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، وأمتنا  الثالثني من متوز –حتل الذكرى التاسعة واألربعون لثورة السابع عشر 
، هي أشد قسوة من تلك اليت كانت  العربية تعيش حتت وطأة ظروف عصيبة

 .  ية بزوغ فجر الثورةسائدة عش
، ومن كان مضمرًا هلا  فمن كان واضحًا يف عدائيته لألمة بقي على وضوحه

، خرج عن مضمره وأفصح عن عدائيته باملواقف  وميارس التقية السياسية
والسلوكيات السياسية واألمنية وأبرزها هذا الذي يتجسد باملشروع الصفوي 

 . الفارسي

تستحضر اللحظات اليت سبقت انطالقة ، وهي  إن القيادة القومية للحزب
، وتتوقف عند مسرية اإلجنازات العظيمة اليت حتققت على مستوى العراق  الثورة

، من قضى منهم شهيداً  ، توجه التحية لقيادة احلزب والثورة والوطن العريب
وأوهلم الرفيق القائد صدام حسني وكوكبة من رفاقه املناضلني ومن بقي على رأس 

، األمني العام للحزب والقائد  طليعتهم الرفيق القائد عزة إبراهيم املسرية ويف
األعلى جلبهة اجلهاد والتحرير الذي يقود معركة حترير العراق وإعادة توحيده 

 . ومحاية هويته القومية
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،  1966شباط  23 إن الثورة اليت أعادت االعتبار للشرعية احلزبية بعد ردة
دة للنضال القومي من خالل استنهاض أعادت االعتبار ملوقع العراق كقاع

قدرات الشعب وإمكاناته وتوظيفها يف خدمة املشروع النهضوي ببعده القومي 
مربياليني وفرس صفويني وهلذا كان دائماً إي استفز أعداء األمة من صهاينة و والذ

وما تولد عنه من نتائج  2003يف دائرة الستهداف املعادي وآخرها عدوان 
أخطرها متكني النظام اإليراين من العبور إىل داخل العراق حتت ، كان  وإفرازات

، وبات يرتقي يف  ، والذي حتول إىل احتالل مباشر مظلة االحتالل األمريكي
، فإنه  ، ال بل أكثر من ذلك ، خطورة االحتالل الصهيوين لفلسطني خطورته

يق حقق ما مل يستطع العدو الصهيوين حتقيقه من اخرتاق العمق القومي ومتز 
النسيج االجتماعي والعمل على إبراز هويات مذهبية وطائفية وأثنية على 

 . حساب اهلوية الوطنية

إن القيادة القومية للحزب وهي تكرب جبماهري العراق صمودها وصربها على 
 املعاناة اليت تعيش حتت وطأهتا واجملزرة الرهيبة اليت تنفذ حبق هذا الشعب الصامد

طائفية واملذهبية احملمولة على رافعات العدوان الدويل ، من قبل امليليشيات ال
، ترى أن  املتعدد اجلنسيات وتلك اليت ترتبط مبراكز التوجيه والتحكم اإليرانية
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ما تتعرض له مدن العراق وحواضره من تدمري ممنهج ومربمج لكل معامل احلياة 
ن املخطط املرسوم ، إمنا هو يندرج ضم ولكل األعيان الرتاثية والثقافية والتارخيية

، ومعه كل قوى الرتهيب  أمريكي الفارسي -الذي ينفذه التحالف الصهيو
ه األمريكي واإليراين يالسياسي والتكفري الديين واليت هي نتاج االحتالل بوجه

وفيها يتم االستثمار األمين والسياسي لتنفيذ أجندة األهداف املعادية ضد األمن 
 . اجملتمعيالقومي العريب وبشكل خاص أمنه 

 ، فإن تدمري األعيان ذات الداللة الرمزية والتارخيية واليت تنسب إىل " وعليه
 ما يسمى " ، وأما الوجه الثاين فهو الذي ميارسه  ، هي وجه واحد " داعش

