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أتابع باستمرار نشاط حزبكم السياسي. وبسبب هذه المتابعية المسيتمرة وجهيت لواليدكم المرحيوم 
لجنوب ورأيي بهيا فيي تليك الفتيرة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رسالة خاصة حول فيدرالية ا

 العصيييييييييييييييبة ميييييييييييييين الصييييييييييييييراع الطييييييييييييييائفي المقيييييييييييييييت وعواقبييييييييييييييه فييييييييييييييي العييييييييييييييراق. 
واليوم أتوجه برسالتي هذه لجنابكم بشأن قضية أخيرى أرجيو أن تنيال اهتميامكم واهتميام حيزبكم 
والمؤيدين له في العراق وكذلك كافية المهتميين بالشيأن العراقيي وأحزابيه السياسيية, خاصية وقيد 

تحواًل إيجابيًا في بعض مواقفكم التيي فيهيا رةيية شيبابية لعيدد مين القضيايا المهمية مين   لمست
 جانب, وموقف األستاذ عادل عبد المهدي في التخلي عن منصب نائب رئيس الجمهورية. 

عمليتم ضيد النظيام العراقيي وناضيلتم ميع  1982منذ تأسيس حيزبكم فيي الربيع األخيير مين عيام 
لعراقية إلسيقاط الدكتاتوريية بهيدف الخياله منهيا, كميا شيكلتم الوحيدات بقية القوى السياسية ا

 األنصييارية التييي شيياركت مييع بقييية القييوى الوطنييية المسييلحة ضييد النظييام الييدموي فييي العييراق.
إن خاله الشعب العراقي من نظام استبدادي شوفيني وطائفي مقيت فتح األبواب إلقامية نظيام 

الشييوفينية والتمييييز الييديني والمييذهبي وتييأمين الحريييات وطنييي وديمقراطييي منيياهض لالسييتبداد و 
 العاميييييييييية وحقييييييييييوق اإلنسييييييييييان فييييييييييي بلييييييييييد لييييييييييم يهنييييييييييأ شييييييييييعبه عقييييييييييودًا طويليييييييييية. 

شيارك حيزبكم بعضيوية المجليس االنتقيالي   2003ومنذ سقوط الدكتاتورية واليدكتاتور فيي العيام  
ع بقيية القيوى وفي كافة الحكومات التي تشكلت منذ أول حكومية عراقيية حتيى اآلن وتحمليتم مي

المشاركة في الحكم مسؤولية إدارة شؤون البالد. كما شاركتم في تشكيل البيت العراقي ومن ثم 
االئتالف العراقي وأخيرًا التحالف اليوطني العراقيي. وأنيتم أدرى بميا جيرى ويجيري فيي العيراق منيذ 

ن المشيكالت ذلك الحين حتيى الوقيت الحاضير. والييوم يواجيه الشيعب العراقيي مجموعية كبييرة مي
السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيية والبيييية المتراكمية والمتفاقمية التيي ييين 
تحت وطأتها الموطنات والموطنون في البالد, وخاصة الفيات الفقييرة والمسيحوقة والتيي تعييش 

خاه مصياعب  على هامش الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتواجه بشكل
 التلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوث والظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروف البييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المعقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة.
وتبدو في األفق بوادر ال تخفى على حس وعين وخبرة اإلنسان العراقي, بيوادر السيلوك الفيردي 
الييذي سييرعان مييا يتحييول إلييى سييلوك اسييتبدادي مشييين يعييرض الييبالد إلييى مخيياطر جديييدة, كمييا 

وكيذلك بينهيا وبيين اإلقلييم. ولييس  نعيشها اليوم في صراع بين الحكومة االتحادية والمحافظات
عبثًا أن نشهد تحركات شبابية وشيعبية فيي العيراق وجيدت صيدى لهيا فيي خطيبكم األخييرة عليى 

 نحو خاه وتشخيصكم ألسبابها.
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إن العيراق بليد متعيدد القومييات واليديانات والمييذاهب واالتجاهيات الفكريية والسياسيية. وهيو أميير 
رة دفية اليبالد بصيورة حكيمية وعقالنيية وبعييدًا عين التميييز إيجابي إذا ما تيوفرت مسيتلزمات إدا

 والتهميش واإلقصاء.

وحييين تييؤس جماعييات سياسييية أحزابييًا سياسييية علييى أسيياس دينييي ومييذهبي, فييإن ذلييك يعنييي 
وبالضييرورة دفاعهييا عيين هييذه المجموعيية البشييرية التييي عانييت ميين تمييييز وتهميييش مييثاًل. وهييذا 

ود إلى التميييز أيضيًا إزاء أتبياع اليديانات والميذاهب الدينيية يعني إنها تعمل على وفق قاعدة تق
األخرى, مما يقود إلى التنصل من مبدأ المواطنة على مبدأ الهويات الثانوية المتعددة التي تقود 
بدورها على صراعات وعواقب ليست إيجابية. إن الخاله من حكيم عميل عليى أسياس التميييز 

ى نشوء نظام سياسيي يميارس التميييز بيين الطوائيف, وهيو بين الطوائف يفترض أن ال يقود عل
 ما نعيشه اليوم في العراق والذي قاد ويقود إلى ما نحن عليه اآلن في البالد. 

إن حزبكم السياسي نشا على وفق قاعدة الخياله مين الدكتاتوريية التيي أذليت الشيعب العراقيي 
رد علييى سييبيل المثييال ال كلييه ومارسييت التمييييز واالضييطهاد والقمييع والتشييريد ضييد الشييي عة والكييُ

الحصر, وهو في واقع الحال يعمل في مناطق معينة من العيراق ولييس فيي كيل العيراق. وسيبب 
ذلييك يكميين فييي الجانييب المييذهبي الشيييعي الييذي يتبنيياه حييزبكم, أي حيييث وجييد أنيياس يؤمنييون 
 بالمييييذهب اإلسييييالمي الشيييييعي ويرغبييييون بالعمييييل فييييي حييييزبكم علييييى أسييييس مذهبييييية شيييييعية. 
أنتم في العراق تعيشون الصراع الدائر بين األحزاب السياسية الحاكمة الذي انتقل, وبهذا القدر 
أو ذاك, إلى المجتمع. وهو بهذا يحمل مخاطر جمة على وحدة المجتمع العراقي ومسيتقبله, إذ 
أن من يعتبر نفسه مميثاًل لهيذه الطائفية أو تليك فيي هيذا التحيالف الحكيومي يسيعى إليى تيأمين 

الح طائفته أو قوميته بعيدًا عن تحقيق التناغم واالنسيجام بيين مصيالح أتبياع كيل اليديانات مص
 والميييييييييذاهب والقومييييييييييات, أي مصيييييييييالح كيييييييييل الشيييييييييعب أو الغالبيييييييييية العظميييييييييى منيييييييييه.
أنتم في العراق تعيشون الفساد واإلرهاب, وهما وجهان لعملة واحيدة, والمجتميع يعياني األميرين 

تين, إنيه يعياني مين الحكيم القيائم غيير الصيالح. وال شيك فيي أنكيم من هاتين الظاهرتين الطياغي
تشاركون هيذا الحكيم المسيؤولية, شييتم ذليك أم أبييتم بحكيم وجيودكم فييه وفيي التحيالف الحياكم 

 عمومًا. 

واشعر بأن سماحتكم وحزبكم ال بد وأنكم تفكرون بهذا األمر مليًا وتسيعون إليجياد الحليول التيي 
ة الواقع غير الصحي القيائم وإنقياذ المجتميع مين الميوت الييومي والنهيب ترونها مناسبة لمعالج

 اليومي ..الخ.
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 لهيييذا اقتيييرح علييييكم وعليييى حيييزبكم أن تضيييعوا ضيييمن الحليييول التيييي تشيييغلكم األفكيييار التاليييية:
 أن يعليييييييييييييييييييييييين حييييييييييييييييييييييييزبكم التزامييييييييييييييييييييييييه الكامييييييييييييييييييييييييل بالنقيييييييييييييييييييييييياط التالييييييييييييييييييييييييية:

طنية العراقيية, أي مبيدأ المواطنية . العمل من أجل إقامة مجتمع مدني ويأخذ بمبدأ الهوية الو 1
 العراقية الحرة والمتساوية.

 . يرفض التمييز بين أتباع الديانات والمذاهب الدينية.2

 . يقبييييييل فييييييي عضييييييوية الحييييييزب أتبيييييياع المييييييذاهب اإلسييييييالمية الموجييييييودة فييييييي العييييييراق.3
  .. رفيييض حيييزبكم لقاعيييدة ربيييط اليييدين بالدولييية واعتمييياده قاعيييدة  اليييدين هلل واليييوطن للجمييييع4
 . يعمييل باسييتقاللية عالييية فييي سييبيل الييدفاع عيين مصييالح كييل الشييعب العراقييي دون اسييتثناء. 5

في إحدى الخطب التي ألقاهيا الشيهيد المرحيوم سيماحة السييد محميد بياقر الحكييم قبيل اغتياليه 
الجبييان مييع مجموعيية كبيييرة ميين أبنيياء الشييعب, أشييار إلييى أهمييية إقاميية المجتمييع المييدني فييي 

رك في حينها المخاطر الجمة للهويات الطائفية وسييادة الحكيم القيائم عليى أسياس العراق, إذ أد
الطوائف والمحاصصة الطائفية في الحكيم. ولكنيه ليم يمهيل لتوضييح فكرتيه أو تطويرهيا, وحبيذا 

 لو توليتم هذا األمر.

طنية من هنا يلخص مقترحي بتبني حزبكم لمبدأ إقامة المجتمع المدني الديمقراطي وقاعدة الموا
الحرة والمتساوية ألبناء وبنات الوطن الواحد بغض النظر عن الدين أو المذهب, إذ هما السبيل 
 الوحييييييييييييييييييييييييييد لتقيييييييييييييييييييييييييدم حيييييييييييييييييييييييييزبكم وتحقييييييييييييييييييييييييييق نتيييييييييييييييييييييييييائج إيجابيييييييييييييييييييييييييية.
لم يستطع السيد نوري المالكي, رئيس الوزراء منذ أكثر من ست سنوات تحقيق نتيائج إيجابيية 

ة القييانون, ولكنييه نكييث بهييذا العهييد كمييا أرى, لحزبييه وقامتييه, إال حينمييا أعليين عيين قائميية دوليي
 وبالتالي سيعيش عواقب ذلك.

أتمنى أن تناقشوا هذه الفكرة, وهي ال تعزلكم عن أتباع المذهب الشيعي وال عين الميذهب ذاتيه, 
ولكنها ستفتح الطريق أمام عقالنية في تشكيل األحيزاب وحكمية مطلوبية فيي ممارسية السياسية 

مع شبابيتكم فيي قييادة  المجليس اإلسيالمي األعليى العراقيي . عنيدها   في العراق ورةية تتناسب
سيييجد النيياس فييي العييراق حزبييًا غييير طييائفي ويييدافع عيين جميييع الطوائييف وأتبيياع جميييع األديييان 

 كمواطنات ومواطنين ال غير.

أتمنى عليكم أن تناقشوا النهج المقترح برةية جادة وصادقة بخالف ما حصل مع حيزب اليدعوة 
 مية ورئيسه السيد نوري المالكي.اإلسال
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أتمنييى لكييم الصييحة الموفييورة والسييالمة وللشييعب العراقييي بكييل قومياتييه وأتبيياع دياناتييه ومذاهبييه 
 واتجاهاتييييييييييييييه الفكرييييييييييييييية اإلنسييييييييييييييانية الحييييييييييييييياة الحييييييييييييييرة والكريميييييييييييييية والسييييييييييييييالمة.

 مع خالص المودة والتقدير.

 16/11/2011برلين في   كاظم حبيب 
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 لحكيمجواب سماحة السيد عمار ا
 عمار الحكيم 

االستاذ واالخ الكريم كاظم حبيب.. نقدر اهتمامكم وحرصكم ونحي روحكم الوطنية العالية..  
شكرا الرائكم ومقترحاتكم القيمة، وسنعمل في المجلس االعلى على مناقشتها وتلبية كل ما  

 يقدم الهلنا وشعبنا من خير ومنفعة. 
 حياكم هللا

 

حبيب كاظم جواب  

 سماحة السيد عمار الحكيم المحترم أخي الكريم 
 تحية وٍد واحترام 

يسعدني جوابكم وأرجو لكم مناقشة غنية بأمل أن تتوصلوا لما فيه خدمة هذا الشعب الجريح  
أرجو لكم شخصيًا الموفقية والنجاح في ما  بكل فياته االجتماعية وأتباع أديانه وقومياته.
ى لكم أطيب التمنيات راجيًا لكم الصحة والسالمة  تسعون إليه. وبانتظار نتائج مناقشاتكم اتمن

 والعمر المديد. 
 كاظم حبيب

 

مالحظة : نشرت الرسائل المتبادلة على صفحات الفيسبوك والحوار المتمدن وصوت العراق 

 ك. حبيب والجيران وغيرها من الماقع. 
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كيف يفترض أن نتعامل مع فتوى آية هللا العظمى  
 حائري ؟ السيد كاظم الحسيني ال

 

 203يونييو /هجريية المصيادف الخيامس عشير مين حزييران  1424في العاشر من ربيع الثاني   
ميالدية أصدر آية هللا العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري فتوى موجهة إلى الشيعب العراقيي 
, حول الموقف من بعثيي النظام السابق في العراق ومن المواصلين لنشاطهم بعد سقوط النظام

 :وزعهم على النحو التالي حيث

كثرة من الناس كانوا قد انتموا إلى الحزب حرصيًا عليى لقمية العييش، أو طلبيًا للسيالمة :  األول"
فييي الحييياة رغييم خسيية العيييش والحييياة تحييت قيييادة صييدام ولييم ينهمكييوا فييي اإلجييرام ضييد األميية 
 .العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

القتيل المباشير، أو التعيذيب، أو المجرمون الذين انهمكوا فيي اإلجيرام سيواء عين طرييق :  الثاني
السييعي فييي إبييادة المييؤمنين برفييع التقييارير ضييدهم الموجبيية لقييتلهم، أو سييجنهم وتعييذيبهم، أو 
 .تشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييريدهم وميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا إليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى ذليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك

أوليك الصداميون اليذين بيدأوا يعييدون تنظييمهم وليو باسيم آخير بأميل عيودة صيدام ليو :  الثالث
 .ولييو فييي  ييياب صييدام لييو لييم يمكيين رجوعييهأمكيين، أو بأمييل السيييطرة علييى رقابنييا مييرة أخييرى 

أوليييك المنتمييون إلييى الحييزب الييذين بييدأوا يحتلييون مييرة أخييرى مكييان الصييدارة فييي العييراق : الرابييع
 .بوجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه آخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

أوليك الذين بدأوا يعملون لتخريب حياة الناس بمثل قطع أسيالك الكهربياء، أو تهيديم :  الخامس
 .مييييييييييييييا إلييييييييييييييى ذلييييييييييييييكالبيييييييييييييييوت، أو القتييييييييييييييل، أو خلييييييييييييييق الفييييييييييييييتن والمحيييييييييييييين، أو 

واألقسام األربعة األخيرة كلها مصاديق بارزة لمحاربة هللا ورسوله ولإلفساد في األرض، وقد قال 
إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون فيي األرض فسيادًا أن ُيقتييَلوا أو يصيل بوا : )تعالى

ع أيييديهم وأرجلهييم ميين خييالف أو ُينفييوا ميين األرض ذلييك لهييم خييزي  فييي الييدنيا ولهييم فييي أو تقطيي 
 (.اآلخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذاب عظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

وعليييه فييإن  القسييم األول يتركييون وال يتعييرض لهييم بشيييء، واألقسييام األربعيية األخييرى يعتبييرون 
مهدوري الدم كي ينسد  باب فسادهم وإفسادهم وتهديمهم وتخريبهم وتبوء محاولة إرجاع صيدام 
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مقتطييف ميين نييص الفتييوى . ]"مييرة أخييرى أو الهيمنيية ميين قييبلهم علييى مقييدرات الييبالد بالفشييل
 [.المنشيييييييييييييييييييييورة فيييييييييييييييييييييي أكثييييييييييييييييييييير مييييييييييييييييييييين موقيييييييييييييييييييييع فيييييييييييييييييييييي اإلنترنييييييييييييييييييييييت

اعتاد علماء الدين من أصحاب االجتهياد المتقيدم والناضيج أن يعطيوا اجتهيادهم حيول مشيكالت 
يواجهها الرجال والنساء يراد لها الحلول التي تنسجم مع ما ورد في القرآن والسنة أو ميا تيراكم 

ريعة أو ما يراه مناسبًا وفق فهمهم للمشيكالت وظروفهيا وخبيرتهم من اجتهادات وحلول في الش
, ومثل هذه الفتوى تسري على أوليك الذين يقلدون هذا العالم اليديني أو ذاك, وتجاربهم وعلمهم

إذ أن بياب االجتهياد مفتيوح لعلمياء اليدين . وهي ليست ملزمة من حيث المبدأ لجميع المسلمين
وفييي ضييوء هييذا االخييتالف أو التبيياين فييي االجتهييياد . ل قائميياً واالخييتالف بييينهم كييان ومييا يييزا

والتفسيييير آلييييات القيييرآن أو أحادييييث محميييد بييين عبيييد هللا أو زاويييية الرةييييا لمختليييف القضيييايا 
هي التي قادت إلى ظهور أكثير مين ميذهب ,  إضافة إلى الظروف المحيطة بالمجتهد,  والمصالح
ين والدنيا الخاصة باإلنسان الفيرد أو الجماعيات وهي ظاهرة إيجابية في مسائل الد,  في اإلسالم
شريطة أن ال يتحول االختالف في المذاهب إلى رةيية طائفيية ضييقة وتميييز بيين . أو المجتمع

وهنييا يبييرز الفييارق األساسييي بييين صييواب . البشيير بسييبب رةيييتهم وقناعيياتهم المتباينيية لألمييور
طائفيية مقيتية وتميييز يلحيق أضيرارًا  وخطير تحوليه إليى,  وإيجابية التعدد في المذاهب مين جهية
وغالبييًا مييا تعييرض المسييلمون إلييى مشيياحنات بييين أتبيياع . بيياألفراد والمجتمييع ميين جهيية أخييرى 

المذاهب المختلفة أججها غالبية الحكام وبعض رجال الدين الطائفيين المتعصبين ليدى مختليف 
, شييمل جميييع األديييانبييل , وبيياب االجتهيياد ال يقتصيير علييى علميياء الييدين المسييلمين. المييذاهب

حيث نجده فيي اليديانات اليهوديية والمسييحية ووفيي اإلسيالم ,  السماوية منها أو غير السماوية
   .اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ...والبوذيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والهندوسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

وغالبًا ما رفض علماء الدين المسلمين أن يعطوا فتاوى تكفر هذه المجموعة من البشر أو تلك 
رسيت علييهم مين قبيل الحكيام أو مين قبيل جماعيات رغم الضيغوط التيي مو , أو هذا الفرد أو ذاك
وخاصة في مجيال االجتهياد , إذ أن بعض الظن أثم, وكان هاجسهم في محله, متنفذة ومتعصبة

إذ يصيعب , حول قضايا تعتمد على ما في دواخل اإلنسان وليس على مظهره أو سلوكه الظاهر
إلنسيان ومعرفية أسياس ووجهية على العالم اليديني وعليى غييره مين البشير الوليوج إليى دواخيل ا

وعبيير المصييريون بصييواب حييين قييالوا بييأن اإلنسييان عييوالم وليييس عالمييًا . تفكيييره وسييبب تصييرفه
واحترم هيؤالء العلمياء مكيانتهم العلميية الدينيية وابتعيدوا عين احتميال نشيوب فتنية ييروح .  واحداً 

كبيييرة ميين خاصيية إذا كانييت الفتييوى تمييس مجموعيية , ضييحيتها كثييرة ميين النيياس دون وجييه حييق
وفيي فتيرات الحكيم العثمياني أو الدولية الفارسيية أو حتيى فيي العيراق .  الناس أو مجتمعًا بأكمليه
وتحيت ضيغط السيالطين والحكيام وتيأثيرات أخيرى فتياوى عين شييوخ ,  وفي فترات مختلفة صدرت
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أو راح ضييحيتها كثييرة ميين , اإلسييالم ورجييال الييدين تسييببت فييي مشييكالت كبيييرة وأحقيياد وضييغائن
وما تزال في ذاكرة التاريخ الفتوى التي أصدرها شييخ اإلسيالم .  ء والرجال واألطفال األبرياءالنسا

في األستانة ضيد األيزييديين فيي العيراق وتركييا وسيوريا وقيادت إليى مجياز دمويية راح ضيحيتها 
   .علييييييييييييييى سييييييييييييييبيل المثييييييييييييييال ال الحصيييييييييييييير, الكثييييييييييييييير ميييييييييييييين النيييييييييييييياس األبرييييييييييييييياء

قواعدها الضابطة بحيث ال تقود إلى عواقب ال يقصيدها لها أسسها و ,  كما هو معروف,  والفتوى 
ومنهيا سييادة الفوضيى والتجياوز عليى القيوانين السيارية واالعتيداء عليى حيياة النياس , المجتهيد

بييل يفتييرض فيهييا أن تييدعو إلييى , األبرييياء أو تقييود إلييى تييأجيج روح االنتقييام والثييأر عنييد النيياس
, لواقعية لألحداث ووفق الظروف الزمانيية والمكانييةمعالجة األمور بالحكمة والتسامح والرةية ا

 ". أنيييييتم أعيييييرف بيييييأمور دنيييييياكم"ومنهيييييا جييييياء القيييييول الشيييييهير للنبيييييي محميييييد بييييين عبيييييد هللا 

والفتوى التي أصدرها آية هللا العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري تبعث على الدهشة والحييرة 
ئري علييى أن البعثيييين ينقسييمون إلييى فمييع االتفيياق مييع السيييد الحييا. واالسييتغراب فييي آن واحييد
بل وأكثر مين ذليك بالنسيبة ألولييك اليذين كيانوا أعضياء أو أنصيار فيي ,  قسمين من حيث المبدأ

إذ كيان اليبعض مينهم قيد أصيبح عضيوا بسيبب عقليية انتهازيية .  حزب البعث قبل سيقوط النظيام
ضعف في نفسه  والبعض اآلخر بسبب, ور بة في تحين الفره والصعود على أكتاف اآلخرين

والبعض الثالث بسبب خوف من مصير غامض يطيارده ويطيارد أفيراد ,  أمام المال والجاه والنفوذ
كما أن هناك من تغلغل فيي صيفوف البعيث بأميل , عائلته عند عدم انتسابه لحزب البعث الحاكم

كمييا أن هنيياك جماعييات غييير قليليية ميين الشييباب . الييخ...الحصييول علييى معلومييات لطييرف ثالييث 
ذين ليم يعرفيوا مين الحيياة وتجاربهيا شيييًا حيول حيزب البعيث فيي العيراق وانخرطيوا فيي الحيزب ال

بهدف الحصول عليى مقعيه دراسيي للدراسية فيي كلييات معينية أو الحصيول عليى زمالية دراسيية 
, وهنيياك الييبعض اآلخيير الييذي ولييج حييزب البعييث بنييية حسيينة وإيمييان بالقضييايا القومييية. الييخ...

, ولكنه لم يسيتطع مواجهية التغيييرات التيي حصيلت فيي حزبيه أو تحيديها  ,ومنها قضية فلسطين
 . وبالتيييالي أجبييير عليييى البقييياء تحيييت ظيييروف وعواميييل كثييييرة أو أنيييه هجييير هيييذا الحيييزب أخييييراً 

ولكن هناك أعضاء من الحزب من قاد هيذا النظيام وأصيدر األوامير ولعيب دورًا فيي التحيول إليى 
ا تحيت وطأتهيا عقيودًا عجافيًا ومرييرة وأرسيلت فيي سلطة سياسية فاشية وعنصرية دمويية عشين

وهنياك مين كيان أداة طيعية . خاللها إلى طاحونية الميوت مييات اآلالف مين العراقييات والعيراقيين
ر بييييييه بأسيييييياليب مختلفيييييية وتحييييييت ظييييييروف مختلفيييييية  . بيييييييد هييييييذا النظييييييام نفييييييذ مييييييا أمييييييُ

, بالعراقييات والعراقييةإن المصائب والكوارث التيي نظمهيا وتسيبب بهيا النظيام اليدكتاتوري وحليت 
وأن كانييت قييد تركييزت فييي كردسييتان العييراق وفييي , كانييت كبيييرة شييملت الجميييع, بييالمجتمع بأسييره

جنوب العراق والفرات األوسط ولكنها لم تكن قليلة في المناطق األخرى من العراق ومنها األنبار 
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ن القميع والتعيذيب وكانت حصة علماء الدين الشيعة مي.  الخ...وصالح الدين وديالى والموصل  
كييف يفتيرض : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينيا جميعيًا هيو. والقتل غير قليلة وقاسية حقاً 

فينا أن نتعامل مع هذه الحقيقة؟ وكيف تعامل معها قادة حركة التحرر الوطني للشيعب الكيردي 
ولكين عليى , رمةالذين عانوا األمرين مين الحكيام العيراقيين العيرب فيي السينوات الثميانين المنصي

نحييو خيياه خييالل العقييود الثالثيية األخيييرة؟ وهييل يحييق لنييا أن نتييرك لييروح االنتقييام أن تنييال ميين 
حكمتنيييا لتحيييرق األخضييير والييييابس أم علينيييا التميييييز بعنايييية كبييييرة بيييين األشيييخاه والحيييالت 

فييي معالجيية , وخاصيية مانييديال, وأن نسييير علييى خطييى قييادة جمهورييية جنييوب أفريقيييا, المختلفيية
لة جييالدي وضييحايا التمييييز العنصييري هنيياك؟ هييل يحييق لعييالم دينييي ميين الناحييية الدينييية مشييك

واإلنسانية أن يصدر فتوى يقرر بموجبها هدر دم جميع أوليك البشر الذين كانوا قادة وأعضياء 
, وجييالوزة وجالدييين فييي فتييوى واحييدة ودون تمييييز بييينهم أواًل؟ وهييل يمكيين أو يحييق لعييالم دينييي

أن يصدر مثل هذا الحكيم العيام والشيامل والمطليق دون ,  وعلت مكانته الدينيةمهما عظم شأنه  
العود التفصيلية إلى حيثيات التهم الضرورية إلصدار الفتوى أو الحكم بكيل واحيدة منهيا ولييس 
بييالجميع وبييالمطلق؟ وهييل يحييق لعييالم دينييي مهمييا عظييم شييأنه بييين المسييلمين أن يصييدر فتييوى 

حيق قتيل عشيرات اآلالف , عددهم وسيواء أكيانوا مين الرجيال أم النسياءوهللا أعلم ب, تمنح مقلديه
أو حتى بعيدًا عن أحكام القيرآن , من الناس دون تأمين محاكمات قانونية واالستماع إلى شهود

حييييث ال يحكيييم عليييى النييياس بالشيييبهات فقيييط أو , والسييينة والشيييريعة التيييي تسيييتوجب الشيييهود
 ليييييييييييدفاع عيييييييييييين أنفسييييييييييييهم؟ االتهاميييييييييييات دون ميييييييييييينح المتهميييييييييييين فرصيييييييييييية وحييييييييييييق ا

قييرأت الفتييوى التييي أصييدرها آييية هللا العظمييى السيييد كيياظم الحسييني الحييائري بعناييية كبيييرة وعييدة 
ووجهت رسالة إلى علمياء اليدين أسيألهم فيهيا عين أصيول وظيروف إصيدار الفتياوى فيي ,  مرات

 رغييم معرفتييي بهييا بشييكل عييام ولييدي مكتبيية عييامرة بقضييايا, اإلسييالم وفييي المييذاهب المختلفيية
لهييذا وجييدت أن هييذه الفتييوى ال تييدعو إلييى الدهشيية . االجتهيياد فييي اإلسييالم والعلييوم اإلسييالمية

بييل تييدعو إلييى القلييق الكبييير وضييرورة التحييري عيين األسييباب أو , والحيييرة واالسييتغراب فحسييب
فهيي تحكيم باإلعيدام !  العوامل الحقيقية الكامنية وراء إصيدار مثيل هيذه الفتيوى العمية والمطلقية

 :علييييييييييييى كييييييييييييل البعثيييييييييييييين الييييييييييييذي كييييييييييييانوا أو مييييييييييييا زالييييييييييييوا فيييييييييييييوبجييييييييييييرة قلييييييييييييم 

, وهي ال تقتصر على القييادة العلييا.  قيادة البعث دون استثناء ودون معرفة بمواقفهم الفعلية •
 .بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادات

 .اليخ...كل الذين عملوا في أجهزة األمين العامية والمخيابرات واالسيتخبارات واألجهيزة الخاصية  •

 .للسيييجون السياسيييية أو اليييذين قييياموا بعملييييات اإلعيييدام أو التعيييذيب كيييل اليييذين كيييانوا ميييدراء •

كيييل اليييذين كتبيييوا تقيييارير عييين أشيييخاه أدت بيييدورها إليييى اعتقيييال أو تعيييذيب أو قتيييل هيييؤالء  •
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 .األشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخاه

كيل اليذين انخرطيوا حالييًا فيي النشياط المعيادي للوضيع الجدييد دون التميييز بيين أفعيالهم ومييا  •
إذ أنها تبدأ بكل من قطع سلكًا كهربائيًا أو خرب بيتًا ,  قت الحاضريقومون به من أفعال في الو 

 .أو قتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل نفسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

كل البعثيين الحزبين اليذين تيوظفهم سيلطة االحيتالل ويحتليون مكيان الصيدارة ألي سيبب كيان  •
دون معرفيية األسييباب التييي أدت إلييى مثييل هييذا التوظيييف ودون العييودة إلييى المسييؤولين الييذين 

 .العيييييييييييييييييييييييودة إليييييييييييييييييييييييى سيييييييييييييييييييييييجل أفعيييييييييييييييييييييييالهم عينيييييييييييييييييييييييوهم أو حتيييييييييييييييييييييييى دون 

وليس هذا من حقيه وال , أي أن المفتي قد وضع نفسه في هذه الفتوى حاكمًا وقاضيًا في البالد
من واجبه في بلد يفترض أن يسوده القانون بعد  ياب طويل عن ممارسية القيانون مين جانيب 

استبداد من نوع آخير فهل بهذه الفتوى نعود إلى استبدال استبداد بعثي فاشي ب.  النظام السابق
يقوم على الفتاوى؟ إن هذه الفتوى بصياغتها ومضمونها يفترض أن تدفعنا للتفكيير بكيل جديية 

بغيض النظير عين , وحره ومسؤولية حول ميا يسيعى إلييه اليبعض مين علمياء اليدين بفتياويهم
م إذ يمكن أن تصدر غدًا فتوى أخرى من نفس عيالم اليدين أو مين غييره بهيدر د,  حسن نواياهم

      .مجموعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات أخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى ألسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييباب أخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى 

ميياذا يعنييي احتمييال تنفيييذ هييذه الفتييوى ميين قبييل مقلييدي آييية هللا العظمييى السيييد كيياظم الحسيييني 
 الحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائري؟

وباالرتبياط ميع طبيعية الفتيوى العامية والمفتوحية عليى أوسيع مشيهد , إنها تعني باختصار شيديد
لتشيمل أولييك اليذين يفتيرض , ظام السابقبعد مشهد قتلى الن, ممكن للقتل في العراق(  بانوراما)

 :ميييييييييييييييا يليييييييييييييييي, هيييييييييييييييدر دمهيييييييييييييييم مييييييييييييييين قبيييييييييييييييل المسيييييييييييييييلمين فيييييييييييييييي العيييييييييييييييراق

تجوال العشرات والمييات أو األليوف مين مقليدي السييد الحيائري وهيم يحمليون تحيت مالبسيهم  •
السيوف والقامات والخناجر والمسدسات ليوجهوها إلى رأس وصدر من يعتقدون أنه كان ضمن 

 .يليييييييييية التييييييييييي أشييييييييييار إليهييييييييييا السيييييييييييد الحييييييييييائري فييييييييييي فتييييييييييواههييييييييييذه القائميييييييييية الطو 

سيتحول العراق إلى ساحة حرب حيث ستتدحرج الرةوس المقطوعة وتسيل الدماء في شوارع  •
 .إن قييييييييييرر هييييييييييؤالء السييييييييييادة تنفيييييييييييذ مضييييييييييمون فتييييييييييوى السيييييييييييد الحييييييييييائري , العييييييييييراق

دون أن  ستقع أعمال انتقام يقوم بها كيل مين تعيرض للسيجن واإلهانية واالغتصياب والتعيذيب •
 .يعيييييييييييييييود إليييييييييييييييى المحييييييييييييييياكم ليقاضيييييييييييييييي الميييييييييييييييتهم بارتكييييييييييييييياب تليييييييييييييييك الجيييييييييييييييرائم

وسيختلط الحابل بالنابل وستعم الفوضى والفتنة في كل مكان وستبدأ عمليات االنتقيام والقتيل  •
 . المتبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادل

فهيل . وسيموت الكثيير مين البشير البيريء. وسيتحول العراق إلى ساحة حرب أهلية ال مثيل لها
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 يد الحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييائري؟ إليييييييييييييييييييييييييييييييييييييى هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدعو السييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ولكين هيل يحيق لنيا أن نحكيم عليى ميا يبتمييه أو ميا نظين بميا !  وبعيض الظين أثيم,  ال أظن ذليك
أم علينا أن نحكم على ما خطه بيديه وأصدره للناس كفتوى لتكون قاعدة ,  يريده السيد الحائري 

ستنشيأ يلزم بها مقلديه على إتباعها وتنفيذ محتواها بغض النظير عين العواقيب المحتملية التيي 
 . عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين تنفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذ تليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك الفتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى 

وأمليي أن , قواعيد معينية فيي إصيدار الفتيوى أنيتم أدرى بهيا منيي, في اإلسالم با سييدي الفياض
وأمليي أن يعيود علمياء اليدين إليى ,  تعيدوا النظر بما أصدرتم إن كانت الفتوى صادرة عينكم حقياً 

وهيو ميا ييزال عليى قييد , صاحبهم ليحاوروه على فتيواه بأميل أن يسياعدوه لكيي يعييد النظير بهيا
, ويسحبها قبل أن تسجل عليه وعلى مين ال ينتقيده أو ييرفض فتيواه,  أطال هللا في عمره,  الحياة

 .وتكيييييييييييييييييييون سيييييييييييييييييييابقة خطييييييييييييييييييييرة فيييييييييييييييييييي االجتهييييييييييييييييييياد غيييييييييييييييييييير المسيييييييييييييييييييؤول

ما أزال أتمنى أن تكون هذه الفتوى غير صحيحة ودخيلة عليى السييد الحيائري وسيجلت باسيمه 
 :ونتمنييى عليييه أحييد أمييرين. نييا التيييقن ميين صييحتها حتييى اآلنإذ لييم يتسيين ل. لإلسيياءة إليييه

 أو, أن يكييييييييييييييييييييييييييييذبها إن كانييييييييييييييييييييييييييييت منسييييييييييييييييييييييييييييوبة إليييييييييييييييييييييييييييييه خطييييييييييييييييييييييييييييأ .1

 . أن يسييييييييييييييييييييييييييييييحبها إن كانييييييييييييييييييييييييييييييت صييييييييييييييييييييييييييييييادرة عنييييييييييييييييييييييييييييييه حقيييييييييييييييييييييييييييييياً  .2

ليم تصيدر عين عيالم دينيي ,  وأنا متتبع جيد للفتاوى في اإلسالم وقضيايا االجتهياد,  حسب علمي
دينييية منييه فتييوى بمثييل هييذا الحكييم العييام  يحمييل مثييل هييذه المنزليية أو حتييى أقييل منزليية علمييية
غييير األسييود واألبيييض وال يييرى عشييرات , والمطلييق الييذي ال يييرى فييي الحييياة غييير الليييل والنهييار

 . األلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوان األخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى بينهمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 مييييييييييييييييييييييييييييييييييييين سيسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييتفيد مييييييييييييييييييييييييييييييييييييين هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييذه الفتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى؟

إن المستفيد األول سيكون أعداء اإلسالم اليذين يروجيون لصيدام الحضيارات أو لصيدام األدييان 
واإلشييارة إلييى تجاوزهييا الفعلييي علييى حقييوق اإلنسييان والشييرعية ,  ميين الحييوار فييي مييا بينهييابييدالً 

كما أن البعثيين سيستفيدون منها إلثيارة العطيف علييهم بسيبب الظليم .  الدولية والقوانين العامة
إذ أن هيذه الفتيوى . الذي سيلحق بالكثيرين مينهم نتيجية احتميال قيتلهم دون محاكميات قانونيية

وسيتعم االحتجاجيات فيي , تتحول إلى أداة لتجريم من أصدرها ومن يجيرأ عليى تنفييذها  يمكن أن
جميع أنحاء العالم على مثل هذه الفتوى التي تبتعد كلية عن كل القواعد الدينية واإلنسانية وال 

بييل تييذكرنا بأحكييام السييالطين وشيييوخ اإلسييالم فييي , تمييت إلييى القييرن الحييادي والعشييرين بصييلة
 .انيييييييييية القرقوشيييييييييية والحكيييييييييام القرقوشييييييييييين وغييييييييييرهم مييييييييين الظالمييييييييييينالدولييييييييية العثم

إن من حقنا أن نطالب باعتقال أوليك الذين تسببوا في مصائب العراق وفي شن الحروب وفيي  
قتييل النيياس األبرييياء فييي السييجون والمعييتقالت وفييي البيييوت والشييوارع وفييي بيييوت هللا أو الييذين 
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وتقيييديمهم ... ا التقيييارير إللحييياق األذى بييياآلخرين اغتصيييبوا النسييياء والرجيييال أو اليييذين رفعيييو 
ويفتييرض أن تتييوفر . للمحاكميية ليتلقييوا الحكييم العييادل لمييا اقترفييوه ميين جنايييات وجييرائم مختلفيية

أي , للمعتقلين كل ما كنا نطالب بيه ألنفسينا عنيدما كنيا تحيت رحمية النظيام اليدكتاتوري السيابق
 : أن تتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوفر لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مواقيف تتسيم بالحيد المناسيب مين صييانة الكرامية اإلنسيانية وتيوفير   اعتقالهم ووضيعهم فيي -
 .الطعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام المناسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

عييدم تعريضييهم للتعييذيب النتييزاع االعترافييات ميينهم بييالقوة والتهديييد أو تعييريض عييوائلهم إلييى  -
واالبتعيياد كلييية عيين أخييذ البييريء ميين األقييارب بجريييرة , المطيياردة والمحاربيية بييالرزق أو التعييذيب

 .الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذنب

فيالمتهم يبقيى بريييًا , تأمين إمكانيية اليدفاع عين المتهميين بكيل حريية وتيوفير المحيامين لهيم -
 .حتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى تثبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت إدانتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

 .إعيييييالم عيييييوائلهم بمكيييييان توقييييييف المعتقليييييين والسيييييماح للموقيييييوفين بمقابلييييية عيييييوائلهم -

 .إلغيياء عقوبيية اإلعييدام ميين القييانون العراقييي وتحييريم التعييذيب ومحاسييبة ومعاقبيية ممارسيييه -

 .رفض القبول بمثل هذه الفتاوى التي تقود إلى مشكالت جديدة وكبيرة وال تحل مشكلة فعلية -

وإال سنصبح تمامًا , إن مهمة المحقق العادل هو احترام حقوق اإلنسان وكرامته بالدرجة األولى
, ديمقراطييياً , إننييا نريييد أن نبنييي مجتمعييًا مييدنيًا حييراً . كمييا كييان عليييه صييدام حسييين وجالوزتييه

دسييتوريًا حييديثًا وعلمانيييًا يحتييرم اإلنسييان ويحتييرم األديييان كلهييا دون اسييتثناء ويهييي  لهييا حرييية 
إن مهمتنا كبشر ليس فرض . ولكنه يفصل تمامًا بين الدين والدولة,  العبادة وممارسة الطقوس

بييل , فحسييب, فييي حاليية ارتكيياب اآلخييرين أخطيياء وجييرائم ميين أي نييوع كييان, وممارسيية العقوبيية
العادلة ووفق أسس المجتمع المدني وإعادة تربية اإلنسيان المرتكيب للخطيأ أو فاعيل   المحاسبة

 .الجريمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

إذ أصيدر , إن ما تقدمه لنا هذه الفتوى تعتبر بحد ذاتهيا مسيألة يجيب أن يحاسيب عليهيا قائلهيا
وبها يثيير , حكمًا بقتل عشرات اآلالف من البشر دون أن يمنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم

 ! إنيييييييييييييييييييه االسيييييييييييييييييييتبداد بعينيييييييييييييييييييه. ضيييييييييييييييييييى والفتنييييييييييييييييييية بيييييييييييييييييييين النييييييييييييييييييياسالفو 

, إن بين البعثيين الذين حكموا العراق كثرة من المتهمين بياإلجرام البشيع وإبيادة الجينس البشيري 
كما حصل في حلبجة ومجازر األنفيال فيي كردسيتان العيراق أو اليذين قتليوا علمياء اليدين وأفيراد 

وميينهم األكييراد الفيلييية وعييرب الجنييوب ومناضييلي  عييوائلهم أو الييذين قتلييوا العييراقيين بغييير حييق
وعلينييا تقييديمهم لمحاكمييات عادليية وقانونييية وتتييوفر فيهييا كييل متطلبييات الشييرعية , االنتفاضيية
إذ أني ما زلت أشك حتى اآلن في ,  أتمنى وأرجو أن ال تكون هذه الفتوى صحيحة.  والمسؤولية
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 .وهييييو مييييا أتمنيييياه أيضيييياً , ئري صييييدورها عيييين آييييية هللا العظمييييى السيييييد كيييياظم الحسيييييني الحييييا

 .أرجييييييييييييييييييييييييييييييييييييو لييييييييييييييييييييييييييييييييييييه الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييحة والعميييييييييييييييييييييييييييييييييييير المديييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

                                          28/06/2003برلين في    

 
 

 

 

الصراع الطائفي محاولة مقيتة لتشويه وجهة الصراع 
 !الحقيقي في العراق 

 

 

 

جيادة ومكثفية تهيدف  ,ُتبذل في هذه المرحلة الحرجة من حيياة الشيعب العراقيي محياوالت كريهية
إلى إثارة مشكالت اجتماعية وخلق الصراعات والنزاعات حولها ودفع األمور بالبالد نحو وجهية 
. خاطية ومشوهة ال يتحملها المجتميع بأوضياعه وتوتراتيه العصيبية والنفسيية والصيحية الراهنية

ب وخيميية فسييتكون لهييا عواقيي, وأن اسيتمرت هييذه المحيياوالت ونجحييت نسييبيًا فييي مييا تهييدف إليييه
لهيذا يفتيرض مواصيلة التحيري .  على الشعب العراقي وعلى مستقبل البالد اليديمقراطي والمنطقية

والكشف عنها وفضح نوايا منظميها والتصدي لمروجي الفتن والصراعات الدامية المحتملية فيي 
ن المعلومييات المتييوفر التييي تعبيير عنهيا تصييريحات ومييؤتمرات ونشيياطات مختلييف القييوى . اليبالد
 وخاصيييية فييييي الييييدول المجيييياورة ليييييس بالضييييرورة ميييين قبييييل , ياسييييية فييييي العييييراق وخارجييييهالس

إلى أن مثل هذه المحاوالت تبذل من عدة قوى فكرية وسياسية وعقائدية تعياني مين ,  حكوماتها
اخييتالالت كبيييرة وبعيييدة كييل البعييد عيين العصيير الييراهن وعيين فهييم الواقييع والمتغيييرات الجارييية فييي 

ها يتعذر عليها التعرف السليم على ميا يحتاجيه الشيعب لتطيوير اليبالد بعيد إضافة إلى إن,  العالم
 . أن تحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرر مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين عبوديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الدكتاتوريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

نشيير فييي أدنيياه إلييى تلييك القيوى التييي تشييكل اليييوم وغييدًا خطيرًا كبيييرًا علييى وحييدة نضييال الشييعب 
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 :العراقي وعلى المجتمع المدني الديمقراطي الذي يسعى إلى إقامته

قليلية مين قيوى نظيام صيدام حسيين المنهيارة والتيي تينظم الييوم عملييات تخريبيية بقايا غيير  .  1
ولكنهيا فيي الوقيت نفسيه تسيعى إليى تطيوير ,  واسعة ضد المنشآت العراقية وضد قوات االحتالل

وتحيياول أن تلعييب . عالقييات خاصيية بقييوى إسييالمية متشييددة تنحييدر ميين أصييول مذهبييية وهابييية
في وتركز جهودها فيي العميل مين أجيل تعبيية الجمياهير مين بشكل غير مباشر على الوتر الطائ

أتبيياع المييذهب السييني فييي منيياطق غربييي بغييداد أو إرسييال بعييض عناصييرها إلييى منيياطق أخييرى 
 .ألغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراض إثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارة الفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتن والتخريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

بعض القوى القومية اليمينيية الشيوفينية المتطرفية التيي تتشيكل مين عناصير قوميية وبعثيية .  2
والتي , كى على المشروع القومي الصدامي االستبدادي المقيت في العراقوإسالمية متشددة تتبا

تدعي خشيتها على وحدة القطر العراقي من الوقوع تحت هيمنة الشيعة الشعوبية التيي ال ترييد 
كما تدعي خشيتها عليى وحيدة العيراق مين الشيعب الكيردي اليذي !التقدم واالزدهار لألمة العربية

  .رغيم تأكييدات القيوى أسياسيية الكرديية بعيدم وجيود مثيل هيذا الهيدفتدعي أنه يريد االنفصال  
وجهية طائفيية غيير , وهكذا فهي تروج وبشكل غير مباشر لوجهة معينة في الصراع في العيراق

وبالتالي فهي , وتشوه حقيقة الموقف القومي ثانياً , مباشرة تشوه حقيقة الموقف في العراق أوالً 
 .تي تريد استعادة السلطة السياسية في البالدمستعدة للعمل مع كل القوى ال

تنظيم القاعدة الذي يسعى إلى التحرك في العراق متخذًا منه مركزًا جدييدًا لمواجهية الوالييات .  3
وقوى تنظيم القاعدة تتحرك صوب العراق . المتحدة وإجبارها على التراجع في العراق وأفغانستان

إال أن تحركهييا ال . سييوريا ولبنييان واألردن وإيييرانوخاصيية ميين السييعودية و , ميين بلييدان مجيياورة
بل وبقية المذاهب اإلسالمية التي تختلف معها من مواقع الميذهب ,  يستهدف األمريكان فحسب

وهييي تقييوم بتنفيييذ عمليييات ضييد أتبيياع المييذهب الشيييعي وعلميياء . الوهييابي المتشييدد والراديكييالي
وهيذه القيوى تتشيكل مين .  فوضيى فيي اليبالدالمذهب المعتدلين باتجاه تأجيج الصراع وإشياعة ال

. وميين عييرب قييادمين إلييى العييراق ميين الييدول العربييية المجيياورة, عييراقيين عييرب وأكييراد ميين جهيية
إذ , مين حييث الجيوهر ال تختليف عين جماعية صيدام حسيين,  ومخاطر هذه الجماعة كبيرة ألنها

وهييي تعتبيير هيييذا , لشيياملأنهييا تتميييز بالقسييوة البالغييية واالسييتعداد للقتييل الجميياعي والتيييدمير ا
 . األسييييييييييييييلوب هييييييييييييييو الطريييييييييييييييق المناسييييييييييييييب الييييييييييييييذي يوصييييييييييييييلها إلييييييييييييييى السييييييييييييييلطة

جماعة السيد مقتدى الصدر ذات االتجاهات المذهبيية الطائفيية المتشيددة التيي تسيعى إليى .  4
فرض الفكر الديني الميذهبي الواحيد عليى الدولية والمجتميع وتحوييل المواطنيات والميواطنين مين 

وهي بذلك تسعى إلى جعل أتباع األديان األخرى رعاييا . رعايا من أهل الذمةاألديان األخرى إلى  
ويبييدو أن هييذه الجماعيية تعيييش الماضييي فييي الحاضيير وتتمنييى . ميين الدرجيية الثانييية والثالثيية
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ومع ذلك تبدو هذه الجماعية أنهيا مسيتعدة . في حين أنها تدرك استحالة ذلك,  استعادة الماضي
ويبييرز سييلوك هييذه الجماعيية الطييائفي فييي . ألدوات لتحقيييق ذلييكإلييى اسييتخدام كييل األسيياليب وا

وكييأن , مواقفهييا المناهضيية ألتبيياع المييذهب السييني حيييث تحسييبهم جميعييًا علييى النظييام السييابق
الجميياهير الواسييعة ميين أتبيياع المييذهب السييني لييم تكيين طيليية العقييود المنصييرمة عرضيية لقسييوة 

عييات كبيييرة ميين سييكان المحافظييات التييي بمييا فييي ذلييك جما, واضييطهاد وقمييع النظييام االسييتبدادي
وميا حيدث فيي البصيرة مين تجياوزات عليى .  يقوم البعض من سكانها بعمليات عسكرية تخريبيية

ورغيم صييواب . بعيض مكاتيب السينة يؤكيد هييذه الوجهية التيي تيدفع باتجياه طييائفي خطير ومشيوه
ق ومطالبتييه الموقييف العييام الييذي يتخييذه السيييد مقتييدى الصييدر ميين الوجييود األمريكييي فييي العييرا

إذ أنيه يرييد بهيا ", كلمة حق يراد بها باطيل"إال أن هذا الموقف يدخل ضمن مفهوم ,  باالنسحاب
تعبية الناس حوله ويدفع بالصراع وجهة خاطيية ويسياهم فيي تفتييت القيوى السياسيية فيي هيذه 

خاصيية وأن لييه مواقييف ال تختلييف عيين مواقييف الجماعييات اإليرانييية المحافظيية , المرحليية الحرجيية
إذ ال يعيياملون علييى أسيياس شييعب كييردي بييل علييى أسيياس أن الجميييع , إزاء المسييألة الكردييية

مسلمون وليس لهم الحيق فيي حكيم فييدرالي فيي دولية إسيالمية يكيون أساسيها الرابطية الدينيية 
وهيييو بيييذلك يشيييطب عليييى دروس وعبييير التجيييارب الحزينييية والملييييية . وليسيييت الرابطييية القوميييية
ب العراقي عموميًا والشيعب الكيردي واألقلييات القوميية خصوصيًا منيذ بالكوارث التي عاشها الشع

حتيييى سيييقوط النظيييام اليييدموي فيييي بغيييداد فيييي  1917بيييدء االحيييتالل اإلنكلييييزي للعيييراق عيييام 
    .2003أبرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل /نيسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان

بعييض األفييراد الييذين يقومييون بعمليييات فردييية ضييد قييوات االحييتالل نتيجيية سييقوط أفييراد ميين . 5
مريكيية أو البريطانيية عين طرييق الخطيأ أو بسيبب الحميالت المناهضية عوائلهم بنيار القيوات األ

وهي ال تدخل ضمن إطار تلك الجماعات ولكن يمكن أن تسيتغل مين قيبلهم .  للعمليات التخريبية
      .وتتحمل قوات االحتالل تبعات تلك األعمال غير المسؤولة, في غير صالح استقرار الوضع

سيييواء اعتميييدت الفكييير , ية المتطرفييية األربعييية السيييالفة اليييذكرإن المجموعيييات الفكريييية والسياسييي
تلعيب الييوم , كميا يبيدو ليي, هي التي, الطائفي -المذهبي  -البعثي أو الفكر الديني  -القومي  

ولكنها تلتقي وتشارك جميعهيا فيي تشيكيل المليشييات شيبه ,  أدوارًا متباينة وذات أهداف مختلفة
كما أن تجيارة , الح بسبب كثرة وجوده في العراق وبين السكانالقادرة على اقتناء الس,  العسكرية

إضيافة إليى إمكانيية تهرييب األسيلحة مين إييران إليى ,  السالح في السيوق السيوداء رائجية تمامياً 
إنها تقوم اليوم بإشاعة الفوضى والخيراب والميوت فيي .  العراق عبر الحدود الطويلة بين البلدين
وعلينيا أن ننتبيه إليى . ات الدمويية عليى صيعيد العيراق كليهكل مكان وتسعى إلى تفجيير الصيراع

. إنها تريد إثارة المشكالت في المناطق التي يمكن أن تشتعل النزاعات فيها بسهول مثل كركوك
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أن أنها تعمد إلى اإلساءة إلى الدين اإلسالمي واتهام أفراد من قيوات االحيتالل بيذلك تماميًا كميا 
كميا ورد عنيد السييد حسين العليوي فيي ,  اتهام الشييوعيين بيذلككانت تفعل في فترة حكم قاسم و 

 .كتاباتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييين فتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة حكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم قاسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

بسيبب مجموعية مين , إن قابلية هذه الجماعيات عليى النميو والتكياثر كبييرة فيي المرحلية الراهنية
 :نشييييييييييييييييييييييييييييير فيمييييييييييييييييييييييييييييا يلييييييييييييييييييييييييييييي إلييييييييييييييييييييييييييييى أبرزهييييييييييييييييييييييييييييا. العوامييييييييييييييييييييييييييييل

وخاصيية فييي صييفوف  ,تراجييع الييوعي السياسييي واالجتميياعي فييي صييفوف المجتمييع العراقييي. 1
الفيات الكادحة والفقيرة من السكان بسيبب االنغيالق الحقيقيي اليذي عياش فييه الشيعب العراقيي 
وغوه هذه الفيات العميق في الغيبيات واعتماد الشعوذة وأعميال السيحر للخياله مين الواقيع 

 دون أن تكييون قييادرة علييى خييوض, القييائم وانتظييار الفييرج ميين المآسييي التييي كانييت تعيييش فيهييا
 .النضيييييييييييييييييييييييال الفعليييييييييييييييييييييييي للخييييييييييييييييييييييياله مييييييييييييييييييييييين أوضييييييييييييييييييييييياعها البائسييييييييييييييييييييييية

الوجود الدائم لعلماء ورجال اليدين اليذين كيانوا فيي احتكياك ميع السيكان رغيم كيل المصياعب .  2
التييي كانييت تييواجههم ورغييم اضييطرار نسييبة غييير قليليية ميين المناضييلين السياسيييين المسييلمين 

والعيييش فييي الخييارج أو العمييل المعتييدلين ميينهم ومجموعييات ميين المتطييرفين إلييى مغييادرة الييوطن 
في حين أجبرت القوى التقدمية والديمقراطية على الغوه العميق في السرية أو مغادرة ,  السري 

, كميا فيي حالية الشييوعيين العيراقيين,  الوطن أو الصعود إلى جبال كردستان والنضال مين هنياك
مميا قليل مين ,  ية األخيرى إضافة إلى مناضلي األحزاب الكردية الديمقراطية وبعض القوى السياس

وبالتييالي أصييبحت الجميياهير الواسييعة عرضيية , دور وتييأثير هييذه القييوى علييى الجميياهير الواسييعة
لتأثير القوى المتطرفة من رجال الدين من أمثال السيد آية هللا كياظم الحسييني الحيائري والسييد 
 . مقتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدى الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدر

الميذهب الشييعي مين قبيل نظيام االضطهاد اليذي تعرضيت ليه جمهيرة واسيعة جيدًا مين أتبياع .  3
سييواء تلييك الجماعييات التييي فرضييت عليهييا الهجييرة قسييرًا أو التييي زجييت فييي السييجون , االسييتبداد
التي تقترب معاناتها من معاناة المعتقلين فيي المعيتقالت النازيية لليهيود والنيوريين ,  والمعتقالت

وقيد قتيل .  لمناهضيين للفاشييةوالسالفيين والشيوعيين واالشيتراكيين اليديمقراطيين والمسييحيين ا
ممييا يجعييل الحقييد كبيييرًا , فييي فتييرات مختلفيية عشييرات األالف ميين بنييات وأبنيياء العوائييل الشيييعية

. وهيو أمير بيالل الضيرر ومرفيوض قطعياً ,  ويمكن أن يحول الضحية إلى جالد في لحظية سيريعة
. راد الفيلييةومينهم األكي, وفي ما عدا ذلك فقد تعرض الشعب الكردي إليى مصيائب ال حصير لهيا

التركميييان واآلشيييوريين , كميييا تعرضيييت األقلييييات القوميييية. والجماعييية األخييييرة شييييعية الميييذهب
وال شييك فييي أن الييبعض القليييل ميين . إلييى محيين غييير قليليية فييي ظييل النظييام السييابق, والكلييدان

الجماعات األخيرة مستعدة ذاتيًا في أن تتحول في لحظة معينة من كونها ضحية حقًا إلى جالد 
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وفييي هييذا خطيير كبييير علييى المسيييرة الديمقراطييية .  يختلييف كثيييرًا عيين صييدام حسييين وعصييابتهال
فيييي حيييين أن األكثرييييية الكرديييية تيييرفض صييييغة االنتقييييام والتحيييول مييين ضيييحية إلييييى , لليييبالد

            .جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالد

تقع على عاتق القوى الديمقراطية العراقية بكل أطيافها مسؤولية كبيرة ومهمة ومعقدة ولكين ال 
 :فالقوى المشار إليها في أعاله تريد دون أدنى ريب. مناه منها

ويتمييز باالسيتبداد السياسيي واالضيطهاد , إقامة نظام قيومي شيوفيني بوجهية طائفيية مبطنية.  أ
وقد ظهرت هذه الينظم ألول ميرة فيي العيراق .  القومي والعنصرية البميضة إزاء القوميات األخرى 

يولييو /تميوز 30-17ثيم فيي انقيالب   1964وانقيالب عيام    1963فبرايير عيام  /في انقالب شباط
 .2003أبريل /حتى سقوط النظام في التاسع من نيسان 1968

وإما إقامة دولة دينية مذهبية طائفية متطرفة ال تختلف كثيرًا عن الدولة القائمية حالييًا فيي .  ب
تييرفض الفكيير والييرأي  دوليية اسييتبدادية, إيييران والتييي تريييد العييودة بنييا ميييات السيينين إلييى الييوراء

وتجييدها دخيليية , وتييرفض مفيياهيم الحرييية والديمقراطييية وحقييوق اإلنسييان وحقييوق المييرأة, اآلخيير
وهيي بالتيالي تضيع العيراق عليى طرييق التخليف والخيراب والصيراع ",  اإلسيالمية"على مجتمعاتنيا  

لعظمييى ميين والشيييء المهييم الالفييت لالنتبيياه أن الغالبييية ا. القييومي والطييائفي وعييدم االسييتقرار
عليى الطريقية "  إسيالمي"ترفض إقامة نظام  ,  من أتباع المذهب الشيعي%  86و,  الشعب العراقي

وهييي منبثقيية فييي ذلييك ميين تجربتهييا والتجييارب . وتفضييل النظييام السياسييي الييديمقراطي, اإليرانييية
    .المحيطة بها

خاصيية وأن قييوات , إن العراقيييات والعييراقيين أمييام مرحليية معقييدة ميين النضييال الفكييري والسياسييي
االحتالل األمريكية والبريطانية ترتكب يوميًا ما يكفي من األخطاء التي تسمح لمثيل هيذه القيوى 

وال تريد اإلدارة األمريكية أن تفهم بأن العراق ومنذ ستة شهور يعيش في فراغ .  بالنمو والتكاثر
ل ال يمكنهيا وال يجيوز وأن سلطات االحيتال , وفي أجواء الفوضى والعبثية, فراغ السلطة,  سياسي

وأن عليها أن تترك نهجها الراهن ,  لها أن تحل محل العراقيات والعراقيين في إدارة شؤون البالد
في ممارسة الهيمنة الكاملة على العراق وال تسمح لدور سياسي واقتصادي وعسكري فعيال فيي 

ور الشيييرطي غيييير بيييداًل مييين أن تلعيييب د, العيييراق لمجليييس الحكيييم االنتقيييالي والحكومييية المؤقتييية
 .المرغيييييييييييوب بيييييييييييه وتلحيييييييييييق بيييييييييييذلك أضيييييييييييرارًا فادحييييييييييية بالشيييييييييييعب العراقيييييييييييي كليييييييييييه

إن الواليات المتحدة األمريكية متخبطة بين إسترتيجيتها الدولية وتكتيكاتهيا الفاشيلة فيي العيراق 
والتي سيتجلب المزييد مين عيدد القتليى فيي صيفوف األميريكيين وزييادة الفوضيى واتسياع قاعيدة 

إضييافة إلييى تزايييد عييدد القتلييى بييين صييفوف المواطنييات , العسييكري األمريكيييالمنيياوئين للوجييود 
إن إقامة دولة ديمقراطية فيدرالية وعلمانية في العيراق ال يمكين أن تيتم عليى أييدي .  والمواطنين
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األمريكيين وبالطريقة التي تمارسها حاليًا بعيدًا عن الجمياهير الشيعبية صياحبة المصيلحة بيذلك 
فالطريقييية التيييي تعيييالج بهيييا اإلدارة األمريكيييية وسيييلطة . السياسيييية العراقييييةوبعييييدًا عييين القيييوى 

االحتالل الوضع في العراق تزيد من عدم ثقة العراقييات والعيراقيين بياإلدارة األمريكيية وبأهيدافها 
 .فيييييييييي العيييييييييراق وتسييييييييياهم فيييييييييي تعقييييييييييد الوضيييييييييع السياسيييييييييي واالجتمييييييييياعي واألمنيييييييييي

عربية منها والكردية وأوساط األقليات القومية والمتنورين ال,  إن وحدة القوى الديمقراطية العراقية
هييي الضييمانة , ميين علميياء الييدين واألوسيياط الثقافييية واالجتماعييية والفنييية والرياضييية العراقييية

الحقيقية لمنع تطور األوضياع باتجياه درامياتيكي يقيود إليى قييام أحيد االحتميالين الليذين أشيرت 
إن السياسية التيي تمارسيها . التيي يمكين أن تلحيق بيالجميع  إليهما في أعاله والعواقب الوخيمية

اإلدارة األمريكية يمكن أن تتحول إلى مسيتنقع عمييق ونيتن للقيوات األمريكيية ميا ليم تبيادر إليى 
ميا ليم تتعاميل ميع ,  تغيير نهجها وأساليب عملها ومواقفها من الشعب وقواه السياسيية الوطنيية

 .الواقييييييييييييييييييييييييييييييييع الجديييييييييييييييييييييييييييييييييد بأسييييييييييييييييييييييييييييييييلوب ونهييييييييييييييييييييييييييييييييج سياسيييييييييييييييييييييييييييييييييين

التيي تلتيزم بمبياد  , بميا فيي ذليك القيوى الدينيية المعتدلية,  إن على القيوى الديمقراطيية العراقيية
أن تيدرك بميا ال يقبيل الشيك بيأن عليهيا ممارسية الضيغط ,  الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسيان

 :السياسييييييييي بشييييييييدة واسييييييييتمرارية علييييييييى اإلدارة األمريكييييييييية وفييييييييق االتجاهييييييييات التالييييييييية

دور أكبر لألمم المتحيدة فيي العيراق ولقواهيا العسيكرية بيداًل مين االنفيراد غيير   الموافقة على.  1
 .البريطانيييييييييييييييييييييييييييييية -المرغيييييييييييييييييييييييييييييوب بيييييييييييييييييييييييييييييه للقيييييييييييييييييييييييييييييوات األمريكيييييييييييييييييييييييييييييية 

منح مجلس الحكم االنتقالي صالحيات كاملة في نشاطه المتعدد الجوانب بعيدًا عين التيدخل .  2
, يية المؤقتية التيي تشيكلت أخييراً ومنح الحكومية العراق,  الفظ في شؤون القوى السياسية العراقية

صالحيات كاملة لتمارس واجباتها وكامل مهماتها األمنية والسياسية واالقتصيادية واالجتماعيية 
 . وتييييييييييييييييأمين مسيييييييييييييييييتلزمات إنهييييييييييييييييياء فتيييييييييييييييييرة االنتقيييييييييييييييييال وإنهييييييييييييييييياء االحيييييييييييييييييتالل

وفي حالة عدم الموافقية عليى مينح الصيالحيات المطلوبية يفتيرض أن يقيدم المجليس بكاميل .  3
, االستقالة الجماعية مين مجليس الحكيم االنتقيالي والحكومية,  وكذلك الحكومة المؤقتة  ,أعضائه

وينبغيي أن , إذ لم تعد المساومة مقبولة بعد مرور ما يقرب من ستة شهور على نهايية الحيرب
وال يجيوز للسييد , تصان كرامة وإرادة وحقوق وواجبات مجلس الحكم االنتقيالي والشيعب العراقيي

 .ذا الدور بطلب من اإلدارة األمريكية وصقورها من المحافظين واللبراليين الجددبريمر إعاقة ه

وأنها , كنت قد أشرت في مقالة سابقة إلى أن القوى اإلرهابية تقوم اليوم بقتل الجنود األمريكان
سييتنتقل إلييى القييوى واألحييزاب السياسييية العراقييية لتمييارس اإلرهيياب ضييدها وتغتييال أبييرز قادتهييا 

وهي فيي نشياطاتها .  فوضى والقلق والخوف من المستقبل بين صفوف الشعب العراقيوتشيع ال
كمييا ال تختلييف , التخريبييية ال تختلييف عيين السياسييات القمعييية التييي مارسييها النظييام إزاء الشييعب



 28 

عيين اليينهج القمعييي اإلرهييابي للجماعييات اإلسييالمية السياسييية المتطرفيية والتييي مييا يييزال يعيشييها 
وهيا . لجرائم البشعة التي ارتكبتهيا جماعية القاعيدة فيي نيوييورك وواشينطنالشعب الجزائري أو ا

نحن نرى بوضوح أنها تحوليت وبسيرعة كبييرة صيوب العيراقيين فأصيابت شخصيية دينيية وطنيية 
وبالتييالي يمكيين أن تفجيير معهييا صييراعات أخييرى بييين الجماعييات الدينييية المختلفيية فييي , معتدليية

 .النجيييييييييييييييييييييييييييف وفيييييييييييييييييييييييييييي غيرهيييييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييييين الميييييييييييييييييييييييييييدن العراقيييييييييييييييييييييييييييية

إذ أنهييا تعيييش , إن الفتييرة الراهنيية مناسييبة جييدًا لممارسيية الضييغط الفعييال علييى اإلدارة األمريكييية
كما أن دول مجلس األمين .  محنة واضحة رغم الغطرسة ومحاولة عدم االعتراف بوجودها أصالً 

الدولي تمارس ضغطًا مستمرًا على هيذه اإلدارة للتراجيع عين الر بية فيي السييطرة المطلقية عليى 
تمامًا كما برز ذلك في القانون اليذي أصيدره الكيونغرس , عراق واعتباره محمية أمريكية ال غيرال

وكيأن العيراق إحيدى ", تحريير العيراق"ووقعه بييل كلنتيون باسيم قيانون   1998األمريكي في عام  
ولكيين نفذتييه اإلدارة الجمهورييية , ورفييض كلنتييون فييي حينييه تنفيييذه, الواليييات األمريكييية المحتليية

 .2003ديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام الج

, وفي الوقت الحاضر تزداد الضغوط على اإلدارة األمريكية ليس من النواب الديمقراطيين فحسب
ويمكن أن يكلف هذا الضيغط فيي . بل ومن بعض الجمهوريين من حزب الرئيس األمريكي بوش

حالييية عيييدم االسيييتجابة ليييه مييين جانيييب بيييوش االبييين خسيييارته فيييي االنتخابيييات القادمييية لصيييالح 
وتتحمل القوى الديمقراطية العراقية . وهو أشد ما يخشاه الرئيس األمريكي الحالي.  لديمقراطيينا

مسؤولية اإلجابة عن السؤال التالي لكي تستطيع التغلب على المصاعب التي تواجههيا وتكيون 
  :في مواجهة سلطة االحتالل, ووفق الطرق السلمية, جريية

 وإلى أين سينتهي بنا األمر؟, ة األمريكيةماذا يريد الشعب وماذا تريد اإلدار 

أثنيياء متابعيية تطييور األوضيياع واألحييداث الجارييية فييي العييراق منييذ سييقوط النظييام االسييتبدادي 
حتيى الوقيت الحاضير سييجد  2003أبرييل /والطا ية صدام حسين في التاسع مين شيهر نيسيان

ة المعمقية واسيتخاله اإلنسان نفسه أمام مجموعة من الحقائق المهمة التيي تسيتوجب الدراسي
وأبرز هذه الظواهر وأكثرها حساسية وأهمية تبيدو .  االستنتاجات منها من أجل مواصلة المسيرة

لي في واقع االختالف الشاسع جيدًا والفجيوة المتسيعة باسيتمرار بيين ميا ترييده اإلدارة األمريكيية 
اسية بالنسبة إلى مختلف وبين ما يريده الشعب العراقي وقواه السي,  وسلطة االحتالل في العراق

علميًا بيأن هنياك نقطيية . المهميات األكثير جوهريية والتيي تمييس مباشيرة مصيالح الشيعب والييوطن
هيي , بغيض النظير عين األسيباب الكامنية وراء ذليك, لقاٍء رئيسية بين الشيعب واإلدارة األمريكيية

ق تخريبًا وتدميرًا محاربة فلول الطا ية صدام حسين والمجموعات اإلرهابية التي تعيث في العرا
وفي هذه النقطة التي يتم اللقياء عنيدها تختليف الرةيية فيي أسيلوب وسيبل الخياله مين .  وقتالً 
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وال نرييد أن نغفيل قيول اليبعض . هذه الفلول والجماعات التي بدأت تنظم نفسها بصورة واضيحة
تبقييى قييوات  بييأن اإلدارة األمريكييية يهمهييا اسييتمرار الفوضييى ليتسيينى لهييا إنجيياز مييا تريييده ولكييي

 . االحيييييييييييييييييييييييييييتالل أطيييييييييييييييييييييييييييول فتيييييييييييييييييييييييييييرة ممكنييييييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييراق

فيي مقدميية أهيداف غالبييية الشيعب العراقييي وأولييات نضيياله فيي المرحليية الراهنية تتصييدر النقيياط 
وأعنيي بهيا , األساسية التالية التي ال خالف عليها بين جميع القوى السياسية العراقية الوطنيية

 :مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .اة الطبيعييييييية إلييييييى الييييييبالد وإلييييييى حركيييييية المجتمييييييعإعييييييادة األميييييين واالسييييييتقرار والحييييييي= 

وبشييكل خيياه إعييادة بنيياء البنييية التحتييية وضييمان تييوفير , تييوفير مسييتلزمات العيييش الكييريم= 
المزيد من فره العمل للعاطلين حاليًا واليذين يشيكلون نسيبة عاليية جيدًا مين السيكان القيادرين 
 .عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى العميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل واليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراغبين فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

تخراج وتصيييدير الييينفط الخيييام لصيييالح تيييأمين الميييوارد الماليييية تيييوفير مسيييتلزمات زييييادة اسييي= 
وكذلك توفير النفط والغاز الطبيعيي لمنشيآت ,  الضرورية لمواصلة وتوسيع عمليات إعادة البناء

 .وحمايتهيييييا مييييين محييييياوالت التخرييييييب المسيييييتمرة, مصيييييافي الييييينفط ومحطيييييات تعبيييييية الغييييياز

وكيذلك , اركة فيي عمليية إعيادة البنياءتأمين مسيتلزمات تيدفق رةوس األميوال األجنبيية للمشي=  
الحصييول علييى القييروض وتأجيييل دفييع المسييتحق ميين الييديون التييي بذميية العييراق أو التعويضييات 

 .والعمييييييل ميييييين أجييييييل إصييييييدار قييييييرارات ميييييين الييييييدول المعنييييييية بإلغائهييييييا, المفروضيييييية عليييييييه

 .مباشيييييييرة الحكومييييييية العراقيييييييية المؤقتييييييية أعمالهيييييييا لتحقييييييييق هيييييييذه المهميييييييات وغيرهيييييييا= 

بتشييكيل اللجنيية الخاصيية بوضييع مسييودة الدسييتور الييدائم وقييانون االنتخابييات العاميية  البييدء= 
 .واالنتهيياء السييريع ميين فتييرة االنتقييال وإنهيياء االحييتالل واسييتعادة االسييتقالل والسيييادة الوطنييية

فالوالييات المتحيدة . أما أولوييات اإلدارة األمريكيية فتختليف تماميًا عين أولوييات الشيعب العراقيي 
ى العييراق وفييي جعبتهييا خطيية إسييتراتيجية كامليية ألغييراض التنفيييذ وضييعتها مجموعيية جيياءت إليي

منيذ نهايية الثمانينيات وبدايية العقيد األخيير , الصقور األمريكية وغالبيتها في الحيزب الجمهيوري 
العضييو السييابق فييي مجلييس األميين القييومي , وكييان السيييد بريجينسييكي. ميين القييرن العشييرين

وار لييه مييع قنيياة الجزيييرة مشيييرًا إلييى أن الواليييات المتحييدة هييي قييد صييرح مييرة فييي حيي, األمريكييي
وهييي لييم تبييدأ بعييد بتحقيييق تلييك , وأن لهييا أهييدافها, اإلمبراطورييية الجديييدة لهييذا القييرن الجديييد

ومين الخطيأ . وأكد بأن الواليات المتحدة تمليك كيل اإلمكانييات لتحقييق ميا تسيعى إلييه.  األهداف
 الفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادح تصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييور أن 

إذ , ة عراقييية اسييتطاعت أن تقنييع اإلدارة األمريكييية بشيين الحييرب ضييد العييراقشخصييًا أو مجموعيي
كييان التخطيييط للحييرب قييد تييم منييذ سيينوات وكييان المخططييون ينتظييرون الفرصيية السييانحة لشيين 
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 . 2001سيييييبتمبر /الحيييييرب التيييييي جييييياءت ميييييع وفيييييي أعقييييياب الحيييييادي عشييييير مييييين أيليييييول

ولكين لييس بهيذا , أطيول فتيرة ممكنيةال شك فيي أن الوالييات المتحيدة تسيعى للبقياء فيي العيراق 
والتييي حيياول , وإنهييا تتحييرى عيين الصيييغة المناسييبة لهييذا الوجييود, الحجييم ميين القييوى العسييكرية

بخالف إرادة المجتميع , طرحها لها السيد أحمد الجلبي باقتراحه إقامة قواعد عسكرية في العراق
ودون عراقيل وضمان ذليك عبير   كما أنها تعمل لضمان تدفق النفط الخام إليها مباشرة.  العراقي

وكييذلك تسييلم مسييؤولية ومهميية إعييادة إعمييار العييراق علييى المييدى الطويييل , عقييود طويليية األمييد
مصيالحها "إضافة إلى ضمان الوجود العسكري األمريكي في المنطقة لحمايية ,  وابتداءًا من اآلن

مريكييية بطريييق غييير واعتبييار المنطقيية كلهييا محمييية أ, فييي العييراق والمنطقيية بأسييرها!" الحيوييية
 .مباشيييير وعبيييير اتفاقيييييات سياسييييية واقتصييييادية وثقافييييية وعسييييكرية وأمنييييية غييييير متكافييييية

صيريحًا وواضيحًا فيي الموقيف مين  2003لسينة  1483لقد كان قرار مجلس األمن اليدولي رقيم 
وهميا أن الوالييات المتحيدة شينت الحيرب دون ,  وقيد صيدر هيذا القيرار فيي ضيوء واقعيين.  العراق
ولكيين فييي أعقيياب , مجلييس األميين الييدولي وهييذا خييرق فاضييح لالئحيية األمييم المتحييدة أوالً موافقيية 

الحرب نشأت في العراق فوضى وعبثية وحرق وتدمير وخرائب هائلية وضيعت الوالييات المتحيدة 
أي اعتبيار العيراق بليدًا محيتاًل مين , مجلس األمن الدولي أمام األمر الواقع أيضًا لحمايية النياس

وعليهمييا حماييية العييراق وفييق نصييوه اتفاقييية جنيييف بهييذا الصييدد ميين جهيية , نييياأمريكيا وبريطا
ويبدو لي بأن الواليات المتحدة وبريطانيا كان فيي مقيدورهما ابتيداءًا منيع وقيوع كيل ذليك .  أخرى 

, ولكنهيا ليم تقيم بيذلك, وحماية الوزارات والمتاحف والدور ومحطات الكهرباء من عبث المخربين
ريكييون يصيرحون علنيًا دع النياس تعييش حريتهيا وهيم ييرون كييف تسيرق بل كيان الجنيود األم

وكيأن السيلب , والمستشفيات دون أن يحركوا ساكنًا ويتصدوا لهيم  المحالت والمتاحف والوزارات
وكييان التسيياةل . والنهييب والتخريييب وإشييعال الحرائييق والقتييل جييزء ميين إحسيياس النيياس بحييريتهم

ندي األمريكي وهو يرى حيدوث تليك األفعيال البشيعة؟ وميع عن أية حرية كان يتحدث الج:  عادالً 
ذلييك فييأن القييرار يقضييي بييأن تعمييل الييدولتان المحتلتييان علييى صيييانة أميين واسييتقرار السييكان 

بل ما زالت األمور على حالها والتخريب وحجيم القتليى , والذي لم يحصل حتى اآلن,  وممتلكاتهم
كمييا يقضييي القييرار التعجيييل بإنهيياء فتييرة . خريبيييةفييي زيييادة كبيييرة نتيجيية العمليييات اإلرهابييية الت

في حين يعيج الشيارع العراقيي ومجليس , االنتقال والتعاون مع الشعب العراقي إلنجاز هذه الفترة
 . الحكيييييييم االنتقيييييييالي بالشيييييييكوى الميييييييرة مييييييين تصيييييييرفات سيييييييلطة وقيييييييوات االحيييييييتالل يوميييييييياً 

ومعهييم السيييد , لعييراقيينميين تييابع المظيياهرات التييي خرجييت يييوم استشييهاد مجموعيية كبيييرة ميين ا
فيي جيامع األميام علييي فيي النجيف تأكيد بيالقطع أن الجمياهير الغاضيبة قييد , محميد بياقر الحكييم

 :رفعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييت صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييوتها مطالبييييييييييييييييييييييييييييييييييييية بميييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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اإلدانة الشيديدة لكيل القيوى اإلرهابيية المخربية التيي تقيوم بتليك األعميال الدنييية ضيد الشيعب =  
 .العراقيييييييييييييييييييييييييييييييييييي وإثيييييييييييييييييييييييييييييييييييارة الفوضيييييييييييييييييييييييييييييييييييى فيييييييييييييييييييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييييييييييييييييييبالد

جيياج الشييديد ضييد سييلطة وقييوات االحييتالل التييي عجييزت حتييى اآلن بكييل قواتهييا وخبرائهييا االحت= 
وأمنهييا عيين حماييية أميين وسييالمة المواطنييات والمييواطنين فييي الكثييير ميين مييدن الوسييط والجنييوب 
 .وتطالييييييييييب بتحسييييييييييين الموقييييييييييف األمنييييييييييي والحماييييييييييية علييييييييييى نطيييييييييياق العييييييييييراق كلييييييييييه

ى أميين الييبالد ومطيياردة القييوى المخربيية تسييليم مجلييس الحكييم االنتقييالي مسييؤولية الحفييا  عليي= 
إضييافة إلييى أهمييية بييدء الحكوميية بتنفيييذ . ووضييع حييد للجييرائم البشييعة التييي ترتكييب فييي الييبالد

أي . ويفترض هنا التعاون مع الشعب العراقي وقواه السياسية لضمان المسألة األمنية.  القرارات
 .حمايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعب بقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعب

إذ منهيا يتسيرب المخربيون ,  اليدول العربيية واليدول المجياورة  حماية حدود العراق الطويلة ميع=  
إيقياف حركية التنقيل عبير    وال يقضيي.  اإلرهابيون لينفذوا جرائمهم البشعة بحق الشعب العراقيي

إذ أنهييم يسييتخدمون الطييرق , الحييدود مييع البلييدان المجيياورة ميين وصييول اإلرهييابيين إلييى العييراق
 .يفترض أن تراقب أيضاً  وهي التي, السرية الجبلية والصحراوية

وعلينييا تقييع مسييؤولية منييع تحويييل األنظييار عيين , إننييا أمييام وضييع شييديد التعقيييد والحساسييية
. الصراعات الطائفية,  التناقضات والصراعات الرئيسية صوب الصراعات غير المبدئية والمفتعلة

لطيائفي عليى ومنع تكريس الحلول الطائفية والتوزيع ا,  وعلينا خوض النضال لمنع حصول ذلك
 .المستويات والمجاالت المختلفة

 كاظم حبيب        3/10/2003برلين في 

 

 

سماحة آية هللا العظمى السيد السيستاني والوضع في 
 !العراق 

 

 

وقف علماء الدين األخيار من الشيعة والسنة في العراق فيي فتيرات مختلفية مواقيف تنسيج ميع 
سييتقالل والسيييادة الوطنييية وحرييية الشييعب حاجييات الشييعب وضييرورات دعييم توجهييه لضييمان اال
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في حين كانت لعدد كبير من رجال اليدين مين الشييعة والسينة فيي العيراق .  وتمتعه بالديمقراطية
أيضًا مواقف تتناقض ميع مصيالح الشيعب وحاجاتيه وحرياتيه الديمقراطيية وأبيدوا اسيتعدادًا عليى 

والشيعب العراقيي . س الدولة العراقيةالمساومة مع النظم السياسية التي حكمت العراق منذ تأسي
. أبدى عدم احتراميه للجماعية الثانيية,  وفي الوقت الذي احترم النموذج األول.  عرف النموذجين

سيواء , ويمكن التعرف على النموذجين ونماذج كثييرة أخيرى بصيورة اعتياديية بيين جمييع البشير
 .اليييييخ...والمجتميييييع أم  أكييييانوا مييييين العييييياملين فيييييي مجييييياالت اليييييدين أم السياسييييية أم الثقافييييية

وكان النموذج األول من علمياء اليدين ال تهميه السياسية وال يتيدخل فيهيا إال عنيدما يشيعر بيأن 
, المجتمع تهيدر مصيالحه وتسياء معاملتيه وتيداس كرامتيه أو تسيلب سييادته واسيتقالله اليوطني

عشينا هيذا . دةعندها يصدر تصريحًا مكثفًا يعرض موقفه بما يفي بالغرض ويحرك األجواء الراك
في ثيورة العشيرين عنيدما وقيف آيية هللا العظميى السييد محميد تقيي الشييرازي إليى جانيب الثيورة 

وأصيبح .  ودفع الناس إليها ودافع عنها مطالبًا بالحرية والديمقراطية واالستقالل للشعب العراقيي
 .منييييييييييييييييييذ ذلييييييييييييييييييك الحييييييييييييييييييين أحييييييييييييييييييد أبييييييييييييييييييرز قييييييييييييييييييادة ثييييييييييييييييييورة العشييييييييييييييييييرين

ن نفس النموذج هي شخصية آية هللا العظمى السييد أبيو وعرف العراق شخصية مميزة أخرى م
الحسن الموسوي الراحل اليذي رفيض التيدخل فيي السياسية بالطريقية التيي يرييدها الحكيم وإدانية 
الشيوعيين باعتبارهم ملحدين في فترة تصاعد النضال الثيوري العراقيي ضيد االحيتالل البريطياني 

ل نيوري السيعيد وطغمتيه انتيزاع مثيل هيذه الفتيوى وضد الحكومات الرجعية المتعاقبة حينما حاو
وقد قدر الشعب له هذا الموقف النبيل وأبدى تكريمه االستثنائي عند تشييعه .  من السيد الراحل

 .أثنيييييييييييياء مييييييييييييرور موكييييييييييييب جنازتييييييييييييه بعييييييييييييدد ميييييييييييين المييييييييييييدن العراقييييييييييييية حينييييييييييييذاك

. كبييار واألخييياروهكييذا يبييدي اليييوم السيييد آييية هللا السيسييتاني مواقييف مماثليية لهييؤالء العلميياء ال
ولكنه عندما يتحدث يأخذ الناس كالمه على محمل الجد ألنه يدرك تماميًا ميا ,  وكان قليل الكالم

بيل , وهيو ال يطليق أحكاميًا أو فتياوى يليزم النياس بهيا. يقول ويميز بصيرامة بيين الحيق والباطيل
وهيو ال . العيراقيسمح بالحوار معه للوصول إلى الصيغة األكثر عملية لتحقيق الديمقراطية في 

بل يقدم للسياسيين تجربة غنية عرفها الشعب العراقيي ,  ينطلق في ذلك من زج الدين بالسياسة
      .عنيييييييييدما غيبيييييييييت عنيييييييييه الديمقراطيييييييييية وعانيييييييييت الحيييييييييوزة العلميييييييييية منهيييييييييا كثييييييييييراً 

وإليى نقيل السيلطة , يدرك السيد السيستاني بأن العراق بحاجية إليى الحريية والديمقراطيية فيي آن
وهيو بهيذا يرييد تجنييب السيلطة الجدييدة المنتخبية .  شعر العراقي بصيورة ديمقراطيية أيضياً إلى ال

أو فييي , القيييل والقييال والشييك فييي تمثيييل أو عييدم تمثيييل هييذا الطييرف أو ذاك ميين قبييل الشييعب
وهو بهذا الموقف  .  استبعاد اعتباطي لبعض القوى من المسرح السياسي والمسؤولية السياسية

ويتحييدث باسييمه دون أن يلصييق ذلييك , بييل يجنبهييا ذلييك, العلمييية بالسياسيية ال يريييد زج الحييوزة
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 .وهييييييييييييييو أميييييييييييييير يحمييييييييييييييد عليييييييييييييييه. بييييييييييييييالحوزة العلمييييييييييييييية أو بالييييييييييييييدين مباشييييييييييييييرة

يرى السيد السيستاني بأن نقل السلطة يفترض أن ييتم عبير انتخياب شيعبي لهيذه السيلطة وهيو 
كيف يمكن تيوفير :  يعًا هووالسؤال الذي يطرحه السيد السيستاني علينا جم.  أمر معقول وسليم

 . آليييييييييييييات عقالنييييييييييييية ديمقراطييييييييييييية سييييييييييييليمة لتحقيييييييييييييق هييييييييييييذه المهميييييييييييية النبيليييييييييييية

أدرك تمامييًا بأنييه مسييتعد للقبييول بمييا يرتضيييه الجميييع إن وضييعت اآلليييات السييليمة علييى هييذا 
والجيدير باإلشيارة . وعولجت العقبات الراهنة التيي تقيف فيي طرييق إنجياز هيذه المهمية,  الطريق

إذ , سيسييتاني ال ينطلييق ميين موقييف ال يتغييير وكلميية واحييدة ال يمكيين العييودة عنهيياأن السيييد ال
إذ لدييه مين الحكمية ميا , وهو بعيد عن ذلك, عندها ال يختلف في ذلك عن المستبدين بمواقفهم

وهيو ال يعتقيد بأنيه معصيوم عين الخطيأ أو أنيه الوحييد يقيف إليى , يجنبه الوقوع بمثل هذا الزليل
بل يترك في المجال فسحة واسعة للنقاش والتحيري عين , كلهم على خطأ  جانب الصواب والبقية

فأنيه , وعنيدما يكيون هيذا موقفيه. اآلليات المناسبة لتحقيق الجو الديمقراطي لمثيل هيذه الخطيوة
 . بيييييذلك يقيييييدم النميييييوذج الصيييييالح لعلمييييياء اليييييدين اآلخيييييرين عليييييى صيييييعيد العيييييراق وخارجيييييه

ولكنيي أقيدر موقفيه إذ تابعتيه قبيل وأثنياء وبعيد ,  بيهلم أتحاور ميع السييد السيسيتاني وليم ألتيق  
وكييان أكثيير علميياء الييدين فييي العييراق حكميية وحرصييًا علييى أن ال يعطييي أحكامييًا , الحييرب األخيييرة

قاطعة أو مواقف متطرفة كما فعل ويفعل حتى اآلن الكثير من رجال وصبيان السياسة الذين لم 
شيييعب العراقيييي الغنيييية بيييالمحن والكيييوارث تصيييقلهم الحيييياة وليييم يتسييين لهيييم اسيييتيعاب تجيييارب ال

 .والتضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحيات الغالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

وخاصيية حقييه فييي انتخيياب السييلطة السياسييية التييي , إن ممارسيية حقييوق الشييعب الديمقراطييية
أو تلك التي تضع دستوره الدائم أو تلك التي تجري االنتخابات العامة ,  يفترض أن تدير شؤونه

ومنهيا حقيه فيي الحيياة , أساسيية ال منياه منهيايفترض أن تتوفر لها مستلزمات  ,  بنزاهة تامة
وتوفر ظروف عيدم اإلكيراه وتمتيع الشيعب بقدرتيه الفعليية عليى ممارسية هيذا الحيق فيي ظيروف 

كمييا لييم تتييوفر للشييعب . وهييي التييي لييم تتييوفر حتييى اآلن فييي العييراق, األميين واالسييتقرار والكراميية
مكانية فعلية للتعبير اليديمقراطي عين العراق من النساء والرجال البالغين سن الرشد حتى اآلن إ

وكانيت , فهيو ليم يتعيرف عليى النياس جييداً .  الرأي ومنح الصوت للمثل الذي يفترض أن ينتخبيه
جميع األحزاب السياسية العراقية ممنوعة من النشاط السياسي وقيادة أغليب األحيزاب السياسيية 

ولم يتسين لهيذه القيوى . حت الترابوكوادرها كانوا في المنفى أو في كردستان العراق أو غيبوا ت
وإذا عجلنيا فيي أميور غيير . حتى اآلن تعريف الشعب ببرامجهيا وشخوصيها واسيتعادة ثقتيه بهيا

ناضييجة فسييتكون النتييائج غييير ناضييجة أيضييًا وبالتييالي سييتكون العواقييب غييير محسييوبة وغييير 
   .آمنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
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رفة عدد سكان العراق فيي إن البطاقة التموينية ال يمكنها أن تعوض عن اإلحصاء السكاني لمع
وأن البطاقة السيكانية تحيوي كيل أفيراد لعائلية مين , الداخل والخارج الذين لهم حق التصويت أوالً 

كميا أن اليبعض مين أفيراد العائلية قيد غيادر هيذه اليدنيا وليم ,  بالغي وعدم بالغي سن الرشد ثانيياً 
يضياف إليى ذليك . سيمه ثالثياً يبق على قييد الحيياة فيي حيين ميا تيزال البطاقية التموينيية تحميل أ
منهم من ولد وبلل سن الرشد , وجود ما يزيد عن ثالثة ماليين إنسان عراقي يعيش في الخارج

إن جميييع هييذه التحفظييات وغيرهييا تسييتوجب العناييية . فييي الخييارج وال يحمييل وثيقيية عراقييية رابعيياً 
يضاف إليى ذليك أن . بعيدوالتفكير المدقق لكي ال نقع بأخطاء يمكن تجنبها بالتفكير الهاد  وال

التحضييير السييتفتاء شييعبي أو انتخيياب أقييرب إلييى الصييواب يتطلييب فتييرة زمنييية مناسييبة ال يمكيين 
 . اختصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارها بفتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة اشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهر قليلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

من هنا يفترض في مجلس الحكم االنتقالي أن ييدخل بحيوار مفتيوح العقيل ودون أحكيام مسيبقة 
إننا بحاجة ماسة عليى . راقيين وإنهاء االحتاللحول آليات نقل السلطة ديمقراطيًا للعراقيات والع

الخاله من التخريب واإلرهاب اليومي المسلط على رقاب الناس من قوى النظيام السيابق ومين 
المتطرفين الوهابيين المتشددين من جماعة القاعدة وغير القاعدة ومن صبيان السياسية اليذين 

اعر النيياس دون العييودة إلييى العقييل يحيياولون الصيييد فييي الميياء العكيير بتصييريحات مهيجيية لمشيي
 .والحكميييييييييييية والتحييييييييييييري عيييييييييييين حلييييييييييييول ديمقراطييييييييييييية ألوضيييييييييييياع العييييييييييييراق الراهنيييييييييييية

إن اإلنسييان يأمييل ميين السييادة القييريبين ميين آييية هللا العظمييى السيسييتاني أن ال يطرحييوا األمييور 
ي إنيه يطيرح أهميية أخيذ رأ, إذ أن الرجل ال يهدد أحدًا وليس في نيته تهديد أحيد,  بصيغة تهديد

 .وهييييييييييو مييييييييييا ينبغييييييييييي أن يكييييييييييون طمييييييييييوح الجميييييييييييع, الشييييييييييعب فييييييييييي كييييييييييل شيييييييييييء 

إن لنييا نحيين العراقيييات والعييراقيين أراء مختلفيية وميين حقنييا أن يكييون لنييا ذلييك بغييض النظيير عيين 
القوميات التي ننحدر منها أو األديان التي نؤمن بها أو األفكار التي نلتزم بهيا أو اللغيات التيي 

ومين حقنيا أن نتحياور حتيى . االجتمياعي والسياسيي واليدينينتحدث بهيا أو الجينس أو الموقيع 
ولييس فينيا مين يرييد فيرض رأييه عليى ,  نصل إليى الصييغة العمليية فيي إجيراء ميا يرييده الشيعب

اليذي أبيدى مين الحكمية والميروءة ,  كما ال يريد ذلك آية هللا العظمى السيد السيستاني,  اآلخرين
 . لييييبعض طرحهييييا علييييى الشييييارع العراقيييييمييييا يبعييييده عيييين مثييييل هييييذه الفردييييية التييييي يريييييد ا

لييدي القناعيية التاميية بييأن السيييد السيسييتاني ال يطييرح نفسييه كممثييل أو متحييدث باسييم الشييعب 
, وال حتى باسم الشيعة كلهم وهو في ذليك صيادق ميع نفسيه وأميين للواقيع العراقيي,  العراقي كله

تكيييون االنتخابيييات  ولكنيييه يرييييد أن يعبييير بصييييغة مناسيييبة عييين إرادة ور بييية العيييراقيين فيييي أن
خاصية وأن المسيألة تيرتبط باآللييات ولييس بالمبياد  , وفيي هيذا ال يختليف ميع أحيد.  ديمقراطية

   .األساسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
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إن خير ما يفعل مجلس الحكم االنتقالي هو أن يعمد إلى جمع شيمل القيوى السياسيية التيي ليم 
عادها حقيًا عين تليك القيوى تمثل في مجلس الحكم االنتقالي لتلعب دورها في المسيرة الراهنة وإب

المناهضة للتحوالت الكبيرة التي حصيلت حتيى اآلن فيي السياحة السياسيية العراقيية ال مين أجيل 
فيال يمكين أن , الحفا  على هذا الوضع بل من أجل تغييره لصيالح الشيعب وتمتعيه بالديمقراطيية

تييرض أن تييتم مييع بييل يف, يتحقييق ذلييك بيياألحزاب والمنظمييات والقييوى السياسييية المختلفيية وحييدها
إن الخياله .  وأن يكن ذليك لصيالح الشيعب وتحيت رقابتيه أيضياً .  أي بمشاركته الفعلية,  الشعب

وخيالل ذليك تيتم عمليية التهييية ,  من اإلرهاب والتخريب هي الخطوة األولى على الطريق السيليم
عب وإنهياء الفعلية إلنجاز مهمة مرحلة االنتقال التي توفر األرضية الصيالحة لتحقييق إرادة الشي

االحييتالل الييذي يييم يتمنيياه أحييد ولكنييه فييرض علييى الشييعب بسييبب النظييام االسييتبدادي الييدموي 
وذاكرتنيا نحين بنيات وأبنياء هيذا . وسياساته العدوانية باتجياه اليداخل والجييران أو عميوم الخيارج

راقيين وما بشأن ما فعله هذا النظام بكل العراقيات والع, ألنها ما تزال قريبة العهد,  الشعب طرية
جلبه لهم من كوارث ومحين وقبيور جماعيية ومشيردين فيي الشيتات ومين جيوع وحرميان ودوس 

 .مستمر على كرامة اإلنسان وحقوقه المشروعة

       29/11/2003برلين في 

 

 

األهمية المتنامية لوحدة قوى الشعب في مواجهة  
 تحديات القوى الفاشية والظالمية 

 

  

 قوط النظامنشاط قوى صدام حسين بعد س

 الحلقة الحادية والعشرون 

 األهمية المتنامية لوحدة قوى الشعب في مواجهة تحديات القوى الفاشية والظالمية

إن السقوط السريع للنظام السياسيي الفاشيي العراقيي غيير المتوقيع مين جانيب اإلدارة األمريكيية 
ا قيادر عليى كيل شييء أشعرها بالغرور والغطرسة وجعلها تتصرف وكأنهيا فيي بيتهيا وأن جيشيه

وجم ل لها بعض الموالين لها والمتحمسين السيتمرار وجودهيا فيي العيراق سيهولة المهمية .  قدير
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وكان هذا التصرف والتصور أحد أكبر األخطاء التي ارتكبتها اإلدارة األمريكية فيي .  بعد السقوط
فبيداًل مين إسيراعها . إال أن مسلسيل األخطياء ليم ينقطيع حتيى الييوم.  األشهر األخيرة فيي العيراق

بالموافقة على مطلب الغالبية العظمى من قوى المعارضة بتشكيل حكومة انتقاليية عراقيية عبير 
أصيرت عليى تيولي الحكيم مين خيالل سيلطة االحيتالل التيي سيمتها ,  عقد مؤتمر واسع للعيراقيين

مييم سييلطة التحييالف فييي محاوليية للتغطييية علييى طبيعيية االحييتالل الفعلييية وفييق قييرار رسييمي لأل
وهكييذا ألبييت عليهييا تييدريجًا الكثييير ميين قييوى الشييعب التييي كانييت البهجيية قييد غمرتهييا . المتحييدة

ثم اضطرت تحت ضغوط متزايدة إلى تشكيل مجلس الحكم االنتقالي . بسقوط الفاشية في العراق
ثييم وضييعت قيييدًا عليييه فييي أن للحيياكم المييدني الحييق فييي نقييض , مييع برنييامج موسييع لمهمييات

ولكين الخطيأ األكبير يبيرز الييوم فيي ثيالث .  بعيد ييوم تتراجيع عميا تقيرره بياألمس  ويوماً .  قراراتها
محياور ال بييد مين إصييالحها بسييرعة وإال فالمشيكلة تتفيياقم دون أن تميينح الشيعب العراقييي القييدرة 
المطلوبة على مواجهة فلول وعصابات النظام السابق وكل من يريد فرض حكم استبدادي تحت 

 .ريييييد أن يمييييدد فتييييرة االحييييتالل إلييييى أجييييل مفتييييوح غييييير مسييييمىأييييية واجهيييية كانييييت أو ميييين ي

الخطييأ األول يبييرز فييي أنهييا وافقييت علييى تشييكيل مجلييس الحكييم االنتقييالي ولكنهييا عمييت بصييورة 
فعليى سيبيل . تجلب الحيزن العمييق فيي أنهيا وزعيت أعضياء هيذا المجليس عليى أسياس طيائفي

للجنية المركزيية للحيزب الشييوعي سيكرتير ا, المثال ال الحصر اعتبرت السيد حميد مجيد موسيى
وكالهميا , ضيمن قائمية السينة, واعتبيرت السييد عيدنان البياججي,  ضيمن قائمية الشييعة,  العراقي

وكان السيد الباججي قد رفيض االلتحياق باللجنية السداسيية فيي .  علماني وأن اختلفا بالتفاصيل
د ضج الناس في العراق لق. المؤتمر الذي عقد في أربيل بسبب الر بة في احتسابه على السنة

, رغم أن القهر لم يوجه ضد الشيعة فحسيب,  من الطائفية التي ميزت النظام الفاشي في العراق
ولهيذا ليم يكين نضيال العراقييات والعيراقيين يهيدف .  بل شمل السنة عربًا وكيردًا وتركمانيًا فيي آن

اميية نظييام حكييم إلييى إعييادة تقسيييم السييلطة علييى أسيياس طييائفيو بييل الخيياله ميين الطائفييية وإق
ولهييذا . علميياني ينصييف الجميييع وال يميييز بييين األديييان والمييذاهب علييى أسيياس دينييي أو طييائفي

فالناس على حق عندما تنتقد هذا التوزيع الشكلي الذي يبدو وكأنه يرييد تكيريس الطائفيية فيي 
مية رغم ممارسة الطائفيية عملييًا فيي أغليب الينظم القائ, في حين يفترض أن يرفض هذا,  العراق

وخاصة في السعودية ذات المذهب الوهابي المتشدد اليذي ييدين بيه أسيامة ,  في البلدان العربية
ينبغييي علينييا تصييحيح هييذا الخطييأ وإبعيياد االنطبيياع الخيياط  وكييأن الشييعب . بيين الدن وجماعتييه

. العراقييي يريييد إقاميية الطائفييية فييي العييراق وأن اإلدارة األمريكييية وسييلطة االحييتالل تتجيياوب معييه
بميا أن الحكيم اليراهن يسيير عليى مثيل هيذا : هنا تنطليق أيضيًا بعيض اليدعوات التيي تقيول  ومن

وهييذا مييا يتحييدث بييه مجلييس . فييأن األولييى أن نكييون فييي الحكييم وليييس غيرنييا, التوزيييع الطييائفي
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علماء السنة من جهة والسيد مقتدى الصدر الذي يريد أن يتحدث باسم الحوزة العلمية الدينيية 
 .فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي النجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف

الثيياني بييرز فييي إصيرار الواليييات المتحييدة علييى عييدم مشياركة األمييم المتحييدة بشييكل فعييال  الخطيأ
وهي التي ستعطي المهمة أبعيادًا .  وحقيقي في إنجاز مهمات فترة االنتقال التي يمر بها العراق

أفضل وتقلل من المجابهة المباشرة بين من أسقط النظام وبين من رفض الحيرب ولكنيه يشيارك 
ال يمكيين للواليييات المتحييدة أن تبقييى مصييرة علييى مييا يرفضييه . يمقراطييية فييي العييراقفييي بنيياء الد

وبالتالي فاألفضل لها وبداًل من تقديم تضحيات مستمرة فيي أفرادهيا أن تقيدم , العالم أو ما يريده
على إعادة النظر بقرار االحيتالل ورفعيه وتيأمين صييغة جدييدة لوجيود قيوات األميم المتحيدة فيي 

ن لبعض القوات األمريكية والبريطانية أن تكون جزء من قوات األميم المتحيدة التيي ويمك,  العراق
تسييعى علييى إقاميية الديمقراطييية وفييق أسييس الشييرعية الدولييية ولييوائح األمييم المتحييدة وحقييوق 

إن هذا المطلب سيتصاعد في الفترة القادمة والضغط الدولي سينمو باسيتمرار وعليهيا .  اإلنسان
وارتييبط بهييذا الخطييأ الفييادح خطييأ أخيير لييم تقييدر اإلدارة . ن يفييرض عليهيياأن تييركن إليييه قبييل أ

األمريكييية جوانبييه السييلبية وراحييت تييركض وراء المييوالين لهييا والمؤيييدين الحييتالل العييراق حييين 
والفيارق بينهميا كبيير رغيم أهميية هيذا .  تصور البعض أن يوم سقوط بغيداد يعتبير ييوم التحريير

وكييان األجييدر بهييا أن تتييرك هييذا األميير ليكييون يييوم انتخيياب . ديثاليييوم فييي التيياريخ العراقييي الحيي
فييي العييراق وانتقييال السييلطة إلييى العييراقيين تمامييًا هييو يييوم العيييد ( النيييابي)المجلييس التشييريعي 
هناك جملة من القضايا الصغيرة التي تحتياج إليى حساسيية كبييرة تيرتبط .  الوطني لكل العراقيين

اقيين التي ال يدركها من ترك العراق أكثر من أربعية عقيود أو بأسلوب تفكير ومزاج وتجارب العر 
ورغم أن هذا األمر كما يبدو لم يحصل إال أن التفكير به واقتراحيه أصياًل يعتبير خيالاًل فيي .  يزيد

 .التفكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير والعقلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروح العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

هيو هيمنتهيا الخطأ الثالث الذي ترتكبه اإلدارة األمريكية وتواصل على ارتكابيه بإصيرار مرفيوض 
بييل هييو مقتييبس ميين مقيياالت , ال وفييق حييدس معييين ميين جييانبي, علييى القييرار االقتصييادي للعييراق

كلنا يعرف بيأن السياسية واالقتصياد وجهيات .  وتصريحات الحاكم المدني العام السيد بول بريمر
كما أنه ليست هنياك سياسية , فليست هناك سياسة دون خلفية وأهداف اقتصادية,  لعملة واحدة

والقييوانين االقتصييادية ال تفعييل فييي فييراغ بييل فييي إطييار . صييادية دون خلفييية فكرييية وسياسيييةاقت
ولهيذا عنيدما يتيرأس السييد بريمير وفيدًا عراقييًا لمنتيدى . المجتمع وفي ظل نظام سياسيي محيدد

البحر الميت في األردن عبر عن وجود قوة االحيتالل فيي العيراق    اقتصادي عالمي على شاط 
وقييد اعتبيير هييذا الموقييف اسييتخفافًا بييالقوى العراقييية التييي . مييام الحكييم السياسيييالتييي بيييديها ز 

بيل وليم يتيرك أي ,  ولم يكتف السيد بريمر بيذلك فحسيب.  ناصبت النظام العداء وتجاوزًا إلرادتهم
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ولكننيا , مجال للشك والمساومة حين قال بأننا سنستمع إليى آراء أعضياء مجليس الحكيم بعنايية
اذ القرارات االقتصادية في ما يخيص االسيتثمارات األجنبيية ووجهية التطيور نملك وحدنا حق اتخ

. االقتصادي العراقي ومستقبله والموقف من خصخصة هذا االقتصاد بما فيه قطاع النفط الخيام
الييذي احتفييل الشييعب العراقييي كلييه عنييد تأميمييه بغييض النظيير عيين وجهييات نظييرهم السياسييية 

وبسيبب . إذ أنيه كيان مطليب الشيعب كليه, للنظيام اليدكتاتوري ومواقفهم الفكرية وعيدائهم الشيديد 
بيل وفيق قيرار , أهمية هذا الخطأ الذي ما زال يرتكبه السيد بريمر ويصر عليه ال بإرادته فحسيب

متخذ من صقور السياسة األمريكية الحالية وأكبر شيركات الينفط االحتكاريية وممثليهيا فيي هيذه 
عيالمي وكتيب عينهم الكثيير وليم يعيد األمير بحاجية إليى أي وهم معروفون على النطاق ال,  اإلدارة

          .حدس أو تخمين في هذا الشأن

والجهود التي تبذل مين , ن التحليل العقالني والجاد لميزان القوى السياسية في العراق من جهة
ييًا واألحيداث الجاريية فيي العيراق يوم,  اإلدارة األمريكية من خالل سلطة االحتالل من جهة أخرى 

إضافة إلى تأثيرات الواقيع العربيي اليراهن واليدور اليذي يمكين أن تلعبيه مختليف ,  من جهة ثالثة
يمكنيه تقيديم اليدليل عليى , المجاميع اللوبية الفاعلة فيي القيوى السياسيية واالجتماعيية العراقيية

 .صييييييييييييييييييييييييييييييييييحة مييييييييييييييييييييييييييييييييييا توقعتييييييييييييييييييييييييييييييييييه وتوقعييييييييييييييييييييييييييييييييييه الكثيييييييييييييييييييييييييييييييييييرون 

ي التيي يفتيرض أن تؤخيذ بنظير االعتبيار هناك مجموعة من المعطيات الجديدة في الواقع العراقي
فأمامنا اليوم . من جانب من يسعى إلى تحقيق عملية التغيير في المجتمع فعاًل وليس قواًل فقط

, بييل وباألسيياس حصيييلة عقييود طويليية, وهييي ليسييت حصيييلة السيياعة فحسييب, الحقييائق التالييية
لتحليلها تحلياًل علميًا معمقًا  وبشكل خاه العقود األربعة المنصرمة التي لم نبذل الجهد الكافي

وهنيا تحضيرني . عليى ميس السيطح أو القشيرة الفوقيية للمجتميع, كميا أزعيم,  بل اكتفينا,  وشامالً 
" مقدمية ابين خليدون "لصياحب كتياب , تلك المقولة الرائعة لصاحب الفكرة العميقة والحديثة دومياً 

 :مقدمته ما يليحيث جاء في , العالمة المبجل عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 

ال .. تريد أن تيتكلم عين حيياة البحير    حين,  وظهور السفن,  إنه ال يكفي أن تصف موج البحر"
قاع البحر المليء بالغرائب والتيارات والوحيوش… وقياع السيفينة .. بد لك أن تفهم ما في القاع

تحملهييا يييدفعون بسييواعدهم بضييائع , حيييث يجلييس عبيييد ومالحييون إلييى المجيياديف أيامييًا كاملييةً 
ينبغييي أن , أجييل.. وتتمييزق أجسييامهم تحييت السييياط, وينزفييون عرقيياً .. وثييروات وركابييًا , السييفن

 ".عندما تريد أن تقنعني بأمر من األمور, تعطيني صورة كاملة

حصييل تفييريط هائييل بييالثروة الوطنييية العراقييية ميين خييالل مجموعيية ميين السياسييات االسييتبدادية 
الذهنييية العسييكرية والر بيية الجامحيية فييي التسييلح وإقاميية  المغييامرة والرجعييية تتصييدرها هيمنيية

صناعات عسكرية وإنتاج بعض أسلحة الدمار الشامل وخوض الحروب والتوسع واالسيتفراد فيي 



 39 

واالتجاهييات الخطييرة والخاطييية فييي عملييية التنمييية االقتصييادية والسياسييات البذخييية فييي , الحكييم
ليى الدعايية وشيراء اليذمم لليدفاع عين النظيام فيي وإهدار األميوال ع,  إقامة المشاريع االقتصادية

إضافة إلى تهريب األموال نحو الخيارج ووضيعها فيي حسيابات فيروع حيزب ,  مختلف بقاع العالم
إضييافة إلييى تييدمير , فييي الخييارج أو األشييخاه واألقييارب ومييا إلييى ذلييك( القيييادة القومييية)البعيث 

 . خدمييييييية ميييييين خييييييالل الحييييييروبالبنييييييية التحتييييييية والمشييييييروعات االقتصييييييادية اإلنتاجييييييية وال

أدت تلييك السياسييات إلييى تييدهور شييامل فييي الحاليية االقتصييادية العراقييية وإلييى تراجييع شييديد عيين 
وإذا كيان العيراق . مستوى التطور االقتصادي فيي العيراق خيالل األربعينييات مين القيرن الماضيي

ن الحيادي والعشيرين ليم فأنه في نهاية القرن العشيرين وبدايية القير,  في األربعينيات بلدًا زراعياَ 
دع عنيك قدرتيه عليى , يعد حتى بلدًا زراعيًا قادرًا على إشباع جيزء مين حاجيات السيوق المحليي

ولعيب الحصيار االقتصيادي اليدولي دورًا إضيافيًا . تصدير السلع الزراعية التي تردت إلى الصيفر
      .فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل ذلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك

بنية الطبقية للمجتمع العراقيي بعيد وحصلت خالل العقود المنصرمة تحوالت عميقة سلبية في ال
أن تعرقلييت وتراجعييت لسيينوات طويليية العملييية االقتصييادية واالجتماعييية والسياسييية التييي بييدأتها 

عييرف المجتمييع نمييوًا ثييم تذبييذبًا وتوقفييًا ثييم تراجعييًا فييي تطييور العالقييات , 1958ثييورة تمييوز عييام 
ال التصيينيع المحلييي والتحويييل وخاصيية فييي مجيي, اإلنتاجييية الرأسييمالية فييي االقتصيياد والمجتمييع

في مقابل عودة العالقات شبه اإلقطاعية إلى سيابق عهيدها باسيتغالل أكثير , الرأسمالي للزراعة
كمييا توقييف إلييى أبعييد الحييدود تطييور العالقييات الرأسييمالية فييي التجييارة , شراسيية لكييادحي الريييف

ول مين القيرن الجدييد الخارجية وخاصية فيي العقيد األخيير مين القيرن العشيرين وبدايية العقيد األ 
وكييان هييذا يعنييي توقييف نمييو الطبقيية العامليية فييي المدينيية . بسييبب الحصييار االقتصييادي الييدولي

والريف وفي بقية القطاعيات االقتصيادية وتقليص سيكان الرييف وعيدد الفالحيين المشيتغلين فيي 
مشية اإلنتاج الزراعي لصالح الفيات الهامشية التي هجيرت الرييف واسيتقرت فيي ميدن فقييرة مه

واتسعت البطالية بمقياييس كبييرة , تمامًا وبعيدة كل البعد عن المساهمة في إنتاج الدخل القومي
جدًا غير معهودة وشملت نسبة عالية جدًا من القوى القادرة على العميل بعيد أن أغلقيت الكثيير 
, مين المعاميل أو توقييف اإلنتياج الصيناعي وتوقفييت عمليية إقامية مصييانع جدييدة ألسيباب كثيييرة
بسييبب سياسييات الحييروب واإلرهيياب الحكييومي وقليية تييوفر رةوس األمييوال والحصييار االقتصييادي 

وتقلصت خالل الفترة المنصرمة نسبة السكان التي تنتمي إلى الفيية المتوسيطة وفييات .  الدولي
البرجوازييية الصييغيرة القريبيية منهييا نتيجيية الجمييود النسييبي الييذي شييمل النمييو االقتصييادي وحركيية 

العييام فييي المجتمييع وتراجييع معييدل حصيية الفييرد الواحييد ميين الييدخل القييومي إلييى  السييوق والفقيير
واشييتدت ظيياهرة , مسييتويات منخفضيية جييدًا تضيياهي مسييتواه فييي البلييدان األكثيير فقييرًا فييي العييالم
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, بمييا فيهييا حييل الجيييش وتسييريح أفييراده, البطاليية فييي المرحليية الراهنيية بسييبب اإلجييراءات األخيييرة
 .األعميييييييييييييييييييييييييييار وبيييييييييييييييييييييييييييطء شيييييييييييييييييييييييييييديد فيييييييييييييييييييييييييييي عمليييييييييييييييييييييييييييية إعيييييييييييييييييييييييييييادة

في مقابل هذا الواقع تعززت مواقع فية اإلقطاعيين وكبار المضاربين في السيوق والعملية ودور 
وإذا كان دور أقطاب النظيام قيد . السكن والعقارات فية صغيرة من كبار النخبة الحاكمة والضباط

م بالجهود بل سيستمر لفترة حتى يصطد,  فأن دور اإلقطاعيين لم ينته بعد,  ولى إلى غير رجعة
ويتم تحويلهم إلى مواقع البرجوازيية , التي تبذل لتطوير العالقات الرأسمالية في االقتصاد العراقي

   .المحلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

وفييي مقابييل تقلييص دور وتييأثير ومكانيية األحييزاب السياسييية العراقييية التقليدييية خييالل فتييرة حكييم 
وعيية صييغيرة ميين النخبيية مجم: نمييت خييالل الفتييرة المنصييرمة مواقييع الجماعييات التالييية, البعييث

ومجموعيية علميياء الييدين , الحاكميية وشيييوخ العشييائر وكبييار مييالك األراضييي الزراعييية ميين جهيية
كمييا تعييزز دور هييذه الجماعييات فييي المجيياالت السياسييية واالقتصييادية , ورجالييه ميين جهيية أخييرى 
بحها ولكين شي, رغم أن مجموعة النخبة السياسية الحاكمية قيد وليت اآلن,  واالجتماعية والفكرية

حيث نسبة مهمة من السكان ميا , ما زال مخيمًا وفاعال  بهذا القدر أو ذاك في األوساط العراقية
وهذا يعني أن كثرة من الناس كانيت . تزال تعيش الكوابيس التي خلفها النظام في نفوس الناس

, تحسييب لهييذه القييوى حسييابها وتعتمييد علييى مكانتهييا للحصييول علييى مييا يمكنهييا تمشييية أمورهييا
التالي تقدم لها الوالء والطاعة وتقبل بدورها االجتماعي والسياسيي ألنهيا كانيت بحاجية إليهيا وب

إحيداها , ورغم أن علماء الدين ورجاله انقسموا إلى ثيالث مجموعيات مختلفية.  اقتصاديًا ونفسياً 
وإذا كانييت المجموعتييان األخيرتييان قييد . وأخييرى مييع النظييام والثالثيية فضييلت الصييمت, ضييد النظييام

, عتا بالناس عمومًا إلى الغوه في الغيبيات واالبتعاد عن السياسية والقبيول بميا هيو مقسيومدف
فييأن المجموعيية األولييى قييد حركييت النيياس ونظمييت كثييرة ميينهم وزجييتهم فييي النضييال ضييد الحكييم 

ونقصد بالمجموعة األولى حزب الدعوة والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية ومنظمية ,  الدكتاتوري 
وعلينيا أن . مي وبعض العلماء المستقلين والمتميزين مثل السيد محمد بحر العليومالعمل اإلسال

نالحييظ بوضييوح تحييرك المجمييوعتين الثانييية والثالثيية حاليييًا لتنييادي بشييعارات يمكييم أن تقييود إلييى 
أم تقيود إليى االنسيجام ميع ,  كما في خطب وسلوك السيد مقتيدى الصيدر,  تفتيت الشعب العراقي

ي أحاديثييه اإلذاعييية المسييجلة األخيييرة والتييي تتجلييى فييي خطبيية الشيييخ دعييوات صييدام حسييين فيي
   .والتيي تيدعي الوحيدة الدينيية والتيي تهيدف إليى غيير ذليك, ضاري باسم جماعية علمياء السينة

لقييد نشييأ فييي المجتمييع العراقييي وعييي مزيييف صييارخ سيياعدت عوامييل كثيييرة علييى نشييوئه أبرزهييا 
كثييير مييين ثليييث قيييرن فيييي اليييبالد وتيييردي األوضييياع سييييادة االسيييتبداد والقهييير والقميييع والميييوت أل 

المعيشية للغالبية العظمى من السكان وخشيتهم مين الحاضير وقلقهيم عليى المسيتقبل واحتميال 
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. مييوتهم فييي كييل لحظيية كمييا مييات الماليييين ميينهم فييي الحييروب أو باإلرهيياب والقمييع أو بغيرهييا
مية العييش واليدواء أو الحفيا  وأصبح الشغل الشاغل للناس ال يتجاوز العمل من أجل تيوفير لق
واليوعي المزييف هيذا ميا زال .  بكل السبل المتوفرة على حياته وحياة أفراد عائلته وعلى ما يملك

بهييذا القييدر أو ذاك فيياعاًل قويييًا فييي العييراق لييم يييتخلص النيياس منييه وسيييبقى فيياعاًل لفتييرة غييير 
يمكن أن يحصل لهيم أو أنيه  إذ يمكن أن يتحركوا بتأثيرات الماضي دون وعي منهم بما,  قصيرة

 .فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي غييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالحهم

أدى كل ذلك إلى أن الغالبية العظمى من السكان نفرت من السياسة وليم تعيد را بية فيي العميل 
قيد جلبيت لهيا أو تسيببت بكيل ,  كميا تيرى ,  السياسي وتريد االبتعاد عن األحيزاب السياسيية ألنهيا

ولكنيه بحاجية إليى , بطبيعة الحيال  وهو تقدير خاط .  المصائب والمصاعب التي عاشها الشعب
عمل فكري وسياسي واسيعين ميع الجمياهير لتوضييح األمير أو البرهنية عليى الضيد مين ذليك أو 

ومن هنا تأتي أهمية مالحظة مدى التيدهور .  القبول بتحمل مسؤوليتها في الكثير من األخطاء
نسبة لتلك القوى التي وخاصة بال, الحاصل في مصداقية األحزاب السياسية لدى الشارع العراقي

اضييطرت إلييى مغييادرة العييراق والعمييل ضييد النظييام ميين الخييارج أو تلييك التييي تشييكلت أصيياًل فييي 
ويجيب أن ينتبيه هيذا الحيزب أو ذاك إليى أن جمهيرة مين العناصير القديمية التيي عيادت .  الخارج
تميع هي األخرى قيد اسيتنفدت طاقاتهيا وتعياني مين أو تحميل معهيا أميراض وأوجياع المج,  للعمل

 . وهيييييييييي عييييييييياجزة موضيييييييييوعيًا عييييييييين تقيييييييييديم ميييييييييا هيييييييييو مفييييييييييد للنييييييييياس, المختلفييييييييية

ونشأت في المجتمع مجموعة كبيرة مين األميراض االجتماعيية والنفسيية منهيا تليك التيي نشيأت 
ومنها تلك التي زرعها أو نم اها النظيام , بسبب سياسات النظام وحروبه وعواقبها على المجتمع

أو , زء مييين سياسييياته التثقيفيييية والتعليميييية واإلعالمييييةفيييي نفيييوس أفيييراد المجتميييع وكانيييت جييي
ويجييب أن ال نسييتغرب لمييا حصييل فييي أعقيياب سييقوط النظييام ميين فوضييى . ممارسيياته الفعلييية

 .وتخرييييييييييييييييييييييييييييييييييب ونهيييييييييييييييييييييييييييييييييب وسيييييييييييييييييييييييييييييييييلب وتيييييييييييييييييييييييييييييييييدمير وقتيييييييييييييييييييييييييييييييييل

البريطاني ودخول قوات  -ثم جاء السقوط السريع للنظام تحت ضربات قوات التحالف األمريكي 
ويبييدو لييي بوضييوح أن سييلطة االحييتالل لييديها . مة وجميييع أنحيياء العييراقاالحييتالل بغييداد العاصيي

رغم أنها ارتكبت , مشروعات معينة جاهزة ضمن استراتيجيتها في المنطقة والعالم وتريد تنفيذها
الكثير من األخطاء الفادحية منيذ احتاللهيا بغيداد حتيى اآلن والتيي أشيرنا إليى بعضيها فيي بدايية 

رغييم أن , سيياء عييدد ميين المسييائل المهميية ذات الطبيعيية المتناقضييةوهييي تسييعى إلييى إر . المقييال
 :وهيييييييييييييييي, بعضيييييييييييييييها يبيييييييييييييييدو معقيييييييييييييييواًل فيييييييييييييييي ظيييييييييييييييروف العيييييييييييييييراق الراهنييييييييييييييية

ولكنها تعتمد بصيغة ميا عليى البنيية ,  وضع دستور وإقامة مجتمع مدني علماني في العراق (1
هم ممثييل الحييزب بميين فييي, الدينييية والطائفييية للييبالد والتييي تجلييت فييي محاوليية توزيييع العلمييانيين
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ويفترض رفض مثل هذا التقسييم غيير العقالنيي . الشيوعي العراقي تحت خيمة التقسيم الطائفي
 .والييذي يحمييل فييي طياتييه احتمييال تحولييه فييي كييل لحظيية إلييى قنبليية موقوتيية, وغييير المناسييب

تييأمين قييوى أو نخبيية سياسييية جديييدة تييدين بالمحصييلة النهائييية بييالوالء للواليييات المتحييدة  (2
إذ ستبذل الجهود لتكريسها وبناء ما هو مقارب لما يجري اليوم في الواليات المتحدة ,  مريكيةاأل

من وجود حزبين وفق نهجيين سياسييين متقياربين ومؤييدين للوالييات المتحيدة يتبيادالن السيلطة 
وهذه الوجهة بما تحمليه مين مشيكالت يمكين أن تشيكل بحيدود معينية .  الفعلية بين دورة وأخرى 

موقوتيية لتعارضييها مييع الجهييد العراقييي إلقاميية نظييام ديمقراطييي اتحييادي علميياني متحييرر قنبليية 
ومتعييدد األحييزاب يييتم تييداول السييلطة فيييه علييى أسيياس االنتخابييات البرلمانييية الحييرة والنزيهيية 
 . والديمقراطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

وضع البالد على طريق اقتصاد السوق الحر وفق منظور واتجاهات اللبرالية الجديدة وإلغاء  (3
كامييل لييدور قطيياع الدولييية وربييط االقتصيياد العراقييي باالقتصيياد األمريكييي وميين خاللييه باالقتصيياد 

وسييييؤدي هيييذا إليييى إهميييال حقيقيييي إلرادة الشيييعب ومصيييالحه . والسيييوق الرأسيييمالي العيييالمي
وفي ظروف العراق االقتصيادية واالجتماعيية الراهنية يمكين أن تنشيأ عين ذليك قنابيل .  األساسية

كثيرة يمكن أن تتفجر في كل لحظة بسبب كونهيا سيتؤدي إليى نشيوء فجيوات   اجتماعية موقوتة
وسيييتعمق البطالييية والحرميييان فيييي , متسيييعة فيييي اليييدخل ومسيييتوى المعيشييية ومسيييتوى الخيييدمات

كيل ذليك سييقود إليى تفياقم التناقضيات .  المجتمع وتمنع عمليًا الدعم الحكومي للسلع األساسيية
 .ت سياسيييييييييييييييييييييييةوالصييييييييييييييييييييييراعات وتحولهييييييييييييييييييييييا تييييييييييييييييييييييدريجًا إلييييييييييييييييييييييى نزاعييييييييييييييييييييييا

وسيييتؤدي هيييذه األميييور بيييدورها إليييى الهيمنييية الجديييية عليييى مقيييدرات اليييبالد ووجهييية تطيييوره  (4
واسييتقاللية قراراتييه السياسييية واالقتصييادية واالجتماعييية التييي سييتثير إشييكاليات جديييدة داخييل 

ومين بيين أبرزهيا . المجتمع وستكون سببًا في اشتداد دور وتأثير الظواهر السلبية في المجتمع
ولكنهيا سيتقود أيضيًا إليى , اليديني والقيومي باتجاهيات يمينيية وعنفيية,  اهرة التطرف السياسيظ

 .بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروز واشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتداد التطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرف اليسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياري 

وسيكون العراق معرضًا فيي مثيل هيذه األحيوال إليى تيأثيرات كبييرة مين اليدول المجياورة وإليى  (5
اسيي وتكيوين تحالفيات التزام قوى سياسيية معينية يمكين أن تقيود إليى احتميال نشيوب صيدام سي

إال إن مثيل هيذه الصيراعات سيتكون , سياسية جديدة ال يمكن تقدير عواقبها في الوقت الحاضر
                                                .مبرمجيييييييييييييييييييييية سييييييييييييييييييييييلفًا ومنييييييييييييييييييييييذ اآلن

إن هييذه الظييواهر المهميية هييي التييي تييدفعنا إلييى التفكييير بالسييبل التييي يفتييرض السييير عليهييا 
هيية الواقييع الجديييد واسييتلهامه فييي وضييع المهمييات وصييياغتها واختيييار السييبل واألدوات لمواج

إن العييياجزين هييم وحيييدهم الييذين يكتفيييون بمييا ليييديهم إذ . المناسييبة لهييذه المرحلييية دون غيرهييا
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وهيي رةيية كانيت وميا تيزال تشيكل مصييبة عليى ", ليس في اإلمكان أبدع مما كيان"بالنسبة لهم  
 . جمييييييود الفكيييييير وزحييييييف الحركيييييية أو حتييييييى جمودهييييييا النسييييييبي إذ أنهييييييا تسييييييبب, حامليهييييييا

ستشيييهد الفتيييرة القادمييية بعيييد تشيييكيل مجليييس الحكيييم االنتقيييالي اصيييطفافات جدييييدة فيييي القيييوى 
وربما ستشهد أيضًا اندماجات حزبية جديدة لتحقيق مواقع قوة لها أمام ,  السياسية واالجتماعية

كميا ستشيهد محياوالت جيادة مين سيلطة , سييةهذا الكم الهائل من األحيزاب والقيوى والكتيل السيا
االحتالل لتكوين نخبتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكريية والثقافيية التيي تسيتوجبها 

وفيييي داخيييل المجليييس ستنشيييأ مواقيييف . طبيعييية المرحلييية وتحييياول تيييأمين تحالفاتهيييا المناسيييبة
داخلييه أن تنشييا تحالفييات  وصييراعات حييول مختلييف القضييايا الصييغيرة منهييا والكبيييرة ويمكيين فييي

وستسييعى سييلطة االحييتالل إلييى تعزيييز مواقييع , معينيية ومراكييز قييوة للبييت بييأهم القضييايا الخالفييية
كميا أن الصييراع بيين سيلطة االحيتالل والمجليس سييبرز علييى . اليذين تسياندهم أكثير مين غييرهم

ورية سطح األحداث وستكون الحاجة إلى مثيل تليك التحالفيات فيي داخيل المجليس وخارجيه ضير 
 . لحسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم األميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييور

, إن الدعوة إلى وحدة مجلس الحكم االنتقالي ضرورية ومهمة وال بديل لها فيي الوقيت الحاضير
ولكيين علينييا أن ال ننسييى بييأن درب المجلييس مليييء باأللغييام وانفجارهييا يمكيين أن يحييدث فييي كييل 

ومين هنيا .  لحظة عندما تصطدم المصالح الضيقة لهذا الفريق أو ذاك بالمصالح العامة للشعب
أعميل ليدنياك كأنيك تعييش : "يأتي قول اإلمام علي بن أبي طالب فيي محليه تماميًا عنيدما يقيول

ولكين ال , إن المراهنة على وحدة نضيال الشيعب ضيرورية".  أبدًا واعمل آلخرتك كأنك تموت غداً 
تكفيي المراهنية عليهيا دون العميل مين أجلهيا ودون وضيع المزييد مين صيمامات األميان لحماييية 

حييث بيدأت بعيض القيوى القوميية اليمينيية والمتطرفية عليى , ب سقوط الدكتاتورية الفاشييةمكس
 .المستوى المحلي والعربي تلطم الخدود وتذرف الدموع عليها

وميين هنييا كانييت ومييا تييزال الرةييية الواعييية لألحييداث الجارييية تتطلييب إعييادة النظيير بييالموقف ميين 
وحييدة أو أشييكال التعيياون بييين قييوى اليسييار  المبييادرة التييي طرحتهييا حييول موضييوع الحييوار حييول

عربييية كانييت أم كردييية أم ميين , الييديمقراطي العراقييي وتحالفاتييه مييع القييوى الديمقراطييية العراقييية
إنهييا لمهميية كبيييرة أن نبييدأ اآلن قبييل أن يكييون الوقييت متييأخرًا ونعييض علييى . األقليييات القومييية

 : الصييييييييييائل النييييييييييواذج وعنييييييييييدها يصييييييييييدق فينييييييييييا قييييييييييول الشيييييييييياعر العراقييييييييييي عييييييييييدنان

 ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين يطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرَق بابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَك ثانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًة 

 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييإالَم سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتجلس منتظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراً 

 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدار 

 توهميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكَ 



 44 

 الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدفةُ 

 . بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالتكرار

أميام مهمية البحيث فيي تيأمين ,  وفق قناعتي الشخصية,  إن هذا االستعراض السريع يضعنا إذن
مسييتلزمات العمييل الفكييري والسياسييي السييتيعاب الوضييع وفهييم العوامييل الفاعليية فيييه والقييوانين 

وانطالقيًا مين فهميي للواقيع اقتيرح .  وبالتالي السلوك أو المنهج المطليوب ممارسيته,  كة لهالمحر 
من جديد اإلقدام على دعوة قوى اليسار الديمقراطي العراقي لعقد لقاء حيواري يسيتهدف اليتمعن 
 :فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية مسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائل عقدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

عي وفييق تقيديم تحلييل مكثييف وواضيح لكييل طيرف حيول الوضييع السياسيي واالقتصييادي واالجتميا
 .ثييييم تقديراتييييه الحتميييياالت التطييييور ومهمييييات القييييوى اليسييييارية الديمقراطييييية, منظييييوره لألمييييور

األساليب واألدوات السلمية والديمقراطية التي ييراد ممارسيتها لضيمان تحقييق مسييرة ديمقراطيية 
 .للعييييييراق ودور قييييييوى اليسييييييار الييييييديمقراطي فييييييي هييييييذه المسيييييييرة الديمقراطييييييية المنشييييييودة

, يمية المناسبة للفترة الراهنة والقادمة بالنسبة لقوى اليسار اليديمقراطي مين جهيةاألشكال التنظ
وإمكانييية تكييوين تحالفييات أوسييع علييى صييعيد مختلييف القييوى الديمقراطييية فييي العييراق ميين جهيية 

بهييدف المشيياركة الفعاليية فييي التحييوالت الديمقراطييية التييي يفتييرض حصييولها وفييي إنهيياء , ثانييية
والبحث في وحدة أو تحالف قيوى اليسيار اليديمقراطي والقيوى . ترة االنتقالاالحتالل مع انتهاء ف

الديمقراطية بشكل عام ال يعني بأي حال التفريط بالتعاون القيائم حالييًا أو عيدم التفكيير بتعزييزه 
    .وتوسيييييعه بحيييييث يشييييمل قييييوى إضييييافية يمكيييين أن يكييييون لهييييا دورهييييا فييييي هييييذا النضييييال

سييار الييديمقراطي طييرح البييديل أو النمييوذج المناسييب فييي إطييار إن المهميية التييي تواجييه قييوى الي
إذ ال وجييود لبييديل خارجهييا فييي المرحليية الراهنيية , وليييس خارجهييا, عالقييات اإلنتيياج الرأسييمالية
فاالشييتراكية غييير مطروحيية علييى بسيياط البحييث حاليييًا أو فييي األفييق , ولسيينوات طويليية قادميية

ولكنهيا هيي المهمية , الرأسمالية هي نهاية التاريخ هذا ال يعني أن العالقات اإلنتاجية.  المنظور
وفيي هيذا اإلطيار توجيد أطيياف أو نمياذج كثييرة يمكين أن يتحيرك .  المباشرة في المرحلة الراهنية

إن . بحيييث يكييون ميين الناحييية االجتماعييية أكثيير قبييوالً , عليهييا التطييور الرأسييمالي فييي العييراق
وسيييواجه خييالل الفتييرة القادميية إصييرارًا , ل بغييدادالمجتمييع العراقييي واجييه منييذ اليييوم األول الحييتال 

بريطانيييًا علييى السييير فييي طريييق واحييد قررتييه اإلدارة األمريكييية للعييراق عبيير خبرائهييا  -أمريكيييًا 
المعييروفين المنحييدرين ميين مدرسيية اللبرالييية الجديييدة التييي تكرسييت بشييكل ملمييوس منييذ النصييف 

وإذا كانييت قييد حققييت أرباحييًا هائليية . نصييرمةاألول ميين العقييد الثييامن وتواصييلت طيليية الفتييرة الم
وبقييية , لالحتكيارات الرأسيمالية المتعيددة الجنسيية وأكبير االحتكييارات األمريكيية عليى نحيو خياه

فأنهيا فيي المقابيل نشيرت المزييد مين االسيتغالل , االحتكارات في الدول الرأسيمالية السيبع الكبيار
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وبشكل أخص فيي البليدان , بلدان العالم النامي والفقر والفاقة والحرمان في الغالبية العظمى من
واليذي , وهذا أحد األسباب المهمة جدًا لنمو التطيرف واإلرهياب فيي العيالم.  األكثر فقرًا في العالم

 . في حين تقره الكثير مين اليدول األوروبيية, ترفض الواليات المتحدة االعتراف به كسبب مباشر

بغيداد عيدة مقياالت أو مقيابالت صيحفية شيخص فيهيا كتب الحاكم المدني لسلطة االحتالل فيي  
 :ثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالث مسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائل جوهريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

سنة مين هيمنية الدولية عليى   35الواقع االقتصادي الذي خلفه النظام ورأسه المخلوع بعد  :  أوالً 
وهييي . االقتصيياد والمجتمييع والعواقييب الوخيميية التييي تسييببت بهييا سياسييات النظييام االقتصييادية

بما فيها تلك التي تمس طبيعة نشاط قطاع الدول ,  لموافقةتشخيصات دقيقة وصحيحة ويمكن ا
 .وأهييييييييييييييييييييييييييداف النظييييييييييييييييييييييييييام واإلدارة البيروقراطييييييييييييييييييييييييييية الفاسييييييييييييييييييييييييييدة فيهييييييييييييييييييييييييييا

حدد المهمات التي تواجه اإلدارة األمريكية والشعب العراقي في الفترة القادمة التي حيددها :  ثانياً 
عمليييية االقتصيييادية بيييل بخليييق تنميييية مسيييتدامة وتنشييييط ال, ال بإعيييادة إعميييار العيييراق فحسيييب

وضييرورات تعبييية كييل اإلمكانيييات المتييوفرة داخليييًا ودوليييًا لهييذا الغييرض وربطهييا بعملييية دمقرطيية 
أي أنييه ربييط بييين الجانييب االقتصييادي والجانييب السياسييي فييي مييا أطلييق عليييه بالحرييية . الييبالد

رز نقياط وإذ يمكين االتفياق عليى بعضيها تبي. السياسية التيي ال تنفصيل عين الحريية االقتصيادية
خاصيية فييي فهييم طبيعيية هييذه الحرييية وميين المسييتفيد منهييا ولمصييلحة ميين تتجييه , تبيياين أيضيياً 

 . وتعميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل

األدوات واألساليب الضرورية لعمليية البنياء االقتصيادي والنميوذج اليذي ييراد انتهاجيه فيي :  ثالثاً 
. روقيد شيخص لهيذا الغيرض نميوذج اقتصياد السيوق الحي.  عملية البناء االقتصيادي فيي العيراق

وأكد على دور اإلدارة األمريكية وسلطة االحتالل في حسم التوجهات االقتصادية للعراق والعقيود 
وحييرم مجلييس الحكييم . واالتفاقيييات واالمتيييازات التييي يييراد عقييدها واالسييتثمارات التييي يييراد جلبهييا

, المشيورةاالنتقالي وكذلك كل العراقيات والعراقيين من التدخل في هذا األمر ومنحهم حق تقديم 
وهنا ينشأ الخالف . أي عمد إلى عكس ما يفترض أن يكون عليه الحال حتى في فترة االحتالل

ففييي الوقييت الييذي ال أمتلييك سييوى حييق مناقشيية األفكييار . الرئيسييي بييين مييا أراه ومييا يييراه بريميير
وحسب تصريحات بريمر سوف . يمتلك هو إصدار القرارات ووضع الخطط وتنفيذ ما يراه مناسباً 

وهيو . ن يكون حال مجليس الحكيم االنتقيالي يختليف كثييرًا عين حيالي فيي المسيألة االقتصياديةل
             .وعلينييييا أن نتعيييياون ميييين أجييييل إيجيييياد حييييل لهييييذه المعضييييلة. أميييير غييييير مقبييييول

إن مييا يطرحييه النمييوذج األمريكييي للعييراق لخصييه السيييد بييول بريميير فييي مقييال لييه نشيير فييي 
للبنانييية وعشييية مشيياركته فييي مييؤتمر المنتييدى االقتصييادي فييي جريييدة السييفير ا 21/6/2003

وهيو يختليف عين التصيور اليذي يمكين أن تيدعو . العالمي فيي منطقية البحير المييت فيي األردن
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 .ومنها قوى اليسار الديمقراطي العراقي, إليه القوى الديمقراطية العراقية

أن يلعيب اليدور الرئيسيي ففي الوقت الذي يمكن االتفاق معه على أن القطياع الخياه يفتيرض 
فأن هذا ال يعني حرمان قطاع الدولة من النشاط االقتصادي , في العملية االقتصادية في العراق

الييذي تسييتوجبه طبيعيية المرحليية والمهمييات الكبيييرة التييي يفتييرض النهييوض بهييا وأهمييية توزيييع 
طيياع الخيياه األعبيياء بمييا يسييهل النهييوض بهييا والتكامييل فييي مييا بييين نشيياط قطيياع الدوليية والق

ويمكين أن ييتم االتفياق .  وكذلك تنشيط القطاع المختلط في إطار العالقيات اإلنتاجيية الرأسيمالية
ويبقيى السيؤال كييف ,  معه على أهميية وضيرورة وليوج الرأسيمال األجنبيي إليى االقتصياد العراقيي

فيييالعراق بحاجييية إليييى . وهيييي مسيييالة ليسيييت شيييكلية ولكنهيييا مفييييدة لالقتصييياد العراقيييي. وأيييين
وعليييه فييتح األبييواب ال لالسييتثمارات األمريكييية , السييتثمارات األجنبييية خييالل العقييدين القييادمينا

ويفتييرض أن تحييدد االتجاهييات األساسييية التييي تخييدم , بييل لالسييتثمارات األخييرى أيضيياً , فحسييب
فييالخالف هنييا ليييس فييي وجييود الرأسييمالية وتطورهييا فييي . االقتصيياد الييوطني فييي تطييوره القييادم

بييل فييي وجهيية هييذه الرأسييمالية وفييي النمييوذج المناسييب للعييراق فييي المرحليية , راقييياالقتصيياد الع
وكيييذلك الخيييالف لييييس فيييي قبيييول . الراهنييية وللعقيييدين القيييادمين عليييى سيييبيل المثيييال ال الحصييير

ولكيين المسييالة , بييل أن العييراق بييأمس الحاجيية لهييا, االسييتثمارات األجنبييية فييي االقتصيياد العراقييي
أم أنها مهمة مجلس الحكم , لواليات المتحدة أن تتحكم باالستثماراتهل ينبغي ل:  هي,  الخالفية

وكذا الحال بالنسبة للينفط الخيام ,  االنتقالي في فترة االنتقال وفي ظل الحكومة الشرعية القادمة
    وعقد االمتيازات وما إلى ذلك؟

إال أن هيذا , لموفي الوقت الذي نتفق على أهميية تنشييط التجيارة الخارجيية واالنفتياح عليى العيا
يفتييرض أن ال ينسييى أهمييية تنمييية الصييناعة الوطنييية التييي دمييرت خييالل الحييروب المنصييرمة 
, وحمايتها من المنافسة األجنبية الشديدة التي يصعب على الصناعة المحليية الوقيوف بوجههيا

وخاصة قضايا التشغيل وإغناء الدخل القيومي وخليق ,  وهي ضرورية لتطور االقتصاد والمجتمع
لفائض االقتصادي وتعظيمه واالستخدام الفعال لموارد العراق األولية في عمليية التنميية ولييس ا

إضييافة إلييى أهمييية العناييية بييالتخطيط اإلقليمييي إلقاميية المشيياريع لضييمان , فييي تصييديرها فقييط
تطورها المتوازن ووفق حاجاتها الملحة وما تعرضت له من تخريب وما تمتلكه من موارد أولية 

 .املةوقوى ع

بيل علييه أن يبيعيه , وفي الوقت الذي نتفق بأن الشعب العراقي ال يريد وال يمكن أن يبتلع نفطه
فأن ميا نختليف علييه هيو الموقيف مين خصخصيته أو اسيتمرار وجيوده فيي ,  في السوق الدولية

بميا فيي ذليك , إطار قطياع الدولية وتصيبح ميوارده جيزء مين المييزانيتين االعتياديية واالسيتثمارية
ويفتيرض أن يبياع الينفط . م نشاطات القطاعين الخياه والمخيتلط وقطياع الدولية االقتصياديدع
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منظمية اليدول )الخام في األسيواق الدوليية بكيل حريية وبالتعياون والتنسييق ميع منظمية األوبييك 
من خالل عضويته فيها وليس االنسيحاب مين هيذه المنظمية التيي بيادر العيراق (  المصدرة للنفط
كما يفترض أن توظف الكثير مين رةوس األميوال فيي .  يلها وكان من مؤسسيهاإلى اقتراح تشك

قطاع الينفط الخيام وفيي مصيافي الينفط والصيناعات البتروكيماويية وفيي سلسيلة مين الصيناعات 
األخرى التي تنسجم مع حاجات وضرورات االقتصاد العراقي والمجتمع وتشيغيل جييش العياطلين 

أصبح قطاع النفط خالل العشرين سينة المنصيرمة مهمياًل إليى لقد  .  عن العمل وكذلك مع البيية
وهيييو بحاجييية إليييى المزييييد مييين , ابعيييد الحيييدود بسيييبب سياسيييات الدولييية والحصيييار االقتصيييادي

االسيتثمارات والتحيديث لمنشيآته وإدخيال التقنييات الحديثية لتيأمين رفيع إنتاجيية العميل وتقليييص 
  إال أن مين الواجيب أن ييتم, لفيائض االقتصياديتكاليف اإلنتاج وزيادة المردود االقتصيادي أو ا

 .كييييييل ذلييييييك بالتنسيييييييق مييييييع مجلييييييس الحكييييييم االنتقييييييالي وليييييييس بعيييييييدًا عنييييييه أو بميابييييييه

  

, وإذ نتفق بأن اقتصاد السوق الحر هو النموذج المطروح حاليًا للعمليية االقتصيادية فيي العيراق
تهي إلييه وضيع الجمياهير ولكن هذا الموقف ينبغي له أن ال يغمض العينين عين رةيية ميا سيين

الشعبية الكادحية والقيوى العاملية مين عواقيب وخيمية عنيدما تتيرك الحريية التامية لقيوى السيوق 
وهييي كمييا نعييرف سييوف ليين تكييون حييرة تمامييًا بسييبب هيمنيية القطيياع الخيياه علييى , العمييياء

وبالتييالي سيييتحكم باألسييعار واألجييور وتحديييد مسييتوى األربيياح , االقتصيياد وتحكمييه بكييل شيييء
عمليييات " عفوييية"ولهييذا ال بييد ميين التفكييير فييي وضييع بعييض القيييود االجتماعييية علييى . وغيرهييا

أي وضييع , اقتصيياد السييوق الحيير ميين خييالل مييا يطلييق عليييه باقتصيياد السييوق الحيير االجتميياعي
ضمانات قانونية لحماية الطبقة العاملة والفالحين وسائر الكادحين وبقية بنات وأبناء المجتميع 

الل التي سيتعرضون لها عبر آليات اقتصاد السوق الحر وسياسات المهيمنين من شدة االستغ
ولهييذا ال بييد ميين وضييع أسييس معينيية بشييأن . علييى رةوس األمييوال وحركيية االقتصيياد العراقييي

األسعار واألجيور وضيمانات اجتماعيية وصيحية وتعليميية وحيدود دنييا لألجيور وتحدييد سياعات 
وحماييية , العمييل بييين العمييال وأصييحاب رةوس األمييوالالعمييل وآليييات ديمقراطييية لحييل مشييكالت 
وكذلك قوانين خاصة بالضرائب تأخذ بمبدأ الضيرائب ,  القطاع السلعي الصغير وتنشيطه وتطويره

المباشييرة التصيياعدية علييى الييدخول بييداًل ميين فييرض ضييرائب عالييية غييير مباشييرة علييى السييلع 
رورية وأساسييية لحييياة النيياس وكييذلك تييأمين دعييم لمجموعيية ميين السييلع األكثيير ضيي, والخييدمات

ولكي ال تبقى نسبة عالية مين الكيادحين المحيرومين تسيتجدي ,  وخاصة الكادحين منهم,  جميعاً 
مثيييل دعيييم أسيييعار الخبييز وبعيييض السيييلع األساسيييية , األغنييياء المتخميييين عليييى قارعييية الطريييق

الطبيية عبير  والمهمة األخرى وأجور الكهرباء والماء والنقل العام ووضيع نظيام خياه للمعالجية
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أي ينبغييي أن ال تعتمييد هييذه الفيييات علييى رحميية رأس . صييندوق المرضييى الحكييومي أو الخيياه
المال الذي ال يعرف الرحمة بحكم طبيعته دع عنك جشع الرأسماليين لمزيد من األرباح حتى لو 

    .حصيييييييييييييييييييييييييل ذليييييييييييييييييييييييييك مقابيييييييييييييييييييييييييل تهدييييييييييييييييييييييييييد حيييييييييييييييييييييييييياة الرأسيييييييييييييييييييييييييمالي

قتصييادية واالجتماعييية بييين النمييوذج الييذي وهكييذا يمكيين تبيييان الجوانييب المختلفيية للسياسيية اال
وبييين مييا تطرحييه القييوى , تطرحييه اإلدارة األمريكييية للعييراق وعبيير عنييه بييال مواربيية السيييد بريميير

وليييس المطلييوب هنييا تقييديم نمييوذج . وخاصيية قييوى اليسييار الييديمقراطي, الديمقراطييية العراقييية
أو ينطليق مين المبالغية , يزييةيستحيل تحقيقه في ظروف العراق الراهنة ويعبير عين صييغة تعج

الهييور مييرك والييزور : "والهييروب إلييى أمييام كمييا يعبيير المثييل الشييعبي العراقييي بدقيية حييين يقييول
 ".خواشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك

وهيي . نحن اآلن أمام مرحلة تتميز بالكثير من التعقيد وتحفها الكثير مين المصياعب والمخياطر
وال تيييرتبط بكثيييرة األحيييزاب , بال تييرتبط بيييالتنوع القيييومي أو الييديني والميييذهبي فيييي العيييراق فحسيي

السياسية وتعدد اتجاهاتها الفكرية والسياسية واختالفها الشديد في جملة من األمور األساسيية 
وال ترتبط باألجواء المعقدة التي تحييط بيالعراق والتيدخالت الكبييرة فيي شيؤونه الداخليية ,  فحسب

التيي تميت بيالقوى األجنبيية   بل ترتبط باألساس بطريقة سقوط النظام,  من بعض الجران فحسب
وهيي بالتيالي تجيد نفسيها فيي . التي حاربت النظام وأسيقطته واحتليت عليى إثير ذليك العيراق كليه

ترييد ,  وبالتيالي,  مواقع متقدمة ومتفوقة من حيث اإلنجاز على قوى المعارضة العراقيية السيابقة
ًا فيي اإلسيقاط المباشير لنفسها تحقيق مكاسب على القوى السياسية العراقية التيي ليم تكين طرفي

ولهيذا فمهمية القيوى . رغم دورها المستمر والمديد فيي إضيعاف النظيام وعزليه جماهيريياً ,  للنظام
ويزيدها تعقيدًا الطريقية التيي .  السياسية العراقية في المرحلة الراهنة معقدة جدًا ال تحسد عليها

تقيديم التنيازالت عميا رسيمه , وكميا يبيد, إذ يصعب عليه, تعامل بها حتى اآلن السيد بول بريمر
فييي مخططييه إال تحييت ضييغط عييالمي وإقليمييي ومحلييي متصيياعد تمامييًا كمييا حصييل فييي تشييكيل 

والدور الذي تقيوم بيه عصيابات صيدام حسيين وقيوى اإلسيالم ,  مجلس الحكم االنتقالي من جهة
ومييا يحصييل اليييوم فييي بعييض . السياسييي المتطرفيية وعصييابات اإلجييرام األخييرى ميين جهيية ثانييية

نياطق العيراق دليييل عليى تنيوع القييوى التيي تقيوم بعمليييات إجراميية واسيعة بمييا فيي ذليك ضييرب م
 . الييييييييييييييخ..قييييييييييييييوات االحييييييييييييييتالل وقتييييييييييييييل النيييييييييييييياس واالعتييييييييييييييداء علييييييييييييييى البيييييييييييييييوت 

ولهذا فنحن نحتاج إلى جبهية ديمقراطيية داخليية قويية ومتينية ومتماسيكة وتعيرف ميا ترييد وميا 
تدعم مطاليب , الرسمي والشعبي, صعيدين الدوليعلى ال, وجبهة ديمقراطية خارجية,  تسعى إليه

والجبهيية الديمقراطييية الداخلييية يفتييرض أن تعييرف كيييف تعمييل مييع . القييوى الديمقراطييية الداخلييية
إن . الجماهير الواسعة وكيف تنظمها وتعبيها وتتفاعل معها للدفاع عن السياسات التي تتبناها
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لييس الهيدف . تحقييق النجاحيات المنشيودة  حركة الجماهير الواعية والمنظمة هيي القيادرة عليى
بل العمل من أجيل إقناعهيا بميا نعتقيد بكونيه نافعيًا , من هذا إثارة الصراعات مع سلطة االحتالل

   .للعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق وميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يفتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرض أن يتحقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق

استنادًا إلى كل ذلك وغيره أطرح من جديد أهميية البيدء بحيوار ديمقراطيي منفيتح حيول موضيوع 
ويأميل أن ييتم التفكيير ال وفيق . الف قوى اليسار الديمقراطي العراقييوحدة عمل أو نشاط أو تح

بيل وفيق المهميات الفعليية ذات الميدى األبعيد والرةيية الواعيية ,  مصالح آنية خادعة أو مضيللة
 . لتعقييييييييييييييييييييييييدات ومخيييييييييييييييييييييييياطر العملييييييييييييييييييييييييية الجاريييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييراق

حييتالل قبييل وبعييد إن األخطيياء التييي ارتكبييت حتييى اآلن ميين جانييب اإلدارة األمريكييية وسييلطة اال
, وكذلك األخطاء التي ارتكبتها القوى السياسيية العراقيية فيي اليبالد,  الحرب حتى الوقت الحاضر

كلها تصب الماء في طاحونة القوى العدوانية المناهضة للتغيير الذي حصل في العراق وللر بة 
التحيرك وكسيب وكلهيا تسيمح لقيوى صيدام حسيين عليى  ,  في إقامة الديمقراطية وإنهاء االحيتالل

كما ترحك قوى اإلسالم السياسي المتطرفة وقوى جدييدة ترييد االلتحياق بيه مين خيالل ,  األنصار
دعوتهييا إلييى حكييم الحييوزة العلمييية فييي النجييف أو تشييكيل جيييش المهييدي أو نشيياطات جماعيية 

 . إنهييا ألغييام فييي طريييق مجلييس الحكييم االنتقييالي وعليييه أن يدرسييها بعناييية كبيييرة. علميياء السيينة

إسقاط جهود أعداء الديمقراطية من فاشيين وظالميين ال يمكن أن تنجح دون وحدة الشعب   إن
العراقي وقواه السياسية ودون إيجاد لغة جديدة وقواعد عمل منظمة للعالقة مع قيوات االحيتالل 

إن عواميل الضيغط . إلى حين خروجها وطرح جديد بأمل كسب األميم المتحيدة للعميل فيي العيراق
ات المتحدة األمريكية متزاييدة ومتشيعبة وينبغيي االسيتفادة منهيا لصيالح تعزييز الخيط على الوالي

إن عليى القيوى . الذي ندعو إليه وتعزيز دور مجلس الحكم االنتقيالي غيير الطيائفي فيي العيراق
الوطنية العراقية أن ال تضيع هذه الفرصة الثمينة بانتظار فرصة أخيرى وأن تنتبيه بيأن الفرصية 

ن تتكييرر بالضييرورة وأن نبييذل كييل شيييء اآلن فييي سييبيل ذلييك قبييل أن يكييون الوقييت التاريخييية ليي
 : متأخرًا ونعض على النواذج وعنيدها يصيدق فينيا قيول الشياعر العراقيي المبيدع عيدنان الصيائل

 ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين يطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرَق بابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَك ثانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًة 

 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييإالَم سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتجلس منتظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراً 

 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدار 

 توهميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكَ 

 الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدفةُ 

 .بالتكرار

امل الضاغطة على النظام أعيد نشر المخطط الخاه بتلك العوامل وألهمية التحرك وفهم العو    
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الفاعلة في التأثير على مواقف وسياسات الواليات المتحدة األمريكية في هيذه المرحلية الحرجية 
 .ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياريخ العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق السياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 19/07/2003برلين في 
 

 

 

 ماذا يجري في العراق, ولمصلحة من, وكيف نواجهه؟

 

 22الحلقة 

  

ابع تطور األوضاع الراهنة في العراق يصاب بالكآبية والحيزن العميقيين ويشيعر بيألم بيالل من يت
فيي أن يعياني العراقييون مين جديييد بعيد معانياة رهيبية داميت أكثيير مين أربعية عقيود مين السيينين 

فكثيرة . يسيتحق مثيل هيذه المأسياة المرعبية,  وال أي شيعب فيي العيالم,  فالشعب العراقي.  العجاف
تفقد يوميًا صيبرها وعزمهيا عليى الصيمود والتحيدي وتتحيول ,  نساء ورجاال,  راقيينمن الناس الع

إلى أدوات بيد المغيامرين والمخيربين والطيامعين فيي سيلطة حتيى ليو كانيت عليى جثيث الضيحايا 
وهناك من يساهم في إثارة الناس حقًا أم باطاًل من وراء الحدود المحيطة بالعراق .  وخراب البالد

 .لحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدودوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا وراء تليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك ا

بل هي نتاج لتراكميات عشيرات السينين , والمشكلة التي تواجه الشعب العراقي ليست وليدة اليوم
. التي حرم فيها اإلنسان العراقي من حريته وكرامته وحقوقه المشروعة وعيشه اآلمين المسيتقر
 وعندما يحاول الباحث تقليب أوراق الماضي القريب والوقت الحاضر سيجد أمامه مجموعة مين

وإال سياهمت , العوامل التي كانت أو ما تزال وراء هذه المعاناة الراهنة التي ال بد مين مواجهتهيا
ويمكين صيياغة تليك العواميل فيي . في تعقيد الحياة على كل العراقيات والعراقيين لسينوات قادمية

 :النقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياط التالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

اقيي ضييد شييعبه وجيرانييه السياسيات الفاشييية والعدوانييية والتوسيعية التييي مارسييها النظييام العر  .1
ورفضيه حتيى آخير لحظية ,  وعزلته الشديدة التي نجمت عين كيل ذليك فيي العيالم,  واألخوة العرب

وما . واستمرار قتله للعراقيين حتى بعد سقوط نظامه,  من وجوده في السلطة التنازل عن الحكم
وليسييت . ريييزال الطا ييية صييدام حسييين يشييكال هاجسييًا يقلييق النيياس ويسييلبهم الراحيية واالسييتقرا

خطاباته األخيرة سوى الورقة غير الرابحة األخيرة التي بقيت في جعبته وجعبة مين يسيانده فيي 
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 .ولكنهييييا الورقيييية المؤذييييية والمعوقيييية لعملييييية إعييييادة إعمييييار الييييبالد, العييييراق والعييييالم العربييييي

إصييرار اإلدارة األمريكييية علييى خييوض الحييرب دون ممارسيية أسيياليب ناجعيية أخييرى لمواجهيية  .2
ألنها كانت وما تزال تطمع بتحقيق أهيداف أخيرى أبعيد , ظام الدكتاتوري وتخليص الشعب منهالن

من مساعدة الشعب العراقي ودون أن تكون لها خطة عمليية بديلية بعيد إسيقاط النظيام وانهييار 
وسيياهمت أطميياع الهيمنيية المنفييردة ميين جانييب . كيييان الدوليية العراقييية أو تهشيييمه ميين قبلهييا

و ييياب الرةييية الواضييحة والمعرفيية المدققيية للمجتمييع , دة علييى العييراق ميين جهييةالواليييات المتحيي
وعزل أجزاء مهمة من قيوى المعارضية العراقيية عين ,  العراقي ومشكالته الفعلية من جهة أخرى 

فيي تيوفير , المشاركة الحقيقية إلسقاط النظام ومنذ وقت مبكر إضافة إلى شق وحدة المعارضة
وخاصية تليك , ت االحتالل فيي العيراق وأميام قيوى المعارضية العراقييةأجواء غير صحية أمام قوا

 .التيييييي نزحيييييت ميييييع القيييييوات األمريكيييييية إليييييى البصيييييرة والناصيييييرية وبغيييييداد واعتليييييت دباباتهيييييا

وبعد انهييار النظيام وقواتيه العسيكرية واحيتالل بغيداد والعيراق عموميًا تخبطيت إدارة االحيتالل  .3
ي العييراق وإزاء المعارضيية وتركييت العنييان لقييوى التخريييب األمريكييية فييي مواقفهييا إزاء الوضييع فيي

وخاصيية قييوى صييدام حسييين وبقييية المجييرمين وقييوى اإلسييالم السياسييي , والتييدمير فييي المجتمييع
 .أن تمييييارس دورهيييا فييييي تعمييييق الفوضييييى وانعيييدام األميييين واالسيييتقرار فييييي الييييبالد, المتطرفييية

لعسييكرية والمدنييية عيين إعييادة الحييياة وزاد فييي الطييين بليية عجييز الواليييات المتحييدة بإدارتهييا ا .4
للخييدمات األساسييية التييي يحتاجهييا المييواطن يوميييًا وفييي كييل سيياعة وخاصيية فييي فصييل الصيييف 
 . وحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييره الالهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

السرعة العجيبة والمتعجلة في إعالن نهاية الحرب في العراق في وقت كانيت جييوب النظيام  .5
إذ كانت تمني نفسها بزيادة تأييد ,  يطانيالبر   –ما تزال موجودة وتقاوم قوات التحالف األمريكي  

رغيم أنهيا , األمريكيين للرئيس األمريكي بوش بسبب النصر السريع الذي تحقيق لهيا فيي العيراق
بل تركت الحبل على الغارب فيي , لم تستغل هذا النصر السريع لتكريس األمن والنظام في البالد

. صدام حسين فيي كيل مكيان فيي العيراق  تصور منها احتمال اندفاع الجماهير لالنتقام من قوى 
فليس من حقنا أن . وقد وقع هذا فعاًل في مناطق معينة كان ينبغي أن ال يحصل ذلك بأي حال

نثأر ألنفسنا بل أن نترك القانون يأخذ مجراه االعتيادي إزاء كل المتهميين بارتكياب جيرائم بحيق 
إذ قاميت عصيابات صيدام , مين ذليكولكين وقيع أكثير . الشعب العراقي أفيرادًا وجماعيات ومجتميع

... حسين وغييره بعملييات تخرييب واسيعة جيدًا وعملييات قتيل وإشيعال الحرائيق ونهيب المتياحف 
 . اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ

 –وزاد فيييي الطيييين بلييية تقيييديمها طليييب اعتبيييار العيييراق محيييتاًل مييين قبيييل القيييوات األمريكيييية  .6
العيراق وإبعياد مشياركة   بهدف تيأمين الهيمنية المطلقية عليى,  البريطانية التي شنت الحرب عليه
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وكيان هيذا مين أسيوأ القيرارات التيي اتخيذتها اإلدارة األمريكيية بعيد .  اآلخرين في الغنيمة العراقيية
وفي القرار الذي صدر عين مجليس األمين اليدولي حاوليت الوالييات .  إعالنها الحرب وشنها فعالً 
لكاملية والتصيرف بيالعراق بالصيغة التيي تيؤمن لهيا الهيمنية ا  1483المتحدة صياغة القرار رقم  
, وهيو ميا يتنيافى ميع االدعياء األول ليإلدارة األمريكيية بتحريير العيراق. وموارده كميا تيراه مناسيباً 

حتيى إنهيا أبعيدت بشيكل مقصيود ال يقبيل التأويييل األميم المتحيدة عين أن تلعيب اليدور السياسييي 
 . انيةوأنييييييييييط بهيييييييييا شيييييييييكليًا دورًا ثانوييييييييييًا فيييييييييي مجيييييييييال المسييييييييياعدة اإلنسييييييييي, المناسيييييييييب

   

إضييافة إلييى أخطيياء , ولكيين األميير لييم يسييتقم لهييا كمييا كانييت ترغييب نتيجيية تلييك األخطيياء الفادحيية
فسييلوك الحيياكم العسييكري القلييق والحييائر وسييلوك الحيياكم . جديييدة ارتكبتهييا بعييد احتاللهييا العييراق

إضييافة إلييى , المييدني المتغطييرس واالسييتبدادي إزاء قييوى المعارضيية العراقييية السييابقة والشييعب
المشروع األمريكي األساسي كجزء من استراتيجية اإلدارة األمريكية في المنطقة والعالم أدى كيل 
ذلك وغيره إلى إعاقية تشيكيل حكومية عراقيية قويية عليى أسياس ميؤتمر وطنيي عيام لكيل القيوى 
السياسييية التييي حاربييت النظييام الييدكتاتوري وبالتييالي حركييت كييل األحاسيييس والمشيياعر المعادييية 

رغيم قناعية كثيرة مين السيكان العيراقيين بضيرورة اسيتمرار ,  حتالل ليدى الشيارع العراقييلقوات اال
وجود هذه القيوات ولفتيرة الحقية حتيى االنتهياء مين االنتخابيات العامية وتشيكيل حكومية عراقيية 

فإلى ماذا أدى كل ذلك؟ وفق المعلومات المتوفرة ومتابعة األحيداث عين قيرب .  مستقلة ومنتخبة
 :أن كيييييييييييل ذليييييييييييك سييييييييييياهم فيييييييييييي بيييييييييييروز الظيييييييييييواهر التالييييييييييييةيمكييييييييييين القيييييييييييول بييييييييييي

إضعاف الثقة بقوى المعارضة العراقية التي ناصبت النظام العداء واعتبارها غير قيادرة عليى  .1
رغييم أنهييا كانييت ال تريييد انتييزاع الحكييم بييل , مواجهيية الوضييع الجديييد وليييس لهييا الحييق فييي الحكييم

الكثييير ميين المنظمييات والمحافظييات  الييدعوة إلييى مييؤتمر لقييوى المعارضيية كلهييا ومنييدوبين عيين
 . والميييييييييييييييييييييييييييييدن لتشيييييييييييييييييييييييييييييكيل الحكومييييييييييييييييييييييييييييية العراقيييييييييييييييييييييييييييييية االنتقاليييييييييييييييييييييييييييييية

ساهم هذا الموقف في نشوء فراغ سياسي حكومي في البالد عجيزت سيلطات االحيتالل عين  .2
فيي ميا عيدا منطقية ,  وفسحت في المجال لتسييب واسيع النطياق عليى مسيتوى القطير كليه,  سده

 . موصييييييييييييييييييييييييل نسييييييييييييييييييييييييبياً إضييييييييييييييييييييييييافة إلييييييييييييييييييييييييى ال, كردسييييييييييييييييييييييييتان العييييييييييييييييييييييييراق

أعطت فرصة مناسبة لقوى صدام حسين الستعادة أنفاسها وإعادة تنظييم صيفوفها وتنشييط  .3
جماعات الطوار  التي كان صدام حسين قد شكلها قبل ذاك لتخوض حرب عصابات فيي بعيض 
مناطق العراق وتثير الفوضيى وتيؤزم الجيو السياسيي وتسياهم فيي دفيع آخيرين مغتنميين فرصية 

ي ضييربت أطنابهييا فييي أنحيياء الييبالد للمشيياركة فييي تلييك الفوضييى والحصييول علييى الفوضييى التيي
 .مكاسييييييييييييييييييييييييييييييييييب لهييييييييييييييييييييييييييييييييييا علييييييييييييييييييييييييييييييييييى حسيييييييييييييييييييييييييييييييييياب المجتمييييييييييييييييييييييييييييييييييع
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وعنييدما الحظييت إصييرار قييوى المعارضيية علييى تشييكيل حكوميية انتقالييية وتزايييد الضييغوط ميين  .4
وافقييت شييرط أن يييتم تشييكيل , مختلييف الجهييات العربييية والدولييية وفييي الواليييات المتحييدة بالييذات

ولكيي , لكي ال يحصل على قوة شعبية مناسبة من جهة,  جلس بدون عقد مؤتمر وطني عامالم
تبقى قراراته خاضعًة لحق الينقض األمريكيي المتمثيل بسيلطة االحيتالل وبالسييد بيول بريمير مين 

 . وهييييييييييييييو إضييييييييييييييعاف جديييييييييييييييد للقييييييييييييييوى السياسييييييييييييييية العراقييييييييييييييية, جهيييييييييييييية أخييييييييييييييرى 

كم االنتقالي إليى نشيوء ثيالث مظياهر فسح هذا اإلضعاف السياسي غير المبرر لمجلس الح .5
تشيكيك واسيع النطياق بصيالحيات مجليس (  أ:  سلبية كان يمكين تقليصيها وتجياوز أكثرهيا ضيرراً 

وخاصة من قوى كان في مقدورها أن تؤيد هذا المجلس لو , الحكم االنتقالي على صعيد الداخل
كيل حكومية تنبثيق عين كان قيد تيم إشيراكها فيي الميؤتمر اليوطني العيام وفسيح المجيال أميام تشي

وربمييا يقييف وراء ذلييك , اسييتغالل واسييع النطيياق لفكييرة بائسيية طرحهييا األمريكيييون ( ب. المييؤتمر
تجلييت فييي تشييكيل المجلييس علييى أسيياس , بعييض العناصيير الطائفييية المتعصييبة المؤيييدة ألمريكييا

وهييو أميير بييالل الضييرر بسييمعة اغلييب أعضيياء . سييني وواحييد مسيييحي 11شيييعي و 13طييائفي 
نحيين نعييرف أن اليينظم السييابقة منييذ . بنضييالهم الييوطني البعيييد عيين الطائفييية البشييعةالمجلييس و 

ولكنهيا ليم تتحيدث ,  العهد الملكي قد حكمت العيراق وفيق سياسية دينيية وطائفيية تمييزيية سييية
وكيان يفتيرض تجنيب هيذا األمير .  رغم وجودها الفعليي,  عن توزيع طائفي في المناصب الوزارية

بيل الحيق ويلحيق ضيررًا بليغيًا بالنضيال اليوطني وبتكيوين الشخصيية , أصيالً تمامًا إذ ال مبرر ليه 
ولم يتم استغالل نقطة الضعف الشديدة هيذه . الوطنية العراقية البعيدة عن هذا التمييز الطائفي
بيل ومين قيوى عربيية تتمييز بالطائفيية وتيتهم , حتى اآلن مين قبيل قيوى عراقيية طائفيية فحسيب

وهو أمر فادح الضرر أيضًا من جانيب تليك القيوى التيي ترييد الصييد   ,الشيعة عمومًا بالشعوبية
كمييا فييي محيياوالت السيييد مقتييدى , بييدء بعييض القييوى الشيييعية الطائفييية( ج. فييي الميياء العكيير

أي دولة تسيير وفيق ,  المطالبة بإقامة دولة إسالمية تقوديها الحوزة العلمية في النجف,  الصدر
وهو الذي حرك الطائفيين مين السينة بالمنياداة بيأن عليى .  يالمذهب الشيعي على الطراز اإليران

سييلطة االحييتالل أن تجييري إحصيياءًا للسييكان لكييي تعييرف بييأن أتبيياع المييذهب السيينة يشييكلون 
ويدخل في هذا الباب من التحريض العام البيان الصادر عن المؤتمر القومي .  األكثرية وهلمجرا
مسييجل لصييدام حسييين فييي نفييس اليييوم والييذي وكييذلك الحييديث ال, 14/07/2003العربييي بتيياريخ 

أذيع من أكثر من محطة فضائية عربية والذي يلتقي تمامًا مع موقف الميؤتمر القيومي العربيي 
وكأنهمييا كتبييا فييي آن واحييد وألغييراض واحييدة وبذهنييية واحييدة ذات طبيعيية اسييتبدادية وشييوفينية 

      .شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييديدة

دول الجيوار وبشيكل خيياه مين إيييران وفسيح هيذا الوضييع المتيدهور إليى تييدخل إضيافي ميين  .6
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وربما فيما بعد إليى ,  لتقديم الدعم من قوى إيرانية محافظة ومتشددة إلى جماعة مقتدى الصدر
, في حين تقوم السعودية بتقديم الدعم إلى الجماعات السنية المرتبطية بالميذهب الوهيابي,  غيره

علييم والتربيية المتشيددة والمتطرفية وهو المذهب الذي تلتزم به الدولة السعودية وتمارسه في الت
التييي نشييأ فيهييا جماعيية أسييامة بيين الدن وجميييع أعضيياء القاعييدة ومؤيييديها فييي مختلييف بقيياع 

وعملية إعادة إنتاج مثل هذه القوى المتطرفة مستمرة في السعودية رغم االدعاء بيإجراء .  العالم
بيل فيي كيل , السيعودية فحسيبوعملية إعادة اإلنتاج هذه ال تتم في .  إصالحات في هذا المجال

سواء أرسلت مدرسيين لهيا , البلدان حيث تقوم السعودية بإقامة المساجد والمدارس الدينية فيها
 . أو وظفييييييييييييييييييت مدرسييييييييييييييييييين ميييييييييييييييييين نفييييييييييييييييييس المييييييييييييييييييذهب الوهييييييييييييييييييابي فيهييييييييييييييييييا

ويبدو بوضوح أن الدول العربية بدأت تستثمر المأزق الذي تمر بيه سيلطة االحيتالل وكيذلك  .7
ي العراق لمنعها من تحقيق االستقرار واألمن وتنشيطها نشيرات األخبيار التيي اإلدارة األمريكية ف

تحفز على ما يسمى بالمقاومة بهدف منع الواليات المتحدة المغامرة مرة أخرى بحرب ضد دولة 
إذ أنها بدأت تخشى عليى نفسيها مين السيقوط تحيت ضيغوط السياسيات األمريكيية ,  عربية أخرى 

 . فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي المنطقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

الدول األوربية تستفيد من الميأزق والمحنية األمريكيية فيي العيراق بمحاولية فيرض   كما بدأت .8
تنازالت على اإلدارة األمريكية لتكف عن فرض هيمنتها السياسية الكاملة على العراق والمنطقية 

ومين ثيم منيع هيمنتهيا الكاملية عليى ,  وفسح المجال لها أيضًا للولوج السياسيي إليى العيراق أوالً 
. اق ومنطقيية الشييرق األوسييط عمومييًا واالتفيياق علييى أسييس جديييدة بهييذا الصييدد ثانييياً اليينفط العيير 

وهي تدعو إليى ذليك مين خيالل اليدعوة إليى إشيراك األميم المتحيدة وجعيل الوجيود هنياك بموافقية 
 . األمييييييييييييييييييييم المتحييييييييييييييييييييدة لكييييييييييييييييييييي تسيييييييييييييييييييياهم فييييييييييييييييييييي األفييييييييييييييييييييراد واألمييييييييييييييييييييوال

ل واللجيان المختصية التيي البريطاني فشل قوات االحيتال -ويزيد من ضعف الموقف األمريكي .9
ذهبييت إلييى العييراق فييي العثييور علييى أسييلحة دمييار شييامل فييي العييراق وفييق مييا ادعتهييا اإلدارة 

 .والذي بدأ يهدد سلطتيهما بشكل واضح, األمريكية ومجلس الوزراء البريطاني

 أدى كل ذلك إلى بروز ثالثة إجراءات جديدة مهمة على السياحة السياسيية العراقيية واألمريكيية
 :وهييييييييييييييييييييييييي, والبريطانييييييييييييييييييييييييية وفييييييييييييييييييييييييي أروقيييييييييييييييييييييييية األمييييييييييييييييييييييييم المتحييييييييييييييييييييييييدة

حصول المزيد من زيارات المسيؤولين األوروبييين إليى اإلدارة األمريكيية والتباحيث ميع بيوش  .1
وبقييية المسييؤولين فييي اإلدارة األمريكييية بهييدف التحييري عيين حييل للمييأزق األمريكييي فييي العييراق 

 .ر البشيرية والماليية للقيوات األمريكييةوخشية تطور األوضاع باتجاه سلبي وزيادة عدد الخسيائ

زيادة عدد الوفيود والمسيؤولين األميريكيين اليذين قيدموا إليى العيراق لإلطيالع عليى ميا يجيري  .2
 . وبشيييكل خييياه نائيييب وزيييير اليييدفاع األمريكيييي اليييذي كيييان أكثييير المتحمسيييين للحيييرب, فييييه
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لمتحيدة بعيد لقياء ليه ميع األميين العيام لألميم ا, بدء تصريحات أدليى بهيا السييد كيوفي عنيان .3
تشير في جوهرها إلى أنها مبيادرة أمريكيية قبيل أن تكيون ,  بوش في البيت األبيض في واشنطن

وأكييد ذلييك وزييير . مبييادرة خاصيية ميين كييوفي عنييان تييدعو إلييى إصييدار قييرار جديييد بشييأن العييراق
 .خارجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الوالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات المتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة أيضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

التييي سييتتولى رئاسيية مجلييس األميين , اوفييي ضييوء ذلييك يبييدو أن وصييول وزيييرة خارجييية أسييباني
كميا . إليى العيراق لييس بعييدًا عين محاولية التفكيير بحيل مناسيب لألزمية الراهنية,  للدورة القادمة

يييدخل فييي هييذا البيياب سييفر بريميير إلييى واشيينطن للقيياء بييالرئيس األمريكييي بهييدف إعييداد موقييف 
سييفر وفييد ثالثييي يمثييل كمييا يفتييرض أن ال ننسييى . وقييرار جديييد وتكتيكييات جديييدة بشييأن العييراق

مجلس الحكم االنتقالي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجليس األمين اليدولي اليذي سييبحث 
, إضيافة إليى تقريير دي ميليييو, الوضيع فيي العيراق وتقيديم تقريير يطيرح تصييورات مجليس الحكيم

             .ممثل األمم المتحدة في العراق

ريكية في ظل هذا المأزق الذي تعياني منيه؟ إنهيا كميا أرى إلى ماذا تسعى الواليات المتحدة األم
 :سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتحاول تحقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وأن , إبقيياء قييرار احييتالل العييراق ميين قبييل قييوات الييدولتين المتحييالفتين دون تغيييير يييذكر فيييه .1
 .تبقييييييييييى القييييييييييوة القائييييييييييدة فييييييييييي العييييييييييراق خييييييييييالل فتييييييييييرة االنتقييييييييييال علييييييييييى األقييييييييييل

موجبه لقوات من األمم المتحدة المشاركة في حفيظ الموافقة على إدخال فقرة جديدة يسمح ب .2
, وإذ تبييذل األمييم المتحييدة فييي أن تكييون تلييك القييوة تحييت رعايتهييا. األميين واالسييتقرار فييي العييراق

سييتبذل الواليييات المتحييدة فييي أن تكييون تحييت إدارتهييا وبالتعيياون مييع مسييؤولي القييوات التيييي 
 . ستشييييييييييييييييييييييييييييارك فييييييييييييييييييييييييييييي حفييييييييييييييييييييييييييييظ األميييييييييييييييييييييييييييين فييييييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييييراق

, تعجيييل فتييرة االنتقييال وإنجيياز الدسييتور الييدائم بحييدود سيينة أو سيينة ونصييفالموافقيية علييى  .3
 .وربمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا دون أن تحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد الفتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة تماميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

ميع , الموافقة على منح مجلس الحكم االنتقالي صالحيات إضيافية بيداًل مين التضيييق علييه .4
 .الخياموخاصية موضيوع الينفط , منع تصرف الواليات المتحدة بشكل مطلق بالقرارات االقتصادية

وربما سيتبادر إليى توسييعه بقيوى ,  إقناع الدول العربية بالتعاون مع مجلس الحكم االنتقالي .5
 .إضيييييييييييييييييييافية لكيييييييييييييييييييي يصيييييييييييييييييييبح أكثييييييييييييييييييير تمثيييييييييييييييييييياًل للمجتميييييييييييييييييييع العراقيييييييييييييييييييي

وربميا , وخاصية إييران, دعوة الدول األخرى باالمتناع عن التدخل في شؤون العراق الداخليية .6
 .يشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار إليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوريا أيضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

مكيين أن تلجييأ القييوات التييي سييترابط فييي العييراق إلييى ممارسيية العنييف بشييكل أقسييى وميين الم .7
وستعمد إلى ممارسة أسلوب حيرب العصيابات فيي مواجهية عصيابات صيدام حسيين والجماعيات 
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كما أنها من الممكن أن تزيد من عدد قواتها فيي .  اإلسالمية المتطرفة والقوى اإلجرامية األخرى 
إضافة إلى أنها ستبذل جهدًا خاصة لحراسية الحيدود , ساليب عملهاالعراق وتنوع من نوعيتها وأ

وبصيدد احتميال اسيتخدام أسياليب . مع إيران وسوريا خشية دخول مقياتلين وأسيلحة إليى العيراق
العنف من المفيد اإلشارة إلى أن منظمات حقوق اإلنسان الدوليية ومنظمية العفيو الدوليية تؤكيد 

أي , تتنافى وحقوق اإلنسان إزاء األسرى والمعتقلين العراقيينممارسة القوات األمريكية أساليب  
بيل يفتيرض أن نرفضيها , وهيو ميا ال يجيوز الموافقية علييه,  ممارسة التعذيب النتزاع المعلوميات

وإدانتهييا ميين قبييل الجميييع بغييض النظيير عيين اتجاهاتنييا الفكرييية والسياسييية أو العقائييد الدينييية 
ب وسييوء المعامليية فييورًا والسييماح للعوائييل بزيييارة أسييراهم والمذهبييية والييدعوة إلييى وقييف التعييذي

 .ومعتقليهم

لدي القناعة بأن األيام القليلية القادمية ستشيهد تصيعيدًا فيي النشياط التخريبيي ومحاولية تفتييت 
, ولهييذا يسييتوجب الحييذر واليقظيية. قييوى الشييعب العراقييي ميين جانييب قييوى ذات أهييداف مختلفيية

األمريكييية والبريطانييية أو غيرهييا ميين القييوات األجنبييية  خاصيية وإنهييا سييتتوجه ليييس ضييد القييوات
بميا فيي , بل ضد العراقيين الذين تعتبرهم تلك القوى من المتعياونين ميع قيوات االحيتالل,  فحسب

 . ذليييييييييييييييييييييييييييييييك ممثليييييييييييييييييييييييييييييييو األحيييييييييييييييييييييييييييييييزاب السياسيييييييييييييييييييييييييييييييية المختلفيييييييييييييييييييييييييييييييية

كيييف يفتييرض مواجهيية الوضييع الييراهن : والسييؤال الييذي يسييتوجب التفكييير بييه واإلجابيية عنييه هييو
لصييالح تيأمين األميين واالسييتقرار ونشير الديمقراطييية والتعجيييل , يليه لصييالح الشيعب العراقيييوتحو 

إذ ال توجييد وصييفة جيياهزة ونحيين , بإنهيياء فتييرة االنتقييال؟ إن اإلجابيية عيين السييؤال ليسييت سييهلة
وهيدف طيرح هيذه األفكيار . جميعًا بحاجة إلى حوار وبلورة المقترحات العملية والممكنة التحقييق

     .حيييييييييوار وتيييييييييأمين مواصيييييييييلة متابعييييييييية الوضيييييييييع والمشييييييييياركة فييييييييييههيييييييييو خيييييييييوض ال

تقع على عاتق القوى السياسية األعضاء في مجليس الحكيم االنتقيالي بيذل أقصيى الجهيود مين 
 :أجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل

المشاركة في الضغط على الواليات المتحيدة األمريكيية وبريطانييا مين أجيل أشيراك قيوات مين  .1
ملييات حمايية السيكان مين نشياط المخيربين وتقيديم فيي ع: األمم المتحدة في اتجاهين أساسيين

والمشاركة في عملية إعادة بنياء العيراق ال فيي ,  المساعدة اإلنسانية للمحتاجين منهم من جهة
بل وفي إقامة مختلف المشاريع االقتصادية والمشاركة في الرقابية عليى ,  مجال الخدمات العامة

فالصيرف . ة الوالييات المتحيدة األمريكيية وحيدهاموارد البالد الماليية وعيدم تركهيا لتصيرف ورقابي
     .المييالي يفتييرض أن يقييرره مجلييس الحكييم أساسييًا وليييس الواليييات المتحييدة أو اييية قييوة أخييرى 

إجييراء حييوار شييفاف تييراه وتسييمعه الجميياهير الشييعبية مييع المسييؤولين األمييريكيين وقييوات  .2
وى المعارضة العراقية السيابقة فيي االحتالل بشأن عدم فوات أوان عقد مؤتمر وطني عام لكل ق
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ثيم طيرح أسيماء , الداخل والخيارج لمناقشية األوضياع القائمية وتحدييد المهميات بصيورة مشيتركة
وأهميية هيذه الخطيوة . أعضاء مجلس الحكم لمنح ثقتهم بهيم أو حجبهيا عينهم أو عين بعضيهم

نضال ضد الطغمية تكمن في تأمين االعتراف بالمجلس كهيية منتخبة من القوى التي مارست ال
 .العدوانيييييييييييييييييية وتعبييييييييييييييييير عييييييييييييييييين المصيييييييييييييييييالح الحيويييييييييييييييييية للشيييييييييييييييييعب العراقيييييييييييييييييي

اإلصييرار علييى أن تكييون صييالحيات مجلييس الحكييم االنتقييالي نهائييية وغييير خاضييعة لحييق  .3
خاصييية وأن القضيييايا المطروحييية لإلنجييياز تميييس التحضيييير , الييينقض مييين قبيييل الحييياكم الميييدني

 .ت الدوليية السياسييية واالقتصييادية واإلداريييةللدسييتور وإجييراء االنتخابييات وإعييادة بنيياء مؤسسييا

تقسيييم العمييل فييي مييا بينهييا لضييمان عمييل فعييال ومكثييف ميين أجييل خييوض حييوارات فكرييية  .4
وسياسييية عملييية مييع القييوى السياسييية األخييرى التييي لييم تشييرك فييي مجلييس الحكييم بأمييل إيجيياد 

وسييع للقييوى ويمكيين أن يتضييمن الحييوار إمكانييية عقييد مييؤتمر م. أرضييية تعيياون مشييتركة معهييا
السياسية التي يهمها إنجاز مرحلة االنتقال بسرعة والبحث فيي ميا يفتيرض تحقيقيه خيالل هيذه 
 .الفتييييييييييييييييييييييييييييييييرة ودور القييييييييييييييييييييييييييييييييوى األخييييييييييييييييييييييييييييييييرى فييييييييييييييييييييييييييييييييي العملييييييييييييييييييييييييييييييييية

التزام حق المجلس بتكيوين قيوى الجييش وإناطية مسيؤولية مالحقية القيوى التخريبيية وفليول  .5
عييدم االسييتقرار فييي الييبالد والتنسيييق قييوى صييدام حسييين وغيييره مميين يحيياولون إثييارة الفوضييى و 

ويبييدو فييي هييذا . الفعييال مييع قييوات المييم المتحييدة وقييوات االحييتالل بهييدف إنجيياز المهميية بسييرعة
أن النظيييام ال يعتميييد فيييي نشييياطه التخريبيييي عليييى القيييادة ( أ: الصيييدد تأكييييد المالحظيييات التاليييية

, ي المحافظيات وعميوم القطيرالعسكريين وكبار موظفيه السابقين أو قيادته الحزبية المعروفة في
بيل إنيه يلجيأ اليييوم إليى زج العناصير التيي لييم تكين بيارزة أو معروفية أو التييي ليم يتعيرف النيياس 

وهذا يعني أن االهتمام والتحيري . عليها بحكم وجودها في مواقع عمل ال احتكاك فيه مع الناس
( ب. تهم ميين الشييبابوغييالبي, ينبغيي أن ينصييب علييى تلييك القيوى التييي تمييارس عمليييًاُ  اإلرهياب

وضيييع خطييية تفصييييلية تتضيييمن سيييبل مواجهييية النشييياطات التخريبيييية وال تقتصييير عليييى العميييل 
ويتطليب العميل العسيكري تيأمين ( ج. بل تتضمن العميل الفكيري والسياسيي واإلعالميي,  العسكري 

وحييدات قتالييية صييغيرة ذات قييدرة علييى الحركيية ونصييب الكمييائن التييي تأخييذ باألسيياليب القتالييية 
الكف عن االعتقاد بأن نشاط القوى التخريبيية هيو عفيوي وغيير مينظم أو (  د.  ات األنصارلحرك

. إذ أن في ذليك تجياوز عليى الواقيع ال يخيدم القيدرة عليى المواجهية الناجحية, غير ممركز نسبياً 
ومميا . ولكن كاًل منها خاضع لقيادة معينة تمركز العمل وتوجهه, صحيح أن هذه القوى متعددة

حقيقيية أن القييوى الراهنيية تتلقييى تعليماتهييا عبيير توجيهييات الييدكتاتور المنهييار صييدام يؤكييد ذلييك 
وعبيير المييؤتمر القييومي العربييي ببياناتييه المسييتمرة وعبيير أتبيياع , حسييين بتسييجيالته المتالحقيية

( ه. أسييامة بيين الدن أو عبيير جماعييات المحييافظين والمتشييددين فييي كييل ميين إيييران والسييعودية
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خاصة وأن الشيكوى مين تصيرفات قيوات , ت االحتالل والجماهير الشعبيةتقليل االحتكاك بين قوا
وليسييت هنيياك معلومييات مدققيية عيين مييدى صييحة تلييك التصييرفات , االحييتالل تتسييع باسييتمرار

رغييم القناعيية بوجييود محاوليية للمبالغيية بكييل ذلييك ميين , المتغطرسيية أو المسيييية للتقاليييد والعييادات
          .جانييييييييييييييييييب قييييييييييييييييييوى تتعمييييييييييييييييييد إشيييييييييييييييييياعة مثييييييييييييييييييل تلييييييييييييييييييك األخبييييييييييييييييييار

إيالء اهتمام خاه بإعادة العمل في مشاريع الخدمات المختلفة وتأمين حراسيتها وحمايتهيا  .6
 .مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين المخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييربين

أن يقييوم مجلييس الحكييم بعقييد االتفاقيييات الضييرورية لتسيييير النشيياط االقتصييادي فييي الييبالد  .7
إذ يمكيين تييرك , وعييدم عقييد اتفاقيييات غييير مطلوبيية أو غييير مسييتعجلة, ومنييه قطيياع اليينفط الخييام

الكثييير ميين تلييك االتفاقيييات بعييد قيييام الحكييم المنتخييب فييي الييبالد وبعيييدًا عيين تييأثير سييلطات 
 .االحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتالل

االهتمام بشكل خاه بتأمين فره عمل جديدة لميات اآلالف من العمال والجنيود والشيرطة  .8
ريض النياس إذ أن البطالة تساهم في تعي. والعاطلين عن العمل من القوى المهمشة منذ سنوات

للحاجة المادية التي يمكن أن تدفعهم إلى مزاليق التعياون ميع قيوى صيدام حسيين وغييره بهيدف 
إن ما تقوم به القوى التخريبية الراهنية سيوف لين يقليص فتيرة االنتقيال .  تأمين الرزق المناسب

 .بيييييييييل يسيييييييييهم فيييييييييي تمدييييييييييدها ويتسيييييييييبب بمزييييييييييد مييييييييين الميييييييييوت والخيييييييييراب واليييييييييدمار

من الخبراء والمستشارين العراقيين الذين وظفتهم الواليات المتحيدة وفيق االستفادة المباشرة   .9
عقود مؤقتة بعد أن يعاد النظر بتلك العقود لجعلها منسجمة مع واقع العراق وإمكانياتيه الماليية 
 .وبعييييييدًا عييييين المبالغييييية بيييييدفع الرواتيييييب مييييين أجيييييل توظييييييف خبيييييراء ومستشيييييارين آخيييييرين

كانية العثور على صدام حسين وولدييه وبقيية اليرهط سيتكون من المفيد اإلشارة إلى أن إم .10
إذ أن وجيوده غيير بعييد عين , أكبر لو أخذت قوة عراقيية مدربية عليى عاتقهيا مثيل هيذه المهمية

ومن هيذا المنطليق يحياول أتبياع صيدام حسيين منيع النياس مين .  مواقع الفعاليات الجارية حالياً 
اليخ فيي حيين ليم تعيرف قيوى صيدام تليك ...دخول بعض البيوت بحجة وجود عوائيل ومحرميات  

التقاليد والعادات عندما كانت تهاجم البييوت مين السيطوح وتحطييم األبيواب واليدخول إليى غيرف 
هذا ال يعني وال يفترض أن يحصل ميا . النوم العائلية أو كانت تغتصب النساء والرجال والصبية

يين وعراقييات فيي عملييات التفتييش ولكن وجود عيراق,  فهذا مرفوض بطبيعة الحال,  يماثله اآلن
سيسيياعد علييى تخفيييف االحتجيياج بالضييرورة وسيسييهل مهميية الوصييول إلييى هييذه المجموعيية 

    .المتهمييييييييييييييييييييييييييييية بجيييييييييييييييييييييييييييييرائم اإلبيييييييييييييييييييييييييييييادة الجماعيييييييييييييييييييييييييييييية للسيييييييييييييييييييييييييييييكان
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االحتالل والصراع على السلطة في العراق وسبل  
 حلقات  4-1معالجتها!

 

ي منذ سقوط النظام االستبدادي صراعًا مستمرًا ومتفاقميًا عليى السيلطة فيي يعيش الشعب العراق
وهو أمير طبيعيي فيي ضيوء التعقييدات التيي رافقيت الحيرب وانهييار النظيام والواقيع القيائم ,  البالد

وفيي هيذا الخضيم الهائيل مين .  حاليًا وتعقيدات األوضاع المحيطة بالعراق عربيًا وإقليمييًا ودوليياً 
مية وما تتناقله وكياالت األنبياء والصيحف واإلذاعيات والفضيائيات العربيية والدوليية األحداث اليو 

بين مين : منها مثالً , تطرح سلسلة من األسيلة نفسها على المتتبع لما يجري في العراق وحوله
تدور هذه الصراعات؟ وما هي طبيعتها؟ وما هي األهداف الكامنة وراء هذه الصراعات؟ وكييف 

أي فيي صيالح الحريية والديمقراطيية , لصالح الشعب العراقيي اآلن وفيي المسيتقبليمكن إنهاءها  
 وحقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوق اإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان والسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادة الوطنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية؟ 

ال شك في أن اإلجابات عن هذه األسيلة ستكون متباينة من شخص إليى أخير ومين حيزب إليى 
لتيي يتبناهيا آخر وفق الزاوية التي ينظر منها إلى الوقائع الجارية في العيراق وبحكيم المصيالح ا

ولكيين , وهييي كلهييا أمييور طبيعييية. والقييوى التييي يمثلهييا والسياسييات التييي يسييعى إلييى انتهاجهييا
يفترض أن يتم االتفاق بين قوى الشعب الحية التي تسعى إلى تحمل مسؤوليتها لوضيع العيراق 

كثير على طريق الديمقراطية واالستقالل والسيادة الوطنية أن تتفق في ما بينها على الحليول األ 
عقالنية وقربًا من الواقع العراقي ومين حاجيات وتطلعيات النياس واإلمكانييات المتيوفرة لتحقيقهيا 

وسييأحاول اإلجابيية عيين هييذه . ليقييف الشييعب كلييه إلييى جانبهييا ويييدعمها ويسييعى إلييى تحقيقهييا
, وهي إجابة ليست فقط قابلة للنقياش. األسيلة وفق رةيتي الشخصية لما يجري في عراق اليوم

 . اك ضيييييرورة لمناقشيييييتها واالتفييييياق عليييييى سيييييبل التعاميييييل حالييييييًا وفيييييي المسيييييتقبلبيييييل هنييييي

تواجه المجتمع العراقيي تناقضيات اجتماعيية عدييدة تتجليى فيي صيراعات سياسيية بيين مختليف 
 :وأعنييييي بهييييا, القييييوى االجتماعييييية الداخلييييية واإلقليمييييية والدولييييية تسييييتوجب الحلييييول العملييييية

تميع وبيين قيوى اليردة التيي ترييد إرجياع عجلية التياريخ إليى الصراع بين قوى التغيير فيي المج •
التييي تسيعى إليى تييأمين سييادة الحرييية , بيين قييوى الغالبيية العظميى ميين الشيعب العراقيي, اليوراء
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وفليول النظيام الصيدامي , مين جهية,  والديمقراطية وحقوق اإلنسان واالستقالل والسيادة الوطنية
عيادة العيراق إليى عصيور الظيالم والتخليف والدكتاتوريية التي تسعى إليى إ,  وتلك القوى الظالمية
وهييذا الصييراع محتييدم اآلن ويتبلييور يومييًا بعييد يييوم ويحقييق . ميين جهيية أخييرى , بصيييغها المختلفيية

أو , الذي حكم البالد طيلة عقيود,  اصطفافًا في القوى لصالح الطرف األولى وضد الطرف الثاني
أو ميا ييزال علييه , ان عليه الحال في أفغانسيتانكما ك, قوى الظالم التي حكمت في بلدان أخرى 

وفيي هيذا الصيراع تقيف سيلطة . الذي ينيأى الشيعب بنفسيه عنهيا وعين حكمهيا,  الحال في إيران
التحييالف المحتليية ضييد قييوى الييردة والقييوى الظالمييية ميين متطرفييي وإرهييابيي اإلسييالم السياسييي 

لخياله الكاميل مين هيذه القيوى بسبب التداخل الراهن والمؤقت في المصيالح التيي تهيدف إليى ا
 . المسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتبدة

سيواء الممثلية منهيا ,  الصراع بين قوى الشعب التي تتمثل نسبيًا بياألحزاب السياسيية الوطنيية •
. وسييلطة التحييالف المحتليية ميين جهيية أخييرى , ميين جهيية, فييي مجلييس الحكييم االنتقييالي أم خارجييه

الذي تصر الوالييات المتحيدة عليى  ففي الوقت. والصراع هنا يتخذ أبعادًا عملية آنية ومستقبلية
تييرفض الغالبييية العظمييى ميين الشييعب , إدارة الييبالد بشييكل مباشيير وبالنسييبة إلييى جميييع الملفييات

واألحزاب السياسية العراقيية ومجليس الحكيم االنتقيالي هيذه السياسية وتطاليب بيأن تتحيول إليهيا 
مثيييل السياسييية واألمييين  وأن تتسيييلم مسيييؤولية الملفيييات األساسيييية, السيييلطة الفعليييية فيييي اليييبالد

ميع التنسييق المسيتمر , واالقتصاد والعالقات الخارجية واإلعالم والتلفزيون وميا إليى ذليك بييديها
 .فيييييييييييييييييييييييييي مواجهييييييييييييييييييييييييية قيييييييييييييييييييييييييوى التخرييييييييييييييييييييييييييب واليييييييييييييييييييييييييردة واإلرهييييييييييييييييييييييييياب

وهنيياك نييوع ميين الصييراع الييداخلي فييي إطييار مجلييس الحكييم االنتقييالي وفييي مييا بييين األحييزاب  •
ويتخيذ هيذا الصيراع اتجاهيات وأبعيادًا .  ليس الحكيم االنتقياليالسياسية العراقيية داخيل وخيارج مج

مختلفة ال تخدم الوحدة الوطنية العراقية أن خرج عن قدرة التحكم به من جانب قيادات األحزاب 
وخاصة تلك التي ترغب في التفرد بالسلطة وفرض إرادتها على القوى األخرى بعكس ,  السياسية

وهو أمر يمكن تلمسه في العديد مين .  الصراعات األخرى ما يستوجبه الوضع الداخلي ومستوى  
. مواقف القيادات السياسيية العراقيية ومين تصيريحاتها وممارسياتها الفعليية فيي الشيارع العراقيي

وجييدير باإلشييارة إلييى أن هنيياك قييوى تسييعى إلييى إعييادة جمليية ميين البعثيييين القييدامى إلييى مواقييع 
مجليس الحكيم والحكومية وفيي أجهيزة الدولية  المسؤولية تحت واجهات شتى لتعيزز مواقعهيا فيي

. باعتبارها كانت جزء من هذا الحزب سابقًا وأن لها من يؤيدها من البعثيين الذين ييراد إعيادتهم
 .وفييييي هييييذا االتجيييياه خطييييورة معروفيييية ينبغييييي أن ال تفييييوت علييييى القييييوى الوطنييييية العراقييييية

قليمية والدولية بيين القيوى المختلفية أما الصراع الرابع فهو يدور على المستويات العربية واإل •
عليى اتجاهيات وحيدة الصيراعات , شاء اإلنسيان أم أبيى, التي لها مصالح في العراق والتي تؤثر
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ويمكين .  وهي صراعات مكشوفة ومباشيرة أحيانيًا ومتسيترة وغيير مباشيرة أحيانيًا أخيرى .  الداخلية
-األلميياني-الف الييثالث الفرنسيييوالتحيي, إيييراد الصييراع الييدائر بييين الواليييات المتحييدة ميين جهيية

أو التباين في وجهات النظر في الموقف إزاء العراق بين دول االتحياد ,  الروسي من جهة ثانية
كميييا يمكيين إييييراد الصيييراع الييراهن بيييين حكومييات اليييدول العربيييية . األوروبييي والوالييييات المتحييدة

بيل , فحسب(  ستخدامه كواجهةرغم ا)والواليات المتحدة حول سبل التعامل ال مع الواقع العراقي  
التيي تييرى فيي احتميال ممارسيية الوالييات المتحيدة نفييس األسيلوب فييي , ميع اليدول العربييية ذاتهيا
وكذا الحال بالنسبة للصراع اإلقليمي ودور كل مين تركييا وإييران فيي هيذا .  التعامل الالحق معها

خاصية وأنهيا كانيت مين , ويفترض أن ال ننسى دور إسرائيل المتنامي فيي هيذا الصيراع.  الصراع
علمًا بأن النظيام , بين العوامل األساسية التي حركت الواليات المتحدة لخوض الحرب في العراق

بل كان يسعى دومًا وبصيورة غيير مباشيرة ,  العراقي كان أبعد من يحرك ساكنًا فعليًا ضد إسرائيل
وينبغييي أن ال . لعييراقومتسييترة إلييى كسييب ودهييا والقبييول باسييتقبال الالجيييين الفلسييطينيين فييي ا

إضيافة إليى التحيالف الجدييد القيائم , ننسى بأن إلسرائيل أهداف ومطيامع غيير قليلية فيي العيراق
حاليًا على المستوى الديني بيين المحيافظين الجيدد المتيزمتين دينييًا فيي الوالييات المتحيدة وبيين 

    .المتييييييييييييييييييييييزمتين والعنصييييييييييييييييييييييريين ميييييييييييييييييييييين اليهييييييييييييييييييييييود فييييييييييييييييييييييي إسييييييييييييييييييييييرائيل

ألولييى ميين هييذه السلسييلة معالجيية موضييوع الصييراع األول والمركييزي فييي سييأحاول فييي الحلقيية ا
 .علييييييييى أن تعييييييييالج الصييييييييراعات األخييييييييرى فييييييييي الحلقييييييييات التالييييييييية, المرحليييييييية الراهنيييييييية

إذ بدونييه يصييعب حقييًا معالجيية , نحيين اليييوم بحاجيية إلييى حسييم الصييراع األول لصييالح الشييعب
وميين هنييا تييأتي أهمييية بييذل أقصييى  .إذ أنهييا تييأتي بالدرجيية الثانييية والثالثيية, الصييراعات األخييرى 

الجهود للتركيز على حل هذا التناقض قبل االنتقال إلى معالجية التناقضيات والصيراعات األخيرى 
وهييذا ال يعنييي عييدم االنتبيياه أو غييض الطييرف عيين الصييراعات . المنبثقيية عنهييا أو المرتبطيية بهييا

 .األخييييييييييرى أو عييييييييييدم تعبييييييييييية القييييييييييوى وشييييييييييخذ الفكيييييييييير والهمييييييييييم لمعالجتهييييييييييا الحقيييييييييياً 

وفي إطار هذا الصراع أفهم الخشيية التيي يبيديها بعيض الكتياب العيراقيين مين احتميال انسيحاب 
, الواليات المتحدة األمريكية من العراق بسبب ما تتحمله يوميًا من خسائر باألرواح والممتلكيات

ي إضافة إليى الضيغوط التي, وبسبب تفاقم أصوات المطالبين بعودة الجنود األمريكيين إلى ديارهم
تتعرض لها اإلدارة األمريكية بسبب اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية ور بية بيوش االبين الفيوز 

ولك الدالئل كلها تشير إلى أن سلطة االحتالل ترتكب من األخطاء يوميًا ما يزيد من .  بها ثانية
اس وهيو اليذي يزييد مين غضيب الني, أعباء الواقع العراقي عليها وعلى الشعب العراقيي قبيل ذاك

ولهييذا أو تأكيييد العوامييل التييي تييدفع بالواليييات المتحييدة البقيياء فييي العييراق وعييدم . واشييميزازهم
 :االنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحاب حالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا بالنقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياط التاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
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بيل جياءت , لم تأت الواليات المتحدة إلى العراق لتحريره مين قبضية اليدكتاتور صيدام حسيين .1
إال , وهي لم تخيف ذليك عليى أحيد, المغليه لتحقق جزء مهمًا من استراتيجيتها في المنطقة والع

فصييقور السياسيية األمريكييية قييد تحييدثوا عيين . علييى الييذين ال يريييدون اإلقييرار بالحقييائق الثابتيية
كميا بيدا , وكانيت الحيرب. أهداف اإلدارة الجديدة بصراحة كافية يستطيع فهمها كل إنسيان عاقيل

لوحييدة والمثليى واألسيرع لتحقييق وأنهيا الوسييلة ا, ليست سوى نزهية ربيعيية أوالً ,  لهذه الصقور
ولييم تنتبييه هييذه الصييقور إلييى التحييذيرات الكثيييرة التييي انطلقييت ميين داخييل المعسييكر , األهييداف
. أو من الرئيس الفرنسي شييراك,  بمن فيهم بوش األب حول عواقب الحرب المحتملة,  األمريكي

مريكييية بييإرادة ور بيية أمييا بالنسييبة للعييراق فقييد التقييت إرادة ور بيية شيين الحييرب لييدى اإلدارة األ
فيي اليتخلص ممين كيان فتيرة , غالبية األحزاب السياسية العراقية المعارضة لنظيام صيدام حسيين

وميع أن جملية مين . وكان ما كان وحصل ما حصل.  طويلة في رعاية وكالة المخابرات المركزية
تحقق جل أهيدافها فأنها لم , أهداف الواليات المتحدة األمريكية قد تحقق خالل الفترة المنصرمة

حتى اآلن بما في ذلك هدف إرساء دعائم األمن واالستقرار وتوطيد الوجود السياسي واسيتكمال 
وهيي بحاجية إليى . عقد االتفاقيات الضرورية لتأمين المصالح األمريكية فيي العيراق لميدى بعييد

, ك المهمياتإذ أن عمليات التخريب الجارية أعاقت إليى حيد ميا إنجياز جملية مين تلي,  فترة أخرى 
رغييم أن خطوطييًا وجماعييات متخصصيية أخييرى تعمييل فييي الحقييل االقتصييادي غييير التييي تنشييغل 
 . بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالملف األمنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أو السياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

عنييدما أجبييرت الواليييات المتحييدة األمريكييية , إن العييراق ال يشييبه بييأي حييال لبنييان والصييومال .2
لسياسيية المناهضية على سحب قواتها منها بعد أن تعرضت لضربات قاسية مين جانيب القيوى ا

ففي هذين البلدين ال توجد ثروة نفطية هائلية كميا فيي .  للوجود األمريكي في البلدين المذكورين
مييين % 11أو ميييا يعيييادل , ملييييار برمييييل 115حييييث يقيييدر احتيييياطي الييينفط الثابيييت ب , العيييراق

ملييار  295ويقيدر االحتيياطي غيير الثابيت فيي العيراق بحيوالي , احتياطي النفط في العيالم حاليياً 
وال تمتلكيان الموقيع االسيتراتيجي المهيم , إضافة إلى احتياطي النفط في المنطقية بأسيرها,  برميل

وهما يعتبران في عرف الواليات المتحدة فيي إطيار ,  الذي يمتلكه العراق وقربه من إيران وسوريا
االتحاديية  وعليى مقربية مين حيدود روسييا!  محوري الشر األول والثاني عليى التيوالي فيي العيالم

حتيى   وجمهوريات آسيا الوسطى ونفط بعض هذه الجمهوريات اليذي يصيل احتياطييه المعيروف
ومن هنا يتبين بأن المصالح األمريكية في الصومال ولبنان هي .  الخ...  أيضًا  %    11اآلن ب  

كمييا أنهييا غييير المصييالح التييي . غييير المصييالح األمريكييية فييي العييراق والمنطقيية النفطييية عموميياً 
وبالتالي فاالنسحاب من العراق غير مطروح . نت في فيتنام التي أجبرت على االنسحاب منهاكا

 . أساسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الوقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت الحاضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
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 :منهييييييا مييييييثالً , وجهييييييت الواليييييييات المتحييييييدة جهييييييودًا هائليييييية فييييييي سييييييبيل شيييييين الحييييييرب .3

وبشيكل خياه , خوض الصراع ضد حلفائها في مجلس األمين اليدولي وعليى الصيعيد العيالمي •
 ,ار الييييييييييييييييييييييييييدول الصييييييييييييييييييييييييييناعية السييييييييييييييييييييييييييبع الكبييييييييييييييييييييييييييارفييييييييييييييييييييييييييي إطيييييييييييييييييييييييييي

تشييكيل تحييالف سياسييي هييش مييع مجموعيية ميين الييدول إلعطيياء االنطبيياع بوجييود قبييول دولييي  •
 ,بشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين الحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرب

صرف مبالل طائلية فيي عملييات التحضيير وخيوض الحيرب وفيي اسيتمرار العملييات العسيكرية  •
ييييرًا ودافعيييي الضيييرائب إضيييافة إليييى إعميييار العيييراق التيييي كلفيييت الخزينييية األمريكيييية كث, الراهنييية

 ,إضييييييافة إلييييييى رفييييييع ديونهييييييا إلييييييى أرقييييييام خيالييييييية لييييييم تعرفهييييييا ميييييين قبييييييل, األمييييييريكيين

تحمل خسائر بشيرية متزاييدة يومييًا تقليق بيال اليرأي العيام األمريكيي أكثير مميا تقليق أصيحاب  •
ة رةوس األمييوال ووزييير الييدفاع األمريكييي أو اإلدارة األمريكييية رغييم مخاطرهييا الكبيييرة علييى إعيياد
 , انتخابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرئيس بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوش ثانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 . حصييييييييييد كراهييييييييييية واسييييييييييعة فييييييييييي العييييييييييالم العربييييييييييي ومنطقيييييييييية الشييييييييييرق األوسييييييييييط •

إذ ليم يكين , ال يمكن لمن يتحمل كل ذلك أن ينسحب دون تحقيق األهداف التي جاء مين أجلهيا
بل تحقيقًا لمصالح دولية وإقليمية تنسيجم ميع ,  مجييه حبًا في سواد عيون العراقيات والعراقيين

 .السياسييييية األمريكيييييية فيييييي إطيييييار العولمييييية والهيمنييييية عليييييى السياسييييية واالقتصييييياد اليييييدوليين

  

إن انسحاب الواليات المتحدة من العراق دون تحقييق األمين واالسيتقرار ودون اليتخلص مين .  4
فلول صيدام حسيين وإبقياء الصيراع العسيكري فيي العيراق يهيدد سيمعة ومكانية الوالييات المتحيدة 

وهو ما ال ترتضيه اإلدارة األمريكيية , كبير ويجعلها تبدو وكأنها نمرًا من ورق الدولية إلى خطر  
 .بصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقورها الراهنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية أو حتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى بغيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرهم

ولكنيه , في ما عدا ذلك فأن الشيعب العراقيي يرييد تحريير نفسيه مين االحيتالل بطبيعية الحيال.  5
اآلخير اليذي يرييد بسيبب قيوة الطيرف ,  يدرك أيضًا مخاطر انسحاب القوات األمريكيية قبيل اآلوان

فيي حيين ليم تنيتظم القيوى , العودة إلى السلطة بما يمتلكه من سالح وعتاد وتأييد عربي واضيح
ولهييذا فاالنسييحاب المباشيير غييير . السياسييية العراقييية كمييا يفتييرض أن تكييون عليييه حتييى اآلن

رف مطييروح حاليييًا ميين جانييب مجلييس الحكييم االنتقييالي أو األحييزاب السياسييية العراقييية التييي تعيي
ولكيين سييرعان مييا , وال ميين الغالبييية العظمييى ميين الشييعب العراقييي, عواقييب االنسييحاب المسييتعجل

   .سيييييييييييييطرح شييييييييييييعار االنسييييييييييييحاب الفيييييييييييييوري عنييييييييييييدما تنتهييييييييييييي فتييييييييييييرة االنتقيييييييييييييال

 :وعلينيييييييييييييييييييييييييييييا أن نيييييييييييييييييييييييييييييذكر مييييييييييييييييييييييييييييين جدييييييييييييييييييييييييييييييد بميييييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييييي

سييييواء اسييييتمرت سييييلطة بييييوش فييييي الحكييييم أم تغيييييرت لصييييالح الحييييزب الييييديمقراطي فييييي عييييام 
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. لواليات المتحدة لن تنسحب من العراق ما ليم تحقيق ميا جياءت مين أجليهفأن ا,  2004/2005
فسياسة اإلدارة األمريكية كانت منذ أكثر من نصف قرن موجهة نحو إيجاد موقع ثابت لها فيي 
بالد ما بيين النهيرين وعليى مقربية مين الثيروة النفطيية حييث يعيوم العيراق عليى بحييرة منيه وأن 

ألن , 1990/1991كانييت الحييرب مقييررة ضييد العييراق منييذ عييام و . تسييتأثر بهييذا الييذهب األسييود
صدام حسيين كيان قيد اسيتنفد أغراضيه لهيا وكيان ال بيد مين تغيييره ولكين دون عجالية وبانتظيار 

إذ ليم تكين , الفرصة المناسبة لكيي ال يحيدث ميا ال تحميد عقبياه بالنسيبة لمصيالحها فيي العيراق
وبالتييالي ال . تييزال ال تثييق بهييا حتييى اآلن وهييي مييا, تثييق بالمعارضيية العراقييية ضييد صييدام حسييين

يعقل بأن اإلدارة األمريكية ستسحب قواتها من العراق قبل استكمال ميا جياءت مين اجليه بسيبب 
! فيأن صيدق فيال عقيل ليه, حدث العاقل بما ال يعقل: وقيل قديماً . موت بضعة ميات من جنودها

المحتليية ميين العييراق ميين توجيييه لهييذا أتمنييى أن يكييف المتخوفييون ميين احتمييال انسييحاب القييوات 
إذ أن الشييعب سييرعان مييا سيييطالبهم باالنسييحاب حالمييا تنتهييي فتييرة , النييداءات بعييدم االنسييحاب

ميع المالييين مين بنيات    ,ومعيي جمياهير واسيعة موجيودة حالييًا فيي الخيارج,  وسأكون ,  االنتقال
اسيييتعادة العيييراق وأبنييياء الشيييعب فيييي اليييداخل فيييي المطالبييية برحييييل القيييوات األجنبيييية المحتلييية و 

 .الستقالله وسيادته الوطنية

 : إن الصيييييييراع الرئيسيييييييي اليييييييراهن فيييييييي العيييييييراق ييييييييدور بيييييييين طيييييييرفين أساسييييييييين هميييييييا

   :ويضيييييييم فيييييييي صيييييييفوفه القيييييييوى التاليييييييية, الطيييييييرف األول المعيييييييادي لمصيييييييالح الشيييييييعب

فلول قوى صدام حسين التي تعمل في مناطق مختلفة ولها اتصياالت منظمية مسيتفيدة مين  .1
وهيي مجموعيات صيغيرة مكونية ". أضيرب وأهيرب"لعمل السياسي السري وتمارس تكتيك  تجارب ا

والمسيتهدف مين هيذه العملييات ثيالث جهيات هيي قييوات . أشيخاه 5-3فيي الغاليب األعيم مين 
, قادة ومؤيدي مجلس الحكم االنتقالي والحكومة المؤقتة واألحيزاب التيي تقيف وراءهيا,  االحتالل

تمتليك قيوى صيدام . سابق التي قررت التعاون مع الوضيع الجدييدومجموعة من أعوان النظام ال
حسييين الثييروة واألسييلحة والكييوادر المتمرسيية باسييتخدام األسييلحة وذات معرفيية جيييدة بجغرافييية 

بيدأت هيذه القيوى تكسيب عناصير أخيرى ,  وهي قوى مخلصة لصيدام حسيين ومؤمنية بيه.  العراق
تخبارات أو مين العياطلين عين العميل أو ممن كان يعميل فيي السيابق كمخبير فيي األمين أو االسي

. بسخاء  حتى من الحاقدين على قوات االحتالل أو المحتاجين للمال الذي يمنحه صدام حسين
وهو يقوم شخصيًا بقيادة هذه المجموعيات بشيكل مباشير ولكين عبير خييوط عدييدة تلتقيي كلهيا 

هييذه العمليييات ولكيين ال وتوجيييه الضييربة لييه باعتقالييه أو قتلييه يمكيين أن تضييعف كثيييرًا . عنييده
كمييا أنييه يعيييش بينهييا ومحمييي بهييا وغييير بعيييد عيين المواقييع األكثيير . تقضييي عليهييا بالضييرورة

وتجييد هييذه الجماعيية العييون والتأييييد الييداخلي . شراسيية فييي تنظيييم وممارسيية العمليييات اليومييية



 65 

القيومي   والعربي من بعض الجماعات القومية اليمينية الشوفينية التي تقف ميع قييادة الميؤتمر
علييى صيعيد الييدول العربييية  -جنيياح عفليق–وتنظيميات حييزب البعيث , ومقرهييا فيي لبنييان, العربيي

. حييييث ميييا ييييزال صيييدام حسيييين أميييين سييير القييييادة القوميييية لحيييزب البعيييث العربيييي االشيييتراكي
والمساعدات تصل له من بعيض البليدان العربيية عبير الحيدود بمعيزل عين معرفية حكوميات تليك 

وتعتبير قيوى صيدام حسيين أكبير القيوى وأكثرهيا ممارسية .  قوى فيها تؤييد ذليكالدول أو بمعرفة  
 .وهييييييييي قييييييييادرة علييييييييى االسييييييييتمرار لفتييييييييرة أخييييييييرى , للعمليييييييييات فييييييييي الوقييييييييت الحاضيييييييير

 : تتييوزع قييوى اإلسييالم السياسييي السيينية الوهابييية المتطرفيية علييى ثييالث مجموعييات أساسييية .2

. ادتها عالقة مباشرة بمجموعة القاعيدةجماعة أنصار اإلسالم التي تشكلت في كردستان ولقي •
وكانت المجموعة تعمل في أفغانستان وعادت إلى العراق في أعقياب جريمية الحيادي عشير مين 

, وهييي مجموعية شرسيية جيدًا تسينى لهييا التوسيع فييي عملياتهيا اإلرهابييية. 2001سيبتمبر /أيليول
اعييات الدينييية السيينية وتجيد التأييييد ميين جماعييات مماثليية موجييودة فيي إيييران ومنتشييرة بييين الجم

وهي تقوم بتهريب األسيلحة والمعيدات والرجيال إليى كردسيتان .  األفغانية  –على الحدود اإليرانية  
وتجيد هيذه .  وتعمل في تجارة المخدرات وفي التهريب على حدود هذه البليدان,  العراق عبر إيران

ولكنهيا ال تجيد , تحيدةالقوى دعيم وحمايية بعيض القيوى السياسيية فيي إييران نكايية بالوالييات الم
 .التأيييييييييييييييييييييييييييييييييييد مييييييييييييييييييييييييييييييييين الحكومييييييييييييييييييييييييييييييييية اإليرانيييييييييييييييييييييييييييييييييية الحاليييييييييييييييييييييييييييييييييية

جماعيية جهيياد اإلسييالم التييي تشييكلت فييي البداييية ميين مجموعيية ميين المتطييوعين العييرب الييذين  •
, قيدموا مين اليدول العربيية ومين أتبياع حمياس والجهياد اإلسيالمي فيي فلسيطين لمقاومية الحييرب

وكييان أفييراد هييذه المجموعيية ال . الييدول العربيييةوكييانوا يقيمييون فييي المخيمييات الفلسييطينية فييي 
وهيذه المجموعية . وبعضهم مين البعثييين المتيدينين,  يعملون بمفردهم بل مع قوى صدام حسين

إذ أن تنظييم . لها عالقات غيير مباشيرة بالقاعيدة مين خيالل القييادات التيي أرسيلتها إليى العيراق
ضييافة إلييى تنظيمييات وقيييادات محلييية إ, القاعييدة يقييوم علييى أسيياس تنظيييم دولييي وقيييادة مركزييية

ولكنها تتلقى التوجيهات العامة من مركزها الذي يقيوده أسيامة ,  مستقلة نسبيًا وبأسماء مختلفة
وغيير المؤييدين لهيا " الكفيار"وتتميز هذه الجماعة بالشراسة والر بة في الموت وقتيل .  بن الدن

 . لتضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييمن لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا مواقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييع فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الجنييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

ة المساجد السينية التيي تحفيز المسيلمين عليى مقارعية االحيتالل أئم, وليس كل,  مجموعة من •
والعودة بالبالد إلى الوضع الذي كان عليه العيراق فيي فتيرة صيدام حسيين إذ كانيت المدللية منيه 

وهييي المجموعيية التييي بييدأت تهييدد باسييتخدام القييوة والعنييف فييي مواجهيية قييوات . بشييكل خيياه
ى اقتنياء السيالح وإنيزال الضيربات بقيوات االحيتالل وتحاول إثارة النياس والتشيجيع علي,  االحتالل

بييل , ولييم تعييد تخفييي عييدائها للوضييع القييائم. التييي تييؤدي إلييى قتييل الكثييير ميين العييراقيين أيضيياً 
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ويأتيهييا الييدعم ميين بعييض الييدول . أصييبحت تييدعو إلييى ذلييك صييراحة ميين علييى منييابر المسيياجد
ي السيعودية وبعيض إميارات الخلييج العربية وخاصة من الشيوخ الذين يملكون األموال الكثييرة في

ومن صناديق الدعم اإلسالمية ومين قيوى ترييد تلقيين اإلدارة األمريكيية درسيًا قاسييًا لتبتعيد عين 
همييا , ويحييوم شيك كبيير فيي عالقية هييذه القيوى بجهتيين رئيسيتين. التفكير بحيرب مماثلية جدييدة

                     .دةوبعض القوى في السعودية مين غيير جماعية القاعي"  األخوان المسلمون "

مجموعيية السيييد مقتييدى الصييدر الشيييعية التييي تتبنييى خطييًا سياسيييًا يمينيييًا متطرفييًا وتمييارس  .3
ولكنهما يهدفان إلى تحقيق غاية واحدة هي السعي للسيطرة على الحكيم ,  أسلوبين في آن واحد

السيلمية ومقاطعية  ممارسة سياسة سلمية في الظياهر تيدعو إليى المقاومية( أ:  وهما,  في البالد
قوات االحتالل ومجلس الحكم االنتقالي والحكومية المؤقتية وعيدم االعتيراف بهيا ومحاولية تعبيية 

" النيواة الصيلبة"أسلوب عنفي يعتمد على مجموعيات مسيلحة سيرية تشيكل (  وب,  الشيعة حولها
ائل حييث تحيدثت بيه وسي, ويشاع في العراق وفيي الخيارج(.  المنتظر)لما يسمى بجيش المهدي  

عن أن هذه الجماعة تقوم بعمليات اختطاف أو اغتيال , اإلعالم الدولية وتناقلته وكاالت األنباء
بعض رجال الدين الذين تريد التخلص منهم كما حصيل باغتييال السييد عبيد المجييد    سرية ضد

م الخوئي في النجف بعد عودته إلى العراق بتهمة محاباته ألمريكيا أو دعوتيه للعلمانيية فيي حكي
بأمل أن تمهيد للسييد مقتيدى الصيدر الطرييق للهيمنية عليى الحيوزة العلميية فيي النجيف ,  العراق

ووراء ذلك غايات سياسية . وعلى المراقد المقدسة ألئمة الشيعة في العراق ومنع اآلخرين منها
وتتسيم هيذه المجموعية كلهيا بالطائفيية الجامحية .  ومالية ونفوذ اجتماعي وسيطرة على الشيارع

ويحيياول السيييد . غييامرة واالسييتعداد للتضييحية بييالنفس والقتييل فييي سييبيل الوصييول إلييى الحكييموالم
مضييفًا إليهيا العنيف غيير المعلين , مقتدى الصدر أن يقلد الخميني الراحل في حركتيه السياسيية

وخطير هيذه المجموعية ال يقيل عين خطير المجموعيات األخيرى إن ليم ييتم . رغم تهديده بيه,  عنه
بسيبب , فيي العيراق" الشيارع الشييعي"ور نشاطاتها الفوضيوية وسييطرتها عليى تفكيكها ومنع تط

, تطرفهييا المييذهبي وتمييزهييا الطييائفي واسييتعدادها الكبييير لممارسيية القييوة للوصييول إلييى مييا تريييد
ويمكيين ميين خييالل أعمالهييا إشيياعة الصييراع والنييزاع الييديني والطييائفي فييي الييبالد وبييين مختلييف 

فسها ضد كل القوى التي قاومت نظام صدام حسين في الفترات خاصة وأنها تضع ن,  الجماعات
ويجييد السيييد الصييدر الييدعم والتأييييد ميين القييوى المحافظيية والمتشييددة فييي إيييران وميين . السييابقة

وتقيوم تليك . إضافة إلى تأييد حزب هللا في لبنان له,  جهاز المخابرات والحرس الثوري اإليرانيين
ة بتييدريب جماعييات ميين العييراقيين الشيييعة المتدينيية علييى الجهييات اإليرانييية بصييورة غييير رسييمي

وميا سيعي السييد مقتيدى الصيدر . أعمال التخريب والقتيل واالختطياف وإثيارة الفوضيى فيي اليبالد
إلى تشكيل جيش المهدي وتشيكيل حكومية تحيت إدارتيه سيوى محاولية لتحيدي سيلطة االحيتالل 
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وهيو .  يج الصراعات في الساحة العراقيةوإضعاف القوى اإلسالمية المعتدلة التي تؤدي إلى تأج
يؤكد بأنها تريد شين عملييات وقائيية بيدفع مين , تعبير عن نهج طفولي مغامر واستبدادي خطر

هيذه المجموعية ليسيت . تلك األوساط في إيران لمنع اإلدارة األمريكية مين شين حيرب ضيد إييران
ي غيير مقبولية مين غالبيية وهي,  ولكنهيا كثييرة الضيجيج وصيدامية,  ذات قاعدة اجتماعية واسعة

إال أن احتميييال توسيييعها قيييائم إذا اسيييتمرت . أتبييياع الميييذهب الشييييعي وقيييواه السياسيييية األخيييرى 
وتمتلك هذه الجماعة . الفوضى وواصلت اإلدارة األمريكية ارتكاب المزيد من األخطاء في العراق

نتذكر هنا الفتوى المتطرفة علينا أن  . موارد مالية كبيرة تأنيها من القوى المساندة لها في إيران
التي أصدرها آيية هللا السييد كياظم الحسييني الحيائري إزاء هيدر دم البعثييين واليذي حاورنياه فيي 

أن األخيير مين مقليدي , أو بتعبيير أدق, وهيو مين مسياندي السييد مقتيدى الصيدر,  مقالة سيابقة
 . السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد الحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائري 

وسييراق وقتليية ومييزورين ومهربييي العييدد الكبييير ميين سييجناء الحييق العييام ميين قطيياع طييرق  .4
يمارسيون الييوم , الذين أطليق النظيام السيابق سيراحهم قبيل الحيرب بفتيرة وجييزة, الخ..  مخدرات  

نشاطًا إجراميًا واسعًا يتمثل بعمليات خطف للبنات واألوالد ألغراض االبتيزاز أو اليدعارة و سيرقة 
بهم يشييكلون جيزء ميين جماعييات وأغليي. البييوت وقطييع الطيرق وإثييارة الفوضييى والرعيب فييي اليبالد

ويمكين أن . الجريمة المنظمة التي بيدأت نشياطها قبيل سيقوط النظيام وتفياقم فيي اآلونية األخييرة
تكون لهذه المجموعة عالقات خيطية معينية بيبعض فليول صيدام حسيين المنظمية حييث تسيعى 
 . إلييييييييييييييييييييييييييييييييى اسييييييييييييييييييييييييييييييييتخدامها فييييييييييييييييييييييييييييييييي مهماتهييييييييييييييييييييييييييييييييا التخريبييييييييييييييييييييييييييييييييية

ي عمليات القتل الجارية انتقامًا من قتل أقاربهم بصورة هناك بعض األفراد الذين يشاركون ف .5
ويمكيين أن تلييتقط فلييول صييدام . عشييوائية ميين قبييل القييوات األمريكييية والبريطانييية أو كرهييًا لهمييا
    .وفييي هييذا خطييورة معروفيية, حسييين أو غيرهييا هييؤالء األفييراد لتجييرهم وعشييائرهم علييى مواقعهييا

وخاصية مجموعيات القاعيدة , سالم السياسيي المتطرفيةإن الدالئل المتاحة تشير إلى أن قوى اإل
ترييد تحوييل العيراق إليى سياحة مكشيوفة ومركزيية لخيوض الصيراع ضيد الوالييات ,  والمماثلة لهيا
خاصة وأن سياسة الواليات المتحدة في ,  لتتوسع بعدها صوب بقية الدول العربية,  المتحدة أوالً 

وقييف ميين المسييألة الفلسييطينية عمومييًا وبقييية الشييرق األوسييط وتأييييدها المطلييق إلسييرائيل والم
إن مواجهية . األراضي العربية المحتلة في سيوريا ولبنيان تثيير المزييد مين الكراهيية والعيداء لهيا

إرهاب قوى اإلسالم السياسي المتطرفة يحتاج إليى جهيد دوليي مشيترك وعليى أسيس بعييدة عين 
ة التييي ال تأخييذ باالعتبييار حساسييية كمييا يالحييظ حاليييًا علييى الحمليية األمريكييي, العييداء لإلسييالم

المسيالة الدينيية وأهميية الفصيل بيين اليدين والجماعيات المتطرفية التيي تسيتخدم اليدين أداة فيي 
 . عملياتهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا التخريبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية واإلرهابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
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والظاهرة التي يفترض االنتباه إليهيا أن قييادات جمييع قيوى اإلسيالم السياسيي المتطرفية تنحيدر 
فيي حيين تتشيكل قاعيدتها االجتماعيية مين أوسياط كادحية ,  ومنعميةمن أوساط اجتماعية غنية  

وهي تعاني مين الظليم , وفقيرة معدمة وعاطلة عن العمل وذات وعي سياسي واجتماعي متخلف
ويمكيين أن ينجيير الييبعض ميين . وتفيياقم  ييياب العداليية فييي توزيييع واسييتخدام الثييروة االجتماعييية

كما حصل في كردستان العيراق ميثاًل ميع جماعية , الناس وراء هذه المجموعات في العراق أيضاً 
 .جنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد أو أنصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم

إن متابعية نشيياط القييوى المييذكورة ليين يكييون فييي مقييدوره تغيييير الوضييع لصييالحها علييى المييديين 
ولكنهيا سيتثير ولفتيرة غيير قصييرة المتاعيب أميام سيلطة وقيوات االحيتالل مين ,  المتوسط والبعيد

وسييتراجع .  حكومية المؤقتية والشيعب العراقيي مين جهية ثانييةومجلس الحكم االنتقالي وال,  جهة
نشيياطها تييدريجًا بمقييدار تسييريع عملييية إعييادة بنيياء االقتصيياد وتشييغيل األيييدي العامليية العاطليية 
 .وتسييييييييييييييييييييييليم السييييييييييييييييييييييلطة للمجلييييييييييييييييييييييس والحكوميييييييييييييييييييييية المؤقتيييييييييييييييييييييية فعلييييييييييييييييييييييياً 

 :أي قييييييييييييييييييييييييييييييييوى الشيييييييييييييييييييييييييييييييعب العراقييييييييييييييييييييييييييييييييي, الطيييييييييييييييييييييييييييييييرف الثييييييييييييييييييييييييييييييياني

ى مين األحيزاب والكتيل السياسيية التيي قاوميت صيدام وعلى الطرف الثاني تتجمع الغالبية العظمي
وهيي مكونية .  حسين وسعت إلى إسقاطه وعجزت عن ذليك واسيتعان بعضيها بالوالييات المتحيدة

بعضييها مييا يييزال يتسييم بالفردييية , ميين أحييزاب دينييية وأخييرى علمانييية وديمقراطييية وقييوى مسييتقلة
مقراطييية واالنفتيياح والر بيية فييي وبعضييها اآلخيير يتسييم بالدي, والر بيية فييي الهيمنيية علييى الحكييم

لهييذه القييوى قاعييدة اجتماعييية وسياسييية . التعددييية السياسييية وإقاميية المجتمييع المييدني الحييديث
واسعة في صفوف الشعب الكردي والعرب الشيعة واألقلييات القوميية وكيذلك فيي صيفوف السينة 

بياألحزاب ضيعيفة ولكين ثقية النياس ,  داخل وخارج المنطقة الواقعة شيمال غيرب العاصيمة بغيداد
. كما أن نسبة الميرتبطين بياألحزاب السياسيية العراقيية واطيية جيدًا إليى مجميوع السيكان,  عموماً 

ولكنهيا وافقيت تحيت ضيغط الواقيع عليى , ولهذه األحزاب برامج وأهداف مختلفية لمسيتقبل العيراق
ون القيوى توحيد مواقفها ببرنامج مشترك يمكين أن يشيكل األسياس المناسيب والحيد األدنيى لتعيا

إن نقل السلطة إلى هذه القوى خالل فترة االنتقال سيسيهم .  السياسية العراقية في فترة االنتقال
إذا تسيينى لهييا تسييلم الملفييات السياسييية , فييي تعزيييز قييدراتها وعالقاتهييا وتأثيرهييا علييى الجميياهير

وتعيينيه مين بسيبب عيدم انتخابيه , ورغم الشرعية النسبية لمجلس الحكيم.  واألمنية واالقتصادية
فييي كردسييتان العييراق وفييي الوسييط , فأنييه يمثييل نسييبة عالييية ميين السييكان, قبييل إدارة االحييتالل

 .إضييييييييافة إلييييييييى وجييييييييود قييييييييوى سياسييييييييية خييييييييارج المجلييييييييس تؤيييييييييده أيضيييييييياً , والجنييييييييوب

 :منهييييا, ولكيييين مجلييييس الحكييييم االنتقييييالي والحكوميييية يواجهييييان اليييييوم عييييددًا ميييين المشييييكالت

ية واألمنييية واالقتصييادية وعييدم أمتالكهمييا صييالحيات ضييعف دوريهمييا فييي الحييياة السياسيي .1
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 .إصييييدار القييييرارات المناسييييبة بشييييأنها بسييييبب سياسيييية اإلدارة األمريكييييية ودور السيييييد بريميييير

بعييدًا , محاولة انفراد ممثل اإلدارة األمريكية باتخياذ القيرارات االقتصيادية واألمنيية والعسيكرية .2
التيي بيدأت تشيدد الصيراعات وتضيعف دور وتيأثير ,  عن إرادة مجلس الحكيم والحكومية والشيعب

بميا فيي , كما بدأ التعالي األمريكي في التعامل اليومي يثيير السيكان. المجلس في الحياة العامة
    .ذليييييييييييييييييييييييييك ميييييييييييييييييييييييييع مجليييييييييييييييييييييييييس الحكيييييييييييييييييييييييييم والحكومييييييييييييييييييييييييية المؤقتييييييييييييييييييييييييية

ضييعف دور العمييل السياسييي ميين جانييب سييلطة االحييتالل واعتمادهييا علييى القييوة العسييكرية  .3
 .جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية األمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوروالعنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف لمعال

التدخل المتواصل من جانب قوى البلدان المجاورة في شؤون العراق ودعمها المباشر وغيير  .4
 .المباشييييييير للقيييييييوى المناهضييييييية للوضيييييييع الجدييييييييد ومسييييييياعدتها للتسيييييييرب إليييييييى العيييييييراق

البطء الشديد في إعادة إعمار العراق وخاصة البنية التحتية وتعاظم حجم البطالة في البالد  .5
وخاصييية الفييييات الفقييييرة والكادحييية وصيييغار الميييوظفين , مسيييتوى المعيشيييي للسيييكانوتيييدهور ال

وعلينيا أن نيدرك بيأن اسيتمرار البطالية بهيذا الحجيم الواسيع يمكين أن ييدفع .  والكسبة والحيرفيين
بنسبة مهمة منهم إلى أحضان القوى اإلرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وستكون لها نتائج 

ع وعلييى األميين الييداخلي واالسييتقرار السياسييي وعلييى الصييراع الييدائر سييلبية علييى حركيية المجتميي
 .حاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

تراجع دور ونشاط األمم المتحدة فيي العيراق بعيد جيرائم التفجيير التيي ارتكبيت ضيد العياملين  .6
 .فييييييييييييييييي هيياتييييييييييييييييه وأودت بحييييييييييييييييياة وجرحييييييييييييييييت عشييييييييييييييييرات النيييييييييييييييياس األبرييييييييييييييييياء

شيييمولين بيييه مييين الفييييات إن اسيييتمرار هيييذه األوضييياع سيشيييدد الصيييراع ويزييييد مييين قاعيييدة الم
وسييتعذر معالجية المشيكالت ,  االجتماعية العراقية صياحبة المصيلحة بيزوال حكيم صيدام حسيين

بتعزييييز دور  2003لسييينة  1511ورغييم صيييدور قيييرار مجلييس األمييين رقييم . بالسييرعة المطلوبييية
ليى فأن الواليات المتحدة لم تتراجع جديًا بعد عن رغبتها في فرض الهيمنية الكاملية ع,  المجلس

... وبدأت تتحدث عن استبداله أو إيجاد صيغة أخيرى ليه ,  إصدار القرارات األساسية في العراق
إذ ال بيد مين إزالية الشييوائب , وقيد عالجنيا موضيوع مجليس الحكيم االنتقيالي فيي مقيال أخير. اليخ

حيول المجليس ,الكثيرة التيي تحييط بنشياطه وبسيمعة بعيض األعضياء فييه التيي تثيير المشيكالت
 .فة إليييييييييييى الصيييييييييييراعات فيييييييييييي ميييييييييييا بيييييييييييين القيييييييييييوى المكونييييييييييية ليييييييييييهإضيييييييييييا, كليييييييييييه

علييى القييوى المعادييية لمصييالح الشييعب العراقييي وأمنييه , إن تحقيييق النصيير علييى الطييرف األول
واسييتقراره وتطييوره الييديمقراطي يتطلييب رةييية واضييحة لطبيعيية هييذا الصييراع وبالتييالي للقييوى التييي 

لمرحلية باليذات والمهميات التيي ييراد يمكن تجميعها والتحالفات التيي يفتيرض تكوينهيا فيي هيذه ا
إذ أن .  إن الصراع اليذي ييدور حالييًا بيين الطيرف يسيتهدف السيلطة.  تنفيذها واحدة بعد األخرى 
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إذ أن األول قييد فقييدها , وهييي محنيية الطييرف الثيياني بشييكل خيياه, الطيرفين ليسييا بالسييلطة فعلييياً 
سندة عربيًا وإقليميا وإلى حد ما مين رغم محاوالته الكبيرة والم,  لتوه ويستحيل عليه العودة إليها

جانييب بعييض الييدول التييي ال تريييد النجيياح للجهييود األمريكييية فييي العييراق وليييس حبييًا فييي صييدام 
 :إن تحقييييييييق النصييييييير لقيييييييوى الشيييييييعب يتطليييييييب ميييييييا يليييييييي. حسيييييييين أو نظاميييييييه المنهيييييييار

لفيراغ إذ ال يمكين وال يجيوز اسيتمرار هيذا ا,  توضيح الموقف بصورة كاملة مع قيوات االحيتالل •
, فمجليس الحكيم فيي صيورته الراهنية عياجز عين تحقييق مهماتيه.  والقلق السيائدين فيي الوضيع

 :وهييييييييييييييييييي, وبالتييييييييييييييييييالي يفتييييييييييييييييييرض التفكييييييييييييييييييير بييييييييييييييييييأربع مسييييييييييييييييييائل بشييييييييييييييييييأنه

تييأمين الشييرعية لييه ميين خييالل تكييوين مييؤتمر وطنييي يضييم جمهييرة أكبيير ميين المنييدوبين ميين  .1
ى العراقيية بصيورة عقالنيية بعييدًا مختلف األطراف والقيوى والجمعييات بحييث تغطيي جمييع القيو 

 . عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين التقسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائفي المخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل

 . تشيييكيل حكومييية حقيقيييية مييين خيييالل الميييؤتمر وعليييى أسيييس أخيييرى غيييير القائمييية حاليييياً  .2

تسييليم المجلييس السييلطة الفعلييية فييي العييراق واالتفيياق علييى صييدور قييرار جديييد ميين مجلييس  .3
تفيياق مييع األمييم المتحييدة ومجلييس األميين األميين الييدولي بهييذا الصييدد ينهييي االحييتالل ويجييري اال 

بما فيهيا قيوات أمريكيية تحميي الدولية العراقيي مين النشياط اإلرهيابي ,  الدولي بوجود قوات دولية
, وهيذا يعنيي تسيليم كاميل الملفيات السياسيية واألمنيية واالقتصيادية وغيرهيا. والتخريبيي اليراهنين

 . إلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى العراقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات والعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراقيين

ء المجلس أو الحكومة بحيث يمكن إلغاء عضوية األشخاه الذي وضع قواعد عمل ألعضا .4
تحقيق مكاسب خاصية بصيورة   ال ينفذون مهماتهم أو يتجاوزون على القوانين أو يسعون إلى

ويفتيييرض عيييدم . مباشيييرة أو غيييير مباشيييرة مييين وجيييودهم ونشييياطهم فيييي المجليييس أو الحكومييية
, أشد العقوبات التيي تسيمح بهيا القيوانينبل معاقبتهم  ,  التسامح مع أية محاوالت للكسب الحرام

 . واألضييرار تلحييق بالشييعب كلييه وبمسييتقبل الييبالد, إذ أن اإلسيياءة تتوجييه إلييى مجلييس الحكييم كلييه

إقامة تحالفات سياسيية فعليية داخيل المجليس وميع القيوى خارجيه لضيمان التعياون والتنسييق  •
محددة منبثة من الموقف الموحيد وتوضع لهذه التحالفات أهدافًا  ,  في النشاط ومواجهة األعداء

واعتبار المسالة األمنية هي المسيالة , للمجلس لمواجهة الوضع القائم وإحالل األمن واالستقرار
وال يعنييي هييذا بييأي حييال إهمييال المهمييات األخييرى وخاصيية المهميية االقتصييادية . المركزييية حالييياً 
الفيييات االجتماعييية صيياحبة  إن التحييالف المنشييود يفتييرض أن يشييمل. الييخ... وقضييايا البطاليية 

المصييلحة الفعلييية فييي تطييوير الوضييع الييذي نشييأ بعييد إسييقاط النظييام االسييتبدادي وإقاميية البييديل 
ورغم أن هناك تشوه حقيقي في المجتمع العراقي بسبب التحوالت التي طيرأت عليى ,  الديمقراطي

فيأن جيوهر التحيالف , المجتمع ووجود بطالة كبيرة جدًا وحراك غير اعتيادي فيي البنيية الطبقيية
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إضيافة إليى , يبقى يضم إلييه البرجوازيية الوطنيية وفييات البرجوازيية الصيغيرة والمثقفيين والطلبية
جمهرة الفالحين الواسعة والعمال وأشيباه البروليتارييا فيي الميدن وتليك التيي تعييش فيي األحيياء 

فأن القوى الممثلة فيي  ومع ذلك,  ويصعب التعبير عن هذه التحالفات سياسياً .  الشعبية البائسة
مجلييس الحكييم االنتقييالي وبعييض القييوى خييارج الحكييم يمكنهييا أن تعبيير بهييذا القييدر أو ذاك عيين 
مصالح الفيات االجتماعية التي يهمهيا التغييير اليديمقراطي فيي العيراق وتيدعم عمليية اليتخلص 
 .مييييييييييييييييييييييييييييييييييين فليييييييييييييييييييييييييييييييييييول النظيييييييييييييييييييييييييييييييييييام والقيييييييييييييييييييييييييييييييييييوى الظالميييييييييييييييييييييييييييييييييييية

إضيافة إليى قيوى , س ومن القوى المشتركة فيهتشكيل فرق وطنية شبه عسكرية تابعة للمجل •
, تأخيذ عليى عاتقهيا مهمية مالحقية القيوى المخربية والمعاديية,  الجيش والشرطة واألمين اليوطني

دون أن يكيون هنياك تجياوزًا ,  وتسلح وتزود بمستلزمات النشاط العسكري والسياسيي فيي العيراق
وى التيي يهمهيا إيقياف العملييات مع ضرورة التنسيق بين كيل القي,  على حقوق اإلنسان وحريته

بييل المجتمييع العراقييي , اإلرهابييية والتفجيييرات التييي لييم تعييد تشييمل القييوات األمريكييية واألجنبييية
 . مباشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة

ويفتييرض إيجيياد صيييل عمييل واضييحة ومحييددة بييين المجلييس وقييات االحييتالل أو قييوات األمييم  •
وتقليييص نقيياط , ة والبنيياءالمتحييدة بمييا يسييهم فييي تعاونهييا إلنجيياز مهمييات حفييظ األميين والواجهيي

االحتكيياك والتنيياقض والصييراع التييي تييؤثر علييى العمييل المشييترك إلنجيياز المهميية المركزييية فييي 
   .اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبالد

اإلشييراف الييدقيق والنزيييه علييى تكييوين الجيييش والشييرطة واألميين بعيييدًا عيين المصييالح الخاصيية  •
ن أن تشييكل ألغامييًا فييي والسيعي إلبعيياد القييوى التييي كانييت فييي خدميية النظييام المقبييور والتييي يمكيي

 . السييييييييييييياحة السياسيييييييييييييية واألمنيييييييييييييية فيييييييييييييي العيييييييييييييراق فيييييييييييييي المرحلييييييييييييية الراهنييييييييييييية

اإلشراف على العقود االقتصادية والصرف المالي من جانب مجلس الحكم االنتقالي والحكومة  •
أم , بمييا فييي ذلييك مسيياعدات الواليييات المتحييدة, سييواء أكانييت مسيياعدات ميين الخييارج, العراقييية

ووضع أسبقيات للمشروعات المطلوب إنجازهيا أو ,  المحلية وإيرادات النفط الخام  الموارد المالية
 .إقامتهيييييييييييييييييييييييييييييييا وفيييييييييييييييييييييييييييييييق شيييييييييييييييييييييييييييييييروط المناقصيييييييييييييييييييييييييييييييات الدوليييييييييييييييييييييييييييييييية

باعتبياره الحيل , ولكنه مطلوب في كل األحوال,  إن الواليات المتحدة تقف اليوم أمام خيار صعب
ائر فيييي القيييوات إضيييافة إليييى تقلييييص الخسييي, العمليييي لمواجهييية التيييدهور المسيييتمر فيييي الوضيييع

إن هيذا الموقيف سيشيكل نقطية تحيول . األمريكية واألجنبية وتعجيل إنجاز مهمات فترة االنتقيال
, نوعية في الوضع في العراق وبداية فعليية للقضياء عليى جييوب التخرييب واإلرهياب فيي العيراق

ة التيي ميا كما أنه سيخرج الواليات المتحدة من المحنة التي تعاني منها بسبب األخطاء الفادحي
 .تزال حتى اآلن ترتكبها في العراق
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   كاظم حبيب       2003/ 12/11برلين في 

 

 

 

 

االحتالل والصراع على السلطة في العراق وسبل  
 حلقات  4-2معالجته  

 

في الحلقة األولى من هذه السلسة إلى أن الصيراع عليى السيلطة ييدور بالدرجية الثانيية    أشرت
سواء الممثلة منها فيي مجليس , نسبيًا باألحزاب السياسية الوطنيةبين قوى الشعب التي تتمثل  

وبييين سييلطة التحييالف المحتليية , ميين جهيية, الحكييم االنتقييالي أم تلييك التييي مييا تييزال تعمييل خارجييه
البريطياني فيي العيراق مين جهية -المتمثلة بشيكل خياه بيالوجود السياسيي والعسيكري األمريكيي

ويبيدو هيذا الصيراع وكأنيه ييدور حيول .  ة آنية ومسيتقبليةويتخذ هذا الصراع أبعادًا عملي.  أخرى 
 : القضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية التالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

