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 أضواء على خطاب الرفيق القائد عّزة إبراهيم الدوري
 يف الذكرى السبعني لتأسيس حزب البعث العريب االشرتاكي

 ) آليات تنفيذ اخلطاب التأرخيي (
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 املقدمة 
لعل من املعلوم عند اجلماهري العربية ثورية الفكر القومي الذي حيمله حزب البعث العريب 

نف  يعلم ويتذكر كي  كان ظظام البعث الون ي يف العرا  وببل االحتلا  االشرتاكي ، وامل
يعمل مبنهج وخطط اسرتاتيجية من شأهنا أن تقدم املنفعة لكل الشعب العريب بدون استثناء 
ودعم بواه التحريرية يف فلسطني واألحواز وإسناد اجلهود العربية يف اسرتجاع اجلزر العربية 

 الففوي يف إيران . احملتلة من ببل الكيان
إن حزب البعث العريب االشرتاكي ومن خلا  منهجه القومي االشرتاكي كان وما يزا  يتطلع 
إىل حياة حرة كرمية لعموم شعبنا العريب األيب ، وأبدًا ما كان يوماً ومنذ تأسيسه يف السابع من 

نلا  ظظرة بطرية ظيسان لعام سبعة وأربعني وتسعمائة وأل  ويومنا هذا أن يتبىن على اإل
احلياة ، بل ، وحىت يف تفديه لألنماع الفارسية فإظه بد اعترب ذلك  تضيقة يف أي من جماال

هتديدًا حلدود األّمة الشربية حيث كان احلارس األمني للبوابة الشربية لألّمة ، وكاظت بادسية 
 صدام اجمليدة حبق بادسية العرب مجيعاً .

والثبات العقائدي بد ي ومبا حيمله من الفكر الثوري القومي إن حزب البعث العريب االشرتاك
احتل حبق وحتقيق مكاظة الرمزية املتقدمة بني األحزاب يف عموم الساحة العربية ، وظتيجة 
نبيعية لسمو األفكار الثورية وترتيبات البناء العقائدي والتكوينات القيادية فقد كان بادة 

وز األّمة يف بيادة اجلماهري العربية حنو الوحدة واحلرية البعث ومنذ يوم تأسيسه يشكلون رم
 واالشرتاكية .
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اليوم ، يق  القائد اجملاهد عّزة إبراهيم الدوري رمزًا لألّمة يف بيادته للبعث العظيم وجيسد 
ابتداره العرويب والبعثي حيث واألّمة متر يف أحلك الظروف وتتعرض إىل شىت أظواع التهديد 

والعديد من األبطار العربية تتعرض ع عديدة وأهداف عدواظية متعددة ، ومن جهات وأنما 
لإلحتلا  والتدمري واالبتتا  الطائفي ، هذا احلا  الذي بكل تأكيد هو أعن  وأبسى من 

 روب املباشرة .ظروف وظتائج احل
هكذا كان خطاب القائد اجملاهد عّزة إبراهيم الدوري يف الذكرى السبعني لتأسيس البعث 

لعظيم ، خطاباً بومياً شاملًا يتناو  حا  األّمة مجلة واحدة ال يفر  بني بطر وآخر ، فالكل ا
فإظه ينسحب بالتأكيد بالسالب على بقية  مهدد ومستهدف ، وما ميس أي بطر عريب سوء  

األبطار العربية ، هكذا هي ظظرة البعث اخلالد ، وهكذا هي ظظرة بيادته السياسية اجملاهدة 
 ه احلّرة األبية .ومجاهري 

البعث العظيم  فرسان وألظه بومي ثوري تعبوي بد جاءظا به بائد  رمز  جماهد  ، فإظنا يف جمموعة
بد عزمنا اهلّمة على إعداء هذه الدراسة لتكون مبثابة دليل عمل وآليات تنفيذ ما جاء به 

الذي أعلنه خطاب القائد اجملاهد وظعط  يف دراستنا املتواضعة هذه تناو  املشروع الون ي 
 البعث العظيم إلظقاذ العرا  .
 ويا حملى النفر بعون هللا

 
 جمموعة فرسان البعث العظيم

https://www.facebook.com/groups/835177736548416/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/835177736548416/?fref=ts
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واستخدم اإلشارات االستفتاحية ، خطابه  لقائد اجملاهد لغة عميقة املعىن يفلقد حدد ا
ل املتدبر يفهم عمق املعىن الذي أراد القائد إيفاله للعامل كافة ، فاستخدم بالشكل الذي جيع

مفردات العموم اليت يُراد منها اخلفوص ، ومفردات اخلفوص اليت يُراد منها العموم ، 
األولويات  تسلسل حبسبو ب ظوع اخلطاب املوجه وتسلسلهم ورتب املخانَبني حبس
ياة األّمة إلظقاذها من استهدافات أعدائها وإخراجها العفيب من ح املفروضة يف هذا الوبت

 من هذا املنعط  ساملة متعافية .
بدأ الرفيق القائد خطابه بتوجيه مقدمته إىل ) أبناء شعبنا العرابي العظيم ( وهذا هو 

