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 ماذا تعين ؟ صولية البعثيةاأل
 الثانيةاحللقة 

  صالح املختار   
 

ي وهو القضاء على ن قدرة البعث على حتقيق اهلدف اجلوهر أليس مثة شك يف 
من  وتنظيميا   ي سبب نشأ تعتمد على ما يتميز به فكريا  شكاله وألأالتشرذم بكافة 

مؤثرة متثل الكتلة جهة ، وعلى امتالكه شعبية منظمة استقطبت شرائح اجتماعية 
ال ميكن مقاومة  د هوية توحيديةمة من جهة ثانية ، فمن دون وجو الرئيسة يف األ

وساط ن دون تنظيم مجاهريي منتشر يف األهنا البوصلة اهلادية ، ومالتشرذم بنجاح أل
ن ندقق أهلذا علينا  ، ىل تطبيق ميداين ملموسإالنظريات  ميكن حتويل الشعبية ال

صالة البعثية ومصدرها ، لنرى كم التكوينية ، واليت تشكل جوهر األ هوية البعث
 : توحيدية وتنقض كافة النوازع التفتيتية هي
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ول فهو يؤمن نه حزب قومي عريب يف املقام األأساسية للبعث هي امليزة األ .1
هم هو حتقيق مة واحدة وهدفه الرئيس واألأالعرب  نأب راسخا   ميانا  إ

الوحدة العربية بكافة مستوياهتا النظرية والعملية بكافة الطرق فالوحدة من 
 ساسية لنهضة العرب وتقدمهم وحصانتهمي الضمانة األمنظور البعث ه

هم عوامل نقض التشرذم أول و أبوجه كافة التحديات ، وهي لذلك 
 . العريب املربمج

 حضاريا   بل مفهوما   و عرقيا  أ عنصريا   والقومية يف البعث ليست مفهوما  
يتحدد فيه العريب مبن يتحدث العربية وخيلص للعرب وهو التعريف  ثقافيا  
حد أوامل التنافر العنصري اليت تشكل ن عإدي املعروف ، وهلذا فاحملم

 مصادر التشرذم تزول يف ظل البعث . 
شكال التشرذم مثل أمتنع حبكم طبيعتها االنسانية كل قوميتنا العربية 

 ، كافة هذه و املناطقية وتعرب فوق ، وتتعاىل علىأو العرقية أالطائفية 
نسانية كوجود  طبيعته الوجودية اإىلإالفروع املكونة للشعب ، فتعيده 

نسان عداها ضامنة لإل منسجم تربطه صالت مشرتكة ومتفوقة على ما
 . مكوناته الفرعية دون السماح هلا بالطغيان على اهلوية الوطنية والقومية
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كما وصفها بعبقرية فذة  ( االشرتاكية دين احلياة وظفر احلياة على املوت .2
 ة للبعث ،بدقة متناهية اهلوية الدنيوي لق حمددا  القائد املؤسس ميشيل عف

ن ألة دنيوية وليست دعوة دينية رغم هنا رساأفهي دين احلياة مبعىن 
سلوب أسالم ، ودين احلياة يقصد به جوهرها احلضاري والثقايف هو اإ

العيش فاالشرتاكية هي الضمانة جلعل احلياة تزدهر يف ظل العدالة 
ىل بؤس ومظامل إالة االجتماعية تتحول احلياة االجتماعية ، وبدون العد
ا للفقر زالتهإالطبقيني ، وهلذا فاالشرتاكية ب نتيجة االستغالل والتمييز
اجة اليت جتربه على ممارسة كافة نسان من احلوالتمييز الطبقي حترر اإ

 .عادال   فساد ، وتبين جمتمعا دنيويا  ل االنتهازية والكذب والفساد واإشكاأ
نسان حاجاته املادية وبيئة اجتماعية وثقافية كية القومية توفر لإلاالشرتا 

ال العظام النخرة واللحم إتطلعاته الروحية فال يبقى للموت حيقق هبا 
 اجلاف كما قال القائد املؤسس . 

