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الفرسانجريدة   
 االفتتاحية

 نيسان .. شهر البعث
حتتفل مجاهري أّمتنا عمومًا ، والعراقيني خصوصًا يف 

ي نيسان نيسان من كل عام أبفراحه وانتصاراته ، فف
 اخلري والعطاء ولد حزب البعث العريب االشرتاكي
ومعه ويف جعبته فكر ثوري هادف إلنقاذ األّمة 
العربية من تراجعها وهيمنة االستعمار بكل أشكاله 
على مقدراهتا وسلبه إلرادة الشعب العريب ومنعه من 

 النهوض والتقدم والتطور والتعلم .
صدام حسني ويف نيسان ، ولد القائد الشهيد ، 

اجمليد ، ذلك اهلمام الذي وضع نصب عينه مستقبل 
األّمة ورفعتها وحتررها الكامل والتصدي لكل 
احملاوالت العدوانية اليت كانت وما تزال تستهدف 
حرية األّمة واستقالهلا ووحدة شعبها ، فوقف صابراً 
مقدامًا بكل معاين الثبات العقائدي واألخالق 

يلة متقدماً مجاهري األّمة يف والصفات العروبية األص
النضال والكفاح الثوري من أجل خالص األّمة مما 
قد فرض عليها من االستعباد واهليمنة االستعمارية 
اليت استهدفت شل قدرات األّمة اإلبداعية وحقها 

 يف العيش الكرمي اآلمن .
ويف نيسان ، كانت ملحمة حترير مدينة الفاو احلبيبة 

وابة النصر العظيم ( من دنس ) مدينة الفداء وب
إيران الصفوية الفارسية اجملرمة ، حيث حتقق ذلك 
يف أكرب ملحمة قتالية جسدت حنكة القائد الشهيد 
، صدام حسني اجمليد ، يف التخطيط وإدارة معارك 

فكانت معركة رمضان املبارك فاحتة  التحرير ، 
احلسم النهائي للنصر على العدوان الفارسي الغاشم 

ي ما كان يستهدف العراق فحسب ، بل كل الذ
األّمة العربية ، وما حيدث اليوم على ساحات األّمة 
العربية دليل على ذلك ، حيث العراق بوابة األّمة 
الشرقية وصمام أمنها وأماهنا ، لقد كانت معركة 
حترير الفاو أول جرعة يف كأس السم الذي جترعه 

جتريعه كامل  اجملرم اجملوسي مخيين فارس حىت اكتمل
الكأس من قبل العراقيني الغيارى ومن جتحفل معهم 
من أبناء أّمتنا العربية اجمليدة األبطال ليتحقق النصر 
املبني يف يوم األايم من عام مثانية ومثانني وتسعمائة 

 وألف .
واليوم ، تكتمل فرحة مجاهري األّمة بطلعة قائدها 

به التأرخيي اجملاهد ، الرفيق عّزة إبراهيم ، يف خطا
، وليضع النقاط على  2018يوم السابع من نيسان 

احلروف ويبني للجماهري مالمح املرحلة القادمة من 
أتريخ نضال األّمة وكفاحها ، وضرورات العمل 
الثوري من أجل حتقيق النصر الناجز والتحرير على 

 املستوى الوطين والقومي . 
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 عاش  
 البعث

مليالد حزب البعث العريب االشرتاكي 17الذكرى   
 وذكرى ميالد القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد

 واجلمُع نيسانُ  نصورُ هو البعُث وامل
 انُ ـــــــــر هباٌء ورحيـــر يف شهـــــهو اخلي

 يف ذكرى املولدين وذكرى حترير الفاو ، عروس اخلليج العريب عدد خاص

ز فوا هللا ، لنأتينهم جبيش آخره يف بغداد وأوله يه" 
 " فرائس احملتلني الغزاة الصهاينة اجملرمني

 عّزة إبراهيم/  املعتز ابهلل

 الرفيق القائد عّزة إبراهيم يبعث برقية هتنئة
 إىل الرئيس عبد الفتاح السيسي

 الرحيم الرمحن هللا ِبْسم
 احملرتم السيسي الفتاح عبد الرئيس األخ سيادة
 العربية مصر وريةمجه رئيس

 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 رئيساً  انتخابكم جتديد مبناسبة التهاين أبطيب سيادتكم إىل أتوجه أن يسرين

 ملا خطاكم ويسدد يوفقكم أن القدير العلي سائالً  الشقيقة العربية مصر جلمهورية
 . اجمليدة العربية ألمتنا املصريية القضااي وخدمة الشقيقة مصر وعز خري فيه
و الظلم صنوف أحلك من عشرة اخلامسة للسنة يعاين الذي العراقي شعبنا إن

 العريب الثقل بوصفها الشقيقة مصر تؤدي أن إىل يتطلع األجنبية واهليمنة اإلرهاب
 العليا العربية املصاحل وتعزيز العريب القومي األمن محاية يف املنتظر دورها األكرب
 واإلرهاب التطّرف وخمططات الصهيوين التوسع مشروع من راملخاط هبا حتيق اليت

 . اإليرانية واهليمنة
 اعتباري أمسى الرئيس سيادة وتقبلوا

  
 إبراهيم عزة

 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني
 والتحرير للجهاد األعلى القائد
 2018 نيسان

 
 تهنئة مبناسبة الذكرى احلادية والسبعني مليالد حزب البعث العريب االشرتاكيالرفيق القائد يتلقى عدداً من برقيات ال

بعث اخلالد ، بعثها تلقى الرفيق اجملاهد ، عزة إبراهيم ، األمني العام حلزب البعث العريب االشرتاكي ، عددًا من  برقيات التهنئة مبناسبة ذكرى ميالد ال
طر العراق وقيادات احلزب يف األقطار العربية وهيئات الطلبة والشباب يف داخل وخارج القطر واحلزب رفاق البعث يف القيادتني القومية وقيادة ق

 اهد . الشيوعي العراقي وجمموعة فرسان البعث العظيم واجلالية العراقية يف أملانيا ، عرب فيها املهنئون عن جتديد عهدهم ووالئهم للقائد اجمل

الرفيق القائد يوجه خطاابً أترخيياً لألّمة مبناسبة 
الذكرى احلادية والسبعني لتأسيس حزب البعث 

 العريب االشرتاكي
خطااًب أترخييًا مهماً  2018نيسان  7وجه الرفيق القائد أمس 

 ملرحلة القادمة من حياة األّمة .حدد فيه مالمح ا
،  25،  24،  23،  22،  21نص اخلطاب يف الصفحات : 

26 . 

 انطلق األغر اليوم هذا يف ، 1947 عام نيسان من السابع يف
 وأبمتهم الواحد الكبري وبوطنهم برهبم آمنوا العروبة أبناء من فتيةٌ 

 ومهةً  إميانً  فزادهم اخلالدة اإلنسانية احلضارية وبرسالتها الواحدة
 هذا لريفع البار وأبنها اجلديد األمة مبولود يبشرون انطلقوا وعزماً 
 ضد التحرري العريب القومي النضال راية الكرمي املولود

 القائد الرفيق خطاب من .. والتخلف والتجزئة االستعمار
 . 2018 نيسان 7 يف التأرخيي
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Enim ad minimeniam, quis 

erat nostr uexerci tation 

ullamcorper nostru exerci 

tation ullam corper et 

iusto odio dig nissim qui 

blandit praesent lupta. 

set the stage >>> 

nissim qui blandit praesent lupta. Tummer 

delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Con erattis sectetuer adip iscing elit, 

sed erat diam nonummy nibh magna erat 

aliquam erat volutpat. Nam liber tempor 

cum soluta nobis sed diam nonummy. 

 كتاابت                                                                                                                      سياسية

ددها الرفيق ذا كان الدافع لنشوء البعث يف مرحلة التأسيس كما حإ
ىل حركة اترخيية إمة القائد املؤسس ميشيل عفلق يتلخص حباجة األ

ما االستمرار أتنقذ اجملتمع العريب الذي كان يقف على مفرتق طريقني ، 
يف طريق التجزئة والتخلف واملرض واألمية ومهادنة املستعمر لتبقى 

جمع فيه ما تغيري شامل تستإمة معدومة الوزن والدور والتأثري ، و األ
مة إرادهتا وقواها وإمكانياهتا احلقيقية الكامنة ، لتسري يف طريق جديد األ

هدافه من اتريخ العرب اجمليد ، وحيقق أيستمّد قيمه وأحكامه و 
هدافهم وطموحاهتم يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية ، وما يتطلبه ذلك أ

ا مرحلة من قيادة متثل جوهر الشعب ومستقبله وطموحاته واليت أفرزهت
  . التأسيس

ىل إفقد خرجت الفكرة من جمال األمنيات والتنظريات ، وهبذا اإلطار 
نسجمت مع الفكرة اإطار العروبة الواسع ، وولدت معها قيادة واعية 

هدافه ومحلت أومع ذاهتا وانصهرت يف معانة شعبها وتفاعلت مع 
ث العريب ( الفكرة واستوعبتها ، ليولد احلزب الذي محل عنوان ) البع

إن بناء الشخصية العربية تشكل أساس البعث : ، إستنادًا ملفهوم 
العريب ، وإن االميان ابلرسالة اخلالدة للعرب هو الدافع العميق 

 . واألساسي لنشوء البعث
وقد عربت هذه احلركة الناشئة عن نظريتها االجتماعية حني أكدت 

اع اآلمث والتقدم املصطنع هنا ضد التجزئة والرجعية امليتة واإلقطأعلى 
  . ة واالستالب املادي واملعنويميّ والتخلف واملرض واجلوع واأل

شرتاكية العربية تعبريًا عن فكرها وسياستها االقتصادية وتبنت اال
مة وحاجاهتا العميقة وأخالقها األصيلة ، لتفسح املستمدة من روح األ

  . ته وإنسانيتهاجملال أمام الشعب العريب لتحقيق عبقريته وعروب
وعلى املستوى السياسي فقد أخذت احلركة منحًى خاص يف أن قادة 

حرار والثوار وهم الذين تتمثل فيهم الشعب جيب أن يكونوا من األ
عبقرية هذا الشعب وفضائله ، وأن خيرجوا من صفوفه ، ال من الطبقة 

  . العميلة املرتبطة ابألجنيب واملنفذة ألهدافه وأوامره
ن التعبري العملي هلذه الفكرة هو بتحقيق االنقالب يف احلياة أكما و 

جتماعية العربية على مستوى الفكر والروح واملادة واألوضاع اال
صعدة املتعلقة ابلفرد واجملتمع ، واالقتصادية والسياسية وعلى كافة األ

وذلك من خالل تنظيم قوى الثورة واملعارضة ضد الواقع الذي يتسم 
 . بعيةابلفساد والت

إن ما مييز نظرية حزب البعث العريب االشرتاكي ، كما يصفها القائد 
و بني الغاية أسلوب ، هنا ال تفرق بني الفكرة واألأاملؤسس ، هو 
ن الفكر والغاايت عامة مشاعة يستطيع أي أهنا ترى إوالوسيلة ، بل 

 فرد أو حزب أن يّدعيها ويتبناها ،

 البعث ..
 بلرسالة احلياة واملستق

 
 الرفيق الدكتور

 ديـــــــــخضري املرش

ن تكون ألكن الضمانة الوحيدة لصحة الفكرة والغاية هي 
 ،الوسائل واألساليب شريفة ومشتقة من أصل اهلدف والغاية 

فعندما يشرتط احلزب أن تكون احلركة شعبية اشرتاكية 
ن يربهن املنتمون هلذه احلركة على صدق أدميقراطية ، و 

نقالب الشامل وتغيري الذات ، فإن هلا ولفكرة االاعتناقهم 
ن تتالعب هبا العقول القاصرة أذلك ينقذ احلركة العربية من 

والنفوس الضعيفة احملبطة ، وأن يتبناها أقل الناس وعياً وثقافة 
  . وإخالصاً ومبادرة

فاذا كان الدافع التارخيي لنشوء البعث يف ) مرحلة التأسيس ( 
ئة القطرية واالستعمار والتبعية والفساد قد متّثل ابلتجز 

مية واجلهل واملرض والتخلف واإلقطاع والتقدم املصطنع واأل
مة العربية اليوم ويف هذه املرحلة فإن واقع األ،   االجتماعي

املصريية من اترخيها ويف مجيع أقطارها ميثل دافعًا أقوى وأشد 
كحركة   حلاجتها حلركة عربية حضارية تقدمية شعبية شاملة

مريكي الغريب الصهيوين حيث أن االحتالل األ، البعث 
الفارسي لعدد من أقطارها وهتديده ألقطار أخرى ، والنزعات 
الدينية والطائفية والعنصرية والقبائلية واملناطقية ، والفساد 

رهاب والتخلف والقتل والتهجري ، والتجهيل الشامل واإل
 على البعث تبين اسرتاتيجية حتتم،   هللفرد واجملتمع وتغييب وعي

حديثة تستوعب روح العصر وحتدايته وتليب مستلزمات التقدم 
احلديث وتقنياته ، وتستلهم روح الرسالة اخلالدة ومبادئها 

مة يف الوحدة واحلرية صيلة ، وتتمسك أبهداف األوقيمها األ
والتحرر وحتقيق العدالة االجتماعية ، واملمارسة الدميقراطية 

 .  الختيار القيادات املقتدرة الواسعة
 

على الغزو بكل ما محله لنا  ن وبعد مخسة عشر عاماً اآل
ابلتخطيط والتعمد من كوارث غري مسبوقة وعنف متطرف ضدن 

 وضد كل عراقي يتمسك بعروبته عموماً  حنن البعثيون خصوصاً 
و أتني من الغرب ول بفخر من قلب الطاولة على املـتأمرين اآلقن

من الشرق وجعل العام اخلامس عشر عام أتكيد لوحدة تني اآل
هم عناصر تلك الوحدة وهو شعب العراق وتبلور واضح أل

داة تطهري هلم من رذاذات أوجود البعث بينهم كقوة دمج و 
ن أهم من كل ما تقدم هو واأل، مراض زرعها الغرب والشرق أ

 يراين اختار دعمرهاب اإلالشعب ابرادته احلرة ورغم كل اإل
رهاب ن كسر حواجز اخلوف واإلأالبعث بال مواربة ومباشرة بعد 

 . يرايناإل
عوام الثالثة هل اجلنوب والوسط خالل األأهازيج من يصغي أل

يسمع لغتهم احلقيقية وهي متزق ، هذا العام  خصوصاً ، خرية األ
هل اجلنوب ابلتغين أرهاب الصفوي وتنطلق حناجر قيود اإل

هازيج شباب أويف قصائد و  م علناً مة صداابلبعث وشهيد األ
اجلنوب اليت ترفع راية البعث بال تردد رغم سكني الفرس 

ن نفرح أبال شك ، وما  املسلطة على رقاهبم ، يرى النصر قادماً 
خرى مبشاهدة صورة شجاعة شباب اجلنوب حىت نرى الصور األ

ن خيار الشعب الدميقراطي واحلر هو عودة البعث أتتواىل لتأكيد 
فالم وما تلي من قصائد محى كرامة كل أه وطبقا ملا بث من نأل

عراقي ومل جيوع عراقي يف زمن البعث وكان اسم العراقي عز 
 ! وهيبة يف املنطقة والعامل بفضل نظام البعث الوطين والتقدمي

دى وسط العراق وغربه وشرقة ومشاله دوره يف أتكيد أن أبعد ، 
عوام أثناء أ بتة خصوصاً عراقيتهم ووعروبتهم ووطنيتهم الثا

ابالنتفاضة السلمية بعد فرتات املقاومة  2013و 2012
يراين مريكي وشريكة الغزو اإلسطورية للغزو األاملسلحة األ

عوام أهل اجلنوب ابنتفاضتهم املستمرة منذ ثالثة أيكمل املشوار 
فيما  ومجاهريايً  متصاعدة ومتسعة نطاقاً  شكاالً أواليت اختذت 

ل الشرقية ونغوهلا يف العراق القدرة على مواصلة سرائيإتفقد 
القمع الدموي بطريقته السابقة ونرى تراجعات واضحة يف 
نفوذهم وتغلغلهم مقابل تعاظم االنتفاضة ذات الطابع الوطين 

  . يراين الغاشمالعراقي الراسخ ضد االحتالل اإل
لتأسيس البعث نرى البعث  71ـوحنن حنتفل ابلذكرى ال، ن اآل
ال يصله الشيب وال اهلرم بل يتجدد كلما تصرم الزمن  شاابً  ياً فت

نه حزب أنه حزب املاضي مثلما هو حزب احلاضر كما أويثبت 
 . املستقبل

 البعث بتجدده ..
 حزب كل األزمنة

 
 الرفيق اجملاهد

 ارــــــــــصالح املخت

 ابلبعث .. تنتصر األّمة وتزدهر
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ask the experts >>> 

Option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer minim veni am ut 

wisi enim ad minimeniam, quis erat nostr uexerci tation ullamcorper nostru exerci tation 

ullam corper et iusto odio dig nissim qui blandit praesent lupta. Tummer delenit augue 

duis dolore magna erat aliquam erat volutpat. Nam liber tempor cum soluta nobis sed. 

                                                                                                                      سياسية

 كلمة املكتب التنفيذي هليئة طلبة وشباب العراق /
 تنظيمات داخل القطر

والسبعني لتأسيس حزب البعث  ةمبناسبة الذكرى احلادي
 شرتاكيالعريب اال
 

 ( أشم ال هتزه الريح الصفراء وجبالً  سيبقى البعث عمالقاً  )
، وبكربايء الرجال واملاجدات  يهان بكل عناويني املبادىء وبشموخ أبدي ال

 ، وصربهم ومقارعتهم ألساليب البطش األمريكي واإليراين ورعاعهم وأذرعهم
،  مة وصريورهتاحنتفل مبيالد حزب الطليعة العربية ، وعنوان مشوخ األ  ،

منا هبا وعليها وهبا تربينا آحنتفل ونشد العزم على الثبات على املبادىء اليت 
، حنتفل وأبصرار ال يلني ولن ة وأكثر شكيمة وقو  حنتفل وحنن أقوى عوداً  ،

، حنتفل مبيالد حزبنا العظيم حزب البعث  ةترهبنا أساطيلهم وقوهتم الغامش
والسبعني ، وهبذه املناسبه العظيمة ال  ةادييف ذكراه احل  العريب االشرتاكي

 للقائد الشهيد الرفيق صدام حسني ) ةاملشرف ةأن نستذكر الوقف  يسعنا إال
رمحه هللا ( ورفاقه يف سوح اجلهاد والنضال وصمودهم األسطوري الذي 

  .رعب األعداء ، وشتت مشلهم أ
القائد ، ة إبراهيم الرفيق القائد عز ، إىل قائد اجلمع املؤمن  ةخالص ةهتنئ

األعلى للجهاد والتحرير ورفاقه ، والقوى الوطنية والقومية اليت وقفت وال 
للرفيق  وحنيي نضاهلا وأستبساهلا ، وعهداً ، رعناء  ةمهجي ةتزال بوجه أعىت قو 

وفياء وسنبقى ن نكون اجلنود األمناء واألأالقائد وللقوى الوطنية والقومية 
   . لر حىت جالء آخر حمتل وعميحنمل بريق النصر والتحري

  وهللا أكرب وليخسأ اخلاسئون
 

 تنظيمات داخل القطر رئيس املكتب التنفيذي هليئة طلبة وشباب العراق /
 2018السادس من  نيسان يف  كتب يف بغداد اجلهاد

 
 

حتتفل مجاهري أمتنا العربية يف السابع من نيسان 
كرى الواحدة والسبعني لتأسيس حزب البعث ابلذ 

العريب االشرتاكي وهي جتدد عهد الوفاء لقائد 
املسرية الرفيق اجملاهد عزة إبراهيم ، األمني العام 
للحزب ، وللرفاق أعضاء القيادتني القومية والقطرية 
على البقاء يف طليعة النضال ضد الفاسدين الذين 

 عملوا على تدمري وطننا العريب . 
ويف هذه املناسبة اخلالدة يف قلوب املناضالت و 
املناضلني الذين صانوا العهد نؤكد للعامل أمجع 

البعث ورجاله أصلب وأقوى عودًا ابلرغم من  أبن
كل الظلم الذي تعرض إليه مناضلوه األبطال من 
اجتثاث وسجون ومطاردة وأن راايت البعث اخلالد 

ًا إبرادة وتصميم سرتتفع يف مساء العراق احملرر قريب
الرجال الصادقني على حترير الوطن اجلريح من 

 االحتاللني األمريكي والصفوي . 
فتحية حب ملناضالت ومناضلي البعث يف عيدهم 

 اجمليد وعاش العراق احملرر املوحد .
 الرفيق     

 حقـي جهـــاد 

 تنظيمات اخلارج هيئة طلبة وشباب العراق/
 البعث اخلالدبيان ملناسبة الذكرى احلادية والسبعني مليالد 

كان فجر أشرق من جديد على حياة   1947السابع من نيسان عام 
 ، رسالة العرب واملسلمني هذه األمة ليبعث فيها روح الرسالة اخلالدة

 . 
ولد حزب البعث من رحم هذه األمة ليحمل على عاتقه هنوضها 

، ليكون  وحتررها ووحدهتا من خليجنا العريب الثائر حىت حميطنا اهلادر
، متحداًي كل التحدايت اليت  يف مقدمة من محلوا لواء العروبة عالياً 

 .  واجهته منذ الساعات األوىل لوالدته املباركة على األرض العربية
، حزب املبادئ والقيم  الطليعة الثورية املناضلة يف هذا احلزب العظيم

، حتمل روحها  ، كانت منذ البدء وما زالت حىت يومنا هذا العالية
على راحة كفها خلدمة هذه األمة ومحاية مصاحلها من األطماع 

، فقدمت التضحيات اجلسام وما زالت تقدم  االستعمارية احمليطة هبا
، يف سبيل قضيتها املشروعة يف  التضحيات بسخاء منقطع النظري

. متسك البعث بقضااي األمة  الوحدة والتحرر والسيادة واالستقالل
، جعل منه العدو األول للدول  خمتلف الظروفوعدم ختليه عنها حتت 

اليت هلا أطماع يف املنطقة ألنه يقف سدًا منيعًا بوجه مصاحلها الرامية 
، لذلك تكالبت عليه املؤامرات بتخطيط من  لالستعمار واهليمنة

، هبدف  ، اخلنجر املزروع يف قلب األمة الكيان الصهيوين البغيض
،  جه التآمر بعدوان فارسي صفويفتارة يكون و  ، إضعافه وإسقاطه

، حىت برزت كل أوجه التآمر مشرتكة  واترة يكون عدوان أمريكي بربري
، حيث ابن وجه التآمر  2003نيسان  9أمريكية صهيونية فارسية بعد 

 .  املشرتك ضد البعث واضحاً جلياً 
على الرغم من كل هذه املؤامرات اخلبيثة لكسر سد األمة الصلب 

، إال أن أعداء البعث مل حيدثوا سوى شرخاً  ع اخلارجيةبوجه األطما 
، ألن البعث تزيده احملن صالبة  بسيطًا يف جسده ابحتالهلم للعراق

، ونرى ذلك بوضوح  ، وتشدد من متسكه بقضااي الوطن واألمة وقوة
اتم من خالل ما آلت إليه أوضاع احملتل يف العراق من ختبط واهنيار 

، فيما يتمسك البعثيون برسالتهم  االنسحاب مث انكسار أجربُه على
، الُفرس  اخلالدة ويقودون أعظم مقاومة ضد حمتلي بالدهم اجلدد

 .  الصفويون وعمالئهم
   حتية ألمة العرب من احمليط حىت اخلليج بذكرى ميالد البعث العظيم
حتية إىل شهداء البعث يف عليني ويف مقدمتهم شهيد احلج األكرب 

 صدام حسني
ية إىل قيادة البعث وطليعته الثورية وعلى رأسهم الرفيق اجملاهد حت

 عزة إبراهيم
حتية إىل رفاق البعث امليامني املتمسكني برسالتهم اخلالدة بكل ثبات 

 ومقاومة
  املكتب التنفيذي هيئة طلبة وشباب العراق/تنظيمات اخلارج

 2018نيسان  6
 
 
 

  احملرتم االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني،  والتحرير اجلهاد جلبهة األعلى القائد،  مإبراهي عزة األب املناضل الرفيق
  عراقية حتية 
 الظروف هذه يف ، االشرتاكي العريب البعث حزب املناضل حزبنا لتأسيس والسبعني الواحدة الذكرى علينا حتل اخلري نيسان يف

 . املخابراتية الطائفية السياسية وعمليته ، اجملرمة ومليشياته البغيض الصفوي اإليراين االحتالل ضد النضال من الصعبة
 العراق عن للدفاع الكرمية إشارتكم ورهن أوفياء جنوداً  الرشيدة قيادتكم خلف واحدة يداً  وابفتخار أملانيا يف العراقية اجلالية تقف

 . اجملوس اإليرانيني األوغاد من وحتريرها واألمة
 . العظيم البعث ومبادئ للعراق قرابنً  قدمت الذي البعث ودماء شهداء نستذكر العطاء نيسان من اجمليدة ايماأل هذه يف

 . القائد سيدي إشارتكم ورهن قيادتكم حتت به نؤمن ملا فداء والولد النفس بتقدمي نتعهد أملانيا يف العراقية اجلالية أبناء حنن
 من تراب حبة آخر وحترير ، الفداء يف ينسوه لن درساً  اجملوس اإليرانيني الغزاة لتلقني ءاألوفيا جنودك وحنن هللا بركة على سر 

 . العربية األمة العراق خالل ومن العراق

 القائد سيدي للنضال ودمتم

 محادي صبيح

  أملانيا / العراقية اجلالية / ع
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 كتاابت                                                                                                                      سياسية
 ؟ ملن انتخاابت املنطقة اخلضراء

 يف املشاركة أبن القلمجي عوين ملناضلا كتب  عندما
 جيانب مل فهو العراق حبق جرمية هي القادمة االنتخاابت

 مظلة حتت حصلت اليت االنتخاابت كل  ألن ، الصواب
 هذه تكون ورمبا مسدود طريق إىل أدت االحتالل
 . االنتخاابت كل  بني األسوأ هي القادمة

 رابح حتت األوىل للمرة االنتخاابت يف شارك فمن
 تفتقت اليت الدميقراطية جبلب الكاذبة ودعايته احملتل
 انكشاف بعد بوش وعصابه رايس كوندليزا  أذهان عنها
 ألسباب يعذر رمبا الشامل الدمار أسلحة كذبة

 جاءت مث ومن ، قوية حججه تكن مل لو حىت معروفة
 مت حينما الدميمقراطية زيف لتكشف الثانية االنتخاابت

 تعيني ومت عالوي إايد كتلة  من نتخاابتابال فاز من إبعاد
 اجلليب اجملرم بشهادة األمريكية السفارة قبل من املالكي

 الوزراء رائسة يف املالكي إقامة السفارة نفس ومددت ،
 غطاء حتت العراقيني على حرب من به بدأ ما لينهي

 االنتخاابت يف فوزه رغم اثلثة والية له متدد ومل ، الطائفية
 بدلة من للعراق فصلته مبا متمسكة املتحدة تفالوالاي ،

 الدميقراطية عيون أجل من وليس ألجندهتا وفقاً  سياسية
 وُأهني طرده شر املالكي طرد مت لذلك ، العراقي للشعب

 ونواب األبيض البيت سيد قبل من ووفده هو
 حيدر تعيني فتم ، أتى حيث من خائباً  ليعود الكونغرس
 . فقط صواتً  3000 نل الذي العبادي

