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                   حزب البعث العريب االشرتاكي 

 ذات رسالة خالدة    مة عربية واحدةأ

                                          القيادة القومية

 شرتاكيةا   حرية   وحدة

 بيان القيادة القومية للبعث حول األوضاع العربية احلالية

يف الذكرى السادسة واخلمسني لفشل أول وحدة عربية وحول األوضاع العربية 
 احلالية أصدرت القيادة القومية حلزب البعث العريب االشرتاكي البيان التايل :

لتاريخ العريب املعاصر يف فشال أول وحدة يف امسون إلحلت الذكرى السادسة واخل
وأمتنا العربية متر بظروف أشد وطأة على  ، 1961عام  سبتمرب  –يلول أمن  28

واقعها القومي من تلك اليت كانت سائدة لعقود خلت ، هذه الظروف الشديدة 
ل الوطأة على األمن القومي العريب مل تعد أسباهبا نابعة من استمرار االحتال

وال من اندفاع  نية الصهيونية على األمة فقط ،او الصهيوين لفلسطني وتتايل العد
االستعماري اجلديد الذي ينعقد لواءه للقطبية األمريكية   املواقع املقررة يف النظام
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العراق واحتالله بعد حصار ظامل فرض بعد  والذي بلغت ذروة اندفاعه يف غزو 
ف اشتدت وطأهتا من خالل اجتياح النظام بل هذه الظرو  ، العدوان الثالثيين

ل فبات يشك ، اإليراين للعراق واندفاعه إىل العمق القومي من بوابة العراق
لألمة العربية سواء عرب االحتالل املباشر كما فعل يف العراق وسوريا واليمن   هتديدا  

لذي يشرف أو عرب األذرع األمنية وامليليشاوية اليت ترتبط مبركز التوجيه والتحكم ا
 عليه ما يسمى احلرس الثوري .

هذا التهديد لألمن القومي العريب تالقت نتائجه من خالل تالقي املشاريع املهددة 
لألمة بوحدهتا وهويتها وتقدمها وأخطر ما يف ذلك التمادي يف ختريب البىن اجملتمعية 

ة ومذهبية وابراز أدوار قوى طائفي ، العربية عرب إثارة صراع مذهيب وطائفي وإثين
متارس الرتهيب السياسي والتكفري الديين ويتم االستثمار هبا خدمة ألجندات 

وكل ذلك هبدف  ، ، صهيونية كانت أو أمريكية أو إيرانية وأهداف قوى االحتالل
 . خلق واقع تقسيمي وتفتييت يف بنيان الدولة الوطنية والبنيان القومي العريب برمته

لقومية إذ ترى بأن االنفصال الذي حصل لوحدة فإن القيادة ا ، وعلى هذا األساس
مصر وسوريا شّكل نكسة للنضال العريب الوحدوي فإن ما تتعرض له األمة اليوم 
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أخطر بكثري ألنه يتجاوز االنفصال بني قطرين إىل التقسيم هلذه املكونات القطرية 
 . وبالتايل جعل الوحدة أبعد مناال  وأصعب حتقيقا  

ويف ضوء تقديرها  ، قومية حلزب البعث العريب االشرتاكيمن هنا فإن القيادة ال
ومع وضوح أدوار القوى االستعمارية  ، ملعطيات الواقع القومي الذي متر به األمة

والصهيونية والفارسية الصفوية والشعوبية اجلديدة ترى أن الرد على هذه القوى 
يكون بتحديد مصادر اخلطر على األمن القومي وتسمية قواه وحتديد 

 وصيغ أساليب مواجهتها .  منطلقات

إن القيادة القومية وهي تؤكد على إعادة االعتبار للنضال الوحدوي خطابا  وسلوكا  
، وأن كلَّ هتديٍد ألٍي من  فإهنا تدرك بأن األمن القومي العريب هو وحدة عضوية

