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 ِبْسم هللا الرمحن الرحيم
 حزب البعث العريب االشرتاكي 
  رسالة خالدةذات     أمة عربية واحدة 

  قيادة قطر العراق
  كيةا شرت ا حرية وحدة

 
التحدي  على لقدرة البعث ستبقى ذكرى ردة تشرين عنوانا

 واالنتصار
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  شعبنا العراقي العظيم
  يا أبناء أمتنا العربية اجمليدة

اليت تعرض  ١٩٦٣متر علينا هذه األيام الذكرى السنوية لردة تشرين السوداء عام 
فيها حزب البعث العريب االشرتاكي وقيادته وكوادره لشىت أنواع االضطهاد 
واملالحقة واالعتقال والتصفية والسجون ، ومت فيها االنقضاض على ثورة الثامن من 

باركة اليت قادها وفجرها ازحزب منهيا  بذل  حقبة من الفوضى واالستبداد شباط امل
هداف ثورة الرابع عشر من متوز اخلالدة ، ولقد أالستهتار والفردية واالحنراف عن وا

صاحب تل  النكسة محلة شرسة اجتمعت فيها كل قوى الردة والغدر والظالم 
ب ومناضليه يف حماولة الجتثاثه ز وبقايا الديكتاتورية والعنجهية والتفرد ضد ازح

هناء وجوده ، مستغلة األخطاء اجلسيمة اليت وقع فيها بعض القياديني يف إقصائه و إو 
ازحزب وما تسببوا به من صراعات عبثية انعكست على مستقبل الثورة الفتية 
وفسحت اجملال لضرهبا من قبل القوى العارفية املتخلفة اليت استغلت الظروف غري 

هتا الشخصية ولتنفيذ أجنداهتا عية احمليطة بالثورة لتحقيق أهدافها وطموحاالطبي
وكان أول املستفيدين من تل  ازحملة اليت مثلت عملية اجتثاث حقيقية  ، قليميةاإل

زحزب البعث فكرا  وعقيدة ومسعة وثورة ومناضلني ، هم أعداء العراق واألمة ، 
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الوطن العريب ، حيث مل خيلف ازحزب وأنعشت آمال قوى االستعمار والرجعية يف 
و أعمق إميانا  باهلل بعد هذه الردة من هو أكثر تقدمية أو أصدق وطنية وعروبة أ

مة ، أو أقدر على حتقيق أهداف الشعب وتطلعاته حنو ازحرية والوحدة والوطن واأل
 ليتوالتقدم والعدالة والبناء ازحضاري ، على الرغم من األخطاء والثغرات اخلطرية ا

  . وىلرافقت الثورة منذ انطالقتها األ
رخيية يف قيادة النضال اربة املرة اليت ضاعت فيها فرصة تجإن ازحزب وبعد هذه الت

مة ، وبسبب نقص اخلربة وقلة التجربة لدى ريب ومشروع النهضة يف العراق واألالع
خر ، لطة وازحكم والغرور لدى البعض اآلبعض قياداته ، ونزعات حب الس

ستطاع أن اياسية كان ميكن التآلف معها ... خوهلم يف صراعات مع قوى سود
يتجاوز تل  األزمة بوعي وتصميم عاليني ، من خالل تقييم جتربته ونقدها بشدة ، 
وإعادة تنظيمه على أسس مبدئية راسخة ، وتشدده يف بناء الشخصية البعثية 

جربة ، مستلهما  روح الرسالة الرصينة الواثقة املؤمنة مستفيدا  من أخطاء تل  الت
ثورة  هدافه العليا ، حىت تكلل نضاله بتفجريأريخ ازحزب ومبادئه وقيمه وفكره و وتا

لتعيد للعراق وجهه العريب  ١٩٦٨اجمليدة عام  الثالثني من متوز -السابع عشر 
ة نسانية ، وللحزب دوره الرائد يف قياده الوطنية ، ومكانته القومية واإلالناصع وهيبت
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مة مبنجزات عمالقة سيبقى التاريخ لعريب ويف حتقيق هنضة العراق واألالنضال ا
شاهدا  على عظمتها وعمق تأثريها ، مما حرك قوى الشر الصهيونية واألمريكية 

دواهتا الحتالل العراق وتدمري تل  أيرانية الفارسية الصفوية و ، واإل وحلفائها
  . ه العزيزاملنجزات ، وقتل وهتجري املاليني من شعب

  أيها العراقيون
  متنا العربية اجمليدةأبناء أ اي

  حرار يف العاملأيها األ
وحنن نستذكر هذه املناسبة اليت تعترب واحدة من حلقات التآمر على مسرية ومكانة 

ميكن أن نفصلها عن  حزبنا العظيم حزب البعث العريب االشرتاكي ، فإننا ال
وع ، املمتدة ر والتنظيم واملنهج واملشر مسلسل االستهداف واالجتثاث هلذا الفك

هم االهداف اليت ن ويف كل الساحات العربية ، ولعل من أمنذ تأسيسه وزحد اآل
قصاء وتدمري هذا ازحزب إيكي للعراق لتنفيذها هو اجتثاث و مر جاء االحتالل األ

