
 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 1 

 ســـد ؟أة حـــافـــظ فنــت جيفـــملــاذا د  
 املختارصالح 

 
ورد يف مقايل  و استفسارات حول ماأيد من الرسائل املتضمنة تعليقات وردتين العد

 2017 - 5 - 16سد ( املنشور يوم أدفنت جيفة حافظ  خريا  أخري املعنون ) و األ
  : وفيما يلي توضيحايت املطلوبة

صله أس عن شخص بل عن تنظيم متمرد على تعبري دفن جيفة حافظ كناية لي .1
طلقت عليه تسمية زائفة ومضللة أ  صل و عن األ ومنحرفا   الشرعي ولد مشوها  

غراء إدوات بقاء له و أفساد واخليانة البعث السوري ( واختذ الفساد واإلوهي ) 
كثر من حاوية احنرافات جوهرية منها تسليم أفالتنظيم مل يكن  لضحاياه ،

ائيل الشرقية سر إسوريا بالفساد واالستبداد ودعم  اجلوالن بال قتال وحتطيم
على حمو اهلوية  قطار عربية وتبيد وتعمل علنا  أهنا حتتل أونغوهلا العرب رغم 

  غزو ومعاد للعروبةداة أىل إ العربية ، ومن يقبل تلك املمارسات يتحول تلقائيا  
. 

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50268
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سلم اخليانات  خطر يف التاريخ العريب املعاصر يفسد كان الظاهرة األأحافظ  .2
ختفى بقميص وطين وقومي مناهض  خريننه وخبالف اخلونة اآلالعربية الرمسية أل

نظمة عربية ، واع التبعية للغرب والصهيونية وألنأكثر أنه مارس أمربيالية رغم لإل
فه املعادي للعراق وبصورة نتانة نظامه وحزبه الشديدة . وموقوهنا نرى مصدر 

ومل يسبقه  جدا   سرائيل الشرقية عليه كان واضحا  إثناء احلرب اليت شنتها أعلنية 
 .  ت يف فعل اخليانة الوطنية والقوميةانور السادأليه حىت إ

ية اللتان مريكا والصهيونأبة لضغوطات راد االستجاألسادات بزيارته للقدس وما تبعها ا
ما السياسي ، واعتمد على مساعداهتما العسكرية واالقتصادية ودعمه ارتبط هبما مسبقا  

لصهيونية ومع ذلك قاتل حتت نه ضد التبعية والعمالة للغرب واألكن حافظ كان يدعي 
 كثر من حسين مبارك ، كما قاتل دعما  أوحبماس  1991ا ضد العراق يف عام مريكأراية 
. 1988و1980ضد العراق يف حرهبا التوسعية االمربيالية بني عامي  سرائيل الشرقيةإل

 .  فالسادات ومبارك كانا حالة اضطرار للخيانة بينما حافظ كان حالة تطوع للخيانة
 مبارك على خوض احلرب ضد العراق مثل حسين ن حافظ مل يكن جمربا  إويف احلالتني ف

دوافع السادات من  خطورة وتعقيدا  كثر أنه يتحرك بدوافع ولكنه اختار هذا الفعل أل
و توسيع نطاق خيانة السادات ومبارك بعمل يشمل ليس أكمال إومبارك وهي خطوات 
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ن ما قام به السادات بزيارة إوطن العريب كله ، وهبذا املعىن فسوريا فقط بل العراق وال
د ولكن سأكملها حافظ أارك كان خطوات متعاقبة ومرتابطة القدس وغريها وما قام به مب

نه خدم الصهيونية الغربية حتت غطاء مموه وشعارات خطر بكثري ألأخري كانت خطوات األ
 ( . مريكاأ% من االوراق بيد 99ن أ)  خدعت البعض بينما السادات قاهلا علنا  

ساسية اصرية يف مصر وحتطيم منجزاهتا األهناء النإكمل السادات أن أبعد  .3
سد ينخر بنية البعث من أخذ حافظ أريكا مىل دولة تابعة ألإوحتويل مصر 

وحدة عام  اقامألعملية تدمري من  كماال  إال إ، فتأمره على احلزب مل يكن  داخله
سيع نطاق بني مصر وسوريا ، ومها البعث وناصر ، وكانا يعتزمان تو  1958

مة العربية وهذا هدف لو حتقق سيقلب كافة موازين تلك الوحدة لتشمل كل األ
هدافهم أعظم أقليمي والعامل وحيقق للعرب وطن العريب وحميطه اإلالقوى يف ال
مثل ساسية لتحقيق االستثمار األاأل دة العربية واليت تعد الضمانةوهو الوح