البعث وهويته وهو مكون  صالةساس ألأفاالشرتاكية هبذا املعىن مكون 
 . من اجملتمع سباب التشرذمأغلب أنه يزيل توحيدي أل
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هلا بتنظيمه القومي  منوذجا  أتحقيق الوحدة جيب ان يصبح احلزب ول .3
 قامة الوحدة العربية بدون الطليعةإالقاته الرفاقية فمن غري املمكن وع

جلها ، وهذه الطليعة ليست جتمعا يضم  أالثورية اليت تفهمها وتناضل من 
 حوم ناصر ليكون منافسا  سسه املر أتلفة ، كاالحتاد االشرتاكي الذي خم كتال  

يئة قومية عربية ثورية للبعث فاندثر ، بل هي طليعة ترعرت ونشأت يف ب
على برنامج قومي نضايل واضح تنفذه قيادة  وبناء   -ي احلزب أ –مركزية 

قومية منتخبة تعمل بروح الفريق املنسجم والقيادة اجلماعية ، معتمدة على 
خذة بنظر االعتبار البيئة آمي ينظالنهج القومي يف عملها العقائدي والت

  . لكل قطر عريب املميزة
ن التنظيم القومي ليس إوهلذا ف متيز البعث بتلك السمة االساسية مبكرا  

ي فرع يف جسد أة فيه بل هو ظاهرة عضوية كعضوية ظاهرة شكلية وفرعي
هنا جتسد الوحدة العربية بصورة مصغرة ، أنسان وتكمن رمزيتها يف اإ

 هم مداميك قيام بناء احلزبأحد أن عضوية التنظيم القومي إىن فوهبذا املع
 ي تنظيم مهما اقرتب من عقيدته نظريا  أوبدونه تنتفي الصفة البعثية عن 

شرنا التجربة الناصرية حاولت تقليد أويصبح حمض تنظيم قطري ، وكما 
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ن تنظيمها  قطار عربية لكنها فشلت ألأقامة تنظيمات ناصرية يف إالبعث ب
ن يفتقر لسمة العضوية وقام على جتميع املتناقضات وهو ما جعلها كا

البعث رغم  تعتمد على شخص ناصر وعندما مات ماتت معه بينما بقي
 . صلينيموت مؤسسيه وقادته األ

ت النزوع حنو التفتيت والعودة وتطورات العامل يف القرن اجلديد عزز 
يتعرض للتمزق  نسان الواحد الذيصول التكوينية حىت داخل اإلأل

 نانية فزاد العامل تعقيدا  ي بوصلة رئيسة ما عد الذات األأالداخلي وفقدان 
مهية أسبوقني يف التاريخ ، وهو ما عظم وخطورة بطريقة ومستوى غري م

اصف الشرذمة هذه للفرد مام عو أالتنظيم القومي وعززها فال يصمد 
هم عوامل البقاء وكسر أحد أالقوي والكتل الكبرية اليت توفر ال إ واجملتمع

 موجات العواصف . 
صالة البعثية وفاعليتها الثورية تستمد حيويتها ودميومتها من ن األإوهلذا ف

 . عضوية التنظيم القومي وتعزيزها وتعميق صالته
هم أحد أفة تعبرياهتا خصوصا الدميقراطية احلرية يف عقيدة البعث بكا .4

ن القمع واالستبداد يقتالن نسانية اخلالقة ألشروط تفتج الطاقات اإ
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مثل يف القمع ن التشرذم جيد مناخه األأومبا ، بداعية القدرات اإ
نسان واقرتاهنا ن توفري احلرية لإلإواالستبداد والفساد واالستغالل ف

 غلب عوامل التشرذم . أرتاكية واملنعة عرب التوحد يزيل باالش
 ل منابع احلرية منفقار وظيفته قتإزمات و أرى وجيري من حروب و وما ج

د لتحرم الطليعة ورمبا االستبدا ئخالل اصطناع حتديات تفرض الطوار 
 . قامة الدميقراطية والعمل على ازدهار احلرياتإالثورية من فرص 

ء الشعب وليس الدين بناأساس يف التعامل مع املواطنة هي املعيار األ .5
لبعث دولة مدنية وليست و القبلية ، دولة اأثنية واملناطقية والطائفة واإ