وإجهاض مشروعه ازحضاري بتخطيط وحتريض من الصهيونية العاملية وبتعاون تام مع 
فارسية الصفوية ، ولقد وضعوا يف سبيل ذل  كل إمكاناهتم املادية والعسكرية ال
عالمية يف حماولة لتشويه صورة هذا ازحزب منية واالستخبارية والسياسية واإلواأل
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ية مهية وتارخيأمنزلتها االعتبارية والتقليل من وتبشيع قيادته اجملاهدة وازحط من 
نية العمالقة ، وفق خمطط مدروس ومعد مسبقا  نساطنية والقومية واإلمنجزاته الو 

يعرب عن حقدهم وكراهيتهم ليس للبعث فحسب ، وإمنا للعراق وشعبه ولألمة 
ومستقبلها ، وذل  بإزالة كافة املنجزات واملعامل والرموز اليت بناها البعث وما يرتبط 

قيم حققته من مردودات ، وما أفرزته من  هبا من قوانني وقرارات ونسف كل ما
لبعث يف العراق نسانية ، لقد دمروا البناء ازحضاري الذي بناه اإوطنية وقومية و 
خالقية والقيمية املنظومات املادية واملعنوية واألنساين ، واسقطوا ببعده العريب واإل

فبعد أن ألغوا  ، اليت بذل العراقيون من أجل إجنازها ومحايتها تضحيات جسيمة
نية التعليم اإللزامي واخلدمات الصحية واالجتماعية ، قانون تأميم النفط ، وجما

وتدمري الصناعة واملصانع العمالقة العسكرية واملدنية وسرقتها وهتريبها لدول اجلوار 
ىل مناهج إالقة ، وتغيري املناهج الدراسية ، وإمهال الزراعة وتدمري مشاريع الري العم

عسكرية الوطنية ويف مقدمتها حل منية والية وعنصرية ، وتفكي  املؤسسات األطائف
جيش العراق الباسل ، وقتل العلماء والكفاءات الوطنية وتشريدهم ، وتسليط 

ال الذي يندى هلا جبني فعكم العراق ، وغريها الكثري من األازحثاالت على ح
نسانية ، مل يتبقى أمامهم سوى تدمري قانون ازحكم الذايت وما حققه من منجزات اإل
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ازات الوطنية ليس لألكراد أحد أهم تل  اإلجن دي العزيز ، والذي يعتربلشعبنا الكر 
جلرائم اليت يرتكبها االحتالل يضاف لذل  ا ، منا للشعب العراقي كلهإفقط و 
 يراين الفارسي الصفوي للعراق ، وسياسة االجتثاث وهتدمي املدن وهتجري السكاناإل

بة داعش ، شياته اجملرمة حتت ذريعة حمار والتغيري الدميوغرايف الواسع الذي متارسه ميلي
ىل إفوي التضليلي املتخلف الذي يهدف ىل نشر الفكر الصإواليت يسعى من خالهلا 
 . برز هلذا املخطط اخلبيثالعنوان األ ذالله وحرمانه ، وهوإإفقار الشعب وجتهيله و 

ي تدرك ويف ضوء ذل  ، فإن قيادة قطر العراق لـحزب البعث العريب االشرتاكي وه
قطار العربية بأمجعها وليس العراق هداف هذا املخطط الذي يستهدف األأأبعاد و 

   : فحسب فإهنا
الدول دائمة العضوية يف جملس  تدعو الدول العربية واجملتمع الدويل وخاصة -

 وهتجري جيري يف العراق من قتل وتدمري من للخروج عن صمتها إزاء مااأل
يران وميليشياهتا وقوى إفساد على أيدي رهاب و إوجتهيل وختلف واهنيار و 

رهاب واجلرمية والطائفية ، وأن يتحملوا مسؤولياهتم التارخيية والقانونية عن  اإل
الله من قبل الواليات املتحدة جرى وجيري يف العراق منذ احت كل ما
  . - نمريكية وحلفائها وحىت اآلاأل



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 7 

واع االحتالل والتدخل نأوتؤكد القيادة موقفها الثابت يف رفض ومقاومة كافة 
يرانية حملافظة كركوك العراق ، وترفض بشدة القرصنة اإل جنيب يفوالنفوذ األ

العراقية وبقية حمافظات ومدن العراق ، كما وتقف بقوة وبكافة امكانياهتا ضد 
قليم  إا حكومة امليليشيات يف بغداد ضد التهديدات الوقحة اليت تطلقه
اقيني مجيعا  للتصدي لالحتالل ، وتدعو العر كردستان وشعبه ازحر الكرمي 

الصفوي الذي يستهدف هويتهم ووجودهم ومستقبلهم وذل   يرايناإل
بتصعيد ازحراك الشعيب الثوري وبكل الوسائل املتاحة لطرد هذا االحتالل 
وعمالئه ومرتزقته وحترير العراق من العملية السياسية االستخبارية الطائفية 

  . ومن هللا العون والتوفيق العنصرية الفاسدة ،
 

  قيادة قطر العراق لـحزب البعث العريب االشرتاكي
 ٢٠١٧ –أواسط تشرين الثاين 

 
 البعثبيانات 
 البعث العظيمفرسان 
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