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 دراسة بعنوان

 البعث يف العمل بني اجلماهري ج  ج  ح  

 املقدمة 

منذ والدة حزب البعث العريب االشرتاكي يف نيسان من عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعني وقد جعل غايته اجلماهري العربية 
يف وحدهتا وحريتها وحتقيق العدالة االجتماعية هلا ، وذلك ، من خالل طرحه ألهدافه ، وهي ، الوحدة ، واحلرية ، 

 قة البعث القومية اإلنسانية ، فكان شعاره :وجعل له شعاراً يعرب عن حقيواالشرتاكية ، 

 أّمة عربية واحدة ... ذات رسالة خالدة

من  ظ رسالتها اخلالدةحيث يؤكد البعث ومنذ نشأته على ضرورات النضال احلتمي من أجل وحدة األّمة العربية وحف
م هذه األّمة حبمل رسالة السماء وجعل خامتة األديان وخامت النبيني فيها ، إذ قال جل وعال حيث أن هللا تعاىل قد كرّ 

ر  أ مٍَّة أ ْخرِج ْت ِللنَّاِس { }  ي ْ ف السنني ، وما ال، وتأسيسًا على ذلك وما يف أّمة العرب من إرث حضاري ميتد آل ك نت ْم خ 
عة ، وغري ذلك من املوصوفات احلميدة ، فقد وضع البعث وصف به العرب من الشهامة والفروسية والكرم والشجا

اجلماهري العربية يف احلرية والعيش الرغيد بعد التخلص  النهوض بالواقع العريب وحتقيق حلممن أجل العظيم شعاره وأهدافه 
 ماهري العربية .من كل أشكال االستعمار املهمني على مقدرات األّمة ، وقد انبثقت أهدافه من صميم وجوهر معاناة اجل

، فقد أخذ البعث  منها وألن شعار البعث وأهدافه قد مست روح اإلنسان العريب واستقرت معانيها يف قلوب الصفوة
، وكان البد للبعث من سلطة يسخرها يف اخلالد باالنتشار بني اجلماهري وعلى خمتلف الساحات يف وطننا العريب الكبري 
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املضي لتنفيذ أهدافه وجعلها واقعًا ملموسًا يعيشه أبناء العروبة يف أّمتنا العربية اجمليدة ، وقد حتقق له ذلك يف العراق عام 
 ها يف يوم الثالثني من متوز العام نفسه .السابع عشر من متوز اجمليدة وأجنز ألف وتسعمائة ومثانية وستني يف ثورة بيضاء يوم 

عربية خريًا مبقدم احلزب القومي الثوري ، وخاصة ، وهي تتابع شروعه يف اإلجنازات الثورية منذ اليوم استبشرت اجلماهري ال
الستالمه السلطة يف العراق ، وحقق ذلك تفاعاًل مجاهرييًا كبريًا حىت صارت اجلماهري العربية يف عموم الوطن العريب هتتف 

 نتصاراته .حبياة احلزب وقيادته اجملاهدة وتتغىن مبنجزاته وا

ومعلوم ، فإن أعداء العروبة ال يروق هلم وجود حزب يعمل على حتقيق وحدة وحرية اجملتمع العريب وبناء اشرتاكيته اخلاصة 
املنتجة للعدالة واإلنصاف لشعبنا العريب األيب ، خصوصًا ، وأن حزب البعث العريب االشرتاكي ، قد أكد ومن أول يوم 

 سطني السليبة وكل شرب حمتل يف أّمتنا العربية اجمليدة .تأسيسه على ضرورة حترير فل

خصوصًا مع تقدم منذ استالمه السلطة يف العراق العظيم ، وعلى هذا ، واجه البعث العظيم مؤامرات وحتديات مجة 
القوى  تفلحاحلزب يف حتقيق االجنازات واالنتصارات واتساع قاعدته اجلماهريية ، وانتهت يف غزو العراق واحتالله ، ومل 

احلد من تقدم احلزب يف عمله الثوري واتساع قاعدته اجلماهريية على الرغم من قيامها جبرم إنساين متثل يف  الغازية واحملتلة
 يف اغتيال قائد البعث ، الرفيق الشهيد ، أبا عدي ، صدام حسني اجمليد .

