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املقدمة
()1
قبل أ ن نطرح السؤال املوصلي على مساحتك أدام اهلل ةلك نعرض مقدمةً متهيديةً
و«هتكمية» على ما جيري من حماوالت سقيمة و إصرار غري مرضي على تشويه
صورة املقاومة اإلسالمية الشيعية يف العراق مِن قبل بعض األصوات ـ على اختالف
مستوياهتا مِن ناطقني باسم بعض فصائل املقاومة ،و مروراً بإعالميني حمرتفني،
وإِحنداراً اىل أمساء نكرات منتحلة يف الغالب على صوحات األنرتنت ،وصوالً إىل
درك األصوات املُدْمِنَّةِ على اهلذيان يف برامج غرف احملادثة الصوتية ،قد ال يعلم
كثريون لـ«جهلهم أو لعقدهم الطائوية».
إن ملحمة املقاومة و الصمود يف أُم قصر اخلالدة كتبها على صوحات التاريخ
أبطال اللواء اخلامس واألربعني التابع لورقة املشاة احلادية عشرة ،هؤالء اجلنود
الصناديد وضباط الصف معظمهم من عرب العراق الشيعة! ..حسناً هذه ليست
مقاومة! ..هذه وحدة عسكرية نظامية كانت تقاتل وفق سياقات موضوعة
سلوا «حجة سبق وأن مسعناها».
واملعركة الشرسة جَنوب سوق الشيــــوخ ،واشــــرتاك أبناء العشائر العربية
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الشيعية فيها اىل جانب وحدات اجليش من الووج الثالث ـ لواء «..!47كذبة
رافضيه كربى؟! »..طيب يف انتواضة صور  -نيسان عام 2004م ،ووقوف
املواطنني العزل بصدورهم العارية بوجه الدروع األمريكية يف مدينة النجف األشرف،
ومنعهم القوة املدرعة التوغل اىل حدود احلرم العلوي املطهر و إجبارها على
التقهقر ! ..سيتهكمون عليك مبقولة« :مسرت يس إمام نو» تعريضاً بالعراقيني
الشيعة واهتاماً هلم بأهنم مل حيتجوا على احتالل مدينتهم ،بل أرادوا محاية الضريح
العلوي فقط !..
املواجهة الصدرية العنيوة األوىل ضد قوات االحتالل األمريكي ،اليت أهلبت عشر
حمافظات عراقية ..سيقولون لك إن الصدريني احتجوا على حجب جريدهتم ،ومنع
توزيعها بأمر من قوات االحتالل فقــط ال إمياناً مبقاومة ،وال سعياً حنو حترير،
وسيخربونك أن الشيعة الصدريني باعوا سالحهم ،أو سلموه لقوات االحتالل.
عمليات املقاومة يف الورات األوسط ،واجلنوب العربي الشيعي ..سيستخوون
بالقائل ويضحكون كاحلمقى ،وخيربونك بأن فيلق الغدر ،وعصابات حزب الدعوة
تسيطر على الورات األوسط واجلنوب ،وال يسمحون بوعل مقاوم ،وانشقاق قيادات
مهمة ،وأعداد كبرية من املقاتلني املتمرسني الشرسني عن التيار الصدري ،وإصرارهم
على هنج املقاومة حتى التحرير بعد مهادنة السيد مقتدى الصدر ،ودخول ممثليه
يف العملية السياسية املشبوهة ،و حكومة االحتالل الوتنوية ..سيقعون يف فخ
التناقض الصارخ ،ويتخبطون بني إهتام السيد الصدر ،وجيش املهدي باملشاركة يف
االقتتال الطائوي ،وذبح اهل السنة واجلماعة وهتجريهم ،وبني استشهادهم يتربأ
مقتدى الصدر من املنشقني ،واهتام املنشقني بعمليات القتل على اهلوية املذهبية
!! ..عجيب وقبل أن نَصِلَ إىل موضوعِ الوصائلِ اإلسالميةِ الشيعية املقاتلة،
وافرتاءات وأكاذيب وتزوير الطائويني العراقيني والعرب ،مؤكدين إننا ال نتبنى فعال ما
سوف نعرضه على مساحتك ،وال نؤمن حبرف من شبهاته ،لكننا أردنا إفهام احلمقى
و األغبياء أن بضاعتهم ميكن أن ترد إليهم.
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هذا ..يف ما خيص اللواء البطل بقادته و جنوده يف ملحمة أُم قصر يشرفه فعال
أنه أدى و اجبه العسكري بشرف اجلندية احلقة ،ومل يوصم مبا وصم به قادة و
مراتب و جنود فيلق كامل خان شرف السالح ،ومل يطلق رصاصة للدفاع عن
حمافظة عريقة التاريخ ،ال بل سلم أسلحته ومعداته للمحتل و لعمالء احملتل من
البيشمركة ! ..وأن جندياً عراقيا شيعيا صامدا يف أُم قصر «بسطاله» يشرف
وزير دفاع خان شرف اجليش ،وأعطى بيده إعطاء الذليل ،وسلم نوسه لعدوه ذليالً
يسوقه حملاكمات باطلة ،ويهدد بإعدامه شنقا كاللصوص ،و ال يريد تشريوه ،حتى
باإلعدام رمياً بالرصاص احلي ،كما يعدم القادة العسكريون.
ومن هنا ..ميكن للبعض أن يقول إنَّ أبناء الولوجة الباسلة تصرفوا على أساس
مقولة« :عراق وأنبار يـــس حدائق وطارمات بيوتنا نو!! »..فان حسبت هذه
هلم غرية على حرمات بيوهتم ،فيجب أن حيسب ألبناء النجف األشرف انتخائهم
حلوظ حرمة ضريح اإلمام علي عليه السالم ،وإذا قيل إِنَّ الشيعة الصدريني ثاروا من
أجل صحيوة منعت من الصدور ،فيمكن القول إنَّ تظاهرة شباب الولوجة مل تكن من
أجل العراق ،بل من أجل املدرسة ،اليت كان جنود االحتالل يشرفون مِن على
سطحها على بيوت الولوجيني ،ولو مل يستشهد شباهبا املتظاهرين برصاص االحتالل
ملا كانت هناك مقاومة وال من حيزنون! ..وإذا تذكرنا أنَّ مقاتلي الولوجة سلموا
سالحهم ومسحوا لقوات إياد عالوي بالدخول ملدينتهم بعد املواجهة األوىل ،فيجوز
لنا اعتبارهم خونة وجبناء  -وحاشاهم  -قياسا على من خون و شتم الصدريني
لتسليمهم سالحهم بعد املواجهة األوىل املصيبة العظمى أنَّ السُوَهاءَ ال يسألون
أنوُسَهُم :كيف و مباذا قاتل الولوجيون والصدريون يف مواجهتهم الثانية ضد االحتالل
و مرتزقته ؟!..
أما فيما يتعلق بسيطرة فيلق الغدر ،وعصابات الدعوة على مقدرات األُمور يف
الورات األوسط و اجلنوب ،وتنكيلهم مبن يقف يف وجه االحتالل ،ووالء «الشيعة»
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هناك إليران وغريها من الرتهات فهذه واهلل حتسب للمقاوم «الشيعي» ،الذي ال
يعمل يف بيئة حاضنة حسب هذا االدعاء ،وكلنا نعلم أن بضعة أسابيع من تنكيل
مرتزقة صحوات أبو ريشة ،وشركائه باملقاومة يف وسط و غرب العراق كانت كافية
لشل و حتجيم املقاومة يف تلك املناطق!! فطوبى ملن مل تشل عزميته ،ومل تضعف
فعله املقاوم انعدام البيئة احلاضنة وسنوات سبع عجاف من تنكيل أجهزة القتل
الوحشي التابعة لـ «صحوات احلكيم و املالكي» القائمة على أساس االغتياالت
واالختطافات والتعذيبات!...
اآلن ..بعد استعراض املقدمة الــغـثــة ،اليت تليق مبستوى الطائويني السوهاء،
واألدعياء املهزومني ضمن حدود املنتديات الصوتية ،وصوحات األنرتنت املشبوهة،
فلنتحول إىل أمثلة حمددة قد توسر جهل املاليني من العرب واملسلمني حبقيقة و حجم
فصائل املقاومة اإلسالمية الشيعية يف العراق ،وحتى ال نسرق جهد اآلخرين ،كما
يوعل أبطال املقاومة القطرية واألردنية !..
إن القنوات الوضائية ،واملواقع اإلخبارية ،والناطقني الرمسيني لبعض فصائل
املقاومة العراقية أدت دوراً مهماً يف التعتيم واإلقصاء على واقع الروح الوطنية
اجلهادية عند شيعة العراق ،بل وذهب بعضها أو بعض إعالميها اىل حد سرقة
جهد و تضحيا ت و دماء املقاومني العراقيني الشيعة ،و نسبته اىل مقاومني يف فصائل
عراقية سنية أُخرى لدرجة أن التالعب بالتقطيع «املونتاج» للصورة والصوت وإخواء
شعارات الوصائل الشيعية من على أفالم عملياهتا أو بياناهتا .قناة اجلزيرة ـ مثالً ـ
رفضت يف أكثر مِن مناسبةٍ عرض أية عمليةٍ مصورةٍ نوذها فصيل شيعي ،حتى لو
عرضت عليها هذه األفالم جمانا ،رغم أنَّ اجلزيرة كانت تدفع أحياناً مقابل أن حتصل
على بعض العمليات املصورة وتنشرها حصرياً!! ..واألمر من ذلك سياستها
الواضحة يف طائوية املقاومة وجتيريها حلساب طائوة معينة ،واليك بعض األدلة:
قصف قاعدة فالكون الشهرية 10-10-2006م الذي تناولته قنوات العامل
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 وقد نوذت عصائب أهل احلق الشيعية هذه العملية «بقيت القاعدة حترتق لـ،أمجع
 بسبب وقوع القذائف فوق خمزن ذخرية ما سبب خسائر ضخمة،» ساعة13«
.»وهائلة يف األرواح واملعدات
وأقر االحتالل على لسان العقيد «جوناثان وثنغتون» بأن جمموعات شيعية نوذت
اهلجوم انطالقاً من حي «أبو دشري» ذي األغلبية الشيعية بقذائف هاون من عيار
 ملم وامللوت أنَّ قناة اجلزيرة حذفت يف ترمجتها العربية أية إشارةٍ لتلك اجملموعات82
.وهويتها املذهبية لرتوج لبيان اجليش اإلسالمي على مدى أيام
: النص األصلي باإلنكليزية بعد يوم على العملية
The fire ignited tank artillery and small-arms
ammunition at a forward operating base in the
central Rasheed district of Baghdad" he said
explaining that the 82mm mortar round was fired
from Abu T-Shir a Shiite district. "At the time of
the attack base personnel went to full. Attack
aviation and unmanned aerial vehicles flew
overhead in an attempt to locate the terrorists'
mortar position" he continued.
"Soldiers and base employees were moved
immediately to the safety of hardened buildings and
structures on the base" a coalition statement said.
"Firefighters from the base and hazardous material
experts will continue to work toward extinguishing
the fire. Engineers and explosive ordnance
detachment teams will begin deliberate clearance of
potential unexploded ordnance."While there were
no reports of US casualties the explosions marked a
rare success for mortar teams working for militia
and insurgent groups which do not often cause
much damage to well-protected US facilities.Given
the nature of the attack and the direction from which
the was fired suspicion will fall on Shiite militia
groups
http://www.aljazeera.net/News/archiv...chiveId=365
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 538رابط اخلرب كما ترمجته اجلزيرة
http://www.archive.org/details/AsaIbAhlAl haqFalconAttackرابط العملية كما وزعته عصائب أهل احلق
يف أكثر مِن مناسبة يسرق اجليش اإلسالمي ـ مثال ـ جهد الوصائل الشيعية و
ينسبه إىل نوسه بال دليل موثق ،رغم اعرتاف قادة العدو احملتل هبوية املنوذين ،ورغم
إصدار الوصائل الشيعية بياناهتا معززة بالتسجيل للعمليات :
مثال قصف كتائب حزب اهلل املنطقة اخلضراء بصاروخ كاتيوشا من عيار 107
ملم يف2009/5/22م وقد قتل يف اهلجوم متعاقد أمريكي ،وأقر االحتالل عِبْرَ اجلنرال
«بريكنر» بأنه كان صاروخ كاتيوشا  ،107ورغم ذلك تبنى اجليش اإلسالمي العملية
زاعماً بأنه أطلق صاروخ غراد بال دليل طبعاً.
وقد جاء يف البيان يف الساعة الثانية عشرة من منتصف مساء يوم السبت
الثامن والعشرين من شهر مجادي األوىل لسنة 1430هـ املوافق 2009/5/23م وبعد
التوكل على اهلل وبعون منه قامت موارز قسم الصواريخ يف اجليش اإلسالمي بإطالق
صاروخ نوع «كراد» على املنطقة اخلضراء قاعدة حكومة اإلحتالل اجملرمة ،وبوضل
اهلل تعاىل مت إصابة اهلدف بدقة ،ومسع دوي انوجارات قوية ،ومل تعلم اخلسائر كاملة،
وذلك يف وسط بغداد.
http://www.archive.org/details/KataibHezbollahI
nIraqAttackedTheGreenZone2252009
رابط العملية كما وزعتها كتائب حزب اهلل العراق
http://www.alintiqad.com/fastnewsdetails.php?fst
id=18020
رابط البيان الصادر عن كتائب حزب اهلل حول العملية:
مثال آخر :قناة اجلزيرة تسرق علناً عملية استعمال قاذف بي 29لكتائب حزب
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اهلل العراق وبعد حماولة إخواء اللوغو تنسبها لـ«للمقاومة العراقية!! »..بدون ذكر
اسم الوصيل ،وطبعاً املتلقي ،الذي يتلقى املعلومة سيذهب عووياً باجتاه منوذ آخر
من الذين تروج هلم قناة اجلزيرة.
بينما املخابرات املركزية األمريكية ،وبسبب الدمار الكبري ،الذي سببه اليب 29يف
العراق «املالك احلصري له كتائب حزب اهلل ،وعصائب اهل احلق» تصنوه خطراً
على األمن القومي األمريكي ،وتدرج الوصيلني العراقيني الشيعيني يف قائمة املنظمات
«اإلرهابية» األشد خطراً عرضت قناة اجلزيرة برناجماً وثائقياً حول السالح الروسي
تناولت من بني ما تناولت فيه قاذف  17ليب  ،29 -الذي دمر الكثري من دبابات
األبرامز يف العراق ،وهو نوسه الذي كان أحد األسلحة ،اليت استخدمها حزب اهلل
لبنان ضد األمريكان طوال سنوات االحتالل  -قبل حرب متوز وخالهلا  -وتناول
الربنامج الضغوط ،اليت تعرض هلا جممع ب ازالت الروسي املصنع هلذا النوع من
السالح ،وكيف صنوت املخابرات األمريكية هذا السالح هتديداً على األمن القومي
األمريكي؟ بسبب اخلسائر ،اليت تعرضوا هلا على يد كتائب حزب اهلل ،وعصائب
أهل احلق  -املالكني احلصريني هلذا السالح عراقياً  -مع العلم أنَّ اجلزيرة مل تشر السم
الوصيل ،وحاول مُعِدْ الربنامج إخواء اللوغو رغم ةهوره من طرفه.
http://www.liveleak.com/item?a=view&token=f7
3_1246
رابط التعتيم و التزوير الذي مارسته قناة اجلزيرة ضد فصائل املقاومة الوطنية
العراقية الشيعية.
رابط العملية األصلي كما وزعته كتائب حزب اهلل العراق للعملية النوعية املقدامة
ضد الدبابات االمريكية بقاذف «هاشم» أو ار .بي .جي 29
http://www.archive.org/details/KataibHezbollahIn
Iraq-rpg29VsAbramz1352008
بتاريخ  15ـ7ـ 2009م يسور الشيخ علي اجلبوري عن وجهه أمام الكامريات يف
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قناة اجلزيرة على مبعدة كيلو مرتات قليلة عن مقر قاعدة االحتالل األمريكية يف
العديد والسيلية ،وال خيشى أَن ينسب له و لوصيله عملية حماولة اغتيال السوري
األمريكي يف العراق !! ..وهو األمني العام للمجلس السياسي للمقاومة العراقية،
وال «خيجل» من ماليني العراقيني الذين يعلمون أنَّ حماولة اغتيال سوري االحتالل
األمريكي وقعت يف مدينة الناصرية الشيعية ،اليت ال يوجد فيها عنصر من عناصر
فصيل الشيخ اجلبوري ،ورغم أَنَّ املنطقة ال تعمل فيها غري الوصائل
الشيعية :عصائب أهل احلق ،وألوية الشريعة اخلامتة ،وكتائب حزب اهلل العراق ،ولواء
اليوم املوعود ،الذي تبنى العملية بشكل مصور ليوضح كذب أمحد منصور و قبول
الشيخ !! ..هبذا التزوير و الكذب.
رابط اللقاء مع الـ «الشيخ» اجلبوري مع أمحد منصور إنتبه لطوا للحديث من
الدقيقة 22.33
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C15612719BEB-470F-AA08-A88929A6C83C.htm
أمحد منصور :السوري األمريكي يف العراق «كريستوفر هيل» جنا بأعجوبة أول
أمس من حماولة اغتيال أعلن اجليش اإلسالمي ،الذي هو أحد فصائل اجمللس
السياسي للمقاومة أنه كان وراءها؟!.
علي اجلبوري :نعم هذه عملية السوري كانت يف ذي قار ،يعين وجنا من حماولة
اغتيال يف ذي قار ،أما الذي تشري إليه هو إعالن إصابة سبعة جنود.
أمحد منصور :اعالن اجليش اإلسالمي عن إصابة سبعة جنود؟ ..نعم
رابط عملية استهداف سوري االحتالل األمريكي يف مدينة الناصرية ،كما نشره
لواء اليوم املوعود
http://www.archive.org/details/ThePromisedD
ayBrigades-SpecialAttacksFromAlmanarChannel
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وأخرياً وليس آخراً ..ما نشرته واعرتفت به الدوائر األمريكية من اخرتاق
الوصائل املقاومة الشيعية لنظام التوجيه والسيطرة للطائرات املسرية بال طيار ،ورغم
نشر اخلرب يف صحف بريطانية رصينة مثل« :الغاريادن ،وصحف أمريكية أخرى»،
والتأكيد على توقيف «متمرد شيعي! »..من فصيل مدعوم من «إيران!»..
حسب زعمهم ،واكتشاف برنامج االخرتاق على كومبيوتر أصرت أغلب القنوات
الوضائية ،ومواقع االنرتنت على عدم ذكر احلقيقة كاملة ،بل اكتوت بنسبة هذا
االجناز النوعي لـ«املقاومة الوطنية العراقية» بدون حتديد كالعادة.
وكالعادة مت وسيتم إخواء هوية أيَّ مقاومٍ عراقي شيعي ،بل واألكثر دناءةً و
خسةً هو سرقة جهده وعرقه و تضحياته و إهدائها لوصيل آخر من «طائوة» أخرى
حتى لو ثبت تعامله و تواوضه مع احملتل .
املطلوب إِثباته هو :إنَّ العراقي «الشيعي خائن» و«منبطح بالثالثة! »..وأنَّ
غريه من العراقيني هم وحدَهم أصحابُ الوطنية واحلمية والنخوة ،حتى وإن شارك
بعض هؤالءِ يف حكومات االحتالل املتعاقبة ،وأصبحوا جحوشاً يف الصحوات ،أو
عقدوا مواوضاهتم يف عمان على مبعدة أَمتار من سوارة الكيان الصهيوني ،أو أَدلوا
بتصرحياهتم العنرتية و بوجوههم املكشوفة من استديوهات اجلزيرة على بعد
كيلومرتات قليلة من قواعد العدوان األمريكية ،اليت يدعون أهنم يقصوون أخواهتا يف
العراق ،وال يصححون كذبة مَنْ مينحهم شرف حماولة تطهري العراق من رجس سوري
االحتالل.
من هنا ..سماحة السيد بوصفك من القادة المناهضين
والمقاومين لالحتالل األميركي ـ البريطاني نطرح عليك سؤاالً
مفصلياً :كيف تقرأ هذا المشهد التفتيتي التهميشي
اإلقصائي؟..
ج :اوال ً :إنَّ مسألةَ النزعةِ الطائويةِ من لدن أبناءِ األمة «نسبيةً» هنالك من
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إخواننا أهل «السنة واجلماعة» من يشيدون باملقاومة اإلسالمية «الشيعية» ،من
خالل تصرحياهتم وكتاباهتم ،بل ينسقون ،بل يقاتلون مع املقاومة «الشيعية» اإلسالمية
يف الوسط واجلنوب ،فال حتزنوا مبا قيل أو ويقال باألمس واليوم وغداً ،وال تقعوا يف فخ
الطائوية املشجوبة كتاباً وسنةً ويستحيل ان تقيسوا يف هذا العصر ،الذي حتول اىل
قريةٍ كونيةٍ واحدةٍ ،وسوقٍ واحدة ،وساحة واحدة جمتمعياً ولوجستياً واقتصاديا
بالعصور املظلمة ،اليت تؤمن إِمياناً بـ«العقل املنوعل» ،الذي يتأثر بـ«العقل اجلمعي» ،ألن
أبناءَ األُمةِ املرحومةِ أصبحوا مبستوى املسؤولية التارخيية احلضارية اإلسالمية ،وال
ميكن حبال مترير التهميش واإلقصاء عليهم ببساطة إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَوُورٌ
رَحِيمٌ.
ثانياً :صحيح أنَّ هنالك طائويني متعصبني ،وقد عايشتُ البعض من هذه النظائر
معايشةً ميدانيةً مِن خالل حواراتي ،حينما أجدهم خياطبوني «ياحيف أنت
شيعي» من حيث ال يشعرون ،ولكن ليعلم هؤالء إني منذ صباي أحتوظ من هذه
التوصيوات الطائوية ،ألهنا تصب يف متزيق وحدة هذه األمة املرحومة ،ومهما يكن من
هذا كله ،قد اتصلت هاتوياً بتاريخ الثامن والعشرين من مجادي األول 1430هـ
بـ«زيد بن أرقم» «الذي رشح أمرياً لبعض فصائل املقاومة الوطنية العراقية» ،وقبل
أن أُهنئه على هذا الرتشيح ..قاطعين قائالً :قد قَرَأتُ حماضرتَكَ القيمة ،اليت
ألقيتها يف إحدى ضواحي بريوت حول أمهية املقاومة اإلسالمية يف العراق ،وكنت
مُعْجَباً هبا غاية اإلعجاب ،فقلت له :بَيْدَ أن شباب ألوية الشريعة اخلامتة الذراع
العسكري لتيار املرجعية اإلسالمية يعتبون عليك ،بسبب عدم بث عملياهتم اجلهادية
املسلحة احلية يف وسائلك اإلعالمية ،اليت متتلكها ..فأجابين بربود :قد اختلط
علينا احلابل بالنابل و ..بيد أني قاطعته :إذن نغلق هذا امللف إىل حني ،ألني
استشويت مِن إجابتهِ املختزلة رائحة التهميش واإلقصاء ،وقد أنطقَهُ اهلل تعاىل من
حيث ال يشعر ،لكن هذه الكلمة املقتضبة وقعت يف قليب موقعاً سيئاً ،وتأملت
كثرياً.
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والعكس بالعكس ،فقد تذكرت املقابلة ،اليت أجراها د .محيد عبد اهلل مقدم
برنامج« :مواجهة» على شاشة البغدادية ،أود أن أسأل ـ هنا ـ من تعتقد أنه أطلق
الرصاصة االوىل ،اليت أفشلت املشروع األمريكي يف العراق؟..
أجبته صراحة :أنا مسعت شخصياً من الدكتور فوزي الراوي أنه قال« :إن أول
طلقة حيَّةٍ ثارتْ من عائلة آية اهلل السيد عبد الكريم املدني من مدينة بعقوبة».
واهلدف من طرح هذه املقولة الوطنية اخلالدة أنَّ االمريكان أشاعوا للرأي العام
العربي والعاملي بأَنَّ «املثلث السين» هو الذي يقاوم الوجود العسكري يف سبيل أن
يُدْخِلوا يف ذهنية الناس كلهم بأَنَّ «الشيعة» مع املشروع األمريكي ،وهذا اإلعالم
خالف احلقيقة والواقع.
ثالثاً :وهذا يذكرني بالشهرة ،اليت ال أصل هلا من الصحة على طول التاريخ ،اليت
استهدفت اخلواجة نصري الدين الطوسي ،بوصوه من«املتآمرين» على سقوط بغداد
على يد «هوالكو» ،وذلك بشهادة الشيخ ابن تيمية ،يف حني أن شهرة سقوط اخلالفة
اإلسالمية يف بغداد ال أساس هلا على صخرة الواقع العملي إطالقاً ،بشهادة أصحاب
إبن تيمية واملقربني منه ،وهم الثالثة املعروفون :الذهيب ..وابن كثري ..وابن القيم
اجلوزية ..واألخري وحسب موافقة شيخه ،بل وزاد على ما زعمه أَشياء أُخرى ما
أنزل اهلل هبا من سلطان ،ولكن ابن تيمية أَواخر أيامه تراجع عن رأَيه قائالً:
« قرأنا عباراته يف أَنه آخر األَمر تاب نصري الدين الطوسي ،وكان يصلي ،وتعلم
الوقه ،وقرأ توسري البغوي يف آخر عمره».
يف الوقت الذي كتب عنه «اهل السنة واجلماعة» الثناء واإلطراء عن شخصيته
اإلسالمية ،ودفاعه عن أبناء األمة كابن كثري يف بدايته  ،276/13والذهيب يف عربه
 ،326 /3وأبو الوداء يف خمتصره  ،8/4والصودي يف وافيه  ،245/1وهؤالء
مشهورين بالوثاقة واالعتماد على مصادرهم التارخيية.
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وهنا التاريخ يعيد نوسه حيث رأيت أنا شخصياً من خالل حضوري امليداني يف
املؤمترات العربية واإلسالمية أنَّ هناك عملية حتريض حشدوا فيها شيوخ الوضائيات،
والنخب العربية بأن الذين يناهضون ويقاومون االحتالل األمريكي هم« :أهل السنة
واجلماعة يف العراق» و«عرب السنة اجملاهدين حصراً» وكأمنا «شيعة» العراق ال
دور هلم يف هذا الواجب العيين املقدس ،بل هم مع رباعي «املرجعية» ،واالحزاب
«الشيعية» املشبوهة ،اليت تؤيد وتساند املشروع األمريكي ونسوا أو تناسوا أن فقهاء
«الشيعة» وأبناؤهم العمالقةُ األبطال يف العراق ،ولبنان ،وافغانستان ..هم السباقون
ملناهضة ومقاومة االحتالل ،وأذنابه واهلل ويل التوفيق والسداد.

()2
يدرس هذا الكتاب يف فصوله االربعة أَهداف االحتالل ،والدولة الومهية،
وةاهرة املقاومة ،وحتمية التحرير ،وقيام دولة ثورية يف العراق تناهض العوملة
الربوية الرأمسالية االمريكية االمربيالية املتوحشة .
يناقش هذا الكتاب من خالل حواراته واحاديثه وبياناته واستوتاءاته
تكتيكات املقاومة السياسية وامليدانية واسرتاتيجياهتا يف العراق ،كما يناقش
التكتيكات االعالمية واللوجستية والعسكرية واالقتصادية ،اليت اعتمدهتا سلطات
االحتالل املتعاقبة ،بدءاً من جملس احلكم االنتقايل ،وصوالً اىل احلكومة الوتنوية
السادسة ،اليت شُكِلَتْ ملواجهة تصاعد املقاومة ،وتشويه مسعتها من خالل
 هذا سؤال قدم للسيد االستاذ ،وقد اجاب عنه ادام اهلل ةله .راجع كتاب :امحد احلسين
البغدادي ،الظاهرة اجلهادية واملعرفية املعاصرة ،د .نذير القرشي ،ص 225 :وما بعدها ،ط:
االوىل2017 ،م ،الناشر :دار احلكمة  -لندن.
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حصرها بـ «اهل السنة واجلماعة» يف العراق ،و«عرب السنة اجملاهدين حصراً»
يف سبيل أنْ يومهوا الرأي العام العاملي أَنَّ «الشيعة» ال دور هلم يف أداء هذا
الواجب العيين االسالمي  ،وهذا تضليل إعالمي يناقض احلقيقة والواقع العملي.
ان هذه احلوارات واالحاديث واالستوتاءات ،أجراها مباشرة اساتذة
إعالميون بارزون ،وحمللون سياسيون اسرتاتيجيون ،واساتذة حوزوييون ،من يوم
احتلت أمريكا وبريطانيا العراق عام 2003م ،نُشِرَتْ تباعاً على املوقع الرمسي
لسماحة السيد االستاذ بارك اهلل عمره املديد ،وعلى كثري من الوضائيات العربية
واألجنبية ،مثل :التلواز العاملي ..اجلزيرة ..العربية ..اجلديد ..البغدادية..
النهرين ..anb ..السورية ..الدنيا ..أبو ةيب ..الرافدين .والصحف
الورقية وااللكرتونية ،مثل« :ليموند «اسبانيا» ..احملرر «اسرتاليا» ..اجلزائر
نيوز ،اخلرب ،الشروق «اجلزائر» ..الباحثون ،أسود ابيض ،قاسيون ،اهلدف،
املسار «سورية» ..احلياة ،اللواء ،صوت بريوت ،االفكار ،الزمان «لبنان»..
الشباب املسلم ،عامل املعرفة ،اشراقات الصدر ،احلوزة ،الصوت ،الكوثر ،فيض
الكوثر ،البعد الرابع ،الشاهد املستقل «العراق»...
ان هذه االطروحات كلها خالية من االسقاطات التارخيية ،وحمررة من قيود
االيديولوجيا ،أي امليول السياسية واملذهبية ،مما ادت اىل نشوء احملاصصة يف
العملية السياسية يف سبيل متزيق اجلامعة الواحدة والوعالية الواحدة بني ابناء االمة،
كما تدلل الدراسات االيستمولوجلية احلاضرة.
وقد تعمَّد مساحة السيد االستاذ أدام اهلل ةله أنْ يضربَ صوحاً عن احلديث
عن تركيبة املقاومة االسالمية يف الداخل ،لكي حيجب املعلومات والتواصيل حول
تلك املقاومة عن مراكز الدراسات االسرتاتيجية التابعة ألجهزة االستخبارات
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الغربية ،وخاصة «سي .آي .أيه »CIA .االمريكية و« أم .آي .سكس
 »MI6الربيطانية.
ذات مرة سألت مساحـة السـيد االسـتاذ :أَأنـتَ متوائـل ام متشـائم ممـا جيـري يف
العــراق مــن انتصــارات وانتكاســات؟ فأجــابين :الوقـائع علــى االرض اقــوى مــن كــل
التوسريات والتوقعات ،فقد بات لدى العقالء ،مبا هم عقـالء ،إنَّ احلقـائق املوجـودة
يف السـاحة السياسـية العراقيــة تنسـف «التوـاؤل املصــطنع» ،الـذي طاملـا روج لــه،
وبشــر بــه الــبعض ممــن يهــتم بالشــأن العراقــي ،واخلصوصــية العراقيــة ،ل ـذلك كو ـى
مزايداتٍ واستخوافاً بالقضية العراقية ،والواجب هو اعطاء االولوية القطعية لتوعيل
اجلبهــة الوطنيــة االســالمية املنشــودة ،واســتئناف توعيــل املقاومــة السياســية منــها
والعملياتيــة كخيــار اســرتاتيجي يف ةــل غيــاب الشــرعية الدوليــة ،واخــتالل مــوازين
القوى لصاحل االحتالل االمريكي ،وعدم الرهان على العملية السياسية بوصـوها امـرا
مقبـــوال وطنيـــا ومقدمـــة خلـــروج احملتـــل مـــن الـــوطن املغـــدور ،واهلل ويل التوفيـــق
والسداد.
ابو جعور اجملاهد
النجف االشرف
 9حمرم احلرام 1439هـ
 29ايلول 2017م
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الفصل االول
حوارات
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الحوار االول
مع مجلة الشباب المسلم
بتاريخ  20حزيران 2003م
أجرى الحوار
أبو مسلم املندالوي
آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي بعد جميئه من املهجر.
الشهيدان الصدران ،قتلتهما دكتاتوريتان :الدكتاتورية الصدامية ،والدكتاتورية
احلوزوية.
يعد مساحة آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي واحداً من أمساء املؤسسة
الدينية الشيعية ورموزها يف العراق ،أسس ما يعرف بـ«حركة اإلسالميني األحرار»،
وكان عضوا يف «منظمة الشباب املسلم» ،غادر العراق اضطرارا عام 1998م ،وعاش
اخطر فرتة يف تاريخ تدخل األنظمة يف شؤون املؤسسة الدينية ،استمرت ما يقارب
عشرين عاما من أعوام الشهيد السيد الصدر األول ،وهي أعوام شهدت أمناطا من
تعاطي السلطة مع املؤسسة ،وكان اجملاهد السيد البغدادي احد املستهدفني املعنيني
بذلك ،خصوصا يف التسعينيات حينما وصل إىل مرحلة االصطدام املباشر مع النظام
البعثي الصدامي املقيت ،فاضطر إىل مغادرة بلده احلبيب إىل املهجر ،وفور عودته إىل
أرض الوطن كان جمللتنا شرف اللقاء معه حيث بادرنا قائال:
اتركوا األسئلة التقليدية ،وتكلموا على االحتالل البغيض ،فنحن نعيش يف بلد
يستبيحهُ االمريكان والربيطانيون ،ووةيوتنا اليومَ أَالَّ ندخلَ يف مزايدات سوقية مع هذا
 هـــذه املقولـــة للموكـــر العراقـــي عـــادل رؤوف وليســـت لــرئيس حتريـــر اجمللـــة .انظـــر :الســـلطة
واملؤسسة الشيعية يف العراق ،حوار صريح مع مساحة آية اهلل امحد احلسين البغدادي ،املركز العراقـي
لالعالم والدراسات ،ص ،5 :ط :االوىل2002 ،م.
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املرجع اإلسالمي احلركي ،أو مع ذاك املرجع االهنزامي التقليدي ،فمن اخلطأ أَنْ ندخل
يف معارك جانبية ،فأمريكا هي زعيمة اإلمربيالية العاملية وهدفها تدمري الوطن العربي
والعامل اإلسالمي ،وجعل كلٍ منهما دوالً وكيانات ممزقة مبعثرة وخباصة بعد غزوهم
العراق ،ومشروعهم جلعله دوالً و كيانات ،من قبيل دولة شيعية يف اجلنوب ،ودولة سنية
يف الوسط ،ودولة كرديةٍ يف الشمال !!..
اجمللة :إذن ما هو دورنا اليومَ يا مساحة السيد ؟..
السيد البغدادي :دورنا اليومَ أَنْ نكون ضد االحتاللِ ،و ضد تشكيل اإلدارات
احمللية ،اليت ختضع لإلِمالءات األَمريكية ،وحنن على استعداد لطرد احملتل من خالل
الكواح واجلهاد املسلح لتحرير أرض الوطن ،واإلنسان العراقي.
اجمللة :يف رأيكم ..من الذي يصلح للقيادة يف الوقت احلاضر؟
السيد البغدادي :نقول بكل صراحة علينا أوال أن نؤصل احلس الرسايل الثوري ،ثم
بعد ذلك خناطب شعبنا ونقول له ..كل واحد منكم بطل ،كل واحد منكم قائد،
وكما يقول املوكر اإلنكليزي برشت« تعسا ألمة توتش عن بطل» ،إذا كان الرمز ال
يؤمن باجلهاد ،وال يؤمن بطرد احملتلني ،وال يضع املطبات واألشواك يف طريقكم فاتركوه .
اجمللة :كيف ميكننا إن نقاتلهم يف هذا الوضع املتأزم ،واألسباب املوضوعية يف جهاد
االمريكان غري متوفرة؟
السيد البغدادي :نقاتلهم على مراحل ..اوهلا :االحتاد بني «الشيعة» و«اهل السنة
واجلماعة» وخمتلف االديان والقوميات ،واقول بكل صراحة ..إذا حتقق هذا املبدأ
فسوف نطرد احملتلني حتت راية ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل.
 حبدود معلوماتي مل امسع مبوكر انكليزي امسه «برشت» .اعتقد ان املقصود هو الكاتب
املسرحي االملاني الشهري «برتولر برخيت» ..والبعض يكتبوهنا يف العربية برشت مع ان حرف اخلاء
موجود يف اللغة االملانية ..الن العبارة املذكورة «تعساً المة تبحث عن بطل» وردت يف احدى
مسرحياته واهلل العامل.
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اجمللة :نظرا لتبنيكم الوكرَ اإلسالمي احلركي نسأل من قتل الشهيدين الصدرين
رضوان اهلل تعاىل عليهما؟
السيد البغدادي :قتلتهما دكتاتوريتني :الدكتاتورية الصدامية ،والدكتاتورية
احلوزوية ..وقد استشهدا يف سبيل اهلل والدين والوطن.
اجمللة :ما هي ابرز مؤلواتكم؟
السيد البغدادي - 1 :السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية يف العراق - 2 ،اخلطاب
اآلخر - 3 ،فقهاء وحركيون ،والكتاب األخري باالشرتاك مع صديقي املهندس عصام
الياسري صاحب كتاب «اسالم بال هوية» - 4 ،الطاغوت حيكم حبلقاته الثالث:
االوىل ختص الصهيونية ،والثانية ختص الصليبية ،والثالثة ختص قانون حترير العراق ،الذي
أَصدره الكوجنرس األمريكي - 5 ،خطر التقية املعاصرة - 6 ،فصول رسالية- 7 ،
جهاد السيد البغدادي - 8 ،حبوث يف االجتهاد - 9 ،منشأ اختالف األُمة- 10 ،
الثورة والعرفان - 11 ،موقف اإلمام البغدادي حول قضية حترير فلسطني - 12 ،حق
اإلِمام ..وكثري غريها.
ويف اخلتام ..شكرنا مساحة السيد البغدادي ،فقد استقبلنا يف بيته حيث يزوره
الوجهاء ورؤساء العشائر مباركني عودته إىل بلده احلبيب ..نسأل اهلل تعاىل أَنْ حيوظه
من كل سوء ،وأَنْ يبعد االحتالل واحملتلني عنه ..إِنه مسيع جميب الدعاء.
اعتذار :حذفنا بعض األَسئلة مع أَجوبتها بوصوها متقطعة الكالم وغري موهومة.
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الحوار الثاني
مع الصحافي عبد الله السيالوي
بتاريخ  25حزيران 2003م
السيالوي :نلتقي مع السيد اجملاهد آية اهلل أمحد احلسين البغدادي بعد عودته من
املهجر ..وكان هذا اللقاء احلواري نظرا للظروف االستثنائية ،اليت مير هبا العراق
«حاليا» ،ودور مساحته يف هذه الظروف وقبلها حينما كان النظام الصدامي حيكم
العراق كان معارضا عنيدا «فأهال وسهال».
يف جعبتنا اسئلة عديدة نريد ان نعرف من خالهلا دوركم الرائد ،الذي قمتم به منذ
فرتة طويلة يف عهد النظام البائد ،ولكننا االن يف هذه الورتة العصيبة لدينا بعض أسئلةٍ
نود طرحها على مساحتكم:
السيالوي :دخلت القوات األمريكية العراق حتت ذريعتني :االوىل اسلحة الدمار
الشامل ،والثانية اسقاط النظام الصدامي ،ولكنها بعد السيطرة اعلنت احتالهلا
العراق ،وعدم تشكيل حكومة وطنية مستقلة ،فما رأيكم يف ذلك ؟..
السيد البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم ...يف البدء املسألة واضحة عند
شعبنا واهلنا ،وهي إَنَّ االدارة االمريكية ال تستهدف العراق وحدة ،بل تستهدف
املنطقة برمتها ويف مقدمتها سورية وايران بوصوهما تدعمان حزب اهلل يف لبنان ،ال زالت
هلما مبادرات ثورية يف مواجهة املؤسسة العسكرية الصهيونية وطردها من ارض لبنان،
يف الوقت الذي جند كل احلروب العربية ،اليت استهدفت دولة «اسرائيل» بدءاً من عام
1948م ،ومرورا بانتكاسةً اخلامس من حزيران عام 1967م ،ووصوال إىل حرب تشرين
التحريكية عام 1973م ..وإِنْ كانت معركة تشرين حققت نوعا ما بعض
االنتصارات ..إال اهنا كانت مقدمة لتنازالت لصاحل الكيان الصهيوني كاتواقيات كامب
ديويد ،وبالنتيشن وغريها ...ويعد انتصار حزب اهلل ،الذي هزم هذا اجليش ،الذي
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ال يقهر كما يزعمون ،ومن هنا حتركت االدارة االمريكية ومن ورائها اللوبي الصهيوني،
هبذه السرعة املذهلة ،وهبذا السيناريو حتقق احتالل العراق.
السيالوي :إذن هذه األَحداث كانت مقدمة ملا حيدث االن؟..
السيد البغدادي :نعم ،كانت مقدمة لسن قانون حترير العراق عام 1998م ،وقبل
سن هذا القانون السيء الصيت ،كانت حرب اخلليج الثانية لغزو الكويت كبداية.
السيالوي :هل كانت الواليات املتحدة االمريكية على علم وبصرية هبذه احلرب ،ام
اهنا جزء من السيناريو؟..
السيد البغدادي :ما يف ذلك ريب هلم علم بذلك ..حتى احلرب العراقية االيرانية
هلم علم هبا ،وجعلوا صداماً شرطي اخلليج بدالً من شاه ايران املقبور ..وهي لعبة
صهيونية  -صليبية للقضاء على الثورة االسالمية الوتية يف ايران بقيادة السيد اخلميين.
ومن هنا املسألة ،يا اخي ،ال حتتاج إىل توسري ودليل هي :إِنَّ صداماً «باختصار» هو
صنيعة املخابرات املركزية االمريكية ،بل حتى ما يسمى بـ«قانون حترير العراق» ما هو
اال سيناريو بني صدام واإلِدارة االمريكية هبدف احتالل العراق ،ومن ثم اسقاط النظام
التقدمي يف سوريا ،واسقاط النظام اإلِسالمي يف ايران ..كمقدمة هلزمية حزب اهلل
بوصوه حزبا ارهابيا كما يزعمون ،هذا حبسب الظاهر ؛ ولكن هم يضمرون أَطماعا
توسعية إمربيالية تستهدف إحتالل الوطن العربي والعامل االسالمي وتوتيته إىل دويالت
عرقية ومذهبية وعنصرية هنا وهناك ،يف سبيل إِبقاء الكيان الصهيوني دولةً قوية هتدد
أمن املنطقة ،لكنِّي أقول إِن مسألة اسقاط صدام يف حرب اخلليج الثانية ..ما هي إال
مسرحية بدليل عدم سقوط نظام صدام ،بل طبقوا نظرية االحتواء املزدوج ،وهي
اضعاف نظام صدام يف املنطقة من جهة ،واسقاط املعارضة واحتوائها من جهة اخرى،
حتقق هلم بالوعل ما يصبون اليه.
السيالوي :وهل املعارضة عندما اشرتكت مع القوات االمريكية الغازية ..هل هلا
قدرة وكواءة على االستغناء عن االمريكان يف اسقاط النظام؟..
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السيد البغدادي :هذه املعارضة «يف رأيي» ما هي إال اداة من ادوات املخابرات
األمريكية والربيطانية ،وقليل منهم ميتلكون قناعات وطنية ،يف تصورهم إِن صداماً مل
يكن دكتاتوراً وحسب ،بل كان فاشياً ..والواشي ال يسقط إال عن طريق عمليات
عسكرية ضخمة ،ومن ثم يزعم هؤالء أَهنم بعد سقوط الطاغية يثورون ضد الغزاة
احملتلني ،ولكننا قلنا اكثر من مرة ،ويف أَكثر من اجتماع مع البعض منهم جيب اسقاط
ا لنظام عن طريق املعارضة الوطنية واالسالمية وجيوز هلا ان تستعني بأي جهة أو دولة
تساعدهم على اسقاط النظام ،ولكن ال يسوغ من وجهة نظر اسالمية ان تأتي على
ةهر دبابات امريكية الحتالل الوطن ،مع ما متلكه يف الداخل من خطوط وقواعد
عريضة ميكن هلا االستعانة هبا بعد دعمها باملال واجلند والسالح والقادة امليدانيني.
السيالوي :إذن انتم ال توافقون على اجتياح القوات االمريكية األراضي العراقية؟..
السيد البغدادي :نعم ما يف ذلك ريب ،بل أصدرت بياناً رساليا ثوريا بعد ًالغزو
الغاشم بنصف ساعة ،وناشدت شعيب واهلي التصدي هلؤالء الغزاة الطامعني اوالً..
وبعد ذلك يوجهون بنادقهم املقاتلة حنو اسقاط نظام الدكتاتورية الصدامية ،ثم تقام
الدولة التعددية الشورية الوطنية املستقلة ،هذا هو الطريق املستقيم للوصول إىل شاطئ
السالمة.
السيالوي :نوهم من خالل حديثكم أَنَّ نظام صدام حسني مل يسقط «اآلن» يف
رأيكم؟..
السيد البغدادي :من وجهة نظر إِسالمية عندنا قبيح واقبح ،فصدام حسني قبيح،
وقد انتهى نظامه املستبد ..وعندنا اقبح منه وهي االدارة االمريكية املتصهينةُ،
ووكالؤها من املعارضة العراقية.
السيالوي  :ما هو دور القيادة الدينية يف مثل هذه الظروف االستثنائية يف توجيه
القواعد الشعبية ملعاجلة هذه االزمة ،والوضع السياسي الراهن؟..
 انظر :البيان االول يف فصل «بيانات» يف اجلزء الثاني من هذا الكتاب.
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السيد البغدادي :قيادة املؤسسة «الدينية» تنقسم إىل قسمني :قسم مل ولن تتدخل
يف الشؤون السياسية ،وطبيعي أنَّ هذه طامة كربى ،ألَن السياسة هي الدين ،والدين
هو السياسة ،ومن وجهة نظر شيعية إِمامية :اصول الدين مخسة منها «اإلمامة»
واإلِمامة معناها :خالفة اإلمام علي امري املؤمنني واوالده املعصومون ،ومن بعدهم
«الوقهاء» العاملون لقيادة األُمة كل األُمة ..إذن من ينكر االمامة يف خط منحي ،ألَنَّ
اإلِمامة هي إِقامة الدولة االسالمية وتسيري دفة اإلِدارة واحلكم ..والقسم اآلخر :يريد
ان يتدخل يف امور السياسة من خالل الوصول إىل حتقيق احلكومة االسالمية ..لذا
جندهم االن يطالبون خبروج احملتلني الغزاة من خالل اسرتاتيجية دعم املقاومة املشروعة
ومساندهتا هذا اوالً ،وثانياً أَصدرتُ فتوى شرعية يف مقاومة احملتل على مراحل ثالثٍ
وقبل حتقيق هذه املراحل جنذِّر احلس الوطين والرسايل الثوري بني أَهلنا وشعبنا باعتبار
أَنَّ البعض منهم يعتقدون أَنَّ امريكا اجتاحت العراق إلِنقاذهم من الدكتاتور املستبد
وكأهنا مجعية خريية  -مع األَسف املرير  -ونسوا أو تناسوا أَنَّ الواليات املتحدة
األَمريكية متصهينة ،وتؤمن بالعوملة الرأمسالية املتوحشة ،طبعاً ال اقصد الشعب
االمريكي ،وامنا أُقصد اإلِدارات األَمريكية بوصوها إمربيالية ،وهذه اجليوش اجلرارة لن
خترج من العراق ابداً ،والبد ان يكون هلا قواعد عسكرية ،وعمالء يتظاهرون بالوطنية
تنوذ القرارات السياسية عرب أَنظمة فوقية تصادر احلياة السياسية بأنظمة الطوارئ،
واجهزة القمع اإلِرهابية ،أو هتديد داهم بتوكيك اجملتمع ونسيجه املتكامل إىل كيانات
عشائرية وعرقية وإِثنية ومذهبية حتت شعارات اإلِصالح ،والدفاع عن حقوق اإلنسان،
وهؤالء العمالء احملرتفون ،الذين يتظاهرون بالوطنية والقومية واإلِسالمية هلم حساهبم
اخلاص عند اهلل الواحد القهار ،وعند الشعب ،كل الشعب ،بل البعض من هؤالء كان
يتمنى أَنْ يبقى النظام الصدامي ،حتى ال تقطع خمصصاهتم من الدول اإلِقليمية ،ولكن
عندما انتهت أُوراقهم الصوراء بدأوا يتساقطون وراء «سي .آي .أي» األمريكية كما
يتساقط الذباب على القمامة ،ويطالبوهنا بإِسقاط النظام بأي صورة من الصور .
السيالوي :املالحظ ان أي مرجع ديين مل يقدم حتى اآلن ،مشروعا سياسيا
للعراق ..فما هو تعليقكم على ذلك ؟..
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السيد البغدادي :ال مرجعيةَ حركيةً ثوريةً عندنا حتى تطرح املشروع السياسي
املستقل هلذا البلد األَعز ..لنا رأي يف أُطروحة «املرجعية الشيعية» ،وقد كتبت عنها
شيئاً كثرياً ،وكذلك كتب عنها غريي كثريون ،ووضعت هلا اسساً علميةً وحلوالً
عقالنية هدما وبناء وتقومياً وتشييداً ،ولذا انا اوجه ندائي إىل شعيب وأهلي االَّ يعتمدوا
بشكل مطلق على توجيهات املرجعية «الدينية» يف القضايا املصريية ولعلَّها ال متتلك
خربة حول املستجدات على الساحة االقليمية والعاملية ،بل جيب على الشعب العراقي
ان يطالب املرجعية املتصدية بتأليف قيادة فريق من الكواءات العلمية واالقتصادية
والسياسية والعسكرية للتشاور والتنسيق.
السيالوي :كان لكم دور رائد يف إِثارة املشاعر ضد النظام الصدامي يف القنوات
اإلِعالمية املتعددة ،منها تأليف الكتب واللقاءات اخلاصة لوضح هذا النظام بني األَمة
االسالمية ..فهل لكم ،يا مساحة السيد اجملاهد ،أَنْ تطلعونا على قراءاتكم الوكرية
وأدواركم اجلهادية ،اليت توارت عن كثري من العراقيني بسبب تعتيم النظام عليها؟..
السيد البغدادي :يف احلقيقة ..كنت يف ريعان شبابي أقرأ فكر احلركات االسالمية
يف الوطن العربي والعامل االسالمي ،وال سيما فكر «االخوان املسلمني» ،و«حزب
التحرير» ،وعلى هذا األَساس اخنرطت يف تنظيمات «الشباب املسلم» وملَّ اجتاوز
العقد الثاني من عمري ،وهي أُول منظمة «شيعية» إِسالمية أُسست يف العراق ،تؤمن
بتحقيق اجملتمع اإلِسالمي والدولة اإلِسالمية ،قرأت كذلك الوكر املاركسي وخباصة:
البيان الشيوعي ملاركس وأجنلس ،وأَعمال لينني زعيم ثورة أُكتوبر االشرتاكية ،وعن
تاريخ قادهتم مثل :لينني ،وماو ،حتى أَنين عندما اناقش بعض اليساريني ،الذين ينظرون
إىل عامل الدين على أنه :رجعي متخلف ،حول االستضعاف ،واالستكبار ،واالستحمار
 إستعار السيد االستاذ أدام اهلل ةله «هنا» ويف أماكن أُخرى مصطلحات الوكر اللينيين -
املاركسي ،وهو ال يقصد نوس املعنى الديالكتيكي الدقيق املقصود يف االدب الشيوعي ،وامنا
مقصوده يف أكثر املوار د املعاني اخلاصة بقصدها ويبينّها يف نوس املقابلة ،أو يف املقابالت األُخرى ،أو
يف احملاضرات واملؤلوات األُخرى ،ومراده هنا القول بالوصل بني دعوتي احلق والباطل على طول
التاريخ.
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وخطورة الطواغيت االقتصاديني ،واإلِقطاعيني ،واجلواسيس احملليني والعامليني ،وأُدافع
عن مكتسبات العمال والوالحني ...استشهد أثناء حديثي مبقوالت هؤالء القادة
واملوكرين ،فأرى البعض من اليساريني ال يستسيغ هذه اإلستشهادات مين ،أو هذه
املصطلحات من أَفكارهم بوصوي عامل دين ،هلذا كتبْتُ كتباً حركية اسالمية ،ألَنَّ
األَجواء احلوزوية النجوية أَطَرتْ الطالب احلوزوي يف دراسة «الوقه واألَصول» فقط،
وحالت بينه وبنيَ الثقافات اجلديدة ،اليت جتتاح العامل االسالمي إىل أَنْ ذهب الشهيد
حممد باقر الصدر قدس سره إىل أبعدَ من ذلك يف خطاب احملنة ناقدا «الوقه واألَصول»
وقال بسعة العقل والوكر ،ومل يقف عند حد حتريك ضمري الطالب احلوزوي وإحساسهِ
مبا تعاني منه االمة من مشاكل ..بل أَكَّدَ كذلك أَنَّ دراسة «علم االصول» من خالل
املعنى احلريف ،واملعنى االمسي ،وطرد احلدود ،ونقض احلدود ،واملشتق وغريه ال جند
فيه مثرة علمية مويدة ،وليس له أي عالقة باستنباط األَحكام الشرعية ،واذا سألت
احدهم :أَجيوز شرعا وعقالً أنْ تبقى الدراسة احلوزوية هبذه الطريقة الالموضوعية
والالعقالنية؟ جييب على سؤالك :لكي نوسع فكر الطالب احلوزوي ..إذا كان االمر
كذلك ،فيجب أَنْ يدرس علم الكالم ،وفيه مسائل عويصة ومعقدة توتح الذهن والعقل
إىل آفاق بعيدة ،ويف الدفاع عن املبدأ واالميان والعقيدة ،كالتوحيد واإلِمامة ..إذن
دراسة بعض مباحث األَلواظ ما هي إال ترف عقلي ليست فيها مثرات علمية «كما
قلت»  ،بل فيها خمالوات شرعية جتعل الطالب الديين احلوزوي يعيش يف التيه املظلم بال
دليل ،تراوده الشكوك يف العقيدة والشريعة ،ويبقى سنوات عديدة ال حيصل على مبتغاه
االجتهادي ،يف الوقت الذي جند الطالب االكادميي يدخل اجلامعة ،لورتة زمنية حمدودة
فيحصل على مبتغاه العلمي وخيدم وطنه ،كالطبيب واملهندس ،وهذا خبالف الطالب
احلوزوي ،الذي ينخرط يف احلوزة «الدينية» ،ويبقى ستني عاما «ولستُ مبالغا» وهو
اليزال طالب علم متوقه ال فقيها بارعاً ،بل جتده جاهال مركبا يزعم انه «فقيه»،
وبالتايل يكون منافقا أو مرتزقا أو مشبوها يؤدي دورا خطريا يف تسقيط بعض
«الوقهاء» الرساليني الثوريني ،والتشهري هبم من قبيل :هذا ليس جمتهدا ،أو هذا ليس
عاقالً ،بل حكومياً عميالً للسلطة يؤدي دورا لتشويه خط اهل البيت عليهم السالم،
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بيد ان هذه التحركات املشبوهة مكشوفة عند اهل البصرية التارخيية ،ولنكن صرحاء:
إِذا كان «هذا احلوزوي» مهه تشييد الدين ،وخدمة شريعة سيد املرسلني حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم هلاجر إىل وطنه ،ومن ثم يؤدي وةيوته الشرعية امللقاة على عاتقه
على حسب ما يرام.
وهنا مسألة يف غاية اخلطورة وهي :مسألة تقليد املرجع األَعلم وتشخيص «األَعلم»
يف غاية العسر واحلرج .نعم قد يكون هناك من بني احد املتصديني من هو «أعلم» على
حنو الثبوت ،ولكن على حنو االثبات ال ميكن تشخيصه الن أَدعياء االجتهاد واالعلمية
ال ينحصرون يف العراق وحسب ،بل هم موجودون يف إِيران ولبنان ،وال ميكن بأي حال
من االحوال حتقيق حساب االحتماالت وعملية االستقراء مع هذا املرجع أو ذاك ،ثم
إِطالقات األَدلة وعموماهتا تؤكد الرجوع إىل الرواة دون تعيني األَفضل أو األَعلم ،ثم حنن
يف حاجة ضرورية ملحة للبحث عن «الوقيه» احلركي الرسايل ،الذي يؤمن بتحقيق
اجملتمع اإلِسالمي والدولة اإلِسالمية العاملية ،اما إذا كان فقيها ال يتصف هبذه
املواصوات فال جيوز تقليده واالنقياد له ،حتى لو كان أعلم العلماء  -على ما ارى -
وقد كتبنا حبثا فقهيا« مشرتكا» حتت عنوان« :فقهاء وحركيون بني الثورة
والسكون» ،وكشونا احلقيقة الضائعة حول مسألة تقليد األَعلم بوصوها كلمة حق يراد
هبا باطل .
اما مسألة اإلِجابة عن الدور اجلهادي ،الذي قمت به ،الذي توارى على كثري من
العراقيني «كما قلت» بسبب تعتيم النظام ،فقد بادر رئيس املركز العراقي لالعالم
والدراسات إىل إصدار كتاب يكشف االدوار اجلهادية التارخيية ،اليت قمت هبا ميكنكم
الرجوع إليه وامسه« :السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية يف العراق ...حوار صريح مع
مساحة آية اهلل أمحد احلسين البغدادي» املطبوع عام 2002م.

 باالشرتاك مع العالمة الدكتور السيد عصام احلسيين الياسري.
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السيالوي :ما هو رأيكم يف نظام احلكم ،الذي يقود الشعب العراقي حنو شاطئ
األَمان بعد هذا اخلراب والدمار ..هل هو نظام مجهوري اسالمي ،ام فيدرايل ،ام
ملكي؟..
السيد البغدادي :انا قلت رأيي منذ البداية من خالل أَحاديثي ،ومن خالل بياناتي،
اليت اصدرهتا بامسي تارة ،وباسم مكتيب يف دمشق ،ويف النجف األَشرف :إِنِّي أُريد
حتقيق الدولة االسالمية يف العراق ،بيد اني اقول للشعب العراقي من خالل االنتخابات
اجلماهريية ماذا تريدون؟ وماذا ختتارون؟ ..حنن معكم ..أَتريدون مجهورية
اسالمية ،ام ملكية دستورية ،ام دولة علمانية؟ ..وعلى ما ارى أَنَّ الشعب العراقي
خيتار الدولة اإلِسالمية بوصوه متديناً بالوطرة ،وبوصوه عاش معاناة االستبداد ،وزيف
الشعارات الرباقة ،ومأساة التجربة الواشلة للدولة الليربالية امللكية الدستورية ،وللدولة
االشرتاكية العربية ..كل ذلك بعد خروج احملتل االجنيب من الوطن األَعز .
السيالوي :إذن ال ميكن حتقيق هذه الطموحات إال بعد خروج احملتل ،وال جيوز له
التدخل يف هذه القضايا املصريية ؟..
السيد البغدادي :نعم ،ال ميكن حتقيق ذلك إال بعد طرد الغزاة احملتلني عن تراب
أَرض الوطن األَعز ،وبعد ذلك حنقق السلطة الشرعية ذات السيادة املستقلة غري
املنقوصة على الشعب العراقي ..وبالتايل يتم هذا املشروع من خالل خطوات رئيسية
ابرزها :اجراء انتخابات جلمعية تأسيسية عراقية مهمتها قبل كل شيء عملية اعداد
كتابة وصياغة دستور جديد مبا يطابق املصلحة اإلِسالمية العليا للشعب العراقي،
ويعرب عن هويته الوطنية احلضارية التارخيية األَصيلة ،والبد أَن يتم ذلك من قبل ممثلي
الشعب املنتخبني بوصوه هو التجسيد السليم الواقعي ملوهوم التعددية والشورية ،وقيم
احلرية وثقافتها ،وسيادة القانون يف بناء الدولة ،واختاذ التوصيات والقرارات املصريية..
وخصوصا أَنَّ صناديق االقرتاع هي اآللية الوحيدة ملعرفة هذه املوازين ،ال عرب تسويات
ومساومات وصوقات سياسية لصاحل أَطراف معينة من جهة ،وعلى حساب أَطراف
اخرى من خارج الدائرة االسالمية من جهة ثانية ..وبعد االنتهاء من صياغة مسودة
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الدستور جيري عرضها على الشعب الستوتاء عام ،واذا اصبحت مقبولة من خالل
االغلبية الساحقة يؤخذ هبا ،وتغدو شرعية وقانونية ،واذا مل حتصل على ذلك جيب
العودة إىل اجلمعية التأسيسية الوطنية مرة اخرى إلجراء التعديالت الربملانية القائمة على
ضوء الدستور الدائم ،وبوجود الربملان املنتخب يبدأ العراق عهده املصريي التارخيي
اجلديد بإقامةِ حكومة مجاهريية متثل األَطياف كلها تدير دفة احلكم على ضوء الدستور
الدائم.
السيالوي :كلمة قصرية توجهها إىل شيوخ العشائر العراقية يف هذه الظروف
االستثنائية ؟.
السيد البغدادي :وصييت إىل ابنائي من قبائل وعشائر وادي الرافدين االشم
الواجب الشرعي حيتم عليكم أالَّ تتورطوا يف العصبية العشائرية احملرمة ،وأَالَّ تتقاتلوا
فيما بينكم ،وان تتمسكوا بالعمل الصاحل والتقوى والتواصل مع اهلل باحلضور الوجداني،
والتجلي املثايل ،واحلب االختياري للواحد األَحد ،هذا هو ندائي يف ةل اإلِحتالل
األَجنيب ،وهذا نداء ال ضري فيه يقبله العقل مبا هو عقل ،وحمور هذه الوحدة هو جيب
عليكم ان تنقذوا ثرواتكم الطبيعية من خمالب العوملة االمريكية املتصهينة املتوحشة،
وجيب عليكم أَنْ تستيقظوا من سبات االنتظار املوعود ،بال عمل ،وبال تضحيات ،ومن
اخطبوط الرتل اخلامس املرتامي األَطراف ،وحرروا أَنوسكم وأَعراضكم من احملتل
االجنيب ،وأَعدوا له ما استطعتم من قوة ،وال تأخذكم يف اهلل لومة الئم ،ووحدِّوا
صووفكم حتت راية التوحيد والرسالة والقرآن .
السيالوي :ماذا يعين لك الشهيدان الصدر األَول والثاني ..وهل كان واجبا
شرعيا ان خيرج الشهيدان من اإلِطار املرجعي التقليدي السائد؟..
السيد البغدادي :رأيي يف الشهيدين الصدرين رضوان اهلل عليهما من خالل
تساؤالت وجهت إيلَّ عندما كنت الجئاً سياسياً يف سوريا على شريط كاسيت قبل
سقوط النظام البائد بثالث سنوات ،أَجبْتُ بصراحة متناهية على كل االسئلة ،اليت
وجهت إيلَّ عن شخصية الشهيد اخلالد السيد حممد الصدر ..وقبلها أَلقيْتُ حماضرة
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على محلة من محالت احلجاج الكرام يف مكة املكرمة عام 2000م وكشوت مظلومية
الشهيد الصدر الثاني بسبب السؤال ،الذي وُجِهَ إيلَّ باحلرف الواحد :هل كان الشهيد
حممد الصدر مرشح السلطة ام ال؟ وقد قدموا هذه احملاضرة املسجلة إىل احد رموز
املعارضة وكان يف حينها يؤدي فريضة احلج وعندما مسعها تأمل من الصراحة ،اليت
وجدها عندي ..بسبب ذكر بعض االمساء ،اليت حاربت السيد الشهيد وةاهرته
االصالحية ،بيد انه بادر إىل عقد ندوة موتوحة على بعض حجاج بيت اهلل احلرام،
وتكلم «ناقدا» شخصية الشهيد الصدر الثاني ،وقال هلم إِنَّه هو مرشح السلطة
بــ«التأكيد» ،واستدل مبوردة هي :إِنَّ السيد الصدر  -ومل يقل الشهيد  -لقد كان يف
ضمن وفد رمسي عراقي توجه إىل اجلمهورية اإلِسالمية قبل نشوب حرب اخلليج الثانية
بورتة زمنية قصرية برئاسة عبد اهلل فاضل السامرائي وزير االوقاف والشؤون الدينية
قدم الشكر اجلزيل للحكومة االيرانية ملساعدة الشعب العراقي ...ماذا تقولون عنه..
هل هو نزيه غري حكومي؟ نتيجة هذا الطعن غري الشرعي يف الشهيد الصدر الثاني
قامتْ ضجة بني العراقيني ضد هذا الرمز املزعوم ،وقد طلب مين احلجاج الكرام من
رموز املعارضة العراقية إِلقاء حماضرة لتونيد هذا االهتام الباطل ،فأَعطيتهمْ موعداً ،إال
ان ابا حسنني قال يل باحلرف الواحد« :سيدنا ...انت صريح إىل ابعد
احلدود ...وليس اآلن وقْتُ هذه احملاضرة الناقدة» فاستجبت له شاكرا ،وقد
حاضر هذا الرمز يف مكان اخر بعد أَنْ وجد أَنَّ الضجة مل تكن لصاحله ،فعقد ندوة
جديدة واعتذر ما صدر منه من جتريح لشخصية الشهيد الصدر الثاني ،وصرح قائالً:
إِنَّ السيد حممد الصدر كان صديقا ،وقد حضرنا معاً درس السيد الشهيد حممد باقر
الصدر ،فأرجو االعتذار عمَّا صدر مين باألمس.
السيالوي :نشكر مساحة آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي  -مع انقطاع التيار
الكهربائي طيلة فرتة هذا احلوار  -فنعتذر ان كان هذا اللقاء احدث لسماحتكم
مضايقات ،وشكرا على إِتاحة الورصة ملقابلتكم والسالم عليكم.
 املقصود حممد باقر احلكيم رئيس اجمللس االعلى للثورة االسالمية يف العراق.
 املقصود عدنان االسدي وكيل وزارة الداخلية االقدم سابقاً.
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الحوار الثالث
مع مجلة فيض الكوثر
بتاريخ  1تموز 2003م
أجرى الحوار الصحافي
جهاد ابو صيبع
تقدم االخ جهاد ابو صيبع رئيس حترير جريدة «النجف االشرف» مشكورا يعرض
اللقاء ،الذي دار بينه وبني مساحة السيد البغدادي ،وطلب ان ينشر هذا اللقاء يف
جملتنا  ،وحنن بدورنا نشكر جهود االخ ابو صيبع ونقوم بنشر تواصيل ما دار من
حديث.
هو يقرتب من الستني من عمره الشريف ،دخلْتُ إىل مكتبته العامرة فاذا بي يف
مدرسة رسالية ثورية ملتزمة ،فهو احلويد األَكرب آلية اهلل العظمى اإلمام اجملاهد السيد
حممد احلسين البغدادي قدس سره املتوفى  1392هـ  1973 -م فقيه أُصويل رجايل،
متكلم ،كاتب ناقد ،ال خيطئ سهمه ،يرمي يف كل حبث ،ويبدع يف كل حديث ،وحيلِّقُ
يف حواره حتليقا مبدعا يستوزك ويثريك غزارةَ علم ،وقوةَ بيان ،ومتانةَ حجة ،مل يزل
يواصل التدريس واملذاكرة العلمية على طريقته اخلاصة ،نال درجة االجتهاد وملَّ يتجاوز
العقد الثالث من عمره ،مصدقةً من جده اإلِمام اجملاهد السيد البغدادي «قده» ،وآية
اهلل العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي ،وفيه كرم نوس ،وحسن استقبال ،وزهد يف
الرياء وامللق واملصاحل اخلاصة ،وترفع عن الدنايا يف كسب املال وحب جاه ،ميتلك
عقلية جبارة تستكشف من خالل استقامة نوسه ،وجتاربه السديدة ،ومواجهته
األحداث اجلسام مبمارسات حكيمة ،وهو شخصية اسالمية جريئة حمبة ألَصدقائه
الرساليني ،شديدة على خصومه الال دينيني ،فهو صعب االنقياد ،ال تستطيع حركة
اسالمية أَنْ تستقيم معه ،وال حوزة دينية ان ختالطه ..إال ان تؤمن برأيه وتدين
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بعقيدته ،بل يصمد ألَحداث الزمن ،ال يكرتث وال يضطرب ولو كان يف وجهه اكثرية
الناس … انه مساحة آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي ،نوه عن كتبه وشخصيته
مؤلوون وصحافيون عرب واجانب ابرزهم املرجع الديين السيد حممد حسني فضل اهلل،
والدكتور عبد احلميد الراضي ،والشهيد السعيد الشيخ علي الغروي ،واالستاذ
الكاتب عادل رؤوف كتب األَخري يقول« :من ناحية ثانية فهو متصد عاش حتديات
الداخل العراقي ومشاكله ومهومه واالمه وتطلعاته ،ومل يوارقه إال مكرها مغادرا عنه
عرب األَهوار مشيا على األَقدام إىل اجلمهورية االسالمية يف إِيران اليت استقبله أَعلى موقع
قيادي ممثال مبرشدها آية اهلل السيد اخلامنئي ،باإلضافة إىل مسؤولني آخرين ،كما
استقبله حشد كبري من العراقيني املقيمني هناك قواعد وقيادات ،باإلضافة إىل مراجع
وحوزات قم املقدسة باعتباره حيمل إِرث عائلة آل احلسين البغدادي ،ودورها الرسايل
واجلهادي املمتد يف جذور تاريخ العراق».
ومن هنا ..ينطلق مساحته ـ دام ةله ـ يف بناء مشروعه احلضاري من منطلقات
عدة يكاد يكون امهها توافق طرحه الوكري ،الوقهي  -احلركي ،مع نظرة رسالية تقدمية
ثورية ولعَّل نظرته وآراؤه يف بناء جمتمع مدني اسالمي يؤمن بالتعددية والشورية ،وعدم
استثناء أي طاقة وطنية اخرى هي املغايرة اليت ميتاز هبا مساحته ،حبيث يعد مساحته
الوقيه احلركي وقرينه الشهيد اخلالد السيد حممد الصدر «قده» انه سعى إىل بناء
توليوة حركية ثورية اسالمية تأخذ بكل اخلصوصيات العراقية يف بناء لبناته.
ميكن للقارئ أَنْ سوف يعرف الكثري حني يغوص بني أَوراق افكاره وأُطروحاته بدء ًا
من «اخلطاب االخر» ،ومرورا بـ«السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية يف العراق»،
وصوال إىل «عودة الوعي» ،والكتاب االخري يناقش قرار ما يسمى بـ«قانون حترير
العراق» ،الذي اختذه الكونغرس األَمريكي ،وماليني الدوالرات ،اليت رصدت من أجل
اسقاط نظام الطاغية صدام.
وبعد عودة مساحته دام ةله إىل احضان بلده كان لـ «الكوثر» هذا اللقاء معه.
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* ما هي األَسباب ،اليت دعت مساحتكم إىل مغادرة البالد؟ هل هي ضغوط
عولقية ،ام انتماءات حركية؟
** السبب الرئيسي ملغادرة الوطن احلبيب ،إنين قد اسست حركة اسالمية ثورية
حديثة بواقعها اجلديد وتسميتها اجلديدة ،تأسست مباشرة بعد اجهاض االنتواضة
الشعبانية عام 1991م وأَعلنَتْ عن نوسها يف ليلة اخلامس عشر من شعبان عام
1994م  ،وكان السبب يف هذا التشكيل هو غياب القوى واالحزاب املعارضة يف
الساحة العراقية ملناهضة نظام الطاغية املهزوم صدام يف حرب اخلليج عام  1991م،
وهجم رجال األَمن على منزيل ومكتيب إلِلقاء القبض علي بسبب ايوائي مقاتلي
األَهوار ،والتنسيق مع جماميع افواج الرفض واملقاومة «اجلناح العسكري» حلركة
«االسالميني االحرار» ،وعند مساعي نبأ اهلجوم التقينا انا وصاحيب ابو عادل «فارس
احلاج حسني ابو صيبع» يف بغداد ،فكرت يف األمر ملياً ،فتوصلت إىل أنَّ خروجي
اصبح واجبا علي وإِنْ كنت دائماً أَرفض بإصرار وعناد مغادرة الوطن احلبيب العراق،
ارض املعركة الواصلة مع العوالقة ،على الرغم من الرتهيب ،الذي يزداد يوماً بعد يوم
فقررت أَنْ أَنتهز الورصة للمغادرة متوجها إىل اجلمهورية االسالمية يف إِيران.
* ماهي رؤيتكم عما مير به العراق اآلن من تداعيات خطرية ؟
** هناك حقيقة واقعة ال حتتاج إىل توسري ،وهي أَنَّ ما مير بنا ال يستهدف وادي
الرافدين وحده ،وما هو إالَّ بداية لتدمري العامل اإلِسالمي ،ويف مقدمته الوطن العربي،
وعلى مراحل ،وتقسيمها إىل كيانات مذهبية وعرقية وعنصرية متناحرة تضمن بقاء
الكيان الصهيوني ،الذي خيوض حرب ابادة ضد الشعب الولسطيين األَعزل الرازح
حتت نري اإلِحتالل ،كما تورض أَمركة العامل ،واحليلولة دون عودة االمة إىل اإلسالم
كشريعة ونظام ودولة بعد فشل األيديولوجيا املعاصرة .
* وما املطلوب منا يف هذه املرحلة حسب رأي مساحتكم ؟
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** املطلوب هو انقاذ الشعوب املستضعوة من االستكبار والكور العاملي،
وخباصة متكني شعبنا وأَهلنا من التحرر واخلالص ،وان يقرر مصريه بنوسه ،وتشكيل
دولتنا اإلِسالمية جبهود كافة القوى والواجهات السياسية الوطنية يف الساحة العراقية،
ورفض الوصايا االجنبية ،اليت هدفها التسويق وفرض اشخاص وفئات مل تكن يف
احلسبان ،ومل يكن هلا يف يوم االيام أي صلة بكواح الشعب العراقي ضد الدكتاتور
صدام ،هي اليوم تتحني الورص ملصادرة هذا الكواح ..مقابل ان تكون هي املشاركة
يف بناء مستقبل العراق .
* إذن ما هي الوسيلة البناءة ،اليت تروهنا لتشكيل احلكومة االنتقالية يف العراق ؟
** أوالً وقبل أي إجراء جيب طرد احملتلني االمريكان والربيطانيني ..وجيب ان
تكون احلكومة االنتقالية العتيدة بعيدة كل البعد عن االمالءات والضغوط االمريكية ،ومن
خالل انتخابات تعددية شورية ،وعدم استثناء أي طاقة وطنية عراقية خملصة .
* شكرا لسماحة السيد البغدادي على هذا اللقاء …
** شكرا جمللة «فيض الكوثر» ،اليت كنت اتابعها وأَنا يف سوريا ،وانا من اشد
املعجبني هبا ،وأرى منها اخالصاً ملنهج حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،واهل بيت
حممد عليهم السالم .
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الحوار الرابع
مع مجلة عالم المعرفة
بتاريخ تموز 2003م
أجرى الحوار
رحيم املرش ـدي
مساحة آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي يكشف اسرارا حول غزو العراق
• كلُّ من حارب السيد الصدر جاهل ..أو حاقد ..أو عميل!!..
• املعارضة يف اخلارج ال متثل الشعب العراقي يف الداخل.
• هناك ثالث مراحل ملقاومة احتالل ارض العراق الطاهرة.
• نريد قيام دولة شورية تعددية ال تستثين أي طاقة وطنية.
السيد البغدادي يعد اليوم واحد من رموز املؤسسة الدينية الشيعية يف العراق ،وقد
طلب منه ،بعد وفاة السيد اخلوئي ،التصدي للمرجعية الشيعية ،إال انه رفض ذلك
إِسوةً بالسلف الصاحل.
وهو املرشد الروحي حلركة «االسالميني االحرار» ..وقد نوه عن شخصيته فقهاء
و كتاب وصحافيون عرب واجانب أَبرزهم :اإلمام اجملاهد السيد البغدادي ،والدكتور
عبد احلميد الراضي ،والشيخ الغروي ،والسيد حممد حسني فضل اهلل ،واالستاذ عادل
رؤوف ،والباحث الشيخ يونس السامرائي ،وغريهم ..وقد اضطر إىل مغادرة العراق
بسبب .هجوم األَمن اخلاص على مكتبه ومنزله يف صبيحة الثالث والعشرين من اذار
عام 1998م ،امضى مخس السنوات االخرية بعيدا عن وطنه واهله ..كان فيها من
ابرز عناصر املعارضة للنظام البعثي البائد ..وبعد عودته إىل بلده قامت جملتنا
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بأجراء اللقاء اآلتي مع مساحته ،حيث اجاب على اسئلتنا مرجتال بكل وضوح
وصراحة.
* ما هو تقييمكم للنهضة اإلِصالحية الشاملة ،اليت قام هبا السيد الشهيد املظلوم
حممد الصدر؟..
** السيد الشهيد اخلالد حممد حممد صادق الصدر يعد يف العصر احلديث
انعطافة تارخيية ،ونقلة نوعية يف تاريخ املرجعية اإلِسالمية ..فهو عندما وجد أَنَّ هذه
املرجعية اصبحت تعتقد بالتقية الالشرعية ،اليت اكل الدهر عليها وشرب ،كما قال
بذلك «الوقيه» صاحب املصباح رضا اهلمداني ،وكما قال القائد املؤسس اإلمام
اخلميين« :إِنَّ التقية يف هذا العصر كور» ،نقال عن تصريح أَدىل به أَول رئيس وزراء يف
اجلمهورية االسالمية يف إِيران املهندس مهدي بازركان .تصدى الشهيد الصدر الثاني
ضد اخطر طاغية يف التاريخ ،وهنض حبركته اإلِصالحية ،واستقطب كل اجلماهري
العراقية ،وخاصة العمال والوالحني والكسبة ،فكان له دور فاعل ضد طاغية بغداد.
* مسعنا أَنكم ،عندما كنتم يف املهجر ،كانت لكم مواقف مشهودة للشهيد اخلالد،
وخاصة تأييد ةاهرة صالة اجلمعة املليونية ،هل ميكن ان حتدثونا عن هذه املواقف؟
** حني كنتُ يف املهجر ،ويف حضور جماهدي األهوار يف قم املقدسة ،صرَّحْتُ
جهراً« :كل من ةلم السيد الصدر اما جاهالً ،واما ةاملاً ،واما جاسوساً للمخابرات
احمللية أو العاملية» ،وحني نشرت هذه املقولة يف الصحافة العربية واالسالمية استنكرها
بعض رموز املعارضة ،وأثناء أدائي فريضة احلج عام 2001م طلب مين اهايل الرميثة
اجملاهدة حماضرة حول الشهيد الصدر ،سجلت تلك احملاضرة على كاسيت فيديو،
وفيها كشوت اسرارا خطرية من خالل اخلطاب الرقمي ،والزال الكاسيت موجوداً
عندي ،وقد انتشر يف الواليات املتحدة واوروبا .وكان هلا صدى عظيم عند مريدي
السيد الشهيد الصدر الثاني ،حني عرض ذلك الكاسيت على أَحد رموز املعارضة يف
مكة املكرمة القى حماضرة اهتم فيها السيد الشهيد بأنه حكومي .فثارت ضده ضجة
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من قبل االسالميني ،ومريدي السيد الصدر ،فرتاجع يف اليوم التايل وقال :إِني مل أَكن
حاقدا على السيد الصدر ـ مل يقل الشهيد ـ وقال كنا حنضر معه حبث السيد الشهيد
حممد باقر الصدر.
* هل جرت اتصاالت بينكم وبني الشهيد الصدر حنيَ كنْتَ يف اخلارج ؟
** زارني األَخ أَبو كرار احلچيمي من ابناء النجف ،وهو اليزال على قيد احلياة،
مبعوثا من السيد الشهيد اخلالد الصدر الثاني ،وقال يل :يسلم عليك السيد ،ويريد
منك تسجيل كاسيت فيديو تتحدث فيه عن مسريته اجلهادية ،وأَمهية صالة اجلمعة
املليونية يف مسجد الكوفة ،فقلت له :مل يكن يل أي حماضرة عن السيد ،وامنا كانت يل
تصرحيات من هنا وهناك لتأييد مسريته اجلهادية ضد طاغية بغداد .وقلت له :بلغ
السيد الصدر بأني مظلوم عند شعيب يف العراق فإِنَّ االشاعات اليت انطلقت من
املؤسسة «الدينية» النجوية تقول:
إِنَّ السيد البغدادي أَخرجَ كتابا بعنوان «الطاغوت حيكم» ،وحني أُراد االمن اخلاص
مساءلته واستجوابه هرب قبل أَنْ يصلوا اليه .احلقيقة غري ذلك ،والسبب يف ذلك هو
العمليات ،اليت قامت هبا «حركة االسالميني االحرار» من خالل أَفواج الرفض واملقاومة
«اجلناح العسكري» حيث قامت بتوجري خمازن احللة العسكرية يف اذار عام «1998
م» ،وقد جنحت العملية البطولية ،وعلى إَثر ذلك قام النظام املهزوم باعتقاالت عشوائية
 انظر الكتب التالية :السوري اخلامس استعراض حلياة االمام الصدر والعالقة بني احلوزة
واجلماهري ،عباس الزيدي ،ص ،329 ،98 :ط :بال تاريخ ،و /اغتيال شعب ،فائق الشيخ علي،
ص ، 457 :ط :االوىل ،مركز البحوث والدراسات االسرتاتيجية العراقية – لندن ،2000 ،و/
الصدر الثاني وشبهات املشككني ،اسامة احلسناوي ،ص 151 ،110 :وما بعدها ،ط :بال تاريخ،
و /نعم للتوراة ال للقرآن العراق امنوذجاً ،نذير علي القرشي ،ط :الرمسية االوىل ،رجب  1430هـ،
متوز  2009م ،و /مذكرات امحد احلسين البغدادي يف مواجهة الدين اآلخر نقد مواقف توقعات ،ص:
 46وما بعدها ،ط :الثانية ، 2011 ،و/هكذا تكلم امحد احلسين البغدادي تأصيل معريف بني الثورية
والالثورية ،و /امحد احلسين البغدادي الظاهرة اجلهادية واملعرفية املعاصرة ،د .نذير القرشي ،ص:
 179وما بعدها ،ط :االوىل ،2017 ،الناشر :دار احلكمة  -لندن .وكثري غريها.
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ضد كوادر احلركة ،وأَخربته أَني سأُبادر إىل اقامة ندوة مجاهريية لتأييد السيد الصدر
حتت عنوان «نسأل وجنيب» ،اكشف فيها حقيقة الكراس السيء الصيت «مرجعية
حممد الصدر» ،الذي اصدرته بعض االطياف احملسوبة على احلركة االسالمية اليت
تقول« :إِنَّ السيد حممد الصدر مرشح السلطة» ،وقد كتبت الشيء الكثري يف كتابي:
«السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية يف العراق» وهو احلوار ،الذي اجراه معي املركز
العراقي لالعالم والدراسات ،الذي يديره االخ عادل رؤوف صاحب كتاب «مرجعية
امليدان» ،ولكنا فوجئنا باستشهاده ،وإِنَّا هلل وإِنَّا اليه راجعون ،واىل اهلل املشتكى،
ومنه نتمسك بدينه القويم ،أقامَتْ اجلماهري العراقية يف سوريا تشييعاً له ،وقد أجرت
قناة اجلزيرة معي حواراً إِالَّ انه مل يعرض ،بل عرضت صورتي على الشاشة فقط .
* ما هو ردكم على من يقول إِنَّ النظام البعثي دَعَمَ مرجعية السيد الشهيد الصدر
باعتبارها مرجعية عربية ،وذلك لتحجيم املرجعية غري العربية؟
** ليس من االمانة التارخيية ،وال من الدقة املوضوعية تصديق هذا الطرح
الطاغوتي لوضوح بطالنه وذلك لعدة أدلة:
الدليل االول :إِذا كانوا حريصني حقا على تكوين مرجعية عربية يف العراق...
فلماذا والف ملاذا ،بعد وفاة السيد اخلوئي ،احتوظوا مبرجعيات غري عربية كمرجعية
السيد عبد األَعلى السبزواري ،والسيد السيستاني ،والشيخ الغروي؟ ومل توضع
عقبات ومطبات يف مسريهتم.
الدليل الثاني :إذا كانوا حريصني حقا على ذلك ،فلماذا ضغطوا على «فقهاء»
العرب العراقيني ،وطالهبم حلضور احتواالهتم وندواهتم اليت تعقد باسم الدين ،والدين
منهم براء ،مع أَهنم يعلمون علم اليقني أَنَّ الشعب العراقي يبتعد ،بشكل أو بأخر ،عن
الذين ميتثلون هلذه املراسيم الدينية.
الدليل الثالث :إِنَّ الشهيد اخلالد الصدر الثاني تصدى للمرجعية يف حياة السيد
االستاذ اخلوئي ويف تصديه وجد النظام املهزوم أَنَّ كثريين من العراقيني عدلوا عن
47

تقليده ..فكيف بعد صعوده إىل املأل االعلى ؟! ..ومن هنا بادروا بسرعة مذهلة
ذكية إىل مرحلة مساندة املرجعية العربية العراقية .
* املعارضة العراقية خمتلوة االجتاهات واألَهواء ،وكلٌ منها يدعي أَنَّه املمثل
الشرعي الوحيد للشعب العراقي .فما هو تعليقكم على هذه املوارقة ؟..
** املعارضة يف خارج العراق ال متثل الشعب العراقي يف الداخل ،ألَنَّ الشعب
العراقي كله معارض ،وهو املمثل الشرعي الوحيد لقيادة وادي الرافدين ،وما املعارضة
يف اخلارج إِالَّ وسائل إِعالم ليس إال ،ويشكرون على ذلك.
* ما هو تقييمكم للمعارضة العراقية ؟..
** إِنَّها معارضة سيئة ألَهنا تاجرت باسم شعبنا وأَهلنا يف املهجر ،ونسقت مع
الدول اإلِقليمية الرجعية منها والتقدمية ،وكسبوا مليارات من الدوالرات الصوراء ،وقد
اصبحت كل أَوراقهم مكشوفة ،وخباصة بعد انضوائهم حتت ما يسمى« :قانون حترير
العراق» السيء الصيت ،هذا القانون ،الذي ال يستهدف العراق فحسب ،بل يستهدف
املنطقة كَّلها ،كما يستهدف احلركات اإلِسالمية وعلى رأسها «حزب اهلل» ،الذي هزم
«اجليش الذي ال يقهر» .
* إال تالحظون أَنَّ وصف املعارضة بأهنا سيئة أَمرٌ خطري ؟! ..فماذا تقصدون
بذلك؟ ثم ...أَلستم من رموزها؟!..
** ال نقصد بذلك مجيع املعارضة .بل نقصد تلك املعارضة ،اليت تؤمن باملشروع
األمريكي ،وتقيم املؤمترات حتت املظلة األَمريكية ،فهناك معارضة وطنية شريوة ،رفضت
املشروع األَمريكي مجلة وتوصيال ،ويف مقدمتها« :اجلبهة االسالمية املوحدة» .هذه
 وهي كاالتي :حركة االسالميني االحرار ،واحلركة االسالمية يف العراق ،والكتلة االسالمية يف
العراق .والشيء بالشيء يذكر قد اجتمع قادة هذه احلركات وهم :آية اهلل العظمى السيد امحد
احلسين البغدادي ،وآية اهلل الشيخ جواد اخلالصي ،واالستاذ حممد االلوسي ،باملرجع حممد حسني
فضل اهلل ،وقد تشاوروا معه حول مشروع هذه اجلبهة ،اليت تستهدف طرد االحتالل االمريكي
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اجلبهة سيكون هلا دور اسرتاتيجي فاعل ضد الغزاة ،الذين حيتلون عراقنا الطاهر،
وستوتح عما قريب مكاتب هلا يف النجف األَشرف ،وبغداد ،والبصرة ،واملوصل .
* من هي األَطياف اإلِسالمية اليت شكلت هذه اجلبهة ؟ وهل هي خمتصة
باألحزاب الشيعية ،ام تشمل االحزاب السنية ايضا؟..
** هذه اجلبهة غري خمتصة باألحزاب الشيعية ،بل تشمل األَحزاب السنية
اجملاهدة ايضا ،وهي حاليا تشمل «حركة االسالميني االحرار» ،و«احلركة االسالمية»
يف العراق ،و«الكتلة االسالمية» ،قد التقى قياديو هذه اجلبهة مرات عدة مع حزب
الدعوة االسالمية واالخوان املسلمني ،واحلزب االسالمي العراقي ،للتحاور معهم ،وقد
استجابوا بشكل أو بآخر لالنضمام إىل هذه اجلبهة ..فإذا حتققت هذه األَمنية العظيمة
ف سوف نقوز قوزة نوعية حنو حتقيق جبهة القوى الوطنية العراقية من الدميقراطيني
والقوميني واالسالميني والشخصيات الوطنية املستقلة .
* هل يرجع عدم اخنراط هذه اجلبهة يف املشروع االمريكي يرجع إىل عدم مواحتة
اإلِدارة األَمريكية هلا بذلك ؟..
** االمر على العكس فهذه اجلبهة قدمت هلا عُروض من دول اقليمية ،ومن
« »CIAاألَمريكية ومن الــ« »MI6الربيطانية من خالل وكالئهم يف املعارضة العراقية،
ولكنها رفضت التعاون مع هؤالء وأولئك .
* هل يعين هذا انكم التقيتم ببعض رموز املشروع االمريكي؟ وما هي العروض اليت
قدموها لكم؟..

والربيطاني املباشر للعراق ،وكان حاضرا القيادي يف حزب الدعوة االسالمية الشيخ عبد احلليم
الزهريي ،وقد التوت اليه السيد فضل اهلل معاتباً :ملاذا مل تنخرطوا يف هذه اجلبهة بعد مواحتة القيادة
املشرتكة لكم؟ فأجابه صراحة :حنن نوكر كقيادة االخنراط يف العملية السياسية يف العراق.
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** كنْتُ جالسا يف مكتيب ،فأتصل بي األَخ عادل رؤوف قائالً أُريد اللقاءَ معك
اآلن ،فأجبته بأنين سأحضر إىل املركز العراقي ،وحني آتيته أخربني أَنَّ «عزت
الشابندر» ممثل مكتب املؤمتر الوطين العراقي يف سوريا ،قال :حنن وقعنا يف ورطة
لوجود مقاومة ضد عمليات «التحرير» االمريكي للعراق ،فاملطلوب منك يا ابا فداء
انت والسيد البغدادي ان تذهبا إىل العراق بناءاً على رغبة من احلكومة الكويتية،
وتقوما بتأييد هذه العمليات ،وهتييج اجملاهدين يف الناصرية بإعتبار ان السيد البغدادي
له عالقة مع جماهدي األَهوار ..ثم الذهاب إىل النجف األَشرف لتهييج أبنائها ضد
نظام صدام ،وتأييد اجليش االمريكي ،وستقدم احلكومة الكويتية مبلغ «ثالمثائة الف
دوالر» هدية للسيد البغدادي ،ومبلغ «مائة ومخسني ألف دوالر» ملركزك العراقي،
بإعتبار أَنَّ لك عالقة محيمة مع السيد مقتدى الصدر فتؤثر عليه ليقوم بتظاهرات ضد
نظام صدام ،فقلت له .والكالم لألخ عادل رؤوف :هذا امللف جيب أَنَّ يغلق ،فمن
املستحيل أَنَّ يتعاون معكم السيد البغدادي ،وقد اصدر بيانا ضد الغزو االمريكي،
ونادى شعبه للخروج ضد الغزو أَوال ،ثم االلتواف ضد الدكتاتور ،وإِسقاط حكمه،
واستالم الدولة بقيادة احلركة االسالمية بكل فصائلها ،واقامة الدولة التعددية والشورية،
وعدم استثناء أي طاقة وطنية ،وحتقيق دستور دائم يف اطار القرآن والسنة
الصحيحة».
وقال :االستاذ عادل رؤوف لــ«عزة الشابندر» ايضا« :من املستحيل أَنْ يأتي
السيد البغدادي على ةهر دبابة امريكية» ،وذهب الشابندر إىل بعض الرموز الدينية يف
سوريا ،فكان موقوهم مشرفا ورفضوا ذلك ،وهنا البد من القول :إِنَّ كل من آزرَ ما
يسمى بــ«قوات التحالف االمريكي» سوف ينكب ،كما نكب الكثري منهم على مرأى
ومسمع من العراقيني ،واحلبل على اجلرار ،وقبل ذلك التقى بي قيادي من اجلبهة
االسالمية املوحدة هو الشيخ حممد نديم الطائي املوصلي ـ امسه احلركي حامتي ـ مبعوثا
من قبل املخابرات االمريكية ،وإِنْ مل يصرِّح بذلك ،وقال :إِنْ صداماً مل يكن دكتاتورا
وحسب ،وإِنَّما فاشي ،والواشي ال يسقط إال عن طريق العمليات العسكرية االمريكية،
فيجب ان تذهبوا معي للتواوض مع االدارة االمريكية! بيد أَني خرجت من اجللسة
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وقدمت له كتابي« :اخلطاب االخر» ضد صدام وامريكا ،وبعد ذلك اصدرت اجلبهة
بيانا استنكاريا ضد الغزو االمريكي املرتقب .
* ما هي اطروحتكم ملستقبل العراق ؟..
** ندعو إىل تعددية شورية ،وعدم استثناء أي طاقة وطنية ،وحتقيق دستور
دائم ،وختيري الشعب العراقي بني دولة دينية أو دولة علمانية ،وختيري الشعب بني دولة
ملكية أو مجهورية ،وجيب ان نبتعد عن الدكتاتورية ،وعن الشعارات الرباقة اليت تطلقها
بعض الرموز ضد االحتالل ،يف الوقت الذي جندهم حيضرون مؤمتر املؤامرة يف لندن
تارة ،ويف «صالح الدين» تارة اخرى باسم التنسيق واملتابعة ،ويف «الناصرية» تارة
ثالثة ،اليت اعجبين فيها تظاهرات أهلها الصاخبة ضد هؤالء الدجالني ،فأدعو شعيب
وأَهلي يف العراق اىل مقاومة هؤالء بالطرق السلمية ،وان يوجهوا مقاومتهم ،على
مراحل ،ضد اإلِحتالل األمريكي ألَرضِ العراق الطاهر ،وقد اصدرت فتوى صرحية يف
هذا الشأن ،فلرتاجع .
* ما هي اخلطة اليت تعتقدون اهنا مثلى يف مقاومة اإلِحتالل االمريكي ألَرض العراق
الطاهرة ؟..
** مقاومة االحتالل على الصعيد التكتيك «املرحلية» هلا مراحل متعددة وهي:
اوال :املقاومة السياسية من خالل التظاهرات اجلماهريية السلمية ،اليت تنطلق إىل
معسكرات احملتلني ،وتقول هلم :انتم شعب مسامل ،ولكن حتكمكم االدارة االمريكية
املصهينة ،االدارة االمريكية تؤمن بالعوملة الرأمسالية املتوحشة ،اإلِدارة االمريكية توجهها
املاسونية العاملية ،فإذا كان ابن الدن وهو شخص واحد قد حطم املركز التجاري
العاملي ،ووزارة الدفاع األمريكية ،وأوجد اهللع واخلوف واالضطراب الكبري ،فستجدون
أَلف ابن الدن يف العراق ،وقد عرف الربيطانيون الشعب العراقي من قبل من خالل
هتافهم املأثور «فاله ومكوار بلندن مشهوره» .
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ثانيا :انتواضة حجارة ،حيث هنيئ أَطوالنا لضرب الدبابات االمريكية باحلجارة،
ومن خالل هذه العمليات ..جنذِّر احلس الوطين والرسايل والثوري بني صووف أَهلنا،
نسعى إىل توسيع دائرة هذه االنتواضة من الشمال إىل اجلنوب .
ثالثا :بعد ذلك نعلن على احملتلني من العراق ضمن سقفٍ زمين حمدد ،وبالتايل نعلن
الكواح املسلح ،وهو الطريق الوحيد لتحرير األرض ،واإلنسان العراقي .
* ما هي توجيهاتكم لألَمةِ يف ةل هذه احملنة ؟..
** إىل اهلي وشعيب يف العراق :اناديكم باسم اإلسالم أالَّ تدخلوا يف معارك
جانبية ،أو مزايدات سوقية ،أو مساجالت كالمية مع هذا الرمز أو ذاك ،ألنكم تعيشون
حتت نري االحتالل الغاصب ،فيجب ان ترصوا الصووف ،وجتذروا احلس الوطين
واالسالمي والثوري بني صووفكم ..حتى تكسبوا املعركة الواصلة بأسرع وقت ،ال
تبحثوا عن قائد ،أو رمز ،أو مرجع يقود املعركة لطرد احملتلني الغزاة ،كل واحد منكم
قائد ،كل واحد منكم رمز ،كل واحد منكم مرجع يقود املعركة ..ال تقولوا حنن يف
حاجة ضرورية إىل قيادة مرجعية دينية ،أو حزبية وطنية أو اسالمية ،أو عشائرية ،أو
مناطقية ...هذا خطأ فادح ،جيب ان تتمسكوا باحلديث الشريف «كلكم راع،
وكلكم مسؤول عن رعيته» .يقول احد املوكرين االجنليز« :تعسا ألَمة تبحث عن
بطل» ،لقد طالبتم مبجيء البطل يف انتواضة شعبان اإلِسالمية العظيمة عام 1991م من
خارج الوطن ،وكنتم تستغيثون وتصرخون ،ومل يستجب لكم ،ومن حقكم ان
تتساءلوا ...ملاذا مل يأت البطل ،وجيتاح العراق ملناصرة االنتواضة املتصاعدة؟ أليس
خوفا من التحالف الثالثيين من ان يتوجه إىل معاقبة اجلمهورية االسالمية االيرانية حبجة
اهنا تتدخل يف شؤون سيادة العراق ،أال حيق لكم ان توجهوا العتاب إىل هذا البطل
«املزعوم» النه مل يوكر يف خطة طوارئ ،إلنقاذ العراق من الدكتاتور؟!..
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الحوار الخامس
مع مجلة جامعة الصدر الدينية
العدد االول بال تاريخ 2003م
اجرى الحـوار
فارس خليفـة
من فقهاء النجف اجملاهدين ..غادر العراق يف صبيحة الثالث والعشرين من اذار
عام «1998م» 1418 -هـ بعد هجوم األَمن اخلاص ،الذي يشرف عليه قصي النجل
األَصغر لصدام املقبور ،على منزله ومكتبه إللقاء القبض عليه ..بسبب ايوائه مقاتلي
األَهوار ،وبالتنسيق مع جماميع افواج الرفض واملقاومة «اجلناح العسكري» حلركة
االسالميني االحرار ،الذين فجروا خمازن احللة العسكرية يف العاشر من اذار عام
 ،1998وعند مساع نبأ اهلجوم غادر العراق مشياً على األَقدام إىل اجلمهورية االسالمية
يف ايران «وكان بطل هتيئة العبور االخ «ابو ثائر ،جهاد ابو صيبع» ،وبعد وفاة استاذه
اخلوئي اجتمعت معه بعض الواجهات «السياسية والدينية» ،والتمسوا منه التصدي
لقيادة املرجعية الشيعية االسالمية ،بيد انه رفض هذا العرض اسوة بالسلف الصاحل..
ويف هنجه هذا ،ونكران ذاته ،اصبح له مقام عظيم ،وشأن كبري وحديث خطري يف عامل
احلوزة واجلماهري.
هذه هي النجف االشرف بـــ«اشعاعها الوكري اهلائل» ،وهذا مساحته ميشي يف
قلبها وحده ..ويف الصحن احليدري الشريف ،الذي يعج دائما بالناس املؤمنني
واجملاهدين ،واذا بالناس عند صالهتم خلوه يشع يف وجوههم اإلِكبار والتقديس ،وتبدو
يف عيوهنم موجة من اخلشوع واخلضوع هلل الواحد القهار.
والتعرض ملا تناوله من مواضيع خمتلوة مينح البحث طابعا حركيا وفكريا ،فما أَلوه
من كتب يتجاوز عشرة يف موضوعات شتى ،وعلى مدى عقد ونيِّف ،وهو ينتمي إىل
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عائلة هلا وزهنا االجتماعي ،ونووذها السياسي هي عائلة «آل احلسين البغدادي»،
وهؤالء يتميزون بتاريخ علمي وادبي عريق ،وحضور سياسي يف بالد اهلالل اخلصيب،
حيث يعتربون من شرفاء مكة املكرمة ،الذين ينحدر منهم الشريف ابو مني امري مكة
«ت  721هـ» وهو جد االسر املالكة يف االردن واحلجاز والعراق حينذاك ،مؤثر يف
بلورة خطاباته وصياغة اطروحاته ،يربز ذلك اكثر أثناء وجوده يف منواه ،حيث يعيش
معاناة الغربة والشتات خارج الوطن االعز ..كل ذلك ترك اثرا واضحا يف نوعية كتاباته
العقائدية والوكرية ،ومؤلواته الوقهية واألَصولية ،وخطاباته السياسية والثورية ،اليت ال
تؤمن بـ «الواقعية السياسية» ،وال بـ «العامل االقليمي والدويل» ،وخباصة عقب
انتكاسة االنتواضة الشعبانية  -اآلذارية عام 1991م اليت تركت بصمات عميقة االثر يف
بياناته واحاديثه ..وتعقيبا على ذلك ميكننا االستوادة من فكره السياسي وطرحه
الوقهي احلركي ومشروعه احلضاري ،كتب عنه فقهاء وكتاب ومؤرخون عرب واجانب،
بيد اننا نكتوي برسالة مباركة توضل هبا شيخنا الوقيه الشهيد السعيد الشيخ علي
الغروي صاحب املوسوعة الوقهية الكربى «التنقيح» ،اذ كتب إليه يقول« :مساحة آية
اهلل اجملاهد الوقيه السيد أمحد احلسين البغدادي  -دام تأييده  ،-ابعث اليكم بتحياتي
الطيبة راجيا من العلي القدير ان ميدكم بعونه ،إِنَّه ويل التوفيق .وبعد فقد الحظنا
بتقدير واعجاب كتابكم القيم «حبوث يف االجتهاد» ،فوجدته يف أَحسن البيان الساحر،
 لالطالع على نسب السيد االستاذ ،راجع اوالً الكتب التالية :عمدة الطالب يف انساب آل
ابي طالب ،الداودي ،ص 129 :وما بعدها ،ط ،1962 :و مناهل الضرب ،جعور االعرجي،
حتقيق  :مهدي رجائي ،ط ،1419 :قم ،وحملات اجتماعية عن تاريخ العراق احلديث ،د .علي
الوردي ،134/4 ،ملحق ،6 :قصة االشراف ،ط ،1979 :وخمطوطات مكتبة آية اهلل السيد
البغدادي ،د .حممد هادي االميين ،ص 35 :وما بعدها ،ط ،1964 :وحممد احلسين البغدادي،
تصوية املرجعية اجملاهدة ضياع الوطن ..وتزوير الدين ،علي احلسين البغدادي ،ص 30 :وما
بعدها ،ط :االوىل 2009م  .حممّد احلسين البغدادي املسرية اجلهادية والوكرية يف قراءة حوارية
ووثائقية خالل سبعة عقود من الزمن  ،1973 - 1881 ،1392 - 1298امحد احلسين البغدادي،
الطبعة الشرعية األوىل1438 ،هـ 2017 -م .ومن خالل هذه الكتب الثالثة االخرية ترى عشرات
املصادر واملراجع حول ما كتب عن نسب وتراجم رجاهلا االعالم.
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واالستدالل الرصني ،واإلِحاطة الشاملة بأَطراف البحث ودقائقه ،وذلك مما زاد أَملي
مبقدرتكم وتووقكم العلمي ،واسأل املوىل عز وجل ان ميدكم بتوفيقاته ،وان جيعلكم يف
املستقبل القريب أَحد مراجع هذه االمة يف الوتيا والتقليد ،ويسدد خطاكم يف طريق
العطاء ،وخدمة الشريعة الغراء ،واهلل ويل التوفيق ،والسالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته».
* من خالل خطابك السياسي ،وكتاباتك الوكرية ال تعطي الرمز «الوقيه !!»..
دوراً قيادياً ...أال يؤدي هذا التوجه إىل إِسقاط حاكمية الوقيه ،وواليته على شؤون
االمة باعتباره ،امتداداً لإلِمامة املعصومة الشرعية ؟..
** من وجهة نظر فقهية أنا أَعتقد يف «والية الوقيه املطلقة» بوصوها أَطروحة
سياسية لقيادة العامل ،ولكن ال بد من مراعاة ثالثة وجوه يف ذلك:
الوجه األَول :من هو «الوقيه» ،الذي تقصده؟ ..أهو الشخص ام املشخَّص
؟! ..فأن يكنِ الشخصَ ،فال وجه لتقديسه لعدم عصمته ،بل الواجب تنبيهه عن
ارتكاب اخلطأ ،وتوجيهه عن الزلل ،وال يؤطر هذا على جهازه االداري «احلاشية»
فقط ،بل هو واجب على االمة ،كلَّ االمة.
وإِنْ يكن املشخَّصَ ،فالتقديس الواجب ،واالنقياد الكلي ..هو للقيم واملبادئ
اإلِسالمية الكربى ،ال للرمز «الوقيه» ،اذ هو ،على فرض جامع ملكونات الشخصية
اإلِسالمية املتكاملة ،ليس سوى مُعَبِّر عن تلك القيم واملبادئ ،فاملوروض  -إذن -

 مع األسف الشديد ان هذا االطراء ،الذي قدمه االخ فارس خليوة مع االسئلة واالجوبة
حذفه رئيس التحرير من جملته الزاهرة ،انظر :هكذا تكلم امحد احلسين البغدادي املقاومة مستمرة
واالحتالل اىل الزوال وشعبنا لن ميوت ،اعداد وتنسيق حامد القريشي ،54/1 ،ط :الطبعة االوىل
حزيران «يونيو» 2005م ،التوزيع :بيسان للنشر والتوزيع واالعالم  -بريوت.
 السيد االستاذ ادام اهلل ةله ،تغري رأيه يف شأن «والية الوقيه املطلقة» موضوعاً وحكماً.
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على اإلنسان املسلم أَنْ يأخذَ بدوره يف األَمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،ويبدأ اوال
وقبل كل شيء بـ«الرمز» وحياسبه !!.
* ملاذا يا مساحة السيد اجملاهد ترتك مواسد العامل ،وتطالب بتطبيق هذه الوريضة
على الرمز؟!!
** املسألة من حيث املبدأ ال حتتاج إىل توسري ..الواجب الشرعي حيتم البدء
بالرمز بوصوه زعيماً دينياً ،وحارساً على البيت االسالمي ،فاالهتمام برتتيب البيت
الداخلي أُولْى من االهتمام بغريه ،هذا من جهة ،ومن جهة اخرى ..يعترب الرمز هو
داعية النهوض الرسايل مبستوى األَمة وثقافتها وحاجاهتا ،وجيب عليه أَنْ يلزمَ نوسه
بذلك ..فدعوته إىل هذه الوريضة الواجبة من باب قاعدة اإلِلزام ،وطرح هذه الوكرة
ليس من باب الغيبة والتعرض ملقام املرجعية والتعريض هبا ،والذين يطُرحون هذا
االشكال ليسوا كلهم متوقون ،بداهة أَنَّ الغيبة احملرَّمة شرعاً هي ما كان بني املؤمنني
بعضهم البعض ،أَما مع رموزهم فالواجب عليهم تذاكر ذلك بينهم ألَنَّه مقدمة الختيار
الصحيح وتشخيصه من الواسد منهم ..نعم هذا اإلِشكال يصدر من بعض املتحجرين
واجلهال كالقول الشائع« :حلم العامل مسموم» ،وال جند اصال هلذا القول يف كتب احلديث
الصحيحة ،بل هو من ترويج املشبوهني ،بل اقول صراحة متناهية ...لو التزمت األُمة
هبذه الوريضة لتحققت الرقابة امليدانية احلقيقية املرجوة على قيادهتا ،فينحل بذلك
جانب من جوانب اإلِشكالية الرمزية منها والصنمية.
الوجه الثاني :أَنا أُسلم بذلك لتقديم «الوقيه» يف ميدان اجلهاد ،والعمل الصاحل ..ال
لتقديسه وحتويله إىل رمز يضر اكثر مما ينوع ،وما ذلك إال أَنْ يُطْلَبَ منه العطاء الوقاد
اكثر مما يأخذ ،فال وجه للرمزية يف كل ذلك ،بل ال وجه ملا عليه البعض من االهتمام
بشأن الرمز فقط وترك الناس من العقالء واحلكماء ..فال قيمة «للعامة» عندهم قط،
ولو جترأ أي واحد من عامة الناس على قول كلمة حق إجتاه الرمز ،واشار إىل أَمر
مبعروف أو هني عن منكر يف شأن خيصه فأهنم ميارسون عليه إرهاباً فكرياً ،بل حتى
يف األَوقات العصيبة ال يكلوون انوسهم ،وال جيرؤون على مراجعة هذا الرمز أو ذاك
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البطل يف خطأ ،بل يصوره على أنَّ ذلك اخلطأ صواب دون حوار أو نقاش من خالل
التالعب باألَلواظ ،وختريج اعذار العقالنية ،بل تراهم ال يتأثروا مبأساة متر باألَمة من
قبل االحتالل األَجنيب الكافر على شعبنا يف العراق ،وال يبدون رأيهم يف حرمة هذا
احتالل بلد األَنبياء واألَوصياء والعلماء اجملاهدين األَبرار ،اليت ال جتوز االمرة عليه من
خالل أَدلة وجوب القتال من أجل الدين ،وأَدلة وجوب النهي عن املنكر ،وأَدلة وجوب
نوي سبيل الكافرين على املسلمني ،وأَدلة وجوب حرمة التعاون مع الكافرين ،وكثري
غريها من االدلة القرآنية ،وأدلة احلديث الصحيح.
فهل هذا الصمت املطبق من شريعة اإلسالم يف شيء؟.
وهل ميت إىل الدين بصلة؟.
أَوليس هذا هو علي عليه السالم ،الذي مسع أَنَّ جيش معاوية انتزع خلخاال من
معصم امرأة ذمية فبلغ االنزعاج واالسى به إىل أَنَّ يقول يف خطبته« :فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً
مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَواً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً»()1؟!.
فما بالنا اليوم فقدنا قيمة املثقوني ،والعمال ،والوالحني ،والكسبة ..فال نتأثر مبا
يلم باملستضعوني من الناس ،بل ننشغل بالرموز فحسب؟!..
الوجه الثالث :إِنَّ ذلك ال يعين ابداً مصادرة رأي االمة ،وإلغاء حقوقها ،ومنعها من
تقرير مصريها حيث أَنَّ هذا الكالم ال أَصل له ،بل احلق أَنَّ االمة تقرر مصريها ،من
خالل التصويت ،أو االنتخاب ،أو البيعة لنوسها ..كل دقائق التوجيه واإلِدارة ..وكل
ما يتعلق بالسياسة واالقتصاد واالجتماع وغريه ..واملستواد من مجيع أَدلة رقابة األَمة
على فقهائها ..ان األَمة هلا القرار األَول واألَخري يف كل ما خيصها ..وما دور قادهتا
( )1هنج البالغة من كالم امري املؤمنني ،مجع :الشريف الرضي حممد بن احلسن (ت 406هـ)،
تعليق :حممد عبده (ت 1323هـ) ،اخلطبة :السابعة والعشرون ،ط :مطبعة االستقامة ،مصر ،بال
تاريخ.
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ورموزها إالَّ ما يسهل طريقها املستقيم ويوضحه هلا ،يتولون عنها املطالبة حبقوقها ،فهم
لساهنا الناطق ،وعقلها النيِّر ،والواجب أَنْ تتجسد فيهم كل أَحالمها وطموحاهتا.
نعم ،الواجب على الرمز «الوقيه» أَن يتدخل إِذا حدث خرق يف الثوابت االسالمية
يف موقف مجاهريي ،أو تصويت شعيب ،وهذه حالة نادرة على ما اعتقد ،فاالمة متدينة
بالوطرة ،تواقة إىل شريعة اإلسالم اخلالدة ،وتطبيق احكامها ومنطلقاهتا وتصوراهتا ،إِننا
جند الكثري الكثري من الناس يذكرون الرمز «الوقيه» بغري ما فيه ،ويرتبون له قصصاً
وكرامات ليست فيه ،يسوقون األَساطري واخلرافات اليت ال تعقل يف حقه؟!..
أليسَ الواجب هو حماربة هذا اجلهل والتسطيح الوكري؟!..
أَليس الواجب أَنْ يكشف لألَمة أَنَّ الرمز يدرس علوم الشريعة العملية للنهوض هبا،
وال شأن له مبعرفة الغيب ؟!..
أليس الواجب هو تنبيه األمة على خطر حرمة التقديس ،والتعظيم االعمى ؟!..
فاملتحصل من ذلك كله ..أَنَّ اهلدف هو األُمة ال الرمز ،مهما يبلغْ ما يبلغُ من اجلهل
املطبق ..بل إِنَّ البعض ممن ال دين هلم والعقل يرسِّخون التسطيح الوكري والثقايف
والسياسي عند البسطاء ،ليتقربُّوا بذلك من هؤالء الرموز املتصديني «للمرجعية
الشيعية االسالمية» ،متناسني أَنَّ ذلك شرك باهلل تعاىل ،فالواجب على شعيب وأَهلي يف
العراق أَنْ يرتكوا النظر إىل تعظيم الرمز مهما يكن ،بل أَنْ ينظروا إىل رؤاه السياسية
والوكرية واالقتصادية ،فضال عن التطبيق والتصرفات لتسمح هلذا الرمز أو ذاك أنْ
حيمل قضيتها.
* سيدنا الوقيه ..نريد من مساحتكم حتديد القائد من خالل شرحكم عن الرمز
الوقيه؟..
** القائد جيب أن يكون شجاعا مقداما ..وجيب ان يكون إِصـالحيا ثوريـا..
وجيـــب ان يكـــون مثقوـ ـاً رسـ ـالياً ..كمـــا أنَّ القائـــد البـــد أنْ يتســـلح بـــرؤى وحنكـــة
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سياسية ..ويتحتم على القائد أنْ يعايش اجلماهري الساحقة معايشة ميدانية ،يتحسس
آالمهـــم ،يُسْـ ـهِمُ يف حـــل مشـــاكلهم ..وجيـــب أنْ يكـــون زاهـــدا متقشـــوا .أَمـــا القائـــد
«املزعوم» ،الذي ال يتسم هبذه املواصوات ،فال يسوغ االنقياد له ..حتى إِنْ يكنْ أَعقل
العقالء وأَقدس القديسني.
* على ذكر مواصوات الرمز الوقيه القائد ال خيوى على مساحتكم أنكم كنتم ،وال
زلتم تطالبون أَوال خبروج احملتلني األَمريكان ،وبعد ذلك يكتب دستور جديد للدولة
العراقية ..ملاذا نرى الوقهاء املتصديني يطالبون بالدستور بعيدا عن اإلِمالءات األَمريكية
وحسب ؟..
** ألَنَّ املسألة ال حتتاج إىل دليل وتوسري من وجهة نظر فقهية إِسالمية ،بل حتى
من وجهة القانون الدويل بشجب وضع دستور دائم مادام هناك إِحتالل جيْثم على
صدر الوطن االعز ...هذا أَوال ،وثانيا :علينا أالَّ ندخل يف التواصيل واجلزيئات...
ال صوت اآلن إال صوت مواجهة االحتالل وإِرغامه على الرحيل عن الوطن بكل ما
منلك من طاقات تعبوية جهادية ،ثم بعد ذلك نوكر يف وضع دستور على وفق رأي
املرجعية الوطنية واإلِسالمية بعيدا عن إِمالءات اإلِدارتني االمريكية والربيطانية .
* ولكن ما نشاهده  -االن  -يف الساحة العراقية بصراحة متناهية أَنَّ العراقيني
يقوون وحدَهم ..فأين االحزاب الوطنية واالسالمية ؟! ..وحتى انتم كوقهاء
ومراجع وحوزة دينية ؟ ..اين اجلميع ؟!..
** اما االطياف اإلِسالمية والوطنية ..مع األَسف األَسيف يتحركون يف قاعدة
من اخلواء والبوار ..أَما «الوقهاء» واملراجع واحلوزة «الدينية» ،فأني أَتصور أَنَّ عليهم
مسؤولية دراسة الواقع كله ،ومعرفة كيوية مواجهة هذا الواقع ،ومواجهة التحديات
احملدقة بالعراق وأَهله ،وعليهم ان يقووا وقوة رجل واحد من أجل جتذير احلس الوطين
واالسالمي بني الشعب العراقي ،وبعد تأصيل هذا احلس البد ان يكون التحدي
والصمود على ثالث مراحل:
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التظاهرات اجلماهريية  -انتواضة احلجارة  -اجلهاد املسلح  -ومن هنا نستطيع
تطوير آليات اجلهاد ،أو حتديد هذه اآلليات وكيوية العمل على حتريكها لينطلق الشعب
العراقي بال استثناء حبيث يشعر كل فرد من افراد الشعب ،أَنَّ مسألة حماربة األَمريكان
احملتلني هي مسألة شرعية ،ال بد من حتريكها على واقع العمل على رسم اخلطة،
وحتديد اهلدف ،وتنوير اجملاهدين االبطال على مسار بلوغه ...علينا استنوار الشعب
العراقي بكل ما لديه من امكانيات معنوية ومادية.
* لكن الوقت ال يسمح  -مساحة السيد اجملاهد  -بسبب فقدان األَسباب
املوضوعية والذاتية اآلن ؟..
** كنت احتدث إىل وفد شعيب من أهايل احللة الويحاء زارني بعد جميئي من
املهجر بتاريخ الثالثني من حزيران 2003م :إِنه ال بد أنْ يكون األَمر كذلك ..اما
االن ..فعلينا استنوار األَمة بكل ما لديها من قوة ومنعة ،ماذا ميكن أَنْ تقدم األَمة من
الدعم املادي ؟ ..وكيف نبحث عن أية ثغرة ميكن ان ينوذ منها املتطوعون اجملاهدون
من عرب ومسلمني ملشاركة الشعب العراقي يف جهاده ؟ ..وكيف نقف بكل قوة يف
وجه السياسات االهنزامية املتخاذلة املهينة املذلة ؟ ..اننا ال نطلق شعارات براقة،
بيد اننا جند بأم اعيننا قتالً ،وسلباً ،وهنباً ،وانوالتاً أمنياً يف وطننا االعز.
* بكلمة اخرية...ـ مساحة الوقيه اجملاهد ،توجهوهنا إىل الشعب العراقي بكل
مذاهبه واديانه ،وقومياته ..ما هو السبيل «االن» سياسيا ،وميدانيا ،وعسكريا،
ونوسيا ..كل هذا ...ما هو أُفقه؟.
** اننا نقول بصراحة متناهية هلذا الشعب العراقي الصابر املناضل ..إنَّ
وحدتكم املرتاصة ..هي اليت اخرجُ القضية العراقية مما تريد اإلِدارة األمريكية ،وال تزال
تريد أَنْ تورضه عليكم.
إِنَّ الشعب العراقي يف وادي الرافدين االشم ،بوحدته ،وابتعاده كل البعد عن
النعرات املذهبية والعرقية ،يستطيع أنْ يثبتَ ألَمريكا اإلِمربيالية ،وعمالئها يف املنطقة .
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إنَّ كل الشعب ثورة ومقاومة تصدٍ وصمود ضد احملتلني األَوغاد ،وانه ليس رمز ًا
هنا ،ورمزاً هناك ،وال هنا ،وال هناك ،بل هي املرجعية الوطنية واإلِسالمية هي
األَساس لقيادة املعركة الواصلة ..تابعوا وحدتكم املرتاصة ...تابعوا هنجكم الرسايل
يف نسف اجليش االمريكي اجلاثم على صدر عراق االنبياء واالوصياء والعلماء
اجملاهدين ...طالبوه بالرحيل إىل وطنه مشيا على األَقدام ،ال محالً على النعوش،
وقولوا له:
إنَّ اإلِدارة األَمريكية عدوك األَوحد بوصوها تقودها املاسونية العاملية ،واملؤسسة
العسكرية الصهيونية ...تابعوا اخضاع كل الواقع هنا لينتوض على إِدارته الرأمسالية
املعوملة املتوحشة ،ليق ْل هلا إِنَّ األَمنَ ال يكون إال خبروجها من العراق ،وإِهناء
االحتالل ...قولوا لإلدارة االمريكية:
إِنَّ املسألة العراقية هي مسألة شعب مسلم له تارخيه احلضاري عرب قرون
متطاولة ...شعب يريد أَنَّ يتحرر ،وإِنَّها قتلت القانون الدويل اجلديد ،الذي تتحدثُ
عنه ،وتتبجحُ به ..إهنا هي ،اإلدارة األمريكية قد قتلته يف العراق ..وإِنَّها قتلت
العراقيني ضد امريكا بوصوها زعيمة اإلِمربيالية العاملية ومصاحلها يف العامل إىل ان يأذن
اهلل بوصوه املطلق بالسؤدد واالنتصار املبني ،واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم
على سيد املرسلني ،وخامت النبيني حممد ،وآله الطيبني الطاهرين ،وأصحابه املنتجبني.
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الحوار السادس
مع قناة التلفاز االلماني العالمي A . R . D
بتاريخ  1تشرين الثاني  2003م

