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 قيادتنا السياسية اجملاهدة
 واهلداية الوطنيةجنوم على طريق احلق 

 

 جومرد حقي إمساعيل 
 

بعد ردة تشرين يف عام ثالثة وستون وتسعمائة وألف حرصت قيادة حزب البعث 
القدرات القيادية عند الرفاق وكنتيجة طبيعية ملعاجلة العريب االشرتاكي على تنمية 

من العام ذاته ، ويف  من شباط االخفاقات اليت تزامنت مع عروس الثورات يف الثامن
ة تامة اجلاهزية لتفجري ثورة خالل اخلمس سنوات متكن احلزب من تشكيل قيادة قوي

 الثالثني من متوز اجمليدة يف عام مثانية وستون وتسعمائة وألف –السابع عشر 
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مضيًا على طريق النهوض باألّمة عموماً باقتدار عال والتمكن من محايتها وحفظها 
والعراق خصوصًا ، فكانت السلطة وسيلة لتنفيذ تطلعات البعث الثورية على أرض 

م زمام السلطة الذ  شكل الواقع مستفيدين من العمل والنشاط العلين حبكم استال
دفعًا وإسنادًا مهمًا لكل تنظيمات احلزب يف األقطار العربية اليت نشطت هي 
األخرى وسط اجلماهري وكانت قاب قوسني أو أدىن من استالم السلطة يف أكثر من 
قطر عريب لوال قلة الكادر القياد  هنا أو هناك يف عاملنا العريب ، ومنذ ذلك التأريخ 

نا خبربة قياداته واقتدارها يف قيادة اجلماهري حنو تطلعاهتا يف احلرية والعدالة ُعرف حزب
، وإن ما حققه البعث العظيم يف العراق من مكاسب مجاهريية وعلى االجتماعية 

من جهة ، وثباته الثور  ورفضه املساومة  ( 1980 – 1968) مدى إثنا عشر عامًا 
ية وحرماهتا من جهة أخرى ، ذهبت القوى على حساب املبادئ وحقوق األّمة العرب

االستعمارية والصهيونية العاملية إىل التخطيط باجتاه وقف عجلة التقدم العراقي 
وهنضة مجاهريه ومن مث القضاء على احلزب وتصفيته ليس يف العراق فحسب بل يف  

 كافة أقطار األّمة العربية .
علينا أن نذكر املراحل اليت مر هبا وقبل اإلسهاب يف تناول أمهية الفعل القياد  ، 

 البعث اخلالد يف العراق خصوصًا ، ففي السبعينات كثفت قيادة احلزب والثورة
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باعتباره غاية الثورة يف اجلانب الثقايف الستنهاض املعاين الوطنية عند الشعب  فعلها
وشحذ  وأداهتا ، ويف الثمانينات ، فقد كانت قيادة احلزب تعمل على تعبئة اجلماهري

مهمهم باجتاه التصد  للعدوان الفارسي اجملوسي وليكون اجلانب التعبو  حالة 
مستدامة عند الشعب العراقي األيب ملا قد أدركته قيادة احلزب والثورة من حقيقة 

، ويف تسعينات القرن املاضي االستهداف الكبري للعراق وشعبه وقيادته السياسية 
ثر من ثالثني دولة متحالفة معها ذهبت القيادة وبعد التصد  للغزو األمريكي وأك

السياسية يف تفعيل اجلوانب الروحية عند الشعب ليتمكن الشعب من التصد  
للحصار اجلائر وكسره ، فكانت احلملة اإلميانية اليت قادها القائد الشهيد ، صدام 

 اجملاهد ، عّزة إبراهيم الدور  .حسني اجمليد ، ورفيق دربه القائد 
مر العراق مبراحل وحتديات صعبة على مرِّ أكثر من ثالثني سنة من حياة البعث لقد 

وهو يقود العراق حنو التقدم وبلوغ مصاف الدول املتقدمة مستخدمًا ثروات العراق 
واالبتكار  االتكنلوجيو وعلو اهلّمة عند العراقيني يف البناء والتعمري والتصنيع 

واالخرتاعات اليت أذهلت أعداء العروبة مما حدا هبم أن يكثفوا من خططهم باجتاه 
حماربة العراق ومنع التكنلوجيا عنه وجتويع شعبه مستخدمني األكاذيب لينتهوا إىل 

