
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
  اي ت حزب البعث العريب االش 
  ذات رسالة خالدة    مة عربية واحدةأ

  قيادة قطر العراق
  اشتايية حرية وحدة

لصدور قرار تأميم نفط العراق  بيان يف الذيرى اخلامسة واالربعني
 اخلالد

 
  يا أبناء شعبنا اجملاهد

خلالد يف ربعون لصدور قرار تأميم نفط العراق اعلينا اليوم الذيرى اخلامسة واأل حتل  
من براثن  الذي حرر ثروة العراق النفطية 1972ول من حزيران عام األ

عامًا وبذلك مثَل  45ن استغلتها طوال أمرييية والغربية بعد االحتكارات النفطية األ
الثالثني  –ثر يف مسرية ثورة السابع عشر فط العراق تطورًا نوعيًا بالغ األقرار تأميم ن

قيق تصفية شبكات التجسس وحتقيق الثورة الزراعية يف من متوز العظيمة بعد حت
بناء شعبنا قامة احلكم الذايت ألإلم  الدميقراط  للقضية الكردية و الريف واحلل الس
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نه قد مسح بتوظيف عائدات أهضوية للتأميم يف التارخيية الن الكردي . وتكمن املأثرة
لعراق من حالة التخلف ل االنفط لتحقيق التنمية العمالقة والبناء االشتاي  ونق

  . ىل التقدم والنهضة والعدالةإمية والفقر واأل
لقد حتقَق الرفاه املعيش  واالزدهار الثقايف واملعنوي ألبناء شعبنا عرب مسرية البناء 
االشتاي  على الصعد االقتصادية واخلدمية يافة يف الصناعة والزراعة واخلدمات 

نشاء املدارس واجلامعات إفتوسع ، تكازية يافة والتعليم ويف البىن التحتية االر 
واملستشفيات والطرق واجلسور يثريًا عن ذي قبل وأصبح العراق يف طليعة البلدان 

 ن حقق احملو الشامل لألميةأقليم  والدويل بعد ة املتقدمة يف احمليط العريب واالالنامي
.  

ني من متوز عام الثالث –ولقد هنضت ثورة البعث يف العراق ثورة السابع عشر 
بدورها املشهود يف تصعيد مسرية النضال القوم  العريب وتقدمي الدعم  1968

دول االستعمارية مرييا والألسطينية الباسلة مبا أثار حفيظة الفّعال للمقاومة الف
 ، العدوانات املتتالية مة فكانتعداء الثورة والعراق واألأت يل معسكر فجمع

بناء شعبنا املكافح عرب أذي دحره مقاتلو جيشنا الباسل و يراين الغاشم الالعدوان اإل
مة املبني يف الثامن من يات الكربى فتحقق نصر العراق واألمثان سنوات من التضح
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ىل شن العدوان إمة عداء الثورة والعراق واألأيل ذلك دفع ،   1988آب عام 
اجلائر على  والذي سبقه ورافقه وامتد بعده احلصار 1991الثالثيين الغاشم عام 

لصهيوين الفارس  طلس  امريك  األ شن احللف األثالثة عشر عامًا حىتمدى 
ىل تدمري دولة العراق وحل إوالذي أجته  2003الل العراق عام حتاعدوانه الغادر و 

هداف واملقاصد ومل ينسى جتثاث ( س ء األجيشه الباسل واستهدف البعث ) باال
لشروع بسرقة نفط العراق من جديد عرب ما استهداف قرار تأميم نفط العراق با

( اليت استغلت نفط العراق بأسعار بائسة خصوصاً  أمسوه ) جوالت التاخيص
سعار النفط من جديد بغية أمرة زيادة ضخ النفط وحتطيم هيكل اقتان ذلك مبؤا

ذى هبم واحليلولة دون تطور العراق بناءه بإحلاق املزيد من األأفقار العراق وجتويع إ
  .وتقدمه

  يا أبناء شعبنا املكافح الصابر
  يا أبناء أمتنا العربية اجمليدة

م الرفيق اجملاهد عزة ابراهيم وإزاء ذلك يله فان جماهدي البعث واملقاومة حيدو ريبه
امللحم   على للجهاد والتحرير يواصلون جهادهممني العام للحزب والقائد األاأل

يف احلادي والثالثني حلاق اهلزمية هبم إحرهم و مريكان بعد دبوجه تريات احملتلني األ
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حتالل ون جماهبتهم اجلهادية احلازمة لاليما يواصل  2011ول عام من يانون األ
ن اجتاح أطاقاهتم الكفاحية جملاهبته بعد  مريي  مستنفرينيراين وريث االحتالل األاإل

عريب بل يستهدف قطار اخلليج الأولبنان واليمن ويستهدف البحرين و العراق وسوريا 
 . من القوم  العريب برمتهاأل

بناء شعبنا اجملاهد يتقدمهم أخيية احلامسة من تارخينا يستلهم يف هذه املرحلة التار 
راق اخلالد يف ذيراه اخلامسة جماهدو البعث واملقاومة معاين نصر قرار تأميم نفط الع

دى للعملية السياسية ربعني ليوظفوها يف مسريهتم اجلهادية الظافرة اليت تتصواأل
رمة وبفعل هذا التصدي احلازم املخابراتية واحلكومة العميلة إليران ومليليشياهتا اجمل

نهائ  حيث تصاعدت التناقضات ن العملية السياسية احندرت يف قاع السقوط الإف
طراف ما يسمى التحالف أاالحتاب الذي بان على أشده بني طرافها حد أبني 

 الوطين . 
مام حتقيق التحرير الشامل والعميق أية السياسية يفتح الطريق واسعًا العملوتداع  

عادة إتحرر السياس  عرب ضمون الفاعل للللعراق وخصوصًا التحرر االقتصادي امل
ثوري تأميم النفط وتوظيف عائداته من جديد خلدمة استئناف مسرية البناء ال

 . نساين الشاملوالنهوض الوطين والقوم  واإل
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جل حترير وطنه وثرواته ألنضاالت شعبنا من  جباراً  ى ذير تأميم النفط حمرياً ستبق
  . عادة تسخريها خلدمته وحتقيق هنوضه ورفاهه واستقالله الوطينإو 

 .ميم أحتية لقيادة البعث مهندس الت
محد حسن البكر والرفيق القائد أب القائد التأميم اخلالدة وخنص بالذير األ عملية

  . صدام حسني
 م2017ول من حزيران عام يف األ قطر العراق قيادة