اجرى الحوار
ك ـ ـروي ـس ـتـ ـوف
املرتجم :السيد كرويستوف من التلواز االملاني يف لقاء حواري مع مساحة آية اهلل
العظمى السيد اجملاهد أمحد احلسين البغدادي.
* ما رأي مساحتكم يف ما صرحت به اإلِدارة األَمريكية لتربير اجتياحها العراق
بذريعة انقاذ شعبه من الدكتاتورية ،وضرب برنامج أَسلحة الدمار الشامل ؟..
** بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وبه نستعني .بعد انتكاسة انتواضة شعبان  -آذار
الوطنية اإلِسالمية عام 1991م حتركت «سي  .آي  .أي» األمريكية لتحقيق عملية
احتواء مزدوج ،وهو اضعاف نظام صدام حسني ،واحتواء املعارضة العراقية
وإِسقاطها باملرة ..وبالوعل حتققت هذه املسرحية التأمرية املدروسة إىل يوم سقوط
النظام يف التاسع من نيسان عام 2003م.
والسبب الرئيسي يف احباط نظام الطاغية هبذه السرعة اخلاطوة املذهلة هو
أَحداث احلادي عشر من ايلول ،اليت استهدفت مركز التجارة العاملي ،ووزارة الدفاع
االمريكية حبجة مكافحة االرهاب الدويل واألُصولية اإلِسالمية ..كل ذلك باسم
الشرعية الدولية ،والقانون الدويل اجلديد .
ولكن نقول ،واحلق يقال ،إِنَّ نظام الطاغية مل يكن إالَّ صنيعة من صنائع االستكبار
األَمريكي والكور العاملي ،فوجدت اإلِدارة االمريكية أَنَّ هذا النظام املستبد سوف
يسقط «عما قريب» ويأتي بديل مستقل هو إِما حكم إِسالمي أُصويل ..أو حكم
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وطين ليربايل ..لذا بادرت هذه اإلِدارة بسرعة إىل اجتياح العراق ،ونسف بناه
التحتية ،وسلب خرياته وموارده الطبيعية .
هذا ..وقبل احداث احلادي عشر من ايلول اصدر الكونغرس االمريكي قرارا
باسم« :قانون حترير العراق» عام 1998م .وهو ال يستهدف العراق فحسب ،بل
يستهدف الدول ذات النزعة التقدمية واالسالمية ويف مقدمتها سوريا العروبية وايران
االسالمية.
ومن هنا ..نستكشف أَنَّ اإلِدارة األَمريكية ليست مجعية خريية إنسانية تستهدف
إِنواذ شعب العراق املستضعف من الدكتاتورية واالستبداد ،بل هي جاءت جبيوشها
اجلرارة إىل وادي الرافدين االعز كمقدمة لتحطيم الوطن العربي والعامل االسالمي،
وطمس هويتهما وتراثهما ،وسلب خرياهتما ومواردمها الطبيعية ،وتوتيت الوطن العربي
حتديداً إىل كيانات عرقية ومذهبية وعنصرية ..فهنا دولة كوردية ،وهناك دولة درزية،
وهنا دولة مسيحية ،وهناك دولة شيعية اسالمية ،أخرى دولة سنية .
* حضرتكم حني كنت الجئاً سياسيا يف سوريا هربا من النظام البائد ،ملَّا سقط
النظام يف التاسع من نيسان جئتم إىل وطنكم األَم ،ورأيتم االمريكان حيتلُّون هذا البلد..
هل كنتم تتوقعون حتقيق احلرية والسيادة لبلدكم يف ةل االحتالل؟ ..وما هو االسوأ:
النظام السابق أَم االحتالل ؟..
** ال نتوقع اطالقاً ،ومل نتوقع اعطاء شـعبنا وأهلنـا احلريـة والسـيادة الكاملـة ،ألَن
االمريكان إذا منحـوا هـذا الشـعب احلريـة «كمـا زعمـوا قبـل اجتيـاح العـراق واحتاللـه»
فسوف تسقط عروش اخلليج ألهنا قائمة على نظام املشيخة والوراثة ..وهؤالء االمـراء
فتحـــوا بلـــداهنم علـــى مصـــاريعها لألمريكـــان ،حتـــى انشـــأوا القواعـــد العســـكرية علـــى
أراضيها.
وأَما سؤالك ايهما افضل االمريكان ،ام صدام؟ ..فمن املنظور االسالمي هناك
عندنا قبيح ..واقبح ..فالقبيح صدام حسني ألنه مل يكن عدواً للمصاحل االمريكية ،ومل
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يكن عدواً للمؤسسة الصهيونية العسكرية ،وامنا كان عدواً لدودا لشعبه وعروبته
واسالمه ،وينبغي ان نعلن صراحة ،بصرف النظر عن القال والقيل ،إِنه انه مل جياهر
بالكور ،بل كان يتظاهر بأنه مسلم وينطق بالشهادتني «نواقا» يف سبيل خداع شعبه .
ومن هنا ..نقول :إِنَّ احلاكم اإلِسالمي الدكتاتوري اجلائر ادنى ضرراً بالعقيدة
والشريعة ..من احلاكم الصلييب الصهيوني الكافر ،فيغدو املوضوع من باب دوران االمر
بني احملذورين ،أو من باب وجوب فعل ادنى القبيحني إِجهاضاً لألقبح يف نظر العقالء مبا
هم عقالء ،فال نزاع يف تقدمه على الكافر على سبيل اطالقات األَدلة القرآنية والسنة
الصحيحة وعموماهتا لقلة املردودات السلبية واالحنرافات الرسالية فيه «بداهة متسكه
بشكل أو بآخر باملظاهر االسالمية وتطبيق بعض منطلقاهتا ومساراهتا» .
هذا بعكس حاكمية غري املسلم وهيمنته االستيطانية على األرض االسالمية ،اليت
تؤكد األَدلة القرآنية ،وأدلة احلديث الصحيح بدون تأطري على وجوب أَمهية السيادة
الكاملة ،واحلذر واحليطة من كل املؤامرات الصليبية والصهيونية واملاسونية املدروسة
اخلادعة املاكرة ،بل على وجوب حرية وهدر دمه مع فقدان العواصم اخلمس املشهورة،
وان ادى هذا التوجه العقيدي ،وهذا التصدي الثوري إىل نسف مؤسساتنا وتصويتنا
اجلسدية ..كل ذلك يف سبيل نشر كلمة ال اله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،الن االذن
بالشيء إذن يف لوازمه.
إِنَّ اإلِدارة االمريكية حتاول اهليمنة على الوطن العربي والعامل االسالمي باسم تصدير
الدميقراطية والدفاع عن حقوق اإلنسان يف سبيل ان تستأصل احلركة االسالمية العاملية
الرافضة لنووذها ..وخصوصا ،الذين احيوا عقيدة اجلهاد السياسي واملسلح وتتهمهم بـ
«االرهابيني» وما يسمى بــ«االصولية االسالمية» وأمرت وكالئها من وعاظ السالطني
يرددون مقولتهم ،ولذا جندكم انتم األوروبيني شعرمت بــ«الوعل ال بالقوة» خبطورة نوايا
امريكا الشريرة بوصوها غدت القطب األحادي بعد سقوط االحتاد السوفييت.
ومن هنا ..بادر األَوروبيون املعنيون بالسعي اجلاد واملثمر إىل حتقيق االحتاد
املنشود فيما بينهم على الصعد كافة ..واعتقد أَنَّ االوروبيني شعروا خبطورة احتالل
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العراق عسكريا وامنيا وخمابراتيا بوصوه منطقة اسرتاتيجية يف قلب العامل اإلِسالمي
الكبري ،ميتلك البرتول واليورانيوم والزئبق االمحر ،الذي يساعدهم يف السيطرة الكاملة
على العامل بأسره .
* انتم التقيتم مع آية اهلل اخلميين حني كان يقيم يف النجف وتعرفونه شخصيا..
هل كان يريد أو حياول السيطرة على العراق ووضعه حتت نووذه املباشر أو حياول
التدخل يف شؤونه الداخلية ؟..
** يف تصوري :إِنَّ السيد االستاذ اإلمام اخلميين «رض» مل تكن له أَطماع يف
العراق اطالقا ..بل كان قائدا ثوريا ومرشدا دينيا لالمة كل االمة ،يدافع عن
مكتسباهتا ومنجزاهتا ،ويطالب حبقوقها املسلوبة ،فقد عايش  -مساحته  -مشاكل
العراق ،وأَزماته ..معايشة ميدانية ،وقد امتحن شعبه بأخطر طاغية حياول حتطيم
هذا الشعب املؤمن وإِفساده وتصوية رموزه الدينيني .
* احتجز آية اهلل اخلميين الدبلوماسيني املوجودين يف السوارة االمريكية كرهائن يف
طهران ..إِذا فرضنا أنكم يف العراق ..كيف تتصرفون مع هذه األَزمة إِذا كنتم يف
نوس املوقف مع االمريكان.؟
** يف احلقيقة السيد اخلميين رضوان اهلل عليه مل يكن هو ،الذي نوَّذ عملية
احتالل السوارة األَمريكية ،بل كان هناك شعب ثائر ضد اإلِمربيالية العاملية ،ذلك
الشعب الثائر يعترب امريكا عدوة الشعوب ،حتاول إِسقاط النظام الثوري اإلِسالمي يف
ايران ،لذا بادر املتطرفون اإلِسالميون إىل احتالل السوارة االمريكية بوصوها جتسسية
تتدخل يف شؤوهنم الداخلية ،ومبا أَنَّ السيد اإلمام القائد يريد حتقيق حكومةً إِسالمية
تعددية شورية ،مل يكن اإلمام القائد ذا نزعة استبدادية ضيقة ،حتى حيل مشكلة هذه
االزمة املعقدة ،نأخذ على عاتقه عدم التدخل بذلك ..ولو ان هذه املبادرة حدثت
يف العراق حتت مظلة حكومة إِسالمية منتخبة من كل القطاعات والشرائح االجتماعية،
حنن نستنكرها ونشجبها ألن لنا اسرتاتيجيتنا السياسية ،والشعب االيراني املسلم له
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اسرتاتيجيته السياسية ..حنن خنتلف اختالفا كليا عن الشعب اإلِيراني ألَنَّ هذا
الشعب يعد يف نظري شعبا حيا التف حول قيادته احلوزوية الثورية ،وأَهنى أَخطر
طاغية يف تاريخ إِيران .
اما معارضتنا العراقية فالكثري منهم «مع األَسف األَسيف» قد تاجروا بقضية
شعبهم واستغلوا املقاومة من أجل السياسة ،وتآمروا مع االمريكان بشكل أو بآخر،
حتى جاء كثريون منهم أَثناء الغزو الصلييب الكافر على ةهر دبابة امريكية .
وخالصة القول :حنن نشجب إِحتالل السوارة االمريكية إِنْ نكن حتت مظلة حكومة
اسالمية مستقلة ..اما إذا كنا حتت مظلة احتالل اجنيب كافر فال نستنكر أيَّ عملية
تصدر مهما يكنْ طابعها مادام احملتل فاقد العواصم اخلمس املشهورة كاإلِسالم واجلزية .
* صرحت االدارة االمريكية «اكثر من مرة» أَنَّها ستبقى يف العراق ملدة ست أو
مثاني سنوات ..فما هو رأي مساحتكم يف مثل هذه التصرحيات ..هل هي تؤدي
بالتايل اىل اجلهاد حسب عقيدتكم اإلِسالمية ؟ ..ام كيفَ تتصرفون حول هذه
التصرحيات ؟..
** من وجهة نظر اسالمية جيب طرد الكوار سواء كانوا مشركني ام كتابيني عن
بالد اإلسالم ،وذلك من خالل تأكيدات ادلة وجوب القتال من أجل الدين ،أي من أجل
صيانة التوحيد والرسالة والقرآن ..هذه حقيقة بديهية ال ريب فيها يعرفها املستشرقون
واملنظرون األَوروبييون.
هنا ..جيب أن نكون صرحاء يا اخي إذا بقيت امريكا جامثة على صدر العراق
اكثر من سنة ،فهذا الشعب املسلم األَبي سيقاتل بكربياء ومشوخ وحتدٍ ضد الوجود
العسكري االمريكي على الرغم مما قامت ،وتقوم ،وستقوم به املخابرات األَمريكية من
تأصيل القاعدة اإلِمربيالية القذرة «فرق تسد» كاألَحداث األَخرية ،اليت أُفْتُعِلَتْ يف
كربالء املقدسة ...الشيعي يقتل الشيعي ،ومثلها األَحداث الدامية ،اليت جرت بني
الكرد والرتكمان يف كركوك .كل ذلك من أجل ان تربر شرعية البقاء يف العراق
66

ودميومته ،ألهنم يزعمون أَنَّ احلرب االهلية حتدث خبروجهم من العراق ،وهذا بالطبع
كذب ونواق ،ودليلنا على ذلك أنَّ حرباً أهلية مل حتدث إطالقاً بعد سقوط النظام البائد
يف التاسع من نيسان ،بل تظاهر العراقيون بكل أَطيافهم ومذاهبهم ،ورفعوا شعارات
إِسالمية من قبيل« :ال استعمار وال رجعيه ...وحده وحده اسالميه»« ،إِخوان
سنه وشيعه هذا الوطن منبعه».
* هل تشجعون سَماحتكم العمليات االنتحارية يف نسف القواعد االمريكية يف
العراق ؟ ..وهل تعدون املنتحر من املؤمنني ؟..
** كل من ينتحر يف سبيل مآرب شخصية ضيقة من قبيل :إذا فشل زيد من
الناس يف مستقبله اجلامعي ،أو خسر يف صوقة جتارية ،وغدا مولسا ال ناقة له وال مجل،
أو وقع يف حب فتاة يف سبيل ان يتزوجها ،وتغدو شريكة حياته ،وامتنع اهلها عن
حتقيق مبتغاه ..فهو  -ما يف ذلك ريب  -يف اسول درك من جهنم .
اما إذا كان املنتحر مدافعاً عن دينه ووطنه ،ومضحياً يف سبيله ،فهذا ليس
انتحاراً ،بل هو استشهاد يف سبيل اهلل تعاىل .
والسبب الرئيسي  -على ما ارى  -لتنويذ العمليات االنتحارية االستشهادية ،اليت
حتدث اآلن يف األرض الولسطينية احملتلة ،أو اليت حتدث يف األرض العراقية احملتلة ،الن
املنتحرين يواجهون االرهاب الوكري والسياسي ،وال يسوغ هلم محل البندقية املقاتلة،
بل هم مطاردون من اجهزة االمن االستخباراتية .
إذن ..هذه العمليات االنتحارية من املنظور االسالمي شرعية ،كتاباً وسن ًة
وامجاعاً وعقالً ووجداناً وتارخياً ،وهي ليست إرهابية بأي حال من االحوال ارهابية،
بل هي دفاعٌ عن قضية مصريية ،وعن كرامة مهدورة ،وعن ارض مسلوبة ،وهذه املسألة
ال تؤطر من وجهة إِسالمية فحسب ،بل مجيع االديان السماوية ،واملذاهب االرضية
تؤمن باملقاومة املشروعة وتساندها ،فهي السبيل الوحيد الوريد لتحرير األرض واإلنسان
.
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* حينما تقاومون األَمريكان من اين حتصلون على السالح ؟..
** سؤالك هذ غريب عجيب ،وال يسوغ لنا اإلِجابة عليه من وجهة نظر شرعية
يف الوقت احلاضر ،ألننا نعيش حتت مظلة االحتالل االجنيب ،هذا من جهة ،ومن جهة
اخرى أعطى الغزاة الطامعون ،حينما اسقطوا النظام ،كلَّ قطاعات الشعب جماالً واسعاً
لالستيالء على السالح بأنواعه املختلوة من املخازن العسكرية ،وهو يكويهم يف دميومة
املقاومة ،واذا نوذ السالح والعتاد ،فمن حقنا  -إذن  -ان نسعى إىل احلصول عليه من
كل دولة ،حتى لو كانت غري مسلمة باستثناء «اسرائيل» .
* مل احصل من مساحتكم على اإلِجابة املقنعة.
** حنن اجبنا على سؤالك مبا يكوي ،وقلنا لك لنا حتوظات ،وكشونا لك احلقيقة
نوعاً ما ..وعلى فرض ذلك حنن ال منتلك سوى سالح االميان بعدالة قضيتنا ،ودميومة
اجلهاد املسلح هو الطريق الوحيد لتحرير ارضنا ،ولكن اضرب لك مثاال يف غاية
البساطة عن اميان اإلنسان املسلم :يف اوائل الثمانينيات اجتاحت البارجات االمريكية
السواحل اللبنانية حبجة محاية مصاحلها القومية ،ومصاحل شعوب املنطقة والعامل بأَسره،
وهنا بادر أَحد اللبنانيني ،فجرَّ نوسه يف إِحدى تلك البارجات ،فخرجوا يف تلك الليلة
الظلماء الدامسة املوحشة هروبا من هذا املأزق ،وهروبا من هذا املوت االمحر .
* اهلجمات األَخرية ،اليت استهدفت مقر الصليب األَمحر ..كيف تنظرون إىل
هذه العملية على منظمة إنسانية ؟..
** يف عقيدتي نسف املؤسسات اخلريية ،واملقرات اإلنسانية من أَعظم املخالوات
الشرعية واالخالقية شريطة أالَّ تكون مرتبطة جبهات مشبوهة ..وحنن نؤيد املقاومة
املشروعة ،اليت تستهدف الوجود العسكري االمريكي اجلاثم على الثرى الوطين العراقي،
وأَما العمليات اليت تستهدف املدنيني اآلمنني ،أو اليت تستهدف املؤسسات اخلريية
واإلنسانية النزيهة ،أو بيوت العبادة ،واألَماكن املقدسة ..فلم تُقدم املقاومة الوطنية
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واالسالمية ،بل تنوذها أَيادٍ جاهلة ،أو مشبوهة يف سبيل تشويه مسعة املقاومني العاملني
ضد الوجود العسكري االمريكي .
وباختصار نقول :املقاومة املشروعة تنأى عن اإلرهاب ،وال عالقة هلا به ،كما يزعم
املستكربون اعداء الدين والوطن واالمة .
* نشكركم يا مساحة السيد ..ونتمنى ان يقوِّي هذا اللقاء االخوي العالقات
االوروبية العراقية.
 حنن ندعو األوروبيني من خالل الوسائل املتاحة هلم أَنْ يدافعوا عن حقوق شعبناوأَهلنا يف املنظمات واهليئات اإلنسانية ،أالَّ يستجيبوا لضغوط االدارة االمريكية ،وهذا
يف حد ذاته موقف إنساني مشرف .
 اني كأملاني أَحتدث باسم الشعب األملاني ،وامتنى احلرية لكم ،والسيادة لشعبكم،وليس احلرية والدميقراطية ،اليت وعدها األمريكان لكم ،وانشاء اهلل تعاىل «عما قريب»
تصبحون انتم حتكمون وطنكم بأنوسكم وليست أي دولة اخرى ،وشكرا لكم يا سيادة
السيد احملرتم .
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الحوار السابع
مع تلفزيون رويترز
بتاريخ  13تشرين الثاني 2003م
اجرى الحوار
د .عصام كروب
* مدير رويرتز :ما هو موقف علماء النجف من االحتالل ؟.
السيد البغدادي :موقف علماء النجف من االحتالل االمريكي بشكل أو بآخر جيد
من وجهة نظري ،وقد أفتى البعض منهم حبرمة وجوده على أرض الوطن .
* مدير رويرتز :هناك عمليات يف كافة احناء العراق ..وآخرها يف الناصرية..
كيف تعلق على هذه العمليات ؟..
السيد البغدادي :كل العمليات ،اليت حتدث ضد املعسكرات األمريكية هي مقاومة
مشروعة ،يف حني تلعب الصدفة دورها عن غري قصد ،فتؤدي إىل نسف بعض
مدارس االطوال ،أو مراكز الشرطة ،وهذا ليس هدف املقاومة ..املقاومة هدفها
االساس ضد الوجود االمريكي .
الشعب العراقي شعب حضاري رسايل ثوري على طول التاريخ ،السيمّا موقوه
املشهور يف مقاومة الغزاة الربيطانيني ..هذا هو تارخيه البطويل ..فكيف بغزوة أمريكية
جمرمة تتسلط على شعب مسامل حُطمت كل بناه التحتية باسم «حترير» العراق
والقضاء على الدكتاتورية ؟!..
إذن ..فالبد ان حتدث املقاومة االسالمية والوطنية يف سبيل حترير هذا البلد
املسلم .
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* مدير رويرتز :ما هو رأي علماء الدين يف النجف وكربالء حول احملتل ،وهل
تنورد أنتَ وحدك هبذا املوقف أمْ معك علماء الدين كافة؟..
السيد البغدادي :هذه املسألة بينتها على حشد مجاهريي يف مدينة الصدر الثائرة
ضد االحتالل االمريكي ..قلت ..إِن الشعب العراقي مل يكن متوقهاً يف أيام الدولة
االسالمية العثمانية ،لذا افتى علماء «الشيعة» باجلهاد الدفاعي لصد الغزوة الربيطانية
ضد العراق عام 1914م ..أما اآلن فالشعب العراقي متوقه ال يرجع إىل «الوقيه» يف
مسألة اجلهاد الدفاعي ..فهذا اجلهاد ال حيتاج رجوعاً إىل «فقيه» أو «مرجع»
اطالقاً.
ولتقريب هذه املسألة أضرب لك مثالً من وجهة نظر عقلية ..إذا كنت جالساً يف
منزلك ،وهجم عليك لصٌ حياول سرقتك بالقوة ..فكيف تتصرف معه ؟ ..هل
تستسلم له ؟! ..أم تتصل «هاتوياً» برئيس عشريتك قائالً له :هل تأذن يل بالدفاع
عن مايل ؟!! ..طبيعي سريدك متسائالً مستنكراً بال تردد ،وبال وجل ..هل أنت
جمنون ؟! ..أم أنت جبان ؟! ..اقتله دون مراجعيت ،فدمه مهدور شرعاً وقانوناً
دفاعاً عن مالك وعن نوسك .
إذن ..املسألة واضحة ال حتتاج إىل توسري أو دليل.
* مـ ـدير رويـــرتز :مـــاهي عالقتـــك بــــمقتدى الصـــدر أو بـــاآلخرين يف مؤسســـة
الصدر؟..
السيد البغدادي :انا اؤيد الظاهرة الصدرية إذا كانت ضد االمربيالية االمريكية،
واذا أصبحت تساند املشروع االمريكي ،أو تدخل اللعبة السياسية حتت مظلة
االحتالل االجنيب ..فانا أول من ينتقدها ،ويستنكر توجهاهتا .
* مدير رويرتز :صرَّح السيستاني البارحة إىل الوكاالت العاملية يطالب املعنيني
باإلسراع يف حتقيق االنتخابات يف العراق ..كيف تنظرون إىل ذلك التصريح؟..
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السيد البغدادي :أنا قلت مراراً وتكراراً من خالل بياناتي ،ومن خالل خطاباتي
أوكد ألهلي وشعيب مادام هنالك احتالل ال جيوز تأليف حكومة انتقالية ،أو صياغة
دستور ..هذا على الصعيد االسالمي ،بل هذا الرأي على صعيد اتواقية جنيف
والقانون الدويل «كذلك» ...ال جيوز إطالقاً ،حتى رئيس مجهورية فرنسا جاك شرياك
قال لبوش واالدارة االمريكية اليت يديرها ..كيف ننخرط مع القوات املتعددة اجلنسيات
والعراق اليزال بلداً حمتالً!!..
* مدير رويرتز :إذا استمرت احلالة هكذا ،أو استمر االحتالل ..ما رأي علماء
الدين يف هذه املسألة ..هل تصدرون فتوى جهاد يف مقاتلة احملتلني ؟.
السيد البغدادي :انا قد أجبتك عن سؤالك الثاني وملخصه حنن نقاتل االحتالل،
وحناول طرده عن بالدنا العزيزة بأي شكل من األَشكال .
* مدير رويرتز :سيدي بصوتك عامل دين ..ولديك قاعدة مجاهريية واسعة متى
تعطي فتوى اجلهاد يف مقاتلة احملتل ؟..
السيد البغدادي :إنَّكَ وقعت يف تناقض يف سؤالك ...قلت لك يف اجابيت عن
سؤالك السابق :جهاد الكافرين ال حيتاج إىل «فتوى فقيه» يف اجلهاد الدفاعي ،بل نقاتل
لطرد الغزاة احملتلني دون قيد أو شرط .
* مدير رويرتز :رأيك األَخري حول القواعد االمريكية املوجودة وغريها ..إذا
غادرت هذه القواعدُ العراقَ ،ما هو شكل النظام ،الذي حيكم الشعب العراقي ؟..
السيد البغدادي :نطالب بدولة تعددية شورية ،وعدم استثناء أي طاقة وطنية..
شعبنا ال ينخدع بالتضليل األَمريكي ،أو اخلداع االمريكي ..بأن يشكل «حكومة انتقالية
مؤقتة» وحتقيق انتخابات ،كل ذلك حتت مظلة احتالل مباشر يف وطن ذي سيادة
مستقلة ..انشاء اهلل تعاىل سنطرد االمريكان من خالل املقاومة املشروعة ..وبعد
ذلك عندنا مخس خطوات ،وهي كاالتي:
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 - 1اجراء انتخابات اجملالس البلدية ،وهي تنتخبُ بارادة الشعب ،وتعربِّ عن
توجهاته ،وشرائحه املختلوة.
 - 2اجراء انتخابات جملالس احملافظات تعرب عن طموحات مواطنيها وتطلعاهتم،
ومتارس صالحياهتا طبقا ألَحكام القانون ،وتتوىل تنويذ اخلطة العامة للدولة يف
حدودها االدارية..
 - 3اجراء انتخابات جلمعية تأسيسية عراقية مهمتها قبل كل شيء صياغة مسودة
دستور جديد يطابق املصلحة االسالمية العليا للشعب العراقي ،ويعرب عن هويته
الوطنية احلضارية التارخيية األَصيلة ،بداهة ان يتم ذلك من قبل ممثلي الشعب املنتخبني
بوصوه هو جتسيداً سليماً واقعياً ملوهوم التعددية الشورية ،وقيم احلرية وثقافتها ،وسيادة
القانون يف بناء الدولة ،واختاذ التوصيات والقرارات املصريية ،وخصوصا أَنَّ صناديق
االقرتاع هي اآللية الوحيدة ملعرفة هذه املوازين ،ال عرب تسويات ومساومات وصوقات
سياسية لصاحل اطراف معينة من جهة ،وعلى حساب اطراف اخرى من خارج الدائرة
اإلِسالمية من جهة ثانية .
 - 4بعد انتهاء صياغة مسودة الدستور يُعْرَضَ على الشعب يف استوتاء عام،
االغلبية الساحقة ،وتغدو شرعية وقانونية ،واذا مل حتصل على ذلك جيب العودة إىل
اجلمعية التأسيسية مرة اخرى إلجراء التعديالت املوجبة لذلك .
 - 5اجراء انتخابات برملانية قائمة على ضوء الدستور الدائم ..وبوجود الربملان
املنتخب يبدأ وادي الرافدين االشم عهده املصريي التارخيي اجلديد بإقامة حكومة
مجاهريية متثل االطياف السياسية ،والطائوية ،والدينية ،والعرقية املتنوعة  -تدير دفة
احلكم على ضوء الدستور الدائم.
* مدير رويرتز :سيدنا ..نرجو من مساحتكم ان تتحملوا اسئلتنا :هل ختشون
رجوع صدام مرة أخرى إذا انسحبت قوات االحتالل من العراق ..وكيف تسيطرون
على البلد ..والبعثيون كثريون يف العراق ؟!..
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السيد البغدادي :رؤساء االدارات االمريكية السابقة ..خدعونا ،وخدعوا شعبنا
وأهلنا!! السيمَّا بوش «االب» ،عندما انتوض الشعب العراقي يف اخلامس عشر من
شعبان عام  ،1991واسقط « »14حمافظة ،بيد ان الطاغية أُعْطَى له الضوء األَخضر
إلِحباط االنتواضة ،وكان موقواً خمزياً وخيانياً من بوش «االب» ،ألَنَّه هو ،الذي حث
الشعب على إِسقاط النظام اثناء حرب اخلليج الثانية ،وحينما تأكد بوش وإِدارته أَنَّ
املنتوضني من اإلِسالميني ،وهنا بيت القصيد ..أُجْهِضَتْ املقاومة ..كما أَنَّ البعثيني مل
ولن ميتلكوا قاعدة شعبية عريضة ،وامنا حكموا الشعب العراقي بالنار واحلديد،
والشعب العراقي تواق للحرية ،والعدالة االجتماعية ،وتكافؤ الورص بني الشرائح
االجتماعية .
* مدير رويرتز :ما هي عالقتكم بـ «املثلث السين» ...انتم كشيعة ؟!..
السيد البغدادي :كلمة «املثلث السين» ما هي إال كلمة ماكرة تطلقها اجلاسوسية
العاملية ،وتؤكدها اإلِدارة االمريكية ..أبداً ليس هناك «مثلث سين» يقاوم وحسب،
بل هناك مقاومة شيعية كذلك يف احللة ،ويف البصرة ،ويف النجف ،ولكن هناك تعتيم،
ودعاية العمالء واجلواسيس البعض منهم من دعاة «الوطنية» موجودون يف «جملس
احلكم» ...الال حكم .
ال ..والف ال ..الشعب كله يقاتل ...كلٌ بطريقته اخلاصة ،ولكن هناك اعالم
صهيوني ماسوني يؤكد أَنْ السنة هم الذين يقاتلون ،ال« ...الشيعة» يقاتلون يف مناطق
السنة ..والسنة يقاتلون يف مناطق «الشيعة» ..يف هذا االسبوع كانت مقاومة يف
مركز حمافظة احللة ،وأُحْرِقَتْ بعض الدبابات األَمريكية ،تلك القنوات هذا التعتيم على
املناطق الشيعية من قبل القنوات الوضائية املشبوهة ،اليت تصور للعامل كأن «الشيعة» مع
احملتلني ؟!..
* مدير رويرتز :سيدنا ...كيف تستهدف املقاومةُ املدارسَ؟!..

74

السيد البغدادي :أَطْرَحُ عليك مسألة جهادية فقهية قبل أَنْ أجيبكَ ...عندما
نوتح بلداً كافراً حربياً ،واذا نواجأ يف غزونا دروعاً بشرية من االطوال ،ومن النساء،
ومن الشيوخ ،فقد أذن اإلسالم لنا بتصويتهم يف سبيل احتالل ذلك البلد ،وعلى هذا
الرأي امجاع فقهاء اإلسالم بال خالف وال نقاش ،هذا أوالً ..وثانياً :حنن نقاوم
املؤسسة العسكرية االمريكية ،والربيطانية ،واالسبانية ،وااليطالية يف العراق ،وميكن ان
نستهدف طوالً ،أو إمرأة ..صدفة غري مقصودة ،حنن يف حالة مقاومة مشروعة ،وحنن
ال نكرتث بالدعايات املشبوهة بأننا نستهدف املدارس ،واالسواق الشعبية ..هذه
مؤامرة مدبرة لتشويه مسعة املقاومة الوطنية اإلِسالمية ،وهذه املؤامرة افتعلوها يف اجلزائر
حنيَ جنح اإلِسالميون يف االنتخابات البلدية ،والتشريعية ،ووصلوا إىل دفة احلكم ،فقادة
اجليش اجلزائري العلماني أحبطوا هذه االنتخابات النزيهة ،اليت أوصلت االسالميني
بشكل ساحق إىل سلم القيادة ،وهنا بادرت املخابرات االجنبية ،والسلطة العميلة،
بقتل االطوال ،والنساء ،والشيوخ ..حبجة أَنْ االسالميني هم الذين يقومون هبذه
العمليات اإلِجرامية كرد فعل بسبب تنحيتهم عن قيادة البلد !! ..يف حني ان املقاومة
اجلزائرية مقاومة اسالمية إنسانية حضارية ،ومل تستهدف االبرياء من الشعب اجلزائري،
واليوم حياول الرتل اخلامس تشويه مسعة املقاومة الوطنية واالسالمية يف العراق..
كتشويه مسعة املقاومة االسالمية يف اجلزائر ،بأهنا بسياراهتا املوخخة تستهدف الناس
االبرياء ،الذين ال ناقة هلم وال مجل ..هكذا يصرح املسؤولون يف «جملس احلكم» ومن
ورائهم اإلِعالم األَمريكي املضلل ،واهلل سبحانه وتعاىل بوصوه املطلق سينتقم منهم ،كما
انتقم من قوم عاد ومثود وفرعون.
املقاومة االسالمية املشروعة ال تقتل االبرياء ،بل االمريكان ،وعمالء االمريكان هم
الذين يقتلون االبرياء من خالل السيارات املوخخة ،واالغتياالت اجلسدية الغامضة .
املقاومة االسالمية ال تستهدف املتعاونني مع الغزاة احملتلني ..إال إذا أشهروا
السالح ،أو جتسسوا على حتركاهتا ،اليت تستهدف األَمريكان .
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إذن ..املقاومة يف العراق شرعية حضارية ضد احملتلني االمريكان ..واليوم مسعت
تصرحياً من أحد أركان االدارة االمريكية مواده حنن ال خنرج من العراق إال بعد أن
يستتب االمن املوقود ،والقاء القبض على صدام حسني ،وعلى املتسللني العرب ،الذين
يقومون بالتوجريات ضد املواطنني العراقيني ،وضد قوات التحالف!!..
* مدير رويرتز :سيدنا ..إذا حدثت املعركة ،وخُيِّرْتَ بني موضوعني ..هل
تكون مع جيش صدام ..أم مع اجليش االمريكي ؟.
السيد البغدادي :باالمس القريب سألين املسرت كروستوف مدير قناة التلواز االملاني
العاملي هذا السؤال ،وأجبت على شريط كاسيت اجابة صرحية ...فأرجو الرجوع
اليه .
* ما هي اإلِجابة يا مساحة السيد ؟..
السيد البغدادي :باختصار صدام قبيح ودكتاتور فاشي على شعبه ،وعلى دول
اجلوار ..أما امريكا فأقبح منه بوصوها عدوة الشعوب ،ومثرية احلروب ..هي ليست
مجعية خريية اجتاحت العراق إلنقاذ شعبه من الظلم والظاملني ..وامنا اجتاحته بعد ان
شعرت بسقوط صنيعتها صدام بعد ان نوذت كل أغراضه يف العراق ،ويف املنطقة،
ورمبا يأتي البديل الوطين اإلِسالمي يف العراق مبا ال خيدم مصاحلها يف املنطقة .
وباختصار املقابر اجلماعية كانت بأوامر أمريكية ..االعتقاالت الكيوية كانت بأوامر
أمريكية ..املقاطعة االقتصادية كانت بأوامر أمريكية ..االعتداء على دول اجلوار
كانت بأوامر أمريكية :ال أقصد الشعب االمريكي ،وامنا االدارات االمريكية املتصهينة .
* مدير رويرتز :نعود  -سيدنا  -إىل املقاومة ..ملاذا تقوم بقتل الشرطة
العراقية؟.
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السيد البغدادي :انا أقول من الناحية الشرعية جيوز قتلهم من جهة ،وال جيوز قتلهم
من جهة أخرى ..الن املواطنني العراقيني دخلوا سلك الشرطة بسالمة قلب ،ونية
سليمة حينما وجدوا سقوط البنية التحتية للدولة العراقية ،الذي أوجده االمريكان .
ولكن إذا تعاونوا مع اجليش االمريكي «مثالً» ...إذا اقتحموا بيتاً من بيوت
العراقيني يف سبيل اعتقاهلم ،أو قتلهم ،أو االستحواذ على أسلحتهم هنا جيب الدفاع
عن النوس  .أما إذا كان رجال الشرطة جيلسون يف مقراهتم ،ودخلوا هذا السلك ،يف
قرارة انوسهم ،من أجل احلواظ على أمن البلد من اللصوص ،وقطاع الطرق ،وينسقون
مع رجال املقاومة يف سبيل حترير بلدهم من هيمنة الغزاة احملتلني ،فال جيوز قتلهم،
والبعض منهم أخذوا إِذناً مين للدخول يف هذا السلك من خالل االلتزام هبذه الشروط .
* مساحة آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي ...جزاكم اهلل خرياً وشكراً
لكم.
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الحوار الثامن
مع صحيفة الحوزة
بتاريخ  4كانون االول 2003م
اج ـرى الحوار رئيس التحري ـر
علي عبد العزيز الياسري
يف احلقل االهلي للعلم واالميان ،الذي اسسه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم،
ونشر بذوره ،وغرس أَشجاره اهل البيت عليهم السالم ،وسقوه بدمائهم الطاهرة الزكية،
منت الكثري من األَشجار الطيبة املثمرة ،نوعت الكثري بظلها ،وطيب مثرها ،ودوام أَثرها
املبارك يف اجملتمع ،ومن بني هذه االشجار عائلة السيد اجملاهد البغدادي قدس سره
الشريف  ،لذلك كان لنا وقوة نعتز ونوخر هبا مع مساحة السيد أمحد احلسين البغدادي
دام ةله لعرض آرائهِ ومواقوه وبياناته.
وتعليق مساحة السيد البغدادي مد ةله ووجهة نظره حول جملس احلكم،
واألَوضاع ،واملواقف بشكل عام..
استهل مساحة السيد يف هذا اللقاء يقول:
﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُوَاءً وَأَمَّا مَا يَنْوَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾
.17

سورة الرعد،

إِنَّ تأليف جملس احلكم االنتقايل حتت نري االحتالل االمريكي يتحول إىل خمابيء
يندس وراءَها اللصوص ،والقتلة ..وكل امللوثني ،واملخادعني ،واملتسللني ..ليمارسوا
حتت مظلته ذنوهبم ..وكأهنم يصنعون للعراق اجلريح جمده وخلوده من جديد .
إِنَّ تأليف جملس احلكم االنتقايل حتت نري االحتالل االمريكي ..هو اكرب واكذب
غطاء ..يغطي اقبح واوقح االكاذيب ،واالحقاد ،ونيات الغدر والعدوان ،والتسلط
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واستغالل ثروات العراق ..انه غطاء لكل اللصوص ،والقتلة ،واملغامرين ،وامللوثني،
واملتسللني ..انه غطاء عدواني كاذب .
إِنَّ اجمللس ال يعين ..إال وضع كل الناس ،كل التاريخ ،كل الظروف ..يف مقياس
واحد ..يف منوذج واحد ،ال يعين إال ان يصبح إنسان واحد ،أو مجاعة واحدة ،أو
مقطع من مقاطع التاريخ كُلَّ التاريخ .
هلذا انا ارفض كل ذلك حتت أي شعار ..حتت أي فكرة ختتوي وراءها اضخم
االكاذيب ،وافجر الطغاة ،واملعادين .
هلذا أَنا أَرفض اإلحتالل االمريكي ..والدكتاتورية الصدامية سواء بسواء .
هلذا انا ارفض جملس احلكم االنتقايل ،الذي يريد مين أن اكون ذليالً خنوعا ؟!..
كيف اكون عميال جاسوسا ؟! ..كيف اكون طاغوتا سياسيا؟! ..كيف أُؤمن
بذلك ؟! ..كيف اهتف ملن يدعونين اليه ،ملن يوقعونَ بي ؟!..
هلذا انا لست منافقا ..لست دجاالً..
انا ارفض ان يكون فوق رأسي حمتل كافر فاقد العواصم اخلمس كاإلِسالم واجلزية،
ال يسوغ سلطانه عليَ ..يكذِّب رسالة حممد خامت االنبياء ،ويستهني بشريعته
السمحاء ،أو مستكرب متجرب له صالحيات حق الويتو ،يذهب وينوذ ضدي طموحه
العوملي املتصهني املتوحش ،وأَحقاده الصليبية التارخيية املتجذرة ،وعاهاته النوسية
والعقلية املزمنة ،يذهب يورضها على بلدي وتراثي ،على حياتي وتارخيي ..حتت
اسم حمبب ..حتت علم ملون ..حتت شعار هائل ..حتت اكذوبة التحرير البليدة.
هلذا انا ارفض اإلِحتالل االمريكي ..والدكتاتورية الصدامية سواء بسواء .
هلذا انا ارفض جملس احلكم االنتقايل ،الذي يضع فوقي ،فوق كل عراقي شريف،
فوق احلوزة العلمية كلها اهبظ واجهل واخبث الطغاة الزنادقة األَبالسة ليؤدوا آفاهتم
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املسمومة اخلبيثة ..حتت االمساء احملببة ..حتت االعالم امللونة ..حتت الصيحات
الصارخة ..حتت اقبح الطبول.
هلذا انا ارفض اجمللس مادام حتت نري االحتالل املباشر.
هلذا انا اقاومه ..هلذا انا لست منافقا ..لست دجاال.
انا ارفض ان يكون االمس هو اليوم ،هو الغد ،هو االبد ..واطياف جملس احلكم،
ليست إال حماولة لتوكيد طاغوت االمس على اليوم إىل االبد.
هلذا انا ارفض االحتالل االمريكي ..والدكتاتورية الصدامية سواء بسواء.
هلذا انا لست منافقا ..لست دجاال.
إِنَّ اطياف اجمللس االنتقايل يراد هبا أَنَّ تتحول إىل هذه القوة االخرى ،هلذا املنطق
االستبدادي األَعلى ،هلذا انا ارفضها ،كما رفضت باالمس الدكتاتورية الصدامية .
هل تركت االطياف من خالل جملسها االنتقايل لإلنسان العراقي شيئا من احلرية ،أو
شيئا من الكرامة ،أو شيئا من االكتواء الذاتي ،أو شيئا من األَمن ،أو شيئا من القدرة
على الرؤية ،أو على التعامل مع االشياء ،ومع اآلخرين ..هلذا انا ارفضها ،كما رفضت
باالمس الدكتاتورية الصدامية .
لقد حولت االدارة االمريكية  -من خالل صنيعتها املهزوم  -اإلنسان العراقي إىل
وحش بليد ،لقد جعلته وحشا عدوانيا مورتساً ..ال يستطيع ان يوكر ،أو يوهم ،أو
يرى ..ال يستطيع ان ينقد مواقوه البليدة ..ال يستطيع ان يقيم أي حوار مع نوسه ،أو
ضد نوسه ..أو مع اآلخرين ..جعلته اعمى البصرية التارخيية ..جعلته ال يرى
الوحل ،الذي تغوص فيه أَقدامه ،ال يرى األَشواك اليت ميتد عليها طريقه ..جعلته
خامدا ..جعلته ال يستطيع االحتجاج ،والغضب ضد أي شيء ..جعلته ال حيتج
بالشعور ،أو بالرؤية ،أو بالرفض واملقاومة ،إِنَّه ـ إذن ـ ال حيتج ،وامنا يصيح ويهتف بال
احتجاج ،بال رفض ،بال رؤية ،بال مقاومة .
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هلذا انا ارفض االحتالل االمريكي ..والدكتاتورية الصدامية سواء بسواء .
هلذا انا لست منافقا ..لست دجاال .
إِنَّ هؤالء وهؤالء ..ال يريدون ان حيرروا اإلنسان العراقي بكل مذاهبه وأَعراقه
بعيدا عن االمالءات االمريكية ..ان يرتوعوا به فوق نوسه ..اهنم ال يريدون يرتوعوا به
فوق انوسهم ..بل يريدون ان يرتوعوا فوقه ..اهنم حماربون لإلنسان العراقي ..اهنم
ليسوا منقذين له ..ليسوا حماربني دونه ..اهنم مسريون ال خمريون ..اهنم مع
املستكربين ...ال مع املستضعوني .
بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِنيَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( )138الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِنيَ أيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ سورة
النساء.139 – 138 ،
واهلل اكرب وجهاد حتى النصر .
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الحوار التاسع
مع طالب كلية الهندسة  -جامعة الكوفة
بتاريخ  24كانون االول 2003م
بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني :إذا حاولنا حنن كـ«مؤسسة دينية» ندعو إىل
فصل الدين عن السياسة والدولة ..فسنقع ال حمال ،يف خطأ علمي كبري ،وخمالوة
شرعية خطرية ،واحنراف عن العقيدة ،وبالتايل هذا الطرح يؤدي إىل نسف اإلمامة
واخلالفة االسالمية من أصلها ..ويف عقيدتنا أن االمامة هي أصل من أصول الدين
اخلمسة ،وإجهاض هذا االصل العقيدي هو الكور بعينه من وجهة نظر إمامية.
إذن ..السياسة هي الدين ،والدين هو السياسة ..ألن األنبياء املرسلني كانوا
سياسيني ،وألن االئمة املعصومني كانوا سياسيني ،وألن االمامة واخلالفة االسالمية كانت
يف عهد الدولة االسالمية ،اليت شيدها الرسول االعظم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم
مشروعَ دولة ،وقيادة أمة ،ونشر دعوة يف آفاق األرض كلها ،وألن االحكام االسالمية
على سبيل القضايا احلقيقية ،ال على سبيل القضايا اخلارجية.
إذن ..هذه الصيحات ،اليت تنادي بوصل الدين عن السياسة ما هي إال دعوات
توراتية استشراقية استكبارية حتاول نسف معامل اإلسالم ..عقيدةً وشريعة ،ونظاماً
ودولة.
وجممل القول :من وجهة نظر اسالمية كل من يدعو إىل فصل الدين عن السياسة..
وفصل التعليم االكادميي ،ومنع أداء الشعائر الدينية يف احلرم اجلامعي ..هو من الواسقني
إِنْ مل يكن من العمالء واجلواسيس احملليني أو العامليني.
* كثري من الطلبة اجلامعيني يريدون دخول رجال احلوزة العلمية إىل احلرم اجلامعي يف
إلِلقاء حماضرات أخالقية واجتماعية وإسالمية ..ما هو رأي مساحتكم يف ذلك
؟..
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** خطوة رائعة أباركها واؤيدها شريطة ان يكونوا من اإلسالميني املتنورين.
* مساحة السيد اجملاهد ..قُلْتَ أكثر من مرة إِنَّ احلركة الطالبية تستطيع ان
تسقط حكومات وانظمة ،وتؤسس حكومات وانظمة ،واآلن يف ةل االحتالل توجد
عملية هتميش للطلبة اجلامعيني ،وهم يشكلون نسبةً كبريةً يف اجملتمع العراقي ،والوقت
نوسه ال يوجد هلم نقابات ،أو مجعيات ،أو احتادات طالبية ..يف حني توجد «حالياً»
مجعيات لرعاية احليوانات يف بغداد ..يف نوس الوقت جند مَنْ يتعاملون مع الطالب
اجلامعي معاملة رديئة متدنية ،معتبَرين أَنْ ليس من حقه ان ينشئ جملساً طالبياً خاصاً
به يرعى حقوقه ،وحيقق طموحه ..فما هو رأيكم أوالً ..وما هي توجيهاتكم كي
نسريَ عليها ثانياً ؟.
** نريد من طالبنا اجلامعيني االعزاء يف هذه املرحلة االنتقالية أالَّ يوكروا يف النهج
االصالحي ،بل املوروض عليهم ان يوكروا يف النهج الثوري اإلنساني احلضاري ..ومن
أولويات هذا النهج:
أوالً :تأكيد سيادة الوطن واستقالله ،وصناعة مستقبله ،وحترير أرضه ،وحتقيق
مكتسباته بطريقة واقعية ..ال ختضع ألي خداع يف اساليب اللعبة السياسية الدولية
االمريكية.
وثانياً :ممارسة اإلِرهاب الوكري والسياسي ضد كل من يتعاون الغزاة احملتلني
ويتعاطف معهم مهما يكن موقعه السياسي والديين يف الساحة العراقية.
وثالثاً :اللجوءُ إىل االعتصامات اجلماهريية تارة ،وإىل التظاهرات الشعبوية تارة
أخرى ..ضد الوجود االمريكي املتغطرس املهيمن على االقتصاد العاملي ،يسلب ثروات
الشعوب ،ألن ثراء امريكا التكاثري ،الذي يتكدس لديها ليس كله نتاج عرق الشعب
االمريكي ،بل هو نتاج حروب وغزوات ضد االقطار املستضعوة قامت هبا االدارات
االمريكية مرة باسم الشرعية الدولية ،وأُخرى باسم مكافحة االرهاب ،وثالثةً باسم
االصالح والدميقراطية!! هذا النعيم التكاثري الواحش ،الذي تغرق فيه امريكا ليس
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من عرق اإلنسان االمريكي ،وليس من نتاج التناقض الطبقي بني الرأمسالية والطبقة
العاملة ،بل هذا النعيم التكاثري املرتف جاءَ من برتول آسيا وأمريكا الالتينية ،ومن
الرصاص والنحاس واليورانيوم يف أفريقيا السمراء ،ومن قطن مجهورية مصر العربية..
ماذا قدمت امريكا هلذه الشعوب واجلماعات املستضعوة غري التسيب والضياع..
وغري الدمار والبوار ..امريكا مل ليست مؤسسة خريية إنسانية تدافع عن حقوق
مستضعوي العامل باسم احلرية والدميقراطية!! ومَنْ يتعاطف مع املشروع االمريكي أما
جاهل جهالً مطبقاً يف االمور السياسية وأحابيلها ..وأما حاقد على شعبه وأمته..
وأما جاسوس يف «سي .آي .أي» االمريكية.
إذن ..من خالل هذه االولويات ،اليت أطرحها باختزال عليكم ..ال توكروا
«فقط» بإنشاء مجعيات ،أو احتادات ،أو نقابات ما دمتم حتت مظلة االحتالل
االمريكي ،بل فكروا قبل كل شيء يف مساندة املقاومة املشروعة ودعمها مادياً
ومعنوياً ..بل فكروا ملاذا يطبِّق االمريكان يطبقون الشعار الشرقي «علناً» القائل:
«جوع كلبك حتى يتبعك» ،يف الوقت الذي نرى هذا الشعار ال يطبق إِطالقاً على
الشعب االمريكي ،والسيما على العمال االمريكيني ،الذين ازدادوا رخاءً وسعةً
مدعومني من قبل اقطاب الرأمسالية املستغِلة البشعة ..حتولوا بالتدريج إىل هيئات ذات
نزعة دميقراطية بشكل أو بآخر ..حتولوا إىل أشخاص يف حالة من االسرتخاء
السياسي ،وتركوا مهوم الثورة وقيادهتا ومنطقها ،وغدوا يتصافحون ويتعانقون مع تلك
االيدي التكاثرية االترافية مع أيدي الطبقة الرأمسالية ،يرفعون شعار حتقيق املطالبة
حبقوق العمال عن طريق اجلمعيات النقابية ،وعن طريق اجملالس الربملانية ،وعن طريق
االنتخابات الدميقراطية ..ومن ثم انتهى التناقض الطبقي بني املليونري االمريكي والعامل
االمريكي ..بل إِنَّ هذين الوجودين الطبقيني حتالوا معاً ،وكونا قطباً يف تناقض اكرب بدأ
تارخيياً منذ بدأ ذلك التناقض ،الذي حتدث عنه املاركسيون ..والقطب اآلخر من
هذا التناقض هو الشعوب املستضعوة الوقرية يف العامل ..أي شعوب ما يسمى بــ«الدول
النامية» ،ومن خالل االستحمار واالستعمار واالستكبار ،اليت ذَخَرَتْ هبا الساحة
التارخي ية منذ اهنيار االحتاد السوفييت ،وانوراد أمريكا يف الساحة العاملية ..هتالك
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االمريكان باسم االصالح والدميقراطية ليسرقوا االموال والكنوز املتنوعة بال قيد وبال
حساب يف خمتلف االقطار الوقرية املستضعوة.
وأخرياً ..وليس آخراً ..حري بكم ايها الطلبة االعزاء أالَّ ختافوا أحداً ..وأ َّال
ختشوا أحداً يف سبيل اعالء كلمة التوحيد والرسالة والقرآن ..ويف سبيل مواصلة
القتال من أجل الدين القويم ..ويف سبيل مساندة املقاومة الوطنية واالسالمية ،اليت
تقاتل األمريكان ،ويف سبيل حترير العراق والعراقيني من الغزاة احملتلني.
فلنكن صرحاء ..ال خلود يف هذه الدنيا الوانية الزائلة ..وال بقاء فيها إال هلل
الواحد االحد بوصوه املطلق ..فهذا أُستاذنا اإلمام اخلميين موجر الثورة االسالمية
ضد الشاه املقبور ،ومؤسس اجلمهورية االسالمية يف ايران ..اكتسب شهرة عاملية،
ولكن بعد قرن من الزمن سيكون نسياً منسياً عند كل الناس بإستثناء قارئي كتب
التاريخ!!..
* مساحة السيد ...إِن رؤساء وعمداء اجلامعات والكوادر التدريسية ،حياول
البعض م نهم ان يزرع يف ذهنية الطالب اجلامعيني حسن الظن باالمريكان ،وتصديق
وعودهم ،بأهنم ـ عما قريب ،سوف حيققون آمال الطالب اجلامعيني وطموحاهتم
ومكتسباهتم ..ماهي توجيهاتكم حول هذه املزاعم؟..
** جيب علينا ان نقوم بثورة ثقافية شاملة لتجذير احلس الوطين واإلِسالمي،
تستهدف طرد احملتلني الغزاة ..جيب علينا ان خنرتق مواصل املؤسسات االمنية
واالستخباراتية والسياسية واالقتصادية والوكرية يف سبيل مصاحلنا االسرتاتيجية
اخلاصة بنا ..ومن خالل هذا االخرتاق نكشف خططهم التأمرية ،ونقاط ضعوهم..
ومَنْ يقوم بعملية االخرتاق جيب ان يتمتع بعقلية حركية ،ويتسم باحلضور الوجداني،
والتواصل الرباني ،واحلب االختياري ..وجيب ان ينسق مع فقيه رسايل ثوري ،أو مع
حركة إِسالمية ..وهذا التألق الرسايل يسوغ له يف بعض االحيان ان يرتكب املخالوات
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الشرعية إذا تأكد أنَّ أمره سينكشف عند العدو ،وهذه املسألة االحرتازية أُكدها
اعاةم «الوقهاء» يف فتاواهم الوقهية كالشيخ جعور الكبري يف كتابه «كشف الغطاء»،
والسيد البغدادي يف كتابه «وجوب النهضة».
 وقال السيد االستاذ ادام اهلل ةله يف فتاواه صوحة ،)32( :الطبعة االوىل2010 ،م :إن
املسألة من حيث املبدأ من صغريات دوران األمر بني املتزامحني ،الذي يدور األمر بني تقديم األهم
على املهم ،فإذا توقف األمر يف استقالل الدولة اإلسالمية ،ووحدة األمة ،وصون كرامتها باملعنى
األخص ،جاز النظر إىل التلواز والدخول إىل السينما ذات األفالم اإلباحية املاجنة ،واالستماع إىل
جهاز الراديو ذي النغمات املوسيقية املثرية ،واألغنيات الغرامية احملرمة ،واالختالط مع اجلنسني يف
املسارح واملعاه د واجلامعات شريطة أن تكون هذه املمارسات مبقدار الضرورة اإلسالمية امللحة،
وهي من باب مقدمة الواجب اليت جيب على اإلنسان املسلم املكلف حتصيلها وإجيادها من قبيل
حتصيل املاء للوصول إىل الواجب ،والنوقة للعيال ،فيتعني القول بوجوب ارتكاب احلرام ،إذا توقف
األمر يف صيانة البيضة باملعنى األخص ،ذلك كله من أجل احلواظ على استقالل الدولة اإلسالمية
وصيانتها من االخرتاق والتداعي والسقوط ،ويدل على ذلك أمهية االستقالل ،وحرمة هيمنة
االستكبار الكافر على بالد اإلسالم.
قال الشيخ جعور الكبري« :جيوز استعمال آالت اللهو واللعب والغناء واألمور املشجعة للناس إذا
توقف عليها نظم اجلنود ،وقطع دابر املعاندين إخوان الشياطني» جعور بن خضر بني حييى بن مطر
اجلناجي احللي ،كشف الغطاء عن خويات مبهمات الشريعة الغراء ،ص ،407:ط :حجرية 1817م.
ويف موضع آخر يصرح« :إنه ال جيوز التخلف عن اهلدنة واألمان والصلح والعهد ،وال جيوز
االحتيال بالكذب والتزوير يف القسم األخري «يقصد به اجلهاد االبتدائي» ،وال بأس بذلك يف األقسام
األخرى «يقصد به اجلهاد الدفاعي بأقسامه» إذا قوى الكوار وخيف الضرر» املصدر السابق ،ص:
.382
ومن هنا ..جيب على الويل «الوقيه» «إذا علم توقف التسلط على الكوار على أن يأمر جنوده
وعساكره أن يلبسوا لباس الكوار أمرهم بأن يلبسوا لباسهم ،وال جيوز هلم التخلف عن قوله وإتباع
قوله» املصدر السابق ،ص.408 :
 وقال السيد االستاذ يف فتاواه صوحة ( )32وما بعدها :وإذا توقف األمر على حوظ بيضة
اإلسالم «باملعنى األعم ،فهل وجوب حوظها يكون مسوغاً الرتكاب احلرام ،أو يكون احلرام مسقطاً
هلذا الوجوب؟ ..فإن ثبتت األمهية يف جانب فهو .وإال فالتخيري.
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* هناك الكثري من البعثيني داخل اجلامعات واملعاهد اإلنسانية والعلمية ..ماذا
يكون موقونا الشرعي ازاءهم ،والبعض منهم من القتلة من خالل تقاريرهم إىل اجلهات
املسؤولة ؟..
** ال يسوغ التعاطف مع البعثيني إذا كانوا من القتلة ،بل ال يسوغ حتى تصويتهم
جسدياً من خاللكم ..ألن املسألة حمررة فقهياً .أولياء الدم هم أوىل بقتلهم من
غريهم ..وأما الذين اخنرطوا يف تنظيمات حزب السلطة بطريقة انتهازية وصولية ،ومل
يكونوا من القتلة ،ومل يكونوا من أهل الوشاية ،وامنا مههم فقط النزوع إىل الدعة والراحة
وحب الذات ،ال يتحسسون آالم الشعب وما يعانيه من اضطهاد وتشريد وجتويع..
هؤالء ال يسوغ تصويتهم جسدياً ..ولكن حني نستلم السلطة الشرعية جيب أالَّ نعطي
هذا االنتهازي الوصويل مركزاً سياسياً حساساً ،بل ندعه مواطناً عادياً ،وال نعطي
لذلك القاتل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عوواً بل حيال إىل احملاكم الشرعية ،وهي
تصدر احلكم يف حق هذا القاتل اجملرم.
أما إذا حتركتم أنتم بطريقة عشوائية لقتل هذا ،أو اعتقال ذلك ،أو تشريد ذاك ،هذه
اعمال ختالف الشرع ،ما دمتم غري أصحاب سلطة شرعية ..وما دمتم تعيشون حتت
مظلة االحتالل ..وبالتايل يؤدي عملكم إىل فتنة ال حتمد عقباها ،ألن الذين اخنرطوا يف
نعم ميكن دعوى القطع بعدم أمهية ترك احلرام على وجوب حوظهما ،كما هي غري بعيدة ،وعليها
«احلقري» ،وعلى هذا فيدور األمر بني التعيني والتخيري ،فيجب االحتياط حلوظها.
ومن هنا ..ةهر احلكم فيما لو شك يف أن مقام االبتالء من أي البيضتني ،هذا كله من حيث
البيضة بقسميها» وجوب النهضة ،ص.84 :
وخالصة القول « :ال ريب يف جواز فعل احلرام مع توقف حوظ البيضة باملعنى األخص عليه ،ألن
ذلك من تزاحم األهم وامل هم .ومن هنا ةهر وضوح احلكم باجلواز يف الغناء ،والكذب ،والتزي بزي
الكور ،واستعمال آالت اللهو واللعب ،وقد أطلق الشيخ الكبري كاشف الغطاء اجلواز يف بعض
املذكورات ،ولعل الوجه فيه :أما قصور أدلة التحريم حتى يف حال احلرب ،وأما ثبوت الرخصة نصاً،
كما يف لبس احلرير ،هذا كله يف حوظ البيضة باملعنى األخص» وجوب النهضة ،املصدر السابق،
ص.84 :
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تنظيمات حزب السلطة ينحدرون من اصول عشائرية عريقة ،وال ميكن ألولئك
السكوت عن أبنائهم بوصوهم يعيشون العقلية البدوية ،فال ميكن بأي حال من االحوال
االستهانة هبذه العشرية ،أو تلك ..فعندما تقتلون ذلك البعثي فالعشرية سوف تأخذ
ثأرها منكم ،حتى لو كان من اجملرمني القتلة ..ومن خالل هذه االعمال حتدث معارك
عشائرية هي مقدمة ال حمال إلثارة فتنة احلرب االهلية ،وهذا ليس لصاحلكم ،بل هو
لصاحل احملتل االجنيب ..فيبقى جامثاً على صدر العراق وطنكم االعز.
* سيدنا حنن حناول إجتثاث هؤالء البعثيني املنتسبني إىل اجلامعة؟..
** «إجتثاث» البعثيني من املراكز احلساسة غري التصوية اجلسدية ، ..بيد انكم
ال تستطيعون فصلهم من وةائوهم حالياً ،وانتم ال زلتم حتت سلطة الغزاة احملتلني..
وميكن هتزيرهم ،واهناء نشاطاهتم من خالل احلرب النوسية..
وقد مسعت باألمس أحد أئمة اجلمعة يف النجف األشرف خيطب بأعلى صوته من
على منرب اجلمعة ،ويطالب مجهور «الشيعة» بالذهاب إىل ابناء الولوجة لتصويتهم يف
عقور دورهم حبجة أَنَّهم هم الذين قاموا بالتوجريات االجرامية االخرية قرب الصحن
احليدري الشريف ،هذه املناشدة من أعظم املخالوات الشرعية بوصوها تؤدي بالنتيجة
إىل فتنة هوجاء ال يقبل هبا العقالء مبا هم عقالء.
صحيح ..يوجد يف هذه املدن من هم منخرطون يف تنظيمات حزب السلطة..
ولكن يوجد يف املقابل يف هذه املدن مَن هم من املتصديني ضد احملتلني الغزاة..
مضطهدين ومشردين من قبل حزب السلطة.
أجيوز شرعاً وعقالً ووجداناً ان يبادر «الشيعي» بقتل البعثي «السين» ،وكذا
يبادر «السين» بقتل البعثي «الشيعي» ..وبالتايل من هو املستويد من هذه الوتنة غري
احملتل االجنيب املستكرب الطامع ،الذي جيد يف تلك الوتنةِ الذريعة يف البقاء جامثاً على
أرض الوطن.
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وهنا هتزني احلسرة وانا أقرأ بعض الصحف ،اليت تثري الطائوية يف ةل هذا االحندار
السافر ،وما تبعه من غزو كافر فاقد العواصم اخلمس املشهورة ،ومن احتالل استيطاني
لوطن ذي سيادة مستقلة ،وهلاث يف التشهري هبذه «الطائوة» أو ذلك «املذهب»..
ويتصور رؤساء حترير تلك الصحف املأجورة أهنم منتصرون وواصلون إىل مجيع ما
تشتهيه انوسهم ،واهنم مربأون من عيوب اجلهل والشعوذة ،ولكن نسي هؤالء أو تناسوا
اننا ال نزال حتت مظلة االحتالل االجنيب ..وإثارة هذه النعرات الطائوية املذهبية
الضيقة من أعظم املخالوات االسالمية ،وليس لصاحل املقاومة املشروعة يف العراق.
* مساحة السيد ..أنت تدعو االمة دائماً بإحلاح إىل حتقيق امنية الوحدة بني
السنة والشيعة ،وتصرِّح باستمرار« :إِن اإلمام علي عليه السالم سكت حقه الشرعي
من أجل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن» ،هل حتاول حتقيق هذه االطروحة يف سبيل
التنازل عن مبادئ اإلِمامة الشرعية ؟!..
** انا لست من الذين يقولون ال موجب االن لتطرح مسألة اخلالفة يف عصر
احلداثة والعوملة بوصوها تثري الورقة والتناحر املذهيب ،وتنسف االطروحة الوحدوية
الشاملة.
ال ..والف ال ..اني ال اؤمن من حيث املبدأ بالتنازل عن مبادئ االمامة الشرعية
بعد الرسول حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم على الرغم من امياني امياناً مطلقاً بالوحدة
االسالمية بني «السنة» و«الشيعة» ..بيد أَني يف نوس الوقت اؤمن امياناً حقيقياً،
حبيث يتحتم علي أَالَّ أغول حلظة واحدة عن كشف احلقيقة وترسيخها على صخرة
الواقع العملي والعلمي بعيداً عن العصبية املذهبية احملرمة كما بينت ذلك يف كتابي:
«منشأ إختالف االمة».
هذه هي الوحدة اليت أَدعو إِليها وأَضحي يف سبيل حتقيقها ..وحدة االمة
«السنية» منها و«الشيعية» يف سبيل التصدي للهجمات اخلارجية والتحديات
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احلضارية ...وحدة اهلدف واملوقف داخل اجملتمع االسالمي ،على ما فيه من تسيب
ومتزق وضياع ،ضد العوملة الرأمسالية املتوحشة.
هذه اجلبهة االئتالفية املوحدة ،اليت أدعو إليها وأُضحي من أجلها بالغايل
والنويس ...يف هذا االطار ..ال معنى أساساً لتحقيق هذه الوحدة االندماجية بني
«املذاهب االسالمية» بوصوها ختالف األُسس العقيدية ،باألضافة إىل اهنا مستحيلة
عملياً.
* ما هو موقف الطالب اجلامعي شرعاً من جملس احلكم حني أصدر أمراً
للمواطنني العراقيني باخلروج إىل الشوارع العامة ضد االرهاب واالرهابيني ..البعضُ من
الطلبة اجلامعيني يقولون بشرعية االشرتاك يف هذه التظاهرات الشعبية املستنكرة ؟..
** أتعرفون أَنَّ هذه التظاهرات االحتجاجية خرجت بأوامر أمريكية من أجل
خلط األُوراق بني الناس كلهم.
أتعرفون أَنَّ صيحات االستنكار الداعية ملكافحة االرهاب الدويل ..ما هي إال:
«كلمة حق يراد هبا باطل»؟ املستهدف منها هم اإلسالميون الثوريون ،وتشويه مسعتهم
لدى الرأي العام العاملي.
ثم ملاذا ...والف ملاذا ال يورِّقون بني عمليات املقاومة املشروعة من جهةٍ،
والعمليات االرهابية من جهة أُخرى؟!..
إذن ..املقاومة يف حد ذاهتا ال ميكن أنْ توصف إِرهابيةً فيما اذا كانت تستهدف
الوجود العسكري االمريكي.
أما تلك العمليات اليت تستهدف األَبرياء من النساء واالطوال والشيوخ ..فليست
من فعل املقاومة ،وال عالقة للمقاومة مبثل هذه العمليات االجرامية ..ومن رابع
املستحيالت أَنْ تقوم املقاومة هبذه املمارسات الال إنسانية ،ألنَّ املقاومة حتمل قضية
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وطنية واسالمية مشروعة تستهدف خالص ابناء األمة من االستغالل ،ومن االحتالل،
ومن االستحمار ..وهي حتاول استقطاب ابناء االمة والرأي العام العاملي.
إذن ..هذه العمليات اليت تنوذ ،من خالل السيارات املوخخة ،ومن خالل
القاذفات الصاروخية ـ على احلشود البشرية ،وعلى املؤسسات اخلدمية ،فالبد أهنا
تنوذُ من قبل املوساد «االسرائيلي» ،واملخابرات االقليمية والدولية يف سبيل تشويه
املقاومة املتصاعدة ،وحتجيم نشاطها يف الساحة العراقية.
من هنا ..هذه التظاهرات االحتجاجية ،ما سُميَّ ضد االرهاب واالرهابيني ،اليت
خرجت إىل الشوارع الرئيسية العامة ..ما هي إال تظاهرات داعمة للمشروع األمريكي
الصهيوني ،فال تنخدعوا هبذه الدعوات الواسقة الكافرة الظاملة ،اليت يدعو إليها،
وخيرجها اعضاء ما يسمى بــ«جملس احلكم» املنصبني من قبل احلاكم املدني بول برمير
يف العراق.
* ما هي وجهة نظركم حول تسليم احلكومة للعراقيني يف أواخر حزيران املقبل..
وبعدها خيرج االمريكان من العراق؟..
** من املستحيل أن خيرج االمريكان من العراق ويُمْنَحُ العراقيني سيادة مطلقة،
حتى إِذا خرج اجليش االمريكي من العراق عالنية فهناك قاعدة عسكرية كربى تضاهي
القواعد العسكرية يف دول اخلليج أنشئت بني هنري دجلة والورات ،هذا أوالً.
وثانياً :جيب ان يكون العراق تسع واليات ولكل والية حاكم ورجال أمن وشرطة ـ
ويذكرنا هذا بعهد الدولة العثمانية اإلسالمية ،واالنتداب الربيطاني ..جعلوا العراق ـ
حينذاك ـ ثالث واليات وهي :بغداد والبصرة واملوصل.ـ وهي مقدمة تأمرية لتقسيم
العراق وتوتيته إىل دويالت ضعيوة هزيلة خاوية ..وهذه أمنية صهيونية والغاية منها:
«هذا لك ..وهذا يل!! »..ويبقى الشعب العراقي هو اخلاسر االول واالخري يعيش
القتال والدمار ،والبوار واالستعمار.
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ومهما يكن من هذا املشروع الصهيوني ،أو ذلك التآمر االمريكي ..جيب طرد احملتل
الغازي ..وبالتايل ننهض بإقامة احلكومة االنتقالية ضمن فرتة زمنية حمدودة ،ومن ثم
تقام احلملة االنتخابية احلرة النزيهة يف حتقيق اجلمعية التأسيسية الوطنية وهي اليت ترتأي
شكل الدولة العراقية ذات السيادة الوطنية املستقلة.
* املعنيون بالشأن العراقي يقولون إِن كتابة الدستور وصياغته جيب ان تكون بإرادة
شعبية وطنية ،لكن فصائل اجملتمع العراقي املختلوة قد خيتارون الدستور العلماني ،وال
خيتارون الدستور اإلِسالمي ..ما هو رأي مساحتكم يف ذلك؟..
** أرجو ان تطمئنوا من هذه الناحية ..إِنَّ شعبنا متدين بالوطرة ما يف ذلك
ريب ،وبشكل أو بآخر سيختار الدستور اإلِسالمي حاكماً على العراق ..فيما إذا مل
يكن هناك احتالل واستعمار ،أما إذا غدت االنتخابات ،وصياغة الدستور يف ةل
االحتالل االجنيب ميكن ان تكون املعادلة مقلوبة لصاحل العلمانيني الوطنيني منهم
واملشبوهني ،ولكن اهلل ينصر دينه بقوم ال خالق هلم بالدين ،كما يف احلديث الشريف.
* هناك من العقالء من يطرح فكرة هي :إذا انسحب االمريكان يف ةل االنوالت
األَمين ..فسوف حتدث غوغاء وفوضى بني شرائح اجملتمع العراقي ..كيف تعلق على
ذلك ؟..
** سبق يل أنْ فندت هذه االطروحة على حشد مجاهريي يف مدينة الصدر..
قلت بصراحة متناهية ،إِنَّ هذه املزاعم ما هي إال دعوات مشبوهة تصدرهاـ
املخابرات الدولية ومن ورائها املوساد «االسرائيلي» االمريكي يف وادي الرافدين
االشم ..هذا أوالً.
وثانياً :ال اتصور أَنَّ فتيل احلرب األَهلية يشتعل يف هذا البلد االمني ..وألن الشعب
العراقي بكل مذاهبه وأعراقه يبقى وحدة مرتاصة من خالل االدلة التشريعية القرآنية
منها واحلديثية الصحيحة املطلقة غري املقيدة ،اليت تؤكد على أبناء االمة كلها وجوبَ
االخاء واملودة واألَلوة والوحدة املرتاصة.
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* األمريكيون ،واعضاء جملس احلكم يتهمون املقاومة بأنَّها من توجيهات صدام
حسني ،وفلول نظامه املنهار ..لكنَّ العمليات اجلهادية أصبحت ،بعد إلقاء القبض
عليه ،أكثر تصاعداً وانتشاراً ضد الغزاة احملتلني ..ما هو رأي مساحتكم ؟..
** باختصار املقاومة الوطنية واالسالمية ال ميكن أن تؤطر بأي واجهة من
الواجهات السياسية ..وامنا هي حالة شعبوية مجاهريية طبيعية ال حتتاج توسرياً أو
دليالً.
* مساحة الوقيه املرجع ..نعود مرة ثانية إىل التظاهرات الطالبية االخرية ،اليت
انبثقت من جامعة الكوفة ملطالبة بتنحية بعض الكوادر اجلامعية ،أو بعض االداريني يف
الكليات ..واملطالبة بتأسيس احتادات طالبية ،وفتح اجلدار ،وابداء حرية الرأي
والرأي االخر ..بيد أَنَّ البعض من الكوادر الطالبية اعرتضوا على هذا التصعيد
بزعمهم ان هذه املمارسات تؤدي بالنتيجة إىل اضعاف القدرات العلمية ،ووضع
العقبات أمام الطالب بعدم دميومة التحصيل العلمي ..فما هو حل املشكل الطالبي يف
هذه املرحلة املصريية؟..
** هذا الطرح مل يكن نظيواً ،بل مؤامرة مدروسة تستهدف مترير شرعية
االحتالل ،ودميومة بقائهِ يف العراق يف سبيل هنب ثرواته الطبيعية ،اليت وهبها اهلل هلذا
البلد االمني ..واملوروض يف هذه التظاهرات ان ترفع الشعارات ،وتطلق الصيحات
االحتجاجية ضد احملتلني االمريكان ،وتطالب خبروجهم من أرض الوطن ..وبعد قيام
الدولة العراقية ذات السيادة املستقلة يتحقق كل ما تطالبون به على حسب ما يرام..
هذا ،وقد مسعت أَنَّ هذه التظاهرات الطالبية االخرية ،مع االسف االسيف ،مل
ترفع شعاراً واحداً ،أو تطلق صوتاً يهتف بشجب وجود احملتل ..ثم أنا ارحب
بالتظاهرات الشعبوية ،واالعتصامات اجلماهريية ضد الغزاة احملتلني ..ولكن ،عندي
أولويات جيب تطبيقها من قبيل« :إَن الذي حيتل البلد بالقوة ال بد ان خيرج بالقوة»،
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وهذا االمر ال يتحقق من خالل الدعوات االصالحية وحسب ،بل يتحقق من خالل
العمليات اجلهادية امليدانية النوعية.
* زار وفد من كوادرنا التدريسيني يف الكليات أحد املتصديني «املراجع» بالنجف
االشرف وهو أحد مَنْ يُعْرَفون بــ«املراجع االربعة»  -مع التحوظ على هذه التسمية
ألهنا من صنع االحتالل  -وقد طرح عليه سؤاالً حول وجود احملتل االجنيب ..وكيف
اخلالص منه يف الظروف االستثنائية احلالية ..فأجابنا صراحة :إِنَّ مقاومة االمريكان يف
الوقت احلاضر غري مقبولة ..مادام االمريكان يريدون إِصالح هذا البلد ..وحتقيق
الدميقراطية فيه ..ولكل حادث حديث ..هل هذا الرأي جممع عليه من قبل املراجع
االخرين ؟..
** مسعت هبذا الرأي اخلطري ..وإِنين الستنكرُ هذا التصريح ألنه خمالف
للضرورة الوقهية االسالمية.
أقولُ صراحةً هلذا «الرجل» :إذا كان حقاً صرح بذلك ..فهو ::إِما غري خمتص
بوقه ال حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ..وإِما حاقد على شعبنا وأهلنا ،وإِما عميل
للمخابرات الدولية ..فاذهبوا اليه وذكروه فان الذكرى تنوع املؤمنني.
أين تذهب اطالقات االدلة وعموماهتا ،اليت تؤكد بشكل صريح ال تغيري فيها وال
تأويل على طرد املشركني والكافرين ،ووجوب قتاهلم ،وحرمة مشايعتهم؟ كل ذلك يف
سبيل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن!!..
أين تذهب أحاديث الرباط الصادرة من مدرسة أهل البيت الطاهر عليهم السالم
اليت تطالب اإلنسان املسلم بالتصدي والصمود ضد الغزوات اخلارجية ،اليت جتتاح ثغور
الدولة االسالمية؟..
أين يذهب دعاء اإلمام زين العابدين عليه السالم ألَهل الثغور ملناصرة اجليوش
االسالمية ـ حينذاك ـ والدعاء على اجليوش الكافرة بالتمزق والشتات واالهنزام واملوت
األَسود واألَمحر؟!..
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واذا ارمت ان تكشووا حقيقة أَدعياء االجتهاد ،وطالب الزعامات الومهية ..فقرأوا
مقوالت االمامني السيد البغدادي والسيد اخلميين حول مواصوات املرجع واملرجعية،
وقد استشهد هبا األخ عادل رؤوف يف كتابه الوريد «حممد باقر الصدر بني
دكتاتوريتني» ..وال تأخذوا باهلجمات «األَخرية» املاكرة ضد هذا الكتاب اخلالد
حبجة ان قراءته تربكُ أفكار القارئ ..وبالتايل يؤدي إىل احنرافه عن خط «املرجعية
الرشيدة» ..ونسيَ هؤالء األَدعياء أَنَّ حشداً من اآليات القرآنية واألَحاديث
الصحيحة تنتقد املنافقني والواسقني والكافرين والطواغيت السياسيني واالقتصاديني..
هبذا ـ أيها األَحبة ـ جيب ان تعرفوا احلق ،وال تعرفوا الرجال باحلق ..كما يف احلديث
الشريف.
* مساحة السيد هذا «املرجع» نوسه يزعم أَنَّ السيد اخلميين ـ رمحه اهلل ـ اخطأ
يف تأسيس اجلمهورية االسالمية ...إذ أبتعد الناس عن اإلسالم بعد سقوط الشاه،
وان ما يسمى بــ«والية الوقيه» كانت نتائجها االستبدادية تشويه مسعة اإلسالم..
وكذلك قد أخطأ اخلميين يف اصراره العنيد على إِسقاط نظام صدام حسني ،وتغيريه
على الطريقة االيرانية ..فما هو تعليقكم على هذه التصرحيات ؟..
** يف البدء ،جيب أَنْ أنوه عن مبادرة الشيخ جواد اخلالصي القائمة على اساس
توحيد اخلطاب السياسي «الشيعي» و«السين» يف هذه املرحلة العصيبة ،اليت مير هبا
العراق حتت مظلة االحتالل االجنيب ..لقد بعث وفداً على مستوى رفيع إىل املعنيني
يف املؤسسة «الدينية» بالنجف االشرف ،ومن ضمن ،الذين اجتمعوا معه هذا «املرجع
املزعوم» ،وقد اقرتح رئيس الوفد عليه هذه االطروحة االسالمية الرامية لتوحيد االمة
واحلوزة االسالمية سواء بسواء ..أتعلمون ماذا قال للوفد ..قال« :ان يف عقيدتي ان
عوام أهل السنة يف مدينة االعظمية يف بغداد كلهم «نواصب» حاقدين ضد «الشيعة»
والتشيع كالناصيب «بن باز» فكيف تريدون ان نوحد خطابنا السياسي االسالمي مع
رجال دينهم؟.»..
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سبحان اهلل ..يشبه هؤالء احملبون ألهل البيت عليهم السالم هبذا الوهابي
الناصيب ،الذي حياول هو وأسياده هدم قباب االئمة اهلداة ،واالولياء الصاحلني من
الوريقني «السنة» و«الشيعة».
أهذا هو منطق علي أمري املؤمنني عليه السالم ،الذي دافع عن التوحيد يف عهد
الرسول والرسالة ،ودافع عن الوحدة يف عهد اخلالفة الراشدة ،ودافع عن العدالة يف
عهد دولته االسالمية؟..
إِن «اهل السنة واجلماعة» يف مدينة االعظمية ـ وانا اعرف الكثري من مشاخيهم
ومثقويهم وعوامهم .يزورون ضريح اإلمام موسى الكاةم ويقبلونه ،ويتربكون به،
وينذرون له النذور ..كما حدثين يف ذلك الشيخ حممد األلوسي زعيم الكتلة االسالمية
يف العراق عن عمومته وأجداده أَهنم يزورون اإلمام يف كل اسبوع تيمناً وبركة.
صدقوني ...إِن هذا «الرجل» مل يكن مرجعاً دينياً ،كما يتوهم املتومهون ،ومل
يقلده أحد يف العراق ،وإِمنا بسبب ابتعاده عن السياسة والسياسيني ،وعدائِهِ لــ«والية
الوقيه» ،وملؤسس اجلمهورية االسالمية السيد اخلميين ..رشحه نظام الطاغية يف بغداد
وأَطر تصديه بـ «املراجع االربعة» ..وأما هذه االرزاق ،الذي يوزعها على تالميذه من
املعممني ! ..أعرف من أين يأتيه ومَنْ يدر عليه هذا املال الوفري!..
وهنا أود أن أَنبهكم أذا أردمت البحث عن احلقيقة من خالل عملية استقرائية ،ومن
خالل حساب االحتماالت ..جتدون كل من يدعو لتحقيق الوحدة واالئتالف اجلبهوي،
وعدم توريق كلمة أبناء االمة ..حمارباً مقاطعاً ،ال قدرة له على تقسيم احلقوق
الشرعية على طالب «املؤسسة الدينية»! ..أَمَّا مَنْ يدعو إىل متزيق مشل هذه االمة،
وتوريق وحدهتا فأموره مرتبة مادياً على حسب ما يرام ،ومُسوَّقة معنوياً من أقصى
اليمني إىل أقصى اليسار!!..
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ملاذا ..هذا الدعم واملساندة على الصعد كافة؟ ..ألن االستكبار والكور العاملي
حياول على طول التاريخ ،قدمياً وحديثاً ،حتقيق القاعدة االستعمارية القذرة« ...فرق
تسد».
إذن ..الذي جيذر احلس الطائوي ،واشعال الونت املذهبية والعرقية بني هذا
«السين» ،وذاك «الشيعي» ..بني هذا العربي وذاك الكردي ..تدعمه وتسانده قوى
من خارج الدائرة االسالمية ..أَمَّا الذي يؤصل احلس الوحدوي االسالمي ،وحياول
إِحباط الونت املذهبية ،أو العرقية ..فتُشَنُّ عليه محالت ةاملة ،وتُثَارُ عليه أحقاد
صوراء ،ويُغْرَقُ بأتربة سوداء ،وافرتاءات ما أنزل اهلل هبا من سلطان.
فلنكن صرحاء ،اُيها االحبة ،قد عرفت هذا «الرجل» حق املعرفة ..وقد أطلق
تصرحياً أخطرَ من تلك التصرحيات ،اليت نقلتموها إيلَّ ،وهو كما يلي:
الوياض

ذهب أخي السيد علي احلسين البغدادي إىل زيارة الشيخ اسحاق
ليقدم له الشكر اجلزيل على حضوره جملس الواحتة املقامة على الشهيد املظلوم الشيخ
 قال مساحة املرجع علي احلسين البغدادي أدام اهلل ةله « ...والشيء بالشيء يذكر أذكر
إني زرت بعض اعالم العصر يف داره بعد استشهاد الشيخ الغروي قدس سره وجرى ذكر الثورة
اإلسالمية يف ايران فعمد هذا «الرجل» نوسه إىل النيل من كرامة السيد اإلمام اخلميين قدس سره
مبحضر فضالء القطيف من خواص السيد حممد الروحاني حيث صرح  :إِنَّ حكومة شاه ايران
افضل من حكومة السيد اخلميين مستدال على ذلك بان الشيعة كانت يف عصر شاه ايران حمووةة من
كل مكروه وهذا خبالف عصر السيد اخلميين «قده» فأهنا مل حتوظ وسوكت دماؤها .
فأجبته بقوة وعنف بإن هذا التصريح الصادر من جنابكم كيف جيوز يف شأن السيد اإلمام
اخلميين «قده» الذي انشأ حكومة إسالمية من اجل تنويذ شريعة اهلل.
فالواجب على القوى اإلسالمية السيما اعالمها مناصرهتا والدفاع عنها ضد قوى االستكبار
والكور العاملي.
ثم قلت له :أمل يذهب اإلمام اجملاهد السيد البغدادي «قده» اىل كواية إذن احلاكم الشرعي
اجلامع للشرائط يف عصر الغيبة ملباشرة اجلهاد الدفاعي من اجل نشر االسالم اىل بالد القوى الكافرة
متسكا بعموم «والية الوقيه».
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ويظهر من صاحب اجلواهر اختيار هذا الرأي ؟
أمل يذهب أستاذكم السيد اخلوئي يف منهاجه اىل مشروعية توليه احلاكم الشرعي اجلامع للشرائط
أمر اجلهاد االبتدائي يف عصر الغيبة من باب احلسبة ؟
أمل يذهب أستاذكم السيد اخلوئي يف مباني التكملة اىل انه جيوز للحاكم الشرعي اجلامع للشرائط
إقامة احلدود ونسب هذا الرأي اىل املشهور؟
وهل ننسى جهاد فقهاء اإلمامية ضد االحتالل االجنليزي للعراق أمثال السيد احلبوبي وشيخ
الشريعة والسيد البغدادي وأبيه السيد الصادق وابن عمه السيد املهدي احليدري وأضراهبم.
مع العلم ان اجلهاد الدفاعي كان مع الدولة املسلمة اجلائرة وهي الدولة العثمانية السنية .
أمل يؤلف اإلمام اجملاهد السيد البغدادي «قده» كتابة االستدالل يف اجلهاد الدفاعي «وجوب
النهضة» لطرد الكوار عن بالد اإلسالم حيث صرح يف مقدمته:
« وبعد ،ملا بان الضعف يف احلكومة العثمانية وشاع مهامجة أعدائنا على املمالك االسالمية،
كتبنا هذا اهتماما جلامعة الدين ،واستقالل املسلمني ،ورفعا لالستبعاد ،عن أحرار العباد ،وتطهرياً
ألوطاهنم عن سلطة املستعمرين وعدواهنم»...
أمل يصرّح شيخ «الوقهاء» صاحب «كشف الغطاء» يف كشوه بأنه لو وقعت احلرب بني اخلوارج
أو الغالة أو النواصب واجلماعة الكافرة ألعاهنم املسلمون املتشبثون باإلسالم الن ذلك لتقوية
االسالم»  ،فاذا كان موقف فقهاء االمامية هكذا اجتاه دولة اهل السنة ،فكيف اذا كانت الدولة
اسالمية امامية  ،بقيادة الوقيه العادل الشجاع السيد اخلميين «قده» .
ثم انه اعرتض على السيد االمام اخلميين «قده» انه كيف جاز له التصريح ببعض خطبه :
«بان مقاومة العدوان البعثي على اجلمهورية االسالمية افضل من الصالة» .
فأجبته بقوة وعنف انه ال مانع من هذا التصريح شرعا فقد سبقه اىل هذا القول شيخ «الوقهاء»
صاحب كشف الغطاء إذ صرح قائال :
«اجلهاد افضل االعمال بعد العقائد االسالمية واالمامية حتى من الصالة اليومية ،وان كان هلا يف
نوسها فضل عليه ،لكن افضل حبسب اجلهاد اخلارجي»
ثم طال احلديث معه ومع سائر اجللساء للدفاع عن السيد االمام ممن ادى اىل تأخري صالة الظهر
عن وقتها ،مع ذلك كله جند ان بعض اعالم العصر [يقصد الشهيد الصدر الثاني] اشار اىل هذا
الشخص  -أي الوياض  -بالرجوع اليه يف ادارة شؤون املرجعية والتقليد بعد استشهاد شيخنا
الغروي «قده» مع اعرتافه بانه من احلوزة التقليدية ...واغرب من تلك احلكايات ما قال بعض
االعالم املعاصرين [يقصد بشري حسني النجوي الباكستاني] عندما زارني يف مدرستنا مدرسة
اآلخوند الوسطى وجرى الكالم يف شأن موقف السيد االمام اخلميين «قده» إجتاه احلرب اليت فرضت
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علي الغروي وكان بصحبته ولده احملروس باهلل الشيخ حممد جواد الغروي ،بال
مقدمات ،ومبجرد أنْ شاهد أخي انربى يتحدث هبذيان قائالً:
«ان الوتنة اليت أَصابتنا هذه أو تلك ...سببها اخلميين وهو الذي دمرَّ الشيعة،
وغدت كلمة التشيع مستهجنة يف عاملنا اليوم ،وأصبح ابناء الشيعة حمتقرين منبوذين
خبالف أيام شاه ايران ..كان الشيعة مهابني حمرتمني يف العامل !!..
ثم أردف متسائالً :أتعلمون ماذا قال :اخلميين يف إحدى خطبه يف أيام حرب اخلليج
االوىل قال« :إِن اجلهاد أفضل من الصالة!!.»..
ومهما يكن من أمر هذه املغالطة ..فهذه املسألة حمررة يف كتب الوقه وخباصة
كتاب« :وجوب النهضة» ،و«كشف الغطاء» ،بأدلة علمية استداللية معمقة .هذا،
وأخي له باع طويل يف املسائل اجلهادية الوقهية فناقشه وأفحمه ..ثم ختم حديثه
مستنكراً:
«لو كان االخ االكرب حاضراً وانت تتحدث هبذه اللغة الالموضوعية اليت تستهدف
فقيهاً بارعاً ،وقائداً ثورياً ،وشاخصاً اسالمياً ..حلاسبك حساباً عسرياً ال حتمد
عقباه».

على اجلمهورية االسالمية يف ايران حيث صرح « :ان دماء الشيعة اليت اريقت بني البلدين باحلرب يف
ذمة السيد اخلميين وهو معذب يف قربه بسبب قبوله ايقاف احلرب»
فأجبت ه بزجر وسخرية وقلت له  :كان الالزم عليك االعرتاض على امري املؤمنني عليه السالم
عندما اكره على ايقاف احلرب مع طاغية عصره معاوية .
ويف الواقع ،حدثين بعض اجملاهدين من خواص السيد اخلميين «قده» [يقصد الشهيد جعور
حممودي] .عن السبب يف حقد هذا الشخص على السيد االمام ،وهو تتلمذه على يد بعض اعداء
السيد االمام [يقصد السيد حممد الروحاني].
إقرأ بتوسع كتاب « :اجلهاد االسالمي» ،علي احلسين البغدادي ،103/1 ،ط 2004 :م.
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ومهما يكن من أمر هذه التصرحيات أو تلك فستأتي عليه صاعقة من السماء..
كصاعقة عاد ومثود ..بل مل ولن يوفق مبرجعيته «املرتقبة» ،اليت حيلم هبا ..بعد
صعود السيد علي السيستاني إىل املأل االعلى ..إِنَّ الذي يتكلم مبثل هذه الكلمات،
ويصِّرح مبثل هذه التصرحيات يف سبيل أَنْ يُعْطَى الضوء االخضر لـ« »...ويصور هلم
ان املرجعية يف النجف االشرف يُوْرتَضُ ان تبقى بعيداً كل البعد عن السياسة وبعيدة
عن ايران الثورة ..حتى ال يوشل اجتماعه الساخن يف االردن وهو يضم بعض املعممني
من لندن واهلند ولبنان وافغانستان ..زائداً عبد اجمليد اخلوئي املدجج بالدوالر
الوفري ..و«االخري» قامت بينه ،وبني السيد السيستاني «وحشة قامتة» بسبب
تصرفاته الال مسؤولة يف األَموال «اخلريية» الطائلة اليت تتدفق على مؤسسة اخلوئي اليت
يشرف عليها يف لندن ومعظمها من خارج الدائرة االسالمية.
* مساحة  -السيد الوقيه  -ملاذا تلغي يف خطابك االسالمي نظرية« :البطل»،
اليت أدىل هبا املوكر االوروبي« :برشت» يف حياة« :غاليلو» بأعلى صوته« :ويل لالمة
اليت حباجة للبطل»؟!..
** ان الذي صرحت به  -مراراً وتكراراً  -ليس على صعيد العنوان االويل،
وامنا على صعيد العنوان الثانوي هذا أوالً ..وثانياً :ان اميان االمم حباجة ضرورية
تارخيية ملحة إىل االبطال ،ألني إذا اعرتفت هبذه« :النظرية الربشتية» من ناحية املبدأ
سوف أنسف «العياذ باهلل» بعثة االنبياء واملرسلني عليه السالم ،والغي االعتقاد هبم..
أولئك الذين بعثوا مناذج معصومة حية شاهدة وشهيدة ،حية لتوجيه مسرية اإلنسان نوع
اإلنسان ،ألجل أن حييا حياة حرة كرمية ،يرتوع ويتعاىل على مستنقع احلقارة واملهانة
واالستضعاف ..إىل عامل متعال وعظيم ،وامنا صرحت يف التمسك هبذه« :النظرية»
حينما رأيت باملسة الوجدانية فقدان املرجع الديين البطل النموذج القدوة ..مل ولن نراه
يتصدى ضد هذه التحديات احلضارية االستكبارية ..خصوصاً الغزو االمريكي للعراق
! ..ومل ولن يويت باجلهاد السياسي واملسلح يف طرده عن دار اإلسالم بوصوه كافر
حربي فاقد للعواصم اخلمس املشهورة كاإلسالم واجلزية ..واحلمد هلل رب العاملني .

100

الحوار العاشر
مع مجلة الكوثر
بتاريخ  25كانون االول 2003م
أجــرى الحـوار
أحمد رضا املؤمن
السيد أمحد احلسين البغدادي للكوثر.
على الوقيه ان يكون شجاعا مقداما ،واصالحيا ثوريا ،ومثقوا سياسيا.
انا ضد موهوم «الدميوقراطية» ،ألهنا يف املوهوم الغربي حكم الشعب للشعب.
احلوزة العلمية يف النجف األشرف ..إحدى أكرب وأقدم اجلامعات واملعاقل
اإلسالمية حيث يقصدها كل املسلمني من أرجاء املعمورة كافة لينهلوا من حبر علمها
الزاخر وقد خرَّجَتْ آالفاً من العلماء ،واملوكرين ،واجملاهدين ،واألدباء ،والشعراء على
إمتداد التاريخ منهم على سبيل املثال :الشيخ مرتضى األنصاري ،والشيخ حممد حسني
الكاةمي ،والشيخ أمحد آل كاشف الغطاء ،والسيد حممد سعيد احلبوبي ،والسيد
حممد احلسين البغدادي ،والسيد روح اهلل املوسوي اخلميين ،والسيد الشهيد حممد باقر
الصدر ،والسيد الشهيد حممد صادق الصدر ...أبرز العلماء اجملاهدين اليوم ،مَمِنْ
خترجوا من حوزة النجف الشريوة يف عصرنا احلاضر ،واليزال يعيش بني ةهرانينا،
نستضيء بنوره ،وننهل من معينه ،إنه مساحة آية اهلل اجملاهد السيد أمحد احلسين
البغدادي دام ةله ،وهو احلويد األكرب للسيد اجملاهد البغدادي «قده» .وكان قد
اختوى يف صبيحة يوم  23آذار 1998م 1418 -هجـ بعد هجوم األمن اخلاص على
منزله ومكتبه إللقاء القبض عليه بسبب إيوائه مقاتلي األهوار ،بالتنسيق مع أفواج الرفض
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واملقاومة «اجلناح العسكري» حلركة اإلسالميني األحرار ،وعند مساعه نبأ اهلجوم
اختوى يف العراق أربعة أشهر وعشرة أيام ثم غادر إىل اجلمهورية اإلسالمية يف إيران،
وعندما تشرفت جملة «الكوثر» باللقاء مع مساحته ،وجدناه حبق بقية السلف
الصاحل كرماً ،وحمتداً ،وإخالصاً ،ووطنية إسالمية ،وجهاداً رسالياً ،وحياة حافلة
باجملد والرتفع واإلباء والنزاهة.
وخالل اللقاء دار احلوار املرجتل «الساخن» التايل:
س :هل تقولون بــ«والية الوقيه» ؟..
ج :كتبْتُ عن «والية الوقيه» يف كتابي« :حق اإلمام» ،وكذلك يف كتابي« :فقهاء
وحركيون بني الثورة والسكون» ،وباختصار أقول« :والية الوقيه» هي أطروحة سياسية
لقيادة العامل .
س :اجلهاد يف سبيل اهلل من أحد فروع الدين اإلسالمي احلنيف ،فما هي شروط
اجلهاد ؟
ج :اجلهاد اإلسالمي ينقسم إىل قسمني ،جهاد ابتدائي «هجومي» ،وجهاد
«دفاعي» ،فأما اجلهاد االبتدائي فهو مشروط بإذن اإلمام املعصوم عليه السالم ،هذا
هو الرأي الوقهي املشهور السائد يف فكر املدرسة اإلمامية الشيعية ،إال أنَّ السيد
األستاذ األكرب «البغدادي» والسيد األستاذ «اخلوئي» انوراداً برأي يذهب إىل عدم
اشرتاط إذن املعصوم ،بل جيوز عندمها أنَّهُ إذا هتيأت الشروط املوضوعية والذاتية
وهتيأ اجلند والسالح واملال جيب املبادرة إىل اجلهاد الحتالل العامل .وأما اجلهاد
الدفاعي فال يشرتط فيه الرجوع إىل «الوقيه» أو أخذ اإلذن مـنــه مطلقاً .
س :لو سألكم أحد الشباب املؤمن إىل أي األحزاب أنتمي؟ فماذا يكون جوابكم؟
ج :جيوز االنتماء إىل األحزاب اإلسالمية ،بل يف رأيي إذا كانت القيادة السياسية
صاحلة ،يعين معروفة بتقواها ،وهلا خطاب سياسي واضح ،وهلا نظام داخلي ،وليس
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هلا عالقة باملشروع األمريكي مطلقاً ،أي مل حتضر مؤمترات املؤامرة ،اليت عقدت يف
نيويورك ،أو يف صالح الدين ما يسمى بــ«جملس التنسيق واملتابعة» ،أو يف الناصرية ،أو
يف بغداد ..إذا مل تلتق مع املشروع األمريكي ..جيوز االنتماء إليها إذا عُرِفَتْ القيادة
بأهنا نظيوة ،وأَنَّ هلا رؤى سياسية وحنكة سياسية ،وتريد حتقيق اجملتمع اإلسالمي
والدولة اإلسالمية بطرق وبأساليب وآليات خمتلوة ،وإذا مل حيقق ذلك بالطرق السلمية،
فيجب ممارسة الكواح املسلح ،أو عن طريق القوة اخلشنة الستالم الدولة ..أما إذا مل
يؤمنوا هبذا الربنامج السالف الذكر فال جيوز االنتماء إليها إطالقاً .
س :ما هو رأي مساحتكم يف كتابة الدستور العراقي اآلن ؟..
ج :أنا قلت يف أكثر من مناسبة بأنه مادام هناك إحتالل ،فال جيوز كتابة الدستور
وصياغته ،واالقرتاع عليه من قبل الشعب .
س :وما هو رأي مساحتكم يف «جملس احلكم» االنتقايل ؟..
ج :لقد أفتينا يف الرابع عشر من مجادي األول أن اجمللس «وقــّع» من خلف األبواب
املغلقة وثيقة استعباد الشعب العراقي املستضعف بتوصيات من احملتلني األمريكان ،ولو
أن هؤالء املتصديني آمنوا بطرد احملتل من حيث املبدأ ،ومتسكوا بإطالقات األدلة
القرآنية واحلديثية وعموماهتا ،ملا رضوا بتوقيع مثل هذه «الوثيقة» ،اليت من أبرزها ،حق
الويتــو !!..وملا بادروا إىل تأليف هذا «اجمللس» ،وذلك بوصوه خمالواً للشريعة
اإلسالمية ،والقوانني الدولية ،وشعارات التعددية والشورية ،اليت تطالب بتحقيقها كل
القوى الوطنية واإلسالمية ..وكذا يف الرابع عشر من مجادي اآلخر إجتمع معي ثلــّة من
اإلسالميني والوطنيني ،واملستقلني منهم وغري املستقلني ،وأجروا مشاورات استغرقت
زهاء ساعتني حيث تناولنا آخر التطورات يف الساحة اإلقليمية والعاملية ،وختمت
حديثي بنقد جملس احلكم االنتقايل .وبادر مكتبنا اإلعالمي إىل نشر هذا احلديث،
وفيه كشوْتُ خطورة هذا اجمللس بشكل توصيلي ،للمهتمني هبذا الشأن الرجوع إليه .
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س :بعيداً عن موهوم األعلم واألعلمية ...من هو األكوأ واألجدر من الوقهاء
حسب منظوركم لقيادة العراق يف الوقت احلاضر ؟..
ج :إِنْ يكن يتصف مبواصوات الشكل اآلتي ،جيب أن يكون «الوقيه» شجاعاً
مقداماً ،مثقواً رسالياً ،له رؤية سياسية معمقة ،يعيش مع اجلماهري الساحقة،
ويتحسس آالمها وحيل مشاكلها ،كما جيب أن يكون «الوقيه» زاهداً متقشواً ..وأما
«الوقيه» املزعوم ،الذي ال يتسم هبذه املواصوات ،فال يسوغ االنقياد له حتى ولو كان
أعقل العقالء ،وأقدس القديسني ،وأعلم العلماء ...أي «الوقهاء».
س :عرف عن مساحتكم اهتمامكم بالساحة العراقية ومتابعتكم هلا ،فهل تنظرون
إىل املستقبل بتواؤل أم بقلق؟..
ج :إني أنظر إىل املستقبل بتواؤل ،والسبب يف ذلك أَنَّ الشعب العراقي متدين
بالوطرة ،وله تاريخ جهادي وحضاري بدءاً من  30حزيران 1920م ومروراً باالنتواضة
الصورية عام 1977م ،ووصوالً إىل االنتواضة الشعبانية الوطنية اإلسالمية ،اليت أسقطت
أربعة عشر حمافظة ،وتصدّت ألخطر طاغية يف التاريخ ميتلك اجلند واملال والسالح،
وشعيب يف العراق له قدرات واسعة على حتقيق االنتصارات العظيمة ،وال أتصور أن
يبقى شعب العراق حتت نري اإلحتالل األمريكي الربيطاني ملدة سنة ...سوف خيرج
األمريكان بأقل من سنة ألنه شعب االنتواضات والوثبات ،ومثوى رفات األنبياء،
واألوصياء ،والعلماء اجملاهدين ،ألنه شعب املقابر اجلماعية بسبب جهاده ضد
الطاغية .
س :يقول كثري من الناس إِنَّ بقاء القوات األمريكية حالياً يف مصلحة الشعب العراقي
إىل حني أن يستتب األمن واألمان ،ويتم تشكيل حكومة عراقية منتخبة ينتخبها الشعب
العراقي ،ويف ذلك الوقت نعمل على طرد األمريكان ،أما إذا خرجوا اآلن فقد حتصل
جمازر بني أبناء الشعب ،وخصوصاً بني األحزاب ،الذين يريد كل منها السلطة؟..
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ج :هــذه الــدعايات أُطْلقَ ـتْ وأُش ـيِعَتْ يف عهــد طاغيــة بغــداد إِنَّ ص ـدَّاماً عنــدما
يسقط فستكون هناك حرب أهليـة .وجـذررت هـذه اإلشـاعة بعـد انتكاسـة االنتواضـة
الشــعبانية الوطنيــة اإلســالمية ،وعملــت املخــابرات املركزيــة األمريكيــة الــــ« »CIAومــن
وراءهـــا الـــدول اإلقليميـــة علـــى إبقـــاء صــدّام ضـــعيواً ،واخـــرتاق املعارضـــة العراقيـــة
اإلســالمية منــها والوطنيــة وإســقاطها بــني شــعب العــراق واملنطقــة ،وإذا ســقط صــدام
ستكون هناك حرب أهلية يف الوقت الذي جند بعد احتالل بغداد يف التاسع مـن نيسـان
على يد الغـزو األمريكـي ،يف الوقـت الـذي رأينـا بـأم أعيننـا مـن خـالل الوجـود األمريكـي
اجلاثم على صدر العراق مل جند إرهاصات احلرب األهلية بني الشعب العراقـي الواحـد،
بل اإلدارة األمريكية حتاول من خالل الرتل اخلامس إثارة الطائوية ،ولكن علـى مـا أعتقـد
أن هذا الشيء ال يتحقق والدليل على ذلك ان االنوالت األمين والسياسي واالقتصـادي
الزال موجــوداً يف العــراق ،وال جنــد أي حــرب أهليــة بــني أهلنــا وشــعبنا ،وإمنــا اإلدارة
األمريكيــة تريــد البقــاء مــن خــالل اإلشــاعات املــاكرة بــأن خــروج األمريكــان ســيؤدي إىل
حروب أهلية ،وان بقاءهم هو األصلح هلذا الشعب ،يف حني أهنم هُـم ،الـذين أوجـدوا
االنوــالت األمــين بعــد ســقوط صــدام ،واحتوظــوا بــوزارة الــنوط واآلبــار النوطيــة ،فتحــوا
اجملال للصوص ،الذين أخرجهم صـدام مـن السـجون قبـل الغـزو بوـرتة زمنيـة قصـرية ،وال
جنـــد حتـــى اآلن حربـ ـاً أهليـــة ،بـــل الشـــعب العراقـــي هـــو ،الـــذي حيـــارب مثـــل هـــذه
اإلشاعات.
س :بعيداً عن السياسة والسياسيني ماهي آخر إصداراتكم يف املنوى؟
ج :آخر إصداراتي ..يف إيران أصدرت كتاب «الطاغوت حيكم» «احللقة الثانية»
ضد الصليبية العاملية ،ويف سوريا حني أصدر الكونغرس األمريكي «قانون حترير العراق»
السيء الصيت ألقيت حماضرة على االحتاد اإلسالمي لشباب وطلبة العراق حلزب
الدعوة اإلسالمية مع تعليقات واسعة ضد هذا املشروع ،وبادرت إىل إِصدار هذه
احملاضرة حتت عنوان« :عودة الوعي» «احللقة الثالثة» من الطاغوت حيكم ،ثم
أصدرت عدة بيانات ،وعقدت ندوات ولقاءات ضد طاغية بغداد ،فبادرت حركة
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اإلسالميني األحرار إىل طبع هذه البيانات ،وأَخرجَتْها حتت عنوان «اخلطاب اآلخر»،
وبعد ذلك أجرى معي األخ املهندس حامد القريشي مندوباً من قبل املركز العراقي
لإلعالم والدراسات حواراً موسعاً ،صدر حتت عنوان« :السلطة واملؤسسة الدينية
الشيعية يف العراق» ..بعد ذلك اخرجنا كتابا مشرتكاً باسم« :فقهاء وحركيون بني
الثورة والسكون» .
س :متى اُجِزْمتْ باإلجتهاد ،ومن أَجازَكُمْ ذلك؟
ج :عام 1971م 1391 -هـ منحين اإلجازة االمامُ اجملاهدُ السيد البغدادي ،وهذه
اإلجازة يُشَمُّ منها رائحة اإلجتهاد امللكي ،أي جمتهد ملكة ،وعام 1991م صدر يل
كتابٌ باسم «حبوث يف اإلجتهاد» ،قرأَه الشهيد الشيخ الغروي «قده» فأعجب به
وبعث إيلَّ رسالة يقول فيها:
«مساحة آية اهلل اجملاهد الوقيه السيد أمحد احلسين البغدادي  -دام تأييده  -أبعث
إليكم بتحياتي الطيبة راجياً من العلي القدير أن ميدّكم بعونه تعاىل ..إنه ويل التوفيق.
وبعد فقد الحظت بتقدير وإعجاب كتابكم القيم «حبوث يف اإلجتهاد» فوجدته يف
أحسن البيان الساحر واإلستدالل الرصني ،واإلحاطة الشاملة بأطراف البحث
ودقائقه ،وذلك مما زاد أملي مبقدرتكم وتووقكم العلمي ،وأسأل املوىل عز وجل أن
ميدكم بتوفيقاته ،وأن جيعلكم يف املستقبل القريب أحد مراجع هذه األمّة يف الوتيا
والتقليد ويسدد خطاكم يف طريق العطاء ،وخدمة الشريعة الغراء ،واهلل ويل التوفيق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته».
س :من هم أشهر أساتذتكم؟..
ج :أبرزهم الشيخ حممد تقي آل الشيخ راضي ،والسيد حممد احلسين البغدادي،
وبعد وفاته حضرت حبث السيد اخلميين والسيد اخلوئي.
س :تطرقتم أكثر من مرة إىل مسألة التعددية السياسية ،فهل تقصدون هبا
«الدميقراطية» ..وما موهومكم عن هذا املصطلح األخري من وجهة فقهية؟..
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ج :وهناك موهومان ملسألة الدميقراطية ،فمن املنظور األمريكي واألوروبي أن
املرجعية املطلقة لقرار الشعب بوصوه هو مصدر القانون ،وهو مصدر السلطات ،وهو
مصدر احلكم ..مبعنى إذا قرر الشعب بكل شرائحه ومذاهبه وأعراقه حتليل بعض
احملظورات ،وجب تنويذ ذلك بال إعرتاض.
ومن املنظور اإلسالمي :هي التداولية والشورية ،اليت تدعو إىل املشاركة الوعلية يف
القرار ويف الرأي ..ضمن املرجعية الشرعية ..أي يف إطار األدلة اإلجتهادية واألصول
الوقاهتية ،هذا ،وقد هاَمجَتْ أدبياتُ الوقه السياسي اإلسالمي منذ هناية القرن التاسع
عشر امليالدي إىل وقت قريب «إال فيما ندر» الدميقراطيةَ باعتبارها فكرةً غريبةَ
اجلذور واملنشأ ،وكان االعرتاض الرئيسي عليها ..بأهنا حكم الشعب للشعب ،بينما
شريعة اإلسالم احلكم هلل الوحد القهار ،الذي يعرب عنه بلغة العصر احلديث «احلكومة
الثوقراطية» يف عرض احلكومة الدميقراطية من حكومة الدكتاتورية على حنو ما كان
لرجال املؤسسة الكنسية الرجعية يف القرون الوسطى .
س :ماهي اخلطوات املطلوبة لتنقية أجواء احلوزة من العناصر املشبوهة واإلهنزامية
املدسوسة ؟!..
ج :اختصر االجابة على هذا السؤال بكلمة واحدة ،هي« :إعرفْ احلق تعرفَ
أهله» ..كيف تعرف احلق؟! تعرف احلق حنيَ تبحث عمَّنْ ميثل دور موسى عليه
السالم ،فيتلقى اإلهلام ،وميثل دور إبراهيم عليه السالم فيحطم األصنام وحيول النار إىل
برد وسالم ،وميثل دور حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف نشر كلمة التوحيد والرسالة،
وينوذ إىل كافة شؤون احلياة ،ويتدخل يف مجيع قضايا النوع اإلنساني واحلمد هلل رب
العاملني .
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الحوار الحادي عشر
مع صحيفة قمر بني هاشم
بتاريخ  21شباط 2004م
اج ـرى الحوار
كريم علي حسن
مساحة السيد أمحد احلسين البغدادي تارخيه يف اجلهاد والثورة الوكرية واضح
جَلِّي ،وهو مَنْ قدم اطروحات اثارت جدال كبرياً يف األوساط الدينية واحلوزوية ،وقد
عانى الكثري من نظام الطاغية وازالمه ،كل هذه املعاناة مل حتبط من عزميته ،بل جعلته
اكثر صالبة وأَفضى عزما ..وها هو االن يسخِّر منربه وطاقاته ملقارعة االحتالل
االمريكي يف العراق ،ويدعو إىل املقاومة واجلهاد ضد قوات التحالف احملتلة ،وبني
ةروف االحتالل ودعوات املقاومة ..وموقف مساحة السيد علي السيستاني بشأن
االنتخابات كان لصحيوة «قمر بين هاشم» ..هذا احلوار مع مساحة السيد أمحد
احلسين البغدادي ...حتدث معنا بصراحته املعهودة ،وجرأته يف الطرح الذي يتميز به.
* كيف تنظرون إىل املقاومة ضد قوات االحتالل ،وهل ما حيدث مقاومة ،ومن
هم ،يف رأي مساحتكم ،من يقومون هبذه االعمال؟.
** من حيث املبدأ ،انا اؤيد املقاومة االسالمية ،اليت تستهدف املعسكرات
االمريكية ،وتستهدف اجليش االمريكي يف سبيل إخراجه من الوطن األَعز .اما بعض
العمليات ،اليت حتدث هنا وهناك باستهداف املدارس االبتدائية ،أو االماكن اليت يوجد
فيها أناس عاديون فأجزم بالقطع أهنا ليست من أفعال املقاومة االسالمية ،بل تقوم هبا
االدارة االمريكية وعمالء امريكا ،خاصة املوساد «االسرائيلي» ،والدليل على ذلك
نقتدي بتجربة الشعب اجلزائري البطل عندما آمن بالدميقراطية «على صعيد العناوين
الثانوية» ،وجنح باالنتخابات البلدية ،وبعد ذلك قدم ترشيحا لتشكيل اجلمعية الوطنية،
فبادر ضباط اجليش اجلزائري بوصوه جيشاً علمانياً ،ومن خالل هذه التنحية للجبهة
108

االسالمية لإلنقاذ ..حتركه اجلاسوسية االستكبارية ،والرتل اخلامس املوجود هناك
لذبح االطوال ،وابادة الناس كل الناس ،من أجل تشويه صورة املقاومة بوصوها
«إرهابية» ،العمليات ضد اجليش االمريكي يف العراق هي فعلُ مقاطعة وطنية
اسالمية .اما االعمال ،اليت ترتكب ضد املؤسسات املدنية واملدارس للمعارضة هبا.
اما رجال الشرطة إذا كانوا جالسني يف معسكراهتم ومقرات عملهم ،فال جيوز
استهدافهم ابداً ،وهلذا القول كثري من اخلرباء إِنَّ استهداف الشرطة أعمال من فعل
االمريكان ،ال من املعارضة ،فالعمليات ،اليت حتدث ضد الشرطة هي عمليات غري
شرعية إِالَّ يف حالة واحدة هي :إذا تعاون رجال الشرطة مع االمريكان ،ويهامجوا
مقرات اجملاهدين ،فيجوز قتلهم إِسوةً باألمريكان .
* هناك دعوات لتوحيد الصووف من قبل املرجعية ومقلديهم ،وتكوين جبهة
متحدة ملواجهة االحتالل بدالً من الواقع احلايل ،الذي نرى فيه جتزئة لوحدة الصف..
ماذا يرى مساحتكم يف هذه الدعوات ؟..
** من املعروف إَننا اتوقنا على ان ال نتوق ..مستحيل ان تتحقق وحدة الصف
مع «املراجع» بشكل مطلق ،ألَنَّ هنالك حقا ،وهنالك باطال ،وليست هناك حقيقة
مطلقة إال اهلل بوصوه املطلق ،وماعدا ذلك ،فكل االشياء والقضايا هي مسألة نسبية.
إِنَّ خط «املرجعية» فيه اناس جماهدون وابطال تارخييون ،وفيه أناس مشبوهون
وعمالء وخرافيون إىل أَبعد احلدود .هذه املبادرة إذا اردنا حتقيقها حنققها من خالل
تأسيس الدولة االسالمية ،عندما تؤسس الدولة التعددية الشورية سيكون الناس على
دين ملوكهم حتقق هذه اجلبهة.
وما دام هنالك احتالل ،وما دام هنالك قواعد عسكرية قذرة موجودة على ارض
العراق ..وتسعى لتحقيق القاعدة اإلِمربيالية القذرة «فرق تسد» ،ومن املستحيل ان
تتحقق أي جبهة فيها العرب والورس واألَفغان ،ألنَّ آراءهم وافكارهم وطبائعهم
وتقاليدهم متناقضة.
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اما إذا تكونت دولة اسالمية فهم خيضعون تلقائياً لتلك الدولة ،ومن خالل احملاورة
والنقاش ينكشف الوطين منهم من العميل ..وينكشف الرجعي منهم من التقدمي..
وينكشف الشجاع منهم من اجلبان.
اما االن وحنن حتت مظلة االحتالل األَجنيب ونوكر يف حتقيق جبهة ،فال ميكن ان
تتحقق ما دام هنالك أُناسٌ يستويدون من املخابرات االمريكية ،وهي تعري اإلنسان
العادي بأَنْ تعطيه ثالمثائة دوالر مقابل الوشاية عمَّنْ ميتلك رشاشة «كالشنكوف» ،أو
مسدس ،أو قاذفة ..والوشاية عن كل من له تنظيم ،أو منخرط يف مقاومة ،فيعطوه
أكثر من ثالمثائة دوالر ،يف حني أَنَّ هذا االنسان العادي ال حيصل على دوالر واحد يف
اليوم ..بسبب البطالة املتوشية يف العراق ،ونصف شعب العراق عاطل عن العمل ،وما
دامت البطالة سائدة فاإلنسان العادي ميكن ان يكون جاسوسا ،أو منافقاً ،أو دجاالً،
وميكن ايضاً أنْ يكون لصا أو خمربا ..هلذا من املستحيل االتواق ،وإِقامة اجلبهة يف ةل
هذه االوضاع ،وهذه االطروحة هي من احالم العصافري .
* نالحظ غياب حلقة الوصل بني املرجعية ومقلديهم ،خاصة يف الظروف ،اليت
يكون فيها اجلميع يف حاجة إىل اللقاء املباشر مع متصدي املرجعية ،اليت ابتعدت
لألسف الشديد عن مشاكل ابناء اجملتمع وتطلعاهتم الطموحة ،ماذا ترى يف هذه
احلالة؟.
** حني يكون هذا هو هنج احلوزة فهي ليست حوزة اسالمية ،ألن القائد واملرجع
جيب ان يتصل مع الطبقة العاملة ،ومع كل املستضعوني ،ومع كل الشرائح املثقوة..
وهذا هو هنج اهل البيت عليهم السالم ،وهو هنج اإلمام القائد علي عليه السالم ،فقد
كان قائدا شعبويا مجاهرييا ..جيب على املرجع ان يتصل باجلماهري ويتشاور معهم،
ويتحسس آالمهم ،ويدافع عن حقوقهم املسلوبة ،ألَنَّ من ال يهتم بأمور املسلمني فليس
مبسلم ،والن الساكت عن احلق شيطان اخرس﴿ ،وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ سورة آل عمران،104 ،
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وجيب على كل فرد حتى لو مل يكن شاخصاً إسالمياً ..فكيف باملرجع؟ إذْ
يتوجب على املرجع بالطريقة األولوية القطعية أَنْ يتصل باجلماهري كل اجلماهري ،وكيف
ملرجع يتصدى لقيادة اجلماهري؟ وهو ال يلتقي باجلماهري وال يتحسس بآالمهم  -مثال -
جيب أَنْ يتحسس ماذا حيدث يف كوسوفو ،والشيشان ،وفلسطني ،ويف العراق؟...
مثل هذا املرجع املتصدي ،الذي ال تتمثل فيه هذه الصوات ال جيوز تقليده ،ومن أَكرب
احملرمات الشرعية الرجوع اليه.
وأنا اختصر القولِ :إِنَّ املرجع إذا كان يؤمن بالوكر الثوري والرسايل ،ويسعى لتحقيق
الدولة االسالمية جيوز تقليده ،شريطة أَنْ يكون قائدا شعبويا مجاهرييا ،وأَنْ يتحسس
آالم الوقراء واجلياع أالَّ يكنزَ ذهبا ،وال فضة ألبنائه ،أو جلهازه االداري ،أي ما يسمى
بـــ«احلاشية» ،وان يوجد فريق قيادة يف قضايا السياسة ،ويف قضايا االجتماع ،ويف
قضايا االقتصاد ،واذا كان ال يتصف هبذه املواصوات ،فال جيوز تقليده ،وال االنقياد
اليه.
* هناك فكرة سائدة طرحها السيد الشهيد اخلالد حممد الصدر تقول :إِنَّ امريكا
جاءت من أجل وأد قضية اإلمام املهدي عليه السالم ...ماذا يرى مساحتكم ؟.
** اوال ...من حيث املبدأ ،ومن وجهة النظر االمامية ...على كل فرد
«شيعي» ان يوكر بالظهور ..حتى لو كانت املساجد قائمة ،والصلوات اليومية قائمة،
واداء فريضة احلج قائمة ،جيب على اإلنسان »الشيعي» املعاصر أَنْ ينتظر هذا
الظهور ..حتى ميأل األرض قسطا وعدال ،كما مُلِئَت ةلما وجورا ..ومن اخلطأ
التصور إِن اإلمام املنتظر يظهر على مواسد ومناكري بشكل مطلق ،هذا من رابع
املستحيالت ،فهو عليه السالم يظهر والعلماء االتقياء موجودون حبسب الظاهر .
واجلدير بالذكر إنَّ مصيبة اإلِمام املنتظر عليه السالم أَخطر بكثري من مصيبة الرسول
االعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم ،النه يأخذ بالظاهر االسالمي ،فمن قال ال اله إال اهلل
حممد رسول اهلل حقن ماله ودمه وعرضه.
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اما اإلمام املنتظر فأنه حياسب الناس حسابا واقعيا ،مثال تأتي اليه العشائر،
ويرفعون شعار جاء احلق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ..فيقول اإلمام :اقتلوا
رئيس هذه العشرية بوصوه منافقا ،عندها جتد الناس يشتمون اإلمام املنتظر ،ويقولون
كيف هذا ابن رسول اهلل يقتل ابناءنا ،وييتم اطوالنا ،وهنالك رواية تقول :إِنَّ اإلمام
عندما يوجد على ةهر الكوفة ويستقبله أربعمائة عامل دين يقولون له :يابن رسول اهلل
ارجع من حيث اتيت ،فأن القرآن يكوينا .فيغضب اإلمام فيقول :حاجج العرب جدي
باحلجارة ،وهؤالء حياججونين بالقرآن ،فيضع السيف على أَعناقهم ،ويقتلهم عن بكرة
ابيهم ،فيبدو ان هناك ،وقت ةهوره امليمون ،ةاهراً اسالميا ،ومراجع وحوزات،
واحزاباً إسالمية ،ولكنها على ما يبدو تؤمن باإلسالم االمريكي ،وكذا جند الشعائر
الدينية قائمة ،والعادات احلسينية قائمة ،لكنها مسرحٌ للجاسوسية العاملية ،وبناء
القواعد التجسسية يف بلدنا احملتل ،وسرقة ثرواتنا الطبيعية ،اليت منحنا اهلل اياها ،ال
نوكر هبا ،وال حنافظ عليها.
إِنَّ امريكا جاءت من أجل وأد قضية اإلمام املهدي عليه السالم بوصوها تتوجس
خيوة من ةهور مصلح ينقذ البشرية من الظلمات إىل النور عما قريب ...حنن نؤمن
هبذا الظهور ال االمريكان ،ورمبا بعد الف سنة ال خيرج ،كما كان الشيخ الصدوق «ت
381هـ» حيد سيوه كل سنة ،ويبدِّلُ فرسه كل سنة ..إِنَّ اإلمام سيظهر يف هذه
اللحظة ..هذا صحيح ،ومن املستحبات املؤكدة أَنْ نوكر بالظهور يف كل حلظة يف
سبيل الدفاع عن مستضعوي العامل ،وإِبادة جمرمي احلرب يف سبيل حتقيق كلمة ال اله إال
اهلل حممد رسول اهلل ،ان تنتصر يف األرض كل األرض ،بيد أَنَّ اإلمام سيأتي بدين جديد
على العرب شديد ،كما يف احلديث الشريف ،معنى هذا أَنَّ الدين اجلديد ليس قرآنا
جديداً ،فقد أَصبح املنكر معروفاً عندنا ،واملعروف منكراً ،وهنا اضرب لك مثال:
ان علماء النجف باألَمس ثاروا ضد هجمة صليبية استكبارية بقيادة بريطانيا يف
سبيل اسقاط الدولة االسالمية العثمانية ،وهذه الدولة اضطهدت «الشيعة» ،وقامت
حبمالت تأديبية يف سبيل اخذ الضرائب منهم ،لكنَّ العلماء وقووا ضد االحتالل
االستيطاني من أجل من؟! ..من أجل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن ،من أجل أال
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يكون الكافر آمراً على االنسان املسلم .االن يوجد احتالل يف العراق ،واملؤسسة
«الدينية» يف النجف ليس هلا موقف واضح ،بل يطالبون بصياغة الدستور ،وأَنْ يكون
بإرادة وطنية ،ال بامالءات اجنبية ،لكنَّهم ال يوتون حبرمة احتالل بلد مسلم ،ووجوب
طرده عن أرض الوطن االعز ،ويف رأيي إن مقاومة االحتالل ال حتتاج إىل فتوى من مرجع
متصد ،ولكن الناس غري متوقهني ،ولذلك يريدون فتوى من ذلك املرجع ،ونسوا أو
تناسوا أَنَّ اجلهاد الدفاعي ال يشرتط فيه اإلِذن .
* كيف تنظر إىل دعوة السيد السيستاني ،وكذلك دعوة اإلِخوة الكرد إىل
الويدرالية يف حمافظات القطر ؟.
** انا قلت مرارا وتكرارا ما دام هناك احتالل ال جيوز كتابة الدستور وصياغته،
وال جيوز تشكيل حكومة انتقالية ،وهذا الرأي ليس اسالميا وحسب ،بل أنَّ اتواقية
جنيف ـ يف القانون الدويل ـ تنص على أَنَّه ما دام هنالك احتالل ،فال كتابة دستور ،وال
اقامة حكومة انتقالية يف البالد.
اما مسألة الويدرالية ،فالويدرالية بالنسبة لإلخوة الكرد ستؤدي إىل االنوصال عن
احلكومة املركزية ،وهذا من اكرب احملرمات الشرعية .
اما احلقوق املشروعة للشعب الكردي ،فهذه مسألة ال جدال فيها ،والشعب
الكردي يستحق ضمان العيش الكريم ،فقد عرفناه شعباً جماهداً مظلوماً ،عاش
املأساة ،كما حنن العرب عشنا مأساة الطاغوت ،ومحاقاته املعروفة ،ومأساة االدارة
االمريكية ضد شعبنا واهلنا.
إنَّ دول املنطقة ال تسمحُ بإقامة دولة فيدرالية يف مشال العراق ،النه سيؤدي إىل
اقامة كردستان الكربى ،وسيظل الشعب الكردي يعاني من الويالت بسبب هذه
االطروحة الالعقالنية .
من املهم أَنْ ندعو اخواننا الكرد إىل عدم الدخول يف صراعات مع اخواهنم
الرتكمان ،وكذلك العرب يف كركوك ،فهذا ال جيوز من وجهة نظر اسالمية ،واعتقد ان
حقوقهم ستكون مضمونة وتُعْطى هلم من خالل حتقيق دولة اسالمية .
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الحوار الثاني عشر
مع صحيفة «اللواء» البيروتية
بتاريخ  5نيسان 2004م
اجرى الحوار رئيسالتحرير
صالح سالم
ندوة «اللواء» حول العراق بعد مرور سنة على االحتالل االمريكي وخماطر
الويدرالية ،والتقسيم
اعضاء وفد املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين يكشوون معامل الصورة احلقيقية
للمشهد العراقي اليوم.
األَولوية لدى العراقيني حماربة االحتالل ،واحملافظة على الوحدة اجلغرافية والبشرية،
وتأَكيد العروبة.
اختلوت معامل املشهد السياسي العراقي بعد مرور عام كامل على االحتالل
االمريكي يف العراق ،فالرؤية باتت اكثر وضوحا ،وما كان ملتبسا مع بدء احلرب
االمريكية على العراق مل يعد اليوم كذلك ،فالغالبية الساحقة من الشعب العراقي باتت
تدركُ أهداف احلرب واالحتالل ،بعدما توضحت معامل األَهداف احلقيقية لالحتالل
االمريكي ،باتت الغالبية ختشى على مستقبل العراق ووحدته أَرضاً وشعباً ،خاصةً
بعدما صياغة «الدستور املؤقت» بأَيد امريكية ،باللغة االنكليزية ،ومن ثم مت فرضه
على «جملس احلكم» عيِّنَهُ احلاكم االمريكي «بول برمير» لصاحل مشروع فتنةٍ ميهد لتقسيم
العراق ،وسلخه عن الوطن العربي ،فقد ورد يف الدستور املؤقت «ان الشعب العربي يف
العراق جزء من االمة العربية» ،فقد ذكر الشعب العربي يف العراق ومل يذكر العراق
ككل.
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منذ ايام زار بريوت وفد «اللجنة التحضريية للمؤمتر التأسيسي العراقي الوطين»،
الذي يُحْضِّرُ إلنشاء جبهة وطنية تضم مجيع فئات الشعب العراقي.
نظمت «اللواء» يف مكاتبها ندوة حوارية للوقوف على الواقع السياسي يف العراق
اليوم ،شارك فيها عددٌ من اعضاء الوفد العراقي ،هم:
 املرجع الديين يف النجف األَشرف السيد أمحد احلسين البغدادي ،وقد أشار إىل:«إنَّ االحتالل االمريكي لن خيرج من العراق يف حزيران املقبل ،فهو باق جبواسيسه
وجيوشه وعمالئه ،وما يعلنه كذب وتسويف» ،وأَنَّ «األُولوية اليوم لدى العراقيني هي
حماربة احملتل ،واحملافظة على وحدة العراق اجلغرافية والبشرية» ،وأَنَّ «املقاومة موجودة
يف مجيع مناطق العراق احملتل ،واإلِعالم تعمد حصرها يف ما يسمى بـ«املثلث السين»
لتشويه مسعة بقية الشعب العراقي ،واحملتل ،الذي دخل بالقوة ال خيرج إال بالقوة» و
«خناف على وحدة العراق من الويدرالية».
 عضو «هيئة علماء املسلمني» الدكتور الشيخ حممد بشار امني الويضي قال:«سيأتي اليوم ،الذي يغادر فيه احملتل االمريكي مرغما ،كما حصل للمحتل،
«االسرائيلي» ،يف لبنان ،والعراق كله أَصبح أَشبه بقنبلة موقوتة ستنوجر يف وجه
االحتالل» ،وأَشار إىل أَنَّ «هيئة علماء املسلمني تتواصل مع املرجعيات الشيعية لتوويت
الورصة على مشاريع الوتنة ،اليت يقوم هبا احملتل ،كما نتبادل الوتاوى والوثائق حول حرمة
دماء املسلمني ،وأَغلبية العراقيني يرون بعد مرور سنة على هذا االحتالل اهنا احلل
االمثل لطرد احملتل».
 امني عام «حزب االصالح الدميقراطي» عصام اجلبوري قال:«نعمل على انشاء جبهة تضم علماء املسلمني من السنة والشيعة يف مقدمتهم
مساحة آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي ،والعالمة الشيخ جواد اخلالصي ،وكل من
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يقاوم االحتالل االمريكي ..ذلك االحتالل ،الذي عمل طيلة عام على هنب ثروات
العراق ،ومنها هتريب الزئبق األَمحر بكميات كبرية».
 امني سر «اللجنة العليا حلقوق اإلنسان يف العراق» عبد اجلليل املهداوي أشار:«إىل حقوق اإلنسان العراقي املهدورة ،بسبب تصرفات جيش االحتالل عرب
املدامهات ،واالعتقال ،والقتل العشوائي ..واملنظمات العربية حلقوق اإلنسان مل تقدم
للعراقيني ما هو مطلوب منها».
عكست الندوة كثرياً من جوانب الواقع السياسي واالجتماعي العراقي ،نظرا لدور
املشاركني فيها اهلام يف العراق ،وجاءت وقائعها على الشكل التايل:
* المحور االول  -الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل
** بعد مرور سنة على االحتالل االمريكي يف العراق ما هي معامل الصورة
احلقيقية يف املشهد العراقي اليوم.