إصيييرار الوالييييات المتحيييدة عليييى إدارة اليييبالد بشيييكل مباشييير مييين النيييواحي السياسيييية واألمنيييية 
أي أن جميييع الملفييات يفتييرض أن , واالقتصييادية واالجتماعييية والعسييكرية والعالقييات الخارجييية

فييي حييين تييرفض الغالبييية العظمييى ميين الشييعب , إشييرافها الكامييلتبقييى بيييديها وتحييدت إدارتهييا و 
واألحزاب السياسية العراقية وغالبية أعضاء مجلس الحكم االنتقالي هذه السياسية وتطاليب بيأن 

وأن تتسلم مسيؤولية جمييع الملفيات السياسيية واألمنيية ,  تتحول إليها السلطة الفعلية في البالد
ة والعالقييات الخارجييية واإلعييالم والثقافيية ومييا إلييى ذلييك بيييديها واالقتصييادية والمالييية واالجتماعييي

 .مييع التنسيييق المسييتمر فييي مواجهيية قييوى التخريييب والييردة واإلرهيياب, وتحييت إدارتهييا المباشييرة

رغيم وجيود تحيالف مؤقيت ضيد ,  هكذا يبدو ظاهر الصراع الراهن بين الطرفين األمريكي والعراقي
ولكين . أي التحالف فيي مواجهية التنياقض والصيراع األول, دالقوى التخريبية واإلرهابية في البال

وبالتييالي الصييراع الناشيي  عنييه يمتييدان فييي حقيقيية األميير إلييى المسييألة , جييوهر التنيياقض الثيياني
موضوع االحتالل ذاته وما يرتبط بيه مين اسيتحقاقات سياسيية واقتصيادية واجتماعيية ,  المركزية

 . دى القريييييييييييييب والبعيييييييييييييدوعسييييييييييييكرية وثقافييييييييييييية وعالقييييييييييييات خارجييييييييييييية علييييييييييييى الميييييييييييي
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فالطرف العراقي في غالبيته يرفض صيغة االحتالل التي جاء بها مجلس األمن اليدولي اسيتنادًا 
إذ كانيييت اإلدارة األمريكيييية تؤكيييد . إليييى طليييب الوالييييات المتحيييدة األمريكيييية وبريطانييييا العظميييى

وقبييل بييه الييبعض , وقييد اقتنييع بييذلك ميين أراد االقتنيياع. باسييتمرار بأنهييا جيياءت محييررة ال محتليية
إذ كان همه المركيزي الخياله مين االسيتبداد اليدموي اليذي تسيلط عليى الشيعب العراقيي ,  اآلخر

وفييوج  الشييعب بطلييب . ورفييض الحييرب كلييية ميين لييم يقتنييع باالدعيياء األمريكييي, عقييودًا عييدة
 الواليييات المتحييدة وبريطانيييا وبقييرار مجلييس األميين بفييرض احييتالل الييدولتين للعييراق رسييميًا وفييق

رغيم , وميا زال كيذلك, وكان فيي حييرة مين أميره,  2003مايو  /في العشرين من أيار  1483القرار  
 . علمييييييه بييييييأن خييييييروج قييييييوى االحييييييتالل حاليييييييًا يعنييييييي مزيييييييدًا ميييييين الفوضييييييى واالحتييييييراب

إن الطريقة التي عالجت بها اإلدارة األمريكية األوضياع فيي العيراق كانيت وميا تيزال خاطيية جيدًا 
يد التناقض وتعميق الصيراع وسيقوط المزييد مين الضيحايا البشيرية واليدمار وتتسبب يوميًا بتشد
وتنشييأ األخطيياء الصييارخة ميين مجموعيية ميين األفكييار التييي جلبتهييا الواليييات . المييادي والحضيياري 

وإذ بيدأت أخطياء اإلدارة . رغيم العلمانيية التيي تيدعيها, المتحدة معها وتريد تكريسيها فيي العيراق
اسييي كبييير بعييد سييقوط النظييام ورفييض تشييكيل مجلييس شييعبي واسييع األمريكييية بخلييق فييراغ سي

وانتخاب حكومة مؤقتة إلدارة شؤون البالد بشكل مباشر من قبل القوى السياسية العراقية التي 
وأصرت عليى إدارة شيؤون اليبالد مين جانيب ,  كانت في جبهة المعارضة ضد نظام صدام حسين
خلي مين خيالل التسييب والفوضيى التيي أشياعتها سلطة االحتالل واإلخيالل المباشير بياألمن اليدا

فأنها تكامليت بالطريقية البائسية التيي , ولم تسع للسيطرة عليها منذ الشهر األول لسقوط النظام
عمدت إليها في تشكيل مجلس الحكم االنتقيالي واختييار األشيخاه عليى أسياس طيائفي شيكلي 

حتييى , راطيية تريييد دفيع اليبالد إليهياأسياء للشخصيية العراقيية وللوجهية التييي كانيت القيوى الديمق
أصبحت قضية تشكيل المجلس واعتبيار ممثيل الحيزب الشييوعي عليى حسياب الميذهب الشييعي 

واألسييتاذين عييدنان البيياججي ونصييير الجييادرجي , ووزييير الثقافيية الشيييوعي علييى نفييس المييذهب
, والسييية رغيم طبيعتهيا الحزينية, على حساب المذهب السني مهزلية كبييرة يسيخر منهيا الجمييع

ثم جرى اسيتثناء قيوى سياسيية عراقيية غيير قليلية مين عضيوية مجليس . فشر البلية ما يضحك
وبضييمنها بعييض القييوى القومييية التييي لييم تتعييرض للنظييام أو تعاونييت معييه أو , الحكييم االنتقييالي

, سكتت عن اضيطهاده بعيد أن عانيت هيي نفسيها أو بعضيها ولفتيرة غيير قصييرة مين اضيطهاده
إذ أنهييا تعبيير عيين فكيير , ض إبعادهييا عيين مجلييس الحكييم االنتقييالي أو الحكومييةوالتييي ال يفتيير 

كمييا اسييتثنت اإلدارة . وسياسيية ومواقييف بغييض النظيير عيين مييدى االتفيياق أو االخييتالف معهييا
إذ اعتبرتها وكأنها كلها كانيت إليى جانيب صيدام حسيين أو , األمريكية مناطق واسعة من العراق
وهييو أميير غييير صييحيح وبهييذه . ه االضييطهاد فييي ظييل نظامييهتحييت أبييط النظييام أو أنهييا لييم تواجيي
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الصييورة غييير الدقيقيية إزاء منطقيية واسييعة ونسييبة مهميية ميين السييكان لييم تكيين أصيياًل مييع صييدام 
لقد كان سيقوط النظيام بدايية حقيقيية . ولكنها في الوقت نفسه رفضت الحرب واالحتالل,  حسين

. ق والنظيرة الدينيية والطائفيية المقيتيةللوصول إلى وحدة وطنية واسعة بعيدًا عن التحزب الضيي
وأشياع , إال أن هذا لم يحصل وتشكل المجلس وهو يقف على أقدام ناقصة ومعوجة وغير ثابتة

لييدى أوسيياط واسييعة ميين أتبيياع المييذهب السييني فييي العييراق وكييأن الوضييع الجديييد جيياء لصييالح 
تهمييش نسيبة كبييرة مين  الشيعة فقط وأنه يريد اضطهاد السنة أو إبعادهم عن مواقع الحكم أو

بغييض النظيير عيين ميين يتبنيياه خيياط  وخطييير فييي , إن المنطلييق الطييائفي. سييكان العيياق العييرب
    .وليييه عواقيييب وخيمييية عليييى الجمييييع, المجتميييع العراقيييي المتعيييدد األدييييان والميييذاهب والعقائيييد

اميية البريطانييية فييي موضييوع العشييائر ودورهييا فييي الحييياة الع -كمييا تخبطييت اإلدارة األمريكييية 
, وسعت سلطة االحتالل إلى منح دور أكبر لها وخلق مشكلة ال مبرر لها ولم تكن في الحسبان

في حين كان في اإلمكان تجنبهيا ومعالجتهيا بصيورة هادئية وعبير ,  ولكنها أسهمت في تكريسها
وفييي حاليية وجييود حاجيية . وعلييى أسيياس مييدني ال عشييائري , القييوى السياسييية العراقييية القائميية

فأن الشيعب العراقيي أدرى بواقيع العيراق مين المحتليين فيي كيل ,  من هذا الجانب أيضاً لمعالجتها  
 . األحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوال وبسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبل معالجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكلة

وبرز الخطأ اآلخر الذي ارتكبته سلطة االحيتالل بعيد فيرض االحيتالل والفيراغ اليذي أوجدتيه بعيد 
هيا والتشيوه فيي تشيكيلة سقوط النظام وعدم تشكيل حكومة عراقية مؤقتة وتسليم إدارة اليبالد إلي

. في حرمان مجلس الحكم االنتقالي مين صيالحياته وواجباتيه الطبيعيية,  مجلس الحكم االنتقالي
ولرقابيية سييلطات االحييتالل المدنييية , فقراراتييه أصييبحت تخضييع بالكامييل لرقابيية المستشييارين أوالً 

مييا كانييت عادليية ولألخيييرة حييق إلغيياء كييل قييرارات مجلييس الحكييم مه, والعسييكرية واألمنييية ثانييياً 
فمصلحة الواليات المتحدة أواًل وقبل كيل شييء وإرادتهيا هيي التيي ينبغيي لهيا أن تعليو ,  وسليمة

هكذا بدت . فالسيد هو سلطة االحتالل وعلى مجلس الحكم تنفيذ ما يريده السيد.  فوق كل إرادة
صييييات وبالتيييالي أسييياءوا إليييى جمييييع األحيييزاب السياسيييية والشخ. الصيييورة للشيييعب وللميييراقبين

في حيين كيان ,  المستقلة التي تشارك في مجلس الحكم االنتقالي وكأنها تبعات لسلطة االحتالل
ولييم يكيين هييذا الموقييف مقبييواًل ميين مجلييس . أغلبهييا ومييا يييزال مسييتقاًل عيين تلييك اإلرادة األجنبييية

ة إال أن األصيوات بيدأت ترتفيع عاليي, رغم السكوت أو حتيى القبيول اليذي بيدا فيي البدايية,  الحكم
ترفض هذه الطريقة في التعاميل ميع مجليس الحكيم وتسيعى إليى أخيذ الصيالحيات والمسيؤوليات 

. وهو اليذي قوبيل بيالرفض الكاميل مين جانيب اإلدارة األمريكيية وسيلطة االحيتالل.  ووضعها بيده
فيييذكر العراقييييات , وضيييع ميييع كيييل وزيييير مستشيييار أمريكيييي أو أكثييير, وعنيييدما شيييكلت الحكومييية

 :اعر معييييييييييييييييييييييييييييييروف الرصييييييييييييييييييييييييييييييافيوالعييييييييييييييييييييييييييييييراقيين بقييييييييييييييييييييييييييييييول الشيييييييييييييييييييييييييييييي
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بييل أسييقطت الدوليية , إن الواليييات المتحييدة بعييد أن تسييلمت العييراق لييم تسييقط نظييام الحكييم وحييده
ودون أن يكييون , ولييم يكيين هييذا األميير سييليمًا وبالطريقيية التييي نفييذتها سييلطة االحييتالل. بكاملهييا

لقيد كيان ال بيد مين تفكييك الدولية البوليسيية ودولية االسيتبداد والعنصيرية . معقوللديها البديل ال
ولكين , دولية الحيرب والخيراب والقتيل والمقيابر الجماعيية,  والعهر السياسي واالقتصادي والثقافي

بطريقة أخيرى وبأسياليب أكثير حضيارية ونفعيًا لليبالد وأقيل دفعيًا باتجياه االرتمياء بأحضيان فليول 
لقيد . اليخ...فيتح األبيواب عليى مصيراعيها أميام فليول القاعيدة وأسيامة بين الدن  صدام حسين و 

نقلت جيشًا جرارًا من الجنود الحتالل العراق عسكريًا وجيشًا أخر من المدنيين األمريكيين اليذين 
ولكييين الجيشيييين كانيييا بعييييدين عييين فهيييم الواقيييع االقتصيييادي , سيييلمتهم إدارة اليييبالد واقتصييياده

فيي الوقيت , وقاميت سيلطة االحيتالل.  اسي ونفسية أو طبيعية الشيعب العراقييواالجتماعي والسي
والذين عملوا , بإبعاد العراقيات والعراقيين الذين جاءت بهم معها كمستشارين من الخارج,  نفسه

وأعييدوا الدراسييات والتقييارير فييي واشيينطن وتحييت إشييراف الخبييراء األمييريكيين ووزارة الخارجييية 
وكانييت بيييين هييؤالء الخبيييراء . رات المركزييية وبعيييض المعاهييد األمريكييييةوالييدفاع ووكاليية المخييياب

وكييان . العييراقيين قييدرات علمييية وفنييية ممتييازة فييي مجيياالت اختصاصييها وذات نهييج وطنييي جيياد
 . الكثييييييييييير ميييييييييينهم قييييييييييد انتييييييييييدب ميييييييييين هييييييييييذا الحييييييييييزب أو ذاك أو بصييييييييييورة مسييييييييييتقلة

انيت ترييد الهيمنية الكاملية عليى ماذا يعني كل ذلك؟ يعنيي ببسياطة بالغية أن اإلدارة األمريكيية ك
, السيلطة فيي العييراق وتمنيع قيوى المعارضيية العراقيية السييابقة للنظيام مين الوصييول إليى السييلطة
ألنها كانيت وميا تيزال ال تثيق بهيا وال ترييد إشيراك أحيدًا معهيا فيي السييطرة عليى العيراق سياسية 

عليى تسيليم الحكيم لفيية عراقيية وألنها كانيت ترييد تنظييم األميور بميا يسياعدها .  وأمنًا واقتصاداً 
تثق بها وتأتمر بأمرها وتنفيذ ر باتهيا وتوافيق عليى مينح القيوات األمريكيية قواعيد عسيكرية فيي 

 .وبعضيييييهم القلييييييل يعميييييل حالييييييًا فيييييي إطيييييار مجليييييس الحكيييييم االنتقيييييالي واليييييوزارات, العيييييراق

اقييية لييم ترغييب فأغلييب قييوى المعارضيية العر , كانييت حسييابات اإلدارة األمريكييية منييذ البييدء خاطييية
رغيم دور القيوات األمريكيية والبريطانيية ,  باستبدال دكتاتورية صدام حسيين بدكتاتوريية االحيتالل

فهذا اإلسقاط ال يمنحها الحق باحتالل العراق وال الهيمنية عليى السيلطة فييه أو ,  بإسقاط النظام
غيم االدعياء بغيير ذليك ر , إدارة ظهرها للقوى السياسية العراقية وبالطريقة التيي ميا زاليت مسيتمرة

 . أو التصيييييييييييييييييرف الكيفيييييييييييييييييي بمؤسسييييييييييييييييياته االقتصيييييييييييييييييادية وثرواتيييييييييييييييييه الوطنيييييييييييييييييية

لقد كان الدكتاتور الخائب صدام حسين قد استعد جيدًا قبل سقوط نظامه ألنه كان يدرك أنيه ال 
في حين , وكان واثقًا من ذلك واتخذ اإلجراءات للفترة الالحقة,  يصمد في المعركة غير المتكافية

ك اإلدارة األمريكية حتى ما كان يقوم به صدام حسين استعدادًا لمواجهة وجود قواتها في لم تدر 
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وهييذا يييدلل علييى سييوء عمييل وكاليية المخييابرات األمريكييية وسييوء تقييديراتها , العييراق بعييد سييقوطه
والتيي كانيت , لألوضاع في العراق وفيق التقيارير البائسية التيي رفعتهيا لصياحب القيرار األمريكيي

راجع في هذا الصدد الحلقة األولى . )ر بات الصقور األمريكية وليس عن واقع الحالتعبر عن  
واليذي نشير " نشاط قوى صدام حسيين بعيد سيقوط النظيام"حلقة كتبتها حول  24من سلسلة ب  

إلييييى   BBCوتييييرجم ميييين قبييييل أل  10/5/2003بتيييياريخ  -اإلنترنيييييت–فيييي الحييييوار المتمييييدن 
تعيشييه اإلدارة األمريكييية وسييلطة االحييتالل وتخبطهييا بييين ونتيجيية الضييياع الييذي ( اإلنجليزييية

نشيييأت أفضيييل , االسيييتراتيجية العولميييية ذات الميييدى البعييييد وبيييين التكتيكيييات السياسيييية اآلنيييية
الظروف إلضعاف نشاط ودور مجلس الحكم االنتقالي وتعزيز إمكانية فلول صدام حسين وقوى 

وجيدت هيذه القيوى مكانيًا آمنيًا لهيا فيي العيراق لقيد  .  القاعدة فيي نشياطيهما التخريبيي واإلرهيابي
وهيي تسيعى ,  وقادرة منه على إنزال الضربات بقوات االحتالل وبالمواطنات والميواطنين العيراقيين
ومن هنيا تبيرز . اآلن إلى جعل العراق ساحة مكشوفة لمعركة كبيرة بينها وبين القوات األمريكية

أي أيجياد حليول , أجيل معالجية التنياقض األول أهمية إيجاد حليول سيريعة للتنياقض الثياني مين
أولية للصراع األمريكيي العراقيي عليى السيلطة لصيالح الشيعب العراقيي وقيواه السياسيية الوطنيية 

        .لتسييتطيع التعيياون والتنسيييق ولكييي توجييه جهودهييا ضييد قييوى الييردة والتخريييب واإلرهيياب

ولكيي يحيل , التنياقض والصيراع األولتقف الغالبية العظمى مين الشيعب العراقيي أميام حيل  ,  إذن
هذا التناقض ويخفف من الصراع الناجم عنه يتطليب األمير إيجياد حليول سيريعة وعمليية وربميا 

مياذا يعنيي ذليك؟ يعنيي مين الناحيية العمليية اتخياذ . مؤقتة للتناقض الثاني والصراع الناجم عنه
تقديم مشروع قرار متكامل إلى جملة من الخطوات الجريية من جانب القوى السياسية العراقية و 

 : اإلدارة األمريكييييية وفييييي نفييييس الوقييييت إلييييى مجلييييس األميييين الييييدولي يتضييييمن النقيييياط التالييييية

نقييل السييلطة فعليييًا إلييى حكوميية مؤقتيية عراقييية تنبثييق عيين مييؤتمر عييام تتفييق عليييه الغالبييية  .1
على , آلن خارجهسواء تلك الممثلة في المجلس أم هي ا,  العظمى من القوى السياسية العراقية

 . أن يشيييييييييييييييييييمل ممثليييييييييييييييييييين عييييييييييييييييييين منييييييييييييييييييياطق ليييييييييييييييييييم تمثيييييييييييييييييييل حتيييييييييييييييييييى اآلن

االعتيييراف بالحكومييية العراقيييية المؤقتييية مييين جانيييب مجليييس األمييين اليييدولي واألميييم المتحيييدة  .2
, باعتبارها تمثل العراق رسميًا في المحالف والمؤسسات الدولية ومصالح العراق إزاء دول العالم

 .ق جملييييييييييييييية وتفصيييييييييييييييالً وهيييييييييييييييي المسيييييييييييييييؤولة عييييييييييييييين الوضيييييييييييييييع فيييييييييييييييي العيييييييييييييييرا

إلغاء قيرار احيتالل العيراق ميع بقياء القيوات األمريكيية والبريطانيية ضيمن قيوات دوليية أخيرى  .3
باعتبارها قوى تعمل لضمان األمن واالستقرار والسالم في العيراق وتيرفض التيدخل الخيارجي فيي 

تفاق على بقائها وأن يتم اال .  شؤونه وتتصدى للمخربين بالتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة
 .لمييدة سيينة واحييدة قابليية للتمديييد بموافقيية الحكوميية العراقييية وبقييرار ميين مجلييس األميين الييدولي
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تسليم كامل الملفات العراقية للحكومية المؤقتية بميا فيي ذليك مليف األمين والجييش والشيرطة  .4
ف الدول فيي على أن تستفيد الحكومة المؤقتة من خبرات األمم المتحدة ومختل,  واألمن الداخلي

تمكييين هييذه القييوات ميين النهييوض بأعبيياء المهميية الراهنيية والمسييتقبلية وتحييديات اإلرهييابيين 
 .والمخييييييييييييييييييييييربين المحليييييييييييييييييييييييين أو القييييييييييييييييييييييادمين إليييييييييييييييييييييييه ميييييييييييييييييييييين الخييييييييييييييييييييييارج

وضع الموارد المالية العراقية والمساعدات الخارجية والقروض المحتملة فيي أييدي الحكومية  .5
عملييية الصييرف علييى , وتحييت إشييراف األمييم المتحييدة, تقهيياالعراقييية المؤقتيية التييي تأخييذ علييى عا

مختلييف فقييرات الميزانيييية االعتيادييية وميزانييية التنميييية وإعييادة إعمييار اليييبالد بييداًل ميين اللجنييية 
 .األمريكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكلة لهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا الغيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرض

تشييكيل لجنيية عراقييية ذات اختصيياه ميين جانييب الحكوميية العراقييية المؤقتيية ميين أجييل وضييع  .6
عراقي وقانون االنتخابات العامة وتحت إشراف األميم المتحيدة لضيمان إدخيال مسودة الدستور ال

لكيي ال يعيود , القيم العامية والشياملة والمجتميع الميدني وحقيوق اإلنسيان فيي حيثييات الدسيتور
ولكيي ال , العراق ثانية إلى النهج الدكتاتوري المقيت أيًا كان الستار الذي تتبرقع به الدكتاتوريية

كمييا يفتييرض أن ييينص . مة الشييعب العراقييي أو أميين وسييالمة الييدول المجيياورةيهييدد أميين وسييال
الدسييتور علييى احتييرام إرادة وقييرار الشييعب الكييردي واألقليييات القومييية فييي كردسييتان العييراق التييي 

وكييذلك حقييوق األقليييات القومييية , اتفقييت علييى إقاميية الفيدرالييية فييي إطييار الجمهورييية العراقييية
لميذاهب واالتجاهيات الفكريية وعليى التعدديية الفكريية والسياسيية وتيداول واحترام كافة األديان وا

   .الييييييييييييييييييييييخ..السيييييييييييييييييييييلطة بصيييييييييييييييييييييورة سييييييييييييييييييييييلمية وديمقراطيييييييييييييييييييييية برلمانيييييييييييييييييييييية

لكيي ييتم بعيدها ,  طرح مشروع الدستور على التصويت وإجيراء االنتخابيات العامية فيي اليبالد .7
 . تشيييييييييكيل الحكومييييييييية العراقيييييييييية الجدييييييييييدة التيييييييييي تحظيييييييييى بيييييييييإرادة الشيييييييييعب العراقيييييييييي

إن هذه الوجهة فيي الحيل سيتكون الضيمانة الفعليية لمعالجية أوليية للتنياقض اليراهن و ميا نشيأ 
ولكي تتحد القوى في مواجهة , عنه حتى اآلن من صراع داخلي ودولي على السلطة في العراق

أمييا الحييل الفعلييي لهييذا التنيياقض فيييتم مييع مغييادرة كييل القييوات األجنبييية المحتليية . العييدو األول
وعنييدما ويمتلييك الشييعب إرادتييه الحييرة والديمقراطييية ويمتلييك العييراق اسييتقالله وسيييادته , للعييراق

 . الوطنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

إن الحلول الجزئيية التيي تحياول الوالييات المتحيدة اللجيوء إليهيا كلميا اشيتدت التفجييرات وارتفيع 
أن . البناءكما ال تعالج عملية إعادة , عدد القتلى ال تساهم في إحالل األمن واالستقرار والسالم

لين تقيدم األمين ,  الجدييدة"  المطرقية الحديديية"بميا فيي ذليك عملييات  ,  الضربات العسكرية وحدها
لهييذا يفتييرض أن يييتم التفكييير لألخييذ . واالسييتقرار والسييالم للشييعب العراقييي وال لقييوات االحييتالل

, الوطنيية بحلول سياسية أساسًا أكثر عملية وتوافقًا ميع إرادة ور بيات الشيعب وقيواه السياسيية
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وينبغييي أن تكييف اإلدارة األمريكييية عيين سييماع صييوتها فقييط أو صييدى صييوتها ميين خييالل بعييض 
فهيييي أصيييوات نشييياز وردييييية وتتسيييبب بكيييوارث جدييييدة للشيييعب وللجنيييود , أتباعهيييا ومؤييييديها

 .وهيو ميا ينبغيي تجنبيه فيي كيل األحيوال, األمريكيين والبريطانيين واإليطاليين وغيرهم في العراق

ومعييه غالبييية أعضيياء مجلييس الحكييم , ن المصيياعب التييي يواجههييا الشييعب العراقيييوبييالرغم ميي
االنتقييالي وغالبييية القييوى السياسييية العراقييية بسييبب الفوضييى السييائدة حاليييًا وتفيياقم عمليييات 

فأن في مقدوره زيادة الضغط السياسيي والشيعبي السيلمي واليديمقراطي عليى ,  التخريب واإلرهاب
االحتالل في بغيداد للتراجيع عين نزعتهيا الجامحية فيي الهيمنية الكاملية الواليات المتحدة وسلطة  

علييى السييلطة والييتحكم فييي جميييع الملفييات العراقييية ورفييض تنفيييذ مييا يطرحييه مجلييس الحكييم 
إن اإلدارة األمريكييية فييي مييأزق كبييير ال فييي . االنتقييالي ميين مقترحييات لمواجهيية الوضييع الجديييد

وال بييد . الصييعيد الييدولي  متحييدة بشييكل خيياه وعلييىبييل فييي داخييل الواليييات ال, العييراق فحسييب
إنها فرصة متاحة  .  لمجلس الحكم أن يستفيد من ذلك لصالح الشعب العراقي وقضيته األساسية

ولكنها لم , لتحقيق ما رفضت اإلدارة األمريكية تحقيقه منذ احتاللها العراق حتى الوقت الحاضر
 . خاصة وأن انتخابات الرئاسة على األبواب, تعد قادرة على مواجهة الوضع بالطريقة ذاتها

         2003/ 114/11برلين في 

 

 

االحتالل والصراع على السلطة والمصالح في العراق 
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لم تشهد المعارضة العراقية بكل أحزابهيا وتجمعاتهيا الفكريية والسياسيية فتيرة راحية وهيدوء عليى 
لييى محيياوالت التصييفية الجسييدية وإنهيياء الوجييود علييى كمييا تعرضييت إ, امتييداد العقييود المنصييرمة

عدا األحزاب والتجمعات التيي , وفقدت أغلب أحزاب المعارضة المعروفة تاريخياً ,  األرض العراقية
سواء من استشهد منهم عليى , عددًا كبيرًا من قاعدتها الحزبية وكوادرها القيادية,  تشكلت حديثاً 

أم مين ُأبعيد مينهم بمختليف السيبل عين ,  شوارع العيراقطريق النضال في السجون والمعتقالت و 
ب الكثيييير مييينهم نهائييييًا وال يعيييرف شيييييًا عييين مصييييرهم حتيييى اآلن  . الحيييياة السياسيييية أو ُغيييي 
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سييواء فييي العهييد الملكييي أم العهييود , وخييالل عقييود كثيييرة لييم تعييرف الحييياة السياسييية العراقييية
زبية الشرعية والعمل الحر في وسط الجمياهير طعم الحرية والديمقراطية والحياة الح,  الجمهورية
دخليت فيي صيراعات فيي ميا بينهيا   1958وفي فترات معينة قبل وبعد ثورة تموز عيام  .  الشعبية

علميًا بيأن , أثارت الكراهية واألحقاد المتبادلة وصيعوبة إيجياد نقياط توافيق وتعياون فيي ميا بينهيا
اون والتحيالف فيي ميا بينهيا سياهمت فيي بعض األحزاب السياسية العراقية قد وجدت فرصة التع

 .الوصيييييييييييول إليييييييييييى مكاسيييييييييييب مهمييييييييييية للشيييييييييييعب العراقيييييييييييي ولهيييييييييييا فيييييييييييي آن واحيييييييييييد

وخيالل العقيود المنصيرمة تعرضيت األحيزاب السياسيية العراقيية إليى تيدخل فيظ مين جانيب القييوى 
ودوليية أدت إليى تنشييط الخالفيات فيي ميا بينهيا ,  سواء العربية منهيا أم غيير العربيية,  اإلقليمية

لى صعوبة تحقيق التعاون المنشود ووضع قواسم مشيتركة فيي ميا بينهيا للنضيال ضيد النظيام وإ
وفي الفترات التيي تحققيت بعيض صييل التعياون عجيزت عين أن تضيم الجمييع .  الدموي المنهار

بسبب خالفات حزبية أو شخصية ونظيرات ذاتيية ضييقة وتيدخل خيارجي ليم يسيمح لهيا بتحقييق 
 . النتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائج المرجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوة

تعرضيت , ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق وحدة القوى السياسية,  ألعوام األخيرةوخالل ا
حين دخليت الوالييات المتحيدة  1991إلى صراع من نوع آخر بدأ في أعقاب مؤتمر بيروت عام 

علييى خييط القييوى السياسييية العراقييية بجهييد جديييد ودور أكبيير وشخصيييات لييم تكيين معروفيية فييي 
بسييبب المسيياومة  1991,وبعييد فشييل االنتفاضيية الشييعبية فييي عييام . اقيييةالسيياحة السياسييية العر 

وبجهييود تلييك الشخصيييات أمكيين تنظيييم مييؤتمر فيينييا وميين ثييم , األمريكييية الصييدامية المعروفيية
مييؤتمر صييالح الييدين حيييث تييم فيهمييا تشييكيل التحييالف السياسييي العراقييي الجديييد تحييت الخيميية 

وليم يسيتمر . والييات المتحيدة األمريكيية لهيذا الغيرضاألمريكية وقيادة الشخصية التي هيأتهيا ال
هذا التحالف طوياًل إذ تفكك وانتهيى بعيد فتيرة وجييزة بسيبب اليدور والتيأثير المباشيرين والقيويين 
لمراكز القوى في الواليات المتحدة على هذا التجمع السياسي الذي ضم اغلب القيوى السياسيية 

ساليب التي استخدمت في العالقات ما بين القوى داخل العراقية وبسبب الدور غير المعهود واأل
عيين الكييونغرس " تحرييير العييراق"وزاد فييي الطييين بليية صييدور القييانون الخيياه ب . هييذا التحييالف

إذ اختلفيت , وساهم في تشديد الصراع بيين القيوى السياسيية العراقيية,  1998األمريكي في عام  
الحصار االقتصيادي ومين طريقية التعاميل ميع األحزاب السياسية العراقية في الموقف من إدامة 

الشييعب العراقييي والمجاعييات واألهييوال التييي عيياش فييي ظلهييا بسييبب سياسييات النظييام والحصييار 
سيبتمبر /ثم اشتد الخالف بين القوى السياسية بعد وقوع جرائم الحادي عشر من أيليول.  الدولي

إال أن أغلييب القييوى , عييراقفييي الموقييف ميين الحييرب التييي أرادت الواليييات المتحييدة شيينها ضييد ال
إضيافة إلييى شخصيييات , فييي حيين وقفييت أحييزاب قليلية ضييد الحييرب, السياسيية كانييت ميع الحييرب
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وتوزعيت قيوى المعارضية العراقيية ألول ميرة . سياسية واجتماعية كانت هي األخرى ضيد الحيرب
, عارضيةوبهذه الطريقة على مجموعتين عمودييًا وأفقييًا داخيل األحيزاب السياسيية وفيي إطيار الم

. وبالتالي من هو مع الواليات المتحدة ومن هو ضدها, من هو مع الحرب ومن هو ضد الحرب
وكان تعامل الواليات المتحدة ميع قيوى المعارضية العراقيية غيير ديمقراطيي ومين مواقيع السييادة 

وكييان هييدف الواليييات المتحييدة عييزل المعارضيية عيين قييوى الشييعب . والحييق فييي الكلميية األخيييرة
وعن التأثير في األحداث وعن إيجاد تحالف متين يضم الجميع في العيداء لنظيام صيدام العراقي  

وهو األمر الذي نجد تأكيده بعد انتهاء الحيرب وسيقوط النظيام . والعمل إلسقاطه بقواها الخاصة
والطريقة التي تعاملت بها سيلطة االحيتالل ميع القيوى السياسيية العراقيية التيي كانيت فيي صيف 
 .ممعارضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية النظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

وعرفييت القييوى السياسييية العراقييية التمييييز فييي التعامييل ميين جانييب سييلطة االحييتالل كمييا رفضييت 
, تسليمها السلطة منذ اليوم األول وقيررت إدارة الحكيم مباشيرة وتسيببت فيي خليق فيراٍغ سيلطوي 

ثييم بييدأت بتصيينيف العييراقيين إلييى طوائييف . وعجييزت فييي الوقييت نفسييه عيين إمييالء ذلييك الفييراغ
 . التييييييي خلقييييييت نقاطييييييا جديييييييدة إضييييييافية للخييييييالف والصييييييراع الييييييداخلي بالطريقيييييية الفجيييييية

وفيمييا بعييد أجبييرت سييلطة االحييتالل وتحييت ضييغط الكثييير ميين العوامييل تشييكيل مجلييس الحكييم 
بييل ناقصيية تمامييًا كميا سييلبته حقييه فييي اتخيياذ القييرارات وأخضييعته , االنتقيالي بصييورة غييير كامليية

المجليس إمعيات للحكومية األمريكيية وسيلطة مما أعطى االنطباع وكأن جمييع أعضياء ,  إلرادتها
وكان هذا الموقيف مين سيلطة االحيتالل محاولية جيادة للمسياس بسيمعة وتياريخ هيذه .  االحتالل

. األحزاب وتراثها الوطني وبأغلب الشخصيات السياسية التي شاركت في المجلس أو التي أيدته
   .وهييييييييييييييييي محنيييييييييييييييية مييييييييييييييييا تييييييييييييييييزال توجييييييييييييييييه مجلييييييييييييييييس الحكييييييييييييييييم االنتقييييييييييييييييالي

ن األحييزاب السياسيية العراقيية متباينيية فيي طبيعية تكوينهييا وفيي اتجاهاتهيا الفكرييية ال شيك فيي أ
والسياسية والمصالح التي تسعى للتعبير عنها والقومية التيي تمثلهيا والفييات االجتماعيية التيي 

كمييا أنهييا متباينيية فييي , تييرتبط بهييا وتييدافع عنهييا والمهمييات التييي تطرحهييا لتعبييية النيياس حولهييا
قياداتها وكوادرهيا وقواعيدها الحزبيية وتجاربهيا ووجهاتهيا فيي التعاميل ميع النياس   مستوى ثقافة

ومييدى إقرارهييا لمفهييوم ومضييمون الديمقراطييية وتعاملهييا مييع هييذه القيميية ذات الطبيعيية العاميية 
 . والشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياملة

ال شك في أن لكل حزب أو تجمع سياسي في العراق سياسياته ومواقفيه وخطابيه السياسيي إزاء 
إضيافة إليى أن لهيا مواقيف متباينية . لقائمية فيي اليبالد والحليول التيي يراهيا مناسيبةالمشكالت ا

إزاء قوى االحتالل وسبل التعامل معها ومع الملفات العراقية التي كانت وميا تيزال تحيت تصيرف 
كما ال شك في أن لها مواقف ربما متفقة بصيدد بعيض أبيرز المهميات .  وبأيدي سلطة االحتالل
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بميا فيي ,  ولكنها تختلف في التفاصييل وأسياليب تحقيقهيا,  كة السياسية العراقيةالتي تواجه الحر 
ذلك الموقف من فلول قوى نظام صدام حسيين الدمويية ومين قيوى القاعيدة المتطرفية أو القيوى 

 .اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ...المماثلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

وبالتيالي , وفي ضوء هذا الواقع ال يسع الباحث إلى أن يؤكد باحتمال بروز تناقضات اجتماعية
سياسات ومواقف وحلول متباينة ومن ثم صراعات في ما بين القوى السياسية على المستويين 

ففييي , وفييي هييذا ليييس عيبييًا وال نقيصيية. الفكييري والسياسييي وعلييى المسييتويين النظييري والعملييي
شيريطة أن نقبيل بجملية مين األسيس المعروفية فيي , االختالف فضيلة فتح الحوار بيين األطيراف

أي خوض الحوار وفق أسيس سيلمية وديمقراطيية والسيعي الجياد إليى إقنياع ,  طيةاللعبة الديمقرا
إذ أن ذلك ال يجر , اآلخرين بالحجج الدامغة وليس بالعنف أو القوة أو التهديد باستخدام العنف

بيل يجير المجتميع بأسيره إليى الفوضيى ,  األحزاب السياسية وقواعدها إلى الصراع والنزاع فحسب
الحيوار فيي ميا بيين القيوى السياسيية حيول القضيايا المختليف عليهيا جييدًا وسييكون  .  واالحتراب

ولكن األمر سيكون مختلفًا إذا كانت , وسليما مهما طال الوقت في حالة أنها ليست في السلطة
وينطبيق عليهيا القيول العراقيي , بيين ميدينتي نعيم وال, هذه القوى في وضع غير معهود من قبيل

فيأن الحيوار الطوييل , وفي أوضاع استثنائية كأوضاع العراق, باليد  ال يطير وال يمسك,  المعروف
 .ويمكييين أن يقيييود ذليييك إليييى كيييوارث ال رييييب فيهيييا. يعتبييير مماطلييية وتسيييويفًا وإسييياءة للجمييييع

فالوضع في العراق ليس طبيعيًا فهناك جملة من المشكالت المعقدة التي تسيتوجب الحيل والتيي 
بيل يعياني مين نشياطات إرهابيية وتخريبيية , الحتالل فحسيبفالعراق ال يخضع ل. ال تقبل التأجيل

تريد العودة بالبالد إلى فترة الدكتاتورية التي اغتصيبت العيراق وعاثيت فيي اليبالد فسيادًا وتيدميرًا 
كما أن المجتمع يعاني من تغيرات عميقة في بنيته وتكوينه االجتماعي وفيي القييم التيي ,  وقتالً 

لح الوضييع العييام وتطييوره بسييبب اآلثييار العميقيية التييي تركهييا وهييي ليسييت فييي صييا, يتعامييل معهييا
النظييييام المنهييييار والييييدكتاتور المخلييييوع علييييى المجتمييييع وعلييييى انفصييييام الشخصييييية واألمييييراض 
االجتماعييية األخييرى التييي تبييدو شاخصيية فييي الممارسييات العملييية اليومييية وفييي الغييوه فييي 

وسيين مين الشخصييات إشكاليات السحر والشعوذة والغيبييات غيير المعقولية واليرك ض وراء المهَّ
إضافة إلى االنفصال الذي حصل بين قادة وكيوادر العدييد مين ,  الصبيانية في ممارسة السياسة

 . األحيييييييييييييزاب وبيييييييييييييين الجمييييييييييييياهير بسيييييييييييييبب الهجيييييييييييييرة التيييييييييييييي فرضيييييييييييييت علييييييييييييييهم 

ومن هنا برزت جملة مين التناقضيات والصيراعات بيين األحيزاب السياسيية داخيل وخيارج مجليس 
الي إزاء عييدد مهييم ميين القضييايا التييي كييان أميير معالجتهييا فييي الظييروف الطبيعييية الحكييم االنتقيي

وتتييرك هييذه التناقضييات ومييا ييينجم عنهييا ميين صييراعات يومييية فييي . إمكانييية عملييية غييير سييهلة
الحقييل السياسييي تأثيرهييا علييى شييلل نسييبي فييي نشيياط المجلييس وصييعوبة فييي تحركييه وبالتييالي 
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خاصييية وأن الوالييييات , العمليييية الجاريييية فيييي العيييراق يتنييياقص تيييأثيره وتتيييأثر سيييمعته ودوره فيييي
المتحدة سيلبته قدرتيه الفعليية والمعنويية عنيدما قيررت خضيوع قراراتيه لموافقية ومصيادقة السييد 

ولكين المجليس اسيتطاع أن يسياهم .  بريمر الحاكم المدني األمريكي لسلطة االحتالل فيي العيراق
وره أن يزييد مين هيذه الوجهية ليو اسيتطاع بدفع األمور نحو وجهة أفضل من السابق وفيي مقيد

االسيتفادة القصيوى مين العواميل األساسيية المييؤثرة مباشيرة عليى وضيع اإلدارة األمريكيية عالميييًا 
إن هذا يعني االستفادة من . وإقليميًا وعراقيًا وفي داخل الواليات المتحدة األمريكية بشكل خاه

ولكنه في الوقت نفسيه فيي صيالح , مستوياتتلك العوامل لصالح الشعب العراقي على مختلف ال
 .الشييييييييييييييعب األمريكييييييييييييييي وليييييييييييييييس بالضييييييييييييييرورة لصييييييييييييييالح الصييييييييييييييقور األمريكييييييييييييييية

يفتييرض أن يخضييع أعضيياء مجلييس الحكييم االنتقييالي والقييوى السياسييية المؤيييدة لييه خييارج إطييار 
المجلس وفي الساحة السياسية العراقية عمله لعدد من الثوابت التي ال يجوز التخلي عنها فيي 

تييرة القادميية والتييي تجلييى بعضييها فييي البيييان الصييحفي الصييادر عيين مجلييس الحكييم االنتقييالي الف
 :وأشيييييييييييييييييييييير إليييييييييييييييييييييى أهمهيييييييييييييييييييييا فيميييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييي, 15/11/2003بتييييييييييييييييييييياريخ 

وينبغي له أن ينتهي ميع انتهياء , إن وجود قوات االحتالل في العراق يفترض أن يكون مؤقتاً  -
ويمكيين أن يييتم . الييوطني وحريتييه كامليية وأن يسييتعيد العييراق سيييادته واسييتقالله, فتييرة االنتقييال

االتفاق ميع األميم المتحيدة عليى تيأمين عيدم التيدخل فيي الشيؤون الداخليية مين بليدان المنطقية 
وبالتالي يستبعد , ورفض أية محاولة انقالبية ودعم الشعب العراقي في مواجهة مثل هذه الحالة

أتبياع الوالييات المتحيدة مين مينح وجود قوات أمريكية أو غيرهيا فيي العيراق وفيق ميا يطاليب بيه 
 .قواعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييد عسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييكرية لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق

إذ ال يمكيين , إن الملفييات العراقييية يفتييرض أن تنتقييل ومنييذ اآلن إلييى مجلييس الحكييم االنتقييالي -
إذ أنهيا سيتثير المزييد , لقوات االحيتالل أن تعيالج المشيكالت بالطريقية التيي عالجتهيا حتيى اآلن

وال يمكن القبول بتشيكيل .   منها مع سقوط المزيد من الضحايامن المشكالت دون أن تعالج أياً 
ال يمتلكان القيدرة عليى تسييير األميور وال ,  كما عليه الحال في الوقت الحاضر,  مجلس وحكومة

كمييا ال يمتلكييان حييق إصييدار , يمتلكييان األجهييزة والمعييدات واألمييوال لتنفيييذ مييا يفتييرض تنفيييذه
    .حيييييييييييييييييييييييييييتاللالقيييييييييييييييييييييييييييرارات وخضيييييييييييييييييييييييييييوعها لمصيييييييييييييييييييييييييييادقة سيييييييييييييييييييييييييييلطة اال

, إن هذا ال يعني انعدام التنسيق والتعاون في الملفات األمنية والسياسية واالقتصادية وغيرها -
 .فهيييذا ممكييين وضيييروري فيييي المرحلييية الراهنييية ألغيييراض التنسييييق والتكاميييل فيييي اإلجيييراءات

ار البييدء ومنييذ اآلن باعتميياد التعامييل العقالنييي مييع بقييية القييوى السياسييية العراقييية خييارج إطيي -
المجلس والتحري عن عالقات إنسانية وواقعية معها ومع أوليك الذين أهملوا فيي السيابق وميع 

إذ أن هييذا اإلجييراء يعييزز مواقييع المجلييس إلييى حييين , المحافظييات التييي لييم تمثييل فييي المجلييس
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 .االنتهيييياء ميييين إشييييكاليات تشييييكيل المجلييييس الشييييعبي وانتخيييياب حكوميييية جديييييدة وال يضييييعفه

بحقيييوق الشيييعب الكيييردي والحكيييم الفييييدرالي فيييي إطيييار جمهوريييية عراقيييية اإلقيييرار ومنيييذ اآلن  -
 .ديمقراطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية مسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتقلة

اإلقرار بإقامة مجتمع مدني ديمقراطيي يحتيرم كيل األدييان والميذاهب وكيل االتجاهيات الفكريية  -
 .ويحتيرم باألسياس كرامية اإلنسييان, والسياسيية وال يتيدخل فيي شييؤونها وييرفض أيية إسياءة لهييا

إذ أن ذليك يسياهم , الطائفيية فيي الحيياة السياسيية والتقسييم الطيائفي للمجتميعرفض اعتماد  -
فيي شيق وحييدة الصيف الييوطني وال يخيدم معالجيية اإلشيكاليات السياسييية القائمية وال يخلييق روح 

ولهييذا ميين الخطييأ . فالطائفييية مييرض وبيييل ال يجييوز السييماح لييه بييالمرور, المواطنيية الحقيقييية
بيييل يفتيييرض القيييول بييياحترام الميييذاهب الدينيييية , طوائيييف الدينييييةالفيييادح الحيييديث عييين احتيييرام ال

أي مين النياحيتين , والفرق بين المذهب والطائفة كبير في الحقلين الفكيري والسياسيي,  وأتباعها
, وبقدر ما تعبر الميذاهب عين حيويية الفكير فيي اإلسيالم والحيق فيي االجتهياد.  النظرية والعملية

, س علييى أسيياس مييذاهبهم وهييو أميير مقيييت ومرفييوض بتاتيياً تعبيير الطائفييية عيين تمييييز بييين النييا
 . وينبغيييييييييييييييييييييي تحيييييييييييييييييييييريم ممارسيييييييييييييييييييييته ومعاقبييييييييييييييييييييية ممارسييييييييييييييييييييييه تشيييييييييييييييييييييريعاً 

وااللتيزام بمبيدأ المواطنية المفتوحية ,  رفض التعامل على أساس عشائري في المجتمع العراقيي -
 . إضيييييييافة علييييييى احتييييييرام قوميتيييييييه واالعتييييييراف بحقوقهييييييا المشيييييييروعة, وعراقييييييية اإلنسييييييان

ر بمسيياواة المييرأة بالرجييل ورفييض التمييييز والقيييود التييي يييراد فرضييها عليهييا واالعتييراف اإلقييرا -
 .الكاميييييييييييييل بالئحييييييييييييية حقيييييييييييييوق اإلنسيييييييييييييان وممارسيييييييييييييتها فيييييييييييييي العيييييييييييييراق الجدييييييييييييييد

حمايييية الثيييروة الوطنيييية مييين الهيمنييية الخارجيييية عليهيييا وجعلهيييا خاضيييعة للقيييرار االقتصيييادي  -
ين مسييتوى حييياة ومعيشيية السييكان المسييتقل والسييعي إلييى وضييعها فييي خدميية المجتمييع وتحسيي

   .والتوزيييييييييييييييييييييييييييييييع العقالنييييييييييييييييييييييييييييييي والعييييييييييييييييييييييييييييييادل للييييييييييييييييييييييييييييييدخل القييييييييييييييييييييييييييييييومي

ال شك في وجو د اختالفات في وجهات النظر حول هذه الثوابت ويفترض معالجتها عين طرييق 
والصييراعات بييين القييوى السياسييية . الحييوار المفتييوح والعقالنييي وبييالطرق الديمقراطييية السييلمية

وهي تخفي وراءها التناقضيات االجتماعيية والمصيالح , وابت وغيرهايمكن أن تنشأ حول هذه الث
 .الطبقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والطائفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية وغيرهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

والمالحظ حتى اآلن أن بعض أعضاء المجلس وقوى سياسية أخيرى خارجيه ييدلون بتصيريحات 
وبالتالي يدفعون بالصيراع إليى مسيتويات جدييدة ,  ويقومون بنشاطات ال تنسجم مع هذه الثوابت

وال بد مين إيجياد آليية واقعيية إلدارة الحيوار والصيراع . ت المشتركة لقوى المجلستؤذي التوجها
وينبغيي أن يكيون الحيل بالمحصيلة .  ورفض تحويله إلى نزاعات سياسية قابلة لالنفجار الدموي 

النهائييية لصييالح الدوليية الديمقراطييية التعددييية والعلمانييية التييي تحتييرم كييل األديييان والمييذاهب وال 
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وتحترم تراثها الفكيري والحضياري عليى امتيداد تياريخ العيراق ومختليف الشيعوب التيي تميز بينها  
أقيدر تماميًا . وتعيدد األدييان والميذاهب التيي ييؤمن بهيا المجتميع,  عاشت أو ما تزال تعييش فييه

ولكن التجربة التاريخية هيي التيي ,  الصعوبات التي تواجه المتحاورين في عدد من هذه القضايا
هادية لنيا فيي اتجياه تطيوير العيراق وإزالية كيل العواميل التيي مين شيأنها إقامية يفترض أن تكون  

سييواء علييى الطريقيية البعثييية الحزبييية أو علييى الطريقيية , دكتاتورييية جديييدة ميين أي نييوع كانييت
 . الدينييييييييييييية والمذهبييييييييييييية كمييييييييييييا فييييييييييييي إيييييييييييييران أو فييييييييييييي غيرهييييييييييييا ميييييييييييين البلييييييييييييدان

كم الميدني هيي الخطيوة األوليى عليى طرييق إن االتفاقات األخيرة مع اإلدارة األمريكيية عبير الحيا
إذ أن اإلدارة األمريكية قد برهنت على إنهيا ال تفهيم , وبشكل خاه في الممارسة العملية,  طويل

الواقييع العراقييي جيييدًا وتريييد تحقيييق اسييتراتيجيتها دون إعييارة االنتبيياه لمشيياعر وتقاليييد الشييعب 
ب العراقي وقواه السياسية ومجليس الحكيم العراقي ودون األخذ بنظر االعتبار وجهات نظر الشع

 .االنتقالي

     كيييياظم حبيييييب                                                 17/11/2003بييييرلين فييييي 

            

  **************************** 

 4-4 

فييي تواجييه الشييعب العراقييي فييي المرحليية الراهنيية إشييكاليات كبيييرة ومعقييدة ذات جوانييب متعييددة 
وهي نتيجة منطقية لعوامل عديدة ناتجة عين وجيود صيراع .  عالقاته الدولية واإلقليمية والعربية

حييول المصييالح فييي العييراق وعيين رةييية خاطييية والتبيياس بشييأن مواقييف الشييعب العراقييي وقييواه 
قيراءة خاطيية لألجنيدة والمهميات والسياسيات الداخليية والعربيية   كميا أنهيا تعبير عين,  السياسية

ويفترض خالل الفتيرة الراهنية والقادمية . يمية والدولية التي يمكن أن يمارسها العراق الحقاً واإلقل
التحري عن حلول لها ومعالجتها لصالح تعزييز األخيوة والصيداقة بيين الشيعب العراقيي بمختليف 

وسييأحاول تجزئيية الموضييوع إلييى . قومياتييه مييع شييعوب الييدول العربييية وشييعوب المنطقيية والعييالم
 .ت بسبب التباين في تفاصيل كل فقرة منهاثالث فقرا

 حييييييييييييييييييييييول موقييييييييييييييييييييييف الييييييييييييييييييييييدول والقييييييييييييييييييييييوى السياسييييييييييييييييييييييية العربييييييييييييييييييييييية : أوالً 

 :يمكيييييييييييييييييييين تلخيييييييييييييييييييييص تلييييييييييييييييييييك العوامييييييييييييييييييييل فييييييييييييييييييييي النقيييييييييييييييييييياط التاليييييييييييييييييييييية

إن الغالبية العظمى من النظم العربية كانت في عالقاتها مع العراق على مدى العقود الثالثية  -
يية ومتصييارعة، ولكنهييا كانييت فييي المحصييلة المنصييرمة متقلبيية جييدا بييين جيييدة وهادئيية أو سيي

النهائيية قيد قبلييت بالنظيام االسييتبدادي وسياندته وقيدمت لييه اليدعم المييادي والقيروض، ورفضييت 
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حتى أن أغلبها ساند النظيام العراقيي فيي حربيه .  إدانة سياساته االستبدادية إزاء الشعب العراقي
وانية ضد إيران، بسبب توتر عالقاتهيا ضد إيران، رغم علمه بأنه المعتدي الذي شن الحرب العد

واتخيذت سيوريا . مع إييران وخشييتها مين اتجاهيات تصيدير الثيورة اإليرانيية إليى بليدانها حينيذاك
موقفا مختلفا وواضحًا من النظيام االسيتبدادي فيي العيراق واحتضينت المعارضية العراقيية بجمييع 

, لصيعاب التيي واجهيت الكثيير مينهماتجاهاتها الفكرية والسياسية وكانت عونًا لهيم فيي تخطيي ا
رغييم االختالفييات التييي كانييت قائميية بييين سياسيية سييوريا وبييين سياسييات بعييض قييوى المعارضيية 
 . العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

ولم يكن النظام العراقي يخفي اسيتبداده وقمعيه لقيوى المعارضية العراقيية أو القيوانين البشيعة  -
أو , وف وصيلم اآلذان ووشيم الجبياهالتي أصدرها والتي تسمح بقطع الرقاب واألييدي وجيدع األني

قييرار هييدر دم أعضيياء الحييزب الشيييوعي العراقييي وحييزب الييدعوة اإلسييالمي لمجييرد كييونهم فييي 
مين مناضيلي  34أو حتيى حماميات اليدم المشيهورة ضيد , المعارضة وأعضاء في هذين الحزبين

لبعيث مين قيياديي وكيوادر حيزب ا 22وضيد , 1978وأصدقاء الحزب الشيوعي العراقيي فيي عيام 
أو حمالت االعتقال الواسيعة التيي كانيت منظميات حقيوق اإلنسيان ,  مثالً   1979الحاكم في عام  

فييي حييين لييم تتحييرك الحكومييات العربييية لفضييح هييذه الجييرائم البشييعة بحييق , تنشيير عنهييا الكثييير
      .أيييييييييًا كانييييييييت قوميتييييييييه ودينييييييييه واتجاهييييييييه الفكييييييييري والسياسييييييييي, اإلنسييييييييان العراقييييييييي

ت العربية بتفاصيل ما قام به النظام على امتداد سنوات العقدين الثيامن ورغم معرفة الحكوما -
والتاسع من ممارسة للقسوة والقمع والقتل ضد قوى المعارضة السياسيية وضيد الشيعب الكيردي 

ومجييازر األنفييال واسييتخدام األسييلحة الكيماوييية فييي مدينيية حلبجيية  1974/1975فييي حمييالت 
د األقليييات القومييية وتهجييير ميييات اآلالف ميين األكييراد ، وكييذلك ضيي1988الكردسييتانية فييي عييام 

الفيلييية وعييرب الوسييط والجنييوب علييى امتييداد السيينوات األخيييرة ميين العقييد الثييامن وعلييى امتييداد 
ليم تصيدر !, بسبب كونهم من الشييعة والشيك فيي احتميال دعمهيم إلييران,  سنوات العقد التاسع  

عربية أو من الجامعة العربية، رغم المطالبات كلمة احتجاج أو إدانة واحدة عن أي من الدول ال
. الشديدة من جانب المعارضة العراقية للدول العربيية بيرفض تليك السياسيات وشيجبها وفضيحها

والجهة العربية التي طالبيت بوقيف تليك التجياوزات الفظية عليى حقيوق اإلنسيان كانيت المنظمية 
غيب أو ترحيب حكوميات اليدول العربيية وليم تر . العربية لحقيوق اإلنسيان التيي مقرهيا فيي القياهرة

بإقامة عالقات ودية وطبيعية مع قوى المعارضة العراقية، فيما عيدا سيوريا وليبييا، كميا أقاميت 
كل من األردن والسعودية عالقات محدودة ميع قيوى معينية فيي المعارضية العراقيية، التيي كانيت 

كبييرة مين علمياء وأسياتذة واحتضنت الجزائير فيي بعيض الفتيرات مجموعيات .  تناضل ضد النظام
ومهندسييييين ومدرسييييين وكتيييياب ومثقفييييين فييييي مؤسسيييياتها العلمييييية وجامعاتهييييا ومؤسسيييياتها 



 86 

وعندما سعت المعارضية . وكانت خدمة كبيرة للعرقيات والعراقيين الذين عملوا هناك,  االقتصادية
ؤتمر خيالل العراقية إلى عقد مؤتمر لها في الخارج لم يجد بلدا عربييا وافيق عليى استضيافة المي

في ما عدا لبنان الذي أمكين عقيد الميؤتمر األول لقيوى المعارضية فيي ,  السنوات العشرة األخيرة
 1991بيروت في أعقاب انتهياء حيرب الخلييج الثانيية وبيدء االنتفاضية الشيعبية فيي ربييع عيام 

ومييع ذلييك سييعت قييوى المعارضيية إلييى االحتفييا  . وبموافقيية وتأييييد ميين الحكوميية السييورية أيضيياً 
إال مع تلك الدول التي كانت باستمرار تسيعى ,  بعالقات اعتيادية وطيبة مع جميع الدول العربية

إلييى تقييديم مختلييف أشييكال العييون والتأييييد للنظييام العراقييي مثييل الحكوميية السييودانية والحكوميية 
 . اليمنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

اجيًا ضيد النظيام اليدموي فيي بغيداد احتج 1991وعندما انتفض الشعب العراقي في ربيع عيام   -
علييى سياسيياته الداخلييية والعربييية واإلقليمييية وحروبييه التوسييعية والمظييالم الرهيبيية التييي أنزلهييا 
بالشعب العراقي والمقابر الجماعيية التيي نشيرها فيي سيائر أنحياء العيراق وعدوانيه عليى الشيعب 

 وليم تتضيامن ميع,  في ما عدا سوريا,  الشقيق في الكويت لم تقف الحكومات العربية إلى جانبه
وكيان . واعتبرت تليك االنتفاضية بمثابية نشياط ضيد القوميية العربيية وضيد وحيدة العيراق,  نضاله

ولعييب دورًا بييارزًا فييي , أغلييب اإلعييالم العربييي الحكييومي المتحيييز قييد وقييف ضييد انتفاضيية الشييعب
رغييم أن الكثييير ميين الييدول العربييية , محاوليية تشييويه سييمعة االنتفاضيية أمييام الييرأي العييام العربييي

, ولكنهييا مييع ذلييك, ى جانييب الواليييات المتحييدة فييي الحييرب التييي شيينتها لتحرييير الكويييتوقفييت إليي
تصييدت بإعالمهييا , وعنيدما أصييبح األميير يتعلييق بييالتغيير الييديمقراطي لصييالح الشييعب فييي العييراق

      .لالنتفاضيييييييييية الشييييييييييعبية وشيييييييييياركت مييييييييييع الواليييييييييييات المتحييييييييييدة فييييييييييي اغتيالهييييييييييا

جانيب الوالييات المتحيدة وبريطانييا وقفيت حكوميات وعندما بيدأ التحضيير للحيرب األخييرة مين   -
وغالبيية . الدول العربية عموما ضد الحرب، رغيم أن األسيباب وراء هيذا الموقيف ليم تكين واحيدة

هذه الحكومات كانيت تخشيى تسيجيل سيابقة سياسيية يمكين أن تميارس الحيرب ضيدها فيي فتيرة 
شن الحرب ومؤكدين بأن النظام وكانت كلها تعبر عن خشيتها على الشعب العراقي من .  الحقة

وجدير باإلشارة إلى أن الواليات المتحدة، وفي الوقت الذي وضيعت .  بل الشعب,  ال يشكل همهم
موضوع أسلحة الدمار الشامل في مقدمة أسباب شنها الحرب، فأنهيا وضيعت فيي الوقيت نفسيه 

عب العراقييي مجموعيية ميين األسييباب األخييرى، بمييا فييي ذلييك اسييتبداد وقسييوة وقمييع النظييام للشيي
إال أن الييدول العربييية لييم تشيير حتييى بكلميية واحييدة إلييى أهمييية إيجيياد حلييول عملييية . وعدوانيتييه

: ونادرًا مين طيرح السيؤال التيالي. لمشكلة الشعب العراقي وسبل الخاله من معاناته مع النظام
ب كيف يمكن إنقاذ الشعب العراقي من جرائم النظام اليوميية مين جهية ومين احتميال نشيوب حير 

فيي الوقيت اليذي عجيز الشيعب حتيى ذليك الحيين الخياله منيه؟ وعنيدما طيرح ,  من جهية أخيرى 
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الشيييخ زايييد آل مهيييان مقترحييًا باسييتقالة صييدام حسييين لييم تجييرأ أييية دوليية عربييية وال الجامعيية 
رك الشييعب فريسيية النظييام والحييرب فييي آن , العربييية علييى تقييديم هييذا المقتييرح لصييدام حسييين وتييُ

   .واحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

عن مجلس  20/5/2003في   1483نتهت الحرب بسقوط النظام وصدور القرار رقم  وعندما ا -
األميين الييدولي باعتبييار العييراق محييتاًل ميين الواليييات المتحييدة وبريطانيييا، بييادرت حكومييات الييدول 
العربييية، ومعهييا الجامعيية العربييية، إلييى رفييع شييعار إنهيياء االحييتالل، علمييا بأنهييا كانييت ومييا تييزال 

ياسييية العراقييية مييا تييزال عيياجزة عيين النهييوض بأعبيياء الوضييع الييراهن وان تييدرك بييأن القييوى الس
فلييول صييدام حسييين وقييوى اإلسييالم السياسييي المتطرفيية واإلرهابييية قييادرة علييى إشيياعة الفوضييى 
والموت من جهة، ولم تطيرح كييف يفتيرض أن ييتم التعاميل اليواقعي ميع الوضيع الجدييد، ومتيى 

تقييديم الييدعم والمسيياعدة الفعلييية للشييعب العراقييي وكيييف يمكيين . يفتييرض آن ينتهييي االحييتالل
وكانت مبادرة مجلس األمين اليدولي سيليمة عنيدما . إلنقاذه من محنه المتالحقة من جهة أخرى 

عنيدها أيدتيه , طالب بتحدييد سيقف وجيدول زمنيي إلنجياز مهميات فتيرة االنتقيال وإنهيا االحيتالل
 .الجامعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية العربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

عييض الييدول العربييية بعييد أن قييام النظييام العراقييي بغييزو وتغييير هييذا الموقييف عنييد حكومييات ب -
اجتياحي عدواني للكويت والسياسة اإلرهابية والتدمير الواسع النطاق التي مارسها في الكوييت، 
. وما نجم عن هذا الغزو بعد رفض النظام االنسحاب من الكوييت ونشيوب حيرب الخلييج الثانيية

ولي ضيد النظيام العراقيي وسياهم بعضيها فيي القيوات وأيد الكثير مين اليدول العربيية التحيالف اليد
وبعييد انتهيياء الحييرب بفتييرة بييدأت محيياوالت الجامعيية العربييية . التييي خاضييت الحييرب فييي العييراق

وبعض اليدول العربيية إعيادة االعتبيار إليى النظيام العراقيي ومحاولية إعادتيه إليى األسيرة العربيية 
 .وتسويقه دوليا وإقليميًا وعربياً 

تشييكيل مجلييس الحكييم االنتقييالي بمسيياعدة الممثييل الشخصييي لالمييين العييام لألمييم وعنييدما أمكيين 
المتحدة، الراحل دي ميلو، رفضت جميع الحكومات العربية تقريبا االعتراف بالمجلس بحجة انه 
شكل من قبل سلطة االحتالل، وكأنها ال تعرف طبيعة أغلب القوى السياسية األعضاء فيي هيذا 

ضييد صييدام حسييين أوال، والصيراع الييذي خاضييته ضييد الحيياكم المييدني  المجليس ونضييالها الطويييل
األمريكييي، بيياول بريميير، ميين أجييل عقييد مييؤتمر وطنييي واسييع يييتم فيييه اختيييار أعضيياء لحكوميية 

اضيطرارها تحيت ضيغوط كثييرة عليى الموافقية   ثيم, عراقية ورفض اإلدارة األمريكية لهذا المقتيرح
ي ميا ييزال يخيوض معركية سيلمية لنقيل السيلطة إلييه بتشكيل مجلس الحكم االنتقالي الراهن اليذ

رغم إدراك الجمييع بيأن فيي بنيية وصيالحيات المجليس العدييد مين النيواقص .  خالل فترة االنتقال
وعييدم , وأبرزهييا ضييعف اسييتقالليته وخضييوع قراراتييه لمصييادقة الحيياكم المييدني وسييلطة االحييتالل
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وأخيرًا تم التعامل مع مجلس الحكيم .  دتمثيله المناسب لقوى سياسية واجتماعية أخرى في البال
واليدفاع عين مجليس الحكيم ال يعنيي .  االنتقالي باستحياء كبير عليى غيير ميا ينبغيي أن يحصيل

إذ أعيرف جييدًا , بأني إلى جانب كل األعضاء الذين يشكلون المجلس أو أضع ثقتي بهم جميعاً 
كنييي أتحييدث هنييا عيين مؤسسيية ول, كمييا تعرفهييا الغالبييية العظمييى ميين الشييعب العراقييي, تركيبتييه

مجلس الحكم التي يفترض أن نساندها لالنتقال بالعراق إلى وضع جدييد يمكين بموجبيه تحقييق 
 .األهداف األساسية للشعب العراقي واستعادة العراق الستقالله وسيادته الوطنية

بيية هييذا علييى الصييعيد العربييي الرسييمي، أمييا علييى الصييعيد الشييعبي فييالموقف العربييي يتسييم بالغرا
ويعبر عن التباسات سياسية كثيرة ويجسد في الوقت نفسه تعامل الغالبية العظمى من الشعوب 

أي بعقييل بييارد وقلييب دافيي  , العربييية بالقضييايا السياسييية بييالعواطف وليييس بالعقييل والعاطفيية معييا
فالشعب العراقيي وقيواه . على الشعب العراقي الذي عانى من االستبداد والحروب والقمع األمرين

السياسية الوطنية ضحية فعلية للصراع المرير بين سياسات الواليات المتحدة في المنطقية إزاء 
القضيييية الفلسيييطينية وبيييين الشيييعوب العربيييية التيييي تيييرفض تليييك السياسيييات وتجيييد فيهيييا تحييييزا 

وكأن الشعب العراقي ال يشاركها في ذلك ويرفض تلك السياسات التي كانيت وميا تيزال ,  إلسرائيل
وفيي ضيوء ذليك أبيدت الشيعوب العربيية تأيييدها لصيدام حسيين ونظاميه .  ميور بمكييالينتكيل األ

 :مشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة إلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

إن نظيييام صيييدام حسيييين وقيييف ضيييد إسيييرائيل وضيييد سياسييية اإلدارة األمريكيييية التيييي تؤييييد  -1
   !إسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرائيل

 !وان نظيييييام صيييييدام حسيييييين قيييييدم اليييييدعم الميييييالي واإلعالميييييي للمنظميييييات الفلسيييييطينية -2

صدام حسين وجه ضربات صاروخية ضد إسيرائيل أثلجيت صيدور العيرب وخاصية   وان نظام -3
 .الفلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطينيين ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينهم

وأن ليس النظام العراقيي وحيده نظاميًا اسيتبداديًا وقمعييًا فحسيب، بيل جمييع الينظم العربيية،  -4
 !ولكيييييييييييييين فضييييييييييييييييلة صييييييييييييييدام حسيييييييييييييييين أنيييييييييييييييه خييييييييييييييالف الوالييييييييييييييييات المتحيييييييييييييييدة

رها وقفت العديد من القيوى السياسيية العربيية ضيد واستنادا إلى هذه التقديرات الخاطية في جوه
ونسييت الشييعوب العربييية . المعارضيية العراقييية واتهمتهييا جميعييا بالتعيياون مييع الواليييات المتحييدة

ومنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها مين المنظميات الفلسيطينية المواقيف الدمويية البشيعة التيي 
ل العديييد ميينهم ومييا فعلييه فييي األردن إلثييارة وقفهييا النظييام ضييد المناضييلين الفلسييطينيين واغتيييا

وفي ما عدا عن ذلك فأن الغالبيية العظميى مين . الصراع ضدها قبل وأثناء أحداث أيلول األسود
األحييزاب والقييوى العربييية التييي تتبيياكى اليييوم علييى اسييتقالل وسيييادة العييراق لييم تعليين شييجبها 

عية والكثير من الفضيائح األخيرى وميا لسياسات النظام العراقي حتى بعد اكتشاف المقابر الجما
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ومين يعيرف صيدام حسيين جييدا ييدرك . ينتظر بروزه قريبا أكثر مما عرف عن النظام حتى اآلن
تمامييا بييان مواقفييه إزاء الواليييات المتحييدة وإسييرائيل ليسييت سييوى غطيياء للتسييتر علييى مجمييل 

  .زاء الدول العربيةسياساته االستبدادية والدموية وأطماعه التوسعية في المنطقة وخاصة إ

وإذا تجاوزنا السياسات السابقة لحكومات لدول العربيية إزاء النظيام االسيتبدادي فيي العيراق مين 
ميا هيي : جهة، وإزاء قوى المعارضة العراقية من جهة أخرى، يحق لنيا أن نطيرح السيؤال التيالي

ة إزاء الشييعب العراقييي العوامييل الحقيقييية الكامنيية وراء المواقييف الراهنيية لحكومييات الييدول العربييي
اإلجابيييية عيييين هييييذا السييييؤال , كمييييا أرى , يمكيييين  وقييييواه السياسييييية ومجلييييس الحكييييم االنتقييييالي؟

 : بالمالحظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات التاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

اتخذت الغالبية العظمى من القوى السياسيية العراقيية موقفيا ديمقراطييا سيليما إزاء الشيعب :  أوال
لقيد . البية العظمى مين الشيعب العراقييوهذا الموقف يعبر عن رأي الغ.  الكردي وقضيته العادلة

خاض الشعب العراقي خيالل سينوات القيرن العشيرين تجيارب غنيية وشيهد كيوارث مرييرة تسيببت 
بهيييا السياسيييات والمواقيييف الشيييوفينية والعنصيييرية للحكوميييات المركزيييية العراقيييية التيييي رفضيييت 

رة بإقاميية الحكييم باسييتمرار االعتييراف بحييق الشييعب الكييردي فييي تقرييير مصيييره ومطالبتييه المسييتم
وعنييدما وافقييت علييى . الييذاتي أو الفيدرالييية، وكييذلك رفضييها االعتييراف بحقييوق األقليييات القومييية

وتسييببت النزاعييات والحييروب ضييد . فرغتييه ميين محتييواه الحقيقييي 1970الحكييم الييذاتي فييي عييام 
الشييعب الكييردي فييي سييقوط ميييات آالف الضييحايا ومثلهييا ميين الجرحييى والمعييوقين فييي صييوف 

الكييردي وكييذلك فييي صييفوف القييوات المسييلحة العراقييية، إضييافة إلييى الخسييائر المالييية الشييعب 
واسييتنادا إلييى هييذه التجييارب المريييرة اتفقييت . والمادييية وتعثيير عملييية التنمييية والتقييدم االجتميياعي
عليى ,  إضافة إليى قيوى أخيرى خيارج المجليس,  جميع القوى السياسية العاملة في مجلس الحكم

الكردي بإقامة الفيدرالية ضمن الجمهورية العراقية الديمقراطية الموحيدة،  االعتراف بحق الشعب
إن هذا الموقف المبدئي، كميا . والتي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز الوحدة الوطنية أرضا وشعوبا

وبالتييالي فهييي , يبييدو، ترفضييه بعييض الحكومييات العربييية والقييوى القومييية اليمينييية والشييوفينية
وهي بيذلك تتجاهيل إرادة الشيعب العراقيي وقيواه السياسيية . ؤيد هذا الموقفترفض القوى التي ت

ومصالحه المستقبلية وتجاربه الغزيرة ومعاناته الطويلة بسبب عيدم الموافقية عليى حيل عقالنيي 
 .لهييييييييييييييييييييييييييييييذه القضييييييييييييييييييييييييييييييية الملحيييييييييييييييييييييييييييييية والعادليييييييييييييييييييييييييييييية والمشييييييييييييييييييييييييييييييروعة

عييض قييوى اإلسييالم تتفييق الغالبييية العظمييى ميين القييوى السياسييية العراقييية، بمييا فيهييا ب: ثانيييا
السياسي المعتدلية، بيان العيراق اليتكيون مين قومييات عدييدة فحسيب، بيل ومين أدييان وميذاهب 

فييالعراق يتكييون ميين أكثرييية مسييلمة وبجوارهييا أقليييات مسيييحية وصييابية مندائييية . دينييية عديييدة
التيي واسيتنادا إليى تجيارب العيراق المدييدة، .  وإيزيدية، إضافة إلى وجود مذاهب إسالمية عديدة



 90 

تعييود إلييى سيينوات الحكييم األمييوي فييي العييراق والحكييم العباسييي والحكييم العثميياني وكييذلك الحكييم 
الملكيييي اإلقطييياعي والجمهيييوري، تؤكيييد أهميييية وضيييرورة إقامييية جمهوريييية فيدراليييية ديمقراطيييية 

وعبر هذا الفصل تصيبح الدولية حياديية فيي . علمانية، أي إقامة دولة تفصل بين الدين والدولة
إزاء أتبييياع األدييييان والميييذاهب المختلفييية وتعييياملهم عليييى أسييياس واحيييد هيييو المواطنييية مواقفهيييا 
وتوفر هذه الدولة االحترام الكامل لكل األديان والميذاهب وتمتعهيا بالحريية الكاملية فيي .  العراقية

أداء شعائرها وطقوسها الدينية والمذهبية وترفض أي تدخل في شيؤون هيذه األدييان والميذاهب 
. ويفتييرض أن يثبييت هييذا الموقييف فييي دسييتور العييراق الييدائم. إليهييا أو إلييى أتباعهيياأو اإلسيياءة 

ويبدو أن هيذا الموقيف العلمياني ترفضيه حكوميات اليدول العربيية التيي تسيجل فيي دسياتيرها أن 
ولست معنيا اآلن اإلشارة إلى ميا يجيري فيي الغالبيية العظميى مين هيذه . دين الدولة هو اإلسالم
إال أن . على هذا النص من جهية، وعليى أتبياع األدييان والميذاهب األخيرى الدول من تجاوز فظ  

إن االتفيياق علييى مبييدأ فصييل الييدين عيين الدوليية ال يعنييي . التجييارب والحقييائق واضييحة للجميييع
كميا أن ليه تيراث , نسيان بأن الشعب العراقي له تراث وتقاليد إسالمية ينبغيي أن تحتيرم وتصيان

 . ة أخيييرى يفتيييرض أن تحتيييرم وتصيييان هيييي األخيييرى أيضييياً وتقالييييد مسييييحية ودينيييية ومذهبيييي

و تتفق الغالبية العظمى من القوى السياسية العراقية بأن النظام السياسيي اليذي يفتيرض :  ثالثا
أقامتييه فييي العييراق، هييو النظييام الييذي يسييتند إلييى مبيياد  الحرييية والديمقراطييية وحقييوق اإلنسييان 

واالعتيراف بحقيوق .  الخ...لبرلماني للسلطة السياسيةوالتعددية السياسية والتداول الديمقراطي ا
اإلنسان واعتبارها األساس المادي في بناء ورسم سياسة الدولة العراقيية الجدييدة، إقامية دولية 
المجتمييع المييدني الييديمقراطي الحييديث، المجتمييع المييدني الييذي يعنييي، ضييمن مييا يعنييي، الفصييل 

لتنظييييم السياسيييي والمهنيييي وحيييق التجميييع الكاميييل بيييين السيييلطات اليييثالث وحريييية الصيييحافة وا
واإلضييراب والنشيير، كمييا يعنييي الكييف التييام عيين ممارسيية االعتقييال الكيفييي وممارسيية التعييذيب 
الجسييدي والنفسييي أو التغييييب أو حكييم اإلعييدام، كمييا يمنييع التمييييز بييين السييكان علييى أسيياس 

والرجييل فييي الحقييوق  اإلثنييية أو القومييية أو اللغيية آو اللييون أو الجيينس، ويسيياوي بييين المييرأة
والواجبات وفي إشغال مختلف المناصب والمراكز في الدولية والمجتميع، والمنيع المطليق ألحكيام 

الييخ التييي مارسييها النظييام ...المييوت وقطييع الرقيياب أو جييدع األنييوف وصييلم اآلذان ووشييم الجبيياه
مايية حقيوق كما يعني رفض االعتراف بوجود العبييد أو اسيتخدامهم أو التجيارة بهيم وح,  السابق

وفييي الييبعض أو الكثييير ميين هييذه الحقييوق تختلييف مواقييف حكومييات الييدول . األموميية والطفوليية
وهيو . 1993العربية، والتي عبرت عنها في مؤتمر حقوق اإلنسان الدولي في فيينا في صييف 

الموقييف الييذي يجعلهييا تقييف أيضييا ضييد بعييض االتجاهييات األساسييية التييي يسييعى إليهييا الشييعب 
وبشييييكل خيييياه بعييييد إنهيييياء االحييييتالل وممارسيييية السيييييادة , حلتييييه الجديييييدةالعراقييييي فييييي مر 
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وكانييت حكومييات بعييض الييدول العربييية تعيييب بشييكل مباشيير أو غييير مباشيير علييى بعييض : رابعييا
القوى السياسية العراقية تعاونها مع الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، فيي حيين كانيت وميا 

وأن سياسييات بعضييها , ي تقيييم أوسييع العالقييات مييع الواليييات المتحييدة األمريكيييةتييزال هييي التيي
وهييي التييي كانييت ومييا تييزال تحميهييا ميين , خاضييعة للتصييورات والمصييالح األمريكييية والبريطانييية

ولم تكن كل قيوى المعارضية العراقيية إليى جانيب التعياون .  غضب الجماهير الشعبية في بلدانها
إن الموقيف اليذي تتخيذه العدييد مين الحكوميات .  ت ضيد الحيرب أيضياً مع الواليات المتحدة وكان

العربية يرتبط اليوم باالتجاهات الجديدة في السياسة األمريكيية التيي تحياول إجيراء تغيييرات فيي 
وتعتقد بيان وجيود الوالييات المتحيدة اليراهن والمؤقيت فيي العيراق وتعاونهيا ,  بعض الدول العربية

ية يمكن أن يؤثر على وضعها الداخلي ويشدد من توتر عالقاتها ميع مع القوى السياسية العراق
وهيي تيرفض أي ,  القوى السياسية العراقية والذي ال تتحمل مسؤوليته القوى السياسيية العراقيية

وهيذه اليدول العربيية تنسيى بيأن .  تدخل في شؤون اليدول العربيية ينطليق مين األراضيي العراقيية
, لقت من الراضي العربية وبمشاركتها فيي حيرب الخلييج الثانييةحربين أمريكيتين ضد العراق انط

وأن للواليات المتحدة في أراضيها قواعيد وقيوات عسيكرية وترسيانات ضيخمة مين أحيدث وأخطير 
وأن على أراضيها تقام المناورات العسكرية مع الواليات المتحدة أو مع دول ,  األسلحة األمريكية

 . حلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمال األطلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

حكومات بعض الدول العربية على القوى السياسية في العيراق أنهيا تتعياون اآلن   اتأخذ:  خامساً 
فياالحتالل تقيرر . البريطاني، وكأنها قادرة على انتهاج طريق آخير  -مع قوى االحتالل األمريكي

رسميا من جانيب مجليس األمين اليدولي أوال، وأغليب القيوى السياسيية العراقيية احيتج عليى هيذا 
ولكين عليى . وهي تسعى إلى إنهائه فيي أقيرب وقيت ممكين,  يث المبدأ ثانياالقرار ورفضه من ح

 :القيييييييييييييييييييوى السياسيييييييييييييييييييية أن تأخيييييييييييييييييييذ بنظييييييييييييييييييير االعتبيييييييييييييييييييار ميييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييي

أن قوى االحتالل هي التي أسقطت النظام األكثر استبدادا وفاشية منذ انتهاء الحرب العالمية  •
 .االسييييييتبداديالثانيييييية، وبالتييييييالي حييييييررت الشييييييعب العراقييييييي مييييين هييييييذا الطا ييييييية ونظامييييييه 

إن االحييتالل يمتلييك صييفة الشييرعية الدولييية، رغييم اخييتالف الموقييف بشييأنه ورفييض العراقيييات  •
 .والكثيييييييييير مييييييييين األحيييييييييزاب السياسيييييييييية العراقيييييييييية ترفضيييييييييه أيضييييييييياً , والعيييييييييراقيين ليييييييييه

وان فلول النظام االستبدادي والقمع ما تزال تمتلك إمكانيات وأسلحة وموارد ماليية قيادرة عليى  •
رار الفادحيية بالشييعب العراقييي وبعملييية إعيادة البنيياء، خاصيية وان هنيياك وجهيية نظيير إلحياق األضيي

واضييحة فييي قيييام تعيياون غييير شييريف وإرهييابي بييين بعييض القييوى القومييية اليمينييية والشييوفينية 
المتطرفيية وبعييض قييوى اإلسييالم السياسييي المتطرفيية فييي العييراق والييدول العربييية وميين مختلييف 
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واألعمييال التخريبييية فييي العييراق إلعاقيية عملييية إعييادة البنيياء  الجماعييات ميين اجييل دعييم اإلرهيياب
ويبييدو أن العييراق أصييبح مركييز جييذب لهييذه القييوى غييير موجييه ضييد . وزعزعيية األميين واالسييتقرار

الواليات المتحدة فحسب، بل وضد األميم المتحيدة وبعيض المنظميات الخيريية الدوليية كالصيليب 
ومنهييا تفجييير مقيير األمييم , ل اإلجرامييية األخيييرةاألحميير أو اليونيسيييف، والتييي جسييدتها األعمييا

المتحدة والصليب األحمر ببغداد واستشهاد عدد كبير من العاملين في هاتين المؤسستين، وفي 
كميا حصيل ضيد السييد , إضيافة إليى توجييه التفجييرات ضيد العيراقيين, مقدمتهم الراحل دي ميليو

إلى تفجير مقر قيادة القوات اإليطالية  إضافة, محمد باقر الحكيم وجماهير المصلين في النجف
ويفتييرض أن نشييير إلييى أن غالبييية القتلييى والجرحييى ميين العمليييات التخريبييية . فييي الناصييرية

 . وبينهم الكثير مين األطفيال, واإلرهابية تقع في صفوف المواطنات والمواطنين العراقيين األبرياء

حكم االنتقالي وخارجيه ال تمتليك حتيى اآلن وان القوى السياسية العراقية العاملة في مجلس ال •
مسييتلزمات مواجهيية الوضييع الجديييد والتصييدي للقييوى التخريبييية داخييل وخييارج الحييدود العراقييية، 
خاصة وان النظام العراقي كان قد انزل بها ضربات مدمرة وعزلها عن الشيعب العراقيي والسياحة 

وكييذلك فييي الوسييط , تان العييراقالسياسييية العراقييية سيينوات طويليية، رغييم عمييل بعضييها فييي كردسيي
 .والجنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوب ولكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين بصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييورة سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرية

وان القوى السياسية العراقية تريد التعاون مع سلطة االحيتالل مين اجيل اإلسيراع بإنجياز فتيرة  •
فيييه بعييض الجوانييب  2003لسيينة  1511خاصيية وان قييرار مجلييس األميين الييدولي رقييم , االنتقييال

يل تسيلم مجليس الحكيم للسيلطة بوقيت أقصير بكثيير اإليجابية الذي فتح الباب على إمكانية تعج
 .ممييييييييييييييييييييييييا كانييييييييييييييييييييييييت ترييييييييييييييييييييييييييده الواليييييييييييييييييييييييييات المتحييييييييييييييييييييييييدة األمريكيييييييييييييييييييييييييية

, تخشى بعض حكومات الدول العربية أن تطول فترة احتالل العراق، وأنا معهيا فيي ذليك:  سادساً 
كما يخشى بعضها أن تستخدم األراضي العراقيية للتيدخل فيي شيؤون . ويفترض أن نناضل ضده

كما أن بعضها يخشى عليى ثيروة . ويفترض رفضه وإدانته,  لمجاورة، وأنا معها في ذلكالبلدان ا
العراق النفطية وسيطرة الوالييات المتحيدة علييه، وأنيا معهيا فيي ذليك، آذ يفتيرض أن تعميل هيذه 
الحكومات مع مجلس الحكم االنتقالي والشعب العراقيي لمنيع عقيد اتفاقييات ومينح امتييازات فيي 

بل يتيرك هيذا األمير للمؤسسيات الدسيتورية الجدييدة والحكومية المنتخبية والتيي الوقت الحاضر،  
 .تمتلك االستقالل والشرعية الفعلية لعقد مثل تلك االتفاقيات

ورغييم التغييير الييذي حصييل فييي الشييهرين المنصييرمين فييي الموقييف إزاء , واسييتنادا إلييى كييل ذلييك
ة العظميى مين حكوميات اليدول العربيية أرى بأن الموقيف اليراهن للغالبيي,  مجلس الحكم االنتقالي

ما ييزال ال يخيدم الشيعب العراقيي ونضياله الصيعب فيي سيبيل إعيادة البنياء وإنجياز مهميات فتيرة 
والبييد لهييا ميين إعييادة النظيير بهييذا الموقييف لصييالح الشييعب العراقييي . االنتقييال وإنهيياء االحييتالل
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ض منهيا يعتقيد بضيرورة تغييير ويبيدو أن اليبع.  العربيية  -ومستقبله ومسيتقبل العالقيات العراقيية
وكأن القوى السياسيية العربيية العاملية فيي , التوازن لصالح القوى القومية الشوفينية في العراق

, مجلس الحكيم االنتقيالي أو تليك التيي خارجيه ال تحتيرم قوميتهيا العربيية أو أنهيا معاديية للعيرب
وهيم ينطلقيون فيي ذليك مين .  ةوهو خلل كبير في عقل أوليك العرب الذين يفكرون بهذه الطريقي

, بمفهومهييا الخيياط , حيييث توجييه تهميية الشييعوبية, مواقييف متخلفيية وأحكييام مسييبقة غييير عادليية
للسييكان العييرب فييي وسييط وجنييوب العييراق بأعتبييارهم شييعوبيين حاقييدين علييى القومييية العربييية 

سيكان  وهم بهذا يسييون إليى الغالبيية العظميى مين.  ويريدون تحجيم دور العرب لصالح الفرس
وهييي تهميية غالبييًا مييا . العييرب فييي العييراق دون أدنييى مبييرر ودون حجيية معقوليية يسييتندون إليهييا

. وهييي فييي الحييالتين تهميية باطليية, وجهييت للشيييوعيين العييراقيين وللشيييعة ميين سييكان العييراق
ويفتييرض فيييي تلييك القيييوى العربيييية التييي تفكييير بهييذه الطريقييية أن تيييدرك بييأن القيييوى السياسيييية 

راقية بمختلف فصائلها تحترم قوميتها وتثق بضيرورة التضيامن والتكياتف العربيي الديمقراطية الع
ولكنها في الوقت نفسه تحترم القوميات األخرى في العراق وتريد لها أن تتمتع ,  والوحدة العربية

بحقوقهييا القومييية العادليية والمشيييروعة ال أن تقمعهييا وتفييرض سييييادتها عليهييا وتتعامييل معهيييا 
عنصرية تمييزية مسيية لكرامة اإلنسان أواًل وقبيل كيل شييء وترييد تهميشيها بذهنية شوفينية و 

كمييا حصييل خييالل العقييود , فييي الحييياة السياسييية واالجتماعييية وفييي التنمييية االقتصييادية والتقييدم
وبشييكل خيياه خييالل العقييود األربعيية الفائتيية ميين حكييم البعييث العفلقييي فييي , الثمانييية المنصييرمة

 .العراق

حزاب السياسية العراقية تتحمل جزئيًا خالل العقود المنصرمة مسؤولية معينة وال شك في أن األ
إذ ليم يكين , في هذه الفوضى الفكرية العربية إزاء الوضع السياسي والقوى السياسية في العيراق

كمييا لييم يكيين كثيفييًا , خطابهييا السياسييي ناضييجًا وواعيييًا فييي أسييلوب معالجتييه للوضييع فييي العييراق
ا الموقف هو اآلخر بدوره يقع على عاتق النظم السياسية العربية التي كانت ولكن هذ.  وكافيًا ً 

, ال تسمح للقوى السياسية المعارضة لنظام صدام حسيين فيي الوصيول إليى اليرأي العيام العربيي
لشيرح سياسيات الحكيم البعثيي العفلقيي فيي العيراق وسياسية المسيتبد ,  في ما عدا سيوريًا نسيبياً 
. ازر التي ارتكبها في العيراق والعواقيب الوخيمية عليى المنطقية بأسيرهابأمره صدام حسين والمج

واليوم فنحن بأمس الحاجة إلى خطاب سياسيي عقالنيي جدييد موجيه إليى الشيعوب العربيية فيي 
بييل يسييعى إلييى , رغييم المواقييف الخاطييية, خطيياب ال يحمييل فييي طياتييه اإلسيياءة, مختلييف أقطارهييا

فالشعوب في المحصلة النهائيية , إلى جانب الشعب العراقيتنوير الرأي العام العربي وإلى كسبه 
ولكن يتبغي أن يفضح في الوقت نفسه القوى القومية اليمينيية المتطرفية .  تقف في صف واحد

التي تحاول اإلساءة للشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية من خالل تحالفها مع فلول النظام 
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طرفيية واإلرهابييية الهادفيية إلييى إشيياعة الفوضييى فييي المخلييوع ومييع قييوى اإلسييالم السياسييي المت
وهيي فيي ذليك تعييش تحيت تيأثير ,  العراق واسيتعادة قيوى الماضيي المنهيارة السيلطة فيي العيراق

, كييابوس مرعييب سيييبقى يؤرقهييا أن اسييتمرت فييي سياسييتها المعادييية لمصييالح الشييعب العراقييي
 .وسوف لن تحصد غير العاصفة

   ثانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعيد المنطقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

واليدولتان تمارسيان . فالعراق محاط بيدولتين جيارتين هميا إييران وتركييا,  على صعيد المنطقةأما  
فييي الوقييت الحاضيير تييدخال مباشييرًا أو غييير مباشيير فييي الشييؤون الداخلييية للعييراق وفييي شييؤون 

اإليرانية قيد عرفيت التيدخل المتبيادل فيي  -وإذا كانت العالقات العراقية. بعض األحزاب السياسية
لداخلية والعداء، وإذا كان النظام العراقي هيو المسيؤول عين شين الحيرب الداميية ضيد الشؤون ا

إيران، فأن الوقت قد حان إلى تغييير هيذه السياسية وسيلوك سيبيل إقامية عالقيات جدييدة تسيتند 
إليى أسييس االحتييرام المتبيادل وعييدم التييدخل فيي الشييؤون الداخلييية ووضيع حييد لمحيياوالت القييوى 

 : اإليرانيييييييييييية التيييييييييييأثير فييييييييييي الوضيييييييييييع العراقيييييييييييي باتجييييييييييياهينالمحافظيييييييييية والمتشيييييييييييددة 

إثييارة المشيييكالت فيييي وجييه قيييوات االحيييتالل بسييبب العالقيييات المتيييوترة مييع الوالييييات المتحيييدة  •
واحتضان األخيرة لقوى مجاهدي خلق المقيمة في العراق لالسيتفادة منهيا فيي وقيت الحيق ضيد 

أن يشييار فييي هييذا الصييدد إلييى تسييلل  ويفتييرض. إيييران والييذي ترفضييه القييوى السياسييية العراقييية
الكثير من العراقيين واإليرانيين عبر منطقة شط العرب وكردستان العراق وغيرها ويساهمون فيي 

بيل , وال يمكن االدعاء بأن الحكومة اإليرانية تنظم ذليك.  عدد غير قليل من النشاطات التخريبية
أن تتحييول السييلطة إلييى أيييدي القييوى القييوى المحافظيية األكثيير تشييددًا واسييتبدادًا التييي تتمنييى 
وهييي ليسييت قييوى اإلسييالم السياسييي , المماثليية لهييا فييي العييراق والتييي يرفضييها الشييعب العراقييي

   .المعتدلييييييييييييييييييييييية الممثلييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييي مجليييييييييييييييييييييييس الحكيييييييييييييييييييييييم االنتقيييييييييييييييييييييييالي

التيأثير فيي بعيض قيوى اإلسيالم السياسيي العاملية فيي الحيوزة العلميية أو حولهيا فيي النجييف  -
البريطاني الراهن في العيراق ومنيع  -الحكم االنتقالي والوجود األمريكيودفعها لمعارضة مجلس  

 . الوصييول إلييى تحقيييق االسييتقرار وتسييريع عملييية إنجيياز مهمييات فتييرة االنتقييال وإنهيياء االحييتالل

وتأمل القوى المحافظة المتشددة في إيران أن تتكبد الواليات المتحدة خسائر فادحية فيي العيراق 
وتضطر بالتالي على االنسيحاب لكيي ال تفكير بيأي حيال فيي شين ,  تقراروتعجز عن تحقيق االس

في العيراق مماثيل " نظام إسالمي ومذهبي" حرب جديدة ضد إيران، إضافة إلى رغبتها في رةية 
لما هو قائم في إيران، رغم إنها تدرك تماما بأن الشعب العراقي وقواه السياسيية ضيد قييام مثيل 

أن القوى المحافظة والمتشددة في إيران تخشى من التأثير االيجابي كما  .  هذا النظام في العراق
لنموذج الفيدرالية الكردستانية في العراق على الشعب الكيردي فيي كردسيتان إييران، إذ يمكين أن 
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إن الشييعب العراقييي وقييواه . يجييدد تحركييه باتجيياه المطالبيية بحقوقييه المشييروعة والعادليية هنيياك
تدخل من جانب القوى اإليرانية المتشددة أو الحكومة اإليرانية السياسية يرفض بشكل كامل أي 
إن عليى القيوى المحافظية فيي إييران أن تكيف عين اللعيب عليى .  في الشؤون السياسية العراقيية

وتر الطائفية وتحرييك بعيض هيذه القيوى فيي العيراق لتخليق للشيعب العراقيي مشيكالت تزييد مين 
وأن تييتعظ بموقييف الحكوميية , المنطقيية بأسييرهاتعقيييد الوضييع ال فييي العييراق فحسييب، بييل وفييي 

اإليرانية الراهن الذي يعترف بمجلس الحكم االنتقيالي ويسيانده فيي إنجياز مهميات فتيرة االنتقيال 
 .وتطلعه للخاله من القوات المحتلة

أما الحكوميات التركيية المتعاقبية، سيواء المدنيية منهيا أم العسيكرية، فليم تكيف عين التيدخل فيي 
لداخلية واختراق حدوده بحجة مطاردة القوى المسلحة لحزب العميال الكردسيتاني شؤون العراق ا

ورغييم مييرور أكثيير ميين ثمانييية عقييود علييى تأسيييس . فييي كردسييتان تركيييا فييي األراضييي العراقييية
الدوليية العراقييية، وأكثيير ميين سييبعة عقييود علييى دمييج والييية الموصييل بالدوليية العراقييية، ومنهييا 

ييل والسيليمانية، فأنهيا ميا تيزال تطميع بهيذه الواليية وبيالنفط فيي محافظات الموصل وكركوك وأرب
ولكيين . وغالبيا مييا تحياول التييدخل بحجية حماييية األقليية التركمانييية فيي كركييوك. محافظية كركييوك

خشية الحكومة التركية تنبع من اإلشعاع الذي يمكن أن تنشره تجربة الفيدرالية الكردستانية في 
وهييي بالتييالي تحيياول إعاقيية إقاميية الفيدرالييية . كردسييتان تركييياالعييراق علييى الشييعب الكييردي فييي 

وإثييارة المشييكالت فييي وجييه العييراق عمومييا، رغييم العالقييات السياسييية والعسييكرية الطويليية األمييد 
وكييان الخطييأ الجديييد الييذي ارتكبتييه . القائميية بييين الدوليية التركييية والواليييات المتحييدة األمريكييية

ركيييا إرسييال قييوات تركييية إلييى العييراق للمشيياركة بحفييظ األميين الواليييات المتحييدة هييو طلبهييا ميين ت
ولهذا فقيد . الداخلي ونست الحساسية الكبيرة عند الشعب العراقي إزاء التدخل التركي في العراق

أحسنت الحكومة التركية صنعًا عندما تراجعت أخيرًا عن قرارهيا بإرسيال قيوات تركيية إليى العيراق 
ولكين ميا . وهو أمر حسن وتعبير عن بداية حسن جيوار طيبية ,استجابة لمطلب الشعب العراقي

يثير االستياء هو محاولة الحكومة التركية إثارة الحكومات العربية ضد مجليس الحكيم االنتقيالي 
ومحاولة تعبية القوى للتشيكيك بيه وبيدوره فيي احتميال وقيوع انفصيال فيي كردسيتان العيراق عين 

وليم تيول أي . ئد في اليدول العربيية إزاء هيذه المسيألةوهي تعرف النفس الشوفيني السا,  العراق
اهتمييام لتأكيييدات الشييعب الكييردي وقييواه السياسييية وبقييية القييوى السياسييية العراقييية بييأن ليسييت 

بل أن الفيدرالية الديمقراطية تعزز وحيدة العيراق , هناك نية النفصال كردستان العراق عن العراق
   .الديمقراطي

الشييعب العراقييي وقييواه السياسييية ومجلييس الحكييم االنتقييالي فييي فتييرة  إن المهمييات التييي تواجييه
 :العربيية والعرقيية اإلقليميية تيتلخص فيي النقياط التاليية  -االنتقال على صعيد العالقيات العراقيية
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تعزيز إرسال وفيود تمثيل القيوى السياسيية العراقيية المشياركة فيي مجليس الحكيم ومين خارجيه  •
ل المجيياور غييير العربييية لشييرح الموقييف العراقييي ميين عييدة مسييائل لزيييارة الييدول العربييية والييدو

 .جوهرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

الداخلية للدول المجاورة يمكن أن تنطلق مين األراضيي   الشؤون الرفض الكامل ألي تدخل في   •
 .العراقيييييييييية، وان المجليييييييييس يحتيييييييييرم اسيييييييييتقالل وسييييييييييادة وسياسييييييييية البليييييييييدان األخيييييييييرى 

تتضيمن إعيادة بنياء البنيية التحتيية، وتيوفير   العمل من اجل إنجاز مهمات فترة االنتقيال التيي •
الخييدمات والعمييل للمواطنييات والمييواطنين وإنجيياز تشييكيل المجلييس الشييعبي المؤقييت والحكوميية 
 .المؤقتيية ووضييع مسييودة الدسييتور العراقييي وقييانون االنتخابييات العاميية وتسييلم السييلطة فعلييياً 

ضيع حيد لهيا وإفشيال مخططاتهيا التصدي الصارم للنشاطات التخريبيية الجاريية فيي العيراق وو  •
 .العدوانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

البييدء بالتحضييير إلنهيياء احييتالل العييراق وخييروج القييوات األجنبييية واسييتعادة العييراق السييتقالله  •
 .وعلييى الييدول العربييية والصييديقة مسيياعدة العييراق فييي إنجيياز هييذه المهميية, وسيييادته الوطنييية

مجياورة غيير العربيية ومسياعدتها األمل بالحصول على دعيم الحكوميات العربيية والحكوميات ال •
 . فيييييييييييييي عمليييييييييييييية إعيييييييييييييادة البنييييييييييييياء وإنجييييييييييييياز مهميييييييييييييات المجليييييييييييييس االنتقيييييييييييييالي

دعييوة وفييود تمثييل الحكومييات العربييية والمجيياورة ووفييود شييعبية لزيييارة العييراق واإلطييالع علييى  •
 .أوضيييييييييياعه ونشيييييييييياطات المجلييييييييييس والحكوميييييييييية واتجاهييييييييييات الييييييييييرأي العييييييييييام العراقييييييييييي

ربية والمجاورة واألحزاب والقوى السياسية فيها على سفر وفود االتفاق مع حكومات الدول الع •
عراقية لعقد الندوات الشعبية لتوضيح الموقف العراقي، إضافة إلى فسح المجال لنشر المقاالت 

 .والكراسات حول الوضع في العراق

 الموقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدولي إزاء العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق : ثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

ي سبقت حرب الخلييج الثالثية واحيتالل العيراق يجسد الموقف الدولي إزاء العراق خالل الفترة الت
البريطانية ثالثة أمور جوهريية ذات مضيامين متباينية وذات أهميية  –من قبل القوات األمريكية 

وأن اإللميام بهيا وتحليلهيا يسياعدنا عليى تيدارك مشيكالتها عليى العيراق واالسيتفادة منهيا .  كبيرة
بقيدر ميا يفتيرض أن نفهيم كييف نتعاميل ميع وليس في هذا أية انتهازية  .  لصالحه في آن واحد

, فالعالقات بين الدول ال تعرف الصداقة في ظل النظام الرأسيمالي اليدولي القيائم,  الوضع الدولي
ويمكين تلخييص تليك األميور .وهو ما ينبغيي أن نتعاميل معيه لصيالح العيراق,  بل تعرف المصالح

 :فيميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

الشيتراكي وانتهياء الحيرب البياردة بيين المعسيكرين منذ انهيار االتحاد السوفييتي والمعسكر ا .1
بييرزت علييى السييطح بشييكل خيياه محاوليية جييادة ميين جانييب الواليييات المتحييدة األمريكييية ليييس 



 97 

بل في محاولتها الجيادة فيي الهيمنية عليى ,  اإلعالن عن كونها القطب األوحد في العالم فحسب
ة الجديييدة للمحييافظين الجييدد فييي الحييياة السياسييية واالقتصييادية الدولييية وفييرض نهييج اللبرالييي

وكانيت هييذه الوجهية ال تعنيي السييطرة عليى البليدان النامييية . الوالييات المتحيدة عليى العيالم كليه
بيل السييطرة أيضيًا عليى سياسيات اليدول الصيناعية السيبع , والمواد الخام فيها وأسواقها فحسب

والصييراع الييذي دفييع إلييى الكبييار التييي أثييارت حكومييات تلييك الييدول وحركييت التنيياقض والتنييافس 
فمصييالح الرأسييماليات الوطنييية فييي . المييؤخرة أثنيياء وجييود االتحيياد السييوفييتي والحييرب البيياردة

إضيافة إليى روسييا االتحاديية والصيين , وفيي اليابيان, وخاصة فرنسيا وألمانييا, البلدان األوروبية
ومنهييا منطقيية , الشيعبية قييد تحركيت وبييدأت تشييعر بمحاولية طردهييا ميين مواقيع مهميية فييي العيالم

وتهميش دورها في الحياة السياسية الدولية والتأثير عليها من خالل سيطرتها ,  الشرق األوسط
ميين %  76علييى منييابع وأسييواق اليينفط فييي منطقيية الشييرق األوسييط التييي تمتلييك مييا يزيييد عيين 

 . احتيييييييييييييياطي الييييييييييييينفط فيييييييييييييي العيييييييييييييالم واآلخيييييييييييييذ بالتزاييييييييييييييد سييييييييييييينة بعيييييييييييييد أخيييييييييييييرى 

األمريكية التحكم بالسياسة الدولية من خالل إلغاء أو تقليص دور محاولة الواليات المتحدة   .2
مميييا يعميييق , وبالتيييالي احتميييال سييييادة قيييانون الغييياب, األميييم المتحيييدة ومجليييس األمييين اليييدولي

فيي حيين تيرفض الشيعوب األوروبيية والعدييد ,  التناقضات في العالم ويدفع به إلى حروب جديدة
د الجانييب إلييى حييدود معينيية وتريييد معالجيية المشييكالت ميين حكوماتهييا هييذا اليينهج العييولمي الوحييي

وال شيييك فيييي أن اتجاهيييات . بطرييييق التفييياوض والحليييول السيييلمية للوصيييول إليييى ذات األهيييداف
رغيييم كيييل تراجعاتهيييا أميييام , األحيييزاب االشيييتراكية الديمقراطيييية فيييي أوروبيييا الغربيييية بشيييكل خييياه

ات االجتماعيية التيي تيرى ضيرورة الرأسمال العالمي ما تزال تمتلك جملية مين المواقيف والسياسي
وتقلييييص الفجيييوة , تخفييييف الصيييراع بيييين اليييدول الناميييية ودول المراكيييز الصيييناعية الرأسيييمالية

 .وميييييييييييييييييييين هنييييييييييييييييييييا تبييييييييييييييييييييرز النقطيييييييييييييييييييية الثالثيييييييييييييييييييية. المتسييييييييييييييييييييعة بينهمييييييييييييييييييييا

بل الدعوة إلى تأمين سياسات تسمح لألمم المتحيدة , رفض سياسة خوض الحروب الوقائية .3
د حلييول عملييية للمشييكالت الدولييية الراهنيية بييداًل ميين إثييارة الحييروب ومجلييس األميين الييدولي إيجييا

وبيدا هيذا االخيتالف واضيحًا فيي الموقيف مين الحيرب .  اإلقليمية وفق السياسة األمريكية الراهنة
فييي العييراق وكمييا يبييدو اآلن فييي الموقييف ميين إيييران وكوريييا الشييمالية وميين تصييعيد التييوتر مييع 

شارون اليمينيية الشيوفينية التيي تيرى فيي الحيرب حياًل وحييدًا سوريا أو التأييد المطلق لحكومة  
   .لصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراعها ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع الفلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطينيين

وجيدت , وبعد شن حرب الخليج الثالثة رغم رفض مجلس األمن الدولي والرأي العام العيالمي لهيا
غالبية الدولة األوروبية وروسيا االتحادية والصين الشيعبية واليابيان وغيرهيا مين اليدول نفسيها 

ولهيذا اتخيذت , وضع جديد تسعى الواليات المتحدة مين ورائيه إليى فيرض سياسياتها عليهيا  أمام
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وهذا يعني بالممارسة العملية إعاقة جدية لتنفيذ ".  كفاح وتضامن"سياسة , موقف تكتيكي جديد
سياسية الواليييات المتحييدة فييي الهيمنيية علييى العيراق سياسيييًا واقتصيياديًا وعسييكريًا وثقافيييًا وعلييى 

وهييذه الوجهيية األوروبييية فييي صييالح الشييعب العراقييي وهييي مهميية , بأسييرها ميين جهيية المنطقيية
ولكنهيا ترييد فيي الوقيت نفسيه التضيامن ميع الوالييات , وضرورية عليى الميدى المتوسيط والبعييد

المتحدة لكي ال تخسر المعركة ضد فلول صدام حسين وقيوى اإلسيالم السياسيي المتطرفية التيي 
إذ , ة صراع ميع اليدول الغربيية كلهيا وعليى رأسيها الوالييات المتحيدةتريد تحويل العراق إلى ساح

وهذه الوجهية األوروبيية مهمية , من جهة أخرى , أنها تعتبر انكسارًا للنضال ضد اإلرهاب الدولي
ولكين الضيرر اليذي فيهيا هيو يبيرز فيي احتميال إطالية أميد الصيراع عليى .  أيضًا للشعب العراقيي

ح المتباينية والتيي تيؤدي إليى مزييد مين الضيحايا فيي صيفوف السلطة فيي العيراق وعليى المصيال
والموقييف . العييراقيين والقييوات األجنبييية ويزيييد ميين تعقيييد اللوحيية السياسييية واألمنييية فييي العييراق

األوروبي له أهمية أخرى يكمن في أنها ال تريد النجاح السريع للواليات المتحدة األمريكية لكيي 
وهذه المسالة تهيم جمييع قيوى السيالم .  تباقية ووقائية جديدةال تتورط وتورط العالم بحروب اس

 .في العالم

وهنا تبرز أمام الشعب العراقي أهمية الرةية الثاقبة للوضع القائم في العيراق وأهميية االسيتفادة 
من مجمل العوامل الفاعلة في السياسية الدوليية واإلقليميية والصيراعات حيول المصيالح وتوزييع 

الخ لصالح الشعب العراقي وإعادة إعماره وتنميته واحتفاظيه بثروتيه الوطنيية ...  مناطق النفوذ  
إذ يفتييرض أن ال ننسييى بييأن , إنهييا عملييية معقييدة ولكنهييا ضييرورية. واسييتعادة سيييادته الوطنييية

فهييي , بييل وللمسييتقبل أيضيياً , علينييا أن نسييتفيد ميين قييوى السييالم فييي العييالم ليييس لليييوم فحسييب
اعه ميين أجييل الحرييية والديمقراطييية والسيييادة الوطنييية وحماييية فييي صيير   حليييف الشييعب العراقييي

ولكنهيا ليم تقيم بيدورها , وهي لم تكن يومًا ما مع نظام صيدام حسيين.  مصالحه وثرواته الوطنية
المطلوب في حينها في الربط العضوي بين قضية السالم من جهة وقضايا الحرية والديمقراطيية 

إذ أن نسييان القضيايا األخييرة هيي التيي يمكين , في العيالموحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية 
 . إلييييييى حييييييروب دولييييييية وإقليمييييييية ومحلييييييية مييييييدمرة, كمييييييا قييييييادت فييييييي السييييييابق, أن تقييييييود

ولكنها أكثر تعقيدًا من الناحية العملية أو في الممارسية ,  إنها مهمة معقدة من الناحية النظرية
وتبقى مهمية الشيعب .  ألصعدة والمجاالتولكن علينا خوضها على مختلف ا.  السياسية اليومية

في الوقت الحاضر التخلص من فلول قوى صدام حسين المعادية لمصالح الشعب العراقي ومين 
وإعييادة بنيياء البنييية , قييوى اإلسييالم السياسييي المتطرفيية ميين أنصييار القاعييدة وغيرهييا ميين جهيية
مهمات فترة االنتقال بكل التحتية وتسريع عملية التنمية من جهة أخرى والتحضير إلنجاز بقية  

وفيي هيذا النضيال . مفرداتها السياسيية واألمنيية واالقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية والعسيكرية
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نحتيياج إلييى قييوى شييعبنا والييرأي العييام العربييي والييدولي وكييل القييوى المحبيية للحرييية والديمقراطييية 
 .نا فيي هيذه االتجاهياتوحقوق اإلنسان والسيالم ودعيم كيل دول العيالم التيي تسياند نضيال شيعب

 :الخالصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية واالسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتنتاجات

في الوقت الذي سيكتت أغليب الحكوميات العربيية عليى ميا كيان يجيري فيي العيراق مين دوس  .1
فإنهييا قلقيية جييدًا فييي هييذه , علييى كراميية اإلنسييان وقتييل جميياعي لييه وثلييم شييديد لسيييادته الوطنييية

, ظيام الصيدامي وصيدام حسيينإذ كيان الن,  المرحلة بشان مين سيوف يسيتلم السيلطة فيي العيراق
أفضل ألغلبها مين اإلطاحية بهميا وتسيلم الحكيم مين جانيب القيوى السياسيية العراقيية ,  كما يبدو

 .ونأميييل أن ال يسيييتمر هيييذا الموقيييف طيييويالً . الوطنيييية بمختليييف اتجاهاتهيييا الفكريييية والسياسيييية

حيائرة , الديمقراطييةالمبتالة بينظم فيي أغلبهيا يسيود االسيتبداد و يياب ,  وأن الشعوب العربية .2
وهي ال تثق بميا يقيال لهيا عين جيرائم صيدام حسيين ,  بأمرها وال تعرف حقيقة الوضع في العراق

فيرغم أنهيا تيرى عبير . ألنها تعودت عليى كيذب ميا يقيال لهيا مين حكوماتهيا ومين بعيض أحزابهيا
هييذا  وهييي فييي. وهييو أميير بييالل السييوء. محطييات التلفييزة المقييابر الجماعييية تعتقييد بأنهييا مييزورة

المواقف تساهم في تردي األوضاع فيي العيراق وفيي بليدانها أيضيًا وال بيد مين تغييير هيذا الحيال 
 .آجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياًل أم عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياجالً 

أميا الجيارة تركييا فأنهيا تسيعى بكيل جهييد ممكين إليى إبعياد الشيعب الكيردي واألحيزاب الكردييية  .3
لكييردي بالفيدرالييية والشييعب العراقييي عيين إقاميية جمهورييية إتحادييية فيدرالييية يتمتييع بهييا الشييعب ا

إذ تجيد فيي , كما تريد إبعاد األكيراد عين المشياركة فيي السيلطة المركزيية فيي بغيداد,  الديمقراطية
ولهييذا فأنهييا تسييعى ألن يكييون الحكييم بيييد القييوى القومييية والبعثييية المشييابهة , ذلييك تهديييدًا لهييا

كميا ,  الكيردي  إذ يتوافق ذلك مع نهجها في اتسيغالل واضيطهاد الشيعب,  لسياسات صدام حسين
كمييا ورد ذلييك علييى لسييان وزييير , أنهييا تضييطهد وتتجيياوز علييى حقييوق الشييعب التركييي أيضيياً 

 .خارجيتهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد عبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد هللا غييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول

وأما الجارة إيران فالقوى المحافظة والمتشددة فيها ال تقبل بأي حكيم بيديل فيي العيراق سيوى  .4
لتشيكل , كنهيا ديماغوجيية وصيبيانيةول, وهيي أقليية ضيييلة, حكم القوى المماثلة لهيا فيي العيراق
بغض النظير عين إرادة الشيعب العراقيي وقيواه السياسيية ,  الخ...حلفًا يمتد من إيران إلى العراق  

والحكومية اإليرانيية التيي اتخيذت أخييرًا موقفيًا عقالنييًا بتأيييد مجليس الحكيم .  ومصالحه الوطنيية
ه تخريبيًا لهيذا الموقيف مين جانيب والدعوة إلى الخاله مين االحيتالل بأسيرع وقيت ممكين تواجي

القييوى المتشييددة والمحافظيية التييي تحيياول إرسييال عييراقيين ميين أتباعهييا وإيييرانيين إلييى العييراق 
وهيييو موقيييف يفتيييرض التصيييدي ليييه , للمشييياركة فيييي التشيييويش عليييى الوضيييع وإثيييارة الفوضيييى

      .ومنعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
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لعيراق بموقعيه االسيتراتيجي أما الوالييات المتحيدة فيال ترييد التفيريط بميا حققتيه مين احيتالل ل .5
إضييافة علييى صييراعها , ومنييابع اليينفط فيييه وقربييه ميين إيييران وسييوريا وميين روسيييا االتحادييية
ويعتبيير العييراق جييزء ميين . االقتصييادي مييع دول االتحيياد األوروبييي وبقييية الييدول المنافسيية لهييا

ل المستحيل مين وهي ستحاو.  استراتيجيتها الدولية واإلقليمية السياسية واالقتصادية والعسكرية
ولكنها ستصطدم بإرادة الشعب العراقي في المحصلة النهائيية إن , أجل البقاء الطويل في العراق

 .كميييييا ستصيييييطدم بييييياإلرادة الدوليييييية واليييييرأي العيييييام العيييييالمي, رفضيييييت الخيييييروج مييييين العيييييراق

ويييرى فييي ضييرورة إقييرار , أمييا الشييعب العراقييي فقييد قبييل بنتييائج الحييرب مؤقتييًا وعلييى مضييض .6
من واالستقرار في العراق ونقل السلطة إلى الشعب مين خيالل أحزابيه السياسيية وممثلييه فيي األ

اتحادييية كردسييتان وفييي الوسييط والجنييوب والمحافظييات المختلفيية وسيين دسييتوره الييدائم وإقاميية 
وفي هذه الوجهية يفتيرض أن يعتميد الشيعب عليى نفسيه وأن . الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية

بميا فيي ذليك اليرأي العيام , سب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي إليى جانبيهيعمل من أجل ك
وكليي ثقية بيأن الشيعب العراقيي سيينجز ذليك رغيم الصيعوبات والتضيحيات .  األمريكي والبريطياني

    .الغالييييييييييية التييييييييييي سيضيييييييييييطر علييييييييييى تقييييييييييديمها عليييييييييييى هييييييييييذا الطريييييييييييق الطوييييييييييييل

       19/11/2003برلين في 
 

 

 إلى أين؟   مستقبل العراق ...

 

لييم تكيين الحييرب هييي الوسيييلة الصييائبة للخيياله ميين الدكتاتورييية والمسييتبد المطلييق فييي العييراق 
والسييير بعملييية دمقرطيية الحييياة السياسييية واالقتصييادية واالجتماعييية وإقاميية المجتمييع المييدني 

ولكين .  إذ أنها جلبت معهيا مين المشيكالت والتيداعيات ميا يصيعب تجاوزهيا بسيرعة,  الديمقراطي
, رغيم معارضية المجتميع اليدولي لهيا,  لحرب اإلستباقية كانت مطلوبة بالنسبة للواليات المتحيدةا

باعتبارها جزء من االستراتيجية والعالقات الدولية الجديدة للقيوى المحافظية الجدييدة فيي الحيزب 
نسيبة كميا أن النظيام العراقيي كيان قيد اسيتنفذ أغراضيه بال.  الجمهوري واإلدارة األمريكيية الحاليية

والتقيت إرادة الحيرب األمريكيية .  للمصالح األمريكية وأصبح مصدر قلق مستمر لها في المنطقة
ميع واقيع , بإرادة أبرز قوى المعارضة السياسية العراقية حينذاك للخاله من النظام اليدكتاتوري 

 . وجيييييييييييييود خالفيييييييييييييات بينهميييييييييييييا حيييييييييييييول عيييييييييييييراق ميييييييييييييا بعيييييييييييييد صيييييييييييييدام حسيييييييييييييين

راقيي مين أشيرس دكتاتوريية فرديية بوليسيية نحيو اليداخل حررت حرب الخليج الثالثية الشيعب الع
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وحققييت الواليييات المتحييدة نصييرًا . وعدوانييية نحييو الخييارج عرفتهييا المنطقيية خييالل العقييود األخيييرة
وليم تحقيق األمين واالسيتقرار للشيعب ,  ولكنها لم تكسيب السيالم,  عسكريًا سريعًا كما كان متوقعاً 

جمليية ميين األخطيياء المبدئييية التييي مييا تييزال ترتكبهييا بسييبب تييداعيات الحييرب ذاتهييا و , حتييى اآلن
وتفجرت دفعة واحدة كل المشكالت السياسية واألمنية واالقتصيادية .  اإلدارة األمريكية في العراق

واالجتماعيييية التيييي تراكميييت عبييير السييينين بسيييبب سياسيييات النظيييام وقمعيييه وحروبيييه والحصيييار 
بيدء جيادة وقيادرة عليى احتيواء الوضيع الجدييد ولم تكن إدارة االحتالل فيي ال.  االقتصادي الدولي

فالفوضييى وعمليييات التخريييب والقتييل والمقاوميية والعجييز عيين إنجيياز سييريع لمشيياريع . ومعالجتييه
البنية التحتية التي هدمتها الحرب وعطلها الحصار االقتصادي هي حصيلة منطقيية للسياسيات 

فيالحرب ليم تسيقط النظيام . السيابقة  التي مارسيتها إدارة االحيتالل بعيد سيقوط النظيام وللتراكميات
بييل أسييقطت الدوليية العراقييية بكاملهييا حييين حلييت الجيييش والشييرطة واألميين والييوزارات , فحسييب

والمؤسسيات الحكوميية وسيرحت مييات اآلالف مين الجنيود والضيباط والميوظفين وألغيت القيوانين 
القييوى العراقييية فييي وقييت لييم تكيين قييد هيييأت البييديل ورفضييت تسييليم السييلطة إلييى , كلهييا تقريبيياً 

, السياسية التي قاومت النظام السابق ورفضت عقد مؤتمر وطني لها النتخاب هيية تقود البالد
ورافيق . مما أوجد رفضيًا إلجراءاتهيا وخليق فراغيًا سياسييًا عجيزت سيلطات االحيتالل عين إمالئيه
ولبريطانييا ذلك إصرار الواليات المتحدة على إصدار قرار عن مجلس األمين اليدولي يعتيرف لهيا  

مما ساهم في تفاقم الوضع الداخلي والصراع السياسيي ,  العظمى باحتالل العراق وإدارته مباشرة
 . الييييييدولي حييييييول العييييييراق واتجاهييييييات تطييييييوره ورفييييييض التعيييييياون لمعالجيييييية الوضييييييع الجديييييييد

ولهيذا كيان . ولكنيه كيان ييرفض االحيتالل, كان المجتمع متلهفًا للخاله من نظام صدام حسين
ومييع أن الفرحيية . تالل بمثابيية صييدمة شييديدة ومشييكلة جديييدة ينبغييي الييتخلص منهيياقييرار االحيي

خاصية وأن , بسقوط النظام كانت كبيرة ولكنها سرعان ما تحولت إلى تحفظ وقلق إزاء المستقبل
عمليات النهب والسلب وإشيعال الحرائيق والقتيل قيد أعطيى االنطبياع بيأن قيوات االحيتالل عياجزة 

وبيدأ الصيدام غيير المباشير بيين األهيداف التيي تسيعى إليهيا .  ممارساتعن مواجهة مثل هذه ال
والعسييكرية , بمييا فيهييا النفطييية, اإلدارة األمريكييية فييي إطييار إسييتراتيجيتها السياسييية واالقتصييادية

وبييين أهييداف الغالبييية العظمييى ميين القييوى , والثقافييية العولمييية إزاء العييراق والمنطقيية بأسييرها
 . تييييييييييييييرفض تلييييييييييييييك السياسيييييييييييييية بشييييييييييييييكل عييييييييييييييام السياسييييييييييييييية العراقييييييييييييييية التييييييييييييييي

كل الدالئل تشير إلى أن اإلدارة األمريكية لم تكن عليى معرفية دقيقية بأوضياع المجتميع العراقيي 
إضيافة إليى الفجيوة القائمية بيين ,  ومشكالته ولم تكن المعلومات المعطاة لها أمينية لهيذا الواقيع

إضافة إلى عدم ثقتهيا , اع ما بعد الحربقدراتها العسكرية وبين قدراتها واستعداداتها إلدارة أوض
 .بييييييييالكثير مييييييييين القييييييييوى السياسيييييييييية التيييييييييي كانييييييييت تصيييييييييارع نظييييييييام صيييييييييدام حسيييييييييين
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منحت األخطاء السياسية لإلدارة األمريكية وعدم تعاونهيا مباشيرة ميع القيوى السياسيية الجدييدة 
اهضية للوالييات في العراق وتخلف أعادة تشغيل الخدمات فراغًا سياسيًا ومجااًل رحبًا للقيوى المن

المتحدة األمريكيية وللوضيع الجدييد عليى التحيرك صيوب إثيارة المشيكالت وتعقييد األوضياع أميام 
. سييلطة وقييوات االحييتالل ومجلييس الحكييم االنتقييالي ومنييع تحقيييق األميين واالسييتقرار فييي الييبالد

ويمكيين أن نشييير وبعييد مييرور سييبعة شييهور علييى سييقوط النظييام بييأن القييوى التييي تشييارك فييي 
يييات العسييكرية المعادييية للوجييود األمريكييي فييي العييراق والمناهضيية للقييوى السياسييية التييي العمل

 : ناصييييييييييييييييييييييييييييييييييبت النظييييييييييييييييييييييييييييييييييام السييييييييييييييييييييييييييييييييييابق العييييييييييييييييييييييييييييييييييداء هييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فلول قوى صدام حسين التي تعمل في مناطق مختلفة ولها اتصياالت منظمية مسيتفيدة مين  .1
رة مكونية وهيي مجموعيات صيغي". أضيرب وأهيرب"تجارب العمل السياسي السري وتمارس تكتيك  

والمسيتهدف مين هيذه العملييات ثيالث جهيات هيي قييوات . أشيخاه 5-3فيي الغاليب األعيم مين 
, قادة ومؤيدي مجلس الحكم االنتقالي والحكومة المؤقتة واألحيزاب التيي تقيف وراءهيا,  االحتالل

تمتليك قيوى صيدام . ومجموعة من أعوان النظام السابق التي قررت التعاون مع الوضيع الجدييد
لثييروة واألسييلحة والكييوادر المتمرسيية باسييتخدام األسييلحة وذات معرفيية جيييدة بجغرافييية حسييين ا
بيدأت هيذه القيوى تكسيب عناصير أخيرى ,  وهي قوى مخلصة لصيدام حسيين ومؤمنية بيه.  العراق

ممن كان يعميل فيي السيابق كمخبير فيي األمين أو االسيتخبارات أو مين العياطلين عين العميل أو 
. بسخاء  الحتالل أو المحتاجين للمال الذي يمنحه صدام حسينحتى من الحاقدين على قوات ا

وهو يقوم شخصيًا بقيادة هذه المجموعيات بشيكل مباشير ولكين عبير خييوط عدييدة تلتقيي كلهيا 
وتوجيييه الضييربة لييه باعتقالييه أو قتلييه يمكيين أن تضييعف كثيييرًا هييذه العمليييات ولكيين ال . عنييده

ومحمييي بهييا وغييير بعيييد عيين المواقييع األكثيير كمييا أنييه يعيييش بينهييا . تقضييي عليهييا بالضييرورة
وتجييد هييذه الجماعيية العييون والتأييييد الييداخلي . شراسيية فييي تنظيييم وممارسيية العمليييات اليومييية

والعربي من بعض الجماعات القومية اليمينية الشوفينية التي تقف ميع قييادة الميؤتمر القيومي 
علييى صيعيد الييدول العربييية  -قجنيياح عفلي–وتنظيميات حييزب البعيث , ومقرهييا فيي لبنييان, العربيي

. حييييث ميييا ييييزال صيييدام حسيييين أميييين سييير القييييادة القوميييية لحيييزب البعيييث العربيييي االشيييتراكي
والمساعدات تصل له من بعيض البليدان العربيية عبير الحيدود بمعيزل عين معرفية حكوميات تليك 

ارسية وتعتبير قيوى صيدام حسيين أكبير القيوى وأكثرهيا مم.  الدول أو بمعرفة قوى فيها تؤييد ذليك
 .وهييييييييي قييييييييادرة علييييييييى االسييييييييتمرار لفتييييييييرة أخييييييييرى , للعمليييييييييات فييييييييي الوقييييييييت الحاضيييييييير

 : تتييوزع قييوى اإلسييالم السياسييي السيينية الوهابييية المتطرفيية علييى ثييالث مجموعييات أساسييية .2

جماعييية أنصيييار اإلسيييالم التيييي تشيييكلت فيييي كردسيييتان ولقيادتهيييا عالقييية مباشيييرة بمجموعييية  -
غانسيتان وعيادت إليى العيراق فيي أعقياب جريمية الحيادي وكانت المجموعة تعمل في أف.  القاعدة
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وهيي مجموعية شرسية جيدًا تسينى لهيا التوسيع فيي عملياتهيا . 2001سيبتمبر  /عشر مين أيليول
وتجد التأييد من جماعات مماثلة موجودة فيي إييران ومنتشيرة بيين الجماعيات الدينيية ,  اإلرهابية

م بتهرييب األسيلحة والمعيدات والرجيال إليى وهيي تقيو . األفغانيية  –السنية عليى الحيدود اإليرانيية  
. وتعمل في تجارة المخيدرات وفيي التهرييب عليى حيدود هيذه البليدان, كردستان العراق عبر إيران

ولكنهيا , وتجد هذه القوى دعم وحماية بعض القوى السياسية في إيران نكاية بالواليات المتحيدة
   .ال تجيييييييييييييييييييييييد التأيييييييييييييييييييييييييد مييييييييييييييييييييييين الحكومييييييييييييييييييييييية اإليرانيييييييييييييييييييييييية الحاليييييييييييييييييييييييية 

جماعيية جهيياد اإلسييالم التييي تشييكلت فييي البداييية ميين مجموعيية ميين المتطييوعين العييرب الييذين  -
, قيدموا مين اليدول العربيية ومين أتبياع حمياس والجهياد اإلسيالمي فيي فلسيطين لمقاومية الحييرب

وكييان أفييراد هييذه المجموعيية ال . وكييانوا يقيمييون فييي المخيمييات الفلسييطينية فييي الييدول العربييية
وهيذه المجموعية . وبعضهم مين البعثييين المتيدينين,  ل مع قوى صدام حسينيعملون بمفردهم ب

إذ أن تنظييم . لها عالقات غيير مباشيرة بالقاعيدة مين خيالل القييادات التيي أرسيلتها إليى العيراق
إضييافة إلييى تنظيمييات وقيييادات محلييية , القاعييدة يقييوم علييى أسيياس تنظيييم دولييي وقيييادة مركزييية

ولكنها تتلقى التوجيهات العامة من مركزها الذي يقيوده أسيامة ,  ةمستقلة نسبيًا وبأسماء مختلف
وغيير المؤييدين لهيا " الكفيار"وتتميز هذه الجماعة بالشراسة والر بة في الموت وقتيل .  بن الدن

 . لتضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييمن لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا مواقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييع فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الجنييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

أئمة المساجد السنية التي تحفيز المسيلمين عليى مقارعية االحيتالل , وليس كل,  مجموعة من -
لعودة بالبالد إلى الوضع الذي كان عليه العيراق فيي فتيرة صيدام حسيين إذ كانيت المدللية منيه وا

وهييي المجموعيية التييي بييدأت تهييدد باسييتخدام القييوة والعنييف فييي مواجهيية قييوات . بشييكل خيياه
وتحاول إثارة النياس والتشيجيع عليى اقتنياء السيالح وإنيزال الضيربات بقيوات االحيتالل ,  االحتالل

بييل , ولييم تعييد تخفييي عييدائها للوضييع القييائم. ى قتييل الكثييير ميين العييراقيين أيضيياً التييي تييؤدي إليي
ويأتيهييا الييدعم ميين بعييض الييدول . أصييبحت تييدعو إلييى ذلييك صييراحة ميين علييى منييابر المسيياجد

العربية وخاصة من الشيوخ الذين يملكون األموال الكثييرة فيي السيعودية وبعيض إميارات الخلييج 
مين قيوى ترييد تلقيين اإلدارة األمريكيية درسيًا قاسييًا لتبتعيد عين ومن صناديق الدعم اإلسالمية و 

                     .التفكيييييييييييييييييييييييييييييييييير بحييييييييييييييييييييييييييييييييييرب مماثليييييييييييييييييييييييييييييييييية جديييييييييييييييييييييييييييييييييييدة

مجموعيية السيييد مقتييدى الصييدر الشيييعية التييي تتبنييى خطييًا سياسيييًا يمينيييًا متطرفييًا وتمييارس  .3
يطرة على الحكيم ولكنهما يهدفان إلى تحقيق غاية واحدة هي السعي للس,  أسلوبين في آن واحد

ممارسة سياسة سلمية في الظياهر تيدعو إليى المقاومية السيلمية ومقاطعية ( أ:  وهما,  في البالد
قوات االحتالل ومجلس الحكم االنتقالي والحكومية المؤقتية وعيدم االعتيراف بهيا ومحاولية تعبيية 

" صيلبةالنيواة ال"أسلوب عنفي يعتمد على مجموعيات مسيلحة سيرية تشيكل (  وب,  الشيعة حولها
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يشيياع فيي العييراق إلييى أن هيذه الجماعيية تقييوم بعمليييات (. المنتظيير)لميا يسييمى بجيييش المهيدي 
بعض رجال الدين الذين تريد التخلص منهم كما حصيل باغتييال    اختطاف أو اغتيال سرية ضد
بأميل أن تمهيد للسييد مقتيدى الصيدر الطرييق للهيمنية عليى الحيوزة ,  السيد عبد المجيد الخيوئي

ووراء . ي النجف وعلى المراقد المقدسة ألئمة الشيعة في العراق ومنيع اآلخيرين منهياالعلمية ف
وتتسيم هيذه المجموعية كلهيا . ذلك غايات سياسية ومالية ونفوذ اجتماعي وسيطرة على الشارع

. بالطائفية الجامحة والمغامرة واالستعداد للتضحية بالنفس والقتل في سبيل الوصول إلى الحكم
مضيفًا إليها العنيف , د مقتدى الصدر أن يقلد الخميني الراحل في حركته السياسيةويحاول السي

, وخطر هذه المجموعة ال يقل عن خطر المجموعيات األخيرى .  رغم تهديده به,  غير المعلن عنه
بسيبب تطرفهييا المييذهبي وتمييزهييا الطييائفي واسييتعدادها الكبييير لممارسيية القييوة للوصييول إلييى مييا 

ل أعمالها إشاعة الصراع والنزاع الديني والطائفي في اليبالد وبيين مختليف ويمكن من خال ,  تريد
خاصة وأنها تضع نفسها ضد كل القوى التي قاومت نظام صدام حسين في الفترات ,  الجماعات
ويجييد السيييد الصييدر الييدعم والتأييييد ميين القييوى المحافظيية والمتشييددة فييي إيييران وميين . السييابقة

وتقيوم تليك . إضافة إلى تأييد حزب هللا في لبنان له,  وري اإليرانيينجهاز المخابرات والحرس الث
الجهات الرسمية وغير الرسمية في إيران بتدريب جماعات من العيراقيين الشييعة المتدينية عليى 

وميا سيعي السييد مقتيدى الصيدر . أعمال التخريب والقتيل واالختطياف وإثيارة الفوضيى فيي اليبالد
ل حكومية تحيت إدارتيه سيوى محاولية لتحيدي سيلطة االحيتالل إلى تشكيل جيش المهدي وتشيكي

وهيو .  وإضعاف القوى اإلسالمية المعتدلة التي تؤدي إلى تأجيج الصراعات في الساحة العراقية
يؤكييد بأنهييا تريييد شيين عمليييات اسييتباقية أو , تعبييير عيين نهييج طفييولي مغييامر واسييتبدادي خطيير
هيذه . دارة األمريكيية مين شين حيرب ضيد إييرانوقائية بدفع من تلك األوساط فيي إييران لمنيع اإل
وهييي غييير , ولكنهييا كثيييرة الضييجيج وصييدامية, المجموعيية ليسييت ذات قاعييدة اجتماعييية واسييعة

إال أن احتميال توسيعها قيائم .  مقبولة من غالبية أتباع المذهب الشيعي وقواه السياسية األخيرى 
وتمتليك . زيد من األخطياء فيي العيراقإذا استمرت الفوضى وواصلت اإلدارة األمريكية ارتكاب الم

 .هييييييذه الجماعيييييية مييييييوارد مالييييييية كبيييييييرة تأنيهييييييا ميييييين القييييييوى المسيييييياندة لهييييييا فييييييي إيييييييران

العييدد الكبييير ميين سييجناء الحييق العييام ميين قطيياع طييرق وسييراق وقتليية ومييزورين ومهربييي  .4
لييوم يمارسيون ا, الذين أطليق النظيام السيابق سيراحهم قبيل الحيرب بفتيرة وجييزة, الخ..  مخدرات  

نشاطًا إجراميًا واسعًا يتمثل بعمليات خطف للبنات واألوالد ألغراض االبتيزاز أو اليدعارة و سيرقة 
وأغلييبهم يشييكلون جيزء ميين جماعييات . البييوت وقطييع الطيرق وإثييارة الفوضييى والرعيب فييي اليبالد

 . الجريميييية المنظميييية التييييي بييييدأت نشيييياطها قبييييل سييييقوط النظييييام وتفيييياقم فييييي اآلونيييية األخيييييرة

اك بعض األفراد الذين يشاركون في عمليات القتل الجارية انتقامًا من قتل أقاربهم بصورة هن .5
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    .عشييييييييييييوائية ميييييييييييين قبييييييييييييل القييييييييييييوات األمريكييييييييييييية والبريطانييييييييييييية أو كرهييييييييييييًا لهمييييييييييييا

وخاصية مجموعيات القاعيدة , إن الدالئل المتاحة تشير إلى أن قوى اإلسالم السياسيي المتطرفية
عيراق إليى سياحة مكشيوفة ومركزيية لخيوض الصيراع ضيد الوالييات ترييد تحوييل ال,  والمماثلة لهيا
خاصية وأن سياسية الوالييات المتحيدة ,.  لتتوسع بعدها صيوب بقيية اليدول العربيية,  المتحدة أوالً 

في الشرق األوسط وتأييدها المطلق إلسرائيل والموقف مين المسيألة الفلسيطينية عموميًا وبقيية 
إن مواجهية . لبنيان تثيير المزييد مين الكراهيية والعيداء لهيااألراضي العربية المحتلة في سيوريا و 

إرهاب قوى اإلسالم السياسي المتطرفة يحتاج إليى جهيد دوليي مشيترك وعليى أسيس بعييدة عين 
كمييا يالحييظ حاليييًا علييى الحمليية األمريكييية التييي ال تأخييذ باالعتبييار حساسييية , العييداء لإلسييالم

 .المسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالة الدينييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

تباه إليهيا أن قييادات جمييع قيوى اإلسيالم السياسيي المتطرفية تنحيدر والظاهرة التي يفترض االن
فيي حيين تتشيكل قاعيدتها االجتماعيية مين أوسياط كادحية ,  من أوساط اجتماعية غنية ومنعمية

وهي تعاني مين الظليم , وفقيرة معدمة وعاطلة عن العمل وذات وعي سياسي واجتماعي متخلف
 .الثييييييييييييروة االجتماعييييييييييييييةوتفيييييييييييياقم  ييييييييييييياب العداليييييييييييية فييييييييييييي توزيييييييييييييع واسييييييييييييتخدام 

إن متابعية نشيياط القييوى المييذكورة ليين يكييون فييي مقييدوره تغيييير الوضييع لصييالحها علييى المييديين 
ولكنهيا سيتثير ولفتيرة غيير قصييرة المتاعيب أميام سيلطة وقيوات االحيتالل مين ,  المتوسط والبعيد

يتراجع وسي. جهة ومجليس الحكيم االنتقيالي والحكومية المؤقتية والشيعب العراقيي مين جهية ثانيية
نشيياطها تييدريجًا بمقييدار تسييريع عملييية إعييادة بنيياء االقتصيياد وتشييغيل األيييدي العامليية العاطليية 
 .وتسييييييييييييييييييييييليم السييييييييييييييييييييييلطة للمجلييييييييييييييييييييييس والحكوميييييييييييييييييييييية المؤقتيييييييييييييييييييييية فعلييييييييييييييييييييييياً 

وعلى الطرف الثاني تتجمع الغالبية العظميى مين األحيزاب والكتيل السياسيية التيي قاوميت صيدام 
وهيي مكونية .  سيتعان بعضيها بالوالييات المتحيدةحسين وسعت إلى إسقاطه وعجزت عن ذليك وا

بعضييها مييا يييزال يتسييم بالفردييية , ميين أحييزاب دينييية وأخييرى علمانييية وديمقراطييية وقييوى مسييتقلة
وبعضييها اآلخيير يتسييم بالديمقراطييية واالنفتيياح والر بيية فييي , والر بيية فييي الهيمنيية علييى الحكييم

القييوى قاعييدة اجتماعييية وسياسييية  لهييذه. التعددييية السياسييية وإقاميية المجتمييع المييدني الحييديث
واسعة في صفوف الشعب الكردي والعرب الشيعة واألقلييات القوميية وكيذلك فيي صيفوف السينة 

كميا أن , ولكن ثقة الناس باألحزاب ضعيفة عموماً , خارج المنطقة الواقعة شمال العاصمة بغداد
ولهيذه األحيزاب .  ع السيكاننسبة الميرتبطين بياألحزاب السياسيية العراقيية واطيية جيدًا إليى مجميو 

ولكنهيا وافقيت تحيت ضيغط الواقيع عليى توحييد مواقفهيا ,  برامج وأهداف مختلفة لمستقبل العيراق
ببرنييامج مشييترك يمكيين أن يشييكل األسيياس المناسييب والحييد األدنييى لتعيياون القييوى السياسييية 

سيسهم في تعزييز  إن نقل السلطة إلى هذه القوى خالل فترة االنتقال.  العراقية في فترة االنتقال
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إذا تسيينى لهييا تسييلم الملفييات السياسييية واألمنييية , قييدراتها وعالقاتهييا وتأثيرهييا علييى الجميياهير
بسبب عدم انتخابه وتعيينيه مين قبيل إدارة ,  ورغم الشرعية النسبية لمجلس الحكم.  واالقتصادية
إضافة , والجنوبفي كردستان العراق وفي الوسط , فأنه يمثل نسبة عالية من السكان,  االحتالل

ولكين مجليس الحكيم االنتقيالي والحكومية . إلى وجود قيوى سياسيية خيارج المجليس تؤييده أيضياً 
 :منهيييييييييييييييييييييييييا, يواجهيييييييييييييييييييييييييان الييييييييييييييييييييييييييوم عيييييييييييييييييييييييييددًا مييييييييييييييييييييييييين المشيييييييييييييييييييييييييكالت

ضييعف دوريهمييا فييي الحييياة السياسييية واألمنييية واالقتصييادية وعييدم امتالكهمييا صييالحيات  .1
 .دارة األمريكييييية ودور السيييييد بريمييييرإصييييدار القييييرارات المناسييييبة بشييييأنها بسييييبب سياسيييية اإل

بعييدًا , محاولة انفراد ممثل اإلدارة األمريكية باتخياذ القيرارات االقتصيادية واألمنيية والعسيكرية .2
التيي بيدأت تشيدد الصيراعات وتضيعف دور وتيأثير ,  عن إرادة مجلس الحكيم والحكومية والشيعب

بميا فيي , في التعامل اليومي يثيير السيكانكما بدأ التعالي األمريكي . المجلس في الحياة العامة
    .ذليييييييييييييييييييييييييك ميييييييييييييييييييييييييع مجليييييييييييييييييييييييييس الحكيييييييييييييييييييييييييم والحكومييييييييييييييييييييييييية المؤقتييييييييييييييييييييييييية

ضييعف دور العمييل السياسييي ميين جانييب سييلطة االحييتالل واعتمادهييا علييى القييوة العسييكرية  .3
 .والعنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف لمعالجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية األمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييور

يير التدخل المتواصل من جانب قوى البلدان المجاورة في شؤون العراق ودعمها المباشر وغ .4
 .المباشييييييير للقيييييييوى المناهضييييييية للوضيييييييع الجدييييييييد ومسييييييياعدتها للتسيييييييرب إليييييييى العيييييييراق

البطء الشديد في إعادة إعمار العراق وخاصة البنية التحتية وتعاظم حجم البطالة في البالد  .5
وخاصييية الفييييات الفقييييرة والكادحييية وصيييغار الميييوظفين , وتيييدهور المسيييتوى المعيشيييي للسيييكان

ا أن نيدرك بيأن اسيتمرار البطالية بهيذا الحجيم الواسيع يمكين أن ييدفع وعليني.  والكسبة والحيرفيين
بنسبة مهمة منهم إلى أحضان القوى اإلرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وستكون لها نتائج 
 .سييييييييلبية علييييييييى حركييييييييية المجتمييييييييع وعلييييييييى األمييييييييين الييييييييداخلي واالسييييييييتقرار السياسيييييييييي

ئم التفجيير التيي ارتكبيت ضيد العياملين تراجع دور ونشاط األمم المتحدة فيي العيراق بعيد جيرا .6
 .فييييييييييييييييي هيياتييييييييييييييييه وأودت بحييييييييييييييييياة وجرحييييييييييييييييت عشييييييييييييييييرات النيييييييييييييييياس األبرييييييييييييييييياء

إن اسيييتمرار هيييذه األوضييياع سيشيييدد الصيييراع ويزييييد مييين قاعيييدة المشيييمولين بيييه مييين الفييييات 
وسييتعذر معالجية المشيكالت ,  االجتماعية العراقية صياحبة المصيلحة بيزوال حكيم صيدام حسيين

بتعزييييز دور  2003لسييينة  1511ورغييم صيييدور قيييرار مجلييس األمييين رقييم . بالسييرعة المطلوبييية
فأن الواليات المتحدة لم تتراجع جديًا بعد عن رغبتها في فرض الهيمنية الكاملية عليى ,  المجلس

 . إصيييييييييييييييييييييييييييييييييدار القيييييييييييييييييييييييييييييييييرارات األساسيييييييييييييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييييييييراق

 جيياء سييقوط النظييام فييي مصييلحة البرجوازييية والبرجوازييية الصييغيرة وجمهييرة واسييعة ميين الفيييات
المنتجيية والكييادحين فييي المدينيية والريييف والغالبييية العظمييى ميين المثقفييين وكييذلك المقيمييين فييي 
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إذ أبعدت عن الهيمنية مجموعيات مين المقياولين والعقياريين والتجيار المحسيوبين عليى ,  المهجر
النظام وحاشية صدام حسين وكبار ميوظفي الدولية والقيوات المسيلحة ومجموعية مين السماسيرة 

كما كانت في مصيلحة الشيعب الكيردي واألقلييات .  تهريب األسلحة والسوق السوداءالعاملة في  
ثييم حوربييت وعانييت الكثييير , القومييية التييي وضييعت علييى هييامش الحييياة السياسييية أمييدًا طييويالً 
كمييا اسييتفادت ميين سييقوط . وقييدمت عشييرات اآلالف ميين القتلييى والمغيبييين والجرحييى والمعييوقين

شيعة التي تعرضت إليى تميييز الحكيم واضيطهاده وقهيره وتهجييره النظام األوساط الواسعة من ال
الذين لم تكن معاناتهم قليلة في فترة حكيم صيدام ,  في حين شعر أتباع المذهب السني.  القسري 
وقيد أعطيت اإلدارة . إلى أنهم قد أبعدوا عن المشاركة الفعلية في البالد لحسياب الشييعة,  حسين

تصرفاتها غير المعقولة في توزيع المراكز والمسؤوليات عليى األمريكية هذا االنطباع من خالل  
وييدق أسيفين خيالف طيائفي مرفيوض يصيعب , أساس دينيي وطيائفي غيير سيليم وغيير حضياري 

 . تجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياوز مسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتقبالً 

عين مصيالح نسيبة كبييرة , بهيذا القيدر أو ذاك, تعبر القوى السياسية الممثلة فيي مجليس الحكيم
متفقية بشيكل عيام عليى ضيرورة إجيراء إصيالح اقتصيادي   وهيي,  من مختلف الفيات االجتماعية

ويشييمل اإلصييالح . وإداري وكفيياح ضييد الفسيياد الييوظيفي الييذي استشييرى فييي ظييل النظييام السييابق
علييى أن يأخييذ بنظيير , األخييذ باقتصيياد السييوق الحيير واإلدارة الحديثيية لالقتصيياد وأجهييزة الدوليية

 :منهيييييييييييييييييييييييييييييييييا, االعتبيييييييييييييييييييييييييييييييييار عيييييييييييييييييييييييييييييييييدة حقيييييييييييييييييييييييييييييييييائق جوهريييييييييييييييييييييييييييييييييية

ظام والحروب والحصار االقتصادي والحرب األخيرة قد خربيت وعطليت عمليية أن سياسات الن .1
لفتيرة ميا   % 25اإلنتاج وإعادة اإلنتاج وخفضت حجم اإلنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى 

فييي عييام % 6-إلييى  1979عييام % 11قبييل حييرب الخليييج األولييى وانخفييض معييدل النمييو ميين 
وانخفيض ,  مين القيوى القيادرة عليى العميل%    65-60ووصلت البطالة اآلن إلى حيدود  ,  2002

إلييى  1979دوالر أمريكيي فييي عيام  4400متوسيط حصية الفييرد الواحيد ميين اليدخل القيومي ميين 
وتراجعت مكانية الميرأة ودورهيا فيي االقتصياد والحيياة ,  2002/2003دوالر تقريبًا في عام    400

            .1958العامييييييييييييية إليييييييييييييى مسيييييييييييييتوى ميييييييييييييا قبيييييييييييييل ثيييييييييييييورة تميييييييييييييوز عيييييييييييييام 

وإلييى مشيياركة القطيياع , أن الحاجيية كبيييرة إلييى دور أكبيير ورئيسييي للقطيياع الخيياه المحلييي .2
الخاه العربي واألجنبي في الحيياة االقتصيادية عليى أن يخضيع لحاجيات اليبالد ووفيق ضيوابط 
 .مناسييييييييييييييييييييييييييبة ومشييييييييييييييييييييييييييجعة لجلييييييييييييييييييييييييييب رةوس األمييييييييييييييييييييييييييوال األجنبييييييييييييييييييييييييييية

سيواء كيان ذليك بالنسيبة القتصياد ,  أن يلعب قطاع الدولة دورًا مهميًا فيي الحيياة االقتصيادية .3
الينفط الخييام أم بالنسيبة للخييدمات االجتماعيية العاميية وبعيض السييلع األساسيية ذات االسييتهالك 
 . الواسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع
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إذ ميييا تيييزال الغالبيييية العظميييى مييين المجتميييع تعييياني مييين البيييؤس والفاقييية وتيييدني المسيييتوى  .4
وال بييد ميين , لسييلع والخييدماتوبالتييالي ال بييد ميين تقييديم دعييم مناسييب لمجموعيية ميين ا, المعيشييي

سييواء بالنسييبة لألجييور أم , تييدخل نسييبي للدوليية لضييمان مصييالح الغالبييية العظمييى ميين السييكان
أي إقرار برنامج اجتماعي لمواجهية أوضياع .  الضمانات الصحية واالجتماعية أم ساعات العمل

ور بييية التميييايز الطبقيييي المتسيييع دوميييًا واليييذي تتسيييبب بيييه حركييية وقيييوانين السيييوق العفويييية 
ومين هنيا يطيرح الييوم . الرأسماليين في زيادة أرباحهم على حساب المنتجين في ظل الرأسيمالية

 ". سياسيييييييييية اقتصيييييييييياد السييييييييييوق الحيييييييييير االجتميييييييييياعي"للنقيييييييييياش موضييييييييييوع األخييييييييييذ ب 

إذ أنهييا تتصييرف بمفردهييا , وإزاء هييذه القضييايا يشييتد الصييراع بييين المجتمييع وسييلطة االحييتالل
ويتعييارض هييذا االتجيياه مييع واقييع . فييي االقتصيياد العراقييي وتسييعى إلييى فييرض الخصخصيية كامليية

فيينهج اللبرالييية الجديييدة الييذي يمارسييه السيييد بريميير باسييم اإلدارة األمريكييية . وحاجييات العييراق
وانفييراده بالشييأن االقتصييادي يعيييق تطييور االقتصيياد العراقييي ويغييرق األسييواق المحلييية بالسييلع 

عية والبرجوازية الصغيرة والحرفيية مين النميو وتحقييق األجنبية ويحرم البرجوازية الوطنية الصنا
التراكم الرأسمالي الوطني المطلوب ويقلص إمكانية تنشيط تنميية وتوسييع عمليية إنتياج وإعيادة 
إنتاج في االقتصياد العراقيي ويعييق إيجياد فيره عميل جدييدة للعياطلين ويبقيي المجتميع معتميدًا 

كميا يقليص إمكانييات تغييير البنيية , عه مين الخيارجعلى إييرادات الينفط الخيام وعليى اسيتيراد سيل
    .االجتماعييييييييية المتخلفيييييييية حاليييييييييًا ورفييييييييع مسييييييييتوى الييييييييوعي االجتميييييييياعي فييييييييي الييييييييبالد

 :على مدى ثالثة عقود ونصف مارس النظام في العراق سياسة خاطيية وخطيرة باتجاهيات عيدة

ديمقراطيية وحقيوق االستبداد نحو اليداخل وخليق دولية بوليسيية جامحية ومصيادرة الحرييات ال -
اإلنسيييان وفيييرض دور الحيييزب ومييين ثيييم الفيييرد والفكييير القيييومي الشيييوفيني الواحيييد عليييى الدولييية 

 .والسيييييييعي لتصيييييييفية قيييييييوى المعارضييييييية واليييييييرأي اآلخييييييير سياسييييييييًا وجسيييييييدياً , والمجتميييييييع

وبشكل خاه موجهة ضد الشعب الكردي , سياسة شوفينية تمييزية معادية للقوميات األخرى  -
إضافة إلى سياسة تمييزية إزاء أتباع األديان والميذاهب واالتجاهيات الفكريية ,  ةواألقليات القومي

 .والسياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المختلفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

ومنهيا السيعي ,  توجيه الموارد المالية النفطية لصالح التسلح والتفوق العسيكري فيي المنطقية -
 .الميييييييييييييييييتالك أسيييييييييييييييييلحة اليييييييييييييييييدمار الشيييييييييييييييييامل والتفيييييييييييييييييريط بتليييييييييييييييييك الميييييييييييييييييوارد

مجاورة ومحاولية فيض الخالفيات بيالعنف وشين الحيروب والغيزو التوسع على حساب الدول ال -
 .العسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكري 

أحييدثت هييذه السياسييات ميين جانييب الدكتاتورييية الحاكميية تغييييرات واسييعة وعنيفيية فييي المجتمييع 
فيالفرد العراقيي يتسيم الييوم وأكثير مين أي وقيت مضيى . العراقي وفيي سيلوك الفيرد بشيكل خياه
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شييار علييل اجتماعييية وعصييبية ومعانيياة تربوييية بجمليية خصييائص غييير اعتيادييية ناشييية عيين انت
يضياف إليى ذليك .  ونفسية عميقة بضمنها حالة من التوتر الدائم والقلق والخوف من المستقبل

تعميييق واتسييياع حييياالت انفصيييام الشخصيييية والكآبييية والر بييية فيييي انتهييياز الفيييره وروح الثيييأر 
بييل , لعلييل االجتماعيييةلييم يقييض سييقوط الطا ييية عبيير الحييرب علييى هييذه األمييراض وا. واالنتقييام

إذ كانت الخشية العميقة من الدكتاتورية ومن عواقيب معينية ,  فجر ها وأظهرها بإبعادها الحقيقية
والييوم تشييهد اليبالد حاليية تمييرد . فيي سييلوك الفيرد هييي السييبب فيي بقائهييا تحيت سييطح األحييداث

ي حالية طبيعيية وهي,  واحتجاج متواصلين ور بة جامحة إلى إبراز العضالت إزاء قيوات االحيتالل
باعتبارها ردة فعل لظاهرة الخوف والمسكنة التي هيمنت على المجتمع والفيرد فيي العيراق طيلية 

كما أن سياسات النظام دفعت بيالعراقيين إليى االرتيداد نحيو التقالييد والعيادات .  العقود المنصرمة
نييياس عليييى وإليييى الغيييوه فيييي الغيبييييات تحيييت واجهييية اليييدين واعتمييياد ال, والتماسيييك العشيييائري 

المشييعوذين والسييحرة واالسييتخارة إلنقيياذهم ميين أوضيياعهم المتردييية وتنييامي اإلحسيياس بالتبيياين 
إنه الحصاد المُّر لفتيرة . الديني والطائفي والتشبث بهما دفاعًا عن النفس وخشية من المستقبل

سييات لييذلك فييأن الدكتاتورييية والحييروب والسيا. مييا بعييد الدكتاتورييية وسيييادة الفوضييى مييا بعييدها
الدموية والقهر االجتماعي والسياسي والعيوز اليدائم والحصيار اليدولي الظيالم ليم تخيرب األجييال 
الراهنة وتفسد أوضاعهم الصحية والنفسية والتربويية فحسيب وإنميا سيحقت مسيبقًا معهيا بعيض 
 .األجييييييال الجدييييييدة التيييييي وليييييدت أو التيييييي سيييييتولد وتتربيييييى عليييييى أييييييدي األجييييييال الراهنييييية

تي تواجيه القيوى السياسيية حالييا وتليك التيي ستتسيلم السيلطة بعيد فتيرة االنتقيال إن المهمات ال
كبيرة ومعقدًة، ولدي  القناعة بان الحالية الراهنية فيوق طاقية األحيزاب السياسيية ببنيتهيا الحاليية 
وعالقاتها ببعضها وأساليب عملها وضعف الديمقراطيية فيهيا وفيي عالقاتهيا ميع المجتميع وفيي 

ولكين الواقيع يسيتوجب . ومع ذلك ال نملك إال أن نعتمد على ما لدينا في البالد.  نشاطها الفعلي
من هذه األحزاب إعادة النظر ببرامجها ومهماتها وسياساتها وإجراء التغييرات الضرورية عليهيا 
واألخذ بقواعد الديمقراطية بما يساعد اإلنسيان عليى معرفية نفسيه ومعالجية مشيكالته والتعياون 

كمييا يتطلييب العمييل علييى . اد المجتمييع لبنيياء المجتمييع المييدني الييديمقراطي المنشييودمييع بقييية أفيير 
 . إعيييييييييييادة المغتيييييييييييربين وذوي الكفييييييييييياءات ليلعبيييييييييييوا دورهيييييييييييم فيييييييييييي عمليييييييييييية التغييييييييييييير

إن اإلشكاليات السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية الكبيرة التي تواجه المجتمع ستجعل 
. ية معقدة وطويلية األميد وهيي بحاجية إليى جهيود اسيتثنائيةمن التحويل الديمقراطي للعراق عمل

إذ ال توجيد , ويمكن لألمم المتحدة أن تلعب دورًا كبيرًا في هذا الصدد بداًل عن الوالييات المتحيدة
ومييين الممكييين أن تجيييد األحيييزاب . ثقييية بييياألخيرة مييين جانيييب الشيييعب وغالبيييية القيييوى السياسيييية

فًا مشيييتركة ترتضيييي مبييياد  الحريييية والديمقراطيييية والحيييياة المتعاونييية حالييييًا إطيييارًا عاميييًا وأهيييدا
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الدسييييتورية والتعددييييية السياسييييية والتييييداول الييييديمقراطي للسييييلطة وممارسيييية حقييييوق اإلنسييييان 
وسيكون للجيش القادم نتيجة عوامل كثيرة إمكانيات ضيييلة .  والفيدرالية كأساس في حكم البالد

ولكيين سييوف ليين تخلييو السيياحة . بييات عسييكريةللتييدخل فييي الحييياة السياسييية أو القيييام بانقال
السياسية العراقية من قوى سياسية ال تقبل بتلك المباد  أو تريد نظاما سياسيًا قوميًا أو دينييًا 

 .وهييييييييي قليليييييييية الحييييييييظ فييييييييي الوصييييييييول إلييييييييى السييييييييلطة. متطرفييييييييًا يييييييييدير دفيييييييية الحكييييييييم

هميية بعييد التجربيية ال تمتلييك قييوى البعييث والقييوى القومييية اليمينييية قاعييدة اجتماعييية وسياسييية م
ولكنها ستبقى قائمية بصيورة سيرية أو علنيية باعتبارهيا تييارًا فكرييًا ,  المريرة التي مر بها العراق

وسياسيًا عربيًا متعدد االتجاهات واألطياف نتيجة وجود امتيداداتها عليى السياحة السياسيية فيي 
ي تخسير مواقعهيا فيي وهي, إال إنها لين تمينح فرصية أخيرى للوصيول إليى السيلطة,  الدول العربية

وإذا كان التيار السياسي الديني المعتدل قادرًا على مواصلة العمل والتيأثير .  الدول العربية أيضاً 
وبسيبب ظيروف العيراق , إال أنه, النسبي في الناس المتدينين وإيجاد لغة مشتركة مع العلمانيين

بيل يمكين , حكم العراق بمفردهغير مؤهل ل,  وتنوعه اإلثني والديني والمذهبي والفكري والسياسي
وميع .  مشاركته في تحالفات فكرية وسياسية واسيعة وعليى أسيس المجتميع الميدني اليديمقراطي

أن التيار الفكري الديمقراطي بمختلف اتجاهاته ضعيف حاليًا بسبب ميا تعيرض ليه مين ضيربات 
دورًا أكبير فيي  فأن ظروف العراق تسمح له مستقباًل فيي أن يلعيب,  قاسية في العقود المنصرمة

 . الحيييييييييييييييياة السياسييييييييييييييييية العراقيييييييييييييييية ووفييييييييييييييييق أسيييييييييييييييس اللعبيييييييييييييييية الديمقراطييييييييييييييييية

تتفييق غالبييية القييوى السياسييية الفاعليية فييي العييراق علييى أن للواليييات المتحييدة كانييت ومييا تييزال 
وأنهيا بيدأت منيذ , مجموعة أهداف أخرى بعيدة المدى غير تحرير العراق من نظام صدام حسين

ذه األهداف في الحقل االقتصادي وإيجاد نخبة سياسية تدين لها بالوالء اللحظة األولى بتنفيذ ه
وأن هييذه األهييداف تييتلخص فييي السيييطرة علييى نفييط . فييي إطييار وخييارج مجلييس الحكييم االنتقييالي

العيراق ونفيط المنطقية بأسيرها واالحتفيا  بمييزان القيوى العسيكري لصيالح إسيرائيل واالقتيراب ميين 
ث السياسية فيها وكذلك تهديد سوريا بالتدخل فيي حالية تعارضيها حدود إيران للتأثير في األحدا
إضيافة إليى االقتيراب مين ,  وحل المسألة الفلسطينية لصالح إسيرائيل,  مع االستراتيجية األمريكية

عسييكري يضييم إسييرائيل وتركيييا وبعييض جمهوريييا -حييدود روسيييا ومحاوليية إيجيياد محييور سياسييي
دة من خالل أو دون حلف األطلسي لحماية مصالحها إضافة إلى الواليات المتح,  آسيا الوسطى

رئييس الميؤتمر , ومين هنيا انطلقيت دعيوة اليدكتور أحميد الجلبيي.  الجديدة في نفط تلك المنطقية
. إليى مينح الوالييات المتحيدة قواعيد عسييكرية فيي العيراق منيذ اآلن وقبيل خروجهيا منييه, اليوطني

لمتحدة ساندت منذ عشرات السنين وما تيزال وترى الكثير من القوى السياسية إلى أن الواليات ا
ودعمييت نظييام صييدام حسييين طييوياًل , اليينظم الرجعييية القائميية فييي المنطقيية العربييية وسياسيياتها
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ولهييذا يمكيين القييول بانعييدام الثقيية المتبادليية بييين الشييعب العراقييي . وسيياهمت فييي تسييليح قواتييه
ويصعب بناء الثقية المتبادلية .  العظمىوبين الواليات المتحدة وبريطانيا  ,  وغالبية قواه السياسية

كميا يصيعب تصيور تحقييق تغييير جيدي ,  في ظل االحتالل والسياسات الحالية للواليات المتحيدة
وهي المسألة التي تستفيد منها القوى التي . في السياسة األمريكية حاليًا إلقامة الثقة المفقودة

   .تشيييييييييييييييييييييين العمليييييييييييييييييييييييات العسيييييييييييييييييييييييكرية ضييييييييييييييييييييييد القييييييييييييييييييييييوات األمريكيييييييييييييييييييييييية

, ذلك ترى غالبية القوى السياسية العراقيية العاملية فيي مجليس الحكيم االنتقيالي أو خارجيهومع  
بييأن ال مفيير ميين التعيياون والعمييل المشييترك مييع , العربييية منهييا والكردييية أو األقليييات القومييية

الواليات المتحدة األمريكية ورفيض انسيحابها مين العيراق حالييًا قبيل إتميام فتيرة االنتقيال وإنجياز 
إعييداد قييانون االنتخابييات , إعييداد الدسييتور الجديييد, تحقيييق األميين واالسييتقرار: همييات التاليييةالم

عليى ,  إجراء االنتخابات للبرلمان وتشكيل حكومة شرعية وفق نتائجها يعترف بها دولياً .  العامة
أن يتم خالل ذلك إنجاز تشكيل مؤسسات الجيش والشرطة واألمن العراقية ونقل المهمات إليهيا 

إذ أن المطالبيية المبكييرة بخيروج قييوات االحييتالل دون . الحفييا  عليى األميين الييداخلي والحيدود فيي
إنجاز تلك المهمات أو االسيتعجال بإنجازهيا يمكين أن تقيود إليى انفيالت األمين ونشيوب خالفيات 
ونزاعات مسلحة متعددة الجوانب وإلى تدخل عسكري أجنبي مين دول الجيوار وإليى نتيائج سييية 

 . بييييييييييييييييييييييييييات وإلييييييييييييييييييييييييييى فوضييييييييييييييييييييييييييى تعييييييييييييييييييييييييييم المنطقييييييييييييييييييييييييييةفييييييييييييييييييييييييييي االنتخا

ال شك في أن الحرب ضد النظام العراقي ووجيود القيوات األمريكيية فيي العيراق وتيردي األوضياع 
األمنييية وازدييياد العمليييات العسييكرية ضييد الوجييود األمريكييي وارتفيياع عييدد قتلييي وجرحييى الجنييود 

 وشييعبيًا ثقييياًل علييى اإلدارة األميريكيين والعييراقيين أصييبحت تشيكل عبيييًا سياسيييًا وماليييًا وعسيكرياً 
خاصيية وأن , األمريكييية وعلييى الييرئيس األمريكييي جييورج بييوش وعلييى انتخابييات الرئاسيية القادميية

مميا قليل , الباحثين األمريكيين عن أسلحة الدمار الشيامل فيي العيراق عجيزوا مين العثيور عليهيا
دا دوليييية واسيييعة ومييين هنيييا تبيييذل الوالييييات المتحيييدة جهيييو . مييين مصيييداقية السياسييية األمريكيييية

لمسيياعدتها عليييى احتيييواء الوضيييع دون أن تكيييون مسيييتعدة للتنيييازل عييين قيادتهيييا ومسيييؤوليتها 
وهو الذي يصطدم بإرادة ومصالح كل من فرنسيا وألمانييا وروسييا والصيين .  المباشرة في العراق

اسيي وبالتالي فهيي تحياول تقلييص مسياعدتها الماليية واليدعم السي,  واليابان وغيرها من البلدان
وتتضمن في الجوهر موقفيًا يعيارض سياسية الهيمنية األمريكيية .  لجهود إعادة البناء في العراق

         .والضربات اإلستباقية دون االتفاق الكامل مع تلك الدول وأخذ مصالحها بنظير االعتبيار

استجابة وفي مثل هذه الظروف فأن من المفيد للعراق والواليات المتحدة اتخاذ الخطوات التالية 
 :وأعنيييييي بيييييذلك, حيييييول العيييييراق 2003لسييييينة   1511لقيييييرار مجليييييس األمييييين اليييييدولي رقيييييم 

مييينح مجليييس الحكيييم االنتقيييالي والحكومييية الحاليييية الصيييالحيات الفعليييية لممارسييية دوريهميييا  .1
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القيادي والمركزي في الحياة السياسية واألمنية واالقتصادية والمالية والعالقات الدوليية والتخليي 
 .حيييييييييييييييييييييييييييق الفيتيييييييييييييييييييييييييييو ضيييييييييييييييييييييييييييد قراراتهميييييييييييييييييييييييييييا عييييييييييييييييييييييييييين ممارسييييييييييييييييييييييييييية

القبول بفكرة توسيع مجلس الحكم االنتقالي ليشيمل القيوى السياسيية األخيرى التيي ليم تمثيل  .2
 . فيييييييييييييييه لتوسيييييييييييييييع قاعدتييييييييييييييه الشييييييييييييييعبية وزيييييييييييييييادة تأييييييييييييييييد الجميييييييييييييياهير لييييييييييييييه

توجيه اهتمام مجلس الحكم االنتقالي لقضايا األمن واالستقرار والعمل السياسي في صفوف  .3
وتشيكيل القيوات القيادرة عليى مواجهية اإلرهياب ,  تطوير إعالمها لما تحقق حتى اآلنالجماهير و 

 . بعميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل سياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وأمنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي متيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرابطين

التعجيييل بإعييادة إعمييار منشييآت الخييدمات العاميية وتييوفير الرعاييية الصييحة والكهربيياء والميياء  .4
ا المأسيياوية بسييبب معاناتهيي, وخاصيية خييارج العاصييمة بغييداد, والنقييل والتعليييم للجميياهير الواسييع

 .المسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتمرة

, وهيي كثييرة, إعادة جمهرة كبيرة من القوات المسيلحة العراقيية غيير المواليية للنظيام السيابق .5
إلييى الخدميية العسييكرية فييي الجيييش والشيييرطة لتمييارس مهمتهييا فييي مواجهيية الوضييع األمنيييي 
 .المتييييييييييييييييييييييييييييييييدهور ومراقبيييييييييييييييييييييييييييييييية التسييييييييييييييييييييييييييييييييلل عبيييييييييييييييييييييييييييييييير الحييييييييييييييييييييييييييييييييدود

. ن والشوارع العامية لتقلييل االحتكياك المباشير بالسيكانابتعاد قوات االحتالل عن مراكز المد .6
إذ يمكين أن يخفيف , ويفترض االستعانة ببعض قيوات األميم المتحيدة مين ذوي القبعيات الزرقياء

هذا اإلجراء من وطأة العداء للقوات األمريكية ويساهم فيي تقلييص السييطرة األمريكيية وانفرادهيا 
لحكوميية المؤقتيية والتصييرف الفييردي فييي الشييؤون فييي الموقييف ميين مجلييس الحكييم االنتقييالي وا

كمييا يمكيين أن يخفييف ميين غلييواء العييداء فييي الييدول . األمنييية والسياسييية واالقتصييادية العراقييية
ويعييزز ميين دور ومكانيية هييذه المنظميية الدولييية فييي العييراق والعييالم , العربييية للواليييات المتحييدة

         .العربيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

الطييائفي فييي توزيييع المقاعييد أو االعتميياد علييى القييوى االبتعيياد عيين محاوليية فييرض التقسيييم  .7
, إذ أن ذلييك سيييكون علييى حسيياب إقاميية وتعزيييز المجتمييع المييدني المنشييود للعييراق, العشييائرية

وهو أحد العواميل .  ويعمق العصبية العشائرية والروح الطائفية المضرتين بوحدة الشعب العراقي
ن رفضييها للتعيياون مييع مجلييس الحكييم أو التييي دفعييت بقييوى مسييلمة سيينية غييير قليليية إلييى إعييال 

انخييراط أجييزاء منهييا فييي العمليييات العسييكرية المناهضيية لقييوات االحييتالل أو ضييد قييوى المجلييس 
 .رغييم أن الكثييير منهييا لييم يكيين ميين مؤيييدي نظييام صييدام حسييين, االنتقييالي والحكوميية المؤقتيية

ركات أمريكييية بمبييالل كييف إدارة االحييتالل عيين ميينح العقييود النفطييية وإعييادة اإلعمييار إلييى شيي .8
خيالية ال تتناسب مع طبيعة تلك المشاريع وتكلفتهيا الفعليية وتتعيارض ميع ضيرورة طرحهيا فيي 

أو فرض عملية خصخصة شاملة ترفضها الغالبية العظميى مين الشيعب وقيواه , مناقصات دولية
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 .السياسيييييييييييييييييييييية وتتعيييييييييييييييييييييارض ميييييييييييييييييييييع مصيييييييييييييييييييييالح االقتصييييييييييييييييييييياد اليييييييييييييييييييييوطني

وفيي , اء والمعتقليين بغيض النظير عين هيويتهم السياسييةاحترام حقوق اإلنسيان إزاء السيجن .9
 . التعاميييييييييل ميييييييييع المواطنيييييييييات والميييييييييواطنين واحتيييييييييرام التقالييييييييييد والعيييييييييادات االجتماعيييييييييية

إلييى , سييواء أكانييت تركييية أم عربييية, االمتنيياع عيين جلييب قييوات عسييكرية ميين دول الجييوار .10
ساسييية الشييعبين العربييي العيراق لمييا فييي ذليك ميين مخيياطر جدييية غيير معروفيية العواقييب وإثيارة ح

 .والكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييردي واألقليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات القومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

وبييذل , بييذل الجهييد مييع الييدول الدائنيية إللغيياء ديونهييا علييى العييراق وإلغيياء تعويضييات الحييرب .11
   .الجهد مع دول االتحاد األوروبي وغيرها لتقديم المزيد من الدعم المالي والفني والخبرة للعراق

ي ومحاربتهييا والكشييف الجييريء عنهييا والتصييدي للجهييات االهتمييام بظيياهرة الفسيياد الييوظيف .12
األجنبييية التييي تريييد ممارسييتها فييي العييراق لتحقيييق مصييالحها االقتصييادية علييى حسيياب مصييالح 
 .الشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعب واالقتصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوطني

وسييعمل , رغيم صيعوباتها وتعقييداتها, يبدو لي بأن الشعب العراقي سيتغلب على مشاكله اآلنيية
اطيية دسيتورية تسيتند إليى الديمقراطيية والتعدديية السياسيية واحتيرام على إقامة جمهوريية ديمقر 

بميا فيي ذليك إقامية , متطور تدريجًا لحقوق اإلنسان واحترام حقوق القوميات واألقلييات القوميية
, الفيدرالية في كردستان العراق وحقوق المرأة ومسياواتها بالرجيل ودورهيا المتطيور فيي المجتميع

وهذه الوجهة تستند إلى التجارب الغنية والمريرة التي .  دينية المتطرفةوسيرفض نماذج الدولة ال
. ميير بهييا الشييعب العراقييي خييالل سيينوات القييرن العشييرين والسيينوات األولييى ميين القييرن الجديييد

ولكيين قييدر الشييعب فييي , وسييوف ليين يكييون السييير علييى هييذا الطريييق سييهاًل أو دون إشييكاليات
     .تضامن ودعم المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لهالتغلب عليها متوفرة أيضًا ومقرونة ب

 كاظم حبيب                                        2003أواخر أكتوبر    
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يمكن أن تكون األحزاب الدينية المذهبية غير  هل  
 طائفية؟

 

 

 

حاول في هذا المقال أن أعالج ثالث إشكاليات تيرتبط بقيوى اإلسيالم السياسيي العراقيية, سيواء أ
 أكانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينية أم شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعية, وهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:

( الذهنييييييييييييييييييييييية الطائفييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييي أحييييييييييييييييييييييزاب اإلسييييييييييييييييييييييالم السياسييييييييييييييييييييييي1  
وجهييت أحييزاب اإلسييالم السياسييي الشيييعية فييي العييراق اتهامييات مسييتمرة إلييى اليينظم العراقييية  

عشييرات السيينين بأنهييا كانييت تمييارس التمييييز الطييائفي ضييد بنييات وأبنيياء  المتعاقبيية علييى امتييداد
أتبيياع المييذهب الشيييعي, سييواء أكييان ذلييك التمييييز فييي مجييال التوظيييف أو السييلك الدبلوماسييي 
ووزارة الداخلييية والتعليييم أم فييي سييلك ضييباط الجيييش والشييرطة, وخاصيية فييي المراكييز المتقدميية 

كين هيذا االتهيام بعييدًا عين الواقيع والصيواب, إذ أن الدولية والوظائف الرئيسية في الدولة. ولم ي
العراقييية التزمييت فييي دسييتورها الييدين اإلسييالمي كييدين للدوليية والمييذهب السييني طريقيية لممارسيية 
شعائر الدين اإلسالمي الذي تجلى في الكثير من الصيل. وكانت العائلة المالكة تدين بالميذهب 

اء اليوزارات واليوزراء ومسيؤولي الدولية وكبيار موظفيهيا السني وكذلك الغالبية العظمى من رةسي
وأغلب السفراء في الخارج. ولم يحاول التغلب على هذه الحالية, بميا فيي ذليك األحيزاب القوميية 
العلمانية التي تسلمت السيلطة, إال للمليك فيصيل األول وفيق محياوالت أوليية محيدودة, ثيم قائيد 

م اليذي حياول تجياوز هيذه الحالية بشيكل ملميوس وأكثير ثورة تموز اللواء الركن عبد الكريم قاس
 وضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوحًا. 
ومشكلة الطائفية في الحكم تكمن أواًل وقبل كل شيء في واقع أن الدولة العراقية منذ تأسيسها 
علييى أيييدي سييلطات االحييتالل البريطيياني لييم يييتم الفصييل بينهييا وبييين الييدين, بييل تبنييى المشييرع 

كرسييه دسييتوريًا, ثييم ارتييبط هييذا االلتييزام بالضييرورة بأحييد العراقييي الييدين اإلسييالمي و -البريطيياني
مذاهب هذا الدين, وهو المذهب السني, في حيين أن الدولية التيي تفصيل بيين اليدين والدولية ال 
تعيياني ميين هييذه المشييكلة مباشييرة ال يييدنيًا وال مييذهبيًا. لييم يكيين التمييييز الطييائفي بطبيعيية الحييال 

ر عنه  بالسر المعلن . وأصبحت جمهرة واسعة مين الشييعة رسميًا أو معلنًا, ولكنه كان كما يعب
تشعر بالغبن والتمييز بسبب المذهب الملتزم من قبل الدولية, إذ أنيه ليم يكين الميذهب الشييعي. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14977
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14977
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أتبياع اليديانات األخيرى, سيواء وال شك في أن الدول كانت في الوقت نفسيه تميارس تميييزًا ضيد 
يزيدييييييييييييية.بية المنييييييييييييدائيين أم اإلأكييييييييييييانوا ميييييييييييين المسيييييييييييييحيين أم اليهييييييييييييود أم الصييييييييييييا  

تبنت األحزاب الدينية هيذه القضيية الطائفيية بالممارسية العمليية فيي محاولية منهيا للتعبيير عين 
رأي أوليك الذين شعروا بالغبن وإياهم. وكانت في نشاطها تسعى إلى تغيير ذلك الوضع لصيالح 

ميين الناحييية الرسييمية. أتبيياع مييذهبها, وأن يكييون هييذا المييذهب هييو المعمييول بييه فييي العييراق   
أما األحيزاب العلمانيية التقدميية والديمقراطيية فقيد رفضيت التميييز الطيائفي ودعيت إليى ممارسية 
المساواة في المواطنة ودعت أيضًا إليى فصيل اليدين عين الدولية ضيمانة الحتيرام جمييع األدييان 

شييعية ليم تنجير  والمذاهب وبعيدًا عن التمييز إزاء بعضها اآلخير. لقيد وجيدت شخصييات دينيية
إلى العمل السياسي ورفضت التدخل فيه, ولكنها ساندت بقوة نضال الشعب العراقي عليى ميدى 
الفترات المختلفة, وبالتالي كانت ال تعبر في ذلك عن الشيعة وحدها, بل عن مطالب المجتميع, 

أو الشييخ  كما في حالة أحد أبرز قادة ثورة العشرين محمد تقي الشيرازي أو السيد أبيو الحسين
 محميييييييييييييد حسيييييييييييييين كاشيييييييييييييف الغطييييييييييييياء عليييييييييييييى سيييييييييييييبيل المثيييييييييييييال ال الحصييييييييييييير. 
أما أحزاب اإلسالم السياسي التي تشيكلت فيي فتيرات مختلفية, ومنهيا كيل األحيزاب التيي تشيكلت 
في األربعينيات أو الخمسينيات أو الستينيات حتى الوقت الحاضير, سيواء أكانيت أحزابيًا شييعية 

عية أو السينية, سيواء أكانيت عربيية أم كرديية أم تركمانيية, أم سنية, ومن مختلف الفيروع الشيي
فإنهيا مين حييث المبيدأ, أو مين الناحيية النظريية والممارسية, كانيت كلهيا أحزابيًا مذهبيية محييددة 
وتييدين بييوالء طييائفي واضييح ال يمكيين نفيييه عنهييا بييأي حييال ميين األحييوال. فيياألحزاب القائميية فييي 

الئها األول لطائفتها, وإذا ما وصلت للسلطة تريد تحقييق العراق مهما كان والئها للعراق, فأن و 
عيدة مسييائل مشيتركة, ولكنهييا مختلفية أيضييًا, وهنيا نشييير إليى نقيياط االلتقياء أواًل ثييم نشيير إلييى 
 نقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياط االخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتالف ثانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا.
 أواًل نقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياط االتفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياق:

ربييييييط الييييييدين بالدوليييييية باعتبارهييييييا قضييييييية مركزييييييية ال يجييييييوز تجاوزهييييييا بالنسييييييبة لهييييييم. •  
ميية دوليية إسييالمية تييرفض الفكيير والييرأي اآلخيير, إال مييا يييدور فييي إطييار القييوى الدينييية ميين إقا •

اجتهادات, أما القوى العلمانية فمصييرها السيجن والتعيذيب والتأدييب وغسيل األدمغية والتوبية أو 
الموت. إنها وبمعنى آخر تريد إقامة دولية اسيتبدادية شيمولية تلتيزم بالشيريعة وفيق تصيور كيل 

لتليييييييك الشيييييييريعة وتفسييييييييراتها للقيييييييرآن والسييييييينة أو األحادييييييييث النبويييييييية. ميييييييذهب منهيييييييا  
ولنا في الدولة التي يراد إقامتها في العراق نماذج صارخة منها فيي منطقية الشيرق األوسيط,  •

سواء أكانت شيعية أم سنية, مثل إيران والسيعودية والسيودان فيي فتيرة اليدكتور حسين الترابيي, 
ي الجزائر من ذبح العناصر المختلفة معهم في الرأي من القوى أو في موقف القوى المتطرفة ف
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. اليييييييييخ. السياسيييييييييية الديمقراطيييييييييية والتقدميييييييييية وقيييييييييادة النقابيييييييييات حقيييييييييوق اإلنسيييييييييان .  
ال يمكن الثقة بادعائها التزام الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان أو حقيوق القومييات. ولنيا  •

دية بشيأن االعتيراف بالفيدراليية ثيم التخليي عنيه في وعود بعضها على األحزاب الديمقراطية الكر 
حييال وصييولها الجزئييي المبتسيير وغييير المسييتقل إلييى الحكييم حتييى تخلييت عيين تلييك الوعييود وربمييا 
نكثييت العهييود أيضييًا. وهييو مييا يمكيين أن يحصييل فييي موقفهييا ميين األحييزاب المدنييية والديمقراطييية 

مطالبة برةوس قادة تلك األحزاب وبقة العلمانية. أي ال يتم فقط التخلي عن تلك المباد , بل ال
العيياملين فيهييا! وهييو مييا حصييل فييي إيييران رغييم مشيياركة الجميييع فييي الثييورة ضييد الشيياه, إال أن 
اليديمقراطيين والشييوعيين وجييدوا أنفسيهم فيي السييجون والمعيتقالت وتعرضيوا إلييى أبشيع أشييكال 

وسييط ثانييية للكاتييب التعييذيب التييي يصييعب وصييفها ويمكيين اإلطييالع عليهييا فييي كتيياب الشييرق األ 
الراحيل عبييد اليرحمن منيييف, وهيي تجسييد تجربية أحييد مناضيلي الحييب الشييوعي العراقييي )عضييو 
المكتييب السياسييي للحييزب الشيييوعي الكردسييتاني حاليييًا( فييي سييجن أفييين ومييا جييرى للشيييوعيين 

              وفييييييييييييييييييدائيي خلييييييييييييييييييق وغيييييييييييييييييييرهم فييييييييييييييييييي السييييييييييييييييييجون اإليرانييييييييييييييييييية.
 ثانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا: نقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياط االخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتالف 

من أحزاب اإلسالم السياسي يسعى إلى الحصول على الحصة الكبرى من المنتخبين   كل حزب •
       للمجلييس النيييابي فييي االنتخابييات القادميية التييي تسييمح لييه بتعزيييز مواقعييه فييي الدوليية.

عندها يسعى إليى فيرض مذهبيه عليى اليبالد وفيرض أتباعيه للهيمنية عليى السيلطة السياسيية  •
مييييييييييييييييييييييييييييع والثقافيييييييييييييييييييييييييييية...الخ.وبيييييييييييييييييييييييييييياقي أجهييييييييييييييييييييييييييييزة الدوليييييييييييييييييييييييييييية والمجت  

وبالتالي فهذه القوى السياسية من حييث المبيدأ هيي دينيية طائفيية بالضيرورة ألنهيا ال تقيوم إال 
 لما كان لها أن تؤسس أحزابًا سياسية, بل كان فيي مقيدورها أن تيدعم على أساس طائفي, وإال

وجمهييرة الشيييعة  األحييزاب المدنييية والديمقراطييية فييي نضييالها والتييي تييرفض ربييط الييدين بالدوليية.
المتدينة في العراق غالبًا ما كانت تشكوا من أنها كانت دوميًا فيي المعارضية, ولكنهيا كانيت فيي 
المعارضة السياسية بسبب كونها طائفية وليس ألنهيا كانيت تسيعى إليى تغييير السياسيات التيي 
ات كانيييت تسيييير عليهيييا الحكوميييات العراقيييية المختلفييية, إذ ليييو كانيييت فيييي السيييلطة لمارسيييت ذ

 السياسات.  

 ( االدعيييييييييييييييييييييييياء بتمثيييييييييييييييييييييييييل كييييييييييييييييييييييييل أتبيييييييييييييييييييييييياع المييييييييييييييييييييييييذهب الواحييييييييييييييييييييييييد2 
إن الخطأ الذي ترتكبه الكثيير مين اإلذاعيات العربيية واألجنبيية وكيذلك الصيحافة وأجهيزة اإلعيالم 
األخييرى, سييواء أكانييت متعمييدة وضييالعة فييي دور مقصييود أم أنهييا ال تييدرك الواقييع الفعلييي, يبييدو 

جمهييرة السييكان ميين أتبيياع المييذهب الشيييعي ميين جانييب واضييحًا فييي خلطهييا غييير السييليم بييين 
واألحزاب الدينية الشيعية من جانب آخر, وكأنها شييء واحيد, وبيين جمهيرة السيكان مين أتبياع 



 117 

المذهب السني من جهة, وأحزاب قوى اإلسالم السياسي السنية من جهية ثانيية, وكأنهيا شييء 
ن الغالبية العظمى من الشيعب العراقيي واحد أيضًا. وهي بذلك تصادر الحقيقة المعروفة, وهي أ

ال ترتبط بهذه األحزاب وال تؤيدها سواء أكانت شيعية أم سنية, بل ال ترتبط بأي حزب سياسي, 
كميا أن هنيياك جمهيرة غفيييرة مين أتبيياع الميذهبين تعمييل فيي أحييزاب ديمقراطيية مدنييية أو تؤيييدها 

الخليط المتعميد ليه مقاصيده وأهدافيه وترفض مواقف األحزاب الدينية. وعلينا أن ننتبيه بيأن هيذا 
غير الطيبة والمسيية للشعب العراقي ذاتيه ولنسييجه اليوطني الموحيد. وفيي الخمسيينات وباديية 
الستينات مثاًل كانت الغالبية العظمى من أتباع الميذاهب المختلفية فيي العيراق تؤييد هيذا الحيزب 

األحيزاب والقيوى الدينييية, إال أن  أو ذاك مين األحيزاب العلمانيية الديمقراطييية وليسيت مين مؤيييدي
الييردة التييي وقعييت فييي المجتمييع العراقييي وفييي الفكيير والييوعي همييا اللييذان يييدفعان باتجيياه هيمنيية 
الفكر الديني والغيبي والشعوذة على أفكار الناس حاليًا, ولكن هذه األزمة لن تطول, إذ سرعان 

 ما تزول. 

 طائفيييييييييييييييييياً ( االنتخابيييييييييييييييييات والر بييييييييييييييييية فيييييييييييييييييي الهيمنييييييييييييييييية عليييييييييييييييييى الحكيييييييييييييييييم 3
ال شك في أن المناطق التي تسكنها أكثرية من أتباع المذهب الشييعي قيد تعرضيت لالضيطهاد  

والقمييع والقتييل ميين جانييب النظييام المخلييوع, وكييذا الحييال بالنسييبة للشييعب الكييردي, الييذي تييدين 
أغلبيتييه بالمييذهب السييني فييي اإلسييالم, قييد تعييرض إلييى أبشييع أشييكال التعييذيب والقتييل والحرمييان 

ت. علمًا بأن هذا ال يعني بأي حال من أن بنات وأبنياء العيراق مين أهيل السينة ليم يكتيووا والمو 
بنييار الدكتاتورييية ولييم يتعرضييوا لإلرهيياب واالعتقييال والتعييذيب والقتييل, بييل هييم عييانوا الكثييير ميين 
 النظام االستبدادي أيضًا. وبالتالي فأن الفرحة بسقوط النظيام كانيت كبييرة جيدًا وعامية. وانطالقياً 
من هذه الواقع تحاول قوى اإلسالم السياسي الشيعية أن تجيير لحسيابها وتؤكيد وكيأن جمياهير 
الشيييعة كلهييا تعييود لهييا وهييي الوصييية عليهييا والممثليية لهييا والناطقيية باسييمها. ودفييع هييذا األميير 
بأحزاب اإلسالم السياسي السنية إلى االدعاء بذلك أيضيًا. وكيان لسيلطة االحيتالل اليدور البيارز 

هذه العملية عندما أصرت على أن يكون التمثيل على أسياس دينيي وطيائفي, حتيى فرضيت   في
عليى الحييزب الشيييوعي العراقييي أن يكييون ممثلييه, وهييو سييكرتير الحييزب, أن يييدخل ضييمن حصيية 
الجماعيية الشيييعية. وهييو أميير بييالل الضييرر للجميييع, وهييي إحييدى إشييكاليات دق إسييفين الفرقيية 

وج لها مدَّعو الطائفية في لندن قبل سقوط النظام بالبييان اليذي الطائفية في المجتمع, والتي ر 
أصدروه ووقعت عليه بعض الجماعات, ولكنه أثار نقدًا أكبر وأوسع بين أوساط الشييعة. وكيان 
النقد سليمًا وفي محله, وبعضهم يحتل اليوم مركزًا متميزًا لدى مجليس الحكيم االنتقيالي وسيلطة 
 االحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتالل.

الم السياسييي الشيييعية بييأن الشييارع العراقييي إلييى جانبهييا فييي الوقييت الحاضيير تعتقييد أحييزاب اإلسيي
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وأنها تستطيع الفوز باألكثرية في أية انتخابات تجري اليوم. لهذا راحت تحيرك آيية هللا العظميى 
السيد علي السيستاني الذي ال يتدخل عمومًا بالسياسة, ليتدخل ويحاول أن يضيع ثقليه اليديني 

اب ليعجلوا بإجراء االنتخابات. وهو أمر يعبر عن موقف غيير عقالنيي مين إلى جانب تلك األحز 
جانييب تلييك األحييزاب ومحاوليية لإلسيياءة بصييورة غييير مباشييرة للسيييد السيسييتاني, كمييا يعبيير هييذا 
الموقف عن ضيق أفق طائفي وأنانية مرفوضة وهوس الوصول إلى السلطة مهما كيان اليثمن. 

لتعجيل باالنتخابات ألنهم يعتقدون أيضًا باحتميال فيوز وموقف أتباع المذهب السني يرفضون ا
األحزاب اإلسالمية الشيعية بهذه االنتخابات, إال أن موقفهم, ميع ذليك, أكثير عقالنيية حتيى ليو 
انطلييق ميين موقييف انتهييازي مماثييل للموقييف اآلخيير, إذ أنييه ينسييجم مييع واقييع صييعوبة إجييراء 

ء االنتخابات فيي الوقيت الحاضير ال يسيتند االنتخابات في ظل الظروف الحاضرة. إن رفض إجرا
إلى عامل واحد بل إلى مجموعة من العوامل المهمة التي ال بد أن يقبل بها كيل عاقيل حصييف 
وحيييريص عليييى إجيييراء االنتخابيييات بكيييل حريييية وديمقراطيييية ومشييياركة فعليييية لكيييل المواطنيييات 

التيي تمنيع إجيراء مثيل هيذه والمواطنين اليذين يحيق لهيم اإلدالء بأصيواتهم. وابيرز تليك العواميل 
 االنتخابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي: 

وجييود سييلطة االحييتالل التييي مييا تييزال تسيييطر علييى الييبالد وتخييوض المعييارك ضييد القييوى  .1
اإلرهابية التي تحاول تدمير البالد وإشاعة الفوضى ومواصلة نزيف دم العراقيات والعراقيين مين 

فالعمليييات اإلرهابييية التخريبييية  مختلييف األعمييار. وهييذا يعنييي  ييياب األميين الفعلييي فييي الييبالد.
والقتل المستمر والتهدييد بيالموت المتواصيل مين جانيب فليول النظيام السيابق والقيوى اإلسيالمية 
المتطرفة يمنع المواطنين من الوصول إلى صناديق االقتراع بصورة مطمينية واإلدالء بأصيواتهم 

حفوفة بمخاطر إشيعال الحرائيق بصورة عقالنية وحرة. وال شك في أن فترة االنتخابات ستكون م
 والتفجييييرات والسييييارات المفخخييية أكثييير بكثيييير مميييا هيييي علييييه اآلن, وهيييو ميييا ينبغيييي تجنبيييه. 

عدم وجود إحصاء سكاني للشيعب العراقيي وللمهجيرين والمهياجرين بميا يسيمح لهيم بمعرفية  .2
االنتخابيات. عدد بالغي سن الرشد مين النسياء والرجيال اليذين يحيق لهيم المشياركة الفعليية فيي 

العراق الراهن ال نحتياج إليى تعيداد سيكاني فحسيب, بيل إليى إحصياء سيكاني يسياعد العيراق فيي 
مهماته التنموية الالحقية وفيي مجميل المعلوميات التيي يفتيرض أن يتضيمنها االسيتبيان المرفيق 
 باسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتمارة اإلحصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكاني.

منهييا أم اإلدارييية أم األمنييية, عييدم تييوفر بقييية مسييتلزمات إجييراء االنتخابييات, سييواء الفنييية  .3
 بحييييث يمكييين تحقيقهيييا بهيييدوء ونزاهييية وبعييييدًا عييين التشيييكيك بنتائجهيييا مييين أيييية جهييية كانيييت. 

عييدم تبلييور القييوى السياسييية التييي يمكنهييا خييوض االنتخابييات وطييرح برامجهييا وشييعاراتها  .4
ومرشيييحيها عليييى الجمهيييور العراقيييي للتعيييرف علييييهم واختبيييار صيييالحيتهم لخيييوض مثيييل هيييذه 
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 االنتخابيييييييييييييييييييييييييات أو مييييييييييييييييييييييييين أجيييييييييييييييييييييييييل اإلدالء بأصيييييييييييييييييييييييييواتهم لصيييييييييييييييييييييييييالحهم.
ضييرورة تهيييية مسييودة قييانون لالنتخابييات العاميية القادميية الييذي يجسييد الخبييرة الدولييية التييي  .5

تنسجم مع ظروف العراق ومشكالته الملموسة وخبرته السابقة في االنتخابات التي كانيت دوميًا 
      ين مييييين جانيييييب الحكيييييام الطغييييياة.مزيفييييية ومتجييييياوزة عليييييى حقيييييوق المواطنيييييات والميييييواطن

كما يمكن خالل الفترة القادمة أن تتوفر إمكانية أفضيل لتشيكيل تحالفيات سياسيية مين قيوى  .6
مختلفيية تسييتند إلييى قواسييم مشييتركة بالنسييبة لمختلييف التيييارات الفكرييية والسياسييية الفاعليية فييي 

كثييير ميين األصييوات التييي العييراق, ممييا يسيياعد علييى عييدم التبعثيير أو بعثييرة األصييوات وضييياع ال
 يفترض أن تؤثر في العملية االنتخابية ونتائجها. 

إن المعطيات التي تحت تصرفنا عن الوضع األمنيي والسياسيي واالقتصيادي والنفسيي والمزاجيي 
لسكان في العراق تؤكد لنا بما ال يقبل الشك بأن أية انتخابات عامة في البالد يفترض فيهيا أن 

تين علييى األقييل ميين تيياريخ تسييلم زمييام السييلطة ميين طييرف العراقيييات ال تحصييل قبييل مييرور سيين
والعييراقيين, وأن تبييدأ السييلطة الجديييدة التييي سييتمتلك شييرعية أكبيير ميين شييريعة مجلييس الحكييم 
االنتقالي الحالي بالعمل على تهيية مستلزمات إجراء انتخابات عامة, بما في ذلك وضع قانون 

ية والمنظمات المهنيية والنقابيات التيي يفتيرض أن تجيد لتشكيل األحزاب والجمعيات غير الحكوم
لها مرشحيها في مختلف األحزاب السياسيية العراقيية وأن تقيوم بالدعايية لهيا والتيرويج ألفكارهيا 
وأهييدافها, إضييافة إلييى ضييرورة أن يلعييب المثقفييون, نسيياًء ورجييااًل دورهييم الملمييوس واإليجييابي 

 ت والترشييييح لهيييا وميييا بعيييدها فيييي حكيييم اليييبالد. والفعيييال فيييي الحيييياة العامييية وفيييي االنتخابيييا
  

إننا ال نبتعد عن الحقيقة قيد أنملة عندما نقيول بصيوت واضيح ومسيموع, كميا قيال األخ السييد 
عين موضيوع  2004م28/2عدنان حسين فيي مقالتيه فيي جرييدة الشيرق األوسيط الصيادرة ييوم 
أحيزاب اإلسيالم السياسيي فيي  طائفية أحزاب اإلسالم السياسي الشييعية فيي العيراق, بيأن جمييع

العراق وفيي العيالم كليه, حتيى فيي اليدول المتقدمية ومنهيا ألمانييا, وبغيض النظير عين اليدين أو 
المييذهب, عنييدما تبنييى علييى أسيياس دينييي أو طييائفي, ال يمكيين إال أن تكييون دينييية متعصييبة 

ا يعنيي أن أييًا وطائفية متزمتة, ونتيجتها ممارسية التميييز اليديني والطيائفي فيي المجتميع, وهيذ
كان الحزب السياسي الديني الذي يسعى إلى تسلم سيلطة الدولية فيي العيراق, سيواء أكيان حزبيًا 
سياسيًا إسالميًا شييعيًا أم سينيًا ومين أي مين الميذاهب األربعية, بميا فيي ذليك الميذهب الوهيابي 

تمييييز المنبثييق عيين المييذهب السييني الحنبلييي لإلمييام أحمييد بيين حنبييل, سيييمارس الطائفييية وال
الطائفي وسيلغي عمليًا الحرية والديمقراطية وحقيوق اإلنسيان. وتقيدم كيل مين إييران والسيعودية 
 مثييييييييييييييييييييييييييييييييييييالين سيييييييييييييييييييييييييييييييييييياطعين علييييييييييييييييييييييييييييييييييييى مييييييييييييييييييييييييييييييييييييا نقييييييييييييييييييييييييييييييييييييول.
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إن على الشعب العراقيي أن ييدرك بيأن الكارثية التيي عاشيها طيوال العقيود المنصيرمة لين تنتهيي 
لت إليى السيلطة تليك القيوى أبدًا حتى بعد سقوط نظيام صيدام حسيين, بيل سيتبدأ مجيددًا إن وصي

اإلسالمية السياسية التي مهما حاول اليبعض تميييز نفسيه عين النميوذج اإليرانيي أو السيعودي 
فأنييه ليين يختلييف عنهمييا أبييدًا وسيييكون نسييخة طبييق األصييل ألي منهمييا. إن الخيياله الحقيقييي 
ر يكمييين فيييي تنبيييي المجتميييع الميييدني اليييديمقراطي مبيييدأ فصيييل اليييدين عييين الدولييية ورفيييض الفكييي

الشييمولي, سييواء أكييان دينيييًا أم علمانيييًا, ورفييض التمييييز العنصييري والييديني والطييائفي والفكييري 
وإزاء المرأة بمختلف أشكاله ومظاهره وال يمكن أن يحصل ذلك إال باختيار مرشيحيه مين أوسياط 
 األحزاب المدنيية الديمقراطيية ذات الوجهية العلمانيية التيي تحتيرم كيل األدييان والميذاهب وتسيمح

 لها بممارسة طقوسها وتقاليدها بحرية وتمنع عنها اإلساءة والتمييز.

                كاظم حبيب        18/2/2004برلين في 

 

 
 

م السياسيي  اإلسيال إرهاب شبكات بين قائم تزاوج من هل
 الدولية المتطرفة وقوى التخريب المحلية في العراق؟

 

 

كيان أسيامة بين الدن يسيعى إليى نشير  2001ر قبل وقوع جرائم الحادي عشر من أيلول/سيبتمب
خاليييا تنظيمييه السياسييي شييبه العسييكري فييي مختلييف البلييدان اإلسييالمية واألوروبييية والواليييات 
المتحدة األمريكية. وكان قد نجح في تشكيل مجموعة من الخاليا المتحركة في أوروبا مستفيدًا 

جانييب وتشييكيل التنظيمييات غييير ميين وجييود الالجيييين والمقيمييين العييرب فيهييا وحرييية حركيية األ
الحكومية التي تختلفي وراء سترها تلك المجموعات الخلوية الصغيرة. وكانت هيذه الخالييا تضيم 
عيددًا مين األفييراد المسيلمين ميين بليد واحيد فييي الغاليب األعييم لتينظم عملييات إرهابييية فيي الوقييت 

يكية. وغالبية عناصر التنظييم الذي تدعى له في الدول األوروبية أو في الواليات المتحدة األمر 
التنفيذييية تتكييون ميين الشييباب الييذي يجمييع فييي تفكيييره ومواقفييه بييين الحقييد والكراهييية الجديييدة 
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للواليات المتحدة األمريكية والحقد المتفاقم على إسرائيل والسيعودية والعدييد مين الينظم الحاكمية 
حقوق اإلنسان وحق الشعب في الدول العربية, بسبب ما يجري في فلسطين من تجاوزات على 

الفلسييطيني, ميين جهيية, وبييين اإليمانييية العالييية بييأن مييا يقومييون بييه يعتبيير واجبييًا جهاديييًا دينيييًا 
مقدسًا يضمن لمن ينجز عماًل من تلك األعمال اإلرهابية, سيواء ميات فيي العملييات التيي يقيوم 

رسيول محميد بين عبيد هللا. بها أم بقي على قيد الحياة, له موقعًا في الجنة وعليى مقربية مين ال
 وكلمييييا اسييييتطاع قتييييل المزيييييد ميييين البشيييير كلمييييا كييييان الثييييواب كبيييييرًا وعلييييى قييييدر مشييييقته! 
وجه أسامة بين الدن جهيدًا خاصيًا لبنياء خالييا سياسيية شيبه عسيكرية أخيرى فيي بليدان جنيوب 
شرقي آسييا ودول الشيرق األوسيط تبليورت مهمتهيا فيي كسيب المزييد مين الشيباب عليى جانيب 

 مسيييييتخدمة الصيييييراع العربيييييي اإلسيييييرائيلي أساسيييييًا إلعالمهيييييا ودعايتهيييييا اليوميييييية.  نشييييياطها
ووجيييه اإلرهيييابي الكبيييير أسيييامة بييين الدن جيييزء مهميييًا مييين لنشييياط صيييوب العيييراق وبعيييض دول 
المجاورة, باعتبارها المنطقة التي يتصاعد فيها الصراع مع الواليات المتحيدة, وبسيبب الحصيار 

الشيعب العراقيي واحتميال شين الوالييات المتحيدة الحيرب عليى  االقتصادي اليذي كيان يتعيرض ليه
النظام العراقي واستهدافها السييطرة عليى منطقية الشيرق األوسيط. وتمكين مين تكيوين مجموعية 
خاليا شبه عسكرية في كل من اليمن والسعودية ومصر ولبنان واألردن وسوريا وإيران والعراق, 

ة جماهيرية واسعة نسيبيًا. وسياهمت نقيود وميدارس إضافة إلى باكستان حيث يمتلك اليوم قاعد
السعودية الدينية على ترويج المذهب الوهابي )الحنبلي( األكثر تشددًا وتطرفًا. ولم يكن غضيب 
هذه الجماعات موجهيًا عليى الوالييات المتحيدة وإسيرائيل وبعيض الحكوميات العربيية فحسيب, بيل 

لميذهب الحنفيي وبقيية الميذاهب الدينيية فيي كان وال يزال موجهيا ضيد أتبياع الميذهب الشييعي وا
 اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم.
وفييي العييراق تمكيين بيين الدن ميين كسييب مجموعيية مهميية ميين األكييراد العييراقيين وميين أبنيياء بقييية 
منيياطق كردسييتان إلييى حركتييه وقييام بتييدريبهم سياسيييًا ودينيييًا وعسييكريًا فييي أفغانسييتان وعلييى 

لمختلفة. وقد زرع في نفوس هؤالء الحق استخدام مختلف األسلحة وإعداد المتفجرات والقنابل ا
والكراهية الشديدة للغرب وللواليات المتحدة األمريكية ولليهيود والمسييحيين بخيالف ميا جياء بيه 
القرآن بصدد العالقة بين أتباع الديانات السماوية. وال شك في أن لهم عداوة خاصة مع الحكام 

ب الوهيييابي بشيييكل خييياط  ومضييير السيييعوديين ينطليييق مييين قنييياعتهم بيييأنهم يمارسيييون الميييذه
    ويسيييييييييييييمحون ليييييييييييييألدارة األمريكيييييييييييييية بالسييييييييييييييطرة عليييييييييييييى المملكييييييييييييية وثرواتهيييييييييييييا.

/أيلييول سييبتمبر 11بييدأت هييذه الجماعيية المرتبطيية بإسييامة بيين الدن نشيياطها فييي كردسييتان قبييل 
بعييد أن منحييت لنفسييها اسييم  جنييد اإلسييالم . وبييدأت بتييدبير االغتييياالت, ومنهييا اغتيييال  2001

و حريييري فييي أربيييل أو الهجييوم علييى دار السيييد بييرهم صييالح رئيييس وزراء حكوميية السيييد فرانسيي
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السليمانية, وغيرها من العملييات فيي محاولية لبيث وتعمييق الخيالف وإثيارة النيزاع بيين الحيزبين 
اللييذين تصييارعا وتنازعييا طييوياًل, وميين أجييل كسييب المريييدين لهييم مميين أبييدوا عييدم ارتييياحهم ميين 

ى أسامة بن الدن اهتمامًا خاصيًا بمجموعية جنيد اإلسيالم لعيدة أسيباب أوضاع المنطقة. لقد أبد
 مهمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية, وهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:

وجود هذه المجموعة المدربة جييدًا فيي منطقية حساسية تقيع عليى الحيدود اإليرانيية العراقيية  .1
 وعليييييييييييى مقربييييييييييية مييييييييييين أفغانسيييييييييييتان, حييييييييييييث كانيييييييييييت األخييييييييييييرة مركيييييييييييز قيادتيييييييييييه. 

طقة الخليج والشرق األوسط. وهو يعتقد بأن مين يمتلك العراق موقعًا حيويًا وحساسًا في من .2
 يسيييييييييطر علييييييييى العييييييييراق يسييييييييتطيع التغلغييييييييل إلييييييييى الييييييييدول األخييييييييرى فييييييييي المنطقيييييييية.

احتمييال قيييام الواليييات المتحييدة بشيين الحييرب علييى العييراق فييي أعقيياب صييدور القييانون الييذي  .3
لتيالي يتوقيع , وبا1998أطلق عليه  قانون تحرير العراق  من قبل الكونغرس األمريكي في عيام 

 أن تجيييييري معيييييارك داميييييية فيييييي هيييييذه المنطقييييية سييييييكون للقاعيييييدة فرصييييية المشييييياركة فيهيييييا.
مواجهة التحالف الذي نشأ بين أغلبية األحزاب الكردية واإلدارة األمريكية بشأن الموقف من  .4

النظيييام العراقيييي والعميييل عليييى إسيييقاطه, وبالتيييالي ييييراد إشييياعة الفوضيييى فيييي كردسيييتان العيييراق 
 علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى ذلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك التحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالف. والتشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييويش

أشاع الحصار االقتصادي الطوييل األميد اليذي تعيرض ليه الشيعب العراقيي مين جيراء سياسية  .5
الواليات المتحدة الكراهية لها في العالمين العربي واإلسالمي وفي العراق أيضيًا, وبالتيالي هنياك 

وتؤيد وتساهم  استعدادات أولية للحصول على عناصر عراقية تنضوي تحت لواء تنظيم القاعدة
 في نشاطاته.

لم يجد أسامة بن الدن وال صدام حسين ضرورة خوض الصراع بينهميا, خاصية وأن تصيريحات 
جيياءت مسياندة للنظييام العراقيي باعتبيياره  2001أيلول/سيبتمبر  11أسيامة بيين الدن بعيد أحييداث 

 يكافح  ضد هيمنة الواليات المتحدة! . 

ردستان العراق سعت أجهزة األمن البعثية للحصول عليى عندما بدأت فعاليات جند اإلسالم في ك
 -معلومات كافية عن هذه الجماعة التي كانت تقبع في جبيال كردسيتان وعليى الحيدود العراقيية

اإليرانيية وتنطليق منهيا لالعتيداء عليى سيكان فيدراليية كردسيتان العيراق وعليى األحيزاب الحاكمية 
ر ميين جماعيية القاعييدة فييي أفغانسييتان, فيهييا. كانييت هييذه الجماعيية تحصييل علييى دعييم مباشيي

 ومسييييييييياعدات مييييييييين بعيييييييييض القيييييييييوى المحافظييييييييية والمتشيييييييييددة فيييييييييي إييييييييييران وتركييييييييييا. 
وانطالقًا من قاعدة  عدو عدوك صديقي  انطلق النظام العراقي التحيري عين عالقية مناسيبة ميع 

م لتحل محله في عمليات التفجييرات واالغتيياالت إلشياعة الفوضيى وعيد  جند أو أنصار اإلسالم
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االستقرار في كردستان, خاصة وأن قوى األمن العراقي بدأت تواجيه مصياعب غيير قليلية للقييام 
بمثل تليك العملييات فيي كردسيتان العيراق. وعليى هيذا األسياس وجيد نظيام البعيث إمكانيية إقامية 
عالقات غيير مباشيرة مين خيالل أجهيزة األمين بصيورة غيير رسيمية ميع جماعية جنيد لييدفع بهيا 

العمليات بداًل عن النظام العراقي. وألزم النظام نفسه, كما يبيدو, بتقيديم اليدعم غيير للقيام بتلك 
 المباشييييييييييييييييييييييييييير إليييييييييييييييييييييييييييى هيييييييييييييييييييييييييييذه الجماعييييييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييييييين خيييييييييييييييييييييييييييالل:

تأمين حصولها على األسلحة والعتاد والمتفجرات بشكل غير مباشر, سواء عبر أجهيزة المين  -
 العراقيييييييييييييييية. –أم عبييييييييييييييير المهيييييييييييييييربين العييييييييييييييياملين عليييييييييييييييى الحيييييييييييييييدود اإليرانيييييييييييييييية 

 أمين الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدعم المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالي لهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا. تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي -
 تييييييييوفير بعييييييييض المعلومييييييييات االسييييييييتخباراتية لصييييييييالح تنفيييييييييذ العمليييييييييات المنشييييييييودة. -
االبتعيياد عيين القيييام بعمليييات عسييكرية فييي القسييم العربييي ميين العييراق وتركيييز النشيياط فييي  -

 كردسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتان العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق.
 ربييي ميين العييراق.تييوفير الحماييية للعناصيير التييي تنفييذ تلييك العمليييات بانتقالهييا إلييى القسييم الع -

وقد نفذت جماعة جند اإلسالم العديد من العمليات العسكرية المناهضة للحكم الفيدرالي في كيل 
من السليمانية وأربيل. واستمرت العالقة غير المباشيرة ميع جماعيات مين األمين البعثيي العراقيي 
   وفيييييييييييدائيي صيييييييييييدام حسيييييييييييين حتيييييييييييى بعيييييييييييد سيييييييييييقوط النظيييييييييييام واحيييييييييييتالل العيييييييييييراق.

النظييام نشييأ فييراغ سياسييي وإداري وحييدودي كبييير جييدًا, إضييافة إلييى انتشييار فييي أعقيياب سييقوط 
مظاهر الفساد والرشوة بين موظفي الدولة حيث سمح ذلك بدخول عدد كبير من مواطني الدول 
العربية ومواطناته إلى العيراق دون صيعوبات تيذكر. وتسينى ألسيامة بين الدن أن يشيكل تنظيميًا 

دعم مباشر من جند اإلسالم في المنطقة الكردية. كان التسلل ييتم جديدًا في المنطقة العربية وب
العراقيية, إضيافة إليى تسيلل  –العراقيية والسيعودية  -العراقية واألردنية  -عبر الحدود السورية 

عبر كل من إيران وتركيا إلى العراق. ولم يكين المتسيللون مين أبنياء سيوريا واألردن والسيعودية 
ن أبناء اليمن وفلسطين ولبنان ومصر ممن كانوا قد عملوا في العراق فحسب, بل كانوا أيضًا م

ويمتلكون معلومات غير قليلة عن العراق. ولم تكن عمليات التسلل بعلم حكومات هذه البليدان, 
رغييم وجييود أجنحيية تييرى ميين المناسييب حصييول مثييل ذلييك التسييلل إلشيياعة التعقيييدات فييي وضييع 
 الوالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات المتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق. 

بنان بالذات بيدأت عملييات التنسييق لبنياء عالقيات جدييدة إضيافة إليى العالقيات القديمية, وفي ل
خاصيية وأن لبنييان أصييبح مرتعييًا مهمييًا لمناهضيية االحييتالل فييي العييراق باسييم القومييية واإلسييالم 
السياسي ومن أتبياع القيوى القوميية الشيوفينية والقيوى البعثيية مين أتبياع تنظييم صيدام حسيين 

 عربييييييييييييييي وميييييييييييييين قييييييييييييييوى اإلسييييييييييييييالم السياسييييييييييييييي العربييييييييييييييية. علييييييييييييييى الصييييييييييييييعيد ال



 124 

وفي إطار إمكانيات االتصال الحديثة لم يعد صعبًا تدبير أمير تليك العالقيات الخيطيية التيي ييراد 
إقامتها من أجل تنفيذ عمليات عسكرية إرهابية في العراق. وكان االنتقال إلى العراق هيو األمير 

التفجيير فليم تكين تشيكل عقبية فيي طرييق القييام المطلوب, أما موضوع األسلحة والعتياد وميواد  
بالعمليييات, إذ أن البعييث كييان ومييا يييزال يمتلييك الكثييير منهييا والمخبييأة فييي مواقييع مختلفيية ميين 
العييراق. فهييم الييذين يعييدون السيييارات المفخخيية واألحزميية والمييدافع التييي توضييع فييي البسيياتين 

دة يتسلمون تلك المواد ليفجروها في الكثيفة والقنابل, في حين يأتي اآلخرون وفق مواعيد محد
المواقع التي يتم االتفاق عليها, لتصعد بعيدها روح الجياني إليى السيماء كميا أوعيده بين الدن!, 
ليأخييذ معييه عشييرات بييل ميييات الضييحايا األبرييياء ميين نسيياء ورجييال وأطفييال وأضييعاف ذلييك ميين 
 الجرحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى والمعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوقين.

ا اآلن أنصييار اإلسييالم, هييم الييذي يشيياركون ال شييك فييي أن جماعيية جنييد اإلسييالم, الييذين أصييبحو 
 أيضييييييًا فييييييي عمليييييييات التحضييييييير للمتفجييييييرات أو للمشيييييياركة فييييييي التفجييييييير الفعلييييييي لهييييييا.
ال يمكيين الكشييف عيين هييذه العمليييات المنسييقة بعناييية والسييرية للغاييية, خاصيية وأن كييل خلييية ال 

أنهم يأتون وفيق  تعرف بالخلية األخرى, كما ال تعرف األشخاه الذي يسلمونهم المتفجرات, إذ
 مواعييييييييييييييد لتسيييييييييييييلم هيييييييييييييا دون أن يتكيييييييييييييرر الموعيييييييييييييد فيييييييييييييي المكيييييييييييييان والزميييييييييييييان.
والكشف عن هذه الخاليا المتحركة بعناية غير مستحيل طبعًا, إذ أن من يحضر لهذه العملييات 
أو ميين يمارسييها ال بييد وأن يرتكبييوا أخطيياء يمكنهييا أن تكشييف عيينهم وتوصييل المحققييين إليهييا. 

إلى حين الكشيف عين هيذه العصيابات المتعشيقة لليدماء. ولكين العمليية   ولكن ال يمكن االنتظار
 كلهييييييييييييييييا بحاجيييييييييييييييية إلييييييييييييييييى تنظيييييييييييييييييم علييييييييييييييييى مسييييييييييييييييتويات عييييييييييييييييدة, وهييييييييييييييييي: 

تشكيل غرفة عمل خاصة من قبل العراقيين في بغداد لتأخذ على عاتقها التفكيير بياإلجراءات  -
 . الواجييييييب اتخاذهييييييا لمواجهيييييية قييييييوى اإلرهيييييياب الييييييدولي العامليييييية فييييييي الييييييداخل والخييييييارج

فييتح أرشيييف حييول جماعييات النشيياط اإلرهييابي الييدولي ولتلييك القييوى التخريبييية المحلييية ميين  -
أعضيياء ومؤيييدي حييزب البعييث الييذين كييانوا يعملييون فييي أجهييزة األميين وفييدائيي صييدام حسيين 
والحييرس الجمهييوري وفييق األسييس العلمييية الحديثيية, إضييافة إلييى تييدريب كييادر بييدورات سييريعة 
 وكثيفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية لهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا الغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرض.

عميييل مييين أجيييل معرفييية تليييك العناصييير التيييي دربهيييا النظيييام عليييى بنييياء القنابيييل والمتفجيييرات ال -
والمتخصصة بالعمليات اإلرهابية التي ال يعرف مكانهيا فيي الوقيت الحاضير, إذ يمكين أن تكيون 
 متورطيييييييييييييييييييييييية بمثييييييييييييييييييييييييل هييييييييييييييييييييييييذه العمليييييييييييييييييييييييييات أو التحضييييييييييييييييييييييييير لهييييييييييييييييييييييييا. 

رهياب اليدولي للحصيول عليى التعاون مع المؤسسات الدولية المسؤولة عين مالحقية قيوى اإل  -
 المعرفيييييييييييية بهييييييييييييا والخبييييييييييييرة حييييييييييييول نشيييييييييييياطاتها وأسيييييييييييياليبها وطييييييييييييرق مالحقتهييييييييييييا. 
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ال يمكيين أن يتحقييق أي نصيير علييى هييذه الجماعييات اإلرهابييية مييا لييم يييتم التعيياون الكثيييف  -
والمستمر بين جماعات غير قليلة من العراقيات والعراقيين والمجموعات الخاصة عين المطياردة 

ثل هذا التعاون يمكن أن يساعد على اكتشاف الكثير من الخاليا إن جيرى التحيري والتحقيق. فم
 الجيييييييييييييد عيييييييييييين العناصيييييييييييير القييييييييييييادرة فعيييييييييييياًل علييييييييييييى أداء مثييييييييييييل هييييييييييييذه المهميييييييييييية.

غلغليية العديييد ميين المسييلمين الييواعين والمييدركين للمآسييي التييي ترتكييب باسييمهم فييي صييفوف  -
 وانيييييييية فيييييييي العيييييييراق.المجموعيييييييات المعاديييييييية للتعيييييييرف عليييييييى نواييييييييا هيييييييذه القيييييييوى العد

إن المهمة المباشرة ترتبط ليس في اكتشياف المنفيذين, وهيي مهمية جيدًا, فحسيب, بيل وفيي  -
الوصول إلى الينابيع التي تغذي هذه القيوى والتيي ليم تعيد موجيودة فيي أفغانسيتان فحسيب, بيل 

ميل في العديد من الدول العربية التيي تسيمح أوضياعها بوجيود ونشياط مثيل هيذه القيوى التيي تع
في إطار القوى المعتدلة لتتخذ منها ستارًا لحماية نفسها, في حيين تقيوم بتيدبير هيذه العملييات 
والتنسييق فيي ميا بيين القيوى. ويبيدو ليي أن هنيياك وجيودًا فعلييًا لهيذه القيوى فيي كيل مين لبنييان 
 وسييوريا والعييراق وإيييران واألردن, إضييافة إلييى باكسييتان التييي أصييبحت المقيير الثيياني ألبيين الدن.

اسييتخدام عملييية تمشيييط للمنيياطق التييي يشييك فييي وجييود بعييض اإلرهييابيين ميين قبييل قييوات  -
 الشيييييييييييييرطة العراقيييييييييييييية ميييييييييييييع دعيييييييييييييم الطيييييييييييييائرات السيييييييييييييمتية لهيييييييييييييذه التفتييييييييييييييش.

وعلينيييا أن نيييدرك بيييأن القيييوى اإلرهابيييية ال تتيييورع عييين اسيييتخدام بييييوت العبيييادة ألغراضيييها  -
حة والمتفجيرات, لهيذا يفتيرض أن ننتبيه إليى اإلرهابية, سواء بإخفياء اإلرهيابيين أم إخفياء األسيل

حساسييية القضييية, والعمييل علييى أن يأخييذ العراقيييون علييى عيياتقهم تفتيييش هييذه المواقييع التييي 
استخدمها صدام حسين أيضيًا إلغراضيه المعروفية. إن محاولية تيأجيج اليرأي العيام العراقيي ضيد 

بييل ال بييد عنييد القيييام بييه  تفتيييش بعييض الجوامييع ينبغييي أن ال يثنييي القييوات المحلييية عيين ذلييك,
احترام بيوت العبادة في طريقة التفتيش. وال شك في وجود من يسياند هيذه العملييات حتيى بيين 
 أئمييييييييية الجواميييييييييع, إذ أنهيييييييييم قبيييييييييل ذاك سييييييييياندوا الطا يييييييييية صيييييييييدام حسيييييييييين أيضيييييييييًا.

مييين المفييييد اإلشيييارة إليييى أن اإلرهيييابيين القيييادمين مييين الخيييارج يتعييياونون تعاونيييًا وثيقيييًا ميييع  -
وعات من البعثيين في فرق فدائيي صدام حسين واألمن الداخلي السابق وميع بعيض أفيراد مجم

الحييرس الجمهييوري فييي تييأمين السييالح أو المتفجييرات والسيييارات ومييا إلييى ذلييك, لهييذا ال يجييوز 
 غيض النظير وكيأن هييذه العملييات تقيوم بهييا جماعيات القاعيدة وتنظيماتهييا الفرعيية فيي العييراق.

ادة قييوى القاعييدة ميين العييراقيين العييرب والكييرد وميين العييرب فييي البلييدان وميين المالحييظ اسييتف -
 األخرى المقيمين في أوروبا أو الوالييات المتحيدة بإرسيالهم إليى العيراق لتنفييذ بعيض العملييات.

إن ما يجري في العراق يعتبر معركة أساسية لقوى القاعدة وتنظيماتها الفرعية ضد الوالييات  -
د من يطلقون عليهم بالقوى المتعاونة معها. ولهذا يمكن أن تكون هناك المتحدة األمريكية وض
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عمليات إجرامية كبيرة قادمة تمت التهيية لها ولكن تنفذ في مناسيبات معينية إلشياعة الفوضيى 
وإخماد روح الحماس الشعبي في العيراق مين بعيض اإلنجيازات التيي تحققيت, ومنهيا ميثاًل إقيرار 

ية في الفترة االنتقالية, أو عندما تكون هناك تجمعات بشرية كبيرة كما قانون إدارة الدولة العراق
فييي مناسييبة شييهر محييرم وعاشييوراء فييي العديييد ميين المييدن العراقييية وخاصيية النجييف وكييربالء 

      والكاظمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
إن الواقع العراقي ال يستوجب نشياطًا استعراضييًا, بيل يتطليب جهيدًا هادئيًا وواعييًا لميا ينتظير  -

الل األشييهر القادميية وأهمييية تعبييية الشييعب كلييه لهييذه المهميية. وعلينييا أن نييدرك بييأن العييراق خيي
المناطق المليية بالبساتين هيي مين المواقيع المهمية الختبياء اإلرهيابيين, خاصية وأن البعيث قيد 
أنجز الكثير من المهمات التحضيرية قبل سقوط النظام لبناء مواقع لهم في حالة سقوط النظيام 

 شيييييييييييييييييييييييييييييييييوء أوضييييييييييييييييييييييييييييييييياع اسيييييييييييييييييييييييييييييييييتثنائية.أو فيييييييييييييييييييييييييييييييييي حالييييييييييييييييييييييييييييييييية ن
 إن أكثيييير نقيييياط الضييييعف الراهنيييية فييييي الواقييييع العراقييييي تتمثييييل فييييي عييييدة نقيييياط, وهييييي: -
o  انتشار الفساد في البالد وقبول العاملين في العديد من األجهزة للرشوة, بما فيي ذليك منياطق

 الحييييييييييييييييييييييييييييييييدود العراقييييييييييييييييييييييييييييييييية والعيييييييييييييييييييييييييييييييياملين فييييييييييييييييييييييييييييييييي التهريييييييييييييييييييييييييييييييييب.
o د, ومنهييا تنشيأ حاجية النيياس إليى قبييول اليبعض ميين البطالية الواسيعة التييي تعياني منهييا اليبال

 هيييييؤالء األميييييوال لقييييياء أعميييييال إرهابيييييية يمكييييين اإلفيييييالت منهيييييا بسيييييبب الفوضيييييى السيييييائدة.
o  وجود الملف األمني بالكامل بيد سلطة االحتالل األمريكيية, وضيعف التعياون والتنسييق, كميا

ة مباشيرة وتنظييم التعياون ميع يبدو ليي, ميع القيوات العراقيية التيي كيان األجيدر بهيا أخيذ المهمي
     اآلخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرين.

o  الطريقة غير الفعالة التي تمارسها قوات االحتالل في التعامل مع الناس, كما تشير إلى ذلك
أغلييب التقييارير الدولييية والمحلييية, التييي تثييير غضييب السييكان وتييدفع بالتسييتر علييى أفعييال هييذه 
 القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى التخريبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

o سييؤولة عيين هييذا المجييال بمييا يكفييي ميين المعييدات واألجهييزة عييدم تزويييد القييوات العراقييية الم
والتقنيات الحديثة التي تساعدهم على إنجاز مهماتهم. وربما ضعف الثقة يلعب دورًا مهمًا فيي 
هذا المجال, ولكن ال بد من معالجة هذا الموقف أيضًا, إذ أنه في حالية اسيتمراره يضيعف قيدرة 

 مكافحيييييييييييييييية اإلرهيييييييييييييييياب.الشييييييييييييييييرطة العراقييييييييييييييييية الجديييييييييييييييييدة علييييييييييييييييى مواجهيييييييييييييييية و 
o  التجمعات البشيرية الكبييرة التيي تقيدم مسياعدة مجانيية لهيذه القيوى فيي الوصيول إليى مواقيع

 مهميييييييييية وقتييييييييييل مثييييييييييل هييييييييييذه األعييييييييييداد الكبيييييييييييرة ميييييييييين البشيييييييييير دفعيييييييييية واحييييييييييدة.
o .ًا 

لن تكون الفترة القادمة أكثير هيدوءًا للشيعب العراقيي ميا ليم تتخيذ الكثيير مين اإلجيراءات األمنيية 
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دون المساس الفعلي بحرية الناس, والتي ليم تتخيذ حتيى اآلن. فالعملييات اإلجراميية الضرورية  
التييي وقعييت فييي كييل ميين بغييداد وأربيييل والسييليمانية وكركييوك واإلسييكندرية والمحمودييية وكييربالء 
والكاظمييية وغيرهييا سييوف ليين تتوقييف مييا لييم يبييذل الجميييع الجهييود الكبيييرة والمكثفيية والدءوبيية 

م يتم وضع حد واقعي من خالل اإلقناع السياسي ألوليك الذين يدعون بأن لمواجهة ذلك, وما ل
كل هذه الجيرائم البشيعة التيي ترتكيب بحيق الشيعب العراقيي تقيع فيي خانية ميا يسيمى بالمقاومية 
الشعبية لقوات االحتالل! إنهم بذلك يساهمون في تشجيع اإلرهاب في العراق وفيي زييادة نزييف 

 وليييييييييين يكونييييييييييوا إال ضييييييييييحاياه فييييييييييي المسييييييييييتقبل أيضييييييييييًا.دم العراقيييييييييييات والعييييييييييراقيين, 
    

        3/3/2004برلين في 
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سقط لتوه في بغداد دكتاتور أهوج فرض على شعبه اإلرهاب والقمع والتعيذيب والقتيل الجمياعي 
أموال الشيعب وميوارده األوليية, وخيرب اليبالد بمختلف األساليب, ودمر االقتصاد الوطني وفرط ب

وجوع الغالبية العظمى من السكان وحرمهم مين نعمية األمين واالسيتقرار والعميل والعييش الكيريم 
والحفييا  علييى الكراميية. وتسييبب هييذا المسييتبد بييأمره وحاشيييته بيياحتالل العييراق بعييد سلسييلة ميين 

ن. تحيدى الشيعب العراقيي وميارس الحروب المتواصلة والحصيار اليدولي اسيتمرت طيوال ربيع قير
السياسية العنصرية واإلبادة الجماعيية ضيد الشيعب الكيردي وهجير العيرب والكيرد الفيليية بحجية 

وممارس السياسة الطائفية والتمييز القبلي وأدى إلى  ,التبعية اإليرانية وقتل منهم الكثير الكثير
عليييه بفييدائيي صييدام والحييرس تفكيييك لحميية الشييعب العراقييي, وشييكل جيشييًا ميين األوبيياش أطلييق 

الجمهييوري وجيييش القييدس والجيييش الشييعبي ومييا إلييى ذلييك ميين تسييميات. ولييم تنفعييه كييل تلييك 
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الجيوش الجرارة عندما هبطت على رأس العراقيين كل أسيلحة القتيل والتيدمير األكثير حداثية فيي 
ت الصيدامية البريطياني عليى القيوا –العالم. ولم يكن يشك في انتصار قوات التحيالف األمريكيي 

إال المجييانين وفاقييدي البصيييرة وسييكارى الهييوس القييومي المتطييرف الييذين يحولييون كييل انكسييار 
وهزيمة إلى انتصار وتقدم على طريق طويل والمصابين بجنون العظمة الفردية أو عظمة األمة 
 .المنكوبيييييييييييييييييييييييييييييييية بحكامهييييييييييييييييييييييييييييييييا أواًل وقبييييييييييييييييييييييييييييييييل كييييييييييييييييييييييييييييييييل شيييييييييييييييييييييييييييييييييء

والشيعوب العربيية وشيعوب العيالم. وليم  حيدث هيذا بياألمس القرييب وأميام أنظيار الشيعب العراقيي
يكن الشعب العراقي يرغب في ييوم ميا بيأي حيرب أو أي احيتالل, وميع ذليك هليل لسيقوط صيدام 
حسيين ونظامييه االسيتبدادي وتمنييى الخيروج بسييرعة ميين العزلية الدولييية التيي فرضييت عليييه وأن 
 .يييييييتخلص ميييييين كييييييل األسيييييياليب التييييييي مورسييييييت ضييييييده طييييييوال عقييييييود وميييييين االحييييييتالل

ت أغلب األحزاب والقوى السياسية التي قاوميت النظيام المخليوع ترييد تسيريع عمليية إعيادة وكان
البناء وتطبيع الحياة اليومية وإنهاء فترة االنتقال واالحتالل بسيرعة. وإذا بفليول النظيام السيابق 
وقوى اإلسالم السياسيي المتطرفية, التيي تربيت فيي أحضيان النظيام السيعودي والنظيام العسيكري 

اكسييتاني والواليييات المتحييدة األمريكييية لمكافحيية الوجييود العسييكري السييوفييتي فييي أفغانسييتان الب
وضد حركات التحرر الوطني في كل األقطار العربية واإلسيالمية, ترفيع السيالح مدعيية نضيالها 
ضد الوجيود األمريكيي فيي العيراق, رغيم أنهيا ليم تسيتمع إليى رأي الشيعب العراقيي وقيواه وأحزابيه 

ة. وبدأت عمليات قتل أبناء وبنات الشعب العراقي خالل األشهر المنصيرمة عليى أييدي السياسي
  .هييييييييييييييييذه القييييييييييييييييوى وتسييييييييييييييييببت فييييييييييييييييي معييييييييييييييييارك خاسييييييييييييييييرة سييييييييييييييييلفاً 

وفجأة ظهر على الساحة السياسية العراقية الشاب مقتدى الصدر مستعينًا بلذكر الطيب لعائلته 
هيييا اسيييم جييييش المهيييدي فيييي مناهضييية الدكتاتوريييية وتبنيييى تشيييكيل مليشييييا خاصييية أطليييق علي

 :)المنتظر(, وتبنى أفكارًا وسياسات كانت منذ البدء تشير إليى خميس خصيائص جوهريية, وهيي

 .التشوش الفكري والخلط الفوضوي بين الفكر القومي المتخلف والفكر الديني السلفي الرجعيي -

اد باليدعوة إليى الرفض التام لكل نضاالت القوى واألحزاب السياسية األخيرى فيي العيراق واالنفير  -
 .إقاميييييييييييييييييييييييية نظييييييييييييييييييييييييام إسييييييييييييييييييييييييالمي سييييييييييييييييييييييييلفي وطييييييييييييييييييييييييائفي مرفييييييييييييييييييييييييوض

الرفض الكتامل لحق الشعب الكردي في تقرير مصيره وفي اختيياره الطيوعي بإقامية االتحاديية  -
 .في إطار الجمهورية العراقية وفي تمتع الشعب العراقي بالحرية والحياة الدستورية الديمقراطية
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ض نفسيه وجماعتييه علييى المجتمييع وقييواه السياسييية وعييدم اسييتعداده لممارسيية العنييف فييي فيير  -
التورع عن إزاحة منافسيه في الحوزة العلمية وفي العمل السياسي وجمع األموال للوصيول إليى 
غاياته في الهيمنة على الحوزة العلمية والدولة العراقية والمجتمع وفرض الرأي الديني المذهبي 
 .الواحييييييييييييييييييييييييييييييييييد وفييييييييييييييييييييييييييييييييييق تفسيييييييييييييييييييييييييييييييييييره للييييييييييييييييييييييييييييييييييدين والمييييييييييييييييييييييييييييييييييذهب

شكيله لما يسمى بجيش المهدي الذي بدأ منيذ التأسييس بتيوفير األسيلحة الضيرورية ليه, إذ ت -
واختيار زييًا  .كان العراق ملييًا بها حد التخمية, إضيافة إليى ميا ينسياب إلييه مين اليدول المجياورة

 .خاصيييًا لهيييذا  الجييييش الجدييييد  ال يختليييف مييين حييييث الليييون عييين فيييرق فيييدائيي صيييدام حسيييين

ن هييذا الرجييل لييم يييتعلم ميين دروس العقييود المنصييرمة ال ميين حيييث طبيعيية ويبييدو لييي بوضييوح أ
نضال ومهمات الشعب العراقي عمومًا, وال مين حييث نضيال الشيعب الكيردي والقومييات األخيرى 
في سيبيل حقوقهيا العادلية والمشيروعة, وال مين حييث أهميية خيوض النضيال السيلمي ميع بقيية 

ييية مطالبيية األحييزاب الدينييية األخييرى والمرجعيييات قييوى الشييعب إلنهيياء االحييتالل. كمييا أهمييل كل
  .العدييييييييييدة بضيييييييييرورة عودتيييييييييه إليييييييييى جيييييييييادة الصيييييييييواب ونبيييييييييذ العنيييييييييف كليييييييييية

لقد ركب الرجل رأسه ويبيدو أنيه مصياب كالحياكم السيابق بجنيون العظمية وفقيدان القيدروة عليى 
ه فييي فهييم الواقييع القييائم, وتصييور أن العييالم اإلسييالمي قييادر علييى حمايتييه أن تشييبث فييي مواقعيي

  .النجييف والكوفيية وبييين أتباعييه واسييتخدم العتبييات المقدسيية والمسيياجد والنيياس دروعييًا بشييرية

 :شيكل مقتييدى الصييدر جيشييه ميين مجموعييات ميين أبنيياء الشيييعة, يمكيين اإلشييارة إليهييا فيمييا يلييي

مجموعة صغيرة تعرض أفرادها الضطهاد البعث والدكتاتورية بسبب كونهم مين أتبياع الميذهب  -
  .نوا ميييييييييييييييييييين أتبيييييييييييييييييييياع والييييييييييييييييييييده الراحييييييييييييييييييييلالشيييييييييييييييييييييعي وكييييييييييييييييييييا

مجموعة كبيرة من أتباع المذهب الشيعي من العياطلين عين العميل والمرتزقية اليذين يركضيون  -
 .وراء ميييييييين يييييييييدفع لهييييييييم رزق يييييييييومهم, إضييييييييافة إلييييييييى تميييييييييزهم بالطائفييييييييية المقيتيييييييية

عميل أفرادهيا فيي أجهيزة  .مجموعة مهمة من فلول النظام السابق مين أتبياع الميذهب الشييعي -
لنظام العسيكرية ووجيدوا فيي جييش المهيدي مجيااًل لحمايية أنفسيهم واالنتقيام لسييدهم المخليوع ا

  . صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدام حسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

مجموعة عادت من إيران بعد أن تم غسل أدمغة أفرادها من قبل القوى المحافظة والمتشيددة,  -
 .وهيييييييييييييييييييييييييييم مييييييييييييييييييييييييييين أتبييييييييييييييييييييييييييياع كييييييييييييييييييييييييييياظم الحسييييييييييييييييييييييييييييني الحيييييييييييييييييييييييييييائري 

والهاربين من وجه العدالية ومين يحياول أن يجيد وبين هؤالء تكتشف أيضًا السراق والمجرمين  -
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  .الحماييييييييييييييييييية لييييييييييييييييييدى مقتييييييييييييييييييدى الصييييييييييييييييييدر وجيييييييييييييييييييش المهييييييييييييييييييدي

 فهييييييل بهييييييؤالء يمكيييييين الييييييدفاع الطويييييييل ومقاوميييييية قييييييوى االحييييييتالل واالنتصييييييار عليهييييييا؟ 

إن ما يقوم به مقتدى الصدر أكثر من كونه مغامرة طائشة لشاب لم ينضج بعد فكريًا وسياسييًا 
عينييه وموجييه ضييد الشييعب العراقييي كلييه وضييد إرادتييه وضييد غالبييية قييواه ودينيييًا, إنييه التخريييب ب

السياسية وقومياته المختلفة. وهو موجه ضد الشيعة التي اعتقدت بأنها ستحصل على الحرية 
والمساواة في بليد حير ديمقراطيي فييدرالي مسيتقل وآمين, بليد يفصيل بيين اليدين والدولية بعيد أن 

ذا الييربط غييير العقالنييي. فهييل سيييرتدع هييذا الرجييل قبييل أن عرفييوا جيييدًا األضييرار الناجميية عيين هيي
يييورط المنطقيية بحييرب مييدمرة؟ ال يبييدو حتييى اآلن فييي اآلفييق مييا يشييير إلييى عييودة الرجييل إلييى 
صوابه, وعلى قوى المجتمع أن تتعاون في ما بينهيا لتتكفيل بإعيادة الرجيل إليى صيوابه قبيل أن 

يهييا مباحييًا للجميييع وتتييأخر عملييية التغيييير يييزج المجتمييع بحييرب مييدمرة يكييون القتييل والتخريييب ف
  .المنشيييييييييييييييييييود التيييييييييييييييييييي يسيييييييييييييييييييعى المجتميييييييييييييييييييع إليييييييييييييييييييى تسيييييييييييييييييييريها

 كاظم حبيب 27/4/2004برلين في 

 

 

 السياسي اإلسالم يمارسه الذي الدور هو ما
 والمنطقة؟ الخليج في الكويتي

 

 

تحرز قوى اإلسيالم السياسيي فيي الكوييت منيذ سينوات, وخاصية فيي أعقياب غيزو قيوات النظيام 
العراقي للكويت, مواقع مهمة في الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية في البالد 
 وعليييييييييييييييييييييييى مسيييييييييييييييييييييييتويات أو مجييييييييييييييييييييييياالت ثالثييييييييييييييييييييييية مهمييييييييييييييييييييييية, وهيييييييييييييييييييييييي 

على الصعيد االقتصادي والمالي حييث تحتيل قيوى اإلسيالم السياسيي الييوم موقعيًا أساسييًا   –  1
إذ من هذا الموقع المالي المهم بدأت هيذه القيوى في المجموعة المالية الغنية جدًا في الكويت, 

 تميييييييييييييييييارس دورهيييييييييييييييييا وتأثيرهيييييييييييييييييا فيييييييييييييييييي, وعليييييييييييييييييى, المجييييييييييييييييياالت األخيييييييييييييييييرى.
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على صعيد الحركة الجماهيرية والمنظمات غير الحكومية والحياة االجتماعية وهيي نتيجية   –  2
منطقيييية لضيييعف فعيييل وتيييأثير القيييوى األخيييرى وبسيييبب موقيييف الحكومييية السيييلبي مييين القيييوى 

ية على مدى سنوات طويلة, إذ فسح ذلك في المجال لقوى اإلسالم السياسي أن تقيوم الديمقراط
بتشكيل منظمات كثيرة وبناء المزيد من الجوامع لممارسة دورها السياسي واالجتماعي والثقافي 
وزيادة تأثيرها على الحياة السياسية والعامة في الكويت. كما أن نوعًا من التحالف قد نشأ بين 

وى والقيوى القوميية اليمينيية عليى الصيعيد الكيويتي والعربيي اليذي سيمح لهيا بمزييد مين هذه الق
 حريييييييييية الحركييييييييية عليييييييييى الشيييييييييباب الكيييييييييويتي وفيييييييييي الجامعييييييييية والمعاهيييييييييد المختلفييييييييية. 

على صعيد مجلس النواب حيث تمكنت هذه المجموعة من تشكيل قوة سياسية واقتصادية   –  3
ي للقوى الدينية خارج البرلمان( قادرة عليى ممارسية واجتماعية وثقافية مهمة في البرلمان )لوب

التأثير المباشر وغير المباشر على وجهية ومضيمون القيرارات والقيوانين التيي يصيدرها البرلميان 
الكويتي وعلى سياسات الحكومة, وكان أحدها الموقف من مشاركة المرأة فيي االنتخابيات التيي 

سييي, علييى سييبيل المثييال ال الحصيير. وقييد رفضييها المجلييس بسييبب موقييف قييوى اإلسييالم السيا
تحققييت لهييذه المجموعيية البرلمانييية إمكانييية تشييكيل لييوبي سياسييي مهييم تجيياوز مجييال البرلمييان 
ووصل إلى أجهزة ودوائر الدولة وفي صفوف السياسيين والمثقفين وفي األوساط الجامعية فيي 
 الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبالد. 

تمياعي, إضيافة إليى المجيال الثقيافي, وعبر هذه المجاالت الثالثية, السياسيي واالقتصيادي واالج
 تمكنييييييييييت هييييييييييذه القييييييييييوى علييييييييييى مييييييييييد جسييييييييييور لهييييييييييا باتجاهييييييييييات ثالثيييييييييية, وهييييييييييي:

. صوب الدول العربية, حيث أقامت عالقات واسعة ومتينة ومتعددة الجوانب مع قوى اإلسالم 1
السياسييي فيهييا, بميين فيهييا القييوى المتطرفيية تمييارس ميين خاللهييا التنسيييق وتوحيييد المواقييف 

 واليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدعم المتبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادل. واإلجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراءات
. صوب الدول اإلسيالمية وبينفس االتجاهيات وتقيدم اليدعم الميالي للكثيير مين تليك المنظميات 2

 اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمية المتنوعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
 . صيييييييييييييييييوب اليييييييييييييييييدول األخيييييييييييييييييرى حييييييييييييييييييث توجيييييييييييييييييد جالييييييييييييييييييات إسيييييييييييييييييالمية.3

وهييي تسييتفيد ميين كييل ذلييك لصييالح تعزيييز مواقعهييا فييي الكويييت وضييمان التنسيييق والتفاعييل مييع 
 هييي تييدعي بأنهييا قييد تبنييت الالعنييف فييي عالقاتهييا السياسييية فييي الكويييت.القييوى األخييرى. و 

تمتلك هذه القوى وزنًا ملموسًا وتميزًا في اإلعيالم والصيحافة الكويتيية, وهيي قيادرة عليى زعزعية 
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الشخصيات القومية التي ترفض سياسياتها ومواقفهيا العمليية فيي الحيياة العامية. وتميارس ذليك 
 وسيييائل لمحاربييية الصيييحفيين اليييذين يواجهونهيييا ويتصيييدون لهيييا.  فعييياًل, وتمتليييك ميييا يكفيييي مييين

تمارس قوى اإلسالم السياسي في الكويت تأثيرًا مباشيرًا عليى مجيرى الحيياة السياسيية والثقافيية 
واإلعالمية في البالد والتأثير الفعلي غير المباشير عليى اتجاهيات عميل بعيض اليوزارات, ومنهيا 

ر وزييير اإلعييالم علييى االسييتقالة تحييت ضييغط قييوى اإلسييالم وزارة اإلعييالم مييثاًل, حيييث اضييطرا
السياسي في البرلمان. وقد كيان إلسيقاط وزيير اإلعيالم الكيويتي داللتيه الكبييرة بالنسيبة للوضيع 
فييي الكويييت, فهييو يؤكييد بييأن فييي مقييدور هييذه القييوى الييتحكم بمضييمون القييوانين والقييرارات التييي 

وجهة العمل العام االجتماعي والثقافي في اليبالد يمكن أن تصدر عن البرلمان أواًل, وفي فرض  
ثانيًا, وهي قادرة أيضًا على فرض استقالة أو بقاء وزير ما في الحكومة ثالثًا, رغم أن وجهتهيا 
السياسية واإلعالمية مخالفة تمامًا لمضمون الدستور الكويتي. ويشكل هيذا االتجياه نيذير شيؤم 

اسية فيها إليى صييغة ثانيية مقاربية لميا هيو قيائم فيي للكويت حيث يمكن أن تتحول الحياة السي
إيران مثاًل, وأن كان من منطلقيات الميذهب اإلسيالمي السيني السيلفي والرديكيالي, رغيم اإلدعياء 
 باالعتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدال.
هنيياك الكثييير ميين المخيياطر الكامنيية فييي الوجهيية الراهنيية للتطييور الجيياري فييي الكويييت ال نتيجيية 

إلييى الحييياة الفكرييية والسياسييية واالقتصييادية واالجتماعييية تسييرب تييأثير قييوى اإلسييالم السياسييي 
والثقافية والجامعية والمنظمات غيير الحكوميية فحسيب, بيل وفيي تأثيرهيا الواضيح والمتزاييد فيي 
المنطقة, وخاصة فيي دول الخلييج ونشيوء عملييات تنسييق ميع القيوى المماثلية لهيا فيي اليدول 
 العربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية, ومنهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق.

الية لقوى اإلسالم السياسي في الكويت ووزنها السياسيي يسيمح لهيا بيالتحرك إن اإلمكانيات الم
الحر ودعم نشاطات قوى اإلسالم السياسي في اليدول األخيرى دون رقييب أو محاسيبة. والعيراق 
نعاني الييوم مين هيذا الواقيع اليذي سيوف لين يقتصير تيأثيره السيلبي عليى العيراق بيل ينتقيل إليى 

ميية وأساسييية فيهييا يمكنهييا أن تنطلييق فييي كييل لحظيية لتغييير وجهيية الكويييت, إذ أن لييه قواعييد مه
تطييور األوضيياع فييي الكويييت. وعلينييا أن ننتبييه إلييى العالقيية التييي تييربط بييين النشيياط اإلسييالمي 
السياسييي المعتييدل وبييين القييوى المتطرفيية التييي تسييتفيد ميين عمييل قييوى اإلسييالم السياسييي التييي 

كأنهييا توزيييع أعمييال وأدوار. ومييا العمليييات األخيييرة يطلييق عليهييا بالمعتدليية. وهييي تبييدو أحيانييًا و 
التييي وقعييت فييي الكويييت سييوى التعبييير األولييي عيين احتمييال تصيياعد هييذا األسييلوب فييي الفتييرة 
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القادمة, خاصة وأن جماعة اإلرهابي بن الدن لها قواعد مهمة في الكويت وأنجبيت بعيض قيادة 
 هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا التيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار اإلرهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابي.

