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 املقدمة :
 

لكل زمان رجاله ، وكل يشتهر بفنه ، فحياة البشرية متنوعة اجملاالت 
واالختصاصات ، وإن التأريخ يسجل املبدعني والعناوين املتألقة األصيلة بأسطر 

نطل  من جوور اتتمااات الرجا  واربباهها بأرهها وبأرهخها وحاارااها ، املعبقها 
عا ي الروحية  ي ووااهم ، فىر  وأن فعل الرجا  دا  على كينوتة النفس ومسو امل

أصحاب اهلمم العالية ال يفىرون عن بقدمي كل ما هو تافع للبشرية ولشعبهم وأّمتهم 
يسابقون الزمن باقتدار عا  ، خطوااهم واثقة  ي جمد أمتهم والنهوض هبا لتبقى ، 

 خري أّمة أخرجت للناس .
والزراعة وخمتلف فنون احلياة يتقدمهم  ي السلم ، يتبار  الرجا   ي البناا والتصنيع 

التطور وهرق حفظ منجزااهم وإبداعااهم ، وهو  القائد السياسي ليخط هلم سبل
الزمن الوي يتأل  به القائد السياسي إىل املرببة اليت يسجله التأريخ بالوصف الوي 

 اط الشعب به .بفنه  ي قيادة األّمة وقوة اربب عترِبر جيعل منه ترباساً لألجيا  القادمة ب  
و ي احلرب ، بتألأل  ي مساا األّمة جنوم الرجا  أولوا البأس الشديد ويسطر التأريخ 

 وْثبااهم على هري  اجلهاد حيث إحد  احلرسنيني ، النصر أو الشهادة .
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 ي السلم ،  صدام حسني اجمليد الشعب العر ي برمته وقفة القائد الشهيد ، ربر لقد خ  
وحتقي  رجل النصر والسالم ، رجل حرب من الطراز األو  ، واحلرب ، فكان حب  

وقائدًا  ي السلم حاهرًا مع البرناة واملبدعني من أبناا الشعب العراقي خصوصاً 
واألّمة العربية عمومًا ، فسجل عنواتًا مهمًا وبارزًا  ي املعا ي اجلهادية حىت يوم 

 ه بأل  ورقي  ي أسفاره .استشهاده لىربقي روحه إىل بارئها وحيفر التأريخ امس
وألن حزب البعث العر ي االشىراكي ، حزب مجاهريي وحزب هليعي ، فقد زخرت 
حياة احلزب بقادة من الرعيل األو  واخلط األو   ي الدولة وقادة ميداتيني جمربني 
اشرأبت تفوسهم وأرواحهم على معا ي اجلهاد والكفاح والناا  من أجل رفعة 

  أّمتهم وازدهارها .
ك الظروف ، وهي بتصد  حملاوالت استعمارية متعددة لحمتر األّمة اليوم بأوحيث 

األشكا  واألساليب ، فكان البد من قائد حمنك جيمع  ي بأسه قوة احلكمة ومساا 
عّزة قائد اهلمام ، فكان ال ليكون رجل هوا الزمان ، اإلتساتية وأتسام الرشاد ،

الشعب العراقي باألمني املأمون ، رجل قائد ، كان  ، القائد الوي عرفه إبراهيم
نها ومعاشها  ي بفاصيل السلم وبناا العراق العظيم ، حيث كان أمينًا على أم اً حاهر 

https://www.fursanalbaath.com/sdam-hsyn-1
https://www.fursanalbaath.com/azh-ibrahym-aldwry
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 وقفات جهادية هد أعداا األّمة عرب مسريبه الناالية  ي وحريتها ، وكان حاهرًا  ي
 وكرامته . حياة احلزب ومع شعب العراق األ ي  ي كفاحه من أجل عّزبه

" وألن من الواجب أن بعرف األّمة وشباهبا قائدها ورمز عّزاها وكرامتها ، تقو  
للرجل الوي يقف اليوم رمزًا جماهدًا على هري   ة والعرفانالشامل " من املعرفة بعرف

النصر ، ومن أجل حترير عراقنا العظيم وكامل براب األّمة ، ومل تقو  " بعلم األّمة " 
 ألن البديهية بشري إىل علم األّمة به كرمز  ي سلسلة رموز األّمة الوهبية .