مداخلة العالمة أحمد الحسني البغدادي
يف البداية حتدث املرجع الديين يف النجف االشرف مساحة آية اهلل أمحد احلسين
البغدادي ،قال:
يف البدء من الطبيعي القول انه عندما سقط النظام يف التاسع من نيسان املاضي
كانت احلالة ختتلف اختالفاً كلياً عن احلالة اآلن ،حيث كان العراقييون يشعرون
باالرتياح نتيجة سقوط النظام ،الذي مارس كل اشكال الدكتاتورية واالستبداد
واالضطهاد يف حق الشعب العراقي ،الذي كان يتطلع إىل اسقاط هذا النظام بأي طريقة
أو وسيلة ،ونظرا ملا تعرض له الشعب العراقي من االضطهاد واجلوع واحلرمان ،نتيجة
العقوبات االقتصادية الظاملة ،واحلصار ،الذي تعرض له على مدى سنوات طويلة باسم
الشرعية الدولية والقانون الدويل اجلديد .
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عندما دخل اجليش االمريكي إىل العراق مل يقابله الشعب العراقي بالورود والزهور،
كما كان اركان االدارة االمريكية يعتقدون ،بل قابل الشعب العراقي االحتالل االمريكي
الربيطاني مبقاومة صلبة قوية ضد القوات الربيطانية يف البصرة ،ويف ارجاء العراق ضد
القوات االمريكية ،وكان موقواً جهادياً ،ومل تكن مقاومتنا من أجل النظام الواشي ،بل من
أجل الدين والوطن.
وبعد االحتالل مت الرتكيز اعالميا على املقاومة يف منطقة ما يسمى «املثلث السين»
يف ما مت التعتيم االعالمي على املقاومة يف املناطق ذات االغلبية السكانية الشيعية يف
اجلنوب ،وغريها ..وذلك ضمن خمطط مدروس كي يدخل يف ذهن الشارع العربي
واالسالمي ،أنَّ «الشيعة» مع احملتلني ،وأَنَّ «اهل السنة واجلماعة» فقط هم الذين
يقاتلون االحتالل ،وذلك من أجل اجياد حساسيات ،وزرع بذور فتنةٍ متهد حلرب أَهليةٍ
يف وادي الرافدين األَشم ..تقود إىل تقسيم العراق ،وتوتيته إىل دويالت طائوية
ومذهبية وعرقية متورقة ،والقضاء على وحدته.

مداخلة الدكتور محمد بشار أمين
 ثم حتدث عضو هيئة علماء املسلمني يف العراق ،املدرس يف اجلامعة االسالمية يفبغداد الدكتور حممد بشار امني قال:
صورة املشهد العراقي اليوم هي الصورة ،اليت يتم التعبري عنها بوضوح من خالل ما
تنقله الشاشات الوضائية يوميا ملا حيدث من استياء يف كل مكان ،وخروج التظاهرات،
واستمرار مقاومة االحتالل يف أَماكن كثرية بشكل يومي ،والتظاهرات ضد البطالة،
وضد القوانني اليت تصدرها قوات االحتالل ،اليت تنال من حرية الشعب العراقي على
أَرضه ووطنه ،وهي صورة تنقل احداثاً حيةً تعربِّ عن املشهد احلقيقي العراقي .
اآل ن بعد مرور عام على احتالل العراق هناك شبه امجاع لدى الشعب العراقي بكل
اطيافه على رفض االحتالل ،واذا ما اردنا املقارنة بني وجهة نظر العراقيني إجتاه قوات
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االحتالل يوم سقوط النظام السابق يف التاسع من نيسان املاضي ونظرته إىل قوات
االحتالل اليوم ،فسنجد فرقا كبريا حيث نظر العراقييون يف البداية إىل القوات االمريكية
كمخلصني هلم من ذلك النظام ،رمبا غَلَبَ على ةنهم أنَّ هذه القوات مل تكن قوات
احتالل للعراق ،وأَنَّها ستغادر االراضي جمرد اسقاط النظام ،وهذا ما وعد االمريكيون
به قوى املعارضة العراقية ،ولكن فوجئ اجلميع بأن االمريكيني بعد ايام استحصلوا قرارا
من االمم املتحدة باعتبارهم قوات احتالل ،وكانت هذه بداية الصدمة للعراقيني اذ
ادركوا أنَّ هناك لعبة كبرية نسجت امسها صدام حسني ،بينما يف حقيقتها وابعادها
احتالل امريكي للعراق ،وبدأت املعاناة من تلك اللحظة ،وهي اليوم وصلت الذروة،
واعتقد أَنَّ العراق كله اصبح اليوم أَشبه ما يكون بقنبلة موقوتة انوجرت يف جوانب،
وستنوجر يف اجلوانب االخرى ،مبعنى أَنَّ مقاومة االحتالل ستَعِمُّ لتشمل مجيع ارجاء
العراق.

مداخلة عصام الجبوري
ثم حتدث االمني العام حلزب االصالح الدميقراطي االستاذ عصام عائد اجلبوري،
حيث قال:
ان املخطط الصهيوني االمريكي ال يستهدف العراق وحده ،بل يستهدف املنطقة
العربية مبجملها ،لكنَّ البداية كانت من العراق كونه ميثل عمود اخليمة ،اليت يستند عليها
مشروع الشرق األَوسط الكبري يف استهداف األَمة العربية ،ومل يكن جميء االمريكان من
أجل ختليص الشعب العراقي من ةلم النظام السابق ،لكنَّهم حاولوا تسويق هذه
الطروحات للتغطية على أَهدافهم احلقيقية ،اذ هم جاءوا لكي ينهبوا ثروات هذا البلد
ويسيطروا عليه ،ثم االنطالق للسيطرة على البلدان اجملاورة له كسوريا واالردن،
وغريها ..فبدأوا مشروعهم اوال بالسيطرة على وزارة النوط ،وعلى عملية تصديره،
وكذلك الزئبق االمحر املوجود بكثرة يف اهوار العمارة ،وبدأوا بنقله بواسطة السيارات
إىل الكويت وبالطائرات ،وقاموا بتهريبه إىل اخلارج ،ويف حماوالهتم السيطرة على العراق
118

وبدأوا يف إثارة الونت الطائوية والعنصرية من أجل متزيق وحدة الشعب ،ومل تكن اهدافهم
انقاذ الشعب العراقي ،وحتقيق الدميقراطية املزعومة ،بل لتنويذ خمططاهتم العدوانية
على االمة العربية ،مستخدمني احتالهلم العراق نقطة انطالق الستكمال السيطرة على
املنطقة العربية وعلى العامل ،والقضاء على القضية الولسطينية وتصويتها ،ولذلك حنن
علينا يف العراق مقاومة املشروع االمريكي ،ومقاومة االحتالل عرب وضع آليات معينة،
وهي وضع جدول زمين لرحيل قوات االحتالل ،وبالتايل اجراء انتخابات دميقراطية
حتت اشراف االمم املتحدة ،وميكن حضور اجلامعة العربية ،ومنظمة املؤمتر االسالمي.
وحنتاج إىل وضع دستور دائم يؤكد أَنّ العراق جزء من االمة العربية ،ويؤكد على حرية
املواطن ،ويضمن حقوق األَقليات يف العراق.

مداخلة عبد الجليل المهداوي
ثم حتدث أمني سر اللجنة العليا حلقوق اإلنسان يف العراق السيد عبد اجلليل ابراهيم
املهداوي ،قال:
يف احلقيقة ،حقوق اإلنسان يف العراق منتهكة بشكل صارخ من قبل قوات االحتالل
االمريكي ،وبعد مرور سنة كاملة مل يتحسن وضع حقوق اإلنسان يف العراق ،حيث أَنَّ
االنتهاكات يومية ،وتتمثل يف مدامهات ،واعتقاالت عشوائية كثرية ،كما تتمثل القتل
العشوائي للمواطنني ،ومصادرة األَموال ،وإَعمال السلب والنهب واالنتهاكات االكثر
خطرا على املواطن العراقي هو القتل العشوائي ،وقد رفض العراقييون منذ البداية
االحتالل االمريكي ،وقد تطورت اشكال هذا الرفض إىل حد املقاومة .
* هل لديكم معطيات دقيقة حول عدد املعتقلني ،وهل هناك اعتقاالت تتم بشكل
عشوائي ؟..
 عدد املعتقلني الذين مت اعتقاهلم على الشبهة مثانية االف معتقل ،وهذهاالعتقاالت ال تتم بصورة قانونية ،حيث ال حتصل القوات االمريكية على تصريح من
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قاضي التحقيق ،أو من جهة قضائية عراقية ،وامنا تقوم باالعتقاالت بصورة كيوية
ومزاجية وبصورة وحشية ،حيث يدامهون البيوت كيف يشاؤون ومتى يريدون خالل
الليل ،وعن طريق كسر االبواب ،وارهاب االطوال والنساء ،واهانة اصحاب البيوت
اليت يدامهوهنا .
المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني وتوحيد علماء المسلمين
* ما هي فكرة تشكيل «املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين» ،وكيف مت تشكيله،
وما هي االهداف؟..
** اجلبوري :بعد االحتالل والتداعيات اليت حصلت ،وكذلك ممارسة القوات
احملتلة دوراً ختريبياً يف العراق ،واشاعة الطائوية ،وخلق بعض املنظمات الومهية ،اليت
حتمل صوات قومية وطائوية اخل ،بدأنا بتدارس الوضع ،وكيوية اخلروج ،والرد على هذه
االساليب ،فكان االتصال بني الوئات القومية واالسالمية املوجودة يف العراق ،وتوحيد
الرؤية باملناقشة حيث جرى العديد من احلوارات املوضوعية والعقالنية من أجل توحيد
الرؤى ،وجرى تدارس واقع القوى املوجودة على الساحة العراقية ،وبالتايل ارتأينا
تشكيل جلنة تؤيد عقد مؤمتر تأسيسي عراقي وطين يضم كل القوى اخلرية من التيارين
القومي واالسالمي املتواجِدْينِ على الساحة ،ومن الناحية العملية جرى توحيد علماء
املسلمني السنة والشيعة ،الن الرتكيز كان على هذه اجلماعة من أجل ازالة التورقة
الطائوية واحلمد هلل ،فأن هيئة علماء املسلمني ،ومجاعة اخلالصي ،والسيد أمحد
احلسين البغدادي من علماء النجف املتصديني االجالء اجتمعوا وقرروا تشكيل
«مجاعة علماء العراق املوحدة» ،اليت تضم الشيعة والسنة ،وباملقابل حنن معهم يف
املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،وهكذا تالمحت القوى االسالمية والقومية ،خاصة يف
ةل هذه املرحلة ،اليت تتطلب اجلهاد لطرد احملتل .
* ما هي اخلطوة التالية ؟..
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** كنا نريد عقد املؤمتر يوم  3/27اجلاري ،ولكن نظرا ملوعد انعقاد مؤمتر القمة
العربية رأينا تأخري عقد مؤمترنا بضعةَ ايام ،ولكن بعد تأجيل القمة العربية ،وبعد عودتنا
 انشاء اهلل  -من بريوت سوف يصار إىل عقد املؤمتر خالل عشرة ايام ،أو اسبوعني،وتنبثق عنه جبهة وطنية تضم هذه الوئات والتيارات ،وتضم احزاباً اخرى ،حيث
هناك تنظيمات العشائر ،وتنظيمات العمال الشغيلة ،والطالب اجلامعيني ،والتنظيمات
النسوية ،فهذه كلها مشاركة معنا ،وهناك شرحية كبرية تظم اكثر من نصف الشعب
العراقي ستشارك معنا ،ولن يبقى خارج هذه الدائرة سوى املتعاملني مع االحتالل
االمريكي .
* هل هذا املؤمتر موتوح لكل القوى الوطنية؟..
** نعم انه موتوح لكل القوى العراقية ،اليت تؤمن مبقاومة االحتالل ،وهناك ثالثة
شروط اساسية لالنضمام إل هذا املؤمتر ،وهي :مقاومة االحتالل ،ووحدة العراق،
وعروبته ..فكل القوى ،اليت توافق على هذه الشروط الثالثة تلقى القبول والرتحيب
من أجل انضمامها إىل هذه اجلبهة املرتقبة .
ال تغيير في حزيران المقبل ...واالميركي يكذب
* يف العراق احتالل امريكي وحاكم امريكي له الكلمة االوىل واالخرية يف السياسة
واالقتصاد ،وجملس احلكم منزوع الصالحيات ..هل تكون هناية حزيران املقبل بداية
مرحلة جديدة لالحتالل ،أو موعد جدي لوالدة دولة جديدة يف العراق ؟..
 السيد البغدادي:أَرى أَنَّ االدارة االمريكية تراوغ بالقول إهنا ستخرج يف حزيران املقبل ،وسوف تبقى
بقواعدها واجهزهتا التجسسية املرتامية االطراف ضد شعبنا واهلنا ،وضد املنطقة
برمتها ،وسوف تأتي طبقة التكنوقراط ،الذين هلم عالقات مشبوهة ،ولن تكون هناك
حكومة وطنية تضم القوى التقدمية العروبية منها واالسالمية إلدارة العراق ،ولن يكون
هناك تغيري بعد حزيران ،بل كله كذب وتسويف من قبل االدارة االمريكية ،الن املشروع
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االمريكي املخطط له يستهدف السيطرة على كل املنطقة ابتداء من العراق ،ووصوال إىل
حدود الصني .
* هل بدأت هذه الصورة تنضج امام الشعب العراقي ،ام ما زالت غامضة ؟..
 اهنا مل تعد غامضةً بعد تصاعد املقاومة املسلحة تارة ،وبعد التظاهراتاجلماهريية الغاضبة الصارخة.
 امني :امريكا مولعة بتغيري العناوين مع احلواظ املتزمت على املضمون ،يتغيِّرَ شيءوهذه حماولة لشرعنة االحتالل ،وقد مت اختيار هذا املوعد فجأة نتيجة تصاعد اعمال
املقاومة ،واألمريكيون حياولون اقناع الشعب العراقي إنَّ السلطة ستُسَلَّمُ يف هذا املوعد،
ولكن الشعب العراقي يعي متاما أنَّ املراد من حتديد هذا التاريخ كموعد لتسليم السلطة
للعراقيني هو فقط إِضواء الشرعية ،اليت ال جذور هلا يف األرض العراقية مبا يسمى
بـ«املرحلة االنتقالية».
* هل سريحل االحتالل ،ام انه باق ؟..
 حنن واثقون أنَّ االحتالل جاء ليبقى ،ولن خيرج بسهولة ،إال إذا توالت عليهالضربات ،وأحلقت به خسائر كبرية واألمريكيون رأمساليون بطبيعتهم ،ودائما لديهم ميزان
للربح واخلسارة ،وهذا هو املقياس ،فاذا كانت خسائرهم فادحة فسيغادرون العراق،
وهم سيتعلقون بأي بادرة امل ،ولن يغادروا العراق بسهولة ،لكنين أَعتقد إن املقاومة
ستتطور بشكل كبري خالل عام لتصبح اكثر عنوا وتأثريا ،وبالتايل ال بد من جميء ذلك
اليوم ،الذي يضطرُّ فيه احملتلون األمريكيون إىل مغادرة العراق ،كما غادر االحتالل
«االسرائيلي» ارض لبنان فجأة .
 اجلبوري :أَعتقد أَنَّ موضوع حزيران هو موعد افتعلته االدارة االمريكية ..بسبباقــرتاب انتخابـــات الرئاســة االمريكيـــة ،وهــذا كمـــا يعتقــدون يـــؤثر علــى رأي الناخـــب
االمريكي ،ولذلك هم يريدون اجياد خمرج هلم الن اخلسائر ،اليت يتكبدوهنا اآلن يف العراق
تؤثر على موقوهم هذا ،وبالتايل وضـعوا هـذا التـاريخ مـع اهنـم لـن ينسـحبوا مـن العـراق،
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ولكنهم سينسحبون من املدن ،وقاموا بتحديد مخسة اماكن كقواعد يرحلون اليها داخل
العراق ،واجياد حكومة موالية لسياستهم تستطيع ان تربم معهم اتواقيات ،ويستويدون مما
يســمى «الدســتور املؤَقــت» ليأخــذوا القــرار ،الــذي يشــرعن وجــودهم ،وبالتــايل هــم
خيــدعون الشــعب األمريكــي ،كمــا يعتقــدون ان هــذا يُقلِّ ـل اخلس ـائر ،الــيت تلحقهــا هبــم
املقاومة.

منظمات حقوق اإلنسان العربية غائبة
* ماهي نشاطاتكم يف الداخل واخلارج بالنسبة حلقوق اإلنسان ؟.
املهداوي :بالنسبة لنا كلجنة حقوق اإلنسان يف العراق يرتكز نشاطنا يف االنتقال إىل
مكان احلدث ،وال اكتم سرا حني اقول إنَّ امكانياتنا متواضعة وضعيوة من حيث
التقنية ،واجهزة التصوير ،والويديو ،ولكن رغم ذلك فنحن جنهد يف الوصول إىل مكان
احلدث ،وتصوير ما حيدث ،وتوثيق املالحظات وتدوينها من أجل االتصال مع منظمات
حقوق اإلنسان العربية والدولية املوجودة داخل العراق ،وقد عملنا مؤمتراً مشرتكاً مع
«هيئة تسمى هيئة رصد انتهاكات حقوق اإلنسان يف العراق» ،وهي هيئة اجنبية،
وقد متت اإلشارة إىل هذه االنتهاكات ،وطُبِعَ كراس يتضمن هذه االنتهاكات باللغتني
العربية واالجنبية .
* ماذا قدمت لكم منظمات حقوق اإلنسان العربية ؟..
 مل تقدم لنا شيء سوى اهنا استلمت بعض هذه التقارير عن االنتهاكات ،وحتىاآلن مل تظهر أي منظمة من منظمات حقوق اإلنسان تتعاون معنا ،وهذا التعاون حنتاجه
من حيث اإلِعالم فقط من أجل نشر هذه االنتهاكات ليطلع عليها الرأي العام العربي
والدويل ،بسبب امكانياهتم ،كما تعلمون امكانياتنا حنن حمدودة يف هذا اجملال ،أما
إمكانيات منظمات حقوق اإلنسان العربية فهي واسعة ،ألهنا قدمية يف عملها وجتربتها،
كما تستطيع هي االتصال باملنظمات االوروبية والعاملية ،ورئيس االمم املتحدة .
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الشيعة ضد االحتالل
* كيف تقيمون دور االعالم مع القضية العراقية ؟.
 السيد البغدادي :اغلب القنوات الوضائية خاضعة بنهجها للصهيونية ،واالدارةاالمريكية ،وانا شخصيا عقدت معي لقاءات صحافية كاملنار ،والدستور ،والطليعة،
وواشنطن بوست ،ووكاالت االنباء العاملية ،وعلى رأسها وكالة رويرتز ،وكذلك القنوات
االخرى كاجلزيرة ،وابو ةيب ،بل وقد امتنعت القنوات ما يسمى بـ«الثورية» باستثناء
الوضائية السورية من اجمليء ايل عنوة اىل فندق الشام يف دمشق ،وقد صرحت كما
صرحت جلريدتكم املوقرة «اللواء» ،ولكن مل ينشر عين أي شيء ..فلماذا ال ينشر
شيء مما اقوله واصرح به؟ هل لو قلت ان االحتالل شرعي للعراق ينشرون قويل هذا،
أو تصرحيي ذاك يف كل القنوات ،بل لو قلت ان الدستور يف «ادارة الدولة العراقية»
صحيح كل ما جاء به على كل حال ،ولكن ال ينشرون يل شيئاً ألني اسالمي تقدمي،
ومن املرجعيات الدينية املظلومة يف النجف االشرف ،ويل بيانات ولقاءات وخطابات يف
نقد هذه املسألة .
* انتم من املرجعيات الدينية ،والقيادات االسالمية ذوي املواقف املعروفة يف
معارضة االحتالل ،فمن هي املرجعيات والقيادات ،اليت حتمل ذات املواقف ؟..
 السيد علي احلسين البغدادي ،والشيخ جواد اخلالصي ،والسيد مقتدى الصدر،وليس هناك من احد غري هؤالء الثالثة .
* ملاذا؟.
 ألَن بعض املرجعيات الدينية القابعة يف النجف وكربالء حني صار الشيعي يقتلالشيعي ،مل يكن هلم موقف واضح إجتاه هذه الوتنة ،وقد نوهت عنها يف خطاب يل أمامَ
حشد مجاهريي يف مدينة الصدر بتاريخ اخلامس عشر من رمضان 1424م ،وهو إنَّ
القاعدة االمربيالية القذرة «فرق تسد» قد طُبِّقَتْ يف هذه املدينة املقدسة ،ومل تتحرك
املؤسسة «الدينية» ،لوأد هذه الوتنة .
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إِنَّ البعض منهم يدَّعي أَنَّه يتحسس آالم شعبنا ومعارضة احملتل بالطرق السلمية،
ولكن انا اقول صراحة من اتى بالقوة ليحتل ارضنا ال خيرج إال بالقوة ،واجلهاد املسلح
هو الطريق الوحيد لتحرير األرض واإلنسان العراقي.

هيئة علماء المسلمين :حرمة دماء المسلمين
 أَمني :حنن منذ اليوم االول لتأسيس «هيئة علماء املسلمني» ،اليت كانت فيهامراهنة على سقوط النظام كان من أَوىل خطواهتا االتصال باملراجع الدينية الشيعية
وتبادل الوتاوى معهم ،والوثائق حول حرمة دماء املسلمني ،ونبذ الطائوية املذهبية،
وكان هلذه اجلهود مثار واضحة على األرض العراقية ،وحنن نذكر متاما كيف خرجت
تظاهرات حتمل عناوين واضحة تدعو إىل الوحدة ،وهي شعارات معروفة مثل «حنن
اخوان سنه شيعه وهذا الوطن ما نبيع» فكانت هذه احدى مثار اللقاء ،الذي عقد بني
املراجع الدينية مِن السنة والشيعة .حنن حريصون على استمرار هذه اللقاءات ،ونعتقد
ان املراجع الدينية ،متثل جزءا كبريا من الشارع العراقي ،واذا استطاعت هذه
املرجعيات تثقيف مجاهريها باجتاه الوحدة ،فسوف نستطيع جتاوز خمططاً كبريا وكمينا
مهيئا لنا ،وحتى هذه اللحظة وُفقنا يف هذا االجتاه.
االن مت اخلروج بصيغة هيئة موحدة مسيناها «مجاعة علماء العراق املوحدة» ،وهي
حاليا ابتدأت هبيئة علماء املسلمني وبسماحة املرجع الديين الشيخ أمحد احلسين
البغدادي ،والشيخ جواد اخلالصي ،واحللقة موتوحة الستقطاب املراجع الدينية االخرى
شريطة ان يتوقوا معنا يف املواقف على رفض االحتالل ،ووحدة العراق ،ودعم املقاومة
املشروعة.
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شرعية المق اومة
* كيف يرى العراقيون جبميع أَطيافهم السياسية والطائوية شرعية املقاومة ؟ وهل
أَهنا مقتصرة على فئة عراقية دون اآلخرين ؟..
 السيد البغدادي :بالنسبة للشعب العراقي ...االولوية عندهم هي حماربةاالحتالل ،واحملافظة على الوحدة الوطنية سواء كانت الوحدة جغرافية أو بشرية أو
سياسية هذا اوال.
وثانيا :احملافظة على عروبة العراق كجزء من االمة العربية االسالمية ،ولن يتمكن
املخطط االمريكي ،ومن ورائه اللوبي الصهيوني من توتيت وحدة الشعب العراقي .
أما قضية تأطري املقاومة يف منطقة دون منطقة اخرى ..فهي ليست سوى سيناريو
صهيوني أَمريكي خللق الوتنة بني أبناء الشعب الواحد ،فمنذ عام 1923م عندما أُسِسَ
اجمللس التأسيسي العراقي ،واعرتض على بنود دستور ذلك اجمللس «الوقيه» املرجع
الشيخ حممد مهدي اخلالصي الكبري ،ونوي على اثر ذلك خارج احلدود ،وعندما احتل
األمريكيون العراق يف التاسع من نيسان حتت ذريعة ما يسمى بــ«قانون حترير العراق»
السيء الصيت جذروا هذه املسألة ،وهناك مشبوهون يف ما يسمى بــ«جملس احلكم
االنتقايل» يتعاونون مع االدارة االمريكية لتجذير هذه املسألة ،ويبثونَ أنَّ «الشيعة»
يريدون بقاء االمريكان ،وإنَّ «الشيعة» يريدون وجود احملتل ،لكي حيققوا ما يسمى
بـ«الويدرالية» ،ولكن يف الواقع جتذير هذه املسألة الطائوية ذهبت سدى ،بعد أَنْ
وجدنا املقاومة انتشرت يف عموم العراق ،لكنَّ التعتيم االعالمي من قبل القنوات
الوضائية املشبوهة منها وغري املشبوهة ال تعلن عن حقيقة املقاومة ،وأَهنا موجودة فقط
يف ما يسمى بـ«املثلث السين» ...رمبا هناك عشر عمليات حتدث يف مدينة املوصل
يف اليوم الواحد ،لكنهم يعلنون عن عمليتني ،أو ثالث فقط ،ولكن يف الديوانية والنجف
وكربالء واحللة إذا نوذت عملية بطولية فال يذكروهنا ابدا من أجل ان يومهوا الرأي العام
العربي واالسالمي والعاملي بأن «الشيعة» مع احملتلني ،ال يشرتكون يف مقاومة االحتالل،
وقد قلت يف املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،يف ندوته الثانية إِنَّ «الشيعي» يقاتل يف
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تكريت ويف راوه ،ويف الولوجة ..كذلك «السين» يقاتل يف النجف االشرف ،ويف
الديوانية ،وقلت :فلتسقط املؤامرة ،اليت يؤججها العمالء يف املنطقة .

نعم للمق اومة ...ال للتخريب والفتنة
 أَمني :اعتقد إنَّ املقاومة ال حتتاج إىل شرعية ألَنَّ شرعيتها منبثقة من الدياناتالسماوية ،والقانون الدويل ...هناك دولة حمتلة ،وشعب مظلوم ،وبالتايل فاملقاومة
جائزة ،بل هي واجبة ،حسب األَعراف الدولية والشرائع السماوية ،ومع هذا ،فاحلمد
هلل ..اآلن بدأَ الشعب العراقي ينظر إىل املقاومة على أَنَّها احلل األَمثل ،رمبا مل تكن مثل
هذه القناعة موجودة يف بداية االحتالل ،بسبب ةلم النظام السابق ،وكون الشعب يف
حاجة للخالص من هذا النظام ،ولكن مع مرور االيام بات الشعب العراقي بعمومه
مقتنعا متاما أَنَّ اإلِحتالل األَمريكي هو األَكثر خطرا ،ويشكل خطرا على وحدة العراق،
وسالمة أَراضيه نتيجة االصوات كلها على اعتبار املقاومة شرعية ،ولكن الشعب
العراقي ،وحنن جزء منه يُغرِّق بني العمليات اليت تستهدف قوات االحتالل ،والعمليات
اليت تستهدف املدنيني األَبرياء ،فاألوىل مقاومة ،واالخرى حماوالت للتخريب والتدمري،
والثابت أَنَّ املقاومة انطلقت يوم  4/30املاضي بعد سقوط النظام يف بغداد ،وبدأَتْ يف
الولوجة ،ثم توسعت لتشمل الرمادي واملوصل وبعقوبة ،ويف هذه األَشهر نشهد عمليات
يف النجف وكربالء واحللة وغريها.
ولكن بالوعل هناك تعتيم اذ يبدو ان األَمريكيني يريدون ان يظهروا للعامل أَنَّ االخوة
«الشيعة» ال يشاركون يف املقاومة ،وان ليس كل الشعب العراقي يؤيد مقاومة االحتالل،
ولدينا تقديرات اُنَّ املرحلة االوىل ستشهد يف اجلنوب العراقي ،وكذلك يف الشمال،
تصاعدا غري عادي يف حجم العمليات ونوعها ضد االحتالل .
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المق اومة العراقية
 اجلبوري :يف احلقيقة ال توجد صراعات داخلية ألَنَّ اهلدف هو احملتل ،وبالتايلالكل يتعاون على طرد احملتل ،وال يوجد خالف ايديولوجي حول املوضوع ،وليست
هناك مصاحل شخصية.
* ملاذا حياولون دائما تصوير أنَّ املقاومة غريبة ،تأتي من اخلارج ؟..
 مل يات أَحدٌ من اخلارج ليقاتل ،بل الشعب العراقي هو الذي يقاتـل االحـتالل علـىارضـــه ،وخاصـــة أَنَّ الشـــعب العراقـــي معـــروف ،وقـــد خـــاض حروبـــا كـــثرية ،وميلـــك
االمكانات والطاقات البشرية املدربة ،ولكن إذا جـاء مـن اخلـارج شـخص أو شخصـان
أو ثالثة ،فهذا ال يعين أَنَّ املقاومة تأتي من اخلارج .

مؤتمر حقوق اإلنسان العراقي
* ما هي مشاريعكم املستقبلية بشان حقوق اإلنسان ؟..
 املهداوي :مشاريعنا تقوم على تعزيز دور جلان حقـوق اإلنسـان يف العـراق ،ونسـجالعالقات مع منظمـات حقـوق اإلنسـان العربيـة والعامليـة ،وهنـاك جلـان عديـدة ،واللجنـة
الــيت امثلــها ليســت هــي اللجنــة الوحيــدة يف العــراق ،وحنــن نســعى لعقــد مــؤمتر جلمعيــات
حقوق اإلنسان ،ومن االمور ،اليت حنن بصددها اعالن مشـروع حقـوق اإلنسـان العراقـي
بالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان العراقيـة ،وقـد مت اعـداد هـذا االعـالن ،ومت التحضـري
للمــــؤمتر ،وكــــان مــــن املقــــرر ان يعقــــد يف العاشــــر مــــن آذار ،إالَّ أنَّ الظــــروف األَمنيــــة
والــتوجريات ،الــيت جــرت حالــت دون عقــد هــذا املــؤمتر ،وأدت إىل تأجيلــه إىل إِشــعار
آخر.
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المحور الثاني مخاطر الفيدرالية والتقسيم
* كيف ميكن للعراقيني أَنْ حيافظوا على وحدة العراق بعد أنْ نصَّ الدستور املؤقت
على اعتماد الويدرالية ،اليت تعترب صيغة مقنعة للوصول إىل احتادية يف العراق ؟..
 السيد البغدادي :من الطبيعي ان نكون خائوني من الويدرالية ،ألهنا تعين بدايةتقسيم العراق وتوتيته ،وهناك جتارب يف العامل ،حيث أَنَّ االحتاد السوفييت قام نظامه
على الويدرالية العرقية ،ولكنه متزَّقَ وانتهى ..وكذلك االمر يف كوسوفو.
أمَّا العراق فال ميكن تطبيق الويدرالية فيه ،حيث أَنَّ هناك نسيجا اجتماعيا بني
الشعب العراقي ،فمثال :هناك اآلن يف بغداد  4/1مليون كردي فهل سيتم نقلهم من
بغداد ،وإِرساهلم إىل منطقة الشمال نتيجة ضرهبا باألسلحة الكيماوية من قبل نظام
صدام ،ونتيجة احلروب بني الوئات املختلوة يف الشمال ،وكذلك هناك نسيج اجتماعي
بني «اهل السنة واجلماعة» من جهة ،و«الشيعة االمامية» من جهة ثانية ..مبعنى ان
كل حي من االحياء يف بغداد أو املوصل فيه «سنة» و«شيعة» تربطهم أُواصر
وعالقات ،فالويدرالية ال ميكن يكون حتقيقها ،وهي تشكل مقدمة لتقسيم العراق،
وقانون «ادارة الدولة العراقية املؤقت» هو لعبة امربيالية صهيونية من أجل إِبقاء هذا
الدستور ،الذي كتب باللغة االجنليزية يف واشنطن ،وسوف يصبح دستورا دائما ،كما
حدث يف االربعينيات يف الدستور اللبناني ،الذي بدأ مؤقتاً ثم اصبح دائماً.
* عُرِضَ الدستور الدائم على االستوتاء ،فهل ينجح؟..
 امني :كال لن ينجح قطعاً ،وقد اوضحنا هذا إلِخواننا الكرد يف بغداد ،ألَنَّ أيمثرة تقطفُ يف ةل اإلِحتالل هي حمرمة ،ألَنَّها توتقر إىل الشرعية ،وال تؤدي إىل استقرار
أو استقالل مشروع على اجلمهور ...هذا امر مرفوض ،وال ميكن قبوله ،حنن نُقرُّ إنَّ
اإلخوة الكرد هلم وضع خاص ،فهم قومية كبرية يف املنطقة ،وال مانعَ لدينا أن نتعامل
معهم على أساس هذا الوضع اخلاص .
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 اجلبوري :األمريكيون وضعوا هذا الدستور املؤقت هبدف أَنْ يكونوا هماملرجعية ،فإذا نشبَ خالف بني العراقيني انوسهم فبالطريقة االولوية يرجعون اىل
االمريكان يف توسريه ،كما حدث بالنسبة لتوسري القرارات الدولية الصادرة عن جملس
االمن ،فتكون السوارة االمريكية هي املرجع لتحديد ما هو الصواب ،وما هو اخلطأ
؟!..
 املهداوي :الويدرالية هي حلم راود االخوة الكرد كمقدمة للتقسيم واالنوصال،ومع األَسف أنَّهم استغلوا هذه الظروف الصعبة ،اليت مير هبا الشعب العراقي ،فطالبوا
بالويدرالية ،ويف اعتقادي ان مجيع اطياف الشعب العراقي ينظرون إىل هذا املوقف
على أنَّه موقف استغالل وانتهاز الظرف ،الذي يواجه العراقيون .
* هل الويدرالية مشروع قابل للتحقيق يف العراق؟.
 كال ،ال ارى أَنَّه قابل للتحقيق ،فإذا نشأَتْ صراعات  -مثال  -على احلدود،فمن ،الذي حيدد الويدرالية هذه ؟..

الفتنة
* كيف حيصن العراقييون أَنوسهم ضد الوتنة؟..
 السيد البغدادي :كل ما نسمعه من وسائل اإلِعالم احمللية واالقليمية والعامليةحول إِشعال الوتنة هي اشاعات موتعلة جيذِّرها العمالء واالمريكيون بني الناس ،كل
الناس ،وأسوق دليالً على أَنَّ الوحدة الوطنية قوية متماسكة يف وادي الرافدين االشم،
يوم 2004/3/19م خرجت تظاهرة ربع مليونية بعد صالة اجلمعة تدين العدوان
االمريكي على العراق واحتالله ،انطلقت تلك التظاهرة من الصحن الكاةمي متجهة إىل
مدينة االعظمية ،فهرع األعظميون األَماجد عن بكرة ابيهم لتأييدها ،وكانت شعاراهتم
وحدوية ،من أَبرزها« :اخوان سنه وشيعه وهذا البلد منبيعه» ،لكنَّ االمريكان عندما
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وجدوا هذه الوحدة املرتاصة بني «السنة» و«الشيعة» ،قاموا باهلجمات العسكرية
مباشرة على املدينتني املقدستني الكاةمية وكربالء يف يوم العاشر من حمرم احلرام من
أجل تأجيج الطائوية ،وهبدف اجياد فتنة «شيعية  -سنية» ،لكنَّ العقالء من ابناء
«السنة» و«الشيعة» الوطنيني قمعوا هذه الوتنة ،اليت أَرادها احملتل األَمريكي ،وال شك
أَنَّ الصوت األَقوى يظلُّ لدعاة الوحدة اإلِسالمية ،لدعاة الوتنة ،والدليل على ذلك انه
عندما مت التوقيع على دستور «ادارة الدولة العراقية املؤقت» خرجت تظاهرة يف
النجف االشرف احتجاجا على رئيس الدورة احلالية السيد حممد حبر العلوم فهجَمتْ
على بيته ورشقته باحلجارة .
* ما هي االحتجاجات ،اليت اختذمتوها ملواجهة أي فتنة مقبلة ؟..
 ابداً ،فإِنَّ الشعب العراقي ،بكل مذاهبة واعراقه واطيافه ،ال يردون إِشعال أَيّفتنة ،ألَنَّ هناك نسيجاً اجتماعياً متيناً مرتابطاً بني كافة فئات الشعب .أما قضية
الزرقاوي ،الذي يقف وراء اهلجمات والتوجريات يف يوم عاشوراء يف كربالء
والكاةمية ،جيب ان تُوْهَمَ يف سياقها الصحيح ،فان الزرقاوي ال ميثرلُ «السنة» ،وفكره
التكوريي املنغلق ال ميت اىل فكر «السنة» من قريب او بعيد ،والزرقاوي هبذا الوكر
التكوريي املنغلق خيدم مصاحل االمريكيني يف العراق ،قبله يف ذلك مثل كل مَن يثري النعرات
الطائوية او العرقية يف العراق االشم ،وهلذا ةل االمريكيون يغضونَ الطرف عنه ،لكي
ميارس أفعاله الشنيعة ،واال من
اين جاء باملتوجرات ،اليت استخدمها يف ضرب املدينتني املقدستني؟
واين اجهزهتم املتطورة واستخباراهتم؟
وملاذا مل تبذل أيَّ جهد او حماولة للحيلولة دون تلك التوجريات؟
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واجلواب على هذه االسئلة ببساطة هو :ان االمريكان يرغبون يف حدوث تلك
التوجريات وامثاهلا ،ألهنا تشعل الوتنة بني «السنة» و«الشيعة» ،وكلُّ ما يؤدي اىل فتنة
بني مكونات الشعب العراقي خيدم مصاحلهم.
 أمني :حنن متوائلون بأن ال تقع فتنة طائوية مهما حاول االمريكان وأذناهبم ان يوعلواذلك ألَسباب ،منها :إِنَّ االمريكان وقعوا يف اخطاء حيث ةهر جليا اهنم يريدون زرع
الوتنة ،وهذا األَمر عرفه الشعب العراقي يف وقت مبكر ،وقد تركوا االسلحة تقع يف
ايدي املدنيني على الرغم من معرفتهم خطورة ذلك ،واحس العراقييون أنَّ هناك خمططاً
لإليقاع فيما بينهم ،ثم إِنَّ الدول اجملاورة كلها ال ترغب يف احلرب االهلية ،وبالتايل هي
تؤدي دوراً يف ختويف حدة الصدام ،وهو امر يصب يف مصلحتها ،وهذا ما مل حتسب
له امريكا له حسابا .
* ماذا تطلبون من العرب ؟..
 نطلب منهم الكثري ،ولكننا حتى اللحظة مل نأخذ سوى القليل ،وابسط مثال عدمعقد القمة العربية يف وقت حنن احوج ما نكون فيه إىل املوقف العربي ،وهذا شيء
أَصابنا باإلحباط ،فنحن يف العراق يف مأزق ،كما هو الوضع يف فلسطني ،فكيف يقبل
الرؤساء العرب ان يلغوا القمة يف اخطر مرحلة ،االخوة العرب بإمكاهنم ان يدعمونا
باإلِعالم ،وبإِمكاهنم لو شاءوا ان يتحدوا ويضغطوا حتى على االمريكيني ،فلماذا
اخلوف؟ املعركة باتت مكشوفة ،ومل يعد هناك وقت للمجاملة ..األمريكيون جاءوا
لإلِحاطة بكل االنظمة ،الن لديهم مشروعهم اخلاص .
 السيد البغدادي :املطلوب عربيا دعم الشعب العراقي ،وتقديم املساعدة له مادياومعنويا وسياسيا وخمابراتيا واعالميا ،وقد التقينا مع الرئيس السوري بشار األسد
وكان اللقاءُ اجيابياً ،تسوده الصراحة املتناهية ،والتواضع ونكران الذات ،وهناك حرص
شديد على الشعب العراقي ،ومصاحله الوطنية والقومية واالسالمية.
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الحوار الثالث عشر
مع المؤتمر الصحافي الذي عقد في مكتب
السيد الشهيد الصدر الثاني بالنجف االشرف
بتاريخ  7نيسان 2004م
مبناسبة انتواضة الثالث عشر من صور االسالمية عام  1425هجرية 2004
ميالدية ..املنتصرة يف طرد أَجهزة الشرطة العراقية ،والقوات اإلِسبانية بقيادة الواليات
املتحدة االمريكية من مدينة النجف االشرف القدمية.
* الشيخ قيس اخلزعلي مدير مكتب السيد الشهيد الصدر  -اعوذ باهلل من
الشيطان الرجيم بسم اهلل الرمحن الرحيم اللقاء مع مساحة املرجع الديين آية اهلل العظمى
اجملاهد السيد أمحد احلسين البغدادي ..أهالً وسهالً بكم سيدنا.
* قناة اجلزيرة :ما هو موقوكم مما جيري حالياً يف النجف االشرف ..وما هو
هدف هذه الزيارة ؟..
** بسم اهلل الرمحن الرحيم ..يف البدء ..أنا جئت عنوة من القطر السوري
الشقيق ..وكنت أترأس وفد اللجنة التحضريية للمؤمتر التأسيسي العراقي الوطين..
وهو ميثل التيار االسالمي والعروبي ،وكان هدفنا االساس ان نبني للشارع العربي
واالسالمي أوالً ..ولعمرو موسى أمني عام اجلامعة العربية ثانياً.
إن املؤمتر العربي املزمع عقده يف تونس ،الذي يشرتك فيه رؤساء وأَمراء الدول
العربية ،ومن ضمنهم وزير خارجية مجهورية العراق زيباري ممثالً عن جملس احلكم
االنتقايل ..ال ميثل أي «جملس احلكم االنتقايل» الشعب العراقي ،بل حنن املمثلون
الشرعيون يف حضور هذا املؤمتر ،لكنَّ الضغوط بدأت من خلف األَبواب املغلقة لتأجيل
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هذا املؤمتر ..طبيعي بامالءات أمريكية ،الهنم ال يريدون هلذه االمة ان تتوق على
مسار واحد ،وعلى هدف واحد.
وحنن عندما مسعنا بنبأ حجب صحيوة احلوزة وخروج التظاهرات املستنكرة
وتطالب بإطالق سراح االخ اجملاهد السيد مصطوى اليعقوبي ..جئنا إىل هنا ..هنا
مكتب التصدي والصمود والثورة ..حنن جئنا هنا للتشاور والتنسيق يف سبيل حتقيق
أهداف اسرتاتيجية كذلك تكتيكية ..يف سبيل تأصيل الوحدة الوطنية ،ودعم
املقاومة املشروعة ،واهناء االحتالل ..ويف هذه املرحلة املصريية سأجتمع مع االخ
اجملاهد السيد مقتدى الصدر يف مكانه املعني ،وألُسباب لوجستية ال نؤطر الزمان
واملكان عالنية.
حنن هدفنا يف هذا االجتماع طرح ثالث قضايا مصريية جيب حبثها ومناقشتها
وحتقيقها على صخرة الواقع العملي هي:
الوحدة ..املقاومة ..االحتالل ..هذا هو هدفنا من الزيارة ،ومن االجتماع
الطارئ ..وال ندخل مع أي فئة ،أو مع أي طيف ،أو مع أي مرجع ..يف مزايدات
سوقية ،أو مساجالت كالمية ،أو صراعات جانبية ،وامنا حنن حنرتم اجملاهدين ،وحنب
شعبنا ،وندافع عن كرامته ،وسنقاتل العدو املستكرب من أجل حتقيق طموحاته،
واحلواظ على مكتسباته ومنجزاته.
واليوم ..نلمس الوحدة الوطنية املرتاصة يف الشارع العراقي ،مهما بدأت هذه
التحديات احلضارية ،اليت تستهدف متزيق هذا الشعب ..فالوحدة متألقة إىل أبعد
االغوار ،ومهما متادى العدو يف اصراره على دميومة االحتالل.
* وكالة رويرتز :مساحة السيد ،هل تعطون جهاداً ،أي فتوى بسبب هذه
األَحداث األَخرية؟..
** ..حنن من حيث املبدأ نؤمن باملقاومة املشروعة ونؤيدها بأساليب جديدة،
وبصيغ جديدة .
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* وكالة أي .بي .تي :.مساحة آية اهلل ...هناك معارك يف الولوجة أيضاً حالياً،
هل لديكم ما تقولونه ألَبناء الولوجة؟..
** هي أول مدينة تصدت ضد الغزو األمريكي ،واستمرت يف جهادها وكواحها
من أجل ازالة آثار العدوان واالحتالل ،ومن أجل حتطيم اآللة العسكرية والغطرسة
االمريكية ..فلتحيا الولوجة أرضاً ورجاالً .
* قناة العربية :ما هو رأي مساحتكم يف دخول القوات االمريكية إىل النجف
وكربالء ؟..
** الشعب العراقي من مشاله إىل جنوبه سيقاتل ضد أمريكا إذا حاولت اجتياح
املدينتني املقدستني كربالء والنجف األشرف.
* قناة العراقية :هل هناك نية لتهدئة األَوضاع املتوترة يف هذه األَحداث
األَخرية؟..
** ال هدنه ...مع أمريكا إال من خالل حتقيق املطالب الشرعية التالية:
أوالً :إِطالق سراح كل اجملاهدين املعتقلني يف سجن أبو غريب.
ثاني ـاً :خ ـروج االمريكــان مــن أرض الــوطن االعــز ..وإقالــة احلكومــة العميلــة ،ال ـيت
نصــبتها االدارة االمريكيــة ،وتشــكيل حكومــة وطنيــة ثوريــة تقدميــة تعدديــة شــورية يف
البالد.
هذا هو منطق الثورة والتحرير ..منطق الرسالة احملمدية ..هذا هو رأيي من
خالل تصرحياتي األَخرية ،اليت صرحت هبا يف دمشق ولبنان ،وقبلها يف العراق .
* قناة املنار :مساحة السيد ..إذا قرَّر األَمريكان ،واجتاحوا املدينة املقدسة..
كيف يكون الرد ؟..
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** ستكون مقربة هلم ..ال حمالةَ ..واذا استشهد مقتدى ،أو السيد البغدادي
أو اعتقال ..فوي العراق ألف مقتدى وألف أمحد ..حنن نقاوم ما دمنا أحياء
نرزق ..نقاوم كل معتدٍ ،كل حمتل زنيم ..مهما كان ومهما يكن ..على الصعيدين من
حقنا أَنْ نقاوم ..فعلى الصعيد اإلِسالمي املقاومة مشروعة كتاباً وسنة وعقالً
وأمجاعاً ووجداناً وتارخيياً ..وعلى صعيد القانون الدويل يف اتواقية حنيف «كذلك»
املقاومة حق مشروع ...هذا هو املنطق االسالمي والدويل سواء بسواء .
* وكالة يونايتد برس :هناك سجناء واسرى من القوات االمريكية موجودون عند
العشائر حالياً ...هل هناك مقايضة يف هذا املوضوع؟..
** خيرج احملتل من العراق ضمن سقف زمين معني ،حينئذٍ نسلم هلم املعتقلني
واالسرى املوجودين عندنا .
* قناة أبو ةيب :هل هناك رسالة بسبب االحداث االخرية توجهوهنا إىل اعضاء
جملس احلكم االنتقايل ؟..
** أدعو «االخوة» يف جملس احلكم ،ورئيس الدورة الشهرية احلالية  -طبعاً
البعض منهم دخلوا إىل اجمللس وعندهم قناعات وطنية  -ان يسجلوا موقواً وطنياً مع
شعب العراق ،الذي يعيش االنوالت اخلدمي ،واألَمين ،واملؤسساتي ،والوةيوي،
واالستخباراتي ..فعليهم ان يستقيلوا بسبب هذه االعتداءات السافرة ،الن الشعب له
احلق يف تقرير مصريه ،واالرادة للشعب ،واالنتصار للشعب .
* قنـــاة احلـــرة :مـــا هـــو رأي مســـاحتكم يف القـــرار األَمريكـــي باعتقــال الســـيد
مقتدى؟..
** حنن ال خناف أمريكا ..مقتدى ابن العراق ..والعراق بأبنائه اخلريين يلتف
حوله ..مستحيل أَن ختيونا هذه التهديدات ..حنن ال نرهب أمريكا ..حنن جماهدون
رساليون ثوريون ..هذه احلرب النوسية ،اليت يثريها الرتل اخلامس املوجود يف العراق ال
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قيمة هلا عندنا ..خلونا أمة حية شاهدة وشهيدة ،والشارع العربي واالسالمي
معنا ..فأمريكا هي أقل وأحقر من ان تعتقل مقتدى ،وكأمنا تعتقل الشعب كله .
* جريدة انصار املهدي :صرح اجلنرال االمريكي ،إنَّ هناك حونة من القتلة..
وقال باحلرف الواحد :سنقضي على جيش املهدي ؟..
** الشعب العراقي كله جيش املهدي ..أطواالً ،وشباباً ،وشيوخاً ،ونساء..
حنن ال خناف أمريكا ،فهي تبقى صغرية يف نظرنا ،ألننا نقتدي بنضال حركات التحرر
العاملية..
فاين هم يف الصومال؟..
أين هم يف فيتنام؟..
أين هم يف أمريكا الالتينية؟..
أين هم يف بريوت؟ ستة أيام يناشدون الشعب اللبناني عن طريق مكربات
الصوت ..اتركونا ...سنخرج ال ترشقوا علينا الرصاص احلي ..هو جندي واحد
سحلوه ..فخرجوا من بريوت مطرودين شر طرده.
فكيف بشعب العراق يقاوم يف كل حقل ،ويف كل معمل ،ويف كل ناحية ،ويف كل
عتبة مقدسة؟..
فاالمريكان يبقون أقزاماً عندنا ،وعند شرفاء حركات التحرر العاملية ..حنن ال
خنشى أمريكا ،وعمالء أمريكا يف العراق ،وخارج العراق .
ت أمريكا السيد مقتدى فرتة زمنية
* قناة «أم .بي.سي» :قبل يومني اْعطَ ْ
حمدودة ..تنتهي اليوم يف الساعة اخلامسة مساءً ليسلم نوسه للجهات املختصة..
كيف تعلق على ذلك ؟..
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** حنن ال هناب أمريكا ،وال خنشاها إذا ينوذوا هذا القرار الصعب ..فالشعب
العراقي كله يستنكر ...يقاوم من مشاله إىل جنوبه ،وحنن عندنا مواجئات وإمكانيات
وطاقات بأساليب جديدة ،وبآليات جديدة ،تُحرِّك الشارع العربي واالسالمي ،حنن ال
خنشى أحداً إال اهلل بوصوه املطلق ،وشعبنا شعب التحدي والصمود ..شعب
الوثبات والثورات .
* إذا طلبوا من مساحتكم التواوض يف أمور معينة ؟..
** التواوض مع حمتل غاشم ال ..خيرج بال قال وال قيل من بلدنا االعز أوال وقبل
كل شيء ،وبعد خروج احملتل لكل حادث حديث؟.
* سيدنا إذا طلبوا هدنة ؟.
** هم ليسوا أسياداً علينا ،حتى يطلبوا منا اهلدنة .نعم إذا كانوا أسياداً علينا.
وحنن عبيد عندهم ميكن ذلك ،وعلى هذا ال ميكن إعطاؤهم هدنةً هلم ،حتى ال
جيمعوا شتاهتم وفلوهلم من جديد ..حنن نقاومهم ماداموا حيتلون بلدنا.
* جريدة واشنطن بوست :أَتطلبون انسحاباً سريعاً مباشرة من القوات
االمريكية؟..
** جيب على االمريكان ان ينسحبوا من النجف األَشرف ،بل جيب ان ينسحبوا
من أرض العراق ،ما دمنا حنن نواصل املقاومة املشروعة .ثم حنن لنا عالقات على
مستوى عربي واقليمي وعاملي ،ولنا ثقة عظيمة يف صمود شعبنا وتضحيات أهلنا..
جيب أن ينسحبوا ...واالمر حيدث بعده االمر ،واهلل أكرب وجهاد حتى النصر .
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الحوار الرابع عشر
مع القناة الفضائية السورية
بتاريخ  30نيسان 2004م
أجرى الحوار
د .نضال قبالن
* اعزائي مشاهدي برنامج« :دائرة احلدث» من الوضائية السورية يف دمشق...
اسعد اهلل اوقاتكم ،واهالً ومرحباً بكم إىل هذه احللقة مبناسبة مرور عام على احتالل
العراق.
ويشرفنا ان نستضيف يف مستهل هذا احلوار مساحة السيد آية اهلل أمحد احلسين
البغدادي فمرحباً بكم ..مساحة الشيخ.
** حوظك اهلل ورعاك ،وشكراً على هذه الزيارة يف مقر اقاميت ..وخصوصاً
يف هذه املرحلة العصيبة ،اليت متر هبا األُمة .
* انطباعكم بعد اختتام هذه الزيارة يف سوريا ولبنان ..وماذا دار يف لقاءاتكم مع
القيادات يف كال البلدين ؟.
** بسم اهلل الرمحن الرحيم ..طبيعي حنن دخلنا وطننا الثاني سوريا العروبة،
ووجدنا جتاوبا كلياً ،شعباً ،وقائداً ..وهذا ليس بغريب ...عندما كنت الجئاً
سياسياً يف سوريا خرجت وانا مشتاق إىل سوريا ،ولكن عندي قضية ،فالبد ان
ادخل العراق ،والبد ان اقوم بدوري اإلِسالمي ..أال وهو طرد احملتلني من العراق .
* كيف تلخص دوركم يف العراق ؟.
** دوري يف العراق على حماور ثالث :احملور االول ..الوحدة الوطنية ..واحملور
الثاني ..املقاومة املشروعة ..واحملور الثالث ..اهناء االحتالل ،وإِقامة الدولة
التعددية الشورية بقيادة اطياف هذا الشعب ،وأَديانه ،واعراقه.
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* كيف تصوون لقاءكم مع السيد الرئيس بشار األسد؟.
** كان لقاءاً اجيابياً وموضوعياً وعقالنياً ..واستودنا الشيء الكثري من
توجيهاته ،وخلصها يف ختام كلمته املأثورة :مل يٌستهدف العراق وحسب ،وإمنا املستهدف
املنطقة برمتها ،وحتقيق ما يسمى بـ«مشروع الشرق االوسط الكبري».
* مساحة الشيخ ..حتدثت عن ثالث حماور تلخص دوركم يف العراق ،واحد
هذه احملاور ،كما ذكرمت ،هو الوحدة الوطنية ..فالقوات الغازية عندما جاءت إىل
العراق كانت تراهن على اهنيار الوحدة الوطنية ،وكان هذا من بني رهاناهتا ،اليت
سنتحدث عنها ،يف رأيكم هل سقط هذا الرهان؟.
** سقط يف يوم سقوط النظام البائد ،واالدارة االمريكية عندما أوجدت قانون
حترير العراق السيء الصيت مل يكن هدفها حترير العراق ،وامنا اضعاف صدام حسني،
واسقاط املعارضة الوطنية واالسالمية ،وفعالً حتقق هذا الشيء ،ونوذوا املقاطعة
االقتصادية الظاملة على الشعب العراقي ملدة ثالث عشرة سنة ،وأوجدوا يف هذه
املقاطعة التسيب والضياع والدمار والبوار ..فاإلدارة االمريكية ليست مجعية خريية،
وامنا هي ادارة استكبارية ضد مستضعوي العامل ،فاستهدفت العراق كبداية من أجل
هيمنة العوملة الرأمسالية املتوحشة يف عموم املنطقة .
* مساحة الشيخ ...انت عشت فرتة حوايل ست سنوات يف سوريا تقريباً ،كما
قلت ،قبل اهنيار النظام العراقي ،حني عدت إىل العراق وكان لديك تصور ،أو رمبا
معلومات اكثر من تصور عن الوضع يف العراق ،كيف وجدت العراق بعدما عدت اليه
باملقارنة مع العراق عندما غادرته؟.
** فرق شاسع عند خروجي من العراق ..وعند دخويل اليه ..عندما
دخلت إىل العراق ملست ان هناك انوالتاً امنياً وخدمياً واقتصادياً ومؤسساتياً
وسياسياً املقصود منه هو حتطيم البنى التحتية للدولة العراقية ،واالحتواظ بوزارة
اخلارجية ،ووزارة النوط فقط ..ملاذا االدارة االمريكية احتوظت بتلك الوزارتني .أما
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باقي املؤسسات فباتت معرضة للنهب والسلب ،هذا ألَنَّ يف وزارة اخلارجية توجد
ملوات جلواسيس عامليني يف «سي  .آي  .أي» االمريكية ،وهلم عالقة استخباراتية مع
صدام حسني ،فتنكشف كل االوراق لشعبنا واهلنا فاحتوظوا هبذه الوزارة ،حتى ال
تنكشف ان هناك عالقة بني صدام ،وبني ما يسمى بــ«املعارضة الوطنية منها
واالسالمية» .
* هناك من يتساءل عندما يسمع اهتاماً كبرياً كهذا ،هل لديكم ادلة ؟..
** عندي ادلة كثرية ،ومن ابرزها :عندما شُكِّل جملس احلكم االنتقايل ،فعلى
الصعيد الوقهي من أكرب احملرمات الشرعية االشرتاك يف هذا اجمللس ،مادام هناك انتداب
أمريكي ،وعلى صعيد اتواقية جنيف يف القانون الدويل ،كذلك مادام هناك احتالل .ال
جيوز اقامة حكومة انتقالية ،فيبدو ان البعض منهم لديهم قناعات وطنية من خالل
عملية اخرتاق اللعبة السياسية من منطلق طائوي ،أو من منطلق عرقي ،ولكن البعض
منهم لديهم عالقات مع «سي .آي .أي» االمريكية وهم معروفون دخلوا العراق
بإمالءات امريكية ،وجاءوا على ةهر دبابة أمريكية ،هذا وكان حق الويتو على أعضاء
جملس احلكم نافذاً ...ودليل واضح على عدم وطنية هؤالء ..كيف تشكل دولة
انتقالية يف العراق و«السوري» برمير يأمر وينهي إذن ..اين الوطنية ؟!..
* إذن تعترب مشروع الدستور املؤقت انتهاكاً للقانون الدويل ،واتواقية جنيف.
** من املسلمات البديهية ،حتى على الصعيد الوقهي ،مادام هناك احتالل ،فال
جيوز كتابة وصياغة الدستور بشكل مطلق .
* إذن انتم تدعمون معارضة السيد السيستاني للدستور املؤقت ؟..
** السيد السيستاني بشكل أو بآخر موقوه (اجيابي) إجتاه هذه املسألة ،ولكن
هو بعيد عن الرؤى السياسية ،واللعب السياسية ،الن الدستور جيب  -كما قال السيد
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السيستاني  -ان يكون بإمالءات وطنية ،وبإِرادة عراقية ..كانت مبادرة رسالية
لشعبنا وأهلنا.
ولكن بالتايل ارجأ االمر إىل االمم املتحدة ،كان هذا التصرف «اشتباهاً»
ملاذا؟ ..الن االمم املتحدة مل حتل مشكلة فلسطني ملدة مثانني عاماً ،وال كوسوفو ،وال
الشيشان ،وال أفغانستان ،يعين قرارات االمم املتحدة ،وجملس االمن الدويل حرب على
ورق .
* كيف ترى احلل إذن ؟..
** احلل هو ازالة االحتالل من العراق ،والشعب العراقي له قدرات فكرية
وسياسية ،وله روح وطنية وعروبية متألقة ،فال يتصور البعض ان تتحقق احلرب
االهلية ،حتى االن ال توجد دولة ذات نووذ قوي ،ال حكومة برمير املدنية ،وال حكومة
جملس احلكم االنتقايل ،وحتى االن مل جند ارهاصات حرب اهلية ،يف حني جند تضرب
حسينية ،تارة ،ومسجد تارة اخرى ،ويقتل رجل دين «سين» حيناً ،ورجل دين
«شيعي» حيناً آخر ..كل هذه املمارسات بتوجيهات حكومة برمير من أجل اثارة
الطائوية ،ألجل ان يبقى االمريكان جامثني على صدر العراق .
* مساحة الشيخ ..أنتم تراهنون على ان وعي املواطن العراقي هلذا املخطط
االمريكي «االسرائيلي» من وراءه قد اسقط الرهان على قرب اشعال فتيل طائوية ،أو
حرب اهلية مذهبية وعرقية ؟..
** طبعاً ..والدليل على ذلك ...يف بداية االمر ،أنَّ صدام حسني مل يكن
دكتاتورياً وحسب ،وامنا كان فاشياً ..والواشي اليسقط إال عن طريق العمليات
العسكرية الكربى ..فأمريكا استغلت هذا الشيء باسم «قانون حترير العراق» السيء
الصيت ،وفعالً اجتاحت العراق نتيجة التسيب والضياع واالضطهاد والدكتاتورية
السائدة يف العراق ..تصور البعض من العراقيني ان أمريكا مجعية خريية جاءت
ألنواذهم ،ولكن باستمرار االحتالل ،واجياد الونت املذهبية والقومية ،وخباصة يف بنود
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دستور «ادارة الدولة العراقية» ،الذي جَذْر احملاصصة املذهبية والعرقية ،لذا جتد االن
التظاهرات اجلماهريية الصارخة والصاخبة يف عموم العراق ،مما يدل على وجود وعي
ونضوج ،لكن يف البداية اختذت شكالً آخر ،أما اآلن فاملسألة غدت إىل جانبنا ال إىل
جانب ،الذين يتعاملون مع أمريكا.
* قبل دقائق ذكرت وكاالت األَنباء سقوط مثانية قتلى اليوم من بني املتظاهرين يف
النجف االشرف على ايدي القوات االسبانية ،اليت تتواجد يف العراق حتت مظلة القوات
احملتلة االمريكية على الرغم من قرار رئيس الوزراء االسباني أَنَّه يريد سحب هذه
القوات قريباً ،واليوم اشتبكت مع املتظاهرين ،وارتوع عدد القتلى حسب اخر
االحصائيات إىل مثانية ..كيف تقرؤون هذه التظاهرات؟ ..وملاذا هذا البطش
بالتعامل مع متظاهرين مدنيني؟..
** يف الواقع أكذوبة االدارة االمريكية انكشوت بوصوها اجتاحت العراق يف سبيل
حتقيق اإلِصالح يف املنطقة ،وحتقيق الدميقراطية املطلقة كنموذج يف العراق .ولكن
الدميقراطية النسبية حتى االن ال توجد يف العراق ،والدليل على ذلك هذه املمارسات
اليت حدثت  -كما قلت  -تدل على اهنم فاشيون ضد شعب أعزل ،مل يواجههم
بالسالح ،ومن حقه أن يتظاهر ليعرب عن مشاعره الوطنية وطموحاته االسالمية ،لكنهم
يغلقون جريدة «احلوزة» بوصوها متثل رأي احلوزة «الدينية» ،ومِنْ حقهم ان يتظاهروا
ويستنكروا هذه التصرفات الال مسؤولة.
* ملاذا أَغْلَقتْ أمريكا هذه الصحيوة ..هل صحيح أَهنا كانت حترض على
املقاومة ضد االمريكان ،واذا كانت حترض ..فأين هي دميقراطيتهم ،وحرية التعبري عن
الرأي ؟..
** هذه بداية يف الواقع ...اليوم يغلقون جريدة «احلوزة» ..وبعد ذلك يعتقلون
أَحد رموز الظاهرة الصدرية ..وبعد ذلك يعتقلون مساحة السيد مقتدى الصدر ،أو
السيد البغدادي ..وبالتايل يصبح االعتقال شيئاً طبيعياً ال استنكار فيه ،وال اعتصام،
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فنسوا أو تناسوا ان الشارع العراقي ثار مستنكراً وحمتجاً مبجرد أَنْ حُجِبَتْ جريدة
«احلوزة» ..فكيف إذا اعتقلوا الرموز الكبرية.
* لكن ..انتم لكم ثقل كبري يف العراق ،وهذا لعب بالنار ؟.
** طبيعي ..أَنا اقول التظاهرات واالعتصامات ضرورة وطنية حضارية
تارخيية ،ولكن حنن نؤمن باملقاومة املشروعة بصيغ جديدة ،وبأساليب جديدة ،الن
الذي يأتي بالقوة البد ان خيرج بالقوة .
* هذه فلسوتكم يف التعامل مع االحتالل ؟.
** هذا منطق الوكر الثوري ،حتى يف حركات التحرر العاملية كحروب العصابات
املنتصرة بالقوة ،كويتنام وكوبا .
* ومن ميثل هذا الوكر يف العراق ،أي حجم متثيله ؟.
** متثيله االن هو بداية انشاء املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،الذي يتألف من
عدة احزاب اسالمية وعروبية ،ومن كل الوصائل ألَجل إِزالة اإلِحتالل ،وألَجل تأييد
املقاومة املشروعة .
* مساحة الشيخ هناك من يتساءل عن مدى التنسيق بينكم وبني مساحة السيد
علي السيستاني ،أو السيد مقتدى الصدر ..يعين حجم التنسيق وآليته ..كيف
تصوونه؟.
** على اساس أَنْ يعقد مؤمتر لرؤساء وامراء الدول العربية ،فسارعنا إىل اخلروج
إىل القاهرة لنبني لألَخ عمرو موسى أمني عام اجلامعة العربية إنَّ هؤالء ،الذي يف جملس
احلكم ال ميثلون الشعب العراقي ،بل حنن املمثلون الشرعيون لكل الوصائل واألَطياف
والقيادات الدينية والوطنية والعروبية ،لكنَّ مشروع انعقاد مؤمتر القمة يف تونس بسبب
اإلِمالءات االمريكية !!..
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* هذه قناعتكم إِنَّ امريكا هي ،اليت أَلغَتْ اجتماع القمة يف تونس ؟.
** ألَجل أَنْ حتقق شيئني خطريين.
أوالً :مشروع الشرق االوسط الكبري.
وثانياً :جناح االنتخابات االمريكية املرتقبة لصاحل احلزب اجلمهوري االمريكي .
* طيب ..مساحة الشيخ ..يف تصريح للرئيس االمريكي جورج بوش قبل أسابيع
قال« :مل نسقط نظام صدام حسني لنستبدله بنظام العمائم» ،هل هذا موقف امريكي
لإلِعالم ،ام تلمسون أنَّ هلم سياسةً أَهنم ال يريدون لرجال الدين ان يستلموا السلطة يف
العراق ؟.
** حنن كحضاريني نقول خيرج األَمريكان من أرض وادي الرافدين االشم ،ونعلن
للعراقيني ماذا تريدون؟..
هل تريدون حكماً مجهورياً أم ملكياً؟..
هل تريدون حكماً علمانياً ام اسالمياً؟ ..ألَني أنا شخصياً أومن بالتعددية
والشورية ،وليس لدي فرق بني كردي وعربي ،أو بني مسلم «سين» ،و«شيعي» ،أو بني
«مسيحي» و«آشوري» أو «أرمين» ،حنن نقول شعب العراق ..شعب حضاري..
شعب منوتح ..والعراق مهبط األَنبياء واملرسلني ،ومثوى االئمة األَبرار ،والعلماء
األَعاةم ،فال اعتقد أَنَّ بوش وادارته املصهينة يتمكن من حتطيم طموحات الشعب
العراقي ..الشعب العراقي حقق انتواضات وثورات بدءاً من الثالثني من حزيران عام
 ،1920وصوالً إىل هذه املقاومة املشروعة ،اليت تراها بأم عينيك ،وكانت «مس بل»
اجلاسوسة االنكليزية تقول:
«إِنَّ الشيعة باخلصوص» سيقاتلون مع اجلندي الربيطاني ،حني كانت تكتب التقارير
ألبيها تارة ،ولوزارة املستعمرات الربيطانية تارة أخرى ،لكنَّ االستخبارات الربيطانية
فوجئت بأَنَّ «الشيعة» قاتلوا مع دولة ترتيكية ،وإِنْ تكن دولة اسالمية ةاهرية ،وكانت
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صدمة للغزاة احملتلني ..أَنْ يقاتل «الشيعي» مع دولة ترتيكية ،كانت باالمس تقوم
هبجمات على مناطق «الشيعة» باسم احلمالت التأديبية ألجل انتزاع الضرائب والرسوم
املرتتبة عليهم.
حنن «الشيعة» نقاتل من أجل التوحيد والرسالة ،لذا حنن ال نريد دولة «شيعية»،
أو دولة «سنية» ،أو دولة «كردية» ..نريد وطناً واحداً جيمع كل الوئات ،والبد ان
يكون الدستور إِسالمياً ال علمانياً .
* طيب ،مساحة الشيخ ...ما مدى التنسيق بينكم ،وبني السلطات الدينية
االخرى يف العراق ..وخاصة السنة ؟.
** طبيعي ..حنن بعد سقوط النظام البائد وجدنا أَنَّ «الشيعي» يتظاهر مع
«السين» ..وكانت هذه صدمة لإلدارة االمريكية ،ألهنا جذرت الطائوية والعرقية قبل
دخوهلم إىل العراق ،من خالل النظام السابق ،ومن خالل عمالئهم ..ولكنَّهم وجدوا
وحدة مرتاصة بني «الشيعة» و«السنة» ...يتظاهرون صواً واحداً ،ويؤكدون الوحدة
الوطنية ..وحتى االن يوجد انوالت أَمينٌ مرعب ،ولكن مل تتحقق أي حرب اهلية.
قالوا عن اهلجمات االجرامية على مدينيت كربالء والكاةمية املقدستني إِنَّ الزرقاوي
وجمموعته هم ،الذين نوذوا هذه العملية االجرامية انتقاماً من «الشيعة».
ولكنَّ االمريكان يف رأيي يرحبون مبثل هذه العملية يف سبيل اثارة الطائوية وجتذيرها
بني «الشيعة» و«السنة».
هذا ..واألمريكيون ميلكون اجهزة التصنت اجلاسوسية ،وعندهم الغطاء اجلوي،
وجيوشهم اجلامثة على أرض العراق.
إذن ..كان من املمكن إحباط تلك العمليات اإلجرامية ،لذلك أقول صراحة إِهنم،
أي االمريكان ،حيبذون تلك اهلجمات من أجل ان يتقاتل «السين» مع «الشيعي»..
حتى يؤكدوا للرأي العام العاملي أَنَّ الشعب العراقي ليس له القدرة والكواءة إلِدارة دفة
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احلكم ،وجيب ان يبقى األمريكيون يف العراق حلوظ مصاحلهم ومصاحل حلوائهم يف
املنطقة.
* هم طالبوا بتأسيس ست قواعد دائمة يف العراق ؟..
** نعم ..دائمة وضخمة جداً ..حتى السوارة االمريكية يف بغداد ضخمة
جداً ،وحتى الدستور املؤقت سيبقى دستوراً دائما مثلما خدعوا الشعب اللبناني
الشقيق يف االربعينيات ،وكتبوا له دستورا مؤقتاً ،ثم بقي موعول هذا الدستور جارياً
حتى هذه اللحظات ،مستحيل هذا الدستور جيب أَنْ يصاغ من جديد بارادة وطنية،
وانتخابات شعبية ..هذا الدستور كتب يف أمريكا باللغة االنكليزية ،وترجم إىل العربية،
وسيبقى إىل االبد ،لكنَّ مَنْ يسمون بـ«أعضاء جملس احلكم االنتقايل» ،وقعوا يف تناقض
أيديولوجي وعقائدي ووطين ..يزعم البعض منهم أَنَّهم متحوظون عليه ..فإذا كنتم
تتحوظون عليه حقاً ،فلماذا توقعون على بنوده بال اعرتاض ،أليس هذا تناقضاً
وضحكاً على الذقون؟.
* حسن ،مساحة الشيخ ...هل متلكون مقومات اسقاط هذا الدستور املؤقت
شعبياً؟..
** ان سبب انشاء املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين هو اسقاط الدستور ،وازالة
االحتالل ،واقامة الدولة التعددية الشورية يف وادي الرافدين االشم ..هذا هو هدفنا
االساس .
* هناك من يتساءل وهو سؤال كبري يف الشارع العربي ..ملاذا ترتكز املقاومة يف
العراق يف ما يعرف باملثلث السين ـ مع التحوظ على هذه التسمية ـ ألَهنا مستوردة مع
االحتالل ،ومل نكن نسمع مبثلث سين ،أو مربع شيعي يف العراق ،لكن لنستخدم هذا
املصطلح على عواهنه ،بيد انكم النسبة الكربى ،والثقل السياسي ،والثقل التعددي
والوقهي ..ملاذا ترتكز املقاومة يف هذا املثلث يف رأيكم ؟.
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** رأيي ...إِنَّ القنوات الوضائية اكثرها مشبوهة ..تقوم بتغطية كاملة ،ولكنَّها
ال تعلن ذلك ،ملاذا ؟! ..ألنَّ األمريكيني يركزون على ما يسمى بــ«املثلث السين»
حتى يبينوا للشعب العربي ،واالمة املسلمة بان «السنة» يقاتلون ،أما «الشيعة» فهم مع
االمريكان ،ومع احملتلني! ..هذه املزاعم باطلة ،وهي دعوات ماكرة ..كان يل خطاب
يف املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين «التمهيدي الثاني» قلت فيه:
إِنَّ «الشيعي» يقاتل يف تكريت ،ويف راوه ،ويف الولوجة ..كذلك «السين» يقاتل يف
كربالء ،ويف النجف األَشرف ،ألَنَّ «الشيعة» يقاومون ،لكن ...هناك تعتيم صهيوني
إمربيايل على املقاومة «الشيعية»!! ..حتى يدخلوا يف ذهن الشارع العربي
واالسالمي إنَّ «الشيعة» مع احملتلني ..والدليل على ذلك أَنَّ الظاهرة الصدرية،
والظاهرة البغدادية ..،تعمل ليل هنار لتجذير احلس الوطين والرسايل والثوري ضد
هذه الدعايات املزيوة ،وهلذا بادرنا إىل إنشاء املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين .
«الشيعة» يقاتلون من بداية االحتالل ،وأعطيك دليالً على ذلك كُنْتُ أجلس مع
صديق يف النجف االشرف ،ودق عليه اهلاتف من احللة ،قال :إِنَّ سبعَ عجالت
عسكرية حترق االن يف احللة واحملافظة كلها «شيعية» ،لكنَّ هذا اخلرب مل يبث مَن أية
قناة!! ..انا شخصياً تتصل بي قناتا «اجلزيرة» و«العربية» ،وبعض القنوات املهنية..
يعتذرون بعض االحيان عن اللقاء معي بسبب هتديدات من بعض أعضاء جملس احلكم
بعدم اللقاء معي ،ألني من الذين يصعدون ضد األَمريكان ،ومن الذين يؤمنون بالكواح
املسلح طريقاً وحيداً لتحرير األرض واإلنسان يف العراق ،فعالً ..انا اؤمن بذلك..
وهذا هو رأيي الشخصي ..انا اؤمن بذلك دون تردد أو وجل.
* طيب ،مساحة الشيخ ...إذن هي مقاومة وطنية ..وليست حكراً على
احد؟..
** نعم ..ألَهنم يريدون أَنْ يقولوا إِنَّ «الشيعة» مع االحتالل ،وهذا من رابع
املستحيالت ..أنَّ «الشيعة» ينتمون إىل فكرٍ رسايل تصحيحي من أيام زمن الرسول
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االعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وحتى اليوم هلم مواقف وثورات ووثبات ..هذه
«مثالً» ثورة العشرين من أين انبثقت؟ أمل تنطلق من النجف االشرف؟.
* تتوقع مساحة الشيخ تصعيد االنتواضة أو املقاومة حيث شهدنا يف االيام االخرية
تصعيد كبري يف املقاومة ضد قوات االحتالل قبل ايام تسعة قتلى ،مخسة جنود ،وأربعة
مقاولني يعملون مع قوات االحتالل يف يوم واحد ،واليوم جنديان أمريكيان يف العراق ،هذا
ما تعرتف به امريكا ،لكن هناك تصعيد ،وهناك غرق مستدام يف املستنقع العراقي..
هل تتوقع ارتواعاً يف حدة املقاومة؟.
** ال اخوي عليك سراً ..املقاومة متصاعدة أكثر من هذا الذي تقوله ،وامنا
هذا ما انكشف وأَعْلِنَ عنه ،مثالً يف الولوجة تنوذ سبع عمليات فيعلنون عن اثنني ،ويف
النجف تُنَوَّذُ ثالث عمليات فال يعلنون عنها اطالقاً ..أما التظاهرات اجلماهريية
الصاخبة والصارخة فتبثُّها وكاالت االنباء العاملية ،ألن هذا موضوع ال ميكن اجراء
تعتيم عليه ..إذن املقاومة مستمرة ،والعمليات اكثر بكثري من هذا الشيء الذي قلته.
* هل هذه دعوة إىل بعض الوضائيات العربية ـ لنقل بني قوسني غري املشبوهة ـ
لتغطية ما حيصل على ارض الواقع يف العراق ؟..
** برمير شخصياً ،واعضاء جملس احلكم ..هتديداهتم مستمرة لكل القنوات
سواء املشبوهة ..أو غري املشبوهة ..وقعوا يف هذا االبتالء ..عدم نشر لقاءاهتم
معي ..حتى اُهنم كانوا يلحون على مدير مكتبنا االعالمي ان يطلب مندوب وكالة
رويرتز «مثالً» ويعطيه تصرحياً أدليْتُ به ،تنشره وكالته ،وبالتايل يستطيع مندوبو تلك
الوضائيات نشره دون أن حياسبوا على ذلك .يوجد تعتيم خطري عليَ وعلى املقاومة
الوطنية واالسالمية يف العراق ،ولكننا سنبقى منارس املقاومة املشروعة من أجل اخراج
احملتلني مهما يكن الثمن.
* ماذا بعد صدمة الولوجة يف قوات االحتالل؟..
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** كان موقواً هستريياً من قبل برمير أن يقول ..سأضرب الولوجة ضربة
قاصمة! ..فأين الدميقراطية املزعومة؟!! ..اما قضية السحل فهذه ردة فعل نتيجة
اإلِرهاب الوكري والسياسي يف الساحة العراقية ،واالنوالت االمين واخلدمي
واملؤسساتي ..ويوجد ماليني العاطلني عن العمل فضالً عن أَنَّهم يتمتعون بالوكر الثوري
والرسايل ،ويقاتلون من أجل منطلق وطين واسالمي ،وهذه املردودات السلبية من
الطبيعي أن تؤدي إىل السحل والتمثيل ،لكنِّنا نستنكر هذا العمل ،الذي سببه ردة فعل
من إِخواننا اجملاهدين ،النّ املثلة ال جتوز ولو بالكلب العقور ،كما يف احلديث الشريف،
لكنَّ القتل جاء دفاعاً عن النوس ،الن اجلهاد االسالمي ينقسم إىل قسمني ..جهاد
ابتدائي وجهاد دفاعي ،واجلهاد الدفاعي ال يشرتط الرجوع فيه إىل طيف أو إىل مرجع
ديين ،بل جيب على اإلنسان ان يدافع عن نوسه بأي شكل من االشكال ،أما يف القانون
الوضعي ،فاتواقية جنيف توجب الدفاع عن النوس ،وعن األرض مادام هناك احتالل،
فعلى الشعب العراقي ان يقاوم .
* مساحة الشيخ ...وحنن نتحدث عن الدفاع عن النوس ..فانتم تتابعون ،بال
شك ،املمارسات «االسرائيلية» اليومية يف حق الشعب الولسطيين ،ومتثل هذا
التصعيد اخلطري يف اغتيال مؤسس حركة محاس االسالمية الشيخ أمحد ياسني ..وقد
تواعل الشعب العراقي بشكل الفت مع الشيخ الشهيد ...هذه احلادثة كيف تقرأوهنا
من موقعكم باعتباركم مرجعاً من النجف األشرف؟.
** انا حويد اإلمام اجملاهد السيد البغدادي ...وحني وقعت انتكاسة حزيران
عام 1967م ضد عبد الناصر ومل تتحرك النجف األشرف ضد هذا العدوان ،فكان
مساحة السيد البغدادي على رأس من أصدروا الوتوى باجلهاد ،وما جاء يف فتواه تلك:
«ولو أَني ممن يستطيع محل السالح لكنت يف الصووف األَمامية يف هذه احلرب املقدسة،
غري ان املرض أقعدني عن تلبية نداء هذا الواجب املقدس .»...وقد زار االخ ياسر
عرفات السيد البغدادي يف مستشوى مدينة الطب ،لكنَّ السيد كان يف غيبوبة ،ومل
يتحدث معه .وبعدها زار والدي السيد ياسر عرفات ،وشكره على تلك البادرة
الكرمية .
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والسبب يف زيارة عرفات ..أنَّ السيد البغدادي تبنَّى موقواً جريئاً ملساندة املقاومة
الولسطينية ،فقد أصدر فتوى بأخذ احلقوق الشرعية من األَمخاس والزكوات بالقوة من
الناس إذا اقتضى األَمر ذلك ..من أجل تقديم الدعم املادي حلركة التحرير الوطين
الولسطيين  -فتح  -وقواهتا العاصوة ،وبعد هذه الوتوى جتَّرأ علماء النجف،
فاصدروا فتاوى مشاهبة ،ألَنَّ بعض علماء النجف كانت هلم عالقات مشبوهة مع شاه
ايران املقبور وهناك وثائق تثبت ذلك .
وهذا املوقف األَخري موقف وطين رائع ،يعبِّرُ عن نضج سياسي وفكري ،لذلك جتد
خطباء منابر اجلمعة كلهم يستنكرون هذه العملية االجرامية لتصوية الشهيد أمحد ياسني
؟..
* هم أَهدوا مقتل أربعة املقاولني يف الولوجة إىل الشعب الولسطيين رداً على
اغتيال أمحد ياسني ومسوها كتائب الشهيد أمحد ياسني.
** هذه خطوة عظيمة ورائعة .
* إذن« ..إسرائيل» وامريكا تدفع مثن اجلرائم «االسرائيلية» يف أي مكان ؟..
** طبعاً ،يف أي مكان ،اللوبي الصهيوني يعمل يف العراق ،ويقوم باغتياالت ضد
رجال الدين ،وضد السياسيني الوطنيني ...يقومون بذلك من أجل اشغال الساحة .
* اكثر من شخصية عراقية التقيتها يف هذا الربنامج ..أَكدتْ يل أَنَّ املوساد يعمل
يف بعض مناطق العراق ؟..
** نعم .لقد جاؤوا إىل العراق حتت اسم «املؤسسات اإلنسانية» ،لكنها يف
احلقيقة منظمات جتسسية موجودة حالياً يف النجف االشرف باسم منظمة« :سي .
أج  .أف» دورها الظاهر إِعطاء قروض إلنشاء الدور والشقق السكنية ..ويف
الديوانية منظمة «آي .آر .تي» نشاطها املعلن هو تركيز العملية الدميقراطية ،وقد
صدرت فتاوى بتحريم التعامل مع هذه املنظمات .
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** الشعب العراقي بكل أَطيافه ،وبكل قومياته ،وبكل أَعراقه ..يعتز بالشعب
اللبناني النه اجنب حزباً ثورياً رسالياً هزم جيشاً ال يقهر ..فهناك عالقة جدلية بني
حزب اهلل ،وبني كل مناضلي وجماهدي الشعب العراقي ..وهذه مسألة طبيعية ،فأنا
اصرح يف كل بياناتي ويف كل لقاءاتي الصحافية أَنَّ حزب اهلل هزم جيشاً ال يقهر يف حني
اجليوش العربية كانت دائما يف انتكاسات مع العدو الصهيوني .
* ووضع السيد مقتدى الصدر ملا ميلكه حتت تصرف محاس ؟..
** املسألة إِعالمية ..يريد أَنْ يبني للشعب العربي والشارع العربي أَننا مع حزب
اهلل ومع محاس ..إِنَّ هنجنا واحد هو املقاومة ..اهنا رسالة رائعة جداً من هذا
الشاب .
* مساحة الشيخ ..ذكرت يف وقت سابق يف حديثك أَنَّ اجلهاد ينقسم إىل نوعني،
جهاد ابتدائي ..وجهاد دفاعي ،ما الورق بني اجلهادين ،ومرجعية كل منهما حسب
الوقه االسالمي ؟..
** اجلهاد االبتدائي معناه احتالل العامل ،واقامة الدولة االسالمية العاملية ،وهذا ال
«جيوز» تنويذه يف هذا العصر ..إال بوجود املعصوم وأمره ..لكَّن بعض العلماء شذُّوا
عن ذلك ،وقالوا :إذا هتيأت الظروف املوضوعية والذاتية ،وهتيأ اجلند والسالح
واملال ..جيب علينا ان حنتل العامل من أجل ان تنتشرَ وتُعْلَنَ بصوت عال كلمة :ال اهلل
إال اهلل حممد رسول اهلل ..على قبة موسكو ،وواشنطن ،وباريس .ولكن هذا ال
يتحقق على الصعيد السياسي ،أو على الصعيد االسرتاتيجي ،أو على الصعيد
الوكري ،لكنَّهُ نظرية انورد هبا فقهاء ،فأجازوا هذه املسألة ،كالسيد اخلوئي ،والسيد
البغدادي ،وانا ..وهذا خبالف اجلهاد الدفاعي ،الذي ال يشرتط الرجوع إىل مرجع ،أو
انتظار إِمام معصوم ،فمجرد عدو يهجم عليك جيب الدفاع عن نوسك ،فوي األُمور
الوردانية والشخصانية جيب على اإلنسان ان يدافع عن نوسه ،مثالً ..يهجم لص على
بيتك وحتاول ان تطرده فال يرتاجع عنك ..هنا جيوز لك قتله ،أو يشهر أحدٌ السالح
يف حارتك ،أو يف قريتك ،ويهدد النساء واالطوال وخييوهم ..تقول له ال متارس هذا
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العمل ،ولكنه ال ينصاع لنصيحتك فيجوز ان تقتله ..هذه قضايا الوردانية
والشخصانية ..فكيف ببلد عروبي اسالمي مستباح من قبل حمتل كافر مستكرب جاثم
على صدر العراق ...أَنسكتُ عنه؟ ..ال والف ال ..وبالطريقة االولوية القطعية
نقاتل دون مراجعة «فقيه» ،ودون مراجعة «طيف» ،ودون مراجعة «رئيس
عشرية» ..نقاتل ضد احملتلني ،وملَّا جاءت الغزوة الربيطانية إىل العراق من أجل احتالله
واسقاط الدولة العثمانية ..كان شعبنا ،الشعب العراقي ،غري متوقه ..لذا أصدر
فقهاء «الشيعة» فتاوى يف اجلهاد لصد العدوان الربيطاني.
اما اآلن فإِنَّ شعبنا متوقه ..لذا مل يصدر الرموز فتاوى باستثناء «أنِّا» قلت جيب
ان نقاتل ضد امريكا مبحاور ثالث بعد ان ملست بعد سقوط النظام البائد مباشرةً أنَّ
احلس الوطين والرسايل بني اهلنا وشعبنا مل يكن بالشكل املطلوب قلت ،بعد أن نؤصل
هذا احلس نقوم بعد ذلك باحملاور الثالث كما يلي:
املرحلة األوىل :خروج التظاهرات اجلماهريية الصارخة والصاخبة ملدة أَربعة أَشهر،
خترج وتقف على املعسكرات األَمريكية وتقول هلم :أَنتم شعب حضاري «اآلن»..
اخرجوا من بلدنا..
إِنَّ االدارة االمريكية متصهينة..
إِن االدارة االمريكية حتكمها الرأمسالية املتوحشة..
إِنَّ اإلِدارة األَمريكية أَداة من أَدوات الصهيونية ..فيجب أَنْ خترجوا ،واال سوف
تذهب نعوشكم إىل واشنطن ...خالل اربعة اشهر تظاهرات يف مجيع احناء
العراق ...نقوم بعدها باملرحلة الثانية وهي :انتواضة احلجارة مثل الشعب الولسطيين
العظيم ،وقد حتقق هذا بعد العمليات االجرامية يف مدينيت كربالء والكاةمية املقدستني
حيث رشقوا العجالت العسكرية باحلجارة ،ولكن برمير أصدر قانوناً بعدم جواز ضرب
اآلليات العسكرية باحلجارة ،واال سيلقى القبض على الشباب واألطوال .
ومن ثم نبدأ املرحلة الثالثة وهي :نقول لألَمريكان ملدة اربع وعشرين ساعة..
اخرجوا ..سنجند شبابنا ونسائنا لتحطيم البارجات االمريكية ،ونسف الدبابات
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االمريكية ،واستشهدت جبيوارا ورفاقه عندما حرروا كوبا ،كانوا اثنا عشر واحداً،
فكيف والعراق فيه ماليني من اجملاهدين ،وماليني من العراقيني يؤمنون باملقاومة
املشروعة؟ ..لذلك فسيخرجون خالل «اربع وعشرين ساعة» ،وستتحقق انشاء
اهلل املبادرة إذا مل خيرج احملتل من العراق «كما يزعمون» بعد الثالثني من حزيران.
* وال ختشى الرد االمريكي جراء هذه التصرحيات ؟..
** حنن ال خنشى احد إال اهلل بوصوه املطلق احلقيقي الواقعي العيين ،ولذلك ال
يوجد لدي أي محاية بوصوي ال اخشى احداً إال اهلل سبحانه وتعاىل ،ولكن خطابي
التعبوي امليداني يف مدينة الصدر ،وقد استقبلين ربع مليون ...قلت هذه الطروحات
الثالث ،ويف حينها طوقت املدينة بالدبابات االمريكية ،فقال يل بعض االخوة جيب ان
تضع محاية فألوت محاية رمزية ،الن امريكا إذا كانت تريد استهدايف ،فهي قادرة على
قتلي خالل «مخس دقائق» ،ولكن يبقى الف «السيد البغدادي» يف العراق ،لكننَّي
اريد الشهادة ،فالعراق تتجذر فيه الوطنية والعروبة واالسالم ،والقواعد االمريكية زائلةٌ
من العراق إنشاء اهلل .
* لعلَر امريكا هي اليت ختشاكم ولستم انتم ،الذين ختشوهنم؟..
** االن امريكا مرتاجعة من خالل االنوعال الالشعوري املوجود عند برمير حيث
قال يف تصريح له :سأنتقم من مدينة صغرية وهي الولوجة .
* ما هو سر هذه الولوجة ،اليت عقدت االمريكان ؟.
** سرها عظيم يف أبنائها ..اهنم وطنيون إسالميون أشداء على الكوار رمحاء
بينهم .
* مساحة آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي ..شكراً جزيالً على هذا اللقاء
وعلى هذه االيضاحات اهلامة على ما حيدث يف العراق بعد مرور عام على احتالله،
ونتمنى لكم التوفيق والنصر ومتنياتنا من خاللكم إىل الشعب العراقي الشقيق.
** شكراً لكم.
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الحوار الخامس عشر
مع حركة االسالميين االحرار
بتاريخ  14حزيران 2004م
اجرى الحوار
فارس رمضان
ال ميكن أَنْ مير ذكر العراق دون أن يذكر اسم مساحة آية اهلل العظمى السيد أمحد
احلسين البغدادي ،الوقيه املرجع يف النجف االشرف ،أَحد ابرز شخصيات املعارضة
العراقية للنظام البائد ،وأَكثر الشخصيات بروزا على الصعيدين السياسي واإلِسالمي،
وهو على الرغم من ذلك ال يطمح إىل أي منصب سياسي يف العراق مهما يكن ذلك
املركز ،إال أَنه عرب منهجه الوقهي الثوري ،وفكره االسالمي املتنور ،وجهاده السياسي
الدؤوب ،وصراحته الصادقة املتناهية ،حياول ان يصوغ طريقة جديدة لنمط التوكري
العراقي املوروث ،بعيدا عن التبعية والتسلط واالستكبار واالستبداد ..وعلى ضوء
هذا كله اجرى بتاريخ  14حزيران  2004م امني عام حركة االسالميني املرابطني يف
العراق فارس رمضان مقابلة مع مساحته بارك اهلل عمره املديد ننشر بعض فقراهتا:
قال السيد البغدادي :إِنَّ مجيع مدن وادي الرافدين األَعز تشارك مشاركة فاعلة يف
املقاومة حسب طبيعة وةروف كل قرية وناحية وقضاء وحمافظة ..واملقاومة
املشروعة ضد االحتالل االمريكي  -الربيطاني ال تؤطر على املقاومة املسلحة وحسب.
ومحَّل مساحة السيد البغدادي :من وصوهم بالـذين يؤمنـون بـــ«الواقعيـة السياسـية»
وبــــ«املشــروع االمريكــي» مــن اعضــاء احلكومــة االنتقاليــة اجلديــدة غــري املنتخبــة مــن
القطاعات الشعبية العريضة ،مسؤولية بقاء القـوات املتعـددة اجلنسـيات يف العـراق حتـت
ذريعة اشراف منظمة االمم املتحدة ،املشاكل املزمنة تتواقم مـع غيـاب اخلطـط والـربامج
والسياسات الصحيحة والواعلة.
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وحول توقعه لوضع وادي الرافدين بعد الثالثني من حزيران املقبل فيما إذا كانت
الواليات املتحدة االمريكية ستنقل السلطة والسيادة اىل العراقيني قال السيد البغدادي:
إِنَّ تصرحيات اإلِدارة األَمريكية تشري إىل أَنَّ نقل السيادة والسلطة سيكون حمدودا مادام
هناك مقاومة ارهابية مستمرة يف العراق ..ولكن العكس هو الصحيح ،فاملقاومة
املشروعة ستكون اكثر صالبة وقوة وانتشاراً بعد الثالثني من حزيران .
وأضاف مساحته قائال :بعد سقوط النظام الدكتاتوري يف التاسع من نيسان عام
 2003م كانت املقاومة سلمية من خالل االعتصامات والتظاهرات الصاخبة الصارخة،
تارة باسم حل االزمات االقتصادية ،وتوشي البطالة بسبب سقوط البنى التحتية للدولة
العراقية ..وتارة اخرى باسم تأصيل الوحدة الوطنية واإلِسالمية بني «السنة»
و«الشيعة» ،بيد أَنَّ هذه املقاومة انقلبت بني ليلة وضحاها إىل ممارسة اجلهاد املسلح
بوصوه هو الطريق الوحيد الوريد لتحرير األرض واإلنسان من هيمنة االستكبار والكور
العاملي .
وأَعرب مساحة السيد اجملاهد عن توقعاته وحساباته املستقبلية بالقول :إِنَّ الكواح
املسلح ،الذي نشاهده بأُم أَعيننا اليوم ،سيتحول إىل انعطافة تارخيية كربى ،وانتواضة
متصاعدة شاملة ،وبالتايل فإِنَّ هذه االنتواضة هي اليت تطرد االحتالل االجنيب الغاشم
يف وادي الرافدين األَشم ،متوقعا ،أَنْ يغدو الوضع يف العراق يف ةل احلكومة االنتقالية
أسوأَ بكثري مما كان يف ةل جملس احلكم املنحل ،ألَنَّ االحتالل االمريكي  -الربيطاني
اخذ شرعيته من منظمة االمم املتحدة باسم قوات املتعددة اجلنسيات ،األَمر الذي يزيد
الطني بلة من دميومة االحتالل يف العراق والسيطرة على برتوله ،واستغالل موقعه
االسرتاتيجي اخلطري ،واحلواظ على مصاحل اإلمربيالية يف املنطقة ويف مقدمتها دويلة
«اسرائيل» ،وبالتايل حتقيق دميقراطية التعذيب واإلِباحية وانتهاك حقوق اإلنسان
مبدامهة بيوت املواطنني االبرياء بشكل فوضوي مل يقم به هوالكو حينما احتل مدينة
السالم ،حيث حيطم جنودهم أبواب الدور السكنية وجيتاحوهنا هبمجية بربرية خييوون
الشيوخ والنساء واالطوال فيها ،ويسرقون الذهب واألَموال ،ويقتادون الشباب والنساء
إىل غياهب املعتقالت دون ذنب ارتكبوه أو سالح وجدوه ،يسوموهنم يف «سجن ابي
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غريب» السيء الصيت اقسى وابشع انواع التنكيل والتعذيب ،بل وصل االمر إىل أَبعد
من ذلك ،وصل األَمر إىل اغتصاب النساء والشباب بأسلوب ال يقره قانون دنيوي وال
شرع مساوي ،أما الذين مل يستنكروا فضيحة ابي غريب من اعضاء جملس احلكم
املنحل ،وخباصة ادعياء الدين منهم ،فمصريهم إىل مزبلة التاريخ ،والتاريخ مل ولن يرحم
العمالء واجلواسيس بوصوهم جاءوا على ةهر دبابة امريكية .
واعترب مساحته :إنَّ الشرارة األُوىل ،اليت انطلقت من مدينة الولوجة الباسلة ملقاومة
الغزاة الطامعني سامهت مسامهة فعالة يف تأجيج روح التصدي والصمود واملقاومة،
بدأت يف ما يسمى بــ«املثلث السين» ،ثم انتقل التصدي والصمود واملقاومة نقلة نوعية
يف عموم املربع العراقي ،أي «الشيعي» و«السين» ،سواء بسواء .
ويرفض مساحة الوقيه املرجع رفضا قاطعا التعاون والتنسيق إلدارة دفة احلكم يف
العراق مع رموز البعث الواشيني السابقني اذ ذهب قائال :ان هؤالء الرموز ليسوا عناصر
وطنية وامنا فاشية بيد الدكتاتور املستبد ،ويف هذا اجلانب أَكد مساحته :على ضرورة
التوريق بني البعثيني العوالقة ،وبني البعثيني اآلخرين ،الذين رفضوا النظام البعثي منذ
انقالب السابع عشر من متوز عام 1968م.
وحول االهتامات والتلويقات ،اليت توجهها احلكومة االنتقالية وسلطة االحتالل ضد
العمليات املسلحة بوصوها ختريبية ارهابية تستهدف املدنيني االبرياء ،قال مساحته :إِنَّ
املوروض ،من وجهة اسالمية وعقالنية ،أَنْ نورق بني املقاومة الشرعية وبني التخريب
املُحرَّم ،فاملقاومون يستهدفون العدو احملتل ،ومن رابع املستحيالت أَنْ يستهدف
املقاومون املدنيني املساملني ،قد أصبح العراق بعد احتالله مسرحاً للموساد
«االسرائيلي» ،واجهزة املخابرات االجنبية تصول وجتول فيه وتشرتي وتبيع وخترب ما
تريد ...وهؤالء وهؤالء ال يريدون للعراق وال لشعبه أَنْ يستقر ،ألنَّ استقرار العراق،
واقامة حكومة وطنية مستقلة يؤدي بالضرورة إىل خروج جيش االحتالل من بالدنا
العزيزة.
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واشتكى مساحة الوقيه املرجع :من تصرفات بعض رموز اجلهاز االداري ملكتب
الشهيد املظلوم السيد حممد حممد صادق الصدر يف النجف االشرف ،وذكر مساحته:
أنه جاء عنوة من القطر السوري «حيث كانَ يرتأس اللجنة التحضريية للمؤمتر التأسيسي
العراقي الوطين» قاصدا زيارة السيد القائد الشاب املوهوب مقتدى الصدر للتشاور
والتنسيق االسرتاتيجي كذلك التكتيكي معه حول األَحداث الدامية األَخرية ،اليت
جتري يف بعض مدن اجلنوب ووسطه ،بيد أنَّ مساحته :مل يتمكن من االجتماع مع السيد
القائد دام نصره مع أنه ،أي السيد مقتدى كان موجودا يف مكتبه ،نقالً عن بعض الثقاة،
لكنَّ البعض منهم اعتذر مبعاذير لوجستية وخباصة يف هذه الظروف العصيبة ،لكنه عقد
مؤمتراً صحوياً مع ممثلي ومراسلي وكاالت االنباء العاملية والقنوات الوضائية ،الذين كانوا
يف استقباله يف املكتب ،وقد اجاب بصدق واخالص وصراحة على كل االسئلة ،اليت
وجهت اليه حول اجتياح النجف ،واعتقال عناصر جيش املهدي وزعيمه ،وسكوت
اعضاء جملس احلكم ،وما جيري من قصف عشوائي على مدينيت النجف وكربالء
املقدستني ،وكان هلا صدى كبري لدى كل من يهتم بالشأن العراقي ..قال مساحته -
دام ةله  -متظلما :وكم هو مؤمل حينما نرى اشخاصا منزهني ساملني يتحولون إىل آالت
جمانية بيد العدو املشرتك ضد اخواهنم يف العقيدة ومحلة السالح حتت ضغط األَغراض
الشخصية والضغائن.
ان هؤالء يتحولون إىل آالت تنويذية بطوع ارادهتم يقدمون اخلدمة باجملان متطوعني،
ال ألهنم عمالء حمرتفون ،وامنا هم هواة ينوذون اغراض العدو املشرتك ،بال اجر ،وال
منة ،وينجزون اكرب اخلدمات وهم ال يشعرون ،وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني .
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الحوار السادس عشر
مع صحيفة االنديبندت اللندنية
بتاريخ  21تموز 2004م
أجرى الحوار
الخبير روبرت فيسك
أمام منزل آية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي ،حديقة صغرية ،ودرجة احلرارة
تبلغ « »50درجة مئوية ..يف منزله مكتبة خاصة ،وضعت على رفوفها آالف
اجمللدات اإلِسالمية والعلمية ،والقانونية ،والسياسية.
مراجع الشيعة علماء الشيعة معروفون بعدم جرأهتم يف الكالم حول األُمور
اخلارجية ،على حد تعبريه ،لكرنَّ ..السيد البغدادي يطرح كل ما يدور يف ذهنه جبرأة
وصراحة متناهيتني.
أدىل السيد البغدادي بقوله:
إِنَّ االمريكان احتلوا العراق ،كجزء من مشروع اسرتاتيجي ..ومل ولن يغادروا
العراق ،ألهنم غزوا هذا البلد االمني يف سبيل هنب نوطه وثرواته األُخرى ،حتى
احلكومة االنتقالية املؤقتة ،اليت نصبتها االدارة االمريكية تعلم كل العلم حقيقة نوايا
األَمريكان يف العراق ،ويف املنطقة  -ومل جيتاحوا العراق يف سبيل خالص شعبه من
الدكتاتورية واالستبداد.
والسيد البغدادي رجل وقور حمرتم ،ومرجع موسوعي وخطيب ،وله تالميذ
منتشرون يف مجيع أحناء العراق.
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عندما سألته عن الوضع احلايل لشيعة العراق ..أجابين :إِنَّ هناك إعالماً تضليلياً
مقصوداً من قبل وسائل االعالم العاملي يستهدف إثارة الورقة ،والعداوة ،والبغضاء،
واخلالف املذهيب بني «السنة» و«الشيعة».
وحني سألته :ماذا سيحدث فيما لو غادر االمريكان العراق يف هذا االسبوع
«مثالً» ..فرد علي معقباً:
مستحيل ،لن خيرج االمريكان من العراق ،الن مصاحلهم االسرتاتيجية يف املنطقة متتد
من أفغانستان إىل املغرب العربي ..كيف تستطيع أن تسألين مثل هذا السؤال؟!..
والسيد البغدادي يتجاوز عمره « »59سنة ،لكنَّه يتسم بنشاط دؤوب ،وطاقة
شبابية متألقة ،حينما قوز من مكانه اخلاص به إىل الرف ليتناول كتاباً تارخيياً ،وهو
يؤشر بيده الكرمية ،ويتحدث عن اجلاسوسة الربيطانية قائالً:
«مس بل» تزعم أهنا شخَّصَتْ اجملتمع العراقي بكل عاداته وتقاليده ،وبكل اديانه
ومذاهبه ..بيد أهنا مل تعرف إالَّ شيئاً قليالً عنه ،وكانت توقعاهتا خاطئة بوصوها
كانت تكتب رسائل إىل ابيها تارة ،واىل وزارة املستعمرات الربيطانية تارة اخرى ،وتؤكد
فيها إَنَّ العراقيني سوف يقاتلون مع اجلندي الربيطاني صواً واحداً ضد العثمانيني
بوصوهم اضطهدوا «الشيعة» ،ولكنَّ اجليوش الربيطانية فوجئَتْ بــ«الشيعة» يقاتلون مع
الدولة العثمانية «السنية» ضد الغزوة الصليبية يف سبيل صيانة التوحيد والرسالة
والقرآن .
ومن هنا ..أُعلق على حديثه :عندما توفيت بعد احلرب الكونية االوىل مل تتوقع أن
جتد نوسها يف قائمة سجل السيد البغدادي السوداء !..
إِنَّ الصحافة العاملية حتاول بقدر املستطاع تغطية املقاومة الوطنية واالسالمية يف
«املثلث السين» وحسب ،ولكن هناك عمليات نوعية يف كربالء واحللة والديوانية،
وهذه مناطق «شيعية» ،كُل ذلك قبل مواجهة جيش املهدي لقوى االحتالل ،وهذه
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العمليات ال يشار اليها يف وكاالت األَنباء العاملية! ..وقد كان هذا التعتيم مكراً خبيثاً
كبقية أَصناف املكر ،الذي متارسه الدعاية االستكبارية االستعمارية.
إِنَّ اجملاميع والسرايا املقاتلة يف جيش املهدي يقاومون صواً واحداً ،ويداً واحدة مع
إخواهنم اجملاهدين من «اهل السنة واجلماعة» ضد احملتلني االمريكان .
واالستخبارات الدولية ويف مقدمتها« :سي  .آي  .أي» االمريكية و« أم  .آي .
سكس» الربيطانية يؤكدون دائماً وأبداً :مبجِّرد خروج االمريكان ستحدث احلرب
االهلية بني أَبناء العراق ،وهو يرفع يده حمذراً.
مستحيل أنَّ هذه املزاعم الباطلة لن تنطلي على أهلنا وشعبنا ..ما هي اال
سيناريو ،ومن اللٌعب السياسية التضليلية ،وهذه احلرب األَهلية يف عقيدتي لن حتدث
يف العراق ،ألن الشعب العراقي ينحدر من أَرهاط عربية أَصيلة ،ونسيج اجتماعي
مرتاص ال ميكن متزيقه مبسميات مذهبية ،أو عرقية ،أو أثنية ..وعندما ترى املخابرات
املركزية ان هذه التهديدات واحلرب النوسية مل تُثنِ ،ولن تثين عزمية رجال املقاومة ،فاهنم
ينتقلون إىل ورقة اخرى يهددون هبا ..أال وهي هجمات الزرقاوي والقاعدة على
اجلوامع ،واحلسينيات ،وأئمة اجلمعة واجلماعة ،ومن املزري أنَّ جند الصحافة احمللية
الناطقة باسم الواجهات السياسية العراقية ،وراء هذه الدعوات املزيوة ،تنربي
بتصرحياهتم الواسقة الظاملة الكافرة زاعمةً إنَّ خروج األَمريكان يف الوقت احلاضر فيه
مردودات سلبية مرعبة.
وقد خاطبين السيد البغدادي هاتواً على مضض:
إِنَّ هذه املقابلة بيين وبينك لن تنشر يف جريدة «الشرق االوسط» اللندنية ،الن هذا
احلديث يغضب اإلِدارة االمريكية ،وأياد عالوي ،وغازي عجيل الياور !..
والسيد البغدادي موسوعة سياسية دينية حوارية ..وقد أدىل يل بتصريح يقول:
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إِنَّ االمريكان اجتاحوا العراق بـ «القوة» ونصبوا حكاماً علينا كذلك بـ «القوة»،
ليس هلم جذور سياسية تارخيية يف الساحة العراقية .
إن «الشيعة االمامية» يعتقدون باألئمة االثين عشر املعصومني ،وينوذون كل ما
يصدر منهم ،وخباصة تأكيداهتم يف مناصرة احلكام ..حتى لو كانوا من األَمويني
والعباسيني املستبدين الظاملني ،ماداموا حيافظون على بيضة االسالم ،ويصدون
اهلجمات اخلارجية الرامية ألسقاط دولة االسالم الظاهرية ،كل هذه التأكيدات من أجل
نشر كلمة ال اله اال اهلل ،حممد رسول اهلل ...وهذا ما وجدوه من خالل أحاديث
الرباط ،ومن خالل دعاء زين العابدين ألهل الثغور ،ومن خالل مواقف االمام علي مع
«اخلالفة الراشدة» .
وقد أمضى السيد البغدادي ست سنوات «تقريباً» يف املنوى ليتجنب بطش صدام
حسني باعتباره مطارداً ،وهو غري مكرتث لذلك ،وكان عنيداً ضد النظام البائد ،وهو
ال يشك يف أَنَّ االمريكان مل جيتاحوا العراق بوصوهم منظمة خريية إنسانية إلنقاذ الشعب
من الدكتاتورية ،وامنا جاءوا عنوةً ليسرقوا ثروات العراق ،علماً أَنَّ صدام حسني هو
أداة من أدواهتم ..ثم ان هذه السوارة االمريكية ،اليت أنشأوها بني هنري دجلة والورات
تعد من أكرب السوارات يف العامل ،والقواعد ،اليت أنشأوها يف اجلنوب ،ويف أعايل جبال
مشال العراق ،اليت فيها أجهزة التصنت اجلاسوسية على دول منطقة الشرق االوسط ال
حتتاج إىل توسري يف اهليمنة االستكبارية ،واالطماع االستعمارية.
ووفقاً لكالم السيد البغدادي ،ان أمريكا بدأت بغزو العراق  -كبداية لتحقيق
مشروع الشرق االوسط اجلديد  -بعد ان وجدت العراق منهار ًا ..بسبب احلصار
االقتصادي الظامل ..وبسبب احلروب املوتعلة مع دول اجلوار!!..
إذن ..االمريكان جاءوا إىل العراق يف سبيل سرقة برتوله ..لذا جند ان هناك
صراعاً بني االمريكان واالوروبيني على هذا البلد االمني ..بيد أهنم وصلوا إىل حل
وسط «على ما أرى» على شرعية احتالل العراق باسم القوات املتعددة اجلنسيات،
وبقيادة الواليات املتحدة االمريكية.
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ويف أثناء حديثه انقطع التيار الكهربائي ،وتوقف صوت مكيف اهلواء ،فسرت الينا
حرارة الصيف ،والسيد البغدادي ةل جالساً ال حيرك ساكناً ،وقدم يل كتاباً علمياً من
مؤلواته وهو« :حبوث يف االجتهاد» ،وعليه تقريظٌ يثبت إجتهاده ،وله حق االفتاء
والقضاء ..ثم أراني أحد تالمذته سريته الذاتية ،واكتشوت أنه كان ثورياً منذ طوولته،
وهو مستمر يف حماضراته ومناقشاته العلمية بطريقته اخلاصة الوريدة ،هكذا حتدث
طالبه وعارفو فضله ..ثم أراني صوراً فوتوغرافية جتمع بني آية اهلل اخلميين وآية اهلل
السيد البغدادي الكبري أيام النضال السليب ..ثم بعد ذلك رجع التيار الكهربائي ،وقد
مهس بأُذن صهره مشرياً ايلّ بصوت خافت :هذا املراسل  -على ما أعتقد  -إِما
جاسوس ،وإِما ليربايل تقدمي ..وبالتايل قدم يل كتباً من مؤلواته هدية يل ،وكتب على
أحدها ..بسم اهلل ،هذه هدية إىل االخ املسرت روبرت مع أطيب التمنيات ،ومل أجد
فتوى ضدي ،هكذا يبدو يل !!..