 العراقيني دفعت اليت الوحيدة هي احملتل خدع تكن مل
 العمائم خدع لعل بل ، االنتخاابت إىل للذهاب
 بتالعبها الصناديق مللئ حشدت اليت هي أبشكاهلا
 شيعي طائفي حكم بذريعة البسطاء ومشاعر بعقول

 الفقيه ووالية مباليل مرتبط ابلدين له عالقه ال جعفري
 . اإليرانية

كثر كشفًا لزيف كل ما قيل لعل هذه االنتخاابت هي األ
عشر  حول العملية السياسية وأحزاهبا الفاسدة ، فبعد مخسة

عامًا من الغزو واالحتالل نزعت احلقائق على األرض كل 
ادعاءات الوالايت املتحدة وأحزاهبا خبصوص إعادة بناء 
العراق وجعله جنة من الرفاهية جتري فيها أهنار اللنب والعسل 

سها العراقيون يف واقعهم هو أن احلكومات . احلقائق اليت مل
املتعاقبة مل تنفذ أي مشروع ، أبسطها اخلدمات العامة ، 
يصب يف خدمة املواطن العراقي ، بل تكرس احلكومات 

 2003املتعاقبة حكومة بعد حكومة وسنة بعد أخرى منذ 
خطط ومشاريع االحتالل األمريكي من إابدة للشعب 

وهتجري أبنائه وتدمري موؤسساته العراقي يف فتنة طائفية 
التعليمية والطبية ونشر اإلرهاب والرتهيب والقتل اجملاين 
واالستيالء على املمتلكات العامة ، إىل فساد يبدأ من أبسط 
وظيفة إىل قبة الربملان اليت تباع وتشرتى فيه املناصب حىت 
أصبح العراق مزاد خناسة كل شيء فيه يُباع وُيشرتى بفضل 

لعملية السياسية وسادهتم احملتليني إىل آخر جرمية ساسة ا
اقرتفتها دول االحتالل األطلسي هبولوكوست املوصل حيث 
دمرت املدينة على روؤس أهلها املدنيني بذريعة " داعش " 
، ومل يسمح إبنقاذ السكان فُدفنوا أحياء حتت األنقاض عمدًا 

ئيس الوزراء وخرج ر ،  وتنكيالً بسكان املناطق واملدن املقاومة
احلايل الذي حيضى بدعم حلف األطلسي حيدر العبادي 

انتصار كاذبة حققتها قواته دون خجل ” معجزة “ ليتكلم عن 
وحياء ، وقبلها بشَّر العراقيني ابإلصالح ونشر العدل وأخذ 
احلق من الفاسدين وإبعادهم عن مناصبهم وإعادة األموال 

 بعمل واحد ابجتاه الفساد إىل اخلزينة العامة ، لكنه مل يقم وال
وطوى اإلصالح ، بل أن ما قام به من إقاله نواب رئيس 
اجلمهورية الثالثة أعادهتم احملكمة الدستورية إىل مناصبهم ، 
ومل نرى من كالمه فيما بعد إال دعاية كاذبة للتغطية على 

 .   جرائم املوصل وغريها من مدن العراق املنكوبة وتدمريها

  النفط قانون وـــــفه هــحلكومت رــالكبي ازـــاإلجن أما
  مــــالتأمي قبل ما إىل العراق دـــــيعي الذي  اجلديد
  1971 امــــــع يـــــــــالوطن امــــــالنظ به امـــــق الذي

  أن بعد النهب شركات إىل والغازية النفطية العراق ثروة ولُتسلم
  اكــهن فهل ، العراقية ابلدولة كلياً   مرتبطة كانت
  وشعبه وسيادته وأمنه العراقي الشعب ضد فعل
 حكومة ، االحتالل حكومات منجزات على سريعة نظرة ، ؟ القرار هذا من أكثر
 ولعبة احلكومات هذه دور أن تكشف ، انتخاابت بعد توانتخااب ، أخرى بعد

 اإليراين ووكيله األمريكي اللــــاالحت خطط ةــخلدم فقط تدار اتــاالنتخاب
 . رايً ـــحص

 حلف ودول املتحدة الوالايت من بدعم اثنية والية يف العبادي حيدر سيستمر
 تدمري نذم يعمل وهو صرح كما  األرض على بوجودها يتمسك اليت األطلسي
 ترغب كما  ابجليش ودجمها الطائفية امليليشيات وضع تطبيع على املوصل

 . رانـــــطه
 سنوات قبل اشرتى الذي املالكي هنج نفس على الوزراء رئيس يسري العملية هبذه

 الوالية يف انتخبته اليت األمنية األجهزة لكل وخمصصات وظائف عرب له أصوااتً 
 . الثانية

 تعبري أشهر منذ شعبنا أبناء من فئات تقودها اليت االنتخاابت مقاطعة محالت إن
 جحر من دقيقة كل  يف املنتهكة اليومية شعبنا أبناء وحياة العراقي الواقع عن

 زوراً  تصور اليت االنتخاابت طريق انغالق عن صادق وتعبري اخلضراء املنطقة
 . دميقراطية عملية أهنا على
 املناهضة العراقية الوطنية القوى كل  دعم إىل حباجة احلمالت هذه فإن ، لذا

 من الرفض فهذا ، اخلارج يف أو الداخل يف سواء العراق يف ووجوده لالحتالل
 واحملمية اخلضراء املنطقة يف القابعة الشرعية غري السياسية العملية تقويض شأنه
 قةساب ليكون االحتالل خطط أسس يف مؤمل شرخ وعمل احملتلة الدول مرتزقة من

 . وشعباً  بلداً  العراق إلهناء تتصدى قادمة شعبية ملواجهات
 العراق ليستعيد الفاسد السياسية العملية بناء دحر على قادرون الرافدين وأبناء
 على السيادة له تعيد ومواطنة حقيقية دميقراطية أبنائه بسواعد ويصنع حريته
 . وثرواته وشعبه أرضه

 

 
 والء سعيد السامرائي

ظواهر األعمال هي ما تقوم اجلوارح وتراه أعني الناس 
، وبواطن األعمال هي تلك اليت تضــــمر أو تســــتقر يف 
القلب أو الصـــدر والنفس ، وللظواهر والبواطن أفعااًل 

 أخرى خبيثة وطاحلة .خرية وصاحلة ، و 
وقد ترى إنسان يضمر السوء يف صدره ويدعو ابلشر 
ويكتم أفعااًل خبيثة كالســـــــــــحر وما إىل ذلك ، ويُظهر 
للناس توددًا ومســـــــــــعاً للخري حىت أتتيه الفرصـــــــــــة اليت 
ينقض فيها على فرائســــــه ، وترى إنســــــان آخر يتوافق 

 ظاهره مع ابطنه خريًا كان أم شّرًا ، 

 ، يظهر فعل الشر يتحسس الناس فيه بذرة اخلريوالبعض الذي 
فيســـــــاعدوه على إ ائها ، ذلك ، أن فعله الظاهر أخذه يف تربيته 
ونشـــــــــأته كفعل اعتاد عليه ، وأما بذرة اخلري اليت فيه فهي موروثة 

 .من أصالة منبته ومرضعه 
لقد خربن القائد الشــــــــهيد ، صــــــــدام حســــــــني اجمليد ، من أولئك 

توافق ظاهره مع ابطنه على مدى حضوره يف الفعل املؤمنني الذين 
الســياســي ســواء كان يف فرتة النضــال الســري حلزب البعث العريب 
االشـــــــــــرتاكي أو يف زمن دولــة البعــث اخلــالــد يف عراقنــا العظيم ، 
فليس من فعل قيادي رجويل بطويل إال كان جمســـــــــــداً لعلو احلالة 

اقيني خاصـــــــة والعرب اإلميانية املســـــــتقرة يف قلبه ووجدانه ، وللعر 
عامة شــــــواهد كثرية على ذلك ، وما موقفه من قضــــــية فلســــــطني 
احملتلة إال واحدة من تلك الشـــــــــواهد على عمارة اإلميان يف قلب 

 قائدن الشهيد .
وهكذا ، حىت نصــل للدقائق اليت تفصــل بني حياة القائد الشــهيد 

 يف الدنيا وبني انتقاله إىل جوار الرفيق األعلى ، 
 

هد صورًا وأنوار إميانية قد ابنت على حمياه الشريف وأحاطت جبسده لنشا
الطاهر كتجسيد حقيقي على ما استقر يف قلبه من قوة اإلميان ليظهر على 
ثباته وقوته ورابطة جأشه وهو يعلم أنه مغادر هذه الدنيا الفانية إىل حياة 

ورفاقه ، خاصة ألولئك  وقد مثّلت درساً بليغاً وكبرياً يف املعاين ألّمته، اخللود 
الذين يرهبهم املوت من أن يتقدموا بفعل جهادي على األرض فيه انتصار 
األّمة ورفعتها ، وابلتأكيد ، فإن هذا احلال معتمد على قوة اإلميان ودرجته 
يف القلب ، فكان مشهد الشهادة درسًا مفاده أن قوة اإلميان ومسوها يف 

ال الرجولية اجلهادية اليت هبا تنطلق األّمة القلوب كفيلة بتثبيت وأتكيد الفع
 إىل تربع خرييتها اليت ُجبلت عليها وجعلها هللا هبا .

وكما عهدنه ، ما انفك قائدن الشهيد يعطي الدروس والعرب ألمته ورفاقه 
يف املعاين اإلميانية والقيم الثورية واألفعال اجلهادية ، فكانت وقفته الثابتة 

احلياة الدنيا مجلة من املعاين أراد أن يقوهلا لشعبه ورفاقه ، ابهلل وهو يُغادر 
وكأن لسان حاله يقول لنا ، إذا ما أردمت النصر ألّمتكم ، فعليكم بَعمارة 
اإلميان يف قلوبكم فإنه سبيل كل خري ، ورفعة لكم يف حياتكم الدنيا أو 

ت وال عندما يدرككم املوت ، حيث أن صاحب اإلميان القوي ال يهاب املو 
 . يلتفت إليه وقد بلغ اليقني أن ما عند هللا خري وأبقى

الدروس الفوائد يف 
 استشهاد القائد

 ) الظاهر والباطن (
 

 جومرد حقي إمساعيل
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 قصائد وحبور الرجال
 
بدر 
شاكر 
 السياب

 البصرة يوم ولد يف قرية جيكور يف
 للعام ديسمرب 25

1929 
، وأحد الشعراء املشهورين يف القرن  شاعر عراقي

توفت أمه عندما كان يبلغ ست ،  العشرين
،  ، فكان لوفاهتا أعمق األثر يف نفسه سنوات

،  حيث عززت وفاهتا شعوره ابحلرمان العاطفي
، ومن مث  وأهنى دراسته متخصصاً يف اللغة العربية

، وعرف عنه ميله للسياسة  ليزيةالّلغة اإلجن
، ُفصل من عمله كمدرس  وللحزب الشيوعي

 ، ، وانتقل إاىل إيران فالكويت للغة االجنليزية
 .  وذلك بسبب قيام الثورات اإلنقالبية حينئذ  

، كما أنه أتثر  واتصف السياب ابلذكاء يف شعره
، وتقلبات احلياة  ابملراحل املعيشية اليت عاشها

، من حيث التغري االجتماعي  معه اليت حدثت
، وابت شعوره ابألمل الشديد  والفكري والسياسي

، وقتل األمل  يف قلبه احلساس جداً مبعثاً للتشاؤم
، عندما مل  ، وتكاثف لديه هذا الشعور يف احلياة

، فوأد األمل  يفلح ابلبحث عن امرأة حياته
 .  ابلتمام

عليم تنقل السياب بني عدة وظائف ما بني الت
 والعمل يف السفارة الباكستانية ومصلحة املوانئ

، فصار  ، وجلأ عرب ذلك للنزعة الواقعية يف أشعاره
،  ، ويصفها وصفًا دقيقاً  حيلل خصائص جمتمعه

فيه من احلقائق كل ما يراه شاعر بنفاذ بصره 
 ، ابألليم،  العراق، ، وصور واقع بلده  وبصريته

 . هوراح يعاين معهن ويتامل آلالم

، وكان يقرأ لوليم  كان السياب يقرأ كل شيء
،  شكسبري والكتاب الربيطانيني واإليطاليني

وساعده على اإلحبار يف املعارف الغربية معرفته 
، ففي ذات الوقت الذي يقرأ  ابللغة اإلجنليزية

، وهكذا  ريةالكتب اليسا به كتب الدين يقرأ 
،  كان عقله موسوعة معرفية شاملة ومتناقضة

،  ، فكان مرهف احلس طوعها يف سبيل أشعاره
 .  يبوح خبلجات النفس ونبض الوجدان

من املعروف عن بدر شاكرالسيّاب حبه الشديد 
، وقراءة مجيع الكتب  للمطالعة والبحث

واألحباث اليت تقع بني يده على اختالف 
صديقه األستاذ فيصل ، يقول  مواضيعها
وكان السياب قاراًئ مثابرًا فقد قرأ " :  الياسري

، كما  الكثري يف األدب العاملي والثقافة العاملّية
أنه قرأ لكبار الشعراء املعاصرين قراءة أصيلة 
، عن طريق اللغة اإلنكليزية اليت كان جييدها 

وكان يقرأ الكتب الدينية كما يقرأ الكتب 
 . " اليسارية

 ، 1947-ماله الشعرية أزهار ذابلة أع
 ، 1954-املومس العمياء ،  1950 -أساطري

حفار القبور ،  1955 –األسلحة واألطفال 
- املعبد الغريق ، 1960 -وأنشودة املطر

شناشيل ابنة  ، 1963-منزل األقنان ،  1962
 . 1964 –إقبال ،  1964 –اجلليب 

 كنشوِة الطفِل إذا َخاَف ِمَن الَقَمر !

 َكَأنَّ َأقْـَواَس السََّحاِب َتْشَرُب الُغُيومْ 

 ملََطر ...َوَقْطَرًة فـََقْطَرًة َتُذوُب يف ا

 وََكرَْكَر اأَلْطَفاُل يف َعَراِئِش الُكُروم ،

 َوَدْغَدَغْت َصْمَت الَعَصاِفرِي َعَلى الشََّجر

 َمَطر ... أُْنُشوَدُة املََطر ...

 َمَطر... َمَطر...

 تـَثَاَءَب اْلَمَساُء ، َوالُغُيوُم َما تـََزال

 َتِسحُّ َما َتِسّح من ُدُموِعَها الثَِّقاْل .

  ِطَفاًل اَبَت يـَْهِذي قـَْبَل أْن يـََنام :َكَأنَّ 

 اليت َأفَاَق ُمْنُذ َعامْ  -أِبنَّ أمَّـُه 

 فـََلْم جيَِْدَها ، مثَّ ِحنَي َلَّ يف السَُّؤال

 -قَالوا َلُه : " بـَْعَد َغد  تـَُعوْد .. " 

 ال بدَّ أْن تـَُعودْ 

 َوإْن هَتَاَمَس الّرِفَاُق أنَـّها ُهَناكْ 

 تَّلِّ تـََناُم نـَْوَمَة اللُُّحودْ يف َجاِنِب ال

 ،َتسفُّ ِمْن تـَُرابِـَها َوَتْشَرُب املََطر 

َباك  َكأنَّ َصيَّاَدًا َحزِيَناً جَيَْمُع الشِّ

ثـُُر الِغَناَء َحْيُث َيَْفُل الَقَمْر   َويـَنـْ

 َمَطر ... َمَطر ...

 أتعلمنَي أيَّ ُحْزن  يبعُث املََطر ؟

 إذا اهْنََمر ؟وََكْيَف تـَْنشج املزاريُب 

 وكيَف َيْشُعُر الَوِحيُد ِفيِه اِبلّضَياِع ؟

 َكالدَِّم اْلُمَراِق ، َكاجْلِياع ،  -ِبال اْنِتَهاء  

بِّ ، َكاألْطَفاِل ، َكاْلَمْوَتى   ُهَو اْلَمَطر ! -َكاحلُْ

 َوُمْقَلَتاِك يب ُتِطيَفاِن َمِع اْلَمَطر

 وقْ َوَعرْبَ َأْمَواِج اخلَِليج مَتَْسُح الربُُ 

 َسَواِحَل الِعَراِق اِبلنُُّجوِم َواْلَمَحار ،

َا هَتمُّ اِبلشُُّروق  َكَأهنَّ

 فـََيْسَحب الليُل عليها ِمْن َدم  ِداَثْر .

 أصيح ابخلليج : " اي خليجْ 

 اي واهَب اللؤلؤ ، واحملار ، والردى ! "

 فريجُع الصََّدى

 كأنَـّه النشيْج :

 " اَي َخِليجْ 

 َدى ... "اَي َواِهَب املََحاِر َوالرَّ 

 َأَكاُد َأمْسَُع الِعَراَق يْذخُر الرعودْ 

 وخيزن الربوق يف السهوِل واجلباْل ،

 حىت إذا ما َفضَّ عنها ختَمها الّرِجالْ 

 مل ترتك الرايُح من مثودْ 

 يف الواِد من أثْر .

 أكاد أمسع النخيل يشرُب املطر

 وأمسع القرى تَِئنُّ ، واملهاجرين

 وابلُقُلوع ، ُيَصارُِعون اِبجملاذيف

 َعَواِصَف اخلليج ، والرُُّعوَد ، منشدين :

 َمَطر ... َمَطر ... " َمَطر ...

 ويف الِعَراِق ُجوعْ 

 وينثر الغالَل فيه َمْوِسُم احلصادْ 

 لتشبَع الِغْراَبن واجلراد

 وتطحن الّشوان واحلََجر

 حوهلا َبَشرْ … رَِحًى َتُدوُر يف احلقول 

 ر ...َمطَ  َمَطر ... َمَطر ...

َلَة الرَِّحيِل ، ِمْن ُدُموعْ   وََكْم َذرَفْـَنا لَيـْ

 اِبملََطر ... –َخْوَف َأْن ُنالَم  -مثَّ اْعتَـَلْلَنا 

 َمَطر ... َمَطر ...

َناِك َغابـََتا خنَِيل  َساَعَة السََّحْر   ، َعيـْ

ُهَما الَقَمْر    أو ُشْرفـََتاِن رَاَح يـَْنَأى َعنـْ

َناِك ِحنَي تـَْبُسَماِن ُتوِرُق الُكُرومْ   َعيـْ

 َوتـَْرُقُص اأَلْضَواُء ...َكاأَلْقَماِر يف هَنَرْ 

 َحرْ يـَُرجُُّه امِلْجَداُف َوْهَناً َساَعَة السَّ 

ُبُض يف َغْورَْيِهَما ، النُُّجوْم ... َا تـَنـْ  َكَأ َّ

 َوتـَْغَرقَاِن يف َضَباب  ِمْن َأَسًى َشِفيفْ 

 َكالَبْحِر َسرََّح الَيَدْيِن فـَْوقَـُه املََساء ،

َتاِء ِفيـِه َواْرتَِعاَشُة اخلَرِيف ،  ِدفُء الشِّ

َياء ؛  َواملَْوُت ، َوامليالُد ، والظالُم ، َوالضِّ

 فـََتْسَتِفيق ِملء ُروِحي ، رَْعَشُة الُبَكاء

 

بعد معانة مع  1964تويف يف الكويت عام 
 املرض

 أنشودة املطر
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 قصائد وحبور الرجال

 تتمة أنشودة املطر 
 

 َوُمْنُذ َأْن ُكنَّا ِصغَارًَا ، َكاَنِت السََّماء

َتاء  َتِغيُم يف الشِّ

 َويـَْهُطل املََطر ،

 وعْ جنَُ  -ِحنَي يـُْعُشب الثَـَّرى -وَُكلَّ َعام  

 َما َمرَّ َعاٌم َوالِعَراُق لَْيَس ِفيِه ُجوْع .

 َمَطر ... َمَطر ... َمَطر ...

 يف ُكلِّ َقْطَرة  ِمَن املََطر

 مَحَْراُء َأْو َصْفَراُء ِمْن َأِجنَّـِة الزََّهـْر .

 وَُكّل َدْمَعة  ِمَن اجلَياِع َوالُعَراة

 وَُكّل َقْطَرة  تـَُراُق ِمْن َدِم الَعِبيدْ 

 َفهَي اْبِتَساٌم يف اْنِتظَاِر َمْبَسم  َجِديد

 أْو ُحْلَمٌة تـََورََّدْت َعَلى َفِم الَولِيــدْ 

 يف َعاملَِ الَغِد الَفيِتِّ ، َواِهب احلََياة !

 َمَطر ... َمَطر ... َمَطر ...

 سيُـْعِشُب الِعَراُق اِبملََطر ... "

 أِصيُح ابخلليج : " اي َخِليْج ...

 لؤ ، واحملار ، والردى ! "اي واهَب اللؤ 

 فريجُع الصََّدى

 كأنَـُّه النشيْج :

 " اي خليجْ 

 اي واهَب احملاِر والردى . "

 وينثر اخلليُج من ِهَباتِـِه الِكثَاْر ،

 َعَلى الّرَِماِل ، : رغوه اأُلَجاَج ، واحملار

 وما تبقَّى من عظام ابئس  غريق

 من املهاجرين ظّل يشرب الردى

 من جلَُـّة اخلليج والقرار ،

 ويف العراق ألف أفعى تشرب الرحيقْ 

ا  الرفاُت ابلندى . من زهرة يرهبُّ

 وأمسُع الصََّدى

 يرنُّ يف اخلليج

 مطر ... مطر .. " مطر .

 يف كلِّ قطرة  من املطرْ 

 محراُء أو صفراُء من َأِجنَّـِة الزََّهـْر .

 وكّل دمعة من اجلياع والعراة

 وكّل قطرة تراق من دم العبيدْ 

 فهي ابتساٌم يف انتظاِر مبسم  جديد

 فِم الوليدْ  أو ُحْلَمٌة تورَّدْت على

 يف عاملَِ الَغِد الَفيِتِّ ، واهب احلياة . "

 َويـَْهُطُل املََطْر ..

 

 قصيدة إىل العراق الثائر
 بدر شاكر السياب

 
 آه على الربيع، عمالء قاسم يطلقون النار 

 سيذوب ما مجعوه من مال حرام كاجلليد
 ليعود ماء منه تطفح كل ساقية 

  الغصون اليابسات فتستعيدألق احلياة إىل يعيد
 ما لص منها يف الشتاء القامسي فال يضيع 

 اي للعراق
 اي للعراق أكاد أملح عرب زاخرة البحار

 يف كل منعطف و درب أو طريق أو زقاق
 عرب املوانئ والدروب

 فيه الوجوه الضاحكات تقول قد هرب التتار
 و هللا عاد إىل اجلوامع بعد أن طلع النهار

 فال غروب طلع النهار
 اي حفصة ابتسمي فثغرك زهرة بني السهوب
 أخذت من العمالء أثرك كف شعيب حني اثر
 فهوى إىل سقر عدو الشعب فانطلقت قلوب

 كانت ختاف فال حتن إىل أخ عرب احلدود
 كانت على مهل تذوب
 كانت إذا مال الغروب

 رفعت إىل هللا الدعاء أال أغثنا من مثود
 أمحر فالدماءمن ذلك اجملنون يعشق كل 

 جتري و ألسنة اللهيب متد يعجبه الدمار
 أحرقه ابلنريان هتبط كاجلحيم من السماء

 ابلّرصاص فإنّه شبح الوابء و اصرعه صرعاً 
** 

 آه لعّله عرف الدواء، هرع الطبيب إيّل 
 للداء يف جسدي فجاء

 هرع الطبيب إيّل و هو يقول ماذا يف العراق
 ى ابلّشفاءاجليش اثر ومات قاسم أّي بشر 

 و لكدت من فرحي أقوم أسري أعدو دون داء
 مرحى له أي انطالق

 مرحى جليش األمة العربية انتزع الواثق
 اي أخويت ابهلل ابلدم ابلعروبة ابلرجاء

 هّبوا فقد صرع الطغاة وبّدد الليل الضياء
 فلتحرسوها ثورة عربّية 

 منها وخر الظاملون صعق الّرفاق
 ألن متوز استفاق

 د ما سرق العميل سناه فانبعث العراقمن بع

 قصيدة إلين غريب
 بدر شاكر السياب

 
 أليّن غريب

 ألّن العراق احلبيب
 بعيد وأين هنا يف اشتياق
 إليه إليها أندي : عراق
 فريجع يل من ندائي حنيب

 تفجر عنه الصدى
 ين عربت املدىأحّس أب

 إىل عامل من ردى ال جييب
 ندائي

 وإّما هززت الغصون
 فما يتساقط غري الردى

 حجار
 حجار وما من مثار

 وحىت العيون
 حجار وحىت اهلواء الرطيب
 حجار ينّديه بعض الدم

 حجار ندائي وصخر فمي
 و رجالي ريح جتوب القفار

، وإليه  ه 14يف سنة  ليفة عمر بن اخلطاب، وفيها مدينة " القرنة " ملتقى هنري دجلة والفرات ، ُشّيدت يف عصر اخل البصرة .. اثين أكرب مدينة يف العراق ، وتقع إىل جنوبه على شط العرب
  . ، الفيحاء ثغر العراق الباسم ، عني الدنياعديدة ، منها : تعود تسميتها حيث قال : إهنا أرض بصرة ، أي أرض غليظة ذات حجارة صلبة ، وللبصرة تسميات 



7 :   صفحة 3العدد 

www.fursanalbaath.com 

  2018عدد نيسان / أبريل  /جريدة الفرسان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحة واحلياة

 محية مع تنوع املأكل واملشرب
ا النظام على فكرة بسيطة ومقنعة وهي من خالل ملء عتمد هذا

، اليت حتتوي على سعرات حرارية  ، ولكن ابألغذية الصحية املعدة
، ومن نحية أخرى ذات كثافة عالية وغنية ابأللياف الغذائية  قليلة
 .  واملياه

، وعدم وجود رغبة  ويؤدي تناول وجبة كهذه إىل الشعور ابلشبع
، أو اجلوع الشديد لتناول الدهون أو السكرايت  ملحة بتناول الطعام

 .  كما حيدث يف غريها من احلميات
  ( بونكته .دي حبسب ما نشره موقع )

 : تقسيم األغذية إىل جمموعات
، اليت تعد  أما ابلنسبة لقائمة األطعمة املسموح هبا يف هذه احلمية

 ت كالتايلجمموعا 4، فتنقسم إىل  بعدم اللجوء إىل احتساب احلريرات
: 

 ، والتفاح مثل التوت الفواكه واخلضروات قليلة النشا )  :1اجملموعة 
إضافة إىل منتجات األلبان قليلة  ، ( ، والطماطم واخلس وغريها

 . ( واحلساء مثل اللنب الرائب أو اجلنب الدسم )
 ، مع حمتوى مرتفع من النشا ) ، واخلضروات الفواكه : 2اجملموعة 

،  ، والبقوليات ، واللحوم قليلة الدهون ( جلزركالبطاطا أو ا
 . ومنتجات احلبوب الكاملة

،  ، واآليس كرمي ، والبيتزا ، واألجبان اللحوم : 3اجملموعة 
 . ، وصوص السلطة ، واخلبز األبيض والبطاطس
،  ، زيت ، زبدة ، شوكوال ( الشيبس رقائق البطاطا ) : 4اجملموعة 
 . مكسرات

، والثانية كوجبات  االعتماد على اجملموعة األوىلتقوم احلمية على 
، يف حني يفضل تناول األطعمة من اجملموعة الثالثة  أساسية يومياً 

، أما اجملموعة الرابعة فمن املمكن تناوهلا بني حني  بكميات قليلة
 . وآخر ولكن بكميات قليلة جداً 

 

 املكسرات للوقاية من أمراض القلب
ناول مزيج من املكسرات ابنتظام قد يقلل من خطر اإلصابة ت

