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 دراسة بعنوان ) ثقافة البعثي (

 إعداد : جمموعة فرسان البعث العظيم

 املقدمة 

تعترب الثقافة سالح عند املرء يف حضوره بني اجلماهري واجملتمع احمليط به ، وُربَّ سائل يسأل ، ملاذا 
 استخدمنا لفظ " سالح " يف التعبري عن الثقافة ؟ . 

سؤال مهم ، واإلجابة عنه أهم ، فنقول ، أن املرء اليوم وعرب األزمان املنصرفة ، يعيش بني الناس وسط 
كار واملفاهيم اليت ُتطرح ويستمع إليها ، ومن تلك األفكار واملفاهيم ، ما هو صحيح وخرير العديد من األف

، وما هو خاطئ وخبيث ، فهنا ، يكمن معىن السالح يف حضور الثقافة عند املرء ، فبالثقافة ينتصر 
صًا ، وإن للمفاهيم الصحيحة واملنطقية والواقعية ، وبالثقافة يتصدى لكل ما هو خاطئ وخبيث ، خصو 

القوى االستعمارية قد استخدمت اإلعالم كوسيلة يف بث مسومها الفكرية يف اجملتمع العريب ، قاصدة 
التشويش على الناس وإبعادهم عن خالصة وجوهر األفكار واملفاهيم الوطنية ، فيكون لزامًا على من يريد 

ء العروبة أن يتسلح بالثقافة يستخدمها يف اخلالص من األفكار اهلدرامة واملفاهيم املستوردة وتلبيسات أعدا
 التصدي وبنشر الوعي بني اجلماهري العربية ، فالثقافة حجة املرء يف حضوره بني اجلماهري .
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اجملتمع ، بل إنه حمل استقطاب كبري ألنظار الناس ، ذلك بسبب حضور احلزب ، والبعثي ، جزء من هذا 
 بقوة وانتشاره على الساحة العربية . ، حزب البعث العريب االشرتاكي

 -اليوم ، فإن البعثي سيكون أمام حالني :

م ودوره سيكون مقصود اجلماهري اليت ما برحت تستفهم عن أحوال األمرة وموقف البعث العظياألول : 
فيما جيري وفعله على األرض خصوصًا بعد احتالل العراق وغيابه عن ممارسة السلطة املباشرة يف قيادة 

 العراق .

الثان : أنه مكلف بالتحرك بني اجلماهري باجتاه التوعية والتثقيف من جهة ، والكسب احلزيب من جهة 
 أخرى .

بالشكل الذي يكون فيه قادرًا على فكريًا وثقافيًا وثوريًا  ويف كال احلالتني ، فإن على البعثي أن يكون معبئاً 
إشباع استفهامات اجلماهري من خالل اجلواب الوايف املوزون املستند إىل احلقائق والوقائع واحلجج والرباهني 
 ، خاصة ، وإن مجاهرينا العربية اليوم متعطشة وهي بأمس احلاجة إىل أنوار الفكر واملفاهيم الثورية اليت

 تستقر يف الوجدان لصفائها ونصاعتها وصدقها يف مطابقتها ومتثيلها الواقع العريب .

إن البعثي ، إذا مل يكن هبذا املستوى املرتق يف الفكر واملفهوم الثوري ، كان كالغبار الذي حيجب حقيقة 
سوف مينع وصول الفكر ، وهذا حبد ذاته ة حنو االستقرار يف قلوب مجاهرينا العربية هاملتجاألنوار الثورية 

وقلبه الذي هو أساس ومستقر املعاين الوطنية واجلهادية ، فإذا الثوري إىل مداه الذي هو وجدان اجلمهور 
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فرغ القلب من هذا احملتوى النوراين صعب على البعث بلوغ الوحدة الثورية يف التصدي ألعداء األمرة 
  .وحترير تراهبا وبناء صرحها احلضاري النهضوي الكبري

 

 جمموعة فرسان البعث العظيم                                                                   
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 طرق حتصيل الثقافات
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 تمعية اجملثقافة الأوالً : 