 املقصود االخ االستاذ احلاج حامد القريشي مسؤول العالقات العامة لسماحة السيد االستاذ
ادام اهلل ةله.
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الحوار السابع عشر
مع قناة الجديد اللبنانية
بتاريخ  2 - 1كانون االول 2004م
* صباح اخلري ،مشاهدينا الكرام ..حنييكم ،ونرحب بكم يف برنامج «احلدث
اليوم» ،كذلك يسرنا أن نرحب بسماحة آية اهلل العظمى السيد أمحد احلسين
البغدادي ..املرجع الديين بالنجف االشرف ...أهالً وسهالً
** أهالً ومرحباً ..حياك اهلل .
* قبل ان خنوض يف التواصيل ..هل لك ان تتوضل وترسم لنا صورة عن الوضع
العراقي احلايل بشكل عام ؟..
** بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ..يف غياب الدولة يف العراق ،وتوتيت
مؤسساته االرتكازية للصناعة الوطنية ،لتحويله اىل جمتمع استهالكي غري منتج ،تسوده
البطالة املتوشية يف ذروهتا ،وجتميد سيادة الوطن ،والوراغ الدستوري ،واالنوالت االمين
والوةيوي ،وحتطيم املرافق احليوية مثل املستشويات دون احلد االدنى من املعدات،
الكهرباء واملاء والنوط والبانزين ..من الكماليات النادرة ،أن جتري العودة اىل أكثر
االشياء تسيباً وضياعاً وختلواً يف اجملتمع ،سواء على صعيد اإلِثنية ،أو العرقية ،او
املناطقية ،او العشائرية ،اليت تعيش عقلية «القيادات اخلالدة» ،او احلزبية الضيقة،
وعلى ما أرى ان االحتالل ساند يف هذه او تلك ،ألَنَّه يريد العراق موحداً بالشكل ال
باملضمون ،ليتمكن من حكمه مُقَسَّماً بعضه عن بعض ،أو عرب كانتونات وعرقيات
وطوائف ،وال يغدو لالعتبارات الوطنية واالسالمية ..خصوصاً بعد التيار اجلارف ملا
يسمى بـ«مقولة العوملة» ..هذه املقولة السياسية االقتصادية الرامية اىل إلغاء احلدود،
وإزالة القيود عن طريق االحتكارات الرأمسالية العاملية من أجل حتويل العامل اىل سوق
واحدة موتوحة على مصراعيها يتحول فيها أصحاب االمكانات الصغرية او القليلة اىل
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عاملني ملصلحة اإلِمكانات اهلائلة املرتكزة يف دول املركز ،وهي الواليات املتحدة
االمريكية ،واالحتاد االوروبي ..حيث السلطة والثروة االقتصادية الضخمة ،اخلاضعة
بال حدود العداء االمة التقليديني ،وهم الصهاينة .
* بعد اجتياح القوات االمريكية بدْأتَ تتحدثُ عن دولة دميقراطية ،والدفاع عن
حقوق االنسان ،وتشكيل حكومة عراقية وبرملان عراقي ..وينتظر ان تكون
االنتخابات املقبلة يف أواخر شهر كانون الثاني مدخالً اىل ذلك كله ..هل تتوقعون
ازدياد عمليات املقاومة العراقية ..وهل ميكن أن تؤدي هذه العمليات اىل عرقلة سري
هذه االنتخابات ؟..
** االمريكان مل يكونوا ،ولن يكونوا يوماً ما مؤسسة خريية انسانية تستهدف
خالص العراق ،وإنقاذ شعبه من الدكتاتورية واالستبداد ،وهم جاؤوا مبشروع
امرباطوري خطري ال يستهدف العراق فحسب ،بل يستهدف شعوب املنطقة برمتها..
وحينما اجتاحوا العراق كانوا يتصورون أَنَّ العراقيني سوف يبثون الورود والزهور على
دباباهتم الغازية بوصوهم عاشوا االستبداد والدكتاتورية ،وعاشوا معاناة احلصار
االقتصادي الظامل ملدة « »13سنة تقريباً ،هذا احلصار كان مقصوداً من قبل االستكبار
االمريكي يف سبيل ترويض هذا الشعب بكل شرائحه املختلوة ،حتى يقبل بكل احتالل
مهما تكن مقاصده واهدافه ،لكنهم فوجئوا مبقاومة نوعية عنيدة من قبل أبناء العراق .
وقبل اجتياح العراق ،وأثناء غزوه ،كانوا يهددون دول املنطقة على أساس حتقيق
اإلِصالح والدمقراطية على الطريقة االمريكية ،وبالتايل حتقيق مشروع الشرق األَوسط
اجلديد الرامي اىل توتيت املنطقة اىل دويالت ،واىل كيانات ضعيوة هزيلة من أجل محاية
الثكنة «االسرائيلية» الداعمة للمشروع االمرباطوري االمريكي بوصوها القطب األُحادي
يف العامل بعد انتهاء احلرب الباردة .
ولكن ..من املستحيل أن تتحقق االنتخابات يف يومها املوعود ..ما دام هناك
مقاومة نوعية منتظمة ومشروعة تريد أوالً وأخرياً اهناء االحتالل ..مهما حتشد أمريكا
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كل الياهتا العسكرية ،وان جتمع كل كيدها السياسي ،وان تقرتف كل اجلرائم الوحشية،
ال ميكن حتجيم هذه املقاومة .
* يعين تريدون القول إِنَّ املقاومة العراقية وقوت سنداً ودرعاً للدول االخرى يف
املنطقة ضد مشروع الشرق األَوسط الكبري ؟..
ما يف ذلك ريب على ما أرى ،والدليل على ذلك أنَّهم عندما وجدوا هذا التصدي
والصمود من أجل طردهم من بالد الرافدين بوصوهم غزاةً حمتلني تركوا نغمة تغيري انظمة
املنطقة بالنار واحلديد ،واستأنووا تشكيل جمموعة الدول القائمة حالياً ضمن رؤية
اخرى وفق موهوم السالم االمريكي املتطابق بنيوياً ووةيوياً مع االسرتاتيجية الصهيونية
للمنطقة ،وبورتة زمنية ليست بطويلة حينما غريوا احلاكم العسكري «جاي غارنر»،
الذي عني أبان االحتالل مباشرة ،ولكن بعد التصدي والصمود املقاوم استبدلوه حباكم
مدني هو «بول برمير» ،وهذا مل يكن حظه بأفضل من صاحبه نتيجة إِجنازات املقاومة
من اجلنوب اىل الشمال ،تلك االجنازات ال تكاد حتصى مقارنة باملدة ،اليت تطورت فيها
الظروف االقليمية والدولية اليت حتاصرها ،واالمكانات املادية احملدودة ،اليت متتلكها،
ومع ذلك فهي اكتسبت خربة ومناعة يف مواجهة كل االحتماالت االنية واملستقبلية ،ثم
جلأ احملتل اىل خطوة تزيينية باختالق «جملس احلكم» املكون من اللصوص والعمالء
واجلواسيس ،حملاولة كسب التأييد الدويل واالقليمي ،فشل هذا اجمللس فعالً ،فبادروا
اىل تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة غري منتخبة برئاسة إِياد عالوي ،الذي اعرتفَ اكثر
من مرة انه عمل كمخرب لالستخبارات الدولية حبجة إِسقاط صدام حسني ،وبعد فشل
رئيس هذه احلكومة خالل فرتة اسبوع ،ال أقل وال أكثر ،مل يتمكن من كسر شوكة
العراقيني الصابرين املرابطني اجملاهدين ،وال اجمللس الوطين االستشاري ،املعني ،الذي
يعقد يف ةل حظر التجوال ،وحراسة الدبابات والطائرات االمريكية ،وجنود االحتالل،
استطاع أنْ يوعل شيئاً ،ويف ةل االبادة اجلماعية ،اليت تشهدها النجف االشرف،
وكربالء ،ومدينة الصدر ،والولوجة ،والرمادي ،وسامراء ،مل تنطل اخلدعة األمريكية
على العراقيني املناهضني لإلحتالل.
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كل هذه املبادرات التضليلية عمد إليها األمريكيني لتعطيهم شرعية ،وترفع عنهم
صوة احملتل الكافر املستكرب ،وكلُّ تلك التهديدات واملواهيم املرتبطة بلغة الغطرسة
والقوة ،سرعان ما تراجعت لصاحل بروز لغة املهادنة ومغازلة سياسية لبعض األَطراف
االقليمية لعلها تساعد االمريكيني على اخلروج من الوحل العراقي ،الذي وقعوا فيه،
فبادروا اىل حل آخر ،هو عقد مؤمتر شرم الشيخ يف سبيل انقاذ اهليبة األمريكية.
عقد ذلك املؤمتر بالوعل ،وجاءت كل قراراته وتوصياته لصاحل املشروع االمريكي ،ال
لصاحل الشعب العراقي .هتزني احلسرة وأنا أرى حكاماً من بالد العرب واملسلمني
يهرولون اىل شرم الشيخ ليباركوا جرمية امريكا الدموية يف الولوجة ،وقبلها يف النجف
االشرف ،ويقرون انتخابات مزيوة يف ةل حراب االمريكان ،وهؤالء وصمة عار على
االمة كل االمة .
من هنا ..تربز أمهية املقاومة عنصراً فاعالً يف املشهد االقليمي مبا متتلكه من
فعالية ،وما أثبتته من جدارة فائقة ،وهبذا فإهنا سوف تسقط كل االقنعة املزيوة،
خاصة سيناريو االنتخابات املقبلة« ..،واذا مل تتحقق هذه االنتخابات يف يومها املوعود
فسوف يشتعل فتيل احلرب االهلية» ..هكذا بشَّر هبا صقور االدارة االمريكية من
احملافظني اجلدد مرات ومرات.
ولكن أقول واحلق يقال :لن حتدث احلرب االهلية مهما يُرَوَّجْ هؤالء ،ألَنَّ هناك
نسيجاً اجتماعياً مرتابطاً بني أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته ،وهناك بني «السنة»
و«الشيعة» عالقات نسبية وسببية ،حنن خنتلف إِختالفاً كلياً عن الشعب اللبناني
الشقيق ،ألَنَّ دستور الدولة اللبنانية ،الذي سن يف االربعينات يقوم على احملاصصة
الطائوية ،وال يزالُ .
املنطلق الذي يؤسس هلذه االنتخابات هو قانون «ادارة الدولة العراقية املؤقت» ،ويف
اعتقادي أَنَّ الكثري من نصوصه جرمية ال تغتور ضد الشريعة والدين والوطن والشعب
بكل مذاهبه وأَعراقه ،ألَنَّ أبرز نصوصه هي احملاصصة الطائوية ،وعزل العراق عن
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انتمائه االسالمي والعربي ،وقد عارضته فئات الشعب العراقي واطيافه ومراجعه..
كل ذلك مقدمة لتوتيت العراق اىل دويالت توتيتاً يصب ملصلحة الثكنة العسكرية
«االسرائيلية» القائمة على أرض فلسطني.
وهذه املؤامرة تذكرني مبؤمتر املعارضة العراقية ،الذي عقد يف أربيل يف مشال العراق
عام 1992م ،وصدرت قراراته وتوصياته على قانون احملاصصة بني «الشيعة»
و«السنة» و«الكرد» ،وحينما مسع املرحوم الرئيس حافظ األسد هبذا القرار صرخ
صرخات رسالية وحدوية قائالً:
هذا القرار يستهدف سوريا ولبنان من أجل تقسيمهما اىل كيانات ضعيوة هزيلة
ختدم العدو الصهيوني يف املنطقة .
إنين أقول صراحة :ليعلمْ األمريكان ..ال حرب أهلية ،وال حماصصة ،ما دام هناك
شعب جماهد يسعى لتحرير الثرى العراقي ،وحترير االنسان العراقي من هيمنة اإلِحتالل
االمريكي ،وما دام هناك مقاومة عنيدة تستمر مثلما تستمر نظريها يف فلسطني احملتلة،
ال تتأثر باالنتخابات ،وخارطة الطريق .واملشروع االمريكي ينتقل من فشل اىل آخر،
وسيضطر االمريكيون يف هناية املطاف اىل اهلروب من العراق مثلما هرب
«االسرائيليون» من جنوب لبنان ،ويستعدون للهرب بالطريقة نوسها من قطاع غزة .
* يعين  -كما يوهم بشكل واضح من كالمكم  -انتم تدعمون املقاومة العراقية
ضد االحتالل االمريكي ...أما املقاومة ،اليت تستهدف القوات العراقية من الشرطة
وما اىل ذلك ،فيذهب ضحيتها مدنيون ابرياء ..ما هو موقوكم من هذا األَمر ؟..
** يف البدء ال بد من التمييز بني عمليات املقاومة املشروعة ،اليت تستهدف
القوات األَجنبية احملتلة ،وبني العمليات ،اليت تستهدف املواطنني األَبرياء ،واليت احلقت
أَضراراً فادحة مبؤسسات ومنشآت وطنية ...إنين أرى أن هذه العمليات ال هدف
هلا غري تشويه املقاومة املسلحة ،اليت هتدف أوالً وأخرياً إىل خروج احملتل من العراق،
وال سيما ان هناك جهات اقليمية ودولية ،وأجهزة املافيا الدولية من مصلحتها االبقاء
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على االنوالت االمين مبا فيها املوساد «االسرائيلي» ،الذي يسرح وميرح يف البالد بال
رقيب أو حسيب .
قبل سنة أو أكثر أو أقل من سنة ،التقى معي مدير وكالة رويرتز ،ووجه إيلَّ هذا
السؤال :بوصوك أحد فقهاء النجف هل جيوز عندكم استهداف الشرطة ؟! ..قلت
له صراحة :اذا كان الشرطة مع الدبابة االمريكية ،اليت تقاتل ضد املقاومني جيوز
تصويتهم ،وتطبق عليهم آية اجلزاء الواردة يف القرآن الكريم ..أما اذا كان الشرطة ال
يتعاونون مع احملتل ،ويتعاطوون مع شعبهم ،ويؤيدون املقاومة املشروعة ،فتصويتهم من
أكرب احملرمات الشرعية.
أما هذه االستهدافات من خالل السيارات املوخخة ،اليت تشاهدوهنا من خالل
الوضائيات تستهدف الشرطة ،فهي عمليات يقوم بتنويذها املوساد «االسرائيلي»
والقوات االمريكية لتشويه مسعة املقاومة العراقية.
* القوات االمريكية مل تعط اعتباراً للمدنيني واالماكن الدينية من خالل هذه
اخلطوات ،واالعتداءات ،اليت تقوم هبا الواليات املتحدة االمريكية ..هل ينتظر ان
تتوقف عن هذه االعمال ،طاملا أنَّ حكومة عالوي ال حترك ساكناً إجتاه هذه االنتهاكات
الال إنسانية ،وأين عراق تعددي حيرتم حقوق االنسان ،وهناك انتهاكات أمريكية من مثل
هذا النوع ؟..
** االمريكان  -كما قلت مراراً  -ليسوا مؤسسة خريية انسانية اجتاحت العراق
لتحريره ،وانقاذ شعبه من الدكتاتورية ،بل هي اجتاحت العراق ،ويف جعبتها مشروع
صهيوني امربيايل يهدف اىل اهليمنة على املنطقة برمتها  .بعد انتهاء احلرب الباردة،
غدت أمريكا القطب األُحادي يف العامل ،تتسم بالغطرسة والعنجهية ،وتتسم بالنزعة
اإلمرباطورية ،تَستهدف أيَّ حترك شعيب ضد مصاحلها بأبادة مجاعية مرعبة ،إهدار
سافر ملبادئ حقوق االنسان مبا يف ذلك من هدم احلجر ،وحرق الزرع على الطريقة
الشارونية.
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هذا ما يشاهده الرأي العام العاملي اليوم يف اهلجمات الصاروخية العشوائية على
املدن اآلمنة ..امريكا وعمالء امريكا نسوا أو تناسوا أَنَّ العراق بلد األنبياء واألَوصياء
واألَولياء ،ال ميكن لدولة مستكربة فاقدة العواصم اخلمس املشهورة أَنْ هتيمنَ عليه،
وحتى حركات التحرر العاملية غري املسلمة ناضلت وقاتلت من أجل حترير اوطاهنا،
وإِنقاذ شعوهبا ،فكيف بنا حنن املسلمني ،وقد أكد االسالم علينا مقاتلة الكافرين
واملشركني ،الذين يريدون السيطرة على بلدنا ،وسلب خرياتنا ،وانتهاك حرماتنا
ومقدساتنا.
اذن ..ما دام هناك احتالل يف بلد مسلم ذي سيادة مستقلة ،فيجب طرده
بالقوة ..ما دام هناك احتالل فال نعرتف بوجود حكومة انتقالية مؤقتة ،وال نعرتف بسن
قانون «ادارة الدولة العراقية» ،الذي يتضمن جواز محل العراقي أكثر من جنسية،
فمثال :بعض اليهود ،الذين غادروا العراق مبوجب القانون السيء الصيت عام 1950م
بات بعض منهم ،أو من ذراريهم أَعضاء يف الثكنة العسكرية الصهيونية ،او يف
االستخبارات «االسرائيلية»  ،ولذا تعترب إعادة اجلنسية العراقية اليهم ،مع احتواةهم
باجلنسية «االسرائيلية» ،خماطرة ال حتمد عقباها على األَمن العربي واالسالمي ،اذ ان
العراق ما زال يف حالة حرب مقدسة مع «اسرائيل» قانونياً ،فالعراق مل يوقع على اتواقية
اهلدنة يف رودس عام 1949م وال ميكن اطالقاً أَن يوقع اتواقية سالم ،أي تسوية على
الطريقة الصهيونية االمريكية ،على الرغم من وجود عناصر من احلكومة االنتقالية العميلة
تضغط هبذا االجتاه الالشرعي .
* هذا سؤال أريد ان اطرحه على مساحتكم ...وصوتم احلكومة االنتقالية بأهنا
عميلة ،وحللتم استهداف الشرطة العراقية ،اليت تواكب قوات االحتالل .اذن ..ما
موقوكم من االنتخابات املقبلة ،وهل تدعمون مَنْ يرشح هلا ،أم انتم ترفضون احلكومة،
اليت تنظم هذه االنتخابات ؟..
** إِني أَؤكد مرة أخرى التزامي الالحمدود باالنتخابات باعتبارها معرباً حقيقي ًا
عن مكونات أهلنا وشعبنا يف العراق وأَطيافه وقواه كافة ..ومن حيث هي االسلوب
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األَمثل من منظور عملي وحضاري مُجْمَعٍ عليه لبناء مستقبل بالد الرافدين الشوري
التعددي املوحد ،غري أني أَؤكد ،وقد سألين قبل مدة ليست بطويلة أحد اجملاهدين عن
االنتخابات املقبلة فأجبته بوتوى شرعية موادها ،جيب على شعب العراق الذهاب اىل
صناديق االقرتاع النتخاب ممثليه احلقيقيني ،وعدم االنصياع واالجنرار واالنغماس يف
املسارات السياسية ،اليت حيددها االحتالل ،ويتحكم يف آلياهتا ونتائجها حتت مشاعة
املرونة ،أو حتت أي مشاعة أخرى ،وجندد مطالبنا الشرعية ..اذا حتققت جممل
الشروط التالية :خروج القوات األَجنبية ضمن زمين حمدد ،وتعيني ممثل واحد عن كل
حزب أو حركة سياسية يف عضوية املووضية العليا لالنتخابات ،حبيث يكون كل
أعضائها معروفني بنزاهتهم واخالصهم للعراق وأهله ،وإلغاء الصالحيات املطلقة ،اليت
منحها املندوب السامي االمريكي هلذه املووضية ،وايقاف كافة العمليات العسكرية ،اليت
تقوم هبا القوات االجنبية ضد املدن العراقية ،وتعويض كل املتضررين من اهلجمات
الصاروخية العشوائية ،واطالق سراح املعتقلني واملوقوفني ألسباب سياسية ،وخاصة
من مل توجه إليهم تُهمٌ حمددة ،واشراف دويل نزيه على صناديق االقرتاع.
من خالل هذه والشروط األَساسية ،اليت أُعلنها واعلنتها املقاومة العراقية،
واملرجعيات «الدينية» ،والعشائرية ،واالطياف ،والشخصيات الوطنية واالسالمية
املستقلة ،املنسجمة مع ميثاق االمم املتحدة ،واالعالن العاملي حلقوق االنسان ،املنبثقة
من صميم هويتنا االسالمية خنوض أية انتخابات حرة نزيهة.
بيد أن قوات االحتالل واحلكومة املؤقتة العميلة مل تكتفِ بالتجاوز عن هذه الشروط
فحسب ،بل زادت من إِجراءاهتا الوحشية ضد املدن اآلمنة ،وأَعْلنَتْ حالة الطوارئ.
* كيف ترون امكانية حصول ذلك ؟..
** مَنْ يتابع بدقة تواصيل ما جيري من حتضريات ألجراء االنتخابات القادمة
يتأكد له بصورة جلية ال لبس فيها ..أَنَّها خطوة لتكريس اإلِحتالل ،حيث أَنَّ
املخطط ،،الذي حياك من قبل احملتلني ،واحلكومة االنتقالية ،وجملس احلكم املنحل يهدفُ
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لإلِيقاع بالقوى الوطنية واالسالمية املناهضة لالحتالل عَبْرَ تشجيعها على املشاركة
الوعلية يف انتخابات ختدم اطماع احملتل االجنيب ،ومَنْ ميثلون احملتل ..هذا أوالً.
وثانياً :من رابع املستحيالت أنْ خيرج االمريكان من العراق ،وهم يصرون على
تسويق إِجراء االنتخابات يف يومها املوعود ،ودعم كل العناصر ،اليت ترفض «العنف»،
وتنخرط يف العمليات السياسية واالنتخابية ،وكل هذا من أجل إضواء الشرعية على
تشكيل مجعية وطنية انتقالية تتوىل مسؤولية تشكيل حكومة تسِّريها أمريكا يراد منها
إحكام الطوق حول رقبة بالد وادي الرافدين لضمان دميومة االحتالل يف وطننا األَعز
ألعوام قادمة ..كل ذلك باسم استحقاقات املرحلة والواقعية السياسية والتوفيقية .
* على أية حال ...فيما يتعلق مبوضوع االنتخابات هناك كالم ،على الرغم من
تأكيد الرئيس العراقي غازي الياور انه يؤيد االنتخابات اذا حصلت يف موعدها ،لكن
هناك كالم يذهب إىل أنَّ العمليات ،اليت تقوم هبا املقاومة ميكن أنْ تؤدي اىل تأخري هذه
العملية السياسية ،وعدم حصوهلا يف موعدها ..هل تتوقعون ان تتم االنتخابات يف
موعدها ؟!..
** حتى لو حتققت مسرحية االنتخابات ،فإِنَّ ثلثي الشعب العراقي يقاطع هذه
االنتخابات املقبلة ،ويف مقدمة الذين يقاطعون فصائل املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين،
الذي يضم التيار االسالمي والعروبي والعلماني واملستقل .
نعم ..غري شرعية ،وغري أَخالقية كتاباً وسنة وامجاعاً وعقالً ووجداناً
وتارخياً ..ثم أنَّ هناك بعضاً من االطياف والشخصيات تنطق باسم االحتالل بالوكالة،
وتروِّج أضاليله الدمياغوغية ،وأكاذيبه ،حتاول جاهدة عرب العديد من املنابر السياسية
واالعالمية ،اليت توفرها االجهزة الدعائية لإلحتالل ،تشويه املوقف الوطين واالسالمي
املناهض للمشروع السياسي لالحتالل ،الذي يدعو اىل أسقاط مؤامرة اجراء االنتخابات
يف يومها املوعود يف سبيل تسويق شرعية حكومة عميلة منتخبة ،وتسويق هذه الشرعية
على الشعب العراقي لرتشيح ممثلي الشعب بكل مكوناته واطيافه من أجل تربير شرعية
بقاء االمريكان مدةً طويلة تستغرق مخسني عاماً من خالل اتواق انشاء قواعد عسكرية
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جاسوسية ،كل ذلك إلِجهاض أي صحوة ،أو حترك عسكري يستهدف إِسقاط
احلكومات العميلة املوالية لألمريكان .
* كيف تصوون املشاركني يف هذه االنتخابات ..هناك مسؤولون شيعة يعملون
على اجياد قائمة موحدة من املرشحني تقومُ بإعدادها اهليئات واالحزاب الشيعية..
وهناك كذلك اكراد قادمون بتشكيل الئحة مشرتكة بني برزاني وطالباني ،يعين هناك
حتضريات هلذه االنتخابات ..كل هؤالء املشاركني يف االنتخابات ..كيف
تصووهنم؟..
** هؤالء وهؤالء ال ميتلكون قاعدة مجاهريية عريضة ،والدليل على ذلك أهنم
جاؤوا على ةهر دبابة أمريكية ،بل كثريون منهم عاشوا حياة ارستقراطية خارج الوطن
اجلريح ،إِنَّ الشرعيني احلقيقيني هم جماهدو الداخل ،ثم إِنَّ تصاعد املقاومة املسلحة
والسلمية يف الساحة العراقية املناهضة لالحتالل ،وعدم املشاركة يف االنتخابات دليل
واضح على ان إِجراء االنتخابات ما هي اال مسرحية ،واملشاركون فيها ال قاعدةَ
مجاهرييةً هلم بني مكونات الشعب العراقي.
* هل أعمال املقاومة العراقية هي السبب يف تكريس االحتالل ،وبقائه يف
العراق؟ .هناك إِعالن من مسؤولني يف واشنطن يقولُ إِنَّ الواليات املتحدة ستزيد
عناصر قواهتا من « »50اىل « »125ألواً يف العراق ،يعين هي تقول اهنا تريد زيادة
هذه األَعداد لتأمني سري عملية االنتخابات املقبلة ..هل تريد امريكا ان تزيد من عدد
قواهتا ،ألن املقاومة ال تزال تتصاعد خصوصاً عند أَهل السنة ..وهل هناك مدن
جديدة ستكون فلوجة اخرى ؟..
** زيادة هذه األَعداد من اجليوش األَمريكية هو إلِهناء املقاومة الوطنية العراقية،
وهبذه احلجج والذرائع تريد اهليمنة على العراق والعراقيني يف سبيل مزيد من االستالب
واالغتصاب ..ثم مل تكن الولوجة هي املتصدية وحدها ضد االحتالل ،بل معظم مدن
العراق تتصدى ضد االحتالل ،ولكن ،كما قلت لك ،هناك تعتيم من قبل وكاالت
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األَنباء ،مثالً اذا نوذت يف الولوجة عشر عمليات فإِن وسائل اإلِعالم تنشر عمليتني فقط
واذا نُوِّذَت مخس عمليات بطولية يف النجف األشرف ،فال تنشر واحدة منها من خالل
هذا اإلِعالم التضليلي ،حتى يومهوا العامل أَنَّ هناك «مثلثاً سنياً» هو الذي يقاوم،
وأكثرهم من عرب «اهل السنة واجلماعة» ،ال من «شيعة العرب العراقيني».
وأقول بصراحة :ليس هناك «مثلث سين» أو «مربع شيعي» يقاوم احملتل ،وامنا
العراقييون بال استثناء كلهم مقاومة مناهضة ضد الوجود االجنيب املستكرب .واهلدف
من هذه املزاعم الباطلة هو أن يوحوا إىل الرأي العام أَنَّ «الشيعة» مع احملتلني ..كل
ذلك من اجل بذر بذور الوتنة املذهبية بني ابناء االسالم والسعي الستئناف تركيب
املؤسسات السياسية واالدارية العراقية على قواعد تستخدمها للتقسيم العرقي
والطائوي واملذهيب ،وطمس اهلوية اإلِسالمية لشعب العراق ،وإِضعاف انتمائه الوطين
والعروبي .
* ما هو كيان أياد عالوي ؟..
** أياد عالوي ال ميتلك قاعدة مجاهريية عريضة من حيث املبدأ ،ألنَّ ُه عاش
ثالثني عاماً يف اوروبا ،وال صلة له مع جماهدي الداخل ،ألنه كان «شيعياً بعثياً».
وثانياً :إِنَّ إياد عالوي مبجرد أنْ تولَّى رئاسة الوزراء يف احلكومة االنتقالية املؤقتة،
اليت عيِّنها املندوب السامي االمريكي ،بادرت حكومته إىل التعاون مع االمريكان يف
اهلجمات الصاروخية العشوائية على املدن العراقية اآلمنة بدءاً من سامراء وكربالء
املقدستني ،ومروراً بالنجف األَشرف ومدينة الصدر ،وصوالً اىل الولوجة والرمادي .
* الرئيس العراقي غازي الياور أنشأَ كياناً سياسياً حتت اسم «عراقيون» ما
رأيكم يف وجود هذا الكيان ؟..
** الرجل ال زال يعيش «العقلية العشائرية» ،وهو مل يرأس حزباً سياسي ًا يف يوم
من األيام ،وليس له تاريخ جهادي يف النضال السليب يف حرب الطاغوت ،وكان يعيش
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حياة ارستقراطية مرتفة يف دول اخلليج ولبنان ،وال ميكن من خالل هذه السرية ان
يستقطب الشعب العراقي اىل قائمته الومهية .
* بقاء بوش يف البيت االبيض يعين سياسة اهليمنة على املنطقة خصوصاً
العراق ..كيف ترى موقف احلكومة العراقية من أَطماع اإلِدارة األمريكية يف نوطه ،ويف
ثرواته الطبيعية ؟..
** هل توجد يف العراق حكومة عراقية وطنية ،حتى حتدد موقوها من االحتالل
ومن أطماعه يف البرتول خاصة ..حنن ندعو اهلل سبحانه وتعاىل ان ينهي البرتول من
العراق ،ألنه سبب الدمار والبوار والتسيب والضياع على شعبنا وأهلنا ،هلذا اجتاح
االمريكان هذا البلد االمني يف سبيل هنب ثرواته الطبيعية ،اليت منحها اهلل تعاىل هلذا
الشعب العظيم .
حنن ليس يف حاجة إىل االمريكان ليحرروا العراق من الطاغوت ..حنن العراقيني
أوىل بالتحرير واخلالص من الدكتاتورية ،ثم أمريكا ليست مؤسسة خريية انسانية ،ها
انت تشاهدين أعمال االمريكان ،وتسمعني عنها يف بلد األَنبياء واألَوصياء ،وما يرتكبون
من جرائم تنأى وحوش الغاب عن فعلها .
* أريد ان أسأل ..هل سيكون للحكومة العراقية خيارات ..أم دولة مستقرة،
ونوط يذهب اىل الواليات املتحدة االمريكية ،وكوى ؟..
** انــــا قلــــت لــــك هــــل توجــــد حكومــــة عراقيــــة وطنيــــة ،حتــــى يكــــون هلــــا
خيارات!! ..هي حكومة عينَّها املندوب السامي االمريكـي ،فـال اسـتقرارَ يف العـراق
مادام هناك حكومة عميلة حتكم العراق والعراقيني ،ومادام هنـاك احـتالل ال خيـرج منـه،
اذن املقاومة الوطنية مستمرة ،حتـى طـرد آخـر جنـدي اجـنيب مـن بـالد وادي الرافـدين
االشم .
* اال يكون هذا ملصلحة أمريكا؟..
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** ما دام هنالك احتالل يف بلد مستقل ذي سيادة ،فالعراقيون أصحاب حق
مشروع يف مقاومة هذا االحتالل وطرد آخر جندي ،ثم إِنَّ أمريكا ال تريد االستقرارَ يف
املنطقة برمتها ال يف العراق وحده ،بل هي ختطط إلشعال االضطرابات والونت ،كي
ختلق ذريعة للتدخل يف شؤون املنطقة ،وحتقيق املزيد من اهليمنة ،ومحاية الثكنة
«االسرائيلية» من الزوال والدمار .
* من ناحية اخرى ...ما هي خلويات احلوار ،الذي جيريه أياد عالوي مع
« »12شخصية عشائرية معارضة يف االردن ،وما األهداف ،اليت يسعى اليها؟ وملاذا
جيري عالوي هذه اللقاءات ؟..
** أياد عالوي ال ميثل مكونات الشعب العراقي ،ألنه ليس رئيساً منتخباً ،هو
ميثل نوسه فقط ،فال قيمة هلذه اللقاءات مهما تكن اهداف هذه اللقاءات املعلنة منها
واخلوية ..كيف يصدق عاقل أَنْ تلتقي هذه الرموز العشائرية املناهضة لالحتالل معه،
وحكومته عيِّنَها املندوب السامي االمريكي .
* ختاماً ...أريد أن اسألك سؤاالً عن املرحلة املقبلة يف العراق حتديداً ،ويف
املنطقة ..كيف ترون مستقبل العراق يف املنطقة بشكل عام يف ضوء استمرار املقاومة
العراقية؟..
** حنن ندعو الشعوب العربية والعامل االسالمي ان ميدوا أيديهم ملناصرتنا ،ألننا
حنن الدرع احلصني لطرد املستكربين الطامعني يف اوطاهنم ،الن الشعب العراقي سيجعل
أرض العراق مقربة للجنود االمريكان ،فاذا اجهضت املقاومة العراقية ،اليت تناهض
االحتالل ،فسوف جتتاح أمريكا املنطقة باسم االصالح والدميقراطية لتمزِّق أوطاهنم اىل
دويالت هزيلة خاوية هنا وهناك ،من أجل صيانة الثكنة «االسرائيلية» ،كي تبقى
جامثة على الثرى الوطين الولسطيين هتدد أمن املنطقة برمتها .
* حنن نشكر حضرتكم مساحة آية اهلل العظمى أمحد احلسين البغدادي املرجع
الديين يف النجف االشرف.
شكراً لك على اتاحة هذه الورصة ،حوظك اهلل ورعاك خلدمة الكلمة امللتزمة.
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الحوار الثامن عشر
مع صحيفة صوت بيروت األُسبوعية
بتاريخ  18كانون االول 2004م
أجرت «صحيوة بريوت» حوارا مع أحد رموز املرجعية الشيعية يف العراق آية اهلل
السيد أمحد احلسنى البغدادى ،على هامش مشاركته يف أعمال املؤمتر القومي
اإلسالمي يف بريوت بتاريخ  2 - 1كانون االول  ،2004جاء فيه:
* يروج األمريكيون أنه يف حال انتصار املعارضة ضد االحتالل ،فسوف يتحول
العراق إىل بلد متطرف ...ما تعليقكم على ذلك؟
** عندما غزا األمريكيون العراق أوجدوا يف قانون «ادارة الدولة العراقية» بندا
حول ما يسمى بـ«احملاصصة» وتعد هذه مقدمة للحرب األهلية ،إال أن األمريكيني
وعمالءهم نسوا أن الشعب العراقي ال ميكن أن يُقَسَّمَ ،كما أهنم القوا مقاومة نوعية
عنيدة ما كانوا يتوقعوهنا ،فنصبوا قائدا عسكريا أقالوه بعد أقل من شهر ،ثم جاؤوا
باملووض السامي األمريكي يف العراق برمير وهذا فَشِلَ ،وبعد ذلك أسسوا ما يسمى
بـ«جملس احلكم االنتقايل» ،وهو عبارة عن جمموعة جواسيس وعمالء جاؤوا على ةهر
دبابة أمريكية لقيادة العراق ،لكنهم فشلوا كذلك ،فشكل األمريكيون حكومة انتقالية
بتعيني أمريكي وفشلوا أيضا ،حتى جاءوا أخريا بنغمة االنتخابات املزيوة على الطريقة
األمريكية.
وإضافة إىل كل هذه املؤامرة عقدوا مؤخرا مؤمتر شرم الشيخ ،الذى سيوشل بدوره،
ألنَّ قراراته ال ميكن أن تكون لصاحل الشعب العراقي ،بل هي بالضرورة لصاحل الواليات
املتحدة األمريكية ولتكريس وجود أمريكا إىل ابد اآلبدين.
وانطالقا من ذلك يروج األمريكيون ملقولة أهنم إذا خرجوا من العـراق ،فسوف تنشب
حربٌ أهلية ،ونسوا أن الشعب العراقي هو نسيج اجتماعي واحـد ،وأن هناك عالقات
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سببية ونسبية بني أهل «السنة» و«الشيعة» ،ولذا ال ميكن حتقيق الدعايات ،اليت تروج
لوكرة اندالع حرب أهلية ،بل نقول :ما أَن خيرج األمريكان من العراق ،حتى تتحقق
الوحدة الوطنية بني كل الطوائف واملذاهب اإلسالمية واملسيحية ، ،وال ميكن للعراق
أبدا أن يتحول إىل بلد متطرف ،بل أن الشعب العراقي أصبح مبستوى املسؤولية
التارخيية الرسالية ،فهو يريد أن يتخلص من الديكتاتورية ،ومن االحتالل األمريكي
الغاشم ،فهذا االحتالل ال يستهدف العراق وحده ،بل جاء األمريكيون من أجل احتالل
املنطقة ،وإسقاط العروش والدول التقدمية واإلسالمية.
* هل فتاوى املرجع الشيعي آية اهلل السيد علي السيستاني ملزمة للشيعة
العراقيني؟..
** هناك عند «الشيعة» ما يعرف بأصول الدين ،كالتوحيد والنبوة ..وفروع
الدين ،كالصالة والصوم واحلج واجلهاد ...وقد يقال ملاذا ال يويت علماء «الشيعة» اليوم
بضرورة اجلهاد؟ يف حني أصدر علماءُ «الشيعة» صدرت فتاوى جهادية لصد الغزو
الربيطاني ،وحينذاك كان الشعب العراقي تسوده األَمية املطلقة ،ومل يكن متوقهاً يف
الشريعة العملية اإلِسالمية ،وهلذا كان البد للعلماء أَن يصدروا فتاوى باجلهاد.
أما اليوم فالشعب العراقي بكل شرائحه أصبح متوقهاً ،وليس يف حاجة إىل أَنْ
ينتظر فتاوى من مرجعٍ ديين .
ما أصدرته أنا شخصياً من الوتاوى امنا كان للتأكيد على الوتاوى السابقة،
فـ«الشيعة» حياربون العدو االجنيب بال فتاوى تصدر من املؤسسة «الدينية» ،واذا
اجتاح مستكرب كافر بلداً إسالمياً واحتله ،فالواجب على الشعب العراقي ان يقاتل عن
املبادئ واملثل الكربى دونَ فتوى شرعية من عامل «سين» أو «شيعي».
أما السيد السيستاني فقد وقع يف اشتباه من الناحية الوقهية حني دعا اىل املشاركة
يف االنتخابات دون قيد أو شرط ...كيف يدعو اىل ذلك وهو الذي حتوَّظَ على بعض
بنود ادارة «قانون الدولة العراقية املؤقت» ،وذلك يف الوقت الذي تؤكد «الضرورة
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الوقهية» على عدم جواز كتابة الدستور أو صياغته ،وعدم جواز تشكيل حكومة
انتقالية ،وعدم جواز اجراء انتخابات يف ةل وجود االحتالل ،لذلك جيب أوالً طرد
االحتالل عن بالد االسالم ،وبعد ذلك الشعب العراقي هو الذي يقرر مصريه ومستقبله،
وهو الذي حيدد ما اذا كان يريد حكومة علمانية أو اسالمية.
ولكن  -على ما أرى  -إِن الشعب العراقي متدين بالوطرة ،وسوف خيتار االسالم
كدين ودولة ،واالسالم يؤمن من حيث املبدأ بالتعددية والشورية .
* هنالك تنسيق وتعاون بينكم وبني هيئة علماء املسلمني يف العراق ؟..
** حنن شاركنا يف إنشاء املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،الذي يضم سنة
وشيعة ومسيحيني وعلمانيني وإسالميني ،كما يضم أيضاً هيئة علماء املسلمني ،ولدينا
مبادرة جديدة نسعى  -بعونه تعاىل ومدده ،اىل حتقيقها ،وهي إقامة «مجاعة علماء
العراق» ،وذلك حتى نبتعد عن استخدام كلمة «سين» أو «شيعي» ،ألن اهلل يريد
لإلنسان املسلم مهما يكن مذهبه ان يعيش الوحدة واالحتاد ،ال الورقة واالختالف.
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الحوار التاسع عشر
مع صحيفة الحياة اللبنانية
بتاريخ  12كانون االول 2004م
اهتمت صحف عربية صادرة يف لندن بالشأن العراقي ،ونقلت عن املرجع الشيعي
امحد احلسين البغدادي اهتامه السوري االمريكي يف العراق بقيادة مؤامرة كبرية إلِشعال نار
الوتنة الطائوية يف البالد ،واشارة اىل فشل االحزاب العراقية يف التوصل اىل اتواق على
تشكيل حكومة قبل اول اجتماع للربملان املنتخب.
التوجري األَخري ،الذي استهدف احد جمالس العزاء يف املوصل يأتي يف اطار محلة
واسعة الهتام السنة بالعمليات ،اليت تستهدف الشيعة هبدف اشعال الوتنة الطائوية،
واحلرب االهلية ،وإطالة عمر االحتالل.
المرجع يتهم نيغروبونتي
اهتم املرجع الشيعي آية اهلل العظمى أمحد احلسين البغدادي السوري األمريكي يف
العراق جون نيغروبونيت بـقيادة مؤامرة كبرية إلِشعال نار الوتنة الطائوية يف البالد ،واشغال
الناس باملساجالت اجلانبية.
وقال البغدادي يف مقابلة مع مندوب «احلياة» :إِنَّ التوجري األخري ،الذي استهدف
أحد جمالس العزاء يف مدينة املوصل يأتي يف اطار محلة واسعة الهتام «اهل السنة
واجلماعة» بالعمليات ،اليت تستهدف «الشيعة» هبدف إِشعال الوتنة الطائوية ،واحلرب
األهلية ،وإِطالة عمر االحتالل.
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وحذرر البغدادي شيعة العراق :من االنسياق وراء املخطط اهلادف إىل توتيت
وحدة البالد ،خصوصاً ان النسيج االجتماعي بني «السنة» و«الشيعة» ذو جذور
تارخيية متتد إىل مئات السنني.
ودعا العراقيني إىل :احلذر واليقظة ،وتشخيص املؤامرة ،وعدم التسرع يف احلكم
على األحداث اجلارية ،أو اهتام «السنة» بتنويذ العمليات االرهابية يف البالد ،مؤكداً:
إنَّ الشعب العراقي ومرجعيته على مستوى املسؤولية التارخيية ،وجتنب اخلديعة ،اليت
متارسها جهات متنوذة إلِشعال احلرب األهلية يف البالد.
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الحوار العشرون
مع مجلة األَفكار اللبنانية
بتاريخ  13كانون االول 2004م
اج ـرى الح ـوار
بول ماروديـس
آية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي ،احد أهم املرجعيات الشيعية يف
النجف االشرف ،وسليل عائلة مرجعيات سياسية ودينية ترجع جبذورها اىل شرفاء
مكة القاطنني يف احلجاز والعراق و االردن ،زار لبنان قبل ايام للمشاركة يف املؤمتر
القومي – االسالمي ،الذي عُقِدَ يف بريوت بتاريخ 2004/12/1م ،وكانت جملة
«االفكار» حظوة يف لقاء املرجع الوقيه ،الذي جال معنا على مشاكل العراق واألَخطار
املرتبصة به ،وأَوضح مجلة مغالطات ،منها وصف املقاومة العراقية بـ«السنية» يف حني
اهنا تشمل كل أَطياف العراق.
ورد الوقيه اجملاهد املقاوم على فتوى املرجع السيد علي السيستاني الداعية اىل
وجوب إجراء االنتخابات يف موعدها ،فنقضَ هذه الدعوة وفنَّدها فقهاً وشرعاً،
وإصدار فتوى مضادة.
وحني استقبلنا مساحة الوقيه يف غرفته يف فندق الربيستول ،مل يستطيع ان خيوي
اعجابه بالرئيس الراحل مجال عبد الناصر ،وبكل الثوريني التقدميني يف العامل 0
السيد احمد الحسني البغدادي في سطور

اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي هو فقيه ثوري رسايل ،وهو أَحد
مراجع النجف االشرف الناطقني ،كتب عن شخصيته كثريون من املثقوني العرب
واإلِسالميني ،له مؤلوات تربو على الثالثني ،ابرزها:
السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية يف العراق
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فقهاء وحركيون بني الثورة و السكون
اخلطاب اآلخر مع اية اهلل امحد احلسين البغدادي
أثارت مؤلواته هذه املوكرين واملثقوني من اإلسالميني والعلمانيني على حد سواء،
وتكاثرت الردود عليها سلباً واجياباً ،وأوجدت جدالً وحواراً واسعاً يف أوساط األمة،
ألَهنا تكشف احلقيقة جلية عما جيري داخل املؤسسة الدينية مَن سلبيات واجيابيات.
ومن مؤلواته ،اليت أوجدت صدى واسعاً يف املؤسسة الدينة كتاب علمي امسه «حبوث
يف االجتهاد» ،وقد أَشاد به الشهيد علي الغروي أَحد كبار مراجع التقليد يف العراق
وايران ،اال إِنه أَحسن مَنْ كتب يف هذا العصر يف علم األُصول والوقه ،وملؤلوه مستقبل
زاهر يف الوتيا والتقليد ،ونشرت هذه اإلشادةَ اكثرُ من صحيوة .وهو يعد اليوم من
اجملتهدين اجملاهدين ،يُقَلِّده أكثرية التيار الصدري بعد ان بقوا على تقليد شهيدهم الغايل
حممد الصدر  ،وهم يرجعون اليه يف املسائل املستحدثة ،وآخر مؤلواته دورة موسوعية
عنواهنا «امليثاق االسالمي» تعد عشرة جملدات ،يصدر اربع جملدات منها قريبا.
وهذا نص احلوار:

تقسيم العراق
* هل انتخابات العراق ال شرعية وال مشروعة يف نظر مساحة آية اهلل العظمى
أَمحد احلسين البغدادي ،ام هي ضرورة رسالية عربية من أَجل أَنْ خيرج االحتالل،
وذلك عن طريق تأليف اجلمعية الوطنية ،ام املقاومة هي السبيل الوحيد لطرد
االحتالل؟
** بسم اهلل الرمحن الرحيم ...كل الوصائل و املؤسسات احلوزوية و املدنية
ترفض االحتالل االجنيب ،وتعترب االنتخابات باطلة كتابا وسنة وامجاعا وعقال ووجدانا
وضمريا وتارخيا ،ال تعرتف بنتائجها اكثرية الشعب العراقي ،الذي جياهد إلِنقاذ العراق
من نري االحتالل .هذا اوال.
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وثانيا :نعترب االنتخابات املرتقبة يف يومها املعني غري شرعية من وجهة إِسالمية،
وغري قانونية من وجهة نظر «اتواقية جنيف» يف القانون الدويل بوصوها تؤدي بالنتيجة
إىل شرعنة تقسيم العراق اىل دويالت وكيانات طائوية وعرقية ،واىل شرعنة وجود
قواعد عسكرية امريكية على ارض العراق ملدة « »50عاماً على االقل ،هذه حقيقة ال
ميكن باي حال من االحوال إِنكارها.
واضاف مساحة السيد :إِنَّ التصرحيات األَخرية لــ«بوش» و«رامسويلد»
و«عالوي» تضع االنتخابات يف أَولوية أَجندهتا السياسية وامليدانية يف بالد وادي
الرافدين .وقبل االنتخابات ،هي حتاول بكل الطرق الوحشية اجهاض معاقل املعارضة
الوطنية واالسالمية يف معظم احملافظات واألَقضية ،واهلدف االساس من كل هذه
الغطرسة والعنجهية واإلِبادة اجلماعية ضد النساء واألَطوال والشيوخ هو بسط هذه
اهليمنة العسكرية قبل االنتخابات ،املقرر اجراؤها يف كانون األَول املقبل.
إِنَّ اهلجمات العسكرية تقف عاجزة خاوية أَمام إِرادة املقاومة املسلحة يف التحرر
واالستقالل الوطين بوصوها اثبتت براعة قل نظريها يف توجيه املسار السياسي يف
ساحة بالد وادي الرافدين ،عرب تعطيل وافشال املخطط الصهيوني يف املنطقة ،أَو عرب
تشكيلها الرافعة للمشروع الوطين واإلِسالمي العراقي املتعارض جذريا مع مآرب مشروع
االحتالل االمرباطوري الكوني ،ذي النزعة الشريرة املستكربة يف اهليمنة على العراق،
وعلى املنطقة العربية برمتها.
واضاف مساحته :وبعد مرور سنتني تقريبا على احتالل العراق ،مل ولن يتحقق
هدف املخطط االمربيايل االمريكي من االحتالل ،وهو اجياد دولة عميلة مستقرة هادئة،
منصبة على الطريقة االمريكية ،لقد برهن هذا املخطط االستكباري على أَن االدارة
االمريكية كانت تتوعد بالويل والثبور قبل االحتالل والغزو ويف اثنائه ،وكانت التصرحيات
اهلوجاء تدور على خطى طاغوتية لغزو سوريا التقدمية وايران االسالمية ،وكانت
مصر هي الكعكة العظمى على حد تصريح احد عمالقة البيت األَسْوَد «ريتشارد
بريل» ،بيد أَنَّ املقاومة الوطنية واالسالمية يف بالد وادي الرافدين االشم جعلت هذه
التصورات جمرد احالم عصافري كما يقال ،فتحول الوعد والوعيد اىل حماوالت لكسب
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عطف تلك الدول بطرق تضليلية متنوعة من اجل التعاون يف انقاذ اهليمنة االمريكية
واالمربيالية يف العامل ،وشرعنة احتالل العراق .وهذا ان دل على شيء امنا يدل على
مؤمتر املؤامرة يف شرم الشيخ االخري.

شروط االنتخابات
* اذن ..مساحتكم ترفضون مؤمتر شرم الشيخ ؟..
بالطبع ،إِهنا مؤامرة كبرية ..أَما عن شرعية االنتخابات يف العراق ،فيجب على كل
عراقي املشاركة يف هذه االنتخابات املمهدة لتشكيل اجلمعية الوطنية الدائمة ،واجمللس
الرئاسي ،واحلكومة إِذا حتققت الشروط الوطنية واإلِسالمية املرتبطة حباضر وطننا،
ومستقبل شعبنا ..هذه الشروط ميكن حتديدها مبا يلي:
 - 1حتديد جدول زمين خلروج القوات األَجنبية من عراقنا اجلريح مجلة وتوصال .
 - 2إلغاء «قانون ادارة الدولة املؤقت» ،بوصوه كُتِبَ بإِمالءات أَمريكية لصاحل
األَطماع األَجنبية ،واالنتخابات ال تصح على أَساسه .
 - 3إِهناء االنوالت األَمين الرهيب يف مجيع أَرجاء البالد ،وإِطالق سراح املعتقلني
كافة ،وتعويض املتضررين من اهلجمات الصاروخية على املدن واالقضية .
 - 4جيب معرفة اعضاء املووضية العليا ،شريطة ان يكونوا من العراقيني ،مل يأتوا
على ةهر دبابة امريكية ،معروفني بالنزاهة واالستقامة والوطنية.
 - 5ضرورة الرقابة الدولية الواسعة على االنتخابات لضمان نزاهتها.
واضاف وباختصار :اذا مل تتحقق هذه الشروط األَساسية ،فإِن مثل هذه
االنتخابات جيب ان جتابه بالرفض واملقاومة ،وال يسوغ شرعا وقانونا ووجدانا وتارخيا
تقديم التنازالت هلذا الطرف او ذاك ،لكي حيدد الشعب بكل مذاهبه وفصائله
مستقبله السياسي ،وطريق بناء دولته املستقلة املرتقبة.
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المثلث ...والمربع
* مساحتكم ترفضون القول إِنَّ املقاومة اجلارية يف العراق هي سنية حمصورة
بـاملثلث السين؟..
** مصطلح «السين» جاء بعد دخول احملتل ،واقبل االحتالل مل يكن هناك،
«مثلث سين» أو «مربع شيعي» ،وامنا هناك مقاومة من الشمال اىل اجلنوب ،ولكن
هناك تعتيم من قبل «السي .آي .أي  »CIAاالمريكية و «أم .آي .سكس »MI6
الربيطانية ،والرتل اخلامس من اجلواسيس العراقيني ،وكذلك الذين قدموا على ةهر
الدبابة االمريكية ،فهؤالء مجيعا حياولون التعتيم على املقاومة وحتجيمها يف «املثلث
السين» ،لكننا نقول هلم إِنَّها يف كل مكان يف «املربع الشيعي» ،ويف كل احناء عراقنا
األَبي ،ودليلنا على ما نقول هو انتواضة نيسان –  13من صور 1425هـ ،وقد أَدت
دورا فاعالً يف مواجهة األَمريكان ،ولكن هؤالء يزعمون أَهنم دعاة احلرية واالصالح
والدميقراطية ،واذا هبم يقصوون األَطوال والنساء والشيوخ ،واملقاتلني األَبطال بالقنابل
احملرمة دولياً ،وحتى هذه الضربة القاصمة املوجهة إىل شعبنا يف الولوجة امنا هي تعتيم
عن طريق إبراز صورة الزرقاوي ،واالختباء وراءها ،فهم اجتاحوا الولوجة ،ثم قالوا إِنَّ
الزرقاوي غادرها ،ولكن هذا كله متويه  -وحنن نؤيد ونبارك االسالميني العرب ،الذين
دخلوا أَرضَ العراق مع اخواهنم اجملاهدين العراقيني احلقيقيني ،ألَنَّ العراقيني سبق هلم أَنْ
قاتلوا ضد احملتل الصهيوني اىل جانب اخواهنم الولسطينيني يف أعوام  1947و  1967و
 ،1973وحنن كعراقيني أَدينا دوراً فاعالً وأَسطوريا يف معركة تشرين التحريرية لصد
الغزو عن دمشق.

الجنسية العراقية« ..لإلسرائيلي»
* كيف هي عالقتكم باملرجع السيد علي السيستاني ،الذي يدعم إِجراء
االنتخابات ؟..
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** جيب ان تكتب كالمي بأمانة تارخيية ،ألَن اإلِجابة عن هذه املسالة حساسة
للغاية ،لقد وقع السيد السيستاني يف تناقض ايديولوجي اسالمي فقهي .فعندما صدر
قانون« :ادارة الدولة العراقية» ،أي ما يسمى بـ«الدستور املؤقت» صرَّح السيد
السيستاني أنَّهُ متحوظ على عشرة بنود ،وجرت مراسلة بينه وبني األَمني العام لألُمم
املتحدة «كويف انان» خبصوص حتوظه هذا ،ولكنه وقع يف تناقض صارخ ،اذ دعا
الشعب العراقي للذهاب اىل صناديق االقرتاع ،مع أَنَّ الدستور املؤقت فيه بنود تعطي
«اإلسرائيلي» احلقَّ يف حيازة اجلنسية العراقية ،وفيه بند احملاصصة ،وهو بند يستهدف
توكيك العراق وتقسيمه اىل دويالت «شيعية» يف اجلنوب و«سنية» يف الوسط
و«كردية» يف الشمال .هذان البندان مها من أَخطر البنود ،اليت ستحطم كيان هذا
الشعب العظيم ذي الرتاث وصاحب الوثبات واالنتواضات ضد كل املخططات التأمرية
االستكبارية .لقد قال السيد السيستاني كما قال «بوش»« :جيب ان يتم االنتخاب يف
اليوم املوعود» ،وهم نسوا وتناسوا أَنَّه عندما تتحقق االنتخابات على الطريقة االمريكية
سيكون هناك تصاعد للمقاومة املشروعة ،سيهزم العمالء واجلواسيس ،مادامت هذه
االنتخابات بإِمالءات امريكية ،ومادام قانون «ادارة الدولة العراقية» قد كتب بلغة
اجنليزية ،وبإِمالءات امريكية ،وسيبقى شعب العراق شعباً عروبياً إِسالمياً متصديا
ضد املؤامرة العوملية الرأمسالية اجملرمة ،بعون اهلل تبارك وتعاىل ،وهذا هو تارخيه النضايل
عرب قرون متتالية ضد كل اهلجمات الصليبية و الشعوبية والعنصرية .
* كيف هي عالقة مساحة السيد مع املرجعية الشيعية املتمثلة بسماحة السيد
حممد حسني فضل اهلل ؟..
** عندما وصلت بريوت التقيت مساحة السيد فضل اهلل ،وكان متجاوبا جتاوبا
كليا ،ومتوهما قضيتنا ،واملؤامرات اليت حتاك ضدنا ،وقال ،ما معناه ،إِني معكم يف
السراء والضراء ضد االحتالل ،انا مع املقاومة املشروعة يف العراق ،ومعجب اعجابا
عظيما هبذا التصدي البطويل االسطوري ضد اهلجمات الصليبية الصهيونية على عراق
العروبة و االسالم .
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* مبا ان السيد السيستاني يؤيد االنتخابات بال قيد او شرط ،ويعترب أَنَّ من
يتخلف عن االقرتاع يرتكب خمالوة شرعية ،وحتى اآلن هو مل يوت حبرمة وجود احملتل
فضال عن مقاتلته ،فماذا تقولون ملقلديه ،ومباذا تنصحوهنم ؟..
** يف البدء ،شرحنا مسألة االنتخابات بشكل موصل على الصعيدين االسالمي
والدويل ،أَما مسألة ملاذا ال يويت السيد السيستاني حبرمة وجود احملتل على أَرض عربية
إِسالمية ،فهذه مسألة شائكة وخطرية ال توسري هلا ،لذا أَدعو كل من يُقلِّد السيد
السيستاني ،او يعجب مبشروعه السياسي احلايل ،فأقول له :إِنَّ اهلل سبحانه وتعاىل هو
وحده املطلق ،وأَما «اجملتهد» فقد خيطئ ،وقد يصيب ،ومسألة اجلهاد الدفاعي ال
يشرتط فيها الرجوع هبا اىل «الوقيه» ،ألَنَّ الدفاع عن حرمة الوطن ،وعن قدسية
الدين ،وعن كرامة االمة ال يشرتط فيه أخذ االذن من «الوقيه» بوصوه جهاد عني!..
وهذا خبالف اجلهاد االبتدائي ،الذي يشرتط بوجود املعصوم عليه السالم ،واذنه .وقد
شذ عن هذا الراي استاذي االمام اجملاهد السيد البغدادي ،وكذلك استاذي السيد
اخلوئي فقاال ما معناه.
«ال يشرتط اإلِذنُ من اإلِمام املعصوم عليه السالم ،بل اذا هتيأت الظروف املوضوعية
والذاتية ،وهتيأ اجلند والسالح واملال ،جيب ان حنتل العامل عنوة بعد ان ندعو شعوبه اىل
اإلِسالم ،فإِنْ مل يقبلوا اعتناق دين االسالم نورض عليهم اجلزية ،فان مل يستجيبوا نقاتلهم»
ويف رأيي أنَّ هذا ،من الناحية النظرية ،ال يتحقق يف الظروف الدولية الراهنة ،أما
اجلهاد الدفاعي فال يشرتط الرجوع فيه اىل «الوقيه» ،إذْ جمرد ان يدخل العدو
املغتصب بالدنا ،جيب ان نبادر يف الدفاع عن أَرضنا وكرامتنا ،دون مراجعة «فقيه»،
وهذا منصوص عليه كتابا وسنة وامجاعا وتارخيا ووجدانا وضمريا ،نقاتل بالرصاص
احلي من اجل حترير العراق من مشاله اىل جنوبه ،دون مراجعة هذه احملاور ،اليت
ذكرهتا ،واهلل اكرب ،وجهادا حتى النصر.
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الحوار الحادي والعشرون
مع صحيفة السفير اللبنانية
بتاريخ  8نيسان 2005م
طالب آية اهلل العظمى السيد أمحد احلسين البغدادي العراقيني مبقاطعة ما يسمى
بـ«العملية السياسية» يف العراق ،منتقدا مواقف بعض املرجعيات الشيعية يف العراق
لتهاوهنا يف اختاذ موقف حازم من غزو العراق ومساحها بالتعامل مع السلطات العراقية،
اليت نشأت يف ةل االحتالل ،معتربا ان انتواضة نيسان «أزالت العار عن شيعة
العراق».
ويف تصريح لــ«السوري» قال السيد البغدادي ،الذي يعترب من مراجع العراق الدينيني،
ردا على سؤال عن موقوه مما جيري يف العراق:
ما دام هناك احتالل ،فال بد من وجود املقاومة املشروعة ،سواء على الصعيد
السلمي ،أو على صعيد الكواح املسلح ،وهو الطريق الوحيد لتحرير األرض العراقية
واالنسان العراقي من هيمنة العوملة الرأمسالية األمريكية املتوحشة.
وحني سُئل السيد البغدادي عن العملية السياسية ،اليت جتري يف العراق حاليا،
قال:
إِنَّ أَدعياء العملية السياسية ،أو ما يسمى بـ«املقاومة السلمية» كذب وتضليل.
العملية السياسية تكون باالعتصامات ،والتظاهرات ،ومقاطعة هرم الدولة ،اليت هي
حتت نري االحتالل املباشر .هذه هي املقاومة ،او العملية السياسية ،اليت تستهدف
إِهناء االحتالل ،كيف نأخذ العملية السياسية ،وما يسمى بـ«القانون املؤقت إلدارة
الدولة» ،الذي كتب بإمالءات أمريكية صهيونية خالفا للقرآن والسنة واالمجاع والعقل
والوجدان والتاريخ ...كيف؟! ..أمل يكن هؤالء حونة من العمالء واجلواسيس
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خيدعون شعبنا على حساب العمال والوالحني واملستضعوني يف بالد الرافدين؟!..
إذن املقاومة املسلحة هي الطريق الوحيد خلالص العراق من هيمنة االحتالل.
وعما إذا كان خيشى التعرض لسوء ما دام يقيم يف العراق حاليا ،قال السيد
البغدادي :ـ
أنا ال اخشى أحدا ..ومنذ طووليت كنت متمردا يف احلارة واملدرسة ،حتى يف
ريعان شبابي انتميت اىل حركة اسالمية «ثورية» .وبعد االخنراط يف احلوزة «العلمية»
على سرية آبائي وأجدادي اصبحت عنيدا ضد القوى الرجعية ،وشُرِّدْتُ وهاجَرْتُ
من وطين ،هاجرتُ بعد مطاردتي مشيا على االقدام اىل اجلمهورية االسالمية يف إيران،
ثم اىل سوريا ،وعند احتالل العراق دخلت اىل العراق أقاتل على جبهتني ،ضد
الديكتاتورية احلوزوية وضد اهليمنة االمريكية على بالد الرافدين ،وما زلت ادعم
املقاومة املشروعة بأساليبها املتنوعة.
وردا على سؤال حول اجلهات ،اليت يلتقي معها يف هذا املوقف ،قال السيد
البغدادي :ـ بوصوي ابن العراق ،قلت يف تصريح جمللة «الشباب املسلم» :لو خرجت
عاهرات العراق يتظاهرن ضد احملتلني األمريكان لتظاهرت بعماميت معهن ،واالن اقول :لو
زنى شيخ كبري يف الكعبة املشرفة بأمه وهو يتحسس بآالم الشعب العراقي ،فهو أفضل
وأقدس من حوزة رجعية تدعي اإلِسالم وهي حتى اآلن ال تويت بإهناء االحتالل.
وأوضح السيد البغدادي على هامش مشاركته يف املؤمتر القومي العربي يف اجلزائر:
حنن عندما وجدنا ما يسمى بـ«املعارضة العراقية الوطنية واالسالمية» جتيء على
ةهور الدبابات األمريكية ،بادرنا إىل تأسيس املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،وهو
يتألف من « »35فصيال إسالميا وعروبيا ،ومن كل مكونات الشعب العراقي من مشاله
 هذان التصرحيان ،الذي ابداه مساحة السيد االستاذ ادام اهلل ةله بعنوان التشبيه والداللة،
كما يقول علماء البالغة.
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اىل جنوبه .وهو املمثل الشرعي الوحيد إلهناء االحتالل ،وإسقاط قانون «ادارة الدولة
العراقية» السيئ الصيت.
واضاف السيد البغدادي:
إِني متعجب غاية العجب من أَحد رموز املرجعيات «الدينية» يف النجف
االشرف ،فقد صرح هذا املرجع من خالل مكتبه بأنه يتحوظ على عشرة بنود من هذا
القانون ،ولكنه وقع يف تناقض ايديولوجي وإسالمي ،ودعا شعب العراق إىل االخنراط يف
العملية السياسية ،وما يسمى بـ«االنتخابات» ،اليت حتققت حتت حراب االحتالل
االمريكي ،وتسيّرها املخابرات األمريكية ،ولكن الشعب العراقي على مستوى املسؤولية
التارخيية واحلضارية ،عرف احلقيقة وصَعَّدَ كواحه ضد الوجود األمريكي ،وندعو اهلل
ان تنتصر هذه املقاومة ،لتتحقق الدولة الوطنية املستقلة من أجل إقامة حكومة العدل
اإلهلي.
وعند سؤال السيد البغدادي عن حركة مقتدى الصدر ومواجهته مع األمريكيني،
قال:
عندما غزا األمريكيون العراق كان تصوّر االمريكان أَنَّ العراقيني سينثرون الورود
والزهور على دباباهتم ،ولكن ضمن فرتة زمنية قصرية وجدوا مقاومة نوعية فأطلقوا
عليها مقاومة «املثلث السين» ،من أجل ان يدخلوا يف ذهنية الشعب العربي
واالسالمي ،والرأي العام العاملي ان «الشيعة» مع املشروع األمريكي ،واحلقيقة الواقعة أنْ
ال «مثلث سنيا» ،وال «مربعَ شيعياً» ،بل هو شعب العراق يقاتلُ من مشاله إىل جنوبه.
أما «الشيعة» فإِنَّ انتواضة نيسان 2004م أزالت عنهم هذا اخلزي والعار.
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الحوار الثاني والعشرون
مع صحيفة الجزائر نيوز
بتاريخ  8نيسان 2005م
اجرى الحوار
جالل بوعاتي
اية اهلل العظمى املرجع االسالمي يف النجف االشرف امحد احلسين البغدادي يف
لقاء مع «اجلزائر نيوز».
الزرقاوي جمرد خيال وجيش امريكا غارق يف مستنقع عميق.
التقته «اجلزائر نيوز» يف فندق األَوراسي على هامش املؤمتر القومي العربي املنعقد
يف اجلزائر منذ يوم االربعاء ،يؤكد السيد البغدادي ،وهو أَحد املراجع الشيعية يف
العراق ،إنَّ الزرقاوي جمرد تصور وخيال ،وقد قتل عندما دخل العراق عام 2003
برفقة عدد من مقاتلي مجاعة انصار االسالم يف مشال العراق على يد االمريكان.
* ماذا حيدث يف العراق؟..
** العراق حتت نري االحتالل االمريكي ،ورداً على االحتالل وجدت املقاومة
النوعية ،اليت فيها الكر والور ،أو ما يسمى بـ«حرب العصابات» ،هذا هو الطريق
الوحيد لتحرير األَرض العراقية واالنسان العراقي من اهليمنة العوملية الرأمسالية
 قال السيد االستاذ يف مذكراته املطبوعة صوحة  ،312طبعة 2011م« :أنا اعلم أن الزرقاوي
حي يرزق ،لكنِّي قصدْتُ مِن ذلك أنّ أُكذب االعالم التضليلي القائل بان الذين يقاتلون :هم من
اجملاهدين العرب االفغان وحسب ،وابناء العراق يساندون املشروع االمريكي وإحتالله البغيض ،وإن
كنت أنا أعتز بكل اجملاهدين العرب واملسلمني غري العراقيني ،الذرين يناهضون العدو اجملرم ويقاومونه،
ال الذين يستهدفون االطوال والنساء والرجال».
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االمريكية ،لقد غزا االمريكان العراق ،وكانوا يتصورن أنَّ الورود والزهور سوف تنثر
على دباباهتم بسبب الدكتاتورية واالستبداد ،لكنَّهم فوجئوا مبقاومة نوعية ،وأَخذَ الرتل
اخلامس القابع يف العراق «الطابور اخلامس» يشيع أَنّ «املثلث السين» هو الذي يقاتل،
ويف العراق ليس «مثلث سين» ،وال «مربع شيعي» ،بل هم يريدون أنْ يومهوا اجملتمع
العربي ،والرأي العام العاملي بان «الشيعة» مع احملتلني ،ومع املشروع االمريكي ،ويف
الواقع هنالك تعميم مقصود على عمليات املقاومة يف العراق ،هذا التعميم متارسه
الوضائيات املشبوهة ،فهذه الوضائيات ال تنشر شيئاً عن العمليات ،اليت جتري يف
املناطق الشيعية.
وعندما تنوذ « »10عمليات يف الولوجة تنشر عن عمليتني ،او ثالث فقط ،هذا
هو التعتيم والتحجيم ،الذي متارسه الواليات املتحدة االمريكية زعيمة اإلِمربيالية
العاملية ،ولكن ،بانتواضة صور  -نيسان يف السنة املاضية يف النجف األَشرف،
وكربالء ،ومدينة الصدر الباسلة البطلة ،ويف الناصرية ،والبصرة ..املقاتلون
واجملاهدون رفعوا اخلزي والعار عن شيعة العراق ،الذين هم ضحية اإلِعالم التضليلي
«الدمياغوغي» ،الذي تقف وراءه االحزاب ،اليت تطلق على نوسها الوطنية
واالسالمية.
* ملاذا ال توحدون صووفكم سنة وشيعة ملواجهة االحتالل ؟
** انا أحتوظ من كلمة هذا «سين» وذاك «شيعي» ،بل أَدعو األْمة املرحومة اذا
ارادت ان تنتصر على الواليات املتحدة االمريكية زعيمة االمربيالية العاملية أَنْ يزيلوا كلمة
املذاهب ،ويعلنوا إِسالما بال مذاهب  .هذا اوال .وثانيا حنن نتمنى حتقيق وحدة
املقاومة ،ووحدة اخلطابني السياسي واملسلح يف سبيل اهناء االحتالل.
* ماذا عن مقاومة الصدر ،اليت انطوأت؟..
** توجد مؤامرة من طرف املرجعية «الدينية» يف النجف االشرف ،أو ما يُعْرَفُ
بـ«املراجع االربعة» ،وهم اجانب من خارج احلدود «السيستاني والوياض»...
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وليسوا عراقيني ،لكن العلماء واملراجع العراقيني كلهم مقاتلون مقاومون ضد أَمريكا
زعيمة االستكبار العاملي.
* ماذا عن خسائر االمريكان يف عملياتكم؟..
** هناك تعتيم متارسه االستخبارات االمريكية إلخواء أعداد القتلى االمريكان،
وهم يعلنون أنَّ عدد القتلى من اجلنود األمريكان خالل عامني من االحتالل بلغ
« »1500قتيل فقط ،ولكن هذا كذب وتضليل ،وقد نشرنا يف جريدة «براءة صوت
املستضعوني يف العراق» ،اليت تصدر عن مكتبنا االعالمي ،وثيقتني خطريتنيِ اشرنا
فيهما إىل أنَّ االمريكيني قتلوا باملئات ،بل باآلالف ،ولكن هناك تعتيم خلداع الشعب
االمريكي ،ألَنَّ االدارة االمريكية متصهينة وامربيالية متارس التمويه على مستضعوي
العامل ،لقد غَرِقَ اجليش االمريكي يف مستنقع العراق ..اذا سقطت املقاومة يف العراق
سيجتاح االمريكان سوريا ،ولبنان ،وايران من اجل اسقاط حزب اهلل ،الذي هزم
اجليش «االسرائيلي» ،الذي ال يقهر .
* ما رأيكم يف انتخاب جالل طالباني رئيساً للعراق؟..
** االنتخابات اليت جرت فيها تزوير وتضليل ،ونسبة املشاركة احلقيقية هي %20
فقط ال  %40كما اعلنوا .هناك احزاب وطنية تؤمن باملقاومة املشروعة ،اليت هي
الطريق الوحيد لتحرير االرض واالنسان ،وهذه االحزاب تتألف من « »35فصيالً حتت
قيادة املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين .
* هل تؤيدون حماكمة صدام حسني ورموز نظامه ؟
** حنن نقول ال جيوز حماسبة أي مسيء من النظام السابق اال بعد اقامة الدولة
العراقية الوطنية املستقلة ..وتقام احملاكم الثورية والشرعية ،وحياسبون وفق القانون
االسالمي العراقي ،جيب إِخراج االحتالل اوالً ،واسقاط قانون «ادارة الدولة العراقية»
السيئ الصيت ثانياً.
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* ملاذا تعتمدون سياسة اختطاف الصحافيني االبرياء ،الذين جاؤوا لنقل أخبار
الواقع العراقي؟..
** هذه االختطافات ،اليت تقع يف العراق ،او االغتياالت ،اليت تنوذ يف املساجد
واملناطق «السنية» تارة ،ويف املناطق «الشيعية» تارة اخرى ،ما هي اال من ختطيط
املوساد الصهيوني ،واالستخبارات االمريكية هذا اوالً.
وثانياً :حياولون ان يبينوا أَنَّ العراقيني ال يقاتلون ،وامنا الذين جاؤوا من وراء احلدود
مثل الزرقاوي وغريه هم الذين يقاتلون ضد الدبابة االمريكية ...هذا كذب وتضليل .
* هل الزرقاوي موجود فعال يف ارض العراق ام هو اكذوبة؟..
** انا اقول اكذوبة ،برايي هو تصور خيال ،لقد قتل الزرقاوي يف مشال العراق مع
انصار االسالم عام  2003بعد دخول االمريكان اىل مشال العراق ،هم يبثون هذه
الشبهات اىل الشعوب العربية واالسالمية ،وللراي العام العاملي بان العراقيني مع املشروع
االمريكي ،وان اجملاهدين العرب هم الذين يقاتلون ،وتصوهم باالرهابيني ،حنن نعتز بكل
جماهد يدخل العراق ..سواء كان افغانيا ،او باكستانيا ،او عربيا ،او ايرانيا.
* كيف خرجتم من العراق ؟
** حنن ال خنشى احدا ،ال خنشى إالَّ اهلل وحده ،حنن نؤمن باهلل تبارك وتعاىل
بوصوه املطلق ،و اجملاهدون ال خيشون احدا ..بل الذين جاؤوا على ةهور الدبابات
االمريكية هم الذين خيشون الشعب ،ولذا فهم يعيشون وراء املتاريس ،واالسالك
الكهربائية ،ويف دهاليس املنطقة اخلضراء ،اننا منشي بال حراسة يف شوارع العراق
خالفا هلؤالء وهؤالء!!..
* لكن كيف خرجتم؟
** ارجو ان تعووني من االجابة .
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الحوار الثالث والعشرون
مع صحيفة «الشروق» اليومية الجزائرية
بتاريخ  7نيسان 2005م
اجرى الحوار
محمد أنس
آية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي لـ «الشروق»:
نعم ..االرهاب موجود يف صميم ديننا االسالمي كتاباً وسنة ..و سنرهب
االمريكان وجواسيسهم !..
دافع السيد اية اهلل العظمى امحد احلسين البغدادي ،احد كبار علماء العراق،
واملرجع الشيعي يف النجف االشرف عن «الشيعة» ،نافيا ان يكونوا عمالء ،او
جواسيس لألمريكان ،حتى وان لعب بعضهم ادواراً قذرة ..كتلك اليت اداها...
وهاجم مساحة السيد امحد احلسين البغدادي االحتالل االمريكي الغاشم وعمالءه
يف العراق ،مؤكداً :على ان املقاومة هي الطريق الوحيد لطرد االمريكان من ارض
العراق ،وشدد :على مجيع من يتعاون معهم «ميدانياً» من افراد اجليش الوطين،
والشرطة أنَّ مصريهم سيكون القتل والتصوية اجلسدية ،بإستثناء الذين حيافظون على
سالمة املواطنني.
التقته جريدة الشروق على هامش املؤمتر القومي العربي يف اجلزائر ،فكان هذا
احلوار.
الشروق -:كيف تركتم العراق ،وهل صحيح أَنَّ االوضاع سائرة اىل حتسن على
حد تعبري الرئيس االمريكي جورج بوش ؟..
* العراق ما زال يرزح حتت نري االحتالل االمريكي  -الربيطاني الغاشم ،واالوضاع
سيئة ..مثل أي بلد حمتل ،ولكن املقاومة الشعبية قائمة ،ولن تضع السالح قبل ان تنهي
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الوجود االمريكي وعمالءه ،الذين يدعون أنَّهم سلطة متثل الشعب العراقي ،وتتمتع
بشرعية انتخابية ،وما يقوله بوش جمرد اكاذيب ال تستحق حتى الرد عليها ،الن الواقع
خيتلف كثريا عن االكاذيب ،اليت تسوقها ابواق الدعاية االمريكية كل يوم ،حماولة ذر
الرماد يف عيون الرأي العام الدويل ،حتى ال يعرف حقيقة ما جيري على أرض العراق .
الشروق -:لكنَّ االدارة االمريكية تستشهد باالنتخابات االخرية ،اليت جرت يف
العراق كنموذج جيب االقتداء به يف باقي الدول العربية ؟..
* هذه مهاترات ،واذا اغرقنا انوسنا يف تواهات ما تردده االدارة االمريكية فلن
حنقق اي تقدم ،يا أخي! األَمريكان جيش حيْتَلُّ بلداً عربياً ،هذه هي احلقيقية والواقع،
وهناك مَنْ حياولون التسرت والقوز عليه برفع ورقة الدميقراطية ،واالنتخابات الشوافة
النزيهة ...كيف نتكلم عن انتخابات جتري حتت فوهة البندقية األَمريكية ،هذا الوهم
حياول األَمريكان تسويقه كسلعة استهالكية يف االسواق العربية واالسالمية؟.
الشروق :وما رأيكم يف انتخاب كردي رئيسا للعراق ،وهل بلدكم يتجه فعالً حنو
االستقرار؟..
* املشكلة ليست يف ان يكون الرئيس «كردياً» ،أو «عربياً» ،او «شيعياً» أو
«سنياً» ...املشكلة هي ان هذا النظام برمته خائن متواطئ مع احملتل االمريكي،
وبالتايل فهذا النظام يوتقد الشرعية الشعبية ،وال يتمتع اال بدعم امريكي ـ بريطاني ،ويف
هذه احلالة ليس لنا ان تنتظر الكثري من نظام كهذا ،ألنَّ احلل الوحيد هو املقاومة
املشروعة جبميع الوسائل ،حتى يتحقق النصر للعراقيني ،وخيرج االمريكان صاغرين،
مثلما سبق أَنْ خرجوا اذالء من فيتنام .
الشروق :ـ هناك كالم كثري عن املقاومة العراقية ،وعن أَهدافها ووسائلها ..خاصة
وان رموز السلطة االنتقالية كانوا يتهموهنا بأهنا من بقايا النظام السابق يريدون ان حيوروا
ألَنوسهم مكانة جديدة يف عراق ما بعد سقوط صدام؟..
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* يا اخي ...املقاومة الشعبية حقيقة نابعة من أَعماق الشعب العراقي ،حني قرَّر
االمريكان احتالل العراق كانوا يتوقعون أنْ يستقبلهم الشعب العراقي بالورود واألَهازيج،
هذا ما ةلَّ مسؤولو االدارة االمريكية يرددونه قبل الغزو ،لكنهم عند اجتياح العراق
فوجئوا مبقاومة نوعية شرسة اشتدت وهتيكلت بعد احتالل بغداد … اما بقايا النظام
السابق فمن غري املقبول ان يعودوا ألَداء اي دور مستقبالً ،غري ان هؤالء ال يشكلون
العمود الوقري للمقاومة الشعبية ،اليت تضم يف صووفها شباباً عراقياً يأبى ان يرى ارضه
تغتصب ،وحرماته تنتهك من طرف اجليش االمريكي احملتل ،ولن يهدأ هلا بال حتى
تطرد االمريكان وحلواءهم وجواسيسهم من ارض العراق .
الشروق :ـ بدايات تأسيس الوكر الشيعي مباشرة بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه
وآله وسلم ،ارتبطت جبرائم ارتكبت يف حق آل البيت ،أَمل حتكم هذه البدايات على
الشيعة بالبقاء دائماً يف صف املعارضة ،وحماولة االنتقام ممن ةلمهم ؟..
* مل يكن هناك ،تيار «شيعي» أو «سين» يف ايام الرسول القائد ،ألن اجملتمع كان
يعيش حتت مظلة الدولة االسالمية ،وحتت مظلة القرآن والسنّة ،وبعد أَن التحق
الرسول القائد بربه ،اختلف األَصحاب فيما بينهم ،ومن وجهة نظر «الشيعة» أَنَّ
الرسول االعظم نصَّ على خالفة علي بن ابي طالب ،ومن وجهة نظر «اهل السنة» فان
اخلالفة تكون باالختيار ال بالنص ،وهذا هو خمتصر النزاع يف يوم وفاة الرسول ،وبعد
سقوط اخلالفة الراشدة استوىل االمويون على احلكم بعد مؤامرة رجعية جاهلية ،وكان
اخلط الشعبوي الثوري هو اخلط العلوي ،الذي كان يعارض احلكم االموي ،بيد أنَّ
املعتقد «الشيعي» ال جيوز عنده ،كتاباً وسنة وإِمجاعاً وعقالً و تارخياً ووجداناً،
إِسقاطُ هذه الدولة ،إِذا تعرضت هلجمات الكوار والغزاة ،و لكن جيوز يف الوكر
«الشيعي» القيام بوثبات وانتواضات سلميةً أو عسكريةً ،شريطة اال يؤدي ذلك اىل
اختالالت تتسبب يف إِسقاط دولة االسالم الظاهرية من قبل الكافرين واملشركني،
والدليل على ذلك أَنَّ اإلِمام زين العابدين حويد الرسول االعظم شهد واقعة الطف
الرهيبة يف أرض كربالء عند والده احلسني واخوته واصحابه ،وملَّا انتهت املعركة استقر
يف عاصمة جده يف املدينة املنورة ،وأَصدر الصحيوة السجادية ،اليت تٌعَد القران الثاني
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بالنسبة «للشيعة» ،وعلى الرغم من ان الصحيوة تدعو على الطواغيت السياسيني
واالقتصاديني ،إِالَّ أَنَّها حتمل دعاءً ألهل الثغور ،وهو اجليش االموي ،يطلبُ له النصر
والسؤدد واملساندة والدعم املعنوي من اهلل سبحانه وتعاىل حني املواجهة امليدانية مع
اجليوش الكافرة املستكربة ،اليت تريد اسقاط الدولة االسالمية بالبوار والدمار والتسيب
والضياع… ومثله اإلِمام الصادق حويد الرسول القائد سأله أصحابه :هل يرابط
االنسان «الشيعي» مع اجليش العباسي يف صد اهلجمات اخلارجية؟… فأجاهبم نعم
يرابط … ويستطرق السائلون … كيف يوعل ذلك ..وهؤالء حنوكم عن قيادة
البشرية ،وأنكروا إمامتكم الشرعية؟!… فيجيبهم  -ما معناه  -بكل جرأة :رابطْوا
من اجل انوسكم ،وليس من اجل السلطان «ان يف دروس االسم ذكر حممد».
هدف أئمة «الشيعة» دائماً هو أَالَّ تسقط الدولة االسالمية على ايدي الدولة
املشركة الكافرة ،اليت حتاول نسف عقيدة التوحيد والرسالة ،وهي أَساس الدين
االسالمي .وكان ال بد من تضحيات جسام للحواظ على هذه الدولة ،بصرف النظر
عن اغتصاب القيادة الشرعية من ائمة اهل البيت عليهم السالم.
الشروق:ـ وماذا عن الدور الشيعي يف العراق ،هناك من يتهم الشيعة بالتواطئ مع
القوات االمريكية لضرب السنة؟..
* هذه هي الدعاية االمريكية ،اليت حتاول منذ البداية أَنْ تروج لوكرة «املثلث
السين» ،وان حتصر املقاومة فيه ،على الرغم من أَنَّ احلقيقة هي ال «مثلث سين» ،وال
«مربع شيعي» ،وال يوجد هذا التقسيم الطائوي ،حنن مجيعاً كشعب عراقي ،نواجه
حمنة االحتالل ابشع ما عرفته االنسانية يف تارخيها ،ومجيعنا يرفع البندقية يف وجه
احملتل .ويف احلقيقة احملتل االمريكي يسعى إىل إثارة هذه احلساسية بني «الشيعة»
و«السنة» ،على أساس ان «الشيعي» متواطئ مع االحتالل .ولألسف ،وجد
االمريكيون من يساعدهم على أداء هذه املهمة القذرة ،أَيْ تلويث مسعة «الشيعة»
والتشكيك يف انتمائهم الوطين ،وإِةهارهم يف صورة عمالء للمحتل ،ويف الوقت الذي
حيارب فيه «الشيعي» يف كربالء ،والنجف االشرف ،ومدينة الصدر ،والناصرية ،يداً
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بيد مع «السين» يف تكريت ،الرمادي ،الولوجة… انتم يف اجلزائر ..مررمت بتجربة
االستعمار الورنسي االستيطاني ،وتعرفون أنَّ املستعمر يسعى دائما اىل إثارة هذه
النعرات ،هبدف زرع الوتنة ،وخلق االنشقاقات ،حتى يتسنى له البقاء واالستيطان.
حنن يف العراق نعيش شعباً واحداً ،وعائلةً واحدة ...جتد األَب «سنياً» واألَم
«شيعية» ،كما جتد العكس أي ألب «شيعياً» واألم «سنيةً» ،وقد استغل األمريكيون
جهل الرأي العام يف بعض الدول العربية واالجنبية هبذه املسألة ،لينشروا شائعات تروج
خليانة «الشيعة» ،الذين يوجد بينهم الصاحل والطاحل… و«الشيعة» ليسوا اقل التزاماً
وحتمساً للدفاع عن وطنهم ،بدليل العمليات امليدانية العسكرية ،اليت اندلعت يف النجف
االشرف ،ومدينة الصدر ،وكربالء ،ومجيع املدن الشيعية ضد القوات االمريكية
والربيطانية واالسبانية ..استمرت اكثر من شهر ،ولن تضع السالح اال اذا حتقق هلا
النصر ،او تكتب هلم الشهادة.
الشروق:ـ الوسائل اليت تستخدمها املقاومة العراقية تثري كثرياً من اجلدل ،خاصة أَنَّ
هنالك من ينتقد تلك الوسائل ،ويتهم املقاومة مبمارسة اإلِرهاب؟..
* هذه خطة االمريكيني الذين حياولون ان يورغوا كل مقاومة من حمتواها االنساني
باهتامها بأهنا «إرهابية» .نعم «أنا ارهابي» ..و«اإلِرهاب» موجود يف صميم ديننا
اإلِسالمي كتاباً وسنة ،اذا عدنا اىل اآلية اَلقائلة بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ
مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ سورة االنوال،60 ،
صدق اهلل العلي العظيم… اإلِرهاب كلمة اسالمية املقصود هبا هو ختويف وترهيب اعداء
اهلل ،واعداء االسالم .واألمريكيون جاؤوا الحتالل ارضنا ،واستباحة حرماتنا ،هل
نستقبلهم باألهازيج ونثر الورود؟ ..من الطبيعي ان هنامجهم ونضرهبم بكل قوة ،حتى
يرحلوا عن بالدنا العزيزة ،الهنم لن يرتكوا العراق اال بالقوة ،وحنن هلم باملرصاد ،نقاتلهم
من شارع إِىل شارع ،و من حي إِىل آخر ،ومن مدينة اىل مدينة ،ال تأخذنا هبم رأفة أَو
شوقة ،حتى يرتكوا شعب العراق حيدد مستقبله بنوسه.
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الشروق:ـ اذن ..اإلِرهاب واملقاومة شيء واحد بالنسبة لكم ،على الرغم أَ َّن
االرهاب ميثل عادة اجلرائم املرتكبة يف حقِّ األَبرياء دون مربر ،اال تعتقدون أَنَّ من
الضروري التوريق بني املقاومة الشرعية واإلِرهابِ اإلِجراميِّ ،وإِنْ تكن لكم حتوظات
على هذا االسم؟.
* جيب ان نورق بني «االرهاب» وبني املقاومة ،املقاومة من حق اي شعب تُحْتَ ُل
اراضيه ان يلجأ اليها ألهناء االحتالل… ألَنَّ املقاومة مشروعة سواء كانت عن طريق
عمليات استشهادية ،او عن طريق بندقية مقاتلة ،او استعمال سيارات مُوَخخة ضد
العدو األَمريكي الغاشم ،هذه مقاومة شرعية ،وهي الطريق الوحيد إلِهناء االحتالل يف
العراق.
اما «اإلِرهاب» بشكل آخر ،اي الذي يستهدف املدنيني واملواطنني العزل من أطوال
ونساء وشيوخ ،فهذا مرفوض عقالً وشرعاً وقانوناً ،ومن اعظم احملرمات الشرعية.
أَما مَنْ ،الذين يتعاونون مع القوات االمريكية ملطاردة املقاومني وتصويتهم ،سواء كانوا
من الشرطة ،او اجليش الوطين ،وحتى إِذا كانوا معممنيَ كباراً ،فهؤالء جيب إِهناؤهم
وتصويتهم جسدياً ،اي واحد يتجسس لصاحل العدو األَمريكي ،جيب تصويته بعد
حتذيره بوجوب ترك التعاون مع هؤالء الكافرين واملشركني ...تطبق عليه آية
اجلزاء… ثم ..ملاذا يوجِّرُ إنسان نوسه ضد االمريكان؟ إِنه يوعل هذا ألنَّ أرضه
أَغْتُصِبَتْ ،وجُرِّدَ من سالحه.
فلنكن صرحاء ..االمريكان هم االرهابيون اجملرمون ...يتدخلون يف تواصيل
حياتنا اليومية ،ويف تشويه عقيدتنا وديننا ،إضافة اىل اهنم يسلبوننا نوطنا وثروتنا ،لذا
من الضروري حماربتهم وطردهم من بالدنا.
الشروق:ـ ما رأيكم يف اختطاف الصحافيني األَجانب يف العراق ،خاصة وأَنَّ معظم
هذه االختطافات تنتهي بإغتيال الصحافيني يف ةل رفض بلداهنم األَصلية تنويذ مطالب
املختطوني؟.
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* الصحافيون ميارسون مهمة نبيلة وشريوة تتمثل يف إِطالع الرأي العام على
احلقائق ،خاصة يف العراق ،الذي حنتاج فيه اىل إِعالم متزن موضوعي ينقل الصورة
واحلقائق اىل العامل إلجهاض احلمالت الدعائية األَمريكية ،ولكن ..لألسف ..بعض
الصحافيني هم جواسيس لألمريكان ،ولذا وجب تصويتهم جسديا اذا ثبت جتسسهم
باألَدلة القطعية ،حتى يكونوا عربة لغريهم.
الشروق:ـ ولكن ال يورض وصمُ أي صحايف بالعمالة والتجسس جبرة قلم ،خاصة
يف ةل الظروف ،اليت يعيشها العراق ،اال تعتقدون أَنَّ التعامل مع هذا األَمر بنوع من
التساهل يوتح الباب لتجاوزات يف حق رجال االعالم؟.
* جيب التأكد من هذه املسألة بدقة ،ومبا ال يدع جماالً ألَي شك ،سواء أَكانَ األَمر
يتعلق بالصحافيني أم بغريهم من العراقيني ،واذا ثبتت عليهم هتمة اجلاسوسية والعمالة
والتآمر على الشعب العراقي ،أنذاك جتبُ تصويتهم والتخلص منهم.
الشروق:ـ هل الوضع اليوم يف العراق أَفْضَلَ مما كان عليه خالل عهد الرئيس صدام
حسني ،حيث يرتدد إنَّ العراقيني بدأوا حينون اىل أَيام صدام حسني؟!..
* هذا غري صحيح ...جيب أالَّ تنخدعوا ،لقد الحظت أَنَر كثرياً من اجلزائريني
ينظرون اىل صدام حسني على اساس أَنَّهُ «بطل قومي» ،وينزعجون اذا انتقده احد…
هذا غري صحيح ومغالطة كبرية ،صدام حسني كان عادال يف ةلمه ..وارتكب جرائم
بشعة يف حقِّ شعبه وجريانه واسرته ...انا شخصياً قتل من عشريتي يف بغداد
والنجف « »150فرداً بينهم أطباء وأساتذة جامعات ،وعلماء دين ،ومجيع العائالت
العراقية فقدت أَحد افرادها بسبب جتاوزات نظام صدام الدكتاتور ،ومَنْ يعتقد أَنَّ
عصر صدام جنة خمطئ على طول اخلط ،لذا جيب التحقق قبل اصدار احلكم ،وقبل
توزيع القاب البطوالت ،وكرهنا صدَّام حسني ونظامه ليس معناه أَننا هنلل لألمريكان،
ووضع االحتالل املرير لن جيعل احلنني اىل عهد صدام يراودنا.
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الحوار الرابع والعشرون
مع صحيفة الخبر الجزائرية
بتاريخ  8نيسان 2005م
اجرى الحوار
حميـد ياسـين
املرجع الشيعي آية اهلل امحد احلسين البغدادي لـ «اخلرب»
أمريكا دخلت املستنقع ،وبعض مراجع النجف ينوذون مؤامرة من حيث ال يشعرون
استنكر احد مراجع الشيعة يف العراق ما وصوه باإلِعالم املضلل ،الذي حيجب
العمليات العسكرية ،اليت ينوذها الشيعة ضد الغزاة االمريكيني ،متهماً ما يسمى
بـ«املراجع األَربعة» يف النجف االشرف بتنويذ مؤامرة ضد علماء الدين ،الذين
ينحدرون من العراق.
* التقت «اخلرب» مع مساحة الشيخ آية اهلل العظمى امحد احلسين البغدادي أَحد
املراجع الشيعية يف النجف األَشرف على هامش املؤمتر القومي العربي السادس عشر،
الذي اختتم اشغاله امس يف اجلزائر يف 9نيسان.2005
وذكر البغدادي :إِن األَخبار ،اليت تتداول بأن «السنة» هم وحدهم ،الذين يقاتلون
احملتلني ..إِهنا اشاعات ما انزل اهلل هبا من سلطان.
وأضاف :اطلق األمريكيون من خالل الرتل اخلامس القابع يف العراق أَنَّ «املثلث
السين» هو الذي يقاتل ويقود املقاومة ،وهذا غري صحيح ،اذ مل يكن هناك ال «مثلث
سين» وال «مربع شيعي» يف قضية حماربة الغزاة ،وامنا األمريكيون يريدون أَنْ يدخلوا يف
ذهنية الرأي العام العاملي أنَّ «الشيعة» يساندون احملتلني ،ويدعمون املشروع االمريكي يف
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العراق ،ويف املنطقة ،بيد أَن عمليات مُسَلَّحة كثرية تتم يف مناطق «الشيعة» ،لكن
القنوات الوضائية املشبوهة ال تنشر عنها ولو خرباً واحداً ،بينما تُنشر العمليات ،اليت
جتري يف مناطق «السنة» من ترويج ال مثيل له.
ويعتقد املرجع الشيعي البارز :إَنَّ الواليات املتحدة االمريكية هي اليت تقف وراء
التعتيم املوروض علينا كـ«شيعة».
وسألته «اخلرب» عن مسرح العمليات يف العراق حالياً فقال :إِنَّ املقاومة تتميز بالكر
والور ،ما يسمى بـ«حرب العصابات» ،وهذا هو الطريق الوحيد لتحرير االرض
واالنسان من اهليمنة العوملية الرأمسالية االمريكية.
وأوضح مساحته :إِنَّ القوات االمريكية ،اليت كانت تنتظر ان نستقبلها بالورود بسبب
نظام صدام املستبد ،فووجئت مبقاومة نوعية أَذاقتها الويل والثبور.
نافياً :ان يكون الوضل لــ«اهل السنة واجلماعة» وحدهم يف ايقاع اخلسائر بالقوات
الغازية ،واهتم املرجعية «الدينية» يف النجف ،او ما أمساه بـ«املراجع االربعة» بتنويذ
مؤامرة امريكية من حيث ال يشعرون.
وقال :إِنَّ هؤالء املراجع جاؤونا من خارج احلدود ،ومل يكونوا عراقيني اصالء ،اما
العلماء املراجع ،الذين ينحدرون من بالد وادي الرافدين ،فهم مقاتلون يقاومون حالياً
االستكبار والكور العاملي.
يف ذات السياق دعا اية اهلل امحد احلسين البغدادي :املقاومة االسالمية يف بلده اىل
ازالة اخلطاب املذهيب ،وحتقيق وحدة املقاومة ،إذا ارادت ان تنتصر على احملتل
االمريكي.
مشريا إىل :إنَّ املخابرات االمريكية ختوي حقيقة خسائر قواهتا يف العراق.
حيث قال :هم يقولون ان عدد قتالهم ال يتجاوز بضع مئات منذ غزو بلدنا ،وهذا
تضليل وكذب ،ألَننا احصينا يف النشرات ،اليت يصدرها مكتبنا اإلِعالمي األَرقام
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احلقيقية ،اليت تؤكد خسائر بشرية فادحة يف صووفهم ،وألنَّ األَمريكان دمياغوغيون فهم
ميارسون الكذب يف حماولة إلخواء احلقيقة ،اليت يعلمها اجلميع ،وهي إنَّ الواليات املتحدة
األَمريكية وضعت رجلها يف املستنقع العراقي ،ولن خترج منه اال وهي جتر أَذيال اهلزمية
واخلزي والعار ،كما حصل يف فيتنام ،وكما حصل يف25آيار هزمية اجليش «االسرائيلي»
يف جنوب لبنان.
وحول من يدعو اىل حماكمة عاجلة لرموز النظام العراقي السابق ،قال الشيخ
البغدادي :ال جيوز حماكمة أي مسيء من املسؤولني السابقني حتت نري االحتالل.
وأوضح :إِنَر احلساب لن يكون إالَر يف ةل الدولة الوطنية اإلِسالمية املستقلة ،ويف
إطار حماكم شرعية ثورية طبقاً للقانون االسالمي العراقي.
وشدد على :إنَر االولوية هي طرد احملتلني الغزاة ،ال حماكمة صدام حسني.
وحول عمليات االختطاف ،اليت جتري يف بلده.
قال الوقيه الشيعي الثوري :إِهنا حركة صهيونية امريكية تريد ان تصور الشعب
العراقي بأنَره متقاعس عن القتال ،ويوضل ممارسة االختطاف باسم الزرقاوي مسؤول
تنظيم قاعدة بالد الرافدين يف العراق.
وأوضح مساحته :إِن الزرقاوي خيال ال وجود له حيث قتل يف عام  2003مع
حركة انصار اإلِسالم يف مشال العراق بعد دخول القوات االمريكية.
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الحوار الخامس والعشرون
مع صحيفة البعد الرابع العراقية
بتاريخ  1ايار 2005م
اجـ ـرى الحـوار
حسن الشامي
يعتمد الشارع العراقي ،باألضافة اىل رؤاه العقيدية ،اىل رؤاه السياسية على املراجع
الدينية بشكل ملحوظ ،ألَنَر املراجع ال تربطهم مصاحل شخصية يف املعايري واملناصب
السياسية يف زمن طغت فيه الضبابية على الشخصيات السياسية ،ولعدم امتالكها
خزينا معرفيا إجتاه السياسيني ،لذا جلأوا اىل مراجعهم .واملرجع الديين السيد اجملاهد
آية اهلل العظمى أمحد احلسين البغدادي من املراجع ،الذين ارتبطوا بواقع العراق ارتباطاً
وثيقاً ،ومحلوا مهوم اجلماهري ،ووقووا معها يف حمنتها املوقف احلق ،الذي ابتغاه الباري
عز وجل لعباده ،ومساحته يرتبط امسه بساللة عريقة يف جمال العلوم اإلِسالمية ،واملواقع
السياسية ،وألنه من اجملاهدين ،الذين ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم ،ارتأت صحيوة
«البعد الرابع» أَنْ جتري معه حواراً نظراً ألمهية الدور ،الذي ينهض به مساحته ،وقد
أجاب مساحته على اسئلتنا مشكوراً.
* هل يرى مساحتكم معياراً لإلِسالم السياسي ،وما هي حدوده ؟..
** بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وبه نستعني :قلت مراراً وتكراراً السياسة هي
الدين ..والدين هو السياسة ،فمن انكر هذا وأراد فصل الدين عن السياسة سواء
كان «مرجعاً دينياً» ،او «قائداً حزبياً» ،او «رئيساً عشائرياً» فهذا التصور يُعَدُّ من
اكرب احملرمات الشرعية ،أَما رجل الدين عندما يقول إِنَر الدين ال عالقة له بالسياسة
فهذا قول حياسب عليه حساباً عسرياً ..رأيه ال يستند على االدلة االجتهادية ،او
االدلة الوقاهتية ،وإِذا انكر هذا «الوقيه» السياسة ،وادعى أَنْ السياسة ال عالقة هلا
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بالدين فهو ينكر أَصالً من أصول الدين اخلمسة كاإلمامة ..واإلِمامةُ هي السياسة
كقيادة دولة ،وقيادة جمتمع ،فوي هذا العصر يصرح أَحد املتصديني ،ويف ةل االحتالل
االمريكي:
«إِنَّ السياسيني هم ،الذين يقومون بتسيري دفة احلكم ،وحنن كرجال دين مشرفون
على ذلك» ،هذا «خطأ كبري» يرتكبه ذلك «الوقيه» ،وفيه خمالوة شرعية ،فانه
يستهدف إِنكاراً لإلِمامة بوصوها من أصول الدين ،فكل من يدعو اىل فصل الدين عن
الدولة ،ينكر ضرورة من ضروريات الدين ..كاإلمامة ،وهو من املنظور «الشيعي»
بالتحديد «فاسق» ،لكننا نعذر هؤالء «الوقهاء» الهنم ليس لديهم رؤى سياسية ،وال
يعرفون املخطط الصلييب الصهيوني ضد االسالم الثوري الرسايل ،هذا من جهة.
ومن جهة أخرى برز يف الساحة العراقية أَدعياء اإلِسالم األَمريكي ال اإلِسالم
احملمدي األَصيل ،ونسوا أن حممداً صلى اهلل عليه وآله وسلم حني هاجر من مكة اىل
املدينة أَسس دولة دينية ،ومل يكن مشرفاً على من يسِّري تلك الدولة ،أَسس دولة
واصبح قائدا ،ورئيساً ،وموجها مباشرا للمجتمع املدني ،ومن العجيب إننا جند بعض
احلركات االسالمية ،والواجهات االسالمية ،اليت جاءَ بعض منها على ةهور الدبابات
االمريكية يصرحون« :حنن ال نريد دولةً دينية على النموذج االيراني» ،وكأمنا تأسيس
الدولة االسالمية يف العراق أصبح هتمة «ارهابية» ..امل تكن هذه جرمية حياول
االمريكان حتقيقها ؟!..
ملاذا نصبح على هنج الكنيسة الرجعية يف الواتيكان فقط ميارسون العبادة ،ويرتكون
اجملتمع اىل قوانني وضعية ما انزل اهلل هبا من سلطان؟!..
* صدر بيان عن مساحتكم يطالب مبقاطعة العملية السياسية ...ماهي اسباب
ذلك يف رأيكم؟..

