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 ) احللقة الثالثة (العراقي   رعن النص  وبيدوألقطات من  
  صالح املختار

 لمن يزرع حيصد قوت املستقب
 

ليه ، فلئن  إهو كسب الشباب ،  خري ات مؤمتر املغرتبني العراقيني األجناز إهم أن إقول أبالغ حينما أال 
هم األ ياالسرتاتيججناز ليه هو اإلإفان كسب الشباب العراقي  ةنت بقية االجنازات سياسية وكبري كا

ن كسب الشباب هو كسب املستقبل كما قال سيد شهداء إنسان واع وهو إلسبب بسيط يعرفه كل 
فما الذي حتقق يف  ،(  نكسب الشباب نضمن املستقبل العصر صدام حسني يف شعاره املعروف )

ق وسوريا  العران نعود ملا جرى لنا يفأعلينا ، للرد ،  خرية ملؤمتر املغرتبني يف هذا اجملال ؟الدورة األ
 :ي اجتهاد أجوبة وليس ر العربية ، فواقعنا خري مقدم لألقطاوليبيا واليمن وبقية األ

و مركز حبوث ،  أو وزير أمريكية وال اجتهاد رئيس أدارة إاالجتثاث خطوة  ةاسرتاتيجيمل تكن  .1
عظمى وليس  ةاسرتاتيجيكما مل تكن خطوة سياسة تتعلق بعزل البعث كحزب بل كانت 

مريكية وشريكتها العنصرية الفارسية ، فما دام رحلية عادية تبنتها الصهيونية األم ةاسرتاتيجي
ن الوصول إمن مشرقه ومركزه العراق ف اهلدف هو التغيري اجلذري لواقع الوطن العريب انطالقا  

 متنوعة مرحلية حتقق كل منها هدفا   تالسرتاتيجيالذلك اهلدف اخلطري واملعقد والكبري حيتاج 
عتم عليه وهو قطع  بالغ الوضوح مهما   العظمى نرى هدفا   ةاالسرتاتيجيويف قلب  هبا ، صا  خا

شريان تزويد اجلسد بدم احلياة فحاملا تقطع الدم عن اجلسد حىت يبدأ باالحتضار وميوت بعد 
مم وينهيها فما الذي يقتل األ ،هناء اجلسد احلي إكثر فاعلية يف وهذه الطريقة هي األ دقائق ،



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 2 

هو  مم ودم األ، د موارد البقاء وحتتضر مث متوت اقطع عنها الدم سوف لن جت، ؟  ذا  إجذريا 
ذا مل جتد إمة باالحتضار و لشباب ويزداد عدد الشيوخ تبدأ األالشباب فحينما يتناقص عدد ا

 .حمالة  هنا فانية الإكرب فأيضمن جتددها بوالدات  حال  
مة العربية ادات اجلماعية اليت تتعرض هلا األباإلسباب احلروب احلالية و أهم أحد أىل إجيب ان ننتبه 

نكلوسكسوين األ بيض خصوصا  ض هو تراجع نسبة والدات اجلنس األمم البيخرى من غري األأمم أو 
كدت أهنا سالبة ، و أي أ% 1،5اليابان اىل معدل وسطي هو  وربا وروسيا وكذلكأمريكا وغرب أيف 
ىل انقراض اجلنس إن استمرار هذا احلال سوف يؤدي أمم بالدراسات اليت قامت هبا تلك األ ةكاف
حد أ نإهلذا ف،  ن خالل عشرين عاما  قلية يف البلدان اليت حيكمها اآلأىل إبيض خالل قرن وحتوله األ

بادة إمريكا الالتينية منذ عقود و أسيويني و فارقة واآلب احلروب اليت تشن علينا وعلى األسباأهم أ
جناس امللونة اليت تزيد يض بتناقص خصوبته مقابل تكاثر األبجلنس األاملاليني منها هو منع زوال ا

 . باملائة وهي نسبة اجيابية خصوبتها عن االثنني 
اقي وسوري منذ حرب مخيين مليون عر  20كثر من أن هتجري أىل إكون الصورة واضحة نشري ولكي ت

