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 ســــدأدفنـــت جيفــــة حـــافــظ  خيــرا  أو 
 املختارالح ص
 

سد بقرار من جيفة ولدت من رمحه بعد نصف أاملاضي دفنت جيفة حافظ حد يوم األ
! ولعل ما  ؤنواع الروائح الكريهة حلد التقيأن عرض جثة ميتة وتركها تفوح بكل قرن م

مته له على السمات الفريدة خليانته ألهللا  مام الناس هو عقابأبقى جثة حافظ معروضة أ
ليه وتطوعه املبكر لالندماج إقرب الناس أبرزها استعداده املتطرف للغدر بأالعربية و 

يلي كوهني صديقه احلميم . وكل تلك السمات حولت إخطر خاليا املوساد حتت رعاية أب
خطر أىل إحلديث سوريا من قلب العروبة النابض ومصدر االشعاع القومي يف العصر ا

  . مر الفارسي على العرب والعروبةآمركز للت
نسانية البد مة العربية ولكل اإلسد لسوريا واألأيعرف درجة ونوعية خيانة حافظ  وملن ال
عيد نشر ما كشف عنه أشدها عداء للعروبة ، فأعماله و أقذر أىل واحد من إشارة من اإل

ي عريب ميلك أصدقها ي ذ سرد قصة الإين توأمه ونائبه مصطفى طالس يف موقعه االلكرتو 
كثر جيف احلكام ألقومي ، وتكفي لوحدها جلعل حافظ ذرة من الشرف واالنتماء ا

 . العرب قذارة

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50259
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ق يرانية قررت املصاحلة مع العران القيادة اإلأمسع حافظ  1991ول طالس : يف عام يق
يرانية اليت اين والقيادة اإلير ىل طهران والتقى بالرئيس اإلإفركب الطائرة وبال دعوة وغادر 

هناء إيران تقتضي إن مصاحل رجعة عنه أل ن قرار املصاحلة مع العراق قد اختذ والأبلغته بأ
مع  صر على االعرتاض وبقي جمتمعا  أيران ، ولكن حافظ إحالة العداء بني العراق و 

املصاحلة مع  قنعهم بالتخلي عن قرارأن أىل إيام جيادهلم أيرانية لعدة عضاء القيادة اإلأ
 .  العراق ومواصلة سياسة العداء له
، فاملصاحلة لو متت بني العراق سد بقدر هذه النجاسة أرمبا مل هتزين كل جناسات حافظ 

وىل ، وملا تعرض سرائيل األإشد عداء للعرب من أسرائيل ثانية إن يران ملا كان لدينا اآلإو 
ن عدم مشاركة إمريكية فأنفيذ عدوانات العراق للكوارث اليت مير هبا وحىت عند تعرضه لت

 . قل ضررا  أخف وطأة و أا عجعلها سرائيل الشرقية هبإ
سرائيل إليت حلت بالعراق بعد الغزو كانت خطر ان الكوارث األأن وكل عراقي يعرف اآل

لشرقية العدائية للعراق سرائيل اإمريكا هي اليت دعمت نزعات أالشرقية ورائها وكانت 
 مريكية من تدمري شامل للعراق وصوال  لة بتحقيق ما تريده الصهيونية األهنا كفيوالعرب أل

 .  لتقسيمه
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خري حاول بكافة ن األأليت فرضها مخيين على العراق رغم كانت حرب الثمان سنوات ا
ات مخيين ن مأيرانيني حىت وقوعها وهلذا ما كرب كارثة حلت بالعرب واإلأالطرق عجنبها 

البة باملصاحلة مع العراق وكانت سرائيل الشرقية مطإخل صوات ترتفع دات األأحىت بد
خضر حرقت األأدركت ومن خالل دروس حرب أن أغلبية واضحة تريد املصاحلة بعد أ

هم مصادر الكوارث املتعاقبة أى مرار الصراع مع العراق سوف يبقن استأواليابس ب
لغلق ملفات  ق طويال  واملرتاكمة ، وكانت تلك هي الفرصة الذهبية اليت انتظرها العرا