، حيث أن العرا  أصبح منطلقًا حملاوالت أعداء العروبة يف اهليمنة على  اخلفوص خفوص
عربية ، وهذا بائن بوضوح من خلا  احملاوالت الففوية املسندة بالدعم عموم األبطار ال

الفهيوين واألمريكي يف التمدد إىل عموم الونن العريب منطلقني من أرض العرا  حيث وبد 
  عملاؤهم يف حكومة االحتلا  مقدرات العرا  وثروته لفاحل الكيان الففوي يف وظّ 

الساحة العربية ، مث يردف ظداءه إىل ) أبناء أّمتنا تغطية تكالي  متددهم هنا أو هناك على 
العربية اجمليدة ( وهو اخلفوص الذي أراده من حيث أن األّمة العربية عمومًا مشمولة هبذا 

من  ةوألن هذا االستهداف ميس املعاين اإلظساظيالتهديد الففوي الفهيوين األمريكي ، 
كرمي واستهدافه يف عروبته ، بل وتففيته حيث استهداف حرية اإلظسان العريب يف العيش ال
وهو  ، مكان ( كلّ  يف وثّواره العامل أحرار) ألظه عريب ، فكان اخلطاب كذلك موجهًا إىل 
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أحرار العامل الذين يدافعون عن اإلظساظية أينما اظتهكت وثوار  ، املراد به اخلفوص العموم
 العامل الذي يعرفون معىن احلرية والتحرير .

د خطابه بتنبيه كل من بفدهم يف افتتاحية خطابه باألخطار اليت تواجه ويبدأ القائد اجملاه
أّمتنا العربية ووجودها مذكرًا أحرار العامل بأن أّمتنا العربية كان هلا الدور األساسي يف تقدم 
اإلظساظية وازدهارها وربي حضاراهتا ، وبالتأكيد فإن هذا املعىن ال يفهمه إال األحرار والثوار 

 .مكان (  كلّ  يف وثّواره العامل أحرار يا )اداهم وبا  ، ولذلك ظ
وعندما ظنتقل إىل املقطع الثان من اخلطاب امليمون ، ظرى أن القائد سبق يف ظدائه ) أبناء 

، مث أردفه بأحرار العروبة وبواها القومية التحريرية ، وهم خفوص اخلفوص  يدة (أّمتنا اجمل
شعبنا األيب ( ، تدبروا املعىن العميق واستخدام اللغة ، وبد فسر ذلك بقوله ) يا مجاهري 

بأعلى معاظيها الروحية ، سنجد أظه حفظه هللا ورعاه بد استخدم كلمة ) األيب ( وهي من 
ب ، وهو ما يريد سيادته تأكيده يف مناداة الشعب سيا  اجلملة تكون معطوفة على الشع

بَّ م خفوص اخلوص يف شعبنا العريب ، ولرُ وإن أفرد منهم اجلماهري باعتبارهالعريب عمومًا 
يف جعل أو  ظداءه ) يا أبناء أّمتنا اجمليدة ( ؟ ، فنقو  له ، يسأ  ، ملاذا هذا التقدمي سائل 

أهنا الوحدة ، ذلك ألن هذا احلجم من التهديد واجتماع أعداء العروبة يف استهداف هذه 
ديدة يف أّمتنا اجمليدة ، فإن التفدي األّمة واظتشار الفعل الففوي اخلبيث على مساحات ع

م مقوم يف بوة األّمة لذلك كله ال يكون إال بالتكات  والتعاضد الوحدوي الذي هو أه
 واظتفارها ، ومنت هذا املقطع يفيد ما ذهبنا له من فهم وتدبر لكلام القائد اجملاهد .
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 الّنشامى الثّائرون العرابّيون أيّهامث يفرد القائد يف املقطع الثالث خفوص العرابيني فيقو  ) 
يف ( ، ذلك ، ألظه يستعرض فيه وضعًا عرابيًا خالفًا ال يفهمه وال يدرك معناه إال الثائرون 

وجه االستعمار واحتلاله وحكومته العميلة ، أولئك الرافضون لكل أشكا  اهليمنة 
تنا الوننية الباسلة االستعمارية على مقدراهتم وخريات بلدهم ، ونليعتهم النشامى يف مقاوم

. 
 يف واملناضلون املقاتلون أيها( و )  العروبة أحرار ) يايف املقطع الرابع ، فإن سيادته يُنادي 

حيث مل يسبق ) أيها  وما أروعها من بلاغة يف اخلطاب ،،  والّتحّدي( الّفمود عرا 
 : املقاتلون .... ( بياء النداء ، حيث حيتمل هذا النوع من اخلطاب أمرين

األو  : يُراد به القو  ، يا أحرار العروبة الذين أظتم املقاتلون واملناضلون يف عرا  الفمود 
 والتحدي على اعتبار هنا أهنم خفوص اخلفوص يف أحرار العروبة ، أي املعىن العرويب .

ها ، مث ) أي وهم اخلفوص وكأن يُراد بالقو  ، ) يا أحرار العروبة ( وهو ظداء للبعيدالثان : 
املقاتلون واملناضلون يف عرا  الفمود والتحدي ( حيث وهم القريبني منه وفعله اجلهادي 

، وهم خفوص على أرض العرا  وهو بريب منهم ومعهم فلا حيتاج لضمري النداء 
 اخلفوص .