قيوى اإلسيالم السياسيي فيي الكوييت تيدعم بشيكل مباشير أو  هناك الكثيير مين األحادييث عين أن
غير مباشر تحرك العناصر اإلرهابية صوب العيراق. وقيد أمكين إلقياء القيبض عليى اليبعض مين 
هييؤالء الييذين وجييدوا ميين يييدافع عيينهم فييي بعييض القييوى القومييية الناشييطة فييي مجييال حقييوق 
 اإلنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان. 

ن منيع تطيور هيذا التييار اليذي يهيدد أي تطيور نأمل أن تتمكن القوى الديمقراطية في الكويت مي
 ديمقراطيييييييييييييييييييييييي عقالنيييييييييييييييييييييييي وميييييييييييييييييييييييدني مسيييييييييييييييييييييييتقبلي فيييييييييييييييييييييييي الكوييييييييييييييييييييييييت. 

 22/1/2005برلين في 

 

 

 التمادي في السيستاني السيد سيسمح هل

 هناك أن أم, حق  وجه دون اسمه باستخدام
 لألدوار؟ توزيعا  

 

 

يفاجييأ الشييعب العراقييي بييين فتييرة وأخييرى بتصييريح سياسييي ال يعييرف مصييدره يييدعي صيياحبه بييأن 
السيييد علييي السيسييتاني قييال بهييذا الييرأي أو ذاك. وتميير فتييرة غييير قصيييرة نسييمع بعييدها بصييوت 
واطييي  ال يسيييمع بعييييدَا وال يسيييمعه كيييل اليييذين سيييمعوا االدعييياء األول, يشيييير إليييى أن السييييد 

 ح بييييييييييييييييييييييييييييييييييييذلك أبييييييييييييييييييييييييييييييييييييدًا. السيسييييييييييييييييييييييييييييييييييييتاني لييييييييييييييييييييييييييييييييييييم يصيييييييييييييييييييييييييييييييييييير 
هكذا كان ييوم ادعيى بعضيهم بيأن السييد السيسيتاني بيارك قائمية االئيتالف العراقيي الموحيد, ثيم 
ظهر بأنه لم يكن كذلك, ولكن المروجين لذلك االدعياء قيد وصيلوا إليى حييث المبتغيى, وأوصيلوا 
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انيدفعن الفرية بطرق شتى إلى أوسع الناس فيي اليداخل والخيارج, وخاصية إليى النسياء الليواتي 
 لتأييييييد مييييا قيييييل بييييأن السيييييد قييييد قالييييه يومييييًا, رغييييم أنييييه لييييم يقييييل ذلييييك, كمييييا أشيييييع أيضييييًا. 
ثم صدر قبل أيام تصريح جديد قيل أنه صيادر عين السييد السيسيتاني والمحيطيين بيه. يتضيمن 
التصييريح الجديييد بعييض األفكييار التييي تييروج لهييا بعييض األحييزاب اإلسييالمية السياسييية, سييواء 

 المتطرفيييييية, ومفادهييييييا مييييييا يلييييييي, علييييييى سييييييبيل المثييييييال ال الحصيييييير: المعتدليييييية منهييييييا أم
 . عييييييييييييييييييييييييييييييييييييدم فصييييييييييييييييييييييييييييييييييييل الييييييييييييييييييييييييييييييييييييدين عيييييييييييييييييييييييييييييييييييين الدوليييييييييييييييييييييييييييييييييييية.1
 . اإلصييييييييرار علييييييييى أن تكييييييييون الشييييييييريعة المصييييييييدر الوحيييييييييد للتشييييييييريع فييييييييي العييييييييراق.2
 . رفيييييييييييييييييييييييييييييييض مسييييييييييييييييييييييييييييييياواة الميييييييييييييييييييييييييييييييرأة بالرجيييييييييييييييييييييييييييييييل بيييييييييييييييييييييييييييييييالمطلق. 3
 . الحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين المشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروبات.4

صرح به البعض الذي لم يظهر   ولم يصدر عن مكتب السيد السيستاني أي تصريح مخالف لما
 اسييييمه للمييييأل. وأصييييبح عنييييد الكثييييير ميييين النيييياس وكييييأن مييييا قيييييل حقيقيييية ال تقبييييل النقيييياش. 
نحيين نعييرف عمومييًا بييأن الفتيياوى التييي تصييدر عيين هييذه المرجعييية الدينييية أو تلييك فييي العييراق 

. ولكين يفترض أن تحمل اسم وختم المرجعية الدينية التي صدرت عنها, السيد السيستاني مثالً 
األخبار التي تنقيل عبير الفضيائيات ال تحميل توقيعيًا ولكين يشيار إليى أنهيا صيادرة عين مرجعيية 
ث العاقيل بميا ال  د  معينة, ومع ذلك يصدقها الكثير من النياس, رغيم معرفتنيا بيالقول الشيهير: حيَ
ق فال عقل له. ولدينا كما هو معروف الكثير ممين يرييد أن يصيدق أو ييروج  ميا يعقل, فأن صدَّ

يتفق مع رأيه, وهي بلية كبيرة ابتلى بهيا الشيعب العراقيي خيالل العقيود األخييرة وميا ييزال يعياني 
 منهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا. 
نحن نعرف بأن هناك الكثير مين الضيوابط التيي وردت فيي قيانون إدارة الدولية العراقيية المؤقيت 

رأي عام عراقي  تمنع حصول مثل هذا التقييد على حرية العراقيات والعراقيين أواًل, كما أن هناك
ييرفض مثيل هيذا التقييييد عليى حريية البشيير فيي العيراق أيضيًا, إضييافة إليى أن القيوى اإلسييالمية 
السياسية سوف لن تحصل من المقاعد ما يساعدها, حتى إن شاءت ذلك, أن تفرض مثل هيذا 
 التقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى حرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية اإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان.

أن الشيريعة اإلسيالمية هيي  سمعنا أخيرًا ومين مصيادر غيير رسيمية بيأن السييد السيسيتاني أكيد
أحيد مصييادر التشييريع وليسيت الوحيييدة, وأن مضييامين الدسييتور اليدائم ميين مسيييوليات الجمعييية 
الوطنية وليست خاضعة ألي إرادة أخرى غير إرادة الشعب, وهو صاحب السلطات الثالث. وهيو 
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السيسييتاني. األمير األقيرب إليى الصيواب وإليى الموقيف العييام المعلين قبيل ذاك مين جانيب السييد 
علمًا بأنه لم يصدر حتى اآلن, حسب علمي, أي تكذيب أو تصحيح لميا قييل عين لسيان السييد 
 السيسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتاني.
والسؤال المحير لدى الكثير من الناس من العيراقيين, سيواء أكيانوا فيي اليداخل أم الخيارج, هيو: 

ك, ونحن فيي عيالم ِلَم ال يصدر عن مكتب السيد السيستاني مباشرة ما يفند هذا التصريح أو ذا
يمكن أن يصل الرأي بسرعة إلى الناس إن شاء صاحبه إيصاله فعاًل إلى كيل النياس العيراقيين؟ 
وهنييا يبييرز لييدى الكثييير ميين النيياس التفسييير التييالي الييذي ال بييد أن يؤخييذ بنظيير االعتبييار ميين 
 المرجعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الدينييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية للسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد السيسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتاني: 

 صييارمًا مميين يتحييدثون باسييمه وكيفمييا يشيياءون أواًل: أمييا أن يتخييذ السيييد السيسييتاني موقفيياً 
وبالتالي يسييون له ولمرجعيته من خالل إيقاف مثل هذا اإلمعان بالتصريح باسمه ومنع تكراره 
 ووضيييييييييييييييييع شيييييييييييييييييخص يمثليييييييييييييييييه ويتحيييييييييييييييييدث باسيييييييييييييييييمه ويسيييييييييييييييييميه باالسيييييييييييييييييم.
ع ثانيًا: وإميا أن هنياك توزيعيًا ليألدوار بيين الجماعية المحيطية بالسييد السيسيتاني والمتعاونية مي

بعض األحزاب اإلسالمية السياسية التي تسمح بمرور مثل هذه التصيريحات وتتيرك فتيرة زمنيية 
لترسخ بأذهان الناس, ثيم تظهير بصيوت خافيت وتعلين: أن السييد ليم يصيدر مثيل هيذا اليرأي أو 
الفتوى. وعندها يكون من الصعب تكذيب الخبر األول بأي حال أو يصيل إليى دائيرة ضييقة جيدًا 

هذا يعني أن الجماعة ضيالعة بعميل غيير مناسيب يضيع مصيداقية مرجعيية السييد من الناس. و 
 السيسييييييييتاني الدينييييييييية فييييييييي مهييييييييب الييييييييريح وهييييييييو مييييييييا ال نرجييييييييوه لييييييييه بييييييييأي حييييييييال.
إن أمام المرجعية الدينية للسيد السيستاني أحد أمرين: إما أن تكون مع أو أن ترفض كل ذليك 
 ا. وتصييييييييييييييون اسييييييييييييييمها ممييييييييييييييا يحيييييييييييييياك لهييييييييييييييا أو يحيييييييييييييياك للمجتمييييييييييييييع باسييييييييييييييمه

إن هنيياك ميين يحيياول أن يفييرض دكتاتورييية جديييدة فييي العييراق باسييم اإلسييالم وعبيير مثييل هييذه 
التجاوزات على المجتمع. إن هناك من يحاول تمرين الشيعب مين جدييد عليى أن رأي المرجعيية 
هو الصواب الوحيد وهو الخيمية الوحييدة, وهيو اليرأي القياطع, وهيو ميا ال يجيوز قبوليه مين أي 

علييى المجتمييع العراقييي. ولهييذا ال بييد لمرجعييية السيييد السيسييتاني أن تحييدد  طييرف يريييد فرضييه
موقفها بوضوح ال لبس به. وال بد لي أن أذكر مرجعية السيد السيستاني بالحادث األخير الذي 
 تسيييبب بيييه سيييكوتها الطوييييل عليييى ادعييياء مباركييية السييييد لقائمييية االئيييتالف العراقيييي الموحيييد: 

ن, ولكني أجزم بأن قائمة االئتالف العراقي الموحد ستحصيل مين لم ينته فرز األصوات حتى اآل
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أصوات الناخبين أكثر من نصف مما تستحقه هذه القائمة من أصيوات الناخبيات والنياخبين فيي 
داخييل العييراق وخارجييه, بسييبب تلييك الدعاييية المغرضيية والمتعمييدة التييي بثهييا أتبيياع السييادة عبييد 

اليدكتور حسيين الشهرسيتاني ميثاًل فيي األوسياط الشييعية العزيز الحكيم والدكتور أحمد الجلبي و 
في الداخل والخارج والقائلة بأن السيد السيستاني قد بارك, وبعضهم قال قيد أييد بقيوة, قيائمتهم 
ودعا الناس إلى التصويت لها. ولم يصدر عن مكتب السيد السيستاني في حينها ما يفنيد هيذه 

يوالن بشيييكل مباشييير وغيييير مباشييير عييين اسيييتمرار اليييرأي. وبالتيييالي فيييأن السييييد ومرجعيتيييه مسييي
التشويش الذي حصل في األوساط الشعبية الشييعية فيي هيذا الصيدد وعين عيدد األصيوات التيي 
 حصيييييييييييييييييييييييييييلت عليهيييييييييييييييييييييييييييا هيييييييييييييييييييييييييييذه القائمييييييييييييييييييييييييييية بسيييييييييييييييييييييييييييبب ذليييييييييييييييييييييييييييك.
وهيا هيم اآلن يريييدون التشيويش علييى وضيع الدسييتور اليدائم ميين خيالل التهديييد والوعييد بالويييل 

ن يرفض االلتزام بما أخرجوه إلى العلن من تصيريحات حيول طبيعية والثبور باسم السيستاني لم
الدولية العراقييية وبنيية الدسييتور اليدائم والموقييف مين حقييوق الميرأة العادليية والمشيروعة, وأعنييي 
بييذلك مسيياواتها التاميية غييير المنقوصيية بالرجييل. إن هييذه اإلشيياعات أو التصييريحات المبثوثيية, 

د السيسيتاني, يفتيرض أن تيرفض مين المجتميع العراقيي سواء صرح بها أم ليم يصيرح بهيا السيي
ويفترض أن تقاوم بكل قوة وأن تواجه بموقيف موحيد تماميًا كميا حصيل فيي الموقيف مين القيرار 

الذي صدر عن مجلس الحكم االنتقالي وبمبيادرة مين السييد عبيد العزييز   2003لسنة    137رقم  
 الحكيييييييييييييييييييييييييييييييم والمجلييييييييييييييييييييييييييييييس األعلييييييييييييييييييييييييييييييى للثييييييييييييييييييييييييييييييورة اإلسييييييييييييييييييييييييييييييالمية.

العراقيات والعراقيين أن يضعوا حدًا لمثل هذه األقاويل واللعب عليها باسم مرجعية   إن من واجب
السيد السيستاني الدينية من خالل االستماع إلى صيوت العقيل وتمحييص اإلشياعة قبيل القبيول 
بهييا بغييض النظيير عيين الجهيية التييي أصييدرتها أو عيين موقييف المرجعييية الدينييية أو غيرهييا. إن 

لوارد في صدر المقال ال يمكنني اإلجابة عنه وليست مهمتي, بل هيي مين اإلجابة عن السؤال ا
مهمة مرجعية السيد السيستاني الدينية إن كان هناك تجاوزًا عليهيا أم توزيعيًا ليألدوار. كميا أن 
 مييييييييين مهمييييييييية المرجعيييييييييية أن تضيييييييييع حيييييييييدًا لإلشييييييييياعات بموقيييييييييف واضيييييييييح وثابيييييييييت. 

 
10.2.2005   
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لني مع قوى من أجل خوض حوار عقالني صريح وع
اإلسالم السياسي المعتدلة حول المستقبل الفيدرالي 

 المدني الديمقراطي للعراق

 

 

ختلفة في العراق تروج بطرق شتى للوجهية التيي تراهيا مناسيبة بدأت قوى اإلسالم السياسي الم
لعراق اليوم والغد. واتخذ هذا الترويج أسلوب المبالغة من جانيب بعيض قيوى اإلسيالم السياسيي 
المحافظية والمتشييددة فيي طييرح التوجهيات التييي ترييدها أن تكييون الموجيه األسيياس فيي صييياغة 

ية معتدلية طيرح توجهاتهيا التيي ال تختليف كثييرًا الدستور الدائم من جهية, ثيم تأخيذ قيوى سياسي
عيين سييابقاتها إال فييي أسييلوب عييرض الموضييوع, إذ أن النتيجيية واحييدة تقريبييًا ميين جهيية أخييرى. 
وليييس فييي هييذا أي اعتييراض علييى هييذه القييوى عنييدما تطييرح تصييوراتها علييى المجتمييع, إذ أنهييا 

طيرح ميا تيراه مناسيبًا. ولكين المطليوب تمثل تيارًا سياسيًا قائمًا وفاعاًل في المجتمع, ومن حقها 
منهييا أن تتحيياور مييع بقييية فصييائل المجتمييع للوصييول إلييى الصيييغة المقبوليية ميين قبييل الجميييع 
تقريبييًا, أي ميين قبييل المجتمييع المتعييدد القوميييات واألديييان واألفكييار واالتجاهييات السياسييية, أي 

رار الوجهية التيي تنفيع العيراق مطلوب منها أن تتميز بالديمقراطية والحداثية فيي الحيوار وفيي إقي
وتخدم تطوره وعالقاته اإلقليمية والدولية, إذ بغيير ذليك يمكين أن يتخيذ األمير وجهية اسيتبدادية 
 تفيييييييييييييييييييييييييرض علييييييييييييييييييييييييييى المجتمييييييييييييييييييييييييييع خيميييييييييييييييييييييييييية فكرييييييييييييييييييييييييييية واحييييييييييييييييييييييييييدة!

 
ولكن المطلوب من القوى واألحزاب الديمقراطية العراقية فيي الوقيت نفسيه أن تطيرح هيي األخيرى 

ة التي يراد إقامتها فيي العيراق وللدسيتور اليدائم اليذي ييراد صيياغته فيي تصوراتها للدولة الجديد
ضييوء قييانون إدارة الدوليية المؤقييت. ويفتييرض أن يكييون الطييرح الجديييد صييريحًا وواضييحًا بحيييث 
يمكيين ميين خاللييه بلييورة نقيياط االخييتالف ونقيياط االتفيياق ليييمكن علييى أساسييها خييوض الحييوار 
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مييا يخييدم المجتمييع ومسييتقبله الفيييدرالي الييديمقراطي  العقالنييي والهيياد  والهييادف للوصييول إلييى
 ويبعييدنا عيين أي شييكل ميين أشييكال الديكتاتورييية البميضيية التييي عشيينا فييي ظلهييا قرونييًا كثيييرة.
هناك العديد من القضايا التي يفترض أن تطرح للمناقشة وأبرزهيا مصيادر التشيريع فيي العيراق, 

الم أحييد مصييادر التشييريع وليييس الوحيييد ميين إذ أقيير قييانون إدارة الدوليية المؤقييت أن يكييون اإلسيي
جهيية, وأن يكييرس الدسييتور الجديييد المسيياواة بييين المواطنييات والمييواطنين ميين جهيية أخييرى, وأن 
يكيرس المسياواة بيين الميواطنين مين مختليف القومييات واألدييان والميذاهب واالتجاهيات الفكرييية 

ق عليى أسياس وجيود شيعبين هميا والسياسية من جهة ثالثة, وأن يثبت الفيدرالية في حكم العرا
الشييعب العربييي والشييعب الكييردي, إضييافة إلييى وجييود قوميييات أخييرى هييي التركمانييية واآلشييورية 
 والكلدانييية, وكييذلك وجييود أتبيياع للييدين اإلسييالمي والييدين المسيييحي وبقييية األديييان والمييذاهب.

ة فييي مجييال أرى بييأن المطلييوب ميين القييوى واألحييزاب الديمقراطييية فييي العييراق أن تكييون واضييح
الفيدرالية في العراق. إذ يفترض أن تؤخيذ الفيدراليية عليى أسياس واقعيي, فيأرض العيراق اليراهن 
مكونة من كردستان العراق ووادي الرافدين. وبالتيالي فهنياك إمكانيية حقيقيية إلقامية فييدراليتين 

رب فييي كردسييتانية ورافدينييية حيييث يعيييش الكييرد واآلشييوريون والكلييدان والتركمييان وبعييض العيي
األولييى, فييي حييين يعيييش فييي الثانييية العييرب وجمهييرة الكييرد الفيلييية ونسييبة أخييرى ميين بقييية 
القوميات. ومثل هذه الفيدرالية تخلط بين األرض والقوميية, وهيو المبيدأ اليذي يمكين إقيراره, فيي 
حين ال يمكن تقسيم العيراق عليى أسياس ميذهبي شييعي وسيني, أي طيائفي, أي تقسييم سيكانه 

أسياس طيائفي تقريبيًا مثيل إقامية فيدراليية لوسيط العيراق وأخيرى لجنوبيه, كميا ييروج العرب على  
لييذلك السيييد الييدكتور أحمييد الجلييي, أو كمييا يتحييدث بهييذا الشييأن, ولكيين بتصييور آخيير, السيييد 
 اليييييييييييييدكتور منيييييييييييييذر الفضيييييييييييييل فيييييييييييييي ندواتيييييييييييييه التلفزيونيييييييييييييية أو فيييييييييييييي كتاباتيييييييييييييه.

 
عين فكيرة المجتميع الميدني دون ليبس أو وأرى بأن القوى الديمقراطيية تتحميل مسيؤولية اليدفاع 

إبهيام, المجتميع اليذي يبنيي نظامييًا سياسييًا ديمقراطييًا يحتيرم جميييع األدييان عليى قيدم المسيياواة 
ويمنحها الحريية الكاملية لممارسية ديانتهيا وطقوسيها الدينيية دون نيدخل, ويمنيع العبيث بهيا أو 

العبادة. وفي الوقت نفسه يمارس النظام االعتداء أو اإلساءة إليها ويحترم علماء الدين وبيوت 
الديمقراطي المساواة في التعامل مع اإلنسان من حيث الحقيوق والواجبيات, سيواء أكيان مسيلمًا 
أم مسييحيًا أم يهوديييًا أم صيابييًا أم إيزيييديًا أم الميذاهب المتفرعيية عنهيا أو غيرهييا, كميا ال يميييز 
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جاالت, كميا ييرفض التميييز بيين الميرأة والرجيل. بين العرب والكرد وبقية القوميات في جميع الم
وليس في هذا النظام أي ممارسة أو تجاوز على أي دين أو أتبياع هيذا اليدين أو ذاك, بيل هيو 
نظام يعبر عن مصالح الجميع ويلتزم الدفاع عن الجميع ويهيتم بحريية الجمييع. إن فيي مقيدور 

وفييي المسييتقبل تييأمين هييذه الحقييوق  المجتمييع المييدني الييديمقراطي وحييده فييي المرحليية الراهنيية
والواجبات للفرد والمجتمع. فحريية الفيرد ضيرورية جيدًا ال يجيوز تجاوزهيا أو التالعيب بهيا, كميا 
أنها األساس المادي لحريية المجتميع وتقدميه. وعلينيا اليدفاع عين هيذه الفكيرة بعييدًا عين إقامية 

غييم أن الييبعض يطييرح بأنييه ال دوليية ذات طبيعيية دينييية محييددة وحكوميية دينييية تنبثييق عنهييا. ور 
يسييعى إلييى إقاميية دوليية دينييية, فييأن فييي خلفييية تفكيييره باسييتمرار إقاميية مثييل هييذه الدوليية. فميين 
استمع إلى الحديث الصريح والواضيح للسييد عبيد العزييز الحكييم عبير الفضيائية العربيية بتياريخ 

راهنية فيي العيراق , يدرك دون صعوبة إلى أن السيد الحكيم يشير إليى األوضياع ال11/2/2005
مرة وفي المرحلة الراهنة مرة أخرى حين الحديث عن طبيعة الحكومة للفترة الراهنية. أي أن فيي 
خلفية تفكيره كانيت وميا تيزال فكيرة إقامية مثيل هيذه الدولية الدينيية مسيتقباًل وحيين يكيون مييزان 

فكييرة والييية  القييوى لصييالح هييذه الوجهيية. حتييى أن السيييد الحكيييم مييا يييزال يييرى ضييرورة مناقشيية
الفقيه للعراق أيضًا وحسمها بين فقهاء الدين فيي العيراق عبير ميؤتمر أو لقياء لهيم لكيي يكيون 
ملزميييًا للجمييييع. وهيييو أمييير جدييييد يشيييكل خطيييرًا جيييديًا عليييى مسيييتقبل العيييراق الميييدني الفييييدرالي 
الييديمقراطي, حيييث يمكيين وضييع العييراق تحييت رحميية دكتاتورييية رجييل واحييد يييتحكم بييأمور الييدين 

لدنيا في آن واحد, تمامًا كما يجري الييوم فيي إييران, أو كميا كيان فيي العيراق فيي زمين صيدام وا
حسين ولكن بصييغة دينيية. وهيو أمير رفضيته الغالبيية العظميى مين العراقييات والعيراقيين ولكين 
 السييييييد الحكييييييم يرييييييد مناقشيييييته لييييييدفع بيييييه إليييييى أميييييام وللممارسييييية الفعليييييية, كميييييا يبيييييدو.

قراطيية أن تقيرأ بعنايية مثيل هيذه التصيريحات, فهيي ليسيت عبثيية وال عفيو إن على القيوى الديم
الخاطر, بل إنها تعبر عن نهج واضح وصريح ومتدرج للوصيول إليى غاييات منشيودة أرى إنهيا 
 مخالفيييييييييية لتجاربنييييييييييا المنصييييييييييرمة ومعاناتنييييييييييا الطويليييييييييية ور بييييييييييات الشييييييييييعب الفعلييييييييييية.

اء الييذي يسييتوجب بييدء الحييوار الجيياد وعلينييا أن نالحييظ مييا طرحييه السيييد الحكيييم فييي هييذا اللقيي
والمسؤول مع أفكاره من قوى المجتمع المدني ومثقفي العراق وبقية القوى الديمقراطية, إذ أنيه 
يبطن الكثير. فحين طرح عليه السؤال الخاه بموقف سماحة السيد السيستاني بشأن المرشح 

أن السييد السيسيتاني نقيل مهمية الجديد لرئاسة الجمهورية العراقية أشار بغير لبس أو إبهيام بي
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االختيار إلى قائمة االئتالف العراقي الموحد. وهيذا يعنيي منيذ اآلن بيأن السييد السيسيتاني بيارك 
مرشح هذه القائمة, وعلى أتباع المذهب الشيعي أن يصيوتوا ليه فيي الجمعيية الوطنيية القادمية 

أت قبييل خييوض االنتخابييات أو عبيير االسييتفتاء. وهييو أميير مشييابه للضييبابية المتعمييدة التييي نشيي
بشييأن مباركيية السيييد السيسييتاني لقائميية االئييتالف العراقييي الموحييد. إنهييا اللعبيية القديميية التييي 
 مارسيييييييييييييييييتها بعييييييييييييييييييض قييييييييييييييييييوى االئييييييييييييييييييتالف ويريييييييييييييييييييد ممارسييييييييييييييييييتها ثانييييييييييييييييييية.
وميين هنييا تنشييأ أمييام كييل القييوى واألحييزاب الديمقراطييية العراقييية التييي تييؤمن بصييالحية المجتمييع 

لعراق أن تعمل من أجل إقامة هذا المجتمع ونشر أفكاره وتعميق الرةية به المدني الديمقراطي ل
وإبراز منافعه للمجتمع ومقارنته ببقية النظم التي يجري الحديث عنهيا فيي العيراق بميا فيي ذليك 
النظام الديني. ومن هنا تنشأ أيضًا المهمة المركزية أمام القوى واألحزاب الديمقراطية والمثقفين 

بكل أطيافهم إلى اللقاء والبحث في سبل التعاون والتحالف للتأثير اإليجابي الفعال في العراقيين 
 أحيييييييداث ومسيييييييتقبل العيييييييراق الفييييييييدرالي اليييييييديمقراطي. إنهيييييييا المهمييييييية المباشيييييييرة واآلنيييييييية.

12/2/2005   

 

 

 السياسية ؤونالش في التدخل عن الكف هل
 العلمية  للحوزة فعلية حماية العراقية للدولة
 وسنة؟ شيعة مسلمينال وعلماء

 

 

يالحييظ المتتبييع ألحييداث العييراق السياسييية خييالل الفتييرة التييي أعقبييت سييقوط الييدكتاتور ونظامييه 
وع, وأخيرى مكشيوف وصيريح الدموي وجود سعي دءوب وحثيث; مرة مستتر وبصوت غير مسم

وبصيييوت مرتفيييع, مييين جماعييية مذهبيييية شييييعية تحييياول زج الحيييوزة العلميييية فيييي شييييون اليييبالد 
السياسية وفي الصيراعات الجاريية بيين مختليف القيوى السياسيية العراقيية متخيذة وجهية وحييدة 
الجانييب ومتحيييزة لجماعيية دون غيرهييا. ويبييدو أن هييذا الموقييف يسييتطيب لييبعض العيياملين فييي 
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حييوزة العلمييية والمحيطييين بييبعض علميياء الييدين الشيييعة, رغييم االدعيياء المسييتمر بييأن الحييوزة ال
السياسيية وأنهيا ال ترييد بيأي حيال ربيط اليدين بالدولية, وال األخيذ   الشيؤون العلمية ال تتدخل في  

بوالية الفقيه الممارس في إيران. وكدنا نثق بأقوال السيد الدكتور علي, الخبير بشييون الحيوزة 
علمية, وخاصة في فترة الدعاية والمنافسة االنتخابية عبر قناة الفيحاء على نحيو خياه, أو ال

 السيييييد الييييدكتور حسييييين الشهرسييييتاني وهييييو يحيييياور ذات القنيييياة أو فضييييائية القنيييياة العربييييية.
يحتل سماحة آية هللا العظمى السييد عليي السيسيتاني مكانية محترمية وموقعيًا طيبيًا فيي نفيوس 

سيكان العيراق, وخاصية كثيرة مين األوسياط الشييعية المتدينية. وهيي ليم تييأت  أوسياط واسيعة مين
بصورة عفوية أو عبثية, بل ألن السيد السيستاني قيد ابعيد نفسيه طيلية العقيود المنصيرمة عين 
التوغل في السياسة اليومية العراقية أو الوقوف إلى جانب قوى سياسية معينة ضد أخرى, كميا 

لحييوزة العلمييية بصييورة مناسييبة وواعييية للمخيياطر التييي يمكيين أن مييارس الوظيفيية الدينييية فييي ا
تتسبب به تدخل الحوزة العلمية وشخصه الفاضل في هذا النشاط. وكيان اهتماميه منصيبًا عليى 
أتباع المذهب الشيعي بشكل خاه. واستند هذا الموقف إلى رةية عقالنيية للعالقية بيين اليدين 

الدين وأتباعها تتطلب االبتعاد عن السياسة وعين تأيييد والسياسية وبين الدين والدولة, فحماية  
قوى سياسيية دون أخيرى, كميا أنهيا تعبير عين وعيي بوجيود أكثير مين ديين وميذهب فيي العيراق 
 يتطليييييييييييييييييب موقفيييييييييييييييييًا حيادييييييييييييييييييًا مييييييييييييييييين الدولييييييييييييييييية والحكيييييييييييييييييم إزاء المجتميييييييييييييييييع.

فيي تقيدير  لقد كان موقفًا وطنيًا عامًا حيين طاليب بيإجراء االنتخابيات, رغيم االخيتالف فيي اليرأي
هذه الخطوة بسبب قصر الفترة التي حددها إلجيراء االنتخابيات, أو عنيدما تمكين مين وضيع حيد 
لسفك الدماء بسبب صبيانية السيد مقتدى الصدر وعنف وقسيوة واسيتبداد المليشييات الشييعية 
التييي كييان يقودهييا. ولكيين فوجينييا باتسيياع قاعييدة التييدخل اليييومي حييين ميينح السيييد السيسييتاني 

كته لقائمة االئتالف العراقي الموحيد دون منحهيا للقيوائم األخيرى, أي أن السييد السيسيتاني مبار 
وضع ثقل الحوزة العلمية وثقله الديني الشخصي في ميزان االئيتالف العراقيي الموحيد, وبالتيالي 
اتخذ موقفًا سياسيًا محددًا في مواجهة القوائم األخيرى, مميا سياعد عليى حصيول ميا حصيل فيي 

االنتخابييات التييي مييا كييان لهييذه القائميية أن تحقييق هييذا الفييوز  السيياحق!  حسييب التعبييير نتييائج 
المفضل والمحبب لدى السيد عبد العزييز الحكيم. وكنيا نأميل أن يكيون هيذا التيدخل هيو األخيير. 
ولكين طلييع علينييا السيييد اليدكتور إبييراهيم األشيييقر الجعفييري لييعلن للجمهييور مباركيية جديييدة ميين 

ي لييه علييى ترشيييحه ميين قبييل قائميية االئييتالف العراقييي الموحييد لمنصييب رئيييس السيييد السيسييتان
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الحكومة العراقية االنتقالية القادمية فيي وقيت يوجيد أكثير مين مرشيح لهيذا المنصيب, علميًا بيأن 
الييدكتور الجعفييري ال يتبييع فييي تقليييده الييديني للسيييد السيسييتاني, بييل أن حييزب الييدعوة يييرتبط 

 السييابقة وبحييدود معينيية, بالسيييد محمييد حسييين فضييل هللا. فكريييًاً , حسييب علمييي فييي الفتييرة
إن الطريقييية التيييي مارسيييها السييييد عبيييد العزييييز الحكييييم قبيييل ذاك عنيييد إعيييالن مباركييية السييييد 
السيستاني لقائمة االئتالف العراقي الموحد, والطريقة التي أعلن فيها الدكتور الجعفيري مباركية 

لى الغايات التالية التي يفترض تنبيه الحوزة العلمية السيد له أيضًا, تريد في الجوهر الوصول إ
إليى مخيياطر هيذا الطريييق, وهيي التييي عبير عنهييا السييد عبييد العزييز الحكيييم ميرة حييين قيال بييأن 
علينا أن نتفيق حيول الموقيف مين واليية الفقييه, أي احتميال األخيذ بالطريقية اإليرانيية فيي حكيم 
 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبالد والعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياذ بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا :

سليمة لربط الحكم والحكومة بمباركة ورضا السييد السيسيتاني, ومحاولية . محاولة جادة غير  1
اعتبار ذلك جزًء ال يتجزأ مما يفترض أن يكون عليه المستقبل لرةساء الوزارات. فمباركة السيد 
 السيسيييتاني هيييي التيييي تعطيييي المرشيييح لرئاسييية اليييوزارة الحيييق فيييي الترشيييح ومنافسييية الغيييير.

السياسة, وهو أمر سييخلق مضياعفات وصيراعًات غيير ضيرورية . تأكيد ربط الدين بالدولة وب2
 وغييييييييييييير مناسييييييييييييبة فييييييييييييي المجتمييييييييييييع العراقييييييييييييي يقييييييييييييود إلييييييييييييى عواقييييييييييييب وخيميييييييييييية.

. محاولة تأكيد عالقة الدولة والحكومة بالمذهب الشيعي بسبب رمزية الحوزة العلميية والسييد 3
مرشيح لمنصيب  السيستاني للمذهب الشيعي الذي يمنح مباركته وتأيييد لقائمية معيين ولشيخص

 رئيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس وزراء. 
 

 إن هذه النقاط الثالث تضعنا وجهًا لوجيه أميام قضيية غايية فيي الخطيورة, وأعنيي بهيا ميا يليي:
إمكانية نشوء سياسة جديدة في العراق تفرضها الحوزة العلمية بصيورة غيير مباشيرة مين خيالل 

المباركيية. وأن هييذا  المباركيية, وبالتييالي أن يكييون الشييخص مسييتبدًا برأيييه ألنييه يسييتند إلييى تلييك
الموقف سوف يثير شيينا أم أبينيا الميزاج الطيائفي والتميييز الطيائفي فيي اليبالد, وبالتيالي ييدفع 
بالسنة العرب, وربما غيرهم أيضًا إليى رفيض هيذه الوصياية عليى الحيياة السياسيية فيي العيراق, 
 كميييييييييا سترفضييييييييييها القييييييييييوى المدنييييييييييية ألنهيييييييييا سييييييييييتكون بعيييييييييييدة عيييييييييين الديمقراطييييييييييية.

ا الموقييف سيييجعل الحييوزة العلمييية فييي خضييم الصييراع اليييومي فييي المجتمييع وسييتدفع ومثييل هييذ
بأتبيياع المييذهب الشيييعي المتييدينين والمقلييدين للسيييد السيسييتاني ووكييالء السيييد إلييى التحييزب 
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بصورة طائفية ال يجوز سيادتها في الحياة السياسية واالجتماعيية العراقيية. وبالتيالي يمكين أن 
ة ذاتها لمشكالت هي في غنى عنهيا, والتجيارب المنصيرمة كثييرة وقاسيية تتعرض الحوزة العلمي

 يفتييييييييييييييييييرض أن تكييييييييييييييييييون عبييييييييييييييييييرة لميييييييييييييييييين اعتبيييييييييييييييييير ودرسييييييييييييييييييًا ال ينسييييييييييييييييييى. 
إن النصير الييذي تحقيق لقائميية االئيتالف العراقييي الموحيد ينبغييي ليه أن ال يييدفع بيبعض أقطابهييا 

صييف وال يتحملهيا وقواهيا إليى التعيالي والتكبير والتجبير, فهيي ليسيت مين صيفات السياسيي الح
الواقييع العراقييي الييراهن والمسييتقبلي. إن حماييية الحييوزة العلمييية ضييرورة ملحيية تنشييأ ميين خييالل 
ابتعادها عن الحياة السياسيية للدولية العراقيية, والنصيائح التيي بمكين أن تقيدمها للدولية ليسيت 

ف سياسي, سوى مقترحات, ويفترض أن ال تقدم إلى حزب بعينه أو قوة سياسية معينة أو ائتال
إذ أن ذلك يعتبر تحزبًا ال يجوز للحوزة العلمية وممثلها الخيوض فييه. إن ميا أخيذ عليى جمهيرة 
كبيييرة ميين هيييية علميياء الييدين السيينة هييو سيييرهم فييي ركييب الحكييم ودفيياعهم عيين صييدام والتمتييع 
بعطاييياه ميين قييوت الشييعب المحييروم واالمتيييازات التييي منحهييا لهييم وحييرم الشييعب العراقييي منهييا 

نهم أتبيياع المييذهب السييني. ويفتييرض أن ال تمييارس الحييوزة العلمييية نفييس الموقييف الييذي وضييم
 مارسييييييييييييييييييييييييييييييييته هيييييييييييييييييييييييييييييييييية علميييييييييييييييييييييييييييييييياء المسييييييييييييييييييييييييييييييييلمين السيييييييييييييييييييييييييييييييينة. 
إن المباركة لهيذا اليرئيس أو ذاك يفتيرض أن تيأتي مين الشيعب, ومين الجمعيية الوطنيية ولييس 

بط بالترشيييح بييل ميين فييرد أيييًا كييان وزنييه وتييأثيره علييى النيياس, إن المباركيية يفتييرض أن ال تييرت
 باألعميييييييييييييييال التيييييييييييييييي سيمارسيييييييييييييييها المكليييييييييييييييف المحتميييييييييييييييل لتشيييييييييييييييكيل اليييييييييييييييوزارة.
إن الدكتور الجعفيري خيالف نفسيه حيين صيرح أثنياء المنافسية االنتخابيية مشييرًا إليى أن السييد 
السيستاني لم يبارك قائمة دون أخرى, فهيل يحيق ليه فيي الصيراعات اليدائرة حيول مركيز رئييس 

ير ديمقراطية وغير سليمة يمكن أن تقود إلى عواقيب غيير مرغيوب الوزراء أن يستعين بسبل غ
 بهيييييييا عليييييييى مسيييييييتوى الدولييييييية العراقيييييييية والديمقراطيييييييية والتعدديييييييية والحيييييييياة البرلمانيييييييية.
كييم كييان بييودي أن يبتعييد السيييد الييدكتور الجعفييري عيين هييذا المطييب, ألنييه بييذلك كييان يحيياول أن 

ن ديمقراطية, إذ أن السيد السيستاني ال يؤسس لقاعدة غير ديمقراطية في حياة نسعى ألن تكو
يمثل نفسه فيي الموقيع اليذي يحتليه, بيل يمثيل الحيوزة العلميية, وهيي ليسيت حزبيًاُ  سياسييًا أو 
 جهيييييييييييييييييييييييييية سياسييييييييييييييييييييييييييية, بييييييييييييييييييييييييييل جهيييييييييييييييييييييييييية مذهبييييييييييييييييييييييييييية ال غييييييييييييييييييييييييييير.
لنبعد الدولة عن تدخل علماء الدين بشيونها وشيون السياسة, سواء أكانوا علما دين شيعة أم 

زة العلمية وهيية علمياء المسيلمين عين تيدخل الدولية فيي شييونهم, لييكن كيل سنة, ولنبعد الحو 
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منهميييا مسيييتقاًل عييين اآلخييير, وهيييي حمايييية لهميييا فيييي آن واحيييد, وحمايييية للحريييية والديمقراطيييية 
 والفيدراليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق الجدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد. 

  27/2/2005برلين في 

 

 السيستاني السيد سماحة إلى مفتوحة  رسالة
 العراقي 

 

 ة هللا العظمى السيد على السيسيتاني المحتيرم/ الحيوزة العلميية/ النجيف األشيرفإلى سماحة آي
 تحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية واحترامييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا ً 
سيكون من بواعث اعتزازي واعتزاز الغالبيية العظميى مين سيكان العيراق حييازتكم عليى الجنسيية 
 العراقية. ليس الغريب في حصولكم على الجنسية العراقية, بل الغريب تماميًا أنهيا ليم تمينح لكيم
خالل الفترات المنصرمة. وهي لعمري داللة قاطعية عليى طبيعية الينظم االسيتبدادية التيي سيادت 
العراق خالل تلك الفترات, والتي يعمل الشعب كله من أجل ن ال تعيود ثانيية وبيأي صييغة كانيت 
 إلييييى الحييييياة السياسييييية واالجتماعييييية واالقتصييييادية والفكرييييية والثقافييييية والعسييييكرية العراقييييية.

 ي جيييييدًا أن أكيييييون مييييين بيييييين المهنييييييين سيييييماحتكم بتسيييييلمكم الجنسيييييية العراقيييييية. يسيييييعدن
لقد برز دوركم اإليجابي والفعال في موقفكم من أحداث النجف وفي الموقف العقالني الحصيف 
والحكيييم المتميييز ميين قييوات االحييتالل والوجييود األجنبييي فييي العييراق, وكييذلك ميين الييدعوة إلجييراء 

ميين الفتييرة االنتقالييية بأسييرع وقييت ممكيين, وبالتييالي الخيياله ميين  االنتخابييات بأمييل االنتهيياء
 اإلرهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياب المهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمن علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق.
طالمييا سييعى الشييعب العراقييي إلييى الخيياله ميين الدكتاتورييية واإلرهيياب والقمييع والقهيير بمختلييف 
صيوره الييذي سييطر منييذ عشيرات السيينين علييى رقياب النيياس, وطالميا سييعى الشيعب إلييى التمتييع 

ديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق القوميات والعدالة االجتماعيية, وطالميا قيدم بطعم الحرية وال
التضحيات الغالية على هذا السبيل. واليوم تبرز إلى الواقيع العمليي إمكانيية فعليية لقطيف ثميار 
 ذليييييييييييييييييييك النضيييييييييييييييييييال المجييييييييييييييييييييد اليييييييييييييييييييذي خاضيييييييييييييييييييه الشيييييييييييييييييييعب العراقيييييييييييييييييييي.
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الييوطنيين الييذين اختطفييوا منييا  وليين ييينس الشييعب تلييك المواقييف النبيليية والمشييرفة لعلميياء الييدين
مبكرًا, ومنهم السيدين محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر والسيد محمد باقر الحكيم, إلى 
جانب كل الوطنيين واليديمقراطيين العيراقيين اآلخيرين مين مختليف القومييات واألدييان والميذاهب 

ور شيتى وقيدموا حيياتهم فيي واالتجاهات الفكرية والسياسية, الذين شاركوا في هذا النضيال بصي
سبيل الخاله من الدكتاتورية ومن أجل عراق يسعد شيعبه بالحريية والرفاهيية والسيعادة.وتبدو 
 الفرحييييية عليييييى وجيييييوه العيييييائالت التيييييي عانيييييت الضييييييم والقهييييير طيييييوال العقيييييود المنصيييييرمة.
م إن الحييوزة العلمييية فييي النجييف لهييا مكانتهييا فييي نفييوس المسييلمين الشيييعة المييؤمنين, كمييا لكيي

احترامكم الكبير فيي نفيوس بقيية المسيلمين الميؤمنين, ومين هنيا تنشيأ الحاجية الماسية إليى أن 
تلعب الحوزة العلمية وسماحتكم شخصيًا الدور البارز في التأثير اإليجيابي عليى عمليية التنيوير 
الديني في المجتمع العراقي ومساعدة الناس في الخاله مما يقدم صورة غيير حضيارية وغيير 

ية وغير إسالمية أمام العالم كليه, ومنهيا قضيايا الضيرب بالسالسيل عليى الظهير والتطبيير إنسان
أو ضرب الرأس بالسيوف, على سبيل المثال ال الحصر, أو التمسك بأساليب وسياسات التمييز  
الطائفي التي مورست في العراق طوال عقود وقرون وجلبت الخراب والبؤس والموت للنياس, إذ 

ا علييى اإلنسييان العراقييي وعلييى وحييدة الييوطن ونسيييجه االجتميياعي, إضييافة إلييى أن لهييا مخاطرهيي
 األسيياليب البالييية فييي التعامييل مييع المييرأة العراقييية التييي تولييد حييرة تمامييًا كمييا يولييد الرجييل حييرًا.
كثرة كاثرة من نساء ورجال العيراق, وأنيا مينهم, تتطليع لهيذا اليدور االجتمياعي التنيويري للحيوزة 

خصييًا, وتثيق بيأن للحيوزة ولكيم القيدرة عليى تغييير الكثيير مين العيادات والتقالييد العلمية ولكم ش
غير المقبولة في اإلسالم الحنيف والمرفوضة من قبل مختلف الميذاهب فيي اإلسيالم, بميا فيهيا 
 الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذهب الشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعي الجعفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري. 
 أرجيييييييييو لكيييييييييم ييييييييييا سيييييييييماحة السييييييييييد الوقيييييييييور موفيييييييييور الصيييييييييحة والعمييييييييير المدييييييييييد.

 
 كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياظم حبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب 

  17/3/2005في برلين 
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الميون المتطرفون إنتاج أنفسهم وبؤسهم اإلس يعيد  هل
 الفكري وقمعهم السياسي؟

 

 

 

تتكييرر أحييداث التيياريخ بصيييغة مييا حييين تتييوافر شييروط بروزهييا. وإذا كييان ظهورهييا األول يعتبيير 
مأساة لمجتمع ما, فأن ظهورها الثاني بعد قرون أو عقود يعتبر المهزلة بعينها. وما يجري في 

القلييل إعيادة عجلية التياريخ إليى عراق اليوم منذ سقوط الدكتاتورية, حيث يحياول اليبعض غيير 
الييوراء وإعييادة إنتيياج أحييداث الماضييي البييائس, يعتبيير مأسيياة ومهزليية فييي آن واحييد وفيياق كييل 
 التصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييورات. 
وميين هنييا نبييرز الحاجيية إلييى شييحذ الييذاكرة العراقييية, الفردييية منهييا والجمعييية, ومراجعيية أحييداث 

يسياعدنا عليى التنبيه وتجنيب المزاليق التيي التاريخ البعيدة منها والقريبة. ففي تراثنا العراقي ميا 
يعيش في ظلها الشعب حاليًا في السياسة العراقية وفي مناطق مختلفة من العراق وخاصة فيي 
البصرة حيث يهيمن حزب الفضيلة على السلطة هناك ويسعى إلى إقامة فيدرالية إسيالمية عليى 

ييث تشيارك إطالعيات )أجهيزة األمين النمط اإليراني البائس في المحافظيات الجنوبيية اليثالث, وح
اإليرانية( والحرس الثوري السيية الصيت بدور كبير ومتميز في إدارة دفية األميور ودفيع رواتيب 
إضافية غير قليلة لجمهرة من أتباع مليشيات معينية, تماميا كميا كانيت تفعيل السيفارة األلمانيية 

ات ميين القييرن الماضييي لعييدد ميين ومسييؤولها األول )فييرانس اروبييا( فييي بغييداد فييي فتييرة الثالثينيي
المعلمييين والطلبيية الييذين كييانوا يمارسييون مهمييات معينيية فييي إطييار الفكيير النييازي وفييي مهاجميية 
اليهود في العراق وإشاعة وتشديد العداء ضيدهم, إضيافة إليى اليدعوة للفكير القيومي العنصيري, 

إليرانيي وإطالعيات وكان هؤالء أعضاء في نادي المثنى في بغيداد. إن منظمية الحيرس الثيوري ا
اإليرانية والقوى المحافظة المتشددة تحاول بطرق أخرى غير مباشرة تصدير  الثورة  اإلسيالمية 
 اإليرانييييية إلييييى العييييراق وتكريسييييها فييييي الجنييييوب ثييييم االمتييييداد تييييدريجًا إلييييى منيييياطق الوسييييط. 

قة التيي دليل في تاريخ العراق القديم والوسيط والحديث يجيد المتتبيع الكثيير مين األحيداث المشير 
الشعب فيها على حيويته وقدرته على تجاوز الصعاب والخروج برأس مرفوع والمساهمة في بنا 
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الحضارة اإلنسانية. ولكن في هذا التاريخ الكثير من الكوارث والمآسيي واألحيداث المرعبية التيي 
عي. وإذا سياهمت فيي إذالل اإلنسيان وقمعييه ومنعيه مين اإلبيداع الفنييي واألدبيي والتقيدم االجتمييا

وجد في العراق جمهرة من رجال الدين الذين برهنوا على وعي بالمسؤولية والحره على وحيدة 
الوطن والشعب ودفعه نحو األمام ومحاربة القهر واالستبداد والفساد والنزعات الدينية المتطرفية 

نوا سيببًا فيي والطائفية المقيتة, فأن تاريخنا العراقي عرف أيضًا كثيرة مين رجيال اليدين اليذين كيا
الشقاق وتدهور األوضاع الفكرية والسياسية في البالد, بغض النظر عن الميذهب اليذي ينتميي 
إليييه هييؤالء الوعييا , الييذين ينخرطييون فييي بيياب وعييا  السييالطين. كمييا وجييدت اتجاهييات دينييية 
متشابكة مع اتجاهات قومية شوفينية وعنصرية تسببت مثاًل في فاجعة الفرهود ضد اليهود في 

, حييث قتيل فيهيا العشيرات مين 1941بغداد في األول والثاني من شهر حزيران/يونيو مين عيام  
( وجرح الميات منهم وسلبت أموالهم وحاجياتهم وأحرقت محالتهيم بعيد أن نهبيت, 179اليهود )

وأدخلت القلق والخوف وعدم الثقة في نفوسهم ومهيدت لميا حصيل بعيد ذليك مين تهجيير قسيري 
 جمعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم. 

تداد تاريخ اإلسيالم لعبيت المذهبيية السياسيية أو الطائفيية الدينيية المقيتية دورًا ملموسيًا على ام
وطا يًا في الحياة السياسية العراقية وفي التمييز بيين الطوائيف واألدييان. وال يعيود الفضيل فيي 
ذلك إلى صدام حسين وحده, الذي أضيطهد الشييعة والسينة فيي آن, رغيم أن اضيطهاده للشييعة 

ثيير بييروزًا وشراسيية. كمييا أضييطهد الشييعب الكييردي بمييرارة كبيييرة. وأحييداث هييذا االضييطهاد كييان أك
شاخصة للعيان في األنفال وحلباة وفيي القبيور الجماعيية المنتشيرة فيي جمييع أنحياء العيراق 
والتهجير القسري للسكان الكرد الفيلية وعرب الوسط والجنوب الشيعة, وكذلك سكان كركوك من 

معروفة للجميع. إن الطيائفيين الطغياة حوليوا حيياة المجتميع فيي فتيرات مختلفية الكرد والتركمان 
إلى جحيٍم ال يطاق. وكتب التياريخ تحيدثنا عين الكثيير مين تليك األحيداث لييس فيي فتيرة احيتالل 
الدولة العثمانية أو الدولية الفارسيية للعيراق فحسيب, بيل وفيي فتيرات سيابقة فيي عهيد األميويين 

ط الدوليية العباسييية أيضييًا. ويحتيياج اإلنسييان أن يطييالع كتيياب  موسييوعة والعباسيييين وبعييد سييقو 
العذاب  للسيد الراحل عبود الشالاي, أو كتاب  من تياريخ التعيذيب فيي اإلسيالم  للسييد الراحيل 
هيييادي العليييوي أو كتيييابي الجدييييد  االسيييتبداد والقسيييوة فيييي العيييراق  لييييدرك المآسيييي التيييي ميييرت 

 لييييييييييييييييدين والمييييييييييييييييذاهب المختلفيييييييييييييييية.بييييييييييييييييالمجتمع العراقييييييييييييييييي بسييييييييييييييييبب غييييييييييييييييالة ا
وخييالل السيينتين المنصييرمتين وبعييد سييقوط النظييام بييرزت ظيياهرة المذهبييية السياسييية والتمييييز 
 اليييييديني والطيييييائفي بشيييييكل صيييييارخ ومتصييييياعد فيييييي منييييياطق مختلفييييية مييييين العيييييراق العربيييييي.
هب وإذا كانت المذهبية السياسية قد جاءت كرد فعل لسياسات الحكم الدكتاتوري إزاء أتباع المذ

الشيعي في العراق, فهو ليس من نتاج أتباع األديان األخرى أو الميذاهب األخيرى فيي اإلسيالم, 
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كما أنها ليست من عمل السنة كأتبياع ميذهب, وال يجيوز ممارسيته ضيد اآلخيرين, إذ عنيدها ال 
 يكييييييون أي فييييييرق بييييييين سياسييييييات صييييييدام حسييييييين وميييييين يمارسييييييها اليييييييوم ضييييييد آخييييييرين. 

تتطور الطائفية السياسية بالصيغة التيي ترييد فيرض نفسيها عليى ومن المؤسف حقًا أن تنمو و 
الحكم في البالد, والتي ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل العيراق السياسيي واالجتمياعي, 
 وهيييييييييييييييييييييييو ميييييييييييييييييييييييا يفتيييييييييييييييييييييييرض تجنبيييييييييييييييييييييييه فيييييييييييييييييييييييي كيييييييييييييييييييييييل األحيييييييييييييييييييييييوال. 
ففييي الوقييت الييذي يحيياول المتطرفييون ميين أتبيياع المييذهب الوهييابي وبعييض الجماعييات السيينية 

كة في اإلرهاب الدموي على صعيد العراق كله بهدف زعزعة النظام القائم وتسيليم العيراق المشار 
إلى البعثيين ثانية أو إلى الظالمييين, نجيد فيي الوقيت نفسيه فيي البصيرة الفيحياء, حييث يعيرف 
عيين أهلهييا التفييتح الحضيياري والفكييري واإلنسيياني وحيييث تلتقييي األديييان والمييذاهب واالتجاهييات 

ياسية بتعايش سلمي منذ القديم, بيروز طائفية مين الشييعة تيدعى  حيزب الفضييلة  الفكرية والس
تمارس نهجًا تمييزًا شرسًا ضد أتباع األديان األخرى وأتباع الميذاهب األخيرى فيي اإلسيالم وضيد 
المرأة وضد االنفتاح الحضاري للمجتمع. فأتباع هذا الحيزب ومرييدوه يحكميون البصيرة وتميارس 

زات المحرميية شييرعًا ضييد المواطنييات والمييواطنين ميين الصييابية المندائييية وضييد ميليشييياته التجيياو 
أتباع الدين المسيحي وضد أتباع المذهب السني أيضًا. كميا تحياول فيرض تصيوراتها المتطرفية 
للشريعة اإلسالمية الشيعية على النمط اإليراني في البصرة والجنوب وتدريجًا في منياطق أخيرى 

فتره. فهي تسعى إلى تحريم الفرح والمسرات واالحتفاالت والغناء والفنون من العراق بالعنف والع
المسرحية والرسم ونحت التماثيل باعتباره شبيهة باألصنام , وتريد منيع الخميرة وحيرق وتيدمير 
محالت بيع الخمور, كما حصل في المنصور ببغيداد عيدة ميرات, وتفيرض عليى الميرأة الحجياب 

أم أبت, وتطارد الطلبة فيي احتفياالتهم وتعتيدي عليى البنيات بحجية المتشدد, شاءت المرأة ذلك  
مشاركتهن في احتفال للشباب الطالب, إن هذه الجماعية ليسيت سيوى أللعنية النازلية عليى أهيل 
مدينة البصرة ذات التقاليد الجميلة في االنفتاح الفكري واالجتمياعي والسياسيي, إنهيم يتسيببون 

ر للعقييل, فييي ميا عييدا النزعيية االنتهازيية, أن تجييد الييدكتور بينش الشيير فيي البصييرة. وميين المحيي
أحمد الالبي, وهو المدني العلماني كما يقال, يساند وجود هذه الجماعة في السلطة ويتحيالف 
 معهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي البصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة! 
قلت أن لنا في تاريخ العراق الكثير مين األمثلية عليى مثيل هيذه االتجاهيات الطائفيية المتطرفية. 

 عييييييييييييييييييييييييييييييييييييض األمثليييييييييييييييييييييييييييييييييييية. سييييييييييييييييييييييييييييييييييييأحاول هنييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ذكيييييييييييييييييييييييييييييييييييير ب
أورد الشيخ محمد الخضري بك في كتابيه الموسيوم  تياريخ األميم اإلسيالمية )الدولية العباسيية(  
بصييدد اإلرهيياب الفكييري واالجتميياعي الييذي مارسييته جماعيية الحنابليية, وهييي فرقيية متطرفيية فييي 

 ميالدييييية قوليييييه: 934هجرييييية  323اإلسييييالم, فييييي مطيييياردة المنكيييير فييييي بغييييداد فييييي عييييام 
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األمر إدبارًا ظهور المنازعات الدينيية ببغيداد عاصيمة الخالفية فقيد ظهير بهيا الحنابلية  ومما زاد  
وقويت شوكتهم وصاروا يكبسيون دور القيواد والعامية وأن وجيدوا نبييذًا أراقيوه وأن وجيدوا مغنيية 
ضربوها وكسروا آلية الغنياء واعترضيوا فيي البييع والشيراء ومشيى الرجيال ميع النسياء والصيبيان 

ميين يمشييي مييع امييرأة أو صييبي سييألوه عيين الييذي هييو معييه ميين هييو؟ فييأن أخبييرهم وإال  فييإذا رأوا
ضييربوه وحملييوه إلييى صيياحب الشييرطة وشييهدوا عليييه بالفاحشيية فييأزعجوا بغييداد . )الشيييخ محمييد 
الخضري بك. محاضرات تاريخ األمم اإلسيالمية )الدولية العباسيية( دار المعرفية. بييروت. بيدون 

 (.365تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياريخ. ه 
لحنابلة كيره النياس واحتجياجهم ورفضيهم لهيم مميا أجبيرت صياحب الشيرطة إليى أن ولكن جنى ا

 يكتييييييييييييييييييييب فيييييييييييييييييييييهم ونييييييييييييييييييييادى بأصييييييييييييييييييييحاب البربهيييييييييييييييييييياري مييييييييييييييييييييا يلييييييييييييييييييييي:
 الحنابلة ال يجتمع منهم إثنان وال يناظرون في مذهبهم وال يصلي منهم إمام إال إذا جهر ببسم 

د شيرهم وفتنيتهم واسيتظهروا هللا الرحمن الرحيم في صيالة الصيبح والعشياءين فليم يفيد فييهم وزا
بالعميان الذين كانوا يأوون إلى المساجد وكانوا إذا مر بهم شيافعي الميذهب أغيروا بيه العمييان 
 ليضيييييييييييربونه بعصييييييييييييهم حتيييييييييييى يكييييييييييياد يميييييييييييوت... . )نفيييييييييييس المصيييييييييييدر السيييييييييييابق(.
وفييي التمييييز الييديني هنيياك أمثليية كثيييرة أورد واحييدًا منهييا فييي كيفييية النظيير إلييى أتبيياع األديييان 

 خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى ومعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياملتهم:األ
• أورد عبد العزيز الدوري في كتابه   تاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع الهجري مقتطفيا 
نقال عن القفطي في كتابه   تاريخ الحكماء   ليدلل على شيمول عنايية عليي بين عيسيى للقيرى 

 هجريييييييييية إليييييييييى سيييييييييينان ميييييييييا يلييييييييييي: 301واألريييييييييياف فكتيييييييييب األخييييييييييير فيييييييييي عييييييييييام 
سواد من أهله, وأنه ال يخلو من أن يكون فيه مرضى ال يشرف متطبب عليهم   فكرت فيمن بال

لخلو السواد من األطباء, فتقدم ... بإنفاذ متطببيين وخزانية مين األدويية واألشيربة يطوفيون فيي 
السواد, ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تيدعو الحاجية إليى مقيامهم, ويعيالجون مين فييه ثيم 

وصيل األطبياء إليى سيورا ونهير المليك وجيدوا أن أكثير السيكان يهيود.  ينتقلون إلى غيره.“ ولميا
فاستفسر سنان من الوزير عن رأيه في معاملتهم وأوضح  أن الرسم في بيمارستان الحضرة قيد 
ي والييذم ي.“ فكتييب علييي بيين عيسييى:  ليييس بيننييا خييالف فييي أن معالجيية أهييل الذميية  جييرى للمليي 

والعميل بيه, معالجية النياس قبيل البهيائم, والمسيلمين والبهائم صواب, ولكن الذي يجيب تقديميه  
قبل أهل الذمة, فإذا فضل عن المسلمين ما ال يحتياجون إلييه صيرف فيي الطبقية التيي بعيدهم. 
فاعمييل ... علييى ذلييك  )الييدوري, عبييد العزيييز د. تيياريخ العييراق االقتصييادي فييي القييرن الرابييع 

 (.286/287. ه 1995 . مركييييييييز دراسييييييييات الوحييييييييدة العربييييييييية. بيييييييييروت.3الهجيييييييري. ط 
ورغم ميا يملكيه اليدكتور اليدوري مين حيس مرهيف للكلمية والتياريخ, فأنيه ليم ينتبيه, فيي أحسين 
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األحوال, ولم يشر بأي شيكل إليى الموقيف ألتميييزي المجحيف والصيارخ اليذي تجليى فيي خطياب 
ر علي بن عيسى والذي كان يمارس من قبل الحكام حينذاك, وكأن التمييز بيين المسيلمين وغيي

المسلمين مسالة طبيعية واعتيادية حتيى فيي مجيال العيالج الطبيي. ويؤكيد هيذا الينص الموقيف 
الييديني المتزمييت للييوزير علييى بيين عيسييى إزاء أهييل الذميية, إذ أنييه وضييعهم فييي طبقيية تقييع بييين 
المسلمين والبهائم, بدال من أن يكتب إليه مشيرا بيأن المعالجية تيتم لمين هيو أكثير حاجية إليهيا 

 القيييييياطنين فييييييي السييييييواد. فميييييين يقييييييرأ اليييييينص يالحييييييظ بوضييييييوح مييييييا يلييييييي: ميييييين البشيييييير 
أن علييي بيين عيسييى قييد وضييع أهييل الذميية مييع البهييائم بقولييه:  ليييس بيننييا خييالف فييي أن  -1

معالجة أهل الذمة والبهائم صواب , في حين أن سنان لم يسأل عن البهائم وأشيار فيي رسيالته 
 د سييييييييييييييواء. إلييييييييييييييى أن البيمارسييييييييييييييتان يعييييييييييييييالج الملييييييييييييييي والييييييييييييييذمي علييييييييييييييى حيييييييييييييي

وفضييل علييي بيين عيسييى بييين المسييلمين وأهييل الذميية, وكييانوا يهييودا, حييين قييرر معالجيية  -2
المسلمين أواًل, ثم معالجة الذميين ثانيًا, ثم البهائم, فيي حيين كيان تصيرف البيمارسيتان سيليما 
حيين كيان يعييالج الجمييع دون تميييز وفقييًا لحالية المرضيى ومييدى حياجتهم لإلسيعاف والمعالجيية 

لة, وهو فارق مهم وكبير بين تفكير السياسي المتحيز والمتعصيب وغيير العقالنيي, وبيين العاج
 تفكيييير الطبييييب العيييالم اليييذي ال يمييييز بيييين المرضيييى, إال فيييي ميييدى حاجتيييه للعيييالج العاجيييل.

وأكد علي بن عيسى في رسالته إلى الطبيب المسؤول أن المسلمين هم من الطبقة األولى   -3
 قيييييية الييييييذميين, فالطبقيييييية التييييييي تليييييييهم هييييييي طبقيييييية البهييييييائم!واألعلييييييى, ثييييييم تليييييييهم طب

أمييا اليييوم فييالعراق مبتلييى بجماعيية ميين الوهييابيين المتطييرفين وبجماعييات شيييعية متطرفيية أيضييًا 
وبجماعات سنية أخرى متطرفة تعمل في هيية علماء المسلمين وهيم مين قيدامى البعثييين. وإذا 

رة على أذهان الكثيير مين حنفيية بغيداد ممين كان المتطرفون من الوهابيين قد تسنى لهم السيط
كانوا في حزب البعيث أو تحيالفوا معهيم فيي الموقيف السياسيي العيام, فيأن جماعية الشييعة مين 
حزب الفضييلة فيي البصيرة قيد تحالفيت ميع القيوى الشييعية الحاكمية فيي إييران. وقيد وجيد ميدير 

لسيطرة على الشرطة العائدين شرطة المحافظة نفسه مجبرًا على التصريح بأنه غير قادر على ا
 لييييييييييييييه ألنهييييييييييييييم ميييييييييييييين مليشيييييييييييييييات القييييييييييييييوى الشيييييييييييييييعية المتحكميييييييييييييية بالبصييييييييييييييرة. 
وما تزال صورة النجف وما جرى فيها من قبل ميليشيات جيش المهدي التابعية لمقتيدى الصيدر 
ماثلة للعيان حيث قتل من قتل وعذب من عذب من الناس في محاكم التفتيش الجديدة التابعية 

المهدي ألسباب فكرية وسياسية, وكما حصل للسيد عبد المجيد الخوئي حين   لميليشيات جيش
تم اغتياله في الصحن الحيدري بعد عودته إليى النجيف, والتيي ليم تكشيف خييوط الميؤامرة حتيى 
 اآلن رغييييييييم وضييييييييوح الرةييييييييية إزاء ميييييييين أميييييييير وميييييييين نفييييييييذ هييييييييذه الجريميييييييية البشييييييييعة. 

ملة خير هللا طلفاح الفاشي والطائفي المعيروف, وإذا عدنا إلى فترة البعث فما تزال في الذاكرة ح
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خييال صييدام حسييين, حييين بييدأ حملتييه فييي السييبعينيات بصييبل سيييقان النسيياء المرتييديات تنييورات 
اعتيادييية, أو قييص شييعر الشييباب ألنييه طويييل أو حلييق الييزلفين, تمامييًا كمييا فعييل أميييي الحييرس 

يعتقلييون المييرأة ويعرضييوها إلييى الثييوري اإليرانييي فييي أعقيياب انتصييارهم علييى الشيياه, حيييث كييانوا 
 شييييييييييييييييتى أنييييييييييييييييواع التعييييييييييييييييذيب لتتييييييييييييييييوب وتمتنييييييييييييييييع عيييييييييييييييين تكييييييييييييييييرار ذلييييييييييييييييك.
أنا واثق تمامًا بأن عمر هذه األفعال الرذيلة غير طويل وسرعان ما يجبرون عليى التراجيع أميام 
ضغط الشعب في العراق, ولكن علينيا جميعيًا تقيع مسيؤولية اليدور اليذي تلعبيه القيوى الطائفيية 

عراقيي حاليييًا والنتيائج الكارثيية المحتملية إن تمييادى هيؤالء فيي غييهم واضييطهدوا فيي المجتميع ال
 النيييييييييييييييييييييييييييييياس وسييييييييييييييييييييييييييييييلبوهم حييييييييييييييييييييييييييييييريتهم وحييييييييييييييييييييييييييييييياتهم الخاصيييييييييييييييييييييييييييييية. 
إن التمادي واإلمعان في اإلرهاب الطائفي من قبل المتطرفين في مختلف أنحاء العراق ومحاولة 

ذليك عواقيب سيلبية حقيًا تكريس النزعات والمحاصة الطائفيية مين قبيل المعتيدلين, سيتكون لكيل  
علييى المجتمييع. فييالعراق وطيين القوميييات واألديييان والمييذاهب واألفكييار المختلفيية وميين حقهييا أن 
تعيش وتتفتح وتزدهر, ومن واجب كل منها احترام البقية, وال بد مين احترامهيا, كميا ال بيد مين 

لمسيؤولين فيي وضع حد لما يجري في البصرة, وبعض المشياركين فيي تليك العملييات الجبانية وا
الجماعة هيم مين أيتيام صيدام حسيين, ومينهم مين أنجيز رسيائل اليدكتوراه فيي العليوم السياسيية 
 تبحييييييييييث فييييييييييي أقييييييييييوال  الييييييييييرئيس القائييييييييييد صييييييييييدام حسييييييييييين حفظييييييييييه هللا ورعيييييييييياه! . 

 
  52/5/2005برلين في 
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 -الدين هلل والوطن للجميع-هل من بديل عن شعار  
 في العراق؟ 

 

 

نقليييت وكييياالت األنبييياء تصيييريحًا نسيييب إليييى آيييية هللا العظميييى السييييد عليييي السيسيييتاني تضيييمن 
 مسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييألتين مهمتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين, وهمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا:

 . أهميييييييييييية التمسيييييييييييك بالوحيييييييييييدة الوطنيييييييييييية العراقيييييييييييية وحمايتهيييييييييييا مييييييييييين التميييييييييييزق.1
يات اغتييال علمياء ورجيال اليدين مين أتبياع الميذهبين الشييعي . إبداء القلق الشديد على عمل2

 والسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييني فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق.
أتفق تمامًا مع السيد علي السيستاني, إذا كانت التصريح المنسوب إليه صيحيحًا, بيأن الوحيدة 
 الوطنيييية فيييي العيييراق مهيييددة مخييياطر جديييية ألسيييباب جوهريييية نشيييير إليييى أهمهيييا فيميييا يليييي:

اليييوم صييفة طائفييية حييادة وتمييييز مقيييت بييين النيياس علييى أسيياس • إن الصييراع المييذهبي اتخييذ 
المذهب والقتل يتم على أساس الهوية. وهذا النيوع مين الصيراع يمكين أن يفجير نزاعيات جدييدة 
فييي المجتمييع العراقييي. وال شييك فييي أن النظييام السييابق بسياسيياته العدوانييية قييد أجييج المشيياعر 

ئميية أصيياًل عبيير القييرون المنصييرمة ونفييخ فيهييا المذهبييية وعمييق ميين االختالفييات التييي كانييت قا
لتسود في العراق, إضافة إلى الطريقة التيي مارسيتها قيوات االحيتالل فيي أعقياب سيقوط النظيام 
في التمييز بين المذاهب والتوزيع الحصصي للسلطة, ثم الممارسات التي عمدت إليها األحزاب 

ة ورا بة في الهيمنة عليها مهما كيان السياسية اإلسالمية الشيعية التي كانت متعطشة للسلط
الثمن, ثم ردة الفعل لدى أتباع المذهب السني الذين شعروا بسيقوط دوليتهم, فيي حيين أنهيا ليم 
 تكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين دولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينة بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأي حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال. 
ال بييد لنييا ميين اإلشييارة الواضييحة إلييى أن المجتمييع العراقييي يعيياني اليييوم ميين إسيياءات وأعمييال 

هب الشيييعي, وكييذلك ميين الوهييابيين وبعييض جماعييات إجرامييية واضييحة ميين بعييض أتبيياع المييذ
المذهب السني في العراق إزاء المسيحيين والصابية المندائيين واأليزيديين, وخاصة في البصرة 
وفي مناطق أخرى من العراق. إن هيذا الواقيع يفتيرض أن ييدان ألنيه يسياهم فيي تفكييك الوحيدة 

معة العيراق أميام المجتميع اليدولي واألميم الوطنية ويعرض سالمة البالد إلى المخياطر ويشيوه سي
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المتحدة. إن ما يجيري فيي العيراق يعتبير كارثية حقيًا, وبشيكل خياه ميا تعياني منيه البصيرة مين 
جماعتي الفضيلة ومقتدى الصيدر وقيوى إسيالمية سياسيية أخيرى, وأن سيكوت المرجعييات عين 

المرجعييات الدينيية إليى  ذلك حتى اآلن ال يشيكل نقطية إيجابيية لصيالحها, بيل ال بيد مين مبيادرة
إدانيية هييذه األفعييال الدنيييية دينيييًا واجتماعيييًا باعتبارهييا إسيياءة للييدين اإلسييالمي. وعلييى الدوليية 
 مالحقتهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا سياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا وقانونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا. 
• التبيياطؤ غييير العقالنييي للحكومييات العراقييية المتعاقبيية خييالل الفتييرة المنصييرمة عيين معالجيية 

دادي فييي مختلييف المجيياالت, وخاصيية فييي كركييوك, إذ مخلفييات وعواقييب سياسييات النظييام االسييتب
يمكن أن تصبح كركوك لغمًا موقوتًا يمكن أن يفجر الوضيع كليه فيي العيراق فيي أي لحظية, فيي 
حين كان المفروض حل اإلشكاليات المتراكمة في كركوك لصالح عودة أبنائها وفق اآلليية التيي 

 58أي مبرر في تأخير تطبيق بنود الميادة  اتفق عليها في قانون إدارة الدولة المؤقت. وال أجد
من هذا القانون, إذ أن تطبيق بنود هذه الميادة ييوفر األرضيية الصيالحة لمعالجية الموقيف مين 
كركوك في عالقتها مع الفيدرالية الكردستانية والعراق عمومًا في أعقاب وضع الدستور العراقيي 
 الجدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد.

اء الشيعب العراقيي دون أن تمتليك الحكومية األسياليب • اإلرهاب الذي يقتل المزيد من بنات وأبن
واألدوات الضرورية لمواجهة ذلك ومحاولة بعيض الجهيات خليط األوراق واعتبارهيا مقاومية ضيد 
االحييتالل فييي حييين أن غالبييية القتلييى ميين مواطنييات ومييواطني العييراق. والحكوميية عيياجزة عيين 

تيرفض ذليك, فيي حيين أن العيراق بيأمس   االستعانة بخبراء غير أمريكيين ألن الوالييات المتحيدة
الحاجة إلى دعم جهوده األمنية بكفاءات وتجارب أخيرى لمكافحية اإلرهياب بأسيرع وقيت ممكين, 
إضافة إلى ممارسية السياسيية العقالنيية لعيزل اإلرهيابيين عين أولييك اليذين يمكين إدخيالهم فيي 
 العملييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية السياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرورية للعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق. 

دادية والعنف والقسوة على ذهنيية وأسيلوب تفكيير وممارسية الغالبيية • تهيمن االتجاهات االستب
العظمى من الذكور بشكل خاه في المجتمع العراقي وعلى ذهنية أحزابه وقواه السياسية. وهيا 
نحن نسمع ما يجري في غرف التحقييق مين جانيب قيوات األمين والشيرطة العراقيية حييث يجيري 

هم. وال يمكن أن تتم هذه العملية دون معرفة السياسيين تعذيبهم بشراسة النتزاع المعلومات من
العييراقيين, بييل هييي بمعييرفتهم وتأييييدهم. وفييي الوقييت الييذي اسييتنكرت كييل األحييزاب السياسييية 
المعارضة عندما كانت تعاني منه في زمن الدكتاتور الرهيب صدام حسين من تعذيب واستباحة 

ه األساليب إلى الممارسة فيي السياحة السياسيية لكرامة وحقوق اإلنسان العراقي, تعود اليوم هذ
واألمنيية العراقييية. وعلينيا أن نييدرك بييأن هيذه القييوى العراقييية التيي تمييارس ذلييك قيد تييدربت علييى 
ايييدي القييوات األمريكييية واألردنييية وغيرهييا المصييابة بيينفس العليية السييادية. فالواليييات المتحييدة 
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ه في غوانتنامو. ومخياطر هيذه الظياهرة كبييرة األمريكية قد مارست ذلك في  أبو غريب  وتمارس
ألنها تعني بأن ممارسيها لم يتعلموا من دروس الماضي وليم يلتزميوا بمبياد  حقيوق اإلنسيان, 
وأكثرهم ينتمون إلى األحزاب السياسية اإلسالمية السياسية, ومنهم مجموعة بيدر التيي تميارس 

ر. وهيذه القيوى تميارس التعيذيب ضيد ذلك وميليشيا جييش المهيدي التابعية للسييد مقتيدى الصيد
السنة أيضًا, إذ أن غالبية المشاركين في العمليات اإلرهابية هم مين أتبياع الميذهب الوهيابي أو 
أتباع جماعة هيية علماء المسلمين أو من أتباع النظام البائد والقوى القومية التي أغلبها مين 
 أتبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياع الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذهب السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييني. 

الي واإلداري, بما في ذليك الرشيوة والنهيب والسيلب لميوارد الدولية • انتشار الفساد الوظيفي, الم
والمجتمع وتخريب االقتصاد الوطني وتحميله خسائر فادحة من خالل ذلك, إضافة إلى أسياليب 
المحسوبية والمنسوبية واإلقليمية والعشائرية والقرابيية والحزبيية, التيي تمارسيها أحيزاب اإلسيالم 

بشييكل خيياه, وكييذلك بقييية األحييزاب السياسييية علييى نطيياق العييراق السياسييي الشيييعية والسيينية 
 كليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه. 
إن جميييع هييذه العوامييل تعيييق الوصييول إلييى الحلييول العملييية للمشييكالت العراقييية لضييمان نشيير 
االستقرار واألمن والسيالم فيي العيراق والطليب مين القيوات األجنبيية االنسيحاب منيه وفيق قيرارات 

 عراقييييييييييييييييييييييييي.مجلييييييييييييييييييييييييس األميييييييييييييييييييييييين الييييييييييييييييييييييييدولي ور بيييييييييييييييييييييييية الشييييييييييييييييييييييييعب ال
إن مطالبة السيد السيستاني بالوحدة الوطنية يتطلب رفض وتحيريم العنصيرية والتميييز القيومي 
ورفييض الطائفييية والتمييييز الطييائفي فييي الحييياة السياسييية والوظيفييية واالجتماعييية واالقتصييادية 

خياله والثقافية والعامة, والعمل من أجل معالجة المشكالت القائمية بيروح الوحيدة الوطنيية واإل
للوطن بكل مكوناته, ومنها مشكلة كركوك والالجيين أو المهجرين مين العيراق. وهيذا يعنيي أننيا 
بحاجييية إليييى االلتيييزام بشيييعار مركيييزي ينيييير دربنيييا الشييياق والطوييييل لتكيييريس الحيييياة الدسيييتورية 

نية والديمقراطية المدنية الحديثة )العلمانية بمعناها العلمي وليس بما يزعمه بعض أعداء العلما
من اتهامات كاذبة باإللحاد( والوحدة الوطنية على أساس حقيوق المواطنية كاملية لكيل مكونيات 
الشييعب العييراق وللنسيياء والرجييال علييى حييد سييواء. إننييا مطييالبون برفييع شييعار  الييدين هلل وحييده 
والييوطن للجميييع , فييال منافسيية علييى هييذا الييوطن, بييل يفتييرض أن تكييون المنافسيية فييي خدميية 

 لشعار الذي يصون المجتمع من الفوارق والتمييز أيًا كان نوعه وصيغة ممارسته. الوطن. إنه ا
وال شك في أن هذا األمر يتطلب ييا سييدي السيسيتاني أن نبحيث بالقضيية الثانيية. لقيد تعيرض 
علماء ديين ورجيال ديين مين مختليف األدييان والميذاهب إليى أعميال العنيف واإلسياءة والقتيل أو 

ردة واالختطياف وميا إليى ذليك. وهيي ناجمية عين عيدة عواميل ينبغيي أن اإلصابة بجيروح والمطيا
 نفكييييييييييييييييييييير بهيييييييييييييييييييييا ملييييييييييييييييييييييًا ونسيييييييييييييييييييييعى إليييييييييييييييييييييى معالجتهيييييييييييييييييييييا, ومنهيييييييييييييييييييييا:



 155 

. تحريم تكوين أحزاب سياسية على أساس ديني, سواء أكانت تلك األحزاب إسالمية أم غيرها 1
سياس دينيي, من األديان, وسواء أكانت شيعية أم سنية. إن األحزاب يفترض أن ال تبنى عليى أ

وهييي أحيييدى أهييم نتييياج الخبييرة العالميييية التيييي توصييلت إليييى ضييرورة إبعييياد الييدين عييين الدولييية 
والسياسة والحكم. فحركة التنوير هي التي ثبتت هذه القاعدة وعلى المسيلمين األخيذ بهيا ألنهيا 
تخييدم مجتمعيياتهم وأديييانهم ومييذاهبهم أواًل وقبييل كييل شيييء وتبعييد األذى عيينهم وعيين الصييراعات 

لنزاعات الدينية والمذهبية. كما أن تجيارب العيالم العربيي واإلسيالمي ومنطقية الشيرق األوسيط وا
تؤكد ذلك أيضًا. إن إلقاء نظيرة عليى السياحة السياسيية العراقيية سييجد اإلنسيان أن هنياك كثيرة 
ميين األحييزاب والتنظيمييات السياسييية القائميية علييى أسيياس دينييي إسييالمي, وهييي أحييزاب تريييد أن 

يد فرض الشريعة عليى النياس, كيل النياس مين خيالل الدولية. وهيذا التوجيه سيوف لين تحكم وتر 
يقود إلى إحالل السالم واألمن واالستقرار في المجتمع, بل سيدفع باتجاه الصراع والنزاع وسييل 
ميين الييدموع والييدماء. ونحيين نعيييش اليييوم عواقييب دوركييم فييي مسيياندة قائميية االئييتالف الييوطني 

ي حصولها على  فوز سياحق  تمارسيه الييوم عبير مليشيياتها بشيكل غيير العراقي الذي تسبب ف
 عقالنيييييي وفيييييي غيييييير صيييييالح المجتميييييع وتتيييييأثر بيييييالقوى المحافظييييية الفاعلييييية فيييييي إييييييران.

. وجوب تخلي علماء ورجال الدين عن السياسة ما داموا يمارسون العميل اليديني واالجتهياد, 2
الناحيية االجتماعيية والدينيية. وإذا ميا أراد   إذ أن ذلك إخالل مباشر بمهمياتهم كعلمياء ديين مين

رجل من رجال الدين أن يميارس السياسية فعلييه االبتعياد عين تكيوين أحيزاب دينيية بيل االنخيراط 
بأحزاب مدنية وإبعا اليدين عين السياسية. إن القتيل اليذي يحصيد الييوم جمهيرة مين وكالئكيم فيي 

الييدين الشيييعة والسيينة يجسييد حقيقيية  مختلييف المييدن العراقييية ويقتييل المزيييد ميين علميياء ورجييال
الصراع والنزاع الذي وصل إلى هذا المستوى بين أتباع المذاهب المختلفة, بحييث أصيبح القتيل 
المتبييادل ممارسيية يومييية. إن حماييية هييؤالء تتطلييب ابتعييادهم عيين السياسيية وعييدم التييدخل فييي 
 شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤون الدولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 

بييين النيياس أو أن تييؤثر علييى قييرارات . وجييوب تخلييي المرجعييية الدينييية عيين أن تكييون حكمييًا 3
النياس السياسييية. فهييي مرجعييية دينييية اجتماعيية وليسييت سياسييية, والمرجعييية السياسييية هييي 
صييناديق االقتييراع وليسييت المرجعييية الدينييية, إذ أن محاوليية االعتميياد علييى المرجعييية الدينييية 

بمصيير العيراق والمجتميع,  يعيدنا إلى الدائرة المغلقة وإلى فرض استبداد رجل واحد, مهما كان,
في حيين أن مصيير العيراق والمجتميع ينبغيي أن يبقيى فيي المجتميع ذاتيه ويحيدد عبير صيناديق 
االقتراع. إن تدخل المرجعية الدينية في االنتخابات األخيرة جعل المؤمنين يشعرون بيأن علييهم 

أخطيياء الجهيية التييي اإلدالء بأصييواتهم إلييى ميين اختارتييه المرجعييية, وبالتييالي فالمرجعييية تتحمييل 
ساندتها, وهو أمر غير مقبيول مين المرجعيية وال مين القيوى السياسيية اإلسيالمية التيي تحياول 
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 تحقيييييييييييق الفييييييييييوز السيييييييييياحق ميييييييييين خييييييييييالل المرجعييييييييييية الدينييييييييييية لضييييييييييعفها الييييييييييذاتي.
إن ابتعاد المرجعية عن التدخل في الشؤون السياسية وعين إسيناد هيذا الطيرف أو ذاك والطليب 

م التدخل في الشؤون السياسية ما داموا يمارسون شيؤون اليدين وميا داميوا من رجال الدين عد
يقدمون االستشارة الدينية واالجتماعية للناس, كما أن من واجب المرجعيية تقيديم النصيح لكيي 
ال تنشييأ األحييزاب السياسييية علييى أسيياس دينييي, بييل علييى أسيياس مييدني بحييت وبعيييدًا عيين زج 

 آخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير. األديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان بمشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكالت ال أول لهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا وال 
إن هذا التوجه سيساعد المجتمع العراقي في إيجاد صيغة سياسية للتعياون والتنسييق والتكاميل 
 بييييييييييييييييييداًل ميييييييييييييييييين الخييييييييييييييييييالف والصييييييييييييييييييراع والنييييييييييييييييييزاع الييييييييييييييييييديني والمييييييييييييييييييذهبي. 
يأمييل اإلنسييان أن تبييادر المرجعيييات الدينييية لييدى الشيييعة والسيينة إلييى اتخيياذ اإلجييراءات الكفيليية 

فيييي شيييؤونه وحمايييية الدولييية مييين رجيييال اليييدين وأحزابيييه  بحمايييية اليييدين مييين التيييدخل السياسيييي
 السياسييييييييييييييييييييييية. نأمييييييييييييييييييييييل أن تنتصيييييييييييييييييييييير العقالنييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييراق.

  5/7/2005برلين في 

 

 

بين المرجعية الدينية الشيعية   العالقة تدقيق أجل  من
 !ةوأحزاب اإلسالم السياسي الشيعي

 

 

 

  

خبرًا مهمًا يشير في جوهره إلى ثالث مسائل أساسيية   10/10/2005نقلت وكالة رويتر بتاريخ  
بعبر عن موقف جديد للمرجعيية الدينيية الشييعية فيي النجيف, مرجعيية آيية هللا العظميى السييد 

 , التيييييييييييييييي يمكييييييييييييييين اإلشيييييييييييييييارة إليهيييييييييييييييا فيميييييييييييييييا يليييييييييييييييي:عليييييييييييييييي السيسيييييييييييييييتاني 
. كان قرار تأييد األحزاب السياسية الشيعية في االنتخابات األخيرة مين جانيب الحيوزة العلميية 1

ومرجعييية السيييد السيسييتاني خاطيييًا, إذ أنييه زج بالمرجعييية فييي خضييم المعركيية السياسييية التييي 
ي اتخيذت موقفيًا غيير حييادي إزاء تليك كانت تدور بين األحيزاب السياسيية العراقيية, وهيي بالتيال

األحييزاب وقييدمت خدميية غييير مقبوليية لطييرف دون آخيير أدى إلييى نجيياح الطييرف الييذي أيدتييه فييي 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47712
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47712
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االنتخابات, وبالتالي فهيي مسيؤولة عين سياسيات هيذا الطيرف اليذي سياندته والعواقيب الناشيية 
 عنهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا.

الموجييودين فيي مختلييف  . إن السييد السيسيتاني, وبعييد هيذه التجربية, يييرفض ترشييح معاونييه2
 المحافظيييات العراقيييية إليييى االنتخابيييات القادمييية, ولكنيييه ييييدعو إليييى المشييياركة فيييي االنتخابيييات.

. وأن مرجعييية السيييد السيسييتاني تييرفض, اسييتنادًا إلييى تلييك التجربيية, تقييديم الييدعم لالئييتالف 3
ة اإلسالمية  اليذي الوطني العراقي وللحزبين الرئيسيين في هذا االئتالف,  المجلس األعلى للثور 

يقيييوده السييييد عبيييد العزييييز الحكييييم, و حيييزب اليييدعوة اإلسيييالمية  اليييذي يقيييوده اليييدكتور إبيييراهيم 
 الجعفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري. 
إذا كان مضمون هذا الخبر صحيحًا, وأرجيو أن يكيون كيذلك, فأنيه سيسياعدنا عليى اسيتخاله 
 عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتنتاجات جوهريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية, منهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا:

كوا العواقب الوخيمة التي ترتبت على وعن تدخل • أن السيد علي السيستاني ومساعديه قد أدر 
المرجعييية الشيييعية فييي الشييؤون السياسييية وخاصيية فييي االنتخابييات السييابقة, وأن الييثمن كييان 
 غاليييييييييييييييييييييًا ميييييييييييييييييييين جوانييييييييييييييييييييب عديييييييييييييييييييييدة علييييييييييييييييييييى المرجعييييييييييييييييييييية ذاتهييييييييييييييييييييا.
• إن تييدخل المرجعييية الدينييية الشيييعية فييي الشييؤون السياسييية يسييمح, شيياء الييبعض أم أبييى, 

لدين اآلخرين من أتباع األديان والمذاهب األخرى ومن مختلف الجماعات التيدخل امتالك رجال ا
فييي الشييؤون السياسييية وبالتييالي يكييون الحصيياد للجميييع سييييًا وعقيمييًا, وتفقييد الدوليية موقفهييا 
الحيييادي ميين كييل األديييان والمييذاهب وتتحييول إلييى دوليية دينييية ومذهبييية سياسييية غييير مناسييبة 
 للعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق.

يضع السيد السيستاني ومعاونوه على مرمى نيران القوى األخرى التيي تيرفض   • إن هذا التدخل
موقف التدخل في الشؤون السياسية. وقد الحق الموت الكثير مين معياوني السييد السيسيتاني, 
 اليييييييييييييييييييييذين كيييييييييييييييييييييان ال يجيييييييييييييييييييييوز التضيييييييييييييييييييييحية بهيييييييييييييييييييييم بيييييييييييييييييييييأي حيييييييييييييييييييييال. 

صيالح االجتماعيية • أن السياسات التيي اتبعتهيا األحيزاب اإلسيالمية السياسيية تتنياقض ميع الم
والدينييية التييي تسييعى إليهييا المرجعيييات الدينييية. ومنهييا, علييى سييبيل المثييال ال الحصيير, سييعي 
أحييزاب اإلسييالم السياسييي الشيييعية إلييى تشييديد الصييراع الطييائفي السياسييي وتعميييق االسييتقطاب 

 كما المذهبي بين أتباع المذهب السني من جهة, وأتباع المذهب الشيعي من جهة ثانية, تماماً 
تفعييل أحييزاب اإلسييالم السياسييي السيينية, ميين أجييل دفييع الشيييعة لكييي يصييوتوا لهييم, فييي حييين 
سيصون أتباع المذهب السني إلى األحزاب السياسية السنية, وبالتالي ينقسم المجتميع العراقيي 
 إلى قطبين متصارعين هما الشيعة والسنة. وهو أسوأ ما يمكن أن يحصل فيي بليد مثيل العيراق.

لي بأن مرجعية السيد السيستاني قد تلمست بما ال يقبل الشك, التداخل الكبير الجياري   • ويبدو
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منذ ما يقرب من سينتين بيين أجهيزة األمين والمخيابرات والااسيدران )الحيرس الثيوري( اإليرانيية 
من جهة, وأحزاب اإلسالم السياسي الشيعية وفيلق بدر وجماعة مقتدى الصدر أيضًا من جهية 

 اقيييييب الوخيمييييية التيييييي تتربيييييت عليييييى المرجعيييييية ذاتهيييييا نتيجييييية هيييييذا التيييييداخل. أخيييييرى, والعو 
• وال شك في أن بعض الجرائم التي ترتكب بحيق أتبياع الميذهب السيني بيدأت تنسيب إليى فيليق 
بدري وإلى قيوى أمنيية إيرانيية تعميل فيي صيفوف القيوى اإلسيالمية السياسيية العراقيية, وهيو ميا 
 ه. تنيييييييييييييييييييييييييييييييييأى المرجعيييييييييييييييييييييييييييييييييية الدينيييييييييييييييييييييييييييييييييية بنفسيييييييييييييييييييييييييييييييييها عنييييييييييييييييييييييييييييييييي

لقد نقليت وكياالت األنبياء اإليرانيية الفرحية العارمية ليدى أجهيزة ومؤسسيات إيرانيية كثييرة بسيبب 
العالقات المتشابكة أكثر فأكثر بين أحزاب اإلسالم السياسي الشيعية وبين إيران وقواها العاملية 

ليى منياطق في العراق, وأن هذا سيخلق حلفًا متينًا يسمح بتصدير الثيورة اإلسيالمية الشييعية ع
أخييرى ميين العييالم. ويمكيين أن تقييدم البصييرة وجنييوب العييراق أمثليية صييارخة علييى هييذا التفيياقم 
والتشابك في العالقات, ولكن بغداد ليست اقل من ذلك. وهذا االتجاه هيو اليذي يمكين أن يحيرك 
و الدول العربية ذات األغلبية السنية ويدفع بها إلى مزيد من التدخل فيي الشيؤون العراقيية, وهي
 ميييييييييييييا يزييييييييييييييد مييييييييييييين تعيييييييييييييريض األمييييييييييييين العراقيييييييييييييي إليييييييييييييى مخييييييييييييياطر جدييييييييييييييدة.
إن اإلنسييان ليأمييل فييي أن تتخييذ المرجعييية الدينييية فييي النجييف موقفييًا واضييحًا ومحييددًا إزاء هييذه 
األمور لتنأى بنفسها عما ترتكبه األحزاب اإلسالمية السياسية مين أخطياء فادحية فيي السياسية 
 العراقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي المرحلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الراهنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

10/10/2005  

 

 

: والتعذيب السياسي اإلسالم بين عالقة  من هل
 حدا   الحكومة تضع ال ِلم  و  نموذجا ؟ العراق 
 قوائم ضد اإلسالمية المليشيات بعض إلرهاب
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وى اإلسييالم السياسييي بغالبييية قواهييا وأجنحتهييا برهنييت تجييارب السيينوات المنصييرمة علييى أن قيي
تمارس أساليب التعذيب النفسي والجسدي إلى حد القتل العمد ضد معارضي مواقفها السياسيية 
وهييي خييارج الحكييم ومناهضييي سياسيياتها وهييي فييي الحكييم ورافضييي حكمهييا. وال يتوجييه التعييذيب 

سياسيي فحسيب, بيل وضيد مين الذي يمارس ضد المختلفين مع هيذه القيوى فيي الفكير واليرأي ال
يختلف معهم في الدين والميذهب أو حتيى فيي ميا بيين أتبياع الميذهب الواحيد, سيواء أكيانوا مين 
أتباع األحزاب اإلسالمية السياسية السنية أم الشيعية. وإذا كانت هذه الظياهرة ناصيعة جيدًا فيي 

ح, فإنهيا موجيودة صفوف قيوى اإلسيالم السياسيي المتطرفية ذات الينهج العنفيي اإلرهيابي المسيل
أيضييًا فييي صييفوف قييوى اإلسييالم السياسييي التييي يطلييق عليهييا بالمعتدليية, خاصيية إذا كانييت فييي 
الحكم وتسعى للبقاء فيه أو تتطلع للوصول إليه. ولكن هذا ال ينفي وجود شخصيات وجماعات 
إسالمية سياسية ذات نهج ديمقراطي عقالنيي وعلمياني فيي الموقيف مين عالقية اليدين بالدولية 
وتييرفض اسييتخدام العنييف والسييالح فييي ممارسيياتها السياسييية. وهييذه الظيياهرة مرتبطيية ميين حيييث 
المبييدأ بواقييع أن المجتمعييات اإلسييالمية, سييواء أكانييت عربييية أم غييير عربييية, لييم تعييرف عملييية 
التنوير الديني واالجتماعي والسياسي خيالل القيرون والعقيود الماضيية. وإذا ميا كانيت مثيل هيذه 

دأت بواكيرها في نهاية القرن التاسع عشر في مصر, فسرعان ميا خنقيت وهيي فيي الحركة قد ب
المهد من قبل القوى األكثر محافظة ورجعية فيي اليدول ذات األكثريية المسيلمة, ومنهيا مصير, 
 وانتصيييرت عليهيييا مؤقتيييا تليييك القيييوى المحافظييية أو السيييلفية األكثييير تشيييددًا ونزوعيييًا للتطيييرف. 

ى اإلسيالمية السياسيية التيي مارسيت التعيذيب بأشيد وأعنيف أشيكاله ومن بين أبرز الدول والقيو 
وأكثرهيا قسيوة وعدوانييية تليك التييي ظهيرت فييي الربيع األخيير ميين القيرن العشييرين, ومنهيا بعييض 
أجنحيية األخييوان المسييلمين. ويمكيين اإلشييارة هنييا بشييكل ملمييوس إلييى تجييارب دوليية طالبييان فييي 

رادهيييا ممارسييية العنيييف والتعيييذيب والقتيييل ضيييد أفغانسيييتان وجماعييية القاعيييدة, أينميييا تسييينى ألف
مخالفيهم, والدولة اإلسالمية اإليرانية بعد سقوط النظيام الشاهنشياهي فيي إييران, حييث مارسيت 
عصابات الحرس الثيوري وأجهيزة األمين اإلسيالمية وقيوى الشيرطة, وبتوجييه وتأيييد مين قيادتهم 

ناء والمعتقلييين ميين أعضييياء الييدينيين, أبشييع أسيياليب التعيييذيب الجسييدي والنفسييي ضييد السيييج
وأصدقاء حزب توده )الشعب( وفدائيي خليق ومجاهيدي خليق وجمهيرة مين اللبيراليين ومين قيوى 
سياسية علمانية وإسالمية أخرى ومن النساء والرجال. ومن فرض عليه ولوج سجن أيفيين فيي 

قييق فيي العاصمة اإليرانيية أو فيي السيجون األخيرى فيي المحافظيات وفيي مراكيز التوقييف والتح
أرجاء إيران ييدرك األسياليب الالإنسيانية والمتوحشية التيي يصيعب عليى اإلنسيان السيوي تصيور 
مدى قسوتها والتي كانت وما تزال تمارس ضيد المعتقليين مين أجيل انتيزاع االعترافيات أو فيرض 
 التوبيية  علييى اإلنسييان وإخضيياعه لفكيير القييوى الحاكميية. ولييدى أصييدقاء عييراقيين مييروا بتلييك 
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وواجهوا تلك األساليب الجهنمية. أما النسوة فكيان التعيذيب, وبضيمنه االغتصياب قبيل السجون  
اإلعدام, نصيبهم األوفر. وليس في هذا أي تجاوز على شيرطة السيجون, إذ أنهيم كيانوا جميعيًا 
 ومييييييييييييييييا زالييييييييييييييييوا ميييييييييييييييين أتبيييييييييييييييياع الحييييييييييييييييرس الثييييييييييييييييوري واألميييييييييييييييين اإليرانييييييييييييييييي.

قود طويلة رغم االنقالبات السياسية, فيأن وفي الوقت الذي لم يعرف السودان التعذيب والقتل لع
الحكومييات التييي ادعييت تمسييكها بأهييداب اإلسييالم, وخاصيية الحكوميية اإلسييالمية التييي ترأسييها 
البشيييير والترابيييي ألول ميييرة, مارسيييت أجهزتهيييا األمنيييية أسييياليب التعيييذيب النفسيييي والجسيييدي 

بيروز مشيكالت وعليل  واغتصاب الرجال. وقادت هذه الظاهرة الجدييدة عليى شيعب السيودان إليى
 اجتماعيييية ونفسييييية عميقيييية بالنسييييبة لألفييييراد اليييذين تعرضييييوا لتلييييك االعتييييداءات ولعييييائالتهم. 
وفي الجزائر مارسيت قيوى اإلسيالم السياسيي أكثير أسياليب اإلرهياب شراسية ودمويية والتيي أدت 

تليف جزائري من النساء والرجال ومن مخ 100000خالل عشر سنوات تقريبًا إلى قتل أكثر من 
األعمار ابتداًء من الرضيع حتى الشيخ العجوز المريض والمقعد, وكان النحر )اليذبح( ييتم مين 
الوريد إلى الورييد. وكيان القتيل تحيت التعيذيب والقتيل الييومي شيمل جمهيرة كبييرة مين المثقفيين 
والصحفيين الديمقراطيين والنقابيين وأعضاء في منظمات المجتمع الميدني وسياسييين تقيدميين 
ومين مناضيلين أعضيياء فيي منظميية حقيوق اإلنسييان العربيية وميين العميال والفالحييين وأفيراد فييي 
قوات الجيش والشرطة. لقد كانت فترة عصيبة تلك التيي مير بهيا الشيعب الجزائيري حييث أصيبح 
رهينة لقوى اإلسالم السياسي المتطرفة واإلرهابية التي تدربت على عمليات التعذيب والقتيل فيي 

على أيدي القاعدة وطالبان. وما تزال بقايا مين تليك القيوى تميارس القتيل العميد بيين أفغانستان  
 فتييييييييييييييييييييييرة وأخييييييييييييييييييييييرى فييييييييييييييييييييييي مواقييييييييييييييييييييييع مختلفيييييييييييييييييييييية ميييييييييييييييييييييين الجزائيييييييييييييييييييييير.
وأمامنا تجربة النظام السعودي الذي يطبق الشيريعة اإلسيالمية الوهابيية فيي الحيياة العامية مين 

كليهميا ميارس التعيذيب بأبشيع جهة, وقوى القاعدة الوهابيية السيعودية مين جهية أخيرى, إذ أن  
صوره ضد قوى المعارضة, وكانت مدارس التربية الدينية السيعودية بمثابية المركيز األول, تلييه 
باكسييتان ثييم أفغانسييتان, إلنتيياج وإعييادة إنتيياج جمهييرة متزايييدة ميين اإلرهييابيين وعشيياق العنييف 

باكسيتان والمنياطق التيي ميا السادي. وما تزال المدارس الدينية والتربية الدينية فيي السيعودية و 
تزال تتحيرك فيهيا قيوى طالبيان والقاعيدة تميارس ذات الوجهية التعليميية المناهضية لكيل األدييان 
 والمذاهب األخرى, إال المذهب الوهابي السلفي العنفي فيي مواجهية اآلخير أييًا كيان ذليك اآلخير. 

قييوى اإلسييالم السياسييي ومييا تييزال تواجييه مصيير العيييد ميين العمليييات اإلرهابييية التييي تمارسييها 
المتطرفيية وتييودي بحييياة الكثييير ميين النيياس األبرييياء وميين السييائحين األجانييب. وليسييت أحييداث 
االنتخابييات األخيييرة فييي مصيير واسييتخدام الهييراوات والسيييوف ميين جانييب جمهييرة ميين األخييوان 

ا إذا المسلمين إال التعبير الصارخ على طبيعة وأساليب هذه القوى وهي خارج الحكم, فكييف بهي
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وصييلت إلييى دسييت الحكييم. فهييي تييؤمن بييالعنف ال فييي السيييطرة علييى الحكييم فحسييب, بييل وفييي 
 إقصييييييييييييييييياء اآلخييييييييييييييييير واستيصييييييييييييييييياله وهيمنييييييييييييييييية الفكييييييييييييييييير اليييييييييييييييييديني الواحيييييييييييييييييد. 
وفي العراق يواجه الشعب العراقي إرهابًا سياسيًا من العديد من قوى اإلسالم السياسي المتطرفة 

 نيييييييييت فيييييييييي الحكيييييييييم أم خارجيييييييييه. ومييييييييين تليييييييييك التيييييييييي تيييييييييدعى بالمعتدلييييييييية, سيييييييييواء أكا
وإذا كانت األفعال اإلجرامية لقوى القاعيدة والظيواهري والزرقياوي وأنصيار اإلسيالم الكيرد, إضيافة 
إلى القوى البعثية التي تطلق على حركاتها وقواها تسميات إسيالمية, معروفية ومدانية مين قبيل 

ولها األطفييال والنسيياء المجتمييع العراقييي, بسييبب همجيتهييا وبشيياعتها فييي التعييذيب والقتييل وشييم
والرجال مين مختليف األعميار بيالموت الييومي والتخرييب والتهيديم, فيأن قيوى سياسيية إسيالمية 
أخرى شيعية وسنية مارست, وما تزال تميارس التعيذيب والقتيل فيي العيراق. ويمكين هنيا اإلشيارة 

اومييية إليييى بعيييض الجماعيييات المرتبطييية بهييييية علمييياء المسيييلمين, التيييي تيييدعي ممارسيييتها المق
% منهم مين الضيحايا العيراقيين, كميا يمكين  99المسلحة في حين أن غالبية القتلى وأكثر من 

اإلشييارة إلييى ميليشيييا المهييدي التابعيية لجماعيية مقتييدى الصييدر, التييي مارسييت التعييذيب وسييلخ 
الجلود والقتل في النجف أو التي طاردت وما تزال تطارد الميواطنين وتقيتلهم بسيبب التبياين فيي 

ت النظر والموقف السياسي وتصدر أحكامًا قاسية بحيق النسياء كاإلشيارة إليى أن كيل مين وجها
ال تسييتخدم الحجيياب فيهييي زانييية. وهييا نحيين نعيييش تجربيية جديييدة فييي سييجون ومعييتقالت وزارة 
الداخلية العراقية, بعد أن عشنا تجربة سجون أبو غريب السيية الصيت. فقد تعرض فيي أقبيية 

ت المعتقليييين إليييى التعيييذيب النفسيييي والجسيييدي عليييى أييييدي أجهيييزة األمييين وزارة الداخليييية عشيييرا
العراقييية التابعيية إلييى وزارة الداخلييية. ومييا خفييي ميين عمليييات التعييذيب أكثيير بكثييير ممييا ظهيير أو 
كشييف عنييه حتييى اآلن. ومنظميية بييدر وبعييض المنظمييات اإلسييالمية السياسييية المسييلحة فييي 

التعيذيب والقتيل ضيد الميواطنين المخيالفين لهيم الجنوب بشكل خاه تمارس أعمال االختطاف و 
في الدين أو المذهب أو الرأي السياسي. لقد أصبح, كما يبدو لي, ضروريًا البحيث فيي العالقية 
القائمة بين قوى اإلسالم السياسي وفلسفة التعذيب, باعتبارها أداة النتيزاع االعترافيات أو إنيزال 

عراق ووسطه يؤكد وجيود هيذه العالقية العضيوية بيين العقوبات باألفراد. وما يحصل في جنوب ال
 الفكيييييييييير الييييييييييذي يحملييييييييييه هييييييييييؤالء النيييييييييياس وبييييييييييين التعييييييييييذيب بأسيييييييييياليب المختلفيييييييييية. 
لقيد نبهيت فييي مقياالت عدييدة نشييرتها فيي السينتين المنصييرمتين, وقبيل فتيرة وجيييزة أيضيًا, إلييى 

صيبة فيي ممارسية القوى الشيعية المتعصبة التي ال تختلف قييد أنملية عين القيوى السينية المتع
اإلرهيياب والقمييع الفكييري والسياسييي واسييتخدام أسيياليب التعييذيب والقتييل, إذ أنهييا ورغييم ترديييدها 
أحيانيًا وتحيت ضيغط اليرأي العييام العيالمي احترامهيا لحقيوق اإلنسييان, فإنهيا األكثير تجياوزًا علييى 

إسيالميين  حقوق اإلنسان وهي ال تعترف بها أصاًل من حييث المبيدأ. وهيذا ال يعنيي عيدم وجيود
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يؤمنون بحقوق اإلنسان ويرفضيون التعيذيب, إال أنهيم ال يشيكلون كثيرة فيي عيالم السياسية فيي 
العييراق. هييذه هييي الحقيقيية التييي ال يجييوز التغاضييي عنهييا أو السييماح لهييا بييالمرور, إذ أنهييا 
ستصبح قاعدة أساسيية فيي حكيم اليبالد, وسينعود إليى حكيم اسيتبدادي جدييد أشيد قسيوة وميرارة 

حكم الدكتاتور صدام حسين تحت واجهات فكريية دينيية جدييدة. واإلرهياب الجياري فيي   حتى من
العييراق ميين جانييب بعييض القييوى السياسييية اإلسييالمية فييي الحكييم ال يييرتبط بالضييرورة بعمليييات 
التعذيب والقتل, بل في فرض المواقف والسياسات, كما في ممارسة رئيس الوزراء الحالي حين 

علييى نسيياء الكثييير ميين الييوزارات أو فييرض التفريييق بييين الطالبييات يعمييد إلييى فييرض الحجيياب 
والطالب في الكليات والمعاهد. إنه الدرب الذي يراد به إيصالنا إلى وضع أسوأ بكثير مميا علييه 
نظام إيران أو حتيى طالبيان. ويجيب أن ال نسيكت عين ذليك ألنيه الطرييق المفضيي إليى اسيتبداد 

 تطرفيييييييييييية فييييييييييييي نهاييييييييييييية المطيييييييييييياف. قييييييييييييوى اإلسييييييييييييالم السياسييييييييييييي الرجعييييييييييييية والم
لقد خرج علينا قبل أيام وزير داخليية العيراق, وكيان مسيؤواًل عين فيليق بيدر, متبختيرًا لييعلن لنيًا 

شخصيًا.  170بأن التعذيب في أقبية وزارة الداخلية قيد شيمل سيبعة أشيخاه فقيط مين مجميوع 
ة التعيذيب ذاتهيا وكأن المشكلة تكمن فقط في العدد الذي تعيرض إليى التعيذيب ولييس فيي ظياهر 

التي تمارس ضد المعتقلين أيًا كانت القضية التي اعتقيل بسيببها. فمين يبيدأ بتعيذيب فيرد ميا ال 
يتورع أن يمارسه ضد ثان وثالث ورابع ...الخ. وال يهمه أن أوصل الضحية إلى القبر. فالغاية 

كين بقيوى سياسيية لديه تبرر الواسيطة. هكيذا بيدأ صيدام حسيين, فهيل ييراد لنيا أن تعياد الكيرة ول
 أخيييييييييييييييييييييييييييييييييييرى هيييييييييييييييييييييييييييييييييييي قيييييييييييييييييييييييييييييييييييوى اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييالم السياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييي. 
لقد مررت بالكثير من حاالت التعذيب الهمجي, سواء فيي فتيرة النظيام الملكيي أم فيي فتيرة حكيم 
البعث. وتيقنت بما ال يقبل الشك من المسائل التاليية التيي تجميع بيين كيل القيوى التيي ترتضيي 
 اسييييييييييييييييييييييييتخدام العنييييييييييييييييييييييييف والتعييييييييييييييييييييييييذيب ضييييييييييييييييييييييييد سييييييييييييييييييييييييجناء الييييييييييييييييييييييييرأي:

يمكن تصور وجود جالد يمارس أساليب التعذيب ضد المعتقلين دون حصوله عليى موافقية  • ال
أسياده في الحكم أو في الوزارة على استخدام التعذيب النتزاع المعلومات أو في الحصيول عليى 
 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراءة أو توبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
• ميين الممكييين أن يغيييوه الجييالد المباشييير فيييي التعييذيب ويميييارس أسييياليب قاسييية جيييدًا بأميييل 

ول على ترقيية وظيفيية وزييادة فيي الراتيب أو مكافيأة ماليية أو بأميل الحصيول عليى رضيا الحص
 أسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياده.
• ومن هنيا ال يمكين بيأي حيال تصيور عيدم معرفية وزيير الداخليية العراقيي, بييان بياقر صيوالغ, 
بممارسة التعذيب في وزارته ومن قبل أجهزته بأي حال من األحوال, بل أةكيد عليى أنيه أوصيى 

أن يصدر قرارًا مكتوبًا بممارسة التعذيب. وإنكار ذلك ال يغير من حقيقة األمير شيييًا, بذلك دون  
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فالنيياس فييي العييراق  مفتحييين بيياللبن , كمييا يقييول المثييل الشييعبي العراقييي. وهييذا األميير ال يمييس 
األفراد والحركات, بل الدول أيضًا. ومارسته الواليات المتحدة األمريكية في العيراق بعليم ومعرفية 

 زييييييييييييييير الييييييييييييييدفاع رامسييييييييييييييفيلد ورئيييييييييييييييس الدوليييييييييييييية جييييييييييييييورج دبليييييييييييييييو بييييييييييييييوش. و 
إن المحاسبة الفعلية ينبغيي أن تتوجيه باألسياس إليى وزيير الداخليية, باعتبياره المسيؤول األول 
عن إصدار األوامر بهذا الصيدد, وأن محاسيبة الجيالد الفعليي المنفيذ ألسياليب التعيذيب يفتيرض 

فيذ لقيرار تحرييري أو شيفوي صيادر مين جهية أعليى, رغيم أن تأتي بالدرجة الثانية, باعتباره المن
 عيييييييييييييدم اعتيييييييييييييراف الجهييييييييييييية األعليييييييييييييى بإصيييييييييييييدار قيييييييييييييرار بممارسييييييييييييية التعيييييييييييييذيب. 
لم تكن عمليات التعذيب والقتل التي أنزلها إزالم جيش المهدي بمجموعة من األفراد في النجيف 

والتنفييذ   في فترة التحرك المسلح لقوى مقتيدى الصيدر, سيوى ممارسية  حيق التشيريع والقضياء
التي يمنحها هؤالء الناس ألنفسهم استنادًا إلى قناعتهم بامتالك هذا الحق وبعيدًا عن القيانون 
والقضيياء الشييرعي. ولييم يكيين قتييل مناضييلين شيييوعيين فييي مدينيية الثييورة فييي هييذه األيييام وقتييل 
آخييرين قبييل ذاك فييي البصييرة وميين أعضيياء الحييزب الشيييوعي العراقييي ميين قبييل ذات العصييابات, 
سوى التعبير عن المهزلة التي يعيشها العراق في ظل قوى سياسية إسالمية, سواء أكانيت فيي 
الحكم أم خارجه, ال تحترم اإلنسان وحقوقيه وكرامتيه وحقيه األساسيي فيي الحيياة, والتيي تتجليى 
في ممارسات قيوى جييش المهيدي أو بعيض قيوى فيليق بيدر أو قيوى إسيالمية وميلشييات شيبه 
 . عسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكرية تابعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

إن من حق الشعب العراقي أن يطالب ال بإيقاف اإلرهياب اليذي تمارسيه قيوى اإلرهياب المعروفية 
لنا جميعًا, بل وكذلك بعض القوى التي هي في الحكيم حالييًا أو تليك التيي فيي المعارضية والتيي 
 تميييييييييييييييييييييييييييييارس أسييييييييييييييييييييييييييييياليب االختطيييييييييييييييييييييييييييييياف والتعيييييييييييييييييييييييييييييذيب والقتييييييييييييييييييييييييييييييل. 

ن هيي القيوى التيي ترييد مواصيلة االسيتبداد إن على الناخب العراقي أن يدرك مع من يتعامل وم
والقمييع, سييواء أكانييت ميين أتبيياع النظييام السييابق, أم ميين أتبيياع القييوى اإلسييالم السياسييي التييي 
تمارس الحكم أو تسعى إليه. وعليه أن يعاقب هؤالء بعدم إيصالهم إلى دست الحكم من جدييد, 

وفاقية فكريية وسياسيية واقتصيادية, فهم يتوعدون الشعب العراقي بأوخم العواقيب وأشيدها بؤسيًا 
رغم حديثهم عن وعود معسولة لن تتحقق بأي حال. إن على مثقفيي العيراق أن يرفعيوا أصيوات 
االحتجاج لما يحصل في العراق وأن يعبيوا الناس في العراق والرأي العام العيالمي ضيد عملييات 
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َم ال تضيييع الحكومييية حيييدًا إلرهييياب بعيييض المليشييييات   ليييِ
 اإلسيييييييييالمية ضيييييييييد قيييييييييوائم القيييييييييوى الديمقراطيييييييييية؟  

 

يواجه العراق حاليًا موجيات مين اإلرهياب اليدموي تمارسيه جماعتيان واضيحتا المعيالم واألهيداف, 
 وهميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا:

االنتخابيات وتهيدد مين يسياهم  . القوى اإلرهابية التي ترفض العملية السلمية وتيرفض خيوض1
فيها بالويل والثبور, وهي التي تمارس إشياعة الفوضيى والقتيل والتهيديم والتخرييب طيلية الفتيرة 
المنصرمة ومنذ سقوط نظام البعث الصدامي, إنها عصابات البعث الصيدامية وعصيابات شييوخ 

إلسالم الكرد فيي العيراق الفسق والرذيلة والموت جماعة بن الدن والظواهري والزرقاوي وأنصار ا
 وعصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابات اللصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوه وقطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياع الطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرق.

. القوى التي لم ترفض العملية االنتخابية وتشيارك فيهيا ولكنهيا تيدعم أو تميارس العنيف ضيد 2
 المجتميييييييييييع والقيييييييييييوى الديمقراطيييييييييييية, وهيييييييييييي تتيييييييييييوزع عليييييييييييى مجميييييييييييوعتين, وهميييييييييييا:

قاومية الوطنيية المسيلحة  • المجموعة األولى التي تدعم العملييات اإلرهابيية الجاريية بحجية  الم
وترفض قيام القيوات المسيلحة العراقيية بوضيع حيٍد لنشياطاتها فيي ميدن مثيل الرميادي والفلوجية 
وبعقوبييية أو عليييى الحيييدود العراقيييية السيييورية وتسيييمح لقيييوات اإلرهييياب باجتيييياح الميييدن وإقامييية 

اركة فييي المتيياريس وارتهييان النيياس وبييث الرعييب فييي نفوسييهم ومنييع الجميياهير الحقييًا ميين المشيي
االنتخابات التشريعية القادمة. وقد وصل األمير بهيذه القيوى أن اسيتطاعوا إيقياف محاولية منيع 

فيي مدينية الرميادي وانتشيار  1/12/2005اجتياح الميدن مين قبيل اإلرهيابيين اليذي حصيل ييوم  
عصابات الزرقياوي والبعيث المشيتركة فيي أرجياء هيذه المدينية تصيول وتجيول كميا تشياء. ومين 

لى الدكتور عدنان الدليمي وهو يطالب بوقيف العملييات ضيد اإلرهيابيين ييدرك األهيداف استمع إ
الكامنة رواء مشاريع هذه القيوى والتيي تقتيرن بتصيريحات صيالح المطيلا فيي األردن وكتابيات 
 ونشيييييييييييييييييييياط الييييييييييييييييييييدكتور خييييييييييييييييييييير الييييييييييييييييييييدين حسيييييييييييييييييييييب فييييييييييييييييييييي بيييييييييييييييييييييروت.

آخييرون ميين قييوى  • أمييا المجموعيية الثانييية فهييم مسييلحو ميليشيييات جيييش المهييدي ومسييلحون 
مماثلة بدأوا منذ فترة بتنظيم عمليات إرهابيية لبيث الرعيب فيي صيفوف العراقييات والعيراقيين فيي 
مناطق مختلفة من العراق, ومنها مدينة الثيورة ببغيداد أو فيي البصيرة والديوانيية أو فيي الحلية, 

ف اليوطني العراقيي وهم يجدون, كما يبدو واضحًا, الدعم والتأييد من بقية أطراف قائمية االئيتال
الشييعية التييي يشييارك فيهيا السيييد مقتييدى الصيدر, الييرئيس الروحييي والمسيؤول األول عيين هييذه 
المليشيات المنفلتة من عقالها التي ارتكبت الكثير من الجرائم والتجاوزات على حقيوق اإلنسيان 
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أميا الطرفيان في النجيف ومنياطق أخيرى مين العيراق, باعتبياره أحيد أطرافهيا األساسييين الثالثية,  
اآلخييران فهمييا السيييد عبييد العزيييز الحكيييم, رئيييس المجلييس األعلييى للثييورة اإلسييالمية, والييدكتور 
 إبيييييييييييييييييييييييييييييييييراهيم الجعفيييييييييييييييييييييييييييييييييري, رئييييييييييييييييييييييييييييييييييس حيييييييييييييييييييييييييييييييييزب اليييييييييييييييييييييييييييييييييدعوة. 
وإذا كنا نعرف األساليب العدوانية التي تمارسها قوى الظالم والقتيل والتيدمير الزرقاويية والبعثيية 

األسيياليب التييي بييدأت ميليشيييات جيييش المهييدي  الصييدامية, فييأن ميين الضييروري الكشييف عيين
السيية الصيت ممارستها في بغيداد وفيي منياطق أخيرى مين العيراق, والتيي يمكين تحدييد أهمهيا 
 فيميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:

. تهديييد المرشييحين الييواردة أسييماةهم فييي القييوائم االنتخابييية للقييوى الديمقراطييية ومالحقييتهم 1
 ومالحقييييييييييييييييييييييييييييييية جماعيييييييييييييييييييييييييييييييات الدعايييييييييييييييييييييييييييييييية لهيييييييييييييييييييييييييييييييذه القيييييييييييييييييييييييييييييييوائم.

زال وتمزيييق الشييعارات أو تغطييية شييعارات القييوى الديمقراطييية وملصييقاتها علييى الجييدران . إنيي2
 بصييييييييييييييييور ميييييييييييييييين أتبيييييييييييييييياع مقتييييييييييييييييدى الصييييييييييييييييدر ورجييييييييييييييييال دييييييييييييييييين آخييييييييييييييييرين.

. الهجيييوم عليييى مقيييرات القيييوى الوطنيييية وقتيييل بعيييض أفرادهيييا والخيييروج باستعراضيييات إلبيييراز 3
مدينيية الثييورة بقتييل  العضييالت وحمييل السييالح والتهديييد باسييتخدامه, وحيييث اسييتخدم فعيياًل فييي

مناضلين شيوعيين, وقتل بعض أعضاء الحملة االنتخابية للقائمة الوطنية العراقية أو مشياركة 
 قيييييوى أخيييييرى بقتيييييل بعيييييض البيييييارزين مييييين قائمييييية أو قيييييياديي الحيييييزب اإلسيييييالمي العراقيييييي.

. الخروج بمواكب عزاء حسينية بهدف التأثير على نفوس الناس ونشير األكاذييب ضيد القيوى 4
خرى واتهامها بالعمالة لألجنبي أو بالالوطنية, إضيافة عليى إقحيام اليدين والتعيازي الحسيينية األ

 بالحملييييييييييية االنتخابيييييييييييية عنيييييييييييوة واإلسييييييييييياءة لليييييييييييدين بأفعيييييييييييالهم غيييييييييييير اإلنسيييييييييييانية.
. التهديييد بصييراحة منقطعيية النظييير ألتبيياع القييوائم الديمقراطييية بالويييل والثبييور علييى صييفحات 5

 التابعييييييييييية لمقتيييييييييييدى الصيييييييييييدر وأتباعيييييييييييه العنفييييييييييييين.جرييييييييييييدة  الحيييييييييييوزة  الصيييييييييييفراء 
إن هذه األعمال تتعارض كليية ميع الدسيتور العراقيي الجدييد وميع القيوانين المرعيية فيي اليبالد, 
كما تتعارض ميع مبياد  الحريية والديمقراطيية وحقيوق اإلنسيان التيي التزميت بهيا الحكومية فيي 
 التحضيييييييييييييييييييييييييييييير وإتميييييييييييييييييييييييييييييام العمليييييييييييييييييييييييييييييية االنتخابيييييييييييييييييييييييييييييية القادمييييييييييييييييييييييييييييية. 

تمع العراقي يقف وجهًا لوجه أمام قوى تمتلك المال والسالح, الذي يردها من كل مكان إن المج
وبسخاء كبير, وتتميز بالحقد والكراهية وممارسة اشد أساليب العنف والقسوة إزاء اآلخر, وهيي 
تسعى للسيطرة بالقوة الغاشمة على المجتمع وفرض االستبداد الديني عليه, تمامًا كما مارسيها 

 ييييييييييون والقومييييييييييون قبيييييييييل ذاك بحيييييييييق الشيييييييييعب العراقيييييييييي طيلييييييييية عقيييييييييود عيييييييييدة.البعث
إن علييى الحكوميية العراقييية التييي تعهييدت بييأن تحييافظ علييى السييير الحيير والييديمقراطي والنزيييه 
للمعركية االنتخابيية أن تفييي بوعودهيا وتلجيم هييذه القيوى العدوانييية التيي ميا انفكييت تهيدد وتقتييل 
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سييب, إذ أن الكثيير مين المؤشيرات واألخبيار تشيير وتذبح من تشاء من الناس دون رقيب أو ح
 إليييييييييييييييييييييييييييى ضيييييييييييييييييييييييييييلوع أطيييييييييييييييييييييييييييراف فيهيييييييييييييييييييييييييييا أو تأيييييييييييييييييييييييييييييدها لهيييييييييييييييييييييييييييا.
وا رئييييس الحكومييية ووزيييير داخليتيييه, وكالهميييا مييين  أن عليييى المواطنيييات والميييواطنين أن ُيحملييي 
االئييتالف الييذي فيييه جماعيية مقتييدى الصييدر, مسييؤولية قتييل عضييوي الحييزب الشيييوعي العراقييي 

ن سقطوا أو سيسقطون بغدارات وسيوف وخناجر هؤالء الشقاوات أواًل, وبقية صرعى الغدر الذي
 ومسييييييييؤولية وضييييييييع حييييييييٍد لهييييييييم قبييييييييل أن تتفيييييييياقم تجيييييييياوزاتهم علييييييييى النيييييييياس ثانيييييييييًا.
ورغم ما يبدو من فيرق بيين قيوى اإلرهياب المعلين والمكشيوف لجماعيات الزرقياوي والصيداميين 

لييية السياسييية واالنتخابييات, فإنهييا وبييين قييوى اإلرهيياب التييي تمارسييه يومييًا دون أن تييرفض العم
تلتقي بقضية واحدة هي فقدانها وعدم احترامها للحريية والديمقراطيية وحقيوق اإلنسيان وسيعيها 
 لبييييييييييييييييييييييييييييث الظلييييييييييييييييييييييييييييم والظييييييييييييييييييييييييييييالم فييييييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييييراق الجديييييييييييييييييييييييييييييد. 
أمييل النيياس أن تتضييافر الجهييود للجييم هييذه القييوى وتحقيييق النجيياح لكييل القييوائم الديمقراطييية 

ي العراق الجديد لمنع فوز القيوى الدينيية السياحق التيي تسيعى إليى إقامية واللبرالية والعلمانية ف
دولة وحكومة دينية في العيراق, ومين أجيل بنياء دولية اتحاديية ديمقراطيية وحيياة ومسيتقباًل حيرًا 
 وآمنييييييييييييييييييييييييًا ومزدهييييييييييييييييييييييييرًا للجيييييييييييييييييييييييييل الحييييييييييييييييييييييييالي واألجيييييييييييييييييييييييييال القادميييييييييييييييييييييييية. 

2/12/2005  

 

 

  مقر اوأحرقو   احتلوا   الذين   المجرمون   البرابرة   هم  من
  الناصرية؟   في  العراقي  الشيوعي   الحزب

    

 

عندما يفقيد اإلنسيان اليوعي والثقافية واإلحسياس بإنسيانيته كإنسيان وقيمتيه الحضيارية وقيميه, 
وعندما يفقد منطق الكالم والحوار ويعجز عن مقارعة الحجة بالحجة, يتحول إلى حيوان شيرس 
مفترس ومدمر ال يعرف غيير منطيق القيوة والقتيل والتخرييب وحيرق الكتيب والمكاتيب وميا تصيل 

على امتيداد تياريخ العيراق الطوييل شيهد المجتميع الكثيير مين حياالت مماثلية ولقيوى إليه يديه. و 
مختلفيية وفييي فتييرات مختلفيية. ولييم تكيين هييذه الفتييرات زاهييية, بييل كانييت قاتميية ومرعبيية للشييعب 
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العراقييي, إنهييا فتييرات كثيييرة كييان أمرهييا فتييرة حكييم الحجيياج بيين يوسييف الثقييافي وزييياد بيين أبيييه 
من قبيل جييوش هوالكيو المغيولي, وفيي فتيرات الحكيم العثمياني, كيذلك والسفاح واستباحة بغداد  

 فييييييييييييييييييييي فتييييييييييييييييييييرة نظييييييييييييييييييييام الييييييييييييييييييييدكتاتور األهييييييييييييييييييييوج صييييييييييييييييييييدام حسييييييييييييييييييييين. 
إن جماعييات البلطجيية والقتييل السيييائبة فييي العييراق ال تمييارس مهنييية الحييرق والقتييل والتخرييييب 

المسيتعدة  لصالحها, فهي في الغالب األعم جماعات من المرتزقة الجهلة والبؤسياء فكيرًا وروحياً 
إلى بيع روحها وعقلها وضميرها وتنفيذ تلك األفعيال الدنييية بيأبخس األثميان ومين أجيل إشيباع 
بطونها الخاوية ونفسها الدنيية. فهذه الجماعات لم تجد من عمل تقيوم بيه سيوى العييش عليى 
 الهييييييييييامش واالسييييييييييتعداد للمشيييييييييياركة بتييييييييييدمير الحييييييييييياة المدنييييييييييية وقتييييييييييل اآلخييييييييييرين. 

تمارس بصورة عفوية وارتجالية وفي ساعة غضب أو جنون, بيل إنهيا تنفيذ   إن هذه األعمال ال
وفق قرارات صادرة عن جماعات لها نفوذها وهييات لهيا دورهيا السياسيي اليراهن وأييديولوجيتها 
ذات الوجهيية العنفييية والعدوانييية. وعلييى عيياتق الجميييع تقييع مسييؤولية مواجهيية هييذه الجماعييات 

ها بالمال الحرام وفضحها بال رحمة وال تردد, ألنها تسياهم فيي ومن يحركها ويوجهها وينعم علي
تسميم الحياة السياسية العراقية وتمنع اآلخر مين التعبيير عين وجهية نظيره وممارسية حقيه فيي 
 الحريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والديمقراطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية وحقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوق اإلنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان.
لقيييد اختيييار المجرميييون ميييوقعين مهميييين فيييي العيييراق, مدينييية الثيييورة حييييث تعتبييير أحيييد المراكيييز 

ساسية لكادحي العراق الذين نزحوا من الجنوب بشكل خاه إلى بغداد, وكانت موقعًا متقيدمًا األ
من مواقع الحزب الشيوعي العراقي, والتيي سياهم النظيام السيابق بسيحق تنظيميات الحيزب فيهيا 
وجعلهييا مرتعييًا للقييوى األخييرى غييير الحضييارية, وقييوى غيبييية ال تعييرف غييير القتييل والتييدمير وال 

طبيعة قوى صدام حسين خشية عودة الحزب إلى هذه الموقع واستعادة مكانتيه فيي تختلف عن 
صفوف الكادحين الذين يسعى للدفاع عينهم. أميا الموقيع الثياني اليذي اختياروه فهيو الناصيرية, 
هذه المدينة الجنوبية التي كانت مركيزًا متقيدمًا فيي النضيال ضيد اإلقطياع وجيالوزة اإلقطياعيين, 

بييرز فيهييا يوسييف سييلمان يوسييف وبنييى أولييى الخاليييا الحزبييية للشيييوعيين  وهييي المدينيية التييي
العييراقيين فييي أوائييل الثالثينيييات وشيياركت مييع خاليييا الحييزب فييي بغييداد والبصييرة بتشييكيل جمعييية 

. إن الناصرية ليست 1934محاربة االستعمار واالستثمار, ثم الحزب الشيوعي العراقي في عام 
ي العراقي والفكر التقدمي فحسب, بل هي موقعيًا للنضيال مين أجيل موقعًا متقدمًا للحزب الشيوع

إقامة عراق اتحادي ديمقراطي مدني وعلماني. إن القيوى التيي مارسيت االعتيدائين كانيت تعيرف 
لماذا تقوم بذلك وكانت ترييد فيي هيذين الميوقعين تقيديم نميوذج لنشياطها الالحيق ضيد الحرييات 

 ان. الديمقراطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والحقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوق األساسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية لإلنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
لقد تعرض مقر الحزب الشيوعي في الناصرية إلى اعتداء أثيم وحيرق للمكتيب وأثاثيه وميا فييه, 
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وقبل ذاك كان مقر الحزب الشيوعي في مدينة الثورة ببغداد قد تعرض إلى اعتداء أثم آخير راح 
 ضيييييييييييييييييييحيته أثنيييييييييييييييييييين مييييييييييييييييييين رفييييييييييييييييييياق الحيييييييييييييييييييزب الشييييييييييييييييييييوعي العراقيييييييييييييييييييي. 

يية هيذه األفعيال اإلجراميية الخسيسية, سيكتت قيوى وإذ شجبت الكثير من القيوى السياسيية العراق
أخرى عن ذلك, وأيدته جماعات أخرى بحجة أن ما جرى يعبير عين كيون الشيعب ال يرييد هيؤالء 
 النيياس فييي هييذه المدينيية, كمييا ورد فييي جريييدة الحييوزة التييي تصييدرها جماعيية مقتييدى الصييدر. 

اء. ولكيين ال يمكيين أن يكتفييي إن المقاوميية التييي أبييداها الشيييوعيون فييي الناصييرية تسييتحق الثنيي
اإلنسان بالثناء على تلك المقاومة التي انتهت بتدمير المقر وعجز الشيوعيين عن الدفاع عين 
مقيييرهم ألنهيييم قلييية, وألن المقاومييية لمثيييل هيييذه األفعيييال يمكييين أن تيييؤدي إليييى استشيييهاد بعيييض 

بعييد قييتلهم  الشيييوعيين. تجنييب المهيياجمون القتييل هييذه المييرة بسييبب الضييجة التييي تسييببوا بهييا
الشييوعيين فيي مدينية الثيورة ببغيداد, ولكينهم ربمييا لين يتورعيوا فيي الميرة القادمية عين ممارسيية 
القتل الذي اعتادوا عليه ومارسوه في أكثر من مكان في العراق. إن هؤالء المجرمين يشياركون 

سيتقرار قوى اإلرهاب الصدامية وجماعة الزرقاوي وأنصار اإلسالم في إشياعة الفوضيى وعيدم اال
والتجاوز على القانون والدستور في هذا العمل. ولكن لم تبادر الحكومية إليى شيجب هيذا الفعيل 
الجبييان, ولييم يبييادر رئيييس الحكوميية اإلعييالن عيين أسييفه لمييا حصييل لمقيير الحييزب الشيييوعي فييي 
الثورة ببغداد وال في الناصرية, هذا الحزب الذي كان قد تحالف معيه حزبيه, حيزب اليدعوة, قبيل 

 ط النظام ولفترة غير قصيرة, ولم يقدم االلتيزام بتعقيب القضياء الفياعلين. فمياذا يعنيي ذليك؟ سقو 
أنا أعرف, وهو يعرف, وغيرنيا يعيرف مين المسيؤول عين ذليك, فالنياس فيي العيراق تعلميوا قيراء 
المكتوب والممسوح في آن, فلم ال يبادر رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنية تحقيقيية للكشيف عين 

سوا ذلك, وهم أفراد من الشرطة وجيش المهدي وجماعات إسالمية أخرى, إضافة إلى الذين مار 
بعثيييين شيييعة التحقييوا بالجماعييات الدينييية ليمارسييوا الفوضييى وإثييارة المشييكالت والصييراعات فييي 
البالد. أنبه إلى احتمال قادم, أتمنى أن ال يحصل, وأعني به أن هناك من يخطيط لعملييات قتيل 

أحزاب أخرى وإثارة الصراع بين قوى اإلسالم السياسي ذاتها. وهيم مين ذات   أناس وحرق مقرات
 الجماعيييييات التيييييي قاميييييت بقتيييييل الشييييييوعيين أو قتيييييل أفيييييراد مييييين قائمييييية العراقيييييية الوطنيييييية. 
إني وفي الوقت الذي أقدم الدعم لرفاق الحزب الشيوعي العراقي في الناصرية وأشجب االعتداء 

مية العراقيية الراهنية فيي أن ال تتخليى عين مسيؤوليتها فيي حفيظ اآلثم على مقرهم, أطالب الحكو 
األمن والدفاع عن حرية اإلنسان واألحزاب ومقراتها, كما أطالب بتشكيل لجنة للتحقيق فيي هيذا 
االعتداء واالعتداء اآلخر الذي تعرض له مقر الحزب الشيوعي فيي مدينية الثيورة والكشيف عين 

مقر الحزب في الناصرية. إن السكوت عين هيذه الجريمية القتلة المجرمين ومشعلي الحريق في 
يمكن أن يجر إلى ارتكاب جيرائم أخيرى والتشيجيع عليهيا, أننيا أميام ظياهرة يمكين أن تكيون أول 
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الغييث قطيير ثييم ينهميير المطير علييى رةوس الجميييع! فهييل سنسيمح بمثييل هييذه الحاليية أن تسييود 
 ى تشييكيل حكوميية وحييدة وطنييية.العييراق فييي وقييت يييدعي السيييد رئيييس الييوزراء أنييه يسييعى إليي

إن الحكوميية العراقييية هييي المسييؤولة عيين كشييف الحقيقيية وإن سييكتت فييال بييد أن نرفييع أصييبع 
 االتهيييييييييييييييام بوجههيييييييييييييييا حتيييييييييييييييى تضيييييييييييييييع ييييييييييييييييدها عليييييييييييييييى المجيييييييييييييييرمين القتلييييييييييييييية! 

17/12/2005  

 

 

 

 

 

 

 تصااريحات فااي اليهااود ضااد الكراهيااة وراء ماااذا
 !اإلسااااااااالمية إيااااااااران جمهوريااااااااة رئااااااااي 

 

 

 
خاب أحمدي نجاد لرئاسة الجمهورية أن يرتكب هذا الرجل حماقات كبيرة تلحق  توقعت حال انت

الضرر بالعالمين العربي واإلسالمي وتتسبب في خلق مشكالت إضافية في منطقة الشرق  
األوسط. وقد عبرت عن ذلك بأكثر من مقال. فتصريحات الرئيس اإليراني الجديد نارية ومبتذلة  

ث حقائق جوهرية في سياسة القوى األكثر محافظة  في آن واحد, وهي تكشف عن ثال
 وعدوانية في إيران, وأعني بها:

 
. عودة إيران ثانية لتبني سياسات الخميني الخارجية, بما في ذلك تصدير  الثورة اإلسالمية  1

اإليرانية  من خالل تنشيط المماثلين لهم في الدول العربية واإلسالمية األخرى. ويبدو هذا 
سياستهم في العراق وفي تشجيع هيمنة قوى اإلسالم السياسي الشيعية على  واضحًا في

السلطة في العراق وعلى المجتمع وأجهزة الحكم في جنوب العراق بشكل خاه وممارسة نفس  
النهج غير المدني في البالد. وستكون إيران مصدر قلق وعدم استقرار في الشرق األوسط. 

لبنان وعالقاتها الواضحة بحماس في فلسطين, وخاصة  ويمكن أن نتابع بوضوح تدخلها في
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 مع السيد خالد مشعل وتنسيقها غير السليم مع سوريا في الموقف إزاء العراق ولبنان. 
 
. سعي إيران الدةوب المتالك السالح النووي بعكس ما تدعيه بأنها تسعى إلى استخدام 2

جه عن سياستها التوسعية في الثورة الذرة لألغراض السلمية. وال يمكن أن ينفصل هذا التو 
اإليرانية وفي فرض دورها على المنطقة, خاصة وأن لها خالفات ومشكالت غير قليلة مع  

الدول العربية ومنها قضية الجزر العربية الثالث المحتلة منذ زمن شاه إيران المخلوع, واتفاقية  
 مع العراق حول شط العرب وما إلى ذلك.  1975الجزائر 

 
اولة التغطية الفعلية على مشاكلها الداخلية, وخاصة اتساع حجم البطالة والفقر  . مح3

المتفاقم في مناطق كثيرة من إيران واتساع الفجوة بين الفقراء واألغنياء وأجهزة الدولة  
الثيوقراطية, وكذلك موقف القوميات األخرى في إيران من القومية الفارسية المهيمنة على 

نظام التي ترفض االستجابة لحقوق الشعوب اإليرانية, ومنها الشعب الكردي الحياة, وسياسة ال
 الذي يناضل منذ عقود من أجل حقوقه القومية العادلة والمشروعة. 

 
وأخيرًا تصاعدت منذ فترة قصيرة نبرة شديدة الحدة في خطب أحمدي نجاد موجهة ضد إسرائيل, 

أنحاء العالم, وهي تهدف إلى كسب  ولكنها موجهة في الوقت نفسه ضد اليهود في جميع
 ثالثة أطراف: 

 
· الشعوب اإليرانية المسلمة التي تثيرها سياسات إسرائيل في القدس وفلسطين والجوالن  

 ومزارع شبعة؛ 
 

 · شعوب الدول العربية التي تعاني من مشكالت غير قليلة مع إسرائيل؛  
 

 هات المتطرفة ألسباب كثيرة · وشعوب الدول اإلسالمية التي يزداد فيها قبول التوج
 

وإذا كان هذا الخطاب اإليراني المتطرف الموجه إلى جماهير المسلمين في كل مكان, فأن 
موجه بشكل خاه إلى قوى إسالمية سياسية متطرفة بعينها تسعى إيران إلى تعبيتها 

لعام الداخلي  ألغراضها الخاصة على صعيدي المنطقة والعالم. إنها محاولة جادة إللهاء الرأي ا 
والعربي والدولي بقضايا تستوجب المعالجة الهادئة والجادة وغير المتوترة, في حين تسعى 
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 إيران إلى توتير تلك األجواء ودفع األمور إلى طريق مسدود يقود إلى عواقب وخيمة. 
 

وأمس األول صرح رئيس جمهورية إيران أنه ال يصدق محرقة اليهود الشهيرة التي مارسها  
ام النازي الهتلري في ألمانيا وفي تلك الدول األوروبية التي خضعت لهيمنة قوات االحتالل  النظ

األلمانية. وهذا التصريح البائس هو الذي أثار ويثير بحق غضب الشعوب والحكومات 
األوروبية ويجلب المزيد من المشكالت للمنطقة والعالم. وهو تحريض ضد يهود العالم وتعميق  

ية بين الشعوب. فمحرقة اليهود في ألمانيا وفي غيرها ليست كذبة يهودية أو  الحقد والكراه
صهيونية, فهي حقيقة واقعة مارسها الفاشستيون في أوروبا واستنادًا إلى نظرية عنصرية  
مقيتة ومعاداة فعلية للسامية. وهي قضية ال تمت بصلة لسياسات وممارسات الحكومة  

 ة والعربية المحتلة, إذ أنها مرفوضة ومدانة في آن واحد. اإلسرائيلية في الراضي الفلسطيني
 

تؤكد المعطيات الدولية ومعاهد األبحاث األلمانية المستقلة إلى أن النظام الهتلري الذي اعتمد 
النظرية العنصرية في نهجه اإليديولوجي والسياسي قد تسبب وبصيل مختلفة بموت ما يقرب  

ألرقام التالية توضح جزءًا مهما من عدد الضحايا اليهود  ماليين يهودي في أوروبا. وا  6من 
 حينذاك:

 
 ,  32000بلجيكا  ,  32000فرنسا , 65000النمسا ,  165000· العهد الهتلري في ألمانيا 

يوغسالفيا ,  60000اليونان ,  1200لوكسمبورغ ,  7600إيطاليا ,  102000هولندا 
,   735النرويج ,  600ألبانيا  , 11000بلغاريا ,  143000تشيكوسلوفاكيا  ,  55000
االتحاد ,  2700000بولونيا ,  211000رومانيا ,  502000هنغاريا ,  50الدانمرك 
 . 2100000السوفييتي  

((Benz, Wolfgang, Hgr. Legenden Lügen Vorurteiele. Dtv. 6: Aulage. 

Berlin. 1964. S. 112 . 
 

ل اليهود, بل هي من واقع الحياة في أوروبا في إن هذه األرقام وغيرها ليست من صنع خيا
العهد النازي الفاشي. وليس من حقنا أن ننكر هذه الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد اليهود  
والتي يقر بها األوروبيون أنفسهم ويشجبونها وييدينون الذين نفوذها والفكر الذي يقف  

دة إلى ارتكاب جرائم مماثلة إن تسنى وراءها, في ما عدا الجماعات الفاشية الجديدة المستع
لها العودة للسلطة. بل علينا إدانتها ألنها ضد كانت جرائم ضد الجنس البشري, وهي ال  



 172 

تختلف تمامًا عن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد األرمن في تركيا وكان حصيلتها أكثر  
البشعة التي ارتكبها نظام , كما علينا أن ندين تلك الجرائم 1915من مليون قتيل في عام 

صدام حسين في حلباة وفي مجازر األنفال في كردستان العراق وراح ضحية جرائمه في  
كردستان العراق ما يزيد على ربع مليون إنسان, عدا حروبه الخارجية ودموية نظامه إزاء قوى  

 المعارضة العربية وغير العربية.  
 

محافظًا إسالميًا متشددًا فحسب, بل وعنصريًا يغوه   إن الرئيس اإليراني الجديد ال يثبت كونه
 في مستنقع الحقد والكراهية على اليهود وربما على العرب أيضًا ألنهم ساميون. 

 
إن السياسة التي يمارسها هذا الرجل ستقود إلى كوارث في إيران والدول المجاورة التي نأمل  

ي برجل أكثر عقالنية منها إلى دست أن يتدراكها الشعب اإليراني ويتخلص منها ومنه ويأت 
 الحكم.  

 
إن التصريحات التي أدلى بها أحمدي نجاد حول التخلص من إسرائيل وقذفها في البحر 

والطلب من ألمانيا أو النمسا إقامة دولة لليهود هناك تثير عواطف جمهرة من العرب وخاصة 
الحل الذي يناضل من أجله   في فلسطين وتدفع بهم النتهاج سياسة غير عقالنية تتناقض مع

الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية, كما تعيق الحل السلمي المنشود للقضية الفلسطينية  
واالنسحاب من مرتفعات الجوالن ومزارع شبعة, وتصب في التيار المتشدد والمتطرف في  

اإليرانية   فلسطين. إن تصريحات أحمدي نجاد تثير مشاعر الكراهية في أوروبا ضد السياسة
وتسهم في دعم اليمين المتطرف والقوى العنصرية في إسرائيل. إنها تصريحات يريد بها تحريك  
الشارعين اإليراني والعراقي باالتجاهات التي كان يحركها صدام حسين في العراق ليغطي على 

ني  مشكالته الداخلية. وهو في ذلك ال يختلف عن الشعار الذي ُرفع في زمن الراحل الخمي
القائل  إن طريق الوصول إلى القدس يمر عبر كربالء  ليحشد الناس خلف سياسته في الحرب  

 العراقية اإليرانية.
 

إن تشديد السياسة اإليرانية على اقتناء التقنيات النووية وإنتاج السالح النووي ال تنفصل عن  
والمذهبي من جهة,  تصريحات أحمدي نجاد األخيرة التي تجسد التشابك بين التعصب الديني 

واأليديولوجية القومية العنصرية من جهة ثانية, والطريقة الشعبية المبتذلة في إثارة مشاعر 
الناس من جهة ثالثة, والتي تشكل مجتمعة خطرًا كبيرًا على منطقة الشرق األوسط واألمن  



 173 

مرورها,  والسالم ومعالجة المشكالت بالطرق السلمية, وهي التي تستوجب منا النضال لمنع
كما تستوجب منا مطالبة الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل للقبول  

 بمبدأ  األرض مقابل السالم  واالنسحاب الفوري من األراضي العربية المحتلة.  

 

 

 بين  اإلنسانية   العالقات  وتطوير  لحماية  الطريق   ما
 واإلسالمي؟   العربي   والعالمين   أوروبا

 

 

      

فييي أعقيياب الحييرب العالمييية الثانييية بييدأ نظييام الحكييم االسييتعماري يتهيياوى بوتييائر سييريعة نسييبيًا 
بفضل نضاالت شعوب القيارات اليثالث, أسييا وأفريقييا وأمريكيا الالتينيية, وبفضيل اليدعم الواسيع 
اليييذي حظيييي بيييه هيييذا النضيييال مييين جانيييب القيييوى الحيييرة والديمقراطيييية فيييي اليييدول الرأسيييمالية 

ة ذاتهييا وبفضييل تأييييد دول المعسييكر االشييتراكي حينييذاك لهييذا النضييال, إضييافة علييى االسييتعماري
األزمة الحادة التي عاشها نظام الحكم االستعماري ذاته. وبعد أن أحيرزت بليدان القيارات اليثالث 
حريتهييا واسييتقاللها السياسييي, بييدأت بإقاميية وتطييوير عالقييات جديييدة أكثيير واقعييية مييع الييدول 

على بناء وتعزيز استقاللها االقتصادي, رغم أنها لم تحقق الكثير على طرييق األوروبية وتعمل  
التخلص من التخلف المتعدد الجوانب والتبعية لالقتصاد الرأسمالي العالمي. وهذه الحالة ناشية 
عن وجود الدول النامية, ومنها الدول العربية واإلسالمية, تتحرك على محيط متباين المسافات 

 طييييييور الصييييييناعي فييييييي إطييييييار تقسيييييييم العمييييييل الييييييدولي غييييييير المتكيييييياف . عيييييين مراكييييييز الت
وبسييبب التخلييف االقتصييادي واالجتميياعي و ييياب الحريييات الديمقراطييية ووجييود نظييم وحكومييات 
استبدادية في معظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكيا الالتينيية بيدأت هجيرة واسيعة مين هيذه القيارات, 

الدول العربيية واإلسيالمية إليى مختليف بليدان العيالم ومنها جمهرة كبيرة من بنات وأبناء شعوب  
األوروبييي واألمريكييي وغيرهييا. وشييملت الهجييرة أو التهجييير القسييري جمهييرة كبيييرة ميين السيياعين 
للحصول على فرصة عمل أو للخاله من مطاردة أمنيية أو حكيم سياسيي, أو اضيطهاد قيومي 
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, أو من أجل الدراسة والتيدريب, أو ديني أو طائفي أو فكري, أو خشية من قتل وسجن وتعذيب
مليون إنسان, أو  21حتى بلل عدد األجانب المسلمين المقيمين في الدول األوروبية أكثر من 

ملييون نسيمة فيي  186,1% من إجمالي سيكان أوروبيا الغربيية البيالل عيددهم   11,3ما يعادل  
لسنوية العالية بين . ويمكن أن ترتفع النسبة بسرعة بسبب معدالت النمو ا2005منتصف عام  

 المسيييييلمين بالمقارنييييية ميييييع نسيييييبة نموهيييييا السييييينوية بيييييين السيييييكان مييييين أصيييييل أوروبيييييي.
ورغم كل التعقييدات والتميايز بيين ثقافيات الشيعوب المهياجرة والشيعوب األوروبيية, ورغيم بعيض 
مظاهر التمييز, وخاصة في فره العمل والدراسة, نشأت وتطورت عالقات إنسيانية طيبية بيين 

ألوروبيييين والجماعييات المهيياجرة العربييية واإلسييالمية. وهييي ناجميية عيين واقييع سيييادة السييكان ا
مباد  ومضامين الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ليدى أوسيع أوسياط شيعوب هيذه البليدان 
وعيشييها فييي نظييم تحتييرم هييذه المبيياد  وتسييعى إلييى ممارسييتها فييي بلييدانها. كمييا أن القضيياء 

 رس دورًا إيجابييييًا فيييي منيييع التجييياوزات عليييى الحقيييوق عموميييًا.المسيييتقل فيييي هيييذه البليييدان يميييا
إن عييش نسيبة مهمية مين العيرب والمسيلمين فيي هيذه اليدول األوروبيية فيي أجيواء مين السييلم 
االجتماعي والتفاهم واليتالقح الحضياري يشيكل ضيمانة مهمية لتعزييز أواصير التعياون والصيداقة 

الموضيييوعية بعييييدًا عييين العنيييف والتهيييور ومعالجييية المشيييكالت التيييي تنشيييأ بيييالطرق السيييلمية و 
واإلسيياءات. فييالعنف, كمييا هييي الحييرب, ال يحييل المشييكالت بييل يزيييد ميين تعقيييدًا وصييعوبة إيجيياد 
الحلول لها. وال شك في أن ألدول األوروبية استقبلت عددًا غير قليل من الجماعيات اإلسيالمية 

 ة الطيبية والمسيالمة مين المسيلمين. السياسية المتطرفة واإلرهابية, ولكين بجوارهيا كانيت الغالبيي
تشير السنوات األخيرة إلى أن الدول األوروبية وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية وسعت إلى 
دعييم وتقييديم العييون للفلسييطينيين فييي صييراعها ضييد قييوات االحييتالل اإلسييرائيلية وتبنييت مواقييف 

ذلييك وعييي شييعوبها ألهمييية معتدليية فييي مختلييف المشييكالت المثييارة فييي العييالم العربييي, بمييا فييي 
حماية السالم في العالم وتمتع الشعوب العربية بنظم ديمقراطيية وإدانية الينظم االسيتبدادية التيي 
تتجيياوز علييى حقييوق اإلنسييان, إضييافة إلييى أنهييا وقفييت ضييد اإلرهيياب الييذي تمارسييه المنظمييات 

إلسييالم والمسييلمين اإلرهابييية التييي تييدعي التزامهييا باإلسييالم, وتسييعى إلييى التفريييق بييين مبيياد  ا
 وبييييين قييييوى اإلرهيييياب التييييي تسييييتخدم اإلسييييالم سييييتارًا فييييي صييييراعاتها وعملياتهييييا اإلرهابييييية.
إن المشييكلة األخيييرة التييي نشييأت فييي الييدانمرك بسييبب التصييرف السييي  الييذي تجيياوز, برسييومه 
 الكاريكاتيرية, على الرسول محمد بن عبد هللا وعلى مشاعر المسلمات والمسيلمين, فييه الكثيير
مييين الفهيييم الخييياط  لحريييية النشييير والديمقراطيييية ونسييييان المسيييؤولية الذاتيييية, إذ أن القيييوانين 
الدانمركييية تعاقييب ميين يتجيياوز علييى األديييان أو يسيييء إلييى اآلخييرين أو يحييرض علييى صييراع 
الحضارات والثقافات واألديان. وبالتالي كانت وما تزال فأمام المسيلمات والمسيلمين فرصية كبييرة 
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الييدعوى علييى الرسييام والصييحيفة الدانمركييية التييي نشييرت الرسييوم لمقاضيياتهما أمييام فييي إقاميية 
القيانون واعتبيار ذليك سيابقة لكيل التشيريع األوروبيي, إذ أن التشيريع األوروبيي متقيارب تماميًا, 
سواء أكان في الدساتير أم في القوانين المنظمة لمثل هذه األمور. ومن هنا تبرز أهميية ثيالث 

 وهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي: مسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائل جوهرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية,
. مين حييق المسيلمات والمسييلمين ومين واجييبهم إعيالن احتجيياجهم عليى محاوليية إهانية السيييد 1

 الرسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول محميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد أو إهانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية مشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياعرهم.
. أن يبقى هذا االحتجاج وإبداء الرفض واإلدانة سلمية وهادئة ومعبرة عن رةية حضارية فيي 2

 سيييييييييييبل معالجييييييييييية الخالقيييييييييييات والمشيييييييييييكالت بيييييييييييين النييييييييييياس والمجتمعيييييييييييات واليييييييييييدول.
. أن يكون القانون الدانمركي والدولي هو سبيلنا لطلب االعتذار من الرسام والصحيفة وإنيزال 3

 العقيييييييييييييييييييييييياب المناسييييييييييييييييييييييييب بهمييييييييييييييييييييييييا عبيييييييييييييييييييييييير القضيييييييييييييييييييييييياء المسييييييييييييييييييييييييتقل.
إن المظاهرات التي تمييزت بيالعنف وحيرق الكنيائس والسيفارات أو القنصيليات أو التجياوز عليى 

واإلسيالمية هيي أفعيال مرفوضية ومدانية  بيوت وأحياء وممتلكات المسييحيين فيي اليدول العربيية
أيضيًا, إذ أنهيا ال تمييت إليى المشيكلة بصييلة وال تعيالج القضييية المثيارة أصياًل, بييل تزييدها تعقيييدًا 
 وتسيييييييييء إلييييييييى الشييييييييعوب العربييييييييية واإلسييييييييالمية واإلسييييييييالم الحنيييييييييف فييييييييي آن واحييييييييد.

األسيلوب السياسيي   نأمل أن تمارس القوى العقالنية والمسؤولة في العالمين العربي واإلسيالمي
والدبلوماسي الهاد  الذي يساعد على إيقاف موجات العنف في مختلف البلدان ومنع امتدادها 
 إلى أوروبا, التي يمكن أن تثير إشكاليات مين نيوع آخير للمسيلمين المقيميين فيي تليك البليدان. 

األدييان والميذاهب  إن اإلساءة لألديان والمذاهب ليس طريقًا مناسبًا بأي حال للحوار بين أتبياع
المختلفة ولتعزييز الصيداقة بيين الشيعوب, بيل إن اإلسياءة تعتبير إثيارة وتأجيجيًا لصيراعات غيير 
مبييررة وال تخييدم سييوى أوليييك الييذين يسييعون إلييى إشيياعة الصييراع والصييدام بييين الحضييارات وهييم 

نزلهييا موجييود فييي صييفوف أتبيياع مختلييف األديييان والمييذاهب. وعلينييا أن نتييذكر اإلسيياءات التييي أ
أسييامة بيين الدن والظييواهري والزرقيياوي وأنصييار اإلسييالم السيينة الكييرد والعييرب بكييل المسيييحيين 
وطييالبوا بقتييل المسيييحيين األمييريكيين. ومييا حييرق الكنييائس بييالعراق وقتييل النيياس األبرييياء ميين 
المسيحيين أو قتل القسيس في تركيا سوى تأكيد على هذا الواقع. إن المسيلم اليذي ييدافع عين 

ه ورسوله, يفترض فيه أن يدافع عن كل األنبياء واألديان والمذاهب ويرفض توجيه اإلهانية دين
 إلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهم جميعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا. 
لنعميل جميعييًا مين أجييل نشيير ثقافية االعتييراف بيياآلخر واحتراميه, ميين أجييل احتيرام جميييع األديييان 

ألخييوة والمييذاهب وعييدم التجيياوز عليهييا وعلييى أتباعهييا, فهييو الطريييق الوحيييد والسييليم لتعزيييز ا
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 والصييييييييييداقة واالحتييييييييييرام المتبييييييييييادل والسييييييييييالم بييييييييييين الشييييييييييعوب والبلييييييييييدان المختلفيييييييييية. 
13/2/2006  

 

 

 أتباع السيد مقتدى الصدر وسماحة القائد!

 

 

, لقاء بين السييد رئييس الجمهوريية ميام جيالل الطالبياني 6/3/2006عقد يوم أمس المصادف 
مؤتمر صحفي ليشييروا إليى تشياوروا وبين وفد يمثل السيد مقتدى الصدر. ثم ظهر الجميع في 

وتعتبر مثل هذه اللقاءات والمشياورات ضيرورية فيي وقيت عاصيف يمير  .بشأنه وما اتفقوا عليه
بيه العيراق وأوضياع حبليى بأحييداث ال يعيرف النياس إليى أيين تتجييه. وقيد اسيتمعت إليى المييؤتمر 

القائييد  "ة الصييحفي ولييم أصييدق أذنييي حييين سييمعت السيييد الخزاعييي يتحييدث ويقييول بييأن سييماح
السيد مقتدى الصدر. هذه الكلمة خدشت أذنيي بكليى معنيى الكلمية وعجبيت كييف يرييد اليبعض 
فرد فرد ما على الناس باسم القائد, ولنا نحن في العراق الكثير من التجارب المرة بهذا الصيدد. 

عتبياره إذ كانت, كما يعرف جميع العراقيات والعراقيين, بأنها كانيت تطليق عليى ميشييل عفليق با
وعلى أحمد حسن البكر باعتبياره  األب القائيد , وعليى صيدام حسيين باعتبياره  ,! القائد المؤسس

القائد الضرورة!  أو  القائد التاريخي!  أو  قائد األمة العربية  أو  قائد الحفرة  التي هرب إليهيا "
 .جناييات الخاصيةالفاشوشيية فيي جلسيات محكمية ال "ووجد فيها, ومن ثم  قائد الزوابع والرعود

لم يعتد المسلمون أن يطلقوا على شخصياتهم السياسية أو علماء الدين أو رجاله كلمة القائد. 
وهي مبادرة سيية يراد بها توريط السيد مقتيدى الصيدر وإلحياق األذى بسيمعته أكثير مين كونهيا 
نافعيية. فالصييدر هييو رئيييس جماعيية وتخضييع لييه قييوات شييبه عسييكرية, وهييي ميليشيييات جيييش 

  .لمهييييييييييييييييييييييييييدي. وليييييييييييييييييييييييييييس أكثيييييييييييييييييييييييييير ميييييييييييييييييييييييييين ذلييييييييييييييييييييييييييكا

كما تعرفون يحتل السيد السيستاني مقامًا وعلمًا دينيًا ومرتبة دينية أعلى وأرفيع مميا هيو علييه 
ولكنه يحمل في الوقيت نفسيه تواضيعًا جميًا. فالنياس حتيى اآلن يتحيدثون  ,السيد مقتدى الصدر
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السيسييتاني. وهكييذا كييان  باسييمه مباشييرة ويقولييون السيييد علييي السيسييتاني أو أييية هللا العظمييى
النييياس ميييع الراحيييل آيييية هللا العظميييى السييييد أبيييو الحسييين المسيييوي أو الراحيييل حجييية اإلسيييالم 
والمسلمين محمد حسين القمي أو الراحل السيد محسن الحكيم أو الراحل كاشف الغطياء أو ميع 

, ولم يقل غيره من علماء الدين طيبي الذكر. كما ما نزال نتحدث عن اإلمام علي بن أبي طالب
فهو إمام المسلمين في حينها وخليفيتهم. فكيم كيان  ,يومًا أن علي بن أبي طالب كان قائد األمة

على السيد الخزاعي أن يكون متواضعًا أواًل وأن ال يورط سيده بما هو غير قيادر علييه ويضيعه 
مين في مصياف مين حياول فيرض كلمية القائيد عليى الشيعب العراقيي ثانييًا, فيي حيين أن العدييد 

الناس المناضلين من عائلية السييد مقتيدى الصيدر كيانوا ضيحية ذليك القائيد األهيوج واليدكتاتور 
الييدموي صييدام حسييين. علييى أتبيياع السيييد مقتييدى الصييدر أن ال يييدفعوا بالسيييد مقتييدى الصييدر 
ويضعوه في زاوية حادة ال أعتقد أنه يريدها لنفسه. لم يطليق الشيهيد الراحيل السييد محميد بياقر 

على نفسه كلمة القائد, كميا ليم يفعيل ذليك الشيهيد الراحيل السييد محميد صيادق الصيدر, الصدر  
كما لم يفعل ذلك شهيد المحراب السي محمد باقر الحكيم أيضيًا, كميا  ,والد السيد مقتدى الصدر

ليم يفعييل النيياس ذلييك رغييم تقييديرهم لمكييانتهم فيي نفييوس أتبيياع المييذهب الشيييعي, ِفلييَم إذن يفعييل 
مقتدى الصدر ذلك؟ هل هي انتهازية وتزلف مينهم ومحاولية تقيرب غيير مفييدة؟ أم أتباع السيد  

ولكين ميا نعرفيه أن ذليك لين ينفيع  ,أنها موحى بها لهم من السيد الصدر ذاته؟ هذا ما ال نعرفيه
أحدًا ولسنا بحاجة إلى قادة يدفعون بالبالد إليى جحييم العنيف متيى شياءوا وإليى شياط  السيالم 

نحن بحاجة إن نظيام سياسيي ديمقراطيي يسياهم الجمييع بيدورهم المناسيب   المؤقت متى شاءوا.
 .دون أن يفيييييييييييييييييييييييييييييرض أحيييييييييييييييييييييييييييييدهم قيادتيييييييييييييييييييييييييييييه عليييييييييييييييييييييييييييييى اآلخيييييييييييييييييييييييييييييرين

إحدى أخطاء السيد الدكتور الجعفري كانت وما تزال فرديته, وكان وما يزال سعيه ليكون القائيد 
 .عليى فرديتيهويمكين لمين عميل معيه فيي اليوزارة أن يشيهد  ,الفيرد رغيم حديثيه عين الديمقراطيية

على السادة أتباع السيد مقتيدى الصيدر أن يتيذكروا بيأن كلمية قائيد اسيتخدمها هتلير حيين كيان 
وارتيبط اللقيب بيرئيس نظيام فاشيي دميوي راح ضيحيته  (FÜHRER) المستشار في الرايخ الثاليث

نحيه الماليين من البشر قبل وأثنياء الحيرب العالميية الثانيية. وعلينيا أن ال ننسيى اللقيب اليذي م
 .لنفسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه جوزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتالين أيضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

كف الناس عن استخدام هذا اللقب منذ زمان طويل, إال من تشبه بهؤالء, كما هو حال ميشييل 
عفلق وأحمد حسن البكر وصدام حسين ومن لف لفهم. فال تحشروا سييدكم بهيذا الموقيع. رفقيًا 
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لييك يقيال ألحيد أبنائهيا بسمعة السيد مقتدى الصدر وعائلته التي أعطت الكثير من الشهداء ال  
بي  القائد  أيها السادة الكرام, رفقًا به وال تسعوا إلى جره إلى مواقيع ال تناسيبه وال يرييدها لنفسيه 
 !وال يريييييييييييييييييييييييييييييدها النيييييييييييييييييييييييييييياس فييييييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييييراق لييييييييييييييييييييييييييييه أبييييييييييييييييييييييييييييداً 

قائييد  مييع كلميية سييماحة فهمييا غييير منسييجمان "أتمنييى أن يكييف هييؤالء السييادة عيين ذكيير كلميية 
عنييى لكلميية قائييد وال محييل لهييا ميين اإلعييراب بييأي حييال وليين ترفييع ميين ويكتفييوا بيياألخيرة, إذ ال م
إذ لييس لهيذه الكلمية مين سيمعة طيبية فيي أذهيان وضيمائر العيراقيين  ,منزلته في عيون النياس

والعالم. وال تنسوا بأن الكلمة يمكن أن تثير صراعًا بين رجيال اليدين ولييس بيين علمائيه, إذ أن 
اللقب البائس, ويجده مناسبًا له أكثر مما هيو مناسيب للسييد الكثير منهم يمكن أن يطمح بهذا  

مقتدى الصدر, وينشأ من ينشأ عين ذليك فيي بليد ضياعت فييه المعيايير والقييم إليى حيدود غيير 
  .قليلة بسبب الفاشية التي سيادت اليبالد فتيرة طويلية, ونحين أيهيا السيادة فيي غنيى عنيه أيضياً 

7/3/2006  

 

 

نتاج طبيعي لألصولية ب  واإلرها  والعنف  القسوة  هل
 السلفية المتطرفة دينيًا وأيديولوجيًا؟

 

 

(1) 
عنييد متابعيية تيياريخ الشييعوب وأنميياط اإلنتيياج والثقافييات, ومنهييا األديييان والمعتقييدات المختلفيية 
واإليديولوجيات, وما ارتبطت بها من سياسات ومواقف وأحيداث تاريخيية وميا نعيشيه الييوم مين 
 أحيييييداث, سييييينجد دون أدنيييييى رييييييب عيييييدة ظيييييواهر بيييييارزة وعامييييية, منهيييييا بشيييييكل خييييياه:

لفية لييم تظهيير لييدى شييعب واحييد أو دييين واحييد أو أيديولوجييية واحييدة, بييل . إن األصييولية السيي1
ظهرت في جميعها وتمايزت في قوتها والشحنات التي كانت تحركها والعواقب التي ترتبت عنهيا 
 إزاء معيييييييياداة األديييييييييان والمييييييييذاهب أو العقائييييييييد أو االتجاهييييييييات األيديولوجييييييييية األخييييييييرى.

أكانيت فيي مجيال األدييان والعقائيد أم اإلييديولوجيات, . وأن ممارسة األصولية السلفية, سواء  2
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 نشييييأت عنهييييا أو اقترنييييت بهييييا ممارسييييات االسييييتبداد والعنييييف والقمييييع والقسييييوة إزاء اآلخيييير. 
. وأن هييذا النييوع ميين االسييتبداد والعنييف واإلرهيياب الرسييمي قييد شييكل أرضييية صييالحة إلنجيياب 3

 تميييييييييييييع.أصيييييييييييييوليات سيييييييييييييلفية مناهضييييييييييييية وعنفيييييييييييييًا وإرهابيييييييييييييًا مضيييييييييييييادًا فيييييييييييييي المج
. وال شييك فييي أن الفقيير والبطاليية والحرمييان وتفيياقم التمييايز الطبقييي و ييياب الحرييية الفردييية 4

 والمؤسسييات الديمقراطييية تشييكل عوامييل أساسييية ومسيياعدة لنمييو اإلرهيياب واإلرهيياب المضيياد.
. وأن التقاء األصولية السلفية بالتعصب القومي أو الشوفيني يقيود إليى عواقيب أشيد شراسية 5

 ررًا باليييذات وإييييذاًء لوخييير, سيييواء أكيييان ذليييك عليييى مسيييتوى السيييلطة أم خارجهيييا. وأكثييير ضييي
واستنادًا إلى المراحل التاريخية التيي ميرت بهيا الشيعوب والقومييات المختلفية فيي مختليف بقياع 
العييالم يجييد اإلنسييان أن بييروز ظييواهر األصييولية السييلفية والعصييب القييومي واالسييتبداد والقمييع 

ل المضادة أو اإلرهاب المضياد ليم تقتصير عليى شيعب أو قوميية بعينهيا أو واإلرهاب وردود الفع
ديييين معيييين أو أيديولوجيييية معينييية, بيييل وجيييدت فيييي تييياريخ جمييييع الشيييعوب واألقيييوام واألدييييان 
واأليديولوجيات أو أنها ما تزال موجودة وفاعلة حتيى اآلن. وأنهيا قيد نشيأت وتطيورت, أو تنشيأ 

تنوعيية, ولكنهييا اسييتغاللية تسييهم فييي بييروز ونمييو الفقيير وتتطييور, فييي ظييل عالقييات إنتاجييية م
والبطالة والحرمان والتمايز الطبقي الذي يجعل من حياة طبقات وفيات اجتماعية معينة جحيميًا 
 ال يطييييييييييييييييياق ويسيييييييييييييييييهم فيييييييييييييييييي تنشييييييييييييييييييط التطيييييييييييييييييرف والتزميييييييييييييييييت والتشيييييييييييييييييدد. 

ائيد المختلفية, لقد سجل تاريخ األديان والعقائد هذه الظيواهر عبير ممارسيات أتبياع األدييان والعق
وكييذا الحييال فييي ممارسييات أتبيياع األيييديولوجيات المختلفيية, ابتييداًء ميين ممارسييات أتبيياع الديانيية 
اليهودييية ومييرورًا بأتبيياع الديانيية المسيييحية وانتهيياًء بأتبيياع الييدين اإلسييالمي ميين جهيية, ومييرورًا 

شييوعية, ومنهيا ميا بأتباع مختلف األيديولوجيات في العيالم, ومنهيا أتبياع األصيولية السيلفية ال
حصييل فييي الييدول االشييتراكية السييابقة. وكانييت العواقييب وخيميية فييي ممارسيية التطييرف األصييولي 
السلفي على شعوب مختلف البلدان وقادت في الغاليب األعيم إليى حيروب وميوت ودميار وخيراب 

لتيي سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. وعلينا هنا أن نتذكر اإليديولوجية النازية والعواقيب ا
 جرتهيييييييييييا عليييييييييييى شيييييييييييعوب العيييييييييييالم, بميييييييييييا فيهيييييييييييا الذهنيييييييييييية المعاديييييييييييية للسيييييييييييامية.
فالظيياهرة أذن غييير مرتبطيية باإلسييالم وحييده, بييل وجييدت فييي فتييرات أخييرى فييي ممارسيية أتبيياع 
الديانات األخرى كاليهودية والمسيحية والهندوسية وغيرها. وعودة سريعة إلى القيرون الوسيطى 

الييدول االسييتعمارية فييي القييرنين التاسييع عشيير والعشييرين, ومحيياكم التفتيييش مييثاًل, أو سياسييات 
وخاصة سياسات البرتغال وبريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا فيي الهنيد وأفريقييا, ومنهيا الجزائير 
وجمهورية جنوب أفريقييا, والعيراق وغيرهيا, فيأن المتتبيع سييجد مصيداقية ذليك. إال إننيا نالحيظ 

وف نسييبة غيير قليلية مين أتبياع اليدين اإلسيالمي وفييي الييوم أن هيذه الظياهرة متفاقمية فيي صيف
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جميع البلدان ذات األكثريية المسيلمة أو حتيى بيين الجالييات اإلسيالمية فيي الغيرب. عليى أن ال 
ننسى من القول بأن تاريخ الدولة األموية والعباسية والعثمانية كيان ميثقاًل بسياسيات االسيتبداد 

لسلفي والعنف واإلرهاب المضاد أيضًا. وهذه الحقيقة والقمع والعنف, وكذلك التطرف األصولي ا
وحييدها يفتييرض أن تجلييب انتبيياه النيياس فييي الييدول ذات األكثرييية المسييلمة, وخاصيية بالنسييبة 
للمثقفييين والمؤسسييات الدينييية ورجييال الييدين وحكومييات هييذه الييدول وكافيية المهتمييين بشييؤون 
 التربيييييييييييييييييييييييييييييييييية وعليييييييييييييييييييييييييييييييييم الييييييييييييييييييييييييييييييييينفس والثقافييييييييييييييييييييييييييييييييية عموميييييييييييييييييييييييييييييييييًا. 

الصارخة والمنتشرة في المرحلة الراهنة تدفعنا إلى التفكير عن العواميل الكامنية   إن هذه الظاهرة
وراء بروزها حاليًا وسبل معالجتها, إذ ال يجيوز لهيا أن تسيتمر ألنهيا ميدمرة لليذات ولوخير فيي 
 آن واحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد. 
إن اإلشكالية التي نواجههيا ناتجية عين عواميل كثييرة ولكنهيا متشيابكة فيي ميا بينهيا ومتفاعلية, 
رغم اختالف أوزانهيا وتأثيراتهيا عليى حركية وحجيم الظياهرة بيالنمو أو اليتقلص. وهيي تخليق فيي 
حركتهييا آليتهييا الخاصيية بهييا وتفييرز مييا يمكيين أن نسييميه بقييوانين حركتهييا الداخلييية وتييداعياتها 
وعواقبها. وال يمكن مواجهة ذلك بأسلوب واحد, بل يفترض أن يجري التحري عن مجموعية مين 

ضييادة التييي تشييكل مجتمعيية المييادة واألسيياليب واآللييية الخاصيية لمواجهتهييا والتغلييب العوامييل الم
عليهييا جزئيييًا أو كليييًاً . وعلينييا أن نشييير إلييى أن مثييل هييذه الظييواهر يمكيين أن تبييدو فييي فتييرات 
معينة وكأنها كرة الثلج التي يمكن أن تنمو عبر تدحرجها بسرعة, ولكن القضياء عليهيا يحتياج 

ء, إليى الكثيير مين الشيمس واليدفء فيي التعاميل ميع أولييك البؤسياء واألمييين إلى تغيير األجيوا
سياسيييًا وثقافيييًا وتنييويرًا دينيييًا الييذين ينجييرون وراء الييبعض ميين التنظيمييات المتطرفيية لممارسيية 
العنييف واإلرهيياب والقتييل اليييومي, إذ بييدون هييذه الفييية الواسييعة ميين النيياس ال يمكيين أن ينمييو 

 تحييييييياري القاتيييييييل هيييييييو مييييييين هيييييييذه الفييييييييات البائسييييييية واألميييييييية. ويتطيييييييور اإلرهييييييياب. فاالن
وال شيييك فييييي أن للتيييياريخ وأحداثيييه وللتربييييية الدينييييية فييييي البييييت والمدرسيييية أو فييييي التثقيييييف 
األيديولوجي من جانب الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع والبيت والقوى السياسية من جهة, 

يييث طبيعيية عالقييات اإلنتيياج السييائدة وطبيعيية مرحليية التطييور التييي يميير بهييا المجتمييع ميين ح
ومسييتوى تطييور القييوى المنتجيية والييوعي االجتميياعي والييديني المتجلييي عنهييا ميين جهيية أخييرى, 
إضيييافة إليييى العالقيييات اإلقليميييية والدوليييية بمختليييف جوانبهيييا السياسيييية, بميييا فيهيييا العسيييكرية, 

وغييير مباشيير علييى بييروز واالقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية والبييييية, كلهييا لهييا تييأثير مباشيير 
ظيياهرة العنييف والقسييوة واإلرهيياب والتحامهييا بظيياهرة األصييولية السييلفية والتطييرف األعمييى لييدى 
الفرد, أو جماعة ما, الذي يعجز عن رةية الواقع ويعيش في الماضي المنقيرض والحاضير فيي 

 رأسه وأحالمه وتفكيره فقط.
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مهمة من الشيرق اإلسيالمي وبيين الغيرب   إن الفجوة الثقافية والحضارية التي تفصل بين أجزاء
علييى نحييو خيياه ميين جهيية, وفجييوة التطييور العلمييي والتقنييي ميين جهيية أخييرى, وفجييوة التطييور 
االقتصييادي واالجتميياعي والثقييافي والتمييايز فييي مسييتوى النمييو ومعييدل حصيية الفييرد الواحييد ميين 

اإلسيالمي فيي   الدخل القيومي مين جهية ثالثية, و يياب التنيوير االجتمياعي واليديني فيي الشيرق 
مقابل حصوله منذ عدة قرون في الغرب المسيحي من جهة رابعة, هيي مين بيين العواميل التيي 
تثير حفيظة أجزاء معينة من الناس اليذين يسيقطون تحيت تيأثير األصيولية السيلفية الدينيية أو 

اإلرهياب, اإليديولوجية والتي تقود دون أدنى ريب إلى االستبداد الديني أو األيديولوجي والقميع و 
بغض النظر عما إذا كانت هذه الجهة أو تلك في السلطة, كما في حالة أفغانسيتان قبيل سيقوط 
طالبان, أو في إيران حتى اآلن, أو خارج السلطة, كميا فيي ممارسيات تنظييم القاعيدة أو غيرهيا 

 امية المتطرفة.من القوى اإلسالمية السياسية المتطرفة أو قوى البعث الصدَّ 

ن هذه الظواهر السلبية لم تكن, كما أنها اآلن, ليست خارج تيأثير السياسيات التيي ال شك في أ
مارسيتها الوالييات المتحيدة األمريكييية أو االتحياد السيوفييتي سيابقًا أثنيياء الحيرب البياردة, أو مييا 
تزال تمارسها الدول العظمى وخاصة الواليات المتحدة, إزاء الشرق اإلسالمي وبشكل خاه في 

شييرق األوسييط. وال يقتصيير هييذا علييى سياسييات المحييافظين الجييدد أو أتبيياع اللبرالييية منطقيية ال
الجديدة, بل سبقتهم بكثير. ومما يزييد فيي الطيين بلية هيو محاولية الوالييات المتحيدة األمريكيية 
االستفادة من ظاهرة العولمة الموضوعية دوليًا لصالحها وصالح الدول الصناعية السبع الكبيار 

ول النامية حديثًا عبر سياسات ال تساهم في تقليص الفجيوة الراهنية بيل تزييدها على حساب الد
عمقييًا وسييعة وشييمولية. فمييا هييي إمكانيييات وسييبل معالجيية هييذه الظييواهر السييلبية للخيياله ميين 
ظاهرة األصولية السلفية بكل تنوعاتها ومن اإلرهاب الدولي اليراهن اليذي تمارسيه قيوى اإلسيالم 

 الدول ذات األكثرية المسلمة؟ هذا ما سنناقشه في المقال الالحق. السياسي المتطرفة في 

 2006نهاية أيلول/سبتمبر 
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 لدى الحركات األصولية السلفية!
(2) 

 

 
ات إن  ياب الحرية الفردية والحياة الديمقراطية والتجاوز عليى حقيوق اإلنسيان وحقيوق القوميي

وممارسة سياسات شوفينية قهرية وتمييز بمختلف أشكاله مين جانيب حكومية البعيث وأجهزتهيا 
القمعية من جهة, وتنامي الفجوة في مستويات الدخل والعيش والتعليم والثقافة, وتفاقم الفسياد 
المييالي واإلداري ميين جهيية ثانييية, كلهييا سياسييات وإجييراءات وظييواهر وفييرت األجييواء أو األرضييية 

سييية المناسييبة لنمييو مختليييف األصييوليات السييلفية والتطيييرف الفكييري والسياسييي والعنيييف السيا
والقسوة واإلرهاب, وخاصة االنكفاء الديني واالجتماعي والغوه في عمق االنحطاط الحضاري, 
إذ أن سياسات نظام الحكم ذاته كانت تمثل التطرف في ممارسياته ضيد الفيرد والمجتميع وتحفيز 

ه ضد النظام وبعضها ضد البعض اآلخر. هذا ما حصل في العيراق بشيكل اآلخرين على ممارست
صارخ ونموذجي, وهو ما نعيشه اليوم من نتاج تلك الفترة التي حكم فيها حزب البعث وجمهيرة 

 (.2003-1963عامًا ) 40من القوميين العرب العراق والتي استمرت طيلة 

عثيي الصيدامي فيي العيراق كانيت وسيتبقى إن مواجهة عواقب السياسات التي مارسيها النظيام الب
لفترة طويلة, صعبة ومعقدة, إذ أن أجيااًل من البشر وفيي منياطق مختلفية مين العيراق قيد تربيت 
فيييي أجيييواء وفكييير الكراهيييية والحقيييد والشيييوفينية وإقصييياء اآلخييير واالسيييتعداد لممارسييية العنيييف 

ن الهتليري فحسيب, بيل واالضطهاد لييس عبير سياسيات النظيام الداخليية ذات الوجهية والمضيمو
وفي السياسة العدوانية الخارجيية والحيروب والغيزو والميوت والخيراب والنهيب لثيروات المجتميع. 
فمناطق مين العيراق عاشيت فيي ظيل التميييز الطيائفي الشيرس, ومنياطق أخيرى ميورس باسيمها 

ريبيه االضطهاد والتمييز, مناطق عانيت األميرين بفعيل عنصيرية وشيوفينية وعدوانيية النظيام وتع
وقهره وتهجير الناس, كما في كردستان, ومناطق أخرى مورس باسمها كل ذليك., فنشيأت عين 
كييل ذلييك أجييواء مسييمومة ال تسيياعد علييى خلييق الصييفاء بييين مكونييات الشييعب العراقييي القومييية 
والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية بسهولة بعد سقوط النظام بقوى خارجية لم تكن مستعدة 

وواعية لعمق األزمة الفكرية والسياسية واالجتماعية والنفسية التي كان يعياني منهيا أو عارفة  
الفييرد والمجتمييع وحجييم الخييراب الروحييي الييذي تسييبب فيييه النظييام وعواقبييه علييى نفسييية ومييزاج 
وسلوك الفرد العراقي والمجتمع, خاصة وان قيوى سياسيية بعينهيا وجيدت مين مصيلحتها تشيديد 
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 منيييييييه فيييييييي نشييييييياطها ونهجهيييييييا الفكيييييييري والسياسيييييييي المتخليييييييف. االسيييييييتقطاب لالسيييييييتفادة 
إن أي معالجة جادة لمظاهر العنف والقسوة واإلرهاب والفساد والتمييز التي مارسها النظيام فيي 
السابق وتمارسها الييوم أطيراف عدييدة فيي الحركيات األصيولية السيلفية, سيواء أكانيت دينيية أم 

د إلى أرض الواقيع وأن تعيي األسيباب أو العواميل ذات بعد أيديولوجي علماني, يفترض أن تستن
التي تسيببت فيي ظهورهيا وأبعادهيا وعالقاتهيا المتشيابكة محلييًا وإقليمييًا ودولييًا واألهيداف التيي 
تسعى إلى تحقيقها. إذ عنيدها يمكين أن تتخيذ مجموعيات مين السياسيات واإلجيراءات والوسيائل 

بييية الحركييات اإلسييالمية السياسييية المتطرفيية التييي واألدوات أو اآلليييات الكفيليية بمعالجتهييا. فغال
تمارس اإلرهاب في العيراق ميثاًل, وغالبيية القيوى البعثيية والقوميية ذات الخلفيية العلمانيية التيي 
تمارس اإلرهاب في العراق أيضيًا, وال نتحيدث هنيا عين عصيابات الجريمية المنظمية, تسيتند فيي 
 دعاواهييييييييييييييييييييييييييييييييييييا إلييييييييييييييييييييييييييييييييييييى أربييييييييييييييييييييييييييييييييييييع مسييييييييييييييييييييييييييييييييييييائل, وهييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:

 ح ضيييييييييييييد االحيييييييييييييتالل وترييييييييييييييد أخيييييييييييييراج القيييييييييييييوات األجنبييييييييييييييية.. أنهيييييييييييييا تكييييييييييييياف1
 . وأنهييييييا تكييييييافح ضييييييد الكفيييييير واإللحيييييياد وتسييييييعى إلييييييى تطهييييييير الييييييبالد ميييييين رجسيييييييهما.2
 . وأن اإلسالم أو )و( القومية العربية يواجهان خطرًا داهمًا مين األعيداء فيي اليداخل والخيارج.3
 . وأنهيييييييييييييييييييييييييا ضيييييييييييييييييييييييييد النظييييييييييييييييييييييييييام الفييييييييييييييييييييييييييدرالي فيييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييراق.4

تسعى إليى االسيتيالء عليى السيلطة وتغييير نهيج ووجهية الحكيم وإقامية أحيد   ولكنها في الجوهر
 شيييييييييييييييييييييكلين مييييييييييييييييييييين الييييييييييييييييييييينظم السياسيييييييييييييييييييييية ذات المضيييييييييييييييييييييمون الواحيييييييييييييييييييييد: 

. نظام سياسي قومي متطيرف يماثيل فيي طبيعتيه نظيام صيدام حسيين فيي طبيعتيه االسيتبدادية أ
 والقهريييييييييييييييية ويقييييييييييييييييم ميييييييييييييييا يشييييييييييييييياء مييييييييييييييين المقيييييييييييييييابر الجماعيييييييييييييييية مجيييييييييييييييددًا,

سيالمي  سياسيي ظالميي متطيرف وإرهيابي يماثيل فيي طبيعتيه نظيام طالبيان فيي . وأما نظام  إب
أفغانستان أو نظام يسيتند إليى ميا ييدعى بواليية الفقييه اليذي ال يختليف فيي تطرفيه عميا يسيعى 
إليه قوى بين الدن ولكين باتجياه طيائفي آخير. ولين يختليف فيي ميا سيوف يفعليه بالنياس وقيوى 

 صيييييدام حسيييييين أو دول أخيييييرى باسيييييم اإلسيييييالم.المعارضييييية مييييين مظيييييالم عميييييا فعليييييه نظيييييام 
وقد كتبنا عن هذه المسائل كلهيا فيي أكثير مين مقيال, ومنهيا مقيال  حيذاري.. حيذاري مين حيزب 
يماثل حزب هللا في العراق! . ويهمنا في هذا المقال أن نشير إلى أن المعالجة يفترض أن تتخذ 

تتبيادل التيأثير وتيدفع باتجياه خمسة مسارات مترابطة بشيكل خياه بحييث تتفاعيل فيي أفعالهيا و 
 النتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائج اإليجابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية, وهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:

. اإلجراءات السياسية, وأبرزها موضوع المصيالحة الوطنيية وإبيداء االسيتعداد للمسياومة عليى 1
بعض األمور التي يمكن تأجيل البت بها إلى حين تتوفر أرضية أكثير عقالنيية فيي الحيوار بيين 
 القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى السياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المختلفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 
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ت االقتصييادية واالجتماعييية, وهييي األكثيير أهمييية للفييرد العراقييي إذ تشييمل موضييوع . اإلجييراءا2
مكافحة البطالية الواسيعة وإيجياد فيره لتشيغيل القيوى العاملية وتحسيين ظيروف حيياة ومعيشية 
الناس وتوفير الخدمات األساسية وانتشال العوائل من حالة اليأس اليذي تعييش فييه, ومكافحية 
 ًا. جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادة للفسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائد حاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

. اإلجراءات الثقافية واإلعالمية, التي تمس العمل من أجل مكافحة اإلرهاب والعنيف والتحيول 3
صييوب سياسيية الحييوار الييديمقراطي, ومكافحيية التمييييز القييومي والييديني والمييذهبي واالسييتقطاب 
الطييائفي والييديني الييراهن وتعميييم الثقافيية الديمقراطييية واإلعييالم اإلنسيياني غييير المتحيييز وهجيير 
 السياسييييييييييييييييات الشيييييييييييييييوفينية وضييييييييييييييييق األفيييييييييييييييق القيييييييييييييييومي وإقصييييييييييييييياء اآلخييييييييييييييير.

. اإلجراءات األمنيية الداخليية التيي يفتيرض أن تمييز بيين القيوى التيي ترييد هيدر دم العيراقيين 4
والقوات األجنبية المقيمة في العراق بناء على موافقة رئاسة الدولة والحكومة ومجليس النيواب, 

د للحوار والتحول صوب العميل السياسيي. ويبيدو ليي بوضيوح وبين أوليك الذين يبدون االستعدا
أن على الحكومة تشديد الكفاح الصيارم ضيد اإلرهيابيين اإلسيالميين السياسييين المتطيرفين مين 
مختلف الطوائف الدينية والقوى البعثية الصدامية التي ترفض االنصياع إلرادة الناس, إذ بدون 

زيييد ميين البشيير. وعلينييا أن ننبييه إلييى أن قييوى تتغييذى ذليك سيسييتمر اإلرهيياب ويخسيير العييراق الم
اليييوم ميين األسييلحة اإليرانييية وأموالهييا وفنييهييا وعسييكرييها سييتكون فييي الفتييرة الراهنيية والالحقيية 
الخطيير الرئيسييي المحييدق بييالعراق, إذ أنهييم يعييززون اليييوم مييواقعهم وتييأمين األسييلحة الحديثيية 

عليى المحافظيات وإقامية نظيام ظالميي عنفيي  والثقيلة من أجل شين الهجميات الشرسية للهيمنية
رهيييب فييي العييراق, وهييو مييا يفتييرض تأكيييده وجلييب االنتبيياه إليييه قبييل فييوات األوان. إن النظييام 
اإليراني مصمم على تصدير الثورة اإلسالمية اإليرانيية إليى العيراق وعلينيا أن نيرى ذليك بوضيوح 

سيتكون بغيداد مركيز هيذا النشياط أيضيًا كبير, وتجد الدعم والتأييد من جانيب النظيام السيوري. و 
 وموقعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا لتخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزين األسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلحة والعتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد. 

. اإلجييراءات الخاصيية بالعالقييات اإلقليمييية والدولييية, وهييي إجييراءات يفتييرض أن تتوجييه صييوب 5
القضييايا األمنييية والنشيياط االقتصييادي المشييترك ودعييم جهييود العييراق فييي إعييادة بنيياء مييا خربتييه 

اد المستشري فيي اليبالد. وعلينيا أن نبيين اإلشيكاليات التيي سيتثار الحروب ودمره اإلرهاب والفس
 ضيييييييييد اليييييييييدول األخيييييييييرى المجييييييييياورة وأوروبيييييييييا أن تواصيييييييييل التخرييييييييييب فيييييييييي العيييييييييراق.
ال يمكييين بيييأي حيييال إغفيييال أي مييين هيييذه المجييياالت الخمسييية, إذ سيييينعكس سيييبًا عيييل ى بقيييية 

د ورفييض سياسيية الحكوميية المجيياالت. فالبطاليية الكبيييرة السييائدة حاليييًا تسيياهم فييي تشييديد النقيي
وتشجع عليى النشياط المضياد لهيا مين جهية, واحتميال تحيول اليبعض غيير القلييل مينهم صيوب 
قوى اإلرهاب لالستعانة بما يحصلون عليه مين لقمية مغموسية بيدم األبريياء مين النياس ودميوع 
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الطريق الثكالى من جهة أخرى. وكذا الحال حين يكون هناك سكوتًا على الفساد السائد, إذ أنه 
 السيييييتمرار اإلرهييييياب وتعطييييييل قيييييدرة الدولييييية والحكومييييية عليييييى مواجهتيييييه والقضييييياء علييييييه.
وال شييك فيينحن أمييام إشييكالية كبيييرة هييي دول الجييوار, إذ أن اسييتمرار التييوتر علييى الحييدود ميين 
جهة, واستعداد دول الجوار على فتح منافذ لتسيرب اإلرهيابيين وسيالحهم إليى العيراق مين جهية 

مواصلة العمليات اإلرهابية في العراق باتجاهين من جانب قوى تحسب عليى   ثانية, سيسهم في
أهيل السيينة وأخيرى علييى أهييل الشييعة. وميين هنيا تييأتي أهمييية ضيبط الحييدود بقيوى مقتنعيية حقييًا 
بالمسيرة الديمقراطية للعراق وليس بقوى ملتزمة باتجاهات ضيقة ال تعير للمواطنية العراقيية أي 

 لهويييييييية الطائفيييييييية ميييييييثاًل أو الهويييييييية القوميييييييية الشيييييييوفينية.اهتميييييييام بقيييييييدر ميييييييا تعييييييييره ل
إن منظومة القيم والمعايير يفترض فيها أن تتغير, أن تبعد عن أذهيان النياس ميا خلفيه النظيام 
البعثييي الصييدامي ميين قيييم ومعييايير شييوفينية وفاشييية ورجعييية خييالل العقييود المنصييرمة, وأن 

, وأن تحل محلهيا القييم اإلنسيانية والديمقراطيية ترفض المفاهيم الظالمية الجديدة القديمة أيضاً 
التي تعتيرف بياألخر وبحقوقيه وكرامتيه ومسياواته, تعتيرف بالئحية حقيوق اإلنسيان وكيل العهيود 
والمواثيق التي صدرت عن األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية, وأن تقر 

 ة بييين النيياس وبييين المييرأة والرجييل ... الييخ. بحقييوق القوميييات المختلفيية وبالمواطنيية المتسيياوي
إن األميييل معقيييود, رغيييم الخسيييائر المتفاقمييية, ورغيييم البنيييية المشيييوهة لراهنييية للمجليييس النييييابي 
ومجلييس الييوزراء المبنييي علييى أسييس معينيية, ولكنهييا مييع ذلييك تمثييل اتفاقييًا عامييًا بييين مختلييف 

تمكنان من مواجهة اإلرهياب وقيوى مكونات المجتمع نسبيًا, بأن الدولة والمجتمع في العراق سي
الظالم والفساد والقهر ودحرها وإقامية المجتميع الميدني اليديمقراطي الفييدرالي الحير فيي العيراق. 
 ولكيييييييييين لييييييييييم نصييييييييييل إلييييييييييى هييييييييييذا دون جهييييييييييود مضيييييييييينية وعمييييييييييل جميييييييييياعي دةوب. 

  2006نهاية أيلول/ سبتمبر 

 

 

ير والتحديث الديني التنو   بعملية   ينهض أن يفترض  من
 ي في العالمين العربي واإلسالمي؟ واالجتماع
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يعيش العالم العربيي واإلسيالمي مرحلية معقيدة جيدًا وتنطيوي عليى اتجاهيات متباينية ومتناقضية 
ة عليى ومتصارعة في آن واحد وحبليى بأحيداث كثييرة وآفاقهيا تبيدو لليبعض وكأنهيا غيير واضيح

األمد القريب على األقل. فالعالم العربيي واإلسيالمي فيي الشيرق األوسيط يعييش صيراعًا محتيدما 
 غييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير متييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوازن بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين فكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرين:

. فكيير متخلييف وجامييد وعيياجز عيين رةييية الجديييد ومتشييبث ومقيييد بالماضييي ويعيييش فيييه بكييل 1
د ميين العييذاب تفاصيييله, فكيير ال ينشييا عنييه سييوى المزيييد ميين التخلييف واالرتييداد والمحيين والمزييي

والحرمان للنساء والرجال اليذين يقيميون فيي هيذه المنطقية مين العيالم, سيواء أكيانوا مين العيرب 
المسلمين أم من قوميات وأديان ومذاهب وأفكار أخيرى. فكير ال يسيتطيع الخيروج عين تفسييرات 

طييورات قديميية وبالييية للقييرآن والسيينة المحمدييية, رغييم كييل المتغيييرات الجارييية فييي العييالم وكييل الت
الجارية فيي الفكير العيالمي والحضيارة العالميية التيي يقودهيا الغيرب بكيل اسيتحقاق مين النيواحي 
العلمية والثقافية والصناعية والزراعية والهندسية والمعلوماتيية والموقيف مين حقيوق اإلنسيان, 

كتيه رغم وجود تجاوزات غير قليلة. فكر وممارسة يضعان القيود الثقيلة على العقل ويشيالن حر 
ويمنعان تطوره واستثمار الطاقات اإلبداعيية بكيل مجاالتهيا وأبعادهيا التيي يحملهيا اإلنسيان فيي 
رأسه, فكر يمنع الميرأة مين االنطيالق فيي الحيياة ويحرمهيا مين كاميل حقوقهيا وحريتهيا ويقييدها 
ويشل قدرتها على العمل ميع الرجيل وجنبيًا إليى جنيب لتطيوير المجتميع وازدهيار حيياة اإلنسيان. 
وهذا الفكر ال نجده فيي بعيض األحيزاب والتنظيميات اإلسيالمية السياسيية ذات الوجهية الطائفيية 
وفي المعارضة أحيانيًا غيير قليلية فحسيب, بيل ونجيدها فيي صيفوف الحكوميات العربيية ومثقفيي 
 الحكوميييية وفييييي أغلييييب المييييدارس واألكاديميييييات الدينييييية فييييي العييييالمين العربييييي واإلسييييالمي.

فتح وعقل يعمل ويدرك مهمته ودوره في هيذه الحيياة و يسيعى إليى التعاميل . وفكر إنساني مت2
اليييواعي ميييع المتغييييرات والتغييييرات الجاريييية فيييي العيييالم, ويطاليييب بيييالتنوير والتحيييديث اليييديني 
واالجتميياعي والرةييية الحضييارية الجديييدة لكييل لمعييايير والقيييم التييي عشيينا عليهييا وعملنييا فييي 

الحضياري فيي كميا بيين الحضيارات األخيرى والرةيية العقالنيية   ضوئها, كما يدرك أهميية اليتالقح
السوية لوخر فكيرًا وإنسيانًا ومجتمعيًا وحضيارة. فكير ييدرك مخياطر التخليف والتوقيع عليى اليذات 
والعيش في الماضي الذي لن يعود ولن يبقى منيه سيوى دروسيه التيي يفتيرض فيي المجتمعيات 

قادم. فكر يدرك أننا لم نضف, ومنذ قرون كثيرة, أي المختلفة أن تستفيد منها ليومها ولغدها ال
شيء جديد للحضارة اإلنسانية الحديثة ولتقدم البشرية, كنا وما نزال مستهلكين سييين لحضارة 
الغرب ومنجزاتها وغير مشاركين في إنتاجهيا, أو كنيا معييدين إنتياج ميا أنيتج فيي العيالم الغربيي 

 ول الجامييييدة التييييي تهيييييمن علييييى اإلنسييييان.المتقييييدم ولكيييين بصييييورة مشييييوهة وحبيسيييية العقيييي
وتلعييب جمهييرة كبيييرة جييدًا ميين رجييال الييدين المسييلمين وميين مختلييف المييذاهب اإلسييالمية دورًا 
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أساسيييًا فييي نشيير وتييرويج وتكييريس الفكيير األول المتخلييف والجامييد, ألنهييا تجييد فيهييا أساسييًا 
بدادي فييه وفيي حياتيه, الستمرار هيمنتهيا عليى عقيل اإلنسيان العربيي والمسيلم وتحكمهيا االسيت

وتجيييد فيهيييا تكريسيييًا لمصيييالحها الماديييية وذهنيتهيييا المتخلفييية. ومييين هيييذه الفيييية يخيييرج أيضيييًا 
المتطرفيييون اإلرهيييابيون المنيييادون بحاكميييية هللا والسييياعون إليييى تكيييريس وحيييدة اليييدين والدولييية 

يرون فيي  وحرمان المجتمع من التقدم, ومن هذه الفية من رجال الدين يخرج التكفيريون الذين
الحضارة الغربية وفي الفكير اإلنسياني الحير جريمية ال تغتفير وإخيالل بيالقرآن والسينة المحمديية 
ويقسمون المجتمع الدولي إلى ديار حرب أو كفر, وديار سالم أو إسالم, ويجيدون مين واجيبهم 

اليذي  رفيع السيالح لقتيل الكفيار وغيزو دييار الكفير والسييطرة عليهيا وتحويلهيا إليى دييار اإلسيالم
يعبر عن وجهة نظرهم المريضة. فالحلم الكابوسي يرهيق هيذا الفكير المتخليف والجاميد والعياجز 
عين التفكيير السيوي ورةيية ميوازين القيوى فيي العيالم وال ييدرك اليوهم اليذي يسيعى إلييه ويعتبيره 
حقيقيية مطلقيية سيصييل إليهييا وهييو يسييبح ضييد التيييار الجييارف, ويضييرب, كمييا يقييول المصييطلح 

 بطنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياش. العراقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي, 
نحن أمام محنة كبيرة ولن ينفع معها السكوت والتفرج واالنتظيار, إذ يقودنيا ذليك إليى مزييد مين 
التخلف والتأخر عن الخروج من الحلقة المفرغة التي ندور فيها منيذ قيرون, منيذ نهايية القيرن 

حيين مين الرابع الهجري أو العاشر الميالدي. وتقع على عاتق علماء المسلمين الواعين والمتفت
العرب أو من غير العرب إدراك عمق األزمة والمحنة التيي يعيشيها العيالمين العربيي واإلسيالمي 
والحضيض الذي هما فيه اآلن, ومثال سياطع عليى ذليك, ميا يجيري اآلن فيي العيراق مين نشياط 
ألغليييب قيييوى اإلسيييالم السياسيييي المذهبيييية السياسيييية فيييي العيييراق والصيييراع الطيييائفي المتفييياقم, 

يييات اإلجرامييية لقييوى اإلرهيياب الييدموي ميين مختلييف االتجاهييات. إنهييا ليسييت أزميية ومحنيية والعمل
الشييعب العراقييي, بييل هييي أزميية ومحنيية الفكيير اإلسييالمي والفكيير العربييي, ومنييه الفكيير العربييي 
واإلسييالمي فييي العييراق. ومييا يعانيييه الشييعب العراقييي بكييل مكوناتييه القومييية والدينييية والمذهبييية 

ية هي نتياج وحصييلة منطقيية لهيذه األزمية الفكريية والممارسيات السييية ضيد والفكرية والسياس
 اإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان وحقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوق اإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان والمجتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع. 
نحن أمام محنة تستوجب حركة فكرية مدنية ديمقراطية وعلمانية متماسكة وواعية لمهمتها في 

قفية ومين تغيير واقع المجتمع في منطقة الشرق األوسط تنطليق مين العناصير الديمقراطيية المث
الجماعييات والتنظيمييات الثقافييية واالجتماعييية الديمقراطييية التييي تييدرك مخيياطر اسييتمرار العييالم 
العربي واإلسالمي السير على هذا الدرب الذي يعمق التخلف ويزييد مين بيؤس اإلنسيان ويوسيع 
فجوة التخلف بين العالم المتمدن والمتحضر من جهة وبين العالم المتخلف والمسيتبد مين جهية 
 أخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى.
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تقع على عياتق رجيال اليدين المتنيورين واليواعين لمشيكالت بليداننا, ومنهيا العيراق, كميا يتجليى 
ذلك في كتابات الكثير منهم, ومن بينهم المفكير اإلسيالمي الراحيل السييد عبيد المجييد الخيوئي, 
والمفكيير اإلسييالمي السيييد أييياد جمييال الييدين والباحييث والمفكيير اإلسييالمي السيييد أحمييد حسيين 

قبييانچي والمفكيير اإلسييالمي المصييري جمييال البنييا, إضييافة إلييى الشخصييية العلمييية المسييلمة ال
والمصرية األستاذ الدكتور نصر حامد أبو زيد, كما تقع على عاتق المثقفين في اليدول العربيية 
واإلسالمية في الشرق األوسط وفي العراق على وجه الخصيوه, مهميات كثييرة وملحية, نشيير 

 رزهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا:فيمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي إلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى أب
. التوعية الفكرية والدينية واالجتماعيية بيدور اليدين فيي المجتميع ومهماتيه ووظيفتيه الفعليية 1

فييي المجتمييع وفييي العالقيية بييين اإلنسييان واإللييه, وفييي مييا بييين البشيير, وأهمييية الرةييية السييوية 
 والمتسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياوية لوخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير.

األفاضيل عين األلغيام  . التوعية بأهمية وضرورة فصل الدين عن الدولة, وإبعياد علمياء اليدين2
 السياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينظم السياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

. الحرييية الدينييية لألفييراد والجماعييات والحقييوق المتسيياوية ألتبيياع مختلييف األديييان والمييذاهب 3
 واالتجاهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات الفكريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

. ال وصاية على عقل اإلنسيان مين أي كيان وال يجيوز تقيييد العقيل وحبسيه بعييدًا عين العليوم 4
زات الحضارة الحديثة بحجة كونه مستورد ومين الغيرب المسييحي أو والثقافات والحضارات ومنج

 مييييين الكفيييييار وميييييا إليييييى ذليييييك مييييين خيييييزعبالت وإسييييياءات لإلنسيييييان األخييييير وللفكييييير الحييييير.
. أهمية اليتخلص مين تقيديس األفيراد, إذ لييس هنياك مين معصيوم فيي عالمنيا اليراهن, ولييس 5

 رض رةيتيييه عليييى اآلخيييرين. هنييياك مييين يمتليييك الحقيقييية المطلقييية أو الحيييق فيييي امتالكهيييا وفييي
. إن اإلسيييالم ديييين ولييييس مييين واجبيييه وال فيييي قدرتيييه تقيييديم الحليييول للمشيييكالت الراهنييية فيييي 6

مجتمعاتنا وعالمنا الجديد, سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم علمية أم ثقافية أم غيرهيا, بيل 
جيال اليدين, ويفتيرض هو عالقة حسية بين اإلنسان وهللا, فالدين هلل والوطن للجميع. ويمكن لر 

فييييهم, أن يسييياهموا فيييي نشييير القييييم األخالقيييية واالجتماعيييية السيييليمة والعقالنيييية والحضيييارية 
 الحديثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

. التخلص من الرةية السلفية لحاضرنا, فالحاضر يستوجب رةية مدنيية ديمقراطيية وعلمانيية 7
ن الرجيل والميرأة, بيين حديثة وجديدة تجسد الجديد في العالقة بين اإلنسان واإلنسان اآلخر, بيي

 اإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان والمجتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع والدوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
. على المجتمع تغيير نظرته إزاء المرأة, إذ لم يضع القيرآن قييودًا عليى الميرأة وال عليى دورهيا 8

وطريقيية عيشييها وعملهييا, كمييا لييم يفييرض عليهييا الحجيياب حيييث يحيياول الييبعض جعلهييا حبيسيية 
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. وما نزال نتذكر الجملية التيي يتغنيى بهيا سجن اسود, كما فعل بن الدن وطالبان في أفغانستان
العرب حين قال عمر بن الخطاب: كييف تسيتعبدون النياس وقيد وليدتهم أمهياتهم أحيرارا. وكلمية 
 النييياس هنيييا, وكيييذا اإلنسيييان, تعنيييي الميييرأة والرجيييل فيييي اللغييية العربيييية ولييييس الرجيييل وحيييده.

سياسية وعلى قيوى اإلسيالم . إن المرجعيات الدينية تحمل مهمة أخالقية واجتماعية وليست  9
 السياسييييييي أن تكييييييف عيييييين زج المرجعيييييييات الدينييييييية فييييييي الشييييييؤون السياسييييييية اليومييييييية.

. األهمية القصوى في التوعية بحق اإلنسان في ممارسة عقله وحقيه فيي اختييار اليدين أو 10
المييذهب الييذي يناسييبه ورفييض التمييييز بييين األديييان والمييذاهب أو بييين أتباعهييا, بييل يفتييرض 

ق من حيق المواطنية واالعتيراف بحقيوق اإلنسيان المهضيومة كليية فيي العيالمين العربيي االنطال 
 واإلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمي. 
هناك الكثير والكثير مين القضيايا التيي يفتيرض أن يبحثهيا علمياء اليدين والمثقفيون فيي عالمنيا 
المعاصيير ميين أجييل أن نييدفع باإلنسييان لممارسيية عقلييه وأن نجعلييه يفكيير فييي أوضيياعه البائسيية 

عن األسباب الكامنة وراء ذلك ليعالجها وفق رةية علمية وحضيارية حديثية, وأن نكيف ويتحرى  
عن التثقيف  ال تفكر لها مدبر , فاإلنسان يمتلك العقل لكي يفكر به ولكيي يكيون مسيؤواًل عين 
 أفعاليييييييييييييييييييييييييييييييييييييه وأقواليييييييييييييييييييييييييييييييييييييه وميييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييدر عنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.

ع ولتكيون جيزءًا مين إن علينا أن نبدأ بتنظيم حوارات مفتوحة وجادة ومكثفية ليشيارك بهيا الجميي
عملية التثقيف والتنوير الديني واالجتماعي, خاصة وأن القوى المتخلفية والرجعيية فيي صيفوف 
رجال الدين كثيرة وتشكل الغالبية العظمى في المرحلة الراهنة. وهيو اليذي يزييد فيي الطيين بلية, 

وإيصالها إليى أوسياط  كما يزيد من أهمية التعجيل بهذه العملية الحوارية وتنشيط الفاعلين فيها
الييرأي العييام العربييي واإلسييالمي, ألننييا ال نواجييه مخيياطر الركييود الفكييري والحضيياري فحسييب, بييل 
مخاطر جدية بارتداد الفكر واإلنسان والمجتمع خطوات جديية إليى وراء, رغيم أن عجلية التياريخ 

اك قابيل لالرتيداد ستدفع بالعاميل نحيو األميام, ولكين تجربية التياريخ تؤكيد أن هيذا المجتميع أو ذ
الحضاري, كما حصل في أفغانستان في فترة طالبان, أو كميا هيو علييه الحيال فيي إييران حالييًا, 
وكما تسعى إليه بعض قوى اإلسالم السياسي المتطرفة والطائفية في العيراق, إضيافة إليى قيوى 
 بيييييييييييييييييييييييين الدن والظييييييييييييييييييييييييواهري والزرقيييييييييييييييييييييييياوي وميييييييييييييييييييييييين لييييييييييييييييييييييييف لفهييييييييييييييييييييييييم. 

 كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياظم حبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  14/3/2006
اآلراء الجريييية والواقعييية المسييؤولة التييي تقييدم بهييا المفكيير اإلسييالمي السيييد أحمييد * فيي ضييوء 

, وفيي ضيوء النقياش 5ه  2006آذار/ميارت   13القبانچي في جريدة الزميان اللندنيية بتياريخ  
الييذي دار فييي نييدوة فكرييية فييي الصييالون األدبييي لجمعييية خريجييي هارفييارد بييدبي/ اإلمييارات فييي 

 . 2006آذار/مارت 
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يحتدم النقاش في العراق حاليًا حول الفيدرالية, وكأن المصطلح ليم يكين معروفيًا فيي العيالم وليم 
تمارسه الكثير من الدول وبنجاح منقطع النظير. كما أن بعضيها فشيل ألسيباب تيرتبط بشيمولية 

كانت تمنع عمليًا عن ممارسية النظم التي مارسته وسياساتها غير العقالنية إزاء الشعوب التي 
حقوقها الفيدرالية, كما هو حيال غالبيية البليدان االشيتراكية السيابقة, ومنهيا االتحياد السيوفييتي 
وبلغاريا عليى سيبيل المثيال ال الحصير. وال أنيوي الخيوض بتفسيير للفيدراليية, فالمعياجم والكثيير 

تعيالج هيذه المسيألة ميع أو ضيد   من الكتب العلمية والسياسية التي تبحث فيي الينظم السياسيية
الفيدرالية, كما أنها تطرح مضمون الفيدرالية بشيكل واضيح ودقييق, وخاصية تليك األبحياث التيي 
 تتطيرق إليى التجيارب الدوليية فيي مجيال الفييدراليات والتيي ميا تيزال تميارس هيذا النظيام بنجيياح.

ديين ييدعى آيية هللا   ( نشرت وكياالت األنبياء فتيوى دينيية أصيدرها رجيل13/9/2006وباألمس )
أحمد الحسني البغدادي, القياطن فيي النجيف, بنياء عليى سيؤال وجيه ليه حيول الفيدراليية, إذ أن 
السيائل شيمل كردسييتان بسيؤاله, إضيافة إلييى ميا سيعى بعييض قيوى االئيتالف العراقييي إليى إقاميية 
 فيدراليييييييية فيييييييي جنيييييييوب العيييييييراق تشيييييييمل المحافظيييييييات الشييييييييعية التسيييييييع, هيييييييذا نصيييييييها: 
  الجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواب

 ه تعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالىبسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
ال يجوز تفعيل الفيدرالية في بالد الرافدين االشم وتحقيقها بأي صورة من الصور بوصفها فيها 

الصييهيوني فييي المنطقيية  –مفاسييد سياسييية، واقتصييادية، واجتماعييية تخييدم المشييروع االميركييي 
 برمتهيييا، بيييل يجيييب مقاطعييية كيييل مييين ييييدعو ليييذلك وهللا ميييع الميييؤمنين الصيييابرين المجاهيييدين.

 لحسيييييييييييييييييييييييييييييييني البغيييييييييييييييييييييييييييييييدادي النجيييييييييييييييييييييييييييييييف االشيييييييييييييييييييييييييييييييرف .احميييييييييييييييييييييييييييييييد ا
 سأناقش هذا الموضوع من الناحية الشكلية أواًل ثم من ناحية المضمون. من الناحيية الشيكلية: 

. كل فتوى يصيدرها أي رجيل ديين ال تميس كيل المسيلمين بيأي حيال, بيل تميس تليك الجماعية 1
ال يزييد عيدد أفيراد مين التي تقلده, وهي معروفة تمامًا لدى أتبياع الميذهب الشييعي. ويمكين أن  

يقلده عن عدد أصابع اليد أو أكثر بقليل, بسبب كثرة رجال الدين الذين أصبحوا يشكلون جيشيًا 
 جييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرارًا فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق.

. عندما تصدر أي فتوى عن رجل دين يمكن أن يختلف معه بقية رجال الدين, وبالتيالي فهيو 2
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لغيير مين أشيرنا إلييهم, إذ أن بياب   اجتهاد شخصي ال غير. فيالفتوى ال تعتبير ملزمية بيأي حيال
االجتهيياد مفتييوح لكييل رجييال الييدين, بييل لكييل فييرد الحييق فييي أن يفتييي لنفسييه دون العييودة لرجييال 
الدين, أي أن يتصرف بحكم رجاحة عقله وهو ال يحتاج إلى أي وسيط بينه وبين هللا. والجاهيل 

ن المسيؤولين السياسييين وحده هو من يحتاج إلى من يفتيه. وقد بدا هيذا واضيحًا ليدى عيدد مي
 اليييييييييذين أكثيييييييييروا مييييييييين زييييييييييارة رجيييييييييال اليييييييييدين ألخيييييييييذ الفتيييييييييوى أو النصييييييييييحة مييييييييينهم.

. إن من يصدر فتوى بشأن قضية معينة, يفترض فيه أن يعيي بعميق وشيمولية عيدة مسيائل 3
 جوهرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية, وهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:
 أ. مسؤوليته المباشيرة فيي ميا يصيدره مين فتياوى وتأثيرهيا عليى واقيع المجتميع واحتمياالت إثيارة
 المزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييد ميييييييييييييييييييييييييييييييييييين المشييييييييييييييييييييييييييييييييييييكالت فييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييييييييييييييييبالد.
ب. طبيعيية القضييية التييي يييراد بحثهييا والتعمييق فييي فهمهييا ميين مختلييف الجوانييب واإلطييالع علييى 
 تجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارب العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم بشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأنها.
ج. الموقييف اإلسييالمي الطويييل األمييد بشييأنها منييذ العهييد األمييوي والعباسييي والعثميياني ومييا كييان 

 اميًا مين حييث المبيدأ والمضيمون الفييدراليات.يسمى في حينهيا بالوالييات, وهيو نظيام مقيارب تم
ج. التجربة العراقية التي يزيد عمرها عن ثمانين عامًا في التعامل مع القضية الكردية والعواقب 
التييي نجمييت عيين سييوء السياسييات السييابقة وأهمييية تمتييع الشييعب الكييردي بحقوقييه المشييروعة 
 والعادلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 

 ى تؤكيييد ليييي ثيييالث مسيييائل جوهريييية, وهيييي:وإذا ميييا دخلنيييا فيييي صيييلب الموضيييوع, فيييأن الفتيييو 
. إما أن يكون آية هللا الحسني ال يفهم شييًا عن الفيدرالية ولم يقرأ عنها, أو أن يكون متأثرًا 1

بالدعايات التي تروجها بعض المصيادر المناهضية لمضيمون الفيدراليية, أو أن الرجيل بعييد كيل 
 ي ضيييييييد الفيدراليييييييية.البعيييييييد عييييييين فهيييييييم السياسييييييية, ولكنيييييييه ييييييييدافع عييييييين موقيييييييف إيرانييييييي

. فمن غير المعقول أن يتحدث بشأن قضية سياسية تمس نظم الحكم في العالم ويتحدث عن 2
مفاسد ويدعو إلى مقاطعة كل من يدعو إليها, وبالتالي يدعو إلى مقاطعة الشعب الكردي كليه, 
 إضييييييييييييييييييييييافة غييييييييييييييييييييييل ى العييييييييييييييييييييييرب وغيييييييييييييييييييييييرهم المؤيييييييييييييييييييييييدين للفيدرالييييييييييييييييييييييية. 

م يخبرنيا ميا هيي المفاسيد السياسيية واالقتصيادية واالجتماعيية . وآية هللا الحسني البغيدادي لي3
التي تتسبب بها الفيدرالية, فهل هي مجهولية علييه أم أنيه ال يمتليك ميا يفتيرض أن يشيير إلييه 
 صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراحة. 

. إن هذا الحكم يعبر عن جهالة سياسية فعلية, مع كل احترامي للموقع اليديني اليذي يحتليه, 4
زال تييتعلم بعلييوم دينييية تعييود إلييى أكثيير ميين عشييرة قييرون سييابقة وال إذ أن كثييرة ميين النيياس مييا تيي

 تعييييييييييييييييييييييييييييرف ميييييييييييييييييييييييييييين دنياهييييييييييييييييييييييييييييا الراهنيييييييييييييييييييييييييييية شييييييييييييييييييييييييييييييًا يييييييييييييييييييييييييييييذكر.
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. وأصبح معتادًا أن كل قضية يراد التشيهير بهيا ألي سيبب كانيت تقيرن بأنهيا تخيدم المشيروع 5
الصهيوني, تمامًا كما حصل بشيأن عيدم رفيع عليم صيدام حسيين فيي إقلييم كردسيتان -األمريكي

فع علم الجمهورية العراقية األولى الذي يرمز إلى الشعبين العربي والكردي والشعوب األخيرى ور 
فييي العييراق, وهييم ال يييدركون أن سييلوكهم هييذا هييو الييذي يخييدم زيييادة مصيياعب الشييعب العراقييي 
 وإشييكاالته وبالتييالي يقييود إلييى الفوضييى والخييراب الييذي عشييناه طييوياًل فييي ظييل اليينظم السييابقة.

ى رجال الدين في المجتمع, أن يكفوا, كرجال الدين وليس كيأفراد, عين التيدخل فيي كم أتمنى عل
السياسيية وعيين إصييدار أحكييام ال تمييت إلييى الحييياة الراهنيية بصييلة وبعيييدة كييل البعييد عيين فهييم 
التحيوالت الجارييية فيي العييالم وفيي اإلقليييم والعييراق, إنهيم يسيياهمون فيي دفييع العيراق إلييى عهييود 

ادوا العمل السياسي فلينزعوا الجبة والعمامة أو ليكفوا عن إصدار الفتاوى الظالم السابقة. إن أر 
والدخول في أحزاب سياسية وااللتزام ببيرامج أحيزابهم, بيداًل مين تليك التصيريحات والفتياوى التيي 
 تعبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين جهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل ال غيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير. 

كل مين الفيدرالية, يا سيدي المفتي الحسني, تؤدي وظيفتيين معيروفتين عالمييًا, وهميا: إنهيا شي
أشييكال توزيييع السييلطات الييثالث المعروفيية فييي الدوليية الواحييدة ميين جهيية, وأنهييا تعنييي االنييدماج 
والتكامل على قدم المساواة بين أقاليم وقومييات وشيعوب تتعيايش فيي دولية واحيدة ذات ثقافيات 
ولغيييات متعيييددة. وهيييي تميييارس سياسيييات منسيييقة وعبييير حكومييية مركزيييية. ويفتيييرض أن يييينص 

ي بشييكل واضييح علييى حقييوق وواجبييات الحكوميية المركزييية وحكومييات األقيياليم الدسييتور االتحيياد
الفيدرالية, وهناك محكمة عليا دستورية تحكم في الخالفات التي تحصل بين الحكومية المركزيية 
 وحكومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات األقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياليم )الفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدراليات(. 

م حكيم ليس في هذا الوضع السياسي القانوني ما يمكن أن يشير إليى المفاسيد. إذ فيي كيل نظيا
يمكن أن تظهر المفاسد. خذ إيران الراهنة مثاًل فيهيا مين المفاسيد ميا يفيوق ميا يمكين لإلنسيان 
أن يفكير بيه. وكيان حكيم الشياه الفاسيد أقيل فسييادًا مميا علييه الوضيع فيي إييران حالييًا ومين كييل 

مخليوع. الجوانب. وكان النظام الملكي الفاسد في العراق أقل فسادًا مما كان عليه نظام البعيث ال
فالمسألة ال ترتبط بنظام ملكي أو جمهوري أواًل, وال بنظام مركزي أو فيدرالي ثانيًا, بل بمسيتوى 
حضارة ووعي وتنوير اإلنسان العراقي أو أي إنسان آخر في العالم, وبمستوى امتالكيه وتمتعيه 

طمطمتها   بالحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان بحيث يمكن الكشف عن المفاسد ومحاربتها ال
والتسييتر عليهييا وعلييى فاعليهييا. المفاسييد فييي العييراق كثيييرة حاليييًا, وعليييك أن تتحييرى عيين الييذين 
يمارسونها وستجد العجب العجاب, فبعض األحزاب والشخصيات اإلسالمية فيي البصيرة, إضيافة 
إلى آخرين من قوى سياسية أخرى, هو الذي يمارس ذليك تحيت أشيعة شيمس البصيرة الكاشيفة 

ة, والنفط الذي يسرق في البصرة وغير ذلك كفيل بتجسيد هذه الحقيقة, دع عنك بغداد والمحرق
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التي يفترض أن نترك األمانة بيد شخصية أمينة ومحكمية األمانية مثيل القاضيي الفاضيل السييد 
 راضيييييييييييييييييييي الراضيييييييييييييييييييي, اليييييييييييييييييييذي ال تأخيييييييييييييييييييذه بيييييييييييييييييييالحق لومييييييييييييييييييية الئيييييييييييييييييييم. 

الحقوق المشروعة التيي يفتيرض أن ولكن الفيدرالية تمنح الشعوب التي تعيش في دولة واحدة  
تتمتييع فيهييا بإقليمهييا وتييؤدي واجباتهييا إزاء الفيييدراليات األخييرى وإزاء الحكييم المركييزي والعكييس 
 صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحيح أيضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا. 
ومن هنا جاءت الدعوة إلى نظام حكم جمهوري فيدرالي في العراق ألنه يوفر األرضية الصالحة 

وهما يعيشان في إقليميين واضيحين, إضيافة   لتعاون وتضامن وتآخي الشعبين العربي والكردي,
 إلى منح القوميات األخرى حقوقها اإلدارية والثقافية التي نص عليها الدسيتور العراقيي الجدييد.
وكييان تصييوري الشخصييي الييذي أدعييو إليييه وهييو اجتهيياد تزكيييه الحييياة والتجييارب المنصييرمة فييي 

هما كردسيتانية وأخيرى رافدينيية, وكالهميا العراق والعالم, أن العراق بحاجة إليى فييدراليتين, إحيدا
فييي دوليية واحييدة هييي الجمهورييية العراقييية الفيدرالييية أو االتحادييية. وإذ تجمييع الفيدرالييية األولييى 
المحافظات الكردستانية, تجمع الفيدرالية الثانيية جمييع المحافظيات العربيية الباقيية. وتكيون لنيا 

اتها, حقوقها وواجباتها وفق الدستور العراقي حكومة مركزية في العاصمة بغداد تمارس صالحي
 الجدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد.
كنت وما أزال ضد إقامة فيدراليتين في القسم العربي من العيراق وعليى أسياس دينيي طيائفي, إذ 
أنه سيكون مفيتعاًل, رغيم التميييز اليذي تعرضيت ليه المنياطق العراقيية التيي أكثريية سيكانها مين 

ا نريييد أن نبنييي عراقييًا مييدنيًا ديمقراطيييًا فيييدراليًا جديييدًا الشيييعة عبيير نظييم الحكييم السييابقة. إال أننيي
يييرفض التمييييز الييديني والطييائفي ويميينح النيياس حقييوقهم علييى قييدم المسيياواة, رغييم أن الدسييتور 
الراهن ال يوفر ذلك بشكل كامل وسليم, وخاصة المساواة بين المرأة والرجل, ولهذا فهيو بحاجية 

ذات الوجهيية الدينييية الطائفييية التييي تضييمنتها ديباجيية إلييى تعييديل وتحسييين, وخاصيية المقدميية 
 الدسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتور وحقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوق الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرأة .. اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ. 
إن العرب يشكلون قومية واحدة في العراق, وهم يتوزعون على شيعة وسنة, إضافة إليى وجيود 
قوميييات أخييرى فييي القسييم العربييي ميين العييراق, كمييا توجييد أديييان أخييرى فييي القسييم العربييي ميين 

المنييدائيون المضييطهدون حاليييًا ميين قبييل بعييض رجييال الييدين والمليشيييات  العييراق, وهييم الصييابية
اإلسالمية المسلحة وجمهرة من أتبياع الميذهب الشييعي عليى نحيو خياه, وال يجيوز تقسييمهم 
إلى فيدراليات تقوم عليى أسياس ميذهبي, إذ أن الميذهب ال يشيكل هويية اإلنسيان, بيل إنسيانيته 

ك األصيوات الكرديية التيي تؤييد قييام فيدراليية الجنيوب عليى وقوميته ال غير. ومن هنا ال أةيد تل
أسيياس مييذهبي خشييية أن يتخييذ موقييف ضييد الفيدرالييية الكردسييتانية. ويرتكييب هييؤالء األخييوات 
واألخوة خطأ فادحًا بتصريحاتهم الكثيرة حول هذا الموضوع وخاصة الصيديق القيديم السييد عبيد 
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وفيدراليتين عمليًا في كردسيتان, فيي كيل مين  الخالق زنگنة. فأنا كعربي رفضت وجود حكومتين
السييليمانية وأربيييل, ألنهييا ضييد المنطييق وضييد مصييالح الشييعب الكييردي وضييد مسييتقبل القضييية 
الكردية. ومن هذا المنطلق أجد مناسبًا أن يكون موقف الكرد أيضيًا منسيجمًا ميع أن يكيون كيل 

المحافظييات العربييية بييداًل ميين العييرب منسييجمين ومتنيياغمين فييي فيدرالييية واحييدة تضييم إليهييا كييل 
فيدراليتين عربيتين في إقليم واحد يقود إليى المزييد مين المصياعب والمشيكالت المختلفية. أمليي 
أن ال تييدفع تكتيكييات سياسييية قصيييرة النظيير بعييض األخييوة الكييرد إلييى اتخيياذ سياسييات ومواقييف 

الكيرد فيي الفيدراليية, تلحق ضررًا بالقضية العراقية كلها. ليست هناك قوة قادرة على سيلب حيق 
وبالتالي علينا أن نعزز وحدة العراق على أساس فييدرالي بيين القومييات, ولكين ال عليى أسياس 
دينييي وطييائفي سياسييي يفتييت العييراق ويجعلييه تحييت رحميية إيييران والسييعودية وغيرهييا ميين دول 
 المنطقييييييييييييييييييييييييييييييييية وعليييييييييييييييييييييييييييييييييى أسييييييييييييييييييييييييييييييييياس ميييييييييييييييييييييييييييييييييذهبي ميييييييييييييييييييييييييييييييييدمر.

  2006 منتصف أيلول/سبتمبر

 

 الذي تفجر من جديد!  البابا والغضب والعنف

 

 

ال شك في أن النص اليذي أورده البابيا بنييدكت فيي المحاضيرة التيي ألقاهيا فيي ألمانييا هيو مين 
مخلفات فكر وثقافة وممارسات العنيف والحيروب الصيليبية التيي تمييزت بهيا تليك الفتيرة الواقعية 
بييين القييرن الحييادي عشيير والقييرن الثالييث عشيير الميييالدي وامتداداتييه حتييى القييرن الرابييع عشيير 
والخييامس عشيير الميييالدي, بمييا فييي ذلييك تلييك الحييروب التييي أطلييق عليهييا بحييروب الصييليبيين 
األطفال. وقد كان األميراء اإلقطياعيون األوروبييون وراء تليك الحيروب, إذ أنهيم قياموا بتنظيمهيا 

لين لهييا وشيينها فييي سييبع موجييات غييزو معروفيية كييان الهييدف ميين ورائهييا احييتالل وتعبييية المقييات
الشرق والهيمنة على سوريا وفلسطين بحجة حمايية أورشيليم القيدس. وهيذا الينص يجسيد تليك 
الصييراعات والنزاعييات والييتهم المتبادليية بييين األمييراء األوروبيييين والمؤسسيية اإلسييالمية الحاكميية 

هذا النص في هذه المرحلية الحرجية مين تياريخ العنيف المنفليت مين حينذاك. وبالتالي فأن إيراد  
عقاله من قبل قوى إسالمية إرهابيية متطرفية يقيدم زادًا لهيا لمواصيلة نشير الكراهيية والحقيد فيي 
 نفييوس المسييلمات والمسييلمين إزاء أتبيياع األديييان األخييرى بحجيية عييدائهم لإلسييالم والمسييلمين. 

لنقد المباشر إلى تلك القوى اإلسالمية المتطرفة لممارسياتها وكان في مقدور البابا أن يمارس ا
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العنف في الوقت الحاضر لييس فيي اليدول اإلسيالمية فحسيب, بيل وميا تمارسيه تليك القيوى فيي 
فييي  2001المييدن األوروبييية المختلفيية ومييا قامييت بييه فييي الحييادي شيير ميين أيلييول / سييبتمبر 

هيييذا الطييرح سييييدعم النضييال اليييذي تخوضيييه الواليييات المتحيييدة األمريكييية, وبالتيييالي كييان مثيييل 
الشعوب في الدول اإلسالمية المختلفة ضد قوى اإلرهاب العالمي المتمثل بالجماعيات التكفيريية 
التييي تييدعي اإلسييالم. ولهييذا فييالنص لييم يكيين قييديمًا وباليييًا فحسييب, بييل وغييير موفييق ويثييير ميين 

ختلفة. فيالخالف القيائم حالييًا وعليى الشبهات أكثر مما يقلل من الخالفات بين أتباع األديان الم
مختلف الصعد ليس بين األديان, بل هو بين المؤسسات الدينية وأتبياع األدييان ال غيير, إذ أن 
األديان أساسها واحد وقاعدتها واحدة, وبالتالي ال اختالفات حادة وشديدة في ما بينها, بل بين 
 أتباعهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا.

ذ اآلن هيو ردود فعيل جمياهير واسيعة مين المسيلمات ولكن ما يفترض االنتباه إليه ومعالجته من
والمسلمين في بقاع واسعة من العالم. وقد تجلى ذلك في صيحات غاضبة ذات وجهة هستيرية 
موجهة انطلقت من حناجر كثيرة مين المهيمنيين عليى المؤسسيات الدينيية اإلسيالمية فيي العيالم 

يوسف القرضاوي وغيره من أتباع اإلسالمي أواًل وقبل كل شيء, ولكن بشكل خاه من الشيخ 
منظمات اإلخوان المسلمين وبعض رجال الدين في السعودية وبعض الشييوخ الشييعة فيي إييران 
والعراق ولبنان وغيرها. فيي حيين كيان العقيل اليراجح يتطليب تهدئية األميور واليدعوة إليى الحيوار 

ن التعياون والحيوار بيين الهاد  مع البابيا لكيي يتراجيع عين تليك المقولية وينهيي األمير بمزييد مي
 أتبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياع األدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان المختلفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 
لقد عمدت أغلب المؤسسيات الدينيية اإلسيالمية, فيي ميا عيدا جمهيرة مين شييوخ اإلسيالم اليذين 
تميييزوا بالهييدوء والموضييوعية وطييالبوا بييالحوار والهيياد  واالبتعيياد عيين الغوغائييية, إلييى الييدعوة 

ن االحتجياج بالعوييل وبالصيراخ الليذين تمييزا سواء أكانت علنية أم متسيترة, إليى التظياهر وإعيال 
بالغضب والحقد والكراهية ألتباع األديان األخرى, وإلى حرق األعالم والرموز الدينية والسياسية 
وإلى االعتداء على الكنائس والمسيحيين في أكثر من بلد واحد. لقد سعوا إلى إهانة أكبير رجيل 

محتجون, وبهذه الطريقية السييية, عين كيونهم ميا زاليوا دين في الكنيسة الكاثوليكية. لقد عبر ال
بعييدين عيين فهيم دييينهم وكييف يفتييرض أن يتعيياملوا ميع االخييتالف فيي الييرأي. لقيد جسييد هييؤالء 
العنف بعينه حين مارسوه عمليًا وفي شوارع الكثيير مين الميدن, بميا فيهيا البصيرة التيي تعيرض 

ت وقتيل وتهجيير قسيري مين قبيل المنظميات فيها المسيحيون والصابية المندائيين على اعتيداءا
اإلسالمية الشيعية المتطرفة, إضافة إلى عمليات اعتداء وتهجير ألتباع المذهب السني لتكون 
البصرة موقعًا للشيعية فقط, وهي التي يراد لها أن تكيون عاصيمة اإلقلييم الجنيوبي مين العيراق! 

سيالم سيوى ممارسية العنيف, فيي حيين إن هؤالء قد أكدوا من جديد على أنهم لم يفهموا مين اإل
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أنه يدعو إلى السالم ابتداء من التحية اليومية  السالم عليكم . وهذا العنف ال ييرتبط باإلنسيان 
وسلوكه الطبيعي, بل بالمؤسسات الدينية التي تثقف بهذا العنيف وتربيي األجييال علييه وتثقيف 

 سيييييييالمية ذاتهيييييييا. بالعيييييييداء لألدييييييييان األخيييييييرى بيييييييل وكيييييييذلك فيييييييي ميييييييا بيييييييين الميييييييذاهب اإل
عودوا إلى الكتب الدراسية في السعودية, التي يراد اآلن تحسينها, أو في الميدارس الدينيية فيي 
باكستان أو في المدارس الخارجية التابعة ألتباع المذهب الوهابي في أوروبا أو التثقييف اليذي 

سيالم السينة وغييرهم, تمارسه جماعات إرهابية تكفيرية مثل تنظييم القاعيدة وطالبيان وأنصيار اإل
أو بعييض الجماعييات الشيييعية المتطرفيية أيضييًا. إن ميين يرجييع إلييى ذلييك سيييجد حقيقيية التثقيييف 
 بيييالعنف والكراهيييية والحقيييد عليييى اليييدين المسييييحي واليهوديييية والبوذيييية وغيرهيييا مييين األدييييان.
 إن الجماهير الواسعة التيي انطلقيت بمظياهرات احتجاجيية عارمية وهيي تصيرخ بهسيتيرية رهيبية
مستعدة للقتال والقتل لم تنطلق بمفردها, بيل دعييت للقييام بيذلك مين قبيل مؤسسيات وجماعيات 
 دينييييييييييييييييية أو شخصيييييييييييييييييات دينييييييييييييييييية, وهييييييييييييييييو الييييييييييييييييذي يفتييييييييييييييييرض أن يشييييييييييييييييجب.
إننا سنبقى بعيدين عن حضارة القرن الجديد, إن كنا ال نستطيع فهم أهمية الحوار حول النقاط 

ه أو االبتعاد عن النقد الجارح. وهذا ال ينطبق على المختلف عليها أو االستماع للنقد والرد علي
 المسييييلمين وحيييييدهم, بيييييل يفتيييييرض أن يشيييييمل المسيييييحيين واليهيييييود وأتبييييياع بقيييييية األدييييييان.
إننييا أمييام جماعييات تريييد االسييتفادة ميين كييل خطييأ يرتكييب لتييأجيج الصييراع والنييزاع بييين أتبيياع 

الم بحاجة إلى حوار بين أتبياع تليك الحضارات أو الثقافات أو األديان المختلفة, في حين أن الع
 الحضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارات والثقافيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات واألدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان.
إن الجماعييات التييي مارسييت العنييف والقتييل وإشييعال الحرائييق فييي الكنييائس فييي موجييات الغضييب 
والكراهية المنفلتة األخيرة التي ارتبطت بمحاضرة البابا بنييكت أكدت على المخياطر التيي تسيود 

المنظمات المتشددة واإلرهابية على إشعال فتيل الحروب الدينيية في مجتمعاتنا اإلسالمية وقدرة  
والمذهبية المحلية واإلقليمية, ما لم تبذل المزيد من الجهود إلرساء حياتنيا عليى أسيس الحريية 
والديمقراطييية واحتييرام الييرأي اآلخيير ووالييدين أو المييذهب اآلخيير والحييوار الييديمقراطي الموضييوعي 

 األديييييييييييييييييييييان والمييييييييييييييييييييذاهب.  الهييييييييييييييييييياد  بييييييييييييييييييييين أتبييييييييييييييييييياع جميييييييييييييييييييييع هيييييييييييييييييييذه
إن دعوة البابا للحوار مع السفراء العرب في الفاتيكان وتوضيحاته الكثيرة بظيروف طيرح الينص 
المشييار إليييه, مييع تقييديرنا بعييدم صييواب طرحييه لتلييك الموضييوعة فييي تلييك المحاضييرة ميين ناحييية 

لى العاطفية المضمون والشكل والمكان والزمان, يفترض أن تؤخذ باالعتبار وأن يسيطر العقل ع
لدى المؤسسات الدينية اإلسالمية فيي سيائر أرجياء العيالم والشخصييات الدينيية اإلسيالمية إليى 
القبول بتوضيحاته وأسفه وإلى تهدئة األمور في العالم اإلسالمي بداًل من تهييجها ودفعها إليى 

, وهم ليسوا كثرة ما ال تحمد عقباه, خاصة وأن اإلرهابيين القتلة والفاشيين في العالم اإلسالمي
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بطبيعيية الحييال, ينتظييرون أي فرصيية سييانحة لتييأجيج الصييراعات واالسييتفادة منهييا لبييث الحقييد 
والكراهيييية فيييي نفيييوس النييياس ضيييد اآلخيييرين, سيييواء أكيييانوا مسييييحيين أم مييين أدييييان وميييذاهب 
 واتجاهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات فكريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية أخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى. 

 
23/9/2006  

 

 

 أقتلوني ومالك! 