 . أبمراض القلب
هذه خالصة دراسة حديثة رصدت أثر تناول هذا النوع من  

، وقدمت تفسريات مبنية على جتربة  الطعام على صحة اإلنسان
 . أجريت على عينة كبرية وخالل مدة زمنية طويلة

 . التهاب بطانة اجلهاز اهلضميمرض كرون .
يؤدي إىل التهاب يف بطانة اجلهاز  مرض مزمن كرون هو داء

،  اهلضمي. وقد يؤثر االلتهاب على أي جزء من اجلهاز اهلضمي
وفقا خلدمات الصحة الوطنية يف  بدءا من الفم وحىت القولون،

 . اململكة املتحدة

كون يف القسم التأثري األكثر شيوعا ملرض كرون ي فإن ومع ذلك
 . " القولون األخري من األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة "

من غري املعروف حتديدا ما هي أسباب مرض كرون، ولكن يعتقد 
 أن هناك عوامل تلعب دورا مثل:

 اليت يرثها الشخص من والديه. اجلينات وذلك عربالوراثة ،  •
املناعي ، وذلك نتيجة مشكلة تؤدي ابجلهاز اجلهاز املناعي  •

 . يف األمعاء البكترياي املفيدة إىل مهامجة
 التعرض لعدوى سابقة. •
 .التدخني  •
 اململكة املتحدة  داء كرون أكثر شيوًعا يف الدول الغربية مثل •

 .مثالً أفريقيا  من العامل يف األجزاء األكثر فقراً  ، وأقل شيوعاً 
 : األعراض

 .إسهال •
 . مغص •
 . تعب •
 . غري مربر وزن فقدان •
 . ر دم وخماط يف الربازظهو  •

مبرور الوقت ميكن أن يؤدي االلتهاب إىل تلف أجزاء من اجلهاز 
تشكل  ، مما قد يؤدي إىل مضاعفات مثل تضيق األمعاء أو اهلضمي

 نسور قناة بني هناية األمعاء واجللد ابلقرب من الشرج أو املهبل )
 . . وهذه املشاكل تتطلب عادة العالج اجلراحي (

، ويهدف العالج لوقف  عالج شاف ملرض كرون حالياً  وال يوجد
ويف بعض احلاالت قد تكون  ، العملية االلتهابية وختفيف األعراض

 . هناك حاجة لعملية جراحية إلزالة اجلزء امللتهب من األمعاء
 

هو هرمون جنسي يعد هرمون الذكورة الرئيسي ، التستوستريون 
يف  مهماً  ، وهو يلعب دوراً  ، لكن املرأة أيضا تفرزه لدى الرجل

وإنتاج خالاي الدم  الدهون اخلصوبة وكتلة العضالت وتوزيع
 . حلمراءا

نوع من األندروجني ينتج بشكل أساسي من ، والتستوستريون 
 . " خالاي ليديغ اخلصيتني يف خالاي تسمى "

 (Leydig cells)  أما لدى املرأة فينتجه املبيضان ولكن ،
 . بكمية أقل

 : ويلعب اهلرمون لدى الرجال دورا أساسيا يف
 . ، مثل خشونة الصوت تطوير الصفات الذكورية •
 . اج احليوانت املنويةإنت •
 . الرغبة اجلنسية •
 . كتلة العظام •
 . توزيع الدهون •
 . حجم العضالت وقوهتا •
 . إنتاج خالاي الدم احلمراء •
 ويزداد إنتاج التستوستريون بشكل ملحوظ خالل فرتة •

، ويبدأ يف االخنفاض بعد عمر الثالثني أو األربعني  البلوغ
سطة الدماغ والغدة ويتم التحكم يف مستوايته بوا ، عموماً 

 . النخامية
 : من أسباب نقص هرمون التستوستريون

مخول ،  مشاكل يف الغدة النخامي ، األمراض املزمنة  •
 مشاكل اخلصيتني ، السمنة،  املنخفضة الدرقيةالغدة 

. 
مشاكل الخصيتين مثل التعرض  •

 .أو عدوى إلصابة أو سرطان
 .السمنة •

 اجلسم يف ( األيض ) الغذائي التمثيل عملية يصيب مرض : النقرس
 اجلسم يف ( اليوريك ) البوليك محض مستوايت ارتفاع إىل يؤدي مما

 بلورات، شكل على وترسبه املفاصل يف جتمعه إىل ويقود ، وتراكمه
 . والتهاهبا املفاصل يف شديدة آالم حدوث إىل هذا ويؤدي

http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/a304da57-569a-4d36-a380-986b4991dbeb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/ef3ff6c8-7cd9-4c18-8be5-25013f77770b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/ef3ff6c8-7cd9-4c18-8be5-25013f77770b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/07fb9195-f68a-4cb8-9b0a-dae2d8c1647c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/bf3a827e-7a31-45aa-9891-c495a4ace0df
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 نفذة العسكرية
قائد فريد من كبار قادة هذا العصر ، إنه 

 سلطان هاشم الطائي
 يكتبها : حممد الطائي

قلما جيود اتريخ  2003الدويل عام  صداممعركة مطار 
 . مبثلها ةاخلاص ةالعمليات العسكري

صح قتل أبتعبري  صدامو حمرقة مطار أ صداممعركة مطار 
 ةلفني وتسعة عشر ( من قوات النخبأ)  2019فيها حنو 

عن  ةوهي عبار  جواً  ة( احملمول 101)  ةمن الفرق ةمريكياأل
 صداماليت هبطت على مدارج مطار  ةاملهامج ةكل القو 

 ةستثناء الطائر مل ينج منهم أحد اب ةثواين معدود ةومدة العملي
االقالع وهي حبالة اهلبوط حيث مت  تعادأواليت  ةالتاسع

 . ن ينج ومن معهأاالنفجار قبل اهلبوط واستطاع الطيار 

 التفاصيل :
وقادة التخطيط  ةمريكياأل ةالعسكري ةغباء القياد -

 أبن صدقت خرباً  ةمريكياأل ةالعسكري يف العمليات اخلاص
ضابط ميثلون  500و ةس دولالجتماع بقيادة رئي سطورايً أ

 املطار . ةحرب وبقاع ةويف حال ةكان الدولأر كل 
 الفريق األول الركن ، سلطان هاشم ، : بطل املعركة -

 . 2003وزير الدفاع العراقي سنه 
ذكاء خارق لقائد عريب عراقي مسلم خطط واستدرج العدو 

ابلكامل بطلها  ةجهز على قوة مهامجأمن حيث ال يعلم و 
محد أسلطان هاشم  وزير الدفاع العراقي ،  وخمططهاوقائدها 

 ةوهو عسكري حمرتف مليء ابملفاجئات ميتلك اخلرب ، 
)  ةمريكياأل ةعد للقوات اخلاص، أوعمق التخطيط  ةواجلرأ

من العيار الثقيل مل ولن يتكرر مثل  ة( مفاجأ ةقوات النخب
 هذا االبداع هبذا املستوى الرفيع وبقسوة االجناز اليت مل

 ةوال اتريخ العمليات اخلاص ةتعهدها اتريخ احلروب احلديث
والتخطيط الستدراج العدو  ة، هو صاحب الفكر  مطلقاً 

 صدامدوات التنفيذ يف مدارج مطار والتخطيط امليداين أل
ملن حوله من  ةخارق ةعسكري حمرتف ذو عقلي، الدويل 

 36يرانيني يف فهو من حرر شبه جزيرة الفاو من اإل ة ،القاد
ن حترير الفاو أمجع اخلرباء العسكرين أقتالية حيث  ةساع

 . مر مستحيل على اجليش العراقيأ
 صدامطار مدارج هبوط الطائرات يف م : موقع املعركه -

مت ، مدرج  14 صدامعدد مدارج اهلبوط مبطار ،  الدويل
حلصر  ةخرى متتاليأ 7بقاء على واإل ةمدارج متتالي 7تعطيل 

 . احداهلبوط يف موقع و 
 ةقوات ضخمة من قوات النخب استدراج : الفكره -

 ةوالقضاء عليهم بضرب صدامملطار  ةمريكياأل ةواخلاص
 ة .وبثواين معدود ةواحد

 

دة الرئيس صدام حسني الطعم : اجتماع رائسي بقيا -
( قائد من قادة الفرق ومساعديهم وقادة  500وحيضره ) 

احلرس اجلمهوري وقادة احلرس اجلمهوري اخلاص وقادة 
 ةقسامها وقادة االستخبارات العسكريأاملخابرات بكل 

دارات يف وسالح اجلو وكافة الوزراء السياسيني ورؤساء اإل
كل هؤالء جيتمعون   ة ،قيالعرا ةللقوات املسلح ةالعام ةالقياد
 ةالدويل للتباحث يف التعامل مع القوات الغازي صداممبطار 

 .  رض العراقأل
محد أبواسطة العميل احملرتف ) : ة يصال املعلومإطريقة  -

 400عالن احلرب مع إاجلليب ( والذي دخل العراق مع بداية 
يف بغداد ومرتبطني  ةماكن حساسأمرته موزعني يف إعميل حتت 

 .  ( CIA ) ةمريكيابملخابرات األ ةاشر مب
مر سلطان هاشم  املخابرات أ جمرايت ترتيب احلدث : -

د اجلليب ) أمح  العميل ىلإبتمرير هذه املعلومة  ةالعراقي
وبسرعة الربق ومت له ذلك ومت مترير املعلومة لعدد مهم من  (

 . العمالء املنتشرين يف العراق
عدت حوايل أو  ةاخلرب كالصاعق ةمريكيتلقفت املخابرات األ

من قوات  C130K طائرات 9جندي وعلى منت  2600
ال وهي أ ةلتنفيذ املهم جواً  ةاحملمول 101 ةمن الفرق ةالنخب

ي كل ، أالرئيس صدام ومخسمائة قائد من معاونيه اعتقال 
ة وغري معلوم ةمنآىل جهة إقالع هبم ول ابلعراق واإلالصف األ

. 
الدويل  صدامن ال يعرف مطار مل : جتهيز ساحة املعركة -

غالق سبعة مدارج إمت ، مدرج هبوط للطائرات  14فهو جمهز 
للهبوط  ةصاحل ةبقاء على سبعة مدارج متتاليواإل ةهبوط متتالي

يف موقع واحد حيث قامت  ةحلصر هبوط الطائرات املهامج
مبساعدة علماء املتفجرات مبا هو  ةالعراقي ةالقوات اخلاص

 :   تآ
مت رفع حواف على طريف كل مدرج حيث مت غمر أواًل : 

املدارج ابملاء الرتفاع مناسب لكي حتتفظ هبذه املياه ومت مترير 
  . ط العايل ابملاء( كهرابء الضغ سالكأ كوابل )

لغام الفسفور أمن  ةهندسي ةبشبك : مت جتهيز موقع هبوط الطائرات اثنياً 
لتوقف الطائرات لبدء نزول القوات وبدء  ةبيض املركز وابملواقع املفرتضاأل

ىل مكان إ ةتنفيذ عملية االقتحام واألسر ومن مث االقالع ابلغنائم املفرتض
 . منآ

من بني مقاعدها  بكامل محولتها فقد كان خمصصاً  ةمل تكن الطائرة التاسع
، هنم يف نزهة أمريكان يعتقدون األ ةكان القاد،   عتقلني اجلدد الستضافة امل

فقد ، كثر أفالمهم هبوليود ال أكانوا يعيشون يف خياالت سوبر مان يف 
ة مم املستضعفخرين واألوالعدوان على اآل ةاملتغطرس ةعماهم الكرب والقو أ
. 

 العاشق واملعشوق وما بينهما حمروق

   ز .ركبيض املالفسفور األ العاشق : 
ن يالمس ويزداد أول وهو العاشق مبجرد املاء حيث ينفجر األ : املعشوق
 . ابملاء اشتعاالً 

و ينبطح أن يدوس أمل حبياة أمث كهرابء الضغط العايل كان البد ملن كان له 
ن إوما ، خر ابملاء املكهرب كان العاشقان متحفزان ليعشق كل منهما اآل

لئك اجلند ابلنزول أو بواهبا وهم أوفتحت  وتوقفت ةهبطت الطائرات الثماني
 قدم تقريباً  100ابرتفاع  مروعاً  كان انفجاراً ،  انفتحت قلوب العاشقني 

كلها مبجزرة   ةبتاريخ العمليات اخلاص ةقصر معركأانتهت  ةوبثواين معدود
فقد قتل كل املشاركني  ة ،مريكياأل ةللقوات اخلاص ةال بل حمرق ة ،مروع

 ة( من قوات النخب لفان وتسعة عشر جندايً أ)  2019ابهلجوم وعددهم 
 ةفقد كانت متاخر  ةالتاسع ةال تلك الطائر إومل ينج منها  ةيف ثواين معدود
ثناء هبوطها وقد أخواهتا حيث كان االنفجار أعن هبوط  ةحبدود الدقيق

 ة .متكن الطيار مبعاودة االقالع واهلروب من املوقع
العليا ابلبنتاجون  ةالعسكري ةالقيادة : كمن هذه املعر  ةالنتائج املرجو  -

ن الرئيس جورج حيث يقال أب ةالتارخيي ةثناء هذه احملرقأقبل و  ةكانت جمتمع
ي أن ديك شيين خالفه الر أال إبكاملها  ةالعسكري ةمر بوقف احلملأبوش 

  . هدافهاأحىت حتقيق  ةمر ابستمرار احلملأوحيده و 
يقضي ، وهو اآلن مل ينفذ  ، محد حكم عليه ابإلعدامأسلطان هاشم  -

  . يف العراق أسرهفرتة 
 . هم فرج عنه وعن مجيع املعتقلنياللّ ، فارس وبطل العراق  -
 

 كن ، سلطان هاشم :الفريق األول ر 
   1944 ولد يف حمافظة املوصل سنة

 . 1976، ومن كلية األركان عام  1964 خترج من الكلية العسكرية عام
للفرقة الرابعة ،  عني آمرا للواء املشاة اخلامس يف الفرقة الرابعة ، مث قائداً 

عراقية خالل احلرب المث قائدا للفيلق اخلامس مث الفيلق األول والفيلق الرابع 
   اإليرانية .  –

   .بطل من أبطال معركة القادسية وأم املعارك 
حاصل على العديد من النياشني واألومسة واألنواط والقالدات التكرميية 

 .جملهوداته العسكرية 
من قبل قوات االحتالل األمريكي ، وال يزال يف األسر  2003مت أسره يف 

 حىت يومنا هذا .

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC?source=feed_text
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 دسية صدام اجمليدةأبطال قا                                                                                     نفذة العسكرية
 الفريق الركن ، إمساعيل اتيه النعيمي ، أبو الشهيد

،  1949، وخترج منها يف عام  25دورة  1946، والتحق يف الكلية العسكرية عام  1927ولد يف نحية الراشدية عام 
، وله العديد من املؤلفات  عسكريةكامربيل ، ودكتوراه علوم   وكلية األركان الربيطانية 21خريج كلية األركان العراقية دورة 

 العسكرية .
، وشارك يف معارك قادسية صدام اجمليدة ضد النظام  1973و  1967شارك يف معارك العرب ضد الكيان الصهيوين يف 

، ونل أومسة وأنواط شجاعة عديدة وهو بطل من أبطال القادسية ، لقبه القائد الشهيد ،  1980الصفوي يف إيران عام 
سني اجمليد ، أببو الشهيد ، بعد أن رفض ترك موقعه يف جبهات القتال حلضور مراسيم تشيع ولده الشهيد الرائد صدام ح

 ركن وليد النعيمي ، قائاًل : كل اجلنود أوالدي .

 ركن طيار احلكم حسن علييق الفر ال
 م يف مدينة تكريت1944مواليد عام 

 . م برتبة مالزم طيار١٩٦٦م وخترج منها عام ١٩٦٣التحق اىل كلية القوة اجلوية العراقية عام 
 شغل مناصب عديدة ، أمهها : مدير طريان اجليش ، وآخرها حمافظ اببل .

 . 1973و 1967مع الكيان الصهيوين يف األعوام مشارك يف معارك العرب 
 بطل من أبطال قادسية صدام اجمليدة وأم املعارك اخلالدة

 اهلند . –حاصل على شهادة املاجستري من كلية األركان 
 حاصل على العديد من األومسة واألنواط .

 شغل عدد من املسؤوليات احلزبية ، ومنها أمني سر شعبة الرشيد العسكرية .
 و يف القيادة العامة للقوات املسلحة .عض

 له مشاركات مع القوات اجلوية الصومالية .
 . 2015/ نيسان /  19تويف العاصمة األردنية عمان بتأريخ 

 ع خليل الدوري الفريق الركن ، طال
  1939من مواليد الدور 

 أكمل دراسته االبتدائية والثانوية يف الشرقاط
 . 1963تقدم إىل الكلية العسكرية وفصل منها بسبب انتمائه حلزب البعث العريب االشرتاكي بعد الردة التشرينية يف 

 متوز اجمليدة . 30 – 17أعيد إىل اجليش بعد ثورة 
 قيادية ، قائد الفيلق اخلامس ، أمني سر القيادة العامة للقوات املسلحة ، قائد قوات احلرس اجلمهوري ، حمافظ اببل .تسنم عدد من املواقع ال

 بطل من أبطال قادسية صدام اجمليدة وحاصل على عدد من األومسة واألنواط ، ومنها ، وسام القادسية من الدرجة األوىل .
 بطل اتج املعارك اخلالدة .

 ورعاه حفظه هللا 
 
 
 والقصبات املدن يقصف الصفوي الكيان كان  حيث ، 1980 أيلول 4 يف العراقي الرد من أشهر عدة قبل العراق على الفارسي العدوان بدأ 

 نالكيا يرعوي فلم ، املتحدة األمم إىل ُسلمت احتجاج مذكرة 300 من أكثر حينه يف العراق قد وقد ، النفطية واملنشآت العراقية احلدودية
  . هومقدسات أرضه عن دفاعاً  1980 عام من أيلول 22 يف للحرب دخوله رمسياً  العراق وأعلن ، لذلك الصفوي
 آخرها وكان ، احلرب ختللتها اليت املعارك كافة  يف حسناً  بالءاً  صنوفها بكافة العراقية املسلحة القوات رجال فيها أبلى سنوات مثان احلرب استمرت

 . احلبيبة العراق فاو وحترير مبارك رمضان معركة هي
 السم كأس  املأفون اخلميين وجرع مؤزر نصر إىل العراق قاد الذي ، اجمليد حسني صدام ، الشهيد ابلقائد تيمناً  اجمليدة صدام بقادسية املعركة مسيت

 . الزعاف
 ظيمالع النصر النصر يوم ، األايم بيوم ومسي ، 1988 عام من ( أغسطس ) آب 8 يف احلرب توقفت

 اجمليدة صدام قادسية شهداء هللا رحم
  لاألبطا الثانية القادسية رجال هللا وحيا
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 رايضة وشباب

أشهر الالعبني املسلمني يف الدوري األملاين هو الفرنسي فرانك 
 ، الذي اعتنق اإلسالم وأطلق على نفسه ريبريي جنم ابيرن ميونيخ

ما نراه يف املالعب يرفع يديه للسماء متوجها  ، وكثرياً  ” بالل “اسم 
 .  ابلدعاء

اعترب األملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول االجنليزي لكرة القدم 
ن مهامجه املصري حممد صالح يف طريقه ألن يصبح يف يوم ما أ

 . أفضل العب يف العامل
كده السبت أمع ليفربول حىت اآلن  رائعاً  مومساً  ويقدم صالح

( قاده فيها إىل املركز  صفر-5 برابعية اترخيية يف مرمى واتفورد )
 . الثالث يف الدوري املمتاز

 

أس" اإلسبانية تفاصيل جديدة حول صفقة  " كشفت صحيفة
 انتقال مهاجم فريق ابيرن ميونيخ األملاين احملتملة إىل ندي رايل

  . مدريد اإلسباين خالل فرتة االنتقاالت القادمة
وذكرت الصحيفة أن مدرب الفريق امللكي زين الدين زيدان 

 . أعطى الضوء األخضر إلمتام صفقة انتقال ليفاندوفسكي
أس" أن النادي امللكي توصل إىل اتفاق مع وكيل  كما أكدت "

تفاصيل حول مجيع  " بيين زاهايف" أعمال ليفاندوفسكي اجلديد 
، لكنها ذكرت يف نفس الوقت أن ندي رايل مدريد مل  الصفقة

 . يربط بعد أي اتصال إبدارة ندي ابيرن ميونيخ
 

 هاندلسبالت " األمريكية وصحيفة " فوربس حبسب قائمة جملة "
، فإن كريستيانو رونلدو ما يزال األعلى دخالً بني العيب  " األملانية
 . 2017الكرة يف 

راتب سنوي خيايل يصل إىل " الربتغايل على  الدون وحيصل " 
 31.2كما تبلغ عائداته من اإلعالنت ،   مليون يورو 51.7

وقد  ، مليون يورو 82.9، ليكون إمجايل دخله  مليون يورو سنوايً 
فوربس" على رأس قائمة الرايضيني األعلى دخالً يف العامل  وضعته "
 . عموماً 

" الربيطانية اليوم الثالاثء  ذي صن ذكر املوقع اإللكرتوين لصحيفة "
( قد  داعش " ) الدولة اإلسالمية يم "( أن تنظ آذار/مارس 20 )

،  ، جنم برشلونة اإلسباين هدد من جديد األرجنتيين ليونيل ميسي
وذلك من خالل نشر ملصق دعائي على شبكة االنرتنت يظهر 
ميسي وهو جاث على ركبتيه أسريًا بني يدي أحد أفراد التنظيم 

ف " ابلعاصمة موسكو. ويستضي لوجنيكي اإلرهايب يف استاد "
 / متوز 15االستاد املذكور املباراة النهائية لكأس العامل واملقررة يف 

 . يوليو املقبل

 موسكو
مليون نسمة تكون العاصمة الروسية  10.4بعدد سكان يبلغ 

 . موسكو أكرب املدن يف أورواب
، ورمبا أكثرها  ، اليت تستحق املشاهدة وتنتشر هبا األماكن 

  . بوتني ، حيث حيكم فالدميري شهرة الكرملني
، ومن هنا جاءت  كنيسة  600ويوجد مبوسكو أكثر من 

 . " روما الثالثة تسميتها بـ"
، اليت هبا ملعبان تقام عليهما  وموسكو هي املدينة الوحيدة

 . مبارايت مبوندايل روسيا
 

يستيانو ذكرت مواقع وصحف عاملية أن جنم منتخب الربتغال كر 
، أبلغ إدارة فريقه رايل مدريد اإلسباين برأيه يف موضوع  رونلدو

 . التعاقد مع جنم منتخب مصر حممد صالح
 فبعد أتلق صالح يف املباراة األخرية اليت مجعت مصر مع الربتغال

، الذي أحرز اهلدف املصري  ، أثىن رونلدو على مهارة صالح
 . الوحيد يف اللقاء
، لتدعيم  اإلدارة أبمهية التعاقد مع النجم املصريوأخرب رونلدو 

 . صفوف الفريق امللكي يف الفرتة املقبلة

أكدت تقارير صحفية إجنليزية أن اإلسباين إيسكو العب رايل 
 . مدريد اقرتب من الرحيل عن النادي امللكي الصيف املقبل

ل مع التقارير الصحفية تؤكد ثورة قادمة يف رايل مدريد املوسم املقب
احلديث عن التعاقد مع هازارد وليفاندوفسكي ورمبا حممد صالح 

 . أيًضا ابإلضافة حلارس مرمى

 الرايضة السياسية انتقلت عدواها إىل العراق يبدو أن أزمات
، بعدما ظهر على السطح حجم اخلالف الكبري الذي  أيضاً 

، متمثال يف الصراع الذي  يرتبط إبدارة امللف الكروي احمللي
سابيع حول الرتشح النتخاابت االحتاد العراقي لكرة يدور منذ أ

 . القدم
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 معركة رمضان مبارك ، حترير الفاو                                                                                   نفذة العسكرية

ملت على القيادة العراقية ألقد كانت فكرة حتقيق السالم هي اليت 
حيث وضعت  ، يراين ملثلث الفاوسلوب وطريقة معاجلة االحتالل اإلأ

هناء إميكن حتقيق السالم و  نصب عينها حتقيق النصر الذي بدونه ال
 . احلرب

طلق على معركة حترير الفاو أُ م الذي ( وهو االس رمضان مبارك ن )إ
جانب أبهنا ) معركة ابلغة أواليت وصفها قادة وخمططون عسكريون عرابً و 

هم أالضخامة و وذجية وتتميز أبمهيتها على مجيع املستوايت ( وهي حبق 
 . كرب معركة عسكرية خاضها العرب يف اترخيهم احلديثأو 
 1988نيسان  18-17حاها يوم ن الدراسة املعمقة للمعركة اليت دارت ر إ

واليت خاضها مقاتلو العراق الشجعان يف قوات احلرس اجلمهوري والفيلق 
السابع والقوات املتجحفلة معها وصقور القوة اجلوية وطريان اجليش ومن 

ميان إنبعة من  ورائهم كل قطعات اجليش العراقي الباسل حتت رؤى 
هنا كانت معجزة أتكشف جمادها سأمة على استعادة عميق بقدرة األ

عسكرية وفق كل السياقات واملقاييس ، فهي واحدة من أعظم املعارك 
خذ بنظر االعتبار حجم األسلحة واألفراد ومساحة أُ  ذا ماإيف التاريخ 

أرض املعركة واخلسائر البشرية وسرعة حسم املعركة ابلنصر لرجال أمة 
صهيونية وأمريكا حتالف ال يفسر العرب .. رجال العراق .. وهذا ما

لكي تقضي على ماتبقى من القوة  2003يران يف احتالل العراق عام إو 
العسكرية العراقية اليت ابتت تؤرقهم وتقف حاجزًا يف تنفيذ خمططاهتم 

سالمية ، ومعروف للجميع كيف كانت جرامية ضد األمة العربية واإلاإل
اق وتعاون املؤامرة األوىل بتحريض الكويت ودفعها للعمل ضد العر 

مريكا من احلكام العرب يف أتزم األوضاع بني العراق والكويت أعمالء 
ضعاف العراق عرب حصار وماجرى بعد ذلك من مؤامرات إل 1990عام 
ىل حتقيق أهداف مشرتكة للقوى الثالث اآلنفة إعامًا ، وصواًل  13دام 

وم الذكر يف تقسيم العراق وهنب ثرواته وليبدأ بعدها املخطط املرس
ىل دويالت متناحرة عرقياً وطائفياً وحتت إلتفتيت كل أقطار الوطن العريب 

محاية الثالوث اجملرم الصهيوين األمريكي الفارسي ، وقد ابنت بوادره يف 
 السودان ، حيث مت فصل جنوب البالد عن جسد البلد الواحد ، وما

عمرات نشاء املستإجيري يف األراضي الفلسطينية من امتداد وتوسع يف 
رض اليت اغتصبوها مبساعدة الدول االستعمارية الصهيونية فوق األ

، وما جرى وجيري  والدعم الالحمدود من أمريكا هلذا الكيان الدخيل 
بداية لتنفيذ املشروع  الإاآلن يف السعودية واليمن وليبيا وسوراي ليست 

يالت ىل دو إلتفتيت األقطار العربية  ةالذي اتفق عليه منذ سنني طويل
 يتقامسها الثالوث الشيطاين وينهب ثرواته .. 

ىل هللا أن ينصر أمة العرب على أعدائها ويفضح اخلونة والعمالء إ ؤندعا
 الذين ساروا يف درهبم .