مبا هدد سواء  جتسَّد هذا اخلطر  ، مكوناته الوطنية إمنا هو هتديد لألمن القومي برمته
، أو ما يقع حتت  ، وكل أرض عربية حمتلة ويهدد فلسطني والعراق واألحواز احملتلة

هيمنة املشاريع الدولية أو اإلقليمية بسبب االنكشاف الوطين كما جيري يف سوريا 
 . واليمن وليبيا
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وعلى هذا األساس فإن االنتصار لقضايا األمة يف فلسطني والعراق واألحواز وسوريا 
ليبيا وغريها يوجب على قواها احلية أن خترج من دوامة انقسامها السياسي واليمن و 

، ألن هذا االنقسام بقدر ما يوفِّّر بيئة لتنامي أدوار  على املستويني الرمسي والشعيب
ستعماري املفتوح على عالقات عميقة مع املشروع ا - قوى التحالف الصهيو

رج مبادرات  الفارسي العنصري الطائفي احللول السياسية للكوارث ، فإنه ُيخ
، من الفضاء العريب إىل الفضاءين  ، اليت تعصف بالعديد من الساحات واألزمات

لتخريب والتدمري ، وما جمريات اإلقليمي والدويل اللذين مل يقدما ألمتنا إال ا
نقاذ العراق فضال  عن تغييب املشروع الوطين إل،  حداث يف سوريا واليمن وليبيااأل

مثلة أال إضر ومستقبل القضية الفلسطينية ، سام السياسي على حاوخماطر االنق
 . على ذلك

إن تعريب احللول السياسية ملا تواجهه األمة من كوارث ، ومبا يستلزمه من بروز 
، اليت  ، يتطلب توفري األرضية الداخلية الوطنية املناسبة مرجعية عربية للحلول

بادرات ومشاريع وطنية ملعاجلة تتشكل من الطيف السياسي القادر على إطالق م
وان املدخل لذلك هو توفري قاعدة سياسية عريضة نصاهبا ،  هذه االزمات الطاحنة

القوى واألحزاب الصادقة يف والئها وممارساهتا الوطنية وحفاظها على اهلوية القومية 
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، ويفتح اجملال أمام عملية سياسية تعيد هيكلة احلياة السياسية على قواعد 
حلماية املقومات األساسية للدول املتمثلة  قراطية والتعددية وتداول السلطة الدميو 

 . يف وحدة األرض والشعب واملؤسسات

لكن إذا كانت املصاحلات السياسية تشكل مدخال  لبلورة مشروع وطين للحل 
، فإن هذا املشروع ال حتمله قوى طائفية ومذهبية متارس الرتهيب السياسي  واإلنقاذ

بل حتمله القوى اليت قاومت  ، الديين وترتبط مبراكز إدارة وحتكم خارجينيوالتكفري 
، اليت تشكل خطرا  مضافا  على األمن القومي برّمته   االحتالل واملشاريع الطائفية

، أن القوى  ، وهو خطر بات واضحا  جدا  بعدما ثبت كما على األمن اجملتمعي
،  ى الطائفية خدمة ألجنداهتا اخلاصةالدولية واإلقليمية تستثمر يف دعمها هلذه القو 

  . وكل ذلك على حساب األمة وأمنها القومي واجملتمعي

، ال يستقيم إال إذا  لذا فإن إسقاط كل عوامل وتأثريات االحتالل والتدخل اخلارجي
، وهو ما يستلزم تفعيل  أسقطت هذه األدوات الطائفية اليت عبثت باألمن العريب

ي يشكل حزب البعث العريب االشرتاكي ركيزة ، الذ املشروع القومي الشامل
 ، باعتباره كان وسيبقى يف املواقع األمامية للدفاع عن األمة وأمنها أساسية من ركائزه

 . طائفية تفتيتية مضادة وأ، وليس إطالق مشاريع اثنية 
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من هنا فإن احلزب سيبقى منفتحا  على كل املبادرات السياسية اليت تؤكد على 
  وضع احللول ، وعلى بذل اجلهود الرامية إىل إعادة شد القوىيف  الدور العريب

