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 ؟! ال أحد يبين العراق سوى البعث .. واملخلصون .. كيف

 الرفيق الدكتور أبو احلكم 
 
  ةص  لل  رجربتنن لل  رر ي قيي   خال  -1

، 1968ومينينيني  اليوينينيني  العنطلنينيني   ي لنينينين    حنينينيىن بنينينيث البعنينينيث طولتنينينيق الور ينينيني  الي األوىل
 .  1963جهضت لن  وكنقت قد سبيتهن رجرب  رائدة أ  

،  2003يراقينينيون العنينيراق  ي لنينينين  يانينينقيون وا   حنينيىن انينيألا األمريكينينينيون وال   والثنقينيني 
قسنينقي  حنينلوا رجربتنيق الور يني  اليوميني  ا فدمروه ومألقنيوه وببنيوا وروا نيق وونيرطوا ونيعبق وأ

 إىل ركن  وأقينض بعدط من أطوات التدمري والتشويق والشيا   .
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نر زطهنيأستمرت مخسني  ووالونيون لنم نين منين اال،  رجرب  ب نء الدول  العراقي  احلديث   -2
 واليوة واألمن واألمنن واملهنب  . والرخنء

وحنينيني   2003، النينينيد بنينينيدأت لنينينين   ينينينيرا ربنينيني  ال نينينيألو األمريكنينيني  ال يانينينين  ا ورج  -3
، قرابنينيني  أربعنينيني  لشنينينير لنم نينينين منينينين اليتنينينيل والسنينينيل  وال هنينيني  والت وينينيني   الوقنينينيت احلن نينينير
اق قسنن العراق ولثروات العنيراق وألرض العنير  الل البش   ستق وااليوالرتوي  والتمأل 
منين السني ىن ، ال ونينرال وال  وقصنيف لينيد  ي العنيراق ريلني  بن العراق .. مل  ومليدسنت 

قشنيني ت أ   أرض وال ، ومل يشنينيق جنينيدول ومل  ستصنينيل  مستشنيني   نمعنيني  والمدرسنيني  وال ج
  أو إقشنينئ  يشنينر إلينيق ، ومل مؤسس  وال مشنيروال زرالني  أو ةصني نل  أو  ينيين أو للمني

 لني  ، النيد حولنيت كنيل  بنلانئ يني  والع صنيري إقسنق ن ور ي ن بل قتلت روح الور يني    بن 
ق منينينيف  ي اارافنينينت وجلنينيد النينيوات والعوينينيل والبكنينينء السنيني ىن إىل منينينطة للت هينينيل واال

 1400وحمنوالت طفن الشع  العراق   ي لمق التنريخ الوي مض  لليق  وال حي 
  ي سنينينيتمرارال، وا ن  جنينينينهال  و نينينيعي  ن وم تهكنينيني لكنينيني  ال ينينينيرى قنينينيور املسنينينيتيبل ويبينينيني  لنم نينينين

سنينيت الال  لايبنيني  ا،  التنينينريخ يومي نينين و  صنينييلي ن هنينيوا سنينيتدلنء الصنينيور الكنلبنيني  منينين لمنينيقا
الوين يعتأل هبم .. ولك ق  ، قسنن العراق  وبسنرتق ولوار ق اجلينو  لرموزه العظن ا 

نيني احلنينيق والعنينيدل رينينيف كنمنينيل وونينينمل لنينين خنيني  احلييينيني  و  ي جمنينيرى ح    جينينيد ق سنينيق قنينيد و ن
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تدل  و شنيني   مننينيو ال رائنينيأل النينيد  سنيني  مسنينينره  يبينينينء، وإ صنينينو وخنيني  ب نينينء النينيورنقواال
 . اجلهل والت هيل وال ير والت يري  ي ظل ، اتصنبلل  اليتل وال ه  واال

هلنين  ينيرا  رجربني  قنسنيي  ومؤملني  مل يشنيهدرب  ال ألو األمريكني  ال يانين  ا وظلت رج  -4
راق التنريخ املعنةصر مثيال  .. أ نلت مصنحل العراقيىن ومصنحل اآلخرين وأرجعت الع

