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 ةوتضحي،  وبندقية،  فكرًا..  البعث العظيم

 رياض الدبعي 

  

ونعاود قراءة األحداث   لو عدنا بالذاكرة العربية إىل الثمانينات من القرن املاضي

مسيها احلرب العربية ُأباحلرب العراقية اإليرانية )) و يتعلق منها خاصة ما

 حنن كنا فقد، ((  أبالي وال اإليرانية اإلسالمية باحلرب مسيها، وُأ اإليرانية

ة من سالميمة العربية واإلرب بني األح عن نتكلم القوميني إخواننا ومعنا البعثيني

 طرف من الفقيه واليةاليت تتبنى   يران الصفويةإطرف وبني مملكة املاللي يف 

 قبل من هلا خمطط  حرب نهاأ العربي للعامل نقول  البعثيون حنن وكنا ، آخر

 دولة ضد فقط وليست مجعاء األّمة ضد موجهة انها نقول وكنا إيرانية بأيدي الغرب



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 2 

 يرانإ ألطماع ن هذه احلرب هي امتدادأوكنا نقول ،   عظيمة يف العراقال البعث

 املشحونة الفارسية القومية تشنها حرب نهاأ نقول وكنا،  العربي العامل يف الصفوية

 حرب ليست نهاأ  نقول وكنا،   العربية واإلسالمية متناأ على  العصور حبقد

نها أ  بيالعر للعامل نقول كنا،   مذهبني بني ( سنية شيعية)   مذهبية

يران إيشنها أقطاب الفرس اجملوس يف  ( الشيعي) مغلفة بالدين واملذهب   حرب

ن القائد الشهيد صدام رمحه اهلل وقلناها وقاهلا العراق على لسا،   ضد مقدرات أمتنا

يتبنى املشروع  ن العراق كانأل  مججمة العرب  تشن على العراق تنها حرب بدأأ

 وهو األيدين يقف مكتوف أكان للعراق  وما،  ةالعربي األمةالعربي القومي لنهضة 

 الفقيه والية دجالو  خلفه ومن  الدجال اخلميين واإلصرار والصلف التعنت يرى

 وبدعماجملوسية ،  يرانإ نم القادم  اخلبيث املد هلذا العراق وتصدى،  الصفوية

من  ئًاشي يساوى ال الدعم هذا كان وان واإلسالمية العربية األمة خيارأ من ومباركة

 .جداته بناء العراق وماأتضحيات 

بعيده   خرىأومنكرة تشوه احلدث وتصريه بصور  شاذة ةعربي صواتًاأكانت هناك 

 اليساريون  وناملثقف منهم األسف ومع األمةبناء أعن الواقع فكثري من 
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 مع ختندقوا اآلخر باالجتاه يقفون كانوا اإلسالميون من وكثري  والليرباليون

نين وعندما عقدت العزم على الذهاب للدراسة يف العراق نهاية أذكر تأ، و  إيران

 ( اإلسالمية) ن اجلمهورية أ ني( اليساري ني) املثقف قال لي أحد 1984عام 

 على وقضت إيران يف الشاهنشاهية امللكية ةالرجعي ضد عظيمًا انقالبًا مثلت اإليرانية

  ألنها ن ندعمهاأجيب  يرانإ مجهورية نأو قليماإل برجوازيات أسوأ من برجوازية

 املذهب أنه على ( الشيعي)  املذهب يصنفون فكانوا اإلسالم يف الثورية أيضًا متثل

 انإير حيارب العراق نأ لي وقال،  الزيدي املذهب لديهم هو كما اإلسالم يف الثوري

 هلذه وكياًل صبحأ العراق نأو  الدكتاتوريات ضد اخلليج يف الثورة أشعلت ألنها

 هلم كان يوناإلسالمن أكما  ، يران نيابة عنهاإية وحيارب العرب  الدكتاتوريات

 جند فلم جدًا سليب جانب من املوضوع يتناولون وكانوا،   اخلصوص بهذا سيئًا دورًا

 هلم جند ومل والطائفية التوسعية اخلميين فهداأ عن الغشاوة يزيل يذكر موقفًا هلم

الصفوية اخلمينية  هجمة تصد من العراق به يقوم ما تؤيد وصرحية معلنة فتاوى

 الكثري وكان،  وعالنية سرًا إليران مؤيدًا كان  بعضهم نأ بل،  األمةالشرسة ضد 

 فكانوا التضحيات من  العراق  يقدمه مبا مكرتثني غري األمة ومفكري مثقفي من
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 بني خالف نهأب حيدث ما ىلإ ينظرونو الضيقة ةاحلزبي ةالسياسي النظرة بونيغل