وهي متثل ما حيصل عليها املرء من خالل األسرة واجملتمع احمليط به واجملتمع الذي يعمل أو يدرس فيه ، 
صغره وتكرب معه ، وهي من أهم الثقافات اليت جيب ننتبه إليها وهذه الثقافة تنشأ تطورياً مع نشأة املرء منذ 

مع ثقافات  خاص الذين ال ميزجون هذه الثقافةألهنا قد متثل موروثًا وسيفًا ذي حدين ، خصوصًا مع األش
اب كثرية ، منها ، اجلمود الفكري ، اجلهل ، العامل أخرى خالل مسريهتم احلياتية ، ويف ذلك أسب

 االقتصادي ، اجملتمع احمليط ، التقوقع الذايت ، وغريها .

جانبًا مهمًا يف تكوين هذه الثقافة ، من حيث أن اإلنسان قد اعتاد ما نشأ ويشكل الُعرف االجتماعي 
ديد مهم جدًا يف تكوين اجملتمع املثقف عليه منذ صغره ، وعليه ، فإن التوجه بقوة إىل تثقيف النشئ اجل

 وحتصينه من السموم الفكرية .

 الثقافة املنهجية ثانياً : 

وهي اليت غالبًا ما تتكون من خالل املناهج الدراسية والندوات اجلماهريية واالجتماعات ، وهذه الطريقة 
فرعات املواد الثقافية احلاصل عليها ، ذلك ، ألن مهما بلغت لن تصل باملرء أن حيتوي كل تشعبات وت

الطرح الثقايف يف هذا الطريق غالبًا ما يكون حمددًا بسقف زمين وتنوع تفقد املتلقي الرتكيز يف الثقافة 
تمعية ، واألهم هو ، مراقبة املناهج يف مزجها مع الثقافة اجمل املتحصلة ، وهي تعترب إىل حد ما مهمة
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الدراسية والندوات واالجتماعات ، ومراقبة األساليب املتبعة يف إعطاء هذه املناهج من حيث علميتها أو 
 عدمها .

 ذاتيةثالثاً : الثقافة ال

وهي أهم الطرق يف حتصيل الثقافات ، حيث يكون املرء يف حالة مواجهة مع ذاته يف تدبره وتفكره من 
هنا ، يكون املرء ساعيًا إىل متابعة التطور العلمي واجملتمعي جهة ، وبناء شخصيته املميزة من جهة أخرى ، 

موطنه والعمل على تطويرها والغور يف أصوهلا ومراجعها ، واستنباط احللقات اليت متس جوهر وواقع 
وتقريب مفهومها إىل اجملتمع احمليط به ، أي ، أن املرء ومن خالل الثقافة الذاتية ، سوف جتده متطورًا يف 
ميزاته الثقافية اليت تضفي على شخصيته كماالت جتعله منريًا يف الوسط الذي يعيش فيه ، وبالتايل ، سوف 

 طوير جمتمعه وبلده .جتده عامالً مضافاً مع اجملموع يف ت
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 الفصل الثاين

 كيف منيز الثقافات
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ليس كل الثقافات بالضرورة تكون منسجمة مع الواقع الذي نعيشه ، وليس كل العلوم يف جتارهبا ممكن أن 
حالة اإلدراك والتدبر يف فهم احلقائق ، وعليه ، فإنه البد للمرء بلوغ ننقلها إىل واقعنا بشكلها احلريف 

، وعليه أن يدرك ما ميكن تبنيه من  أو يتعرف عليه ا هو خري وما هو خبيث فيما يقرؤهوالتمييز بني م
 الثقافات والعلوم ، ووسائل التمييز هي :

 اتب أو الباحث وخلفياته الفكرية ، أو مصدر اخلرب واملعرفة .أصول الك معرفة .1
 ن الكتاب يُقرأ من عنوانه .أإذا كان كتاباً ، فغالباً   .2
 الشرحية اجملتمعية املستهدفة يف اخلرب والبحوث والكتابات .معرفة  .3
 علينا أن نعلم أسلوب أعداء األمرة يف بث السموم الفكرية والتحصني ضدها . .4
 قراءة وفهم ما بني السطور وحتليل األخبار وما وراء احلدث . .5
 واألهم ، هي قاعدتنا الثقافية والفكرية وفهمنا العميق للحوادث . .6