مث خُيانب القائد اجملاهد رفابه يف ذكرى تأسيس حزهبم ، حزب البعث العريب االشرتاكي ، 
أيّها املناضلون ( ، و) يا رجا  البعث ( ، و) أيّها الرفا  املناضلون ( ، اديًا ) فيقو  هلم من

، فيذكر رفابه مبآثر البعث  املناضلون ( ، و) أيّها الرفا  و) أيّها املناضلون واجملاهدون (
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وثباته العقائدي وفعله اجلهادي املتقدم ، وألن البعث حزب اجلماهري ، هو منهم وإليهم ، 
ل بالذكر ) اجملاهد البطل يف صفوف املقاومة الوننية ( و) اجلندي الباسل يف بواتنا فقد مش

املسلحة ( ، ذلك ألن النفر وحترير العرا  مكفو  هبمة الغيارى يف مقاومتنا الوننية وبواتنا 
 املسلحة البطلة .

العربية مجعاء أو ه لألّمة وهكذا ينتقل القائد اجملاهد يف مقانع خطابه التأرخيي ما بني املوجَ 
ختفيص التوجيه إىل شعبنا العرابي األيب فيستخدم مفردات وأسبقيات النداء حبسب ظوع 

ه إىل األّمة الكلام املوجه وخفوصيته وعموميته ، وعلى الرغم من أن اخلطاب جبملته موجَ 
فا  العربية مجعاء وأحرار العامل اإلظساين ، إال أظه يف بعض املقانع خيفص الكلام إىل ر 

البعث وخفوص خفوصهم وهم ) الرفا  املناضلون يف حزبنا ( و) الرفا  مناضلو حزب 
فيخفهم باملعاين اليت تليق هبم وبوصفهم نليعة هذه األّمة اجملاهدة وخفوص الرسالة ( 

 رجاهلا األحرار .
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 الففل الثان
 منت اخلطاب
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 البعث العريب االشرتاكي ، زبمني العام حلاأل ،الدوري  براهيمإ ةخطاب الرفيق اجملاهد عز  يف
 واإلظساين ، خط فيه اسرتاتيجيات العمل احلزيب والون ي والقومي، السابع من ظيسان  يف

 .امليداين واجلهادي للبناء والنضا  
باعتبارها أّمة الرسالة ابتدأ القائد اجملاهد خطابه بتحديد التحديات اليت تواجه أّمتنا العربية ، 

 خلالدة وأثرها يف تقدم اإلظساظية وازدهارها ، ووصفها باملنعط  اخلطري والوضع الكارثيا
، وجعل ذلك سبباً يف إضافة واجبات للحزب يف ساحات املواجهة اليت  ووابع األّمة املخي 

وهنا يؤكد احلزب رؤيته حددها يف العرا  وسوريا واليمن وليبيا واألحواز واخلليج العريب ، 
ح عنها ومنذ مثاظينات القرن املاضي ، بأن اخلليج العريب هو جزء من استهداف اليت صر 

أعداء األّمة وخاصة العدو الفارسي اجملوسي وأنماعه فيها وكجزء مهم يف غايات األعداء 
 اهلادفة إىل تدمري األّمة العربية وفرض التغيري الدميوغرايف عليها .

البعث يف التهديدات اليت حتيط باألّمة وتلك اليت  يف هذا اخلطاب يطرح القائد املفدى رؤية
توغلت بالفعل يف جسد األّمة ، ويطرح هذه الرؤى واملفاهيم ليتدبرها أحرار األّمة والعامل 
ويتفاعلوا معها بالنقاش واحلوار وصواًل إىل احللو  املنطقية وآلياهتا التنفيذية واملشاريع 

اخلطاب أن نرح البعث مشروعه الون ي إلظقاذ العرا  الوننية إلظقاذ األّمة ، وبد سبق هذا 
، املشروع الذي بإمكان كل مجاهريظا العربية وأحرارها ومناضليها األخذ به وتوظيفه بالشكل 

 الذي ينسجم وخفوصية كل بطر عريب ، وهنا ، يذكر القائد يف خطابه ما يلي :
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 حوالكفا  والّنضا  بوى بني واحلوار واملكاشفة وباملفارحة املباشر بالّلقاء إالّ  ظفر فلا "
 اجلماهري إلرادة وفقاً  عالية بدبّة إليها الوصو  املطلوب األهداف وحتديد العربّية والّتحّرر

 .  " تقّدميّ  حتّرري ثوريّ  تغيري كلّ  يف األساسّية املفلحة صاحبة العربّية
ب إهناء االحتلا  والذي أكد على وجو  ومما جاء يف مشروع البعث الون ي إلظقاذ العرا 

، وبد  اإليراين للعرا  وتففية وجود ميليشياته وإزالة خملفات االحتلا  األمريكي وظتائجه
تناو  الرفيق القائد يف خطابه جواظبًا من املشروع الون ي للبعث إلظقاذ العرا  ، وأن من 

 : فقرات هذا املشروع ، هي

 " كافة واستخدام ، املقاومة ففائل وتوحيد الوننية بواه وحتشيد الشعب تعبئة 
 املادي الفعيد على ، وأدواته يرايناإل للاحتلا  التفدي يف املشروعة الوسائل