لعظيم على كتابة وألجل ولك كله ، فقد اترب  رفاق لكم  ي جمموعة فرسان البعث ا
دراستهم هوه لتنام إىل صفحات التأريخ املسطر لنفحات القائد اجلهادية ورمزيته 

  ي سفره اخلالد اجمليد . والتحرير على هري  النصر
 وما النصر إال من عند هللا العزيز احلكيم .

 
 جمموعة فرسان البعث العظيم

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/fursanalbaath/?ref=br_tf
https://www.facebook.com/groups/fursanalbaath/?ref=br_tf
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 . احلسيين مني احلر يأبراهيم بن خليل بن رحيم بن إبن  هو عزة
ولد  ي قااا الدور التابعة إىل حمافظة صالح الدين  ي اليوم األو  من شهر متوز 

 من مشايخ القااا . االلتزام بالِدين والزهد وأهنمولعائلة معروفة  1942لعام 
لدراسة اإلعدادية  ي سامراا أكمل دراسته االبتدائية  ي قااا الدور ، مث اتتقل 

 وأكملها  ي إعدادية األعظمية  ي بغداد .
،  1958عام  متوز / يوليو من  ي شىراكيعر ي االحزب البعث ال إىل صفوفاتتمى 

، حيث بداية اربباهه باحلزب  حيث عرف بنشاهه السياسي اهلميم  ي احلزب مع
مت بصعيده إىل درجة عاو شعبة ، وولك لدوره الناايل السامي  1963و ي عام 

خابه عاوًا لقيادة ت، مث مت اتث العر ي االشىراكي السري آتواك  ي تشاط حزب البع
 من متوز اجمليدة .الثالثني  –قطر العراق للحزب قبل ثورة السابع عشر 

االت من قبل جالوزة النظام العار ي مالحقة واعتق تالرفي  القائد إىل محالبعرض 
 ي اخلامس من أيلو  لعام أهو  مدة اعتقا  بعرض هلا القائد اجملاهد  توكات

 .1967واستمرت ملدة سنتني حيث أهل  سراحه  ي عام  1963
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اعتقل القائد اجملاهد سياسياً على خلفية تشاهه السياسي الفّعا  مع  1963 ي عام 
رفاقه  ي صفوف حزب البعث العر ي االشىراكي ، ومعلوم أن البعثيني  ي زمن احلكم 

وحتديدًا بعد الردة  ، 1963وبعد عروس الثورات ،  ي الثامن شباط لعام  العار ي
ينقطع بواصله مع قيادة احلزب مالحقتهم والتايي  عليهم ، ومل  قد متف التشرينية

أثناا اعتقاله ، وقد عررف بصربه وثبابه وحتديه لكل حماوالت النظام العار ي  ي ثنيه 
عن معتقده البعثي الوي كان جرلَّ وقته يقايه  ي تااله التنظيمي من أجل إعالا 

 وت احل  املتمثل بالبعث العظيم .ص
ليلتح  بقيادة احلزب  ي التخطيط لثوراهم القادمة ،  1967أهل  سراحه  ي عام 

، حيث   1968وهو ما حتق  هلم  ي ثوراهم البيااا يوم السابع عشر من متوز لعام 
لألب  كان  ي الدبابة الثاتية اليت دخلت القصر اجلمهوري  ي إجناز ثوري يرسجل

دتا اجملاهد ولقائ ، صدام حسني اجمليدالشهيد ، للقائد و  ، أمحد حسن البكرالقائد ، 
وللرفاق الشهداا عدتان خري هللا وسعدون غيدان وغريهم من ،  براهيمعزة إ، 

 . الرفاق األبرار
 
 

http://www.fursanalbaath.com/ahmd-hsn-albkr-1
https://www.fursanalbaath.com/sdam-hsyn-1
https://www.fursanalbaath.com/azh-ibrahym-aldwry
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 الفصل الثالث
 عتز باهللسرية القائد امل

1968 - 1979 
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الثورية والوهنية  بالكثري من املواقف واملهام معّزة إبراهيئد اجملاهد ، حياة القاحفلت 
للجنة العليا ، حيث برأس ا 1979وعام  1968 ي الفىرة ما بني عام  والقومية