وهذا الذي ذكرناه جيعل من املرء قارئًا جيدًا ومتبصرًا يف تناوله ما يقرأ من خمتلف الثقافات والعلوم 
والبحوث ، خصوصاً وحنن منر مبرحلة حتيطها ظروف صعبة يتكالب فيها أعداء األمرة يف اإلضرار مبجتمعاتنا 

املفاهيم الوطنية والثورية ، واإلمعان يف  وتدمريها ثقافيًا وعلميًا غايتهم يف ذلك إبعاد اجلماهري عن حقيقة
 دق أسافني التخلف والرتاجع االقتصادي يف جمتمعات أمرتنا العربية اجمليدة .
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 الثانالباب 

 البعثيثقافة 
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 األولالفصل 

  عامةثقافات 
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جمموعة مكتسبة من اخلصائص والصفات حتدد لإلنسان نوعًا متميزًا من السلوك يقوم على ، تُعرف باهنا 
 أصل، وهذه اخلصائص والصفات تت جمموعة من القيم واملثل واملفهومات يؤثرها ويتمسك هبا وحيرص عليها

قق حت اليتاملهارات الذهنية  به منتطور عقلي يكس،  مع بيئته مئيتال فكري، نتيجة لتطور  مع التقادملديه 
تطور نفسي ، و يف رفض الباطل ونصرة احلق  االنفعالتطور وجداين حيمله على ، و  له التفوق واالمتياز

،  وره بالقيم ويزيد من قدرته على التمييز بني ما هو شر وما هو خري وما هو خطأ وما هو صوابيقوي شع
 .  ةوطن أو األمتطور اجتماعي يربطه بسواه يف وحدات تتفاوت وتتخذ شكل األسرة أو القبيلة أو الو 

،  فهي اليت تصل اإلنسان مباضيه وحاضره ومستقبله مهية الثقافة العامة بأن هلا أثر يف بناء الشخصيةأوتربز 
، وتصقل  ، وتفتح مغاليق ذهنه على كنوز اخلربات والتجارب وهي اليت تقدم له مفاتيح املعارف والعلوم

 .  نفسيته ومواهبه ومهاراته

 فالثقافة ركن هام وأساسي من أركان بناء الشخصية بل هي حجر الزاوية يف تكوينها ومنائها.

جزء من هذا اجملتمع الذي يتعرض لشىت أنواع الغزو الفكري وهيمنة الثقافات املستوردة على البعثي و 
ين لكل أنواع الغزو قاومني واملتصدر والبعثي هو الذي يتصدر املالبعض الكثري يف عاملنا العريب اليوم ، 

وهو أول املضحني ، وهو الذي يتقدم اجلماهري يف نضاهلم وكفاحهم ، وهو الذي وأشكال االستعمار ، 
وحها العظيمة ، وهو الذي جيسد إرثها يتقدم الشعب العريب يف بناء مستقبل أمرته اجمليدة وإعالء صر 

 من خالل حضوره بني اجلماهري يف جممل تفاصيل احلياة .التأرخيي املشرق 
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لنا أن نعلم موقنني هنا ، بأن العلم وحده ال يكفي يف حتقيق خطوات متقدمة على مستوى الرفعة والبد 
ه ثقافة متطورة وإدراك عال ونظرة ثاقبة للحياة وتعقيداهتا ، واحلياة الكرمية ، إذ ، البد للعلم أن يصحب

الصحيح ووقته املناسب فإنه مثر ، وبعض األشجار إذا مل تزرعه يف مكانه  فالعلم بال ثقافة كالشجرة بال
وإن مل  حنظالً يطرح  ملا حييط به من األشجار ، ومن األشجار ما ال يعجبك وجوده ، إن أمثرسيكون مضررًا 

هكذا جيب أن يكون البعثي حاله بني والبعثي ، كالشجرة البهية طيب مثرها ، ، أفسد هباء املنظر يثمر 
 الناس ، بعلمه وثقافته .