بناء العراق عن سنوات احلرمان واحلرب ألصراع واالنصراف للتنمية وتعويض احلرب وا
شعلها نظام أن من فنت طائفية وعرقية عجنيب العرب كلهم ما يواجهونه اآلواحلصار و 

بقاء قضية فلسطني القضية املركزية لكل العرب وعدم إمريكي واضح ، و أطهران بدعم 
دعم العريب من فلسطني للنضال من ال جباريا  إخرى حتول أوز حتديات وجودية السماح برب 

 .  قطار العربية املهددة بالتقسيم مثل العراق وسوريا واليمن وليبياجل محاية األأ
يرانية بالرتاجع عن املصاحلة مع العراق  قناع القيادة اإلإسد بأافظ ن مبادرة حإمن هنا ف

اق بعد ل العرب عجلت يف كل الكوارث اليت حلت بالعر كان ضربة موجعة للعراقيني ولك
طاقه وانتقال النريان يراين غري املسبوق بدمويته واتساع نوتوجت بالغدر اإل 1991عام 

ىل سوريا واليمن ولبنان وليبيا والسودان وكل قطر عريب ، فلو متت املصاحلة إمن العراق 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 4 

ث قد تغريت بصورة حداخريطة األسرائيل الشرقية لكانت إبني العراق و  1991يف عام 
مريكا عاجزة عن غزو العراق ، وهو ما اعرتف به بيل كلنتون حينما  أملموسة ولبقيت 

مل أنه ) ال أعندما قال ب 1998الصحراء يف عام بعد فشل عملية ثعلب  كان رئيسا  
رقية سرائيل الشإيران ( ، مث اعرتف قادة إن مع النظام يف العراق من دون التعاو  بتغيري

فغانستان والعراق أمريكا يف غزو أيران ملا جنحت إبانه ) لوال مساعدة  2003عد عام ب
يف العراق وسوريا واليمن ولبنان كيف كانت ستكون  يها العرب خصوصا  أ( فتخيلوا 

ول نتيجة للمصاحلة  أ، ؟!  1991حالتنا لو متت املصاحلة بني بغداد وطهران يف عام 
ىل نقطة إلغزو وهو ما كان سيجعلهما تصالن نيا بالعدوان وامريكا وبريطاأكانت انفراد 

 ن ماكفة مكاسبهما يف احلرب والغزو أل  ي الفشل نتيجة تفوق كفة خسائرمها علىأميتة 
سرائيل الشرقية ونغوهلا العراقيني بتويل مهمة مقاتلة إجعل الغزو ينجح ويستمر هو قيام 
 .  املقاومة العراقية والبعث دعما للغزو

عالن حل ما مسي إخينا احلديث دفن اليوم يف دمشق بكثر نتانة يف تار حافظ اجليفة األ
بالقيادة القومية للقميص الذي ارتداه حافظ خلداع الناس وهو قميص كتب عليه اسم 

ن حافظ وجيفه كلها سوف تنزع حىت أهو البعث وكنا نعرف ومتيقنني من مقدس 
ة حافظ تنشر روائحها الكريهة يف سوريا والوطن القميص املقلد يوما ما ، ومع ترك جيف
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ثناء حرهبا العدوانية اليت شنتها أسرائيل الشرقية ضد العراق العريب ممثلة بدعمه الشامل إل
كية عندما وضعه حتت قيادة يمر سوريا العريب خلدمة الصهيونية األضده ، وتسخري جيش 

ففقد اجليش هويته الوطنية  1991اجلنرال شوارزكوف يف احلرب على العراق يف عام 
هداف هر الشعب العريب السوري وخدمة األداة طائفية صفوية تستخدم لقأىل إوحتول 

 .  و ترددأكل الوطن العريب علنا وبال خجل   الصهيوفارسية يف
ي أطالق إعلن ابنه دفنها وختويل الفروع أجيفة حافظ تفسخت حتت ضوء الشمس و 