، ف ربكنينينيت طول اجلنينينيوار وهنينيألت منينينيوازي هم وحولنينينيت العنينينيراق  إىل منينين قبنينينيل مخسنينينيىن لنم نينين
م الينينيي ،  نينينلت فيهنينين املنينيوازين واملينينينيي  و نهنينيت وامل اينيني  إىل مر نيني  لل و نيني  العنرمنيني 

 ، لصنينينينر ونينينيع  العنينينيراق وسنينينيورين ولب نينينينن وليبينينينين والنينينييمنوأجننينينيرو و  نينينير أمنينينين  هنينينيوا اال
،  ( قنيد أختنيل العراق ) نمركأل التواز  ألني  وإقليمي  وطولي  .. و دطت سنحنت لرب

 .!! ف ختل بسببق حمياق كنلأللألال الوي يدمر املركأل و رططا ق رجتنح احملي 
يرا  ن ال ألو األمريك  وال يان  وا مل  ستا  اليوى السينسي  الد التمد لليه -5

بنينيل فشنينيلت كنينيل  لنيني  الينينيوى العميلنيني  والانئ ينيني  والا يلينيني   ، منينين إقنمنيني  رجربنيني  ب  نينينح
املر ألق   ي ب نء العنيراق ريلني  أربعني  لشنير لنم نين .. وهني  قنيوى سينسنيي  وطي يني  مت نينفرة و 

جيعلنينيق  حنيني  املكنينيون الواحنينيد فينينيق منينين املت نقضنينينت منينين ، وانينيري مت نقسنيني  وانينيري م سنيني م 
ر نينينيألاق والت سنينينيخ .. كمنينينين أن هنينينيوه الينينينيوى السينسنينينيي   سنينينيتي  بب نينينين لاهنينينيواء ومسنينينينر ا لال

لعنيدط ال صصني  منين   نيت أطواتانرجيني  ، حني  بنطلمهن وقو ن من خالل ار بنرن نين ا
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الينينيوى األج بينيني  املعنطينيني  للعنينيراق ولشنينيعبق ولامنيني  العربينيني  .. وكلهنينين  تصنينينرال و تسنينينبق 
..  العراقنينينيني  إىل مراكنينينينيأل ال  نينينينيول واملصنينينينينحل للنينينيني  حسنينينينينب مصنينينينيلح  الشنينينينيع  للوةصنينينينيول
ق إىل أونينينيالء   هشنينينيهن الينينينيوى تنينينيلت منينينين قألينينينيق العنينينيراق وونينينيعبق وحو ن قنينينيد زاطن وةصنينينيرال

سنينيتياللق النينيورين وسنينيينط ق اوهنينيو األمنينير النينيوي جعنينيل العنينيراق ي ينينيد ..  ج بيني  املرتبصنيني األ
وكالمهنينينينين ،  ينينينينيرا  للنينينيني  وجنينينينيق التحدينينينينيد  حنينينينيت رمحنينينيني  األج نينينينيل األمريكنينينيني  وا ويصنينينينيب

سنينينيت الل اط العنينينيراق املنطينينيني  والبشنينينيري  أبشنينيني  مسنينينيتعرمنران ال يب ينينينينن بنينينيل يسنينينيت ألفنن منينينيوار 
 . بينرويرتكنقق لر   للضعف والتمألق واال

العنيراق هني  واملعروو لدى الينةص  والنيدا  .. إن الينيوى السينسنيي  النيد حكنيم   -6
 ، إمننين هني  لنين رابنينت وحنجنينت و العنينت الشنيع  العراقني  قوى ليست قثيلي   عني 

منينين  مصنينينحلهن اانةصنيني ، وقثنينيل  منينين جهنيني  ج بينيني قنينيوى سينسنينيي  قثنينيل مصنينينحل النينيدول األ
هينينيني  نجي  وقبلينينيني  وو ، رنئ ينينيني  ول صنينينير  ، حنينينيت مسنينينيمينت ونطلنينيني  وكنلبنينيني  جهنينيني  أخنينينيرى

منين  احلينينئق النيد  راكمنيت ريلني  أال  صنيمد  .. هنيوه الينيوى ر نيألاقاال وحشد من قوى
وأفرزت حييي  ك ى  علن أن العراق طول  مركألي  قنطرة لل   ، هوه الس ىن الع نو