جناس أبيض بتطعيمه بجلنس األنقاذ اهداف املرسومة إلمريكا يقع ضمن األأوربا و أىل إن وحىت اآل
سيويني جزء فارقة واآلفحينما يصبح املهجرون العرب واأل حيوية الوالدة تزيد نسبتها على اثنني باملائة

الوالدات نسبة  ن نسبة النمو السكاين تكتسب حيوية جديدة وترتفع جمددا  إوربية فمن اجملتمعات األ
 .بيض من الفناء الطبيعي نقاذ اجلنس األإهنا يكمن ، جيال وتتوقف عملية اندثار األ
جلواب ا، ن ؟ وريب الالجئني اآليرفض االحتاد األ فلم ذا كان هذا صحيحا  إولكن قد يقول البعض 

فاءات املهنية من بني صحاب الكأوريب يريد انتقاء ن االحتاد األأول الواضح يتضمن شقني الشق األ
ن واحد آكقوة عمل مؤهلة وعنصر ختصيب يف   مريكيةوربية واألجل دجمهم يف اجملتمعات األاملاليني أل
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ملانيا قبلت أ ، مثال   الثاين هو مزيج من االكتفاء النسيب مبن قبل الجئا   وليس البشر العاديني ، والشق
وريب الرافض للهجرة واللجوء ، وز حد معني يف استفزاز اليمني األكثر من مليون سوري ، وجتنب جتاأ

 .وهلذا مت االتفاق على انتقاء عدد معني من طاليب اللجوء 
اجنازات مؤمتر املغرتبني مشاركة شباب العراق يف هذه هم أكدنا بأن أنفهم مل  قدم هذه الفكرة كيأ

ا واليمن وزرع بذورها يف  شعل نريان الفنت واحلروب يف العراق وسوريا وليبيأفمن غزا العراق و  الدورة ،
كما   ضعافها فقطإو أوليس تعطيلها  مة العربية كليا  هناء األإىل إقطار العربية كان يريد الوصول كافة األ

الوطن  جكل شهر وهتجر ماليني الشباب خار   الففحني تقتل الشباب باآل،  نا يعتقدونكان كثريون م
نسان يقبل اهات نفسية وجسدية مدمرة جتعل اإلالعريب وتعرض من يبقى داخل الوطن لتشويهات وع

نك تقطع مورد إو منحرفة فأاء مبا يف ذلك قبول هويات فرعية ي خيار يضمن االستجابة لغريزة البقأب
نتاج إعادة ا يكفي إلهلرم مث ميوت وال خيلف ماة واستمرارها وترتك كبري السن يعيش حىت ااحلي
جانب حمل من هجر من غراب واألية بتغيري هوية السكان بتوطني األذا اقرتنت هذه العملإ، و  جيالاأل

 سرتى كتال   مة عربية هلا هويتها القومية اخلاصة بلأرؤية املستقبل حيث لن تبقى هناك العرب تستطيع 
وهذا بالضبط هو بشرية متنافرة ومتصارعة وهويات متناقضة الثقافة حتركها عداءات تارخيية وحالية 

 .العنصرية الفارسية  ةاالسرتاتيجيمريكية وحليفتها هدف الصهيونية األ
عظمى  ةاسرتاتيجيواالجتثاث اذا ليس عملية سياسية وال هي تتعلق باجتثاث البعث كحزب بل هي 

ادة والتهجري بن تواصل عمليات اإلأخطر ما فيها هو أهناء الوجود العريب برمته ، و إالنهائي هدفها 
نه نبع احليوية ناصر دميومتها وهو وجود الشباب ألمة العربية الهم عىل فقدان األإومنع توقفهما يؤدي 

 والتجدد وضمانة البقاء . 
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ل اجليش العراقي بعد الغزو مباشرة كان هدفه ن حأ ىل الصورة املصغرة هلذه احلقيقة سنرىإولو نظرنا 
يطرة العصابات وامليليشيات ومبا الواضح هو التخلص من القوة املركزية اليت متنع استشراء الفوضى وس

هداف االحتالل أهم أحد أن حكم العصابات واملليشيات إطلوب هو شرذمة العراق وتفتيته فن املأ
فراده خارج أبقاء إلكي تنهي اجليش عليك منع عودته و ش و هناء اجليإكان جيب  مريكي ، ولذلكألا

