
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

زب البعث الناطق الرمسي باسم قيادة قطر العراق حل، مني بو علي األأصرح الرفيق 

 :  تيأالعربي االشرتاكي مبا ي
الكثري من حمافظات  يام القالئل املاضيات تفجريات مروعه مشلتتوافرت يف األ

كرب تلك االنفجارات هو الذي حصل يف ذي قار وتاله االنفجار الذي أالعراق ولعل 

 حصل يف كركوك واالنفجارات يف بيجي وصالح الدين واليت راح ضحيتها مجيعًا

 .  املئات من الشهداء واجلرحى
ة اليت تقف رهابين هذه التفجريات اإلأناطق الرمسي باسم احلزب واضاف الرفيق ال

يران ل صنف ولون واملليشيات العميلة إلرهاب والتطرف من كورائها قوى الكفر واإل

يد ممارسات الفساد الشائنة مين والذي جاء ولدرك االنهيار املريع يف الوضع األمتثل 

العنصرية والطائفية فاهيم ج املموال الشعب العراقي اجملاهد وبسبب ترويأونهب 

يراني معن االحتالل اإلأالطائفي والقومي البغيض .. ولقد وتسعري االقتتال  ةاملقيت

بناء الشعب أجيج اخلالفات الداخلية بني أمريكي بتللعراق وريث االحتالل األ

غراض بينهم وبتدخالت خارجية فاضحة وأل الواحد ودق طبول احلرب البغيضة

 .  هداف شريرةأد سيئة وغايات ودنيئة ومقاص
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مي الفاضح قلين التدخل الدولي واإلأ، واضاف الرفيق الناطق الرمسي باسم احلزب 

يام مع بدء بنائه واليت تصاعدت هذه األأجيج الصراعات بني أيف شؤون العراق يروم ت

كوك وحترك القوات احلكومية يف معركة احلوجية وما سبقها من انفجارات يف كر

زاء صفقة عرسال بني حزب اهلل وداعش أكتغطية ملوقفها اهلزيل والباهت نبار األ

 . يرانيل املالكي واملليشيات العميلة إلومباركة العم
الناطق الرمسي باسم قيادة قطر العراق حلزب البعث ، مني بو علي األأوختم الرفيق 

 :  العربي االشرتاكي تصرحيه بالقول
قاله احملافظني إالفساد واعتقال وهرب ولقد ترافق ذلك كله بافتضاح ممارسات 

ىل هيئة إت واملستشارين واملدراء العامني حالة عدد من الوزراء ووكالء الوزاراإو

 طراف العملية السياسية املخابراتية وبلوغهاأهة مما يؤكد تفاقم الصراعات بني النزا

ن ذلك إ.. ىل احندارها يف درك السقوط احلتمي إحد التقاتل واالحرتاب مبا يفضي 

رادتها أصفوفها وتغليب  سالمية لتوحيدعلى القوى الوطنية والقومية واإل كله يرتب

سقاط العملية السياسية املتهاوية وحماسبة إمام على طريق أىل إالكفاحية واملضي 

اجملرمني حبق الشعب العراقي والعمل احلثيث على تعزيز الوحدة الوطنية 
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قامة احلكم التعددي الشعيب إنساني الشامل وواإلواستئناف مسرية البناء الثوري 

طريق النهوض الوطين والقومي  على الدميقراطي احلر املستقل والسري قدمًا

 .  نسانية مجعاءلة العطاء احلضاري الثر خلدمة اإلنساني الشامل ملواصواإل
 ۞ هـ ١٤٣٨ احلجــة ذو ٣٠اخلميس 
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