وإن أي جتاوز لدور القوى الوطنية األصيلة ،  السياسية إىل خياراهتا الوطنية
واملتجذرة يف عالقاهتا اجملتمعية واحليلولة دون ممارستها لدورها االساسي يف بلورة 

وخاصة جتاوز   نتائج إجيابيةاحللول السياسية الوطنية لألزمات سوف لن يفضي إىل 
 . العراق  دور احلزب يف

إن اشتداد التآمر الصهيوين واالستعماري على العراق بعد ثورة السابع عشر من 
متوز نظرا  ملا حققته من اجنازات عظيمة على صعيد التحوالت الداخلية والبناء 

ل العريب الوطين وعلى صعيد الدور الذي اضطلعت به الثورة يف دعم قضايا النضا
افه املباشر من التحالف وخاصة قضية فلسطني وهذا كان سببا  أساسيا  يف استهد

وقد اصبح واضحا  أن مؤشرات ،  والنظام االيراين يف ظل احلكم املاليل املذكور
 . يف البنيان القومي حصل بعد احتالل العراق  االهنيار

ما يفرض على كافة القوى وعليه فإن هزمية املشروع املعادي يبدأ من العراق وهذا 
احلريصة على وحدة العرب وهويتهم أن ينتصروا لقضية العراق مبا هي قضية حترير 

نقاذي وأن املشروع السياسي اال، وتوحيد للشعب على أسس املواطنة لألرض 
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ا  لالحتالل نتاج عملية سياسية جديدة تضع حدالذي طرحه احلزب يشكل أساسا  إل
وتعيد بناء العراق على أسس  ، راين وما أفرزه من نتائج مدمرةيبوجهيه األمريكي واإل

وطنية تضع مجيع أبنائه من عرب وكرد وأقليات أخرى حتت مظلة اخليمة الوطنية 
 . ويف دولة يتساوى فيها اجلميع يف احلقوق والواجبات

إن القيادة القومية ويف سياق تأكيدها على اعتبار أن املشروع الوطين الذي طرحه 
تؤكد بأن ما جرى يف العراق إمنا كان بسبب  ، يشكل احلل الوطين املطلوب احلزب

وأن الظلم السياسي واالجتماعي الذي تعرض له  ، االحتاللني األمريكي واإليراين
نضمام مجيع اخرى ، وأن احلل هو بأالعراق ال يقتصر على فئه ضد فئه شعب 

 األرضية الداخلية له كما نقاذ وتوفريب وطبقاته إىل املشروع الوطين لإلفئات الشع
 الرافعة العربية .

ويف غمرة السجال السياسي واالعالمي حول ما جرى يف مشايل العراق وما تال 
فإن القيادة القومية  االستفتاء من إجراءات عقابية حبق مجاهري شعبنا الكردي ،

 للحزب تدين هذا احلصار املفروض على إقليم كردستان ، وتدعو إىل التعامل مع
يف إطار وحدة العراق الوطنية  ، املطالب املشروعة للكرد بروح التفهم واالستيعاب

وهو ما كان قد أكد عليه حزب البعث يف مؤمتراته وخاصة املؤمتر القطري السادس 
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آذار للحكم الذايت عام  11والذي باالستناد إليه صدر بيان  ،1967عام 
متارس سياسة االستالب  والذي مل يرض الدول املتامخة للعراق اليت ،1970

 . السياسي واالجتماعي للحقوق الثقافية واملدنية للكرد يف بلداهنم

إن القيادة القومية للحزب وهي تؤكد على أن احلل الوطين بعناوينه الرئيسية الذي 
تؤكد أيضا  على أن احللول السياسية  ، طرحه احلزب كسبيل خلالص العراق من حمنته