ن تبقى قوة حميدة بفضل التجزئة ، أقات العرب وقدراهتم الكامنة بدل لطا
لذلك كان القضاء على البعث يف سوريا بعد القضاء على ناصر هدف 

 .  مريكي رئيسأصهيو 
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سد حاول شيطنة أن حافظ إشيطنة الناصرية والقضاء عليها ف تاوكما حاول الساد
، وكان  البعث والقضاء عليه يف سوريا والوطن العريب يف خطوات متتابعة مرسومة مسبقا  

هو طريق  -اجلوالن  –الوطن رض أد واملستبد والطائفي واملفرط يف منوذج الفاساأل
هم منجزات العرب وهي أالطرف الثاين والباقي يف حتقيق  ل لشيطنةفضسد األأحافظ 

 الوحدة العربية وهو البعث . 
ا عن سياقات ما جرى مهية هذه احلقيقة االساسية ونتجنب فصلهوعلينا هنا كي ننتبه أل

هداف الصهيونية واالستعمار الغريب هو أهم أن أن نتذكر بأ مهال دالالهتاإيف مصر وعدم 
داة أقوة وحدوية عربية ، فحينما تدمر العربية وهذا يفرض القضاء على كل  منع الوحدة

 .  النضال متنع حتقيق هدفه
سد مبهمة شيطنة البعث يف سوريا مكمن نشوء الفكر القومي احلديث ألقد قام حافظ 
ن من قاموا أداة قمع وفساد كي يثبت بأىل جمرد إوحتويله  وتنظيميا   ومعنويا   وتدمريه بشريا  

ن دعاة الوحدة العربية فشلوا وسقط أانتهوا يف مصر وسوريا و  1958عام ة بوحد
 .  برناجمهم القومي
ساسية وهي شيطنة البعث من داخله سد اكمل مهمته األأن حافظ أوهنا نرى كيف 

سرتاتيجيته ابتقدمي امنوذج سيء ومفزع له ففقد يف سوريا كل صلة له بعقيدة احلزب و 
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ه عندما حج  يف لفت اول نشر هذا الفشل يف العراق وغري مة ، وحالقومية ومجاهري األ
وهي ، اخل   ..( . ) البعث العراقي ( و ) البعث السوري ـىل وجود ما مسي بإنظر العامل 

 .  طار احلط من شأن احلزب ودوره وتضعف من تأثريهإل يف تسميات مضللة تدخ
ربية كان قطار العن وجود تنظيم للبعث يف الكثري من األإعلى املستوى العريب ف .4

ن غربة خرى ولكن هذا اهلدف مل يتحقق ألقطار األيوجب شق تنظيماته يف األ
 حافظ ونغوله عن البعث يف ممارساته وعالقاته الداخلية واخلارجية قد نبه مبكرا  

ا هو متأمر على احلزب منإو  ن نظام حافظ ليس بعثيا  أىل إالبعثيني العرب 
لبعثيني باحلزب الشرعي والفعلي وقيادته غلبية الساحقة من افارتبطت األ

كانت احلثاالت املتساقطة من   -وبقي معه  -القومية ، ومن ارتبط حبافظ 
و أما بتخلفها الفكري والسياسي إيمات العربية للبعث واليت متيزت التنظ

خالقية وهي لذلك عزلت ومل يكسب النظام السوري سوى بضعف روادعها األ
د واليت بقيت عاجزة عن الدفاع عن حافظ ونظامه رغم احلثاالت القليلة العد

 . دعمها ماديا  
نه قيام ثورة إصالء فأافظ يف كسب بعثيني عرب خر لفشل حما السبب اآلأ .5

شباط يف عام  23يف العراق بعد حوايل العامني على ردة  1968متوز عام 17
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لشرعية االنقالبية الدموية اليت ضربت احلزب وقيادته املنتخبة وا 1966
كرب أىل احلزب وبقوة إيف العراق لتشد البعثيني العرب  فجاءت ثورة البعث
عزلة نظامه ، وهكذا مل يعد حدثتها جرمية حافظ وتزيد من أوتضمد اجلروح اليت 

باالحرتام والتاريخ املشرف لكسب الناس . قيام ثورة  دوات عربية حتضأميلك 
ضد حماوالت الغرب  حامسا   قوميا   تارخييا   كان ردا    1968متوز عام 17

منوذج لعربية من ناصرية وبعثية فكان األوالصهيونية شيطنة القوى القومية ا
زالة إحجازاته العظمى ويف مقدمتها إب الذي قدمه النظام الوطين يف العراق مبهرا  

قامة دولة قوية وصناعات متقدمة إة وتعميم جمانية الطب والتعليم و ميالفقر واأل
د على النفس يف غذاءه ، وجعلها تعيد للعراق دوره يف االعتما حياء الزراعةإو 

 قوى جيوش العاملأمن  نسان املتعلم واملختص وبناء جيش عد واحدا  وبناء اإل
  . اخل ...