  . " وغريه واالبتفادي علاميإلاو  يوالسياس والعسكري
وغريها وهذا بالتأكيد متوافق مع حاجة ساحاتنا العربية يف كل من اليمن وسوريا وليبيا 

نماع الفارسية وهيمنتها املتوافقة مع الغايات األمريكية من الساحات اليت هتددها األ
 والفهيوظية .
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 " مناأل جملس من برار الستفدار الشقيقة العربية الدو  مع والتواصل السعي 
 شرط أو بيد بدون منه واالظسحاب للعرا  احتلاهلا إهناء إيران على يفرض الدويل

 . " خرىاأل عربيةال الدو  شؤون يف وتدخلاهتا هتديداهتا عن والك 
وهذه الفقرة واضحة يف اشتما  الونن العريب للتهديد الفارسي ، وعليه ، فإن 

هو مبثابة تأكيد رؤية البعث للوابع العريب والتهديدات اليت خطاب القائد اجملاهد 
تعيشها األّمة ، وبذلك ، يكون مشروع البعث الون ي جزء ال يتجزأ من خطاب 

 عتربه هو اخلفوص الذي يُراد به العموم .القائد التأرخيي الذي ظ

 " بإيران املرتبطة املسلحة امليليشيات لوضع العلابة ذات الدولية اجلهات مع العمل 
 وحماكمتها وملاحقتها رهابيةإلا املنظمات بائمة على العرا  يف السلطة وبأحزاب
 لإلرهاب خراآل الوجه متثل ولكوهنا ، ظساظيةاإل ضد وجرائم حرب جرائم بارتكاب
 الدو  واستقرار منأل هتديد مفدر وباتت والقاعدة داعش جبرائمها فابت واليت

  . " العامل ودو  العربية
هكذا هو معىن االظسجام التوافقي ما بني خطاب القائد اجملاهد ومشروع البعث 

 الون ي إلظقاذ العرا  ، والذي ظعتربه مشروعاً إلظقاذ األّمة ، ذلك ألن :
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العرا  جزء مهم يف جسد األّمة وبوابتها الشربية ، ومفدر الثقافة الثورية فيها  .1
ونليعتها اجلهادية ، فاظتفار العرا  يع ي اظتفار األّمة على خمتل  اآلفا  
وبشمولية أكرب ال تقدح بأن اظتفار أي بطر عريب هو اظتفار للعرا  ولألّمة 

 مجعاء .
بومي ثوري ، فإن مشاريعه تستهدف  حزب البعث العريب االشرتاكي ، حزب .2

إظقاذ وحترير األّمة بكاملها وإن جاءت مبعاين اخلفوص فإهنا تفيد العموم يف 
 حا  من األحوا  .

 " واالختلافات والفراعات املشاكل ويعاجل والسياسة الدين بني تام بشكل يففل 

 . " دظيةً امل والقواظني للدستوروفقاً  االحتلا  سّببها واليت اجملا  هذا يف
وهذا مفهوم ثوري بومي شامل لكل األّمة العربية ، ومقوم لتمكني العرب حنو نريق 
اخللاص الون ي ، ويف ذات الوبت ظعتربه توجيه لرفا  البعث يف عموم الساحة 

 العربية العمل وفق هذا املنظور والنضا  من أجله .

 " دياناأل كافة احرتام يضمن مبا متوازظة بطريقة العرا  يف الدينية املؤسسة مع يتعامل 
 ويف الدينية نقوسه ممارسة يف الفرد حرية ويضمن ، واملعتقدات والطوائ  واملذاهب
 جملس ( وتشكيل . واجملتمع الدولة بأمن خيل ال ومبا ، املذهبية واظتماءاته اختياراته
 ينسق واملذاهب والطوائ  الديان كافة من ممثلني يضم العرا  يف ، ) لألديان أعلى



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 14 

 وفق والطوائ  الديان بني العلابات ويطّبع املمارسات وحيدد ، بينها فيما املواب 

  .  " الغرض هلذا يشرع خاص باظون
متر به األّمة العربية بانبة ، وأساس أمثل للتعايش بني أبناء البلد  ما نرح يتوافق مع

القائد  الواحد وحفظ معاين اللحمة الوننية ووحدة صفه ، وهذا ما أكده خطاب
 اجملاهد يف عموم معناه الثوري .

جاء خطاب القائد ليؤكد حقيقة استهداف البعث العظيم من ببل أعداء األّمة ، ويُبشر 
على نريق التحرير مجاهريية العربية بعافية احلزب واظتفاره واستمرار ظضاله وجهاده 
ر الذي أرغم االحتلا  واخللاص الون ي ، حترير العرا  وكامل تراب األّمة ، ذلك االظتفا

األمريكي على مغادرة العرا  يف هناية عام أحد عشر وألفني متكبدًا خسائر كبرية يف األرواح 
واملعدات حيث بلغت أربام كبرية جدًا ، ويؤكد على الثبات العقائدي ومسو املعاين األخلابية 