 املقصود املرجع املربز السيد علي السيستاني.
207

** من حيث املبدأ العملية السياسية ،او ما يسمى بـ«االخنراط يف االنتخابات
حتت املظلة االمريكية» امنا دعونا االمة ملقاطعتها ألسباب كثرية وخطرية امهها:
إِن أَحد املراجع البارزين يف الساحة العراقية كان باالمس يقول إنهُ متحوظ على
إصدار «قانون ادارة الدولة العراقية» ،ونقول هلذا املرجع :اذا كنت متحوظا على
إصدار «قانون إدارة الدولة» ،فلماذا تأمر الشعب العراقي بالذهاب اىل صناديق
االقرتاع؟ هذا تناقض ايديولوجي فقهي واضح ،إِن «قانون ادارة الدولة العراقية» فيه
بنود مصهينة من ابرزها :العراقي هو كل من ولد ألب عراقي أو ام عراقية ..هذه
الوقرة توتح الباب أمام كل إمرأة عراقية أَنْ يكتسب أبناؤها اجلنسية العراقية ،وان يكن
أبوهم أمريكياً ،او بريطانياً ،أو «اسرائيليا» ،اذا متكنت هذه املرأة من احلصول على
اجلنسية العراقية ،وبالتايل توتح الباب أمام كل إمرأة حاصلة على اجلنسية العراقية،
وتعيش خارج العراق أن تطلب اجلنسية العراقية ألَبنائها ،وان جاءت هبم عن طريق
الزنا ،مضافاً اىل جواز تعدد اجلنسية للعراقي ،وهذا خالف الدساتري العراقية ،اليت
صدرت بدءاً من العهد امللكي ،وصوالً اىل العهد اجلمهوري مل يرد مثلُ هذا البند يف
دساتريهم.
وإِذا تنازلنا اىل القول إنَّ هذا البند من «القانون االنساني» ومن حقه أَنْ يستعيد
اجلنسية العراقية مع االحتواظ جبنسيته «االسرائيلية».
لكننا ،حنن اإلسالميني ،نؤمن باإلسالم كدين ،ودولة وشريعة ونظام ،وال جيوز عندنا
شرعاً وال قانوناً أن مينح اليهودي من أصل عراقي اجلنسية «االسرائيلية».،
هذا يعين أَنًّ العراق اصبح جزءاً ال يتجزأ من الوطن احملتل ،ووقع حتت مظلة
املشروع الصهيوني االمريكي ،إذن ملاذا هذا التحوظ؟..
* لكن البعض يرى ان الذهاب اىل االنتخابات يُسِّرعُ من خروج االحتالل ؟..
** االنتخابات على الصعيد االسالمي بوجود احملتل من اكرب احملرمات الشرعية،
اذ ال جيوز إِمرة الكافر على املسلم ،القائمة على أساس إِطالقات األَدلة القرآنية ،والسنة
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الصحيحة وعموماهتا ،األمر الذي يؤكد أَنَر من اكرب احملرمات الشرعية ممارسة أَية عملية
سياسية ما دام هناك حمتل ،جيب ان خيرج احملتل ،واحملتل هو الذي يؤكد على
االنتخابات ،وكذلك بعض «املراجع» من اجل مترير مؤامرة خطرية تُشرعنُ بقاء احملتل،
حتى أننا جند رموز من الساسة العراقيني ،الذين جاؤوا على ةهر الدبابات االمريكية
يصرحون اثناء محالهتم االنتخابية اهنم عند انتهاء االنتخابات سوف يدعون احملتل اىل
اخلروج من العراق ضمن سقف زمين حمدد ،وملَّا انتهت مسرحية االنتخابات حتت
احلراب االمريكية راحوا يرددون:
إِنَّ خروج االمريكان جيعل العراق حبراً من الدماء ...هذه مسألة واضحة
وبديهية ،هي إِيهام الراي العام العاملي بان هؤالء املنتخبني هم شرعيون بقرار شرعي،
وبانتخابات شرعية ..وذلك كي يبقى االمريكان «مخسني عاما» من خالل انشاء
قواعد واتواقات وصوقات انية ومستقبلية ...املسألة واضحة ...أفليس االمريكان
بسبب وجود مقاومة ميدانية شرسة ،غَرِقوا يف مستنقع ال خالص منه؟ فقاموا
مبسرحية االنتخابات بدعم من املرجعية «الدينية» التقليدية االهنزامية ..سواء عن
قصد ،أَو عن غري قصد ،وإِذا مل حياسبهم الشارع العربي واالسالمي ،فاهلل سوف
حياسبهم ،هذا على الصعيد االسالمي ،اما على صعيد اتواقية جنيف ،فوي القانون
الدويل ال جيوز كتابة دستور ،وال جيوز اجراء عملية انتخابات مباشرة يف ةل
االحتالل .فليخرج احملتل أوالً ،وبعد ذلك الشعب العراقي هو ،الذي يقرر مصريه
بنوسه ،وهو الذي يقرر الدولة اليت خيتارها،
وهناك إشاعات يبثها الطابور اخلامس ،موادها :بسبب االنوالت االمين،
واملؤسساتي ،واخلدمي ،ال ميكن خروج االمريكان وخبروجهم ستحدث احلرب االهلية،
وإِذا تنازلنا هلم فستحدثُ احلرب االهلية.
ولكن ..هناك حل آخر هو دخول قوات من قبل االمم املتحدة ،ومن قبل منظمة
املؤمتر االسالمي ،وجامعة الدول العربية واالسالمية غري اجملاورة حتل مكان األمريكان،
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خيرج مائة جندي مع آلياهتم العسكرية ،فتحل مكاهنم تلك القوات ،فاحلرب االهلية ال
تتحقق.
ثم إِنَر هناك نسيجاً اجتماعياً بني «السنة» و«الشيعة» ،وألَنَر هناك عالقات سببية
ونسبية بني «السنة» و«الشيعة» ..هناك «مثالً» يف مدينة االعظمية «سنة»
و«شيعة» متداخلني ،إذن فاحلرب االهلية ال ميكن ان تتحقق.
اما هذه اهلجمات االنتحارية ،اليت تستهدف املواطنني االبرياء ،فاملقاومة ال تقوم هبا،
املقاومة تستهدف الدبابة االمريكية ،تستهدف االمريكي ،تستهدف الذين يتعاملون مع
امريكا مباشرة ،ويشكِّلون دروعاً بشرية ،سواء كانوا شرطة ،او حرساً وطنياً ،أو
ميليشيات.
اما الذين يقومون باهلجمات على املساجد او الكنائس ،وفيها أناسٌ ميارسون
الشعائر واملراسيم الدينية ،هذه االعمال من أكرب احملرمات الشرعية ،وحنن نستنكرها،
وأمريكا هي اليت تقوم هبا ،وبعض الوئات التكوريية املنغلقة املتحجرة هي اليت حيركها
األمريكان من اجل إِثارة الوتنة ،ومن أجل أَنْ يبقى األَمريكان جيثمون على أرض العراق،
حبجة االنوالت االمين واملؤسساتي يف الساحة العراقية ،ملاذا ال تقوم احملاكم القضائية
النزيهة من خاللنا؟! ..حتى نكشف هذا امللف ،وهذه اهلجمات االنتحارية ،اليت
تستهدف «الشيعة» تارة ،و«اهل السنة» تارة أخرى.
هناك مسألة خطرية ال يعرفها «الشيعي» او «السين» ،وهي أنَر بعض عناصر
«أهل السنة» يقومون هبجمات ومحالت ضد كل من يؤيد اخلط «الشيعي» املقاوم..
يشتمونه ويسبونه ويقولون هذا يدخل مع هؤالء «الشيعة» «كذا وكذا» ،كذلك مَنْ يقاوم
االمريكان من «الشيعة» ،ويتعاطف مع «اهل السنة واجلماعة» يشتمه «الشيعة»
ويسبونه ،ألنه يتعاطف مع «أهل السنة» املقاومني ،وكذلك «أهل السنة» يسبون
علماءهم ،الذين يؤيدون املقاومة ضد الوجود االمريكي ،والذين يؤيدون اخلط
«الشيعي» املقاوم يسبونه ويشتمونه ،ويقولون ملاذا يتوق مع «الروافض» وهم مع املشروع
االمريكي؟ ..هؤالء «الروافض» كورة مارقون ،سرقوا منا احلكم.
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هذه مسألة خطرية تثار يف الساحة ،وتثار مسألة أخطر من ذلك ...يقولون إنَّ
الذين يهامجون االمريكان ،وجاؤوا من خارج احلدود إلِثارة الوتنة ...وكلُّ ذلك يف
سبيل أَنْ يدخلوا يف ذهنية اجملتمع العربي واالسالمي ،والرأي العام العاملي إنَّ العراقيني
مع العملية السياسية ،ومع املشروع االمريكي.
لكن ..نسوا أو تناسوا أَنَّ العراقيني هم املقاتلون ،والدليل على ذلك انتواضة نيسان
 صور ،اليت ثار فيها خط الشهيد الصدر اخلالد ،كلهم قاتلوا ببسالة ،هل جاءَ هؤالءمن خارج احلدود؟!..
* حضرمت املؤمتر القومي العربي السادس عشر ،الذي عُقِدَ يف اجلزائر يف نيسان،
وقد مسعنا أخباراً مؤسوة بأن الشعب اجلزائري يتهم الشيعة بأنَرهم مع احملتلني ،بسبب
اخنراطهم يف االنتخابات ...هل هذه االخبار صحيحة؟..
** وجَره املؤمتر القومي العربي الدعوة اىل اإلسالميني «ألول مرة» ..وقد
استجبت هلذه الدعوة شاكراً ،وكان هديف إِلقاءُ حماضرة يف هذا املؤمتر حتت عنوان
«العالقة اجلدلية بني العروبة واالسالم» هناك فرق بني القومية الشوفينية ،والعروبة
االسالمية ،كان هذا هو هديف ،ان أبني أَنَّ العروبة هي اإلِسالم واإلِسالمُ هو العروبة،
وكثري من املوكرين االسالميني طرحوا يف اجلملة هذه املسألة ،لكنِّي اردت ان أتي
بشيء جديد أمام الذين اجتمعوا يف هذا املؤمتر.
ولكن ..بعد دخويل اجلزائر ،وقبل انعقاد اجللسة األُوىل رأيت ةاهرة خطرية عند
الشعب اجلزائري ،يشتمون «الشيعة» ،كما يشتم «الشيعة» يزيد بن معاوية ،وبدأت
اناقش هذا الزعم الباطل ،ملاذا هذا الشتم؟ قالوا :انتم تؤيدون االمريكان ...حتى
«مراجعكم» ال يوتون ضد احملتلني ،وأَئمتنا يشتمون «املراجع االربعة» يف صالة مجعهم،
فكان هذا الزعم الباطل صدمة يف حياتي ليسَتْ يف احلسبان.
ملاذا اصبحنا يف هذا املنحدر من الذلة واملهانة؟ وتذكرت حرب العراق أيام احلرب
الكونية األوىل عام 1914م واهلجمة الصليبية الربيطانية ،اليت استهدفَتْ إِسقاط الدولة
اإلِسالمية العثمانية ،وموقف علماء «الطائوة الشيعية» حني قاتلوا باإلمجاع مع تلك
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الدولة ،اليت كانت باألمس تشنُّ محالت تأديبية على «الشيعة» بذريعة حتصيل الضرائب
منهم فتقتلهم عن بكرة أبيهم.
ولكن ..علماء «الشيعة» قاتلوا مع هذه الدولة الترتيكية الطائوية ،من اجل
الوحدة ،ومن أجل صيانة التوحيد والرسالة ،ومن أجل احلواظ على كيان الدولة
االسالمية من السقوط.
ومهما يكن ..الشعب اجلزائري الشقيق يتهم «الشيعة» بأهنم مع املشروع
االمريكي ..هذا كله ترك جرحاً عميقاً يف نوسي ،لكنين أوضحت احلقيقة يف اجللسة
االوىل ،إِنَر «الشيعة» ليسوا مع املشروع االمريكي ،وليسوا مع احملتل أبداً ،وعندما غزا
االمريكيون بالد الرافدين تصوروا أَنَر الورود ستنثر على دباباهتم ،لكنَّهم ،بعد فرتة زمنية
قصرية ،وجدوا مقاومة نوعية شرسة اطلقوا عليها ما يسمى بــ«املثلث السين» ،وليس
هناك «مثلث سين» ،أو «مربع شيعي» ،فـ«الشيعي» يقاتل يف الولوجة البطلة،
و«السين» كان يقاتل يف مدينة الصدر الباسلة ،وانتواضة نيسان يف العام املنصرم أزالت
هتمة اخلزي والعار عن «الشيعة».
* ملاذا يصر االسالميون والسياسيون على مقارنة الوضع احلايل مبا بعد ثورة
العشرين مع اختالف املعطيات؟..
** هناك فرق كبري بني حرب العراق اليوم ،وبني ثورة العشرين ،وحرب العراق عام
 ،1914واحتالل بغداد عام 1917م ،من تلك السنة اىل ثورة العشرين كانت فرتة سنة
واحدة ،وحني احتل االنكليز بغداد قال اجلنرال «مود»« :جئنا حمررين ال فاحتني».
هذه املقولة املشهورة متسك هبا الشعب العراقي ،كما متسَّكَ علماء العراق الدينيون..
خالل هذه الورتة الزمنية جرَتْ مواوضات وحوارات بني الرتغيب والرتهيب مع
املندوب السامي الربيطاني «كوكس» ،ومل يدخلوا يف العملية السياسية ،ومل يكتبوا
دستوراً حتت مظلة االحتالل الربيطاني ،وحنيَ شكلت وزارة عبد الرمحن النقيب كان
موقف الشعب العراقي من «سنة» و«شيعة» من تلك الوزارة أَهنا عميلة للمندوب
السامي الربيطاني ...وحدثت ثورة الثالثني من حزيران عام 1920م وكان االستقالل
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الصوري ،لكنْ بدأت مسرحية اجمللس التأسيسي عام 1923م فشعر العلماء أنَر ذاك
اجمللس التأسيسي ،وصياغة ذاك الدستور إِنَّما جاءَ بإمالءات بريطانية فرفضوه مجلة
وتوصيال ،نوي علماء الدين من العراق ،مثل الشيخ حممد مهدي اخلالصي ،والشيخ
النائيين ،والسيد ابو احلسن املوسوي.
اما اليوم فالورق شاسع بني اولئك العلماء اجملاهدين األَبطال التارخييني ،الذين قاتلوا
ضد اهلجمة الصليبية الحتالل العراق ،وحني فاوضوا ..فاوضوا من منطلق القوة ،ومل
يدخلوا يف أية عملية سياسية ،ومل يطالبوا بكتابة دستور حتت مظلة املندوب السامي
الربيطاني «كوكس».
اما اليوم فمأساة ..يقول هؤالء حنن يف حاجة اىل العملية السياسية ،او ما يسمى
بـ«املقاومة السلمية» ،وكأمنا الشعب العراقي «غيب» ،وكأمنا العامل حتى اآلن مل يصبح
قرية واحدة ،ثم يا اخي ...العملية السياسية واملقاومة السلمية معناها أن متارس
مقاومة سلمية مثل مقاومة بطل كبطل اهلند «غاندي» ،الذي حرر اهلند الكبرية،
وقاطع بريطانيا اقتصادياً ،ومل يتعاون معهم أبدا ،وطُرِدَتْ بريطانيا وخرجت من اهلند،
ونالت اهلند استقالهلا بوضل املقاومة السلمية ،اليت اتبعها غاندي.
أَما الذين جاؤوا على ةهر الدبابات االمريكية يريدون ان خيدعوا شعبنا ..إالَّ أنَّهم
وامهون ...شعبنا على مستوى املسؤولية الرسالية التارخيية ،وقد حقق الشيء
املطلوب من خالل انتواضة نيسان – صور ،اليت انطلقت من مدينة النجف األَشرف،
ومشلت كربالء ،وميسان ،والبصرة ،والناصرية ،ومدينة الصدر.
أَما هؤالء الذين يزعمون إنَّ االمريكان ال خيرجون من خالل املواجهة العسكرية ،او
من خالل حرب العصابات ،الن هذه امريكا ،وهي القطب األُحادي الكوني املورد يف
العامل ،فقد كسرت أَنفَ االحتاد االوروبي ،وكذلك االحتاد الروسي ..فكيف حنن؟!
عشنا حتت مظلة الدكتاتورية واالستبداد ثالثة عقود ونصف ،فيجب علينا ان منارس
العملية السياسية واملقاومة السلمية ،وصوالً اىل إهناء االحتالل ،ونسوا أَنَّ املقاومة
السلمية معناها املقاطعة الشاملة.
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إذن ..اين تظاهرات هؤالء ،الذين جاؤوا على ةهر الدبابات االمريكية ،او ما
يُسَّمى بـ«املعارضة الوطنية منها واالسالمية»؟!..
اين االعتصامات واملقاطعة االقتصادية؟!..
إِننا جندهم يعيشون يف املنطقة اخلضراء يف محاية احلراب االمريكية ،اذا كانوا
ميتلكون قاعدة مجاهريية شعبوية عريضة ،واستقطبوا هذه اجلماهري من العمال
والوالحني ورجال الدين و الكسبة والطالب اجلامعيني..
فلماذا يعيشون خلف املتاريس ،ويف الغرف املغلقة؟! ..فاذا اصبحتم متعاونني مع
هؤالء الصليبيني املصهينني وخمربين هلم ،فسوف يبقون جامثني على صدر االمام علي
عليه السالم.
واهلل لو كان االمام املعصوم حيا لقاتل ضد الدبابة االمريكية ..ولو كان االمام
البغدادي واالمام اخلميين لقاتال ضد الدبابة االمريكية ..ولو كان الشهيدان الصدران
االول والثاني لقاتال ضد الدبابة االمريكية.
هؤالء الذين قاتلوا ضد بريطانيا ،وانتصروا يف ثورة الثالثني من حزيران عام 1920م،
هل يعقل أنَ يكون هؤالء كلهم على خطأ ،وما يسمى بـ«املراجع االربعة» على
صح؟..
* كيف جيد مساحتكم مَنْ يطالب بعدم إِشراك املرجعية الدينية يف العملية
السياسية ؟.
** هذه الدعوات جاءتنا من اوروبا يف هنضتها احلديثة نتيجة خربطات الكنيسة
الرجعية ،اليت متنح صكوك الغوران ،فهذه النهضة عزلت رجل الدين املسيحي عن
قضايا السياسة ،واالجتماع ،واالقتصاد..
أَما االسالم فيختلف اختالفا كليا عن الدين املسيحي ،وعن الكنيسة ،االسالم دين
ودولة وشريعة ونظام ،فكل من يدعو اىل فصل الدين عن السياسة ،او السياسة عن
الدين يعين إنكار قيادة اإلِمامة الشرعية ،ألَنَّ خالفة االمام علي عليه السالم معناها
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اقامة دولة ،وهو رئيس الدولة مباشرة ،وليس مشرفاً ،فهذه الدعوات جاءت عرب عقود
عديدة ضد الوكر االسالمي والتصور السياسي االسالمي ،ويف العراق أَصبح اإلِسالم
االمريكي يريد من املرجعية «الدينية» تطبيق االمور احلسبية فقط ،ويريد إِدارة دفة
احلكم عن طريق الليرباليني ،وكأمنا االسالم هو شعائر عبادية فحسب ،ال دولة
مؤسسات ،وتسري اجملتمع حنو سعادة الدنيا ،ونعيم االخرة ..فهذه الدعوات ما هي اال
دعوات مشبوهة تستهدف القضاء على االسالم .
* كيف جيد مساحتكم ابناء التيار الصدري ..وما هو دوركم جتاههم؟..
** اخلط الصدري غين عن التعريف ،ليس ضد االحتالل فحسب ،بل ناهض
الدكتاتورية واالستبداد يف العراق ،وقد ساند الشهيدَ الصدرَ الثاني اخلالد مساندة ال
مثيل هلا ،قدم التضحيات اجلسام ،وهم من الطبقة الوقرية ،وليس من الطبقة
الربجوازية .أملنا كبري يف هذا اخلط ،لذا انا أَوجه ندائي اىل االسالميني ،الذين يعملون
مع احملتل ،والبعض منهم ميتلكون قناعات وطنية ..فلماذا عندما هامجت قوات
االحتالل مدننا املقدسة يف انتواضة نيسان مل يقدموا استقالتهم ،بل احتوظوا باحلقائب
الوةيوية الرمسية يف حكومة اياد عالوي ،ومل يستقيلوا من مراكزهم احلساسة ليساندوا
هذا اخلط ،الذي تكالبت عليه قوى الشر والعدوان من اجل اسقاطه وتدمريه
وتصويته؟ ..ولكنَره هو يف ضمري االمة ،ألَنه محل البندقية املقاتلة ،وألَنَّ أَغْلَبيتهم من
العمال والوالحني والكسبة والطالب اجلامعيني ،ال من الربجوازيني واالرستقراطيني،
الذين ال يتحسسون آالم الوقراء واجلياع ،وال حياربون الطاغوت السياسي.
وأَدعو اهلل أن ينصر هذا اخلط ويَمُنَر عليه بالدميومة والبقاء ،والتصدي والصمود
مادام ضد االحتالل ،وضد املنافقني والدجالني واملشعوذين وادعياء الدين.
وادعو اهلل أَنْ ينصرهم بعونه ومدده ،وسينتصر يف عقيدتي هذا اخلط ما دام ضد
امريكا ،ويرفض كل عملية سياسية حتبك خيوطها امريكا وعمالؤها املرتزقة ،وما دام
يريد حترير العراق ،كل العراق ،موحداً غري جمزأ.
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الحوار السادس والعشرون
مع صحيفة « »la repabblicaااليطالية
بتاريخ  2أيلول 2005م

الوقيه املرجع أمحد احلسين البغدادي أجاب صراحة على االسئلة ،اليت وجهتها
الصحيوة االيطالية « »la repabblicaالواسعة االنتشار يف اوروبا والواليات
املتحدة االمريكية يف الثاني من أيلول  -سبتمرب .2005
وزير اخلارجية «فين» يؤكد أَنكم تساندون الكواح املسلح ضد احلكومة العراقية،
والتحالف العاملي ،الذي يقوده االمريكان.
عزيزي آية اهلل الشيخ امحد احلسين البغدادي
انا صحايف من جريدة ايطالية « »la repabblicaتلقيت عنوانك يف الربيد
االلكرتوني من « »Leonard mazzeiمن جريدة « ،»irag liberaاليت
تنظم مؤمتراً عن العراق ،الذي يعقد يف « - »ehianciano termeايطاليا يف
الثاني من شهر تشرين األَول.
اختذت جريدتنا موقواً ضد قرار احلكومة االيطالية لرفضها منح تأشريات دخول
لبعض أطراف املعارضة العراقية ليتمكنوا من حضور املؤمتر .واريد ان اجري مقابلة
معكم حول هذا املوضوع.
وارسل لكم هذه االسئلة طالباً اذا كان من املمكن االجابة يف الثالثني من آب ،وإذا
رغبتم بإرسال صورة فوتوغرافية عن طريق الربيد االلكرتوني أكون شاكراً لكم
انا انتظر اجابتكم ..وامتنى لكم كل النجاح.
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س :وزير اخلارجية «فين» يؤكد أنَركم تساندون الكواح املسلح ضد احلكومة
العراقية ،والتحالف العاملي ،الذي يقوده االمريكان.
ج :بسمه تعاىل
ومن اعجب العجائب ان السيد «فين» وزير اخلارجية االيطالية يصرح خالفاً
التواقية جنيف يف القانون الدويل ،اليت تؤكد حق تقرير املصري للشعوب املستضعوة حنيَ
تٌحتل أُوطاهنا ،فمن حقها ان تدافع بكل الوسائل املشروعة ،ويف مقدمتها الكواح
املسلح ...الطريق الوحيد لتحرير االرض واالنسان.
اما من وجهة رأي شريعتنا االسالمية فإهنا تؤكد لنا من خالل القرآن الكريم،
و السنة الصحيحة أدلة وجوب القتال من اجل الدين ،وأدلة وجوب النهي عن املنكر،
وأدلة وجوب نوي سبيل الكافرين عن املسلمني ،وأدلة وجوب امتنانه تعاىل بكف أيدي
الكافرين على املسلمني.
وهذه االدلة الوجوبية التشريعية تنص على قاعدة اجلري واالنطباق يف كل زمان
ومكان ،او على حنو القضية احلقيقية وليست على حنو القضية اخلارجية.
س :اوضحت احلكومة االيطالية أنَّه ميكن اعتباركم هتديداً لألمن القومي االيطايل.
ج :بسمه تعاىل
مل أَكنْ ولن أكون ،وال كل رموز املقاومة املشروعة على الصعيد السياسي والعملياتي
يف العراق ،نُعَدُّ خطراً أو هتديدا لألمن القومي االيطايل ،كما تزعم احلكومة ،وإمنا هي
اليت هتدد االمن القومي العراقي ،باعتبارها اشرتكت مع القوات املتعددة اجلنسيات،
ألهنا خالوت قرارات االمم املتحدة ،اليت حرَّمت اجتياح العراق بوصوه عضواً يف االمم
املتحدة ،وعضواً يف منظمة املؤمتر االسالمي ،وعضواً يف جامعة الدول العربية.
س :هل صحيح أنَّكم ميكن ان تستغلوا املؤمتر يف « »chiancianoإلِسناد
الكواح املسلح يف العراق.
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ج :بسمه تعاىل
بل جيب على كل العراقيني األَماجد ،الذين يؤمنون باملقاومة املشروعة لتحرير العراق
من االحتالل االجنيب ان يشرتكوا يف هذا املؤمتر املزمع عَقده يف ايطاليا ،ويستهدف تأييد
املقاومة الوطنية واالسالمية العراقية ،وقد اصابتين صدمة بسبب عدم منحي تأشرية
دخول لإلشرتاك يف هذا املؤمتر.
س :هل ان عمليات القوى املسلحة شرعية ضد ما تسمونه باجليش احملتل مثل
االمريكان وااليطاليني.
ج :بسمه تعاىل
لقد صرَّحْتُ مراراً وتكرارا من خالل اإلِعالم املرئي واملسموع واملقروء ،بتأييد
املقاومة العراقية بوصوها حركة حترر وطين ،سواء كانت سلمية من خالل التظاهرات،
واالعتصامات ،ومقاطعة العملية السياسية ،واحلكومة «املنتخبة» ،اليت نصَّبتها الواليات
املتحدة االمريكية ،أو مقاومة عملياتية تستهدف القوات االجنبية ،وهذا التأييد من
قبلنا مل يكن ،ولن يكون خالفاً للقوانني واالعراف الدولية ،مل يكن ،ولن يكون خالفاً
للشرائع واالديان السماوية.
س :أي نوع من املساعدات تتلقون للمعارك السياسية من املنظمات االيطالية
« »irag liberaو«.»campo antimperialista
ج :بسمه تعاىل
أَنا شخصياً مل تُجْبَ ولن جتبى يل مساعدات من أي جهة رمسية ..عربيةً أم
اسالميةً ،أم أجنبيةً ،وإمنا جتبى يل احلقوق الشرعية من األَمخاس والزكوات بوصوي من
فقهاء النجف األَشرف.
س :هل حكومة اجلعوري شرعية.
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ج :بسمه تعاىل
كال ..وألف كال ..غري شرعية وغري اخالقية قرآناً ،وسنة ،وإمجاعاً ،وعقالً،
ووجدانا ً،وتارخياً ،بوصوها شكلت حتت احلراب االمريكية ،وبدعم الدوالر االمريكي
األَصور ملنظمات اجملتمع املدني ،والعشائر العراقية ،واألَحزاب املختلوة ..هي اليت
دعمت االنتخابات املزيوة ..وهي اليت انبثقت منها اجلمعية الوطنية «املنتخبة» على
الطريقة «االسرائيلية».
س :هل يعمل التحالف الدويل بشكل شرعي ..وهل جيب تسميته بقوة
احتالل؟..
ج :بسمه تعاىل
التحالف الدويل غري شرعي من وجهة إِسالمية ،ومن وجهة نظر اتواقية جنيف..
بوصوه احتالالً غامشاً لبلد ذي سيادة مستقلة.
س :هل تعتربون احلرب غري النظامية ،اليت أَودت حبياة املدنيني واجلنود
شرعية؟..
ج :بسمه تعاىل
هناك مؤامرة عوملية رأمسالية أمريكية متوحشة هي ،اليت تقوم بتشويه املقاومة
العملياتية العراقية ،إِنّ خروج احملتل من العراق هو هدف املقاومة ،واملقاومة تستهدف
اجلندي االمريكي.
اما العمليات ،اليت تستهدف املدنيني األَبرياء من الشيوخ والنساء واالطوال ..فنحن
نستنكرها وندينها ،ونصرح دائما إِنَر مَنْ يقومون يقوم هبذه األَعمال اإلِجرامية هم بعض
من اجليش االمريكي ،وبعض من املوساد «االسرائيلي» ،وبعض من املرتمجني والتكورييني
املتحجرين ،الذين ليست هلم أي عالقة بأي شكل من االشكال مع إِخواننا «اهل السنة
واجلماعة».
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س :ماذا تشعر إجتاه عمليات الزرقاوي؟..
ج :بسمه تعاىل
كنت سابقاً أُصرح دائماً إِنَّ الزرقاوي شخصية ومهية ،وأنَّه قُتل مع أنصار االسالم
يف مشال العراق يف بداية اجتياح اجليش االمريكي ..وكنْتُ أريد من ذلك أن احطم
االشاعات ،اليت تقول:
«إِنَّ الذين يقاتلون ضد اجليش االمريكي يف العراق جاؤوا من خارج احلدود،
والشعب العراقي مع املشروع االمريكي واالحتالل االمريكي».
وإِنِّي ألعتزُّ بكل اجملاهدين العرب وغري العرب ،الذين يناضلون مع اهلي وشعيب
املقاوم.
اما اليوم فأقول :إِنَّ الزرقاوي حي يرزق ،وهو من خالل تصرحياته على مواقع
االنرتنت ،يستهدف «شيعة العراق» ويتهمهم بأنَّهم كوارٌ زنادقة ،هذا الرأي ال يتبناه
اخواننا «اهل السنة واجلماعة» ،هذا عمل ال إسالمي ،وال أخالقي يستنكروه بشدة
«اهل السنة واجلماعة» ويتربؤون منه ،ويؤيده االمريكان ،والرتل اخلامس يف العراق،
ألهنم يريدون إِشعال فتيل الوتنة الطائوية بني «السنة» و«الشيعة» ،وهذا من رابع
املستحيالت ،وال يتحقق يف العراق ،ألَنَّ العراقيني بكل مكوناهتم الدينية واملذهبية نسيج
واحد ،ووحدة مرتاصة ،واهلل اكرب وجهاد حتى النصر.
 1شعبان االغر 1426هـ
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الحوار السابع والعشرون
مع الكاتب التقدمي االميركي «مالكولم الغوش»
بتاريخ  9تشرين االول 2005م
مساحة الوقيه املرجع امحد احلسين البغدادي يتكلم عن:
«حالة العملية السياسية ..وصياغة الدستور الدائم ..والويدرالية االحتادية..
واالهتامات السورية»
مقابلة اجراها الكاتب التقدمي االمريكي «مالكومل الغوش» عن طريق االتصال
اهلاتوي مع مساحة آية اهلل العظمى السيد اجملاهد امحد احلسين البغدادي مساء اليوم
التاسع من شهر تشرين االول «اكتوبر» عام 2005م.
أَعلن مساحته :إِنَّ هناك فرقاً بديهيا بني انسان ال يقدر على محل سالح املقاومة
السياسية املساندة للمقاومة العملياتية امليدانية ..وبني املشاركة الوعلية يف العملية
السياسية ،اليت خطط هلا احملتل االجنيب من وراء األَبواب املغلقة ،وينوذها الطيف
السياسي العراقي ،الذي جاء على ةهور الدبابات االمريكية .
وقال :انا ال اريد ان اناقش «يف هذه املقابلة» املواد ،اليت صدرت يف مسودة
الدستور الدائم ،وهي اكثر من ثالث عشرة مادة قانونية ختالف التوصيات واملواهيم
واملصلحة اإلِسالمية العليا ،فضالً عن ديباجة الدستور ،اليت خلت من أي نص صريح
يرفض وجود أي قوة أجنبية على أيِّ شرب من ثرى بالد الرافدين االشم ،وحتت أي
ذريعة مهما تكن ،وامنا أريدُ أَنْ اختصر لك املسافة ،واناقش «فقط» املادة « »2من
الدستور ،فقرة «ب».
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واستطرد :إِنَّ هذه الدعوات التقسيمية عرب الويدراليات ،واملضي يف حتقيقها تواجه
إشكاليات أمهها :التنازع احملموم على االستئثار بـ «الغنائم» بني األَطياف ،اليت تسعى
اىل هذا التقسيم احملرم.
وخلص إِىل القول :ليس هناك عالقة يف الدور السوري يف الشأن العراقي ،بل املسألة
أبعد من ذلك ،وهي حماولة ترتيب املسار السوري يف املشروع املوضوع يف منطقة
الشرق االوسط الكبري يف ما يسمى «احلرب على اإلِرهاب الدويل» ،ويف حتقيق املصاحل
االمريكية يف املنطقة ،ويف الوطن العربي والعامل اإلِسالمي ..كوسيلة من وسائل مساعدة
كل االطراف يف «أمركة» املنطقة ،مبا خيدم أمريكا ،ويعزز دورها القيادي الكوني
األُحادي املنورد يف الساحة العاملية.
س :الوضع العراقي مير يف مرحلة خطرية ..يف رأيكم ...هل من املمكن أن يتم
إهناء اإلحتالل من خالل العملية السياسية ،بدالً من العمليات العسكرية؟..
ج :بسم اهلل رب املستضعوني :يف البدء داخلين أسفٌ أسيفٌ حني ملست بوضوح،
من لقاءاتي وحواراتي مع أساتذة اكادمييني متخصصني ،ومثقوني حمللني سياسيني..
وهم يطرحون عليَر هذه االشكالية ،ألن هذه إشكالية تَدلُّ  -على ما أتصور  -على
سوء فهم يف تقرير سياسات حركات التحرر االسالمية على طول التاريخ ،وذلك بسبب
عدم توريقهم بني ما يسمى بــ«العملية السياسية» ،وبني املقاومة السياسية من جهة ،وبني
استجابة للواقعية السياسية والتوفيقية ،اليت فرضها االحتالل على بالد وادي الرافدين
االشم من جهة وأخرى .
إِنَر هنالك فرقاً بديهياً ..بني انسان ال يقدر على محل سالح املقاومة السياسية
املساندة للمقاومة العملياتية امليدانية «وهو أمر عقالني وشرعي ،ما يف ذلك ريب ،يف
الوقه السياسي االسالمي» ،وبني املشاركة الوعلية يف العملية السياسية ،اليت خطط هلا
احملتل االجنيب من وراء األَبواب املغلقة ،وينوذها الطيف السياسي العراقي ،الذي جاء
على ةهر الدبابات االمريكية.
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ان هذه املقاومة السياسية هي نسف البنى التحتية لإلحتالل من خالل التظاهرات،
واالعتصامات ،وكثري غريها ..وهذا خبالف املشاركة الوعلية يف العملية السياسية،
اليت ترفد االحتالل بالقوة واملنعة ،واحلصانة والدميومة الرامية لتثبيت مرتكزاته ،وتأييد
بطشه ،وإِجناح مشروعه العوملي الربوي الرأمسايل االستكباري يف العراق ،بل يف املنطقة
برمتها.
مقاطعاً :اإلِستجابة واخلضوع للواقعية السياسية والتوفيقية يف العراق أصبحت
ضرورة حتمية تارخيية بعد اهنيار االحتاد السوفييت السابق!!...
ج :هذه االستجابة يف عقيدتي هي بدعة ال تغتور من خالل إِطالقات األَدلة القرآنية
منها واحلديثية الصحيحة وعموماهتا ،اليت تؤكد على وجوب مقاتلة املشركني والكافرين،
وطردهم من بالد املسلمني ..هي بدعة وضالل كذلك ،ابتكرها العمالء واجلواسيس
احملليني والعامليني من االحزاب والواجهات السياسية العراقية ،ومروجي املشروع
االستعماري االستكباري يف املنطقة ،ألن كل ما قام به احملتل االجنيب من تسيب
وضيا ع ،ومن دمار وبوار للبنى التحتية العراقية ال حتمل مقومات الثبات والبقاء يف
ذلك ..فهي جمرد عوارض آنية تنتهي بانتهاء االحتالل ،علينا ان نقضي عليها ،ال أن
نثبت اركاهنا ،وان نشجب قبوهلا ،ونقف حبزم وثبات وإصرار ضدها ،ال ان جنعلها
اساساً موصلياً للتعامل معها يف حياتنا اليومية.
وجممل القول :هناك فرق شاسع بني اطروحة هذه التصورات ،مثلما ان هناك بوناً
شاسعاً يف طريقة التعاطي معها ،ألن االنسان العراقي مهما تكن توجهاته وقدراته ال
جيد سبيالً اال مساراً واحداً ،وهو إِصراره على االنتواضة واملقاومة الوطنية ،فإِنْ
متكن من محل البندقية املقاتلة ،فهي من اعظم الواجبات الشرعية االسالمية ،فان مل
يقدر على ذلك ،فعليه مساندة املقاومة العملياتية باجلند والسالح واملال.
هذا هو الذي ميكن وضعه يف خندق املقاومة السياسية ..ال يف خندق العملية
السياسية ،فهي اخليانة العظمى ،والطامة الكربى بعينها ،وهي ال تقل ضرراً فادحاً فيما
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ينهض به العمالء واجلواسيس واملرتزقة من ادوار قذرة خلدمة احملتلني الغزاة الطامعني،
وإجناح مشروعهم ما يسمى بــ«مشروع الشرق االوسط الكبري» ،وتصدير نظرية التدمري
اخلالق :لـ «مايكل ليدن» ،وحترير «العامل االسالمي الكبري» كما صرَرح بذلك« :كولن
باون» ،وإِعادة صياغة املنطقة برمتها ،وفق نظرية« :كونداليزا رايس».
س :كثر احلديث بني العراقيني حول ما جاء يف موارد مسودة الدستور الدائم من
سلبيات وإجيابيات!! ..ما رأيكم يف ذلك؟
ج :ال اريد أَنْ أُناقش يف هذه املقابلة ،املواد ،اليت صدرت يف مسودة الدستور الدائم
املؤلوة من ثالثَ عشرةَ مادة قانونية ختالف التوصيات والقرارات واملواهيم واملصلحة
االسالمية العليا ،فضالً عن ديباجة الدستور ،اليت خلت على أيِّ نص صريح يرفض
وجود أي قوة اجنبية على أيِّ شرب من ثرى بالد وادي الرافدين االشم ،حتت أي ذريعة
مهما تكن ،وإمنا أُريد أَنْ اختصر لك املسافة ،واناقش «فقط» املادة « »2من
الدستور ،فقرة «ب» ،اليت تقولُ:
«ال جيوز سن قوانني تتعارض مع مبادئ الدميقراطية» ،وهبذا ازالوا مضمون الوقرة
«أ» من حمتواها ،اليت تنص صراحة على عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت
أَحكام اإلِسالم ،كما تنص املادة « »5على ان «الشعب مصدر السلطات وتشريعها»،
أي إِنَر البشر هو املشرع للقوانني والقرارات والتوصيات ،وليس اهلل وحده ،الذي ال
شريك له ،بوصوه املطلق.
وهنا وقع تناقض أيديولوجي صارخ يف املبادئ والثوابت ،اليت ال تتغري ،وال تتبدل..
حيث أَنَّ مبادئ الدميقراطية تتضمن احلريات الشخصية يف املعامالت االقتصادية مثالً،
اليت تقف أَحكام اإلِسالم األصيلة بالضد منها ،كعدد من التعامل املصريف الربوي ،ثم
احلريات الشخصية يف العالقات العاطوية الغرامية املاجنة ،ولكثري من التوصيات
واألَحكام اإلِسالمية املتعلقة بالتقاليد األُسرية والعائلية ،اليت يعدها االسالم من
املخالوات الشرعية احملرمة .
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اذن ..كيف ميكن ان يسن قانون ال يتعارض مع الثوابت االسالمية ،وال جيوز سن
قانون يتعارض مع مبادئ الدميقراطية يف الوقت نوسه؟..
نسأل :أمل تكن املادة « »2من فقرة «أ» وفقرة «ب» صياغة أَدبية ومعادلة صعبة
ختلق إِشكالية صارخة تناقض نوسها بنوسها!!..
النه ال يسوغ إِطالقاً سن قانون يتوق مع ثوابت االسالم ،بيد أنه يتعارض مع مبادئ
الدميقراطية ،فال يسوغ إِقرار هذا القانون أو العمل به !! ..واذا سُنَر قانون يتوق مع
مبادئ الدميقراطية ،بيد انه يتعارض مع ثوابت اإلِسالم ،فال يسوغ إِقراره أو العمل به
كذلك ،وتعد هذه الصياغة من احليل الشرعية احملرمة ميكن من خالهلا منع تشريع قانون
اسالمي أو ابطاله بشماعة انه يتعارض مع مبادئ الدميقراطية.
يف اعتقادي إن عملية كتابة الدستور والتصويت عليه ،اليت مت متريرها خالل ساعات
معدودات عَبْرَ ما يسمى بــ«اجلمعية الوطنية» ،هبذه السرعة املذهلة ،واإلِصرار على
تنويذه هو تربير للعجز ،وهو الغطاء املطلوب النسحاب قوات االحتالل االمريكي ،كما
أعلن «مايرز» رئيس االركان إنَّ مائة الف سينسحبون ابتداءً من أواخر عام 2005م.
ومن هنا ..جيب التحرك االسالمي والعروبي والوطين لوأده ،وحث أهلنا وشعبنا
على عدم االخنداع باملكر األمريكي واالجنرار وراءه ،كما يتوجب على الشعب العراقي
العظيم عدم االصغاء للتضليل احلوزوي ،أو اخلداع احلزبي ،الذي يروج له العمالء
واجلواسيس ،كما أنّ عليه ،أيْ الشعب العراقي ،أالَّ يلقي باالً للوعود اخلادعة املاكرة
بالرفاه االجتماعي ،واالكتواء الذاتي ،واالسرتخاء السياسي ..وباللجوء اىل وعاظ
السالطني باستصدار الوتاوى املعلبة باملشاركة يف التصويت بـ «نعم» على الدستور،
واعتبار ذلك من الواجبات الشرعية الضرورية.
واخلالص من هذه املؤامرة األَمريكية  -الصهيونية هو يف التمسك بالبندقية املقاتلة،
وهي الطريق الوحيد الوريد لتحرير االرض واالنسان ،ورفض كل املشاريع واملؤسسات،
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اليت تكرس هذا الواقع املرير ،وتؤسس لتوريق شعب العراق املوحد على اساس طائوي،
أو عرقي ،أو عنصري.
ان حتقيق هذا اهلدف االسرتاتيجي ،الذي تسعى اليه أمريكا ..ليس من السهولة
مبكان ،وبالنسبة ألمريكا البد من تنويذه ،حتى لو أدى ذلك اىل تدمري كل بنانا التحتية،
حتى لو هدرت آخر قطرة من دمائنا ،فاألمريكيون عاقدون العزم على حتقيق اهلدف
مهما يكلف االمر الشعب العراقي تضحيات جسام ،وهم يدركون أَنه السبيل الوحيد
«االن» إلِجناز مشروعهم االمرباطوري ،الذي أَخذ ينهار حتت ضربات املقاومة
العملياتية ،وتصاعد االنتواضة الشعبوية رفضاً لإلحتالل ،لذلك فإن االدارة االمريكية
تعترب مسألة اجناز كتابة الدستور الدائم ،وامتام ما يسمى بـ«العملية السياسية» خمرجاً
رئيساً من املستنقع ،الذي غرقت فيه ،إذ ان املهم يف املسألة لدى األمريكان هو أن
ينتهي احتالهلم املباشر يف العراق ،بشرط أن يبقى هلم التحكم يف مصريه ومقدراته،
وارهتان سيادته ،حتى تظهر أمريكا للعامل ان العالقة بينها وبني عمالئها ،الذين نصبتهم
يف ادارة تسيري الدولة العراقية ..هي عالقة مع دولة فيها حكومة منتخبة ذات صوة
شرعية ودستورية ،لتنوي كل االهتامات وكل الشبهات ،اليت تقيد استورادها ،ألهنا حني
تنجز كتابة الدستور وتتم العملية السياسية ،تكتسب صوة دولة مستقلة ذات سيادة
وطنية ،تتعامل مع دولة دستورية صديقة طبقاً التواقيات ومعاهدات ثنائية مربرة،
ووفقاً ملصاحل وارادة الدولتني.
كل ذلك يف سبيل تركيع شعب العراق واخضاعه عرب عمالئها باسم الدستور
الدائم ،والشرعية التضليلية القائمة على أساس اطروحة االخرتاق بتوتيت وحدته،
وكيانه التارخيي باالشرتاك مع جواسيسها وعمالئها من خونة الوطن األَعز ،املشكوك يف
انتمائهم الوطين واالسالمي ،الذين باتوا يعملون ليل هنار على متزيق هذا البلد بــ« اسم
الويدرالية» باعتبارها احلل األَمثل واالمشل واالعمق للمضي قدماً يف اهليمنة عليه،
وإضعاف دولته املركزية اىل أبعد احلدود ملصلحة قيام كانتونات انوصالية قائمة على
روابط شكلية تضليلية.
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مقاطعاً :ملاذا أنتم بالذات ،كمرجعية دينية تقدمية ،من األَشداء يف معارضة
الويدرالية «االحتادية» غري االنوصالية يف العراق ،يف حني أنَّ االطروحة الويدرالية،
أصبحت مسألة انسانية حضارية تُحَلُّ من خالهلا كل األَزمات اإلِثنية والعرقية يف عموم
البلد ،وليست ،كما يتصور البعض من العراقيني وغري العراقيني ،خمططاً صهيونياً؟..
ج :مَنْ يتتبع التقارير الرمسية ،وشبه الرمسية ،اليت صدرت عن اقطاب دهاقنة
اإلِدارات االمريكية قبل احداث احلادي عشر من ايلول ..جيد أهنا تؤكد قلقهم الكبري
من هيمنة االسالميني الراديكاليني 00على تسيري ادارة دفة احلكم يف العراق بعد هزمية
النظام يف حرب اخلليج الثانية !..
هذه االطروحة االسالمية كانت تؤرق رجال االدارة االمريكية ،وجتعلهم يستشعرون
خطورهتا وتداعيها يف املنطقة ،لذا فإهنم استبقوا االمر ،واختذوا قرارهم بال تردد بعد
احداث احلادي عشر من ايلول بالقضاء على العراق شعباً ووطناً ومؤسسات ،حبيث
تَحوَّلهُ اىل كيان آخر على كل الصعد ،ألَهنم على قناعة تامة ان هذا البلد بكيانه
التارخيي احلضاري ،وهويته االسالمية ،وخطورته يف هنضة االمة على طول التاريخ..
يشكل خطراً اسرتاتيجيا على مصاحلهم يف املنطقة بوصوه ميثل الثقل املوصلي لألمة،
وهويتها األَصيلة ،ودولتها االسالمية ،اليت حكمت نصف الكوكب األَرضي الصغري ،لذا
كان البد هلم أنْ يضعوا هذا اهلدف على رأس أولوياهتم ،ومن ضمنه السيطرة على
برتوله ،ألنه ميلك ثاني احتياطي يف العامل ،وهبذا تتحقق هلم أسس اهليمنة على كل دول
املنطقة ،بل العامل ،وقد أكد رؤساء االدارات االمريكية السابقة والالحقة على ذلك اكثر
من مرة من خالل تصرحياهتم ،ومثل هذا اهلدف يتطلب تقسيم العراق وتوتيته اىل
دويالت هزيلة خاوية ،فقد دعا احد رموز احلكومة االنتقالية يف احلادي عشر من آب
 اغسطس يف خطاب أمام حشد مجاهريي يف النجف االشرف اىل املطالبة بإنشاءاقليم فيدرايل «احتادي» يف الوسط واجلنوب ،هذه الدعوة ليست عووية ،ولن تكون
كذلك ،أو وليدة رغبة أحادية الئتالفه ،الذي يقوده ،بل هي تأتي يف صلب االطروحة
 املقصود السيد عبد العزيز احلكيم عضو جملس احلكم االنتقايل.
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املوضوعة لتحقيق االهداف املتشابكة للتحالف االسرتاتيجي االمريكي  -الصهيوني
املتناغم مع بعض دول اجلوار اجلغرايف ،واحقادهم التارخيية ..وقبلها دعوة االحزاب
الكردية اىل حتقيق مبدأ الويدرالية التقسيمية للوحدة العراقية بوصوها تتخطى الالمركزية
االدارية لتصل يف هناية املطاف اىل حق كل إقليم يف العراق على أساس عرقي ومذهيب
ان يقيم «مثالً» عالقات خارجية مع دول أخرى ،ويربم معها اتواقيات عسكرية
ولوجستية ،ومعنى ذلك أهنم خيططون لتقسيم العراق بعد أن كان وطناً واحداً ،وجعله
أَوطاناً متعددة خمتلوةً لغةً وهويةً وتارخياً!!..
متزيق العراق وتوتيته هو يف حقيقة الواقع العملي هدف صهيوني ،ألن احلركة
الصهيونية حاولت وحتاول حتقيق مقولة ان بالد الرافدين دولة مصطنعة ،وان تركيبتها
االساسية ،اليت تبلورت عام  1920بعد هزمية الدولة العثمانية ..كانت تركيبة خاطئة،
وال بد من اعادة تقسيمه وإستئناف صياغته وفق تقسيمات عرقية وطائوية ،وقد
سخرَر الصهاينة كل وسائل االعالم املرئية واملقروءة واملسموعة إلشاعة الوكرة ،وحتدث
فيها املؤرخ «االسرائيلي» «بيين موريس» يف لقاءاته يف وسائل االعالم االمريكية قبل
اجتياح العراق ،وكما حتدث فيها املؤرخ اليهودي االمريكي «برنار لويس» معترباً العراق
دولة مصطنعة رمسها الربيطانيون ،وخلطوا فيها عشوائياً شعوباً وطوائف ال ترغب يف
ان تتعايش مع بعضها البعض ،وان احتالله فرصة مثينة لتصحيح هذا اخلطأ الوادح،
وبالتايل جيب متزيقه وتقسيمه اىل عدة كانتونات إنوصالية هنا وهناك حسب االنتماءات
اإلِثنية والعرقية.
والشك أَنَّ دعوات التقسيم عرب الويدراليات هذه ،تواجه إِشكاليات ،أَمهها :التنازع
احملموم على االستئثار بالغنائم بني األَطياف ،اليت تسعى اىل هذا التقسيم احملرم عرفاً
وشرعاً وقانوناً وتارخياً ووجداناً  -وقد رافقت هذه الدعوات حالة من الغضب
اجلماهريي يرفضها رفضاً مطلقاً عبّر عن إدانتها واستنكارها من خالل تظاهراته
الصارخة ،الصاخبة يف مجيع أَرجاء العراق.
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كل هذا الصراخ احملموم ،الذي يدعو اىل تقسيم العراق وتوتيته اىل دويالت فيدرالية
إِثنية وطائوية ةهر خالل االيام املاضية أَنَر املضي فيه يواجه أَشواكاً ومطبات يضاعف
املخاطر ،اليت تواجهها القوات االمريكية واملتحالوة معها ،وقد يدفعهم هذا اىل االندفاع
سريعاً اىل تنويذ مسألة الويدراليات ،ويصار اىل تصميمها بصيغ جديدة ،وأساليب
مبهمة يف مشروع الدستور ضمن لعبة ماكرة خبيثة قذرة يراد هبا مترير املخطط االصلي
إلِجناز العملية السياسية الومهية ،اليت ختدم املصاحل االمريكية ،وجتر أطرافاً اخرى
للمشاركة فيها ،وااللتواف على الدستور الدائم ،ولشديد األسف يبدو ان االمر انطلى
على البعض ،فراح يروج له عرب إصدار فتاوى معلبة من املؤسسة «الدينية» ما أنزل اهلل
هبا من سلطان ،متناسني االحتالل الواقد العواصم اخلمس املشهورة ،كاإلسالم واجلزية،
اليت تنسف شرعنة كل اجراءاته ،اليت ال تُقرُّها االديان السماوية ،واالعراف والقوانني
الدولية.
ان اللعبة االمريكية  -الصهيونية مل تنطلِ ،ولن تنطلي على أحد ،إذ ان مشروع
التقسيم ال زال قائماً بإحلاح وقوة ليس عرب الويدرالية فحسب ،بل عرب موضوع تقاسم
الغنائم «الثروات» فهو التقسيم املوصلي للوطن ،وكذلك إنَّ توزيع الثروة حسب االقليم،
أو احملافظات يلغي أصالً ملكيتها القومية للعراق املوحد ،الذي تصبح دولته كدولة جمرد
كيانٍ ضعيفٍ هزيلٍ خاوٍ يتالعب مبقدراته ومستقبله أمراء الطوائف ،وسُرَّاق الثروات
املتحكمني هبا ،لذا نرى بالرؤية التجريبية امليدانية اجلميعَ يريد حصة األَسد فيها ،إلجياد
األَرضية املادية حلالة التقسيم فيما بعد ،وحسب اعتقادي بدأوا يتخذون مواقف من
موضوع التقسيم الووري يف العراق عرب جغرافيته ،اليت وضعوا هلا خصوصيات
مصطنعة ،واالمر سيحول مسألة التقسيم اىل واقع حال ال مناص منه ،وال تتطلب عملية
التقسيم أي جهد أو عناء اذا ما اريد هلا ان تقرر يف أي حلظة «ال مسح اهلل تعاىل».
س :هناك اهتامات مستمرة تشنها قوات االحتالل ،واحلكومة اجلعورية مؤخراً ضد
سورية أهنا ترسل رجاالً ومتوجرات اىل املقاومة العراقية ..ما رأيكم يف صحة هذه
املزاعم؟..
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ج :يف دراستنا الوضع العراقي حتت االحتالل نستنتج أو نصل اىل نتيجة معقولة،
هي :إنَر القوات االمريكية يف العراق اصبحت يف وضع حرج ،وهلذا تسعى لتربير هزميتها
وتورطها يف املستنقع العراقي على يد املقاومة الوطنية واالسالمية بتعليق أسباهبا على
مشجب «التسلسل اخلارجي» و«املساندة اخلارجية» يف حني أنَر تيار اليمني املتصهني
يف االدارة االمريكية يعلم علم اليقني أنَر العراقيني مقاتلون حمرتفون اشداء على الكوار
رمحاء بينهم ،ال حيتاجون اىل مقاتلني عرب ومسلمني من خارج احلدود ،وإنْ يكن اجلهاد
الدفاعي واجباً وجوب عني على املسلمني كافة لطرد املشركني والكافرين من الثرى
الوطين االسالمي.
وتربير اهلزمية االمريكية بـ«التدخل اخلارجي» يذكرني بأننا ،حنن املسلمني ،طاملا
استخدمنا هذه الذريعة ،متأثرين بالعقل املنوعل ،يف تربير هزائمنا يف أوطاننا ،فهل يا ترى
بدأت العدوى تنتقل من عندنا اىل عواصم القرار يف العامل؟
ويف هذا السياق ،هناك شهادات قدمت مؤخراً اىل جلنة الشؤون اخلارجية يف
الكوجنرس االمريكي ،من قبيل :شهادة السيناتور «جوزف بايدي» نوسه تشري اىل أَنَّ
« »500معتقل من غري العراقيني من أصل « »000،16معتقل بتهمة «املقاومة» ،أي
بنسبة ال تتعدى  ،%3كما ان هذه الشهادات كشوت كذلك يف العراق مستودعات
أسلحة ذخائر ال تقل مساحتها « »900.000مرت مربع ،واذا اضونا اىل هذه املعلومات
حقائق تتصل باخلربة العسكرية الكبرية ،اليت باتت املقاومة متتلكها جلهة التخطيط
والتنويذ ،وتطوير االسلحة البدائية اىل أسلحة متطورة ،والقدرة على التكيف السريع
املذهل مع أي تطور عن سالح قوات االحتالل وعملياهتا ،كذلك حقائق تتصل بالقدرة
االستخباراتية املذهلة ،اليت توجه عمليات املقاومة الكتشاف أَنَّ احملتل يواجه جيشاً
متطوراً من العراقيني حيارب بأسلوب الكر والور ،أو ما يسمى يف العصر احلديث
بــ«حرب العصابات» ويعتمد على الالمركزية يف التخطيط والتنظيم والتنويذ ،مما جعل
من رابع املستحيالت على احملتل وجواسيسه ومرتزقته ان يكتشف تنظيمات املقاومة
العملياتية ،اليت تعيش بني الناس ،كل الناس ،معايشة ميدانية.

230

ومن يتابع بطريقة استقرائية ،وحساب االحتماالت ما جيري يف االدارة االمريكية من
حوارات وحتليالت وختبطات يف اصدار القرارات ..يكتشف أَنَر االمريكان ادركوا أهنم
قد هزموا شر هزمية منكرة بسبب صمود شعب بالد وادي الرافدين االشم ،سياسياً
واقتصادياً وعسكرياً ولوجستياً ،بل هزموا مطلبياً وهم حالياً يلعبون يف الزمن الضائع،
وسوف يعرتف االمريكان غداً أو بعد غد أَنَّ غزو العراق كان خطأ فادحاً ارتكبته
االدارة االمريكية ،أو انه اخلطأ االسوأ يف التاريخ االمريكي ،كما أدىل بذلك السيناتور
«تسيد كندي» السنة املاضية.
واذا عرفتم هذه املشاهد احلقيقية ،اليت طرحتها عن العراق والعراقيني ،فإن مسألة
االهتامات ضد سورية تصبح زوبعة يف فنجان ..وإِني اتصور إنَّ سورية توهم جيداً
اخلطوط احلمراء والصوراء واخلضراء الدولية بقدر ما يتعلق االمر بالعراق.
مقاطعاً :حنن نعتقد كتقدميني أن ترويج االعالم االمريكي الرمسي يف املرحلة االخرية
يدخل يف اعادة ترتيب الدور السوري ،او الضغوط ألهناء دور سورية يف دعم حزب
اهلل يف لبنان ،ويف التصدي الوطين ضد «إسرائيل»؟.
ج :يف تصوري إِنَر الدور السوري ال عالقة له بالشأن العراقي ،بل املسألة أكرب من
ذلك ،املسار السوري يف املشروع املوضوع يف منطقة الشرق االوسط الكبري يف ما
يسمى بـ «احلرب على االرهاب الدويل» ،ويف حتقيق املصاحل االمريكية يف املنطقة ،ويف
الوطن العربي والعامل االسالمي كوسيلة من وسائل مساعدة كل االطراف يف «أمركة»
املنطقة سيخدمها ويعزز دورها القيادي الكوني األحادي املنورد يف الساحة العاملية،
لذلك فإِنَّ من التسطيح السياسي احلديث على ما حيدث من ضغوط أمريكية على
سوريا فيما يتصل بدورها يف العراق.
 مساحة آية اهلل العظمى امحد احلسين البغدادي ..شكراً جزيالً على هذهاملقابلة ،وعلى هذه االيضاحات اهلامة على ما جيري يف العراق بعد مرور سنتني
ونصف على احتالله ،ونتمنى لكم وللشعب العراقي املقاوم متنياتنا وحتياتنا.
شكرا لكم.
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الحوار الثامن والعشرون
مع قناة الجزيرة القطرية
بتاريخ  27كانون االول 2005م
اجرى الحوار
جم ـال ريان
يف مساء السابع والعشرين من كانون االول 2005م ،ويف الساعة احلادية عشرة
والربع بتوقيت بغداد ،واثناء برنامج حصاد اليوم ،أتصل املذيع مجال ريان هاتوياً مباشرة
على اهلواء بسماحة الوقيه املرجع اية اهلل العظمى امحد احلسين البغدادي يستوسر عن
اسباب مدامهة منزله من االمن واحلرس والشرطة العراقية ..وبعد ان محد مساحته
اهلل واثنى عليه قال:
 يف الساعة السابعة مساءً اقتحمت بعض امليليشيات منزيل بطريقة استوزازية،ومن ورائهم ما يسمى بــ«احلرس الوطين ،والشرطة العراقية» ..نسي هؤالء أو تناسوا
مناداهتم بتطبيق دميقراطيتهم اجلديدة ،اليت يتبجحون هبا على الطريقة االمريكية!..
ونسي هؤالء أو تناسوا أن يف دستورهم الدائم األسود فقرة تؤكد مشولية احلصانة لرموز
املرجعية واحلوزة «الدينية» يف النجف االشرف ،ويبدو أن وجوب تطبيق هذه
«احلصانة» جتري فقط على كل من جاء من وراء احلدود!! ..وال جتري هذه
احلصانة املزعومة على أبناء جلدهتم من رموز املرجعية الدينية العربية الناطقة ،ومن
العجيب أنْ جند هذه االنتقائية يف عراق حيكمه دعاة االسالم ،الذين استغلوا املقاومة
من أجل السياسة يف عصر الدكتاتورية واالستبداد؟!..
ولكن ..أقول صراحة ألهلي وشعيب :اطمئنوا إِني على املسرية اجلهادية مل تثن ولن
تثنيين هذه االعمال االستوزازية الشنيعة عن نقد العملية السياسية ،ويف اجهاض
الدستور الدائم االسود مجلة وتوصيالً ،ومواصلة دعم املقاومة العملياتية والسياسية
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املشروعة ،ومل ختيون ولن ختيوين احلرب النوسية ،اليت يشنُّها هؤالء املرتزقة والعمالء
القابعون يف املنطقة اخلضراء حتت محاية احلراب االمريكية .واآلن  -يا اخي  -جاءني
نبأ عن اقتحام مكتيب الرئيسي الواقع يف حي السعد بالنجف االشرف ،وقد فتشوه،
وبعثروا حمتوياته بعد ان صوروا الوثائق واملستمسكات! ..أهذه هي الدميقراطية ،اليت
يتبجح هبا هؤالء ،ويطالبون بتطبيقها من خالل «قانون مكافحة االرهاب» ،ومن خالل
سياسة «االرض احملروقة»؟..
* طيب ..مساحة الشيخ ..أثناء املدامهة على حرم منزلكم ،هل قاموا بعمل
ما ،كما فعلوا يف اقتحام مكتبكم الرئيسي؟..
 مل يوعلوا شيئاً! ..بل كانوا مضطربني جداً ،حتى أهنم منعوا جرياننا من اخلروجمن منازهلم ،بل قالوا :أصدر قاضي النجف أمراً باملدامهة ،وإلقاء القبض عليِكِّ ،لكين
تكلمت معهم بطريقيت اخلاصة ،فأَحجموا عن االعتقال ،واكتووا بالتوتيش ،وبعد ساعة
من الوقت قالوا :سنأتي اليك مرة ثانية ...أما نلقي القبض عليك ،أو نعتذر بعد
االتصال باجلهات املختصة.
ومن هنا ..ال اكتم سراً ...املسألة ليست قانونية ،بل هي تصرف شخصي من
بعض احلاقدين اجلبناء من أزالم أمن منظمة بدر ،وحتى االن مل يأتوا ايلّ ،وأَنا يف
انتظارهم ،ولكل حادث حديث ،واهلل اكرب ..وجهاد حتى النصر.
* مساحة الشيخ أية اهلل العظمى أمحد احلسين البغدادي ...شكراً جزيالً على
هذه االيضاحات ،واهلل حيوظكم من كل مكروه.
 -شكراً لكم.
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الحوار التاسع والعشرون
مع قناة البغدادية العراقية
بتاريخ  5كانون الثاني 2006م
اجرى الحوار
م ـنير الجمالي
أعزائي املشاهدين بامسي وبامسكم أُرحِّبُ بآية اهلل العظمى السيد امحد احلسين
البغدادي يف استضافة جديدة ،ولقاء خاص مع قناة «البغدادية» ،أسعد اهلل اوقاتكم،
والسالم عليكم.
* مساحة الوقيه املرجع ..نرجو ان تتوضلوا علينا بإعطاء صورة عن واقع املشهد
العراقي من خالل ما نلمسه من تدهور وسقوط حتى اآلن؟..
 بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ..ملاذا تسألين عن الواقع العراقي ،بل أرجوان تسألين عن الواقع العربي واالسالمي.
وعلى هذا هناك نظريتان:
االوىل :نظرية العقل الواعل ،والعقل املنوعل.
والثانية :نظرية العقل اجملتمعي ،او اجلمعي.
واجملتمع العربي واالسالمي يؤمن امياناً مقدساً بـ «العقل املنوعل» ،الذي يتأثر بـ
«العقل اجملتمعي».
اضرب لك مثالً لتوضيح هذه النظرية ..عندما خترج تظاهرة شعبية صاخبة
وصارخة هتتف بإسقاط شخصية ثورية إسالمية ،فانك جتد كثرياً ممن يؤمنون امياناً
حقيقياً وواقعياً هبذه الشخصية االسالمية ،لكنَرهم يتأثرون بشكل او بآخر هبتافات
وشعارات هذه التظاهرة املليونية بال تعقل ،وبال روية.
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هذا خبالف اجملتمع الغربي ،الذي ال يؤمن امياناً مقدساً بـ«العقل املنوعل» ،وال يتأثر
به اطالقاً ،بل يؤمن امياناً حقيقياً وواقعياً بـ«العقل الواعل» ،الذي ال يتأثر اطالقاً
بـ«العقل اجملتمعي» ،ولذا نالحظ باللمسة التجريبية ،والرؤية الوجدانية ،أنَر العقالنيني
املتنورين عمالقة هذا اجملتمع ،قد حققوا انتصارات ومنجزات كربى يف الكون واحلياة
واالنسان واجملتمع بسبب الثورة الثقافية ،اليت اسقطت اهليمنة الكنيسية «الدينية»
الرجعية ،وقدمت تضحيات جسام ،وتَحدَّت حماكم التوتيش ،اليت ابادَتْ املوكرين
والقادة املتنورين الثوريني ،وبالتايل انتصرت على الكنيسة الرجعية ،ونسوت تقاليدها
البالية ،وتدينها املوروث.
وهذا خبالف اجملتمع العربي واالسالمي ،الذي ال زال  -مع االسف املرير  -يوتخر
بأجماده التليدة ،وبأجداده االبطال ،وحبضارته العربية االسالمية ،اليت أكل الدهر عليها
وشرب ،إالَّ أنَّه اليومَ يعيش بـ«الوعل ال بالقوة» كما يقول علماء املناطقة ،حياة مأساوية،
كارثية مرعبة يسودها الوقر واملرض واالستحمار واالستعمار والعوملة املتوحشة،
والتقاليد املوروثة ،والتصورات اخلاطئة الشائنة.
ويف العراق اليومَ جند أدعياء الدين من االسالميني والعروبيني العراقيني يعملون عالنية
دون خجل ،وبال حياء ،وبال خوف من اهلل ورسوله واالئمة اهلداة حتت مظلة االحتالل
االمريكي الواقد العواصم اخلمس املشهورة كاإلسالم واجلزية ،وخيدعون العرب واملسلمني
بزعمهم ان بقاء القوات االمريكية تورضه استحقاقات املرحلة الواقعية والسياسية
والتوفيقية ،واالمن املوقود يف طول البالد وعرضها ،ونسي هؤالء وتناسوا إننا ،حنن
املسلمني ،عندنا بعض الثوابت ال تتغري وال تتبدل ،مهما تتبدل االزمان واالحوال على
حنو القضايا احلقيقية.
واطالقات األَدلة التشريعية القرآنية منها واحلديثية الصحيحة وعموماهتا تؤكد على
طرد الكافرين واملشركني عن بالد املسلمني ،حتى لو أعطونا حريةً سياسيةً وثقافيةً
واقتصادية ،بل حتى إذا اجتاحوا البالد دون قتال جيب طردهم ،وطرد كل من جاء
معهم.
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* مساحة السيد ..هل صحيح إنَر األَوضاع يف العراق سائرة حنو األَحسن
واألَفضل على حد تعبري الرئيس االمريكي جورج بوش؟
 من غري الصحيح ان توجه يل مثل هذا السؤال ،وانت عراقي!!..أَمل تر بعينك ،ومن خالل شاشات التلوزة ،ومن خالل االخبار املسموعة
واملقروءة ..جتد ما اقرتف االمريكان من جرائم حرب بشعة ،وهم ادعياء تصدير
الدميقراطية ،ونشر احلرية ،وإِحالل فكر التسامح واملساواة واالصالح ..ما هي إال
أقنعة براقة يغطون هبا توجرياهتم اجلبانة ،اليت تطال املدنيني االبرياء ،واملصلني ،والبيوت
اآلمنة ،فهذه افعال شائنة ال تقبلها االديان والشرائع السماوية ،وال تقبلها الضمائر
احلية ..هي لعبة أَمريكية مصهينة لشق صف املقاومة املشروعة ،كي تتقاتل فيما
بينها ،ويف سبيل تشويهها واسقاطها يف نظر الشعب العراقي.
ونسي هؤالء ،أو تناسوا ،إن شعبنا ال ينخدع ،وال يصدق هذا االعالم الدمياغوغي
«التضليلي» ،والنواق السياسي ،ألنَره تصدى باألَمس للدكتاتورية واالستبداد ،واليوم
يتصدى ببسالة وبطولة للوجود االمريكي يف العراق ..وشعبنا يعلم علم اليقني أنَر هؤالء،
الذين يقومون بتنويذ افعال خاليا االجرام ،واملوت ،واخلطف ،واالعمال الشائنة على
غرار «برنامج فينكس» يف فيتنام.
وبعبارة أوضح وأمشل ..هذه األَعمال اإلِجرامية هي من بعض املوساد
«االسرائيلي» ،ومن بعض السي .آي .أي االمريكية ،وأم .آي .سكس الربيطانية،
ومن بعض املرتمجني ،والتكورييني املتحجرين ،الذين يكورون «الشيعة االمامية»
وحسب ،بل يكورون حتى «اهل السنة واجلماعة» ،ويستبيحون دماءهم وأَمواهلم
وأَعراضهم.
هذا ،واملقاومة املشروعة هي اليت تستهدف الدبابة االمريكية ،واجلواسيس والعمالء
املرتزقة ،الذين يتعاملون مع احملتل احملارب ،وترتتب عليهم «آية اجلزاء» ،اليت تؤكد قتلهم
وصلبهم ونويهم عن بالد االسالم.
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* مساحة السيد ...أال تورقون بني املقاومة ،اليت تستهدف احملتل ..وبني
املقاومة ،اليت تستهدف املواطنني األَبرياء؟..
 يف البدء ..املقاومة املشروعة ،اعرتف هبا بوش اذ قال« :مامعناه» لو احتلالعدوُّ بلدي لقاتلت يف سبيل طرده من تراب الوطن!!..
ومهما يكن ،سواء اعرتف بوش ،أو مل يعرتف مبقاومتنا املشروعة ،حنن مسلمون
أمرنا اهلل بوصوه املطلق مبقاتلة الكافرين واملشركني وطردهم عن بالد املسلمني.
ولكن ..امريكا بعد فشلها الذريع يف احتالل العراق ،وعجزها عن إِهناء املقاومة
العملياتية والسياسية بدأت ،هي والرتل اخلامس ينعتون املقاومة بـ«االرهاب» يف سبيل
إِسقاطها يف نظر االنسان العراقي البسيط.
ولكن ..لنكن صرحاء ..ال ارهابَ عندنا يف العراق ،وما عندنا هو مقاومة
تستهدف اآللة العسكرية االمريكية .وأمَّا أَصل اإلِرهاب فهو وجود االحتالل ..هو
حتقيق العوملة الرأمسالية الربوية املتوحشة يف العراق ..هو الذي أَوجد السيارات
املوخخة ألستهداف املواطنني العراقيني االبرياء ،واهتام املقاومة بذلك يف سبيل التأثري
على الشارع العراقي ،وخصوصاً أَنَّ وسائل االعالم لدى املقاومة الوطنية واالسالمية
التزال ضعيوةً نوعاً ما ..هذه هي احلقيقة ال ميكن حبال جتاهلها ،وذلك لعدة أسباب
أمهها:
إنَّ احملتل احملارب ميوِّلُ مؤسسات إِعالمية تعمل جاهدة على تشويه صورة املقاومة،
ومسعتها ،والتعتيم على أي خرب يتعلق بنشاطاهتا العملياتية والسياسية.
إِنَر مسألة «اإلرهاب» ،بدعة أَمريكية أَوروبية عممتها على الشعوب املستضعوة،
وجيشت اجليوش اجلرارة ،وحركت االساطيل يف البحار لتبيد الشعوب ،وحتتل البلدان
املستضعوة ،وتنتهك احلرمات واملقدسات ،وتبسط «سايكس بيكو» اجلديدة يف منطقة
الشرق األوسط ،والغاية من كل هذا تأزيم العامل من اجل مآرب يف غاية اخلطورة ،وهي
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السيطرة على العامل من خالل اهليمنة على املناطق اإلسرتاتيجية ،بعد اهليمنة على
وسائل االعالم العاملي ،الذي غدا ركناً اساسياً يف احلروب االستباقية االمريكية
اجلديدة.
* هل العملية السياسية ،واجراء االنتخابات ،اليت جتري يف العراق حتت مظلة
االحتالل ناجحة حالياً يف رأيكم؟..
يف تصوري إهنا غري ناجحة ،واالستقرار ال يتحقق مادام هناك احتالل ،ومادام
هناك دستور يقومُ على احملاصصة االثنية والعرقية واملذهبية.
اما اجراء االنتخابات حول مصداقية الدستور الدائم ،وحول مصداقية ممثلي
مكونات الشعب العراقي ،فهي غري شرعية وغري قانونية ،والذين رشحوا أَنوسهم يف
االنتخابات ويستميتون يف سبيل احلصول على نسبة مئوية للدخول يف السلطة ،ما هم اال
فئات برمجاتية تركض وراء كرسي حقري يف ةل االحتالل ،ويف سبيل عدم ةهور
املقاومني احلقيقني.
أَال يْعَدُّ هذا جرمية تارخيية ال تغتور ،فيما اذا جتب حماسبة مرتكبيها دون استثناء
ضمن حمكمة شعبية ثورية إِسالمية.
إِنَر هؤالء ال ميثلون طموحات الشعب العراقي ،ألهنم جاؤوا على ةهر الدبابات
االمريكية – الربيطانية وهم «االن» خمتبئون يف املنطقة اخلضراء حتت احلماية
األمريكية!!
ومن هنا من حقنا ان نتساءل:
اذا كان الشعب العراقي هو ،الذي انتخبهم ممثلني عنه ..فلماذا ال خيرجون اىل
الشوارع العامة ،ويلتقون مع املواطنني؟!..
أهذه هي الدميقراطية يف العراق اجلديد يف ةل حكومة موةوي االحتالل الحول هلا
وال قوة يف االفراج عن معتقلي احرار العراق السياسيني؟!..
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أليس السجناء مواطنني عراقيني االفراج عنهم ،أو سجنهم شأنٌ عراقي حملي ،اذن
فما هذا التدخل ،الذي حيتجز العراقيني اجملاهدين الصامدين الشرفاء؟!..
وماذا يعين التدخل يف شؤون العراق من داللة اكثر من هذا العجز يف دفاعِ ما
يسمى بـ«احلكومة العراقية» عن مواطنيها املسجونني يف معتقالت احملتل احملارب؟!..
أهذه هي الدميقراطية يف العراق اجلديد ،ويف ةلها حتققت جرمية «تنجيس» القرآن
كتاب اهلل االخري احملووظ ،واالستهزاء به ،وبرسوله الكريم حممد صلى اهلل عليه وآله
وسلم يف سجوهنم الرهيبة؟!..
أهذه هي الدميقراطية يف العراق اجلديد ،ويف ةلها مورست سياسة االرض
احملروقة ،تبيد األَطوال والنساء والشيوخ ،وتنسف املدن بال رحة وبال شوقة آدمية
باسم مطاردة االرهابيني ،ووزير دفاعها يهدد بالويل والثبور بتهديم البيوت على رؤوس
سكاهنا ،وبالوسوور االبيض احملرم دولياً حيرق أهلها ،وما حوهلم من أخضر ويابس من
الثروات الوطنية؟!..
أهذه هي الدميقراطية يف العراق اجلديد ،ويف ةلها تسيري املسريات يف الشوارع،
وتوتح كل وسائل اعالمها للنيل من حمطة قناة اجلزيرة ،ومن كل صاحب رأي خيالف
رأي ،أو آراء تلك احلكومة املؤقتة املنتخبة بني هاللني؟!..
أهذه هي الدميقراطية يف العراق اجلديد ،ويف ةلها مل يذق االنسان العراقي طعم
الدعة والراحة ،ومل حيس اال بالتسيب والضياع ،والوقر ..حيث اصبح خيصص نصف
وقته حلضور املآمت والعزاء نتيجة املوت االمحر ،الذي عشعش يف بالد الرافدين،
والنصف املتبقي من وقته يتبدد هلاثاً وراء لقمة العيش والنوط والغاز والبانزين ،حبيث
وصل احلال بقسم من العراقيني اىل الرتحم على النظام السابق؟!!..
* مساحة الوقيه املرجع ...أَال تعتقدون إنَر خروج االمريكان من العراق يؤدي اىل
نشوب حرب اهلية ،كما يؤكد ذلك بعض املهتمني بالشأن العراقي؟..
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 قالوها عندما انتوض الشعب العراقي يف اخلامس عشر من شعبان – آذار عام1991م ،وسقطت « »14حمافظة ،ولكن تراجع بوش «االب» فجأة ،ومل جيتاحْ بغداد
يف سبيل احتالهلا ،واشاعوا بني الشعب العراقي ان سقوط النظام  -حالياً  -يؤدي اىل
حرب أهلية ليست لصاحل املنطقة ،ولصاحل العامل ،ومارسوا سياسة االحتواء املزدوج،
وهي :أضعاف النظام ،وتسقيط املعارضة العراقية.
واليوم ..حياول البعض من العمالء واجلواسيس ،او البعض من الذين عندهم
قناعات وطنية يؤكدون للعراقي البسيط ان خروج االمريكان يف الوقت احلاضر غري
صحيح ،الن العراق اليزال غري مستقر على الصعد كافة.
وحنن نقول هلؤالء إنَّ اجملتمع العراقي من مشاله اىل جنوبه نسيج اجتماعي واحد،
تشده عالقات نسبية وسببية ..أي ان هناك تداخالً صميمياً بني هذا «الشيعي»
وذاك «السين» على طول التاريخ.
* مساحة السيد ...املقاومة العراقية يف حاجة اىل قائد ميداني يف هذه الظروف
العصيبة ،حتى تكون قادرة على التواوض مع احلكومة العراقية ،وجند كذلك أَنَّ املقاومة
ليس هلا خطاب سياسي حمدد ،وليس هلا مكتب تلتقي فيه مع احلكومة العراقية!..
 هذه االشكالية ،اليت تطرحها ال ميكن كشوها حالياً ،الن املقاومني يقاتلون ضدحمتل حمارب ،وضد حكومة نصبَّها هذا احملتل ،الذي اصبح القطب االحادي الكوني
املنورد يف العامل ،وله طابور خامس يف بالد الرافدين ،فكيف يعقل ان يكشف قائد
املقاومة نوسه ،أو تكشف املقاومة قياداهتا ،وليس هلا دعم ماديٌ او معنوي من الدول
االقليمية والدولية ،وهي يف اعتقادي تعترب جتربة فريدة من نوعها ،تتميِّز عن حركات
التحرر العاملية ،ودليلي على ذلك إنَّ املقاومة املسلحة بقيادة جبهة التحرير الوطين
اجلزائرية ،اليت هزمت اجليش الورنسي االستيطاني شر هزمية ،كانت تتلقى الدعم من
الرئيس مجال عبد الناصر ،والزعيم عبد الكريم قاسم ..واالنتواضة املسلحة يف اليمن
اجلنوبي يف طرد االستعمار الربيطاني ،كانت مدعومة من اجلمهورية العربية املتحدة،
وثورة «هوشي منه» يف فيتنام كانت مدعومة من االحتاد السوفييت ،ومن مجهورية الصني
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الشعبية ،واملقاومة املسلحة يف افغانستان لطرد اجليش األَمحر السوفييت من أراضيهم،
كانت مدعومة من اململكة العربية السعودية ،وغريها من الدول االسالمية واالجنبية..
وكل حركات التحرر العاملية كان هلا من يساندها ..إِالَّ املقاومة العملياتية والسياسية
الوطنية واإلِسالمية العراقية ،فهي تقاتل ضد احملتل احملارب الواقد العواصم اخلمس
املشهورة.
* مساحة الوقيه ..من اجل ماذا تساندون املقاومة؟..
 من اجل طرد احملتل احملارب من بالد الرافدين االشم ،دون قيد أو شرط..وعلى فرض أَنْ حتدث الوتنة الطائوية ،كما يشيع الطابور اخلامس ،فهذه الوتنة ميكن منع
حدوثها ،وإطواء فتيلها اذا أُلْغي الدستور الدائم ،واقيمت الدولة االسالمية ،بشراكة
كل مكونات الشعب العراقي من مستقلني وليرباليني وعلمانيني وإِسالميني ومسيحيني
وصابئة.
من هنا ..نسقط املشروع االمريكي ،الذي يعتمد على التوكيك والتوتيت ،وهي
رؤية صهيونية قدمية  -جديدة للتغلب على بلدان املنطقة وشعوهبا ،وما حَصَلَ وحيصل
يف بالد الرافدين هو دليل قاطع على التمزق ،علماً أَنَّ العراق دولة موحدة ،وتوتخر
بتعايشها وتزاوجها ونسيجها املذهيب والعرقي ،واذا هبا فجأة ختضع للدستور الدائم
االسود القائم على نظام احملاصصة ،وبسط املشاريع اإلثنية ،ذلك الدستور الدائم
املستمدةُ أكثرية قوانينه وموارده من قانون «ادارة الدولة العراقية» ،الذي كتبه
«االسرائيلي» اليهودي االصل «نوح فلدميان» ،فأصبح قرآن املنطقة اخلضراء ،وأَعضاء
جملس احلكم ،وحكومات اإلِحتالل األُوىل ،والثانية ،والثالثة.
* مساحة السيد الوقيه املرجع ...بعد التصويت على الدستور الدائم وإِقراره
نرى أَنَّ جبهة التوافق الوطين السنية ،وقائمة االئتالف املوحد الشيعية مها حصراً ،الذين
أثاروا املسألة الطائوية يف االنتخابات الربملانية ..ما هو السبب يف رأيكم؟..
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 يف اعتقادي هناك مسألة يف غاية اخلطورة أثارها هؤالء ،يف ةل االحتاللاالمريكي الربيطاني ،تلك هي مسألة جتذير الطائوية والورقة والعداوة بني الطائوتني
اإلِسالميتني ،وهذه األَعمال ختالفُ القرآن والسنة واالمجاع والعقل والوجدان والتاريخ،
وهدف هؤالء من الوريقني كليهما هو احلصول على مزيد من املكاسب والغنائم على
حساب املستضعوني من العراقيني ،واملستويد األَول واألخري من هذا الصراع الطائوي
احملرم هي امريكا و«اسرائيل».
ومن هنا ...اناشد شرفاء العراق واحراره ان تكون املعركة الواصلة مع العدو
االمريكي معركة وطنية خالصة لوجه اهلل تعاىل يف سبيل خالص هذا الوطن االعز من
هيمنة االحتالل ،ومن عوملته الرأمسالية الربوية املتوحشة.
* ما هو رأيكم يف حل امليليشيات بوصوها تؤجج وتؤزم الوضع السياسي يف
العراق؟..
 إِعادة اجليش العراقي ضرورة وطنية تارخيية ملحة ،ثم جتري حماسبة املسيءمنهم ..بعد ذلك أهل احلل والعقد يطالبون حبل «امليليشيات» حتى البيشمركة،
وينخرط اجلميع يف سلك اجليش العراقي.
* كيف هتزم هذه االمة املشروع األَمريكي الصهيوني؟ ..وما هو األَسلوب األَمثل،
الذي جيعل هذه االمة قوية ،مهابة بني الشعوب؟..
 اخلطر األَعظم ،الذي يستهدف هذه االمة يكمن يف الثكنة «االسرائيلية» اجلامثةعلى ثرى فلسطني واجلوالن ...انه خطر عقائدي تارخيي ،وهو سالح فتاك ضد
األُمة.
وحتيط بأمتنا دول متتلك السالح النووي مثل اهلند و«اسرائيل» ..وهنا سؤاالن
جيب طرحهما واالجابة عليهما:

242

 -1ملاذا ال تلج هذه االمة يف غمار هذا امليدان فلديها مال وفري ،وعلماء عمالقة،
وصحاري شاسعة مرتامية االطراف ،ألجراء جتارهبا النووية ،واالسواق العاملية مملوءة
باملعرفة يف هذا االطار القابل للبيع والشراء.
 -2ملاذا ال تتسلح هذه األُمة بالسالح الرادع الوعال ..سالح ترهب به عدو اهلل
تعاىل والرسول حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم وعدوها ،دفاعاً عن االنسان واجملتمع،
وعن الثروات واألَوطان على طول التاريخ؟ فهذه األُمة حمط مجيع الغزوات الغامشة
الكافرة من مغول وتتار وصليبيني وصهاينة.
* ملاذا هذا استهداف هذه األَمة حصراً منذ قرون؟..
 ألَهنا حتمل بني أَيديها مشروعاً انسانياً حضارياً من اجل عدم استغالل االنسانأخاه اإلنسان ،ونشر العدل ،واملساواة ،والعمل الصاحل ،واملثل واملبادئ السامية بني
البشر ،كل البشر ،ثُمَّ أَنَّ هذه األمة متتلك مشروعا تغيرييا اىل األَحسن واألَرقى ،ورفض
االستغالل واالستبداد خبريات االرض ،كما يوعل النظام العوملي الربوي الرأمسايل ،الذي
يبحث عن األَزمات واحلروب العبثية الطائشة عرب العامل من أَجل اهليمنة على مصادر
الثروات االسرتاتيجية ،ويضاف إىل املشروع االنبعاثي االنساني احلضاري ،الذي متتلكه
أمتنا ،فهي متتلك ايضاً حتت صعيدها اضخم خمزون من الزئبق ،واليورانيوم ،والبرتول،
والثروات االخرى ،وهي متتلك مواتيح املواصالت بني الشرق والغرب ،ومتتلك كل
مقومات القوة الروحية ،واملخزون املادي للتصدي لإلمربياليني والصهيونيني والصمود يف
وجه الطامعني يف خريات الشعوب واالمم ،اليت منحها اهلل عباده األَكرمني .واملثال على
تلك املنعة والقوة ما جيري «االن» يف بالد الرافدين االشم يف مواجهة االمريكيني
والربيطانيني على الرغم من تووقهم العسكري واللوجسيت واالقتصادي.
العامل كُلُّه يعرف القدرات والطاقات اهلائلة مصادر القوة عند العرب واملسلمني..
وهلذا امعنوا يف توريق الصووف بني مكونات هذه االمة ،واوقعوا قادهتا يف مستنقع
االستعمار واالستحمار والعوملة واملواسد ،وحالوا دون تسليحهم كما ينبغي ،وابقوهم
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بقرة حلوباً لشراء ما تنتجه مصانع الغرب الكافر والشرق امللحد من اسلحة دفاعية
تقليدية ذات قدرات متواضعة ،فغدوا بذلك أَسرى االستكبار والكور العاملي.
وهنا ..حيلُّ بي حزن مقيم ألَنَّ جل قياداتنا السياسية ال يعرفون عدوهم اللدود،
ويتصورون أَهنم ،بتحالوهم االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة االمريكية بوصوها القطب
االحادي الكوني املنورد ،يقون انوسهم من أي خطر داهم من هنا او من هناك ،وهذا
امر يف غاية اخلطورة ،فالواليات املتحدة االمريكية تقوم سياستها على املبدأ القائل :ال
صداقات دائمة ،وال عداوات دائمة ،وامنا هناك مصاحل دائمة! ..فإذا رأت ان
ارباحها تتحقق بأعلى معدالت الربح اذا اصطوت اىل جانب اهلند و«اسرائيل» ،فإهنا
سرعان ما تقلب املعادلة بني ليلة وضحاها ضد حلوائها واصدقائها ،والتاريخ يشهد
على ذلك.
* مساحة السيد ...كلمة اخرية توجهها اىل الشعب العراقي؟
 أقول صراحة ألهلي وشعيب ...اطمئنوا أَنا الزلت على املسرية اجلهادية مهمايوعلْ هؤالء العمالء واملرتزقة القابعون يف املنطقة اخلضراء ،من مثل اقتحامهم منزيل
ومكتيب بطريقة استوزازية مساء السابع والعشرين من كانون االول عام 2005م ،وسأةل
أقاتل ضد الدبابة األَمريكية ..أقاتل ضد الطابور اخلامس ..أقاتل ضد العمالء
واملرتزقة ..واذا قتل السيد البغدادي فألف سيَردٍ بغدادي يف العراق ...يقاتلون
احملتل احملارب الواقد العواصم اخلمس املشهورة ،كاإلسالم واجلزية.
* اعزائي املشاهدين ...ال يسعنا إالَّ أَنْ نشكر مساحة آية اهلل العظمى السيد
امحد احلسين البغدادي على سعة صدره للرد على أسألتنا.
 -شكرا جزيالً واهلل حيوظك ويرعاك.
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الحوار الثالثون
مع شبكة النهرين لإلذاعة والتلفزيون
بتاريخ  13كانون الثاني 2006م
اجـرى الحوار
سعدون الجابري
* مساحة آية اهلل العظمى السيد اجملاهد امحد احلسين البغدادي ...نرحب بكم
يف هذا اللقاء.
** اهال ومرحبا ..حياك اهلل
* تعرضتم حملاولة اعتقال بعد مدامهة داركم يف وسط مدينة النجف األَشرف
مؤخراً ،ما هي اجلهة ،اليت حاولت اعتقالكم ،وتوتيش الدار؟ وهل كان لديهم أمرٌ
رمسي بذلك؟ وما هو اهلدف من هذه احملاولة؟..
** بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ..يف مساء السابع والعشرين من كانون
األول سنة  2005فوجئت باجتياح منزيل من قبل «امليليشيات» املشكوك يف والئها
الوطين ،ومن ورائهم ما يسمى بـ «احلرس الوطين ،و«الشرطة العراقية» ،قالوا :صدرت
إلينا أوامر من قبل قاضي احملكمة باقتحام منزلكم وتوتيشه ،والقاء القبض عليكم،
فصرخت هبم ،وتكلمت معهم بصراحة وجرأة ضد هذه االعمال االستوزازية ،فلم
يكرتثوا مبا صرحت به ،بل هجموا على املنزل وفتشوه ،واهلدف من ذلك كله واضح،
ألَنه مل يبق يف ساحة املرجعية «الدينية» صوت وطين يف العراق غري هذا الصوت
املعادي لوجود االحتالل ،وبعد ثالث ساعات اقتحموا مكتيب الرئيسي الواقع يف حي
السعد بالنجف االشرف وفتشوه ،وصادروا الوثائق من الصادرات والواردات.
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ومن العجيب أَنَر الدميقراطية ،اليت تبجحوا بتطبيقها يف العراق اجلديد قد حتققت
على الطريقة االمريكية ،ومن العجيب  -كذلك  -أَنَر يف دستورهم الدائم االسود فقرة
تؤكد وجوب احلصانة للمرجعية «الدينية» النجوية.
نتساءل ..ملاذا تطبق هذه احلصانة على الذين جاءوا من خلف احلدود ،ومل تطبق
على ابناء جلدهتم من املرجعيات العربية االسالمية الناطقة ،اليت وقوت موقواً جريئاً
ضد الوجود االمريكي يف العراق؟
بعد احتالل بغداد يف التاسع من نيسان عام 2003م على يد احملتلني الغزاة ،دخلت
العراق بعد الشتات واهلجرة ،واجتمعت مع أَهلي وشعيب ،وأَلقيت عليهم احاديث حول
خطورة االحتالل ،واوجبت مقاتلته وطرده من الوطن االعز ،وكشوت جواسيسه
وعمالئه ومرتزقته ،ووجوب اسقاط مؤامرة العملية السياسية مبا فيها كتابة الدستور
وصياغته.
وليعلم هؤالء املشكوك يف والئهم الوطين واالسالمي إنَّي مستمر على املسرية
االسالمية اجلهادية من اجل حترير العراق ،ومن اجل دعم املقاومة العملياتية والسياسية
املشروعة.
* مساحة السيد البغدادي ..اجلهة اليت دامهت داركم ...هل قدمت
اعتذاراً؟ وكيف حيصل مثل هذا االجراء ،وانتم تتمتعون حبصانة معروفة لكل املراجع
العظام يف العراق ،ويف بلدان أخرى كذلك؟..
** كيف يعتذر هؤالء وهم جاؤوا مع احملتل احملارب على ةهر الدبابات
االمريكية ،وهم يعيشون يف دهاليز السوارات االجنبية ،والبعض منهم يوتخر أنَره يعمل مع
االستخبارات الدولية هنا أو هناك حبجة اهناء الدكتاتورية واالستبداد يف
العراق؟!..
كيف يعتذر هؤالء وهم يساندون قانون مكافحة االرهاب ،الذي سُنَر قبل مسرحية
االنتخابات ،وقبل صياغة الدستور الدائم االسود؟!..
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كيف يعتذر هؤالء وهم ينوذون سياسة االرض احملروقة بدءاً من النجف االشرف،
وكربالء املقدسة ،ومدينة الصدر اجملاهدة ..مروراً مبدينة الولوجة الباسلة ،واألَنبار،
وراوه ،وسامراء املشرفة ..وانتهاءً مبدينة بعقوبة ،ودياىل ،والقائم واملوصل
احلدباء؟!..
اهنم ال يعتذرون بوصوهم حونة من اجلواسيس ،واملرتزقة ،والعمالء القابعني يف
املنطقة اخلضراء.
لكن ..حنن مستمرون يف جهادنا وكواحنا ،ويف دعم املقاومة املشروعة السياسية
منها والعملياتية من اجل عروبة العراق ،واسالمية العراقيني.
حنن ال نريد من هؤالء ان يعتذروا ،الن هناك احتالالً مباشراً ،وهم ال يتصرفون إالَّ
بأوامر أمريكية  -بريطانية.
حنن ال نريد اعتذاراً من هؤالء ما دمنا مع املسرية االسالمية اجلهادية ،ومع فوهة
البندقية املقاتلة يف سبيل حترير العراق والعراقيني من نري االحتالل االجنيب ،الن الذي
يأتي بالقوة ال بد أن يطرد بالقوة.
* مساحة السيد اجملاهد ..ماذا تقصد باملقاومة؟ وهل هي العمليات االنتحارية،
اليت تستهدف املدنيني من العراقيني ،ورجال الشرطة ،واحلرس الوطين؟ ..هل تُسمِّي
هؤالء مقاومة؟ أم أَنَّك تسمي من يقف يف وجه االحتالل مقاومة؟ ...ماذا تقول يا
مساحة السيد؟!..
** املقاومة من وجهة فقهية إسالمية هي ،اليت تستهدف اآللة العسكرية
االمريكية ،والوجود االمريكي احملتل احملارب .أما الذين يستهدفون النساء واالطوال
والشيوخ من خالل االحزامة الناسوة ،او السيارات املوخخة ...فهذه اعمال اجرامية،
وليست مقاومة مشروعة اطالقاً ،ولذا ،حنن نقول ،واحلق يقال ،إِنَر الزرقاوي ليس من
فصائل املقاومة الوطنية أو االسالمية العراقية ...بوصوه يستهدف األَبرياء من
املواطنني املسلمني «سنةً» و«شيعةً» ،وكذلك من املسيحيني والصابئة.
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* مساحة السيد البغدادي يف رأيكم ...هل يبقى الوضع السياسي يف العراق بعد
فوز قائمة االئتالف العراقي املوحد غري مستقر؟..
** عندنا قاعدة علمية تقول« :املبين على الواسد فاسد» ...مادام هناك
احتالل يف بلد اسالمي ذي سيادة مستقلة ،ومادام هناك دستور دائم قائم على
حماصصة طائوية عرقية اثنية «هذا لك وهذا يل» على صعيد الويدرالية التقسيمية..
فال استقرار يف العراق ،بل وال يف عموم املنطقة.
اذن ..البد من إِلغاء الدستور مجلة وتوصيال ،الن هذا الدستور مستمد من قانون
«ادارة الدولة العراقية» املعروف لدى السياسيني بـ«قانون برمير» ،وقد كتب باللغة
االنكليزية ،بامالءات صهيونية إِمربيالية ،وهو الذي يشعل فتيل احلرب االهلية ،وهي
الدمار والبوار ،والتسيب والضياع.
اذن ..البد من الغاء هذا الدستور الدائم االسود ،والبد من طرد احملتل احملارب
الواقد العواصم اخلمس املشهورة ،كاإلِسالم واجلزية.
* مساحة السيد ...انتم ضد وجود االحتالل ،ولكن كيف خيرجون والوضع
االمين غري مستقر؟ ماذا تقول مساحتكم؟..
** قلنا – مراراً وتكراراً – ميكن حل املشكل السياسي ..حنيَ خيرج احملتل
ضمن سقف زمين حمدد ،وفرتة زمنية غري طويلة ..حتل مكانه قوات من قبل االمم
املتحدة ،ومنظمة املؤمتر االسالمي ،واجلامعة العربية ..من دول مل تشارك يف احلرب
العدوانية على العراق.
* يف اخلتام ...ال يسعنا إِالَّ أَنْ نتقدم اىل مساحة آية اهلل العظمى السيد اجملاهد
امحد احلسين البغدادي بالشكر واالمتنان بامسي ،وباسم زمالئي يف شبكة «النهرين»
لإلذاعة والتلوزيون ،واهلل حيوظكم من كل مكروه.
** شكراً جزيالً ،وحنن ندعو لكم بالتوفيق خلدمة هذا البلد االعز ،ومساندة كل
الوطنيني العراقيني ،الذين يتحسسون آالم شعبهم وامتهم ،وجياهدون ضد االحتالل
االجنيب ،ومن جاء معه.
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الحوار الحادي والثالثون
مع صحيفة الشاهد المستقل
بتاريخ  17كانون الثاني 2006م
اجـ ـ ـرى الحوار
سعدون الجابري
قال مساحة اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي :إِنَر االمريكان احتلوا
العراق كجزء من مشروع اسرتاتيجي ،ومل ولن يغادروا العراق الهنم غزوا هذا البلد
االمني يف سبيل هنب نوطه وثرواته االخرى ،والغزاة مل جيتاحوا العراق يف سبيل خالص
شعبه من الدكتاتورية واالستبداد.
واهتم مساحته :يف حوار له مع مراسل «الشاهد املستقل» يف مدينة النجف
االشرف ،بعض وسائل اإلِعالم العاملية والعربية مبمارسة اإلِعالم املضلل املقصود إلِثارة
الورقة والعداوة والبغضاء واخلالف املذهيب بني «السنة» و«الشيعة».
وكشف السيد البغدادي :عن قيام قوات الشرطة ،واحلرس الوطين ،واحدى
«امليليشيات» املسلحة يف النجف مبدامهة منزله وبعثرة حمتويات مكتبه اخلاص دون ان
يعرف سببا واحدا يربر فعلهم هذا.
وأَكَّد :اهنم حاولوا اعتقاله ،إِالَر انه هددهم بأهنم سيذوقون املر بعد اعتقاله ،مما
دفعهم اىل مغادرة املنزل..
واشار إىل :إَنَّ مساحة السيد مقتدى الصدر زاره بعد احلادثة على الوور قبيل
سوره الداء فريضة احلج ،وعرب عن تضامنه الكامل معه.
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وبني السيد البغدادي :إنَّ االخبار ،اليت تقول إِنَّ «السنة» هم وحدهم من يقاتل
احملتلني ..ما هي اال اشاعات باطلة ما انزل اهلل هبا من سلطان ،اذ اطلق االمريكان
اشاعات من خالل الرتل اخلامس القابع يف العراق بأن «مثلث املوت السين» هو الذي
يقاتل ويقود املقاومة ،وهذا غري صحيح ،إذْ ليس هناك «مثلث سين» ،أو «مربع
شيعي» يف قضية حماربة الغزاة ،وكلُّ ما يف األمر أَنَر االمريكان يريدون ان يدخلوا يف
ذهنية الرأي العام العاملي أَنَّ «الشيعة» يساندون احملتلني ،ويدعمون املشروع االمريكي يف
العراق واملنطقة ،بيد ان عمليات مسلحة كثرية تتم يف مناطق «الشيعة» ،لكن القنوات
الوضائية املشبوهة ال تنشر عنها وال خرباً واحداً ،بينما تستويد العمليات ،اليت جتري
يف مناطق «السنة» من ترويج ال مثيل له!..
واوضح مساحته :أُريد أَنْ اطلعكم على ما جرى يل مساء  2005/12/27وهو
يوم حماولة اعتقايل ومدامهة داري ومكتيب ،اهلدف واضح وبديهي ..مل يبق يف العراق
صوت وطين واحد خصوصاً يف النجف االشرف غري هذا الصوت! اقتحموا بييت،
وبعد ساعتني فتشوا مكتيب يف حي السعد وسط النجف ،وصوروا بعض الوثائق،
والصادرات والواردات ،ومن العجيب أَنَّ الدميوقراطية ،اليت يتبجحون هبا قد حتققت
على الطريقة االمريكية.
ومن العجيب أَنَّهم يف دستورهم الدائم االسود ،يؤكدون على توفري احلصانة للمرجعية
«الدينية» ،يف النجف األَشرف!! ملاذا تطبق احلصانة على ،الذين جاؤوا من خارج
احلدود ،وال تطبق على أَبناء جلدهتم من املرجعيات العربية الناطقة ،اليت وقوت موقوا
بديهياً ضد الوجود االمريكي؟! حسب تعبريه.
واضاف :هناك أَسباب كثرية هلذا اهلجوم على منزيل ومكتيب ،أَبرزها :إِنين كنت
يف الشتات واهلجرة ،ودخلت العراق بعد احتالل بغداد مباشرة ،والتقيت مع اهلي
وابناء شعيب ،ومن خالل حماضراتي وخطاباتي ضد االحتالل ،واجلواسيس،
والعمالء ..وبعد مسرحييت االنتخابات االوىل والثانية قاموا هبذا العمل املشني ،ولكن
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ليعلم هؤالء :إِنِّي مستمر يف املسرية من اجل حترير العراق ،ودعم املقاومة ،والعمليات
املشروعة.
وقال يف رده على سؤالنا فيما اذا تقدمت الشرطة باعتذار بعد املدامهة:
كيف يعتذر هؤالء ،الذين جاؤوا على ةهر الدبابات االمريكية؟! ..وهم الذين
كانوا جيتمعون يف دهاليز السوارات االجنبية ،والبعض منهم يوتخر بأنه يعمل مع
املخابرات االقليمية والدولية ،حبجة القضاء على الدكتاتورية واالستبداد؟!..
كيف يعتذر هؤالء؟ .أيعتذرون من خالل قانون «مكافحة االرهاب» ،الذي سُ رنَ
قبل االنتخابات وقبل الدستور الدائم؟ أَيعتذرُ هؤالء من خالل سياسة االرض احملروقة
على اهلنا وشعبنا باسم مكافحة االرهاب؟! ..اهنم ال يعتذرون ،اهنم كومة من
اجلواسيس القابعني يف املنطقة اخلضراء!..
لكن ..حنن ،من أَجل العروبة واإلِسالم ،ومن أَجل أَهلنا وشعبنا ،سوف نستمر يف
نضالنا وجهادنا يف دعم املقاومة املشروعة ،حنن ال نريد منهم ان يعتذروا ..هنالك
احتالل قائم ،وهم ال يتصرفون إِالَّ بتوجيهات أَمريكية بريطانية من أَجل إسكات
االصوات الوطنية واالسالمية.
وشدد السيد البغدادي :على أَنَر املقاومة املشروعة هي ،اليت تستهدف الدبابة
االمريكية والوجود االمريكي ،أَما الذين يستهدفون النساء واالطوال والشيوخ فليسوا
مقاومة ...واريد أَنْ أوضح لكم أَنَر الزرقاوي ليس من فصائل املقاومة ...بوصوه
يستهدف االبرياء «سنة» ،و«شيعة» ،ومسيحيني ،وصابئة...
واكد البغدادي :هناك قاعدة عندنا« :املبين على الواسد فاسد» ،ومادام هناك
احتالل مباشر يف بلد ذي سيادة مستقلة ،ومادام هناك دستور دائم وقائم على
احملاصصة ...هذا «سين» ،وهذا «شيعي» ،وذاك «كردي»« ...وهذا لك،
وهذا يل» ،فال استقرار يف العراق!! هناك عالقة جدلية بني االحتالل ،ودستور
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اسود! البد من طرد احملتل احملارب ،ونسف الدستور مجلة وتوصيال ،وهذا الدستور
كتب بلغة اجنليزية ،وبإمالء صهيوني ..الدستور قائم على فتنة احلرب االهلية ،وعلى
اجياد الدمار والبوار والتسيب والوقر واجلوع واخلوف ،البد من نسف الدستور! .وال
بد من اخراج احملتل بال قيد وال شرط.
ونوه البغدادي اىل انه :عندما خيرج االمريكان وحتل قوات من قبل منظمة املؤمتر
االسالمي ،ومن قبل اجلامعة العربية ،ومن قبل االمم املتحدة ،وخروج االمريكان جبدولة
زمنية قصرية وشريطة تكون هذه القوات بعيدة عن االعتداء على شعبنا واهلنا.
وقال :االدارة االمريكية تريد البقاء من خالل االشاعات املاكرة ..بأن خروج قواهتا
سيؤدي اىل حروب اهلية ،وان بقاءها هو االصلح هلذا الشعب ،يف الوقت الذي هم
الذين اوجدوا االنوالت االمين ،بسبب حل اجليش والشرطة العراقية!!..
واضاف البغدادي :ان دوره يف العراق يقوم على حماور ثالثة :الوحدة الوطنية،
واملقاومة املشروعة ،واهناء االحتالل ،وبالتايل إقامة الدولة التعددية الشورية بقيادة
اطياف هذا الشعب ،واديانه واعراقه املختلوة.
واكد انه :كان مطارداً من قبل ازالم النظام العولقي ،واختوى عن انظارهم يف بغداد
ألربعة اشهر ،بعدها خرج من بلده متجها اىل مجهورية ايران االسالمية ،وبقى يف املنوى
يواصل جهاده! ومازال كذلك بعد احتالل العراق ،الن املقاومة الشعبية قائمة ،ولن
تضع السالح قبل ان تنهي الوجود االمريكي وعمالئه ،الذين يدعون بأهنم سلطة متثل
الشعب العراقي ،وتتمتع بشرعية انتخابية.
واشار البغدادي :ان املشكلة ليست يف ان الرئيس «كردي» ،او «عربي» ،او
«شيعي» ،او «سين» ...املشكلة هي ان النظام هذا برمته خائن متواطئ مع احملتل
االمريكي ،وبالتايل فأن هذا النظام فاقد للشرعية الشعبوية ،وال يتمتع اال بدعم امريكي
بريطاني ،وال ميكن يف هذه احلالة ان ننتظر الكثري من نظام كهذا ،الن احلل الوحيد هو
املقاومة جبميع الوسائل .الن املقاومة الشعبوية حقيقية نابعة من اعماق الشعب
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العراقي ،الن االمريكان كانوا يتوقعون بأن الشعب العراقي سيستقبلهم بالورود واالهازيج،
عندما قرروا احتالل العراق ،وهذا ما كان مسؤولو االدارة االمريكية يريدونه قبل الغزو،
لكنهم فوجئوا ،بعد اجتياح العراق ،بوجود مقاومة نوعية شرسة اشتدت وهتيكلت بعد
احتالل بغداد.
واشار البغدادي :اىل أَنَّ هناك خطة امريكية حتاول إِفراغ املقاومة من حمتواها
ووصمها بـ«اإلرهاب»!!..
مضيواً بسخرية :نعم ..أَنا «ارهابي»!! ..واالرهاب موجود يف صميم ديننا
االسالمي من خالل النص القرآن القائل﴿ :وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ سورة االنوال.60 ،
واصوا «االرهاب» بأنه :كلمة إِسالمية يقصد هبا ختويف وترهيب اعداء اهلل..
واعداء االسالم ،أما األَمريكيون فقد جاؤوا الحتالل ارضنا واستباحة حرمتنا ،فيجب
إِرهاهبم.
وقال :من الطبيعي ان خنشى من الويدرالية ،ألهنا تعين بداية تقسيم العراق وتوتيته،
وهناك جتارب يف العامل ،حيث قام نظام االحتاد السوفييت السابق على الويدرالية ،ولكنه
متزق وانتهى ،وكذلك األَمر يف كوسوفو ،ويف العراق ال ميكن تطبيق الويدرالية ،ال ميكن
حتقيقها ،وهي تشكل مقدمة على املدى البعيد لتقسيم العراق بعد أَنْ كان موحداً على
طول التاريخ.
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الحوار الثاني والثالثون
مع قناة  anbالفضائية

بتاريخ  30آذار 2006م
اجرى الحوار
جـورج عـ ـون
حوار مباشر موتوح على هامش املؤمتر العربي العام الرابع لدعم املقاومة ،فندق
الربيستول يف بريوت – لبنان بتاريخ  30آذار 2006م.
* جورج عون :أعزائي مشاهدي برنامج« :وجهاً لوجه» من قناة« :أن .أي.
بي» الوضائية اللبنانية ..وأَهال ومرحباً بكم اىل هذه احللقة اجلديدة.
يشرفنا ان نستضيف يف مستهل هذا احلوار مساحة آية اهلل العظمى امحد احلسين
البغدادي ،الذي عرف بالتشدد ضد العملية السياسية اجلارية يف العراق ،والدعم
الالحمدود للمقاومة الوطنية واالسالمية ،إلهناء االحتالل االمريكي يف العراق ،وقد جنا
بأعجوبة من حماولة اغتيال من قبل القوات االسبانية بعد انتهاء املؤمتر الصحايف ،الذي
عقد يف مكتب السيد الشهيد الصدر الثاني بالنجف االشرف ،وذلك مبناسبة انتواضة
الثالث عشر من صور االسالمية عام  1425هجرية.
* جورج عون :كيف تنظرون ألنشاء حكومة جديدة يف العراق؟..
** السيد البغدادي :حكومة جديدة يف عراق حمتل من قبل كافر حمارب
مستكرب مرفوضة شرعاً وقانوناً وعرفاً.
* جورج عون :يعين انتم تلتقون مع مسار هيئة علماء املسلمني؟..
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** السيد البغدادي :نعم ..نلتقي يف «اجلملة» خبروج احملتل يف جدولة زمنية
حمدودة ،ونلتقي  -كذلك  -يف رفض الدستور الدائم مجلة وتوصيال بوصوه قائم على
اساس املذهبية والعرقية ،وقانون الويدرالية التقسيمية.
* جورج عون :ولكن ..مساحة السيد هناك العديد من علماء الشيعة ،واهل
اجلنوب – حتديداً – وافقوا على مواد الدستور ،فكيف أنتم – اليوم – تعارضون هذه
االمور املتوق عليها باألمجاع؟..
** السيد البغدادي %40 :صوتوا على مواد الدستور ،وليس كل الشعب
العراقي ،ثم ان صياغة الدستور ،وكتابته املستمدة معظم قوانينه من قانون «برمير» ما
يسمى بـ«قانون ادارة الدولة العراقية» ،الذي اصبح قرآن املنطقة اخلضراء ،وحكومة
االحتالل االجنيب.
* جورج عون :أنتم تؤيدون املقاومة السياسية واملسلحة ،ولكن هناك من يقول :ان
املقاومة السياسية هي ،اليت حتقق التحرير بدالً من املقاومة املسلحة ،وقد تتولد من
خالهلا حرب أهلية؟..
** السيد البغدادي :جيب ان تعلم ان هناك فرقاً شائعاً بني العملية السياسية،
اليت هي  -على ما أرى  -بتخطيط أمريكي ،وحتت مظلة احلراب االمريكية ..بني
املقاومة السياسية ،اليت معناها يف واقع االمر :االعتصامات ،واالضرابات ،والتظاهرات
اجلماهريية الصاخبة والصارخة ،بل وحتى مقاطعة املؤسسات ،والدوائر احلكومية،
وشبه احلكومية ..كل ذلك يف سبيل اهناء االحتالل ،وهلذا جند الزعيم اهلندي غاندي
اهنى االحتالل االستيطاني الربيطاني ،الذي دام ثالثة قرون متتالية من خالل مقاطعة
البضاعة االقتصادية الربيطانية املعروضة يف االسواق اهلندية ،ومن خالل هذا املوقف
الثوري احلاسم اهنزمت بريطانيا ،وانتزع منها احلق الشرعي ،الذي كان من مثراته حكم
االستقالل الوطين .أما هؤالء الذين ينادون بصوت عال وقبيح حتقيق العملية السياسية
حتت مظلة االحتالل االمريكي ،هم يف احلقيقة اداة من ادوات املخابرات االمريكية
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والربيطانية ،وخصوصاً االسالميني منهم ،الذين كانوا باالمس القريب من خالل خطاهبم
السياسي ينعتون امريكا بـ«الشيطان االكرب» ،واليوم يصرحون بكل وقاحة على املأل:
حنن ال نريد «دولة دينية» على الطريقة االيرانية يف العراق ،وكأمنا أصبحت يف قاموسهم
هذه الكلمة «هتمة» يف الوقت الذي نشاهد الرسول القائد حممد صلى اهلل عليه وآله
وسلم حينما هاجر من مكة اىل املدينة أسس دولة دينية بقيادته وتوجيهاته ،ومل يكن
مشرفاً على تلك الدولة ،اليت يشرتك فيها املسلمون والكتابيون  ،كما يريد بعض املراجع
«الدينيني» القابعني بالنجف االشرف ان تكون هذه املرجعية «الدينية» مشرفة من
فوق ،وتكون ادارة دفة احلكم من خالل االسالميني ،والعلمانيني ،والليرباليني ..هذه
جرمية  -من وجهة نظري  -ال تغتور ،وحياسب عليها كل من يريد ذلك حساباً عسرياً،
الن الرسول القائد حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أسس احلكومة االسالمية يف املدينة
املنورة بقيادته مباشرة ،بل ناشد املشركني من خالل احلوار احلضاري خريهم :بني
اعتناق االسالم ،او القتال ،وهذا خبالف الكتابيني خريهم :بني اعتناق االسالم ،أو
اعطاء اجلزية ،فان رفضوا هذا املطلب او ذاك البد حينئذ من قتاهلم.
* جورج عون :مساحة الوقيه املرجع ارجو من جنابكم ان توضحوا اسباب
املدامهة ،اليت نوذت من قبل قوات اجليش الوطين ،والشرطة العراقية قبل شهرين على
منزلكم ومكتبكم ..كيف قرأ اية اهلل البغدادي الرسالة من خالل املدامهة ،اليت
حدثت؟..
** السيد البغدادي :املشهور عند الشعب العراقي ان الصوت «الشيعي» الوطين
املنورد يف الساحة العراقية هو :امحد احلسين البغدادي ،واحتدى انا شخصياً أي
مواطن «شيعي» يف بالد الرافدين االشم ينكر ذلك ،ألني مل ولن أبدل خطابي الرافض
للعملية السياسية ،اليت جتري حتت مظلة االحتالل ،وبسبب هذا التصدي والصمود
قاموا مبدامهة منزيل ومكتيب ،بل وحاولوا اعتقايل ،حتى يثنوني عن مواصلة جهادي
ضد االسالم االمريكي ،والتضليل الليربايل ..ولكن ليعرف هؤالء التابعني المريكا اني
أدعم املقاومة املشروعة ،واذا توقف االمر عليّ سأقاتل صواً واحداً مع اجملاهدين
املناضلني يف نسف االلة العسكرية االمريكية والربيطانية.
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* جورج عون :اذن من حقنا ان نسأل :ملاذا مل تقاتل ،او على االقل تعارض حينما
كان الشيعة يعارضون ويقاتلون ضد النظام السابق؟!..
** السيد البغدادي :انا كنت معارضاً ،بل ومقاتالً ضد النظام السابق ..انا
أول من ساند خط الشهيدين الصدرين يف مواقوهما اجلهادية ..وأول من ساند مشروع
السيد االستاذ االمام اخلميين السياسي االسالمي عندما كان مبعداً يف النجف
االشرف اىل يوم انتصاره على الشاه املقبور يف احلادي عشر من شباط عام 1979م،
واحتدى كل املتصديني حوزويني كانوا ،أو غري حوزويني اذا وجدوا يل فتوى ،او تصريح،
او اجتماع ضد الثورة االسالمية وقائدها ومؤسسها االمام اخلميين ،هذا اوالً.
وثانياً :وبعد انتكاسة االنتواضة الشعبانية املباركة اسست حركة االسالميني
االحرار ،وكان هلا جناح عسكري امسه« :افواج الرفض واملقاومة» تؤمن من حيث
املبدأ بـ«الكواح السياسي واملسلح» بوصوه هو الطريق الوحيد الوريد ألسقاط النظام
السابق ،وقد قام النظام الصدامي املهزوم مبدامهات وتوتيشات ومطاردات واعتقاالت
لرموز احلوزة اجملاهدة ،وائمة اجلمعة واجلماعة ،وقد جنوت من بني هؤالء العلماء مبشيئة
اهلل الواحد القهار ،وصدر احلكم عليّ باإلعدام بتهمة ايوائي ملقاتلي االهوار ،وبالتنسيق
مع االسالميني االحرار ،الذين فجروا خمازن احللة يف العاشر من آذار ،واختويت يف
بغداد ،ثم بعد ذلك خرجت راجالً عرب االهوار مساء احلادي عشر من ربيع االول عام
1419هـ املوافق 1998/7/5م متوجهاً اىل اجلمهورية االسالمية يف ايران ،ويبدوا انك يا
اخي جورج من خالل سؤالك مل تقرأ عن جهادي ضد الدكتاتورية واالستبداد ،واذا
اردت االطالع على كل شيء فعليك قراءة كتاب« :اخلطاب االخر مع أية اهلل امحد
احلسين البغدادي» ،او كتاب« :السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية يف العراق حوار
صريح مع مساحة أية اهلل امحد احلسين البغدادي».
* جورج عون :مساحة السيد يتهمك البعض انك تتعاون مع انظمة من خارج
احلدود العراقية لقلب حكومة شرعية «منتخبة» من كل مكونات واطياف الشعب
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العراقي ..فكيف انت اليوم تتهم االخرين ،الذين دخلوا العملية السياسية ،بينما انت
قمت بأعمال قد تكون كذلك مبساعدة دولة ،او دول اقليمية؟..
** السيد البغدادي :عندما كنت الجئاً سياسياً يف سورية بوصوها موطن
املعارضة العراقية مل ادخل اىل دوائرها الرمسية او شبه الرمسية ،ومل ادخل السوارات
العربية واالسالمية واالجنبية ،بل وحتى السوارة االيرانية مل ادخلها عندما كانت تقام
املناسبات الوطنية واالسالمية فيها ..هذه هي احلقيقة ،كما تراها ال ميكن بأي حال
من االحوال انكارها ،اما قولك اني اهتم االخرين بارتباطاهتم بدول خارجية ،بينما انت
قمت بأعمال قد تكون كذلك مبساعدة دولة ام دول اقليمية فهذا االهتام مرفوض.
اما االن انا ارى بلدي حمتالً من قبل االستكبار االمريكي اقوهلا صراحة لك
ولألخرين اذا اُتيحت يل الورصة بان اتعاون مع أي دولة ..سواء اكانت عربية ،ام
اسالمية ،ام اجنبية بإستثناء ،الذين سامهوا واشرتكوا بغزو العراق ،اتعاون معهم بال
وصايا ،وبال امالءات يف سبيل اهناء االحتالل االمريكي الربيطاني.
اما هؤالء االوغاد ،الذين تعاونوا مع امريكا ،واشرتكوا من وجهة ميدانية باجتياح
بالد وادي الرافدين االشم ،فهي جرمية وخيانة للدين والوطن واالمة ،وسابقة ال مثيل
هلا يف تاريخ حركات التحرر العاملية يأخذون املساعدات املالية ،والدعم اللوجسيت،
ومن خالهلم يسقطون انظمتهم الووقية الشمولية.
* جورج عون :كيف توسر  -اليوم  -التعاطي االيراني يف جنوب العراق وبـ
«التحديد السياسي» ،هناك تنسيق شامل اىل حد ما بني بعض االطياف يف العالقات
مع ايران ،واليوم انتم تستويدون يف عالقاتكم معها كشيعة ..كيف ترى هذا التنسيق
الكامل؟..
** السيد البغدادي :هذا سؤال مهم ،وأفضل من كل االسئلة ،اليت وجهتها يل..
ان «الشيعة» العراقيني العرب ينسقون مع االيرانيني ،هذا الطرح غري موضوعي ،وغري
دقيق ،صاحب البيت  -كما يقولون  -ادرى بالذي فيه ..اما بعض االطياف
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«الشيعية» العراقية هلا عالقات مع ايران ومدعومة مادياً ولوجستياً ،هذا ما تقوله
صحي ح ،ولذا جتد بعض رموز العملية السياسية يف العراق يطلب من االمريكان التواوض
مع االيرانيني يف الشأن العراقي ،ان هذا االقرتاح مرفوض اشد الرفض من وجهة نظرنا
مجلة وتوصيال ،وعلى سبيل الورض اذا قبل «االخوة االيرانيون» االستجابة هلذا االقرتاح
يف الشأن العراقي ،وما يعانيه من احتالل واستعمار واستالب ودمار ،نطالب «االخوة
االيرانيني» االلتزام بالشروط التالية:
االوىل :خروج االمريكان فوراً من العراق.
والثانية :االحتواظ باهلوية العروبية االسالمية ،والتأكيد على التمسك باخلصوصية
العراقية.
والثالثة :منح الشعب العراقي السيادة املستقلة..
فاإليرانيون اذا طالبوا هبذه الشروط فأنا معهم ،ثم فلنكن صرحاء مع «االخوة
االيرانيني» هنالك شراكة بيننا وبينهم خلالص املنطقة برمتها من املشروع االمريكي الرامي
لتحقيق برنامج سايكس بيكو اجلديد  -القديم يف املنطقة.
* جورج عون :مساحة املرجع السيد البغدادي انتم تتكلمون وكأنكم شركاء
وحلواء مع االيرانيني ..طيب أال حيق لبعض االخوة العراقيني ان يكون هلم شركاء
اسرتاتيجيني كالسعودية او الكويت – مثالً – او مع اطراف اخرى؟..
** السيد البغدادي :يف عقيدتي ال يسوغ ألية دولة ان تتدخل يف الشأن
العراقي ..الن العراقيني هلم القدرة والكواءة حلل مشاكلهم ،وادارة شؤوهنم بأنوسهم،
بيد ان هذه املبادرة ،اليت اطلقها احد رموز العملية السياسية االستسالمية املهينة
واملذلة ،وناشد هبا االمريكان بالتواوض مع االيرانيني ،حنن نرفضها رفضاً قاطعاً..