فقهه الناس بعمق ، وهذا ياجلمع بني العلم والثقافة كفيل بأن جيعل يف قولك وحديثك منطقًا مرتقيًا وإن 
الظلمات وسعيها يف األنوار ،  ك تنري املكان الذي أنت فيه بثقافتك وثوريتك ، ومن فطرة الناس تركجيعل

وثقافة نافعة  فكر ثوريحتمله يف مكنوناتك الشخصية من  فكن أنت النور الذي يسعى الناس له مبا
 للمجتمع .
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 الثانالفصل 

 الثوريةالثقافة 
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، عضو يف حزب البعث العريب االشرتاكي ، حزب ثوري ديدنه االنقالب الثوري على كل أشكال البعثي 
والبعثي البد له أن ا العسكرية واالقتصادية والفكرية ، التخلف والرجعية واهليمنة االستعمارية بكل أشكاهل

يرتقي إىل املستوى الذي يؤهله احلضور بني الناس ثوريًا يعمل على الوقوف مع مجاهري الشعب يف 
أفكارهم من كل ما يهدد كماالت الشخصية العربية ، واالجتماع معهم يف معىن استنهاض مهمهم وحتصني 

وعليه ، فإن الثقافة الثورية تعترب أساس ، اء على االستعمار وعوالقه يف اجلسد العريب وحدوي تالمحي للقض
 يف بناء الشخصية البعثية حيث يكتمل معناها املندمج يف بوتقة البعث الثورية .

 البعثي الثورية تتأتى من خالل :وثقافة 

األفكار الثورية ، وهذا يعين ، أن على البعثي أن يدمي تواصله مع رفاقه وخاصة من هم يف خمالطة  .1
م هوقد يكون ذلك من خالل متابعة أحاديث مستوى القيادة واالستفادة من مناهلهم الفكرية ،

ومتابعة املنهاج  ،ور االجتماعات والندوات احلزبية من خالل االنتظام على حضو ، وكتاباهتم الثورية 
 الثقايف يف االجتماعات احلزبية املنتظمة .

الذايت ، وكما أسلفنا ، فإن هذا يعترب من أهم الوسائل اليت يطور هبا البعثي فكره الثوري ، التثقيف  .2
حالة التفكر والفهم العميق لألفكار الثورية ، وجيعله وجيعله يف حالة ترقي يستطيع من خالله بلوغ 
ويكون ذلك من خالل اهلمرة والولع يف قراءة أدبيات متمكنًا من بناء شخصيته الثورية املتميزة ، 
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واليت تناولت عموم الفكر الثوري الذي جيعل من اجملتمع العريب صلبًا وقوياً البعث ومؤلفات قادته 
 يف جماهبة التحديات .

بانه " الرغبة الفردية يف عملية زيادة الوعي والثقافة واملعرفة وذلك  ،"  ايتلذا يفثقلتا " يُعرفو 
 . جبهد خاص وباالعتماد على الوسائل املتوفرة

، وذلك عن طريق تطور الفكر الثقايف  ويسهم التثقيف الذايت يف تكوين الشخصية الثقافية وبنائها
،  صنوف الثقافة والعلوم يف خمتلفوانب املعرفة ، والذي يتناول باالطالع والبحث يف ج واملعريف

مستخدمًا كل األدوات واملصادر اليت تساعد يف تنمية الوعي والثقافة ومنها الوسائل املقروءة مثل 
، واملسموعة واملرئية مثل اإلذاعة والتلفزة وحضور احملاضرات والندوات  الكتب واجلرائد واجملالت

 .  وتبادل النقاش واحلوار
كل القراءة املستمرة واجلادة واهلادفة أهم الوسائل الثقافية وأهم أدوات التثقيف وأهم روافد وتش

