلة

ة جادة فعاًل يف مواجهة االحتالل الفارسي ومعاجلة اآلثار فإذا كانت هذه اإلدار

، باختاذ خطواٍت عمليٍة  ، فعليها أن تبادر الكارثية جلرمييت الغزو واالحتالل

ومنهجيٍة واضحِة وعلى رأسها فتح صفحة جديدة من العالقة مع أبناء الشعب 

ي والقوى العراقي الرافض لالحتالل ويف مقدمتهم حزب البعث العربي االشرتاك

  .الوطنية االخرى

، وبقدر ما خيدم  ، أمريكيًا وفارسيًا إن العراق يواجه اآلن احتالاًل مزدوجًا

، إال أننا نؤكد إننا ال نعوِّل  مجاهرينا اتساع مساحة التناقض والصدام بني الطرفني

 .  على هذا التناقض
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وليس تصفيته ،  فالواليات املتحدة تسعى لتوسيع نفوذها مع حتجيم النفوذ اإليراني

، فهي تستخدمه لتأجيج الصراع الطائفي  وإنهاء أسبابه وامتداداته ومعاجلة آثاره

، ودفع دول املنطقة إىل مزيٍد من االرمتاء  تنفيذًا للمخططات األمريكية والصهيونية

، واشغاهلا عن االهتمام بقضية العرب واملسلمني االصلية املتمثلة  يف أحضان الغرب

  .صهيوني وحترير كامل الرتاب العربي الفلسطيينمبواجهة العدو ال

إن القيادة القومية حلزب البعث العربي االشرتاكي وهي تؤيد كل دور عربي فاعل 

، ترى بأن احللول السياسية  يف التصدي للعدوان اخلارجي وقوى التخريب الداخلية

 .  لألزمات البنيوية هي السبيل للخالص الوطين

قيادة قطر العراق هي األساس الذي ميكن البناء عليه  وأن املبادرة اليت طرحتها

لتحرير العراق وضمان وحدته وانهاء إفرازات االحتالل اليت أفسدت احلياة 

السياسية واجملتمعية وجعلت العراق مسرحًا للعبث بأمنه من قبل امليليشيات 

  .الطائفية واملذهبية اليت تعمل بإشراف إيراني مباشر

ن التكاتف العربي لدعم احللول السياسية لألزمات البنيوية كما ترى القيادة بأ

، هي املدخل  األخرى يف سوريا واليمن وليبيا وكل موقع عربي مهدد بأمنه الوطين
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مع إعطاء اولوية إلنهاء معاناة ،  الوحيد لوضع حد النكشاف هذه الساحات العربية

ام بشار األسد ، الذي يواجه آلة الدمار الوحشية لنظ الشعب العربي السوري

، والقوة التدمريية اهلائلة للجيش الروسي الذي  وامليليشيات اإلرهابية االيرانية

، والتصدي ملخططات تقسيم  يدُك بصوارخيه بيوت اآلمنني على رؤوس ساكنيها

  .سوريا وحماوالت تفتيت شعبها إىل طوائف وأعراق

ة من جراء االحتالل وتؤكد على ضرورة االهتمام مبا يعانيه شعب األحواز العربي

، وتعرية ما متارسه سلطات االحتالل من ارهاب حقيقي وتغيري  الفارسي لدولته

، فضاًل عن استغالل موارده يف متويل آلة  دميوغرايف يهدد بنية هذا القطر العربي

ضافة اىل وضع حد ملا يعانيه اليمن من ظروف إ،  االرهاب اليت ينشرها يف كل مكان

، وانقالبها  طرة ميليشيات احلوثي الطائفية على مقدراتهمأساوية نتجت عن سي

، الذي يسعى  ، بدعم مباشر من نظام الولي الفقيه االرهابي التوسعي على الشرعية

.  إىل حتويل اليمن اىل قاعدة اسرتاتيجية له يف منطقة باب املندب والقرن األفريقي

  . وتدعو اىل محاية وحدة اليمن وعروبته من خماطر التقسيم
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، جيب أن  وتؤكد القيادة القومية على أن الرد على ما ختوضه األمة من صراع واسع

، وتوفري  ، وذلك بدءًا بتوحيد اجلهد السياسي والعسكري يتسم بالشمولية

احلريات وضمان حقوق االنسان واختاذ خطوات جادة حنو التحول الدميقراطي 

 ء وتأهيل ما هدمته الصراعاتوإطالق مشاريع التنمية البشرية املستدامة إلعادة بنا

 ، موليًة االهتمام بالطاقات الشبابية العربية اليت نزلت إىل امليادين مطالبة بالتغيري

 . 