 

لعراق, إضافة إلى اللقاءات الصيحفية واألحادييث والخطيب تؤكد األحداث السياسية الجارية في ا
والنييدوات السياسييية لقييادة األحييزاب السياسييية اإلسييالمية وميليشييياتها المسييلحة, العلنييية منهييا 
والسرية, الشيعية منها والسنية, إلى أن هؤالء جميعًا يسيرون على قاعدة مهلكة مليية بالحقد 

بياآلخر والتفياهم والتسيامح حتيى اآلن, بيل أنهيا تزييد يومييًا  والكراهية وعدم االستعداد لالعتيراف
ميين سييقف شييروطها ومطالبهييا ومشيياريعها الطائفييية وعملياتهييا العسييكرية, وميين عييدد القتلييى 

سواء الذين يقتلون في السجون ثم يرمون   ,المجندلين والجرحى المعوقين المرميين في الشوارع
صيييطيادهم مييين الشيييوارع ثيييم يعيييذبون ويقتليييون أو عليييى قارعييية الطرييييق, أم أولييييك اليييذين ييييتم ا

يصييابون بالشييلل ثييم يموتييون ثييم يرمييون بجثييثهم فييي شييوارع بغييداد وأزقتهييا أو فييي نهيير دجليية, 
قاعدة تستند إلى المثل المعروف عربيًا والقائل:  أقتلوني ومالك , نعيم أقتليوني ولكين علييكم أن 

  .تقتليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا ماليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك أيضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

ث عن قوى اإلرهاب التكفيرية المنظمة والقادمة مين وراء الحيدود لسنا نريد بهذا المثل أن نتحد
والمتشابكة مع قوى تكفيرية داخلية تابعة لهيا, قيوى القاعيدة وأيمين الظياهري وأبيو حميزة, وأبيو 
عمر البغدادي ومن ليف فلهيم مين إرهيابيين ومفسيدين فيي األرض ومجيرمين قتلية, إضيافة إليى 

قييوم بقتييل أفييراد الجيييش والشييرطة بحجيية مشيياركتهم ممارسييات قييوى البعييث الصييدامية التييي ت
ودعمهييم لقييوى االحييتالل وكييذلك ممارسيية عمليييات االغتيييال الدنيييية لخيييرة مثقفييي, ميين مفكييرين 
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وأدباء وفنانين وعلماء ومتخصصين والكثير من أبناء وبنات الشعب العراقي التي يراد بهيا دفيع 
يركييز علييى األحييزاب السياسييية اإلسييالمية  النيياس إلييى الهجييرة وتييرك العييراق, بييل أن هييذا المقييال

المشاركة في الحكم أو خارجه أو المعترضة عليه والتي لها كلها مليشيات مسلحة معلين عنهيا 
وتمارس عملياتهيا اإلرهابيية, أو تميارس عملياتهيا دون ضيجة إعالميية ولكنهيا تؤكيد حقهيا فيي 

  ."المقاوميييييييييييييييييييييييييييية المسييييييييييييييييييييييييييييلحة وبكييييييييييييييييييييييييييييل أنواعهييييييييييييييييييييييييييييا"

مية السياسية تدرك عددًا من الحقائق األساسية التي ال ترييد االعتيراف جميع هذه القوى اإلسال
 :بهييا وتركييب رأسييها وتعيييش العييزة بيياإلثم وهييو أميير جلييل. فكييل هييذه القييوى تعييرف حقييًا مييا يلييي

أن بعضها ال يمكنه إلغاء البعض اآلخر أو استيصاله من العيراق مهميا كانيت عملييات القتيل  •
ان التهجير القسري من المناطق, بما فيها تليك العملييات اإلجراميية اإلجرامية المتبادلة ومهما ك

  .الموجهيييييييييييييييييييييييية ضييييييييييييييييييييييييد أتبيييييييييييييييييييييييياع األديييييييييييييييييييييييييان األخييييييييييييييييييييييييرى 

يعش في العراق الراهن, بقسميه الكردستاني والعربي, الكيرد والعيرب والتركميان والكليد أشيور,  •
بكيين, وأصيحاب السنة والشيعة والمسييحيين والصيابية المنيدائيين واأليزييديين والكاكيائيين والشي

األفكار واآلراء السياسية المختلفة, جنبيًا إليى جانيب وال يمكين إخيالء العيراق مين أي مينهم, بيل 
هم مواطنيون متسياوون فيي الحقيوق والواجبيات والمسيؤولية المشيتركة عين حيياة وحريية الفيرد 

  .والمجتميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع

فيأن فيدراليية الجنيوب  ,ثابتةأن العراق ال يراد له التقسيم, وإذا كانت فيدرالية كردستان حقيقة  •
وهم وإساءة كبييرة ال يمكين وال يجيوز مرورهيا وفيق األسيس الطائفيية المرسيومة, بيل ال بيد مين 
إقناع اآلخرين بعدم صوابها وجدواها وفق آليات ومفاوضات سلمية وديمقراطية والعمل من أجل 
 .وجييييييييييييييييييييييييييييييييييود فيييييييييييييييييييييييييييييييييييدراليتين فييييييييييييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييييييييييراق ال غييييييييييييييييييييييييييييييييييير

من قبيل فيية أو حيزب أو جهية أو شيخص واحيد, بيل ال بيد مين وأن العراق ال يمكن أن يحكم  •
إيجياد لغية مشيتركة وبرنيامج مشييترك لبنياء العيراق عليى أسييس ديمقراطيية بعييدة عين االسييتيثار 
واالنفراد بالسلطة أو الفرض الهيمنيي بحجية األكثريية وإهميال رأي األقليية. والعيراق بحاجية إليى 

اسية والمذهبيية المتعصيبة أو القوميية الشيوفينية أو مسؤولية مشتركة بعيدًا عن الطائفية السي
 .ضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق األفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييومي

وأن القييوات األجنبييية, التييي تسييببت سياسييات صييدام حسييين أساسييًا واالسييتراتيجية األمريكييية  •
ولكن رحيلها السريع سييقود فيي ظيل نهيج  ,المعروفة لنا جميعًا بوجودها, سوف ترحل ال محالة
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اإلرهاب الصدامية إلى حرب أهلية وحرب تحرق الييابس واألخضير   أقتلوني ومالك  ونشاط قوى 
 .وتيييييييييييدمر ميييييييييييا تبقيييييييييييى مييييييييييين بنيييييييييييية تحتيييييييييييية والكثيييييييييييير الكثيييييييييييير مييييييييييين البشييييييييييير

وهي تدرك أن إطالة عمر اإلرهياب فيي العيراق سييطيل ال محالية وجيود القيوات األجنبيية حتيى  •
لعكيس هيو اليذي يعجيل بعد الفوز الحزب الديمقراطي باألغلبية فيي مجلسيي النيواب والشييوخ, وا

  .برحيلهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

وهي تدرك تمامًا بأنها مستهدفة من قبل القوات التكفيرية التيي ال تقبيل بيأي ميذهب إسيالمي  •
إال مذهبها, وال بأي دين إال دينها, وال بأي فكر أو عقييدة إال فكرهيا وعقييدتها, وال بيأي شيريعة 

تعيرف االعتيراف بياآلخر أو التسيامح إال شريعتها الجاهلة. فهي قوى معادية للكل وشيمولية وال  
 ,معه, إنهيا قيوى عاتيية ومجرمية وقاتلية, ويخطي  مين يظين غيير ذليك. إن المقصيودين بالقتيل

إضافة إلى أتباع جميع الميذاهب واألدييان إال ميذهبهم, هيم القومييون العلميانيون واالشيتراكيون 
ل أو حتى من هم في بطيون والشيوعيون والمستقلون والعلمانيون والمدنيون من النساء والرجا

النساء من هؤالء, وكذلك جمهرة من البعثيين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الناس األبريياء فيي 
فترة حكم صدام حسين. هذه الحقيقية يفتيرض أن يعرفهيا كيل مسيلم ومسييحي وصيابيي منيدائي 

 أم خماسييًا أم وكاكائي وشبكي وأيزيدي, ويفترض أن يعرفها كل شيعي, سواء أكان اثنا عشيرياً 
سداسييًا أم غيير ذليك, وكييل سيني, سيواء أكييان حنفييًا أم شيافعيًا أم مالكيييًا أم حنبلييًا عليى غييير 
مييييذهب القاعييييدة ذات األصييييل الحنبلييييي, كمييييا يفتييييرض أن يعرفهييييا أصييييحاب األفكييييار والعقائييييد 

دة فييي واالتجاهييات األخييرى أيضييًا, ويفتييرض أن يعرفهييا أيضييًا أتبيياع القوميييات المختلفيية والعدييي
 .العيييييييراق, وبكلمييييييية مختصيييييييرة يفتيييييييرض أن يعرفهيييييييا كيييييييل إنسيييييييان عاقيييييييل فيييييييي العيييييييراق

إن هييذه الحقييائق التييي يعرفهييا الجميييع كييان يفتييرض بهييا أن تقنييع الجميييع بييالتخلي عيين كييل مييا 
شييأنه أن يزيييد التباعييد والتطيياحن بييينهم وأن يييدفع بالصييراع والنييزاع إلييى فيييات المجتمييع غييير 

يسة أو العاملية فيي ا ألحيزاب السياسيية اإلسيالمية الشييعية والسينية والتيي يمكين أن تقيود المسَّ
 .إلييييييييييييييييى مجييييييييييييييييازر أبشييييييييييييييييع وأكثيييييييييييييييير رعبييييييييييييييييًا عمييييييييييييييييا جييييييييييييييييرى ويجييييييييييييييييري اآلن

وفي ضوء هذه الحقائق أيضًا يفتيرض أن نفيتش عين نقياط االلتقياء بيين الجمييع, وهيي مسيألة 
عملييية تنقييية  ممكنية, كمييا يفتييرض أن نيدفع بالقضييايا الخالفييية إليى مرحليية الحقيية إليى أن تمييم

األجييواء ميين اإلرهييابيين القتليية وميين قاعييدة  أقتلييوني ومالييك!  واسييتعادة الثقيية المنشييودة بييين 
  .الغالبيييييييييييييييييييييييية العظميييييييييييييييييييييييى مييييييييييييييييييييييين القيييييييييييييييييييييييوى السياسيييييييييييييييييييييييية
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إن الصييراعات الطائفييية السياسييية الييدائرة فييي العييراق اليييوم هييي التييي تشييجع القييوى التكفيرييية 
العلني بإقامة دولة إسالمية فيي العيراق وإعيالن   البائسة والمكروهة من المجتمع على التصريح

اسم شخصية نكرة جديدة يدعى أبو عمر البغدادي, باعتباره أميرًا للمؤمنين على العراق, وأنهيم 
ألييف مقاتييل ليقيييم بهييا دوليية  اإلسييالم!  فييي العييراق, دوليية البغييي  12قييد وضييعوا تحييت تصييرفه 

  .والعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدوان ال غيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

ة, ومعهم كثرة كاثرة من رجال الدين, أصبحت ال تحدث عين ذليك, والغريب أن المؤسسات الديني
بل تساهم في صب المزيد من الزيت على النيران الطائفيية المشيتعلة بيين المليشييات المسيلحة 
وظهيرها المتمثيل بياألحزاب السياسيية اإلسيالمية السينية والشييعية دون اسيتثناء وضيحيتها هيم 

  .وميييييييين األطفييييييييال والشيييييييييوخ ,اقيينالنيييييييياس األبرييييييييياء ميييييييين العراقيييييييييات والعيييييييير 

إن التهديييد باالنسييحاب ميين الحكوميية وحمييل السييالح مييا لييم تلييب مطالييب جهيية معينيية, ورفييض 
بعض المطالب الممكنة من جهة أخيرى لين يقيود إليى الحيوار والمصيالحة بيين الغالبيية العظميى 

 .لوحية الراهنيةمن القوى السياسية الفاعلة في السياحة العراقيية, بيل هيي مسياهمة فيي تعقييد ال

وعلينا أن ندرك بأن هناك الكثير من القوى الدولية والقوى اإلقليمية والجيران وبعض القوى فيي 
الداخل التي تشعر بالسعادة التامة لما يجري في العراق, كما أن تجارب الحروب وتجار السالح 

ي العراق, وكذا حال سعداء لما يجري ف ,في ابسوق الدولية والسوق السوداء الموازية في العالم
 .حفيييياري القبييييور الييييذين أصييييبحت بضيييياعتهم رائجيييية بحكييييم القتييييل اليييييومي للنيييياس األبرييييياء

إن المياه اآلسنة فيي مسيتنقع العيراق اليراهن يفتيرض أن تتحيرك, أن يفيتح عليى هيذا المسيتنقع 
ليم مصبات جديدة للمياه تغيير مين عفونية الميياه الراكيدة الراهنية, وال يمكين أن يتحقيق ذليك ميا 

نعترف بوجود المستنقع, وما لم نعترف بضرورة تغييره, وما لم نعترف بالحقائق المذكورة سابقًا 
وما لم نملك اإلرادة الفعلية والصيادقة لتحقييق الوحيدة الوطنيية. إن قيدرنا جميعيًا أن نعييش فيي 

وبعيدد  هذا الوطن المستباح بالدكتاتوريات السابقة والعنف وبجماعة غير قليلية مين السياسييين
غييير قليييل ميين األحييزاب السياسييية الشييمولية التييي تريييد االنفييراد بييالحكم أو بييالقرار السياسييي أو 

  .بيييالفكر اليييذي يهييييمن عليييى اليييبالد, سيييواء أكيييان دينيييًا أم فكيييرًا شيييوفينيًا وعلمانييييًا مسيييتبدا

ين ومن الصعب أن نطالب الشعب بالتغيير ما لم تغيير األحيزاب السياسيية ورجيال السياسية واليد
وجهتهم وبرامجهم ونوازعهم الذاتية ورغبتهم بالهيمنة وأسياليب عملهيم غيير الديمقراطيية. وإليى 
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هذا التغيير ندعو لكي يمكن البدء ببناء عراق جديد يضم الجميع دون استثناء ويحقق للجمييع 
 .لماالستقالل والسالم والديمقراطية والرفاهية والسعادة والعالقات الطيبة مع الجيران والعا

11/11/2006  

 

 

 

 ما هي أهداف التيار الصدري في العراق؟ 

 

 

السييؤال الييذي يييدور فييي بييال الكثييير ميين النيياس فييي العييراق وخارجييه هييو: ميين هييم أتبيياع التيييار 
حاوليت أن أجييب عين هيذا السيؤال فيي الصدري؟ وإلى ماذا يسعى أتباع هذا التييار فيي العيراق؟ 

أكثر من مقال خالل الفترة المنصرمة. ولكن هذا ال يعني بأي حال بأن ما كتب حول هذا التيار 
كافيًا بسبب التعقيدات التي يعيش فيها العيراق واخيتالط األوراق وتنيوع الصيراعات الجاريية بيين 

يير والقييم اإلنسيانية خيالل سينوات مختلف القوى السياسية, إضافة إلى ضياع الكثير من المعا
 حكييييييييييييييييييييييم البعييييييييييييييييييييييث الصييييييييييييييييييييييدامي وسياسيييييييييييييييييييييياته الفاشييييييييييييييييييييييية الدموييييييييييييييييييييييية.
خيييالل السييينوات القليلييية المنصيييرمة كتبيييت العدييييد مييين المقييياالت لتوضييييح طبيعييية هيييذا الحيييزب 
والجماعات المكونة له والملتفة حوله وأهدافه وحذرت من تحول هذا التيار الصدري وميليشياته 

جييش المهيدي إليى حيزب ال يختليف عين حيزب هللا فيي لبنيان, ال مين حييث المسلحة المسيماة ب
الطائفية السياسية والتشدد واألسياليب الدعائيية واإلعالميية التيي يمارسيها فيي العيراق وحسيب, 
بييل وميين حيييث ممارسيية العنييف والقييوة إزاء ميين يختلييف عيينهم وميين يختلييف معهييم باسييم الييدين 

 ئيييب والمنتظييير عودتيييه عنيييد الميييؤمنين مييين الشييييعة.والمهيييدي, وهيييو اإلميييام الثييياني عشييير الغا
يعمل قادة هذا التيار ودعاته في أوساط الكادحين من النياس وبيين المهياجرين مين الرييف إليى 
المييدن والقيياطنين علييى هييامش الحييياة االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية والسياسييية, وبشييكل 

مؤيدي الصدرين األول والثاني ومن   خاه في الفترة التي أعقبت سقوط النظام, مستفيدين من
 الواقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالي: 
• السياسة الطائفية الوقحة التي مارسها صدام حسين إزاء العرب والكرد والتركمان الشييعة فيي 
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ردي, ميع العليم بيأن صيدام حسيين كيان  العراق, إضافة إلى ممارساته العنصرية ضد الشيعب الكيُ
 ليييييييييييييييه أيضيييييييييييييييًا.  عيييييييييييييييدوانيًا ميييييييييييييييع أتبييييييييييييييياع الميييييييييييييييذهب السيييييييييييييييني المخيييييييييييييييالفين

• التدهور الشديد في الفكر والثقافة والوعي االجتماعي لدى نسبة عاليية جيدًا مين السيكان مين 
مختلف الطبقات والفيات االجتماعيية, بسيبب الجيدب اليذي سياد الحيياة السياسيية واالجتماعيية 

عنصييرية والثقافييية واإلعالمييية فييي الييبالد فييي فتييرة حكييم البعييث الصييدامي وطبيعتهييا الفاشييية وال
 المقيتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
• انقسام المجتمع إلى معسكرين, أحدهما, وهم أقلية صغيرة في المجتمع مع من يسياندهم مين 
جهيية, وأكثرييية غابييت عنهييا األحييزاب السياسييية الديمقراطييية والعلمانييية فغاصييت فييي مسييتنقع 
ن الغيبيات ورجال الدين المشعوذين عليى نحيو خياه, وهيم أكثريية أفيراد المؤسسيات الدينيية مي
 جهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية أخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى.
•  ياب الدور الفعلي للمثقف اليديمقراطي والعلمياني العراقيي نتيجية القهير والقميع والقتيل, مميا 
فسييييح فييييي المجييييال ألوليييييك الييييدجالين فييييي أن يهيمنييييوا علييييى وعييييي النيييياس واتجيييياه تفكيييييرهم 
 وممارسييييييياتهم, فيييييييي حيييييييين كيييييييان تيييييييأثير علمييييييياء اليييييييدين األخييييييييار واليييييييواعين محيييييييدودًا.

ذي كانت تعاني منه غالبية المجتمع بسبب سياسات النظام وحروبيه وتفريطيه • الفقر المدقع ال
بييأموال الشييعب ميين إيييرادات اليينفط الخييام ميين جهيية والحصييار االقتصييادي الظييالم الييذي فرضييته 
الواليييات المتحييدة األمريكييية لييثالث عشيير سيينة ميين جهيية أخييرى, وكالهمييا لعييب دوره السييلبي 

ليمة فيي المجتميع وألحيق أضيرارًا فادحية بكرامية اإلنسيان الشرس في ضرب القيم والمعيايير السي
 وشخصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييته المسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتقلة وحيويتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.
• تنامي االستعداد لممارسة العنف في الوصول إليى الهيدف, وهيو السيبيل اليذي مارسيه النظيام 
 وانتقيييييل إليييييى صيييييف المعارضييييية بنزعييييية انتقاميييييية ال تختليييييف عييييين الدكتاتوريييييية السيييييابقة.

جياهين عليى العميل فيي صيفوف الكيادحين مين النياس والعميل عليى • توفر الفره والموارد لالت
كسيييبهم بشيييتى الطيييرق واألسييياليب بميييا فيييي ذليييك اسيييتخدام اإلغيييراء والتخوييييف اليييديني والوعيييد 
بالحصييول علييى مكييان فييي الجنيية ليعملييوا تحييت غطيياء الييدين و اإلمييام الغائييب المهييدي  صيياحب 
 الزميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان . 

ة من الكوادر واليدعاة والمؤييدين القيادرة عليى التحيرك واليوم يمتلك التيار الصدري مجموعة كبير 
على مستويات عديدة لتحقيق ما تصبوا إليه على مستوى الشارع وممارسة العنف فيي صيفوف 
 الفقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراء علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى نحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه.
إن قادة المجموعة اإلسالمية السياسيية التيي تسيمى بالتييار الصيدري, اليذين شيكلوا مليشيياتهم 

ك األسييلحة الحديثيية والخفيفيية والمتنوعيية القادميية إليييهم ميين إيييران المسييلحة حتييى األسيينان, تليي
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إضييافة إلييى مييا خييزن منهييا فييي العييراق ميين أسييلحة النظييام المقبييور, يييدينون ويؤمنييون بوالييية 
الفقيييه, وكييانوا يلتزمييون بقييرارات وفتيياوى الخمينييي الراحييل. وهييم يعملييون اليييوم تحييت أمييرة ولييي 

 هم بهييييييييييييييذه المهميييييييييييييية. المسييييييييييييييلمين علييييييييييييييي خييييييييييييييامنيي وميييييييييييييين يوكلييييييييييييييه علييييييييييييييي
علينا أن نعرف بأن قادة التيار الصدري قيد وظفيوا فيي مليشيياتهم المسيلحة أربيع جماعيات مين 
 البشيييير التييييي ال يخطيييي  المتتبييييع فييييي تحديييييد هوياتهييييا األساسييييية, وأعنييييي بييييذلك مييييا يلييييي:

. جماعيية صييغيرة ميين أتبيياع الراحييل السيييد محمييد صييادق الصييدر, والييد مقتييدى الصييدر. وهييي 1
منة ومتمسكة بفتاوى الصدر األب وتعمل مع االبن بسبب والئها للوالد وليس بسيبب جماعة مؤ 

 علمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه أو فقهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.
. جماعة كبيرة من أتبياع وأعضياء وكيوادر حيزب البعيث مين الشييعة التيي تقيول بأنهيا أعلنيت 2

توبتها عما ارتكبته في فترة حكم البعث من جرائم وتجاوزات وتريد التعويض من خالل تنفييذ ميا 
لييب منهييا ميين قييادة التيييار الصييدري لكييي تنجييو ميين عقوبييات محتمليية نتيجيية مشيياركتها فييي يط

 تجييييييييييييييييييييييييييييييييياوزات فتيييييييييييييييييييييييييييييييييرة الحكيييييييييييييييييييييييييييييييييم البعثيييييييييييييييييييييييييييييييييي الصيييييييييييييييييييييييييييييييييدامي. 
. جماعة أخرى كبيرة تتشكل من األفراد اليذين عيادوا مين إييران إليى العيراق بعيد سيقوط النظيام 3

ال اليدين المشيرفين حيث غسلت أدمغتهم عبر جهاز الحرس الثوري وبسييج وأجهيزة األمين ورجي
 عليييييييييى األسيييييييييرى والالجييييييييييين العيييييييييراقيين, سيييييييييواء أكيييييييييانوا مييييييييين الرجيييييييييال أم النسييييييييياء.

. جماعة كبيرة من التابعين الفقراء والكادحين المهمشين ثقافيًا والبعيدين عن إمكانيية تطيوير 4
قدراتهم الذهنية والثقافية وغير المتعلمين الذين يحصلون على دعيم عينيي وميادي مين قييادات 

لتيار الصدري في المحافظيات العراقيية, وبالتيالي فهيم عليى اسيتعداد لتنفييذ ميا ييراد مينهم, ألن ا
 الجانييب الييديني متشييابك مييع حيياجتهم الماسيية إلييى المييال للنهييوض بمعيشيية عييائالتهم الفقيييرة.
وال شك في أن للتيار الصدري مجموعة من الكيوادر السياسيية الشيابة والذكيية التيي تعميل علنيًا 

التيار في الساحة السياسية العراقية وفي مجلس النواب والحكومية وذات مهميات عدييدة   وتمثل
بما فيها االحتفا  بعالقات هادئة مع بقية القوى السياسية وطمأنتها على أنها جماعة سياسية 
وكييذلك التغطييية علييى فعاليتهييا السييرية األخييرى, ولكنهييا مجبييرة علييى اتخيياذ مواقييف حييادة عنييدما 

ذلييك, كمييا حصييل فييي مقاطعتهييا للعمييل فييي الحكوميية ومجلييس النييواب لفتييرة قصيييرة يطلييب منهييا 
 احتجاجييييييييييييييييييييييييييييييييييًا علييييييييييييييييييييييييييييييييييى لقيييييييييييييييييييييييييييييييييياء المييييييييييييييييييييييييييييييييييالكي ببييييييييييييييييييييييييييييييييييوش. 
التيار الصدري هو أحد التنظيمات اإلسيالمية السياسيية الشييعية المتطرفية القائمية فيي العيراق, 

, ولكنهيا قيادرة وهي عمومًا مهيمنة على المجتمع والدولة, وخاصة في القسم العربي من العراق
علييى التييأثير المباشيير علييى قييرارات وتوصيييات مجلييس النييواب والحكوميية وعلييى الشييارع العراقييي 
العربي. وهذه التيارات المشتركة تسنى لها إقصاء القوى الديمقراطية العراقية العربيية والمثقفيين 



 204 

التيييار الصييدري  العييراقيين عيين السيياحة الثقافييية واالجتماعييية ومواقييع الدوليية المهميية. ورغييم أن
ليييس أكثرهييا قييوة, ولكنييه يهيييمن علييى الشييارع بسييبب أسيياليب العنييف والقييوة التييي يمارسييها فييي 
نشاطه والتي يتعاون فيهيا ميع مليشييات طائفيية أخيرى تعيود لقيوى اإلسيالم السياسيي الشييعية 
 أيضيييييييييييييًا. يميييييييييييييارس التييييييييييييييار الصيييييييييييييدري االتجاهيييييييييييييات التاليييييييييييييية فيييييييييييييي العميييييييييييييل:

در واليدعاة للعميل فيي صيفوف الكيادحين والفقيراء والتبشيير بقيدرتهم • زج جمهرة كبيرة من الكوا
علييى تحقيييق أمييانيهم وآمييالهم فييي الحييياة الهانييية وتقييديم العييون لهييم وضييمان موقييع لهييم فييي 
الجنة, على غرار ما يفعله اآلخرون من التيارات اإلسيالمية السياسيية لكسيب النياس فيي إييران 
 وأفغانسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتان والسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييودان ولبنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان. 

مشاركة بالعمل السياسي من خالل مجموعة كبيرة من الدعاة, ولكنه ال يشيكل بالنسيبة لهيم • ال
إال أداة لتحقيق األغراض األساسية التي يعملون من أجلهيا, إلقامية دولية إسيالمية عليى الينمط 
 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذي يريدونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه. 
يييد • ممارسيية اإلرهيياب ضييد أصييحاب الفكيير والييرأي السياسييي اآلخيير, سييواء أتييم ذلييك عبيير التهد

والوعيييد أو حتييى التصييفية الجسييدية لألفييراد, كمييا حصييل بمييا اتهمييوا بييه فييي مقتييل السيييد عبييد 
المجييد الخيوئي ابين آيية هللا العظميى السييد أبييو القاسيم الخيوئي, اليذي قيالوا عنيه أنيه علميياني 
 ومؤيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد للواليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات المتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة!

البيارزين مثيل آيية • إصدار الفتاوى التي تسهل لهم مهماتهم مين جانيب عيدد مين رجيال اليدين 
هللا العظمى كياظم الحيائري, فقييه حيزب اليدعوة منيذ سيبعينات القيرن الماضيي والمقييم فيي قيم/ 
 إيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييران منييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذ سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينوات طويليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
• تكديس األموال من مختلف المصادر الداخلية والخارجية واستخدامها ألربعة أغراض جوهرية, 
 وهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي: 

o ر الصييييدري ومليشيييييات جيييييش المهييييدي.دفييييع رواتييييب للييييدعاة والكييييوادر العامليييية فييييي التيييييا 
o   شراء األسلحة والمعدات العسكرية والمتفجرات اإلضافية التي يصعب الحصول عليها مباشيرة

 مميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزودهم بالسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالح والعتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد.
o  .تقيييديم المسييياعدات للنييياس لكسيييبهم إليييى التييييار الصيييدري أو فيييي صيييفوف جييييش المهيييدي 
o  ون لهيم المعلوميات أو ينفيذون لهيم مهميات.دفع مكافيات لجمهرة من الجواسيس الذي يقدم 
o   غلغلة أكبير عيدد ممكين مين األنصيار واألعيوان فيي صيفوف القيوات المسيلحة وأجهيزة الدولية

واألحييزاب األخييرى وفييي المنظمييات المختلفيية لمسيياعدة التيييار فييي تحقيييق األهييداف التييي يسييعى 
 إليهييييييييييييييييييا, سييييييييييييييييييواء أكانييييييييييييييييييت تكتيكييييييييييييييييييية يومييييييييييييييييييية أم للمييييييييييييييييييدى البعيييييييييييييييييييد. 

ات السياسية مقبولة شرط أن تكون مؤقتية تنتهيي بانتهياء الهيدف المحيدد لهيا, إذ أن • التحالف
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 السيييييييييييييييييييلطة ينبغيييييييييييييييييييي أن تكيييييييييييييييييييون للتييييييييييييييييييييار ذاتيييييييييييييييييييه ولييييييييييييييييييييس لغييييييييييييييييييييره. 
• االستعداد الكامل لممارسة العنف والقوة النتزاع السلطة باعتبار التييار الصيدري أحيق بيه مين 

 سيلوبة منيه أصياًل وال بيد مين اسيتردادها.غيره من التييارات اإلسيالمية السياسيية وأن السيلطة م
 

التيييار الصييدري تيييار دينييي سياسييي شيييعي متطييرف يسييعى إلييى إقاميية دوليية إسييالمية سياسييية 
شيعية أكثر تشددًا وتطرفًا من الدولة اإلسالمية اإليرانيية وعليى غيرار الدولية األفغانيية فيي فتيرة 

ني( يمكن أن نتابع طبيعته المحتملة طالبان وبن الدن ولكن على أساس جعفري )النموذج اإليرا
في عدد من الفتاوى والخطب والرسائل والبيانات والتصريحات التي أدلى ويدلي بها بعيض أبيرز 
المتحدثين باسم التيار الصدري منيذ ميا يقيرب مين ثيالث سينوات. فيالموقف مين الميرأة ولباسيها 

ئي في مليشيات جيش المهدي وحجابها تابعناه في مظاهرات واستعراضات عسكرية للفرع النسا
أو في الموقف من الميرأة عموميًا, فيي الموقيف مين صيالونات الحالقية النسيوية والرجاليية, فيي 
الموقف من الموسيقى والغناء والرقص, في الموقف من البدع التيي تميارس كطقيوس مين قبيل 

اد الحسيين جماعات جعفرية في أنحاء العالم اإلسيالمي الشييعي فيي فتيرة األحيزاب عليى استشيه
بن علي بن أبي طالب وصحبه الكرام, أو في الموقف من الخمر وباعة الخمر ومحالت تعاطيه 
أو ميين الرياضيية )كييرة القييدم مييثاًل( أو ميين لعبيية الشييطرنج الذهنييية أو ميين الموسيييقى والغنيياء 
رى والرقص والفنون الشعبية واإلبداعية المختلفة في المجتمع... وفي الكثير مين القضيايا األخي

التي تعبر عن تخلف حقيقي يعود إلى قرون خلت ال يمكنها أن تنتصر إأل في مجتميع متخليف 
 جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييدًا, ولكنهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا لييييييييييييييييييييييييييييييييييييين تسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييتمر طيييييييييييييييييييييييييييييييييييييوياًل.
وتؤكييد األحيييداث الجاريييية إليييى أن جيييش المهيييدي التيييابع للتييييار الصييدري ييييرفض اآلخييير فكرييييًا 

واألعظمية عن مخياطر وسياسيًا ويعمل على تصفيته جسديًا. وقد برهنت أحداث النجف والثورة 
استمرار عمل مليشيات جيش المهدي والتيار الصدري. وإذا كان السيد رئيس الجمهورية يعتقيد 
بقدرة القيوى السياسيية العراقيية والمجتميع عليى تيرويض التييار الصيدري سياسييًا وكسيبه للعميل 

عن ر بة مام   السياسي بسبب ارتباطه بالكادحين والفقراء من الناس المهمشين, فأن هذا يعبر
جالل طالباني وليس عن الواقع القائم في العراق وعن سياسيات وأهيداف جييش المهيدي التيابع 
للتيار الصدري. العمل من أجل هذا الترويض ليس خطأ, ولكن الخطأ المحتمل يكمن في تراجيع 
اليقظة والحذر عن نشاط قوى هذا التيار وجييش المهيدي اليذي تدعميه قيوى إسيالمية سياسيية 

تطرفة شيعية في سائر أرجاء العالم, وخاصة قوى إيرانية متنفذة وفاعلة في العراق وفي دول م
 عربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية وإسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمية. 
كلنا يعرف بأن رجيال اليدين الشييعة العيرب يهيمنيون عليى القسيم العربيي مين العيراق ويسييرونه 
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ن الذي شاركوا كما يشاءون وتسنى لهم إضعاف وإبعاد القوى الديمقراطية والمثقفين الديمقراطيي
في تطوير هذا المجتمع في عقيود منصيرمة. كميا أن رجيال اليدين السينة العيرب يهيمنيون عليى 
قوى المعارضة السياسية في العراق عمليًا ويمارسون سياسات خاطية ومؤذية تقود إليى المزييد 
 ميين االسييتقطاب واالصييطفاف الطييائفيين فييي العييراق. ويتجلييى هييذا فييي النشيياط العييدواني لهيييية
علماء المسلمين ورئيسيها حيارث الضياري, وكيذلك القيوى البعثيية العاملية فيي القيوى السياسيية 
 التييييييييييييييييي تعتبيييييييييييييييير علييييييييييييييييى ميييييييييييييييييالك الطائفيييييييييييييييية السيييييييييييييييينية فييييييييييييييييي العيييييييييييييييييراق. 
ومن المؤسف والمؤذي حقًا أن القوى الديمقراطية الكردية المتمثلة في التحيالف الكردسيتاني ليم 

الديمقراطية العربية. وتحت تأثير سياسات تكتيكيية تجد حتى اآلن لغة مشتركة كافية مع القوى 
عززت تحالفها مع قوى اإلسالم السياسي الشيعية التي ستلحق ضررًا فادحًا في مسييرة الحركية 
الديمقراطييية العراقييية علييى المييدى القريييب والبعيييد وعلييى الحركيية الكردييية ذاتهييا ألسييباب تييرتبط 

ة الشيعية منهيا والسينية, وخاصية تليك التيي تيرتبط بالذهنية الموجهة للقوى اإلسالمية السياسي
بعالقات خاصة مع إييران أو ميع اليدول العربيية وتركييا. أتمنيى أن ينتبيه األخيوة الكيرد إليى هيذه 
القضية الحساسية ويعمليوا مين أجيل تعزييز التحالفيات الديمقراطيية فيي العيراق. والتييار الصيدري 

ين وافيق المجليس األعليى للثيورة اإلسيالمية أعلن صراحة عن رفضه التحادية كردستان, فيي حي
علييى الفيدرالييية الكردسييتانية ألنييه يطمييح فييي فيدرالييية طائفييية تجمييع الوسييط والجنييوب الشيييعي 
العراقييي! وإذ ال تبييدو هييذه المشييكلة حاليييًا بكييل أبعادهييا المضييرة, فييإن المجتمييع سيييواجه مشييكلة 

 ومييييييع الكييييييرد أيضييييييًا. معقييييييدة جييييييدًا فييييييي هييييييذا الصييييييدد علييييييى المييييييدى المتوسييييييط والبعيييييييد,
إننيييا أميييام وضيييع مضيييطرب فيييي اليييداخل بسيييبب سياسيييات وممارسيييات قيييوى اإلسيييالم السياسيييي 
الطائفية, وبشكل خياه المتطرفية منهيا, سيواء أكانيت شييعية أم سينية, تكفيريية أم تهويشيية, 
إضافة إلى القوى الصدامية التدميريية وقيوى الجريمية المنظمية )المافييات( المتنوعية والناشيطة 

المتشييابكة مييع قييوى اإلرهيياب فييي العييراق. والدوليية اإلسييالمية اإليرانييية هييي الفاعييل والمتييدخل و 
اليييرئيس فيييي الشيييأن العراقيييي مييين بيييين دول الجيييوار تشييياركها سيييوريا فيييي ذليييك وبعيييض القيييوى 
والجماعات والتنظيمات القومية العربية مباشرة, سواء أكيان ذليك فيي دعيم قيوى اإلرهياب وميدها 

سييائل التييدمير والقتييل الجميياعي أم بالتشييويش السياسييي واإلعالمييي علييى بمييا تحتاجييه ميين و 
 المسيييييييييييييرة السياسييييييييييييية ومنييييييييييييع تحقيييييييييييييق المصييييييييييييالحة الوطنييييييييييييية فييييييييييييي العييييييييييييراق. 
إن النظييرة الشيياملة للواقييع العراقييي ولقييوى اإلرهيياب الييداخلي والخييارجي وللعوامييل المييؤثرة فييي 

اتيجية سياسيييية واجتماعيييية المسيييرة السياسيييية الراهنيية هيييي التيييي تسيياعدنا عليييى وضيييع إسييتر 
واقتصادية وإعالمية وثقافية وأمنية متكاملة ومتشابكة ومنسيقة فيي ميا بينهيا لمواجهية الوضيع 
القييائم دون تجزئيية العملييية بييل بوحييدتها العضييوية, إذ أن الكييل بوحدتييه هييو أكثيير ميين مجمييوع 
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الصيارم إزاء قيوى األجيزاء منفيردة. وبالتيالي ال يمكين تحقييق النصير دون تليك الرةيية والموقيف 
اإلرهاب وقوى المليشيات التي تمارس اإلرهياب والقتيل المتبيادل وتهييمن عليى اإلنسيان وتيتحكم 
 بيييييييه وتفيييييييرض علييييييييه إرادتهيييييييا السياسيييييييية والدينيييييييية ونشييييييياطه االجتمييييييياعي والثقيييييييافي.
هيل نحين أميام وضيع ملتييبس عليى الغالبيية العظميى ميين النياس الكيادحين والفقيراء والمهمشييين 

قتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبيييًا ويعيشون في زرائيب فعليية ويصيوتون عليى أسياس سياسيًا وا
طائفي, وبالتالي يستمعون لمن يقيهم من جوع وينقذهم من حرمان وينفذون له ما يطلبه منهم 
حتى على موت بنيات وأبنياء جليدتهم؟ هيذه هيي المسيالة التيي يفتيرض أن تفهيم وأن تتيابع فيي 

لتييابع إليى التييار الصييدري فيي العيراق وأن نجييب عيين هيذا السيؤال بجييرأة نشياط جييش المهيدي ا
 ووضيييييييوح ألنيييييييه يميييييييس حيييييييياة ومسيييييييتقبل كيييييييل مكونيييييييات الشيييييييعب العراقيييييييي القوميييييييية.

 
  2007شباط/فبراير 

 

  -القاعدة-أحذروا ميليشيات جيش المهدي فإنها  
 الشيعية

 

خييييرة بشيييأن وصيييلتني رسيييالة مييين صيييديق كيييريم تحميييل رأي شيييخص عراقيييي حيييول مقييياالتي األ
ميليشيات جييش المهيدي والتييار الصيدري, ووصيلتني رسيائل ونيداءات تليفونيية تعبير عين رأي 
آخر بهذه المقاالت. الرأي األول اعتبر مقاالتي متشائمة جدًا, وربما يقصد بتعبير أدق متطييرة 
ميين سييلوكيات جيييش المهييدي. فييي حييين حملييت الرسييائل والنييداءات األخييرى رأيييًا يؤكييد صييواب 

يلي واستنتاجاتي بشأن هيذه المجموعية مين النياس فيي العيراق وصيواب خشييتي المشيروعة تحل
من أفعال هذا التييار التيي يفتيرض أن نالحيظ طبيعية تحركيات أتباعيه العسيكرية فيي العيراق فيي 

  .وقت يكون الجيش العراقي مشغواًل بمواجهة قوى القاعدة والقوى البعثية الصدامية وغيرها

موقف الشخص الواحد الذي وصلني انتقاده لرأيي السياسي الخياه بالتييار لقد تركز همي في  
الصدري وميليشياته الطائفية المسلحة, إذ ال شك في أن الكثير مين بسيطاء النياس فيي العيراق 
يتفقون معه في الرأي. والمشكلة التي حيرتني قلياًل هي أن هذا الشخص يعتبر ضمن األوسياط 
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ادة دكتوراه علمية. وال شك في أن لهذه المسيألة تفسيير واقعيي هيو العلمية العراقية ويحمل شه
أن هذا الرجل قد هيمنت عليه النزعة الدينية الطائفية السياسية بحيث لم يعيد قيادرًا عليى رةيية 
مييا يجييري فييي العييراق بعييين حيادييية وواقعييية ومييا تمارسييه هييذه الجماعيية ميين أفعييال تقشييعر لهييا 

 .قيييوى القاعيييدة أو القيييوى البعثيييية اإلرهابيييية بعيييين نقديييية األبيييدان وال تختليييف عميييا تمارسيييه

ال شك في أن جماعة التيار الصدري وميليشيات جيش المهدي تمارس عدة أنواع من األعميال 
 : فيييييييييييييي العيييييييييييييراق فيييييييييييييي الوقيييييييييييييت الحاضييييييييييييير, ومنهيييييييييييييا بشيييييييييييييكل خييييييييييييياه

جيام, بيين تمارس عماًل سياسيًا مناورًا في الساحة السياسيية العراقيية يقيع بيين اإلقيدام واإلح .1
التأييد الشكلي والمعارضة الفعلية لحكومة السيد نوري المالكي, أي أنها تبدو وكأنها تقف بيين 
مدينتي نعم وال, أي تبدو وكأنها  ال تطير وال ُتمسك باليد . وهي بذلك تحاول التشيويش الفعليي 

هييا, رغييم علييى العملييية السياسييية برمتهييا كمييا تسييعى إلييى إسييقاط الحكوميية, إذ لييم تعييد حكومت
المساعدة التي قدمها االئيتالف ورئييس الحكومية لهيذا التييار الصيدري واليذي وصيل مين خالليه 

وبعضهم موجود في أجهزة الدولة وفي القوات المسيلحة ويميارس  .إلى ميليشيات جيش المهدي
 .دور حصييييييييييييييييييييييييييييان طييييييييييييييييييييييييييييروادة لميليشيييييييييييييييييييييييييييييات جيييييييييييييييييييييييييييييش المهييييييييييييييييييييييييييييدي

اسية الحكومية العراقيية بحجية مقاومية تقوم بعمليات عسيكرية مناهضية للقيوات العراقيية وسي .2
 :المحتيييييييييييييييل, ولكنهيييييييييييييييا تميييييييييييييييارس فيييييييييييييييي هيييييييييييييييذا الصيييييييييييييييدد ثيييييييييييييييالث مهميييييييييييييييات

تعبية القوى واالستمرار في إشاعة عدم االستقرار واستنزاف قدرات الحكومية العراقيية والقيوات  .أ
  .المسيييييييييييييييييييييلحة وإضيييييييييييييييييييييعاف هيبتهميييييييييييييييييييييا أميييييييييييييييييييييام المجتميييييييييييييييييييييع

العنيف والقسيوة إليى صيفوفها لتعزييز كسب المزيد من الناس المتسيمين بذهنيية وممارسيات  .ب
 .مواقعهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

التخفيف عن الحمالت العسكرية التي ينظمها الجيش العراقي بالتعاون مع القيوات األجنبيية  .ت
لتنفيذ خطة  فرض القانون واألمن في العراق  ضد القوى اإلرهابية التكفيرية والصيدامية, والتيي 

 .سييييييييتقرار فييييييييي الييييييييبالدتشييييييييترك بهييييييييدف مركييييييييزي هييييييييو إشيييييييياعة الفوضييييييييى وعييييييييدم اال

تييوزع األرزاق المالييية والعينيية وتميينح رواتييب ورواتييب تقاعيد ألتباعهييا بصيييل مختلفيية, كمييا  .3
توزع مواد عينية عليى العيائالت الفقييرة والكادحية فيي مدينية الثيورة فيي بغيداد وفيي المحافظيات 

النياس مين الحكومية   الجنوبية والوسط لكسب الناس إليها, إذ تبدو وكأنها أكثر اهتمامًا بهيؤالء
العراقيييية, بالتيييالي يصيييبح الكثيييير مييين النييياس مرهيييونين وتيييابعين حقيييًا لهيييذه الجماعييية الفكريييية 
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 .والسياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المتخلفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

تمييارس عميياًل دينيييًا ميين خييالل أتبيياع الييراحلين محمييد بيياقر الصييدر ومحمييد صييادق الصييدر,  .4
 !وبالتيييييييييييييييييييييييالي تبيييييييييييييييييييييييدو وكأنهيييييييييييييييييييييييا متشيييييييييييييييييييييييبثة باليييييييييييييييييييييييدين اإلسيييييييييييييييييييييييالمي

في عملها إلى حماية الحوزتين اليدينيتين فيي النجيف وفيي قيم فيي آن واحيد, إذ وهي تستند  .5
مرشد الثيورة اإلسيالمية فيي  ,أن مقتدى الصدر يتبع في تقليده الديني حاليًا السيد على خامنيي

تمامًا كما أن أمين عام حزب هللا بلبنيان حسين  ,إيران وولي المسلمين)!(, كما يعلن عنه رسمياً 
د الخامنيي أيضًا وكالهميا ييؤمن بواليية الفقييه. وبالتيالي فيأمرهم لييس بأييديهم بيل نصر هللا يقل

بأيييدي الحكوميية اإليرانييية أو بتعبييير أدق بأيييدي خييامنيي. ولييم يكيين السيييد رئيييس الجمهورييية 
 6/7/2007العراقية جالل الطالباني بعييدًا عين الحقيقية حيين قيال لقنياة العربيية الفضيائية ييوم 

ران وسوريا )حليفة إيران( عن تأييد بعض المليشيات الطائفية فيي العيراق سييقلل بأن رفع يد إي
  .% عمييييييييييييييييييا هيييييييييييييييييو علييييييييييييييييييه اآلن 70أعميييييييييييييييييال العنيييييييييييييييييف إليييييييييييييييييى 

إن المعلومات المتوفرة تؤكد بيأن إييران ال تسياعد وتيدعم وتعيزز بشيتى السيبل ميليشييات جييش 
وميليشيييات أخييرى المهيدي حسييب , بيل تمييارس ذليك مييع جماعية القاعييدة بطريقية غييير مباشيرة 

 .معروفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية للجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع أيضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

أنا لست متشائمًا بأي حال,كما ادعيى رجيل العليم هيذا !, إذ أدرك تماميًا بيأن هيذه الجماعيات ال 
مستقبل لها في كل األحوال, إذ أنها تسبح ضد التيار فيي العيالم كليه, ضيد التقيدم , ضيد حركية 

بيييأن حماقيييات هيييذه الجماعيييات  التييياريخ, وهيييي ظالميييية تنييياطح الصيييخور. ولكنيييي أدرك أيضييياً 
وأغراضهم وأساليب عملهيم وأدواتهيم كلهيا يمكين أن تيؤدي إليى المزييد مين نزييف اليدم والخيراب 
 :والييدمار والبييؤس والفاقيية فييي العييراق. فييالعراق ُيسييتنزف اليييوم باتجاهييات ثالثيية مقصييودة, وهييي

ألمييين والقتيييل أواًل: بسيييكانه حييييث تيييؤدي عملييييات إشييياعة الفوضيييى وعيييدم االسيييتقرار و يييياب ا
 :العشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوائي والهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادف إليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى

مييوت المزيييد ميين البشيير ميين مختلييف الفيييات ميين حيييث العميير والمهنيية وميين حيييث الييذكور  .أ
  .واإلنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياث

هجرة الكثير من البشر العراقي من مختلف األدييان والميذاهب إليى خيارج العيراق أو االنتقيال  .ب
ية المندائيين والمسييحيين واإليزييديين إلى ُكردستان, كما حصل ويحصل لألخوات واألخوة الصاب

 .اليييييييذين يعيشيييييييون فيييييييي أقضيييييييية ونيييييييواحي وقيييييييرى تابعييييييية إدارييييييييًا لمحافظييييييية الموصيييييييل
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زيييادة واتسيياع ظيياهرة الفسيياد المييالي واإلداري فييي الدوليية والمجتمييع, إذ تعجييز الدوليية فييي  .ت
ه, إذ أن الظروف الراهنة شن حملة حقيقية ضد الفساد, رغيم أهميية خوضيه اآلن ولييس تأجيلي

  .الفسيييييييييييييييييييييييياد اإلرهيييييييييييييييييييييييياب وجهييييييييييييييييييييييييان لعمليييييييييييييييييييييييية واحييييييييييييييييييييييييدة

ثانيييًا: باقتصيياده ومييوارده المالييية وقدرتييه علييى تقييديم الخييدمات والسييلع للسييكان وتفيياقم البطاليية 
 .والبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤس والفاقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

بخسييارة الكثييير ميين مؤسسيياته االقتصييادية ومشيياريع بنيتييه التحتييية وارتييداد حقيقييي فييي  :ثالثيياً 
ألخالقييي فييي المجتمييع, واسييتمرار عجييزه عيين ممارسيية حياتييه المسييتوى الحضيياري والقيمييي وا

 .الدسييييييييتورية االعتيادييييييييية وتييييييييأمين الحرييييييييية واألميييييييين والديمقراطييييييييية لإلنسييييييييان العراقييييييييي

من هنا جاءت مالحظاتي النقدية العادلة في المقاالت السابقة حول هيذه القيوى , إذ أن العيراق 
ياسيية إسيالمية طائفيية يخسير الكثيير بسبب السياسات الطائفية التي تمارسها أحيزاب وقيوى س

 .مين الوقيت إلعيادة بنياء حياتيه الجدييدة واقتصياده وضيمان المسيتقبل األفضيل لألجييال القادميية

أشعر اليوم وأكثر من أي وقت مضى بضرورة إيجاد صيغة عملية لتجمع مفتيوح وواسيع للقيوى 
أهميية أن  , دين عن الدولةالتي تدرك أهمية المجتمع المدني الديمقراطي , تدرك أهمية فصل ال

يكييون الييدين هلل والييوطن للجميييع , أهمييية أن نعمييل ميين أجييل تنشيييط عملييية التنييوير الييديني 
واالجتميياعي التييي يمارسييها بعييض األخييوة ميين اإلسييالميين الييديمقراطيين المتفتحييين والمييدركين 
 .لحقيقيييييييية وطبيعيييييييية وخصييييييييائص الييييييييزمن الييييييييذي نعيييييييييش فيييييييييه والمتغييييييييير باسييييييييتمرار

جييد المثقفييون والمثقفييات فييي العييراق وفييي الخييارج فييي ذلييك دورهييم المباشيير لتعبييية أتمنييى أن ي
المزييد مين البشير ضيد قيوى الظيالم والجهيل والتجهييل والسيحر والطالسيم واالختبياء وراء اليدين 
لتمرير ما يريدون تمرييره عليى النياس وهيو فيي واقيع األمير ضيد حريية وحيياة ومصيالح وكرامية 
 .النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس أنفسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهم

جميعييًا لمواجهيية جميييع قييوى الظييالم والمليشيييات الطائفييية المسييلحة والقييوى المنشييطة لنتنييادى 
  .للفكيييير الطييييائفي السياسييييي, وسييييواء أكييييان بييييروزه تحييييت العبيييياءة الشيييييعية أم السيييينية

7/7/2007  
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 -من شوه وال يزال يشوه صورة المسلمين في العالم ؟ 
 الحلقة األولى والثانية 

(1)  

 

شييوطًا بعيييدًا فييي تبنييي العلمانييية فييي بنيياء العالقيية الجديييدة بييين الييدين قطييع العييالم المتحضيير 
والدولية , أي الفصييل بييين الييدين والدوليية الييذي هيو جييوهر العلمانييية والييذي ال يمكيين أن يحصييل 
عمليًا إال في ظل نظم ديمقراطية وسيادة الحريية الفرديية وحريية الديانية واألدييان , حريية أتبياع 

وفيي هيذه  .هم وتقاليدهم الدينية وميع اإلسياءة لهيم أو لحيياتهم الخاصيةاألديان بممارسة طقوس
وكيذلك الوالييات المتحيدة وكنيدا  , المجتمعات أقرت الغالبية العظميى مين سيكان اليدول األوروبيية

واستراليا ونيوزيلندا والهنيد , هيذا المبيدأ وتمارسيه شيعوبها عملييًا منيذ عقيود غيير قليلية. ولكين 
تمنيع مين بيروز جماعييات دينيية سيلفية متعصيبة تمييز بيين النياس علييى  هيذه الحقيقية ليم ولين

أساس الدين أو المذهب , كما يمكن أن تظهر قوى أخرى تميز بين النياس عليى أسياس قيومي 
أو اللون أو الجنس . ولكن هيذه الجماعيات مرفوضية عملييًا مين الغالبيية العظميى مين السيكان 

ليييًا وميين يييروج للعييداء بييين أتبيياع القوميييات وتحاسييب وتعاقييب دسيياتيرها ميين يمييارس ذلييك فع
 .واألديان والمذاهب ...الخ

هكذا استقبلت اليدول األوروبيية والوالييات المتحيدة وغيرهيا مين اليدول المتحضيرة طلبية وشيغيلة 
أجانييب فييي الخمسييينيات والسييتينيات وفييي سيينوات الحقيية أيضييًا واحتضيينتهم بغييض النظيير عيين 

من بينهم كان الكثير من المسيلمين مين دول إسيالمية وعربيية القومية أو الدين أو المذهب , و 
رد والفييرس والعييرب علييى سييبيل المثييال ال الحصيير. فهييذه الييدول وفييرت  , بميين فيييهم التييرك والكييُ
للطلبة والشيغيلة والعياملين ليديهم ظروفيًا طبيعيية للدراسية والثقافية والعميل والوظيائف وممارسية 

ن كثييرة , وليم يحصيل أي اعتيداء عليى هيؤالء النياس. طقوسهم الدينية وبناء جيوامعهم فيي ميد
وربما صادف البعض منهم مصاعب معينية ال بسيبب اليدين بيل بسيبب وجيود قيوى شيوفينية أو 
عنصرية تكره األجانيب عموميًا , وهيي ظياهرة موجيودة فيي جمييع بليدان العيالم وأن اختلفيت فيي 
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ن ميواطنين مين بليدان عربيية أخيرى شدتها وحدتها , بل نجدها بين الدول العربية حين يستقبلو
 .ألغراض العمل بشكل خاه. والعراق والجزائر ودول الخليج وغيرها شاهد صارخ على ذلك

أال أن الموقييف ميين العييالم العربييي بييدأ يتغييير بشييكل واضييح بعييد الهجييوم اإلرهييابي الييذي شيينته 
مبية الدولية , ومن ثم جماعة فلسطينية ضد الالعبين اإلسرائيليين في ميونخ أثناء الدورة األول

محاوالت اختطاف الطائرات والبواخر واالغتياالت عبر المقاتلين الفلسطينيين. ولكنهيا خفيت بعيد 
أن كفت تلك القوى عن ممارسة هذه العمليات اإلرهابيية التيي أسياءت إليى القضيية الفلسيطينية 

  .كثيرًا جداً 

لييم يتحييرك الغييرب بشييكل مباشيير ضييد  وخييالل العقييود المنصييرمة , أي فييي فتييرة الحييرب البيياردة ,
المنيياهج التعليمييية والتثقيييف الييديني فييي الييدول اإلسييالمية والعربييية وفييي عييدد منهييا علييى نحييو 
خاه , رغم توفر المعلومات الضرورية عن طبيعة تلك المناهج , إذ أنهيا كانيت تخيوض حربيًا 

يهميه تعبيية حكوميات تليك  باردة ضد االتحاد السيوفييتي وبقيية اليدول االشيتراكية وبالتيالي كيان
الدول وشعوبها ضد االتحاد السوفييتي واألحيزاب الشييوعية , بغيض النظير عميا كانيت تمارسيه 
تلك الحكومات ضد شعوبها. ورغم أنها كانت تعلم أيضيًا بيأن تليك الميدارس كانيت تقيوم بإرسيال 

لمون أو جواميع أعداد كثيرة من معلمي الدروس الدينية إلى سائر بقاع العالم وحييث يوجيد مسي
ومساجد لكي يمارسوا التثقيف وفق المنياهج المقيررة فيي الميدارس الدينيية فيي السيعودية وفيي 
مدارس دينية وأكاديميات عربية خاضعة لمناهج التعليم الديني السيعودية وبتموييل سيعودي فيي 

تحالف مع بلدان كثيرة في العالم. لقد كانت المناهج تعتمد على المذهب الوهابي الذي دخل في 
حركيية األخييوان المسييلمين فييي مصيير , وميين ثييم عمييم هييذا التحييالف علييى صييعيد العييالم العربييي 
واإلسييالمي. وبييدأت تلييك المييدارس تخييرج أعييدادًا كبيييرة ميين طلبيية المييدارس الدينييية الييذين عبيييوا 

ثير عليى وعيي وفعيل الفيرد اليذي ييؤمن أبثقافة وحيدة الجانيب وذات سيمات محيددة وشيديدة التي
 .بها

األمريكي توجه عدد كبير جدًا من خريجي وطلبية تليك الميدارس   –في فترة الصراع السوفييتي  و 
للجهياد  فيي أفغانسييتان ضيد الوجيود العسييكري والسياسيي السيوفييتي وضييد الحكومية األفغانييية "

وساهمت هيذه المشياركة تنشييط  .التي كانت تجد الدعم والتأييد والحماية من االتحاد السوفييتي
اإلسيييالمية السياسيييية المتطرفييية والملتزمييية بمبيييدأ الجهييياد وفيييق التثقييييف اليييديني فيييي  الحركييات
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الميييدارس السيييعودية. وحققيييت تليييك القيييوى بيييدعم ثيييالث دول هيييي الوالييييات المتحيييدة والمملكييية 
السييعودية وباكسييتان انتصييارًا كبيييرًا حييين أمكيين فييرض االنسييحاب علييى القييوات السييوفييتية ميين 

ورها فييي إعطيياء دفعيية جديييدة لهييذه القييوى علييى صييعيد كييل بلييد أفغانسييتان والتييي أسييهمت بييد
 .إسالمي وعربي وعلى السعيد الدولي

شيييهدت إييييران انتصيييار الحركييية الشيييعبية عليييى الشييياه ونظاميييه السياسيييي  1979وفيييي العيييام 
واسييتطاعت قييوى اإلسييالم السياسييي بقيييادة روح هللا الخمينييي السيييطرة وجهيية الثييورة الشييعبية 

ى الحكييم ومارسييت سياسيية جديييدة تييدعو إلييى تصييدير الثييورة اإلسييالمية. لصييالحها وهيمنييت عليي
فشهد اإلسالم السياسي في هذه الفترة انتعاشًا ملموسًا تطور مع دخول إيران في حيرب شرسية 
مع النظام العراقي حيث بدأت إييران تبنيي تنظيميات سياسيية إسيالمية شييعية فيي بعيض اليدول 

زب هللا فيي لبنيان , أو دعيم قيوى إسيالمية سياسيية كميا فيي العربية واإلسالمية ,ومنها ميثاًل حي
العراق مع حزب الدعوة أو منظمة العميل اإلسيالمي أو دعيم انفصيال السييد محميد بياقر الحكييم 
عيين حييزب الييدعوة وتشييكيل المجلييس األعلييى للثييورة اإلسييالمية. إن توجييه قييادة الثييورة اإليرانييية 

م الغربيي بوجهية جدييدة هيي تصيدير الثيورة اإليرانيية صوب العالم العربي واإلسالمي وكذلك العال
إلى الدول اإلسالمية أو تشكيل تنظيمات خاصية بهيا فيهيا خليق أجيواء تيوتر فيي المنطقية , ثيم 

اإليرانية وما رافقهيا مين تطيورات جدييدة عليى قيوى الحركيات اإلسيالمية   -كانت الحرب العراقية  
  .السياسيييييييييييييييييييييييييييييية وخاصييييييييييييييييييييييييييييية المتطرفييييييييييييييييييييييييييييية منهيييييييييييييييييييييييييييييا

المسييلمون تأييييدًا ودعمييًا واحتضييانًا مسييتمرًا ميين جانييب الواليييات المتحييدة  "دون وجييد  المجاهيي
األمريكية والدول الغربية , إضافة إلى تزويدها بالسالح وبما هو ضيروري مين أميوال وتيدريب , 
بسبب كفياحهم ضيد عيدوهم األول االتحياد السيوفييتي , وليم تشيعر اإلدارة األمريكيية فيي حينهيا 

واضييحًا للكثييير ميين المتييابعين السياسيييين , إذ أن العييداء للسييوفييت افقييدهم بييالخطر الييذي بييدا 
البصر والبصيرة . لقد رفعوا الغطاء عن القمقم وتحركت معه الروائح النتنة التي غطتها العقيود 
والقرون المنصرمة لتزكم أنوف البشيرية بأسيرها وتتسيبب بكيوارث جدييدة نعييش بعضيها الكثيير 
 .فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذه األييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام

انتهييت المعركيية مييع السييوفييت بانسييحاب السييوفييت ميين أفغانسييتان وسيييطرت المنظمييات لقييد 
السياسية اإلسالمية على البالد وبدأت بإقامة نظامها السياسي  اإلسيالمي  المتخليف والظيالم , 
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بتنظيم وتنسيق من القاعدة وأسامة بن الدن , الذين انتهت مهمتهم  "ومن ثم ترك  المجاهدون 
تان متوجيهن إليى بليدانهم أو أرسيلوا إليى بليدان أخيرى للدعايية والتحيريض وبنياء أفغانس , هناك

رايية الجهياد اإلسيالمي  "التنظيمات اإلسالمية السياسية الجديدة التي أخذت على عاتقها حملة 
على صعيد بلدانها والعالم! كما أرسلت جمهرة منهم صيوب اليدول األوروبيية والوالييات المتحيدة 

لة طويلة على حيين يطليب منهيا التحيرك لتنفييذ مهميات بعينهيا بعيد أن كيانوا قيد لتدخل في قيلو 
تييدربوا علييى مهمييات كثيييرة مسييتفيدين ميين وجييود السييلطة بيييد طالبييان الييذي كييان يييؤمن بشيييخه 

 .أسامة بن الدن

ومع هذه الهجرة المعاكسة بدأت مجازر اإلسالميين في الجزائر والعمليات االنتحارية فيي مصير 
قيا ضد السفارات األمريكية وفي غيرهيا ولكين بشيكل خياه جريمية الحيادي عشير مين وفي أفري

في نيوييورك التيي نبهيت العيالم كليه إليى أن حربيًا جدييدة مين نيوع خياه   2001أيلول/سبتمبر  
تبدو في أفق العالم , الحرب بين العالم المتحضر حقًا , وبين العالم المتخليف حقيًا اليذي يحميل 

مي لبناء الدولة اإلسالمية التيي مير عليى  يابهيا مييات السينين , وهيو وهيم راية الجهاد اإلسال
  .وحليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم زائفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

إال أن مييا كييان يجلييب االنتبيياه هييو أن هنيياك مؤسسييات كثيييرة وكبيييرة كانييت وال تييزال تنييتج وتعيييد 
إنتاج هؤالء  المجاهدين  اإلسالميين منتشرة عليى األرض السيعودية وفيي باكسيتان وفيي بعيض 

رى. حيث تتوفر فيها أسباب نجاح هذه العملية اإلنتاجية المشوهة , سواء أكان مين الدول األخ
الناحية االقتصادية أم االجتماعية والثقافيية أم التعليميية والينظم السياسيية المالئمية ليذلك. لقيد 
برزت على سطح األحداث المدارس الدينية السعودية وأساليب ووسيائل وطيرق ومنياهج التعلييم 

خاصيية بهييذه المييدارس والتييي جييرى تعميمهييا ميين جانييب وزارة الثقافيية السييعودية علييى الييديني ال
جميييع المييدارس التييي تمييول ميين المملكيية السييعودية حكوميية وميسييورين , سييواء أكانييت تلييك 
المدارس في الدول العربية واإلسالمية أم األكاديميات التي أسستها السعودية في الدول الغربية 

اًل عيين جمعييية الييدعوة اإلسييالمية المسييؤول عيين إيصييال الكتييب ووضييعت فييي كييل سييفارة ممييث
الثقافيييية الدينيييية التيييي تصيييدرها مطيييابع السيييعودية وغيرهيييا لتوزيعهيييا عليييى الميييدارس الدينيييية 
والسفارات وغيرها من الجهيات. وقيد كانيت الميدارس الباكسيتانية سيباقة فيي نشير وتوسييع تليك 

ة من الطلبة األفغان ومن العرب والمسيلمين مين المدارس الدينية بحث ضمت إليها أعدادًا غفير 
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دول أخييرى , خاصيية وأن باكسييتان قييد أنتجييت قبييل ذاك مجموعيية ميين رجييال الييدين المتعصييبين 
  .المعييييييييييييييييييييييروفين علييييييييييييييييييييييى صييييييييييييييييييييييعيد العييييييييييييييييييييييالم اإلسييييييييييييييييييييييالمي

المجاهيدين  "لم يشعر الحكام فيي العيالمين العربيي واإلسيالمي فيي بدايية األمير بمخياطر هيؤالء 
سييالحين والمثقفييين ثقافيية تتميييز بييالعنف وامييتالك الحقيقيية المطلقيية والحييق المتييدربين علييى ال

المطلق واالستعداد لقتل من يطلق علييه بالكفيار بيأي عيدد كيان. ولكينهم بيدأوا تيدريجًا يشيكلون 
خطييرًا علييى تلييك حكومييات بلييدانهم وعلييى العييالم الغربييي المتحضيير , حيييث بييدأت عصييابات ميين 

هابية في مناطق مختلفة من العالم. وأصبح العالم يواجه بشيكل هؤالء تقوم بعمليات عسكرية إر 
 :وهيييييييييييييييييييييييييييييييييي ,عيييييييييييييييييييييييييييييييييام خميييييييييييييييييييييييييييييييييس مسيييييييييييييييييييييييييييييييييائل 

وجود دولية غنيية كانيت وال تيزال مسيتعدة لتموييل ميدارس دينيية فيي بالدهيا وفيي بقيية بليدان  •
العييالم بسييخاء كبييير وتزويييدهم بالمنيياهج الدينييية وبالكتييب التثقيفييية التييي ال تختلييف ميين حيييث 

كير المكتيوب فيي المنياهج التعليميية. وال يهيم أن تيم ذليك عبير أجهيزة الدولية أو الجوهر عين الف
عبيير مؤسسييات دينييية أو رجييال الييدين , إذ أن المهييم وصييول تلييك الثقافيية علييى كييل مسييلم فييي 
 .العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم

وجييود دوليية كبيييرة مسييلمة فقيييرة ولكنهييا تمتلييك عييددًا كبيييرًا ميين البشيير كانييت مسييتعدة لفييتح  •
ن عييبء الدوليية الباكسييتانية وتييوفر أمييوااًل كثيييرة لهييا ولتلييك المييدارس مييدارس دينييية تخفييف ميي

وتمييتص البطاليية الكبيييرة التييي كانييت تعيياني منهييا. وكانييت هييذه المييدارس ال تسييتقبل الطلبيية ميين 
باكسييتان وأفغانسييتان وإيييران فحسييب , بييل وميين بقييية بلييدان المنطقيية والعييالم اإلسييالمي وميين 

  .مسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلمي الغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرب

ة لنمو فكر هذه المدارس والمناهج الدينية بسبب البطالة الواسيعة والفقير وجود أرضية صالح •
إضيافة إليى وجيود عواميل سياسيية  ,الجائر الذي تعيش تحت وطأته الماليين الكثيرة مين البشير

منشطة يمكن أن تلعب دورًا مشجعًا على تقبل الفكر الديني المتخلف الذي يدرس فيها , ومنها 
اإلسرائيلي , أو تأيييد الغيرب لحكوميات غيير ديمقراطيية  –طيني والعربي  الفلس  –الصراع العربي  

واسيتبدادية ممييا سيياعد علييى بيروز اتجاهييات مناهضيية لسياسييات تليك الحكومييات أواًل ,ثييم بييدأت 
 .تنيييييييييييييييييييييييييييييييياهض سياسيييييييييييييييييييييييييييييييية الواليييييييييييييييييييييييييييييييييات المتحييييييييييييييييييييييييييييييييدة ثانييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

هيذه وجود قوى إسالمية سياسية وقوميية يمينيية شيوفينية فيي المنطقية سياهمت فيي تطيوير  •
الحركة والتغطية عليها إلى حين نهوضها. وقد نشأ في بعض األحيان تفاعل وتشابك بين قوى 
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التيييار القييومي الشييوفيني وقييوى التيييار اإلسييالمي السياسييي المتطييرف بشييكل خيياه , وهييو مييا 
 .نعيشيييييييييييه الييييييييييييوم فيييييييييييي اليييييييييييدول العربيييييييييييية وإزاء الوضيييييييييييع فيييييييييييي العيييييييييييراق ميييييييييييثالً 

اليدول العربيية واإلسيالمية وانتشيار الجهيل واألميية عيدم حصيول تنيوير دينيي واجتمياعي فيي  •
والتخلييف الحضيياري وتييردي الييوعي االجتميياعي والسياسييي ممييا يسييمح لهييذه القييوى أن تحييرز 
أرضييية صييالحة لنشييوء وتطييور التطييرف وقبييول االتجاهييات اإلرهابييية باسييم الجهيياد فييي سييبيل 

  !!اليييخ...سيييالمي بيييين حاكميييية هللا وضيييد الكفييير والكفيييار ومكافحييية الظليييم ونشييير العيييدل اإل

إن ما وقع في التسيعينيات والسينوات الالحقية مين القيرن الحيادي والعشيرين قيد أدى إليى بيروز 
 100000مخاوف جدية من سلوك القوى اإلسالمية السياسية التيي شياركت فيي قتيل أكثير مين 

عرضيت إنسان في الجزائر والكثير من البشر األجانب في مصر وفي مناطق أخرى مين العيالم وت
  .أوروبييييييييا إلييييييييى هجمييييييييات مماثليييييييية تنفييييييييذها تلييييييييك القييييييييوى الهمجييييييييية والفاشييييييييية

واآلن يفتييرض أن نجيييب عيين السييؤال التييالي : مييا هييو الييدور الييذي لعبتييه وال تييزال تلعبييه تلييك 
المدارس الدينية ومناهجهيا الخاصية بيالتعليم اليديني والثقافية الدينيية فيي تلقيين وحشيو رةوس 

ميين فكيير الكراهييية والحقييد والعييداء المسييتحكم لوخيير فييي كييل ميين  أجيييال كثيييرة متعاقبيية المزيييد
 المملكيييييييييية السييييييييييعودية وباكسييييييييييتان وأفغانسييييييييييتان وفييييييييييي بعييييييييييض الييييييييييدول األخييييييييييرى ؟ 

(2) 

منذ البدء ينبغي القول بأن اإليمان بأي مذهب هو حق كل إنسان أو جماعة بغض النظير عين 
ة أن ال تدفع تعياليم الميذهب الموقف الشخصي ألي من الناس إزاء هذا المذهب أو ذاك ,شريط

أتباعهيييا إليييى اتخييياذ موقيييف العيييداء مييين الميييذاهب األخيييرى أو اإلسييياءة إليهيييا أو التحيييريض و 
إن ذكير هيذا الموقيف ليه أهميتيه فيي المرحلية  .االستعداء عليها أو ممارسة العنف ضد أتباعها

واإلسيالمي كميا الراهنة على نحو خاه بسب اشتداد الصراعات المذهبيية فيي العيالمين العربيي 
تبييرز ضيييرورة التمييييز بيييين الوهابييية كميييذهب سييلفي أو حركييية سييلفية , كميييا يطيييب أتبييياه أن 
يسييمونها , وبييين التثقيييف الفكييري والممارسييات العملييية للمؤسسييات الدينييية الوهابييية الرسييمية 
ى واألجنحية األكثير تطرفيًا ميين أتبياع هيذا المييذهب التيي تيذهب إليى تكفييير أتبياع الميذاهب األخيير 

وتسييتعدي ضييدهم وتحييرض النيياس ضييدهم بييل وقييتلهم. ففييي السييعودية أنيياس سييلفيون عقييالء 
يرفضون هذا التكفير للميذاهب األخيرى وأتباعهيا رغيم اخيتالفهم ميع الميذاهب األخيرى واتجاهيات 
تفكيرها واجتهادات قادتها. وهنا حديثي ال يمس جوهر المذهب ورفضه إلقامة مزارات القبور أو 
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تييزار وتًقبييل شييبابيك تلييك األضييرحة أو طقييوس التطبييير )الضييرب بالسيييف علييى األضييرحة التييي 
والضييرب بالسالسيل علييى الظهييور أو اللطييم علييى الصييدور ... الييخ وتفسيييرات  ( اليرأس وشييجه

الوهيابيين لهييذه الممارسيات ...الييخ , بيل تييدور حيول نشيياط المؤسسيات الدينييية الرسيمية وغييير 
مجييياالت التربيييية والتعلييييم والثقافييية والخطييياب الفكيييري الرسيييمية وعملهيييا الفعليييي المتطيييرف فيييي 

والسياسي على المسيتويات المحليية واإلقليميية والدوليية. وكميا هيو واضيح أن هيذه المؤسسيات 
الدينية ليس فقط ال تكافح ضد الجماعات التكفيرية وتدين أفعالها وتشخص تنظيماتهيا وقادتهيا 

 تشجع على نشر أفكار واتجاهات هؤالء التكفييريين باألسماء لمكافحتهم , بل أنها عمليًا وفعلياً 
, ولكنهييا فييي الوقييت نفسييه تقييف بوضييوح صييارخ ضييد نشيير األفكييار والكتييب المناهضيية لهييذه 
الجماعات التكفيرية وتحارب الناس الذين يقفون ضد التكفيريين ويفضحون أفعيالهم فيي العيراق 

حييدث عنييه العديييد ميين الشخصيييات وفييي أفغانسييتان وباكسييتان والسييعودية وغيرهييا. وهييذا مييا يت
الدينييية السييلفية فييي السييعودية , رغييم عييدم اتفيياقي الشخصييي مييع ورفضييي كليييًا للفكيير السييلفي 
الذي يرفض األخذ باالعتبار التحوالت الجارية في العالم والتغيرات الحاصيلة فيي ثقافية وظيروف 

ؤالء المعتيدلين القلية ومين بيين هي .وفكر وممارسات الناس بين عهد النبي محمد والعهيد اليراهن
نذكر الشخصيية السيعودية السيلفية الداعيية موسيى بين عبيد هللا آل عبيد العزييز , واليذي ظهير 
أكثر من مرة على قناة الفضائية العربية. وال يمكن التفكيير بيأي حيال فيي إقامية أي دولية عليى 

دين ووضيعه تحيت إذ أن هذا يقود إلى هيمنية الدولية عليى الي ,األسس السلفية أو الدين عموماً 
تصيرفها. ومين هنيا ال بييد مين األخيذ بمبيدأ فصييل اليدين عين الدولية فهييو لصيالح اليدين وصييالح 
الييدول كييل علييى انفييراد وفييي آن واحييد. وأمامنييا نميياذج كثيييرة نييذكر منهييا علييى سييبيل المثييال ال 
الحصيير إيييران والسييعودية وهمييا دولتييان تييدينان بمييذهبين مختلفييين ومتصييارعين همييا المييذهب 

 .يعي الصيييييييييييييييييييييفوي والميييييييييييييييييييييذهب السيييييييييييييييييييييني الحنبليييييييييييييييييييييي الوهيييييييييييييييييييييابيالشييييييييييييييييييييي

أنتجييت وفرخييت المييدارس واألكاديميييات الدينييية والمسيياجد المرتبطيية بهييا فييي كييل ميين السييعودية 
وباكستان وفي عدد آخر من الدول اإلسالمية والعربيية وفيي الكثيير مين الميدارس المنتشيرة فيي 

جيال اليدين والمتعلميين وأئمية المسياجد مختلف بقياع العيالم غيير اإلسيالمي , جيشيًا جيرارًا مين ر 
والمعلمين المؤمنين بفكر تلك المدارس ووجهة العمل التي أقنعتهم بهيا لممارسيتها فيي حيياتهم 
اليومية ونشاطهم العيام أو فيي تيدريس وتثقييف اآلخيرين. وهيذه الميدارس واألكاديمييات ال تيزال 

والممارسة المتطرفية. وهيم منتشيرون تنتج وتفرخ المزيد من هؤالء الطلبة من حملة ذات الفكر 
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اليوم في سائر أرجاء العالم ويمارسون دورهم كما هو مطلوب منهم ويشيكلون القاعيدة الفكريية 
  .واالجتماعيييييييية واالنتحاريييييييية للقاعيييييييدة والتنظيميييييييات اإلرهابيييييييية المتطرفييييييية المماثلييييييية

ن الحركة الوهابية التيي هذه المدارس واألكاديميات وأئمة المساجد يقدمون للناس فكرًا منبثقًا م
تحولييت , رغييم ميين يعييارض اعتبييار الوهابييية مييذهبًا سييافيًا جديييدًا متزمتييًا , بييل يعتبييره حركيية 

 781/ فتيوى رقيم  13/6/2003إصالحية فقط , كما أفتى بذلك الشيخ فيصيل الموليوي بتياريخ  
محميد بين ليس هناك مذهب وهابي وإنما هناك عيالم مجيدد اسيمه الشييخ  .. " :حيث كتب يقول

عبد الوهاب كان حنبليًا في الفروع واألصول، اجتهد في تصحيح عقائد الناس وكان همه األول 
أن ال يقع المسلمون فيي الشيرك مين حييث ال يشيعرون، ولقيد انتشيرت أفكيار الشييخ محميد بين 
عبد الوهاب رخمه هللا في الجزيرة العربيية، وخاصية فيي المملكية العربيية السيعودية التيي نشيأت 

 :صيييييياًل بنيييييياًء علييييييى اتفيييييياق الشيييييييخ مييييييع الملييييييك عبييييييد العزيييييييز آل سييييييعود . )راجييييييعأ

).http://www.mawlawi.net 

انبثييق المييذهب الوهييابي أصيياًل عيين المييذهب الحنبلييي , وهييو مييذهب سييلفي يسييتند أيضييًا إلييى 
ة وابن القيم الجوزية. ولست معنيًا بالخالفات الفكريية االتجاهات واالجتهادات الدينية البن تيمي

واالجتهادييية بييين أتبيياع هييذا المييذهب وأتبيياع بقييية المييذاهب اإلسييالمية السيينية منهييا والشيييعية, 
ولكني معني بقضية أخرى هي ما نشأ عن هذا المذهب من سياسيات عمليية وممارسيات فعليية 

ذاهب السنية األربعة من جهة , وميع الميذهب قادت إلى نشوء شرخ كبير بين هذا المذهب والم
الشيييعي الييذي ال يعتييرف الوهييابيون بييه أصيياًل ميين جهيية أخييرى. وال بييد هنييا ميين اإلشييارة إلييى أن 
بعض هذه السمات التي سأشيير إليهيا تلتقيي عنيدها أيضيًا أسياليب وأدوات ووسيائل عميل بقيية 

الفكيري والسياسيي وإليى النزاعيات المذاهب اإلسالمية , وهيي المشيكلة التيي تيدفع إليى التصيادم 
 .المسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلحة

إن اإلشيييكاليات األساسيييية التيييي تواجهنيييا فيييي سياسيييات وسيييلوك الجماعيييات السيييلفية الوهابيييية 
 : (المهيمنيييييييييية علييييييييييى شييييييييييؤون المييييييييييذهب الوهييييييييييابي , )ونحيييييييييين نبحييييييييييث فيهييييييييييا

 إنها جماعة سلفية متطرفة في سلفيتها وعدائها لوخر ورغبتها في الهيمنة على العالم كله .1
وتحويلييه إلييى دار لإلسييالم علييى غييرار مييا تييرى أنييه جييرى فييي فتييرة الخلفيياء الراشييدين علييى نحييو 
 .خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه

وال  .وترفض هذه الجماعة جميع األديان وتعتبر أتباعها كفيارًا ال بيد مين تطهيير العيالم مينهم .2

http://www.mawlawi.net/
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يهوديية يمكن أن يعني هذا التطهير غير الموت ألتباع األديان األخرى , ومنهم أتبياع الديانية ال
 .والمسييييييييييييييييييييييييييحية والصيييييييييييييييييييييييييابية المندائيييييييييييييييييييييييييية والمجوسيييييييييييييييييييييييييية ... اليييييييييييييييييييييييييخ

كميا أنهيا تيرفض جمييع الميذاهب الدينيية اإلسيالمية وتعتبير نفسيها تمتليك الحقيقية المطلقية  .3
ألنها تعتمد على القرآن والسنة وليس على غير ذلك. وبالتالي فهي تضع نفسها بالضد الكامل 

األخيرى. إن المتيزمتين والمتطيرفين مينهم يكفيرون عملييًا   من أتباع الميذاهب الدينيية اإلسيالمية
أتباع المذاهب السنية األربعة المعروفة, رغم أن بعضهم المعتيدل يميارس التقيية فيال يعلين عين 
 .ذلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراحة

وهيي تيرفض الميذهب الشييعي جملية وتفصيياًل وتعتبير أتباعيه كفيارًا يفتيرض اليتخلص مينهم  .4
يسييتخدمها أتبياع هيذا الميذهب , تمامييًا كميا فعيل أتبياع القاعييدة وتيدمير المراقيد والمسياجد التيي 

 .وطالبيييييييييييييييييييييان بالتمثيييييييييييييييييييييال التييييييييييييييييييييياريخي للهنيييييييييييييييييييييدوس فيييييييييييييييييييييي أفغانسيييييييييييييييييييييتان

والمؤسسية الدينيية للجماعييية الوهابيية السيلفية , ومعهيا كثييرة مين رجيال اليدين السييلفيين ,  .5
مييذاهب األخييرى تؤكييد علييى الجهيياد الييذي ينبغييي أن يمييارس للقضيياء علييى الكفييار وعلييى أتبيياع ال

وتطهييير العييالم ميينهم ابتييداًء ميين العييالم اإلسييالمي وانتهيياء بالمنيياطق التييي تسييمى ديييار الحييرب 
 .لتحويلهييييييييا إلييييييييى ديييييييييار السييييييييالم أو اإلسييييييييالم كمييييييييا تييييييييراه هييييييييذه الجماعيييييييية وتريييييييييده

ويعني هذا أن هذه الجماعة تؤمن بالعنف واستخدام القيوة والغيزو والحيروب ومختليف أنيواع  .6
 .صييييييييييييييول إلييييييييييييييى مييييييييييييييا تريييييييييييييييده وإقصيييييييييييييياء اآلخيييييييييييييير أو أبادتييييييييييييييهاألسييييييييييييييلحة للو 

وهي تمارس مبدأين هما  الغاية تبرر الواسطة  و القوة تصينع الحيق  فميا داميت الغايية هيي  .7
انتصار اإلسالم فمن حقنا أن نفعل كل شييء , وميا دمنيا نمتليك القيوة سنصينع الحيق لنيا. وقيد 

ن وهجميات الوهيابيين وغيزواتهم المعروفية بدا هذا واضحًا فيي الفتيرة األخييرة مين حكيم العثميانيي
  .على العيراق وتيدمير مراقيد أئمية الشييعة وقتيل الكثيير مين النياس وسيلب ونهيب وقتيل السيكان

وتشييكيل التنظيمييات العسييكرية  "كمييا أن الجماعيية تسييعى إلييى مييا يسييمى بييي  الجهيياد القتييالي .8
كانييت عليييه أو رواهييا السييلف القتالييية ميين أجييل إقاميية الدوليية أو الخالفيية اإلسييالمية وفييق مييا 

الصالح. يشير الكاتب مجدي خليل فيي مقاليه الموسيوم  االتجاهيات الثالثية للدوليية اإلسيالمية  
  :حيييييييييييييييييييييييييييول هيييييييييييييييييييييييييييذا الموضيييييييييييييييييييييييييييوع ميييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييي

أي وسييلة تسيتطيع بهيا السييطرة عليى العيالم ومتياح اسيتخدامها هيي محللية شيرعا فيي نظير  "
هييدف واحييد وهييو السييلطة وأسييلمة العييالم  فقهيياء اإلسييالمية الدولييية. كييل شيييء حييالل ميين آجييل
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والسيييطرة عليييه سييواء طوعييا أو إجبييارا، سييواء إراديييا أم ال إراديييا، سييواء سييلما أم حربييا، سييواء 
باإلقناع أو بالخداع.... كله جائز وكله مشروع وكليه ليه مين الفتياوى ميا يبيرره ومين التيراث ميا 
 ."يجيييييييييييييييييزه وميييييييييييييييين خبييييييييييييييييرة التيييييييييييييييياريخ مييييييييييييييييا يجعلييييييييييييييييه سييييييييييييييييياقا متصييييييييييييييييال

 

الحييديث عيين كييون الييدعوة اإلسييالمية هييي دعييوة عالمييية وال بييد ميين التفكييير بإقاميية بييؤر  .9
إسالمية طليعية لكي يمكن تشيكيل دول تعتبير الطرييق لبنياء وإقامية اليدول اإلسيالمية العالميية 
الموَحدة والموِحدة. ومين أجيل هيذه الغايية بيذلت المؤسسية الدينيية السيعودية عليى نحيو خياه 

شر اإلسالم الوهابي على نطاق واسع. ويذكر مجدي خلييل معلوميات قيمية عين جهودًا حثيثة لن
  :هيييييييييييييييييييييذا الجهيييييييييييييييييييييد السيييييييييييييييييييييعودي فيكتيييييييييييييييييييييب ميييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييي

وهناك تفاصيل كثيرة في كتاب لوران ميورافيك عن هذه الجهود السعودية حييث موليت إنشياء  "
مدرسييية إسيييالمية حيييول  2000كليييية إسيييالمية و 200مسيييجدا و 1500مركيييزا إسيييالميا و 210
باإلضييافة إلييى  .مليييون دوالر 50الم. وفييى رومييا أسييس الملييك فهييد مركييزا إسييالميا تكلييف العيي

طالب، وموسكو  1000طالب، ولندن وبها  1200األكاديمية اإلسالمية الوهابية بواشنطن وبها 
طالب. وفى البوسنة حيث تسعى الوهابية للسيطرة التامة عليى الدويلية الولييدة، كميا   500وبها  

مسيجدا ومدرسية  1100فقيط بافتتياح   2000لبان، قاميت مؤسسية الحيرمين عيام  فعلت مع الطا
 .داعييييييييييييية 3000مليييييييييييييون كتابييييييييييييا واسييييييييييييتخدمت  13ومركييييييييييييزا إسييييييييييييالميا وطبعييييييييييييت 

هذا باإلضافة إلى شبكة من المؤسسات اإلسالمية الضخمة أنشأتها ومولتها الوهابية السعودية 
 ،  منظمييية الشيييبيبة 1969سيييالمى،  منظمييية الميييؤتمر اإل196مثيييل  رابطييية العيييالم اإلسيييالمي 

داعيية وهيابي  ،  دار  6000منظمة الغوث اإلسيالمي والتيي اسيتخدمت   "، "1972اإلسالمية 
 ."المييييييييييييييييييييييييييييييال اإلسييييييييييييييييييييييييييييييالمي  ،  بنييييييييييييييييييييييييييييييك فيصييييييييييييييييييييييييييييييل اإلسييييييييييييييييييييييييييييييالمي

وتسييللت الوهابييية لغييزو المراكييز األكاديمييية فييي كبييرى جامعييات الغييرب مثييل كرسييي الملييك عبييد 
رسيي المليك فهيد فيي جامعية هارفيارد وكليية الدراسيات الشيرقية العزيز في جامعة كاليفورنييا، وك

بلندن، ومركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون. وتساهم في تموييل معهيد العيالم 
العربي بباريس،والجامعية األمريكيية فيي كوليورادو، وجامعية هيوارد فيي واشينطن، وجامعية دييوك 
 ."وسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراكيوز وجامعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية اكسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفورد...الخ

شيك فيي أن أتبيياع الميذهب الوهيابي فييي السيلطة حاليييًا يتعياملون بطريقية أخييرى تختليف عيين  ال
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الطريقة الفجة التي تتعاميل بهيا المؤسسية الدينيية الوهابيية والفتياوى المتطرفية التيي تصيدرها , 
وكييذلك الجماعييات الوهابييية السييلفية األكثيير تطرفييًا والتييي تجييد تعبيرهييا فييي جماعيية بيين الدن 

وفيي أبيرز قيوى المؤسسية الدينيية المتحكمية فيي السيعودية وجمهيرة كبييرة مين أئمية والظواهري  
المسيياجد والمييدارس الدينييية وجمهييرة ميين الكتيياب الييذين يمارسييون دورهييم فييي وضييع المنيياهج 
التعليمية والكتب التثقيفية التي توزع في العالم كله ومن خالل السفارات السيعودية حييث يوجيد 

اإلسيالمية  فيي كيل سيفارة سيعودية فيي العيالم حييث أن مهمتيه هيي   جماعة اليدعوة"ممثل عن  
توزيييع الكتييب وتعزيييز العالقييات بييالقوى اإلسييالمية السياسييية ومحاوليية التييأثير عليهييا باالتجيياه 

  .الوهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابي

 ميييييييييياذا تعنييييييييييي هييييييييييذه الوجهيييييييييية الفكرييييييييييية الدينييييييييييية للجماعيييييييييية الوهابييييييييييية عمليييييييييييًا؟ 

 :إنهيييييييييييييييييييييييييييييا تعنيييييييييييييييييييييييييييييي بشيييييييييييييييييييييييييييييكل ملميييييييييييييييييييييييييييييوس ميييييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييييي

ة األفيراد وحقهيم المشيروع وغيير المحيدود فيي تبنيي أي فكير أو رأي أو ديين أو مصيادرة حريي •
مييذهب أو نهييج فييي الحييياة , وهييي مصييادرة فعلييية لمييا يريييد أن يمارسييه اإلنسييان ميين طقييوس 
وتقاليييد دينييية ومذهبييية أو قومييية أو غيرهييا ألنهييا تعتبيير خييارج أسييس الييدين اإلسييالمي التييي ال 
 .توجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد إال فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرآن والسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينة

مصييادرة حرييية القوميييات وحقوقهييا المشييروعة والعادليية واعتبييار ذلييك خروجييًا عيين المبيياد   •
  .والدولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمية

رفيض اآلخير ومينح أنفسيهم الحيق لمعاقبية هيذا اآلخير بميا فييه الميوت بيدعوى الخيروج عين  •
بميوت الدين أو الهرطقة أو الزندقة أو الكفر ...الخ من التهم التيي تسيببت فيي الماضيي أيضيًا 

 .الكثيييييييييييييييييييييييييييييييييييير مييييييييييييييييييييييييييييييييييين البشييييييييييييييييييييييييييييييييييير دون وجيييييييييييييييييييييييييييييييييييه حيييييييييييييييييييييييييييييييييييق

الحييق فييي إرسييال مجاهييدين مقيياتلين إلييى مختلييف بقيياع العييالم للنضييال ميين أجييل هييذه البييؤر  •
اإلسالمية وبناء الدولة عليى طريقية طالبيان فيي أفغانسيتان. وقيد واجهنيا ذليك فيي الجزائير وفيي 

  .اليييخ...فيييي لبنيييان الشيشيييان ويوغسيييالفيا السيييابقة وفيييي العيييراق وأفغانسيييتان ونهييير البيييارد 

وبالتيالي اعتبيار الميرأة  , مصيادرة حيق الميرأة وحقوقهيا حتيى تليك التيي أقرهيا القيرآن والسينة •
ناقصة العقل فاقدة لكل حق مشيروع ورد فيي الئحية حقيوق اإلنسيان وفيي الئحية حقيوق الميرأة 
 .الدولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

ياسية والدولة التي مصادرة حق المجتمعات المختلفة في وضع دساتيره وبرامجها ونظمها الس •
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  .يييييييراد إقامتهييييييا فييييييي كييييييل بلييييييد ميييييين البلييييييدان وفييييييي الحييييييياة الديمقراطييييييية الدسييييييتورية

اعتبار كل الحضيارة الغربيية حضيارة وثقافية معاديية لإلسيالم وينبغيي مكافحتهيا والحفيا  عليى  •
  .الثقافييييييييييييييييييييية والتقالييييييييييييييييييييييد والعيييييييييييييييييييييادات الخاصييييييييييييييييييييية باإلسيييييييييييييييييييييالم

ة تضيع نفسيها فيي معسيكر , فيي حيين تضيع العيالم وهذا يعني أن الجماعة الوهابية المتطرفي •
كله , بمن فيه الدول العربية واإلسالمية ومجتمعاتها فيي معسيكر آخير متناقضيين ومتصيارعين 
ومتحاربين. أي أن هذه الجماعة تدعو إلى صراع ونيزاع بيل وقتيال بيين الحضيارات والثقافيات , 

  .أي بيييييييييييييييييييييييييييييين أتبييييييييييييييييييييييييييييياع هييييييييييييييييييييييييييييياتين الحضيييييييييييييييييييييييييييييارتين

ور وكأن اليهود والمسيحيين في العالم كله هم ضيد المسيلمين واإلسيالم إن هذه المدارس تص •
, وهييم أس الييبالء فييي العييالم كلييه وسييبب مشيياكل المسييلمين , وبالتييالي علييى كييل مسييلم واجييب 
 .شرعي هو كره اليهود والمسيحيين وعدم إبداء المجاملة لهم بل ومحاربتهم بكل السبل الممكنة

 

فعلييية لقييوى اإلسييالم السياسيي المتطرفيية التييي تعيييش فييي الييدول إن هيذه الحقيقيية والممارسيية ال
العربييية واإلسييالمية ميين جهيية , وتلييك التييي تعيييش فييي الييدول الغربييية والتييي أقامييت الكثييير ميين 
المساجد واألكاديميات لهذا الغرض من جهة أخرى , هي التي تشوه صيورة اإلسيالم والمسيلمين 

اب السياسية في العالم الغربي. وهيذا ال يعنيي أن لييس وليس الدول الغربية أو كل القوى واألحز 
هنييياك بيييين القيييوى المسييييحية أو اليهوديييية المتطرفييية مييين ال يحييياول تشيييويه صيييورة اإلسيييالم 
والمسلمين , ولكنه لم ينجحيوا فيي ذليك إال بميا يمارسيه مشيوهو اإلسيالم والمسيلمين مين أتبياع 

ض تليك المسياجد فيي الوالييات المتحيدة ويكفيي أن يلقيي اإلنسيان نظيرة عليى بعي .اإلسيالم نفسيه
 .وألمانيييييييييييييييييييييييييييا بعييييييييييييييييييييييييييض جمعياتهييييييييييييييييييييييييييا ليتيييييييييييييييييييييييييييقن ميييييييييييييييييييييييييين ذلييييييييييييييييييييييييييك

إن علينا أن ننتبه إلى قضية مركزية وأساسية هي أن الصراع الراهن الجاري في العالم ال يدور 
بين الواليات المتحدة وهذه الجماعات اإلسالمية اإلرهابية المتطرفة , رغيم أن الوالييات المتحيدة 

تقود حاليًا هذا الصيراع وترتكيب فييه الكثيير مين األخطياء , بيل أن الصيراع ييدور بيين هي التي  
التخلييف والرجعييية والجهاليية وعييدم التنييوير والكراهييية والحقييد والعييداء لوخيير ميين جهيية , وبييين 
الحضييارة الحديثيية والتقييدم االجتميياعي واالقتصييادي والثقييافي والخيياله ميين التخلييف ميين جهيية 

كالت في هذا الصدد تستوجب المعالجة. إن الصراع اليدائر حالييًا عيالمي أخرى , رغم وجود مش
الطييابع والمضييمون وعلينيييا إدراك محتييواه ووجهتيييه ومييا يييراد لشيييعوبنا ميين جانيييب هييذه القيييوى 
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  .اإلسيييييييييييييييييييييييييالمية السياسيييييييييييييييييييييييييية المتطرفييييييييييييييييييييييييية واإلرهابيييييييييييييييييييييييييية

من أتباع المؤسسة واإلشكالية الكبيرة هي أن المدارس الدينية وأئمة الجوامع والمساجد والكثير 
الدينية في السعودية تقوم سنويًا بتخريج عدد كبير من طالب تلك المدارس في السيعودية وفيي 
العالم وتضعهم عمليًا تحت تصرف قوى اإلسالم السياسي المتطرفة واإلرهابية , شياءت ذليك أم 

ية والتنظيميية أبت , وبالتالي ليس خطأ ما يقيال عين اسيتعادة جماعية القاعيدة لقيدراتها العسيكر 
التي يمكنها من توجييه ضيربات جدييدة داخيل الوالييات المتحيدة , كميا يمكين أن يتيابع اإلنسيان 
نشيياط وجييرائم هييذه القييوى فييي العييراق وتحالفاتهييا السياسييية مييع قييوى عراقييية محلييية متطرفيية , 
 .سييييييواء أكانييييييت إسييييييالمية أم بعثييييييية أم قومييييييية , إضييييييافة إلييييييى قييييييوى الجريميييييية المنظميييييية

حاجة إلى تحالف جديد ضد قوى اإلسالم السياسي المتطرفة ال في السيعودية وباكسيتان العالم ب
والسودان وفي غيرها حسب , بيل وفيي إييران والجماعيات المتطرفية مين األخيوان المسيلمين فيي 
مصيير وفيييي سيييوريا ولبنييان وفلسيييطين وفيييي منيياطق أخيييرى مييين العييالم. وبيييدون هيييذا التحيييالف 

لمتحيييدة يصيييعب اليييتخلص الفكيييري والسياسيييي مييين هيييذه القيييوى والتنسييييق اليييدولي عبييير األميييم ا
اإلرهابية التي تمتليك الكثيير مين األميوال واإلمكانييات واألسيلحة والعتياد وجييش جيرار مين طلبية 
المدارس الدينية التي تنتج وتعيد إنتاج الكثير من المتطرفين واإلرهابيين باسم اإلسالم والجهياد 
 .ومكافحييييييييييييييييييييييييييييييييييية الكفييييييييييييييييييييييييييييييييييير والكفيييييييييييييييييييييييييييييييييييار فيييييييييييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييييييييييالم
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تنشير الصيحف األوروبييية أخبيارًا وتقيارير كثيييرة عين أوضيياع العيراق الراهنية , وهييي تكشيف بمييا 
تنشيره عيين ميواطن الخلييل فيي الواقييع اليراهن وفييي العمليية السياسييية الجاريية فييي العيراق وسييبل 

( تقرييرًا Berliiner Zeitung( نشيرت جرييدة بيرلين )16/11/2007تدارك ذلك. ويوم أمس )
ة كاملة أشار فيه الكاتب والصحفي السيد نوربيرت أهرينيز إليى قيراء هيذه استوعب نصف صفح

الجريييدة الواسييعة االنتشييار عيين معانيياة المواطنييات والمييواطنين ميين أتبيياع الديانيية اإليزيدييية فييي 
العراق من قوى اإلسالم السياسي المتطرفة واإلرهابية خالل األشهر األخيرة بشكل خياه والتيي 

ثير من الناس األبرياء من أتبياع هيذه الديانية. ففيي عمليتيين انتحياريتين أدت إلى استشهاد الك
 700نسييمة وجييرح أكثيير ميين  310إرهييابيتين فييي قضيياء سيينجار التييابع لمحافظيية الموصييل قتييل 

نسمة نسبة عالية من القتلى والجرحى هم من األطفال والنساء , إضافة إلى التسبب في تهديم 
وأشيار الكاتيب بصييواب, اليذي كيان فييي زييارة إليى المنطقيية مييات البييوت عليى رةوس سييكانها. 

والتقيى بعيائالت الضيحايا مين اإليزييديين , إليى أن السييبب فيي قتيل هيذه المجموعية الكبييرة ميين 
البشيير , إضييافة إلييى أوليييك الييذين قتلييوا فييي تفجيييرات أو فييي اغتييياالت سييابقة ميين أتبيياع نفييس 

اهيييية التيييي تسييييطر عليييى ذهنيييية القتلييية مييين الديانييية , يكمييين فيييي االخيييتالف اليييديني وفيييي الكر 
المسييلمين المتطييرفين بسييبب التعليييم والتثقيييف الخيياط  لهييؤالء النيياس وبسييبب ر بيية الضييالعين 
بالجريمة ومن يدفعهم إلى ذلك في إشاعة اإلرهاب في العراق. كما أوضح الكاتب بأن الحكومية 

واًل , كمييا أنهييا لييم تقييدم المسيياعدة العراقييية لييم تتخييذ اإلجييراءات الكفيليية بحماييية هييؤالء النيياس أ
الضييرورية لضييحايا هييذا إلرهيياب الييدموي الجرحييى والييذين بقييوا علييى قيييد الحييياة وفقييدوا كييل مييا 
يملكون. لقد ُترك هؤالء الناس البؤساء دون احتضان ومساعدة وهم يقتربون من فصل الشتاء 

أشييار الكاتييب إلييى القييارس دون سييقف يحميييهم ومييورد مييالي يسيياعدهم علييى العيييش الكييريم. و 
 األطفييال الييذين يرتييدون أسييمااًل بالييية وهييم مميين فقييدوا عييائالتهم فييي تلييك األحييداث المؤلميية.
ويشير الكاتب بصواب أيضًا إلى أن النياس هنياك يعتقيدون بميا ال يقبيل الشيك مين أن الجيارتين 

ن أتباع إيران وسوريا مسيولتان عما يجري في هذه المنطقة من قتل وتخريب وإشاعة الموت بي
الديانة اإليزيدية وعجز الحكومة عن تقديم الدعم لهم ألنهم يعتقدون كونهم من أتبياع الميذهب 
اإليزيدي وليسوا من المسلمين , مما دفع النياس فيي هيذه المدينية الحزينية إليى التحيري اليذاتي 
 عيييييييين سييييييييبل لحماييييييييية أنفسييييييييهم بمييييييييا فييييييييي ذلييييييييك التسييييييييلح دفاعييييييييًا عيييييييين اليييييييينفس.

زية والمسيولين في محافظة الموصل أن يتخليوا عين واجيبهم فيي تيأمين ال يمكن للحكومة المرك
الحماييية لسييكان هييذه المنيياطق التييي يقطنهييا اإليزيييديون أو المسيييحيون أواًل , وال بييد لهييم أن 
يتعاونوا مع المسيولين فيي حكومية إقلييم ُكردسيتان لتيأمين الحمايية لهيم فيي حالية عجيزهم عين 

د مين تقيديم المسيياعدات والتعويضيات الماليية الضيرورية للعييائالت توفيرهيا لهيم ثانييًا , كمييا ال بي



 226 

التي فقدت أفرادها أو التي تضررت بدورها وأثاثها ودكاكينها ووسائل عملها وعيشها ثالثًا. كما 
ال بييد ميين تييأمين الحماييية للحييدود العراقييية السييورية حيييث يتغلغييل منهييا اإلرهييابيون لمارسييوا 

 بريييييييييييييييييييييييييييييييييياء. إجيييييييييييييييييييييييييييييييييرامهم البشيييييييييييييييييييييييييييييييييع بحيييييييييييييييييييييييييييييييييق النييييييييييييييييييييييييييييييييياس األ
إننا على منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في العراق وفي الخارج أن يطالبوا الحكومة 
 العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية بتحقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق المطالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب التالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية:

. تييوفير الحماييية الفعلييية لسييكان وأتبيياع الديانيية اإليزيدييية والييديانات والمييذاهب األخييرى فييي 1
العراقييية السييورية والعراقييية اإليرانييية حيييث المنطقيية. ويتطلييب هييذا أيضييًا تشييديد حماييية الحييدود 

 يتغلغييييييييل منهييييييييا المجرمييييييييون ويمارسييييييييوا جييييييييرائمهم البشييييييييعة بحييييييييق النيييييييياس األبرييييييييياء.
. التعاون بين الحكومية المركزيية وحكومية إقلييم ُكردسيتان والمسييولين فيي محافظية الموصيل 2

 لتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأمين تليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك الحمايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية أيضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا.
عاقبة المسيولين ومن يقف وراء تلك األحيداث . إجراء التحقيقات الضرورية بشأن ما جرى لم3

 المؤلميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
. التصييدي لشيييوخ الييدين الييذين يصييدرون فتيياوى شرسيية تبيييح قتييل اإليزيييديين باعتبييارهم ميين 4

المرتدين عن الدين اإلسالمي , وهو خطأ فادح يرتكبيه هيؤالء بحيق أتبياع هيذه الديانية العراقيية 
 سييييييييييييييييييييتان.الكرديييييييييييييييييييية القديميييييييييييييييييييية قيييييييييييييييييييدم العييييييييييييييييييييراق ذاتيييييييييييييييييييه وقييييييييييييييييييييدم ُكرد

. الطلييب ميين شيييوخ الييدين المسييلمين بإصييدار فتيياوى تحييرم القتييل العمييد بحييق أنيياس يؤمنييون 5
 بييييييييدين أو مييييييييذهب آخيييييييير والكييييييييف عيييييييين التثقيييييييييف الييييييييديني ضييييييييد األديييييييييان األخييييييييرى.

. تقديم المساعدات والتعويضات الفوريية لضيحايا اإلرهياب اليدموي فيي قضياء سينجار , وقبيل 6
بإعادة بناء دورهم المهدمة وتيوفير وسيائل العميل والعييش ذاك في الشيخان , التي تسمح لهم  

 التي فقدوها. 

  18/11/2007برلين 

 

 

 البغدادي الحسني أحمد السيد عن مقالي إلى عودة
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في صوت العراق والحوار المتمدن ومواقع  4/12/2007في أعقاب المقالة التي نشرتها بتاريخ 
أخيييرى تحيييت عنيييوان  أليسيييت هيييذه فتييياوى لشييييوع إسيييالميين إرهيييابيين  , حييييث ناقشيييت فيهيييا 
التصريحات التي أدلى بها السيد أحمد الحسني البغدادي من دمشق , وصلتني يوم أمس ميادة 

وني من سيد يدعى م. ع. جياء فيي مقيدمتها  أن المسييح مسيلم موحيد ..  , عبر البريد اإللكتر 
ثم يضيف  أواًل نحن يسعدنا ويشرفنا تكفير النصيارى فيديننا ييأمر بيالكفر بكيل ميا يعبيد دون هللا 

 ميييييين سييييييورة البقييييييرة التييييييي يسييييييتند إليهييييييا تقييييييول مييييييا يلييييييي:  256(. واآلييييييية 256)البقييييييرة 
د تَّ  يِن قييَ ي اليدِ  َراَه فييِ َك  اَل ِإكير سييَ َتمر ِد اسر ِ َفقييَ ا َّ ِمن بيِ ؤر اُغوِت َويييُ رر ِبالطيَّ فييُ نر َيكر يِ  َفمييَ َن الرغيَ ُد مييِ شير يََّن الرُّ بييَ

يم  . ِميع  َعلييييييييييييييييييييييِ ُ سييييييييييييييييييييييَ ا َو َّ اَم َلهييييييييييييييييييييييَ ُوثرَقَى اَل انِفصييييييييييييييييييييييَ َوِة اليييييييييييييييييييييير الرُعرر  بييييييييييييييييييييييِ
 وهييييييييييييييييييييذا تفسييييييييييييييييييييير وتأويييييييييييييييييييييل قمعييييييييييييييييييييي ومجحييييييييييييييييييييف لهييييييييييييييييييييذه اآلييييييييييييييييييييية. 

المييدعو م. ع. مليييية بااللتباسييات والخرافييات التييي  وفييي مييا عييدا ذلييك فييأن المييادة التييي أرسييلها
يصعب الوصول إلى رةية عقالنية حول الموضيوع معيه , ألنيه مفعيم باإليميان بيأن المسييحيين 
كفييرة ومشييركون , وأن المسيييح نفسييه مسييلم موحييد وفييق تفسيييره للمسييلم , فييي حييين أن جميييع 

أن يعتبييروا المسييحيين كفييرة , ولهييذا أتباعيه كفييرة , وأن هللا ييأمره ويييأمر غييره ميين المسييلمين بي
فهييو سييعيد ويشييرفه أن يعتبيير , مييع سيييده الحسييني البغييدادي وغيييره , المسيييحيين ميين الكفييرة 
والمشيركين. طبعييًا المشييكلة ال تكميين فييي قناعيية هيذا الرجييل , الييذي ال أعييرف ميين يكييون ومييدى 

في أن يؤمن بما يشياء وأن عالقته بالحوزات الدينية الشيعية أو السنية , ولكنه كفرد له الحق 
فر من يشاء , ولكن المشكلة ال تكمن في مثل هذا الحق الذي يفترض أن يحيتفظ بيه لنفسيه  يك 
وأن ال يوجه االتهام لغيره ألنهم من دين آخر , بل يكمن في واقع األمر في شيوخ الدين الكبار 

ى نطاق واسع مثل هذا الحكم على امتداد الفترات السابقة الذين كتبوا وأفتوا وسوغوا ونشروا عل
 علييييييييييييييييييييييييييييى غييييييييييييييييييييييييييييير المسييييييييييييييييييييييييييييلمين أيييييييييييييييييييييييييييييًا كييييييييييييييييييييييييييييان دييييييييييييييييييييييييييييينهم . 
وفي نفس الييوم وصيلتني رسيالة مين أخ كيريم يقتيرح عليي  أن أتحياور ميع بقيية أعضياء هييية 
الييدفاع عيين أتبيياع الييديانات والمييذاهب الدينييية فييي العييراق إلصييدار بيييان يوجييه إلييى المؤسسييات 

اوى تعتبير أتبياع اليديانات األخيرى كفيرة ومشيركين , إذ أن الدينية وشيوخ الدين باالبتعاد عن فت
المسيولية تتحملها المؤسسات الدينية وشييوخ اليدين فيي هيذا الصيدد. وإليى أن تيتم دراسية هيذا 
الموضييوع فييال بييد ميين اإلشييارة إلييى عييدد ميين المسييائل التييي يفتييرض أن تييزاح ميين الفقييه الييديني 

أتبيياع الييديانات والمييذاهب المختلفيية. الرسييالة التييي والفتيياوى الدينييية التييي تييؤجج الخالفييات بييين 
 وردتنيييييييييييييييييييييييي مييييييييييييييييييييييين صيييييييييييييييييييييييديق تشيييييييييييييييييييييييير إليييييييييييييييييييييييى ميييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييي : 
 قيييييييييييييييييييييييييييييرأت الييييييييييييييييييييييييييييييوم مقالتيييييييييييييييييييييييييييييك التيييييييييييييييييييييييييييييي جييييييييييييييييييييييييييييياء فيهيييييييييييييييييييييييييييييا: 
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 يعتبر كل أفراد القوات األجنبية العاملة في العراق كفرة ومشركين , رغم علميه بيأنهم مين أتبياع 
إذ أن الدول المتحضرة ال تمييز بيين   ديانات عديدة , ففيهم المسيحي والمسلم وربما اليهودي ,

مواطنيها وبين من يجند منهم على أساس الدين أو الميذهب أو القوميية أو الفكير. وهيو ييدعو 
إلى قتلهم ال بسبب كونهم قوات أجنبية حسب , بل بسبب كونهم من الكفرة والمشركين وال دين 

ليهود كفارًا ال بد مين الخياله لهم. ويرتكب الشيخ بهذا معصية ألنه يرى في كل المسيحيين وا
ميينهم , ومثييل هييذا التبشييير الييديني الخطيير يفتييرض أن يواجييه بإقاميية الييدعوى عليييه ومحاكمتييه 
بتهمة التحريض على اتهامه الناس بالكفر وهم من أتباع ديانات أخرى والتحريض على قتلهم. 

العتييراف ببقييية وال يختلييف مثييل هييذا الشيييخ عيين عاميية الجهليية والمتطييرفين الييذين يرفضييون ا
األديان , رغم ما ورد في القرآن ما يؤكد أنهم مين أصيحاب كتياب وليسيوا بكفيرة . )مقتطيف مين 
 مقالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياظم حبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب(.
يبييدو أننييا نفهييم اإلسييالم ميين خييالل قراءتنييا ليينص القييرآن وأحاديييث السيينة ، وهمييا باألسييياس 

عية ، للشييريعة ، التييي المصييدران األساسيييان فييي أصييول الفقييه السييتنباط الفقهيياء األحكييام الشيير 
يعتبرونها مقدسة ، رغم أن الذي أصدرها إنسان ، ال عصمة له ، فهو ليس بنبي وال بإمام من 
ألمعصومين ، وهم كما تعرف اثنا عشر إماميًا عنيد الشييعة. وبيرغم أن القيرآن والسينة ليم يعتبيرا 

األغلييب مييع تطييور  أهييل الكتيياب ميين المشييركين والكفييار إال أن الفقهيياء اعتبييروهم كييذلك ، علييى
 الدوليييييية اإلسييييييالمية وتعاملهييييييا مييييييع أهييييييل الذميييييية. ولحييييييد اليييييييوم يصيييييينفون مييييييع الكفييييييار. 
فالسيييد الخمينييي يحييدد الكييافر بأنييه :   ميين ال يعتقييد بالتوحيييد أو النبييوة أو المعيياد أو بأحييدها 
 فيشييييييييييمل : ميييييييييين ال يييييييييييؤمن بنبييييييييييوة النبييييييييييي محمييييييييييد وميييييييييين يشييييييييييك فييييييييييي هييييييييييذا. 

يعيش حالة حرب ضيد المسيلمين. وكيافر ذميي الكتيابي اليذي  والكافر نوعان : كافر حربي الذي
يعيش في بالد المسلمين ملتزما بشرائط الذمة.   عين )زبيدة األحكيام مين فتياوى الخمينيي نشير 

 هجرييييييييييييييييييييية طهييييييييييييييييييييران (  1404منظميييييييييييييييييييية اإلعييييييييييييييييييييالم اإلسييييييييييييييييييييالمي عييييييييييييييييييييام 
تبيير وعنييد الخييوئي فييي منهيياج الصييالحين ، المعتمييد علييى فتيياوى محسيين الطباطبييائي الحكيييم يع

 االسيييار كلهييا طيياهرة إال سييؤر الكلييب والخنزييير والكييافر غييير الكتييابي ، بييل الكتييابي أيضييا علييى 
(  25ه  1األحوط وجوبا  .) التشديد مني منهاج الصيالحين ، الطبعية الحاديية والعشيرون ج 

وهذا الحكم موجود قبل الحكيم أيضا , إذ أتذكر أن جدي في األربعينات والخمسينات كان يطلب 
ني أن أعلي فمي عندما أعود معه من بيت أصدقاء يهود أو مسييحيين ، وعنيدما أمتنيع عين م

ذلك وأقرأ له آية   وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم   كيان يجيبنيي أن علينيا 
 األخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذ بقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول المجتهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد. 
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الكيافر :وهيو مين ليم ينتحيل  -8الكليب والخنزيير البرييان  7-6فيحدد :النجاسات عشير منهيا : 
دينييا ، أو انتحييل دينييا غييير اإلسييالم ، أو انتحييل اإلسييالم دينييا أو جحييد مييا يعلييم أنييه ميين الييدين 
 اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمي..... 
 وأميييييييييييييا الفيييييييييييييرق الضيييييييييييييالة المنتحلييييييييييييية لإلسيييييييييييييالم فتختليييييييييييييف الحيييييييييييييال فييييييييييييييهم : 

 صييييييييب وهييييييييم المعلنييييييييون بعييييييييداوة أهييييييييل البيييييييييت فييييييييال إشييييييييكال فييييييييي نجاسييييييييتهم . فالنوا
... وأمييا الكتييابي ) وهييو أيضييا منتحييل غييير اإلسييالم دينييا ( فالمشييهور نجاسييته و لكيين ال يبعييد 
الحكم بطهارته وان كان االحتياط ال ينبغي تركيه ، وأميا المرتيد فليحقيه حكيم الطائفية التيي لحيق 
 بهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا. 

والكليب والخنزيير بيين الحيي والمييت و ال بيين ميا تحليه الحيياة مين   وال فرق فيي نجاسية الكيافر
 .  82-81أجزائيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه وغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييره.( ه 

وهكذا ترى تشابه األحكام لدى الحسني واآلخرين ، وهي أحكام فقهية قديمة يأخذها الالحق من 
ج السابق دون اإللتفات إلى تغير الزمان ، ولربما اعتمادا على ما يقوله مثال الخوئي عن منهيا

الصالحين للسيد محسن الحكييم مين أن :   حكيم الحياكم الجيامع للشيرائط ال يجيوز نقضيه حتيى 
المصييدر المشييار إليييه أعيياله. ولكنهييا ال تجييد تطبيقهييا فييي  11ه 26لمجتهييد آخيير   مسييألة 

 الحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياة اليوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية . 
ات وينتهييي الصييديق الكاتييب بييالقول  ويمكيين التنويييه ببيييان ميين هيييية الييدفاع عيين أتبيياع الييديان

والمذاهب الدينية في العراق تناشد فيه اإللتفات إلى ضرورة االنتباه إلى مثل هذه األحكيام التيي 
تسيييء إلييى المسيياعي الحميييدة التييي يقييوم بهييا السيييد السيسييتاني لوحييدة كييل األديييان والطوائييف 

 (.4/12/2007واألقيييييييييييييوام فيييييييييييييي العيييييييييييييراق . )نيييييييييييييص الرسيييييييييييييالة المؤرخييييييييييييية فيييييييييييييي 
تلك الكثير منها والتي ال تساهم فيي وحيدة الشيعب العراقيي بكيل أوردت هذه النصوه , التي أم

مكوناتييه الدينييية والمذهبييية , بييل تسيياهم فييي تشييديد الصييراع الييديني والمييذهبي التكفيييري , لكييي 
 أدعيييييييييييييييييييييييييو إليييييييييييييييييييييييييى ثالثييييييييييييييييييييييييية إجيييييييييييييييييييييييييراءات أساسيييييييييييييييييييييييييية , وهيييييييييييييييييييييييييي:

ة . دعوة المؤسسات الدينية وشيوخ الدين في العراق بشكل خاه إلى إصيدار ميا يؤكيد حرمي  1
جميع األديان والمذاهب وعدم المساس بهيا والكيف عين اعتبيار أتباعهيا كفيرة ومشيركين , إذ ال 
 يجيييييييييييييييوز ذليييييييييييييييك ومخيييييييييييييييالف لحيييييييييييييييق أساسيييييييييييييييي مييييييييييييييين حقيييييييييييييييوق اإلنسيييييييييييييييان.

. توجيه كتب التربية والتعليم في العراق حين االعتراف المتبادل باألديان والمذاهب والتسامح   2
 و الميذهب أو القوميية أو الليون أو اللغية ...اليخ. واألخوة بين الناس بغيض النظير عين اليدين أ

. دعييوة الحكوميية إلييى اتخيياذ اإلجييراءات الكفيليية بمحاسييبة ومعاقبيية ميين يحيياول إثييارة الفييتن  3
الدينية والطائفية في المجتمع العراقي من خالل اتهام أتباع اليديانات والميذاهب األخيرى بيالكفر 
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 والشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرك.
ة للدستور العراقيي ترتكيب بفعيل وجيود فتياوى مين النيوع اليذي إن الكثير من الممارسات المخالف

ورد في أعاله , في حين تبذل بعض الجهود لتعزيز وحيدة الشيعب العراقيي , رغيم كونهيا جزئيية 
ولكنها مهمة مثيل الخطيوة التقديريية الجييدة التيي اتخيذها رئييس الحكومية العراقيية بإرسيال وفيد 

كاردينااًل في الفاتيكان , أو تحريم الدم العراقيي كليية   لحضور حفل تسمية  بطة عمانوئيل دلَّي
 ولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس دم المسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلم وحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييده.
إن هذه المشاكل الدينية واالجتماعية ستبقى قائمة ما ليم تبيادر المؤسسيات الدينيية إليى خطيوة 
جريية ضد التمييز بين األديان والمذاهب وضد تكفير أتباع أي دين مهميا اختليف اإلسيالم معيه 

أن تتحول في أي لحظة إلى صراعات ونزاعات سياسية , كميا عاشيها العيراق وال   , ألنها يمكن
زال يمر بها من اعتداءات صارخة ضيد أتبياع اليديانات األخيرى مين غيير المسيلمين واعتيداءات 
متبادلة أخرى بين أتباع المذاهب المختلفة من خالل قواها المسي سة وميليشياتها المسلحة. إن 

ئد سيعود على الساحة العراقية ما لم ترد المؤسسيات الدينيية عليى اليدعوى الهدوء النسبي السا
العدوانييية التييي وجههييا الحسييني البغييدادي امتثييااًل للتيييارات القومييية والبعثييية الشييوفينية وقييوى 
 اإلسيييييييالم السياسيييييييية المتطرفييييييية واإلرهابيييييييية إلشييييييياعة الفوضيييييييى والقتيييييييل فيييييييي العيييييييراق. 

6/12/2007  

 

 

 

المجرمون التكفيريون العرب بحق   ائم بشعة يتركبهاجر 
 األيزيديين!! 

 

 

روع الشعب الكردي بمجزرة دموية بشعة ارتكبهيا تكفيرييون مجرميون مين عيرب العيراق وغييرهم 
بعيد خيروجهم مين  2مواطنًا إيزييديًا وجيرح   24, حيث قتل رميًا بالرصاه  22/4/2007بتاريخ  

معمل نسيج الموصل متوجهين إلى مناطق سكناهم في الشييخان. وهيو قضياء تيابع إدارييًا إليى 
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ويشير أحد الجيريحين النياجيين مين هيذه المجيزرة المرعبية إليى أن مجموعية محافظة الموصل.  
من التكفيريين الملثمين التيي كانيت تسيتقل عيدة سييارات أوقفيت سييارة البياه التيي كانيت تقيل 
العمال إلى مناطق سكناهم وأجبرت السيائق تحيت التهدييد بالقتيل بالتوجيه صيوب طيرق فرعيية, 

اب وتيم عيزل األيزييديين عين بقيية العميال وسيمحوا لوخيرين حيث توقفيت السييارات وأنيزل الركي
بمغادرة المكان والتوجه إليى دييارهم, ثيم وضيعوا المغيدور بهيم فيى صيناديق السييارات واقتيادوهم 
إلى طريق فرعي بعيدًا عن المارة حيث تم صفهم واحدًا بجوار اآلخر ووجوههم صوب الجدار ثم 

اربين دون أن يتيقنييوا ميين مييوت الجميييع. وفييي هييذه أطلقييوا عليييهم الرصيياه وتركييوا المكييان هيي
حيث تمكنوا من رواية الحادث  2وجرح   24عاماًل إيزيديًا   26المجزرة المروعة قتل من مجموع  

 المأسييييييييياوي إليييييييييى الشيييييييييرطة العراقيييييييييية التيييييييييي قيييييييييدمت مييييييييين الموصيييييييييل بعيييييييييد حيييييييييين. 
أنهيم سيوف يقتليونهم وأثناء اقتياد هؤالء الناس األبريياء كيان التكفيرييون القتلية يتحيدثون عين  

جميعًا انتقامًا للفتاة  دعاء  األيزيدية التي قتلها بعض الشباب الطائش والمغرر بهم والمتعصب 
دينيييًا بسييبب رغبتهييا فييي الييزواج ميين عربييي مسييلم, وعلييى أسيياس أنهييا كانييت قييد أسييلمت! وأن 

يزيدييية التييي شيييوخًا ميين المسييلمين العييرب قييد أصييدروا فتيياوى مجنونيية تييدعو لالنتقييام للفتيياة األ
إدعيوا بأنهييا قيد أسييلمت, فييي حيين أنهييا كانييت أيزيديية ولييم تتحييول إليى الييدين اإلسييالمي. إذ أن 
الشرع اإلسالمي ال يفرض على المرأة غير المسلمة التيي ترييد اليزواج مين رجيل مسيلم التحيول 
 عيين دينهييا, ويكييون الييزواج عنييدها مقطوعييًا حسييب الشييرع لييدى أتبيياع المييذهب الشيييعي مييثاًل. 
كييان المجرمييون وهييم يوجهييون نيييران أسييلحتهم صييوب المغييدور بهييم يصييرخون بييأنهم سيييقتلون 
األيزيييديين ميين  عبييدة الشيييطان ! وأنهييم سيواصييلون القتييل. لقييد كانييت ثليية ميين المرتييدين عيين 
اإلسالم ممن استجابوا للقتلة الحقيقيين المتوارين وراء هؤالء المجرمين الذين أصيدروا الفتياوى 

األبرياء انتقاميًا لجيرم ليم يرتبكيوه وفعيل أدانيوه وطيالبوا ميع بقيية األيزييديين معاقبية لقتل الناس  
 المجيييييييييييييرمبين اليييييييييييييذين قتليييييييييييييوا بخسييييييييييييية وقسيييييييييييييوة الفتييييييييييييياة األيزيديييييييييييييية دعييييييييييييياء. 
تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية سياسية وأخالقيية كبييرة ومباشيرة فيي حمايية النياس األبريياء 

كيانوا مين العيرب العيراقيين أم مين العيرب القيادمين مين دول من جرائم القتلة التكفيريين, سواء أ
مجاورة, فهؤالء يعملون في مدينة الموصل والمنطقية التيي قتليوا فيهيا تقيع فيي إطيار مسيؤولية 
الحكوميية العراقييية والقييوات المسييلحة المرتبطيية بييالحكو ميية المركزييية وليسييت ضييمن مسييؤولية 
 حكوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية إقليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم كردسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتان. 

لييذين أصييابهم التعصييب الييديني والكراهييية والحقييد لوخييرين بييالعمي, نفييذوا إن القتليية الجهليية, ا
بقتلهم األيزيديين اإلبرياء والكادحين من العمال جريمية أصيدر بعيض شييوخ المسيلمين الفتياوى 
الدينية باعتبار أن بعض األيزييديين قيد قتليوا مسيلمة أواًل, فيي حيين أنهيا ليم تكين بمسيلمة وليم 
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مي, وأن عليهم إنزال العقاب بمن قتلها ثالثًا, واتهام اإليزييديين بكيونهم تتحول إلى الدين اإلسال
 عبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطان ثالثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا!
وفييي كييل األحييوال فليييس ميين حييق أصييحاب الفتيياوى وال ميين حييق القتليية المجييرمين معاقبيية ميين 
ارتكب جريمية قتيل بقتيل عشيرات النياس ممين ال ذنيب لهيم بميوت الفتياة األيزيديية دعياء. إذ أن 

 المجيييييييييييرم هيييييييييييو مييييييييييين واجبيييييييييييات القضييييييييييياء والقيييييييييييوانين العراقيييييييييييية فقيييييييييييط. معاقبييييييييييية
إن ما يحصل في العراق يؤكد انهيار النظام األخالقي واإلنساني لدى هذه المجموعة من الناس 
وميين يسيياندها وميين يفتييي لهييا, وأن هييؤالء القتليية وميين يقييف خلفهييم ينييوون إشيياعة الفوضييى 

أتبيياع الييديانات والمييذاهب الدينييية. فهييذه  والصييراع والنييزاع المسييلح فييي صييفوف العييراقيين ميين
الجماعة المتوحشة التي قامت بقتل هذا العدد الكبير من األيزيديين, قامت مجاميع مماثلة لهيا 
بتدبير المجزرة التي وقعت في مدينة كربالء وعلى مقربة من صحن العبياس بين عليي بين أبيي 

 والمعييييييييوقين. إنسييييييييانًا وأكثيييييييير ميييييييين ذلييييييييك ميييييييين الجرحييييييييى 65طالييييييييب وراح ضييييييييحيتها 
إننا نطالب الحكومة العراقية باتخاذ اإلجراءات الكفيلة ال بحمايية األيزييديين مين غيدر عصيابات 
التكفيريين فحسب, بيل والعميل عليى اعتقيال المجيرمين القتلية ومين أفتيى لهيم وتقيديمهم جميعيًا 
 إليييييييييييييييييييى المحاكمييييييييييييييييييية لنييييييييييييييييييييل الجيييييييييييييييييييزاء العيييييييييييييييييييادل اليييييييييييييييييييذي يسيييييييييييييييييييتحقونه. 

اسية ومنظمات المجتمع المدني العراقية والمجتميع العراقيي تتحميل وال شك في أن األحزاب السي
كلهييا مسييؤولية الييدفاع عيين وحماييية كييل مواطنيية ومييواطن فييي الييبالد ميين غييدر القييوى الظالمييية 
واإلرهابية المنفلتة من عقالها والتي تعيث فسادًا وتمارس القتل اليومي فيي أرجياء مختلفية مين 
 العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق. 

تميع اإلدالء بمعلوميات يمتلكونهيا عين هيؤالء المجيرمين اليذي يحتميون إن من واجب أفيراد المج
بسكوت الناس عنهم وعدم اإلدالء بالمعلوميات الضيرورية عينهم. إن مين يخفيي معلوميات عين 
القتلة وال يدلي بها إلى المسؤولين الحكوميين يعتبر, من حيث المبدأ ومين الناحيية األخالقيية, 

ومساعدًا على ارتكاب جرائم أخرى. إذ ال يعقل أن ترتكب جرائم  مشاركًا في ارتكاب هذه الجريمة
 بهيييييييييييييييييييذا الحجيييييييييييييييييييم وال يمكييييييييييييييييييين الوصيييييييييييييييييييول إليييييييييييييييييييى الجنييييييييييييييييييياة القتلييييييييييييييييييية. 
إننييا بحاجيية إلييى تشييديد العمييل لنشيير ثقافيية الحييوار واالعتييراف بيياآلخر والتسييامح واالبتعيياد عيين 

سياني بيين جمييع أتبياع العنف وعدم ممارسته والركون إلى ثقافة الحوار والتفاهم والتعيايش اإلن
األديان والمذاهب الدينية واالتجاهات الفكرية والسياسية في العراق. نحن بحاجة إليي مزييد مين 
الجهد لتغيير وجهية تفكيير هيؤالء النياس اليذي غيرر بهيم مين قبيل تكفييريين مهووسيين باليدين 

ميين التنظيمييات اإلسييالمي والييذين تخلييوا عنييه منييذ أن ارتبطييوا بجماعيية القاعييدة أو مييا شييابهها 
 التكفيريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المجرمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 
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ال يكفي أن نعزي أهالي الضحايا, وال يكفي أن نبدي تعاطفنا مع عائالت المغدور بهيم ونطاليب 
الحكومة بمساعدة ذويهم واعتبارهم شهداء, بل يسيتوجب األمير رفيع رايية االحتجياج عالييًا ضيد 

لعييالم إلدانيية القتييل بمختلييف هييؤالء القتليية, وإسييماع صييوت العييراق الجييريح إلييى جميييع أرجيياء ا
أشييكاله ومنييه القتييل القييائم علييى أسيياس دينييي وطييائفي وإدانيية الممارسييات العدائييية ضييد أتبيياع 
األديان والمذاهب الدينية في العراق من قبل المتطرفين, وأن نيدعو إليى دعيم جهيود العيراق فيي 
 التصيييييييييييييييييييييييييييييدي لهيييييييييييييييييييييييييييييذه الجماعيييييييييييييييييييييييييييييات التكفيريييييييييييييييييييييييييييييية المجرمييييييييييييييييييييييييييييية.

ذ القاضي السابق زهير كاظم عبود والدكتور رشيد خيون بزيارة مركز لقد تسنى لي واألخ األستا
اللييش الثقييافي فييي دهييوك واللقيياء بالمسييؤولين هنيياك إلبالغهييم شييجبنا الشييديد لهييذا االعتييداء 
الغاشم على أتباع الديانة األيزيدية وكل االعتداءات التي حصلت في اآلونة األخيرة وأن نيبلغهم 

تعازينييا الحييارة وتعاطفنييا الكبييير مييع جميييع األيزيييديات واأليييزديين وميين خاللهييم ذوي الشييهداء, 
ونضالنا المشيترك مين أجيل أن يعيشيوا فيي ظيل األمين واالسيتقرار وأن ينعميوا بالسيالم ويتمتعيوا 
 بكامييييييييييييييييييييييييل الحرييييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييي ممارسيييييييييييييييييييييييية طقوسييييييييييييييييييييييييهم الدينييييييييييييييييييييييييية.

  2007أوائل آيار/مايس 

 

 

 رسالة جوابية عن سؤال حول مصطلح الشيعة الصفوية

 

 

تسييلمت رسييالتين إلكتييرونيتين ميين سيييدين كييريمين يسييأالن فيهييا : لميياذا اسييتخدمت مصييطلح 
الشيعة الصفوية في مقالي األخير حول الوضع في إيران تحت عنوان  هل سيواصل حكام إيران 
السييير علييى طريييق صييدام حسييين ؟ وهييم إذ يبييدون إعجييابهم بالمقييال , وأنييا أشييركهم علييى هييذا 

 كيييييييل ود وأدب جيييييييم عييييييين سيييييييبب اسيييييييتخدامي لهيييييييذا المصيييييييطلح.التقيييييييدير , يتسييييييياءلون ب
 وهييييييذا نييييييص الرسييييييالة األولييييييى والتييييييي ال تختلييييييف فييييييي الجييييييوهر عيييييين الرسييييييالة الثانييييييية:
سلم فوك ويراعك على هيذه المقالية الجميلية بخصيوه  بياء أييران وانيك ألصيبت كبيد الحقيقية 

تعبييير  وفييق فيهييا. يبقييى لييي مالحظيية بسيييطة أرجييو ان يتسييع صييدرك لهييا اال وهييي اسييتعمال 
المذهب الشيعي الصفوي  هيذا التعبيير  الصيفوي  أخيذ يبيرز عليى اثير ظهيور الطائفيية المقيتيه 
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واسييتعماله بييالتعميم عيين الشيييعة بييأنهم صييفويون وعييادة مييا يييرد ميين هييؤالء الييذين يتصييفون 
بضييحالة التفكييير والجنييوح إلييى الطائفييية . النظييام األيرانييي يييدين بالمييذهب الشيييعي والشيييعي 

طرف المليء بالسخافات والخرافات والبعيد عن الميذهب الشييعي كميا جياء بيه األميام جعفير المت
الصادق رضي هللا عنه. وأنت عليى هيذه الدرجية مين الثقافية ال أرى أن اسيتعمالك تعيابير كهيذه 
تتنيياغم مييع مقالتييك العظيميية فييي الفكييرة والتعبييير شييكرا لييك وحبيييت الرفعيية والسييؤدد. قييار  ميين 
 اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتراليا

 واب:الجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
رغم معرفتي التفصيلية بالفوارق الموجيودة بيين الميذهب الشييعي اليذي تبليور كميذهب فيي فتيرة 
األمييام جعفييير الصيييادق , سييادس أئمييية المسيييلمين الشيييعة , فيييي فتيييرة تنييامي الحريييية الفكريييية 
والتعددية المذهبية واالجتهاد ونشوء الميذاهب الخمسية ) الحفنيي والميالكي والشيافعي والحنبليي 

فري( أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس وأبيو عبيد هللا محميد بين إدرييس الشيافعي وأحميد والجع
بن حنبل في اإلسالم أثناء الحكم األموي فالعباسي في العراق , وبين المذهب الشيعي الصفوي 
, الذي بدأ بالظهور والتبلور في فترة حكم الشاه إسماعيل الصفوي )أبو المظفر شاه إسيماعيل 

م( مؤسييس الدوليية الصييفوية فييي إيييران 1524م 1487يوليييو  25لييوالي( فييي إيييران )الهييادي ا
. وهي فترة بعيدة قياسًا عن فتيرة ظهيور الميذاهب وفيي فتيرة تفياقم 1524-1501وحاكمها بين  

االنحطيياط الفكييري والثقييافي فييي العييراق والعييالم اإلسييالمي بعييد سييقوط الدوليية العباسييية علييى يييد 
 إضيييييييافة إليييييييى انتهييييييياء عهيييييييد اإلسيييييييالم فيييييييي األنيييييييدلس.,  1258هوالكيييييييو فيييييييي العيييييييام 

تبلييورت الفييوارق فييي عييدد ميين النقيياط المهميية التييي ليين أتوسييع بهييا بييل أشييير إليهييا , إذ يمكيين 
لألخوة الكرام أن يعيودوا إليى المصيادر الحياديية التيي تبحيث فيي هيذا الموضيوع ليجيدوا ضيالتهم 

 اضييير أو حتيييى فيييي فتيييرات سيييابقة.بعييييدًا عييين اليييدعايات السياسيييية المتبادلييية فيييي الوقيييت الح
أواًل: اعتيرف اإلمييام علييي بيين أبييي طالييب , رابيع الخلفيياء الراشييدين , بالخلفيياء الراشييدين الثالثيية 
ومنحهم تأييده , رغم اعتراضه في البداية , إال أنه كان يعرف بأن هيؤالء مين صيحابة الرسيول 

عيدم تمزييق الصيف اإلسيالمي , ومن أوائل من دخل اإلسالم أواًل , وكيان ييدرك أهميية الوحيدة و 
واإلسالم كدين في بداية تكوينه , ثانيًا , إضافة إليى أنيه كيان المستشيار األول لهيؤالء الخلفياء 
الثالثة دون منازع. وكانت استشاراته قيمة وثمينة ومأخوذ بها عمومًا. وبالتالي لم يبدأ الرفض 

ذي أقر مبيدأ الشيتم لهيم مين عليى منيابر لهؤالء الثالثة األوائل إال في فترة إسماعيل الصفوي ال
المسيياجد وغيرهييا. فييي حييين لييم تمييارس قبييل ذاك إال فييي العهييد األمييوي أو فييي فتييرات االنحطيياط 
 الفكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري واالجتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياعي فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم.
ثانيا: كانت عالقات علي بن أبي طاليب متينية بعمير بين الخطياب وليم تكين كميا بيدأ الصيفويون 
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المي وبث الكراهية ضد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب , إذ أن في إيران يرسمونها للعالم اإلس
علي بن أبي طالب زوََّج عمر بن الخطاب من ابنته أم كلثوم , وهي ما تزال صغيرة السين. وليم 
يكن ليحدث هيذا ليو كانيت العالقية بيين االثنيين سييية أو أن علييًا كيان ال يثيق بعمير أو ييرفض 

بالصيراحة والشيفافية والثقية بيالنفس والعيدل وال يخشيى لومية خالفته. فعلي بن أبي طالب تميز 
الئم , بحيث ال يسمح بتيزويج ابنتيه مين شيخص ال يحترميه أو ال يثيق بيه أو يعتبيره عيدوًا ليه. 
وقد ُرسمت لعمر بن الخطاب في الميثولوجيا الصفوية أشياء سيية جدًا , بميا فيهيا كسير ضيلع 

 فرقييية بيييين المسيييلمين الشييييعة وبقيييية الميييذاهب.الزهيييراء وميييا عليييى ذليييك مييين محييياوالت بيييث ال
ثالثًا: بدأ التشيع في إيران في عهد الشاه إسماعيل الصفوي وما بعده , وهو الذي وضع وعمل 
بقاعدة واليية الفقييه. وبهيذه القاعيدة توصيل الشياه إسيماعيل الصيفوي إليى نتيجتيين مهمتيين : 

ي زمانيه التشييع أصياًل والتحيول مين األولى , أنه أخضع أتباع المذهب الشيعي , حيث حصل ف
المذهب السني إلى المذهب الشيعي بالنسبة لفرس إيران , لرأي شخص واحد هيو واليية الفقييه 
, والثانية , أنه أوقف مطالبة شييوخ اليدين بيالحكم , إذ أن والة الفقييه المتتيابعين ابتعيدوا عين 

ار أن الييرأي األخييير فييي األمييور المطالبيية بييالحكم أو أن يكونييوا علييى رأس الحكييم , علييى اعتبيي
العامة أصيبح بييد وليي الفقييه. ولكين الشييعة فيي العيراق ليم يأخيذوا بقاعيدة واليية الفقييه ولهيم 
 تفسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرهم المقنييييييييييييييييييييييييييييييييييييع فييييييييييييييييييييييييييييييييييييي هييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد.
رابعًا: أدخل الصفويون منذ إسماعيل شاه , مبدًأ خاطيًا أساسًا هو العصمة لألئمة االثنيا عشير 

العالم معصوم عين الخطيأ , والمسيلمون يقوليون أن العصيمة هلل   , إذ ليس هناك أي إنسان في
وحده. واألخذ بهذا المبدأ تسري عمليًا على ولي الفقيه , غذ أنه يمثل إمامًا معصومًا , فيال بيد 
وأن يكون معصومًا أيضًا. وهو ما الحظنياه فيي فتيرة الراحيل الخمينيي وفيي واليية عليى خيامنيي 

 وى تنفيييييييييييييييييذ ال تيييييييييييييييييرد وال تنييييييييييييييييياقش! الراهنييييييييييييييييية. فكالميييييييييييييييييه قيييييييييييييييييانون أو فتييييييييييييييييي
خامسًا: والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن إدخال اسم علي بن أبيي طاليب فيي اآلذان جياء قبيل 
فترة الصفويين بكثير كرد فعل على شتم اإلمام علب من عليى منيابر الدولية العثمانيية فيي زمين 

دًا بطبيعية الحيال فيي زمين معاوية , ولكنه كرس تمامًا في فترة الحكم الصفوي , ولم يكن موجيو 
 محمييد فييي كييل األحييوال وال فييي فتييرة الخلفيياء الراشييدين. وكييذلك كلميية حييي علييى خييير العمييل. 
سادسًا: لم تكن في اإلسالم بعض البدع والخرافيات قبيل تشييع الصيفويين , بيل أن الصيفويين , 

ا يييؤذي اإلسييالم , والشييعة فييي إييران عمومييًا وتيدريجًا , أدخلييوا الكثيير ميين البيدع والخرافييات ومي
ومنهييا الضييرب بالسالسييل علييى الظهيير , والتطبييير , أي شييج الييرةوس بالسيييف , أو الضييرب 
باأليدي على الصدر )اللطم( , وكذلك الكثير من البدع األخرى التيي أسياءت إليى اإلسيالم كيدين 
د وإلى المذهب الشيعي كاجتهاد ابتيداًء مين محميد بين عليي البياقر المكنيى بيأبي جعفير فيي عهي
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األمويين )الوليد بن عبد الملك( وتكيون ميع جعفير الصيادق , المكنيى بيأبي عبيد هللا , فيي فتيرة 
اهتييزاز الحكييم األمييوي وسييقوطه ونشييوء الدوليية العباسييية ونهوضييها. ورغييم رفييض أئميية الشيييعة 
الكبار لهذه البيدع المؤذيية باإلنسيان واليدين فيي آن وصيدور تصيريحات كثيير بيذلك منهيا عليى 

 ال ال الحصييييييييييييييييييييييييييييييييييير , ميييييييييييييييييييييييييييييييييييا يليييييييييييييييييييييييييييييييييييي:سيييييييييييييييييييييييييييييييييييبيل المثييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 أراء بعييض المراجييع الشيييعية بطقييوس عاشييوراء ومييا يييرتبط بجلييد الييذات واسييتمرار ممارسييته:

 
 
أية هللا العظمى السيد محسن الحكيم )) إن هذه الممارسات ) التطبيير( ليسيت فقيط مجيرد   -  1

يضييا ممارسييات... هييي ليسييت ميين الييدين وليسييت ميين األمييور المسييتحبة بييل هييذه الممارسييات أ
مضرة بالمسلمين وفي فهم اإلسالم األصيل وفي فهم أهل البيت عليهم السالم وليم أرى أي مين 
العلماء عندما راجعت النصوه والفتاوى يقول بان هذا العمل مستحب يمكن إن تقترب به إليى 
 هللا سيييييييييييبحانه وتعيييييييييييالى ان قضيييييييييييية التطبييييييييييييير هيييييييييييي غصييييييييييية فيييييييييييي حلقومنييييييييييييا((.

لقاسم الخوئي:في رد على سؤاله حول إدماء الرأس وما شياكل أية هللا العظمى السيد أبو ا  -  2
ه  2يقييول )) لييم يييرد نييص بشييرعيته فييال طريييق إلييى الحكييم باسييتحبابه(( المسييائل الشييرعية ج

 ط دار الزهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراء بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروت.337
أية هللا العظمى السيد محمد باقر الصدر في جوابه لسؤال الدكتور التيجاني حيين زاره فيي   -  3

) ان مييا تييراه ميين ضييرب األجسييام وإسييالة الييدماء هييو ميين فعييل عييوام النيياس النجييف االشييرف )
وجهالهم وال يفعل ذلك أي واحد من العلماء بيل هيم دائبيون عليى منعيه وتحريميه(( كيل الحليول 

 م للتيجيييييييييييييييييييياني. 1997الطبعيييييييييييييييييييية األولييييييييييييييييييييى  150عنييييييييييييييييييييد آل الرسييييييييييييييييييييول ه 
السيوف والسالسل والطبيول أية هللا العظمى السيد أبو الحسن األصفهاني )) ان استعمال   -  4

واألبييواق ومييا يجييري اليييوم ميين أمثالهييا فييي مواكييب العييزاء بيييوم عاشييوراء باسييم الحييزن علييى 
الحسين )عليه السالم( انما هو محرم وغير شيرعي (( كتياب هكيذا عيرفتهم الجيزء األول لجعفير 
 الخليلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.

واألخوات السعي إليى إقامية أية هللا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي )) على المؤمنين األخوة   -  5
مراسييم العييزاء بييإخاله واجتنيياب األمييور المخالفيية للشييريعة اإلسييالمية وأواميير األئميية )عليييهم 
السالم( ويتركوا جميع األعمال التي تكيون وسييلة بييد األعيداء ضيد اإلسيالم، إذ علييهم اجتنياب 
 التطبيييييييييييييييييييييييييييييييييير وشيييييييييييييييييييييييييييييييييد القفيييييييييييييييييييييييييييييييييل وأمثيييييييييييييييييييييييييييييييييال ذليييييييييييييييييييييييييييييييييك...((.

ظم الحائري )) ان تضمين الشعائر الحسينية لبعض الخرافات من أيه هللا العظمى السيد كا - 6
أمثال التطبير يوجب وصم اإلسالم والتشيع بالذات بوصمة الخرافات خاصة في هذه األيام التيي 
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أصييبح إعييالم الكفيير العييالمي مسييخرا لييذلك ولهييذا فممارسيية أمثييال هييذه الخرافييات باسييم شييعائر 
 ميييييييييييييييييييييييات((.الحسيييييييييييييييييييييييين )علييييييييييييييييييييييييه السيييييييييييييييييييييييالم( مييييييييييييييييييييييين أعظيييييييييييييييييييييييم المحر 

أيه هللا العظمى السيد محمد حسين فضل هللا ))... كضرب الرأس بالسيف أو جرح الجسد  -  7
أو حرقه حزنا على اإلمام الحسين )عليه السالم( فانه يحرم إيقاع النفس في أمثال ذلك الضرر 

بهيا.(( حتى لو صار مألوفا أو مغلقا ببعض التقاليد الدينية التي لم يأمر بها الشرع ولم يرغيب 
 . 247إحكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييريعة ه 

أييية هللا الشييييخ محمييد مهيييدي االصييفهي )) لقيييد دخلييت فيييي الشييعائر الحسيييينية بعيييض  -- 8
األعمال والطقوس فكان له دور سلبي في عطاء الثيورة الحسيينية وأصيبحت مبعثيا لالسيتخفاف 

 هييييييي.  1410محييييييرم  3بهييييييذه الشييييييعائر مثييييييل ضييييييرب القامييييييات.(( عيييييين كيهييييييان العربييييييي 
هللا العظمى السيد محسن األمين )).... كما ان ميا يفعليه جملية مين النياس مين جيرح أيه   -  9

أنفسهم بالسييوف أو اللطيم الميؤدي إليى إييذاء البيدن إنميا هيو مين تسيويالت الشييطان وتزيينيه 
 . 7سييييييييييييييوء األعمييييييييييييييال.(( كتيييييييييييييياب المجييييييييييييييالس السيييييييييييييينية الطبعيييييييييييييية الثالثيييييييييييييية ه 

ه بعض عيوام الشييعة فيي لبنيان والعيراق وإييران أيه هللا محمد جواد مغنية )).... ما يفعل -  10
كلييبس األكفييان وضييرب الييرةوس والجبيياه بالسيييوف فييي العاشيير ميين المحييرم ان هييذه العييادات 
المشينة بدعة في الدين والمذهب وقد أحدثها ألنفسهم أهل الجهالة دون ان يأذن بهيا إميام أو 

ادات ال تقرهيا العقييدة التيي عالم كبير كميا هيو الشيأن فيي كيل ديين وميذهب حييث توجيد فييه عي
ينتسيبون إليهيا ويسيكت عنهييا مين يسيكت خييوف االهانية والضيرر.(( كتيياب تجيارب محميد جييواد 
 مغنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

أييية هللا الييدكتور مرتضييى المطهييري)) ان التطبييير والطبييل عييادات ومراسيييم جاءتنييا ميين  - 11
ليدفع فيي شخصيية ارثودوكس القفقاز وسرت في مجتمعنا كالنار في الهشيم.(( كتياب الجيذب وا

 اإلمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي )عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم(.
وهناك أسماء كثيرة ضد ظاهرة التطبير ومنهم أية هللا العظمى الشييخ االراكيي , وآيية هللا السييد 
 محمييييود الهاشيييييمي , وأيييييية هللا محمييييد بييييياقر الناصيييييري والعدييييييد ميييين كبيييييار علمييييياء اليييييدين.

 
تميارس عليى نطياق واسيع , حييث ومما ال يخفى على أحيد بيأن هيذه الطقيوس الخرافيية ال تيزال 

اختلط الحابل بالنابل في هذا المجال ولم تعد عناك إمكانية التفريق بين السيكان , وسياء أكيانوا 
 مييين شييييع إييييران أو العيييراق , فيييي حيييين أن التميييييز واضيييح بيييين شييييوخ اليييدين فيييي البليييدين. 

رمة منييذ بييروز سييابعًا: اسييتخدمت هييذه الطقييوس الخرافييية سياسيييًا وعلييى مييدى القييرون المنصيي
المدرسة الصفوية حتى اآلن , وهي تستخدم الييوم بشيكل خياه فيي إييران والعيراق عليى نطياق 
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واسع وفيي االنتخابيات والتحشييد لتنشييط الفكير والتوجيه الطيائفي السياسيي عنيد النياس , وهيم 
 الييييييييييييييييييذي يلحييييييييييييييييييق افييييييييييييييييييدح األضييييييييييييييييييرار بالوحييييييييييييييييييدة الوطنييييييييييييييييييية العراقييييييييييييييييييية. 

ها بدأت الكتابات اإليرانية )الفارسيية بتعبيير أدق( تغيزو العيالم ثامنًا: إن فترة الصفويين وما بعد
اإلسالمي مبشرة بالمذهب الشيعي الصفوي الذي يأخذ بما أشرنا إلييه فيي أعياله , والتيي تيدعو 
إلى تشديد التمايز بين الميذاهب مين خيالل الكتابية عين العيداء المسيتحكم بيين الخلفياء الثالثية 

. وقيد بيرزت مجيددًا هيذه الكتابيات الواسيعة بعيد انتصيار الثيورة وعليي بين أبيي طاليب وأهيل بيتيه
اإليرانية واختطافها من قبل قيوى اإلسيالم السياسيية وعليى رأسيهم الراحيل الخمينيي اليذي انيتهج 
 مبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدأ والييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الفقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه. 
تاسعًا: والمدرسة الشييعية الصيفوية تأخيذ بأسيلوب ممارسية العنيف فيي نشير اإلسيالم والميذهب 

الموقف الذي رفضيه أئمية الشييعة بعيد واقعية ألطيف )كيربالء( واستشيهاد اإلميام الشيعي , وهو 
الحسين وأخيه العباس ومجموعة من أفراد عائلته وصحبه الرجال وسبي الناس واألطفال , كما 
كان قد رفضه قبل ذاك اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب , وهو اإلمام الثاني بعد أبيه عليي 

 ة األئميييييييييييييية الشيييييييييييييييعة االثنييييييييييييييا عشيييييييييييييير .بيييييييييييييين أبييييييييييييييي طالييييييييييييييب فييييييييييييييي قائميييييييييييييي
عاشرًا: في فترة متأخرة من العقد الثامن مين القيرن العشيرين , أي ميع انتصيار الثيورة اإليرانيية 
وصعود الخميني كولي فقيه في إيران , اقترب الراحل السيد محمد باقر الصدر من قاعدة واليية 

العلمييية فييي النجييف. وهييو أميير الفقييه , فييي حييين كييان قبييل ذاك يرفضييها كبقييية علمياء الحييوزة 
سلبي. وبدا واضحًا أن المجلس األعليى للثيورة اإلسيالمية أخيذ بهيا أيضيًا فيي فتيرة وجيود محميد 
 بيياقر الحكيييم , وبشييكل خاصيية بعييد وفاتييه حيييث تييولى عبييد العزيييز الحكيييم مسييؤولية المجلييس. 

س إلييى الفييروع , ميين يريييد االلتييزام بقواعييد المييذهب الشيييعي , عليييه أن يعييود إلييى األصييول ولييي
 واألصيييييييييييييييييييييييييل هنيييييييييييييييييييييييييا محميييييييييييييييييييييييييد البييييييييييييييييييييييييياقر وجعفييييييييييييييييييييييييير الصيييييييييييييييييييييييييادق.
 مييييييييييييييييييييييييييييييييييع بيييييييييييييييييييييييييييييييييييالل التقيييييييييييييييييييييييييييييييييييدير والتمنييييييييييييييييييييييييييييييييييييات الطيبييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

  29/7/2008في 
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النهاية القريبة التي تنتظر كل   يعني   األبرياء  الناس  قتل
 اإلرهابيين القتلة في العراق!

 

 

وتهم للراحة من عناء  في إحدى أمسيات بغداد الهادئة والحزينة , حيث يعود الناس إلى بي     
العمل وضغط المعيشة وبعيدًا عن الخشية من تفجير إرهابي هنا وانتحار إرهابي جاهل هناك 

إلى عالم األموات المزيد من البشر األبرياء والمحرومين من نعيم السعادة والهناء  يأخذ معه
د قبل أوانه  والعيش الكريم , في إحدى هذه األمسيات طرق مجهولون دار المهندس المتقاع

السيد أحمد جواد هاشم الهاشمي. لم يكن الطرق شديدًا , كان عاديًا لم يدر بخلد من في الدار 
ومن فتح الباب أنهم يقتربون من نهايتهم في هذه الحياة. فتح لهم قريب لزوجة صاحب الدار  

 الباب , فتلقى ضربة قاسية موجعة أسقطته أرضًا فسالت دماء الشاب على أرض الحوش
وغاب عن الوعي لفترة. تصور القتلة أنهم أجهزوا عليه تمامًا. دخل هؤالء وهم يرتدون البز ات 
 الرسمية للشرطة العراقية الجديدة ويحملون بنادقهم الرشاشة إلى الدار وأغلقوا الباب خلفهم.
وضعوا أسلحتهم الرشاشة في حوش الدار , لم يستخدمونها إلنجاز ما كلفوا به خشية سماع  

وت إطالق الرصاه. توجهوا إلى الغرف وهم يحملون السالح األبيض. طلبوا هويات العائلة  ص
, تسلموها. ثم بدأوا باالعتداء على أفراد العائلة بدءًا بالوالد ومرورًا بالسيدة نسرين كريمة  
السيد وهاب كاظم الصافي وانتهاء بابنتهما الصبية زينب ذات الخمسة عشر ربيعًا. قدم لهم 

الد كل ما لديهم من مصوغات ذهبية وفضية وكل ما لديه من نقود في الدار. لم يأبهوا بها  الو 
ولم تكن غايتهم. لقد جاءوا لغاية واحدة هي القتل وإشاعة الرعب والفوضى في البالد , 

محاولة تأكيد أن الوضع في بغداد في أيدي القتلة اإلرهابيين من مختلف األصناف وليس في  
أو تحت سيطرتها. السؤال الذي يعذب الجميع هو : لماذا هذا القتل العشوائي  أيدي الحكومة

والهمجي؟ ما ذنب هؤالء الناس يقتلون يوميًا على أيدي قتلة محترفين ومؤمنين جهلة ال  
يعرفون من دينهم غير القتل بأمل دخول الجنة؟ وأي جنة موعودة تلك التي تقبل قتلة مجرمين  

أو إحساس باإلنسانية!  ال يملكون ذرة من ضمير  
ذبحوا البنت أمام أعين األبوين المقيدين , ثم ذبحوا األم أمام أعين زوجها وبطريقة مريعة  
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الذي ال بد وأنه قد مات أكثر من مرة وكذا الزوجة وهم يرون كيف   بشعة , ثم ذبحوا الوالد
نها لمأساة مريعة هذه  تذبح ابنتهم الغالية والوحيدة , وكيف تذبح الزوجة وما ينتظر الزوج! إ

في حي   2008التي وقعت في بغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني / يناير  
الطالبية / أور حين انطفأت شمعات ثالث لعائلة نبيلة وطيبة , وهي واحدة من الكثير من  

هية والحقد الحوادث المماثلة التي تقع في أنحاء مختلفة من العراق؟ إنه التعبير الصارخ للكرا
األعمى , للطائفية الذميمة والقاتلة , لالستبداد الفكري والسياسي , للجهل وزيف الوعي  

الديني و ياب القيم والمعايير اإلنسانية لدى القتلة أيًا كانت هويتهم وجنسيتهم , فهم ليسوا 
 من البشر , وال حتى من الحيوانات. 

وا يريدون من العائلة وهل هم المستهدفون , ولكن لماذا ؟ ال أحد يدري من هم , ماذا كان
ولماذا ؟ لقد تركوا الضحايا تسبح في دمائها الزكية , رجل في الخمسين من عمره وزوجته في  

 منتصف العقد الخامس من عمرها وابنتهما ذات الخمسة عشر ربيعًا.
رفون سببًا لذلك؟ إنها لجريمة مفزعة , حياة ثالثة أفراد من هذا المجتمع يذبحون عبثًا وال يع

حين وصل رجال الشرطة إلى الدار لم يجدوا سوى الجريح والضحايا المذبوحة الغارقة في  
دمائها , إذ كان الشاب ال يزال على قيد الحياة. أما القتلة فقد كانوا قد تركوا الدار بكل 

ا باستمرار في  اطمينان وهدوء وكأنهم لم يرتكبوا هذه الجريمة البشعة لقد تعودا عليها ومارسوه
زمن صدام حسين وما بعده , سواء أكانوا من أتباعه أم أتباع غيره من بعد أم من العرب 

القادمين من وراء الحدود , فهم كانوا يرتدون الزي الرسمي للشرطة العراقية وقادمون بسيارات  
لعجلة. الشرطة ويحملون أسلحة تستخدم من قبل الشرطة العراقية! فلماذا الخوف والحيطة وا

لقد استقروا في الدار فترة غير قصيرة إذ كانوا مطمينين! فمن هم هؤالء القتلة ؟ من يستطيع  
أن يساعد التحقيق ويرشد القضاء العراقي إلى هؤالء القتلة المجرمين الذين سيقتلون عائالت 
 أخرى أن لم يتم الكشف عن هويتهم واعتقالهم واعتقال من كلفهم بذلك ؟ هل سيتم الكشف
 عنهم , أم سيضيع دمهم كما ضاعت دماء اآلالف المؤلفة من بنات وأبناء الشعب العراقي.
إن هذه الهمجية في قتل النساء الرجال والصبايا والصبيان واألطفال في أنحاء مختلفة من  
العراق , كما حصل في الموصل أخيرًا , ليس سوى الدليل القاطع على اإلحباط الذي يعيش 

تلة ومن يقف خلفهم , إنه الفشل بعينه في تحقيق ما كانوا يصبون إليه من  فيه هؤالء الق
تدمير لهذا العراق ومن إغراق الشعب كل الشعب بالدم والخراب. أن الجواب الرادع لهؤالء  

القتلة هو التعاون والتحالف والتنسيق في ما بين جميع القوى الوطنية العراقية , وهو الكف  
ليست المذهبية السمحة , هو تشديد النضال ضد قوى اإلرهاب وحل عن الطائفية اللعينة و 

المليشيات الطائفية وتنظيف أجهزة الدول , وخاصة العسكرية , من المندسين الذي يمارسون  
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 دعم القتلة بصيل شتى. 
 لجميع شهداء العراق الذكر الطيب . ولكل القتلة المجرمين بيس المصير وسوء العاقبة. 

30/1/2008 

 

 

 

 

يمارس العمليات اإلرهابية في العراق حاليًا وما    من
 الهدف منها ؟ 

 

 

 

ال يجييوز أن يسييتقر العييراق , ال يجييوز أن يهييدأ النيياس , ال يجييوز أن ال ينزفييوا دمييًا أو أن ال 
يذرفوا الدموع , كما ال يجوز أن يتنفس أهل العراق الصعداء !! هذا هيو الشيعار المركيزي اليذي 
 تحمله وتعمل به بكل حره وحيوية ونذالة فائقة كل القوى الداخلية واإلقليمية المعادية لشيعب
 العيييييييييييييييييراق , سييييييييييييييييييواء أكييييييييييييييييييان ذلييييييييييييييييييك بصييييييييييييييييييورة مكشييييييييييييييييييوفة أم متسييييييييييييييييييترة. 
خيييالل األشيييهر األخييييرة تراجعيييت العملييييات اإلرهابيييية نسيييبيًا وتقليييص عيييدد الشيييهداء والجرحيييى 
والمعوقين من بنات وأبناء الشعب العراقي في أعقياب تنفييذ نسيبي لقيرار  فيرض القيانون  اليذي 

بات العسييكرية التييي وجهييت لتنظيمييات مارسييته حكوميية السيييد نييوري المييالكي ميين خييالل الضيير 
القاعدة وميليشيات  جيش المهدي  وبعض قيوى البعيث المتداخلية ميع هياتين المجميوعتين مين 
القوى اإلرهابية دون أن تخوض صراعًا فكريًا وسياسيًا فعليًا ورصينًا ضد فكر وسياسة هؤالء , 

سيي لتليك المليشييات المجرمية بل احتضنت التيار الصيدري ليميارس دوره باعتبياره الغطياء السيا
داخييل مجلييس النييواب وفييي كييل وسييائل اإلعييالم العراقييية. وهييذه الحقيقيية تركييت الصييراع مفتوحييًا 



 242 

والعودة إلى العنف قائمًا , إذ أن أساسيها الميادي ال ييزال موجيودًا وفياعاًل. ورغيم ذليك كيان هيذا 
بالتييالي تيوفير مسييتلزمات اإلنجياز الطييب يعنييي أن المسييرة تتجيه صييوب الهيدوء واالسيتقرار , و 

تعجيل البناء االقتصادي والتطوير االجتماعي والثقافي في اليبالد. فهيل سيتقبل القيوى واألحيزاب 
السياسييية المناهضيية لمسيييرة العييراق نحييو التغيييير فييي الييداخل والخييارج هييذه النتيجيية األولييية 

رغيم اجتماعيات اليدول المحيطية والبداية اإليجابية؟ طبعًا ال! فشعارها المركزي ال ييزال مرفوعيًا , 
 بييييييييالعراق لييييييييدعم العييييييييراق أمنيييييييييًا ورغييييييييم االجتميييييييياع الييييييييوزاري األخييييييييير فييييييييي دمشييييييييق!
من نافل القول تأكيد أن تحسين الوضيع األمنيي نسيبيًا قيد اثيار هيذه القيوى وحفزهيا للتحيرك مين 

رة , بيل جديد إلبقاء التوتر في العراق , خاصة وأن العملية السياسية ذاتها كانيت وال تيزال متعثي
تصيياب أحيانييًا بييأنواع أخييرى ميين العقبييات , كمييا فييي العالقيية بييين حكوميية اإلقليييم والحكوميية 
االتحادية. فبدأت تليك القيوى الشيريرة تحيرك كيل االحتيياطي المتيوفر ليديها وأيقظيت القيوى التيي 
كانت تمر بفترة قيلولة لتنهض وتمارس عملييات إرهابيية متنوعية تقيود إليى زعزعية الوضيع فيي 

عراق مقترنة بفعاليات شعبية تسياهم فيي تهييية األجيواء لنشياطها اليدموي. ولكين , أيين بيدأت ال
 ومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياذا تميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارس؟ 
يضعنا هذا السؤال أمام جملة من المشكالت التيي تواجيه المجتميع العراقيي مباشيرة , وسينحاول 

التيي هنا أن نشير إليها بشيفافية وصيراحة , إذ ال بيد مين ذليك وخاصية فيي المنعطفيات الحيادة 
يمر بها الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والسياسية. إنها بدأت في التحرك صوب ما يطلق 
عليييه مجييازًا باإلقليييات القومييية والدينييية , وهييي مكونييات أساسييية ميين الشييعب العراقييي ال تقيياس 

نية , بحجمها بل بوجودها وحقوقها وواجباتها , سواء أكانت القومية الكلدانية اآلشورية السيريا
أم مواطناتنييا ومواطنونييا ميين أتبيياع الديانيية المندائييية العتيييدة والمسييالمة , وكييذلك ضييد أخواتنييا 
 وأخوتنييييييييييييييييييييييييييييييييا الكييييييييييييييييييييييييييييييييرد األيزيييييييييييييييييييييييييييييييييديين والشييييييييييييييييييييييييييييييييبك أخيييييييييييييييييييييييييييييييييرًا.
بدأ اإلرهابيون بالتحرك صوب األيزيديين في الموصل وقتلوا عيددًا كبييرًا مينهم واشياعوا اإلرهياب 

التي يسكنها المسيحيون فيي الموصيل , فهجيروا اآلف  في المنطقة , ثم توجهوا صوب األحياء
شخصيًا  15العائالت المسيحية الموصلية مين المدينية باتجياه سيهل الموصيل وقتليوا حتيى اآلن 

منهم. ورغم االدعياء باتخياذ إجيراءات لحمايية المسييحيين , فيأنهم ال زاليوا بعييدين عين المدينية 
وترتفيع عقييرة المجيرمين عبير مكبيرات الصيوت   ويخشون البقاء في بيوتهم التيي هجروهيا ليياًل.

في الموصل وهم يهددون المسيحيات والمسيحيين بالويل والثبور والموت المؤكيد. ولكيي يقنعيوا 
الناس بأنهم جادون في ما يقولون , قاموا بقتل أختين مسيحيتين عادتا للسيكن فيي دارهيم فيي 

ن لهم. وأخيرًا بدأ العمل ضيد الشيبك فيي الموصل بناء على ادعاء الحكومة المحلية بتوفير األم
الموصل أيضًا , حيث تم اختطاف ستة أشيخاه مينهم ليم يعيرف مصييرهم حتيى اآلن. كيل هيذا 
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يجييري فييي مدينيية الموصييل تحييت سييمع وبصيير مسيييولي المحافظيية والقييوات التييي أرسييلها وزييير 
ائيب فيي البرلميان الدفاع وضيعف تحيرك وزارة الداخليية. وميع ذليك ال ييزال أسيامة النجيفيي , الن

العراقي عن الموصل يلح بأن المليشيات الُكرديية , ويقصيد بهيا الميشيمرگة الُكردسيتانية , حييث 
قال بأن رئيس الوزراء نوري المالكي ابلغه صراحة إن الميليشييات الكرديية متورطية فيي تهجيير 

جيرى خالليه  المسيحيين من الموصل وأوضح , كان لدينا اجتماع مع رئيس الوزراء قبل يومين
تداول موضوع تهجيير المسييحيين وقيال ليي رئييس اليوزراء لقيد ثبتيت صيحة اتهاماتيك السيابقة 
للميليشيات الكردية بتهجير المسيحيين من الموصل , وأشار إلى أن لدى لجنة التحقييق األدلية 

هيذه الكافية حول تيورط الميليشييات الكرديية بهيذا األمير , ودعيا إليى إعيالن نتيائج التحقيقيات ب
القضيية , وقييال النجيفييي فيي تصييريح للصييحفيين الييوم السييبت إن المييالكي أرانيي ملفييا قييال إنييه 
يثبييت تييورط الميليشيييات الكردييية فييي تهديييد وتهجييير المسيييحيين ميين الموصييل . )موقييع الييدار 

(. ولكن لم يصدر عن مكتيب رئييس اليوزراء 25/10/2008العراقية, وكالة األخبار العراقية في  
ة رسيمية عراقيية ميا يؤكيد هييذا اإلدعياء , خاصية وأن للسييد أسيامة النجيفيي موقييف أو أي جهي

قومي يميني متطرف إزاء الشعب الكردي وال يختليف كثييرًا عين مواقيف وسياسية جماعية صيدام 
حسين إزاء الشعب الكردي. وأملي أن ال يجري الخلط بين الميشمرگة الُكردسيتانية وبيين جماعية 

 مسيييييلحة التيييييي يمكييييين أن تميييييارس مثيييييل هيييييذه األعميييييال الدنييييييية.أنصيييييار افسيييييالم السييييينة ال
ثييم رفعييوا أعييداء الشييعب ميين وتيييرة العمليييات االنتحارييية فييي محافظيية ديييالى وفييي بغييداد , كمييا 
مارسوا أخيرًا عمليية انتحاريية فيي السيليمانية. فمين هيم هيؤالء األوبياش اليذين يمارسيون القتيل 
 العميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد بالبشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير العراقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي؟ 

, كما أن أصابع االتهام تتجه , إلى مجموعات من القوى اإلرهابيية المتداخلية كل الدالئل تشير  
فيي نشيياطها والمتعاونيية فيي الهييدف الييذي تسيعى إليييه واألدوات واألسيياليب التيي تمارسييها. إنهييا 
تمارس العمليات االنتحارية واالغتياالت والتجاوزات على الناس وعلى دورهم وأموالهم وتعريض 

ت. إنها جماعة القاعدة التي تستخدم النسياء فيي عملياتهيا اإلرهابيية , إنهيا حياتهم لخطر المو 
أنصار اإلسالم السنة الكرد التي مارست العديد من العمليات اإلرهابية في ُكردستان العراق وفي 
الموصل , إنها قوى البعث الصدامية التي ال تزال تعتقد بأنها ستعود عبر هيذه الممارسيات إليى 

ا جماعية هييية علمياء المسيلمين السينة التيي يقودهيا الشييخ حيارث الضياري والتيي الحكم , إنهي
تآخييت مييع قييوى القاعييدة لإلجهيياز علييى األميين واالسييتقرار فييي العييراق , إنهييا ميليشيييات جيييش 
المهدي المليية بالبعثيين والمرتزقة وعمالء الحيرس الثيوري واألمين اإليرانيي واللصيوه والقتلية 

ام حسييين قبييل بييدء حييرب الخليييج الثالثيية , إنهييا قييوى حييزب هللا , الييذين أطلييق سييراحهم صييد
الجماعة اإلحتياطية التي هيأها الحرس الثوري اإليراني في العراق إن فشلت قيوى أخيرى مؤييدة 
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له في نشياطها السياسيي. كميا أن اليبعض غيير القلييل ييرقص عليى حبيال العمليية السياسيية , 
لعملييات العسيكرية العدوانيية الموجهية ضيد المجتميع ولكن رقصته األساسية تجري عليى حبيال ا

بحجة كونها موجهة ضد قوى االحتالل. يضاف إلى ذلك دور اإلعيالم البعثيي والقيومي اليمينيي 
 واإلسالمي السياسي المتطيرف وإعيالم دول الجيوار المنياهض للوضيع فيي العيراق سيرًا أو علنيًا.

ومن يعارضه. وليس فيي هيذا أي ضيير ,  ال شك في أن لكل حدث أو أمر في العراق من يؤيده
بل هو أمر طبيعي , بسبب االختالف في المواقع والمصالح واألهداف. ولكين ميا يلحيق الضيرر 
بييالمجتمع حييين يمييارس العنييف لتحقيييق الغايييات. وهييذا مييا نشيياهده اليييوم فييي العييراق. وهييو مييا 

منيية بيين العيراق والوالييات يفترض التصدي له. في مواقع المخالفين للتوقيع عليى االتفاقيية األ
 المتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة مجموعتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى : 

. مجموعيية وطنييية تختلييف فييي الييرأي وتجييد أن هييذه االتفاقييية غييير سييليمة وتلحييق الضييرر  1
بيالعراق ألنهيا تقيوم بيين طيرفين غيير متكيافيين , دولية ُمحتلية وأخيرى تميارس االحيتالل , وهييي 

ل السياسي االعتيادي في مناهضة التوقيع على الواليات المتحدة. وهذه المجموعة تمارس العم
االتفاقية. وهو أمير مشيروع وفيي إطيار الدسيتور والتعبيير عين اليرأي الحير , بغيض النظير عين 
مدى صواب أو خطأ هيذا الموقيف , إذ أن الحيياة ذاتهيا سيتبرهن عين ميدى حاجية العيراق لمثيل 
 هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذه االتفاقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 

تمارس العنف في التصدي لموضيوع االتفاقيية   . مجموعة أخرى مكونة من عدة قوى عراقية  2
األمنية بيين العيراق والوالييات المتحيدة األمريكيية , فيي ميا عيدا قيوى القاعيدة اإلرهابيية وأنصيار 
 اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييالم السييييييييييييييييييييييييييييييييينة الكرديييييييييييييييييييييييييييييييييية , وأعنيييييييييييييييييييييييييييييييييي بهيييييييييييييييييييييييييييييييييا: 
أ . مجموعة القوى القومية اليمينية والشوفينية التي كانت تحت أبط صدام حسيين وفيي جعبتيه 

ماعيية المييؤتمر القييومي العربييي , والمتشييابكة مييع قييوى اإلسييالم السياسييية السيينية , وخاصيية ج
والشيعية المتطرفة , وخاصة مجموعة هيية علماء المسلمين السنية ومجموعة جواد الخالصي 
 الشيييعية وأحمييد الحسييني البغييدادي ,التييي تييدعو جهييارًا نهييارا إلييى ممارسيية العنييف فييي العييراق.

التييي ال تكييف عيين تهييييج المجتمييع وممارسيية العنييف الفعلييي فييي  ب . مجموعيية مقتييدى الصييدر
العراق. وكان منظر جلسة مجلس النواب العراقي األخيرة حيث برز العنيف ليدى هيذه المجموعية 
السياسية العسكرية بوضوح كبير , رغم حقهم في معارضة االتفاقية , ولكن ليس وفيق شيريعة 
 الفوضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى واالعتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييداء. 

هيو: هيل عميل هيؤالء يسيتهدف االتفاقيية األمنيية العراقيية األمريكيية أم ولكن السيؤال المشيروع  
 يسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتهدف السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلطة السياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية؟ 
رغم التبياين بيين القيوى القوميية واإلسيالمية اليمينيية المتطرفية مين جهية وبيين جماعية مقتيدى 
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الصييدر ميين جهيية ميين حيييث المصييالح المتباينيية ولميين يعمييالن , فأنهمييا يتفقييان علييى التصييدي 
ية ال كهدف , بل كوسيلة للوصول إلى السلطة مين خيالل التعبيية العامية بحجية محاربية لالتفاق

االحيييتالل. وإذ تقيييف دول عربيييية فيييي معسيييكر المجموعييية األوليييى , تقيييف إييييران فيييي معسيييكر 
 المجموعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الثانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 
ليس ليدي أي وهيم حيول طبيعية الحكومية الحاليية, فهيي حكومية ال تيزال فيي إطيار المحاصصية 

لتي ال تقوم على أسس المواطنة والكفاءة وحسن االختيار. ولكن تغييرهيا يفتيرض أن الطائفية ا
يخضع للطيرق واألدوات الدسيتورية , رغيم نيواقص الدسيتور وطائفيتيه أيضيًا , واليذي يسيتوجب 
 تعديلييييييييييييييييييييييييييييييييييه ايضييييييييييييييييييييييييييييييييييًا وفييييييييييييييييييييييييييييييييييق أسييييييييييييييييييييييييييييييييييس دسييييييييييييييييييييييييييييييييييتورية. 

, وهيي بالتيالي  كما ليس لدي أي وهم في أن االتفاقية األمنية تعقد بين طيرفين غيير متكيافيين
غييير متكافييية وتحمييل العديييد ميين النييواقص الجدييية أواًل , ولكنهييا تضييمن بالمحصييلة النهائييية 
مصييلحة عراقييية اساسييية و تحمييل معهييا نهاييية لوجييود القييوات األجنبييية فييي العييراق وتحقيييق 

تعرقيل االستقالل والسيادة الوطنية ثانيًا , كميا أنهيا وخيالل السينوات اليثالث القادمية سيتمنع أو 
بحدود معينة ومناسبة تعزيز النفوذ اإليراني فيي العيراق وتيأثيره السيلبي عليى السياسية العراقيية 
أو ترويجييه للسياسييات الطائفييية المضييرة بمصييالح العييراق وشييعبه ثالثييًا. يضيياف إلييى ذلييك أنهييا 
 ستعيق هيمنة القوى الشوفينية التي تنطلق من مواقع قوميية عليى الحكيم فيي العيراق أو عيودة
البعثيين الصداميين بشكل ما إلى مواقع الدولة والحكم رابعًا. وهي ضمانة مباشرة لتأمين هيدوء 
نسبي يمكن أن يوفر األرضية إلجراء تغيييرات سياسيية واقتصيادية واجتماعيية فيي العيراق, بعيد 
 أن عاش العراقيات والعراقيون تجربة الحكم السلبية مع قوى اإلسالم السياسيية وميا جرتيه عليى

عامييًا , رغييم الفتيياوى والييدعايات التييي  35الييبالد ميين مشييكالت فييي أعقيياب حكييم اسييتبدادي دام 
تروجها هذه القوى بأن من ال ينتخب األحزاب اإلسالمية سييدخل النيار , ومين ينتخبهيا سييدخل 
الجنيية ويلتقييي باألولييياء الصييالحين!!! وعلينييا أن نييتمعن بهييذه الدعاييية السيييية التييي تعيييد إلييى 

ة قول أدولف هتلر   اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا , لعل بعض أكاذيبكم تعلق بأذهان الناس ! الذاكر 
كما أن االتفاقية ستمنع توسيع الدولة التركية حدود االعتداء اليومي الجاري على العراق بحجة 
ن قصف مواقع قوات حزب العمال الُكردستاني , وتمنع أيضًا إيران من التجاوز الذي تمارسه بيي

 فتييييييرة وأخييييييرى فييييييي ُكردسييييييتان العييييييراق ميييييين خييييييالل قصييييييف بعييييييض المنيييييياطق العراقييييييية. 
إن معارضيية االتفاقييية ميين جانييب هييذه القييوى التييي تمييارس العنييف , )وليسييت تلييك القييوى التييي 
تملك وجهة نظر سياسية معارضة لالتفاقية من أرضية وطنية واجتهاد شخصي , إذ ال تختلف 

ؤيدونها مين أرضيية وطنيية واجتهياد شخصيي أيضيًا( , هيي من حيث الجوهر عن أوليك الذين ي
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الوسيييلة لزعزعيية الحكييم وإشيياعة الفوضييى والعييودة باإلرهيياب إلييى العييراق ثانييية لتييوفير فرصيية 
 الهيمنة على السلطة , وهو ما يفترض التصدي له وكشفه وإفشاله.

27/11/2008 

 

 كل ولكن,  إرهابيون  المسلمين كل لي -
 بروز أسباب هي ما 2-1 -! مسلمون اإلرهابيين
 المسلمين؟  صفوف بين اإلرهاب ممارسة  ظاهرة

 
 

 

 دوسية قومية متطرفة في الهند , فهل هي على حق في ذلكهذا الشعار الذي رفعته جماعة هن
بغض النظر عن النوايا والخلفية التي تكمن وراء طيرح مثيل هيذه الموضيوعة مين جانيب هيذه ,  

 الجماعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية القوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المتطرفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية؟ 
كل الدالئل التيي تحيت تصيرف البياحثين والكتياب والصيحفيين المسيتقلين والحيياديين فيي جمييع 

افة إلى الرأي العام العالمي تشير , بما ال يقبل الشيك , إليى أن هيذه المقولية ارجاء العالم , إض
أو الموضوعة صحيحة تمامًا , وأن هذه الظاهرة التي اقتصرت على المسلمين بدأت منيذ بدايية 
العقد التاسع من القرن العشرين وتواصلت في عقيده األخيير وهيي ال تيزال مسيتمرة حتيى الوقيت 

تصيف وتعبير عين واقيع حيال قيائم يسيتطيع اإلنسيان تتبعيه مين خيالل   الحاضر. وهي موضوعة
نشرات األخبار اليومية والكتب والمجالت والصحف الصادرة في العالم كليه خيالل العقيود الثالثية 
األخيييرة. والهنييدوس القوميييون لييم يتهمييوا اإلسييالم وكييل المسييلمين باإلرهيياب , بييل كييانوا دقيقييين 

اب اليراهن ييأتي مين بيين صيفوف المسيلمين , وهنياك فيارق حين شخصوا بصواب أن كيل اإلرهي
كبير بين الدين وبين من يحمل هذا اليدين وكييف يحمليه ويتعاميل معيه ويعبير عنيه فيي سيلوكه 
 الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييومي. 
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واألسيييلة التييي يفتييرض أن يطرحهييا كييل إنسييان مسييلم عاقييل علييى صييعيد العييالم اإلسييالمي هييي: 
ط المسييلمين ميين العييرب وغييير العييرب؟ ومييا هييي ِلميياذا بييرزت ظيياهرة اإلرهيياب الييدموي فييي أوسييا

 العواميييييييل الكامنييييييية وراء هيييييييذه الظييييييياهرة الدمويييييييية؟ وكييييييييف يمكييييييين وضيييييييع حيييييييٍد لهيييييييا؟ 
يذكر أغلب الباحثين في شيون اإلسالم والمسلمين بأن أول بروز لهيذه الظياهرة كيان فيي أوائيل 

ت فكريية وسياسيية الثمانينات من القرن الماضي , وأن هذا البروز العملي ليم يكين دون مقيدما
من التراكميات الفكريية والسياسيية واألحيداث هيي التيي   سبقت الممارسة بعدة عقود , وأن جملة

سيياعدت علييى تحييول هييذا الكييم المتييراكم ميين العملييية الفكرييية والتثقيفييية والسياسييية الحكومييية 
نشيأت والمؤسسات الدينية إلى حالة نوعيية أو كيفيية جدييدة , إليى ممارسيات سياسيية , حيين 

 سيينحاول التطييرق إليييه بشييكل مكثييف. بعييض األحييزاب والقييوى اإلسييالمية السياسييية. وهييو مييا
المسييألة األولييى التييي يفتييرض تسييجيلها فييي هييذا الصييدد هييي طبيعيية منيياهج وأسيياليب التربييية 
والتعليييم الدينييية التييي تمييارس منييذ عييدة عقييود فييي عييدد ميين الييدول العربييية واإلسييالمية , ولكيين 

مين السيعودية وباكسيتان وافغانسيتان ومصير والسيودان. فالمملكية العربيية   بشكل خاه في كيل
السعودية , كدولة تقوم على  أساس ديني  وكمؤسسات دينية , كانت المبادرة إلى نشر االتجاه 
الوهابي المتطرف في اإلسالم السياسي والمنبثق عن المذهب الحنبلي السلفي المتزمت في كيل 

ان , خاصيية منييذ أن بييدأ تييدفق اليينفط الخييام السييعودي يصييل إلييى ميين السييعودية ومصيير وباكسييت
األسواق الدولية , إذ معه تسياقطت الملييارات مين اليدوالرات كزخيات مطير مسيتمرة عليى رةوس 
وفييي جيييوب الحكييام والشيييوخ السييعوديين. وخييالل فتييرة وجيييزة , وبمسيياعة األمييوال السييعودية , 

اإلسالم على المناهج والعملية التربوية الدينية فيي هيمن االتجاه الوهابي الديني والسياسي في 
المييدارس الحكومييية السييعودية وفييي المسيياجد عبيير أئمتهييا , وعلييى عملييية التثقيييف العييام فييي 
المجتمييع , وكييذلك علييى أجهييزة وأسيياليب وأدوات اإلعييالم السييعودي , إضييافة إلييى الهيمنيية علييى 

فييي الميدارس الدينييية التيي أقيمييت فيي الييدول الفكير والتربييية والتثقييف التييي كانيت وال تييزال تيتم 
األخييرى بييأموال الدوليية السييعودية وشيييوخ اليينفط السييعوديين. وعمييل القيمييون علييى األيدولوجييية 
 الدينييييييييية السييييييييلفية الوهابييييييييية ذات المضييييييييمون السياسييييييييي علييييييييى تكييييييييريس مييييييييا يلييييييييي:

كيري الفعليي . االلتزام بالنص المتوفر ورفيض االجتهياد. وفيي هيذا الموقيف يكمين الجميود الف  1
والتزميييت الشيييديد ورفيييض التحيييرك صيييوب األميييام وصيييوب التغييييير والتطيييوير ميييع حركييية اليييزمن 
والتغييرات المرتبطة به , إذ ليس باإلمكان , في عرف هيؤالء , الحصيول عليى نصيوه أفضيل 
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 أو تفسير واجتهياد أفضيل للنصيوه , فالنصيوه ملزمية حصيرًا وكفيى الميؤمنين شير النقياش!
القرآنييي ,  بالمييذاهب األخييرى واعتبارهييا خارجيية عيين الييدين وعيين اليينص . رفييض االعتييراف 2

وبالتالي فهيي منحرفية عين اليدين وكيافرة وتلحيق أذى بالمسيلمين ويفتيرض مكافحتهيا , وبشيكل 
خيياه الموقييف ميين أتبيياع المييذهب الشيييعي بمختلييف مدارسييهنم واتجاهيياتهم , باعتبييارهم قييوى 
 رافضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية منحرفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 

ألديان من غير المسلمين كفرة ألنهم لم يتخلوا عن دينهم ولم يلتحقيوا . اعتبار أتباع جميع ا  3
باإلسالم , باعتباره آخير األدييان السيماوية , أن نيزول اليدين افسيالمي نسيخ األدييان األخيرى , 
 وأن محميييييييييييييييييييييييييييييييدًا هيييييييييييييييييييييييييييييييو خييييييييييييييييييييييييييييييياتم األنبيييييييييييييييييييييييييييييييياء والمرسيييييييييييييييييييييييييييييييلين! 

جهيية أخييرى )أي . اعتبييار الصييراع فييي العييالم يجييري بييين المسييلمين ميين جهيية , والكفييار ميين 4
أتباع بقية األديان من يهود ومسيحيين وصابية مندائيين وبهائيين وسبتيين وهندوس وبوذيين 
..الخ , وعليى المسيلمين االنتصيار فيي هيذا الصيراع وبكيل السيبل المتيوفرة. وهيذا يعنيي أن مين 

ة , حق المسلم أن يمارس كل السيبل الممكنية لمواجهية رافضيي اليدخول فيي اإلسيالم ألنهيم كفير 
وحييد الكفييرة هييو القتييل. وهييذا الموقييف ينطبييق ميين الناحييية النظرييية علييى المسييلم غييير الحنبلييي 
 الوهييييييييييييييابي أيضييييييييييييييًا بالنسييييييييييييييبة علييييييييييييييى اكثيييييييييييييير الوهييييييييييييييابيين تشييييييييييييييددًا وتطرفييييييييييييييًا.

. قيياد هييذا التوجيييه الفكييري والتثقيييف السياسييي الييدائم فييي مييدارس السييعودية وفييي باكسييتان 5
مييوال السييعودية وفييي غيرهييا ميين الييدول إلييى نشييوء وافغانسييتان وكييذلك فييي مصيير بواسييطة األ

جماعات فكرية وسياسية تدعو إلى ممارسة الجهاد السياسيي , أي ممارسية القيوة والعنيف مين 
أجل الوصول إلى الغايات. واعتبار ممارسة العنف ضد الكفار واجب , إذ أنه يدخل فيي عيرفهم 
 المختيييييييييييييييييييييييييييل ضيييييييييييييييييييييييييييمن مبيييييييييييييييييييييييييييدأ الجهييييييييييييييييييييييييييياد فيييييييييييييييييييييييييييي اإلسيييييييييييييييييييييييييييالم. 

وع ميين التربييية والتثقيييف فييي الفكيير الييديني السياسييي ضييد أتبيياع الييديانات . كييان هييذا النيي 6
والمييذاهب الدينييية األخييرى وال يييزال يشييكل القاعييدة األساسييية فييي المنيياهج التربوييية والتعليمييية 
والدراسييية فييي المملكيية السييعودية , كمييا عمييل القيمييون علييى هييذا اليينهج بنتشييره وغلغلتييه فييي 

اليييدول العربيييية واإلسيييالمية عبييير األميييوال وشييييوخ اليييدين وفتييياوي  منييياهج التربيييية والتعلييييم فيييي
 السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعوديين. 
ورغم وجود تحالف وتعاون سياسي واقتصادي واسعين جدًا والتزام أمريكي في الدفاع عين حكيم 
السعوديين , فأن هذا التعليم لم يتغير من جهة , كما لم تحاول الواليات المتحدة التصدي له , 
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ت تشير إلى تشجيعها ليه , وخاصية فيي أعقياب التيدخل العسيكري السيوفييتي بل كل الدالئل كان
في أفغانستان حيث رعيت الوالييات المتحيدة والسيعودية وباكسيتان وبعيض دول الخلييج , بعيض 
الجماعات اإلسالمية السياسية المتطرفية القادمية مين الميدارس الحكوميية السيعودية والميدارس 

لمحاربيية الوجييود السييوفييتي. ولييم يهييتم أيييديولوجيو وحكييام الدينييية فييي باكسييتان وافغانسييتان 
الواليات المتحدة بالبذرة األساسية في فكر هذه الجماعات اإلسالمية السياسية ونزوعهيا للعنيف 
في تحقيق الغايات وفي كونهيا ليسيت ضيد االتحياد السيوفييتي ووجيوده فيي أفغانسيتان و إلحياد 

ي ضد أتباع بقية األديان  السماوية وغير السماوية  وشيوعية  الدولة السوفييتي حسب , بل ه
وضد التقدم الحضاري واإلنساني , ضد العلمانية. وفي اآلونة األخيرة بدات بعض الجهات غيير 
الحكومية تتحدث عن طبيعة المناهج العدوانية في التربية والتعليم السعوديين , إال أن الحكومة 

لحوار بين األديان يرادمنه العالقة بين الدول وليس حريية لم تحرك ساكنًا. كما أن الحديث عن ا
الدين في السعودية أو في الدول العربية واإلسيالمية. وهيي مسيالة ال بيد مين تحدييدها بوضيوح 
لكي ال يستغفل العالم بالحديث عن حوار األديان , ولكن يبقى الضهاد الديني في الدول العربية 
 ة. اإلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمية قائمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا دون معالجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية جدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

هذا النوع من التثقيف كان موجودًا في المؤسسة الدينية المسيحية أيضًا في فترات سيابقة مين 
تياريخ العيالم المسييحي , ولكنيه تراجيع تماميًا وأصيبح محصيورًا فيي بعيض المواقيع والمؤسسييات 
 الدينية ومقتصرًا على الجانب الفكري وبعيدًا عن الممارسة العملية , وهو مرفيوض مين الغالبيية
العظمييى ميين سييكان الييدول الغربييية , فييي حييين نمييت وتطييورت هييذه النزعيية والوجهيية فييي الفكيير 
اإلسيييالمي السيييلفي المتطيييرف , وخاصييية فيييي دول بعينهيييا. فأغليييب شييييوخ المسييياجد ومعلميييي 
ومدرسي المدارس الحكومية والدينية في السعودية وفي الخارج خرجيوا مين تحيت عبياءة وجبية 

الوهابية في السيعودية وباكسيتان وافغانسيتان , وفيي بعيض المواقيع   المدارس الدينية اإلسالمية
 والمؤسسيييييييييييييييييييييييات الدينيييييييييييييييييييييييية السياسيييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييي مصييييييييييييييييييييييير أيضيييييييييييييييييييييييًا. 
لم يقتصر هذا االتجاه في التثقيف على االتجاه الوهابي في إطار المذهب الحنبلي حسب , بيل 

التيي تمييل إليى وجد ما يماثله في المدرسة الشييعية الخمينيية ذات الجيذور والنزعيات الصيفوية 
تصييدير الثييورة الشيييعية إلييى جميييع أنحيياء العييالم اإلسييالمي واعتبييار األديييان والمييذاهب األخييرى 
منحرفة وكافرة بالمحصلة النهائية. وهي تدعو إلى ممارسية الجهياد , اليذي ال يعنيي هنيا سيوى 
 العنييييييييييييييييييييف والقتييييييييييييييييييييال ميييييييييييييييييييين أجييييييييييييييييييييل الوصييييييييييييييييييييول إلييييييييييييييييييييى األهييييييييييييييييييييداف. 
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لعييراق تسييير باتجيياه أكثيير عقالنييية ميين اتجيياه المؤسسيية كانييت المؤسسيية الدينييية الشيييعية فييي ا
الدينييية فييي إيييران وأكثيير ابتعييادًا عيين ممارسيية السياسيية أو العنييف والقييوة فييي فييرض مواقفهييا , 
وخاصة في أعقاب فشل ثورة العشرين. واسيتمر هيذا االتجياه حتيى منتصيف الخمسيينيات حيين 

حيين بيدأ العميل لتشيكيل حيزب سياسيي ييدافع بدأت الدعوة الشيعية تتخذ مسارًا سياسيًا جديدًا و 
عن  مصالح الشييعة !. وتنيامى هيذا التييار باسيم الجماعية الفاطميية فيي فتيرة حكيم عبيد الكيريم 
قاسييم , الييذي تأسييس فيمييا بعييد باسييم حييزب الييدعوة اإلسييالمية , الييذي تفييرع وانشييطر إلييى عييدة 

نهايية الخمسيينيات أو فيي جماعات إسيالمية سياسيية متباينية ومتصيارعة فيي ميا بينهيا. ومنيذ 
عهد عبد الكريم قاسم بدأ التيار اإلسالمي السياسي الشيعي المتحزب يدعو إليى ممارسية القيوة 
والعنف للتغيير , ثيم تصياعد هيذا االتجياه بعيد وصيول الخمينيي إليى السيلطة فيي إييران. وكانيت 

الصيعيد العيالمي بمختليف  الدولة اإليرانية , وال تزال , هي الراعيية الفعليية للتييار الشييعي عليى
اتجاهاته , وهي المنشطة لتشكيل الخاليا السياسية التي تمارس العنيف للوصيول إليى األهيداف 
المنشييودة ميين جانبهييا. وحييين أخييذ السيييد الراحييل محمييد بيياقر الصييدر بقاعييدة والييية الفقيييه منييذ 

لطة , بييدأ العنييف نهايية العقييد الثييامن وبدايية العقييد التاسييع , أي بعيد وصييول الخمينييي إليى السيي
يأخييذ طريقييه بشييكل أوسييع فييي صييفوف األحييزاب السياسييية الشيييعية. ولكيين المرجعييية الشيييعية 
العليييا فييي النجييف لييم تكيين تتييدخل كثيييرًا فييي السياسيية و كمييا لييم تكيين تييدعو إلييى العنييف , رغييم 
 معارضتها لنظام صدام حسين , بل كانت المؤسسة الدينية السياسية في قم هي الداعيية فعليياً 
 !إليييييييييييييييى ممارسييييييييييييييية العنيييييييييييييييف باعتبييييييييييييييياره جهيييييييييييييييادًا فيييييييييييييييي سيييييييييييييييبيل اإلسيييييييييييييييالم

وإذا كان نشاط الجماعات الشيعية المتطرفة قد تركز في عدد من الدول العربية )وبشكل خياه 
فييي لبنييان والعييراق , حييزب هللا فييي لبنييان والعييراق , ميليشيييات جيييش المهييدي وغيرهييا( وفييي 

الحيياة المدنيية والسيالم االجتمياعي فيهيا ,  باكستان وافغانستان حيث يشكل مخاطر جدية عليى
فأن االتجاه الوهابي الحنبلي العنفي كان وال ييزال هيو األنشيط واألوسيع واألكثير خطيورة وتطرفيًا 
وعنفًا في ممارسة اإلرهاب. ويقيدم نميوذج القاعيدة وأنصيار اإلسيالم السينة وعشيرات الجماعيات 

الجوهر الفكري والسياسي والممارسية واحيدة ليم األخرى المماثلة بمسميات متباينة , ولكنها في  
 تتغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير. 
المسألة الثانية التي ال بيد مين اإلشيارة إليهيا تتجليى فيي عمليية التموييل الميالي. كانيت التموييل 
المالي الرئيسي واألساسي للمدارس الدينية والمساجد واألحزاب اإلسيالمية السياسيية فيي أغليب 
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الينفط  ن األوروبية والواليات المتحدة وغيرها يأتي مين ميواردالدول العربية واإلسالمية وفي المد
الخام السعودية والخليجية , أي كانت حكومات الممكلة السعودية وبعض حكومات دول الخلييج 
, إضافة إليى شييوخ الينفط والميسيورين فيي العيالم اإلسيالمي , تقيوم بتموييل كيل تليك الميدارس 

التربوية والتثقيفية اإلسالمية التي تعبر عن تلك النقاط  والمساجد واألحزاب ونشر وتعميم الكتب
التي أشرنا إليها في أعاله. وكان هيذا التموييل وال ييزال سيخيًا جيدًا ويسياعد عليى شيمول أعيداد 
غفيييرة ميين طلبيية المييدارس الدينييية واألحيياب والكتييل افسييالمية السياسييية خييارج السييعودية ودول 

يها الكثير من أبناء الفيات الكادحة والفقيرة وتوظفها فيي الخليج , حيث تستطيع بها أن تجر إل
مشياريعها السياسيية. وهيذه الحاليية تمارسيها الحكومية اإليرانيية علييى نطياق واسيع حقيًا بالنسييبة 
للمدارس والجوامع واألحزاب الشيعية في العالم , ولكنها تقدم الدعم للقوى واألحزاب من مذاهب 

جعلها تسير على نهجها السياسي في الشرق األوسط وعلى أخرى للوصول إلى غايتين : على 
الصييعيد الييدولي أواًل , وكسييبها علييى مواقعهييا المذهبييية قييدر اإلمكييان ثانيييًا. وهييذا مييا نجييده فييي 
قطيياع غييزة أو فييي سييوريا أو حتييى مييع قييوى معينيية غييير شيييعية فييي العييراق أو فييي السييودان 
 ومصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير. 

لقيية تسييهم فييي تنشيييط االتجاهييات الفكرييية السييلفية والمسييألة الثالثيية تبييرز فييي وجييود قضييايا مع
واالنتقامييية والعنفييية بعيييدًا عيين لغيية الحييوار وممارسيية آليييات ديمقراطييية لمعالجيية المشييكالت 
القائمة. إذ أن التثقييف اإلسيالمي اليذي كيان وال ييزال ملتزمية بيه هيو اليذي يؤكيد قيول الشياعر 
 العربيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي:

 د بيييييييييين الجيييييييييد واللعيييييييييب السييييييييييف أصيييييييييدق أنبييييييييياًء مييييييييين الكتيييييييييب فيييييييييي حيييييييييده الحييييييييي
منهيا بشيكل خياه قضييية فلسيطين والجيوالن السيوري المحتييل وميزارع شيبعا اللبنانيية واسييتمرار 
االحييتالل اإلسيييرائيلي لهيييا , مشيييكلة كشيييمير , والكييييل بمكييييالين فيييي الموقيييف مييين الكثيييير مييين 

جهيل القضايات السياسية فيي العيالم , إضيافة إليى تفياقم مشيكالت الفقير والحرميان والميرض وال
الييدولي وفييي كييل بلييد ميين البلييدان العربييية  وتنييامي الفجييوة بييين األغنييياء والفقييراء علييى الصييعيد

واإلسييالمية. إن اإلحبيياط والشييعور بالخييذالن والمذليية والتمييييز يييدفع بييالكثير ميين النيياس إلييى 
فيي االلتحاق بالقوى المتطرفة ويدفع بها إلى المشاركة بعمليات اإلرهاب. ورغم أن هذا ال يبيرر 

كل األحوال ممارسة اإلرهاب , إال أن واقع الحال يشير إلى العالقة الجدليية بيين الفقير وعواقبيه 
المتنوعة على الصعد المحلية وافقليمية والدولية. ومميا يزييد فيي الطييبن بلية هيو الحيديث عين 



 252 

 حقييوق اإلنسييان ميين جانييب الييدول الغربييية عمومييًا , ولكنهييا فييي الممارسيية العملييية تقيييم أفضييل
العالقييات السياسييية واقتصييادية مييع اليينظم التييي تييدوس علييى حقييوق اإلنسييان وتمييارس شييتى 
العقوبات بحق مواطنيها والتي تتعارض ميع الئحية حقيوق اإلنسيان الدوليية وميع شيرعة حقيوق 
اإلنسان. والعالقات مع السعودية هو النموذج الذي يمكن غيراده في هذا الصيدد , ولكنيه لييس 
 الوحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأي حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال. 
ميين هنييا يمكننييا القييول بييأن الحكومييات فييي الييدول العربييية واإلسييالمية بمجملهييا وبشييكل عييام ال 
تمارس سياسات ديمقراطية وعادلة وإنسانية إزاء شيعوبها , سيواء أكيان فيي مجيال سيوء توزييع 
الدخل القومي وسوء استخدامه أو في التعامل التمييزي إزاء أتباع القوميات واألدييان والميذاهب 

ى غييير اإلسييالمية وغييير العربييية , أو فييي مجييال مصييادرة أو تقييريم الحريييات الديمقراطييية األخيير 
الفردية والجمعية وإشاعة سياسة القمع واالضطهاد والجلد وقطع الرةوس واألييدي فيي بعضيها 
, كما في السعودية وإيران ... الخ , كلها تساهم في نشوء أجييال تقبيل العنيف وتمارسيه وترييد 

الخ , وهي سياسات تسهل التحاق الناس بيالقوى التيي تميارس اإلرهياب والقتيل تحيت االنتقام ..
 عبيييييييييييييييييييييييياءة مهلهليييييييييييييييييييييييية ميييييييييييييييييييييييين اإلسييييييييييييييييييييييييالم السياسييييييييييييييييييييييييي المشييييييييييييييييييييييييوه.

30/11/2008  
 . انتهت الحلقة األولى وتليها الحلقة الثانية

 

 

 كل ولكن,  إرهابيون  المسلمين كل لي -
 مواجهة يمكن كيف 2-2 -! مسلمون اإلرهابيين
 عليها؟ واالنتصار اباإلره قوى
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الجزائر , مصير , العيراق , لبنيان , تيونس , المملكية السيعودية , الييمن , أندونيسييا , كينييا , 
المتحيدة األمريكيية , أسيبانيا , المملكية المتحيدة   دار السالم , باكستان , افغانسيتان , الوالييات

وأخيرًا الهند وليس آخرًا ... في كل هذه الدول وفي غيرها أرُتكبت جملية مين األعميال اإلرهابيية 
والمجازر البشرية التي يندى لها جبين البشرية كلهيا والتيي راح ضيحيتها عشيرات أليوف البشير 

االتجاهيات الفكريية والسياسيية وتحمليت هيذه اليدول من مختليف القومييات واألدييان والميذاهب و 
وغيرهيييا خسيييائر ماديييية بلغيييت حتيييى اآلن مييييات الملييييارات مييين اليييدوالرات األمريكيييية التيييي كيييان 
باإلمكان توظيفها لصالح بني البشر. كل هذه األحداث اإلرهابيية خططيت لهيا ونفيذتها منظميات 

, كما أن كل المنفذين لهذه العمليات  إسالمية سياسية متطرفة وعدوانية فقدت كل ذمة وضمير
اإلرهابييية كييانوا ميين المسييلمين, سييواء ميين نفييق ميينهم أثنيياء تنفيييذه لتلييك العمليييات االنتحارييية 
اإلجرامييية أم ميين اعتقييل ميينهم وزج فييي السييجون بانتظييار المحاكميية , أو ُقتييل ميين قبييل رجييال 

على جمهرة غير قليلة من الرجال  الشرطة أثناء محاولته تنفيذ تلك العمليات. ولم يقتصر األمر
المسلمين فحسب , بل توسع ليشمل تجنيد النساء واألطفيال ومجموعية مين المصيابين بعاهيات 
عقليية والمخيدرين بعقيياقير طبيية , ولكين كلهييم كيانوا مين بييين صيفوف المسيلمين والمسييلمات , 

ييزال حاضينة دافيية  بغض النظر عن مدى معرفتهم أو جهلهم باإلسالم , إذ أن اإلسالم كان وال
لهؤالء المجرمين. إن تنظيمات القاعيدة تميارس القتيل إزاء عيدد كبيير مين البشير وبالجملية كميا 
يبدو ذلك بوضيوح مين فتيوى نائيب أسيامة بين الدن اليدكتور أيمين الظيواهري , الميتهم بارتكياب 

ئية  حيول مين جرائم اإلبادة الجماعية وضيد اإلنسيانية , والتيي نشيرت فيي كتابيه الموسيوم  التبر 
يفترض أن يقتل بأيدي المسلمين من أتباعه. جياء فيي برنيانج  صيناعة الميوت  , اليذي تقدميه 

النص الصوتي التالي المنشور في موقيع العربيية   2/12/2008قناة العربية الفضائية , بتاريخ  
: 

الموانيع   كرس أيمن الظواهري المباد  العشر للتنظيم في الدعوة إلى القتيل بالجملية وإلغياء كيل
الشرعية أمام عملياته، المباد  العشرة أتى عليهيا الظيواهري مفصياًل فيي كتياب إلكترونيي نشيره 

وسييماه التبرئيية، هييذه المبيياد  المطبقيية عمليييًا ميين خييالل نشيياط تنظيييم  2008منتصييف العييام 
 القاعدة هي قتال العدو البعيد أهم مين قتيال العيدو القرييب، وهيذا ميا مثليه التنظييم فيي هجميات

، التكفير والقتل بالجنسية ألنها دليل والء وانتماء ورضًى 2001الحادي عشر من سبتمبر عام  
بييالقوانين فييي بييالد الكفيير، وهييو مييا يحصييل ميين اسييتهداف للمييدنيين فييي غييير مكييان زاول فيييه 
التنظيم نشاطه، جيواز قتيل كيل مين ييدفع الضيرائب للكفيار ألنيه مقاتيل بماليه وفيهيا تبريير لمثيل 

فييي لنييدن، إطييالق قتييل التييرس الكييافر وبييه يجييوز قتييل  2005سييابع ميين يوليييو لعييام هجمييات ال
فيي  2004المدنيين في بالد الكفر ومنها هجمات القطارات يوم الحيادي عشير مين ميارس عيام 
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مدريد، إطالق قتل الترس المسلم وبه يجيوز قتيل المسيلمين المخيالطين الكفيار ومثلتيه هجميات 
فييي األعييوام الماضييية، إطييالق مبييدأ المعامليية بالمثييل ميين أجييل التنظيييم فييي عييدة مييدن سييعودية 

التوسع في القتل دون تمييز، وهذه من يوميات التنظيم في العراق وأفغانستان، قتال أميركا هو 
للييدفاع، فيجييوز السييفر إليهييا للقتييال دون إذن الوالييد وغيييره وهييو حييال الشييبان المشيياركين فييي 

ة دخول المسيلم ليبالد الكفير ليسيت عقيد أميان فيجيوز هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تأشير 
له قتلهم، ولو كانت هذه التأشيرة أمانًا فيجوز له نقضه، وأقرب أمثلتها هجميات الحيادي عشير 
من سبتمبر، تأشيرة دخول السيياح بيالد المسيلمين ليسيت أمانيًا لهيم مين القتيل والخطيف، ومين 
  . أمثلتهييييييييييييييييييا هجمييييييييييييييييييات التنظيييييييييييييييييييم فييييييييييييييييييي جزيييييييييييييييييييرة سيييييييييييييييييييناء المصييييييييييييييييييرية

منييه يتبييين بشيياعة اليينهج السياسييي اإلجرامييي الييذي تنتهجييه قيييادة تنظيييم القاعييدة وتنظيمييات 
مماثليية والعمليييات التييي تنفييذها القطيييع التييابع لهييذه القيييادات العدوانييية. إن هييذه القييوى تجسييد 
 الذهنييييييييية الفاشييييييييية الدموييييييييية سياسيييييييييًا , ومارسيييييييياتها تؤكييييييييد ذلييييييييك دون أدنييييييييى ريييييييييب. 

 400إنسيان وميا يقيرب مين  200األخير الذي أودى بحياة ميا يقيرب مين   إن الحادث المأساوي 
ر فييي جييوهره عيين مجتمعييات مصييابة بشييكل عييام ببييؤس فكييري  جييريح ومعييوق فييي بومبيياي يعبيي 
وثقييافي وحضيياري وإنسيياني راهنييي تعيييش فيييه الجميياهير المسييلمة بحيييث يمكيين أن تظهيير فيييه 

لعصبية واألخالقية قادرة في الوقت نفسه جماعات من هذا النوع مصابة بشتى العلل النفسية وا
على تجنيد هذا العدد الكبير من البشر وزجهم في عمليات إرهابية لقتيل النياس باسيم الجهياد , 
علمًا بأن أغلب القتلى في هذه العمليات هم من النساء المسلمات والرجيال المسيلمين واألطفيال 

يتطلب من علماء علم الينفس االجتمياعي  والصبيان األبرياء من كل ذنب. نحن أمام واقع مرير
والسياسي وأطباء األعصاب أن يجهيدوا أنفسيهم لدراسية هيذه الحياالت التيي تنطليق مين أوسياط 
المسييلمين. إذ ال يكفييي أن نتحييدث عيين المظيياهر والظييواهر الجارييية , بييل أن نتحييرى عيين العلييل 

عالجة الجادة دوليًا لمكافحية التي تسمح ببروز مثل هذه الظواهر أواًل , وأن نفتش عن سبل الم
قييوى اإلرهيياب ثانيييًا , ولكيين ليييس بييالطرق العسييكرية وحييدها , إذ ال فائييدة ميين ذلييك , بييل وميين 
خالل ممارسة اساليب وادوات فكرية وسياسية واجتماعية وثقافية جديدة قادرة عليى تغييير هيذا 

افي مييينظم الوضيييع الفكيييري والسياسيييي , وكيييذلك شييين هجيييوم فكيييري وسياسيييي واجتمييياعي وثقييي
ومتواصيييل ضيييد المواقيييع الفكريييية والسياسيييية المتهرئييية لهيييذه العصيييابات الدمويييية التيييي تسيييمى 
تنظيمات إسالمية سياسية متطرفة ولتلك القيوى الموجيودة فيي المواقيع الحكوميية التيي تحميهيا 
 وتيييييييييييييييييييوفر الغطييييييييييييييييييياء لهيييييييييييييييييييا فيييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييدول العربيييييييييييييييييييية واإلسيييييييييييييييييييالمية. 

اإلسييالمية , ونكتشييف ذليك حييين نييدرس تيياريخ نحين أمييام ظيياهرة ليسيت جديييدة فييي المجتمعيات 
الدول اإلسالمية والعربية منذ نشوئها حتى الوقت الحاضير , بغيض النظير عين التسيميات التيي 
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منحييت للعمليييات اإلرهابييية الداخلييية والخارجييية التييي كانييت ضييحاياها كثييرة ميين البشيير. ولهييذا 
وليى فحسيب , بيل وفيي النصيوه فالعيب ال يكمن في التثقيف الذي أشرت إلييه فيي الحلقية األ 

التي لدينا والتي تؤخذ على عالتها وكما جاءت قبل قرون كثيرة أو تفسر من قبل شييوخ اليدين 
, الييذين ال يملكييون ذميية وال ضييمير وليسييت لهييم معييارف إنسييانية متقدميية , بطريقيية سيييية ال 

لييدين اإلسييالمي إنسييانية أو كونهييا  حماليية أوجييه  بحيييث تسييمح بوقييوع كييل تلييك الجييرائم  باسييم ا
واليييدفاع عنيييه وصييييانة نقاوتيييه وحمايتيييه مييين األعيييداء ! كميييا يفتيييرض أن نتيييابع ميييا تقيييوم بيييه 
المؤسسييات الدينييية وشيييوخ الييدين ميين دور سييلبي ومييا تمارسييه ميين سياسييات ومواقييف رجعييية 
صييارمة تييرفض التغيييير فييي وجهيية ومضييامين منيياهج التثقيييف الييديني واالجتميياعي والسياسييي 

ن في المملكية العربية السعودية وفي عدد آخر من الدول العربيية واإلسيالمية. الجارية حتى اآل
كما يفترض أن نتابع تليك الفتياوى التيي تصيدر عين هيؤالء الشييوخ اليذين تسيمح فتياواهم بيدفع 
الشبيبة صوب القتل والموت في آن واحد. إن هيؤالء يعيشيون ويعمليون كشييوخ ديين مرميوقين 

وفيييي باكسيييتان وأفغانسيييتان وفيييي بعيييض اليييدول العربيييية األخيييرى ومعتيييرف بهيييم فيييي السيييعودية 
ويستخدمون القنوات الفضائية لنشر سمومهم , وتحت تصرفهم الكثير والكثير جدًا مين األميوال 
 والمرتزقيييييييييييييييييييييييييية لنشييييييييييييييييييييييييييير وتنفييييييييييييييييييييييييييييذ ميييييييييييييييييييييييييييا يسيييييييييييييييييييييييييييعون إلييييييييييييييييييييييييييييه. 

ريية نحن بنات وأبناء هذه الدول )النايمة( حيديثًا ال نيزال شيهود عييان عليى حالية التسيابق الجا
منذ سنوات بين حكومات دول عربية وإسالمية من جهة , ومؤسسات دينية متطرفة و معتدلية  
من جهة أخرى , في المزايدة الفعلية حول من فيي مقيدور ممارسية أشيد اشيكال التضيييق عليى 
الحريييات العاميية للفييرد والمجتمييع ومصييادرة الديمقراطييية بذريعيية عييدم نضييوج الشييعب أو بذريعيية 

إلسالم والقيام بمنع هيذا الكتياب أو ذاك , وتكفيير هيذا الكاتيب أو تليك الكاتبية , أو الدفاع عن ا
اتهامهمييا بالزندقيية والهرطقيية أو اإللحيياد , والييدعوة إلييى قتييل هييذا وتلييك , أو تطليييق زوجيية هييذا 
العالم أو ذاك , أو حرق كتاب هذا األديب أو تلك األديبة , أو اإلسياءة المسيتمرة لهيم جميعيًا , 

قاميية الييدعاوى ضييدهم وتقييديمهم للمحاكميية. وأمامنييا حيياالت عديييدة فييي مصيير مييثاًل , كمييا أو إ
حصييل لألسييتاذ الييدكتور نصيير حامييد أبييو زيييد أو اغتيييال الييدكتور فييرج فييودة أو محاوليية اغتيييال 
الروائي الكبير الراحل والحائز على جائزة نوبل لوداب نجيب محفو  , أو التهديد الشرس اليذي 

ر ميين الكتيياب فييي سييائر ارجيياء الييدول العربييية واإلسييالمية , ومنهييا مصيير , كمييا وجييه لعييدد كبييي
حصل بالنسبة إلى الدكتورة نوال السعداوي أو الدكتور السيد القمني ..الخ. وفي العيراق فالقتيل 
من قبل هذه القوى الهمجية يشمل كل مثقف ومثقفية وكيل ميتعلم ومتعلمية قيادر أو قيادرة عليى 

ون سييليمة. وقييد حصييد المييوت ميييات ألييوف البشيير خييالل السيينوات الخمييس أن يريييا األمييور بعييي
 المنصيييرمة والحبيييل عليييى الجيييرار حتيييى اآلن , وأن تقليييص العيييدد الييييومي للقتليييى والجرحيييى. 
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كيف يفترض أن تواجه هذه الحالة المستعصية في العالمين العربي واإلسالمي؟ منذ البدء ال بد 
مصابان بعليل سياسيية واجتماعيية ودينيية كبييرة وكثييرة  من االعتراف بأن العالمين مريضان أو

وهما بحاجة إلى معالجة جذرية. وإحدى أكثر العلل تبرز في طبيعة الحكومات القائمة فيي هيذه 
الييدول وسياسيياتها إزاء مبيياد  الحرييية والديمقراطييية و ييياب المؤسسييات الدسييتورية الحقيقييية 

البييارزة تعتبيير واحييدة ميين أكثيير عوامييل التخلييف وعالقاتهييا السييلبية بمجتمعاتهييا. وهييذه السييمة 
الفكري والسياسي واالجتماعي والثقافي السائدة. ثم ال بيد مين االعتيراف بيأن أغليب المؤسسيات 
الدينييية متخلفيية ورجعييية عمومييًا ورافضيية لكييل تغيييير ومصييرة علييى تجهيييل المجتمعييات العربييية 

ية الراهنة وبشكل عام وبأكثريتها هي مين واإلسالمية. كما ال بد من اإلقرار بأن األحزاب السياس
نفس الطينة الحكومية وليست غيير ذليك , وهيي اإلشيكالية األكثير تعقييدًا. وويفتيرض أن يشيار 
أيضًا إلى أن بعض الدول التي رعت اإلرهاب , كالسعودية وكثرة من شيوخها مثاًل , أو التيي ال 

ي األخييرى عانييت أو ال تييزال تعيياني ميين تييزال ترعيياه حتييى اآلن , كمييا فييي حاليية إيييران مييثاًل , هيي
اإلرهيياب وميين ذات القييوى التييي رعتهييا أو التييي ال تييزال ترعاهييا ألغييراض معينيية , كمييا فييي حاليية 
 سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوريا. 
ليسيييت هنييياك وصيييفة جييياهزة يمكييين تطبيقهيييا لليييتخلص مييين قيييوى اإلرهييياب فيييي اليييدول العربيييية 

كين تقيع عليى عياتق الجمييع واإلسالمية والتصدي لعمليات تصديرها صوب بقية دول العيالم. ول
 مسيييولية التفكييير حييول سييبل مواجهيية هييذه القييوى وإفشيياله مخططاتهييا وعزلهييا عيين النيياس.
إن عمر ظاهرة اإلرهاب الجديدة حوالي ربع قيرن. وقيد بيدأت ميع احيتالل السيوفييت ألفغانسيتان 

إيران. ثم باكستانية ومع هيمنة الخميني على الحكم في   –سعودية وخليجية    –برعاية أمريكية  
تسارعت هذه الظاهرة وصدرت إلى المجتمع الدولي بسرعة كبيرة منذ أحيداث الحيادي عشير مين 

. ومنذ سنوات لم يعد اإلرهاب ظاهرة محلية أو إقليميية حسيب , بيل هيو 2001ايلول / سبتمبر  
 ويات. ظاهرة دولية , وبالتالي يفترض مواجهة اإلرهاب محليًا وإقليميًا ودوليًا وعلى جميع المسيت

ولقييد لعبييت سياسيية جييورج بييوش األبيين دورًا سييلبيًا فييي التخلييف عيين تحقيييق التعبييية الفكرييية 
والسياسيية واالجتماعيية والثقافييية والعسيكرية ضيد اإلرهيياب , بيل زاد فيي تعقيييدها بسيبب تركيييزه 
على العمل العسكري ال غير , رغم بعيض النجاحيات التيي تحققيت هنيا وهنياك وبشيق األنفيس , 

لي يتمنيييى اإلنسيييان أن يغيييير اليييرئيس الجدييييد للوالييييات المتحيييدة بييياراك أوباميييا مييين نهيييج وبالتيييا
السياسييية األمريكيييية ويتجيييه صيييوب المزييييد مييين التعييياون اليييدولي بيييداًل مييين المجابهييية والتهدييييد 
والحصار والحرب , وكذلك المزيد من الجهد الدولي لمواجهة اإلرهاب من خالل التعبية الشعبية 

عة وعليييى أسيييس فكريييية وسياسيييية واجتماعيييية ضيييد قيييوى اإلرهييياب فيييي العيييالم والدوليييية الواسييي
 اإلسييييالمي والعربييييي. وميييين المفيييييد أن نشييييير هنييييا إلييييى عييييدد ميييين النقيييياط فييييي هييييذا الصييييدد:
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. ال يمكن بأي حال لبلد يتعرض لإلرهاب أن يواجه اإلرهاب الدولي الذي تنظمه قوى اإلسالم   1
, بل يستوجب تحقيق تعاون دولي واسيع تنظميه وتشيرف السياسية المتطرفة واإلرهابية بمفرده  

عليييه األمييم المتحييدة ومجلييس األميين الييدولي وفييق برنييامج يتفييق عليييه بأكثرييية األعضيياء. وأن 
 يتضييييييييييييييييييييييييييييييييمن البرنييييييييييييييييييييييييييييييييامج خمييييييييييييييييييييييييييييييييس جوانييييييييييييييييييييييييييييييييب , وهييييييييييييييييييييييييييييييييي:
أ . العمييل الفكييري والسياسييي الييذي يفتييرض أن ييينظم لمواجهيية فكيير قييوى اإلرهيياب ميين خييالل 

بعة على المناهج التربويية والتعليميية والميدارس الدينيية لليدول المختلفية. ممارسة الرقابة والمتا
كما يفترض أن يتضمن البرنامج معالجة المشكالت المعلقة بين الدول والتي ال تزال تتسبب في 
معييارك أهلييية وإقليمييية , كمييا فييي حاليية فلسييطين وكشييمير علييى سييبيل المثييال ال الحصيير. كمييا 

لتي تميارس سياسيات غيير ديمقراطيية واسيتبدادية وتصيادر حقيوق يتضمن محاصرة الحكومات ا
 اإلنسيييييان وحريييييية الفيييييرد والمجتميييييع وفيييييرض العميييييل مييييين أجيييييل تغييييييير تليييييك السياسيييييات. 
ب . العمييل الثقييافي الييذي يفتييرض أن يركييز علييى إصييدار الكتييب والكراسييات والنشييرات واألفييالم 

رهاب الدولي وإيصيال هيذه اإلصيدارات لفضح الخلفية الفكرية والسياسية التي تتذرع بها قوى اإل 
علييى مختلييف الفيييات االجتماعييية , وخاصيية تلييك التييي تعيياني ميين التخلييف الفكييري أو البييؤس 
 والفاقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
ج . العمييل االقتصييادي الييذي يسييتهدف وضييع بييرامج مسيياعدات اقتصييادية تسييتهدف مكافحيية 

ييية , إضييافة إلييى إيييالء التخليف االقتصييادي والبطاليية والفقيير والجيوع فييي الكثييير ميين اليدول النام
اهتمييام خيياه بسياسييات هييذه الدوليية التييي تقييود إلييى تفيياقم البطاليية والفقيير والنهييب , وخاصيية 
 مكافحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الفسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياد المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالي. 
د . العمييل االجتميياعي الييذي يتضييمن دعييم منظمييات المجتمييع المييدني والتبييادل الثقييافي والفنييي 

لتالقح الثقافي والتعارف بين الشيعوب والرياضي بين شعوب البلدان المختلفة لضمان التفاعل وا
ودعييم دور المييرأة ونضييالها ميين أجييل حقوقهييا المشييروعة والمصييادرة حاليييًا فييي الكثييير ميين دول 
 العيييييييييييييييييييييييالم الثاليييييييييييييييييييييييث , ومنهيييييييييييييييييييييييا اليييييييييييييييييييييييدول العربيييييييييييييييييييييييية واإلسيييييييييييييييييييييييالمية.
هي . العمل العسكري اليذي يفتيرض أن يكيون آخير إجيراء أو ميالزم لبقيية اإلجيراءات الضيرورية 

رهياب وبالتنسييق ميع اليدول المعنيية التيي تعياني منيه. وال بيد مين أن يسيبق العميل لمواجهة اإل 
العسكري التعاون األمني بين الدول لتبادل المعلومات والمعارف بشيأن قيوى اإلرهياب وان يكيون 
 هنيييييييييييييييييييييييييييياك بنييييييييييييييييييييييييييييك معلومييييييييييييييييييييييييييييات فييييييييييييييييييييييييييييي هييييييييييييييييييييييييييييذا الصييييييييييييييييييييييييييييدد. 

ا علييى قواعييد . مسيياعدة الدوليية المعنييية فييي جميييع هييذه المجيياالت , وأن تسييتند فييي حكمهيي 2
ومباد  الحرية والديمقراطية , والعمل من أجيل عيزل اليدول التيي تيرفض ممارسية ذليك , إذ أن 
عواقيب السياسيات االسيتبدادية تبيرز فيي القميع واالضيطهاد واالنقيالب والحيرب األهليية والهجييرة 
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 ومييييييييييييا ييييييييييييينجم عيييييييييييين ذلييييييييييييك مشييييييييييييكالت للدوليييييييييييية ذاتهييييييييييييا وللمنطقيييييييييييية والعييييييييييييالم. 
ولة واعتماد قاعدة  الدين هلل والوطن للجميع  يبعد الدولة والحكومية . إن فصل الدين عن الد  3

عيين ممارسيية سياسيية التمييييز بييين النيياس علييى أسيياس الييدين او المييذهب , بييل تعتمييد مبييدأ 
 المواطنيييييييييييييييية الحييييييييييييييييرة والمتسيييييييييييييييياوية والمسيييييييييييييييياواة بييييييييييييييييين المييييييييييييييييرأة والرجييييييييييييييييل.

القييومي واالعتييراف  . رفييض ممارسيية التمييييز العنصييري والسياسييات الشييوفينية وضيييق األفييق 4
بييالحقوق القومييية فييي الييدول ذات التعييدد القييومي , وبشييكل خيياه الحييق فييي تقرييير المصييير , 
 إضييييييييافة إلييييييييى رفييييييييض ممارسيييييييية سياسييييييييات التمييييييييييز الييييييييديني والطييييييييائفي السياسييييييييي. 

. إشييراك الشييعب فييي مكافحيية اإلرهيياب , إذ بييدون ذلييك يصييعب الوصييول إلييى نتييائج إيجابييية.  5
عب ومشاركته في مكافحة اإلرهاب ال بيد مين تغييير سياسيات الحكوميات وللوصول إلى دعم الش

في الدول العربية واإلسالمية وتقليص الفجيوة المتسيعة بيين مسيتويات ميداخيل وحيياة ومعيشية 
 فيات المجتمع ووجود بطالة واسعة وفقر مدقع وأمية وجهل وفساد واسع ...الخ. 

3/12/2008 

 

 

 !األعمى ياإليران والمرشد المستبد الولي

 

 

 

كان على المستبدين في أرض إيران أن يدركوا بأن القدرة على تحمل الضيم والقهر والبؤس  
والفاقة والمفاسد واإلعدامات والسجون المليية بالمعارضين من جانب الشعب خالل األعوام 

الثالثين المنصرمة لم تعد ممكنة, وكان على المستبدين أن يدركوا بأن الغضب الذي تفجر قبل  
امًا في أوساط الشعب الكادح وأطاح بشاه إيران وأجهزته األمنية يمكن أن يعود إلى ثالثين ع

الواجهة في إيران ليقض مضاجع المستبدين الجدد, وكان على المستبدين أن يدركوا بأن 
العراك مع العالم كله في عالمنا الجديد لن يسهم في تخفيف التوتر الداخلي ولن يسمح  

جماهير من خالل تشديد الصراع بين إيران من جهة وكل العالم من  بااللتفاف على مصالح ال
جهة أخرى. ولكن, هل تمكن أي مستبد في العالم أن يدرك كل ذلك وأن يتعظ من غيره من 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=175624
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=175624
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 المستبدين في األرض؟  
 كال, ليس هناك من اتعظ منهم وتخلى عن الحكم وسلمه بأيدي الشعب! 

ين في األرض لن يتعظوا من غيرهم, بل أن كاًل منهم  إذ أن كل الدالئل تشير إلى أن المستبد
يريد ويصر على ممارسة التجربة ذاتها ويعيش المصير ذاته كما عاشها المستبدون من قبله,  

 سواء أكان ذلك في إيران أم العراق أم في أي بلد آخر في العالم.  
عمى هو اآلخر لن يستمع  وتشير الدالئل في إيران إلى أن المستبد بأمره والمرشد اإليراني األ

إلرادة الشعب اإليراني, فهو يستمع إلى إرادته فقط, فهو وكيل هللا في أرض إيران, وهو الولي  
الفقيه وهو المرشد المفسد لحياة الناس في إيران. ليس احمدي نجاد هو المسيول عما يجري  

يول األول هو المرشد  في إيران وعن الفساد المالي واإلداري وما يجري تحت العمائم, بل المس
 األعلى, فهو, وبأمره, يجري الحل والربط في إيران. 

فما أن أعلن عن طريق الخطأ والتزوير نبأ انتصار احمدي نجاد, وكان يعرف النتيجة قطعًا, 
حتى أرسل هذا المرشد تهنية له النتصاره في االنتخابات ولم ينتظر لحظة واحدة وأراد أن  

اد مرشحه األول, وهو مرشح قوى الباسدران والبسيج واألمن يحسم األمور, فاحمدي نج
الداخلي وجمهرة من القوات المسلحة األخرى التي تهيمن على الوضع في إيران وتتحكم برقاب  

الناس, وهو مرشح جمهرة من الناس البؤساء المهمشين الذين ال يعرفون من أمور الدنيا 
نجاد هو مرشح هذا المرشد, أنهم الجمهرة سوى نصيحة المرشد األعلى ويعرفون أن احدي 

التي استطاع المرشد األعلى تخديرها, وهنا يلعب دين المرشد دور األفيون لقسم غير قليل من  
 الشعب اإليراني المؤمن.

نحن أمام ظاهرة شعبية لم يتوقعها الكثير, رغم أنها تتكرر للمرة الثانية, إذ أن لصبر الشعب 
 حدود!

مصادر في وزارة الداخلية اإليرانية عن عمليات تزوير كبيرة جدًا, وإال لما تؤكد الكثير من ال
% من األصوات لصالح احمدي نجاد. وعلى المرشد 65% من األصوات إلى 35انقلب الرقم 

األعلى أن ال يبقى أعمى, عليه أن يرى األمور بوضوح, إذ أن الشعب اإليراني لم يعد يحتمل  
ير إرادته وممارسة سياسة دينية طائفية متطرفة دفعت بالكثير من  المزيد من الكذب عليه وتزو 

 الناس إلى ترك إيران والعيش في المهجر.  
أتمنى أن يصبح ما يجري في إيران درسًا مهمًا لقوى اإلسالم السياسي الطائفية في العراق, 

اكم الغضب  شيعية كانت أم سنية, وأن تتعظ من كل جوانب القضية اإليرانية وأن تتجنب ما ير 
العراقي ويفجره على رةوس ممارسيه. إن الشعب العراقي يتعلم من الشعوب األخرى وعلينا أن 

.1952وما حصل في العراق في العام  1953-1951نتذكر أحداث إيران في أعوام   
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إن الدولة اإليرانية وكل فيات المجتمع والنخب الحاكمة والحوزات الدينية ومجمع رجال الدين  
ن في أزمة حادة ومتفاقمة, وال يمكن حلها بالترقيع رغم المحاوالت الجارية من جانب  في إيرا

مؤسسة المرشد ولجانه المشكلة بإرادته, وإذا ما تجاوز النظام هذه األزمة فلن ينقذ نفسه من  
األزمات الكثيرة القادمة ألن الحلول لن تكون جذرية في ظل نظام يقوده الولي الفقيه والمرشد  

ى, فاتقوا هللا, حكام إيران, إن كنتم من المؤمنين!األعل  
19 /6/2009   

الحوزة الدينية في النجف والنظام السياسي الطائفي في 
 العراق

 

ازدادوا صيراحة فيي الكشيف عين ,  كلما مادت األرض تحت أقدام الطائفيين مين كيل نيوع وصينف
والديمقراطييية وحقييوق اإلنسييان  وازدادوا عييداًء للعلمانييية, أوراقهييم المذموميية وأنيييابهم الجارحيية

وازدادوا غلييوًا فييي الطائفييية السياسييية والتمييييز الطييائفي والتخنييدق ومعيياداة , وحقييوق القوميييات
بل تمس كل العنصريين والطائفيين أينما وجيدوا , هذه ظاهرة عامة ال تمس العراق وحده.  اآلخر

سيياهمت فييي نشييوء صييراعات  وهييي التييي, وهييي الظيياهرة السييائدة فييي إيييران . فيي عالمنييا الكبييير
ولم تكن لوحة الحرب األهلية في . ونزاعات وحروب دموية في فترات مختلفة من تاريخ البشرية

كما لم يكن الصراع الطائفي والحرب األهلية في لبنان إال ,  أيرلندا إال نموذجًا صارخًا وطوياًل لها
وفي عراق ما بعيد سيقوط صيدام .  التجسيد الحي للممارسات الدينية والطائفية السياسية السيية

وهي اليوم وبعد مرور .  إضافة إلى عنصريته المقيتة,  حسين تجلت هذه الظاهرة بأجلى أشكالها
ست سينوات عليى سيقوط البعيث تتجليى الطائفيية فيي العيراق بيأقبح صيورها بؤسيًا وفاقية فكريية 

اإلنسييانية بييين  وأسييوأ مظاهرهييا عييداًء وكراهييية وأشييدها فرقيية للصييف الييوطني وإسيياءة للوحييدة
هييذا البلييد المتعييدد القوميييات والمتنييوع األديييان والمييذاهب , إنهييا تتجلييى اليييوم فييي العييراق, البشيير

وهي الوجهة التي جرَّت وستجَّر على العراق المزيد من الكوارث ,  واالتجاهات الفكرية والسياسية
المؤذي الذي تحدث به والمآسي أن تواصل خطاب المرجعيات الدينية على هذا المنوال العقيم و 

 . فيييييييييييييييييييييي النجيييييييييييييييييييييف 27/5/2009صيييييييييييييييييييييدر اليييييييييييييييييييييدين القبيييييييييييييييييييييانجي فيييييييييييييييييييييي 

لقد شخصنا منذ سنوات وبعد سقوط النظام بأن الحوزة الدينية في النجف ومرجعياتها المتعيددة 
, وهو خطاب يبدو فيه االعتيدال, تمتلك خطابين أحدهما عام يمارس على مستوى الشعب عامة

ارس وينفذ عبر القوى واألحيزاب السياسيية الشييعية المرتبطية واآلخر خاه يتميز بالتطرف ويم
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وإذا كييان الخطيياب . بيالحوزة الدينييية الرئيسييية التييي يتربييع علييى عرشيها السيييد علييي السيسييتاني
فيأن الخطياب الخياه داخليي وال يكشيف عنيه إال فيي ,  العام هيو المعيروف للعراقييات والعيراقيين

وحيين يكيون هنياك تراجيع , السياسيي الشييعي أوالً  وحين تكون هناك أزمية فيي الصيف,  الملمات
وحين يالحظ بأن قوى سياسية أخرى مين غيير , في القدرة على فرض اإلرادة بطرق عادية ثانياً 

الطائفيين بدأت تنتعش وتستعد لجوالت نضالية من أجل الهوية الوطنية وليس من أجل الهويية 
وحييين تكييون الييبالد علييى , ع ونزيييف الييدم ثالثيياً الطائفييية الضيييقة والمثيييرة للفرقيية والصييراع والنييزا

وحين يتزايد , وشك إجراء انتخابات عامة يراد منه توحيد الصف الشيعي السياسي الطائفي رابعاً 
الضغط اإليراني على الحوزة الدينية بصيل شتى لصالح تكريس الطائفيية السياسيية اللعينية فيي 

رة أشيرت إليى أن األحيزاب السياسيية الشييعية وفي مقال لي قبيل فتيرة غيير قصيي.  العراق خامساً 
وهيذه . ليسيت سيوى طييارات ورقيية خيوطهيا بييد المرجعيية الدينيية,  في العراق في الغالب األعم

حقيقيية برهنييت عليهييا الحييياة وميين يخييرج عيين إرادتهييا يواجييه بعييين غاضييبة ونتييائج غييير طيبيية 
الجعفري في تطرفه الطائفي وفسح و , فلم يكن مقتدى الصدر في تطرفه العسكري . وأحيانًا مدمرة

والمجليس األعليى , المجال للطائفية الشيعية أن تسيطر على أجهزة الدولة العسكرية والسياسية
بيين ممارسية سياسية العصيا , في سلوكه المزدوج بين بدر والسياسة ولكن بتوجه طائفي مقييت

سيوى توزييع أدوار , لتسيلط وبين تجمييع المزييد مين الثيروات واألراضيي وقيوة النفيوذ وا,  والجزرة
معينة ال يخلوا من صراعات ذاتية وشخصية حول المناصب والزعامية والر بية فيي فيرض القيوة 

رغيم أن المرجعيية ال تمينح اليدعم المطليق لجهية ,  والحصول على التأييد المطلق مين المرجعيية
ى واألحيزاب بيين هيذه القيو " شيد وحيل"واحدة من قواها بل ألكثر من واحدة وهيي أشيبه بسياسية 

 .السياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

بعييدة , ومن يمثلها في المحافظات وفي النجف ذاته ومنهم القبيانجي, لم تكن المرجعية الدينية
سيواء بتعجييل االنتخابيات قبيل , عن مجميل التحيوالت التيي جيرت فيي العيراق منيذ سيقوط النظيام

مين تطيور وعيي  أو المطالبة بوضع دستور عراقي يتسم بالطائفيية قبيل التييقن,  استتباب األمن
الناس وقدرتهم على التحكم بإرادتهم الحرة وإدراكهم ألهمية وخطورة ما يقوميون بيه وميا يحمليه 

وتحيول اياول , لقد تحكمت بطريقية اسيتثنائية فيي الوضيع.  الخ...الدستور لهم من أجواء قادمة
تامية لييدى مييع قناعية معينيية , بريمير إليى أداة غييير مباشيرة لتنفيييذ الوجهية الطائفييية فيي العيراق

اإلدارة األمريكية بأن هذه الفرقة الدينية والطائفية في العراق مفيدة للواليات المتحدة فيي حينهيا 
ولم يستطع بريمر وال جورج دبليو بيوش إدراك أضيرار تليك السياسية عليى الوالييات ",  فرق تسد"

 فيي لبنيان فيي المتحدة ذاتها في المسيتقبل حيين تتيداخل األجنيدات العراقيية اإليرانيية وحيزب هللا
ورغم أن الوضع لم يصل إلى هذه الدرجة من التدهور فيي .  مواجهة الواليات المتحدة األمريكية
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, إال أن اتجاهييات التطييور غييير واضييحة حتييى اآلن واالحتميياالت عديييدة ومعقييدة, الوقييت الحاضيير
لسييييد إذ أنيييه ال ييييزال ينسيييق ميييع ا, وليييم تظهييير سياسييية الميييالكي بأبعادهيييا الفعليييية حتيييى اآلن

الذي كشف ممثله عن عورة السياسة الطائفية التي تسعى إليها المرجعيية بحسيب ,  السيستاني
 .المتحيييييييييييدث باسيييييييييييم المرجعيييييييييييية وإميييييييييييام الجمعييييييييييية فيييييييييييي النجيييييييييييف, رأي القبيييييييييييانجي

ويبيييدو أن نييياقوس الخطييير قيييد دق فيييي الحيييوزة الدينيييية فيييي النجيييف حيييين ارتقيييى صيييدر اليييدين 
منبير الخطابية فيي الملتقيى , السييد عليى السيسيتانيإمام الجمعة فيي النجيف وممثيل ,  القبانجي
كميا جياء فيي " ألساتذة وفضالء وطلبة الحوزة العلمية والذي حضيره جميع غفيير مينهم"الشهري  

 :التقريييييير المنشيييييور فيييييي موقيييييع صيييييوت العيييييراق، مؤكيييييدًا أولوييييييات الشييييييعة فيييييي العيييييراق

 (.ع)مييييام عليييييتثبيييييت اصييييل النظييييام اإلسييييالمي وحييييق اإلماميييية لإل: األولوييييية األولييييى .1

أي المحافظيية علييى حقييوق , إن الحاكمييية فييي العييراق هييي ألهييل الشيييعة: األولوييية الثانييية .2
شيعة أهل البيت في العراق تمثل األكثرية، ومن حقنا أن يكون الحكم وتكون :  األكثرية، مضيفاً 

, دسيتوري إن الدفاع عن حق األكثرية هو دفاع عن النظيام ال:  الحاكمية لشيعة أهل البيت، وأكد
 .وحاكمييييييييييييييييييية الشيييييييييييييييييييعة فييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييراق أصييييييييييييييييييل  ال نتنييييييييييييييييييازل عنييييييييييييييييييه.. 

