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 ستقاللية القراراالبعث ... وحدة القيادة و 

 
 الدكتور خضري املرشدي

 
أو مقابالت تثري  خرى يظهر علينا نفر من الناس مبقاالت أو منشوراتأبني آونة و  

على من كتبوها ورّوجوها ، عندما ميّنون أنفسهم ىل الشفقة إالسخرية وتدعو 
نشقاقات بني صفوفه احياء بوجود عن وجود حماور يف حزب البعث واإل باحلديث

واء امللوثة جهلل ، رغم األ على أسس طائفية ، قد بقي احلزب متحصنا منها واحلمد
الدفع باجتاه ذنابه يف اجملتمع العراقي والعريب ، ورغم حماوالت أاليت زرعها احملتل و 

وعندما تأكد هؤالء وأسيادهم ، من  !!! نشر الفتنة الطائفية بني صفوف الشعب
فشل مآرهبم وغاياهتم وأحالمهم يف النيل من وحدة احلزب ووحدة قيادته وقراره 

هدافهم أوالعمالء ، ومن الفشل يفي حتقيق املستقل يف تصديه لطابور األعداء 
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يال واعتقال قيادة وكوادر احلزب ومناضليه ،،، باستهداف ومالحقة وحماصرة واغت
فإهنم جلئوا ألساليب التشويش والتشكيك مبواقف القيادة وإخالصها لقائدها 

جلئوا ألساليب وحزهبا وشعبها وأمتها والعالقة الرفاقية املصريية بني أعضائها ، كما و 
لعمل السياسي من خالقية واالجتماعية ، مل يعتْدها انسانية واألبعيدة عن القيم اإل

قبل وبأي مستوى من مستوياته ، ولو حبدوده الدنيا ... فبداًل من نقد الفكرة 
حندر هؤالء ملستوى مقزز من اما مثلما حيصل يف كل العامل ،،، واملوقف واحلوار حوهل

الشتيمة وتلفيق التهم الرخيصة وفربكة وترويج األخبار الكاذبة واإلساءات املقصودة 
ضاء القيادة وكادر احلزب البارز يف عطاءه واملتميز يف تصديه لقوى ضد عدد من أع

  . االحتالل والشر والعدوان
 ن السبب اليقني يف ذلك هو مدى تأثري احلزب وفعلأففي الوقت الذي ندرك فيه 

فشال مشروع االحتالل وفضح عمالئه من إخل العراق وخارجه يف مناضليه دا
ل هذه النخبة املبدعة من كوادر احلزب يف خالل وقفة التصدي الشجاعة من قب

ة ... فإهنا تعبري عن مّ طل وأعوانه وذيوله يف العراق واألمواجهة قوى الشر والبا
ن أها ويغذيها ، والذي بات متومهًا فشل وإفالس وبؤس وإحباط من يقف وراء

ر هبا ستطاعته النيل من املكانة االعتبارية لرجال صقلتهم التجربة القاسية اليت مياب
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داء أينها ، أو أن يتمكن من ثنيهم عن حزهبم وشعبهم وأمتهم وهم يف مقدمة عناو 
ن هذه التخرصات والرتوجيات واإلساءات اليت أمن الواضح  . واجباهتم النضالية

يتبناها ويرّوج هلا ذوو العقول املختلة واملهووسة مبرض الطائفية اخلبيث ال ميكن أن 
ته نبذ يسرتاتيجاث قد وضع يف صلب فكره وعقيدته و تتوقف يومًا طاملا أن البع

اد رهاب والفسلتطّرف واإلوالطائفية والتخلف وا وحماربة تيارات االحنراف والعمالة
ة وبعث قيمها مّ كرب وحدة الشعب والوطن واألواإلفساد ، وجعل من عنوانه األ

  . ةنسانية الرفيعة عابرًا بذلك كل اجلزئيات واملسميات الفئوية الضيقاإل
ن من بني من حتدث من أن ، سيجد ع تاريخ احلزب منذ نشأته وحىت اآلإن من يراج

عضاءه بطائفية أو عنصرية أو فئوية أو عشائرية أو مناطقية أو قطرية ، قد لفظه أ
احلزب خارج صفوفه ، ورماه يف مزبلة التاريخ ، ليؤكد البعث يف ذلك صفاء فكره 

  . نسانيةمسؤوليته الوطنية والقومية واإل ونقاء عقيدته وعمق رسالته وعيَظمَ 
عالمية واالستهدافات الفجة واإلساءات ثارة اإلاإلن من يقف وراء هذه أإننا ندرك 

املقصودة للـحزب هي جهات حملية وعربية ودولية ... قد وفرت الغطاء 
واالمكانيات لنفر ضال يف حماولة إلرباك القوى الوطنية ويفي مقدمتها البعث هبدف 

رير طخططاهتا يف تثبيت أركان العملية السياسية الفاسدة يف العراق وتنفيذ أجنداهتا مت
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 ... ة بأمجعها من خالل تلك املمارساتمّ ومشروعها الطائفي التقسيمي يف األ
دة حزب البعث العريب ن قياأراف املعروفة بنواياها نقول ... طفلهذه اجلهات واأل

املعلنة ، لن تنال منها تلك االستهدافات ها املعلنة وغري ئمساأاالشرتاكي ب
لرتوجيات مدفوعة الثمن وواضحة واإلساءات ، ولن تلتفت ملثل هذه التخرصات وا

در كبري من البعثيني الصادقني ن القيادة ومن خلفها كاأهداف ، وليعلم هؤالء األ
يف  صالء ومجاهري غفرية من شعب العراق العظيم والشعب العريب اجمليد ، ماضيةاأل

لة والتخلف والقهر واالحنطاط ، التصدي لقوى االحتالل والتجزئة والتقسيم والرذي
هنا اليوم مترُّ بأعلى درجات قوهتا وتفامهها وتآزرها ومتاسكها وترامحها ومستوى أو 

وسيبقى البعث حزب الصادقني  ، حمبتها لبعضها البعض ووحدة قرارها ومصريها
جل شعبهم ووطنهم أمن ضحني بأمواهلم وأنفسهم املخلصني الثابتني على احلق وامل

وأمتهم ، ولن يكون فيه مكان لعابث أو فاشل متصّيد أو منافق أو عنصري أو 
  . طائفي بغيض

  . ومن هللا العون والتوفيق
 

 فرسان البعث العظيم    صفحة الكاتب خضري املرشدي    الكّتابدليل 
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