رتبية الدينية وليس حكم الدولة دولة دينية ورجال الدين جماهلم الدعوة وال
مثل غريه املشاركة يف العمل  ن كان من حق رجل الدين بصفته مواطنا  إو 

ممثل و أاحلكومة ولكن ليس بصفته رجل دين السياسي ويف مسؤوليات 
 .  و طائفةألدين 

ثناء احلكم الوطين زوال مشاعر أضمنت  ومدنية دولة البعث هي اليت
 . التمييز الديين والطائفي والعرقي وغريها فمنعت ظهور عوامل التشرذم
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يشيل عفلق ) حلاد وهلذا قال القائد املؤسس ممياين وضد اإإالبعث حزب  .6
ي لبس يف هذه املعادلة أسالم ( وواضح وبال العروبة جسد روحه اإ

ن إقيمة هلا وباملقابل ف سالم وهو روحها الاإ ن العروبة بدونأالعبقرية 
يف السماء ليس صار نظرية معلقة  ي العروبةأذا فقد جسده إسالم اإ

مثال مخيين أيصاهلا نواجه إن حاول غري العرب إرض و هناك من يوصلها لأل
الفارسي واملودودي اهلندي وغريمها وتالميذمها العرب من الشعوبيني الذين 

شكاله وكانوا وراء موجات التشرذم أسالموي بكافة نظروا للتطرف اإ
 . املصطنع

النظام يف ظل البعث دميقراطي شعيب تعددي دستوري يضمن توازن احلكم  .7
  . والسلطات

صولية البعثية واليت ساسية الواضحة لألمام املكونات األأنفسنا أهنا جند 
الظاهرة الرد احلاسم والفعال على  تشكل بعناصرها املندجمة بنيويا  

صوليات تعمل كلها ضد اهلوية القومية والوطنية أالتشرذمية اليت ولدت 
 ومتزق الشعب وتبدد قواه االجتماعية ـ 
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مة العربية من  صولية قارب النجاة الوحيد لألويشكل التمسك بتلك األ
صهيوغريب فارسي على املخطط ال طبيعيا   زماهتا احلالية وردا  أكوارثها و 

سس طائفية وعرقية ومناطقية وقبلية أار العربية على قطلتقسيم وتقاسم األ
 . وغريها

مة نقدم لأل يضا  أنضمن فقط فوالذية بنية احلزب بل صولية البعثية ال باأل
تقهر حتفظ هويتها القومية بكافة  داة ثورية الأالعربية بكل قطر فيها 

 ثوريا   مكوناهتا ونضمن الوحدة الوطنية يف كل قطر ونعززها ونوفر جهازا  
 امثلما هو بّناء ومبدع يف الثقافة والفن والعلوم والتكنولوجي عسكريا   مقاتال  

مة العربية ملواجهة التحديات املميتة ، وهذه السمات هي ما حتتاجه األ
ربة البعث يف العراق واليت والتغلب عليها . ولدينا الدليل الواضح وهو جت

كي تقدمي اعتمد لنظام وطين عراقي وقومي عريب واشرتا  منوذجا  أقدمت 
ن واحد وبانسجام طبيعي آسالمية كمصدر رئيس للتشريع يف الشريعة اإ

النظام الوطين هي اجتثاث  ال الغزو اخلارجي ، وكانت قاعدة قوةإمل يهدده 
الت مصادر التشرذم ز أاملنجزات املادية والروحية اليت عوامل التشرذم ب

 . تجمع ضده كل قوى الشرن تأ فكان طبيعيا   والتمييز ميةوهي الفقر واأل
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نه منتشر يف أمن التنظيمات القومية والوطنية بالبعث بتميزه عن غريه 
حداث يف تطور األ ساسيا  أ حيانا  أو  مهما   قطار العربية ويلعب دورا  غلب األأ

 قدر من غريه على توحيد التيارات املناهضة للشرذمة خصوصا  فهو األ
و ما ميكنه من جتاوز احملن بوجود االنضباط العايل للتنظيم البعثي وه

مة ومحاية وحدة جل توحيد األأالنضال من  وعمليات االجتثاث ويواصل
 القطر الوطنية . 