ق احلينة ال أحد يستاي  ب نئهن إال الوين يع ون لن مانل  وعبهم وحنجن نيق و العن ني
املشنينيرول  وحنينيت خيمنيني  واحنينيدة رجمنيني  بنينيىن املنينيواه  واألطينينينن وبنينيىن اليومينينينت املت خينيني  
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، وخنيني   وحينينيق العنينيدل واألقصنينينو طون قيينينيأل وللنيني  وفنينيق قنلنينيدة ال  نينيرر وال  نينيرار
( الد رجعل منين هنيوا املنيوه   الك نءة وال ألاه  والور ي  الشروال الينئم لل  معنيري )

ا ومدير ا وخ ريا  أو  ل  اليومي  رئيس ن ووزير ا وس ري    . ا وقنئد 
قنيوى ستث نء هني  ا ي العملي  السينسي  كلهن وبدون واملعروو أيض ن ، أن اليوى   -7

سنينيواء كنينينن أمريكي نينين أو بريانقي نينين أو إسنينيرائيلي ن أو إيراقي نينين ..  مصنينيا ع  منينين لنينيدن األج نينيل
ن لميلني  .. ألبني قفه  قوى ال قثل وع  العنيراق وال حرتمنيق وال حنيرت  العنيراق وال  ب يني

نينينين لب نينينينء الدولنينيني  ، وألبنينينين ال قلنينيني  م ه ونقي نينينين ن رنئ ينينيني  ول صنينينيري  وق عينينيني ، وألبنينيني أوال     
، وألبنينين   تينينير كلي نينين للسينسنينينت الرةصنينيي   املتوازقنيني  النينيد  تعنمنينيل هبنينين منيني   ونلث نينينالعميينيني  

،  رابع نينيناملتحنينيدة والينينينقون النينيدو   وتلنينيف طول العنينينمل للنيني  وفنينيق مبنينينطم ميثنينينق األمنينيم
حنينيرتا  املتبنينينطل املشنينيرول  وامل نينينف  املتبنطلنيني  واالرو احلينينيوق وال املصنينينحل وألبنينين ال  عنيني

خرى وفي ن ليوالنيد دخل  ي الشؤون الداخلي  للدول األومبدأ املعنمل  بنملثل ولد  الت
ونيكنل أسنب ويني  اتتمني  النيدو  وقبنيو كنيل الينقون الدو  واحرتا  سينطة الدول واكت

 طلوا نيق ومصنينطره وقداءا نيق وحريضنيق ولرائعنيق رهنينب مهمنين كنقنيتالع ف والتارو وا 
 .. فضال  لن مبنطم حسن اجلوار الينئم  لل  ميومنت العالقنت الث نئي  . خنمس ن
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فمن الصع  لل  العنمل أن يتعنمل م  هوه الينيوى السينسنيي  النيد  لنيف و نيدور   -8
م نيو لينيد  ي لملي  سينسي  فنول  وم زوم  صكمهن طسنيتور مل نيو  كتبنيق احملتنيل ال نينزي 

ملتألمنيني   .. فنلعنينمل يرينينيد أن يتعنمنيل منيني  طولني وقصنيف منين السنيني ىن وحني  الوقنينيت النيراهن 
رينينينو وونينيرائ  أن كنينيل وونينينمل  وجنمعنيني   ضنينيم حنينيت خيمتهنيني الينلنينيدة الشنينيعبي  لريضنيني 

، إمننينين  ي الت ظنينييم  بئنيني  خانينينب سينسنيني  فحسنيني ، لنينيي   ي ونينيكل  ع الشنينيع  العراقنيني 
در الينطر الت ميني  و  األمنين لب نينء واجننينز خاني لل  حشد كل الشنيع  للني  خني  ا امل و حن

 . ستيالل الورينواال
مريكنينينيني  نسنينينيني   ي العنينينينيراق  ي ظنينينينيل االحنينينينيتالل األفنلرتكيبنينينيني  الب يوينينينيني  لل ظنينينينين  السي  -9
 كمنينينين  ي ال خنينيني  السينسنينينينيي   وهنينينيوه األزمنينينيني  .. ،  عنينينييز أزمنينينيني  مسنينينيتحكم  ينينينيرا وا 
، وخنةصنينيني   ، وقينطا نينينين  نينينير ب  مصنينينيريي ن بنانينينينر  انئ ينينيني  والع صنينينيري  العنينينينبرة للحنينينيدوطال