، والتعمق يف املقروء  ، مع االختيار الواعي لنوعية املقروء فرزًا وانتقاءً  الثقافة والتنمية الفكرية
وبه وفكره ، فيشكل اإلنسان أدواته الثقافية وأسل وجتنب السطحية واالنفعالية واالستعراضية
حيث لنظر عن اختصاصه العلمي والعملي ، وبغض ا ومفرداته اليت ترافقه يف مجيع مناحي حياته

، ويكسر مراحل اجلمود والروتني وينمي الثقة بالنفس والقدرة  ينطلق يف جماالت اإلبداع واالبتكار
يف ذاكرته من مفرداته وانتهاء بكم املعرفة الراسخ  اءً ابتد، ويصنع شخصيته  على الفعل الدائم

 .  ، ولتكون هذه الشخصية ذات نفع يف بناء جمتمعها وتطوير قدراته القريبة والبعيدة
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، ألن هذه املعرفة حتتاج إىل وقود معريف  وال ُيكتفى هنا باالطالع واملعرفة مث الوقوف عند حد معني
ب املعارف سواء من أجل تنشيطها أو من أجل تطويرها وهذا يعين االستمرار واالستزادة يف اكتسا

 .  والعلوم

مع  ةمع قدرات الفرد وإمكانياته ومتوافق ةومتناسب ةوممنهج ةهادف امج وخططوهنا البد من وضع بر 
، وتكوين أجواء حميطة مشجعة على  احلركة الثقافية والعلمية واالطالع املستمر على جتارب اآلخرين

 .  ن، وعلى عملية التثقيف ومصاحبة املهتمني هبذا الشأ العمل الثقايف

، إذ تعترب  ، وليس فقط يف حالة الثقافة العامة كما أن للتثقيف الذايت دور حىت يف حالة التخصص
الدراسة التخصصية العتبة األوىل لدخول احلياة العملية ويأيت دور التثقيف الذايت يف العمل التخصصي 

تعين أن الدراسة  ، فأي إجازة علمية ألي ختصصويل التخصصي األ املفهوم الثقايف لتنمية وتطوير
، وهنا يدخل دور  بكامل سنواهتا تعترب ثقافة عامة إن جاز التعبري، وعتبة أوىل لدخول احلياة العملية

،  ( دخوهلا عامل الدقة واحلرفنة التثقيف الذايت يف صقل اهلوية الثقافية وتكوينها بل وتدقيقها )
جتماعية وأخالقية تؤثر يف تشكيل ، إضافة إىل عوامل أخرى نفسية وا واالنطالق إىل عامل التميز

 الشخصية الثقافية التخصصية وتنميتها. 

، ومتكننا من التواصل احلضاري واملعريف  إن الثقافة هي األداة اليت متكننا من معرفة ما جيري حولنا
، وتنمي السلوك الفردي واجملتمعي باجتاهاته السليمة  حلضارات ومعارف وعلوم وتراث األمم األخرى

،  اجملتمعة لبناء مستقبلي ينهض بالفرد و رف، القائمة على السعي املتواصل الستثمار الثقافة واملع املفيدة
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،  التعاملية وتقبل النقد واإلميان باآلخر واملرونة واالبتعاد عن االنفعالية والالمنطقية وتطوير املناخات
،  لسلوك السليم يف حل األمور، وانتهاج ا واستخدام املفاهيم الالئقة حبالة الرقي العلمي واملعريف

،  ، ومتكن من وضع اخلطط الالزمة لتطوير اجملتمع وإجياد الصيغ املوائمة النتعاش جمتمعي وإنساين
، والتقيد بالقوانني واألنظمة والبحث عن  الفرد واجملتمع ستيعاب متطلباتوإلغاء املفاهيم اخلاطئة وا

، والتفاعل مع  ، والرغبة يف التغيري اإلجيايب احلياة، واإلدراك السليم ملتطلبات  التغيريات اإلجيابية
، على  يزةوبرؤية متم تطوراتنا بأسلوب م، ومتكننا من قراءة حي اجلميع والسعي المتالك اجلديد املتميز