البعث العريب  واإلظساظية والثورية يف فكر البعث اخلالد ، وال اختلاف على أن حزب
االشرتاكي يكاد يكون هو احلزب الوحيد الذي تستهدفه خمططات أعداء األّمة ، وهو 
احلزب الوحيد الذي تفدى هلذه احملاوالت جهاديًا وفعلًا مقاومًا على األرض ، ذلك ألن 
أعداء األّمة يعلمون يقينًا بقدرات البعث على بيادة األّمة يف التفدي وحتقيق النفر 

ر والنهوض واالزدهار ، وهلذا ، ظرى أن األعداء بد جندوا احلكام املرتدين يف ملاحقة والتحر 
مجاهري البعث والتضييق عليهم يف عموم الساحة العربية ، لكنهم فشلوا وخاب فأهلم ، 
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حيث أن البعث العظيم جبماهريه ينتقل يومًا بعد يوم ، من ظفر إىل ظفر ، وحيقق التفاتاً 
 . مجاهريياً رائعاً 

مشل خطاب القائد اجملاهد على جواظب تعبوية يف عمومه ، فخانب اجملاهد واملناضل 
واملقاوم واجلندي ، ورفع من معاين الثقة بالنفس يف كل هذه املوصوفات ، وعزى 
االظتفارات املتحققة هبم ووبفتهم البطولية اجلهادية ، وهو ما يؤكد على أمل األّمة يف 

 العقائدي .مهمهم وثباهتم الون ي و 
تناو  القائد اجملاهد اجلهد اإلعلامي وأثره يف إسناد اجلهد املقاوم على األرض ومسرية البعث 
اخلالد ، وأثىن على املؤمترات اليت حتقق اظتشارًا مهمًا لرسائل البعث للعامل اإلظساين يف عرض 

 حقيقة ما جيري على أرض العرا  خفوصاً واألّمة العربية عموماً .
قرأ خطاب القائد فإظك تستشعر البشارة فيه بقلب مطمئن بالنفر والتحرير ، ويف وأظت ت

ذات الوبت تستشعر انمئنان القيادة اجملاهدة واعتزازها وتفاخرها بثبات رجاهلا ومجاهريها 
 األبية .

يؤكد القائد يف خطابه على أظه ليس من غاية احلزب العودة إىل السلطة وإمنا الغاية تكمن يف 
ذ العرا  وحتريره من ببضة أعدائه الساعني إىل تدمريه وهنب ثرواته وتغري دميوغرافيته ، إظقا

وهذا ما جيب على شعبنا العرابي العظيم فهمه وإدراكه واستيعابه ، وهذا يؤكد على أن 
فه على الوابع وكوسيلة لرفع البعث ومنذ تأسيسه ما كان مهه يف السلطة إال لتطبيق أهدا

ريظا األبية وكفالة العيش الكرمي هلم ، واليوم ، وبالرغم من اتساع القاعدة عن مجاه  احلي
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اجلماهريية للبعث العظيم ، فإظه يؤكد على لسان بائده حضوره وكما كان كجزء من اجلماهري 
 واألحرار فيه على العمل الون ي املوحد يف إظقاذ العرا  وحتريره ومن مث بناءه والنهوض به .

القائد يف خطابه التأرخيي من عرض لوابع األّمة املرير وحقيقة ما جيري يف إن مع ما نرحه 
العرا  وسوريا واليمن وليبيا وغريها اليت يق  التهديد عند ابواهبا ، فإظه يطرح احللو  

ويؤكد ظظرة البعث القومية إىل كل أبطار املهاوي الكارثية ، املوضوعية إلظقاذ أّمة العرب من 
ز أو مفاضلات ، وهذه حقيقة جيسدها البعث يف فكره ويقدمها القائد يف األّمة بلا متاي

بة إذا ما حتققت يف أي بطر عريب ، ويؤكد خطابه ، أن النفر أو اهلزمية تعم على األّمة بان
سيادته على ثبات البعث خبفوص مركزية القضية الفلسطينية وأهنا اجلزء األهم يف حتقيق 

جيري اليوم يف العرا  ميثل حالة ال ختتل  عما جرى وجيري يف أهدافه على الرغم من أن ما 
فلسطني من استهداف األرض واإلظسان ، بل والفورة أبشع على الساحة العرابية ، وهلذا ، 
فإن القائد اجملاهد يدعو أحرار األّمة إىل وبفة جهادية ثورية موحدة للتفدي للهيمنة 

يف عموم  باشر أو حتضرياهتا يف زرع الفنت الطائفيةالفارسية على مقدرات األّمة بتوغلها امل
الونن العريب ، وعليه ، فإن البعث وعلى لسان بائده يف خطابه التأرخيي يعو  على مجاهري 

شرتك ، وال يعو  على األّمة ومسو املعاين الوننية فيها وحضورها الثوري يف معركة املفري امل
 يكية والفهيوظية والففوية .احلكام اخلاظعني التابعني لإلرادة األمر 
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جيدد الرفيق القائد دعوته للعامل وخفوصاً أمريكا إىل االهتداء ملنطق العقل والعد  وتفحيح 
اخلطأ اجلسيم الذي ارتكبته أمريكا يف غزوها واحتلا  العرا  ومن مث تسليمه إىل الكيان 