ادر مبقاومة صهينة نه بأر البعث التارخيية خري دليل حيث دواأولعل 
ها باخنراط البعثيني يف مقاتلة املهاجرين اليهود ووحد ئفلسطني عند بد

وقع االعتداء الثالثي على مصر فخرجت  عندما 1956العرب يف عام 
ىل إمن احمليط اهلادر  املاليني تدعم مصر وناصر وهو من رفع هتاف )

يني يف الثورة اجلزائرية ، ( ، وتطوع رفاق بعث اخلليج الثائر لبيك عبدالناصر
 1958حد الطرفني الرئيسيني يف حتقيق وحدة مصر وسوريا عام أوكان 

 . ن بني مؤسسي فتح واملقاومة الفلسطينيةوكان البعثيون يف فلسطني م
نظام العريب الوحيد الذي جنح يف قاموا الأوالبعثيون ثوار متوز هم الذين 

نتاجية وليس إنسان يف ظل رفاهية عاد بناء اإأمية و هناء الفقر واألإ



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 10 

يو  العربية قوى اجلأقام أنشأ جيش العلماء واملهندسني و أاستهالكية و 
حيا الزراعة لتحقيق االكتفاء الذايت أناعات الثقيلة و سس الصأعدة وخربة و 

لتطوير التكنولوجي وحقق يف الغذاء ، وانتقل لالخرتاعات العلمية وا
مة العربية ومن بينها اخرتاع طريقة ثالثة لتخصيب عداء األأرعبت أاجنازات 

 نوويا   ودبابة بابل ومدفعية ثقيلة وبىن مشروعا   صناعيا   اليورانيوم وصنع قمرا  
 دمر وهو يف طور النشوء . 

وذج يفتخر به كل عريب يزوره وكل منأىل إحول البعث العراق ، ختصار اب
نسان يراه ، وهذه االجنازات هي السبب احلقيقي لغزوه وتدمريه والذي  إ

حباط مؤامرات إللقضاء على قدرة نظام عريب على  كان احلل الوحيد
ه العوامل الرئيسة متواصلة لقوى عظمى وكربى ووسطى لعدة عقود ومنع

صيلة ، بينما جنحت الصهيونية ذمة العراقيني والعرب ببدائله األلشر 
نه كان بال حزب قومي  تصفية نظام ناصر من داخل مصر ألمريكية يفاأل

  . توحيدي رغم وطنيته وقوميته وصدقه
مريكي سنرى املقاومة العراقية للغزو األن ين اآلذا نظرنا للواقع امليداإو 

عداد املسبق جنازات البعث من حيث اإإهم أحدى إ وهي يراينواإ
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مرة اليت ا رغم كل الضربات املدوالتنفيذ ، ونرى انبعاث البعث جمدد  
الشرقية ووصلت حد استشهاد  رائيلسإمريكية و وجهتها له الصهيونية األ

عضاء ، وهو رقم مذهل يزيد على عدد األ لف بعثيأ 170كثر من أ
ي حزب عريب ، أعضاء أكثر من أب العراقية و حزاحياء جملموع األاأل

فشهداء البعث وحدهم حزب مجاهريي ال نظري له وهو حزب مينح البعث 
الصمود  ، املتسم باالنبعاث والتجدد الدوريني ، قدرات هائلة على

شكاهلا حىت حتقيق التحرير الكامل للعراق من  أومواصلة املقاومة بكافة 
  . كافة غزاته

االقليمية والدولية حتاور غلب القوى العربية و ألعراقية و ن كل القوى ااآل
من الغزو والعزل واالجتثاث وما  عاما   14و حتاول ذلك بعد أالبعث 

خر ، فما السر يف جتدد البعث آض له من كوارث مل يتعرض هلا حزب تعر 
السر هو ، غلب القوى مواقفها منه ؟ أومل غريت ، وانبعاثه كلما اغتيل ؟ 

 ة االشرتاكية مقرونة بالتنظيم القومي العضوي واللذانالعقيدة القومي
  . يشكالن مصدر دميومة البعث وخلوده
Almukhtar44@gmail.com  

17-6-2017 
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