، فنحن  إلمكانيات البشريةاعكس حالة اجلهل واليت تعترب احنرافًا باحلياة عن طريقها القومي وضعضعة 
متامًا ما نريد ونسعى له بعلمية وواقعية وببحث واٍع عما حيقق سعادة اإلنسان  يف ساحة الثقافة نعرف

 .  وحيقق طموحه

مهية الثقافة أعطى أولوية خاصة على أ العريب االشرتاكي قد ن حزب البعثإساس فعلى هذا األو 
 .  ة احلزبيةمقومات الشخصيو هم خصائص أبناء شخصية البعثي واعتربها من  والتثقيف الذايت يف

، بل من  مون البعث كحزب من خالل فكره وعقيدته فحسب، ال يقير  يف كثري من األحيان ريإن اجلماه
وهذا له أثر كبري يف تأييد اجلماهري للحزب أو ابتعادهم عنه أو ،  أيضاً  خالق البعثيني وسلوكهمأخالل 

، وإمنا  لة فرديةساس فإن التحلي مبقومات الشخصية احلزبية ليست مسأوعلى هذا األ نفورهم منه ،
 . ، ويعزز دوره وفعالياته يف إطار توجهه لتحقيق أهدافه عامل نضايل حيدد موقع احلزب يف احلياة العامة
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خرى بقدرته على التطوير حزاب األقد متيز عن غريه من األ العريب االشرتاكي ، إن حزب البعث
 .  ، من خالل تطوير ذاته وتطوير الواقع من حوله املستمر والدميومة
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 تعين ثقافة البعثي ؟ماذا 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 البعث العظيمفرسان 
www.fursanalbaath.com 21 

 بداعية اإلفكرية الة نشطاأليف  حضوره الفاعل ىلونقصد هبا كل ما يشري إ،   ثقافة البعثي. 
   اللغة وروابط اجملتمع املشرتكة يف حضارهتا  جذورعة من قافة عربية خالصة نابث، ثقافة البعثي

 . والدم ووحدة الرتاب الوطينخ والتاري
  ثقافة معاصرة واقعية ال تتعارض مع معطيات العصر احلديث يف اجلوانب العلمية ، ثقافة البعثي

  . والتقنية
  عث اخلالدة بية األصيلة اليت أكدت عليها رسالة البثقافة قيمية تستند على القيم العر ، ثقافة البعثي

 . الواحدة عربيةيف ظل األمة ال
  الثقافات .املة جلميع شثقافة متكاملة يف منظومة ، ثقافة البعثي  
  لألمة العربية وعظمة الشعور االنتماءحتفيزية تثري يف الفرد العريب كل مكامن قوة ، ثقافة البعثي 

 . املبدئية واملصرييةثوابت األمرة جل هبا ومن أوتدفعه للنهوض  رتقيةواإلحساس بالروح العربية امل
 حزب البعث العريب االشرتاكي الثورية الرامية لوحدة األمرة وحريتهاهي ثقافة ، البعثي  ثقافة . 
  واحملسوبية والوصولية واملناطقية ية واملذهبية والقطريةثقافة ترفض كل أشكال الطائف ، ثقافة البعثي 

. 
  الصفات احلميدة ليأيت على اثرها  عليوتُ  كل الصفات الذميمة يف النفسثقافة حترق  ، ثقافة البعثي

 . اإلبداع والعطاء
  إخالص ، وإميان قدام وعطاء متجدد واستبسال وفداء ومحية و إزم و ثقافة عزم وح، افة البعثي ثق

 .  يقني بالنصرعميق و 
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  العظيم ثقافة املتسلح بالفكر املستنري واإلميان باملبادئ اليت دافع عنها البعث، ثقافة البعثي  ،
  . والعمل على جتسيد فكر البعث باملمارسة اليومية

  ومسريته وتطوره يف أفكاره وسلوكه  اخلالد البعثأهداف األمة و قيم ن جيسد ثقافة م، ثقافة البعثي
 . ونضجه