 

 حترير الفاو ...
 أعظم معارك العرب

 
 قصي املعتصم

 مثن التحرير ابألرقام
 أصابه 120.000 ، 1986بلغ عدد إصاابت اإليرانيني عام 

 1988خسائر اإليرانيني خالل معارك رمضان مبارك فقط عام 
 . قتيل 30.000 ،

 1988- 1980على الفاو من عدد القذائف من اجلانبني 
 قذيفة .  6,890,600 ، 
لغاية  1980 /1/9يف منطقة الفاو من  عدد الشهداء العراقيون 

       شهيد .  52.948 ، 1988 /4 /18
 . طلعة 330 الفاو عدد الطلعات للقوة اجلوية خالل عملية حترير

 .طلعة  219 اجليش طلعات مستيات طريان عدد
أستخدمتها القوة اجلوية يف ضرب أوزان األسلحة اليت 

 . طناً  473 أهدافها
 13  أرض اليت أطلقت يف عملية –عدد الصواريخ أرض 

 . أرض –أرض    صاروخ

قائد قوات ،  براهيم محاشإمحد ، أ الفريق الركن  -16
 . املدينة املنورة حرس مجهوري

مدير ،  حممد جنم الدين عبد هللا، الفريق الركن   -17
 احلركات العسكرية .

رديف قائد ، ايجلني عمر عادل ، الفريق الركن   -18
 قوات ح ج .

رديف ، حممود فيزي حممد اهلزاع  ، الفريق الركن  -19
 . 1قائد فق أ / 

سامل حممد سعيد البصو ، ، اللواء الركن الطيار   -20
 . مدير االستخبارات اجلوية

قائد فق مع ، مساعيل خضري إوفل ن، اللواء الركن   -21
/ 6 . 

وعد هللا مصطفى حنوش قائد ، اللواء الركن   -22
 . القوات اخلاصة ح ج

قائد القوة ، غائب حسون غائب ، اللواء الركن   -23
 البحرية .

قائد قوات ، زهر سعد هللا خليل ، أاللواء الركن   -24
 .رس مجهوري نبوخذ نصر ح

اجلنديل ، آمر مدفعية الفيلق نيف كصب ، اللواء   -25
 . السابع

ابرق عبد هللا احلاج ، العميد الركن قوات خاصة   -26
 حنطة .

مسري الراوي آمر مدفعية احلرس ، العميد   -27
 اجلمهوري .

آمر مدفعية الفيلق ، قيصر جاسم عجاج ، العميد   -28
 الثالث .

مني سر شعبة ، ألطيف حمل محود ، اللواء الركن   -29
 . حلرس اجلمهوريا

مني ، أعبد اجلبار السوداين ،  اللواء الركن الطيار  -30
 . (3سر فرع ) فل

مني فرع ، أخالد كايف فليح حسن العاين ، اللواء   -31
 . ذي قار العسكري

تواجد عدي وقصي جنلي الرئيس صدام   -32
مع قائدي الفيلق السابع وفيلق احلرس اجلمهوري  حسني

 . ثناء املعركةأ
 

 القادة املشاركون يف حترير مدينة الفاو
والقائد ، رئيس اجلمهورية ،  صدام حسني املهيب الركن    -1 

 العام للقوات املسلحة العراقية ، قائد عملية حترير الفاو .
الفريق األول الركن عدنن خري هللا طلفاح نئب القائد     -2

 . وزير الدفاع، العم للقوات املسلحة 
ئيس معاون ر ، حسني رشيد حممد ، ول الركن فريق األال    -3

 للعمليات . أركان اجليش
 قائد احلرس، ايد فتيح خليفة ، إول الركن الفريق األ    -4

 . اجلمهوري
محيد شعبان خضري ، بطل القادسية ، ول الطيار الفريق األ    -5

 . قائد القوة اجلوية
قائد ، لستار حممد براهيم عبد ا، إول الركن الفريق األ    -6

 .رس مجهوري قوات محورايب ح
قائد ، عبد الواحد شنان آل رابط ، ول الركن الفريق األ    -7

 . رس مجهوريقوات بغداد ح
مني السر العام ، أعالء الدين كاظم محاد ، الفريق الركن     -8

 . ق ع ق م
ئيس معاون ر ، محد املعيين أعبد الستار ، الفريق الركن     -9
 . لالدارة كان اجليشأر 

 . ق السابعليفالقائد ، ماهر عبد الرشيد ، الفريق الركن   -10
 . معاون ر أ ج للمرية، ضياء الدين مجال ، الفريق الركن   -11
 مدير التخطيط .، يونس حممد الذرب ، الفريق الركن   -12
 مدير،  صابر عبد العزيز حسني،  الفريق الركن  -13

 . رية العامةاالستخبارات العسك
قائد الفيلق  رديف، صالح عبود حممود ، الفريق الركن   -14

 السابع .
احلكم حسن علي مدير طريان ، الفريق الطيار الركن   -15

 . اجليش
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                                                                                                                                                                                       سياسية

، شكال االضطهاد والكوارث أسوأ بصفتنا عراقيني تعرضوا أل، عيدن 
 .هو يف خالصنا من كل ما جلبه االحتالل من مصائب 

لبعث العريب االشرتاكي العظيم بنهوضه وتقدمه سيس حزب اويف ذكرى أت
تتكامل شروط حترير عراقنا العظيم من دنس الغزاة والعمالء وذلك 

واإلميان من  ةاليت تستمد العون والقو  ةاملخلص ةاجلهود الوطني بتظافر
صيل بقيادة شيخ اجلهاد وقائد فكر ومباديء وقيم احلزب التارخيي األ

على خطى الشهيد القائد  السائر، براهيم إ اجلمع املؤمن املناضل عزة
 . صدام حسني

نتمي أين مل وضح أبأن أالبد ، مام هللا مث اجلميع أ كون واضحاً أولكي 
ستمع أسرى و توكل عن القادة األأن أولكن بعده و ، للبعث قبل الغزو 

تعامل مع البعثيني وهم يناضلون يف ساحات العراق أمث ، ختلط هبم أهلم و 
كل عراقي   ن )اقتنعت مبقولة القائد الشهيد صدام حسني أب ،وخارجه 

ن مؤمن ولكنين اآل  ،نتمي حزبياً أن مل أ( و  ن مل ينتميإوطين بعثي و 
 .  بعقيدته وصدق مناضليه وحنكة قيادته وترفعها عن صغائر احلياة

نتم ايفرسان ورجال أولكم ، براهيم إلذلك أتقدم للرفيق القائد عزة 
.  ةالعظيم ةمجل التهاين والتربيكات هبذه املناسبأب، مي عالالفيلق اإل

 حىت النصر املؤزر بتحرير العراق من دنس الغزاة وعمالءهم
 . وهللا اكرب، مة وعاشت فلسطني عاش العراق وعاشت األ

 

 سليمان اجلبوري 
حمامي قادة 

 سرىالعراق األ
 

  ملعاجلة وصوالً  ، متناثرة أقطار يف املمزق القومي البناء اعوجاج تصحيح من بدء ، اجلماهريي للنضال
  . األقطار هذه واقع يف ، والذاتية املوضوعية ، والسياسية االجتماعية التناقضات

  البعثيون أيها

  العريب الشعب أيها

 املعانة جتسيد مستوى إىل بنيانه ومتاسك عوده صالبة مع االشرتاكي العريب البعث حزب هبا متيز اليت واالرتفاع االرتقاء مسات إن
 أتذت الذي - الفكري الفراغ سد ويف الوحدة يف العربية اجلماهري وتطلعات آمال عن اإلفصاح درجات أعلى وإىل ، القومية

 نضايل خط يف وجناحه القومي ابلتحرر طةمرتب خالصة علمية عربية اشرتاكية ملفهوم وحنته - احلضارية الغفوة حقبة خالل خنبها منه
 قد ذلك كل ، التخريبية ومشاريعها الرجعية أغطية وكشف الدينية املظهرية تيارات ابليسار وفضح ، ابليمني اإلحلاد كنس  مؤمن
 يزهاوحتف حاضرها جتديد مع ، االحنراف من دينها وحتصني التشوه من أصالتها صيانة يف الرائد األمة حزب البعث من جعل

 الرجعية السياسية القوى من والتواطؤ ابلشراكة ، عناوينها جبميع ، االمربايلية القوى تكن ومل ، العصر أبدوات للمستقبل
 بني القومية للثروة العادل والتوزيع والتحرر الوحدة لظروف البعث إنضاج انتظار يف تتفرج لتبقى اهلدامة الدينية والتنظيمات

 العربية الفئات مصاحل االمربايلية انكفاء مع وتنتهي ، االمربايلية قبضة من اهلائلة ومقدراهتا مجاهريهاو  األمة فتخرج ، العرب
 النور مصدر على األمة داخل ومن ، الشرق وتواطؤ الغرب من ، األعداء تكالب وهكذا، ، االمرباييل ابملشروع دوما املرتبطة

 بكل ، احلضاري الصراع إدارة يف علمية خربة وراكم ةنضالي جتربة البعث حزب شيد حيث العراق يف القومية الطاقة ومستودع
 الرائدة التارخيية التجربة هذه وتدمري العراق ابحتالل انتهت كونية  حرابً  عليه فأعلنوا ، جميد حنو على وفنونه أساليبه وشىت روافده

 . تداعياهتا مستنقع من اخلروج طرق يف ويتخبط ، نتائجها يف اليوم كله  العامل يرتنح اليت القارعة فكانت ،
  

 الشرفاء البعثيون أيها

 اجمليدة العربية أمتنا يف والتقدميون األحرار أيها

  الصامدة الصابرة أمتنا مجاهري اي

 إال ، أدواهتا من وبتنفيذ أعدائها من بتخطيط وقبلي وإثين مذهيب ومتزق ويالت من ، فيه هي مما للخروج أمتنا أمام ليس إنه
 ، يطلبها وال السلطة حزب ليس أنه برهن الذي ، االشرتاكي العريب البعث حزب ، الرسالة وحزب األمة حزب وراء اباللتحام

 الرفيق إنه ، النائبات وجه يف ينكسر وال الذل يعرف ال ، مناضل مكافح وبطل جماهد شيخ يقوده ، والبناء اجلهاد حزب هو بل
 يف مسبوقة غري ومجاهريية وإعالمية وسياسية عسكرية مقاومة يدير الذي ، الدوري إبراهيم عّزة ، ونصره هللا بعزة العزيز الشامخ
 اللعني الثالوث هذا حتالف إن ، الفارسية وإيران الصهيوين والكيان األمريكية املتحدة الوالايت : الشر مثلث ضد البشرية اتريخ

 والنساء الشباب يقتل حيث ، والعراقي واألحوازي الفلسطيين الشعب ضد ةإابد خيوض األايم هذه يف فهو ، لدليل حيتاج يعد مل
 يف وأدواهتم والروسي األمريكي املوقف توافق بسبب ، ساكن حتريك يستطيع أحد وال ، الدويل اجملتمع من ومسمع مرأى على
 كان  العراق يف وجتربته البعث حزب أن أمتنا من لذلك حيتاج كان  وملن للمنصفني برهنت العراق غزو نتائج إن ، ! العرب إابدة

 حزابً  كان  بل ، العراق يف بسلطة يتشبث يكن مل البعث حزب وأن ، اجتاحتنا اليت العاتية العواصف هذه أمام حصينني حصنني
 ، اآلخر بعد واحداً  ، مناضلوه و ورموزه قادته استشهد حيث ، البحرين حىت موريتانيا من ، كلها  األمة بكرامة يتمسك اترخيياً 
 عن يلتوي أو قناة منهم لواحد تلني أن دون ، اإليرانيني وعمالئه األمريكي االحتالل سجون وداخل املشانق أخشاب على

 وآالمهم بصربهم ، البعثيون أثبت لقد .. أجل ، والثانوايت اإلعدادايت يف ايفع شاب وهو هبا آمن اليت ، النضالية وجهته
 املهمات رجال أهنم املهاجر يف واملنفيني واملغيبني واملعذبني والسجناء والشيوخ الشباب من شهداءال وآبالف ، ودمائهم وجراحهم
 اختبار أول مع تتالشى نظرية شعرات جمرد تكن ومل ، واقعية حقيقة كانت  القومية مواقفهم وأن ، القاسية الظروف وأبطال الصعبة
 ... واخلونة العمالء من وحفنات غزاة قبل من والتصميم لإلرادة

 .. العربية األمة حزب عاش

 .. اجلسام القاسية التضحيات حزب عاش

  االشرتاكي العريب البعث حزب عاش

  عمله صيغ و حلزهبم يتنكروا مل و ، قناعتهم هتتز مل الذين األصالء البعثيون عاش

 قطر كل  يف و ، واألحواز والعراق فلسطني يف عربيةال وملقاوماتنا الدوري إبراهيم عّزة ، للحزب العام األمني للرفيق والظفر النصر
 .. العربية أمتنا أقطار من

 .. حسني صدام اخلالد القائد الرفيق ، األكرب احلج شهيد مقدمتهم يف ، أمتنا من ساحة كل  يف للشهداء والرمحة واخللود اجملد
  

 2018 نيسان شهر / موريتانيا

 . موريتانيا قطر قيادة
  

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 األغر نيسان أعياد مبناسبة موريتانيا قطر قيادة بيان
  

 على ابلنواجد لقابضونا املخلصون الصامدون البعثيون املناضلون أيها
  عمله وصيغ حزبكم

 األطلسي شواطئ إىل اخلليج من ، اجمليدة العربية أمتنا مجاهري اي

 وتوابعها ألمريكا والعبودية للرجعيات الرافضون والتقدميون األحرار أيها

 حزب مليالد والسبعني الواحدة الذكرى نور من قبسات األايم هذه جنتاز 
 من دفقات ونستنشق نيسان من السابع يف ياالشرتاك العريب البعث
 حيث ، منه السابع يوم ، األايم ويوم الشهور شهر يف ، العطر عبريها
 محلته الذي ، فكرية مدرسة وأبقى عريب سياسي حزب أعظم ميالد شهد
 الرتدي من وقرون احلضاري االنقطاع من قرون طيلة رمحها يف أمتنا

 املؤمل العسري املخاض هذا بعد ، بعثال والدة فجاءت ، واملادي املعنوي
 الواقع أعماق أعمق جذور يف وضاربة حية صلة ذات اترخيية حاجة ،

 اخلالدين ورجاهلا الرسالة صدر عهد يف أبجمادها وصلها لألمة لتعيد العريب
 والفنون العلوم شىت يف ، والتجدد العصر روح أبمصال ولتحقنها ،
 تنطفئ أن األمة كادت  ، هذه أبايمها شبيهة فرتة يف البعث جاء فلقد ،

 الضياع وهدة يف تسقط أن وأوشكت نورها من جذوة آخر فيها
 آالم عن املرتشح النضايل املتنور - بفكره فشكل ،  اهلوية وانطماس

 كامل  على املمتدة القومية التنظيمية وبفلسفته ، وحاجاهتا وأحزاهنا األمة
  وثورية علمية رافعة – العريب بالشع لكل والشاملة العريب الوطن خريطة
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 علوم وتكنلوجيا

Sofi  د ، روبوت على شكل مسكة ابتكرها علماء يف معه
ماساتشوستس للتكنلوجيا ، ويتم التحكم هبا عن بعد ، ومصنوعة 
من السيليكون والبالستيك وأجزاء مطبوعة بتقنية ثالثية األبعاد ، 

 وحتتوي على كامرية وجمسات .
العلماء يدرسون أتثري هذه السمكة على احلياة املائية ، وحماوالت 

 جلعلها تسبح من دون حتكم بشري هبا .

   " شركة عم الرحبية غري "  New Story "  منظمة تعاونت
ICON   " ثالثية  عمالقة لتكنولوجيا اإلسكان لتطوير طابعة

 .  "  The Vulcan "  يطلق عليها ، األبعاد
قامت الطابعة ببناء أول منزل هلا يف أوسنت بتكساس وستبدأ قريباً  

 . يف بناء املنازل يف املناطق احملرومة

،  مشروع التاكسي الطائر للشريك املؤسس لشركة غوغل
 فالشركة الناشئة اليت يدعمها ، ، جاهز لإلقالع الري بيج

" اجلديدة يف  كورا  ، تقول إهنا ختترب مركبة " ، كييت هوك بيج
، وتصل إىل سرعات  ميكنها التحليق ذاتياً ”  كورا  “ ، نيوزيلندا
، يف حني أن املسافة اليت  كيلومرتًا يف الساعة  145تتجاوز 

 . كيلومرتاً   95ميكنها قطعها هي قرابة 

بدأت شركة أوبر ابستخدام شاحنات ذاتية القيادة لنقل البضائع 
 . على الطرق السريعة يف والية أريزون األمريكية

فضاء إىل اكتشاف بعض األسرار الغامضة لكوكب  توصل علماء
بفضل مركبة الفضاء األمريكية  املشرتي وسطحه الغازي الكثيف

" اليت حتلق على مقربة من طبقات هذا الكوكب األكرب  جونو "
 . يف اجملموعة الشمسية

من اجللود الصديقة للبيئة وصوالً يف أمريكا ، صناعة أقمشة 
ا التخفيف من الضرر الذي حيدثه إىل حرير العناكب ميكنه

 . البوليسرت على البيئة

  

 

التابعة جلامعة   " Creative Minds Lab "  يف خمتربات
استخدام  هو توصلوا إليه يف عامل الطبخآخر ما  الباحثون ، كولومبيا

 . الطابعات ثالثية األبعاد

  " HomePod "  عتها الذكيةامس تطلق " آبل شركة "

( أما السعر  سنتمرت 43 )إجنات ويبلغ ارتفاع السماعة سبعة 
، وميكن للسماعة تشغيل املوسيقى والبث  دوالراً  349فيصل 

عرب اإلنرتنت وقراءة األخبار والتحكم ابألجهزة املّتصلة ابإلنرتنت 
 .  " سريي من خالل مساعدة الشركة الرقمية "

نه مصنوع من قبل روبوت يعمل يف تدريب تنس الطاولة ، إ
،  " AI "  ، إنه جيمع بني نظام " أومرون شركة تسمى "

 . ، ونظام آيل ملتابعة الكرة وإرجاعها كامريا ثالثية األبعاد

طناعي سيارة صغرية قابلة طور مركز األحباث األملاين للذكاء االص
إذا  كن علماء إبحدى اجلامعات األمريكية من تطوير جهازمت . للطي تلتحم مبثيالهتا مكونًة طابورًا من السيارات املوفر للطاقة

قرأ ما يدور يف عقلك وأجاب تساؤالتك أو تكهن مبا  ارتديته
، الذي  اجلديد واجلهاز،  تريده حىت قبل أن تنبس بكلمة

، يستطيع نسخ الكلمات (AlterEgo)   ُأطلق عليه اسم
اليت يتلفظ هبا حامل اجلهاز يف دواخله لكنه ال ينطقها بصوت 

 . عال  مستخدما أقطااب كهرابئية موصلة إىل جلده
 

من ابتكار نظام  بغداد متّكن مدرس مساعد يف مدرسة إعدادية يف
، مما   من وقود البنزين التقليديجديد لتشغيل السيارة ابملاء بدال

 . يسهم يف احلفاظ على البيئة ويوفر النفقات
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 نيسانيات
 امليالد املربوك

 شعر : جومرد حقي إمساعيل

 
 هو البعُث واملنصوُر واجلمُع نيسانُ 

ـو اخل ـهـ ـ ـ ـ يف شـهريُ ـ ـ ـر  هبـ ـ ـ انُ ـ  اٌء ورحيـ

 ـرِ ـروُك للبعِث والفخــهـو املولُد املب

ــلن ـقِّ عن ـداُم للحـ ـ ُرن صـ ـ ـا فخـ ـ ـ  وانُ ـ

ـد أضـ ـ ـوٌم قـ ـ هِ ـوللبعث ي ـ ـ ن ب  اَء الـدُّ

ـسلط  ويف كلِّ أرض  عندُه اجملدُ  ـ ـ  انُ ـ

رى ـُذ ـ امُخ ال ٌر شـ ـ ـمٌّ ظاهـ ـ ـ ّش  وبعٌث أ

نا خريٌ  انُ   على أهِل فِر بركـ  على الكـ

ت ُربوعُ  تطاَب ا واسـ ـ ـ بن  اـنــوابلبعِث ِط

ـ ـ اٌع تالق ـ ـ ي ـوابلبعـِث أشـ ـ انُ ـ ـ ـ ـ  ت وأدي

د بدْت بهِ  ا َق  ويف شهِر نيساَن العطـ

ـ ـتباشـ ــ ـ قـ رُي ُم ــ ــ ـ ـدام  جمي ـ ـ ــ ـ ٌد وربَّـ ــ ـ ـ ـ  انُ ـ

رِِّه  ـالنص هو القائُد املغواُر يف سـ ـ  رُ ـ

ـاحلوابحلقِّ منصوٌر ويف  ـ نَّ  رِب ـ ـَس  انُ ـ

دًا قَ  ـ ـ وِل ـأاي َم ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ن َد ا  جمـداً  د زاَد أجمـ

ِه برهـ ـ ـ ي ـزب  يف معان ـ ـالِد حـ ـمبيـ ـ  انُ ـ

ـدًا ق ـ ـواي مول ا عُ ـ ـ ـ ـد زاد يف زهِون ـ ـ  ـالً ـ

ـ ـ ّف ِر سـ ـ ـ ـ لخي ُد اآلِل ِل ـ ـ ـذا حفي ـ  انُ ـفهـ

ـ ٌم طاهـ ـ ـ ـا عظي ـ ـ ـوفين ـ ـ ٌر قائـ ــ ـ ــ ـ ـ ن ـ ٌد ل ــ ـ  اـ

ـا شهفصدّ  ـ ـ ـامن انٌ ـ ـ ِم عّن  ٌم على الظلـ

امن ـوصّد ـا مـ ــ عـ ـوىًل محى أرَض َي ـ  ُرب  ـ

ـل ـ ـه اجملــ ـوٌط وعـ ُد مبسـ ــ ـ ـزٌّ وميـدانُ ـ  ـ

ـ ـأاي قائ ـ ــ ـ ـ ا زلت فين ـدًا مـ ـ اً ـ ـ ـ ـ  ا مكـرَّمـ

ـنباهي ال ـورى يف عـ ـزِّ أرض  ونـ  زدانُ ـ

ـوتبقـ ليـ ـى سـ ـ ـ ـ ـ ـ اً ـ ـ ـ ـ ـ  اًل هامشّي ـ اً معظَّمـ  ـ

انُ  رى أوتيـَت ، لآلِل صوَّ اَم الُذ ـ ـ  مقـ

ُد احلـ ـوأنَت اجمليـ ـفين ـرُّ ـ ـ ـ  اـ ـ ـ ـممجَّ ـ ـ ـ  دٌ ـ

ُد احلـ ـوأنَت اجمليـ ـفين ـرُّ ـ ـ ـ  اـ ـ ـ ــممجَّ ـ ـ  دٌ ـ

ـا ووج ُر احليُّ فينـ ـ ـوأنَت الضميـ  دانُ ـ

ـرَ  ـدًا قد جرََّع الكفـ ـ  واي قائـ  ةً ــغصَّ

ـبسيِف اجله ـٌن و إميـ ـاِد احلرِّ ، مُي  انُ ـ

ــهمدًا شـواي قائ ـالتـ هُ   ًا تعـ ـ ـ ُـ  ِخصال
 ففي الصرِب أيوٌب ويف احلُكِم لقمانُ 

 

 شعلة البعث
 كلمات : علي احللي

 
 وجبني الشمس ساحي     شعلة البعث صباحي

 راحـــــــــــح اجلــــــمصابي اي     ان راحيــفاشريب نيس           

 
 يـــــــب وفائـــــلبين الشع     رفاءــــث الشــــــــبع أن            
 داءــــــوت الفـــــــص أبدا     دائيــــــــشه راثِ ـــــــــوت            

 
 ايتـــــــــــــا بصمــــــــوشظاي    ايت ــــح قسمــل ملـــــــك              
 اتــــــمنير األــــــــو فجحن    قدري الزاحف ذايت             

 
 انِ ــــــالزمار ـــــــعصإعرب     نِ ل العنفواـــمن صهي             
 احيــــشعلة البعث صب    ايتـــــل عــــدى كـــــيتح             

 
 يــــــــن رفيقــــمعزف الف     قــــم املستفيـــحل أن             
 روقيـــــــش األرضيزرع      يــــر طريقـــــــودم احل             

 
 يـــــوز وميســـــــد متــــــــجم      يـويغين عرس مشس             
 ث صباحيــشعلة البع      ايتـــد حيـــشفق اخلل             

 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مساعيل احملرتمإستاذ جومرد حقي األخ الكرمي األ

 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته

 أخي العزيز

أطمأنكم أن قصيدتكم سلمت لألستاذ البطل خليل الدليمي 
مها حلبيبنا وغالينا سيادة الرئيس والذي بعون هللا تعاىل سل

كما وأرسلت نسخة منها إىل الفاضلة ،   حفظه هللا و فك أسره
 . السيدة رغــد صــدام حسني

الشكر كل الشكر ملشاعركم الغالية وهي ليست بغريبة على 
 . ينما كانواأاألشراف أمثالكم من أخوتنا العــراقيني 

يف عــراقنا احملرر الغايل  وإىل لقاء قريب قريب حفظكم هللا مجيعاً 
 . وحتت راية اجملاهد العظيم صــدام حسني حفظه هللا و رعاه

 . دمتم أخي العزيز ودام قلمكم ابلف خيـــر

 هيئة اإلسناد.... تقبلوا حتيات و احرتام 

 

 
      اي عّزة هللا  

 ) عبد اجلبار سعد (
 
 
 

 يـا ) ِعـــــــزَّة هللاِ  ( قُـمْ  واطِفـئْ  َمَواِجَدنَــا
ُهـمْ  َحْيثمـــــــــا َيِصــلُ   وابلُـغْ  ِبَسْيِفــكَ  ِمنـْ
ُعـــــــونَ  أَْلَفا لِـ )حَيََْي( َأْطَفـَأتْ  َدَمـهُ   َسبـْ
  فاقـــــدر لـ )َصّدام( َقْدراً  أَيُـَّها الرَُّجلُ 

ــــرْيَ  اي ابْـنَ  اأَلْكَرِميـنَ  ِإلـى  َوَواِصل السَّ
 َأْرضِ  الَقَداَســـــــةِ  فَاأَلْقَصــى هَلَـا زجـلُ 
 هُ ــــــــمْ  األوىَل  استَـْعَجُلوها َيومَ  غدرهتمْ 
 فَالَفْجــرُ  آت   َولَْيــلُ  البَـْغــيِ  ُمْرتَـِحـــــــلُ 
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 برقيات نيسانية

 االشرتاكي العريب البعث حزب
 الوطن خارج تنظيم مكتب - القومية القيادة

 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني رفيقال إىل 
 القائد والتحرير اجلهاد جلبهة األعلى القائد
 احملرتم إبراهيم عزة
 رفاقية حتية
 والنضال العروبة حتية
 تواجه العربية وأمتنا العظيم حزبنا لتأسيس والسبعني الواحدة الذكرى حتل

 . لقوميةا وهويتها وحريتها وحدهتا تستهدف مصريية حتدايت
 الواحدة األمة شعار رافعاً  خلت عقود وسبعة لنيف انطلق الذي احلزب إن

 العربية األمة أهداف لتحقيق النضالية مسريته يواصل اخلالدة الرسالة ذات
 وأقام رائدة جتربة يبين أن استطاع إذ وهو واالشرتاكية واحلرية الوحدة يف

 االمكانية وجوده خالل من يعكس فألنه العروبة عراق يف الوطين الصرح
 استطاع ما يف نفسها عن أفصحت واليت األمة ذات يف الكامنة اإلبداعية

 يف اخلاصة بتجربته ومسها اليت التارخيية املرحلة مدى على حتقيقه احلزب
 القومية وأبعاده االجتماعية مضامينه بكل الوطين النهضوي املشروع بلورة