 دولتني بني خالف نهأ على األحوالحسن أويف   يرانإ وحكومة  البعث حكومة

 املسئولية وحتميله العراق ختوين ىلإ العرب من البعض وذهب،  جارتني سالميتنيإ

 وانتصر  ( ةالطيبة املسامل ةناشئال اجلمهورية ) يرانإ جارته على احلرب  لبدء

 ةبوابة الشرقيال وصمدت ةاجمليد صدام قادسية يف واملسلمني العرب لكل العراق

وتدثرت بالعار والشنار  ةانتكاس مياأفانتكست جحافل اجملوس ، ة مة العربيلأل

 ربعة عشر عامًاأ  كثر منأزمين ب واليوم وحنن على بعد،  يران شر هزميةإوهزمت 

ام حسني رمحه اهلل صد ، اجمليد مريكا للعراق واغتيال قائده الشهيدأاحتالل من 

مر حكام العرب على مججمة آبعد تبق من ذهب وط علىإليران  وتسليم العراق

 . بقوتهاال يران باحتالهلا للعراق حببل من الناس إفعلته  وما،  العرب

 البعث وفعله قاله ما  الغافلة مةلأل وتبني ةالعربي الصحوة حدثت،  فقط  اليوم

هؤالء  لكل ونقرأ ونلمس ونسمع نرى  اليوم،  اجمليد الشهيد والقائد والعراق

ونسمع ،  قصى اليمنيأىل إقصى اليسار أعلى خمتلف مشاربهم السياسية من  ربالع

الليرباليني وغريهم من لليساريني و أونقر،  ونسمع ونقرأ الفتاوى  املساجد صراخ
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 صفوي إيراني خطر عن يكتب اجلميع اليوم،  الناس عامة من وحتى األّمة مثقفي

قدام قاسم سليماني ليوم وبعد أن داست أا،  واإلسالمية العربية باألمة حمدق

سعيد واقرتابه من رض العراق املقدسة والشام املباركة واليمن الأاجملوسية على 

تحمت جحافل اجملوس بوابة اليوم وبعد أن اق،  خرىأ ةوعربي ةحدود دول خليجي

مناضليه وكفاءاته   العرب الشرقية وبعد اغتيال القائد اجمليد وقادة البعث وتصفية

 وبعد  العراق بناءأ بدماء العبث هذا وبعد وتشريدهم  يةراواإلدالعلمية والعسكرية 

 وصحت العرب صحى  اليوم،  عربية عواصم أربع على سيطرتهم يرانيوناإل علنأ نأ

 وضد  ةالعربي األمة ضد العدوانية حقيقتها على إيران فرأوا غفلتها من وماتهمحك

تدفع حكومات اخلليج مليارات   اليوم،  سلموم عربي هو ما كل وضد الدين

ألن  حتميها ولن  إيران من محايتها مقابل  ذليلة خانعة وهي ألمريكا الدوالرات

 يف أمريكا أهداف مع تتماهى ما حد ىلإ مسيطر بوضع إيران إبقاء إىل حتتاج أمريكا

 العربية  األمة تاستوعب  فهل،  وخرياتها مقدراتها على واالستيالء  األمة تدمري

 ليهإ نبههم  الذي القاسي الدرس مثقفيها واستوعب وشعوبها حبكوماتها
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 حقائق مع حقيقيه مراجعة من اليوم لنا وهل،  عقود ثالثة من كثرأ قبل  البعث

 . مريكاأو ةالصهيوني مع وحتالفها  يرانإل ةالفارسي طماعاأل حلقيقة  البعث اطرحه

البعث العظيم يف مقاومته   ليقفوا اليوم مع الدرس البليغ هذا بعد  عودة من هلم هل

تبين مبادرات ل يًائمبد ن يتخذوا موقفًاأوهل هلم ،   ؟ يف العراق  لالحتالل الفارسي

 ةعربي ةوتبين اسرتاتيجي الدوري  براهيمإظفر عزة وقائدها امل ةالقيادة القومي

ن الدفاع أ ذإ،   فيناخري فال  نفعل مل نإ، ف العربي القومي األمنللدفاع عن  ةعميق

،  جديد من البعث راية حتت  األمة توحد يتطلب اخلبيث التمدد هذا ضد األمةعن 

 وجودها ومحاية متناأ عن الدفاع بعبء للقيام  مؤهاًل العظيم  البعث سوى فليس

  االسرتاتيجية . هذه ميتلك من  البعث سوى ليس،  متاسكها عرى عادةإو نسانياإل