 .ب  ي البناا والزراعة والصناعة ة الشعللعمل الشعيب وجنح  ي استنهاض هّ 
مت  1969و ي عام  .تخب عاوًا  ي جملس قيادة الثورة ات 1968 ي أواخر عام 

بعينه وزيرًا للزراعة واالصالح الزراعي ، ويشهد له العراقييون ما حققه الرفي  القائد 
عامني متكن من حتقي  اكتفاا زراعي الزراعة  ي العراق ، ففي خال   ي بنشيط 

باملائة عما كان قبل ثورة متوز اجمليدة حيث كان العراق يستورد  90غوائي بنسبة 
 من حاجة العراق .باملائة  60الـ  تجاوزسبة بالبلدان اجملاورة وبن احملاصيل الزراعية من

مت إعادة اتتخابه عاوًا  ي قيادة قطر العراق حلزب البعث العر ي  1972عام  ي 
 االشىراكي .

 مت بعينه وزيرًا للداخلية ، 1974الرابع عشر من بشرين األو  / توفمرب لعام و ي 
اجلاتب األمين  ي البالد بأعلى درجات اهلّمة فكان كما عودتا  ي قدربه على إدارة 

قد أشرف بشكل مباشر على بأهيل ظام والقاتون ومحايتهما ، و نواملتابعة وفرض ال
 وختريج كوادر الشرهة واألمن الداخلي من هباط ومرابب ووفقًا لألساليب العلمية

 لية للقيام بالواجبات .املتطورة واألهلية العا

https://www.fursanalbaath.com/azh-ibrahym-aldwry
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 ، اتتخب تائباً لرئيس جملس قيادة الثورة . 1979متوز / يوليو من عام و ي 
اهيئة العناصر  واهح  يكان للرفي  القائد اجملاهد  ي هوه احلقبة الزمنية األثر اللقد  

القيادية على املستو  اإلداري الوزاري وعلى املستو  احلز ي ، فكان يشرف بنفسه 
هلة لتصعيد الكادر احلز ي للدرجات على دورات التطوير والتثقيف احلز ي املؤ 

له بسمو قدربه  ي القيادية ، ومن عمل مع الرفي  القائد على مستو  احلزب يشهد 
 عنهم .بعامله مع مجاهري الشعب ورفع احليف القيادة احلزبية وحسن 

الفاعل إجناح  الدور هوه الفىرة من بأريخ العراق العظيم ، كان للقائد اجملاهد ي و 
كراد قربيل صدور قاتون ة حمو األمّية وكولك دوره املتقدم  ي التفاوض مع األمحل

 ي احلادي عشر من وقاتون احلكم الوايت  1970لعام بيان احلادي عشر من آوار 
، وبولك متكنت القيادة السياسية من هي صفحة التمرد  1974آوار لعام 

 الكردي  ي مشا  العراق والوي استمر ألكثر من أربعني سنة .
اليت  التنموية للقائد اجملاهد احلاور الفاعل  ي إجناح اخلطة االتفجارية اخلمسيةوكان 
 . 1976 ي بدأت 
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هوه الفىرة من حياة العراقيني عمومًا وحزب البعث العر ي االشىراكي متيزت 
سنوات اليت وقف فيها  بالعلو  ي اجلاتب التعبوي حيث وحرب الثمانخصوصًا 

احلزب مع أبناا شعبنا العراقي العظيم  ي التصدي ألهماع إيران الصفوية اجملوسية 
ة ( املشبوهة بالفعل العسكري والوي دفع بإيران فها  ي بصدير ) الثور وإعالن أهدا

إىل شن هجومها على القر  واملخافر احلدودية العراقية وجتاوز هائرااها احلربية حرمة 
 جواا العراقية ، حيث باشر العراق  ي الرد االعتباري بتأريخ الرابع من أيلو  لعاماأل

أرض العراق وشعبه بتوج باإلعالن الرمسي لبدا الفعاليات  عن  لدفع األو 1980
عام العسكرية  ي جماهبة القوة العسكرية اإليراتية  ي الثا ي والعشرين من أيلو  لل

 تفسه .
هيم  ي متابعة اجلواتب التعبوية ومن  عّزة إبراهيم هوه الفىرة كان القائد اجملاهد ي 