 املقصود عبد العزيز احلكيم.
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وكذلك السعودية ،او الكويت ،ال جيوز شرعاً وقانوناً وادبياً التدخل يف الشأن العراقي
بوصوهما هيأوا التدابري اللوجستية للقوات االمريكية والربيطانية الغازية.
* جورج عون :ملاذا انتم ترفضون الوجود االمريكي يف العراق ،يف الوقت الذي
اصبح للشيعة نووذاً يذكر يف الوسط واجلنوب من خالل قانون احملاصصة ،وقانون
الويدراليات ،وانتم كشيعة استودمت بسبب هذا الوجود االمريكي بعد ان عشتم منذ
تأسيس الدولة العراقية احلديثة حتت نري الطائوية غري املعلنة يف العراق؟..
** السيد البغدادي :فلنكن صرحاء  -يا اخي  -تطبيق «قانون الويدراليات»
جرمية ال تغتور شرعاً وقانوناً وعرفاً ،الن العراق ليس دوالً متعددة ،وامنا هو دولة
واحدة على طول التاريخ ،وتطبيق هذا القانون على املدى البعيد ،يستهدف تقسيم
العراق اىل كونتونات وكيانات ضعيوة هزيلة متناحرة ومتقاتلة فيما بينها ،وهذه مقدمة
متهيدية لغزو املنطقة برمتها يف سبيل تقسيمها اىل دويالت انوصالية من اجل ان تبقى
الثكنة «االسرائيلية» هي االقوى يف املنطقة ..ثم قولك ان «الشيعة» هم املستويدون
من خالل الوجود االمريكي ،وهم الذين سنوا «قانون احملاصصة» ..هذا غري صحيح،
الن «الشيعة» يف العراق هم االكثرية الساحقة ،فباألولوية حيصلون على حصة األسد -
كما يقال  -من خالل االنتخابات احلرة النزيهة ،وليس عن طريق «قانون احملاصصة
الويدرالية التقسيمية».
* جورج عون :ومن خالل خطابكم السياسي انتم تدعون اىل قيام دولة اسالمية
يف العراق؟..
** السيد البغدادي :صحيح انا ادعو اىل حتقيق دولة اسالمية ،ولكن على
صعيد العقلنة احلضارية ،واملرونة االسالمية* واحلداثوية االسالمية ..يعين نعطي
إلخواننا املسيحيني ،واالشوريني ،وااليزيديني حقوقهم غري املنقوصة.
* جورج عون« :مقاطعاً» يعين على الطريقة االيرانية؟..
** السيد البغدادي :ال على الطريقة االيرانية كما تتصور ،وامنا حنن خنري شعب
العراق بعد طرد االحتالل ،والتابعني له ان خيتاروا احلكومة اليت يرتأيها ..سواء كانت
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على صعيد «والية الوقيه» ،او على صعيد «والية االمة» ،او على صعيد «شورى
الوقهاء».
* جورج عون :يف احلوار العراقي يبدو وكأن قوى التطرف وصلت اىل الكثري من
املراكز – كما ترى حركة محاس ووصوهلا اىل السلطة ،والعديد من االسالميني وصولوا
اىل جملس النواب املصري ..يعين ان احلركة االصولية بدأت تنمو يف العامل العربي..
كيف تقرأ هذه النتائج؟..
** السيد البغدادي :بوصوها تبنت هنجا معتدالً خاضعاً للواقعية السياسية
والتوفيقية الدولية ،خالفاً للثوابت االسالمية ،وهذا ،على املدى البعيد ،خيدم مصاحل
الدول الكربى ،اليت تريد تطبيق العوملة الرأمسالية الربوية ،وهيمنة الدكتاتورية االمريكية
على مستضعوي العامل ،ولذلك يُعتربُ هذا النهج من اعظم املخالوات الشرعية،
والضرورات االسالمية.
*جورج عون :مساحة السيد ...يف هناية هذا الربنامج ،انتم ال توافقون على أي
حكومة حتت مظلة االحتالل االمريكي ،وال توافقون على مسودة الدستور الدائم..
كيف اذن ترى املشهد السياسي يف املرحلة املقبلة ..وباختصار من فضلكم؟..
** السيد البغدادي :تصاعد املقاومة املشروعة يف بالد الرافدين االشم ،ومزيد
من الولتان األمين والووضى الطائوية ...كل هذا وذاك ...مادام هناك حكومة
«وحدة وطنية» نصبَّها املندوب السامي االمريكي السوري خليل زملاي زاده ،ومادام
هناك دستور دائم يقوم على حماصصة طائوية تقسيمية ،إثنية مذهبية فضالً عن أَنَّ
كثرياً من بنوده ومواده ختالف الشريعة االسالمية اخلامتة.
* جورج عون :مساحة اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي ...شكراً
جزيالً على هذا اللقاء ،وعلى هذه االيضاحات اهلامة حول ما حيدث يف العراق بعد
مرور ثالث سنوات على احتالله ،ونتمنى لكم التوفيق والنصر ...ومتنياتنا من
خاللكم اىل الشعب العراقي الشقيق.
** السيد البغدادي :شكرا لكم.
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الحوار الثالث والثالثون
مع الفضائية السورية
بتاريخ  5نيسان 2006م
اجرت قناة سوريا الوضائية حواراً موتوحاً مباشراً مع املرجع الوقيه ،آية اهلل
العظمى ،مساحة السيد أمحد احلسين البغدادي ،يف برنامج« :اخلامس والعشرون»،
بتاريخ  5نيسان 2006م.
* للمزيد من املعلومات حول التطورات اجلارية على الساحة العراقية ينضم الينا
مساحة أية اهلل العظمى امحد احلسين البغدادي الوقيه املرجع يف العراق...
* ما طبيعة األَزمة الناجتة عن منصب رئيس الوزراء؟..
** هذه األزمة ترجع يف تصوري ،اىل حصيلة مجلة من التناقضات
والتداعيات ..يف خليط من صراعات سلطوية فئوية الغاية منها االستئثار بأكرب قدر
من احلقائب الوزارية ،اما ملصاحل شخصية ،على ما أرى ،او أَغراض إثنية وعرقية ،او
تنويذاً ملخططات اجنبية ،سواء اكانت اقليمية ،أم دولية من جهة ،ومن اجلهة األُخرى،
بني هذه القوى والقوى الوطنية واالسالمية ،اليت تقاوم إلِهناء االحتالل االجنيب
وجواسيسه والتابعني له ،وتدعو لطرد احملتل احملارب الواقد العواصم اخلمس املشهورة.
* وماذا عن أسباب مطالبة اجلعوري على نطاق واسع بسحب ترشيحه؟..
** يف تصوري ترجع عدم املوافقة على اجلعوري إىل العوامل التالية-:
اوالً :اىل فشله يف إِدارة الدولة يف احلكومة االنتقالية من خالل تصعيد الولتان االمين،
والووضى العارمة يف البالد.
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وثانياً :اىل عدم تطبيق املادة « »58من قانون «ادارة الدولة العراقية» ،اخلاصة
مبحافظة كركوك حتديداً ،واهتام الكتلة الكردستانية له بعدم توعيل هذه املادة ،ألَنَّه مل
يوافق على ضم هذه احملافظة اىل «كردستان» العراق.
وثالثاً :االمالءات االقليمية على بعض االطراف السياسية ،وحثها على عدم التنازل
لألطراف االخرى بغية بقاء حالة الووضى ،والولتان االمين ،والبطالة املتوشية يف البالد.
ويضافُ اىل هذا كله ان قادة هذه االطراف السياسية ال يتصوون باحلس العروبي،
والرسايل ،والوطين املطلوب ،ويتصوون باالنقياد ألهوائهم الشخصانية والوردانية الضيقة،
او أهواء حركاهتم واحزاهبم ،ولذا جتدهم يتصارعون بال حياء على احلقائب الوزارية
السيادية.
وأحسن ما ميكن أن نصف به رموز العملية السياسية ممن جاؤوا على ةهور
الدبابات االمريكية  -والربيطانية الغازية هو ما وصف به املندوب السامي االمريكي
«بول برمير» اعضاء جملس احلكم حينذاك:
«إِهنم حونة من النوعيني الكساىل ،الذين ال ميثلون إِالَّ انوسهم ،وهم ال يتمكنون حتى
من تنظيم مسرية!!.)2(»..
* ما املخاطر يف مثل هذا االنقسام على احللواء املشاركني يف العملية
السياسية؟..
** املخاطر ،والتداعيات ال تعد وال حتصى ،واخلاسر بالتايل هو الشعب العراقي
بكل مكوناته ،واملستويد هو العدو االمريكي ،وهو مصدر االضطراب االمين حبسب
رأي اكثر من  %75من العراقيني ،وحسب عمليات استطالع الرأي ،اليت اجرهتا
مؤسسات احباث امريكية اتضح:
( )2انظر :عام قضيته يف العراق النضال لبناء غد مرجو ،السوري بول برمير باالشرتاك مع مالكومل
ماك – كونل ،ترمجة :عمر االيوبي ،ص ،201 :ط :دار الكتاب العربي ،بريوت  -لبنان2009 ،م.
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«يصبح العراق أَكثر استقراراً من وجهة امنية اذا خرج االحتالل منه».
* الرئيس العراقي هدد باللجوء اىل الربملان اذا مل يسحب اجلعوري ترشيحه..
كيف ميكن ان يكون املوقف يف الربملان؟.
** املوقف ال حيتاج اىل توسري ،وبالتايل يلجؤون اىل الدستور باعتباره احلكم
الوصل يف ذلك ،ويف تصوري تكون النتيجة لصاحل قائمة االئتالف املوحد.
* هذه االزمة ..هل هي ازمة حكومية ..ام هلا ابعاد اخرى؟..
** من الطبيعي أهنا ليست ازمة حكومية ،بل هي ازمة موتعلة ،خيطط هلا،
ويقودها ،السوري االمريكي يف العراق خليل زملاي زاده يف سبيل إدامة بقاء احملتل يف
البالد ،واالنسياق وراء املخطط «االسرائيلي» الرامي اىل توتيت وحدة الوطن االعز،
وكيانه التارخيي املوحد بـ«اسم الويدراليات».
* هذه االزمة ..هل ميكن ان تؤثر على احلكومة املقبلة؟..
** لقد صرحنا مراراً وتكراراً ..ما دام هناك احتالل ،وما دام هناك املوساد
«االسرائيلي» يسرح وميرح يف طول البالد وعرضها ..فال بد من ازمات وتداعيات
وصراعات واغتياالت من هذا الطرف او ذاك ..والواعل جمهول ،وانا هلل وانا اليه
راجعون.
* على الرغم من العملية السياسية اجلارية ..اال ان امللف االمين مازال يرخي
بظالله على العراق والعراقيني ..مباذا تعلل ذلك؟..
** هنالك عوامل كثرية لوجود الولتان االمين ابرزها وجود احملتل.
* وكيف ميكن معاجلة مثل هذا امللف؟.
** اهناء االحتالل ،وطرد التابعني له ،والغاء الدستور الدائم االسود ..ثم بعد
ذلك اجراء انتخابات اجملالس البلدية ..ثم اجراء انتخابات جمالس احملافظات ..ثم
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انتخاب مجعية تأسيسية عراقية مهمتها قبل كل شيء اعداد مسودة دستور جديد
يطابق املصلحة االسالمية العليا للشعب العراقي ،ويعبِّر عن هويته الوطنية احلضارية
االصيلة .وبعد انتهاء صياغة مسودة الدستور ،جيري عرضه على الشعب يف استوتاء
عام ،واذا قبلت األغلبية الساحقة من الشعب العراقي تلك املسودة وايدهتا تصبح
دستوراً شرعياً يؤخذ به ..ثم بعد ذلك تُجْرى انتخابات برملانية وفقاً ملبادئ الدستور،
الذي اقره الشعب ،وبقيام الربملان املنتخب يبدأ العراق عهده املصريي التارخيي
اجلديد.
* وماذا عن مسألة االحتالل واملطالبة بسحب قواته ..هل ميكن ان خيوف هذا
االمر من الوضع االمين املتوجر ..أم انه يزيده؟..
** بعد خروج القوات االمريكية والربيطانية من العراق ...ينتهي الولتان االمين
ضمن فرتة زمنية قصرية.
* مساحة الوقيه املرجع املقاوم يف العراق ...شكرا لك.
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الحوار الرابع والثالثون
مع صحيفة المحرر االسترالية
بتاريخ  5نيسان 2006م
اجـرى الحوار
احمد معتوق
كلما اشتد اخلطب يف العراق ،وتكالبت وحوش االحتالل ،ومن لف لوهم على ارض
الرشيد ،برزت رموز املقاومة الشعبية اىل ساحة امليدان لتقول ألَصحاب املشاريع
غري العربية ،وغري العراقية لن تولحوا يف خمطط احلرب االهلية بيننا ،وحنن لكم
باملرصاد ..نواجهكم متحدين ،وان بدا لكم إنَر البعض حتيِردَ او حتيِّز ،ولكن العاقبة
للمتقني واملقاومني.
هبذه الروحية املقاومة ...حتدث املرجع الوقيه الشيخ امحد احلسين البغدادي،
اآلتي من ارض العراق ...العراك الدائم مع الغزاة على مر التاريخ من براثن احملتلني
االمريكان ومن حالوهم ،بعد ان حاصروا منزله ،وارادوا تصويته ،وإسكات هذا
الصوت الشيعي العربي املقاوم!!
بداية ..اقول احلمد هلل على السالمة يا شيخ ...ال وقت لنا أَكثر من ذلك،
لنطمئن عنك ،ونريد ان نبدأ باالهم ،وكان السؤال االول مباشرة:
* العراق يواجه حمنة حرب اهلية بعد ان تواقم التدخل اخلارجي األَمريكي
واإلِيراني خللط االوراق ،وإشعال نار الوتنة ..ما هي رؤيتكم لصمود أَهلنا يف العراق
إلِفشال هذا املشروع؟..
** بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة على سيدنا حممد ،وعلى آله امجعني،
واصحابه املنتجبني ،هذا سؤال مهم يف هذه املرحلة الراهنة احلساسة ..اعتقد ان
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الوتنة الطائوية قد حتققت يف عراق التصدي والصمود واملقاومة ،لكن بأشكال وصيغ
جديدة قام هبا املوساد «االسرائيلي» ،والسي .آي .أي االمريكية من خالل السيارات
املوخخة ،واالحزمة الناسوة ،اليت تستهدف النساء واالطوال والشيوخ ..كل ذلك من
اجل تشويه مسعة املقاومة العملياتية والسياسية يف بالد الرافدين الصامد االشم ،ولوال
النسيج االجتماعي ،والعالقات السببية والنسبية لتحققت احلرب االهلية امليدانية ،وامنا
حتقق االن الوتنة الطائوية ،والقتل على اهلوية ،واالعالم التضليلي املسموع واملقروء
واملرئي يركزون دائما وباستمرار على أَنَر التكورييني والصداميني هم ،الذين يقومون
باألَعمال االجرامية ،وهم ال يصرِّحون بأن االستخبارات االمربيالية والصهيونية توةف
هذه االعمال ضد شعبنا يف العراق ،ودليلنا على ذلك عندما صدر «قانون حترير
العراق» السيء الصيت عام 1998م ،ومن بنوده استقطاب املهجرين واملهاجرين
املعارضني منهم ،وغري املعارضني حيث مت كسب البعض منهم للعمل مع املخابرات
االمريكية برواتب خيالية ،وبعد ذلك مت جتنيدهم كجواسيس ووكالء من اجل تنويذ
املشروع االمريكي يف العراق واملنطقة والعامل ،وفعال جاءَ هؤالء على ةهر الدبابات
االمريكية كمستشارين ،ومرتمجني ،وقادة احزاب ،وهم االن مع ما يسمى بــ«رؤساء
جملس احلكم ،واحلكومات االنتقالية االوىل والثانية والثالثة» ،والبعض منهم لبس العمامة
السوداء أو البيضاء ،واخرتقوا بعض املرجعيات «الدينية» ،هؤالء اصبحوا ضمن
الطابور اخلامس يف العراق ،وهناك موردة ينبغي طرحها عليكم ...عندما تنطلق
املركبات «مثالً» من النجف اىل بغداد جتد رتال امريكيا يوقف هذه او تلك من
املركبات ويدخلها يف فرع ترابي ،وهنالك جتد اناساً يقومون بقتل من يف تلك املركبة ،اما
بإطالق الرصاص احلي عليهم ،واما بقطع رؤوسهم ،يوعلون هذا الوعل الشنيع املشني يف
ما يسمى بـ«مثلث املوت» ،الذي يتواجد فيه «اهل السنة واجلماعة» ،وذلك كي
يدخلوا يف اذهان الوسط «الشيعي» ان «اهل السنة» هم ،الذين يقتلون «الشيعة»،
ل يجذروا العداوة والورقة والبغضاء بني الشعب الواحد ،لكنهم فشلوا يف هذا املخطط
االجرامي ،الذي جير اىل حرب اهلية ،بل ذهبوا اىل ابعد من ذلك حيث قاموا جبرمية ال
تغتور قدمياً وحديثاً ،وهو نسف قبة االمامني العسكريني عليهما السالم ،ألن هذين
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املرقدين موجودان يف «منطقة سنية» لإلحياء اىل الرأي العام العربي والعاملي أَنَر «اهل
السنة» هم ،الذين فجروا القبتني ،حتى تتحقق احلرب االهلية بسبب هذه الوعلة
الشنيعة ،اليت ارتكبوها ،ولكن انقلب السحر على الساحر ،الن الشعب العراقي بكل
اعراقه ومذاهبه وأديانه مل يتهم «اهل السنة» ،بل اهتم االمريكان والعمالء ،الذين يعملون
معهم ،لو وقعت هذه اجلرمية يف لبنان مثالً ،لتحققت احلرب االهلية ،اليت حترق االخضر
واليابس ،أما يف العراق قد بقي هذا املرقد الشريف حمرتماً ومبجالً عرب مئات السنني،
ومل يتعرض له احد يف ةل احلكومات العباسية ،أو العثمانية ،أو امللكية ،ووقعت هذه
اجلرمية النكراء يف ةل االحتالل ،ويف ةل العملية السياسية.
وخالصة القول :إِنَر هناك حرباً اهلية من خالل العصابات ،اليت تنوذ القتل على
اهلوية ،ولو كانت مثالً :مدينة االعظمية «سنية» ال يوجد فيها مواطن «شيعي»،
والكاةمية «شيعية» ال يوجد فيها مواطن «سين» لصارت مواجهات ميدانية بني
اجلانبني ،ولكن النسيج االجتماعي يف الكاةمية ،كما يف االعظمية من «سنة»
و«شيعة».
إنَر هؤالء االمريكان يتصورون ان حيققوا حرباً اهلية يف العراق على غرار مجهورية
الصومال ،ولكن ليعلم االمريكان واملرتزقة ،الذين يعملون معهم اننا« ،سنةً» و«شيعةً»
مرتاصون متآلوون ،كما كنا دائماً.
* ما هو مستقبل املقاومة املسلحة يف مواجهة االحتالل؟ وهل آن االوان ان
يشارك بقية الشيعة ،الذين مل يشرتكوا يف مقاومة اإلِحتالل؟..
** مادام هناك احتالل ال بد من وجود املقاومة ،وما دام هناك احتالل البد من
وجود ارهاب على الطريقة االمريكية ،فاملقاومة مستمرة ،وإن تْكن ال تتلقى دعماً مادياً
أو معنوياً من أي دولة اقليمية او جهة دولية ،وألَنَر الشعب العراقي يتجذر فيه احلس
الوطين واالسالمي عرب التاريخ ،وهو يقاتل ضد امريكا بالعبوات الناسوة والبندقية
املقاتلة ،الطريق الوحيد لتحرير االرض واالنسان ،واملقاومة العملياتية امليدانية منها
والسياسية ليست مؤطرة يف «املثلث السين» ،كما تزعم االستخبارات االقليمية
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والدولية ،وليس يف العراق «مثلث سين» وال «مربع شيعي» ،بل يف العراق شعب يقاتل
احملتلني.
اما الشق الثاني من السؤال وهو سؤال مهم :عندما غزا االمريكيون بالد الرافدين،
واجهوا مقاومة ،وكانت اول طلقة شيعية صدرت من بعقوبة التصدي والصمود ،ولكن
االمريكان يريدون ان يدخلوا يف ذهنية الرأي العام العربي واالسالمي والعاملي ،من
خالل االعالم الدمياغوغي ،أنَر «الشيعة» ،قيادات وقواعد ،مع املشروع االمريكي،
ولذلك ال توجد مقاومة يف مناطق «الشيعة» ،لكن انتواضة نيسان  -صور املسلحة
عام 2004م مسحت شبهة العار عن «شيعة العراق» ،وانا على يقني ان «الشيعي» من
يوم الغزو على العراق يقاتل يف تكريت ،ويف راوه ،ويف الولوجة الباسلة البطلة ،كذلك
«السين» يقاتل يف كل مكان ...يف النجف االشرف ،ويف مدينة الصدر.
* شاهدنا تراجعاً يف مواقف التيار الصدري ...على لسان السيد مقتدى
الصدر حيث اجاب عن سؤال ألحدى احملطات الوضائية ان جيش املهدي حتول اىل
جيش يقاوم ثقافياً ،ألَنَر العدو يغزونا ثقافياً ،وباألَمس متاما شاهدنا غزوا عسكرياً
أمريكياً يقتل عشرين مقاوماً من رجال السيد الصدر ،ما هو تقييمكم هلذا القول ،وهذا
الوعل؟..
** صحيح ان الكلمة اهلادفة هي اليت تتصدى هلذا الوكر الثقايف الصهيوني
الصلييب ،ولكن حنن يف حاجة اىل ان ندافع عن بلدنا بوصوه بلداً حمتالً حتتله الواليات
املتحدة االمريكية زعيمة االمربيالية العاملية ،ومن حق الشعوب املستضعوة ان تقاتل على
مسارين ...املسار الوكري ،واملسار اجلهادي .ويف عقيدتنا االسالمية هناك تأكيد
على وجوب القتال من اجل الدين من خالل ادلة وجوب النهي عن املنكر ،وأدلة وجوب
نوي سبيل الكافرين على املسلمني ،أدلة وجوب امتنانه تعاىل بكف ايدي الكافرين عن
املسلمني ،وأدلة وجوب حرمة مواالة الكافرين ،وكثري من االدلة القرآنية ،والسنة
الصحيحة ،وهذه االدلة تطبق يف كل زمان ومكان ،ألَنَّ االحكام االسالمية بعضها على
حنو القضايا احلقيقية وليست على حنو القضايا الشخصية ،وألن قاعدة اجلري واالنطباق
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جتري اىل يوم يبعثون ،وال اخوي عليك سراً اذا قلت لو كان علي وعمر معنا اليوم لقاتال
ضد الدبابة االمريكية ،فنحن اليوم نقاتل على جبهتني إلجهاض الغزو الثقايف الصلييب،
ومناهضة االحتالل االمريكي.
* بعد حادثة توجري قبة االمامني العسكريني مسعنا عن حتالف بني جيش املهدي،
ومنظمة بدر ،وقاموا بعمليات تصوية رجال من املقاومة ،ومن علماء العراق شيعة
وسنة؟..
** بتصوري مل يكن هناك حتالف بني جيش املهدي ومنظمة بدر ،بل هناك مؤامرة
كربى حيوكها املوساد «االسرائيلي» ،واملخابرات االمريكية والربيطانية لتصوية العلماء
املتخصصني يف علوم الويزياء والكيمياء والرياضيات وغريها ،وكذلك تصوية علماء
الدين من «السنة» و«الشيعة» ،حتى تكون الساحة خالية من الكوادر العلمية
والروحية ،وبالتايل يتم استرياد علماء من خارج الدائرة االسالمية ،وقد حدث ذلك
ابان الثورة اجلزائرية عندما مت استرياد علماء متخصصني يف اللغة العربية ،ألَنَر الشعب
اجلزائري ال جييد اللغة العربية لغة آبائه وأجداده ،بل كان جييد اللغة الورنسية بوصوها
لغة رمسية ابان االحتالل االجنيب.
* علمنا مجيعا ان يف العراق مشروعني االول امريكي ،والثاني ايراني ،وحسب
تصرحيات عبد العزيز احلكيم ان يدخل االيرانيون طرفاً مع االمريكان يف حل األزمة
العراقية ..يف اعتقادك ..هل تتصور يا مساحة السيد اجملاهد أَنَر هدف هذا املشروع
هو اجهاض املقاومة واهنائها؟..
** يف تصوري مهما تكن االتواقيات املعلنة وغري املعلنة فإِنَر املقاومة امليدانية
والسياسية مستمرة مادام هناك احتالل ،وما دام هناك مشروع الشرق االوسط الكبري
يستهدف املنطقة برمتها ،وال ميكن بأي حال من االحوال إسقاط املقاومة .العراقيون
يعتزون هبويتهم العروبية واالسالمية ،وال ميكن ان يرضخوا ألَيِّ مساومة تستهدف
مستقبل العراق وعروبته وإِسالمه ووحدته عرب قرون متعاقبة.
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* كثريون يذهبون اىل أَنَر هناك صراعاً تارخيياً بني املذهبني ،لذا جند االمريكان
جيذِّرون الطرح الطائوي يف قانون احملاصصة ،الذي سُنَر يف الدستور الدائم ..هل ميكن
ان يتوق السنة والشيعة يف ةل هذه املؤامرة ،وهلم ثوابتهم ،اليت ال تتغري ال تتبدل..
وكيف ميكن حل هذا املشكل املذهيب؟..
** من رابع املستحيالت ان تتحقق الوحدة الوكرية بني «التشيع»
و«التسنن» ..صحيح ما تقوله فلهم ثوابتهم ،اليت ال تتغري واليت ال تتبدل على صعيد
العنوان األَوْيل ،حنن «الشيعة» نعتقد أَنَّ اخلليوة األَول هو علي بن أَبي طالب ،وهم
يعتقدون انه اخلليوة الراشدي الرابع ،لكنَر الوحدة االندماجية اجلبهوية االئتالفية
االسالمية ممكن حتقيقها بني «السنة» و«الشيعة» دائماً ،ألنَر هناك عناصر مشرتكة
جتمعنا كالتوحيد والرسالة والقرآن والتاريخ اجلهادي ضد اهلجمات اخلارجية ،وحنن
«الشيعة» أمرنا االئمة املعصومون عليهم السالم ان نصلي بصالهتم ،وحنج حبجهم،
وجناهد جبهادهم من أجل حتقيق الوحدة االسالمية ،وقد حدث هذا قدمياً وحديثاً،
وخاصة يف احلرب الكونية االوىل حنيَ هاجم الربيطانيون الدولة العثمانية ،وكانت «مس
بل» اجلاسوسة الربيطانية يف العراق تكتب التقارير اىل أبيها تارة ،واىل وزارة
املستعمرات الربيطانية تارة أخرى ،إِنَر «الشيعي» ومن ورائه مراجعه الدينيون سوف
يقاتلون مع اجلندي الربيطاني صواً واحداً ضد الدولة الرتكية ،لكنَر االستخبارات
الربيطانية فوجئتْ بـ«الشيعي» يقاتل مع مراجعه الدينيني صواً واحداً مع اجليوش
العثمانية االسالمية ،ومل تكن هذه املناصرة على عواهنها ،بل هي مستمدة من خالل
مناصرة االمام علي اخلالفة الراشدة ،ومن خالل الدعاء ألهل الثغور ،ومن خالل
أَحاديث الرباط ضد اهلجمات ،اليت أستهدف الدولتني األُموية والعباسية.
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الحوار الخامس والثالثون
مع الفضائية السورية
بتاريخ  25نيسان 2006م
اجـرى الـ ـحـ ـوار
اسامة شحاذة
أجرت الوضائية السورية يف برنامج «نوافذ» حواراً موتوحاً مباشراً مع مساحة الوقيه
املرجع امحد احلسين البغدادي صباح  25نيسان 2006م
* د .اسامة شحاذة :صباحكم سعيد أيها االعزاء املشاهدون مرحباً بكم..
ضيونا يف االستوديو ايها السادة هو مساحة آية اهلل العظمى السيد امحد احلسين
البغدادي ...مرحباً بكم.
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :اهالً ومرحباً ،حياكم اهلل.
* د .اسامة شحاذة :هذه احلكومة اجلديدة يف العراق ..دعنا نبدأ من الشأن
العراقي ،كأن هناك حماصصة فيما يتعلق بتوزيع املناصب يف الوزارات السيادية وغري
السيادية؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني..
مشكلة العراق والعراقيني أصبحت ال حتتاج اىل توسري أو دليل من لدى الرأي العام
العاملي ،ألَنه ال ميكن حبال أَن ينتهي هول هذه االزمة احملتدة بني الورقاء ،مادام هناك
احتالل ،ومادام هناك دستور دائم قائم على أَساس احملاصصة الطائوية والعرقية ،فال بد
 اذن  -من قيام هذه الصراعات بني هذا الطرف وذاك ،ويف اعتقادي ال ميكن انتزول هذه احملنة إالَّ حني يزول االحتالل ،ويلغى الدستور الدائم ،وهذان االمران مها
اساس االزمة احلالية بني الورقاء.
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* د .اسامة شحاذة :هذه احملاصصة ،اليت انبثقت عنها احلكومة العراقية بعد
زيارة رايس ورامسويلد اىل بغداد ،كأهنا توطئة لتقسيم العراق ،ال سيما أنَّ هناك -
كما جاء يف عناوين الصحف يف هذا الصباح  -سيناتوراً امريكياً امسه بايدن ،كما اةن
قدم خمططاً لتقسيم العراق على اساس طائوي وعرقي؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :العراقييون من حيث املبدأ ال يرغبون ،وال
يريدون تقسيم العراق باعتبار أنه:
نسيج شعب واحد بكل مكوناته ،بكل أَديانه ،بكل أعراقه ،ولكن ..مشروع
الشرق االوسط الكبري – على ما ارى  -بدأ من العراق اوالً ،ومن ثم تقسيم املنطقة
اىل كونتونات اثنية وعرقية يف سبيل ان تبقى الثكنة «االسرائيلية» هي االقوى يف هتديد
أمن املنطقة برمتها.
* د .اسامة شحاذة :مساحة السيد ...هناك تقارير كثرية تشري اىل أَنَر العراق
يتجه حنو عملية تقسيم حقيقية ،فوي صحيوة «نيوريوك تاميز» :أكدت إنَر السياسة
االمريكية أَدت اىل هذا املستقبل ،والدليل على ذلك هذه احملاصصة ،اليت حتدثنا عنها
قبل قليل فيما يتعلق باحلكومة العراقية اجلديدة؟.
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :حني أَقدم االمريكان على اجتياح العراق
واحتالله ،غرقوا يف الوحل العراقي بسبب تصاعد املقاومة السياسية والعملياتية،
وانتصاراهتا املتتالية ضد اآللة العسكرية األَمريكية ،ومن ثم زعموا ،من خالل وسائل
االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية ،إنَر هذه االعمال «ارهابية» ،سوف تؤدي اىل
حرب أهلية طائوية بني مكونات الشعب العراقي ،وهذه مزاعم باطلة ال ميكن ان
تتحقق ،مادام هناك مقاومة وطنية اسالمية عراقية ،ومادام العراقيون األَماجد نسيج
شعبٍ مرتاصٍ ال ميكن أَنْ يُزجَ يف حرب أهلية تؤدي بالنتيجة احلتمية اىل تقسيم العراق
وتوتيته.
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* د .اسامة شحاذة :أَال يعلم األمريكيون هذه املعلومة؟ إنَّ العراق مستحيل أن
يقسم بسبب وجود هذه املقاومة الوطنية؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :طبعا بعد فشل مشروعهم االستدماري يف
العراق ،ويف املنطقة ،ألَنَر املقاومة السياسية والعملياتية نوذت ضربات ميدانية موجعة
لكل الوكالء ،ولكل املخربين ،ولكل العمالء ،ولكل اجليوش املتعددة اجلنسيات بقيادة
الواليات املتحدة االمريكية ،فمن املستحيل ان يتحقق املشروع الصهيوني يف توتيت
العراق وتقسيمه اىل كونتونات انوصالية يف العراق ،مادام هناك مقاومة وطنية ،ومادام
هناك امة اسالمية يتجذر فيها احلس الوطين والعروبي واالسالمي.
هذا ،وقد ارتكب االمريكان خطأ اسرتاتيجياً يف اجتياحهم العراق ،ألَنَر العراقيني
متدينون بالوطرة ،والن العراقيني جمتمع عشائري قبلي .وقد صرح الرئيس االمريكي بوش
بعد احتالل بغداد بـ«أنَر احلرب قد انتهت ،والسالم يسود العراق» .وبعد ثالثة اسابيع
بـالتحديد ،بدأت العمليات النوعية مؤثرةً موجعةً توعل فعلها يف نسف اآللة العسكرية
األَمريكية والربيطانية ،وراحوا يزعمون إنَر أبناء «املثلث السين» هم ،الذين ينوذون هذه
العمليات ،ونعتوهم بـ«االرهابيني» يف سبيل ان يدخلوا يف ذهنية اجملتمع العربي
واالسالمي والدويل أَنَر «الشيعة» ال يشاركون يف املقاومة ،ألَهنم مع املشروع االمريكي،
يف حني أَنَر احلقيقة الواقعة هي «الشيعة» يقاتلون مع اخواهنم «اهل السنة واجلماعة»
صواً واحداً ،فـ«الشيعي» يرابط ويقاتل يف تكريت ،ويف راوه ،ويف الولوجة الباسلة
البطلة ،ويف حني يرابط «السين» ويقاتل يف مدينة النجف االشرف ،وكربالء املقدسة،
كما يف مدينة الصدر الباسلة.
ومن هنا ..نكتشف ،هذا أمر يعرفه العراقيون مجيعاً ،أَنْ ليس هناك «مثلث
سين» ،وال «مربع شيعي» ،بل العراقييون عن بكرة أبيهم يرابطون معاً ،و يقاتلون العدو
الكافر املستكرب الواقد للعواصم اخلمس املشهورة ،كاإلِسالم واجلزية ،يف كل مكان من
ثرى العراق ..كل هذا االعالم الدمياغوغي «التضليلي» يف سبيل أالَر ينكشف فشلهم
الذريع يف اجتياحهم العراق ،مادامت االنتواضة مستمرة ،السياسية منها والعملياتية.
274

* د .اسامة شحاذة :مساحة السيد ...طاملا تقول إنَر املشروع األَمريكي قد
انتهى ،أو فشل يف العراق ..كيف تقرأ املستقبل القريب ،او البعيد يف العراق؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :انا اقول :كما يقول كل املهتمني بالشأن العراقي،
سوف ينهزم األمريكان يف العراق ،بل يف املنطقة برمتها ،وهذه سنة تارخيية سنة اهلل،
حتكم املوت واحلياة ،وحتكم اجلماعات والرساالت ،وحتكم اهلدى والضالل ،وحتكم
احلساب واجلزاء.
هذا ،وحنن نشاهد أن عمليات املقاومة العراقية :العمليات امليدانية الكربى تقلبُ
املوازين يف طول البالد وعرضها من اعالها ،ومن أسولها ،ومن أمامها ،ومن ورائها..
االمر الذي أجل أو أَلغى الكثري الكثري ما خططه جمرمو البيت االسود للمنطقة ،مبا يف
ذلك خطة وضعت ضد سوريا.
هذا ،وحنن ال نؤخذ باإلِعالم التضليلي ،الذي متارسه الوضائيات املشبوهة حني
تبث بعض العمليات امليدانية ،وتسكت عن أكثرها ،وهذا واضح ومكشوف من لدى
الرأي العام العاملي.
* د .اسامة شحاذة :بعض االمريكان أنوسهم يؤكدون أنَّهُ ال يوجد هناك إنسحاب
امريكي من العراق يف املستقبل القريب ،هذا التناقض العجيب بني ما يقولونه وما
يوعلونه ..وانت تقول هناك فشل حقيقي للمخطط االمريكي يف العراق ،وهم ال يعرتفون
بذلك ،ويؤكدون أهنم مستمرون ،وبعضهم يقولون :ان هناك انسحاباً جزئياً للجنود
االمريكان من العراق ،ولكن بعد حني ..وهناك من يقول :ان انسحاب اجليش االمريكي
سيكون بنسبة  %20او ..%30وهناك من يقول :إِنَّ هذا االنسحاب لن يكون قبل عام
من اآلن؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :من الطبيعي أَنَر االمريكان بعد اهنيار االحتاد
السوفييت السابق أصبحوا القطب األُحادي الكوني املنورد يف الساحة العاملية ،هلذا
جندهم أصبحوا مغرورين اىل أَبعد احلدود ،وهم مل يأتوا اىل املنطقة ولن يأتون إليها ،يف
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سبيل نشر احلرية واالصالح والدميقراطية ،ألَهنم ليسوا مجعية خريية ،بل هم امربياليون
استكباريون طامعون يف خريات املنطقة برمتها ،وال ميكن هلم اهليمنة على املنطقة ،وفقاً
اال بتقسيمها اىل كونتونات عرقية وأثنية متناحرة متقاتلة من اجل ان تبقى «اسرائيل»
هي االقوى يف املنطقة ،مثالً ..من حق «اسرائيل» ان متتلك « »200قنبلة ذرية ذات
رؤوس نووية ،وليس من حق أية دولة يف املنطقة ان متتلك قنبلة ذرية واحدة كحد
ادنى ،اذن ملاذا هذه االنتقائية؟ حتى االن ليس من حق الوكالة الدولية الذرية توتيش
املواعل النووي «االسرائيلي» غري السلمي ،يف الوقت الذي جند ان هناك ضجة
اعالمية وهتديداً مستمراً يضرب املواعل النووي السلمي يف ايران.
املسألة عندنا واضحة ...ال ريب أَنَر االمريكان يريدون للمؤسسة العسكرية
الصهيونية ان تبقى هي االقوى يف املنطقة لتهدد امنها القومي يف أي وقت تريد.
ولكن ..اهلل سبحانه وتعاىل باملرصاد ،لقد فشل املشروع االمريكي الشرق
االوسطي يف املنطقة ..بسبب تصاعد املقاومة الوطنية واالسالمية يف عموم
«العراق» ،مهما يكن التعتيم على تلك العمليات اجلهادية امليدانية ،مثالً :يف مدينة
الديوانية استهدف اجملاهدون بصوارخيهم القاعدة االمريكية خالل هذا االسبوع عدة
مرات ،ويف مدينة الناصرية استهدفت العبوات الناسوة سيارات اهلمر االمريكية
العسكرية ..كل هذه املبادرات اجلهادية ال تبثها القنوات الوضائية قصداً ،ومدير مكتبنا
االعالمي قدمها بنوسه اىل تلك الوضائيات اقراص «سي .دي» ومل تنشر اطالقاً.
* د .اسامة شحاذة :هم يعرتفون هبذه العمليات يف احلقيقة ،ولكن خيتصروهنا يف
اجلملة؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :سأكشف لك سراً :االمريكان شعروا أدركوا
أنَر اتباعهم ليس هلم قدرة على احتواء األَزمة ،واهنم هم املستهدفون يف العراق،
وجيب طردهم من ارض الوطن االعز ،ولذا جتدهم يصرون على االسراع يف تشكيل
جملس احلكم يف حماولة لكسب التأييد الدويل واالقليمي ،وفعالً فشل هذا اجمللس فشالً
ذريعاً ،وبالتايل بادروا اىل خطوة تزيينية اخرى هي تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة غري
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«منتخبة» ،وهكذا دواليك ،ثم اصرارهم على كتابة دستور دائم اكثر مواده وبنوده
مستمدة من قانون «ادارة الدولة العراقية» ،الذي وضعه اليهودي املزدوج اجلنسية
«فيلدمان» بعد اضافة بعض التعديالت اجلزئية على ما يسمونه دستوراً دائماً ،وانتخاب
مجعية وطنية ..كل هذا وذاك ،لكي خيرجوا من العراق بوجه «ابيض» حتى ال يتهموا
هبزمية منكرة كهزميتهم يف فيتنام.
حنن ال ندخل يف العملية السياسية ،وهي بتخطيط امريكي صهيوني ،كما جند أَ رنَ
أَكثر الوصائل الولسطينية قد وقعت يف خطأ جسيم ،وهو القبول بـ«دولة فلسطينية» مع
وجود دولة «اسرائيل»،
ان خارطة الطريق الولسطينية مل ولن يتحقق من بنودها مليماً واحداً ،والولسطينيون
ال يزالون يف الغربة والشتات ال حيق هلم العودة اىل وطنهم ،ومل ينسحب اجليش
«االسرائيلي» ،وال املستوطنون «االسرائيليون» من االراضي ،اليت أحتلت عام
 1967م ،ومل تتحقق الدولة الولسطينية املستقلة ،ومل يتم اطالق سراح األسرى
الولسطينيني من السجون «االسرائيلية» وكثري غريها ..مع كل هذه التنازالت مل يتحقق
للولسطينيني أي حق من حقوقهم املشروعة من خالل خارطة الطريق.
وهنا نسأل :كيف ،حنن العراقيني يعطوننا حقوقنا بالطرق السلمية ،او ما يسمى
بـ«العملية السياسية» بال مقاومة سياسية وعملياتية ميدانية؟ يف حني ان الولسطينيني
اكثر منا حتدياً وصموداً وثورة ،واكثر منا خربة ودميقراطية وحنكة سياسية يف تقاسم
األَدوار لصاحل القضية الولسطينية ،يف حني مل يعطوهم أي شيء من حقوقهم املشروعة
حتى االن ،فاملسألة اذن غدت واضحة ...إنَر االمريكان والتابعني هلم وقعوا يف
املستنقع العراقي ،إالَر أَهنم مغرورون متكربون ال يعطون العراقيني ،وال الولسطينيني
حقوقهم اال من خالل التمسك بالبندقية املقاتلة باعتبارها هي الطريق الوحيد لتحرير
االرض واالنسان املستضعف ،أما احللول السياسية االستسالمية ،فهي من اكرب
احملرمات الشرعية من املنظار االسالمي ،كذلك هي من منظار القانون الدويل.
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* د .أسامة شحاذة :اذن اعرتاف االمريكان باألخطاء ،ورايس  -على سبيل
املثال  -صرحت أَنَر هناك آالف االخطاء االمريكية ارتكبت يف العراق ،فهل هذا متهيد
النسحاب امريكا من العراق مع حوظ ماء الوجه ،لكي ال تثبت عليهم هزمية؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :هذا هو الواقع بالوعل ال بالقوة ،كما يقول علماء
املناطقة ،لذلك هي حتاول بشكل أَو باخر أَالَّ خترج من العراق بصوة املهزوم ،القتلى يف
صووفهم اكثر بكثري مما يعلنون رمسياً ،ولذلك جندهم بأم اعيننا يف كل عملية تستهدفهم
يزيلون آثارها بسرعة مذهلة يف سبيل ان ميوهوا على املراسلني االجانب والوضائيات،
لكي ال يُنْشَرَ عنها أي شيء!!..
* د .اسامة شحاذة :لكن رايس يف معرض اعرتافها بآالف االخطاء ،اكدت ان
هناك هدفاً اسرتاتيجياً حتقق ..ما هو اهلدف االسرتاتيجي ،الذي تقصده رايس ،او
كما تزعمه هي؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :طبيعي كل انسان غري منصف يدافع عن
نوسه بأي شكل من االشكال ،ولكن لو طرحنا هذا املوضوع على العقالء مبا هم
عقالء لقالوا ان هؤالء – أي االمريكان – قد اهنزموا يف بداية االسابيع االوىل بسبب
وجود املقاومة النوعية امليدانية املوجعة ،لذا تركوا نغمة تغيري االنظمة الووقية الشمولية
من خالل احلرب االستباقية ،حينما غريوا احلاكم العسكري «جاي غارنر» ،الذي
عيِّنُوه حني احتالل بغداد  ،ولكن بعد تصاعد املقاومة السياسية والعملياتية استبدلوه
حباكم مدني اخر هو «بول برمير» جعلوه مندوباً سامياً على العراقيني ،فلم ينل هو االخر
حظاً أفضل من صاحبه نتيجة إجنازات املقاومة الوطنية االسالمية السياسية منها
والعملياتية من اقصى البالد اىل اقصاها ،ومع هذا كله اكتسبت املقاومة خربة ومناعة
يف مواجهة كل االحتماالت االمنية واملستقبلية مقارنة باملدة الزمنية احملدودة ،اليت
تطورت فيها الظروف االقليمية والدولية ،اليت حتاصرها ،ثم بعد ذلك جلأ املندوب
السامي االمريكي «بول برمير» اىل اختالق «جملس احلكم» من شخصيات كرتونية من
الوكالء واملخربين والعمالء اعداء الدين والوطن واالمة ،فهم بني ماركسي حمسوب على
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«الشيعة» ،وبعثي مييين مشبوه ادىل اكثر من مرة انه عميل وخمرب لالستخبارات الدولية
حبجة اسقاط النظام السابق ،وآخر مرشح معلن من قبل وزارة الدفاع االمريكية ،ومعمم
شاهنشاهي باالمس ،وامريكي اليوم حمدودب الظهر رجله يف قربه يلبس العمامة
السوداء ليعطي املشروعية للمحتلني الغزاة من الوامهني ،الذين يعتقدون أَنَر الشخص
املُعمَّم ،أو الذي ،حيمل لقباً براقاً ،أو ارثاً عائلياً كاف ألن يوسد يف دين اهلل مبا يشاء..
حيلل وحيرم متى يريد ..ومهما يكن من هذا كله فقد فشل هذا اجمللس فشالً ذريعاً،
وعند فشله بادر االمريكان اىل تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة غري منتخبة ،وبعد فشلها
بورتة زمنية ليست بطويلة ،ومل ينوع ما يسمى بـ«اجمللس الوطين االستشاري» ،الذي يعقد
يف ةل حظر التجوال ،وحراسة احلراب األمريكية ،ويف ةل التصويات اجلماعية الكيوية
تارة واملقصودة تارة اخرى ،اليت تشهدها مدن العراق الصامدة ،واليت ال تنطلي على
العراقيني االماجد بدءاً من جملس احلكم ،ووصوالً اىل حكومة الوحدة الوطنية
املزعومة.
* د .اسامة شحاذة :إذن ما الذي حتقق مساحة السيد؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :هو وجوب خروج االمريكان ال جبدولة زمنية،
كما يطالب البعض من الوطنيني العراقيني ،بل جيب خروجهم فوراً من بالد الرافدين
االشم ،ألَنَر بقاءهم معناه دميومة الوتنة الطائوية ،والعمليات االرهابية اإلِجرامية،
وليست املقاومة املشروعة هي اليت تنوذ هذه االعمال اإلِجرامية ضد االبرياء العزل،
وامنا امريكا و«اسرائيل» واتباعهم ،هم الذين ينوذون هذه املمارسات االرهابية الال
إسالمية من اجل تشويه مسعة املقاومة الوطنية االسالمية ،ومن ثم نقول واحلق يقال :إِنَر
خروج احملتل احملارب من بالد الرافدين االعز يعين انتهاء الوتنة الطائوية ،والقتل على
اهلوية ،والتهجري القسري.
* د .اسامة شحاذة :وكذلك هناك تقارير تقول :إِنَر البديل بعد خروج القوات
االمريكية هو نشوب احلرب االهلية الطائوية منها والعرقية؟..
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** الوقيه امحد احلسين البغدادي :يف تصوري ال ميكن حدوث ذلك ،وامنا هي
مزاعم امريكية ،واشاعات الطابور اخلامس ،صحيح ان الوتنة الطائوية موجودة حالياً
اآلن يف ةل االحتالل ،ولكن حتى االن مل حتدث احلرب االهلية من خالل املواجهات
امليدانية ،بيد ان هناك ارهاصات حلرب اهلية مرتقبة عن طريق «حرب العصابات» او
ما يسمى بـ«الكر والور» ،اوعن طريق «األَحزمة الناسوة» ،و«السيارات املوخخة»،
ومعظم هذه االعمال االجرامية ينوذها املوساد «االسرائيلي» واالستخبارات
االمريكية ..كل ذلك يف سبيل تشويه مسعة املقاومة املشروعة املناهضة لالحتالل.
وليعلم االمريكان واتباعهم له أَنَر املقاومة املشروعة مستمرة مادام هناك احتالل ،وأَ رنَ
وجود االحتالل على ارض العراق هو حبد ذاته ارهاب ،أما املقاومة السياسية
والعملياتية فال عالقة هلا بأي شكل من األشكال باإلرهاب.
ولذا حنن نعلن على املأل فنقول :حني يرحل االمريكان ،ويلغى ما يسمى بـ«الدستور
الدائم» ،وحني يعاد بناء القوات املسلحة اجلديدة ،وقوى االمن الداخلي ،ويتم التخلص
من العناصر السيئة والواسدة املرتبطة باألحزاب الضيقة ،واملدعومة من قبلها ،ألَنَر هذه
العناصر توسد بناء القوات إذا بقيت يف مواقعها ،واألمر هنا يتطلب تشكيل جلان كووءة
إلِعادة النظر يف مجيع عناصر اجليش وقوى االمن الداخلي ،وخاصة احلرس الوطين،
ومغاوير الداخلية ،وحماسبة اجملرمني منهم واملسيئني ...حينئذ يُقْصَمُ ةهر الوتنة
الطائوية ،وتنسدُّ عليها مجيع األبواب واملنافذ ..فتموت للحظتها ،ويصبح من احملال أنْ
حتدث حرب أهلية يف العراق.
* د .اسامة شحاذة :لدينا جمموعة من االتصاالت اهلاتوية املباشرة ..ينبغي ان
نتلقاها ،لو مسحتم لنا مساحة الشيخ امحد احلسين البغدادي.
علي مجيل من اسرتاليا :صباح اخلري استاذ اسامة ..وصباح اخلري لضيوكم الكريم
آية اهلل العظمى السيد البغدادي ..احلقيقة تقال قد أحسن السيد البغدادي ،والسؤال
هو:
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هل يعتقد مساحة السيد انه كلما هدأت االحوال يف العراق تقوم املخابرات االمريكية
و«االسرائيلية» بافتعال إثارة االحداث الطائوية بني املذاهب االسالمية املختلوة يف
العراق؟..
حسني نصر اهلل من بريوت :صباح اخلري مساحة آية اهلل العظمى السيد امحد
احلسين البغدادي ..لدي مداخلة عن موضوع املشروع االمريكي هو:
اهلدف احلقيقي ليس هو االقتصاد العربي وامريكا ،ليست يف حاجة إىل هذا
االقتصاد ،ولكن اهلدف االساسي هو كيف حتافظ على وجود «اسرائيل» يف
املنطقة ..وكيف جتعل «اسرائيل» هي االقوى يف املنطقة.
إِنَر املشروع االمريكي بدأ بالوشل ،بدأ بأفغانستان ،ويف لبنان ،ومن آزره من عمالء
الداخل اللبناني عمالء الصهاينة ،وامريكا بدأت تقدم تنازالت كبرية.
ومنها :قول االدارة االمريكية اهنا مستعدة ان تتواوض مع ايران ،وخاصة يف موضوع
العراق ...يعين هي يف موقع الضغط ..امريكا االن مرتاجعة ،ألهنا يف الرمق االخري يف
مشروعها يف العراق ،وعملت شركات توزيع مواد غذائية ،ونشرت اعالناهتا على
اساس شركات اقتصادية يف الصحف واجلرائد اليومية ..كل هذه االعمال يف سبيل
استدراج العراقي «البائس» الستخدامه ،وهي تعطي رواتب من خالل توجيه الشيعي
اىل منطقة سنية ،او السين اىل منطقة شيعية  -وهكذا دواليك – يوجرونه ويزعمون
انه ارهابي انتحاري فجر نوسه ،هذه املعلومات عرفتها من عراقيني ،وانا اعرفهم من
الداخل  -فمثالً  -من يصدق ان شخصاً عراقياً يقوم بعملية انتحارية هو وعائلته
واطواله ،هذا امر مكشوف ..كذلك تقوم بتوقيف شخص ما واستجوابه ،بيد اهنم
يقومون بتلك اخلطة بتوخيخ مركبته ،وهو ال يعلم ،ال من قبل وال من بعد ،وعند اطالق
سراحه يوجه اىل اهلدف ،الذي خيتارونه ثم يوجرِّونه ..كل هذه االعمال االجرامية
االرهابية يف سبيل تشويه مسعة املقاومة العراقية ،ويف سبيل اثارة الوتنة الطائوية
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البغيضة ،وهلذا ادعو الشعب العراقي اىل االحتاد والتآزر ،ووحدة املقاومة لضرب
االمريكان ألَنَر أمريكا يف اضعف حلظاهتا.
عماد سعود من دمشق :صباح اخلري لك ،ولضيوك الغايل ..ملاذا اجلالية
الولسطينية تتعرض ملضايقات ،بل واعتداءات متواصلة على يد عناصر مسلحة تنتمي
اىل فيلق بدر التابع لعبد العزيز احلكيم ،وتراوحت هذه االعتداءات بني االعتقال
والتعذيب والقتل والطرد ،مما اضطر بعض اجلالية الولسطينية اىل اهلروب من العراق ،او
السكن يف خيام نصبت على احلدود العراقية االردنية.
ومن هنا ..اوجه سؤايل اىل ضيوك الغايل :ما هو مدى ثقتك يف دميومة املقاومة
العراقية بنهجها اجلهادي ضد االحتالل االمريكي؟..
جورج فرح من دمشق :صباح اخلري ..حتية لك ،ولضيوك الكريم مساحة الشيخ:
بداية بالنسبة حلكومة العراق فهي باطلة ..كيف تنجح مثل هذه احلكومة؟ وهي
معينة من قبل االحتالل االمريكي ،ومل جتد ترحيباً ودعماً من الشعب العراقي ،الهنا
حكومة طائوية ،وليست حكومة وطنية مستقلة.
ثم بالنسبة للبنان ال يُنْقَذُ لبنان إِالَر من نوس املدرسة العروبية ..مدرسة إميل حلود،
ومدرسة حسن نصر اهلل.
ثم بالنسبة اىل اجلمهورية االسالمية يف ايران ،فهي قوية ،ولن جترؤ قوى الغدر
االمريكي على ضرب ايران ،ألهنا ال تريد توتح عليها أَبواب جهنم.
ثم ما خيص امللف الولسطيين ما ينقذ فلسطني فقط ،هو التوحد بني االخوة
الولسطينيني يف وجه االحتالل.
وأخرياً أقول :للسيدة رايس ان تلك احلرب على العراق واحتالله هي آخر حروب
أمريكا يف هذا العصر ،فعليها ان حتزم حقيبتها ،وترحل اىل بالدها ،وشكراً.
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ابراهيم خليل من االردن :السالم عليكم ورمحة اهلل ،السيد اسامة احييك على
هذا الربنامج اهلادف ،واحيي ضيوك الكريم وأقول :ان معقل قوة الشعب العربي هو
سوريا .اما بالنسبة العداء االمة فهم احلكام العرب الذين يديرون يف فلك عدونا،
والعدو األول هلذه االمة هي امريكا ،وبعدها بريطانيا ،وبعدها «اسرائيل».
وهنا عندي أسئلة ارجو من مساحة السيد االجابة عليها:
هل االعالم العربي يستطيع عمل استوتاء شعيب للعرب حول مشروع دولة
واحدة؟..
وملاذا احلكومة الولسطينية هي ،اليت تطلب املساعدة مع العلم ان احلكام والشعوب
العربية يعرفون مدى املساعدة ،اليت حتتاجها فلسطني؟..
هل حنن نؤمن باهلل واليوم االخر ،كما اراده اهلل سبحانه وتعاىل ،واذا كنا كذلك،
فأين حنن من قوله تعاىل:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَوْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَوْعَلُونَ﴾
سورة الصف .3 - 2
وقوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْوُسِكُمْ﴾ سورة الصف– 10 ،
.11
وقوله تعاىل﴿ :وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِنيَ﴾
الصف.13 ،

سورة

هل باإلمكان عمل صندوق ،أو بنك جلمع االموال للولسطينيني ،والقدس الشريف يف
احدى عواصم هذه الدول العربية ،وتكون احلكومات ملزمة بدفع مبالغ من ميزانياهتا،
وهذا البنك يكون موتوحاً ملن اراد التربعات من الشعب العربي للولسطينيني وشكراً
لك؟..
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* د .اسامة شحاذة :مساحة الوقيه املرجع استمعت اىل االسئلة ..دعين أبدأ
من االخ علي مجيل من اسرتاليا حيث حتدث أنَرهُ كلما هدأت االحوال يف العراق جند
املخابرات االمريكية ،واملخابرات «االسرائيلية» توتعل االحداث بني الطوائف ،علماً ان
أحد املنظرين قال :لو كانت املشكلة قائمة بني الطوائف ،ملاذا تعايشت قبل هذا الوقت
آالف السنني؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :هذه املسألة ليست جبديدة يف الساحة
االسالمية ،وهناك قاعدة امربيالية قذرة جيب أَنْ تطبَرقَ على العرب واملسلمني ،وهي
«فرق تسد» وقد طبقوها بـ«الوعل ال بالقوة» يف اجلزائر بني الرببر والعرب ابان
االستعمار االستيطاني الورنسي ،وكذلك يف لبنان ايضاً حيصل صراع دموي يف بعض
االحيان بني الدروز واملسيحيني ،وبني املسلمني «سنة» و«شيعة» ،بل وصل االمر اىل
أبعد من ذلك ان «السين» يقتل «السين» ..واملسيحي يقتل املسيحي ..و«الشيعي»
يقتل «الشيعي» يف لبنان ،وهذا هو خمطط صهيوني ماسوني يطبق القاعدة اإلِمربيالية
القذرة «فرق تسد» وجتذَررُ هذه القاعدة بني هذا الطرف ،أو ذاك يف سبيل إِثارة الونت
والقالقل والعداوات والبغضاء ضد هذا املذهب أو ذاك ..كل ذلك يف سبيل اهليمنة
على مستضعوي هذه االوطان ،وهنب خرياهتا ،وافساد شباهبا وفتياهتا ،لذا حنن
ندعو االمة كلها ان تكون يف مستوى املسؤولية االسالمية احلضارية ،وان جتذر فيما
بينها احلس الوطين والرسايل والثوري ،ومن خالله ميكن ان تنهي هذه الورقة بني االمة.
* د .اسامة شحاذة :ابراهيم الرفاعي يؤكد على ان ،الذين يقومون بتوخيخ
السيارات يومياً يف العراق ،اليت يراد هبا تأجيج النعرات الطائوية والعرقية يوعلون ذلك
من غري علم صاحبها او سائقها ،والدليل :ان صاحب السيارة يكون مصطحباً معه
زوجته واوالده ،وهذا غري منطقي يف من اراد يوجر سيارته؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :ما طرحه االخ الرفاعي صحيح ،وال حيتاج اىل
توسري ،وعندي الكثري من قبيل هذه املوردات ،وعلى سبيل املثال :انقل لك موردة
واحدة ،كانت مركبة من املركبات حتمل خضاراً ،ومرت على مركز سيطرة امريكية
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للتوتيش ،اوقووها ،ثم انزلوه من مركبته ،ووضعوا على عينيه عصابة حتى ال يرى بأم
عينيه ماذا يوعلون ،ثم وضعوا عبوة ناسوة اخووها بني اخلضار الكثيف ،وبعد ذلك
اعتذروا منه واطلقوا سراحه ،بيد ان صاحب املركبة أحسَر بشكل او بأخر ،مبا دبروا
من مؤامرة اجرامية ،وحينما وصل اىل اقرب خمور للشرطة اخربهم مبا جرى ،فبادروا
إىل إبطال موعول العبوة بسرعة مذهلة قبل وصول املركبة اىل سوق اخلضار ،الذي فيه
الكثري من الناس االبرياء.
* د .اسامة شحاذة :عمار مسعود من دمشق يقول :ان االمريكان أحسوا
هبزميتهم سياسياً ،وبعد فوز محاس يف فلسطني ..كل هذا بعد فشل مشروعهم يف
افغانستان.
وهو يسأل مساحتكم :ملاذا تعرضت اجلالية الولسطينية يف العراق هلجمات
واعتداءات ومضايقات؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :هذا سؤال مهم فلقد زارني يف مقر اقاميت
بدمشق عددٌ من الرموز القيادية الولسطينية مثل اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
وحركة فتح «االنتواضة» ،وحركة اجلهاد االسالمي ،وفاحتوني عن هذا املوضوع،
وحبثناه من كل جوانبه ،ووضعنا احللول املوضوعية والعقالنية إلهناء هذا التآمر اخلطري.
وال شكَر أنَر االمريكان ،واسرائيل ،وورائهم الوكالء واملخربون والعمالء هم ،الذين
حياولون إثارة الوتنة الطائوية ،فلما فشلوا يف إِشعال فتيلها بني «السنة» و«الشيعة»،
افتعلوا مؤامرة قذرة مدبرة لتنويذ جرمية نكراء ال تغتور على طول التاريخ هي توجري قبة
اإلِمامني العسكريني يف مدينة سامراء املقدسة ،ألَنَر معظم سكان هذه املدينة من «اهل
السنة واجلماعة» يف سبيل ان يدخلوا يف ذهنية العقل «الشيعي» «املنوعل» أَنَر
«السنة» هم ،الذين نوذوا تلك اجلرمية النكراء على بيت من بيوت اهلل تعاىل ..كل
ذلك يف سبيل إِثارة الوتنة الطائوية ،لتؤدي إىل احلرب األهلية بني اجلانبني.
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لكنَّ ..عقالء «أَهل السنة» ،وكذلك عقالء «الشيعة» سواء بسواء بادروا إىل
وأد الوتنة من خالل تظاهراهتم وتصرحياهتم بأن هذا العمل املشني هومن فعل الكافر
احملارب احملتل ،وبتشجيع من بعض األَطياف السياسية يف العراق ،فكال الطرفني له
مصلحة يف تغيري جمرى األَحداث يف بالد الرافدين اجلريح ،وانقاذ مصاحلهما املهددة من
داخلها بني احلني واالخر ،بسبب تصاعد املقاومة الوطنية واالسالمية املشروعة
ملناهضة االحتالل ،ومل حتدث ،ولن حتدث أَعمال اجرامية ضد مراقد أهل البيت
الطاهر ،أَو الصحابة الكرام على طول التاريخ.
وكثريون من املهتمني بالشأن العراقي بادروا اىل طرح األسئلة امللحة التالية-:
ملاذا هذا التوقيت اآلن؟!..
وملاذا يف ةل االحتالل االمريكي  -الربيطاني والتابعني له يف املنطقة اخلضراء؟!..
وملاذا بعد فشل املشروع االمريكي يف املنطقة؟!..
وملاذا تستهدف هذه اهلجمات املساجد «السنية» واالحياء الولسطينية «فقط»،
وال هتاجم القوات االمريكية والربيطانية؟!..
وملاذا يتهم جيش املهدي ،وال يتهم املوساد «االسرائيلي» ،والسي .آي .أي
االمريكية ،وأم .آي .سكس الربيطانية؟!..
ومهما يكن من هذه التساؤالت املثرية للجدل وخطورهتا جيب علينا ان ننوه اىل أَ رنَ
املواطنني الولسطينيني يف العراق كانوا قبل االحتالل مكرمني ومعززين عندنا يف العراق
وعايشناهم معايشة ميدانية ،لذلك جند الولسطيين كأنه شيعي ..بسبب بعده عن
التعصب املذهيب ،وحبه تربةَ الوطن ،وانتمائه اىل هويته االسالمية ،وانا شخصياً
عشت مع الولسطينيني ،ورأيتهم قدوة حسنة تتجسد فيهم الروح الوحدوية ،بل هم
ميثلون األَمة احلية يف تصديهم للعدو الصهيوني وصمودهم يف وجه هذا العدو ،على
الرغم من وجود احلكام الرجعيني ،الذين يضربوهنم ضربات موجعة من اجل تشريدهم.
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واالنسان الولسطيين نتيجة معاناته يف الشتات والغربة يتميز بالتصرف املوضوعي
والعقالني ،وحني شاهد فتنةً ال ترحم أحداً انسحب اىل اخلطوط اخللوية ،وترك منزله
يف سبيل أالَر يزج به يف هذه الوتنة الطائوية ،اليت ال حتمد عقباها ،الن املستويد منها ،هو
احملتل االجنيب.
ومهما يكن من هذا كله ،فقد اكدت لألخوة القياديني الولسطينيني أني سأتصل –
بعونه تعاىل  -مع االخوة املهتمني بالشأن العراقي يف بغداد ،واطلب منهم ان يبتعدوا
عن استهداف الولسطينيني املقيمني يف وطنهم الثاني العراق ،الن استهدافهم يعين
استهداف قضيتهم املركزية وهي :حترير فلسطني ،والقدس الشريف ،من الصهاينة عباد
العجل شذاذ االفاق.
* د .اسامة شحاذة :اذن االمريكي ،الذي يراهن على اثارة الوتنة يف املنطقة ال
يقتصر على العراق وحده ،ألنه ،كذلك حياول أيضاً إِثارة الوتنة على الساحة اللبنانية،
وعلى الساحة الولسطينية ايضاً ،والدليل على ذلك هذه االحداث اجلديدة اليت
تشاهدوهنا يف االراضي الولسطينية يف الورتة االخرية؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :يف تصوري ان الوتنة سوف تنتهي يف الساحتني
اللبنانية والولسطينية ،بعزمية العراقيني ،خاصة املقاومة الوطنية واالسالمية املنبثقة من
ابناء جلدهتم ،الذين أَفشلوا املشروع األَمريكي يف املنطقة ،فأصبحوا الدرع احلصني هلذه
االمة ،واقوهلا :صراحة اذا اهنزمت املقاومة السياسية والعملياتية – المسح اهلل تعاىل
 يف العراق فإِنَّ أَمريكا سوف تغزو املنطقة برمتها لتجعلها كونتونات متناحرة متقاتلةفيما بينها يف سبيل ان تبقى الثكنة «االسرائيلية» هي االقوى يف املنطقة قاطبةً ،لكن
هذا املشروع ،مشروع سايكس بيكو القديم  -اجلديد سوف يوشلُ فشالً ذريعاً.
* د .اسامة شحاذة :اضافة اىل هذا التجويع والتشريد والضغوط على الشعب
الولسطيين ال تزال االدارة االمريكية حتاول أَنْ تضيق اخلناق عليه ،وتزيد من ضغوطها
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عليه يف لقمة عيشه ،ولعل ذلك حملاسبته على خياراته الدميقراطية ،والختياره حركة
محاس يف احلكومة الولسطينية اجلديدة؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :طبعاً بعد انتصار حركة محاس يف االنتخابات
التشريعية ،وزعم الغرب اهنم هم ،الذين يريدون حتقيق الدميقراطية واالصالح واحلرية يف
املنطقة ،ولكن اية دميقراطية يف فلسطني احملتلة!! ..حينما جنحت الدميقراطية يف
فلسطني عن طريق حركة محاس ،جن جنون االدارات االمريكية واالوروبية ضد
الشعب الولسطيين ..كل ذلك يف سبيل احباط حكومة محاس املنتخبة.
لكننا نقول :جيب على هذه األُمة املرحومة وحكوماهتا أَنْ تساند حكومة محاس
بوصوها متتلك قدرات معنوية ومادية ،وال حيتاجون الدعم االقتصادي االوروبي ،كذلك
االمريكي ،وجيب ان ينهجوا هنج مبادرات الشعب السوري ،كذلك االيراني يف دعمهما
حكومة محاس ،لكننا نطلب املزيد كحاجة عروبية واسالمية ضرورية ،إلنقاذ الشعب
الولسطيين من حمنته االخرية.
* د .اسامة شحاذة :مساحة السيد املرجع ...طاملا حتدثت عن التربعات ،ولو
فتحت االبواب من مبادرة سورية ،وكما تعلم ..الشعب السوري يضحي بالغايل
والنويس يف سبيل األَشقاء الولسطينيني ،ولكن ..هل تكوي هذه التربعات ملساندة
احلكومة الولسطينية ..اال جيب ان يكون هناك مبادرات عربية تستطيع ان تدعم
احلكومة الولسطينية احلديثة بالشكل املطلوب ،فمن املؤكد أَنَّ التربعات ال تكوي وال
تستطيع أَنْ تقيم دولة ،أو حكومة عريضة؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :يف احلقيقة ...قصدي هو أَنَر هذه التربعات
ال توي بالغرض املطلوب يف هذه املرحلة العصيبة ،اليت مير هبا الشعب الولسطيين ،بل
جيب على احلكومات العربية واالسالمية أَنْ تعطي خمصصات شهرية بال انقطاع لدعم
هذه احلكومة اإلِسالمية الولسطينية بوصوها تؤمن باملقاومة املسلحة.
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* د .اسامة شحاذة :يعين هناك من سأل قبل حلظات عن إِمكانية تأسيس
صندوق عربي يكون للحكومات العربية حصص ،تلتزم هذه احلكومات للمسامهة هبذه
احلصص ،اليت تصب يف هذا الصندوق ،الذي يصب بدوره يف مساندة ومساعدة
الشعب الولسطيين ،مضافاً اىل التربعات الشعبية من شتى احناء العامل العربي؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :على ما ارى هذا واجب وطين وإسالمي،
جيب على االمة املسلمة ،وعلى حكامها االخذ هبذه االقرتاحات ،بل جيب ان ينوذ
بطريقة ثورية حامسة ،ألَن الشعب الولسطيين حالياً يعيش التسيب والضياع واجلوع
واحلرمان ،بسبب املضايقات والضغوطات واملقاطعات االقتصادية ،اليت متارسها األَنظمة
األَوروبية واألَمريكية ..كل ذلك يف سبيل إسقاط احلكومة الوطنية الولسطينية بقيادة
حركة محاس االسالمية ،بل ذهبت بعض األَنظمة العربية الرجعية للتآمر على هذه
احلكومة اإلِسالمية الولسطينية ،وعدم استقبال وزير اخلارجية الولسطيين ،يف حني
يستقبلون وزير خارجية العدو «االسرائيلي».
ولكن ..اقول صراحة :ان االنتصار احملتوم هو للشعوب املستضعوة املقهورة،
وسوف تسقط هؤالء احلكام الرجعيني اخلونة ،الذين ينوذون املشاريع الصهيونية
والصليبية.
* د .اسامة شحاذة :املؤسسة العسكرية الصهيونية بشكل خاص ،واملؤسسة
العسكرية االوروبية بشكل عام تعرتف أنَر هذه مغامرة خاسرة ،كما يقول «ولونسون»
اليت تتعلق حبصار الشعب الولسطيين وحماربته يف لقمة عيشه ،بل هناك اعرتافات من
الغربيني انوسهم يف هذا الشأن بأن هذه املغامرة على حساب الشعب الولسطيين ،ويف
سبيل جتويعه لسحب البساط الدميقراطي من حتته مغامرة خاسرة؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :هذه حقيقة ال ميكن انكارها ،ألَنَّها مؤامرة
أوروبية أمريكية مصهينة ،من أجل إِحباط احلكومة الوطنية الولسطينية بقيادة حركة
محاس ،وندعو اهلل سبحانه ان ينصر الشعب الولسطيين على اعدائه اللدودين ،مادام
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متمسكاً بشرعية قيادته احلكيمة ،ومادام يؤمن بقضاء اهلل وقدره ،ويتواصل مع اهلل
الواحد األَحد حبضور وجداني ،وحبب اختياري ،وبقرب ملكوتي ..بدميومة هذا
احلضور مع اهلل الواحد القهار ،سوف ينتصر على عدوه بعونه ومدده.
* د .اسامة شحاذة :مساحة السيد من جديد تتلقون بعض االسئلة من خالل
االتصاالت اهلاتوية؟..
عبد اجمليد العنزي من السعودية :السالم عليكم فضيلة الشيخ اوالً :نسأل اهلل تعاىل
ان يعني اخواننا الولسطينيني على حمنتهم هذه – انشاء اهلل– تعاىل ،وحنن مجيعاً معهم
سنة وشيعة ال فرق بيننا ما دمنا نقول :ال اله اال اهلل ،حممد رسول اهلل؟..
د .عبدو القيسي من برلني :السالم عليكم حتياتنا اىل مساحة السيد ،وهليئة
الربنامج ،اخواني الكرام فيما يتعلق باملشروع االمريكي يف املنطقة ،لدي بعض
املالحظات ،وهي:
إِنَري أُوكد لكم أَنَر املشروع األَمريكي وبشكل خاص يلوظ أَنواسه األَخرية ،وعلى
هذا االساس إِنَر ما جيري على الساحة االقليمية هو ليس اكثر من عمليات ختريبية من
قبل االمريكان وعمالئهم ..بسبب فشلهم يف املنطقة ..وبسبب تصاعد املقاومة
الباسلة ،وعلى هذا االساس هناك الكثري من االمور االنتقامية ،اليت جتري هنا
وهناك ..بسبب هذا الوشل الذريع ،وعلى هذا االساس سوف تنوذ الكثري من
العمليات الثأرية االنتقامية ليغطوا هذا الوشل مع عمالئهم.
يعرب قحطان من حلب :السالم عليكم ،أخي اسامة ..حتية لك ،ولضيوك
الكريم ،وأُحيي الشرفاء ،واحيي الشيخ ،الذي ميثل الدين الوسط دين االعتدال ،دين
االسالم احلقيقي ،اذ صرح «دك تشيين» هذا املتصهني قائالً:
«حنن ندافع مما فعله العراق ،ندافع عن وجود «اسرائيل» وأَمنها ،واننا دمرنا العراق،
ألنَره أَطلق الصواريخ على «اسرائيل» ،وهدد مصاحل امريكا يف املنطقة البرتولية».
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يونس عبده من فنزويال :السالم عليكم حتية لكم ،ولضيوكم الكريم ،الذي زادنا
حباً وتقديراً وشرفاً ..ان ما حيدث يف املنطقة ان كان يف العراق ،او يف لبنان ،او يف
فلسطني ..هو قضية الوطن العربي بأكمله ،لكن يا اخي اسامة ما نسمعه سياسياً يف
العامل العربي يف هذا الربنامج الرائع او يف غريه ..تقريباً نوس منهاج امريكا و«اسرائيل»
وغريها.
اخي العزيز ..الشك أَنَر هلم عالقة قوية مبا حيدث من عدم االستقرار يف املنطقة،
ولكن املواطن يرى ان السبب للمسبب هذا هو اخللل السياسي املوجود يف املنطقة،
وكثرياً من االحيان ينتج عنه الوساد .وكل ذلك يؤدي اىل ضرر الشعب ،اذن من حقنا
ان نتساءل:
ملاذا هنرب من املسؤولية؟!..
ملاذا ال نبحث عن السبب للمسبب؟!..
ملاذا حيبون التغطية عمَرنْ ال حيب السالم يف املنطقة؟!..
اخي العزيز ..عندما نسمع إَنَر السياسيني يف الوطن العربي ميتلكون االموال الباهظة
يف اخلارج ..هل جاءهتم النكبة؟!..
إِنَر االنسان ،الذي حيمل اسم الرجل احلقيقي يا اخي اسامة جيب ان يكون صادقاً
أميناً يف موعده ،واال لن يكون رجالً حبق ان صح التعبري.
سؤايل لسماحة اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي إن تعمري الطريق بني
العراق وايران وسورية بطريق اسالمي صامت ..هل هو هذا ،الذي ختاف منه امريكا،
وحلوائها يف املنطقة ،والسالم عليكم؟..
حممد حسن من دمشق :السالم عليكم مساحة السيد امحد احلسين البغدادي،
بودي احكي شوية «قليالً» عن الدكتور ابراهيم اجلعوري هو مع االحتالل ..كيف يقول
ان سورية تبعث سيارات موخخة اىل العراق ،ورجاالً خمربني كذلك ،ويقول :ان تنظيم
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حزب البعث يف سوريا هو وراء هذا الشيء ،وانا اقول :حنن لسنا مع صدام حسني
وقاهلا الرئيس بشار االسد اكثر شعب يف العامل تعرض لالضطهاد «من نظام صدام
حسني» هو سوريا ،وكذلك القانون الدويل يؤكد :ان وجود قوات امريكية يف العراق
ليس احتالالً وحسب ،بل هو عدوان ،الن االحتالل يقتصر على االمور العسكرية
والسياسية ،اما ما جنده فهو ليس هذا فقط ،بل اكثر من هذا ،اذن هذا هو عدوان
صارخ ،يف احتالهلا ،ولكنه عدوانٌ حبت.
د .اسامة شحاذة «مقاطعا» :االخ حممد حسني ...تستطيع القول ان الوجود
االمريكي يف العراق هو احتالل وعدوان صارخ يف آن واحد.
بسام موسى من حلب :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أُحيي مساحة اية اهلل
العظمى امحد احلسين البغدادي ،وأقول:
إِنَر االحتالل االمريكي يف العراق حقق هدفاً مرحلياً وهو تدمري الدولة ،وتدمري
البنية التحتية ...االنتخابات التشريعية ،اليت جرت ،اليت انبثق عنها جملس تشريعي..
ما معنى اإلِصرار على تقديم الشخصيات ،اليت كانت تقيم يف اخلارج ،او املوالية
لألجنيب ،فيما نرى إِنَر هناك الكثري من الشخصيات الوطنية ،اليت تقيم على أرض
العراق قبل االحتالل وشكراً.
* د .اسامة شحاذة :فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية االخرية يف العراق...
الدكتور بسام املوسوي يتساءل :ملاذا الرتكيز على هذه الشخصيات العراقية ،اليت كانت
مقيمة يف اخلارج ،واليت رمبا هلا عالقات جيدة مع الغرب ،وهناك تعتيم على
الشخصيات الوطنية العراقية ،اليت تقيم يف العراق ،ومازالت حتى االن ،ورمبا تعرضت
لالضطهاد يف بعض املراحل الزمنية؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :هذا سؤال مهم ،وهلذا اقول للسائل إِجابتني:
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االوىل :حنن قلنا مرارا وتكراراً ...مادام هناك احتالل اجنيب ،فال جيوز كتابة
دستور ،وال جيوز إجراء انتخابات جمالس بلدية أو تشريعية ،وال جيوز تشكيل حكومة
انتقالية ،او دائمة.
والثانية :هذه الوجوه ،اليت اصبحت على رأس السلطة بدءاً من تشكيل جملس
احلكم ،وصوالً اىل تشكيل حكومة انتقالية غري منتخبة ،اىل حكومة دائمة منتخبة.
قد تسأل :ملاذا حتكم البلد ،هذه الوجوه ،اليت ال تتبدل ،وال تتغري.
واجيب :هذا السؤال ال حيتاج اىل توسري أو دليل ،ألَنَّ الكثري منهم بني وكيل ،أو
خمرب ،أَو عميل ..والبعض منهم زار تل ابيب عالنية ،ويوتخر بذلك ،والكثري منهم
زارها سراً ..والبعض االخر يتبجح على املأل انه جاسوس «كمخرب» لالستخبارات
الدولية بشماعة اسقاط النظام البائد ،والبعض االخر «كذلك» دخل يف هذا املعرتك
بقناعات وطنية حبجة ال ميكن اسقاط النظام السابق ،اال بالتنسيق مع الواليات املتحدة
االمريكية بوصوه  -أي النظام  -مل يكن دكتاتوريا وحسب ،بل فاشياً ،والواشي ال
يسقط اال عن طريق دولة كربى متتلك السالح اهلجومي املتطور بل البعض منهم يعلن بال
هوادة ،إِنَر العالقات مع «اسرائيل» ليست جرمية ،وهو بانتظار افتتاح سوارهتا يف بغداد
ليوتح قنصلية «إِسرائيلية» عنده.
بيد ان هؤالء لو كانوا متوقهني «حقاً» فإهنم ال ينسوون مع االستدمار االمريكي ،وال
يأتون على ةهر الدبابات االمريكية.
نعم جيوز ،بل جيب التنسيق مع الكافرين املستكربين ،واخذ السالح واملال منهم،
والدعم اللوجسيت كذلك ،ولكن ال جيوز التنسيق والتعاون يف احتالل بلدهم من
خالهلم ،وهذا العمل من اكرب احملرمات الشرعية.
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وخالصة القول :ان امريكا ليست مجعية خريية ،وهي اجتاحت بالد الرافدين
االشم ألَهداف اسرتاتيجية ،وأطماع امربيالية ،الن العراق يعد موتاح الشرق األَوسط،
فإذا احتلوا العراق ،متكنَّوا من املنطقة برمتها.
* د .اسامة شحاذة :مساحة السيد ..هناك سؤال من االحواز يقول :املطلوب
من الشعب العراقي بكل أعراقه وأَلوانه السياسية وغري السياسية ان يهب ملقاومة احملتل
األَمريكي ،وأالَر يكون الدفاع عن العراق حكراً على طائوة دون طائوة اخرى ،أو على
حزب سياسي دون آخر كذلك؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :حنن قلنا اكثر من مرة ..إِنَر الشعب العراقي
بكل أعراقه ،وبكل أَديانه ،وبكل مذاهبه يناهض اإلِحتالل االمريكي تارة بالكلمة اهلادفة
امللتزمة ،وأخرى بالبندقية املقاتلة ،بيد ان هناك تضليالً يبث من خالل االعالم املسموع
واملقروء واملرئي بأن ما يسمى بـ«املثلث السين» هو الذي يقاتل ضد االحتالل
االمريكي ،يف حني إني شخصياً أَكدْتُ أَكثر من مرة أَنَر «الشيعي» يقاتل يف تكريت،
وكذلك «السين» يقاتل يف النجف األشرف ..إِالَر أَنَر هناك إعالماً صهيونياً ماسونياً
صليبياً يروُّجُ أَنَر «الشيعة» مع املشروع األَمريكي يف املنطقة ..كل ذلك يف سبيل تشويه
مسعة املقاومة املشروعة.
* د .اسامة شحاذة :نعم ...الشعب العراقي مستهدف ،والشعب الولسطيين
مستهدف ،والشعب االفغاني مستهدف ،وكذلك الشعب االيراني مستهدف ،وكنت،
يا مساحة السيد ،تتحدث عن أَنَر االدارة االمريكية تكره الشعب االمريكي ...فكيف
ال تكره بقية الشعوب؟ وأَحدثُ اإلِحصائيات تتحدث عن نسبة املؤيدين للرئيس جورج
بوش ،فقد تدنت شعبيته اىل أسوء مستوياهتا منذ تسلم احلكم ،وهناك نسبة من
الشعب األمريكي ترتاوح من  %30اىل  %65ترفضُ سياسة اإلِدارة االمريكية يف املنطقة،
وترفض أَنْ حيكم بوش ،وان يستمر يف ادارة دفة احلكم حتى هناية واليته؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :السبب الرئيسي يف تدني شعبية الرئيس
جورج بوش هو صمود وتصدي املقاومة العملياتية والسياسية يف الساحة العراقية.
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ونقول للتوضيح :ان اجليش االمريكي املوجود يف العراق «حاليا» يضم اربع جمموعات
رئيسية هي:
منهم ،من حيمل اجلنسية االمريكية ،وهؤالء هم ،الذين يعلن عنهم كضحايا يف العراق
من جرحى وقتلى.
ومنهم :االفراد املتطوعون يف اجليش االمريكي ،وهؤالء ال حيملون اجلنسية االمريكية،
وال تنشر أية احصائية عن ضحاياهم من قتلى ،أو جرحى..
ومنهم :املقاولون ،الذين يضمهم اجليش االمريكي للقيام ببعض اخلدمات مثل احلراسة،
واخلدمات االخرى املتعلقة مبعيشة اجليش ،ويقدر عدد هؤالء تقريباً خبمسة وعشرين
ألفِ مقاول.
ومنهم :املرتزقة من غري الشعب االمريكي ،والضحايا البشرية من قتلى وجرحى من
هذه اجملموعة ال تنشر ،وال تشملها االحصائيات ،اليت تنشر عن اجملموعة االوىل فقط.
وذكرت التقارير االمريكية االخرية ان حوايل « »8االف من افراد اجليش االمريكي
قد هربوا من اجليش بعد عودهتم اىل امريكا لغرض استبداهلم بغريهم ،ثم عودهتم ثانية
اىل العراق ،وحوايل « »4االف منهم هربوا اىل كندا ،وطلبوا اللجوء السياسي ،وهذا
ينعكس مردودات سلبية على الشعب االمريكي يف الداخل ،ثُمَّ أَنَّ اجليش االمريكي
يواجه صعوبات مجة ومتزايدة يف حتديد مدة التطوع ،وجتنيد متطوعني جدد ،بل يواجه
صعوبات يف احلصول على العدد الشهري من املتطوعني على الرغم من متديدهم سنَر
التطوع ،ورغم تقدميهم التسهيالت املطلوبة للمتطوعني ،فضالً عن تواقم حاالت االمراض
النوسية ،وحاالت االنتحار الكيوي لدى أفراد اجليش االمريكي يف العراق ،ومن الطبيعي
أَنَّ هذا ينعكس مردودات سلبية على عائالت املرضى واملنتحرين داخل امريكا،
وبالتايل تؤثر على جزء كبري ال يستهان به من الرأي العام االمريكي ،فضالً عن انسحاب
الكثري من الدول ،اليت شاركت يف احتالل العراق ،وهي ما تسمى بـ«قوات التحالف»
مع الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،يضافُ اىل هذا ذلك الوشل الذريع ،الذي
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وقعت فيه الواليات املتحدة يف تشكيل ما يسمى بـ«اجليش الوطين ،والشرطة ،وقوات
االمن العراقية» ،وتؤكد تقارير أمريكية خمتلوة إَنَر سبب فشل هذه القوات هي من قبيل
اخنراط عناصر امليلشيات ،اليت يكون والؤها بال ريب لألحزاب ،اليت جاءت مع احملتل
الغازي ،ومعظمها ال متثل جيشاً وطنياً ،الن والءها لتلك االحزاب الضيقة.
* د .اسامة شحاذة :هل من كلمة اخرية حتب ان تضيوها يف هناية الربنامج؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :ادعو الشعب العربي واالسالمي ،وكل أحرار
العامل أَنْ يلتووا حول املقاومة السياسية والعملياتية ،ويساندوها معنوياً ومادياً وأدبياً ،ألَنَر
املقاومة الوطنية هي الدرع احلصني إلِفشال املشروع األَمريكي يف املنطقة ،فإذا فشل
العراقيون يف اهناء االحتالل  -ال مسح اهلل تعاىل  -ينجحُ املشروع االمريكي يف
استهداف املنطقة ،وجعلها كونتونات عرقية ومذهبية متناحرة ،متقاتلة يف سبيل ان
تبقى الثكنة «االسرائيلية» هي األَقوى يف املنطقة ،ولكن ،كلما يَنْشَدُّ الشعب العربي
واالسالمي حول نشر كلمة «ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل» ،فسوف ينتصر على
املستكربين االمريكان ،والتابعني له ،واهلل اكرب وجهاد حتى النصر.
* د .اسامة شحاذة :الشكر اجلزيل لك مساحة اية اهلل العظمى السيد امحد
احلسين البغدادي ،والشكر اجلزيل لكم ايضاً ايها االعزاء املشاهدون غداً يف العاشرة
والنصف صباحاً نوتح نوافذ أخرى جديدة ،وشكراً الهتماماتكم ...واىل اللقاء.
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الحوار السادس والثالثون
مع صحيفة «المحرر العربي» الدولية األسبوعية
بتاريخ  5آيار 2006م
اجرى الحوار
وائل النعيمي
صحيوة «احملرر العربي» حتاور قطباً من اقطاب مقاومة املشروع األمريكي يف
العراق على هامش املؤمتر القومي العربي السابع عشر املنعقد يف الدار البيضاء يف
اململكة املغربية بتاريخ /5ايار2006 /
متيز «املؤمتر القومي العربي» التاسع عشر ،الذي عقد مؤخراً يف مدينة الدار
البيضاء املغربية حبضور عراقي مميز متثل باملرجع الديين السيد أمحد احلسين البغدادي
وهومن كبار مراجع النجف األشرف ،والوقيه املرجع البغدادي من املناهضني الشرعيني
والوقهيني للمشروع األمريكي  -الصهيوني يف العراق واملنطقة ،وعلى هامش ما طرحه
الوقيه املرجع يف املؤمتر التقت صحيوة «احملرر العربي الدولية االسبوعية» به لتوضيح
أفكاره.
حتدَّث مساحة املرجع السيد البغدادي يف كلمته اليت ألقاها يف املؤمتر ،فتطرَّق إىل
حمورين رئيسني مها :دور املقاومة الوطنية واإلسالمية العراقية ،وتداعيات الوتنة
الطائوية.
وأوضح السيد البغدادي :إنَر اجلهاد اإلسالمي ينقسم إىل جهاد ابتدائي ،ودفاعي،
األول هو غزو العامل من أجل نشر كلمة التوحيد والرسالة والقرآن والسنة الصحيحة،
وهذا اجلهاد ،حسب رأي السيد البغدادي ،مشروط بوجود املعصوم عليه السالم ،
وهذه املسألة قام عليها املشهور الوقهي ،يف حيث شذر عنها اإلمام اجملاهد املرحوم
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السيد حممد احلسين البغدادي «جده» ،وغريه ،حيث قالوا :ال يشرتط وجود املعصوم
واستئذانه إطالقاً إذا هتيأت الظروف املوضوعية والذاتية ،وهتيأ اجلند والسالح واملال،
بل وحتى لو هتيأ البيولوجي والكيمياوي واجلرثومي حنتل العامل يف سبيل نشر كلمة ال اله
اال اهلل حممد رسول اهلل على قبة موسكو ،وقبة واشنطن ،وقبة باريس.
وأشار البغدادي :إىل أن هذه الورضية  -على ما أعتقد  -ال تتحقق يف عصر
العوملة الرأمسالية الربوية اإلمربيالية األمريكية ،وعصر القطب االحادي الكوني املنورد يف
الساحة العاملية ،وهذان يستهدفان هذه األمة من أجل إغراقها يف التسيّب والضياع
والدمار ألجل سيادة الوقر واجلهل واملرض ،بيد اهنا تتحقق بعد ةهور االمام املهدي
املنتظر عليه السالم.
وبعد ذلك حتدث املرجع البغدادي :عن اجلهاد الدفاعي بوصوه «فرض عني» ال
يشرتط فيه الرجوع إىل «فقيه» أو «مرجع ديين» ،بل جيب على األمة القتال من أجل
طرد الكافرين الغزاة.
وأضاف :إن املقاومة الوطنية العراقية واإلسالمية ،هي الدرع احلصني هلذه األمة،
فلوال هذه املقاومة الداعمة لنوسها ذاتياً ،لتمزقت األمة ،وذهبت يف مهب الريح.
وأشار :إىل أن األمريكيني غرقوا يف املستنقع العراقي ،ووجدوا أنه يف اليوم العاشر
من نيسان  -ابريل عام 2003م أي بعد احتالل بغداد بورتة زمنية قصرية أطلقت أول
طلقة ضد قواهتم االحتاللية ،حيث كانوا يتصورون أَنَر العراقيني سوف ينثرون عليهم
الورود ،وينشدون هلم األهازيج ،حينئذٍ عمد األمريكيون إىل الزعم أَنَر هذه املقاومة
تنحصر يف «املثلث السين» فقط.
ورفض البغدادي هذا الزعم قائالً :ال وألف ال ،فليس هناك «مثلث سين» ،أو
«مربع شيعي» ،فشعب العراق من مشاله اىل جنوبه ،ومن غربه اىل شرقه يقاوم هذا
الوجود االحتاليل ،بكل أديانه ومذاهبه وأطيافه ،وحيارب بالبندقية املقاتلة بوصوها
الطريق الوحيد لتحرير األرض واإلنسان .فاألمريكيون حنيَ يزعمون أن «املثلث السين»
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هو الذي يقاتلهم فهم يريدون إيهام الرأي العام العربي والعاملي بأن «شيعة» العراق مع
املشروع األمريكي الشرق أوسطي ،الذي سينطلق من العراق ،ولكن انتواضة نيسان/
ابريل  2004أسقطت شبهة تورط «الشيعة» مع املشروع األمريكي ،ألن هذه االنتواضة
هي مواجهة ميدانية عسكرية ضد اهلجوم األمريكي يف معظم مناطق «الشيعة».

الفتنة الطائفية:
أما يف احملور الثاني من املقابلة ،فقد تطرق البغدادي اىل الوتنة الطائوية ،وقال« :ما
معناه»:
إن شعب العراق نسيج واحد له عالقات عائلية سببية تارة ،ونسبية تارة أخرى،
ولذلك فال ميكن حدوث الوتنة الطائوية ،بل هناك حرب سيارات موخخة ،وأحزمة
ناسوة ،وكما هو معروف فإن احلزام الناسف من خمططات املوساد «االسرائيلي»،
واالستخبارات األمريكية ألجل إشعال الوتنة ،وهلذا جند اإلعالم املضلل يصف ما
حيدث بأنَره «قتل على اهلوية» ،وليس هناك قتل على اهلوية ،بل ما حيصل هو قتل
عشوائي ،ألن املوخخات تَوجَّرُ يف مناطق «سنية» ،كما تُوَجَّرُ يف مناطق «شيعية»،
وهي ال تستثين أحداً «سنياً» أو «شيعياً».
وتوقف البغدادي عند نقطة بالغة األمهية ،وهي :حينما تنطلق مركبة أو مركبات
عدة من حمافظة «بابل» األثرية متجهةً صوب بغداد ،أو بالعكس سالكة الطريق العام،
الذي يربط بغداد ببابل يوقوها فجأة رتل أمريكي ،فيمنع هذه املركبات من إكمال سريها
على الطريق العام ويوجهوهنا إىل طرق ترابية ملتوية تغص باألحراش ،والبساتني الكثيوة،
ليخرج امللثمون اإلرهابيون عليهم ،ويطلبون منهم شتم اإلمام علي ،وجند يف تلك املركبة
عراقيني أحدمها «سين» واآلخر «شيعي» ،فـ«الشيعي» يشتم اإلمام علياً عليه السالم
مستخدماً مقولة اإلمام أمري املؤمنني ،اليت تقول:
«أما السب فسبوني ،وأما الرباءة فال تتربؤوا مين ،ألني ولدتُ على الوطرة».
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فـ«الشيعي» بال خوف ،أو وجل يشتمُ علياً ،وأما «السين» فال يشتمه ،ألنه من آل
بيت النيب األطهار ،وكذلك آية املودة تُحرم شتم آل بيت النيب ،فيقوم امللثم بقتل اجلميع
دون متييز ،وإذا يبقى واحد من املستهدفني العراقيني العُزّل يئن جرحياً يواجأ باللثام
يسقط عن أحد القتلة ،وإذا هبا امرأة أمريكية «جمندة» تتحدث العراقية وهي تضحك
وتصرخ بانتصارها على هؤالء الشهداء العُزّل.
إذن ..فاملسألة ليست أَنَر «الشيعي» يقتل «السين» ،أو العكس ،وإمنا االحتالل
وأذنابه هم من يقوون وراء هذه األعمال الوحشية لتمزيق النسيج الوطين ،والتحريض
على الوتنة الطائوية ،واالقتتال االهلي يف سبيل تركيب نظام سياسي قائم على حدود
العصبيات االثنية والطائوية ،ومبقتضى قاعدة احملاصصة يف التمثيل واملشاركة!!..
والسيد البغدادي من األصوات الثورية الوقهية املقاومة ،فهو يسري على هنج الطريقة
«الغيوارية» ضد احملتلني األمريكان ،وهو يدعو إىل مقاومة االحتالل عن طريق حرب
العصابات ،بل قال بكل صراحة :لوكان علي وعمر على قيد احلياة لقاتال األمريكان.
وللبغدادي مؤلوات عدة منها« :السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية يف العراق»..
و«فقهاء وحركيون بني الثورة والسكون» ،وله كتب وحبوث علمية يف االجتهاد
الشرعي.
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الحوار السابع والثالثون
مع صحيفة الوطن العمانية
بتاريخ  9ايار 2006م
اجـرى الحوار
وحيد تاجا
مساحة آية اهلل أمحد احلسين البغدادي :الشعب العراقي بكافة مكوناته مع املقاومة
املشروعة
أكد املرجع الشيعي العراقي مساحة السيد آية اهلل أمحد احلسين البغدادي :إن
املقاومة يف العراق تضم كل أطياف الشعب العراقي سنة وشيعة.
مشرياً :إىل أن القائمني على العمليات ،اليت تستهدف االبرياء العزل هم عمالء
املوساد و C.I.Aهبدف خلق حرب طائوية يف العراق.
وأكد مساحة السيد البغدادي ،الذي يزور دمشق ،يف حديثه لـ«الوطن» ،بتاريخ 9
مايو 2006م :إن املقاومة ضد االحتالل وعمالئه تبقى قائمة ما بقي االحتالل.
ويعد السيد البغدادي من أهم املراجع «الدينية» املنادية مبقاومة االحتالل األمريكي
يف العراق ،ومن أبرز رموز املؤسسة «الدينية» الشيعية يف العراق ،وهو أحد مراجع
النجف األشرف الناطقني ،وله ثالثون مؤلواً أمهها« :السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية
يف العراق» فضالً عن موسوعته الكربى بعنوان« :امليثاق اإلسالمي» بعشرة جملدات،
وعرف مبواقوه الثورية ،ومناهضته االحتالل ،ودعمه املقاومة العراقية.
 لقد نشر هذا احلوار يف جملة« :أبيض واسود» سياسية اقتصادية ثقافية سورية مستقلة،
بتاريخ 2006/5/15م ،و /يف صحيوة« :اشراقات الصدر» جريدة يومية سياسية مستقلة ،بتاريخ
 23آب 2006م  -املصادف  28رجب 1427هـ.
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* بداية كيف تقيمون الوضع يف العراق ،والسيما بعد تشكيل احلكومة
اجلديدة؟..
** بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بعد أن غرق األمريكان يف املستنقع العراقي،
وتصاعدت املقاومة الوطنية واإلسالمية لنسف الدبابة األمريكية ،حاولوا إِقامة جملس
احلكم بكل الطرق واألساليب ،ثم بعد ذلك احلكومة االنتقالية األوىل والثانية ،كذلك
الثالثة «املنتخبة» ،ويف رأيي أن كل ما جيري ما هو إال حماولة من أجل خالص
األمريكان من هذه الورطة لكي ال مينوا هبزمية أخرى على غرار هزميتهم يف فيتنام ،فهم
يريدون ان خيرجوا من العراق بطريقة قانونية حتوظ ماء وجههم بشكل او باخر ،ويف
هذا االطار يعملون على تقوية ما يسمى بـ«اجليش الوطين» ،او «الشرطة الوطنية» ،ويف
اعتقادي اذا قوي هذان الوصيالن فهذا ال حيل املشكل مادام هناك احتالل ،فال بد من
مواصلة العمليات السياسية وامليدانية ،وال بد من وجود الولتان االمين واخلدمي
واملؤسساتي ..هذه هي احلقيقة ،وال ميكن بأي حال من االحوال انكارها.
* وكيف تنظرون إىل زيارة وزيري اخلارجية والدفاع األمريكيني فور إعالن تشكيل
احلكومة العراقية؟..
** باعتقادي هنالك صراعات بني الذين دخلوا العملية السياسية ،صراعات
عرقية وطائوية ،وبعد تشكيل احلكومة يف العراق جاء وزير الدفاع ووزيرة اخلارجية
األمريكيان من أجل اإلمالءات ،ونصب احلقائب الوزارية السيادية على الطريقة
األمريكية ،وألن الوضيحة انكشوت بعد االنتخابات الربملانية استمرَّتْ املسرحية أربعة
أشهر ،وهذا خالفاً ملقررات الدستور ،وانصبَر الصراع على احلقائب الوزارية طوال
هذه املدة ،وهذا اخلالف والصراع احملتدم بني الورقاء بسبب الدستور القائم على
احملاصصة الطائوية والعرقية ،وسيبقى قائماً مادام هناك احتالل.
* كيف نوهم موقف بعض أطراف املرجعية الشيعية والسنية من التعامل مع
االحتالل؟..
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** املرجعية والقيادات اإلسالمية «الشيعية» منها أو «السنية» تنقسم إىل ثالثة
أقسام:
القسم األول :يريد خروج احملتل فوراً من العراق ،وإقامة الدولة التعددية الشورية،
ودون استثناء أية طاقة وطنية حتت مظلة اإلسالم ،ويعيش املسيحيون واآلشوريون
مكرمني معززين من خالل اإلسالم بوصوه حضارياً أممياً إنسانياً.
والقسم الثاني :يريد خروج احملتل جبدولة زمنية ،إال أهنم يؤيدون العملية السياسية،
وهذا خطأ اسرتاتيجي من وجهة نظر القانون الدويل ،وكذلك من وجهة إسالمية ،ألنه
مادام هناك احتالل ،فالبد أن يتدخل يف العملية السياسية ،ويعني األكثرية من العمالء
والتابعني له.
والقسم الثالث :هم من الوكالء واجلواسيس ،ويريدون بقاء االمريكان ،بل هم
يطالبون االمريكان ان يكون العراق والية من والياهتم ،وبالتايل فإن اخلالف بني بعض
املرجعيات هو سنة تارخيية ...البد من اخلالف ..سواء كانت مرجعيات «دينية»
قابعة يف قم املشرفة ،أو النجف األشرف ،او االزهر الشريف ..أو حركات ليربالية
وإسالمية وماركسية ،ال بد من اخلالف ،وال بد أن تقوم بني الوسط واليسار واليمني،
لكن ملاذا هذا املوقف الغامض؟! ..وملاذا هذه التبعية املذلة واملهيمنة؟! ..لقد
صرحت أكثر من مرة من خالل الصحافة العربية واإلسالمية ،ومن خالل القنوات
الوضائية ما يكوي ذلك.
* ملاذا هذا املوقف الغامض؟..
** لقد أجبت على سؤالك قبل حلظات..
* كيف ترى العالقة بني السنة والشيعة يف ضوء ما حيصل؟..
** الشعب العراقي شعب بدوي قبلي عشائري ،لذلك ال يرضى باالحتالل،
وهنالك تداخل ووشائج بني «اهل السنة واجلماعة» ،و«الشيعة اإلمامية» االثين
عشرية ،لذلك مل تقم حرب أهلية ومواجهة ميدانية بني اجلانبني ،بيد ان املواجهات بدأت
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بعد دخول األمريكان ،وبعد دخوهلم بورتة زمنية قصرية ،وجدت الوتنة الطائوية ،اليت
ينوذها املوساد «االسرائيلي» ،وكذلك الـ « »CIAاألمريكية ،وال أةن أنين أكشف
سراً إذا قلت إن األمريكان حنيَ سنّوا «قانون حترير العراق» السيئ الذكر عام 1998
جندوا مثانيةَ عشرَ الف عراقي من املهاجرين واملهجرين ،من مجيع دول أوربا ،ودول
إسالمية ،جندوهم يف الواليات املتحدة األمريكية ،وصرفوا هلم رواتب خيالية ،ووةووا
البعض منهم يف دائرة دهاليز املخابرات األمريكية ،ودربوهم على حرب العصابات،
وإثارة النعرات الطائوية والعرقية وجتذيرها بني الشعب العراقي الواحد.
وحني تنطلق مركبة او مركبات من النجف األشرف متجهة إىل بغداد ،فيعرتضها
رتل أمريكي ومينع هذه املركبة أو تلك املركبات من متابعة السري على اخلط الرئيسي
العام ،وحيوهلا إىل فرع ترابي ذي انعطافات متعددة ،بعد ذلك يوقف بعض امللثمني لتلك
املركبة ويطلبون من الركاب «شتم» اإلمام علي عليه السالم ،وبطبيعة احلال يوجد يف
هذه املركبة «سنة وشيعة» ،لكنَر «السنة» يرفضون أن يشتموا اإلمام علياً عليه السالم،
حتى بالتهديد والوعيد «أبداً» ،ألنه حرام بوصوه خليوة راشد ،وآية املودة حترَم ذلك،
أما «الشيعة» فيباح هلم «شتم» اإلمام علي فيشتمونه ،ألن اإلمام علي نوسه يقول:
«اشتموني ،وال تتربؤوا مين ،فأني ولدت على الوطرة» ،وبالتايل يقوم امللثم بقتل
«السين» و«الشيعي» سواء بسواء ،وبعد هذا القتل العشوائي يتبيَّن أن بني هؤالء
امللثمني فتاة أمريكية شقراء ناعمة.
مبعنى آخر ..األمريكان هم ،الذين يقتلون يف منطقة ما يسمى بـ«املثلث السين»،
وليس «اهل السنة واجلماعة» ،وثانياً :هم ال يقتلون على اهلوية وحسب ..وإمنا القتل
على الال هوية ،من خالل السيارات املوخخة ،واالحزمة الناسوة ،اليت تشاهدها تارة
يف تكريت ،وكلها «سنية» ،أو يف النجف األشرف وكلها «شيعية» ،فاملسألة ليست
مسألة استهداف «الشيعة» أو العكس ،بل هي حماولة أمريكية مقصودة إلثارة الونت ال
أكثر..
* من هم أطراف املقاومة اليت تقاتل اآلن يف العراق ،وهل هناك أطراف شيعية
أيضاً؟..
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** عندما غزا االمريكان العراق كانت هناك دكتاتورية واستبداد قبل االحتالل،
وكان هناك حصار اقتصادي ةامل استمر « »13عاماً ،وقد تصور االمريكان من خالل
عمالئهم ،أي من خالل ما يسمى بـ«املعارضة العراقية» القابعة يف الدول األوروبية أو
غريها ،أنَر العراقيني سوف ينثرون الورود والزهور على دباباهتم عندما جيتاحون
العراق ،لكنهم ،بعد أن دخلوا بورتة زمنية قصرية واجهوا عمليات نوعية شرسة ضد
دباباهتم ،وضد عمالئهم ،فأعلنوا من خالل إعالمهم وصحافتهم املشبوهة أنَر «املثلث
السين» هو الذي يقاتل ،وذلك يف حماولة لئيمة إلِيهام الرأي العام العربي والعاملي بأن
«الشيعة» مع املشروع األمريكي ،يف حني أن أول طلقة مقاومة انطلقت من بيت
«شيعي» يف بعقوبة ،وقاتل «الشيعي» يف تكريت والولوجة البطلة الباسلة يف بداية
دخوهلم ،كما قاتلهم «السين» يف مدينة النجف األشرف.
هذا ..وقد أزالت انتواضة نيسان هذا االهتام ،الذي يستهدف «الشيعة» بعد
املوقف الغامض من بعض مرجعيات ما يسمى بـ«املراجع األربعة» ،الذين جاؤوا من
خارج احلدود ،وليسوا أصحاب أحاسيس ومشاعر عروبية إسالمية ،يف حني أنَر
املرجعية يف العراق عروبية إسالمية ،لكن اإلعالم التضليلي يقول :إن «املراجع األربعة»
هم أصحاب «القرار الشيعي» ،وليس يف الوكر «الشيعي» أي تأطري ملرجعيات
أربعة ...يف لبنان مرجعيات عربية لبنانية ،ويف مقدمتهم :السيد فضل اهلل ،ويف إيران
مرجعيات فارسية وتركية وعربية تقدر بــ« »500مرجع ويف مقدمتهم السيد
اخلامنئي ..فلماذا هذا التأطري؟! ..إهنا لعبة مقصودة من أجل تضليل األمة العربية
والعامل اإلسالمي ،أما املرجعيات األربع فثالثة منهم غري مؤثرين ،وغري معروفني لدى
املسلمني ال داعي لذكرهم ،وواحد معروف ومؤثر يف اجلملة.
* وكيف تقرأ ةهور الزرقاوي اآلن ،وما مدى حجمه احلقيقي؟..
** يف رأيي ..إنَر الزرقاوي ،بعد انتخاب احلكومة العراقية اجلديدة أراد أن يثبت
للجميع أنه شخصية حقيقية غري ومهية ،وأنه يعيش بأمان يف وسط العراق ،وليس يف
خارج احلدود العراقية ،وأنه سليم معافى ،وليس كما يصورون أنه مصاب وأعرج
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وأكتع ..اخل ..أراد أن يوصل رسالة أنه سوف يستمر يف قتال هذه احلكومة ،ويف قتال
احملتل األمريكي.
وانبه هنا اىل االعالم الدمياغوغي وخباصة الطابور اخلامس القابع يف العراق ،الذي
يزعم ان اجملاهدين العرب ،الذين يأتون من خارج احلدود «إرهابيون» أَو «تكورييون»،
وحاولوا ايهام اجملتمع العربي واالسالمي إنَر الشعب العراقي ال يقاتل ،وان الزرقاوي هو،
الذي يقاتل هبجمات ارهابية تستهدف االحياء والتجمعات الشعبية ،ولكن هؤالء،
نسوا ،أو تناسوا ان املسلمني من حقهم ان يدافعوا عن كل ارض اسالمية حمتلة من قبل
كافر حمارب ،حتى لو كانوا تكورييني متحجرين اذا استهدفوا «فقط» الثكنة العسكرية
االمريكية والربيطانية ...أهال ومرحبا هبم «وان كانوا  -على ما ارى  -معظمهم
ليسوا تكورييني ،وليسوا ارهابيني ،بل هي دعاية امربيالية صهيونية ماسونية يف سبيل
تشويه مسعة املقاومة الوطنية واالسالمية املناهضة لإلحتالل االجنيب ،أما اذا استهدف
هؤالء ،قصداً وعمداً ،اطوالنا وشيوخنا نستنكر افعاهلم الشنيعة الشائنة بوصوها من
اعظم احملرمات الشرعية ..سواء أقام هبا الزرقاوي أَم غريه.
* ما رأيك يف ما يقال حول تدخل ايران يف الشأن العراقي؟..
** الشعب العراقي له خصوصيته ،وكذلك الشعب االيراني له خصوصيته..
الشعب العراقي ،و«الشيعة» خاصة ،هم عرب هلم عاداهتم ،اليت ختتلف يف اجلملة عن
عادات الشعب االيراني وتقاليده ،ولكن هناك اتواق يف االنتماء املذهيب ،وهذه مسألة
طبيعية ،والرئيس االيراني امحدي جناد صرَّحَ أمس قائالً :بعد تشكيل احلكومة العراقية،
حنن لن نواوض االمريكان يف الشأن العراقي..
اما موقونا من ايران ،فنحن نرفض املواوضات األَمريكية االيرانية يف الشأن العراقي،
ولكن إِذا حتقق هذا الشيء ..سواء من خلف االبواب املغلقة ،او عالنية حنن نوجه
خطابنا اىل اإلِخوة االيرانيني «قيادات وقواعد» االلتزام بالشروط الثالثة التالية:
الشرط االول :خروج االمريكان فوراً من العراق.
والشرط الثاني :التأكيد على اهلوية العروبية االسالمية.
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والشرط الثالث :منح السيادة املستقلة لكل العراقيني بال وصايا ،وبال امالءات ،وبال
انشاء قواعد اجنبية .هذه الشروط الثالثة إذا حتققت ،فليواوضوا من اجل خالص
شعبنا واهلنا من هذه الورطة.
ثم هناك شراكة بني الشعب العراقي ،والشعب االيراني ،ومصاحل مشرتكة يف سبيل
انقاذ املنطقة من املشروع االمريكي ،الذي ال يستهدف العراق وحسب ،بل يستهدف
املنطقة برمتها ،وخصوصاً سورية وايران ،من اجل الوصول اىل حزب اهلل لتحطيمه
وجتريده من سالحه املقاوم ،النه هزم اجليش ،الذي «ال يقهر».
* طرح مؤخراً مشروع إقامة دولة شيعية ،ما هو موقوكم من هذه املسألة؟..
** أوالً الدستور الدائم األسود قائم باألساس على الويدراليات ...يريدون أن
جيعلوا العراق كونتونات ،دولة «شيعية» ،ودولة «سنية» ،ودولة «كردية» ..ثم بعد
ذلك تأتي قبيلتا مشر وعنزة تطالبان حبكم ذاتي ،اآلشوريون كذلك ،وهذا ختطيط
صهيوني أمريكي من أجل أن حيولوا الدول العربية واإلسالمية إىل كونتونات متناحرة
متقاتلة من أجل أن تبقى الثكنة «االسرائيلية» هي األقوى يف املنطقة ،ومتتلك «»200
قنبلة ذرية ذات رؤوس نووية ،ولكن إذا امتلكت أي دولة عربية أو إسالمية قنبلة
واحدة تقوم الدنيا وال تقعد ..حنن ضد إقامة دولة «شيعية» ،كما حنن ضد إقامة
دولة فيدرالية «كردية» أو «سنية» ،بل حنن مع عراق واحد موحد ،هي حاله على مرِّ
التاريخ.
* كيف تنظرون إىل حماكمة الرئيس العراقي السابق؟..
** أي حماكمة حتدث حتت مظلة االحتالل ،وأي عملية سياسية متارس يف ةل
االحتالل ..هي من أكرب احملرمات الشرعية ،ليخرج احملتل األمريكي ،وتقام احلكومة
التعددية الشورية ،اليت ال تستثين أية طاقة وطنية ،وتكون حتت مظلة املبادئ
اإلسالمية ،وبعد ذلك حنن نقيم احملاكم الشرعية ،وحناكم املسيء ،ونعوو عن غري
املسيء.
* ما مدى صحة املعلومات ،اليت تويد بتغلغل املوساد «االسرائيلي» يف العراق؟
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** اآلن املوساد «االسرائيلي» يسرح وميرح ،ويبين القواعد واملؤسسات يف مشال
العراق ،ويشرتي األراضي واملؤسسات بأساليب وضيعة مغلوة عن طريق عمالئهم،
الذين يدعون الوطنية وهم وكالء للموساد «االسرائيلي» ،العراق أصبح مسرحاً
للجاسوسية االقليمية والعاملية ..كل منهم يريد حصة األسد من ثروات هذه األرض
الطاهرة ،وعلى حساب هذا الشعب املستضعف ،لكنَّي أقول صراحةً مادامت هناك
مقاومة مشروعة ،فال بد أن يهزم هؤالء ،الذين عملوا مع األمريكان ..سواء الذين
جاؤوا على ةهور الدبابات األمريكية ،أم الذين كانوا يعملون يف الداخل باألمس أو اليوم
سوف خيرجون معهم ،كما خرج العمالء ،الذين عملوا ضد الثورة اجلزائرية املسلحة ،إذْ
أهنم هربوا مع اجليش الورنسي من بالد املليون ونصف شهيد عند انتصار الثورة سنة
1962م..
* ما مدى تقييمكم للدعم العربي واإلسالمي للقضية العراقية؟..
** املقاومة امليدانية والسياسية يف العراق تعتمد على االكتواء الذاتي ،وليس هلا
دعم إقليمي أو دويل ،على خالف الثورة الويتنامية بقيادة هوشي منه ،والثورة الكوبية
بقيادة غيوارا وكاسرتو ،والثورة اجلزائرية حيث كانت تلك الثورات تتلقى الدعم من
عبد الناصر ،واملعسكر االشرتاكي «االحتاد السوفييت» ،أما حنن فليس هناك من
يدعمنا من الدول العربية أو اإلسالمية ..ورأينا كيف سارعَتْ الدول العربية اىل عقد
مؤمتر «املؤامرة» يف القاهرة بعد أن زعموا ان هناك تدخالً إيرانياً يف العراق ،وكان هذا
املنتدى بإحياءات إقليمية رجعية مشبوهة إىل عمرو موسى ،ولكن بعد خراب البصرة
كما يقول املثل املشهور ،ثم يأتي عمرو موسى ،الذي اعرتف باألمس القريب مبجلس
احلكم ،وباالنتخابات املزيوة حتت مظلة احلراب األمريكية ،ولذا انا رفضت الدعوة،
وأصدرت بياناً شديد اللهجة ضد ذاك املؤمتر.
* كيف ترون آفاق املستقبل ضمن هذه األوضاع يف العراق؟..
 إقرأ نص البيان احلادي عشر حول مؤمتر الوفاق الوطين العراقي يف اجلزء الثاني من هذا
الكتاب.
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** إنين أرى ..إذا انتصرت املقاومة العراقية ضد االحتالل األمريكي ،فسيسقط
املشروع األمريكي الصهيوني التوراتي يف املنطقة برمتها ،اما إذا هزمت املقاومة« ،ال
مسح اهلل» ،وانتصر العمالء التابعون ألمريكا باسم الدميقراطية واالصالح ،فاملنطقة كلها
ستسقط يف براثن املشروع األمريكي الصهيوني ،فنحن الدرع احلصني هلذه األمة..
* كيف ترون مسألة احلصار ،الذي يقام ضد سوريا ،واالهتامات املوجهة
إليها؟..
** سوريا ومن خالل قيادهتا السياسية تصرح أنه مادام هناك احتالل فالبد من
وجود إرهاب ،وتؤكد دائماً بوجوب الوصل بني اإلرهاب وبني املقاومة ،وتعترب املقاومة
يف العراق مقاومة مشروعة ،ولكنها ال تتدخل يف شؤون العراق ،حتى أهنا وافقت على
فتح سوارة هلا يف بغداد ،هذا وسوريا متثل التصدي والصمود ضد املشروع األمريكي،
وضد الثكنة «االسرائيلية» ،ولذا يتهموهنا دائماً بان اجملاهدين العرب يدخلون عن
طريق أراضيها ،وهذا غري صحيح ،وجيب التعاون بكل األشكال لصد هذا االهتام
املزعوم ..وحنن ندرك متاماً أهنم يُبْقُون سوريا دائماً يف خندق االهتامات ،ألن هلا موقواً
واضحاً وصرحياً ضد املشروع األمريكي يف املنطقة.
* هل لكم من كلمة أخرية...؟
** أريد أن أؤكد من خالل «الوطن» العُمانية إننا يف العراق نقاتل ضد أمريكا
بكل مكوناتنا وأعراقنا وأطيافنا ،ومل تكن املعركة يوماً ما «سنية  -أمريكية» ،بل هي
معركة عراقية وطنية ضد االحتالل األمريكي ..ولتطمئن األمة العربية والعامل
واإلسالمي ...إننا منتصرون ..واهلل اكرب ..وجهاد حتى النصر.
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الحوار الثامن والثالثون
مع قناة الجزيرة القطرية
بتاريخ  12ايار 2006م
اجرى الحوار
الدكتور فيصل القاسم
* د .فيصل القاسم :نرحب بسماحة آية اهلل العظمى السيد امحد احلسين
البغدادي.
** املرجع أمحد احلسين البغدادي :أهالً ومرحباً بكم.
* د .فيصل القاسم :مساحة السيد أنتم مِن كِبار اآليات العظمى يف العراق ،ومن
أُسرة عريقةٍ يف الوقه والسياسة ،وكان جدكم السيد البغدادي من كبار املراجع
الدينيني ،أين انتم اآلن على الساحة؟ وملاذا اآلن ليس لديكم صوتً كآية عظمى؟ -
اذا صح التعبري  -وهناك آيات عظمى تسيطر على الساحة ،وأَنتم مغيبون ،ما هو
السبب يف ذلك؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :اوالً حنن غري مهمشني يف الساحة العراقية
والعربية والعاملية ،لنا عالقات مع كثري من حركات التحرر العاملية السياسية منها
وامليدانية.
* د .فيصل القاسم «مقاطعا» :أُريد العراق؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :العراق لنا عالقات صميمية مع كلِّ قطاعات
الشعب بكلِّ فصائلهِ ،وبكلِّ مكوناتهِ واطيافه ،وبالتحديد الوطنيني منهم ،الذين يطالبون
بتحرير العراق من االحتالل االمريكي.
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* د .فيصل القاسم :وكم نسبتهم ،يعين ما حملكم من االعراب على الساحة
العراقية كمرجعية؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :أنقل لك موردة عندما هجموا على منزيل
واقتحموه خالل أربع وعشرين ساعةً خرجت تظاهرات يف كثري من مناطق العراق،
وبعض الوضائيات العربية أَعلنت ذلكَ كقناة الشرقية ،والزوراء ،والعامل ،بل وحتى قناة
اجلزيرة يف ليلة اهلجوم االستوزازي عليَّ ،ويف الساعة احلادية عشرة والربع بتوقيت
بغداد ،ويف أَثناء برنامج حصاد اليوم اتصل املذيع «هاتويا» مباشرة على اهلواء يستوسر
عن أسباب مدامهة منزيل ومكتيب بالنجف االشرف مِن قبل قوى األَمن واحلرس
والشرطة العراقية ،فضالً عن الوضائيات األُخرى ،اليت أَجرت معي لقاءات خاصة
كالبغدادية ،وشبكة النهرين لإلذاعة والتلوزيون ،والصحافة احمللية والعربية واالسالمية،
وأَصدر كثري من الشخصيات واحلركات واالحزاب بيانات ورسائلَ من اليسار واليمني
والوسط(.)3
* د .فيصل القاسم« :مقاطعا» أرى هناك تعتيماً إعالمياً عليكم يف الداخل
واخلارج؟.
** املرجع امحد احلسين البغدادي :طبيعي ال أَنكر عليك ذلك أَجد هناكَ تعتيماً
مِن قبل بعض الوضائيات ،وكما انت تعلم أَنَّ الوضائيات فيها النظيوة ،وفيها املشبوهة.
* د .قاسم الويصل« :مقاطعا» إذَنْ بإختصار أنتم مغيبون ،ملاذا وانت جماهد
وفقيه؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :ألننا نريد حترير العراق ،ونطالب بالسيادة
املطلقة ،وخروج االمريكان فوراً من بالد الرافدين االشم ،وحتى لو خرجوا فوراً ،ال نريد
( )3انظر :هكذا تكلم امحد احلسين البغدادي ،اجلزء الثاني ،ص 330 :وما بعدها ،و/صحيوة
املرابطون تصدر عن التجمع االعالمي احلر يف العراق ،العدد :االول ،السنة :الثانية 24 ،كانون الثاني
2006م.
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من اجلامعة العربية ،وال من منظمة املؤمتر االسالمي ،وال من االمم املتحدة أَن تَحُلَّ
مبكان االمريكان نعترب هؤالء «حمتلني» جدد بأسلوب جديد وبغطاء جديد ،وإِن كانوا
هؤالءِ اكثرهم من ابناء االمة العربية واالسالمية ،هذا اوالً.
وثانياً :جيري التعتيم والتغييب علينا ،يف حني تسلط االضواء الكاشوة ،أما على
«مرجعية شيعية» مهادنة لالحتالل ،وحمبذة للمشاركة يف االنتخابات ،وأما رموز
«سنية» متطرفة ،كأن بالد الرافدين ليست فيها غري «شيعة» مهادنني ،وغري «سنة»
متطرفني وحسب.
* د .فيصل القاسم :والعراق اآلن ما هو وضعه باختصار؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :العراق االن من خالل االنتصارات النوعية،
ومن خالل تصعيد املقاومة االسالمية ،ومن خالل هذه املكاسب واملنجزات الكربى
سيهزم امريكا خالل هذه السنة من العراق ،ولذا نرى كيف بادر االمريكان بسرعةٍ
مذهلة بإقالة احلاكم العسكري «جي غارنر» ،الذي عني ابان االحتالل مباشرة؟ ولكن
بعد التصعيد والصمود البطويل نصبوا «برمير» كمندوب سامي ،وحاكم مدني للعراق،
وبعد فشل هذا وذاك إلدارة دفة احلكم يف العراق ،سارعوا لتأليف جملس احلكم ،ثم
احلكومة االنتقالية االوىل ،والثانية ،والثالثة الدائمة املنتخبة «بني قوسني» ذلك كله يف
سبيل ان خترج بوجه أبيض ،حتى ال تتهم هبزمية فيتنام املنكرة.
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :يعين تريد أن تقول أن الطبقة السياسية املوجودة
يف العراق «طبقة عميلة» وال حمل هلا من االعراب ،هذه الطبقة ـ يا سيدي ـ انتخبها
الشعب العراقي ،أنتم اآلن تتحدثون عن العراق ،كما لو كان العراق يف حال يرثى له،
االن لديكم حكومة جديدة يف العراق ،اليس حرياً بكم ان تبتهجوا هبذه احلكومة،
وهبذا الوضع اجلديد؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :العملية السياسية من خالل إجراء
«االنتخابات» ،ومن خالل كتابة« :الدستور الدائم» اكد عليها االمريكان والتابعني هلم
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بعد ان سقطوا يف املستنقع العراقي ،وهلذا اكدوا على تنويذ العملية السياسية على
الطريقة االمريكية ،وحتت محاية احلراب االمريكية ،والتخطيط املوسادي ،هذا شيء
مرفوض عندنا ،وبوصونا إسالميني ال يسوغ عندنا إمرة الكافرين على املسلمني إطالقاً،
وال يسوغ للوكالء واملخربين الرتشيح من أجل الوصول اىل «الربملان» العراقي ،و...
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :هل تريد ان تقول «اآلن» أَنَّ احلكومة اليت...
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعا» :يف عقيدتي هم لُمَّةٌ من العمالء
واجلواسيس ،وهم بـ«التحديد» القابعني يف املنطقة اخلضراء ،اذا هم ـ كما يزعمون ـ
انتخبوا مِن قبل الشعب فليخرجوا اىل املنطقة احلمراء ،هذا ال حيتاج اىل توسري ودليل،
وامنا كانت مسرحية االنتخابات تزويرٌ ،واعالمٌ مضلل يف الصحافة العربية واألجنبية.
* د .فيصل القاسم :يا رجل جرت انتخابات يف العراق على مسمع ومرأى وسائل
االعالم العربية والعاملية ،والناس فازوا بنزاهة؟.
** املرجع امحد احلسين البغدادي :اذا كان إجراء «االنتخابات» ليس حتت
مظلة االحتالل االجنيب ،وال من خالل إمالءاته املكشوفة لدى اخلاص والعام ..هل
تعلم أَنَّ االمريكان يعطون مليارات الدوالرات اىل مؤسسات اجملتمع املدني ،واىل معظم
العشائر واالطياف والكيانات احلزبية ،اليت دخلت العملية السياسية حتت مظلة احلراب
االمريكي ،واالمالءات االمريكية.
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :لكن لديكم دستور يا سيدي؟.
** املرجع امحد احلسين البغدادي :مواد وبنود الدستور الدائم فيه تناقضات
أيديولوجية صارخة ،حتى يف ديباجته مل توجد فِقْرَة يف حرمة بناء القواعد العسكرية
االجنبية يف العراق هذا أوال.
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :لكن الشعب العراقي اختاره وصوت عليه!..
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** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعا» :وثانياً :وفيه ـ كذلك ـ تناقضات
خطرية مثل املادة الثانية فِقْرَة «أ» دين الدولة االسالم ،والتشريع االسالمي هو املصدر
االساسي ..يف حني يف فِقْرَة «ب» تقول أنَّ ال تنايف مبادئ الدميقراطية ،أَمل يكن بني
الوقرتني تناقض أيديولوجي صارخ بني الدميقراطية الليربالية ،وبني التشريع االسالمي،
الذي ال يتبدل وال يتغري؟..
وأُريد أن اختصر لكَ املسافة بذكر موردةٍ واحدة وهي :لو خرجت تظاهرات
مجاهريية صارخة وصاخبة تطالب بتشريع قانون زواج املثلني الذكر مع الذكر ،واالنثى
مع االنثى ،فعلى صعيد حتقيق «الدميقراطية» ،البد من تشريع هذا القانون وتنويذه،
لكن هذا من وجهةٍ اسالمية مِن أَكرب احملرمات الشرعية؟!..
* د .فيصل القاسم :انت تشكك بالدستور ،وتشكك باالنتخابات ،وتشكك
بالعملية السياسية ،ولكن الدستور صوت عليه الشعب العراقي ..إذَنْ ملاذا تشكك يف
هذه املوضوعات االساسية؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :يصف اهلل يف كتابه الكريم هذه احلالة على
لسان نيب اهلل يوسف الصديق عليه السالم قائالً:
﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
سورة يوسف.39 ،
أَنا أَُعَبِّرُ دائماً يف أَدبياتي إِنَّ هناك «إستحماراً» يسود مكونات الشعب العراقي،
وإِن كان املعلم الشهيد شريعيت املوكر االيراني قد سبقين يف ذلك ،ووصف األُمَةُ
بذلك ،ألَنَّ اهلل سبحانه وتعاىل يقول.
 وقد وصوه خصوم شاه ايران املقبور بـ«املعلم الشهيد»« :اضطر املرحوم علي شريعيت
للهجرة اىل لندن وتويف هناك يف السادس من حزيران 1977م بعد فرتة وجيزة من وصوله ،واحاطت
مبوته ةروف مبهمة غامضة ،تنوعت توسرياهتا ودفعت انصاره ومريده للقول بتدبري السافاك
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* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :ما معنى استحماري!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً»﴿ :ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
سورة يوسف﴿ ،39 ،لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ ولَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ سورة الزخرف.78 ،
كيف جيوز أن يصوت الشعب العراقي على الدستور؟ ..وهو مل ولن يقرأه اطالقاً ،بل
هو غري متوقه ،وال دارس للوقه والقانون والسياسة ،حتى لو تنازلنا أنَّ الشعب هو الذي
يقوم بكتابة الدستور وصياغته ،مضافاً اىل أنَّ الدستور عندما طبعت مواده وبنوده مل
يعمم على مجيع أبناء الشعب بكل مكوناته ،وبكل اديانه ،وبكل اطيافه املختلوة ،ومل
يناقشوه ملدة زمنية طويلة أسوة بدول العامل املتقدمة ،بل كتب وصدق عليه بورتة زمنية
قصرية بعدما كتب بامالءات صهيونيةـ امريكية يف البيت االسود .اقول لك صراحة اذا
انتصرنا حنن كمقاومةٍ سوف نلغي الدستور الدائم االسود من حيث املبدأ.