" والذي هو واحد من األذرع اإليرانية اليت تعمل بتوجيه مباشر  باحلشد الشعيب
 . " باحلرس الثوري اإليراين من ما يسمى "

، ليس إال استحضارًا ملشهدية  عليه فإن تدمري مسجد النوري ومئذنته احلدباءو 
، ونبش قرب القائد املؤسس  تدمري نصب أيب جعفر املنصور واملرقدين يف سامراء

األستاذ ميشيل عفلق وقرب الشهيد القائد صدام حسني وغريها من الشواهد 
 . العربية التارخيية



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 5 

قبلها األنبار وصالح الدين تعرضت له املوصل و إن القيادة القومية إذ تدين ما 
، هتيب بكافة القوى احلية يف األمة وعلى رأسها قواها الوطنية  وبغداد ودياىل

والقومية التقدمية ألن خترج عن صمتها حيال ما تعرضت له املوصل وسائر مدن 
، وأن تطلق املوقف الذي ينسجم وخطورة ما تعرض له العراق  العراق ونواحيه

وهذا يتطلب منهجًا جديدًا يف التعامل مع ،  تدمري لبنيانه الوطين واجملتمعيمن 
نفسه   ، باعتباره صنف النظام اإليراين وما ينفذه مباشرة وعرب أذرعه امليليشياوية

 . عدوًا استنادًا للدور الذي ينفذه

إن القيادة القومية للحزب وهي تدعو بعض القوى العروبية اليت ما تزال حتكمها 
، للخروج من أتون مواقفها امللتبسة وأخذ  املواقف من النظام اإليراين وعة مي

بات يكمل بنتائجه املشروع  مواقعها الطبيعية يف مواجهة املشروع الفارسي الذي 
 تؤكد على ما يلي :، الصهيوين 

، ميلي  إن الوضوح يف املواقف من القوى اليت تناصب األمة العربية العداء : أوالً 
اصطفافًا جديدًا حتتشد يف ضفته العربية كل قوى األمة من رمسية وشعبية 

، وإغالق  املشروع الصهيوين وضرب مرتكزات املشروع اإليراين وقواه ملواجهة 
ميع للتظلل بايخيمة العربية ، وعودة اجل املنافذ اليت يعربان منها إىل العمق القومي
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، وللحؤول دون االبتزاز املادي  درءًا لتدويل حلول األزمات من ناحية
والسياسي الذي متارسه القوى الدولية واإلقليمية ضد األمة العربية على مستوى 

 مجعها وأجزائها من ناحية ثانية .

 تنتاب عالقاهتا ، اليت وعليه فإن تغليب لغة احلوار السياسي بني األطراف العربية
، هي السبيل لتفعيل الدور العريب يف معاجلة  توترات وصلت حد القطعية

، أو ذات طبيعة  األزمات سواء كانت ذات طبيعة عالئقية بني أطراف األزمة
 . بنيوية كاليت شهدهتا بعض األقطار العربية

  - ربيةإن هذا الدور العريب املطلوب ملعاجلة األزمة الطارئة على العالقات الع
، مطلوب أيضًا يف توفري الدعم واإلسناد واالحتضان ملشاريع احللول  العربية

السياسية اليت تصون وحدة املكونات الوطنية أرضًا وشعبًا ومؤسسات وحتول 
، فالدعم العريب مطلوب  دون انزالق أوضاعها إىل تقسيم كياين وتفتيت جمتمعي

نقاذ العراق من خماطر للمشروع الوطين الذي طرحه احلزب كحل سياسي إل
،  ، ومطلوب لسوريا لوضع حٍد ملعاناة مجاهريها التقسيم والتفتيت ونزع اهلوية