الثوري ووسيلته يف حتقيق أهدافه يف الوحدة واحلرية  وألن حزب البعث العريب االشرتاكي قد جعل من اجلماهري غاية نضاله
واالشرتاكية ، فقد شرعنا يف كتابة هذه الدراسة قاصدين حتقيق تالحم أقوى وأكرب بني البعث واجلماهري العربية يف سائر 

الوقوف وبقيادة بالدنا العربية ، حيث أن هذا التالحم الثوري املصريي سيزيد من قوة وصالبة شعبنا العريب ومتكينه من 
 حزب البعث العريب االشرتاكي بوجه كل التحديات اليت تواجهها أّمتنا العربية اجمليدة .
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 الباب األول : مقومات النصر

 اجلمهور الثوري : .1
ونقصد به ، هو ، مجهور مسلح بالثقافة الثورية وترقي احلس الوطين فيه وأصالة انتمائه القومي للعروبة ، مجهور 

واليت أنشأها هللا تعاىل ديدنه بناء صرح األّمة العظيم وحتقيق اخلريية هلا و هاجسه نصرة األّمة وقضاياها املصريية ، 
 عليها .

األّمة بعيدًا عن الفوضاوية املخربة يف اجملتمع ، مجهور يكون حاضر بني اجلمهور الذي يعمل على إصالح حال 
 الناس باخللق احلسن وضياء الفكر وثبات العقيدة وثقة بالنفس ومسلح باهلّمة الثورية والعزمية الوطنية .

فيق الشهيد ، هذا هو مجهور البعث ، سواء أن انتمى حزبيًا يف صفوف البعث اخلالد ، أو مل ينتمي ، وقد قال الر 
 صدام حسني اجمليد ) كل مواطن شريف ، هو بعثي وإن مل ينتمي ( .

 القيادة الثورية : .2
اجلمهور العريب الثوري حيتاج إىل قيادة ثورية يكتمل فيها هرم التشكيل الثوري والذي يشكل مكمن قوة يف العمل 

ماهريية وقيادهتا ، فإن خمرجات هذه الثوري الكفاحي ، ومع وجود توافقات العمل الثوري بني القاعدة اجل
التوافقات ستكون عماًل منظمًا متقدمًا يف املعاين الكفاحية حنو بلوغ األهداف اليت اجتمع عليها اجلمهور وقيادته 
الثورية ، وهنا ، البد من اإلشارة إىل ضرورة توفر مقومات وصفات القائد الناجح يف إدارة دفة العملية التنظيمية 

 ماهري على الوجه األكمل .وقيادة اجل
 حتديد األهداف : .3

البد من فهم األهداف ، وأهداف البعث املعلنة ، وترسيخ ذلك يف الروح الثورية للجمهور العريب ، ويتحقق ذلك 
 مركزية الوحدة ؟ .ابتداًء من فهم املعىن اجلوهري لكل هدف والرابطة اجلدلية بني األهداف ، وملاذا 
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 الدميقراطية ، ومبدأ نفذ مث ناقش .املركزية  .4
البعث العظيم ، فإن استيعاب معىن بغض النظر سواء إن كان العنصر الثوري منتميًا أو غري منتٍم يف صفوف 

يتذوق حالوة العمل  م الروحي اجلوهري سيجعل من املواطن العريبيف أعلى درجات الفه املركزية الدميقراطية
ركزية الدميقراطية ليست هيمنة فكرية وال استبداد يف الرأي ، إاها امارسة تستند على الثوري الكفاحي املنظم ، وامل

والتشاور يف األمور ، ومن مث فسح اجملال للقيادة مركزياً يف اختاذ القرارات ، وهنا ، احرتام واالستماع لرأي األقلية 
ة املركزية إمنا تصب يف مصلحة العمل البد من حضور الفهم الثوري لدى اجلمهور وقناعته بأن قرارات القياد

الثوري والتنظيم ، ولذلك ، فإنه ويف حاالت ومواقف كثرية قد حنتاج إىل العمل مببدأ " نفذ مث ناقش " ، كوسيلة 
 ثورية سريعة يف اختاذ قرار من شأنه حتقيق خطوات متقدمة يف فعل املنظمة الثوري ومجاهريها .

 
 هري العربية من البعث ؟الباب الثان : ماذا تريد اجلما

 االطمئنان : .1
فعلى الرغم من انتشار القاعدة اجلماهريية حلزب البعث العريب االشرتاكي على الساحة العربية ، فإن الكثري 
من اجلماهري حتتاج إىل أن تطمئن يف أن ضالتها تكمن يف حضورها مع البعث العظيم ، انتماًء أو تصديقاً 

ابتداًء ينظر إىل الرفيق احلزيب وأداءه الشخصي ونوعية حضوره يف اجملتمع ، وينظر إىل تالمحيًا ، واجلمهور 
ثقافته ومنطقه ويتدبر حججه يف البعث اخلالد ، وعليه ، فإن اختيار الكوادر البعثية الناشطة يف الوسط 

