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 الرفيقة منريه أبو ليل

------------------- 
 لتكون وطبقها عليها وعمل أرساها اليت  ومبادئه بقيمه البعث وجد أن منذ نهأل

 الربيطاين واالنتداب  االحتالل من  تعاين  كانت  عربية ةكأمّ   لنا احلقيقي النرباس
 وحرية وأرضه وطنه يف اإلنسان حبرية ينادي بالبعث فإذا ، عليها  والفرنسي
 مقومات أدىن االحتالل سلبه أن بعد سهنف  على معتمدا   قويا   ليكون اقتصاده

 . والركيك املزعوم واستقاللنا االستعمار رحيل  بعد  وحىت ، احلياة
 وعمق الوالء روابط لتنمية جاهدا   عمل البعث فإن وايضا

 واألّمة للوطن  االنتماء ملعىن مفهموما   وأعطى ، العربية اجلماهري  لدى  االنتماء
  . اخل ...  العشرية أو القبيلة أو للمذهب وليس ،

 العريب الوطن وأن الصحيحة العربية الوحدة مفهوم ليغرس ذلك من أبعد وذهب
 العريب البلد يصبحل  املبادئ هذه كل  يطبق بالعراق فإذا ، للجميع واحد بيت

 البعث وأهداف  مبادئ وطبق وطنه شباب  على اعتمد ألنه ، ئهبأبنا القوي
  وساهم ، اجلديد العراق إنسان وبىن ، وعربيا   ينا  عامل املراتب أعلى  إىل فوصل

 بعلمه معروفا   البعث إنسان فأصبح ، عموما   العروبة إنسان بناء يف كثريا  
 . الوطن خدمة يف  الكفاءات مجيع البعث واستقطب ، وثوريته وانتماءه

 خارجا   عريب بلد هناك يكون أن هلم يروق مل والصهاينة والفرس الغرب ولكن
 الصهيوين االحتالل علينا ُأدِخل بأن األّمة  هذه متزيق إىل فسعوا وهتمسط عن

 وحدة جتمعها  اليت األّمة هذه لتمزيق املوامرة وبداية احلقيقية النواة ليكون
  عرف فاحملتل ، اخرى وراوبط والدم املشرتك واملصري واجلغرافيا واللغة الدين
 استغالله  خالل من لمواطنةل آخر  مفهوم أوجد بأن جديد من يستعمرنا كيف



 أبان الجتثاثها سعى قد البعث كان  أخرى وتناقضات الدين فهم يف للقصور
 إليه احملتل أتى أن بعد  للطائفية مرتعا   إىل العراق حتول مث ، للعراق حكمه
 مشروعا   ميتلك البعث أن يدرك كان  احلقيقة يف وهو الكاذبة  الدميقراطية بذريعة
  .  مجعاء العرببة األّمة يشمل اسرتاتيجيا  و  أصيال   قوميا  
 وسرقة ، علينا  للسيطرة قوة بكل سعى ، فقط مصاحله مهه املستعمر وألن

 وهو ،  آخر أحتالل علينا فأدخل ، قويا    بقاءه سبب هي اليت مورادنا
 قوة لنا فاوجد نفوذه وتوسيع سرقتنا اآلخر هو يريد الذي الصفوي  االحتالل

 كما  مذهبية أخرى وحبجج ، ملحدا   البعث أن حبجة الداخل نم تضربنا أخرى
 الواقع ولكن ، واإلحلاد الدين بني مقدسة حرب وأهنا يسموها ان للفرس حيلو
  . العربية األّمة  ومقومات ركانأ تدمري هو

 بعد خافوا أهنم لعرفنا العربية األّمة مث ومن بالعراق  وجيري جري ملا نظرنا وإذا
 سوف الذي احلزب هو البعث بأن الفارسية إيران مع حربه يف قالعرا انتصار
 عملوا هلذا ، االستعمار أشكال من شكل ألي تتصدى اليت القوة يكون
 . العراق الحتالل األول اليوم ذمن البعث اجتثاث  على

 بلقري لناظره وإن ، ويتقدم قادم البعث ، ذلك هلم هيهات ولكن
 