وإعادة هيكلة احلياة السياسية على قواعد الدميوقراطية والتعددية والسياسية 
وإهناء حكم الدولة األمنية ووضع حٍد لالنكشاف الوطين الذي أفسح اجملال أمام 
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ليمية والقوى امليليشياوية املرتبطة هبا ألن متارس كل أشكال القوى الدولية واإلق
، ومن إيران إىل تركيا وقوى التكفري الديين  ، من أمريكا إىل روسيا العدوان

واألمر ذاته ينطبق على آليات احلل لليبيا ولليمن عرب احلل ،  والرتهيب السياسي
املبادرة ايخليجية السياسي الذي يعيد االعتبار للشرعية ويستند إىل مرجعيات 

 . وخمرجات احلوار الوطين والقرار األممي

 

، واألحواز وحيث يتعرض  أمتنا يف العراق وسوريا واليمن وليبيا إن مجاهري : ثانياً 
، وهذا األمن  أمنها للخطر حباجة ألمن وطين ببعد سياسي ومبضمون اجتماعي

الدور العريب يف ، بل يوفره  ال يوفره التدخل الدويل اإلقليمي واالستقواء هبما
التصدي ملعاجلة األزمات ومواجهة قوى العدوان ايخارجي والتخريب الداخلي 

 . واستقبال أي معطى إجيايب يف حتول مواقف الدول من القضايا العربية

إن القيادة القومية اليت تؤكد دائمًا على تعريب احللول السياسية اليت تعصف 
قفها من قضية فلسطني مبا هي قضية ، تعيد تأكيد موا ببعض األقطار العربية

 . ، كما قضية كل بقعة من أرض العروبة تتعرض لالحتالل قومية بامتياز

، وكل من يعمل على هتديد األمن  ، هو عدو لألمة إن كل من حيتل أرضًا عربياً 
، فاألرض العربية هي على درجة واحدة يف  القومي يصّنف يف خانة األعداء
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ل أرض عربية على أخرى ال تسقط مركزية القضية ، وأن اسبقية احتال قدسيتها
 . اليت تتمخض عن هذا االحتالل

 

، تعيد التأكيد  األمة العربية اليت ال جتد نفسها إال من خالل وحدهتا إن  : ثالثاً 
 . بأن الوحدة مطلوبة حلشد القوى يف مواجهة األخطار املهددة للوجود العريب

وترمجته ليس على املستوى القومي وعليه جيب إعادة االعتبار لشعار الوحدة 
رط يف مواجهة خد لتوحيد القوى السياسية اليت تن، بل أيضًا بالعمل اجلا وحسب

 .  شاملة ملقاومة االحتالل كما هي حال فلسطني والعراق واألحواز
وإذا كانت قوى الفعل املقاوم لالحتالل يف العراق وبفعل الدور احملوري الذي 

وى املقاومة وطرحها ملشروع سياسي وطين متكامل لعبه احلزب يف توحيد الق
، فإن فلسطني حباجة  شّكل عالمة فارقة يف حضور احلزب واملقاومة وفاعليتهما

إىل مساعدة قواها املقاومة لالرتقاء بعالقات أطرافها إىل مستوى التوحد الفعلي 
وهذا يتطلب ،  وحىت تستطيع أن تواجه االحتالل بوحدة املوقف واملمارسة

 :  ثالثة عوامل فرتو 
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، وتعيد متوضعها  أن خترج القوى الفلسطينية من تشرذمها ، العامل األول
، وهنا ترى القيادة القومية  ، وهو إطار منظمة التحرير السياسي يف إطار موحد

 . بأن ما أعلنته محاس مؤخرًا هو مؤشر إجيايب جيب التأسيس عليه وتطويره
 

عربية مع القضية الفلسطينية باعتبارها تعامل الدول الت، أن ال  والعامل الثاين
، بل باعتبارها قضية قومية كانت وستبقى تتبوأ موقعًا مركزيًا يف  قضية أمنية

 . النضال العريب
 

، هو توفري الدعم املادي والسياسي لقوى الثورة ومجاهريها  والعامل الثالث
 . لتمكينها من الصمود ومواجهة االحتالل بكل شخوصاته