ومن هنا ويف الوقت الذي تنظر القيادة القومية فيه باهتمام إىل ما جنم عن القمة من 

،  ارتوجه حنو تنمية قطاع الشباب وإعادة املهجرين وحتقيق االستقرار واالزده

 تؤكد على ضرورة أن يعتمد ذلك اسرتاتيجية فّعالة من خالل برامج تنموية حقيقية

، واستهداف املدنيني يف  ، بداًل عن الوضع احلالي املتمّثل بإعمال آلة الدمار والقتل

  .حروب عبثية

وعليه ويف الوقت الذي تؤكد فيه القيادة القومية للحزب على أهمية توجيه الثروات 

، فإنها تدعو الدول العربية  اية األمن العربي ودعم مستلزماتهالعربية حلم

واإلسالمية إىل استثمار الثروات الوطنية بشكٍل متوازٍن مع حتقيق االستقرار 
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، لكي ال يؤدي ذلك إىل هدر موارد األمة يف إدامة احلروب  واالزدهار يف املنطقة

ا العربية بزعم مكافحة والنزاعات املسلحة اليت تستهدف املاليني من أبناء أمتن

 .  اإلرهاب

فاحلديث عن تنمية وازدهار جمتمعاتنا العربية سيكون بال قيمة حقيقية إن مل يتم 

االلتزام بتحقيق أمن واستقرار املناطق اليت تعاني من صراعاٍت وحروٍب وفنٍت طائفيٍة 

ني ومبا يقطع الطريق على املرتّبص ، ، وتوفري األمن والعدالة ألبنائها وعرقيٍة

  .واملتصّيدين وأصحاب املشاريع املعادية لألمة

 ( ضروريًا ملواجهة اإلرهاب حتالف الشرق األوسط االسرتاتيجي وإذا كان تأسيس )

 ، يف حتقيق السلم واألمن يف منطقتنا والعامل ، فإنَّ على الدول املشاركة فيه أن ُتسهم

عربية من اختاذ ، ملا جيري يف الساحة ال ، وبشكٍل سريٍع وحاسم ، وأن تضع حدًا

اإلرهاب ذريعًة لقتل املدنيني األبرياء كما جيري اآلن يف العراق وسوريا على وجٍه 

 .  خاص

، على أن يستند  كما أن تأسيس مركٍز عاملٍي ملواجهة الفكر املتطرف أمٌر بالغ األهمية

، ليتمَّ الفرز الدقيق بني  اىل رؤية واضحة لتحديد معاني اإلرهاب والفكر املتطرف
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،  ، واملقاومة وحق الشعوب يف التحرر من جهة ثانية رهاب والتطرف من جهةاإل

  .ولكي ال يتمَّ حشر قوى املقاومة الوطنية يف خانة اإلرهاب والتطرف

إن اجلماهري العربية وقواها احلية تطالب التوجهات املستقبلية للقمة اليت تسعى 

م املنطقة اخلضراء يف العراق ، أن تنظر إىل ما ميارسه نظا إىل جتفيف منابع اإلرهاب

 ، اليت تهدد أمن واستقرار املنطقة والعامل من متويٍل لألحزاب وامليليشيات الطائفية

،  ، وإنفاق هذا النظام الفاسد مئات مليارات الدوالرات على هذه األعمال اإلجرامية

وتشريعه قانونًا حيمي هذه امليليشيات ويسمح لعصاباتها االرهابية بالعمل بكل 

حرية وحبماية كاملة من القضاء الفاسد الذي تعتمده السلطة لتصفية حساباتها مع 

  .أبناء الشعب الرافض هلا

إن القيادة القومية ترى أن أي تصٍد جدٍي للتوسع االستعماري االيراني يف العراق ويف 

،  ، ال يتم دون االنفتاح على القوى احلرة يف هذا القطر العربي االسرتاتيجي املنطقة

والتوجه بقوة إىل املقاومة الوطنية العراقية وعلى رأسها حزب البعث العربي 

 .  ، كقوة عربية ال غنى للعرب عنها الستعادة أمنهم واستقرارهم االشرتاكي
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،  تلك املقاومة اليت يشهد هلا العامل دورها التارخيي يف التصدي لالحتالل االجنيب

،  ، وعلى رأسها جيشه الوطين تاللكما يشهد للعراق ومؤسساته الوطنية قبل االح

اليت وّفرت نظامًا متكاماًل للدفاع عن األمن الوطين العراقي وحتقيق التوازن 

، ومحاية البوابة الشرقية لألمة العربية ضد األطماع االيرانية  واالستقرار يف املنطقة

  .ألكثر من ثالثة عقود من تارخينا املعاصر

عربي االشرتاكي لعلى ثقة بأن األمة اليت تقاوم إن القيادة القومية حلزب البعث ال

، وخاضت مقاومة وطنية عراقية ضد  االحتالل الصهيوني لفلسطني العربية

، وتقاوم مجاهريها االحتالل الفارسي لألحواز  األمريكي واإليراني االحتاللني 

درتها على استعادة زمام املبادرة والبدء بعمل يعيد لألمة متاسكها وق العربية قادرة 

حتية  .على النهوض مبشروع يوقف التداعي ويرصِّن مستلزمات الصمود والبناء

اعتزاز وتقدير للرفيق اجملاهد عزة إبراهيم األمني العام حلزب البعث العربي 

حتية جلماهري األمة اليت تقاوم  اجملد واخللود لشهداء االمة العربية االشرتاكي

، حزب  ، وعهدًا أن تستمر مسرية حزبنا ادالعدوان والغزو ونظم القمع واالستبد

 . الثورة العربية لتحقيق أهداف األمة العربية يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية
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