وإشرافه على التقدم مبستويات  حزب البعث العر ي االشىراكي خال  بنظيمات
 ي ظروف حرب الثمان  العمل احلز ي وسالمة األداا اإلداري  ي مؤسسات الدولة

 .نوات س
لت بالنصر العظيم باشر اتتهاا حربنا الدفاعية هد إيران الصفوية واليت بكلوبعد 

،  ي دراسة  جمليدصدام حسني االقائد اجملاهد بصحبة رفي  دربه القائد الشهيد ، 

https://www.fursanalbaath.com/azh-ibrahym-aldwry
https://www.fursanalbaath.com/sdam-hsyn-1
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املشاكل اليت بعمد هبا النظام الكوييت والوي كان يهدف االقتصاد العراقي ، فكان 
وكان آخرها االجتماع الوي عقد  ي  آتواكحاوره فّعااًل  ي املفاوهات اجلارية 

والوي أفسده اجلاتب  1990متوز من عام  31يوم اململكة العربية السعودية 
، فما  لي  مبن يدعي العروبة وقيمهاد العراقي بكالم ال يالكوييت بتعمد استفزاز الوف
" قطع  صدام حسني اجمليدمقولة القائد الشهيد ، إىل  كان من العراق إال العودة

األعناق وال قطع األرزاق " ، وحصل الوي حصل وما بال يوم الثا ي من آب لسنة 
1990 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fursanalbaath.com/sdam-hsyn-1
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 اخلامسالفصل 
 القائد األمنيسرية 
1991 – 2003 
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وبعد التصدي للهجمة األمريكية ومعها أكثر من ثالثني دولة وحيث أجربت إهنا 
هم ، على االتسحاب من األراهي العراقية ، دخل العراق  ي منعطف خطري وم

واستمرار حكام  1990حيث احلصار اجلائر الوي فرض على العراق  ي عام 
الصابر ، وألن  الكويت  ي اإليغا  على حتقي  الارر بشعب العراق األ ي اجملاهد

روحي  ي اجملتمع ، ولك إلعالا اهلمم  ي بعمري ما دمره  هوا احلا  حيتاج إىل مسو
فاتتفض العراقييون  ي   ، ار الظامل من جهة أخر األشرار من جهة ، وجماهبة احلص

بعمري بلدهم يدًا بيد مع قياداهم السياسية اجملاهدة ، وقد أعلن الرفي  القائد 
 قائد اجملاهد، وكان الحلملة اإلمياتية الكرب  ، عن ا صدام حسني اجمليدالشهيد ، 
له الدور املتقدم  ي اإلشراف على هوه احلملة وإشرافه املباشر على  عّزة إبراهيم

التوجيه والتوعية بني هون يأخوون على عابقهم مهمة بأهيل وختريج علماا متفق
لتحدي باجتاه البناا والتقدم وحتدي الصعاب مث  اجلماهري  ي مقومات الصمود وا

ار املفروض على العراق ، فتحق  للعراقيني ولك مما أثار حفيظة كسر احلص
  األمريكان ومن لف لفها ، فاجته إعداا العراق إىل التخطيط على غزو واحتال

 . 2003هلم ولك  ي تيسان لسنة  تحققالعراق وحبجج وأكاويب ملفقة 

https://www.fursanalbaath.com/sdam-hsyn-1
https://www.fursanalbaath.com/azh-ibrahym-aldwry
https://www.fursanalbaath.com/azh-ibrahym-aldwry
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العراقي من الكويت  بعد اتسحاب اجليش إيراتية –مبؤامرة أمريكية مر العراق لقد 
متثلت بصفحة الغدر واخلياتة واليت تفواها إيران وعمالؤها  ي العراق وبغطاا جوي 

تعرض لقطعابنا العسكرية املنسحبة وختريب البرىن التحتية  ي عدد أمريكي متثلت بال
قائد ي  المن احملافظات العراقية ، ومت التصدي هلوه املؤامرة وحباور ميدا ي للرف

وإمخادها وبصفية العناصر اإليراتية اليت بسربت إىل مدتنا  عّزة إبراهيماجملاهد 
ببة وبعدها ومبرسوم مجهوري مرنح القائد اجملاهد ر العراقية واخلوتة املتعاوتني معهم ، 

عها باجتيازه لدورة األركان وحصوله على شارة الركن مع رببته ببفري  أو  أ
 العسكرية .