 

يادة القومية للحزب ويف الذكرى التاسعة واألربعني لثورة السابع : إن الق رابعاً 
، تدعو  ، وهي الثورة اليت أسست لتاريخ عريب جديد الثالثني من متوز -عشر

مجاهري األمة ألن تستعيد الثقة بنفسها وهي اليت متلك من الطاقات النضالية ما 
داث التحول ، وبإمكاهنا إح ميكنها من أن تثبت وجودها على مسرح األحداث

 . النوعي يف موازين القوى لصاحل املشروع العريب التحرري
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،  إن األمة العربية اليت أفصحت عن مكنوهنا النضايل من خالل ثورة فلسطني
وثورة البعث والثورة الناصرية وتدمري خط بارليف واالنتصار يف القادسية ومقاومة 

حية مشبعة باحليوية وعنوان العدوان واحلصار واالحتالل واحلراك الشعيب هي أمة 
حيويتها املقاومة الوطنية يف العراق والذي رغم احلصار املفروض عليها وعدم 

، وتفتح  وجود قواعد خلفية هلا استطاعت أن هتزم أعىت قوة عسكرية يف العامل
صفحة مواجهة االحتالل اإليراين وكل إفرازاته والقوى املرتبطة به وصواًل إىل 

 . إسقاطه

ستناد عليها ملواجهة أعداء باعتبارها املرجعية اليت يتم اال ة إىل اجلماهريإن العود
جية ، وباعتبارها احلاضنة الشعبية للمشاريع ياألمة هي من ثوابت احلزب االسرتات

، وباعتبارها القوى األساسية اليت ال ميكن تطويعها خاصة عندما يكون  الوطنية
 . ديهامستوى التضحية والفداء والبذل مرتفعاً ل

إن العودة إىل اجلماهري تفرض على احلزب وعلى كل القوى العربية التحررية أن 
تبادر لتأسيس اجلبهة الشعبية القادرة على تأطري اجلماهري وقيادهتا وحتقيق 
االمتالء السياسي القومي وجعل الفكر القومي هو الفكر السائد والذي بسيادته 
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ومات الفكرية ذات املنطلقات ، ترتاجع وتسقط كل املنظ وإعادة االعتبار له
 . املذهبية والطائفية والشعوبية

، فإلدراك منها بأن ال خيار أمام األمة إال  والقيادة القومية إذ تطلق هذا النداء
توحيد قواها وتفعيل دورها كي توفر للجماهري رافعتها السياسي اليت تنقل األمة 

 . من موقع املتلقي إىل موقع املبادر والفاعل

األمني العام للحزب والقائد األعلى جلبهة  لرفيق القائد عزة ابراهيم ،حتية ل
 . اجلهاد والتحرير وأحد صانعي ثورة متوز اجمليدة

وحتية للمرحوم  ، حتية لشهداء احلزب وعلى رأسهم القائد الشهيد صدام حسني
 . متوز 30-17الرفيق أمحد حسن البكر أحد مهندسي ثورة 

ا وكل مجاهريها اليت تقاوم االحتالل وصهينة حتية لفلسطني وثورهتا وشهدائه
 . األرض

 . سراه ومعتقليهألعراق ومقاومته البطلة وشهدائه و حتية ل

 حتية للمقاومة األحوازية البطلة ضد االحتالل الفارسي

الرهتان للخارج حتية للجماهري العربية اليت انتفضت ضد نظم االستبداد وا
 . اإلقليمي والدويل
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 . لعروبةاحلزب يف كل أقطار ا حتية لنضال منظمات

حتية كل من يقف مع احلق العريب ويطرح قضية انتهاك حقوق اإلنسان كقضية 
 . رأي عام

ايخزي والعار للعمالء وما النصر إال حليف الشعوب املكافحة من أجل احلرية 
 . واالستقالل وحق تقرير املصري
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