 الففوي يف إيران .
ذكر بادة البعث بالتحية واإلجلا  ، وكذلك ، وبالتأكيد ، فإظه ال يفوت الرفيق القائد أن ي

أرواح شهداء البعث وشهداء األّمة ، ويدعو باحلرية ويلقي التحية على رفابنا الذين ما زالوا 
 يف سجون االحتلا  ومعتقلات األظظمة املتخاذلة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 18 

 
 
 

 الباب الثان
 آليات تنفيذ اخلطاب
 الففل األو 
 عرابياً 

 
  
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 19 

(  1الون ي حلزب البعث العريب االشرتاكي يف الفقرة )  وعاملشر يف استنادًا ملا ورد  .1
من أواًل منه ، فإن تكثي  اجلهد الون ي التعبوي يعترب من أهم الواجبات اليت تقع 
على عاتق السياسيني الوننيني يف إيفا  الفوت الون ي إىل شعبنا العرابي العظيم ، 

ت ومهام اجلبهة الوننية العرابية ، واللجنة ويأيت ذلك ابتداًء بتعري  الشعب بغايا
 اإلعلامية املركزية للدفاع عن العرا  ، واجمللس السياسي العام لدعم ثوار العرا  .

ية كربى لتحرير العرا  ثورة مجاهري ب الدفع دراسة ووضع اخلطط واآلليات اللازمة يف .2
 غليان الشارع العرابي وحنقه على إجرام وفساد حكومة االحتلا  العميلة ، حيث
اجلبهة الوننية العرابية واللجنة الضروري تشكيل جلنة مشرتكة منبثقة عن ومن 

 تعمل على اإلعلامية املركزية للدفاع عن العرا  واجمللس السياسي العام لثوار العرا 
 . اهلدف الثوريتفعيل هذا 

اجلماهري العرابية باجتاه املشروع الون ي حلزب البعث العريب االشرتاكي ، تثقي   .3
إىل أبعد ظقطة يف داخل العرا  وبفيغته الوننية الشاملة ، وذلك وعرضه وإيفاله 

استخدام علامية املركزية للدفاع عن العرا  وبمن خلا  جلنة منبثقة عن اللجنة اإل
الوسائل السريعة واملضموظة يف متكني شعبنا العرابي األيب من تلقي الرسائل التعبوية 

 املوجهة يف هذا اجلاظب .
منجزات احلكم الون ي ببل االحتلا  وبالوثائق واألربام ، والغايات اليت عرض  .4

اكي ، ودور دعت أمريكا ومن حتال  معها إىل استهداف حزب البعث العريب االشرت 
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خلسائر اجلسيمة يف األرواح البعث العظيم يف نرد أمريكا من العرا  بعد تكبيدها ا
ومن خلا  مقاومته الوننية والففائل الوننية اجملاهدة املنضوية يف عمل واملعدات 

ويكون ذلك من خلا  الرسائل السريعة واملوجهة اليت مت جبهة اجلهاد والتحرير ، 
 ( آظفاً . 3الفقرة ) اإلشارة هلا يف 

 قريظا العرابية األبية بثوابت البعث الوننية والقومية وثباته على نريمجاهإعلام  .5
الشباب على وجه اخلفوص و  بي عموماً شعبنا العرا وتعري اجلهاد لتحرير عرابنا 

بقوة احلزب وحضوره امليداين الفاعل على املستوى القطري والقومي ، ويكون ذلك 
االشرتاكي لبعث العريب اف كوادر بيادية يف حزب امن خلا  جلنة شبابية ثورية وبإشر 

وعرض تحرير العرا  لتقوم على التأكيد بوجوب الفعل الثوري املتقدم واملنظم 
خطط البعث العظيم يف بناء العرا  وحتقيق الرفاهية والعيش الرغيد اآلمن لشعبنا 

 العرا  العظيم .
اإلعلام باجتاه جتميع وعرض حاالت اإلجرام والفساد اليت اتبعتها حكومة تنشيط  .6

أمريكا يف تدمري االحتلا  العميلة املرتبطة بأجندات الكياظني الفهيوين والففوي و 
ويكون ذلك من خلا  بيام أعضاء اجلبهة العرا  وتففية العنفر العريب فيه ، 

الوننية العرابية واللجنة اإلعلامية املركزية واجمللس السياسي لثوار العرا  بتأسيس 
ية أوسع من خلا  تعددها وتنوعها ومساحة اظتشارها ، ومثا  على مساحات إعلام

دعم الربامج التلفزيوظية و على شبكة االظرتظت ،  وصفحات ذلك ، بناء موابع
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 املوجهة إىل داخل العرا  ، تأسيس القنوات التلفزيوظية ، وإظشاء صفحات
وتوظي   ما عدا الففحات الشخفية ،على موابع التواصل االجتماعي  متخففة

والتأكيد على املساحات  الفايرب وغريها ( هبذا االجتاه ،تطبيقات ) الواتساب و 
  اإلعلامية الشبابية .