،  د  اليدرة لل  ب نء الدولني .. هوا الت ز  يتمثل بع يرا  وبنحملتل األمريك ال ظن  ا 
زطواجينيني  ن  إبنينين  تعنمنينيل ب األوىل ، ق تنينينح للنيني  مسنيني لتىناالولكنينين لنينيديهن قنينيدر ن للنيني  

نركهن ، و شنينيني ان وأمريكنينينين ولينينينيوى ونبرا ينينيني  أخنينينيرىميرفنينيني   ينينينيد  خنينينيدمن ن لكنينينيل منينينين إينينينير 
  إطراكهنينين بنيني ن الينينيوى األج بينيني  النينيد  نينيدمهن  ي   الثنقينيني، و  والعبنينينطالعبنينيث بنيني من النينيبالط 
 و بنيوير املنينل العنين اتصنينب م  هلن بنل ه  والسل  واليتل واالالعملي  السينسي   س
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ينينينينينيرا  واحملتلنينينينينيىن و أج نينينينينيدة ال ظنينينينينين  ا ، أن    نينينينيني ، ومينبنينينينينيل السنينينينينيكوت للنينينينيني  جرائمهنينينينينين
 .   والدو قليمهم من أركنن العبث املخنبرايت ا األمريكيىن واري 

هوه األزم  الب يوي  لي  من السهل النيتخل  منين  بعن نين ورونرهنين السنيلبي  و نيدالين ن 
ر بنرن نين اانرجيني  امل زومني  او  ااارية .. ولي  مبيدور قوى العملي  السينسي  بت زمن ن

أن   عل ويئ ن ، كمن يصع  لليهن إلنطة  شكيل هنيوه الب يني  و ركيبهنين وإل نينء ركنئألهنين 
ء مكنقنينينينت وامليومنينينينت للنينيني  الب نينينينإال منينينين  تنينينيوفر لدينينينيق اال لنينينين  سنينينيتا  أي قنينينيوى.. و 
  مجينيني  األرينينينو هيكلنيني    ظيمنيني  مت نينيوال وم  نينيت  يسنينيتول طارة مع نينين  ي ظنينيل كينينيننوا 

لتبنينينينينرات الور ينينينيني  واليومينينينيني  سنينينينيؤولي  املبدئينينينيني  والينقوقينينينيني  واالللنينينيني  قنينينينيدر لنينينينينل منينينينين امل
ينيني  حيييينيني  و عدطينيني  حيييينيني  قسنينينقي  لب نينينء النينيورن منينين جدينينيد للنيني  اسنيني  ط يراروا 

 ، ونينيرتاك  هنينيو الينينينطر للنيني  الب نينينءوحنينيألب البعنينيث العنينير  اال،  لنيني  بنلينينينقونوحرينيني  مك و 
أو جهنيني  أو جممولنيني  أو واجهنيني  ..  قسنينينن طون   نينيري  بنيني ي ونينيرص ب نينينء الدولنيني  وب نينينء ا 

  سرتا ي ي  البعث جنهألة للتابيق .نف
 ينيني  والع صنينيري  املتهتكنيني   ي هنينيل الينينيوى الانئ،  ؟ منينين يسنينيتاي  أن يبنينيين العنينيراق النينيراهن

املتمثلنينيني  بت ربنينيني   ، الشنينينينمل  املنقعنينيني  أ  الينينينيوى الور ينينيني  اجلنمعنينيني  ،؟  العملينينيني  السينسنينينيي 
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اليوى الور ي  اارية  مه ديف رجرب  الب نء الرائدة م  ، ورتاك حألب البعث العر  اال
 ؟!. سالمي  ال ريةا و واليومي  

  سنؤل ماروح لل  الشع  العراق  العظيم ..
11  /09  /2017   
 

  الشبك كّتنب 
 الكن   أبو احلكمةص ح  
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