٠ 
 صهاينة من األمة ألعداء التصدي عبء عاتقه على أخذ الذي احلزب إن

 وترهيب ديين وتكفري ومذهبية طائفية وقوى صفويني وشعوبيني وإمربايليني
 املوقف مجر على قابضاً  احلكيمة قيادتكم ظل ىف سيبقى واجتماعي سياسي
 يقاوم الكرمي احلر العيش يف الطبيعي وحقها األمة عن مدافعاً  املبدأي
 أشكال كل  إهناء ألجل ويكافحون هويته كانت  أايً  االحتالل مناضلوه

 االشرتاكي العريب اجملتمع حتقيق إىل وصوالً  واالجتماعي القومي االستالب
 ال وحيث املواطنة يف واملساواة الدميوقراطية قواعد على املوحد املتحرر

 العربية األمة تقدم ومعه اجتماعي استغالل وال أجنيب احتالل هناك يعود
 . خالدة رسالة كصاحبة  يةاإلنسان إىل نفسها

 حزب ميالد ذكرى ، نيسان من السابع ذكرى ، اجمليدة الذكرى هذه يف
 الرفاق كافة  وابسم ابمسي القائد الرفيق أيها منكم نتقدم العربية الثورة

 أبن ثقة وكلنا الرفاقية التحيات أبحر الوطن خارج تنظيمات يف املناضلني
 االنتصار عصر جديد عريب فجر بزوغ نع سينبلج جداً  والقريب األايم قادم
 . القومي أمنها ضد حتدايت األمة تواجه وحيث والعراق فلسطن يف

 إال النصر وما ، واملعتقلني لألسرى واحلرية للشهداء واخللود لكم حتية
 . وتقدمها حريتها أجل من املكافحة الشعوب حليف

  
 بيان حسن الرفيق

 الوطن خارج تنظيم مكتب مسؤول
 2018-4-4 يف 
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 إبراهيم عزة العزيز اجملاهد القائد الرفيق
 احملرتم والتحرير للجهاد االعلى والقائد ، االشرتاكي العريب البعث حزب عام أمني

  االحرتام وابلغ احملبة بعميق مقرونة رفاقية حتية 
 أخطر من مرحلة يف أتيت واليت البعث لتأسيس ( ٧١ ) الذكرى ولحل ملناسبة اخلالصة ابلتهنئة العزيز جلنابكم أبعث أن يسرين

 ماعاهدوا صدقوا رفاق ومعكم الواثقة الشجاعة بقيادتكم واألمة العراق أعداء مع مريراً  صراعاً  احلزب فيها خيوض اليت املراحل
 . تبديالً  بدلوا وما ينتظر من ومنهم حنبه قضى من فمنهم عليه هللا
 زيزالع القائد الرفيق 
 املتجددة ورؤيته ومواقفه الراسخة وعقيدته األصيل بفكره اإلميان ليس هو البعث انتصار حتمية يف ابلثقة نشعر جيعلنا ما إن 

 امللحمة صفحات نعيش ألننا أيضاً  وإ ا ، فقط العظيم احلزب هلذا واملصريي الصادق االنتماء بسبب وليس ، فحسب
 فكرها ويف ، ومستقبلها وحاضرها وجودها يف األمة استهدفت اليت الشريرة الكونية حملةلل تصديه يف يقودها اليت األسطورية
 الثورية احلزب جتربة وإجهاض وتدمريه وغزوه العراق احتالل مت بعدما ، األمم بني ومكانتها دورها ويف ، وأهدافها وعقيدهتا
  . التقدمي احلضاري اإلنساين القومي ومشروعه

 اثبتاً  بقيادتكم احلزب وبقي ، واالحتالل العدوان مواجهة يف التارخيية امللحمة هذه قيادة شرف مناضليهو  حلزبنا كان  ولقد 
 ابمسه يهتف مافيتء الذي الشعب ابلتفاف متسلحاً  شاخماً  ، يهادن ومل يتنازل ومل يساوم مل ، واألمة العراق حبقوق متمسكاً 
 والدجل والتشويه والتزوير والتهجري واحلرمان والقتل واملالحقة إلقصاءوا االجتثاث محالت رغم ومنجزاته مبواقفه ويتغىن

 وأعواهنما وعمالئهما واإليراين األمريكي االحتالل قوى قبل من يومياً  قيادته هلا وتتعرض تعرضت اليت واإلساءة والتلفيق
 . والرِّدة واخليانة والتجسس العمالة وطوابري زمر قبل ومن ، وأدواهتما

 تسري الذي احلق طريق يف معك والسري ، احلزب مباديء على والثبات الوفاء عهد لسيادتكم جندد العزيزة ملناسبةا فبهذه 
 . التحدايت وكثرت التضحيات بلغت مهما عنه والدفاع ، له واالنتصار ، فيه

 يوفقكم أن العزيز هللا من سائلني ، هوأجماد واترخيه لشرعيته وعنوانً  ، وجهاده ومقاومته البعث لنضال رمزاً  الغايل رفيقي دمت 
 . النصري ونعم املوىل نعم إنه ، عنده من بنصر ويؤيدكم ، خطاكم واحلق النصر طريق على ويثبت ، ويرعاكم

 . وكرامتها عّزهتا عنوان هم الذين ، واألمة والبعث العراق لشهداء واخللود اجملد -
 القادة والرفاق ، حسني صدام الشهيد القائد والرفيق ، عفلق ميشيل املؤسس القائد الرفيق ، البواسل البعث لقادة التحية -

 . هلم وغفر مثواهم وأحسن مجيعاً  هللا رمحهم ، وإخالص بشرف واملسؤولية األمانة أدوا الذين
 العربية امتنا قطارأ يف ومؤيديه وأنصاره ومناضليه قياداته من والرفاق للحزب القومية القيادة أعضاء املناضلني للرفاق حتية -

 . اجمليدة
  خبري وأنتم عام كل 

 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
   

 الرفيق الدكتور خضري املرشدي
 . القومي اخلارجية العالقات مكتب مسؤول للحزب القومية القيادة عضو
 ٢٠١٨ نيسان
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 برقيات نيسانية

 الرحيم الرمجن هللا بسم
ِلكَ  َوِبَرمْحَِتهِ  اّللَِّ  ِبَفْضلِ  ُقلْ  } َّا َخرْيٌ  ُهوَ  فـَْليَـْفَرُحوا فَِبذََٰ  { جَيَْمُعونَ  ممِّ
  

 اجملاهد ئدالقا الرفيق
 إبراهيم عّزة

 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني
 والتحرير للجهاد األعلى القائد

 ورعاكم هللا حفظكم
  

 ، العظيم حزبنا لتأسيس والسبعني الواحد الذكرى مبناسبة لنا يطيب
 أبصدق الكرمي مقامكم إىل نتقدم أن ، االشرتاكي العريب البعث حزب
 حيفظكم أن القدير العلي املوىل سائلني ، ربيكاتوالت التهنئة آايت
 النصر طريق على خطاكم يسدد وأن ، اجمليدة العربية ألّمتنا ذخراً 

 أمناء جنوداً  نبقى على لسيادتكم الوالء العهد جمددين ، والتحرير
 هللا راية وحتت احلكيمة قيادتكم وإبمرة اخلالد وحزبنا ألّمتنا خملصني

 وحترير النصر طريق على إشارتكم رهن نكون وأن ، السامية أكرب
 . اجمليدة األّمة تراب وكامل العظيم عراقنا
 األشم القائد أيها وسنداً  سيداً  لنا دمت
 اجمليد حسني صدام ، الشهيد وقائدن األبرار لشهدائنا واخللود اجملد

 واخللود اجملد أمتنا ولرسالة
  

 العظيم البعث فرسان جمموعة
 لدكتورا الرفيق / عنهم
 الصفار ضياء

 

 براهيم إاألخ اجملاهد عزة 
 العريب االشرتاكي األمني العام حلزب البعث 

 والقائد األعلى للجهاد والتحرير احملرتم.
 

  حتية اجلهاد والنضال
مبناسبة الذكرى احلادية والسبعني لتأسيس حزب البعث العريب 

ونيابة عن  تقدم ابمسي شخصياً أ 1947نيسان   7االشرتاكي يف 
كافة األحزاب والقوى واهليئات والشخصيات املؤتلفة يف اجلبهة 

، أبمجل التهاين والتربيكات لشخصكم اجملاهد  ة العراقيةالوطني
والرفاق يف القيادة القومية وكافة الرفاق يف تنظيمات حزب البعث 

 . العريب االشرتاكي
أبن اجلبهة الوطنية العراقية اليت تستلهم  خي ورفيقيأنعاهدكم 

مسريهتا من فكر العقيدة العربية واتريخ التجربة الوطنية العراقية 
تبقى  جتاهد وتناضل من أجل حتقيق هدفها السامي يف حترير عراقنا س

  .من دنس االحتاللني األمريكي والفارسي
 

  حتية اعتزاز للقائد املؤسس الرفيق  املرحوم امحد ميشيل عفلق
حتية اعتزاز لشهداء البعث واملقاومة العراقية ويف مقدمتهم شهيد 

 . احلج االكرب صدام حسني
 

 الكاظم العبودي الدكتور عبد
 مني العام للجبهة الوطنية العراقيةاأل
 مني العام حلركة اليسار التقدمي يف العراقاأل

 2018الرابع من نيسان 
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 { الدبر ويولون اجلمع سُيهزم }

 العظيم هللا صدق
 ورعاكم هللا حفظكم ، إبراهيم عّزة اجملاهد الرفيق 

 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني
 والتحرير للجهاد األعلى والقائد

  
 والنضال العروبة حتية
 العصر يف البطولة مولد عبري نتنسم وحنن األايم هذه يف

 أن يسرن ، العروبة أرض يف نضالية مدرسة وأعظم احلديث
 الذكرى مبناسبة والتربيكات التهاين آايت أبزكى إليكم نتقدم

 إىل متضرعني ، االشرتاكي العريب البعث حزب مليالد (71)
 مالحم تقودون وأنتم املبني رهبنص يعزكم أن القدير املوىل

 . والفداء واجملد البطولة
 يف كبرية  انعطافة االشرتاكي العريب حزب أتسيس شكل لقد

 الوطن ظلمة لتنري مشسه أشرقت ميالد فكان ، العرب اتريخ
 مسرية العربية لألجيال وختط ، اخلليج إىل احمليط من العريب
 . الدةاخل الرسالة أبمة تليق اليت اجلديدة احلياة
 التعبري يف أميناً  فكان ، األمة معانة رحم من البعث ولد وكما
 يواصل اليوم هو ها ، مصاحلها عن والدفاع حاجاهتا عن

 ابلتضحيات آبه غري ، اجمليدة رايتها حامالً  ، النضالية مسريته
 الطاقات تفجر ، فريدة نضالية مدرسة أصبح حىت ، اجلسام
 التحدايت كل  خضم يف سطوريةاأل البطوالت وتسطر اخلالقة

 . األمة تواجهها اليت املصري ومعارك اجلسيمة
 وطأة حتت يئن العربية األمة واقع كان  حني البعث ولد لقد

 االنقسام عليه ويهيمن ، املباشر وغري املباشر االستعمار
 عن تثنيه مل الطريق ووعورة الظالم حلكة أن إال ، والتشرذم

 نضالية حركة أول فكان ، لقضاايها ارواالنتص أمته نداء تلبية
 ومن ، للنضال واحداً  ميدانً  العريب الوطن كل  من جعلت
 العريب الشباب فتلقف ، مشرتكاً  واجباً  العربية األمة قضااي
 العروبة ابناء  صفوفه اىل وانضم ، القومية رايته ورفعوا عقيدته

 صفوفه يف مناضلني الكبري وطنهم رحاب من مكان كل  يف
 أايماً  العرب أرض كل  يف بطوالهتم معامل صارت حىت ، فتيةال

 القيم منها نستلهم ، املعاصر العريب اترخينا يف مشرقة
 روح فينا جتدد اليت العزم بشحنات منها ونتزود ، والدروس

  الرسايل الشر قوى ضد الراهنة معاركنا ملواصلة والفداء الوفاء
 26التتمة ص ......  اإلنساين

  
 الذكرى هذه علينا متر  أن الفخر دواعي أبلغ نمل وإنه

 إبراهيم عزة املناضل الرفيق
 االشرتاكي العريب البعث حلزب العام األمني
 احملرتم التحريرو  اجلهاد جلبهة األعلى والقائد

  
 اجملاهد اإلعالم فيلق يف الرفاق كافة  عن ونيابة ابمسي لكم ألبعث العظيم حزبنا لتأسيس 71الـ الذكرى حلول فرصة أغتنم واعتزاز بفخر
 . بقيادتكم احلاسم النصر وحتقيق لكم هللا حبفظ التمنيات وأطيب التهاين أبحر
 البعث عقيدة لتطبيق الثورية الطالئع وانطالق  املنظم اجلماهريي النضال عصر تدشني اسبةمن األول املقام يف هي احلزب أتسيس ذكرى إن
 حلم كان  وذلك ، احلرية مبادئ وتعميم االشرتاكية راية وإعالء العربية الوحدة دولة وبناء والسياسي واالجتماعي االقتصادي التحرر يف

 . التأسيس يف ركنياملشا ورفاقه عفلق ميشيل أمحد املؤسس القائد الرفيق
 القائد الرفيق 

 من السمة هذه على يرتتب وما للبعث الرسايل الطابع خصوصاً  سبق ما على واخلاصة العلنية التثقيفية ورسائلكم خطبكم يف أكدمت لقد
 املبادئ جتسيد الطليعة لىع يفرض ما وهو ، وتثويره اجملتمع قلب وقبل أوالً  الذايت االنقالب وحتقيق وثقافياً  أخالقياً  للمناضلني إعداد

  26 ص التتمة ........ حتقيق إىل فوصل الظافرة مسريته خالل حزبنا قدمه  ما هو ابلضبط وهذا ومواقفها سلوكها يف لعقيدتنا العظيمة
 . إليها ومناضليها األمة أحرار كافة  شدت واليت احملررة النضال قاعدة إقامة أبرزها وكان العربية األمة ويف
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 كتاابت                                                                                                                      سياسية

وهذه حقيقة ال ، كما أشار أحد رفاقنا أن شهر نيسان شهر بعثي ابمتياز 
فهناك حمطات نيسانية عربية بعثية منها حمطة السابع من  ،غبار عليها 

م مت اإلعالن عن والدة حزب البعث العريب  1947نيسان يف عام 
االشرتاكي من رحم األمة العربية بعد معانة خاضتها ومازالت ضد تكالب 

 . دائها عليهاأع
تطلعات أمته يف التحرر والنهوض العلمي واللحاق  ولد البعث حامالً 

 . ابلركب احلضاري ومواكبة العصر يف مجيع اجملاالت
، الرسالة العربية اليت محلها وعرب عنها يف  وإميانه العميق ابلرسالة اخلالدة

 الوحدة ، وصاغ أهدافه يف منهجيته وتطلعاته ونظرته القومية واإلنسانية
واحلرية واالشرتاكية من إميانه العميق بقدرهتا على حتريك املياه الراكدة 

ىل األمام تلبية ال حتياجات األمة لتؤدي دورها الرسايل إودفع عجلة السري 
، وقوية  بني األمم كوهنا أمة حقيقية متتلك كل مقومات النهوض احلضاري

، العريب اللسان  ( اإلسالماملسيحية و  من قوة لغتها العربية ودينيها )
ليها عروبة أرض الرساالت وإرثها احلضاري إ، أضف  والقرآن والنبوة

 . الكبري
 الرسالة العربية اخلالدة : 

خلود رسالة البعث من خلود معاين قيم البعث ومبادئه ودميومة عطاء تلك 
 ىل فضاء القوميةإالقيم اليت تسمو ابلعريب من وحل اإلثنية واملناطقية 

عن القومية  العربية احلقيقية احلية يف مساء البعث العريب االشرتاكي مبتعداً 
 . و الدينيةأالربجوازية 

بدأت الرسالة يف الوقت الذي بدأ العرب فيه يدركوا أنه آن األوان لوجود 
حركة إنقاذ عريب وأنه البد من انقالب شامل للخروج من هذه احلالة اليت 

 . ه األمةال تعرب عن عظمة وجمد هذ
وبدأت تتحقق على االرض العربية عندما بدأ العرب بكل جرأة ومصداقية 

وثقتهم عالية بقدرهتم على حلها  ، وكان قوايً  وصراحة مبواجهة مشكالهتم
 . و منظمة دوليةأدون االعتماد على دولة خارجية 

ومعاجلة العرب اجلدية اجلريئة ملصريهم وحاضرهم بتصميم رجويل على 
ن نقول عنه حاضر أنفسهم معتمدين على انفسهم هو حاضر ميكن إنقاذ ا

بدء الرسالة اخلالدة حاضر جتربة حية أخالقية ونفسية تقوم هبا أمة عظيمة 
خر التجربة آىل ظفر حمقق يف إ، وتسري هبا  تضع يف هذة التجربة كل حياهتا

 . نسانيةروحية وخلقية وفكرية ابستطاعتها إنقاذ اإل وستحمل مثاراً 
ىل وضع نقاط عن الرسالة اخلالدة هنا يف إن خنلص أوعلى هذا ميكننا  

 مبحثنا هذا :
 . الرسالة اخلالدة رسالة عربية خالصة حية ابقية بقاء األمة العربية -1
 . نبعاثية النهضوية العربيةهنا رسالة متجددة خالقة للحالة االإ -2
ىل ذلك اجملد إا هنا رسالة أمة عظيمة جتلت حكمة القدر يف وصوهلإ -3

 . وتلكم العظمة حىت يف أحلك الظروف العصيبة

 
 البعث العريب ورسالته اخلالدة

 
 نبيل أمحد اجللوب

 . هنا رسالة العمل املتفاين والتضحية والتفكري السليم املستقل واخللق احلر الرافض للتقليدإ -4
 . الثقة العالية ابلقدرة على حلها يف اإلطار العريبهنا رسالة مواجهة العرب ملشكالهتم جبرأة وصدق وصراحة و إ -5
روحية وخلقية وفكرية مبقدورها  ىل ظفر حمقق وحتمل مثاراً إخر التجربة آهنا رسالة التجربة األخالقية النفسية لألمة تصل يف إ -6

 . نسانيةإنقاذ اإل
 . مل تضحية يف سبيل حتقيقهاألعربية املستعذبة كل هنا رسالة اإلميان احلقيقي عن جتربة ومعانة وشعور ابخلالص للنفس اإ -7
ليها وتعبنا وكأننا اكتشفناها إشعرتنا أبننا قد ولدن من جديد ابلقيم احلقيقية الكامنة يف النفس العربية بصعودن أهنا رسالة إ -8

  .جديداً  اكتشافاً 
 . والقدرات لألمة ككل لتؤدي دورها الرسايل هنا رسالة إحياء عريب ونزعة استقالل وبعث للهمم والطاقاتأ وأخرياً  -9
  

 البعث ورسالته اخلالدة يف طليعة املواجهة :
لراية العروبة يف طليعة مواجهة أعداء األمة العربية من إمربايليني  يف ظل كل املعطيات السابقة وجد البعث نفسه وهو حامالً 
 ، وعلى هذه الوترية كان العداء شديداً  ة ووقفوا يف صف أعدائهاوصهاينة وصفويني شعوبيني ورجعيني ممن امتهنوا خيانة األم

، فلم يتوان  ، ومع ذلك كان البعث على قدر كبري من املسؤولية يف قيادته ملعركة املواجهة بكل جدارة واقتدار والتآمر عليه قوايً 
، والدفاع عن فلسطني  ات التحرر العريبمبقاومة املستعمر وطرده ويف حرك ولو للحظة بسيطة عن نصرة األمة وقضاايها بدءاً 

، ودعمه الالحمدود للفصائل الفلسطينية  القضية املركزية وتقدمي الشهداء تلو الشهداء يف احلروب العربية مع الكيان الصهيوين
 قم وطهران لثمان ، ودفاعه عن البوابة الشرقية يف القادسية الثانية احلرب اليت شنها نظام املقبور مخيين وماليل وألسر الشهداء

يران وجترع مخيين سم اهلزمية بعد جترعه إ، ومتكن بعد ذلك من دحر العدوان وهزمية  سنوات قدم فيها العراق التضحيات الكبرية
 . خسائر كبريه بلغت مليوين قتيل

ومن بعده حصار جائر  مريكاأ( دولة بقيادة 33م )91ومل تتوقف حلقات التآمر على البعث والعراق فقد تكالبت عليه يف عام 
من حبجة مم املتحدة وجملس األمريكا وبريطانيا يف قرار خارج منظومة األأ، مث جاء العدوان االحتاليل بقيادة  سنة 13ملدة 

 ، ثبت للعامل كذب تلكم االدعاءات. امتالك العراق ألسلحة دمار شامل سوّغ كذبتها جمرم احلرب بوش الصغري وذنبه توين بلري
يران عن أنياهبا وصدرت الفوضى إ، استهانت دول األعداء بنا وكشرت  عامل العريب يف نفق مظلم وليس العراق فحسبليدخل ال

ىل كثري من األقطار العربية عرب وكالئها يف اخلليج العريب واليمن والشام ومصر والسودان واملغرب العريب وال إالطائفية الغوغائية 
، وهي ماضية يف حتقيق مشروعها وحلمها يف االمرباطورية الفارسية الكربى على حساب أمتنا  ننسى ما تفعله يف العراق الشقيق

 . العربية ومشروعها
 
 

 البعث ورسالته اخلالدة يستنهض أبناء األمة :
عريب على الوطن ال وصهيونياً  حذر حزبنا حزب البعث حزب املبادئ والقيم منذ مدة طويلة من اخلطر الصفوي املدعوم أمريكياً 

 كافة دون استثناء ألي قطر من أقطاره ودعى إىل :
 . رص الصفوف ونبذ كل اخلالفات والتحلي بروح العريب الغيور على أمته ومقدساته -
 . فضح املشروع الصفوي وكشف كل األقنعة اليت يتسرت وراءها -
عالم وشبكات التواصل ليه يف كل وسائل اإلإمتنا ونشر ما توصلت أبعاد املؤامرة لتحالف الشر على أعمل ندوات خاصة عن  -

 االجتماعي .
ويف مقاومتها لسلخ عروبة العراق وفلسطني  ، دعم املقاومة العربية يف تصّديها للمشاريع التدمريية يف البنية التحتّية والعلمية -

 وسوراي .
 . اتوثيق كل اجلرائم واجملازر املرتكبة اليت قامت هبا قوات االحتالل وميليشياهت -

 . ، الشهيد صدام حسني لألحرار وذكرى ميالد بعث العروبة اجمليدة وقائدها اجمليد سيبقى نيسان نرباساً 
 * عاش حزبنا حزب البعث العظيم ورسالته اخلالدة وعاشت أمتنا العربية اجمليدة

 . عربية من النهر اىل البحر، وعاشت فلسطني حرة  حيفظ ألوان طيف نسيجه املميز وموحداً  حمرراً  * عاش العراق عربياً 
محد ميشيل عفلق , والقائد اخلالد األمني العام الشهيد يف العيد صدام حسني أ* الرمحة واخللود للقائد املؤسس الراحل الكبري 

 . ورفاقه الشهداء على مذبح العزة والكرامة
وأعضاء القيادة ، حفظه هللا ، : عزة ابراهيم الركن  هيبامل، محد أبو أ* التحية واإلكبار واالعتزاز ابلرفيق القائد األمني اجملاهد 

 . القومية
 

 خلود رسالة البعث من خلود معاين قيم البعث ومبادئه

تطلعات أمته يف التحرر والنهوض العلمي واللحاق ابلركب  ولد البعث حامالً 
 احلضاري ومواكبة العصر يف مجيع اجملاالت
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 املقام العراقي                                                                                                              فنون 

 ستاذ الرجب ، يقول الفنان واخلبري األ
 ن بعد موت الفنان يوسف عمر حنن اآل

 طاع يف فرتة انقطاع ، ويقصد هبذا االنق
 ام ــــنغم األــــــــام يفهـــعدم وجود قارئ مق

 والرتكيبات النغمية ، ويفهم ملاذا صيغت 
  .و صنعت هذه املقامات هبذا الشكل ، بل يوجد قراء فقط أ
ن املقام هو االرجتال الكامل الذي يعتمد على السمع وينطق ابحلنجرة إ

( عملية  ي تنويتهأ )سباب اليت جتعل كتابة املقام حد األأ، وهذا من 
 . نه كلما زاد االرجتال قل املكتوب والعكس صحيحصعبة ، أل

يُنسب نشأة املقام العراقي إىل العصر العباسي حبسب قول األستاذ 
 عليه ، وعمر املقام العراقي ال يتجاوز شعويب إبراهيم ، رمحة هللا تعاىل

عام حبسب قول األستاذ هاشم الرجب ، رمحة هللا تعاىل عليه  500الـ 
. 

 ميتاز العراق ابن له فناَ زاخرَا مييزه عن 
 و فن ــــال وهأة ، ــدان العربيــــابقي البل

 ه اليت ترسخت يف ــــات ونغماتــــــــاملقام
 صيل .األنفسية الفرد العراقي 

 ة بل ـــــــــرة مغلقــــــام ليست دائــــن املقإ
ضافة مقامات جديدة كما فعل إحلقة مفتوحة ميكن بواسطتها تطوير و 

 .ستاذ املرحوم حممد القبنجى األ

 

 

 ومن مشاهري قراء املقام العراقي يف التأريخ القدمي واحلديث ، هم :
 ( . 1910 – 1880إبراهيم برم )  .1
 ( . 1912 – 1832محادي البيايت ) أمحد  .2
 ( . 1941 – 1877السيد أمحد املوصللي )  .3
 ( . 1910 – 1810جاسم القرغويل )  .4
 ( . 1899 – 1820حافظ بكر األعظمي )  .5
يعترب خليفة املرحوم حممد  – 1958حامد السعدي )  .6

 القباجني ( .
من مشاهري قراء املقام يف  – 1953حسني األعظمي )  .7

 عصرن هذا ( .
 ( . 1904 – 1827خليل رابز إبراهيم )  .8
 ( . 1945 – 1894رشيد القندرجي )  .9

 زكية جورج .  .10
 ( . 1951سعد األعظمي )   .11
 ( . 1991 – 1925شعويب إبراهيم األعظمي )  .12
 صالح عبد الغفور .  .13
 عبد الرمحن خضر البيايت .  .14
 ( . 2010 – 1926املال احلافظ عبد الستار الطيار )   .15
 ( . 1923 – 1854وصللي ) املال عثمان امل  .16
 فريدة حممد علي .  .17
 حممد زكي السامرائي .  .18
 ( . 1963 – 1921نظم الغزايل )   .19
 ( . 2003 – 1921هاشم حممد رجب العبيدي )   .20
 وليد إبراهيم الدليمي .  .21
 حيَي إدريس .  .22
 ( . 1986 – 1918يوسف عمر البيايت )   .23

 املال عثمان املوصللي

جًا نسجه موسيقني عباقرة عاشوا ن املقام العراقي نسيإ
وقد وصلنا شفاها عن طريق ،  ةالعباسي ةيف زمن الدول

, فهو تراث أصيل عريق  ةجيال املتعاقبالسماع عرب األ
 . خرىاأل ةقطار العربياختص ابلعراق دونً عن األ

لقد لعب املقام العراقي دورًا هامًا ومتميزًا يف اتريخ 
د وعلى اجملتمع العريب آن على األفرا ةاملوسيقى العربي

ما ابلنسبه لطبقة العلماء واملنظرين يف املوسيقى أو ، ذاك 
ثر يف اتريخ العلماء واملوسيقني فلقد كان له أبلغ األ ،

حيث من  ،العباقرة الذي عملوا عليه يف تلك الفرتة 
 ة .خالله وضعت نظرايت املوسيقى العربي

املعمول  ةالعريي ن استقطاع املقام العراقي من املوسيقىإ 
يعترب استقطاع جلزء كبري من  ةقطار العربيهبا حالياً يف األ

 . ةأصول وقواعد وصيغ املوسيقى العربي
ن للمقام العراقي نظام كامل متكامل من حيث إ 

أستخدام أصوله وقواعده وفروعه وشعبه فهو يعترب 
، ومن دون هذا النظام  ، ةتوسيع كبري للموسيقى العربي

 . يف النظام املوسيقي العريب ةتكون هنالك خلخلفلرمبا 
 

 املقامات األصلية ) الرئيسية (
, العجم , النوى ,  هاالراست , البيات , السيكَ 

 احلجاز , الصبا

 املقامات العراقية املستقلة
مقام ،   مقام الالمي،   مقام الكرد ،مقام احلسيين 

 مقام الكلكلي،   احلليالوي
 

 ية يف املقام العراقياآلالت املوسيق
السنطور ، اجلوزة ، الطبلة ، الرق ) الدف ( 

 ، النقارة

 

 

يعترب املرحوم حممد 
القباجني من مشاهري 

 املقام العراقي
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 سرية مناضل                                                                                                              سياسية 

األب القائد ، الرفيق أمحد حسن البكر 
 أبو هيثم

 1914ولد األب القائد يف تكريت عام 
 1938التحق ابلكلية العسكرية عام  
شباط  8رمضان ،  14قاد ورفاق البعث ثورة  

 ) فرباير ( اجمليدة .
متوز اخلالدة  30 - 17قاد ورفاق البعث ثورة  

،  ، وأصبح أمني سر قيادة قطرالعراق للحزب
ورئيساً للجمهورية  ورئيساً جمللس قيادة الثورة ،

حيث قدم استقالته من  1979متوز  16لغاية 
منصبه ومسؤلياته احلزبية بسبب حالته الصحية 

 ، وكان حيمل رتبة مهيب ركن .
 تويف رمحة هللا تعاىل ورضوانه عليه يف 

 . 1982شرين األول ت 4 

سنوات قبل اللتحاقه ابلكلية  6عمل معلمًا ملدة   -
 . 1938العسكرية يف 

شارك يف حركة رشيد عايل اجليالين ضد النفوذ الربيطاين  -
حيث اعتقل على أثرها وأجرب على  1941يف عام 
 التقاعد .