 اجلماهريي جيب أن يكون على هذا الوجه وحنسن يف اختيارهم .
 التغذية الفكرية :  .2
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شك فيه ، فإن تفاقم مشاكل وصعوبات احلياة خلقت فراغًا فكريًا عند الكثري من أبناء شعبنا العريب ، ال 
املوجه من قبل أعداء العروبة إىل إشغال الناس بتفاهات تعمل  واإلعالم مضافًا إىل ذلك ، تعمد الفضائيات

ية يف اجملتمع العريب ، وهنا ، يكون على إفراغ أفكارهم من كل مفهوم ثوري ، وجتلب حالة التكاسل واالتكال
يف مالزمته احلضور مع أصحابه أن يعمل على استنهاض املعاين والروح الثورية فيهم من الضروري على البعثي 

 قبل الشروع يف عرض فكرة الكسب احلزيب عليهم .
 التفاؤل يف املستقبل .3

ملواطن العريب ينظر إىل املستقبل ويطمح يف إشارات تفاؤلية إىل مستقبل زاهر يكفل له العيش اآلمن والرغيد ا
ولعل من أهم ما ميكن استعراضه هنا ، هو املنجزات اليت مع حضور معان العّزة والكرامة اليت يفتقدها ، 

والعيش الكرمي اليت أقامها يف الشعب ل حققها حزب البعث العريب االشرتاكي يف العراق من خالل دولة العد
العراقي األيب ، وليس هذا فقط ، فقد كانت للبعث منجزات على املستوى القومي ، وهي كثرية ، نذكر منها 

: 
 منح العرب حق امتالك األراضي الزراعية يف العراق ، وتقدمي كل املستلزمات إلجناح الزراعة وجماناً . - أ

سة يف العراق جمانًا تشمل السكن الطاليب وحصة متوينية حاهلم كحال استقبال الطلبة العرب للدرا - ب
 زمالئهم من الطلبة العراقيني .

 استقبال املرضى من العرب يف مستشفيات العراق برسوم زهيدة وبالدينار العراقي . - ت

 استقدام املاليني من العمال العرب للعمل يف العراق . - ث

 لعمل يف املراكز العلمية واجلامعات العراقية .فسح اجملال للكفاءات العلمية العربية ا - ج

 حضور العراق الفاعل واملتقدم يف معارك العرب املصريية . - ح
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عالج اجلرحى الفلسطينيني   ما يدمره الكيان الصهيوين وكفالةدعم الشعب الفلسطيين باملال وتعمري - خ
. 

 حضوره الفاعل واملؤثر يف إجناز الوحدة اليمنية املباركة . - د

 اقتصادياً إىل جانب الكثري من الدول العربية .الوقوف  - ذ

 وقوفه العسكري وبقوة كحارس للبوابة الشرقية لألّمة يف وجه أطماع الكيان الصفوي ) اإليراين ( . - ر

الدعم املادي الالحمدود جلماهرينا العربية من خالل قيادات حزب البعث العريب االشرتاكي يف البالد  - ز
 املنظمات اجلماهريية فيها .العربية أو من خالل فعاليات 

 إنشاء صناعة اسرتاتيجية يف العراق حتقق اكتفاًء ذاتياً لعموم الساحة العربية . - س

 اليقني بالنصر  .4

بإذن هللا تعاىل ، فإن استقرار حال اليقني بالنصر مهم جدًا يف هتيئة روح النصر وحال الثورية املتقدمة عند 
جنعل من املواطن العريب أن يفهم معىن القوة املتحققة من خالل وحدة املواطن العريب ، وما علينا إال أن 

 ثوري ، وأن يد هللا مع اجلماعة .العمل ال
 الثقة يف البعث .5

 قد يواجه عملنا الثوري وسط اجلماهري سؤال يتبناه بعض الناس ، وهو ، ملاذا البعث ؟ .
ى بصائر البعض ، لوجدوا أن حزب البعث جواب بسيط ، باإلضافة ملا تقدم ، فلو أجلينا الغشاوة من عل

العريب االشرتاكي ، هو احلزب الوحيد الذي وقف ضد االستعمار وحماوالته يف تركيع األّمة ، وهو احلزب 
 الوحيد املستهدف من قبل أعداء العروبة ، وهذا دليل على حقيقة البعث الثورية وأهدافه القومية .
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 كيف نكسب اجلماهري الباب الثالث :  
أن يتمتع العضو البعثي بأعلى معاين الثورية والتضحية من أجل رفعة ومسو أّمته العربية ، ففاقد الشيء ال  .1

يعطيه ، ليس من املنطق أن حتدث الناس عن البعث وقيمه وأنت خال من ذلك كله ، املوضوع ليس 
 واطن العريب املستمع .ثرثرة لسان ، حنتاج إىل البعثي الذي خيرج كالمه من القلب ويستقر يف قلب امل

سالمة املنطق ، وهذا حبد ذاته حيمل أمهية كربى يف احلديث إىل الناس عندما تتناغم أحاسيس املواطن  .2
العريب مع لغة ومنطق البعثي املتحدث ، فينتقل حال اإلعجاب بشخصية املتحدث إىل اإلعجاب بالفكر 

مع منجذب باجتاه العمل يف صفوف احلزب ومع املكنون يف عمق املتحدث ، وعندها يكون املواطن املست
 رفاق يتمتعون هبذه امللكة الفكرية والعمق الثوري .