والقائد العسكري  ربعني عاما  ن الزمن فيصبح عمر الضابط فوق األتقل عن عقدين م اخلدمة لفرتة ال
ال إفال تبقى  سباب تتعلق بالعمرا خترج اجليش بكامله من اخلدمة ألوهكذ فوق السبعني عاما  

 .هناء اهلوية الوطنية لشرط املسبق املطلوب إلامليليشيات تتحكم يف القطر وهو ا
نك تستطيع قتله إاالخنراط فيه لعقدين من الزمن ف ذا منعت الشباب منإي حزب فأوكذلك احلزب 

حمالة  نه فان الإليه فإدد احلزب عن طريق انتساب الشباب ببطء ودون محالت فاشية ، فما مل يتج
الجتثاث يف مة ، وهنا نرى او يقود األأحلزب من يناضل سينتهي الكهول والشيوخ وال يبقى يف ا فغدا  

وهلذا السبب كان هاجس الرفيق املناضل عزة ابراهيم يف كافة رسائله للكادر املتقدم  وضح صوره .أ
جيال نتاج األإعادة إعلى  ىل احلزب كي يبقى قادرا  إرورة الفائقة لزيادة كسب الشباب تركز على الض

مل يف التحرير وطرد مة وبقاء األبقاء وجتدد القوة الطليعية يف األو شرط الوتعاقبها بصورة طبيعية وه
  الغزاة . 

جناز كبري فقد بكى احلضور وهم يرون عشرات الشابات إخري حتقق ني األييف مؤمتر املغرتبني العراق
خنبة ن صعود أوى من محاس الكهول والشيوخ ، بل قأقيني يشاركون يف املؤمتر وحبماس والشباب العرا

ال إحلظات تارخيية لن تعرفوا قيمتها ىل منصة اخلطابة واحلوار يف جلسة دور الشباب كان إمن الشباب 
يتكلمون بطالقة وبال تردد افتقر عمارهم من الثامنة عشر أتبدأ  بعد عقود ، حيث رأينا شابات وشبابا  

ن بعضهم ولد يف أ وحب عن عراقهم ووطنهم ، رغم له  و  ليها جيل الكهول والشيوخ ويتحدثون ب  إ
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يثة لكيفية املسامهة يف حد جرب على اهلجرة من العراق ، ويقدمون طرقا  أحينما  و كان صغريا  أالغربة 
ان لغة بعضهم ركيكة لكنهم كانوا لسننا وحنن نرى شابات وشبأنقاذه ! كانت الدهشة تعقد إحتريره و 

اكتسبوها من عصر السيربانية  صرية سس عأل عادة بناء وطنهم وفقا  إصرارهم على إصالء بعراقيتهم و أ
. 

ن املستقبل العراقي قد ضمن فحينما سينتهي جيلنا سوف يتصدر هؤالء موقع أراهم بأنا أشعرت و 
جيال الشباب داخل العراق اليت انتمت للبعث وللمقاومة ضافة ألإقيادة بصورة تلقائية ، فهؤالء ، ال

و بعده ولكن أ املستقبل الوضاء فنحن زائلون غدا  العراقية عندما قاتلت الغزاة ، هم العراق وهم 
متنا العربية ، وهلذا مل يكن أسد العراق و ىل كل خلية يف جإم دمنا الذي سيستمر جريانه ليصل هؤالء ه

وهم يرون الشباب يتصدرون منصة املستقبل يف مؤمتر  هتاطل دموع الكهول والشيوخ فرحا   غريبا  
 .املغرتبني العراقيني 

مة ال تقهر وال تزول ، بكسب الشباب أفق الشباب يف جمرى الدم النضايل ر فيها تدمة يستمأن إ
لصفوف نضالنا ضد خطة تغيري اهلوية الوطنية العربية ، العراقية والسورية واليمنية والليبية وغريها ، 

رية مريكية والعنصالصهيونية األ –طط العدو املشرتك ضمنا دميومة نضال شعبنا وتواصله حىت دحر خ
ىل كافة خاليا اجلسد القومي إالد بفضل تواصل دفق الدم ووصوله ننا شعب خأكدنا أو  -الفارسية 
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