عمل مع تنظيم الضباط األحرار اليت أطاحت ابحلكم  -
 . 1958يوليو  /متوز  14امللكي يف عام 

 شارك يف حركة الشواف ضد حكم عبد الكرمي قاسم . -
يف  1963شباط / فرباير  8شارك يف ثورة البعث يف  -

 اإلطاحة حبكم عبد الكرمي قاسم .
متوز اجمليدة عام  30 – 17شارك يف ثورة البعث يف  -

1968 . 
 
 

تعرض حكم دولة البعث العظيم يف عهد الرفيق أمحد حسن البكر إىل 
قادهتا أمريكا والكيان الصهيوين وإيران  وجتسسية ة حماوالت آتمريةعد

واليت  1969اليت ُقضي عليها يف عام  شبكة التجسسية، منها ال
" عزرا نجي زخله " و" فاطمة اخلرساين " ، تلتها مؤامرة  شبكةُعرفت ب

كانت مؤامرة نظم كزار   1973" نظام الدين عارف " ، ويف عام 
استشهاد الرفيق سعدون غيدان ، رمحة هللا تعاىل  واليت أدت إىل
 ورضوانه عليه .

 
ما أجنزته دولة 

البعث العظيم يف 
 عهده

يف عهد الرفيق األب القائد حتققت منجزات ومكاسب قومية ووطنية 
 كبرية ، منها :

 القضاء على شبكات التجسس . -
 د .إصدار بيان احلادي عشر من آذار وقانون احلكم الذايت لألكرا -
 أتميم النفظ العراقي . -
 االنتصار يف اخلطة االنفجارية االقتصادية . -
 حمو األمية . -
إنشاء مستشفى مدينة الطب ) مدينة صدام الطبية ( كأكرب منشأ  -

 صحي على مستوى العامل .
االرتقاء مبستوى التعليم ، حيث أقرت منظمة اليونسكو ذلك  -

وايت التعليم يف واعتربت مستوى التعليم يف العراق يضاهي مست
 الدول االسكندنفية .

تشرين األول شارك العراق يف احلرب العربية ضد  1973يف عام 
الكيان الصهيوين ، ومتكن اجليش العراقي من صد حماولة الكيان 
الصهيوين الحتالل دمشق ودحره وتكبيده خسائر جسيمة ، حيث 

القائد ، كانت مشاركة اجليش العراقي أبمر وتوجيه من لدن األب 
ذلك ، أن العراق مل يتم إعالمه ابحلرب مسبقًا ، ومبجرد مساع خرب 
قيام احلرب أمر الرفيق أمحد حسن البكر قطعات اجليش العراقي 

، حيث شارك العراق يف حرب ابلتحرك واملشاركة الفاعلة يف احلرب 
بثالث فرق وثالث أسراب طائرات على اجلبهة  1973تشرين األول 
 ث أسراب طائرات على اجلبهة املصرية . السورية وثال

 حادثة ولده حممد ، رمحة هللا تعاىل عليه
إىل حادث بسيارته على  " حممد " لقد تعرض جنل الرفيق األب القائد

تكريت ، أدت إىل وفاته ، ومت توقيف سائق الشاحنة  –طريق بغداد 
ت ، املشرتكة يف احلادث كإجراء قانوين طبيعي يف مثل هذه احلاال

وعندما بلغ األب القائد اخلرب ، ابدر ابلسؤال عن مسؤولية سائق 
الشاحنة يف احلادث ، وعندما عرف من خالل التحقيق املوقعي 
للحادث عن خلو ذمة صاحب الشاحنة من املسؤولية ، أمر فوراً 

 ابإلفراج عنه .

 
 حممد

جنل األب 
 القائد

بتواضعه وبساطة عرف الرفيق األب القائد ، أمحد حسن البكر ، 
معيشته وعالقته احلميمية مع اجلماهري وعدله وإنصافه ، وكذلك ، 
عالقته مع رفاق دربه يف القيادتني القومية والقطرية حلزب البعث العريب 
االشرتاكي ، وعلى األخص ، عالقته ابلرفاق ، أمحد ميشيل عفلق ، 

ن مجاعة صدام حسني ، عّزة إبراهيم ، وقد حاول املغرضون اخلونة م
املتآمرين املرتبطني ابلنظام السوري إحداث شرخ يف عالقة األب القائد 
ابلرفيق القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد ، إال أن قوة الرابطة 

 األخوية الرفاقية الثورية بينهما أفشلت حماوالهتم اخلائبة . 

، حتية حب واعتزاز إىل روح الرفيق األب القائد ، أمحد حسن البكر 
يف ذكرى ميالد حزب البعث العريب االشرتاكي ، حيث نستذكر مواقفه 
الثورة القومية العروبية ودوره الكبري يف العمل النضايل وقد استحق 

 جبدارة صفة وتسمية " األب القائد " .
وحتية لرفاق دربه شهداء األّمة والبعث العظيم يف هذا اليوم اجمليد ، 

 االشرتاكي . ذكرى أتسيس حزب البعث العريب
وحتية للرفيق القائد اجملاهد ، عّزة إبراهيم ، األمني العام حلزب البعث 
العريب االشرتاكي ، القائد األعلى للجهاد والتحرير وإىل قيادتنا 

 .السياسية اجملاهدة 
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 خرى سيفاً عاد نيسان من جديد وكإين به حيمل يف يد ابقة ورد ويف األ
من ثرى  كم شهيداً ،  كاليل ورد نيسان على ضريح العوجه أيضع  عربياً 

قربه طل لريى ماقد سقى ابلدم غرسه ويرى اهلامات فينا كيف تعلو يف 
اليظل للفداء الضخم  بعثياً  جيالً  صباح اليوم الذي اطلع مشسه ويرى

 .  قد هيأ نفسه
كناف بغداد أعاد نيسان من هناك من حيث جيب ان تبدأ عودته من 

غداد امتأل : ب ذنيهاأثر اجلهاد فيهمس يف أوهو يراها شعثاء غرباء من 
 قد عربد حترق شيطانً  ونيازك تتساقط شهباً  خنيلك بثمار البعث فهزيها

 بني مشروع شهيد وقائد وجماهد ة بعث تلديها ماحشائك أبجنأمحلت ، 
علي  ماجدأودماء رفاق و ة هنري اجلن يسقيها رضك أبجنة بعثأزرعت  ،
عدت ملغول أُ ومساخل  وصدق الوعد والوعيد النصر سوارك يكمن سرأ

وهبما سيكتب التاريخ من  ومن خلفهم النهر مامهم البعثأمن ،  العصر
  . جديد هناية فرعون العصر

ىل إ ةاملستمر  ةيف دورته الزمني ةوالصريور  ةعلى الدميوم د نيسان شاهداً عا
ن إ : صيل هاتفاً سيفه العرويب األ رض ومن عليها وشاهراً ن يرث هللا األأ

رادوا أىن ملن أو  ثىن عشر شهراً إن عدهتا أشهر هللا و أنيسان شهر من 
 . !! ن جيتثوا نيسان من خارطة الشهورأاجتثاث جيل وفكر نيسان 

 ربيعاً ،  خرجت للناسأمة أهو الربيع الدائم خلري  ربيعاً  71ـنيسان ذو ال
زهاره أتفتحت !! ،  بل عريٌب عريٌب عريب غربياً  وال شرقياً  ال عروبياً  عربياً 

بثمارها للجيل العريب اجلديد  ةغصان شجرته املباركأوتدنت ،  للناظرين
ى الطريق العريب ظالله وارفة للسائرين عل  جيل التضحية والفداء

 . املستقيم
ة للعروبه ومنحة العروب - املتجددين- نيسان منحة الرتاث والتاريخ

 . للعاملني
والذخر  جدادوأبس اجِلد من تراث األ جمادمة األأنيسان شهر اجملد يف 

 . حفادوالزاد لأل
لن يدخلوك ولن يبقوا فيك بعد  الفرس جنس : يضاً أنيسان يقول لبغداد 

،  ن ترتكيهم يلهثواإو  ن حتملي عليهم يلهثواإ الفرس دنس،  عامهم هذا
فال تصغي لدعاة حقوق احليوانت  خر درسآ ، فقد حان وقت الدرس

 . وال جلمعيات الرفق ابلفرسة ، املفرتس
 :  سيفاه ابحلضن ويقول لقوس النصر معانقاً  وعاد نيسان مبتسماً 

 ةرقدها لتؤمنا ابلصالمن م وخترج روحاً  هنا صالة النصر سنصلي ها غداً 
 . وتعود

وسيعود احلق ألهله ويكسب القضية ، وعاد نيسان ، وعاد الزمان 
و جيتثه من خارطة أن ميحو نيسان أحد أفهل وليس ابستطاعة ، صحاهبا أ

 !؟. العام حىت يفكر يف اجتثاث فكره وجيله العريب اجلديد وأّن له ذلك
 
 

 كتاابت                                                                                                                      سياسية
 ...وعاد الزمان 
 وعاد نيسان

 
 الرفيق

 ماجد الشامي
  ونصركم هللا أعزكم ، إبراهيم عّزة ، اهداجمل القائد الرفيق

 املؤقتة اليمن قطر قيادة يف  رفاقكم فإن ، االشرتاكي العريب البعث حزب ، العظيم حزبنا مليالد والسبعني احلادية الذكرى ملناسبة
 ، اخلالدة العربية أّمتنا حياة يف اجمليدة املناسبة هذه يف والتهنئة التربيكات آايت أمسى إليكم يرفعون وأنصاره وأعضائه وكوادره ،

                                                         .                               . الكبري عنواهنا البعث يشكل اليت

 اليوم تقودونه الذي هادواجل املقاومة خبيار التحامنا على والتأكيد ، حلزبنا العظيمة ابملبادئ االلتزام على لكم نؤكد املناسبة وهبذه
 حترسها خفاقة عالية ستضل البعث راية أبن واثقون وحنن ، األطراف متعدد ظامل عدوان أعىت مواجهة يف ، العظيم العراق يف

 حسني صدام الشهيد القائد للرفيق واجلهادية الفكرية املدرسة أبناء األبطال اجملاهدين وسيوف البعث مبادئ و تعاىل هللا رعاية
        .    ومقاومته العدوان مواجهة يف اجلهادية لإلنسانية فريداً  ُأ وذجاً  يعد لذيا ،

 أهدافنا حتقيق حىت ، مبادئنا مجر على قابضني ، السالح أبناؤها حيمل حيث ، األمة خندق يف نبقى أبن العهد لكم وجندد
 . احملتلة العربية األرض كلو  وفلسطني العراق لتحرير ، واالشرتاكية واحلرية الوحدة يف العظيمة

 خطاكم النصر طريق على وسدد هللا وفقكم

 البحر إىل النهر من عربية حرة فلسطني وعاشت

 . االبطال ورفاقه حسني صدام القائد الرفيق ، العصر شهيد رأسهم وعلى ، واألمة البعث لشهداء واخللود والرمحة

 .. لألعداء واهلزمية
  

 القومي االشرتاكي العريب البعث زبحل املؤقتة اليمن قطر قيادة

 م 2018 نيسان من السابع
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 والتحرير مبيالد البعث زرعت بذور الثورة

..بعد خماض طويل لالمه وتضحيات  متر علينا اليوم الذكرى احلادية والسبعني مليالد حزب األمة حزب البعث العريب االشرتاكي
واالستعمار والتجزئة وحترير األرض العربية   جسام قدمها شعبنا العريب للنهوض والتحرر من قيود التخلف والتبعية واالستبداد

لتحقيق   ىل اخلليجإوتطلعات مجاهري أمتنا العربية من احمليط   عن والدة حزب الرسالة اخلالدة املعرب عن أماينامثر ،  املغتصبة
فالوحدة العربية هي أمل اجلماهري يف استعادة ،   ةواالشرتاكي ةواحلري ةاجملسدة يف اثلوثه املركزي يف الوحد  مةهداف األأأمسى 

ألداء دورهم احلضاري يف العصر   ا وتسخريها لتحقيق النهضة القومية املطلوبة وعودة العربشكاهلأوتوظيف القوة العربية بكافة 
واحلرية هي ضمانة إطالق الطاقات اخلالقة والقدرات اإلبداعية الدفينة لإلنسان العريب وتوفري احلافز الطوعي لالخنراط  احلديث

الطبقي   من العوز والفقر والتمييز  حلل األمثل لتحرير اإلنسانواالشرتاكية هي ا،  يف مسرية إعادة بناء األمة واإلنسان
 .  واالجتماعي واملرض واألمية

ذكرى فخر واعتزاز تعمق تصميمنا على مواجهة التحدايت اخلطرية اليت تعيشها كافة أقطارن العربية ، إن ذكرى أتسيس البعث 
يف النضال  يواسرتاتيجية عملنا القوم، القومية االشرتاكية   اهتامنطلق صواب استلهام الدروس من جتاربنا وأتكيد  من خالل، 

 . تستطيع األمة اختصار طريق التحرير  بكافة أشكاله وبتوحيد صفوف كل الوطنيني العرب من قوميني وإسالميني
مة ضحيات شهداء األملناسبة جليلة نستذكر فيها ت  حزب البعث العريب االشرتاكي احلادية والسبعني، إن ذكرى أتسيس حزبنا 

دائها الثوري عن طريق لسان حاهلا املعرب عن تطلعاهتا حزبنا أرواحهم ملا حتقق لألمة تعزيز العربية األبطال الذين لوال تضحياهتم أب
 كربشهيد احلج األ، ويف مقدمة الشهداء ، وترسيخ مسريته اجلهادية وتثبيت مفاهيمه ونظريته   االشرتاكي البعث العريب  حزب

وهو   ندرهاأأمثلة البطولة و   الذي ضرب أروع،  رمحه هللا وطيب ثراه، الرفيق الشهيد األمني العام صدام حسني ، شهيد العصر ، 
للرفيق  ةواملغفر  ةنسال هللا الرمحة ، اجمليد ةمتنا العربيأويف هذه املناسبة العظيمة والغالية على  , يواجه املوت على مشنقة اللئام

واجملد واخللود  , والعليني للرفيق الشهيد القائد اجملاهد صدام حسني رمحه هللا وطيب ثراه،  محد ميشيل عفلقأس القائد املؤس
 . العروبة رضأرض والعرض والكرامة يف كل شرب من عن األ لكل شهداء البعث واألمة العربية الذين استشهدوا دفاعاً 

 براهيمإة مني العام الرفيق عزَ األ، لتحرير أبرض الرافدين قائد اجلهاد وا،   مةحتية فخر واعتزاز لقائد األ
  اكرب وليخسأ اخلاسئون  وهللا

   الرفيق / مطهر الشيباين
 اليمن / تعز
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 لتأسيس احلزب 71خطاب الرفيق القائد اجملاهد يف الذكرى                                                               سياسية

 الرحيم الرمحن هللا بسم
ُمْ  يـَُقاتـَُلونَ  ِللَِّذينَ  ُأِذنَ  }  َلَقِديرٌ  َنْصرِِهمْ  َعَلىَٰ  اّللََّ  َوِإنَّ   ۚظُِلُموا أبَِهنَّ

} 
 العظيم هللا صدق

 املهجر بالد ويف العريب وطننا يف واجملاهدون املناضلون أيها

 ويف والتحرير للجهاد العليا القيادة فصائل يف املقاتلون أيها
 النقشبندية الطريقة رجال جيش طليعتهم

 واإلسالمية ةالوطني املقاومة فصائل يف املقاتلون أيها

 اجمللس ويف العراقية الوطنية اجلبهة يف واألصدقاء األخوة أيها
  العراق ألحرار العام السياسي

 العريب الشعيب املؤمتر يف واألصدقاء األخوة أيها

 العربية أمتنا مجاهري اي
  

 والسبعون الواحد الذكرى هي ، وجميدة عزيزةٌ  ذكرى اليوم علينا مترُ 
 رسالتها وحزب االمة حزب االشرتاكي لعريبا البعث حزب ملولد

 . اخلالدة

 انطلق األغر اليوم هذا يف ، 1947 عام نيسان من السابع يف
 وأبمتهم الواحد الكبري وبوطنهم برهبم آمنوا العروبة أبناء من فتيةٌ 

 ومهةً  إميانً  فزادهم اخلالدة اإلنسانية احلضارية وبرسالتها الواحدة
 هذا لريفع البار وأبنها اجلديد األمة مبولود يبشرون انطلقوا وعزماً 
 االستعمار ضد التحرري العريب القومي النضال راية الكرمي املولود

 العربية القومية عقيدته وانتشرت فشاعت ، والتخلف والتجزئة
 فدخلت ، الكبري العريب الوطن ربوع يف اإلنسانية التقدمية اإلميانية
 يف الواثبة وروحه ومبادئه ، لنريا التقدمي القومي وفكره عقيدته
 وعماهلا ومثقفيها األمة شباب وحُتفز لُتنهض والقلوب العقول

 الفكر هذا هبم وهنض فحفزهم ، األشاوس وعسكرييها وفالحيها
 وحترير العريب اإلنسان حترير أجل من والكفاح النضال على النري

 بتأثريو  ، والتقدم والتطور والتجدد االنبعاث مث والشعب الوطن
 األصيل النري وفكره اإلنسانية الرسالية اإلميانية البعث عقيدة
 أحرار اثر قد ، التحرري الثوري الكفاحي الشعيب ومنهجه ومبادئه
 القومية جتربتهم فأقاموا 1952 عام يوليو يف مصر يف األمة

 عبد مجال البطل القومي الزعيم بقيادة الرائدة التحررية االشرتاكية
 يف والتخلف االستعمار ضد األمة أحرار واثر ، اقهورف الناصر
 30 - 17 ويف 1963 شباط 8 ويف 1958 متوز 14 يف العراق
 االستعمار ضد األمة أحرار واثر ، 1968 عام اجمليدة متوز

 - 17ويف  1963شباط  8ويف  1958متوز  14العراق يف 
، واثر أحرار األمة ضد االستعمار  1968متوز اجمليدة عام  30

والتخلف يف سوراي ويف اليمن ويف ليبيا ويف السودان وكان البعث 
التحررية يف الطليعة ، وكان  يف هذه املسرية القومية العربية الثورية

من صناعها األساسيني حىت توج مسريته اجمليدة ببناء أول جتربة 
قومية عربية حتررية اشرتاكية حضارية إنسانية يف قطر العراق غنيٌة 
ابالجنازات واالنتصارات والتحوالت اليت ال حيصيها خطاب وال 

قفون حيويها كتاب ، بل هي سفٌر عظيم جميد سينهل منه املث
والباحثون واملؤرخون والشعراء والفنانون واألكادمييون عموماً 
على مدى الزمن ألجيال األمة القادمة ، وستظل هذه التجربة 
اليت خطط هلا وقادها البعث وبناها شعب العراق ستظل مشساً 
ساطعةً يف مساء الوطن العريب الكبري يهتدي هبا السائرون يف دروب 

لدهر وال ميكن إطالقًا ألمريكا وإسرائيل النضال والكفاح أبد ا
الغربية وإسرائيل الشرقية ، أن يُغطوا أو حَيجبوا نوَر هذه الشمس 
الساطعة بغرابهلم اخلرق املهرتئ ، وسيظل البعث املؤمن ابهلل وحبق 
أمته الواحدة وحبقها يف التحرر واالستقالل وحبقها يف االنبعاث 

طى حىت تتحق أهداف األمة والتجدد والتقدم والتطور حيُث اخل
 . يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية

 يف الرسالية التارخيية املسؤولية عبئ يقعُ  وحدكم اليوم عليكم
 اإلصرار وبنفس الروحية وبنفس اإلميان بنفس املسرية مواصلة
 أكرب هللا راية رفع عبئ يقع وحدكم اليوم عليكم ، اهلمة وبنفس
 صيانة مسؤولية تقع وحدكم عليكمو  ، العراق مساء يف عالية

 . لألمة الكرمية واملثل والقيم املبادئ
  
 األمة شباب واي البعث شباب اي

 حزب شعار ظالل حتت ، لوطننا احملتلني الغزاة وقاتلوا نضلوا
 إىل األطلسي احمليط من واحدة عربيةٌ  أمةٌ  ، الوارفة الرسايل العروبة
 أبد خالدة إنسانية حضاريةو  عربية رسالة ذات ، العريب اخلليج
 جغرافية وحدة ميثل العزيز الكبري وطننا أن وأعلموا ، الدهر

 جار مهما تتجزأ ال وحضارية وثقافية واقتصادية وسياسية واترخيية
 احلكام األخوة من القطريون وليعلم ، اجلائرون األمة على

 أنكفائهم يؤيد أو يساندهم ومن الكبري وطننا يف واحملكومون
 أن لوحده واحد عريب لقطر االطالق على ميكن ال ، طريالق

 مهما األخرى األقطار دون حضارة ويبين ويتطور ويستقل يتحرر
 العربية األمة وحدة كانت  ولذلك ، وقدرات امكانت من أويت

 األول الرسالة حزب أهداف وأمسى أعز من وحتررها وطنها ووحدة
. 

 وقال الرسالة ملحب كلفهم  الذي هو واألرض السموات رب إن
ِذهِ  ِإنَّ  } هلم  هلم وقال  { فَاْعُبُدونِ  رَبُُّكمْ  َوَأنَ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  ُأمَُّتُكمْ  هََٰ
ِذهِ  َوِإنَّ  }  حزبَ  وان ، { فَاتَـُّقونِ  رَبُُّكمْ  َوَأنَ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  ُأمَُّتُكمْ  هََٰ

 مالً وشا كامالً   حتريراً  األمة حرر من أولُ  هو ، األول الرسالة
 نبيها بعثت منذ أمتدت اليت حضارهتا وبىن دولتها وأقام ووحدها
 . العباسية الدولة سقوط حىت وسّلم عليه هللا صّلى ، العريب

 السابع يف لوائها البعث رفع اليت ، العربية أمُتنا عقيدةُ  هي هذه
 خريِ  عقيدةُ  أهنا أساس على ، هبا وآمنا 1947 عام نيسان من
 على ابستعالء   وال ، أبنائها بدم وال بعنصرها ال سللنا ُأخرجت أمة  

 ألهنا وإ ا ، اآلخرين على وعلواً  األرض يف استكباراً  وال األمم
 حريته وحيفظ اإلنسان قدر يرفع ما بكل أتمر أي ، ابملعروف أتمر

 حَيطُ  ما كل  عن وتنهى ، واآلخرة الدنيا يف سعادته وحيقق وكرامته
 يف دوره ويُلغي ، ارادتَهُ  وُيكبلُ  حريَته ويصادر اإلنسان َقدرِ  من

 وقيم ومبادئ رساالت من هللا عند من جاء ومبا ابهلل وتؤمن احلياة
 عليه آدم منذ األرض وإعمار ، البشر أفسده ما إلصالح ومثل

 اهلامشي نبيها على نزلت اليت اخلامتة اخلالدة رسالتها إىل السالم

 النص الكامل خلطاب الرفيق القائد اجملاهد
 عّزة إبراهيم 

 كرى احلادية والسبعني لتأسيس يف الذ 
 حزب البعث العريب االشرتاكي

 2018نيسان  7
خلليج العريب ، ذات نضلوا وقاتلوا الغزاة احملتلني لوطننا ، حتت ظالل شعار حزب العروبة الرسايل الوارفة ، أمٌة عربيٌة واحدة من احمليط األطلسي إىل ا

 ررسالة عربية وحضارية إنسانية خالدة أبد الده

سيظل البعث املؤمن ابهلل وحبق أمته الواحدة 
وحبقها يف التحرر واالستقالل وحبقها يف االنبعاث 
والتجدد والتقدم والتطور حيُث اخلطى حىت تتحق 

 أهداف األمة يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية

  واجملاهدون املناضلون أيها

  األفذاذ املبدعني املؤسسني ورثة اي

 وآله ، وسّلم عليه هللا صّلى حممد ، األوائل لرسالةا رجال ورثة اي
   وجنده وأصحابه

 العراق شباب اي ، املبدعني البناة الشجعان األبطال ورثة واي
 واألمة

  
 يف الرسالية التارخيية املسؤولية عبئ يقعُ  وحدكم اليوم عليكم
 اإلصرار وبنفس الروحية وبنفس اإلميان بنفس املسرية مواصلة
 أكرب هللا راية رفع عبئ يقع وحدكم اليوم عليكم ، مةاهل وبنفس
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 احلزبلتأسيس  71)  تتمة (         خطاب الرفيق القائد اجملاهد يف الذكرى                                         سياسية
 عليه آدم منذ األرض وإعمار ، البشر أفسده ما إلصالح ومثل

 اهلامشي نبيها على نزلت اليت اخلامتة اخلالدة رسالتها إىل السالم
 ، هللا عبد بن حممد ، األعلى ومثلنا وقائدن سيدن ، العريب القريشي

 أمجعني وصحبه وآله وجنده حزبه رجال وعلى وسّلم عليه هللا صّلى
 عقيدتِه وفق ، االشرتاكي العريب البعث حزبُ  ، حزبَنا فأن لكولذ ،

 حريةَ  ويُقدس ، وكرامَته الفرد حريةَ  يقدس ، اإلنسانية العربية القومية
 والفن واالجتماع والكالم االعتقاد حرية يُقدس وأنه ، وارادتَه اجملتمع
 ياتهامكان وتفجري اجملتمع مستوى رفع يف احلامسة العوامل هي ويعتربها
 يف الرائد دوره َيخذ حىت أعماقه يف املكبوتة املبدعة اخلالقة وطاقاته
 والتوحد والتحرر احلرية يف أهدافها وحتقيق األمة هنوض مسرية