الغرب  زاد من اعتماد لتعاظم العداء له وهو ما خرا  آ وحجاح البعث يف العراق كان سببا  
العربية هو  الغرب املتصهني بعد الوحدة هدافأهم أحد أن املتصهني على نظام حافظ أل

ي تقدم علمي وتكنولوجي واجتماعي وثقايف هلذا رأينا حافظ أمنع العرب من حتقيق 
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هداف أاحجازات تقدمية على طريق ترمجة  كثر ضد العراق كلما حقق العراقأيتطرف 
 .  مة العربيةاحلزب واأل

زات عظيمة مبا يقوم به النظام كانت مقارنة ما يقدمه البعث يف العراق من احجا .6
سدي من خطوات تراجعية تسلط الضوء الساطع على احنرافات نظام حافظ األ

ثراء إية ، فالفساد وهنب املال العام و عن هوية البعث وعقيدته القومية االشرتاك
هنم كانوا فقراء وحتكمهم يف االقتصاد السوري أقارب حافظ وبطانته مع أ

صلة  ن هذا النظام الأت وحقوق الناس جعلهم يتيقنون بواعتداءاهتم على كراما
له بالبعث ال من قريب وال من بعيد باستثناء استخدام اسم البعث للتضليل من 

 جهة ولشيطنته من جهة ثانية . 
نه أخذت ترى نظامني كل منهما يقول أن الناس إوهكذا ويف ضوء ما تقدم ف

مع  عث يف العراق منسجما  بعثي لكن هذه اجلماهري كانت تستطيع رؤية الب
يف ممارساته لتلك  هويته القومية واالشرتاكية فيما كان نظام حافظ مناقضا  

عامة يف الثقافة والوعي وبناء شكال الفساد والرتاجعات الأسوء أالعقيدة وميثل 
برز احنرافات بشار أساسية يف عقيدة البعث ، ومن نسان وهي املهمات األاإل

طالق هو تبنيه ملفهوم جديد على اإل ما بعثيا   يوما   نه مل يكنأاليت تؤكد ب
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السوري هو من يدافع عن سوريا وليس الذي ولد  للمواطنة عندما اعترب رمسيا  
 ! . فيها

ليل طائفي عن تض ن يف سوريا دفاعا  يقاتلون اآل يرانيني وغريهم الذينفغان واإلن األأي أ
صيل ، وبناء عليه ي العريب األحق باجلنسية السورية من السور أوهم مرتزقة يف الواقع 

سوري  كثر من عشرة مالينيأصالء وهجر ت اجلنسية من ماليني السوريني األسحب
ي خائن من أ، وهذا احنراف بشع مل يقدم عليه جانب ومنحت اجلنسية للمرتزقة األ

  .تزقة مقابل املال وليس اجلنسية !احلكام العرب وغري العرب والذين استخدم بعضهم املر 
عادة جتميعها إ ومل يعد جمديا   دواته كليا  أة السورية ضد بشار تفكك النظام و االنتفاض وبعد

ه لتحول هو احلل نظرا    -ي حزبه أ  –ن سد اآلأن دفن جيفة حافظ أفتبلورت قناعة ب
مما قوى ضرورة جواء احلالة اجلديدة يف املنطقة والعامل . و أىل جمرد جيفة تنتشر وتفسد إ

الغرب والصهيونية يصران على اجتثاث البعث كما رأينا ونرى ن أدفن اجليفة حقيقة 
فساد كما عث حىت ولو كان غطاء للخيانة واإلويطالبان بضمن ذلك بالتخلي عن اسم الب

هم دوافع تغيري االسم وحل أحد أ، فتقرب بشار للغرب والصهيونية  هو حال نظام بشار
 .  القيادة القومية جلثة حافظ
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نشاء إنه ميثل البعث وتبىن أمل يعد فيها النظام السوري يدعي جديدة حنن بأزاء حالة  ، ذا  إ
مام  أكثر أحافظ وهي خطوة سوف تسهل الطريق  نقاض وبقايا جثةأخرى على أحزاب أ

كل وطين وقومي بعثي لتعزيز اخلط الوحدوي االشرتاكي يف النضال القومي العريب 
 .  و العروبةأطو على اسم احلزب املستند مباشرة على هوية ليس هناك من يشوهها بالس
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