د حزاب وليس حزب واحأتقرر استخدام تسمية تسمية تريدها على تنظيمها مثلما 
سرائيل الشرقية دفع إ قطار العربية والذين تولتحافظ يف بعض األلوصف نغول جيفة 

شد نتانة منه أهنم جيف مثل حافظ و أرية كي يبقوا مع بشار ومعها رغم رواتبهم الشه
 هنم جمرد مرتزقة .أل

ويته القومية له حياول مسخ هقوى من كل متأمر من داخأالبعث كان ومازال وسيبقى 
على  هداف بين صهيون وبين فارس بين العم سام وهلذا بقي عصيا  أواستغالهلا لتحقيق 

خر آن مت التخلص من استخدموا امسه ملسخ هويته ، واآل املضللني واملخادعني الذين
 ال البعثإن بعث وهي التسمية ومل يعد هناك اآلصلة شكلية للنظام السوري الصفوي بال

صيل والفعلي حىت يف جمال التسميات ، والذي ميثله صمود البعث يف العراق ومقاومته األ
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العرب مع االمربيالية   تاريخخطر صراع يفأفريدة يف دورها وخصائصها وخوضها ال
 .  جبارها على االنسحاب العسكريإمريكية و األ

و أوقية حلافظ ونغوله تعرف املساومات الس ال هبوية قومية عربية الإهذا البعث ال يقبل 
الواحد العقائدي اجملسد لصورة ال التنظيم القومي إسرائيل الشرقية ، وال يعرف إلنغول 

حتت  الإوعلم واحد واسم واحد ، وال يعمل مة العربية عندما تتوحد حتت راية واحدة األ
 -وهي ما ورط جيفة حافظ يف اخليانة  –هواء الفردية قيادة قومية متعالية على األ

عالء القطري إبرزها عجنب أعروبة وهويتها ومتطلبات نضاهلا و وتعرف معىن االنتساب لل
 .  على القومي

وبصموده  مني العام للحزب الذي بنهوضه هنض احلزب قوميا  براهيم األإحتية للقائد عزة 
من الطفيليات مثل  وبوعيه القومي حافظ على هوية احلزب قوميا   صمد احلزب قوميا  

فقيه ، فلوال مقاومة خرى اليت سلمت هويتها لعبيد الويل الواملسوخ األحافظ وبشار 
صالته أال عزمه وقيادته للحزب على مسار براهيم ورفاقه الطليعيني للغزاة ولو إالرفيق عزة 

سلحة انتصاراته وبقاءه وحتديه أقوى أمية االشرتاكية ملا توفرت للبعث وعقيدته القو 
 .  يف العراق يني العرب حوله خصوصا  لالجتثاث وجناحه يف حتشيد مال
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السطوري يف العراق وبفضل تضحيات ن البعث بصموده اأن ويعرتف بالعامل يعرف اآل
ني املعذبني يف سرى واملعتقلالف من األلف شهيد بعثي وعشرات اآلأ 170كثر من أ

فة عداد من املهجرين قدم كاكثر من تلك األأمريكي و يراين وقبله األالل اإلسجون االحت
سباب هنوضه وصار البعث يف العراق الرافعة االساسية للبعث يف كافة االقطار العربية أ

ف بعظمة البعث واستحالة واملهجر ، واجرب االعداء قبل االصدقاء على االعرتا
 . اجتثاثه 

خيانة اجليفة حافظ وقاوم احنرافه بصالبة ،  اجملد واخللود لصدام الذي شخص مبكرا  
عظم رموزها القومية أحد أمني العام للبعث ن يكون صدام األأة العربية لالم ويكفي فخرا  

بوابه وهو الشهادة أعظم أريخ العريب فالبعث دخل اجملد من قاطبة يف كل التا
يلي  إخان البعث مثل جيفة حافظ من باب والتضحيات واالجنازات بينما دخل من 

 ! . كوهني
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