 املبدعة اخلالدة رسالُتها هي وهذه ُأمُتنا هي هذه ، والتطور والتقدم
 وأبشكال الطويل التاريخ عرب متعددة مراحل يف وَتظهر ظهرت اليت

 األساس هدفها كان  ، وتثريه العصر تالئم ومتكاملة متجددة و اذج
 الناس هللا َفَطر اليت احلرية وإشاعة اإلنسانية القيم جتديد هو يزال وال

 حيصل لكي والشعوب األمم بني وإشاعتها الدميقراطية وُترسخ عليها
 األرض أمم بني واالنسجام والرتاحم والتوادد والتآلف التعارف
 لسعادة اإلنساين احلضاري والتطور التقدم روح وتبعث اوشعوهب
 خالف جاء وما أمِتنا عقيدةُ  هي هذه ، األرض ظهر على االنسان

 فأن لذلك ، واستحدثه به جاء من على ردٌ  فهو مسريتِه يف ذلك
 واالبتزاز اهليمنة من ، بصلة إليه ميت ما وكل االستعمار يعترب البعث
 األمة تكافحه خسيس إجرامي عملٌ  ، اتوأدو  وخونة وعمالء والقهر
 كما  الشعبية التحرير حرب مقدمتها ويف الوسائل من متلك ما بكل

 فلسطني يف اليوم حيصل وما وأرترياي اجلزائر يف قبل من حصل
 خارج األمة وتناضل وتكافح واليمن وسوراي العراق ويف واألحواز

 عن تعبرياً  ستعماراال ضد الثائرة املقهورة الشعوب مع تضامناً  وطنها
 األمر يف تتلخص اليت وقيمها مبادئها وعن وحترريتها إنسانيتها
 إىل الرسايل وحزهُبا األمةُ  تنظرُ  هكذا ، املنكر عن والنهي ابملعروف
 مُتمازجة متكاملةٌ  وحدةٌ  عقيدتِنا يف فاإلنسانيةُ  ، واإلنسانية اإلنسان

 على دائم انفتاح يف مةواأل البعثِ  يف فنحن إطالقاً  جتزئِتها ميكن ال
 من ونغذيها وتراثها فكرها ومن حضارهتا من نتغذى والشعوب األمم

 القائم اإلنساين للتعاون مشرعة أبوابنا ونفتح وتراثنا وفكرن عقيدتنا
 تصب اليت املشروعة املشرتكة املصاحل وخدمة واملساواة العدل على
 فما حزبُنا هو اوهذ أمُتنا هي هذه ، واإلنسانية اإلنسان خدمة يف

 خالف عام والسبعون الواحد امتداد على النضالية مسريته يف ظهر
 حَزبنا وأن ، واألمة احلزب قبل من ومدان ردٌ  فهو والقيم املبادئ هذه

 روح األمة يف فيبعث ذاهتا اخلالدة األمة رسالة حيملُ  رسايل حزبُ 
 العطاء يف اهلائلة املتميزة طاقاهتا فيها ويفجر والتجدد النهوض
 . واإلبداع

 يف يعرب إنساين حضاري اشرتاكي تقدمي عريبٌ  قوميٌ  حزبٌ  حزبَنا أن
 والتوحد والتحرر النهوض يف العريب الشعب إرادة عن وكفاِحه نضاِله

 من نَتمَكن لكي واإلبداع ابلعطاء املتميزة األمة شخصية لتحقيق
 عزي ما كل  لتحقيق األرض وشعوب أمم مع والتعاونِ  التواصلِ 
 والرفاه واألمان األمن ويوفر شأهنما من ويرفع واإلنسانية اإلنسان
 . لإلنسان السعيد الرغيد والعيش

 

 اشرتاكي تقدمي عريبٌ  قوميٌ  حزبٌ  حزبَنا أن
 إنساين حضاري

 صميم من النابعة العربية االشرتاكية أبنَّ  يُؤمن اشرتاكيٌ  حزبَنا أن
 أخالِقها ومنظومة وتقاليِدها اوحياهتِ  وحاجاهِتا وواقِعها األمة تراث
 وإمكانياته الشعب طاقات لتفجري واألصوب األمثل احلل هي

 ومتواصالً  متسارعاً  هنوضاً  لألمة فتضمن وعبقريته وإبداعاته
 حزبٌ  حزبُنا ، معاً  واملعنوي املادي احلضاري إنتاجها يف ومتصاعداً 

 الدين حاماق يرفض وهو ابهلل مؤمنٌ  حَترري هَنضوي َتقدمي علماين
 . وحضارية واترخيية موضوعية ألسباب مطلقاً  رفضاً  السياسة يف

 العربية األمة ثورةُ  هو البعث عند احلنيف اإلسالمي الدينَ  أن
 رسالُتها وهو املهرتئ املريض الفاسد واقعِها على احلضارية اإلنسانية
 واإلبداع والنماء ابلعطاء الزاخرة اجلديدة احلياة لبناء اخلالدة

 طقوس جمرد وليس واآلخرة الدنيا يف أجياهلا إلسعاد التجددو 
 كما  احلياة يف دوره تُلغي وأحيانً  وُتكبله اإلنسانَ  تقيد والهوتيات

 والسلفية السيئني الصفويني وعند املنحرفة املتصوفة بعض عند هو
 الدماء سفك يف يوغل مفرتساً  وحشاً  منه ختلق وأحيانً  ، املتطرفني
 املتطرفة السلفية يف كما  منه براء والدين الدين ابسم ةاحليا وتدمري

 تسييس ضد فنحن ، التكفريية الفارسية الصفوية يف وكما التكفريية
 اإلرهاب وضد الدين يف التطرف وضد ابلدين التجارة وضد الدين

 . وألوانه أشكاله بكل والتكفري

 أبن منيؤ  ، إنساين دميقراطي شعيب ، االشرتاكي العريب البعث حزبُ 
 لكل الوحيد املصدر وهو املطلقة السيادة صاحب هو الشعب
 عن تنبثق ال ُسلطة   ألي قدسية وال قيمة وال اعتبار وال ودولة سلطة
 فهو ذلك خالف الطويلة مسريته يف ظهر وإذا ، احلرة الشعب إرادة
 رفع أجل من بقوة ويعملُ  يُناضلُ  البعثَ  فإن ولذلك ، ومدان ردٌ 

 واألخالقي واإلمياين الفكري العقلي الشعب مجاهري مستوى
 يؤهله ما إىل مستواه يرفع لكي والعلمي والصحي واالقتصادي

 والقومي الوطين حميطه ويف واجلمعي الفردي الرسايل دوره ألداء
 . واإلنساين

 وبناء جديد من األمة بعث أن يؤمن إذ ، انقاليب حزبٌ  ، حزبَنا أن
 األمة أهداف وحتقيق املوحد احلر الدميقراطي االشرتاكي جمتمعها
 ابإلصالح يتحقق ال واالشرتاكية واحلرية الوحدة يف الكربى

 وال ، ابلرتقيع يتحقق وال ، التدرجيي البطيء والتطور السطحي
 ابلتغيري يتحقق وإ ا ، اخللف إىل وخطوة األمام إىل خبطوتني يتحقق
 مناحي كل  ويف املريض املتخلف الفاسد األمة لواقع الشامل اجلذري
 أبن ويؤمنُ  ، واالجتماعية والسياسية واالقتصادية الفكرية احلياة
 العسكرية ابالنقالابت يتحقق وال حيصل ال الشامل اجلذري التغيري

 النضال طريق عن حيصل وإ ا ، والسالح العنف ابستخدام وال
 السلطة النتزاع واالجتماعي والثقايف والفكري السياسي اجلماهريي

 واملمارسات األجواء عرب الشعب إىل وإعادهتا سارقيها من
 . احلقيقية الدميقراطية

 
 إنساين دميقراطي شعيب ، االشرتاكي العريب البعث حزبُ 

  املناضلون أيها

 العربية أمتنا مجاهري اي

 غامشة قوى قبل من حمتل العربية أمُتنا أقطار من عدداً  أن
 وبغطاء مباشر بشكل إيران حتتله فالعراق ، معتدية ظاملة

 وأمريكا وروسيا إيران حتتلها وسوراي ، مباشر أمريكي وتدليس
 وفلسطني ، مباشر بشكل إيران حتتله واليمن ، مباشر بشكل
 فإن ، لذلك ، إيران حتتله واألحواز ، الصهيوين الكيان حيتلها

 املبدئية أهدافنا أولوايت ومن ، وكفاحنا نضالنا أولوايت من
 الشامل التحرير هدف هو اليوم واألخالقية يةواالسرتاتيج

 على التآمر يزداد اليت احلبيبة لفلسطني مث للعراق والكامل
 ، املباركة أرضها وعلى املنتفض الباسل شعبها وعلى قضيتها
 إىل العريب املغرب أقصى من تنتفض أن األمة مجاهري فعلى
 ؤوليةاملس نضع وأننا فلسطني يف شعبنا ملساندة املشرق أقصى

 أن يف الرمسي العريب النظام أمام الكاملة واألخالقية التارخيية
 املادية األمة إمكانت كل  ميلك ألنهُ  اآلخر هو ينتفض

 الصهيوين الكيان عربدة ضد مجاعي موقف ويتخذ واملعنوية
 من كل  وضد وراعيتهُ  وحاميتهُ  الكيان هذا حليفة أمريكا وضد
 العالقات إيقاف العريب نظامال على ، الصهيوين الكيان يساند

 رأسها وعلى الصهيوين الكيان ومع أمريكا مع االقتصادية
 متادت إن وقطعها الدبلوماسية العالقات وجتميد ، النفط
 ، األمريكية البضائع ومقاطعة الصهاينة بدعم أكثر أمريكا
 كل  وإلغاء ، الصهيوين الكيان مع التطبيع عمليات وإيقاف

 األمة ألقطار مث ، معهُ  ُعقدت اليت ةاملشبوه االتفاقيات
 فيها مبا املتاحة الوسائل بكل وعمالئهم الغزاة نقاتل األخرى
 الوسائل عجزت إن الشعبية التحرير حرب رأسها وعلى

 الكبري اهلدف هذا حَتقيقِ  أجلِ  ومن ، التحرير عن األخرى
 : جبد نَعَملَ  ان علينا السامي

 والقواعد األسس ىعل احلزب بناء إعادة على ، أوالً 
 ويف دُستورِه ويف َعقيدتِه يف وَرَدت اليت األصيلة الصحيحة

 وأوضار أوزار   من به حلَِق ما كلِ   من وَتطهريِه الداخلي ِنظاِمه
 يف حكمه من عام وثالثون مخس مدى على السلطة فرزهتا
 ابلدروس واملليئة اخلِصبة الَطويَلة جَتاربِنا من ُمسَتفيدِينَ  العراق

 . عربوال

 نناضل أن علينا السامي التحرير هدف أجل ومن ، اثنياً 
 والقومية الوطنية التحررية األمة قوى توحيد أجل من ونكافح

 املستوى على وطين كفاح  جبهة يف املعتدلة واإلسالمية
 العريب الوطن مستوى على قومي كفاح  وجبهة ، القطري
 . الكبري

 

 بعث أن يؤمن إذ ، انقاليب حزبٌ  ، حزبَنا أن
 االشرتاكي جمتمعها وبناء جديد من األمة

 األمة أهداف وحتقيق املوحد احلر الدميقراطي
 واالشرتاكية واحلرية الوحدة يف الكربى
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 لتأسيس احلزب 71)  تتمة (         خطاب الرفيق القائد اجملاهد يف الذكرى                                         سياسية
 وحلفائهم البعثيني من املناضلني ُأحيي اسبةاملن هذه ويف

 العايل وبوعيهم وجهادهم وأجتهادهم جبدهم الذين وأصدقائهم
 قوى توحيد طريق على كبرية  إجنازات حققوا قد العميق وإمياهنم
 الوطنية اجلبهة وأطراف رجال وخاصة ، األمة يف والكفاح التحرر
 ألحرار العام ياسيالس اجمللس وأطراف ومناضلي ورجال ، العراقية
 على ، العريب الشعيب املؤمتر وأطراف ومناضلي ورجال ، العراق
 وأدعوا ، املغرتبني مؤمتر ومناضلي ورجال ، العريب الوطن صعيد
 مسرية يف األمة قوى توحيد طريق يف بقوة املضي إىل البعث رفاق

 األمة قوى توحيد هدف ألن والتقدم والنهوض والتوحيد التحرير
 واسرتاتيجية َمبَدئية ضرورةٌ  نضاهلا وتصعيد فيها الروح وبعث احلية

 توحيد بدون حترير وال لألمة توحيد وال التحرير ملسرية وأخالقية
 . التحررية وقواها األمة مجاهري نضال

 ندرس أن علينا ، االمسى التحرير هدف حتقيق أجل ومن ، اثلثاً 
 فيها لنا ما على نقف يلك وإخالص وجتُرد بعمق احلكمِ  يف جَترِبَتنا

 خنشى وال هي كما  أمِتنا وأمام شعِبنا أمامَ  جَتُربَتنا ونضع علينا وما
 أجل من جتاربنا تقييم يف والضروري املشروع حقنا يف الئم لومة
 الصغرية وانتصاراتِنا اجنازاتِنا نذكر الالحقة مسريتنا وتصويب تقومي

 الصغرية وهفواتنا اأخطائن جانبها إىل ونذكر حصلت كما  والكبرية
 ونعترب ونتعض هللا ونتقي نتذكر لكي حصلت كما  والكبرية
 . ونصحح

 شعبنا حنشد أن السامي التحرير هدف حتقيق أجل ومن ، رابعاً 
 والعمال والفالحني الشباب وخاصة التحرير مسرية خلف

 الذين وخاصة ، األحرار الثوريني واملثقفني والعسكريني والكسبة
 وأبناَئهم وإخواهَنم آابَئهم وعمالئهم الصفويون والفرس الغزاة قـََتل

 ملجأ ال أن واعلموا حياهتم ودمروا مساكنهم وهدموا ، وأطفاهَلم
 البعث إال هللا بعد حياهُتا تدمرت اليت شعبنا أبناء من املاليني هلذه

 والعرض النفس عن للدفاع عموماً  الوطنية املعارضة وقوى وحلفائه
 . وعمالئهم الغزاة خمالب من الوطن زاعوإلنت واملقدسات

 ُنسعر أن هو اجمليد التحرير هدف حتقيق أجل ومن ، خامساً 
 والسياسية العسكرية امليادين كل  يف وِكفاَحنا ِنضالَنا وُنصعد

 والتضحية األداء مستوى من نَرفع وأن ، واالجتماعية واالعالمية
 قتال من ميل وال يكل وال يرحم ال عدون أن واعلموا ، والفداء
 على األعمى األسود اجملوسي الفارسي احلقد أنه ، وأمِتنا شعِبنا
 مليونني من أكثر العراق يف ذحبوا ، اخلالدة رسالتهم وعلى العرب
 وكذلك ، سوري مليون من أكثر سوراي ويف ، عراقي املليون وربع
 الذي وحىت الرضيع حىت والصغري الكبري بني يفرقون ال ، اليمن يف
 والنساء الرجال بني وال ، واملريض الصحيح بني وال ، أمه بطن يف
 أو قتله من يتمكنوا مل والذي العراق لشعب شامل اجتثاث ،

 عليه وحُيَرُمون َحياَته ويُدمروا وُيشرُِدوه يُهجروه تغييبه أو سجنه
 . وشعبه وأهله بوطنه التفكري

  
 

 حزبنا يف املناضلون أيها

 العربية وأمتنا شعبنا يف واألحرار واحللفاء اءواألصدق األخوة أيها

 أوقف قد العراق قطر يف االشرتاكي العريب البعث حزبُ  ، حزبَنا أن
 ، العراق إىل داعش أدخلوا يوم وعمالئِهم الغزاةِ  ضد القتال
 ولقتاهلا املقاومة على للتشويش وإيران أمريكا الغزاة أدخلها
 مث ، التحرير طريق يف لهائ تقدم حققت أن بعد تقدمها وإيقاف

 وإلعطاء العراق إىل عسكرايً  أمريكا لعودة غطاء منها يتخذوا لكي
 واهليمنة العراق احتالل استكمال من إيران لتمكني رمسي مربر
 لقتل ُمرحية الفرصة هلم تتاح لكي مث ، فيه احلياة مفاصل كل  على

 %80 ودمروا أهلها على املساكن وهدم املدن وتدمري الشعب
 وإىل حتريرها حبجة املوصل أبناء من ألفاً  ستني قتلوا املدينة نم

 األنقاض حتت املوصل من األمين اجلانب يف القتلى آالف اليوم
 سريري موت يف هو بل ، غياب يف لألسف العريب النظام وضمري
 هذا ، األمة يف وجيري العراق يف جيري ما يُبصر وال يسمع ال أبدي
 واآلخرة الدنيا يف لكم املبني اخلسران هو

  
 العرب احلكام األخوة أيها

 يُقتل أو امريكي يُقتل عندما فعلكم ورد هرولتكم أسرع ما اي 
 شاجبني أصواتكم أبعلى وتصرخون مشدوهني تقومون أورويب
 وُتدمر واطفالُه ونسائُه رجالُه ويُذّبح يُقّتل العريب وشعبكم ، ومعزين
 سوراي ويف العراق يف وطاهنمأ خارج ويُهجرون وُيشردون حياهُتم

 وربع مليونني من أكثر قتلوا ، األحواز ويف اليمن ويف فلسطني ويف
 وبطريقة وأبصاركم أمساعكم أمام جهاراً  هناراً  علناً  عراقي املليون
 ، تبصرون ال كأنكم  بكمٌ  صمٌ  ، سامدون وأنتم اجلماعية اإلابدة

 عليه هللا ىصلّ  ، املصطفى احلبيب قول تناسيتم أو نسيتم هل
 نسيتم وهل ، ؟ ((  أخرس شيطان احلق عن الساكت )) وسّلم

 فـََتَمسَُّكمُ  َظَلُموا الَِّذينَ  ِإىَل  تـَرَْكُنوا َواَل   } تعاىل قوله تناسيتم أو
 هل ، ؟ { تُنَصُرونَ  اَل  مثَّ  َأْولَِياءَ  ِمنْ  اّللَِّ  ُدونِ  مِّن َلُكم َوَما النَّارُ 

ُم  َۖوِقُفوُهمْ  } احلق فيه سيقول الذي اليوم نسيتم  ؟ { مَّْسُئوُلونَ  ِإهنَّ
 . شيئاً  روسيا وال أمريكا تنفع وال ، بنون وال مال ينفع ال يوم ،
  

 حزبنا يف املناضلون أيها

 العربية أمتنا يف واألحرار واألصدقاء احللفاء أيها

 العريب النظام على احلرب أعلن أنين منكم أحد يتصور ال أن أرجوا
 وعمالئهم الفرس احملتلني الغزاة مع األساسية معركتنا ألن ، كال  ،

 الدامغة الساطعة احلقائق أضع أن أردت ، ولكن ، خاص بشكل
 مبسؤولياهتم وأذكرهم أمتنا مجاهري وأمام العرب احلكام األخوة أمام

 اجمللس ويف ، العراقية الوطنية اجلبهة ويف ، البعث يف فنحن ،
 العربية اململكة بقيادة العريب التحالف مع العراق ألحرار السياسي
 ضد العريب اخلليج دول ومع اليمن يف احلزم عاصفة ومع السعودية
 ووضوح بصراحة احلقائق أضع اليوم فأن ، هلا الفارسي التهديد

  ، فأقول ، العرب حكام األخوة أمام مث ، أوالً  األمة مجاهري أمام
 

 ويف ، والتحرير للجهاد العليا القيادة ويف البعث يف أننا ولألسف
 املقاومة فصائل كل  مع السياسي واجمللس ، العراقية الوطنية اجلبهة

 من العزيزة السعودية العربية اململكة موقف نفهم ال واملعارضة
 اإليراين االحتالل مع وحمنته الباسلة ومقاومته العراق شعب

 من راً أهن نزف الذي الشعب هلذا ظهرها أدرات حيث ، البغيض
 ، الفرس قبل من املهددة الدول وخاصة األمة عن دفاعاً  الدماء
 قبل من العراق بعد األول املستهدف هي اململكة أن نفهم كيف
 اإليراين للنظام واملناصرة والتأييد التعاون يد اململكة ومتد إيران

 مع موقفها نفهم كيف  ،  ؟!!! إيرانيته يف مشكوك الغري العراق يف
 أبناء من اآلالف مئات قتلت اليت اجملرمة اإليرانية تامليليشيا
 موغلة اليوم إىل والزالت أمواهَلم وسلبت مدهَنم وهدمت العراق

 قتلت السالم وسرااي الصفوي األعلى اجمللس مثل إجرامها يف
 ارتباطها كله  العامل يعرف اليت بدر وميليشيا اهلوية على العراقيني
 إيران بني مواجهة حصلت لئن ، ولوأق ، ؟ الفقيه بويل املباشر

 اليت القوات مقدمة يف بدر ميليشيا فستكون هللا مسح ال واململكة
 ملئ الذي العراق جبيش يسمى ما سيقاتلها بل اململكة ستقاتل
 املعادي الصفوي ابلفكر واملعبئ الصفوية ابمليليشيات ودمج
 . للعرب

 من موقفها خطورة الشقيقة السعودية العربية اململكة تعي أن أملنا
 يوم إىل إيران يقاتل لن سوف ترامب أن تعلم وأن العراق قضية
 اململكة على أعتدت إذا إيران يقاتل سوف الذي وإ ا ، القيامة
 . الكبري العريب الوطن ويف العراق يف شعبنا هو السعودية العربية

 عهده ويل وبشجاعة الشريفني احلرمني خادم حبكمة كبري  أملنا
 إقامة وخماطر مطب من السعودية العربية اململكة جينبوا أن األمني

 وعسكرايً  عقائدايً  إبيران املرتبطة الطائفية امليليشيات مع عالقات
 اآلالف عشرات قتلوا الذين وبدر األعلى اجمللس وخاصة وسياسياً 

 حرب حصل إذا أهنم مناسبة كل  يف ويؤكدون العراق أبناء خرية من
 امليليشيات أن ، العراق ضد ولو حىت عهام سيقاتلون إليران

 اليوم العزيزة اململكة وتدعمها هُتادهنا ابتت اليت الصفوية الفارسية
 تقاتل اليت املسلحة اإليرانية األذرع طليعة يف ستكون لألسف
 ُكَله  ذلك ومع هللا مسح ال أمنها وهتدد السعودية العربية اململكة
 جانبها إىل ونقف وقالباً  قلباً  ديةالسعو  العربية اململكة مع َسنًظلُ 
 أن اليقني علم نعلم ألننا وقدرات امكانت من  لك ما بكل

 وليبيا واليمن وسوراي العراق دمرت اليت الكربى الدولية املؤامرة
 اململكة متتلك ملا السعودية العربية اململكة تستهدف نفسها هي

 سياسي ثقل من لكمت وملا هائلة ومعنوية مادية امكانت من العزيزة
 حكيمة قيادة من اململكة متلك وملا واقتصادي وعسكري
 مع صراعها يف لألمة وقوايً  أميناً  ردءً  جيعلها وصادقة وشجاعة

 . اليمن يف اليوم نراها كما  والعدوان الشر قوى
 

 األعمى األسود اجملوسي الفارسي احلقد أنه
 الفرس احملتلني الغزاة مع سيةاألسا معركتنا اخلالدة رسالتهم وعلى العرب على

 وعمالئهم

 الشقيقة السعودية العربية اململكة تعي أن أملنا
 أن تعلم وأن العراق قضية من موقفها خطورة
 القيامة يوم إىل إيران يقاتل لن سوف ترامب
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 لتأسيس احلزب 71د يف الذكرى )  تتمة (         خطاب الرفيق القائد اجملاه                                        سياسية
  الكبري العريب وطننا يف واألحرار املناضلون أيها

 العظيم العراقي شعبنا أبناء اي

  
 العراق على الكربى الفارسية الصهيونية االستعمارية االمربايلية املؤامرة أن
 الطليعي لدوره العراق تستهدف وإ ا فقط لذاته العراق تستهدف ال أهنا
 إىل احمليط من العربية األمة تستهدف فإهنا ، بذلك وهي ، األمة مسرية يف

 وشردت فقتلت العراق يف املادية أهدافها كامل  حققت لقد ، اخلليج
 مل ولكنها األرض على حياته معامل كل  ودمرت شعبه من املاليني وهجرت

 هذا ينتفض وسوف مهِته وإضعاف عزميته َكسرَ   وال أرادتِه يَل  تستطع ولن
 يسحق وسوف بندقيته صوتَ  إسكات تستطع ولن ومل العظيم عبالش

 العراق يتحرر وسوف قصر أو الزمن طال أقدامه حتت وأطرافها املؤامرة
 تلك أستهدفت لقد ، التحررية مسريهتا يف رائدةً  طليعةً  أمِته إىل ويعودُ 

 كل  ودمرت شعبها من املاليني وشردت وهجرت وقتلت سوراي املؤامرة
 كسر  تستطع ولن مل وبطشها جربوهتا بكل ولكنها األرض على هحيات معامل
 سوراي وحترير وأطرافها املؤامرة سحق على وعزَمه السوري الشعب إرادة

 ، اليمن يف الكربى املؤامرة فعلت وهكذا ، األمة حضن إىل وإعادهتا
 العريب التحالف من واسع بدعم معهم اليمن يف العريب شعبنا فعل وهكذا

 العريب التحالف خيمة ظل ويف هللا إبذن جهاده اليمين شعبنا وسيواصل
 اليمن وحترير الصفويون الفرس رأسهم وعلى وأطرافها املؤامرة سحق حىت

 الظلم أئمة وأطرافها املؤامرة فعلت وهكذا ، األمة حضن إىل وعودته
 املؤامرة وسيسحق هللا إبذن اللييب الشعب وسينتصر ليبيا يف والطغيان
 وَضجيَجها ِبَضِجها قائمة األمة على الكربى املؤامرة والزالت اوأطرافه

 البطل العريب املصري جيشنا وألطرافها هلا وسيقف العروبة مصر تستهدف
 أمحد جيش ، األيويب الدين صالح جيش ، العاص بن عمرو جيش ،

 أدعوا اثنية مرة ابملرصاد الناصر عبد مجال القومي البطل جيش ، عرايب
 وأدعوا ، للمؤامرة مواجهتها يف مصر ملساندة ومجاهري وماتحك العرب
 قيادتِه حولَ  االلتفاف قومي عريب كمواطن  موقعي ومن املصري الشعب
 القذرة املؤامرة مواجهة يف العظيم العريب جيَشه ومساندة ودعم ودولته
 نكنُ  والذين كثر  وهم مصر يف اإلخوان حركة من واملؤمنني العقالء وأدعوا

 املؤامرة خطورة يعوا وأن مسارهم يصححوا أن والتقدير االحرتام لك  هلم
 الوطنية وقيادته البطل املصري اجليش لوال وهللا وشعبهم وطنهم على

 حصل كما  ِلِمصر حلَََصل ُعقباه حُيمد ال ما مصر يف حَلصلَ  الشجاعة
 حصل كما  ملصر حلصل ولرمبا لليمن حصل وكما لليبيا حصل وكما لسوراي
 . هللا مسح ال قللعرا

