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 لوثة عقلية لدى البعض ينبغي عالجها "  البعثفوبيا "

 
 .د. عبد الكاظم العبوديأ

 مني العام للجبهة الوطنية العراقيةاأل
 

، كما تتغري  التحالفاتيف املراحل السياسية املختلفة اليت مير هبا العراق تتغري 
اخلصومات السياسية ، ذلك أمر منطقي تعلمه دروس التجارب الوطنية والسياسات 

  .، املعمول هبا يف كل مرحلة من مراحل النضال املنطقية الصائبة
ىل الغزو واالحتالل ، استهدف االحتالليون وعمالئهم يف إوعندما تعرض العراق 

، مث َشرَّعوا قوانينهم  وقيادة البعث ،  لبعثمقدمة مهامهم حزب البعث ، ونظام ا
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عن احلياة السياسية بشىت قصاء البعث ومجهوره ومناصريه ف إاالجتثاثية باستهدا
 . الوسائل االنتقامية القذرة

ن االنطالق واالستمرار يف أال إ ،  فكار وعقيدة البعث لدى اجلميعأورغم وضوح 
تعكس  ،  قلية انتقامية عند البعضباتت لوثة ع ،  ، وعقيدة سياسية معاداته كفكر

مية احلاقدة مدى ضحالة املروجني هلا ، وتكرارهم الساذج لبعض منطلقاهتم الظال
.  " ... اخل ، و آخر " بعث غري صدامي " " بعث صدامي ىلإبتصنيف البعث تارة 

، وكشفاعة  عداء العراقأل لك يقدم كعربون استجداء سياسي ن ذأمنهم  ظنا   ، 
وحىت  الشعوبيني ، بول رضا الفرس الصفويني واتباعهم لكسب ود وق هلم 
   .مريكيلقوات الغزو واالحتالل األ  متلقا  

على الغزو واحتالل العراق ، ظهرت للعامل وللعراقيني خاصة  عاما   14ورغم مرور 
معطيات كثرية عن دور حزب البعث العريب االشرتاكي يف مقاومة االحتالل وتقدميه 

 ىل ماإضافة إ،  خرية مناضليه وقادته يف معركة حترير العراقالتضحيات اجلسام من 
جل بناء حتالف وطين أمبادرات ومسامهات وطنية هامة من قدمه البعثيون من 

، وقد  كافة القوى الوطنية الرافضة لالحتالل والعملية السياسية عريض يضم 
ال إ،  العراقمثل يف ورؤيته الثاقبة للحل السياسي األ جتسد ذلك يف مشروعه الوطين
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، تستمر يف  ، للبعض نه ولألسف الزلنا نعاين من اطروحات عبثية ، ورؤى ظالميةأ
، وتستمر حماوالت استبعاده  حماربة البعث والتشدد يف قضية احلوار الوطين معه

، كفكر  ن هناك من يبالغ يف سوق املزايدة الفكرية مبعاداة البعثأبل نرى  ،  وعزله
 حاالت متكررة من أفواه ببغاوات العملية السياسية ، ونسمع هذا يف قومي تقدمي

فصاح مبعاداة البعث بات وسيلة وكأن اإل ،  ، من هنا وهناك ومن يلتحق هبم ، 
 . مثاهلم من عمالء االحتاللأسالمويني و السرتضاء الدعوجيني وبعض اإل يصة رخ
ما ، ك خرىأو أفكار الظالمية مبناسبة ن تطرح مثل هذه األأدهى من ذلك واأل 

، ونعته بالعنصرية يف سياق  البعث ىل إ ساءة أخريا  فعل املدعو مخيس اخلنجر يف اإل
بعد  نفاسها يوما  ألية السياسية الكسيحة اليت تلفظ ترضيته وقبوله االخنراط يف العم

 . يوم
باتت حالة مرضية عندهم  "  ن " البعثفوبياأ م يف مثال هؤالء وغريهأننا ننصح إ

ي حوار وطين أعلى رحها هنا وهناك لقطع الطريق ولدى البعض ممن يط ،  وحدهم
ن طريق احلل ألي مسار وطين أ ، وهؤالء يعلمون جيدا   نقاذ العراقجاد إل

ن مير عرب احلوار مع حزب البعث العريب أجاد ينقذ العراق ال بد  مستقبلي 
ن ليس من أاجلبهة الوطنية العراقية ، ونرى كي وقيادته التارخيية ، وحلفائه يف االشرتا 
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،  راجيف والدعايات البليدة يف شيطنة البعث ومعاداتهتلك األ ن تروجأمربر منطقي 
ساسية واهلامة ، كونه د ركائز العمل الوطين والقومي األحأنه سيبقى أرغم علمهم 

جل القضايا الوطنية أبال حدود من  مضحيا   ما  مقاو  تقدميا   عربيا   اشرتاكيا   حزبا  
 . والقومية

 
  الكّتابدليل 

 الكاتب عبد الكاظم العبوديصفحة 
 مالبعث العظيفرسان 
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