(املخابرات االيرانية وقتئذٍ) مؤامرة لقتله .عشيّة وفاته كان عبد الكريم سروش مقيماً يف لندن،
وتربطهما عالقة ودية حضر سروش مباشرة صبيحة وفاته اىل مستشوى جامعة ساوث مهبنت ،الذي
كانت فيه جثة شريعيت .فكتب يقول« :املرحوم شريعيت كان يتمتع بصحة جيدة ،غري انه كان
مدخناً .مل يكن يأكل تقريباً ،بل كان يدخن ويشرب الشاي فقط .حني غادر ايران ،كان حتت ضغط
عصيب ونوسي شديدين جداً .بعد وصوله بريطانيا ،كان يرتقب التحاق ابنتيه به ،تلقى اتصاالً
هاتوياً يشري اىل مغادرهتما املطار يف طريقهما اىل لندن .لبث يف املطار فرتة طويلة ،من دون ان
يصال .إثر ذلك انتابته موجة قلق وحزن شديدين ،حتى وصلتا .مثل هذه التوترات النوسية ،وكذلك
مكوثه يف احلبس االنورادي عشرين شهراً .وقبل السجن عاش متخوياً او شبه خمتفً عن اجملتمع.
كل ذلك جعل قلبه ضحية ضغوط وتوترات حادة ،فكان من املمكن اصابته بالسكتة القلبية .وقتئذٍ
حدثت وفاته املؤسوة .كما ورد يف تقرير مستشوى جامعة ساوث مهبنت :فانه مل يعثر على دليل يشري
اىل قتله .وعليه ميكن اعتبار وفاته طبيعية» .سروش عبد الكريم ،از شريعيت ،طهران ،ص- 29 :
 ،30ط :مؤسسه ى فرهنكي صراط .،1995 = 1384 ،نقالً عن كتاب الدين والظمأ األنطولوجي،
د .عبد اجلبار الرفاعي ،ص 102 :وما بعدها ،ط ،2 :مهذبة ومزيدة ،مركز دراسات فلسوة
الدين.2017 ،
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* د .فيصل القاسم :طيب مساحة السيد مجيل جداً ..انت تشكك يف
الدستور ،وتشكك يف كلِّ شيء يف العراق اآلن ،لكن يا سيدي هناك مرجعيات
أُخرى ..مرجعيات هلا قاعدة شعبية عريضة نشاهدها على التلوزيون ،ونعرف عنها
الكثري ..ملاذا انت بالذات خترج عن السرب ،أو خترج عليه؟ وهناك مرجعيات
أُخرى ماذا تقول فيها؟ وملاذا هذا املوقف «العدائي» من تلك املرجعيات؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :حنن كذلك لدينا قاعدة شعبية عريضة تؤيد
توجهاتنا املناهضة واملقاومة لالحتالل االجنيب هذا اوالً ..وثانياً :كلما يظهر يف
الساحة فرعون جديد ..يقابله نيب جديد فهؤالء...
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :اذن املرجعيات فراعنة؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :فراعنة هذا العصر ..طبيعي اذا
كانوا مع االحتالل ،ومع العملية السياسية املشبوهة .قد تسأل :ملاذا ـ وهذه نقطةٌ مهمةٌ
جداً جيب فهمها االن؟ ـ املرجعيات الدينية يف النجف االشرف يوجد فيها «مرجع»
واحد مربز بني العراقيني ،لكن ليس له رؤى سياسية ،وال يعرف يف «اجلملة» ما يدور
حوله من مؤامرات خبيثة يف ساحة مكتبه ،وأَنَّ مَن يُسري امورها ولده ،وصهره،
وجهازه االداري ،أو ما يسمى بـ«احلاشية» ،وحتى اآلن مل ولن يويت بطرد احملتل ،أو
حبرمة وجوده على االقل ،بل دعم دميومة االحتالل ،بل وحتى اآلن ال زال يقع يف
تناقضاتٍ صارخةٍ حني يقول إِني متحوظ على ما ورد من مواد وبنود «قانون ادارة
الدولة العراقية» ،وال تستجيب قائمة االتالف املوحدة لألخذ برأيه ،بل وقعوا على تأييد
مواد وبنود هذا القانون مبا فيه من تناقضات ختالف مبادئ الشريعة االسالمية اخلامتة.
من هنا ..نكتشف أَنَّ «املرجعيات» يف النجف االشرف مل تكن هلا خربة
سياسية ،ومل يكن هلا موقواً واضحاً وجريئاً أللغاء الدستور الدائم ،وليست هلا عالقة
صميمية مباشرة مع اجلماهري الساحقة ،هلذا يوجد طالق بائن بينها وبني اجلماهري
املستضعوة ،وان هذا الكيان مهدد بالوناء على حسب توصيوات االمام اجملاهد
املرحوم السيد البغدادي والشهيد حممد باقر الصدر.
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* د .فيصل القاسم :ولكن يا سيدي أال تعتقد أنَّ هذا الكالم ال يسنده الواقع..
عندما ننظر اآلن اىل الساحة السياسية ،جند أن االحزاب العراقية ،وكل الشرائح
االجتماعية ال توعل شيئاً اال بالعودة اىل املرجعية الدينية ،اذن هذه املرجعيات تؤدي
دوراً جوهرياً يف العملية السياسية ،وليست باهلامشية ،اليت تصوها أرنت وهلا قواعدها
وتأثريها الكبري ..فهل ختتلف مع هذا الطرح؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :تُذكرني مبقولةِ أَحد «رموز جملس احلكم»،
الذي أَنشأه املندوب السامي «برمير» عندما حيتدم الصراع بني اعضاء اجمللس ،وال
يصلون اىل حل املشكل ،ويصبحون يف طريق مسدود يرجأ البعض منهم كل شاردة
وواردة اىل «املرجعية الدينية» القابعة بالنجف االشرف فرد على هذا التصرف
الالمعقول ـ ما معناه ـ يا إِخوان فلننقل «جملس احلكم» اىل مكاتبهم ،وتكون النجف هي
العاصمة الوعلية ،بدالً من بغداد ..يا إِخوان «املرجعية» يف النجف االشرف باعرتافها
هي «مرجعية تشريوية» ،وليست حاكمة علينا يف كل صغرية وكبرية ،حنن لدينا
أيديولوجيتنا ،ونؤمن مببادئنا ،وحنرتم آرائنا.
اقول لك صراحة :هذه لعبة تضليلية يف سبيل أَن يزجون «املرجعية الشيعية» مع
املشروع االمريكي يف حني أَنَّ الكثري من املراجع يف قم ،ويف لبنان ،ويف النجف ضد
املشروع االمريكي.
ومن هنا ..سأطرح لك ـ يا اخ فيصل ـ توجهاهتا السياسية اىل ثالثة اقسام:
القسم االول :يؤيدون «العملية السياسية» اجلارية يف العراق ،وبـ «قناعات وطنية
خالصة»  ،بَيْدَ أَهنم حياولون على قدر املستطاع إِخراج القوات االمريكية وبورتةٍ زمنية
حمدودٍ شريطة بعد إِستتباب األمن يف ربوع الوطن.
والقسم الثاني :يريدون حماربة االمريكان يف العراق فقط ،واجهاض مشروعهم اجلديد
يف املنطقة ،وأهنم ال يساندون «العملية السياسية».
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القسم الثالث :حياولون بكل الطرق الال مشروعة دعم االمريكان ،ودعم العملية
السياسية ،ودعم املشروع االمريكي يف املنطقة ،وهؤالء عمالء أعداء للدين والوطن
واالمة ،وترتتب عليهم آية اجلزاء ـ على ما ارى ـ من وجهة فقهية إسالمية.
* د .فيصل القاسم :اين يوجد هؤالء؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :يعملون مع احلكومة الدائمة املنصوبة من قبل
احملتل ،وهم االن اكثرهم يعيشون يف املنطقة اخلضراء ،ومكشوفون مِن لدن أبناء األُمة
يف العراق ،ولذا ال نراهم خيرجون اىل املنطقة احلمراء.
* د .فيصل القاسم :لكنك تقول هذه املرجعيات يزج هبا بطريقة عشوائية ،ـ يا
سيدي ـ هذه املرجعيات تتمتع بثقل هام وكبري على االرض ،ووزير اخلارجية االمريكي
«األَسبق» كسنجر قال:ـ ما معناه ـ لو أفتت املرجعيات الدينية خبروج الشعب العراقي
اىل الشوارع ضدنا ملدة اسبوع ملا بقينا يف العراق ساعات ،إِذَنْ هذا ليس صحيحاً ما
تقوله :إِنَّ املرجعيات معزولة ،وليس هلا وجود يذكر ،بل هلا ثقل كبري ،وهذا
الكبري!« ..اكرب من ثقلك ،وثقل مرجعيتك بعشرات املرات»!! ..طيب انت ماذا
تقول للشعب العراقي كمرجع؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :اقول للشعب العراقي واؤكد إِنَّ اجلهاد
الدفاعي ضد العدو االمريكي ال يشرتط فيه الرجوع اىل «فقيه» أم «مرجع» ،جتد
جماهدي «الشيعة» يقاتلون ضد القوات االمريكية والربيطانية ،وهم ال يرجعون اىل
«مرجع» ليأخذوا االستئذان منه لكي يقاتلوا ،بل وحتى اهنم ال يرجعون اىل «مرجع»
يؤمن بالكواح املسلح ،وهو الطريق الوحيد لتحرير االرض واالنسان العراقي إلهناء
االحتالل ،هلذا لدينا خطوط كثرية ال يستهان هبا يقاتلون من غري استئذان «املراجع»،
وهم مقلدون لبعض «املراجع» ،الذين يؤيدون ويساندون العملية السياسية حتت مظلة
االحتالل الكافر الواقد.
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* د .فيصل القاسم «مقاطعا» :تريد أَن تقول يل إِنَّ االعالم يضلل الناس عندما
يتحدث فقط عن املقاومة السنية؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :العواصم اخلمس املشهورة كاإلسالم
واجلزية من حيث يشعرون أَو ال يشعرون ،وأما اشكالك عليَّ بأني أُريد أنَّ اقول إَنَّ
االعالم يضلل الناس عندما يتحدثون فقط عن «املقاومة السنية» ،هذا االشكال ال
حيتاج اىل توسري ودليل عندما غزا االمريكان العراق تصوروا إَنَّ الورود والزهور سوف
تنثر على دباباهتم ،وتنشد االهازيج الشعبية مِن أَجلَّهِم بوصوهم أهنم رجاالً حمررين ال
فاحتني ،ولكن بورتة زمنية وهي بالتحديد بعد عشرة أَيام بدأت املقاومة النوعية.
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» مساحة السيد..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :امسحوا يل ـ يا اخي فيصل ـ أن
اكمل حديثي :ارتبك االمريكان حينما وجدوا هذه املقاومة النوعية فزعموا إِنَّ «املثلث
السين» هو الذي يقاوم ،ولكن هذا الزعم باطل أَلبته من حيث انه مل يكن عندنا «مثلث
سين» أم «مربع شيعي» الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته واديانه يقاتلون ـ يا اخي
فيصل ـ ،بيد ان هناك تعتيماً وهتميشاً للمقاومة ،طبيعي هذه مؤامرة مقصودة.
وباملناسبة أَدعو كل فرد عراقي لديه قناعات وطنية ـ االن ـ انكشوت املؤامرة،
بتوزيع االدوار خلدمة املشروع االمريكي يف املنطقة ،لذا وجب عليه أن ينسحبوا من
«الربملان» و«احلكومة» ،فاذا كانوا فيهم اخلري لتحرير العراق واهناء االحتالل ليكونوا
مثل جيوارا حرر كوبا من الدكتاتور باتيستا ،ورفض حقيبة وزارة التجارة ،وذهب اىل
بلد آخر ليحرره من اهليمنة االمريكية االستدمارية ،ومن العيب على هؤالء أَن
يتخاصموا على احلقائب الوزارية السيادية ..ذلك كله من أَجل كسب الغنائم
واملناصب حتت قاعدة« :هذا لك وهذا يل» .وهناك لعبة حمتملة وهي إِنَّ االمريكان
قد يقوموا بانقالب عسكري بعنوان حكومة انقاذ وطين خلالص العراق والعراقيني من
هذه االزمة القائمة ،لذا اقول األَزمة ال حتل ما دام هناك احتالل ،فيجب أن نقاتل من
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اجل الدين والوطن واألُمة ،حتى لو هدرت آخر قطرة من دمائنا ،حتى لو نسوت آخر
بنانا التحتية ،حتى لو أكلنا القمامة ..نقاتل ما دام هناك إحتالل ،وهذا النهج
الكواحي ،الذي آمنت به كل حركات التحرر العاملية.
* د .فيصل القاسم ،إذَنْ هذا الكالم عن املقاومة يف العراق ،واهنا حمصورة يف
مكان معني كذبة اعالمية ،وأن الشيعة منخرطون يف املقاومة؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :والدليل على ذلك انتواضة صور ـ نيسان عام
2004م امليدانية املسلحة ،بل وال اكتم عليك سراً ،إِنَّ أول طلقة «شيعية» ثارت ضد
االمريكان من قضاء بعقوبة ،ونقلها يل شخصية وطنية عروبية كبرية ،وهومن «اهل
السنة واجلماعة».
هذا ..وبعد فشل املشروع االمريكي يف املنطقة بسبب تصدي وصمود املقاومة
العراقية لآللة العسكرية االمريكية والربيطانية أعلنوا بأن «املثلث السين» ،هو الذي يقاوم
يف سبيل ان يُوْهِمُوا للرأي العام العاملي بأنَّ «الشيعة» مع املشروع االمريكي قواعد
وقيادات!!..
واهلل ..أنه لقسم عظيم لوال املقاومة الوطنية واالسالمية لنوذوا املخطط ،الذي
جاءوا مِن أَجلِّهِ ،وهو إحتالل سوريا ولبنان ـ بالتحديد ـ من اجل الوصول اىل حزب
اهلل بوصوه هزم جيشاً ال يقهر ،وأنَّ كلَّ «احلروب اخلمسة» قد فشلت فشالً ذريعاً بني
املؤسسة العسكرية الصهيونية ،وبني اجليوش العربية.
* د .فيصل القاسم :لكن مساحة السيد ..هل تستطيع أَن تنكر بأنَّ هناك
قِطاعات شيعية واسعة ال يؤمنون هبذا الكالم عن املقاومة ،وهم يؤمنون فقط بـالعملية
السياسية ،وحتى هناك مرجعيات كبرية تقول هلم حنن ال نريد ان نقاوم االمريكان..
فماذا تقول للشيعة ،الذين ال يسريون على خطى املقاومة؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :من العجيب أَن يصدر هذا االشكال من
خاللك ،وانت الرجل الواعي واملتطلع عن الشأن العراقي ،ألني قلت لك يف بداية
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احلديث إِن «الشيعي» يقاتل يف تكريت ،و«السين» يقاتل يف النجف االشرف ،ولكن
هناك تعتيماً مقصوداً على املقاومة ،اليت توجد يف وسطه وجنوبه يف سبيل أن يُدخلوا
يف ذهنية الرأي العام العربي والعاملي بأنَّ «الشيعي» مع املشروع االمريكي ،ولذلك
يركزون ويؤطرون آراء «املؤسسة الدينية» يف النجف االشرف بـ«املراجع االربعة» هذا
التأطري مشبوه مضلل حيث ال يوجد يف املدرسة االمامية اطالقاً تأطري لـ«املرجعية
الدينية» ،كما يوجد يف «املدرسة السنية».
إِنَّ «املرجعية» عندنا موتوحة على كلِّ مَنْ حاز مرتبة االجتهاد الوعلي ال امللكي،
فمن حقه أن يتصدى للوتيا والتقليد ،وال حسيب عليه وال رقيب من دولة ،أم
مؤسسة ،أم حزب ،أم مجعية ،وميكن أن أصف لك هنج املرجعية «الشيعية»
بـ«الووضى العقالنية» ،ولذا جند طبعت مخسمائة «رسالة عملية» يف ايران  ،ويف
مقدمته م رسالة السيد اخلامنئي ،ويف لبنان عدة مراجع ،ويف مقدمهم السيد فضل اهلل،
وحنن يف النجف االشرف عندنا مراجع وطنيني إسالميني عليهم تعتيم بسبب حماربتهم
لالمربيالية االمريكية ،والثكنة «االسرائيلية» يف فلسطني احملتلة.
* د .فيصل القاسم :كم نسبة الشيعة ،الذين يسريون على هذا اخلط املقاوم؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :أُقسم باهلل العلي العظيم إال النزر القليل مع
املشروع االمريكي ،بل هناك أَحزاب عميلة ،وليست هلا قواعد شعبية هي اليت تزمر
وتطبل لدعم املشروع االمريكي يف العراق ،ويف املنطقة برمتها بوصوها متتلك الدوالر
االصور ،واالعالم املضلل.
* د .فيصل القاسم :يا سيدي هناك من يقول إِنَّ املرجعيات هلا قدسية كبرية،
وهذه القدسية حمرتمة ال ميكن حبال من االحوال الطعن هبا ،هلذا السبب اجلميع يسري
وراءها ..ماذا تقول؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :مل يكن عندنا حنن «الشيعة» االمامية يف
دستورنا االسالمي «مقدس» ،واملقدس من وجهة نظرنا هو اهلل تعاىل بوصوه املطلق،
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وحنن قد خنطأ وقد نصيب ،ولذا يعتقد «الشيعة» بعدم «عدالة الصحابة» يف عصر
الرسول حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم بشكل مطلق ،وهذا خبالف رأي اخواننا أهل
«السنة واجلماعة» ،الذين يعتقدون بـ«عدالة الصحابة» يف عصر الرسول حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم بشكل مطلق ،و«الشيعة» اآلن أصبحوا مثل« :اهل السنة
واجلماعة» يقولون بـ«عدالة املرجعية الدينية» بوصوها مقدسة ،وهذا من رابع
املستحيالت من وجهة قرآنية ميكن أن يصار عندنا الصاحل ،والطاحل ،وعندنا العادل،
والواسق ..وعندنا الوطين ،واجلاسوس ،وعندنا العاقل ،واجملنون.
* د .فيصل القاسم« :مقاطعا» هناك مرجعيات صاحلة وعميلة يف نوس
الوقت؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :نعم ..ميكن أَن يكون ذلك ،والعاقبة
للمتقني.
* د .فيصل القاسم :ولكن هذا إهتام خطري يا سيدي؟.
** املرجع امحد احلسين البغدادي :عندي دليل فقهي قوي هم «يوتون» يف
«رسائلهم العملية» اذا اردت ان تُقَلِّدَ فقيهاً جيب أن يكون «الوقيه» عادالً خمالواً هلواه
مطيعا ألمر مواله ،عندئذ من حق العوام أن يقلدوه ،ومبوهوم املخالوة ..فإن مل يكن
خمالوا هلواه ،وإن مل يكن مطيعا ألمر مواله ،فليس للعوام أَن يقلِّدوه بوصوه فاسقاً ،ال
يطبق أحكام االسالم هذا اوالً.
وثانياً :من شروط املقلد «بوتح الالم» أن يكون عاقالً ،فإن مل يكن عاقالً ،بل أصبح
جمنوناً ،فال جيوز تقليده.
وثالثاً :من شروط املُقَلَّد «بوتح الالم» أن يكون عادالً ،فان مل يكن عادالً ،بل أصبح
فاسقاً ،فال جيوز تقلِّيده اطالقاً ،وهكذا دوليك.
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* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :من قال لك إِنَّ املرجعيات املوجودة يف العراق ال
تتمتع بكل هذه الصوات العظيمة ،اليت ذكرهتا؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :يف احد االيام ويف برنامج االجتاه املعاكس
عندما انتقد احد املتخاصمني ،وهو من الشخصيات العروبية رمزاً من رموز
«املرجعية» بالنجف االشرف بسبب موقوه الغامض من االحتالل يف العراق أُثريت
ضدَّهُ ضجة ،وخرجت يف بعض املدن العراقية تظاهرات «إستنكارية» ضد قناة
اجلزيرة ،لقد تعجبت يف حينها هلذا النواق السياسي اذا ثبت ان هذا «املرجع الكبري»
يتعاون مع االمريكان ضد الدين والوطن واالمة ،ويعمل لصاحل املشروع االمريكي يف
املنطقة جيب تصويته جسدياً من وجهة فقهية ،وليس انتقاده وحسب .أما اذا كان
يناهض االحتالل ،ويساند املقاومة املشروعة ،ويتحسس بآالم املستضعوني ،ويدافع عن
حقوق الوقراء واملساكني نقدم ارواحنا له فداءً بوصوه أَصبح مرجعاً رسالياً ،وقائداً
ثورياً ،وشاخصاً إسالمياً.
* د .فيصل القاسم :طيب أَنت ملاذا دائماً تتحدث أَنه جيب على الشعب
العراقي أَن يقاتل ،وأَن يتصرف بعيداً عن رأي املرجعية ،واستهجنت الضجة ،اليت
حدثت يف العراق قبل أشهر على بعض ،الذين حتدثوا عن املرجعيات ،ولكن اليس من
حق الشعوب أَن حترتم مرجعياهتا ،وان تستجيب اىل كلِّ ما تقوله هذه املرجعيات؟..
** املرجع أمحد احلسين البغدادي :هذا االشكال خالف سرية االنبياء،
واالوصياء ،وخالف سرية القادة االسالميني ـ قدمي ًا وحديثاً ـ لقد أمرنا اهلل سبحانه
وتعاىل بتطبيق االمر باملعروف والنهي عن املنكر.
امل يكن احملتل االمريكي الكافر من املنكرات القبيحة؟!..
اليس هو ،الذي يكذب رسالة خامت االنبياء حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم؟!..
وكيف ال نقاتله ونطالبه بالرحيل عن دار االسالم؟!..
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اليس السكوت عنه خالف القرآن والسنة واالمجاع والعقل والوجدان
والتاريخ؟!..
أمل يكن هؤالء مصداق قوله تعاىل ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى
مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ويَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ سورة البقرة.159 ،
* د .فيصل القاسم :اذن انت ضد هذا االمجاع ،الذي دافع عن املرجعية
الدينية؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :بل انا ضد االمجاع االستحماري ،الن اهلل
تعاىل يقول﴿ :أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سورة األعراف ،187 ،و ﴿لَا يَوْقَهُونَ﴾ سورة األنوال،
 ،87و﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ سورة األنعام ،16 ،و﴿لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ سورة الزخرف ،78 ،وهلذا فاني
لست ضد «الوقهاء» املراجع املقاومني الثوريني الرساليني بوصوهم أَبطاالً تارخييني يف
مقاومة احملتلني الكافرين ،ألن اهلل أمر علماء األمة بأن يكونوا شهوداً عليهم بأن ال يكتموا
حديثاً ،كما ذكر يف حمكم كتابه الكريم إذ قال﴿ :فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ سورة النساء.41 ،
* د .فيصل القاسم :طيب السؤال املطروح سيدي ..هل تريد ان تقول بعبارة أو
بأخرى عجباً كيف خرجت هذه التظاهرات دفاعاً عن املرجعية ،ومل خترج دفاعاً أو
ضد الرسومات ،اليت طالت النيب حممد عليه افضل الصالة والسالم يف العراق؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :ال يف العراق خرجت تظاهرات مجاهريية
صارخة وصاخبة ضد الرسومات ،اليت طالت الرسول القائد حممد صلى اهلل عليه وآله
وسلم.
ومهما يكن من هذه االشكالية الشعب العراقي يؤمن بـ«العقل املنوعل» ،الذي يتأثر
دائماً بـ«العقل اجملتمعي» اضرب لك مثالً لتوضيح هذه النظرية :عندما خترج تظاهرة
شعبوية من اجل تسقيط شخصية اسالمية ،أم وطنية -مثالً -جند الكثري من ،الذين
يؤمنون امياناً مطلقاً وحقيقياً هبذه الشخصية االسالمية ،أم الوطنية ،بَيْدَ أَهنم يتأثرون يف
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اجلملة هبتافات وشعارات هذه التظاهرة املليونية ،بال تعقل ،وبال حكمة ،وبال روية ،بل
الكثري منهم يشرتك يف تلك التظاهرة ،وال يعرف ما هو هدف هذه التظاهرة .!.وهذه
هي حقيقة واقعة على طول التاريخ.
* د .فيصل القاسم :وكم نسبة الوطنيني ،وكم نسبة العمالء باختصار؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي %75 :من الشعب العراقي توجهاته وطنية
وعروبية واسالمية ،ويؤيد املقاومة الوطنية منها واالسالمية العملياتية منها والسياسية،
والبقية الباقية بني خمدوع ،أم وكيل ،أم خمرب ..وبني متحوظ ،أم منافق ،أم مستحمر.
* د .فيصل القاسم :هل ميكن احلديث عن افخاذ شيعية عربية ،وافخاذ شيعية
غري عربية يف العراق ،والرتكيز على االفخاذ غري العربية واعطائها هذه الضجة
االعالمية؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :تعجبت من تصريح للرئيس حممد حسين
مبارك وهو رئيس دولة عربية كربى ،ورد فيه «ما معناه» :إنَّ شيعة العراق هلم
عالقات صميمية ،وعلى الصعد كافة مع ايران ،وكان هذا التصريح مِن وجهة نظري
خطأً اسرتاتيجياً ،بل وايديولوجياً ،ألَنَّ «شيعة» العراق هلم عاداهتم وتقاليدهم ،اليت
ختتلف عن عادات وتقاليد «شيعة» ايران يف اجلملة ،وحنن قد نتوق معهم يف «االنتماء
املذهيب» ،ولكن لو إحنرف االيرانيون ال كدولةٍ ثورية إسالمية ،وأصبحوا يتعاونون
كمتآمرين ضد العرب واملسلمني حنن حنارهبم .أما اذا بقوا يتعاونون مع العرب
واملسلمني ،ويدعمون قضاياهم ومصاحلهم وطموحاهتم حنن ندافع عنهم بكل غال
ونويس.
* د .فيصل القاسم :لكن مساحة السيد ..انت تتحدث عن أَنَّ الشيعة يف
العراق كتلة واحدة ،واحلديث عن أَهنم يتبعون هذه اجلهة ،او تلك هذا الكالم مردود
عليه وغري صحيح ،ولوكان هذا الكالم صحيحاً ملاذا نرىـ مثالًـ االمريكان اآلن
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يتواوضون مع االيرانيني حول مستقبل العراق ،وليس مع الدول العربية الشقيقة ..ماذا
ميكن أن نوهم مِن هذا؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :هذا السؤال مهم جداً ،ميكن أَن تكون هناك
مواوضات بني اجلانبني عالنيةً أم سراً ،ولكن أنا اقول صراحة لألخوة االيرانيني هذا
احلوار مرفوض مجلةً وتوصيالً يف الشأن العراقي ،ولكن لو تنازلنا لظروف قاهرة حنن
نطالب القيادة السياسية االيرانية االلتزام بالشروط التالية :تطالب خبروج االمريكان فوراً
من العراق وبال جدولة زمنية ،واالحتواظ بعروبة العراق ،ومنح السيادة املطلقة
للعراقيني بال قواعد عسكرية ،وبال حكومة عميلة .ثم حنن عندنا شراكة مصريية،
ومصاحل مشرتكة مع االخوة االيرانيني يف خالص املنطقة برمتها من املشروع االمريكي
الصهيوني.
* د .فيصل القاسم :طيب يا مَنْ يسمونك يف العراق جيوارا املرجعيات ،أو
جيوارا اآليات ،او مسعت من هذا الكالم منذ بداية هذا اللقاء تطبل وتزمر وتدعو اىل
التصدي واملقاومة ـ يا سيدي ـ أَية مقاومة ..مقاومة ـ االن ـ تقتل الشرطة العراقية،
واجليش العراقي ..هل أنت مع هذا النوع من املقاومة؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :قبل كل شيء جيب أن تعرف هناك فرق بني
املقاومة ،وبني االرهاب ..املقاومة املشروعة تستهدف الدبابة االمريكية ،تستهدف
الثكنة العسكرية االمريكية ،تستهدف العمالء واجلواسيس املخضرمني ،الذين جاءوا
على ةهور الدبابات االمريكية.
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :يعين ،الذين جاءوا على ةهر الدبابات االمريكية
مستهدفون من قبل املقاومة؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :طبعاً كل من يتعاون مع االحتالل كمخرب ،أم
وكيل ،أم عميل يهدر دمه وتطبق عليه آية اجلزاء القائلة..
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :يعين مساحة السيد..
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** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً»﴿ :إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ َه
وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلَافٍ أَو يُنْوَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ولَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
سورة املائدة.33 ،
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :مساحة السيد
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :ثم بالنسبة هلذه العمليات
االرهابية ،اليت تنوذ يف االحياء الشعبية من خالل السيارات املوخخة ،واألحزمة
الناسوة فان عمالء املوساد «االسرائيلي» ،والسي .آي .أي االمريكية ،وأم .آي.
سكس الربيطانية هم مَنْ يقومون بكلِّ هذه االعمال االرهابية أَو سببها الدستور الدائم
القائمة بنوده على احملاصصة الطائوية والتقسيمية ،كُلُّ هذه االعمال االرهابية من
خالل...
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :مساحتكم...
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً»« :قانون حترير العراق» السيء
الصيت ،الذي ال يستهدف العراق وحسب ،وامنا يستهدف املنطقة برمتها وخباصة
ايران االسالمية ،وسوريا التقدمية مِن أجل الوصول اىل حزب اهلل ،الذي هزم جيشاً ال
يقهر من خالل احلروب العسكرية النظامية.
وقد جندوا من خالل هذا القانون ،الذي سن عام  1998من العراقيني مهجرين
ومهاجرين ،تعطى هلم الرواتب اخليالية املنتظمة مقدمة ألسقاط النظام السابق يف
العراق ،والبعض من هؤالء اخنرطوا بوصوهم هلم قناعات وطنية ،ويعتقدون انه ال ميكن
اسقاط نظام صدام حسني اال من خالل دولة كربى متتلك السالح اهلجومي الوتاك،
والبعض االخر جندوا يف دهاليز االستخبارات االمريكية ،ودربوا على إثارة الوتنة
الطائوية ،وتنويذ العمليات االرهابية يف مناطق االحياء الشعبية واملقامات الدينية.
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* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :االرهاب اذن..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «مقاطعاً» :هلذا اقول كل هذه االعمال
االجرامية ،اليت تستهدف االطوال والنساء والشيوخ كلها من هؤالء العمالء ،الذين
جندهم االمريكان.
* د .فيصل القاسم :مجيل ـ اذن ـ تريد ان تقول ـ كي أوضح الوكرة للمشاهدين
بعد هذا السرد ـ إنَّ الذين يقومون بالعمليات االرهابية هم احملتلون وازالمهم ،الذين أتوا
معهم على ةهور الدبابات االمريكية ،هذا ما تريد أن تقوله ،ولكن يا سيدي ..هل
يعقل أَن تسمح سيادتكم تويت ذات مرة ال مانع من قتل املتعاونني بالوعل مع االحتالل
سواء كانوا شرطة أم جيش ..هل يعقل هذا؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :أَنا ما افتيت بقتل الشرطة أم اجليش بشكل
مطلق ،بل افتيت باالخنراط يف هذا السلك شريطة أَن خيرتقوه ويعطون ريع رواتبهم
الشهرية اىل املقاومة املشروعة مِن خالل االستئذان مِن «فقيهٍ» ثوري حركي ،والتنسيق
معه ،ثُمَّ بعد ذلك أَفتيتُ بقتل الشرطة واجليش إِذا كانوا يتعاونون مع االمريكان يف إبادة
اجملاهدين ،واجتياح قواعدهم .أما اذا كانوا حيافظون على ممتلكات الدولة والشعب،
فال جيوز قتلهم اطالقاً ،ومَنْ قتلهم عن عمدٍ وقصد ،فهو يف أسول درك من جهنم.
* د .فيصل القاسم :حتى لو كانوا عراقيني.
** املرجع امحد احلسين البغدادي :حتى لو كانوا عراقيني ،نعم ..هذه هي أَوامر
االسالم كل من يتعاون مع كافر فاقد للعواصم اخلمس املشهورة يف حرب االسالم
واملسلمني جيب تصويته جسدياً.
* د .فيصل القاسم :ولكن مساحة السيد ..كم من العراقيني ستقتل يف هذه
احلالة اذا كانت الشرطة واجليش العراقي اجلديد معظمهم يتعاونون مع القوات االمريكية،
ويدربون تدريباً امريكياً؟..
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** املرجع امحد احلسين البغدادي :قد صرحت ـ مراراً وتكراراًـ ال جيوز
استهداف الشرطة واجليش «الوطين» اذا كانوا حيرسون املنشآت احليوية واملؤسسات
احلكومية .وأما اذا كانوا يعملون وينسقون مع االمريكان يف مطاردة اجملاهدين املناهضني
لالحتالل االجنيب جيب قتلهم ،وهذا الرأي مل انورد به ،بل رأي «فقهاء» االسالم كافة
يؤكدون حبرمة التعاون مع الكافرين ،وجيب قتل كل من يتعاون معهم ،وهذه مسألة ال
حتتاج اىل توسري ودليل ،بل هي من الضرورات االسالمية.
* د .فيصل القاسم :مساحة السيد ..هل تستطيع أن تنكر أنَّ من الشرطة
العراقيني ،واجليش العراقي «اآلن» خيضعون لتدريب امريكي ..فهل تريد ان تقتل كل
هؤالء؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :ولكن ال جيوز تصوية البعض منهم بوصوهم من
املناضلني واالبطال التارخييني ،ويعطون االحداثيات لوصائل املقاومة الوطنية واالسالمية
العراقية ،وقد وجه يل سؤال يف غاية االمهية أنه :لو هجم افراد اجليش «الوطين»
العراقي مبعية اجلنود االمريكان ،وأرادوا قتلي ،وسيب عائليت حبجة إني من االرهابيني..
فهل جيوز الدفاع بالوسائل املمكنة؟ واذا كان جائزاً شرعاً وعرفاً من وجهة نظركم
بوصوهم متعاونني مع الكافر احلربي ،بيد أن البعض منهم ينسقون مع املقاومة العملياتية
امليدانية والسياسية ..هل جيوز تنويذ احلكم حبقهم؟ ..فكان جوابي للسائل واضحاً
اذا توقف االنتصار على قتل املتعاون معنا أو جرحه ..يتحقق الضمان يف هاتني
الصورتني هذا اوالً ،وثانياً...:
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :اذن هناك تنسيق بني املقاومة ،وبعض جهات
الشرطة ،واجليش العراقي؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعا» :قتل ما يسمى بـ«الشرطة العراقية،
واجليش العراقي» بشكل مطلق من اعظم احملرمات الشرعية بوصوهم من املسلمني،
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﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّوْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا
يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ سورة األسراء.33 ،
* د .فيصل القاسم :اما الذي يتعامل مع االحتالل جيب قتله؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :نعم اذا كان خمرباً ،أم وكيالً ،أم يطارد
اجملاهدين مع العدو الكافر.
* د .فيصل القاسم :طيب يا سيدي امسح يل ان اعود لك بنوس السؤال من
خالل خطابك تتحدث عن عروبتك ،وعن حبك للمقاومة املشروعة ،وكإسالمي ثائر،
وكل هذا الكالم ،ولكن البعض اآلخر ال يرون فيك هذه املواصوات ،وحيسبك يف واقع
االمر حمسوباً على معسكر االرهابيني خاصة ،وان الزرقاوي استثناك من هتديداته
االخرية .انت والصدر تقريبا ،وهدد املرجعيات االخرى ،بل هدد مجيع الشيعة ،اما
انت مستثنى ـ إذَنْ ـ انت مع مجاعة الزرقاوي ،الذي يذبح ،واىل ما هنالك من
تصرحيات؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :انا اقول صراحة  -واحلق يقال  -أنا مع كل
من يقاوم ويستهدف القوات االمريكية ،حتى لو جاء اجملاهد العربي املسلم من خارج
االقليم اجلغرايف.
* د .فيصل القاسم «مقاطعاً» :سيدي لو مسحت..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :ويستهدف الدبابة االمريكية ،أو
القاعدة العسكرية االمريكية فقط ،فهذا من وجهة نظري يسمى جماهداً ،وليس ارهابياً
كما يزعم البعض ،الن اجلهاد الدفاعي فرض عني على كل مسلم ومسلمة.

 انظر فقرة « :خطاب الزرقاوي حرق املراحل ..والغاء املسرية اجلهادية» ،يف كتاب :مذكرات
امحد احلسين البغدادي ،ص.274 :
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من هنا ..سأكشف لك مسألة فقهية مشهورة بني فقهاء االمامية أَفتى هبا الشيخ
جعور الكبري املتوفى 1228هـ ،وهو من كبار فقهاء «الشيعة» ،وهو القائل :لو احرتق
الوقه االمامي ألَلوته من جديد من ألوه اىل يائه بورتة زمنية قصرية ،إذ يقول «ما معناه»:
اذا قاتل اخلارجي ،أم املغايل ،أم الناصيب  -وان كان يف عقيدتي مل يكن هنالك من هذه
النظائر يف هذا العصر  -لردع هجوم كافر ،أم لطرد كافر من بالد املسلمني ،فعلى
«الشيعي» أَن يرابط ويقاتل مع هؤالء ،وهؤالء ،الذين يقاتلون ضد الكافرين الواقدين
للعواصم اخلمس املشهورة كاإلسالم واجلزية ،اذا كان هذا الشيخ «الوقيه» املعظم يويت
قبل قرنني من الزمن بضرورة التنسيق والقتال مع «النواصب» ،ومع «اخلوارج» ،ومع
«الغالة» ،وامنا استند يف فتواه الوقهية هذه على أحاديث الرباط ،والدعاء ألهل الثغور
لالمام زين العابدين.
وقد تسأل :مَن هم أهل الثغور؟ ..هم اجليش االموي املرابط ضد اهلجمات
الغازية الكافرة احملتملة ..هذا اجليش ،الذي قتل االمام احلسني عليه السالم يف واقعة
الطف الرهيبة يف كربالء يدعو هلم بالسؤدد والنصر املبني يف حرب الكافرين احملاربني
بالدمار والبوار والتسيب والضياع مِن أَجل ماذا هذا الدعم املعنوي وامليداني
االسالمي؟ ..مِن أَجل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن من اإلندراس والزوال؟..
إذَنْ ..جيوز ،بل جيب علينا ان نقاتل مع «اخلوارج» ،ومع «النواصب» ،ومع
«الغالة» اذا كانوا يستهدفون اآللة العسكرية األَمريكيةِ .أما اذا كانوا يستهدفون االحياء
الشعبية ،فال جيوز التعاون معهم ،بل جيب حماربتهم ،والرباءة منهم ،وهذا الرأي إمجاع
«فقهاء» االسالم من «سنة» و«شيعة».
* د .فيصل القاسم :إذن باختصار لكي اوصل الوكرة بسالمة للمشاهد أنت ال
متانع وجود أُناس مثل الزرقاوي ،وابن الدن ومجاعته يف العراق اذا كانوا يقاتلون ضد
االمريكان؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :فلنكن صرحاء الزرقاوي وقع يف تناقضات
أيديولوجية تارةً ،وميدانية عملياتية تارةً اخرى ،مثالً :عندما أصدر بيانات بامسه على
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موقع االنرتنت تدعو اىل قتل «الشيعة» بال استثناء ،واصواً اياهم بـ«الروافض» ،ذهب
بعض املناضلني التقدميني العراقيني اىل مجاعته ،وقالوا :انتم وقعتم يف خطأ ال يغتور يف
مطاردة «الشيعة» ،وفيهم من اجملاهدين املعاندين ضد املشروع االمريكي يف العراق ،ويف
املنطقة برمتها ،وعلى هذا الضوء أصدر بياناً ،واستثنى منهم تيار الصدر ،وتيار امحد
احلسين البغدادي ،واكد بقتل احلزبيني الكرديني وكلهم من «اهل السنة واجلماعة»،
وحزب الدعوة االسالمية بشقيه ،واجمللس االعلى ،وحزبي أياد عالوي ،وامحد اجلليب،
ويف تنظيماهتم «سنة وشيعة» ووصوهم بالعمالء لألجنيب.
* د .فيصل القاسم :هل موقف الزرقاوي جيد؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :يف موضوع االستثناء ميكن ان أقول:
«جيد» ،النه يف بيان االول حاول تصوية «الشيعة» بكل مكوناهتم ،وبكل اطيافهم،
وبال استثناء ،وهذا التصريح يف حقيقة الواقع من أعظم احملرمات الشرعية اإلسالمية،
واما يف بيان رأيه الثاني حاول تصوية االطياف «السنية والشيعية» ،الذين دخلوا
العملية السياسية معترباً إياهم من «املرتدين» عن االسالم ،وهذا التصريح على اطالقه
من احملرمات الشرعية من وجهة نظري.
* د .فيصل القاسم :كلمة اخرية مساحة السيد ماذا تتوقع ملستقبل العراق بعد أن
استكملت احلكومة كل مقومات الدولة ،ويبدو أهنا تسري يف االجتاه الصحيح ..كيف
تراها انت وباختصار ملدة دقيقتني؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :أَنا أَقول بعد ان وقع االمريكان والتابعني له يف
املستنقع العراقي ،واملقاومة السياسية منها والعملياتية االن متصاعدة تستهدف الدبابة
االمريكية ،والثكنة العسكرية االمريكية ،وال تستهدف املدنيني االبرياء من االطوال
والنساء والشيوخ.
هذا ..وهناك اشاعة يتداوهلا الناس موادها :ان «حكومة املالكي» ستسقط عن
طريق «انقالب عسكري امريكي» ،وتؤلف «حكومة انقاذ وطين» ،ومهما تكن تلك
«املسميات» ،حنن مقاومون نريد إهناء االحتالل ،وطرده من بالد الرافدين االشم
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والتابعني معه ،وحنن نوجه نداؤنا للشعب العربي واالسالمي اطمئنوا ،وحنن بألف خري
لوال انتصار مقاومتنا لسقطت املنطقة برمتها ،وخضعت للمشروع االمريكي  -الصهيوني
 ،حنن جماهدون ،وال نرتاجع أبداً ،وسننتصر  -عما قريب  -بشموخ وبكربياء فليأتوااالمريكان ،وعمالء االمريكان ،من خالل هذا التصريح ويقتلوا أمحد احلسين البغدادي،
ولكن يف هناية املطاف سيتحرر العراق والعراقيني من املنافقني ،والكافرين،
واملستكربين ،واهلل اكرب ..وجهاد حتى النصر.
* د .فيصل القاسم :شكرا مساحة السيد.
** املرجع امحد احلسين البغدادي :شكراً جزيالً ،واهلل حيوظكم ويرعاكم.

333

الحوار التاسع والثالثون
مع صحيفة االسبوعية المغربية
بتاريخ  24 -18آيار 2006م
اجرى الحوار
مـحـمـد أتـ ـق ـ ـي
«غيوارا العراق» ...هكذا حيلو للعراقيني تسمية آية اهلل العظمى امحد احلسين
البغدادي املقاوم لإلحتالل واملناهض له ...يف بالد الرافدين ،التقته «االسبوعية» يف
مدينة الدار البيضاء على هامش املؤمتر القومي العربي يف دورته السابعة عشرة فكان
هذا احلوار:
الشيخ العراقي آية اهلل امحد احلسين البغدادي لـ«االسبوعية»:
أفخر بأن يقال عين تشي غيوارا

العراق

حاوره :حممد أتقي
* الناس يف الوطن العربي ال يرون رموز الشيعة اال اىل جانب االمريكان نعطيك
مثالً :احلكيم ،واجلعوري والربيعي ...هذه الوجوه تنتقل على الشاشات اىل جانب
 للتوضيح كتب السيد االستاذ ادام اهلل ةله يف كتابه التوسري القرآني لالقتصاد ،يف صوحة 62
وما بعدها ،طبعة 2014م ،قائالً« :ويف ذلك ميكن ان نشاهد أَنَّ الظاهرة اجليوارية من موارقاهتا
امنت هبا الكثري من االقوام واالمم املضطهدة ذات النزعة الدينية رغم «احلادها» ،بل أَنَّ بعض
االحزاب والتيارات الدينية يف االوطان العربية واالسالمية رفعت شعارات هذه الظاهرة اجليوارية
«امللحدة» ..واقصد بتوصيف «االحلاد» ها هنا ليس انكار وجود اهلل تعاىل  -كما يتوهم
املتومهون ،وامنا رفضاً ألوليائهم وأيدولوجيتهم الوقهية والوكرية االنتقائية ،وعنادا له تعاىل يف سبيل
تأصيل االنسانويات وتقويض العبوديات واالقطاعيات والرأمساليات».
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جنراالت االحتالل ومبوازاهتا عشرات اجلثث لألَطوال ،مما يبعث على االستغراب ،وحنن
نشاهد امحد احلسين البغدادي ،ويف فرتات متقطعة مقتدى الصدر يناديان باملقاومة..
ما مدى اخنراط شيعة العراق يف املقاومة العراقية؟..
** عندما سن «قانون حترير العراق» عام  ،1998وبعد انعقاد مؤمتر املؤامرة
واخليانة يف امريكا وبريطانيا ،ومت مبوجبه جتنيد « »18الف عراقي من املهجرين
واملهاجرين ،ممن دخلوا يف دهاليز غرف السوارات واالستخبارات تابعني وعمالء
وجواسيس ،وأدالء لألمريكان ،وبعد دخول قوات االحتالل أرض العراق ،واجهت تلك
القوات عمليات نوعية موجعة.
ومن هنا ..حتركت املخابرات الربيطانية واالمريكية ،وقالوا إنَّ عمليات املقاومة
تلك من بقايا «النظام السابق» ،ومن أبناء «املثلث السين» ،هؤالء هم الذين يهامجوننا،
وكان هدفهم من ذلك ان يومهوا األمة العربية والرأي العام العاملي بأن «الشيعة» مع
املشروع االمريكي ...كال وأَلف كال أنَّ «الشيعة» يقاتلون مع إِخواهنم «السنة» يف كل
املناطق ،وأَصدقكم القولَ وأعلن للعامل قاطبة أنْ ليس هناك «مثلث سين» وال «مربع
شيعي» ..الشعب العراقي يقاتل من الشمال اىل اجلنوب ،ومن الشرق اىل الغرب،
وهذه العمليات املكثوة ال يُنْشَرُ عنها إِالَّ الشيء القليل عن «السنة» ،كما ال ينشر أي
شيء ابدا عن العمليات النوعية يف الساحة «الشيعية» ،وحنيَ أُعْطِىَ الضوء االخضر
لبعض رموز املؤسسة «الدينية» القابعة يف النجف األشرف للخروج من هذه املدينة
املقدسة ،وذلك بعد االنتواضة املسلحة امليدانية ضد قوات االحتالل يف النجف،
والناصرية ،وكربالء ،ومدينة الصدر الباسلة ،بقيت انا وحدي يف النجف االشرف،
 يف صيف  5آب 2004م مبناسبة معركة النجف ضد اهلجوم الغادر للقوات االمريكية ..
انورد به دون أقرانه من فقهاء ومراجع  ،الذين غادروا النجف فجأة وقبل العدوان الغاشم بيوم واحد
بوصوهم آثروا اخللود إىل الدعة والراحة والسكون حبجج هاوية  ..جسدت شجاعته وجرأته اليت ال
توصف كاشواً حقيقة ابعاد املؤامرة الصليبية يف إبادة املقاومة االسالمية واجليش املهدي سواء
بسواء.
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واصدرت فتوى صرحية ان كل من يقاتل مع جيش االمام املهدي ويقتل ،فهو شهيد بال
تردد ،الن هناك اعالماً دمياغوغياً تربيرياً بأن جيش املهدي «كومة» من «الزعاطيط»،
و«كومة» من الذين يرتكبون املوبقات ،وهذا اعالم استكباري ينوذه الطابور اخلامس
املوجود يف العراق من اجل تشويه مسعته ،يف حني ان العمليات ،اليت تنوذ ضد قوات
االحتالل مل تؤطر بطرف دون طرف آخر ،وامنا شعب العراق يقاتل احملتل احملارب،
والدليل على ذلك ما كتب من تقارير ودراسات اسرتاتيجية يف الصحافة الغربية
واالمريكية تؤكد ،بأن شعب العراق يقاتل بكل مكوناته العرقية واالثنية.
* هل كل شيعة العراق يساندوكم مبثل هذا الطرح؟..
** حنن عندما نقول الساحة «الشيعية» جند ان من الرموز من هو خائف ،ومن
هو متواطئ ،ومن هو عميل او جاسوس ،واملرجعيات والقيادات االسالمية سواء كانت
«شيعية» ام «سنية» يوجد منها:
قسم يريد اخراج احملتل فوراً ،واقامة الدولة التعددية الشورية ،وعدم استثناء أي
طاقة وطنية يف عراق بالد الرافدين.
بينما القسم الثاني من هذه املرجعيات والقيادات يؤمن بالعملية السياسية ،حتى وان
كانت حتت مظلة االحتالل ،وهذا خالف القوانني الوضعية ،وكذلك الشرائع واالديان
السماوية ،ويف مقدمتها الشريعة االسالمية اخلامتة ،مادام هناك احتالل ،فالعملية
السياسية باطلة ،واملبين على الباطل باطل من حيث املبدأ.
أما القسم الثالث يؤيد العملية السياسية ،وبقاء االمريكان حبجة االخذ بالواقعية
السياسية ،والتوفيقية ،واالمن املوقود.
وان هناك اعالماً تضليلياً يؤكد ذلك على الشارع العراقي بأن غاندي مارس العملية
السياسية ،وليس املقاومة املسلحة ،ال والف ال هذه مؤامرة ،وبتخطيط استكباري
لتدويل املعركة لصاحل االمريكان من اجل ان تبنى القواعد ،ومن اجل ان يصل العمالء اىل
قبة الربملان .غاندي مل يقم بعملية سياسية ،بل تبنى املقاومة السياسية ،وقاطع من
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خالهلا البضائع الربيطانية ،وهربت بريطانيا بعد ان اهنارت اقتصادياً ،واملقاومة
السياسية هي التظاهرات ،واالعتصامات ،ومقاطعة االحتالل ،وعمالء االحتالل مما
يؤدي اوتوماتيكياً اىل خروج املستعمر ،وحتقيق قيام دولة مستقلة ذات سيادة.
* ما رأيك يف عدم اصدار السيستاني فتوى تدعو اىل اجلهاد ،وكيف يتم القرار
وفق املذهب الشيعي؟ ..اقصد ما هي تراتبية املراجع عندكم؟..
** حنن نعيش اليوم يف عصر أصبح العامل فيه قرية واحدة ،وسادت العوملة
الرأمسالية املتوحشة يف الساحة ،وهناك استكبار ،وهناك استعمار ،واستضعاف.
أما االنسان العربي املسلم فصار متوقهاً ،فال حاجة إىل أن ينتظر «فتوى» من مرجع
ديين ،ولو تنازلنا وقلنا حنن يف حاجة اىل «فتوى» ،فأن ذلك يكون من اجل التنبيه ،ألَنَر
اجلهاد الدفاعي فرض عني ال يشرتط فيه االستئذان من «فقيه» ،او «مرجع» ،او
«مؤسسة حربية» ،او «اجتماعية» تدعو اىل ذلك لكي نقاتل ...إنه عدو يدخل
بلدنا من أَجل أَنَر يسرق ثرواتنا الطبيعية ،ويستهزئَ بنبينا صلى اهلل عليه وآله وسلم،
وهذا العدو ليس منظمة خريية ،ألَنَر امريكا زعيمة االستكبار العاملي ،وزعيمة
االمربيالية العاملية جاءت اىل العراق من اجل ان هتدد امن املنطقة ،وتدويل الساحة
لصاحل املخابرات املركزية االمريكية ،وحتويل الوطن العربي اىل كونتونات ،ودول صغرية
متناحرة عرقياً ومذهبياً ،لكي تبقى «اسرائيل» هي االقوى يف الساحتني العربية
واإلسالمية.
وهذا أمر ال ميكن ان يتحقق بأي حال من األحوال ،بل البد من هزمية هؤالء
الصهاينة شذاذ االفاق ،ومهما يكن الباطل الصهيوني منتوشاً ،فالبد ان ينتصر احلق
االسالمي ،كما انتصرت الشعوب املستضعوة «قدمياً وحديثاً» وهذه سنة تارخيية ال
تتغري وال تتبدل.
فمثالً هوشي منه ،وغيوارا مل يكونا مسلمني ،وحررا بالدمها من االستكبار
االمريكي ،وقاتال بالرصاص احلي كطريق وحيد للتحرر.
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ثم ان الشعب العراقي لن يرجع اىل هؤالء ،الذين تقصدهم ،الشعب العراقي،
وخاصة «الشيعة» منهم ليست هلم عالقة سياسية مع ايران ،كما ان عاداهتم
وتقاليدهم وافكارهم واطروحاهتم كلها عروبية بعيدة عن اجملتمع االيراني ،لذلك
ارتكب الرئيس حسين مبارك خطأً جسيماً يوصح عن جهله جهالً مطلقاً بـ«الشيعة»
العرب حينما اعترب شيعة العراق يلتقون مع ايران يف اجملاالت السياسية والوكرية كافة،
وهذا الرأي نعتربه رأياً صهيونياً ماسونياً.
* يطلق عليك البعض من اجملاهدين العرب لقب «غيوارا» العراق ...ملاذا هذا
التشبيه؟..
** انا افتخر أَنْ يقال عين هذا اللقب «تشي غيوارا» العراق ،أو «تشي
غيوارا» االسالم ،ألَنَر تشي غيوارا مل يصارع أو يعارك من اجل احلقائب الوزارية ،بل
انتقل من كوبا اىل بلد آخر ليحرره ،وتعرض لكمني من العدو ،كما أَنَر غيوارا مل يكن
ماركسياً «ملحداً» أبداً ،وهتمة «اإلِحلاد» ضد الشيوعيني كانت تثار ابان الصراع
شرق  -غرب من طرف املخابرات االمريكية من اجل ان تكون الساحة عبارة عن
معارك جانبية ،ومزايدات سوقية ،ومساجالت كالمية يشغلون هبا الناس ..هذا اوالً.
وثانياً :أُطلق عليَّ هذا اللقب بعد أنْ أُهتم بعض رموز املؤسسة «الدينية» يف
النجف االشرف بأهنم ليس هلم موقف على صعيد حرب العصابات ،إجتاه املشروع
االمريكي يف العراق ،ويف املنطقة ،ورأى العراقيون مين موقواً صلباً يف دعم املقاومة
املشروعة ومساندهتا ،ووجدوني الصوت الشيعي الوطين املنورد يف الساحة احلوزوية.
* ماذا تقول ...هل أَنَر املقاومة يقودها البعثيون يف العراق؟..
** على الرغم أَنيَر كنت مضطهداً من طرف النظام السابق ،وحكم عل ر
يَ
باإلعدام ،ومكثت الجئاً يف ايران وسوريا ،لكن ،حنيَ بدأت املؤامرة باجتياح العراق
أَصدْرتَ بياناً خطرياً قلتُ فيه إِنَر على الشعب العراقي ان يقاتل من مشاله اىل جنوبه
ضد الغزو االمريكي دفاعاً عن سيادة العراق ارضاً ومساءً وبشراً ...بعد ذلك نلتوتُ
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اىل إِسقاط الدكتاتورية واالستبداد يف سبيل اقامة دولة العدل االهلي ،نأتي بكل
الوصائل «يسار وميني ووسط» لتمارس السلطة وكلهم معززون مكرمون حتت راية
اإلِسالم احلضارية االنسانية غري العنصرية ،لذلك اقول ،واحلق يقال ،إنَر بعض البعثيني
يقاتلون ضد االحتالل ،والقسم االخر اصبح عميالً للمخابرات االمريكية ،والبقية الباقية
هربوا من العراق خوفاً من املوت االمحر واالسود.
* هال حتدثنا عن التقية ،اليت تعترب من املبادئ املثرية للريبة لدى أهل السنة يف
حوارهم مع الشيعة؟..
** يأخذك العجب كل العجب حني تقع على كثري من آراء «اهل السنة
واجلماعة» القدامى منهم واجلدد ..ينعتون التقية بالنواق والرياء يف حني يظهر من
نصوص القرآن الكريم القدمية واحلديث الصريح أنَرها قاعدة شرعية يف استنباط االحكام
تستند عليها مجيع املدارس اإلسالمية :الزيدية واإلمامية والسنية من حنوية ومالكية
وشافعية وحنبلية وأوزاعية وةاهرية ،قبلها مدارس الصحابة فالتابعني فتابعي التابعني،
باستثناء بعض اخلوارج.
نقف ..هنا ونؤكد من وجهة نظر إمامية:
التقية ليسَتْ مجعية سرية غايتها متزيق مشل األُمة اإلسالمية..
التقية ال تعين أن جتعل احكام الشريعة العملية سراً من أسرار الباطنية..
التقية ال تعين الركون اىل الظلم وتربير األَوضاع الطاغية الطاغوتية..
التقية ال تعين حماولة من حماوالت التكيف مع الظروف االنتهازية واالزدواجية..
التقية ال تعين أن يركن فقيه اىل اجلبت والطاغوت ،وحياول تقويته باملخالوات
الشرعية ،فيحلل حراماً وحيرم حالالً ..حبجة أن الضرورات تبيح احملظورات على
إطالقها ،أو أن التقية ديين ودين آبائي.
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قال استاذنا السيد اإلمام اخلميين:
«اللهم إِالَّ إذا ملسنا يف دخوله مصلحة لإلِسالم ،ولعامة املسلمني ،كما عهدناه من
احملقق ،وعلي بن يقطني ،الذين عرفنا خطتهم عندما تعاونوا مع الطاغوت ،ليحققوا
املصلحة الكربى لالمة املسلمة».
إذَنْ ..التقية حمرمة فيما إذا علم بأن العمل هبا يستهدف ازالة معامل أصول الدين،
وةهور الباطل ،وتأييد الطاغوت ،إذا مل يعمل هبا ترتب عليه املوت االمحر ،فالواجب
هنا ترك العمل هبا ،وتقديم الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل.
إذَنْ ..التقية جيب خمالوتها إذا كانت يف حرب اجلاسوسية ،واالستكبار والكور
العاملي ،والتسلل االجنيب الغادر الشامل.
إذَنْ . .التقية تتصف بـاحلرمة الذاتية فيما إذا أصدر الطاغوت أمراً بقتل نوس
حمرتمة ،فانه ال يسوغ تنويذ أمره ،ملا دلَّ على أن التقية امنا شرعت حلقن الدماء ،فاذا
بلغت التقية الدم ،فال تقية!!..
إذَنْ ..التقية تسقط لو علم بـالوسائل التجريبية ،واملعايشة امليدانية بانه ال يتحقق
سبيل االنبعاث الوحدوي واالئتالف اجلبهوي ،وأمن من الضرر واألذى ،فال موضوع
حينئذ لألخذ هبا اطالقا.
إذَنْ..التقية ليست وسيلة غادرة لكشف القواعد االميانية العريضة للقيادات
اجلاهلية الطاغية ،ملا دلَّ على أن من استوتح هناره بإذاعة سرنا سلط اهلل عليه حر
احلديد ،وضيق اجملالس.
إذَنْ..التقية اجلائزة منها ،أو الواجبة ليست خمصوصة بـ«اهل السنة واجلماعة»
وحسب ،بل تشمل الطواغيت ،كل الطواغيت ،يف العامل ،ملا دلَّ أَنَر موردها العمومات،
وحديثي رفع االضطرار ،وال ضرر وال ضرار ..ويشهد بذلك أبو بصري قال أبو
عبداهلل عليه السالم:
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«التقية من دين اهلل؟! ..قلت :من دين اهلل؟! ..قال عليه السالم :أي واهلل من
دين اهلل ،ولقد قال يوسف﴿ :أَيَّتُهَا الْعِريُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ سورة يوسف ...70 ،واهلل ما
كانوا سرقوا شيئا..ولقد قال ابراهيم﴿ :إِنِّي سَقِيمٌ﴾ سورة الصافات ...89 ،واهلل ما
كان سقيماً».
اذن..التقية اسرتاتيجية عمل جهادي يف أيام اإلِرهاب الوكري ،والتصوية اجلسدية،
واحلماقات الطاغوتية.
اذن ..التقية على صعيد الرخصة ال على صعيد العزمية ..ومعنى الرخصة أن
يرتك اخليار لالنسان املسلم ان شاء عمل بالتقية ،وان شاء مل يعمل هبا.
وعليه ..فهي سالح ذو حدين .احدمها سليب واآلخر اجيابي..السليب منهما هو
االساءة العظمى والكارثة الكربى على اإلسالم باسم اإلسالم..حينما تنطوي على
املهادنة واإلستسالم واجلنب واالهنزامية ،وهي ما اتوقنا على تسميته بـ«التقية
املعاصرة».
اما االجيابي منهما فهو حد السالح احلاسم والوصل القاطع ،الذي يستعمله
اجملاهدون يف مسريهتم الستئصال شأفة الكور والضالل واالحنراف واخليانة..حيث ال
مير هذا الطريق اال من خالل حصاد الرؤوس العونة ،وهدم قالع التآمر واجلرمية
واالستبداد واالستهتار ..ويكون هذا عن طريق رسم االسرتاتيجية احلذرة الكتومة
للعمل اجلهادي السري ،حذرا وتقية واستعدادا جملاهبة كل االحتماالت ،ورمبا
االنتكاسات ،اليت ترافق سري العمل اجلهادي على كل الصعد ،وجماهبة طواغيت العصر،
الذين تعجبهم اشد العجب عملية اجلنب والتخاذل باسم التقية ..بقدر ما يسوؤهم
العمل هبا كاسرتاتيجية للعمل السري حتت وطأة الظروف القاهرة لتزلزل االرض حتت
اقدام املوسدين ،وترسل محم براكينها املزجنرة على رؤوسهم العونة ،مغرقة بطوفاهنا
قطعان الوساد والرذيلة وتربير الوساد والسكوت على الوساد باسم التقية
الشرعية؟!..
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* اين الربط بني االسالم واإلِرهاب؟..
** انا أَرى أنَر وجود احملتل االمريكي هو أس االرهاب ،ومن رابع املستحيالت ان
تقتل املقاومة الوطنية واالسالمية االطوال والنساء ،هذه الدعايات الباطلة ،اليت تشنها
املخابرات املركزية االمريكية والصهيونية من اجل تشويه صورة املقاومة ،فاملقاومة هدفها
حترير العراق ،واستعادة السيادة املوقودة ،حتى يعيش العراقيون بكل مشارهبم
وتنوعاهتم ومذاهبهم حتت سقف الدولة العراقية املستقلة.
* ولكن ما موقع ايران الشيعية يف املعادلة العراقية؟..
** قلت سابقاً واكرر ذلك ،حني ناشد احد الرموز العراقية اإلِدارة االمريكيَة
التنسيق مع القيادة االيرانية يف حل االزمة العراقية قلت :صحيح ،حنن لدينا شراكة مع
االخوة االيرانيني إلنقاذ املنطقة من اهليمنة الصهيونية االمريكية ،اما ان يتدخلوا يف شؤون
العراق ،فهذا مرفوض مجلة وتوصيال ،وميكنهم ان يتدخلوا لصاحل الشعب العراقي
باحرتام ثالثة الشروط االتية:
اوال :اخالء املنطقة من االمريكان ،وذلك مبطالبة امريكا باخلروج فوراً من العراق،
دون جدولة زمنية ،دون وجود جيوش من اجلامعة العربية ،أو من منظمة املؤمتر
االسالمي ،أو من االمم املتحدة.
ثانياً :االحتواظ باهلوية العروبية االسالمية العراقية.
ثالثاً :أنْ يرتك العراق دون قواعد ،ودون وصاية ،ودون تابعني للمحتل ،ليكون دولة
مستقلة ذات سيادة.
اذن هذه شروط جيب االخذ هبا وتطبيقها ،وال احد ميكنه ان يتدخل يف شؤوننا،
الن املمثل الشرعي الوحيد للعراق هو املقاومة الوطنية واالسالمية العراقية.
* كيف تقرأ الدميقراطية كما تسوقها أمريكا يف بالد وادي الرافدين؟ ..وهل
ميكن للمرء ان يؤمن بالدميقراطية على ةهر دبابة امريكية؟..
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** هذا من رابع املستحيالت ،كل القوانني ،اليت تضعها امريكا يف العراق مكتوبة
بإمالءات صهيونية ،كما انه ال توجد دميقراطية يف امريكا نوسها ،ماليني من اهلنود احلمر
االصليني أُبيدوا عن بكرة ابيهم ..واحلزبان الدكتاتوريان يهيمنان على مقدرات الشعوب
االمريكية ،والكثري منهم مهمشون مادياً ومعنوياً ونوسياً.
* اعتباراً للوضعية االن يف العراق ،ماذا تتوقعون حلسم املعركة؟..
** هزمية يف هذه السنة منكرة لألمريكان ،ولعمالء االمريكان ،وستتحقق الوحدة
االندماجية يف العمل السياسي داخل العراق بني اليسار واليمني والوسط سواء بسواء.
* ما الذي تتوقعون ان تسور عنه الرتتيبات االخرية لتشكيل احلكومة العراقية؟..
** اتوقع انقالباً عسكرياً من الشرطة ضد ما يسمى بـ«التكنوقراط» ،وانتصار
املقاومة الوطنية واالسالمية ،ألنَّ خروج أمريكا هذه السنة حتت ضربات املقاومة
املسلحة ..سيؤدي اىل سقوط العمالء القابعني يف املنطقة اخلضراء ،كما أن احلرب
االهلية لن حتدث يف العراق بعد خروج االمريكان ،الن العراق شعب واحد ،ونسيج
واحد ،و«الشيعة» و«السنة» جتمعهم اكثر من عالقة.
* ما رأيكم يف حماكمة صدام حسني؟..
** أي قرار صادر يف ةل االحتالل يعترب باطالً ،واحملاكمة باطلة من وجهة
فقهية.
* اذا حتقق االستقالل هل يستحق صدام حماكمة؟..
** نعم ...حيال اىل حمكمة إسالمية ،وينالُ جزاءه العادل.
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الحوار االربعون
مع قناة البغدادية العراقية
بتاريخ  6تموز 2006م
اجرى الحوار
عبد الحميد الصائح
اجرت «فضائية البغدادية» حواراً موتوحاً مباشراً يف برنامج «املختصر» مساء 6
متوز 2006م
* د .عبد احلميد الصائح :مشاهدينا الكرام ...طابت اوقاتكم بكل خري..
احييكم حتية طيبة ،والتقي بكم يف حلقة جديدة من «املختصر».
حول املشهد السياسي واالجتماعي يف العراق باالجتهادات والتجارب واالفكار
مجيعها ،ويكاد العراق يكون موطن مجيع املقرتحات وااليديولوجيات الوضعية واملثالية
الدينية والدنيوية على حد سواء ،فمعادلة االحتالل ،والبالد واحدة ،وكلمة احملتل
واحدة ..تعين احملتل ،الذي جاء بدباباته ومشاريعه وترسانته الدعائية ،واحملتل الذي
احتل بلده على حد سواء منهم من برر ذلك ..ومنهم من ةل قدم هنا ،وقدم
هناك ..ومنهم من طلَّق احلوار ،وطلَّق الرتدد ،وقاطع احللول السياسية ،والعمل
السلمي ،وانقطع اىل املواجهة ،والكواح املسلح ...ال خيار اخر غري ذلك..
ما هو رصيد هذا الرأي لدى اجملتمع؟..
كيف يواجه هذا االجتاه السياسي كاليت تؤمن باملراحل واخلطوات واملناورات
واالجتهادات الدينية يف االحتكام اىل العقل حلوظ دماء الرعية؟..
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وغري ذلك من املقرتحات واالفكار املختلف عليها ،اليت حيول هبا املشهد العراقي
االن!!..
ضيوي يف «املختصر» هذا اليوم ،طلَّق ذلك ،واعرتض على املنطقة الرمادية يف
التعامل مع االحتالل ،كما طلَّق الدنيا وتقلباهتا ،موقف ليس سهالً ،وليس يسرياً يف
ةل حالة عراقية معقدة يُهْدَرُ فيها الدم العراقي ،واملربرات خمتلوة ،وتتساءل فيها عن
نوايا واهداف اجلماعات املسلحة ...اختلطت اهداف املقاومة ضد االحتالل،
والعمل على اخراجه من العراق حتديداً باملقاومة من اجل املطلق ،وتغيري الدنيا،
وتوضيل خلق اهلل ،ومسلميه خاصة اىل عناوين يدفع الناس مثنها دماً.
وضيوي هذا اليوم فقيه دين ،وأحد الركائز يف الوسط االسالمي يف العراق ،يتمتع
بصالبة الرأي ،واإلصرار على حقيقة واحدة هي الكواح املسلح ،يدافع عن ذلك بقوة،
وميثل األَشدَّ يف طيف السياسة العراقية ،والعالقة بني اهل البالد وقوات االحتالل.
هل الكواح املسلح طريق منطقي للعمل السياسي يف الوقت احلاضر؟..
ما هو موقف دعاة السالح ،ودعاة احلوار واملصاحلة؟..
ما هو موقف دعاة املقاومة العراقية من أعمال اإلرهاب والقتل والتدمري؟..
هل يعيد رحيل االحتالل يف الوقت احلايل االستقرار للعراق فعالً؟..
ما هي حدود ومسؤولية االسالم يف حتديد املواعيد واملواقيت يف حاالت اجلهاد ،او
التهدئة ،او اهلدنة ...مستقبل املقاومة واملوقف من املصاحلة ،ومشروعية الكواح
املسلح ،واخلالفات بني املرجعيات الدينية حول املوقف من مشاكل البالد
السياسية؟..
 اقرأ بتوسع فقرة« :قصة االخرتاق طريق ام طرق» يف كتاب :مذكرات امحد احلسين
البغدادي ،ص 158 :وما بعدها.
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حماور أُناقشها مع اية اهلل العظمى مساحة السيد امحد احلسين البغدادي ،الوقيه
املرجع يف العراق ،وارحب واياكم بسماحة السيد البغدادي.
* ارحب بك ...مساحة اية اهلل العظمى امحد احلسين البغدادي على شاشة
«البغدادية».
** املرجع امحد احلسين البغدادي :اهال ومرحبا بكم ،حياكم اهلل.
ت منذ البداية موقف الكواح
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..اخرتْ َ
املسلح ،واجلهاد املباشر ضد قوات االحتالل ،هل حدثت تقلبات ،او حوارات ترددُ
فكرةً مغايرةً خالل املرحلة املاضية بالنسبة هلذا اخليار؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ،الذي
نصر عبده ،واعز جنده ،وهزم الكور وحده ،والصالة والسالم على سيدنا حممد العربي
الصادق االمني املبعوث رمحة للعاملني ،واله الطيبني الطاهرين ،وعلى اصحابه األَنصار
واملهاجرين.
اما بعد..
مسألة اجلهاد االسالمي ال حتتاج اىل توسري اطالقاً ...مسألة واضحة وبديهية،
وخباصة اجلهاد الدفاعي بوصوه جهاد فرض عني ،جيب على االمة ،كل االمة ،بل
وحتى جيب على األَطوال والنساء والشيوخ ان يقاتلوا ضد أي احتالل مستكرب كافر
فاقد العواصم اخلمس املشهورة كاإلسالم واجلزية ،فمسألة اجلهاد الدفاعي ال يشرتط فيه
الرجوع اىل «فقيه» ،او «مرجع» ،او «طيف اسالمي» ،وهذه ليست مسألة اسالمية
وحسب ،بل وحتى يف القانون الدويل املعاصر...
* د .عبد احلميد الصائح :هذه فكرة مثالية واقعية مل جتد ترتيباً عملياً ،واال ما
الذي اجنزمتوه يف هذا االجتاه خالل الورتة املاضية ،خالل ثالث سنوات ونصف من
االحتالل؟..
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** املرجع امحد احلسين البغدادي :هذا اعالم دمياغوغي «تضليلي» من خالل
بعض الواجهات السياسية ،ومن خالل «قادة» العملية السياسية القابعني يف املنطقة
اخلضراء ،ومن خالل موساد الكيان الصهيوني ،والسي .آي .أيه االمريكية ،وام .أي.
سكس الربيطانية ،يشيعون هذه االشاعات ،ويروجون هذه االفرتاءات بأن املقاومة
السياسية والعملياتية هي غوغائية عشوائية ،وإذا كانت غوغائية وعشوائية ،فلماذا
حتاول امريكا اآلن ،من خالل عمرو موسى ،عقد مؤمتر الوفاق الوطين ،ومن خالل
مبادرة رئيس الوزراء العراقي اىل مشروع مبادرة املصاحلة الوطنية مع املعارضة العراقية
السياسية منها والعملياتية؟..
إذن ..املسألة واضحة ...االمريكان وقعوا يف الوحل العراقي ،وأَخذوا ينشرون
الدعايات ،ويبثوهنا على الرأي العام العربي والعاملي زاعمني أَنَر هؤالء من «التكورييني»،
او اهنم من «الصداميني».
* د .عبد احلميد الصائح :من فضلك مساحة السيد ..هل تقفُ انت شخصياً
مع مجيع مَنْ يستخدم السالح على االرض العراقية؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :بعد دخويل اىل العراق مباشرة قلت :جيب
تأييد ودعم املقاومة السياسية والعملياتية امليدانية اذا كانت تستهدف الدبابة
االمريكية ،اذا كانت تستهدف الثكنة العسكرية االمريكية القابعة على الثرى الوطين
العراقي.
اما الذين يستهدفون األَطوال والنساء والرجال واألَحياء الشعبية ...هؤالء ليسوا
من فصائل املقاومة ،املقاومة هدفها الرئيسي هو استهداف االمريكان وعمالء االمريكان
من اجل ان خيرجوا من العراق بإعتباره بلداً ذا سيادة ،لكنَّ االمريكان حطموا بناه
التحتية ،ودمروه تدمرياً كلياً.
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اذن ..فنحن نؤيد املقاومة املسلحة ،اليت تستهدف الدبابة االمريكية ،يف سبيل
خروج االمريكان فوراً ،ال ضمن جدولة زمنية ،كما يريد البعض ،ولكن اذا اراد البعض
ذلك ،فنحن نرحب بذلك بشرط أن تكون جدولة زمنية قصرية املدى.
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..هل الوصائل ،اليت تقاوم االمريكان،
«لنرتك قضية الشارع واالرهاب» ،موحدة يف الوكر من اجل اخراج االمريكان من
العراق ،ام هلم افكار اخرى داخل العراق مثل التكورييني مثالً؟ ..وهل تقف مع
التكورييني داخل العراق؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :اخي عبد احلميد هذا إعالم دمياغوغي
«تضليلي» يزعم أنَر التكورييني هم الذين يقاتلون ضد احملتل ،أو هم الذين يستهدفون
االحياء الشعبية.
حنن نقول صراحة :لكل حركات التحرر العاملية ،لكل الذين لديهم اهتمام بالشأن
العراقي ،ان الذين يقاتلون من اجل حترير العراق هم مؤمنون بالبندقية املقاتلة وبالرصاص
احلي ،الن الذي يأتي بالقوة ال بد ان خيرج بالقوة.
لكن ..األمريكان بعد فشل مشروعهم الشرق األوسط الكبري ،حياولون بكل الطرق
واالساليب أنْ يومهوا األمة العربية ،والعامل اإلِسالمي ،والرأي العام العاملي إن التكورييني
جاؤوا من خارج احلدود.
فلنكن صرحاء ..هناك مسألة حمررة على صعيد الوقه «الشيعي» افتى هبا
الشيخ جعور الكبري يف كتابه« :كشف الغطاء» لو سلمنا ان هناك تكورييني ...يقول
الشيخ كاشف الغطاء :اذا قاتل الناصيب ،او اخلارجي ،او املغايل ضد هجوم كافر
مستكرب ،او قاتل لطرد كافر جاثم على ارض إسالمية ..جيب على الشيعي ان يقاتل
مع هؤالء ،الذين ينعتون بالتكورييني املتحجرين .اما هؤالء التكورييني...
* د .عبد احلميد الصائح «مقاطعاً» :مساحة السيد ...من فضلك..
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** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :امسحوا يل ان اكمل حديثي الن
السؤال خطري جداً ،وجيب ان يسمع العامل...أما هؤالء التكورييون املتحجرون الذين
يستهدفون االطوال والنساء ،فهذه جرمية ال تغتور ،خمالوة للمبادئ االسالمية ،بل خمالوة
للشرائع واالديان السماوية ،بل خمالوة للقوانني الدولية ،كما يف اتواقية جنيف.
أما حنن فنقاتل كمناضلني وجماهدين ضد الدبابة االمريكية ،فراح االعالم التضليلي
يشيع إنَر التكورييني جاؤوا من خارج احلدود ،اخي عبد احلميد فليأتوا من خارج
احلدود اذا كانوا يستهدفون الدبابة االمريكية ،ملاذا هذه املغالطة؟! ..ملاذا هذا
الضحك على الذقون؟! ..حنن جماهدون وجهادنا دفاعي ،وفرض عني ،جيب على
كل مسلمي العامل ان يقاتلوا معنا ،جيب على كل دول العامل االسالمية والعربية ان تساهم
يف دعمنا ادبياً ،وباملال والسالح ،ولكن كمقاومة اسالمية عربية تستهدف الدبابة
االمريكية.
ولكن ..حنن لدينا االكتواء الذاتي ،وال نتلقى دعماً اقليمياً او دولياً من أي جهة،
وامنا هذا اعالم دمياغوغي يتعمد تشويه مسعة املقاومة االسالمية والوطنية يف العراق.
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..هناك افكار مطروحة ال خالف
عليها ،هناك خالف يف التواصيل ،تقول الناصيب من أي إجتاه كان يقاوم االمريكي ،او
يقاوم الدبابة االمريكية فال بأس بذلك ،وهو مدعوم سواء جاء من اخلارج ،او من
الداخل كما تقول ،لكنَر هذا القادم من اخلارج ،او حتى ،الذي يوكر بشكل متطرف
داخل البلد اذا كان هدفه املعلن هو تصوية شرائح من الشعب العراقي ،وخباصة املعلن
بصوته ..كيف يكون املوقف منه؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :هذا العمل ،الذي يستهدف األَبرياء العزل
بالسيارات املوخخة ،واالحزمة الناسوة ،امنا يقوم به جهاز املوساد يف الكيان الصهيوني،
والسي .آي .أي االمريكية ،وأم .آي .سكس الربيطانية ،وهناك دراسات وتقارير
اسرتاتيجية يكتبها دهاقنة موكري الواليات املتحدة االمريكية والربيطانية تقول :إنَر هذه
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االعمال تنوذها املخابرات املركزية االمريكية ،والتابعون هلا ،وهم من الوكالء واملخربين،
وهذا من اجل تشويه مسعة املقاومة.
ملاذا نصدق هذا اإلِعالم التضليلي؟!..
أمل تكن امريكا مستكربة وجمرمة ،بل هي عدوة الشعوب ومثرية احلروب؟!..
اليست امريكا هي اليت جاءت مبشروعها «الشرق االوسط الكبري» ،ومل يكن هذا
املشروع على اساس انه مجعية خريية؟!..
ملاذا هذا الكذب والدجل واالفرتاء على شعبنا وأهلنا؟!..
هل تعلم أنَر هؤالء ،الذين يستهدفون األَحياء الشعبية ،ليس إستهدافهم على اهلوية
وحسب ،وامنا على الال هوية ...جتد هذه املوخخات ،وهذه االحزمة الناسوة يف
مناطق «سنية» حبته ،كذلك يف مناطق «شيعية» حبته؟!..
اليس هذا كذباً وافرتاء من اجل تشويه مسعة املقاومة الوطنية واالسالمية السياسية
منها والعملياتية؟!..
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..هناك اعرتافات ،وخالل املرحلة
املاضية حدثت جتاوزات ،بل جرائم ...الذين فجروا قبة اإلمامني العسكريني عليهما
السالم  ،والذين فجروا مناطق ومساجد يف الشمال ،او يف اجلنوب ..هؤالء اعرتفوا،
وهلم هويات واضحة ،ال اعتقد ،وال يعتقد املعتدلون أنّ ذلك من املقاومة املباشرة ضد
االحتالل؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :اخي عبد احلميد :انقلُ لك موردة
واحدة ...من هم اولئك امللثمون ،الذين استهدفوا احلسينية يف حمافظة البصرة
الويحاء قبل اشهر قليلة؟! ..أمل يكونوا من اجلنود الربيطانيني ،وكانوا ملثمني ،وأُلقِيَ
القبض عليهم ،وحدثت مشاكل كثرية من خالل هذا االستهداف؟ ...هذا الكشف
اخلطري أجنزه أَبنائنا االشاوس ،الذين يؤيدون املقاومة الوطنية واالسالمية.
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اما مسألة توجري قبة االمامني العسكريني عليهما السالم ،فهذا نزاع صغروي ،ال
كربوي ،هم يزعمون ذلك ،لكنِّنا نقول هذه املسألة صعبة جداً ،ال ميكن أنَر ينوذها
أفراد بعدد األَصابع ،والبد أنَر تنويذ هذه العملية مت بأشراف أمريكي ...بدأت بعد
منتصف الليل واستغرقت « »12ساعة ،ووضعوا االلغام حول املرقدين الشريوني ،حتى

أَنَر الكليدار شعر بذلك يف وقتها ،وقتل واحد من محايته ،واالخر كَسِرَتْ رجاله،
املسألة واضحة لدى الشعب العراقي ...إِنَر قبة االمامني العسكريني عليهما السالم إِمنا
نسوت بناءً على أوامر أَمريكية موسادية من اجل اثارة احلرب األَهلية ،وبعد أَنْ فشلوا
يف إثارة الوتنة الطائوية ،ولكن ليعلم االمريكان إِنَر احلرب االهلية لن حتصل لكنَرهم هبذه
اجلرمية النكراء ضد االماميني العسكريني ،جنحوا يف إثارة الوتنة الطائوية ،ولكن مل
حيققوا ،ومل حيققوا حتى االن احلرب االهلية ،ومسألة احلرب االهلية يريدها االمريكان،
والتابعون هلم من اجل إجناز «قانون الويدراليات» يف العراق.
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ...الشك أنَرك مرجع وفقيه ،وكالمك
له تأثري مباشر على الناس حبكم الوالية ،أو حبكم الوتوى ،او حبكم االيضاح ،ولذلك
هذا الكالم له ثقل كبري عند العامة مقابل ثقلك ..هناك تيارات ،واراء ،وفتاوى يف
جممل القضية العراقية تتقاطع مع هذه االفكار ..اال ترى يف ذلك تشويشاً على عامة
الناس أنْ تأتيهم االفكار والوتاوى ،من اكثر من مرجع ،ومن اكثر من إجتاه يقاطع بعضها
بعضاً؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «مقاطعاً» :ماذا تقصد هبذه الوتاوى من قبل
املؤسسة «الدينية» ...مل افهم سؤالك؟..
* د .عبد احلميد الصائح «متابعاً» :يعين هناك اراء موجودة يف العملية
السياسية ،ويف اجملتمع العراقي ،وهناك مالحظات ونصائح وفتاوى دينية تؤكد على
وجود العمل السلمي اىل جانب العمل العسكري ..على العكس مما تتحدث به
 السيد رياض صواء هباء الكليدار سادن حضرة االمام علي اهلادي والعسكري.
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أنت...أنت تطالب بالعمل العسكري يف كل ةرف ،ومهما تكن النتائج ..كيف ينظر
العامة ،او كيف يستجيب العامة هلذه االفكار املتقاطعة ،اليت تصدر عن علماء دين
يعتمد عليهم؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :أَنا أرى أَنَر هناك فرقاً شاسعاً بني العملية
السياسية ،وهي بتخطيط امريكي ،وبإمالءات امريكية موسادية «اسرائيلية» ،وبني
املقاومة السياسية ..املقاومة السياسية يف واقع احلقيقة ختتلف إختالفاً كلياً عن
العملية السياسية اجلارية يف العراق ،ألَنَر املقاومة السياسية هي التظاهرات،
واالعتصامات ،واملقاطعة االقتصادية ،ومقاطعة املؤسسات اخلدمية والوةيوية ،كما قام
الزعيم اهلندي غاندي مبوردة واحدة هي املقاطعة االقتصادية ،وبعد هذه املقاطعة
احلامسة اهنزم الربيطانيون من اهلند الكبرية ،وحتقق االستقالل ،فعملية سياسية حتت
احلراب األَمريكية ،واالحتالل االمريكي املباشر مرفوضة مجلة وتوصيال من خالل اتواقية
جنيف يف القانون الدويل ،وكذلك من خالل القانون االسالمي...
* د .عبد احلميد الصائح «مقاطعا» :مساحة السيد ...هل تسمعين..؟
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :لو مسحت يل أَنْ أكمل حديثي ،ما
دام هناك احتالل ،فالبد من القتال كطريق مشروع لكل املقاتلني الوطنيني العراقيني ،الذين
يستهدفون الدبابة االمريكية ،لذلك هناك فرق بني العملية السياسية بامالءات امريكية،
وفرق بني املقاومة السياسية ،واملقاومة املسلحة ،حنن نريد العملية السياسية شريطة ان
تقاطع الربملان ،وتلغي الدستور االسود الدائم ،وتطالب خبروج االحتالل الكافر.
* د .عبد احلميد الصائح :العملية السياسية االن تشرتك فيها تيارات كثرية،
واحزاب كثرية ،وهناك ناس هلم دور يف مقارعة الدكتاتورية ،ويف املوقف ضد
االحتالل ...هؤالء االن بتكتالهتم وبعملهم اجلماعي ،اال جتد صورة ،او نافذة معينة
للحوار معهم ،او لرتتيب منطقة وسطى للتعامل معهم؟..
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** املرجع امحد احلسين البغدادي :طبيعي ..املبادرة أو املشروع ،الذي عرضه
رئيس جملس الوزراء جواد املالكي ...انا من حيث املبدأ أرحب هبذه املبادرة،
وهذا املشروع ،ولكن عندي حتوظات ...،املشروع ليس يف بنوده مسألة اخراج
االمريكان فوراً ،او على االقل ضمن جدولة زمنية ،وليس هناك الغاء للدستور بكل
تواصيله ،وبكل بنوده ،النه يقوم يف الواقع على احملاصصة العرقية واالثنية واملذهبية
فهاتان املشكلتان الدستور الدائم ،ووجود االحتالل مها اساس االزمة املستعصية،
واساس الولتان االمين ،واملؤسساتي ،واخلدمي ،واشاعة السيارات املوخخة ،واالحزمة
الناسوة ..ويف كل حقل ،ويف كل قرية ،ويف كل قضاء ،ويف كل حمافظة .حنن نقول اذا
اريد حتقيق املصاحلة الوطنية بني الورقاء ،البد من الغاء هذين البندين ،وهناك بند اخر،
من اخطر البنود يف الدستور ..يف املادة« »2فقرة «أ» ان دين الدولة االسالم،
والتشريع االسالمي هو املصدر الرئيسي ،ولكن يف فقرة «ب» شريطة ان ال تناقض
مبادئ الدميقراطية.
وهنا نتساءل :أليست هذه املعادلة اصبحت «خمربطة» كما يقول العراقيون بـ«اللغة
العامية»؟!..
اليس هذا تناقضاً اسرتاتيجياً؟!..
وعلى هذا الضوء ..خيرج العراقييون ويطالبون بزواج املثليني الذكر مع الذكر،
واالنثى مع االنثى ،واذا الشعب العراقي  %75يطالب هبذا الشيء؟!..
اليس هذا منافيا للدميقراطية اذا مل يتحقق؟! ..االسالم حيرم اللواط ،وحيرم
الزنا ..فكيف يكون هذا الشيء؟ ..هذا تناقض صارخ ايديولوجي واسرتاتيجي
سواء بسواء ..فأُس الدستور فيه تناقضات صارخة ،وفيه منافيات اسالمية ،وكذلك
ضد هوية العراق العروبية واالسالمية ،وهذه من املسلمات البديهية ،فال ميكن اجراء
مصاحلة وطنية مادام الدستور مبنياً على الباطل ،واملبين على الباطل باطل ،كما تقول
القاعدة.
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* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ...انت تتحدث وتنوي بنظرة رمبا
يراها البعض نظرة عدمية ازاء مشروع الدولة اجلديدة ،باعتبارك ايضاً موكراً سياسياً،
واىل جانب ذلك انت جماهد اسالمي ..هل توجد لديكم صيغة بديلة هلذه األَفكار،
اليت تعرتضون عليها؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :هذا سؤال مهم جداً ،البديل هو خروج
األَمريكان فوراً ،واذا تنازلنا عن رأينا يف جدولة زمنية ،والغاء الدستور الدائم ،وأَنَّ
العراقيني متدينون بالوطرة ،ومل يتصور االمريكان أَنَر العراقيني سيقاتلوهنم ضمن فرتة زمنية
قصرية ،بطريقة مؤثرة وموجعة ،ألهنم عاشوا ثالثة عشر عاماً حصاراً اقتصادياً ةاملاً،
وثالثة عقود ونصف حتكمهم الدكتاتورية واالستبداد ،فكان أنْ ةنَر األمريكان أَنَر الورود
والزهور ستنثر على دباباهتم.
لكنَر ..شعب العراق متدين بالوطرة ،وشعب العراق عشائري بدوي ال يقبل
بالضيم ،ويرى اجلنود األمريكان يغتصبون حرائر العراق امام عينيه ،وخاصة يف مسألة
اغتصاب الشابة عبري هذه اجلرمية النكراء ،وقد ذكرت حادثة االغتصاب هذه يف
خطاب جتمع مجاهريي يقدر بربع مليون نسمة يف مدينة الصدر الباسلة البطلة قبل
حوايل ثالث سنوات ،قلت:
ان هؤالء سوف يهدمون منازلكم ،وحيرقون مزارعكم ،ويزنون يف أعراضكم،
ويعتقلون نساءكم اذا مل جتاهدوا االحتالل ،قلت هذا قبل ثالث سنوات ...وحل
املشكلة هو خروج االمريكان ،والغاء الدستور الدائم ،والصيغة البديلة يف العراق
اجلديد ..أَنْ نقتدي بالثورة اجلزائرية ...عندما طالب الورنسيون قادة الثورة بالتواوض
حلل االزمة اجلزائرية ..قالوا :نعم ،نتواوض معكم بشرط أَنْ تعرتفوا لنا باالستقالل
الكامل ،وخترجوا من بلدنا دون قواعد عسكرية ،واتباعكم خيرجون معكم من ارض
اجلزائر ،فلم يقبل الورنسيون ،وةلوا متمسكني باالحتالل واالستيطان الظامل الكافر ،لكن
املقاومني اجلزائريني استمروا يف الكواح املسلح بوصوه الطريق الوحيد لتحرير األَرض
واالنسان ،بل وحتى قادة الثورة الويتنامية ،والثورة الصينية ،والثورة الكوبية ،رفضوا
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الدخول يف عملية سياسية حتت مظلة االحتالل ،كما اخنرطت االطياف العراقية
املختلوة يف العملية السياسية حتت مظلة االحتالل ،ونراها تتصارع على كسب الغنائم
من خالل احلقائب الوزارية السيادية ،أما جيوارا فقد قاتل حتى حتررت كوبا ،ثم خرج
اىل بلد آخر وةل يقاتل االستعمار األمريكي حتى وقع يف ذلك الكمني ،الذي نُصب له،
اخ عبد احلميد ..حنن مسلمون ،حنن جماهدون ،حنن ثوريون ،ال جيوز يف عقيدتنا إمرة
الكافر على املسلم ،وال جيوز موالة الكافرين ،بل امتنانه سبحانه وتعاىل بكف ايدي
الكافرين عن املسلمني ،هذه نصوص تشريعية اسالمية مطلقة تطبق يف كل زمان ومكان
على صعيد القضايا احلقيقية ،ال على صعيد القضايا اخلارجية.
* د .عبد احلميد الصائح «مقاطعا» :مساحة السيد لو تسمحوا يل ان...
** املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :وقاعدة اجلري واالنطباق ال ميكن
إلغاؤها بل تطبق يف كل مكان وزمان ،فهل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم اجرى
حواراً  -بعد أَنْ أسس الدولة االسالمية يف املدينة املنورة  -مع اليهود عباد العجل
شذاذ االفاق ،بل امر بإخراجهم من جزيرة العرب ،وال يكون هلم وجود يف جزيرة
العرب ،واملواوضات ،اليت جتري يف بعض االحيان مع املشركني كانت مسألة ثانوية
«تكتيكية» أَما اآلن فنحن جند احتالالً مباشراً على ارض االسالم ...استباحوا
بلدنا ،وهتكوا اعراضنا ،وسرقوا ثرواتنا ،وحنن نؤسس دولة وتضع دستوراً ونؤلف
وزارات حتت مظلة االحتالل ،هذا ال صحة له ال يف اتواقية جنيف ،وال يف القوانني
االسالمية ،اما انت فتقول يل :إنك اغلقت علينا كل الطرق ...ال يا اخ عبد
احلميد ..الكواح املسلح واجلهاد االسالمي مها ،الطريق الوحيد لتحرير كل االمم
املستضعوة.
* د .عبد احلميد الصائح «مقاطعاً» :مساحة السيد ...اذا مسحْت يل ..مل
يقل احد إنَركَ أَغلقت الطرق ،ومل توتحها ،ولكن يسأل بعض الناس :إنَر علماء الدين
يوتون ،واجملاهدون ينوذون ،ولكن اكثرية الناس هم الذين يقعون فيها ،وهؤالء
حمصنون؟..
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** املرجع امحد احلسين البغدادي :من حيث املبدأ ...ميكن أنْ يويت العلماءُ
باجلهاد ،وميكن أال يوتوا.
* د .عبد احلميد الصائح :مثال يوتون باجلهاد ،لكنَّ الناس اآلن يف ةروف
اخرى ...يعين ةروف غري مهيئة للجهاد ،وعلماء الدين حمميون ،يعين ميكن أن
يسافروا اىل اخلارج ،وميكن أن تكون هلم محاياهتم اخلاصة ،لكنَّ الناس البسطاء يكونون
يف املواجهة ،وهم عزل ،فالدولة موتتة منذ ثالثني سنة ،وامكانياهتا ضعيوة...
** املرجع امحد احلسين البغدادي :سؤالك هذا واضح يا استاذ عبد
احلميد! ..هلذا أَقول لو كان هناك تكافؤ فرص ميدانية بيننا وبني العدو ملا أَمكن
اجتياح العراق واحتالله هبذه السهولة ،لكن ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِريَةً بِإِذْنِ
اللَّهِ﴾ سورة البقرة ،249 ،ال تكافؤ بيننا وبني العدو ،لكنين أُعلن لك رأياً مستمداً من
القرآن والسنة الصحيحة ...إذا أُهدرت آخر قطرة من دمائنا نقاتل ،ولو اكلنا القمامة
نقاتل ،ولو منحنا العدو الكافر احلرية والسيادة الكاملة لشعائرنا وممارسة طقوسنا نقاتل،
ولو مل يؤد ذلك اىل ضرر على ديننا ،وعلى تراثنا ،وعلى عقيدتنا نقاتل ..هذه هي
أوامر اهلل تعاىل ،ورسوله الكريم بوجوب القتال ،وطرد الكوار عن بالد االسالم ،النه ال
جيوز إِمرة الكافر على املسلم مطلقاً ،اما انت يا اخ عبد احلميد فتقولُ ةروف الناس
غري مهيئة ...قد يعرتض عليك الناس على هذا التصعيد ،وانا اقول هل الناس
يقودوننا ،ام حنن نقود الناس! ..هذا اوالً.
وثانياً :اجلهاد الدفاعي خيتلف عن اجلهاد االبتدائي ،اجلهاد االبتدائي مشروط
بوجود االمام املعصوم عليه السالم واستئذانه ،غري أَنَر بعض «الوقهاء» شذوا عن هذا
الرأي الوقهي املشهور ،وقالوا ..جيوز إِذا هتيأت الظروف املوضوعية والذاتية ،وهتيأ
اجلند والسالح واملال لغزو العامل ..هذا على صعيد اجلهاد االبتدائي .أَما على صعيد
اجلهاد الدفاعي ،فقد اوضحت مراراً وتكراراً إنَر اجلهاد الدفاعي ال يشرتط فيه
مراجعة «مرجع» ،او «فقيه» ،بل جيب القتال من أجل الدين ،حتى لو مل يكن هناك
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تكافؤ فرص ميدانية بيننا وبني العدو اجملرم ،النه ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِريَةً
بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ سورة البقرة.249 ،
اآلن االمريكان وقعوا يف املستنقع العراقي ،وهلذا فهم يقومون مببادرات من هنا
وهناك ،تارة يف مؤمتر القاهرة ،واخرى مبادرة املصاحلة الوطنية االخرية ،اليت تبناها
رئيس جملس الوزراء ،ومن خالل هذه التحركات ،ندرك أنَر وجود االمريكان اصبح يف
خطر ،وهم يريدون ان خيرجوا من العراق حبوظ ماء الوجه.
لكنِّي أَقول ليسمع العامل ،إنَر هذه الشبهات مل تنطلِ ولن تنطلي على شعبنا واهلنا..
فاملقاومة تتصاعد ،واجلهاد مستمر ،واملقاومة قوية جداً ،واهلل ...لوال شعب العراق
وتصديه للمشروع االمريكي ألصبحت االن سوريا ،وايران ،و لبنان كونتونات عرقية
وأثنية متناحرة متقاتلة ،لذلك حنن الدرع احلصني هلذه األمة اجمليدة ،حنن الدرع احلصني
لكل العرب واملسلمني ،املقاومة االن مبستوى املسؤولية النضالية التارخيية ،وباملستوى
احلضاري ،تستمد شرعيتها من اتواقية جنيف ،وكذلك من القرآن والسنة النبوية
الصحيحة.
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..هل تتمتع بعالقات مباشرة مع
فصائل املقاومة العاملة يف العراق؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :انا يف الواقع ،كمرجع وفقيه ،يتهمين البعض
بأنين متشدد وراديكايل ،وأنا افتخر بذلك ...انين شديد على الكوار ،شديد على
العمالء ،شديد على املخربين والتابعني للعدو ،ولكن ليس يل عالقة مباشرة مع
املقاومة ،وأنا أُؤيد املقاومة املشروعة ،اليت تستهدف الدبابة االمريكية ،والثكنة
االمريكية ...انا أُؤيدها ،ولو كانت يل مع املقاومة املسلحة عالقة ميدانية مباشرة
لقاتلت معها ،ولكن أَنا موجود االن يف النجف األشرف كمرجع ديين ،وكمرشد اسالمي
لكل الوصائل ...لكل املكونات االجتماعية والسياسية ،ولكنين تواق للشهادة من اجل
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شريعة االسالم ،من اجل استقالل العراق وهويته العروبية واالسالمية ،من اجل العراق
التعددي الشوري املستقل.
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..يعين «مثالً» حينما أَصدر أَبو
مصعب الزرقاوي بياناً كوَّر فيه اجلميع ،وطالب بأبادة منْ امساهم «الرافضة» ،وغري
ذلك من تواصيل اخلطاب ،لكنَّه استثنى السيد البغدادي من خطابه ،هل أَخرجه من
«الرافضة» ،ام ألسباب اخرى؟!..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :طبيعي عندما اخرج بيانه إلبادة «الشيعة»
عن بكرة ابيهم كان هناك حركات وطنية واسالمية هلا «عالقة» معه بشكل أو
بآخر ...قالوا له :ملاذا ال تصرح باستثناء اخلط الشيعي الوطين ،الذي يؤيد املقاومة،
ويرى اهناء االحتالل ،ويريد اقامة الدولة التعددية الشورية ،وعدم استثناء أية طاقة
وطنية؟ فلماذا ال تستثين البعض منهم :هناك السيد البغدادي ،وهناك السيد الصدر،
وهناك الشيخ اخلالصي ،وهذه خطوط اسالمية ،وتيارات ثورية ،وهلا استقطابات
مجاهريية يف الساحة العراقية؟ هلذا تراجع واصدر بياناً ...من خالل موقع «موكرة
االسالم» اخرج هذا البيان ،واستثنى السيد البغدادي والسيد الصدر والشيخ
اخلالصي ،ألننا معروفون خبطابنا االسالمي الواضح ضد االحتالل ،واهناء االحتالل،
وال نؤيد العملية السياسية بوصوها ختطيطاً إمريكياً وإمالءات امريكية ،وهذا االستثناء
«يشكر عليه يف وقته» ،ولكن حنن نقول كإسالميني هدفنا كله يف الواقع هو استهداف
الدبابة االمريكية من اجل اخراج احملتل من العراق.
اما القاعدة فهدفها غري هذا ،وهو مالحقة االمريكان يف كل مكان ،وليس حترير
العراق!..
حنن نالحق االمريكان من اجل ان خيرجوا من بلدنا االسالمي ،ثم حنن ال حنارب
الشعب االمريكي ،بل من حقنا ان نقيم معه عالقات دبلوماسية واقتصادية ال تضر
باستقاللنا ،وال تضر بكرامتنا العروبية واالسالمية ،هذا بعد االعتذار الرمسي من قبل
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بوش وجمموعته املصهينة القابعني يف البيت االسود ،والتعويض الكامل عن كل اخلسائر،
اليت تعرَّض هلا شعب العراق.
اما القاعدة هدفها مطاردة الشعب االمريكي ،فضالً عن اإلدارة األمريكية املصهينة.
حنن ال نستهدف الشعب االمريكي ،الشعب االمريكي ضحية االدارة االمريكية
املصهينة ،الشعب االمريكي ضحية الديكتاتورية االمريكية ،اليت تريد ان جتعل العامل قرية
واحدة حتت مظلة العوملة الربوية الرأمسالية املتوحشة ،ألهنا اصبحت هي القطب
األحادي الكوني املنورد يف العامل ،وهي ال تتحرك اال بامالءات صهيونية توراتية.
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..انا اسف ألني أقاطعُ محاسك
كثريا ،لكن هذه ةروف خاصة بالربنامج ،هناك أفكار وعالقات بني املراجع ،وبني
التيارات العاملة ،يعين الكثري يسأل :هل أَسِفَ السيد البغدادي لرحيل الزرقاوي؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي «مقاطعاً» :مل امسعك
* د .عبد احلميد الصائح :هل أَسِفَ السيد البغدادي أو حَزِنَ لرحيل
الزرقاوي؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :انا معروف بتوجهاتي الوطنية واالسالمية،
واساند كل حركات التحرر العاملية ،فكيف حركة التحرر العراقية ،اليت تستهدف
الدبابة االمريكية ،فأنا ال احزن على انسان يصدر بيانات فيها تناقضات ايديولوجية
خالفاً للقرآن الكريم ،والسنة الصحيحة ،ويعرتف بنوسه باستهداف االحياء الشعبية،
ال احزن هلذه النظائر ،وكل انسان قدم اىل العراق وقاتل من اجل حترير العراق فأهالً
ومرحباً به ،لكن من يشوه مسعة الشعب العراقي ،ومقاومة الشعب العراقي ..ال اهال
به وال مرحبا ،لذلك انا معروف ...اجتاهي اسالمي ثوري راديكايل «متشدد»،
لذلك انا ال اخشى احداً يف هذا الكون اال اهلل بوصوه املطلق احلقيقي الواقعي العيين،
لذا انا اآلن دمي على راحة يديّ «كما يقال» من اجل ماذا؟ ..من اجل شعيب واهلي
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وأَنا اعرف بأنه اذا قتل السيد البغدادي ،او استشهد السيد البغدادي فسوف حتدث
ردة فعل من قبل جماهدي العراق ،فأنا موجود يف العراق املقاوم ،وموجود بالوعل يف
النجف االشرف ،ليسمع العامل ...انا ال احزن لوالن او فالن ،وهو يقع يف تصرحياته
بالتناقض ،ولذلك قلت لك ان «قاعدة التوحيد واجلهاد يف بالد الرافدين» ال تريد حترير
العراق ،وامنا تريد مالحقة األمريكان يف كل مكان ،فوجدوا هلم مقربة يف عراق االسالم
عراق العروبة.
اما حنن فنريد إخراج احملتل االمريكي ،واتباعه ،وإقامة الدولة االسالمية التعددية
الشورية ،وعدم استثناء أية طاقة وطنية ،واملسيحيون واالشوريون يعيشون حتت مظلة
دولة االسالم مكرمني معززين ،وإقامة العالقات الدبلوماسية السياسية واالقتصادية مع
الشعب االمريكي بعد االعتذار الرمسي من قبل االدارة االمريكية عمَرا فعلته ضد شعبنا
واهلنا.
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..يقال إِنَر القاعدة خسرت الكثري من
خالل بياناهتا ،وخاصة احلرب ضد «الرافضة» ،حيث تقول ان القاعدة هدفها حماربة
االمريكان يف كل مكان ،ولكنَّها يف بياناهتا تعلن عن حماربة شرحية كبرية من الشعب
العراقي ،كما خسرت ايضاً فصائل سنية -اذا جاز التعبري -ألهنا ضد الشيعة يف
العراق .ما هو موقوك من هذه الوتوى ..سواء استثنيتم منها ،ام مل تستثنوا؟..
** املرجع امحد احلسين البغدادي :اوالً الزرقاوي ليس فقيهاً جمتهداً يف رأي
«اهل السنة واجلماعة» ،ولكننا نقول إِنه إِعرتف ببعض العمليات ،اليت استهدفت
االطوال والنساء والشيوخ ،وبعضها نسبت اليه وأنكرها يف موقعه على شبكة االنرتنت،
ولكن ال تنسَ ان الزرقاوي يف خطابه االخري عندما ةهر على شاشات التلواز مرةً ثانية
انتقد «الشيعة» بشكل مطلق ،ويف الوقت نوسه وصف بعض «اهل السنة واجلماعة»
باملرتدين باعتبارهم يتعاونون مع احملتل ،وحتى ابن الدن قبل يومني اصدر بياناً صوتياً بال
صورة قال فيه بوجوب مقاتلة «اهل السنة واجلماعة» ،الذين دخلوا العملية السياسية
املتعاملني مع االمريكان ...يا اخي عبد احلميد حنن عراقيني سواء دخل الزرقاوي
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ومجاعته العراق اومل يدخل!! ..انا كعراقي يهمُّين أَنين رأيت عرضي يهتك ،وتراثي
يسرق ،وأرضي حترق على غرار «برنامج فينكس» يف فيتنام ،وهم دمروا العراق من
مشاله اىل جنوبه ،ومن شرقه اىل غربه مل يستثنوا أي مدينة ،كل املدن أُحرقت ،واعتقلوا
ابناءها االماجد ،لذلك ...لندع املقاومة تعمل وجتاهد وتناضل يف سبيل اخراج
احملتل االجنيب ،من يأتي ويندس ليقتل االطوال والنساء والشيوخ يف سبيل تشويه مسعة
املقاومة السياسية منها والعملياتية الوطنية منها واالسالمية ،هذا ال عالقة له بوصائل
املقاومة املشروعة.
فلنكن صرحاء يا اخي ..مسعنا من االعالميني إنَر الزرقاوي عندهم بعبع كبري ،يا
اخي عبد احلميد الشعب العراقي كله مناضل ،وكله جماهد ،وكله مقاتل ،لذا اؤكد لك
ان االمريكان هم الذين يبعثون السيارات املوخخة يف العراق ،واالحزمة الناسوة يف سبيل
دميومة بقائهم ،فهل تعلم ان رقم «الشاصي» املوجود يف السيارة املوخخة عندما توتش
الشرطة تلك السيارة جتد ان رقم «الشاصي» امريكي ،وهناك تقارير اسرتاتيجية
نشرت يف الصحافة االمريكية والربيطانية.
قد نسأل :ملاذا اآلن كل جنود الشعب االمريكي بني خائف ،أو جمنون ،أو منتحر،
وهارب؟ وهذه اعرتافات صدرت من دهاقنة االدارة االمريكية ،والكونكرس االمريكي،
لذلك ال عالقة لنا ببعض الوضائيات املشبوهة املعروفة كاحلرة والعراقية ،اليت تشوه مسعة
الشعب العراقي ،وتتهجم على رموز االسالم ،ورموز العروبة من مراجع الدين ،وعندما
ينتقد أحدُ احرار العراق مرجعاً متواطئاً مع احملتل بشكل او بآخر تثور ضجة موتعلة
من اجل تسييس القضية يف سبيل جناح االنتخابات املزيوة ،لذلك هم يشتمون املراجع
الثوريني الرساليني ،لكي ال يكون هلم وجود يذكر يف الساحة االسالمية.
* د .عبد احلميد الصائح :مساحة السيد ..يف ختام هذه احللقة اترك لك
دقائق تتحدث فيها مباشرة اىل مشاهدي البغدادية؟.
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** املرجع امحد احلسين البغدادي :ادعو اهلي وشعيب من «السنة» و«الشيعة»
يف العراق ،وانا احتوظ دائما من كلمة هذا سين وهذا شيعي ،بعد نسف قبة االماميني
العسكريني عليهما السالم اراد االمريكان حتقيق احلرب االهلية ،ولكن بعد هذه الوحدة
املرتاصة ،وبعد ان اجتمع عقالء «اهل السنة واجلماعة» ،و«الشيعة االمامية» من
خالل بياناهتم ،ومن خالل زياراهتم امليدانية افشلوا هذه املؤامرة ،ومل تتحقق حبمد اهلل
تعاىل.
اما االن وقد بدأت فتنة طائوية ..هذه الوتنة اهلوجاء ،اليت تستهدف االنسان
العراقي على اهلوية ،انا اقول جيب حتقيق مؤمتر وطين اسالمي جيمع «اهل السنة
واجلماعة» ،كذلك «الشيعة االمامية» ،وكل مكونات الشعب العراقي ...جيتمعون
ويتباحثون فيما بينهم حلل هذه االزمة ،هذه االزمة الطائوية يتهم بعض الناس «اهل
السنة واجلماعة» بأثارهتا ،وهذا خطأ كبري ،انا ادعو كل الوطنيني ،الذين يريدون اهناء
االحتالل ،واستئناف الدولة الوطنية املستقلة ان ال يؤطروا القتل بإخواننا «السنة»
وحدهم ...املسألة ابعد من ذلك ،القتل تارة على اهلوية ،وتارة على الال هوية حيث
تأتي الكثري من الرؤوس «الشيعية» اىل وادي السالم يف النجف االشرف ،كذلك تأتي
الكثري من الرؤوس «السنية» اىل مقابرهم املوجودة حول مرقد االمام أبي حنيوة
وغريها ،فاملسألة ليست مسألة «شيعية» و«سنية».
انا أقول :هذه األعمال اإلجرامية توةف من قبل املوساد يف الكيان الصهيوني
والسي .آي .أي االمريكية ،وأم .آي .سكس الربيطانية ،وأكشف لك موردة
قصرية ..:قبل ثالثة ايام اختطووا احد االشخاص من «اهل السنة واجلماعة» ،واهتموا
بعض عناصر «الشيعة» من اجملاهدين املناضلني املعروفني ،وبعد ذلك تبني ان بعض
«اهل السنة واجلماعة» هم الذين اختطووه من اجل اثارة الوتنة ،والذي اختطوه له
عالقة مع املخابرات االجنبية ،فاملسألة واضحة هناك من «الشيعة» عمالء ،وهناك من
«السنة» عمالء يقومون بتأجيج هذه الوتنة الطائوية من اجل اثارة احلرب االهلية ،اليت
هي مقدمة لتقسيم العراق اىل كونتونات عرقية ومذهبية متناحرة ومتقاتلة ،النه ال
تتحقق الويدرالية اال بإشعال فتيل احلرب االهلية ،وهذا ما شاهدناه يف كوسوفو ،ويف
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االحتاد السوفييت ،وكذلك يف الواليات املتحدة االمريكية ،وهلذا ادعو شعيب واهلي اىل
الوحدة واالحتاد ...شعبنا على طول التاريخ مل يقع قتال بني مذاهبه املختلوة ،واالن
نطالب عقالء «السنة» و«الشيعة» لعقد مؤمتر وطين عراقي ،بعيداً عن كلمة «سين»
و«شيعي» ،وبعيداً عن كلمة هذا «تركماني» ،وهذا «كردي» ،وهذا «عربي»،
جتمعنا كلمة ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل ،واهلل اكرب وجهاد حتى النصر.
* د .عبد احلميد الصائح :يف ختام هذه احللقة اتوجه بالشكر اىل املرجع الوقيه
اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي.
** املرجع :امحد احلسين البغدادي :شكرا حياك اهلل.
* د .عبد احلميد الصائح :كما اشكركم مشاهدينا الكرام على وجودكم
معنا ...آمل ان التقيكم االسبوع املقبل مع ضيف اخر ،وقضية اخرى على
«املختصر» ،حتى ذلك احلني تقبلوا من أسرة الربنامج ،وبرنامج اليوم حتديداً يف بغداد،
والنجف ،والقاهرة ،ومين اطيب التحيات.
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الحوار الحادي واالربعون
مع صحيفة «الرياض» اليومية السعودية
بتاريخ  22ايلول 2006م
اجرى الحوار
أيـمن الحم ـاد
املرجع الديين آية اهلل أمحد احلسين البغدادي لـ«الرياض»
تقسيم العراق ليس مؤامرة صهيونية فقط ،بل إقليمية أيضاً..
وصف املرجع الديين الشيعي آية اهلل امحد احلسين البغدادي مشروع الويدرالية بأنه
من أكرب احملرمات الشرعية .
وقال يف حديث لـ «الرياض» :إنَر على اإليرانيني دعم املقاومة السياسية والعملياتية
الوطنية منها واإلسالمية ،ألن لدينا شراكة مع اإليرانيني ومصري واحد ،هو إنقاذ املنطقة
من املشروع الصهيوني  -األمريكي ...من أجل وحدة هذا البلد ،وعدم حتطيمه
سياسياً وأخالقياً وأدبياً واقتصادياً .
وبرر املرجع الديين البغدادي دخول التيار الصدري يف جملس النواب بأنه جاء
ألسباب منها« :االخرتاق».
وفيما يلي نص احلوار :
* رفضتم مشروع الويدرالية يف العراق ،الذي طرحه االئتالف العراقي ..ما هي
أبرز حتوظاتكم عليه؟..
** مسألة الويدرالية شائكة وخطرية ،واتضحت يف العراق ،وحتت مظلة
االحتالل األمريكي بشكل كبري ،وذلك يف وسط العراق وجنوبه ومشاله ،مما يسبب على
املدى البعيد والقريب تقسيم هذا البلد ،وبالتايل تقسيم الوطن العربي والعامل اإلسالمي
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اىل كنتونات ،واىل دويالت متقاتلة متناحرة من أجل أن تبقى الثكنة العسكرية يف
املنطقة هي األقوى ،ولتهدد أمنها ،وتسلب خرياهتا ،وقد قلنا رأينا يف الويدرالية يف
ضاحية دمشق بتاريخ 1999/5/21م امام حشد من كوادر االحتاد االسالمي لطلبة
العراق ،وبينت حينها خطورة الويدرالية بكل تواصيلها ونشرهتا يف أحد مؤلواتي،
وهذه مسألة بديهية ...تقسيم العراق ليس مؤامرة امربيالية أمريكية صهيونية ،بل
إقليمية أيضاً.
* هل أنتم ضد الويدرالية كنظام ،أو ضد تطبيقها يف العراق؟..
** حنن كإسالميني وفقهاء نتكلم على أساس القرآن والسنة فأرض اإلسالم
واحدة ،واألرض كلها هلل تعاىل ،فال جيوز تقسيم الوطن العربي أو العامل اإلسالمي إىل
دويالت متقاتلة متناحرة ،تقام على أساس العرقية واالثنية ...حنن أمة واحدة ،فالبد
أن تكون أرضنا واحدة ،وهلذا فصراعنا ضد الويدرالية يأتي من وجهة نظر إسالمية،
وهي من أكرب احملرمات الشرعية على الصعيد الوقهي االسالمي
* مشروع الويدرالية طرحه السيد عبدالعزيز احلكيم ،وهو أحد علماء الدين يف
العراق ،فكيف ميكن اجلمع بني حترميكم هذا املشروع ،وحتليل املشروع نوسه ،وطرحه
من قبل السيد احلكيم؟..
** السيد عبد العزيز احلكيم ليس من علماء الدين ،وإمنا هو رجل دين ،وحنن
من وجهة نظرنا كل إنسان مسلم هو رجل دين ،وهو ليس صاحب «فتوى» ،بل هو
رجل دين لبس اجلبة والعمامة فقط ،ألنه ابن مرجع ديين ،وأبوه من العلماء ،وهذا ال
نشك فيه ،فهو ليس صاحب «فتوى» ،بل هو رجل سياسي ،وأهدافه سياسية
ومقصودة ومعروفة لدى اجلميع .
* لو أردنا التحدث عن الدور اإليراني يف العراق ،ما هو دور املرجعيات الدينية
يف العراق لتقليص هذا الدور أو إلغائه؟..
** حنن ندعو كل دول اجلوار أال تتدخل يف شؤون العراق ،فهو بلد مستقل،
ومادام هناك احتالل ،فال جيوز ألي دولة اقليمية أن تتدخل ضد ارادة الشعب
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العراقي ،الذي يدعو اىل استقالل العراق ،ومناهضة األمريكان .فاإليرانيون يف الواقع
جيب عليهم دعم املقاومة السياسية والعملياتية الوطنية منها واإلسالمية ،ولدينا شراكة
مع اإليرانيني ومشروعنا واحدا ،هو إنقاذ املنطقة من املشروع الصهيوني األمريكي من
اجل وحدة هذا البلد ،وعدم حتطيمه سياسياً وأخالقياً وأدبياً واقتصادياً ،وما دمنا
حتت مظلة االحتالل ،فإننا نعارض أي تدخل لصاحل املشروع األمريكي ،أما إذا تدخلت
دولة يف شؤون العراق لصاحل املقاومة السياسية والعملياتية فأهالً ومرحباً هبا .
* ولكن أال تعتقدون أن دخول املقاومة من الدول األجنبية يساهم يف الووضى
األمنية ،وال يساعد احلكومة؟..
** هذا إذا كانت احلكومة شرعية ،فاحلكومة احلالية غري شرعية ،ألهنا
تأسست حتت مظلة االحتالل ،وحتت دستور أسود ،خيالف القرآن الكريم والسنة
الصحيحة ،وخيالف مبادئ الشعب العراقي وتقاليده العروبية واإلسالمية ،حنن نريد
املساعدة من أي دولة ..سواء كانت إقليمية ،أو أجنبية ،إسالمية وغري إسالمية،
فنحن نريد دعم مشروع املقاومة ،الذي يدعو إىل مناهضة االحتالل ،وإقامة الدولة
التعددية الشورية ،حنن ال نعارض أحداً يدعم املقاومة الوطنية واالسالمية ويساندها.
* ولكنكم تعلمون أن التيار الصدري مشارك يف جملس النواب ،كيف ميكن اجلمع
بني ما تقولون ،وبني مشاركة التيار الصدري؟..
** أوالً التيار الصدري ليس حزباً ،ذا خطاب سياسي ،ونظام داخلي ،بل هو
تيار عقائدي رسايل ثوري ،دخلوا اجمللس ألسباب ميكن فهمها ،رمبا دخلوا ألجل
االخرتاق ،أو الكشف ،أو ألسباب ال ميكن كشوها للصحافة واحلكومة العراقية التابعة
للواليات املتحدة األمريكية ،وحتى لو دخلوا فإنَر موقوهم واضح من مشروع الويدرالية،
بل هو ضد كل املشاريع االستسالمية املهينة املذلة ،ودخوهلم اجمللس النيابي ليس
مطلقاً ،بل هناك قسم من التيار الصدري يعارض االخنراط يف اجمللس ،ويعارض
االحتالل ويناهضه بكل صوره.
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الحوار الثاني واالربعون
مع صحيفة اشراقات الصدر العراقية
بتاريخ  14تشرين الثاني 2006م
اجـرى الحوار
فتاح الشيخ
مقابلة اجراها الصحايف فتاح الشيخ رئيس جملس االدارة ،ورئيس حترير صحيوة
«اشراقات الصدر» مع مساحة اية اهلل العظمى السيد اجملاهد امحد احلسين البغدادي
دام ةله.
فقهاء الدين ورجال الوكر هم اوتاد اهلل يف االرض ،وميزان عدالته وحكمته،
فعندما تدهلمُّ اخلطوب واملصائب ،ويعجز ساسة البالد عن ادارة دفة احلكم حنو
شاطئ االمان بسبب أُفقهم الضيق ،وتغليب املصلحة الشخصية والطائوية واإلثنية
على املصلحة العامة ،فإن االمل يبقى معقوداً بنجوم اهلل تعاىل يف االرض ،من فقهاء
ومراجع زهدوا يف احلياة ومغرياهتا ..يقولون قوهلم ،ويوعلون فعلهم ،ال تأخذهم يف اهلل
لومة الئم ،ال ينظرون اىل من زعل ،أو اىل من رضي من الورقاء ،رأيهم يأتي يف مصلحة
األُمة والبالد دون النظر اىل فئة ،أو طائوة ،ال يريدون ألَنوسهم جاهاً ،او منصبا ،بل
كلمتهم هي القول الوصل ،تصب يف توثيق عرى الوحدة الوطنية واالسالمية ،واحليلولة
دون الوطن وابنائه ،واإلنزالق إىل اتون مستنقع احلرب االهلية ،واملهاترات الطائوية.
ان وضعنا العراقي شائك ومُعقد بكل ارهاصاته وتداعياته ،وما حياك ضد هذا
الشعب من مؤامرات داخلية وخارجية ..بعد ان خيِّبَ جتار السياسة ومقامروها
آمال شعبنا يف العراق «الدميقراطي» املوحد يتآخى فيه العربي والكردي ،ويضع السين
يده يف يد اخيه الشيعي ..حيث اغتيلت فرحة الشعب بتخلصه من النظام
االستبدادي ،ليدخلوا عنوة يف عهد اخلوف والرتقب ..عهد الدميقراطية املزيوة،
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واالنوالت والووضى ..عهد يذبح االنسان فيه أخاه االنسان على ارصوة الشوارع،
كما جتزر االغنام ..عهد اختلطت فيه املقاييس ،وغُيِّبَتْ فيه املبادئ والقيم
الكربى ..عهد بات فيه الوالء االول واالخري للعرق ،أو الطائوة ،أو العشرية ،والديرة،
أما الوطن فليذهبْ اىل اجلحيم.
هكذا اصبح وطننا ...ترك ملراهقي السياسة ،سوين ًة تصارع امواجاً متالطمة،
أما هم فقد غرقوا يف اقتسام الغنائم واملكاسب ناسني َأنَر السوينة اذا غرقت فإِنَر
اجلميع يغرقون.
شعبنا املوجوع بساسته يرنو بنظره اليوم اىل حكمة فقهائه األَعالم ،فهي سوينة جناة
النتشاله من حبر الظلمات ،الذي يوشك أَنْ يبتلع سوينة الوطن بركاهبا ..من هذا
املنطلق كان لـ«إشراقات الصدر» شرف السبق لتحل يف ضيافة مساحة الوقيه اجملاهد
اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي دام ةله ،طارحةً أَمام مساحته مهوم
املشهد السياسي العراقي وتداعياته.
* اشراقات الصدر :هناك حديث متداولٌ بني املواطنني العراقيني ،يقول إنَر الولتان
االمين أوجده احملتل االمريكي يف سبيل إِفشال حكومة االئتالف الشيعية املوحدة حتى
يرجع العلمانيون مرة ثانية الستالم دفة احلكم ..يف رأيكم هل هذا طرح مقبول؟..
** السيد البغدادي :بسمه تعاىل ...هذا الرأي املطروح يف الساحة العراقية
ليس صحيحاً ..بدليل أَنَر هناك مؤامرة مدروسة ضمن خطة «اسرائيلية»  -امريكية
حمكمة تستهدف القضاء التام على قوى الشعب العاملة عن طريق فتح أبواب اهلجرة اىل
دول اجلوار ،واخلليج ،والدول االوروبية امام الكواءآت الوطنية ،يضاف اىل ذلك
االغتياالت الكيوية الغامضة ،اليت تستهدف كُلَر العلماء العراقيني .كل ذلك يف سبيل
هتيئة األجواء سريعاً للكواءات واخلربات االجنبية ،اليت ال ميكن جميئها اىل العراق ،اال
بعد اهناء الولتان االمين واملؤسساتي حتت مشاعة مكافحة االرهاب الدويل ،ومتى يتم
هذا التآمر االمريكي املصهني يف توريغ بالد الرافدين من اخلربات والعقول العلمية العراقية،
والطاقات البشرية ،واملوارد االنتاجية يف كال القطاعني الصناعي والزراعي ،وعلى
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املستويني اخلاص والعام ،فانا سنرى بسرعة مذهلة استتاب االمن املوقود يف الساحة
العراقية ،وعندها يصبح العراق دولة مستهلكة يعتمد اقتصاده وتنميته وسياسته على
اخلرباء االجانب وهبذا كله تتجذر ذيلية العراقيني وتبعيتهم لقوانني االحتالل االمريكي
لصاحل الشركات املتعددة اجلنسيات ،بل ومتاشياً مع مصاحل الدول والقوى السياسية
املرتبطة بتلك الشركات ،فيصري االقتصاد العراقي استهالكاً للبضائع والسلع االجنبية
املستوردة ،تتحكم يف عصب احلياة االقتصادية فيه الطبقة السياسية الواسدة من سُرَراق
املال العام حتت مظلة اقتصاد السوق احلر ،وهبذا الوضع يغدو كل من يعارض اخلطط
اليت تَعُّدها املؤسسات الدولية حجرَ عثرة ضد التنمية االقتصادية ،ويتهم بأنَّه يساند
األُطروحة االشرتاكية ،ويعارض اطروحة االقتصاد الرأمسايل احلر ...يف ةل هذا
الوضع االقتصادي املرتدي املزري ال ميكن حبال بناء تنمية اقتصادية وطنية ،وال ميكن
املشاركة يف وضع اخلطط واالستثمارات العامة ،بل يتم تكريس االحتالل ،وهجرة
العلماء تارة ،وتصويتهم جسديا تارة اخرى.
وخالصة القول :ومهما تكن توجهات السلطة املركزية يف بغداد ،بغض النظر عمن
يسيِّرها ..سواء كانت بيد االسالميني ،ام العلمانيني ،أو القوميني ..وسواء كانت بيد
الرامساليني ،ام االشرتاكيني ،أو املاركسيني تصبح معتمدة يف حياهتا اللوجستية واالدارية
واالقتصادية على الواليات املتحدة االمريكية ،والدول الرأمسالية الكربى..
* اشراقات الصدر :ملاذا أَصدرت فتوى حبرمة توعيل الويدرالية يف العراق،
ووصوتها مبواسد سياسية واقتصادية واجتماعية ،وبالتايل ختدم املشروع الصهيوني
االمريكي ،يف الوقت الذي جند الويدرالية فيه ناجحة يف الدول املتقدمة مثل :الواليات
االمريكية املتحدة ،وغريها؟..
** السيد البغدادي :يف عقيدتي ان نظام الويدرالية املقرر يف الدستور الدائم
العراقي ال ميت اىل موهوم الويدرالية بصلة ،بل هو اشبه ما يكون بنظام كونويدرايل
يستهدف توتيت الوطن االعز اىل دويالت متناحرة متنافسة ،بل متقاتلة فيما بينها حول
املوارد الطبيعية من البرتول ،والغاز ،والرانيوم ،والزئبق ،وعلى املوارد املالية ،وعلى
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احلقائب الوزارية السيادية ،وعلى احلدود االدارية من اجل مصلحة أي مذهب أو عرق
على حساب الوطن الواحد والشعب الواحد.
إذن ..اهلدف من مبدا الويدرالية يف الدستور العراقي الدائم ليس وحدة العراقيني
ولَمِّ مشلهم يف بلد موحد ،ومدينة متزاوجة ،وامة مرتاصة ،بل اهلدف هو متزيق الشعب
العراقي ،ليشتدَّ فيه الصراع ،ويكثر فيه االقتتال بني كل مكوناته ،وبني كل اطيافه ،وبني
كل اعراقه يف سبيل ان تبقى الثكنة «االسرائيلية» هي األقوى يف املنطقة ،وهذا ما
يسعى اليه الكونغرس االمريكي من تقسيم العراق وتوتيته اىل ثالث كونتونات ،يف الوقت
الذي هو أقليم واحد ،ال عدة أقاليم منقسمة متورقة وخمتلوة على طول التاريخ ،وهذا
ما يصبوا اليه االحتالل االجنيب ليتصارع اجلميع فيما بينهم ،والكل يوكر على حساب
االخرين ،وال ملصلحة املواطنة العراقية ،والوطن «االم» ،ويبقى هو ليحقق مصاحله
االسرتاتيجية يف بالد الرافدين ،مع ان االطروحة االسالمية حتدد لنا  -اخلطوط
العريضة الرئيسية العامة ملوهوم طبيعة العالقة اجلدلية بني اجلماعات البشرية املختلوة،
اليت جيب أَنْ تقوم على أَساس التعارف والتعاون عرب مشرتكات وقواسم ،دون فقدان
اهلوية االسالمية ،ودون امهال التطور العاملي ،اإلنساني املشرتك..
صحيح أَنَر الويدرالية الالمركزية نظام لتوزيع املهام االساسية يف الشؤون االدارية
والثقافية واملالية ،تقوم بتقديم اخلدمات للمواطنني ،ألنَر احلكومة االقليمية احمللية تظل
على تواصل غري منقطع مع اكثرية املواطنني بوصوها اعرف مبتطلبات ورغبات املواطنني
يف الوحدات االدارية ،يف نظام تربطه جاذبية احلكومة املركزية والدولة بصورة عامة،
وليست نظاما العطاء احلرية السياسية ألجزاء الوطن باالنوصال والتجزئة عن السلطة
املركزية على شاكلة حكومة أَكراد العراق بوصوها تتبنى نظاماً كونويدرالياً ال تعطي فيه
صالحيات واسعة للسلطة املركزية ،فأَصبح مشال العراق بربكات النظام الدميقراطي
االحتادي ..الويدرالية يف طريق االنوصال احلتمي عن الوطن االم.
وصحيح أَنَر نظام الويدرالية يف الدول املتقدمة ،كما يف جتربة الواليات املتحدة
االمريكية دخلت يف حروب دموية مرعبة يف سبيل احلواظ على وحدة األقاليم
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املختلوة ،وبناء الدولة األحتادية العمالقة ،الن صيانة الوحدة من الدمار والبوار والدماء
والبكاء واالحزان من أَهم األُسس ،اليت ينهض عليها النظام الويدرايل من خالل نشوء
االحزاب الوطنية ،اليت ال توكر يف مصلحة ذلك االقليم وحسب ،او تلك الوالية ،وال
هبذه القومية ،او ذلك االنتماء من مهاجري معظم دول العامل.
اذن ..وجدت الويدرالية يف سبيل حتقيق الوحدة بني اقاليم منقسمة متورقة
وخمتلوة من خالل آليات النظام السياسي لتلك القوميات ،او الطوائف االثنية ،او
املذهبية ،ولكي ال يشعر املواطنون بانتمائهم اىل اقاليمهم اكثر بكثري مما يشعرون بانتمائهم
اىل وطنهم الكبري ،ولذلك نالحظ أن بعض الويدراليات فشلت واهنارت بشكل فظيع،
كما حدث يف االحتاد السوفييت.
* اشراقات الصدر :ملاذا فشل احملافظون اجلدد يف برنامج بناء دولة العراق
«اجلديد» بشكل فظيع بعد زعمهم حتقيق االصالح والدميقراطية يف هذا البلد ،الذي
عاش يف كنف الدكتاتورية ،واحلروب ،واحلصار؟..
** السيد البغدادي :يف تصوري ..السبب الرئيسي يف فشل برنامج استئناف
إِعمار العراق ،وبناء الدولة العراقية أنه مت من خالل وزارة الدفاع االمريكية ،يف حني أنه
جيب أَنْ يتم عن طريق املنظمات الدولية املساعدة يف بناء الدولة العراقية ،وتأهيل
النظام السياسي فيها ،ومساعدة الشعب العراقي يف بناء مؤسساته االقتصادية
واالجتماعية وغريها ..كل هذه املهام من اختصاصات املنظمات الدولية الواعلة يف
حقول بناء الدولة ،ومل تكن يف يوم من االيام من اختصاصات جيوش االحتالل ،وهلذا
نرى أَنَر احملافظني اجلدد ،وقعوا يف خطأ جسيم حينما تبنت وزارة الدفاع االمريكية
برنامج بناء الدولة العراقية ،وليس هلا الطاقات اهلائلة ملثل هذه املشاريع الكربى ،وليس
هلا املعرفة الكاملة بطبيعة النظام ،واجملتمع العراقي ،واالمور املالية.
ومن هنا ..اضحى العراق اعظم بلد يف اصقاع العامل يف الوساد االداري ،وهنب
االموال العامة بوضل اإلِصالح والدميقراطية ،اللذين اقام صرحهما احملافظون اجلدد عن
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طريق الغزو واالحتالل ،وهلذا ال يرى االنسان العراقي أي وجود ملموس ملشاريع
االعمار ،اليت وعدت هبا قوات االحتالل خالل ثالث السنوات والنصف املاضية.
اذن ..فكان اهلدف منذ البداية هو نسف البنى التحتية ،ومتزيق مؤسسات الدولة
العراقية ..بدال من محايتها ،فهي اجلهاز االداري ذو اخلربة العلمية ،الذي يساهم
مسامهة فاعلة يف تقديم اخلدمات احليوية لكل العراقيني اكثر بكثري من قواهتم املسلحة
يف هذه املهمات الصعبة ،مضافا اىل ذلك ضرورة استتاب الوضع االمين املرتدي متاما
حالياً يف العراق ،الذي مل تستطع تلك القوات العسكرية توفريه بشكل منضبط ،لنقص يف
امكانياهتا التسليحية واللوجستية والتجنيدية.
* اشراقات الصدر :مساحة الوقيه املرجع ...من املالحظ أَنَر االمريكان حياولون
ان يستثنوا قوة سياسية ميدانية واحدة يف كل فرتة زمنية لينعتوها بــ«االرهاب» ،حتى
تسنح هلم الورصة لتصويتها ،وبالتايل يسهل القضاء التام على كل القوى السياسية
امليدانية الواحدة تلو االخرى .وهنا نسال :يف رأيكم ملاذا ال حتارب قوات االحتالل
االمريكي العسكرية كلَر قوى املقاومة السياسية والعملياتية يف آن واحد؟..
** السيد البغدادي :هذا سؤال مهم جدا ...اذا اعرتف العدو االمريكي اجملرم
بوجود العديد من املقاومني امليدانيني من اليمني واليسار والوسط ،فهذا يعطي انطباعا
للراي العام العاملي ،وخصوصا للشعب االمريكي ،أَنَر هناك مقاومة شعبية عريضة تريد
اهناء االحتالل ،هذا من جهة.
ومن جهة ثانية ،وهي بيت القصيد ،يُنْعَتُ جيش االمام املهدي عليه السالم بأَنه
«مليشيا» من املوروض القضاء عليه وتصويته بالكامل ،ال بوصوه جيشاً عقائدياً ،ميلك
عدةً وعدداً ،لكنَرهُ  -على ما ارى  -خارج عن دائرة معادلة العنف السياسي،
وحينما كانت «قاعدة اجلهاد والتوحيد يف بالد الرافدين» بزعامة ابي مصعب الزرقاوي
هي اصل العنف واالرهاب يف العراق غدت «امليليشيات» ،اليت تعمل ضمن نطاق لعبة
العملية السياسية هي السبب الرئيسي لتوعيل االمن املوقود اكثر بكثري من الزرقاويني
التكورييني.
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ومن جهة ثالثة :القوى واملظاهر املسلحة من قبيل :البيشمركة ،ومنظمة بدر «وكثري
غريها» العاملة يف الساحة السياسية ،هذه ال جيب القضاء عليها ،ألَهنا ضمن دائرة
العملية السياسية ،ومن املعروف عند العقالء مبا هم عقالء أَنَر القوى غري اخلاضعة
لنظام الدولة هي اليت تعد «مليشيات» مسلحة غري مرغوب فيها بوصوها دولة داخل
دولة  -كما يقال يف العرف السياسي الدويل  ،-لكننا ال نرى من اإلِعالميني ،أو
السياسيني من يتطرق اىل واحدة من تلك «املليشيات» ،فكل االستهداف يف هذه الورتة
جيري على جيش االمام املهدي عليه السالم ،مع العلم أَنَر هذا اجليش العقائدي مل يدخل
يف حرب اهلية ،ومل يشارك يف معارك جانبية مسلحة بني القوى والواجهات السياسية
االخرى ،بل تبنى هذا اجليش العقائدي معارك عملياتية ميدانية مناهضة لقوات
االحتالل بغية طرده عن دار االسالم تنويذاً ألوامر النصوص التشريعية القرآنية منها
واحلديثية الصحيحة ،بل وحتى النواميس االخالقية ،والوطرة االنسانية ،اليت تقر ذلك
كحق مشروع لكل الشعوب املستضعوة ،وبكل الطرق واالساليب املتاحة ،ومع هذا كله
ال جند أي انسان اشرتك يف لعبة العملية السياسية ،كما ال جند من معظم اإلِعالميني
العراقيني وغري العراقيني ان مل نقل كلهم ،من حتدَرث عن ذلك ،او حتى تطرَّقه إىل بقية
«املليشيات» املسلحة ،وكأهنا غري موجودة اطالقا يف الساحة السياسية العراقية ،مع
اهنا تسيطر سيطرة كاملة على بعض احياء املدن العراقية ،وخاصة يف كل مدن مشال
العراق ،يف حني ليس هناك قوات نظامية كردية لكل مدن مشال العراق ،وهذه
«امليليشيات» املسلحة ختضع يف كل فعالياهتا العسكرية للقيادة السياسية يف احلزبني
الكرديني ،وهي خارجة عن إِطاعة أوامر السلطة املركزية يف بغداد العاصمة.
* اشراقات الصدر :يف رأيكم ..من الذي يدعم املقاومة العراقية باملال واجلند
والسالح ؟..
** السيد البغدادي :يف تصوري املقاومة الوطنية واالسالمية العملياتية منها
والسياسية ال تتلقى دعما ماديا من النظام العربي الرمسي ،وال ميدها هذا النظام العربي
الرمسي بسالح متوسط أو ثقيل ،كما هو احلال مع غريها ،مع هذا كله صمدت املقاومة
ببسالة ال نظري هلا يف عامل الوجود ما ةلَّتْ ثالث سنوات ونصواً تتصدى لإلستعمار
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األمريكي بأجساد عارية ،وبنادق روسية قدمية ،وعبوات ناسوة ابتكرها جماهدوها،
وهم يناضلون يف أَرض غربة تعشعش فيها افاعي الطابور اخلامس من خالل مؤسسات
اجملتمع املدني ،وشيوخ العشائر ،ووعاظ السالطني من املؤسسة «الدينية» ،واملخربين
العاملني يف جهاز املخابرات العراقية واالمريكية وسط تآمر أَشباه السياسيني والدول.
ولكن ..املقاومة الوطنية واالسالمية العراقية ال تقبل أَبداً أَنْ ميلي عليها احملافظون
اجلدد واتباعهم مصري الوطن األَعز يف ةلِّ اهليمنة العوملية الرأمسالية الربوية املتوحشة.
وقد منح الشعب العراقي املقاومة كامل الثقة ،وراهن على خيارها ،ووضع نوسه
حتت قيادهتا الستكمال املسرية إلِهناء االحتالل االمريكي ،وحتقيق السيادة الوطنية
املستقلة على ارض العراق ،وهلذا ،وبسبب من إرادة املقاتلني وصمودهم ،سوف
تنتصر املقاومة ،فيتحرر العراق من األمريكان وأتباعهم.
هذه احلالة اشبه ما تكون حبالة املد واجلزر ،فاملسلمون الرساليون اجملاهدون طردوا
االجنليز من العراق ،وعدن ،والورنسيني من اجلزائر ،والروس من افغانستان ،وااليطاليني
من ليبيا ،واالمريكان من الصومال وبريوت ،و«االسرائيليني» ،من جنوب لبنان وغزة.
* اشراقات الصدر :يف كل يوم يعثر املعنيون على جثث مقطوعة الرؤوس ،أو
جثث حمروقة ،أو مكسَّرة العظام ،أو قتلى بالرصاص احلي يف عموم العراق ،األمر الذي
يدفع املهتم بالشأن العراقي اىل التساؤل عما اذا كان العامل املستضعف باالمس وجد يف
مثل هذه االعمال االجرامية االرهابية املنافية لكل املقاسات غري االنسانية ..فهل
أُعيدَتْ صياغة هذه االعمال الشائنة يف سبيل قهر البالد والعباد يف العراق؟..
** السيد البغدادي :هذه اجلرائم الال اخالقية أصوهلا امريكية ،نوذ اجليش
االمريكي النسخة االوىل منها أيام غزوه فيتنام واحتالهلا بعد إجراء االنتخابات الصورية،
وكانت نتائجها مثل االنتخابات ،اليت جرت يف العراق ،وأُشعِلَ فتيل احلرب بني اجلنوب
والشمال ،وقصوتْ املدن ،وسُجِنَ الثوار يف أقواص خاصة ،وجرى احلرق بقنابل
النابامل ،ورش املدن واملزارع باملواد الكيماوية السامة ،فضال عن التعذيب السادي..
اىل تقطيع االوصال ،اىل النحر ..وتقطيع الرؤوس ،واالذان ..وسلخ اجللود ...اىل
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حرق األَ طوال والنساء والشيوخ وهم احياء ..وكانت كل هذه االفعال االجرامية
جتري يف اجواء احتوالية ابتهاجية من قبل اجليش األمريكي التقليدي ،هذا اوال.
وثانيا :هذه اجلرائم البشعة ،اليت ارتكبت يف العراق بطلها السوري االمريكي يف العراق
 حينذاك  -جون نيغروبونيت ،وهو احد رواد اطروحة تشكيل فرق املوت بقواتحملية يف امريكا اجلنوبية ،وهذا االمر مل يكن عبثا ،او شيئا طارئاً ،فعلى يديه امللوثة
بدماء املستضعوني ،مت تنويذ تقطيع الرؤوس ،والقاء اللوم على املقاومة ،وتشويه مسعتها
بني املواطنني العراقيني ،وهي فكرة ولدت ومنت ونوذت يف فيتنام ملقاتلة املقاومة الوطنية
من قبل اجلندي االمريكي ،الذي يتم تدريبه على مهمة واحدة ،وهي ان يكون قادرا
ومتحمسا لتنويذ شعار وحدة النمر السيئة الصيت« :النمور عطشى دائما للدماء
الطازجة».
هذا ،وعلى الرغم من وجود وحدات اخرى ذات طبيعة مشاهبة يف القوات
األمريكية ،إِالَّ ان وحدة النمر متيزت عن الوحدات األخرى بقلة افرادها من النخبة
املدربة على ارتكاب اجلرائم البشعة.
ومهما يكن من هذا الطرح كله ..ولننظر ببصرية تارخيية ثاقبة كنموذج مماثل للجرائم
املنافية لكل القيم واملثل الكربى ،اليت ترتكب «حاليا» يف بالد الرافدين اىل نوعية
اجلرائم البشعة ،اليت ارتكبتها« :وحدة النمر اخلاصة» يف فيتنام ،اليت أسسها« :ميجور
ديويد هاكورث» عام 1965م ،ألَنه مل يعد مقتنعا بأُسلوب القوات االمريكية التقليدية يف
حرهبا الضروس ضد الشعب الويتنامي ،وتنوذها ما يسمى اآلن بــ«الورقة القذرة» يف
العراق.
* اشراقات الصدر :كلمة اخرية نرجو من مساحتكم ان تقوهلا صراحة للعراقيني
خاصة ،وللعرب واملسلمني عامة ،حول ما حياك ضدهم  -سرا وعالنية  -من
مؤامرات صليبية صهيونية؟..
** السيد البغدادي :يا هلا من مؤامرة شريرة يف مجيع خططها واهدافها مع اهنا
ليست ذكية ،وليست خوية ،بل مسالة معقدة ال ميكن حلها.
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يا هلا من مؤامرة مارك سايكس ،وجورج بيكو قدمية  -جديدة دولية عاشتها االمة
باالمس ،وتعيشها األُمة االن دون توبة ،أو استغوار.
يا هلا من مؤامرة مهينة مذلة ان تتوزع ،املناصب ويتم تبادهلا ..مناصب الطغاة
األَبالسة ،أَنْ يضرب بعضكم بعضا ،ويقتل بعضكم بعضاً ،ويذل بعضكم بعضاً،
ويستعبد بعضكم بعضاً ،لكي متكنوا الكافر املستكرب احملارب املتعومل املتصهني ،هذه
مؤامرة مهينة مذلة ينوذها احملافظون اجلدد يف الواليات املتحدة االمريكية.
وأَ ي عار؟ ..واي خزي؟ ..كيف يقبل ابناء العراق ان ينقسموا اىل قتلى ،واىل
سجانني ومسجونني ،واىل مهاجرين ومهجرين ،واىل سارقني ومسروقني ،واىل خاطوني
وخمطوفني ..ينتصر عليهم االستدمار االمريكي ،ويذهلم بال رمحة ،وبال شوقة آدمية.
سبحان اهلل!! باسم االصالح واحلرية والدميقراطية ..احد املسميات والشعارات
اجلديدة.
إحدى االليات السياسية ،اليت مت من خالهلا جتذير احملاصصات العرقية
واملذهبية ..وكأن ليس هناك من «اهل السنة واجلماعة» مَنْ يريد اخلري والسعادة
االبدية «للشيعة االمامية» ،وليس هناك من عربي اصيل ينظر بعني اهلل تعاىل ملصلحة
االكراد ومظلوميتهم على طول التاريخ ،كما وصوهم النص القراني القائل﴿ :الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ سورة الروم.32 ،
يا هلا من مؤامرة خطرية مرعبة ...أَنْ تضع انساناً يف السجن ،أو يف املعتقل ،أو
تزني يف عرضه ،أو تنتزع كرامته وحريته ،أو حترق مزرعته ،او هتدم منزله ملصلحة
العوملة واحلداثة ،وملصلحة احلرية واالصالح ،أو حتت عناوين اخرى مزعومة ال ميكن
لطيف من االمة ان يتجاوز اخلطوط احلمر﴿ :وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ةَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾
سورة الشعراء.227 ،
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الحوار الثالث واالربعون
مع قناة ابو ظبي االماراتية
بتاريخ  2نيسان 2007م
اجـ ـرى ال ـحـ ـوار
د .علي الجابري
* د .اجلابري :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...احييكم على اهلواء
مباشرة من قناة «ابو ةيب» واهالً بكم اىل برنامج بـ«صريح العبارة» ،الذي أردنا له ان
يكون قريباً من اهلم العراقي ،يلملم اطراف احلوار بني مجيع العراقيني دون استثناء،
وجيمعهم اىل طاولة واحدة من اجل التحاور والنقاش ،وجه لوجه يف حوار عقالني
هادف بعيداً عن تراشق االهتامات ،ال حوار طرشان ..حوار فوق مستوى
الضجيج ...حتت خيمة الوطن ..حياكم اهلل.
ومباشرة اذهب اىل العناوين الرئيسة هلذه احللقة:
 -1املرجعيات الدينية يف العراق ..هل حتمل وزر ما جيري من اقتتال طائوي ،ام
أَهنا صمام االمان ،الذي اوقف براكني االحرتاب والقتل؟!..
 -2صراعات املرجعيات الدينية ..هل هو صراع فرض ارادات ،ام صراع
سياسي بني قوى استظلت بغطاء الدين ألَمر يف نوس يعقوب؟!..
 -3مَنْ الذي مينع املرجعيات مجيعها من اجللوس والتحاور فيما بينها ،لتحرِّمَ القتل
الطائوي طاملا اهنا متثل تنطق بالشهادتني ،وتؤمن باإلسالم ديناً؟!..
للحديث عن حماور هذه احللقة معي يف االستوديو فضيلة الشيخ جواد اخلالصي
االمني العام للمؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،ومعي عرب االقمار االصطناعية فضيلة
الشيخ حممد بشار الويضي الناطق الرمسي باسم هيئة علماء املسلمني يف العراق ،ومعنا
377