  
 يف املسلمني اإلخوان حركة يف العروبة يف واألشقاء هللا يف األخوة أيها

 مصر

 معارضة أو حزابً  أو حركة أن التأريخ يف أقرأ ومل أمسع ومل أرى مل أنين وهللا
 ما إال مسعِته تشويه على بقوة وتعمل وشعبها وطنها جليش العداء تناصب
 يف مباشرة املرتبطة العراق يف والعميلة ةاخلائن الصفوية لألحزاب حصل
 وقاتلوه األسود واحلقد العداء العراق جيش نصبوا هؤالء ، فارس دولة
 ، للعراق األمريكي االحتالل بعد رجاله خرية وقتلوا القادسية حرب يف

 سواء مواقف أو أهداف أو اثرات لكم كانت  إن اثراتكم أجلوا ، أقول
 عبد السيد اجلمهورية رئيس مع أو مدنية أو ُمعينة عسكرية قيادات مع

 مصر وجيش وحكوَمُته السيسي الرئيس ألن ، وحُكومِته السيسي الفتاح
 مرحلة لعبور ملصر األمان صمام اليوم ميثلون هم أبيتم أم شئتم اليوم

 فنحن ، أبينا أم حنن رضينا وسواء ، مصر على الدويل التآمري املخطط
 وآزروه األخوة أيها جيشكم ساندوا ، لكبريةا تضحياتكم نقدر البعث يف

 أبينا أم حنن رضينا وسواء ، مصر على الدويل التآمري املخطط
 جيشكم ساندوا ، الكبرية تضحياتكم نقدر البعث يف فنحن ،

 قرروا مث ينتصر حىت اإلرهاب ضد حربه يف وآزروه األخوة أيها
 . الرمسي ونظامه دكمبل حكومة مع مواقف من شئتم ما

 لشهادئه وحتية ، العروبة مصر جيش إىل واعتزاز تقدير حتية
 الكربى املؤامرة أذرع مع معركته يف املصري الشعب وشهداء
 . وأخواهتا داعش

 األمة على الكربى املؤامرة أهداف من أن ، أمتنا مجاهري ولتعلم
 واةالن متثل اليت العريب اخلليج وحدة تفكيك هو ، العربية

 والقاعدة النموذج متثل أو األمة وحدة لتحقيق الناضجة الصاحلة
 العريب اخلليج دول متلك ملا وذلك الوحدوي نضالنا النطالق

 الشرق منطقة ومن الكبري وطننا من اسرتاتيجي جغرايف موقع من
 قاعدة ومتلك هائلة اقتصادية امكانت من متلك وملا األوسط
 العريب اخلليج تعاون جملس دول هقدمت ما عدا والتقدم للنهوض

 وسياسي مايل كبري  ودعم أصيلة عربية مواقف من أتسيسه منذ
 وخاصة ، األساسية العربية األمة مصاحل عن للدفاع وعسكري

 أقطار ولكل اخلميين للغزو تصديه عند والعراق فلسطني يف
 . الفقرية األمة

 فرسال وأغاظ الصهيوين الكيان أغاظ قد التعاون جملس أن
 اجلهنمية املخططات فوضعوا مضاجعهم وأقض الصفويني
 العريب اخلليج وحدة لتفكيك ومعاونتها أمريكا وإبشراف
 اقتصادية امكانت من الدول هذه لدى ما استنزاف مث وتدمريها

 األمة معارك عن وإبعادها وتقدمها تطورها وإيقاف هائلة
 ، واليمن واألحواز وسوراي العراق ويف فلسطني يف األساسية

 العربية للملكة واملباشرة الصرحية اإليرانية والتهديدات
 قطر صوروا أو قطر من فاختذوا ، والكويت والبحرين السعودية

 العربية اململكة رأسها وعلى اخلليج دول إلخافت بُعبعاً 
 الغري اإلسالمية واملنظمات لألحزاب بدعمها وذلك ، السعودية
 أنفجر حىت ومحاس إاملسلمني حركة مثل إرهابية والغري متشددة
 هذه يف األول اخلاسر وكان التعاون جملس وفجر قطر موضوع
 العربية اململكة هي الفارسية الصهيونية االمربايلية اللعبة

 هو األكرب واخلاسر ، والبحرين اإلمارات مث قطر مث السعودية
 ليمنا ويف سوراي ويف العراق ويف فلسطني يف وحمنتها العربية األمة
 . األحواز ويف ليبيا ويف

 ، العراق شعب وابسم ، االشرتاكي العريب البعث ابسم ، فـإنين
 ادعوا ، القضية أطراف أدعوا ، العربية األمة مجاهري وابسم
 الشيخ وأدعوا ، الطويلة وخربته حبكمته الشريفني احلرمني خادم
 ، وحكمته خبربته الكويت دولة أمري الصباح األمحد صباح

 القطريني يسموه كما  الوالد األب خليفة بن محد الشيخ دعواوأ
 البحرين ملك عيسى بن محد امللك وأدعوا ، وخربته حبكمته
 مسو وشجاعتهم العالية هبمتهم الشباب وأدعوا ، وخربته حبكمته
 بن حممد األمري ومسو ، قطر دولة أمري محد بن متيم الشيخ
 عهد ويل زايد بن مدحم الشيخ ومسو ، اململكة عهد ويل سلمان

 فوق العربية األمة مصلحة أعينهم نصب يضعوا أن ، ظيب أبو
 دول وحدة أمهية مث ودوهلم أقطارهم مصلحة مث اعتبار كل

 صاغتها قذرة مؤامرة فإنها العربي الخليج
 إليذاء الصفوية الصهيونية األمريكية المخابرات

 من المستباحة األمة إليذاء ثم ، استثناء دون الجميع

اخلليج العريب فإهنا مؤامرة قذرة صاغتها املخابرات األمريكية 
الصفوية إليذاء اجلميع دون استثناء ، مث إليذاء  الصهيونية

األمة املستباحة من أقصى مشرقها إىل أقصى مغرهبا ، أن 
يلتقوا بينهم وال يسمحوا للقوى املتآمرة على األمة التدخل 
يف هذه القضية وحيلوا مجيع املشاكل وينهوا القضية فورًا ، 

ليه قبل لكي تعود األمور إىل وضعها الطبيعي اليت كانت ع
األزمة ويعود جملس التعاون اخلليجي زاهيًا قواًي أمام أطماع 
الفرس ، ولتعلم اململكة وكل دول اخلليج أن خسارة قطر أو 
عزل قطر هو خسارة مؤملة هلم أواًل ولألمة اثنيًا ، وخسارهتا 
وعزهلا ال يصب إال يف مصلحة أعداء األمة األساسيني ، 

فوي ، وغريهم ، ولتعلم الكيان الصهيوين والكيان الص
أهنا بدون اململكة العربية السعودية وبدون دول  الشقيقة قطر

اخلليج وبدون أمتها العربية ال تساوي شيئًا ولو وقفت معها 
كل دول العامل ألن اهلوية ال تبدل وال تغري وال تباع وال تشرتى 

 . وكذلك األمر ابلنسبة لآلخرين من دول اخلليج العريب

 التأريخ يف أقرأ ومل أمسع ومل أرى مل ينأن وهللا
 العداء تناصب معارضة أو حزابً  أو حركة أن

 تشويه على بقوة وتعمل وشعبها وطنها جليش
 اخلائنة الصفوية لألحزاب حصل ما إال مسعِته

 دولة يف مباشرة املرتبطة العراق يف والعميلة
 فارس

  املناضلون أيها

  أمتنا مجاهري اي

 آالمنا رغم والتحرير للجهاد العليا القيادة ويف البعث يف أننا
 وتدمري لشعبه مجاعية إابدة من العراق يف حيدث ملا ومعانتنا

 حملزونون فإننا وعمالئهم الفرس يد على فيه احلياة عوامل كل
 كل  شعبها على تكالبت اليت احلبيبة سوراي يف جيري ما على
 أمريكي وبغطاء الصفويني الفرس يتقدمهم العامل يف الشر قوى

 من أكثر وشردوا وهجروا سوري مليون من أكثر فقتلوا ،
 ولقد ، فيها احلياة معامل كل  ودمروا شعبها من ماليني عشرة
 العراق يف بدأت كما  سوراي على املؤامرة بدأت كيف  رأيتم
 لقد ، العراق يف إليه وصلت كما  اليوم وصلت وقد متاماً 

 بسيطة ومبطاليب سلمية عبيةش ابنتفاضة السورية الثورة بدأت
 لكي واستدرجوه النظام فحركوا ومعيشته اإلنسان حبرية تتعلق

 يردوا لكي االنتفاضة من أطراف وحركوا ابلسالح هلا يتصدى
 النفس عن للدفاع مشروع كحق  ابلسالح النظام على

 اجلمهوري القصر أسوار إىل وصلت حىت املقاومة وانتصرت
 األمريكي احللف فجاء ، قصرال الرائسة وأخلت دمشق يف

 والتدريب والسالح ابملال وأمدها بداعش الفارسي الصهيوين
 ظهرها قصمت حىت بل الوطنية املقاومة على تفوقت حىت ،

 منتفض شعب من سوراي يف املوضوع وحتول األمر وأختلط
 إرهاب إىل منحرف قمعي دكتاتوري نظام ضد وطنية ومقاومة

 وأختفى املقاومة بريقُ  وَخفَّ  اإلرهاب حماربة شعار الغزاة ورفع
 إرادات صراع هو اليوم الصراع أصبح حىت العريض عنواهنا
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 لتأسيس احلزب 71)  تتمة (         خطاب الرفيق القائد اجملاهد يف الذكرى                                         سياسية
عنواهنا العريض حىت أصبح الصراع اليوم هو صراع إرادات خارجية 
لتقاسم املصاحل واملغامن يف سوراي بني األمريكان وإسرائيل وروسيا 

عماُر يف أمِتنا وهكذا فـََعلوا يف اليمن ويف وإيران ، هكذا يَفعُل االست
ليبيا وهكذا َسيفعلوَن يف أقطاِر أمُتنا األخرى إن مل يعي األخوة 
حكام العرب هذه احلقيقة وإن مل ينهض شعُبنا العريب وحيطم القيود 
واألغالل اليت كبلته واستعبدته ، وهنا أقول ملناضلي البعث يف 

كبري ، لقد كان حزبكم العظيم منذ العراق أواًل ، مث يف وطننا ال
إىل يومنا هذا ميثل الشرارة األوىل  1947نيسان عام  7انطالقته يف 

لثورة األمة وميثل الطليعة وميثل الراية العالية يف مسرية الكفاح 
والِنضال الَتحرري ألمتنا فحاِفظوا على هذه السمة يف حزبكم 

ناء أمتنا ويف قلوب وعززوا هذه املكانة يف قلوب املؤمنني من أب
أحرار العامل وواصلوا النضال والكفاح هبمة عالية وبعزم  ال يلني 
وبكل أشكاله ويف مقدمته الكفاح املسلح يف األقطار اليت حيتلها 
الغزاة ، واعلموا أن هللا القوي العزيز تعهد لنا ابلنصر أذ قال جل 

ُْم  ظُِلُموا ۚ َوِإنَّ اّللََّ َعَلىَٰ َنْصرِِهْم جالله } ُأِذَن ِللَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن أبَِهنَّ
 . َلَقِديٌر {

نيسان  7لقد كان حزبكم العظيم منذ انطالقته يف 
إىل يومنا هذا ميثل الشرارة األوىل  1947عام 

لثورة األمة وميثل الطليعة وميثل الراية العالية يف 
 مسرية الكفاح والِنضال الَتحرري ألمتنا

رة أموال أكثر من أربعة آالف عراقي أما موضوع حجز ومصاد
شريف خدم العراق أكثر من نصف قرن أبمانة وشرف ونزاهة وأبدع 
يف خدمته ميثل هذا القرار اإلجرامي الال قانوين والال إنساين لطخة 
عار سوداء يف جبني اإلدارة األمريكية اليت تدعي زوراً وهبتانً ابحلرية 

سان وحريته ، وميثل هذا القرار والدميقراطية والعدالة وحقوق اإلن
لطخة عار يف جبني النظام العريب الفاسد املتواطئ املتآمر على 
شعب العراق ، وميثل لطخة عار يف جبني االعالم العريب والعاملي 
املتواطئ مع االحتالل وعمالئه أذ أغمض عينه عن احلق وختاذل 

قتل أكثر من وخنع إلدارة الطغاة البغاة الغزاة ، أن هذا القرار و 
مليونني وربع املليون عراقي وتدمري املوصل والرمادي والفلوجة 
ودايىل وصالح الدين قد كشف عورة أمريكا وعورة حلفائها الغزاة 
وفضح ادعائهم ابحلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان وكشف عورة 
النظام العريب يف جبنه وختاذله وتواطئه مع الغزاة وعمالئهم ، هكذا 

مل أمريكا مع حرية اإلنسان وحقوقه يف العراق ، وهكذا هي تتعا
دميقراطيتها املسخ ومفهوم حرية الشعوب عندها ، تباً هلا ولعمالئها 

 وحللفائها
وأين أعلن يف هذه املناسبة التارخيية الكرمية العزيزة مبولد احلزب ، 
مث مبناسبة الذكرى اخلامسة عشر البغيضة األليمة لغزو العراق 

الله وتدمريه ، أقول ، ابسم شعب العراق العظيم ، وابسم واحت
 . مقاومته الباسلة

 يُلغى مل وإن ، السياسية العملية يف جذري تغيري حيصل مل إن
 مل وإن ، االشرتاكي العريب البعث حزب عن واحلظر االجتثاث

 سراحهم وإطالق واملوقوفني السجناء عن شامل عفو يصدر
 بسبب املتضررين وتعويض ، واملغيبني املخطوفني سراح وإطالق

 سنذهب أننا ، ونتائجه االجتثاث وبسبب ونتائجه االحتالل
 مرة السالح ورفع هللا أبذن التحرير حرب إعالن إىل مضطرين

 ، واخلونة العمالء ورموزها السياسية العملية لضرب اثنية
 إىل تقف اليت واالقتصادية العسكرية الدول مصاحل وسنضرب

 العسكري اإليراين التواجد ونضرب ، االحتالل ومةحك جانب
 أببناء مجيعاً  سنقاتلهم ، واالجتماعي واالقتصادي واملدين
 املئة أببناء سنقاتلهم ، عراقي شهيد املليون وربع املليونني
 بيوهَتم َدمروا الذين أببناء سنقاتلهم ، بعثي شهيد ألف وستون

 أببناء سنقاتلهم ، أمواهلم وهنبوا ، ومصاحلَهم ومزارَعهم
 الفارسي األمريكي التحالف ألن ، ذلك ، واملهجرين املشردين
 البعثيون حنن ووضعنا العراقي الشعب وضع قد الصفوي
 والتشريد املوت أما ، هلما اثلث ال خيارين بني ومجاهرين
 واألهل واملال النفس عن دفاعاً  ابلسالح القتال وإما والتهجري
 منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم ، اتواملقدس والوطن والعرض
 . ينقلبون

  
 

 شهيد املليون وربع املليونني أببناء مجيعاً  سنقاتلهم
 عراقي

 واالقتصادية العسكرية الدول مصاحل سنضرب
 ، االحتالل حكومة جانب إىل تقف اليت

 واملدين العسكري اإليراين التواجد ونضرب
 واالجتماعي واالقتصادي

  العظيم العراقي شعبنا أبناء اي

 خربوا ، عنها نيابةً  العراق إيران عمالء حيكم عاماً  عشر مخسة
 والزراعة الصناعة يف والتقدم التطور معامل كل  وهدموا ودمروا

 " زمن إىل ابلعراق وعادوا ، واخلدمات والتعليم والصحة
 املاليني وقتلوا ، وأسوء الريف يف يقولون كما  " العصملي
 من اآلالف عشرات وغيبوا وخطفوا الينيامل وهجروا وشردوا
 ومقدساتكم حرماتكم واستباحوا ودنسوا ورجالكم أبنائكم

 يف سيأيت من أن وأعلموا ، وشبابكم برجالكم ملئى وسجوهنم
 سبقوه الذين السيئني من بكثري أسوء هو االنتخابية الدورة هذه
 راقالع يف مشروعها لتنفيذ إيران بيد أدوات جمرد مجيعاً  ألهنم

 وبكل واملعارضة املقاومة ساعد عن ومشروا االنتخاابت فقاطعوا
 جذري تغيري حيصل مل أن املسلح الكفاح رأسها وعلى أشكاهلا

 إيران ُتطرد مل وأن ، الصفوية الفارسية السياسية العملية على
 أيديهم اقرتفت ملا والدولية الوطنية احملاكم إىل عمالئها وحيال

 وثرواته أمواله وسرقة لشعبنا اجلماعية دةواإلاب الدماء سفك من
. 
  
 ومزارَعهم بيوهَتم َدمروا الذين أببناء سنقاتلهم 

 أمواهلم وهنبوا ، ومصاحلَهم

 العظيم العراقي شعبنا أبناء اي

 العربية أمتنا مجاهري اي

 اخلامسة الذكرى هي ، وحزينة أليمة ذكرى االايم هذه علينا متر
 يبقوا ومل وحضارة وشعباً  أرضاً  وتدمريه لهواحتال العراق لغزو عشر
 عرب مفصل أسوء وكان وهنبوها أمواله سرقوا ، حجر على حجراً  فيه

 على واالنكليز واألمريكان الفرس اتفاق يوم هو عام عشر اخلمسة
 متضي لكي الصفويون الفرس إىل رجاله من واألسرى العراق تسليم
 ولكي خربوه وما دمروه ام ابستكمال عنهم نيابةً  وأدواهتا إيران
 من كثرية  مناطق يف حرية بكل الدميوغرايف التغيري يف إيران متضي
 أبناء من الضعفاء ومخئنة بفرسنة وعمالئها إيران متضي ولكي العراق
 وتدمري والتشريد وابلقتل والتهديد ابلرتهيب يتم وذلك العراق
 يرانإ قتلت ، الرهيب اإلجرامي ملخططهم االنصياع أو حياهتم

 الوطنية املسرية وقائد الدولة ورئيس احلزب قائد األذالء وعمالئها
 القومية القيادة أعضاء من اثنني وقتلوا ، حسني صدام الرفيق

 ألف من أكثر وقُتلَ  العراق قطر قيادة أعضاء من عضواً  وعشرين
 وستون مئة من أكثر وقتلوا الدولة وكادر احلزيب الكادر من ومئتني
 قدمت دقيقة إحصائية يف عراقي مليوين من أكثر تلواوق بعثي ألف
 مث الوترية بنفس القتل واستمر ، 2014 عام احلزب قيادة إىل

 زمن يف كان  عما أضعاف عشرة إىل العبادي جميء بعد تصاعد
 وهو ، والرمادي الفلوجة بتدمري أمر الذي هو العبادي ، املالكي
 بتدمري أمر الذي وهو ، أهلها وقتل املوصل بتدمري أمر الذي

 من مواطن آالف أربعة من أكثر وخطف والدور والبيجي تكريت
 بتصعيد العبادي راية حتت الفرس وسيمضي ، الدين صالح أهل
 حيصل مل إن واإلرهاب داعش حماربة حبجة والتدمري واملالحقة القتل
 وأن ، العراق مصيبة من العرب وسياسات مواقف يف جذري تغيري
 القتل من ملزيد خمططات من عليه جيري ما قةحقي شعبنا يعي

 االحتالل بعد للعراق حصل ما أن ، كله  العامل وليعلم ، والتدمري
 شامل وتدمري العراق لشعب مجاعي قتل هو إيران استلمته أن وبعد

 حنن العراق يف الصفوي املخطط لنا يبق ومل وحضارته العراق ألرض
 غري خيار أي الوطنية ملعارضةا ويف املسلحة املقاومة ويف البعث يف

 وحترير وعمالئها إيران طرد حىت الدائمة املسلحة املقاومة خيار
 . العراق

 

 بعثي شهيد ألف وستون املئة أببناء سنقاتلهم

أقدم شكرن وتقديرن ألملانيا وفرنسا ملوقفهم اإلنساين املستقل يف 
ليت وقفت جملس األمن بشأن غزو العراق ونشكر مجيع دول العامل ا

ضد الغزو واليت مل تعاونه على الغزو واالحتالل وندين بشدة مجيع 
الدول اليت حتالفت مع الغزاة وقدمت هلم املساعدة على غزو العراق 

 . واحتالله واستعماره

 يف حنن العراق يف الصفوي املخطط لنا يبق مل
 الوطنية املعارضة ويف املسلحة املقاومة ويف البعث

 حىت الدائمة املسلحة املقاومة خيار غري خيار أي
 . العراق وحترير وعمالئها إيران طرد
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 رئيس ، للحزب العام منياأل ، حسني صدام القائد رأسهم وعلى البعث شهداء إىل وإجالل تقدير حتية

 . اجلمهورية

 ويف بغداد ويف الدين صالح ويف دايىل ويف األنبار ويف نينوى يف الشعب شهداء ألرواح تقدير حتية
 األوسط الفرات ويف اجلنوب

  اجملرمون املعتدون الغزاة وليخسأ

  وعمالئهم الصفويون الفرس وليخسأ

 لباسلا جيشنا ومراتب وضباط قادة إىل وتقدير حتية

 وأصدقائهم وحلفائهم البعث مناضلي إىل وتقدير حتية

  عفلق ميشيل أمحد الرفيق رأسهم وعلى املؤسسني إىل خاصة حتية

 القائد رأسهم وعلى العراق يف احلضاري النهوض جتربة شيدوا الذين الشجعان املبدعني كل  إىل حتية
 حسني صدام املبدع

 .. احلبيب عراقنا لتحرير والكرامة والعزة الشرف معركة خلوض والتحشيد االستعداد من مزيد وإىل

 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم
 

 الكفاح رأسها وعلى أشكاهلا وبكل واملعارضة املقاومة ساعد عن ومشروا االنتخاابت قاطعوا
 الصفوية الفارسية السياسية العملية على جذري تغيري حيصل مل أن املسلح

 16تتمة املنشور على الصفحة 
 
 
 

 وأنتم العظيمة الذكرى هذه علينا متر  أن الفخر دواعي أبلغ ملن وإنه
 اليت الباسلة مقاومتنا وفصائل العظيم البعث يف اجلهاد مسرية تقودون
 أمريكي الصهيو دوانالع حتدي مالحم ونصف عقد مدى على تسطر

 األجنيب هيمنة من التحرر يف أمتنا أهداف عن دفاعاً  الفارسي -
 على االجتماعية العدالة جمتمع وإقامة واحلرية الوحدة دولة وحتقيق
 . العروبة أرض امتداد

  
 العرب وأمة اجملاهد والبعث نعاهدكم العطرة الذكرى هذه يف إننا

 حىت أشداء احلق وعلى ، أوفياء العهد على معكم نكون أبن اجمليدة
 والفرس والصهاينة األمريكان احملتلني دنس من بالدن كامل  تطهري

 . واملأجورين واملتآمرين
  

 ورفاقه عفلق ميشيل أمحد املؤسس القائد إىل وإجالل إكبار حتية
 األوائل الرواد
 صدام البطل الشهيد رأسهم وعلى البعث لشهداء واخللود اجملد

 حسني
 خبري اجمليدة وأمتنا وأنتم امع وكل

 مستقبلها وصانع اجلماهري أمل العظيم للبعث والنصر
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 إليها ومناضليها األمة أحرار كافة  شدت واليت احملررة النضال قاعدة إقامة أبرزها وكان العربية األمة ويف العراق يف متعاقبة انتصارات
. 

 سيةاألسا وحاضنتهما الغربية إسرائيل وتوأمها الشرقية إسرائيل الشر ثالثي إصرار عززت اليت هي العراق يف البعث إجنازات إن
 التضحيات ملحمة فكانت ، اثلثاً  ومجاهرياً  اثنياً  وتنظيماً  أوالً  عقيدة البعث واجتثاث احملررة القاعدة حتطيم على ، االستعماري الغرب
 جمموع عدد يفوق عدد وهو 2014 عام حىت بعثي شهيد ألف 160  من أكثر البعث تقدمي حد وصلت واليت املسبوقة غري الغالية
 هي ونفذت أمريكا خططت كما  ، البعث اجتثاث إىل يؤدي مل الشهداء من اخليايل العدد هذا ولكن ، عريب حزب أكرب أعضاء

 للعراق األمريكي الغزو دحر على ابلقدرة انفرد أنه وهو مضافاً  شرفاً  البعث اكتسب بل ، الغربية إسرائيل واثلثتهما الشرقية وإسرائيل
 ووضعها مسدود طريق إىل الشرقية إسرائيل تقودها اليت السياسية العملية أوصل مث اديةاجله الفصائل وبقية هو املسلحة مبقاومته

 . والتناقضات والتخلف الفساد نتيجة داخلها من متزقت أن بعد االهنيار حافة على
 األعداء كل  تخمططا هزمية يف متجسدة أمامنا حية الشهداء وتضحيات نضالنا مثرات نرى البعث أتسيس بذكرى حنتفل وحنن واليوم
 البعث دعم من املاليني هذه وانتقال احلزب حول العراقيني ماليني التفاف وأبرزها قدراتنا وتعاظم توحدن مقابل هلم اجلماهري وعزل

 والقائد البعث متجد اليت القصائد ونظم العام واإلعالم التلفزيون شاشات خالل من واجملاهرة العلنية إىل بسرية التحرري ومشروعه
 ، وحلفاءه البعث بواسطة إال ممكناً  يكون لن العراق إنقاذ أن بتأكيد كله  ذلك وتتوج السياسية العملية وتدين حسني صدام لشهيدا

 واإلابدة الغدر أساليب عكس وعلى ولكنه هلالكه خططوا ومن أعداءه جيتث البعث نرى البعث اجتثاث خطة فشل ومقابل وهكذا
 . وخيانتهم لفسادهم والتعرية السياسي العزل بوسائل ويتم مت هلم البعث اجتثاث فإن البعث ضد ءاألعدا مارسها اليت واالضطهاد

 القائد الرفيق 
 وفقاً  العمل مواصلة على واإلصرار لكم اجملاهد اإلعالم فيلق يف املناضلني وإخالص وفاء عهد جندد الغالية الذكرى هبذه حنتفل وحنن

 ضده مناضالً  للغزو األول اليوم منذ هنض الذي التحرير معركة يف متقدم فيلق هو مراراً  وصفتموه وكما فاإلعالم ، الصائب لنهجكم
 البعث قيادة دور ومربزاً  ومجاهريه البعث صمود عظمة على األضواء ومسلطاً  الغزو ختريب وكاشفاً  اجلماهري ومعبأ اهلمم ومستنهضاً 

 . العراقية اجلماهري ولنضال الباسلة العراقية للمقاومة  منازع بال امليداين القائد ، إبراهيم عزة الرفيق رأسها وعلى
 وتثبيت البعث أتسيس يف األول الفضل له كان  الذي عفلق ميشيل أمحد املؤسس القائد وفخر ابعتزاز نتذكر الغالية الذكرى هذه ويف

 احلكم أثناء هبا لصقت اليت الشوائب من نقية البعث عقيدة إبقاء أجل من كلل  بال العمل هو له الوفاء مظاهر أبرز ومن عقيدته
 . الذايت والتطهر االنقالبية الثقافة تعزيز خصوصاً  إليها والعودة ابألصول والتمسك

 . حسني صدام القائد الرفيق مقدمتهم ويف العربية واألمة البعث لشهداء واخللود اجملد
 . عفلق ميشيل أمحد الرفيق املؤسس للقائد واخللود اجملد
 . وشعب لوطن حترير مسرية وأشرف أعظم تقودون وأنتم القائد رفيقي  لكم يةحت
  

  املختار صالح رفيقكم
     5-4-2018 
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 النابعة العربية االشرتاكية أبنَّ  يُؤمن اشرتاكيٌ  حزبَنا أن
 وحياهِتا وحاجاهِتا وواقِعها األمة تراث صميم من

 أخالِقها ومنظومة وتقاليِدها
 الرفيق القائد عّزة إبراهيم