 غزو العراق واحتالله يف عام ثالثة وألفني .
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وكبة من مناضلي لقد وقف العراقييون بقوة ضد كل هذه التحديات يتقدمهم ك
البعث العظيم كقادة ميدانيني يف حتقيق مثابات النصر من جهة وضمان العيش 

 الكرمي من جهة أخرى .
ومن هنا ، فإن حضور القيادة السياسية مبعناها اجلهاد  سلمًا وحربًا كفيلة بصياغة 

ُصر ، ويف ذلك اشتهرت قيادتنا مستقبل تفتخر به األجيال طال الزمان أم ق  
يف جممل اسية بالثبات األسطور  والعمل على امتصاص معاناة الشعب الصابر السي

 التحديات اليت واجهها العراقييون بثبات مهتدين بصالبة قيادهتم واقتدارها .
وخاصة يف زمن تعيش فيه األّمة واليوم ، وحيث من ضرورات دميومة العمل الثور  
ليم حريانًا ، فإنه البد من وجود حاالت احتالل وهيمنة استعمارية وفتنن جتعل احل

قيادة تعمل مع اجلماهري على طريق النصر والتحرير والعمل على تثبيت وحدة 
الشعب وحفظ حلمته الوطنية واستنهاض الروح الثورية اجلهادية عند أبناء شعبنا 
العريب قاطبة ، وألن تأريخ حزب البعث العريب االشرتاكي جميد وخالد ال انقطاع فيه 

استلم الرفيق القائد اجملاهد عّزة إبراهيم الدور  قيادة احلزب يف الثالثني من   فقد
كانون األول لعام ستة وألفني حيث بايعته مجاهري احلزب قائدًا للبعث ورئيسًا شرعياً 

وأمينًا عامًا لقطر العراق ، ومنذ ذلك احلني وقيادة البعث العظيم للعراق العظيم 
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ملستوى القطر  والقومي يعملون بقوة هللا وعزم الرجال بأمينها وأعضائها وعلى ا
األفذاذ يف أعلى صور اجلهاد والروح الثورية يف التصد  لكل أشكال االحتالل 
واالستعمار يف عموم الساحة العربية وخاصة على أرض العراق العظيم يف سبيل هللا 

مريكي والصفو  ومن أجل حترير العراق وكامل تراب األّمة من هيمنة االحتالل األ
 والصهيوين وحكومة االحتالل العميلة يف بغداد احملمية بإذن هللا تعاىل .

إن حضور قيادتنا السياسية يف هذا الزمن العصيب كان له األثر البالغ يف تثبيت 
الوحدة الوطنية والوحدة العربية حيث استطاعت من مجع الغيارى من أبناء أمتنا 
العربية عمومًا والعراقيني خصوصًا وعلى قلب رجل واحد وكل يعمل من موقعه يف 

على مستوى الفعل اجلهاد  على التصد  لالحتالل وحكومته العميلة سواء 
فكانت قيادتنا السياسية األرض أو الفعل اجلهاد  اإلعالمي والنشاط السياسي ، 

اجملاهدة نرباسًا يضيء دروب الكفاح وجنومًا يهتد  هبا اجملاهدون يف جهدهم 
وجهادهم رغم كل التحديات والقوانني اخلبيثة اليت أصدرها االحتالل وحكومته 

لبعث والبعثيني ومجاهرينا األبية ، ويثبت البعث بقيادته السياسية العميلة حبق ا
ويسقط املرتدون دون مسرية ، اجملاهدة يتقدمهم الرفيق اجملاهد عّزة إبراهيم الدور  
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البعث اخلالد ليبقى ألق البعث وشعلته تنري مساء العروبة يستبشر هبا أبناء األّمة 
 دهار .بالنصر والنهوض على طريق التقدم واالز 

 فهنيئاً لنا بقيادتنا السياسية اجملاهدة
 وهنيئاً لنا بقائدنا اهلمام ، األمني املأمون ، عّزة إبراهيم الدور 

 وعاش البعث العظيم الرصني برفاقه امليامني
 واملوت ألعداء العروبة واملتخاذلني

 وهللا أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون 
 

 الشبكةكّتاب 
 الكاتب جومرد حقي إمساعيلصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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