 وتعرية غاياهتا اليت عنواظًا هلا املشاريع الزائفة واليت تتخذ من ) إظقاذ العرا  (فضح  .7
ة اإلبقاء على اهليمنة األمريكية على العرا  ولكن بأساليب وخطط جديد من شأهنا

قق يف جمملها بضاًء ثورياً واليت ال تطرح معاجلات ثورية لتحرير العرا  وشعبه وال حت
على املد الففوي وتدخلاته يف العرا  ، وأن هذه املشاريع ال ختتل  كثريًا عن 

ة اليوم يف اجلسد العرابي ولكن بألوان أخرى تنس  معاين النزعات الطائفية املزروع
جة الوحدة الوننية ومل مشل اجملتمع العرابي وأن هذه املشاريع املزيفة ترتكز بالدر 

األساس على تقسيم العرا  عربيًا ونائفيًا ، ومقابل هذه املشاريع ، فلابد للشعب 
ن ي حلزب البعث العريب العرابي العظيم أن يعلم علم اليقني بأن املشروع الو 

 وبرظامج ثوري حقيقي على حترير االشرتاكي هو اخليار األمثل للخلاص الون ي
، ويكون ذلك من خلا  توسيع من لشعبه اآل كرمييش الالعرا  وبنائه وضمان الع
  اصل إىل داخل العرا  واظتشاره يف اجملتمع العرابي .مساحة اإلعلام املوجه الو 
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 ألّمة ، ويكون ذلك من خلا  اجلهدعلى التفدي للمد الففوي يف جسد االعمل  .1
ظشانها  الثوري جلماهري وتنظيمات حزب البعث العريب االشرتاكي يف توسيع باعدة

رئي احلضور القوي بني الناس وتثقيفهم وتوعيتهم وتوظي  اإلعلام املو ماهريي اجل
اذ خطوات الضغط على أصحاب القرار احلكومي يف اختو واملسموع يف ذلك 
 ملموسة هبذا االجتاه .

 من جهة ني حزب البعث العريب االشرتاكيب وفق مبدأ التحال  القوميالعمل  .2
وخفوصًا مع الناصريني احملافظني على ثوابت  من جهة أخرى القوى الثورية العربيةو 

صفويًا وتوظيفه لتمرير أجندات الكيان وبيم وأهداف حزهبم وإبعاد من مت جتنيده 
 الففوي .

باعدة اإلعلام العريب باجتاه حترير فلسطني من االحتلا  الفهيوين ، وحترير توسيع  .3
ليمن وسوريا من اهليمنة العرا  من االحتلالني الففوي اإليراين واألمريكي ، وحترير ا

 من االحتلا  اإليراين . واجلزر العربية اإلماراتية الففوية ، وحترير األحواز
بتنظيمات حزب البعث العريب االشرتاكي يف عموم الساحة العربية إىل توسيع الدفع  .4

يه العرا  ري الذي كان علاحلا  الثو  عرض باعدهتا اجلماهريية مستخدمني يف ذلك
ببل االحتلا  وحتت ظل حكومة البعث الوننية وما حققته من اجنازات على 

يف حفظ كرامة األّمة والدفاع عن عروبتها وثوابتها لقومي والقطري الفعيدين ا
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كحّجة يف ظشانهم بني اجلماهري ، وظشري يف هذا إىل دراستنا القومية وحرماهتا  
 " . حجج البعث يف العمل بني اجلماهرياملعنوظة " 

اجلماهري باجتاه مقانعة البضائع األمريكية والفهيوظية والففوية اإليراظية استنهاض  .5
ة يف بغداد ومة العمالومن تعاون معهم والضغط على احلكومات يف مقانعة حك

 سياسياً وابتفادياً وعسكرياً .
مبا يكش  النشاط البحثي والتحليلي وإعداد الدراسات املوثقة يف ذلك و تشجيع  .6

على أّمة العرب ووسائل التفدي  الفهيوظية ففويةقة اهلجمة األمريكية الحقي للعامل
س املنتديات ، ويكون ذلك من خلا  تأسيلاص الون ي من ذلك التهديد كله واخل

 الثقافية العربية واليت ختدم هذا التوجه .
 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.wix.com/ugd/6060cb_e0b5a9ded49243be9f01760ec9c0db3d.pdf
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 الثالثالففل 
 وإظساظياً دولياً 
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باجتاه املنظمات اإلظساظية الدولية واألحزاب األوربية وغريها يف عموم التحرك  .1
العرا   املعمورة والتنسيق معهم يف جهد إعلامي يستنكر ويدين غزو واحتلا 

وتدمري بناه التحتية وتقتيل شعبه وهنب ثرواته ، ويكون ذلك من خلا  عقد 
ع اجلهات املشار إليها آظفًا ، وتقوم اجلبهة الوننية ممشرتكة  إعلامية مؤمترات

 العرابية واللجنة اإلعلامية املركزية التأسيس لذلك .
نية األخرى يف خمتل  ساحات العامل يتم فيها كش  الفو املعارض الفوتوغرافية إبامة  .2

، ويتم ذلك بتأسيس  يف العرا  من يوم غزوه واحتلالهوعرض اجلرائم اليت مورست 
نية العرابية تتبىن اإلعداد هلذه املعارض والفعاليات جلنة فنية منبثقة عن اجلبهة الون

 الفنية .
يتم  ا ،ين األجاظب إليهدد من املفكر ت الفكرية والثقافية ودعوة عالندواعقد  .3

