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 جبري ...ا ي
 لك ناصح أمنيإين 

 حقي إمساعيلجومرد  
 

أقول لك ، أننا يف حزب البعث العريب االشرتاكي ، ومنذ تأسيسه وحلد يومنا بدءًا 
ياسي العريب ، بعد دى ونعادي املواقف املتخاذلة ألصحاب القرار السهذا فإننا نتص
العمل على مستوى ميؤوس منها حالة  حبل النصائح ويتحولون إىلأن ينقطع 

القومي اخلادم ملصاحل األّمة ، وألن البعث العظيم حزب مجاهري ، فما كان ولن 
ا على أرض ا كانو ضد تطلعات مجاهرينا العربية أينم أو وقفنا يكون يومًا أن نقف
 .وطننا العريب الكبري 
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، تتفوه بكالم زور وهبتان وأنت متثل خارجية بالد احلرمني ، ويف شهر رمضان اليوم 
نسجم وحضوركم قائق ، بل كالم كذب ومكذوب ال يالكرمي ، كالم ال يوافق احل

 االعتباري بني املسلمني .
مع اجلاهلني الذي سبقوك باإلمث والعدوان ، اليوم تقف يف  جبري ، اليوم تصطفيا 

 رئيس وزراء تركيا ، مرتبة وزير خارجية حكومة االحتالل العميلة يف العراق ، ومع
عندما تتحول من وظيفتك التمثيلية الدبلوماسية السياسية إىل  وغريهم من اآلمثني

دات األعداء الذين غزو بوق من أبواق أعداء العروبة واإلسالم ، حيث تتبىن مفر 
واحتلوا العراق ومن قبله فلسطني ويسعون لتدمري وخراب اليمن وليبيا وسوريا وما 

 وبة ببعيدين .أنتم عن خمططات أعداء هللا والعر 
البعث عظيماً ، فإنه ال يزال يعمل على جتنيب كل بالد العرب تلك املخططات ألن 

، وال يزال يب فيها اخلبيثة ألعداء األّمة ، واململكة وغريها من دول اخلليج العر 
جهد عريب حقيقي وصادق أي البعث اخلالد على أهبة االستعداء ليكون حاضرًا يف 

ريكا ، وتعلم موقف البعث للتصدي حملاوالت الصهيونية والفارسية وراعيتهما أم
 .من عاصفة احلزم والتحالف العريب اإلسالمي اإلجيايب والفاعل العظيم 
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عراق مدافعًا عن البوابة الشرقية لألّمة من الرياح الفارسية جبري ، لقد وقف اليا 
اهلجمة الصفوية  اجملوسية الصفراء ، وعلى مدى مثان سنوات من حرب ضروس ضد

الفارسية اليت كانت تستهدف العراق أواًل مث ابتالع دول اخلليج العريب تتابعًا ثانياً 
العراق والذي كان لكم فيها نصيب  حىت بعد احتاللوباقي الدول العربية ثالثًا ، و 

يف تسخري األرض والبحر واألجواء لتنطلق منها قوات الغزو واالحتالل اجملرمة يف 
العسكرية اليت انتهت باحتالل العراق ، البلد العريب املسلم ، ويف حربنا محلتها 

يف حصار األعداء ة يف مثانينات القرن املاضي أو الدفاعية ضد األطماع الفارسي
للعراق وشعبه الصابر احملتسب يف تسعينيات القرن ذاته ، أو يف غزو العراق 

راق كوكبة من الشهداء الربرة ليس دفاعاً مطلع األلفية الثالثة ، قدم الع واحتالله مع
ل كان دفاعًا عن حرمات األّمة العربية برمتها ، وتعلم أنت عن العراق فحسب ، ب

واحتالل العراق ، بل وحىت يف أثناء حربنا الدفاعية ضد احلصار دور اململكة يف 
األطماع اجملوسية ، كنا نؤشر استغاللكم انشغال العراق يف حربه مع الكيان 

حيث كنتم تعملون على تغذية الفكر الوهايب الضال على أرض العراق  الصفوي
  ، حيثيها اعية اليت ال مانع شرعي فليفسد عقيدة أبنائه وشعائرهم وحلمتهم االجتم

فمن  ا تدعونه وتتبنوه من فكر تسمونه   مذهب أهل السّنة واجلماعة  جئتمونا مب
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، فهل عرفت اآلن يا  الذي يوافق الكتاب والسّنة على األرض ، أنتم أم البعث ؟
ذا كنت ال تعرف فتلك مصيبة ، وإن  جبري ، من هو الذي كان يُعادي اآلخر ؟ ، فإ

 كنت تعرف فاملصيبة أعظم .
يا جبري ، ال نريد أن نرتككم كالغنم القاصية ليتناوهلا الذئاب من طغاة العامل اعلم 

 تعاىل أن يردكم إىل أّمتكم تم يف معزل عن أّمتكم ومجاهريكم ، الزلنا ندعو من هللاوأن
يما ُأحققتم به رّدًا مجياًل ، فال جتعل البعث الذي كان وال يزال مدافعًا عنكم ف

م يا جبري ، أن البعث أكرب من حماوالتكم اليت لهة ، واعصفقة يف صفقاتكم املشبو 
يف  أهنم يساندون فعلكم الدبلوماسي أو سبباً  تقصدون هبا إرضاء من تظنون

 حتصيناتكم   السيادية   .
رغم قساوة  خلف ظهره جبري ، اليوم ، جيعل البعث العظيم خالفاته معكميا 

ال مواقفكم يف حينها واليت ال تريد أنت بتصرحيك املهاجم للبعث مغادرهتا والذي 
إصالح ذات البني بني أبناء  نفسره إال بدفع من أعداء العروبة ليفسدوا كل حماوالت

 العروبة والذي نرجو أن تكونوا منهم .
جبري ، اتق هللا يف نفسك ، وقل خريًا أو فاسكت ، فوا هللا الذي ال إله إال هو ، يا 

 املؤسس على رضا المة عروشكم ، ولن تنالوا رضا هللالن ينفع حفظ وحدتكم وس
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الناس ، إال بالبعث اخلالد ، البعث الذي ما حاد يومًا عن جادة الصواب وطريق 
هو وحدة األّمة وهنضتها وازدهارها ،  احلق ، البعث الذي كانت عقيدته وستبقى

 فأسلم للبعث تسلم .
 أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون .وهللا 

 
  الكّتابدليل 

 الكاتب جومرد حقي إمساعيلصفحة 
      البعث العظيمفرسان 
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