هوه الفىرة حباور الرفي  القائد  ي املؤمترات واالجتماعات على املستو  متثلت 
هد باملصاحلة وبكلل ولك اجلالعر ي  –وفعله املتقدم  ي رأب الصدع العر ي العر ي 

 28اليت متت  ي مؤمتر القمة العر ي الوي اتعقد  ي اململكة العربية السعودية بتأريخ 
 اهد الوي كان يىرأس وفد العراق بني الرفي  القائد اجمل 2002آوار من عام 

 .لسعودي ا ) العاهل ( األمري ) امللك فيما بعد ( عبد هللا ويل العهدو 
بشرين الثا ي لعام  12بتأريخ مؤمتر القمة اإلسالمية اليت اتعقدت  ي قطر و ي 

، اترب  القائد اجملاهد  ي التصدي والرد على كلمة حاكم الكويت فتمكن  2000
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وشعبه نًا  ي الدفاع عن العراق العظيم حيث أبلى بالًا حسمن جلمه وعلى املأل 
 اجملاهد الصابر .

، قاد الرفي  القائد اجملاهد العمليات  2003أثناا الغزو األمريكي للعراق  ي و ي 
مات الصعبة   رجل املهالعسكرية واجلهد املقاوم للمنطقة الشمالية فكان حب  وحتقي

 ملقاوم .اوقائد اجلمع اجلهادي 
  عّزة إبراهيم، استمر الرفي  القائد ،  2003احتال  العراق  ي تيسان لسنة بعد 

صحبة رفي  دربه القائد الشهيد ، من فعاليات املقاومة العراقية  ي قيادة جاتبًا 
بشكيل وجتميع فصائل  ، وكان للقائد اجملاهد دوره البارز  ي صدام حسني اجمليد

ر جبهة اجلهاد والتحرير وإىل يومنا هوا وفعلهم وجهادهم  ي املقاومة العراقية  ي إها
 . قائم ومتقدم سبيل هللا من أجل حترير العراق وكامل براب األّمة
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كاتون األو  من عام   30 ي  ام حسني اجمليدصداستشهاد الرفي  القائد ، بعد 
،  بايعت مجاهري حزب البعث العر ي االشىراكي  ي عموم الوهن العر ي 2006

 عام كقائد  عّزة إبراهيمقائد ، الرفي  الالغيار   ي األّمة العربية  ومعها الوهنيني
 للقوات املسلحة اجملاهدة ورئيساً شرعياً للعراق العظيم .

، القائد األعلى للجهاد  عّزة إبراهيمقائد اجملاهد هوه الفىرة وبتوجيه مباشر من ال ي 
سياسيًا وعسكريًا ، فعلى الصعيد تشطت قيادبنا السياسية اجملاهدة  والتحرير ،

حرصت على مجع العراقيني الوهنيني واهلدف املؤمترات اليت  تالسياسي عقد
تشاط املشىرك  ي حترير العراق من براثن االحتال  وعمالؤه ، وكان أهها هو بفعيل 

سماها الساب  ( اجلبهة الوهنية العراقية ) اجلبهة الوهنية والقومية واإلسالمية  ي م
منظمة املغىربني العراقيني عيل دور فجمللس السياسي لثوار العراق ، وبوبأسيس ا

وقد بقدمت هوه لثوار العراق ، الدولية ، وبأسيس اللجنة اإلعالمية املركزية 
احل  املتمكن على الصعيد القومي والدويل  ي إبراز التشكيالت بفعلها السياسي 

لتحرير العراق وإهناا معاتاة العراقيني ومعاجلة كل ما خلفه املشروع  ي املقاومة 
  ي عراقنا العظيم . وحكومته العميلة من بدمري وختريباحتال  العراق 
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الصعيد العسكري ، فقد أشرف القائد اهلمام على بأسيس اجملالس العسكرية وعلى 
مة وتشاط اجلهد املقاوم العسكري ، حيث تشطت فعاليات الفصائل املقاو 

 ون جيش رجا  الطريقة النقشبندية هاجلهاد والتحرير والوي كاواملناوية  ي جبهة 
ت إجبار القوامقاومة احملتل وأوتابه حىت حتق  النصر  ي و  ساحات اجلهاد األبرز  ي