إن الحييوزة العلمييية هييي المسييؤولة عيين حماييية هييذه التجربيية السياسييية : األولوييية الثالثيية .3
الجديدة، ومن ثم تكون هي المسؤولة عين حمايية حيق األكثريية، وهيي القيادرة عليى كسيب رأي 

 (.ال)لنييييييييييييييييياس يقوليييييييييييييييييون فا( ال)النييييييييييييييييياس، فالمرجعيييييييييييييييييية الدينيييييييييييييييييية إذا قاليييييييييييييييييت

بدون وحدة البيت الشيعي ال . ال يمكن تحقيق ذلك إال بوحدة البيت الشيعي: األولوية الرابعة .4
ننتظر حاكمية، مشيرًا إلى أن آليات الحاكمية هي أن األكثرية في البرلمان هيم اليذين ينتخبيون 

نحتياج : ريية العدديية، قيائالرئيس الوزراء فال بد من تحقيق األكثرية، ولكن أيضًا ال تكفيي األكث
إليييى أكثريييية متحيييدة متحالفييية مؤتلفييية ويكيييون رأيهيييم رأي واحيييد، وهيييذه األكثريييية تسيييتطيع أن 

، مشيدًا بدور المرجعية الدينية العليا في العراق وإنها هي التيي بيدأت مشيروع (1+نصف)تحقق
ة بمييا فييي ذلييك ميين  تجييارب وأخطيياء االئييتالف ورعتييه، ثييم بييدأت التجربيية تأخييذ خطواتهييا البعدييي 

 . ونجاحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات

وهييي الشييعور بتهديييد الحاكمييية , األولوييية الخامسيية وأهميتهييا تنبثييق ميين األلوييية األولييى  .5
إننييا نواجييه تهديييدًا حقيقيييًا لحاكمييية الشيييعة فييي العييراق ولهييذه : إذ قييال, الشيييعية فييي العييراق

بيوا لنيا ظهير المجين التجربة السياسية الجديدة، فكثير من اليدول أغاضيها ذليك ويرييدون أن يقل
ويسلبوننا هذا الحق، موضحًا إلى أننا بحاجة إلى تكريس وتعزيز ثقافة حق الشيعة في الحكيم، 
لتبقييى هييذه القضييية بديهييية علييى ميير  السيينين وهييي أن الحاكمييية فييي العييراق هييي لشيييعة أهييل 
 . البيييييييييييييييييييييييييييت، مييييييييييييييييييييييييييع الحفييييييييييييييييييييييييييا  علييييييييييييييييييييييييييى حقييييييييييييييييييييييييييوق اآلخييييييييييييييييييييييييييرين
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حييزاب الشيييعية قييد بييدأ بمبييادرة ميين الييدكتور أحمييد وعلينييا أن نتييذكر هنييا بييأن التنسيييق بييين األ
الجلبييي وبرعاييية وتأييييد السيييد السيسييتاني حيييث تييم ذلييك بتشييكيل ائييتالف البيييت الشيييعي أو 

 . ثييييييم غييييييادره الجلبييييييي غييييييير مرغييييييوب فيييييييه. االئييييييتالف الييييييوطني العراقييييييي منييييييذ سيييييينوات

أنيابه دفعة واحدة   بهذه األولويات ظهر لنا الوجه غير المشرق للسيد القبانجي الذي كشر عن
إذ أن البالد تقترب من االنتخابات العامة والخشية من فقدان األحيزاب ,  معبرًا عن رأي المرجعية

إن المرجعييية علييى . اإلسيالمية السياسييية الطائفييية لألكثريية فييي المجلييس النيييابي وعليى الحكييم
يعتميد مبيدأ المواطنية لسان ممثل السيستاني تريد تكريس الطائفية في العراق كنظام سياسي ال 

بل , وبمدى آهليته وقدرته ومواطنته العراقية, في الحكم بغض النظر عن مذهبه ودينه وقوميته
كما هو جار , بالطائفة التي ينتمي إليها وبمدى إخالصه للطائفية السياسية وممارسته لها بقوة

وهيذه . شييعية وسينية,  منذ سنوات حييث تحوليت اليوزارات العراقيية إليى خنيادق للقيوى الطائفيية
حالة مخالفة كلية ألي نظام مدني ديمقراطي ومقاطعة حقيقيية لالئحية حقيوق اإلنسيان الدوليية 

حتييى نظييام صييدام حسييين لييم يعليين صييراحة عيين . وكييل اللييوائح والمواثيييق الدولييية بهييذا الصييدد
ك ويرييد ولكن المستبد الجديد صدر الدين القبيانجي يسيعى إليى ذلي, ولم يجرأ على ذلك,  طائفيته

فرض األولويات التي تقود إلى المزيد من االختالف والخالف ابتداًء من أول أولويية إليى آخرهيا 
إنها مواقيد للصيراع والنيزاع . التي هي ليست أقل أهمية من األولى بالنسبة للقبانجي والمرجعية

 .والميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوت

رجعيية الدينيية وبعيض أن درك ميا يطيبخ لنيا فيي مطيبخ الم,  نحن العراقيات والعراقيين,  إن علينا
وأن نرفيع رايية النضيال ضيد , أبرز األحزاب اإلسالمية السياسية والمخاطر الجديدة التيي تنتظرنيا

فال نريد حكميًا للمذهبيية الشييعية أو المذهبيية السينية , هذه الوجهة الطائفية المقيتة في الحكم
ويية المواطنية العراقيية غيير بل نريد حكمًا وطنييًا بهويية وطنيية عراقيية به,  أو أي مذهبية أخرى 

نرييييد نظامييًا يحتيييرم كييل األدييييان . فييالوطن للجمييييع والييدين هلل, المقيييدة بميييذهب أو دييين معيييين
ولكن يمارس حكمًا وطنيًا ال يخضع لدين أو طائفة بل لدستور مدني  , والمذاهب وال يتعرض لها

 .ديمقراطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

لعييراق أن يكييون مريضييًا مثلييه إن القبييانجي الييذي كشييف عيين وجهييه الطييائفي المييريض يريييد ل
وهيو ميا يفتيرض , ومماثاًل لما حصل ويحصل في إيران من نظام طيائفي شيمولي مقييت ومرعيب

 .أن نرفضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه ونناضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل ضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييده

, إن تنسيق األحيزاب اإلسيالمية السياسيية الشييعية ميع المرجعيية هيو فيي غيير مصيلحة العيراق
ي العراقيي بيل تفرقيه وتيدفع بيالبالد وبالتالي فهي تسير وفق وجهة ال تخدم وحدة النسيج اليوطن

كميا ورد فيي موقيع صيوت العيراق بتياريخ ,  إن خطياب القبيانجي.  إلى مزيد من الصراع والتطرف



 264 

كما يجسد المأسياة والمهزلية فيي العيراق فيي , هو كارثة حقيقية, هو طامة كبرى ,  27/5/2009
صيورة مقلوبية والحصييلة وسوف لن يختلف األمير كثييرًا عميا كنيا علييه سيابقًا ولكين ب,  آن واحد

 . واحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة

ولكنيه يلعيب عليى أوراق برهنيت الحيياة , إن القبانجي يلعب على أوراق خاسرة عل المدى البعيد
, على سلبياتها الحادة خالل السنوات المنصرمة وعلى عواقبها الكارثية بالنسبة للشعب العراقيي

د والقسوة والتطرف الطائفي اليذي وأنه يلعب على ورقة الجهل واألمية والبؤس الفكري واالستبدا
وعلينيييا مواجهيية هيييذا التطييرف الطيييائفي للقبيييانجي , خلفييه لنيييا نظييام صيييدام حسييين فيييي العييراق

تماميًا كميا , واألهداف التي أعلنها القبانجي باسيم الحيوزة والمرجعيية الدينيية التيي يمثلهيا أيضياً 
ه هيذا تيوتير األجيواء ثانيية إن القبانجي يرييد بخطابي.  قاومنا قبل ذاك تطرف نظام صدام حسين

كميا ,  1+من أجل المزيد من االسيتقطاب والتخنيدق الشييعي ضيد السيني ليحصيل عليى النصيف
أنييه يريييد هييذا التخنييدق ليمنييع الييديمقراطيين والعلمييانيين واللبييراليين فييي الحصييول علييى أصييوات 

يسييعى إليييه  إنييه الهييدف المثييير لالشييميزاز الييذي. المواطنييات والمييواطنين ميين الشيييعة والسيينة
إن ميين الحكميية بمكييان أن يييرفض السيييد رئيييس الييوزراء نييوري كامييل المييالكي هييذا . القبييانجي
إن كان يقف حقًا ضد الطائفية السياسية والتمييز الطائفي أو إقامية حكيم طيائفي التيي ,  التوجه

فهميا كما يسعى إليه القبانجي والمجليس األعليى ومين ليف ل,  يعلن عنها دومًا في الفترة األخيرة
ألنهيا , إنه الغاية اإليرانية التي يفترض أن نتصدى لهيا ويمنيع حصيولها فيي العيراق.  في العراق

تثيييير األحقييياد والكراهيييية وتشيييعل محيييارق وتعييييد وقيييوع مجيييازر جدييييدة وتميييرر ميييا سيييعى إلييييه 
 . سيييييييييييينية فييييييييييييي العييييييييييييراق-اإلرهييييييييييييابيون ميييييييييييين إشييييييييييييعال حييييييييييييرب أهلييييييييييييية شيييييييييييييعية

28/5/2009 

 

ة الشيعية ودولة إيران األحزاب السياسية اإلسالمي
 اإلسالمية الشيعية
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الدول المتجاورة جغرافيًا وحدوديًا ال سبيل لها لتغيير مواقعها والخياله مين هيذه الدولية الجيارة 
وهيذا الواقيع اليذي . فأراضي دول الجوار متالصقة شاءت هذه الدولة أو تليك أم رفضيت,  أو تلك

لتيزم بممارسية صييارمة وحازمية لمبياد  حقييوق ال خييار فييه يفييرض عليى اليدول المتجيياورة أن ت
الدول التي أقرتها األمم المتحدة وضمنتها في الئحتها األساسية وأصبحت ملزمة لجمييع اليدول 

مباد  االحترام المتبادل لالستقالل والسيادة الوطنية وعدم التدخل :  وأعني بها,  كبيرها وصغيرها
جييوار وتعيياون وتبييادل المنييافع المتعييددة  فييي الشييؤون الداخلييية والسييعي إلقاميية عالقييات حسيين

الجوانب وحل المشكالت بالطرق التفاوضية السيلمية فيي ميا بينهيا أو بمسياعدة طيرف ثاليث أو 
وااللتيزام بهيا يعتبير ضيمانة فعليية . األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي ومحكمة العدل الدوليية

وبعكييس ذلييك . المتبادليية لجميييع األطييرافلسيييادة األميين واالسييتقرار والسييالم واالحتييرام والمنفعيية 
تنشييأ الكثييير ميين الصييراعات والنزاعييات والحييروب ويعييم المييوت والخييراب والكراهييية والحقييد بييين 

, وتاريخ العالم يقدم لنا دروسًا غنية ومريرة في هذا الصيدد. حكومات وشعوب البلدان المتجاورة
 1918-1914سييتعمارية األولييى إضييافة إلييى الحييرب اال, ومنهييا تيياريخ منطقيية الشييرق األوسييط

عليى , وتياريخ اليدولتين العثمانيية والفارسيية يقيدم.  1945-1939وكذلك الحرب العلمية الثانية  
مييا يكفييي ميين األدليية الدامغيية للبرهنيية علييى  ييياب تلييك المبيياد  فييي , سييبيل المثييال ال الحصيير

. ومين ثيم األميم المتحيدةأي قبل قيام عصيبة األميم , العالقة بين اإلمبراطوريتين في تلك العهود
كما أن تاريخ العالقات بيين العيراق وإييران فيي الربيع األخيير مين القيرن العشيرين ميا يؤكيد عليى 
 .سيييييييييييييييادة قييييييييييييييانون الغيييييييييييييياب وليييييييييييييييس النظييييييييييييييام الييييييييييييييداخلي لألمييييييييييييييم المتحييييييييييييييدة

فيي الواقييع العراقيي الييراهن ميا يؤكييد ضيرورة العييودة ليدروس الماضييي فيي العالقيية بيين الييدولتين 
ثمانييية فييي العييراق لتجنييب مأسيياة الصييراع المييذهبي الييذذ حكييم تلييك العالقيية بنوايييا الفارسييية والع

فقييد اشييتد الصييراع والنييزاع بييين النخييب الحاكميية فييي اإلمبراطييوريتين ال علييى . اسييتعمارية طبعيياً 
اسييتمرار احييتالل إحييداهما أو األخييرى للعييراق واسييتغالل شييعبه وخيراتييه فييي هييذه الفتييرة أو تلييك 

, ألرض العراق وما اقترن بيذلك مين خيراب ودميار وميوت وأحقياد فحسيبوخوض الحروب على ا
بل وإشاعة وتأجيج الخالفات المذهبية بين الشيعة والسينة والتجياوز الفيظ واالعتيداء عليى دور 
العبادة والمراقد المقدسة ألئمة الشيعة والسنة في المدن العراقية والتي ساهمت بافتعال مجيازر 

رد فيي كيل كردسيتان ,  راقدموية مرعبة ضد سكان الع إضيافة إليى العيداء واإلييذاء المتواصيل للكيُ
لقييد كانييت فتييرات مريييرة فييي تيياريخ العييراق والشييعوب . وفييي كُردسييتان العييراق علييى نحييو خيياه

العراقية واإليرانية والتركية والكردية والقوميات األخرى التي كانيت وال تيزال تعييش عليى أراضييها 
وإذا كانيييت الدولييية العثمانيييية قيييد مارسيييت سياسييية هادئييية إزاء . فيييي هيييذه المنطقييية مييين العيييالم

إال أنها لم ترحم اإليزيديين باعتبيارهم , بسبب عالقاتها مع الدول األوروبية,  المسيحيين واليهود
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كمييا لييم تييرحم الصييابية المنييدائيين أو أتبيياع المييذاهب اإلسييالمية ! مرتييدين عيين الييدين اإلسييالمي
وكيذا الحيال ميع الدولية الفارسيية فيي سياسياتها إزاء .  لجغرافييةاألخرى في إطيار هيذه المنطقية ا

 . القوميييييييييييييييييييييييييييييييات وأتبيييييييييييييييييييييييييييييياع األديييييييييييييييييييييييييييييييان والمييييييييييييييييييييييييييييييذاهب األخييييييييييييييييييييييييييييييرى 

ولسنا بعيدين عن سياسية نظيام البعيث اليدكتاتوري فيي عدائيه القيومي والميذهبي لجمهيرة كبييرة 
رد الفيليي, جدًا من سكان العراق اتهموا بالتبعية اإليرانية ين أم عيرب الوسيط سواء أكيانوا مين الكيُ

 . وهيييييييييييييييييييييييييم مييييييييييييييييييييييييين أتبييييييييييييييييييييييييياع الميييييييييييييييييييييييييذهب الشييييييييييييييييييييييييييعي, والجنيييييييييييييييييييييييييوب

ولكن أسيوأ المعانياة بيرزت فيي فتيرة الحيرب بيين العيراق وإييران التيي داميت قرابية ثمياني سينوات 
ولكيين إيييران , وال شييك فييي أن حييرب الخليييج األولييى قييد بييدأ بهييا نظييام البعييث ألصييدامي. عجيياف

إذ أنها بدأت تتدخل بشكل فظ , ولية إزاء وقوع الحرباإلسالمية لم تكن بريية تمامًا وبدون مسؤ 
في الشأن الداخلي العراقي ودفعت بالدكتاتور إليى مزييد مين اإلرهياب اليداخلي وإليى شين الحيرب 

. وراهيين النظامييان المسييتبدان علييى قييدرِتهما فييي إسييقاط اآلخيير عبيير هييذه الحييرب. ضييد إيييران
 . سياسيييات حكومتيهميييا فيييي الييييداخلومعانييياة الشيييعبين كانيييت كبييييرة جيييدًا مييين الحيييرب ومييين 

واآلن فنحن أمام حالة جديدة بعد سقوط النظام اليدكتاتوري عبير حيرب خارجيية واحيتالل العيراق 
من قبل قوات اليدولتين األمريكيية الشيمالية والبريطانيية ومجموعية مين اليدول المتحالفية معهميا 

السياحة السياسيية العراقيية  وما جر هذا األسلوب في إسقاط النظام وما بعده من تداعيات على
قيد سيمح , إذ أن ترك أبواب العراق مشرعة أمام من كيان يرييد وليوج العيراق.  واإلقليمية والدولية

بيل وسيمح أيضيًا بيدخول قيوى , ليس بحرية التنقل للناس الطيبين بين البلدان المتجياورة حسيب
عصيييابات الجريمييية ومختليييف , اإلرهييياب مييين مختليييف الجنسييييات والهوييييات الفكريييية والسياسيييية

المنظمة ومهربي القطع األثرية المنهوبة واألموال وموردي السالح بالسوق السيوداء ومين قبيل 
وخاصة إيران والسعودية , ومنها الدول المجاورة, الدول الرا بة في الهيمنة على سياسة العراق

ات المتحيدة وكيان هيم الواليي. إضافة إلى دول أخرى شياركت فيي كيل ذليك, وسوريا ودول الخليج
واعتقيدت بأنهيا , سحب اإلرهابيين إلى األرض العراقية لخوض المعركة معهيا عليى أرض العيراق

قادرة بهذه الطريقة البائسة على كسب المعركة وليم تيدرك بيأن قيوى اإلرهياب يمكنهيا أن تتحيرك 
ر ميا داميت هنياك الكثيي, في كل االتجاهات وغير مقيدة بحيدود كميا هيو حيال الجييوش النظاميية

وقيادت هيذه السياسية وغيرهيا إليى ميآٍس . من النظم السياسيية يسياعدها فيي نشياطها اإلجراميي
وهيي حالية ال تيزال , دموية وخراب اقتصادي ونهب وسلب ال مثيل له فيي تياريخ العيراق الحيديث

بهييذا القييدر أو ذاك قائميية ويعيياني منهييا شييعب العييراق بكييل قومياتييه وأتبيياع أديانييه ومذاهبييه مييع 
إذ كيان الشيعب الكيردي قيد تخليص مين سييطرة , وس ومهم في إقلييم كردسيتان العيراقفارق ملم

وكيان الوضيع األمنيي مسيتتبًا فيي اإلقلييم واسيتمر ¸1991نظام صدام حسين المباشرة منذ العام  
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 .وهييييييييييييييييييييييييييي حاليييييييييييييييييييييييييية ممتييييييييييييييييييييييييييازة. حتييييييييييييييييييييييييييى الوقييييييييييييييييييييييييييت الحاضيييييييييييييييييييييييييير

ران دخيول العيراق وفي مثل تلك األجواء التي نشأت ما بعد سقوط النظيام االسيتبدادي تسينى إليي
وفرض هيمنة سياسية واجتماعية فعلية على منطقتي الوسط والجنوب وإليى حيدود بعييدة عليى 

إال أن , رغم أن الهيمنة من حيث إصدار القرارات كانت بيد الحاكم بأمره بول بريمر,  بغداد أيضاً 
دور اإليرانيي وسياسيتها بل كان يتأثر بالي, التنفيذ لم يكن بالكامل بيد الواليات المتحدة وبريطانيا

 ,فييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق بصييييييييييييييييييييييييييييييييييييورة غييييييييييييييييييييييييييييييييييييير مباشييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة

فهيي , ال أتهم األحزاب السياسية اإلسالمية الشيعية بأنها كانيت وراء ذليك أو أنهيا تابعية إلييران
ولكيين , كمييا فييي المجلييس األعلييى اإلسييالمي, رغييم أن بعضييها تأسييس فييي إيييران, أحييزاب عراقييية

ب ومعها جمهرة واسيعة جيدًا مين ثالثية أصيناف مين دخلت القوى اإليرانية إلى صلب هذه األحزا
 :وهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي, النييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس 

قوى سياسية مؤمنة بأهمية دور إيران الشييعية الصيفوية فيي العيراق اليذي ييراد ليه السييطرة  .1
إذ أنهيا تيرى وتعتقيد ,  طائفيًا على حكم العراق الحديث بعد حكم السنة الذي قارب الثمانية عقود

وعلينييا أن نفهييم . الدوليية الكبييرى فييي المنطقيية, ن دعييم إيييرانبأنهييا غييير قييادرة علييى الحكييم دو
تييداعيات مثييل هييذا التصييور علييى بقييية القييوى العراقييية السيينية والييدول المجيياورة التييي تييدين 
 .بالمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذهب السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييني

قوى سياسية إيرانية بهويات عراقية ولجت إلى هذه األحزاب واستطاعت أن تسير الكثير من  .2
 .القييرارات بمييا يخييدم مصييالح إيييران قبييل أن يخييدم مصييالح العييراقاألمييور وتصييدر الكثييير ميين 

وهيي فيي ممارسياتها أصيبحت فيي , قوى بعثية شيعية ولجت إلى هذه األحزاب باتجاه التوبية .3
الكثييير ميين الجوانييب تييدين بييالوالء إليييران أكثيير ممييا تييدين بييالوالء لألحييزاب السياسييية اإلسييالمية 

وجمهيرة غيير قليلية مين .  ي سياهمت بقتيل الكثيير مين البشيروكانت من بين القوى التي,  العراقية
هؤالء من الجنيود اليذين أسيروا وجيرى غسيل أدمغيتهم وإرسيالهم ثانيية للعيراق أو التحقيوا بفيليق 

 ". للمجلييييييييييس األعلييييييييييى للثييييييييييورة اإلسييييييييييالمية"المنظميييييييييية العسييييييييييكرية التابعيييييييييية , بييييييييييدر

عية ودينية وسياسية أسست واستطاعت إيران الهيمنة على عدد كبير من منظمات أهلية اجتما
علييى أسيياس أنهييا منظمييات مجتمييع مييدني وأحييزاب إسييالمية صييغيرة تحييت أسييماء كثيييرة للغييرض 

 : وميييييييين خييييييييالل كييييييييل ذلييييييييك كانييييييييت إيييييييييران تسييييييييعى إلييييييييى تحقيييييييييق مييييييييا يلييييييييي. نفسييييييييه

بييل وباتجيياه الييدول , الهيمنيية الكامليية علييى الحكييم والسياسيية العراقييية ال فييي الييداخل حسييب . 1
رغييم وجييود الواليييات المتحييدة التييي تحكمييت لسيينوات عييدة , سييالمية والخييارجالعربييية والييدول اإل

 . إذ كيييان التنفييييذ بأييييدي قيييوى أخيييرى عمليييياً , بإصيييدار القيييرارات والعجيييز النسيييبي عييين التنفييييذ

التيأثير المباشير عليى دور المليشييات الطائفيية المسيلحة فيي العيراق ودفعهيا باتجياه تنفييذ  . 2
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رغيم , ومنها قوى في منظمية جييش المهيدي وفيليق بيدر, العراق  مهمات تخدم مصالح إيران في
 .وجييييييييييييييود صييييييييييييييراع بييييييييييييييين االثنييييييييييييييين علييييييييييييييى الييييييييييييييتحكم بالسييييييييييييييلطة والشييييييييييييييارع

العميل عليى تهدييد وقتيل وتشيريد وتهجيير واختطياف أتبياع اليديانات األخيرى مين مسييحيين  . 3
مختطفيين نقليوا والكثير مين ال. وصابية مندائيين في جنوب ووسط العراق إلفراغهما منهم تماماً 

 .إلييييييييييييييييييييييييييييييييييييى إيييييييييييييييييييييييييييييييييييييران وتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييت تصييييييييييييييييييييييييييييييييييييفيتهم هنيييييييييييييييييييييييييييييييييييياك

تهديييد وقتييل وتشييريد وتهجييير الكثييير ميين العييائالت والعناصيير الديمقراطييية التييي تييرفض  . 4
وسجل القتليى والجرحيى والمعيوقين . االنصياع لها ولمواقفها السياسية إزاء ما يجري في العراق

 . مييييييييييييييين هيييييييييييييييؤالء الضيييييييييييييييحايا ال ييييييييييييييييزال ينميييييييييييييييو ويكبييييييييييييييير بأسيييييييييييييييماء جدييييييييييييييييدة

وتسنى ألتبياع المليشييات الطائفيية المسيلحة الشييعية الوليوج بشيكل خياه إليى مؤسسيات  . 5
وقييوات وزارة الداخلييية ووزارة األميين الييداخلي والجيييش فييي فتييرة وجييود الييدكتور إبييراهيم الجعفييري 

بيل , إذ لم يكن الدخول عليى شيكل أفيراد فحسيب. على رأس الحكومة العراقية ولفترة غير قصيرة
ال السيطرة على هيكلية هذه اليوزارات وأجهزتهيا المسيؤولة عين األمين ومكافحية الجريمية من خل

وتعتبير فتيرة وجيود الجعفيري عليى . في حين كانت هي باليذات قيوى إرهابيية, أو مطاردة اإلرهاب
رأس الحكوميية الفتييرة الذهبييية إليييران حقييًا وانتعيياش دورهييا ومؤسسيياتها األمنييية واإلرهابييية فييي 

ولكنها كانت في القوت نفسه أسوأ فترة خيالل السينوات ,  تأثير على وجهة العمل أيضاً العراق وال
 :حتييييييييى كيييييييييان بيييييييييت الشييييييييعر التيييييييييالي مالئمييييييييًا لهييييييييذه اليييييييييوزارة, السييييييييبع المنصييييييييرمة

 أي طرطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا تطرطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري تقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدمي تأخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري 

 وزارة ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين كركيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري يرأسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييها الجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعفري 

 

شيات جييش المهيدي المسيلحة بقيرار ة لمليي وجهتها القوات المسلحة العراقيورغم الضربات الت
بيدر التيي حافظيت عليى وجودهيا بيذات (  منظمية)والتي لم تمس قوات فيليق  ,  من رئيس الوزراء

ليم تتضيرر هيكليية جييش المهيدي وحافظيت عليى ,  القوى والرئاسة والوجهية واألهيداف والتسيلح
زال تمتلييك قواهييا وهييي ال تيي, بنيتهييا التييي غييادرت إلييى إيييران ثييم بييدأت تعييود تييدريجًا منييذ سيينتين

ومقيييدور , إذ بمقيييدورها, الخاصييية وتأثيرهيييا عليييى منييياطق مييين بغيييداد والعيييراق وتيييتحكم بسيييكانها
استخدام كواتم الصوت إلسكات أي صوت لصحفي أو لسياسيي معيارض لهيذه ,  ميليشيات أخرى 

 . القوى يمكن أن يتعرض أو يهدد مصالحها األساسية أو يكشف عن فضائح معينية فيي العيراق

 رف رئييييييييييييييييس اليييييييييييييييوزراء العراقيييييييييييييييي هيييييييييييييييذه األميييييييييييييييور وغيرهيييييييييييييييا؟هيييييييييييييييل يعييييييييييييييي

وأنيه عليى , بأنه يعرف جيدًا دور إيران وقواها فيي العيراق,  وأرجو أن أكون مخطياً ,  لدي القناعة
 :وهييييييييييي, األقييييييييييل مطلييييييييييع بمييييييييييا فيييييييييييه الكفاييييييييييية علييييييييييى عييييييييييدة مسييييييييييائل جوهرييييييييييية

البيية األحيزاب إنها مالكة لزميام المبيادرة والتيأثير المباشير عليى جيوهر سياسيات ومواقيف غ . 1
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ولكنهيا ليسيت بالضيرورة قيادرة عليى ممارسية التيأثير , اإلسالمية السياسيية الشييعية فيي العيراق
 .المباشييييييييييييييير عليييييييييييييييى بعيييييييييييييييض العناصييييييييييييييير المهمييييييييييييييية فيييييييييييييييي هيييييييييييييييذه األحيييييييييييييييزاب

كميا ليديها , وإنها مالكة لقوة مهمة ومؤثرة في كل مين وزارة الداخليية ووزارة األمين اليداخلي . 2
تيابع ألجهيزة األمين اإليرانيية والحيرس الثيوري اإليرانيي ومتغلغيل فيي  في العراق جهاز أمن سيري 

 .إضييافة إلييى العديييد ميين الييوزارات, أوسيياط واسييعة وفييي الجوامييع ومنظمييات المجتمييع المييدني

 .وأنها تساهم مع أجهزة األمين السيورية وقيوى فيهيا فيي إشياعة عيدم االسيتقرار فيي العيراق . 3

همة من التجارة الخارجيية للعيراق وعليى السيوق المحليي وأنها أصبحت تهيمن على نسبة م . 4
وأن هييذه الهيمنيية تمنحهييا القييدرة فييي التييأثير غييير المباشيير علييى , فييي الوسييط والجنييوب وبغييداد

 .حركيييييييييييييييية االقتصيييييييييييييييياد الييييييييييييييييوطني وعلييييييييييييييييى السياسيييييييييييييييية الداخلييييييييييييييييية العراقييييييييييييييييية

ليى سياسيات وأن كيل هيذه العواميل تسياعدها فيي التيأثير غيير المباشير وأحيانيًا المباشير ع . 5
 .ومواقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف الحكوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

, وأنها تتجاوز منيذ سينوات عليى حقيول الينفط العراقيية فيي العميارة وتفيرض هيمنتهيا عليهيا . 6
 . عليييييييييييييى أرضيييييييييييييه وثرواتيييييييييييييه, وهيييييييييييييو تجييييييييييييياوز فيييييييييييييظ عليييييييييييييى سييييييييييييييادة العيييييييييييييراق

ومييع هييذا فييأن رئيييس الييوزراء العراقييي يييرفض حتييى اآلن التعييرض إليييران ودورهييا السييلبي فييي 
وهو يعرف أن سوريا تلعيب دور التيابع اليذليل , كنه يتحدث عن دور سوريا في لعراقول,  العراق

بيداًل مين التوجيه صيوب اليرأس المحيرك واليدافع لألميوال مين أجيل ,  للسياسة اإليرانية في العيراق
وإذ أصبح العدوان صارخًا ودخلت قوات إضيافية غليى األرض . إشاعة عدم االستقرار في العراق

 . ع صيييييييييييييييييييوت النييييييييييييييييييياس قبيييييييييييييييييييل صيييييييييييييييييييوت الحكوميييييييييييييييييييةارتفييييييييييييييييييي, العراقيييييييييييييييييييية

وكييان الكاتييب الييدكتور رشيييد الخيييون قييد أصيياب الهييدف حييين أشييار إلييى ابتعيياد رئيييس الييوزراء 
العراقييي عيين توجيييه االتهييام إليييران رغييم وجييود أدليية كافييية لييدى القييوات األمريكييية علييى الييدور 

واألميوال لمسياعدة قواهيا  ومنها تهريب األسلحة واإلرهابيين وتهريب المخيدرات,  التخريبي إليران
 . وأتباعهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق

إن الخطييب والتصييريحات التييي يلقيهييا السيييد رئيييس الييوزراء لييم تعييد ممليية للنيياس وعافييت عيين 
فالنواييا الحسينة . بيل هيي بعييدة كيل البعيد عين واقيع الحيال فيي العيراق,  سماعها اآلذان فحسيب

هييا أن تقييود الشييعب إلييى جهيينم وبيييس التييي يريييد إقناعنييا بهييا عيين الييدور اإليجييابي إليييران يمكن
هل في مقدور رئيس الوزراء : والسؤال الذي يدور في البال هو. وهو ما ينبغي تجنبه.  المصير

أم أنه عاجز ألسيباب نعرفهيا ويعرفهيا هيو , أن يتحدث بما يعرفه عن النشاط اإليراني في العراق
 أيضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا؟ 

أن ينكيير دور , يتييه ومشييهود لييه بهيياالمعييروف بطائف, لييم يسييتطع حتييى مستشييار األميين القييومي
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 . إييييييييييييران فيييييييييييي العيييييييييييراق والعواقيييييييييييب الوخيمييييييييييية المترتبييييييييييية عييييييييييين هيييييييييييذا الموقيييييييييييف

 : ولكييين مييين المفييييد بليييورة بعيييض النقييياط, ليسيييت هنييياك مييين أسيييراٍر غيييير معروفييية بهيييذا الصيييد

ورغم التزام قائده المؤسيس الشيهيد محميد , من المعروف عن قيادة حزب الدعوة اإلسالمية**  
وبخاصية بعيد إسيقاط نظيام الشياه وتيولي الخمينيي مسيؤولية المرشيد , ر بوالية الفقيهباقر الصد

إنهييا اضييطرت علييى مغييادرة إيييران والتحييول إلييى سييوريا أو , األعلييى للثييورة اإلسييالمية فييي إيييران
الييدول األوروبييية وكنييدا للعيييش فيهييا ومواصييلة العمييل السياسييي بهييدف الييتخلص ميين الضييغوط 

ل في شؤون الحزب الداخلية وبأمل التصيرف باسيتقاللية إزاء الوضيع فيي اإليرانية عليها والتدخ
وقييد سييجل هييذا الموقييف المسييتقل . العييراق والتحالفييات السياسييية التييي تراهييا القيييادة ضييرورية

كما خرج منيه محميد بياقر , ونتيجة تلك الضغوط انشطر على نفسه,  ولكن هذا الحزب.  لصالحه
ثيورة اإلسيالمية اليذي كيان أكثير التصياقًا بيإيران والسياسية الحكيم الذي شكل المجلس األعليى لل

إضافة إلى الصدريين الذين نواتهم األساسية من جماعة الشهيد محمد ,  وال يزال كذلك,  اإليرانية
ولهيذا كيان .  وفي الغربة انشطر حزب الدعوة اإلسالمية عدة ميرات وألسيباب كثييرة.  باقر الصدر

وكانت سياساتها ومواقفها غير ,  نظيم إيران أو تنظيم الداخلالحديث يجري عن تنظيم الخارج وت
 .موحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة تماميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

الذي رفض الحرب كما رفضها الحزب الشيوعي العراقي ودخال في ,  وحين وصل هذا الحزب**  
كان الدكتور إبراهيم , مع بقية القوى السياسية العراقية إلى السلطة,  تعاون مشترك بهذا الصدد
زب ثم تسلم رئاسة الحكومة في ضوء وجوده بتحيالف البييت الشييعي أو الجعفري على رأس الح

مييارس الجعفييري سياسيية طائفييية سياسييية وسياسيية موالييية إليييران . االئييتالف الييوطني العراقييي
وأجبير , وخسير بيذلك تأيييد الكثيير مين القيوى الداخليية,  وللمليشيات الطائفية الشيعية المسيلحة

ونتيجية ذليك كانيت انشيطارا .  ب رئييس الحيزب نيوري الميالكيعلى مغادرة الحكم وتسلمه إلى نائ
فيي , جديدًا في حزب الدعوة قاده الدكتور الجعفري المسحور والمفتون بالسيلطة إليى حيد اللعنية

إن هذا الموقع الجدييد . حين قاد المالكي وعلي األديب حزب الدعوة اإلسالمي والحكومة في آن
ة ممثاًل عن االئتالف اليوطني العراقيي اليذي كيان يقيوده الذي أحتله المالكي في الحزب والحكوم

عبد العزيز الحكيم قد وضع رئيس اليوزراء الجدييد تحيت تيأثير عواميل عيدة ضياغطة باتجاهيات 
كانيت نتيجتهيا عيدم وجيود سياسية واضيحة , مختلفة وكانت أمامه تجربية الجعفيري الفاشيلة جيداً 

رات جريييية لمعالجيية الوضييع فييي مييا عييدا فييي مختلييف المجيياالت و ييياب القييدرة علييى اتخيياذ قييرا
الضييربات المحييدودة التييي وجهييت لجيييش المهييدي وكييذلك ضييربات جماعييات الصييحوة بييدعم ميين 
الواليات المتحدة لقوى القاعدة مما أسيهم فيي خليق وضيع أمنيي أفضيل حصيل مين خالليه عليى 

طيرح وقيد سياعد هيذا الموقيف عليى . تأيييد ونجياح واضيحين فيي انتخابيات مجيالس المحافظيات
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 .الييييذي كييييرره كثيييييرًا دون تلمييييس نتييييائج لييييه, شييييعار المواطنيييية بييييداًل ميييين الهوييييية الطائفييييية

وهيي نتيجية , إن هذا الشعار الوارد في خطب وتصريحات المالكي لم يخرج إلى حيز التنفيذ**  
البييت الشييعي اليذي أسسيه اليدكتور (  أ:  وهيي,  مباشرة للضغط المتزاييد علييه مين ثالثية أطيراف

رغيم تطعيمهيا بقيوى الحيزب , لخوض االنتخابات األولى بتركيبته الطائفية الجدييدة  أحمد الجلبي
جماعات في حزبه ال تزال تيرى (  ب,  وعامر حسن فياض(  نصير الجادرجي)الوطني الديمقراطي  

إيييران التييي تييرى ضييرورة ( ج, ضييرورة التحييالف مييع االئييتالف الييذي يضييم المجلييس والصييدريين
إذ ليم تكين زييارة رئييس , عيراق لتيرتبط عضيويًا بالسياسية اإليرانييةممارسة سياسة طائفية فيي ال

البرلمييان اإليرانييي للعييراق فييي فتييرة تشييكيل التحالفييات عبثييية ودون محاوليية للتوفيييق بييين القييوى 
 .الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعية

وهيذه الضييغوطات كانييت وال تييزال تمنييع رئيييس اليوزراء ميين توجيييه االتهامييات إليييران فييي سييعيها 
وهو الميدرك حقيًا للعالقية العضيوية الراهنية بيين , اق واتهام سوريا فقطإلشاعة الفوضى في العر 

عين , وكيذا وزيير الينفط, كما ليم يتحيدث. إيران وسوريا وألنهما ينسقان في السياسة إزاء العراق
 . تجيييييييييييييييييييياوز إيييييييييييييييييييييران علييييييييييييييييييييى حقييييييييييييييييييييول اليييييييييييييييييييينفط العراقييييييييييييييييييييية وغيرهييييييييييييييييييييا

واألصيييل ( الجعفيييري )ومنهيييا حيييزب اليييدعوة بجناحييييه المنشيييق , إن القيييوى اإلسيييالمية الشييييعية
تيرى فيي إييران دولية كبيرى فيي ,  وكيذلك األحيزاب اإلسيالمية الشييعية األخيرى (,  األدييب-المالكي)

منطقيية الشييرق األوسييط داعميية وحامييية لوجييود هييذه األحييزاب فييي السييلطة ومخففيية ميين ضييغوط 
ى فيي كميا أن إييران تيرى فيي اسيتمرار وجيود هيذه القيو , الدول العربية ذات الهوية السنية عليها

 . بل تمارس سياسة الدفاع عين إييران,  إذ أنها ال تسلك سياسة معادية إليران,  السلطة لصالحها

يدرك أنهيا ال تتبنيى الديمقراطيية فيي الحيياة ,  من يعرف طبيعة األحزاب اإلسالمية السياسية**  
إلييى  بييل اعتبرتهييا فييي اآلونيية األخيييرة أداة للوصييول, السياسييية وال تشييكل عنييدها فلسييفة مقبوليية

وهيذا األمير ينطبيق بالكاميل عليى حيزب . السلطة والسعي الكامل بكل السيبل للبقياء فيي السيلطة
إذ أن هذا الحزب ينطلق مين ذات األهيداف التيي حيددها الشيهيد محميد بياقر .  الدعوة اإلسالمية

ومييا االخييتالف فييي األسيياليب . الصييدر والتييي ال تختلييف عيين أهييداف الخمينييي أو علييي خييامنيي
إال التعبييير عيين تبيياين فييي اإلمكانيييات وفيييي الظييروف الراهنيية علييى الصييعد المحليييية  واألدوات

 . واإلقليمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والدولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 :ميييين هنييييا يفتييييرض فييييي المواطنيييية والمييييواطن العييييراقيين أن يتمعنييييا ويتابعييييا الحاليييية التالييييية

هل أن تصيريحات وخطيب رئييس اليوزراء العراقيي المتكيررة حيول الديمقراطيية والمواطنية تنطليق 
تحول فعلي في مواقفيه ومواقيف حزبيه اإلسيالمي السياسيي أم أنهيا مجيرد تكتيكيات تميارس   من

وهيي ذات التكتيكيات التيي مورسيت مين قبيل قيوى سياسيية أخيرى ,  لمواصلة البقياء فيي السيلطة
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وأنها ستسلك سبياًل آخر وتميارس نهجيًا آخير .  ولكنها تحولت عنها بعد أن وصلت إلى السلطة
 . نتخابيييييييييييييييييييييييييييييييييييياتغييييييييييييييييييييييييييييييييييييير مييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ادعتييييييييييييييييييييييييييييييييييييه قبييييييييييييييييييييييييييييييييييييل اال 

إذ إن إشيارات , علينا أن نراقب الموقف من حرية اإلعالم وسبل التعامل مع الصحفيين والكتياب
غير قليلة ذات وجهة تنتقص جديًا مين حريية الصيحافة أو اإلعيالم بشيكل عيام بيدأت تبيرز فيي 

 وهيي اإلشيارات التيي يمكين أن تصيبح نهجيًا وتمتيد.  سياسة رئيس الحكومية فيي اآلونية األخييرة
. الييخ...لتشييمل بقييية الحييياة الفكرييية والسياسييية واالجتماعييية واالقتصييادية والثقافييية واألمنييية 

وغالبًا ما يبدأ االستبداد بفرض الرقابة على حرية اإلعالم وتهدييد الصيحفيين والكتياب أو قيتلهم 
 !بطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرق شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتى

احتكيار السيلطة كميا  أدرك تمامًا بأن حزب الدعوة ال يمكنه حاليًا ممارسة النهج االسيتبدادي أو
ومنهيا ميا , يرغب أو كما يجري حاليًا في إيران ألسباب منها ما يرتبط بيالواقع السياسيي العراقيي

ومنها ما يرتبط بالتجربة الغنيية والمرييرة التيي , يرتبط بالتكوين القومي والديني والمذهبي للعراق
ء يمكييين أن تختفيييي خلفيييه ميييرَّ بهيييا الشيييعب العراقيييي ميييع الدكتاتوريييية والفاشيييية وميييع أي ردا

وكييذلك الوضييع الييدولي , إضييافة إلييى محيطييه اإلقليمييي بطابعييه القييومي والمييذهبي, الدكتاتورييية
كميا أن القيوى الكرديية سيوف تلعيب دورهيا .  ووجود القوات األمريكية فيي العيراق ودورهيا اليراهن
ن تعييش فيي ظيل إذ أن الفيدراليية ال يمكين أ,  المضاد ألي سياسة استبدادية على صعيد العراق

بل تنيتعش وتتطيور فيي ظيل الحريية والديمقراطيية عليى صيعيد , الدكتاتورية واالستبداد في بغداد
إال أن هذا يتطلب تعدياًل جديًا في سياسات القوى الكردستانية وحكومية اإلقلييم بميا .  العراق كله

ف عراقيية عامية يسهم في تعزيز القوى الديمقراطية على صعيد العراق كله واالنطالق مين أهيدا
بحيث تتعيرض , وعدم إخضاع كل األمور لألهداف الكردستانية التي تضيق األمور إلى حد بعيد

وواقيع العيراق . فتجاربنا غير قليلية بهيذا الصيدد.  مكاسب الشعب الكردي كلها إلى مخاطر جدية
وعوامل عدييدة . بل هي قابلة للتراجع والتقدم, الراهن ليس نهاية التاريخ وال المكاسب المتحققة

ومنهيا دور الشيعب الكيردي وكيل القيوى الديمقراطيية , سوف تلعب دورها فيي أي مين االتجياهين
 .العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

تواصيل فعلهيا المباشير وغيير المباشير بالتيدخل فيي , ستبقى إيران طالما بقي الحكم الراهن فيهيا
يراني المستمر في ولكن علي كل الشعب العراقي تقع مسؤولية إيقاف التدخل اإل,  الشأن العراقي

, كميا فعييل أخيييرًا النائييب السيييد أييياد الجمييالي, العيراق وفضييح أهييداف إيييران فييي العييراق والمنطقيية
وليس على رئيس الوزراء وحزبيه اليذي ليم يميارس فضيح دور وطبيعية السياسيات اإليرانيية فيي 

أن العراقييي العييراق والمنطقيية حتييى اآلن بييل دافييع باسييتمرار عيين إيييران واعتبرهييا ال تتييدخل بالشيي
وقد تعرض أياد جمال الدين . وهاجم التابع إليران الكامن في الدور السوري وفي دور السعودية
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بسبب مواقفه الصارمة والصريحة من إيران إلى عيدة محياوالت اغتييال نجيا منهيا بأعجوبية مين 
 . ذات القيييوى التيييي تؤييييد إييييران أو مييين قيييوى إيرانيييية فاعلييية فيييي العيييراق فيييي الغاليييب األعيييم

إن األيييام واألشييهر القادميية سييتبين لنييا مييدى حييره رئيييس الييوزراء العييراق علييى الديمقراطييية 
. وميدى قدرتيه فيي التصيدي لألهيداف اإليرانيية فيي العيراق, والمواطنة والحرية التي تحدث عنهيا

 ! وكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل آت قريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

21/12/2009  

 

 

مسقط رأسي يعيش حزنًا قاهرًا, ينزف دمًا, يصرخ وجعا 
 ينتهي..؟  عارمًا!!, فمتى

 

 

يعييش بنوهيا وبناتهيا , يعيش أهلهيا فيي كيرٍب وبيالء دائميين, مسقط رأسي,  مدينتي الحزينة أبداً 
استشهد فيها الحسين وصحبه الكرام في صراعهم ضد الظلم .  في هٍم قاتل وفي محنة ال تنتهي

اًل مين بيد, فحولت جمهيرة مين شييوخ اليدين تليك الشيهادة الغاليية إليى ميآتم ال تنتهيي.  والطميان
وأصبحت المدينة سينة بعيد . جعلها مشهدَاً  يجسد انتصار اإلنسان على الظلم عبر االستشهاد

أخرى مرتعًا للحزن الدائم واللطم القاهر وسيل من الدماء بأيدي النياس أنفسيهم بشيج رةوسيهم 
 !يعييييييييييييييييييييييش عليييييييييييييييييييييييه ومييييييييييييييييييييين خاللييييييييييييييييييييييه الكثيييييييييييييييييييييير ميييييييييييييييييييييين البشيييييييييييييييييييييير

وأفيراح النياس فيي هيذه المدينية , متواصيلعلى مدار السنة يعيش الناس أياميًا كثييرة فيي حيزن  
شيباب المدينية وشياباتها ال يمتلكيون غيير الفيراغ القاتيل .  العطشى للفرح والبسمة والهناء نيادرة

حتى الحب اليذي هيو ركييزة اإلنسيان فيي الحيياة فيي , والحسرة على العمر الضائع في كرب دائم
 !خطييييييييييييييييييييييييييييير دائيييييييييييييييييييييييييييييم وفيييييييييييييييييييييييييييييي خشيييييييييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييييييييين آخيييييييييييييييييييييييييييييرين

, مبتالة بالكثير من شيوخ الدين المتخلفين والكثير من تجيار المواكيبكانت المدينة في السابق  
وكانت مبتالة بنظيام دكتياتوري يطيارد النياس فيي حيياتهم اليوميية وينكيد علييهم عيشيهم المنكيد 
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تحيت وطيأة الكثيير مين , فالنياس فيي كيربالء يعيشيون تحيت وطيأة بالييا ثيالث, أميا الييوم.  أصالً 
متنييورين ويصييرون علييى مسيياراتهم السييابقة ولييم تتغييير لييديهم شيييوخ الييدين المتخلفييين غييير ال

ومجالس محافظات وأحزاب تنكد عليهم عيشهم كما في , الحياة قيد أنملة بل تعمقت أكثر فأكثر
ثيم أضييف إليهيا منيذ سينوات عيدة جمهيرة , السابق في تنظييم مثيل هيذه البيدع المرفوضية دينيياً 

كثيير دموييية الييذين يمارسييون قتييل النيياس بمتفجييرات ال متنوعيية ميين اإلرهييابيين األكثيير تطرفييًا واأل 
تكتشييفها األجهييزة الفاسييدة التييي اسييتوردتها الحكوميية لتكتشييف المتفجييرات فأصييبحت وبييااًل علييى 

أسوأ مما , أما المرأة فمبتالة بأسوأ من الرجال فهن يعشن في ظالم دامس.  الناس ال رحمة لهم
 ! كيربالء قبيل سييبعين وتسيعين ومائية عييامكانيت تعييش فييه أمييي وخياالتي وعمياتي وكييل نسياء 

وهيي بدعية جدييدة نجيدها فيي الكثيير مين , هناك من ينظم المواكب الحسينية سيرًا عليى األقيدام
فتصيرف الدولية المالييين تليو المالييين ,  ويزيد مين عيدد المناسيبات الحزينية والزييارات,  الديانات

دو أن أصيحاب المواكيب وكيأنهم يهيييون وميع ذليك يبي,  من الدوالرات األمريكيية لحمايية الزائيرين
إذ يجيد هيؤالء فيهيا خيير مناسيبات وأكبير تجمعيات يمكين فيهيا قتيل أكبير ,  المجال لقوى اإلرهاب
وال نسيأل عميا يربحيه مين .  فهي التجمعات األمثل لتنظيم مجازر بشيرية,  عدد ممكن من الناس

ما أن العبيرة هنيا وبييت القصييد ك. أموال الكثير من أوليك الذين ينظمون تلك المواكب الحسينية
 .هييييو تشييييديد الصييييراع والنييييزاع والكراهييييية والحقييييد الطييييائفي بييييين اتبيييياع المييييذاهب العديييييدة

يعرفيون خطيأ تليك المشياهد الكربالئيية ,  مينهم مين ميات ومينهم مين ينتظير,  شيوخ اليدين الكبيار
رهيا مين مناسيبات سواء في العشرة األولى من شهر محرم أم األربعينيية أم غي,  ومخالفتها للدين

حييث تسيكب العبيرات ويلطييم النياس الخيدود والصيدور وتنييزل , وفياة األئمية االثنيا عشير وذويهييم
وتضييرب القامييات أو السيييوف علييى , السالسييل الحديدييية بسييكاكينها الحييادة علييى ظهييور النيياس

و ولكن بعضهم الكبير ال يجيرأ عليى ذليك وبعضيهم يسيانده لتخلفيه أ,  الرةوس فيسيل الدم مدرارا
والشيييخ , ولكيين هنياك مين كتيب رافضييًا ذليك مثيل السييد أبييو الحسين الموسيوي . يخفيف مين أثيره

كميا كتيب عنيه السييد محميد بياقر الصيدر وكياظم الحيائري ,  محمد حسين القمي والسييد الخيوئي
 . وغييييييييييييره وغييييييييييييره مييييييييييين كبيييييييييييار فقهييييييييييياء الميييييييييييذهب الشييييييييييييعي مييييييييييين المسيييييييييييلمين

 .... :لييييييييد الييييييييذات وإدمائييييييييه إليييييييييكم بعييييييييض آراء المراجييييييييع الشيييييييييعية العليييييييييا فييييييييي ج"

 ليسييييت ( التطبييييير) إن هييييذه الممارسييييات : " أييييية هللا العظمييييى السيييييد محسيييين الحكيييييم . 1

 هيييي ليسيييت مييين اليييدين وليسيييت مييين األميييور المسيييتحبة بيييل هيييذه ... فقيييط مجيييرد ممارسيييات
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 الممارسييييات أيضييييا مضييييرة بالمسييييلمين وفييييي فهييييم اإلسييييالم األصيييييل وفييييي فهييييم أهييييل البيييييت 

 م أرى أي ميييين العلميييياء عنييييدما راجعييييت النصييييوه والفتيييياوى يقييييول بييييان عليييييهم السييييالم وليييي

 هيييذا العميييل مسيييتحب يمكييين إن تقتيييرب بيييه إليييى هللا سيييبحانه وتعيييالى ان قضيييية التطبيييير هيييي 

 "غصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حلقومنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

 فييييي رد علييييى سييييؤاله حييييول إدميييياء :أييييية هللا العظمييييى السيييييد أبييييو القاسييييم الخييييوئي . 2

 ".رعيته فييييال طريييييق إلييييى الحكييييم باسييييتحبابهلييييم يييييرد نييييص بشيييي: " الييييرأس ومييييا شيييياكل يقييييول

 .بييييييييييييييييييييييروت, طبيييييييييييييييييييييع دار الزهيييييييييييييييييييييراء 337ه  2المسيييييييييييييييييييييائل الشيييييييييييييييييييييرعية ج

 أيييية هللا العظميييى السييييد محميييد بييياقر الصيييدر فيييي جوابيييه لسيييؤال اليييدكتور التيجييياني  . 3

 ان ميييا تيييراه مييين ضيييرب األجسيييام وإسيييالة اليييدماء هيييو مييين " حيييين زاره فيييي النجيييف االشيييرف 

 م وال يفعييييل ذلييييك أي واحييييد ميييين العلميييياء بييييل هييييم دائبييييون علييييى فعييييل عييييوام النيييياس وجهيييياله

 . م للتيجيياني 1997الطبعيية األولييى  150كييل الحلييول عنييد آل الرسييول ه ". منعييه وتحريمييه

 ان اسييييييتعمال السيييييييوف : " أييييييية هللا العظمييييييى السيييييييد أبييييييو الحسيييييين األصييييييفهاني . 4

 ب العييييزاء بيييييوم والسالسييييل والطبييييول واألبييييواق ومييييا يجييييري اليييييوم ميييين أمثالهييييا فييييي مواكيييي

 كتييياب " اميييا هيييو محيييرم وغيييير شيييرعي( علييييه السيييالم)عاشيييوراء باسيييم الحيييزن عليييى الحسيييين 

 .هكييييييييييييييييييييييييييييييذا عييييييييييييييييييييييييييييييرفتهم الجييييييييييييييييييييييييييييييزء األول لجعفيييييييييييييييييييييييييييييير الخليلييييييييييييييييييييييييييييييي

 عليييييى الميييييؤمنين األخيييييوة واألخيييييوات : " أيييييية هللا الشييييييخ ناصييييير مكيييييارم الشييييييرازي  . 5

 فيييييية للشييييييريعة السييييييعي إلييييييى إقاميييييية مراسييييييم العييييييزاء بييييييإخاله واجتنيييييياب األمييييييور المخال

 ويتركييييييوا جميييييييع األعمييييييال التييييييي تكييييييون ( عليييييييهم السييييييالم)اإلسييييييالمية وأواميييييير األئميييييية 

 وسييييييلة بييييييد األعيييييداء ضيييييد اإلسيييييالم، إذ علييييييهم اجتنييييياب التطبيييييير وشيييييد القفيييييل وأمثيييييال 

 ". ذلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك

 إن تضييييمين الشييييعائر الحسييييينية لييييبعض : " أيييييه هللا العظمييييى السيييييد كيييياظم الحييييائري  . 6

 تطبييييير يوجييييب وصييييم اإلسييييالم والتشيييييع بالييييذات بوصييييمة الخرافييييات الخرافييييات ميييين أمثييييال ال

 خاصييية فيييي هيييذه األييييام التيييي أصيييبح إعيييالم الكفييير العيييالمي مسيييخرا ليييذلك ولهيييذا فممارسييية 

 ".مييييين أعظيييييم المحرميييييات( علييييييه السيييييالم)أمثيييييال هيييييذه الخرافيييييات باسيييييم شيييييعائر الحسيييييين 

 لييييرأس بالسيييييف أو كضييييرب ا: "... أيييييه هللا العظمييييى السيييييد محمييييد حسييييين فضييييل هللا . 7

 فانييييه يحييييرم إيقيييياع ( عليييييه السييييالم)جييييرح الجسييييد أو حرقييييه حزنييييا علييييى اإلمييييام الحسييييين 
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 الييينفس فيييي أمثيييال ذليييك الضيييرر حتيييى ليييو صيييار مألوفيييا أو مغلقيييا بيييبعض التقالييييد الدينيييية 

 . 247إحكيييييييييام الشيييييييييريعة ه ". التييييييييي ليييييييييم يييييييييأمر بهيييييييييا الشيييييييييرع ولييييييييم يرغيييييييييب بهييييييييا

 لقيييد دخليييت فيييي الشيييعائر الحسيييينية بعيييض : " هيأيييية هللا الشييييخ محميييد مهيييدي االصيييف .8

 األعمييييال والطقييييوس فكييييان لييييه دور سييييلبي فييييي عطيييياء الثييييورة الحسييييينية وأصييييبحت مبعثييييا 

 . هيييي 1410محيييرم  3عييين كيهيييان العربيييي ." لالسيييتخفاف بهيييذه الشيييعائر مثيييل ضيييرب القاميييات

 نييياس كميييا ان ميييا يفعليييه جملييية مييين ال: ".... أييييه هللا العظميييى السييييد محسييين األميييين . 9

 مييين جيييرح أنفسيييهم بالسييييوف أو اللطيييم الميييؤدي إليييى إييييذاء البيييدن إنميييا هيييو مييين تسيييويالت 

 .7كتيييييياب المجييييييالس السيييييينية الطبعيييييية الثالثيييييية ه ." الشيييييييطان وتزيينييييييه سييييييوء األعمييييييال

 مييييا يفعلييييه بعييييض عييييوام الشيييييعة فييييي لبنييييان ".... أيييييه هللا محمييييد جييييواد مغنييييية  . 10

 ةوس والجبييييياه بالسييييييوف فيييييي العاشييييير مييييين والعيييييراق وإييييييران كليييييبس األكفيييييان وضيييييرب الييييير 

 المحيييرم إن هيييذه العيييادات المشيييينة بدعييية فيييي اليييدين والميييذهب وقيييد أحيييدثها ألنفسيييهم أهيييل 

 الجهاليية دون ان يييأذن بهييا إمييام أو عييالم كبييير كمييا هييو الشييأن فييي كييل دييين ومييذهب حيييث 

 خيييوف توجيييد فييييه عيييادات ال تقرهيييا العقييييدة التيييي ينتسيييبون إليهيييا ويسيييكت عنهيييا مييين يسيييكت 

 . كتيييييييييييييييييياب تجييييييييييييييييييارب محمييييييييييييييييييد جييييييييييييييييييواد مغنيييييييييييييييييييية." اإلهانيييييييييييييييييية والضييييييييييييييييييرر

 ان التطبيييييير والطبيييييل عيييييادات ومراسييييييم : " أيييييية هللا اليييييدكتور مرتضيييييى المطهيييييري  . 11

 كتييياب الجيييذب ." جاءتنيييا مييين ارثيييودوكس القفقييياز وسيييرت فيييي مجتمعنيييا كالنيييار فيييي الهشييييم

 (." علييييييييييييييييييييه السيييييييييييييييييييالم)واليييييييييييييييييييدفع فيييييييييييييييييييي شخصيييييييييييييييييييية اإلميييييييييييييييييييام عليييييييييييييييييييي 

 (حبيييييييب. ك, ومنهييييييا منتييييييديات يييييييا حسييييييين, كثييييييير ميييييين المصييييييادرراجييييييع فييييييي ذلييييييك ال)

بعييدها ُقتييل آخييرون فييي تفجيييرات . جريحييًا ومعوقيياً  144قتييياًل و  41وأخيييرًا وليييس آخييرًا سييقط 
فمتييى سييينتهي البكيياء فييي مسييقط رأسييي الحسييين؟ متييى يتوقييف نزيييف الييدم . انتحارييية جديييدة

متى تبتسم ميدينتي احتفياًء بيذكرى . ين القتلةأو بأيدي اإلرهابي, العراقي بأيدي الطبارين أنفسهم
.. ومين أجيل أن يسيود العيدل؟ متيى , شهادة الحسين اليذي ضيحى بنفسيه ضيد الظليم والطمييان

؟ صرخة ال بد لها أن تدوي يومًا فتصل إلى آذان كل الناس فيي العيالم اإلسيالمي وإليى ...متى  
  6/2/2010. ي المتكررة سنوياً آذان شيوخ الدين قبل غيرهم من أجل أن يوقفوا هذه المآس
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 !الزيارات المليونية والموت في العراق 

 

 

 

ال يسيتطيع تقيدير أفعاليه وال العواقيب ,  حين يصاب شعب ما أو فية ما مين شيعب بيوعي مزييف
فنسيبة مهمية مين السيكان مين . وهيذا ميا يشياهد الييوم فيي العيراق. التي تترتب عنهيا أو عليهيا
ينة مصابة بوعي ديني ومذهبي مزيف وخطير غذته وال تزال تغذيه أتباع المذهب الشيعي المتد

األحزاب اإلسيالمية السياسيية الطائفيية التيي سيعت إليى تعمييق الطائفيية والصيراع الطيائفي فيي 
المجتمييع بأمييل الحصييول علييى أكثيير األصييوات فييي االنتخابييات العاميية وعلييى أكثيير المقاعييد فييي 

جل االحتفا  بسلطة طائفيية مهيمنية عليى الحكومية المجلس النيابي ومجالس المحافظات من أ
وهذه األحزاب السياسية اإلسيالمية الشييعية .  رغم مشاركة قوى طائفية أخرى وقومية في الحكم

غيذت وال تييزال تواصييل تغذييية وعييي دينييي ومييذهبي مزيييف يييدعي أن زيييارات مراقييد أئميية الشيييعة 
النياس بالميذهب الشييعي والتصياقهم بياألحزاب يعتبر تحديًا مذهبيًا ضيروريًا لتأكييد التيزام هيؤالء 

التي تنادي وتدعو إلى ممارسة تلك الطقوس المغالية التي لم تكن فيي السيابق موجيودة ومنهيا 
السير على األقدام من مناطق بعيدة جدًا صوب كربالء أو النجف أو الكاظمية أو سيامراء عليى 

خير اليذي يغيذي الكراهيية ضيد السينة كميا ولكن لهذه اللوحه جانبها اآل.  سبيل المثال ال الحصر
 .يحصل في الكثيير قيراءات الروزخونيية وكيأن السينة مسيؤولون عين دم الحسيين وبقيية صيحبه

ال شييك فييي أن األحييزاب اإلسييالمية السياسييية تتخييذ ميين الييدين وميين الطقييوس المذهبييية وصييالة 
يهيا وال تبيالي إن كانيت أداة للتأثير في النياس وكسيبها إل, سواء أكانت شيعية أم سنية,  الجمعة

ومفييد لتشيديد , إذ أن الميوت فيي نظرهيا قضياًء وقيدًر مين جهية,  هذه األساليب تقود إلى الموت
االصطفاف واالستقطاب الطائفي الذي يساعد على بقاء فجوة للكراهية بين الشييعة والسينة فيي 

المجتمع ونسيجه وهي اإلساءة الكبرى التي تمارسها هذه القوى بحق .  المجتمع من جهة ثانية
فهيي قائمية أساسيًا عليى , ليس غريبًا أن تمارس هذه األحزاب ذليك.  الوطني ووحدته الضرورية
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 . قاعييييييييدة طائفييييييييية تميييييييييز بييييييييين النيييييييياس علييييييييى أسيييييييياس الييييييييدين والمييييييييذهب والفكيييييييير

, والخطرة مفهومة مين جانيب األحيزاب اإلسيالمية السياسيية"  األداة الغلط"إذا كانت ممارسة هذه  
فيأن موقيف , ن قبل المجتميع ومين كيل الوثيائق الدوليية الخاصية بحقيوق اإلنسيانرغم إدانتها م

, المرجعيات الدينية المحرض أو الساكت عن هذه الممارسات من جانب قوى اإلسالم السياسية
كميا إنيه فرصية , يعتبر موقفًا خطيرًا وانتهازيًا ومسييًا للدين ويتسبب في موت الكثير من البشير

على توجيه كراهيتهم لإلنسان وحقدهم علييه بتفجييرات انتحاريية تأخيذ معهيا   مناسبة لإلرهابيين
إلى القبير المزييد مين النياس األبريياء وجرحيى ومعيوقين غالبيًا ميا يخرجيون مين دائيرة العميل أو 
 .المشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياركة فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي النشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياط االقتصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييادي

سقط الكثير  السابقة والمصطنعة والجارية إلى يومنا هذا"  الشيعية"وفي كل من هذه المناسبات  
وكيان المسيؤول عين (.  إنسان دفعة واحدة حين كان الجعفري رئيسًا لليوزراء  1000)من البشر  

بييل وأوليييك الييذين شييجعوا وسييمحوا علييى تنظيييم هييذه , دميياء هييؤالء ليييس القتليية الجبنيياء فحسييب
 .المسيييييييييييييييييييييييييرات والييييييييييييييييييييييييذين لييييييييييييييييييييييييم يقفييييييييييييييييييييييييوا ضييييييييييييييييييييييييدها أو يمنعوهييييييييييييييييييييييييا

عييات غيير طائفيية وال تمييز بيين النياس وال من هنا يصيعب عليى اإلنسيان أن يقتنيع بيأن المرج
والضرب بالسالسل ذات السكاكين الحادة على الظهر ( اللطم)تقبل بالبدع كالضرب على الصدر  

أو السيير عليى , بمن فيهم الرضع واألطفال الصيغار(,  التطبير)أو فج الرأس بالسيف  (  الزنجيل)
 . بيل ذاك جسيم اإلنسيان بشيظايا القتليةاألقدام لمسافات طويلة للحصول على ثواب يتطاير بيه ق

يييا ميين تمارسييون السياسييات , يييا ميين تييديرون أحزابييًا إسييالمية سياسييية مذهبييية, ايهييا السييادة
ييا مين تفرحيون لميوت إنسيان عراقيي ألن هيذا الميوت يسياهم فيي ,  الطائفية في الحكيم وخارجيه

اليوعي اليديني والميذهبي تشديد وتعميق الكراهية والحقد الطائفي لدى الناس البسطاء من ذوي 
يييا مين ترعبييون حتيى المرجعيييات عليى قييول الحيق ومنييع هييذه , والسياسيي واالجتميياعي المزييف

كفوا عين هيذه السياسية الغبيية , ويا من تتاجرون باسم الدين لكسب أصوات الناس,  الممارسات
ييًا الكثيير واللعينة التي تقود الناس إلى حتفهم وتجعل من العيراق سياحة مقيتية يميوت فيهيا يوم

كفوا عن تزييف وعي اإلنسان بخرافات وبدع ال , كفوا عن سياسة التجهيل والعدمية, من الناس
 .يقبلهييييييييييييييييييييييييييييييييا عقيييييييييييييييييييييييييييييييييل اإلنسيييييييييييييييييييييييييييييييييان السيييييييييييييييييييييييييييييييييوي والمتنيييييييييييييييييييييييييييييييييور

إن وجودكم في السلطة سيتقلص يومًا بعد يوم بالقطع بحكم ممارساتكم المنافية لإلنسان وحقه 
أن وجودكم في السلطة سييتقلص , ذي تؤمنون بهفي الحياة والتي ال يرضى بها حتى الخالق ال
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ألن اإلنسان ال يمكن أن يبقى مشدود العينين ومغلق العقل والفؤاد طوياًل وهيو ييرى كيل الفسياد 
المالي واإلداري وكل التمييز ضد اإلنسان وكل الموت اليومي وكل البعد عن أداء الدولة ليدورها 

وإعادة عجلة الحياة االقتصادية السليمة , الالفحكالكهرباء في حر الصيف ,  في توفير الخدمات
 .إلييى العمييل واإلنتيياج ومكافحيية البطاليية والفقيير المييدقع والفجييوة المتسييعة بييين الفقييراء واألغنييياء

إنسانًا في يوم واحد ال  60إنسانًا من زوار مرقد الجوادين وجرح وتعويق أكثر من   40إن موت  
نائهيا وال تتخيذ الخطيوات الفعليية لمواجهية هيذا اإلجيرام يمنح الشرعية لحكومة ال تحتيرم حيياة أب

المتصاعد ومنع تلك التحركيات الجماهيريية الواسيعة وغيير المطلوبية وال الملزمية ضيمن فيروض 
 .العبييييييييادة لييييييييدى المسييييييييلمات والمسييييييييلمين عمومييييييييًا وال هييييييييي ملزميييييييية للشيييييييييعة أيضيييييييياً 

وسييهل عليييه سييبيل  بييل ميين وفيير لييه, إن ميين ُيفتييرض أن يحيياكم ليييس القاتييل الجميياعي وحييده
إن عدم منع هذه الزيارات تدخل ضمن تيوفير وتسيهيل مهمية .  ممارسة القتل الفردي والجماعي
ولكن الذي سهل ذلك هو اآلخر يمارس اللعبة بيدم بيارد وال .  اإلرهابيين في قتل الناس بدم بارد

مرفرفيية  يهمييه مييوت النيياس بييل يهمييه إبقيياء راييية الطائفييية المقيتيية مرتفعيية وراييية المحاصصيية
  ,والبقاء في السلطة

 

 

هل كلما ضعفت إيران دوليًا, ازداد تدخلها الفظ في 
 العراق؟ 

 

 

يجيد أماميه , الداخليية منهيا والدوليية, المتتبع ألوضاع إيران السياسية واالقتصادية واالجتماعية
, غييره ألنها ذات تأثير سلبي مباشر على أوضاع الشعب اإليراني قبل, لوحة داكنة ومحزنة حقاً 

فسياسية الحكومية اإليرانيية اليمينيية .  رغم إنها تؤثر على أوضاع شعوب اليدول المجياورة أيضياً 
, والشوفينية المتطرفة غب نهجها العام تقود البالد إليى خميس عواقيب سيلبية وأساسيية مباشيرة
 :أشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير إليهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا فيمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا يلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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اإلسالمية اإليرانية التي تبرز  تنامي االختالالت في السياسة االقتصادية واالجتماعية للدولة .1
فييي توزيييع وإعييادة توزيييع واسييتخدام الييدخل القييومي فييي صييالح السياسييات العسييكرية والعسييكرة 
وإنتيياج السييالح النييووي فييي مقابييل إهمييال واضييح للسياسييات االقتصييادية التييي تنمييي اإلنتيياج 

وجييه إيييران والتييي الزراعييي والصييناعي فييي وقييت تييزداد مجيياالت المقاطعيية االقتصييادية والمالييية ب
 . سيييييييييييييييييييييتبرز فيييييييييييييييييييييي شيييييييييييييييييييييحة تيييييييييييييييييييييوفر السيييييييييييييييييييييلع ألفيييييييييييييييييييييراد المجتميييييييييييييييييييييع

تعيياظم الفجييوة الدخلييية بييين الفقييراء واألغنييياء لصييالح النخبيية الحاكميية والمتحييالفين معهييا  .2
رغيم ان السيوق ال يقيف كليه إليى جانيب هيذه ,  والمقربين منها المهيمنين عليى السيوق اإليرانيي

كميا أن حالية الفقير .  ة القوانين االقتصادية الموضيوعيةالحكومة بسبب سياستها المعطلة لحرك
وصيعوبة اليتحكم فيي , وتفاقم شحة المواد في السوق الداخلية من جهة أخرى ,  والعوز من جهة

ستزيد من التيأثير والعواقيب السيلبية للقيرارات الدوليية , اسعار السلع االستهالكية من جهة ثالثة
ن المجيياالت االقتصييادية والمالييية وتشييددها بييين فتييرة التييي تواصييل مقاطعيية إيييران فييي الكثييير ميي

 .واخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى 

تزايد اإلرهاب المسلط على رقاب الناس وتفاقم الممنوعات في الحياة السياسية واالجتماعيية  .3
اي لمخيالفي رأي وسياسية , اليومية وامتالء السيجون اإليرانيية بمعتقليي الفكير واليرأي السياسيي

. وى إسالمية سياسية تشيكل جيزءًا مين النظيام السياسيي اإليرانييبمن فيهم ق,  الحكومة اإليرانية
كما أن هذه السياسة ستزيد من النقمة عليى الحكومية وتوسيع قاعيدة المعارضية السياسيية فيي 
 .الييييييييييييييييييييييييييييييييييبالد وتخلييييييييييييييييييييييييييييييييييق فجييييييييييييييييييييييييييييييييييوة متسييييييييييييييييييييييييييييييييييعة بينهمييييييييييييييييييييييييييييييييييا

وطميوح بنيات , تفاقم الصراع القيومي بسيبب السياسيات الشيوفينية للنظيام اإليرانيي مين جهية .4
ء القوميات األخرى غير الفارسية في إيران في الحصول على حقيوقهم القوميية المشيروعة وأبنا

ويمكن أن نتابع هذا الواقيع فيي التحيرك الكيردي فيي إقلييم كردسيتان إييران عليى سيبيل .  والعادلة
 .المثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال ال الحصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

ن واقيع زييادة ومميا يزييد مين التبعيات الماليية عليى المييزانيتين التنمويية واالعتياديية فيي إييرا .5
منهيا عليى سيبيل المثيال , دعم الحكومة اإليرانية بالمال والسالح إلى عدد من الجهيات األجنبيية

, أتبيياع إيييران فييي العييراق, حميياس فييي غييزة والضييفة الغربييية, حييزب هللا فييي لبنييان, ال الحصيير
ان وخاصيية فييي باكسييت, وأتباعهييا فييي الخليييج العربييي والسييعودية واليييمن وفييي غيرهييا ميين الييدول

 .وخاصيية فييي مصيير والسييودان, والهنييد وأفغانسييتان وإندونيسيييا وبعييض الييدول العربييية األخييرى 
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 :إن السياسييييية الخارجيييييية اإليرانيييييية تسيييييمح للمتتبيييييع بوضيييييع ييييييده عليييييى الحقيييييائق التاليييييية

سعي إيران الثابيت مين أجيل تكيون القيوة العظميى فيي منطقية الشيرق األوسيط بشيكل خياه  .1
. على سياسات هيذه اليدول وتتوسيع اقتصياديًا وثقافييًا وميذهبيًا فيهيا  لكي يمكنا التأثير المباشر

وُيفترض في المذهب هنا أن ُيستخدم كأداة لصالح أهداف التوسيع االقتصيادي للدولية الفارسيية 
 .فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي المنطقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم اإلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمي

ا إصرار إيران على إنتاج السالح النووي بكيل السيبل المتيوفرة وليو جياء عليى حسياب شيعوبه .2
 .وعزلتهيييييييييييييييييييييييييييييييا الدوليييييييييييييييييييييييييييييييية وربميييييييييييييييييييييييييييييييا انهيارهيييييييييييييييييييييييييييييييا المفييييييييييييييييييييييييييييييياج 

إسييرائيل -وفلسييطين(, سيينة-شيييعة)تشييديدها للصييراعات اإلقليمييية باتجاهييات ثالثيية مذهبييية  .3
إضيافة إليى , وعلى الصعيد العربي بيين لبنيان وسيوريا مين جهية وبيين إسيرائيل مين جهية أخيرى 

 . حييييد الحييييرب األهلييييية تشييييديد الصييييراع داخييييل لبنييييان بييييين السيييينة والشيييييعية وإيصييييالها إلييييى

مواصيلة النشياط اإلسيالمي السياسيي الميذهبي فيي اليدول األوروبيية وتكيوين لوبييات داعمية  .4
لنشيياطها ميين المسييلمين الشيييعة ميين مختلييف البلييدان لصييالح سياسيياتها ومواقفهييا وجعييل تلييك 

مها الخاليييا نائميية لفتييروة طويليية إلييى حييين توقييع أو انفجييار فعلييي للصييراع مييع الغييرب واسييتخدا
 . ألغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراض كثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة

تطييوير الجهيياز األمنييي اإليرانييي فييي مختلييف دول العييالم ذات األهمييية لسياسيياتها الخارجييية  .5
المييرتبط بالسييفارات اإليرانييية أو شييركات الطيييران اإليرانييية أو المسيياجد والمييدارس الدينييية التييي 

ن مييواطني تلييك تمولهييا إيييران بهييدف تزويييدها بمييا تحتاجييه ميين معلومييات وتييأمين عمييالء لهييا ميي
وهي ذات السياسة التي مارسيها قبيل ذاك اليدكتاتور صيدام .  الدول أو من مؤيديها من األجانب

 .حسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

والعيالم الغربيي بشيكل , إن هذه السياسات المتطرفة وضعت إيران في مواجهة العيالم بشيكل عيام
الييييية وأدت إلييييى مزيييييد ميييين العزليييية الدولييييية وإلييييى زيييييادة مصيييياعبها االقتصييييادية والم, خيييياه

 .ولكنها شددت باألساس من مصاعب الشعب اإليراني الفقير والكيادح والمضيطهد,  واالجتماعية

تعمييد الحكومييية , وللتخفييييف ميين الضييغط اليييداخلي والييدولي علييى سياسييياتها, وإزاء هييذا الواقييع
إليى ممارسية سياسية زييادة التيدخل فيي شيؤون " األوحيد"اإليرانية ورئيسيها اليدكتاتور ومرشيدها 

وبشيكل أخيص فيي , وبشيكل خياه فيي العيالم العربيي,  ن لها في منطقة الشيرق األوسيطالمؤيدي
 .بيييييييييييييداًل مييييييييييييين تغييييييييييييييير سياسييييييييييييياتها الراهنييييييييييييية, العيييييييييييييراق ولبنيييييييييييييان وفلسيييييييييييييطين
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إنهيا قيد نجحيت فيي بنياء , ومنيذ أن ُأسيقط النظيام اليدموي فيي العيراق,  من المعيروف عين إييران
 :ومنهييييا, علييييى العييييراق قاعييييدة أساسييييية لهييييا فييييي العييييراق مكنتهييييا ميييين فييييرض سياسيييياتها

إقامة أكبر جهاز أمني لهيا يمتيد مين البصيرة إليى كيل الجنيوب العراقيي والوسيط وبغيداد ومين  .1
 .السييييييييييييييييييييليمانية إلييييييييييييييييييييى محافظييييييييييييييييييييات كردسييييييييييييييييييييتان العييييييييييييييييييييراق والموصييييييييييييييييييييل

زرع منظمات غير حكومية دينية وغير دينية في مختلف مناطق العيراق تيأتمر بيأوامر إييران  .2
 .اوتتسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلم الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدعم المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالي منهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

غلغلة عدد غير قليل من عمالء األجهيزة األمنيية اإليرانيية مين الرجيال والنسياء فيي األحيزاب  .3
إضيافة إليى مجموعيات مين ,  السياسية اإلسيالمية العراقيية وفيي أجهيزة األمين والشيرطة العراقيية

 اليبعض. الحرس الثوري والبسيج ممن يحمليون الجنسيية العراقيية أو العراقيية واإليرانيية فيي آن
وبعضيهم اآلخير يتحيرك بعكيس , من هؤالء ال يخفي تأييده إليران من منطلق مذهبي أو سياسي

ويمكين أن نيرى مثيل هيذا التوزييع للعميل فيي . ولكنيه جياهز فيي الملماتلتأديية المهميات,  االتجاه
األحزاب اإلسالمية السياسية وفي بعض مواقع الدولة والحكومة وفي المليشيات المسيلحة التيي 

 .ولكنهيييييييييييييييا قائمييييييييييييييية وفاعلييييييييييييييية" رسيييييييييييييييمياً "أو ليييييييييييييييم تحيييييييييييييييل " مياً رسييييييييييييييي"حليييييييييييييييت 

 :السييييييطرة الواسيييييعة إلييييييران عليييييى االقتصيييييادي العراقيييييي مييييين خيييييالل ثالثييييية حقيييييول .4

شركات التصدير اإليرانية التي تعمل بشكل واسع فيي العيراق وتهييمن عليى نسيبة عاليية مين .  أ
 ة؛ قيمييييييييية اسييييييييييتيرادات العييييييييييراق وتتقاسييييييييييم معهيييييييييا بنسييييييييييبة أقييييييييييل الشييييييييييركات التركييييييييييي

 شيييييييييييييييركات إيرانيييييييييييييييية مقاولييييييييييييييية تميييييييييييييييارس مهميييييييييييييييات البنييييييييييييييياء والتعميييييييييييييييير؛ . ب

مثيل الفنيادق وشيركات نقيل , استثمارات إيرانيية فيي حقيول مختلفية سيياحية ودينيية وثقافيية.  ت
 تؤسييييييس إليييييييران مواقييييييع اجتماعييييييية مهميييييية فييييييي المجتمييييييع العراقييييييي؛ , ومحييييييالت تجارييييييية

وخاصية , والدعاية الحكوميية وغيير الحكوميية ويتغلغل اإليرانيون في أجهزة ووسائل اإلعالم.  ث
كميا إن نسيبة عاليية مين بيثهم اإلذاعيي والتفزييوني ,  في اإلعالم اإلسيالمي السياسيي والميذهبي

 .العربييييييييييي موجهيييييييييية لقضييييييييييايا التييييييييييدخل فييييييييييي الشييييييييييأن العييييييييييراق ولبنييييييييييان وحميييييييييياس

لي وال ميع إن تأثير حكام إيران المتزايد في العراق ال ينسجم مع ضعف إيران عليى الصيعيد اليدو 
ولكنييه يخييدمها ميين خييالل إلهيياء الشييعب اإليرانييي بهييا وخلييق إشيييكاليات , مشييكالتها الداخلييية

ولكيين السييؤال المنطقييي هييو مييا هييي أسييباب تزايييد دور إيييران فييي . للواليييات المتحييدة األمريكييية
 السييياحة السياسيييية العراقيييية وزييييادة تأثيرهيييا عليييى جمهيييرة كبييييرة مييين السياسييييين اإلسيييالميين؟
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 وهييي, نرتكييب خطييأ حييين نشييير إلييى العوامييل التالييية التييي دللييت عليهييا الفتييرة المنصييرمةال ت

أن التأثير المباشر لحكام إيران على األحزاب السياسية اإلسالمية الشيعية بشكل عام ناشي   .1
إليى السيلطة "  عودة البعث"و"  عودة السنة"عن ممارسة الضغوط المذهبية وتجسيد الخشية من  

اصة وان القائمة العراقية تحتضن مجموعة من األشخاه الذين ال يختلفيون حقيًا خ,  في العراق
عن بعثييي العيراق مين اليواحي الفكريية والسياسيية والسيلوكية التيي تجليت فيي فتيرة حكيم صيدام 

التيي كيان الشييعة " عودة المظلوميية"إضافة إلى تضخيم احتمال خسارة الشيعة للحكم و,  حسين
 .يشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكون منهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا دوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

م إدانة المرجعيات الدينيية الشييعية فيي العيراق لليدور اإليرانيي وضيغوطه المتفاقمية عليى عد .2
ويبدو هذا واضحًا من التصيريح اليذي أدليى بيه . القوى واألحزاب اإلسالمية السياسية في العراق

اإليرانيية حيين اشيار إليى الضيغوط " قم"مقتدى الصدر في مؤتمره الصحفي الذي عقد في مدينة 
المتزايدة عليه وعلى غيره دون أن يشعر بأي حرج من ذكر ذليك ومين خضيوعه لتليك   الخارجية

 .الضيييييييييييييييييغوط وتراجعيييييييييييييييييه عييييييييييييييييين موقفيييييييييييييييييه اليييييييييييييييييرافض لترشييييييييييييييييييح الميييييييييييييييييالكي

الدور غير الحكييم وغيير اإليجيابي اليذي لعبتيه اليدول العربيية فيي دعيم أيياد عيالوي بطريقية  .3
, من السينة% 90ارها تضم أكثر من باعتب,  تؤكد عدم حياديتها وتأييدها الصارخ لقائمة عالوي 

 . وهيييييييييييي دول ذات نظيييييييييييم سياسيييييييييييية تعتميييييييييييد شيييييييييييريعة أهيييييييييييل السييييييييييينة وأن تنوعيييييييييييت

السياسييات الخاطييية التييي ارتكبتهييا اإلدارة األمريكييية فييي العييراق منييذ ولوجهييا الييبالد والتييي  .4
سيمحت إليييران بياحتالل أكثيير المواقيع أهمييية وحساسييية فيي العييراق وفيي بنيياء قواعيد ثابتيية لهييا 

وميين الجييدير بالييذكر أن اإلدارة . تسييتطيع ميين خاللهييا التييأثير المباشيير علييى السياسيية العراقييية
وال ميع , األمريكية لم تجد إلى اآلن األسلوب الصائب في التعاميل ميع القيوى السياسيية العراقيية

 .فهيييييييييييييي تتخيييييييييييييبط حقييييييييييييياً , إييييييييييييييران فيييييييييييييي أزمييييييييييييية الطاقييييييييييييية النوويييييييييييييية وغيرهيييييييييييييا

مل الواعي والعقالني مع سياسات إسرائيل التوسيعية وإيجياد عجز الواليات المتحدة عن التعا .5
ممييا يسييمح إليييران بتحشيييد القييوى لصييالحها فييي , حييل للقضييية الفلسييطينية وإنهيياء االحييتالل

ويدفع بقوى معينة إليى دعيم جهيود إييران إلنتياج السيالح النيووي باعتبياره عاميل ردع ,  المنطقة
 . إلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرائيل 

راقييية وعييدم قييدرتها علييى منييع ممارسيية سياسييات طائفييية فييي ضييعف القييوى الديمقراطييية الع .6
 . الييييييييييييييييييييبالد والتصييييييييييييييييييييدي النيييييييييييييييييييياجح لييييييييييييييييييييدور إيييييييييييييييييييييران فييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييراق



 284 

نائبًا تقريبًا مين نيواب التحيالف اليوطني الشييعي  140إن كل هذه الوقائع سمحت أخيرًا بموافقة 
الوي مين على ترشيح السيد نوري المالكي لرئاسية الحكومية العراقيية بهيدف منيع السييد ايياد عي

مقعيدًا لقائمية  89مقعدًا في المجلس النييابي فيي مقابيل   91رغم حصول قائمته على  ,  تشكيلها
 ولكيييييييييين هييييييييييل سيييييييييييحظى المييييييييييالكي بتأييييييييييييد مجلييييييييييس النييييييييييواب؟ . دوليييييييييية القييييييييييانون 

 يصيييييييييييييييييييييييييييييييييييعب تقيييييييييييييييييييييييييييييييييييدير ذليييييييييييييييييييييييييييييييييييك لثالثييييييييييييييييييييييييييييييييييية اسيييييييييييييييييييييييييييييييييييباب؟

عيراق إن التحالف الكردستاني يرتبط بتحالف إستراتيجي مع المجلس اإلسالمي األعليى فيي ال .1
وحضيره هيادي العيامري المعيروف بتأيييده المطليق إلييران وبيدون ,  الذي قاطع حضيور االجتمياع

فهييل سيييقبل . وهييو الشييخص الييذي كييان وال يييزال مسييؤواًل عيين فيلييق بييدر, تخويييل ميين المجلييس
التحالف الكردستاني بالتخلي عن حليفيه اإلسيتراتيجي مقابيل التعياون ميع شخصيية ليسيت معيه 

يف يقف ضده هو مقتدى الصدر الذي يرفض الفيدرالية في كردسيتان العيراق؟ وحل,  هو المالكي
إذ سييكون , إذ أن التحالف الكردستاني يشكل بيضة القبان فيي تشيكيل الميالكي لليوزارة الجدييدة

وغيير معيروف فيي ميا إذا كانيت . عدد النواب أكثر من النصف المطلوب لتشكيل الوزارة الجديدة
أم أنهيم مصيرون , لالجتماع هي لعدم التصويت بالرفض بل اليتحفظ  مقاطعة المجلس اإلسالمي

 علييييييييييييييييييييييييييييييييييى ترشيييييييييييييييييييييييييييييييييييحهم لعييييييييييييييييييييييييييييييييييادل عبييييييييييييييييييييييييييييييييييد المهييييييييييييييييييييييييييييييييييدي؟

, إن شيكلت بيين جيزء كبيير مين التحيالف اليوطني والتحيالف الكردسيتاني, إن اليوزارة الجدييدة .2
ستفتقد إلى وجيود مين يمثيل القائمية العراقيية التيي انتخبيت مين قبيل الغالبيية العظميى مين أهيل 

فمن غير المعقول إبعاد ممثلو محافظات غرب بغداد وغالبية نيواب الموصيل عين ,  سنة العربالُ 
علمييًا بييأن القائميية العراقييية قييد أعلنييت مييرارًا عيين رفضييها التعيياون مييع , تشييكيل الييوزارة الجديييدة

 وهذا يعني أنها ربما قد تكون قد تركت الباب مفتوحًا بهذا التعبيير أميام احتميال قبولهيا.  الملكي
 .كعييييييييييييييييييييييييييادل عبييييييييييييييييييييييييييد المهييييييييييييييييييييييييييدي مييييييييييييييييييييييييييثالً , بغييييييييييييييييييييييييييير المييييييييييييييييييييييييييالكي

إن الحالة الجديدة تؤكد واقع وجود تيدخل وتيأثير كبيير إلييران فيي الشيان السياسيي العراقيي فيي 
فأن زيادة تأثير إيران , وإذا كان األمر األخير إيجابياً .  مقابل تراجع فعلي لتاثير الواليات المتحدة

مسييتقلة عيين السياسيية اإليرانييية علييى الصييعيدن  يشييكل عقبيية فعلييية فييي بنيياء سياسيية عراقييية
 .المحلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي واإلقليمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

إذ أنهيا ستتواصيل ألسيباب عيدة , إن ترشيح المالكي لتشكيل الحكومية لين يعيالج األزمية الراهنية
واحتمييال , منهييا احتمييال رفييض هييذا الترشيييح والتحييري عيين مرشييح آخيير فييي المجلييس النيييابي
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إن األزمية .  من ثم توزيع المناصب الوزارية األخيرى االختالف على المناصب السيادية األخرى و 
إذ أن المسيتفيد , رغم أن اإلنسان ال يأمل حصيول ذليك,  ستجر العراق معها إلى مشكالت جديدة
إضافة إليى أن الطائفيية ستسيتمر فيي فيرض وجودهيا ,  هو من يريد أغراق العراق بالدم والدموع

 . ي العيييييييييييييراقودورهيييييييييييييا الميييييييييييييدمر عليييييييييييييى السييييييييييييياحة السياسيييييييييييييية والمجتميييييييييييييع فييييييييييييي

4/10/2010  

 

من المسؤول عن قتل وعن حماية اراوح المسيحيين 
 في العراق؟ 

 

حيوالي  2010نشرت بعض وسائل اإلعالم في العيالم أن عيدد القتليى فيي العيراق بليل فيي العيام 
ولم تشر وسائل اإلعالم إليى عيدد القتليى مين غيير الميدنيين أو إليى , قتياًل من المدنيين  3976

أن معدل عدد القتلى من المدنيين يومييًا . فيهم أحكام اإلعدام خالل العام المنصرمعدد من نفذ  
. وهو الرقم الرسمي المعلين دون ذكير عيدد الجرحيى والمعيوقين,  إنسان يومياً   11قد بلل حوالي  

إذ أن هيذه اآلالف مين , هل هذا الخبير ييدعو إليى الفيرح واالستبشيار بخيير قيادم؟ ال يمكين ذليك
إنها المجزرة . باء وأمهات وأزواج وأخوات واخوة تركوا خلفهم ثكالى ويتامى وأراملالشهداء هم أ

وهذا العدد من القتليى الييومي مين الميدنيين ييأتي بعيد . بعينها هي التي يعيش في ظلها العراق
فهيل علينيا أن نغتيبط أم , مرور ما يقرب من ثمانية أعوام على سقوط الفاشيية البعثيية الدمويية

لييى مييوت هييؤالء البشيير؟ السييؤال موجييه إلييى رئيييس الحكوميية والحكوميية وكييل القييوى أن نحيزن ع
 .وخاصة على وزارات الدفاع والداخلية واألمن الداخلي, المشاركة في الصراع على المناصب

آخيرين، فيي موجية  14سقط قتيالن على األقل وُأصييب أكثير مين : "يوم أمس نقل الخبر التالي
ًا ميين منييازل المسيييحيين فييي أنحيياء مختلفيية بالعاصييمة العراقييية تفجيييرات جديييدة اسييتهدفت عييدد

، بالتزامن مع بدء عطلة نهاية األسبوع األخير مين عيام (30/12/2010)بغداد مساء الخميس  
وهي موجة ثانية كميا يشيير  ) www.linga.org:راجع." )، وبدء االحتفال بالعام الجديد2010
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تأتي مشابهة لموجة تفجيرات مماثلة اسيتهدفت عيددًا   كانت تلك التفجيرات: "ذات الموقع فيقول
، (2010)تشيرين الثياني الماضييي  /مين منيازل المسيييحيين فيي بغيداد، فييي العاشير مين نييوفمبر

إضييافة إلييى الهجييوم الهمجييي .", جريحيياً  25أسييفرت عيين سييقوط ثالثيية قتلييى علييى األقييل، ونحييو 
شخصيًا،  68دد القتلى المسييحيين وصل ع"فقد  ,  في بغداد"  سيدة النجاة"الذي استهدف كنيسة  

باالضييافة الييى العشييرات ميين الجرحييى، وتهجييير ميييات العوائييل ميين بيييوتهم فييي بغييداد والموصييل 
وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة، وهنالك االالف يتهييون للرحيل في ظل  ياب برنامج حكومي أو 

موقييع : راجيع.")نهمأي حيل وطنيي يضييع حيدًا لمحنيتهم، وسييط مبيادرات أجنبييية لقبيولهم فيي بلييدا
 (.منظميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية حمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييورابي لحقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوق اإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان

نحن أمام عملية منظمة واسعة تسيتهدف تصيفية العيراق مين المواطنيات والميواطنين مين أتبياع 
وهكذا يراد تصفية أتباع جمييع ,  كما أن الصابية المندائيين مستهدفون ايضاً ,  الديانة المسيحية

وبعييدها تبييدأ , رى ألصييحاب األفكييار واآلراء األخييرى ثييم تتبعهييا تصييفيات اخيي, األديييان األخييرى أوالً 
فهييل نحيين أمييا عييراق يييراد . التصييفيات المتبادليية بييين أتبيياع الييدين الواحييد ميين مييذاهب مختلفيية

إشاعة الموت فيه وتحويله إلى أرض يباب بدون بشر؟ ومين المسيؤول عميا يجيري فيي العيراق 
ن ذلك؟ أم أن هناك قوى أخرى تشيارك حاليًا؟ وهل الحكومة وأجهزتها األمنية وحدها مسؤولة ع

 في كل ذلك؟

فهييي موجييات يرتفييع وييينخفض عييدد , المحنيية كبيييرة والمييوت مسييتمر رغييم مييا يقييال عيين تناقصييه
سواء أكيان قيتاًل جماعييًا أم بإغتييال , القتلى والجرحى ولكن الموت بالقتل لم يتوقف يومًا واحداً 

 .األفراد

المجرمون اليذين أليوا عليى أنفسيهم تنفييذ ميؤامرة قيذرة ال شك في أن المسؤول األول هم القتلة 
وهييم بييال شييك . موجعيية ضييد أتبيياع الديانيية المسيييحية والييديانات كالصييابية المندائييية واإليزيدييية

فيال , سوف لن يتوقفوا عن ذلك ما لم تتخذ اإلجراءات الحازمة والسريعة والكفيلة بوضع حد لها
وربميا مينهم مين ,  هؤالء األوبياش مين مختليف األصينافالنداءات اإلنسانية وال غيرها تنفع مع  
والهاجس موجود ليدى الكثيير ,  إذ ال أعلم علم اليقين بذلك,  هم بالشكل ضمن العملية السياسية

 !قطعييييييييييييييييييييييييياً , وأنيييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييينهم, مييييييييييييييييييييييييين العراقييييييييييييييييييييييييييات والعيييييييييييييييييييييييييراقيين

لتيي أما المسؤول الثاني فهي الحكومة التي من واجبها تأمين الحماية للمواطنين وتليك القيوى ا
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تسييببت فييي نشييوء فييراغ سياسييي طويييل وفييي عجييز األجهييزة العسييكرية واألمنييية عيين مطيياردة 
وال يمكيين أن ينشييأ خييالف بييين النيياس حييول مسييؤولية الحكوميية وأجهزتهييا , المجييرمين القتليية

 .األمنييييية فييييي تييييوفير األميييين للشييييعب ولكييييل أتبيييياع الييييديانات والمييييذاهب الدينييييية فييييي العييييراق

هذه المآسيي فهيي قيوى اإلسيالم السياسيي التيي تقيود حملية تثقييف أما المسؤول الجوهري في  
وتيدعو إليى الكراهيية ,  دينية في العراق وخارجه تربي الناس على تكفيير أتبياع اليديانات األخيرى 

, تدعو إلى رفض اآلخر وتستخدم القرآن والشريعة كأداة وذريعة في هذه األفعال الدنيية,  والحقد
الصادرة عن شييوخ ديين أوبياش فيي العيالم اإلسيالمي يحلليون مثيل   كما تستخدم الفتاوي الكثيرة

 .هيييييييييذه السياسيييييييييات والقتيييييييييل عليييييييييى الهويييييييييية الدينيييييييييية أو حتيييييييييى الطائفيييييييييية والفكريييييييييية

كميييا تتحميييل مسيييؤولية ذليييك تليييك المراجيييع الدينيييية التيييي تشيييدد عليييى وتثقيييف بالتزميييت اليييديني 
ط فييي الجامعييات والكليييات أو والمييذهبي وتييدعو إلييى تحييريم الكثييير كييالفنون الجميليية أو االخييتال

الخمرة وما إلى ذليك مميا يجعيل التفكيير يتجيه نحيو خطير وجيود أتبياع الديانية المسييحية اليذين 
إنهيا الكارثية التيي سيتحل فيي العيراق حيين يصيرح .  يمارسون الفنون الجميلة واالختالط والخمرة

تعييددة اليديانات والمييذاهب السييد رئييس الييوزراء أنيه يرييد أن يبنييي مجتمعيًا إسييالميًا فيي دولية م
إنه الخطر الداهم الذي بدا وكأن حزب الدعوة اإلسالمية يقيوده .  واالتجاهات الفكرية والسياسية

الييذي بييادر إلييى استشييارة واسييتخارة الشيييخ , وزييير التعليييم العييالي الجديييد, ويتزعمييه علييي األديييب
 ! النجفييييييييييي فييييييييييي مييييييييييا يفعلييييييييييه فييييييييييي التعليييييييييييم العييييييييييالي الييييييييييذي سييييييييييلم لييييييييييه آمانيييييييييية

 أشك بأن قوات االحتالل المقرر إنهاء وجودها فيي العيراق هيي األخيرى تتحميل مسيؤولية ميا وال
وهييي المالكيية لقييدرات غييير قليليية فييي التصييدي لهييذه القييوى , يجييري ميين قتييل وتييدمير فييي العييراق

وهييي التييي نقلييت المعركيية مييع قييوى اإلرهيياب اإلسييالمية الدولييية ميين الواليييات المتحييدة , الشييريرة
وكلنا ييدرك هيذه الحقيقية ولكين لييس . من أوروبا إلى أرض العراق منذ سنوات سبعاألمريكية و 

 .الجميع من يبوح بها

إن علييى القييوى الديمقراطييية العراقييية وكييل األحييرار فييي العييراق والييدول العربييية أن يرفعييوا صييوت 
ارس القتيل االحتجاج واإلدانة والتصدي للقوى اإلرهابية أيًا كانت الهويية التيي تحملهيا والتيي تمي

أن ترفيع صيوت االحتجياج ضيد ,  وخاصة مين أتبياع اليديانات األخيرى ,  ضد بنات وأبناء المجتمع
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 ييياب الحماييية التييي يجييب أن ُتقييدم ألتبيياع الييديانات األخييرى والتييي  يابهييا يييؤدي إلييى المييوت 
 .المستمر لهم

لييس الشيكلية إن على العالم كليه أن يضيغط عليى الحكومية العراقيية لتميارس الحمايية الفعليية و 
وأن علينا جميعًا المطالبة بالتحقيق والكشيف عين المجيرمين القتلية .  لكل المواطنات والمواطنين

ومين يقيف خلفهيم ومين يحمييهم ويتسيتر علييهم فيي الدولية والمجتميع ومعياقبتهم عليى الجييرائم 
حمايية  وكيذلك محاسيبة ومعاقبية أولييك اليذين اخليوا بواجيب,  التي ارتكبوها بحق الناس األبرياء

  .تلك المناطق التي تتعرض إلى اإلرهاب المتكرر

 

 !!عادت حليمة إلى عادتها القديمة, عادت والعود أقبح

 

 

حيييين تشيييعر القيييوى الظالميييية المتسيييترة بلبييياس اليييدين والمدفوعييية اليييثمن بالضيييعف والتيييأزم 
ضيييد وحيييين تشييعر أن الشيييعب ييييرفض سياسيياتها وقراراتهيييا وإجراءاتهييا التحريميييية , والمحاصييرة

ضييد التييراث الحضيياري للشييعب العراقييي الييذي شييارك منييذ العهييود , الثقافيية الشييعبية والديمقراطييية
البابلية فيي إغنياء الحضيارة اإلنسيانية بالموسييقى والغنياء واليرقص والشيعر والفنيون التشيكيلية 

الييخ وأبييدع فييي إنتيياج اآلالت الموسيييقية ومنهييا الهارفيية والعييود ..ميين نحييت ورسييم وسيييراميك
تبيدأ بيالهجوم الشيرس عليى , حين تشعر بأنها أصبحت فيي زاويية حيادة,  ابة والناي والطبلةوالرب

على القوى المناضيلة منيذ عقيود طويلية مين أجيل مصيالح الشيعب ,  القوى الديمقراطية والتقدمية
, ضيد الشييوعيين العيراقيين وحييزبهم, واالقتصياد اليوطني والديمقراطيية وسييادة الييبالد واسيتقاللها

 .اضلين األحرارحزب المن

فمنذ أيام تشن مجموعة من وسائل اإلعالم حملة هستيرية ظالمة ضد الحزب الشيوعي العراقي 
فيي محاولية يائسية وبائسية لتشيويه " قنياة األنيوار"و "  شبكة نهرين نيت"تجلت بشكل خاه في  

بجيرأة  ألن الحزب الشيوعي العراقيي دافيع, سمعة الحزب الشيوعي العراقي والشيوعيين العراقيين
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عين , عين الثقافية الوطنيية والديمقراطيية العراقيية, عن حقوق اإلنسان,  ووضوح عن حرية الفرد
رفضييه ألي تجيياوز علييى اتحيياد األدبيياء والكتيياب فييي العييراق أو علييى أكاديمييية الفنييون الجميليية 

عين القيرارات الجيائرة والبائسية التيي صيدرت عين مجيالس محافظيات بغيداد ,  ومناهجها الدراسيية
بصيييرة وغيرهيييا مميييا ال يتفيييق والدسيييتور العراقيييي والئحييية حقيييوق اإلنسيييان والتيييراث العراقيييي وال

 .اإلنساني

تيدافع عين اإلجيراءات السييية " قناة األنيوار"و " شبكة نهرين نت"إن القوى الظالمية التي راحت 
دة التي اتخذها مجلس محافظة بغداد أو رئيس المجلس ودفعوا األموال لتنظيم المظياهرات المؤيي

وتهاجم مظاهرة األدباء والكتاب العيراقيين , كما اكتشفته جريدة المدى الغراء,  إلرجاءاتهم الجائرة
في شارع المتنبي ضد اإلجراءات التعسفية التي تتنيافى وحريية الفيرد العراقيي وحقيوق المواطنية 

ات ميا هيي إال بيالون اختبيار لميا يمكين أن تقيوم بمصيادرته مين حقيوق وحريي, وحقوق اإلنسيان
 .عامييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق

 :إن مسييييييييييؤولية الحكوميييييييييية االتحادييييييييييية وكييييييييييل القييييييييييوى المشيييييييييياركة فيهييييييييييا التصييييييييييدي

وهييي إجييراءات منافييية للدسييتور العراقييي , لكييل القييرارات الصييادرة عيين مجييالس المحافظييات 1
بما في ذلك تلك القيرارات المناهضية للفنيون الشيعبية والتيراث ,  وللحرية الفردية وحقوق اإلنسان

 .وأن عليهييييا أن تبطلهييييا فييييورًا وتعيييييد األمييييور إلييييى نصييييابها, يمقراطي العراقيييييالثقييييافي الييييد

التصدي ألي تجاوز على الحريات العامة أو محاولة المس بقوى سياسية ديمقراطية عراقية  .2
 .برهنت على إخالصها للشعب ورفضت المساومة على مصالح الشعب وعليى حقوقيه االساسيية

فيي تيدريس وتطييوير , بمييا فيهيا أكاديميية الفنيون الجميلية, قييةحيق الجامعيات والكلييات العرا .3
الثقافيية الديمقراطييية العراقييية والتييراث األدبييي والفنييي العراقييي ورفييض تعطيييل تييدريس الموسيييقى 

إذ أن هيذا يعتبير تجياوزا عليى ميا , الخ فيي أكاديميية الفنيون الجميلية..والغناء والرقص والنحت 
تجيياوزُا علييى الئحيية حقييوق اإلنسييان والمواثيييق والعهييود و , جيياء فييي الدسييتور فييي هييذا الصييدد

 .الدولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا المجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال

أن تبيييدي اهتمامهيييا بالفسييياد الميييالي واإلداري " قنييياة األنيييوار"و " شيييبكة نهيييرين نيييت"إن عليييى 
, وبأوليك المليارديريية وميزوري الشيهادات, إن كانت مخلصة للعراق وشعبه, السائدين في البالد
وهيي , إصدار قانون أو مرسيوم بيالعفو عين الجيرائم التيي ارتكبوهيا بيذلك التزييرالذين يراد اليوم  
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رغم أن البعض غير القليل منهم يحتيل إليى اآلن مواقيع مهمية فيي أجهيزة ,  جرائم مخلة بالشرف
. بداًل من الهجوم الشرس على الحزب الشيوعي العراقيي, الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية

وى السوداء ال تسيعى مين خيالل ذليك إليى التغطيية عليى الجيرائم المرتكبية فيي ويبدو أن هذه الق
بييل وإلييى التحضييير لشيين حمليية ظالميية ضييد كييل القييوى الديمقراطييية والتقدمييية , العييراق فحسييب

 . العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

, إن هذا الواقع يملي على القوى الديمقراطية العراقية كلها أن تعي طبيعة المرحلة وميا ييراد بهيا
لى إعادة النظر بسياساتها ونشاطاتها المنفردة وتوحيد جهودها حول برنامج وطني وأن تسعى إ

مهميات وضيع العيراق عليى ,  وديمقراطي يشكل القاسم المشترك األعظم لمهمات المرحلة الراهنة
كميا أن هيذا يتطليب مين الحيزب .  طريق الحيياة الحيرة والحرييات الديمقراطيية والتقيدم االجتمياعي

أن يعييد النظير بتكتياكتيه وعالقاتيه السياسيية ويسيعى إليى االنفتياح عليى كيل الشيوعي العراقيي  
الشخصيييات والجماعييات والكتييل والقييوى واألحييزاب الديمقراطييية واليسييارية التييي تلتييزم بممارسيية 
سياسة ديمقراطيية وتناضيل بأسياليب سياسيية وديمقراطيية فيي إطيار العمليية السياسيية الجاريية 

ج المشترك البديل عن البرامج الفرديية والطائفيية المطروحية مين جانيب في البالد لصالح البرنام
 . ومنها بعض القوى الحاكمة, الكثير من القوى السياسية العراقية

16/12/2010 

االختالف في فهم معاني استشهاد الحسين بين 
 !الموروث الشعبي والفكر المبتذل

 

هيم المعياني اإلنسيانية العميقية لثيورة على ميدى القيرون والعقيود المنصيرمة تبياين النياس فيي ف
بيل , لم يكن هذا التباين ناشيًا عن عدم وعيي بحقيقية المعياني. الحسين بن علي بن أبي طالب

كان بسبب التباين في المصالح واألغراض التي يسعى لها كل طرف ويدفع باالتجاه الذي يريده 
 . ويخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدم مصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالحه

ديد في فهم أهداف الحسين في محاولية مين اليبعض لقد بلل التفسير المتباين حد التناقض الش
وكأنها كانت لتقييد حرية وحركية ,تخفيض سقفها إلى حد اإلسفاف بالتبسيط والتسطيح وجعلها 
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في حين رأى فيها الطرف اآلخير إنهيا أنبيل مين أن تيدفع باتجياه تقيييد الحريية ,  اإلنسان وافعاله
 .الفردييييييييييييييييييييييييييييييييية وحقييييييييييييييييييييييييييييييييوق الفييييييييييييييييييييييييييييييييرد وحقييييييييييييييييييييييييييييييييوق المجتمييييييييييييييييييييييييييييييييع

ضييد التصييرف , ضييد االسييتبداد بييالرأي وفييي الحكييم, انييت اساسييًا ضييد الظلييم والطميييانفييالثورة ك
الكيفي بالمال العام وكأنه جزء من خزينة الحاكم األموي اليذي اغتصيب الخالفية وأسيدل السيتار 

 ".األميييييييييييييييييييييييييييييييييييير شييييييييييييييييييييييييييييييييييييورى بييييييييييييييييييييييييييييييييييييينهم"علييييييييييييييييييييييييييييييييييييى مبييييييييييييييييييييييييييييييييييييدأ 

ومجلييس ونواجييه هييذا التزييييف لمعيياني الثييورة الحسييينية فييي قييرارات مجلييس محافظيية البصييرة 
محافظيية بغييداد وبابييل وغيرهييا مميين تجييرأ علييى تشييويه مبيياد  تلييك الثييورة العاميية واسييتند إليهييا 
 . لمصييييييييييييادرة حرييييييييييييية اإلنسييييييييييييان وحقوقييييييييييييه المشييييييييييييروعة فييييييييييييي العصيييييييييييير الحييييييييييييديث

وكما تشير الكثير مين اليدالئل أنيه بعثيي ومين المهيرولين ,  محافظ بغداد,  لم يكتف كامل الزيدي
بإصيدار تليك األوامير القروقوشيية , والمتمسيك بيالخط الطلفياحي"  ةالقائد الضيرور "السابقين وراء  

لتقييد حرية الفرد والشعب وممارسة حملة إيمانية جديدة مماثلة بل وأسوأ مين حملية اليدكتاتور 
بل راح يشتم المثقفيات والمثقفيين مين بنيات وابنياء الشيعب العراقيي ممين ,  المقيت صدام حسين

عين احتجياجهم وإدانيتهم لتليك القيرارات السيلطانية المناهضية   تجمعوا في شيارع المتنبيي ليعلنيوا
التحاد األدباء والكتاب في العراق وضد القيرارات المتخيذة ضيد منياهج أكاديميية الفنيون الجميلية 

يشتم مجموعة مين البشير ممين يشيكل .  في بغداد ويتهمهم بالمأجورين ليبعد التهمة ذاتها عنه
لمناضيييل ضيييد االسيييتبداد والقميييع والقسيييوة ومييين أجيييل الحريييية نموذجيييًا رائعيييًا لإلنسيييان العراقيييي ا

ماذا يريد هذا الرجل من تلك القرارات؟ : السؤال الذي يواجهنا هو. والديمقراطية وحقوق اإلنسان
هييل يريييد إثييارة جمهييرة المثقفييين والكثييير ميين بنييات وأبنيياء الشييعب ضييد الحكييم الييراهن حتييى قبييل 

مسبقًا العملية السياسية؟ هيل يرييد اشياعة الفوضيى فيي   ويالتالي ينعي,  تشكيل الحكومة الديدة
البالد وتعمييق التناقضيات فيي المجتميع وتشيديد الصيراعات؟ ولصيالح مين يقيوم بكيل ذليك؟ هيل 
لمصييلحة ميين كييان سيييده فييي السييابق؟ أم سيييده فييي الوقييت الحاضيير؟ ميين اسييتمع إلييى ردات 

أن المجتمييع يييرفض سياسييات  المواكييب الحسييينية فييي كييربالء وتمعيين فيهييا ألدرك بوضييوح كبييير
كميا رفضيها , التقييد للحرية ويرفض الوصاية عليه ويرفض الخيمية الفكريية والسياسيية الواحيدة

رغييم أنييه لييم يسييتطع الخيياله منييه إال بقييوى أجنبييية أزالتييه , فييي زميين الييدكتاتور صييدام حسييين
 . ولكنهيييييييييييييييييييييييا أدخليييييييييييييييييييييييت معهيييييييييييييييييييييييا الطائفيييييييييييييييييييييييية السياسيييييييييييييييييييييييية المقيتييييييييييييييييييييييية

زيييدي ال يييدخل فييي بيياب االخييتالف فييي وجهييات النظيير أو رةييية قابليية إن مييا تجييرأ عليييه كامييل ال
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بييل يييدخل فييي عملييية اقتطيياع وتقييريم جدييية لحقييوق الفييرد وحقييوق المواطنيية وحقييوق , للنقيياش
إن أوامره تعتبر إساءة كبيرة لإلنسان وحريته وحقه فيي التصيرف ,  اإلنسان وكل الشرائع األخرى 

دي الذي يراد تسليطه على رقاب الناس باسم اليدين احيانيًا إنه السيف االستبدا,  والتحكم بإرادته
 !وهيييييييييم مييييييييين اليييييييييدين والحسيييييييييين بيييييييييراء. وباسيييييييييم ثيييييييييورة الحسيييييييييين أحيانيييييييييًا أخيييييييييرى 

لو تابعنا كتابات األخوة العراقيين واألخوات العراقيات لوجدنا إن أكثر النياس تايييدًا للسييد نيوري 
فض هذه القرارات وادانهيا بقيوة ووجيه الذي ر ,  هو الصديق الدكتور عبد الخالق حسين,  المالكي

رسالة إلى السيد المالكي طالبًا فيها رفض تلك اإلجراءات باعتبارها مسيية له ولحكمه وللعملية 
. وطالبييه بمنييع تطبيقهييا ألنهييا تعييرض حكمييه إلييى المزيييد ميين المشييكالت والصييراعات, السياسييية

أتمنيى أن يكيون راي الييدكتور . اتوهيو ييرى أن السييد المتيالكي ال يقيف وراء مثييل هيذه اإلجيراء
 . حسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحيحاً 

هييل نحيين أمييام مرحليية جديييدة ميين التشييدد الييديني : السييؤال الكبييير الييذي يواجهنييا جميعييًا هييو
أم أن , والمذهبي وتنميص عيش الناس والعودة إلى الوراء ميع بدايية تشيكيل الحكومية الجدييدة

سياسييات وقحيية ضييد الشييعب وحريتييه الصييراع علييى المواقييع والييوزارات يييدفع بييالبعض إلييى تبنييي 
محيافظ , وحرية الفرد ويدفع بهؤالء إلى تبني مثيل هيذه اإلجيراءات تماميًا كميا فعيل كاميل الزييدي

 . بغييييييييييييداد؟ يتمنييييييييييييى اإلنسييييييييييييان أن يكييييييييييييون االحتمييييييييييييال الثيييييييييييياني وليييييييييييييس األولييييييييييييى

 فيي إال أن الكلمية التيي ألقاهيا السييد رئييس اليوزراء المنتهيية واليتيه والمكليف بتشيكيلها مجيدداً 
إذ , ذكرى عاشوراء والتي نقلت من قناة الشرقية تسيتوجب التوقيف عنيدها والتفكيير الجيدي بهيا

رغييم أن السيييد نييوري المييالكي لييم يؤيييد صييراحة تلييك اإلجييراءات ولكنييه ضييرب علييى ذات الييوتر 
رغم أنه يقود حزب اليدعوة اإلسيالمية ,  بطريقة ال تعبر عن وعي عميق بمضامين ثورة الحسين

فليس التضييق على حرية اإلنسان وعلى سيلوكه الشخصيي مين مسيؤولية الميالكي .  قفي العرا
إن خطياب الميالكي . أو غيره ما دام الفرد العراقي ال يتعيرض لحريية اآلخيرين بياألذى أو الضيرر

في يوم عاشوراء بصدد الموضوع ال يعطي االنطباع بأن جمهرة من الحكام في العراق اسيتفادوا 
فالتضييق على حرية اإلنسان تتسبب بعواقب أخرى غيير . ستبدادية السابقةمن تجربة النظم اال

والسيلطة التيي تحتيرم , فما يمنع من الباب يدخل إلى البالد وبيوت الناس مين الشيبابيك.  سليمة
. نفسييها ال تصييدر قييوانين وقييرارات ال يمكيين تطبيقهييا بييل تفييتح عشييرات األبييواب للتجيياوز عليهييا

 . ومنهيييييا الحالييييية فيييييي إييييييران أو دول عربيييييية عدييييييدة, ا الصيييييددواألمثلييييية كثيييييير جيييييدًا بهيييييذ
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إن من واجب اتحاد األدباء والكتاب في العراق إقامة دعوى قضائية ضد كامل الزيدي مع تقديم 
كميا يفتيرض أن يقيدم كيل مثقفية ومثقيف فيي العيراق ومين , نبذة مختصرة عين حياتيه السياسيية

ى قضيائية مماثلية ضيد الزييدي ألنيه أهيان كيل شارك في مظاهرة شارع المتنبي على إقامة دعو 
وعليه أن يبرهن على ذلك وأن يحاسب , المثقفات والمثقفين في العراق حين اتهمهم بالمأجورية
أو أن يتراجييع عيين إجراءاتييه وقراراتييه , عليهييا قانونييًا حييين ال يسييتطيع البرهنيية علييى مييا ادعيياه
تمامييًا كمييا طالييب السيييد عميياد , بالدنييا القرقوشييية ويعتذرللشييعب ولكييل المثقفييات والمثقفييين فييي

 .األخيييييييييييرس بشيييييييييييكل صيييييييييييائب فيييييييييييي آخييييييييييير مقيييييييييييال ليييييييييييه حيييييييييييول ذات الموضيييييييييييوع

إن ميين واجبنييا وميين حقنييا أن نطالييب القييوى المشيياركة فييي الحكوميية الحالييية أو التييي ستشييكل 
بالتصييدي لتلييك اإلجييراءات المفرقيية للصييف العراقييي , مهمييا كييان رأينييا فيهييا, الحكوميية القادميية

لييى العملييية السياسييية والمقيييدة لحرييية اإلنسييان والمصييادرة لحقوقييه التييي يضييمنها والمشوشيية ع
ومنهييا الالئحيية الدولييية , الدسييتور العراقييي والمواثيييق والعهييود الدولييية التييي وقييع عليهييا العييراق

 . لحقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوق اإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان

20/12/2010 

 

أال تثير الوثائق السرية الفزع والقلق بسبب سلوكيات 
 دة في العراق؟ العنف والقسوة السائ

 

كلما غاه اإلنسان في مطالعة المزيد من الوثائق السيرية األمريكيية حيول العيراق التيي نشيرت 
إزداد شيعوره بياأللم والقيرف والفيزع ,  في موقع ويكليكس اإللكتروني في نهاية األسيبوع الماضيي

رسيية واشييتد غضييبه لمييا كييان أو ال يييزال يحصييل فييي العييراق ميين سييلوكيات تميييزت بالقسييوة الش
واالستهانة باإلنسان وحقوقه وكرامته وتجاوزت حدود المعقول وقدرة اإلنسان على تخييل وجيود 
قييوى قييادرة علييى اسييتخدام مثييل هييذه األسيياليب الشييريرة فييي التعييذيب وتحطيييم اإلنسييان وكرامتييه 

على وفق , من قوى شريرة تنتمي لقوى إسالمية سياسية من مختلف األطراف,  والقتل بدم بارد  
ويقف اإلنسان مبهوتًا أمام األساليب الوصفية التيي كتيب بهيا الجنيود .  اء في تلك الوثائقما ج
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بعضيها كانيت , والضباط األمريكيون تلك التقارير وتفصلياتها وكأنهم يتحدثون عن وقائع عادية
كمييا ورد ذلييك علييى , سيياعة فييي اليييوم دون توقييف 24أحداثييه المريييرة وقتييل البشيير علييى مييدى 

ميليشيييات جيييش المهييدي بالتعيياون مييع أجهييزة وزارة الداخلييية فييي فتييرة حكوميية  عمليييات نفييذها
 .الجعفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري 

وحصييلتها عشيرات  2009و 2004تقارير متنوعة كلها تبحث في جرائم ارتكبت في العراق بين 
وأكثيير ميين ذلييك هييم الييذين , ألييوف القتلييى وأكثيير ميين ذلييك ميين الجرحييى والمعييوقين والمشييوهين 

لقيد كانيت .  تبيرز فيي كيوابيس خانقية ال تنتهيي نتيجية تليك األحيدداث  يعانون من صدمات حادة
فييي , شخصييًا عليى التيوالي 35763و 35026ميين القتليى وحيده  2007و 2006ضيحايا عيامي 

 .نسيييييييييييمة 109032 2009-2004حيييييييييييين بليييييييييييل مجميييييييييييوع قتليييييييييييى السييييييييييينوات بيييييييييييين 

ن أن يتحيول عيدد هل حقًا يمك: يقف اإلنسان حائرًا أمام وقائع هذه الوثائق ويتساءل مع نفسه
هذا الشيعب اليذي كيان ضيحية لالسيتبداد والعنيف والقسيوة طيلية , كبير من أبناء الشعب العراقي

إلى جالدين ال يختلفيون عين جيالدي ,  خمسة وثالثين عامًاً  في ظل حكم البعث وصدام حسين
صييدام حسيييين ونظاميييه بأسييياليبهم فيييي التعيييذيب ومسييخ اإلنسيييان فيييي أثنييياء التحقييييق أو عنيييد 

تقال أو في السجون وبعد صدور األحكام أو قتلهم بأبشع أساليب القتل قبيل أن تجيري لهيم االع
 ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية محاكميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات؟ 

هل يمكن أن يتحول الضحية إلى جالد من هيذا النيوع؟ هيل يمكين أن تسياهم التربيية اإلسيالمية 
 بخلق أناس يمتلكون القدرة على التحول من ضيحايا إليى جالديين ليمارسيوا قتيل اإلنسيان تحيت

, فهم يلهون بحرق الجسم بأعقاب السجائر,  التعذيب وكأن القتلة يمارسون تسلية محببة إليهم
ويييدخلون القييازوق فييي خلفييية المعتقييل أو يسييتخدمون األجهييزة الكهربائييية ضييد قضيييب الفييرد 

أو يقلعون أطافر اليدين والقدمين أو يهشمون جمجمة اإلنسان أو , والمناطق الحساسة األخرى 
أو يشييدون قضيييبه بحبييل ويجييروه أو يغتصييبوه , ه الميياء السيياخن بدرجيية الغليييانيصييبون علييي

 جنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا؟

كم هو مرييع أن نقيرأ كييف تسيربت األحزمية الناسيفة لإلنتحياريين مين سيوريا إليى العيراق وعيدد 
وكييم هييي األسييلحة الفتاكيية وأنواعهييا التييي , الييذين تسييللوا ميين سييوريا إلييى العييراق عبيير سيينجار

إيييران إلييى ميليشيييات جيييش المهييدي أو غيييره ميين ميليشيييات القتييل  ضييبطت وهييي مهربيية ميين
 .والتخرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
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لقد جاءت التقارير حاملة اتهامات إلى قوى القاعدة وتنظيميات البعيث وهييية علمياء المسيلمين 
واتهامييات أخييرى موجهيية إلييى ميليشيييات جيييش المهييدي , أو غيرهييا بالقتييل والتخريييب ميين جهيية

تي شكلت ميليشيات لها ولم تعلن عن وجودها بممارستها القتيل وفيلق بدر وغيرها من القوى ال
ولكنها تحمل اتهامات إلى الحكومة العراقية وإلى األجهزة الحكومية التيي كانيت , والتخريب أيضاً 

مهمتها حماية الشعب من اإلرهابيين وليس المشاركة باإلرهاب والقتل بسبب عالقاتها المتعيددة 
 . بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالقوى التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مارسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت اإلرهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياب

إن الوثائق المنشورة تحمل في طياتها اتهامات خطيرة لكل األحزاب اإلسالمية السياسية العاملة 
سييواء , كمييا تحمييل اتهامييات خطيييرة إلييى سياسيييين بعييينهم, والحاكميية فييي العييراق دون اسييتثناء

وكيييذلك اتهاميييات موجهييية إليييى كيييل , بشيييكل مباشييير أم فيييي فتيييرة وجيييودهم عليييى رأس الحكومييية
إضافة إلى اتهامات خطييرة ,  طائفية المسلحة التي كانت أو ال تزال تعمل في البالدالمليشيات ال

وأن هيذه االتهاميات ال يمكين . للقوات األمريكية والفرق األمنية المرتزقة التي عملت فيي العيراق
سيواء أكيان فيردًا أم حزبيًا أم , أن يحقق بها من هو موض اتهيام بممارسية تليك األفعيال الشيريرة

بييل يفتييرض أن تقييوم األمييم , اسييية أم فريقييًا عيياماًل فييي الحكوميية العراقييية أو األمريكيييةكتليية سي
 2003المتحدة بهذا التحقيق الذي يفتيرض أن يكيون نزيهيًا وشياماًل للفتيرة الواقعية بيين نيسيان 

مين خيالل تشيكيل لجنية مين , 2010وإلى نهاية التقرير ويمكن مد التحقيق إلى الوقت الحاضر 
لة مختصة بشؤون حقوق اإلنسان والجريمة السياسية المنظمة والتعذيب لكيي شخصيات مستق

رغيم وجيود معلوميات , يقدموا لنا صورة واقعية لما كيان يجيري فيي العيراق خيالل الفتيرة الميذكورة
 .غيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير قليلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية بهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد

مارسييها صييدام حسييين وطغمتييه للخيياله ميين خصييومه ومعارضيييه , نحيين أمييام جييرائم بشييعة
كرر استخدام البعض من تلك األسياليب بعيد زوال نظاميه مين قيوى سياسيية كانيت ت,  السياسيين

واآلن يجري في العراق ميا كيان قيد أديين .  تدين تلك األساليب وتطالب بالخاله من ذلك النظام
 .وعلينيييييييييييييييييا أن ال نقبيييييييييييييييييل بيييييييييييييييييه ونرفضيييييييييييييييييه جملييييييييييييييييية وتفصييييييييييييييييييال, سيييييييييييييييييابقاً 

جيل الكشيف عين الميذنبين بيدون علينا رفع الصوت للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية دوليية مين أ
لكي ال يأتي إلى الحكم من ميارس أو قيرر أو وافيق عليى اسيتخدام تليك األسياليب القيذرة ,  رحمة

 .فيييييييييييييييي حكيييييييييييييييم العيييييييييييييييراق بعيييييييييييييييد سيييييييييييييييقوط اليييييييييييييييدكتاتور ونظاميييييييييييييييه اليييييييييييييييدموي 
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28/10/2010  

 

 حزب الدعوة ومفهوم ممارسته للديمقراطية في العراق

 

 

, ألساليب المستخدمة في تيأخير تشيكيل اليوزارة الجدييدةكلما تابعت الوضع الجاري في العراق وا
تذكرت مباشرة تلك الندوة التيي نظمتهيا قبيل أربيع سينوات تقريبيًا قنياة الحيرة وشيارك فيهيا بعيض 

 . ومنييه بشييكل خيياه حييزب الييدعوة ممييثاًل بالسيييد علييي األديييب, األحييزاب السياسييية اإلسييالمية

قيدم السييد عليي األديييب . ميل حيزب اليدعوةكيان البحيث ييدور عين بيرامج وسياسيات وأسياليب ع
مطالعة عن أهداف وسياسات واسلوب عمل حزب الدعوة مشيرًا بشكل خاه إليى فلسيفة حيزب 

الديمقراطيية ليسيت الفلسيفة : فأشيار بكلمية واضيحة ال ليبس فيهيا إليى أن.  الدعوة وأدوات عمله
يستطع اليبعض تفسييرها فيي  هذه الجملة التي ربما لم. التي يلتزم بها حزب الدعوة بل هي أداة

فهيي تعنيي , إذ أنهيا ليسيت معقيدة بيل واضيحة,  يمكن اليوم فهمها بسهولة وبساطة جداً ,  حينها
وأن الديمقراطيييية ال تيييدخل ضيييمن مفييياهيم اإلسيييالم , واإلسيييالم هيييو الحيييل, أن اإلسيييالم فلسيييفتنا
خدامها كييأداة يمكيين اسييت" الغريبيية عيين اإلسييالم"ولكيين هييذه الديمقراطييية , الفلسييفية والسياسيية
ثم نبدأ بتطبيق فلسفتنا وليست الفلسفة الديمقراطية بما تعنية من حقوق  ,  للوصول إلى السلطة

إنسان وحرية فردية وحقيوق قوميية وحريية الميرأة ومسياواتها بالرجيل وحرييات ديمقراطيية عامية 
 .اليييييييييخ...وحيييييييييياة نيابيييييييييية حيييييييييرة وتيييييييييداول ديمقراطيييييييييي سيييييييييلمي برلمييييييييياني للسيييييييييلطة 

ب لهذه المقولة كان قد تبلور فيي سيلوك اليدكتور إبيراهيم الجعفيري حيين رفيض ولكن طرح األدي
ولكنيه , ممارسة الموقف الديمقراطي بعد نهاية واليتيه وحياول أن يبقيى فيي السيلطة بكيل السيبل

ملييون (  60)فعوضها براتب كبيير شيهريًا يكفيي لشيراء المزييد مين القصيور فيي بريطانييا  ,  فشل
واستعيض عنه بشخص آخير مين حيزب اليدعوة كيان , ه الشارع العراقيكما يتداول,  دينار شهرياً 

 "! البييييييت الشييييييعي"اليييييذي اتفيييييق علييييييه , نائبيييييه فيييييي الحيييييزب هيييييو السييييييد نيييييوري الميييييالكي

هييذا الطييرح الصييريح والواضييح لألديييب قييد غيياب عيين ذاكييرة النيياس لفتييرة حييين بييدأ السيييد نييوري 
ييية ورفييض الطائفييية وتصييدي فعيياًل المييالكي يطييرح بخطاباتييه وتصييريحاته موضييوع الوحييدة الوطن
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ألفعال جيش المهدي المشينة والشنيعة في البصرة وفي مناطق أخرى من جنوب ووسط العيراق 
 . وكركيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوك

ولكنه عادت مقولة األديب إلى الواجهة من جديد بعيد أن انتهيت السينوات األربيع وانتهيت واليية 
السابق من حيث التوزيع القومي المالكي بعد انتخاب مجلس نواب جديد بطاقم مماثل للمجلس  

ولكيين المييالكي رفييض بعنيياد ال مثيييل لييه تسييليم األمييور لرئاسيية الجمهورييية لتكليييف , والطييائفي
فهييو ال يييزال وبعييد مييرور سييبعة شييهور علييى . شييخص آخيير علييى وفييق االسييتحقاق الدسييتوري 

ية أو اختييار انتهاء واليته يرفض تسليم السلطة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب الختياره ثان
وبذلك عطل المجليس النييابي اليذين يتسيلم أعضياةه رواتيب .  البديل الذي يقرره المجلس النيابي

دور أمريكيي فيي  7,200,000= نائيب x 325 $ 20000راتيب النائيب يبليل )دون عمل يؤدونه 
وعطيل أعميال مجليس اليوزراء , في مقابل عشيرات اآلف العيائالت تتضيور جوعياً (  الشهر الواحد

وليييس ميين خييالل قييوى الشييعب , فييي دول الجييوار, اح يسييتجدي الحكييم كالييدكتور أييياد عييالوي ور 
وبهذا سمح لها بتكريس تدخلها رسيميًا فيي الشيأن العراقيي بموافقية رئييس ,  والتحالفات المحلية

 !اليييييييييييييييييييييييييييييييوزراء والمرشيييييييييييييييييييييييييييييييح اآلخييييييييييييييييييييييييييييييير لرئاسييييييييييييييييييييييييييييييية اليييييييييييييييييييييييييييييييوزراء

ية أداة للوصول إلى السلطة إن الديمقراط: من هنا يمكن أن نفهم مضمون ما قاله علي األديب
في البقاء على رأس , وفق تفسير حزب الدعوة لها, ثم نبدأ بتطبق الفلسفة اإلسالمية ثانياً , أوالً 

ولم يكن تعبيير السييد نيوري الميالكي الشيهير ميا . السطة وعدم السماح لغيره في الوصول إليها
موضييوعة السيييد علييي األديييب للسييلطة لغييير حييزب الييدعوة هييو المفسيير والمكمييل ل" ننطيهييا بعييد"

أداة للوصييول وليسييت للمارسيية , باعتبيياره الديمقراطييية أداة وليسييت فلسييفة عنييد حييزب الييدعوة
 .الحياتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الدوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والمجتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع

وخاصية فيي مجيال إعيادة جمهيرة كبييرة مين بعثييي ,  أدرك مخاطر بعض شروط القائمية العراقيية
وجود جمهرة مهمة من بعثيي النظام السيابق   وأدرك مخاطر,  النظام السابق إلى الجيش العراقي

ولييس ", فيي القائمية العراقيية كيورة زنيابير, "وكما عبر عنهيا صيديق ليي,  ضمن القائمة العراقية
إذ أن ذلييك يخيييف القييوى األخييرى والشييعب الييذي عييانى ميين قمييع , كلهييا طبعييًا بييل فيهييا الكثييير

بييداًل ميين قيييادة الييبالد إلييى مواقييع وشراسيية ودموييية حييزب البعييث الييذي قيياد العييراق إلييى الهاوييية 
كما لم يبيرهن اليدكتور أيياد عيالوي عليى ديمقراطيتيه المزعومية حيين كيان فيي .  إنسانية متقدمة

إذ ليم يكين , كما كان فردييًا فيي عالقتيه ميع رفاقيه فيي حزبيه,  الحكم بل كان فرديًا إلى حد اللعنة
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عيالوي يميارس مهاميه فيي مجليس   من رفاقه في المكتب السياسي بعد أن بيدأ  5عبثًا استقالة  
 "! حزبييييييييه"الحكييييييييم وسييييييييبل تعاملييييييييه غييييييييير الديمقراطييييييييية فييييييييي اتخيييييييياذ وتنفيييييييييذ قييييييييرارات 

ومع ذلك علينا اعتماد الدستور العراقي والكف عن التالعب به والتحاييل علييه واسيتخدامه أداة 
دون أن نعتمده كمضيمون ومفهيوم سياسيي واقتصيادي واجتمياعي وثقيافي شيامل وعيام لجمييع 

وخاصيية فييي العالقيية بييين (, وقييد جييرت المحكميية االتحادييية لترتكييب الخطييأ ذاتييه, )افييق الحييياةمر 
وكيذلك بالنسيبة , وفي العالقة بين المجتمع والسلطة السياسية والدولة عمومياً ,  السلطات الثالث

كمضيمون , للعالقة بيين القيوى السياسيية العراقيية ومجليس النيواب والسيلطة السياسيية والشيعب
 .داول السيييييييييييييييييييييلمي واليييييييييييييييييييييديمقراطي النييييييييييييييييييييييابي للسيييييييييييييييييييييلطةيؤكيييييييييييييييييييييد التييييييييييييييييييييي

إن أسييلوب التشييبث برئاسيية الييوزارة وبالطريقيية الجارييية حاليييًا ال تعبيير إال عيين نهييج منييياهض 
في , وهي ليست سوى محاولة لفرض شخص على الدولة والمجتمع, للديمقراطية بكل المقاييس

فليييس المييالكي هييو المنقييذ  ,حييين يمكيين لقائمتييه وتحالفييه ان يطرحييا شخصييًا آخيير غييير المييالكي
الكثير من األشخاه الفرديين اليذين يمكين أن يحليوا ,  كما يبدو لي,  ففي العراق,  األعرج للعراق

وال نقيييص ليييدينا فيييي هيييذه البضييياعة التيييي تعيييود للقيييرون الخيييوالي مييين الييينظم العربيييية , محليييه
ان بوجييوه واسيياليب وأن كيي, فييالواقع العراقييي ينييتج الكثييير ميين الفييرديين المسييتبدين, واإلسييالمية

 .تتعيييييييييييييييييييييييدد األسيييييييييييييييييييييييباب والميييييييييييييييييييييييوت واحيييييييييييييييييييييييد.. وأسيييييييييييييييييييييييباب مختلفييييييييييييييييييييييية

واليذي أخشيى ميا , أتمنى أن يعي السيد المالكي سوءات النموذج الذي يقدمه لنيا بهيذا اإلصيرار
ولكيين الفلسييفة هييي االنفييراد بالسييلطة , أخشيياه هييو تأكيييده بييأن الديمقراطييية ليسييت سييوى أداة

كما يجيري الييوم فيي محافظية البصيرة وفيي , ض الرأي الواحدواالستبداد والتشبث بالسلطة أو فر 
كميا فعليوا فيي إلغياء الغنياء , محافظة بابل من منع لألغاني والموسيقى والتمثيل واإلبداع الفنيي

إذ إن األكثرييية فييي مجلسييي المحييافظتين . إنهييا المأسيياة بعينهييا. والموسيييقى ميين مهرجييان بابييل
 . حيييييييزب اليييييييدعوة ومييييييين يتحيييييييالف معيييييييهومنهيييييييا قيييييييوى فيييييييي , تمثيييييييل القيييييييوى المتشيييييييددة

في بيروت تحيت عنيوان   1995وهذه الحالة تذكرني بما ورد في الكتاب الذي اصدرته في العام  
باعتبيياره سيييكون مسييتقباًل موحشييا ", مسييتقبل العييراق بييين النظييام والمعارضيية: سيياعة الحقيقيية"

يبية بيالكثير مين قيوى بسيبب معرفتيي القر , ولم أكن اتمنى أن يحصل ما توقعتيه,  توقعته حينذاك
التي كانت منيذ ذليك الحيين تعلين عين أهيدافها فيي ,  وخاصة اإلسالمية منها,  المعارضة العراقية

 . ممارسييييييييييييييييييييييييييية الطائفيييييييييييييييييييييييييييية والشيييييييييييييييييييييييييييمولية ولييييييييييييييييييييييييييييس الديمقراطيييييييييييييييييييييييييييية
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كم أتمنى أن يستطيع الشعب وعي ما يجري لينهض بأساليب وأدوات سلمية لتقويم وتغيير هذه 
يها يوميًا الكثير من العراقيات والعراقيين ويقيارن ذليك بميا بيذل مين الحالة البائسة التي يموت ف

هذا هو عين االحترام لإلنسان حييث . عاماًل من عمال المناجم في شيلي  33جهد عظيم إلنقاذ  
تكون له قميته األساسيية كإنسيان ولييس ميا نعيشيه فيي العيراق إذ ال قيمية لإلنسيان وال لموتيه 

او تعذيبييه فييي السييجون والمعييتقالت علييى أيييدي أجهييزة الدوليية  اليييومي علييى أيييدي اإلرهييابيين
وبالتييالي بييدء االسييتعداد لمشيياركة , أو إفقيياره إلييى حييد الكراهييية والحقييد علييى الحكوميية, األمنييية

ولكن غالبية الناس الفقيراء ال تيزال ال تنفيذ ,  البعض غير القليل مع قوى اإلرهابية ضد المجتمع
والذي , ابي طالب حين دعا إلى مقارعة الجوع ولو بحمل السيفالقول العبقري لإلمام علي بن  

  .ال أدعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوم

 

 

 !الحكام األوباش والرجم بالحجارة حتى الموت

 

 

تفيينن األوبيياش المسييتبدون فييي األرض وفييي مختلييف بقيياع العييالم فييي ممارسيية شييتى اسيياليب 
ض للحاكم بأمره أو بسيبب سواء أكان بسبب جرم اقترفه أم موقف مناه,  التعذيب بحق اإلنسان
وقد عرفت الشعوب شتى اشكال األحكام التي وضعها الحكام في ميواد .  مزاج خاه لدى الحاكم

في حيين إنهيا تبقيى غيير شيرعية وغيير حضيارية ,  قانونية أعطيت لها صفة الرسمية والشرعية
 .ميييييييييييييييييييييين منطلييييييييييييييييييييييق اإلحسيييييييييييييييييييييياس بإنسييييييييييييييييييييييانية اإلنسييييييييييييييييييييييان وكرامتييييييييييييييييييييييه

فمرة يتخذ . عية اإللهية على اساليب القهر والتعذيب والقتلوتفنن الحكام في أضفاء صفة الشر 
ورابعية باسيم , وثالثية باسيم األخيالق, ومرة أخيرى باسيم اإلليه الواحيد القهيار,  القرار باسم اآللهة

ولكنها كلها كانت ال تجسد سوى الر بة في ممارسة القسيوة إزاء اإلنسيان المخطي  أو ,  الشعب
 .عةالمميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارس لحريتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه وحقوقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه المشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرو 

ومن بين أساليب القهر والتعذيب التي كانت وال تزال تصدرها الكثير من المحاكم فيي العيالم هيو 
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إذ ال يحق ألي إنسان أو جماعة أو سلطة سلب حق اإلنسان فيي الحيياة أييًا كيان ,  حكم الموت
, وآخيير بالكرسييي الكهربييائي, فييبعض المحيياكم أوالحكييام يقييرر القتييل بالسييم. الجييرم الييذي ارتكبييه

والخيامس برصاصية توجيه إليى رأس ,  ورابيع بقطيع اليرأس بالسييف,  وثالث بالشنق حتيى الميوت
وسييادس بدفنييه حيييًا فييي قبييور جماعييية وسييابع خنقييه وثييامن بوضييع , المحكييوم عليييه بييالموت

وتاسيع بسيلخ جليده أو نفخيه مين دبيره حتيى , اإلنسان في حوض للحوامض المذيبة لكيل شييء
وهي كلها أساليب همجية ال يمكين أن تشيكل جيزءًا مين .  الخ...ينفجر أو بتقطيع جسم اإلنسان

مهما كانيت الجريمية التيي ارتكبهيا مين ُيحكيم علييه , عقوبات في حياة مجتمع متحضر وإنساني
بيل يفتيرض أن يعاقيب , إذ ال يمكين أخيذ الثيأر مين القاتيل بقتليه, بتلك األحكيام الموغلية بالقسيوة

 .أو اسيييييييييييييتباحة الكراميييييييييييييةبيييييييييييييالحبس دون أي شيييييييييييييكل مييييييييييييين أشيييييييييييييكال التعيييييييييييييذيب 

ولكن أكثر األساليب وحشية وسيادية وعدوانيية وانتقاميًا مين اإلنسيان هيو الحكيم بيرجم اإلنسيان 
إذ يحكيم عليى الفاعيل ,  أي الزانيية والزانيي,  بالحجارة حتى الموت عليى مين ييتهم بممارسية الزنيا

ميرأة فيي مجتميع ذكيوري وغالبًا ما ُحكم اليرجم بالحجيارة عليى ال.  بالقتل بهذه الطريقة المتوحشة
 . يحتقيييييييييييييييييير المييييييييييييييييييرأة وال يحترمهييييييييييييييييييا وال يعتييييييييييييييييييرف بحقوقهييييييييييييييييييا المشييييييييييييييييييروعة

إن النظم التيي تيدعي اإلسيالم هيي التيي تميارس ارتكياب هيذه الجريمية الشينيعةو جريمية اليرجم 
, وقد ُحكم على الكثير من النساء المسلمات بذريعة الزنا وهين محصينات.  بالحجارة حتى الموت

 . أزواجهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين "بعهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة"أي مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا زلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين 

لقد قتل الكثير من النساء في كل من السعودية وإيران وغيرهما مين اليدول التيي تتبنيى اإلسيالم 
وأذ توقف الرجم بالحجيارة منيذ عشير سينوات ,  والشريعة اإلسالمية أسلوبًا لها في الحكم والحياة

أخيرى مثيل قطيع كما تنفيذ بحيق آخيرين أحكاميًا , ولكنه لم يلل إلى اآلن,  في السعودية كما يبدو
رأس اإلنسان بالسيف أو قطع اليد أو ما إلى ذلك من جرائم تشوه اإلنسيان وتعطليه عين العميل 
 .وتهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييدر كرامتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييه إليييييييييييييييييييييييييييييييييييييى حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييين موتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

أذرييية , إن إيييران وقييد حكمييت علييى امييرأة إيرانييية مسييلمة هييي السيييدة سييكينة محمييدي أشييتياني
الزنيا تجسيد طبيعية هيذا النظيام  بيالرجم بالحجيارة حتيى الميوت بتهمية,  سينة  43القومية وعمرها  

الشييرس المنيياهض لحرييية وحقييوق اإلنسييان والممييارس ألقسييى العقوبييات والتعييذيب بحييق النيياس 
ويقييال أن الحكييم قييد أجييل تنفيييذه أو . ومنهييا سييجن أيفييين فييي طهييران, المحكييومين فييي سييجونه

طات وهيو أميير مشييكوك فييه بسييبب الكيذب الييذي تمييزت بييه السييل, اسيتبدل بالشيينق حتيى المييوت
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وهيي جيرائم إضيافية تضياف إليى , حكمًا بالموت 73لقد نفذت إيران في اآلونة األخيرة .  اإليرانية
كميا , جرائم النظام التي ترتكبها عصيابات الحيرس الثيوري فيي إييران أو أتبياع إييران خيارج إييران

 . يجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييري فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييثالً 

ا اآلخير توقيف عين ممارسيته وبعضيه, إن البشرية المتحضرة حذفت من قوانيهيا عقوبية اإلعيدام
فيي حيين ان دواًل أخيرى غيير متحضيرة مثيل إييران والسيعودية والسيودان ,  وفي طريقه إليى منعيه

والصييين وكوريييا الشييمالية وغيرهييا ال تييزال تمييارس هييذه العقوبيية علييى أوسييع نطيياق وتنفييذ القتييل 
 .إنهييييييييا السييييييييادية بعينهييييييييا, وأبشييييييييعها جريميييييييية الييييييييرجم بالحجييييييييارة, باشييييييييكال مختلفيييييييية

مناصييري حقييوق اإلنسييان أن ينهضييوا فييي جميييع ارجيياء العييالم إلدانيية كييل أشييكال أحكييام  علييى
إضيافة إليى منيع أسيلوب اليرجم بالحجيارة أو قطيع اليرأس أو القتيل عبير ,  اإلعدام ومنيع حصيوله

كرس كهربائي أو زرق السم بجسم اإلنسان أو الشنق أو غيرهيا مين األسياليب غيير المتحضيرة 
 .والمعادييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية لإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان

رفع أصواتنا عاليًا مين أجيل منيع رجيم الميرأة اإليرانيية المتهمية بالزنيا أو إعيدامها بياي وسييلة لن
فايقاف حكم الميوت مؤقتيًا ال يعنيي عيدم تنفييذه بيل تأجيليه لتجياوز الضيجة الدوليية ضيد ,  كانت

لنعمل من أجل تحريم كل أشيكال اإلعيدام فيي إييران وفيي غيرهيا مين دول .  الحكم الصادر بحقها
 . لم التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزال تمارسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهالعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

لنعمل من أجل اجتثاث أسباب الجيرائم التيي ترتكيب وتغييير القيوانين التيي تحكيم باإلعيدام ومنيع 
لنعمل من أجل صيانة حياة وكرامة وحقوق . جميع اشكال التعذيب وقهر اإلنسان وإهانة كرامته

 . اإلنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان

وكيان , ان بتهمة وليوج اليبالد دون إذنلقد اعتقلت السلطات اإليرانية أثنين من الصحفيين األلم
وال شك في أن حيياة . الخ..هم الصحفيينهو اللقاء بالمحكومة أو عائلتها لمعرفة اسباب الحكم 

هذين الصحفيين يمكن أن تتعرض هي األخرى للخطر بسيبب طبيعية هيذا النظيام اليذي ال يرعيى 
اليييذي نفيييذ بيييالمواطن  وهيييو ال يختليييف فيييي طبيعتيييه عييين حكيييم الميييوت, حرمييية وكرامييية اإلنسيييان

البريطاني من أصل إيراني بازفلت في العيراق فيي عهيد صيدام حسيين قبيل حيرب الخلييج الثانيية 
لنعمل من أجل إطالق سراح الصحفيين أو مين الحكيم علييهم بالسيجن بتهمية .  بتهمة التجسس

 .التجسس
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هل يتحرك اإلرهابيون من المسلمين في العالم دون 
 المي؟ دعم عربي وإس

 

 

خالل العقدين المنصرمين تسنى لقوى اإلسالم السياسية اإلرهابية التي رعتها وغذتها وطورتهيا 
التي , ثالث دول أساسية خالل العقد التاسع من القرن العشرين هي الواليات المتحدة األمريكية

لقيوى بيالتعليم والمملكة العربية السعودية التي مدت تليك ا,  مدتها بالسالح والتدريب والمعلومات
وباكستان التيي احتضينت ودعميت لوجسيتيا ووفيرت لهيا ,  والفكر الديني المتطرف والمال واألفراد

الحماية وعززت تعاونها وتشابكها مع أجهزة األمن الباكستانية وسياعدت عليى فيتح المزييد مين 
حاد السوفييتي لكي تنزل الهزيمة بقوات االت,  المدارس الدينية ذات النهج الحنبلي الوهابي فيها

ولكين مياذا بعيد . وقد كان لها ولغيرها من الدول الغربيية والعربيية ميا أرادت فعيالً .  في افغانستان
االتحيياد السييوفييتي الييذي انتهييى أمييره فييي بداييية العقييد األخييير ميين القييرن العشييرين؟ لقييد انقلييب 

 :يقولوكأن المثل الشعبي العراقي ينطبق على هذه الدول حين ,  السحر على الساحر

انقليب عليى الواليييات ", خياف الفليك ينيدار وانيت التگييع بيهيا, ييا حيافر البيير ال تغميج مسيياحيها"
ولكنه لم يقتصر عليهيا بيل امتيد إليى الكثيير مين ,  المتحدة والمملكة العربية السعودية وباكستان

ميين العمليييات  2001سييبتمبر /وكييان مييا كييان قبييل وبعييد الحييادي عشيير ميين أيلييول. دول العييالم
 . إلرهابيييييييييية الدامييييييييييية لهييييييييييذه القييييييييييوى فييييييييييي منيييييييييياطق كثيييييييييييرة أخييييييييييرى ميييييييييين العييييييييييالما

وسيقط , إال أن نشاط هيذه القيوى قيد تركيز فيي السينوات األخييرة فيي كيل مين أفغانسيتان والعيراق
بسبب الساحر القديم وسحره ميات الوف الضحايا قتلى وجرحى ودميار واسيع وخسيائر ماليية ال 

وإذا كانييت الواليييات المتحييدة قييد . فييي ذات الوقييتولييم يتوقييف عيين منيياطق أخييرى . حصيير لهييا
فإنهيا عجيزت إليى اآلن عين إنهياء هيذه الحيرب , استطاعت إبعاد عمليات اإلرهابيين عن بالدهيا

وهييي تعليين بييين فتييرة وأخييرى عيين اكتشيياف خاليييا جديييدة ومحيياوالت جديييدة جييادة , ضييد اإلرهيياب
 .لعمليات دموية حقاً 
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إذ تلقيى ضيربات قاسيية حقيًا فيي كيل ,  ا كان عليه في السيابقلم يعد تنظيم القاعدة اإلرهابي كم
ال يزال يمتلك إمكانيات مهمة قادرة على إنزال ضربات شديدة , ورغم تلك الضربات,  ولكنه,  مكان

كميا أنيه عميد إليى تهدييد العيالم ,  ومين ثيم فيي الييمن,  ومتواصلة في كل من أفغانسيتان والعيراق
سائر بتلك الدول مين خيالل تحرييك بعيض خاليياه النائمية الغربي بضربات قاسية تنزل أفدح الخ

لقيد فشيلت تليك المحياوالت . فيها او المرسلة إلييه بعيد إنجياز تيدريبها فيي افغانسيتان وباكسيتان
ولكنهيا , بفضل وعي أجهزة أمن تلك الدول ونشاطها الداخلي في داخل تلك التنظيمات اإلرهابيية

 :نشيييييييييير إليييييييييى بعضيييييييييها, فيييييييييي ذات الوقيييييييييت تقيييييييييود إليييييييييى عيييييييييدة عواقيييييييييب سيييييييييلبية

توجيه المزيد من الموارد الماليية ألغيراض حمايية سيكان اليدول الغربيية التيي تبقيى فيي قليق  .1
 .دائم من احتمال ضربات موجعة تنزل بها

ولكنهيا تعتبير , زيادة اإلجراءات األمنية التي تمارسها تلك الدول الغربيية بهيدف الحمايية .2
وتزييد مين متاعيب السيفر والتنقيل والتيدخل فيي  مقيدة جدًا لحرية حركة ونشياط اإلنسيان

 .شؤون األفراد

وهييي سيييية عمومييًا فييي أوروبييا , تسيييء إلييى سييمعة اإلسييالم والمسييلمين والمسييلمات  .3
كميا ترفيع مين مسيتوى الخشيية والقليق ليدى ,  والواليات المتحيدة وكنيدا وأسيتراليا وغيرهيا

مميا يزييد ويعقيد مين , لتلك الشعوب من المسلمات والمسيلمين المقيميين فيي هيذه اليدو
ويدفع بها إليى اتخياذ إجيراءات إضيافية ,  التفاهم المتبادل والحياة المشتركة في بلد واحد

 .ضد الهجرة واإلقامة والمراقبة

بيل , وهذه الظاهرة تحرك المزيد من القوى اليمينيية فيي عيدائها ال ضيد األجانيب عمومياً   .4
رفيع مين الكراهيية وتنشيط الفكير وت, ضد المسلمين من العرب وغير العرب بشيكل خياه

 .الشوفيني فيها

وقد وجدت هيذه الحالية تعبيرهيا الواضيح فيي الموقيف مين إقامية المسياجد والجواميع أو   .5
خاصية وأن القيوى اإلسيالمية السياسيية قيد حوليت الكثيير مين ,  من الحجياب فيي أوروبيا

الكراهييية تلييك المسيياجد والجوامييع إلييى مواقييع للخطييب السياسييية ضييد المسيييحية وزيييادة 
 . فييي حييين انهييا اصييبحت سياسييية ال غييير, الدينييية أو الحجيياب وكأنييه قضييية إسييالمية
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ال يمكين تصيور : علينا أن نؤكد هنا ومن جديد ما أشرنا إليه في مقاالت أخيرى ميا يليي
وجود تنظيمات إرهابية على نطياق واسيع تتحيرك بحريية وحيويية وتوجيه ضيربات قاسيية 

ات المتحييدة وبريطانيييا وفرنسييا والمانيييا وغيرهييا ميين الييدول وتهييدد الييدول العظمييى كالوالييي
األوروبييية األخيييرى وتقلييق شيييعوبها ووتييينغص حييياة اليييبعض منهيييا وتثييير حفيظييية تليييك 

دون أن تتسييلم دعمييًا ماليييًا , الشييعوب ضييد اإلسييالم والمسييلمين القيياطنين فييي بلييدانها
القييوى اإلرهابييية ميين  ولوجسييتيًا متنوعييًا وتتييزود بمزيييد ميين اإلرهييابيين الملتحقييين بتلييك

ومن منظمات وجوامع ومساجد ومدارس ,  بعض الحكومات في الدول العربية واإلسالمية
دينييية وشخصيييات مسييلمة غنييية تعيييش فيييي الييدول األوروبييية أو فييي الييدول الغربيييية 

فإلى اآلن تجد قوى اإلرهاب اإلسالمية السياسية في هذه الجهيات المعيين غيير .  عموماً 
إذ ليو توقيف ذليك . ها بما تريد لممارسة إرهابها على الصعيد العالميالناضب في تزويد

 .لتقلصت ثم توقفت واندحرت تلك القوى اإلرهابية المقيتة, المعين المجهز بكل شيء

 :مييييييييييييين المفييييييييييييييد هنيييييييييييييا إييييييييييييييراد بعيييييييييييييض النمييييييييييييياذج فيييييييييييييي هيييييييييييييذا الصيييييييييييييدد

اإلرهيابيين فيي الوقيت اليذي تقيوم المملكية العربيية السيعودية بمحاربية :  السعودية,  1نموذج  
تقييوم قواهييا , فييي بالدهييا وتطيياردهم وتقتييل الييبعض المهييم ميين المنظمييين ميينهم ميين جهيية

اإلسالمية السياسية ومدارسها الدينية والكثير من شييوخ اليدين فيهيا وشخصييات كثييرة مين 
أغنيائهييا وشييركاتها بتقييديم مختلييف أشييكال الييدعم لتنظيمييات القاعييدة اإلرهابييية ميين خييالل 

يييف الفكييري والسياسييي فييي المييدارس السييعودية فييي المملكيية وفييي شييتى بقيياع التعليييم والتثق
وبالتالي فأن القوى األخيرة تسياهم , العالم أو التبرع باألموال أو تجنيد األفراد من جهة أخرى 

في تكوين وتوفير إرهابيين جدد تعمل في المملكية وترسيل إليى دول أخيرى لممارسية النشياط 
 .اإلرهابي في آن واحد

في الوقت الذي تتعاون باكستان مع الواليات المتحدة األمريكية وحلف :  باكستان,  2ج  نموذ
تقييوم أجهزتهييا األمنييية والكثييير ميين العيياملين فييي , األطلسييي بمكافحيية اإلرهيياب فييي باكسييتان

الجهاز الحكومي بدعم مباشر وغير مباشر لقوى اإلرهاب عبر العالقات القديمة التي نشأت 
رهيياب سييابقًا وحافظييت علييى تلييك العالقييات وجييددتها وفييق قواعييد عمييل بينهييا وبييين قييوى اإل 

فهيم . ألنها أصبحت مرتبطة بها بعالقات قوية وفساد مالي متفاقم في البالد,  مشترك جديدة
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يمدون القوى اإلرهابيية بمعلوميات قيمية عين التحركيات المشيتركة وعين المواقيع التيي يمكين 
ن تزويدهم بالكثير من السيالح والعتياد والمتفجيرات كما يمك. ضربها بعيدًا عن اعين الشرطة

وبالتيالي فيأن .  من ترسانة النظام الباكستاني لسيادة نظام الفساد في كيل اليبالد الباكسيتانية
وتميد بالييد اليسيرى ميا تحتاجيه قيوى اإلرهياب اليدولي لمواصيلة ,  باكستان تحارب بيد اليمنيى

 .ولم يعد هذا األمر خافيًا على أحد. نشاطها

قوى اإلرهاب السياسيية اإلسيالمية عليى الصيعيد العيالمي هيي قيوى تنتميي : إيران,  3موذج  ن
وهييو منيياو  للمييذهب الشيييعي الصييفوي , إلييى المييذهب اإلسييالمي الحنبلييي الوهييابي عموميياً 

ولكن إليران أجهزتها اإلرهابيية التيي تعميل فيي دول أخيرى كيالعراق ولبنيان .  السائد في إيران
وتتعييياون ثانييييًا ميييع القيييوى , طين وباكسيييتان وافغانيتيييان وغيرهيييا أوالً وسيييوريا والييييمن وفلسييي

اإلرهابية األخرى التي تلتزم بالميذهب السيني الحنبليي الوهيابي بأميل تنشييط العيداء للوالييات 
كما يحصل في العيراق حييث يوجيد ,  المتحدة األمريكية وتعقيد األمر عليها في الدول األخرى 

إذ أن القيوى اإلسيالمية السياسيية , وكيذلك فيي غيزة ميثالً ,  ةمثل هذا التعياون وبصييل مختلفي
كميا يبيرز ذليك , تشكل جزءًا من األخوان المسلمين األكثر تطرفًا فيي العيالم العربيي(  حماس)

 .قييييييييييوى حييييييييييزب هللا, فييييييييييي التعيييييييييياون الكبييييييييييير مييييييييييع قييييييييييوى إيييييييييييران فييييييييييي لبنييييييييييان

نع بنياء منيارة لجيامع وفي الوقت الذي تقيم قوى افسالمية عمومًا الدنيا وال تقعدها بسبب م
في سويسرا أو في أي مكان آخير مين اليدول الغربيية تنسيى هيذه اليدول العربيية واإلسيالمية 

أو تسيكت عين حيرق الكنيائس فيهيا أو ال , كميا فيي السيعودية, أنها تمنع إقامة كنائس فيها
 . كميييييييييييييييا فيييييييييييييييي العيييييييييييييييراق, تعلييييييييييييييين عييييييييييييييين تحقيقاتهيييييييييييييييا بهيييييييييييييييذا الصيييييييييييييييدد

دها في هذا الصدد أصبحت واضيحة لمين يحياول متابعية وهناك نماذج كثيرة أخرى يمكن إيرا
أو فيييي الجالييييات العربيييية ", العيييالمين العربيييي واإلسيييالمي"نشييياط قيييوى اإلرهييياب فيييي دول 

 .واإلسالمية في الدول الغربية

إن المهمة المركزية التي تواجيه القيوى المدنيية والديمقراطيية فيي اليدول العربيية واإلسيالمية 
سييالمية والعربييية فييي الييدول الغربييية هييو النضييال المكثييف ضييد فكيير وفييي إطييار الجاليييات اإل

وسياسات وممارسات ونشاطات قوى اإلرهاب واليدول والقيوى والجماعيات اإلسيالمية األخيرى 
التي تدعم نشاطها وتمدها بما يساعدها على البقاء واستمرار قتل البشر والتخرييب وتشيديد 
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 .العييييييييييييييييييالمالصييييييييييييييييييراع بييييييييييييييييييين اتبيييييييييييييييييياع الييييييييييييييييييديانات المختلفيييييييييييييييييية فييييييييييييييييييي 

7/10/2010 

 

 

ال خشية من المؤمنين الصادقين الصالحين, بل 
 !الخشية كل الخشية من المتشددين باإليمان نفاقا

 

 

المؤؤن ب هللؤؤرس له ؤؤللا لال ؤؤرلألوب  ؤؤب انللةؤؤرم لال يرغؤؤن سر ؤؤن ق  اؤؤاس في ؤؤا هللم   ؤؤن اليؤؤر   ؤؤ  
قؤن  مةمةؤن  ؤا  ؤر يؤن ب هللؤا لأن إهادسهم الألرة ل ريرسهم العر ن لاليرد ن, بس يهما أن سكؤلن لؤا غ 

يباؤؤر هللؤؤرلوور لالع الؤؤن اقة مردةؤؤن لا  ؤؤن اليؤؤر , لق  اؤؤاس في ؤؤا هللؤؤرلألدم لالرل ةر ؤؤن إق هلل ؤؤ ه  ؤؤر 
  ميؤؤؤؤؤؤؤا فاؤؤؤؤؤؤؤلم اق ؤؤؤؤؤؤؤ و اد  ؤؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤؤو د لال مؤؤؤؤؤؤؤا لال هؤؤؤؤؤؤؤر  هادة ل ريؤؤؤؤؤؤؤن ل ةؤؤؤؤؤؤؤرة اليؤؤؤؤؤؤؤرد لالم  مؤؤؤؤؤؤؤا.

لل ؤرفا, ل ؤب اب عؤ  غؤب ال ؤ اس  ؤ  المن ب إ مرفًر صردقًر هللرس له للا هل  ب َ ِلم الير   ب يؤ   
شنلن ان راد لالعؤرال ,, ل ؤب ه ؤص إصؤ اه ان دؤر  هللألؤا اند ؤرن لالمؤراهأ اناؤرا أل ان كؤره 
لاقس رهر, انارا أل ال طرف    الي رلا لان در ,  هؤل يؤن ب هللؤهن هؤرا لؤةش  ؤب شؤهفا بؤس  ؤب 
 شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهن ارل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   ألدؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم غلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلل هم ل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلاقيهم.

 ب هللؤؤرس له ؤؤللا يؤؤن ب أ قؤؤًر هللألؤؤا اليؤؤر   ؤؤ  اسوؤؤرب الؤؤ يب أل المؤؤرهأ الؤؤر  يرسؤؤهل  لق  موؤؤ  لالمؤؤن 
بؤؤوب المؤؤلا يوب لالملا يؤؤر, غلؤؤ  ا ؤؤر  الؤؤ يب ألالمؤؤرهأ أل ال ل ةؤؤن ال ال ؤؤيش, غلؤؤ  قرغؤؤ ة ل  ؤؤن 
"... لكؤؤم ديؤؤيكم للؤؤ  ديؤؤب...". ل ؤؤب   ؤؤع  إلؤؤ  ه ؤؤص ال مووؤؤ  لا  ؤؤرمة نسبؤؤر  اند ؤؤرن لالمؤؤراهأ 

 قس رهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر, اليكريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن لالع رال  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن اناؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا.لا

م اليؤر  غلؤ  ال لااؤا لالألؤأ ل ؤأ اخاؤر لالووؤر لال  ؤر ي لغؤ   سكيوؤ  أل  لالمن ب هل  ؤب غلؤ 
 سكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ش ان ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلاا لالع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرها, لاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الي ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرد المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرل  لا داه  لاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ   دؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم ةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرالر.

لبقةؤؤن اند ؤؤرن لالمؤؤراهأ أ ؤؤر المؤؤن ب هيؤؤرًم لفيرقؤؤًر  هؤؤل الم اؤؤ د دييؤؤًر ل ؤؤرلبًر لالم ع ؤؤأ لالؤؤرا ص 
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لاقس رهؤؤؤر, اناؤؤؤرا. لهؤؤؤل الؤؤؤر  يريؤؤؤ   ؤؤؤري الهةميؤؤؤن غلؤؤؤ  اخاؤؤؤريب  ؤؤؤب اؤؤؤ ا ال  ؤؤؤرهة هللرلؤؤؤ يب 
لالمؤؤؤرهأ ل ؤؤؤأ انللةؤؤؤرم لال ؤؤؤرلألوب,  ؤؤؤ   ؤؤؤوب أن  قة ؤؤؤن ان ؤؤؤر هؤؤؤل اؤؤؤ   ؤؤؤس بلؤؤؤ  لالر  ةؤؤؤر . 

الؤؤرق  لالمؤؤن ب الميؤؤر ا لال بؤؤرن هؤؤل  ؤؤب   ؤؤ ه قؤؤراها, هللميؤؤا سؤؤ هيش الييؤؤلن  ؤؤ  العؤؤرا   ؤؤب  ؤؤب 
لالايؤؤؤرم لالمل ؤؤؤة   لاليألؤؤؤل لهالمؤؤؤر الر ؤؤؤم ا قؤؤؤًر برهيعؤؤؤن لةؤؤؤلد "فؤؤؤ  د ؤؤؤ له " لهؤؤؤل  وؤؤؤر  لةؤؤؤلد 
اصؤؤؤً , لهؤؤؤل  ؤؤؤب  ميؤؤؤا اليؤؤؤر   ؤؤؤب ال  ؤؤؤرف غلؤؤؤ  ل ؤؤؤا  ؤؤؤري هم دلن أن يؤؤؤنبلا أ ؤؤؤ ًا  ؤؤؤب اليؤؤؤر . 
لالميؤؤر ا هؤؤل  ؤؤب يي  ؤؤس  ؤؤب  ؤؤ ح البعؤؤي إلؤؤ   ؤؤ ح إ ؤؤ    ةؤؤرهر هللع االؤؤا لألؤؤ ح البعؤؤي لصؤؤ ا  

 لا الميرصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ ليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنب  اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  هللر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يب لالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرهأ ل هادة  !   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوب لكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

لالمير ا هل  ب يري  أن يويؤ     معؤًر إ ؤ  ةًر  ؤ  بلؤ    عؤ د الؤ  رفر, لالمؤراهأ ال ييةؤن لييؤري 
غلؤؤ  اخاؤؤريب هلل ؤؤوأ بلؤؤ  لن ؤؤبرح سؤؤرسبم هللر ههؤؤرح المؤؤيةم  ؤؤرد اسبؤؤر  هللقةؤؤن اند ؤؤرن إلؤؤ  اؤؤره  

لم ةألووب لال ربئن الميؤ االووب أل ا ي يؤ يوب  ؤ   ألر ةؤن الملصؤس العرا ,  مر  أل س الول   ا ا
  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب أبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرم لاليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر, الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ب. 

إفير أ ر  قلا سري  أن سيري الوةمن اليكرين اللا  ة غل  الم  ما,  مر  عؤس صؤ ا    ؤب لاف هؤ  
إلؤؤ   وؤؤي ييباؤؤ  أن  دؤؤلن, له ؤؤص ان كؤؤره اناؤؤرا. هؤؤرا هؤؤل  ؤؤر   ؤؤر  الوؤؤل   ؤؤ  العؤؤرا  لهؤؤ  

وؤؤؤرا ق  مره ؤؤؤهر المؤؤؤن ب ال ؤؤؤرد  بؤؤؤس المؤؤؤن ب الميؤؤؤر ا. إن  ؤؤؤب ق يؤؤؤن ب هللرل  م را ةؤؤؤن اطوئؤؤؤن  
كيل ين ليري هر أداة لللصلا إل  الألدم ثم اقف ؤ ح غلوهؤر هؤل الميؤر ا دلن أدفؤ  هيؤأ, لالواؤةن 
كؤؤؤس الواؤؤؤةن  ؤؤؤ  أن   ؤؤؤس  سؤؤؤس هؤؤؤنقم اليؤؤؤر  إلؤؤؤ  الألدؤؤؤم لي للؤؤؤلن الميرصؤؤؤأ المؤؤؤنثرة  ؤؤؤ  ال رالةؤؤؤن 

لهلن بؤؤرل  الألةؤؤرة الس راةؤؤن ال  م را ةؤؤن  ؤؤ  غراقيؤؤر الألقؤؤره  الؤؤر   ع وؤؤر أ ؤؤ   هؤؤلد لال علؤؤةم لياؤؤ
 الألقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرهة الباؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين.

إن  ب لاةأ الم  رغوب غب   ل  ا ف رن لالم  ما الم ف  ل ريؤن اليؤرد لالم  مؤا لال  م را ةؤن 
  ال ؤرلألن أن ي ا علا غب  ا أسبر  ال  رفر, لالمراهأ  ؤ  العؤرا   ؤ  الدبؤردة ل  مره ؤن الط ؤل 

ل مر ن  س المن يوب ال ردقوب ال رلألوب  ب  س اند ؤرن لالمؤراهأ ل در ألؤن  ؤس المؤن يوب فيرقؤًر 
 لهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرًم لاف هر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ل ةؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرًم.

إفيؤر أ ؤر   ر لؤن ة يؤؤ ة أسميؤ  غلؤ   ؤؤس الؤل يووب الؤ  م را ووب  ؤؤب  و لؤم اقس رهؤر, لالمؤؤ اه  
   ؤر  مدؤب أن  أل ؤس  ؤ  الي ؤرة ال رد ؤن  ؤا اليكرين ال  م را ةؤن ل ؤب  ؤس ال ل ةؤر, أن يي وهؤلا إلؤ

ساؤؤدوس الألدل ؤؤن ال  يؤؤ ة ال ؤؤ  بؤؤ أ, أغمرلهؤؤر   ؤؤ  قوؤؤس ساؤؤدولهر هلل ؤؤراها,   ؤؤرلش  ألر ةؤؤر, هللاؤؤ اد 
لالب رة لالربس لا  أكرد مةن الييلن ال مولن لالييلن الاعوةن لالعيل غب   له  الاهردا, العرلةؤن 
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  د ؤ له العؤرا  هللؤه   ؤرا, بؤس لهد ف ؤًر  مره ؤن لال غلة إل  بيرم    ما إ     لؤم يؤرد بلؤ   ؤ
   ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل  ا ف ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرن ألًق لقوؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م.

أن  ب اللاةأ  راقبن فارط الألدل ن ل ةراماسهر  ؤب قوؤس الاؤعأ لدلن  ؤيي الألدؤم  يؤر الوؤ م  ؤس 
ال ريو  لال غم,  مر  يعس ال هسلن لهام سريو  الألدل ن   ًر ألالر ً  برهيعؤن اقغ ؤ اا لغؤ   اهسكؤرح 

!!ا ًً  ناطرم    دًا,  مر  علير  رهلل ًر

29/12/2010 

 

 

 ما النظام السياسي المطلوب للعراق الجديد؟

 

 

بعييد , ليييس هنيياك ميين وطنييي غيييور يريييد حكييم البعييث ثالثيية: اسييمحوا لييي أن أقييول بثقيية عالييية
وعلييى , 1963التجييارب المريييرة والقاسييية والمييوت علييى أيييدي الحييرس القييومي القتليية فييي العييام 

صابات البعث الصدامية فيي فتيرة الحكيم الثانيية لحيزب البعيث بقييادة أحميد حسين البكير ايدي ع
هذا ما اشعر به وميا يمكين تأكييده بالنسيبة للغالبيية العظميى مين .  ومن ثم بقيادة صدام حسين

بنييات وأبنيياء الشييعب الغيييورين علييى وطيينهم وشييعبهم ومسييتقبل األجيييال القادميية التييي ال تريييد 
 .توريييييييييييييية مماثلييييييييييييية لدكتاتوريييييييييييييية صيييييييييييييدام حسيييييييييييييينالعييييييييييييييش فيييييييييييييي ظيييييييييييييل دكتا

ليس هناك من وطني شريف وغييور عليى وطنيه وشيعبه يرييد : ودعوني أقول بثقة عالية أيضاً 
رغيم ميا حصيل علييه الطيائفيون ,  حكمًا طائفيًا مقيتًا في العراق كالذي نعيش تحت وطأته حاليياً 

الطيائفي اليذي نشيطته لييس من اصوات في االنتخابات األخيرة جاءت بفعل عواميل االسيتقطاب 
بل ووبمشياركة فاعلية وميؤثرة جيدًا مين , األحزاب الدينية الطائفية السنية منها والشيعية فحسب

 . جانيييييييييب المؤسسيييييييييات الدينيييييييييية الشييييييييييعية والسييييييييينية فيييييييييي آن واحيييييييييد ودون اسيييييييييتثناء

ثميياني سيينوات عجيياف مييرت علييى الشييعب العراقييي منييذ سييقوط الفاشييية السياسييية والعنصييرية 
نظييام البييؤس والفاقيية والحييرب والييدمار , لنظييام سييافل وحقييير هييو نظييام البعييث الصييداميالمقيتيية 
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واألنفييال والكيميياوي فييي حلبجيية وباهييدينان واألهييوار والقتييل فييي السييجون والمعييتقالت والقبييور 
 . الجماعية

ثميياني سيينوات مريييرة عاشييها الشييعب العراقييي تحييت هيمنيية األحييزاب األسييالمية السياسييية التييي 
خابيات مبكيرة وأقيرت دسيتورًا مبكيرًا بتأيييد ودعيم مين الوالييات المتحيدة وعبيأت القيوى فرضت انت

لصراع طائفي مقيت فاق كل التصورات حتى قاد بعض الديمقراطيين والتقدميين السقوط في فخ 
. الطائفية وااللتحاق بتلك التحالفات وإعطياء اصيواتها لهيا أو المشياركة فيي قوائمهيا االنتخابيية

 .الذي أثار الحزب واألمل في نفوس الكثير من الناس الطيبين في العراق وهو األمر

الحكم الجاري في العراق لم يستطع فرض الدولة الدينية في العراق إلى اآلن ليس بسبب تعفيف 
بييل هيي تحيياول جيادة وياسيتمرار إمييرار ذليك باسيياليب خبيثية وبييدعم , القيوى اإلسيالمية ميين ذليك

التحالف الكردستاني في الحكومية االتحاديية ورفضيه لمثيل هيذا   بل بسبب وجود,  خارجي واضح
إضافة إلى رفض بعض العناصر في هذه القائمة أو تلك لمثيل ,  التوجه في إقامة الدولة الدينية

 .هذا النهج السيء

ال بد من التخلص من , ال بد من تغييره لصالح الشعب, نحن اليوم أمام وضع ال يجوز استمراره
سيياد والتمييييز والفقيير والبطاليية والحرمييان ميين الخييدمات وميين قييوى اإلرهيياب بشييكل الطائفييية والف

ال بييد ميين الخيياله ميين الهويييات الفرعييية المنتجيية للصييراع وااللتييزام بالهوييية الوطنييية , خيياه
ال بييد ميين حريييات وحييياة ديمقراطييية وميين , العراقييية ومصييالح القوميييات المتعايشيية فييي العييرق 

ال بييد ميين الخييدمات , ية ومكافحيية البطاليية والعييوز والفقيير الشييديدعملييية تنمييية اقتصييادية وبشيير 
إن الشيعارات المهنيية لمختليف فييات المجتميع ال بيد ..  العامة للمجتمع وخاصة الكهرباء والماء

, لها أن ترتبط بقوة وتتشابك مع الشعارات العامة واألساسية في بناء مجتميع ميدني وديمقراطيي
ال بيد مين فصيل اليدين عين , مية مدنيية ديمقراطيية غيير طائفييةال بد من دولية ديمقراطيية وحكو 

إنييه الطريييق الوحيييد للخيياله ميين األوضيياع الشيياذة , الدوليية والمؤسسيية الدينييية عيين السياسيية
 .السائدة في البالد

إن الزييييارات المتكيييررة لمسيييؤولي الدولييية العراقيييية مييين رئييييس الجمهوريييية إليييى رئييييس اليييوزراء 
تخييل , ة تخييل باسييتقاللية هييذه المناصييب وبمواقييف القيمييين عليهيياوالييوزراء للمرجعيييات الدينييي



 311 

بالعملييية السياسييية كلهييا وتسيياهم فييي تعزيييز دور تلييك المؤسسييات الدينييية بالحييياة السياسييية 
 .العراقييييية وهييييو الخطييييأ الفييييادح الييييذي ترتكبييييه تلييييك الشخصيييييات والقييييوى السياسييييية العراقييييية

قية فيي كيل أنحياء العيراق وتطاليب بيالتحول صيوب إن الشبيبة العراقيية تتحيرك الييوم بحيويية فائ
وعلييى األحييزاب والجماعييات والكتييل والشخصيييات , الحريييات الديمقراطييية والحييياة الحييرة الكريميية

السياسيييية واالجتماعيييية الوطنيييية والديمقراطيييية أن تتحيييرك ليييدعم الشيييباب وتوجهاتهيييا الوطنيييية 
إذ لييم تبييرهن , تييي بييدأ الشييعب يرفضييهاوالديمقراطييية لصييالح تبييديل األوضيياع المزرييية الراهنيية ال

الحكوميية الجديييدة إلييى اآلن عيين أي جدييية فعلييية فييي معالجيية األوضيياع وال مجلييس النييواب بمييا 
 .ينسجم وحاجات المجتمع للتغيير الحقيق والفعلي

خاصية إذا ميا اسيتطاع ,  إن الشبيبة العراقية هي المعول عليها وهي القادرة على فيرض التغييير
نفسها بصيغة ميا لتسياهم فيي التعبيية العامية والواسيعة لقيوى التييار اليديمقراطي الشبيبة تنظيم  

 .ولكل القوى الخيرة في المجتمع لصالح التغيير الديمقراطي والسلمي للواقع الراهن

والنصر الذي تحقق , إن التغيير في تونس ومصر يلهم شبيبة دول منطقة الشرق األوسط كلها
يييع وسيييحرك المزيييد ميين شييبيبة دول المنطقيية لمواجهيية يييوم أمييس فييي مصيير هييو نصيير للجم

لقيد سيقط حياجز الخيوف وسيتتحرك . حكامها الذين مارسوا ابشع اشكال االستبداد ضيد شيعوبهم
شبيبة وشعوب المنطقة لصالح بناء مجتمعاتها المدنيية والديمقراطيية وتنتيزع حريتهيا المسيلوبة 

  .منذ عقود

 

 

 

 

 

 !اإلرهابيون وحكومة بغداد

  

 

حصييل نييوري المييالكي علييى تأييييد شييعبي واسييع حييين اسييتطاع توجيييه ضييربات قوييية للميلشيييات 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=242596
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وحيين تعياون ميع القيوات األمريكيية فيي التيزام قيوى ,  الطائفية المسيلحة فيي البصيرة وفيي بغيداد
شيكل خياه التيي اسيتطاعت توجييه ضيربات قاسيية لقيوى الصحوات في األنبار وصالح الدين ب

واستنادًا إلى شعار سيادة واحترام دولة القانون الذي رفعه المالكي وشكل بيه .  القاعدة اإلرهابية
حقييق نجاحييًا كبيييرًا فييي انتخابييات مجييالس المحافظييات واالنتخابييات العاميية , قائمية دوليية القييانون 

هيذه النجاحيات أصيبحت بعيد ثيالث سينوات .  سيالميةوليس بقائمة حزب الدعوة اإل  2010لسنة  
إذ أن اإلرهاب الدموي عاد إلى بغداد ومحافظات أخيرى مين العيراق بقيوة ملموسية ,  في خبر كان

فخيالل فتيرة وجييزة تعرضيت بغيداد وتكرييت ودييالى وكيربالء . ومدمرة لثقة الناس بالوضيع القيائم
ازر دموييية راح ضييحيتها الميييات ميين إلييى ضييربات انتحارييية وعبييوات ناسييفة إدت إلييى وقييوع مجيي

وهذا التأييد السابق أصيبح منيذ اآلن فيي خبير كيان أيضيًا بعيد أن .  الناس األبرياء قتلى وجرحى
ميير اآلن أكثيير ميين عشييرة شييهور علييى االنتخابييات العاميية ولييم ينتييه رئيييس الييوزراء ميين تشييكيل 

زاب الفييائزة فييي االنتخابييات إذ أن اقطيياب األحيي. الحكوميية بكامييل قوامهييا والنسييبة المقييررة للنسيياء
َع نشياطها وقيدرتها عليى مالحقية  تمارس صراعًا مرهقًا للمجتمع على الوزارات األمنية التي تراجيَ
اإلرهابيين واستطاعت هيذه القيوى تحرييك خالياهيا النائمية فيي وزارات الداخليية واألمين اليداخلي 

 .وت أو اإلصابات البالغةوالدفاع لتجهز على مزيد من البشر وتدفع بهم إلى طاحونة الم
وبداًل مين زييادة النشياط السياسيي واالقتصيادي واالجتمياعي واألمنيي والبيييي المخيرب لمواجهية 

راحيت , أوضاع البالد الشياذة ومالحقية قيوى اإلرهياب الدمويية مين جانيب أجهيزة األمين والشيرطة
, ديانية المسييحيةبعض قوى األمن ومجالس المحافظات تتوجه بعملياتهيا القمعيية ضيد أتبياع ال

أو اغتييال أشيخاه مين ,  كما حصل في مهاجمة جميعة أشور بانيبال الثقافيية بصيورة همجيية
أتباع الديانة المندائية وكذلك االعتداء الغاشم لمرتين متتاليتين من جانب األجهزة األمنية عليى 

وعقول كيل مثقفيات  االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق والذي يحتل موقعًا خاصًا في قلوب
ومثقفي العراق الديمقراطيين من مختلف القومييات وأتبياع األدييان والميذاهب الدينيية المتنيورين 
الذين يدركون أهمية ودور هذا االتحاد ومنتسبيه في النضال ضيد اليدكتاتوريات الغاشيمة وضيد 

ضيحيات الغاليية واليذي قيدم الت,  نظام صدام حسين الدموي ومقارعية التخليف والعنيف والعدوانيية
طريييق النضييال فييي سييبيل حرييية الشييعب وحياتييه , ميين بييين أعضييائه علييى هييذا الطريييق النبيييل

 .وثقافته الديمقراطية

وقد بلغت التجاوزات على حرية المواطنات والمواطنين حدًا الزمت السييد رئييس الجمهوريية إليى 
قليق واالسيتياء اسيتمرار ان رئييس الجمهوريية يتيابع بمزييد مين ال"إصدار بيان رئاسي جاء فيه  

تعييرض المييواطنين المسيييحيين ومحييالت عملهييم وتجم عهييم إلييى اعتييداءات أثميية تشييكل مخالفيية 
صييريحة للدسييتور والقييوانين المرعييية وانتهاكييا للحريييات الفردييية المكفوليية بنصييوه دسييتورية 
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فضييال عييين ان ديننييا االسيييالمي الحنيييف، ديييين التسييامح والمحبييية يعييارض العنيييف .. واضييحة 
ان االعتييداءات "واضيياف ". منفلييت ويتعييارض مييع اي اعتييداء علييى ارواح النيياس وممتلكيياتهمال

األخيرة تأتي إثر سلسلة من التجاوزات على الحقوق والحرييات فيي بغيداد وميدن أخيرى ميا يثيير 
ان اليرئيس، بحكيم التزاماتيه الدسيتورية واحتراميه " واوضيح البييان.  قلقًا لدى أوسياط اليرأي العيام

قانون االساسي، يدعو الحكومة العراقية، حكومة الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية، لنصوه ال
الييى اصييدار أوامرهييا الييى الجهييات المختصيية بالشييروع فييي التحقيييق واتخيياذ االجييراءات الالزميية 
لصون الحريات والحقوق وحماية ارواح وممتلكات المواطنين عامة والمسيحيين خاصة وحقهيم 

علييه الدسيتور والتشيريعات وانيزال العقياب بكيل مين ارتكيب مخالفية او   في العميل وفيق ميا نيص
التييآزر والتضييامن مييع االشييقاء المسيييحيين والييدفاع " ودعييا البيييان الييى". جرمييا فييي هييذا السييياق

عييراق .. العييراق الجديييد..عيينهم واحتييرام حقييوقهم بوصييفهم مييواطنين اصييالء واخييوة فييي الييوطن 
موقييييع وكاليييية األنبيييياء القطرييييية فييييي ". )لعاميييية والخاصييييةالديمقراطييييية والتعددييييية والحريييييات ا

قاميت عناصير مين مجليس محافظية بغيداد , وبعيد صيدور هيذا البييان, ومع ذليك(.  16/1/2011
وثليية ميين الشييرطة المحلييية بتييدنيس مقيير اتحيياد األدبيياء ثانييية وتفتيشييه رغييم احتجيياج مسييؤولي 

وتجياوز أخطير عليى الدسيتور العراقيي وهو تحٍد كبير لبيان رئاسة الجمهورية العراقيية  .  االتحاد
 . وحرميييييييييييييييييييية المؤسسييييييييييييييييييييات الثقاييييييييييييييييييييية ومنظمييييييييييييييييييييات المجتمييييييييييييييييييييع المييييييييييييييييييييدني

إننييا إذ نييدين هييذه التصييرفات الفظيية غييير القانونييية والمخليية بيياألمن العييام التييي مارسييها رئيييس 
مجلس محافظة بغداد ضد اتحاد األدباء والكتياب واليتهم الموجهية إليى عناصيره باالعتيداء عليى 

نشييارك رئاسية الجمهورييية بضيرورة إجييراء , ر بانيبييال الثقافيية بتوجيييه وتنظييم منيهجمعيية أشيو 
التحقيقات الجدية والصارمة ونشر نتائج التحقيق وتقديم المسؤولين إلى العدالية لينيالوا الجيزاء 

وإلغاء كافة اإلجراءات غير المشروعة المتخذة من قبل رئيس مجلس محافظة , العادل من جهة
التربية ضد النوادي والجمعيات الثقافية وضد أكاديمية ومعهد الفنون الجميلية مين   بغداد ووزارة
إذ إنهيييا تنيييدرج ضيييمن التجييياوز الفيييظ والقمعيييي عليييى حقيييوق اإلنسيييان والثقافييية , جهييية أخيييرى 

الديمقراطية وحرية الفرد والشعب وحرية المعاهد والكليات العراقية في وضع المنياهج التدريسيية 
 .قيوضد الدستور العرا

إن علييى رئيييس الييوزراء أن يييدرك بييأن المجتمييع العراقييي يتكييون ميين قوميييات وأديييان ومييذاهب 
كما أن الدين اإلسيالمي , واتجاهات فكرية وسياسية كثيرة ال يجوز فرض اتجاه ديني واحد عليه

إذ أن ذلك يشكل جزءًا من الغذاء الروحي لإلنسان واليذي ,  ال يحرم الغناء والموسيقى أو الطرب
ترض أن يحترم وأن تساهم الدولة في تطوير هذه الفنيون اإلنسيانية العريقية التيي نشيأت ميع يف

وإذا كيان الدسيتور يتحيدث عين أن العيراق دولية إسيالمية وهيو . نشأة اإلنسان وتطيورت بتطيوره
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فييأن هييذا ال يعنييي بيياي حييال مصييادرة حقييوق اإلنسييان التييي كرسييها , خطييأ فييادح فييي الدسييتور
إن ميا تمارسيه بعيض قيوى . ادرة حقيوق أتبياع اليديانات األخيرى بيأي حيالالدستور ذاته أو مص

اإلسييالم السياسييية فييي العييراق تتقيياطع مييع الحييياة الدسييتورية ومييع المجتمييع المييدني الييذي يييراد 
إقامتيييه فيييي العيييراق وميييع الديمقراطيييية التيييي هيييي أسييياس المجتميييع الميييدني وقاعدتيييه الفكريييية 

يعي ذلك ويدرك فداحة ما يمارس اليوم من بعض أجهزة إن على رئيس الوزراء أن  .  والسياسية
وأن تأيييده لإلجيراءات .  الدولة ومؤسساته اإلدارية ضد اإلنسان العراقي وضد حقوقه المشروعة

المخلة بدستور العراق من جانب رةساء مجالس بغداد والبصرة وبابل بحديثه عن بنياء مجتميع 
, وأرجيو أن ال يحصيل ذليك,  ليى محاسيبته الحقياً إسالمي أو سكوته على تلك اإلجراءات سييقود إ

  .كما يحاسب اليوم شعب تونس رئيس الجمهورية الهارب من وجه العدالة زين الدين بن علي

 

 

 !حرية الشعب والرأي في العراق في خطر

 

 

ليم تتوقييف محيياوالت دفيع العييراق إلييى نفييق مظليم حيييث تغيييب عنيه شييمس الحرييية والديمقراطييية 
رييية أنفاسييها وتصييادر الحرييية الفردييية وحقييوق اإلنسييان وتسييتكلب فيييه قييوى وتسييتعيد الدكتاتو 

فما أن بدأت تلك المحياوالت .  اإلرهاب وتنهش وحوش الغابة في لحم الشعب وتشرب من دمائه
الجييادة والوقحيية والمتعارضيية مييع الدسييتور العراقييي فييي بابييل حتييى انتقلييت إلييى البصييرة فبغييداد 

سييتقرار النسييبي فييي العييراق وفتحييت بييدورها أبييواب الييبالد علييى وأضييحت تشييكل تهديييدًا خطيييرًا لال
مما فسح , مصراعيها أمام صراع متصاعد في المجتمع بين قوى مشاركة في العملية السياسية

فييي المجييال إلييى تفيياقم نشيياط قييوى اإلرهيياب والميليشيييات الطائفييية المسييلحة وإنييزال المزيييد ميين 
خيياه ببنييات وأبنييياء شييعبنا ميين أتبيياع الديانييية وبشييكل , الضييربات الموجعيية بالشييعب العراقيييي

. كميا لييم يتوقيف التجياوز علييى حريية وحييياة الصيابية المنييدائيين. المسييحية وضيد دور العبييادة
 .كما حصل ألتباع الديانتين أخيراً , فاإلرهابيون ال يكفون عن مالحقتهم بشتى الطرق لقتلهم
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ثمرتها ليوأد العمليية السياسيية فيي العيراق إن القوى الظالمية وتلك التي لم تترك فرصة إال واسيت
بيدأت معركية جدييدة ضيد الحرييات , وإثارة النعرات الطائفية والدينيية والقوميية وضيد الديمقراطيية

الديمقراطييييية وحقييييوق اإلنسييييان وضييييد بنيييياء المجتمييييع المييييدني الييييديمقراطي والدوليييية الوطنييييية 
المجتمييع لمنعهييا ميين إعييادة بنيياء  الديمقراطييية االتحادييية وميين أجييل بعثييرة الجهييود وتفتيييت قييوى 

ولكيين الغريييب فييي األميير ان . االقتصيياد العراقييي ومكافحيية البطاليية والفقيير السييائدين فييي الييبالد
بل انبيرى , الحكومة االتحادية وكل القوى المشاركة فيها لم تتصد لهذه الحملة الهمجية الظالمة

فع عنها وخاض االنتخابات العامية الذي طرح نفسه كممثل لدولة القانون والمدا,  رئيس الوزراء
عاد إلى مواقعه كرجل دين في حزب الدعوة ليؤييد بطيرف خفيي ميرة وبوضيوح ,  على اساس ذلك

مييرة أخييرى تلييك اإلجييراءات التعسييفية التييي تجيياوزت بشييكل فييظ علييى الحرييية الفردييية والحريييات 
دعو لييه ومميين الديمقراطييية الشييحيحة أصيياًل فييي الييبالد ورفييض حتييى نييداءات ميين يؤيييده وراح ييي

 .يحسييييييييييييييييييييييييييييييييييب علييييييييييييييييييييييييييييييييييى قييييييييييييييييييييييييييييييييييوى المجتمييييييييييييييييييييييييييييييييييع المييييييييييييييييييييييييييييييييييدني

وبداًل مين االهتميام بمصيالح النياس وتيوفير الخيدمات للشيعب اليذي يعياني مين شيحتها وخاصية 
الكهربيياء والعناييية الصييحية ونظافيية المييدن العراقييية وخاصيية بغييداد العاصييمة واألحييياء الشييعبية 

ية والبشييرية ومكافحيية البطاليية والفقيير وبييداًل ميين االهتمييام باالقتصيياد والتنمييية االقتصيياد, فيهييا
راح المسيؤولون مين أمثيال رئييس مجليس محافظية بغيداد ومين ليف ,  والفساد السيائد فيي اليبالد

لفله يطاردون المواطنات والمواطنين في حريتهم الفردية وفي حقوقهم المشيروعة ويزييدون مين 
منيذ ميا يقيرب مين عشيرة نقمة المجتمع على الحكيم القيائم الغيارق فيي الصيراع عليى المناصيب 

شييهور والعيياجز عيين تنشيييط العملييية االقتصييادية بمشيياريع إنتاجييية وخدمييية بييداًل ميين إغييراق 
مييرة أخييرى نقييول إن حكييام العييراق ال يريييدون أن يتعظييوا بعواقييب . األسييواق بالسييلع المسييتوردة

العاصفة التي ومنها تونس في هذه األيام ,  الحكام الذين سبقوهم في بالدنا وفي البلدان األخرى 
 أكييييييييييييييييييييد الشييييييييييييييييييييعب ميييييييييييييييييييين جديييييييييييييييييييييد مضييييييييييييييييييييمون قصيييييييييييييييييييييدة الشييييييييييييييييييييابي 

 .إذا الشعب أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر

إن التجاوز على الحرية الفرديية والحرييات الديمقراطيية بيأي شيكل كيان يعتبير بدايية خطييرة لعيد 
خيير هللا  وهيي تيذكرنا بميا فعليه.  تنازلي صوب االسيتبداد والظيالم وقهير قيوى المجتميع السيليمة

أو حملية اليدكتاتور , طلفاح من إجراءات تعسفية فيي منتصيف السيبعينيات مين القيرن الماضيي
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 !وعلينيييييا أن نتيييييذكر إليييييى أيييييين انتهيييييى هيييييؤالء األوبييييياش. اإليمانيييييية فيييييي التسيييييعينيات منيييييه

إن مؤسسة المدى الملتزمة بالكلمة الحرة وبالثقافية والحيياة والحرييات الديمقراطيية تميارس دورًا 
يييًا فييي الييدفاع عيين الحريييات الديمقراطييية وفييي مواجهيية قييوى الشيير التييي تريييد إنييزال األذى طليع

ولكن هذه الحملة التي تقودها بيوعي ومسيؤولية يفتيرض أن تشيارك فيهيا كيل .  بالناس الشرفاء
قوى المجتمع الشريفة والواعية لما يراد لها إن استمر هيؤالء النياس مين المتطيرفين مين أمثيال 

حافظة بغداد اليذي يميارس تنفييذ عقوبيات شرسية ضيد المسييحيين وغييرهم كميا رئيس مجلس م
إن البعض من هؤالء يلهون . 13/1/2011حصل في جمعية أشور بانيبال الثقافية ببغداد يوم 

وعليى ,  المجتمع بهذه المشكالت لينفذوا مخططات أخرى تسهم في إلحاق أكبر األذى بيالمجتمع
 .. ن يتفيييييييييييييييييييييياقم دورهييييييييييييييييييييييمالمجتمييييييييييييييييييييييع إيقييييييييييييييييييييييافهم ولجمهييييييييييييييييييييييم قبييييييييييييييييييييييل أ

علينييا جميعييًا تقييع مسييؤولية المشيياركة فييي تصييعيد الحمليية ميين أجييل الحريييات الديمقراطييية ال 
ألن وراء إضيييعافها أو السيييكوت عنهيييا عواقيييب وخيمييية عليييى الفيييرد , إضيييعافها بيييأي شيييكل كيييان

 ...والمجتميييييييييييييييييييع وعليييييييييييييييييييى مسيييييييييييييييييييتقبل العيييييييييييييييييييراق اليييييييييييييييييييديمقراطي المنشيييييييييييييييييييود

18/1/2011  

 

 

 

.. إلى أين تجرنا مهازل قوى  ماذا يجري في العراق 
 اإلسالم السياسية المتطرفة؟ 

 

 

هل : ويتساءل.. ثم ينظر إلى العراق بعين الغضب..  يسخر..  يضحك..  كل العالم يتفرج..  العالم
كل هذا حقًا يجري اليوم في العراق بعد كل تلك اآلالم والمخاضيات واليدماء واليدموع التيي سيالت 

, نع تدريس الموسيقى في البلد الذي أنتج آلة الهارفة والمزميارعلى أرض الرافدين؟ هل حقًا يم
إذ أصبحت الهارفة شعارًا لكل محبي الموسيقى فيي العيالم؟ هيل حقيًا يمنيع تيدريس المسيرح فيي 
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بلد انتج الشعراء الكبار فيه ملحمة گلگامش التي ال تزال اصداء الملحمية تطيوف العيالم وتعلين 
و أحد مهيود الحضيارة البشيرية؟ هيل حقيًا يلغيى تيدريس الموسييقى ان العراق كان بلدًا حضاريًا أ

والغناء ونحن أحفاد الموصلي ومن وضع الموسيقى والسلم الموسيقي فيي العهيد العباسيي قبيل 
أو بعد ذاك من أمثال صالح الكويتي ومنير بشير وحضيري ابو عزيز وداخل حسن ونياظم ,  ذاك

أو حسين , ة ميراد ووحييدة خلييل وصيديقة المالييةالغزالي ومحمد القبنجي وزهور حسين وسيليم
ومحميد مياملي وعبياس كامانيدي وعزييز شياروخ أو نصيير , الذي أنيتج نحيو أليف أغنيية,  زيراك

وغيرهم في هذا البلد المعطاء؟ هل حقًا تداس كرامة الفنانين وكيل الشيعب ...  رزازي وعلي مراد  
رة والفرحة في نفوس البشرية في أنحاء بهذه الصورة المروعة في بلد أنتج وأبدع ما بعث المس

فهل انتقيل البيؤس والفاقية والخيراب ,  كثيرة من العالم في حقب كان العالم يعيش أوضاعًا مزرية
 الفكري والروحي إلى العراق مع تسلم قوى اإلسالم السياسي للسلطة في العراق؟

رت عليهيا؟ وهيل قيوى هل هذا أحد شروط إيران في السماح لتشكيل الحكومة وبالصيورة التيي جي
االحتالل األمريكية كانت ترييد ذليك إلرضياء إييران؟ وهيل حلفياء القيوى اإلسيالمية السياسيية فيي 
العييراق راضييون بمييا تتخييذه وزارتييا التربييية والتعليييم العييالي ميين إجييراءات قبييل اآلن ومييا يمكيين أن 
 يتخيييييييييييييييييييييييذ بعيييييييييييييييييييييييد اآلن ضيييييييييييييييييييييييد الثقافييييييييييييييييييييييية والحيييييييييييييييييييييييياة الديمقراطيييييييييييييييييييييييية؟

فمييا حييال العراقيييات والعييراقيين وهييم يواجهييون , مييا يجييري فييي العييراقإذا كييان العييالم يسييخر م
 ؟"المأساة والمهزلة في آن واحد"

لقييد ابتلييى العييراق بالدكتاتورييية الغاشييمة للبعثيييين القييوميين الشييوفينيين ! العييراق ينييدب حظييه
 وها هو يبتلى بمن يسعون بإصيرار عجييب!  والعنصريين الذين أدموا شعب العراق وخربوا روحه

فهيل علينيا أن نسيكت ونقبيل , إلى تعميق الخراب الروحي والفكري وفيرض الخيمية الدينيية علييه
أما قوى !, العراقيون بعثيون وأن لم ينتموا: بما يجري في هذا العراق المغدور؟ كان صدام يقول

أنيتم أعضيياء فيي األحييزاب اإلسيالمية السياسييية : فتقييول, قيوى حييزب اليدعوة, اإلسيالم السياسييية
 !(. ترييييييييد غيييييييزال أخيييييييذ أرنيييييييب, ترييييييييد أرنيييييييب أخيييييييذ أرنيييييييب!! )يعية وأن ليييييييم تنتميييييييواالشييييييي

وإذا مييا سييكت , نحيين أمييام قييوى صييممت علييى دفييع العييراق باتجاهييات فكرييية وسياسييية خطييرة
أن ال يقبيل , مين يعتقيد بأنيه ميدني وديمقراطيي, فعلينيا نحين, المساومون المساهمون في الحكم

إذ أننيا , د للناس الطيبين مين ابنياء هيذا الشيعب المغيدورأن يرفض ما يرا, بما يجري في العراق
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 !نعييييييييييييييرف مييييييييييييييا سييييييييييييييتكون عليييييييييييييييه العاقبيييييييييييييية فييييييييييييييي مثييييييييييييييل هييييييييييييييذه المسيييييييييييييييرة

إن سكتم ايها الناس فستأتيكم والية الفقيه بما فيها وما معهيا؟ إن سيكتم الييوم عليى ميا يجيري 
هييؤالء  بييل سيييجد, فسييوف ليين تهيدأ كردسييتان, للعيرب وغييير العييرب فييي الوسيط والجنييوب وبغييداد

هيل ييراد أن . والجيران هم الذين يدعمون هذا التحرك إزاء كردسيتان,  طريقهم إليها بشتى السبل
 :أذكيير الجميييع بمقوليية القييس األلميياني الييذي تحييدث بعييد فييوات األوان حييين قييال تقريبييًا مييا يلييي

, كيقليت هيذا اشيترا, وحين اعتقلوا االشتراكي, قلت هذا شيوعي, حين اعتقل الغستابو الشيوعي
وحين اعتقلت ليم يكين هنياك , قلت هم بعيدون عني ولن يمسنى أحد, وحين اعتقلوا الديمقراطي
 !من يسأل أو يدافع عني

, على الحيياة الديمقراطيية, ما يجري في العراق هو بداية لهجوم مبرمج على الثقافة الديمقراطية
أحيدهما مين , ن ووزارتيينوهيو يبيدأ بالضيبط مين جانيب وزييري,  على مباد  الحرية والديمقراطية

واآلخيير ميين القائميية العراقييية التييي أدعييى اصييحابها أنهييم , حييزب الييدعوة وحديثييه مييع النجفييي
 فهيييييييييييييييييييييييييييييييييل هيييييييييييييييييييييييييييييييييم كيييييييييييييييييييييييييييييييييذلك؟ , ديمقراطييييييييييييييييييييييييييييييييييون وميييييييييييييييييييييييييييييييييدنيون 

, ونقبيل بيذلك لنضيال مدييد مشيترك قبيل ذاك,  قوى تقول إنها ديمقراطيية..  نحن أمام حالة فريدة
راء فيي الحكومية فيي نهيش الديمقراطيية وتقطييع ولكنها تسيكت الييوم عميا يجيري مين جانيب وز 

تسييكت عيين اإلخييالل بالدسييتور ومييا جيياء فيييه عيين حقييوق , أوصييال مييا بقييي فييي العييراق منهييا
 .اإلنسييييييييييييان التييييييييييييي سييييييييييييبق الحييييييييييييديث عيييييييييييين الشييييييييييييريعة فيييييييييييييه ولييييييييييييم ينسييييييييييييخه

خطوة فخطوة يجري إلغاء أي شكل من اشكال الحريية الفرديية وحريية ...  نحن أمام حالة فريدة  
ألنهم يريدون بناء مجتمع إسالمي في بلد متعدد الديانات والمذاهب الدينية والشيرائع   ,المجتمع

 !بليييييييييييييييييييييييييد إسيييييييييييييييييييييييييالمي عليييييييييييييييييييييييييى الطريقييييييييييييييييييييييييية اإليرانيييييييييييييييييييييييييية, فيييييييييييييييييييييييييي آن

أتوجه إلى كل الذين يهمهم أمر وأهل العراق في الداخل والخيارج بتحيذير مفياده أن ميا ينتظيركم 
إن ليم ترفعيوا صيوت االحتجياج , رمةأكثر بكثير مما حصل لكيم فيي هيذه السينوات السيبع المنصي

إنها البداية لنهاية غير محسوبة العواقيب ال أتمنيى أن تكيون ,  والتمرد على ما يجري في العراق
فيالكثير والكثيير جيدًا مين الحكيام الجيدد ال يرييدون االسيتفادة , هذه هي الحقيقية!  مفجعة ومريرة

يمكين أن يصيلوا إليى نفيس المصيير   ولكينهم نسيوا أنهيم,  أبدًا من دروس الحكيام اليذين سيبقوهم
 !اليييييييييييييييييييييييذي وصيييييييييييييييييييييييل إلييييييييييييييييييييييييه مييييييييييييييييييييييين سيييييييييييييييييييييييبقهم فيييييييييييييييييييييييي الحكيييييييييييييييييييييييم
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وهيي تيرى مباشيرة وبمسياعدتها كييف تغتصيب ,  قوى االحتالل تتحيدث عين الحريية والديمقراطيية
الحرية الفردية وكيف تلغى من المناهج ما هو حضاري وسليم وكيف تبقى ما يسهم في تفريق 

وليييدرك ميين لييم يتوصييل لحييد اآلن إلييى مييا يييراد . عيالمجتمييع وضييرب نسيييجه الييوطني االجتمييا
دوليية , رغيم الصيعوبات التيي تعتييرض مين يرييد دفيع العيراق باتجيياه دولية دينيية إسيالمية, للعيراق

 !!!بيييييييييييييييأن مييييييييييييييين ييييييييييييييييدرك متيييييييييييييييأخرًا يعاقبيييييييييييييييه التييييييييييييييياريخ , واليييييييييييييييية الفقييييييييييييييييه

ة فييي إن هييذا الييدفع باتجيياه الدوليية الدينييية هييو الييذي ينييتج التعصييب الييديني والتزمييت والر بيي
مين : هنيا علينيا أن نطيرح السيؤال التيالي.  الخاله من وجود أتباع الديانات األخرى فيي العيراق

المسؤول عما يجري لمواطناتنا ومواطنينا من المسيحيتات والمسيحيين والصابييات والصابييين 
ب واأليزيديات واأليزييديين فيي محافظية الموصيل مين عواقي,  المندائيين في مختلف أنحاء العراق

أليسييت هييذه هييي نتيياج التربييية الدينييية المعوجيية والتزمييت الييديني , وخيميية فييي المرحليية الراهنيية
ومحاول إقامة مجتمع إسالمي على الطريقة المعروفة في إييران والتيي بيدأت خطيى أوليية بهيذا 

 !ولكن الواقع يحدثنا بأشياء أخرى , االتجاه في العراق؟ أتمنى أن ال يكون األمر كذلك

3/1/2011  

 

 

 

 

 

 

 في وحياته اإلنسان من أرخص هناك لي 
 !العراق 

 

 

ويجييرح ويعييوق عشييرات أخييرى , يمييوت العشييرات ميينهم يومييياً . يمييوت اإلنسييان فييي العييراق يومييياً 
سيواء ميات , إنهيا إرادتيه, وهي كلها بييد هللا,  وتخرب دور ومحالت وسيارات الناس يومياً ,  يومياً 
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م ميات فيي السيجون جيراء التعيذيب اليذي تتحيدث عنيه أ,  برصاه المجرمين القتلية واإلرهيابيين
 ! تعييددت األسييباب والمييوت واحييد. أم مييات بطييرق أخييرى غييير طبيعييية, منظميية العفييو الدولييية

يعتقيد اإلسيالميون السياسيييون المتطرفيون مين أمثييال القاعيدة وهييية علميياء المسيلمين وجيييش 
 وهييم مين ينبغييي قيتلهم ألنهييم إن النياس يقتلييون بيإرادة هللا, المهيدي وميين ليف لفهييم فيي العييراق

يعيشون خارج إطار مذهبهم المتطرف وطريقتهم في العبادة وبسبب عدم تأييدهم لهم أو ألنهم 
 !هكيييييييييييذا يقوليييييييييييون المسيييييييييييلمون السياسييييييييييييون المتطرفيييييييييييون . مييييييييييين ميييييييييييذهب آخييييييييييير

إن هيؤالء ,  إن وافقنا على اسيتخدام هيذا المصيطلح",  المعتدلون "ويعتقد اإلسالميون السياسيون  
وبالتييالي فييالموت , وهييذا هييو قييدرهم المحتييوم, لييى ميياتوا وفييق مييا هييو مكتييوب علييى جبييينهمالقت

 . والحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياة بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد هللا

: وكالهما يقول بصوت مسموع,  وهكذا يقتل اإلنسان في العراق بين فريقين إسالميين سياسيين
عظ كيل هكيذا هيي ميوا. إنهيا إرادة هللا التيي ال ميرد لهيا,  الموت حق على بني البشير فيي العيراق

 "!المعتدليييييييييييييييييييييييييية"القييييييييييييييييييييييييييوى اإلسييييييييييييييييييييييييييالمية السياسييييييييييييييييييييييييييية المتطرفيييييييييييييييييييييييييية و

كيل , ال قيمة ليه وال لحياتيه,  شكالً "  المعتدلة"اإلنسان في العراق لدى هذه الجماعات المتطرفة و
عياد , إنهيم أمانيات هللا عليى األرض, فلييس هنياك مين سيبب للحيزن علييهم,  نفس ذائقة الميوت

 !!!هكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد عون ! واسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتعادها إليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

هييم أبنيياء وبنييات الشييعب العراقييي رهييائن شيياءوا أم أبييو بيييد هييؤالء القتليية المجييرمين ميين  وهييا
وبيد حكومة تصريف األعميال التيي تيرفض تسيليم الحكيم , اإلرهابيين بمختلف أطيافهم من جهة

وبييد األحيزاب , وبيد مجليس النيواب اليذي عطيل نفسيه وال يعيرف مهمتيه,  الختيار حكومة جديدة
فض إليى اآلن االنتهياء مين تشيكيل الحكومية ووضيع حيد لهيذا الوضيع القليق السياسية التي تير 

وخاصية فيي بغيداد , وغير المسيتقر حييث يتحيرك اإلرهيابيون بكيل حريية فيي أغليب أنحياء اليبالد
وييوم أميس كيان ييوم حشير جدييد للعراقييات والعيراقيين .  والمناطق المحيطة بها من جهة أخيرى 

تمرت ابتسيامات السياسييين ترهيق النياظر إليى شاشية التلفيزة واس, حيث مات الكثير والكثير جداً 
إليى متيى نبقيى : والسيؤال عليى لسيانه يقيول! العراقية وغيرها وتعذبه وتدمي قلبه وتيدمع عينييه

أو أزميية األحيزاب السيينية والشيييعية فييي , ننتظير حييل أزميية اليرجلين أييياد عييالوي ونيوري المييالكي
 العيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق؟ 

 مييييياذا ينبغيييييي عليييييي الشيييييعب أن يفعلييييييه؟: نيييييا جميعييييياً ولكييييين السيييييؤال التيييييالي يضيييييغط علي
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, علييه أن يقييم المظياهرات احتجاجيًا عليى تعطييل الدولية العراقيية,  ليس أميام الشيعب أن ينتظير
عليه أن يرفض هذا الوضيع البيائس وهيذا الميوت الييومي اليذي يختطيف حيياة النياس العصييان 

اهرات احتجاجيًا عليى تعطييل الدولية عليه أن يعلن اإلضيرابات ويقييم المظي,  المدني ضد الحكومة
 . عليه أن يرفض هذا الوضع البيائس وهيذا الميوت الييومي اليذي يختطيف حيياة النياس,  العراقية

مين أيين جياء بهيذه القيدرة عليى تحميل العيذاب , ال أدري من أين امتلك هيذا الشيعب صيبر أييوب
المسيلمون فيي الدوليية  واالضيطهاد والقبيول بيالموت الخيياطف؟ أمين اليذل الييذي أنزليه بيه الحكييام

ومن ثم حكم البعث الدموي الذي طيال نييف وثالثية ,  األموية والدولة العباسية والدولة العثمانية
 عقييييييييييييييييييييييييييود ميييييييييييييييييييييييييين سييييييييييييييييييييييييييني العييييييييييييييييييييييييييذاب والمييييييييييييييييييييييييييوت والجفيييييييييييييييييييييييييياف؟ 

إنها لكارثة فعلية أن يقبيل هيذا الشيعب بكيل ميا يجيري ليه حالييًا دون أن يعلين عين رفضيه لمين 
فالحكام مطمينون أن هذا الشعب عاجز عن رفيع عصيا ,  ليمارس كل ذلك به دون حياء أو وج

وأن حكامييه المحتمييون بحراسيهم يمكيين أن يوجهييوا نيييران أسييلحة حراسييهم , الطاعية ضييد حكامييه
تماميًا كميا حصيل فيي البصيرة , إلى صدور المتظاهرين إن مارسوا حقهم فيي اإلضيراب والتظياهر

 .والناصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرية وغيرهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

العيراق اليذي أصيبح مقبيرة للنياس عليى أييدي أنيواع مين  كم يحيس اإلنسيان بياالغتراب عين هيذا
رغم معرفتي بما جرى لإلنسان خالل الخمسين سنة المنصرمة ,  أحس بالحيرة.  اإلرهابيين القتلة

أمييام هييذا الشييعب , مين تغيييرات فييي بنيتييه االجتماعييية والفكرييية والسياسييية والثقافييية واألخالقييية
رغييم أنهييم لييم يفعلييوا مييا , افضييًا سياسييتهم وسييلوكهمالييذي كييان ينييتفض بوجييه الحكييام الملكيييين ر 

, ورغم عجز الحكومة عن مواجهة تلك القوى اإلرهابيية المجرمية,  تفعله قوى اإلرهاب هذه األيام
 !!!أنا حائر كيف يسيكت الييوم هيذا الشيعب عين كيل ميا يجيري ليه ويقبيل بيالموت راضييًا مرضيياً 

وأن الحكييام أن عشييقوا الحكييم اسييتبدوا , دمييروأن الفسيياد إن سيياد , يقييال أن الظلييم إن دام دميير
كما يبدو لي فهل أنا مخطي ؟ هيل علينيا تبيديل الشيعب بيداًل مين ,  وهو ما نعيشه اليوم,  بالناس

حيين انيتفض  1952تبديل الحكومة كما اقترح برتولد بريشت ساخرًا من حكومة بالده في العام 
االسييتقالة ووجهييت النيييران ضييد شييعب ألمانيييا الديمقراطييية ضييد سياسيية حكومتييه التييي رفضييت 

 !!المتظاهرين؟ ربما
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هل عاد المجرمون من كل حدب وصوب ليغرقوا العراق 
 بالدم والدموع؟ 

 

عيادوا ليغرقيوا العيراق ,  نعم عاد المجرمون من كل حدب وصيوب إليى عيادتهم القديمية,  نعم,  نعم
إلرهياب قبيل أعيوام وأن إنهم من ذات الهويات السيابقة التيي مارسيت ا,  ومن جديد بالدم والدموع

إنهييم ينهليون ميين ذات المعيين المتعييدد الجهيات الييذي كيان يغييذيهم بالمييال . ليم تنقطييع إال لماميا
إنهيم مجرميون تربيوا عليى أييدي نظيم سياسيية مجرمية ابتيداًء مين ,  والسالح والقتلية الميأجورين

نظييام السييوري نظييام صييدام حسييين الفاشييي ومييرورًا بنظييام إيييران اإلسييالمي الييدموي ومييرورًا بال
المستكين إليران والمتفاعل معها والمستبد بأمره واستمرارًا بالقوى األصولية المتطرفية الموجيودة 
. في السعودية وبعض دول الخليج والقادمين من أوروبا عبر بعض مساجد وجواميع المتطيرفين

ر دول تييأتمر بييأوام, شيييعية وسيينية, إنهييم قييوى وميليشيييات مسييلحة إرهابييية وطائفييية متطرفيية
الجيوار وتنفييذ مشيياريعها فيي العييراق لنشيير عيدم االسييتقرار واالسييتمرار بالقتيل والتخريييب وتعطيييل 

رغييم مسيياهمة القييوى السياسييية العراقييية ذاتهييا , عملييية إعييادة البنيياء وكييل العملييية السياسييية
بتعطيييل العملييية السياسييية لمصييالحها الضيييقة ومشيياريعها الطائفييية ميين خييالل صييراعها علييى 

 .ة وبالطريقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية البائسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الراهنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةالسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلط

إنهييم يريييدون تعطيييل انسييحاب القييوات األجنبييية ميين العييراق ليواصييلوا تأكيييد وجييود قييوات أجنبييية 
وهي نفس الذريعة , محتلة في العراق لكي يتذرعوا بذلك ويدعون إلى استمرار مقاومتها الفاشلة

 .العييييراق المحاصصيييييوليييييس , السييييابقة لييييم تتغييييير وليييين تتغييييير إال بتوطيييييد العيييياق المنشييييود

إن القييوى التييي تريييد إشيياعة الرعييب والمييوت وعييدم االسييتقرار فييي العييراق ليسييت غييير معروفيية 
ولكن رئييس حكومية تصيريف األعميال ال ييزال متشيبثًا بيالحكم ويرييد , للحكومة الحالية ورئيسها

ح الوصول إلى مساومة لصالحها فيغض الطرف عن أوليك الحلفاء أو غيرهم ممن يحمل السال
إن هيييؤالء يمتلكيييون . ويوجيييه بيييه ضيييربات قاسيييية للجييييش والشيييرطة والنييياس األبريييياء اآلخيييرين

وهي قيوى تعيرف جييدًا أن توجيه ضيرباتها .  معلومات قيمة وليست ضرباتهم عبثية أو عشوائية
لتؤجج األحقاد الطائفية المتشنجة أصاًل واألوضاع غير الهادئة منذ سنوات بفعل الصيراع حيول 
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 .هييييييييذا الثالثييييييييي الييييييييذي أصييييييييبح مييييييييدمرًا للعييييييييراق وشييييييييعبه, ال والنفييييييييوذالسييييييييلطة والميييييييي

إنيه الشيعب , كل يدعي وصاًل بليلى وليلى هي المسيتهدفة مين كيل ذليك,  نحن أمام حلقة مفرغة
ال نريد أن نذكر حكامنا في العراق كيف أصبح الدم محتقنًا فيي رةوس النياس فيي .  المستهدف

شلة واالبتسامات العريضة غير الحقيقة ترتسم على الداخل والخارج حين يرون المفاوضات الفا
لقد ميلَّ الشيروط المتبادلية , لقد ملَّ الشعب هذه المسرحية المنهكة للشعب.  شفاه ووجوه الحكام

إذ كيييل يريييد أن يقتطييع أكثيير ميييا يمكيين ميين هييذا البليييد , لتشييكيل الحكوميية أو المسيياهمة فيهييا
ولكل الحق في أخيذ ميا ,  م والنار تشتعل فيهوكأن العراق أصبح سفينة في بحر متالط,  لصالحه

 .يريييييييييييد ومييييييييييا يشيييييييييياء ويهييييييييييرب بييييييييييه إلييييييييييى شيييييييييياط  السييييييييييالم دون وقبييييييييييل غيييييييييييره

نحيب العائالت على موتاهيا وجرحاهيا متصياعد غليى عنيان السيماء ودميوعهم تشيكل نهيرًا يمير 
وأعصيياب النيياس متييوترة وأوضيياعهم النفسييية فييي , شيياقًا طريقييه بييين النهييرين وعبيير العييراق كلييه

, وكأننا في صراع ونزاع شديد ال يقبل التأجيل وال يمتليك الرحمية,  حضيض وعالقاتهم متدهورةال
هيذا ليم يعيد فيي . كل يس  إلى صاحبه مع سبق إصرار ويسعى إلى تحقييق الضيربة االسيتباقية

, بل انتقل إلى خارج العراق حيث كان الهدوء والتفاهم والسالم يسود بيين النياس,  العراق فحسب
جة منطقيية وسيلبية لإلحبياط اليذي يعيشيه النياس فيي العيراق فينتقيل عبيرهم غليى خيارج إنه نتي
كييم يتمنييى اإلنسييان أن تكييون لهييذا اإلحبيياط نتييائج أخييرى غييير الفرقيية والصييراع والنييزاع . الييبالد

أن يشد البعض إليى اليبعض اآلخير ,  والشتائم المتبادلة واإلساءات التي لم تكن موجود قبل ذاك
أن يكيون اإلدراك ال بميا فعلتيه الدكتاتوريية وخلفتيه لنيا فيي ,  ال معاركهم الجانبييةويعزز لحمتهم  

بل وما فعلته الطائفية من تقسيم للشعب ومين تفرييق للنياس ومين ,  العراق وفي الخارج فحسب
 . إسييييييييييييييييييييييييييييييييياءة للجالييييييييييييييييييييييييييييييييييات العراقيييييييييييييييييييييييييييييييييية فيييييييييييييييييييييييييييييييييي الخيييييييييييييييييييييييييييييييييارج

ي التعاميل فيي ميا بيين لم تعد النداءات كافية إلقناع الناس بضيرورة الكيف عين هيذه الطريقية في
. القوى واألحزاب السياسية وال ميع تجمييد مجليس تيابع للطوائيف والقومييات ولييس للشيعب كليه

ولكين ال نيرى غيير الطائفية والقوميية هميا , لقد أقسموا في أن يكيون العيراق كليه نصيب عييونهم
ييرى ويعييش فهل أخلَّوا بالقسم؟ هذا السؤال موجه إلى كل نائب يحس بأدميتيه و ,  نصب العيون 

ما يجري في الوطن من سيول جديدة للدماء وما تنساب من دميوع مين عييون العيائالت الثكليى 
 .بقتالهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

أال تنفع صرخات العائالت المتصاعدة إلى عنان السماء؟ أال تسمعون أحادييث النياس والشيتائم 
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اس؟ أم التي بدأت تنهال على الجمييع دون اسيتثناء؟ أال تيرون الميوت الييومي فيي صيفوف الني
 أن عييييييييييائالتكم بعيييييييييييدة عيييييييييين مثييييييييييل هييييييييييذه المخيييييييييياطر وليييييييييييكن عنييييييييييدها الطوفييييييييييان؟ 

ولسييت وحيييدًا فييي هييذا بييل أنييه التعبييير الجمعييي , اشييعر بييالقرف الحقيقييي لمييا يجييري فييي العييراق
, ولكن الحصيلة كما نراهيا فيأل شيؤم, القوات األمريكية تنسحب وهو فأل خير. للحالة في العراق

كأنيه الطياعون اليذي ,  وقد عاد الموت إليه وكأنه الجراد األصفر القاتيلألن المحتل يترك العراق  
 .يختطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياًل ونهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياراً 

لسيييت كارهيييًا لكيييم وال حاقيييدًا علييييكم ولكنيييي غاضيييبًا عليييى السياسيييات التيييي تميييارس فيييي العيييراق 
 والعييذابات التييي يتحملهييا اإلنسييان العراقييي بعييد أربعييين عامييًا ميين حكييم القييوى القومييية والبعثييية

وبعد سبع سنوات من عذاب التعصب الديني والطائفية السياسية المقيتية ,  الشوفينية والمستبدة
التيي مارسيت القتيل فييي النياس مين كييل األدييان والميذاهب ومين كييل االتجاهيات السياسيية التييي 
 .تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرفض العنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف والفريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والتعسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف

يمكين أن تيذهب كلهيا  لنتوقف لحظة هدوء ونفكر في هذا الشعب وليس بمصالحنا الذاتية التيي
, لنعمييل معييًا وليرتفييع صييوت اإلنسييان العراقييي المعييذب منييذ أالف السيينين. ودفعيية واحييدة هييدراً 

كيل , كرامية وسيعادة كيل المكونيات القوميية, ويطالب باستعادة كرامته المهيدورة وسيعادته الغائبية
 .النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياس فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق

22/8/2010  

 

 

ئم على هل ينبغي للسيد السيستاني أن يخشى لومة ال 
 قول الحق؟ 

 

 المحتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم. ش. إلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى األخ الفاضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل األسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتاذ م

 ,تحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية طيبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية وبعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

ولكين . أشكركم على مالحظاتكم التي أبديتموها عليى رسيالتي المفتوحية للسييد عليي السيسيتاني
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إذ أننييا جميعييًا نحتياج إلييى قلييب حييار , ليي مالحظييات علييى مالحظياتكم أميياًل أن تفكييروا بهييا جييداً 
لجة مثل هذه األمور السياخنة فيي مجتميع يعياني مين أميراض وعليل وأوجياع ورأس بارد في معا
ومنهييا هييذه الزيييارات المليونييية والعطييل المسييتمرة بييدون إنتيياج وعمييل وتلييك , كثيييرة ال حصيير لهييا

 . الطقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوس التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نتحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدث عنهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا اآلن

مييا إن ميين يقييوم بييالتنوير الييديني ليييس الشخصيييات العلمانييية أو السياسييية التقدمييية بقييدر  .1
ينهض بها شيوخ الدين الذين يعون واقع عصرهم ودورهم في عملية تنوير البشر وإنقاذهم مين 

وال بيد للشخصييات الدينيية الواعيية ليدينها أن تلعيب .  تلك الغشاوة التي تغليف البصييرة والبصير
وقيد . دورها في التأثير اإليجابي على وعي الناس في تبيان ما هو خطيأ دينييًا وميا هيو صيحيح

ولكين ردة . وكان لهم دورهم في تقليص تلك الظاهرة, بذلك الكثير منهم في ظروف أخرى   نهض
فكرية واجتماعية وسياسية مرعبة حصلت في العراق على امتيداد العقيود التيي سياد فيهيا حيزب 
البعيييث اليييدموي والتيييي أدت إليييى تفييياقم ميييا نيييراه الييييوم واليييذي أصيييبح يعطيييل الحيييياة االعتياديييية 

نحيو الكاظمييية بمناسيبة اليذكرى السيينوية " الزييارة المليونييية الزاحفية"فيي . الدوالمعيشيية فيي الييب
لوفاة األمام موسى الكاظم تعطلت الحياة في الكاظمية لمدة أربعة أييام وتعطيل أكثير مين ملييون 

فمتى كيان يحصيل فيي العيراق مثيل هيذه الزييارات؟ ولمياذا تحصيل , إنسان عن العمل لذات الفترة
الزحف؟ وهل سيتحول إلى زحف على الركب بداًل مين المشيي عليى األقيدام؟ إنهيا وِلَم هذا  ,  اآلن

فمن المسؤول عنها؟ وميا هيو دور شييوخ ,  كارثة تلم بالكثير والكثير من أبناء المذهب الشيعي
 اليييييييييييدين اليييييييييييواعين بحقيقييييييييييية وطبيعييييييييييية وأهيييييييييييداف أو أغيييييييييييراض هيييييييييييذه الطقيييييييييييوس؟ 

د حسين فضل هللا اليذي تيوفى قبيل فتيرة من بين تلك الشخصيات الفاضلة أشير إلى السيد محم
وجيزة وحصل على موقع ممتاز في المجتمع اللبنياني واليذي أدان بجيرأة وصيواب تليك الطقيوس 

ولهذا ليس خطأ أن أوجه تلك الرسالة إلى السيد السيستاني ألنيه األكثير .  واعتبرها بدعًا مؤذية
ل أجيد ضيرورة موضيوعية أن توجيه ليه بي.  تأثيرًا على الكثير من بنات وأبناء الشيعة في العيراق

 .مثيييييييييييييييييييييل هيييييييييييييييييييييذه الرسيييييييييييييييييييييالة وأن توقيييييييييييييييييييييع أنيييييييييييييييييييييت عليهيييييييييييييييييييييا أيضييييييييييييييييييييياً 

, ولكنهم يسيتطيعون محاربتيه بيالرزق , ليس هناك من يستطيع تكفير السيد على السيستاني .2
وعلى المصلح الديني وشيخ الدين أن يتحمل ذليك إن كيان واعييًا ليدوره فيي المجتميع ومهماتيه 

كما هم اآلالف ممن يطليق علييهم بشييوخ اليدين وليسيوا بشييوخ ديين ,  كشيخ دين وليس مرتزقاً 
 . ففييي ذلييك رزقهييم البييائس, إنهييم يعتاشييون علييى جهييل النيياس وعلييى مواصييلة تجهيييلهم. أساسيياً 
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أنا ال أخشى على السيد السيستاني فله من يحميه من هؤالء األوباش الذين يريدون إيذاءه إن 
تحييرم بعضييًا ميين تلييك , التييي ينحييدر منهييا, إيييران ذاتهييا. سيياهم فييي تخطييية مييا هييو خطييأ أصييالً 

 .ولكييييين جمهيييييرة مييييين اإلييييييرانيين تيييييأتي إليييييى العيييييراق لتميييييارس هيييييذه البيييييدع فييييييه, الطقيييييوس

إن فييي سييلوك القييوى اإلسييالمية السياسييية التييي تشييجع علييى ممارسيية الزيييارات الميدانييية  .3
ليييد والوفيييات واألربعينيييات يومييًا دون عمييل احتفيياًء بالموا 250واالحتفييال السيينوي بييأكثر ميين 

فما يبقى للناس إلنتاج ما يأكله ويشربه الناس فيي العيراق غيير الينفط ,  وعاشوراء وما إلى ذلك
هيذا الموقيف . الخام الذي يباع ونسيتهلك األميوال المتأتيية منيه أيهيا األخ العزييز والتلمييذ البيار

ون لهيذه الحالية ولكين بعضيهم تحدثت به مع الكثيير مين شييوخ اليدين وهيم يتيألم,  الذي اتخذته
يتسم بالجبن وال يجرأ على قول الحق والسياكت عين الحيق شييطان أخيرس أيهيا األخ الكيريم وال 

, أنييا لسييت دونكيشييوتًا لكييي أحييارب الطييواحين الهوائييية. أريييد أن أكييون هييذا الشيييطان األخييرس
إذ , لومية الئيمولكني أريد أن اسمع من أمثالك الذين يرفضيون مثيل هيذه الطقيوس وال يخشيون 

 . أنهيييييييييييييييييييم يخشيييييييييييييييييييون مييييييييييييييييييين نتيييييييييييييييييييائج ممارسيييييييييييييييييييتها عليييييييييييييييييييى المجتميييييييييييييييييييع

إن األحزاب اإلسالمية السياسية التي تساهم وتدعو إلى ممارسة تليك الطقيوس ترييد تعمييق  .4
تريد خلق االصيطفاف الطيائفي فيي المجتميع ليتسينى لهيا االسيتفادة ,  الصراع الطائفي في البالد

. العامة أو المحلية والحصول عليى السيلطة والنفيوذ والميال  منها في التصويت أثناء االنتخابات
وأنت الذي تعيش في العراق ال بد وتدرك مدى األموال والعقيارات وميا إليى ذليك التيي دخليت فيي 
جيوب من هم من أكلة السحت الحرام وال يزال ييدخل هيذه السيحت الحيرام فيي جييوبهم بأسياليب 
 وأدوات شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتى غيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير مشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروعة؟

ولييس بيين النياس , صيراعات والنزاعيات بيين قيوى اإلسيالم السياسيية الشييعيةأعرف حجم ال .5
ولكيين أليييس ميين مهمتنييا فضييح أوليييك , وأدرك ميين يقييوم بتلييك المييذابح والقتييل المتبييادل, الشيييعة

سواء أكانت شيعية أم سنية؟ أليس من مهمتنا كمواطنين , الذين يؤسسون أحزابًا دينية طائفية
ة والمجتمع أن نفضح دورهم في اإلساءة لليدين والمجتميع مين خيالل واعين لما يجري في الدول

المشيياركة فييي تييرويج البييدع غييير السييليمة والمؤذييية لصييحة اإلنسييان وحياتييه اليومييية وعملييه 
كما في الجانب الشيعي أحزاب تعمل على هذا . وتعميق الشعور الطائفي والحساسية ضد اآلخر

بييذلك وميينهم علييى وجييه الخصييوه هيييية علميياء  هنيياك فييي الجانييب السييني ميين يقييوم, الطريييق
المسلمين السنة وعلى رأسيهم حيارث الضياري اليذي أصيبح مروجيًا قبيحيًا للطائفيية كسيلفه عبيد 
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أنا أحد المشاركين في الدفاع عن حق أتباع جميع الديانات والمذاهب الدينية في العراق في  .6
م الطبيعية غير المؤذية للنفس والمجتمع بكل حرية ودون ممارسة دياناتهم ومذاهبهم وطقوسه

ألن ميا , ولهذا فأنا حين وجهت الرسالة المفتوحة إليى السييد السيسيتاني.  ضغوط وإساءات لهم
أي خييارج إطييار الطقييوس السييليمة ألتبيياع , يمييارس اليييوم فييي العييراق هييو خييارج هييذا اإلطييار

لعنييف الشخصييي والمتبييادل بييين البشيير فييالتطبير تييدمير لشخصييية اإلنسييان ونشيير ا. المييذهب
والموافقيية علييى رةييية األطفييال والصييبيان والشييباب لهييذا الييدم الييذي يسيييل ميين الييرةوس بييل بييدأ 

وهذا غير سيليم شيرعًا . الكثير منهم يمارس هذه الطقوس وبتشجيع من عائالتهم الجاهلة دينياً 
اكين صغيرة حادة ونابتية عليى وكذا الحال مع الضرب بالسالسل الحديدية المربوطة بسك.  وعقالً 

الظهييور حيييث الييدم يسيييل أيضييًا واآلالم مبرحيية أليييام كثيييرة بالنسييبة للمشييارك فييي ممارسيية تلييك 
السليم هو إقامة العزاء العادي أو االحتفاء بذكرى استشيهاد .  وكذا الضرب على الصدور.  البدع

 .الحسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

كميا , رى ليدى المسييحيينولكين ضيد تليك الطقيوس وطقيوس أخي,  لست ضيد الطقيوس اإلنسيانية
أو لدى اليهود أو أي دين , يجري في بعض الدول األمريكية الالتينية مثاًل أو في جنوب إيطاليا

. إذ أنها تلحق الضرر باإلنسان والفرد والمجتميع بشيكل مباشير أو غيير مباشير, أو مذهب آخر
, مارسيات باسيم اليدينومن هنا يمكن القول وبوضوح بأن شيوخ الدين الذين ال يدينون هيذه الم

فبيداًل . فهم يستخدمون الدين المشيوه كيأفيون للشيعوب ضيد الواقيع البيائس اليذي يعيشيون فييه
يلهيون , من تنظييم المظياهرات واالعتصيامات ضيد نقيص الكهربياء والخيدمات األساسيية األخيرى 

ر مين الناس بهذه الطقوس التيي شيجبها واعتبرهيا إسياءة كبييرة للميذهب الشييعي وأتباعيه الكثيي
ولكن السياستاني لم يمارس اإلدانة إليى اآلن ولهيذا أطالبيه .  كبار شيوخ الدين الشيعة البارزين

 . بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذلك

وأدرك , لكي تأتيني بكلمة الفيلسوف كليود, أنا ال أتحدث عن طقوس خرافية أو تقاليد خرافية .7
صيعب جيدًا وطوييل   أن القضايا الدينية أو الدينيية المشيوهة تبقيى طيوياًل فيي المجتميع وتغييرهيا

ولكن أنا أتحدث عن طقوس بدع مؤذية لإلنسان وقييل ,  فلدينا في مجتمعاتنا الكثير منها,  األمد
إن علينيا أن نبيدأ أو . فيها الكثير مين جانيب شييوخ ديين محتيرمين ولهيم كلميتهم ليدى أتبياعهم

فهيي ميدمرة نواصل الدرب في تبيان األضيرار الناجمية عنهيا ولييس السيكوت عليهيا أو ميداراتها 
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. لإلنسان وكرامته ومشوهة لوعيه الديني والميذهبي ومعمقية للصيراعات المذهبيية فيي المجتميع
أذهييب إلييى قنيياة الكييوثر أو إلييى قنيياة الفييرات أو غيرهمييا لتجييد مييا يكفييي ميين إسيياءات وتجييريح 

كميا تجيد العكيس فيي قنيوات أخيرى عراقيية وعربيية تسييء ,  وتجاوز على أتبياع الميذهب السيني
أو أذهيب إليى قنياة العراقيية الرسيمية . فيي تعمييق الصيراع ضيد أتبياع الميذهب الشييعي  وتساهم

إذ أنهيا صيارت الناقيل الفعليي لمثيل هيذه اللطمييات عبير ,  لتجد العجيب العجياب فيي هيذا المجيال
 .شاشييييييييييتها وهييييييييييي التييييييييييي يفتييييييييييرض أن تكييييييييييافح بهييييييييييدوء مثييييييييييل هييييييييييذه الطقييييييييييوس

ممثييل للسيييد عليي السيسييتاني فييي خطبيية لقييد كييان رد فعيل أحييد شيييوخ الييدين فيي كييربالء وال .8
الجمعيية أن اشييار إلييى أن جمهييرة ميين العييراقيين بييل والييبعض ميين خييارج العييراق مغتييا  ميين هييذه 

فيي حيين أنهيا هيي الجامعية ألتبياع الميذهب والمدافعية , الطقوس ويريد إيقاف الزحيف الملييوني
أي ترك النياس , كربالء ودعا الناس إلى المشي والزحف على األقدام للوصول إلى,  عن اإلسالم

كم هو عجييب وغرييب أمير هيذا الشييخ .  أعمالهم لعدة أيام لتوفير التأييد والمال لهؤالء الشيوخ
وليس غريبًا أن تنشأ في النجف وكربالء حركات مناهضة لمثل هؤالء الشيوخ اليذين ,  الكربالئي

 . ال أهل الكهوفيشجعون على ممارسة هذه الطقوس إلبقاء الناس في جهل مطبق كما كان ح

أتمنى عليك أن تفهم قصدي وتيدرك المراميي اإلنسيانية واالجتماعيية التيي أسيعى إليهيا وفحيوى 
 .الرسيييييييييييييييييييييييييييييييالة الموجهييييييييييييييييييييييييييييييية للسييييييييييييييييييييييييييييييييد عليييييييييييييييييييييييييييييييي السيسيييييييييييييييييييييييييييييييتاني

 .ميييييييييييييييييييييييييييييييييييع خيييييييييييييييييييييييييييييييييييالص اليييييييييييييييييييييييييييييييييييود والتمنييييييييييييييييييييييييييييييييييييات الطيبييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياظم حبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

 2/8/2010بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرلين فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ن رسيالتك يمكين أن أل ,  سأنشر هياتين الرسيالتين دون ذكير اسيمك فيي نهايية رسيالتك:  مالحظة
 . إجابتي هذهبتعبر عن رأي آخرين أيضًا يفترض أن اشملهم 

 

 

 .ش. م السيد رسالة نص

 السيستاني للسيد الموجهة رسالتكم على تعليقا
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المرجع االعلى فيي ( علي السيستاني ) رسالة الى السيد (  كاظم حبيب  )  وجه االستاذ الدكتور  
يطلب فيها توضيح موققيه مين بعيض ( . الحوار المتمدن )  ع  العراق والعالم االسالمي عبر موق

التيي تمارسيها الطائفية الشييعية فيي شيهري محيرم الحيرام ( اللطم والتطبير )  الطقوس والشعائر  
 .وقد اوضح بأن العديد من العلماء والمراجع الشيعية قد رفضوا مثل هذه الممارسات . وصفر 

كأن هذا الموضوع غريب عن اليدكتور حبييب وهيو ولييد و . اثار هذا الموضوع استغرابي الشديد 
. الى ما يمر به عراقنيا الجيريح مين محين وازميات ( كاظم حبيب  )  ثم الم ينظر استاذنا  .  اليوم  

, والييزال االرهياب يحياربهم تحيت كيل حجير وميدر . الم ينظر الى ابنائه الذين ذبحيتهم الطائفيية 
اليم ينظير اليى الخالفيات التيي حيدثت . س يصيعد وينيزل واقسم بأن اليتركنا لحالنا مادام فيه نفي

اليم . وبيالعكس ( المجليس االعليى ) والتزال داخل المكون الشيعي حيث قتل الصدري المجلسي 
الم يقوموا بمنيع نشياطات . تشهد شوراع بغداد والنجف معارك طاحنة بين ابناء المكون الواحد 

االخر السيسيتاني ال يعتيرف بيه الكثيير مين هذا من جانب و من جانب .  بعضهم البعض االخر  
الشيعة ويتهمونه بشتى االتهامات ويسخرون منه ويشتمونه علنا في الشوراع واالسواق وقاموا 

مقابيل هيذا فهيو شخصيية مهمةعنيد .  باحراق صيوره واالعتيداء عليى وكالئيه فيي بعيض الميدن  
ضر واليابس خصوصيا انيه يوجيد الكثير من الشيعة وكلمته تعد كالقنبلة الذرية ربما تحرق االخ

الكثيير مين الجهلية والسيفهاء فييي المجتميع العراقيي ليذلك ليم يخييرج فيي وسيائل االعيالم ويكتفييي 
مقتييدى ) خصوصييا ان . باصييدار بيانييات هادئيية وتقليدييية علييى مييدار السييبع سيينوات الماضييية 

ر خطيا احمير والكثير من الشيعة يعيدون هيذه الشيعائ.  يدافع وبشدة عن هذه الشعائر  (  الصدر  
. ومسييتعدين ان يييدافعوا عنهييا الييى اخيير قطييرة دم وحتييى ميين مقلييدي واتبيياع السيسييتاني نفسييه 

اذن ميياذا . والكثيير ميين العلميياء والمراجييع يؤييدون مثييل هييذه الطقييوس ويشيجعون علييى اقامتهييا 
ستكون ردة الفعل اذا عارض السيستاني مثل هذه الطقوس وقيال انهيا التمثيل اليدين وانهيا مين 

. عميييل لالمريكييان والبريطييانيين ) وكييم اتهييام سيييتهم . دع ؟؟ وكييم تأويييل سيييؤولون كالمييه البيي
واحتمال كبير انهم سيصدرون فتوى بفسقه وكفره كميا فعليوا ميع السييد فضيل ...... (  شيوعي  

ولندع كل هذا جانبا فالطقوس والشعائر الدينية المختلفة هيو حيق مشيروع كفلتيه .  هللا من قبل  
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) اوال  41تير والقوانيين في العالم بما فيها الدستور العراقي اليذي نيص فيي الميادة جميع الدسا
وحتى الدين ( الشعائر الحسينية ) التي نصت على حرية ممارسة الشعائر الدينية بما فيها (  أ  

االسالمي لم يمنع من ممارسة العبادات والطقوس لكافة االديان واالمم وهذا ما نجده في القران 
يايها الذين آمنوا اليضيركم مين ضيل اذا اهتيديتم ) يم الذي يصرح بذلك في العديد من اياته الكر 
( ) ليييس عليييك هييداهم ( ) قييل كييل يعمييل علييى شيياكلته وربكييم اعلييم بميين هييو اهييدى سييبيال ( ) 

واذا تصييييفحنا السيييييرة النبوييييية سيييينجد ان الرسييييول االعظييييم سييييمح ( لسييييت عليييييهم بمصيييييطر 
ن نجران للصالة في مسجده رغم معارضة بعض المسلمين والصحابة للمسيحيين الذين قدموا م

 . 