   حزب البعث ئ وأفكار ومبباد ، وروحاً  اً ثقافة امللتزم الواعي باملتطلبات احلزبية نص، ثقافة البعثي
  . خالصوبإ العريب االشرتاكي

  البعثي ، تعين أنه قادر على حتقيق الكسب احلزيب النوعي من خالل بصريته املتحققة من تطور ثقافة
إىل صفوف حزب البعث العريب  لالنتماءرد لثوري ، وذلك يف حسن اختيار وترشيح الففكره ا

 االشرتاكي .
  البعثي ، تعين احلصانة الفكرية ومقوم يف الثبات العقائدي .ثقافة 
  البعثي ، تعين اإلجادة يف بيان فكر البعث الثوري للناس .ثقافة 
  تحقيق أهداف البعث اخلالد يف الوحدة واحلرية ل العمل مع اجملموع البعثي ، تعين مقوم مهم يفثقافة

 واالشرتاكية .
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 خلامتةا

هنا إدرجاهتا احلزبية والتنظيمية كما دفعة واحد بل هلا ت يتأت املعارف واملكتسبات ال ههذالبعثي ، ثقافة 
كان أع ملوقع احلزب ضاملكتسبات املعرفية خت هن هذأكما   ا ،عن غريهشخصية البعثي  فوارق تفردع لضخت
 ع لتخطيط حزيب تنظيمي لصاحلضن ثقافة البعثي ختأخرى أبعبارات  أي، السلطة  كان يف وأاملعارضة  يف

 الفرد واجلماعة داخل احلزب . 

و التنظيم أل املهام املوكلة له داخل احلزب لتحم مستقبلياً  ههلأت ما يثقافة البعثي هط احلزب ليفتخط
 وأالنقابية  وأو السياسية أو الفكرية ألصنع ثقافة البعثي التنظيمية  ةفهناك الثقافة البعثية املوجه، احلزيب 

تميز بثقافة يوهناك البعثي الذي ، لفروع ا ذهحد هأ يف هله اخلوضأت اليتولكل فرد له صفاته ، امليدانية 
بات املوكلة إليه قياديًا متقدمًا قادرًا على تنفيذ الواج يكون كادراً  نه بثقافته املتميزة قدأخر آمبعىن ، شاملة 

 .  بإتقان عال

خذ أالبعثي ب أاملرحلة يبد هوىف هذ، مؤيد ، ية ميتنظالول السلسلة أمن  لتدرجبا أن ثقافة البعثي تبدإ
وتنمية هذا  ثورية ومنها وابتداًء ، ألف باء احلزب ،والتارخيية للحزب واملفاهيم ال ةمفاهيم احلزب النضالي

 ة . لصاحل احلزب واالم ثائراً  اً متوهج فكراً  بأسلوب جيعل منه تدرجيياً خل للحزب ادالفرد ال

 هتواج خطار اليتفيدرك األ، وسع أفق أج وتصبح هلا ضن ثقافة البعثي تنأعتقد ن، النصري ،  ةمرحل يف
 .أفكار معادية هدرامة احلزب من 
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عثي بسبب تطبيق البعثي النمو الثقايف للب يتقدمسوف ، ضو عامل ع،  مرحلة تقدم البعثي إىل درجةويف 
ومن خالل ، ماهري جلباالذي يكون أكثر حمكرًا هو و  احلزبلفكر  يالواعاملثقف  هامليدان كون لثقافته يف

عمله  ومن خالل ،تسبها صفوف اجلماهري وهى ثقافة احلزب الذى اك هذا االحتكاك يبذر بذور ثقافته يف
 بعثية نضالية .  يكسب الفرد ثقافة بني اجلماهري

، بتطور احلزب  اً متطور  اً متميز  شامالً  يكون كادراً و   ، حزبياً  معيناً  هيلبعثي ثقافة ا فإن،  وردنا سابقاً أ وكما
ليكون البعثي عنصرًا ينري املكان الذي هو فيه يسعى هلا احلزب  اليت يلبعثي املتجددة هثقافة ا ، فإنوهبذا 
 .الثوري  وسلوكه بفكره
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