وممارسات التغيري  جرائم امليلشيات اإلرهابية الففوية يف العرا  علىالرتكيز فيها 
رض العرا  ، وكذلك عرض أحوا  النازحني واملهجرين على أ،  الدميوغرايف فيه

 وعلى اجلبهة الوننية العرابية التأسيس لذلك .
اجلهد اإلعلامي املقاوم بقوة باجتاه متابعة وظشر األظشطة الواردة يف الفقرات توظي   .4

 فة الذكر .الثلاثة آظ
خطاب القائد اجملاهد يف الذكرى السبعني لتأسيس حزب البعث العريب رمجة ت .5

لفح  االشرتاكي ومشروع البعث الون ي إلظقاذ العرا  وبعدة لغات وظشرها يف ا
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العاملية وكذلك إرساهلا إىل األحزاب اخلارجية اليت تتمتع حبرية الفكر والرأي واملؤيدة 
واحلياة اآلمنة  يف التحرر والعيش الكرميحلق الشعب العريب عموماً والعرابي خفوصاً 

، وظرى من الضروري تشكيل جلنة خاصة بالرتمجة منبثقة عن اجلبهة الوننية العرابية 
. 
على الشارع األمريكي من خلا  األظشطة الثقافية والفنية واالجتماعية الرتكيز  .6

على اإلدارة األمريكية بتنفيذ التزاماهتا يف تفحيح اخلطأ اجلسيم الذي  للضغط
ن الففوي وميليشياته تسليمه إىل الكياارتكبته يف غزو واحتلا  العرا  ومن مث 

 اإلرهابية وحقائق اإلجرام اليت مورست ومتارس ضد أبناء الشعب العرابي .
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 اخلامتة
 االشرتاكي خطاب القائد اجملاهد يف الذكرى السبعني لتأسيس حزب البعث العريبإن 

توأمان يقدمان دليل العمل لعرا  الذي نرحه البعث العظيم واملشروع الون ي إلظقاذ ا
وأن خطاب يف إظقاذ العرا  خفوصًا واألّمة العربية عمومًا ،  والثوري املوضوعي واجلوهري

الرفيق القائد يعترب أساسًا منطقًا يف بناء علابات إظساظية فّعالة بني اجملتمعات تقوم على 
شعب يف العيش اآلمن ، وكذلك فإظه منطلق ظظري أساس االحرتام املتباد  وحرية كل 

اهتا السياسية باالجتاهات الثورية وفكري وثوري يف استنهاض األّمة العربية وتفحيح مسار 
ة البلاد العربي اعلة حنو التخلص من كل أشكا  االستعمار وهيمنته على مقدراتالف

 ها السياسي .برار ومفادرته 
 ها الثوري بأحزاهبا وحركاهتا القومية الثورية مدعوة لتكثي  جهد اجلماهري العربيةإن 
آليات عملها امليداين من خطاب القائد اجملاهد ، عّزة إبراهيم الدوري ، األمني استنباط و 

اجملاهد كل احلركات واألحزاب العام حلزب البعث العريب االشرتاكي ، وحيث يدعو القائد 
ة العربية القومية العاملة يف الساحة العربية على املكاشفة واملفارحة والعمل معًا إلظقاذ األمّ 

وهن الذي متر فيه ، فإظه يكون لزاماً على كافة األحزاب واحلركات القومية الثورية من حا  ال
التحالفي يف بيادة مجاهري األّمة التضام ي  يف أّمتنا العربية التمتع باإليثار والرغبة يف العمل

 حنو اخللاص الون ي .
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مهام  أماماحلركات الوننية العرابية اجملاهد يضع املنظمات واجلبهات و  خطاب القائدإن 
واملخانر اجلسيمة والتهديدات  ة التحدياتثورية تتطلب جهدًا ثوريًا مضافًا وبويًا يف مواجه

 . ويواجهها شعبنا العرابي األيب يعيشهااليت 
اخلالد وحثهم على تفعيل دورهم القيادي  د يوجه خطابه إىل رفابه يف البعثالرفيق القائوأن 

رر من كل أشكا  االستعمار ونغيان أدواته والطليعي يف األخذ بيد اجلماهري العربية حنو التح
دفع رجية ، ويكون ذلك من خلا  إلرادة اخلاوع واستسلام حكام ) العرب ( لاملتمثلة خبن

، وااللتزام بنظام حزب البعث العريب ة حضورًا بني مجاهريظا العربية العمل التنظيمي بقوة ثوري

النقد  "، ومبدأ  " البعثي أو  من يضحي وآخر من يستفيد "االشرتاكي الداخلي ، ومبدأ 

 عمل احلزيب .يف ال " والنقد الذايت
ت وعرض آليالتأرخيي هللا أن ظكون بد وفقنا يف تسليط الضوء على هذا اخلطاب اوظسأ  
ق املراد من خطاب الرفيق القائد ، أمني عام حزب البعث العريب لشكل الذي حيقتنفيذه وبا

 االشرتاكي ، يف تأكيد حرية األّمة وتقدمها .
 

 فرسان البعث العظيمجمموعة 
 .اليمن  –عبد هللا احلماني الرفيق 
 .العرا   –جومرد حقي إمساعيل الرفيق 
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