ان ميين ) الييذي قييال ( كلييود ليفييي سييتروس ) واليخفييى عليييكم اسييتاذنا الفاضييل رأي الفيلسييوف 
( يقول عن اي طقس او تقليد انه خرافات او اساطير فأنه خاطىء ولم يصل اليى اليى مايرييده 

صيحيح ان هيذه الطقيوس والممارسيات . رة كميا نعليم  التوجد خرافة او اسطو (  ستروس  )  وعند  
لكين لييس لنيا الحيق التيدخل . ال اساس لها من اليدين والكثيير منهيا وضيعها بعيض االشيخاه 

فيهييا او الحكييم عليهييا الن ذلييك متييروك الصييحاب الشييأن واالختصيياه لمعالجتهييا فييي الوقييت 
, ير من المسلمين الشييعية المناسب والخالصة استاذنا الكبير ان ماطرحته يخدش مشاعر الكث

وبليدنا الحبييب فيي غنيى عنهيا يكفييه امراضيه . وربما تخلق لنا ازمات لها اول وليس لها آخر 
 ارجيييوا ان تنظيييروا فيييي الموضيييوع جييييدا . اليييذي يحتييياج اليييى سييينوات كثييييرة حتيييى يشيييفى منهيييا 

 تلمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذكم البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار 

 ش. م

 

رسالة مفتوحة إلى آية هللا العظمى السيد علي 
 ي حول طقوس عاشوراءالسيستان

 

 األخ الفاضييييييل والمييييييواطن العراقييييييي آييييييية هللا العظمييييييى السيييييييد علييييييي السيسييييييتاني المحتييييييرم

 تحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية واحتراميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 
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بعد أن أضناني الجهد لتوضيح الموقف من الزيارات المليونية والطقوس التيي تميارس فيي أييام 
م عليييى األقيييدام عاشيييوراء و الميييوت المتواصيييل اليييذي يالحيييق العراقييييات والعيييراقيين عنيييد سييييره
كيربالء والنجيف , لمسافات طويلة بغرض زيارة مراقد أئمة الشيعة المسيلمين فيي الميدن العراقيية

وجييدت , والكاظمييية وسييامراء علييى سييبيل المثييال ال الحصيير علييى أيييدي اإلرهييابيين والتكفيييريين
نيور وتسياهموا دور الم, نفسي مجبرًا ن أتوجه لجنابكم براجيًا منكم أن تلعبوا اليدور المنيوط بكيم
إن ميا يحصيل فيي أييام ., في التنوير الديني ألتباع المذهب الشيعي ومين يقليدونكم فيي اإلسيالم

قميية التخلييف و ييياب الييوعي , وفييق رأيييي, عاشييوراء ميين ممارسييات لطقييوس غييير دينييية تجسييد
وسييطرة وعيي دينيي مزييف روجتيه ,  الديني السيليم ليدى المشياركين فيي ممارسية تليك الطقيوس

ت مغرضيية أدت إلييى عواقييب وخيميية علييى اإلنسييان كمييا شييوهت أراء ومواقييف أئميية قييوى وجهييا
 .المييييييييييييييييييييييييذهب الشيييييييييييييييييييييييييعي السيييييييييييييييييييييييياكتين عيييييييييييييييييييييييين بتلييييييييييييييييييييييييك األفعييييييييييييييييييييييييال

وقد كتبت عن تلك الطقوس ورجوت شيوخ الدين الشيعة إلى تحريم هذه الطقيوس ألنهيا ليسيت 
لسيت معنييًا , فاتهمني البعض باالنحياز ضيد الشييعة.  واإلسالم الصحيح بر  منها,  من اإلسالم
إذ أنيي أحتيرم كيل األدييان وكيل الميذاهب الدينيية وأتبياع األفكيار المختلفية وأحتيرم ,  بهذه التهمية

ولكنيي أكتيب عين ظيواهر غيير مشيروعة دينييًا ,  أتباعها دون استثناء ولست مناهضًا ألي منها
ي مين موالييد وبما أني. فهو محرم في اإلسالم, ومدانة إسالميًا حين يقوم اإلنسان بتعذيب نفسه

فقد تعرفت جيدًا على تلك الطقوس وعايشتها سينوات غيير قليلية   1935مدينة كربالء في العام  
أضيرارها الفادحية , بل ومنيذ سينوات طويلية,  ولكن أدرك اليوم بعمق ومسؤولية,  ومارست بعضها

والعواقيب السييلبية التيي تترتييب علييى ممارسية مثييل هيذه الطقييوس ألتبيياع الميذهب الشيييعي علييى 
 . صيييعيد الوضيييع النفسيييي والعصيييبي للفيييرد ذاتيييه وعليييى الصيييعيد المحليييي واإلقليميييي واليييدولي

لقد اطلعت بشكل دقييق عليى آراء الكثيير مين شييوخ اليدين الشييعة اليذين رفضيوا ممارسية هيذه 
ألييكم أدنياه بعيض مين . الطقوس وأدانوها بعبيارات واضيحة تعتبير بمثابية فتياوى فقهيية ناضيجة

 .ينييييييييييييية شيييييييييييييعية معتييييييييييييرف بهييييييييييييا فييييييييييييي فقييييييييييييه الييييييييييييدينتلييييييييييييك اآلراء لمراجييييييييييييع د

 آراء بعييييييييييييييييييييييييييييض المراجييييييييييييييييييييييييييييع الشيييييييييييييييييييييييييييييعية بطقييييييييييييييييييييييييييييوس عاشييييييييييييييييييييييييييييوراء

 

ليسييت فقييط مجييرد ( التطبييير)إن هييذه الممارسييات "أييية هللا العظمييى السيييد محسيين الحكيييم  - 1
هييي ليسييت ميين الييدين وليسييت ميين األمييور المسييتحبة بييل هييذه الممارسييات أيضييا ... ممارسييات
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سالم األصيل وفي فهم أهل البيت عليهم السالم وليم أرى أي مين مضرة بالمسلمين وفي فهم اإل
العلماء عندما راجعت النصوه والفتاوى يقول بان هذا العمل مستحب يمكن إن تقترب به إليى 
 ".هللا سييييييييييييبحانه وتعييييييييييييالى إن قضييييييييييييية التطبييييييييييييير هييييييييييييي غصيييييييييييية فييييييييييييي حلقومنييييييييييييا

حيول إدمياء اليرأس وميا فيي رده عليى سيؤاله : أيية هللا العظميى السييد أبيو القاسيم الخيوئي - 2
المسيائل الشيرعية : راجيع(( لم يرد نص بشرعيته فيال طرييق إليى الحكيم باسيتحبابه"شاكل يقول  

 .ط دار الزهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراء بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييروت337ه  2ج

أية هللا العظمى السيد محمد باقر الصدر في جوابيه لسيؤال اليدكتور التيجياني حيين زاره فيي  - 3
م وإسييالة الييدماء هييو ميين فعييل عييوام النيياس ان مييا تييراه ميين ضييرب األجسييا" النجييف االشييرف 

كييل : راجييع" وجهييالهم وال يفعييل ذلييك أي واحييد ميين العلميياء بييل هييم دائبييون علييى منعييه وتحريمييه
 .م للتيجييييييييييييياني 1997الطبعييييييييييييية األوليييييييييييييى  150الحليييييييييييييول عنيييييييييييييد آل الرسيييييييييييييول ه 

 ان اسيتعمال السييوف والسالسيل والطبيول"أيية هللا العظميى السييد أبيو الحسين األصيفهاني  - 4
واألبييواق ومييا يجييري اليييوم ميين أمثالهييا فييي مواكييب العييزاء بيييوم عاشييوراء باسييم الحييزن علييى 

الجيزء األول . كتياب هكيذا عيرفتهم: راجيع". انما هو محيرم وغيير شيرعي(  عليه السالم)الحسين  
 .لجعفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير الخليليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

إقامية عليى الميؤمنين األخيوة واألخيوات السيعي إليى "أيية هللا الشييخ ناصير مكيارم الشييرازي  - 5
عليييهم )مراسييم العييزاء بييإخاله واجتنيياب األمييور المخالفيية للشييريعة اإلسييالمية وأواميير األئميية 

ويتركوا جميع األعمال التي تكيون وسييلة بييد األعيداء ضيد اإلسيالم، إذ علييهم اجتنياب (  السالم
 ..."التطبيييييييييييييييييييييييييييييييييييير وشيييييييييييييييييييييييييييييييييييد القفيييييييييييييييييييييييييييييييييييل وأمثيييييييييييييييييييييييييييييييييييال ذليييييييييييييييييييييييييييييييييييك

الشيعائر الحسيينية ليبعض الخرافيات مين ان تضيمين "أيه هللا العظميى السييد كياظم الحيائري  - 6
أمثال التطبير يوجب وصم اإلسالم والتشيع بالذات بوصمة الخرافات خاصة في هذه األيام التيي 
أصييبح إعييالم الكفيير العييالمي مسييخرا لييذلك ولهييذا فممارسيية أمثييال هييذه الخرافييات باسييم شييعائر 

 ".ميييييييييييييييييييييييين أعظييييييييييييييييييييييييم المحرمييييييييييييييييييييييييات( عليييييييييييييييييييييييييه السييييييييييييييييييييييييالم)الحسييييييييييييييييييييييييين 

كضيرب اليرأس بالسييف أو جيرح الجسيد "... مى السيد محمد حسيين فضيل هللا أيه هللا العظ - 7
فانه يحرم إيقاع النفس في أمثال ذلك الضرر ( عليه السالم)أو حرقه حزنا على اإلمام الحسين 

." حتى لو صار مألوفا أو مغلقا ببعض التقاليد الدينية التي لم ييأمر بهيا الشيرع وليم يرغيب بهيا
 . 247ه إحكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييريعة :راجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع
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لقيد دخليت فيي الشيعائر الحسيينية بعيض األعميال "أيية هللا الشييخ محميد مهيدي االصيفهي  - 8
والطقييوس فكييان لييه دور سييلبي فييي عطيياء الثييورة الحسييينية وأصييبحت مبعثييا لالسييتخفاف بهييذه 

 . هييييييي 1410محييييييرم  3عيييييين كيهييييييان العربييييييي : راجييييييع.". الشييييييعائر مثييييييل ضييييييرب القامييييييات

كميا ان ميا يفعليه جملية مين النياس مين جيرح ".... محسين األميين أييه هللا العظميى السييد  - 9
أنفسهم بالسييوف أو اللطيم الميؤدي إليى إييذاء البيدن إنميا هيو مين تسيويالت الشييطان وتزيينيه 

 . 7الطبعيييييييييية الثالثيييييييييية ه . كتيييييييييياب المجييييييييييالس السيييييييييينية: راجييييييييييع." سييييييييييوء األعمييييييييييال

يعة فيي لبنيان والعيراق وإييران ميا يفعليه بعيض عيوام الشي".... أييه هللا محميد جيواد مغنيية  - 10
كلييبس األكفييان وضييرب الييرةوس والجبيياه بالسيييوف فييي العاشيير ميين المحييرم ان هييذه العييادات 
المشينة بدعة في الدين والمذهب وقد أحدثها ألنفسهم أهل الجهالة دون ان يأذن بهيا إميام أو 

العقييدة التيي عالم كبير كميا هيو الشيأن فيي كيل ديين وميذهب حييث توجيد فييه عيادات ال تقرهيا 
كتيياب تجييارب محمييد : راجييع." ينتسيبون إليهييا ويسييكت عنهييا ميين يسييكت خييوف االهانيية والضييرر

 .جييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواد مغنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

ان التطبييير والطبييل عييادات ومراسيييم جاءتنييا ميين "أييية هللا الييدكتور مرتضييى المطهييري  - 11
فييي كتيياب الجييذب والييدفع : راجييع." ارثييودوكس القفقيياز وسييرت فييي مجتمعنييا كالنييار فييي الهشيييم
 (.علييييييييييييييييييييييييييييييييييه السيييييييييييييييييييييييييييييييييالم)شخصيييييييييييييييييييييييييييييييييية اإلميييييييييييييييييييييييييييييييييام عليييييييييييييييييييييييييييييييييي 

وهنياك أسييماء كثيييرة ضييد ظيياهرة التطبييير وميينهم أيييه هللا العظمييى الشيييخ االراكييي أيييه هللا السيييد 
 .محميييييييود الهاشيييييييمي أيييييييية هللا محميييييييد بييييييياقر الناصيييييييري والعدييييييييد مييييييين كبيييييييار العلمييييييياء

 

 السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد المحتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم

وأنيا واثيق أيضيًا بيأنكم ال , الناضيجةأنا واثق بأنكم على إطالع دقييق عليى هيذه الفتياوى واآلراء 
تختلفون في التفكير عن السيد ابو الحسن األصفهاني الموسوي مثاًل وترفضون معه مثل هيذه 

ومين هنيا . الطقوس والبدع المؤذية للنفس والعائلة والمجتمع ولسيمعة الميذهب الشييعي عالميياً 
 :ينطلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤالي لجنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابكم المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوقر

المي ضييد هييذه الطقييوس التييي أدانهييا علميياء دييين كبييار ذكييرت لميياذا ال تصييرحون بمييوقفكم اإلسيي
 بعضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهم فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياله؟

أن تتحدثوا إليى , ومن حقي كمواطن وحرصًا على أبناء الشعب العراقي, بل وأطالبكم,  أنا أرجوكم
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المسلمات والمسلمين من أتباع المذهب الشيعي وإلى كل مسيلمات ومسيلمي العيالم بيأنكم لسيتم 
وأن تحرمييون , بييل هييي مسيييية لإلسييالم, التييي ليسييت ميين اإلسييالم مييع هييذه الطقييوس والبييدع

 .ممارسييييتها علييييى أتبيييياعكم ومقلييييديكم علييييى أقييييل تقييييدير وهييييم كثيييير فييييي العييييالم اإلسييييالمي

ولييس الشييعة وحيدهم وطقيوس , أن الحسين بن علي بين أبيي طاليب هيو شيهيد كيل المسيلمين
سييوف لشيج اليرةوس وال الزييارات زيارته ال تستوجب اللطم واسيتخدام السالسيل الحديديية وال ال

 .بييييييييييييل تسييييييييييييتوجب الوقييييييييييييوف الصييييييييييييامت احترامييييييييييييًا لتلييييييييييييك الشييييييييييييهادة, المليونييييييييييييية

أن تقوموا بيإعالم المسيلمات والمسيلمين والعيالم ,  وأنتم تمتلكون الشجاعة الكافية,  أتمنى عليكم
إذ أن السيكوت عين ذليك تعنيي مواصيلة ممارسيتها وتعنيي , كله بموقفكم الرافض لهيذه الطقيوس

مييوت المتواصييل للنيياس وتعنييي اإلسيياءة المسييتمرة للمييذهب الشيييعي الييذي أنييتم أحييد العيياملين ال
 .وهيييي بمثابييية المشييياركة فيييي العميييل غيييير المسيييموح بيييه إسيييالمياً , البيييارزين فيييي اليييدعوة ليييه

 . أرجيييييييييييييييييييييييييييو لكيييييييييييييييييييييييييييم موفيييييييييييييييييييييييييييور الصيييييييييييييييييييييييييييحة وطيييييييييييييييييييييييييييول العمييييييييييييييييييييييييييير

 .ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالص التقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدير واالحتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرام

 

 

-بشعار    هل يمكن مواجهة وجود الطائفية السياسية
 ؟   -الدين هلل والوطن للجميع

 

 

 ".ال شيء يكون بدون علة"

 فيلسوف ألماني, مارتين هيدگر

 

وهكيذا يمكين أن . هذا ما يدركه كل إنسان عاقيل ومعقيول فيي تفكييره,  ال شيء يكون بدون علة
فالجهل والفقر والمرض هي نتياج التخليف االقتصيادي واالجتمياعي , نجد العلة في كل مشكالتنا
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السياسيات غييير العقالنيية للحكوميات العراقييية المتعاقبية وكيذلك فييي الفسياد الميالي الييذي ال  فيي
المذهبييية تييرتبط بتبيياين االجتهييادات إزاء الييدين أو . يبقييي مييااًل كافيييًا للتنمييية وتشييغيل العيياطلين

والطائفية هيي التيي تيؤمن بهيذا المييذهب أو . تفسيير القيرآن والحيديث أو ميا يطرحيه المجتهييدون 
وهيييو أمييير طبيعيييي . أي المجموعييية البشيييرية التيييي تيييؤمن بهيييذا الميييذهب أو اليييرأي أو ذاك, كذا

ولهذا فالمشكلة في العراق ليس في وجود مذاهب أو طوائف مختلفية فيي إطيار ديين .  واعتيادي
أي التميييز ,  بل المشكلة في الطائفيية السياسيية السيائدة فيي العيراق,  واحد هو الدين اإلسالمي

وهييذا ميييا عاشييه الشيييعب العراقيييي خييالل السييينوات السيييبع , ي التعاميييل الييييوميبييين الطوائيييف فيي
. وهيذا ميا نيراه أيضيًا فيي تشيكيلة اليوزارات والمؤسسيات التيي يرأسيها شييعة أو سينة,  المنصرمة

ولهييذا ال يجييوز االلتفيياف علييى المعنييى المقصييود حييين . عنييدها يمكيين أن نفهييم معنييى الطائفييية
المقصود استخدام الطائفيية سياسييًا لمصيالح فيية معينية ضيد بل  ,  يكتب البعض الطائفية وحده
واألحييزاب السياسييية القائميية علييى أسيياس طييائفي أو مييذهبي تمييارس . مصييالح الطوائييف األخييرى 

 .أي تمييارس التمييييز بييين المواطنييات أو المييواطنين علييى أسيياس مييذهبي, الطائفييية السياسييية

ي العهد األميوي أو العباسيي أم العثمياني أم سواء أكان ذلك ف,  لم يكن العراق خال من الطائفية
. في فترة العهد الملكي وفي فترة حكم األخوين محمد عارف أو ففة حكيم البعيث األوليى والثانيية

وهذا الواقيع يتنياقض ميع ميا يصيرح بيه اليبعض بيأن العيراق كيان خالييًا مين الممارسية الطائفيية 
عبد السالم محميد عيارف أواًل ومين ثيم فتيرة وكانت فترة حكم  .  التمييزية وليس المذهبية السوية

حكم البعث الدكتاتوري األخييرة هيي مين أخيس واشيرس اليدكتاتوريات التيي عرفهيا العيراق والتيي 
مزجت بين االستبداد والقسوة والقمع مين جهية وبيين الشيوفينية والطائفيية السياسيية مين جهية 
 . أخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى 

ديانات والمييذاهب الدينييية وميين جميييع وكييان الشييعب فييي غالبيتييه العظمييى وميين أتبيياع جميييع اليي
االتجاهات الفكرية غير الفاشية ضد الدكتاتورية والقسوة والشوفينية والطائفية السياسيية وضيد 
التمييز في الحكم والتي ومصادرة الحقيوق الفرديية والقوميية التيي جسيدها نظيام البعيث الفاشيي 

زيل الطائفييية السياسييية ميين وتصييور الييبعض أن سييقوط النظييام الفاشييي سييي. خييالل فتييرة حكمييه
, وليم اشيترك.  اذهان الكثير من القيوى السياسيية فيي العيراق وسييفتح الطرييق أميام الديمقراطيية

إذ كيان يعتميد ذليك اليرأي عليى , فيي هيذا اليرأي,  كما لم يشيترك الكثيير مين الكتياب اليديمقراطيين
هر وتييداعياتها فييي تسييطيح للواقييع العراقييي وإلييى تصييور ميكييانيكي سيياذج للعالقيية بييين الظييوا
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 . المجتميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع

التقسيم الطائفي قد أقر من جانب العديد مين قيوى المعارضية العراقيية منيذ اجتمياع دمشيق فيي 
ومييؤتمرات صييالح ( 1992)واجتميياع فيينييا ( 1991)وميين ثييم فييي مييؤتمر بيييروت  1990العييام 
ة حكيم وميا حصيل فيي فتير . المتتاليية( 2002)ولنيدن ( 1999)ومؤتمر واشنطن ( 1992)الدين  

المسييتبد بييأمره ايياول بريميير كييان تنفيييذًا لييذلك التوزيييع السييابق وباالتفيياق مييع الواليييات المتحييدة 
إذ أن , لييم تشييعر قييوى المعارضيية العراقييية بمخيياطر هييذا اليينهج فييي الفكيير والسياسيية. األمريكييية

 إال أن سيقوط نظيام البعيث وضيع المجتميع وجهياً , الجميع كان مستهدفًا مين جانيب نظيام البعيث
رغييم أن الطائفييية , لوجييه أمييام طائفييية سياسييية ميين نييوع آخيير لييم يعييرف قبييل ذاك فييي العييراق

 . السياسيييييييييييييية هيييييييييييييي واحيييييييييييييدة مييييييييييييين حييييييييييييييث العواقيييييييييييييب التيييييييييييييي تتسيييييييييييييبب بهيييييييييييييا

لقد توقعت حصول هذا التوجه في السياسة العراقية بعد أن تتم اإلطاحة بالنظيام وخشييت منهيا 
سييياعة "ات حييين صييدر كتييابي الموسييوم علييى مسييتقبل العييراق ومسيييرة الشييعب منييذ التسييعيني

كميا بيرز أيضيًا فيي كتييابي , 1995فيي العيام " مسيتقبل العيراق بيين النظيام والمعارضية: الحقيقية
 .2000الصيييييييييييادر فييييييييييييي " المأسييييييييييياة والمهزلييييييييييية فييييييييييييي عيييييييييييراق الييييييييييييوم"الموسيييييييييييوم 

أشرت وأشار الكثير من الكتاب إليى أن التحيوالت الجاريية فيي أسيماء القيوائم لييس اليدليل عليى 
غيييرات فعلييية جارييية علييى المواقييف الفكرييية والسياسييية للقييوى واألحييزاب السياسييية اإلسييالمية ت

فهو تكتيك ييراد منيه كسيب أولييك النياس اليذين أصيبحوا ,  سواء أكانت شيعية أم سنية,  العراقية
ضيييد الطائفيييية السياسيييية وممارسييياتها اليوميييية بسيييبب ميييا عيييانوا منيييه خيييالل السييينوات السيييبع 

لم تغيير مين اتجاهاتهيا الفكريية والسياسيية ألنهيا قائمية ,  كما أرى ,  هذه األحزاب  وأن,  المنصرمة
كمييا لييم ينفييع كسييب بعييض العلمييانيين والييديمقراطيين إلييى قييوائم إسييالمية . علييى هييذا األسيياس

فهذه المسائل لم ولين تغيير , سياسية في تغيير نهجها أو وصول بعضهم إلى المجلس النيابي 
 :وهيييذا ميييا نعيشيييه الييييوم إذ النتيييائج تشيييير إليييى ميييا يليييي. ألحيييزابمييين طبيعييية وحقيقييية تليييك ا

عادت القوى اإلسالمية السياسية الشيعية إلى تشكيل البيت الشيعي مجددًا من حييث دميج **  
 .فاألصيييييل هيييييو االئيييييتالف اليييييوطني العراقيييييي, دولييييية القيييييانون بييييياالئتالف اليييييوطني العراقيييييي

اهم السياسييية العنييف الشييديد إزاء المجتمييع ارتفيياع عييدد النييواب الفييائزين الييذين مارسييت قييو ** 
 !ومارسيييت الطائفيييية السياسيييية بعنيييف وشراسييية فيييي مقابيييل تراجيييع مييين يسيييمون بالمعتيييدلين

بأميل , عدم حصيول اليديمقراطيين والعلميانيين اليذين التحقيوا بياألحزاب اإلسيالمية السياسيية**  
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 .عليييييييييييى أي مقعيييييييييييد فيييييييييييي المجليييييييييييس الجدييييييييييييد, الحصيييييييييييول عليييييييييييى مقعيييييييييييد أو وزارة

دفع هذا األمر حتى قبل االنتخابات إلى حصول استقطاب شيديد للسينة فيي قائمية العراقيية **  
 .بحييييييييييييث أصيييييييييييبحت الممثيييييييييييل لهيييييييييييم والتيييييييييييي ال يمكييييييييييين تجاوزهيييييييييييا بيييييييييييأي حيييييييييييال

من هنا نقول عادت الطائفية والمحاصصة الطائفيية إليى الصيدارة لتلعيب دورهيا فيي تحدييد **  
ع القادمية بخيالف ميا كيان وال زال االدعياء مين مسار العمل السياسي العراقي في السنوات األربي

 !الطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرفين

ولييم يعييد التحييالف الكردسييتاني قييادرًا علييى التييأثير كمييا كييان فييي السييابق أو تغيييير الصيييغة ** 
فقييد تراجعييت , والمعادليية التييي تريييد فرضييها القييوائم اإلسييالمية السياسييية الشيييعية بشييكل خيياه

فهو يعتبر بيضة القب ان ارتباطًا بتمثيله للشيعب  ومع ذلك. مقعداً  43مقعدًا إلى   60حصته من  
 .الكيييييييييييييردي اليييييييييييييذي ال يمكييييييييييييين تجييييييييييييياوزه فيييييييييييييي تشيييييييييييييكيل أي حكومييييييييييييية عراقيييييييييييييية

األحييزاب اإلسييالمية السياسييية ال "كتييب األخ األسييتاذ ضييياء الشييكر ي مقييااًل يشييير فيييه إلييى أن 
ولكيين , ييدوهيذا االسيتنتاج صييحيح مين حييث المبيدأ وعلييى الميدى البع", مسيتقبل لهيا فيي العييراق

مسيتقبل العيراق غيير "علينا استكمال هذه المقولة الصحيحة بالمقولية التاليية التيي أدعيهيا بيأن 
إذ إنهيا سيتبقى ", مشرق في ظل األحزاب اإلسالمية السياسية التيي تميارس الطائفيية السياسيية

لفيرد ولفترة أخرى في الحكم ولكنها سوف لن تكون لصالح وحدة الشعب وحريته العامة وحرية ا
وهييذا االسيتنتاج يشييمل األحييزاب القائميية علييى أسيياس . وال لصيالح الحييياة والحريييات الديمقراطييية

 . طيييائفي والتيييي تميييارس الطائفيييية السياسيييية والتيييي برهنيييت عليهيييا خيييالل األعيييوام المنصيييرمة

ولكين الفعيل اليراهن فيي ,  وهيذا أمير جييد,  لم تعد اإلدارة األمريكية هيي القيوة الفاعلية فيي العيراق
أي تييدخل حكييام , لعييراق هييو إليييران بالدرجيية األولييى وللصييراع العربييي اإليرانييي بالدرجيية الثانيييةا

وهيذا األمير سييعقد إليى حيدود بعييدة . وهيو األمير السيي  حقياً ,  الدول العربية في الشأن العراقيي
بسيبب المخياطر التيي , إمكانية إلغاء وجود العراق تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

إضافة إليى , يمكن أن يشكلها العراق بسبب الوجود األمني والسياسي الكبيرين إليران في العراق
ومييع بعييض المليشيييات الشيييعية فييي الييبالد ميين جهيية , التحييالف اإليرانييي مييع سييوريا ميين جهيية

وخاصية , ولكن المشكلة تبرز أيضًا في التدخل المتواصل لحكومات بعيض اليدول العربيية.  أخرى 
 . الخليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييج وسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييورياالسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعودية و 

يواجه عراق اليوم محنة عصية بسبب نتائج االنتخابات و ياب قدرة التييار والقيوى الديمقراطيية 
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العربية في التأثير على األحداث وعلى مسار تشكيل الحكومة بسبب  يابه أو ربما تغييبيه عين 
لبحييث فيييه وكلنييا يعييرف أسييبابه وجييرى ا, ولكيين هكييذا أراد الشييعب. قبيية ومقاعييد مجلييس النييواب

 . كثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراً 

وبشيأن السياسيات التيي , ويصعب اليتكهن بميا سييؤول إلييه الوضيع بشيأن تشيكيل الحكومية أوالً 
والمخاطر التي ستبرز بسبب نشاط قوى اإلرهاب والمليشيات , ستنتهجها في الفترة القادمة ثانياً 

 .المسييييييييييييييييييييييييلحة علييييييييييييييييييييييييى حييييييييييييييييييييييييياة ومصييييييييييييييييييييييييالح المجتمييييييييييييييييييييييييع ثالثيييييييييييييييييييييييياً 

م السياسييي الشيييعية والسيينية كبييير حقييًا وهييو يهييدد بتكييريس إن التخويييل الممنييوح لقييوى اإلسييال
ظيياهر االسييتقطاب الطييائفي السياسييي ومييا ييينجم عنييه ميين ظييواهر سييلبية فييي حييياة اإلنسييان 

الييدين هلل "إذ أن هييذا التخويييل يهييدد مبييدأ المواطنيية الحييرة وال يسييمح بتطبيييق شييعار , والمجتمييع
ي والممارسيات غيير الديمقراطيية مين جانيب وفي هذا تكريس االنشيطار الشيعب",  والوطن للجميع

 .السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلطة وقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوى فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي المجتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع

إن الوضييع القييائم فييي العييراق ليين يسييمح بتشييكيل حكوميية ميين طييرف واحييد بييل سييتكون حكوميية 
أي وفيق , تشترك فيها كيل القيوائم الفيائزة وسييجري توزييع الحقائيب الوزاريية وفيق أسيس معينية

ع الييوزارات فييي بنيتهييا الطائفييية السياسييية وفييق ولكيين سييتبقى أوضييا, االسييتحقاقات االنتخابييية
وفي هذا تجاوز عليى حقيوق المواطنية التيي يفتيرض ,  2005الحالة التي كانت عليها في العام  

 .أن ال تميز بين األفراد على أساس الدين أو المذهب أو العقيدة أو القومية أو الفكر والسياسة

 كاظم حبيب 8/5/2010

 

ميليشيات  فذروا ثم أحذروا ..  أيها الناس احذروا ثم اح
 ... جيش المهدي قادمة

 

وبشييكل خيياه فيي أعقيياب االنتخابييات العاميية األخيييرة , األحيداث األخيييرة التييي وقعييت فيي العييراق
ليسيت مين بنيات أفكيار صيغار , وتعاظم ضحايا تلك التفجيرات ليست أفعااًل عبثيية غيير مترابطية

إنيه النفيق , طرييق خطير ييراد دفيع العيراق إلييه  بل هي الخطيوة األوليى عليى,  المفجرين األوباش
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إنها محاولة جادة وشرسة وخطييرة ييراد . المظلم الذي يسعى إليه البعض من دول وقوى الجوار
من خاللها خلق حالة مماثلة للحالية اللبنانيية حييث ينشيأ جييش ميواٍز للجييش العراقيي ومماثيل 

دم وساق من أجيل تيوفير مسيتلزمات إعيادة إن العمل جار على ق.  لحزب هللا اللبناني في العراق
نشيياط جيييش المهييدي الييذي تسييبب فييي إشيياعة الفوضييى والمييوت لعييدد كبييير ميين أبنيياء وبنييات 

إنها محاولة جادة للعودة بالعراق إلى المربع األول الذي نشيا فيي أعقياب تسيلم .  الشعب العراقي
رعها لمليشييات جييش المهيدي الدكتور إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزارة وفتح األبواب عليى مصيا

وهيا نحين أميام مقتييرح . المسيلحة وغيرهيا الحيتالل المواقيع األساسيية فيي قيوات األمين والشيرطة
ليضغط باتجاه تكليف الجعفري مرة أخيرى ,  في ضوء استفتاء غير شرعي,  يقدمه مقتدى الصدر

 . لتشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكيل اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوزارة العراقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

تدى الصدر يقيدم مقترحيًا إليى الميالكي مفياده ولم يمض وقت طويل على هذا االستفتاء وإذا بمق
إن طيرح . إنزال الميات مين أفيراد ميليشييات جييش المهيدي المسيلحة لتحيرس وتحميي المسياجد

هييذا المقتييرح يفتييرض فيييه أن يوجييه أنظييار أجهييزة األميين العراقييية إلييى تلييك القييوى التييي ميين 
. العاصيمة بغيداد وغيرهيامصلحتها توفير مستلزمات نزول ميليشيات جيش المهدي إلى شيوارع 

بهييذا المقتييرح يوجييه مقتييدى الصييدر للمييالكي الصيياع . أي أن ال يقتصيير التحييري باتجيياه واحييد
 .صييييييييياعين بسيييييييييبب ميييييييييا لحيييييييييق بمليشيييييييييياته قبيييييييييل عيييييييييامين مييييييييين ضيييييييييربات قاسيييييييييية

صييحيح تمامييًا فقييد توجهييت ضييربات قاسييية لمليشيييات جيييش المهييدي ميين قبييل قييوات الحكوميية 
وهيي قائمية , بل استمر وجودها بصيل مختلفة,  تكن صارمة وحازمةولكنها لم  ,  العراقية فتفرقت

. حاليًا وأسلحتها مدفونة وأخرى جاهزة للوصول إلى أيدي مقاتلي هذه المليشيات في كيل لحظية
إن الزيارات المتكررة لقوى من التيار الصدري إلى عدد من دول الجوار بصيورة علنيية أو سيرية 

وليم يكين مقتيرح عيودة ميليشييات .  ك عليى أكثير مين خيطليست سوى استكشاف األجيواء للتحير 
جيش المهدي سيوى صيفارة إنيذار ألفرادهيا لتكيون مسيتعدة فيي كيل لحظية للنيزول إليى الشيوارع 

حياول , وتحيت ضيغط نتيائج االنتخابيات, خاصة وان رئيس الوزراء الحيالي,  وأخذ المبادرة بيديها
 .زراءمغازليييييييييييييية التيييييييييييييييار الصييييييييييييييدري بأمييييييييييييييل تأييييييييييييييييد تسييييييييييييييلمه رئاسيييييييييييييية الييييييييييييييو 

إن الصراعات الدائرة حاليًا حيول السيلطة والفيراغ السياسيي السيائد والعملييات اإلرهابيية الجاريية 
وخاصيية ميليشيييات , تعتبيير الظييرف المناسييب لعييودة كييل المليشيييات المسييلحة للعمييل فييي العييراق

إذ , ولهذا ال بد مين الحيذر.  إضافة إلى نشاط ميليشيات القاعدة والبعث الدموية,  جيش المهدي
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خاصيية وأن التحييرك السياسييي , أن عودتهييا هييذه المييرة تكييون أخطيير بكثييير ميين المييرات السييابقة
مقعييدًا واضييعًا وراءه  40للتيييار الصييدري قييد تعييزز بعييد االنتخابييات األخيييرة وبعييد أن حيياز علييى 

 (. فيليييييييييييييق بيييييييييييييدر سيييييييييييييابقاً )المجليييييييييييييس األعليييييييييييييى اإلسيييييييييييييالمي ومنظمييييييييييييية بيييييييييييييدر 

ري فيي منطقية الخلييج والشيرق األوسيط أن تيدرك بيأن إن على القوى السياسية الواعية لما يجي
مخاطر خلق حالة مماثلة لحالة لبنان في العراق وتعاظم تأثير ودور إيران في العيراق سييقودان 
إليى عواقيب وخيمية عليى الشييعب العراقيي وعليى اسيتقالل وسيييادة اليبالد وعليى الحرييات العاميية 

ن عليى هيذه القيوى أن تتيدارك مخياطر عيودة إ. وعلى عالقيات العيراق ميع دول المنطقية والعيالم
ميليشيات جيش المهيدي إليى السياحة السياسيية العراقيية مين خيالل التصيدي لمقترحيي مقتيدى 

سواء بترشيح الجعفري أم بيإنزال مييات مين أفيراد ميليشيياته إليى شيوارع العيراق والعميل ,  الصدر
لجييش العراقيي وقيوات األمين الجاد من أجيل تفكييك الموجيود مين هيذه المليشييات وتعزييز دور ا

والشرطة في مطاردة جميع القوى اإلرهابية أيًا كان الرداء الذي ترتديه أو القوى السياسية التي 
  .تساندها في الداخل أو الخارج

 

 

-ر البلية ما يضحك, وما أكثر الباليا في عراقنا  ش
 !!-الجديد

 

 

ا المناسييب ال فييي العمييل السياسييي تتطلييع المييرأة فييي عشييرات الييدول المتحضييرة أن تحتييل موقعهيي
بيل هيي تسيعى , إذ أن هيذا ألمير مفيروغ منيه,  واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والبييي فحسب

الحتالل المناصب الرئاسية في الوزارات وأجهزة الدولة والمصارف والشركات الكبرى التي ال يزال 
رأة نفسييها علييى هييذا المراكييز ويومييًا بعييد يييوم تفييرض الميي. الييذكور يهيمنييون علييى الكثييير منهييا

القيادية بحيث أصبحت تنافس الذكور حقًا ال بيل بمعارفهيا وخبرتهيا وحكمتهيا ودرايتهيا اإلداريية 
بييل وبمييا تحققييه ميين نجاحييات مميييزة فييي , الييخ فحسييب..والمالييية والثقافييية والصييحية والتعليمييية
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, رح القليب وييبهج الينفسوهيو أمير يينعش العقيل ويفي. المجاالت التي تأخذ على عاتقها قيادتهيا
بعد أن عانت المرأة في جميع بقاع األرض من شراسة الفحولية المغتصبة لكيل مجياالت الحيياة 

 !والكثيييرات ميينهن كيين سييجينات لييدى الييذكور األوبيياش, إال المطييبخ ورضيياعة األطفييال والبيييت

نجيد , جوانبهافي هذه الفترة حيث تتفتح عقول المجتمع على المرأة ودورها في الحياة بمختلف  
عراقنييا الجديييد يقيييد المييرأة بأشييد القيييود الممكنيية التييي تتجيياوز حتييى مييا ألفنيياه فييي العييراق فييي 
النصييف األول ميين القييرن العشييرين حييين كييان جميييل صييدقي الزهيياوي وحسييين وأمينيية الرحييال 

أو حتيييى فيييي سييينوات الخمسيييينيات والسيييتينيات , وغييييرهم يناضيييلون فيييي سيييبيل حقيييوق الميييرأة
فيي هيذه الفتيرة باليذات تفتقيت عبقريية مجليس محيافظ واسيط , ات من القيرن العشيرينوالسبعيني

جب مين , مثاًل على طلب حمايات للنائبيات فيي مجليس المحافظية مين أفيراد عيائالتهن واليذي شيُ
بييالد الحضييارات , غالبييية النيياس فييي العييراق وتعجييب العييالم بانزعيياجً ميين إبييداعات بييالد الرافييدين

وكييان النيياس أكثيير عجبييًا وسييخرية حييين خييرج جيييش المهييدي . المييرأة القديمية فييي الموقييف ميين
النسوي وال يرى اإلنسان منهن سوى عيونهن القادحات شررًا والسالح الفتياك بأييديهن اليذي ال 

وقييد اعتبيير ميين عجائييب ! وحيييث سيياد اللييون األخضيير واللييون األسييود, يليييق بييالمرأة وال بالرجييل
 . كانيييت حيييدائق بابيييل المعلقييية إحيييدى عجائيييب اليييدنيا السيييبعبعيييد أن !, اليييدنيا العراقيييية الجدييييدة

فقيد تفتقيت عبقريية زوج أحيدى المرشيحات لالنتخابيات ,  ومع بيدء الحملية االنتخابيية,  أما اليوم
وبيداًل . النيابية القادمة بنشر صورته بداًل عن صورتها ليروج الدعاية النتخاب السيدة أم سجاد

! عيرف بنفسيه وبأخييه وعشييرته,  لخدمة الشعب العراقي  من أن يعرفها بما قامت به من أعمال
ويبييدو أن الرجييل يفكيير أن يأخييذ مكانهييا إن فييازت باالنتخابييات ويجلييس علييى مقعييد فييي مجلييس 

ويحيق ليه ", ناقصيات عقيل وحكمية"وباعتبيار أن النسياء عموميًا  ,  النواب باعتباره زوج المنتخبية
هيل سيمعتم ييا بنيات "!!  كييان النزاهية والبنياء"واعتبر هذا الترشيح بمثابة  ,  تمثيلها في المجلس

أو ( الملتيقيية)بهييذه , وأبنيياء العييراق بمثييل هييذه الصييرخة الجديييدة فييي عييالم الدعاييية االنتخابييية
يقييول السيييد . الجديييدة المعطوبيية التييي لييم يسييمع بهييا العبيياد وال ميين قبلهييا فييي الييبالد( القوانييه)

كييف تكيون ". و مينكم وفييكم السييدة أم سيجادانتخبوا من ه"المحترم زوج المرشحة لالنتخابات  
كميا , هذه السيدة منا وفينا وهي ال تنشر صورتها وال تريد رةيتنا وال تريد أن نراها وليو محجبية

يزن ميا يقيرب , زوج السيدة أم سجاد رجل متين البينان!  هو حال النساء في مجاهل أفغانستان
فهيو لييس بأصيلع ومقبيول مين حييث الشيكل   من مية كيلوغرام وال يزال يمتليك شيعرًا عليى رأسيه
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كميا , فهو سييكون ضيمن الحمايية ويتسيلم راتيب الحمايية, ويستطيع حماية زوجته,  رغم جهامته
ولكن ما عالقة كل ذلك بالمرشحة ذاتها؟ العلم عند مفوضيية .  وهذا كاف النتخاب زوجته,  يبدو

 !االنتخابييييييييييييييات التييييييييييييييي توافييييييييييييييق علييييييييييييييى مثييييييييييييييل هييييييييييييييذه الدعاييييييييييييييية االنتخابييييييييييييييية

يمكن أن يصل العراق إلى هذا الدرك اللعين؟ هل يمكن أن يقبل الشعب بمثل هيذه السيخرية هل  
بهيذه اإلهانية المباشيرة؟ وهيل يمكين , القاتلة؟ هل يمكين أن تقبيل الميرأة بهيذه الهيمنية الذكوريية

لمثيل هيذه الميرأة أن تيدافع عين حقيوق الميرأة فيي العيراق؟ وهيل يمكين مقارنتهيا ميثاًل بالسيييدات 
الدملوجي ونرمين عثمان وهنياء أدورد أو الكثييرات األخرييات فيي رابطية الميرأة العراقيية   ميسون 

ومجلة نون وغيرهن ممن وضعن أنفسهن تحت مجهر المجتمع ليقدر دورهن في الحياة العامة 
ومصالح الشعب؟ نعم يمكن أن يصل العيراق إليى هيذا اليدرك بفضيل اليبعض الكثيير مين حكامنيا 

تحريم ,  تحريم نزع العباءة في المدارس,  الذين يصدرون القرارات التحريمية  بفضل أوليك,  الجدد
ميا , "هيذا اليذي قيال فييه العراقييون ,  حتيى العيرق محيرم,  تحيريم الخميور,  مصافحة الميرأة للرجيل

إن , ميا معنياه, صياحب المقدمية, قيال ابين خليدون ", طول بالنخل تمر ما جوز من شيرب الخمير
إذ أن , والعرق غير محرم بيالقرآن", العرق "على مشروبهم المفضل اسم  العراقيين أذكياء أطلقوا  

فهيل نحين العيراقيين والعراقييات ,  كان هيذا فيي القيرن الرابيع عشير المييالدي!  المحرم هو الخمرة
حتييى وزييير التربييية أصييبح . واعييون لمييا يجييري فييي العييراق ميين تخريييب للقيييم اإلنسييانية والعاميية

قييي وهييو الييذي يحتيياج إلييى ميين يعيييد بنيياء عقلييه ويصييحح مسييار يييدعي إعييادة بنيياء العقييل العرا
 ! تفكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييره

نيوع , وهو نوع شديد مين أنيواع االسيتبداد, وهكذا يعيش الشعب في العراق تحت حكم المحرمات
إن . بعد أن كان العراق يعيش تحت وطأة استبداد عنصري شرس ومين نيوع آخير,  خاه وظالم

وكميا طالبيت إحيدى النائبيات , كما حصل في البصيرة,  اتالتجربة الحياتية تبدأ بمثل هذه المحرم
وإييران نميوذج صيارخ وقياطع ودال . لينتهيي إليى اسيتبداد شيمولي قاتيل,  المحصنات والمحسنات

لقييد قيال رئييس اليوزراء الحييالي فيي إحيدى لقاءاتيه مييع العشيائر بيأن الحكيم ليين . عليى ميا أقيول
ولكينهم , وكيان آخيرهم صيدام حسيين. ذليكولكين الكثييرين أدعيو , يخرج من بين يديه بعيد الييوم

 ! فلييييييييييييو دامييييييييييييت لغيييييييييييييرك مييييييييييييا وصييييييييييييلت إليييييييييييييك, أصييييييييييييبحوا فييييييييييييي خبيييييييييييير كييييييييييييان

  !فهو حقيقة وليس مزحة, إليكم نص اإلعالن
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ما هدف األوساط اإلسالمية السياسية الداعية إلى 
 إقامة نظام إسالمي طائفي في العراق؟ 

 

 

 :الينص التيالي  2009آييار  /31ريخ  ورد في موقع السيد عليي السيسيتاني عليى اإللكترونيي بتيا

السيييد السيسييتاني ال يييزال عنييد رأيييه ميين أن "وقييال مصييدر رفيييع فييي مكتييب السيييد السيسييتاني "
العيراق ال يحكييم بأغلبيية طائفييية أو قوميية وإنمييا بأغلبيية سياسييية مين مختلييف الشيعب العراقييي 

جريييدة الصييباح  هييذا اليينص منقييول عيين الموقييع المنقييول عيين". تتشييكل عبيير صييناديق االقتييراع
 . العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

, للسيد السيستاني الحق في اختيار الطريقة التي يصرح بها والمكان الذي ينشر فيه تصريحاته
لكيل القارئيات والقيراء أن يقيرأوا , كميا أرى , فكيان األفضيل,  بما أنه يمتلك موقعًا خاصة بيه,  ولكن

لينشير فيي الصيحف العراقيية   التصريح صادرًا عنه مباشيرة وفيي موقعيه أواًل ويؤخيذ عين الموقيع
وبالتيالي , كما لم يكن سليمًا بأن الناطق الرفيع المستوى ليم ييذكر اسيمه.  ومنها جريدة الصباح

إذ ليسيت هنياك مسيؤولية مباشيرة عين صياحب ,  يمكن التخلي عن هيذا التصيريح فيي أي لحظية
 .يضيياً وهييو أميير غريييب بحييد ذاتييه ا. التصييريح خاصيية وان المتحييدث رفييض اإلعييالن عيين اسييمه

يفترض أن تكون , إن كان صحيحاً , ومع ذلك فأن مثل هذا التصريح المهم من الناحية الرسمية
له نتائج على أرض الواقيع والحيوزة الدينيية فيي النجيف وبالنسيبة للسييد صيدر اليدين القبيانجي 

يية خاصة وأن القبانجي ال يزال يحتل موقعيًا مهميًا فيي الحيوزة الدين,  والمجلس اإلسالمي األعلى
وخطييب الجمعية فيي , وموقعًا قيادييًا فيي المجليس اإلسيالمي األعليى مين جهية أخيرى ,  من جهة

وهييي كلهييا مواقييع مهميية يسييتطيع ميين خاللهييا ممارسيية دوره , جييامع النجييف ميين جهيية ثالثيية
التثقيفي المؤيد إلقامة دولة طائفية وحكم طائفي في العراق يمثل المذهب الشيعي حسب فهمه 

 .لهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذهبالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائفي السياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

يلعبيون , ومعه زميليه العضوين البارزين فيي المجليس اإلسيالمي األعليى,  إن السيد صدر الدين
اليوم دورًا تخريبيًا في العالقات الوطنية مين خيالل رفيع شيعارات مضيادة للعلمانيية واليدعوة إليى 
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تتحييدث  فييي حييين أنهييم يييدركون أن أغلييب القييوى السياسييية الكردسييتانية, دوليية دينييية طائفييية
وهم يهياجمون العلمانيية التيي تعنيي ,  بالعلمانية وقوى ديمقراطية عربية تتحدث بالعلمانية أيضاً 
فالمييدارس الحديثيية هييي جييزء ميين نظييام , الكثييير فييي عالمنييا العربييي واإلسييالمي والعراقييي أيضيياً 

راقيي هيو جيزء والدسيتور الميدني الع, والدولة العراقية الفيدرالية هي جزء من العلمانية,  العلمانية
فيي حيين ,  رغم وجود نصوه تتناقض مع العلمانية مثل دين الدولة هو اإلسيالم,  من العلمانية

أن الدولة ال يمكن أن يكون لها دين باعتبارها شخصية اعتبارية وليست إنسانًا عاقاًل يحيق ليه 
راقيي وهم بذلك يفسيدون عليى المجتميع القيدرة عليى تعزييز نسييجه اليوطني الع.  حمل دين معين

وأن شعب العراق يتكون من قوميات وأديان , ويتنكرون للهوية الوطنيةو هوية المواطنة العراقية
وبالتالي فهم يدعون إلى رةيية شيمولية فيي الدولية , ومذاهب واتجاهات فكرية وسياسية متعددة

 . وهيييييو أمييييير مرفيييييوض, أي رةيييييية اسيييييتبدادية قسيييييرية وطائفيييييية سياسيييييية مقيتييييية, العراقيييييية

عض هؤالء اليذين ييدعون إليى مهاجمية العلمانيية ومظاهرهيا فيي المجتميع ويمارسيون لقد قبل ب
فعليى سيبيل المثيال ال الحصير أرجيو مين الحيوزة الدينيية فيي .  خدمة النظام الصيدامي,  ذلك فعالً 

إن لم تكين , النجف أن تراجع المجتهد العالمة محمد كلنتر رئيس جامعة النجف الدينية وتسأله
الميدعو , الدور الذي كان يمارسه األخ غير الشيقيق لمحميد جيالل الصيغير,  قد فعلت حتى اآلن

محمييد حسييين الصييغير فييي مكتييب المجتهييد فييي , الييدكتور غييير المعمييم منييذ حكييم صييدام حسييين
لقيد كيان المجتهيد رئييس الجامعية فيي التسيعينيات مين القيرن العشيرين .  جامعة النجيف الدينيية

رجييل يوميييًا إلييى مكتبييه لمراقبيية دخييول وخييروج يبكييي وهييو يحييدث أصييحابه عيين مجيييء هييذا ال
وأنه كيان يخشيى عليى , إذ كان مكلفًا بذلك أيضاً ,  وأحاديث من يحضر إلى غرفة رئيس الجامعة
إذ كان الدكتور محمد حسين الصغير وكيل أمين أو ,  نفسه وعلى هؤالء الناس من انتقام البعث

رورة العيودة إليى ملفيات األمين فيي بيل ضي, ال أستطيع البيت فيي أحيدهما أو غيرهميا,  مخبر أمن
وهيو الييوم يرفيع صيوته عالييًا . النجف وفي بغداد لمعرفة التفاصييل الدقيقية عين هيذا الموضيوع

ليشييتم العلمييانيين والييديمقراطيين ويييدعو مييع أخيييه الصييغير اآلخيير إلييى رفييض العلمانييية وإدانيية 
 .اليييييييييييييييييييييييييييييخ...تنييييييييييييييييييييييييييييياول المشيييييييييييييييييييييييييييييروبات الروحيييييييييييييييييييييييييييييية أو بيعهيييييييييييييييييييييييييييييا 

إدعو الكتاب العراقيين الحريصين عليى وحيدة الشيعب والمجتميع , ة عراقيةأدعو إلى حملة وطني
أن يبدأوا بالكتابية إلدانية هيذا الينهج السييء والخطيير الجدييد اليذي يتبنياه هيؤالء ومين ,  المدني
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ألنه البدايية ألميور أخيرى حليت فيي إييران المجياورة ,  يقف خلفهم من األحزاب والقوى السياسية
 .في العراق أيضًا وتقود إلى صراعات نزاعات ال آخر لها والتي يمكن أن تتواصل

 

 

هل السيد صدر الدين القبانجي مصاب بلوثة الطائفية  
 المقيتة؟ 

 

يفترض أن يكيون السييد صيدر اليدين القبيانجي قيد قيرأ وتعيرف عليى ميا تضيمنته الئحية حقيوق 
إليهيا بنيي البشير  اإلنسان والعهود والمواثيق الدوليية األخيرى مين مبياد  وقييم حضيارية توصيل

ويفتيرض أن . عبر قرون من الكوارث غير الطبيعية والحروب والمعاناة واآلالم واليدماء واليدموع
والتيي سيجلت بوضيوح ميا , يعي بأن عليه أن يحترم تلك المباد  التي تضمنت حقيوق اإلنسيان

و يقتنيع بيه ومن بين هذه المباد  أن اإلنسان حر في ما يؤمن به أو يعتقد به أ.  له وما عليه
وليس ألي من الناس حق التدخل بشأن هذا اإلنسيان أو ذاك ميا دام اإلنسيان حيين يميد ييده ال 
 !يميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس أنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف غييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييره

ميين المؤسييف حقييًا أن اليينظم السياسييية والبيييت والمدرسيية وأسييس التربييية والتعليييم والمؤسسييات 
م اإلنسيان فيي العيراق ليم تربيي وتعلي,  إن ليم نقيل كلهيا,  الدينية والكثير جدًا من القوى السياسيية

وفي العالم العربي واإلسالمي وفيي الكثيير مين اليدول األخيرى عليى مثيل هيذه المبياد  واألسيس 
والعالقة بين اإلنسيان وإيمانيه مين , اإلنسانية القويمة بصدد العالقة في ما بين البشر من جهة

خاطيية فيي بنيية ونشأت عن ذلك تربية وأسس . وبين الدين والدولة من جهة ثالثة,  جهة أخرى 
وأحيد هيؤالء اليذين يعيانون مين ذليك هيو السييد صيدر .  التفكير والفكير ليدى اإلنسيان فيي بالدنيا

 . اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدين القبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانجي

كما لست مناهضيًا ,  لست معارضًا أليمان السيد صدر الدين القبانجي بالدين اإلسالمي أو بغيره
وال , فييي ذلييك كييل الحييق فلييه, لييه فييي تبنيييه للمييذهب الشيييعي اإلثنييا عشييري أو أي مييذهب آخيير

وهيي حقيوق , فله في ذلك كيل الحيق أيضياً , أعترض عليه إن أراد تغيير دينه أو مذهبه أو فكره
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وكيذلك ,  تقرها الئحة حقيوق اإلنسيان وكيل المواثييق والعهيود الدوليية أو شيرعة حقيوق اإلنسيان
بالطائفيية ولكن أعترض عليه حيين يتحيول مين إيمانيه بميذهب إليى إيمانيه .  اإلنسان المتحضر

فيال فيرق بيين مين يرييد , سأقاومه تمامًا كما قاومت اليدكتاتور المجيرم صيدام حسيين,  السياسية
ومين يرييد أن , أنم يفرض علينا رةية شمولية قائمة على أساس قومي يميني شوفيني متطيرف

يفرض علينا رةية دينية مذهبية شمولية قائمة على أساس طائفي سياسيي متطيرف يمييز بيين 
إذ أن , في هذه المسيألة ال يمكين أن يقيف اإلنسيان محاييداً .  على أساس الدين والمذهبالبشر  

بقضية الحرية والديمقراطيية وحقيوق اإلنسيان وحقيوق , القضية ترتبط بحياة اإلنسان في العراق
 . اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ... القومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات

لييرأي ال شييك فييي أن القبييانجي قييد واجييه نظامييًا مييارس االسييتبداد والعنييف والقسييوة فييي مواجهيية ا
اآلخر والفكر اآلخر والعقيدة األخرى والقومية األخرى والمذهب اآلخير وفيي نهايية المطياف ضيد 

وال بد أنه تابع ما تعرض له اإلنسان العراقي بسبب وجود مثل هذا ,  كل الناس من غير صبغته
ميا ك, في حالة أنيه ليم يواجيه شخصييًا مثيل تليك المعانياة,  نظام صدام حسين,  النظام الدكتاتوري 

اليذي , األخ غيير الشيقيق للشييخ محميد جيالل الصيغير, في حالة الدكتور محمد حسين الصغير
خدم نظام صدام حسين حتيى ضيد حوزتيه الدينيية بكيل أريحيية وعياش فيي بحبوحية ال يحسيدها 

فيال أدري لمياذا أذًا يليح , وإذا كان القبانجي قد تعرف على كيل ذليك.  عليه إال من هم من أمثاله
بالد إلى طامية أخيرى مماثلية للطامية السيابقة التيي عيانى منهيا الشيعب العراقيي فيي على دفع ال

لييس هنياك . لماذا يريد إقامة وفرض نظام طيائفي مقييت عليى الشيعب العراقيي,  ظل نظام البعث
الملوثيون بالطائفيية السياسيية .  أي إنسان سوي أو عاقل يقبل بإقامية نظيام طيائفي فيي العيراق

وهيم , سواء أكانوا من الشيعة أو السينة, ون إقامة نظام طائفي في العراقهم وحدهم الذين يريد
هييذا الشييعب المتنييوع بقومياتييه , الييذين يريييدون تمزيييق وحييدة النسيييج الييوطني للشييعب العراقييي

وأديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية المطرز بزهور الحياة وليس بوحيدة الفكير الواحيد 
إن أمثيل . سواء أكان اللون أبيضًا أم أسودًا أم أي لون وحيد آخير,  الواحدوالرأي الواحد واللون  

هؤالء الناس مصابون بلوثة عقلية حقيقية ألنهيم ال يرييدون للشيعب أن يعييش بوحيدة وتنياغم 
إنهييم يريييدون . بغييض النظيير عيين القومييية والييدين أو المييذهب أو االتجيياه الفكييري أو السياسييي

 ! نظيييييييييام اسيييييييييتبدادي آخييييييييير فيييييييييي هيييييييييذا العيييييييييالم إقامييييييييية نظييييييييياٍم ال يختليييييييييف عييييييييين أي

إن إصرار القبانجي على ذلك وسكوت حزبه عن هذا اإلصرار يقدم اليدليل عليى تنياغم وانسيجام 
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ميع , فهل كلهم مصابون بلوثة الطائفية السياسية البشعة,  قيادة هذا الحزب مع رةية القبانجي
إذ حسيب علميي فيأن الصيديق , ليككل االحترام للمذهب اليذي يؤمنيون بيه؟ ال أرجيو وال أتمنيى ذ

وليييذلك أعطيييي مسييييولية لجنييية , السييييد اليييدكتور أكيييرم الحكييييم ميييثاًل غيييير مصييياب بهيييذه اللوثييية
ولكيين التمنييي شيييء والواقييع الييذي نعيشييه شيييء . المصييالحة وأصييبح وزيييرًا للمصييالحة الوطنييية

ييادة هيذا إنهيا مسييولية ق.  وهو ما يفترض أن يتولى المجلس اإلسالمي األعلى توضييحه.  آخر
رغيم علميي بيأن كيل األحيزاب ,  هل هيو حيزب طيائفي سياسيي أم مياذا:  الحزب أن يوضح للشعب

ومنهييا حييزب الييدعوة , السياسييية التييي تبنييى علييى أسييس مذهبييية ال يمكيين أن تكييون إال طائفييية
 ؟ !اليديمقراطي أداة وغياير اليديمقراطي فلسيفة, اإلسالمية الذي يترأسه عمليًا السيد عليى األدييب

نييى علييى غييير الطييائفيين فييي مجلييس النييواب أن يبييادروا بمسييائلة قييادة المجلييس اإلسييالمي أتم
األعلييى األعضيياء فييي المجلييس حييول الييدور التخريبييي الييذي يلعبييه أحييد قييادتهم السياسيييين فييي 
النجف في الحياة السياسية العراقية وسعيه إلثيارة الصيراع والنيزاع الطيائفي فيي العيراق والعيودة 

 .نزييييف الييدم فييي بليييد أغييرق حتييى اليييوم باليييدماء والييدموع والضييحايا األبيييرار إلييى المزيييد ميين

ال يمكن ألي إنسان : إن إجابتي عن السؤال الوارد في عنوان هذا المقال هي على النحو التالي
عاقل أن يطرح على مجتمع متعدد القوميات واألدييان والميذاهب واالتجاهيات الفكريية السياسيية 

, ومين يميارس ذليك فهيو مصياب بلوثية عقليية ال محالية,  ام سياسي طائفيمثل العراق إقامة نظ
بغض النظر عن من يكون هذا اإلنسان مع كل االحتيرام للميذهب اليذي ييؤمن بيه هيذا اإلنسيان 

  !أو ذاك

 

العلمانية تفتح الطريق صوب الحرية أيها السادة في 
 !األحزاب اإلسالمية السياسية

 

إلسييالم السياسييية بعييد مييرور سييت سيينوات علييى تييوفير اإلدارة عنييد متابعيية أجييواء وحاليية قييوى ا
األمريكية وسلطات االحتالل األمريكية الفرصة لها ألن تلعيب دورًا أكبير يفيوق كثييرًا أفيق وحجيم 

 :سيييييواجه خمسييية مؤشييييرات مهمييية هييييي, ودور هيييذه القيييوى فييييي الحيييياة السياسييييية العراقيييية
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ع ال تقيل سيوءًا عين سياسيات العتياة حيين أن هذه القوى مارست سياسات عاتية في المجتم .1
 . ومنهييا إيييران والسييعودية أو سييوريا أو ليبيييا, يهيمنييون علييى الحكييم فييي أي بلييد ميين البلييدان

وسعت هذه القوى اإلسالميةي السياسيية إليى فيرض اإليديولوجيية الدينيية الواحيدة والميذهب  .2
عالقيات ميع البشير عليى المجتميع الواحد وفق تفسيرها االستبدادي المتخليف لليدين والميذهب وال

 .وبيييييدأت بمحاربييييية كيييييل فكييييير آخييييير ال عييييين طرييييييق الفكييييير والحيييييوار بيييييل عبييييير البندقيييييية

إضييافة إلييى تفيياقم الفسيياد المييالي واإلداري , وأنهييا مارسييت القسييوة فييي التعامييل مييع اإلنسييان .3
ام وأصيبح يميارس كنظي, الواسعين بحيث فاق الفساد الذي ساد في زمن الدكتاتور صدام حسيين

 . قييييائم بذاتييييه ومقبييييول ومعمييييول بييييه بصيييييل مختلفيييية ميييين قبييييل الدوليييية والحكييييم والمجتمييييع

وشكلت هذه القوى لها ميليشيات طائفية مسيلحة مارسيت القتيل والتهجيير ومصيادرة البييوت  .4
ومن بين ضحاياها في الفترة األخيرة العلماني الشهيد كامل شياع , وكل ما هو مرفوض ومحرم  

ووضيعت الميرأة فيي آخير السيلم بالنسيبة لمين .  كميا ييدعون إليى إييران,    حيث هيرب المجرميون 
 !وهييييييييي ميييييييين ناقصييييييييي العقييييييييل وعوملييييييييت بهييييييييذه الطريقيييييييية الفجيييييييية, يملييييييييك العقييييييييل 

كما هيمنت على اليوزارات وفيق تقسييم حصصيي بيالل السيوء ووضيعت النياس العيراقيين مين  .5
 .ضيييييييييوءالنسييييييييياء والرجيييييييييال المسيييييييييتقلين بعييييييييييدًا عييييييييين المراكيييييييييز الحكوميييييييييية وعييييييييين ال

بدأ العد التنازلي لهذه القيوى وبيدأ االبتعياد عينهم , وحين تلمس الناس كل هذه الظواهر المرعبة
إذ لييم يكيين اإلرهييابيون المتطرفييون وحييدهم يمارسييون , وبييدأت خشيييتهم ميين عواقييب ذلييك عليييهم

إنهيا , بيل ميليشييات طائفيية أخيرى مارسيت ذليك باسيم اإلسيالم والميذهب,  شتى األفعيال الظالمية
وكلنا قرأت االتهامات الي وجهيت لهيا بتزويير االنتخابيات العدييدة .  حزاب اإلسالمية السياسيةاأل

 .الماضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية بأسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياليب شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتى

وهذه الحقيقة الواقعة هي التي جعلت السيد نوري المالكي يتخلى عن قائمة باسم الحيزب اليذي 
اسييم حييزب الييدعو األسييم الييذي ال يبييدو فيييه , ليميينح قائمتييه اسييمًا آخيير, حييزب الييدعوة, يقييوده

بعييد أن بييدأ بمكافحيية " فييرض القييانون "اسييم قائميية , اإلسييالمية الييذي شييكل علييى أسيياس مييذهبي
وقييد سييمحت لييه جمليية ميين . المليشيييات الطائفييية المسييلحة وسييار فيهييا قلييياًل ثييم توقييف عنهييا

 .بمييييا فييييي ذلييييك التحسيييين األمنييييي الحصييييول علييييى مزيييييد ميييين األصييييوات, العوامييييل األخييييرى 

كييان , ألصيوات التييي فياز بهيا العلمييانيون المتبعثيرون فيي عشييرات القيوائموحيين تيم جمييع عيدد ا
وهيو درس . عددها يقيارب أو يزييد عليى عيدد األصيوات اليذي فيازت بيه قيوى اإلسيالم السياسيية
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ثمين لتليك القيوى الديمقراطيية والعلمانيية فيي ميا يفتيرض منهيا ان تقيوم بيه لمواجهية األوضياع 
 .الجديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة

م السياسيي الخسيارة النسيبية المهمية التيي لحقيت بهيا فيي انتخابيات وحين الحظيت قيوى اإلسيال
فراحيت تنيزل عليهيا جيام , مجالس المحافظيات ليم تجيد أمامهيا عيدوًا آخير غيير القيوى العلمانيية

غضبها وتستخدم بيوت هللا لشتم العلمانيين والديمقراطيين واليساريين بلغية مين أدرك التحيوالت 
مييا تمييارس هييذا األسييلوب حييين تفقييد الثقيية بقييدرتها علييى  وهييي عييادة, الجارييية فييي المجتمييع

حين أصدر عبيد الكيريم  1961وهذا ما حصل أيضًا في العام . المواجهة الفكرية والحوار السليم
قاسيييم قيييانون األحيييوال الشخصيييية وتسيييبب فيييي تيييدهور األوضييياع والتيييي اسيييتثمرها البعثييييون 

تليك السياسية العاتيية ضيد الشيعب وضيد  والقوميون المشوفينيون ليقزوا على السلطة ويمارسوا
 . الييييييييييييديمقراطيين والعلمييييييييييييانيين والشيييييييييييييوعيين ميييييييييييينهم علييييييييييييى وجييييييييييييه الخصييييييييييييوه

كان المفروض أن تقوم هذه القوى بإعادة النظر بافكارها وسياساتها وممارسياتها اليوميية التيي 
ليذين ال بداًل مين اإلسياءة مين عليى منيابر الجواميع إليى العلميانيين ا,  بدأت بتحويل الناس عنها

ورئييس الحكومية , بل ال يزال بيد القوى اإلسيالمية السياسيية عليى نحيو خياه,  يمتلكون الحكم
ولكين مين فيي , رغم أنه يحياول تميييز نفسيه عينهم,  هو من نفس المعسكر اإلسالمي السياسي

 .قيادتييييييييييييه ال يتييييييييييييرك لييييييييييييه فرصيييييييييييية السييييييييييييير قييييييييييييدمًا فييييييييييييي الطريييييييييييييق األفضييييييييييييل

والخطير ييأتي , بيل هيم الرحمية للعيراق ,  خطرًا على العراق  إن العلمانيين أيها السادة ال يشكلون 
إن . وميين يحيياول تسييخير الييدين لغاييية فييي نفييس يعقييوب, مميين يريييد فييرض دمييج الييدين بالدوليية
وأن تسيود هيية المواطنية العراقيية "  اليدين هلل واليوطن للجمييع"العلمانيين يدعون إليى أن يكيون  

فهيل مين سيميع مينكم لكيي ييدرك ميا , نيية والطائفييةال الهويية الدي,  وحقوق المواطنة المتساوية
وصل إليه المجتمع بسبب السياسات التي مورست حتى اآلن في العراق من جانيب أغليب قيوى 
 اإلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم السياسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية؟

العلمييانيون ال يملكييون أيديولوجييية واحييدة وال يسييعون إلييى فييرض فكيير أيديولوجييية واحييدة علييى 
رية والفكير الحير وحريية اإلنسيان وإليى بنياء وتكيريس بل يسعون إلى نشر مباد  الح,  المجتمع

يسعون إليى أن تزدهير فيي العيراق أليف زهيرة وزهيرة وأن تتقيدم اليبالد , دولة القانون الديمقراطية
على طريق الديمقراطية والنزاهية والبنياء ومشياركة الجمييع مين النسياء والرجيال وعبير المسياواة 

 .والتميييييييييييييز والطائفييييييييييييةفيييييييييييي بنييييييييييياء هيييييييييييذا المجتميييييييييييع الخيييييييييييالي مييييييييييين الفسييييييييييياد 
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العلمانية تعني امتالك حرية ممارسة النياس لألدييان والميذاهب واالتجاهيات الفكريية والسياسيية 
, وتعني الحرية في ممارسة الطقوس والتقاليد والمعتقدات واحترام الرأي والرأي اآلخير,  المتعددة  

وتعنيي , ذاهب بشييون الدوليةوتعني رفض تدخل الدولة باألديان والمذاهب أو تدخل األديان والم
سياسييية التعيييايش السيييلمي الحييير واالحتيييرام المتبيييادل بيييين بنيييات وأبنييياء المجتميييع مييين مختليييف 
 .القوميييييييييات واألديييييييييان والمييييييييذاهب أو المعتقييييييييدات واآلراء الفكرييييييييية والسياسييييييييية األخييييييييرى 

 

 

 

 

 

ال تنتخبوا األحزاب اإلسالمية السياسية ألنها طائفية  
 تمزق وحدة الشعب

 

 

ن نقترب من نهاية العام السادس منذ إسقاط الدكتاتوريية الفاشيية فيي العيراق عبير قيوات ها نح
والسماح لقوى اإلسالم السياسيية , التحالف الدولية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية من جهة 

وقد تعرف الشعب على طبيعية . وخاصة األحزاب اإلسالمية الشيعية, في السيطرة على السلطة  
واطليع عليى فكرهيا , التيي ليم تكين قبيل ذاك فيي السيلطة ,  سنية كانت أم شيعية  ,  حزاب  هذه األ

والكثيير مين النياس فيي العيراق . السياسي وعاش ممارساتها الفعلية في مختلف مجاالت الحيياة
إذ أنها ال يمكن أن تكون إال طائفية , قد تيقن من خطأ قيام إحزاب إسالمية سياسية في البالد 

تمارس التمييز بين بنات وأبناء الوطن على أساس الدين والميذهب واالتجياه الفكيري سياسية وت
وقييد عشيينا جميعييًا تجربيية القتييل علييى الهوييية الييذي لييم تشييارك فيييه قييوى القاعييدة . والسياسييي

بيل مارسيته ميليشييات شييعية وسينية شيكلتها األحيزاب اإلسيالمية , المجرمة في العراق فحسب 
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أعضاء الكثير من هذه المليشيات جمهرة من البعثيين مين أجهيزة األمين وكان  .  السياسية أيضاً 
كميا أنهيا مارسيت القتيل والتشيريد ,  والشرطة وفدائيي صدام حسين والحرس الجمهوري وغييرهم  

إضييافة إلييى تأجيجهييا , لبنييات وأبنيياء الييوطن ميين المسيييحيين والصييابية المنييدائيين واأليييزديين 
بيل وبيين األوسياط , ألحزاب السياسية السينية والشييعية فحسيب الصراع ال بين قيادات وقواعد ا

وقد فشلت تلك القيوى فيي إشيعال حيرب أهليية بيين . الشعبية ألتباع هذين المذهبين اإلسالميين
رغيييم العيييدد الهائيييل مييين القتليييى والجرحيييى والمعيييوقين والخيييراب االقتصيييادي , أتبييياع الميييذهبين 

نها تسعى اليوم إلى إشياعة الصيراع العربيي الكيردي ولك. والخسائر المادية التي نجمت عن ذلك
, وتنشيطه بما يقود إليى قطيعية بيين الحكومية االتحاديية وحكومية اإلقلييم فيي كردسيتان العيراق 

ال بيد مين إيجياد حليول عمليية !  وهي ترى في ذلك انتصيارًا لهيا ولمخططاتهيا المناهضية للشيعب
شكالت التي يعاني منها العراق وتعاني منها وتوافقية تستند إلى الدستور في معالجة جميع الم

 .القوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبالد

إن السنوات الست المنصرمة تؤكد بأن قيوى اإلسيالم السياسيية الطائفيية غيير مسيتعدة للتخليي 
وكييأن السيينة فييي العييراق هييم , عيين طائفيتهييا والكييف عيين تييأجيج الصييراع بييين السيينة والشيييعة 

كما أن اتهيام . بي طالب وأفراد عائلته وصحبه الكرامالمسيولون عن قتل الحسين بن علي بن ا
الشيييعة بالرافضييية أو التبعييية إليييران ومييا إلييى ذلييك هييو اآلخيير يتسييبب بمزيييد ميين التعقيييد فييي 
 . العالقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات

وقف عمار الحكيم ينادي بصوت مشحون بانفعالية مقصيودة يسيتنجد بالحسيين الشيهيد لييدعم 
الية الجنيوب الشييعية وليقسيم العيراق العربيي إليى شييعي قائمته ولينفذ أجندته السيية حول فيدر 

إن نداءاتييه موجهيية للشييعب باسييم . وسييني وإلييى مزيييد ميين التنيياقض والصييراع والنييزاع المسييلح
أفييال يعتبيير هييذا اسييتخدامًا للييدين فييي " , الحسييين وباسييم المراجييع العظييام وباسييم السيسييتاني"

عيييد االنتخابيييات؟ السيييؤال موجيييه إليييى انتخابيييات غيييير دينيييية وممارسييية مخالفييية للدسيييتور وقوا
وسيؤال أخير يوجيه إليى هيذه المفوضيية ايضيًا حيول دور قيوى .  المفوضية المستقلة لالنتخابيات

اإلسييالم السياسييية فييي التييأثير السييلبي علييى المفوضييية فييي تقليييص حصيية المييرأة العراقييية فييي 
تكييب المفوضييية أفيال تر , وهيو أميير مخييالف لينص وروح الدسييتور العراقييي . مجيالس المحافظييات

 . ذاتهيييييييييييييييييييييييييييييييييا مخالفييييييييييييييييييييييييييييييييية دسيييييييييييييييييييييييييييييييييتورية ولصيييييييييييييييييييييييييييييييييالح مييييييييييييييييييييييييييييييييين؟

على الناخبة والناخب في العراق أن يدركا بأن منح صوتيهما لمثل هيذه القيوى لين يكيون سيوى 
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دق مسمار جارح في خاصرة العراق وفي وحدته وتقدمه ودفعه باتجاه ما هو قائم في إيران من 
إن عليى النياس الطيبيين فيي . عشيرين بصيلةنظام طائفي متزمت ال يمت إليى القيرن الحيادي وال

بيل القيوى , العراق أن يدركوا بأن وحدة الوطن ال تحققه القوى الطائفية مهما ادعيت بغيير ذليك 
إنهييا القييادرة علييى " , الييدين هلل والييوطن للجميييع"الديمقراطيية والعلمانييية والمدنييية التييي تييرى بييأن 

, الديمقراطيية والدولية المدنيية الحديثية  تحقيق وحدة اليوطن والشيعب وتضيع اليبالد عليى طرييق
 . الدوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الفيدرالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المدنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والديمقراطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

فهيي , انتبه إلى اللغة التيي يتحيدث بهيا اإلسيالميون السياسييون , أيها الناخب , أيتها الناخبة 
سواء أكانوا مين الشييعة أم ,  لغة طائفية مشحونة ضد أتباع الديانات والمذاهب الدينية األخرى  

أتمنى أن يفكير كيل ميواطن وأن تفكير كيل مواطنية لمين يفتيرض فيهيا أن يعطيي الصيوت .  لسنةا
وأن يميارس هيذا الحييق االنتخيابي لصيالح وحييدة الشيعب واليوطن ولصييالح إنجياز برنيامج وطنييي 

إن . برنيييامج ييييربط بيييين مطاليييب الشيييعب العامييية ومطاليييب المحافظييية الملموسييية, وديمقراطيييي 
ن تكون أحد المؤشرات المهمة لالنتخابيات العامية القادمية فيي نهايية االنتخابات الراهنة يمكن أ

أم في " مدنيون "سواء أكانت في إطار , هذا العام لصالح القوى الديمقراطية والعلمانية والمدنية  
 .قوائم ديمقراطية أخرى مماثلة

 

 

 

األحزاب اإلسالمية السياسية وانتخابات مجالس  
 اكرة الناخبين المحافظات والتجاوز على وعي وذ

 

 

ومنهييا إجييراء االنتخابييات المحلييية , نحيين أمييام أوضيياع جديييدة وتقاليييد تتجييه صييوب التكييريس 
وهييي أجييواء . والعاميية واالسييتفتاءات الشييعبية حييول سياسييات وقييرارات الحكوميية ومجلييس النييواب
كمييا أكييد ذلييك , جديييدة لييم يعرفهييا العييراق إال فييي فتييرة الملكييية ولكيين بصييورة مشييوهة ومييزورة 
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السياسي المتميز والراحل نوري السعيد فيي تحدييه للنيواب فيي أنهيم لين يفيوزوا بمقاعيد مجليس 
 . النييييييواب عبيييييير االنتخابييييييات العاميييييية مييييييا لييييييم تسيييييياندهم الحكوميييييية بأسيييييياليبها المعروفيييييية

محافظية  14ال بد لكل من يتيابع الوضيع فيي العيراق وحملية انتخابيات مجيالس المحافظيات فيي 
وهيذا التقلييد يمكين أن يتعيزز ويتطهير مميا . من صواب ما أشير إلييهعراقية يستطيع ان يتيقن 

يعلق به اآلن من نواقص وسلبيات وتجاوزات على الدستور وحقوق اإلنسيان وحريتيه فيي مينح 
صوته لمن يشياء دون أن يتعيرض الناخيب إليى أي شيكل مين أشيكال الضيغوط الدينيية والماليية 
 . والتهدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدات بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالموت بميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرور اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزمن

ع هذه الحملة االنتخابية سيجد أمامه صيل وممارسات عدييدة لألحيزاب السياسيية التيي من يتاب
وسيجد أمامه فجوة كبيرة جدًا من الناحية النوعية بين قوى ديمقراطية , تشارك في هذه الحملة 

بيين طييرح بييرامج تحييدد المهمييات التييي , وبييين األحييزاب اإلسييالمية السياسييية , وعلمانيية حديثيية 
وخاصيية , حقيقهييا القييوى واألحييزاب الديمقراطييية فييي المحافظييات لصييالح المجتمييع تسييعى إلييى ت

لصالح الكادحين والمنتجين منهم والعاطلين عن العمل وتغيير الحالة السيية الراهنية فيي مجيال 
ومنها نقص الماء والكهرباء والبطالة والنفايات المنتشرة في شيوارع وأزقية ,  الخدكات األساسية  
المراجيع "بيل تسيتنجد بيي , وبيين قيوى اإلسيالم السياسيية التيي ال تمليك بيرامج ,  المدن من جهية  

للحصيول عليى أصيوات النياخبين دون "  مرجعية آية هللا العظمى السييد السيسيتاني"و!" ,  العظام
حياء حتيى مين تليك المرجعييات التيي قاليت نحين ال ننتميي ألي حيزب مين األحيزاب وال نؤييد أييًا 

بغيض النظير عين ميدى صيحة , واحيدة مين جمييع األحيزاب السياسيية منها ونقف عليى مسيافة 
 . ممارسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا الموقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف أو خالفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

يخطيب فيي , الرئيس الفعلي لحزب المجلس اإلسيالمي األعليى فيي العيراق ,  وقف عمار الحكيم  
كميا تيم نقيل . جمهرة من الناس في ذي قار نقلته نقياًل خاصيًا وبالكاميل قنياة الشيرقية الفضيائية

 . طبييييييييييب إبيييييييييراهيم الجعفيييييييييري فيييييييييي أحيييييييييدى مواقيييييييييع حملتيييييييييه االنتخابييييييييييةخطييييييييياب ال

, عمار الحكيم يخطب بطريقة مملة يطاليب النياس بالسيكوت واالسيتماع إلييه "  الروزخون "وقف  
مميا اضيطر إليى أن يحيول خطابيه أحيانيًا , إذ لم يكن فيي خطابيه ميا ييدفع النياس لإلصيغاء ليه 

 !ال , أو ال , نعيم , نعيم : ن الحاضيرون ييرددون معيهحييث كيا"  ال"أو  "  نعم"كثيرة إلى هتافات بي  

باالبتعياد عين , ولييس ناقيدًا لهيا , تعرض في خطابه إلى سياسية حكومية الميالكي متهميًا إياهيا 
كما وجيه اتهاميات مماثلية ولييس ,  الدستور وعن تنفيذ المهمات والفشل في إدارة شيون البالد  
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اء حزبيه المشيارك بيالحكم بينفس اليتهم الموجهية إليى العدييد مين اليوزراء مين غيير أعضي,  نقدًا  
 .للحكوميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ورئيسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييها المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالكي

كيان جافيًا يابسيًا بيال عاطفية وبيوتيرة مملية , ولي أيضًا ,  هذا الخطاب الذي وصل إلى الحضور  
ذكرني بذلك الذي كان رئيسًا للوزراء وقام بانقالب ضد وزارته وفشل ,  واحدة مرهقة للمستمعين  

 1966ارف عبيد اليرزاق فيي فتيرة حكيم عبيد السيالم محميد عيارف فيي العيام وأعني به عي,  فيها  
 . وكنييييييييييييييييييت فييييييييييييييييييي حينهييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييي بغييييييييييييييييييداد أتييييييييييييييييييابع تلييييييييييييييييييك المهزليييييييييييييييييية

يحتيل حيزب عميار الحكييم المركيز األول فيي الحكومية القائمية : ها نحن اليوم أمام لوحة مماثلة
لجعفيري اليذي كيان وهو الذي رشح الميالكي لرئاسية اليوزراء بيداًل عين ا,  من حيث عدد الوزراء  

وهو الحزب القادر حتى اآلن على تقديم طلب لحل الحكومية , من حزب الدعوة اإلسالمية أيضًا 
إذ هييو يمتلييك , وتشييكيل حكوميية أخييرى وتغيييير رئيييس الييوزراء فييي ضييوء المحاصصيية الطائفييية 

لف أكبر عدد من النواب في مجلس النواب القائم على المحاصصة الطائفية ومتحالف مع التحا
ِفلييَم , والمجليس األعليى يعتبير الحيزب المشيارك فيي رسيم سياسية حكومية الميالكي . الكردسيتاني

فيييي وقيييت تجيييري االنتخابيييات عليييى مسيييتوى المحافظيييات وليسيييت , هيييذه المزاييييدة ميييع الميييالكي 
 . انتخابيييييييييييييييييييييييييات عامييييييييييييييييييييييييية؟ وهيييييييييييييييييييييييييي مزاييييييييييييييييييييييييييدة غيييييييييييييييييييييييييير صيييييييييييييييييييييييييادقة

" , مرجعيية السيسيتاني"و " امالمراجيع العظي"استنجد عمار الحكيم في خطبة واحدة عدة مرات بي 
أال يرتكيب عميار الحكييم مخالفية .  وهو الموقف الذي رفضه السيستاني ورفض اسيتخدام اسيمه

دستورية ومخالفة للقواعد التي وضعها مجلس النيواب والمفوضيية المسييولة عين سيالمة سيير 
... مليون عليى فهل هو من الذين يح, ولكن من يحاسبه؟ ال أحد ,  االنتخابات في العراق؟ نعم  

 !جيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرس

وقف عمار الحكيم يخطب بقضايا ذكرتني بقصة ذلك الفالح وزوجته الخرسياء والطرشياء اليذي 
.. عييرب وييين "حييين قييال بعييد أن رأي زوجتييه تتصييرف بغييير مييا يفكيير بييه , كييان اسييمها طنبييورة 

 وهيم ييرددون , هكذا كان الكثير من الناس الحاضيرين وقيد ضيجروا مين خطابيه !" ,  طنبورة وين
حتى أن بعضهم كان يهيز يدييه مين عيدم تطيابق ! ,  وهذا العمار وين..  إحنة وين  "مع أنفسهم  

 .الحقييييييييييييييييييييييائق مييييييييييييييييييييييع مييييييييييييييييييييييا يتحييييييييييييييييييييييدث بييييييييييييييييييييييه عمييييييييييييييييييييييار الحكيييييييييييييييييييييييم

أما الطبيب إبراهيم الجعفري فقد عاد إلينا بخطبه الفارغة التي أتعبت مستمعيه حين كان رئيسًا 
ري الحيديث عين احتميال مشياركته فيي وهيو واحيد ممين يجي, للوزراء ليؤكد بأنه يخشيى التزويير  
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ومعه جبير , وهو الذي حول تلك األجهزة , التزوير ويخشى من أجهزة األمن بتزوير االنتخابات 
إلى مواقع خاصة محتكرة للطائفية السياسية ومألها بقوى جييش المهيدي وفيليق بيدر ,  صوالغ  
 : لييييكم هيييذا التسييياةلالنييياس تتسييياءل الييييوم وإ. لقيييد خطيييب بعكيييس ميييا مارسيييه فعيييالً . وأتباعيييه

عاميًا  74وهو حزب سياسي عريق فيي العيراق حييث بليل عميره اآلن ,  الحزب الشيوعي العراقي  
ولكنه غير قادر على إنشاء قنياة تلفزيونيية ,  وله أعضاء ومؤيدون في جميع محافظات العراق  

أصيبح فيي حيين , وهيو ال يمليك حتيى إذاعية ليه فيي بغيداد ,  دع عنك فضائية عالميية  ,  محلية  
الطبيب الجعفري يمتلك قناة فضائية تلفزيونية وإذاعات والكثير مين المقيرات والمواقيع وقلية مين 

فميين أييين حصييل علييى هييذه األمييوال , األعضيياء وأمييوال طائليية تييوزع بييال حسيياب علييى النيياخبين 
وهييو ميين عائليية , الناشييفة والييدوالرات الخضييراء ليييوزع بهييا يمنيية ويسييرة دون حسيييب أو رقيييب 

إذ , وهيي عائلية طيبية ومحترمية , ية صغيرة كانت تعيش على خدمية اليزوار فيي كيربالء برجواز 
أعود . أن بعض أفراد رجال العائلة كانوا من معارفي واحدهم كان صديقًا لي أيضًا أثناء الدراسة

مييرة أخييرى إلييى أغنييية الفنانيية الرائعيية عفيفيية اسييكندر حييين غنييت بصييوتها الييرخيم والنابييت ميين 
وغنى المبدع الراحيل عزييز عليي "  من أين لك هذا؟"اغنية    1952مريكا في العام  إذاعة صوت أ

 من نفس اإلذاعة ونفيس الييوم والسينة؟ , أي اإلنجليز " ابو ناجي"الموجهة ضد " بستان"أغنية  

أما ممثل الصدريين فقيد ظهير عليى شاشية تلفزييون الشيرقية أيضيًا وهيو ييذكر النياس بضيرورة 
يمارس من جانب رئيس الحكومة أو المجلس األعلى أو غيرهما حين قال االنتباه لما يمكن أن  

بأنهم سيسيتبدلون صيناديق التصيويت حيين نقلهيا مين مكيان إليى آخير بصيناديق أخيرى مماثلية 
وهيي . أو برميي أوراق إضيافية ليغييروا حقيقية التصيويت, ولكن ملييية بيأوراق أخيرى لصيالحهم  

ين وبقييية قييوى اإلسييالم السياسييي قييد مارسييتها فييي الممارسيية التييي قيييل فييي حينهييا أن الصييدري
 .االنتخابيييييييييييييييات العامييييييييييييييية والمحليييييييييييييييية فيييييييييييييييي السييييييييييييييينوات السيييييييييييييييت المنصيييييييييييييييرمة

وا مين تلييك . هكيذا هيي األميور حالييًا فيي العيراق وميع ذليك فاليدالئل تشيير إليى أن النياس قيد ملي 
عليى  القوى التي اغتنت على حساب الناس وتلك التي تعد وال تفي بوعودها وتليك التيي حرميت

, الناس ممارسة حقوقهم الطبيعية وسلبت المرأة شخصيتها ودورها وحقوقها في الحياة العامية  
ورغيم الظيروف الصيعبة التيي يمير ,  رغم الواقع االجتماعي والنفسي الذي يعياني منيه المجتميع  

التي هيمنت على الحيياة , وإلى احتمال أن تصاب هذه القوى السياسية اإلسالمية  ,  بها الناس  
بنكسية حقيقيية ال , السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيبت الحيياة الثقافيية ودور المثقفيين 
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يعرف اإلنسان حاليًا مداها في انتخابات مجالس المحافظات التيي سيتتم فيي نهايية هيذا الشيهر 
 هيذا ميا يأمليه. والمستقلين من المرشحين(  مدنيون )لصالح الديمقراطيين والعلمانيين والمدنيين  

 .اإلنسييييييييييييييان ويتمنيييييييييييييياه لصييييييييييييييالح الشييييييييييييييعب وتطييييييييييييييوره الييييييييييييييديمقراطي المسييييييييييييييتقل

 

 

 

 

 ! االنتخابات والطائفية السياسية في العراق 

 

 

االنتخابات الراهنية فيي بغيداد تجيري فيي ظيل عيدة ظيواهر سيلبية ال تيزال تيتحكم بيالواقع العراقيي 
 :وأعنييييييييييييييييييييييييييييي بهييييييييييييييييييييييييييييا, الييييييييييييييييييييييييييييراهن إلييييييييييييييييييييييييييييى حييييييييييييييييييييييييييييدود كبيييييييييييييييييييييييييييييرة 

محاصصيية الطائفييية التييي بييدأ الجميييع يلعنهييا ويتمنييى وجييود حكوميية قائميية علييى أسيياس ال . 1
رغييم مسيياهمة الكثييير ميين , بميين فيييهم رئيييس الييوزراء , الييتخلص منهييا باعتبارهييا كارثيية مييدمرة 

, القييوى السياسييية المشيياركة فييي العملييية السياسييية حاليييًا بممارسيية الطائفييية السياسييية فعيياًل 
وإذا كييان . سييواء أكانييت شيييعية أم سيينية, ألنهييم منتسييبون اصيياًل إلييى أحييزاب طائفييية سياسييية 

رئيس الحكومة العراقية يؤكد بأنه لم يعد طائفييًا فيأن رئاسيته لحيزب سياسيي قيائم عليى أسياس 
وما يؤكد . يؤكد هوية هذا الحزب, المذهب الشيعي وال ينتمي لهذا سوى أتباع المذهب الشيعي 
كل العاملين مع المالكي والمحيطين  ذلك ما جاء في كلمة األستاذ محمد عبد الجبار شبوط بأن

وهي إشكالية كبييرة حقيًا . طائفيون سياسيون حتى النخاع,  وهو يعرفهم جيدًا  ,  به ومستشاريه  
ميا لييم يطهيير , بييل يشيوهون حديثييه عين معيياداة الطائفييية , ال يمكين للمييالكي أن ييتخلص منهييا 

, يلة للوصيول إليى السيلطة فقيط حزبه من الطائفية السياسية ومنهم ويلتزم الديمقراطية ال كوسي
كما عبر عنها علي األديب الرجل الثاني في حزب الدعوة اإلسالمي الذي يترأسه حالييا الميالكي 

. بل كممارسة فكرية وسياسية وقناعة فعلية وتخلص من أوليك الطائفيين المحيطين به, نفسه  
إذ كالهميا يتحيدث , دي وهكذا حال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشيمي أو عيادل عبيد المهي
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واآلخر عضو قيادة ( أخوان المسلمين)أولهما يمارس قيادة حزب إسالمي سني , ضد الطائفية  
 . حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزب إسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالمي شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعي

استخدام الدين والمذهب في الدعاية االنتخابية النتخابات مجالس المحافظات واختييار فتيرة  . 2
ميين تييابع ميينكم . البصييرة إلييى كييربالءشييهر محييرم ومييا بعييدها والييدعوة للسييير علييى األقييدام ميين 

الذي ارجو له الشفاء العاجل والعودة إلى أهليه بصيحة جييدة ,  خطاب السيد عبد العزيز الحكيم  
وسيعرف أن نسيبة عاليية مين ,  سيعرف كيف ُيمارس الدين في الدعايية االنتخابيية مين جهية  ,  

ة المرتديية مالبيس مدنيية الحضور في الحملة االنتخابيية كيانوا مين اتبياع منظمية بيدر العسيكري
وهييو نفييس الشييعار الييذي كييان يييردده أتبيياع " كييل ارواحنييه فييدوه لبييو عمييار"حاليييًا وهييم يييرددون 

وهيو شيعار فيارغ مين . مين جهية ثانيية" ,  كل ارواحنه فدوه لبو عيداي"  وجالوزة النظام السابق  
 .كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل مضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمون 

إضيافة إليى , حكوميية الرسيمية الحظيو  المتباينية فيي اسيتخدام القنياة الفضيائية العراقيية ال . 3
في وقت ال تمتلك القوى الديمقراطيية والعلمانيية ,  امتالك أحزاب معينة لقنوات فضائية وإذاعات  

إن قنييياة العراقيييية . العربيييية قنيييوات تلفزيونيييية وإذاعيييات يمكنهيييا أن تصيييل إليييى فييييات المجتميييع
ت الكيييافي والمسييياوي للقيييوى الفضييائية ال تمييينح القيييوى الديمقراطييية والعلمانيييية واليسيييارية الوقيي

للتعبييير عيين بييرامجهم ومييواقفهم إزاء الوضييع فييي العييراق , وخاصيية الشيييعية منهييا , اإلسييالمية 
الييخ ويمييارس مييع اآلخييرين ...يمتلييك الييدكتور الجعفييري قنييا تلفزيونيية وإذاعيية . وإزاء االنتخابيات

جاء اليدكتور الجعفيري السؤأل من أين . مأغلب القوى اإلسالمية توزيع األموال لكسب األصواف
وهييو ميين ابنيياء مييدينتي وأعييرف أوضيياع عائليية األشيييقر المالييية؟ هييل نزلييت ميين , بهييذه النقييود 

عامًا عفيفة اسيكندر فيي أغنيية لهيا تحيت عنيوان  56كما عبرت عن ذلك قبل , السماء بزمبيل 
 !قابييييل أ  دندلييييه ألييييك بالزمبيييييل: ثييييم تقييييول" , هييييذا ميييين فضييييل ربييييي, ميييين اييييين لييييك هييييذا "

رأس أبو الفضل العباس أبيو رأس "الكل في العراق يتحدث عن توزيع األموال وإداء القسم بي  .4
إذ من يخلف بالقسم في إعطاء الصيوت لهيذا المرشيح اليذي دفيع كيذا مبليل مين الميال " ,  الحار

 !إذ لييييييييييييين يعفيييييييييييييو عنيييييييييييييه أبيييييييييييييو راس الحيييييييييييييار, سيصيييييييييييييطره العبييييييييييييياس ويجييييييييييييين 

رة كيل ميا يفتيرض أن يسياعد فيي إنجياح الجعفيري أما إييران فقيد اتخيذت منيذ فتيرة غيير قصيي .5
وحزبيييه الجدييييد وهيييادي العيييامري والمجليييس األعليييى ومييين يمكييين أن يسييياندهم بالدعايييية والميييال 
 . والكييييييييييوادر القييييييييييادرة علييييييييييى توجيييييييييييه المرشييييييييييحين إلحييييييييييراز النصيييييييييير فييييييييييي العييييييييييراق
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ة يصييعب علييى كييل متتبييع لتطييور األحييداث فييي العييراق أن يقتنييع بييأن االنتخابييات سييتكون شييفاف
إن إحييدى إشييكاليات بعييض القييوى اإلسييالمية . ونظيفيية وميين دون تزوييير وتزييييف إلرادة النيياس

السياسييية التييي تتحييدث عيين النزاهيية واالسييتقامة فييي خييوض االنتخابييات مسييتعدة لممارسييات 
أي دفييع مبلييل صييغير ألي فقييير يقييف أمييام , معاكسيية لمييا تدعيييه عمليييًا فييي مقابييل دفييع كفييارة 

فهيم يرتكبيون المخالفيات .  وهيذا يشيبه قصية الكاثولييك فيي المسييحية,  ة  إحدى العتبات المقدس
ولكين هللا يمسيح لهيم كيل ذنيوبهم مهميا عظميت ,  الدينية المنصوه عليها في الوصايا العشير  

حال االعتراف بها أمام أحد القساوسة في الكنيسة وخلف سيتارة بحييث ال ييرى القيس الشيخص 
 !المعتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرف بذنوبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

 :اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةإليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكم الواقعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الت

ولكنيه كيان ال , ما فيها حج الكعبة , كان الوالد رجاًل مؤمنًا ومتدينًا يؤدي الشعائر الدينية كلها 
إذ كيان يعتبرهيا , يساهم في التطبير أو الضرب عليى الصيدور أو ضيرب السالسيل عليى الظهير 

بخ لهيم ولكنه كان يحتضن الزائرين القادمين إليى كيربالء فيي خيان ليه ليطي,  غريبة عن اإلسالم  
تيزوج مين اميرأة شيابة مين . كان الوالد ميسور الحال وصاحب معاميل ثليج.  ويوزع الرز والقيمة

سيمعت الواليدة عين طرييق الوشياة بخبير زواجيه مين اميرأة . رغم وجود واليدتي زوجية ليه,  أقاربنا
 صيدقته. فأقسم لها بأغلظ اإليمان بأنه لم يتزوج عليها,  شاطت كثيرًا ثم استفسرت منه  .  أخرى 

خرج الوالد من البيت بعد ذلك القسم وذهب إلى مرقد العباس بن علي بن ابيي .  الوالدة وسكتت
ليم . طالب في كربالء وأمام باب المسجد دفع لرجل فقير يستجدي الناس مبلغيًا قليياًل مين الميال

 بابيا: فسيألته, إذ كنا في طريقنا إلى التسوق الصباحي , كنت معه . تكن هذه من عادات الوالد
هيذا صيوأ أميك خلتنيي مين الصيبح : فقال لي واالبتسامة عليى شيفتيه ! هذه ليست من عاداتك

وليم , عنيدها عرفيت أنيه متيزوج بيأخرى فعياًل .  والزم أدفع كفيارة حتيى أغسيل ذنبيي,  أحلف  ذب
ذهبيت واستفسيرت مين أحيد شييوخ . أبلل والدتي بذلك لكي ال يتحيول البييت إليى جحييم ال يطياق

هيل سييغفر هللا لواليدي : سوق العباس القريب من بيتنيا عين هيذه المشيكلة  الدين في جامع في
نعيم : أجياب شييخ اليدين. هذه الكذبية بيدفع كفيارة؟ كنيت حينيذاك فيي الصيف الخيامس االبتيدائي

, ليم افهيم هيذا المنطيق فيي حينهيا !  أبوك ما يريد يخلق مشاكل بالبيت,  إنشاء هللا  ,  سيغفر له  
 .غريبييييييييييييًا ويسييييييييييييعدني أنييييييييييييي لييييييييييييم أمارسييييييييييييهولكنييييييييييييي عرفييييييييييييت شييييييييييييييًا جديييييييييييييدًا و 

ال يمكين القيول بيأنهم . بعد هذه الحادثية ميررت بحيوادث كثييرة مماثلية مورسيت مين شييوخ ديين
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ولكيين لييدي القناعيية بييأن جمهييرة كبيييرة ميين أعضيياء وقييياديي األحييزاب , جميعييًا يمارسييون ذلييك 
قيد بيأن هيذا مبيرر الدينية السياسيية تميارس هيذه الصييغة فيي العميل السياسيي يومييًا ألنهيا تعت

, ولكن وفق المذهب الذي يتبعونيه , ألنها تريد انتصار الدين اإلسالمي وحزب هللا هم الغالبون 
. وهو تجياوز فعليي عليى اليدين وعليى حقيوق اإلنسيان والدسيتور العراقيي وضيحك عليى اليذقون 

وقيت الحاضير وأتمنى أن ال تكيون فيي العيراق فيي ال,  والمشكلة أن الذاكرة البشرية قصيرة األمد  
 .بالقصيييييييييييييييييييييييييييييييييييير الييييييييييييييييييييييييييييييييييييذي كانييييييييييييييييييييييييييييييييييييت عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييه دوميييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

بل أراهن بأن قوى اإلسالم السياسي سوف لن تفوز بما ,  لن أراهن على نزاهة هذه االنتخابات  
حصلت عليه من أصوات في الميرات السيابقة وبميا مارسيته مين أفعيال وتهدييدات بميا يمكين أن 

. ات الدينيية فيي تأيييد تليك األحيزابينزله هللا عليهم من غضب أن صوتوا لغيرهم ودور المرجعي
شييعية , وألن الكثيير مين قيوى اإلسيالم السياسيي ,  أراهن على ذلك ألني أتمنى أن يحصل أواًل  

قييد مارسييت الكثييير ميين التجيياوزات الفظيية علييى حقييوق اإلنسييان وحرييية المييرأة , كانييت أم سيينية 
م فييي مييوت الكثييير ميين وعليى أمييوال الشييعب ومييارس الطائفيية السياسييية بابشييع أشييكالها وسياه

إضييييافة إلييييى ممارسيييياتها التعييييذيب ضييييد الموقييييوفين , البشيييير عبيييير ميليشيييييات تلييييك األحييييزاب 
والييذي كشييفت عنيييه تقييارير اللجييان الدوليييية , والمسييجونين السياسيييين حتييى الوقيييت الحاضيير 

 . الخاصييييييييييييييييييييييييية بمراقبييييييييييييييييييييييييية حقيييييييييييييييييييييييييوق اإلنسيييييييييييييييييييييييييان فيييييييييييييييييييييييييي العيييييييييييييييييييييييييراق

وقوى اليسار اليديمقراطي نجاحيات ملموسية  أملي أن يحقق الديمقراطيون والعلمانيون المدنيون 
إذ ليس هناك من طريق غيير طرييق االنتخابيات لتغييير األوضياع لصيالح ,  في هذه االنتخابات  

, إن نجاح الديمقراطيين في انتخابات مجالس المحافظات . المجتمع المدني الديمقراطي الحديث
يمكين أن يضيع حيدًا , ديمقراطيين ويمكن أن يكون بينهم مجموعة من المرشحين اإلسالميين الي

التيييي يتبناهيييا المجليييس اإلسيييالمي األعليييى , وخاصييية فيدراليييية الجنيييوب , للمشييياريع الطائفيييية 
الذي يشبه فيي طروحاتيه , وائل عبد اللطيف , ولن يتوج في البصرة ابدًا "  األمير غير المتوج"و
فيي بدايية تكيون الدولية ما كان يبشر به بعض البصريين وتخل عنه بعد أن فشل في مسيعاه ,  

ويضعها المجلس األعلى في أجندتيه رغيم زعيم القييادة بأنهيا ال ترييد فيدراليية ,  العراقية الحديثة  
وهيذا , بإنه يسيعى إليى فيدراليية شييعية  2005في حين صرح عمار الحكيم في العام ,  طائفية  

 .هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو المهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم بالنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبة ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

صين لمباد  اإلسالم الذين يحترمون مذاهبهم أتمنى أن يفوز بعض اإلسالميين الواعين والمخل
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هيو " الدين هلل والوطن للجمييع"والذين يدركون بأن شعار , ولكنهم يرفضون الطائفية السياسية  
ال أرفض ولييس مين حقيي أن ارفيض .  الشعار المناسب لبلد متعدد القوميات واألديان والمذاهب

ولكنيه ال , عقليه وقلبيه اإلسيالم دينيًا من يسعى إلى بناء العراق على أسيس وطنيية ويحميل فيي 
بييل ينفييذ دسييتورًا , وهييي ليسييت واحييدة , يييرى ضييرورة تطبيييق الشييريعة اإلسييالمية فييي العييراق 

إذ ال يمكين أن يكيون للدولية , ديمقراطيًا يحترم األديان والميذاهب ويمينح أتباعهيا حريية العبيادة 
. ليه أو يتبنيى هيذا اليدين أو ذاكبل اإلنسيان هيو اليذي يحميل فيي قلبيه وعق,  أي دين بأي حال  

أحترم األستاذ ضياء الشكرجي واألستاذ محمد عبد الجبار شبوط والسيد أياد جمال الدين ألنهيم 
يدركون واقع العراق ويدركون دور الدين ويميزون بين الحكم واليدين وييدعون إليى فصيل اليدين 

 . ولكييييييييييييينهم ديمقراطييييييييييييييون واعيييييييييييييون , وهيييييييييييييم شييييييييييييييوخ ديييييييييييييين , عييييييييييييين الدولييييييييييييية 

27/1/2009  

وهييو , علييى موقييع صييوت العييراق  26/1/2009نشيير األسييتاذ حسييين علييي بتيياريخ : مالحظيية
مقااًل يتذكر فيه حادثًا له معي حين كنت عضوًا في المجلس الزراعي األعليى ,  إسالمي التوجه  

وكان في مقالته إنسانًا نبياًل وحيي اليذاكرة ولييس قصيير .  وكان طالبًا في كلية اإلدارة واالقتصاد
إن نجاح مثل هؤالء الناس الذين ال يميزون . شعر بضروة أعطاء شهادة أشكره عليها,  الذاكرة  

رغيييم مخيييالفتهم , بيييين النييياس عليييى أسييياس اليييدين أو الميييذهب أو االتجييياه الفكيييري والسياسيييي 
هيم اليذين فيي , بل همهم الوطنيية والمواطنية وحيدهما , لالتجاهات الفكرية والسياسية لوخرين 

ألنهم يحملون دينهم فيي , لمساهمة في بناء العراق مع بقية القوى الوطنية العراقية مقدورهم ا
  .أرجو له موفور الصحة والسالمة, عقولهم وقلوبهم وال يريدون فرضها على اآلخرين

 

 

 

 !.... ,إنها صحوة موت ولكن

 

اء واالغتييياالت إن العمليييات التخريبييية والتفجيييرات التييي تسييتهدف المواطنييات والمييواطنين األبرييي
التيي تطليق , السياسية وأعميال القرصينة والتجياوز اإلجراميي المتواصيل عليى المنظميات الدوليية
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ليسيت سيوى , لقوات االحيتالل"  المقاومة"بعض وسائل اإلعالم العربية على تلك العمليات عبارة  
, ت مين جهيةالتعبير الصارخ عن اإلحباط الذي تعيش فيه تلك الجماعات المنظمة لهذه العمليا

سيواء تليك التيي فقيدت الحكيم ,  كما أنها التعبير الواقعي عن الطبيعة اإلجراميية لهيذه الجماعيات
فييي العييراق أم تلييك التييي عبييرت الحييدود لتنشيير الفوضييى فييي ربييوع العييراق أم القييوى اإلسييالمية 
 المتطرفة من مشردي القاعيدة وطالبيان فيي أفغانسيتان ومين يطليق علييهم بأنصيار اإلسيالم فيي

إضافة إلى إنها تشيير إليى المسيتوى اليذي بلغتيه بعيض وسيائل اإلعيالم ,  العراق من جهة أخرى 
والقوى القومية العربية اليمينية المتطرفة التي لم تجد مشيكلة فيي التعاميل ميع مجرميي المقيابر 

ولكنها تجد حرجيًا فيي التعياون ومسياندة القيوى العراقيية التيي ناضيلت ضيد الطا يية ,  الجماعية
 .حسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييين مييييييييييييييييييييييييييييييييييييين جهييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ثالثييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييدام

من الممكن لهذه العمليات اإلجرامية أن تعرقيل عمليية إعيادة اإلعميار وتنشير القليق فيي نفيوس 
أو أن تعيق االنتهاء السريع والمطلوب من إنجاز مهمات فترة االنتقال وإنهياء ,  الناس البسطاء

وقيوع االحيتالل الفعليي   االحتالل واسيتعادة العيراق السيتقالله وسييادته الوطنيية التيي فقيدها قبيل
ولكن هذه العملييات الجبانية لين توقيف مسييرة التطيور التيي ينشيدها العيراق فيي .  بسنوات كثيرة

مسييييرة التقيييدم االقتصيييادي وتصيييفية اإلرث االسيييتبدادي لحكيييم , ظيييل األمييين واالسيييتقرار والسيييالم
سيتغرق وقتيًا وهي عمليية كبييرة جيدًا وت,  الطا ية على مختلف المستويات وفي جميع المجاالت

 .غيييييير قصيييييير وتحتييييياج إليييييى تعبيييييية كيييييل الجهيييييود العراقيييييية والعربيييييية واإلقليميييييية والدوليييييية

إذ أن ميوت إنسيان واحيد هيو , إن ما يقتل اليوم على أيدي هيذه العصيابات اإلجراميية كبيير جيداً 
كما أن موت آخرين على أييدي قيوات االحيتالل كيرد فعيل لتليك العملييات . بحد ذاته مسألة كبيرة

. وعلى عاتقنا جميعًا تقع مسؤولية إيقاف نزيف الدم المسيتمر فيي العيراق.  و اآلخر كبير جداً ه
ومع ذلك ال بد لنا من اإلشارة الواضحة إلى أن النظام العراقي كان في بعض األحييان يقتيل فيي 

فميا تيزال طريية فيي األذهيان حميالت . يوم واحد ما يقتيل الييوم فيي العيراق فيي شيهر أو شيهرين
 1991فال الدموية في كردستان العراق أو حمالت القتل الجماعية في أعقاب انتفاضة عام األن

أو حمالت تطهير السجون العراقية التي تجاوز القتل فيها عيدة أالف فيي فتيرة قصييرة جيدًا مين 
دع عنييك العييذابات األخييرى التييي كييان , نهاييية القييرن العشييرين وبداييية القييرن الحييادي والعشييرين

وهذا التوضيح ال يعني . اإلنسان العراقي من جراء وجود النظام الدموي في السلطةيتعرض لها  
بل يسيتوجب منيا شيد الهميم والعميل المتواصيل لمواجهية ,  أن نسكت عما يجري اليوم في العراق
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فيي حيين أن المشيكلة , اليذي يعييق عملنيا إن ظاهر المشيكلة يبيدو وكيأن النشياط التخريبيي هيو
الفعلية تكمن في طريقة وأسلوب عمل سيلطة االحيتالل وقواتهيا العسيكرية وفيي طبيعية عالقتهيا 

هنيا تكمين المشيكلة . بمجلس الحكم االنتقالي والحكومة المؤقتة وبيالمجتمع العراقيي بشيكل عيام
تيي تينجم عنهيا أو تليك التيي تسيتثمر فعاًل وعلينا معالجتها لكي ال تسيتفحل الظيواهر السيلبية ال

علمتنا الحياة بأن بروز ظواهر سيلبية واسيتفحالها فيي سيلوك .  ذلك لتصعيد العمليات التخريبية
الفرد أو الجماعة أو الدولة يفترض أن يبدأ التفتيش عن األخطاء التي سببت تلك الظواهر فيي 

وهذا بدوره ال يعني أننيا نرييد . شيءسواء أكان شخصًا أم جماعة أم دولة أواًل وقبل كل ,  الذات
ولكي نوقفها  . بل ندينها ونسعى إلى إيقافها,  أن نعفي العصابات المخربة من أعمالها اإلجرامية

 . يفتيييييييييييييييييييييييرض أن ننظييييييييييييييييييييييير إليييييييييييييييييييييييى سيييييييييييييييييييييييلوكنا ونصيييييييييييييييييييييييحح مسييييييييييييييييييييييياراتنا

عندما نتابع الوضع في العراق عن قرب شديد وبعين فاحصة مدققة ومسؤولة سنجد أن سيلطة 
فإنها وكأنها ال ترييد أن تكيف عين ارتكياب , رغم مما تقوم به وما أنجزته حتى اآلنبال,  االحتالل

وأنهييا أصييبحت مشييدودة إلييى تلييك األخطيياء وغييير , األخطيياء اليومييية بغييض النظيير عيين األسييباب
وهيي غيير مرتبطية بطبيعية الحيال بسيلطة االحيتالل والقيوات العسيكرية . قادرة على الفكياك منهيا

وهيذا ال يخفيف . ترتبط باإلدارة األمريكية التي توجه نشياط سيلطة االحيتالل بقدر ما,  التابعة لها
ال أرييد العيودة إليى األخطياء التيي ارتكبيت خيالل .  من أخطاء الممارسة الفعلية لتلك التوجيهيات
إن إثييارة هييذه . بييل علييى التعامييل الجيياري حالييياً , األشييهر السييتة المنصييرمة علييى انتهيياء الحييرب

أو , إثارة التنياقض المفتعيل بيين سيلطة االحيتالل ومجليس الحكيم االنتقيالي األمور ال تهدف إلى
بل يفترض من مجليس الحكيم االنتقيالي والحكومية المؤقتية والطيرف العراقيي , إثارة النزاع بينهما

عمومًا السعي الديمقراطي والسلمي لتوضيح الموقف واإلشيارة الواضيحة والصيريحة إليى ميوطن 
واقييب تلييك األخطيياء ترجييع علييى الشييعب العراقييي علييى المييدى القريييب إذ أن ع, الخطييأ لتجيياوزه
وعلييى عوائييل القييوات العسييكرية , ولكنهييا ترجييع علييى قييوات التحييالف المحتليية ثانييياً , والبعيييد أوالً 

   .أيضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياً 

سيواء ممين , تعتمد سلطة االحتالل على مجموعة من األشخاه الذين كسبتهم قبل بدء الحرب
رات العراقية أم األمين القيومي واليداخلي فيي القيوات المسيلحة وشيبه كان يعمل في أجهزة المخاب

هذا األمر مفيد جدًا . في التفتيش عن الذين يقومون بأعمال التخريب الراهنة,  المسلحة األخرى 
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ولكين هيذا جانيب واحيد ومحيدود مين القيوى التيي . في متابعة مجموعات من فلول صدام حسين
إذ أن صدام حسين كانت ليه جماعيات سيرية ليم يطليع .  حالياً تقوم بعمليات التخريب في العراق  

عليهييا إال الييبعض القليييل ميين األفييراد القييريبين منييه جييدًا والتييي تعمييل اآلن بحيوييية إلقييالق راحيية 
كميا أن هنياك تليك القيوى التيي تصيل إليى . قوات االحيتالل وإثيارة عيوائلهم فيي الوالييات المتحيدة

وكيذلك الجماعيات العراقيية ,  اسعة بين العراق والدول المجياورةالعراق يوميًا من خالل الحدود الو 
 .األخيييرى التيييي ترييييد إثيييارة الصيييراعات السياسيييية والطائفيييية واإلقليميييية والقوميييية فيييي العيييراق

إلييى أن الجماعييات اإلرهابييية العامليية فييي ( 26/9/2003)صييرح السيييد بيياول بريميير يييوم أمييس 
أنصار اإلسالم ومجموعة أخرى تصل إلى العيراق وهما مجموعة  ,  العراق تتوزع على مجموعتين

وأشييار إلييى أن نصييف . عبيير الحييدود ولهييا صييالت بالقاعييدة وبتنظيمييات إرهابييية إسييالمية أخييرى 
هييؤالء يييأتون عبيير الحييدود السييورية والبقييية عبيير المنيياطق األخييرى وبييينهم ميين قييدم ميين إيييران 

فأنييه يشييكل , اتين الجميياعتينومييع صييواب تحديييد هيي. واليييمن وأن نصييفهم تقريبييًا ميين السييوريين
إذ أن الحقيقة هي وجود قوى صدام حسين التي تمارس اإلرهاب والتخريب فيي ,  نصف الحقيقة

إضافة إلى بعض الجماعات التيي ال تيرتبط بأحيد ولكنهيا تقيوم بيذلك بسيبب موقفهيا مين ,  العراق
فة لنا جميعًا والمتحالفية االحتالل أو ربما لها عالقات بالقوى القومية اليمينية الشوفينية المعرو 

 . بصيييييييييييييل مختلفيييييييييييية مييييييييييييع قييييييييييييوى اإلسييييييييييييالم السياسييييييييييييي المتطرفيييييييييييية واإلرهابييييييييييييية

وإغفييال ذلييك يعطييي االنطبيياع وكييأن قييوى صييدام حسييين لييم تعييد تعمييل فييي السيياحة السياسييية 
 .وهيييييييييييو أمييييييييييير غيييييييييييير صيييييييييييحيح, وأنهيييييييييييا ارتضيييييييييييت بمصييييييييييييرها اليييييييييييراهن, العراقيييييييييييية

بير عين قيوة فيهيا بيل يعبير عين كونهيا فيي وعلى أي حال فيأن نشياط هيذه القيوى مجتمعية ال يع
ولكيي تصيبح . وهيي أشيبه ميا تكيون بصيحوة ميوت ال غيير, الرمق األخير من عملها في العراق

, كذلك يتطلب منا العمل الدةوب لتحويل هذه الر بية فيي كونهيا صيحوة ميوت إليى حقيقية واقعية
لديمقراطييية واألميين إنييه الجهييد المشييترك المنشييود لكييل القييوى التييي يهمهييا موضييوع الحرييية وا

والتييي تييرفض االحييتالل وتسييعى إلييى رحيييل القييوات األجنبييية بأسييرع وقييت , والسييالم فييي العييراق
بعد أن يتمكن الشعب العراقي وقواه السياسيية مين اإلمسياك بزميام األميور ومنيع تحوييل ,  ممكن

والقييوى العيراق إلييى سيياحة للصيراع الييدموي بييين القيوى السياسييية اإلرهابييية المتطرفية ميين جهيية 
 .الديمقراطيييييييية وبقيييييييية العييييييياملين فيييييييي مجليييييييس الحكيييييييم االنتقيييييييالي مييييييين جهييييييية أخيييييييرى 

إن أساليب عمل سلطة االحتالل ال ترضي الشعب العراقي وال توفر الحماية له وال تعجل بإنجاز 
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فعلى سبيل المثال ال الحصر أصدر السييد بياول بريمير قيرار االسيتثمار .  مهمات مرحلة االنتقال
أو , كميا توجيه صيوب خصخصية المشياريع العراقيية التابعية للدولية العراقيية,  راقاألجنبي في الع

وهذه القرارات فرديية وليم . منح عقود لشركات أمريكية دون التشاور مع مجلس الحكم االنتقالي
إذ أن السييد بريمير يعتبير هيذه القضيايا مين صيالحياته , تخضع لموافقة مجلس الحكم االنتقالي

وهيو خطيأ فيادح يرتكبيه بريمير إن واصيل ذليك ويقيود إليى . جلس الحكيموليست من صالحيات م
والقييوى المعادييية للوضييع الييراهن ومجلييس الحكييم . تشييديد الفجييوة بييين الشييعب وسييلطة االحييتالل

تستفيد من هذه األخطاء كثيرًا وتحاول نشرها وتعبية الناس ضد سلطة االحتالل ومجلس الحكم 
 .فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي آن واحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

الحتالل في العراق باتجاه القبول بوجيود قيوات مين األميم المتحيدة فيي إن تغيير سياسة سلطة ا
بميا , العراق وتقليص عدد القوات األمريكية وتسليم المزيد من المهمات لمجلس الحكم االنتقالي

وزيادة االعتماد على الشعب العراقيي فيي مواجهية المشيكالت القائمية سيسياهم , في ذلك المالية
وهييو , ة وسيسييقط فييي أيييديها ويعزلهييا عيين حتييى أتباعهييا الحيياليينفييي إضييعاف القييوى المناهضيي

الييذي سيييجعل قييوى فلييول صييدام حسييين وبقييية عصييابات الغييدر والتخريييب والمييوت فييي مواقييع 
وال . ستسييهل عملييية الخيياله ميين هييذه الجماعييات سياسيييًا وأمنييياً , ضييعيفة ومعزوليية وبالتييالي

الكيف عين أعميال التخرييب إال بيإجراءات يمكن دفع هذه القيوى إليى مواقيع اإلفيالس السياسيي و 
  .سياسيييييييييييية عقالنيييييييييييية وطيييييييييييرح البيييييييييييديل اليييييييييييديمقراطي العراقيييييييييييي المناسيييييييييييب

  

 

 

حتى يسقط الشعب نظام الماللي  ان لن تهدأ...  إير
 المتخلف! 
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انتصيرت الثيورة الشيعبية اإليرانيية وفير الشياه مين   1979فبرايير  /عامًا وفي شهر شباط  32منذ  
الخميني السيطرة على هذه الثيورة الشيعبية التيي بيدأت بتحيالف بيين قيوى البالد واستطاع أتباع 

أسيس .  اليسار والقيوى اللبراليية للنضيال فيي سيبيل الخياله مين نظيام الشياه وأجهزتيه القمعيية
الخمينيييون علييى أنقيياض نظييام الشيياه نظامييًا ثيوقاطيييًا اسييتبداديًا وقمعيييًا ال مثيييل لييه إال حكييم 

فييامتألت . د العييراق حييين كييان صييدام حسييين علييى رأس السييلطةاالسييتبداد والتسييلط الييذي سييا
. السجون بأعضاء األحزاب اليسيارية واللبراليية والدينيية المعتدلية وأحيزاب البرجوازيية المتوسيطة

واسيتباح النظييام كييل مقوميات المجتمييع المييدني فيي إيييران وفييرض الخيمية الفكرييية الواحييدة علييى 
دينييية والحييرس الثييوري والبسيييج علييى زمييام السييلطة فهيمنييت الجماعييات ال, الشييعوب اإليرانييية

إن الحكومية اإليرانييو . والثروة والنفوذ في البالد فعم الفساد المالي واإلداري في كل أرجاء إييران
تميارس فيي واقيع الحيال كيل السياسيات المناهضية , التي تدعي أنها تقيم دولة إسيالمية شييعية

امته وحقوق المواطنية وتيرفض بيالقطع ممارسية حقيوق للعدالة االجتماعية واحترام اإلنسان وكر 
 .اإلنسان وحقوق القوميات األخرى غير الفارسية وحقوق المرأة وتسيء إلى إرادتها الحرة

ففيي أييدي . يسيطر شيوخ الدين والجهاز الحكومي التابع له على السلطة والثروة والنفوذ حاليياً 
وارد اليييبالد والتصيييرف بهيييا بعييييدًا عييين إرادة الفيييية الحاكمييية السيييلطة السياسيييية واال قتصييياد ومييي

 .ومصالح المجتمع اإليراني

نشأت في إيران طبقة حاكمة قوامها التحالف بين الحوزات الدينية والقوى التي تلفعيت باإلسيالم 
ويقف على رأس هذا التحيالف عليي خيامنيي ,  في الحرس الثوري والجيش وكبار موظفي الدولة

رئييس جمهوريية , لصيغير المتنمير عليى شيعبه محميود أحميدي نجيادوعبده المطيع والدكتاتور ا
 .إيران

وبيذلت الفييات الحاكمية جهيودًا كبيييرة مين أجيل غسيل أدمغية الشييعب وحشيوها بميا ال يطياق ميين 
خرافييات وخييزعبالت ال يمكيين لإلنسييان السييوي أن يقبييل بهييا وتييدفع بالنيياس يومييًا بعييد آخيير إلييى 

دائم على الحسين وصحبه الكرام في محاولة منها للتغطية الغوه بالغيبيات واألحزان والبكاء ال
على فشلها في حكم البالد وفي تطوير االقتصياد اإليرانيي وفيي مكافحية البطالية المتفاقمية سينة 
بعييد أخييرى والفقيير المييدقع فييي المدينيية ولكيين بشييكل خيياه فييي أرييياف إيييران ولييدى القوميييات 

 .األخرى 
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تشكيل الدخل القومي ويتوجه جيزء مهيم مين هيذا اليدخل  يشكل النفط الخام المورد األساسي في
فهي ال تزال توجه سنويًا المزيد من األميوال ألغيراض التسيلح .  لصالح التسلح والقوات المسلحة

ومحاوليية , بييل لقمييع الشييعب اإليرانييي ميين جهيية, ليييس لخييوض معييارك خارجييية دفاعييًا عيين إيييران
النظييام "رة علييى سياسييتها وتصييدير نمييوذج الظهييور بمظهيير الدوليية الكبييرى فييي اإلقليييم والسيييط

وتزوييد قيوى إرهابيية غيير قليلية فيي اليدول التيي ,  إلى دول المنطقية"  اإليراني المتخلف والمشوه
ويمكين للمتتبيع أن . أغلبية سيكانها مين المسيلمات والمسيلمين بياألموال والسيالح ورجيال األمين

رسييه مييع حييزب هللا او فييي غييزة يشيياهد مييا يحصييل فييي لبنييان بسييبب الييدور اإليرانييي الييذي يما
 .عليييييييييييييييييى سيييييييييييييييييبيل المثيييييييييييييييييال ال الحصييييييييييييييييير, الفلسيييييييييييييييييطينية ميييييييييييييييييع حمييييييييييييييييياس

 

من يتتبع واقع االقتصاد وحالة الشيعب فيي إييران سييجد بالضيرورة العواميل التيي تيدفع بالشيعب 
فيرغم ميوارد . اإليراني باالحتجياج والتظياهر ومحاولية اليتخلص مين الطغمية الحاكمية فيي طهيران

يرة ورغم بلوغ معدل حصة الفرد الواحد من الناتج المحليي اإلجميالي فيي العيام النفط المالية الكب
فيييأن هيييذا اليييدخل ال ييييوزع بصيييورة عقالنيييية وال يسيييتخدم بشيييكل , دوالراً  11200حيييوالي  2010

فاألرقييام . عقالنييي لصييالح تعجيييل التنمييية االقتصييادية ومكافحيية البطاليية المتفشييية فييي الييبالد
من مجموع القيوى القيادرة عليى العميل فيي % 14,6بة بطالة قدرها الرسمية تشير إلى وجود نس

إضيافة إليى بطالية , في حين إن حقيقة البطالية فيي إييران تصيل إليى ضيعف هيذه النسيبة,  إيران
كما توجد نسبة مهمة من سكان الريف والميدن تعييش عليى ميورد .  مقنعة كبيرة جدًا في أجهزة

 .ضيييييييييييييييييييييييييييييييييييل ال يتجتيييييييييييييييييييييييييييييييييوز خيييييييييييييييييييييييييييييييييط الفقييييييييييييييييييييييييييييييييير العيييييييييييييييييييييييييييييييييالمي

 

ه إيران نسبة عالية من إيراداتهيا السينوية لصيالح االسيتيراد السيلعي بسيبب تراجيع اإلنتياج وتوج
مليار دوالر أمريكيي فيي العيام  58,97الزراعي والصناعي المحلي حيث وصل قيمة استيراداتها 

ملييار دوالر وأغلبهيا إييرادات صيادرات الينفط الخيام   78,69مقابل صادرات بلغت قيمتهيا    2010
% 16,2وتشير المعلومات أيضًا إلى ارتفاع الدين العام في إييران إليى نسيبة تصيل إليى .  والغاز

 The World) :راجع%)11,8وأن نسبة التضخم بلغت ,  من إجمالي الناتج المحلي للعام نفسه

Factbook, Iran, 2011  

 

ف التوميان إن المجتمع اإليراني ال يعاني من البطالة والفقر وارتفاع السعار وتقلص سعر تصري
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وتقلييص القييدرة الشييرائية لهييذا التومييان والضييغط المتزايييد علييى مسييتوى معيشيية الكييادحين ميين 
بييل يواجييه عسييكرة متزايييدة للدوليية والمجتمييع حيييث يييزداد يومييًا بعييد آخيير عييدد , السييكان فحسييب

إضييافة إلييى عييدد كبييير ميين , المجنييدين فييي الجيييش والشييرطة وفييي الحييرس الثييوري والبسيييج
لقد أصبحت إيران دولة بوليسية قمعية .  يون التي تراقب حركات الشعب اإليرانيالجواسيس والع

 . دون منازع

لقد هب الشعب اإليرانيي بعيد االنتخابيات األخييرة مطالبيًا بيرفض نتائجهيا بسيبب تزويرهيا لصيالح 
الدينيية -وقد كانت المظاهرات هائلة جيدًا وفعالية اقلقيت القييادة السياسيية.  محمود أحمدي نجاد

دفعييت بهييا إلييى اسييتخدام كييل مييا لييديها ميين أسيياليب غييير شييرعية ميين قمييع وتنكيييل واضييطهاد و 
واعتقيال وسيجن وتعييذيب ومحاكميات شيكلية وإصييدار أحكيام قاسيية وتوجيييه النييران إليى صييدور 

ولييم يكيين فييي مقييدور . وظهييور المتظيياهرين وسييقوط الكثييير ميين الشييهداء والجرحييى والمعييوقين
ار إال باسييتخدام الحديييد والنييار وبهمجييية عالييية جييدًا لييم يمارسييها القييوى الحاكميية تجيياوز االنهييي

 .حتى نظام الشاه العدواني

إال أن الشعوب اإليرانية غير مستعدة للسكوت عن حكامها الذين ال يحترميون اإلنسيان وحريتيه 
الفردييية والحريييات العاميية والديمقراطييية وال يسييعون إلييى تييوفير فييره العمييل ومكافحيية البطاليية 

كما ال يحترمون حقوق القومييات األخيرى وأتبياع األدييان والميذاهب .  قر الواسعين في البالدوالف
والجالييات . مما دفع بالكثير من البشر إلى الهجرة إلى الدول الغربيية عليى نحيو خياه,  األخرى 

ونسيبة , اإليرانية في المهجر هي من أكبر الجاليات األجنبية في اليدول الغربيية وتعيد بيالماليين
عالييية ميينهم ميين المثقفييات والمثقفييين وحمليية الشييهادات العالييية وكثييرة ميين الفنانييات والفنييانين 
 .المبييييييييييييييييييييييييييييدعين فييييييييييييييييييييييييييييي جميييييييييييييييييييييييييييييع االختصاصييييييييييييييييييييييييييييات والمجيييييييييييييييييييييييييييياالت

 

إن التحيرك األخيير لفييات ميين الشيعوب اإليرانيية يؤكييد حقيقية ان الشيعب اإليرانييي لين يهيدأ ابييدًا 
اإليرانيي الرجعيي والسيعي إلسيقاطه وبنياء وسيبقى يتحين الفرصة تلو األخيرى لمناهضية النظيام  

 .نظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييام ديمقراطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي حييييييييييييييييييييييييييييييييييييير فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي إييييييييييييييييييييييييييييييييييييييران

 

لقد سمح الدكتاتور علي خامنيي لنفسه بالتدخل في الشأن المصري حين دعا إلى قيام حكومة 
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ولكنه في الوقت نفسه وجه نييران أسيلحة قواتيه المسيلحة ,  إسالمية على أنقاض حكومة مبارك
اإليرانييي الييذي تظيياهر ليقييدم التضييامن والمسيياندة إلييى  وجواسيييس نظامييه إلييى صييدور الشييعب

ولكين , الشعب المصري اليذي أطياح بيدكتاتور عجيوز ال يختليف كثييرًا عين خيامنيي إال بيالملبس
 .ذهنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية االسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتبداد واحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة

 

بحاجة إلى الدعم , إن شبيبة وشعب إيران بحاجة إلى تضامن جميع شبيبة وشعوب العالم معها
اجة إلى التظاهر واالحتجاج على حكومية محميود أحميدي نجياد لضيربها بح,  السياسي والمعنوي 

 .بمييييييا فيهييييييا الشييييييعوب اإليرانييييييية, المظيييييياهرات والتييييييي هييييييي حييييييق مشييييييروع لكييييييل الشييييييعوب

 

إن المعارضة اإليرانية واسعة وتتسع يوميًا بعيد آخير بقيوى جدييدة مناهضية للدكتاتوريية والحكيم 
إضيافة إليى قيوى ,  قراطيية وليبراليية ومسيتقلةالثيوقراطي البميض وتتشكل من قوى يسارية وديم

مرشييد "إن . إسييالمية نظيفيية ومؤمنيية بفصييل الييدين عيين الدوليية والفصييل بييين السييلطات الييثالث
علي خامنيي يركز في واقع الحال في يدييه السيلطات اليثالث ويمارسيها مباشيرة "  الثورة اإليرانية

للسيلطة التشيريعية وسيلطة القضياء وبالتالي ليس هناك اسيتقالل , أو عبر محمود أحمدي نجاد
حيث تمارس السيلطة التنفيذيية كيل الموبقيات والمحرميات ضيد الشيعب اإليرانيي مين أجيل البقياء 
 . عليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى رأس السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلطة

 

وإذا ميا فشيل فيي المحاولية األوليى سيواصيل النضيال إليى ,  إن نضال الشعب اإليراني لن يتوقف
راطيية حيرة تحتيرم اإلنسيان وكرامتيه وحقوقيه أن يحقق التغييير المنشيود ويقييم دولية مدنيية ديمق

وتحتييرم المييرأة وحقوقهييا وتمييارس الفصييل الفعلييي بييين المؤسسيية الدينييية والدوليية والفصييل بييين 
 .السلطات الثالث وتحترم إرادة المجتمع

: بما فيهيا قيوى الحركية اإلصيالحية التيي يقودهيا الثالثيي المعيروف,  إن قوى المعارضة اإليرانية
التيي سيقط , قد صيعدت فيي المظياهرات األخييرة,  هدي كروبي ومحمد خاتنميحسين موسوي وم

مين سيقف مطالبهيا المشيروعة فيي مواجهية النظيام ,  فيها شهداء وجرحى وهي ما تزال مسيتمرة
إذ بيدأت تطاليب بتغييير الدسيتور اإليرانيي اليذي وضيع عليى أسياس اليدمج ,  اإليراني االستبدادي

والدولة اإليرانية وعدم الفصل بيين السيلطات اليثالث واليذي غير المشروع بين المؤسسة الدينية 
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إذ , عليي خيامنيي" اليولي الفقييه"و" مرشيد الثيورة اإليرانيية"ال يمكن ألحد أن يطلب تغيييره سيوى 
في حين أن حسين موسوي طالب بتشكيل لجنة لتغيير الدستور أو .  أن هذا األمر حكر له فقط

بمرشييد الثييورة اإليرانييية "ة عييدم االعتييراف غييير المباشيير وهييذه المطالبيية تعنييي بالضييرور . تعديلييه
وأن الشييعب هييو الييذي يحييق لييه أن يقييرر تغيييير الدسييتور وتغيييير النظييام القييائم " وولييي الفقيييه

 . الفاسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي إييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييران

 

17/2/2011  

 

 

 

 هل يعي حكام بغداد ما ينتظرهم ؟ 

 

 

معنيون بسيلب حريية النياس هيل يعيي حكيام بغيداد حقيًا حيين ي: السؤال الذي ييواجهني دوميًا هيو
ولكنهم فيي الواقيع يجسيدون فكيرًا ظالمييًا متخلفيًا وجامحيًا ,  وفرض أخالقيات مفتعلة باسم الدين

في تطرفه على الناس في العراق؟ هل يدرك هؤالء أن مسيرة قوى اإلسالم السياسية منذ سقوط 
اتوري المنياهض لحريية تدفع بذات االتجاه اليدكت, جمهورية البعث الصدامية الهمجية حتى اآلن

إذ كييان صييدام حسييين يسييير باتجيياه قييومي شييوفيني , ولكيين باتجيياه آخيير دينييي, الفييرد والمجتمييع
 وكالهما يلتقيان بالمحصلة النهائية في مواجهة حقوق الشعب والمواطنة؟, وفاشي

 هل يعي هؤالء الحكام إن السلب والنهب أصبح النظام السائد في البالد وأصبح حديث الناس ال
إذ احتيل , بل وفي األمم المتحيدة ومجليس األمين اليدولي وبقيية بليدان العيالم,  في العراق فحسب

 العييييييييييييييييييييراق الموقييييييييييييييييييييع المتقييييييييييييييييييييدم فييييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييياب النزاهيييييييييييييييييييية عنييييييييييييييييييييه؟ 

أال يعرف من استولى على مساحات واسيعة , أال يعرف رئيس الوزراء من يسرق ومن ال يسرق 
األمييوال التييي تؤخييذ باسييم الحماييية  أال يعييرف, ميين العقييارات فييي بغييداد وغيرهييا دون وجييه حييق

 وليسييييت هنيييياك حماييييية بالعييييدد الييييذي يتسييييلم عنييييه رواتييييب ليسييييت سييييوى السييييحت الحييييرام؟ 

أال يعييرف رئيييس الييوزراء بييأن البطاليية والجييوع والحرمييان كلهييا مظيياهر تعييذب كراميية اإلنسييان 



 370 

 وتضييييييييعف حيويتييييييييه وطاقتييييييييه وقدرتييييييييه علييييييييى مواجهيييييييية ظييييييييروف الحييييييييياة القاسييييييييية؟

ردة الثقافة الديمقراطية والحياة الفنية ومنع ممارستها تقود إلى جمود حقيقي أال يعرف بأن مطا
فييي المجتمييع وإلييى جييدب فييي حييياة اإلنسييان وفكييره؟ أوال يعييرف رئيييس الييوزراء المتحضيير أن 
, الحضارة تتطلب وجود الفنيون اإلبداعيية وتدريسيها وممارسيتها مين قبيل الشيعب وبكيل أنواعهيا

ل ورش الطيين عليى المالبيس واليرةوس والتطبيير وميا إليى ذليك تقيود وأن الحزن والبكاء والعوي
 كلهييييييييييييا إلييييييييييييى المزيييييييييييييد ميييييييييييين الكآبيييييييييييية والمييييييييييييوت البطيييييييييييي  لإلنسييييييييييييان العراقييييييييييييي؟

هل حقق الميالكي عين المسيؤول عين أصيدار أمير ضيرب مظياهرات الحميزة السيلمية وُقتيل فيهيا 
, يوانيية بيالقوةوهل حقق عن المسيؤول عين تفرييق مظياهرة الد, مواطنان وأصيب آخرون بجراح

وهل صدرت نتائج التحقيق عن الجهة المسؤولة عن إصدار أوامر هجوم الشرطة عليى جميعية 
 اليييييييييييييييييييييييييييييييييخ؟ ...أشيييييييييييييييييييييييييييييييييور بانيبيييييييييييييييييييييييييييييييييال الثقافيييييييييييييييييييييييييييييييييية ببغيييييييييييييييييييييييييييييييييداد 

أوال يعييرف بييأن التضييييق علييى حرييية المييرأة ودفعهييا إلييى ممارسيية الطقييوس المتخلفيية لقييرون 
الجامعيات العراقيية يقيود إليى المزييد  كما يجري الييوم فيي محياوالت مشيبوهة فيي,  وسطى عربية

 من االنفصام في المجتمع وإلى المزيد من األميراض والعليل االجتماعيية للميرأة والرجيل فيي آن؟

إال يييدرك رئيييس الييوزراء المييؤمن بييأن اإليمييان هييو قضييية شخصييية وليسييت مسييؤولية الحكوميية 
الرجل الذي يريد أن يقيود العيراق وشيوخ الدين والمتالعبين بحياة وإرادة ودين الناس؟ أال يعتقد 

 لكيييييم ديييييينكم وليييييي ديييييين؟... ؟ أال ييييييؤمن بصيييييواب اآليييييية"اليييييدين هلل واليييييوطن للجمييييييع"بيييييأن 

أال ييييدرك رئييييس وزراء العيييراق بيييأن زييييادة وتوسييييع تيييأثير إييييران السياسيييي واليييديني والميييذهبي 
ن الشيعب العراقيي والطائفي على العراق عموديًا وأفقيًا سييقود بالمحصيلة النهائيية إليى عزليه عي

, وسيهي  له وضعًا مقاربا أو أشد قوة وزخمًا مما حصيل فيي تيونس وميا يجيري اآلن فيي مصير
 فالشييييييييييييعب العراقييييييييييييي إن ثييييييييييييار يكيييييييييييينس كييييييييييييل ميييييييييييين وقييييييييييييف ويقييييييييييييف بوجهييييييييييييه؟

, كم أتمنى أن يدرك هذا الرجل هذه الحقيقة وأن ال يتعامل مثل ما تعامل حتى األن مع األحداث
ه لم يستفد ولم يتعلم من تجربية صيدام حسيين وال ممين سيبقوه فيي ولكنه قد برهن حتى اآلن أن

, من المعروف أن الشعب العراقي يصبر على الجوع والحرمان ويتحمل األليم طيويالً !  حكم العراق
عندها يتفجر غضبًا ويتحول إليى رعيد هائيل وبيرق , ولكن حين تصل المهانة إلى سحق عظامه
سمح بهروب سارقي خبزه ومنغصي حريته الفرديية حارق ولن يرضيه ما جرى في تونس ولن ي

 .ومصيييييييييييييادري حقوقيييييييييييييه المثبتييييييييييييية فيييييييييييييي الدسيييييييييييييتور وفيييييييييييييي الليييييييييييييوائح الدوليييييييييييييية

التقارير التي تصل إليى رئييس اليوزراء ممين يعمليون معيه عين أوضياع العيراق ال تشيرح ليه ميا 
 يتفاعل اليوم في احشاء اليوطن الجيريح ووفيي أعمياق هيذا الشيعب الصيبور المبتليى بالطائفيية

وبالتالي ربما سيفاجأ بما لم يكن يقيدر حقيقية الموقيف وعواقبيه .  السياسية والحكم غير الرشيد
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 .المحتملة

والحرية أن نهبت من الفرد ستحول الفيرد إليى راغيب فيي انتزاعهيا بيأي ثمين , الظلم إن دام دمر
سيى ميا وأن الحياكم اليذي ال يرييد أن يعيرف هيذه الحقيقية سييعاقب بأق. حتى لو مات من أجلهيا

 .ميييييييييييييين يييييييييييييييدرك األمييييييييييييييور متييييييييييييييأخرًا يعاقبييييييييييييييه التيييييييييييييياريخ. يتصييييييييييييييوره اإلنسييييييييييييييان

اليذي أرد أن , ما يجري اليوم في العراق ييذكرنا باألفعيال الطلفاحيية والحملية اإليمانيية الصيدامية
يفرض على النساء االمتناع عن ارتداء التنيورة حتيى الركبية وصيبل أرجيل النسياء وحليق بشيكل 

والييوم مين يميارس ذات األسياليب . أنتهى إلى حيث وبييس المصييرمشوه شعر الرجال الطويل و 
إن . واإلجيراءات ليين يكييون مصييره بأفضييل ميين مصيير طلفيياح وابيين اختيه المجييرم صييدام حسييين

فرض فصل الطالبات عن الطالب في الجامعات العراقية ورش األصيباغ واليدهون عليى المقاعيد 
عليى البنيات (  الكفوف)رض لبس القفازات  في حدائق الجامعات لمنع جلوس الجنسين عليها وف

كلهيا سيتقود إليى ثيورة اجتماعيية تهيز , وصواًل ربما إلى إقامة جامعات منفصلة للنساء والرجيال
وسيوف . تهز من األعماق حزب الدعوة والتيار الصيدري , أركان نظام األحزاب الدينية في العراق

يكيون الكيأس قيد فياض بمائيه وأوجيع إذ , لن تنفيع المظياهرات التيي ييدعو إليهيا مقتيدى الصيدر
 .الشييييييييييييييييييعب كثيييييييييييييييييييرًا وسييييييييييييييييييتجرف المييييييييييييييييييياه النقييييييييييييييييييية المييييييييييييييييييياه اآلسيييييييييييييييييينة

فيي سياحة التحريير لهيا مغزاهيا االجتمياعي  2011شباط /فبراير 25إن الدعوة إلى التظاهر يوم 
وسيتبدأ وسيائل ثيورة . وسوف لن تكون األخيرة قطعياً ,  وخلفيتها السياسية واالقتصادية والثقافية

تسياهم فيي مواصيلة الحييوارات النضيالية لتغييير واقييع , ثيورة المعلوميات واالتصيياالت, ييديااألنفوم
 .الحييييييييييييييييييال فييييييييييييييييييي العييييييييييييييييييراق لصييييييييييييييييييالح المجتمييييييييييييييييييع وحقييييييييييييييييييوق اإلنسييييييييييييييييييان

9/2/2011  

 

 

 !نحو تصعيد حملة الدفاع عن الديمقراطية ال إضعافها

 
 

قيوى هيي باألصيل القوى الديمقراطية والخيرة في العراق تواجيه منيذ أشيهر حملية ظالمية تقودهيا 
ولكنهيا , بعثية تابت على أيدي بعض قوى وأحزاب اإلسالم السياسيية وتناغميت واصيطفت معهيا
فمصييادرة . لييم تتخييل عيين نهجهييا االسييتبدادي فييي فييرض مييا تريييده قسييرًا علييى الشييعب العراقييي

الحرييات الفردييية ومهاجميية النييوادي الثقافييية واالعتييداء عليهييا وعلييى المسيييحيين وتعييريض ميين 
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ا إلييى تجيياوزات فظيية وإهانييات هييو تجيياوز فييظ علييى الدسييتور العراقييي وعلييى الئحيية حقييوق فيهيي
 .اإلنسيييييان التييييييي أقيييييير بهييييييا الدسييييييتور العراقيييييي أيضييييييًا والتزمييييييت بهييييييا الحكوميييييية العراقييييييية

إن تتابع اإلجراءات التعسفية ابتداًء من مجلس محافظة البصرة وميرورًا بمجليس محافظية بابيل 
كلها محاوالت جادة لجس نبض الشارع العراقي في الموقف مين ومن ثم مجلس محافظة بغداد  

سلب الحريات الفردية تدريجًا وفرض الخيمة الفكرية اإلسالمية السياسية عليى المجتميع بحجية 
حماية الدين من عبث العابثين وهم قبل غيرهم يعبثون بالدين اإلسالمي من خالل الفساد الذي 

وز على حقوق أتباع الديانات األخرى وتقاليدهم وما يسيمح والتجا, يمارسونه يوميًا ودون حياء
 .لهييييييييييم دييييييييييينهم وعلييييييييييى حرييييييييييية الفييييييييييرد أيييييييييييًا كييييييييييان دينييييييييييه أو مذهبييييييييييه أو فكييييييييييره

بييل أن سييير األوضيياع فييي العييراق ال يبشيير , إن المشييكلة لييم تعييد تقتصيير علييى هييذه المجييالس
لعراقيي فيي أعقياب إليى ميا كيان يعياني منيه الشيعب ا,  بالخير واحتميال العيودة إليى المربيع األول

وهيو الخطير , سقوط الدكتاتورية حين اصبحت المليشيات الطائفية المسلحة هي سيدة الموقيف
رغييم ادعائييه بحمييل راييية دوليية , الييداهم الييذي نكييس لييه رئيييس الييوزراء رأسييه فييي اآلونيية األخيييرة

راقيية فأي دولة قانون هيذه حيين ال يحتيرم فيهيا الدسيتور ويتعطيل تشيكيل الحكومية الع.  القانون 
ثمانية اشهر ثم تتشيكل بنيواقص جديية تسيمح بفيراغ سياسيي فعليي فيي تليك اليوزارات واألجهيزة 

وبنييواقص أخييرى هييي حرمييان المييرأة ميين حقهييا فييي الحقائييب , المسييؤولة عيين األميين فييي العييراق
مضافًا إليها التصريحات القائلة بإقامة مجتميع ,  منها%  25الوزارية التي يفترض أن تصل إلى  

 !إسالمي
للشيعب العراقيي وهيو "  قائيداً "أي دولة قانون هذه حين يسمح باإلعالن علنًا عن مقتدى الصدر  

الذي ال يحترم االتفاقيات التي عقدتها الحكومة العراقية التي يترأسها نفس رئيس الوزراء الذي 
 .وقييع عليهييا وصييادق عليهييا مجلييس النييواب ويعليين حمييل السييالح ضييد الطييرف الموقييع عليهييا

لقييانون هييذه ومقتييدى الصييدر يعليين عيين اسييتمرار نشيياط ميليشيييات جيييش المهييدي أي دوليية ل
الطائفييية المسييلحة للقيييام بعمليييات ال تسييتهدف العييراقيين ولكنهييا تسييتهدف ميين يعمييل معهييم 

أي دول . الجيش العراقي وأجهزة الشرطة واألمن ويمارسون عمليات مشتركة ضد قيوى اإلرهياب
الشييعب العراقييي يعليين عيين " قائييد, "وزراء ومقتييدى الصييدرقييانون هييذه التييي يييدعي بهييا رئيييس اليي

في العراق وهي " للمقاومة"تأييده بصوت عال ومن منبر في النجف وفي جمع كبير من أتباعه 
 !رئيس الوزراء" سيدنه"أي دولة قانون هذه يا . التي تقتل يوميًا المزيد من العراقيات والعراقيين

ولكين إذا ميا اسيتمر الوضيع , ليصيبح رئيسيًا لليوزراء  لقد رضيخ الميالكي لشيروط مقتيدى الصيدر
على هذه الحالة فستكون عواقبه وكارثية عليه وعلى المجتميع العراقيي وسييكون إلييران وواليية 

 .الفقيه القول الفصل في العراق
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إن هذه األوضاع التي ال تبشر بالخير تتطلب من كل القوى الخيرة في العيراق أن تتحيرك ليتعلن 
لتمارس حقها في االحتجاج واالعتصام والتظاهر السيلمي ,  لسياسات الجارية حالياً عن رفضها ل

ورافضيية التراجييع أمييام حركيية ونشيياط المليشيييات , رافضيية مصييادرة الحريييات الفردييية أيييًا كانييت
رغييم انهييا لييم تعليين عيين رفييع السييالح إال , الطائفييية المسييلحة فعيياًل والتييي بييدأت بييالتحرك الفعلييي

 !بوجه المحتل

الييتحفظ علييى الحمليية أو إضييعافها خشييية إجييراءات أكثيير تشييددًا ضييد القييوى الديمقراطييية هييو إن 
وعند ذاك ال ينفع الندم , تراجع ال معنى له ومضر ويلحق اضرارًا شديدة بكل الحركة الديمقراطية

أو نقد المواقف الخاطية التي اعتدنا عليها ال فيي الماضيي البعييد بيل ومنيذ سيقوط الدكتاتوريية 
 .مهادنيييييييييييية الكثييييييييييييير ميييييييييييين القييييييييييييوى التييييييييييييي ال يجييييييييييييوز مهادنتهييييييييييييا قطعيييييييييييياً فييييييييييييي 

القوى الديمقراطية ال تزال ضعيفة ومشتتة ولم تصيل إليى نتيائج إيجابيية كافيية عبير ,  نعم..  نعم
ولكيين هييذا الضييعف سيييتفاقم والتشييتت سيشييتد , حواراتهييا الماراتونييية المديييدة وألي سييبب كييان
نحين جميعيًا بحاجية . لة الدفاع عن الديمقراطييةويتسع إن تراجعت بعض القوى المهمة عن حم

فالجماعييات التييي سييترفض اإلجييراءات , إلييى رفييع مييزاج الجميياهير وتحريكهييا مهمييا كانييت قليليية
جماعيات وجماعيات أخيرى , التعسفية وما ينتظرهيا الحقيًا سيتزداد وسيتلتحق بيالقوى الديمقراطيية
بسيييبب السياسيييات التسييياومية سيييتلتحق ألنهيييا سيييتدرك فعييياًل ميييا ينتظرهيييا مييين عواقيييب وخيمييية 

 .المناهضييييييييييييية للحريييييييييييييية الفرديييييييييييييية والثقافييييييييييييية الديمقراطيييييييييييييية والدسيييييييييييييتور العراقيييييييييييييي

حييذاري ميين التراجييع أمييام القييوى البعثييية المتأسييلمة والقييوى اإلسييالمية المتطرفيية فييي .. حييذاري 
, حيذارى مين الوقيوف عليى التيل فيي معركية الحرييات الديمقراطيية..  حيذاري ,  إجراءاتها التعسفية

 !!! ي ال يكييييييييون آخيييييييير سييييييييهم يوجييييييييه إلينييييييييا وليييييييييس هنيييييييياك ميييييييين يييييييييدافع عنييييييييالكيييييييي

27/1/2011 

 

 

 !حرية الشعب والرأي في العراق في خطر
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ليم تتوقييف محيياوالت دفيع العييراق إلييى نفييق مظليم حيييث تغيييب عنيه شييمس الحرييية والديمقراطييية 
فيييه قييوى وتسييتعيد الدكتاتورييية أنفاسييها وتصييادر الحرييية الفردييية وحقييوق اإلنسييان وتسييتكلب 

فما أن بدأت تلك المحياوالت .  اإلرهاب وتنهش وحوش الغابة في لحم الشعب وتشرب من دمائه
الجييادة والوقحيية والمتعارضيية مييع الدسييتور العراقييي فييي بابييل حتييى انتقلييت إلييى البصييرة فبغييداد 
وأضييحت تشييكل تهديييدًا خطيييرًا لالسييتقرار النسييبي فييي العييراق وفتحييت بييدورها أبييواب الييبالد علييى 

مما فسح , راعيها أمام صراع متصاعد في المجتمع بين قوى مشاركة في العملية السياسيةمص
فييي المجييال إلييى تفيياقم نشيياط قييوى اإلرهيياب والميليشيييات الطائفييية المسييلحة وإنييزال المزيييد ميين 

وبشييكل خيياه ببنييات وأبنييياء شييعبنا ميين أتبيياع الديانييية , الضييربات الموجعيية بالشييعب العراقيييي
. كميا لييم يتوقيف التجياوز علييى حريية وحييياة الصيابية المنييدائيين. العبييادة المسييحية وضيد دور

 .كما حصل ألتباع الديانتين أخيراً , فاإلرهابيون ال يكفون عن مالحقتهم بشتى الطرق لقتلهم

إن القوى الظالمية وتلك التي لم تترك فرصة إال واسيتثمرتها ليوأد العمليية السياسيية فيي العيراق 
بيدأت معركية جدييدة ضيد الحرييات , طائفية والدينيية والقوميية وضيد الديمقراطييةوإثارة النعرات ال

الديمقراطييييية وحقييييوق اإلنسييييان وضييييد بنيييياء المجتمييييع المييييدني الييييديمقراطي والدوليييية الوطنييييية 
الديمقراطييية االتحادييية وميين أجييل بعثييرة الجهييود وتفتيييت قييوى المجتمييع لمنعهييا ميين إعييادة بنيياء 

ولكيين الغريييب فييي األميير ان . لبطاليية والفقيير السييائدين فييي الييبالداالقتصيياد العراقييي ومكافحيية ا
بل انبيرى , الحكومة االتحادية وكل القوى المشاركة فيها لم تتصد لهذه الحملة الهمجية الظالمة

الذي طرح نفسه كممثل لدولة القانون والمدافع عنها وخاض االنتخابات العامية ,  رئيس الوزراء
قعه كرجل دين في حزب الدعوة ليؤييد بطيرف خفيي ميرة وبوضيوح عاد إلى موا,  على اساس ذلك

مييرة أخييرى تلييك اإلجييراءات التعسييفية التييي تجيياوزت بشييكل فييظ علييى الحرييية الفردييية والحريييات 
الديمقراطييية الشييحيحة أصيياًل فييي الييبالد ورفييض حتييى نييداءات ميين يؤيييده وراح يييدعو لييه ومميين 
 .يحسييييييييييييييييييييييييييييييييييب علييييييييييييييييييييييييييييييييييى قييييييييييييييييييييييييييييييييييوى المجتمييييييييييييييييييييييييييييييييييع المييييييييييييييييييييييييييييييييييدني

ميام بمصيالح النياس وتيوفير الخيدمات للشيعب اليذي يعياني مين شيحتها وخاصية وبداًل مين االهت
الكهربيياء والعناييية الصييحية ونظافيية المييدن العراقييية وخاصيية بغييداد العاصييمة واألحييياء الشييعبية 

وبييداًل ميين االهتمييام باالقتصيياد والتنمييية االقتصييادية والبشييرية ومكافحيية البطاليية والفقيير , فيهييا
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راح المسيؤولون مين أمثيال رئييس مجليس محافظية بغيداد ومين ليف ,  الدوالفساد السيائد فيي اليب
لفله يطاردون المواطنات والمواطنين في حريتهم الفردية وفي حقوقهم المشيروعة ويزييدون مين 
نقمة المجتمع على الحكيم القيائم الغيارق فيي الصيراع عليى المناصيب منيذ ميا يقيرب مين عشيرة 

ادية بمشيياريع إنتاجييية وخدمييية بييداًل ميين إغييراق شييهور والعيياجز عيين تنشيييط العملييية االقتصيي
مييرة أخييرى نقييول إن حكييام العييراق ال يريييدون أن يتعظييوا بعواقييب . األسييواق بالسييلع المسييتوردة

ومنها تونس في هذه األيام العاصفة التي ,  الحكام الذين سبقوهم في بالدنا وفي البلدان األخرى 
 أكييييييييييييييييييييد الشييييييييييييييييييييعب ميييييييييييييييييييين جديييييييييييييييييييييد مضييييييييييييييييييييمون قصيييييييييييييييييييييدة الشييييييييييييييييييييابي 

 .لشعب أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدرإذا ا

إن التجاوز على الحرية الفرديية والحرييات الديمقراطيية بيأي شيكل كيان يعتبير بدايية خطييرة لعيد 
وهيي تيذكرنا بميا فعليه خيير هللا .  تنازلي صوب االسيتبداد والظيالم وقهير قيوى المجتميع السيليمة

أو حملية اليدكتاتور , القيرن الماضيي طلفاح من إجراءات تعسفية فيي منتصيف السيبعينيات مين
 !وعلينيييييا أن نتيييييذكر إليييييى أيييييين انتهيييييى هيييييؤالء األوبييييياش. اإليمانيييييية فيييييي التسيييييعينيات منيييييه

إن مؤسسة المدى الملتزمة بالكلمة الحرة وبالثقافية والحيياة والحرييات الديمقراطيية تميارس دورًا 
التييي تريييد إنييزال األذى  طليعيييًا فييي الييدفاع عيين الحريييات الديمقراطييية وفييي مواجهيية قييوى الشيير

ولكن هذه الحملة التي تقودها بيوعي ومسيؤولية يفتيرض أن تشيارك فيهيا كيل .  بالناس الشرفاء
قوى المجتمع الشريفة والواعية لما يراد لها إن استمر هيؤالء النياس مين المتطيرفين مين أمثيال 

ييرهم كميا رئيس مجلس محافظة بغداد اليذي يميارس تنفييذ عقوبيات شرسية ضيد المسييحيين وغ
إن البعض من هؤالء يلهون . 13/1/2011حصل في جمعية أشور بانيبال الثقافية ببغداد يوم 

وعليى ,  المجتمع بهذه المشكالت لينفذوا مخططات أخرى تسهم في إلحاق أكبر األذى بيالمجتمع
 .. المجتمييييييييييييييييييييييع إيقييييييييييييييييييييييافهم ولجمهييييييييييييييييييييييم قبييييييييييييييييييييييل أن يتفيييييييييييييييييييييياقم دورهييييييييييييييييييييييم

صييعيد الحمليية ميين أجييل الحريييات الديمقراطييية ال علينييا جميعييًا تقييع مسييؤولية المشيياركة فييي ت
ألن وراء إضيييعافها أو السيييكوت عنهيييا عواقيييب وخيمييية عليييى الفيييرد , إضيييعافها بيييأي شيييكل كيييان

 ...والمجتميييييييييييييييييييع وعليييييييييييييييييييى مسيييييييييييييييييييتقبل العيييييييييييييييييييراق اليييييييييييييييييييديمقراطي المنشيييييييييييييييييييود

18/1/2011  
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ماذا يجري في العراق.. إلى أين تجرنا مهازل قوى  
 اإلسالم السياسية المتطرفة؟ 

 

 

هل : ويتساءل.. ثم ينظر إلى العراق بعين الغضب..  يسخر..  يضحك..  كل العالم يتفرج..  العالم
كل هذا حقًا يجري اليوم في العراق بعد كل تلك اآلالم والمخاضيات واليدماء واليدموع التيي سيالت 
, رعلى أرض الرافدين؟ هل حقًا يمنع تدريس الموسيقى في البلد الذي أنتج آلة الهارفة والمزميا

إذ أصبحت الهارفة شعارًا لكل محبي الموسيقى فيي العيالم؟ هيل حقيًا يمنيع تيدريس المسيرح فيي 
بلد انتج الشعراء الكبار فيه ملحمة گلگامش التي ال تزال اصداء الملحمية تطيوف العيالم وتعلين 
ان العراق كان بلدًا حضاريًا أو أحد مهيود الحضيارة البشيرية؟ هيل حقيًا يلغيى تيدريس الموسييقى 
والغناء ونحن أحفاد الموصلي ومن وضع الموسيقى والسلم الموسيقي فيي العهيد العباسيي قبيل 

أو بعد ذاك من أمثال صالح الكويتي ومنير بشير وحضيري ابو عزيز وداخل حسن ونياظم ,  ذاك
أو حسين , الغزالي ومحمد القبنجي وزهور حسين وسيليمة ميراد ووحييدة خلييل وصيديقة الماليية

ومحميد مياملي وعبياس كامانيدي وعزييز شياروخ أو نصيير , تج نحيو أليف أغنييةالذي أني,  زيراك
وغيرهم في هذا البلد المعطاء؟ هل حقًا تداس كرامة الفنانين وكيل الشيعب ...  رزازي وعلي مراد  

بهذه الصورة المروعة في بلد أنتج وأبدع ما بعث المسرة والفرحة في نفوس البشرية في أنحاء 
فهل انتقيل البيؤس والفاقية والخيراب ,  قب كان العالم يعيش أوضاعًا مزريةكثيرة من العالم في ح

 الفكري والروحي إلى العراق مع تسلم قوى اإلسالم السياسي للسلطة في العراق؟

هل هذا أحد شروط إيران في السماح لتشكيل الحكومة وبالصيورة التيي جيرت عليهيا؟ وهيل قيوى 
ء إييران؟ وهيل حلفياء القيوى اإلسيالمية السياسيية فيي االحتالل األمريكية كانت ترييد ذليك إلرضيا

العييراق راضييون بمييا تتخييذه وزارتييا التربييية والتعليييم العييالي ميين إجييراءات قبييل اآلن ومييا يمكيين أن 
 يتخيييييييييييييييييييييييذ بعيييييييييييييييييييييييد اآلن ضيييييييييييييييييييييييد الثقافييييييييييييييييييييييية والحيييييييييييييييييييييييياة الديمقراطيييييييييييييييييييييييية؟
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هييون فمييا حييال العراقيييات والعييراقيين وهييم يواج, إذا كييان العييالم يسييخر ممييا يجييري فييي العييراق
 ؟"المأساة والمهزلة في آن واحد"

لقييد ابتلييى العييراق بالدكتاتورييية الغاشييمة للبعثيييين القييوميين الشييوفينيين ! العييراق ينييدب حظييه
وها هو يبتلى بمن يسعون بإصيرار عجييب !  والعنصريين الذين أدموا شعب العراق وخربوا روحه

فهيل علينيا أن نسيكت ونقبيل , هإلى تعميق الخراب الروحي والفكري وفيرض الخيمية الدينيية عليي
أما قوى !, العراقيون بعثيون وأن لم ينتموا: بما يجري في هذا العراق المغدور؟ كان صدام يقول

أنيتم أعضيياء فيي األحييزاب اإلسيالمية السياسييية : فتقييول, قيوى حييزب اليدعوة, اإلسيالم السياسييية
 !(. أرنيييييييبترييييييييد غيييييييزال أخيييييييذ , ترييييييييد أرنيييييييب أخيييييييذ أرنيييييييب!! )الشييييييييعية وأن ليييييييم تنتميييييييوا

وإذا مييا سييكت , نحيين أمييام قييوى صييممت علييى دفييع العييراق باتجاهييات فكرييية وسياسييية خطييرة
أن ال يقبيل , مين يعتقيد بأنيه ميدني وديمقراطيي, فعلينيا نحين, المساومون المساهمون في الحكم

إذ أننيا , أن يرفض ما يراد للناس الطيبين مين ابنياء هيذا الشيعب المغيدور, بما يجري في العراق
 !مييييييييييييييا سييييييييييييييتكون عليييييييييييييييه العاقبيييييييييييييية فييييييييييييييي مثييييييييييييييل هييييييييييييييذه المسيييييييييييييييرة نعييييييييييييييرف

إن سكتم ايها الناس فستأتيكم والية الفقيه بما فيها وما معهيا؟ إن سيكتم الييوم عليى ميا يجيري 
بييل سيييجد هييؤالء , فسييوف ليين تهيدأ كردسييتان, للعيرب وغييير العييرب فييي الوسيط والجنييوب وبغييداد

هيل ييراد أن . هذا التحرك إزاء كردسيتان والجيران هم الذين يدعمون ,  طريقهم إليها بشتى السبل
 :أذكيير الجميييع بمقوليية القييس األلميياني الييذي تحييدث بعييد فييوات األوان حييين قييال تقريبييًا مييا يلييي

, قليت هيذا اشيتراكي, وحين اعتقلوا االشتراكي, قلت هذا شيوعي, حين اعتقل الغستابو الشيوعي
وحين اعتقلت ليم يكين هنياك , أحد قلت هم بعيدون عني ولن يمسنى, وحين اعتقلوا الديمقراطي
 !من يسأل أو يدافع عني

, على الحيياة الديمقراطيية, ما يجري في العراق هو بداية لهجوم مبرمج على الثقافة الديمقراطية
أحيدهما مين , وهيو يبيدأ بالضيبط مين جانيب وزييرين ووزارتيين,  على مباد  الحرية والديمقراطية

ر ميين القائميية العراقييية التييي أدعييى اصييحابها أنهييم واآلخيي, حييزب الييدعوة وحديثييه مييع النجفييي
 فهيييييييييييييييييييييييييييييييييل هيييييييييييييييييييييييييييييييييم كيييييييييييييييييييييييييييييييييذلك؟ , ديمقراطييييييييييييييييييييييييييييييييييون وميييييييييييييييييييييييييييييييييدنيون 

, ونقبيل بيذلك لنضيال مدييد مشيترك قبيل ذاك,  قوى تقول إنها ديمقراطيية..  نحن أمام حالة فريدة
ولكنها تسيكت الييوم عميا يجيري مين جانيب وزراء فيي الحكومية فيي نهيش الديمقراطيية وتقطييع 
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تسييكت عيين اإلخييالل بالدسييتور ومييا جيياء فيييه عيين حقييوق , العييراق منهييا أوصييال مييا بقييي فييي
 .اإلنسييييييييييييان التييييييييييييي سييييييييييييبق الحييييييييييييديث عيييييييييييين الشييييييييييييريعة فيييييييييييييه ولييييييييييييم ينسييييييييييييخه

خطوة فخطوة يجري إلغاء أي شكل من اشكال الحريية الفرديية وحريية ...  نحن أمام حالة فريدة  
لمذاهب الدينية والشيرائع ألنهم يريدون بناء مجتمع إسالمي في بلد متعدد الديانات وا,  المجتمع

 !بليييييييييييييييييييييييييد إسيييييييييييييييييييييييييالمي عليييييييييييييييييييييييييى الطريقييييييييييييييييييييييييية اإليرانيييييييييييييييييييييييييية, فيييييييييييييييييييييييييي آن

أتوجه إلى كل الذين يهمهم أمر وأهل العراق في الداخل والخيارج بتحيذير مفياده أن ميا ينتظيركم 
إن ليم ترفعيوا صيوت االحتجياج , أكثر بكثير مما حصل لكيم فيي هيذه السينوات السيبع المنصيرمة

إنها البداية لنهاية غير محسوبة العواقيب ال أتمنيى أن تكيون ,  عراقوالتمرد على ما يجري في ال
فيالكثير والكثيير جيدًا مين الحكيام الجيدد ال يرييدون االسيتفادة , هذه هي الحقيقية!  مفجعة ومريرة

ولكينهم نسيوا أنهيم يمكين أن يصيلوا إليى نفيس المصيير ,  أبدًا من دروس الحكيام اليذين سيبقوهم
 !الحكيييييييييييييييييييييييماليييييييييييييييييييييييذي وصيييييييييييييييييييييييل إلييييييييييييييييييييييييه مييييييييييييييييييييييين سيييييييييييييييييييييييبقهم فيييييييييييييييييييييييي 

وهيي تيرى مباشيرة وبمسياعدتها كييف تغتصيب ,  قوى االحتالل تتحيدث عين الحريية والديمقراطيية
الحرية الفردية وكيف تلغى من المناهج ما هو حضاري وسليم وكيف تبقى ما يسهم في تفريق 

وليييدرك ميين لييم يتوصييل لحييد اآلن إلييى مييا يييراد . المجتمييع وضييرب نسيييجه الييوطني االجتميياعي
دوليية , الصيعوبات التيي تعتييرض مين يرييد دفيع العيراق باتجيياه دولية دينيية إسيالميةرغيم , للعيراق

 !!!بيييييييييييييييأن مييييييييييييييين ييييييييييييييييدرك متيييييييييييييييأخرًا يعاقبيييييييييييييييه التييييييييييييييياريخ , واليييييييييييييييية الفقييييييييييييييييه

إن هييذا الييدفع باتجيياه الدوليية الدينييية هييو الييذي ينييتج التعصييب الييديني والتزمييت والر بيية فييي 
مين : علينيا أن نطيرح السيؤال التيالي  هنيا.  الخاله من وجود أتباع الديانات األخرى فيي العيراق

المسؤول عما يجري لمواطناتنا ومواطنينا من المسيحيتات والمسيحيين والصابييات والصابييين 
واأليزيديات واأليزييديين فيي محافظية الموصيل مين عواقيب ,  المندائيين في مختلف أنحاء العراق

دينييية المعوجيية والتزمييت الييديني أليسييت هييذه هييي نتيياج التربييية ال, وخيميية فييي المرحليية الراهنيية
ومحاول إقامة مجتمع إسالمي على الطريقة المعروفة في إييران والتيي بيدأت خطيى أوليية بهيذا 

 !ولكن الواقع يحدثنا بأشياء أخرى , االتجاه في العراق؟ أتمنى أن ال يكون األمر كذلك

3/1/2011 
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الشعوب من أبرز منظري ومؤججي صراع   تخلصت
 ب في العالماألديان والمذاه 

 

 

عييو اإلسييالم ميين شيييوخ الييدين وأسيياءوا للييدين اإلسييالمي كثيييرًا, ولكيينهم  كثيييرون أوليييك الييذين أدَّ
ا ثقيتهم الدينيية بهيم والتزميوا بميا صيدر عينهم مين أساءوا في الوقت نفسه ألوليك اليذين وضيعو 

فتاوى واقتنعوا بنصائحهم التي كانت شريرة وليست خيرة. كما أساء هؤالء إلى الديانات األخيرى 
وأتباعهييا علييى نطيياق واسييع. حصييل هييذا فييي جميييع الييدول العربييية وغييير العربييية ذات األكثرييية 

العربيية وفيي سيائر بقياع العيالم حيثميا وجيد  المسلمة. وهو ما يزال يحصل يوميًا فيي كيل اليدول
مسلمون وشيوخ دين يتحدثون باسم اإلسالم وليس هناك من يردعهم مين حكيام تليك اليدول أو 
شيوخه. وسعى هؤالء مع شيوخ دين وكتاب ينتمون إلى ديانات أخرى, مثل صموئيل هنتكتيون 

صيراع بيين الحضيارات أو  صاحب كتاب  صراع الحضارات , إلى إقناع شعوب العيالم كليه بوجيود
بين الثقافات وكذلك بين األديان والمذاهب, وبالتيالي فهيو صيراع بيين أتبياع اليديانات المتعيددة. 
وال يمكيين أن نطلييق علييى شيييوخ الييدين هييؤالء سييوى أنهييم دجييالون يسييعون إلييى خييداع النيياس 

ليدين مينهم وإيهامهم بما هو غير واقعيي وغيير سيليم ييدفع بهيم إليى الميوت فيي سيبيل اليدين وا
 بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراء.
إال إن الفترة الواقعة بين العقدين األخيرين مين القيرن العشيرين وبدايية العقيد الثياني مين القيرن 
الحيادي والعشييرين شييهدت بييروز دجيال هييو األكبيير بييين دجييالي هيذا العصيير, هييو األكثيير دموييية 

إنييه الرجييل  وعنصييرية وتشييددًا, هييو األكثيير سييادية وكرهييًا لإلنسييان والحضييارة البشييرية والتمييدن,
المصاب بشتى العلل النفسيية واالجتماعيية, إنيه أسيامة بين الدن ربييب الفكير اليديني المتحجير 
والمتخلف والمزيف والملتزم بالعنف والقتل والتخرييب والمنياهض لدينيه ولكيل األدييان والميذاهب 
 األخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى.

ها لألدييان األخيرى لم تكن المدارس الدينيية المتخلفية والمتزمتية والمتشيددة فيي كراهيتهيا ورفضي
وتنكرها ومحاربتها للمذاهب الدينية األخرى وأتباعهيا فيي اإلسيالم هيي الوحييدة التيي تربيى فيهيا 
ونشأ عليها أسامة بن الدن فحسب, بل ورعته ثالث دول بشيكل خياه وبصيورة رسيمية وربتيه 
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مملكيية العربييية ودربتييه علييى العنييف والقتييل وكييره الفكيير والييرأي اآلخيير, إنهييا الواليييات المتحييدة وال
السعودية وباكستان منذ أوائل العقد التاسع مين القيرن الماشيي. وهيي التيي سيعت إليى تأسييس 
تلك الجماعات الدينية المتشيددة فيي اليدول ذات األكثريية اإلسيالمية وميدتها بياألموال والتيدريب 

وزجتهييا فييي وتربييية الكييوادر الدينييية والعسييكرية المتشييددة فييي باكسييتان وأفغانسييتان والسييعودية 
حرب طويلة ضد االتحياد السيوفييتي فيي أفغانسيتان. وحيين انتهيت الحيرب بانتصيار تليك القيوى 
المتشددة من أتباع طالبان ومختلف الكتل اإلسيالمية المتشيددة, دارت اليدوائر عليى تليك اليدول 
 التي احتضنته وأنشأته ومدته بما يحتياج إلييه مين ميال وسيالح ورجيال ومعلوميات اسيتخباراتية
لتنفيذ عملياته. لنتذكر القول الشعبي يا  حافر البير ال تغمج مساحيها خاف الفليك ينيدار وانيت 
 التگييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع بيهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا .
هذا الرجل المريض والمصاب بهلوسة اإليديولوجية الدينية والوعي الديني المزيف والمشوه دفع 

الكثييرة التيي كانيت بتلك القوى التي تحت تصرفه وبما يملك من أموال ورثها عن أبييه واألميوال 
تصله مين دول عربيية كالسيعودية ودول الخلييج العربيي وقيوى إسيالمية متطرفية ومتشيددة ضيد 
الديان والمذاهب األخرى في جميع أرجاء العيالم لتميارس اإلرهياب ضيد الشيعوب واليدول األخيرى 

والمتخليف  معتقدًا بقدرته على غزو العالم وإقامة الدولة اإلسالمية على طريقتيه ومذهبيه األميي
وعليييى نهيييج القيييوى االسيييتعمارية العربيييية القديمييية التيييي غيييزت العيييالم باسيييم الفيييتح اإلسيييالمي 
واستعمرته طوياًل حتى سيقطت هيي تحيت الهيمنية االسيتعمارية القديمية والجدييدة والتيي ال تيزال 
 تعيييييييييييييييييييييييييييييييياني ميييييييييييييييييييييييييييييييين عواقبهييييييييييييييييييييييييييييييييا ومظاهرهييييييييييييييييييييييييييييييييا المختلفيييييييييييييييييييييييييييييييية.

انييية قييذرة ضييد الشييعوب العربييية وضييد لقييد زج بأتباعييه الجهليية والبؤسيياء فييي حييرب همجييية عدو 
شعوب الدول اإلسالمية وضد الشعوب األخرى, كانيت وميا تيزال أداتهيا الرئيسيية هيي التفجييرات 
 االنتحارييييييييييية واالختطيييييييييياف والتعييييييييييذيب والقتييييييييييل بقطييييييييييع الييييييييييرةوس ونهييييييييييب األمييييييييييوال.

ي في 2011وكانت العمليات االنتحارية الثالث التيي تميت فيي الحيادي عشير مين سيبتمبر/أيلول 
نيويييورك وواشيينطن وبنسييلفانيا هييي العمليييات األكثيير بشيياعة والتييي هييزت العييالم كلييه ووضييعت 

 سيييييييبتمبر .  11فاصييييييياًل بيييييييين ميييييييرحلتين متمييييييييزتين بحييييييييث يقيييييييال الييييييييوم  قبيييييييل وبعيييييييد 
إن فظاعيية أسييامة بيين الدن وميين يقييف معييه ويسييانده ميين وراء السييتار ال تكميين فييي مجموعيية 

التخريب والتدمير فحسب, بل وباألساس في نشره أيديولوجية القاعدة التي كونها وزجها للقتل و 
دينية متشددة وعنفية وعفنة تثير الكراهية والحقد والعداء بين أتباع الديانات والمذاهب الدينيية 
وتييدعو إلييى القتييل ممييا أسييهم فييي تكييون الكثييير ميين الفييرق الصييغيرة التييي تمييارس ذات األفعييال 

بيين الدن ومجلييس الشييورى التييابع لييه. وهكييذا بييرزت وجييوه اإلجرامييية وباسييتقاللية عيين أسييامة 
قبيحيية فييي مختلييف الييدول العربييية أو فييي الييدول األخييرى ذات األكثرييية المسييلمة ميين أمثييال أبييو 
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مصعب الزرقاوي األردني في العراق أو خاليا نائمة في الدول الغربية التي يمكين أن تسيتنهض 
 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل لحظييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية مناسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبة لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم.

النيياس فيي العييراق خيالل األعيوام الثمانييية المنصيرمة علييى أييدي تنظيييم  لقيد ُقتيل عشييرات أليوف
امية  القاعييدة والقييوى المتحالفيية معييه مثييل هيييية علميياء المسييلمين السيينة وقييوى البعييث الصييدَّ
وجماعات إسالمية أخرى مماثلة من حيث الطبيعة والسيلوك والهيدف ولكنهيا مختلفية مين حييث 

اليدمار فيي العيراق وأفغانسيتان وباكسيتان والييمن وغيرهيا, المذهب. لقد زرع هذا الرجيل الميوت و 
وترك خلفه ضحايا وأرامل وأيتيام فيي الكثيير مين اليدول مثيل بريطانييا واسيبانيا وإندونيسييا عليى 
 سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبيل المثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال ال الحصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير.

فييي  1/5/2011أسييامة بيين الدن, كبييير إرهييابيي ومجرمييي العييالم, ُقتييل يييوم األحييد المصييادف 
وماندوا أمريكي وبقرار صائب من رئيس الواليات المتحيدة األمريكيية بياراك باكستان على أيدي ك

أوباما, وبهذا وضع حدًا لهيذا القاتيل والداعيية المهيووس. وسيتكون بدايية مهمية لتراجيع جمييع 
هذه التنظيمات خاصة أمام نهوض رائع لحركة الشباب النشطة والديمقراطية عموميًا فيي اليدول 

حريية والديمقراطيية وحقيوق اإلنسيان والكرامية والعدالية االجتماعيية وبنياء العربية الداعية إلى ال
الدوليية الديمقراطييية والتييي يمكيين أن تكتسييح تييدريجًا هييذه الحركييات الدينييية المزيفيية والمتخلفيية 

سينة إليى اليوراء. إن رهيان الشيعوب عليى شيبابهم  1450والداعية إلى عودة العالم العربي إلى 
 اعد أيضيًا ليدحر تنظيميات وقيى اإلسيالم السياسيية المتطرفية واإلرهابيية. المتفتح كبير وعادل وو 

إن العييالم ميين دون أسييامة بيين الدن أصييبح أكثيير أمنييًا وأكثيير اسييتقرارًا, رغييم إن قييوى اإلرهيياب 
ستمارس عمليات سريعة انتقامية ولكنها لن تكيون قيادرة عليى اسيتعادة قيوة هيذا التنظييم اليذي 

ألخيرة وستصاب قواه باإلحباط والتراجع. ولكين هيذا االحتميال يفتيرض أن تراجع كثيرًا في الفترة ا
ال يجعل العالم ينسى وجودهم ومخاطرهم على األمن السالم في الكثيير مين دول العيالم والحيرب 
العادلة ضيد اإلرهياب يفتيرض أن تتواصيل عليى الصيعيد العيالمي شيريطة أن نعميل ونناضيل مين 

التي تسببت وستبقى تتسبب في نشوء أرضية صيالحة لإلرهياب   أجل إزالة كل العوامل واألسباب
بمختلييف أشييكاله, وخاصيية التخلييف والفقيير والبطاليية و ييياب العداليية واالسييتغالل األكثيير بشيياعة 
 والتبييييييييييييييييياين الشيييييييييييييييييديد والمتفييييييييييييييييياقم فيييييييييييييييييي مسيييييييييييييييييتويات التطيييييييييييييييييور ...اليييييييييييييييييخ. 

والثقافيييات  إن المسييألة األكثيير أهمييية لعالمنييا المعاصيير هييي إسييقاط نظرييية صييراع الحضييارات
واألديييان والمييذاهب, إذ إنهييا تتسييبب فييي مييوت الكثييير ميين البشيير وتمنييع التطييور والعمييران فييي 
العالم, ويفترض أن يتوجه الجهد لتأكييد أهميية حيوار الحضيارات والثقافيات واألدييان والميذاهب, 

وحييل مشييكالت وان يعيييش عالمنييا الحييالي تالقحييًا متبيياداًل ومثمييرًا ومتشييابكًا فعييااًل بييين الثقافييات 
العيالم لصيالح اإلنسيان واالسيتفادة مين ثميار منجيزات ثيورة األنفومييديا لصيالح اإلنسيان وجمييع 
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 المجتمعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات.
لنعمل من اجيل حيق اإلنسيان فيي اليدول العربيية فيي العييش بكرامية وحريية وحرييات ديمقراطيية 

عدالية االجتماعيية والتمتع بحقوق اإلنسان وحقوق المواطنة الحرة والمتساوية وحقوق المرأة وال
فييي دوليية دسييتورية وديمقراطييية حديثيية بعيييدًا عيين االسييتبداد والعنييف والتمييييز بمختلييف أنواعييه 
وصييل ظهيوره. لنبعيد الييدين عين الدولية والسياسيية, أنيه الطرييق الوحيييد لحمايية اليدين وأتباعييه 

انات والميذاهب وإقامة دولية تحتيرم اإلنسيان وتحتيرم األدييان والميذاهب وال تمييز بيين أتبياع اليدي
المختلفة. لنعمل جميعًا من اجل تحقيق القاعدة التالية:  اليوطن للجمييع واليدين هلل  فيي العيراق 
 وفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدول العربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية كافيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية. 

3/5/2011  

 

 

استفزاز ميليشيات جيش المهدي وانتهازية رئيس  
 القائمة العراقية 

 

 

عياد الصييدريون, بييل أقييول عيادت ميليشيييات جيييش المهييدي والعيود أسييوأ وأقييبح وأخطيير, عييادوا 
ليرسلوا بوحدات جيش المهدي إلى شوارع العاصمة بغداد تسير بكراديس عسكرية دون سيالح, 
ولكن األسلحة فيي متنياول الييد فيي كيل لحظية. عيادوا يسييرون بخطيوات تعلين عين اسيتعدادهم 

لمعركيية ضييد الشييعب العراقييي تحييت ذريعيية رفييض وجييود القييوات األمريكييية فييي العييراق, لخييوض ا
عادوا بكل الفكر الظالميي اليذي يحملونيه واليروح العدائيية التيي تميأل نفوسيهم المريضية, عيادوا 
بكييل القييوة التييي تميينحهم إييياه القيييادة اإليرانييية الدينييية والدنيوييية, عييادوا وهييم يتمنييون العييودة 

م السلطة من نوري المالكي, إذ لم تنفع المساومة التي دخل بها معهم فيي إرضياء الكاملة لتسل
مييا يسييعون إليييه بشييكل كامييل. عييادوا وهييم يتحييدون رئيييس الييوزراء الييذي أكييد ضييرورة االلتييزام 
باإلجميياع العراقييي والنيييابي فييي الموقييف ميين تمديييد وجييود القييوات األمريكييية. عييادوا يتمنييون 

بلغتيه ميليشييات حيزب هللا اإليرانيية فيي لبنيان. عيادوا ليمارسيوا ميا   الوصول إلى المستوى الذي
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مارسييوه فييي السيينوات السييابقة وقبييل عمليييات البصييرة المقداميية المناهضيية لوجييودهم العسييكري 
وتخريبهم في البصرة ومدينة الثورة ببغداد. عادوا وتحت راية غير محمودة العواقب مؤيدين بكل 

عيراق وترييد إشيعال الفتنية الطائفيية مين جدييد تحيت ذرائيع مكشيوفة القوى التي ال تريد الخيير لل
 وغيييييييييييييييييييييييييير عراقيييييييييييييييييييييييييية, بيييييييييييييييييييييييييل إيرانيييييييييييييييييييييييييية الوجهييييييييييييييييييييييييية والتوجيييييييييييييييييييييييييه. 
ولكن األقبح من كل ذلك أن غريم نيوري الميالكي, رئييس القائمية العراقيية, اليذي أكثير فيي هيذه 

ظهير مين  الفترة من ظهوره على شاشات التلفيزة بيدعم ال مثييل ليه مين بعيض القنيوات العربيية,
جديييد ليقييول بييأن قائييد هييذا التيييار الصييدري ال يريييد إلحيياق الضييرر بييالعراق, وأن التظيياهرة التييي 
نظمها مجازة من جانب الحكومة. ولكن حين سؤل ما سيكون الموقف حين يكون هذا الخيروج 
فيه ميا فييه مين تحيد للدولية وبمثيل هيذه الكيراديس بطابعهيا العسيكري, قيال هيذا شيأن الحكومية 

اقية. وحين ألح السائل, أجاب بأنه سيقول له حين يكيون فيي السيلطة. هيذا الغيزل البيائس العر 
والمييؤذي يشييكل خطييرًا جييديًا علييى العييراق وسيييلحق أضييرارًا فادحيية بالشييعب العراقييي ومسييتقبله 
الديمقراطي المنشود. إنه ليس فقط انتهازيية صيارخة, بيل هيو اللعيب الفعليي بالنيار. إن الر بية 

الوصيول إليى السيلطة تيؤرق رئييس القائمية العراقيية ويوجعيه ابتعياده عين الموقيع الجامحة في  
األول فييي الحكييم, وال يهمييه كمييا يبييدو حتييى لييو سييقط اآلالف ميين النيياس ضييحايا لمثييل هييذه 
السياسة الرعناء. أال يذكرنا هذا بسياسية أسيالفه مين البعثييين القيياديين المجيرمين, أال ييذكرنا 

 نه لن يتيرك السيلطة إال عليى بليد مخيرب وأرض ملييية بجثيث القتليى.هذا بقول صدام حسين بأ
قبييل فتييرة كييان المفييروض أن تخييرج مظيياهرة صييدرية أوجييل خروجهييا. وكييان شييباب وقييوى فييي 
األعظمية تريد التظاهر مع الصدريين, وحين سمعوا بتأجيلها قالوا لن نخرج بل نضبط خروجنيا 

ين أو من قوى إسالمية سياسية من أتبياع حيارث مع الصدريين. أغلب هؤالء هم أما من البعثي
الضاري وبعضهم من أتباع رئيس القائمة العراقية. إن هذا التكتيك الذي يمارسه رئييس القائمية 
العراقييية خطيير جييدًا علييى الشييعب العراقييي أن لييم ينتبييه لييه الشييعب, وال أدري كيييف يسييكت عنييه 

د المليشييات المسيلحة الطائفيية وهيم أوليك الذي يتحدثون عن الديمقراطيية وحريية الشيعب وضي
 أعضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي القائمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية العراقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية!
أقول لمن ال يريد أن يسمع أو في أذنه وقر وصمم: إن جيش المهدي يبيت الكثير من الكوارث 
والمآسييي للشييعب العراقييي, إن جيييش المهييدي يملييك السييالح بكييل أنواعييه, ويملييك أسييلحة أخييرى 

العيراقيين أن ينتبهيوا لميا ييراد بهيم. إن خيير ميا يفعليه   جاهزة عنيد حيدود بالدنيا الشيرقية, فعليى
المالكي هو أن يدعوا النتخابيات جدييدة, إذ أنيه فيي الوقيت الحاضير عياجز عين الحركية, إذ أن 
العراقية والصدريين قد تفياهموا عليى اليتخلص منيه بأسياليب أخيرى, وبقيية قيوى االئيتالف غيير 

ولكين ال يصيرحون بيذلك. وقيوى الشيعب ليم تعيد مرتاحة منه حتى جزء من جماعتيه ال يريدونيه  
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تثق بوعوده. وال أدري ما يجري في دماغه إزاء هيذا الوضيع, ولكين اليذي أدري بيه هيو أن خيير 
مييا يفعييل فييي هييذه اللحظيية القبييول بالتحييدي وإجييراء انتخابييات عاميية مبكييرة, وإذا كييان مخلصييًا 

اصصيية الطائفييية أن يعيييد تشييكيل للمجتمييع المييدني والحرييية والديمقراطييية وليييس متشييبثًا بالمح
 تحالفاتيييييييييييييه بصييييييييييييييغة جدييييييييييييييدة يسيييييييييييييتطيع الوصيييييييييييييول بهيييييييييييييا إليييييييييييييى السيييييييييييييلطة.
إن الوضع المتردي في العراق ال يسمح له بممارسة سياسة عقالنية, كما لم يتبن هيو سياسية 
عقالنية حتى اآلن, ولهذا ال يجوز له أن يتواصل وهو يرى كييف أن ميليشييات جييش المهيدي 

عراقية والقوات المسلحة وتخرج بهذا األسلوب العسكري, وأنا أتصيور أفيراد هيذه تتحدى الدولة ال
المليشيات وهم يحملون األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وكواتم الصيوت أيضيًا فيي شيوارع 
بغداد في أكبر تحٍد لهيم, وهيم سييجدون التأيييد, نعيم تصيورا, سييجدون التأيييد مين إييران بحكيم 

بالخييامنيي واحمييدي نجيياد, المهييدي النزعيية, وجيييش القييدس والحييرس الثييوري عالقييتهم الدينييية 
وحزب هللا فيي لبنيان, ومين السيعودية وبعيض قيوى ودول الخلييج عبير رئييس القائمية العراقيية, 
 كميييييييييييييييا لدييييييييييييييييه بعييييييييييييييييض التأيييييييييييييييييد مييييييييييييييين بعييييييييييييييييض األطيييييييييييييييراف األمريكييييييييييييييييية.

نييه والسياكت نسيبيًا أرى بأن على الشعب العراقي أن يعيي اللعبية الخطيرة التيي تميارس أميام عي
حتى اآلن وال يعمل شييًا ملموسًا. إن الدعوة للتظاهر احتجاجًا على ما يجيري الييوم فيي العيراق 
أصبح ضرورة موضوعية ال بد منها وأتمنى أن يعي الجميع مسيؤوليتهم فيي كيل ذليك ويسيعون 
 إليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييى وضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٍد ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.

27/5/2011  

 

د علي رسالة ثانية مفتوحة إلى آية هللا العظمى السي
 السيستاني 

 

 

      

 األخ الفاضييييييييييييييييييييل سييييييييييييييييييييماحة السيييييييييييييييييييييد علييييييييييييييييييييي السيسييييييييييييييييييييتاني المحتييييييييييييييييييييرم
 تحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية طيبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
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رسييالة وددت فيهييا سييماع رأيكييم ومييوقفكم بشييأن مييا ورد  20/9/2010وجهييت لجنييابكم بتيياريخ 
عليى تليك الرسيالة دون أن أحظيى بجيواب مين جنييابكم,  فيهيا. وهيا نحين نقتيرب مين ميرور عييام

سواء أكان بالتجاوب مع ما طرحته أم برفضه واالتفاق مع من ُيمارس وما يمارس من طقيوس 
فييي كييربالء والنجييف والكاظمييية وسييامراء. وقييد وردت الكثييير ميين التعليقييات علييى تلييك الرسييالة 

ع أخييرى كييالحوار المتمييدن. وكانييت المفتوحيية نشييرت فييي موقييع الجيييران اإللكترونييي وفييي مواقيي
التعليقات تتراوح بين مؤيد لمضيمون الرسيالة ومعيارض لهيا, وبيين مهياجم للكاتيب وميدافع عين 
أفكار الرسالة, بين من فهيم مغزاهيا وأهميتهيا بالنسيبة ألتبياع الميذهب الشييعي ذاتيه ومين ظليم 

 اء فيييي الرسيييالة. الكاتيييب بهجيييوم كاسيييح ال يسيييتند إليييى معطييييات فكريييية ورةيييية عقليييية لميييا جييي
وُجهت لكم, أخي الكريم, من قبل السيدات والسادة اليذين كتبيوا التعليقيات مالحظيات بيين ميتهم 
لكم بالسكوت, باعتبارها عالمة الرضا عن ممارسة تلك الطقيوس, وبيين ميدافع عينكم باعتبارهيا 

وبييين طقوسييًا دينييية تحييدث عنهييا بعييض األولييياء الصييالحين, بييين راض عيين مييوقفكم السيياكت, 
مستفز من هذا السكوت. ولكنكم حتى اآلن لم تبادروا إلبداء الرأي في ما طرح عليكم من سؤال 
مهم: ما هو الموقف من المغاالة بطقوس غير دينية تسيمى ظلميًا دينيية, وبالتيالي تسييء إليى 
الدين وإلى األوليياء الصيالحين اليذين استشيهدوا فيي سيبيل الحيق والعيدل واليدين الصيحيح؟ فيي 

ن أن واجبكم الشرعي, باعتباركم من كبار المجتهدين في الدين اإلسالمي والمذهب الشيعي, حي
 اإلجابييية عييين المسيييائل التيييي طرحتهيييا علييييكم رغيييم كيييوني ال أقليييد شييييخًا مييين شييييوخ اليييدين. 
كتب البعض يعلق على رسالتي بقوليه: لمياذا ال انتقيد الطقيوس األخيرى التيي تميارس فيي بقياع 

ا, وهي التي ال تختلف كثيرًا عن تلك التي تمارس من قبل جمهرة كبييرة مين أخرى من هذه الدني
أتبيياع المييذهب الشيييعي الجعفييري؟ والييبعض اآلخيير يتسيياءل لميياذا ال أنصييرف ألمييوري بييداًل ميين 
 االهتمييييييييييييييييييييييييييييييييام بييييييييييييييييييييييييييييييييأمور أتبيييييييييييييييييييييييييييييييياع المييييييييييييييييييييييييييييييييذهب الشيييييييييييييييييييييييييييييييييعي؟ 

ينية كيربالء أجد نفسي ملزمًا بتوضيح ما يجب أن يوضح في مثل هذا المقام. لقد وليدت فيي مد
وفي أحضان عائلة متدينة معتدلة وترعرعت فيها وشاركت أحيزان النياس عليى استشيهاد األميام 
الحسين وصحبه الكرام وشاركت مرارًا في هرولة طويريج إلى كيربالء حيين كنيت صيبيًا وشياركت 
في موكب طلبة المتوسيطة والثانويية, وتعرفيت عليى الكثيير مين األميور التيي تجيري فيي كيربالء 

ثناء تلك الزيارات وممارسة تلك الطقوس, ورأيت كيف تسيل الدماء وكيف يسقط اليبعض ميتيًا أ
وكيف تستخدم السالسل الحديدية وبرةوسها تلك السكاكين المعوجة التي تصيب الظهر بجروح 
بالغية, وكيييف يميوت الييبعض تحيت أقييدام اآلخيرين أثنيياء اليركض السييريع وخاصية ميين منتصييف 

يج( إلى كيربالء عنيد بوابيات صيحن الحسيين دخيواًل وخروجيًا. وفيي حينهيا, طريق الهندية )طوير 
وليييس اآلن, أدركييت مخيياطر تلييك الطقييوس علييى الييدين ذاتييه وعلييى تشييويهه بكييل معنييى الكلميية 
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واإلساءة للحسين من حييث يرييد اليبعض تكريميه! فيي حيين كيان موكيب الطلبية محترميًا ويلييق 
 بمقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام الحسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين والحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزن علييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.

المشابهة, سواء تلك التي يمارسها المسيحيون في أمريكا الالتينيية أم فيي جنيوب كل الطقوس  
إيطاليا أم في غيرها من الدول التي أغليب سيكانها مين أتبياع الميذهب المسييحي, أو تليك التيي 
يمارسييها أتبيياع الديانيية اليهودييية, سييواء فييي إسييرائيل أم فييي بلييدان أخييرى, أو الطقييوس التييي 

الهندوسي أو أتبياع اليدين البيوذي فيي التبيت أو فيي النهيد أو فيي ديانيات   يمارسها أتباع الدين
أخرى التي تلحق أضرارًا باإلنسان وتلحق خسائر به وبمجتمعه هي باطلية وينبغيي تحريمهيا, إذ 
ليس من حق اإلنسان أن يؤذي نفسه, فهو ملك نفسه من جانب ولكنيه مليك المجتميع فيي آن 

لمجتمع ذاته واألضرار التي تلحق به هي إضرار بالمجتمع. وأنا واحد, وبالتالي خسارته خسارة ل
ضد الممارسات الشاذة وغير الطبيعية التي تمارس من بعض أتباع المذهب السني أيضًا. فكيل 
 الممارسييييييييات الخاطييييييييية يفتييييييييرض أن تحييييييييرم ميييييييين المؤسسييييييييات والمرجعيييييييييات الدينييييييييية.

يقوم بها, بل هي من أولى واجبيات نحن بحاجة إلى عملية تنوير ديني ال يمكن لرجل مثلي أن 
شيخ الدين باعتباره المسؤول عن إبعاد الدين عن التشويه أو خلق وعيي مزييف ليدى اإلنسيان 
 بطقيييييييوس غيييييييير دينيييييييية عليييييييى إنهيييييييا دينيييييييية. ولهيييييييذا توجهيييييييت لكيييييييم بتليييييييك الرسيييييييالة.
أنييا لسييت ضييد زيييارة الحسييين وصييحبه ولسييت ضييد إحييياء ذكييرى استشييهاد الحسييين وصييحبه, 

رى وبصورة إنسانية وحضارية تعبر عن القناعة بصواب المسألة التي استشيهد مين فإحياء الذك
أجلها, ولكن ال بسيل من دماء أتباعه والضرب على الصدور وعلى الظهور أو التمرغل بالطين 
ميين الييرأس إلييى بيياطن القييدمين أو الزحييف علييى األقييدام, إنهييا بييدع ليسييت ميين اإلسييالم بييل هييي 

سيية لشيوخ الدين العقالء والواعين لحقيقة وأهمية ودور الدين في مشوهة للدين اإلسالمي وم
 المجتمع حين يسيكتون عنهيا. وميع ميرور األعيوام تيزداد هيذه الطقيوس بؤسيًا وسيوءًا وتشيوهًا.
وألهمية تلك الرسيالة التيي وجهتهيا لجنيابكم, كميا أرى, أجيدد طيرح موضيوعاتها عليى سيماحتكم 
 راجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينكم اإلجابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية عنهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا.

مامًا إن األحزاب اإلسالمية السياسية وأغلب قادتها, إن لم نقل كلهم, هم الذين يروجيون أدرك ت
ويشييجعون علييى ممارسيية مثييل هييذه الطقييوس ويسييعون إلييى إدامتهييا وتوسيييعها والتفيينن بطييرح 
الجديييد ميين هييذه الطقييوس الضييارة, فميين خييالل ذلييك يسييعون إلييى تعميييق الفرقيية فييي المجتمييع 

لصالح الحصول على أصوات الناخبين. إنه الفساد بعينه, وعليكم   وتنشيط االصطفاف المذهبي
 مواجهتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه. 
لييو اطلعييتم علييى التعليقييات التييي كتبييت علييى رسييالتي لوجييدتم واقييع التشييوه فييي العقلييية والييوعي 
 الييييييييييييديني المزييييييييييييييف اليييييييييييييذي يحمليييييييييييييه الييييييييييييبعض وتفسييييييييييييييرهم لتليييييييييييييك الطقيييييييييييييوس. 
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بهييذه الرسيالة, والتعليقييات التييي وردت أتمنيى عليييكم أن تناقشيوا رسييالتي السييابقة, التيي أرفقهييا 
عليها لكي يتبين الجميع من مقلديكم وغيرهم مدى صواب أو خطأ ممارسة تلك الطقوس وليس 
أحياء الذكرى الجليلية الستشيهاد اإلميام الحسيين بين عليي بين أبيي طاليب وابين بنيت محميد بين 
 عبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه هللا وصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحبه الكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرام. 
 أرجيييييييييييييييييييييييييييييييييييو لكيييييييييييييييييييييييييييييييييييم موفيييييييييييييييييييييييييييييييييييور الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييحة والعافيييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

 ص االحتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرام والتقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدير.ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال
23/7/2011 

 

 

هل سيقود صراع القوائم واألحزاب الطائفية البالد إلى  
 الضياع؟ 

 

 

الصراع الطائفي الذي بدأ مع تشكيل مجلس الحكم المؤقيت, دون الخيوض ببعيده التياريخي فيي 
لكي والفترات الالحقة, ما يزال يتأجج ويتفياقم يوميًا بعيد آخير ويتخيذ أبعيادًا جدييدة فترة الحكم الم

ومريييرة, إذ يمكيين أن يقييود الييبالد إلييى متاهييات مرعبيية وعواقييب وخيميية, رغييم إن جميييع القييوى 
والقوائم الطائفية المشاركة في الحكيم تيدعي خيالف ذليك وترتيدي لبياس اليدعوة للمواطنية الحيرة 

كن في حقيقة األمر إنها ال ترتدي لباس الطائفية المقيتة فحسب, بل وتتدثر به والمتساوية, ول
تمامًا وتمنع عن شعب العراق رياح التغيير الديمقراطي. والمشكلة في الجيوهر تكمين فيي وجيود 
أحزاب دينية سياسية, وهي في هذه الحالة ال يمكن أن تقوم إال على أسس دينيية مذهبيية ذات 

ية وتعتمد في الممارسة العملية التمييز بين الميواطنين عليى أسياس اليدين وجهة سياسية طائف
والمذهب والفكر, كميا يعميل بعضيها عليى إقصياء اليبعض اآلخير إن تسينى ليه ذليك, ألن شييوخ 
الييدين فييي الطييرفين علييى امتييداد قييرون وعقييود كثيييرة قييد لعبييا دورا كبيييرًا فييي نشيير العييداء وروح 

وضد أتباع الديانات واألفكيار األخيرى. والمشيكلة تبيرز بشيكل أشيد   الكراهية بين أتباع المذهبين
وأكثر خطورة حين يكيون المجتميع غيير محصين بعملييات التنيوير اليديني واالجتمياعي وبيالوعي 
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السياسي الكافي بميا يسيهم فيي إفشيال مشياريع القيوى واألحيزاب الطائفيية التيي تشيق بوجودهيا 
هبية متناحرة وتمنيع عنيه وحدتيه الوطنيية 1جينية ومالسياسي ونشاطها المجتمع إلى جماعات  

وتمزق نسيجه االجتمياعي, إذ أن هيذه األحيزاب تسيتثمر الجهيل واليوعي اليديني المزييف لتعبي  
أتبيياع الييدين والمييذهب الييذي تنتمييي إليييه حولهييا وتخييوض الصييراع السياسييي بهييا وتحييول ذلييك 

تلفيية بمييا فييي ذلييك ممارسيية العنييف الصييراع إلييى نييزاع سياسييي يتخييذ أبعييادًا خطيييرة وأشييكااًل مخ
المتبادل واسيتخدام السيالح والقتيل عليى الهويية الدينيية والمذهبيية والفكريية. وقيد عياش العيراق 
 هيييييذه الفتيييييرة بكيييييل أبعادهيييييا وكوارثهيييييا المرييييييرة, كميييييا إنيييييه ميييييا ييييييوال ليييييم ييييييتخلص منهيييييا. 

إلييى الفيييات  وتييزداد هييذه المشييكلة الطائفييية خطييورة وقسييوة حييين ينتقييل هييذا الصييراع الطييائفي
المثقفة األكثر وعييًا فيي المجتميع, وخاصية حيين ييتم تبنيي هيذا الينهج الميدمر مين قبيل بعيض 
القييوى والعناصيير الديمقراطييية العلمانييية التييي لييم تكيين قبييل ذاك قييد انخرطييت فييي أجييواء الصييراع 

أجيل  الطائفي بل كانت دومًا ضد السياسات الطائفية المقيتة ولعبت دورًا مهمًا فيي النضيال مين
وحدة الشعب وقواه الديمقراطية. وبغيض النظير عين العواميل التيي تيدفع بهيؤالء إليى اتخياذ مثيل 
هييذه المواقييف الجديييدة إزاء الطائفييية وبعييض قواهييا السياسييية, رغييم إنكارهييا تبنييي مثييل هيييذه 
المواقف, وهي كثيرة ولكنها غير مبررة وسقيمة, فأنها تشكل ردة فكرية وحضارية, سواء أكانوا 

ي الطيرف الشييعي أم الطيرف السيني. إن الوقيوع فيي حبائيل الطائفيية السياسيية ينشيأ أحيانيًا فق
غييير قليليية ميين مواقييع قومييية شييوفينية وأخييرى قومييية ضيييقة وأحيانييًا ثالثيية بذريعيية الييدفاع عيين 
مظلومية تاريخية لحقت بطائفة معينة دون غيرها وال بد لها أن تتمتع بدورها في السيطرة على 

ذريعيية األكثرييية واألقلييية. كمييا إن القييوى الطائفييية األخييرى تييدعي تغييبهييا عيين القييرار الحكييم ب
السياسييي وعيين الحكييم الييذي يفتييرض أن تكييون فيييه وعلييى رأسييه ميين منطلييق أنهييا كانييت تمتلييك 
الحكم كله, في حين أنها اآلن ال تقود الحكم كما كانت في السابق وال تمارس دور الفاعل فيه. 

أن المنطلق األساس في الحالتين طائفي مقيت ال يعتمد مبيدأ المواطنية الحيرة وفي كل األحوال ف
في الوطن الواحد, بل يعتمد على كانتونات يراد إقامتها تستند إلى الطوائيف الدينيية, وأن يكيون 
الحكم بيد الطائفة األكثر سكانًا وليس على أساس الكفاءة والمواطنة والجهد الذي يبذل لصيالح 

 وهكييييييييييييييييذا يمييييييييييييييييزق الييييييييييييييييوطن بييييييييييييييييين حانيييييييييييييييية ومانيييييييييييييييية! الشييييييييييييييييعب كلييييييييييييييييه. 
إن تحييول المثقييف الييديمقراطي أو الشيييوعي أو االشييتراكي إلييى المواقييع الطائفييية يعتبيير نكسيية 
وارتداد اجتماعي ويؤكد في الوقت نفسه عن ضعف اليوعي بتليك األسيس التيي تبناهيا قبيل ذاك 

مين جهية, كميا تعبير  وخاض من أجلها النضال الطويل وتعرض للمضايقات والهجيرة أو السيجن
عن قوة الموروثات االجتماعيية المتخلفية والباليية التيي نشيأ وترعيرع فيهيا هيذا المثقيف أو ذاك 
ولم يستطع الخلص منهيا رغيم ميرور سينوات طويلية مين جهية ثانيية, وضيعف الثقافية الوطنيية 
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العاميية لهييذا الشييخص أو ذاك ووعيييه بحقييوق المواطنيية وحقييوق اإلنسييان حتييى لييو سييود لنييا 
شييرات بييل ميييات الكتييب فييي الحييديث عيين المبيياد  التييي يييؤمن بهييا,إذ إن الممارسيية اليومييية ع

تكشف عن جوهر آخر. يضاف إلى ذلك حدة الصيراع الطيائفي السيائد فيي اليبالد وفيي المنطقية 
 الييييييييييييييذي يمكيييييييييييييين أن يجيييييييييييييير إليييييييييييييييه جمهييييييييييييييرة ميييييييييييييين المثقفييييييييييييييين السييييييييييييييطحيين.

لسياسيية, كميا هيو حيال لبنيان والعيراق وحين ُيحكم الوطن من خالل األحزاب والقيوى الطائفيية ا
مييثاًل, وأيييًا كانييت الطائفيية الحاكميية أو توزيييع الحكييم فييي مييا بينهييا, ستشييعر القييوى التييي تييدعي 
تمثيل هذه الطرف أو ذاك بيالغبن واألخير بالهيمنية, عنيدها, وهيو ميا يعيشيه لبنيان والعيراق فيي 

حه ويتفياقم الصيراع. وحيين يصيعب المرحلة الراهنة, يسعى كل منهما إليى تغييير المعادلية لصيال
حسيمه داخلييًا وبقييواه الذاتيية, يبييدأ كيل منهمييا بالتوسيل بوسييائل غيير شييرعية ويميارس أسيياليب 
قاهرة, إضافة إلى االستنجاد بقوى ودول الجوار لمساعدته في ما يسعى إلييه. وهيذا ميا يحصيل 

ا للعيراق الجدييد سينجد أمامنيا اليوم في لبنان وفي العراق. وإذ نترك لبنيان جانبيًا ونعيير اهتمامني
واقعييًا أثيمييًا وأليمييًا حقييًا, إذ ال يخييدم بييأي حييال الشييعب العراقييي وال حتييى أتبيياع المييذاهب الدينييية 
المختلفة, بل إنه يقود البالد إلى مخياطر جدييدة وأزميات حيادة وعواقيب يمكين أن تقتيرن بمزييد 
 مييييييييييييييييييييييين سيييييييييييييييييييييييفك اليييييييييييييييييييييييدماء والخسيييييييييييييييييييييييائر الماديييييييييييييييييييييييية والحضيييييييييييييييييييييييارية. 

سياسيييية التيييي أمامنيييا تشيييير بميييا ال يقبيييل الشيييك إليييى اسيييتنجاد األحيييزاب اإلسيييالمية فاللوحييية ال
السياسييية الشيييعية العربييية بييالحكم فييي إيييران وبييالولي الفقيييه فيهييا, فييي حييين تسييتنجد األحييزاب 
اإلسالمية السياسية السنية العربية التي تغطي أهدافها بمسحة قومية يمينية بيالحكم السيعودي 

ي الخلييج العربيي, إضيافة إليى الحكومية التركيية لتعزييز مواقفهميا السياسيية وبحكومات وقوى في
وصييراعهما السياسييي حييول السييلطة ووجهيية التطييور فييي العييراق. إن هييذا الواقييع ال يمنييع وجييود 
قوى ديمقراطية في هيذا الطيرف أو ذاك أو فيي قيوائم مشيكلة مين تليك األحيزاب ال يمكنهيا تغييير 

ت الجارية لتلك القوائم متوهمة شييًا آخير. كميا إن الصيراعات فيي الواقع فيها وتماشي السياسا
ما بين القوى واألحزاب اإلسالمية السياسيية والقوميية بيارزة لكيل ذي عينيين مفتيوحتين وبصييرة 
واعييية. إن إنكييار ذلييك ال يسيياعد علييى الخيياله ميين كييل ذلييك وميين عواقبييه. إنييه صييراع علييى 

لقيوائم الشييعية مين طيرف واألحيزاب والقيوائم السينية مين السلطة والنفوذ والميال بيين األحيزاب وا
 طيييييرف آخييييير, كميييييا أنيييييه يجيييييري فيييييي ميييييا بيييييين قيييييوى وأحيييييزاب داخيييييل هيييييذين الطييييييرفين. 
قبل عدة أسابيع نشرت مقااًل حاوليت فييه تحلييل الواقيع السياسيي العراقيي أشيرت فييه إليى هيذه 

المجياورة والقيوى السياسيية  الصراعات التي تتفاعيل بقيوة وال تبشير بيالخير للعيراق, وإليى اليدول
فيهييا التييي تعمييل علييى تييأجيج هييذه الصييراعات وتشييديدها ميين خييالل تقييديم الييدعم والمسيياندة 
المتنوعة لهذا الطرف أو ذاك. وال يمكين أن ينكير هيذا الواقيع مين يمتليك بصييرة عادلية وواعيية 
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 وواقعييييييييييييية وحييييييييييييس ديمقراطييييييييييييي يصييييييييييييب لصييييييييييييالح العييييييييييييراق ووحييييييييييييدة الييييييييييييوطن. 
ليل لم يعجب القوى الطائفية المتصارعة, إذ يرفض كل منهما خميس مسيائل ويبدو أن هذا التح

 جوهرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية:
. يييرفض االتهييام بكييون هييذا الطييرف أو ذاك يعمييل لهييذه الطائفيية الدينييية أو تلييك, بييل يعمييل 1

 لصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالح الشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعب العراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه.
حيدة . يرفض كل طرف وجود صراعا داخلية بين قواه وأحزابه العديدة, بل أن جمييع القيوى مو 2

 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييي الموقيييييييييييييييييييييييييييييييييييف وملتفييييييييييييييييييييييييييييييييييية حيييييييييييييييييييييييييييييييييييول زعيمهيييييييييييييييييييييييييييييييييييا.
. إنهييا ال تسييتنجد بييالقوى الخارجييية, سييواء أكانييت إيييران أم السييعودية أم الدوليية التركييية أم 3

 غيرهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا.
 . وإنهييا ال تحصييل علييى مسيياعدات ودعييم مباشيير وغييير مباشيير ميين تلييك دول وقييوى الجييوار. 4
 ب العراقييييي ال غييييير.. ليسييييت السييييلطة والمييييال والنفييييوذ والجيييياه همهييييا, بييييل همهييييا الشييييع5

كنت أتمنى أن ال يفوت على العناصر الديمقراطية الواعية في الطيرفين خطيأ هيذا اليرفض, فكيل 
هذه األمور لم تعد تخفى على أحد في العراق وفي الخارج, وكم كنت أتمنيى عليى اليديمقراطيين 

أرض الواقيع  النضال إلبعياد القيوى التيي يعمليون معهيا عين هيذه المسيائل الفعليية القائمية عليى
 ويلمسييييييييييييييييها كييييييييييييييييل النيييييييييييييييياس إال السياسيييييييييييييييييين الييييييييييييييييذين ال يريييييييييييييييييدون ذلييييييييييييييييك. 
بعد نشر تلك المقالة وصلتني رسالة من صديق احترمه كثيرًا يرفض تقيديراتي بوجيود صيراعات 
داخل القائمة العراقية من جهة, ويرفض حصول دعم للدكتور أياد عالوي والقائمة العراقية من 

ليج العربي. وأشيير هنيا بيأن مين حيق هيذا الصيديق أن ييرفض تبنيى السعودية وتركيا ودول الخ
وجهة النظر هذه, وأن يرفض تحليلي وتقديري للصيراعات الجاريية فيي اليبالد والمنطقية. ولييس 
هذا باألمر الغريب, إذ االختالف في وجهات النظر مسألة صيحية واعتياديية, ولكين الغرييب فيي 

ال أنظيير إلييى القائميية العراقييية  بعيييون حييزب الييدعوة . األميير أن يتجييرأ الصييديق ويطلييب منييي أن 
وهو اتهام يقول للدكتور كاظم حبيب: ال تنظر إلى القائمة العراقية والدكتور أياد عالوي بعينين 
شيعيتين طائفيتين, كما هي عيون حزب الدعوة. وكان قبل ذاك من تجرأ واتهمنيي بيأني أعياني 

اء سياسييات األحييزاب اإلسييالمية السياسييية الشيييعية. ميين  عقييدة شيييعية  ألنييي أمييارس النقييد إز 
واليوم تبرز اتهامات كثيرة منها ميثاًل اتهيام الشييوعيين بالغوغائيية ألنهيم شياركوا فيي مظياهرات 
فرضت على رئيس الوزراء إعادة النظر بالكثير من األمور, بغض النظر عن ميدى قدرتيه عليى 
 تنفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذها. 

الخاصة بعييون حيزب اليدعوة واعتبرتهيا زلية قليم أو محياول  لم أرغب بالرد على التهمة القبيحة
ابتزاز فاشلة أريد لصقها بشخصي مباشرة وبرسالة شخصية, إذ إن الواقع يشير إلى تفياقم هيذا 
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الصراع الطائفي في العراق, إذ اختلط الحابل بالنابيل وضياعت الكثيير مين القييم والمعيايير التيي 
اهييية بييين عيييون وفكيير المواطنيية وعيييون وفكيير الطائفييية تحكييم مبييدأ المواطنيية وتميييز بدقيية متن

السياسية التي ابتلي بها العراق بعد جرائم صدام حسين وحزبه البعثيي اليدموي فيي العيراق. أميا 
صيياحب العقييدة الشيييعية فقييد تراجييع عنهييا وأدرك خطييأ ذلييك االتهييام. فميين يتبنييى ويلتييزم بييالفكر 

ولية ال يمكيين أن يصييبح طائفيييًا أو ينظيير إلييى الييديمقراطي والتقييدمي العلميياني عيين وعييي ومسييؤ 
األمور من زاوية مذهبية, بل ال بد أن يمتلك أفقًا أوسع وأرحيب مين كيل ذليك. وال بيد لمين اتهيم 
الشيوعيين والديمقراطيين الذين تظياهروا أييام الجميع المنصيرمة بالغوغائيية والقطييع أن يتراجيع 

بيعيية األحييداث وال مييع طبيعيية ومواقييف الييذين عيين هييذه االتهامييات النزقيية التييي ال تنسييجم مييع ط
وجهوها وتاريخهم النضالي وال مع الحق الذي منحه الدستور بالتظاهر وال مع إصيرار الحكومية 
برئاسييية الميييالكي عليييى اسيييتخدام أسييياليب غيييير ديمقراطيييية فيييي اعتقيييال أو اختطييياف وتعيييذيب 

 المتظاهرين كما حصل أخيرًا وقل ذاك ايضًا. 

16/7/2011 

 

 

الشعوب في الدول العربية وبداية النهاية   ربيع   ةبداي
 لقوى اإلسالم السياسي

 

 

عنيد متابعيية نضييال شييعوب اليدول العربييية بمختلييف قومياتهييا فيي منطقيية الشييرق األوسييط ومنييذ 
سقوط الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى, ثيم ميرورًا بفتيرات االنتيداب والحيرب العالميية 

ر يتعيرف المتيابع ألحيداث الثانية وعقود النصف الثاني من القرن العشيرين حتيى الوقيت الحاضي
هذه الحقبة الطويلية مين اليزمن عليى أربيع مراحيل شيهدت صيعودًا وهبوطيًا فيي النضيال اليوطني 
واليييديمقراطي وإنجيييازات ومكاسيييب وانكسيييارات وهيييزائم مرييييرة شيييملت جمييييع اليييدول العربيييية دون 
 اسييييييييييييييييتثناء. ويمكيييييييييييييييين اإلشييييييييييييييييارة إلييييييييييييييييى هييييييييييييييييذه المراحييييييييييييييييل بمييييييييييييييييا يلييييييييييييييييي: 

سيقوط الدولية العثمانيية ووقيوع اليدول العربيية فيي منطقية الشيرق  . تمتد المرحلة األوليى مين1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267206
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267206
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األوسييط تحييت االحييتالل واالنتييداب البريطيياني أو الفرنسييي وتصيياعد النضييال الييوطني لفيييات ميين 
المجتمع للخاله من االسيتعمار والهيمنية األجنبيية والتيي امتيدت إليى ميا بعيد الحيرب العالميية 

لحديثة التكوين حكومات تجسد مصالح طبقية اإلقطياعيين الثانية, حيث تشكلت في هذه الدول ا
وكبار المالكين وشيوخ العشائر والتجار الكومبرادور التي تحالفت بصيل ومستويات مختلفة مع 
 اليييييدول االسيييييتعمارية وعبيييييرت عييييين مصيييييالحهما المشيييييتركة واسيييييتمرار وجودهميييييا المشيييييترك.

اع االستقالل والسيادة الوطنيية ووضيع . وفي المرحلة الثانية تصاعد النضال الهادف إلى انتز 2
خيرات البالد بيد شيعوبها والخياله مين العالقيات اإلنتاجيية شيبه اإلقطاعيية واألبويية المتخلفية 

إلنسيان. -وإقامة العالقات اإلنتاجية الرأسمالية ومن أجل انتيزاع الحريية والديمقراطيية وحقيوق ا
المييية الثانييية وانتعيياش مبيياد  الحرييية وهييي الفتييرة التييي أعقبييت سييقوط الفاشييية فييي الحييرب الع

والحياة الديمقراطية عليى الصيعيد العيالمي وصيدور الالئحية الدوليية لحقيوق اإلنسيان فيي العيام 
. وقييد تتوجييت هييذه الفتييرة بتفيياقم الصييراع بييين اليينظم الرجعييية الحاكميية والشييعوب والقييوى 1948

ور الحركييات لشييعبية فييي الييدول واألحييزاب المعارضيية المتطلعيية للحييياة الجديييدة. ورغييم قييوة وتطيي
العربية, فإنها عجزت عن إقامة نظم ديمقراطية فيي اليبالد, مميا دفيع بقيوى فيي الجييش بتنظييم 
االنقالبات العسكرية واالستيالء على السلطة, كما حصل في سيوريا ومصير والعيراق وفيميا بعيد 

نييية العاميية المعادييية فييي اليييمن والسييودان. وعبيير هييذه االنقالبييات العسييكرية ذات الوجهيية الوط
لالسييتعمار وصييلت فيييات ميين البرجوازييية الصييغيرة ذات األهييداف الوطنييية والقومييية العاميية إلييى 
الحكم. وليم تؤسيس هيذه القيوى الحكيم عليى مبياد  الحريية والديمقراطيية وحقيوق اإلنسيان, بيل 

عودة إلى فرضت نظمًا سياسية مستبدة وغير ديمقراطية وأصرت على البقاء في السلطة وعدم ال
ثكناتهييا العسييكرية. وقييد عاشييت شييعوب الييدول العربييية مييدًا قوميييًا مناهضييًا لالسييتعمار وغييير 
ديمقراطي في آن واحد جر خلفه الماليين من البشير بشيعارات ديماغوجيية ميع تشيويه وتزيييف 
ي في وعي الكثير من البشر. ويمكن أن يتلمس اإلنسان في هذه الفترة تفاعاًل واسيعًا وتبياداًل في

التأثير بين شعوب هذه المنطقة عمومًا وحركاتها الوطنية المناهضة للهيمنة األجنبية, كما فيي 
 فتيييرة نهيييوض الشيييعب اإليرانيييي فيييي الربيييع األول مييين العقيييد السيييادس مييين القيييرن الماضيييي.

. وفييي المرحليية الثالثيية شييهدت شييعوب الييدول العربييية انتكاسيية شييديدة فييي حركاتهييا النضييالية 3
انحسيييارًا شيييديدًا فيييي دور القيييوى الديمقراطيييية واليسيييارية منيييذ أن تسيييلطت القيييوى الديمقراطيييية و 

القومييية والبعثييية اليمينييية علييى زمييام األمييور فييي بعييض الييدول العربييية, فييي حييين تواصييل فييي 
بعضيييها اآلخييير وجيييود حكوميييات رجعيييية مناهضييية لمصيييالح شيييعوبها, سيييواء أكانيييت ملكيييية أم 

الحكوميات للديمقراطيية والنضيال ضيد اإلمبرياليية وفيي جمهورية, إذ تبين زيف دعوات كيل تليك 
سييبيل الوحييدة العربييية. وعجييزت وهييي فييي السييلطة عيين تحقيييق التقييارب فييي مييا بييين نظمهييا 



 393 

السياسية وما بين قواها المتعددة في العديد من الدول العربية األخرى, بيل شيارك كيل منهيا فيي 
عبيت دورًا كبييرًا جيدًا فيي قميع الحركيات التآمر على بعضه اآلخير. ويفتيرض تأكييد حقيقية أنهيا ل

والقيييوى الديمقراطيييية واليسيييارية وسيييعت إليييى إخضييياعها لهيييا وتحيييت خيمتهيييا الفكريييية الواحيييدة 
وتصفيتها وتصيدت بعنيف شيديد للمناضيلين فيي سيبيل إقامية مجتميع ميدني ديمقراطيي علمياني 
 يسييييييييييييتند إلييييييييييييى دسييييييييييييتور ديمقراطييييييييييييي وحييييييييييييياة دسييييييييييييتورية وبرلمانييييييييييييية تعددييييييييييييية. 

ه االنتكاسة منذ نهايية الخمسيينيات وبدايية السيتينيات فيي العيراق وسيوريا ومصير مين بدأت هذ
القرن العشرين وتفاقمت مع اندحار الجييوش العربيية فيي الحيرب ضيد إسيرائيل فيي حيرب األييام 

. وقد تلقت الحركات اليسيارية والديمقراطيية فيي العيراق وسيوريا والسيودان ومصير 1967الستة  
رها ضربات قاسيية مين حكيام تليك اليدول وقمعيت المطاليب القوميية العادلية والجزائر وتونس وغي

والمشروعة للقوميات األخرى وزج بأتباعها والميدافعين عنهيا مين القيوى الديمقراطيية واليسيارية 
في السجون والمعتقالت أو تمت تصفية الكثير مين المناضيلين فيي سيبيل الحريية والديمقراطيية 

 والتقيييييييييييييييدم االجتمييييييييييييييياعي بصييييييييييييييييل مختلفييييييييييييييية.والحقيييييييييييييييوق القوميييييييييييييييية العادلييييييييييييييية 
ثيييم زاد األمييير سيييوءًا دفييياع دول  المنظومييية االشيييتراكية  عييين هيييذه الييينظم الشيييوفينية والقمعيييية 
ومساندتها لها لدعائها مزيف بالنضال ضد االستعمار, في حين أنها كانت تعمل بكل ما أوتيت 

ية منهييا. وقييد نشييأ هييذا ميين قييوة فييي قمييع الحركييات والقييوى الديمقراطييية وخاصيية القييوى اليسييار 
التأييد لهذه النظم من مواقف براغماتيية لليدول  االشيتراكية  فيي صيراعها ميع اليدول الرأسيمالية 
وتحريها عن حلفاء لها فيي منطقية الشيرق األوسيط حتيى ليو كانيت هيذه الينظم مسيتبدة وجيائرة 

ألحييرار التييي تحييت ذريعيية أنهييا قييوى ميين البرجوازييية الصييغيرة الثورييية ومجموعييات ميين الضييباط ا
يمكن أن تسير صوب البناء  الالرأسمالي  أو تتجه صوب  بناء االشيتراكية  حتيى ليو كانيت فيي 
البداية غير ديمقراطية ومسيتبدة وتميارس القتيل وتصيفية األحيزاب الشييوعية واليسيارية والقيوى 

ديمقراطيية الديمقراطية في بليدانها! وليم يكين هيذا األمير مقبيواًل بيل مرفوضيًا مين جانيب القيوى ال
والتقدمية وسكوت على مضض من جانب الكثير من األحزاب الشيوعية في المنطقة أو مسايرة 
الموقف. وقد خليق هيذا الموقيف ازدواجيية وعيدم مصيداقية ليدى األوسياط الشيعبية والكثيير مين 

حياد المثقفين الديمقراطيين. لقد تغافلت تلك المنظومة  االشتراكية  بيدولها العدييدة, وخاصية االت
السوفييتي, عن قصد انتهازي صارخ بأن التوجه صوب االشتراكية ال يمكن أن يتم دون االلتزام 
الفعلييي بمبييدأ الحرييية الفردييية والحييياة الديمقراطييية والتعددييية الفكرييية والسياسييية وبنيياء الحييياة 

تسيقط تليك  الدستورية البرلمانية وااللتزام الفعليي والكاميل بحقيوق اإلنسيان. وليم يكين غريبيًا أن
اليينظم السياسييية  االشييتراكية  تحييت تييأثير وفعييل ذلييك االنفصييام الفعلييي النظييري والتطبيقييي بييين 
مفهوم ومضامين االشتراكية )العدالة االجتماعية( ومفهيوم ومضيامين الحريية والديمقراطيية فيي 
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ثيم الشيمولية واقع الحياة الفكرية والسياسية واالجتماعية وسيادة البيروقراطية واالنتهازية ومن 
في الفكر وفي ممارسية الحكيم . وال شيك فيي أن هيذا الفكير قيد وجيد تعبييره فيي الغاليب األعظيم 
فيب جميع األحزاب الشيوعية في اليدول العربيية دون اسيتثناء, مميا تجليى فيي اإلدعياء بتمثييل 
ي الطبقية العاملية ولييس السيعي ليذلك أو فيي تصيور اميتالك الحيق والحقيقية كلهيا وبطيالن اليرأ

اآلخر أو بادعاء أفضيلية الشييوعيين فيي النضيال بالمقارنية ميع بقيية المناضيلين ...اليخ. وهيو 
مرض لم تتخلص من بعضه األحزاب الشيوعية في الدول العربية ولدى الكثير مين الشخصييات 
الشيوعية واليسارية عمومًا, أو بقاء قادة األحزاب الشيوعية سينوات طويلية عليى رأس أحيزابهم 

لك طابو ال يجوز امتالكه إال في حالة الموت أو ال يوجد أفضل منه لقيادة هيذا الحيزب وكأنه م
أو ذاك. وهو مرض ورثناه من الكنيسة الكاثوليكية والديانة اليهوديية ومين الخالفية اإلسيالمية. 
 وهييو مييرض عضييال ال بييد ميين مكافحتييه بهييدف التجديييد والتحييديث وتطييوير المبييادرة واإلبييداع. 

اليسييارية والديمقراطييية فييي الييدول العربييية فييي أزميية فكرييية وسياسييية واجتماعييية دخلييت القييوى 
ثقيليية بسييبب انهيييار النمييوذج الييذي كانييت تييروج لييه األحييزاب الشيييوعية وأغلييب القييوى اليسييارية 
وتبتعد عن انتقاد سياساته ومواقفه على الصعيد اليداخلي واليدولي وتسيعى إلييه, وبسيبب عجيز 

سيييارية األخيييرى عييين ممارسييية االسيييتقاللية فيييي التفكيييير وتكيييوين اليييرأي األحيييزاب الشييييوعية والي
السياسي المستقل عن الحزب الشيوعي في االتحاد السوفييتي والحركة الشييوعية العالميية فيي 
القضييايا الدولييية واإلقليمييية وأحيانييًا كثيييرة المحلييية, وبسييبب ضييعف مسييتواها الفكييري وقييدرتها 

عجزهيا عين احتيواء األزمية الفكريية والسياسيية وإجيراء تحيديث التحليلية المسيتقلة, إضيافة إليى 
وتجديد في الفكر والممارسة في جميع الدول العربية دون استثناء كجزء من الحركية الشييوعية 
واليسارية على الصعيد العالمي. وقد أثر كل ذلك على الشيعوب العربيية وعليى نضيالها وتواصيل 

ت مين القيرن الماضيي حتيى نهايية العقيد األول مين القيرن هذا االنحسار طوياًل. ومنيذ الثمانينيا
الواحيد والعشيرين واجهييت الشيعوب فييي اليدول العربييية طيوال خمسيية عقيود تجلييت فيهيا الظييواهر 
 السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلبية التالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية:

. حالة تقهقر شديدة في سلوك القوى القومية والبعثية صوب األسوأ, سواء أكانيت فيي الحكيم 1
اساتها نشر اإلحباط فيي صيفوف الشيعوب فيي اليدول العربيية أم خارجه, ومارست بسلوكها وسي

تحت شيعارات قوميية زائفية أو الهيروب إليى الخليف ميرة وإليى األميام ميرة أخيرى دون أي شيعور 
بالمسييؤولية إزاء مصييائر تلييك الشييعوب وعواقييب سياسيياتها. ورغييم وقييوع الكثييير ميين األحييداث 

ي مييا تييزال ثابتيية علييى خطابهييا السياسييي الخطيييرة والتحييوالت الهائليية علييى الصييعيد العييالمي فهيي
القديم وشعاراتها السياسية المتخلف والمزيفة والمرفوضة من أوساط شعبية واسعة, وهي فرحة 
بهذا الجمود الفكيري والتخشيب السياسيي. ويقيدم الميؤتمر القيومي العربيي ببياناتيه السينوية إليى 
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الديمقراطية واليسارية ومن يدخل ضمن مفهوم التيار الديمقراطي فيي اليدول العربيية مين جهية, 
وسقوط دول المنظومة االشتراكية وانهيار مؤقت لحلم الخاله مين االسيتغالل ليدى الكثيير مين 

نية, ومصاعب التجديد والتحديث والعجز الواضح عن وعي التحوالت الجارية الناس من جهة ثا
على الصعيدين العالمي واإلقليمي التي عانت منها كل قوى اليسار في هذه المنطقة مين العيالم 
وعلى الصعيد العالمي من جهة ثالثية, إضيافة إليى تفياقم البطالية والفقير والحرميان فيي صيفوف 

عربية رغم غنى المنطقة وتفاقم التمايز الطبقي والمعيشيي بيين طبقيات فيات واسعة في الدول ال
وفيات الشعب من جهة رابعة. كما ال بد من اإلشارة إلى انحسيار ملميوس فيي الطبقية الوسيطى 
 الصيييييييييييييييييييييييييييييناعية والزراعييييييييييييييييييييييييييييييية والطبقييييييييييييييييييييييييييييية العامليييييييييييييييييييييييييييييية أيضييييييييييييييييييييييييييييييًا. 

ثية قيادت إليى تعزييز . وفي مقابل هذا لعبيت الينظم القوميية والرجعيية دورًا كبييرًا باتجاهيات ثال 3
مواقييع قييوى اإلسييالم السياسييية فييي صييفوف الشييعوب وزيييادة تأثيرهييا الفكييري الييديني المتخلييف 
والسياسي الرجعي. وقد ساهمت الدول الرأسمالية الكبيرة بدور مباشر وأساسيي فيي هيذا الجهيد 
 المنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياهض للتقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدم والديمقراطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية:

أقييدام القييوى اإلسييالمية السياسييية ممييا . التنييافس معهييا بذريعيية سييحب بسيياط الييدين ميين تحييت أ
ساهم في تكريس الفكر الديني الرجعي والمتخلف في أذهان المسيلمات والمسيلمين. وقيد تبليور 
هييذا فييي المسيياجد والجوامييع المتعيياظم عييددها وفييي المييدارس الحكومييية, إضييافة إلييى المييدارس 

ممكن تباع بأسيعار رخيصية الدينية ونشر الكتب والمجالت والدعايات الدينية على أوسع نطاق  
 جييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدًا أو تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوزع مجانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًا. 

. دعيييم القيييوى اإلسيييالمية السياسيييية المتخلفييية واإلرهابيييية فيييي مكافحييية القيييوى الديمقراطيييية ب
واليسارية والحركات الشيوعية بدعوى مخالفتها لإلسالم, وخاصة بعد أن شيكلت لهيا ميليشييات 

محت فيميا بعيد بانتشيارها عليى صيعيد مسلحة لتحارب وجود السوفييت فيي أفغانسيتان والتيي سي
 اليييييييييييييدول العربيييييييييييييية واإلسيييييييييييييالمية وبيييييييييييييين المسيييييييييييييلمين فيييييييييييييي اليييييييييييييدول األخيييييييييييييرى. 

. السياسات االقتصيادية واالجتماعيية المعبيرة عين مصيالح الطبقيات والفييات الحاكمية وتفياقم ت
مين البطالة والفقر في هذه البليدان واتسياع الفجيوة بيين األغنيياء والفقيراء بحييث حوليت الكثيير 

 بنيييييييات وأنبييييييياء هيييييييذه اليييييييدول ضيييييييد حكوماتهيييييييا المسيييييييتبدة والظالمييييييية وغيييييييير العادلييييييية.
. السياسات المناهضة للديمقراطية والمجتمع الميدني والحيياة الدسيتورية وممارسية االسيتبداد ث

فييي مواجهيية قييوى المعارضيية السياسييية وزجهييا فييي السييجون والمعييتقالت وتعريضييها للمييوت, 
األخيرى ومناضيليها وسيلب حقوقهييا بذريعية تهدييد وحيدة الييوطن إضيافة إليى اضيطهاد القوميييات 
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. وتوجهييت كافيية الدوليية العربييية إلييى خييوض سييباق التسييلح وصييرف المليييارات ميين الييدوالرات ج

األمريكية على شراء أو إنتاج األسلحة بذريعية مواجهية إسيرائيل أو عيدوان اليدول المجياورة فيي 
و الذي بدأ الحرب ضيد جيرانيه, كميا كانيت علييه سياسيات النظيام البعثيي فيي حين أن بعضها ه

 العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراق مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييثاًل. 
. ونتيجة هذا الواقيع تسينى للقيوى المناهضية للديمقراطيية اسيتثمار وضيع التقهقير فيي مكانية 4

ودور وقدرات الحركة الديمقراطية واليسارية, ومنها األحزاب الشيوعية, فيي اليدول العربيية عليى 
لمواجهيية القييوى المضييادة فييي تشييديد االسييتغالل واالضييطهاد والقمييع الفكييري والسياسييي  النضييال

والقومي والطائفي أيضًا, إذ امتألت السجون بالمناضلين والمناضالت فيي جمييع اليدول العربيية 
دون اسيتثناء وتيم التجياوز الفيظ فيهيا عليى مبياد  شيرعة حقيوق اإلنسيان وكرامية الفيرد, اميرأة 
 كانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت أو رجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال.

. وتحالفت القوى الحاكمة بصيل مختلفة وأكثير مين السيابق ميع العيالم الرأسيمالي بعيد انهييار 5
النظم  االشتراكية  وتراجع دور األحزاب الشيوعية والعمالية في تليك اليدول إذ سياهمت مجتمعية 
في خلق المزيد من اإلحبياط المصيحوب بحالية مين التميرد عليى الواقيع القيائم. إال إن جيزءًا مين 

ا التميرد الشيبابي والشيعبي ليم يكين منظميًا وواضيحًا واسيتثمر باتجاهيات خاطيية وشيريرة مين هيذ
جانييب قييوى إسييالمية سياسييية وبييدعم ميين حكومييات فييي العييالم الرأسييمالي وفييي الييدول العربييية 
واإلسييالمية وبشييكل خيياه فييي فتييرة الصييراع بييين الييدول الرأسييمالية والييدول االشييتراكية وارتكيياب 

تي خطيييية التييدخل العسييكري والسياسييي فييي أفغانسييتان واحتاللهييا الييذي سيياعد االتحيياد السييوفيي
علييى نشييوء تحييالف واسييع بييين الييدول التييي تييدعي اإلسييالم )السييعودية ودول الخليييج وباكسييتان 
وإيييران( علييى سييبيل المثييال ال الحصيير وقييوى إسييالمية سياسييية فيهييا, وفييي الييدول الرأسييمالية 

وسيييعت اليييدول الرأسيييمالية, وخاصييية الوالييييات المتحييييدة المتقدمييية ضيييد االتحييياد السيييوفييتي. 
وبريطانيا, إلى تنشيط قوى اإلسالم السياسية بكل فصائلها وخاصية المتطرفية منهيا وميدها بكيل 
ما يساهم في تعزيزها وتوسيع قاعدتها ودورها السياسي والعسكري لمحاربية االتحياد السيوفييتي 

اليسارية والديمقراطية في الدول العربيية وبقيية   في أفغانستان من جهة, وكافة الحركات والقوى 
دول المنطقة مين جهية ثانيية. وكيان لسيقوط النظيام الشاهنشياهي فيي إييران وسيرقة الثيورة مين 
جانب قوى اإلسيالم السياسيية الشييعية المتطرفية دورهيا البيالل والبيارز فيي اليدعوة إليى تصيدير 

قياب الحيرب العراقيية اإليرانيية وانهييار اليدول الثورة اإلسالمية الشييعية والتيي اشيتدت أثنياء وأع
  االشيييييييييييتراكية  وتعزييييييييييييز الوجهييييييييييية اإلسيييييييييييالمية المتطرفييييييييييية فيييييييييييي اليييييييييييدول العربيييييييييييية.
ومنذ بداية العقد األخير من القرن العشرين انتعش ونما دور القوى اإلسالمية السياسية بسبب 
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لموس في النضال المباشرة قمع القوى الديمقراطية والسياسية وأزمتها الذاتية وبروز ضعفها الم
في الكثير من الدول العربية نتيجية األخطياء الفادحية فيي سياسيات الوالييات المتحيدة األمريكيية 
وبقية الدول الرأسمالية مما فسح في المجال إلى تعاظم دورها وجرها فيات جدييدة إليى جانبهيا. 

والبطالية والفقير والتميييز  وفي هذا المجال لعبت عوامل االضطهاد و ياب الحرييات الديمقراطيية
والشييعور بالمظلومييية ميين سياسييات الغييرب إلييى تنييامي قاعييدة هييذه القييوى واسييتخدمت الجوامييع 
والمسييياجد واألميييوال السيييعودية ومييين دول عربيييية وإسيييالمية وشخصييييات أخيييرى )وخاصييية دول 

ة مكافحية الخليج( المزيد من األموال والدعم ألغراضها في الدعوة إلى اإلرهاب وممارسته بذريعي
االستعمار والكفيار فيي اليدول العربيية واإلسيالمية والعيالم. وأعطيى اإلرهياب اإلسيالمي السياسيي 

, وبوجيود قيوى اللبراليية الجدييدة 2001المتطرف والدولي في الحيادي عشير مين سيبتمبر/أيلول 
حركيية فييي السييلطة فييي الواليييات المتحييدة وبريطانيييا, دفعييًا جديييدًا مؤذيييًا لشييعوب هييذه الييدول وال

 الديمقراطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية وقواهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا األساسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
وفي نهاية العقد األخير من القرن العشرين والعقد األول من القرن الحيادي والعشيرين انتشيرت 
هيييذه القيييوى فيييي دول مثيييل الجزائييير والسيييودان والسيييعودية والييييمن والمغيييرب والعيييراق ولبنيييان 

, إضيافة إليى قيوى وفلسطين, وكيذلك فيي باكسيتان وأفغانسيتان وبعيض دول جنيوب شيرق آسييا
إسالمية أخرى تحت اسم القوى اإلسالمية  المعتدلة  لتمارس ذات األهداف ولكن بدون عمليات 
إرهابييية مباشييرة, ولكنهييا ذات دعاييية إسييالمية ومضييامين فكرييية تنطلييق ميين فكييرة  الحاكمييية هلل 
 وحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييده  و اإلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالم هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو الحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل !

جديدة, المرحلة الرابعة مع بداية العقد الثاني  إن المرحلة الثالثة تقترب من نهايتها لتبدأ مرحلة
من القرن الحادي والعشرين. إنهيا مرحلية العيد التنيازلي غيير القصييرة لقيوى اإلسيالم السياسيية 
التييي عاشييت فورتهييا ومييدها الرجعييي الييدموي خييالل السيينوات العشييرين المنصييرمة وحتييى اآلن, 

رهابية الفاشية والدموية والقتل الجمياعي. وساء أكانت في السلطة أم خارجه وعبر األساليب اإل 
فما هي مؤشرات المرحلة الجديدة وميا هيي القيوى الحاملية لهيذه المرحلية وميا هيو اليدرب اليذي 
 ستسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلكه؟
إن تحليل المعطيات المتوفرة فيي اليدول العربيية فيي منطقية الشيرق األوسيط والتحيوالت الجاريية 

اإلقليمية والمحلية تؤكد بدء مرحلية جدييدة هيي في السياسات والمواقف على األصعدة الدولية و 
المرحليية الرابعيية التييي سييوف تسييتغرق وقتييًا غييير قصييير لتتبلييور مكوناتهييا األساسييية وعوامييل 
 بروزهييا والمهمييات التييي يمكيين إنجازهييا فيهييا, وميين ثييم تكييريس خصائصييها وطبيعتهييا الجديييدة.

لمتفاعلة في ما بينها تتحرك اليوم في ويبدو لي بإن العوامل الداخلية والخارجية المحركة لها وا
حقل مليء باأللغام نشرتها كيل القيوى الداخليية والخارجيية المناهضية للتغييير والمعرقلية لعمليية 
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الدفع باتجاه الحريية والديمقراطيية والمجتميع الميدني اليديمقراطي العلمياني, أو التيي ترييد وضيع 
ات لمنع حصول تحوالت عميقية وجذريية, وهيي قيوى  ليسيت قليلية ولهيا خبيرة فيي مكافحية  مصدَّ

قيييوى التقيييدم االجتمييياعي والديمقراطيييية وحقيييوق اإلنسيييان عليييى األصيييعدة المحليييية واإلقليميييية 
 والدوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.
إن بداية المرحلة ال ترتبط بقتيل قائيد منظمية القاعيدة اإلسيالمية السياسيية المتطرفية واإلرهابيية 
 الدولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية أسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييامة

األمريكية, على أهمية هذا الحدث, بل بسبب فشيل الحركيات بن الدن على أيد الفرقة العسكرية  
اإلسييالمية السياسييية المتطرفيية والمعتدليية فييي السييير ولييو خطييوة واحييدة إلييى األمييام علييى طريييق 
تحقيييق األهييداف التييي بشييرت بهييا حتييى فييي الييدول التييي وصييلت فيهييا إلييى السييلطة, إيييران, 

تمر وانحسييار لييدورها وتأثيرهييا علييى السييودان, السييعودية, أفغانسييتان, بييل هييي فييي تراجييع مسيي
األصعدة المختلفة. كما إنها عجيزت وفشيلت فعلييًا فيي إقنياع شيعوب اليدول العربيية بأنهيا قيادرة 
على تحقيق ما تسعى إليه الشعوب عبر تطبيق الشريعة اإلسيالمية وفيرض حاكميية هللا وحيده, 

بيير والييية الفقيييه, ولييي هللا كمييا هييو الشييعار الييذي ترفعييه أغلييب األحييزاب اإلسييالمية السيينية, وع
واإلمام المنتظر في األرض لدى األحزاب اإلسالمية الشيعة, بل كل ميا فعلتيه هيو نشير اإلرهياب 
والقتل األعمى والموت لمزيد مين النياس الفقيراء والمعيوزين والعلمياء واألطبياء والنقيابيين وكثيرة 

نظيماتهيا وقيوى إرهابيية دمويية. من حملة مشعل الثقافة والفنون اإلنسانية وحيثما وجدت لهيا ت
 وقد تجلى هذا الواقع في عدد من المؤشرات السياسية المهمة التي نشير إلى أبرزها في اآلتي:

. إن النظم اإلسالمية السياسية التي أقيمت في بعيض اليدول العربيية أو فيي دول أخيرى فيي   1
ت هيذه الشيعوب فيي منطقة الشرق األوسط قد برهنيت عليى عجزهيا الكاميل عين تحقييق طموحيا

التمتع بالحرية والحياة الديمقراطية الحيرة أو تيأمين العالقيات اإلنسيانية بيين القومييات المتعيددة 
الموجودة في تلك الدول. وكل الدالئل المتوفرة تشير بما ال يقبل الشك إلى إنها مارست سياسة 

الحييل  علييى  الرعييية ,  االضييطهاد والقمييع وفييرض خيميية الفكيير الواحييد, إيييديولوجيا  اإلسييالم هييو
ومصادرة حرية وحقوق أتباع الديانات والمذاهب األخرى أو الفكر اآلخر وكيذلك أتبياع القومييات 
األخيييرى. إن تنفييييذ أحكيييام اإلعيييدام أو القتيييل أو الجليييد فيييي الشيييوارع أو زج النييياس بالسيييجون 

لييك الييدول وتعريضييهم للتعييذيب الجسييدي والنفسييي بأبشييع صييوره أثييار ويثييير الشييبيبة وشييعوب ت
ويييدعوها إلييى مناهضيية تلييك اليينظم والقييوى التييي تمييارس هييذه األسيياليب المتعارضيية مييع مبيياد  
 ومضيييييييييييامين شيييييييييييرعة حقييييييييييييوق اإلنسيييييييييييان وكيييييييييييل العهييييييييييييود والمواثييييييييييييق الدولييييييييييييية. 

. وأن قوى اإلسالم السياسية التي برزت في دول عربية أخيرى وفيي منطقية الشيرق األوسيط   2
هياب فيي مواجهية أتبياع اليديانات والميذاهب الدينيية األخيرى عمومًا مارست أسياليب العنيف واإلر 
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وكذلك أتباع الفكر األخر. وقد قتل عليى هيذا الطرييق عشيرات أليوف النياس األبريياء فيي الكثيير 
من الدول العربية واإلسالمية, سواء تم ذلك عبر العملييات االنتحاريية أم السييارات المفخخية أم 

لمباشرة بكواتم الصوت وغيرها أم الهجوم المسيلح عليى الفنيادق العبوات الناسفة أم االغتياالت ا
والهييييات الدبلوماسييية والبنييوك وقتييل وحييرق المزيييد ميين البشيير البييريء ...الييخ. فأفغانسييتان 
-وباكستان والعراق, على سبيل المثال ال الحصر, تقدم نماذج شريرة لممارسيات قيوى اإلرهياب 

يشعر المواطن والمواطنة باألمن واالستقرار في بالده بل   إلسالمية السياسية المتطرفة. ولم يعد
يمكن أن يتعرض الجميع إلى خطر الموت أو اإلصابة والتعوييق بسيبب تليك العملييات الجنوبيية 
 المجرمييييييييييييييييييييييييييييييييية التيييييييييييييييييييييييييييييييييي تمارسيييييييييييييييييييييييييييييييييها قيييييييييييييييييييييييييييييييييوى اإلرهييييييييييييييييييييييييييييييييياب.

. ولم تقدم تلك القوى اإلسالمية السياسية الحلول العملية لمشكالت شعوب هذه الدول والتي   3
تتلخص في التخلص من واقع التخلف االقتصادي واالجتماعي والحضاري والمكشيوفية الشيديدة 
على الخارج والبطالة الواسعة, سواء أكانيت مكشيوفة أم مقنعية, وكيذلك الفسياد الميالي واإلداري 
الذي لم يرحم حتى النياس الفقيراء والعيائالت المعيوزة. وفيي هيذه اليدول اتسيعت الفجيوة الدخليية 

اتييية بييين العييائالت الفقيييرة والعييائالت الغنييية بجييالء كبييير وأصييبحت ال تطيياق. وتقييدم إيييران والحي
 نموذجييييييييييييييييييًا صييييييييييييييييييارخًا لمثييييييييييييييييييل هييييييييييييييييييذه الييييييييييييييييييدول, وكييييييييييييييييييذلك السييييييييييييييييييعودية.

. وفي مثل هذه النظم فقدت المرأة القليل من الحقوق التي كانت تتمتع بها في بعض اليدول   4
انية وإنسييانيتها بفعييل األسيياليب الرجعييية العربييية, وأصييبحت تعيياني ميين فقييدان حقوقهييا اإلنسيي

والمتخلفيية والمتوحشيية أحيانييًا كثيييرة التييي تتعامييل مييع المييرأة. كمييا تعيياني المييرأة الشييابة ال ميين 
البطالة والفراغ القاتل فحسب, بل ومن سلبهن حقوقهن المشروعة حتى فيي اختييار الزوجية أو 

ين الميرأة والرجيل حليم يبيدو وكأنيه بعييد يفرض عليهن الختان أو البقاء في البيت. فالمسياواة بي
 المنيييييييييييييييال بالنسيييييييييييييييبة للمالييييييييييييييييين مييييييييييييييين النسييييييييييييييياء فيييييييييييييييي اليييييييييييييييدول العربيييييييييييييييية. 
تحيت وطييأة هييذه العواميل تعيييش النسييبة العظمييى مين نسيياء الييدول العربيية وتتعييرض إلييى شييتى 
المضيايقات واإلسياءات واألضيرار الصيحية والنفسيية والعصيبية. ويمكين أن نتصيور حالية المييرأة 

ودية التي تمنع من سياقة السييارة وتعتقيل لهيذا السيبب فيي حيين أن أختهيا الميرأة فيي في السع
غالبية بقاع العالم تمارس النشاط في جميع مجاالت الحياة العامة وتقود الطيائرات وتصيعد إليى 
 الفضيييييييييييييييييييييييييييييياء وتمييييييييييييييييييييييييييييييارس شييييييييييييييييييييييييييييييتى الميييييييييييييييييييييييييييييييادين الرياضييييييييييييييييييييييييييييييية.

نسيان بحييث فقيد الكثيير مين . وفي هذه النظم وما يماثلها اتسعت قائمية المحرميات عليى اإل   5
حقوق المواطنة االعتياديية والمشيروعة وحريتيه الفرديية وحقيه فيي ممارسية الكثيير مين األفعيال 
االعتيادية. فقد قدمت المرأة في السودان إلى المحاكمة ألنها ارتدت السروال االعتيادي الطوييل 

إيران أو حتى رجمت بالحجارة  ألنه يثير غريزة الرجال وجلدن لهذا السبب, كما جلدت المرأة في
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لتهمة الزنى وغيرها, أو الجلد والسجن لمن يتعاطي تناول الخمور, وهو حق يفترض أن يكيون 
مكفول لكل إنسان, أو منع المرأة من مغادرة البالد دون أن يكوم رجل من أفيراد عائلتهيا معهيا. 

الراهنية التيي ازداد إصيدار  لقد ضاق الشباب والشابات ذرعًا بهذه المحرميات وخاصية فيي الفتيرة
 الفتيياوى البائسيية والغبييية ميين شيييوخ دييين جهليية بالحييياة وبالييدين وبطبيعيية اإلنسييان وحقوقييه.
إن ربيع الشعوب في الدول العربية لم يأت عبثًا وال صدفة, بيل هيو نتياج طبيعيي وتحيول كيفيي 

لى نضال قيوى التقيدم لفعل تراكم عوامل كثيرة حصلت خالل العقود واألعوام المنصرمة, إضافة إ
والديمقراطييية. وهييي البداييية الفعلييية أو العييد التنييازلي الفعلييي لمييد وهيمنيية الحركييات اإلسييالمية 
المتطرفة على الشارع في اليدول العربيية وتيأثير قواهيا المعتدلية التيي ترييد إقامية دول إسيالمية 
 متجبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة. 

لى وقت غير قصيير للتبليور وتكاميل إن المرحلة الرابعة, التي نحن في بداية تكونها, ستحتاج إ
العوامييل الفاعليية فيهييا والمييؤثرة عليهييا, وبييدايتها كانييت سييلمية وديمقراطييية ثورييية تجلييت فييي 
االنتفاضات الشبابية والشعبية التي تفجرت تحت قيياد شيباب وشيابات تمييزوا بالحيويية والجيرأة 

عاشيوا أو ميا زاليوا يعيشيون  والصالبة في الموقف واألسلوب والهدف ورفضوا الواقع المر الذي
تحييت وطأتييه وعذاباتييه جييرح كييرامتهم. إنهييا المرحليية التييي تسييتوجب منييا جميعييًا وعييي طبيعتهييا 
 وأسييييباب نهوضييييها والنتييييائج التييييي يمكيييين أن تصييييل إليهييييا خييييالل هييييذا العقييييد والعقييييد القييييادم.
 إن المخيييييييييييييييييييييييياطر التييييييييييييييييييييييييي تتهييييييييييييييييييييييييددها األتييييييييييييييييييييييييي ميييييييييييييييييييييييين جييييييييييييييييييييييييانبين:

م السياسييية وكييل القييوى المسيياندة لهييا والتييي تعييود الجانييب األول: سييوف تييرفض قييوى اإلسييال
لعالقات إنتاجية متخلفة وظالمة ترك الساحة السياسية بسهولة, بل سوف تبقى تتشبث بالحكم 
أو بالتييأثير الييذي حققتييه خييالل العقييدين المنصييرمين. إال إن الييدالئل تشييير إلييى تراجييع دورهييا 

اليب قمعيية وقهريية وميا ستتسيبب بيه مين وتأثيرها الفكري والسياسي رغم ما ستمارسه مين أسي
كييوارث دموييية ضييد اإلنسييان أثنيياء تراجعهييا عيين مواقعهييا السياسييية فييي الحكييم أو خارجييه. إن 
الخسائر البشرية ستكون غالية وكبيرة رغيم الطيابع السيلمي واليديمقراطي لالنتفاضيات الشيبابية 

ياسية, كما لوحظ ذلك فيي كيل والشعبية, إذ أن ممارسة العنف يأتي من جانب قوى اإلسالم الس
من تونس ومصر, أو كما يجري اليوم في كل من اليمن وليبيا وسوريا, أو أسلوب القمع اليذي 
مارسيته الحكوميية العراقيية ضييد المظياهرات الشييبابية واالتهاميات الباطليية والجيائرة التييي أطلقتهييا 

 غييييير اليييديمقراطي.وعبيييأت قواهيييا وكتابهيييا ضيييد القيييوى الرا بييية فيييي اإلصيييالح والتطيييوير والت
الجانيب الثيياني: سييتمارس الواليييات المتحييدة, وكييذا الكثيير ميين الييدول الغربييية, دوران فييي خضييم 
األحييداث التييي لييم تكيين تتوقعهييا وال عرفييت بهييا ولييم تسييتطع أجهزتهييا األمنييية الواسييعة االنتشييار 

م تقييف بييين إدراك طبيعيية قواهييا والمغييزى اإلنسيياني وراء هييذه االنتفاضييات الشييعبية. وهييي اليييو 
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 حاميية ومانيية , بييين مييدينتي نعييم وال, بييين مؤيييد خشييية فقييدان مييا تبقييى لهييا ميين رصيييد فييي 
المنطقة, وبين مهيادن لقيوى اإلسيالم السياسيي والقيوى الرجعيية خشيية انفيالت الوضيع وفقيدان 
مصييالحها فييي المنطقيية. وهييو نفييس الموقييف الييذي اتخذتييه ومييا تييزال تمارسييه كييل ميين روسيييا 

ة إزاء انتفاضات الشعوب في اليدول العربيية انطالقيًا مين مصيالحهما وصيراعهما والصين الشعبي
حييول نفوذهمييا فييي المنطقيية علييى حسيياب مصييالح شييعوب المنطقيية والييدول العربييية علييى نحييو 
رفض يومييًا بعييد  خياه. فهييي تيدرك أن القييوى القديميية واإلسيالمية السياسييية ليم تعييد مقبوليية وتيُ

ة الشيعبية الحديثية تتطيور وتحيرز تقيدمًا فيي التعبيية الشيعبية آخر, وبالتيالي فالحركيات الشيبابي
وفي رفع سقف مطالبها العادلة والمشروعة, وهي مجبرة بالتالي إلى تأييدها بالقدر الذي تعتقيد 
إنها تستطيع السيطرة النسبية على وجهتها. ولكنها في الوقت نفسه تخشى مين إفيالت الحركية 

تسعى إلى الحد من قيوة انيدفاعها وأخيذ زميام المبيادرة بيالحوار من تأثيرها ودور المؤيدين لها, ف
والتفاوض مع الحكام من جهية, وميع مين تطليق علييهم بقيوى اإلسيالم السياسيي المعتدلية مثيل 
جماعة األخيوان المسيلمين فيي مصير, عليى غيرار ميا جيرى فيي العيراق فيي المسياومة ميع قيوى 

ول االحتفيييا  بعالقييية طيبييية ميييع قيييوى اإلسيييالم السياسيييي الشييييعية مييين جهييية أخيييرى, كميييا تحيييا
 االنتفاضييييييييييييييييييييييييية أو شيييييييييييييييييييييييييرائح منهيييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييين جهييييييييييييييييييييييييية ثالثييييييييييييييييييييييييية. 
إن مشييكلة اإلدارة األمريكييية تخشييى علييى مصييالحها ميين قييوى لييم تعرفهييا ميين قبييل وال تعييرف 
أهييدافها ومراميهييا وال مواقفهييا ميين سياسييات الواليييات المتحييدة فييي المنطقيية, وهييو مييا يحيرهييا 

ياساتها التكتيكية في المنطقة. ومن هنيا تنطليق أهميية التفاعيل ويجعلها تتخبط في مواقفها وس
بيييين قيييوى االنتفاضيييات الشيييبابية والتنظيميييات الديمقراطيييية المعارضييية بهيييدف تنظييييم حركتهيييا 
وتطويرها والتصدي لمحياوالت قمعهيا أو أضيعاف مهماتهيا فيي التغييير العمييق المنشيود لصيالح 

 السييييييييييييييالم فييييييييييييييي المنطقيييييييييييييية.شييييييييييييييعوبها والتقييييييييييييييدم االجتميييييييييييييياعي والديمقراطييييييييييييييية و 
14/7/2011  

 

 

 هما؟  فما,  العراق  في ترتكبان جريمتان
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من شهداء  ويرى ضحاياها  بها  يسمع  الجميع   .. العراق  في  أكثر  أو  جريمة  ترتكب  يوم  كل 
وجرحى ومعوقين .. كل يوم يسود الحزن واألسى عائالت جديدة والسواد يمأل بيوت الناس ..  

حقة المآتم التي تقام على أرواح تلك الضحايا البريية التي ال ذنب  لم يعد يستطيع العراقي مال 
انقطاع ومنذ أجيال وعقود   النازف دمًا ودموعًا دون  الجريح  الوطن  لها سوى كونها من هذا 
يعتصر وتمرغ كرامته   .. شعب  أبناء عائلة واحدة  فهم   , موتاه  الكل حزين على   ... وقرون 

 تى اللعنة ..بالتراب في وطن يتصارع سياسيوه ح

هذه الجرائم أصبحت معتادة ترد في أخبار وتقارير وكاالت األنباء العالمية واإلذاعات وقنوات  
التلفزة وكأن حدثًا عاديًا يحصل في العراق .. الكل يتوقع أن يموت غدًا بسبب انتحاري جبان  

وال يصل    أو سيارة مفخخة نصبها قاتل , إال من يعيش في مواقع آمنة يسكنها المسؤولون 
إليها اإلرهابيون القتلة .. هذه الجرائم يعيشها الشعب كل يوم, سواء أوقعت في الحلة أم بغداد  
أم كركوك أم ديالى والرمادي أم الموصل وضد المسيحيين على نحو خاه .. القتلة المجرمون  

والقتل الشعب  أعدا  هم  فالقتلة  أيضًا,  معروفون  األبرياء  والقتلى  للجميع,  أبناء  معروفون  ى 
وبنات الشعب المخلصين .. هذا النوع من جرائم القوى اإلرهابية مدانة من العراقيات والعراقيين  
, مدانة من شعوب العالم , ولكنها مسندة من قوى داخلية مريضة وجبانة وعدوانية تجد الدعم  

حكامها ..  والتأييد من قوى ونظم جائرة مجاورة ال تعرف الرحمة طريقها إلى قلوب مسؤوليها و 
وكره   والقذارة  بالنذالة  محشوة  ولكنها  فارغة  وعقواًل  ميتة  باردة  جامدة  قلوبًا  يملكون  إنهم 
اإلنسان .. هذا النوع من الجرائم يعرفه الشعب ويعرف مرتكبيه وأصابع االتهام موجهة إليهم  

 دون أن يرتكب الشعب أي خطأ في التشخيص.

جريمة تعذيب السجناء والمعتقلين ألي سبب كان.    ولكن هناك جريمة أخرى ترتكب في العراق,
إنها الجريمة المغطاة والمستورة التي ال يعرف عنها إال المعذبون أنفسهم ومن هو معهم في  
العراقية   والمعتقالت  السجون  في  العامة  القاعدة  إنها  الجالدون.  وكذلك  المعتقل  أو  السجن 

وربما يتساءل البعض: هل يمكن مقارنة    اء.وأوليك الذين في المعتقالت األمريكية سواء بسو 
من  كبير  لعدد  وقتلها  األولى  الجرائم  بشاعة  من  الرغم  على  الثانية؟  بالجرائم  األولى  الجرائم 
األبرياء ويمارسها إرهابيون قتلة مدانون من المجتمع كله, إال أن الجرائم األخرى تمارس من  

اإلنسان والقانون وضمان تطبيقه في العراق , في قبل أجهزة الدولة الرسمية التي عليها احترام 
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حين أن هذه األجهزة هي التي تقوم بهذه التجاوزات على اإلنسان والقانون. فبالرغم من حديث  
من   ال  مستباح  العراق  في  فالقانون  القانون.  وقائمة  دولة  عن  الحالي  الوزراء  رئيس  السيد 

تم التي  الدولة  أجهزة  ومن  بل  فحسب,  يجري  اإلرهابيين  حين  السجون.  في  التعذيب  ارس 
التجاوز على القانون سواء بتعذيب الناس أو بقتلهم تحت التعذيب فهو مجرم في نظر القانون  
من  بد  ال  ولهذا  الدولية.  اإلنسان  حقوق  الئحة  ووفق  العراق  في  السارية  والقوانين  الدولي 

 مكافحة القوى التي تمارس الجريمتين. 

في   التعذيب  ممارسة  أثناء  إن  سواء  العراقية,  والسجون  المعتقالت  في  سائد  تقليد  العراق 
التحقيق أم بعد صدور األحكام. وهذا ما كان سائدًا, في العهد الملكي وفي عهود الجمهوريات 
المتتابعة, ولكن بشكل خاه في عهد دكتاتورية البعث األولى والثانية وهم ال تزال تمارس في  

إنه الطائفية.  المحاصصة  في عهد  الحكام  من  الكثير  عنها  الحديث  يريد  ال  التي  الجريمة  ا 
بينما هي   العراق  في  اصاًل  بوجودها  يعترفون  ال  أو  يفقهون  ال  بكم عمي   فهم  صم  العراق, 
أنهم جميعًا  بما يجري في السجون! رغم  العلم  بعدم  إنهم يدعون  القاعدة وليست االستثناء. 

والمعتقالت   السجون  في  يجري  ما  ووزارة يعرفون  الداخلي  األمن  عليها  يشرف  التي  العراقية 
األمن الوطني ووزارة الداخلية ومستشار األمن القومي الذي نصبه المستبد بأمره بول بريمر  

 مستشارًا ألمن العراق !!

النظم العربية واإلسالمية عمومًا معروفة في العالم كله على أنها فاقدة لكل قيم حقوق اإلنسان  
المواطن العراقي  وحقوق  والنظام  أشكاله.  بمختلف  التعذيب  أجهزتها  وتمارس  المرأة  وحقوق  ة 

والمعتقلين.  السجناء  ضد  التعذيب  تمارس  التي  النظم  تلك  من  واحد  هو  يبدو,  كما  الراهن, 
ويبدو أن أجهزة األمن العراقية تستلهم من النظام اإليراني أساليب وأدوات تعذيبه وسعيه لغسل  

التوبة على المعتقلين والمحكومين. وال شك في أن أجهزة األمن العراقية   أدمغة السجناء وفرض
خاه  نحو  على  وليبيا  وسوريا  السعودية  في  النظم  من  تأخذ  السجون  وفي  التحقيق  أثناء 

 الكثير من أساليبها وأدواتها في التحقيق والتعذيب أيضًا.

الدولة الشرقية, ومنها دولة  نحن أمام تاريخ طويل في التعذيب النفسي والجسدي. ويبدو أن  
الطاعة على   الحكم وفرض  وأساليب  أدوات  من  التعذيب جزءًا عضويًا  ممارسة  تعتبر  العراق, 
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الناس, وهو ما يفترض مكافحته وإزالته من عقلية الحكام واألجهزة المسؤولة عن أمن وسالمة  
 العراق وشعبه.  

أخماسًا بأسداس, إذ أن الوقائع   حين أكتب عن هذه الظاهرة ال أتحدث عن هوى, وال اضرب
مقااًل   الحريري  إبراهيم  والصحفي  الكاتب  العزيز  الصديق  أيام  قبل  نشر  دامغة.  األرض  على 

 . وجدت نفسي  مكنًا...م   لم يعد السكوت   ضد التعذيب!بشأن التعذيب في العراق تحت عنوان  
 متفقًا معه ومؤيدًا له في ما كتب.

ت الدولية  المنظمات  تقارير  وفي  إن  العراق  سجون  في  ومبرمج  منظم  تعذيب  وجود  إلى  شير 
إنكاره   بغداد فحسب, بل ويشمل كردستان أيضًا. وقد جرى  يقتصر على  التحقيق. ولم  مرحلة 

 مرة واالعتراف بوجوده جزئيًا مرة أخرى! 

عن   الدفاع  منظمات  من  عليها  والمؤكد  العالمية  الصحافة  في  المنشورة  المعلومات  وتشير 
لسياسيين وحقوق اإلنسان في العالم إلى أن الكثير من حوادث االختطاف والقتل تتم  السجناء ا

تمتلك  التي  األحزاب  عناصر  بعض  أيدي  على  أو  الحكومية  األمنية  األجهزة  أيدي  على 
 ميليشيات مسلحة أو قوى مخصصة للتأديب.

ل  الشرف  تجلب  للبالد, وال  والسالم  واألمن  الخير  تجلب  لن  المسائل  هذه  بل  إن  يمارسه,  من 
تجلب العار, إذ ما قيمة المحاكم والقضاء حين تمارس مثل هذه األفعال االنتقامية وألي سبب  

 كان. 