فهم فكر البعث ومنجزاته وكيفية عرضها على مشروع الكسب ، وهنا ، البد من استحضار فنون  .3
اطنني التشويق وأساليب العرض واليت جيب أن تكون منسجمة مع املستويات الفكرية املختلفة عند املو 

 املستمعني .

من الضروري وضع خطوات الكسب احلزيب من قبل الرفيق البعثي ، فعنصر املفاجأة قد تفقدنا فرصة   .4
كسب مواطن عريب حيمل يف طياته روحًا ثورية مستباتة ، وال بأس باالنتقال من اللقاء الفردي إىل 

 اللقاءات اجلماعية املدروسة شيئاً فشيئاً .

صدوقًا لصاحبك ، فاعلم أنه سريافقك يف صفوف احلزب والعمل الثوري ، واعلم أن إذا كنت صديقًا  .5
الصاحب ساحب ، كما هو يف األثر من القول ، ويف هذا ، عليك أن ال ترتك صاحبك ملا قد حييط به 

 ىل .عن معاين العروبة واحلس الوطين ، هكذا تكون املالزمة الرفاقية منذ نشأهتا األو  من األفكار املنحرفة
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 الباب الرابع : ما حنتاجه يف العمل بني اجلماهري
ة اليت فيه وصفاهتا اليت تأهيل الرفيق البعثي ثقافيًا وأدبيًا ، وتأهيل شخصيته مبا ينسجم ومعىن البعثي .1

حيملها ، وتعريفه بقادة البعث العظيم منذ تأسيسه وإىل يومنا هذا ، ودورهم يف علو العمل واملعىن 
 ل حزب البعث العريب االشرتاكي .الثوري يف نضا

 ملا خيدم التحرك بني اجلماهري .التأكيد على موضوع االشرتاك احلزيب وتوظيف ذلك  .2

حث امليسورين من البعثيني على دعم العمل الثوري يف إقامة التجمعات اجلماهريية املربجمة ، مثاًل ،  .3
ضية واجتماعية وغريها ، كل وحسب رجانات رياإقامة ندوات ثقافية وعلمية وأدبية وشعرية ، ومه

 الظرف احمليط به يف بلده .

 تعميم منهاج ثقايف موحد على التنظيم احلزيب يف سائر البالد العربية . .4

دعم طباعة ونشر أدبيات ومؤلفات احلزب يف الساحة العربية ، ومنها جتميع وإعادة طبع ونشر  .5
والرفيق الشهيد صدام حسني ، رمحة هللا  مؤلفات قادة البعث العظيم ، كمؤلفات القائد املؤسس

عليهما ، وكذلك خطب وكلمات القائد اجملاهد ، عّزة إبراهيم الدوري ، األمني العام حلزب البعث 
 العريب االشرتاكي .

تكثيف احلضور الرفاقي يف اإلعالم املرئي واملقروء ، وتكثيف الكتابة يف البعث وأهدافه ومشاريعه  .6
 م املتاحة يف ذلك .ئل اإلعالاحملاوالت االستعمار ، واستغالل كل وسونضاله وتصديه 

تعميم الالئحة الداخلية للحزب على التنظيم احلزيب يف سائر البالد العربية وعلى خمتلف املستويات  .7
 احلزبية .
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هكذا ، نكون قد أسسنا قاعدة قوية يف التحرك بني اجلماهري مستندة إىل حجج البعث العظيم يف 
شرعية احلضور باعتباره الصوت الثوري الوحيد املعرب عن تطلعات وآمال الشارع العريب ، والضمانة 
األكيدة ملستقبل األّمة الزاهر ، عندها ، سنحقق خطوات واثقة ومتقدمة باجتاه حترير الشعب العريب 

الرغيد بكل ما من اهليمنة الفكرية االستعمارية وحماوالت سلب مقدراته وحقه الطبيعي يف العيش 
 فيها من معاين العّزة والكرامة .

 ومن هللا التوفيق
 هذا ، ودمتم للنضال ولرسالة أّمتنا اجملد واخللود .

 
 جمموعة فرسان البعث العظيم

 عنهم / الرفيق جومرد حقي إمساعيل 
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