 . 2011األمريكية على االتسحاب من العراق مع هناية عام 
، حرص القائد اجملاهد على بوجيه رسائل صوبية ومرئية من  أيااً  هوه الفىرةو ي 

وإىل العراقيني ورفاق مًا و عامل اإلتسا ي والعامل العر ي عمخال  خطابابه املستمرة إىل ال
م فيها إىل العمل من أجل حترير العراق والثبات على القيم البعث خصوصًا يدعوه

 والفعل اجلهادي . واملبادئ
بعرهت حياة احلزب  ي هوه الفىرة إىل مجلة من االربدادات وعلى املستو  لقد 

ها اتتهاًا لتبقى مسرية من ردعها وحسم عّزة إبراهيمقائد اجملاهد القيادي متكن ال
 ي مسريبه  وبهوهو حا  البعث اخلالد وتقام تقية من كل ما يشوهبا البعث العظي
، وكولك ، فقد بعرض  1947تيسان  7 ي اليوم األو  لتأسيسه  ومن الكفاحية

احلزب إىل مجلة من التهديدات وحماوالت االخىراق اخلاسئة متكنت قيادبنا السياسية 
اجملاهد ومعهم رفاق البعث العظيم من التصدي هلا وإفشا  خطط  جملاهدة وقائدتاا
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، مومًا ووحدة الصف احلز ي خصوصًا األعداا  ي النيل من وحدة الصف الوهين ع
وال يفوبنا أن توكر جهده املباشر  ي بثبيت وبقوية العمل احلز ي على مستو  

صدره االحتال  بنظيمات داخل وخارج القطر وكسر قاتون اجتثاث البعث الوي أ
 وحكومته العميلة املأجورة .
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 عّزة إبراهيم الدوريالقائد 
 والتحرير هاداجلرجل 
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القائد اجملاهد وهو  ي ريعان شبابه وحىت يومنا هوا ،  قد استعرهنا سريةوحيث 
الناايل وحيث أن مسرية حزب البعث العر ي االشىراكي كاتت حافلة بالنشاط 

مسرية البعث اخلالد بعدد أشكا  أعداا األّمة وإعداا  توالكفاحي حيث وقد رافق
رفاق البعث على يزًا بني متم قائد اجملاهدحاور ال احلزب وبنوع أساليبهم ، كان

  القيادة السياسية اجملاهدة واملستويات اليت بليها وصواًل إىل درجات القاعدة مستو 
 .احلزبية 

ثبات القائد اجملاهد على الفعل اجلهادي يؤكد حقيقة مكنوته الروحي العظيم وأته إن 
واقتداره العايل وحكمته وحنكته أمني هوه األّمة يومنا هوا ، وأن قدربه  حّقًا وحتقيقاً 

 ي قيادة احلزب والقوات املسلحة اجملاهدة والفعاليات السياسية كاتت السبب 
 ي االربفاع بالروح املعنوية عند العرب الغيار  عمومًا والشعب العراقي األ ي  املباشر

ليحتل مكاتة قوية كرمز  ي رموز األّمة ورموز سلسلة ومجاهري البعث خصوصًا 
البعث الوهبية ، فصارت إهاللته على اجلماهري  ي خطابابه املرئية وحىت الصوبية 

 ّمة العربية .مبعث أمل وبفاؤ  حبتمية النصر والتحرير عند مجاهري األ منها
 ، رجل اجلهاد والتحرير . عّزة إبراهيم الدوري، إته الرجل القائد ، املعتز باهلل ، تعم 
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، املشرف العام على جمموعة فرسان  هياا الصفاروالتقدير للرفي  الدكتور ر الشك

 وعة .البعث العظيم على بوجيهابه السديدة  ي بطوير عمل ودراسات اجملم
بياتات مؤرخة  ي سرية حياة القائد  على بقدميه مزهر الدوريوالتقدير للرفي  الشكر 

 الناالية .
 

 ، وهم :فرسان البعث العظيم جمموعة من إعداد الرفاق  ي الدراسة 
 األردن - منريه أبو ليلالرفيقة 
 اليمن – عبد هللا احلماهيالرفي  
 العراق  – لجومرد حقي إمساعيالرفي  
 اليمن – رياض الدبعيالرفي  
 اليمن  – تبيل أمحد اجللوبالرفي  
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