مقااًل أشرت فيه إلى أن من تعرض للتعذيب يومًا ال يمكن أن يقبل    2004لقد كتبت في العام  
عتقالت يتعارض بتعذيب حتى جالديه, إذ أن االختطاف والتعذيب أو التعذيب في السجون والم

الحفا   به  الدولية, أعني  الوارد في الئحة حقوق اإلنسان  كلية مع الحق األساسي لإلنسان 
وال  إلنسانيته,  وإذالل  اإلنسان  لكرامة  هدر  هو  والتعذيب  واحترامها,  اإلنسان  كرامة  على 

 يمارسها إال من فقد الشرف والضمير أيًا كان المشارك في ذلك.

 هيم الحريري بما ذهب إليه في مقترحه التالي:اتفق مع األستاذ إبرا
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اإل   بدفاعه عن حقوق  المعروف  المنبر،  هذا  أدعو، من فوق  لالنتهاكات  أنني  وأدانته  نسان 
سياسيين   وناشطين  وأكاديميين  مثقفين  يضم  عاجل  الجتماع  أدعو  لها،  تتعرض  التي 

وم الممارسة،  هذه  إدانة  أجل  من  العام  للرأي  وممثلين  تشكيل:واجتماعيين  أجل  اللجنة   ن 
  .ذلك أنه لم يعد السكوت ممكنًا..! العراقية ضد التعذيب

العراق ويعرف ما   السكوت ما كان ممكنًا يومًا, وال يمكن أن يكون, والساكت عما يجري في 
 يجري, يشارك فيه شاء ذلك أم أبى.  

فيها ألنها تعبر    لنعمل معًا من أجل تشكيل هذه اللجنة اإلنسانية, أضع نفسي ضمن العاملين
وليس   العراق  وسياسيي  حكام  من  الكثير  لدى  السائد  الوعي  مع  يتناقض  وعي حضاري  عن 

 كلهم طبعًا!

              كاظم حبيب   14/5/2010

 15/4/2010نشرت المقالة في جريدة المدى يوم السبت المصادف 

 

 منظمة العفو الدولية والتعذيب في العراق  3الملحق رقم 

. والخبير منشيور فيي عشيرات 8/2/2011جريدة الشيعب المصيرية المنشيور بتياريخ    مأخوذ من
 المواقع اإللكترونية األخرى أيضًاُ .

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الثالثاء إن العراق يدير سجونا سرية يتعرض فيها 
 الدانتهم. السجناء لعمليات تعذيب روتينية من أجل انتزاع اعترافات يتم استخدامها 

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في التقرير الذي عنونته )أجساد محطمة، عقول  
محطمة( ان نحو ثالثين الفا من الرجال والنساء ما زالوا رهن االحتجاز في العراق، يقطن 

 بعضهم في سجون سرية تديرها وزارات الدفاع والداخلية.
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م التعذيب وغيره من ضروب وسوء معاملة النتزاع  واضافت إن  قوات االمن العراقية تستخد
اعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، وال سيما في مرافق  

 االحتجاز التي بعضها سري يدار من قبل وزارتا الداخلية والدفاع .

السبت انه ال   وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس
توجد سجون سرية في العراق، نافيا التقارير األخيرة التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش  

 التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتقارير اخرى لصحيفة لوس انجليس تايمز.

  

وقالت منظمة العفو ان المحكمة الجنائية المركزية في العراق غالبا ما تدين المتهمين على 
  اعترافات  انتزعت تحت وطأة التعذيب بشكل واضح. أساس

واحصى التقرير شهادات تم جمعها على مدى السنوات الماضية تشير الى ان عمليات التعذيب 
شملت  االغتصاب والتهديد باالغتصاب والضرب باالسالك الكهربائية وخراطيم المياه والصدمات 

الخنق بحقائب بالستيكية ونزاع اظافر بكماشة  الكهربائية والتعليق من االطراف وثقب الجسم و 
 وكسر اطراف . 

 واشار التقرير الى ان اطفاال ونساء ورجاال عانوا جميعا من هذه االنتهاكات.

، تعرض مشتبه بهم محتجزون في السجون العراقية للتعذيب 2004واضاف انه  منذ عام 
 بصورة منهجية وقتل على اثر ذلك عشرات منهم نتيجة لذلك . 

ان وزارة حقوق اإلنسان  2009وتابعت الوثيقة ان منظمة العفو الحظت في تقريرها في 
ادعاءات بالتعذيب على ايدي قوات االمن العراقية. لكنها قالت ان  العدد   509العراقية سجلت 

 اقل بكثير من المستوى الحقيقي الجمالي االساءات. 

 

 كاظم حبيب 

 



 407 

 

 

 

 

 

 عبد دكتورال السيد مع وسياسي فكري نقاش
 حسين الخالق 

 

 المدخل:

النقاش الفكري يلعب دورًا كبيرًا في بلورة الكثير من األميور التيي تبيدو غامضية أو وجيود تبياين 
حولهييا فييي وجهييات النظيير, شييريطة أن يتسييم بالهييدوء والرصييانة والموضييوعية. واالبتعيياد عيين 

الق حسيين كانيت إيجابيية الغمز واللميز أو التجيريح. وتجربتيي الشخصيية ميع اليدكتور عبيد الخي
رغييم بقيياء كييل منييا علييى موقفييه بشييأن الموقييف ميين القييوات األمريكييية فييي العييراق وميين أهييداف 

وميين اليينفط الخييام. وحييين أكتييب أبييذل كييل الجهييد ألكييون  2003الحييرب علييى العييراق فييي العييام 
النياحيتين موضوعيًا وواثقًا إلى حدود بعيدة مما أشير إليه أو أذكره, إذ أن بعض الظن أثم مين 

 السياسية واألخالقية. 

ونقاشييي هييذا اليييوم يييدور حييول بعييض األفكييار وبعييض المواقييف السياسييية لييألخ الييدكتور عبييد 
الخييالق حسييين وأتمنييى أن ال يفسييد للييود قضييية, إذ يبقييى احترامييي لييه ولكتاباتييه رغييم االخييتالف 

ليى خمسية محياور الكبير الذي ستتبين بعض جوانبه في هيذه المقالية. وسيأتطرق فيي نقاشيي إ
 جوهرية هي:

 . ما الموقف من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي؟ 1
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. مييا الموقييف ميين حكوميية المحاصصيية الطائفييية وقضييايا الفسيياد والمشييكالت االجتماعييية  2
 والخدمات العامة ...الخ؟

 . ما الموقف من الحريات العامة والتجاوزات الفظة عليها وأساسها الفكري والسياسي؟ 3

 .25/2/2011. ما الموقف من المظاهرات الشعبية التي انطلقت يوم  4

. علييى ميياذا برهنييت مواقييف المتظيياهرين ومواقييف الحكوميية وأجهييزة األميين والقييوات المسييلحة  5
 العراقية؟   

 الحلقة األولى 

 ما هو الموقف من رئيس الوزراء نوري المالكي 

ًا دورًا أساسييًا وبيارزًا فيي تسييير دفية مجليس في جميع بلدان العالم يلهب رئيس اليوزراء عمومي
الوزراء, فهو بمثابة قائد أوركسترا لفرقة موسيقية يتحكم بتوزيع وتوجيه وضبط وحدة العازفين 
على مختلف اآلالت الموسيقية. وقوته وتفوقه تبرزان في قدرته على ضبط األلحان الموسييقية 

 في تنوعها وابتعادها عن النشاز.  المنطلقة من تلك اآلالت ومدى تناغمها ووحدتها

إن فشل أو نجاح أي وزارة يخضع لمعايير عدة, ولكن من بينها وأكثرها أهمية هي قيدرة رئييس 
الييوزراء علييى إدارة شييؤون مجلييس الييوزراء علييى ممارسيية الجماعييية فييي العمييل واالبتعيياد عيين 

ء والعمييل بتنيياغم مييع كافيية الفردييية والتصييرف الكيفييي والعالقييات الودييية والديمقراطييية مييع الييوزرا
وزرائه دون تقييد لحريتهم في العميل. إضيافة إليى ضيرورة اميتالك مجليس اليوزراء لنظيام عميل 
لمتابعة تنفييذ القيرارات والتوصييات وممارسية الرقابية العلميية عليى حسين األداء وزتطيوير الثقية 

خبيرين السيريين  فيي المتبادلة بين أعضاء مجلس اليوزراء. ويتطليب هيذا االبتعياد عين زرع  الم
 الوزارات وعلى عمل الوزراء على نحو خاه.

حييين تسييلم نييوري المييالكي رئاسيية مجلييس الييوزراء وتخلييص الشييعب العراقييي ميين سييلفه الييدكتور 
إبراهيم الجعفري, تأمل الكثير من الناس خيرًا. وحين ألقيت محاضرة في مقر جريدة المدى قبيل 

تيزار المييالكي, أشييرت إلييى إمكانييية تطييور مواقييف عييدة أعييوام حييول الوضييع فييي العييراق بعييد اسيي



 409 

المييالكي صييوب قاعييدة المواطنيية والديمقراطييية وتييرك الهوييية الطائفييية السياسييية خلفييه ووضييع 
برامج جيدة للتنفيذ. عندها استفسر مني أحد األساتذة الكيرام, فيي ميا إذا كنيت مقتنعيًا بإمكانيية 

والتخلييي عيين الطائفييية السياسييية, أجبتييه  تحقيييق مثييل هييذا االنتقييال إلييى مواقييع الديمقراطييية
بإمكانييية ذلييك حييين تتييوفر لييدى المييالكي, أو أي شييخص مماثييل, اإلرادة الذاتييية وبييروز عوامييل 
مساعدة تحيط به. وبالتالي لن تجد فيي مقياالتي أي هجيوم عليى الميالكي حيين تسيلم السيلطة, 

ن الميليشيييات الطائفييية بييل أشييرت بتقييييم إيجييابي إلييى موقفييه السييليم ميين محيياوالت الييتخلص ميي
المسييلحة, غييذ كييان عليييه إمييا أن يتخلييى عيين السييلطة أو يثبييت كونييه مسييؤواًل عيين الوضييع فييي 
العراق. وحين سؤلت من أحد مستشاريه في العراق عن رأيي بالمالكي, قلت لهيم إنيه قيد تطيور 

النيية في مواقفه أبعد من حزبه. ولكن في ما بعد وجهيت نقيدًا ليه بسيبب عيدم ربطيه بصيورة عق
وضرورية بين ما قام به من عملييات أمنيية وميا كيان يسيتوجب إنجيازه فيي المجيال االقتصيادي 
ة فيي أعقياب  واالجتماعي, إذ بدأ بعدها التخلخل مين جدييد فيي مجيال األمين وزاد فيي الطيين بليِ

. وبيدأت مواقفيه بيالتراجع فيي مجيال الحرييات العامية أكثير فيأكثر وسيكوته 2010انتخابات عيام  
ى بدأت بكل حرية تميارس سيلب الحرييات الفرديية والعامية فيي محافظيات بغيداد والبصيرة عن قو 

 وبابل وغيرها من محافظات العراق. 

لست لدي أغراض شخصية مع المالكي ولم أتعرف عليه شخصيًا وال تهمني مسيرته الشخصية 
ه حق فيي تبنيي التي ال تتعلق بالشأن العام, فهو كأي فرد له حقوقه الشخصية في المجتمع ول

أي رأي. ولكن نوري المالكي لم يعيد شخصيًا عادييًا, بيل هيو رئييس وزراء العيراق وهيو مسيؤول 
عن الشأن العام, وفي هذا الموقيع ليي علييه مآخيذ كثييرة, سيواء أكيان فيي مجيال إدارتيه للدولية 

م كونييه العراقييية كييرئيس للييوزراء, أم باعتبيياره المسييؤول األول عيين القييوات المسييلحة العراقييية, أ
مسييييؤواًل عيييين ممارسيييية الدسييييتور والحريييييات العاميييية فييييي الييييبالد أم حماييييية أرواح المواطنييييات 

 والمواطنين ومن مختلف القوميات واألديان والمذاهب واالتجاهات الفكرية والسياسة.

عبر مراقبتي الشخصية ومتابعتي اليومية لنشياط رئييس اليوزراء العراقيي تكونيت ليدي مجموعية 
 لنقدية التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:من المالحظات ا

. ال يختلف نوري المالكي بأي حال عن أي حاكم عراقي أو عربيي مين الناحيية الفرديية وهيو   1
بعيد كل البعد عن العمل الجماعي. وحتى إذا ما تم االتفاق بصورة مشتركة ميع اآلخيرين, فهيو 
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يقية  ترييد أرنيب أخيذ أرنيب, ترييد غيزال أخيذ ينفذ القرارات التي في رأسه. أي أنيه يعميل عليى طر 
أرنييب . وهييذه السييمة مالزميية للييدكتور أييياد عييالوي وقبلييه عنييد الييدكتور إبييراهيم الجعفييري ولييدى 
الكثييير جييدًا ميين المسييؤولين العييراقيين اآلخييرين. وشييدة ممارسييته للمركزييية المفرطيية ضيييع علييى 

ائل األساسيية والثانويية. وييزداد هيذا نفسه متابعة المسائل األكثر أهمية بسبب الخلط بين المس
الموقف شدة حين يكون رئيس الوزراء من حزب إسالمي يأخيذ بتقالييد الخلفياء وأوليياء الفقييه 
ويعتقييدون أنهييم صيياحب الكلميية العادليية والصييائبة والحييق المطلييق والحقيقيية الكامليية وغيييرهم ال 

ة أيييًا كانييت األيديولوجييية التييي يملكييون ذلييك. وهييذه السييمة مالزميية أيضييًا لكييل األحييزاب الشييمولي
يحملونها. ولنا في العقود المنصرمة وفي الوقت الحاضر عليى صيعيد العيالم كليه نمياذج كثييرة, 
بما في ذلك نماذج من دول اشتراكية أقامت نظمًا سياسية ذات نهج شيمولي صيارخ قادهيا إليى 

 نهايتها المريعة.

بجييدواها للمجتمييع, ويميييل إلييى الفكيير الواحييد . ال يييؤمن المييالكي بالديمقراطييية وغييير مقتنييع  2
والرأي الواحد والموقف الواحد لو تسينى ليه تطبييق ذليك. وهيذه الذهنيية التيي يحملهيا هيي جيزء 
من ذهنية األحزاب اإلسالمية السياسيية وموقفهيا الشيمولي مين أن الحيل هيو اإلسيالم, شيينا أم 

 . أبينا, قالوا به بصراحة أم تستروا عليه بأساليب أخرى 

ال أدعي ذلك على أحد, بل هذا الرأي ورد عليى لسيان أحيد أبيرز قيادة حيزب اليدعوة اإلسيالمية. 
وقد ذكرت هذا سابقًا. فحين جرى لقاء تلفزيوني بين قناة الحرة وعلى األديب قبل عيدة سينوات, 
د وكان وال يزال الشخصية الثانية في هذا الحزب, وأكيد فييه بميا ال يقبيل الشيك, بيأن حزبيه يعتمي

الديمقراطية كأداة في الوصول إلى السلطة, ولكن الديمقراطية ال تشكل فلسيفة الحيزب وال يعميل 
بها. وهذا يعني بصريح العبارة: يمارس حيزب اليدعوة اإلسيالمية الديمقراطيية إليى حيين وصيوله 
إليييى السيييلطة ويتخليييى عنهيييا حيييين يصيييبح فيييي السيييلطة وهيييي غيييير واردة فيييي قييياموس الحيييزب 

ألديب لم يتحدث عن شخصه وعن فلسفته, بل تحدث عن فلسفة حزب الدعوة السياسي. على ا
اإلسالمية ومواقفه بما ال يترك مجااًل ألي رأي آخر. ورئييس اليوزراء كيان واضيحًا فيي حيادثتين 
مارس هذا المضمون بكل أبعياده: الحادثية الشيهيرة التيي سيتبقى تالحقيه والتيي قيال فيهيا ألحيد 

 أحذر راح يأخذون السلطة منك: قال له  ال تخاف ما ننطيها , وثيم شيوخ العشائر حين قال له  
حييين لييم يحصييل علييى األكثرييية لقائمتييه البرلمانييية وأصيير أن يكييون رئيسييًا للييوزراء ورفييض أي 
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شييخص آخيير ميين التحييالف الييوطني أن يأخييذ منييه هييذا المنصييب. لقييد بييرهن علييى إنييه ال يريييد 
 ديمقراطية وال يعي جوهرها.إعطائها لغيره وبرهن على إنه ال يتمتع بال

. خيالل سيينوات الييدورة السييابقة لمجلييس النييواب ومجليس الييوزراء لييم يعمييل المييالكي بمييا فيييه  3
الكفاييية وبالجدييية الضييرورية لمعالجيية أوضيياع العييراق المرييية, سييواء أكانييت موروثيية ميين العهييد 

الخيدمات والتنميية. السابق أم متراكمة بعد سيقوط النظيام الفاشيي, فيي مجيال البطالية والفسياد و 
مر الوقت دون أن ينفذ ولو تلك المهمات األكثر إلحاحًا مما كان في مقدوره إنجازه في العراق. 
وهو الذي أثار غضيب النياس. وليم يتخيذ موقفيًا حازميًا وصيارمًا ضيد الفاسيدين والمفسيدين, بيل 

وري الشيهادات, تجاوز الكثير مما كان يفترض ممارسته, إضافة إلى موقفه السي  جدًا من ميز 
وهييم يشييكلون عييددًا كبيييرًا ميين أتبيياع قييوى اإلسييالم السياسييية وميين أعضيياء حزبييه بالييذات. الكييل 
يعييرف أن وزييير الييدفاع األلميياني لييم يييزور شييهادته, بييل سييمح لغيييره بكتابيية الييدكتوراه وأخييذ 
مقتطفات ضيافية مين كتيب أخيرى دون أن ييذكر المصيادر. فشينت المعارضية والجهيات العلميية 

جامعات حملة عادلة ضده أدت إلى: استقالته من منصب وزير الدفاع, وتخلى عين عضيوية وال
مجلس النواب, تخلى عن عضوية قيادة الحيزب االجتمياعي المسييحي, وجليس الرجيل فيي بيتيه 
بعيدًا عن أنظار الناس ليفكر جديًا بما فعله. ثم تخلى هو نفسه عن شهادته, ولكن هذا العميل 

معيية هييي التييي يفتييرض أن تسييحبها منييه وسييحبتها فعيياًل, والمييدعي العييام مرفييوض, إذ أن الجا
األلماني يدرس إحالة القضية إلى القضاء باعتبار ما جيرى سيرقة علميية. هيذا الموقيف, ورغيم 
تعيياطف الكثييير ميين النيياس معييه, يعطييي المجتمييع مناعيية ضييد التزوييير وضييد الفسيياد بمختلييف 

 شعب من هذه المناعة األخالقية والعلمية الضرورية.أنواعه. أما قرار رئيس الوزراء فيحرم ال

. مر حتى اآلن خمس سنوات وهو في الحكم, وقبلهيا كيان حزبيه فيي الحكيم أيضيًا, ولكين ليم   4
تطرح إستراتيجية اقتصيادية واجتماعيية للتنميية االقتصيادية واالجتماعيية. وحيين طيرح اليدكتور 

على إستراتيجية واضحة اعتيرف بهيا اليدكتور  , فإنها لم تعتمدةعلي بابان هذه الخطة الخماسي
بابييان وجيياءت فييي نهاييية دورة مجلييس الييوزراء ألغييراض الحمليية االنتخابييية, ثييم أهملييت ولييم 
يعتمدها رئيس الوزراء بل طرح توجهات أخرى في برنامجه الوزاري ثيم تبخير أيضيًا ميع الوقيت. 

خطة خمسية وسنوية لليوزارة, ثيم   وها نحن وبعد مرور سنة كاملة على الوزارة الجديدة ال توجد
طلب مية يوم لتحريك الوضع. فماذا سيحرك وعلى أي أساس وكييف سيحاسيبه مجليس النيواب 



 412 

وهيو ال يمتلييك خطيية اقتصييادية واجتماعييية وثقافييية وبييييية؟ وكيييف سيييراقب الشييعب ذلييك؟ كلهييا 
المنهاج السليم, كما أسيلة ال يستطيع اإلجابة عليها ألنه ال يملك المنهج العلمي في العمل وال 

لم يطيرح آلييات وأدوات تنفييذ ميا يرييد فعليه وقيد مير اآلن ربيع الفتيرة التيي حيددها أميام مجليس 
 النواب ولم يبدأ العمل حتى اآلن. 

. مجلييس الييوزراء ال يمتلييك نظامييًا للمتابعيية ونظامييًا للرقابيية المالييية. بييل كييل األمييور تسييير  5
من العمل هي التي تقود إليى ضيياع المسيؤولية وفقيدان   بصورة ارتجالية وفردية. وهذه الصيغة

 البوصلة في العمل وبروز فساد ومفسدين وتعثر في العمل وتعطل في المعامالت.

كيف يحق لرئيس وزراء أن ينتقد وزير ماليته السيابق ويتهميه بقضيايا كثييرة أثنياء تولييه وزارة 
وزير المالية فيي موقيع حزبيي ينتقيد فييه  المالية ولم يلتفت لها رئيس الوزراء إال بعد أن أصبح

سياسيية رئيييس الييوزراء؟ ميياذا يعنييي ذلييك؟ ال نحتيياج إلييى شييطارة كبيييرة لنقييول مييا يلييي:  ييياب 
المتابعة ووجود أشخاه غير مناسبين, وربما غير أمناء, في مواقع غير مناسيبة لهيم أصياًل, 

سيم اليذي أدوه أميام في حين تستوجب تلك المواقع أشخاه متخصصون وأمناء ومخلصيون للق
مجلس النواب. ثم هيذا يعنيي  يياب الرقابية والمتابعية فيي حينهيا ضيمن الكثيير مميا يعنييه هيذا 
الموقف. لقد سكت عن كل ما يتهمه به اآلن ألنه كان يعمل وفق مبدأ داريني وأداريك, اسيكت 

 عني واسكت عنك!! 

ل على الطريقة السابقة التي . من المؤسف أن أقول, وهو قول مؤكد بأن رئيس الوزراء يعم 6
 كان يعمل فيها حزب وحكم البعث وأعني به ما يلي:

وجييود مخبييرين سييريين فييي كييل وزارة يقييدمون التقييارير عيين تصييرف الييوزراء وينبشييون بيياألوراق 
ليسجلوا التقارير ويرفعوها إلى رئيس الوزراء أو لمكتبه الخاه ليجري محاسبة كيل وزيير عليى 

جل في تلك التقارير المرفوعة من المخبرين السريين ضيد هيذا اليوزير أو حدا لما قام به مما س
ذاك. هذا العمل بعيد كل البعد عن الحياة الديمقراطية والشفافية وتعبير عين فقيدان الثقية. وهيي 
التي تعمق المشكالت بين الوزراء ورئييس مجليس اليوزراء. وهيذا األمير يعرفيه كيل وزيير وعليى 

أن يسال كل وزير على حدا وال أحتاج إلى ذكر المصدر, وليس من  من يرغب التيقن من األمر
 حق أحد أن يطالبني بالمصدر.
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. وبداًل من التوجه صوب بناء المجتمع المدني العراقي, صوب المتثقفين والطلبية والمتعلميين 7
والطبقيية المتوسييطة وفيييات البرجوازييية الصييغيرة المدينييية, راح يوسييع قاعدتييه االجتماعييية بييين 

يوخ العشييائر وينمييي التقاليييد والعييادات العشييائرية ال فييي الريييف فحسييب, بييل وفييي المدينيية, شيي
وبشييكل خيياه بييين العشييائر ذات الخلفييية المذهبييية الشيييعية. وفييي هييذا تكييريس لمؤسسييتين 
يفترض أن يضيعف دورهميا فيي الحيياة العامية, وخاصية السياسيية, وهميا المؤسسية العشيائرية 

سبة للمؤسسة األخيرة فمن حقها النشاط االجتماعي والديني فليس في والمؤسسة الدينية. وبالن
هذا ما يضير أحد, ولكين ال يجيوز زجهيا فيي القضيايا السياسيية التيي هيي مين واجيب الحكومية 

 والشعب.

. إن أغلييى مييا يمتلييك اإلنسييان هييو حريتييه الفردييية وكرامتييه, إنهييا الحريييات العاميية وحقييوق 8
س اليوزراء العراقيي الحرييات العامية أم أسياء إليهيا؟ إن اإلجابية اإلنسان. والسؤال هل صان رئي

عن هذا السؤال ليست صعبة, إذ يمكن أن يجيب عنهيا اإلنسيان مين خيالل الكثيير مين الوقيائع 
 الجارية في البالد ومن خالل إجراءات السلطة أو الوزراء خالل السنوات المنصرمة. 

ن لذكر الكثير أيضيًا. فحيين يكيون اإلنسيان رئيسيًا سأورد نماذج قليلة لكي يتسع المجال لوخري
للوزراء, فهو مسؤول عن الحكومة االتحادية وعما يجري في اإلقليم والمحافظات أيضًا. وعلييه 

 متابعة العمل هناك. إلى القارئات والقراء بعض األمثلة:

الثقيافي بحجية أ . أصدر محافظ البصرة قرارات ألغى بموجبها الكثير مين الفعالييات فيي الموسيم 
الدين وبدأ بحملية سيميت فيي زمين الجيائر صيدام حسيين بيي الحملة اإليمانيية  تعكيزًا عليى اليدين 
البريء منهم ومن أفعالهم. وكانت نتيجة سيلوك المحيافظ السيي  هيي االنتفاضية الشيعبية عليى 

ليية محافظ البصرة. ولكن رئيس الوزراء لم يحرك ساكنًا في حينها, وحين حصلت إضيرابات عما
ومظيياهرات تطالييب بالخييدمات والعمييل, فتجييرأ بإصييدار أميير بضييربها واستشييهد متظيياهر وسييقط 

 جرحى, وحصل ما يماثلها في مناطق أخرى من العراق.

ب . حين أصدر محافظ بابل قرارات بمنع األغاني وما إليى ذليك فيي احتفياالت ثقافيية ليم يحيرك 
 هناك واشتد الصراع في محافظة بابل. رئيس الوزراء ساكنًا, مما أدى إلى تفاقم األوضاع
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ج . وعلييى إثيير ذلييك تجاسيير رئيييس مجلييس محافظيية بغييداد بوقاحيية بالغيية فأصييدر أمييرًا بتفتيييش 
المقر المركزي لالتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق وغلق النيادي االجتمياعي فييه, ثيم جيرى 

فظاظية ثانيية ليعتيدي أتبياع رئييس تفتيشه ثانية إمعانًا في التحيدي واالسيتفزاز. وحيين تجاسير ب
مجلييس المحافظيية والشييرطة المحلييية علييى جمعييية اشييوربانيبال الثقافييية ببغييداد وضييرب وإهانيية 
بعض العاملين فيها ونهب ما فيها وجرجرة بعضهم إلى مركز الشرطة, لم يحيرك رئييس اليوزراء 

مي ونريييد أن نبنييي سيياكنًا, بييل أشييار بمعييرض الييدفاع عيين هييذا اإلجييراء, بأننييا فييي مجتمييع إسييال
 مجتمعًا إسالميًا!!!  

د . وحين رفضت قيادة الحيزب الشييوعي العراقيي االسيتماع وتنفييذ  طليب  رئييس اليوزراء بعيدم 
عياقبهم بإرسيال شيرطة إلخيالء مقير اللجنية المركزيية   25/2/2011المشاركة في مظاهرات يوم  

ون أي احتييرام للقييانون ومكتييب جريييدة طريييق الشييعب, وكأنييه شيييخ عشيييرة يييأمر بمييا يريييد د
والقواعد التي تعتمد في مثل هذه الحاالت. وهو يدرك بأن كل األحيزاب السياسيية ولييس الحيزب 
الشيوعي و حزب األمة العراقية وحدهما, يقيمون في دور غير دورهيم وهيي تابعية للدولية. أميا 

وزارة الماليية معالجية  الحزب الشيوعي وحزب األمة فهما يدفعان إيجارًا لوزارة المالية وكان على
الموضييوع, خاصيية وأن الحييزب الشيييوعي العراقييي يطالييب منييذ فتييرة طويليية باسييتعادة ممتلكييات 
الحيييزب المنقولييية وغيييير المنقولييية ليييه والتيييي صيييادرها النظيييام الشيييمولي السيييابق. فيييي حيييين أن 

 مسؤولين غيرهم استعادوا كل ما صادره البعث منهم منذ سنوات.  

السيريون التيابعون ليوزير التعلييم العيالي عليي األدييب, وهيو نائيب رئيييس هيي . يقيوم المخبيرون 
بتوجييه تهميية كيدييية ألسيياتذة جييامعيين توقييع ميين قبييل  مخبيير سييري , حييزب الييدعوة اإلسييالمية, 

فيقييوم هييذا الييوزير  الهمييام  بحمليية رهيبيية السييتبدال العمييداء ورةسيياء األقسييام الييذين ينتمييون 
اعتقييال األسييتاذ ألسييبوع أو شييهر ميين قبييل قييوة مكافحيية  للمييذهب السييني. والحمليية تييتلخص فييي

اإلرهاب، وفيها يهان ويضرب، ثم يطلق سراحه لعيدم كفايية األدلية. وحفظيًا لكرمتيه وخشيية مين 
مواصلة اإلساءات له, يقدم األسيتاذ الجيامعي اسيتقالته أو يطليب التقاعيد, فتيأتي الموافقية فيورًا 

حاالت التي تعرض لها األساتذة ألسوأ معاملة من قبيل من وزير التعليم العالي. هناك عشرات ال
األجهزة األمنية بصورة غير الدسيتورية ومخالفية لحقيوق اإلنسيان وبإيعياز مين اليوزير  الهميام  

 علي األديب.
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و . لقد وقعت العديد من األحداث في إقليم كردسيتان العيراق, وسيقط شيهداء. وكيان مين واجيب 
ع رئيييس حكوميية إقليييم كردسييتان لكييي ال يعيياد تكييرار العنييف رئيييس الييوزراء بحييث هييذه األمييور ميي

والعنييف المضيياد أو االعتييداء علييى المتظيياهرين. ولكيين هييل يمكيين لييرئيس حكوميية اتحادييية أن 
يحاسب حكومة إقليم كردستان بممارسات خاطية هو نفسه قام بمثلها وأكثر منها !! قام رئيس 

تيزم بعيدم تكيرار ذليك, فهيل اعتيذر رئييس وزراء حكومة إقليم كردستان باالعتذار للمتظياهرين وال
 العراق للمتظاهرين عن إساءاته لهم والتزم بعدم تكرارها,  لم يعتذر وكررها!  

يمكنني أن أورد الكثير من هذه الممارسات ولكن سيكون من الصعب قراءة كل ذلك. أما بشيأن 
 المظاهرات وسبل التعامل معها فسأتحدث عنها في حلقة الحقة. 

ه األمور وغيرها هي التي تدفعني لنقد رئيس الوزراء ال لغرض شخصي أو هدف إزاحته عن هذ
الحكم, بل من أجل تغيير األوضاع لصالح الشعب العراقي, وهو ما يطالب بيه المتظياهرون فيي 

 العراق قبل أن تصبح الحالة مييوسا منها وتتخذ أبعادًا أخرى.

ثانية تحت عنيوان: ميا الموقيف مين حكومية المحاصصية انتهت الحلقة األولى وتتبعها الحلقة ال
 الطائفية وقضايا الفساد والمشكالت االجتماعية والخدمات العامة ...الخ؟

26/3/2011         

 

 
 الثانية  الحلقة

 ومشكالت الطائفية والمحاصصة المالكي  حكومة
 المجتمع
 
 



 416 

ي على طريق التغيير اإليجيابي أشرت في الحلقة األولى إلى أن تصورًا نشأ باحتمال سير المالك
باتجاه المواطنة والحد من المحاصصة الطائفيية ومعالجية مشيكالت المجتميع. ولكين ليم يحصيل 
هذا االحتمال وواصل نهجه الثابت الميرتبط بينهج حيزب اليدعوة اإلسيالمية الطيائفي الوجهية. إذ 

وب التحقيق, وأعنيي غاب عن الواقع عامالن أساسيان كان من شأنهما الدفع بهذا االحتمال ص
بذلك:  ياب اإلرادة الذاتية للمالكي بتغيير نهجه فعليًا صوب المواطنة المتساوية وتغلبيت علييه 
نزعتيييه الفرديييية وعضيييويته الحزبيييية الضييييقة ورغبتيييه العارمييية فيييي البقييياء عليييى رأس السيييلطة 

األرضيية السياسية مهما كان الثمن من جهة, وعدم سعيه لتوفير مستلزمات تساهم في تيوفير 
الصالحة النتهاج طريق آخر غير الدرب لذي سار علييه مين جهية أخيرى. ونتيجية ليذلك وغييره 
تشكلت حكومة عراقية بعد مرور تسعة شهور على انتهاء االنتخابات وبعد مرور عام ليم ينتيه 
استكمال ملء حقائبها في أربيع وزارات هيي الداخليية واليدفاع واألمين اليوطني والتخطييط, والتيي 

ود حولها صراع شيديد ببعيد طيائفي مقييت. يضياف إليى ذليك  يياب فعليي لحصية الميرأة فيي يس
هذه التشكيلة الذكورية للوزارة الجديية, وبميا يتنياغم ميع موقيف األحيزاب السياسيية الدينيية مين 
المرأة, إذ إنها ال تزال ترى في المرأة عورة ينبغي أن تغطى وناقصية عقيل ال يمكين أيضيًا! وهيي 

% 25ة لالئحة حقوق اإلنسان وحقوق الميرأة والدسيتور العراقيي اليذي منحهيا نصيًا  مخالفة فظ
من عضوية مجلس الوزراء والنواب ... الخ. وعلى هذا األساس يرتكيب رئييس اليوزراء مخالفية 

 دستورية كبيرة بحرمان المرأة من حقها الدستوري.

ار الكفيياءات التييي تشييكلت الحكوميية علييى أسيياس طييائفي وليييس ميين منطلقييات سياسييية واختييي
يحتاجهييا المجتمييع العراقييي فييي هييذه المرحليية ميين تيياريخ العييراق المتفيياقم تعقيييدًا والمتشييابك فييي 
مشييكالته الداخلييية واإلقليمييية والدولييية وفييي جييو إقليمييي عاصييف يتجييه صييوب تحقيييق بعييض 

 مصالح الشعوب المضطهدة في الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط. 

 تمتلك برنامجًا موحدًا للعميل وإنجياز المهميات, بيل كيل المعطييات التيي تحيت فالوزارة الجديدة ال
تصييرفنا تشييير إلييى أن كييل حييزب سياسييي دخييل الييوزارة لييه أجندتييه الخاصيية وبرنامجييه السياسييي 
واالقتصيادي واالجتميياعي والثقيافي, ابتييداًء ميين قيوى اإلسييالم السياسييية الشييعية منهييا والسيينية 

العربييية وانتهيياًء بييالقوى القومييية الكردييية. ولييم يكيين هييذا كافيييًا لتعطيييل ومييرورًا بييالقوى القومييية 
مسيييرة فعاليية لمجلييس الييوزراء, بييل زاد األميير سييوءًا أن توزعييت كييل قائميية ميين القييوائم الييثالث 
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المشاركة في مجلس الوزراء على كتل وأحزاب سياسية عديدة لكل منها برنامجه الخياه اليذي 
التيي يشيغلها وتليك التيي يمكين أن ييؤثر فيهيا, إضيافة إليى تفياقم   يسعى إلى تطبيقه في اليوزارة

الصراعات في ما بين هذه المجموعات. وهذا يعني  ياب الرةية الموحيدة التجياه تطيور العيراق 
أو تنفيذ مشاريع معينة موحيدة اتحادييًا أو مركزييًا تنفيذ مين قبيل اليوزارات االتحاديية. وفيي هيذه 

ر بييات الذاتييية لكييل كتليية أو قائميية أو حييزب مسيياهم فييي الحكوميية الحاليية ستسييود االنتقائييية وال
المالكيية لميا يريييد تنفييذه فييي وزارتيه. إضيافة إلييى أن هيذه الييوزارات سيوف تعجيز عيين تنفييذ مييا 

 يحتاجه الجمهور العراقي من خدمات أصبح  يابها يشكل ثقاًل هائاًل على كاهله.

شيترك والموحيد فيي مجليس اليوزراء إن هيذه ومما يسياهم فيي  يياب الرةيية الواحيدة والعميل الم
الوزارات ال تعود للشعب وال لخدمته مجتمعًا, بل هي من عائدية هذا الحيزب أو ذاك اليذي يعيود 
لهذه القوى الطائفة الدينية في الحب أو تلك, أو لقوى هذه القومية المرتبطة بيأحزاب معينية أو 

د وكييالء وزارات لطوائييف وقوميييات أخييرى تلييك التييي ينتمييي إليهييا هييذا الييوزير أو ذاك, مييع وجييو 
يختلف دور كل منهم من وزارة إلى أخرى. وفي مثيل هيذه الحياالت كثييرًا ميا تنشيأ صيراعات فيي 
هيذه اليوزارات بييين اليوزير ووكيليه بمييا يقيود إليى عواقييب وخيمية عليى الييوزارة وتيؤثر سيلبًا علييى 

اسيتطاع, عبير مكتبيه ومسيؤوله  إنجاز مهمات الوزارة ومستوى تنفيذها. كما أن رئييس اليوزراء
األمني, زرع مخبرين سريين في كل الوزارات العراقية لتقيديم التقيارير السيرية عين اليوزير وعين 

 إجراءاته وتصرفاته ...الخ.

إن تشيكيلة مجلييس الييوزراء والصيييغة التييي تكونييت فيهيا الحكوميية جعلييت الحكوميية ضييعيفة جييدًا 
رئيس الوزراء ورغبته في الهيمنة على كل شييء, ومفككة وتفاقم وضعها السلبي بسبب فردية  

بمييا فييي ذلييك القييوات المسييلحة بكييل صيينوفها, ومنهييا القييوات الخاصيية التييي تعمييل بمعييزل عيين 
مجلييس الييوزراء وتحييت أمييرة وقييرارات رئيييس الييوزراء والتييي اسييتخدمتها أسييوأ اسييتخدام خييالل 

دادًا بالرأي والقرار مما هو عليه األحداث األخيرة في العراق والتي يمكن أن تجعل منه أكثر استب
 حتى اآلن.           

منذ خمس سنوات يحكم نوري المالكي البالد. وخالل هذه السنوات الخمس تعياظم تيذمر النياس 
االعتياديين والشباب ال ألنهم كيانوا يملكيون موقفيًا مناهضيًا ثابتيًا ال يتغيير إزاء رئييس ومجليس 

وا ما كان الشعب يسعى إلى تحقيقه من منجزات. وميا تحقيق الوزراء, بل ألنه ووزرائه لم يحقق
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ال يرقى إلى الحدود الدنيا التي كان المفروض إنجازهيا والتيي ُتعيدد أحياننيًا مين مؤييدي الميالكي 
وحكومته وكأنها اجتراح المعجزات . فيالنقص فيي الكهربياء والمياء ونظافية الميدن والمسيتنقعات 

ق العاصمة بغداد, وخاصة الشعبية والكادحية منهيا, والفسياد المائية في شوارع الكثير من مناط
المتفشي في وزارة الكهرباء والصيحة والتجيارة وغيرهيا مين اليوزارات أزكميت أنيوف المجتميع كليه 

 ولم تتخذ اإلجراءات الكفيلة بتغيير هذه الحالة البائسة.

لتييي يؤمهييا التالميييذ فييي لينظير النيياس إلييى المييدارس االبتدائييية المخربيية والمتعيددة فييي دوامهييا ا
مدينة بغداد, دعر عنيك البيؤس المرعيب فيي الميدن األخيرى, فيي حيين كيان باإلمكيان تغييير هيذه 
الحالة بما هو متاح من أموال ومن أيدي عاملة عاطلة عن العمل. الجميع يكتب عن األوسياخ 

ى تخلييف المتراكميية فييي مييدن العييراق فييي الوسييط والجنييوب وبغييداد العاصييمة سيييجد اإلنسييان مييد
الحكومة عن استخدام األموال واأليدي العاملة العاطلة عن العمل في تنظيف هذه المدن ومنهيا 
بغداد. فرئيس الوزراء يعيش في أحد قصور الخضراء وال يرى أكيداس القمامية المتراكمية والتيي 

ميت تحيط ببيوت الشعب في المنياطق الشيعبية. لنتيابع التجياوزات عليى العقيارات واليدور التيي ت
السيطرة عليها دون قرارات مين جهية رسيمية, )ولييس كمقير اللجنية المركزيية للحيزب الشييوعي 
العراقييي وحييزب األميية العراقييية ومكتييب جريييدة طريييق الشييعب, إن أن هييذه الييدور الثالثيية يييدفع 
مسييتخدميها إيجييارات رسييمية مقييررة إلييى وزارة الماليييية(, وإليييكم نموذجييًا واحييدًا ميين شخصيييية 

ة عراقيية كبييرة ومعروفية وأسيتاذ جيامعي هيو األخ اليدكتور خاليد السيلطاني حييث هندسية علمي
( يتحييدث فيييه عيين 2-1كتييب فييي مقييال رائييع ومهييم تحييت عنييوان  مشيياهدات عائييد ميين بغييداد )

مجمييع جييامع الييرحمن فييي حييي المنصييور ببغييداد وكيييف بنييي فييي زميين الييدكتاتور صييدام حسييين 
المحاصصية الطائفيية بعيد سيقوط الدكتاتوريية وكيف صودر واستخدم من جهية دينيية فيي زمين 

ويتضمن جزءًا من  1وكيف سكت الحكم الطائفي عن هذه التجاوزات الفظة. )راجع الملحق رقم 
 نص المقال في حلقتين ويدور حول الموضوع المشار إليه.      

مع قيد الجيا . فعند تاريخ سقوطه، كان2003لم تنتِه  قصة  جامع الرحمن، بسقوط النظام عام  
تعرف حكومات ما بعيد التغييير،  بلل مراحل بنائية متقدمه في حينها، لكنه لم يكتمل نهائيًا. ولم

عميال النظيام السيابق، ميا يشيي بنيوع أامتيدادا لتنفييذ  كماله تبيدو وكأنهياإماذا تفعل به. فعملية 
لحكوميات ي مسيؤول فيي جمييع اأمير ليم يقيدم علييه أتليك الفتيرة؛ وهيو  من  التمجييد  النجيازات
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رسيالة  عطاءإنها قد توحي بإما فكرة هدمه فكانت عملية مكلفة، كما أبعد التغيير.  تشكلت يالت
  .العبيييييادة مييييياكنأن الحكيييييم الجدييييييد مهتميييييًا، )والعيييييياذ بيييييا !(، بهيييييدم إخاطيييييية، مييييين 

اليى جعيل قضييية  تسييارعت وتيرتهيا الحقيًا فييي اليبالد، يرهابيية التيوقيد ادى تكثييف العمليييات اإل 
اهتمامات المسؤولين؛ ما مهيد لعمليية  مرا ثانويًا وهامشيًا لدىأاو اختفاء جامع الرحمن،  وجود

حييزاب الدينييية المحيطيية بييه، ميين قبييل احييد األ ةالواسييع رضييهأاسييتيالء هيياد  وميينظم للجييامع و 
ن  تفعييل  عميل إمسيجدا ليه، رغيم عيدم اكتميال بنياءه. وتبيين الحقيًا،  الشيعية المتنفذة، واتخذه

 رضيه المحيطية، ذات القيمية المالييةأبمثابة تغطية مدروسة لالحتيال على حييازة  كان الجامع،

ر وجودهيا  خيرى، دوراأمكانية حق التصرف بها. وبدأت تظهر، بين فترة و إالعالية، و  سيكنية، ُفسي 
مقتطعية فيي ذليك الموقيع، تيؤجر   متجياوزة ، كميا بيدأت تظهير سياحات لوقيوف السييارات، بأنهيا

  .المتجييييييييييياوزة خيييييييييييرى نشيييييييييييطة  األذليييييييييييك مييييييييييين  األ آلخيييييييييييرين؛ وغيييييييييييير 

بعقبة كبيرة، ظهرت  داء  الجامع لوظيفته، اصطدمتألكن فكرة  تغطية  تلك الممارسات بذريعة  
و حتيى عيزوفهم أيرتيادون  ذليك الجيامع، " بغتة، وهي النقص الفيادح فيي عيدد المصيلين اليذين

رضيه، ان  تجليب  المصيلين أللجيامع و بالجهة  الغانمة   سباب عديدة؛ ما حداالتام عن زيارته أل
 داء  الجامع لطقوسه الدينيةأحياء بغداد ومجاوراتها، حتى تثبت ديمومة  إ مكنة بعيدة منأمن 

محملية  " ييام الجميع، سييارات نقيل كبييرة وعدييدةأحيدى أواستمرارها. وقيد شياهدت بنفسيي، فيي 
صيالة الجمعية، فيي فضياء  داءبالمؤمنين من منياطق بعييدة عين المنصيور، اليذين تياقوا )؟!( أل

الجيامع ومبنياه ومعداتيهي فيي  التشيبث   يياه. وقيد تميادت الجهية المسيتولية عليى ارضإالجيامع 
من دون مسوغ قانوني، يجيز لها مثل ذلك التشبث.  رضه وملحقاته،أبمبنى الجامع، والتمسك ب
تميياس  وزارة و االعتصييام  لييديها حييدا، بحيييث جعلهييا تتغاضييى عيين  ال وقييد بلييل ذلييك التشييبث

الموقيع،  تلبية مطلبها بالسماح لشركات الوزارة باستعادة ممتلكاتها الموجودة في عمار، وعدماإل
استجيييابة الجهيية الغانميية  السييتخدامها فييي تنفيييذ مشيياريع العمرانييية. وقييد بييررت الييوزارة عييدم

دة الييوزارة معروفيية !. )انظيير خبيير طلييب اسييتعا سبييياب غيييرلطلباتهييا العديييدة فييي هييذا الشيييأن  أل
 (.اضغط هنا: لمعداتها على الرابط التالي

http://www.ninanews.com/arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=FFFHKJ
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ال نيييأتي بجدييييد حيييين نشيييير إليييى أن رئييييس اليييوزراء وحكومتيييه السيييابقة والجدييييدة مسيييؤولون 
الل السينوات الخميس المنصيرمة. مسؤولية كاملة وبالتضامن مع ما جرى ويجري فيي العيراق خي

 وسأشير هنا إلى ثالث مسائل جوهرية, هي:

الفساد وموقيف رئييس هييية النزاهية, ثيم التعيذيب فيي السيجون العراقيية, وأخييرًا حيول الحرييات 
 العامة والموقف منها.

 . الفساد وموقف رئيس هيية النزاهة  1

ت إلى موضوع الفسياد واليذي يحتيل في مناقشتي لألخ األستاذ محمد ضياء عيسى العقابي أشر 
العراق الموقع الثاني من حيث الفساد المالي بعد الصومال, ولكنه يحتل الموقع األول من حيث 
حجم الفساد المالي وضخامة األرقام التي تنهب من أموال الدولة العراقية في فترة حكومة نوري 

عيالوي واليدكتور إبيراهيم الجعفيري. المالكي أو حتى في فترات حكيم بياول بريمير واليدكتور أيياد  
وهذا النهب ألموال الدولة والفساد المتواصيل والمتفياقم ال يحتياج إليى تأكييد كبيير فالكيل يتحيدث 
عنه وبصدقية عالية, ومنهم رئيس هيية النزاهة في العراق األستاذ رحييم العييليي. فقيد نشيرت 

ال  لييية مقيااًل تحييت عنيوان: العييلييي:جرييدة الميدى المعروفيية بنزاهتهيا فييي النشير وحرفيتهيا العا
 جاء فيه ما يلي:  نستطيع اختراق بيية المسؤولين الكبار

ويقول رئيس هيية النزاهة إن وجود الخوف في اغلب األحيان يتركز في نفوس الموظفين   ...  
الكبيار يسيتعينون بيأحزابهم وبعالقيتهم برجيال الدولية، ويعمليون  المسيؤولون " :الصغار، ويضيف

االختييراق، ألنهييم محيياطون باألقييارب وعناصيير الحمايييات، لييذلك فميين الصييعب  بيييية صييعبةفييي 
 ومسيكهم متلبسيين بالرشيوة، الن لهيم أييادَي ورجياال وأشخاصيا يقوميون باسيتخدامهم متيابعتهم

ليذلك يتطليب  لهذا الغرض، فيما يمكن للنزاهة مسك المتلبسين بالرشوة مين الميوظفين الصيغار،
 ."المسؤولين في الدولة ة واألقارب والحمايات الذين يحيطون تقليل أعداد البطان

التحيالف  وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائيب عينثم جاء في المقال نفسه ما يلي:  
إقيرار قيوانين خاصية  كيد وجيود معارضية مين ائيتالف دولية القيانون عليىأميير الكنياني أاليوطني 

ال نسييتطيع اختييراق   )راجييع: .اعتراضييهم لييم يوضييحوا أسييباببمكافحيية الفسيياد اإلداري والمييالي و 
 (.27/3/2011بتاريخ  2082في العدد  بيية المسؤولين الكبار
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إن الواقيع العراقييي الييراهن يشيير إلييى أن أمييوال الشيعب المتأتييية ميين صيادرات اليينفط الخييام علييى 
ليبالد, وأن العيراق نحو خاه ينهب الجيزء الكبيير منهيا مين خيالل الفسياد الميالي واإلداري فيي ا

يحتييل اليييوم المرتبيية الثانييية بعييد الصييومال عمومييًا ولكنييه يحتييل المرتبيية األولييى ميين حيييث حجييم 
األموال التي يتعامل بها الفساد المالي في العراق. أنا لست بصدد الحيديث عين أبنياء مسيؤولي 

ت ليديَّ األرقيام النظام الحيالي أو ثيرواتهم الخاصية التيي تراكميت خيالل األعيوام المنصيرمة فليسي
الموثقة بهذا الصدد, ولكن ميا ينشير مخييف حقيًا إن كيان صيحيحًا, وخاصية ملكيياتهم العقاريية 
الجديدة في العراق وخيارج العيراق. ويتمنيى اإلنسيان أن ال تكيون صيحيحة, ولكين هيل يمكين أن 

 نعيش على التمنيات والواقع يتحدث بلغة أخرى.

 

 . التعذيب في السجون العراقية 2

ل سنة تمامًا نشر الكاتب والصحفي إبراهيم الحريري مقااًل مهمًا عما كان يجري في السيجون قب
 العراقية جاء في نهايته ما يلي:

اإل   بدفاعه عن حقوق  المعروف  المنبر،  هذا  أدعو، من فوق  لالنتهاكات  أنني  وأدانته  نسان 
وناش وأكاديميين  مثقفين  يضم  عاجل  الجتماع  أدعو  لها،  تتعرض  سياسيين  التي  طين 
 واجتماعيين وممثلين للرأي العام من أجل إدانة هذه الممارسة، ومن أجل تشكيل: 

  . .. ذلك أنه لم يعد السكوت ممكناً ! اللجنة العراقية ضد التعذيب

فييي جريييدة المييدى العراقييية مؤيييدًا ذلييك.  15/4/2010وقييد وافقتييه الييرأي ونشييرت مقييااًل بتيياريخ 
 إلرهاب والتعذيب في العراق(. حول ا 2)راجع: الملحق رقم 

وخييالل الفتييرة المنصييرمة أوردت منظميية العفييو الدولييية مجموعيية ميين الحقييائق عيين السييجون 
العراقية وعن التعذيب الجاري فيها والذي ليم يعيد السيكوت عنيه ممكنيًا واليذي ال يميارس بمعيزل 

 السجون العراقية.عن الحكومة العراقية ورئيسها ووزير العدل فيها, باعتباره المسؤول عن 

ميا  2011وجاء في آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر فيي الثيامن مين شيهر شيباط/فبراير 
 يلي:
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قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الثالثاء إن العراق يدير سجونا سرية يتعرض فيها  
 دانتهم.إلالسجناء لعمليات تعذيب روتينية من أجل انتزاع اعترافات يتم استخدامها 

وقالييت المنظميية الحقوقييية ومقرهييا لنييدن فييي التقرييير الييذي عنونتييه )أجسيياد محطميية، عقييول 
لفييا ميين الرجييال والنسيياء مييا زالييوا رهيين االحتجيياز فييي العييراق، يقطيين أن نحييو ثالثييين إمحطميية( 

 بعضهم في سجون سرية تديرها وزارات الدفاع والداخلية.

م التعييذيب وغيييره ميين ضييروب وسييوء معامليية النتييزاع ن العراقييية تسييتخدمييافت إن  قييوات األأضييو 
اعترافييات ميين المعتقلييين الييذين يحتجييزون بمعييزل عيين العييالم الخييارجي، والسيييما فييي مرافييق 

 االحتجاز التي بعضها سري يدار من قبل وزارتا الداخلية والدفاع .

التعذيب   ن عملياتألى  إحصى التقرير شهادات تم جمعها على مدى السنوات الماضية تشير  أو 
الك الكهربائية وخراطيم المياه والصدمات سشملت  االغتصاب والتهديد باالغتصاب والضرب باأل

ظيافر بكماشية أراف وثقب الجسم والخنق بحقائيب بالسيتيكية ونيزاع طالكهربائية والتعليق من األ
 طراف .أوكسر 

  )راجيع: الملحيق تهاكيات.طفاال ونساء ورجاال عانوا جميعا مين هيذه االنأن  ألى  إشار التقرير  أو 
 (. 27/3/2011: موقع جريدة الشعب. أخذ المقتطف بتاريخ 3رقم 

نحن أمام وقائع كثيرة في ممارسة التعذيب في السجون العراقية فيي الوقيت الحاضير. واألحيزاب 
اإلسييالمية السياسييية كلهييا دون اسييتثناء تمييارس التعييذيب النفسييي والجسييدي حييين تكييون فييي 

السياسي في إيران يقدم نموذجًا صارخًا ومريعًا لما يجري في سحن أيفين وفي   السلطة. والواقع
السجون األخرى, وكذلك الحال في السودان. ولكن ال تنفيرد األحيزاب اإلسيالمية السياسيية بيذلك 
بل تمارسه أيضًا األحزاب القومية الشوفينية مثل حزب البعث وحزب المؤتمر الشعبي في اليمن 

رييية الليبييية بقيييادة القييذافي وفييي بقييية الييدول العربييية وبلييدان الشييرق األوسييط. وأجهييزة الجماهي
ويستوجب هذا الواقع النضال المكثف ضيد هيذه الينظم وضيد ممارسياتها العدوانيية والسيادية فيي 

 السجون, ومنها السجون العراقية.
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 . الحريات العامة والموقف منها 3

وري فيي العيراق فرضيت نوعيًا مين الحريية العامية فيي إن الطريقة التي سقط فيهيا النظيام اليدكتات
البالد والتيي بيدت لليبعض الكثيير وكأنهيا تسيير صيوب التعزييز والتطيوير إليى حرييات ديمقراطيية 
واسييعة ومكرسيية. إال إن المسيياومات الجارييية علييى الحكييم ومييع الطييرف األمريكييي سييمحت بقيييام 

بتقليص الحريات العامة من خالل  نظام يستند إلى المحاصصة الطائفية من جهة, كما سمحت
الهجوم عليها من قبل الحكومة ومجالس المحافظات والسيكوت عميا يجيري فيي العيراق فيي هيذا 

 المجال تدريجًا من جهة أخرى.

قائد القيادة المركزية األمريكيية الجنيرال جيميز و رئيس الوزراء نوري كامل المالكي    في لقاء بين
سيتمرار ارئيس اليوزراء ضيرورة فيه  أكد     27/3/2011حد  ألايوم أمس  ماتس بمكتبه الرسمي،  

 تفاقية اإلطاراوالواليات المتحدة األمريكية في مختلف المجاالت، خصوصا  التعاون بين العراق

درجة عالية من  ن القوات المسلحة العراقية واألجهزة األمنية أصبحت علىإاالستراتيجي، مؤكدا 
 .فييييييييييييييييييييييي عمييييييييييييييييييييييوم الييييييييييييييييييييييبالداألداء وتحمييييييييييييييييييييييل المسييييييييييييييييييييييؤولية الكامليييييييييييييييييييييية 

كان نتيجة  ضطرابات،اتشهده المنطقة من  ستقرار العراق في ضوء مااوقال رئيس الوزراء: إن 
العييراق سيييتبوأ مكانييه  حتييرام إرادة الشييعب وصيييانة الحريييات، واناتثبيييت أسييس الديمقراطييية و 

 .  اديقتصيياسييتقرار سياسييي وأمنييي و ا المناسييب فييي المنطقيية والعييالم، نظييرا لمييا يتمتييع بييه ميين
 (28/3/2011(راجع: موقع صوت العراق اإللكتروني. 

ولكن كل المعطيات التي تحت تصرفنا تشير إلى نهج تمارسيه الحكومية الحاليية برئيسيها نيوري 
المالكي مناهض للحريات العامة التي يتحدث عنها رئييس اليوزراء, إضيافة إليى عيدم صيحة ميا 

. وسنحاول في مجرى هذه الحلقات إييراد ميا يتحدث عنه من استقرار أمني واقتصادي وسياسي
ينفي صحة ما تحدث به رئيس الوزراء. وفي مجال تعرض الحريات العامة إلى اإلساءة وجيدت 
هيية تحريير جرييدة الميدى الوطنيية والديمقراطيية المتمييزة والمقيروءة جيدًا فيي العيراق ومعروفية 

اندًا للعمليية السياسيية الجاريية فيي العيراق بنزاهتها وحرفيتها العاليية وتتخيذ موقفيًا إيجابييًا ومسي
 رغم تعثرها نفسها ملزمة على رفع شعار رئيسي واحد يقول:



 424 

 تضامنوا ميع حملية الميدى ... الحرييات أواًل   , ثيم  الحرييات أواًل .. الحملية الوطنيية مين أجيل 
راجييع عييراق ديمقراطييي متحضيير  . لييم ُيرفييع هييذا الشييعار بصييورة عفوييية أو عبثييية, بييل بسييبب ت

الحريييات العاميية فييي العييراق وهجييوم شييرس ميين قييوى تريييد تطويييق اإلنسييان العراقييي وتقليييص 
حرياتيه. وقييد تجليى ذلييك فييي سلسيلة ميين المقياالت االفتتاحييية التييي نشيرها رئيييس التحرييير األخ 

 فخري كريم واألخ علي حسين وغيرهما.

محافظية بغيداد ومحافظية   بدأت هذه الحملة عندما بدأت محياوالت وزارة التربيية ورئييس مجليس
البصييرة وبابييل بييالهجوم علييى الحريييات العاميية, سييواء أكييان ذلييك بمنييع معاهييد الفنييون الجميليية 
بتييدريس بعييض الفنييون الشييعبية المهميية كالغنيياء والموسيييقى والييرقص والنحييت أو منييع الغنيياء 

ركييزي والموسيييقى والييرقص فييي فعاليييات ثقافييية فييي الصييرة وبابييل, ثييم مييا تعييرض لييه المقيير الم
لالتحاد العام لألدباء والكتاب في بغداد ولمرتين متتاليتين, ثم الهجوم على جمعية اشيوربانيبال 
الثقافية, وقبل ذلك بفترة سابقة الهجوم على مؤسسية الميدى مين قبيل الشيرطة المحليية وقيوات 

الهجيوم  االحتالل األمريكية قبل عقد االتفاقية األمنية األخيرة. ولكن ليس هذا فحسيب, بيل كيان
شرسًا حين خرجت مظاهرات نقابية تطاليب بتحقييق مطاليب مهنيية فيي البصيرة جوبهيت بهجيوم 
مشييين ميين جانييب الشييرطة وأجهييزة األميين فييي فتييرة الحكوميية السييابقة استشييهد بسييببها أحييد 
المضربين, ثم حصل نفس المشهد في مدن أخرى من العراق والتي تظياهرت مطالبية بالخيدمات 

 العامة. 

عتصم الصحفيون العاملون في جريدة الصباح مطيالبين بالحرييات العامية والكيف عين باألمس ا
التييدخل بشييؤون الجريييدة ويييوم االثنييين القييادم ستعتصييم جمهييرة كبيييرة ميين اإلعالميييين واألدبيياء 
والفنييانين وغيييرهم مطييالبين باالسييتجابة للوعييود التييي قطعهييا رئيييس الييوزراء لهييم ولييم ينفييذها, 

بإقاليية رئيييس مجلييس محافظيية بغييداد الييذي أسيياء كثيييرًا للحريييات العاميية  إضييافة إلييى مطييالبتهم
 وللثقافة الديمقراطية في بغداد. 

نحيين أمييام نهييج فييردي جديييد ميين جانييب رئيييس الييوزراء, ولكيين نحمييل الحكوميية العراقييية كلهييا 
مسييؤولية مييا يمارسييه رئيييس الييوزراء, إذ إنهييا لييم يعتييرض عليييه أعضيياء الحكوميية السييابقة وال 

 ء الحكومة الحالية وال رئيس الجمهورية.أعضا
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إن هذه األوضاع وغيرها هي التي دفعت الشبيبة العراقية والكثير من فيات الشعب إلى التظاهر 
إليصال صوتهم إلى المجتمع العراقي كله وإلى المسؤولين اليذين فيي أذانهيم صيمم ليصيغوا إليى 

ثية وسينرى أهميية تليك المظياهرات التيي مطالبهم العادلة والمشروعة. وهيو موضيوع الحلقية الثال
أجبرت رئيس الوزراء إلى محاولة تهدئة األوضاع واللقاء بالجامعيين والباحثين الذين لم يعيرف 

 الطريق إليهم من قبل.

 كاظم حبيب          28/3/2011

 انتهت الحلقة الثانية وستليها الحلقة الثالثة.
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 :د. خالد السلطاني

كيل مين زار  يجتيرح
العييييييييييراق مييييييييييؤخرًا 
انطباعيييييييًا معينيييييييًا، 
خاصييييييًا بييييييه عيييييين 
مشييييييييييييييييييييييييييياهداته 

 الشخصييييييييية

ومعايشيييته الحيييوال 
البلييد المييزار. وازعييم 
ان غالبييييييييييييييييييييييييييية 
العييييراقيين، او هييييم 

عراقيية،  من اصيول
ومحيددا، يمكين وصيفه بانيه  ، ينتيابهم شيعورا عامياالذين زاروا بلدهم االصيلي فيي الفتيرة االخييرة

مييا آلييت اليييه امييور مييدن البلييد  شييعور مخيييب لالمييال وينطييوي علييى احبيياط كبييير، وهييم يييروا
عيادة غاصية بيالحزن واالليم، نتيجية الوضيع  وقصباته، ما يجعل كثر منهم  يجر  حسرات تكيون 

كانت يوما ما: حاضرة العيالم  بغداد المزري، هي التى المتخلف لتلك المدن وخاصة وضع مدينة
 التليدة. ويتساءل المرء؛ كيف ُقدر لمدينة عظيمة مفعمة بالحيوية واآلمال، االسالمي وعاصمته

المصير اليتعس،  وعلى جانب كبير من التمدن والحداثة والتعدد، ان يؤول مصيرها الى مثل هذا
اء اليذي شيهدته ميدن العيالم االنمي س  الحظ، منزوية بعيدا عن ايقاع حركات االعميار وموجيات

الجيوار، هيي التيى لطالميا تاقيت ان ترتقيي حضياريا  قاطبية، وبيال اسيتثناء، وخصوصيا ميدن دول
بغداد المتطورة، وان تدرك مستوى اهلها المتبغيددين؟ هيل كيان ذليك  وثقافيا ومدينيا الى مصاف

تسيلقوا دفية  ين اليذينمقصودًا، ام انه حدث جراء قصر نظر، وسوء ادارة واستبداد الحياكم االمر
التيى ليم يكين احيد يتصيور ان  الحكم بغفلة من الزمن، ليحيليوا العيراق اليى تليك الحالية المزريية،

مثلما هو مخيم االن على فضاء كيل مدنيه  تبلل ذلك المدى من التأخر والجهل والسقم والشقاء،
طر ميع االخيرين العتييدة، العاصيمة، التيى نيود ان نشيا تقريبيا، ومثلميا هيو حاصيل فيي عاصيمته

  .تنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا الشخصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية عنهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييااانطباع

  

 .ييييية/ بغييييداد، تفصيييييل فييييي الواجهيييية االماميييييةمديرييييية التحقيقييييات الجنائ 
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مدينية/ عاصييمة، ال  واييًا تكين االسيباب التيى ادت ببغيداد ان تصيل الييى تليك الحالية، فينحن ازاء
ليذاكرتها، وطياردة الهلهيا ومحبيهيا،  تشبه مدن العيالم وال تماثيل عواصيمه. مدينية تائهية، فاقيدة

كانية فيهييا، تعييد بهييا ترتيييب وضييعها النزياحييات سيي هيي التييى شيياهدة اآلن عليى موجييات عاتييية
منظومييية  تراتبيييية خاصييية ليييه!. باالضيييافة اليييى قيييدر تعايشيييها ميييع " االنثروبوليييوجي، وتجتيييرح
واقعيية معايشييتها مييع ثنائييية الحييرب والسييالم علييى  سييطح  واحييد!. وهييي  النقييائض، وخصوصيياً 

عليهيا،  المفروضية في تاريخ المدن، من حييث مراعاتهيا اواًل، لمتطلبيات  الحيرب ، معايشة نادرة
الشيفقة، وال تراعيي حرمية  )ففضاءها المكاني،االن، مسرحًا لعمليات عسكرية مجنونة، ال تعرف

االعتبييار اشييتراطات  السييالم  والتحايييل  مواطنيهييا(؛ فييي الوقييت عينييه، عليهييا، تأخييذ فييي نظيير
خيرى. وهيذا تماثل حالها مع حيال ايية مدينية  مسيالمة  آ للتعايش معه، وكأنها بذلك تسعى وراء

المدينة بحمله الثقيل، افضي الى تلك الحالة الملتبسة، التيى تعيشيها  الوضع الغريب الذي تنوء
ليذلك، فيان  اليوم. اذ بلحظية واحيدة تنقليب مظياهر السيالم اليى حيرب، او بيالعكس. و تبعياً  بغداد

العسيكرية  بارومتر العملييات سكنة العاصمة، كتب عليهم التعايش مع هذه الحالة التى يرصدها
وصيفها كتابيًة، او رصيدها عين بعيد؛  بين إرتفياع وانخفياض متواصيل.. وهيي حالية، مين السيهل

  .!يتعايشييوا معهييا يوميييًا، وعيين قييرب، وباسييتمرار لكنهييا تغييدو امييرا ال يطيياق الةليييك الييذين

المتطيورة  " لقد  انجزت  قوى عديدة ومختلفة دورها في تسيريع وصيول بغيداد اليى تليك المرحلية
الدولية الحديثية فيي عشيرينات  لتأخر والسقم، بيدءًا مين مظياهر مدانية بيرزت ُبعييد تأسييسمن ا

العسكرية، والعهود المظلمة شيديدة القسيوة  القرن الماضي، مرورا بادعاءات  ضباط  االنقالبات
وصيوال اليى المرحلية الحاليية، التيى سيلمت بهيا اميور المدينية  ابان الحكم الشمولي االستبدادي،

غير كفوءيين، ومعظمهم بعيدين وغرباء، وفقا لقول النائب  صفية السهيل ،  ا الى اناسوادراته
انظير ) .طباع وعيادات مدينية بغيداد وتقالييدها، فضيال عليى سيوء ادارتهيم للمدينية وفسيادهم عن

  .(اضغط هنا :تصريح النائب في الرابط اآلتي

http://www.burathanews.com/news_article_118440.html


 428 

لكنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
ماانفكيت،اعتقييييييييييد، 
بيييييييييان خصيييييييييائص 
االرث المسيييييييييييموم، 
الييييذي تشييييكل ابييييان 

الشييييمولية  الفتييييرة
واالستبدادية ولحيين 

، 2003سقوطه في  
هييييييييييو المسييييييييييؤول 
 االسيياس عيين زرع

ثقافييييييييية  ترييييييييييف "
باالضيافة اليى منهجيية اسيتبدال  ليى قيدم وسياق وقتيذاك،العاصمة،التى كانت إجراءاتها قائمية ع

مدينيية عظيمية مثيل بغيداد. كميا ال زليت اعتقيد،  تقاليدها بتقاليد فجة وغريبة عن طباع حاضيرة
المدينيية التيى تعيياني منهييا االن، هييي بسيبب اةليييك الييذين تبييؤوا  ايضيًا، بييان الكثييير ميين مشياكل

 اليذين ظليوا يسيتقوا ميرجعيتهم المعرفيية مين ذليك المدينية بعيد التغييير؛ غيالبيتهم مناصيب ادارة

، الذي ُانبت ابان ثالثة عقود ونيف سابقة على التغيير، وما" فتي  ان ظيل  مرشيدا،  الزرع  المر 
 .القييييييييرارت وحاضييييييييرا ومسييييييييتمرا وفيييييييياعال فييييييييي ذهنيييييييييتهم، وفييييييييي طريقيييييييية اتخيييييييياذ

اليراهن، او انشيد  دادال ابتغي وراء كتابية مقيالتي، تقيديم تحلييل مهنيي وعلميي وشيامل لواقيع بغي
بسيببها نراهيا اآلن: متيأخرة جييدًا،  تفسيير العواميل العدييدة التيى ادت بلوغهيا تليك الحالية، والتيى

بيد اني اتوق الى االشيارة ليبعض االميور واالحيداث،  .ومنهكة جدًا، ومتناقضة جدًا، وتائهة جداً 
طاط، الذي يثير لدى كثر منيا وجودها تمثياًل لذلك التدهور وحتى االنح التى رأيت، شخصيًا، في

كأبة. هيل غفليت  ..وقلقًا، واسفًا، والمًا، واسى، وحزنًا، ووجعاً، وصدعًا، وانكسارا وبالطبع لوعة،
من معجمه الكالمي ويضيف  عن ذكر كلمة آخرى تصف الحالة؟ اذًا، بمقدور المتلقي ان يستل

ميع احساسيي، واحسياس كثير  متناغميا، ماشاء له من كلمات مماثلة، واجزم ان وقعهيا سييكون 
  .!منا

  

 مديرية التحقيقات الجنائية/ بغداد، الواجهة الجانبية 
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سجاًل قائما  االزمنة، عادة في فضاء المدن التاريخية القديمة. وتمثل شواهدها المكانية، تتداخل
متروبوليتانيية  بامتيياز، ال تختليف " ومحفورا لوقائع مر  بها تاريخ تلك المدن. وبغيداد، كحاضيرة

ور الميرء ان يحفير حفيرا  اركيولوجييا  فيي القديمية. وبمقيد طبيعتهيا عين طبيائع الميدن التاريخيية
 بموضوعية بلوغ ما يرمي اليه. لقد اشرت توا، الى ظياهرة االسيتبداد، التيى ذاكرتها، ليتسنى له

المفصييلة علييى  ،"اقتييرن حضييورها بممارسييات الغيياء اآلخيير، وتكميييم االفييواه، واحتكييار  الحقيقيية
وتقهقرهيا. بيالطبع، يمكين اييراد  دادمقاس المستبديين، كتمثيل واضح لبواعيث تيردي وضيعية بغي

بغداد  متخم  بهيا. لكنيي ساصيطفي بعضيًا منهيا،  عشرات االمثلة والنماذج لذلك التمثيل، فتاريخ
وهييدفها. ليييس بالضييرورة ان تكييون اصييطفاءاتي متوافقيية مييع رأي  تماشيييا، مييع مييزاج المقاليية

النتيجة، هو خطاب ذاتي، على رضاهم. ذلك الن خطاب النص المقروء، في   اآلخرين، او حائزة
 ة نظيرهيكما آمل، وراء تأشير ومين ثيم تفكييك ظيواهر تيدهور المدينية وتأخرهيا مين وج يسعى،

تلك المدينة  شخصية. ساحاول قدر االمكان تعقب ظواهر االستبداد، وتقصي تمثالته في فضاء
التيى اسسيت  الكبيرى المعروفية، المحبوبة. كما اني سانزع الى عيدم التركييز فقيط عليى الظيواهر

سيييامنح تجلييييات االميييور الهامشيييية والصيييغيرة  لالسيييتبداد، ومهيييدت الدامتيييه. اذ بميييوازاة ذليييك
معتقيدًا، انهيا بمقيدورها ان تفضيح نزعيات االسيتبداد وتعريتيه بصييل،  وتأثيراتها، اهتماما واسعا،

  .!تعجييييييز الظييييييواهر الكبييييييرى تحقيقهييييييا بمثييييييل تلييييييك القناعيييييية والوضييييييوح احيانييييييًا،

الحقا(، المديرية االشهر  ام باب  مديرية التحقيقات الجنائية ، )مديرية االمن العاماقف، اذًا، ام
هي التى كانت تمثيل بامتيياز  مقير  االسيتبداد  لدى كثر من العراقيين، في  ربوع  العراق الملكي،

والسييما ليدى النخيب المثقفية، وتحدييدا اصيحاب التوجيه اليديمقراطي  العراقي و بعبعه  المخيف،
 انها تقع في وسط بغداد، بالقرب من شارع النهر، في نسيج بناء تقليدي، )وهي، .شيوعيينوال

  ذاتها، نموذجا لبناء تقليدي(، مطال على دجلة. ارى اثار
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الييييييييييزمن، الييييييييييذي 
احالهييييا الييييى بنيييياء 
ايييل للسييقوط، والييى 
 خسييييوف  مييييدخلها 

مستوى  الى ماتحت
االرض الحيييييييييييالي. 
واليييى تسييياقط جيييزء 
منه فعليا، كما هيو 
 واضح في واجهتيه

الجانبية، التى بدت 
لييي وكأنهييا  لوحيية  

ذه الواجهيية، بمقييدور المشيياهد ان يتييابع  اسييرار  هيي لمقطييع طييولي، ولكيين بابعيياد حقيقييية. وفييي
االنشيائية كيالمالقف وتجويفيات النوافيذ واالبيواب المعمولية آجرييًا. بيل ان  انجاز مفردات المبنيى

 هذه الواجهة يكتسي ابعياد ثالثيية، مكتسيبا خاصيية نحتيية واضيحة، جيراء تنياوب رصيف سطح

اضافت بعدا جماليًا،  ه، فان تلك النحتية،الطابوق بمستويات مختلفة. ورغم هرم المبنى وتداعي
  .لعبييية الضيييوء والظيييالل وجدتيييه الفتيييًا، هيييي التيييى يتكيييرس حضيييورها فيييي المشيييهد جيييراء

الذين سجنوا  لكن نظرة المعمار للمبنى، يتعين هنا نسيانها حاليا، واالصغاء الى صدى صرخات
نهيم امتلكيوا فكيرا مغيايرا ا فيه يوما ما، وتذكر معاناتهم وهيم تحيت التعيذيب، لييس لسيبب، سيوى 

وواحدا، يتعيين عليى جمييع فييات المجتميع بكيل  عن سياق ما كان ينبغي ان يكون  فكرا  احاديا
الحييادة عنييه. واتسيياءل عين مصييير االفكيار النيييرة، واالحييالم  طبقاتية واطيافيية االلتيزام بييه وعييدم

وذوي  ي غيالبيتهم مثقفيينباآلميال،التى حملهيا  نيزالء  هيذا المبنيى، هيم اليذين كيانوا في المفعمية
مرموقية. وجمييعهم  اختصاه مهني عاٍل؛ وآخيرين كيانوا مشياريع لرجيال ثقافية وحضيارة ومهين

و بغييدادهم : مدينيية متحضييرة وجميليية،  كييانوا تييواقيين الن يييروا وطيينهم بلييدًا متقييدمًا ومتسييامحًا،
لق  مدينة جميلة، ما العمارة وحدها ال تكفي ان  تخ جميلة بسكانها، وجميلة بعمارتها. ذلك الن

وطية الخوف والقهر والظلم الذي يبثيه وينشيره عيادة االسيتبداد؛ ذليك  دام سكنتها يرزحون تحت
اليدكتور  اليذي بيدأت نشياطه هيذه اليدائرة، و مبناهيا المهجيوم ؛ )وفقيًا لتعبيير الصيديق االسيتبداد
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ا، وانييا اقييف امييام مييدرك كيياظم حبيييب، عنييدما رجوتييه التكييرم فييي تأكيييد هوييية المبنييى(. لقييد كنييت
الالحقييين سيشييمروا عيين سييواعدهم،  المبنييى، مسييتعيدا دوره الييذي لعبييه بنجيياح، بييان كثييرا ميين

على ما اسسته تلك الدائرة المخيفية، وليضيحى  "ليشيدوا حجرا وراء حجر، و ساف  وراء  ساف
د، االميآل يتزعزع، احتميى المسيتبدون بيه ليحيليوا آمالنيا اليى رميا عملهم بمثابة  بنيان  راسخ ال

رةييية مييدننا: مييدن حضييارية وعصييرية، علييى جانييب كبييير ميين الحيوييية والجمييال،  الحالميية فييي
  .!مواطنون سعداء، ال  رعايا  منهكون  يسكنها

اميام  تكيون فتيرة الحكيم الشيمولي واالسيتبدادي، التيى اسيتمرت نييف وثالثية عقيود، حيائرة، قد ال
العيراق بعامية، ومدينية  ة تدهور وانحطاط مدناالتيان بحجج تدين ذلك النظام، وتحمله مسؤولي

عاجزة عنه. فهي بالواقع كثيرة ومتنوعة،  بغداد بخاصة. انها، بالطبع ليست قاصرة عن ذلك وال
عليى نطياق واسيع فيي المجتميع. وحيده االسيتبداد، اليذي ال  مثلما هي ايضيًا، معروفية ومتداولية

طيليية تلييك الفتييرة، كفيييل باحاليية، )واحييال حصييرا، الييذي خيييم علييى البلييد  يعييرف الحييدود، مثيياال ال
وبيل  .الحالية الحضيرية، اليى ميا يشيبه التريييف، اليذي تجاوزتيه ميدن العيالم منيذ قيرون  (بامتياز

دول الجيوار،  ونظيرة سيريعة وخاطفية، مين اي كيان، اليى حيال ميدن العيراق مقارنية بياحوال ميدن
 .مييدن العييراق قاطبيية (سييفيتبييين المييأزق الحضييري واالنسيياني الييذي عاشييته )وتعيشييه مييع اال

اسييباب  ساتغاضييى، بتعمييد، كمييا وعييدت، عيين اللجييوء الييى ذكيير عوامييل معروفيية كثيييرة، او ايييراد
سياثير، فيي هيذا السيياق،  .مقنعة ومعلومة للجميع، افضت الى تدهور وانحطياط بغيداد وتأخرهيا

افسيد بتبعاتيه  تبياٍه وتبجحيًا. انيه قيرار الى جزئية واحدة، تتعلق بقرار استبدادي وتعسيفي ينضيح
التعيياطي مييع قضييايا تخطيييط المدينيية ميين قبييل الحيياكم/  نسيييج المدينيية الحضييري، وابييان اسييلوب

واقعية بنياء  مجميع جيامع اليرحمن  فيي المنصيور، اليذي بيدأ النظيام  الفرد. انيا، هنيا، اشيير اليى
الموقيع،  تشييده قبيل سنين قليلة من سقوطه. ومعلوم ان فكرة البناء، وقرار اختييار السابق في

اليديكتاتور المشينوق. سيوف  وتحديد مقياس ومقاس المبنى المستقبلي، كلها من  بنات  افكيار
ومعالجاتيه التصيميمية. ميا يهمنيي، هيو نوعيية  لن اتحيدث عين قيمية الحليول التكوينيية للمبنيى

ومقاسه، وفي كل ما يمكن ان يكون شأنا خاصا يتعلق بذهنية  المبنى ومكان توقيعه، ومقياسه
  .الملزمييييية غيييييير القابلييييية لالعتيييييراض او المسييييياءلة، مييييين اي كيييييان حييييياكم وقراراتيييييهال

مين اجملهيا.  وحي المنصور، كما يعرف معظم العراقيين، من احياء بغيداد الجميلية، إن ليم يكين



 432 

، اليذي شييد فيي منتصيف الخمسيينات، بيدوره السيكنية العائيدة اليى ممثليي الطبقية  ويمتاز الحيي 
الحييي  وفييق نمييط تخطيطييي مميييز، يعرفييه  عمييارة الالفتيية. وقييد ُخطييطالوسييطى المتنييورة، ذات ال

، التى تمتياز بحضيور Garden – City "الحديقة -المخططون جيدا، وهو نمط تخطيط  المدينة
والمزروعة  الحدائقية . وعادة ما تكيون نسيبة المسياحات المكشيوفة  ملحو  للمناطق المكشوفة

 بنائية. كما تنطيوي اشيكال شيوارع هيذا التخطييط عليىبكثير من مساحة التغطيات ال فيه، اعلى

ريفيييًا الييى  شييوارع ملتوييية ومتعرجيية غييير مسييتقيمة؛ والتييى يضييفي وجودهييا انطباعييًا حييدائقياً 
ترفيهييية، معظمهييا نييواٍد  خصوصييية الحييي السييكني. هييذا باالضييافة، الييى وجييود ابنييية عاميية

ومكشييوفة، هييي بمنزليية  رئيية  مزروعية  اجتماعيية ورياضييية. ويشييتمل الحييي  عليى سيياحة كبيييرة
واالحيياء اآلخيرى المجياورة. وقيد اسيثمر جيزء منهيا  الحي السيكني اليذي يتينفس منيه هيذا الحيي

وبعبارة آخرى، فان حيي  المنصيور، هيو حيي  سيكني ممييز، وغنيي  .كساحة خاصة لسباق الخيل
  االجتماعية والترفيهية والخدمية، ولهذا فانه يمتلك كل بامكنة الفعاليات

المقومييييييات، التييييييى 
تجعييل منييه، ليكييون 
حييييييييييييييًا سيييييييييييييكنيًا 
عصيييييييييييييييريًا،هادئًا، 
ومناسييييييييييبًا جييييييييييدًا 

  .لوظيفتيييييييييه

وفجيييأة، ومييين دون 
توقيييع، وحتيييى مييين 
دون حاجيية ماسيية، 
ييييييأتي قيييييرار بنييييياء 

  مجمييييع جييييامع

اعتبيرت مييزة  اليرحمن  فيي سياحة المنصيور ذاتهيا، السياحة الوسيطية المكشيوفة، والتيى لطالميا
، ومفردته التخطيطية البارزة. بالطبع، ليس من ثمة اعتراض على بنياء  مسيجد ، رغيم ان  الحي 

احيد رجيال اليدين  والزلت اكن احتراما عميقا لجيرأة .بهذا النوع من المباني بغداد، اآلن،  متخمة 
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افتى، عندما ُخيي ر بين بناء جامع، ام مدرسية؛ فختيار االخييرة، شيرط ان  الشيعة البارزين، الذي
بغداد  ثمة حاجة لها. وهل يمكن الحٍد ان يجادل في حاجة المدينة الى مدارس؟ سواء في تكون 

يطلق علييه اآلن  الميدارس  المدن العراقية. ذلك الن مجرد التذكير بوجود، بما ام في غيرها من
تعاقبت على حكيم العيراق، وتعريية سيوء ادارتهيا  الطينية  كفيل لوحده بادانة جميع االنظمة التى

حقيقتهيا كانظمية تكين عيداءًا مسيتحكمًا للثقافية والتعلييم؛ تليك االنظمية  للبلد ومقدراته.؛ واظهار
، بان االسترسال في هذاب" التى الموضيوع لييس  فضلها  ورثنا هذه التركة/ الفاجعة. لكني، اعي 

  .مكانيييييييييييه هنيييييييييييا بيييييييييييالطبع؛ ولهيييييييييييذا فسييييييييييياعود اليييييييييييى موضيييييييييييوعنا اليييييييييييرئيس

الحياكم بيامره، ان  لم يكن قرار تشييد المسجد في سياحة المنصيور اميرًا عادييًا او عفوييًا. اذ اراد
مين جمييع جهيات المدينية. ولقيد  يشيار الييه بالبنيانيكون المبنى مين الضيخامة بمكيان، بحييث 

وغير المبررة، نتائج كارثية عليى الحيي السيكني  ترتب على هذه النزوة المفاجية، غير المنطقية
عمارتيه. لقيد  سيحقت  ضيخامة هيكيل الجيامع المشييد، مجاوراتيه،  وعلى نميط تخطيطيه واشيكال

  تتناسيب بيالمرة ميع خصوصيية الينمطتوابيع صيغيرة ليه. فمثيل هيذه الضيخامة ال واحالتهيا اليى

ابييض ، كميا  التخطيطي المختيار للحيي  السيكني، وال تالئيم مقيياس مفيردات عمارتيه. ثمية  فييل
 "السكني، مغيرا مين  سييلويته يدعوه المخططون، برز فجأة ومن دون مبرر في بانوراما الحي

Silhouette  ًائي ومقياسييه غييير مجاوراتييه بجبروتييه العييد "وخادشييًا خييط سييماءه، و ماحقييا
  .االنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياني

موقعيًا آخيرا ليه، يكيون  قد تكون عمارة المسجد، وضخامته المطلوبة، امرًا عاديًا، ليو تيم اختييار
خضيراء، اعتبيرت دوميا مين مزاييا التخطييط  مالئميا لمقياسيه ولمجاوراتيه. اميا ان  يحتيل  سياحة

وي، غيير الضيروري وغيير جعليه بيذلك  االنتفياخ  الكتلي الحضري للحيي السيكني، وان يصيار اليى
   المسوغ في حي سكني
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هاد ، تياق 
مخططيييييييييوه 
ان يكيييييييييون 
مثييييييييييييييييييييااًل 
لالحييييييييييييياء 
 السيييييييييييكنية
المدينييييييييية، 
 ونموذجيييا

لهيييييا؛ فيييييان 
قييرار تشييييد 
الجييييييييييييييامع 
بالصيييييييييييغة 

وكأنه عقابًا للحي ولشاغليه معًا. كما انه يعكس، فيي  المتصورة، وفي المكان المخصص، يبدو
 تعاطي الحاكم بامره مع مشاكل البلد وقضايا اعماره وانماءه، بالصيغة التى الوقت ذاته، اسلوب

رأي المهنييين  مع، من دون ان تخطير عليى باليه فكيرة اسيتيناسابانتها واقعة اختيار موقع الجا
 .او سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييماع مشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييورتهم

الجيامع قيد  . فعند تاريخ سيقوطه، كيان2003لم تنتِه  قصة  جامع الرحمن، بسقوط النظام عام 
تعرف حكومات ما بعيد التغييير،  بلل مراحل بنائية متقدمه في حينها، لكنه لم يكتمل نهائيًا. ولم

امتيدادا لتنفييذ اعميال النظيام السيابق، ميا يشيي بنيوع  فعملية اكماله تبيدو وكأنهيا ماذا تفعل به.
تلك الفترة؛ وهو امر لم يقدم عليه اي مسؤول في جميع الحكومات التى  من  التمجيد  النجازات

رسيالة  بعيد التغييير. اميا فكيرة هدميه فكانيت عمليية مكلفية، كميا انهيا قيد تيوحي باعطياء تشيكلت
  .العبيييييادة الحكيييييم الجدييييييد مهتميييييًا، )والعيييييياذ بيييييا !(، بهيييييدم امييييياكنخاطيييييية، مييييين ان 

اليى جعييل قضييية  وقيد ادى تكثيييف العملييات االرهابييية التيى تسييارعت وتيرتهيا الحقييًا فيي الييبالد،
اهتمامات المسؤوليين؛ ما مهد لعملية  وجود او اختفاء جامع الرحمن، امرا ثانويًا وهامشيًا لدى

الواسييعه المحيطيية بييه، ميين قبييل احييد االحييزاب الدينييية  مع وارضييهاسييتيالء هيياد  وميينظم للجييا
مسيجدا ليه، رغيم عيدم اكتميال بنياءه. وتبيين الحقيًا، ان  تفعييل  عميل  الشيعية المتنفذة، واتخذه
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 بمثابة تغطية مدروسة لالحتيال على حييازة ارضيه المحيطية، ذات القيمية الماليية الجامع، كان

ر وجودهيا  ا. وبدأت تظهر، بين فترة وآخرى، دوراالعالية، وامكانية حق التصرف به سيكنية، ُفسي 
مقتطعية فيي ذليك الموقيع، تيؤجر  بانهيا  متجياوزة ، كميا بيدأت تظهير سياحات لوقيوف السييارات،

  .المتجييييييييييياوزة آلخيييييييييييرين؛ وغيييييييييييير ذليييييييييييك مييييييييييين  االنشيييييييييييطة  اآلخيييييييييييرى 

بة كبيرة، ظهرت بعق لكن فكرة  تغطية  تلك الممارسات بذريعة  اداء  الجامع لوظيفته، اصطدمت
  بغتة، وهي النقص الفادح في عدد المصلين الذين

يرتييييييادون  ذلييييييك "
الجيييامع، او حتييييى 

زوفهم التيام عين ع
زيارتييييييه السيييييييباب 
 عديييدة؛ مييا حييدا

بالجهيييية  الغانميييية  
للجيييييامع وارضيييييه، 
ان  تجليييييييييييييييييييييييب  
المصييييييييلين ميييييييين 
 امكنيية بعيييدة ميين

احييييييييييياء بغييييييييييداد 
واستمرارها. وقد شاهدت بنفسي،  ومجاوراتها، حتى تثبت ديمومة  اداء  الجامع لطقوسه الدينية

لية  بيالمؤمنيين مين منياطق بعييدة عين محم" في احدى ايام الجمع، سييارات نقيل كبييرة وعدييدة
صييالة الجمعيية، فييي فضيياء الجييامع اييياه. وقييد تمييادت الجهيية  المنصييور، الييذين تيياقوا )؟!( الداء

الجيامع ومبنياه ومعداتيهي فيي  التشيبث  بمبنيى الجيامع، والتمسيك بارضيه  المستولية عليى ارض
 لييل ذلييك التشييبثميين دون مسييوغ قييانوني، يجيييز لهييا مثييل ذلييك التشييبث. وقييد ب وملحقاتييه،

تلبيية مطلبهيا  و االعتصام  لديها حدا، بحيث جعلها تتغاضى عن  التماس  وزارة االعمار، وعدم
الموقييع، السييتخدامها فييي تنفيييذ  بالسييماح لشييركات الييوزارة باسييتعادة ممتلكاتهييا الموجييودة فييي

ديييدة فييي هييذا استجيييابة الجهيية الغانميية لطلباتهييا الع مشيياريع العمرانييية. وقييد بييررت الييوزارة عييدم

 

 شارع الجمهورية/ بغداد، منطقة سوق الغزل



 436 

معروفييية !. )انظييير خبيير طليييب اسيييتعادة الييوزارة لمعيييداتها عليييى اليييرابط  الشيييأن  السبيييياب غيييير
   .(اضغط هنا: التالي

تعبييرا آخيرا  لم تكن ممارسة الجهة  الغانمية ؛ )وانيا ادعوهيا بتليك الصيفة، النيي ليم اجيد بالطبع،
اياها!(، اقيول ليم تكين ممارسياتها  مناسبًا، بمقدوره ان يصف وصفا موضوعيا و شرعيًا  للحالة

صيول عليى بغداد اليوم، وضيعت نصيب عينهيا الح غريبة عن ممارسات جهات كثر  ناشطة  في
يشيبة الخيراب،  وغير قانونية، احالت المدينة وفضياءها اليى ميا مزيد من  الغنائم  بطرق ملتوية

الييى خييراب تييام وشييامل، هييو الييذي يلقييي بظاللييه اليييوم علييى جميييع احييياء  :بييل واتجاسيير واقييول
الرفيع  بدون استثناء. انيه ثميرة ذليك الغليو، الغليو غيير المنطقيي وغيير المسيبوق، فيي العاصمة

واحتياجاتيه. ثمية  سيطوة   عاليًا من شأن االمتيازات الشخصية والحزبيية عليى مصيالح المجتميع
العامة )وحتى الشخصية(، لدى اليبعض،  عارمة، من حب االمتالك، واالستحواذ على الممتلكات

لنفسيه بيذرائع واهيية ومسيوغات غيير منطقيية،  )البعض المتنفيذ عليى وجيه الخصيوه( يجيزهيا
  .!في تغريب وتشويه حالتها المدينية.....وللحديث صلة بغداد، مثلما تسهمساهمت في خراب 

جمييع الصيور المنشيورة ملتقطية مين  *,  مدرسة العمارة/ االكاديمية الملكية الدانمركية للفنيون 
  .قبل كاتب المقال

 

 حول اإلرهاب والتعذيب في العراق 2الملحق رقم 

 

http://www.ninanews.com/arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=FFFHKJ
http://www.ninanews.com/arabic/News_Details.asp?ar95_VQ=FFFHKJ
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 الثالثة الحلقة

 منها؟ الحكومة وموقف االحتجاجية المظاهرات
 

 

 

دعييا شييباب العييراق ميين النسيياء والرجييال إلييى تنظيييم مظيياهرات احتجاجييية سييلمية تطالييب بتغيييير 
األوضاع العامة السائدة في العراق. وجدت هذه الدعوة اسيتجابة مين بعيض األحيزاب السياسيية 

لجمعيية غييير المشيياركة والمشيياركة فييي السييلطة وميين أوسيياط واسييعة ميين الشييعب. وحييددت يييوم ا
موعدًا النطيالق هيذه التظياهرات فيي سياحة التحريير ببغيداد.   2011شباط/فبراير    25المصادف  

 وفي هذه المقالة محاولة لإلجابة عن ثالث أسيلة بكثافة شديدة هي:

أواًل: مييا هييي األسييباب الكامنيية وراء احتجاجييات الشييبيبة وفيييات ميين المجتمييع؟ هييل هييي عادليية 
 اعدة والبعثيين واإلرهابيين؟ ومشروعة أم كانت من قوى الق

 ثانيًا: ما هو موقف المالكي وحكومته من الدعوة للتظاهر قبل انطالقها؟ 

وثالثا: ميا هيو موقيف مجموعية الكتياب المؤييدة للحكومية والمعارضية لليدعوة, نموذجيًا اليدكتور 
 عبد الخالق حسين؟ 

هرات فعليييًا ميين جانييب وسييأعالج فييي الحلقيية الرابعيية مسييألتين همييا: كيييف جوبهييت هييذه المظييا
السلطة, وما هي النتائج التي ترتبت عليها حتى اآلن, رغم إنها لم تنته بعد وربما تتخذ أشكااًل 

 أخرى ما لم يتغير الوضع العام نحو األحسن.

أواًل: مييا هييي األسييباب الكامنيية وراء احتجاجييات الشييبيبة وفيييات ميين المجتمييع؟ هييل هييي عادليية 
 لقاعدة والبعثيين واإلرهابيين؟ ومشروعة أم كانت من قوى ا
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يمينح فيييات  2005تشيرين األول/أكتييوبر  5ابتيداًء أشيير إلييى أن الدسيتور العراقييي الصيادر فييي 
المجتمع وعموم الشعب وقواه السياسة حق التعبير عن الرأي بمختلف السبل السلمية بما فيها 

 تور وعلى النحو التالي:من الدس 36حق اإلضراب واالعتصام والتظاهر. ورد ذلك في المادة 

 :تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام العام واآلداب 

  .واًل :ي حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائلأ

 .ثانيًا :ي حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر

   .ثالثًا :ي حرية االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون 

الصيريحة والمتناغمية ميع حقيوق اإلنسيان وحرياتيه العامية دعيت وفي ضوء فقيرات هيذه الميادة 
الشبيبة العراقية إلى التظاهر السلمي الهاد  تعبيرًا عن احتجاجهم على األوضاع العامة اآلتيية 
ورغبتهم في تغييرها لصالح المجتمع. وقد استخدمت وسائل االتصيال الحديثية للتنسييق فيي ميا 

 مظاهرات السلمية والديمقراطية:بينها حول موعد ومكان وشعارات ال

. يرفض المتظاهرون تشكيل الحكومة العراقية على أساس المحاصصية الطائفيية والصيراعات 1
الجارية بين القوى الطائفية وانعدام الثقة بيين األطيراف المشياركة فيي السيلطة السياسيية والتيي 

قة إنجاز المهمات وتراجع تساهم في تعطيل عمل السلطة التنفيذية لتشكيل مجلس الوزراء وإعا
نسييبي ملحييو  فييي ضيييمان أميين المييواطنين وارتفييياع جديييد لعييدد القتليييى اليييومي وزيييادة عيييدد 

 االغتياالت التي تؤكدها سجالت المستشفيات ووزارات الصحة والداخلية والعدل.

. نقص شديد جدًا في الخدمات العامة التيي تجعيل مين حيياة غالبيية الشيعب جحيميًا ال يطياق 2
ًا وشيييتاًء بسيييبب انقطييياع التييييار الكهربيييائي ونقيييص المييياء وتيييراكم القمامييية فيييي الشيييوارع صييييف

 والمستنقعات المائية في مناطق الكادحين من السكان.

. استمرار البطالة الواسعة في المجتمع وتأثيرها السلبي على كرامة اإلنسان وحقه في العمل   3
 وعلى العائالت في آن واحد.
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فقر الواسعة جدًا والتي تبلل نسبة من يعيش تحت خط الفقير إليى أكثير مين . استمرار حالة ال4
% من السكان ونسبة من هم على أو فيوق خيط الفقير بقلييل بحيدود النسيبة ذاتهيا, إضيافة 30

إلييى اتسيياع الفجييوة الدخلييية ومسييتوى المعيشيية بييين فيييات الشييعب الكادحيية واألغنييياء المتييرفين 
 والمتخمين.

لي واإلداري إليى نظيام فعليي معميول بيه فيي العيراق فيي جمييع المسيتويات . تحول الفساد الما5
بشهادة هيية النزاهة الدولية وهيية النزاهة العراقية ولجنة النزاهة في مجلس النواب. وما يينجم 
عن هذه الحالة من تيأثيرات سيلبية حيادة عليى عمليية التنميية وحيياة النياس وإنجياز معيامالتهم 

الرشوة والفساد المالي فيي اليبالد. وميا يتخيذ بهيذا الصيدد محيدود جيدًا, بسبب ارتفاع مستويات  
 مما دفع الناس بالمطالبة بالكشف عن الفاسدين والمفسدين وتقديمهم على المحاكمة. 

. الغالء الفاحش الذي يتفاقم يومًا بعد آخر, إضافة إلى ارتفاع أسعار إيجارات اليدور والغيرف 6
 تلفة.وأسعار السلع والخدمات المخ

. تفيياقم دور أجهييزة األميين فييي حييياة السييكان واالعتقيياالت الكيفييية ومواصييلة ممارسيية أسيياليب 7
والتيي   35التعذيب النفسية والجسدية في السجون التيي يحرمهيا الدسيتور العراقيي وفيق الميادة  

 جاء فيها ما يلي:

 .أواًل :ي أ ي حرية اإلنسان وكرامته مصونة   

   .التحقيق معه إال بموجب قراٍر قضائيب ي ال يجوز توقيف أحد أو 

عبييرة بييأي  ي يحييرم جميييع أنييواع التعييذيب النفسييي والجسييدي والمعامليية غييير اإلنسييانية، وال ج
بييالتعويض عيين الضييرر  اعتييراف انتييزع بيياإلكراه أو التهديييد أو التعييذيب، وللمتضييرر المطالبيية

ن التقيارير الدوليية والمحليية التيي   وهناك الكثيير مي.المادي والمعنوي الذي أصابه وفقًا للقانون 
 تؤكد حصول التعذيب في السجون العراقية وفي هييات التحقيق في دوائر األمن الجديدة.

يضاف إلى ذلك وجود آالف األشخاه في المعتقالت العراقيية اليذين زج بيالكثير مينهم ألسيباب 
حرة في زيارة مين قبيل لجنية كيدية من قبل المخبرين السريين. وهذا ما كشفت عنه أخيرًا قناة ال
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خاصيية فييي مجلييس النييواب للمعييتقالت والسييجون العراقييية. وهنيياك الكثييير مميين لييم يقييدم علييى 
 المحاكمة ومعتقل دون وجه.

.  ياب إستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية و ياب خطة اقتصيادية تلتيزم بهيا الدولية 8
زراعة وتقليص االسيتيراد, مميا يقيود إليى عواقيب وتنفذها فعاًل من أجل تصنيع البالد وتحديث ال

وخيمة على البالد والتي ترتبط بهدر مالي كبير تتعرض له أموال الخزينة العراقية والذي تؤكيده 
 الكثير من مناقشات مجلس النواب العراقي.

. تراجع في مستوى األمن الداخلي واسيتمرار العملييات اإلرهابيية وتنيوع القيوى المشياركة فيهيا 9
والتي قادت وتقود إلى مزيد من الموت لألبرياء من الناس, إضافة إليى تفياقم االغتيياالت بكياتم 
الصوت والذي تمارسه, كما يقال, قوى بعينها لتتخلص من عناصير فيي القيوات المسيلحة ومين 

 الصحفيين واإلعالميين وجمهرة من المثقفين اآلخرين ومن العاملين في الشأن العام.  

ر قييانون لألحييزاب ييينظم الحييياة الحزبييية ويحميهييا ميين أي تجيياوز عليهييا ويحييرم . عييدم صييدو 10
األحييزاب الشييوفينية والعنصييرية والطائفييية السياسييية ميين العمييل السياسييي وفييق الدسييتور الييذي 

 أواًل على ما يلي: 7ينص في المادة 

و ألتطهيير الطيائفي، ا و التكفيير أوأرهياب و اإل أو نهٍج يتبنى العنصرية أي يحظر كل كياٍن : والً  أ
البعيث الصيدامي فيي العيراق ورميوزه،  و يروج أو يبيرر ليه، وبخاصيةأيحرض أو يمهد أو يمجد 

ضيمن التعدديية السياسيية فيي العيراق، ويينظم  ن يكيون ذليكأوتحيت أي مسيمًى كيان، وال يجيوز 
   ذلك بقانون.

يية أم المتوسيطة والثانويية . الحالة البائسة للمدارس العراقية, سواء أكانت الميدارس االبتدائ11
ميين حيييث البنايييات أو تييوفر المرافييق الصييحية والميياء أم ميين حيييث الغييرف والييرحالت والمعييدات 
األخييى, إضييافة إلييى تخلييف كبييير فييي مسييتوى التعليييم عمومييًا والتييدخل الفييظ لألحييزاب اإلسييالمية 

ر إليى أشيبه السياسية في وضع المناهج وفي شيؤون الجامعيات والتعلييم وتحوييل بعضيها الكثيي
بالحسينيات, ومحاوالت جادة لمنع االختالط بيين الجنسيين فيي التيدريس الجيامعي وميا يتعيرض 

 له األساتذة من نشاط وتقارير المخبرين السريين الكيدية. 
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إن السلسييلة طويليية ونكتفييي بهييذا القييدر, إضييافة إلييى مييا يحصييل ومييا أشييرنا إليييه فييي الحلقيية 
 اجعها في وزارة المالكي الثانية.  السابقة حول الحريات العامة وتر 

 

 ثانيًا: ما هو موقف المالكي وحكومته من الدعوة للتظاهر قبل انطالقها؟ 

 

باللغية العربيية تصيريحًا ليرئيس  البريطانيية BBC ياليقنياة فيي خبير نقلتيه وكياالت األنبياء ومنهيا 
مالكي الشعب العراقيي اليى الوزراء العراقي نوري ال الوزراء العراقي جاء فيه ما يلي:  دعا رئيس

المقييررة الجمعيية للمطالبيية بتحسييين الخييدمات ومكافحيية الفسيياد،  عييدم المشيياركة فييي التظيياهرات
حرميانكم  يعنيي حياء لصيوت  اليذين دميروا اليبالد. ثيم قيال إن  هيذا الإمريبة وفيها " نهاإمعتبرا 
خييراج هييذه إكيينكم ويم خييرى ميين حييق المظيياهرات المعبييرة عيين المطالييب الحقيية والمشييروعةأمييرة 

تظيياهرة خلفهييا الصييداميون  و زمييان تريييدون، خييارج مكييان وزمييانأي مكييان أالتظيياهرات فييي 
مخططيياتهم التيي تسييتهدف حييرف المسيييرات  حييذركم مينأردف قييائاًل:  أرهيابيون والقاعييدة . و واإل 

شييعال فتنيية يصييعب السيييطرة عليهييا إوتخريييب و  لييى تظيياهرات قتييل وشييغبإوالتظيياهرات لتتحييول 
)نشييير فيييي أغليييب المواقيييع العراقيييية وشاشيييات التفيييزة فيييي ييييوم  ."ات وأحزمييية ناسيييفةوتفجيييير 

24/2/2011.) 

فيرض حظير , بناء على طلب مين القائيد العيام للقيوات المسيلحة, قررت قوات األمن العراقيةكما  
 كل المركبات واليدراجات عشيية مظياهرات  ييوم الغضيب  المقيررة فيي العاصيمة بغيداد على سير

الشيعب العراقيي لعيدم المشياركة فيي  نيوري الميالكي ، فيي حيين دعيا رئييس اليوزراءاليوم الجمعة
وحسب قوات األمن فيإن هيذا الحظير يسيري فيي شيوارع العاصيمة  حتيى إشيعار  .هذه المظاهرات

 ."آخر

 فسه صرح قائد عمليات بغداد عطا بما يلي :وفي الوقت ن

الخييدمات ميين محيياوالت الييبعض   لقييد حييذرنا المييواطنين والمتظيياهرين سييلميًا للمطالبيية بتحسييين
الكبيرة، فضال عن تقويض االسيتقرار اليذي يشيهده  تقويض العملية السياسية والمنجزات األمنية

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=324490
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لتظياهرات والقييام بعملييات تخرييب وأكيد عطيا  وجيود مخططيات السيتهداف ا .  العراق بشكل عام
وكانييت قيييادة عمليييات بغييداد حييذرت، أمييس األربعيياء،  ."وشييغب وإحييراق المؤسسييات الحكومييية

المظيياهرات السييلمية ميين قبييل خاليييا حييزب البعييث الميينحط وبعييض  المتظيياهرين ميين اسييتهداف
 فيمييا أكييدت أن محافظيية بغييداد ستصييدر تعليمييات خاصيية بشييأن تنظيييم العناصيير المشييبوهة،

.  )راجييييع: الموقييييع اإللكترونييييي لشييييبكة العييييراق الثقافييييية, أخييييذ المقطييييع بتيييياريخ المظيييياهرات
28/3/2011  .) 

ليييس خطييأ أن يحييذر رئيييس الحكوميية وقائييد عمليييات بغييداد ميين احتمييال ولييوج عناصيير سيييية 
وإرهابية للتشويش على المظاهرة أو حرف وجهتها, فهذا جزء من واجبهما فعاًل, ولكن من غير 

 ول أن يحصل ما يلي:المعق

البييت فييي ان يييوم غييد سييتكون المظيياهرات بعثييية وعدوانييية وتريييد حييرف العييراق عيين  .1
 مسيرته, أي اإلساءة لكل الشبيبة التي تطالب بالمشاركة في التظاهرة.

أتخاذ أشد اإلجراءات التعسفية مين أجيل منيع وصيول اليراغبين فيي التظياهر إليى مكيان  .2
 المظاهرة. وهذا ما حصل فعاًل.

 الطلب من المرجعيات الدينية إلى إصدار فتاوى بتحريم المشاركة في التظاهرات. .3

تعبية قوى األمن الداخلي والشرطة والجيش العراقي لزجها في موقف مناهض للتظاهرة  .4
من الناحية النفسية والفكرية. وكيان مين الخطيأ الفيادح زج الجييش بهيذه العملييات, ثيم 

 على  المتظاهرين.    استخدام الطيران السمتي للتشويش
 لقد كانت هذه اإلجراءات خاطية ومتعارضًة مع الدستور العراقي وحقوق اإلنسان.

 

ثالثا: ما هو موقف مجموعة الكتاب المؤيدة للحكومة والمعارضة للدعوة, نموذجًا األخ الدكتور 
 عبد الخالق حسين؟ 

ه فييي الموقييف ميين هييذه لييدي القناعيية التاميية بييأن ميين حييق اإلنسييان أن يعبيير عيين وجهيية نظيير 
الحكومية أو تليك, أو مين هيذه الفعاليية أو تليك, سيواء بالتأيييد أو المعارضية, شيريطة أن يبنييي 
موقفه على أسس رصينة تنسجم مع مستواه العلميي أو الثقيافي. وحيين أييدت اليدعوة للتظياهر 

اهرة مناسيب أشرت في ندوة مفتوحة على موقع  ينابيع  العراقي إلى أن المشاركة في هذه المظي
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ألن المظيياهرة سييتكون سييلمية, كمييا أن الييداعين لهييا يطرحييون مطالييب عادليية ومشييروعة, وأن 
الدسييتور العرقييي يبيييح ذلييك, وكييان رأيييي الشخصييي أيضييًا يؤكييد ضييرورة االنسييحاب منهييا فييي 
حالتين: في حالة بيروز اتجياه بعثيي أو قاعيدي فيي المظياهرة أو حاوليت جمهيرة مينهم تحويلهيا 

غيييير سيييلمية, وعنيييد عجيييز القيييوى الديمقراطيييية منعهيييا مييين التحيييول إليييى العنيييف إليييى مظييياهرة 
والعدوانية. وقد برهنت الحياة صواب هيذا التصيور, إذ ليم يحصيل مميا كيان تخبرنيا بيه الحكومية 

 وأجهزتها األمنية وكبار  ضباطها .

ا وإلى جانب من ايد المظاهرة برزت مجموعة من األخيوة رفضيت التظياهر وهيو حيق مشيروع لهي
طبعًا, والمشكلة ليست في رفضهم للتظاهر, بل في الصيغة التيي اسيتخدموها فيي هيذا المجيال. 
فمنيييذ البيييدء دعيييوا إليييى مقاطعييية المظييياهرة باعتبيييار أن منظميهيييا والمشيييرفين عليهيييا أو اليييذين 
سيندسون فيها هم من قيوى البعيث الصيدامية أو غيرهيا مين قيوى اإلرهياب اليدموي. وقيد صيور 

 التظاهرات إلى إنها تريد حرق العراق والعودة به إلى الدكتاتورية الفاشية. بعض األخوة هذه

أدرك تمامًا أسباب الخشية من البعثيين الصداميين ومن قوى القاعدة ومن المليشيات الطائفية 
المسييلحة األخييرى, وال أنفييي ضييرورة الحييذر ميينهم بييأي حييال. ولكيين ليييس كمييا جيياء فييي مقيياالت 

ل خاه السييد اليدكتور عبيد الخيالق حسيين, فكتاباتيه توجهيت صيوب بعض األخوة ومنهم بشك
بث الرعب فيي صيفوف النياس إلبعيادهم عين المشياركة فيي التظياهرة , وكيان الموقيف منسيجمًا 

 تمامًا ومتناغمًا مع موقف رئيس الحكومة وأجهزة إعالمه ودعايته. 

اوية وهم نيام  وهيو يقصيد كتب الدكتور عبد الخالق حسين مقااًل تحت عنوان  يسيرون إلى اله
كييل الييذين أيييدوا الييدعوة لهييذه التظيياهرة بمييا فييي ذلييك بعييض األحييزاب السياسييية الوطنييية والقييوى 

 الديمقراطية والشخصيات العلمية واالجتماعية والثقافية العراقية.

 وجاء في نص المقال ما يلي:

البعثييون بميا عرفيوا بيه مين يجييدها إال  إن ما يصلنا مين مقياالت وتحيذيرات تمهييدًا للطبخية ال 
راحييوا يمهييدون للكارثيية بنشيير البلبليية الفكرييية وإيهييام  خبييث ودهيياء وقييدرة علييى التضييليل، حيييث

جريمييية حيييرق العيييراق، وتحيييت ذريعييية اليييدفاع عييين الشيييعب العراقيييي  الجمييييع وإشيييراكهم فيييي
 اسية في، شتموا فيه جميع القوى السي1أيام استلمنا ما يسمى بالبيان رقم  فقبل .!!المسحوق 
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الوقيت الحاضير،  تاريخ العراق )باستثناء البعثيين(، منذ تأسييس الدولية العراقيية الحديثية وحتيى
والتكتالت والقوميات والمذاهب والتوجهات  وكما علق أحد القراء )ماذا أبقى هؤالء؟ فكل األحزاب

 (البيان؟؟ الفكرية مرفوضة، عجبي، من الذي كتب

صيور )عيزة اليدوري( فيي المظياهرات  بعنوان:  مخطط حكيومي لرفيع واليوم استلمنا  تحذيرًا  آخر
أمني رفيع تابع لجهاز أمني ويعمل فيي )؟؟؟؟؟(  العراقية.  وأن هذه المعلومة صرح بها  مصدر

نكشيف عين أسيمه، وخيص اليي )القيوة الثالثية( حصيريا، قيائال  وهيو ضيابط برتبية كبييرة رفيض أن
خطيية تييم توزيعهييا ميين السييلطات العليييا إلييى بعييض  وتحييذيرنا ألن هنيياك :وعلييى لسييانه مباشييرة

 األمنيية ي حصيريا ي لتتعاميل ميع تفاصييل الخطية، وهيي: )سيوف تنيدس فيي المظياهرات الجهيات

المسيحوق،  مجموعات تم اختيارها بعناية، وترتدي مالبس مختلفة عليى أنهيا مين أبنياء الشيعب
مجموعيات صيغيرة  سوف تندسوحينها ستقوم بالهتاف   لصالح حزب البعث والرئيس صدام ، و 
ومهمة المجموعات الصيغيرة رفيع  أخرى تابعة لها أيضا وحال اندساس هذه المجموعات األكبر،

 ثم ينهي مقاله بالمقطع التالي: هى. صور نائب الرئيس السابق  عزة الدوري .( انت

 ولحيد 2003هنا، لقد حصلت مظاهرات متكررة ضد الحكومة منذ سقوط الفاشية عيام  والسؤال 

لهيم،  اآلن، ولم تنيدس جهيات حكوميية أو غيير حكوميية لترفيع صيور رميوز البعثييين أو تهتيف
صيور عيزة اليدوري، هيم  فلماذا تحاول الحكومة بالقيام بهذه اللعبة اآلن؟؟ وإذا اليذين سييرفعون 

يواجهيونهم بصيرامة، ويلقيوا القيبض  مندسون من الحكومة، إذن، فواجب منظمي التظياهرات أن
سييرفعون صيور عيزة اليدوري هيم بعثييون، وميا  فضحهم. ولكين عليى األغليب أن اليذينعليهم و 

للتضليل، ولذر الرماد في العييون، وهيي خطية بعثيية بامتيياز،  هذا التحذير إال محاولة استباقية
البعثيييين قييد خططييوا فعيياًل الختطيياف التظيياهرة لصييالحهم، والقيييام بأعمييال  وهييذا دليييل علييى أن

   .يمهدون من اآلن إللقاء اللوم على الحكومةوعنفية، و  تخريبية

 هناك حملة تهيي  لتظياهرات احتجاجيية أهيدافها المعلنية محاربية الفسياد، ولكين خالصة القول،

 .حق يراد به باطل غاياتها الحقيقة حرق العراق والتمهيد لعودة الدكتاتورية الفاشية، يعني قول
, نص مقال الدكتور عبد الخالق حسين نشير فيي 1 . )راجع الملحق رقم  وإن غدًا لناظره قريب؟
 الحوار المتمدن(.  
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ميياذا نقييرأ هنييا: إن كارثيية سييتقع يييوم التظيياهر, إنهييا مييؤامرة, إنهييا محيياول إلشييراك المتظيياهرين 
بحرق العراق, إنهيم بعيثييون, سييرفعون صيورة عيزة اليدوري, إنهيم يمهيدون لعيودة الدكتاتوريية 

 ز, وإن لم تصدقوا, فإن غدًا لناظره قريب. !!!!!الفاشية, إنها خطة بعثية بامتيا

وهو ضابط برتبة كبيرة إن الدكتور عبد الخالق حسين يتحدث عن مصدر أمني رفيع المستوى, 
عين  ، وخص اليي )القيوة الثالثية( حصيريا، قيائال وعليى لسيانه مباشيرةنكشف عن أسمه رفض أن

ذكر اسيم الضيابط, يطيالبني فيي مقيال خطة ..الخ., كما جاء في المقال. وفي الوقيت اليذي ال يي
آخر له, باعتباري باحثًا علميًا, أن أذكر له المصدر, وبتعبير أدق, اسم الشخص الذي أخبرنيي 
 بالمعلومة الخاصة باتفاق الصدر مع المالكي بشأن الضباط األربعة وعن قيس المحمداوي. 

سين, رغم معرفتيي بيه, فهيو لم استطع أن أصدق ما جاء في مقال األخ الدكتور عبد الخالق ح
مقييال هجييومي فيياق هجييوم المييالكي علييى المتظيياهرين قبييل المظيياهرة, إذ التزمييُت بالحكميية التييي 
طرحها هو نفسه علينا حين قال:  حدث العاقل بما ال يعقل, فيإن صيدق فيال عقيل ليه ! وبرهنيت 

قيوى القاعيدة  الحياة على إن المتظاهرين كانوا ضد حزب البعث وضد المجرم عزة الدوري وضيد
المجرميية, إنهييم شييبيبة العييراق المقداميية التييي اكتييوت بنييار الدكتاتورييية البعثييية وسييعت للتمتييع 
بالحرية والديمقراطية وحقيوق اإلنسيان بعيد سيقوط النظيام, ولكنهيا باتيت تعييش سينوات عجياف 

لدكتور جديدة, ولهذا تظاهرت مطالبة بتغيير األوضاع لصالح المجتمع. وكم كان جمياًل لو أن ا
نصح المالكي باالعتذار للمتظاهرين على التهم التي وجهها لهم قبل المظاهرة, وكم كان جميياًل 

 لو اعتذر لهم بسبب ضعف الثقة بالشبيبة وبالشعب.

التحذير غير خاط , ولكن ميا جيرى ليم يكين تحيذيرًا , بيل اتهاميات وإسياءات كبييرة للمتظياهرين 
تييذر للمتظيياهرين الييذين كييانوا سييلميين ومسييالمين عيين وعييدم ثقيية بهييم. وكييم كييان حريييًا أن يع

االتهامات التي وجهت لهم, وكم كان جمياًل لو كان قد طالب المالكي باالعتذار وطالب الضابط 
الكبير بأن ال ييزوده بمعلوميات خاطيية. لقيد عبيرت المظياهرات عين ر فيض فعليي لحيزب البعيث 

 ة المسلحة, ورفضت اتهامات الحكومة أيضًا.وتنظيمات القاعدة اإلجرامية والمليشيات الطائفي

 كاظم حبيب          29/3/2011

 انتهت الحلقة الثالثة  وستليها الحلقة الرابعة. 
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 1 رقم الملحق 
 نيام وهم الهاوية نحو يسيرون

  عبدالخالق حسين

  24/  2/  2011 - 3287العدد:  -الحوار المتمدن 

 

ذكرُت مرارًا أن التظاهرات السلمية في األنظمة الديمقراطية حق مشروع يضمنه الدستور  
للتعبير عن سخطها واحتجاجها ضد السلطة   كوسيلة تستخدمها الجماهير الشعبية الواعية

المقصرة في واجباتها إزاء الشعب. ولكن ما يجري اآلن من استعدادات لما يسمى بي جمعة  
الغضب  أو  االنتفاضة المليونية االحتجاجية  هو طبخة خطيرة القصد منها ليس األهداف  

شباط عام   8خطورته عن انقالب  المعلنة، بل االنقالب على الديمقراطية الوليدة، والذي ال تقل
الدموي، ولكن في هذه المرة يتم هذا االنقالب بمساعدة معظم القوى السياسية   1963

والفكرية، من اليسار المتطرف إلى اليمين الفاشي المتمثل في فلول البعث وجماعة القاعدة،  
عيهم إلى  بل وحتى القوى السياسية المشاركة في السلطة، وأناس عرفوا بحب الوطن وس

الخير، ولكن التبس عليهم األمر، فطالبوا الحق بالباطل، وهم ال يعلمون أن هناك وراء 
 الكواليس أشرار يقودونهم إلى الدمار الشامل، ويحثون الخطى إلى الهاوية وهم نيام. 
 
نعم، الغاية المعلنة من تظاهرة الجمعة هي محاربة الفساد ونقص الخدمات وتفشي  

وهذه األمراض ال ينكر تفشيها في العراق الجديد أي عراقي شريف ذو وعي   البطالة...الخ،

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF%C7%E1%CE%C7%E1%DE+%CD%D3%ED%E4
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247656
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247656
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وضمير وإخاله لوطنه وشعبه. ولكن ما يجري اآلن هو ليس لمعالجة هذه األمراض، بل 
اتخذوا منها قميص عثمان، للقيام بانقالب على الديمقراطية الوليدة الناشية ووأدها وهي في  

عثي أسود ألربعين سنة أخرى، خاصة وأن أحد شعاراتهم المهد، وإغراق العراق في حكم ب
 المرفوعة )فلتسقط الديمقراطية(. 
 
إن ما يصلنا من مقاالت وتحذيرات تمهيدًا للطبخة ال يجيدها إال البعثيون بما عرفوا به من 
خبث ودهاء وقدرة على التضليل، حيث راحوا يمهدون للكارثة بنشر البلبلة الفكرية وإيهام 

وإشراكهم في جريمة حرق العراق، وتحت ذريعة الدفاع عن الشعب العراقي الجميع 
 المسحوق!!.

، شتموا فيه جميع القوى السياسية في تاريخ العراق  1فقبل أيام استلمنا ما يسمى بالبيان رقم 
)باستثناء البعثيين(، منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى الوقت الحاضر، وكما علق أحد 

)ماذا أبقى هؤالء؟ فكل األحزاب والتكتالت والقوميات والمذاهب والتوجهات الفكرية   القراء
 مرفوضة، عجبي، من الذي كتب البيان؟؟( 

 
واليوم استلمنا  تحذيرًا  آخر بعنوان:  مخطط حكومي لرفع صور )عزة الدوري( في المظاهرات 

لجهاز أمني ويعمل في )؟؟؟؟؟(  العراقية.  وأن هذه المعلومة صرح بها  مصدر أمني رفيع تابع 
وهو ضابط برتبة كبيرة رفض أن نكشف عن أسمه، وخص الي )القوة الثالثة( حصريا، قائال 
وعلى لسانه مباشرة: وتحذيرنا ألن هناك خطة تم توزيعها من السلطات العليا إلى بعض 

ظاهرات الجهات األمنية ي حصريا ي لتتعامل مع تفاصيل الخطة، وهي: )سوف تندس في الم 
مجموعات تم اختيارها بعناية، وترتدي مالبس مختلفة على أنها من أبناء الشعب المسحوق،  
وحينها ستقوم بالهتاف   لصالح حزب البعث والرئيس صدام ، وسوف تندس مجموعات صغيرة 
أخرى تابعة لها أيضا وحال اندساس هذه المجموعات األكبر، ومهمة المجموعات الصغيرة رفع  

 الرئيس السابق  عزة الدوري .( انتهى. صور نائب
 

ولحد  2003والسؤال هنا، لقد حصلت مظاهرات متكررة ضد الحكومة منذ سقوط الفاشية عام  
اآلن، ولم تندس جهات حكومية أو غير حكومية لترفع صور رموز البعثيين أو تهتف لهم، 
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رفعون صور عزة الدوري، هم  فلماذا تحاول الحكومة بالقيام بهذه اللعبة اآلن؟؟ وإذا الذين سي
مندسون من الحكومة، إذن، فواجب منظمي التظاهرات أن يواجهونهم بصرامة، ويلقوا القبض 
عليهم وفضحهم. ولكن على األغلب أن الذين سيرفعون صور عزة الدوري هم بعثيون، وما  

ثية بامتياز،  هذا التحذير إال محاولة استباقية للتضليل، ولذر الرماد في العيون، وهي خطة بع
وهذا دليل على أن البعثيين قد خططوا فعاًل الختطاف التظاهرة لصالحهم، والقيام بأعمال 
 تخريبية وعنفية، ويمهدون من اآلن إللقاء اللوم على الحكومة.  
 
لقد كتب لي صديق يعرب عن خوفه وقلقه على العراق الجديد لما يخططه البعثيون وحلفاةهم، 

تزقة وأيتام المقبور صدام وعناصر حزب البعث الهدام يهدفون وبكل الوسائل  قائاًل:  هؤالء المر 
الدنيية والخبيثة المتاحة لهم إلى إفشال التحوالت السياسية، وزعزعة االستقرار، والسلم 
االجتماعي، وبالتالي التمهيد إلى عودة الدكتاتورية الفاشية التي يحلمون بها ... المطلوب من  

إلعالم الحر، والبرلمانيين المخلصين، وكذلك المفكرين السياسيين، ومنظمات  رجاالت الحكم، وا
 المجتمع المدني الوقوف بوجه هذه المخططات الشريرة وكشف عناصرها المحركة ...الخ   
 ال شك أن مخاوف الصديق مشروعة وفي محلها.

 
وا من كوارثهم،  ولكن المشكلة، أن العراقيين معرضون للخديعة في كل زمان، ودون أن يتعلم

فمنذ أن خدعهم عمر بن العاه في صفين، عندما أشار إلى أتباع معاوية برفع المصاحف  
على أسنة الحراب، والصراخ بي)ال حكم إال هلل(، ورغم تحذيرات اإلمام علي ألصحابه بأنها 
خديعة و)قول حق يراد به باطل(، ولكنهم أصروا على موقفهم وخرجوا عليه وكان ما كان.  

تموز   30-17، و1963شباط  8ستمر العراقيون ينخدعون طوال تاريخهم مرورًا بمؤامرة وا
، بدون أن يتعلموا من خيباتهم وكوارثهم إلى يومنا هذا. ونفس اللعبة تتكرر اليوم من  1968

قبل البعثيين، والشعار المرفوع اآلن هو االحتجاج على الفساد، ومعاناة الشعب  المسحوق ،  
 ى ويجري من انتفاضات في تونس ومصر والبحرين وليبيا وغيرها. وتقليد ما جر 

 
سنة، ومعمر   30سنة، وحسني مبارك  23لقد نسي هؤالء السادة أن بن علي تمسك بالحكم 

سنة، بينما عمر حكومتنا ال يزيد على ثالثة أشهر، وبانتخابات حرة ونزيهة   42القذافي 
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سنوات في المنصب، وقد   4ء لم يمر عليه أكثر من باعتراف المراقبين الدوليين، ورئيس الوزرا
وعد في العام المضي وأكده قبل أسبوع بأنه ال يريد أن يجدد لدورة ثالثة، وحتى في هذه الدورة  
)الثانية( بإمكان البرلمان سحب الثقة منه في أي وقت يشاء. فالغاية التي انتفضت من أجلها 

ثمانية أعوام، ولذلك فليس هناك سبب لتغيير النظام  الشعوب العربية قد تحققت في العراق منذ 
 العراقي إال إذا كانت الغاية إعادة الديكتاتورية البعثية الفاشية.  
 
إن ما يعد له من طبخة ومن شعارات، ال يدل على النية الصادقة في معالجة النواقص 

في الكوت والفساد، بل إلجهاض العملية السياسية برمتها. وقد شاهدنا نماذج منها 
والسليمانية. فهل التظاهرة السلمية تعمد إلى حرق ممتلكات الشعب؟ يجب أن يعرف هؤالء أن 
من واجب السلطة حماية أرواح الناس وممتلكات الشعب من العابثين. والمالحظ أن البعثيين 

من   بدةوا يهيؤون األذهان للتخريب من اآلن، ولذلك رتبوا مسبقًا إلقاء اللوم على  المندسين
جماعة المالكي ، يعني على طريقة البعثيين، يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته، ويوجهون  
 تهمة القتل إلى أعدائهم، وبذلك يصيدون عدة طيور بحجارة واحدة.  
 
إن أوضاع العراق االستثنائية والمعقدة، وتحالفاته الهشة، وهو يواجه اإلرهاب والجريمة  

فلول البعث وحلفائهم أتباع القاعدة، ومؤازريهم من الحكومات المنظمة والهجمة الشرسة من 
العربية وبعض دول الجوار إلفشال العملية السياسية وإلحاق أكبر أذى بالشعب العراقي، أقول  
ولكل هذه االعتبارات مجتمعة، فمن الصعوبة أن تمر هذه التظاهرات بسالم، بل ال بد وأن 

قبله. وعندئذ، ال بد وأن يسارع دعاة التظاهرة السلمية تكون الحصيلة كارثة على الشعب ومست 
بأنهم غير ملزمين بما حصل من  حوادث مؤسفة  إثناء التظاهرة، وسيتنصلون من تبعاتها  
 الكارثية، بل وسيلقون اللوم على الحكومة وحدها.

 
حتى القوى ويبدو من التحضيرات الجارية، والمزايدات العلنية بين قيادات القوى السياسية، أنه 

المشاركة في السلطة ستشارك في هذه التظاهرات االحتجاجية على السلطة!!، وهذا نفاق ما  
بعده نفاق. بل وطالب البعض الدكتور أياد عالوي زعيم قائمة  العراقية  باالنسحاب من  
الحكومة لتسهيل إسقاطها. وهناك تتضح خيوط المؤامرة، ومن وراءها، لذا ونحن إذ نسأل: إذا  
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انت جميع القوى المشاركة في الحكومة ستشارك في التظاهرة ضد الفساد، فيا ترى من ك
؟ وهذه التظاهرة ضد من؟ يبدو أن كل هذه الحملة ضد شخص  المسؤول عن هذا الفساد إذنر
واحد فقط، اسمه نوري المالكي. ونحن ال نريد أن ندافع عن السيد المالكي وإنما ندافع عن 

لبعض الضحك على الذقون، إذ كما تفيد الحكمة:  حدث العاقل بما ال  عقولنا الذي يحاول ا
يليق فإن صدق فال عقل له . فهل يعقل أن يكون شخص واحد صوتت له غالبية أعضاء  
البرلمان برئاسة الحكومة، أن يكون بهذا السوء، ويتحمل وحده كل هذه األوزار؟ فما هي  

ثيلهم في الحكومة، والمفترض أن يكونوا خير ما  واجبات الوزراء الذين اختارتهم أحزابهم لتم
 عندها من كوادر؟ 

 
خالصة القول، هناك حملة تهي  لتظاهرات احتجاجية أهدافها المعلنة محاربة الفساد، ولكن 
غاياتها الحقيقة حرق العراق والتمهيد لعودة الدكتاتورية الفاشية، يعني قول حق يراد به  
 باطل.
 وإن غدًا لناظره قريب؟

 يييييييييييييييييييييييييييييي يي
 مقاالت ذات عالقة بالموضوع
 عبدالخالق حسين: نعم للتظاهرات ضد الفساد..ال لتسلل البعثيين 
http://www.abdulkhaliqhussein.com/?news=445 

 
 ال ُتسَتوَرد  الثورةُ  -ييلماز جاويد 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&userID=969&

aid=247175 
 
 عباس العزاوي: انقالب على الديمقراطية 
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  الرابعة الحلقة

 حتى المظاهرات عنها تمخضت التي  النتائج ما
 اآلن؟ 

 

موقعيه فيي غرفية العملييات لمراقبية سيير حركية  25/2/2011يس اليوزراء صيبيحة ييوم اتخذ رئ
مين ضيرورة عيدم المشياركة بسيبب وجيود   24/2/2011المظاهرات بعد أن حذر وأنذر ليلة ييوم  

معلومييات مدققيية وخطييط مبيتيية لتفجييير األوضيياع فييي المظيياهرات. وفييي الوقييت نفسييه كانييت قييد 
منع أو الحيد قيدر المسيتطاع مين تيدفق ووصيول العيدد األكبير اتخذت جميع اإلجراءات الكفيلة ب

الراغييب بالمشيياركة فييي التظيياهرة المحييددة سييلفًا, سييواء أكييان بتقطيييع أوصييال بغييداد بالجييدران 
الكونكريتييية أم بمييلء الشييوارع واألزقيية الموصييلة إلييى سيياحة التحرييير بقييوات األميين والشييرطة 

هديد والمراقبة وتفريق المتظياهرين والخيروج مين والجيش واستخدام الطيران السمتي المسلح للت
السيياحة تحييت ضييغط الرييياح التييي يحركهييا الطيييران السييمتي. كمييا تعالييت أصييوات الفتيياوى ميين 
المرجعيات الدينية بتحريم المشاركة فيي التظياهرة. لقيد كيان اإلنيذار قيد وجيه لكيل قيوى اإلسيالم 

واللعينية وميا إليى ذليك! وعلينيا أن نتيذكر السياسية بالحذر من هذه المظاهرة البعثية المشيبوهة 
المقال الذي كتبيه ونشيره اليدكتور عبيد الخيالق حسيين تحيت عنيوان  يسييرون نيح الهاويية وهيم 
نيام . وكان في هذا الموقف المرفوض مين جيانبي أكثير هجوميية عليى المتظياهرين مين رئييس 

 الوزراء الذي شكك بالتظاهرة.

تلقيياه المتجمعييون فييي خيميية التظيياهرة فييي سيياحة التحرييير ال يمكيين لسييكان بغييداد أن ينسييوا مييا 
عشية التظاهرة من قبل  بلطجية رئيس مجليس محافظية بغيداد وبالتنسييق ميع األجهيزة األمنيية 

باحية  وقحية ضيد گالخاصة, اليذي حيدد موقفيه برغبتيه الشخصيية الشيديدة فيي أن يكيون  وجيه 
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رين وقييوى المجتمييع المييدني والثقافيية قييوى التيييار الييديمقراطي والحريييات العاميية وضييد المتظيياه
 الديمقراطية, تحت سمع وبصر أجهزة أمن الحكومة.

وفييي صييبيحة ذلييك اليييوم تجمييع المتظيياهرون تييدريجًا, قطعييوا عشييرات الكيلييومترات سيييرًا علييى 
األقييدام, وصييل بعضييهم, ُمنييع الكثييير ميينهم فييي الطريييق, بعضييهم وصييل قبييل نهاييية التظيياهرة, 

يبق في السياحة متظياهر, وبعضيهم الكثيير ليم يصيل أصياًل, واليبعض وبعضهم اآلخر وصل ولم  
اآلخر اعتقل وأهين وعذب وضرب عليى قفياه  تأديبيًا!  ليه بعليم ومعرفية رئييس اليوزراء المراقيب 
من غرفة العمليات لمجيرى المظياهرة حسيب اعترافيه شخصييًا. وميا جياء فيي الميؤتمر الصيحفي 

جرى لهم فيي المعتقيل, حتيى وصيل األمير بياألجهزة   للشبيبة الصحفية يعكس بشفافية عالية ما
الخاصة إلى التهديد باالغتصياب واليبعض اآلخير تيم تهدييده بحرمانيه مين القيدرة عليى اإلنجياب 
باستخدام األجهزة الكهربائية. ولم ُتكذَّب أجهزة األمن تلك التصريحات ألنهيا وقعيت فعياًل. )راجيع 

 في نهاية هذا المقال(.  2و 1الملحق رقم 

راح بعض الكتاب يهاجمون من أشار إلى أن األساليب التي مورسيت ضيد المعتقليين ال تختليف 
عن تلك التي مورست في فترة حكم صدام حسين معلنين عن رغبتهم في إقامة دعيوى قضيائية 
من رئيس الوزراء ضد من كتب ذلك. ومن حقنا أن نطرح السؤال التالي: أليس من حق الكتاب 

وا بوضييوح إلييى األسيياليب التييي مورسييت بحقهييم ميين قبييل أجهييزة األميين والصييحفيين أن يشييير 
وسييراديب األجهييزة الخاصيية التابعيية لييرئيس الييوزراء ومقارنتهييا بمييا كييان يمييارس فييي فتييرة حكييم 
الدكتاتور صدام حسين, فترسانة التعذيب واحدة  لدى كيل المسيتبدين وال فيرق بيينهم. التعيذيب 

وز علييى اإلعييالن العييالمي لحقييوق اإلنسييان والدسييتور محييرم كلييية ودوليييًا وميين يمارسييه يتجييا
العراقي. من الغرابة أن ينبري مناضل من أجيل حقيوق اإلنسيان لييعلن بيأن مين يكتيب عين هيذه 
الظواهر السلبية ومن يشبه هذه األساليب بأساليب صدام حسين ينبغي أن يقدم إليى المحاكمية 

ا. وميع ذليك أةييد مقتيرح أن يقييم رئييس أو أن تقام عليه دعوى قضائية, كما يجيري فيي ألمانيي
الوزراء دعوى قضيائية ضيد الصيحفيين الشيباب اليذين عقيدوا ميؤتمرًا صيحفيًا وكشيفوا عين تليك 
األساليب الالإنسانية والعدوانية التي ارتكبت بحقهم وهم يتظاهرون وفق الدسيتور لكيي يتحيدثوا 

السياحر, وسينجد عشيرات بيل أمام المحكمة ميا جيرى لهيم فيي المعتقيل وسيينقلب السيحر عليى   
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ميات المحامين الديمقراطيين يتطوعون دفاعًا عن تلك المجموعة الصحفية أو دفاعًا عن الذين 
 كتبوا مقاالت بهذا الصدد وأنا أحدهم.     

والسؤال العادل في ضوء تهديدات وتحذيرات  رئيس الوزراء ومخاوف شديدة أخرى من آخيرين, 
سييين واألسييتاذ محمييد ضييياء عيسييى العقييابي هييو: كيييف جييرت وميينهم الييدكتور عبييد الخييالق ح

 التظاهرة في ساحة التحرير, وكيف كان سلوك المتظاهرين؟

تجمييع المتظيياهرون ليعلنييوا عيين شييعاراتهم ومييواقفهم السياسييية واالجتماعييية. وتبييين لكييل ذي 
 عينين تبصران وضمير حي أن المتظاهرين قد برهنوا على ما يلي:

شريفة وأمينة للشعب العراقي ومطالبيه العادلية, وعجيز مين حياول اإلسياءة . إن الدعوة كانت  1
إليها البرهنة على ما ادعياه قبيل ذليك, كميا عجيز مين حياول اإلسياءة إليهيا أولييك اليذين نشيروا 
بيانييات سيييية لتشييويه أهييداف المتظيياهرين, إذ إن أهييدافهم كانييت منييذ البييدء واضييحة وواقعييية 

 وصحيحة.

اهرة ليسوا من قوى بعثية إرهابية وال من قوى القاعدة اإلرهابية, بيل هيم . وإن منظمي المظ2  
مين الشييبيبة العراقييية وميين مختلييف فيييات الشييعب وبعييض أحزابييه, ميين قييوى وطنييية وديمقراطييية 
مخلصة لهذا الشعب وأمينة على مصالحه ومناهضة لقيوى البعيث مين أتبياع عيزة اليدوري ومين 

يضًا, ومناهضة لكيل القيوى اإلرهابيية والمليشييات الطائفيية لف لفه, ومناهضة ألتباع القاعدة أ
المسييلحة, سيينية كانييت أم شيييعية, وإنهييا كانييت ومييا تييزال مخلصيية للييوطن وللعملييية السياسييية 
السييلمية والتييداول الييديمقراطي السييلمي للسييلطة ورا بيية فييي تغيييير األوضيياع صييوب األحسيين 

 وضمن العملية السياسية.

مقراطية وذات شعارات تؤيدها كل القوى السياسية النظيفية فيي اليبالد . وإنها كانت سلمية ودي3
وكل الكتاب والصحفيين الوطنيين, بمن فيهم ذلك البعض الذي عيارض التظياهرة وخشيي منهيا, 

 ومنهم رئيس الوزراء والدكتور عبد الخالق حسين.

ألمنيية والقيوات . إن االحتكاكات التي حصلت لم يكن المسؤول عنها المتظاهرون بيل القيوى ا4
الخاصة التي كانت مستفزة ومعبية ضد المتظاهرين باعتبارهم قوى بعثية وقاعدية. ولم يحصيل 
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في بغداد ما يعكر صفو األمن سوى االعتقاالت وقطع الطرق واإلهانات والضرب التي حصدتها 
زة جمهييرة ميين المتظيياهرين ومجموعيية ميين الصييحفيين واإلعالميييين الييذين اعتقلييوا ميين قبييل أجهيي

 األمن والقوات الخاصة جراء مشاركتهم في التظاهرة أو الكتابة عنها.

. وسجل العالم كله, وليس العيراق وحيده, إن القتليى اليذين سيقطوا فيي الموصيل وفيي منياطق 5
أخييرى لييم يكيين بسييبب موقييف المتظيياهرين السييلمي, بييل بسييبب السييلوك العنفييي ألجهييزة اإلدارة 

بعض الوحدات العسكرية التي ُأشركت في مهمات ليست من واألمن والشرطة والقوات الخاصة و 
 أهدافها األساسية والثانوية. 

وفييي أعقييياب المظيياهرات سيييجل الكثييير ممييين شييكك بالمظييياهرات ونوايييا المتظييياهرين وأهيييدافهم 
المخفييية ميين المسييؤولين والمرجعيييات الدينييية للشيييعة بييأن المظيياهرات كانييت سييلمية ولييم يكيين 

 التخوف منها في محله.

ورغم ذلك فأن المتظاهرين الذين نظموا مظاهرات أخرى في أيام الجمعة الالحقة عانوا مين ذات 
التضييييقات والمالحقييات األمنييية التييي مارسييتها الحكوميية وأجهزتهييا األمنييية ضييد المتظيياهرين 

 والصحفيين, ولم يعتبروا بما حصل في جمعة الغضب.

ييية!  وعييدم الثقيية بالشييعب والشييعور الفعلييي إن الصييراعات الييدائرة فييي حكوميية  الشييراكة ألوطن
بالتقصير إزاء المجتمع واستمرار الظواهر السلبية في المجتمع هي التيي جعليت رئييس اليوزراء 
فييي خشييية دائميية وتييوتر عصييبي ونفسييي مسييتمرين دفعييت بييه إلييى اتخيياذ إجييراءات جييائرة ضييد 

في تيذكير الحكومية واليوزراء المتظاهرين ومن ساندهم, بداًل من تقديم التهاني لهم على دورهم 
 ومجلس النواب من جانب المتظاهرين بما كان عليهم أن يقوموا به ولم يمارسوه حتى اآلن. 

ال شييك فييي أن رئيييس الييوزراء فييي وضييع غييير سييهل بييل صييعب ومعقييد جييدًا, وأنييه ليييس الوحيييد 
ل وزراء المسؤول عما يجري في العراق حاليًا, بما في ذليك التراخيي الحاصيل بسيبب  يياب عمي

الوزارات العسكرية والداخلية واألمنية والتراخي في مواجهة اإلرهاب وعودة العنيف اإلجراميي إليى 
العييراق, كمييا حصييل أخيييرا فييي صييالح الييدين. ولكيين وبييداًل ميين  االعتميياد علييى الشييعب وطلييب 
مسيياعدته للضييغط علييى مجلييس النييواب ومجلييس الييوزراء وكييل المسييؤولين ألداء واجبيياتهم إزاء 

ب وتغيير نهجيه الطيائفي السياسيي شخصييًا, إذ ليم يطالبيه أحيد بتغييير مذهبيه, عميد إليى الشع
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اتخاذ إجراءات أساءت له أكثر وكشفت عن معدن استبدادي يعاني منه الكثير من العاملين في 
السياسة في العراق والمسؤولين الحاليين, وهو المرض الذي يعاد إنتاجيه فيي المجتميع العراقيي 

ع السيييية التييي سييادت فييي العييراق طيليية عقييود طويليية. إن الواقييع االقتصييادي بسييبب األوضييا
واالجتميياعي والثقييافي وتخلييف أو حتييى  ييياب التنييوير الييديني واالجتميياعي والخلفييية التاريخييية 
واإلرث الموروث وعدم العيش في أجواء الديمقراطية في الدولة العراقيية الحديثية منيذ تأسيسيها 

ستمرار جمهرة من المسؤولين الذي يتسمون بهذه السمات التي تبعدهم هو الذي أنتج وينتج با
 عن وعي الواقع والتعامل معه على أسس سليمة. 

استدعى رئييس مجليس النيواب العراقيي رئييس اليوزراء فيي أعقياب المظياهرات ليناقشيه أعضياء 
ل هو: هل مجلس النواب حول موقفه من مطالب المتظاهرين, فطرح برنامج المائة يوم. والسؤا
 أدرك رئيس الوزراء ما ينبغي عليه أن يفعله حقًا, أم إن ذلك مجرد كسب الوقت؟

لييو أن نييوري المييالكي قييد أدرك الحقيقيية فييي أعقيياب المظيياهرات وتلمييس مواقييع األخطيياء التييي 
ارتكبها مع حكومته والمهمات التي يفتيرض القييام بهيا, عنيد ذاك يمكين القيول بيأن المظياهرات 

دة كبيرة له وللحكومة ولم تكن مضرة كما توقعها هو وغيره من الناس. وعنيد ذاك كانت ذات فائ
سييتكون لهييذا المظيياهرات والمتظيياهرين فضيييلة إضيياءة الطريييق أمييام رئيييس الييوزراء وحكومتييه, 

 وينبغي له أن يعتذر للشعب وان يشكره على ذلك. 

الييبالد إال المزيييد ميين  وإذا كييان الموقييف مجييرد محاوليية لكسييب الوقييت, فييإن ذلييك ليين يعييود علييى
االحتجاجات وتراكم التذمر والغضب وانفجاره في كل لحظة. واأليام ستكشيف لنيا حقيقية مواقيف 

 وحسابات رئيس الوزراء والحكومة في آن.

طلب رئيس اليوزراء فرصية مائية ييوم لتغييير األوضياع وتحقييق ميا طرحيه مين أفكيار. أجيزم إن 
يييق البييدء بمييا يطلبييه الشييعب, ولكنييه ربمييا يعبيير عيين الفتييرة غييير كافييية فييي كييل األحييوال لتحق

اإلحساس بأن قضية المتظاهرين أصبحت جدية وعلييه إن أراد أن يبقيى فيي السيلطة أن يجييب 
عن أسيلة الشيعب ويسيتجيب لحاجاتيه ومطالبيه. لقيد مضيي اآلن ثليث الفتيرة الزمنيية المحيددة, 

ادمة. ولهذا إن إبيداء حسين النيية مين وهو لم يستطع حتى اآلن وضع برنامج لوزارته للفترة الق
جانبه باتخاذ إجراءات أساسية منها الموقف مين الفسياد والمفسيدين ومين ضيرورة التعاميل ميع 
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قضييايا المعتقلييين والمحبوسييين ومنييع التعييذيب, وإقاليية رئيييس مجلييس محافظيية بغييداد ... الييخ, 
ليول العمليية للمشيكالت ستكون بداية حسنة. سيبقى الذين شاركوا في المظاهرات ينتظيرون الح

التيي شخصييوها, وسيييبقى النيياس يشياركون فييي مظيياهرات أخييرى ميين أجيل إنجيياز مييا سييعوا إليييه 
لصييالح المجتمييع ولصييالح الحريييات العاميية فييي الييبالد, وألن ذلييك يتطييابق مييع نييص وارد فييي 

 الدستور العراقي.

رون نحيو الهاويية نعود إلى األخ اليدكتور عبيد الخيالق حسيين فيي مقاليه السييية الصييت : يسيي
وهييم نيييام . وهييذا يعنييي أن جميييع المتظيياهرين وميين سيياندهم ميين القييوى واألحييزاب السياسييية 
والمجتمع كلهم كانوا نيامًا ومخدوعين وسذج في ميا عيدا رئييس اليوزراء واليدكتور عبيد الخيالق 
ن حسين اللذين كانا فيي يقظية تامية وصيحوة كاملية وبياقي النياس يرتكبيون خطيأ العمير وييدفعو

بييالبالد صييوب الهاوييية. إنييه االسييتبداد بييالرأي بعينييه وليييس غييير ذلييك. لنقييرأ مييا يكتييب فييي هييذا 
 المقال:

كيوارثهم،  المشكلة، أن العراقيين معرضيون للخديعية فيي كيل زميان، ودون أن يتعلميوا مين  ولكن
برفيع المصياحف  فمنذ أن خدعهم عمر بن العياه فيي صيفين، عنيدما أشيار إليى أتبياع معاويية

اإلمييام علييي ألصييحابه بأنهييا  أسيينة الحييراب، والصييراخ بييي)ال حكييم إال هلل(، ورغييم تحييذيرات علييى
ميوقفهم وخرجيوا علييه وكيان ميا كيان.  خديعة و)قيول حيق ييراد بيه باطيل(، ولكينهم أصيروا عليى

تمييوز  30-17، و1963شييباط  8مييرورًا بمييؤامرة  واسييتمر العراقيييون ينخييدعون طييوال تيياريخهم
وكوارثهم إلى يومنا هيذا. ونفيس اللعبية تتكيرر الييوم مين  وا من خيباتهم، بدون أن يتعلم1968

 ،"والشعار المرفوع اآلن هو االحتجاج عليى الفسياد، ومعانياة الشيعب  المسيحوق  قبل البعثيين،
  )راجع: د. عبد .وتقليد ما جرى ويجري من انتفاضات في تونس ومصر والبحرين وليبيا وغيرها

 الهاوية وهم نيام. موقع بوابة نركال اإللكتروني(.الخالق حسين. يسرون إلى 

الشعب العراقي كله معرض للخديعة ولم يتعلم من الخدع السابقة, ولكنه وحده ورئييس اليوزراء 
قيد تعلميا منهييا. والكيل ال يييتعلم مين الكيوارث التييي مير بهييا الشيعب, ولكين الييدكتور عبيد الخييالق 

يييورد تحيذيرات اإلمييام عليي بيين أبيي طالييب فييي حسيين هييو ورئييس الييوزراء قيد تعلمييا منهيا. ثييم 
موضوع رفع المصاحف ورفضها المحاربون في صف علي بن أبيي طاليب, وهياهو اآلن ينصيح 
العراقيين كما فعل اإلمام علي, ولكنهم ال يستمعون له, أو ال يسيتمعون ليرئيس اليوزراء. ألييس 
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بعينييه بامتالكييه الحقيقيية  هييذا تعيياٍل علييى الشييعب العراقييي علييى مثقفيييه, أليييس هييذا هييو الييوهم
كامليية, فييي حييين أن غيييره ال يمتلكهييا, أليييس هييذا هييو عييين الخطيييية  والخطييأ. لقييد تبييين عبيير 
المظاهرات الفائتة أن المتظاهرين لم يسيروا نحيو الهاويية وهيم نييام بيل كيانوا يقظيين وصياحين 

كتور عبيد الخيالق ويعرفون جيدًا مياذا يرييدون, وأن المخطي  جيدًا هيو رئييس اليوزراء ومعيه اليد
 حسين ومن وقف معه ضد المتظاهرين.

ومرة أخرى يخلط بتوتر شيديد وفقيدان البوصيلة وعيدم الثقية بأحيد غيير رئييس اليوزراء وأجهزتيه 
األمنية وذلك الضابط الذي تحدث عن مؤامرة يخططهيا البعثييون لغيزو المظياهرات وتخريبهيا أو 

ن فييي هييذه الفتييرة ميين جانييب قييوى البعييث إسييقاط حكوميية المييالكي باالندسيياس بييين المتظيياهري
 الفاشية التي قادت العراق إلى ما نحن عليه اآلن. 

أتمنييى أن يعتييذر رئيييس الييوزراء والييدكتور عبييد الخييالق حسييين للمتظيياهرين علييى هييذا الكلمييات 
القاسية بحق الشعب والناس, إذ أنهم ال يستحقونها, إذ أن المتظياهرين كيانوا وميا زاليوا يقظيين 

 جدًا.       وصاحين 

أتمنى على الصديق الدكتور عبد الخالق حسين أن يدقق جيدًا في ميا يكتبيه أحيانيًا وأن ال يقيع 
بتناقضات شديدة, والتي تدفع بي وبغيري إلى بيذل الجهيد لتفنييد ميا يطرحيه, فيي حيين تنتصيب 

 أمامنا الكثير من المهمات األخرى التي تستوجب الكتابة عنها.      

 كاظم حبيب             30/3/2011

 انتهت الحلقة الرابعة وستليها الحلقة الخامسة واألخيرة.  

  مالحق تابعة للحلقة الرابعة

 1الملحق رقم 

 تساءلوا بعد االفراج عنهم: اذا كانت الشهرة تحمينا نسبيًا فمن لبقية المعتقلين؟ 

  «اعالميون سيحركون دعوى ضد »القائد العام للقوات المسلحة
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ميات المتظاهرين في البصرة يطوقون سيارات مكافحة الشغب التي ترابط امام مقر المحافظة 
  (((خالل احتجاجات الجمعة )اصوات العراق

 العالم  –بغداد 

غطيتهم للمظاهرة التي خرجت يوم امس الجمعة، رفع  قرر اعالميون تعرضوا لالعتقال خالل ت
حملة   سموه  ما  خالل  باعتقالهم  قامت  التي  والتنفيذية  الرسمية  الجهات  ضد  قضائية  دعوى 
على الصحفيين والصحافة، مشيرين في بيان تلي في مؤتمر صحفي ببغداد ان »حرية التعبير  

 تمر بواحد من اسوأ ايامها في العراق«. 

تع )الجمعة(، في مؤتمر  وقال صحفيون  االول  تظاهرة امس  أو الضرب خالل  رضوا لالعتقال 
السلطة  دعوة على  رفع  قرروا  إنهم  واالجنبية،  العربية  العراقية  الصحافة  ممثلون عن  حضره 
لها   تعرض  التي  بي«االنتهاكات  وصفوه  ما  جراء  المسلحة،  للقوات  العام  والقائد  التنفيذية 

 س الجمعة«. الصحفيون اثناء تظاهرة يوم ام

وأوضح الصحفيون اثناء المؤتمر، أن عملية االعتقال تمت بدون اشعار رسمي ودون ان تعلن 
الجهة العسكرية التي اعتقلتهم عن نفسها، فيما أفاد عدد منهم بأنهم تعرضوا للضرب اثناء  

 عملية االعتقال ثم اثناء التحقيق معهم. 
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تمر، أن هتافه طوال المظاهرة كان يتركز على وبين المسرحي والكاتب هادي المهدي اثناء المؤ 
فقد   ذلك  رغم  الحكومة،  اسقاط  وليس  النظام  اصالح  على  يشدد  كان  وأنه  التظاهرة  سلمية 

 تعرض »لالعتقال والضرب«.

كما تحدث الصحفي سيف الخياط عن ما تعرض له، مبينا انه تعرض للدهس من قبل سيارة 
التظاهرة. احد جرحى  ينقل  كان  قد   شرطة حين  كان  الذي  السراي  الصحفي حسام  فيما عبر 

اعتقل عصر امس مع ثالثة من رفاقه، عن خيبته مما حصل يوم أمس، معربا عن مخاوفه  
 من تحول العراق الى »دولة بوليسية«. 

الصحافة  على  بالحملة  وصفوه  ما  أن  فيه  اعلنوا  للصحفيين  بيان  المؤتمر،  اثناء  أذيع  كما 
بير التي نص عليها الدستور«. وجاء في البيان الذي حمل عنوان »تشكل انتهاكا لحرية التع

 »حرية التعبير تمر بواحد من اسوأ ايامها في العراق«. 

شباط واأليام التي سبقته، فقد تعاملت السلطات    25واضاف »هذا ما كشفته وقائع مظاهرات  
ة، فقد وصف بيان السياسية مع التظاهرات بوصفها ظاهرة مدانة تستدعي معالجات أمنية قاسي

رئيس الوزراء السيد نوري المالكي التظاهرة قبل يوم واحد من موعدها بانها مدفوعة من قوى  
 القاعدة والبعث واالرهاب«.

 25وتابع البيان »كانت الصحافة هدفًا اساسيًا لحملة الهجوم على الحريات، فقد سبق يوم الي
ها، ثم منعت التغطية التلفزيونية الحية  مداهمة لعدد من المؤسسات الصحفية ومصادرة معدات

للمظاهرات، وترافقت الحملة مع اعتقال عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون التظاهرة كجزء  
 من اداء مهمتهم في كشف الحقيقة«. 

»اذا  قائين  الناس«  حقوق  عن  بالتعبير  »معنيين  باعتبارهم  الصحفيين  تساةل  البيان  ونقل 
تحمينا نس  ان  كانت االضواء  الى  لهم غير هللا«، مشيرين  ليس  الذين  الناس  لهؤالء  فمن  بيًا 

»هذه هي المرة االولى في تاريخ العراق الحديث التي يخرج الناس خاللها في مهرجان فريد 
لحرية التعبير، فحاولت السلطات العراقية تسميمه باالتهامات الصفيقة والمعالجات البوليسية  

 الشائن«. 
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ة الدفاع عن حرية الصحافة االعتقاالت التي تعرض له صحفيون غطوا  الى ذلك أدانت جمعي
شباط  من  والعشرين  الخامس  معتبرة  الجمعة،  امس  بغداد  العاصمة  شهدتها  التي  التظاهرات 

 يوما »سييا« لحرية الصحافة والديمقراطية في العراق.

العبارات عمليات وجاء في بيان للجمعية تلقت »العالم« نسخة نسخة منه، إنها »تدين بأشد  
االعتقاالت واالعتداءات التي تعرض لها العشرات من الصحفيين واالعالميين في مختلف انحاء 

 العراق«.

المفارز   ومحاسبة  المعتقلين،  الصحفيين  سراح  باطالق  »باالسراع  الحكومة  الجمعية  وطالبت 
بت ملزمة  االمنية  »القيادات  أن  معتبرة  باعتقالهم«،  قامت  التي  رسمي  االمنية  اعتذار  قديم 

وصريح وواضح إلى جميع الصحفيين واالعالميين ووسائل االعالم عن االجراءات واالعتداءات  
 وسلسلة االعتقاالت التي قامت بها قواتهم االمنية«. 

ودعت الجمعية القيادات االمنية إلى »تقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار منع وسائل االعالم 
السي ما وأنها خالفت بشكل واضح وصريح الدستور العراقي النافذ  من تغطية اي حدث مستقبال، 

 الذي كفل حرية التعبير وحرية الصحافة واالعالم«. 

جميع   عن  االمنية  والسلطات  التنفيذية  السلطة  بي«مساءلة  النواب  مجلس  الجمعية  وحثت 
في   المظاهرات  تغطية  من  ومنعه  االعالم  على  التضييق  هدفها  كان  التي  مختلف  االجراءات 

انحاء العراق، ألن حرية الصحافة يجب أن تكون مصانة في بلد من المفترض أنه قطعا شوطا 
 مقبوال في التحول نحو الديمقراطية«.

 

 جريدة طريق الشعب   2لملحق رقم ا
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  09:37 2011شباط/فبراير  27األحد, 

خمسة إعالميين ومثقفين يتعرضون الى اإلعتقال والضرب   
 واإلهانة 

. 

خمسة اعالميين وفنانين شباب انهم تعرضوا بعد ظهر امس االول   اعلن :طريق الشعب-بغداد
 كانوا يتناولون طعامهم في احد مطاعم الكرادة ببغداد، الى اعتداء سافر من الجمعة، وفيما

 جانب مجموعة جنود يرتدون مالبس عسكرية مرقطة، قاموا باعتقالهم وعصب عيونهم

الى   وضربهم بشدة حتى باخامص البنادق، ثم حشروهم في سيارات هامر عسكرية ونقلوهم
  .مكان مجهول

قصدوا  وافاد الضحايا الخمسة في مؤتمر صحفي عقدوه عصر امس السبت ببغداد، انهم
 تظاهرات في ساحة التحرير، التي شاركوا فيها وفي المطعم بعد انتهاء ال

تعرضوا الى   تغطيتها اعالميا. واضافوا انهم بعد نقلهم معصوبي االعين الى مقر عسكري،
 .جوالت متعاقبة من الضرب القاسي المبرح واالهانات والشتائم

شاعر وال  والضحايا هم كل من الكاتب والصحفي علي عبد السادة، والفنان هادي المهدي،
 .والصحفي حسام السراي، والصحفي علي السومري والصحفي سيف الخياط

ال يعلمون   وقال هادي المهدي ان خاطفيهم اجبروهم، وهم معصوبو االعين، على توقيع اوراق
البعث، لغرض تبرير   ماذا كتب فيها، وهو يخشى ان تكون تتضمن ادعاء بانتسابهم الى حزب

الصحفي عن اشكال مختلفة من   وتحدث الخمسة في المؤتمراعتقالهم ومالحقتهم قانونيا. 
واكدوا ان من قاموا بضربهم وتعذيبهم كانوا من   اإليذاء الجسدي والتعذيب التي تعرضوا لها،

 .الضباط ال من الجنود

السبت، بعد ان  واشار ضحايا االعتداء الى ان االفراج عنهم تم في ساعة مبكرة من فجر امس
معتذرا   كما قالوا، ثم امر باطالق   " د القادة العسكريين الذي تحدث اليهم نقلوا الى مكتب اح

 .سراحهم

اعتقالهم  هذا واصدر االعالميون والمثقفون الخمسة بيانا ذكروا فيه انه فرض عليهم خالل

http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
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اعمال شغب   " توقيع اوراق تنفي تعرضهم للتعذيب وتتضمن التعهد بعدم المشاركة في
حرية التعبير عموما، والصحافة  ن ما تعرضوا اليه هو جزء من   استهدافمستقبال! واعتبروا ا

  .ألهم اركان الديمقراطية والصحفيين خصوصا  وان ذلك   يمثل ضربة كبرى 

 فحرية التعبير هي االم المنجبة لجميع االركان والقيم التي تنهض عليها الديمقراطية 

   

 
 

 

 

 

 

 

 عبد الدكتور السيد مع وسياسي فكري نقاش
 حسين الخالق 

 واألخيرة الخامسة  الحلقة
 حسين؟  الخالق  عبد الدكتور أخي يا بعد وماذا

 

 

 

ميا زال فييي الييذاكرة إننيا, الييدكتور عبييد الخيالق حسييين وكيياظم حبييب, كنييا يومييًا فيي موقييع فكييري 
رب أو ُتب عيييد فكرييييًا وسياسييييًا بيييين الرفييياق  وسياسيييي واحيييد, وال شيييك فيييي أن الحيييياة واألييييام ُتقييي 

ألصدقاء والناس عمومًا, وهو أمر طبيعيي. ولكين يفتيرض أن يحيافظ األصيدقاء عليى ديمومية وا
العالقات االجتماعية بغض النظر عن االختالف فيي الفكير والسياسية, إذ يسيتوجب أن ال يفسيد 
االخييتالف فييي الييود قضييية. ولهييذا ابييذل الجهييد باسييتمرار أن أبتعييد فييي نقاشيياتي وحييواراتي مييع 
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ظر عن مدى ومستوى عالقتي أو معرفتي بهم, عن االستفزاز واإلساءة, إذ ال الكتاب, بغض الن
معنى لذلك, فالحوار الفكري والنقاش ال يهدفان إلى تعميق الخالفات, بل إلى التقيارب أو البقياء 
على المواقف من االحترام المتبادل, رغم أني ال أجامل فيي طيرح رةيتيي لألميور, فأضيعها أميام 

ء بكيل وضيوح وصيراحة. ولكين ميا ال يمكين السيكوت عنيه حيين تصيلك معلوميات القارئات والقيرا
موثقة جدًا عين شيخٍص كيان فيي صيفوف الحيزب الشييوعي ميثاًل ثيم تحيول إليى جاسيوس عليى 
الحييزب والحركيية الوطنييية العراقييية ولسيينوات طويليية دون أن يخبيير الحييزب أو الحركيية الوطنييية 

ليك, ودون أن يكيون الحيزب والحركية الوطنيية قيد بذلك, كما يفعل الشرفاء حين يجبرون عليى ذ
عرفا به أو اكتشفا نذالته, إال بعد سقوط النظيام والحصيول عليى الملفيات الموجيودة فيي اليذاكرة 

لبيي أو عنيد الحيزب الشييوعي چالعراقية في الواليات المتحدة األمريكية أو لدى الدكتور أحميد ال
ل هييذه الحاليية يصييعب حقييًا علييى اإلنسييان أن العراقييي أو لييدى بعييض األطييراف األخييرى. وفيي  مثيي

 يحافظ على هدوئه وسكوته.

ال يحق لي وال ألحد, كميا أرى, وال أتفيق ميع مين يطليق عليى اليدكتور عبيد الخيالق حسيين أنيه 
مرتد عن فكره وقيمه السابقة أو تخوينه, فمثل هذا األمر يكون خيارج الصيدد. ولكين مين حقيي 

تور عبد الخالق حسيين وتحليالتيه السياسيية واسيتنتاجاته ومن حق غيري أن نناقش أفكار الدك
التي يطرحهيا بشيأن الوضيع فيي العيراق أو الموقيف مين المحاصصية الطائفيية أو الموقيف مين 
مشييكلة الشيييعة والسيينة عبيير تيياريخ العييراق أو الموقييف ميين المظيياهرات وميين رئيييس الييوزراء 

ية الثالثة والعواميل الكامنية وراء هيذه المالكي أو من موقف الواليات المتحدة من الحرب الخليج
الحييرب وأهمييية عامييل اليينفط فييي هييذه القضييية, أو حتييى  تلييك القضييايا التييي تعييود فييي مراجعتييه 

 لتاريخ الملكية وفترة حكم عبد الكريم قاسم. 

بدا واضحًا في بعض مناقشاتي أني أختلف مع الدكتور عبد الخالق حسين في كل تلك القضايا 
ي أعاله وفي غيرها, ومنها أسلوب مناقشته لمنتقديه بطريقة هجومية استفزازية المشار إليها ف

أحيانًا غير قليلة, تعبر في جوهرها عن موقف دفاعي, دفاع عين الينفس وعين المواقيف, عليى 
اعتبار أن الهجوم خيير وسييلة لليدفاع. وإذا كيان هيذا االتجياه صيحيحًا فيي الحيروب العسيكرية, 

نه غير وارد في مجال النقاش الفكيري والصيراع الفكيري والسياسيي, بيل إن وليس دائمًا طبعًا, فأ
 الحجة هي التي يفترض أن تقابل وتقرع بالحجة. 
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في الوقت الذي أختليف معيه بكيل ذليك, ال يحيق ليي الخيروج عين دائيرة النقياش الفكيري الهياد  
أو حتيى دينيه  والرصين والموضيوعي, إذ لكيل إنسيان الحيق فيي تغييير فكيره ومواقفيه وسياسياته

ومذهبييه, باعتبارهييا جييزءًا أساسيييًا ميين حقييوق اإلنسييان الييواردة فييي اإلعييالن العييالمي لحقييوق 
اإلنسان. وقد طرحها النبي محمد بن عبد هللا بوضوح كبير في القرآن حين أكيد  ... لكيم ديينكم 

 ولي ديني  .   

ور عبيد الخيالق حسيين وماذا بعد؟ سأحاول تناول بعض القضيايا التيي وردت فيي مقياالت اليدكت
األخيرة في نقاشه حول بعض القضايا التيي أثرتهيا أو ميا نشيره حيول المظياهرات ونقاشيه حيول 
الموقف من العالقة بين الشعب والسلطة والتي تناولها أيضًا األخ األستاذ محمد ضيياء عيسيى 

 العقابي في مقال بعنوان مماثل.       

فييرق عسييكرية إلييى الصييدريين!! ُنشيير فييي الحييوار فييي مقييال تحييت عنييوان  حييول )إهييداء أربييع 
يدعي الدكتور عبد الخالق حسين أني أرمي كل   14/3/2011بتاريخ    3305المتمدن في العدد 

مشكالت العراق على عاتق رئيس الوزراء نوري الميالكي وإعطياء انطبياع بأنيه هيو وحيده سيبب 
بي ومين جانيب الكثييرين ممين كل هذه المشاكل .. الخ. هذا القول مردود وغير صحيح من جان

كتبييوا منتقييدين الوضييع فييي العييراق, وهييو تجنييي غييير مبييرر. إن رئيييس الييوزراء نييوري المييالكي 
يتحمييل قسييطه الكبييير ميين المسييؤولية باعتبيياره رئيسييًا للييوزراء, ولكيين حكومتييه كلهييا واألحييزاب 

يجيري فيي المشاركة في الحكيم وأعضياء مجليس النيواب العراقيي كلهيم يتحمليون وزر ميا جيرى و 
العراق. كما إن قوى االحتالل األمريكية هي األخرى تتحمل وزر ما يجري حتى اآلن في العراق, 
إضيييافة إليييى قيييوى اإلرهييياب المتنوعييية وقيييوى المليشييييات الطائفيييية المسيييلحة وكيييل الفاسيييدين 

 والمفسدين في العراق. 

ا. كلنيا ييدرك ذليك ليس في يد نوري المالكي عصا سحرية لكي يغير األوضاع بين ليلة وضحاه
وال نحتاج إلى من يذكرنا به, إذ على أولييك اليذين ييدافعون عين الميالكي وحكومتيه أن يتيذكروا 
بأنه منذ خمس سنوات على راس الوزارة وأن سقوط النظام كان قبل ثمانية أعيوام. ولكين نيوري 

قة لإلصيالح إال المالكي أنهى اآلن السن الخامسة وهو في الحكم ولم يندفع للتغيير أو طرح ور 
بعييد أن خرجييت المظيياهرات فاسييتدعي إلييى مجلييس النييواب ليقييدم ورقتييه اإلصييالحية. وكييان فييي 
مقدوره أن يذهب إلى مجلس الوزراء قبل ذلك ليقدم ورقتيه اإلصيالحية, ولكنيه ليم يفعيل إليى أن 
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 اشتد الضغط عليه. وهنيا نقيول إن مين حقنيا أن نحميل الميالكي مسيؤولية أكبير باعتبياره رئييس
وزراء مين جهيية, وميين حقنييا أن نقييول إن المظيياهرات كانييت ضييرورية لتحريكييه صييوب اإلصييالح 
 وفق ما طرحه بنفسه وال ندري كيف سينفذ هذه اإلصالحات وفي فترة مية يوم من جهة أخرى.

وحين أشرت إلى واقع تعيين أربع ضباط لقيادة أربع فرق عسكرية فهذا ليم ييأت مين عنيدياتي, 
جدًا من مواقع القرار, بغض النظر ما إذا كان الميالكي يرييد االنتحيار بهيذا بل من مصدر قريب 

اإلجييراء أو ال يريييده فهييذا شييأنه. ولكيين المييالكي خضييع للكثييير ميين الشييروط والمسيياومات ليبقييى 
رئيسًا للوزراء وهذا أحد تلك المسامات. وحين يطالبني بالمصدر فهو يعرف تماميًا وجيود عيرف 

ألسماء حين ال يريد أصحابها نشر أسمائهم. وقد مارسه هيو فيي مقاليه في الصحافة ال تنشر ا
 يسييرون نحييو الهاوييية وهيم نيييام  حييين أشييار إليى ضييابط ال يرغييب بيذكر اسييمه. وهييذا األميير ال 
يييدخل فييي بيياب البحييث العلمييي ومحاوليية الوصييول إلييى المصييدر لإلسيياءة إليييه ميين قبييل رئيييس 

وقييد جيياءني رجيياء فييي أن ال أتييابع ذكيير بقييية األسييماء  الييوزراء والقائييد العييام للقييوات المسييلحة.
 حتى لو وصلتني من المصدر. 

والغريب أن األخ الدكتور عبد الخالق حسيين يسيتخدم أقيوااًل تنطبيق علييه قبيل غييره فيي مقاليه 
 يسيرون نحو الهاوية وهم نيام  حين أورد قول للفيلسوف األلماني نيتشه:  ما هزني ليس أنك 

, بييل قك  . )راجييع: موقييع الحييوار المتمييدن, العييدد  كييذبت علييي  بتيياريخ  3305أننييي لييم اعييد ُأصييد 
14/3/2011  .) 

أروي للقارئات والقراء حادثة أخيرى جدييدة بالنسيبة ليي رغيم إن عمرهيا خميس سينوات. وردتنيي 
قبل أيام وثيقتان عن شخص اسيمه سيالم الميالكي مين البصيرة اسيتولى عليى أرض فيي المعقيل 

متيرًا مربعيًا تجياوزًا. ثيم أصيدر رئييس اليوزراء نيوري الميالكي   3649ة( مسياحتها  الميناء )البصير 
وقبض ثمنها, وهو مبلل   40قرارًا بتسجيلها باسمه ثم باع سالم المالكي قطعة األرض المرقمة  

كبييير جييدًا. ميين جييانبي لييم اقتنييع بييالوثيقتين. أرسييلتهما إلييى صييديق كييريم إلطالعييه عليهييا ربمييا 
ي أو يؤكد ما جياء فيي اليوثيقتين. نفيى صيواب اليوثيقتين واتهمنيي بتصيديق يصلني منه ما ينف

كل شيء يقال وقال أنهما مزورتان. وجهت رسالة في عين الوقت إلى األسيتاذ رحييم العييليي, 
رئيس هيية النزاهة, إذ كان كتاب رئيس اليوزراء موجهيًا إليى هييية النزاهية لكيي ال تلحيق سيالم 

ن مدى صحة أو زيف هاتين الوثيقتين, ورسالة ثالثية إليى صيديق آخير المالكي, راجيًا منه تبيا
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وعبيير سلسييلة ميين األصييدقاء لتصييل إلييى عضييو فييي مجلييس النييواب العراقييي الييذي لييه إلمييام 
بالمسييألة. جيياء الجييواب ميين عضييو البرلمييان العراقييي عبيير ذات السلسييلة ميين األصييدقاء بييأن 

رد الوثيقتين صحيحتان مائة في المائة وأن سالم الما لكي قبض مبليل األرض, ولهيذا السيبب طيُ
يليي يمن صفوف التيار الصدري. ومع األسف لم أتسلم أي رسالة جوابية من األسيتاذ رحييم الع
بشييأن  1حتييى اآلن وربمييا ال يجيييب الرجييل علييى رسييالت  ألي سييبب كييان. )راجييع الملحييق رقييم 

(. أتمنيى أن يجييب مكتيب يليييبشيأن رسيالتي إليى األسيتاذ رحييم الع 2الوثيقتين والملحيق رقيم  
رئيس الوزراء على هذا االستفسيار, إذ أن األمير ييدخل فيي بياب الفسياد والتصيرف فيي عقيارات 
الدولية, كمييا حصييل بالنسييبة لمجمييع جييامع الييرحمن ببغييداد والييذي ورد فييي مقييال مشيياهدات ميين 

ابة ما لم أتوثيق بغداد لألستاذ الدكتور خالد السلطاني. من هذا يتبين بأني ال أتعجل األمر والكت
 من األمر من أكثر من مصدر. واآلن فالكرة في ملعب رئيس الوزراء.

يؤكد الدكتور عبد الخالق حسين بأن الجهود كلها تصب في خانة السعي إلسقاط النظام وليس 
إصييالحه. علينييا هنييا التمييييز, كمييا يمييارس هييو هييذا األسييلوب كييأي معلييم, بييين الدوليية والنظييام 

ة شيء والنظام السياسي شيء آخر والحكومة شيء ثاليث. فإسيقاط الحكومية والحكومة. فالدول
ال يعني إسقاط النظام وإسقاط النظيام ال يعنيي إلغياء اليدول العراقيية. وميع ذليك ليم يكين الهيدف 

بييل ميين أجييل إصييالح حييال  25/2/2011إسييقاط الحكوميية فييي مظيياهرات الكثييير ميين البشيير فييي 
ني من أزمة بنيوية وحالة الشعب التي يرثى لها, من خيالل الحكومة والنظام السياسي الذي يعا

تغيير ممارسة المحاصصة الطائفية ومعالجة مشكالت الشعب. وحين يقول المتظياهرون بيأنهم 
يريدون إصالح الحال, فليس من حق أحد أن يتهمهم بأنهم يريدون إسقاط الحكومية أو النظيام 

شير أنهيم يرييدون إصيالح الوضيع. وميع ذليك فمين السياسي, خاصة وبعد أن اثبتوا بالفعل المبا
حييق المتظيياهرين أن يرفعييوا شييعار إسييقاط الحكوميية وإسييقاط النظييام السياسييي, وهييذا ال يعنييي 
إسقاط الدولة العراقية, فالدولة باقيية, رغيم سيقوط النظيام السياسيي الملكيي, وسيقوط أربيع نظيم 

تبقى أيضييًا, ولكيين المتغييير ليييس سياسييية جمهورييية ولكيين الدوليية العراقييية مييا تييزال باقييية وسيي
الشييعب, فييال يمكيين اسييتبدال الشييعب العراقييي بشييعب آخيير, بييل المتغييير همييا الحكوميية والنظييام 

 السياسي. 
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قدم لنا الدكتور عبد الخالق حسين مطالعة طويلة عن العالقة بين الشعب والحكومة ليصل إليى 
 الموقف التالي: 

بإخالء   دولة بعد مطالبة الحكومة لألحزاب الوطنيةالموقف من ممتلكات ال   مسألة لقد أثيرت 
سقوط منذ  أي  الماضية  أعوام  الثمانية  خالل  احتلتها  التي  الدولة  عام   مباني  البعث  حكم 

وحصل توتر بين الحكومة من   ، وعلى أثر هذه المطالبة أثير سجال عنيف في اإلعالم،2003
  ثم يواصل .لى إخالء المباني الحكوميةع جهة والحزبين: الشيوعي، وحزب األمة، اللذين أجبرا

 الكتابة فيقول: 

الدولة وكأنها يبدو أن  المثقفين، على معاملة ممتلكات  قبل بعض   هناك إصرار، وحتى من 

الشعب. نعتقد  ممتلكات األعداء وغنائم الحرب، يجوز لكل من يريد احتاللها، وليست ممتلكات
ص في  ليس  السلوك  من  النوع  لهذا  الترويج  والأن  الشعب،  على  الح  الجماهير  لتربية 

فباإلضافة الدولة.  ممتلكات  على  والحره  الحكومة  الديمقراطية،  على  الشنيع  الهجوم  إلى 
األستاذ حميد الخاقاني مقااًل في هذا الخصوه   بسبب مطالبتها باستعادة أمالك الدولة، كتب

بتاريخ العراق  الدو 13/3/2011 في صوت  أمالُك  )لتيعد  الدولةُ ، عنوانه  ولَتيُعِد  للدولة....   لة 

أمالك الدولة  للناس( حول عائدية هذه األمالك، إذ قال بحق:  ال أحد منا يجادل في أن تعود
الناس، أمالك  نراها،  كما  الدولة،  فأمالك  العدد   ". للدولة.  المتمدن.  الحوار  موقع  )راجع. 

  3/2011/ 17بتاريخ   3308

 عبد الخالق حسين. دعونا نقرأ بهدوء ما كتبه الدكتور

عمليات 1 قيادة  ومن  الخاصة  القوات  من  كبيرة  ثلة  المسلحة  للقوات  العام  القائد  وجه  لقد   .
بغداد إلخالء مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ومكتب جريدة طريق الشعب مباشرة 

للمالكي   طلب  رفض  أن  القرار  هذا  صدور  قبل  الشيوعي  الحزب  وكان  إبطاء.  وبلقاء ودون 
يوم   في  التظاهرة  في  المشاركة  عدم  عن  معه  المشاركة.   2011/ 25/2مباشر  على   واصر 

وكان القرار انتقامًا لمشاركة الحزب بالمظاهرة. وكان على الدكتور عبد الخالق حسين ذكر هذه  
 الحقيقة التي كشفها عضو اللجنة المركزية جاسم الحلفي, ال أن يعبر عليها وهو يعرفها جيدًا. 

 . إن المالكي يعرف جيدًا ما يلي:    2
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أ. إن الحزب الشيوعي وحزب األمة العراقية يدفعان إيجارًا عن المقرين والمكتب لوزارة المالية  
بإخطار حول  العراقية  األمة  الشيوعي وحزب  للحزب  المالية  وزارة  تتوجه  أن  المفروض  وكان 

 ضرورة تخلية الحزبين للبنايات التابعة للدولة.

ن الحزب يطالب ومنذ فترة غير قصيرة بضرورة استعادة الحزب الشيوعي ألمالكيه ومقراتيه ب. إ
التيي صيادرها البعيث وأشيار بوضيوح عليى اسييتعداد لتخليية بناييات الدولية واالنتقيال إليى بناياتييه 

 المصادرة حين تعاد له.    

زب الييذي يترأسييه . إن جميييع األحييزاب السياسييية, بمييا فيهييا حييزب الييدعوة اإلسييالمية, أي الحيي3
نوري المالكي ونائبه وزير التعلييم العيالي, قيد اسيتولوا عليى دور أكبير بكثيير وأغليى بكثيير مين 
الدارين ليدى الحيزب الشييوعي ودار حيزب األمية العراقيية, فلمياذا ليم يصيدر القائيد العيام للقيوات 

لمسيتولى عليهيا مين المسلحة قرارا بإخالء الدار المستولى عليها من قبل حزبه والدور األخيرى ا
بقية األحزاب اإلسالمية السياسية. أال ينطبق هذا الموقف على المثل الشعبي القائل   أبوي ما 

أألن الحيزب الشييوعي ال يمليك مخاليب  تخيرمش  رئييس اليوزراء؟ ألييس ييدر إال عليى أميي  . 
 في هذا الموقف انتقام من الحزب الشيوعي العراقي ألنه ساند المظاهرات؟

ين توسيييط السييييد رئييييس الجمهوريييية مييين جهييية, وتصييياعد الحملييية اإلعالميييية الصيييادقة . حييي4
والنظيفة التيي قادهيا المثقفيون العراقييون ميع الحيزب الشييوعي العراقيي مين جهية أخيرى, وافيق 
القائييد العييام للقييوات المسييلحة علييى تأجيييل اإلخييالء, أي أن الييدور لييم يييتم أخالئهييا كمييا يشييير 

        ن. الدكتور عبد الخالق حسي

. هل شن المثقفون حملة شنيعة ضد قيرار رئييس اليوزراء أم أن قيرار رئييس اليوزراء والقائيد 5 
العام للقوات المسلحة باالنفراد بالحزب الشيوعي العراقي وحزب األمة دون غيرهميا هيو الهجيوم 

 الشنيع وغير المبرر عليهما. 

ل الحيزب الشييوعي وبعيض المثقفيين أم . من الذي لم يعليم الجمياهير عليى احتيرام القيانون هي6
رئيس الوزراء رئيس قائمة دولة القانون الذي مارس التمييز ضد الحزب الشيوعي وحزب األمة 
العراقيية وسييكت عيين حزبييه وبقييية األحييزاب المتجيياوزة؟ علييى الييدكتور عبييد الخييالق حسييين أن ال 

 يرمي الكالم على عواهنه وكأن ليس هناك من يفقه ما يكتبه.
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ن المؤسف حقًا أن يخلط اليدكتور عبيد الخيالق حسيين بيين المفياهيم والقضيايا المطروحية . م6
حيين يتحيدث عيين كيالم األخ اليدكتور حميييد الخاقياني اليذي لييم يطليب أكثير ميين التعاميل السييوي 
والمتساوي من جانب رئيس الوزراء مع كافة األحزاب السياسية, سوى المعاملة بالمثيل, وبعييدًا 

 عايير. يقول الدكتور عبد الخالق حسين:   عن ازدواج الم

يريد لكل مواطن فيه )ذات الفرصة ونفس الحق(.   هذا الكالم جميل جدًا، خاصة وأن الكاتب 
وتعبير آخر بأن نقول: )لكل مواطن حصة في هذا الوطن(.   ولكن ما الفرق بين هذا التعبير

 الوطنية، تمثل كل أطياف الشعبالمعنى، بمثل ما نقول: )حكومة المشاركة  هل هناك فرق في

لهذه   ولماذا تسمى هذه المشاركة بالمحاصصة الطائفية والعنصرية؟ وهل هناك حل سحري . )
     ؟ المعضلة

هل يحتاج اإلنسان إلى تشريح مثل هذا المغالطية والمقارنية الفجية, المطالبية بالمعاملية بالمثيل 
عادة أراضي الحزب الشيوعي العراقي لكيي من جانب الحكومة إزاء الموقف من الدور والطلب بإ

يتيييرك الييييدارين المييييؤجرتين ليييه ميييين قبييييل وزارة المالييييية, ميييع موضييييوع المحاصصيييية الطائفييييية 
والعنصييرية. الغريييب إن رئيييس الييوزراء نفسييه يييدين المحاصصيية الطائفييية واألحييزاب اإلسييالمية 

ي التيي تتحيدث فيي واقيع السياسية تدين المحاصصة الطائفية شكليًا ولكنها تمارسها عمليًا وهي
الحييال عيين وجييود مثييل هييذه المحاصصيية الطائفييية واألخ الكييريم ال وبخييالف الجميييع ال يييرى فييي 

 التشكيلة الوزارية محاصصة طائفية مقيتة. 

ال بيد أن األخ الييدكتور حميييد خاقياني سييوف ليين يتيرك مثييل هييذا األمير دون تعليييق, فهييي لقطيية 
لييدكتور حميييد الخاقيياني, لهييذا سييوف ليين أطيييل علييى نييادرة تسييتحق التعليييق ميين قبييل الصييديق ا

القارئات والقراء أكثر مما كتبته بصدد هذه المسألة. فالدكتور عبد الخيالق حسيين يقيدم لنيا فيي 
مقاالتييه مييادة كثيييرة تسييتوجب التشييريح والنقييد ألن فيهييا ميين التنيياقض مييا يسييهل عملييية نقييده, 

األمير كثييرًا. يبيدو ليي إن المهمية التيي وخاصة في موضوع وعا  السالطين الذي اخيتلط علييه 
تواجه الدكتور عبد الخالق حسين تتلخص في الدفاع عن الحكومة الراهنة ورئيسها مهميا كيان 
الثمن وكفى المؤمنين شير القتيال, فيي حيين إن المهمية التيي تواجيه الجمييع يفتيرض أن تكيون 

 مصالح الشعب ومطالبه وحاجاته األساسية.
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 والدولية  واإلقليمية المحلية الصراعات تفاقم
  أين؟ إلى العراق  في المستقطبة

 

ليست هناك مفاجآت في الوضع العراقي الراهن, فما حصل في األيام األخيرة بعد مغادرة القوات  
األجنبية لألراضي العراقية كان متوقعًا. ومن يدعي غير ذلك يؤكد بعده عن الواقع العراقي وعن  

إشكاليات القوى السياسية المشاركة في بنية الحكومة الحالية من جهة, وعن الصراعات  
اإلقليمية والدولية الجارية في المنطقة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اصطفاف القوى 

استقطاب الصراع الراهن من جهة أخرى. فهو صراع على المصالح ال صراع على المباد ,  و 
صراع على السلطة واألموال والنفوذ االجتماعي, صراع ضد مصالح الشعب العراقي وضد  

 مستقبله الديمقراطي المنشود.
قائم على  إن المحرك األساس في الصراع الدائر في العراق ناش  عن طبيعة النظام السياسي ال

المحاصصة الطائفية وانعدام الثقة بين األطراف الحاكمة وعجزها عن الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات لحل المشكالت العالقة في ما بينها أو االلتزام بما يتم االتفاق عليه وتنفيذه. كما  

سلطة إن جزءًا من هذه المشكلة يرتبط بأسلوب الحكم الفردي المتجه صوب تكريس االنفراد بال
واالستبداد بالرأي وتهميش الرأي اآلخر, وبالتالي االستبداد بالحكم وشعور الطرف اآلخر 

المشارك شكليًا في الحكم بأنه مهمش وخارج الصدد. والشعور العام لدى الشعب أن الطرفين 
تحدوهما الر بة الجامحة في إقصاء اآلخر واالنفراد بالسلطة, وهو أمر غير ممكن وسيبوء  

 عاجاًل أو آجاًل.  بالفشل
خالل السنتين األخيرتين, أي منذ تشكيل حكومة المالكي الثانية, لم يكن وضع التحالف 

االجتماعية التي يعيش  -الحكومي سليمًا معافى, بل جسد بشكل صارخ عمق األزمة السياسية
نقص  تحت وطأتها الشعب العراقي ومعاناته المستمرة من البطالة والفقر والفساد واإلرهاب و 

الخدمات األساسية وهجرة المزيد من السكان إلى دول أخرى. وإذا كان عمق األزمة ناش  عن 
 ياب الحياة الديمقراطية واالنفراد بالحكم وعجز الحاكم عن تأمين التوافق الذي تستوجبه  
صيغة الحكم التوافقي الهزيل بين قيادة قائمة دولة القانون وقيادة القائمة العراقية بشكل  

ه وعجز الطرفين عن إمالء ثالث حقائب وزارية هي الدفاع والداخلية واألمن الوطني,  خا
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إضافة إلى  ياب المرأة عن استخدام حصتها في التشكيلة الوزارية بسبب الموقف الذكوري  
 المناهض للمرأة وحقوقها ودورها في الحياة السياسة وعموم الحياة العامة.

اد رئيس الوزراء من وجوده على رأس هذه الوزارات وكالة ومن هذا الوضع المريض جدًا استف
فعزز خالل السنتين المنصرمتين مواقعه والقوى المساندة له على نحو خاه وهمش أكثر  

فأكثر دور القائمة العراقية في الحكومة العراقية, إضافة إلى تراجع دور وتأثير القوى واألحزاب 
م الجعفري, بل إن حزب الدعوة الذي يقوده رئيس  المشاركة في التحالف الذي يقوده إبراهي

الوزراء قد تهمش هو اآلخر لصالح دور رئيس الوزراء, تمامًا كما حصل لدور حزب البعث في  
فترة هيمنة صدام حسين على الدولة والحكومة والقوات المسلحة وحزب البعث وقيادتيه  

الخطب الفارغة التي تذكرنا بخطب القطرية والقومية. ولم يعد إلبراهيم الجعفري سوى إلقاء 
 مقاربة لها لميشيل عفلق. 

إن الشعور بالتهميش لدى أتباع القائمة العراقية دفع بالبعض من قيادييها إلى المشاكسة 
السياسية والسفر المتكرر إلى الدول العربية والدولة التركية واللقاء بقياداتها التي رحب بها 

ة لتعزيز نفوذه ودوره وتأثيره في القوات المسلحة واألجهزة  رئيس الوزراء ووجدها فرصة مناسب 
األمنية والشرطة. كما ال يمكن اتسبعاد لجوء بعض قياديي القائمة العراقية أو من المؤيدين لها 
إلى التفكير بصيغة ما للحصول على موقع أفضل في السلطة أو إلى زعزعة الوضع السياسي 

ًة بالنسبة لمواقعهم في السلطة. وهذا األمر ال يمكن لي  لفرض التعديالت التي يرونها ضروري
أو ألي شخص آخر البت فيه, بل يفترض أن يبت به القضاء العراقي بعيدًا عن تدخل السلطة 

 التنفيذية أو تسييس قرارات القضاء بما يقود إلى فقدان القضاء لمصداقيته. 
أطراف سياسية عدة يمكن من خالل  تشير التجارب الكثيرة إلى إن االختالف في المباد  بين 

الحوار الوصول إلى اتفاقات وتحالفات ونجاحات في حل المعضالت القائمة, في حين يعجز  
الجميع عن إيجاد حلول عملية حين تكون تلك المشكالت شخصية وبعيدة عن المباد  وعن 

يمكن معالجتها  مصالح الشعب العراقي ومستقبل العملية السياسية. كما إن الخالفات الداخلية
عبر الحوارات الشفافة والنيات الصادقة, في حين يعجز األطراف عن ذلك حين تكون هناك 
تدخالت خارجية ترافق العملية السياسية وقوى داخلية تستجيب وتتفاعل مع تلك التدخالت 
. العتقادها بأن ذلك سيقوى مواقعها وسيعزز مواقفها ويقود إلى انتصارها في الصراع الدائر

ولكن العكس هو الذي يحصل في مثل هذه الحاالت, والخاسر الوحيد هو الشعب حين ال يسود  
االستقرار واألمن والسالم وحين يتعطل تمامًا إنجاز المهمات االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 والبييية.
ضر تؤكد  إن تتبع أوضاع العراق الداخلية خالل السنوات الثماني المنصرمة حتى الوقت الحا 
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بما ال يقبل الشك إن الدول والقوى الخارجية ساهمت وما تزال تساهم بقوة أكبر في زيادة 
التوتر الداخلي بسبب تدخلها اليومي في الشأن العراقي الذي أصبح منذ سنوات شأنًا إقليميا 
لب  ودوليًا في آن, وأن القوى المحلية العراقية الحاكمة هي التي ساهمت وتساهم أيضًا في ط

ودعم هذا التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز مواقعها بقوى إقليمية ودولية. فحكام  
إيران من جهة, وحكام المملكة السعودية وحكام دول الخليج دون استثناء, وخاصة دولة قطر,  
وحكام تركيا من جهة ثانية ال يتدخلون في الشأن الداخلي العراقي فحسب, بل ويملكون نفوذًا  

 ومواقع سياسية واجتماعية واقتصادية قوية في العراق. 
إن الذاكرة العراقية تشير مثاًل إلى أزمة تشكيل الحكومة والسفرات المكوكية لقوى القوائم  
العراقية المشاركة في الحكم إلى إيران ودول الخليج والسعودية وتركيا بهدف حل معضلة 

ة الطائفية اللعينة التي انتهت بالموافقة على  تشكيل الحكومة التوافقية على أساس المحاصص
رئاسة المالكي لمجلس الوزراء للمرة الثانية والتشكيلة الوزارية الفاشلة القائمة حاليًا والتي 

 سمحت لرئيس الوزراء االنفراد الفعلي بالسلطة والتحكم بمجرى األمور في البالد.  
لكي على رأس الحكومة العراقية وقيادة  يبدو لي, وبعد مرور ست سنوات على وجود نوري الما

القوات المسلحة وما يقرب من سنتين على رأس وزارات الدفاع والداخلية واألمن الوطني, تفاقم 
لديه الشعور بالقوة والقدرة على حسم المعركة السياسية لصالح قائمة دولة القانون, فهو  

المفاجية والقاضية بعد عودته   يسعى بكل السبل إلى إنهاء الصراع لصالحه بطريقة الضربة
مباشرة من الواليات المتحدة ولقائه برئيس البيت األبيض باراك أوباما, باعتبارها  ضربة معلم .  
ولكن هذه الضربة القاضية التي يتصور رئيس الوزراء إنها ستنهي الصراع السياسي في البالد 

اسي أكثر دموية ال بين أتباع لصالحه ستقود بالضرورة إلى تعقيدات إضافية وإلى نزاع سي
القائمتين )الدولة والعراقية( فحسب, بل ستجر معها المجتمع في الوسط والجنوب وبغداد 

والموصل وكركوك بشكل خاه إلى صراع ونزاع دموي مرير ال يمكن تقدير عواقبه حاليًا, بل 
اعات على  يمكن منذ اآلن رةية سيل الدماء في شوارع وساحات العراق. ولم تمض سوى س

مؤتمره الصحفي حتى سقط الميات بين قتلى وجرحى في الكرادة داخل على أيدي مجرمين  
 ممتهنين ارتكاب الجرائم السياسية لتعقيد حل المشكلة القائمة وزيادة العداوة والصراع الطائفي. 
يمكن أن يكون طارق الهاشمي قد تورط بما يتهم به اليوم, ويمكن أن يكون صالح المطلك  

و اآلخر قد تورط بذات المشكلة, وربما يثبت الواقع هذا أو ينفيه. إذ ال يمكن قبول أو رفض  ه
هذين االحتمالين, فتأكيد أو نفي ذلك من مهمات القضاء العراقي. ولكن, ال يمكن قبول  

الطريقة التي تعامل بها رئيس الحكومة وأجهزة اإلعالم الحكومية وكل الناطقين ومستشاري 
اء خالل هذه األيام. فقد نشأ تداخل غير مقبول بين الجهاز القضائي والجهاز رئيس الوزر 



 477 

التنفيذي, وهو أمر يثير الشكوكية والمصداقية, رغم إن أجواء الصراع تسمح بكل ذلك بل 
 وأكثر من ذلك. وهو ما كنا نخشاه وندعو إلى تجنبه. 

مد عقباه بسبب المحاور التي إن أوضاع منطقة الخليج والدول المحيطة بها محملة بما ال يح
السوري قد كسب إلى جانبه حزب هللا  -نشأت وتكرَّست خالل السنوات األخيرة. فالمحور اإليراني

في لبنان وحماس في غزة وفلسطين عمومًا, كما كسب إلى جانبه الحكومة العراقية. وليس  
التعبير الواضح عن دور الحكومة العراقية كوسيط مباشر بين سورية والجامعة العربية سوى 

هذا التحول الصريح في الموقف العراقي الرسمي إلى جانب إيران في موقفها من سوريا, في 
حين إن الذي يحكم سوريا هو نفس الحزب البعثي الذي حكم العراق ال غير, فإذا كان  

لفكر  العبثيون في العراق شباطيون, فإن البعثيين في سوريا هم آذاريون, وال فرق بينهما في ا
التركي قد كسب إليه القائمة  -الخليجي-والسياسة والممارسة. كما إن المحور السعودي

العراقية في الموقف من سوريا وبالتالي في الموقف من إيران والحكومة العراقية, وهو األمر  
الذي رفع من حالة االستقطاب السياسي بين القائمة العراقية وقائمة دولة القانون. وقد نأت  

القوى المتحالفة مع هاتين القائمتين بنفسها عن هذا الصراع, سواء أكانت مع القائمة بعض 
العراقية أم مع قائمة دولة القانون, كما في محاوالت السيد مقتدى الصدر أو السيد عمار  

الحكيم في هذا الصدد وسعيهما لحل األزمة بالحوار السياسي, وكذلك في مقترح السيد رئيس  
العراق, مسعود البارزاني, بعقد مؤتمر وطني عام لكل القوى السياسية العراقية   إقليم كردستان

من أجل إيجاد حل سياسي للمشكالت القائمة والمحتدمة. وكان الحزب الشيوعي العراقي, الذي 
أدرك مبكرًا مخاطر تطور الصراع قد دعا مبكرًا إلى عقد مؤتمر عام لكل القوى السياسية  

ة السياسية لمعالجة الخالفات القائمة بين األطراف الحاكمة ومجمل العملية  المشاركة في العملي
السياسية العراقية. ولكن ليس هناك ما يكفي من آذان صا ية وواعية لعمق المشكالت 

 الناشية.
هل أي مؤتمر وطني للقوى السياسية العراقية سيحل المشكلة الراهنة التي ازدادت تعقيدًا أم 

ال بد من المحاولة أواًل وأن عجزت عن حل المشكالت وازدادت تعقيدًا فال بد  سيكرَّسها؟ ولكن 
من تشكيل حكومة إنقاذ وطني عراقية تكون محايدة تحل مجلس النواب وتدعو إلى إجراء 
انتخابات مبكرة. وهذا ال ينفي استمرار القضاء بممارسة دوره االعتيادي في التحري عن  

شمي شرط تميزه بالحياد واالبتعاد عن المواقف السياسية  االتهامات الموجهة لطارق الها
 لألطراف المتصارعة. 

إن خشية الشعب والمخلصين من السياسيين تكمن في احتمال عودة ما جرى في العراق في  
والعواقب الوخيمة على المجتمع والحياة االقتصادية واالجتماعية    2008-2005الفترة 
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طائفية دورها وتنقسم القوات المسلحة على نفسها بحكم والبييية, إذ ستلعب المليشيات ال
انتمائها الطائفي الذي لم ينته بعد, وستساهم الدول المجاورة في تصعيد الموقف الساخن  

 أصاًل وتزيده دموية.  
 كاظم حبيب  2011نهاية كانون األول/ديسمبر  -برلين 

 
 

  األرض؟ في المستبدين حكم يكرس من: رةخاط

 

كتبه األخ الشاعر والكاتب والصحفي أحمد عبد الحسين عن قرار فصله من  حين قرأت ما 
العمل في جريدة الصباح الرسمية ومن قبل كاتب وصحفي إسالمي هو محمد عبد الجبار 

شبَّوط, رغم أن العديد من المسؤولين في الجريدة رفضوا اتخاذ مثل هذا القرار ضد زميل شاعر  
لمستبد بأمره ال يمكن أن يبقى في الحكم, كما إن  وصحفي معهم, تيقنت من جديد أن ا

االستبداد ال يمكن أن يتواصل في أي بلد من البلدان ما لم تتوفر مجموعة من العوامل  
 األساسية التي تسمح بحصول ذلك. فما هي تلك العوامل؟ 

لد  يبدو لي إن العامل األول ينشأ من حالة التخلف االقتصادي واالجتماعي الذي يلف هذا الب
أو ذاك ويتجلى في تخلف الوعي االجتماعي العام وسيادة حالة من الجهل الثقافي واالجتماعي  

والسياسي ومعرفة الحقوق والواجبات وعدم اإلطالع الكافي على مضمون ومعنى الحرية  
والديمقراطية وحقوق اإلنسان, وهي التي تتجلى في واقع الحال في األغلبية السكانية الصامتة  

َث عنها بصواب األخ الفنان والكاتب كفاح  إزاء ما يحدث في البالد. وهي الحالة التي تحدَّ
محمود كريم بغض النظر عن السيوف الجاهزة التي امتدت لنهشه بسبب صراحته وحسه 

الصادق ومالحظاته الصائبة. إنها المشكلة التي يمكن أن يلج من خاللها ليس الحاكم المستبد 
مؤسسات والمرجعيات الدينية التي تؤسس لالستبداد وتعزز دور  وحده, بل وكذلك بعض ال

 المستبد بأمره تحت واجهة  الحاكم المستبد خير من الفتنة! . وهو السائد في العراق حاليًا.
والعامل الثاني يبرز حين ينجح المستبدون اللعب على العواطف البدائية عند اإلنسان سواء 

أو العشائري أو الديني أو الطائفي بحيث تعمى البصائر بتأجيج الجانب القومي أو األثني 
 واألبصار لدى الغالبية الصامتة. وهو ما نعيشه اليوم في العراق. 

والعامل الثالث يبرز في وجود كثرة من وعا  السالطين بين متلبسي الثقافة يمجدون اسم  
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صاه القاتل صوب المستبد بأمره ويرفعون رايته عاليًا ويطلقون الكلمات النارية كالر 
المعترضين على االستبداد والمعارضين لسياسات المستبد بأمره, وهم بذلك ال يخذلون المجتمع  
وإرادته وحقوقه فحسب, بل يشاركون المستبد بأمره بكل السياسات التي يمارسها وكل الجرائم 

إنهم البوق  التي يرتكبها وكل المظالم األخرى التي ينفذها عبر أجهزته األمنية القمعية. 
األجوف الذي يحاول استخدام الغربال بمنع الشمس من النفوذ والكشف عن الحقيقة. إنهم  

 الحثالة التي تريد تشويه وعي اإلنسان بتزييف الحقائق والوقائع. وهذا هو الجاري في العراق. 
ركة  ونشأ العامل الرابع بسبب ضعف القوى الديمقراطية وتبعثرها وعجزها عن إيجاد لغة مشت 

في ما بينها في نضالها ضد الظواهر السلبية الجارية في البالد وضد بروز الحاكم المستبد  
بأمره من جديد وكسب الشعب إلى جانبها واستخدام اللغة التي يفهمها ويستوعب من خاللها 

 مصالحه الضائعة وحقوقه المسروقة. وهي حالة العراق الراهن أيضًا. 
مقدور رئيس الوزراء العراقي أن يصدر أمرًا بفصل األخ أحمد   فعلى سبيل المثال لم يكن في

عبد الحسين ومحاربته بالرزق وليس ممارسة قاعدة الحجة بالحجة, لوال وجود شخص على  
رأس هيية التحرير مثل محمد عبد الجبار شبوط, الذي كشف اليوم وأكثر من أي وقت مضى, 

وما يفعل. لقد كان أداة سيية بيد الحاكم الذي   عن الفجوة الكبيرة والمتسعة عنده بين ما يكتب
لم يعد يحتمل النقد, والذي راح يحاور عصائب الحق المتهمة بالكثير من االغتياالت والقتل  
العمد ويمنحها الحق في االحتفال بساحة التحرير ويمنع مثل هذا الحق عن الحزب الشيوعي  

 ة التحرير.العراقي ورغبته في إقامة احتفالية الجالء في ساح
ًا وتبًَّا ثم تبًَّا لكل من يخون ضميره ويسكت  تبًا لكل االنتهازيين, تبًا لكل وعا  السالطين, تب   
عن قتل الناس على أيدي ضباط في وزارة الداخلية, كما حصل للمثقف الديمقراطي كامل عبد  

تؤشر بأصابع  هللا شياع, أو ما حصل للكاتب والصحفي هادي المهدي, وكل الدالئل األولية 
 15االتهام إلى القتلة !! وتبًا لمن قتل ابن أختي ضياء جواد الهاشمي وزوجته ,ابنته ذات الي 

ربيعًا, وقبل هذا وذاك تبًَّا لكل مستبد بأمره يشتري المرتزقة ويوظفهم دفاعًا عن استبداده وتنفيذ  
 أوامره وقمعه.  

5/1 /2012 

 

 

 

 العامة مصلحة ال وتغييب والقسوة والتآمر االستبداد
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 ! العراق  محن من جزء هي

 

إن قراءة مدققة لتاريخ العراق القديم والوسيط والحديث, ورغم ما تضمنه من إنجازات رائعة  
, وبشكل خاه في  وفردية لسكان بالد الرافدين في مجاالت مختلفة لصالح تقدم البشرية كلها

ما أنجزه بناة العراق القديم من حضارة ازدهرت لقرون طويلة, فأن الباحث سيجد جملة من  
السمات التي ميزت المسيرة الطويلة للعراق وعلى مر العصور ابتداء من العراق القديم ومرورًا  

الدولة العثمانية  بعهد السيطرة الفارسية فالدولة األموية والعباسية ومرورًا بالدويالت ومن ثم 
وأخيرًا العراق الحديث والمعاصر نلتقط منها أربع سمات ميزت وما تزال العالقة بين النظم 

السياسية التي توالت على حكم العراق أو النخب الحاكمة التي تبادلت المواقع بين فترة وأخرى 
ة وخاصة الفيات وعبر أساليب وأدوات مختلفة من جهة, وبين المجتمع بتعدد فياته االجتماعي 

الشعبية الكادحة والفقيرة والكسبة والحرفيين والمثقفين من جهة أخرى: إنها سمات فرض  
االستبداد وحبك المناورات والتآمر وممارسة القسوة واالستغالل, إضافة إلى ما نشأ وينشأ 

اعية  عنها من عواقب مريرة كالظلم ومصادرة الحرية الفردية والفساد و ياب العدالة االجتم
 ونقص مستمر في الخدمات العامة.

فالحاكم الذي اعتقد انه أبن الشمس, أو أن نصفه من اآللهة ونصفه اآلخر من البشر, أو 
اعتبر نفسه مفوضًا عن اآللهة في حكم البشر, أو أقنع نفسه بأنه الوكيل الشرعي لحاكمية  

ب قومٍي أو حزٍب دينٍي أو  هللا على األرض, أو أنه قرر أن يكون الممثل الشرعي الوحيد لحز 
شمولٍي أو إنه الممثل لمجمع أو تحالف لقبائل وعشائر أو حتى أقاليم ومناطق جغرافية, فهو  

الحاكم بأمره ووالواضع أحيانًا كثيرة للقوانين والمفسر لها والمتحكم بالتشريعات والمصدر  
ا الفرد في المجتمع. والحاكم لألوامر والمتحكم بالفتاوى والمحدد للقواعد التي ينبغي أن يمارسه

بأمره يرى نفسه, وليس غيره, مجسدًا للحق والحقيقة في آن وال يمكن أن تسير الدولة دونه,  
وهو الحاكم العادل والنزيه وراعي األمة وحامي حمى الديار حتى حين يمارس كل الموبقات  

لحاكم الذي ال يرد له  والمحرمات ضد الشعب, كما كان يفعل صدام حسين. إنه اآلمر الناهي وا
قرار والحاكم الذي جاء ليبقى وال يغادر الكرسي الذي احتله بطرق شتى, أو كما عبر عن هذا 
الموقف بجالء تام رئيس الوزراء العراق الحالي نوري المالكي حين تحدى, في أعقاب خطبة  

طة لغيرك:  ألحد شيوخ العشائر في اجتماع عشائري واسع حين قال له يجب أن ال تعطي السل
 هو ليش ييدر واحد ياخذه حتى ننطيها بعد!! )أي هل هناك من شخص قادر على أخذ  

 السلطة منا, لكي نعطيها له بعد اآلن؟(. هكذا هو الموقف اآلن! 
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هكذا هم الحكام الذين عرفهم العراق القديم والوسيط والحديث والمعاصر, عرفهم المجتمع  
م وجنون عظمتهم وشزفرينتهم ونرجسيتهم المرضية  واكتوى بنيران سياساتهم وسلوكياته

وساديتهم وغرورهم القاتل ونسيانهم المواقع االجتماعية التي جاءوا منها والقضايا التي وعدوا  
الشعب بها !! إنها الكارثة التي عانى منها الشعب على مدى قرون وعقود وما يزال يعاني  

 منها. 
م القدامى الذين كان بعضهم يتآمر ضد البعض اآلخر لم يختلف غالبية الحكام الجدد عن الحكا 

ويتحالف مع الكهنة مثاًل, وهم حلفاء الملك ذاته ولكنهم في صراع معه على السلطة والنفوذ  
والمال. وحين كان أحدهم ينجح في تآمره أو ينتصر في حربه ضد الحاكم السابق له يصدر  

ات التي يريد أن يمارسها وبين سياسات القانون األول الذي يشخص فيه الفوارق بين السياس
الحاكم المخلوع المناهضة للمجتمع, على حد قول الحاكم الجديد. فما أن يبدأ الحكم حتى 

 يعتقد أنه قد أنجز الكثير وعلى الناس تقديم الطاعة والعرفان.
( بهذا الصدد ما 2011/ 26/3-1936كتب عالم اآلثار العراقي المميز الدكتور فوزي رشيد )

 يلي: 
 لم يختلف الملك لبت عشتار عن باقي الملوك الذين دونوا القوانين حينذاك بتأكيده على أن  

هذا القانون وضع وفق إرادة اإلله ويشير إلى مهمته التي أوكلها له اإلله وما فعله في البالد, 
ن تتمسك  حيث جاء في الخاتمة ما يلي:  استنادًا إلى كلمة اإلله  أوتو  الصادقة تسببت في أ 

بالد سومر وأكد بالدالة الحقة, واستنادًا إلى أمر اإلله إنليل  أنا لبت عشتار  ابن اإلله إنليل قد  
قضيت على البغضاء والعنف .... وعملت على إبراز العدالة والصدق وجلبت الخير للسومريين  

يعة الملك واألكديين .... ونشرت الرفاه في بالد سومر وأكد وأقمت ... المسلة. وضعت شر 
لبت عشتار على وفق إرادة إله مدينة  أيسن  اإلله  نن انسنا , ولكنها مجدت في مقدمتها  
اإللهين أنو وإنليل أيضا. )رشيد, فوزي د. الشرائع العراقية القديمة. وزارة اإلعالم. بغداد. 

التي  (. وهكذا كان أسلوب عمل وسلوك بقية الحكام. والسمات المميزة والعامة 47. ه 1973
يلتقي عندها أغلب حكام العراق كانت االستبداد والقسوة والظلم والتآمر والصراعات بين الحكام  
والكهنة أو بين الحكام الذين يديرون أحزابًا قومية شوفينية أو دينية أو شمولية وبين أجزءا 

مع غالبية  مهمة من أحزابهم أحيانًا غير قليلة, ولكن كانت في الغالب األعم أو على الدوام, 
 المجتمع. 

لقد عانى العراق من الحكم غير الديمقراطي والفردي واالستبدادي, وعانى من قرارات الحكم في 
شن الحروب الداخلية والخارجية وتحمل المجتمع تكاليف الحروب العدوانية بأرواح أبنائه  

 د المنصرمة. وبناته وموارده والتراجع عن المستوى الحضاري النسبي الذي بلغه خالل العقو 
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ولم تتغير هذه السمات حتى يومنا هذا. فليست التهم الموجهة إلى طارق الهاشمي, إن  
صحت, سوى التعبير الصارخ عن تآمر النخبة الحاكمة على بعضها بسبب صراعاتها على  
السلطة وسبل تقاسمها ودور كل منها في السلطة وموارد البالد المالية والتأثير والنفوذ  

وغير المباشرين على المجتمع. ولكن السؤال العادل الذي ينبغي طرحه هو: لماذا المباشرين 
تدهور الوضع في العراق ليصل إلى الحالة الرديية الراهنة؟ لقد أتيحت فرصة كبيرة في أن  

يكون العراق حرًا, مستقاًل وديمقراطيًا وإنسانيًا ال مكان فيه لالستبداد الذي عانى منه المجتمع  
للقسوة والظلم والتآمر واالستغالل. إن اإلجابة عن هذا السؤال يعرفها أغلب العراقيات وال مكان 

والعراقيين, إنه يكمن في  ياب الوعي عن إدراك أهمية روح المواطنة الحرة والمتساوية 
وإهمالها, والركض وراء الهويات القاتلة, الهويات الثانوية والهامشية, الهويات الطائفية السنية  

يعية من جانب األحزاب الحاكمة بشكل خاه ومن جانب من شجع على ذلك من جانب  والش
بعض المؤسسات والمرجعيات الدينية في العراق أو في دول الجوار, سنية كانت أم شيعية,  
وفي هرولة البعض وراء نصالحهم قبل مصالح الشعب. إنه يكمن في وجود وعي مشوه  

ولم يغادره حتى اآلن, بل يمكن القول أنه اشتد أكثر   ومزيف استقر في أرض العراق منذ قرون 
 فأكثر خالل العقود الخمسة المنصرمة.  

أمام حكام العراق اليوم مفترق طرق كبير فإما السير على درب الصد ما رد, وإما على درب 
السالمة الوطنية. أمامهم طريق الالحكمة والالعقالنية واإلصرار على سلوك الطريق الذي سار 

ه الحكم منذ سقوط الفاشية في العراق وحتى اآلن ويخوضون صراعاتهم من أجل السلطة علي
ويتركون الشعب بال خدمات ونسبة عالية من الفقر المدقع والبطالة و ياب التنمية وال هم  

يحزنون! وبين أن يتجهوا صوب الحكمة والعقالنية والسياسات الوطنية والديمقراطية ويعالجون 
لشعب بروح المواطنة الحرة والمتساوية وبعيدًا عن الطائفية السياسية المقيتة  كافة مشكالت ا

 التي دمرت وتدمر الوطن والشعب في آن.  
هل يتذكر حكام اليوم برامجهم السياسية ووعودهم حين كانوا في صفوف المعارضة السياسية  

بدقة متناهية. لقد نسي   أم نسوا تلك المرحلة تمامًا؟ السؤال يجيب عنه الواقع العراقي الراهن
أغلب الذين في الحكم البرامج واألهداف والنقد الذي كانوا يوجهونه لنظام العهر السياسي  
والخيانة الوطنية والشوفينية والفاشية, نظام البعث وصدام حسين. ومن خالل ذلك الموقف  

ياسات انتقدوها  والبرامج حصلوا على تأييد الشعب. ولكن حكام اليوم دون استثناء يمارسون س
بشدة قبل ذاك وناضلوا ضدها وقدم قياديون وكوادر وأعضاء في أحزابهم حياتهم في هذا  

النضال وقبل أن يتسلموا بعد حرب الخليج الثالثة وعبر سلطات االحتالل الحكم في البالد. لقد  
نسى الحكام الجدد كل ذلك ولم يبق سوى ر بة البقاء في الحكم أو سعي البعض اآلخر 
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 النتزاع السلطة وليكن بعدها الطوفان!
هل يحق ألي حاكم أن يسكت على قتلة أشرار ألنه يريد بذلك أن يحمي العملية السياسية من  

االنهيار, وبمعنى أخر, أن يبقى في السلطة؟ هل يمكن أن يطلع علينا سياسيون يدعون 
العملية السياسية  لديهم ملفات لقتلة مجرمين ولكنهم ال ينشروها بذريعة الخشية على 

والمصالح األنانية للقادة السياسيين؟ هل يمكن أن تتماشى هذه المواقف مع الدستور العراقي  
على عالَّته الراهنة: ضحايا تدفن تحت التراب, وقتلتهم يتبؤون مراكز قيادية في األحزاب 

 ومناصب عليا في الدولة؟ إنها  المأساة والمسخرة في آن واحد . 
ى السياسية المشاركة في العملية السياسية أن تعيد النظر في اصطفاف القوى إن على القو 

لصالح الوحدة الوطنية وضد الطائفية وضد من يريد أن يفرض نفسه على الحكم بأي ثمن, 
 وضد من يحاول ان ينتزعه بأي ثمن. 

ته  إن من واجب الشعب أن يمارس دوره في الضغط المتواصل على الحكام ليستجيبوا إلراد
الحرة ومصالحه. إن من واجب الشعب أن يطالب بالكشف عن القتلة والمجرمين بغض النظر 
عن مواقعهم السياسية في األحزاب السياسية أو في الحكم, إذ من حق الشعب أن يطالب  

بممارسة القانون ومعاقبة المجرمين. إن من واجب الشعب أن يرفض األساليب الفردية الراهنة  
م, بل يفترض أن يطالب بإيجاد حلول عملية لكل المشكالت التي لم يبذل  في ممارسة الحك

الحكام الحاليون أية جهود حقيقية لحلها والتي بتراكمها تزداد تعقيدًا وصعوبة وتتسبب في  
 توليد مشكالت جديدة. وهو ما يجري اليوم في العراق. 

 كاظم حبيب  2012/ 6/1

 

 

 

  ؟ لعراق ا حكام يا متى  فإلى... أخرى تلو كارثة

 

ليس هناك من يعتقد بأن قوى اإلرهاب اإلسالمي السياسي المتطرفة, القوى الفاشية في  
اإلسالم السياسي, ستتوقف عن القتل الجماعي في العراق ما دامت لم تحقق األهداف التي  

ك من هو من البالدة بحيث يعتقد بأن هناك طرفًا واحدًا ينفذ هذه تسعى إليها, وليس هنا
العمليات, كما ليس هناك من يعتقد بأن هؤالء القتلة الذين ينفذون أوامر صادرة لهم من  
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أئمتهم وأسيادهم وأولياء نعمة عائالتهم ال يمتلكون من يزودهم بالمعلومات من داخل أجهزة 
ألمن والشرطة والجيش, أو ليس هناك من يحميهم ويتستر  الحكم التنفيذية, وخاصة أجهزة ا

 على أفعالهم اإلجرامية الدنيية ومجازرهم الجماعية البشعة. 
ولكن الكثير والكثير منا يعتقد بأن هؤالء يؤدون أفعالهم القذرة بمهنية عالية, في حين ازداد 

جرمين القتلة ومن يقف  عدد الذين يعتقدون بأن الحكومة هي العاجزة عن التصدي لهؤالء الم
 خلفهم ويدعم قتلهم الجماعي في الداخل أو في دول الجوار. 

والسؤال المشروع هو: من له مصلحة في قتل العراقيات والعراقيين في هذه المرحلة العصيبة 
من تايخ العراق حيث يعيش الحكم والمجتمع والقوى السياسية في أزمة سياسية واقتصادية  

وبييية عميقة وطاحنة, حيث يعيش العراق صراعًا همجيًا على السلطة   واجتماعية وثقافية
السياسية وعلى أموال الشعب وعلى النفوذ السياسي الشمولي على الشعب الجريح والمستباح,  

 وحيث تستفيد قوى اإلرهاب إلنزال المزيد من الضربات بالشعب ومصالحه؟ 
نسان أن يشخص مجموعة من القوى التي من متابعة األحداث الجارية في العراق يستطيع اإل 

كان وال يزال من مصلحتها تشديد الصراع بين القوى السياسية العراقية من جهة, وزيادة القتل 
الجماعي والتدمير الواسع وإشاعة القلق بين السكان من جهة أخرى, بأمل تعميق الشعور 

نية للوصول إلى األهداف القذرة  بسيادة الطائفية السياسية وتشديد الكراهية بين الطوائف الدي
 التي يسعى إليها أصحاب المصلحة بهذا الوضع المتأزم.

ال شك في أن قوى القاعدة هي المتهمة وذات المصلحة األولى في هذا الصدد, مع العلم بأنها  
عاجزة عن الوصول للحكم بأي حال, ولكنها ليست الوحيدة بل لها شركاء يمارسون وبالتحالف 

الفردي والجماعي من أجل استعادة السلطة السياسية, إنه البعث الفاشي الذي ما  معها القتل
يزال يحمل السالح ويتحالف مع هيية علماء المسلمين وبعض القوى القومية اليمينية األكثر  

 تطرفًا على الصعيدين العراقي والعربي.  
هذه الدول, وبالتعاون   كما إن المملكة السعودية وبعض دول الخليج وقوى سياسية ودينية في

مع قوى محلية, وليست تركيا بعيدة عنهم, لها مصلحة حقيقية في جعل العراق بلدًا غير 
مستقر وغير آمن بأمل تغيير الواقع الراهن لمصلحتها, فهي ترى إن إليران نفوذًا كبيرًا في  

تغيير هذا الواقع  العراق ومؤثرًا على السياسة العراقية والحياة االجتماعية والدينية, وتريد
 الفعلي.

كما إن إليران مصلحة في كل ذلك, فهي بمثل هذه األعمال تصعد الكراهية ضد السنة وتؤجج 
المشاعر وتعمق من واقع االصطفاف الطائفي الجاري وتزيده استقطابا لمصلحة من تؤيده من  

وذ كبير في األجهزة  القوى واألحزاب السياسية اإلسالمية الشيعية في العراق, وهي التي لها نف 
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 األمنية والسياسية العراقية. 
ويشعر اإلنسان بأن الصراع بين القوى واألحزاب السياسية ذات الوجهة الدينية الطائفية  

والقومية تجد في كل ذلك تشديدًا للصراع المذهبي الذي تستعين به في تعبية الناس من أتباع 
العملية السياسية ولكن على الصيغة الخطرة المذهبين إلى جانب كل منها لتواصل وجودها في 

والعرجاء الراهنة التي من عواقبها هذا الموت اليومي الواسع للناس في البالد, وهذا التخلف  
في البناء والتنمية االقتصادية ومعالجة المشكالت االجتماعية والتعليمية والثقافية والبييية, 

من والشرطة لحماية الزوار من ضربات اإلرهابيين  وكذلك تلك األموال التي تنفق على أجهزة األ
دون طائل, إذ إن اإلرهابيين يكونوا قد خططوا لضرباتهم ونفذوها أو سينفذونها واستعانوا بما  

وصلتهم أو تصلهم من معلومات عن مواقع الضعف في أجهزة األمن العراقية التي يمكن 
 . االستفادة منها لتحقيق أهدافهم العدوانية ضد الشعب

ال يكفي أن تقول للمجرم  ال تقتل , بل يفترض أن تمارس كل األساليب واألدوات المتوفرة لمنع  
المجرم من القتل الفردي أو الجماعي. ال يكفي أن تدعي بأن أجهزة األمن قادرة على حماية 
المواطن, في وقت يرى المواطنون كيف يمارس القتلة مهمتهم في القتل بتفجيرات يومية وال  

 ري متى يأتي دوره!يد
حين يوافق رئيس الوزراء على إعفاء إرهابيي األمس وقتلة الشعب ويبدي استعداده للتحالف  
معهم, وحين يمتلك ملفات ال يحولها إلى القضاء بل يحتفظ بها في أدراجه لكي يستفيد منها  

 بعد فترة متى يشاء, فأن قتلة األمس وقبل األمس يعتقدون بأنهم ربما سيحظون بالعفو أيضاً 
شخصًا من أبناء وبنات هذا الشعب ومن كادحيه في يوم واحد هو   75وجيزة رغم قتلهم لي 

 في الناصرية والكاظمية وبغداد.   2012الخامس من كانون الثاني/يناير 
من حقي أن أتساءل: هل يمكن أن يكون أغلب المشاركين في تشكيل الحكومة الحالية من  

ع المتردية في العراق؟ السؤال عادل ومنطقي بالنظر لما يحدث المستفيدين من هذه األوضا 
حاليًا في العراق. أما الخاسر الوحيد في خضم األحداث المأساوية الجارية, في معمعان 
الكوارث المتتالية لتمعن في اغتصاب حرية حركة هذا اإلنسان وتشيع الخوف والقلق في  

 نفوس الجميع.
يش تحت وطأتها هذا الشعب المستباح والجريح, إنها الطامة إنها المحنة الحقيقية التي يع

الكبرى حين ال ينقطع نزيف الدم في البالد ومعه ال تتوقف دموع الثكالى واليتامى وآالم  
 الجرحى والمعوقين . 

إلى متى نبقى نطلب الذكر الطيب للشهداء األبرار والصبر والسلوان لذوي الشهداء, إلى متى 
بارد من السياسيين وهم يرون كيف يتساقط الناس أمواتًا وجرحى تحت نرى أصحاب الدم ال
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تفجيرات قوى اإلرهاب الفاشية, إسالمية كانت أم قومية بعثية أم غيرها, وال يعملون شييًا 
ضدها وال يقدمون استقالتهم من الحقائب الوزارية التي عجزوا عن اإليفاء بالمهمات الملقاة 

الشعب ساكتًا عن هذه الجرائم البشعة وعن منفذيها والموجهين عال عاتقهم, إلى متى يبقى 
 لهم, ويسكت في الوقت نفسه عن العاجزين عن حماية الشعب من القتلة المجرمين؟

سؤال أطرحه على كل إنسان عاقل في العراق وأتمنى اإلجابة عنه بكل صدق وصراحة وشفافية  
صوته عاليًا ليسمعه كل مسؤول في    عالية, وأن يرفع كل إنسان عاقل ومحب لوطنه وشعبه

البالد. الموت الذي لم يصل لي ولك هذا اليوم يمكن أن يصل يوم غد, والجماعة الوحيدة 
الناجية من القتل اليومي هي التي تسكن في المنطقة الخضراء دون أدنى ريب, وبعدها فليكن 

 الطوفان !!  
 كاظم حبيب   2012/ 7/1

 

 

 

  العراق؟ في الدماء سفك لوقف سبيل من هل

 

 

 

   كاظم حبيب 

هل من سبيل لوقف نزيف الدم في العراق؟ هذا السؤال يلح عليَّ كل صباح ومساء, كلما فكرت  
ر بالعراق, بهذا الوطن الجريح والمستباح من قبل اإلرهابيين بكل  بما يجري في العراق, والتفكي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=290756
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=290756
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=290756
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%D9%E3+%CD%C8%ED%C8
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DF%C7%D9%E3+%CD%C8%ED%C8
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هوياتهم وأصنافهم وأحزابهم وقواهم الظاهرة والمستترة, غير متوقف. من السهل أحيانًا وضع  
األسيلة, ولكن ليس من السهل اإلجابة عنها. وهذا أحد هذه األسيلة العصية على الحل ال 

ألساسية التي تمس المجتمع, بل بالمصالح األنانية والضيقة  بالمباد  والقيم ا -ألنها ترتبط 
التي تدوس بشراسة وعنجهية تدميرية على المباد  والقيم اإلنسانية, على حقوق اإلنسان 

وعلى الحريات الديمقراطية. ألنها تتجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات الثالث المعمول في  
حرية الصحافة والصحافيين, وعلى حرية التظاهر  النظم السياسية الديمقراطية, وعلى مبدأ

والتجمع... الخ. وألنها ال تعتمد على مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية, باعتبارها الهوية  
الرئيسية واألساسية في المجتمع والدولة, بل تلتزم بالهويات الثانوية والهامشية القاتلة لوحدة  

فراد المجتمع بسبب الدين والمذهب والقومية والفكر  المجتمع والمنفذة لسياسة التمييز بين أ
 والرأي السياسي. 

العراق, كدولة وكحكومة وكأحزاب, ومن ثم كمجتمع, يعيش في أزمة مستفحلة ومتفاقمة.  
طرحت العديد من المبادرات لمعالجة األزمة الحادة الراهنة. والمبادرات المطروحة تسعى لحل 

صدور قرار باعتقال طارق الهاشمي, نائب رئيس الجمهورية  األزمة الراهنة التي نشأت بفعل 
وأحد قادة القائمة العراقية. ولكن هل المطلوب حل هذه المسألة فقط, أم المطلوب إيقاف 

األزمة الرئيسية التي صارت تلد المزيد من األزمات. نحن أمام تكاثر في األزمات. وهذا التكاثر  
ساسي ال يتوقف عن إنتاج األزمات بسبب عدم وإعادة إنتاج األزمات ناش  عن جذر أ

االستعداد للتخلص من هذا الجذر من جهة, وعدم االستعداد لغرس جذر آخر أكثر طهرًا وقوة 
 وقدرة على الحياة وقطع دابر األزمات في البالد من جهة ثانية. 

ياسية أساس األزمة هو النظام الطائفي السياسي المحاصصي الذي ارتضته أغلبية القوى الس
العراقية قبل وبعد سقوط النظام السياسي الفاشي ورفضه البعض القليل من القوى السياسية 
وكرسته إدارة االحتالل األمريكي بشخص الدكتاتور األمريكي بول بريمر من جهة, واالبتعاد  
عن الوطن والمواطنة لصالح القومية والدين والمذهب من جهة أخرى. وحين تسود الطائفية 

اصصة المستندة إليها تغيب في الوقت ذاته الحرية الفردية والحريات الديمقراطية وحقوق  والمح
المواطنة الحرة والمتساوية ويجري التجاوز على مباد  وبنود الدستور, وعلى الحياة السياسية 
وعلى حرية اإلعالم واإلعالميين ... الخ, وهذا ما يجري اليوم في العراق على مستوى الدولة  

 كومة والمجتمع. والح
المؤتمر الوطني الذي يراد عقده, يفترض بمنظميه والساعين إليه إلى وضع التصور الذي  

يساعد على معالجة جذر المشكلة. وهي بحد ذاتها مشكلة في إطار المحاصصة الطائفية التي  
, وفي تشكيل الحكومة  2005, كما في قبلها في العام 2010اعتمدت في انتخابات عام 
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ة وفي مجمل السياسات الجارية. فكيف العمل؟ وبسبب الواقع االجتماعي القائم في  الراهن
العراق فأن التحوالت الديمقراطية المنشودة في العراق ال تخضع إلى الر بات الطيبة والحكيمة,  

بل تنشأ عن واقع حال العراق وعن مستوى وعي الفرد والمجتمع لمسؤولياته وحقوقه  
قع يفترض استنباط المعالجات. وأمامنا عدة احتماالت ال أنطلق في  ومصالحه. من هذا الوا

تشخيصها من ر باتي الشخصية, ولكن من ضرورات معالجة األزمة ومن اإلمكانية الفعلية  
 المتوفرة لتنفيذها, وهي على التوالي:

عدها إلى االحتمال األول: إجراء انتخابات عامة مبكرة ربما يقود أثناء التحضير لالنتخابات أو ب
نشوء اصطفافات سياسية جديدة ال تقوم بالضرورة على المحاصصة الطائفية المقيتة بل على 

 أسس وطنية وبرنامجية. وهو الحل األمثل في المرحلة الراهنة.
االحتمال الثاني: حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة على أن تلتزم الحكومة الجديدة ورئيسها 

تع بتأييد واسع من كافة القوائم وغير متورط بالصراعات الجديد’ الذي يفترض أن يتم
والنزاعات الحادة الراهنة, بعدد من المباد  التي نص عليها الدستور ولم تلتزم بها كل القوى 

السياسية المشاركة بالحكم بصيل شتى وبنسب متفاوتة. ويمكن تجنب اختيار الوزراء 
من القوى الفائزة في االنتخابات وتمارس  والوزيرات على أسس طائفية, بل شخصيات تقترب 

سياسة يجري االتفاق عليها من جانب كل القوى المشاركة في الحكومة. وبالتالي يجري العمل 
 لمعالجة االختناقات السابقة في السياسة واالقتصاد وفي معالجة المشكالت القائمة. 

حتمال األسوأ, شريطة أن يلتزم  االحتمال الثالث: تشكيل حكومة برئيس الوزراء الحالي, وهو اال
بمباد  وقواعد محددة في عمله كرئيس للحكومة وأن يبتعد عن التدخل بالشأن القضائي وأن  
يكف عن الفردية في العمل واالنفراد بالقرارات وإعادة تشكيل الحكومة على وفق ما نص عليه 

وتعاون القوى المشاركة  الدستور بالمنسبة للنساء وتوزيع الوزارات على أسس أكثر عقالنية  
بالحكومة باختيار عناصر أكثر وعيًا لمهماتهم وأكثر قدرة على تنفيذها. يصعب عليًّ تصور  

أن رئيس الوزراء سيلتزم بما يفترض أن يمارسه, إذ أن الفترة المنصرمة لم يبرهن على تمتعه  
مارسها حتى في  بروح ديمقراطية أو احترامه لقوى المجتمع أو ابتعاده عن التكتكة التي 

الموقف من عصائب الحق المتهمة بارتكاب الكثير من الجرائم بهدف المناكدة لقوى التيار 
الصدري ..الخ. إنه القائل  ما ننطيها .. , أي حتى لو جاءت عبر االنتخابات وفوز قوى أخرى 

نة, وهو  باألكثرية  ما ننطيها  لوخرين, وهو هنا يريد أن يتحدث عن الشيعة في مواجهة الس
الخطر األساس في شق المجتمع. وهذا هو ذات الموقف الذي عبر عنه صاحبه وال يختلف  
عنه ونائبه في رئاسة الحزب  علي األديب  حين قال إن الديمقراطية وسيلة للوصول إلى 

السلطة وليست فلسفة للحكم !! وهذا هو بالضبط ما يؤمن به حزب الدعوة اإلسالمية, وهذا ما 
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 اًل هذا الحزب حاليًا. يمارسه فع
على العاملين من أجل المؤتمر الوطني أن يتجنبوا التدخل بشأن القضاء العراقي وتحقيقه في  

التهم الموجهة إلى طارق الهاشمي, إذ إن خلط األوراق مع السياسة يضعف المصداقية  
لمجرمين دون  ويسمح بضياع الكثير من ملفات القتل ألبناء وبنات الشعب العراقي ويبقى كافة ا

 عقاب.
من الضروري أن يصر المؤتمر على إبعاد العناصر البعثية التي لعبت دورًا بارزًا حتى سقوط 
النظام من قائمة االستيزار, إذ أنهم سيبقون يشكلون خطرًا على المجتمع العراقي وعلى مسيرة 

يعملون في قوائم   العملية السياسية. وهؤالء غير موجودين في القائمة العراقية فحسب, بل هم
أخرى وفي قوى وأحزاب أخرى ال بد من إبعادهم عن العملية السياسية. وهذا الموقف ال يعني  

إبعاد كل الذين أجبروا على أن يكونوا أعضاء في حزب البعث ألي سبب كان عن العمل  
 السياسي إن لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم بحق الشعب. 

رفض التدخل الخارجي لدول الجوار في الشأن العراقي ومن الضروري أن يصر المؤتمر على 
والسعي إلضعاف نفوذ كل الدول المجاورة وتأثيرها على أحداث البالد وسياسات الحكومة  
والقوى واألحزاب السياسية العراقية. إنها المهمة األكثر تعقيدًا والكل يعرف السبب, ولكنها  

 األكثر أهمية في المرحلة الراهنة.  
مال األول سيسمح بضمان حصول اتفاق بين القوى السياسية وسيساعد على  إن االحت

التكاتف لمواجهة قوى اإلرهاب بصورة مشتركة وسيمنع إلى حد بعيد سفك دماء العراقيات 
والعراقيين, وكذا االحتمال الثاني, في حين يقل األمل بذلك في االحتمال الثالث وبقاء األزمة  

ديدة على حالها, ولن يكون هناك أمل كبير بوقف نزيف الدم, وهو  األساسية المولدة ألزمات ج 
ما نخشاه ونسعى إلى إقناع الجميع بتغيير الذهنية والسياسات والمواقف والتطلعات الشخصية 

 لصالح المجتمع العراقي واألمن والسالم والتقدم في العراق. 

8/1/2012 

 

 

  مذهب؟ أو  دين العراق  في للقتلة هل
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 هل للقتلة في العراق دين أو مذهب؟ . كان هذا السؤال وما يزال يدور في بال كثرة من البشر  
  ال في العراق فحسب, بل وفي الكثير من بلدان العالم. جماعات من القتلة األوباش كانت وما

إسالمية  إرهابية تدَّعي التزامها بالمذهب السني بتفرعاته تزال ترتبط بتنظيمات سياسية  
العديدة. وجماعات أخرى من القتلة األوباش كانت وما تزال ترتبط بتنظيمات سياسية  إسالمية   

إرهابية تدَّعي التزامها بالمذهب الشيعي بتنوعاته المختلفة. هذه القوى مجتمعة مارست  
ف فقتلت عشرات األلوف من العراقيات والعراقيين, اإلرهاب منذ أكثر من سبع سنوات عجا

سواء أكان ذلك عبر االغتياالت المباشرة أم بالتفجيرات االنتحارية أم بالسيارات والدراجات 
البخارية والهوائية المفخخة أم بإشعال الحرائق في الكنائس والجوامع والمساجد والبيوت  

واألسواق الشعبية. كما قتلت الناس على الهوية   والمؤسسات الثقافية واالقتصادية وفي األحياء
وعلى األسماء, فمنهم من قتل ألن اسمه عمر أو عثمان أو أبو بكر, ومنهم من قتل ألن  

اسمه علي أو جعفر أو كاظم أو رضا. فمات الميات من البشر في مثلثات الموت وفي أكثر  
 من مكان.

في سامراء وقتلوا البشر على الجسر  نسفوا جامع اإلمامين علي الهادي والحسن العسكري 
الرابط بين األعظمية والكاظمية وهما يحتضنان قبر اإلمام أبو حنيفة من جانب وقبر اإلمامين  
موسى الكاظم ومحمد الجواد من جانب آخر. نسفوا جوامع ومساجد أخرى ألتباع المذهبين في  

 اإلسالم.
الدين ومجموعة كبيرة من المثقفين قتلوا الناس والعلماء واألدباء والصحفيين وشيوخ 

الديمقراطيين وبعض السياسيين في كل المدن العراقية, وخاصة في الوسط والجنوب وداخل  
بغداد والمحافظات الغربية والموصل وكركوك, قتلوا المسلمين السنة والشيعة, وقتلوا المسيحيين  

ولجوا بل غاصوا في دم العراقيات  وقتلوا الصابية المندائيين وكذلك أتباع الدين اإليزيدي. لقد
والعراقيين من مختلف القوميات والديانات والمذاهب واالتجاهات الفكرية والسياسية الديمقراطية 
خالل األعوام المنصرمة وما زالوا حتى اليوم يقتلون المزيد من البشر. قتلوا في اآلونة األخيرة 

شاركة في الذكرى األربعينية الستشهاد جمهرة من الزوار المتجهين صوب مدينة كربالء للم
اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب. كل الذين قتلوا من زوار الحسين هم كانوا من بنات  
وأبناء الشعب الفقراء والمحتاجين الذاهبين إلى هناك طلبًا للمساعدة والعون إلنقاذهم من 

ن القتلة المجرمين. ولكن هؤالء  الحالة المأساوية التي هم فيها, فماتوا على أيدي مجموعة م
القتلة, وأيًا كانت الهوية التي يحملونها, قتلوا أيضًا جمهرة من الناس األبرياء, جمهرة من 

 المواطنات والموطنين في مدينة الموصل. 
الشعب العراقي يواجه جريمة بشعة, جريمة تندرج ضمن جرائم اإلبادة الجماعية وضد 
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ميات ألوف العراقيات والعراقيين على أيدي القتلة من أتباع اإلنسانية حيث قتل حتى اآلن 
 المليشيات اإلسالمية السياسية الطائفية المسلحة , سواء أكانت من تنظيمات القاعدة أم من 
غيرها, وسواء أكانت من تدعي االنتساب للمذهب السني أم للمذهب الشيعي, فهي كلها من 

هب ديني. فهذه الجماعات كلها ال تحترم الدين حيث المبدأ ال تنتمي إلى أي دين أو مذ
اإلسالمي وال المذاهب الدينية المتفرعة عن اإلسالم وال تنتمي إليها رغم االدعاء بغير ذلك. 
إنهم جماعات من الناس المرضى الذين يعانون من عقد وأمراض نفسية وعلل وعاهات 

قومي, إنهم من الغالة المجانين, اجتماعية, وبضمنها التعصب الديني والمذهبي أو التعصب ال
ولكنها تسلب اإلنسان عقله وتدفع به خارج أطواره كإنسان وتحيله إلى مجرم قاتل ال يدين  

 بدين وال بمذهب. 
إن هؤالء المجرمين يشعرون بالسعادة حين يمارسون فعلة القتل وتزداد سعادتهم بزيادة عدد 

, سواء بحصولهم على السحت الحرام, أم بما الضحايا الذين يسقطون بفعل عملياتهم اإلجرامية
أقنعهم القيمون عليهم بأنهم سيدخلون الجنة حين يقتلون أكبر عدد ممكن من أتباع المذهب 

الشيعي أو من أتباع المذهب السني. إنهم يسعون إلى تأجيج الفتنة ال بين السياسيين  
باشرة أو غير مباشرة بيد هؤالء  فحسب, فكثرة من السياسيين كما يبدو, شاةا أم أبوا, أدوات م

القتلة ومن يقف ورائهم, بل وبين أبناء وبنات الشعب من أتباع المذهبين, وبالتالي السعي 
إلحداث مجزرة بشرية في العراق يذهب ضحيتها ميات ألوف أخرى إضافية ودمار شامل  
 بير. وتدهور حضاري يوازي أضعاف ما نحن عليه اآلن من تدهور وخراب حضاري وسقم ك

إن المهمة الملقاة على عاتق الناس العقالء والحكماء واألسوياء من بنات وأبناء الشعب 
العراقي أن يتصدوا لهؤالء القتلة ولمن يقف خلفهم ومن يوجههم ويساندهم بمختلف السبل في  

الداخل وفي دول الجوار وغيرها, أن يشاركوا في الكشف عن هوية كل هؤالء وشل أيديهم  
عن المواقع المؤثرة وإبعاد السياسيين منهم عن التأثير في األحداث باالتجاه الذي  وإبعادهم 

 يسعى إليه القتلة.
إن المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق عصيبة والقوى الحاكمة ال تعي الدرب الخطر الذي  

ي عدم تدفع إليه والعواقب الوخيمة المترتبة عن سلوكها غير السوي في الحياة السياسية وف 
القدرة على إدارة الصراع بطريقة سلمية وديمقراطية حضارية. فالعراق اليوم يعيش مرحلة 

تدهور سياسي كبير وتراجع حضاري كبير وردة اجتماعية بعيدة المدى سوف تستغرق وقتًا  
 غير قصير لتجاوزها وإليقاف الجرائم التي ترتكب يوميًا في العراق على أيدي القتلة.

 ظم حبيب  كا 1/2011/ 18
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 حول اإليراني القدس فيلق  قائد تصريحات حول
  العراق 

 

  

ال يمكن أن يستغرب كل متتبع لمجري األوضاع في العراق منذ سنوات ما جاء في تصريحات 
 أن العراق وجنوب لبنان يخضعان إلرادة  قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني، حين أكد

 طهران وأفكاره ا. ثم أضاف  انه بإمكان إيران تشكيل حكومات إسالمية هناك.  
كتبت مقااًل بثالث حلقات تحت عنوان  البصرة الحزينة ... البصرة   2005ففي خريف العام 

العربية. ورد عليًّ في  المستباحة!  نشر في الحوار المتمدن وصوت العراق والعديد من المواقع 
حينها األخ وداد فاخر, فكتبت مقااًل جديدًا بثالث حلقات أيضا تحت عنوان   هل ما كتبته عن 
 البصرة المستباحة حقائق على أرض الواقع أم من صنع الخيال؟ وفي ذات المواقع اإللكترونية. 

س والكثير من لم تكن البصرة وحدها مسرحًا لنشاط األمن والحرس الثوري وفيلق القد
التنظيمات  الخيرية! , بل كان العراق كله وخاصة منطقة وسط وجنوب العراق وبغداد مسرحًا 
كثيفًا لنشاط هذه القوى, إضافة إلى تلك القوى التي تعلن صراحة أنها تقلد أو تتبع مرشد  

يه, وبعضها الثورة اإليرانية السيد علي خامنيي باعتباره مرجعيتها الدينية أو إنه وليها الفق
 غير القليل ال يعلن عن ذلك صراحة. 

وبالنظر للنقاشات الجارية حول هذا الموضوع وجدت مفيدًا إعادة النظر في نشر تلك المقاالت 
إلطالع من لم يتمكن اإلطالع عليها في حينها, إذ إنها تجسد حقيقة ما يجري في العراق,  

ه كان األكثر صراحة وتعبيرًا عن واقع  بغض النظر عن وقاحة وصالفة قاسم سليماني, إذ إن
العراق الراهن, وهي واحدة من ابرز المشاكل التي يعاني منها العراق في المرحلة الراهنة. ال بد  
للقارئة والقار  أن يأخذا بنظر االعتبار بعض التغيرات التي طرأت على التنظيمات وانشقاقاتها, 

منه وتشكيل جماعة جديدة, وترأس نوري كما حصل مثال في حزب الدعوة وخروج الجعفري 
المالكي حزب الدعوة اإلسالمية, أو انشقاق في قوى التيار الصدري وميليشيات جيش المهدي 

 وظهور عصائب الحق ...الخ. 
 كاظم حبيب  1/2012/ 23
 

 كاظم حبيب 
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   11:14 - 30/   9/  2005  - 1333العدد:  -الحوار المتمدن 
 , العلمانية والتمدن في العراق المحور: اليسار ,الديمقراطية

 ة مباشرة حول الموضوع  -راسلوا الكاتب
 

 البصرة الحزينة ... البصرة المستباحة! 
 المقال في ثالث حلقات

1-3 
امتدت استباحة الدكتاتورية البعثية للبصرة وسكانها عدة عقود قبل أن يسقط النظام الدكتاتوري  

البصرة لحرب وتدمير واسعين ومارس تغييب   الذي أذاق الشعب البصري مر  العذاب وعرض
مستمر لقوى المعارضة والقتل الواسع النطاق, وخاصة في أعقاب انتفاضة الشعب ضد 
المستبد بأمره والنظام الجائر. كما تعرضت مدن العراق األخرى لنفس المصائب الثقيلة, 

 وخاصة في سنوات الحرب. 
يان والمذاهب واالتجاهات الفكرية والسياسية  وكان سكان البصرة من مختلف القوميات واألد

المناهضة للدكتاتورية يأملون أن يتمتعوا بالحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق  
مختلف القوميات واألديان والمذاهب والعدالة االجتماعية ويضعوا حدًا للتدخل في شؤونهم 

 النظام الدموي.  الداخلية ليتسنى لهم إخراج القوات األجنبية التي أسقطت
إال أن الرياح جرت حتى اآلن بوجهة أخرى, إذ سقط سكان البصرة تحت عملية استباحة جديدة  

عراقية يصعب تصور عواقبها الالحقة على الشعب العراقي وعلى القوى الديمقراطية.   –إيرانية  
 إذ إن شبح االستبداد يبدو شاخصًا ولكن تحت أسماء وواجهات وشعارات أخرى. 