اليت حتفظ وحدة الدولة واألرض والشعب  ، يا واليمن وليبيالالزمات البنيوية يف سور 
، وتفتح اجملال أمام إعادة هيكلة احلياة السياسية على قواعد التعددية  واملؤسسات

و أذرع ألقوى األجنبية دولية أو إقليمية والدميقراطية وتداول السلطة وخترج كافة ا
ع حدا  هلذا العدوان ميليشاوية من هذه األقطار هي السبيل الوحيد الذي يض

 . الدامي الذي اقتلع البشر ودّمر احلجر وأحرق الشجر

إن القيادة القومية اليت سبق ونّوهت مبوقف محاس إعادة متوضعها يف إطار مؤسسة 
منظمة التحرير الفلسطينية تنوه بالقرار األخري الذي أعاد االعتبار ملرجعية السلطة 

لطتها وترى بأن هذا املوقف يشّكل خطوة الوطنية وإعادة قطاع غزة إىل نطاق س
متقدمة على طريق إهناء االنقسام السياسي وتوحيد املوقف الفلسطيين على قاعدة 

 . الربنامج الوطين الذي حيمي احلقوق الوطنية من خماطر التفريط هبا
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إن القيادة القومية وهي ترى االهنيارات اخلطرية اليت تتعرض هلا األمة ، ختاما  
ا ترتب ، جراء استمرار االحتالل الصهيوين لفلسطني وم ما  بعد آخروتستفحل يو 

، وتغول مشروع والية  يراين املشرتك للعراق من نتائجعلى االحتالل األمريكي اإل
، تتوجه بندائها  رهايب الطائفي التوسعي الذي يستهدف األمة كلهاالفقيه اإل

حدة األمة ومحاية هويتها الصادق إىل كل القوى العربية املناضلة واحلريصة على و 
، إىل رحاب العمل  ومستقبل أجياهلا ملغادرة متوضعها السياسي الفئوي والقطري

، مؤكدة أن يد احلزب ستبقى ممدودة لكل القوى اليت تلتقي  العريب املشرتك الواسع
، ومحاية هوية  معها على قاعدة حتديد مصادر اخلطر املوجه لألمن القومي العريب

 . ومستقبال  األمة حاضرا  

وإن منظمات احلزب ومؤسساته اجلماهريية اليت تشرتك يف العمل النضايل يف كل 
أو حتت  ، سواء  حتت عناوين مقاومة االحتالل واالستالب ، الساحات العربية

، قد أثبتت وجودها وفعاليتها حيثما توفرت  عناوين التغيري الوطين الدميوقراطي
 .  الظروف املمكنة

ومية عن تقديرها العايل واعتزازها العميق هبذه املنظمات وحتيي وتعرب القيادة الق
مناضليها داخل اقطار الوطن العريب وخارجه ، وتدعوهم إىل تصعيد تلك الروح 
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النضالية اليت محل احلزب لواءها وما زال وسيبقى إىل أن تتحقق أهداف األمة يف 
 . الوحدة واحلرية واالشرتاكية

،  امهوا يف انبثاق أول وحدة يف التاريخ العريب املعاصرحتية لكل الرفاق الذين س
 وعلى رأسهم القائد املؤسس املرحوم أمحد ميشيل عفلق .

 . حتية لشهداء احلزب واألمة العربية ويف طليعتهم القائد الشهيد صدام حسني

 . حتية لروح فقيدنا الكبري نائب األمني العام للحزب الدكتور عبداجمليد الرافعي

  العام للحزب القائد األعلى جلبهة اجلهاد والتحرير الرفيق عزة إبراهيمحتية لألمني

 . ، وعاش نضاهلا الوحدوي التحرري عاشت األمة العربية

 القيادة القومية حلزب البعث العريب االشرتاكي

 2017أوائل تشرين األول 

 البعثبيانات 

                 البعث العظيمفرسان 

https://www.fursanalbaath.com/byanat-albath
https://www.fursanalbaath.com/


 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 11 

  