البصرة الحزينة المستباحة مجددًا تصرخ بصوت مسموع ومخنوق أنها أصبحت ُتذل وُتداس  إن 
كرامة مواطناتها ومواطنيها. فمن هي تلك القوى التي تمارس اليوم إذالل البشر في البصرة, 
وتأخذ مواقع صدام حسين وطغمته في هذا اإلذالل؟ إليكم في أدناه بعض حقائق الوضع في  

تنتبه إليها القوى السياسية العراقية في كل أنحاء العراق, ومنها القوى  العراق. أملي أن
الكردستانية التي يفترض أن تهمها حرية اإلنسان في الجنوب وفي الوسط أيضَا, وهي تساهم  

 في الحكم في العراق ال في كردستان وحدها؟
ياة العامة  أربع قوى أساسية تمارس السيادة في البصرة حسب تسلسلها ودورها في الح

 للسكان, وهي:
 . قوى اإلسالم السياسي من مختلف األطياف.  1
. المخابرات والقوى الدينية اإليرانية التي تحتل الطابق الثالث في مبنى المحافظة في البصرة 2
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 , ومنه تصدر أوامرها للمحافظة ومحافظات الجنوب والوسط األخرى.
ات اإلسالمية بسبب قربها من المرجعيات الدينية,  . العشائر العراقية التي تقترب إلى الجماع3

ولكنها تحاول الدفاع عن أبناء عشائرها عندما يتعرضون لالضطهاد من جانب قوى اإلسالم 
 السياسي والمخابرات والقوى الدينية اإليرانية. 

. القوات البريطانية التي كانت وما تزال تنسق مع قوى اإلسالم السياسي والعشائر, ولكن  4
مر كما يبدو يكاد يفلت من بين يديها لصالح هيمنة القوى اإليرانية والمتحالفين معها من  األ

 العراقيين.
يؤكد مجرى الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية و ياب الحياة الثقافية في البصرة وفي  

عدة حقائق  مجمل المحافظة, ويمتد األمر إلى العمارة والناصرية والديوانية والكوت وغيرها, 
 جوهرية, من أهمها:

أ. إن القوى اإلسالمية السياسية ورجال الدين هي التي تسيطر بالكامل على الحياة السياسية 
وتفرض إرادتها على المجتمع عبر مليشياتها وتهديداتها وقتلها للناس وحملة االغتياالت 

 المنظمة التي ال يكتشف أمر فاعليها.
ية المحافظة وتتصرف بالموارد المالية التي تخصص ب. وهي التي تهيمن على ميزان

للمحافظة, ومنه يبرز التصرف السي  وغير األمين بالموارد المالية.)راجع نشرة  الجمعة  التي  
تصدرها جماعة من المؤمنين المستقلين العدد األول. ونشرة منتدى الفضيلة الثقافي /البصرة 

دل االتهامات في عمليات النهب لموارد , حول تبا1426/ربيع الثاني 16الصادرة في 
 المحافظة, وعدد آخر من البيانات الصادرة عن تنظيمات أخرى(.  

ت. تفاقم الفساد الوظيفي, المالي واإلداري, واستشراء المحسوبية والمنسوبية والحزبية الضيقة  
 والعشائرية والمذهبية األكثر ضيقًا وعتوًا في البصرة.

ة الثقافية والفنية وحولت حياة أهل البصرة إلى مآتم حسينية وعزاء  ث. وهي التي ألغت الحيا
دائم وغابت الفرحة والبسمة عن عيون وشفاه البصراويات والبصراويين, فالحزن والنواح هو  
الذي يلفهم دائمًا, رغم المحاوالت الجادة التي يبذلها اتحاد األدباء بالبصرة لتحسين المناخ 

 ثير من الصعوبات والعراقيل. األدبي والذي يجابه بالك
 ج. وهي التي تفرض نوع الحياة االجتماعية التي يفترض أن يمارسها الناس دون غيرها. 

ح. وإيران هي سيدة الموقف إذ عبر أجهزتها األمنية والتابعين لها تدخل كل الحياة اإليرانية  
جعية السيد السيستاني بل  الدينية المتخلفة إلى البالد, والمرجعية الحقيقية للمدينة ليست مر 

السيد على خامنيي, مرشد الثورة اإليرانية, باعتباره مرشد المجلس األعلى للثورة اإلسالمية, 
 أي أنه يجسد والية الفقيه لقوى المجلس في البصرة وفي جنوب العراق وكل المجلس األعلى.  
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العدد والنوعية,  خ. أما القوى الديمقراطية فليست من حيث المبدأ ضعيفة, أي من حيث 
ولكنها مغيبة تحت ضغط اإلرهاب والتهديد والقمع المباشر وغير المباشر, وتعرض الكثير منهم  

 إلى االغتيال غير المنقطع, وصعوبة الوصول إلى الشباب والتفاعل معهم. 
د. وإلى جانب هؤالء توجد قوى اإلرهاب الصدامية واإلرهابية من الجماعات التكفيرية وغيرها  

 تساهم في تغييب الحياة الطبيعية في البالد وتمارس اإلرهاب على المجتمع. التي
ذ. وجدير باإلشارة إلى انتشار واسع النطاق للمخدرات بين صفوف الشباب, إذ ال يوجد ما 
يحرمها دينيًا. وأكثر ما يرد إلى العراق هي المخدرات المصنوعة على شكل كبسوالت يسهل  

ة كميات كبيرة جدًا منها في كربالء, إذ أن المدينة المقدسة  التهامها. وقد كسبت الشرط
أصبحت, بفضل اإليرانيين والمنظمات المافيوية وبعض القوى الدينية واإلسالم السياسي, مركزًا  

كبيرًا لتجارة المخدرات وتوزيعها على نطاق البالد بالجملة والمفرد, باالستناد إلى وجود  
ى المدينة في مناسبات كثيرة. ويقال أن الشرطة كبست كمية  الجماهير الواسعة التي تصل إل

كبيرة تكفي إلشباع طلب السوق العراقي عليه لمدة سنتين! ويشار إلى أن عددًا غير قليل من  
الذين يعملون في األوساط السياسية الدينية هو الذي يساهم في مثل هذه العمليات المنظمة.  

لمخدرات بفعل أحزاب إسالمية سياسية وجماعات الجريمة والبصرة هي المنطقة التي تمر منها ا
المنظمة بعينها. ويمكن أن نشير هنا إلى عمليات تهريب المخدرات من إيران إلى العراق ومنها 

إلى الكويت حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات من قبل الشرطة العراقية على الحدود 
 العراقية الكويتية. 

ال األساسي, من هي القوى التي تمارس السيطرة على البصرة؟, فيما  ويمكن اإلجابة عن السؤ 
 يلي:
 

 أواًل: المجلس األعلى للثورة اإلسالمية 
يشكل المجلس األعلى للثورة اإلسالمية القوى الحزبية اإلسالمية األساسية المهيمنة بقوة على  

كثيرة لتمارس المجتمع. مجموعة كبيرة من التنظيمات الفرعية التي تعمل تحت تسميات 
نشاطات عديدة كلها تصب في المجرى الذي يريده المجلس األعلى للثورة اإلسالمية, كما لها 

 أقوى الروابط السياسية واألمنية والمصلحية مع إيران. وأبرز هذه الجماعات هي: 
 أ. فيلق بدر, وهي المنظمة العسكرية التابعة للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية  

 الشهداء   ب. منظمة سيد
 ت. القواعد اإلسالمية  

 شعبان 15ث. منظمة  
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 ج. حركة حزب هللا التي يترأسها كريم المحمداوي 
 ح. منظمة ثار هللا 

 خ. النخب اإلسالمية  
د. بقيت هللا ) وهي منظمة مخابراتية تابعة إليران ومرتبطة بالمجلس األعلى( )بقية هللا مكتوبة  

 فارسيًا, ك. حبيب( 
نظيمات المدنية منها والعسكرية وشبه العسكرية والمخابراتية بالسيد عبد العزيز • ترتبط هذه الت

الحكيم وبفيلق بدر في آن واحد, إذ أن قيادة فيلق بدر ترتبط بالسيد عبد العزيز الحكيم 
 مباشرة.

• وأبرز مهمات هذه التنظيمات, إلى جانب الدعاية اليومية للمجلس وللحركة اإلسالمية  
 تبطة بهم, ممارسة العمل العسكري بثالثة اتجاهات: الشيعية المر 

 * العمل في المساجد والجوامع والرقابة على ما يجري في البصرة من نشاطات؛ 
 * تهديد القوى التي ترى ضرورة توجيه التهديد لها؛

* اعتقال من يراد توجيه التهم له في سجون خاصة وممارسة التعذيب ضده حتى قتله دون  
 ك أحد.  أن يعلم بذل

 * ممارسة االغتياالت لمن يتقرر التخلص منه وتنفيذ  حكم هللا !  به دون محاكمات شرعية. 
• ويقيم المجلس األعلى للثورة اإلسالمية العالقة المركزية واألساسية مع الحكومة اإليرانية  

لعسكرية والمخابرات والحرس الثوري في إيران ويتسلم تنظيمه في البصرة تعليماته السياسية وا
واالجتماعية والثقافية من إيران مباشرة. فقوى المجلس هي الممثل الفعلي إليران في محافظة  

 البصرة والجنوب بشكل عام.
• ويسيطر المجلس األعلى على مجلس البصرة سيطرة كاملة ويسيرها وفق ر بات الطابق 

إلى البيوت العلنية والسرية  الثالث في المحافظة, حيث توجد مكاتب المخابرات اإليرانية, إضافة 
الكثيرة والمنتشرة في أنحاء اللواء والتي تمتلكها المخابرات اإليرانية. علمًا بأن المحافظ هو من  

 حزب الفضيلة. 
• وللمجلس األعلى في البصرة هييات تحقيق خاصة ومحالت للتوقيف والمحاكمة وسجون  

 أيضًا وتنفذ األحكام مباشرة.
ترأسها في البصرة أبو أحمد الراشد, محافظ البصرة السابق, تعتبر القوة  • وقوات بدر, التي ي

العسكرية الضاربة والمسلحة جيدًا والمزودة بصالحيات غير قليلة ولها صلة مباشرة بالحرس 
الثوري اإليراني وبالمخابرات اإليرانية, إضافة إلى صلتها المباشرة بوزير الداخلية العراقي.  

ترتبط بعمليات االغتيال والتخلص من المناهضين, وهي المسؤولة عن  وأبرز تلك المهمات  
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تنشيط الحرب الدعائية الطائفية السياسية لتشديد االستقطاب السياسي في البالد لالنتخابات  
القادمة. وقد توسعت قوات بدر كثيرًا وضمت لها الكثير من الضباط العراقيين واإليرانيين  

م رواتبها بصورة مستمرة وبدعم مباشر من إيران. وقد تم  بجنسيات عراقية مختلطة, تتسل
تدريب هذه القوات مجددًا على حرب الشوارع وعمليات االختطاف ومداهمة البيوت وغيرها. 
ويالحظ تفاقم الصراع بين المجلس األعلى وحزب الفضيلة في المحافظة رغم وجود مجلس 

في البصرة, والذي يطلق عليه بالمجلس   يضم كل القوى واألحزاب اإلسالمية بما فيها السنية
 السياسي. 

 
 ثانيًا: حزب الدعوة :

 يتفرع حزب الدعوة إلى ثالث مجاميع, وهي: 
حزب الدعوة الذي يقوده الدكتور إبراهيم الجعفري, ويترأسه في البصرة عامر الخزاعي, وهي   -

 ف. منظمة تمارس السياسة وربما بعيدة نسبيًا عن قضايا االغتياالت والعن 
العراق الذي يقوده كريم العنزي, وهو الحزب الذي يمارس الكثير من العنف   –حزب الدعوة  -

 واإلرهاب ومتورط بالكثير من األعمال األخرى التي يتحدث عنها البصريون،
 حركة الدعوة التي كان يقودها الراحل عز الدين سليم. -

ركًا من جماعة المجلس األعلى, ولها للجماعة الثانية مليشيات خاصة ومسلحة ولكنها اقل تح
صالتها القوية بإيران, إال أن اعتماد إيران األساسي على قوى المجلس األعلى للثورة  

اإلسالمية, ولكنها ال تستغني عن دعم الجماعات األخرى. وال تتورع تنظيمات هذه الجماعة 
 لهذا الغرض.  عن ممارسا العنف واالغتياالت عند الحاجة, بل لها مجموعات متخصصة

جرت محاوالت لتعزيز العالقة بين حزب الدعوة وإيران خالل الفترة األخيرة, وخاصة بعد زيارة 
الجعفري لرئيس الوزراء اإليراني والمرشد األعلى للثورة اإلسالمية. وقد نجح الجعفري في ذلك, 

لك تراجع الخدمات رغم أن رصيده الشعبي قد تقلص في الفترة األخيرة ألسباب كثيرة, بما في ذ
االجتماعية وشخصيته غير المتوازنة ووعوده التي ال تنفذ وقراراته التي ال يتم اإلصغاء لها 
ألنها فردية وهي تذكرنا بشخصيات عراقية مماثلة أكل الدهر عليها وشرب. كما تثار اليوم  

قات النفطية  الكثير من الريبة حول العقود التي وقعت مع إيران بشأن تزويد العراق بالمشت
 ...الخ.  

 
 ثالثًا: جماعات مقتدى الصدر وميليشيات جيش المهدي:

 تفرعت عن حزب الفضيلة ما يلي:
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. مجموعة مقتدى الصدر وجيش المهدي التي هي األضعف من حيث التأثير في الدوائر 1
الرسمية في البصرة, ولكنها تمتلك تأييدًا في أوساط معينة من المجتمع البصري. وتتميز  

 بالعنف والشقاوة واالعتداء على الناس. 
 . حزب الفضيلة وهو القوة التي التابعة للشيخ اليعقوبي. 2
 . مجموعة الفضالء التي يترأسها الشيخ خزعل السعدي المتخصصة بشؤون الفقه والتشريع.  3

  إن الجماعتين األولى والثانية تمارسان السياسة والنشاط العنفي ضد القوى المختلفة معهما
وتحاوالن فرض قواهما على المجتمع, وتمارسان التهديد والترغيب والقتل عند الضرورة  

ولديهما هييات تحقيق وتمارسان االعتقال والتعذيب ولديهما سجون ومحاكم تصدر أحكامها 
ضد الذين يعتقلون بتهم كثيرة. وهذا الواقع يذكر المجتمع بممارسات قوى مقتدر الصدر في  

لتي سلخت والشرطة التي قتلت والناس الذين ذبحوا من الوريد إلى الوريد النجف والجلود ا
 واألعراض التي انتهكت واألموال التي سلبت. 

 
 رابعًا: منظمة العمل اإلسالمي:

وهي منظمة سياسية إسالمية ابتعدت حتى اآلن عن ممارسة العنف والقوة في العمل السياسي  
اآلن وليست كبيرة أيضًا, إذ ال تمتلك الكثير من   العراقي. وهي منظمة ليست عدوانية حتى

 األتباع والمريدين. ولكن لها عالقات واضحة مع إيران. 
 

 خامسًا: االنتفاضة الشعبانية  
تشكلت العديد من التنظيمات السياسية اإلسالمية التي يطلق عليها  قوى االنتفاضة الشعبانية   

 (. وتتوزع هذه القوى على التنظيمات التالية:1991)حركة االنتفاضة الشعبية في ربيع عام 
 حركة االنتفاضة الشعبانية ويترأسها مفيد عبد الزهرة السماك  -
 حركة االنتفاضة الديمقراطية التي يرأسها السيد ماجد الساري, وهو وكيل وزير الدفاع.  -
 الحركة الوطنية لثوار االنتفاضة ويترأسها راضي السماك. -
 ويترأسها صبيح محكمة.  النخب اإلسالمية -

وفيما عدا ذلك نجد هناك التجمع الديمقراطي اإلسالمي الذي يترأسه السيد محمد عبد الجبار 
الشطب. ويمكن اعتبار مجموعة االنتفاضة الشعبية الوطنية التي يرأسها ماجد الساري  

ات اإلسالمية,  والتجمع الديمقراطي اإلسالمي من الحركات اللبرالية والديمقراطية في المجموع
 وهي التي تبتعد عن الممارسات اإلرهابية والعدوانية ضد المجتمع والقوى األخرى. 

وتؤكد المعطيات التي لدينا وفق الفحص الميداني للقوى اإلسالمية السياسية بأن القوى التي 
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تمارس اإلرهاب واالغتياالت وخنق األصوات أو اإلسكات ونشر الرعب في صفوف المخالفين  
 مجتمع هي الجماعات التالية حسب تسلسلها:وال

 • فيلق بدر التابع للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية والقوى األخرى المرتبطة به. 
 • القواعد اإلسالمية التابعة للمجلس األعلى. 

 • جيش المهدي التابع لجماعة مقتدى الصدر. 
 العراق المرتبط بالسيد عبد الكريم العنزي.   -• وحزب الدعوة

 متلك القوى اإلسالمية السياسية العاملة في البصرة عدة خطوط رئيسية, وهي:ت
. الخط السياسي الذي تؤديه قيادات األحزاب السياسية اإلسالمية الرسمية والمعروفة في  1

 الوسط السياسي.
. الخط الديني السياسي والذي يتكون من أئمة الجوامع الذي يلقون خطب صالة الجمعة 2

ر حول األهداف السياسية التي تبشر بها األحزاب السياسية التي ترتبط بها  والتي تتمحو 
وتوجه الناس لاللتزام بها, سواء بالتأييد أو اإلثارة ضد آخرين واالستعداء على قوى وأحزاب 

 وسياسات معينة. 
. الخط العسكري الذي ينفذ مهمات األحزاب السياسية سواء أكان ذلك في المراقبة والحماية  3
في التهديد الذي يراد توجيهه آلخرين أم في عمليات عسكرية واغتياالت معينة. وهي تمتلك  أم

أسلحة حديثة وكثيرة ومخبأة بشكل جيد تحت األرض, عدا الذي في بيوتها وبصورة رسمية أو  
شبه رسمية, يمكن أن تظهر على السطح وعلى أكتاف أصحابها في أقل من نصف ساعة. 

الوسط والجنوب لم تسلم, بل تم تسليم البعض منها فقط. وقد ظهر ذلك  وأسلحة المليشيات في
 بوضوح في المعارك التي دارت بين جيش المهدي وفيلق بدر. 

. الخط االقتصادي الذي يحاول الحصول على الموارد المالية بطرق شتى مشروعة وغير  4
برز تلك الجماعات  مشروعة لالستفادة منها ألغراض هذه القوى أو بصورة شخصية. ومنها ت 

التي تمارس التهريب والتجارة بالمخدرات مع القوى المماثلة في إيران. ولم يكن منع الكحوليات 
 إال لتنشيط عمليات المتاجرة بالمخدرات التي هي أكثر ربحًا للمتعاملين بها.

وفي ما عدا ذلك للقوى الدينية خطوط نشطة جدًا في مجال النساء والشباب وفي مختلف 
مجاالت األخرى, وخاصة تلك القوى التي تصلها مساعدات مالية كبيرة وتمتلك بنية تحتية  ال

 متقدمة نسبيًا. 
شكلت القوى اإلسالمية المجلس السياسي الذي يضم جميع األحزاب اإلسالمية بما فيها حزب  

 الفضيلة وجماعة مقتدى الصدر والحزب اإلسالمي العراقي.  
ألولى بعد سقوط النظام وحتى اآلن توجد لجنة تنسيق تضم جميع  وال بد أن نشير بأن الفترة ا 
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األحزاب اإلسالمية, ما عدا الفضيلة وجماعة مقتدى الصدر, إضافة على الحزب الشيوعي  
العراقي والحركة االشتراكية العربية والحزب الوطني الديمقراطي, ولكنها محدودة الدور والحركة  

 والتأثير.  
إلسالمية الشيعية نجد هناك تنظيمًا إسالميًا سنيًا هو الحزب اإلسالمي  وإلى جانب التنظيمات ا

العراقي ثم الوقف السني. وهما حزبان ينشطان في البصرة والزبير وأبو الخصيب حيث يكثر  
وجود السكان من أتباع المذهب السني, كما للجماعتين عالقات بالعشائر العربية السنية.  

ها المماثل لألحزاب الشيعية في المنطقة, ولكنها تتعرض وتحاول هذه القوى ممارسة دور 
لمضايقات من قبل األحزاب اإلسالمية السياسية الشيعية, رغم أن سكان البصرة يتوزعون  

 من الشيعة تقريبًا.   65-60من السنة و  40-35بحدود  
جرت في الفترات المنصرمة عمليات اغتيال متبادلة وتصفيات سياسية بين قوى اإلسالم 

السياسي المختلفة بسبب صراعها على السلطة والنفوذ والجاه واألموال وبسبب تورط بعضهم  
 غير القليل بعمليات التهريب والمخدرات. 

 كاظم حبيب  9/2005/ 27
 البصرة الحزينة ... البصرة المستباحة! كاظم حبيب  

 ما هو دور إيران والمخابرات اإليرانية في البصرة المستباحة؟ 
2-3 

قائع الحياة السياسية واألمنية والفكرية واالجتماعية في البصرة والتي يتحدث بها جميع  تؤكد و 
أهل البصرة والجنوب وتشير إلى أن المخابرات اإليرانية والقوى المحافظة اإليرانية والممثلة  
بالحرس الثوري ورجال الدين الشيعة يمارسون دورهم البارز والمهيمن على حياة الناس 

 المجاالت التالية:   وخاصة على
 

 مواقع الوجود اإليراني وأجهزة المخابرات في البصرة 
  -----المجال الفكري  -------مجال الثقافة  -----مجال األمن  -- ----المجال 

 مجال االقتصاد  
 السياسي والتجسس والحياة االجتماعية والديني والتهريب

 
 ن متوازيين ومنفصلين وبكثافة متعاظمة:وتعمل أجهزة األمن والمخابرات اإليرانية على خطي

• خط يجري بعلم القوى اإلسالمية السياسية وعبر تعاون وثيق ومستمر معها باعتبارها 
 الموجهة لها في نشاطها.
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• خط يجري بصورة سرية ال تعرف به قوى اإلسالم السياسي الرسمية, بل يتم عبر حصن 
ياسية ومتخصصة بمختلف مجاالت النشاط طروادة الموجودة داخل األحزاب اإلسالمية الس

وتسعى إلى بث عيونها في مختلف األحزاب العاملة في العراق, بما فيها العلمانية لغرض 
 التجسس عليها ومن خالل عناصر عراقية.  

ال تعمل أجهزة المخابرات اإليرانية في الطابق الثالث من بناية المحافظة المخصص لها عمليًا 
ى المحافظة كلها وعلى المحافظ الذي يدين لها بالوالء والحماية وتوجه  فحسب, بل تسيطر عل

 نشاطيهما. 
لهذه المخابرات بيوت ومراكز عمل كثيرة موزعة على مناطق الجنوب, وخاصة البصرة,  
 باعتبارها الميناء والمدينة األكبر من حيث النفوس والمجاورة للخليج والسعودية وإيران.  

 ى العاملة في العراق فيما يلي:وتتلخص مهمات هذه القو 
. تعزيز التأثير اإليديولوجي والنفوذ السياسي للقيادة الدينية المحافظة في إيران على عقلية 1

ونشاط قوى اإلسالم السياسي في العراق وعلى المجتمع البصري والجنوب. تعطيل أي تعاون 
ريب ذات البين, تشويه سمعة  حقيقي بين القوى العلمانية أو المدنية والقوى اإلسالمية وتخ

 القوى العلمانية ومراقبة نشاطهم. ويتم هذا النشاط عبر خمس مجاالت أساسية, وهي: 
 • عبر األحزاب السياسية الدينية وكوادرها األساسية.
 • عبر الجوامع والمساجد التي يمكن الوصول إليها. 

 • عبر وزارة التربية والمناهج الدينية. 
 دة تأثير قوى اإلسالم السياسي على الشبيبة الطالبية. • عبر الجامعة وزيا

 • عبر غرفة تجارة البصرة والسوق. 
• عبر الطالئع واستقبال المزيد منهم لتعليم القرآن والوجهة الدينية اإليرانية الشيعية  

 المتعصبة.  
 مهمًا • عبر النساء وخاصة عبر رابطة المرأة المسلمة حيث تحتل المخابرات اإليرانية موقعاً 

 فيها.  
• التبشير بأفكار الراحل السيد الخميني ونشر صوره على نطاق واسع في أنحاء البصرة 

والجنوب, وخاصة في فترات االحتفاالت والمناسبات الدينية العامة, وهي أصبحت كثيرة جدًا, 
 باعتباره المرشد األعلى الذي رحل والمثل األعلى, ويليه الخامنيي في والية الفقيه! 

• محاربة ما يسمى بي  الفساد األخالقي واالبتعاد عن الدين!  ومنه, السينما والمسرح والفن 
التشكيلي والغناء والرقص واألشرطة المختلفة )الكاسيتات( ومحالت شرب الخمور ومحالت  

بيعها, إذ يأمل البعض ممن منع بيع وتجارة المشروبات الروحية العلنية بتنشيط تجارة  
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السوق السوداء للحصول على أقصى األرباح على حساب الشبيبة العراقية, وهي   المخدرات في
مستهدفة بالنشاط الديني والمخدرات لتبقى بعيدة عن الحياة الفعلية وعن التحوالت السلبية 

 الجارية في حياة الناس والمجتمع, ...الخ. 
معتقلين إلى السجون • المشاركة في عمليات التحقيق والتعذيب أو حتى التغييب وإرسال ال

اإليرانية لإلجهاز عليهم ومحو أي أثر لهم, إن عجزوا عن فرض التوبة عليهم وغسل 
 أدمغتهم.  

• تشكيل أكبر عدد ممكن من التنظيمات الدينية الحسينية باتجاه توسيع صالتها بالجماهير  
من أمثال منظمات   وارتباطاتها بها وتوجيهها وزيادة تأثير وجهتها الدينية الشيعية على الناس

الشهيد, وسيد الشهداء, والحسين الشهيد, وفاطمة الزهراء, وسكينة, والبتول, وشباب 
الحسين, واإلغاثة واأليتام اإلسالمية التي يترأسها واثب العامود من حزب الدعوة والمقيم في  

يرها من  بريطانيا, ورابطة المرأة المسلمة, وضحايا الحرب, ومساعدة عوائل الشهداء ....وغ
المنظمات الوهمية التي تمارس العنف والتغييب واالختطاف أيضًا, وتنظيم المواكب الحسينية  

الذاهبة إلى كربالء أو إلى الكاظمية أو المشاركة في مواليد ووفيات األئمة في المذهب  
 الجعفري.  

عراقي زار    . الدعوة إلى إقامة فيدرالية شيعية في الجنوب والتي ُبحثت مع أكثر من سياسي2
إيران خالل السنتين المنصرمتين واقتنع بها وحمل رايتها, ومنهم بشكل خاه الدكتور عبد 
العزيز الحكيم والدكتور أحمد الالبي والدكتور إبراهيم الجعفري وغيرهم من السياسيين من  
ممن  أتباع المذهب الشيعي ومن المرتبطين باألحزاب اإلسالمية السياسية أو المتحالفين معها 

يدعي العلمانية. وهي دعوة سيية تريد تعميق االنشطار المذهبي السياسي وتكريسه في العراق 
لصالح ضرب الوحدة الوطنية العراقية, وخاصة في صفوف العرب من المذاهب المختلفة. وهي  
عملية إضعاف للعراق وترك الجنوب الشيعي تحت رحمة إيران ومخابراتها وأتباعها. ويبدو أن 

لقيادة القطرية السابق لحزب البعث العربي االشتراكي, قيادة قطر العراق, وصاحب عضو ا
كتاب تاريخ العنف في العراق, والذي يسمى اليوم باقر ياسين  الموسوي , يترأس الحركة التي  
تدعو إلى إقامة فيدرالية جنوبية شيعية في العراق بعد أن كان يدعو إلى وحدة األمة العربية  

ن العربي من الخليج إلى المحيط, فأصبح اآلن يدعو إلى فيدرالية شيعية في  ووحدة الوط
جنوب العراق وليس إلى فيدرالية عربية مثاًل في كل وادي الرافدين إلى جانب فيدرالية كردستان 

 العراق.  
. ال يتم التعامل من جانب القوى اإليرانية من الناحية الفكرية فحسب, بل هي تساهم بدعم 3

لقوى اإلسالمية السياسية الشيعية باألموال والسالح والعتاد والخبراء بمختلف  أغلب ا
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االختصاصات وكلهم من رجال األمن اإليراني, وخاصة في الحمالت االنتخابية, كما تمارس  
المخابرات اإليرانية وقوى أخرى مرتبطة بها نشاطات تخريبية في الجانب االقتصادي 

 في هذا الصدد هو: واالجتماعي. وأبرز ما يالحظ 
• تهريب النفط العراقي وتهريب السلع باتجاهات مختلفة وبالتعاون مع عراقيين ومع قوى  

 الجريمة المنظمة من دول المنطقة. 
• المتاجرة بالمخدرات وتكديس أطنان منها في العراق, إذ ستصبح البصرة مركزًا الستيراده من  

لى مختلف الدول في المنطقة ومنها إلى غيرها من أفغانستان وإيران وباكستان وإعادة تصديره إ
دول العالم, ولكن يباع بشكل خاه وعلى شكل كبسوالت في العراق أيضًا. واكتشفت في  

اآلونة األخيرة كميات كبيرة في كربالء تكفي لتغطية السوق العراقي لمدة سنتين وبأيدي إيرانية  
على الحدود العراقية الكويتية وهي  عراقية, وكذلك ضبطت كميات منها ومن مخدرات أخرى 

 قادمة من إيران, إذ أصبح العراق مركزًا للتوزيع في دول المنطقة, وخاصة مدينة البصرة. 
• المتاجرة بالمشروبات الروحية بعد منع التجارة الرسمية به. وأصبح اإلنسان العراقي الذي 

وبأسعار عالية جدًا, إضافة  يريد تناول المشروبات الروحية أن يشتريها من السوق السوداء
 إلى أنه في الغالب األعم تكون مغشوشًة.  

• المتاجرة بتهريب األسلحة واألعتدة إلى العراق ومنها إلى الدول التي تحتاجها وإلى القوى 
اإلسالمية السياسية بالذات. وستعاني دول المنطقة الكثير من المصاعب بسبب كثرة السالح 

فة إلى ما يرده من إيران ألغراض االستخدام المحلي وإعادة التصدير الموجود في العراق, إضا
 في السوق السوداء.  

• وقد ظهرت في اآلونة األخيرة حاالت ملموسة للمتاجرة بالنساء. وهي حالة مماثلة لما يجري 
 في إيران من قبل بعض القوى المحسوبة على النظام.  

إيران لشراء ذمم الناس وتسخيرهم ألغراض مختلفة,  . إن اإلشكالية الكبيرة التي تستفيد منها 4
تماما كما تفعل القوى اإلرهابية وأتباع النظام المقبور, تبرز في وجود بطالة واسعة جدًا في  
البصرة وعموم الجنوب أواًل, والفقر الكبير الذي يعيش في ظله غالبية سكان البصرة ثانيًا, 

نشرها النظام وجمهرة من رجال الدين ممن عاد إلى   والحالة الدينية المتخلفة والرجعية التي
العراق من إيران و ياب التنوير الديني في صفوف المجتمع ثالثًا, وتأييد قوى اإلسالم السياسي 
الشيعية للنشاط السياسي والديني اإليراني في العراق عمومًا وفي الجنوب على وجه الخصوه 

 اليًا ويخدم تعبية الناس حولها رابعًا.العتبار أن ذلك النشاط يصب في مصلحتها ح
ال شك في أن هناك قوى إسالمية متنورة في العراق, سواء في داخل أحزاب اإلسالم السياسي 

أم خارجها, ترفض هذا النشاط وتلك الممارسات المشينة وتراه مخاًل بدور الشعب وقواه 
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د واستقاللها وسيادتها الوطنية  الوطنية, وبفكر وصحة الشباب من النساء والرجال وبوحدة البال
 وتساهم بفضحه بطرق مختلفة أو حتى مقاومته حيثما أمكن ذلك. 

إن أهداف إيران في العراق عمومًا والجنوب على وجه الخصوه, واضحة جدًا وتتلخص في  
 الوقت الحاضر:

تشددين في  أواًل: تعزيز التشابك بين األحزاب اإلسالمية السياسية العراقية وقوى المحافظين الم 
 إيران ونقل التجربة اإليرانية إلى العراقيات والعراقيين.

ثانيًا: إضافة طابع اإلسالم الشيعي على الدستور العراقي, والذي يمكن أن يقرأ بوضوح في  
المسودة المطروحة لالستفتاء, وخاصة في مجال المرجعيات وثوابت أحكام اإلسالم والفقهاء 

 خ. في المحكمة الدستورية ...ال
ثالثًا السعي إلقناع العراقيات والعراقيين من المسلمين بضرورة األخذ بوالية الفقيه خاصة وأن 

المجلس األعلى للثورة اإلسالمية أخذ به أصاًل ومارسه عندما كان في إيران مع السيد 
الخميني الراحل ومع السيد الخامنيي. وهي إحدى نقاط الخالف بين حزب الدعوة والمجلس 

 . األعلى
رابعًا: ضمان سيطرة الشيعة على العراق العربي بشكل خاه, وكحد أدنى على جنوب وبعض  

 وسط العراق من خالل تشديد نشاط قواها وتعزيز قوى المجلس األعلى بشكل خاه.
خامسًا: محاولة تغيير الحدود لصالح إيران, حيث تشير المعطيات إلى أن مخافر الحدود 

عراقي في مناطق جنوب العراق, ويمكن للمسؤولين في وزارة الدفاع  اإليرانية دخلت في العمق ال
التيقن من ذلك ببساطة, إذ أن هذه المخافر أصبحت موقعًا لتهريب كل شيء, إذ أن الفساد  
الوظيفي المالي واإلداري قد تضاعف في إيران منذ أن سيطر اآلخندية على الدولة والحكم.  

والدولة سيكون لصالح الدولة ورجال الدين وليس في   ويفترض أن نعلم إن الربط بين الدين
صالح الدين وعلماء الدين بأي حال, وعندها ينفصل الدين عن الدولة عمليًا ويبقى اسميًا ويعم 

 الفساد في كل مكان.
سادسًا: اعتبار جنوب العراق عمقًا استراتيجيًا إليران وموقعًا للتدخل غير المباشر في شؤون  

لسعودية, خاصة وأن القوى المحافظة, رغم فشلها في تصدير الثورة اإليرانية, منطقة الخليج وا
لم تتخل عن هذا الهدف حتى اآلن. وعلينا أن ال ننسى أن إيران تريد أن ُتعامل على أساس  

أنها أقوى دولة في المنطقة, ومن هنا يأتي جهدها للحصول على السالح النووي, إضافة إلى  
 إنتاج األسلحة الكيماوية والبايولوجية متى تشاء.  امتالكها وقدرتها على 

سابعًا: وتريد إيران أن تضمن عدم تحرش أو تأييد العراق لدول الخليج التي ما انفكت تطالب 
بحق بالجزر العربية الثالثة التي احتلتها إيران في زمن الشاه والتي ما تزال ترفض حتى 
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لذرية في غير مصلحة العرب وشعوب المنطقة  التفاوض بشأنها. إن امتالك إيران للقنبلة ا
والعالم, وعلينا النضال ضد حصولها على إمكانية إنتاج األسلحة النووية, إضافة إلى تشديد 
النضال لنزع السالح النووي الذي تمتلكه إسرائيل وجعل المنطقة كلها خالية من األسلحة ذات 

 التدمير الشامل.  
ب والكتل اإلسالمية السياسية العراقية ذات االنتماء الشيعي ثامنًا: وال شك في أن أهم األحزا

 تعتبر إيران بعدًا وعمقًا استراتيجيًا لها ولنشاطها وتأخذ منها العون والنصيحة والدعم المتنوع.
وال يعني هذا عدم وجود تناقضات بين قوى اإلسالم السياسي العراقي واإليرانية, ولكن غالبًا ما  

في مثل هذه الظروف التي يمر بها العراق وعلى حساب المصالح  سيكون لصالح إيران 
 العراقية. 

 كاظم حبيب  9/2005/ 29
 ********************************************************

 ********* 
 

 هل من معاناة فعلية تمر بها القوى الديمقراطية في البصرة؟
3-3 
 

معقدة جدًا التي تعيشها البصرة ومنطقة جنوب  أشرت في الحلقتين السابقتين إلى األوضاع ال
العراق عمومًا والناجمة عن التشابك الحاصل بين قوى اإلسالم السياسي العراقية بمختلف  

فصائلها وأطيافها من جهة, وبين القوى السياسية والمخابرات اإليرانية والحرس الثوري وقوى  
والفاعلة بنشاط واستمرارية كبيرين. وال   المحافظين في إيران وامتداداتها في البصرة والجنوب

تخلو بغداد وبقية مدن الوسط من هذا الواقع المعقد أيضًا. وأكثر الذين يواجهون المصاعب 
هم األفراد والجماعات والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني الديمقراطية وكذلك 

ة واالجتماعية مليية بالمشكالت التي النقابات والمنظمات المهنية. فالحياة السياسية والثقافي
 تحد من حرية الحركة والعمل السياسي الحر. 

ال شك في أن القوى الديمقراطية في البصرة وعموم الجنوب قد تلقت ضربات قاسية وموجعة  
جدًا في فترة حكم البعث الدموية نتيجة مواقفها ونضالها ضد الدكتاتورية الصدامية, واضطرت  

العناصر الديمقراطية وقوى األحزاب السياسية المدنية والعلمانية الديمقراطية  جمهرة كبيرة من 
إما الصعود إلى إقليم كردستان العراق والنضال من هناك ضد الدكتاتورية وإما الهجرة المؤقتة  
إلى خارج العراق, أو البقاء في البالد ومواصلة النضال بأساليب مختلفة وبسرية فعلية قائمة  



 506 

لعالقات الخيطية بين المناضالت والمناضلين. والكثير ممن بقي في الوطن على أساس ا
تعرض إلى االعتقال والسجن والتعذيب والموت على أيدي جالوزة الحكم االستبدادي, كما أن  
عددًا غير قليل منهم أجبر على التخلي عن حزبه أو حركته السياسية أو أفكاره تحت ضغط 

ثية الهمجية. وهم ضحايا النظام الدموي جالد الشعب المخلوع.  عمليات التسقيط السياسي البع
ومن عاش وساهم في العملية النضالية خالل العقود الثالثة األخيرة يدرك عدد بنات وأبناء  
البصرة والجنوب الذين عادوا من الخارج أو من كردستان ليمارسوا النضال السري في الوسط  

وعي العراقي, أو من بعض القوى واألحزاب والجنوب, وخاصة من أعضاء الحزب الشي
السياسية األخرى, والعدد غير القليل الذي سقط في أيدي العدو البعثي ولقي حتفه أو دخل 

السجن وتعرض ألشرس أنواع التعذيب أو البعض القليل الذي اصطف إلى جانب البعث بالرغم  
لى موت الكثير من قد أدت إ 1991منه. كما ضرب االنتفاضة الشعبية في ربيع عام 

المناضلين الشجعان وإلى اضطرار عدد كبير من المناضلين على مغادرة الوطن إلى السعودية, 
ومن بينهم مختلف القوى السياسية, سواء أكانت من أحزاب علمانية, كالحزب الشيوعي  
  العراقي, أم من أحزاب إسالمية كحزب الدعوة والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية وغيرها.
وبعد سقوط النظام اجتاحت الجماعات اإليرانية بشكل خاه, وعاد الكثير من العراقيات 

والعراقيين الذين عاشوا في المهجر اإليراني أو في غيره, وكثرة منهم عملوا, بصورة طوعية أو  
بأساليب ومغريات كثيرة, في األحزاب السياسية اإلسالمية وفي الحرس الثوري والمخابرات 

ة وقوات بدر, إلى العراق وسيطروا على المحافظة وأجهزتها وحصلوا على الدعم من اإليراني
بعض العشائر العراقية في المحافظة وتحالفوا معها وهي التي ترتبط بوالء كبير للمرجعيات 

الدينية في النجف وكربالء, إضافة إلى الدعم الذي حظوا به من قبل قوات االحتالل 
ر الكثير من  البريطانية. واستطاعوا ع بر كل ذلك ممارسة الهيمنة الفعلية على البصرة وجَّ

 الناس إلى جانبهم بصيل وأساليب شتى )الجزرة والعصا(. 
البصريون يدركون أن هناك وعيًا مزيفًا يسيطر على عقول الناس سرعان ما ينقشع ويتعرى 

وتشابكهم غير    أمام أعين الناس حين يتمادى هؤالء بسياساتهم الراهنة وأساليب عملهم
العقالني مع القوى اإليرانية, إذ أن غالبية سكان البصرة تتميز بحب الحرية والتمسك 

بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وتكره الدكتاتورية بمختلف أشكالها وترفض التدخل في شؤون  
مل  الفرد والعائلة, كما يحصل اآلن من قبل قوى اإلسالم السياسي ورجال الدين, كما ترفض الع
مع األجنبي بالصيل الجارية حاليًا مع إيران. إن الواقع الراهن هو الذي يدفع بالناس إلى  

الخشية من تلك القوى التي تمتلك السالح وتهدد الناس في أرزاقهم وتحاول السيطرة عليهم 
من خالل التحكم بعيشهم, خاصة وأن المجتمع يعاني من حالتي الفقر العام والبطالة الواسعة 
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 القادرين على العمل من النساء والرجال.  بين
تعاني القوى الديمقراطية, وألسباب كثيرة, منها ما هو مفهوم ومبرر ومنها ما يحتاج إلى  

تحليل وتدقيق وتغيير, من ضعف الحضور في الساحة السياسية والثقافية البصرية وضعف  
قراطيين والفنانين المبدعين في  العمل بين الشباب والنساء, رغم وجود كثرة من المثقفين الديم

مختلف االختصاصات الفنية واألدبية, ورغم الجهد الذي يبذله اتحاد األدباء في البصرة في  
تقديم برامج أو محاضرات أسبوعية لمواجهة الثقافة الوحيدة الجانب. وغالبًا ما تتعرض بعض  

تشبثون بكل إمكانية  نتاجاتهم وأوضاعهم إلى مصاعب اإلعاقة والتعرض. وهم باستمرار ي
متوفرة لضمان حقهم في التعبير عن وجودهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم. وغالبًا ما يقدمون  
الشكاوى بأمل أن تسمع من أحد وتتخذ اإلجراءات الكفيلة بوضع حٍد للتجاوزات الجارية. 

المحلية ويطالب الفنانون العراقيون من المجلس األعلى للثورة اإلسالمية إعادة بهو اإلدارة 
 الستخدامه ألغراضهم الفنية بداًل من مصادرته من قبل المجلس األعلى.  

إن الثقافة اإلنسانية تتعرض في البصرة, كما في العراق, إلى الكثير من التغييب والتشويه,  
وإلى انتشار ثقافة صفراء جامدة ومتخلفة ومرضية في أغلبها, تدفع بالشعب إلى مهاوي 

رية والجدب الفكري اإلنساني. وإلقاء نظرة على الكتب في أغلب المكتبات التخلف والفاقة الفك
 وعلى الطرقات ليتيقن مما أقوله في هذا الصدد.  

ورغم وجود بعض األحزاب الوطنية والديمقراطية مثل الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني  
الشعبي القاسمي والتجمع   الديمقراطي والحركة االشتراكية العربية والتجمع القاسمي والتجمع

الديمقراطي اإلسالمي وجماعة االنتفاضة الديمقراطية وبعض العناصر والشخصيات المستقلة  
وبعض وجهاء العشائر المتنورة في المحافظة, فأن هذه القوى, ورغم الجهود المضنية التي 

ة العراقية في  تبذلها, ما تزال بعيدة كل البعد عن الحاجة الماسة لنشاط القوى الديمقراطي
 البصرة وعموم الجنوب, وخاصة بين الشباب. 

إن السياسات الطائفية السياسية والتمييز الديني والطائفي إزاء أتباع األديان والمذاهب غير  
الشيعية هي المهيمنة وهي القاتلة لكل سلوك وسياسة ديمقراطية في البالد, وهي التي تعيق  

 ي الديمقراطي.بدورها كسب أناس جدد للعمل السياس
وبين فترة وأخرى تتعرض العناصر الشيوعية والديمقراطية إلى مخاطر االغتيال, كما حصل 

للعديد منهم, ومنهم المناضل فاخر, مراسل أحدى الصحف األمريكية, وأخيرًا عباس ولي الذي 
أعيد إلى وظيفته في استعالمات نفط الجنوب ليقتل على أيدي  مجهولين! . أو تتعرض 

ماعات الديمقراطية التي تعمل في المنظمات المهنية إلى مخاطر المالحقة واالعتداء الج
واالتهام بشتى التهم البائسة التي ال أساس لها إال في العقول المريضة لهؤالء األشخاه 
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والجماعات, بسبب إقامة احتفاالت مشتركة أو سفرات طالبية بين البنات واألوالد, كما حصل 
أخالقي ووحشي من جانب مليشيات جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر على   أسوأ اعتداء ال

طالب كلية الهندسة والتي أثارت االستياء في جميع أنحاء العراق وفي الخارج, أو كما كانت 
وما تزال تجري اعتداءات على الجماعات السكانية من أديان ومذاهب أخرى وقد قتل الكثير من  

لمسيحيين والصائبة المندائيين. لقد أجبر مقتدى الصدر إلى تغيير  هؤالء الناس وخاصة من ا
وكالئه في البصرة أربع مرات خالل فترة قصيرة بدءًا بالبهادلي ومرورًا بالشيخ سعد البصري  
ومحمد الساعدي, ثم أضطر إلى غلق مكتبه في البصرة بسبب سوء األداء وتصرفات هؤالء  

المكونين لجيش المهدي وجماعته, وأخيرًا عاد وفتح مكتبه  الناس السيية والبعيدة عن القانون 
 من جديد وبنفس القوى السيية السابقة.  

إن الفكر الغيبي الذي تنشره القوى الدينية في البصرة يدفع بالشباب من النساء والرجال بعيدًا 
مية  عن إدراك حاجاته األساسية الفكرية والسياسية الفعلية, إذ أن نشاط الجماعات اإلسال
موجه ضد الفكر الديمقراطي وضد العلمانية ومباد  الحرية وحقوق اإلنسان والعدالة  

 االجتماعية. 
إن المعاناة الحقيقية والرئيسية في البصرة والجنوب بشكل عام تبرز بوضوح في حياة المرأة 

ن العراقية هناك. فرغم اإلرهاب الذي مارسه النظام الصدامي عليها وحرمها من الكثير م
الحقوق المشروعة لم يجرأ على سلبها ما شرعه حكم قاسم من قانون األحوال الشخصية رغم 
التقريم الذي تعرض له القانون. أما اليوم فأن المرأة العراقية تخضع لسلطة جائرة هي سلطة  
جمهرة من رجال الدين الذين يرون ضرورة حرمان المرأة من كامل حقوقها المشروعة والمثبتة  

حة حقوق اإلنسان, إنها سلطة الدين الذكوري, وليس اإلسالم الحق, وسلطة الرجل  في الئ
% للنساء في مسودة الدستور. إن المرأة تعاني من   25والدولة الذكورية, رغم إقرار نسبة الي 

مالحقة وتحرش حالما رفضت ارتداء العباءة. وأكثر القوى إساءة للمرأة هي رابطة المرأة 
ي الدفاع عن المرأة ولكنها تكافح ضد حقوق المرأة التي حققتها بنضالها المسلمة التي تدع 

الدولي, وتريد حصرها بالشريعة التي تغتصب حقوق المرأة حقًا وتحيلها على امرأة تعيش  
للبيت والمطبخ وخدمة الرجل ومشروع جنس ووالدات ال غير. إن المرأة بحاجة إلى وعي  

فة تحدي هذا المجتمع الذكوري الذي يريد منعها من  اجتماعي وسياسي واقتصادي وإلى ثقا
ممارسة حقوقها إال بالقدر الذي ال يمكن أني ينفع أحدًا من الناس. إن علينا أن نسند المرأة, 
وسنناضل من أجل تعديل الدستور حتى بعد إقراره ليعترف بحقوق المرأة كاملة غير منقوصة  

 وال يخضعها للشريعة بأي حال. 
وى الديمقراطية فترة عصيبة إن استمر التشابك الحاصل الراهن بين المخابرات إن أمام الق
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اإليرانية والجماعات اإليرانية المحافظة من جهة, وقوى اإلسالم السياسي العراقية من جهة  
 أخرى, وزيادة تأثيراتها المباشرة على الحياة السياسية في البصرة والجنوب.  

ية في العراق كله إلى ما يرسم لها في الفترة القادمة أن لم تسع نأمل أن تنتبه القوى الديمقراط
إلى جمع الكلمة والتحالف في ما بينها لمواجهة الوضع االجتماعي االرتدادي الجاري حاليًا.  
إننا أمام معضلة ال يمكن حلها دون تحالف حقيقي بين القوى الوطنية والديمقراطية على  

رورًا بالوسط والجنوب. إنه الصرخة التي يفترض أن تخترق  صعيد العراق كله, من كردستان وم
كل أذن عراقية وكل عقل متفتح لمعرفة ما يجري في جميع أنحاء العراق والعمل من أجل 

 تجاوز مخاطره.
إن ما يزيد من تعقيدات اللوحة في العراق هو اإلرهاب الدموي الذي يمارسه أيتام النظام 

إلسالم السياسي المتطرفة والتكفيرية من أتباع بن الدن السابق وأجهزته القمعية وقوى ا
والزرقاوي وأنصار اإلسالم وغيرهم, وكذلك من القوى العربية الشوفينية التي تدعي وجود 

مقاومة حقيقية لقوى االحتالل في العراق في حين يهرس القتل المزيد من العراقيات والعراقيين  
نظمة وعصابات السرقة والنهب واالختطاف ألغراض قبل غيرهم, إضافة إلى قوى الجريمة الم

الحصول على األموال القذرة. كما أن الصراعات بين قوى اإلسالم السياسي يقود إلى عواقب 
مماثلة, كما حصل في اآلونة األخيرة بين قوات فيلق بدر التابع للمجلس األعلى للثورة  

 ر. اإلسالمية وقوى جيش المهدي التابعة للسيد مقتدى الصد
ولهذا تصبح الدعوة إلى وحدة القوى الوطنية الديمقراطية, المدنية والعلمانية واللبرالية,  

 ضرورية جدًا وحاجة حياتية للمجتمع العراقي بأسره.
 كاظم حبيب  9/2005/ 29
 

 حلقات النقاش  
هل ما كتبه عن البصرة المستباحة حقائق على أرض الواقع أم من صنع الخيال؟ الحلقة 

 موقفي من الشيعة   األولى:
1-3 

 كاظم حبيب 
   14:46 - 20/   10/  2005  - 1353العدد:  -الحوار المتمدن 

 المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق 
 ة مباشرة حول الموضوع  -راسلوا الكاتب

ي التقصي عن أثار مقال  البصرة الحزينة.... البصرة المستباحة  لدى القراء الكرام الر بة ف 
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الوقائع والحقائق التي وردت فيه ومن ثم التفكير في سبل التغيير الممكنة لهذا الواقع المؤلم.  
وكانت كثرة من االتصاالت الهاتفية والرسائل اإللكترونية التي وصلتني أقنعتني بصواب نشر  

يعيشون تلك  المقال وتحقيق هدفه, أي جلب انتباه القراء من غير البصرة والجنوب, إذ أنهم
الوقائع, وكذلك األحزاب والقوى السياسية, لما يجري في البصرة وضرورة الحوار حول المشكلة  
وأهمية متابعة الموضوع من أجل المشاركة في فضح االستبداد الفكري والسياسي المتفاقمين  

سعودي في المنطقة والتدخل اإليراني الفظ والمتواصل في العراق, إضافة إلى منع التدخل ال
 المحتمل أو غيره أيضًا.

كما أثار المقال موجة من السخط والغضب الذي أفقد البعض البصيرة والرةية الواقعية, فراح  
يوجه الشتائم ويثير المبار على تلك الوقائع, فأساء إلى اسمه وسمعته وقلمه, وعجز عن 

ساس لمبدأ احترام اإلساءة إلى كاتب المقال. يفترض أن تحترم كل وجهات النظر, فهي األ
الرأي والرأي اآلخر في إطار حقوق اإلنسان والحريات الديمقراطية. وإذا كان باإلمكان االختالف 
بالرأي حول تفسير وأسباب وقوع حوادث ووقائع معينة, فأن من غير المقبول إنكار وجود تلك 

دث عن هوى أو ر بة  الوقائع, إذ أن الناس تراها يوميًا وتعيش معها. ولهذا فالمقالة لم تتح
في رسم صورة قاتمة عن البصرة والجنوب, بل تطرقت إلى الوقائع على األرض, وعلى من 

 يريد الوصول إلى الحقائق فليتفضل ويزور البصرة والمنطقة الجنوبية من العراق. 
والبعض اآلخر وجه مالحظات نقدية تبلورت في ثالثة اتهامات مجحفة ولكنها جديرة 

 بالمناقشة.  
 . اعتبار البعض أن مواقفي مناوئة للشيعة. 1
 . وأني أحابي الكرد وتساهل مع أخطاء األحزاب الكردية.2
 . وأن أحمل عداًء إليران. 3

سأحاول فيما يلي تناول هذه القضايا الثالث بالنقاش بصورة مكثفة وعلى ثالث حلقات وأرجو 
 أن تكون مقنعة للقراء الكرام.
 الناس من أتباع المذهب الشيعي.  أواًل: التشكيك بموقفي من

يتوزع شيعة العراق على ثالث قوميات: العرب, الكرد الفيلية والتركمان, إذ بين التركمان سنة  
أيضًا. وهم جميعًا يشكلون جزءًا حيويًا ومعطاًء من سكان العراق ممن شارك في بناء صرح  

 مكونات هذا الشعب.هذا البلد وحضارته وتراثه وتاريخه, تمامًا كما ساهمت بقية  
وتعرض أتباع المذهب الشيعي في العراق إلى التمييز واالضطهاد والتعسف الشيء الكثير من  
جانب النظم السياسية المتعاقبة على امتداد أجيال كثيرة. ويكفي أن نشير إلى ما تعرض له  

دموي أتباع هذا المذهب من موت وتهجير قسري ومرارات قاسية جدًا في ظل حكم البعث ال
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الذي يندى لجرائمه جبين البشرية, إضافة إلى المقابر الجماعية والمنافي والسجون العراقية 
 التي تقدم األدلة القاطعة على تلك المعاناة الشديدة والطويلة. 

ولكن يفترض القول أيضًا بأن أتباع المذهب الشيعي ليسوا من لون فكري وسياسي واحد, 
ة, وليسوا كلهم يميلون إلى إقامة دولة دينية في العراق, بل وليسوا من حزب أو جماعة واحد

يقف الكثير منهم إلى جانب إقامة دولة مدنية ديمقراطية اتحادية علمانية. ومن هنا يفترض  
االنتباه إلى أني ال أوجه النقد إلى الشيعة باعتبارهم شيعة يلتصقون بمذهب إسالمي محدد, 

اعات معينة منهم, تلك الجماعات التي تمارس سياسات بل تتوجه مالحظاتي النقدية إلى جم
وتتخذ مواقف وتطرح أفكارًا معينة أختلف وإياها وأسعى إلى كشف أوراقها التي أرى أنها تلحق 
الضرر بالشعب العراقي كله. وهذا من حقي الكامل والمشرةوع بغض النظر عن مدى اتفاق 

إذن ال تهاجم الشيعة عمومًا وبشكل  اآلخرين أو اختالفهم معي بهذا الخصوه. مقاالتي
مطلق, وال تهاجم المذهب الشيعي تحديدًا بأي حال, وال تتعرض للناس الشيعة بشكل عام, بل 

 توجه النقد إلى قضايا بعينها وجماعات بعينها وممارسات محددة وواضحة. 
لكرد الفيلية,  نعرف جميعًا بأن العرب الشيعة قد تعرضوا, كما هو حال الشعب الكردي, ومنهم ا

إلى االضطهاد والسجن والتعذيب أو حتى الموت بشكل واسع. ولكن هذا ال يعني بأي حال بأن  
على الشيعة االنتقام ألنفسهم أو لقتالهم. فالقضية ليست ثأرية, بل يفترض الوصول إلى 

الحقيقة, وليس من حق الضحية أن يتحول إلى جالد, أو أن الذي تعرض لالضطهاد, عليه 
ن أن يضطهد اآلخرون ألنهم مارسوا التجاوز على حقوقه كإنسان, بل هو من واجب اآل

القضاء. التمييز الطائفي السياسي إزاء الشيعة والتمييز العنصري والشوفيني إزاء الكرد يفترض  
أن ال يتحول إلى تمييز من الشيعة إزاء السنة ومن الكرد إزاء العرب, بل يفترض أن نمارس  

 جميعًا دون استثناء.  حقوق المواطنة
لم أكتب عن البصرة الفيحاء لكي أسي  إلى أهلها, أو لكي ألحق ضررًا بسمعتها, كما أن ما 
كتبته ليس من صنع الخيال أو اجتهاد ذاتي, بل هو من صنع الواقع المعاش في البصرة  

معينة التي  والجنوب يوميًا. ليس في ما كتبته ما يمكن أن يكون اجتهادًا أو تفسيرًا لحالة 
يمكن أن نختلف بشأنها, بل كتبت عن حقائق قائمة تستند إلى وقائع فعلية موجودة على  
أرض الواقع, وهي تؤلمني وعندما كتبتها عانيت كثيرًا ألني أعرف البصرة على غير الحالة 

التي هي فيها اآلن. أسمح لنفسي بأن أتحدى من يدعي غير ذلك. ولهذا الغرض أطلب تشكيل 
تحقيق من مختلف األحزاب السياسية العراقية داخل وخارج الجمعية الوطنية, إضافة إلى  لجنة 

ممثلي منظمات المجتمع المدني, أو لجنة دولية لتقوم سوية بزيارة البصرة وكل الجنوب, ثم  
لتبدأ بكتابة تقرير عما ستراه سائدًا في البصرة من تجاوز شرس على حقوق اإلنسان وحقوق 
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ء المسيحيين وإزاء الصابية المندائيين وإزاء الجماعات األخرى وإزاء باعة الخمور  المواطنة إزا
ومحالت بيع التسجيالت الغنائية وإزاء محالت الحالقة للنساء زإزاء الكثير من األمور األخرى 

التي لم أتطرق إليها أيضًا. أتحدى أوليك الذين يحاولون تكذيبي وهم يعيشون على بعد 
نفس القوى التي تضطهد المجتمع العراقي وتفرض فركها االستبدادي ويتحالفون مع 

وممارستها الدينية المتخلفة على الناس, كل الناس! إن من عاش في البصرة في هذه األيام 
سيبكي عليها وعلى أهلها الذين ابتلوا بما ال يستحقونه, إن الناس يعيشون في جحيم ال 

 يطاق! 
األفاضل الذين انتقدوا مقالتي أن موسيقيي البصرة مثاًل ال ال أدري إن كان يعرف األخوة 

يجرأوون على عقد اجتماعاتهم بصورة علنية, بل هم مجبرون على عقدها بصورة سرية,  
وأملي أن ال تكون هذه المالحظة سببًا في إلحاق األذى بهم. قبل أيام قليلة نقل مدير مدرسة  

مدرسة أخرى في المدينة ألنه من أتباع المذهب   إعدادية الجمهورية بالناصرية إلى مدرس في
الصابيي المندائي, إنه المدرس المجرب والمحبوب طالبيًا, إنه السيد عادل إبراهيم. وقد احتج  
اتحاد الطلبة على هذه الممارسة. فهل هذه الممارسة اعتيادية. في حينها عين الفريق الركن 

عبد هللا رئيسًا لجامعة بغداد, فوجه له بعض النقد  الراحل والشهيد عبد الكريم قاسم عبد الجبار
ألنه قد عين صابييًا مندائيًا على رأس الجامعة, فأجاب منتقديه بوضوح اإلنسان العاقل 

 والمسؤول: أنا لم أعينه إمامًا لجامع أو مسجد, بل عينته رئيسًا لجامعة علمية في بغداد. 
اك في أغلبهم من أتباع المذهب الشيعي, بل  أنا لم أنتقد الوضع في البصرة ألن الناس هن

انتقدت الممارسات التي تقوم بها جماعات حزبية إسالمية سياسية شيعية. والفرق بين االثنين 
كبير وواضح وال يقبل اللبس أو اإلبهام. لكل الذين يعتقدون بمناهضتي للمذهب الشيعي أقول  

رم كل األديان والمذاهب وأحترم أتباعها  لهم بأنهم مخطيون. فأنا رجل غير متدين, ولكني أحت 
وأحترم طقوس وتقاليد وتراث جميع األديان والشعائر الموقرة التي يمارسها الناس العقالء 

 ليمجدوا دينهم أم مذهبهم واألولياء الصالحين منهم. 
وفي نفس الوقت أمارس النقد ضد كل ما أراه مضرًا باإلنسان وحقوقه وحرياته العامة والخاصة  

و بالحرية العامة وبتكوين اإلنسان, ولكني ال أتدخل بشأن اإلنسان ودينه أو مذهبه أو فكره,  أ
فهي قضية خاصة باإلنسان ذاته. ولكني أرفض التمييز بكل أنواه, سواء أكان عنصريًا, أًم  

لتمييز  قوميًا أم دينيًا أم مذهبيًا أم فكريًا أم سياسيًا أم إزاء المرأة وحقوقها المشروعة, أرفض ا
الطائفي السياسي جملة وتفصياًل وأدينه وأدين ممارسيه, ألنه غير مشروع ويلحق األذى 

 بالوطن والشعب في آن واحد.
أنا ال أنتقد الشيعة ألنهم شيعة, بل ألن ممارسات بعض األحزاب اإلسالمية السياسية الشيعية  
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في السياسي, وتشاركها في  ترتكب أخطاء فادحة في العراق وتتسبب في مزيد من التوتر الطائ
 ذلك قوى اإلسالم السياسي السنية أيضًا. 

 لهذا أرجو من منتقدي مقاالتي أن يعودا إليها أواًل وإلى الوقائع على األرض ثانيًا. 
19 /10 /2005 
 

هل ما كتبته عن البصرة المستباحة حقائق على أرض الواقع أم من صنع الخيال؟ الحلقة 
 الثانية والثالثة  

2-3 
 

 كاظم حبيب 
   10:56 - 22/   10/  2005  - 1355العدد:  -الحوار المتمدن 

 المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق 
 ة مباشرة حول الموضوع  -راسلوا الكاتب

 هل ما كتبته عن البصرة المستباحة حقائق على أرض الواقع أم من صنع الخيال؟ 
 كرد والتساهل مع أخطاء األحزاب الكردية. الحلقة الثانية: محاباة ال

 
عندما يعجز المحاور إلى تنفيذ الحقائق, يلجأ إلى توجيه اتهامات ال أساس لها من الصحة 
إما بسبب عجزه أو بسبب عدم امتالكه للوقائع أو بسبب عدم إطالعه على كتابات الباحث  

ف, إذ يحلو له أن يعيد  ليعرف الحقائق قبل توجيه االتهامات. ولكن البعض يعرف ويحر 
اسطوانة مشخوطة ال يكف عن تكرارها مفادها أني متحيز للكرد. ويبدو أن هذا البعض مصاب 

 بالعمي في عين واحدة يرى األمور بعين واحدة فقط, كما يقول المثل األوروبي. 
أكدت عشرات المرات بأن الكرد شعب وله قضية وأسانده انطالقًا من هذا الموقف حيث تعرض  
لالضطهاد والقهر, كما في حالة العرب من أتباع المذهب الشيعي. ومن هذا المنطلق ساندت  
القضية الكردية وناضلت في صفوف الايشمراة األنصار سنوات عدة وفي المناطق الجبلية  
من كردستان العراق. كما شجبت باستمرار ما تعرض له العرب الشيعة أو الكرد الفيلية من  

ود المنصرمة. وأنا أميز بوضوح بين مسألتين هما: بين احترام الشعب عذابات خالل العق
الكردي وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة وبين سياسات القوى واألحزاب السياسية الكردية  

التي يمكن أن أتفق وإياها أو أختلف وإياها ولكني أحترمها أيضًا وأحترم كل األحزاب السياسية 
دى اتفاقي أو اختالفي معها. ومن تسنى له أن يقرأ مقاالتي  العراقية بغض النظر عن م
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الخمسة التي كتبتها بعد عودتي من العراق حيث مكثت في كردستان فترة مناسبة ساعدتني  
على رةية الوقائع على األرض, فكانت مالحظات نقدية شديدة ولكنها واقعية وملموسة نشرت  

الكردية أيضًا. وقد أشرت فيها بوضوح إلى  في الصحافة الكردية قبل العربية وترجمت إلى
النواقص الجديدة في التجربة والواقع الكردستاني, إذ أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. لقد 

انتقدت الصراع بين الحزبين والتداخل بين السلطة في المنطقتين والحزبين لصالح الحزبين 
إلداري والمالي, وعن المحسوبية  على حساب السلطة السياسية وانتقدت الفساد الوظيفي, ا

والمنسوبية على مستوى التوظيف للحزبيين وأبناء العشائر المعروفة, وأشرت إلى االستخدام 
غير العقالني للموارد المالية والفقر والبطالة وسوء توزيع واستخدام الثروة الوطنية والتفريط 

اإلدارتين في أربيل والسليمانية   بالمال العام وأشرت إلى خطأ وخطورة استمرار االنفصال بين
....الخ. إن هذا الموقف النقدي الواضح ال يخل بتأييدي لحق الشعب الكردي في تقرير مصيره  

بنفسه أو حقه في الفيدرالية ...الخ, بل يؤكدها أواًل, وال يخل باإلشادة بالمنجزات النسبية  
ًا. لو عاد البعض الذي انتقدني الجيدة التي تحققت للشعب الكردي في كردستان العراق ثاني

واتهمني بمحاباتي للكرد على حساب العرب, ألدرك خطأ هذا االتهام, إلى كتاباتي قبل سقوط  
النظام الدكتاتوري لوجد تأييدي حينذاك للقضية الكردية وأنها ليست مسألة جديدة, وفي حينها 

بشكل خاه ودافعت   1995فترة انتقدت األحزاب الكردية أيضًا على صراعاتها الدموية خالل ال
( والمأساة 1995عن اإلنسان وحقوقه. ويمكن أن يقرأ الراغب ذلك في كتابي ساعة الحقيقة )

 (.  2000والمهزلة في عراق اليوم )
انتقدت األحزاب الكردية عندما لم تحقق التعاون بين القوى الديمقراطية على مستوى العراق  

ات الديمقراطية التي يمكن أن تقوم بالعراق حاليًا للتصدي  وأدعوها اآلن للمشاركة في التحالف
لتلك القوى التي تريد فرض الدولة الدينية على المجتمع العراقي أو تريد إقامة فيدرالية طائفية  

 سياسية شيعية في مقابل فيدرالية طائفية سياسية سنية. 
دنت أيضًا ضيق األفق القومي  في الوقت الذي أدنت الممارسات العنصرية والشوفينية العربية, أ

الذي نشأ في صفوف بعض القوى الكردية, وعندما حصلت خروقات ضد العرب في كركوك, 
انتقدتها بشدة, ووجهت رسالة إلى السيد مسعود البارزاني, رئيس الحزب الديمقراطي  
في وقف  الكردستاني, وقبل أن يصبح رئيسًا إلقليم كردستان العراق, رجوته فيها أن يلعب دوره 

ذلك. ولكني كنت قبل ذاك وبسنوات قد شجبت الممارسات العنصرية والتعريب والتهجير القسري 
والقتل الذي تعرض له أبناء كركوك الكرد والتركمان. هكذا يفترض أن تكون مواقفنا نحن 

 العرب, إن شينا أن نكون أحرارًا وديمقراطيين ومدافعين عن حقوق اإلنسان وحقوق القوميات.
20 /10 /2005   
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 هل ما كتبته عن البصرة المستباحة حقائق على أرض الواقع أم من صنع الخيال؟ 
 الحلقة الثالثة: هل في مواقفي عداء إليران أم لسياساتها في العراق؟ 

3-3 
من المؤسف حقًا أن يخلط البعض في مقاالته بين الموقف من دولة وشعب وبين السياسات 

أو الحكومة المعنية في هذا البدل أو ذاك, فالفارق كبير جدًا وال التي تمارسها تلك الدولة 
يجوز الخلط بينهما. فإيران دولة جارة للعراق ال يمكن الهروب من الجار بأي حال, ولكن يمكن  
ترتيب العالقات بينهما وفق أسس اعتمدتها الشعوب والدول في عالقاتها الدولية. وهي أسس  

لمتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واالحترام المتبادل  تستند إلى مباد  االحترام ا
لالستقالل والسيادة الوطنية. أي على الجيران في العراق وإيران أن يمارسوا سياسة عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين عليهم احترام إرادة المجتمع. وهو الذي يفترض أن 

حاليًا, بل أن ما يحصل هو التدخل الفظ وغير المشروع يحصل بين العراق وإيران, وهو المفقود 
والمخالف لقوانين ومباد  العالقات بين الدول من جانب إيران في شؤون العراق الداخلية الذي  
يمكن أن يدفع دواًل أخرى عربية مجاورة بالتدخل في شؤون العراق أيضًا. وهو الذي نرفضه  

 أيضًا. 
في إيران وأرفض السياسات التي تمارسها, ولكن هذا ال أنا, كفرد, أرفض الدولة الدينية  

يدعوني إلى العمل ضد هذه الدولة الجارة أو التدخل في شؤونها, ولكن من حقي الكامل أن 
أشجب تدخلها في شؤون العراق وأناضل في سبيل إيقافه بالسبل القانونية والديمقراطية  

 الممكنة.  
ن سياسة تدخل مباشر شرس وفظ ومستمر في إن ما يحصل اآلن هو اآلتي: تمارس إيرا

شؤون العراق, سواء أقر وجوده السيد رئيس الوزراء العراقي المؤقت, الدكتور إبراهيم  
الجعفري, أم رفضه, إذ أن هذا ال يغير من الوقائع القائمة على األرض والتي يعيشها 

 البصريون والجنوبيون بشكل يومي. 
روح هللا الخميني إلى السلطة في إيران, أن هذه الدولة  نحن نعرف منذ مجيء الراحل السيد

مؤمنة بثالث مسائل ستقود نظامها إلى حتفه إن سارت على تلك السياسة التي رسمها هللا  
المرشد األعلى األول والتي يسير عليها اآلن المرشد األعلى الثاني السيد علي الخامنيي,  
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 وهي: 
المجاورة بصورة مباشرة أم غير مباشرة, حتى بعد  ياب   . تصدير الثورة اإليرانية إلى الدول1

الراحل السيد الخميني. والعراق يحتل بالنسبة إليران الموقع األول الذي تريد الهيمنة السياسية  
 عليه وفرض )والية الفقه( عليه.

. فرض واقع جديد في جنوب العراق يستند إلى فيدرالية شيعية تخضع بالكامل إلرادة إيران  2
ت حجة دعم القوى الشيعية في العراق في مواجهة دعم العرب للسنة العرب في صراعهم تح

 مع الشيعة! 
 . السعي المتالك أسلحة الدمار الشامل.3

إن الحاكم الفعلي في البصرة ليست قوى اإلسالم السياسي العراقية وليس محافظ البصرة, الذي  
القوى اإليرانية حقًا, وليس هذا مجرد ادعاء  ينام لياًل في إيران ويحكم نهارًا في البصرة, هي

مني بل هو الحقيقة القائمة على أرض الواقع. وعلينا تقع مسؤولية التخلص من هذا الواقع 
 المزري, إذ أنها ستكون سببًا لتدخل دول أخرى في الصراع, عدا معارضتها للقوانين الدولية. 

تاريخي بين الصفويين والعثمانيين في  تقع على عاتق كل العراقيين الخاله من الصراع ال
العراق, إذ يحاول العرب السنة في الدول العربية األخرى أن يلعبوا دور الدولة العثمانية في  
الصراع ضد إيران على أرض العراق. لقد كان العراقيون هم الضحية في كل تلك الصراعات  

العراق بسبب التدخل اإليراني   القديمة, وسيكونون الضحية األولى أيضًا إن تفاقم الوضع في
 العربي.

إننا بحاجة على مشاركة الجامعة العربية في العراق ال لخلق التعادل مع التدخل اإليراني, بل  
لوضع حٍد ألي تدخل في شؤون العراق الداخلية من أي كان, وألن العراق عضو في الجامعة  

شؤون العراق, وستكون الطامة كبيرة العربية ولم تشارك في منع الدول العربية في التدخل في 
ال على العراق وحده بل على سوريا أيضًا, التي إن سقط النظام فيها فسيكون في أيدي قوى 

 اإلسالم السياسي المتطرفة. 
إن العراقيين كلهم يريدون صداقة الشعب اإليراني, ويريدون التعامل على أساس التكافؤ وعدم  

التعاون والجيرة والزيارات المتبادلة, خاصة وأن في العراق التدخل, ويريدون تعزيز عالقات 
وفي إيران توجد مزارات األولياء الصالحين الذين يسعى الزوار إلى التبرك فيها, وينبغي أن 
تكون مفتوحة لهم, ولكن دون السماح بعبور األسلحة والمخدرات واإلرهابيين من إيران على  

 . العراق ومنها إلى مناطق أخرى أيضاً 
أملي أن يفكر السيد وزير الداخلية الذي فقد أعصابه واحتشامه بسبب تصريحات وزير  

الخارجية السعودي. فمن يسمح بتدخل دولة معينة في شؤون العراق ينبغي له أن يعرف بأن 
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دواًل أخرى ستتدخل في شؤون العراق أيضًا, شينا ذلك أم أبينا, وعلينا أن نرفض جميع أشكال  
يع الدول ونضع حدًا لإلرهاب لكي ينتهي أيضًا معه وجود قوات أجنبية محتلة  التدخل ومن جم 

 في العراق.
21 /10 /2005   

 

 

  العراق؟ في الطاحنة األزمة حل يمكن هل

 

المحاوالت الجارية في العراق لحل األزمة الطاحنة كثيرة ومتعددة الجوانب واالتجاهات 
تساهم فيه كافة القوى واألحزاب السياسية واألهداف, وهي تتجه صوب عقد مؤتمر وطني عام 

المشاركة في العملية السياسية بغض النظر عن تمثيلها أو عدم تمثيلها في مجلس النواب. 
والسؤال الذي يدور في بالي, وربما في بال الكثيرين, هو: كيف يراد لهذه األزمة المستعصية  

 إمكانية فعلية حقًا لحلها؟والمتعقدة باستمرار أن تحل في هذا المؤتمر؟ وهل هناك 
ليس هناك من إنسان عاقل ال يريد حل األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  

والبييية المتفاقمة والطاحنة للمجتمع منذ سنوات, إذ إن الضحية المباشرة هي الغالبية العظمى  
التنمية وتدني مستوى حياة  من الشعب العراقي, إضافة إلى معاناة االقتصاد الوطني من  ياب

ومعيشة نسبة عالية من السكان وتدني مستوى الحياة الثقافية والتعليمية وكذلك تردي الوضع 
البييي. ولكن كل الدالئل تشير إلى واقع استعصاء هذه األزمة وتراكم متفاقم لمدخالتها السلبية  

ذا المؤتمر ما لم يلج  التي ستحدد مخرجاتها التي ستكون عاجزة عن إيجاد حل لها في ه
المؤتمر في صلب الموضوع وعمق المشكلة المركزية في البالد, إذ أن األزمة باألساس بنيوية  

عميقة وشاملة, وهذا يعني أنها ليست أزمة سطحية وآنية وعابرة يمكن معالجتها عبر  
 مصالحة بين المالكي وعالوي, فكالهما ال يصلح لقيادة البالد. 

ة سلبية جديدة قد دخلت على هذه األزمة البنيوية التي زادت في الطين  وال شك في أن إضاف
بِلة والتي نتجت عن أسلوب تفكير أو ذهنية وطريقة عمل رئيس الوزراء العراقي وسعيه  

 المحموم لضمان هيمنته )وهيمنة حزب الدعوة الذي يقوده ولو مؤقتًا(على العراق دولة وشعبًا. 
ية من العراق, وما أن عاد رئيس الوزراء العراقي من لقاٍء له مع  فما أن خرجت القوات األمريك

رئيس الواليات المتحدة األمريكية, باراك أوباما, حتى شعر بقوة استثنائية مزيفة وقدرة مشوشة  
على تحريك الشارع العراقي والمجتمع بإشارة منه, أي أنه شعر بأن الوقت قد حان لفرض 
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عراقية من خالل توجيه ضربة  معلم  يستطيع بها التخلص هيمنته الفعلية على الساحة ال
الفعلي من خصومه السياسيين, رغم كونهم ما زالوا حلفاء له في حكومته المشلولة كلية. ففتح  
مدرجًا ملييًا بالملفات والتقط واحدًا منها بتشخيص محدد وأصدر أمرًا بإلقاء القبض على نائب 

ذا القرار وبالصورة التي صدر بها عمق األزمة  رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وبه
السياسية العراقية ورفع بها إلى مستويات جديدة. لقد كان عليه أن يؤمن احتفااًل شعبيًا كبيرًا  
ومن قبل الجميع بمناسبة خروج أخر جندي أمريكي من البالد, وأن يضع القضية األخرى,  

 قضية طارق الهاشمي في عهدة القضاء. 
س الوزراء على عجل من أمره فأراد بضربة استباقية قاضية أن يشل الطرف الثاني  لقد كان رئي

ولكن الرجل نسى, وهو في نشوة استثنائية كمن ينتظر نصرًا جديدًا خارقًا له, كل الصراعات  
الداخلية واإلقليمية والدولية الكامنة وراء أي تصرف له من هذا القبيل في داخل العراق وفي  

ألوسط. وهذه العجالة المقترنة بمياب المستشارين العقالء عن مكتبه ألنها  منطقة الشرق ا
مليية بالعديد من اإلمعات, وضعته وجهًا لوجه مع القضاء العراقي, إذ ارتكب مجموعة كبيرة  

من األخطاء الفاحشة التي يفترض أن تقود به إلى القضاء, لو كان القضاء العراقي حرًا 
 ف األخطاء الفاحشة التي ارتكبها رئيس الوزراء بالنقاط التالية:مستقاًل حقًا. يمكن تكثي 

الخطأ األول: احتفا  رئيس الوزراء ومنذ ثالث سنوات بملفات خاصة بالقضاء العراقي في  
أدراج مكتبه تتضمن تهمًا عديدة موجهة ضد نائب رئيس الجمهورية باعتباره يدير مجموعة  

مباشر ضد خصومه السياسيين وتنفيذها تفجيرات في  من أعوانه وحمايته مارست االغتيال ال
بغداد وفي غيرها أدت إلى تدمير وقتل الكثيرين بتوجيه مباشر من نائب رئيس الجمهورية  

وبدعم من التخصيصات الموضوعة تحت تصرف هذا النائب من أموال خزينة الدولة. إن وضع  
يعاقب عليها الدستور العراقي, إذ تلك الملفات في خزانة رئيس الوزراء تعتبر مخالفة صريحة 

إن هذا يعني إخفاء معلومات عن جرائم ارتكبت بحق أبناء وبنات الشعب. هذا من جانب ومن  
جانب آخر فأن عدم اعتقال أفراد هذه العصابة في حينها, إن كانت التهم صحيحة وال يمكن  

ناء وبنات الشعب. استبعادها, يمكن أن يكون قد ساعدها على ارتكاب جرائم أخرى بحق أب
وبهذا يكون رئيس الوزراء قد منع القضاء العراقي من ممارسة دوره الطبيعي في مالحقة  

 عصابات القتل والتدمير من جهة, واحتمال تسببه في موت آخرين من جهة ثانية. 
الخطأ الثاني: عدم اعتراض رئيس الوزراء, وهو المالك لملفات تخص تهمًا موجهة ضد طارق  

, على ترشيح األخير لمنصب نائب رئيس الجمهورية, رغم معرفته الموثقة بما لديه  الهاشمي
 من معلومات, بأن الرجل متهم بقيادة عصابة اغتياالت, رغم مشاركته بالعملية السياسية! 
الخطأ الثالث: قيام رئيس الوزراء ومن خالل أجهزة اإلعالم بإعالن قرار إلقاء القبض على  
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ئم قتل وتفجيرات دون ترك الفرصة للقضاء في ممارسة صالحياته, وبالتالي المتهم بارتكاب جرا
تجاوز, وهو المسؤول األول عن السلطة التنفيذية, على صالحيات سلطة القضاء التي 

 يفترض أن تكون مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية. 
بغداد, ولم يسمح  الخطأ الرابع: ورغم معرفة رئيس الوزراء بتلك التهم, سمح له بمغادرة

للقضاء بممارسة مهمة إلقاء القبض على المتهم األول واالكتفاء باعتقال بعض أفراد حمايته. 
وبهذا تجاوز رئيس الوزراء على صالحيات القضاء واستقاللية قراراته وسمح لمتهم باإلجرام 

 بمغادرة العاصمة بغداد.
لمتجاوزة عليه أعطى رئيس الوزراء فرصة  الخطأ الخامس: بهذه اإلجراءات المنافية للدستور وا

واضحة لمن يريد أن يقول بأن التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي  
سياسية بامتياز وليست قضائية. وهو أمر سلبي في غير صالح القضية كلها وال في صالح 

الدماء والدموع وبالكثير العملية السياسية في العراق ومعالجة المشكالت التي أغرقت البالد ب
 من المشكالت االجتماعية والخدمية, إضافة إلى الفقر والبطالة..الخ. 

الخطأ السادس: ومما زاد في الطين بِلة طلب رئيس الوزراء العراقي من رئيس إقليم كردستان  
ذا  تسليم نائب رئيس الجمهورية إلى القضاء العراقي وعبر اإلعالم أيضًا, وهو يعرف جيدًا إن ه
لن يحصل, ألن رئيس الوزراء ذاته جعلها مسالة سياسية بامتياز, وبالتالي أراد بذلك تعقيد  

العالقة مع إقليم كردستان وعرقلة عقد المؤتمر الوطني العراقي, مما جعل رئيس ديوان رئيس 
اإلقليم يصرح بأن الرئيس لن يشترك في المؤتمر إن عقد ببغداد. إذ من يرتكب مثل األخطاء 

 واردة في أعاله يمكن أن يرتكب أخطاء أخرى يزيد الوضع تعقيدًا وسخونة.  ال
نحن أمام شخصية سياسية عليلة فكريا وسياسيًا. وهذا االستنتاج يدفع بي إلى التساةالت 
العادلة اآلتية, باالرتباط مع تتبعي لمجرى األحداث في العراق وسياساته ومواقفه وأساليب 

بة كبيرة  تفوق حجمه السياسي الفعلي, وبالتالي فهو غير قادر  عمله: هل ارتدى الرجل  ج
على تحمل مسؤولية قيادة العراق في هذا الظرف العصيب؟ وهل يعاني الرجل حقًا من نزعة 

طائفية حادة ومقيتة؟ وهل يعاني من نرجسية مرضية؟ وهل يسعى إلى التمسك بشكل 
غرور أعمى من خالل قوله من على منبر  استبدادي بالسلطة ويتسم بنظرة استعالئية فارغة و 

مفتوح على شاشات التلفزة بما نصه:  هو ليش ييدر واحد يأخذه حتى ننطيها بعد!! ؟ وهل  
مثل هذا الرجل مالئم لقيادة العراق في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق وشعبه؟ أنا ال  

 قين تام بذلك.أشك بقدرة هذا الرجل على قيادة البالد فحسب, بل أنا على ي
إن حل المشكلة ال يكمن في مصالحة تقليدية بين شخصين أو كتلتين, رغم التناقضات 
والصراعات التي تطحنهما, إذ إنها ليست الحل بأي حال وهي عملية ترقيع بائسة, ألن 
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الشقوق كثيرة وهي أكبر بكثير من الرقع المتوفرة التي يراد استخدامها لمعالجة الوضع 
 المتردي. 

المشكلة أيها السادة, ومن دون أي لف أو دوران, تكمن في النظام السياسي الطائفي السائد 
في العراق, في المحاصصة الطائفية اللعينة التي تتناقض كلية مع مباد  الحرية والحياة 

الديمقراطية ومع الدستور العراقي والمباد  األساسية التي وردت فيه بهذا الصدد والتي جلبت 
ال يستطيع قيادة البالد بحكمة وعقالنية. والكتل السياسية الرئيسية ال تريد التخلي عن  لنا من

طائفيتها وعن سلوك المحاصصة في توزيع السلطة التنفيذية. وهي ليست أزمة محلية 
فحسب, بل وإقليمية تشترك فيها دول الجوار بشكل يومي وكثيف ال يسمح بالتراجع عن 

ها تتشابك مع مشكالت وصراعات على المستوى الدولي من خالل واقع  مواقفها الراهنة. كما إن
 الصراعات المحتدمة والجارية على صعيد اإلقليم.

إن قراءة الواقع العراقي تشير إلى إن األحزاب اإلسالمية السياسية التي تدعي تمثيلها ألتباع  
حسن السنيد,  المذهب الشيعي, رغم كونها غير موحدة بل ومتصارعة, على عكس إدعاءات

مع قناة السومرية, رغم أن    1/2012/ 11عضو قيادة في التحالف الوطني, في لقاء له يوم 
فيهم من هم عقالء ويتابعون الخلل في تطور التحالف الوطني ودولة القانون, تريد أن تبقى 

 مهيمنة على السلطة وأن تكون القوة الفاعلة الرئيسية في البالد وتفرض إرادتها ورةيتها
وحلولها وقراراتها على بقية القوى السياسية, في حين ترى األحزاب السياسية القومية  

واإلسالمية الممثلة في القائمة العراقية التي تدعي تمثيلها للمواطن العراقي, ولكنها في الواقع  
تريد تمثيل أتباع المذهب السني, رغم وجود بعض العناصر القليلة التي تتخذ مواقف آخر,  

أن تزيح هذه القوى الشيعية وأخذ مكانها في السلطة وممارسة الهيمنة على البالد.   تريد
والتحالف الكردستاني يقف حتى اآلن بين مدينتي نعم وال, رغم محاوالت المصالحة التي ال  

 تغوه في قاع المشكلة وعمقها الحقيقي! 
اللغة الطائفية  من يستمع إلى تصريحات قوى في طرف التحالف الوطني الشيعي يجد إن 

طا ية بشكل استثنائي, فحسن السنيد, أحد قادة التحالف الوطني الشيعي, يتحدث في لقاء له  
مع قناة السومرية بلغة طائفية مقيتة حقًا تعمق الفجوة ال بين األحزاب الطائفية فحسب, بل  

 لشعب الواحد.  وتنقلها إلى القاعدة االجتماعية إلى الشعب لتؤجج الصراعات بين أبناء وبنات ا
ومن يستمع إلى تصريحات القائمة العراقية التي تحاول أن تتحدث بلغة عراقية ال سنية,  

ولكنها تمارس في الواقع لغة بعثية وطائفية سياسية سنية في آن واحد. ويتجلى ذلك بشكل 
صارخ في تصريحات حيدر المال, احد النشطاء السابقين المشوهين في أجهزة أمن صدام 

إذ يطرح خطابًا سياسيًا سييًا ومثيرًا ومشددًا للصراعات الطائفية أو في تصريحات  حسين,
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 صالح المطلگ الذي ال اعتقد أنه تخلى عن والئه لعزت الدوري! 
ليس هناك من حل سريع لألزمة العراقية الراهنة وليس في مقدور من يريد حل األزمة مؤقتًا 

بالمصالح المتناقضة والمتصارعة التي تريد دفع البالد حلها فعاًل ألنها ال ترتبط بالر بات بل 
إلى نزاع فعلي لحسم الموقف إلى أحد الطرفين, وهم يدركون تمامًا عجز الطرفين عن تحقيق  

 هذا الهدف غير السليم وغير الواقعي. 
وال شك في أن إيران وقوى إقليمية أخرى من جهة, والسعودية وتركيا وبعض القوى والدول في  

ج من جهة أخرى, تلعب دورها البارز في تشديد هذا الصراع ونقله إلى الشارع العراقي, الخلي
وهي الخطورة الكبرى في الوضع الراهن المحمل باحتمال انفجار الصراع وتحوله إلى نزاع 

 دموي قاتل في الشارع العراقي.
ة بانتخابات عامة  إن على من يريد حل األزمة, أن يعالج المشكلة المركزية, ورغم إن المطالب

مبكرة يمكن أن ال تغير من األمر كثيرًا, ولكنها ربما تقنع جمهرة متسعة من بنات وأبناء 
الشعب بما ينتظرها حين تعيد منح صوتها لمن أخل بما وعد به خالل السنوات الست 

حقًا المنصرمة. إنها الفرصة التي ربما من المفيد أن يخرج بها المؤتمر الوطني العام إن عقد 
 وناقش المشكالت بجدية ومسؤولية. 

 كاظم حبيب   1/2012/ 24

 

 

 نيچرفان السيد حكومة تنتظر التي المهمات ما
  بارزاني

 

حتى الوقت الحاضر ست حكومات  1991/1992تشكلت في إقليم كردستان منذ العام 
ية, واآلن تم تكليف السيد نيچرفان بارزاني للمرة الثالثة بتشكيل الحكومة السابعة خلفا كردستان

للدكتور برهم صالح الذي مارس مهمات رئيس الوزراء لمدة سنتين على وفق االتفاقية  
بين الحزبين السياسيين, الحزب الديمقراطي الكردستاني   2005اإلستراتيجية المعقودة منذ العام 

الوطني الكردستاني, وهما الحزبان اللذان يقودان الحكومة الكردستانية في أربيل. واالتحاد 
والسؤال الذي يواجه المجتمع الكردستاني بشكل خاه, ولكن يهم المجتمع العراقي كله أيضًاً  

 هو: ما هي المهمات التي تنتظر حكومة السيد نيچرفان بارزاني خالل الدورة الجديدة؟ 
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إنه من غير المعروف لنا مدى الفترة التي سيقضيها رئيس الوزراء الجديد ابتداًء أشير إلى 
على رأس الحكومة الجديدة, وكذا الوزراء, هل لمدة سنتين على وفق االتفاقية السابقة أم 
ألربع سنوات, كما اقترحت ذلك في مقال لي مع بداية تشكيل حكومة الوحدة بين الحزبين 

افيتين بأي حال الستكمال أي حكومة جادة إنجاز المهمات  وأشرت فيه إلى أن سنتين غير ك
التي تندرج في برنامجها الوزاري. وهذا المقترح ما يزال قائمًا بأمل أن يجري التفكير فيه من  

جانب رئاسة اإلقليم والبرلمان الكردستاني والحزبين الحاكمين بغض النظر من سيتولى  
 ة.مسؤولية مجلس الوزراء في الدورات القادم

ال شك في إن إقليم كردستان قد شهد تحواًل كبيرًا في مجال العمران خالل األعوام التي أعقبت  
سقوط النظام العراقي على نحو خاه فتغيرت كثيرًا معالم أربيل ودهوك والسليمانية حقًا,  

وأصبحت أربيل مدينة حديثة في شوارعها ومنتزهاتها وأسواقها العصرية, إضافة إلى محاوالت  
ادة في تحسين أسواقها الشعبية القديمة وكذلك إعادة تأهيل القلعة التاريخية في وسط مدينة  ج

أربيل, بما يسمح في أن تكون مزارًا للسياح وبالتعاون مع منظمة اليونسكو, الهيية الدولية  
المسؤولة أيضًا عن حماية وصيانة مثل هذه اآلثار القديمة. وال شك في أن المستوى 

سكان بشكل عام قد تحسن نسبيًا بفعل االستقرار األمني والحصول على نسبة  المعيشي لل
%. واستوعبت أجهزة الدولة الكثير من  17مناسبة من موارد العراق المالية السنوية والبالغة 

العاطلين عن العمل بأمل تقليص البطالة. وأصبحت كردستان موقعًا مهمًا الستقبال الكثير من  
ين ممن تعرض لخطر الموت على أيدي اإلرهابيين في بغداد والوسط والجنوب  العراقيات والعراقي

والموصل, سواء أكانوا من المسيحيين أم من الصابية المندائيين أم من بنات وأبناء الديانة 
اإليزيدية الذي يعيشون في األقضية التابعة إداريًا لمحافظة الموصل. كما بدأت تعقد الكثير 

دستان العراق بسبب سيادة األمن فيها وعدم الخشية من القتل على أيدي  من المؤتمرات في كر 
 اإلرهابيين القتلة.

وعلى وفق المعلومات المتوفرة لدي فأن وزارة التخطيط في اإلقليم كانت وما تزال تنهض 
بأعباء المسح العام لما في كردستان العراق من ثروات أولية يمكن وضعها في خدمة التنمية, 

هاز اإلحصاء في اإلقليم يمارس دوره في هذا الصدد. وهي خطوات مهمة على طريق كما أن ج
وضع تلك الموارد المادية والبشرية في خدمة عملية التنمية الوطنية. وال شك في أن البنية  
 التحتية ما تزال بحاجة إلى الكثير من الجهد إلنجاز ما يفترض إنجازه في السنوات القادمة.

ودني منذ أول وثاني لقاء مع السيد نيچرفان بارزاني في أربيل هو: كيف يمكن  والسؤال الذي را
إلقليم كردستان أن ينهض بأعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحماية البيية,  

وكيف يكون في مقدوره مكافحة الفقر والبطالة المكشوفة والمقنعة واإلجهاز على الفساد الذي  
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لوطنية ويقلل من إمكانية النهوض بالتنمية, إضافة إلى ما يشيعه في البالد من يفرط بالثروة ا
 تذمر وعدم ارتياح واحتجاجات؟ 

ال شك في أن إقليم كردستان يمتلك الكثير من اإلمكانيات الفعلية لتحقيق التقدم االقتصادي 
ح الجميع وبعيدًا واالجتماعي, وأنه يمكن أن يحقق التكامل الفعلي مع بقية أجزاء العراق لصال

عن التهميش الذي عاناه هذا اإلقليم عقودًا كثيرة, كما عانت منه أقاليم أخرى بسبب سياسات 
النظم المركزية االستبدادية السابقة, وأن يستفيد من أفضليات اإلنتاج الكبير واألسواق الواسعة  

 التي يمكن أن توفرها أسواق العراق ودول أخرى.
تند إلى الواقع الراهن ومن متابعتي اليومية ألوضاع العراق, ومنه  ولكن لدي الشعور المس

اإلقليم, ومن زياراتي المتكررة للعراق واألحاديث في محافظات اإلقليم أن ليست هناك رةية 
إستراتيجية لعملية التنمية الوطنية الشاملة, في وقت أن اإلقليم بحاجة ماسة إلى مثل هذه  

ية لعقدين قادمين من السنين, بحيث ال يكون البناء عفويًا وعلى اإلستراتيجية والخطط التنمو 
 وفق الر بات والتغيرات المحتملة, بل على أسس جوهرية, منها:

. إن اإلقليم بحاجة ماسة إلى تنمية حقيقة وفي كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية  1
ين من التهميش المتعدد الجوانب والثقافية والبييية وحماية موارد الطبيعة بعد أن عانى األمر 
 ومن الحروب واالعتداءات على أرضه وشعبه وموارده. 

. إن معدالت النمو السكانية السنوية عالية نسبيًا, وهي مهمة ألغراض التنمية الشاملة وال 2
بد من التفكير بذلك ال في مجال بناء الدور السكنية والشوارع, بل وكذلك بالنسبة إلى مشكلة 

 والطاقة ...الخ.  المياه
. وإن موارد النفط على أهميتها ال يجوز أن تبقى المورد الرئيسي لعملية التنمية في اإلقليم  3

بل ال بد من تنويع مصادر الدخل القومي والتنمية الوطنية, إذ إن التفكير ال يجوز أن يبقى 
التي ال بد لها أن تنعم محصورًا بمصالح هذا الجيل أو الجيلين القادمين, بل باألجيال القادمة 

 بثروات اإلقليم أيضًا. 
. وأن اإلقليم محاط بعدد من دول الجوار التي ال يمكن الحديث عن شعورها بالصداقة  4

الحميمة مع اإلقليم, إن لم نتحدث عن مخاطر جدية يمكن أن تنشأ منها إزاء اإلقليم ألسباب ال  
حكومات االتحادية المتعاقبة منذ سقوط  مجال للبحث فيها في هذا المقال. كما إن أوضاع ال

النظام الدكتاتوري الفاشي حتى اآلن ذاته ال يعطي الشعور باالطمينان إلى سياسات بغداد إزاء 
اإلقليم وسبل معالجة المشكالت القائمة بين الحكومتين, رغم ضرورة معالجة تلك المشكالت 

 لعراقي.بالسبل السلمية والديمقراطية وعلى وفق بنود الدستور ا
 . إن المتابعة الدقيقة للوضع في اإلقليم يمكنها المساعدة في تشخيص ثالث مسائل سلبية: 5
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أ. زيادة عدد أصحاب الماليين والمليارات من غير غطاء شرعي, وغالبًا ما يكون عبر الفساد 
 المالي واإلداري. 

ق شعبية ما تزال  ب. استمرار وجود نسبة مهمة من العائالت الفقيرة والتي تعيش في مناط
متخلفة, وهي تعاني من مشكالت وتتسبب في خلق مشكالت بالضرورة, إضافة إلى وجود 

 البطالة بشكليها المكشوف والمقنع. 
 ج. اتساع الفجوة بين األغنياء والفقراء والتي تخلق توترات اجتماعية وتذمر.  

اإلقليم شوطًا مهمًا خالل . لقد قطع التوسع في التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي في 6
األعوام السبعة األخيرة بشكل خاه. ويبدو لي أن التحول صوب المتابعة الدقيقة لنوعية  

التعليم ومستوى التدريس والنتائج المترتبة عن ذلك أصبح اليوم ضرورة ملحة, خاصة موضوع  
 ي.ربط التعليم بالتنمية الشاملة القتصاد اإلقليم وإنشاء مراكز للبحث العلم

. من خالل هذه المالحظات وغيرها تنشأ الحاجة إلى التفكير اإلستراتيجي والممارسة الفعلية  7
على وفق اإلستراتيجية التنمية الشاملة لإلقليم. وهذا يتطلب في واقع الحال مجموعة من  

المؤشرات ذات المضمون السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي واألمني بما يسهم في  
 األرضية التي يقف عليها اإلقليم لمواجهة متطلبات وتحديات المستقبل. تعزيز 

إن الضمانة األساسية لالستقرار السياسي واألمني في أي بلد أو إقليم هي وحدة الشعب 
وطبيعة العالقات القائمة في ما بين قواه وأحزابه السياسية, سواء أكانت في الحكم أم في  

لي هو علم وفن في آن واحد, إذ يفترض أن يقوم على أساس  المعارضة. وإدارة الصراع الداخ
البرامج التي تقدمها األحزاب السياسية ومدى قدرتها على تنفيذ االلتزامات التي تقدمها  
للمواطنات والمواطنين في تلك البرامج. وال شك في ظروف إقليم كردستان العراق والقوى 

ة مع قوى المعارضة لصالح برنامج فعال الخارجية المحيطة به تستوجب إيجاد لغة مشترك 
وحيوي يمنع وقوع صراعات ونزاعات تقود إلى عواقب وخيمة, مع ممارسة كاملة لبنود  

الدستور في هذه العالقات. ولهذا فالحلول العملية مع قوى المعارضة يفترض أن ال تعتمد على 
ية, بل على الممارسات  الحماسة الوطنية وحدها وال على الوعود وحدها وال على وسائل أمن 

السياسية واالجتماعية أواًل وأخيرًا. إذ أن وحدة السياسات والمواقف تسهم في طرح برامج 
 مشتركة وطموحة وقدرة على تحقيقها في آن.  

تواجه كردستان مجموعة من المهمات التنموية بعد مرور عشرين عامًا على تخلص اإلقليم 
ما هي تلك المهمات من وجهة نظري الشخصية؟ وهنا أةكد  من الحكم المركزي الجائر ببغداد. ف

بأني ال أدعي امتالك الحقيقة والصواب في ما أطرحه من مقترحات عامة, بل هي وجهة نظر  
تطرح للمناقشة بأمل االستفادة منها لقادم األيام ولصالح اإلقليم, وهي في الوقت نفسه لصالح  
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 العراق عمومًا. 
د إلى الموارد األولية المتوفرة في كردستان إلقامة مجموعة من  . وضع برنامج واقعي يستن1

المشاريع الصناعية في مختلف أنحاء اإلقليم, تلك المشاريع الصناعية الدقيقة والحديثة وغير  
الملوثة للبيية وتعتمد على أحدث التقنيات التي يمكن استخدامها في اإلقليم, إضافة إلى تنمية  

والصناعات الزراعية وصناعات المواد البنائية كاألسمنت والطابوق   الصناعات البتروكيمياوية
 والحجر ..الخ. 

. تطوير الطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة البديلة التي تمتلك كردستان إمكانية فعلية 2
الستخدامها وخاصة الطاقة الشمسية والرياح مثاًل. فالطاقة هي األساس المادي للتصنيع  

 زراعة والحياة الثقافية واالجتماعية أيضًا.وتحديث وتطوير ال
. بالرغم من المصاعب التي تواجه التنمية الزراعية, فال بد لإلقليم من توجيه المزيد من  3

االستثمارات لصالح القطاع الزراعي لتأمين نسبة مهمة من حاجة السكان إلى الغذاء وضمان  
بنظر االعتبار تجارب اإلقليم المنصرمة  األمن الغذائي والذي يفترض أن تأخذ حكومة اإلقليم  

عبرة للمستقبل. ويمكن استخدام التقنيات واألساليب الحديثة في اإلنتاج الزراعي واإلرواء  
بسبب شحة المياه ونقص األيدي العاملة في الريف الكردستاني بسبب الهجرة المتزايدة صوب  

 المدن. وهي ظاهرة طبيعية حاليًا. 
اليد موروثة في الصناعات الحرفية وقدرتها على تغطية جزء من  . في كردستان توجد تق4

الحاجات المحلية لمنتجات هذه الحرف. ولهذا ال بد من بذل عناية خاصة في هذا القطاع من  
الصناعات الحرفية والصغيرة من خالل تحسين أدوات ومواد العمل وتكوين الكادر المهني  

 ردوده االقتصادي.المتعلم لزيادة وتحسين نوعية اإلنتاج وم 
. ضرورة ملحة إلعادة تنظيم التجارة الخارجية, إذ إن السياسة التجارية الجارية ال تساعد  5

على التنمية الصناعية والزراعية وتقدم الصناعات الحرفية بل تساهم في منع قيامها أو 
تيراد( والتنمية  انهيار الموجود منها. لهذا ال بد من رسم خطة تربط بين التجارة الخارجية )االس

الصناعية والزراعية بما يسهم في تعجيل التنمية وضمان توجيه االستثمارات صوب التصنيع  
 الحديث والزراعة الحديثة. 

. إن إقليم كردستان بحاجة إلى تقنيات حديثة ومتقدمة, كما إن أوضاع كردستان العامة 6
قتصادي في سلة دولة أو  والظروف المحيطة بها تستوجب عدم وضع رهانها التجاري واال

دولتين, بل التعامل مع دول متقدمة كثيرة لتساهم في تحسين مستوى وكفاءة األداء. كما 
يفترض أن يتم تشغيل األيدي العاملة الكردستانية بداًل من استيراد الشركات األجنبية لعمالها 

 من الخارج. 
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السياحة بجوانبه الثالثة: أالصطياف . تتوفر في إقليم كردستان إمكانيات كبيرة لتطوير قطاع 7
والدين واآلثار القديمة. ورغم الجهود الطيبة المبذولة في هذا المجال, فأن الحاجة ملحة  
لتوحيد العمل وبذل جهود كبيرة لتنظيمه وتوسيعه وتوفير مستلزماته البشرية والسكنية  

 واللوجستية األخرى. 
عية يستوجب السير على طريق التنمية  . إن ضمان تطور نسبي صوب العدالة االجتما8

وتشغيل األيدي العاملة وتحقيق جملة من اإلجراءات االجتماعية التي تكافح الفقر والعوز 
والبطالة في المجتمع وتكافح على وفق أسس سليمة الفساد المالي واإلداري اللذين ال يمكن  

 هاتين اآلفتين االجتماعيتين(.نكران وجودهما في اإلقليم. )ال شك في أن العراق كله مبتلى ب
. ويبدو لي إن االهتمام باإلدارة االقتصادية وإدارة المشاريع االقتصادية اإلنتاجية والخدمية  9

واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وإبعاد التعيينات عن المحسوبية والمنسوبية  
ان يشكل اليوم ضرورة  والتخلص من الفاسدين والمفسدين والمتجاوزين على حقوق اإلنس

ملحة, ومنها تنظيم عمل الرقابة والمتابعة في مجلس الوزراء والوزراء, إذ بدون ذلك يصبح 
 التسيب وعدم االلتزام وعدم كفاءة األداء سيد الموقف.  

. وال شك في ضرورة إعادة النظر بالسياستين المالية والنقدية الكلية ونشاط المصارف  10
هذا النشاط والرقابة على األسعار ونسب التضخم المتفاقمة في اإلقليم   وشركات التأمين ووجهة

 التي تجهد أصحاب الدخل المحدود والفقراء من السكان..الخ. 
. إن الممارسة الديمقراطية في الحياة اليومية وفي عمل الحكومة في عالقتها مع المجتمع  11

فين يعتبر الحجر األساس لضمان ومع أجهزة اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني وفية المثق
 التفاعل لصالح التنمية وتحقيق البرامج المعدة للتنفيذ. 

. واقترح أخيرًا عقد ندوة اقتصادية متخصصة حول اقتصاد إقليم كردستان وسبل تنميته  12
بهدف االستماع إلى وجهات نظر االختصاصيين بهذا الصدد ثم قيام وزارة التخطيط بالتعاون 

 النوعية بتلخيص مواد الندوة واالستفادة منها لصالح عملية التنمية في اإلقليم.  مع الوزارات
 كاظم حبيب   2012برلين, أواخر كانون الثاني/ يناير  
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 الشعب ينزف والقتلة الحكم بين: الحقيقة ساعة
 ! دمه

 

الشعب العراقي أمام مأساة حقيقة جارية منذ سنوات, وهي في الوقت نفسه مهزلة فعلية.  
فالقتلة المجرمون من قوى وجهات وأطراف ودول عديدة يواصلون قتل وجرح وتعويق بنات  

وأبناء الشعب من مختلف األعمار دون رادع أو وازع من الضمير. وأغلب الشهداء من الفقراء 
والمعدمين والكادحين. يسعى المجرمون بكل ثمن إلى زعزعة األمن واالستقرار في البالد بأمل 

السلطة أو تأمينها لحلفاء لهم في المعارضة المسلحة وألجنحتها السياسية.  الوصول إلى 
والنخب السياسية الطائفية الحاكمة تتبنى شعارات   األعمار بيد هللا  و  الموت حق , و  

 الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون , و  مفاتيح الجنة معلقة في أعناق الشهداء , و من يقتل  
و يكسب اآلخرة األبدية  ويتمتع بي  ولدان وحور في الجنة . المهم لمن  يخسر الدنيا الفانية  

ينشر مثل هذه الفتاوى من النخبة السياسية الطائفية الحاكمة هو البقاء في الحكم وعدم 
 السماح لغيره بأخذه منها, سواء أكان فردًأ أم حزبا.  

لعراقي جيدًا, وال شك في أنه نحن أمام ساعة الحقيقة, الحقيقة التي يفترض أن يعيها الشعب ا
سيعيها عاجاًل أم آجاًل, وأن يتعامل معها بكل حره على حياته ومسؤولية إزاء حياة اآلخرين,  
إذ إن الدم النازف يوميًا هو دمه وليس دم النخب السياسية الحاكمة والمتصارعة في ما بينها.  

كتاتوري, إذ كانت تلك القصور  فهي محمية بالقصور التي استولت عليها بعد سقوط النظام الد
الفخمة قبل ذاك قصورًا لصدام حسين وعائلته وحاشيته وأتباعه خونة الشعب, هذه القصور 

وسكانها محمية بالمنطقة الخضراء وحي القادسية وما إلى ذلك. إن قولنا هذا ال يدعو إلى أن  
نريد الحياة ال الموت  او يموتوا كما يموت بنات وأبناء الشعب كل يوم, ولكن -ُيمسوا بأذى 

 ألبناء الشعب وواجبهم هو حماية هذا الشعب ال حماية أنفسهم فقط.  
حكام اليوم كحكام األمس, يعتقدون بأنهم جاءوا إلى الحكم ليستقروا فيه إلى األبد,  جينا 

لنبقى . إنهم يدعون تمثيل الدين اإلسالمي وأنهم يعبرون عن مصالح الدين وهي من مصالح 
واء أكانوا شيعة أم سنة, إنهم بهذا المعنى يعتقدون بأنهم خلفاء هللا على هذه الناس, س

 األرض وهم يحكمون باسم هللا وباسم الشريعة التي يتبنوها, وهي ليست واحدة!  
وحكام اليوم, كما يبدو صارخًا, ال يشعرون بأية مسؤولية إزاء الشعب وال بمصائر الناس,  

خضع لحكم هللا, وحكم هللا ال يتحكم به أحد غير هللا, وهم  فالناس عندهم رعية عليها أن ت
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ينفذون إرادة هللا على وفق المشيية التي تجري على األرض¸ وبالتالي فموت الناس اليومي ال  
يشكل عندهم مشكلة, إذ أن تاريخ الوالدة والموت مكتوب على جبين األفراد قبل أن يولدوا, 

أخيرًا في السبل التي تساعدهم على البقاء في الحكم والمشكلة بالنسبة لهم تكمن أواًل و 
والخاله من المنافسين لهم ممن يطالبون مثلهم بحكم هللا الذي يدعون تمثيله أيضًا. إنها  

 المحنة وهي الجزء الرئيسي من األزمة البنيوية التي يعاني منها العراق حاليًا.  
شخصًا قتلوا في مجموعة من  60المأساة أيها السادة تبرز في الموت اليومي للناس 
جريح ومعوق في يوم واحد )ال  400التفجيرات اإلجرامية في بغداد ومدن أخرى وأكثر من 

غير!(, كما تبرز المأساة في الفقر المدقع لفيات واسعة من الشعب, في البطالة الواسعة, في  
للمال العام بأساليب    ياب الخدمات االجتماعية, في  ياب التنمية الوطنية, في النهب الجاري 

وطرق شتى ومن قوى كثيرة في الحكم وحوله, المأساة في اختفاء أو  فقدان!  المليارات من 
الدوالرات األمريكية أموال النفط العراقي. أما الوجه الثاني من المأساة فهي المهزلة أو المسخرة  

يس الوزراء الحالي في الحكم, أيها السادة, إنها تبرز في استمرار الحكومة القائمة واستمرار رئ
وفي استمرار الصراع السياسي بين أطراف الحكم وفي ما يسمى بي  الشراكة الوطنية , وفي  

 السكوت الفعلي الواسع على هذا الوضع المتردي.  
نحن أمام ضحك متواصل على ذقون الناس, على ذقوننا جميعًا, يجري هذا منذ ثمانية أعوام. 

ية السياسية, وهي في الجوهر غائبة, وهي لعبة, إذ أن الالعبين ال يجري الحديث عن العمل
يعرفون غير قاعدة واحدة في العمل السياسي هي  أخذناها وما نعطيها بعد لو تطلع روحهم! . 

وهو تعبير ال يمارسه طرف واحد بل يعبر عن ذهنية المتنافسين على الحكم. هذه هي  
فية, ولكنها تجسد في الوقت نفسه ذهنية القوميين  ديمقراطية قوى اإلسالم السياسي الطائ

الشوفينيين الذين كانوا في الحكم أو الذين يسعون إليه, وهي ذهنية القوى الشمولية كافة التي  
 تريد فرض الفكر الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد والسياسة الواحدة. 

ع, ولكن يبذل كل الجهد لفرض  نحن أمام حزب ديني طائفي جديد وصل إلى الحكم بتحالف أوس
الفردية باسم الحزب في حكم البالد أواًل, ومن ثم فرض الشمولية باسم الحاكم الفرد ليضع 

الحزب في الظل. والغريب إن الكثيرين من هؤالء لم يستوعبوا الدرس الثمين منذ نشوء الدولة  
ت الجميع بأن الفردية  العراقية الحديثة حتى اآلن, إذ إن التجربة يفترض أن تكون قد علم

والشمولية في الحكم مهما طالت ال بد أن تسقط, وحين تسقط يذهب معها كل أوليك الذين 
 عملوا إلقامتها باعتبارهم كانوا عبيًا ثقياًل على المجتمع ومرهقًا ومدمرًا في آن.

ا ترتكب بعض أو كافة قوى التحالف الوطني, البيت الشيعي, خطأ فادحًا حين تعتقد بأنه
ستكسب ثقة الشعب بها وهي تؤيد تمادي الحكم في الفردية واالستبداد, وبعضها سيكون 
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ضحية هذا الحكم إن واصل هذه السياسة, كما ستكون قوى أخرى ضحية مثل هذا الحكم.  
والطريق الوحيد أمام القوى السليمة التي ما تزال تدرك أهمية وحدة الشعب وتملك حسًا وطنيًا 

ود إلى جادة الصواب, إلى االلتزام بروح وهوية المواطنة العراقية وليس االلتزام كافيًا هو أن تع
 بالهوية الطائفية, شيعية كانت أم سنية, فالهويات الثانوية أو الهامشية قاتلة دون أدنى ريب.
إن ساعة الحقيقة تدق ناقوس الخطر منذ فترة غير قصيرة معلنة بأن الشعب يواجه تفاقمًا في  

واالستبداد وتقلصًا مستمرًا في الحريات العامة وهيمنة على مؤسسات الحكم العسكرية الفردية 
والمدنية, وهي ظواهر تقود في الجوهر إلى زعزعة االستقرار في البالد وإلى مصادرة حريات 

وحقوق وإرادة الشعب. فمتى ينشأ الوعي الجمعي بهذا الواقع الجديد الذي نشأ قبل وبعد خروج  
مريكية؟ حين يعي الجميع هذه الحقيقة, يأمل اإلنسان أن ال يكون الوقت قد تأخر  القوات األ

 كثيرًا أو فات كما حصل في الكثير من المرات السابقة, فيتحمل الشعب معها عذابات كثيرة. 
أتمنى على قوى التيار الديمقراطي العراقي من العرب والُكرد وباقي القوميات أن تعمل بأقصى  

ية كل القوى الشعبية في الشارع العريض الذي تلتقي فيه كل أطياف التيار ما يمكن لتعب
الديمقراطي دون استثناء, إذ إن المهمة السلمية والديمقراطية التي تواجه المجتمع ال يمكن أن 
يتحملها هذا الحزب أو ذاك, بل تستوجب أن تكون مهمة كل القوى الديمقراطية التي عانت  

 ات الفردية والدكتاتورية واألحزاب الشمولية.  األمرين في ظل الحكوم
24 /2/2012   

 

 

 

 عواقب من العراق  وحكام العرب الحكام يتعظ هل
  بعضهم؟ إليه انتهى ما

 

 

سفيري من سجن عامًا. كانت فترة الحكم بالسجن قد انتهت وتم ت  23كان عمري حينذاك 
بعقوبة إلى بدرة, حيث كنت مبعدًا, مقيد اليدين وبصحبة شرطيين. ثم منها سفرت إلى بغداد  
مع رفيقي وصديقي الفنان الموسيقي عبد األمير صالح الصراف. فوصلنا إلى مركز شرطة  
البتاويين ببغداد, حيث التقيت بالصديق طارق عيسى طه, إذ كان حينذاك موقوفًا. ومنها 
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رت إلى شرطة التحقيقات الجنائية حيث أطلق سراحي. كان هذا أخر حكم صدر بحقي  ُسف
بسبب كتابتي مقااًل تحت عنوان  مالحظات حول كتاب أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  
للضابط والكاتب البريطاني ستيفن هيمسلي لونگريگ, الذي نشر في مجلة اإلبعاد في بدرة  

ن. وقد علمت أن بانتظاري دعوة أخرى أقيمت ضدي بسبب  وكبست من قبل شرطة األم 
اعترافات شملتني أيضًا أدلى بها  حزام عيال  الذي كان يعمل في مطبعة اللجنة العليا لجبهة 

  1954, وكان في أعوام 1958االتحاد الوطني ممثاًل عن الحزب الشيوعي العراقي في العام 
وعي العراقي في مدينة كربالء بعد أن تسلم مسؤواًل حزبيًا عن تنظيم الحزب الشي  1955و

 التنظيم من المناضل الشيوعي محمد كريم أبو كاله.  
بعد مرور خمسة أسابيع على إطالق سراحي نفذ الضباط األحرار وبالتنسيق مع اللجنة العليا 

لجبهة االتحاد الوطني انتفاضة عسكريًة ضد النظام الملكي, تحولت إلى انتفاضة شعبية  
وإلى جهد شعبي واسع لتحويلها إلى ثورة وطنية ديمقراطية تشمل االقتصاد والسياسة عارمة  

والثقافة والحياة االجتماعية في آن, تلك الحركة الثورية الشعبية التي دوخت قوى االستعمار  
والدول اإلقليمية ودول حلف بغداد على نحو خاه, ولكنها عجزت عن استكمال مسيرة الثورة  

انتهت عبر انقالب عسكري فاشي مناهض للحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان الديمقراطية و 
 والقوميات. 

االنتفاضة العسكرية انطلقت في صبيحة اليوم الرابع عشر من شهر تموز/يوليو من العام  
وحققت في ذات اليوم انتصارها التاريخي بالتفاف الشعب حولها, كل الشعب العراقي  1958

 باع أديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية الوطنية.  بكافة قومياته وأت
في ليلة الرابع عشر من تموز كنت وعدد من األصدقاء نسهر في شارع أبو نواس نحتسي  

البيرة ونأكل المسيوف احتفاًء بخروجي من السجن. لم يكن هؤالء األصدقاء ممن يشغل نفسه  
خير. تركز جهدهم على إبعادي عن العمل بالسياسة, بل كانت الرياضة همهم األول واأل

السياسي والنضال مع الحزب الشيوعي خشية عليَّ من قوى الحكم والتحقيقات الجنائية,  
باعتبار النضال السياسي ال يجلب للمناضلين سوى االعتقال والتعذيب والسجن والمشكالت  

مع. كان النقاش هادئًا اإلضافية للعائلة, كما إنها غير ذات فائدة أو نتائج ملموسة للمجت
ودافعت بحرارة عن موقفي دون أن أنكر ما يتعرض له المناضل من مشكالت وعذابات, ولكن 
ال خيار لي ولغيري في خوض النضال ما دمنا نعيش في بلد مثل العراق ال تسوده مباد  

 الحرية والحياة الديمقراطية ومعايير حقوق اإلنسان والقوميات. 
ُنفذت االنتفاضة العسكرية التي أطاحت بالملكية ونظامها السياسي  وفي الصباح الباكر

الرجعي. كنت في ذلك الصباح مع المتظاهرين الذين مألوا شوارع بغداد والعراق كله. كانت 
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الفرحة طا ية تعم الشعب كله, في ما عدا أوليك الذين أسقطت الثورة حكمهم وهددت 
 ور قوى الثورة اعتقاله.  مصالحهم بالصميم واعتقلت من كان في مقد

وفي حدود ظهيرة ذلك اليوم وصلُت مع المتظاهرين أمام بوابة وزارة الدفاع حيث كانت جثة  
عبد اإلله, الذي كان وصيًا على عرش العراق, قد سبقتنا إلى هذا المكان, تسحل من قبل  

ئع لبن أربيل جمهرة من الناس على الرصيف المقابل لبوابة وزارة الدفاع وعلى مقربة من با
الشهير. كانت الجثة مقطوعة الرأس واليدين والساقين والذكر. كان المنظر بشعًا غير إنساني  
ال يعبر عن وعي إنساني لدى أوليك الذين كانوا يسحلون تلك الجثة على األرض. وكانت هناك  

مرهقة  هاي  امرأة عجوز تحمل سكينًا صغيرًا بيدها اليمنى تغرزه في صدر الجثة صارخة بمرارة 
حوبة ابني اللي قتلتوه وهو بعده شاب . كان سحل الجثث قد شمل جثتي نوري السعيد وابنه  
صباح أيضًا, ولكني لم أشاهدهما في ذلك الصباح. إن هذا العمل الهمجي الالإنساني يحمل  

 في طياته ثالث حقائق مهمة هي:
والهمجية التي كان حكام العراق . إن تاريخ العراق مليء حقًا بمثل هذه األفعال المنكرة 1

يمارسونها ضد من كان يقف بوجه سياساتهم, وكانوا يدفعون بالفيات الرثة وغير الواعية إلى 
ممارستها ضد هؤالء المناهضين للحكم. )راجع في هذا الصدد كتاب  موسوعة العذاب, لألستاذ  

سالم, للكاتب والباحث الكاتب والمحقق عبود الشالچي, وكتاب  من تاريخ التعذيب في اإل
 األستاذ هادي العلوي, وكتاب  االستبداد والقسوة في العراق  لكاظم حبيب (. 

. وهي تعبر عن تخلف في الوعي الحضاري وفي الجهل السائد في األوساط الشعبية بشأن 2
الحقوق المدنية وحقوق اإلنسان وكرامته أثناء الحياة وبعد الموت بغض النظر عن األفعال 

 ي مارسها والتي يفترض أن يحاسب عليها على وفق القانون ال غير. الت
. كما إنها تعبر عن مستوى القهر والغضب, عن الكراهية والحقد, الذي كانت يتفاعل في  3

نفوس هؤالء الناس الذين مارسوا سحب الجثث في شوارع بغداد بحيث لجيوا إلى تلك 
نظام الذين ساموهم سوء العذاب وعرضوهم  الممارسة الوحشية لينتقموا من بعض أقطاب ال

للبطالة الفقر والحرمان. وهي طريقة مرفوضة كلية, إال إن الغريب في األمر إن هذه 
 الممارسات لم تتوقف في ما بعد أيضًا. 

إن هذه األفعال القبيحة التي جرت في العراق حينذاك وسمع بها الكثير من الحكام كان يفترض  
العرب ليدركوا بأن مثل هذا المصير يمكن أن يالحق هؤالء الحكام على   أن تكون درسًا للحكام

أيدي شعوبهم حين يمارسون القهر والظلم والطميان في بلدانهم وحين يحرمون الشعب من  
العمل ولقمة العيش والحرية والكرامة, وحين يقلصون الصرف على التعليم والثقافة العامة 

بالمجتمع المدني وحقوق اإلنسان وممارستها من أجل بناء  وبناء اإلنسان حضاريًا والتثقيف 
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 إنسان حضاري حديث في هذه البلدان.  
إن إلقاء نظرة فاحصة على الدول العربية منذ سقوط النظام الملكي العراقي حتى انطالق  

االنتفاضة العربية لم نجد نظامًا عربيًا واحدًا احترم حقوق اإلنسان وحقوق القوميات والعدالة 
الجتماعية, بل كلها تقريبًا غاصت في اضطهاد الشعب وتجويعه وحرمانه من حرياته وحقوقه  ا

األساسية, وشكلت أغلب الدول العربية سجنًا كبيرًا لشعوبها وسجون كثيرة للمناضلين من أجل  
 حرية وحقوق شعوبهم.  

نوري  عامًا على عملية قتل وسحل جثث عبد اإلله ونوري السعيد وصباح 53فبعد مرور  
السعيد في شوارع بغداد, شاهدت منظرًا مروعًا مماثاًل عبر شاشات التلفزة, شاهدت جثة معمر  

القذافي يحيط بها كثرة من الليبيين المنتفضين وهم ينقضون على معمر القذافي بالطعن  
والضرب والتعذيب حتى الموت, إنهم قتلوه شر قتلة وراحوا يلوحون بأيديهم تعبيرُا عن فرحتهم 

عامًا. لقد تجلت هنا كل أخالقيات البداوة ووحشية أساليبها في   42بقتل الرجل الذي حكم ليبيا 
التعامل مع الخصم, وكان في ذلك من الوحشية البدائية ما يندى لها جبين البشرية. المشهد  

يعيد نفسه وأن كان في بلد آخر غير العراق, في ليبيا, ويمكن أن يعيد نفسه في سوريا أو في  
 الجزائر أو في السودان... الخ. 

لقد كان معمر القذافي طا ية متجبر ضد شعبه سقاهم مر  العذاب طوال أربعة عقود ونيف  
وبمشاركة أفراد عائلته وطغمة صغيرة من أتباعه ووعاظه. وكان القذافي نهابًا لثروة الشعب 

م التي كانت ستوجه له بممارسته  الليبي ونفطه ومفرطًا بها, كما كان قاتاًل كبيرًا, وبالتالي فالته
اإلجرام بحق شعبه وغيرهم كبيرة جداً, فهو مجرم كبير بكل معنى الكلمة. ولكن من يحق له أن 
يقول كلمته األخيرة في التهم الموجهة له؟ إنه القضاء وحده, وليس غير القضاء. ولكن ما 

ي في تأصيلها في بالده ولم  جرى في ليبيا ال يعبر إال عن بداوة موغلة بالتوحش ساهم القذاف
يسع إلى مكافحتها بإقامة نظام ديمقراطي يستند إلى الدستور والحياة السياسية المؤسساتية,  

 فحصد ما زرعه في ليبيا. 
السؤال الذي يؤرقني وأنا أشاهد ما يجري في العراق, وأنا أتابع سياسات رئيس الوزراء, فاشعر 

أدرك في الوقت نفسه المصير الذي يمكن أن يؤول  ال بالقرف من هذه السياسة فحسب, بل 
إليه من يمارس ذات السياسات التي مورست في العراق قبل ذاك والتي مورست أو ما تزال  

, ومن  2012/ 24/2تمارس في الدول العربية. قبل أيام قليلة نشر موقع صوت العراق بتاريخ 
ًا رسميًا صادرًا عن جهاز مخابرات  ثم نشر في الجيران وطريق الشعب وغيره من المواقع, كتاب

رئيس الوزراء نوري المالكي كشف عن ممارسات ال تختلف بأي حال عن ممارسات جهاز  
وسياساته الالحقة   1968مخابرات صدام حسين حين وصول حزب البعث إلى لسلطة في العام 
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 ضد كل القوى السياسية العراقية. جاء في الكتاب المشار إليه ما يلي: 
وشخصي(   -)سري  2/2012/  20في   3061اب جهاز المخابرات العراقية ذي الرقم حسب كت

 : 2012/ 21/2الموجه إلى قيادة بغداد، فقد تم تعميم التوجيهات التالية في 
ساحة  -شباط في محافظة بغداد 25 ينوي بعض أعضاء الحزب الشيوعي تنظيم تظاهرة يوم 

هرات يطالبون فيها توفير فره عمل وإنهاء  التحرير إحياء للذكرى الثانية النطالق التظا
الخالفات السياسية لذا اقتضى األمر متابعة تحركات أعضاء الحزب المذكور أعاله كاًل ضمن 

قاطع المسؤولية وإعالمنا بتحركات أعضاءه وأسماءهم لغرض متابعتهم من قبل الجهات 
اءات أمنية مشددة وتوفير تدابير  المعنية كما يرجى اتخاذ ما يلزم بصدد المعلومات آنفًا من إجر 

 الحيطة والحذر وفق القانون.  
ما هو الجديد في هذا الكتاب السري والشخصي؟ من الواجب أن أشير ابتداًء إلى عدة أمور 

 مهمة: 
. لم أفاجأ بهذا الكتاب السري والشخصي, إذ أن ممارسات رئيس الوزراء وأجهزته منذ بداية  1

لمنحى األمني في الحكم وفي تشويه سمعة المناضلين واعتبار  قد اتخذت هذا ا 2011العام 
تنطلق من قوى بعثية وقوى القاعدة وما إلى ذلك من  2011/شباط/فبراير 25تحركات 

تخريفات وتخريجات, ساندها وما زال يساندها وعا  السالطين وكتبة الحكومة العراقية القدامى  
 والجدد.
يعد في ممارساته ديمقراطيًا بل أمنيًا يستند إلى قاعدة  . إن الحكم االتحادي في العراق لم2

واسعة من أجهزة األمن والمخابرات والعيون التي أقسام منها ليست موجهة ضد قوى اإلرهاب,  
بل ضد قوى الشعب والناشطين في العملية السياسية وغير المشكوك بنزاهتهم ودفاعهم عن 

لعراق يتحول ترديجيًا إلى حكم بوليسي ما لم مصالح الشعب والوطن. وأحذر بأن الحكم في ا
 تتصدى له القوى العاقلة وتستخدم الحكمة في مواجهة هذا التطور الجديد. 

. وإن الحكم في العراق بدأ يبتعد أكثر فأكثر عن مشكالت وطموحات الشعب ونشأت فجوة  3
لحالة أصبحت تتسع يومًا بعد آخر بينه وبين الشعب بأغلبيته الصامتة حتى اآلن, وهذه ا

 تخيف رأس الحكومة وتجعله يتخبط في سياساته وإجراءاته األمنية.
. والحكم في العراق لم يعد على وفق سياسات الحكومة اتحاديًا بل مركزيًا يدار من فرد واحد  4

مما نشأت عنه هذه الصراعات ليس بين الحكومة والقوى السياسية فحسب, بل بين الحكومة  
ة أيضًا, مما دفع بالبعض منها إلى المطالبة بتشكيل األقاليم على وفق  والمحافظات العراقي

 . 2005الدستور العراقي النافذ منذ العام 
إن صياغة الكتاب األمني تشير إلى المستوى المتدني لهؤالء الذي وجهوا الكتاب والتعليمات. 



 534 

ما يتعارض مع    فأعضاء من الحزب الشيوعي يريدون التظاهر. وماذا في ذلك؟ فليس في هذا
الدستور وهو حق مكفول للجميع. وهم يدعون إلى التظاهر ألحياء الذكرى السنوية الثانية  

. وماذا في هذا؟ فبعد أن شوه 2011النطالق المظاهرات في الخامس والعشرين من شباط 
رئيس الوزراء ووعاظه أهداف وقوى هذه التظاهرات اعترف هو ومن معه بكونها سلمية  

ة والتزم بتنفيذ األهداف وطلب من مجلس النواب مهلة مية يوم للبدء بعملية  وديمقراطي
اإلصالح. ولكنه لم ينفذ وعوده, وبالتالي أخل بالتزاماته كرئيس وزراء أمام مجلس النواب وزاد 

 في الطين بِلة. ولكن لم يحاسب من المجلس النيابي على هذه المخالفة الكبيرة. 
تنوي المطالبة بتوفير فره عمل وإنهاء الخالفات السياسية.  ويؤكد الكتاب إن المظاهرات

وماذا في ذلك؟ ألم يتحدث رئيس الوزراء نفسه عن البطالة وكذلك وزارة التخطيط, أال يحق  
% من    30للناس التظاهر من أجل توفير فره عمل للعاطلين الذين تصل نسبتهم إلى حدود 

عمل الجميع من أجل عقد مؤتمر وطني لحل الخالفات  القوى القادرة على العمل في البالد. أال ي
السياسية بين القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية؟ إذا كان هذا رأي الجميع فما  
الضير في أن تخرج مظاهرة تؤكد أهمية حل الخالفات السياسية بالطرق السلمية والديمقراطية  

 وعلى وفق الدستور.  
قيقة أساسية ال يريد الحاكم بأمره أن يعترف بها, هي أنه قد تحول إلى إن الدالئل كلها تؤكد ح

 حاكم فرد ويتعزز لديه اتجاه التحول صوب المركزية والدكتاتورية وصوب الحكم البوليسي. 
إن مراقبة المتظاهرين وتسجيل أسماء المشاركين فيها ومتابعتهم واعتقالهم  على وفق  

 رة والخطرة التي يتجه صوبها رئيس الوزراء العراقي.القانون!  يؤكد هذه المسيرة الضا
إن على القوى السياسية العراقية أن تدرك مخاطر هذا التوجه والنهج السياسي في الحكم,  

 وبالتالي لكي ال تندم في ما بعد حين ال ينفع الندم, والمؤمن ال يلل من جحر مرتين!!! 
ا رد , إذا أصر رئيس الوزراء على ذلك,  إن هذا الكتاب الرسمي بداية لسياسة  درب الصد م

 وإذا كان الكتاب صادرًا عن توجيه منه, وإال فعليه أن يمارس الموقف التالي: 
. إدانة هذا الكتاب واعتباره مسييًا لقوى وطنية وديمقراطية مشاركة في العملية السياسية  1

 ومتجاوزًا على الدستور وحقوق اإلنسان والجماعات.
التي أصدرت هذا الكتاب والعاملة في جهاز المخابرات جاهلة تمامًا وال تعرف  . إن المجموعة 2

مباد  الدستور العراقي وحقوق اإلنسان وال تحترم الحياة الديمقراطية وحق التظاهر والتعبير  
 عن الرأي. 

. وأن عليه أن يطهر هذا الجهاز من أوليك الذين أصدروا هذا الكتاب ألن وجهة الكتاب  3
ثالن موقفًا ضد قوى سياسية عراقية مشاركة في العملية السياسية ومشهود لها ومضمون يم
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بالوطنية والنزاهة والمواقف المبدئية. ]لنتذكر معًا, وقبل فترة وجيزة, كيف امتدح حسن السنيد, 
القيادي في حزب الدعوة وفي قائمة دولة القانون, في لقاء بين وفد من الحزب الشيوعي  

عوة, مواقف الحزب الشيوعي المبدئية وأشاد بعالقات حزب الدعوة بالحزب  العراقي وحزب الد
 الشيوعي الممتازة, فما حدا مما بدا !!! 

. االعتذار للحزب الشيوعي العراقي عن صدور مثل هذا الكتاب الذي يؤلب أجهزة 4
ت سابقة االستخبارات واألمن والجواسيس والعيون ضد الشيوعيين العراقيين الذي عملوا بتحالفا

مع حزب الدعوة اإلسالمية, وما تزال له عالقات طيبة مع بعض األحزاب اإلسالمية السياسية  
 ضمن التحالف الوطني. 

. إن على القوى السياسية والمجتمع أن يراقبوا بحساسية كبيرة ما يجري اليوم في العراق 5
وا من أجل إيقاف هذا  واحتماالت تطوره السلبي الالحق وأكثر مما حصل حتى اآلن, وأن يعمل

 النهج المخل بالدستور العراقي والحياة الديمقراطية وحرية الفرد؟  
 كاظم حبيب   2012/ 4/3

 

 

 

 

 

 العراقي المجتمع محنة من العراقية المرأة محنة
 [ للمرأة العالمي اليوم  في] كله

 

طويلة. وهي  المرأة العراقية واجهت وما تزال تواجه محنة مستمرة ومتراكمة على مدى قرون 
جزء من محنة المجتمع العراقي على مدى تلك القرون. ورغم التغيرات الكبيرة التي اجتاحت 
عالمنا المعاصر, فإن المرأة العراقية, وكذا المجتمع, ما تزال تعاني من ذات المحنة المديدة, 

ذه الشهية  إضافة إلى ما تفتقت عنه فحولية الذكور الشبقية البدائية المشوهة. والغريب إن ه 
في الفتاوى الدينية المناهضة للمرأة لم ينقطع سيلها طوال تلك القرون, ولكنها اتسعت 

وتنوعت وتشوهت خالل السنوات العقود الثالثة األخيرة, سواء أكان ذلك في العراق والعالم  
 العربي خصوصًا أم في العالم اإلسالمي عمومًا. 
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تخلف واقعه االقتصادي, أي في تخلف عالقات ومحنة المجتمع العراقي الراهنة تكمن في 
اإلنتاج السائدة فيه, في تخلف بنيته االجتماعية أو الطبقية وفي اتساع قاعدة الفيات 

االجتماعية المهمشة والهامشية والرثة, في جهله العام, في ضعف وعي الغالبية العظمى من 
ينة, في هيمنة مؤسساته الدينية  سكانه, في هيمنة السلوك العشائري البدوي على الريف والمد

المتخلفة وغير المتنورة وغير الواعية لما يجري من تغير عميق وتطور شامل في العالم  
المعاصر والقابعة في زوايا غرفها المنزوية عن العالم المتحضر والغارقة في لجة الكتب 

 الصفراء البالية.  
والثقافية المتخلفة والسائدة والمتبناة من    محنة المرأة تكمن في البنية التعليمية غير العلمية

الفيات الحاكمة للدولة والمجتمع, محنة المرأة تكمن في  ياب الدولة الحديثة ومؤسساتها  
الدستورية الديمقراطية, وفي الحكومة التي تتبنى الفكر األكثر تخلفًا وظلمًا وقهرًا واستعبادًا 

ش المرأة وتدفع بها إلى زوايا حادة تعجز فيها للمرأة, والتي تمارس تلك السياسات التي تهم
عن الحركة وعن التعبير عن مصالحها والنضال في سبيلها. محنة المرأة العراقية تعتبر نتاجًا 
منطقي لعقل الرجل  المسلم  الذي تربى وتعلم وتثقف على أيدي جهلة أميين أنكروا حقوق  

قبل غيره, إنها الشيطان ذاته, فما  أن  المرأة وحريتها واعتبروها  عورة  يسكنها الشيطان
اجتمع امرأة ورجل إال وكان الشيطان ثالثهما! . ومحنة المرأة تكمن في التربية التي نشأت  
عليها الفتاة في البيت, وهي طفلة صغيرة وتربت على أيدي هؤالء الذين أنكروا حقوقها 

اب األطفال, هؤالء الذين واستعبدوها خلف أسوار البيت وفي المطبخ وغسل المالبس وإنج
علموها  إن الرجال قوامون على النساء! . فكان من بينهن تلك الوزيرة حملة شهادة  الدكتوراه   

ابتهال گاصد الزيدي, التي تمسك بيده سوط الجالد لتجلد به بنات جلدتها, كما فعلت في  
جمهرة من الحكام  اآلونة األخيرة. إنها  الجالدة  التي تجسد في سلوكها فكر وممارسات 

الفحول القابعين في مجلس وزراء  الدولة  العراقية ال كلهم بالضرورة, ولكنه فكر وممارسات  
رئيس الوزراء بالضرورة. إنها تحمل عصا القرون الوسطى وفترة االنحطاط الثقافي 

رئيس  واالجتماعي, فترة الردة الفكرية واالجتماعية , فترة التراجع صوب االستبداد الذي دأب 
 الوزراء وحزبه يسقي الشعب به على شكل جرعات لينتهي إلى حيث انتهى غيره!! 

المرأة العراقية في محنة حين يواجه المجتمع حاالت انتحار مستمرة لمزيد من النساء في  
جميع أنحاء البالد دون استثناء. والغريب إن المسؤولين, كل مسؤولي العراق, ال يسألون 

لى معرفة األسباب والعوامل الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة االجتماعية  أنفسهم وال يسعون إ
الخطرة بين نساء العراق من اقويتين العربية والكردية على نحو خاه. نساء من مختلف  

األعمار, ولكن غالبيتهن بعمر الزهور, ينتحرن بصب النفط أو البنزين على أجسادهن وإشعال 
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أخرى كثيرة أو يجبرن بأساليب شتى على االنتحار. أليس النار لحرق أنفسهن أو بطرق 
القهر االجتماعي, أليست الضغوط الهائلة التي تمارسها العائلة ويمارسها المجتمع والتربية  
االجتماعية والدينية المتخلفة على المرأة والمجتمع في آن, أليس في  ياب حرية المرأة 

ط على المرأة وعلى حقوقها في البيت وفي الدولة  وحقوقها األساسية, أليس في التمييز المسل
 والمجتمع, التي تقود كلها إلى مثل هذه األعداد المتزايدة من المنتحرات سنويًا. 

محنة المرأة, وهي محنة المجتمع في آن, ميات ألوف النساء األرامل والمطلقات اللواتي  
على مواجهة تدني مستوى  يواجهن الفقر والحرمان دون أن يجدوا من الدولة ما يعينهن 

معيشتهن وأطفالهن, حتى ارتفع صوت إحداهن معبرة عن رأي ماليين النساء صارخة من قناة  
الفيحاء   الزنگين )الغني( يأكل والفقير جوعان وبالضيم حاله .. ملينه يا ناس وهللا ملينه.. 

, في وقت يسمع  ما عدت خائفة, ليفعلوا ما يشاءون, بعنا كل شيء ولم يبق شيء لنبيعه  .
الناس عن التصرف فير المسؤول بالمال العام, وكيف تختفي المليارات من الدوالرات, وكيف  

 يعشش الفساد في أجهزة الدولة. 
المرأة العراقية تعيش محنة عاصفة حقًا وأزمة معتقة ومؤلمة. ولكن هناك نسوة استطعن 

يمسكن بزمام المبادرة ليكافحن ضد  اإلفالت من إحباط المحنة المديدة, أن يرتفعن عليها, أن
فاعلي المحنة ومسببي األزمة المديدة. كن وما زلن قلة, ولكنهن رفعن راية حرية المرأة 
وحقوقها كاملة غير منقوصة منذ عقود أو ما زلن يحملن هذه الراية عاليًا, إنهن النساء 

, إنهن الدكتورة نزيهة  اللواتي انخرطن في عضوية رابطة المرأة العراقية أو ساندن نشاطها
الدليمي والدكتورة روز خدوري وصبيحة الخطيب وشذى البراك وعائدة ياسين وليلى قاسم 

ونادية گورگيس وزكية خليفة وحياة النهر وخانم زهدي وبشرى برتو ومبجل بابان وسعاد خيري  
ميخائيل   وسافرة جميل حافظ وهناء أدور وبخشان زنگنة ونرمين عثمان وبثينة شريف وكاترين

وميسون الدملوجي وغادة العاملي وسلمى جبو وشروق العبايچي وفيان الشيخ علي... وباقة  
فواحة من النصيرات المناضالت اللواتي رفعن راية النضال عاليًا فوق جبال كردستان العراق  
ضد الدكتاتورية الغاشمة, سواء من استشهد منهن أم من بقي منهن على قيد الحياة. هناك 

يات من أسماء المناضالت في اإلقليم وفي بقية محافظات العراق اللواتي يعملن بمثابرة  الم
وبظروف غاية في الصعوبة والتعقيد وفي أجواء الردة الفكرية واالجتماعية والسياسات 

التمييزية ضد المرأة التي تمارسها الحكومة العراقية وقوى وأحزاب سياسية كثيرة, وخاصة تلك 
 لخطاب السياسي اإلسالمي. التي تمارس ا

أنا على ثقة تامة بأن هذا الوضع البائس الذي تعيش فيه المرأة العراقية وكل المجتمع العراقي  
حيث تكون فيه سيدة مثل الدكتورة ابتهال گاصد الزيدي وزيرة لشؤون المرأة لن تدوم طوياًل, 
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هي عاجاًل أم آجاًل, كما وأن هذه المرحلة الصعبة والمتوترة في حياة الشعب العراقي ستنت
انتهت نظم شريرة قبل ذاك, وستنتصر إرادة الخير والمثل السليمة والحضارية على الشر 

والقهر االجتماعي والظلم ضد النساء والمجتمع, ستنتصر مباد  الحرية والديمقراطية وحقوق  
 اإلنسان وحقوق القوميات والسالم والعدالة االجتماعية في العراق.

 
جالاًل للنساء اللواتي سقطن شهيدات على طريق النضال في سبيل قضية الحرية انحني إ

والديمقراطية وحقوق اإلنسان في العراق, للنساء اللواتي دفعن ضريبة الحرية وقضين سنوات  
عمرهن في السجون والمعتقالت أو في العمل السري وحركة األنصار الميشمرگة واللواتي عانين 

 من الحرمان والقهر.  
 

ألف تحية وتحية وباقة زهور فواحة إلى كل نساء العراق في يوم عيدهن العالمي, إلى كل  
المناضالت في سبيل حقوقهن وحريتهن ومساواتهن بالرجال واللواتي يتصدين بجرأة ضد 
سياسة وزيرة شؤون المرأة ومن يقف خلفها ومن منحها حقيبة وزارة شؤون المرأة ظلمًا 

 وزورا.  

7/3/2012 

 شؤون وزيرة قرارات ذكورية عن المسؤول من
  العراق؟ في المرأة

 

 والعيييالم يقتيييرب مييين عييييد الميييرأة العيييالمي 
قييييدمت وزيييييرة شييييؤون المييييرأة فييييي العييييراق 
تصريحاتها المسيية لكل نساء العراق معبرة 
بيييذلك عييين جيييزء مهيييم مييين رأي وممارسيييات 
الحكوميييييية ورئيييييييس مجلسييييييها إزاء المييييييرأة 

 والحريات الديمقراطية! 

 كاظم حبيب   
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فوج  الناس في العراق حين تحدثت امرأة, ُسلمت لها حقيبة وزارة  شؤون المرأة  زورًا  
وبهتانًا, تمامًا كما تتحدث به جمهرة من الرجال الذين يحتفلون بذكوريتهم يوميًا وكل 
ساعة ويرفعون عقيرتهم ضد المرأة يطالبونها بالحشمة بعد أن فقدوا هم الحشمة كلية  

ون أيديهم وعصيهم في ضرب المرأة لتأديبها, كما أقرها الدكتاتور األجوف  ويستخدم
صدام حسين في حملته اإليمانية قبل سقوطه ودخوله مزبلة التاريخ,  حق الرجل في  
تأديب زوجته ! لقد كانت هذه السيدة, التي تسمى وزيرة  شؤون المرأة  ظلمًا وعدوانًا,  

لجامحة وتعامله الذكوري معها في البيت وتريد  تعبر بوضوح كبير عن ذكورية زوجها ا
أن تنقل هذا التعامل الذي يعود إلى قرون خلت إلى الشارع العراقي, إلى بيوت العوائل  

العراقية, إلى بقية الوزارات العراقية, إلى كل دوائر الدولة, إلى المدارس والكليات  
عراقي في الموقع الوزاري الذي والجامعات, وهي الوزيرة المكلفة بتنفيذ بنود الدستور ال

تحتله وفي المجتمع الذي ينص على عكس ما تحدثت به هذه المرأة الخائبة, وليتها 
سكتت اللتزمت بقول الحكمة العربية, إذا كان الكالم من  تنك , األقل قيمة من  الفضة , 
فالسكوت من ذهب. تحدثت عن خضوعها لزوجها وقوامته عليها, ولها الحق في أن 

خضع لقوامته فذلك شأنها وزوجها. ولكن ليس من حقها أن تحدثنا عن عالقتها ت
العائلية, وأن تنقل لنا تجربتها اليومية البائسة عبر وسائل اإلعالم وفضح ذكورية  
زوجها إزاء المرأة, بل كان وما يزال عليها أن تقول لنا ما يقوله الدستور, أي كيف  

على وفق هذا الدستور وليس على وفق تعامل يفترض أن يتعامل الرجل مع المرأة 
زوجها الذكوري مع زوجته  األنثى  الناقصة العقل أو التي يسكنها الشيطان, حسب 

 تقدير هؤالء الذكور للمرأة! 
لم يكن حديث وزيرة شؤون المرأة في العراق بالنسبة لي ظاهرة غريبة أو عجيبة, رغم 

ه السنوات واأليام األخيرة تمأل الدنيا وكأنها إن عجائب وغرائب أغلب حكام العراق في هذ
كوابيس مرعبة بحق المجتمع والمرأة على نحو خاه. فتصريحات وزيرة شؤون المرأة 
هي جزء من حالة العراق الرثة الراهنة, جزء من الردة الفكرية واالجتماعية والسياسية  

دد, يحملها قادة في حزب  التي يعاني منها المجتمع وقبل ذاك الكثير من حكام العراق الج
الدعوة ودولة القانون والتحالف الوطني, وليس كلهم كما أظن, يحملها الجزء األكبر من 
المشاركين في مجلس الوزراء, فهو جزء من نهج وتفكير رئيس الوزراء ووزير التعليم 
من العالي وغيرهما في دولة القانون التي تقود الحكومة العراقية في مسار معوج ال بد  

% من حصتها في مجلس الوزراء, ولكنه جاء 25تقويمه. فهو الذي حرم المرأة من 
بأنموذج خاه على شاكلة تفكيره لتقود وزارة شؤون المرأة بذكورية زوجها المستهجنة  
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 في موقفها من حرية وحقوق النساء في العراق. 
ي ومن الئحة  إن وزيرة شؤون المرأة تضع نفسها بمواجهة وبالضد من الدستور العراق

حقوق اإلنسان ومن الوثيقة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية وضد كل المواثيق  
والعهود الدولية الخاصة بحرية وحقوق المرأة, كما إنها لم تستند في ما أصدرته إلى 
حضارة اإلنسان وتقدمه وما قطعه من شوط طويل في انتزاع حقوق المرأة من براثن 

 م الطويلة على المرأة.  فحولية الذكور وهيمنته
لقد طفح الكيل أيها السادة يا من تريدون فرض الفكر الواحد والرأي الواحد والموقف  

الواحد والحزب الواحد على شعبنا الجريح وعلى المرأة العراقية تدريجًا, هل تريدون السير 
ى مزبلة  على طريق  درب الصد ما رد  كما فعل من قبلكم حكام كثيرون ولكنهم انتهوا إل
التاريخ, أم ستستفيدون من دروس وعبر تاريخ العراق الحديث على اقل تقدير  

وتراجعون سياساتكم ومواقفكم الراهنة والعودة إلى جادة الصواب وليس إلى قول أخذناها 
بعد ما ننطيها!!! ولكن مسيرة وزير التعليم العالي ووزيرة شؤون المرأة ووزراء غيرهم 

 م تتعلم من دروس الماضي القريب والبعيد وربما لن تتعلم!تؤكد أن هذه الشلة ل
إن النقد االجتماعي والسياسي يفترض أن ال يتوجه إلى الوزيرة  الدكتورة  التي ال تمتلك  
قرارها بيدها, بل بيد زوجها, باعتباره قوامًا عليها, فتعبر عن إرادته ورأيه وهي ال رأي  

دته, بل يفترض أن يتوجه إلى من منحها هذه الحقيبة  لها إال رأيه, وال إرادة لها إال إرا
الوزارية المهمة, هذا الموقع الحساس وأدى إلى اصطدامها بكل القيم والحقوق 

 اإلنسانية الخاصة بالمرأة, إلى رئيس مجلس الوزراء ال غير. 
والغريب باألمر أن الحلفاء في مجلس الوزراء الذين يعتنقون رأيًا مخالفًا لرأي هذه 

لوزيرة, التي خيبت آمال وطموحات المرأة العراقية قبل الكثير من رجال العراق, لم ا
يعبروا عن استنكارهم لهذه التصريحات المناهضة لحرية وحقوق المرأة العراقية, وبالتالي 
يضعون أنفسهم في مصاف المثل القائل  السكوت عالمة الرضا, أو الساكت عن الحق 

 شيطان أخرس! 
العراقية المناضلة, ومعها منظماتها الديمقراطية والكثير من الصحف  أما المرأة 

الديمقراطية, فقد رفعت صوتها عاليًا معبرة عن احتجاجها واستنكارها لتصريحات الوزيرة  
ورفضها لها, ولكن الوزيرة التي تراجعت عن تصريحاتها شفاهًا, تنفذ اليوم ما أرادته في  

الخاضعة لقوى اإلسالم السياسي, لألحزاب اإلسالمية وزارتها وفي الوزارات العراقية 
السياسية المتحالفة, كما يبدو, ضد حرية المرأة, وهي بالضرورة ضد الحريات العامة  

 وحقوق اإلنسان في العراق.
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إن من واجب المحكمة العليا في العراق أن تدرس مدى كفاءة وصالحية ليس هذه 
وكذلك الكثير من الوزراء الذي ينفذون أجندات الوزيرة فحسب بل ورئيس الوزراء أيضًا 

تخالف الدستور العراقي أو يتآمرون على حرية وحقوق وحياة هذا الشعب الجريح أيًا 
 كان الحزب أو الكتلة أو القائمة التي ينتسب إليها. 

ًا منيعًا بوجه من يحاول التطاول على حقوق المرأة, لندعو نساء العالم كله  لنقف سدَّ
إلى جانب المرأة العراقية في نضالها ضد محاوالت سلب حقوقها وحرياتها للوقوف 

ة الفكرية واالجتماعية   األساسية. لتنتصر إرادة المرأة العراقية الحرة ولتنتكس راية الردَّ
 والسياسية في العراق. 

 

 

 المستحة- هو ليش: يقول العراقي الشعبي المثل
  -!سطلة لو گطرة

 

تتناقل الصحف والمواقع الكثير من األخبار عن التحوالت السلبية الجارية في العراق, فإضافة  
إلى تراجع في الحريات الديمقراطية العامة وتفاقم دور المؤسسات األمنية في حيان الناس,  

في تأمين المزيد من األموال والمكاسب  تكثر المعلومات عن جشع كثرة من المسؤولين
لصالحهم بعيدًا عن وعي الواقع العراقي وإدراك الحالة المعيشية العامة لإلنسان العراقي  
االعتيادي, وتتجلى في قرارات عن مجلس الوزراء أو عن مجلس النواب يعجز اإلنسان 

ات المنصرمة ولكن الطبيعي عن فهمها أو استيعاب مغزى ما يجري في العراق خالل الفتر 
 بشكل خاه خالل الفترة األخيرة من حكم رئيس الوزراء الحالي ومجلس النواب. 

تؤكد لنا المعلومات الرسمية العراقية الصادرة عن وزارة التخطيط ودائرة اإلحصاء إلى إن  
مستوى الفقر في العراق مرتفع جدًا وإن نسبة من هم تحت خط الفقر المقرر دوليًا تصل إلى 

% من سكان العراق, علمًا بأن نسبة الفقر في كردستان, كما تشير اإلحصاءات 29ود حد
%, أي إن مناطق الجنوب والوسط وبغداد والموصل وكركوك تزيد النسبة  5الرسمية أيضًا بلغت  

% بكثير. وإذا أخذنا بنظر االعتبار إن نسبة عالية جدًا من السكان تعيش على خط  29عن 
% من  60وتصل إلى حدود تلك النسبة, فهذا يعني إن نسبة تزيد عن  الفقر وفوقه بقليل 
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سكان العراق يعانون من حالة الفقر والعوز أو الحاجة إلى المساعدة في بلد يعتبر من أغنى 
 دول العالم بثروته النفطية.  

% من  30وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى إن البطالة المكشوفة في العراق تصل إلى حدود 
القوى القادرة على العمل, دعر عنك الخلل في احتساب الكثير من النساء ربات بيوت  إجمالي 

في حين أنهن يرغبن في الحصول عل فرصة عمل غير متوفرة. والكل يعرف أن العراق يعاني  
% من إجمالي القوى العاملة في  40-35من بطالة مقنعة في أجهزة الدولة تصل إلى أكثر من  

 هذه األجهزة. 
 ع يدرك بأن سبب الفقر والبطالة يكمن في ثالثة عوامل رئيسية هي: والجمي
. عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة لدى الدولة وال برنامج للتنمية الوطنية, أي  ياب 1

التوظيفات في القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد الوطني واعتماد على االستيراد في إشباع 
 حاجات الناس اليومية.

واستخدام الدخل القومي والعواقب المترتبة عن ذلك, إضافة إلى الفجوة  . سوء توزيع2
 المتسعة بين األغنياء والفقراء وتفاقم الفساد المالي في العراق. 

. ضعف دور السلطة التشريعية ورقابتها على سياسة الحكومة, إضافة إلى ضعف مستوى  3
لمجتمع وتطور البالد. يضاف إلى  وقدرات جمهرة كبيرة من النواب في وعي مسؤوليتهم إزاء ا

ذلك محاوالت السلطة التنفيذية في السيطرة على السلطة القضائية في العراق, وخاصة من  
 جانب رئيس الوزراء.

وبداًل من توجيه الموارد المالية المتوفرة في العراق إلقامة مشاريع اقتصادية وخدمية لصالح  
لسكن المناسب والعمل والعيش الكريم وإنقاذهم من  المجتمع, وخاصة العائالت الفقيرة وتوفير ا

شظف العيش وجرح الكرامة وما يرتبط بها من عواقب وخيمة على تلك العائالت والمجتمع  
 والدولة العراقية, نقرأ األخبار التالية التي ال تحتاج إلى تعليقات إضافية:  

 , عاجل / لجنة األمن و الدفاع / م تقرير 1 خبر رقم 
   12/19/2011في    1765/  9كتابكم ذي عدد ل ه /  إشارة إلى

و بعد   2012/ 01/ 22واستنادا إلى قرار هيية الرئاسة في جلستها المنعقدة يوم األحد الموافق  
 التشاور مع لجنة شؤون األعضاء و التطوير البرلماني .

اب و حسب  راجين مفاتحة وزارة الدفاع و الداخلية لشراء أسلحة )بنادق مسدسات( للسادة النو 
 األعداد المذكورة أدناه . 

 ملم مع الملحقات )عدد عشرة لكل نائب(.   5.56( عيار m4. بندقية غدارة )1
 ملم مع الملحقات )عدد عشرة لكل نائب) 9( عيار  zc99. مسدس )2
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 توقيع حيدر جاسم مثنى مدير عام الدائرة البرلمانية  .
   2خبر رقم 

من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية    25 صوت مجلس النواب خالل جلسته الي
سيارة   350( ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 2012شباط   23التي عقدت في )

 مليون دوالر أمريكي.    50مليار دينار عراقي أي ما يعادل   60مصفحة للنواب بقيمة  
 

 3خبر رقم 
ماليين دينار عن  3روقات  رواتب بواقع  وزير متقاعد على تعويضات   ف 40حصل ما يقارب  

مليون دينار،   200، وبهذا حصل كل وزير على مبلل يقارب 2006كل شهر، ومنذ عام  
وزير بلل ثمانية مليارات !!! هذا طبعا إضافة إلى رواتبهم العالية التي  40والمبلل الكلي للي 
 يستلمونها شهريا.  

 4خبر رقم 
مسؤول في    1000مليون دوالر، ومجموع ما يتقاضاه  140مجلس النواب يكلف في السنة  

 مليون دوالر.  250الدولة نحو 
وهناك عشرات وميات األخبار المماثلة الواقعية التي ال يمكن دحضها. فمتى يعي الحكام  

 مخاطر هذه السياسات على الشعب وعلى موقف الشعب منهم.  
العراق وكأن العراق سفينة مقبلة   كان السياسي العراقي يقول بأن السياسيين يتعاملون مع

على االحتراق والغرق, إذ أك كاًل منهم يسعى لنهب ما يمكن والنجاة من الكارثة. والسؤال 
الذي يطرح نفسه اآلن هو: هل أن كثرة من السياسيين العراقيين, ومن هم حولها, ترى بأن 

نة مشرفة على االحتراق العراق يقترب مما أشار إليه علي جودت األيوبي من أن العراق سفي
 والغرق, لهذا فهو يغرفون من المال والمكاسب بجشع ال مثيل له مما يؤكد ذلك؟ 

 
متى يتحرك العمالق الساكت, متى يتحرك الشعب ليضع حدًا للنهب والسلب والتزير والفساد 

لعظمى المتفاقم , متى يتحرك ليضع حدًا للضحك على ذقنه وكأنه ال يفهم ما تمارسه الغالبية ا
من الفيات الحاكمة في البالد , مت يتحرك ليحقق التغيير الضروري في الواقع السياسي  

العراقي القائم حاليًاُ  وبأساليب سلمية وديمقراطية يقرها الدستور العراقي, ومتى تتحرك كل  
ير  القوى الوطنية والديمقراطية العراقية بكل أطيافها نحو العمل المشترك من أجل تعبية الجماه
الواسعة لتحقيق التغيير السلمي والديمقراطي الذي يتطلع إليه كل إنسان غيور على شعبه  

 ووطنه.
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إن أهدافًا وطنية وديمقراطية كثيرة تبلورت وسجلت في بيان قوى التيار الديمقراطي في  
اسع  اجتماعاته األخيرة التي يمكن االتفاق عليها والنضال من أجلها, وإطار التيار الديمقراطي و 
يمكن أن يتسع ويستوعب جميع الناس المناضلين من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق  
اإلنسان وحقوق الشعب في العمل والكرامة, في العيش الكريم, إنه يستوعب الشيوعيين 
والديمقراطيين التقدميين واللبراليين العلمانيين وكثرة من الناس المؤمنين الذي يعتقدون 

اجه البلد حين تتواصل هذه الظواهر السلبية في الحياة السياسية واالقتصادية  بالمخاطر التي تو 
واالجتماعية العراقية. نحن أمام جماعة ال تستحي من النهب والسرقة والتهام السحت الحرام,  
سواء منهم من كان في الحكم أم خارجه, وكما يقول المثل الشعب  العراق   خوی ليش هو  

 ! المستحة گطرة لو سطلة

 

 

 

 

 الديمقراطي للحراك األولى السنوية الذكرى  دروس
  العراق  في  االحتجاجي

 

 األولى الحلقة

  

مرت الذكرى السنوية األولى للحراك الشبابي الديمقراطي االحتجاجي في العراق ضد األوضاع 
جهت وما تزال تواجه نسبة عالية من السكان باحتفاالت رمزية في ساحة المزرية التي وا

التحرير أو في مواقع أخرى من العراق. ولم يكن يتوقع أحد أن تتحول هذه البداية الواعدة 
خالل فترة وجيزة إلى حركة جماهيرية واسعة وعريضة تلهب ظهور الحكام وتجبرهم على تغيير  

تماعي واالقتصادي والثقافي والبييي. ولكن ما زال الكثير, وأنا  نهجهم األمني والسياسي واالج
أحدهم, يتوقع بأن هذه الحركة الشبابية ستتحول إلى حركة شعبية تشمل فيات واسعة من  
بنات وأبناء الشعب العراقي ومن كل القوميات واألديان والمذاهب واألعمار, بل ومن داخل 

األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية  األحزاب الحاكمة ذاتها إذا ما استمرت 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298524
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والثقافية والتعليمية ...الخ على حالها الراهن, وإذا ما استمر الفساد المالي واإلداري, وإذا ما 
 العسكرية, كدولة جديدة داخل الدولة العراقية الضعيفة.-تفاقم دور المؤسسة األمنية 

وال عام رغم تراجعها النسبي الملموس, كانت تمرينًا  إن الحركة االحتجاجية التي لم تنقطع ط
مهمًا لمن شارك فيها, وكانت تحريكًا مهمًا لمن وقف يتفرج عليها ويقرأ شعاراتها األساسية  

ويتطلع إلى الوجوه المشاركة فيها, وكانت تعريفًا واستيعابًا مهمًا لكل الناس في العراق وخارجه 
معية التي مارستها الحكومة المالكية وأجهزتها األمنية  باألساليب القهرية والزجرية والق

واإلعالمية ووعا  السلطان ضد الحركة االحتجاجية الشعبية الديمقراطية الهادئة, وكيف يمكن  
أن تتفاقم هذه األساليب بحكم التحول التدريجي إلى األساليب األمنية بداًل من األساليب 

 السياسية في معالجة مشكالت المجتمع. 
ي الذكرى السنوية األولى لهذه الحركة االحتجاجية أجد مفيدًا أن تتعاون قوى التيار ف

الديمقراطي لتلخيص تجربتها النضالية في مواجهة أوضاع العراق المتحركة. وسأحاول من  
جانبي أن أطرح رةيتي لهذه التجربة المهمة والغنية والجديدة بمقالين أحدهما يبحث في التيار  

 والثاني يبحث في الجانب الحكومي. الديمقراطي 
قوى التيار الديمقراطي: حققت قوى التيار الديمقراطي خالل العام المنصرم عدة منجزات مهمة  

 هي: 
. تسنى لها أن تكشف عن عورات الحكومة وتجبرها على االعتراف بالنواقص والسلبيات  1

ساد و ياب التنمية و ياب  التي ترافق نشاطها ودورها في كافة المجاالت, بما في ذلك الف
اإلستراتيجية في سياسة الحكومة وبرامجها االقتصادية واالجتماعية والبطالة والفقر و...الخ,  
وأن تلتزم أمام مجلس النواب بالبدء بالتغيير خالل مية يوم ولم يتحقق ذلك مما ساهم في  

 الكشف عن طبيعة الحكومة وقدراتها الفعلية وضعفها الشديد وتفككها. 
. تسنى لها توحيد بعض قواها السياسية واالجتماعية في كيان موحد, في لجنة التنسيق.   2

 وهي خطوة مهمة وأساسية على طريق العمل المشترك. 
. كما تسنى لقوى التيار الديمقراطي أن تعب  حولها مزيدًا من الشباب عبر مواقع التواصل  3

 أو تعاطف معها قبل ذاك, وهو جانب مهم. االجتماعي ممن لم يكن قد التحق بهذه الحركة 
. تسنى للحركة أن تنشط الكثير من اإلعالميين والصحفيين وتزجهم في النضال الفكري   4

والسياسي لصالح القوى الديمقراطية. وقد لعبت الصحافة الديمقراطية, وبشكل خاه جريدة 
في فضح األساليب المدى وطريق الشعب وصحف أخرى دورًا مهما في التعبية والتحريك و 
 القمعية للسلطة. كما تحسن الخطاب السياسي لقوى التيار الديمقراطي. 

. وبدا واضحًا إن تحسنًا قد طرأ على الثقة المتبادلة بين قوى التيار الديمقراطي وتقلصت   5
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 الحساسيات السابقة بين المتعاونين حتى اآلن.
المنصرمة, ولكن ما نزال بحاجة إلى  هذا من جانب اإليجابيات التي تبلورت خالل الفترة 

 استكمال فحص التجربة من جوانب أخرى أشير إليها فيما يلي: 
. فشل الجهد المشترك لقوى التيار الديمقراطي إلى دفع الحركة االحتجاجية وتصعيدها  1

لمواجهة سياسة الحكومة المالكية السيية والفردية وغير الديمقراطية, وبالتالي فهو ما يزال  
 ى رأس الحكومة ولم يغير من نهجه, بل اشتد التدهور فيه.عل
. ال يكفي أن يتركز التحرك في بغداد على أهمية العاصمة االتحادية, بل ال بد من العمل  2

في المحافظات واألقضية والنواحي, رغم كل المصاعب المرتبطة به, بما يساعد على تحقيق  
العراق عمومًا. ال شك إن القول به سهل   حراك اجتماعي سياسي مشترك ومنسق على صعيد

 وتحقيقه صعب, ولكنه مطلوب في كل األحوال.
. لجنة التنسيق بحاجة إلى كسب بقية القوى الديمقراطية إلى هذا التنظيم الديمقراطي الذي   3

يشكل شارعًا عريضًا يضم أطيافًا كثيرة ابتداء من القوى اليسارية إلى القوى اللبرالية وقوى  
ية وشخصيات مؤمنة ديمقراطية. وقد شخصت قوى التيار هذه النقطة بشكل جيد وتسعى  علمان

 إلى تحقيقها.
. لم يتمكن التيار الديمقراطي حتى اآلن, على أهمية ما تحقق في هذا المجال, من إيجاد  4

السبل المحركة والمحفزة للشبيبة لاللتحاق بالحركة االحتجاجية إلصالح الوضع الراهن 
ا من اإلعالم الحكومي والحزبي المذهبي الطائفي المتزمت والتمييزي. وال بد هنا من  وتحصينه

خوض صراع فكري متواصل ضد القوى التي تروج لتشديد الصراع الطائفي وتحويله على عداء  
بين أتباع الديانات والمذاهب الدينية في العراق وتشديد االصطفاف الطائفي لصالح االنتخابات 

بد من بدء حملة فكرية واضحة للتمييز بين احترام وتبجيل ذكرى استشهاد الحسين  القادمة. ال 
وصحبه وبين إثارة البغضاء والكراهية والحقد بين أتباع المذاهب المختلفة من أجل تحصين 
األحزاب الطائفية وتعبية الناس البسطاء حولها ألغراض ال تخدم مصلحة الشعب والوطن 

 الواحد. 
التيار الديمقراطي أن تلتزم قضايا الُكرد الفيلية والمتضررين حتى اآلن من . ال بد لقوى  5

عرب الجنوب والوسط من سياسات النظام السابق وكذلك قضايا الفالحين ومعاناتهم الجديدة 
 من اإلقطاعيين وشيوخ العشائر والتي تبرز على سطح األحداث يومًا بعد آخر.

عالم لقضايا القوميات األخرى وما تعانيه من مصاعب  . كما ال بد من تبني واضح وعبر اإل 6
وكذلك أتباع الديانات األخرى وما يعانيه أتباعها من مشكالت ومن ضغوط وقهر وقتل مستمر,  

 كما في حالة المسيحيين والصابية المندائيين على سبيل المثال ال الحصر.
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الحكومة االتحادية وحكومة  . وال بد من ممارسة الضغط لمعالجة المشكالت المعلقة بين  7
اإلقليم من أجل تقويض القدرة على االستفادة من تلك الخالفات في غير صالح الوحدة في  

العراق, إضافة إلى ضرورة مشاركة الُكرد عمومًا والقوى الديمقراطية في اإلقليم مع قوى التيار  
 لحريات الديمقراطية.  الديمقراطي في الموقف من االنتهاكات التي تمس المجتمع العراقي وا

. الكشف المتزايد عن األساليب القهرية التي تمارسها أجهزة األمن واالستخبارات ضد القوى  7
الديمقراطية والمحتجين وضعف دورها في مقارعة قوى اإلرهاب والموت اليومي الذي يتعرض  

 له الشعب العراقي.
دعم قوى التيار الديمقراطي باتجاهات   . ال بد من العمل إلقناع التحالف الكردستاني بضرورة 8

 ثالثة: 
 أ. بتحسين أوضاع الحريات والحياة الديمقراطية في إقليم كردستان العراق.

ب. التعاون ودعم متنوع للجنة التنسيق والقوى الديمقراطية العراقي في نضالها من أجل 
 فكر الواحد.الحريات الديمقراطية وضد التحول صوب الفردية واالستبداد والحزب وال

ج. مزيد من النقد لتلك السياسات التي تمارسها الحكومة االتحادية في جوانب كثيرة ومنها  
 الموقف من المرأة أو من المشاريع االقتصادية االتحادية والخدمية ...الخ. 

. ال بد من العمل المكثف لتحسين مالية لجنة التنسيق وقوى التيار الديمقراطي لضمان  9
وإعالمه, إذ بدون توفير المال يصعب تحقيق تقدم في الحركة الديمقراطية   تحسين دوره

العراقية, بما في ذلك التفكير بمشاريع اقتصادية من خالل تبرعات المساندين للتيار 
 الديمقراطي مثاًل أو تبني طبع وبيع الكتب وأخذ ريعها لصالح التيار. 

لس النواب إلنجاز مشاريع القوانين . وأرى ضرورة مواصلة الضغط على الحكومة ومج  10
المعطلة ومنها قانون األحزاب وتعديل الدستور وقانون االنتخابات ...الخ, ألنها من العوامل 

المحركة للشارع العراقي أيضًا بسبب إصرار الحكومة على عرقلة ذلك وكسب الوقت لدفع اتجاه 
 التطور وجهة أخرى وفق ر بة حزب المالكي.

 تبحث في التجربة المرتبطة بالصف الحكومي  الحلقة الثانية
 كاظم حبيب   3/2012/ 10
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 الديمقراطي للحراك األولى السنوية الذكرى  دروس
  العراق  في  االحتجاجي

 

 الحلقة الثانية

تطرقت الحلقة األولى إلى جوانب من دروس تجربة الحملة االحتجاجية الشبابية والشعبية  
بالنسبة لقوى التيار الديمقراطي التي لعبت دورًا  2011راير  الديمقراطية التي بدأت في شباط/فب

بارزًا في هذه الحملة والتي حصد الكثير من مؤيديها ومن اإلعالميين والصحفيين مرارة القمع 
الحكومي الرسمي الجديد وغير الرسمي الموجه من الحكومة أيضًا. وهذه الحلقة تتحدث عن  

 الجانب اآلخر, أي الجانب الحكومي. 
علي أن أةكد بأن الممارسة الحكومية خالل فترة االحتجاجات لم تكن مفاجية لي, إذ كانت لها  

مقدمات كثيرة في نشاط رئيس الوزراء وأجهزة األمن واالستخبارات وربما القوات الخاصة 
التابعة لرئيس الوزراء والتي أدت إلى رفع شعار  الدفاع عن الحريات الديمقراطية . ولكن لم 

توقع أن يدوس رئيس الوزراء على الدستور بهذه الطريقة الفجة التي دفعت باألزمة إلى أكن أ
% من  25مستويات جديدة, رغم حرمانه المرأة من حقها في المشاركة بمجلس الوزراء ب 

الحقائب الوزارية, والتي تشكل تجاوزًا فظًا على الدستور وعلى المرأة وحقوقها المشروعة  
 في آن.  والمكتسبة دستورياً 

فالدستور العراقي يضمن االعتصام واالحتجاج والتجمع والتظاهر السلمي والديمقراطي مثاًل, 
ويمنع التجاوز على هذا الحق. وهو ما أعلنه منظمو الحمالت االحتجاجية في سائر أنحاء 
يحة  العراق بأنهم يتظاهرون سلميًا وديمقراطيًا ويعلنون عن ذلك مسبقًا. ورغم االتهامات القب

التي وجهت للمحتجين على األوضاع المزرية في العراق من جانب الحكومة وإعالمها وإعالم 
وعا  السالطين, صرح الحاكم بأمره بعد عدة أسابيع بأن الحملة كانت مفيدة وذكَّرت الحكومة  
بمهماتها التي ينبغي لها أن تنهض بها! ولكن وعا  السالطين لم يتراجعوا عن اتهاماتهم بل  

غلوا باإلساءة للناس والمتظاهرين رغم أن سلطانهم قد تراجع ولو بالكالم. ورغم وعود  أو 
الحكومة, فإنها لم تنهض بها ولم تحقق أي جزء منها! ومع ذلك لم تكف أجهزتها األمنية  

باعتقال واختطاف وتعذيب المتظاهرين والصحفيين, بل واصلت ذلك. ويبدو إن الحاكم بأمره قد 
ديدة من هذه التجربة, تلك الدروس التي ستزيد من الهوة القائمة بينه وبين  تعلم دروسًا ج

المجتمع والتي ستتسع يومًا بعد آخر بداًل من استخاله الدروس التي تزيل هذه الفجوة 
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 القائمة. ومن بين الدروس الجديدة للحاكم بأمره أشير إلى ما يلي: 
واب الذي التزم أمامه البدء بمعالجة . لقد افلت الحاكم بأمره من محاسبة مجلس الن 1

المشكالت ولم تعالج أي مشكلة حتى اآلن رغم مرور أكثر من سنة على ذلك وبحدود عشرة 
شهور على انتهاء المائة يوم بسبب ضعف هذا المجلس وخشية البيت الشيعي من تفكك هذا 

َر رئيس الوزراء إن  البيت الطائفي, رغم اهتزاز هذا البيت وحصول تصدعات كبيرة فيه. واعتبَ 
 هذا اإلفالت أول نصر له أمام القوى المطالبة باإلصالح!

. أفلت من حساب وعقاب مجلس النواب والسلطة القضائية بسبب إعطاء األوامر لألجهزة  2
األمنية بالتصدي للمتظاهرين في سائر أنحاء البالد أيًا كانت العواقب, المهم كبت المظاهرات 

ين والمحتجين, مما أدى إلى استشهاد مجموعة من المواطنين في مدن وخنق صوت المتظاهر 
 عدة من العراق. وسجل هذا باعتباره النصر الثاني له! 

. وأفلت هو, ومعه األجهزة األمنية, التي مارست القمع ضد المحتجين المسالمين واعتقلت  3
هانة كرامة اإلنسان, واختطفت المتظاهرين والصحفيين ومارست التعذيب الجسدي والنفسي وإ
 من المحاسبة والعقاب أيضًا, وهو النصر الثالث الذي ارتسم في مخيلته! 

. واستنتج خطًأ بأن في مقدوره أن يواصل مثل هذه السياسة ما دام الشعب ال يتحرك ضد   4
مثل هذه اإلجراءات القمعية وال تتحرك قوى سياسية حليفة للحكم, رغم ادعائها بالديمقراطية. 

هنا برزت أكثر فأكثر ظاهرة الفردية في الحكم واالستبداد في الرأي والممارسة لدى رئيس   ومن
 الوزراء وتكرست لديه مقولة  أخذناها وما ننطيها !

. واتخذت بعض القوى المشاركة في الحكم موقفًا مماثاًل لتصرف  لقلق الكنيسة , أي   5
ولم تعبر في هذا الموقف أي روح  الموقف االنتهازي الذي يمكن أن تحترق به أيضًا. 

 ديمقراطية وأي شعور بالمسؤولية إزاء المجتمع وتطوره الالحق. 
أما رئيس القائمة العراقية, ومعه قائمته المشاركة في الحكم والمنافسة لقائمة التحالف الوطني  

ودولة القانون, فإن سلوكه عبر في حصيلته عن صراع على موقع أفضل في الحكم بذات 
يعة التي يمارسها رئيس الوزراء الحالي. إذ انهم أعلنوا مقاطعة مجلس النواب ومجلس  الطب

الوزراء, ثم عادوا إليه, ولكن بموقف أضعف من السابق, ومنحوا الفرصة لرئيس الوزراء  
 لتقوية مواقعه والبروز وكأنه المنتصر! 

التحالف الوطني, ويعتبر  وبالتالي فهو باق في الحكم بالرغم من الجميع, حتى من حلفائه في 
 ذلك النصر الكبير له.

بمعنى آخر إن رئيس الحكومة الحالية لم يستفد من تجربة التظاهرات بصورة إيجابية, بل  
بصورة سلبية, وبالتالي فإن الوضع في أعقاب مؤتمر القمة العربية, سيكون أكثر سخونة  
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المشاكل المستعصية أو   وصعوبة في العراق بسبب تردي األوضاع وعجز الحكومة عن حل
 إجراء انتخابات مبكرة.

من المؤسف حقًا إن حكام العراق لم يتعلموا من الحكام الذين سبقوهم, بل أن كاًل منهم يريد  
أن يخوض تجربته الخاصة, وهي إشكالية كبيرة غالبًا ما تكون كارثية على الشعب وعلى 

 الحاكم الفردي والمستبد.
سين الوضع في البالد يكمن في التزام األفكار واألهداف األساسية  إن الطريق الوحيد أمام تح 

الواردة في برنامج التيار الديمقراطي الذي أقر أخيرًا والذي ال يطرح أهدافًا تعجيزية بل يتبنى  
سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبييية وطنية يمكن أن يتبناها كل حريص على إنقاذ  

   العراق من الوضع الراهن.
 كاظم حبيب  3/2012/ 12

 

 

 الفاشيون -اإلسالميون- يرتكبها جديدة بشعة جرائم
  العراق  في القتلة

 

 

يوم أمس, يوم واحد قبل احتفاالت عيد نوروز الكبير, وتسعة أيام قبل موعد عقد مؤتمر قمة  
في بغداد, نفذ المجرمون  اإلسالميون  الفاشيون القتلة جرائم كثيرة في مناطق  الدول العربية 

كثيرة من العراق, في بغداد وكركوك وكربالء وبابل ونينوى وديالى واألنبار وصالح الدين سقط 
جريحا ومعوق. هؤالء القتلة يتحدثون    200شهيدًا حتى اآلن وأكثر من  45بسببها أكثر من  
سالمية في العراق ويرتكبون أبشع الجرائم والموبقات بحق هذا الشعب باسم اإلمارات اإل

الجريح. ويبدو إن عدد السيارات المفخخة والعبوات الناسفة المزروعة كان كبيرًا جدًا, ولكن 
أجهزة األمن والشرطة المختصة استطاعت العثور على عشرات منها وتفكيكها أو تفجيرها عن 

 ات وربما ميات الناس األبرياء.بعد لتنقذ حياة وأرواح عشر 
إن هذه الجرائم المخطط لها من جانب أعداء الشعب وبهذا العدد الكبير من تلك السيارات 

المفخخة والعبوات الناسفة, سواء تلك التي انفجرت او التي فجرت على أيدي الشرطة, تؤكد  
 شاء اإلنسان أم أبى عن أربع حقائق جوهرية:
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رهابية المنظمة قد عادت إلى العراق واستعادت أنفاسها وأعادت تنظيم  . إن قوى القاعدة اإل  1
صفوفها وبمساعدة مباشرة من قوى البعث, من أتباع عزت الدوري وصدام حسين, ومن أتباع  

 هيية علماء المسلمين السنة الذي دخلوا بتحالف متين مع تنظيمات القاعدة في العراق.
ًء قويًا يحميها إلى حدود غير قليلة فحسب, بل ولها  . وأن هذه القوى ليس فقط تملك غطا 2

 قوى وعيون قد تسربت منذ سنوات إلى داخل األجهزة األمنية وفي مستويات ومجاالت عديدة.
. وإن قوى األمن والشرطة والمخابرات واالستخبارات العراقية, رغم تحسن قدراتها, ما تزال  3

من المجازر الجماعية لقوى اإلرهاب الدموي من    غير قادرة على حماية المواطنات والمواطنين
جهة, وإن هذه األجهزة لم تتحول صوب هوية المواطنة العراقية بل ما تزال ذات هويات ثانوية  
غالبة وقاتلة في آن من جهة أخرى, كما إن وجهة نشاط بعض هذه األجهزة موجه ضد القوى 

ي كما في كتاب المخابرات العراقية لمراقبة  الديمقراطية بدال من تركيزها ضد قوى اإلرهاب الدمو 
 الشيوعيين والديمقراطيين من جهة ثالثة. 

. وهذا الواقع يؤكد بدوره: ضعف الحكومة العراقية وتفتتها وعجزها عن مواجهة اإلرهاب,  4
يضاف إلى ذلك تلك الصراعات المقيتة والمستمرة الدائرة بين أطراف القوى السياسية الحاكمة  

تزاع مواقع القوة في السلطة التي تساهم بدورها في تنشيط قوى اإلرهاب وتدفع بها  من أجل ان
 لتنفيذ خططهم اإلجرامية.  

إن أرواح المزيد من العراقيات والعراقيين مهدد بخطر الموت على أيدي عصابات اإلرهاب 
مستوى الدموية المتداخلة في نشاطها مع عصابات الجريمة المنظمة وعصابات الفساد على ال

المحلي واإلقليمي, عصابات الدول المجاورة التي تعمل في العراق. إنها تتغذى على الفساد  
وتغذيه في آن, وتخلق حلقة مغلقة يصعب كسرها لصالح اإلرهاب وقوى اإلرهاب والفساد في 

 آن. 
 إن سلسلة التفجيرات لن تتوقف وتعكس االحتياطي الذي تمتلكه قوى اإلرهاب في داخل العراق
وفي محيطه اإلقليمي الذي يهدد االستقرار واألمن والسالم. إن قوى اإلرهاب تريد منع عقد قمة  
رةساء وملوك وحكومات الدول العراقية في بغداد, هذه القمة التي لن تساهم في حل مشكالت  
العراق والدول العربية, بل ستزيدها تعقيدًا لسبب اساسي, إنها ليست قمة شعوب ومن يمثلها,  

ل هي قمة حكومات منفصلة ومنعزلة تمامًا عن شعوبها وعن طموحات هذه الشعوب وعن ب
حاجاتهم اليومية. ومع ذلك يعتقد حكام العراق بأن هذه القمة ستشكل لهم مخرجًا من األزمة  
التي يعانون منها, في حين إن حل األزمة العراقية المتعددة الجوانب يكمن في داخل العراق, 

طائفية السياسية التي تسير الحكم وغالبية األحزاب المشاركة في الحكم, سواء في المشكلة ال
أكانت شيعية أم سنية. إن القمة ستنتهي وستصدر مجموعة قرارات ال تنفذ, إذ ليس هناك من  
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الدول العربية من يحترم قرارات هذه القمة وال القمم السابقة وال حتى الالحقة إن استمرت هذه  
 العميقة بين الحكام والشعوب.العزلة والهوة 

نحن أمام مأزق شديد ال نجد إال أن نكرر ضرورة إجراء انتخابات عامة مبكرة لعل هذه الحل 
يخلق اصطفافات اجتماعية وسياسية جديدة تساعد على حلحلة األزمة المتفاقمة وخلق منافذ  

 لتسريبها لصالح المجتمع.
م العراق كما يتشبث الغريق بقشة في وسط  إن خير ما يفعله رئيس الحكومة المتشبث بحك

البحر أن يعلن عن تنحيه عن الحكم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة تأخذ على عاتقها 
التحضير إلجراء انتخابات جديدة على صعيد العراق كله. وبالتالي يفسح في المجال لخلق 

تكلف الشعب الكثير من  مستلزمات وشروط جديدة لمعالجة األزمة العراقية المستفحلة التي 
 القتلى والجرحى والخسائر المادية والتقدم االقتصادي واالجتماعي. 

 كاظم حبيب   3/2012/ 21

 

 

 

 

 والشرطة األمن أجهزة هدف الشعب طريق 
  العراقية

 
حين وجهت التحية والتهنية للحزب الشيوعي العراقي, قيادة وأعضاًء وأصدقاء, بمناسبة  

لم أكن قد سمعت باالعتداء الغاشم الذي وقع ليلة االثنين  لتأسيسه,  78الذكرى الي 
على مقر  طريق الشعب   الجريدة المركزية للحزب وال عبث القوة المسلحة  3/2012/ 26

شخصًا من حماية المقر والعاملين فيه. ولكني   12بأثاث المقر وغرف قادة الحزب واعتقال  
 كنت قد أشرت بصراحة ووضوح كبيرين إلى ما يلي:

 وعلمتنا التجارب المنصرمة منذ تأسيس هذا الحزب المناضل, الذي انتمى له عراقيات 
وعراقيون بغض النظر عن قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وألوان بشرتهم ولغتهم, والذي عبر في  
برامجه وأهدافه عن مصالح العرب والكرد والتركمان والكلدان واآلشوريين من الناحية القومية,  
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ح العمال والفالحين وبقية الكادحين والمثقفين وفيات البرجوازية الصغيرة والبرجوازية  وعن مصال
الوطنية من الناحية االجتماعية, وعن مصالح النساء والطلبة والشباب, بأن البدء بمتابعة  

ومالحقة وقمع الحزب الشيوعي العراقي كانت باستمرار البداية الفعلية لمالحقة وقمع واضطهاد 
الوطنية والديمقراطية العراقية ومصادرة الحريات الديمقراطية والحياة الدستورية التي   الحركة

قادت في المحصلة النهائية إلى هيمنة االستبداد والقهر وإنزال المزيد من المظالم بمصالح 
 الغالبية العظمى من الشعب وقواه السياسية .  

على الحياة الديمقراطية والحريات العامة إن ما جرى في مقر طريق الشعب يعتبر تجاوزًا فظًا 
حتى اآلن وإساءة كبيرة لحزب وجريدة ديمقراطية من جانب الحكومة العراقية وأجهزتها األمنية.  
فهو إجراء ال يبشر بالخير وال يمكن أن يعزى إلى خالفات وصراعات داخل الحكومة وداخل هذه  

لوزراء باعتباره القائد العام للقوات األجهزة, بل هو إجراء مصادق عليه من جانب رئيس ا
المسلحة العراقية والمسؤول األول عن اجهزة األمن والشرطة وقيادة عمليات بغداد وبقية  

األجهزة الخاصة, كما ال يمكن ان يعزى إلى أهمية الحذر والحيطة في هذه الفترة بسبب قرب  
لى تسريب خبر مناهض للحزب انعقاد مؤتمر القمة العربية ببغداد, كما ال يمكن أن يعزى إ

الشيوعي بشأن السكراب المركون في سطح بناية طريق الشعب. إنها سياسة رئيس الوزراء  
الجديدة التي بدأت بمحاولة جادة لقمع واحدة من أبرز الصحف العراقية المعبرة عن مصالح 

لسابق الشعب وسيادة الوطن, وضد واحدة من أبرز القوى السياسية التي ناهضت الحكم ا
وعملت من أجل التغيير وناهضت وما تزال تناهض اإلرهاب بمختلف اشكاله والفساد المالي 
واإلداري وتدافع عما تبقى من حرية في البالد ومن اجل بناء عراق وطني ديمقراطي اتحادي  

مستقل وموحد, إنها السياسة التي تريد كم األفواه ونشر الخشية بل الخوف والرعب من  
حكومة, تمامًا كما بدأ صدام حسين بسياسته األولى التي توجهت مباشرة ضد إجراءات ال

الحزب الشيوعي العراق ثم أعقبها التوجه ضد كل القوى السياسية األخرى, وكانت العاقبة  
واضحة لما حصل لصدام حسين ورهطه. أما الحزب الشيوعي ورغم الجراح الثخينة التي  

 وكما قال الشاعر الجواهري الكبير أصيب بها فهو باق وسيبقى قائمًا, 
 باق وأعمار الطغاة قصار من سفر مجدك ماطر موار 

تماما كما كانت تفعل أجهزة األمن العراقية في زمن صدام حسين: عصبت عيون حراس طريق 
الشعب واقتيدوا إلى أحد مراكز الشرطة بعد ان اهينوا في المقر ذاته ولم يجر الحديث معهم أو  

 رض عليهم التوقيع على وثيقة ال يعرفون نصها. كان عليهم أن ال يوقعوا عليها. استجوابهم وف
إن هذا األسلوب ليس فقط غير الئق, كما عبر عنه بيان الحزب, بل هو إساءة كبيرة وتجاوز  
فظ على حقوق الحزب والحركة الوطنية العراقية وعلى الصحافة العراقية وحرمة دورها. كما إن  
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رطة لم تجلب أمرًا بالتحري, بل دخلت المقر تحت ستار إلقاء نظرة من على أجهزة األمن والش
 سطح البناية للتيقن من قضية األمن في المنطقة. 

إن توجيه نيران النقد على أجهزة األمن وحدها أمر غير سليم, إذ ينبغي أن يتوجه صوب  
ما حصل ما حصل في  رئيس الوزراء الذي أمر أو عرف بذلك ولم يمنعه بل وافق عليه, وإال ل

 مقر طريق الشعب.
إن صعاليك النظام ووعاظه القدامى والجدد سيواصلون من جديد الدفاع عن هذا اإلجراء 

التعسفي لحكومة المالكي وأجهزتها القمعية المختصة بمالحقة الشيوعيين والديمقراطيين, كما 
أعضاء الحزب الشيوعي   دافعوا عن ذلك البيان الصادر عن جهاز مخابرات النظام في مالحقة

ونكران صدوره أصاًل. إن هؤالء الوعا  الجدد يمارسون سياسة  صم  بكم  عمي  فهم ال يعقلون, 
بل وال يفقهون  وهم مستعدون للتجاوز حتى على ابسط المباد  التي آمنوا بها سابقًا بهدف  

راقي وعلى الحياة  اإلساءة إلى القوى الديمقراطية ألنها تقف ضد التجاوز على الدستور الع
الديمقراطية وحرية الرأي والنشر وضد الطائفية السياسية المقيتة. إنهم مستعدون على قبول  
قتل هادي المهدي دون أن يعتريهم الخجل من أنفسهم في الدفاع عن القتلة المجرمين ألن  

ة الفساد هادي المهدي تجرأ وهاجم الحكومة وانتقد سياساتها وطالب بالحريات العامة ومكافح
واإلرهاب والظلم. إنهم بذلك يشاركون القتلة جريمتهم ويشاركون أجهزة القمع قمعهم أدركوا ذلك 

 أم لم يدركوه.
إن احتجاج الحزب الشيوعي وجمهرة من المثقفين العراقيين غير كاف بأي حال, بل يفترض  

زامها بمباد  الحرية  أن يتسع االحتجاج ليشمل كل القوى السياسية العراقية التي تعلن عن الت
 والديمقراطية والحريات العامة.

حين كتبت مرة بأن أول الغيث قطر ثم ينهمر المطر, حين جرى اعتداء أجهزة األمن والشرطة  
والمرتزقة على المتظاهرين المحتجين, كتب لي أحد األصدقاء من السياسيين العراقيين  

كاظم ... منذ زمان بدأ المطر يتساقط في   المخضرمين والكتاب البارزين قائاًل: يا عزيزي يا
العراق والخشية اآلن من هطوله الشديد على رةوس الناس, كل الناس!  كم كان هذا الصديق 
على حق في ذلك وبخالف اصدقاء آخرين عقدوا العزم في الدفاع عن إجراءات الحكومة ولو  

ب هؤالء الناس بالوقوف ضد  أدت بهم إلى التهلكة واإلساءة لتاريخهم النظيف. أنا ال أطال
 الحكومة, بل أقول لهم كما يقول المثل الشعبي العراقي   أگعد أعوج وأحچي عدل موالنا .

أتمنى على األحزاب الوطنية والديمقراطية العراقية من كافة القوميات أن تعلن تضامنها مع  
ي الجديد وأن الحزب الشيوعي العراقي وطريق الشعب وأن تحتج على هذا اإلجراء التعسف

تطالب الحكومة االتحادية باالعتذار لطريق الشعب وإعادة ما أخذ من المقر إلى الحزب  
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وتعويضه عن العبث الذي لحق بأثاث المقر وما دمر منه وعدم تكراره ضد أي من القوى 
 السياسية العراقية. 

األساليب واحتجاجها أتمنى على قوى التيار الديمقراطية والمحسوبة عليه أن تعلن رفضها لهذه 
 الشديد ومطالبتها باالعتذار وعدم تكرار ذلك. 

أتمنى على الحركة الديمقراطية في الدول العربية ان تحتج وتشجب ما حصل لطريق الشعب 
في العراق تحت اية واجهة كانت وضد كل ما يمس الحريات العامة وحرية الصحافة ومحاوالت  

 عب. كم األفواه ونشر الرعب في صفوف الش
 كاظم حبيب   3/2012/ 28

 

 

 

 واجتماعية  سياسية  محنة,  الفيلة  الُكرد  محنة
 ! إنسانية  محنة,  واقتصادية

 

ها نحن على أبواب الولوج في السنة التاسعة منذ أن أطيح بالنظام الدكتاتوري الفاشي, ها 
نحن نعيش كيف يغتني البعض ويكتنز الثروات ويشتري العمارات والقصور في الداخل 

لخارج, ها نحن نشاهد كيف يتصرف البعض الكثير بأموال الشعب العراق عبر أساليب وا
الفساد المالي, ها نحن نعيش استعادة الكثير من المعارضين السابقين والحكام الجدد لدورهم  
وأموالهم ويضيفون عليها ما لذ وطاب وما خف وغال, ولكننا نعيش في الوقت نفسه كيف  

لفيلية رغم صدور الكثير من القرارات ورغم صدور قرار من المحكمة  تتواصل محنة الُكرد ا
الجنائية العليا ومن مجلس النواب باعتبار ما حصل للُكرد الفيلية في فترة حكم البعث يدخل في  
باب جرائم ضد اإلنسانية. فمتى تنقشع الغيوم التي تحيط بالُكرد الفيلية, ومتى يستعيد هؤالء  

ل العراق, حقوقهم المسلوبة التي استبيحت من الدكتاتورية الفاشية الناس, وهم من أصل أه
 ومن نتاج العقلية العنصرية والطائفية البميضة. 

لم يفقد هؤالء الناس دورهم أو أموالهم المنقولة وغير المنقولة, بل فقد االالف منهم حياتهم 
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ضعوا في مقدمة القوات الغالية. لقد سقط الكثير منهم في الحرب العراقية اإليرانية حين و 
 المتحاربة, أو قتلوا في سجون ومعتقالت النظام وهم من خيرة شباب العراق. 

من المؤسف حقًا أن تهمل هذه الشريحة الطيبة من بنات وأبناء الشعب العراقي رغم ادعاء  
  الجميع بالدفاع عنهم واالستجابة لمطالبهم. سنويًا يعقد الُكرد الفيلية المؤتمرات الحزينة
 يستذكرون بها شهداء هذه الشريحة المعطاءة ويطالبون بحقوقهم, ولكن ال مجيب!

لن نتعب أبدًا من المطالبة باستعادة الحقوق المشروعة والمسلوبة للُكرد الفيلية, لن نكف عن 
ذلك, سنالحق المسؤولين وسيحاسبهم الشعب على التفريط بمصالح هذه الشريحة الوطنية.  

لية حقوقهم حين يستعيد العراق عافيته وحين تسقط الحسابات الطائفية  وسيحقق الُكرد الفي
ومحاولة الضغط عليهم لكسبهم إلى هذا الحزب الديني الطائفي أو ذاك مقابل حصولهم على  
بعض الحقوق بصورة فردية وليس على اساس حل المشكلة بكاملها. إنها التجارة القذرة التي 

الفيلية. وهو ما ينبغي رفضه. لن يحقق الُكرد الفيلية  يحاول البعض ممارستها مع الُكرد
حقوقهم ما لم يوحدوا صفوفهم ويعززوا لحمتهم ويؤكدا على جملة مطالبهم. وستكون القوى 

 الديمقراطية إلى جانبهم كما كانت دومًا.  
 الذكر الطيب لشهداء الُكرد الفيلية وكافة شهداء العراق. 

 الصبر والسلوان لذوي الشهداء.
 لنعمل معًا من أجل ضمان تحقيق حقوقهم المسلوبة. و 
7/4 /2012   
 

 

 

 

 

 

 

 كاهله تثقل التي البشعة  والجرائم الدوري عزة
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 ! الفاشي حزبه وكاهل

 

 

موجهة إلى الشعب العراقي ألقى عزة الدوري كلمة متلفزة  2012في اليوم السابع من نيسان 
واألمة العربية وهو يرتدي اللباس العسكري. واليوم هي الذكرى التاسعة لسقوط النظام 

الدكتاتوري وهروب صدام حسين ورهطه وعصابته البا ية, ومنها عزة الدوري, وقواته الخاصة 
 من المعركة.  

ا صدام حسين وطغمته,  لم يتغير خطاب عزة الدوري عن تلك العنجهية ذاتها التي عرف به
رغم إدراكه العميق بالنهاية الحقيقة لدور حزب البعث في العالم العربي, إنها النهاية البائسة  
التي كان من المتوقع أن يصل إليها ويغوه في أعماق المستنقع ويستقر في اسوأ مزبلة في  

ثما وجد, إذ تحول التاريخ نتيجة سياسات هذا الحزب ال في العراق فحسب, بل وفي سوريا وحي
إلى حزب فاشي دموي مارس التآمر والعنف والسلوك  1963مع وصوله إلى السلطة في العام 

 العنصري ضد القوى واألحزاب والقوميات األخرى.
كتب أحد األشخاه يقول ظهر بائع الثلج عزة الدوري مرة أخرى ليعلن أنه على قيد الحياة 

ي أن يكون اإلنسان عامل ثلج, فعمال الثلج من وليس كما ُأعلن عن موته. ليس العيب ف
كادحي بالدنا, بل العيب كل العيب أن يكون أحد ابشع المجرمين والقتلة في العراق سواء 

بصورة مباشرة أم غير مباشرة. فهو ال يتحمل وزر ما فعله حزب البعث ومجلس قيادة الثورة  
مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبت   منذ تسلم هذا الحزب الحكم في العراق فحسب, بل ويتحمل

في العراق بعد سقوط الدكتاتورية. فلم ينفذ حزب عزة الدوري وحده جرائم بشعة وقتل الكثير  
من الشر فحسب, بل تحالف مع تنظيم القاعدة المجرم ومع هيية علماء المسلمين وكل الذين 

ا يزال يدعو إلى القتل باسم مارسوا اإلرهاب بحق الشعب العراقي على مدى الفترة المنصرمة وم
  المقاومة الشريفة , وهي غير شريفة. 

ال يمكن أن تقوم لفكر البعث القومي الشوفيني والعنصري قائمة في العراق بعد أن ارتكب حزب  
البعث وقادته وكوادره األساسيين وأجهزة أمنه واألجهزة الخاصة الجرائم البشعة والموبقات ضد  

القومية والمذهبية, وبعد أن زج العراق بعدد من الحروب الخارجية, هذا الشعب وضد مكوناته 
إضافة إلى الحروب الداخلية ضد الشعب الكردي وضد الُكرد الفيلية وضد عرب الوسط والجنوب  
وبغداد, ولكنه لم ينس أيضًا ولم يعف عن معارضي نظامه في الموصل وغرب بغداد, إذ أذاقهم 

من العراقيين على مدى حكم البعث أكثر من مليون وربع مر العذاب أيضًا. لقد استشهد 
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المليون إنسان بمختلف السبل واألدوات والحروب. وقد سقط للشعب الكردي وحده أكثر من  
ألف شهيد على امتداد أعوام النضال منذ وصول حزب البعث إلى السلطة في العام  200
وبعد انتفاضة الربيع والزحف   1991 حتى انهياره وانسحابه من إقليم كردستان في العام 1968

 المليوني إلى تركيا وإيران.
لقد كان الخطاب الذي قدمه عزة الدوري ملطخًا بالدم والعار وستبقى راية واسم وقوى هذا 
الحزب وقيادته وقيادييه ملطخة بالدم والعار لكثرة من قتل على أيدي هذا الحزب ليس من  

ة العراقية, وليس من سقط بسبب الحروب التي ورط  مناهضيه من األحزاب والقوى السياسي
الشعب بها فحسب, بل وبسبب قتله لكثرة من قياديي وكوادر وأعضاء حزب البعث بالذات ممن  
وقف ضد سياسات صدام حسين وطغمته الخائنة والمجرمة. لقد كان عزة الدوري واحدًا من 

لتصاقًا بصدام حسين وحبًا له وكرهًا أهم وابرز أعمدة الفاشية والدروشة في العراق وأكثرهم ا
 للشعب. 

إن عزة الدوري يتوقع أن تنشأ حالة مناسبة لحزبه في العراق ويدعو إلى التحالف مع قوى  
اإلسالم السياسي السنية المعتدلة. يتوقع هذا األمر بسبب السياسات الخاطية والخطرة التي 

لى وحدة النسيج الوطني العراقي في تمارس في العراق منذ عدة سنوات والعواقب المحتملة ع
مواجهة بقايا قوى البعث والقوى المناهضة لبناء عراق جديد خال من العنصرية والشوفينية  

 والطائفية والتمييز الديني والفكري والسياسي.
إن األخطاء التي يرتكبها حزب الدعوة ورئيسه يمكن أن يدفعا بالعراق إلى متاهات جديدة, 

كثيرًا جدًا عن الوجهة التي تضمن للعراق وحدته وحياته الحرة والحريات فهما قد ابتعدا 
الديمقراطية المنشودة, وبالتالي هما بالذات يسمحان لمثل هذا المتهم الوقح بارتكاب أبشع  

الجرائم في العراق وأن يتجرأ بطرح ذلك الخطاب النتن الذي تفوح منه رائحة الشوفينية  
 الحرة والديمقراطية.  والطائفية والعداء للحياة 

فرغم مرور تسع سنوات على سقوط الدكتاتورية لم يستطع هذا الدكتاتور الصغير, عزة  
الدوري, أن يعي األخطاء الفادحة والسياسات التدميرية والعدوانية التي مارستها قيادة حزبه 

 ضد الشعب والوطن.  
ورية لم تستطع القوى التي ولكن في الوقت نفسه ورغم مرور تسع سنوات على سقوط الدكتات

تسلمت السلطة وما تزال تمسك بها أن تعي المخاطر الجمة التي تواجه العراق بسبب 
السياسات الطائفية والمحاصصة المقيتة القائمة على أساسها, وبسبب ممارسات أجهزة األمن 

يير باتجاه لذات السياسات السابقة إزاء القوى السياسية العراقية المطالبة باإلصالح والتغ
الحريات العامة والحياة الدستورية والديمقراطية والخاله من االنفراد بالسلطة. إن مخاطر 
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 االستبداد تتزايد في العراق وعلى اإلنسان أن يعي ذلك قبل فوات األوان.
إن من واجب القوى السياسية العراقية أن تستنكر وتحتج ضد هذا الخطاب الهستيري الذي  

ري, وخاصة تلك القوى التي دعاها عزة الدوري للعمل معه والتحالف مع حزبه  ألقاه عزة الدو 
 المشوه ضد الشعب العراقي.

كما ال بد لنا أن نعمل معًا من أجل إبعاد العراق عن المخاطر التي تواجهه حاليًا بسبب  
اسية  سياسات حزب الدعوة اإلسالمية ورئيسه وقيادته وكوادره الذين يتربعون في المواقع األس
في الدولة والحكومة والقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي ويسعون للهيمنة على كافة  
الهييات المستقلة, إضافة إلى الهيمنة على سلطة القضاء وتهميش دور مجلس النواب 

 والقوى السياسية األخرى.
نظام الحالي إن حزب البعث والقوى المتحالفة معه ال تشكل خطرًا على العراق, إال إذا سار ال

على نهج يوسع الفجوة بين المواطن والمجتمع من جهة, والحكومة واألحزاب الحاكمة وتلك  
 المهيمنة على الحكم من جهة أخرى عبر السياسات المنتهجة حتى اآلن.

إن يوم سقوط الدكتاتورية في العراق ينبغي أن يدق ناقوس الخطر عند اشعب العراقي كله لكي 
 ة أخرى على أرض الوطن!ال ترتفع دكتاتوري 

 كاظم حبيب   2012/ 9/4

 

 

هل يسير نوري المالكي على خطى صدام ويدفع بحزب 
 الدعوة على خطى حزب البعث؟ 

 

 

التأبيني  كتب لي صديق فاضل رسالة قصيرة يشير فيها إلى خطاب نوري المالكي في الحفل 
 في ذكرى استشهاد محمد باقر الصدر جاء فيها ما يلي:

ر عن أنيابه    أمس رأيُت واستمعُت الى خطاب المالكي بمناسبة ذكرى استشهاد الصدر. لقد كش 
 –بالتهديد المبط ن في الموجه الى العلمانيين والماركسيين والحداثويين . أسأل السؤال التالي 
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  -اإلسالم السياسي  –المظلم ، فهل دخلنا في دهليز مظلم جديد  لقد خرجنا من دهليز البعث 
؟ المالكي أفَصَح عن مكنونه الفكري المتخلف والمتطر ف في خطبته، وبالتدريج سينهج ذات  
النهج البعثي ضد الحزب الشيوعي وكل القوى الوطنية الديمقراطية حينذاك... . هذا هو نص  

ذا التشخيص؟ وهل في مقدور نوري المالكي تنفيذ  الرسالة. هل كان الصديق على حق في ه
 هذا النهج في الواقع الراهن للعراق والمنطقة والعالم؟ 

لقد تحدث نوري المالكي بصفته رئيسًا لحزب الدعوة اإلسالمية, ولكنه في الوقت نفسه تحدث  
القائد   وبصورة واضحة بصفته رئيسًا لوزراء العراق وبالعناوين األخرى التي يحملها, ومنها

العام للقوات المسلحة العراقية والمشرف المباشر عن قيادة قوات عمليات بغداد, والمسؤول  
 عن أجهزة األمن والحاكم بأمره, إضافة إلى حفظه هللا ورعاه! 

 قال المالكي ما يلي:  
 إن الدولة التي تتنوع بمكوناتها ال يمكن أن تبنى بمكون واحد على حساب مكون آخر، واليوم  

حن نستذكر استشهاد الصدر الذي هو مدرسة للفكر التي نشأنا وتسلحنا بها في وقت كانت  ون
التحديات الفكرية اإللحادية والماركسية والعلمانية، والتي استطعنا بفكره تهديم كل هذه األفكار  

 الغربية . نقرأ في هذا النص ثالث مسائل: 
بمكوناتها, وهو أمر صحيح. إال إذا اريد   . ال يمكن أن تبنى أي دولة بمكون واحد وهي تتنوع1

 بناء دولة مستبدة وحكم مستبد وأن ال يعمرا طوياًل.
. استطاع حزب الدعوة بفكر مدرسة الصدر أن يهدم التحديات الفكرية اإللحادية والماركسية  2

والعلمانية, وهو تعبير عن مجافاته للتعدد الفكري من جهة ولمبدأ فصل الدين عن الدولة من  
جهة أخرى, إضافة إلى اتهام الناس بالكفر واإللحاد على طريقة القاعدة في اتهام اآلخرين 
بالكفر واإللحاد. وهذه الفكرة تتناقض كلية مع الفكرة األولى وتجسد محاولة نوري المالكي 
انتهاجها في الوقت الحاضر, وهي التي ستدفع به إلى مستنقع معاداة الفكر الديمقراطي 

وكلنا شاهد على العواقب التي انتهى إليها كافة الذين ناهضوا الديمقراطية   والعلماني,
 والديمقراطيين والمجتمع المدني والعلمانية.  

يبدو إن نوري المالكي يعتقد بأن حزبه استطاع تهديم الفكر الماركسي, بهذا يؤكد قصر نظره 
هذه اإلدعاءات. وأرى إن  ومحدودية تفكيره والمستشارين حوله الذين ال ينصحوه بترك مثل  

الرجل ليس واهمًا فحسب, بل كما يقول المثل اإلنكليزي إنه يسعى إلى أن ينطح الحقائق  
 القائمة على األرض, وهي صخور صلدة تكسر رأس من يحاول نطحها. 

. وهو تهديد واضح وغير مبطن لكل القوى السياسية في التيار الديمقراطي العراقي, بل وكل  3
اسية التي ال تؤمن بفكر حزب الدعوة اإلسالمية. وهو بهذا يذكرني بمسالتين: القوى السي
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بحزب البعث وسياساته أواًل وقبل ذلك بمرسوم نوري السعيد الذي أطلق عليه اسم في العام 
بمرسوم  ... وما شاكل ذلك  الذي قرر فيه حبس من يعمل مع اتحاد الطلبة والشبيبة   1955

 الم .. وما شاكل ذلك!الديمقراطية وأنصار الس
لقد توقع الكثيرون, بعد سنتين من وجود نوري المالكي على رأس الحكم في العراق, أن الرجل 

لم يعد يقف على أرض الواقع وجنح إلى الفردية التدريجية واالستبداد والهيمنة على كل 
اسع من جانب  مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية واإلعالم الحكومي مع سكوت و 

حلفاء المالكي وسوء عمل معارضيه وخاصة القائمة العراقية في اسلوب التعاطي مع الواقع  
العراقي. كما لم يعلن التحالف الكردستاني عن مواقفه صراحة إال في اآلونة األخيرة, كما جاء 

 في تصريحا رئيس إقليم كردستان, مسعود البارزاني لجريدة الحياة البيروتية. 
شف المالكي عن حقيقة مواقفه ال إزاء القوى الديمقراطية والعلمانية والحزب الشيوعي  لقد ك

العراقي والحداثة فحسب, بل وأعلن عن كفره بالحريات العامة والحياة الديمقراطية, لهو يحث  
الخطى على طريق صدام حسين وسياساته اللعينة, وهو يدفع بحزب الدعوة ليكون بدياًل لحزب  

لواقع والسياسة العراقية, وهي النهاية غير المشرفة له ولحزبه إن واصل السير  البعث في ا
 على هذا الطريق وإن توافق حزبه معه في هذه المسيرة المعوجة.

لقد دق ناقوس الخطر ليس اآلن, بل منذ أن أرسل شرطته ليفرضوا على الحزب الشيوعي  
اثاث مقر جريدة طريق الشعب واعتقال  إخالء مقراته, ثم تبعها إرسال شرطته لتفتيش وتحطيم 

حارسًا وأحد أعضاء اللجنة المركزية وفرض على الحراس التوقيع على وثيقة ال يعرفون   12
نصها, وهي الطريقة التي مارستها أجهزة صدام حسين, سواء أكان ذلك بعصب العينين أم 

 بفرض التوقيع على وثيقة ال يعرفون نصها!  
خطوط الحمر التي ال يجوز له تجاوزها, سواء أكان ذلك في الموقف  لقد تجاوز المالكي كل ال

من المعارضة أم في الموقف من القوى الديمقراطية, أم في الموقف من حلفائه في التحالف 
الوطني أم في الموقف من التحالف الكردستاني ورئاسة وحكومة اإلقليم. لقد تجاوز المالكي 

وهو يدفع بالعراق ليسير على خطى صدام والبعث  قبل هذا وذاك على الدستور العراقي
 الفاشي, فهل سيتمكن من ذلك؟

ال اعتقد ذلك, فالوضع في العراق والمنطقة والعالم ال يسمح بنشوء دكتاتورية طائفية سياسية  
جديدة في العراق بعد أن أسقطت الدكتاتورية الشوفينية والعدوانية في البالد. إن أوضاع العراق  

الدولية إزاء المجتمع الدولي واألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي لن تسمح له   والتزاماته
بذلك, رغم تأييد النظام الثيوقراطي الطائفي والشوفيني في إيران له, وإذا ما تجاوزها سيكون 
 أمره أمر الدجاجة التي حاولت أن تصيح صيحة الديك فاختنقت وانتهت إلى بيس المصير. 



 562 

أهمية أن نتمسك بشعار أساسي لحركة شعبية واسعة, شعار حماية   ولكن علينا ان نعي
الحريات العامة والتصدي للدكتاتورية المالكية وبناء العراق الديمقراطي االتحادي الحر, من  
أجل إجراء انتخابات مبكرة ورفض المحاصصة الطائفية السياسية في البالد. من أجل بناء  

 عراق اتحادي ديمقراطي حر وعادل.
ن هنا يبدو لي إن الصديق كان على حق في تشخيصه الذي أوردته في بداية المقال, ولكن م

 سيعجز عن ذلك, ولكن ال بد من العمل إلفشال مخططاته الجديدة البائسة. 
12 /4/2012   
 

 

  أين؟ إلى...  المالكي

 

 

( صدر كتاب وعا  السالطين لعالم االجتماع العراقي الكبير  1954كثر من نصف قرن )منذ أ
األستاذ الدكتور علي الوردي, وكان واحدًا من ابرز وأهم الكتب التي صدرت في تلك الفترة في 
العراق والذي حظي حينذاك وحتى اآلن باهتمام كبير من جانب علماء علم االجتماع والقارئات 

آن. واليوم يحس من يقرأ هذا الكتاب وكأن الكاتب يتحدث عن هذه الفترة التي والقراء في 
 يعيش تحت وطأتها الشعب العراقي. فهو يقول بوضوح تام:

 لقد حكم الطغاة هذا البلد أجيااًل متعاقبة. فاعتاد سكانه بدافع المحافظة على الحياة أن  
ون مثلهم العليا صياغة تالئم هذه العادة  يحترموا الظالم ويحتقروا المظلوم وأخذ مفكرونا يصوغ

االجتماعية اللييمة. إن شر الذنوب هو أن يكون اإلنسان في هذا البلد ضعيفًا فقيرًا . )د. علي  
 (. 14الوردي. وعا  السالطين, المقدمة, ه 

هذه الفقرة القصيرة والمهمة تؤكد واقع وجود خمس ظواهر سلبية في العراق, والمؤسف حقًا 
 تزال موجودة وفاعلة ويعيشها المجتمع يوميًا:  إنها ما
. فظاهرة الحاكم الظالم أو الطا ية كانت وما تزال القاعدة المستمرة والفاعلة في العراق, وهو 1

 الخيط الذي شد ويشد الماضي بالحاضر ويشكل صورة الحاضر بالكثير من تفاصيله.
ظالم بسبب قسوته واستخدامه اساليب  . وظاهرة األكثرية الساكتة على الظلم والخشية من ال2

 تروع الناس.  
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. ثم ظاهرة وعا  السالطين الذين يدعون ممارسة الفكر المستقل عن السلطة ولكنهم هم  3
يساهمون في تكوين المستبد بأمره ويسعون إلى تحسين صورته وتكريس هذه الظاهرة 

 العدوانية في المجتمع وضد المجتمع. 
ة هي جزء من واقع اجتماعي ما يزال يسود العراق, سواء من حيث  . إن هذه الظاهرة السلبي4

طبيعة عالقات اإلنتاج السائدة فيه أم من حيث هيمنة الفكر السلفي والعواقب الناشية عنهما  
 في الحكم والمجتمع. 

. وإن الفقراء, وهم يشكلون نسبة عالية من سكان البالد, يعانون من ويالت هؤالء الحكام  5
حين يتمتع األغنياء ونهابة المال العام بصيل الفساد المنتشرة والوعا  بمكانة   ووعاظهم, في

 محترمة في الحكم وخارجه. 
إن واقع المسيرة العراقية الراهنة تشير إلى سير البالد على هذا الطريق الموروث بعد أن 

ع الحكم  أصبحت يافطة قائمة الحاكم بأمره  دولة القانون  صفراء فاقعة اللون لصالح مشرو 
الطائفي في البالد, إذ لم يكن تصريح رئيس الوزراء بأنه أواًل وثانيًا وثالثا شيعي الهوية  

وعراقي بالتسلسل الثالث أو الرابع, سوى تأكيدا لهذه المسيرة المليية بالمخاطر للشعب العراقي 
 ومستقبل البالد. 

 وأخيرًا حسم رئيس الوزراء, كما يبدو, أمره باتجاهين: 
ديد الصراع على الصعيد المحلي وشن حملة ظالمة ضد القوى الديمقراطية والعلمانية  . تشأ

وإعادة إنتاج الفكر الرجعي المناهض للمدنية والعلمانية والديمقراطية, إضافة إلى تشديد 
 الصراع مع القوى المتحالفة معه والتي يشعر أنها منافسة له في قيادة الحكًم. 

وى اإلقليم من خالل شن حملة شعواء ضد تركيا من جهة,  . تشديد الصراع على مستب
 والقبول باحتضان إيران التبعي للحكم الطائفي وله )المالكي( في العراق من جهة ثانية. 

إن المشكلتين ستثيران للعراق مصاعب جمة يعاني من عواقبهما الشعب العراقي بكل قومياته  
سياسية. إن هذه السياسية ستصب الزيت على وأتباع أديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية وال

النيران المشتعلة في العراق, ستزيد من الصراع وتحوله تدريجًا إلى نزاع ساخن, وستنشط  
 اإلرهاب الدموي وتزيد من حركة وفعل القوى الفاسدة الناهبة لموارد العراق بطرق شتى.

لتأمين احتضانه وتحسين عالقاته  لقد كان العربون الذي قدمه المالكي إليران قبل زيارته لها 
 بالقوى الصدرية قد تبلور بعدة مواقف نشير إليها كرةوس أقالم:

** تفجير الصراع مع القائمة العراقية عبر الموقف من طارق الهاشمي وخلط األوراق 
 السياسية بالقانونية وتعقيد القدرة على عقد المؤتمر الوطني المطلوب. 

ف الكردستاني الذي قوبل برد فعل مماثل مما زاد من صعوبة عقد  ** تشديد الصراع مع التحال
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 المؤتمر الوطني وحل المشكالت بأسلوب تفاوضي ديمقراطي هاد  ورصين.
** اعتداء قوات عمليات بغداد على مقر طريق الشعب واعتقال حراسه واستفزازهم ومصادرة 

 بعض أسلحة الحراس. 
في الذكرى السنوية إلعدام محمد باقر الصدر والذي  ** الخطاب العدواني الذي ألقاه المالكي

هاجم فيه الماركسية والعلمانية بأمل إثارة أحقاد وضغائن الماضي واالستعداء ضد القوى 
الديمقراطية والعلمانية. إنه الثمن الذي يجسد بؤس الثمن المدفوع إليران لالقتراب منها  

 والسقوط في احضانها.
يلج دربًا خطرًا, دربًا ال يقوده إلى الشموخ والعزة والكرامة, دربًا سلكه إن رئيس الوزراء العراقي 

 العديد من الحكام من قبل وسقطوا في الحفرة التي حفروها لغيرهم.
 كاظم حبيب   4/2012/ 25

 

 

تحية إلى عمال العراق, إلى منتجي ثروة البالد.  
ولمصلحة من يمنع االحتفال الشعبي بعيد العمال 

 العالمي؟ 

 

عرف العراق شغيلة اليد والفكر منذ القدم, وفي كافة العهود, وسواء أكانوا عراقيين أم عبيدًا 
أجبروا على أن يكونوا كذلك بعد أن جلبوا من أفريقيا وفرض عليهم العمل في اشغال شتى. 

افريقيا, وخاصة من شرق وشمال افريقيا ومن السودان إلى العراق,   فالناس الذي جلبوا من
ُحِولوا إلى عبيد جرى استعبادهم واستغاللهم في أعمال شتى في مدن مثل األُُبلُّة,  األبلة: بضم  
الهمزة والباء والالم المشددة، مدينة بالعراق بينها وبين البصرة أربعة فراسخ ونهرها الذي في 

اآلخر على غربي دجلة، وهي صغيرة المقدار حسنة الديار واسعة العمارة  شمالها، وجانبها
متصلة البساتين عامرة بالناس المياسير وهم في خصب من العيش ورفاه )الموسوعة الحرة(,  
وواسط والبصرة وبغداد وغيرها من المدن العراقية . جرى استغالل هؤالء السكان الجدد من قبل  

اعوهم ألغنياء العراق واإلقطاعيين, اضافة إلى كادحي الريف من  الُمستوردين لهم الذين ب
 األنباط, أبشع استغالل في المجاالت التالية: 
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• في كسح السباخ المتجمع في األراضي في مناطق جنوب العراق بشكل خاه لجعل األرض  
 قابلة للزراعة ومن أجل جمع الملح وبيعه من قبل مستغليهم.

 ض وفي بساتين النخيل. • في حراثة وزراعة األر 
 • في فتح الترع واألنهار وكريها وإقامة السدود على األنهار. 
 • في البناء وإقامة أسوار البساتين والمدن وفي نقل البضائع.

 • في كبس التمور وإنتاج الدبس وحلج األقطان وفي أعمال يدوية أخرى عديدة. 
 في الخدمة في قصور الحكام وفي البيوت.  

 كثير من النساء استخدمن في بيوت الدعارة. • كما إن ال
ونتيجة لهذا االستغالل والظلم الذي تعرض له هؤالء الناس, ظهرت حركات فكرية وسياسية  
مناهضة للنظم اسياسية واالجتماعية التي مارست ذلك وسمحت لممارسته من قبل الفيات 

وى ثورة الزنج بقيادة علي بن المالكة لألرض واألغنياء والحكم. ومن بين تلك الحركات كانت ق
محمد, وحركة القرامطة الشهيرة التي برزت في الكوفة وما جاورها وانتشرت وأقامت دولة لها  
في البحرين دامت عقودًا طويلة كتبت على مدخل المدينة  ال طعام لمن ال يعمل  في دفاعها  

م يسكت نضال الشغيلة عن الشغيلة والمنتجين وضد الظلم واالضطهاد واالستغالل البشع. ول
والكادحين على امتداد الفترات التالية وأن كان بأساليب وأدوات مختلفة بما فيها ثورة البابكية, 

 نسبة إلى بابك الخرمي, ومضمون فكر هذه الثورة التقدمي قياسًا لزمانه.
ت كان هذا في فترة الحكم العباسي وما بعده في العراق. إضافة إلى بروز عمال في صناعا
حرفية أخرى كثيرة عرفت في مختلف أنحاء العراق, وهم الذين شكلوا في حينها الكثير من  

التنظيمات الحرفية لجماعات العمل المعروفة في العراق. وهم الذين شكلوا نواة الطبقة العاملة  
 العراقية الحديثة. 

اية السيطرة البريطانية  بدأ تشكل الطبقة العاملة العراقية الحديثة مع نهاية الحكم العثماني وبد
على العراق في خمسة مجاالت أساسية هي: عمل النقل التجاري, وعمال البناء وإنتاج  

الطابوق واألسمنت فيما بعد, وعمال التنقيب عن البترول واستخراجه, وعمال السكك الحديد  
رأسمال  والموان , وعمال الغزل والنسيج والسجاير. وإذ ارتبط البعض من هؤالء العمال بال

الوطني وأرباب العمل العراقيين, فأن البعض اآلخر قد ارتبط بالرأسمال األجنبي, كما كان الحال  
 مع عمال النفط والسكك الحديد والمؤان .  

وتصلب عود العمال ونما وعيهم إحساسهم بوحدة مصالحهم مع أول معركة خاضوها ضد 
لبين بتحسين شروط العمل وتحسين  مطا  1946شركة نفط كركوك حين اضرب العمال في العام 

األجور والنقل ...الخ, فجوبهت بنيران الشرطة العراقية وحراس الشركة األجنبية, بالرغم من  
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ابتعاد الحركة عن العنف أو استفزاز الدولة بتحريض مباشر من الشركة األجنبية وموافقة  
ي حيث سقط العديد من الحكومة العراقية على ضرب المضربين المتجمعين في بستان كاورباغ

الشهداء والجرحى, وهم من أوائل شهداء الطبقة العاملة العراقية. ثم برزت بصورة جلية في 
 إضراب السكك الحديد والسجاير وغيرها.

ثم نمت الطبقة العاملة في الخمسينات والستينات والسبعينات لتشكل طبقة اجتماعية لها 
اتها والقوى السياسية التي تلتزم قضاياها وتدافع عنها  خصائصها المميزة وفياتها العديدة ونقاب

كما برز واضحًا في الميثاق الوطني وسياسات ومواقف الحزب الشيوعي العراقي وقوى يسارية  
 وديمقراطية أخرى على امتداد العقود المنصرمة. 

ة  وفي مختلف العهود تعرضت الطبقة العاملة إلى االستغالل واالضطهاد التي تجلت في ضآل 
األجور وطول ساعات العمل, إضافة إلى سوء شروط وظروف العمل واالضطهاد ونقص  

الخدمات وحرمان الطبقة العاملة الحديثة التكوين من استخدام سالح اإلضراب والتجمع والنشر  
والتظاهر والتنظيم دفاعًا عن مصالحها. ولعبت النقابات في فترات مختلفة دورًا إيجابيًا منذ  

معية ألصحاب الصنايع التي قادها النقابي البارز محمد صالح القزاز, ورغم  تأسيس أول ج
 المنع المستمر وتزييف إراداتها في الكثير من األحيان من جانب حكام البالد.  

في فترة عبد الكريم قاسم وفي السنتين األولى والثانية حقق العمال الكثير من النجاحات في  
تحسين ظروف عملهم وفي تقليص البطالة عبر التصنيع   إقرار قانون العمل والعمال وفي

...الخ. ولكن لم تدم هذه الفترة طوياًل, إذ جاء انقالب البعث وعانى العمال ضمن معاناة 
 الشعب القاسية من القوى التي تحالفت إلسقاط الجمهورية األولى ومارست الحكم حينذاك. 

ديًا وتحسنت في الفترة األولى ظروف عمل  وفي فترة البعث الثانية نمت الطبقة العاملة عد
العمال وتحسنت أجورهم ولكن فقدوا استقاللية نقاباتهم, إذ أخضعت بالقوة والقرارات الملزمة  

والمجحفة إلرادة حزب البعث والحاكم بأمره المستبد صدام حسين. وقاد ذلك إلى عواقب وخيمة  
داد ومحاربة كافة القوى السياسية غير  على الطبقة العاملة والمجتمع من خالل تفاقم االستب

 البعثية وبعض البعثيين ايضًا. 
ومع بدء الحروب والسياسيات العدوانية ضد الشعب, فقد العمال الكثير من تلك المكاسب 

وتقلص عددهم وانهارت الكثير من المصانع أو دمرت عبر الحروب وتحول الكثير من العمال 
عة العدد. ورغم كل المصاعب كان العمال يسعون إلى ومن فيات أخرى إلى فية مهمشة وواس

االحتفال بعيد األول من أيار بصيل شتى معبرين عن كونه يوم النضال من أجل وحدة الطبقة 
العاملة وأهدافها النبيلة ومصالحها المشتركة. وأجبر الكثير من الحكام على القبول بهذا العيد, 

 رغم محاوالتهم تشويه معانيه وأهدافه.  
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واليوم ال يختلف وضع العمال عن الفترات السابقة. فالبطالة واسعة جدًا والفيات الفقيرة 
والمهمشة كبيرة تمامًا وتعيش على هامش االقتصاد الوطني واألجور واطية وشروط العمل 

 قاسية والخدمات مفقودة إلى أبعد الحدود. 
عادة الطبقة العاملة لمكانتها في  إن هذا الواقع يجعل من هذا اليوم يومًا للنضال من أجل است

المجتمع ومن أجل التنمية االقتصادية وإقامة المشاريع الصناعية وتحديث الزراعة على اسس  
جديدة وتأمين تطور الحياة االقتصادية وتحسين األجور وظروف العمل والتمتع بالحرية والحياة 

ن تدخل السلطة وأجهزتها الحزبية الديمقراطية وحرية واستقاللية النقابات العمالية بعيدًا ع
 واألمنية. 

ولكن وما أن تقدم الحزب الشيوعي بطلب إجازة االحتفال بهذا العيد حتى منع من ذلك وليس 
بكتاب رسمي بل عبر الهاتف؟ ماذا يعني ذلك؟ إنه استهتار واستخفاف كبيرين بالدستور  

فورًا. إنه الطريق المعوج الذي وحقوق المواطنة وحق التظاهر يجب أن يدان هذا المنع ويرفع 
يسلكه الحاكم بأمره إزاء الحركة العمالية والحزب الشيوعي العراقي والقوى الوطنية الديمقراطية  
والتقدمية, إنه السلوك الذي يسعى من خالله ترويض القوى التقدمية وفرض سياساته كأمر  

صة العمال والقوى المدافعة عن  واقع ال مرد له. إنها السياسة الجبانة التي تخشى الشعب وخا
 العمال. 

جاء في التصريح الصادر عن اإلعالم المركزي للحزب الشيوعي العراقي ما يلي:  في اعقد  
الظروف االمنية واحلكها، ظل الشيوعيون ينظمون فعالياتهم في مواقع غدت معروفة للجميع ي  

االرهاب والقتلة. وكانت   وعلى وجه التحديد في ساحتي التحرير والفردوس، متحدين فلول
القوات االمنية تساهم سنة بعد سنة في حماية المتظاهرين، وترافقهم في مسيراتهم، وتعبر عن 
االرتياح لحسن تنظيمها ولاللتزام الحضاري من جانب المشاركين فيها، ولروح التعاون التي 

لمرات السابقة ، قدم  تمتاز بها فعاليات الشيوعيين وجماهيرهم. وفي هذا العام ، وكما في ا
الحزب الشيوعي العراقي طلبا رسميا الى الجهات الحكومية الرسمية، للحصول على ترخيص 
بتنظيم تجمع جماهيري ومسيرة من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير. اال ان الرد كان هذه 

..بالرفض! المرة مفاجيا تماما. فبعد مرور ثمانية ايام كاملة من تقديم الطلب، جاء تلفونيا 
وكانت الحجة التي سيقت تلفونيا كذلك، ان هناك تعليمات بعدم اجازة التظاهرات في ساحة 

التحرير، اما ساحة الفردوس ففيها اعمال ترميم وصيانة. وطبيعي ان هذه التبريرات ال تصمد  
امام المحاججة، ال سيما وان مظاهرة مرخصة خرجت في ساحة التحرير ذاتها في نفس اليوم  

لذي تم فيه ابالغنا قرار رفض الطلب  ثم يشير التصريح إلى  أن هذا الموقف يثير استغرابنا ا
الشديد،.. . إن هذا الموقف يجب أن ال يثير االستغراب فحسب, بل واالحتجاج واإلصرار على 
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التظاهر ألن الحاكم بأمره يريد ترويض المجتمع بسياساته الرجعية والفردية, بسياساته التي  
د مصادرة الحريات العامة التي كفلها الدستور بأساليب مارستها السلطة اإليرانية قبل ذاك تري

في إيران! ولكن هيهات أن تنجح مثل هذه السياسات القهرية في العراق إال في ظل دكتاتورية  
 مشابهة لدكتاتورية صدام حسين ولكنها ال تدوم طوياًل بل تسقط ال محالة طال الزمن أم قصر. 

وحدة العمال ووحدة نقاباتهم الحرة والمستقلة وتضامنهم مع بقية فيات المجتمع تعتبر أهم   إن
الضمانات الفعلية لتحقيق أهداف الطبقة العاملة اآلنية والحد من االستغالل الشديد و ياب أو  
نقص الخدمات العامة وتحسين األجور أو منع تظاهرات العمال في يوم عيدهم الكبير أو تجبر  

 حكام وعنتهم إزاء الشعب وحرياته.ال
بهذه المناسبة الحبيبة على نفوس العمال وكافة المناضلين من أجل حياة أفضل وحرية وكرامة  
وعمل اإلنسان أحيي الطبقة العاملة العراقية ونقاباتها والمناضلين في سبيل تحقيق مصالحها 

مكافحة الفساد المستشري, الذي   وأرجو لهم جميعًا وللشعب العراقي أوضاعًا أفضل ونجاحًا في
يسرق قوت الشعب ونتاج عرق جبينهم, ومحاربة اإلرهاب الدموي الذي يطال دومًا الكادحين  
من بنات وأبناء الشعب العراقي ومناهضة الحكم الفردي واالستبداد والتطاول على الحريات 

م من رفض الجهات المسؤولة  الديمقراطية والحياة الدستورية واالحتفال بهذا العيد الكبير بالرغ
منح إجازة االحتفال والتظاهر الشعبي والعمالي بعيد العمال العالمي في ساحتي التحرير  

 والفردوس. 
 كاظم حبيب   4/2012/ 29

 

 

األول من أيار في مواجهة حكومة وأجهزة أمن حزب  
 الدعوة )أو( دور قيادة عمليات بغداد كوجه گباحة  

 

 

لم يكلف أحد العاملين في أجهزة أمن حزب الدعوة الحاكم نفسه كتابة جواب على طلب الحزب  
ي والوطني التاريخي والمتواصل  الشيوعي العراقي لالحتفال باليوم العالمي للعمال, بعيدهم األمم 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=305599
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دومًا, بل اتصل  أحدهم!  هاتفيًا ليمنع التظاهرة السلمية والديمقراطية لالحتفاء بهذا اليوم في  
إحدى الساحتين  التحرير  و الفردوس  ألسباب أقل ما يقال عنها إنها اقبح من المنع ذاته.  

لهاتفي الذي يدعي أنه من ناطق أرى إن على منظمي االحتفال أن يرفضوا مثل هذا القرار ا
باسم جهاز معين مرخص بمنع التظاهرات أو إجازتها, بل عليه أن يثبت ذلك, كما ينص  

الدستور, بكتاب رسمي. أنا أعتبر إن االتصال الهاتفي الذي حصل وكأنه لم يحصل وغير قائم  
منظمو   أصاًل, بل يجب االستمرار في التحضير للتظاهرة في إحدى الساحتين كما يحب

 التظاهرة. 
أنا أدعوا إلى تحدي هذا الموقف البائس لحكومة أكثر بؤسًا في سياساتها ومواقفها من 

حاجات ومصالح الشعب وحياتهم ومعيشتهم وخدماتهم اليومية. أنا أعتبر إن هذا الموقف ال  
  يسيء للحزب الشيوعي ولألول من أيار, بل هو إساءة كبيرة لكل القوى المتحالفة مع حزب
الدعوة المهيمن على قرارات الحكومة ومواقفها. وأنا أدين بصراحة ووضوح مواقف كل القوى 

واألحزاب السياسية العراقية التي سكتت حتى اآلن عن إدانة هذا المنع ولم تصدر بيانًا أو تتخذ  
ي  موقفًا من هذا المنع ابتداًء من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والتحالف الكردستان

ومرورًا بالقائمة العراقية والمجلس اإلسالمي األعلى وبقية األحزاب والقوى السياسية المشاركة  
 في السلطة. 

كنا في العهد المزري لحزب البعث نقول بأن حزب البعث هو الذي منع كذا وحرم على الشعب  
ثابة مجلس  كذا واعتقل حزب البعث كذا من الناس, ألن حزب البعث العربي االشتراكي كان بم

قيادة الثورة والحكومة والمهيمن عليها والمطلق في أحكامه. واليوم نستبدل اسم ذاك الحزب 
بحزب الدعوة اإلسالمية. وبداًل من أن يجبر الناس على القول القائد  صدام حسين حفظه هللا  

 ورعاه  سيجبرون اليوم أو غدًا بقولهم القائد  نوري المالكي حفظه هللا ورعاه !
مقااًل جاء  19/9/2011ن بدأت الحكومة المالكية حملتها في اعتقال المتظاهرين كتبت في حي

 فيه ما يلي: 
]تذكروا الحكمة األلمانية التي تبلورت كتجربة من فترة حكم الفاشية الهتلرية: حين تم اعتقال 

نا ولم الشيوعيين, قال االشتراكيون الديمقراطيون إنهم اعتقلوا الشيوعيين وهم بعيدون ع 
يدافعوا عنهم, وحين تم اعتقال االشتراكيين الديمقراطيين قال الديمقراطيون المسيحيون إنهم  

بعيدون عنا ولم يدافعوا عن الشيوعيين واالشتراكيين الديمقراطيين, وحين تم اعتقال 
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 الديمقراطيين المسيحيين لم يجدوا من يدافع عنهم![ 
ي وكل األحزاب والقوى السياسية العراقية المشاركة  إن المطلوب من كل قوى التيار الديمقراط

وغير المشاركة في الحكم والمساهمة في العملية أو اللعبة السياسية اتخاذ موقف حازم, 
موقف الشجب لهذا القرار الشفاهي, وأن يعتبر واحدًا في سلسلة من اإلجراءات والمظاهر  

 السلمي الذي يقره الدستور العراقي.   المتالحقة المناهضة لحرية الفرد والتنظيم والتظاهر
وعلى العراقيات والعراقيين ان ينتظروا قريبًا جدًا تبريرات وعا  السالطين عن اسباب منع  
التظاهرة السلمية لالحتفال بعيد األول من أيار, ودفاعهم المستميت عن الحاكم الطائفي  

كون في إعادة تأهيل االستبداد في  السياسي المستبد بأمره وبقراراته المجحفة. أنهم بذلك يشار 
 البالد! 

علينا أن ال نروج بأن هذا القرار صادر عن األجهزة األمنية وبمبادرة منها وليس قرارًا صادرًا  
عن المالكي, اقول للجميع وبشفافية وصراحة وتحذير, ما يلي: أن هذا القرار المجحف 

العراقية, عن نوري المالكي بعينه   والمناهض للديمقراطية صادر عن رئيس السلطة التنفيذية
وليس من غيره. فكما كانت اجهزة األمن القمعية ال تتحرك إال بقرار من صدام حسين حفظه  

هللا ورعاه, فها نحن أمام أجهزة أمنية تنفذ تمامًا قرارات نوري المالكي حفظه هللا ورعاه! وعلى  
اجه بإدانة ومقاومة سلمية لما من ال يصدق ولم يتعلم من تجربة البعث المنصرمة ولم يو 

يحصل اليوم من سلوكيات استبدادية وسياسات وإجراءات مناهضة للديمقراطية, أن يتوقع  
المزيد من الخراب السياسي في العراق يمارسه الحزب الحاكم ورئيسه, رئيس حزب الدعوة 

 اإلسالمية. 
لطويل وأن يتعلم منه الكثير  إن على نوري المالكي أن يتعظ من أحداث الماضي وتاريخ العراق ا

بما يساعد على تجنبه تشديد العداء ضد االتجاهات والقوى الديمقراطية والتقدمية وأعيادها 
المعروفة عالميًا, إن عليه ان يبتعد من سلوك الدرب الذي لن يساعده على كسب احترام 

لناس بخالف الدستور الشعب العراقي والعالم, درب الحكم الفردي واالستبداد والتحكم برقاب ا
 ومضامينه األساسية.  

 كاظم حبيب
30/4/2012   
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 :1الملحق رقم 

 

 تساءلوا بعد االفراج عنهم: اذا كانت الشهرة تحمينا نسبيًا فمن لبقية المعتقلين؟ 

  «اعالميون سيحركون دعوى ضد »القائد العام للقوات المسلحة

 

ميات المتظاهرين في البصرة يطوقون سيارات مكافحة الشغب التي ترابط امام مقر المحافظة 
  (((خالل احتجاجات الجمعة )اصوات العراق

 العالم  –بغداد 

ة، رفع  قرر اعالميون تعرضوا لالعتقال خالل تغطيتهم للمظاهرة التي خرجت يوم امس الجمع
حملة   سموه  ما  خالل  باعتقالهم  قامت  التي  والتنفيذية  الرسمية  الجهات  ضد  قضائية  دعوى 
على الصحفيين والصحافة، مشيرين في بيان تلي في مؤتمر صحفي ببغداد ان »حرية التعبير  

 تمر بواحد من اسوأ ايامها في العراق«. 
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تظاهرة امس   الضرب خالل  أو  تعرضوا لالعتقال  )الجمعة(، في مؤتمر  وقال صحفيون  االول 
السلطة  دعوة على  رفع  قرروا  إنهم  واالجنبية،  العربية  العراقية  الصحافة  ممثلون عن  حضره 
لها   تعرض  التي  بي«االنتهاكات  وصفوه  ما  جراء  المسلحة،  للقوات  العام  والقائد  التنفيذية 

 الصحفيون اثناء تظاهرة يوم امس الجمعة«. 

، أن عملية االعتقال تمت بدون اشعار رسمي ودون ان تعلن وأوضح الصحفيون اثناء المؤتمر
الجهة العسكرية التي اعتقلتهم عن نفسها، فيما أفاد عدد منهم بأنهم تعرضوا للضرب اثناء  

 عملية االعتقال ثم اثناء التحقيق معهم. 

لى وبين المسرحي والكاتب هادي المهدي اثناء المؤتمر، أن هتافه طوال المظاهرة كان يتركز ع
فقد   ذلك  رغم  الحكومة،  اسقاط  وليس  النظام  اصالح  على  يشدد  كان  وأنه  التظاهرة  سلمية 

 تعرض »لالعتقال والضرب«.

كما تحدث الصحفي سيف الخياط عن ما تعرض له، مبينا انه تعرض للدهس من قبل سيارة 
ق كان  الذي  السراي  الصحفي حسام  فيما عبر  التظاهرة.  احد جرحى  ينقل  كان  د شرطة حين 

اعتقل عصر امس مع ثالثة من رفاقه، عن خيبته مما حصل يوم أمس، معربا عن مخاوفه  
 من تحول العراق الى »دولة بوليسية«. 

الصحافة  على  بالحملة  وصفوه  ما  أن  فيه  اعلنوا  للصحفيين  بيان  المؤتمر،  اثناء  أذيع  كما 
يان الذي حمل عنوان »تشكل انتهاكا لحرية التعبير التي نص عليها الدستور«. وجاء في الب

 »حرية التعبير تمر بواحد من اسوأ ايامها في العراق«. 

شباط واأليام التي سبقته، فقد تعاملت السلطات    25واضاف »هذا ما كشفته وقائع مظاهرات  
السياسية مع التظاهرات بوصفها ظاهرة مدانة تستدعي معالجات أمنية قاسية، فقد وصف بيان 

المالكي التظاهرة قبل يوم واحد من موعدها بانها مدفوعة من قوى    رئيس الوزراء السيد نوري 
 القاعدة والبعث واالرهاب«.

 25وتابع البيان »كانت الصحافة هدفًا اساسيًا لحملة الهجوم على الحريات، فقد سبق يوم الي
مداهمة لعدد من المؤسسات الصحفية ومصادرة معداتها، ثم منعت التغطية التلفزيونية الحية  
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لمظاهرات، وترافقت الحملة مع اعتقال عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون التظاهرة كجزء  ل
 من اداء مهمتهم في كشف الحقيقة«. 

»اذا  قائين  الناس«  حقوق  عن  بالتعبير  »معنيين  باعتبارهم  الصحفيين  تساةل  البيان  ونقل 
لهم غير ليس  الذين  الناس  لهؤالء  فمن  نسبيًا  تحمينا  الى ان    كانت االضواء  هللا«، مشيرين 

»هذه هي المرة االولى في تاريخ العراق الحديث التي يخرج الناس خاللها في مهرجان فريد 
لحرية التعبير، فحاولت السلطات العراقية تسميمه باالتهامات الصفيقة والمعالجات البوليسية  

 الشائن«. 

ي تعرض له صحفيون غطوا  الى ذلك أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة االعتقاالت الت
شباط  من  والعشرين  الخامس  معتبرة  الجمعة،  امس  بغداد  العاصمة  شهدتها  التي  التظاهرات 

 يوما »سييا« لحرية الصحافة والديمقراطية في العراق.

وجاء في بيان للجمعية تلقت »العالم« نسخة نسخة منه، إنها »تدين بأشد العبارات عمليات 
التي تعرض لها العشرات من الصحفيين واالعالميين في مختلف انحاء االعتقاالت واالعتداءات  

 العراق«.

المفارز   ومحاسبة  المعتقلين،  الصحفيين  سراح  باطالق  »باالسراع  الحكومة  الجمعية  وطالبت 
رسمي   اعتذار  بتقديم  ملزمة  االمنية  »القيادات  أن  معتبرة  باعتقالهم«،  قامت  التي  االمنية 

لصحفيين واالعالميين ووسائل االعالم عن االجراءات واالعتداءات  وصريح وواضح إلى جميع ا
 وسلسلة االعتقاالت التي قامت بها قواتهم االمنية«. 

ودعت الجمعية القيادات االمنية إلى »تقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار منع وسائل االعالم 
ستور العراقي النافذ  من تغطية اي حدث مستقبال، السي ما وأنها خالفت بشكل واضح وصريح الد

 الذي كفل حرية التعبير وحرية الصحافة واالعالم«. 

جميع   عن  االمنية  والسلطات  التنفيذية  السلطة  بي«مساءلة  النواب  مجلس  الجمعية  وحثت 
مختلف   في  المظاهرات  تغطية  من  ومنعه  االعالم  على  التضييق  هدفها  كان  التي  االجراءات 
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ب أن تكون مصانة في بلد من المفترض أنه قطعا شوطا انحاء العراق، ألن حرية الصحافة يج
 مقبوال في التحول نحو الديمقراطية«.

 

 جريدة طريق الشعب   2لملحق رقم ا

 

    

  09:37 2011شباط/فبراير  27األحد, 

ميين ومثقفين يتعرضون الى اإلعتقال والضرب  خمسة إعال 
 واإلهانة 

. 

خمسة اعالميين وفنانين شباب انهم تعرضوا بعد ظهر امس االول   اعلن :طريق الشعب-بغداد
 كانوا يتناولون طعامهم في احد مطاعم الكرادة ببغداد، الى اعتداء سافر من الجمعة، وفيما

 رقطة، قاموا باعتقالهم وعصب عيونهمجانب مجموعة جنود يرتدون مالبس عسكرية م

الى   وضربهم بشدة حتى باخامص البنادق، ثم حشروهم في سيارات هامر عسكرية ونقلوهم
  .مكان مجهول

قصدوا  وافاد الضحايا الخمسة في مؤتمر صحفي عقدوه عصر امس السبت ببغداد، انهم
 ها وفي المطعم بعد انتهاء التظاهرات في ساحة التحرير، التي شاركوا في

تعرضوا الى   تغطيتها اعالميا. واضافوا انهم بعد نقلهم معصوبي االعين الى مقر عسكري،
 .جوالت متعاقبة من الضرب القاسي المبرح واالهانات والشتائم

والشاعر  والضحايا هم كل من الكاتب والصحفي علي عبد السادة، والفنان هادي المهدي،
 .لسومري والصحفي سيف الخياطوالصحفي حسام السراي، والصحفي علي ا

ال يعلمون   وقال هادي المهدي ان خاطفيهم اجبروهم، وهم معصوبو االعين، على توقيع اوراق

http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
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البعث، لغرض تبرير   ماذا كتب فيها، وهو يخشى ان تكون تتضمن ادعاء بانتسابهم الى حزب
مختلفة من   الصحفي عن اشكال اعتقالهم ومالحقتهم قانونيا. وتحدث الخمسة في المؤتمر

واكدوا ان من قاموا بضربهم وتعذيبهم كانوا من   اإليذاء الجسدي والتعذيب التي تعرضوا لها،
 .الضباط ال من الجنود

السبت، بعد ان  واشار ضحايا االعتداء الى ان االفراج عنهم تم في ساعة مبكرة من فجر امس
تذرا   كما قالوا، ثم امر باطالق  مع " نقلوا الى مكتب احد القادة العسكريين الذي تحدث اليهم 

 .سراحهم

اعتقالهم  هذا واصدر االعالميون والمثقفون الخمسة بيانا ذكروا فيه انه فرض عليهم خالل
اعمال شغب   " توقيع اوراق تنفي تعرضهم للتعذيب وتتضمن التعهد بعدم المشاركة في

ية التعبير عموما، والصحافة حر  مستقبال! واعتبروا ان ما تعرضوا اليه هو جزء من   استهداف
  .ألهم اركان الديمقراطية والصحفيين خصوصا  وان ذلك   يمثل ضربة كبرى 

 فحرية التعبير هي االم المنجبة لجميع االركان والقيم التي تنهض عليها الديمقراطية 

 

 

 