عرب اهلاتف من مدينة النجف االشرف املرجع الديين البارز اية اهلل العظمى السيد
امحد احلسين البغدادي ،وبامكان مشاهدينا الكرام املشاركة يف الربنامج عن طريق
االرقام والعناوين االلكرتونية ،اليت تظهر على الشاشة طوال وقت الربنامج ،وسنحاول
ان نقدم أَبرز ما يرد من آراء واستوسارات من املشاهدين الكرام حسب ما يسمح به
وقت الربنامج.
حياكم اهلل ..قبل ان ...او بودي ان ابدأ مع فضيلة الشيخ جواد اخلالصي...
اهال وسهال بك اوالً.
** اخلالصي :اهال ومرحباً.
* د .اجلابري :شيخنا ...السؤال :الذي يطرح نوسه هذه االيام عن الوضع
العراقي ..ما هي االسباب ،اليت قادت العراق اىل هذا االمتحان الطائوي ،وهذا
االحرتاب بني ابناء الشعب الواحد ،وقد كانوا اىل فرتة قريبة اخوة يعيشون بسالم فيما
بينهم؟..
** الشيخ اخلالصي :بسم اهلل الرمحن الرحيم ...مع الشكر للدكتور على هذه
املبادرة اللطيوة ،واحلوار ،الذي كنا نتمنى ان يكون حواراً جاداً ،حتى يكون بعيداً عن
اإلعالم ،الن هذا هو املطلوب ،ولكن فما حصيلة املضطر للظهور يف وسائل االعالم
احلديثة ،والتكلم عن هذه القضايا اخلطرية.
انت تركت السؤال االول ،الذي ةهر يف بداية احللقة ..وهو مهم جداً...
* د .اجلابري :سنأتي عليه..
** الشيخ اخلالصي :نعم سنأتي عليه ،الن هناك فاصلة كبرية بني ان تكون
مسؤوالً عن االزمة ،وهي االزمة العراقية اخلطرية الدموية ،وبني ان تكون صمام االمان،
املسافة فيها واسعة جدا ..فيمكن ملرجعية دينية ،او لشخص من العراق ان ال يكون
هنا ،او هناك جيوز ان يكون يف موقع من مواقع الوسط ،اقرب اىل هنا ،أو اقرب اىل
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هناك ،وهذا هو الذي حنتاج اليه يف التحليل ،حتى خنرج من قضية االلوان القاطعة،
واالحكام اجلازمة ،اليت قد ال تنوعنا يف مثل هذه اللحظات احلرجة ..السؤال ما الذي
حصل؟ ..الذي حصل ان قوة اجنبية جاءت اىل العراق اىل هذا البلد ،واىل املنطقة
كلها..
* د .اجلابري «مقاطعاً» :نعم...
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :وهذه القوة ال جتد وسيلة للبقاء واالستمرار اال ان
تثري هذه الوتنة...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :وملاذا يسمح اهل البلد هبذا؟..
** الشيخ اخلالصي :اهل البلد هم يعانون من مآسي املاضي اضعوتهم كثرياً،
حبيث ال يوجد هناك حزب سياسي ،أو تنظيم قوي ،أو مرجعية دينية نافذة يف االرض
بعيدة عن االعالم ،واالمور الظاهرة تستطيع ان تتحكم باملواصل ،حتى التوجهات
الشعبية الواسعة تعرتف القيادة فيها أَهنم غري قادرين على ضبط هذه املواصل
الواسعة ،بل كلَّما ازدادت مساحة اجلهة ،اليت ميثلها هذا الطرف او ذاك ازدادت صعوبة
التحكم يف هذه املساحات اليت جتري ،وهذا ناتج طبعاً عن افتقاد احلالة السلمية للعمل
السياسي لعشرات السنني يف العراق ،فجاء االحتالل ،يف ةلِّ هذا الوراغ الذي رأيناه،
وعمل على تطبيق الربنامج الطائوي منذ اللحظة االوىل ،وجاء بعصابات...
* د .اجلابري :هل كانت النووس مهيأة شيخنا؟..
** الشيخ اخلالصي :ال ابداً.
* د .اجلابري :اذن ..كيف جنح يف مشروعه؟..
** الشيخ اخلالصي :النووس مل تكن مهيأة لكنِّها استثريت ،النه لو كانت النووس
مهيأة لكان اليوم االول لالحتالل بداية احلرب االهلية..
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* د .اجلابري :بالضبط.
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :وكلنا عشنا سنتني تقريباً مل جند أي احرتاب ،او
مشاكل سوى عمليات تصعيد متعمدة جاءت هبا قوى من اخلارج ،هي التوجريات،
والقتل ،واالختطاف على اساس طائوي ،هذا كله برنامج احملتل.
* د .اجلابري :طيب شيخنا اذن انت تلقي باللوم على احملتل يف هذا املوضوع.
** الشيخ اخلالصي :يوجد شيء مهم هناك الئمة علينا كعراقيني اننا...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :السبب الرئيسي من هو برأيك؟.
** الشيخ اخلالصي :احملتل.
* د .اجلابري :احملتل ..بودي ان اتوجه االن اىل القاهرة مع مساحة الشيخ حممد
بشار الويضي الناطق الرمسي هليئة علماء املسلمني ..شيخنا ..هل مسعت ما قاله
الشيخ اخلالصي؟ ..ولكن هناك رأي يقول ان هذه الطائوية السياسية مل تكن وليدة
اللحظة ،وامنا كانت تراكمات لسنني ،وخالفات عميقة بني ابناء الشعب ،وبني
الطائوتني ،يعين على مدى تشكيل الدولة العراقية احلديثة ،وكانت هذه النغمة الطائوية
تتصاعد ،وتنزل حسب الوضع السياسي يف البالد ،انتم كهيئة لعلماء املسلمني ..كيف
تنظرون اىل ما جيري يف العراق؟ ..هل هو موجود منذ القدم ،ام انه فعالً جاء مع
االحتالل ،كما قال الشيخ اخلالصي؟..
** د .الويضي :بسم اهلل الرمحن الرحيم ..احيي ضيويك الكرميني االخويني
العزيزين ،واحييك ايضاً على هذه املبادرة الطيبة ،اخي العزيز ...قد تكون يف عهد
النظام السابق توترات ،لكنها طبيعية حتدث بني املكونات يف أي بلد من بالد العامل ،لكن
الذي نشاهده اليوم شيء مل يألوه العراقيون من قبل ،نعم النظام السابق مل يكن يتعامل مع
الشعب العراقي على اسس طائوية الكل يعلم ان وزراءه وساسته ،ومن كان يعقد عليه
مراكز قوى كثرية يف الدولة كانوا من «الشيعة» و«السنة» على حد سواء ،وبالتايل مل
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يكن يف البالد ،يعين صراعات طائوية تغذيها السلطة ،النه لو كان ذلك كذلك حلدث ما
ذكره اخي جواد من اليوم االول...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :عوواً شيخنا ...انا كنت أسأل من تأسيس الدولة
العراقية احلديثة ،وهذا الرأي يقول :ان هذه خالفات موجودة ،وليس فقط من النظام
السابق ،هذا كان قصدي من السؤال.
** د .الويضي :حتى منذ تأسيس الدولة العراقية ،املتابع للتاريخ جيد أَنَر اإلِخوة
«الشيعة» شاركوا يف الدولة منذ وقت مبكر ،واحتلوا مناصب رئاسة الوزراء،
واحتلوا مناصب يف اجليش ،وهذا موجود وموثق تارخيياً ،ولكن ما حدث بعد
االحتالل امر اخر ،هناك تغذية مستمرة للورز الطائوي ،والورز العرقي ،ومع ذلك لو كان
للعراقيني سوابق يف هذا اجملال لنجح احملتل منذ األَيام األَوىل ،لكن الحظنا طيلة
السنوات املاضية رغم الضغط الشديد ،واملكر الذي لعبه احملتل خببث يف متزق النسيج
العراقي ،الذي تصاعد بعد أَحداث سامراء ،وكان معداً له بعناية ،ومع ذلك لو عدنا
اىل العامة من الشعب العراقي جند اهنا ما تزال متماسكة ،امنا لألسف ما يبدو انه
خالف طائوي هو ما امسيته قبل قليل بـ«الطائوية املسيسة» ،مبعنى ان هناك ميليشيات
تتبع جهات سياسية ،هذه اجلهات ليس لديها مجاهريية متكنها من طموحاهتا ،فتلجأ اىل
إِثارة النعرات الطائوية ،حتى تنحاز اجلماهري اليها ،وهذا ما حيدث االن.
* د .اجلابري :طيب ،شيخنا ..بودي اآلن أَنْ اتوجه اىل مدينة النجف ..اىل
اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي ،وفرصة طيبة ان ينظم الينا مساحة
السيد من النجف ..السيد البغدادي :السؤال :الذي قال الشيخ عنه انه كان من
املورتض ان نبدأ به ،انا كنت انوي ان اتوجه به اليك ..ما هو دور املرجعيات
الدينية؟ ..الكل جيمع أَنَّ االحتالل هو السبب ،وهو املستويد األَول من االحرتاب
الطائوي فيما بني العراقيني ،ولكن هنا ..اين هي املرجعيات الدينية اليت يعين هبا اليت
ترمي الشعب العراقي ارادهتا من كال الطائوتني؟! ..اين هو دورها خالل
السنوات ..سنوات االحتالل؟!..
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** السيد البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم ..القاعدة االمربيالية القذرة «فرق
تسد» قد جتذرت منذ أربعة قرون من اجل توريق هذه االمة ،جذَّرها االستكبار
الربيطاني زعيم الكور الصلييب ،ولكن هذه االمة تورقت بعد صعود الرسول القائد حممد
صلى اهلل عليه وآله وسلم اىل املأل االعلى ...بعد اجتماع السقيوة وجد اخلالف بني
حزبني ،هذا يريد ان يثبت اخلالفة بالنص التشريعي ،وذاك يريد ان يثبت اخلالفة
باالختيار الدميقراطي ،ومل يكن أصل الصراع الطائوي منذ تأسيس الدولة العراقية
احلديثة ،امنا وجد الصراع املذهيب منذ ذلك الوقت ،هذا ،وال ميكن االتواق بني اخواننا
«اهل السنة واجلماعة» ،و«الشيعة االمامية» ،ألَن الوكر «الشيعي» حمصور يف العرتة
والوالية واالمامة ،هو اعرتاض على اجتماع السقيوة القائم على اساس احلكومة
واخلالفة والزعامة ،بيد انه ميكن االتواق حتت راية ،ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل ،الن
هناك عناصر مشرتكة جتمعنا ،وهي صيانة التوحيد والرسالة...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :هذا هو السؤال سيدنا.
** السيد البغدادي «متابعاً» :بيد ان الطائوية هلا جذورها التارخيية ،وجاء
االمريكان ،ووةووا تأجيج هذه الطائوية ،وقبلهم الربيطانيون أبان احلرب الكونية االوىل،
فالوتنة الطائوية امنا ةهرت بشكل مرعب وغري مرتقب بعد تأسيس جملس احلكم،
الذي قام على احملاصصة يف توزيع املناصب على صعيد مذهيب وعرقي ،وفرح
املتومهون من «الشيعة» حيث حصلوا على « »13مقعداً ،ولكن مل يوكروا من هم
هؤالء ،الذين مثلوا «الشيعة» ،اليت نصبت ..فهم بني شيوعي حمسوب على
«الشيعة» ،وبني مشبوه معمم حمسوب باالمس على شاه ايران ،واليوم حمسوب على
االمريكان ،وكذلك بعض «الشيعة» العلمانيني اشتغلوا مع املخابرات االمريكية ،وهؤالء
قبلوا باحملاصصة ،ألهنا مقدمة لتقسيم العراق وجتزئته ،وهذا مشروع صهيوني جيب ان
ينوذ يف العراق ،ويف املنطقة برمتها..
* د .اجلابري «مقاطعاً» :سيدنا لو...
** السيد البغدادي «متابعاً» :ولوال املقاومة العملياتية وامليدانية يف العراق
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لكانت املنطقة كلها حتت رمحة املشروع االمريكي ،ولكن املشروع فشل بسبب انتصار
املقاومة الوطنية واالسالمية.
* د .اجلابري :نعم سيدنا ...وضحت الوكرة ...انا سؤايل عن دور
املرجعيات الدينية ،يعين مساحتكم تتحدث بلغة موهومة وواضحة ،وانت صاحب تأثري
يف البالد ،وعلى طائوتك ،اليت تنطق بامسها ،وهذا هو السؤال :اذا كانت املرجعيات
الدينية تعي خطورة الوضع يف العراق ..اين هي مما جيري؟ ..يعين ملاذا هذا الصمت
على هذه اخلالفات والتناحرات من دون ان جتلس مع بعضها ،وتتخذ موقواً موحداً
لتجنيب البالد الدمار واهلالك؟..
** السيد البغدادي :اخي د .علي ...املرجعيات ،اليت وجدت يف الساحة
العراقية يف ايام النظام السابق وبعد االحتالل مل تكن ذات تأثري واسع يف الساحة ،وكانت
منكوئة على نوسها ،وهناك اعالم تضليلي يزعم أنَر املرجعية «الدينية» ،وخاصة يف
النجف هلا تأثري واسع يف الساحة العراقية.
* د .اجلابري «مقاطعاً» هذا ما ثبت سيدنا ...بالوعل هلا تأثري من خالل
االنتخابات...
** البغدادي «متابعاً» :ولكن بعض االحزاب «االسالمية» تسيِّس ذلك ألَجل
ان تصل اىل احلكم ،استغلت املرجعيات ..تطبل وتزمر هلا يف سبيل استقطاب عوام
الناس اىل صناديق االقرتاع ،لو كانت املرجعية ذات اثر فاعل وقوي الحتوت احداث
الزرقة قرب مدينة النجف االشرف ،اليت سوكت فيها دماء بريئة كان املوروض ان
حتتويهم وتبعث هلم ارساليات دعووية تؤكد هلم إِن عملكم هذا منافٍ لإلسالم ،واإلمام
املنتظر سيظهر على الساحة يف رأي «الشيعة» وهو مولود ،وعلى رأي «السنة» هو
غري مولود ،وسيولد فيما بعد ،وميأل االرض قسطاً وعدالً ،كما ملئت ةلماً وجورا.
ولكن ..يبدو أَنَر املرجعيات مل تكن ذات تأثري مباشر يف الساحة ..ثالث سنوات
قاضي السماء كضال ومضل يسرح وميرح يف طول البالد وعرضها ..واالمريكان يعلمون
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به ،ومل جيتاحوه ،ولكن يف يومهم املوعود يوم خروج «قاضي السماء» املزعوم حدثت
كارثة مرعبة ،وعلى إثرها قتلت عشرية احلوامت يف تلك املنطقة من قبل موةوي
االحتالل ،وقوات االمريكان ،لو كانت املرجعية ذات اثر فاعل يف الساحة العراقية،
ومبستوى املسؤولية االسالمية ملا حدثت هذه االزمة الدموية ،بل ان...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :وضحت الوكرة ،لو مسحت يل...
** السيد البغدادي «متابعاً» :هناك إِعالماً دمياغوغياً «تضليلياً» يزعم أنَر
املرجعية ذات اثر فاعل يف الساحة العراقية يف سبيل تسيسها لصاحل حكومة االحتالل.
* د .اجلابري «مقاطعاً» :وضحت الوكرة سيدنا لو تسمحوا يل...
** السيد البغدادي «متابعاً» :لو كان هلا وجود لصدت االحتالل عن العراق،
ألهنا افتت بناءاً على رغبة النظام السابق بأنه ال جيوز لالمريكان غزو العراق ،وجيب
التصدي له ،ولكنهم دخلوا من خالل عمالئهم يف الداخل ،ومن خالل التابعني هلم ،الذين
جاؤوا على ةهور الدبابات االمريكية ،ومل تقم مقاومة باملستوى املطلوب يف حينها،
واحتلت بغداد ،ومل يكن باحلسبان هذا االحتالل املواجئ ،ولو كانت املرجعية ذات
وجود مؤثر على الشعب العراقي ملا احتلت بغداد ،بل الستمر الشعب يقاوم ،حتى
النوس االخري.
* د .اجلابري :وضحت الوكرة سيدي ...امسح يل ،ارجوك ،اعتذر عن هذه
املقاطعة ،ولكن طبيعة احلوار تتطلب ان انتقل بني ضيويف ،وانا يعز عليَ ان اقاطع احداً
منكم.
الشيخ اخلالصي ...مسعت ما قاله السيد البغدادي ،وهو يقول إِنَر املرجعيات
«الدينية» املعروفة يف النجف حمدودة التأثري ،واالخرون يرون ان تأثريها واضح ،وقد
أدت دوراً كبرياً يف حشد الناس باجتاه بعض القوائم االنتخابية ،واخلوض يف االنتخابات،
وانتم وبعض املرجعيات قاطعتم العملية السياسية ،قاطعتم االنتخابات ،ولكن الناس
ذهبوا إىل االنتخابات بأمر من املرجعية يف النجف ،انت ..هل ترى املرجعية حمدودة
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التأثري ايضاً ،او سؤال اخر ايضاً ..هل ترى ان املرجعية يف النجف ،او املرجعيات
االخرى تتحمل جزءاً مما حيدث يف العراق اآلن؟..
** الشيخ اخلالصي :املوضوع أَعم من املرجعية يف النجف ..حنن نتحدث عن
كل املرجعيات الدينية...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :نعم كل املرجعيات الدينية دون حتديد.
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :ودون حتديد طائوي ،أو مكاني ...انا اعتقد
أَنَر النظرة ،اليت تقال وتنشر يف اإلعالم عن سعة تأثري املرجعية ،هي فعالً ناجتة عن حالة
إعالمية حمددة مقصودة ،يراد من خالهلا استغالل اسم املرجعية ألهداف سياسية ،ال
اطاعة أَمر املرجعية.
* د .اجلابري :كيف تسمح املرجعية بذلك؟.
** الشيخ اخلالصي :هذا موضوع ثانٍ ،دعنا ال ننتقل ،دعنا حندد األَول ..اذا
اتوقنا عليه ،حتى جند احلل من الورطة االوىل ،وندخل اىل الورطة الثانية لنجد هلا
حالً.
* د .اجلابري :نعم ..توضل!
** الشيخ اخلالصي :اليوم انت مسعت ،وكلنا رأينا ومسعنا من قنوات فضائية
مشهورة أَنَر أَحد السياسيني ،نسب اىل أَحد املراجع انه غري قابل بقضية استبدال
اجتثاث البعث بقانون جديد هذا شاهد معاصر حي.
* د .اجلابري «مقاطعاً» :هذا هو السؤال ...ملاذا كل شيء جيب ان يؤخذ فيه
رأي املرجعية؟!..
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :يأتي شخص هو ال دخل له باملوضوع ،وكونه ناطق ًا
بامسها ..هذا امر خطري جرى منذ سن قانون «ادارة الدولة العراقية» ،وقضية
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االعرتاف به ..اىل جملس احلكم ..اىل االنتخابات ،فهناك حركة اعالمية منظمة
مقصودة يراد منها تضخيم االسم املرجعي عموماً ،لكن ليس من باب استغالله ألَهداف
سياسية ،حتى لو ادى اىل عدم إِطاعة املرجعية ،وعدم االلتزام مبا تقول ،وهذا هو
السبب ،الذي يدفع بعض املراجع الدينية اىل عدم التسرع يف اصدار القرارات ،الهنم
يعلمون أَنَّ قوهلم ال يسمع ،كما يقال إِنَر اآلخرين يسمعون منهم ...هذه نقطة من النقاط
املركزية.
اما االجابة عن السؤال الثاني :هل هي تتحمل وزراً ومسؤولية؟ ..انا قلت يف
البداية إِنَّ هناك فرقاً ومسافة كبرية واسعة بني أَنْ تكون صمام أَمان ،وبني أَنْ تتحمل
أنت وزر الوتنة ..أنا اعتقد إن املرجعيات ككل هنت عن الوتنة ،وبذلت جهداً يف
وأدها ،ويف حرمة الدماء ،وهذا من اخلطأ ،الذي نقع فيه احياناً ..أَنْ نتهم جهة من
اجلهات بأهنا شجعت على القتل ،سواء كان من السنة او الشيعة ،ولكن لو تسألين هذا
السؤال :هذا ،الذي قامت به املرجعيات هل كان كافياً؟..
* د .اجلابري «مقاطعاً» :نعم هذا هو السؤال.
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :اجلواب مل يكن كافياً ،وهناك حاجة ماسة...
* د .اجلابري« :مقاطعاً» :وبإمكاهنا ان تقدم األَفضل؟.
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :وبإمكاهنا ان تقدم االفضل يف هذه الظروف بعد
أَربع سنوات من االحتالل ...حنن نستقبل السنة اخلامسة واملشروع االمريكي انكوأ،
وكان يف البداية شرساً صارماً ميكن ان ترتاجع امامه بعض الشخصيات ،او بعض
الوجوه ..املشروع انكوأ ،فالورصة ساحنة ،لكي يقوم العلماء بأداء دورهم اإلِسالمي،
على اساس النظرة الوطنية الشاملة ..املرجعية مل تكن يف يوم من االيام ذات اطار
طائوي كل مرجعية طائوية فقدت خصوصيتها.
* د .اجلابري :شكراً جزيالً نستمع ايضاً اىل رأي الشيخ الويضي ،لكن بعد هذا
الواصل.
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* د .اجلابري :مشاهدينا الكرام اهالً بكم مرة اخرى ..أتوجه مباشرة إىل
القاهرة ،وضيوي من هناك الشيخ حممد بشار الويضي.
الشيخ الويضي ...بودي أَنْ اتوجه إليك بسؤال :هناك من يقول أَنَّكم كهيئة علماء
املسلمني تتحملون جزءاً من تبعية هذا التخندق ..عندما شكلتم مرجعية سنية
مقابلة للمرجعية الشيعية ،ودفعتم الناس اىل التخندق الشيعي مع املرجعية الشيعية،
وختندق السنة مع املرجعية السنية ..يف وقت أَنَّ البلد يعاني من احتالل ،وةروف
عصيبة ،يعين ..أمل يكن األَجدى أَنْ جتلس املرجعيتان معاً وتظهرا إِىل الناس برأي
موحد؟!..
** الشيخ الويضي :لألسف الشديد دائماً هناك اهتامات يف حق اهليئة مناقضة
لواقعها متاماً...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :هو رأي ،وليس اهتاماً..
** الشيخ الويضي :نعم «ال عوواً» أَنا أَمسع هذه االهتامات من ساسة يف
احلكومة العراقية ،لكنَّ الكل يعلم أَنَّ اهليئة أبعد ما تكون عن الطرح الطائوي ،وأَنَّها
تتبنى اخليارات الوطنية ،وهلذا السبب هي مستهدفة االن ...أَنا سأجيبك من خالل
التعليق على ما توضل به الشيخ جواد ،إِنَّ هناك استغالالً السم املرجعية ،تَذْكُرُ يف
بداية االحتالل ،كانت هناك امساء مراجع كثرياً ما تذكر على «السنة» الساسة
االمريكان ،او الساسة العراقيني ،كانت هناك رغبة يف استغالهلا لتمرير مشاريعهم،
وبالتايل مت مترير مشاريع كثرية ،لكن انا يف تقديري ال ينبغي هلذه املرجعية ان تسمح هبذا
االستغالل ،وهنا جواب على سؤالك توجد احزاب نسميها حنن االن سنية أرادت
استغاللنا من أجل دعم مشاريعها ،ارادت استغاللنا من اجل دعمهم يف جملس احلكم
فرفضنا ،وأرادت دعمهم يف االنتخابات فرفضنا ،وحينما تشكَّل البيت الشيعي ،ةهرت
هذه االحزاب لتشكِّل البيت السين فرفضنا ،ومنذ ذلك احلني ،وحتى هذه اللحظة حنن
نعاني منها ،ألهنا ترانا بعيدين عن توجهاهتا .هيئة علماء املسلمني ليست هيئة سنية،
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وليس يف نظامها الداخلي ما مينع دخول علماء الشيعة ،بل إننا نرفض من يصونا هبيئة
علماء السنة ،وانا اذكر أَنَر احدى القنوات كانت تذكرنا هبذا االسم فوجهنا اليها رسالة
شديدة اللهجة ،حتى تكف ،وملا رفضت ذهبْتُ يف املرة الثانية ومعي الكتاب ،وقلت
ملدير املكتب يف بغداد ،وال اريد أَنْ اذكر القناة ،حنن نرفض أَنْ تسمونا هيئة علماء
السنة ،قال حسناً ..قلت له :وقِّعْ أنَرك قد بُلِّغْتَ...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :يف هذا املوضوع انتم كهيئة ..هل دعومت رجال الدين
الشيعة اىل االنضمام اىل هذه اهليئة كمبادرة منكم لكي جتمعوا الصف؟..
** الشيخ الويضي :الشيخ جواد...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :او هل اتصلتم ..عوواً سأصيغ السؤال بطريقة
اخرى ..هل اتصلتم باملرجعية الدينية –مثالً -يف النجف القائمة ،وشرحتم هلا طبيعة
هذه اهليئة وأهدافها؟..
** الشيخ الويضي :نعم ،منذ األَيام األُوىل لتأسيس اهليئة شكلنا وفوداً ،ولدينا
سجل للزيارات ،لدينا اكثر من ثالث زيارات اىل السيد السيستاني.
* د .اجلابري :ما الذي حصل؟..
** الشيخ الويضي :كانت يف البداية لقاءات مثمرة ،وتبادلنا واياهم فتاوى حترِّم
الدم العراقي ،لكن بصراحة ،بعد تأسيس جملس احلكم حدث فتور يف هذه العالقة..
بعض املراجع الدينية رأت يف هذا اجمللس خطوة صحيحة ..حنن رأيناه مشروعاً
أَمريكياً صرفاً ،ومنذ تلك اللحظة وجد فتور يف العالقة ،ومع هذا اىل حد قريب السيد
االمني العام هليئة علماء املسلمني ،عرب شاشة مشهورة هي «اجلزيرة» أَبدى استعداده
للقاء املرجعيات من أَجل مصلحة العراق ،ولكننا حتى هذه اللحظة مل يأتنا جواب
سوى أَنَر بعضهم أَرسل الينا يقول :لنلتقي على مستوى ادنى من املرجعيات ،لكننا
رفضنا ،وقلنا إِنَّنا نريد أَنْ نلتقي على مستوى املرجعيات لنخدم القضية العراقية.
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* د .اجلابري :طيب ،الشيخ الويضي ...لو مسحت يل سأتوجه هبذا السؤال
اىل آية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي ،ملاذا سيدنا ال جتلس املرجعيات
الدينية ،والشيخ الويضي يقول وجهنا دعوة اىل املرجعيات لتجلس معنا على مستوى
املرجعيات؟..
** السيد البغدادي :هذا السؤال مهم جداً اوالً ةاهرة اخلالف والنزاع احملتدم
احلاصل بني الوريقني – كما قلت يف اول اللقاء -بدأ منذ اجتماع األَصحاب يف
«سقيوة بين ساعدة» ،الذي أدى اىل تنحية أمري املؤمنني علي عن قيادة االمة ،والصراع
اليزال قائماً اىل يومنا هذا ..وكخطني يبدءان من نقطة واحدة ،بزاوية ذات درجة
واحدة يبتعد كل منهما عن اآلخر ،وكلما مر وقت تزداد املسافة بني اإلِمامة بـ«النص»،
واخلالفة بـ«االختيار».
ومن هنا ..أقول :ماذا يعين إِثارة التقريب بني املرجعيات «الدينية السنية منها
والشيعية»؟! ..او بعبارة ادق :ماذا يعين إثارة« :التقريب بني املذاهب االسالمية»
بينما ال تثار مسألة تطبيق األُطروحة اإلِسالمية كدين ودولة ،وشريعة ونظام؟!..
اذن ..فلنكن صرحاء ...ال ميكن حبال حتقيق الوحدة الوكرية بني «السنة»
و«الشيعة» ،الن «الشيعة» يعتقدون إنَر االمام علي خليوة املسلمني بالنص التشريعي،
وهذا خبالف «اهل السنة واجلماعة» ،الذين يعتقدون إنَر اخلالفة باالختيار
الدميقراطي.
ومسؤوليتنا اإلِسالمية يف عصر العوملة واحلداثة توجب علينا السعي اجلاد لتحقيق
الوحدة االئتالفية االسالمية بني كل املسلمني يف أَصقاع األَرض ،سواء كانت مرجعية
هيئة علماء املسلمني ،او مرجعية النجف االشرف ،او غريمها من املرجعيات ،الن
هناك عناصر مشرتكة جتمعنا كالتوحيد ،والرسالة ،والقرآن ،وصيانة الدولة االسالمية
من الغزوات العسكرية املشركة والكافرة على قاعدة التمسك بالثوابت االسالمية،
وعدم التوريط هبا.
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كل ذلك من خالل احاديث الرباط ،والدعاء ألهل الثغور ،واملواقف الوحدوية
لإلمام علي ملساندة اخلالفة الراشدة ،بل ذهب اىل ابعد من ذلك صار مستشاراً
ايديولوجياً ،عالنية.
كل ذلك من اجل ان تنتشر كلمة :ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل يف ربوع العامل.
وحنن «شيعة» العراق قاتلنا مع دولة ترتيكية عثمانية إِسالمية ،وعندما صمم الكافرون
الصليبيون املستكربون على إِسقاطها ،كانت «مس بل» اجلاسوسة االجنليزية تؤكد من
خالل تقاريرها اىل وزارة املستعمرات الربيطانية بأن «الشيعة» ومراجعهم «الدينيني»
سوف يقاتلون مع اجليش الربيطاني الغازي ،ولكن...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :سيدنا...
** السيد البغدادي «متابعاً» :املخابرات الربيطانية فوجئَتْ بـ«الشيعة» يقاتلون
ضد الغزو الصلييب مع دولة قامت حبمالت تأديبية مسلحة ضد «الشيعة» بشماعة
انتزاع الضرائب منهم...
من اجل ماذا دافع «الشيعة»؟!..
من اجل احلواظ على استقالل الدولة العثمانية االسالمية..
من اجل صيانة التوحيد والرسالة..
من اجل ان يبقى اسم حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم منتشراً يف
االفاق.
ومن هنا ..اقول :إذا دار األَمر بني هيمنة الكافر الواقد العواصم اخلمس املشهورة،
وبني احلاكم املسلم الووقي الشمويل احلافظ للشعائر االسالمية .اما..
* د .اجلابري «مقاطعاً» سيدي لو مسحت وضحت الوكرة.
** السيد البغدادي «متابعاً» :الكافر يسلب خرياتنا ،ويستهزئ بنبينا،
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وبشريعتنا اخلامتة.
د .اجلابري :وضحت الوكرة ،وبودي ان اكمل احلديث مع الشيخ اخلالصي ،ولكن
لنشاهد هذا التقرير وبعدها نعود اىل متابعة الربنامج.
التقرير
احلقيقة ،اليت ال ميكن غض النظر عنها أَنَّ العراق يشهد حرباً أَهلية مدمرة ،تقودها
ميلشيات طائوية مسلحة تقتل على اهلوية باسم الدين ،وهتجر من مدينة اىل اخرى،
وداخل املدينة.
صحيح ان هذه احلرب جتري يف ةل عملية سياسية تعاني من اإلقصاءِ يف احللول،
ويف ةل وجود فوضى امنية يف بعض اجزاء البالد ،وشلل يف قدرة احلكومة العراقية
على معاجلة مهوم وقضايا الناس اخلدمية واالمنية.
ولكن ..الصحيح ايضاً ان االستقطابات الطائوية واالقليمية ،اليت خلقتها قوانني
االحتالل منذ جملس احلكم ،وحتى حكومة املالكي ،حتكمت يف املشهد العراقي،
وحتكمت ايضاً يف تراجع اهلوية الوطنية العراقية االساسية لصاحل هويات فرعية واقليمية
وطائوية ،ويصف بعض املراقبني نتائج العملية السياسية القائمة على أُسس احملاصصة
الطائوية واإلثنية ،ومبباركة رجال الدين يصووهنا بأهنا السبب الرئيسي ملوجات القتل
والتوجري اليومية ،اليت تشهدها بغداد وبعض املدن العراقية.
ورب سائل يسأل :اليس هذا هو واقع احلال يف العراق؟
نقول :صحيح ...إنَر العراق يتكون من خليط غري متجانس من اإلثنيات
واملذاهب ،خلقته ةروف املرحلة الراهنة ،بيد أَنَر يف العراق ايضاً تيارات سياسية،
وتارخياً جميداً للحركة الوطنية العراقية ترفض حتويل االديان ،واملذاهب ،اىل استقطابات
سياسية وحزبية وانتخابية ،وتؤكد هذه التيارات الوطنية إن التحصني الوحيد للشعب
العراقي هو توافقاً السياسي والديين ،توافق يرتكز على بناء الثقة ،ومللمة جراحات
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التدمري ،الذي اصاب فسيوسائهم ،والتواعل مع بعضهم البعض ،فاخلروج من سكة
املوت ،اليت حيركها رجال الدين مبخالب امليليشيات املسلحة ،تكمن يف تضافر جهود
القوى الوطنية لوضع حد هلذه احلرب الطائوية ،اليت تضر بالعراق ارضاً وشعباً لصاحل
اىل القوى االقليمية والدولية ،نداء موجه هذه املرة إىل القوى واملراجع الدينية العراقية.
* د .اجلابري :اهال بكم من جديد وارحب مرة اخرى بضيوف الربنامج معي يف
االستوديو فضيلة الشيخ جواد اخلالصي االمني العام للمؤمتر التأسيسي العراقي الوطين،
ومن القاهرة فضيلة الشيخ الدكتور حممد بشار الويضي الناطق الرمسي للهيئة ،ومن
النجف عرب اهلاتف املرجع الشيعي البارز اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين
البغدادي.
يعين الشيخ اخلالصي ...مسعت ما قاله السيد البغدادي ،كالم فيه من العقالنية
واالدراك الواسع ملا جيري يف العراق ..أَنا بودي أَنْ أَسألك ايضاً ...تكادون جتمعون
على أَنَر احملاصصة الطائوية ،او جملس احلكم هو بداية بذرة االقتتال الطائوي ،اليت
وضعها احملتل ...يعين فضيلتك ..هل توجهت اىل املرجعية الدينية يف النجف
االشرف ،وحتدثت معها يف هذا املوضوع ..هل دعوت اىل مرجعية دينية واحدة جتمع
السنة والشيعة ،وانت من ابرز دعاة التقريب بني املذاهب؟..
** الشيخ اخلالصي :ليس التقريب ،الذي رفضه السيد البغدادي «طبعاً»...
التقريب احلقيقي ،الذي يؤيده السيد البغدادي ،وهو البحث عن املشرتكات الواقعية،
والبناء عليها حلل االختالفات ،اليت توارثتها األَجيال عن وعي أو غري وعي.
والتقرير ...قبل قليل ،اشار اىل نقطة مهمة حتتاج اىل توضيح ،حيث قال :إِنَر العملية
السياسية قد حظيَتْ بتأييد املرجعيات الدينية ،هذا اإلِطالق ليس صحيحاً؟..
بعض املرجعيات أَيدت العملية السياسية وبعض املرجعيات عارضتها ،وبعض
املرجعيات كُذِبَ عليها.
* د .اجلابري :كيف كُذِبَ عليها؟ ..يعين مثل املرجعية ال ميكن أَنَر يُكَذَبَ
عليها ..هكذا يورتض يعين.
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** الشيخ اخلالصي :حنن قبل قليل قلنا هناك أُناسٌ يكذبون ويتقولون ..ذهب
جمموعة من اعضاء جملس احلكم ،وجلسوا يف النجف ،واعلنوا إنَر املرجعية قد أَيدَتْ
هذا القانون ،وبعد مدة تبني أَنَر املرجعية مل تؤيد هذا القانون ،بل صدر شيء مكتوب
ضد هذا القانون باسم املرجعية.
* د .اجلابري «مقاطعاً» :العراقيون يعرفون ذلك؟..
** الشيخ اخلالصي :ال ادري ...العراق يعرف ذلك ،وانا مل أُبلغْ هبذا ،اجلس
وأَشري ،وأُوضح هنا أَنَر احملاصصة ،اليت قامت مع العملية السياسية هي اليت أَدت اىل
هذه الوتنة اليت حنن فيها ،وحتى ال نبقى يف حديث التاريخ علينا ان ننتقل اليوم ،وحنن
نستقبل السنة اخلامسة من االحتالل -وانشاء اهلل تكون السنة االخرية -حنن نقول
للمرجعيات الدينية كافة ،وايضاً اوسع من احلالة الطائوية ،الورصة ساحنة اآلن ،لكي
تتقارب هذه املرجعيات على أساس املشروع الوطين ،ورحيل االحتالل ،الذي يوكر يف
اهلروب ،اآلن الورصة ساحنة لقيام املشروع الوطين العراقي املوحد ،الذي فيه ثوابت
معروفة يف الوحدة ،واالستقالل ،واهلوية ..هذه ثالثة ثوابت  -ثالث كلمات  -إذا
اصبحت واضحة امامنا مجيعاً الجتمعنا عليها :الوحدة واالستقالل واهلوية ،هذه
الظروف ،اليت منر هبا اليوم حصيلة اجلهد العظيم ،الذي مَنَر اهلل به على أهل العراق،
وعلى الذين آزروهم وساندوهم ...إِهنُم أَوصلوا مشروع االحتالل اىل طريق مسدود،
واالن الورصة ساحنة ،لكي يُقدَرمَ املشروع الوطين املوحد كإِجابة على سؤالك ...يف
املؤمتر التأسيسي اردنا أنْ خنرج من قضية املرجعيات الدينية ،اليت قد حتسب على
الطوائف ،وان مل ترد ذلك اىل حالة وطنية شاملة ،لذلك املؤمتر التأسيسي كان فيه
مسيحيون ،وحيضرهُ الصابئة ،واآلن العملية مستمرة لتوسيع إطار املؤمتر التأسيسي،
واالنتقال اىل ما يتالءم مع املرحلة القادمة ،لتكون عندنا مثابة وطنية جامعة .
* د .اجلابري «مقاطعاً» شيخنا..
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :املرجعيات الدينية حتتاج اىل هذا.
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* د .اجلابري :اريد جواباً مباشراً ..هل اتصلتم وزرت املرجعيات؟..
**الشيخ اخلالصي :هذا كالم مجيل
*د .اجلابري يعين :وصلتك الوكرة.
** الشيخ اخلالصي :نعم سؤالك وصل وسأجيبك ،انا التقيت بكل املرجعيات
الدينية املعروفة من السنة والشيعة ،وطرحت عليهم ثالث قضايا..
* د .اجلابري :وهي؟..
** الشيخ اخلالصي :اقرتحت إِدارة احلوزة بشكل منظم من خالل جلنة اشراف
حتت نظر املرجعية ،اقرتحت تأسيس مجاعة علماء موحدة جتمع السنة والشيعة
وطرحتها بوضوح ،وان تنوتح هذه اجلماعة على علماء دين آخرين عندنا مسيحيون،
وعندنا أَديان أُخرى.
* د .اجلابري «مقاطعاً» :ماذا كان الرد؟..
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :الثالثة طرحت مشروع املثابة الوطنية املوحدة،
ولكن ،كما قيل ،وكما قال الدكتور حممد بشار الويضي ،جملس احلكم عندما جاء،
وإِصرار بعض املنتمني إِليه على اجناح عملية اجمللس السياسي ...هذا الذي أَوقع
االختالف واالفرتاق ،وضغطوا وكذبوا واقتنعوا واشادوا من وصلوا اليه من العلماء
لدعم هذه املسرية ،اليت انتهت اىل الكارثة ،اليت نعيشها ،واجلواب الذي مسْعتُهُ جواب
إجيابي من كل املرجعيات الدينية ،ولكن ،عندما ننتقل إىل املمارسة العملية كانت
العثرات والسدود واألَزمات تأتي لتمنعنا من حصول ذلك ،وأَنا شخصياً أُشخصُ
احلالة ...هناك جهات ال تريد ان يلتقي العراقيون ،وقد تلتقي بأهدافها مع مشروع
االحتالل هي :اليت تُحْدِثُ هذه الوتنة بني علماء الدين ،والقيادات الدينية.
* د .اجلابري :طيب بودي اآلن ...لدي سؤال للشيخ الويضي يف القاهرة...
يعين برناجمنا بـ«صريح العبارة» ونريد ان نتحدث بصريح العبارة ،يعين هناك بعض
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املرجعيات الدينية دعت العراقيني اىل ان يذهبوا اىل االنتخابات ،وقالوا إِنَر من ال يشرتك
يف االنتخابات تَحْرُمُ عليه زوجته ،وباملقابل ،هناك جهة اخرى قالت من ال يذهب اىل
االنتخابات ال يتوكأ على عصا رسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ..انتم كهيئة علماء
املسلمني دعومت اىل مقاطعة االنتخابات ،وهذا خلط جعل الناس يف حرية من امرهم،
بودي أَنْ أَمسعَ اجلواب من الشيخ الويضي حول هذا املوضوع ،لكن بعد هذا
الواصل...
* د :اجلابري :أَهالً بكم يف اجلزء االخري من هذا احلوار ،الذي يسلط الضوء على
دور املرجعيات الدينية يف العراق ،وكنت قبل الواصل قد توجهت بسؤال اىل فضيلة
الشيخ حممد بشار الويضي يف القاهرة.
فضيلة الشيخ ...يعين انت تابعْتَ وعشْتَ يف العراق ،وتعرف ما جرى من
انتخابات ..املرجعيات الدينية بعضها ذهبت باجتاه دفع الناس اىل املشاركة يف
االنتخابات ،والبعض اآلخر دفع باجتاه مقاطعة االنتخابات ،وانتم من بعض هذه
املرجعيات يعين ..اال تعتقد ان هذا املوضوع جعل الناس يف حرية من أَمرهم ..كيف
يتصرفون ،ومع من يذهبون ،ومَنْ يصدقون؟..
** الشيخ الويضي :يعين بصراحة دائماً القوى الوطنية عرب التاريخ تُظْلَمُ من قبل
احلكام ،لقد ذكر تقريركم مساوئ احملاصصة الطائوية ،ولنتساءل من رفض احملاصصة
معظم القوى السياسية اليت أَيدهتا ...رفضتها هيئة علماء املسلمني ،واملدرسة
اخلالصية ،ومرجعية الشيخ البغدادي اآلن ال يذكر هذا املوقف مع...
* د .اجلابري :االن بدأوا يرفضوهنا...
** الشيخ الويضي :نعم ..لكن دائما حياول البعض أَنْ خيلط األَوراق ،ويصورنا
أَننا ممن رضي هبذه احملاصصة بالنسبة لالنتخابات ..اخي العزيز ...أُوكد لك إنَر
هيئة علماء املسلمني مل تصدر أَيّ فتوى! ..وحنن نعتقد خالل مسريتنا إننا جيب أالَّ
نصدر الوتاوى خالل أربع سنوات ،صدرت منا ثالث فتاوى فقط ،واحدة مع الشيخ
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جواد اخلالصي ،والدكتور حارث الضاري ،والثانية :يف تأييد التيار الصدري يف
مقاومته مبدينة النجف حينما كان يف الصف الوطين «على حد تعبريه» ،والثالثة :يف
أحداث الولوجة ..عدا هذه الوتاوى الثالث ال توجد لدينا فتوى بالنسبة
لالنتخابات ..كل ما قلناه اننا سنحرتم خيار الشعب املشارك ،وخياره إِنْ قاطع،
لكننا لن نشارك ،ألننا ال نريد ان نعطى أيَّ دعم لالحتالل ،وهذا املشروع يف احلقيقة
مشروع احتالل ،هذا كل ما صدر منا مل نطلِّقْ نساء ،ومل حنِّرم على أَناسٍ جناناً ،لكن
هناك لألَسف من رَوُّجَ القضية ليستغل الظروف ،هذا بالنسبة لنا .اما بالنسبة...
* د .اجلابري :انتم ما كان لكم رأي يف االنتخابات شيخنا؟...
** الشيخ الويضي :قلت لك يف االنتخابات االوىل قاطعنا االنتخابات ،ودعونا
الشعب العربي ملقاطعتها ،وتزامن ذلك مع سحق مدن عراقية كالنجف.
* د .اجلابري «مقاطعاً» :والثانية؟.
** الشيخ الويضي «متابعاً» :والولوجة ،والثانية رأينا إنَّ اجلماهري ترغب يف
االنتخابات ،فقلنا سنحرتم خيارات شعبنا ..خيارات من شارك ..وخيارات من
قاطع .اما بالنسبة لنا فهكذا قلنا ،وصدر يف ذلك بيان إِننا لن نشارك يف العملية
السياسية يف ةل االحتالل ،ألننا نعتقد أَنَّ املشاركة تعطي دعماً ملشاريع االحتالل،
وهذا ما ال نريد ان نوعله ،هذا كل ما صدر عنا.
* د .اجلابري :طيب اتوجه االن اىل النجف اىل اية اهلل العظمى السيد امحد
احلسين البغدادي.
السيد البغدادي ...يعين هناك من يقول إنَّ بعض الساسة استخدموا ورقة الدين،
واستخدموا ورقة املراجع الدينية ،وموقوها من هذا احلزب ،او ذلك التجمع ،خلدمة
سياسات تلك االحزاب يعين ..هل أَنت مع من يكون املرجع الديين يف خدمة هذا
احلزب ،او ذلك التجمع ،ام يف خدمة األَمةِ امجع ..يعين؟..
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** السيد البغدادي :حنن «الشيعة اإلِمامية» ،وإِنْ كنت انا أَحتوظُ من كلمة
«سين» و«شيعي» ،ولكن الربنامج يورض عليَ ان اقول «الشيعة االمامية» ،قبل كل
شيء ..جيب ان يكون «الوقيه» عندنا شجاعاً مقداماً ..وجيب ان يكون «الوقيه»
إِصالحياً ثورياً ..وجيب ان يكون «الوقيه» رسالياً ملتزماً ..وجيب ان يكون
«الوقيه» له رؤى سياسية ،وحنكة سياسية ..وجيب ان يكون «الوقيه» يعايش
اجلماهري الساحقة معايشة ميدانية يتحسس آالمهم ،وحيل مشاكلهم ..وجيب ان يكون
«الوقيه» زاهداً متقشواً يتأسى بالوقراء واجلياع.
اما «الوقيه» املزعوم القابع يف قم ،او يف النجف ،او يف اجلامع االزهر ،الذي ال
يتصف هبذه املواصوات ،فال يسوغ االنقياد له ،حتى لو كان اقدس القديسني ،واعقل
العقالء ،فلنكن صرحاء حنن يف حاجة اىل قيادة مرجعية ثورية رسالية ترفض العملية
السياسية مجلة وتوصيالً ،تنتهج مسرية سيدنا االمام علي امري املؤمنني ،الذي قاتل من
اجل اخلالفة الراشدة عندما هجم املشرك خويلد االسدي ،وكاد ان يسقط اخلالفة
كان علي يقاتل هو وولداه ...واهلل ...إِنه لقسم عظيم ...لو كان علي موجودا
حالياً لقاتل ضد الدبابة األمريكية ،حتى لو مل يكن ضرر يف الدين ،حتى لو أعطى
األَمريكان حرياتنا الدينية ،وممارسة شعائرنا لقاتل اإلِمام مع اجملاهدين ،وهذه من
املسلمات البديهية والضرورات االسالمية ،الن األَدلة الدالة املطلقة تؤكد على نوي
سبيل الكافرين على املسلمني ،واالدلة الدالة على وجوب النهي عن املنكر ،واالدلة
الدالة على امتنانه تعاىل بكف ايدي الكافرين عن املسلمني ،وكثري من إِطالقات األَدلة
وعموماهتا القرآنية منها واحلديثية الصحيحة ،أَخَذَ هبا اإلِمام علي .واإلِمام يف املعتقد
«الشيعي» ،اغتصبت خالفته ،لكن سكت عن حقه الشرعي ..كل ذلك من اجل
صيانة التوحيد والرسالة ،من اجل صد اهلجمات الكافرة .وهذا اإلٍمام زين العابدين يف
الصحيوة السجادية يدعو للجيش االموي بالنصر والسؤدد يف رد الغزوات الكافرة  -يف
دعائه ألَهل الثغور  -يف حني أَنَّ اجليش األَموي قتل احلسني.
يا اخي دعنا نكن صرحاء ..حنن يف الواقع واحلقيقة يف موضوع االنتخابات
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أصدرنا بياناً ،وبيِّنا وجوب مقاطعة االنتخابات بشكل مطلق ،لكننا وضعنا قيوداً ،كما
قال الشيخ بشار الويضي ،وقلنا جيب على االنسان عندما يؤيد هذه االنتخابات جيب
عليه أَنْ يأخذ هبذه القضايا األَساسية ...تعيني جدولة زمنية خلروج االحتالل من
العراق ،وإِلغاء قانون «ادارة الدولة العراقية» ،النه جاء بإمالءات امريكية ،وقلنا جيب
معرفة اعضاء املووضية العليا ...حنن ال نعرفهم فهم نكرات ال وجود هلم يف الساحة
العراقية ،وغري معروفني بالتقوى والورع والوطنية ،وجمهويل اهلوية ،وقلنا ،كيف جتري
انتخابات ،وهناك انوالت امين ومؤسساتي موجود يف الساحة العراقية ،وقلنا ،اطالق
سراح كل املعتقلني ،مضافاً اىل ضرورة الرقابة الدولية الواسعة على االنتخابات ،وان
كنت انا ال أُؤمنُ بالرقابة الدولية ،وال اؤمن باألَمم املتحدة ،وال أٌومن مبنظمة املؤمتر
االسالمي ،واعترب هذه املنظمات صنيعة من صنائع املخابرات املركزية االمريكية ،ألَنَّها
حتى اآلن مل حتل قضية فلسطني ،ولكن الضرورات تبيح احملظورات ..يا اخي دعنا
نكن واقعيني ...بعد فشل املشروع االمريكي يف العراق جلأ االمريكان اىل األُمم املتحدة
يف سبيل خالصهم من الورطة.
* د .اجلابري «مقاطعاً» :سيدنا وصلت الوكرة ...لو مسحت يل بودي أَنْ
أُقسم احلديث على الضيوف ...عذراً مرة اخرى على املقاطعة.
** السيد البغدادي «متابعاً» :وخالصة القول :االنتخابات من حيث املبدأ
باطلة ،وساندت احملاصصة الطائوية ،وهذا االنوالت االمين ،واالحزمة الناسوة سببها
احملاصصة الطائوية والعرقية ،وسببها الوجود االمريكي..
* د .اجلابري :وصلت الوكرة ..لو مسحت سيدنا البغدادي ..ارجوك ،بودي
أَنْ أَتوجهَ إىل فضيلة الشيخ اخلالصي ...هناك سؤال أَيضاً وهو سؤال جوهري يف دور
املرجعيات يف العملية السياسية يف العراق ...هناك رأي يقول إِنَّ املذهب الشيعي
يتيح للشيعي أَنْ خيتار بني مرجعياته مَنْ يقلد ،يعين هو حر يف أَنْ يقلد اية اهلل امحد
احلسين البغدادي ،او يقلد اية اهلل علي السيستاني املهم ،أُتيح له ذلك يف أَمور الدين
والدنيا ..كيف يُحرَّم على الشيعي أَنْ خيتار احلزب الذي يريده ،وهذا امر دنيوي؟..
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كيف ترد على هذا الرأي؟..
** الشيخ اخلالصي :واهلل السؤال فيه توصيل طويل ال يسمح الوقت..
* د .اجلابري :بشكل خمتصر ألنَّ الوقت تداركنا.
** الشيخ اخلالصي :يعين اوالً ال يلزم أَحدٌ من املسلمني ،او الطائوة الشيعية بأن
يقلد شخصاً بعينه ،هذا امر متوق عليه ،وعليه أَنْ يبحث من هو األَعلم ،او األَصلح
لكي يقلِّده ،وعلى طول التاريخ الشيعي هناك مرجعيات متعددة يف كل زمان
ومكان...
* د .اجلابري «مقاطعاً» :وهو هذا السؤال ...ملاذا يتاح له حرية االختيار ،ويف
هذا املوضوع ال يتاح له االختيار؟..
** الشيخ اخلالصي «متابعاً» :ويف نوس الوقت مل يلزم أَحدٌ باالنتماء اىل حزب،
وما نسب من فتاوى حول وجوب املشاركة يف االنتخابات ،وتطليق الزوجات ،والسري
على العصيات -اقصد العصي ..-هذا كلُّها أُمور خمتلقة ال أَصل هلا ،يف الورتة االخرية
ثبت ان كثرياً من العبارات...
* د .اجلابري :من يقوهلا يا شيخنا؟ من يقول هذا الكالم؟ ..يعين الكل يتحدث
عكس هذا الكالم ...يقولون هناك فتاوى.
** الشيخ اخلالصي :اآلن الكل يتحدث عكس ذلك الكالم ..يقولون ليس هناك
فتاوى ..يقولون هناك خمادعة.
* د .اجلابري :هذا بعد االنتخابات.
** الشيخ اخلالصي :نعم بعد االنتخابات طبعاً ،لذلك حنن كان موقونا واضحاً
من االنتخابات ،قلنا :هذه االنتخابات لن خيرج من صناديقها رأي الشعب سيخرجُ من
صناديق االنتخابات ما يريده احملتل ،وهو احملاصصة الطائوية ،ألَنَّ االنتخابات قامت
على أساس طائوي ،ونسبوا إِلينا أموراً ،وكذبوا علينا ..قالوا :إِنكم قلتم من يشارك يف
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االنتخابات ينبغي أَنْ يقطع اصبعه ،وهو كذب ..مل نقل هذا ،ومل نتحدث عنه ،انا
رأيت بعض املشاركني يف االنتخابات قبل ايام ،وقالوا لو متكنا لقطعنا أَصابعنا ..قلت
هلم :ال داعي ألَنْ تقطعوا أَصابعكم ..علينا أَنْ نوكر يف املستقبل ،وأَنْ نعمل جبد،
واالن الدعوة ساحنة للمرجعيات الدينية ،والقيادات السياسية للتالقي على املشروع
الوطين ،الذي ينقذ العراق من احملنة لكي نعيش يف التاريخ ..علينا ان نستويد من
درس التاريخ لنطبق األَمر ،الذي حنن اآلن بصدده ،والذي نواجهه ،وأَنا أُبشرك وأُبشر
كثرياً من الناس ..إِنَّ كثرياً من اجملاهدين ،والعاملني ،واملخلصني يشتغلون على مللمة
هذه املشاريع املوجودة يف الساحة من اجل اخلروج مبا يسمى «العقد الوطين» ،وليس انا
من مسيته ...االخوة الذين يشتغلون عليه مسوه «العقد الوطين العراقي» ،الذي جيمع
هذه الثوابت يف النقاط الثالث ،لكي يبنى عليها املتكامل..
* د .اجلابري :انا فقط أَود ان اتوجه اىل الشيخ الويضي يف القاهرة ..حقيقة
هناك سؤال ،ورأي يطرح دائماً حول هيئة علماء املسلمني ،وامتنى ان جييبين الشيخ
الويضي على هذا السؤال ليسمع الناس رده ...هناك من يقول إِنَّكم كهيئة وقوتم مع
بعض القوى ،اليت دخلت بعد االحتالل اىل العراق ،ومتارس القتل على اهلوية ،ومتارس
قتالً طائوياً يف بيانات معلنة ،ومل يكن لكم موقف واضح ومعلن ..انتم كيف تردون
على هذا الكالم؟..
** الشيخ الويضي :واهلل هذا جزء من احلرب اإلِعالمية ،اليت يشنها ضدنا
املعارضون للقوى الوطنية أَخي العزيز :ال توجد عملية استهدفَتْ ابرياء ..سواء من
السنة ،أو الشيعة ،أو االكراد ،أو بقية املكونات حتى اخوتنا املسيحيني إِالَّ لدينا
موقف ،وهذا كتاب صدر يل حتت عنوان« :السراب حصاد العملية السياسية يف ةل
االحتالل االمريكي للعراق» بينت فيه أَنَّ ثلث بيانات اهليئة أَدانت هذه العملية ،وهو
يصوها مبا تستحق من أَوصاف اإلِجرام واإلِرهاب ،لكن يُشَنُّ علينا إِعالم بشكل متقن،
وحياول سياسيون تروجيه بأننا طائويون ،وهم يعلمون اننا لسنا كذلك ،من اجل ان
يثريوا النعرة العدائية لدى مجاهريهم ،كما قلت يف اول اللقاء ،حتى تنحاز هذه
اجلماهري اليهم ،ولكن يبقى حبل الكذب قصرياً.
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* د .اجلابري :الشيخ الويضي ...لو مسحت يل ..لسنا بصدد موضوع
التضليل ،اآلن وانت ختاطب الشعب العراقي ،وتقول موقف اهليئة بصراحة ..انا
أطلب ان تتوجه اىل العراقيني ،وتوضح حقيقة موقف اهليئة ..توضل ،وبشكل خمتصر
لو مسحت؟..
** الشيخ الويضي :يا سيدي من قتل عراقياً بريئاً على اهلوية ،او على الطائوية
ال ذنب اقرتفه فهو جمرم ..سواء كان فعله هذا من تنظيم القاعدة ،او من ابناء
املقاومة ،او من الشيعة ،او من السنة ،او من االكراد ..هذه قضايا ثابتة ال خيتلف
عليها اثنان ،وكل من توجه بسالحه ضد االحتالل ،او العميل ،الذي يقدم لالحتالل
دعماً ضد ابناء بلده ..فهذه مقاومة مشروعة مستمدة من نصوص القرآن والسنة،
وحتى مواثيق االمم املتحدة.
* د .اجلابري :نعم شكراً جزيالً ...مشاهدينا الكرام ..يف اخلتام اتوجه
بالشكر اجلزيل اىل املرجع الديين البارز اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي،
كان معنا عرب اهلاتف من مدينة النجف ،واشكر من القاهرة فضيلة الشيخ الدكتور
حممد بشار الويضي الناطق الرمسي هليئة علماء املسلمني ،كما واشكر ضيوي يف
االستوديو فضيلة الشيخ جواد اخلالصي االمني العام للمؤمتر التأسيسي العراقي الوطين،
واشكر لكم مشاهدينا حسن االستماع واملتابعة ،واىل لقاء مقبل بأذن اهلل ،وملف
جديد من امللوات العراقية الساخنة ...هذا علي اجلابري يستودعكم اهلل.
واليكم اخرياً ابرز ما دار يف حلقة هذه الليلة:
= الشيخ اخلالصي :ال يوجد هناك حزب سياسي ،وال تنظيم قوي ،وال مرجعية
دينية نافذة يف االرض.
= الشيخ الويضي :هناك ميليشيات تتبع جهات سياسية ،هذه اجلهات ليس لديها
مجاهريية متكنها من طموحاهتا فتلجأ اىل إِثارة النعرات الطائوية.
= السيد البغدادي :الطائوية امنا وجدت على طول التاريخ ،وجُذِّرَتْ بشكل
مرعب يف العراق بعد تأسيس جملس احلكم ،الذي قام على قانون احملاصصة ،ولو كانت
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«املرجعية» ذات اثر فاعل وقوي الحتوت احداث الزرقة قرب مدينة النجف االشرف،
اليت سوكت فيها دماء بريئة.
= الشيخ اخلالصي :حركة اعالمية منتظمة مقصودة يراد منها تضخيم االسم
املرجعي عموماً ،لكن ليس من باب إِطاعته والسري خلوه ،انا اعتقد أَنَّ املرجعيات
ككل هنت عن الوتنة ،وبذلت جهداً يف وأدها ،ويف حرمة الدماء.
= الشيخ الويضي :أرادت احزاب نسميها حنن االن سنية ،أرادت استغاللنا من
اجل دعم مشاريعها فرفضنا.
* د .اجلابري :هذا ما قاله ضيويف ..اما أَنا فأردد ما قاله أَمحد مطر:
«انا ال ادعو
اىل غري الصراط املستقيم
انا ال اهجو سوى كل عتل وزنيم
وانا ارفض ان تصبح ارض اهلل غابه
وأَرى فيها العصابه
تتمطى وسط جنات النعيم
وضعاف اخللق يف قعر اجلحيم
آه لو مل حيوظ اهلل كتابه
لتولته الرقابه
وألَمسى جممل الذكر احلكيم
مخسَ كلمات
كما يسمح قانون الكتابه
هي «قرآن كريم
صدق اهلل العظيم»
يف امان اهلل يا عراق.
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الحوار الرابع واالربعون
مع صحيفة الصوت
بتاريخ  4اب 2007م
أجرى الحوار
سالم الشماع
املرجع الديين السيد أمحد احلسين البغدادي:
احملتلون أشاعوا إن «الشيعة» مع مشروعهم االحتاليل ،ومارسوا تعتيما على
دورهم الوطين املقاوم.
عصائب أهل احلق ،وكتائب اإلمام موسى الكاةم ،وكتائب أفواج الرفض
واملقاومة يف العراق جماميع شيعية مقاتلة.
أَهدْرتُ دم أفراد اجليش العراقي ،والشرطة العراقية ممن يقاتلون إىل جانب احملتل.
بعضهم يلهث وراء املناصب وهي زائلة ،ويرتك الوطن وهو باق.
ال جيوز االخنراط يف العملية السياسية ،وال السالم على من يقبل هبا.
أمتنى القتال مع فصائل املقاومة الوطنية واإلسالمية رغم جتاوزي العقد السادس من
عمري.
ملاذا تراجع دور العشائر العراقية؟..
املقاومة املشروعة هي الطريق الوحيد لتحرير العراق وشعبه من االحتالل
 مل يقصد مساحة السيد االستاذ هذا الوصيل ،بل يقصد ألوية الشريعة اخلامتة الذراع العسكري
لتيار املرجعية االسالمية ألسباب ميكن فهما من خالل النظام الداخلي حينذاك.
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األمريكي.
أدعو حركات التحرر العاملية املعادية لإلمربيالية والصهيونية العاملية اىل الوقوف مع
شعب العراق سياسياً وميدانياً.
املصاحلة الوطنية أكرب مؤشر على اهلزمية املنكرة لالحتالل يف الساحة العراقية.
املصاحلة الوطنية ال تتم إال خبروج األمريكان ،وإسقاط العملية السياسية برمتها،
وإزالة ما بين عليها.

إضاءات
 -1أفتيت صراحة :إذا كان هذا اجلندي أو الشرطي يقاتل مع اجليش األمريكي،
فهو مهدور الدم ،لكنَّ بعض هؤالء هم من اجملاهدين ،واخنرطوا يف هذا السلك من أجل
اخرتاق موةوي االحتالل واجليش األمريكي ،فأفتيت :إذا قتل واحد من هؤالء فنحن
ضامنون الوديةَ ألوالده وعائلته ،أما الشرطة ،الذين حيافظون على ممتلكات الدولة
وغريها فال جيوز قتلهم إطالقاً.
 - 2باألمس كانت احلركة اإلسالمية يف العراق تعمل بكل طاقاهتا وإمكانياهتا
إلقامة اجملتمع اإلسالمي والدولة الدينية ،وقدمت الشهداء تلو الشهداء من أجل هذا
اهلدف العظيم ،الذي جاء به الرسول حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،ولكن من خالل
الضربات املوجعة ،اليت تلقتها هذه احلركة ،ومن خالل االخرتاقات ،اليت شهدهتا بني
عشية وضحاها جند بعضها يتنكر لشعاراته وخطابه السياسي اإلسالمي ،لذا فوجئ
الشعب العراقي ببعض هذه احلركات جتئُ على ةهور الدبابات األمريكية.
 - 3احلسين البغدادي متأمل لعدم انعقاد مؤمتر القوى العراقية املناهضة لالحتالل،
مؤكداً ،إن بعض األطراف تغلِّبُ مصاحلها الشخصية على مصلحة الوطن.
كشف املرجع الديين أية اهلل العظمى مساحة السيد أمحد احلسين البغدادي عن
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رفضه متويالً سعودياً لدعم مرجعيته.
وقال لـ«الصوت» ،يف حوار موسع أجرته مع مساحته استغرق أكثر من ثالث
ساعات :إِنَّ حلر املشكل العراقي ال يتمّ إالر يف العراق ،وأنه ال يأتي من خارجه ،معدداً
معرقالت احللر أن أطرافاً عراقية حتاول االستعانة بالدول األجنبية ،ودول اجلوار
اإلقليمي.
وتطرق مساحة السيد احلسين البغدادي إىل مؤمتر القوى العراقية املناهضة
لالحتالل ،معرباً عن أمله لعدم انعقاده بسبب بعض األطراف ،اليت وصوها بـتغليب
الشخصانية والوردانية على املصلحة الوطنية.
وقال مساحته رداً على سؤال بشأن موقوه من اجلبهة الوطنية والقومية واإلسالمية
لتحرير العراق :إنين مع أيّ جهد خملص لتحرير الوطن.
ومساحة السيد أمحد احلسين البغدادي ،أحد أبرز املراجع العظام يف النجف
األشرف ،هو وأخوه السيد علي احلسين البغدادي ،وقد عُرِفَ اإلِثنان مبناهضتهما
االحتالل وعمالءه ،وتأكيدمها إنّ اجلهاد هو الطريق لطرد احملتلني من العراق ،واستعادة
كرامة البالد وسيادهتا.
وفيما يأتي نصّ احلوار:

الهوية والال هوية
* الصوت :كيف ينظر مساحة آية اهلل العظمى السيد أمحد احلسين البغدادي إىل
الوعل املقاوم يف العراق؟
** امحد احلسين البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني املقاومة
متصاعدة يف العراق بسبب وجود االحتالل ،وبسبب سنّ الدستور الدائم القائم على
احملاصصة الطائوية والعرقية ،ومهما يكن من حماولة تشويه مسعتها من خالل القتل على
اهلوية ،وعلى الال هوية ،فإنّ املقاومة ستبقى مستمرة ضد الوجود األمريكي ،وشعب
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العراق بكل أطيافه ومكوناته مييّز احلقيقة بني املقاومة واإلرهاب ،ألن املقاومة تستهدف
اآللة األمريكية والقواعد األمريكية .أما اإلرهاب فيستهدف النساء واألطوال والرجال
من خالل فرق املوت ،اليت أسسها وخطط هلا احملتل الغاشم.
دويالت متناحرة
* الصوت :هل تعتقد أنَّ املقاومة العراقية حققت أهدافها ،وأنَّ هروب احملتل بات
وشيكاً؟
** امحد احلسين البغدادي :املقاومة العراقية ،بتصاعدها ودميومة كواحها
املسلح ،بوصوه الطريق الوحيد إلسقاط املشروع األمريكي أهنت احللم األمريكي ،الذي
قام على احتالل العراق باسم اإلصالح واحلرية والدميقراطية لتنويذ املشروع الصهيوني
األستشراقي إلسقاط املنطقة برمّتها وجعلها كانتونات ودويالت متناحرة متنابذة
ومتقاتلة فيما بينها من أجل أن تبقى «إسرائيل» هي األقوى يف املنطقة.
وصمود املقاومة ودميومتها هو ،الذي أسقط املشروع األمريكي ،لذا جند اإلدارة
األمريكية حتاول بنحو أو بآخر من خالل موةوي االحتالل القابعني يف املنطقة اخلضراء
اخلروج بوجه أبيض من هذه الورطة ،اليت تبحث هلا عن خمرج .واالحتالل اهنزم منذ
البداية بعد أن أشاع إن «املثلث السين» هو الذي يقاتل ،وإن «الشيعة» مع املشروع
األمريكي ،من أجل التمويه على الرأي العام العاملي والعربي ..بيد أن «الشيعة» ،منذ
البداية ،قاتلوا ضد احملتلني ،إالر أنّ هناك هتميشاً وتقزمياً وتعتيماً على «الشيعة» ،ولكن
احلقيقة ةهرت اآلن ،وهي أن «الشيعة» عندهم جماميع مقاتلة مثل عصائب أهل احلق،
وكتائب اإلمام موسى الكاةم ،وكتائب «أفواج الرفض واملقاومة يف العراق» ،وقد
نشرت عملياهتا على مواقع اإلنرتنت ،ومهما يكن هذا التعتيم والتهميش ،الذي متارسه
بعض الوضائيات املشبوهة ،لكن احلقيقة ستنتصر على املنافقني والتابعني للمحتل كلرهم.

هكذا تكلمت

* الصوت :ماذا فعلت للمقاومة؟ وماذا قدمت للمقاومني ،وهم جياهدون يف
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سبيل اهلل؟
** أمحد احلسين البغدادي :أفتيْتُ وأصدرْتُ بيانات ونداءات عدة لدعم
املقاومة امليدانية ،العملياتية منها والسياسية ،عرب لقاءات على بعض الوضائيات
العربية ،ومن خالل موقعنا أرجو أن ترجعوا إليها فستجدون ثالثة جملدات صدرت فيها
استوتاءات ومقابالت وبيانات وأحاديث وقراءات وكتابات نشرت يف اجلزء األول
والثاني من موسوعة «هكذا تكلم أمحد احلسين البغدادي» ،وسيصدر اجلزء الثالث
من هذه املوسوعة اجلهادية االسالمية ،وهناك يل خطابات يف املؤمتر القومي العربي،
الذي عقد يف اجلزائر واملغرب ،وكشوْتُ احلقيقة ضد الوجود األمريكي والتابعني له
القابعني يف املنطقة اخلضراء يف بغداد.

فقه المق اومة

* الصوت :ماذا قدمت أنت للمقاومة العراقية؟
** امحد احلسين البغدادي :حنن حبكم موقعنا املرجعي نساند املقاومة ونؤيدها،
السياسية منها وامليدانية العملياتية ،وقد صدرت يل فتاوى عدة لدعم اجملاهدين،
الذين يستهدفون الدبابة األمريكية ،وأصدرت مائة فتوى عن فقه املقاومة وثقافة
املقاومة ،نشرت على موقعنا الرمسي ،وقد وردت إيلّ أسئلة كثرية ،من مثل:
هل جيوز قتل اجليش الوطين والشرطة العراقية؟ فأفتيت صراحة :إذا كان هذا
اجلندي أو الشرطي يقاتل مع اجليش األمريكي ،فهو مهدور الدم ،لكن بعض هؤالء هم
من اجملاهدين واخنرطوا يف هذا املسلك من أجل اخرتاق موةوي االحتالل واجليش
األمريكي فأفتيت :إذا قتل واحد من هؤالء فهم ضامنون الودية ألوالده وعائلته ،أما
الشرطة ،الذين حيافظون على ممتلكات الدولة وغريها فال جيوز قتلهم إطالقاً.

هؤالء أفشلوا المؤتمر

*«الصوت» :من أفشل مؤمتر جبهة القوى العراقية املناهضة واملقاومة لالحتالل ؟
**أمحد احلسين البغدادي :املعارضة العراقية تعيش بعقلية فوقية ،وتتجذر فيها
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الشخصانية والوردانية ،لذا جندها تقع يف تناقضات أيديولوجية وميدانية ،فبعض هؤالء
يرون بأم أعينهم أن العراق حاليا يعيش التسيب والضياع ،ومع ذلك فهم ينغمرون هبذه
الشخصانية ،ويتساقطون هنا وهناك للذهاب إىل بعض الدول اإلقليمية حبجة أهنم
حيتاجون إىل التمويل اإلقتصادي ،وبالتايل يدخلون اىل اللعبة السياسية ،ولو كانت هذه
لصاحل شعبنا و أهلنا بنحو أو بآخر ألمكنَ أن نقبل هبا ..لكن بعضهم يدخل يف اللعبة
السياسية لصاحل طيوه أو عشريته أو مكونه االجتماعي أو العنصري.
شعب العراق مذبوح وجمروح ومشرد ومقتول ومهجر ،لكنَّ هؤالء ال يتكلمون يف
سبيل انقاذ شعيب وأهلي ،ويتاجرون بامسه ..األمريكان اشتغلوا على الكرد وعلى
«الشيعة» وعلى «السنة» ،وفعال جاءوا هبم على ةهور الدبابات األمريكية ،وميكن
تصنيف هؤالء ...بعضهم جواسيس وعمالء ،وبعضهم ميتلك قناعات وطنية وجاء
مع الدبابة األمريكية ..هذه احلالة املرضية سائدة عند املعارضة العراقية.
األمريكان بعد فشلهم وفشل مشروعهم بسبب املقاومة الباسلة يف العراق
سيخرجون بني الوينة واألخرى ،بينما نرى املعارضة يف اخلارج تتصارع فيما بينها من
أجل املصاحل الشخصانية والوردانية ،وتلهث خلف بعض الدول اإلقليمية للتنسيق مع
جهة أجنبية ..لصاحل من؟ لصاحل كسب املناصب والوةائف ،والشعب تسرق موارده
الطبيعية ،كالبرتول والزئبق واليورانيوم ،واإلنسان يقتل على اهلوية ،تقتله فرق املوت ،اليت
متارس إِبادة مجاعية ضد الشعب ،كما مورست يف فيتنام حتت شعار «حنن عاطشا
للدماء الطازجة» ،ومن هنا أكشف لك سراً ..إِنَّ الشخصانيني وراء فشل مؤمتر
دمشق.
* «الصوت» :من تقصد هبؤالء؟
** امحد احلسين البغدادي :أقصد ،الذين أفشلوا مؤمتر اجلبهة ،جبهة القوى
العراقية املناهضة واملقاومة لالحتالل ،ممن يعيشون الشخصانية والوردانية من أجل
منصب زائل على حساب وطن باق ..سيبقى الوطن ،وهم سينكشوون والتاريخ
سوف حياسبهم ،والتاريخ ال يرحم أحدا ..وال ننسَ أن قوى خارجية تدخلت
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وضغطت باجتاه إفشال املؤمتر من خالل عمالئها ،وبعض هؤالء إسالميون حتت مظلة
االحتالل.

الضربات الموجعة

* الصوت :تقصد ...كل احلركة اإلسالمية يف العراق حتت مظلة االحتالل ؟
**أمحد احلسين البغدادي :باألمس كانت احلركة اإلسالمية يف العراق تعمل بكل
طاقاهتا وإمكانياهتا إلقامة اجملتمع اإلسالمي والدولة اإلسالمية ،وقدمت الشهداء تلو
الشهداء من أجل هذا اهلدف العظيم ،الذي جاء به الرسول حممد صلى اهلل عليه وآله
وسلم ،لكن من خالل الضربات املوجعة ،اليت تلقتها هذه احلركة ،ومن خالل
االخرتاقات ،اليت شهدهتا الساحة العراقية ،بعضها يتنكر لشعاراته وخطابه السياسي
اإلسالمي ،لذا فوجئ الشعب العراقي بأن بعض هذه احلركات جاءت على ةهور
الدبابات األمريكية ،وكشوت أوراقها ،وفضحت هدفها ،وهي أهنا تريد أن تعيش على
حساب شعبنا وجماهدينا يف الداخل.
ومن العجيب أن جند بعض هؤالء يزعمون أهنم ترعرعوا يف أحضان الثورة
اإلسالمية يف إيران ،وبعد جميئهم مع األمريكان الحتالل العراق انقلبوا بني ليلة وضحاها،
فأصبحوا ضد املشروع اإلسالمي ،وصاروا طالب سلطة.

على األمة أن تق اتل

*الصوت :ماهي شروط السيد أمحد احلسين البغدادي للدخول يف العملية
السياسية والقبول باحلكومة القائمة؟
** أمحد احلسين البغدادي :قلت تكراراً ومراراً بأنه ال جيوز االخنراط يف العملية
السياسية على حنو مطلق ،وال جيوز التعامل مع الذين ارتضوا العملية السياسية ،أو
السالم عليهم ،أو أخذ اهلدية منهم ،ألن هذه العملية السياسية تعمل لصاحل املشروع
األمريكي ،وألهنا وجدت حتت مظلة االحتالل األمريكي الربيطاني ،فإنره جيب على األمة
كلها مقاتلة احملتل ومقاطعة كل مؤسساته ،لذا أقول :هنالك فرق بني العملية السياسية
واملقاومة السياسية ..املقاومة السياسية هي االعتصامات اجلماهريية والتظاهرات
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الشعبوية ضد الوجود األمريكي ،أما العملية السياسية فهي اليت تنوذ مقررات املشروع
األمريكي وتوصياته ،وذلك من خالل الدستور الدائم القائم على احملاصصة اإلثنية
والعرقية ،وهو السبب األساس فيما نراه من القتل القائم على اهلوية والال هوية ،والتهجري
القسري بني أهل «السنة» و«الشيعة» ،والتسيب والضياع واالستالب واالغتصاب
والبطالة املتوشية.

جنون العظمة

* الصوت :ما الذي يؤملك اآلن؟

** أمحد احلسين البغدادي :يؤملين أن شعيب وأهلي يف العراق ال حول هلم وال قوة،
وأن هنالك «مؤسسة دينية» رجعية واهنزامية ..ومل تُوتِ حتى اآلن حبرمة االحتالل،
فضالً عن مقاتلته ،وأن هنالك من حسبوا على مشروع مناهضة املشروع األمريكي،
بعضهم يعمل لصاحل بعض الدول اإلقليمية واألجنبية ،ألنه يعيش الشخصانية ،وحب
الذات ،وهو مصاب جبنون العظمة ،لكن أملنا الوحيد يف مجاهرينا الثائرة املقاتلة يف
الداخل ،الذين يقاتلون بالبندقية ،وهي الطريق الوحيد إلسقاط املشروع األمريكي
وهزميته يف املنطقة.

«األنا» اإلبليسية

* الصوت :ملاذا خرجت من املؤمتر التأسيسي الوطين؟

** أمحد احلسين البغدادي :حنيَ كنت رئيساً للجنة التحضريية للمؤمتر التأسيسي
العراقي الوطين اتوقنا على بنود وشعارات وخطابات وقلنا :جيب أن ال تتغري وال
تتبدل ،إال أنَّ بعضهم تتجذر فيه الشخصانية و«األنا» اإلبليسية ،وهذا ما جعلين
أغادر هذا املؤمتر ،منذ سنتني على ما أتذكر ،ألسباب كثرية ،أبرزها ،إننا طالبنا يف
املؤمتر التأسيسي أن يكون للمؤمتر ،كلر ستة أشهر ،أمني عام وطين علماني أو إسالمي،
عن طريق االنتخاب احلر ،وإذا باألمانة تُحتكر لشخص واحد مما أدى إىل إرباك عمل
املؤمتر ،كما طالبنا بالقيام باعتصامات مجاهريية وتظاهرات شعبوية ،ولكن مبا أن املؤمتر
 املقصود الشيخ جواد اخلالصي.
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فيه تيارات متعددة مل تكن هنالك آذان صاغية ،وطالبنا بتشكيل قوة ميدانية فاعلة
حلماية قادة املؤمتر ومؤسساته تارة ،ومقاتلة االمريكان تارة أخرى ،فلم ينوذ أي بند من
هذه البنود ،هلذا انسحبت منه ..كما أنّ احلضور األسبوعي الصوري غري جمدٍ يف
جلسات واجتماعات غري مثمرة ،ووصل احلال إىل أن املؤمتر مل يستطيع إِقامة مقرات له
يف العراق وخارجه.

مع مَ ْن أنت؟

* الصوت :مع من أنت اآلن؟

** أمحد احلسين البغدادي :كوجود مرجعي وتيار إسالمي أنسق مع كل القوى
الوطنية منها وامليدانية ،وأسعى إىل التكامل مع كل اجلهود املخلصة لتنظيم املشروع
الوطين على حنو صحيح ،مبا يؤدي إىل حترير العراق.

أنا مع الوطن

* الصوت :عالقتك باجلبهة الوطنية والقومية واإلسالمية لتحرير العراق؟
** أمحد احلسين البغدادي :أنا قلت مراراً وتكراراً أنين مع أي مشروع وطين
يناهض االحتالل ،ومع أي جهة ال متدُّ جسوراً مع الواليات املتحدة بعد هزميتها يف
املنطقة.

سيف البغدادي

* الصوت :أين سيف جدّك اإلمام اجملاهد السيد البغدادي؟

** امحد احلسين البغدادي :السيد حممد احلسين البغدادي الكبري اشرتك يف
حرب العراق عام  ،1914بصحبته الزعيم الوطين السيد هادي آل مكوطر يف جبهات
الشعيبة والكوت ،وقد التقى حممد فاضل جاجان الداغستاني القائد العام للقوات
املسلحة العثمانية ،وكان السيد البغدادي يف حينها يكتب أطروحة يف اجلهاد الدفاعي،
وهو طرد الكوار من بالد اإلسالم ،وبعد انكسار اجليش اإلسالمي أكمل هذه
 وقد غريت هذه اجلبهة امسها حتت عنوان اجلبهة الوطنية العراقية.
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األطروحة ،وفيها موردة أعجبتين ،وهي« :لو كان علي بن أبي طالب عليه السالم
موجوداً يف الكوفة اآلن لقاتل ضد اجليوش الربيطانية الغازية» ،لذا أجد يف يومي هذا أن
احملتل دخل العراق ودمره ودمر بناه التحتية وكُتب دستوره الدائم بإمالءات صهيونية،
ومل أجد موقواً جهادياً من املرجع املُربز يف النجف األشرف ،بل عندما تنسف
الكنائس يف املوصل يستنكر استنكاراً واضحاً ،وعندما تقصف مدينة النجف
األشرف وحتاصر قبة اإلمام علي «عليه السالم» يهاجر إىل بالد الكور حبجة املرض،
األمر الذي أثار بعض شرائح اجملتمع العراقي وأصبح مثرياً للجدل.

معركة النجف

* الصوت :باملناسبة ،يقال إنك كنت من املقاتلني يف معركة النجف ..هل هذا
صحيح؟
** أمحد احلسين البغدادي :عندما حترك التيار الصدري يف معركة ميدانية حيّة
ضد الوجود األمريكي ـ اإلسباني ،بقي يف الساحة وحده ،فأصدر فتوى صرحية بأن كل
من يقتل يف هذه املعركة فهو شهيد ..يف الوقت الذي صدرت تصرحيات من بعض
«رجال الدين» ممن يزعمون أهنم مع التيار الصدري ،قالوا فيها بنحو أو آخر :من يقول
إن هؤالء ،الذين قتلوا يف معركة النجف دفاعاً عنها ،شهداء؟!..

أمنيتي القتال مع المق اومة

* الصوت :ماذا تتمنى اآلن؟

** أمحد احلسين البغدادي :أمتنى أن أقاتل مع فصائل املقاومة الوطنية واإلسالمية
على الرغم من جتاوزي العقد السادس مَنْ عمري ،ولذا أوجه نقداً الذعاً لكل من قالوا
إهنم ضد املشروع األمريكي ،لكنَّهم تركوا شعب العراق ،وعاشوا يف اخلارج يف الونادق
الراقية!

دور العشائر تراجع
 املقصود السيد علي السيستاني.
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* الصوت :كيف تنظرون إىل دور العشائر العراقية يف هذه املرحلة؟
** أمحد احلسين البغدادي :من املؤسف أن دور العشائر العراقية تراجع بنحو
ملحوظ بسبب عوامل تارخيية ،وأخرى تتعلق بواقع القوى الوطنية واملؤسسة «الدينية»
يف العراق ،اليت هجرت العشائر ،ومل تعمل على تثقيوها ،لذا انقلب دور العشرية العراقية
من دور مؤثر فاعل يف بداية تأسيس دولة العراق احلديثة ،إىل دور جتلت فيه مظاهر
الرتاجع يف الواقع احلايل ،فلم يظهر القادة التارخييون ،الذين ةهروا يف حرب العراق عام
 ،1914وثورته يف الثالثني من حزيران عام .1920

من يمولك؟

* الصوت :يقال إن إحدى دول اجلوار اإلقليمي تقوم بتمويلك؟
** أمحد احلسين البغدادي :من تقصد السعودية أم مصر أم إيران أم سورية أم
األردن؟ ..من تقصد؟.
* الصوت :السعودية مثالً؟
** أمحد احلسين البغدادي :كنت جالساً يف فندق اإليوان يف العاصمة السورية يف
 5أيار 2006م ،ورنّ اهلاتف من بدالة الوندق ،وقيل يل إن أحد اإلخوة من لندن يتكلم
معك ،فرحب بي وقال يل باحلرف الواحد :مرجعية «شيعية» بال دعم مادي ال
تنتصر ،وال تستقطب احلوزة واجلماهري ،كما هي حال املرجع املُربز يف النجف
األشرف ،الذي ميتلك دعماً مادياً من خارج الدائرة اإلسالمية ..قلت له :ماذا
تقصد؟ قال يل :جيب أن نوتح لك جسراً مع امللك عبد اهلل خادم احلرمني الشريوني،
وتزوره على رأس وفد سري ،وتنسق معه لدعم مرجعيتك الدينية يف العراق ..كنت
أحرتم هذه الشخصية ،اليت كلمتين ألنين كنت أةنها شخصية وطنية ،وقد أصابتين
صدمة ،فلم يكن باحلسبان أن خياطبين هذا الشخص مبثل هذه اللغة ،وأنا الذي منذ
صباي رفضت الدعم من احلكومات املتتالية يف بالدي ،خالفاً لزمالئي من رموز احلركة
 املقصود د .حممد اخلزاعي ممثل «مرجعية حممود الصرخي يف اوروبا».
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اإلسالمية ،فضالً عن اخلارج ..وقد كتبت هذا الشيء يف كتابي «السلطة واملؤسسة
الشيعية يف العراق» ،أرجو أن تراجعوه على موقعنا( .)4وملرا حدثت بذلك املوكر
العراقي عادل رؤوف مل يستغرب ،وقال يل :إن هناك حركة سعودية ناشطة الستقطاب
الكثري من رموز املشروع الوطين املعارض ،والشيخ جواد اخلالصي ،يف آخر لقاء يل معه
أوصل يل دعوة ،كما يؤكد رؤوف ،لزيارة اململكة العربية السعودية من خالل وفد يضمه
مع الشيخ حارث الضاري و«رؤوف» ..وفد ثالثي لزيارة اململكة.
وأبلغين رؤوف أيضاً ،أَنَّه رفض االستجابة للدعوة ألسباب وضحَّها يل يف حينها،
وأنّ الشيخ الدكتور حارث الضاري مل يستجب للدعوة ..فاستجاب اخلالصي وحده
للدعوة ،وبعد زيارته للمملكة العربية السعودية عاد يواتح «رؤوف» يف دعوة أخرى
تضم االثنني معاً فرفضها رؤوف ايضاً ،ويف املرة الثالثة قال له :إن اإلخوة يف السعودية
يرون أن تقوم بزيارة خاصة موردة إليهم ،فرفض رؤوف ثالثة ..وكان السبب وراء هذا
اإلصرار ،كما قال رؤوف ،هو الدعم املادي ،وإصرار اخلالصي عليه ،وأنه مستعد ألن
يتسلم دعماً مادياً من السعودية إذا كان ذلك ممكناً.

ال أخماس وال صدق ات

* الصوت :من ميوّلك إذاً؟
** أمحد احلسين البغدادي :بوصوي مرجعاً دينياً ،فإنّ احلقوق الشرعية من
األمخاس والزكوات والصدقات جتبى إيلّ لدعم طالبي ،ومن يلوذ بي ،وإلنواقها على
نشاطاتي الدينية ..وأنت تعلم أن هناك حصاراً موروضاً عليَّ ،وعلى كل رمز ديين
وطين يف العراق.

دعم أبناء الشهداء

*الصوت :هل أنت حقاً متول فصيالً مقاوماً من هذه األموال؟

( )4راجـــع فقـــرة« :هديـــة بعـــد االنتواضـــة اخلاســـرة» ،ص ،53 :وفقـــرة« :الكســـب اخلـــادع
املستحل» ،ص ،158 :وفقـرة« :املـؤمتر االسـالمي الشـعيب» ،ص .307 :يف مـذكرات امحـد احلسـين
البغدادي.
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** امحد احلسين البغدادي :احلقيقة إنين أقدم الدعم إىل أبناء الشهداء وعائالهتم
على قلة املوارد ،اليت جتبى إيلّ.

محاكمة صدام

* الصوت :ملاذا أعدم الرئيس الراحل صدام حسني بالطريقة ،اليت أعدم هبا
برأيك؟
** أمحد احلسين البغدادي :أية حمكمة تشكل يف ةل االحتالل باطلة ،على ما
أَرى ،كما صرحتُ بذلك للصحافة اجلزائرية واملغربية حينذاك ،واملوروض أن تتم أية
حماكمة يف ةلر حكم وطين تعددي شوري ،وبعد سنّ دستور دائم يف إطار اإلسالم،
حيث تكون الكلمة لسلطة القضاء .

المق اومة والتحرير

* الصوت :ماذا تقول لشعب العراق؟
** أمحد احلسين البغدادي :أقول :جيب على أهلي وشعيب أن مييزوا بني املقاومة
واإلرهاب ،وأن املقاومة املشروعة هي الطريق الوحيد لتحرير العراق وشعبه من
االحتالل األمريكي ..أما العبوات واألحزمة الناسوة ،والسيارات املوخخة ،وإثارة
الطائوية ،وفرق املوت ،فيوةوها احملتل والتابعون له لتشويه مسعة املقاومة ،وإبادة
العراقيني.

ادركوا هذه الحقيقة

* الصوت :وللشعب العربي؟

** أمحد احلسين البغدادي :أقول :من املؤسف أن أجد الشعب العربي يتأثر
بوسائل اإلعالم العربية واألجنبية ،اليت تقلب حقائق الواقع العراقي املؤمل يف امليدان
بالرغم أَنَّ «املثلث السين» هو الذي يقاتل ،يف حني أَن ليس هناك «مثلث سين» أو
«مربع شيعي» يناهض االحتالل ،وإمنا الشعب العراقي بكل مكوناته وفصائله وشرائحه
املختلوة يقاوم املشروع األمريكي ويقاتله ،فليعوا هذه احلقيقة.
415

الحوار الخامس واالربعون
مع وكالة األنباء اإلسالمية العراقية
بتاريخ  30تشرين الثاني 2007م
اجرى الحوار
خالد محمد عسقالن
نبه مساحة آية اهلل العظمى السيد أمحد احلسين البغدادي إىل خماطر املخططات
األمريكية و الصهيونية عرب ما يسمى بـ«قضية» مكافحة اإلرهاب الدويل ،اليت أصبحت
من األساطري املصطنعة.
مؤكدا ً:إن األمة املسلمة اليوم أمام فرصة تارخيية حضارية للوحدة املرتاصة.
وأضاف :إِنَّ الواليات املتحدة األمريكية ختشى صعود أي منوذج من اإلسالم
السياسي الثوري الراديكايل ،وليصبح هو األقوى فعالية على املستوى العاملي.
ولوت اىل :إنَّ املصاحلة الوطنية بني الورقاء ال تتحقق يف ةل جدران العزل الطائوي،
وامليليشيات ،و مساندة فرق املوت.
واعترب مساحته :إقامةَ القواعد األمريكية يف العراق احتالالً كافراً فاقداً العواصم
اخلمس املشهورة.
وشدَّدَ :على أمهية أالَّ يقوم تعاون مع القابعني يف املنطقة اخلضراء ،داعيا :إىل قول
كلمة احلق ،ألن عدم اطالقها يعد «خوفاً» و«تواطئاً» و«سكوتاً» ،ألجل فضح خمطط
 نشر هذا احلوار يف صحيوة «الزمان» بتاريخ  7 - 6كانون اول «ديسمرب» 2007م ،و/يف
صحيوة «الصوت» بتاريخ  15كانون اول 2007م ،و /جملة «الوعي» لسان حال حزب التحرير
االسالمي ،يف كانون الثاني 2008م.
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احملتل وأعوانه الرامي إىل خدمة املشاريع العوملية املتوحشة يف املنطقة.
وقال :لقد سُئِّلَ بول برمير حول عالقته مع السيد السيستاني فأجاب «ال يرغب
بلقاءات مباشرة معنا ،وإمنا يريدها سرا ال عالنية»!!..
وال ميكن أن مير ذكر العراق دون أن يُذْكَرَ مساحة السيد البغدادي بوصوه أحد ابرز
املراجع الدينية يف بالد الرافدين األعز ،وأَحد أبرز الشخصيات ،اليت تناهض املشروعَ
األمريكي الغاشم ،وتقاومه يف العراق ،ويف املنطقة .وهو أكثر الشخصيات بروزا على
الصعيدين السياسي واإلسالمي .وعلى الرغم من ذلك ،فهو ال يطمح إىل أيِّ منصب
سياسي مهما يكن يف العراق ،إال أنَّهُ من خالل منهجه الثوري ،وفكره اإلسالمي املتنور،
حياول أن يصوغ طريقة جديدة لنمط التوكري العراقي املوروث ،بعيدا عن احلوزة الدينية
الرجعية ،ويف نظر املوكرين العرب واألجانب يعد أكثر النقاد الراديكاليني على اإلطالق
نقداً لسلوك رجال احلوزة الساكتة ،وميثل حبق أهم ةاهرة ثورية «شيعية» عراقية اليوم.
على ضوء هذا كله أجرت «وكالة األخبار اإلسالمية العراقية» بتاريخ  30تشرين
الثاني  2007م ،حواراً شامال مع الوقيه املرجع أمحد احلسين البغدادي يف مكتبه
بدمشق ،سلَّط فيه الضوء على رؤيته حول قضايا الساعة ،مشددا :على قناعاته
الثابتة بانتصار األمة على الواليات املتحدة األمريكية ،مؤكدا :على رفض العملية
السياسية يف ةل االحتالل بوصوها تؤسس للتجاذبات العرقية واإلثنية.
وهذا هو نص احلوار:
* هناك أقوال متضاربة حول توقيت مكافحة اإلرهاب الدويل من قبل الواليات
املتحدة األمريكية ..هل هي حرب دينية ،أم سياسية ؟..
** قضية مكافحة اإلرهاب الدويل يف تصوري أسطورة مصطنعة ،وليست
صادقة للدفاع عن االستضعاف يف العامل ،وال ختلو من الكذب والتزوير والتضليل بالنسبة
للمستضعوني ..باألمس كانت احلرب الضروس على خطورة وباء انتشار املادية
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املاركسية اللينينية اهلدامة أبان احلرب الباردة ..واليوم هذا السيناريو ،وهذه
األسطورة املصطنعة «بعد اهنيار االحتاد السوفييت ،وانوراط حلف وارسو» ،حتولت
احلرب على اإلرهاب واإلرهابيني من خالل مقومات حقيقية هي ما يعرف اليوم بوسائل
اإلعالم الثالث الرئيسية ...املقروءة واملسموعة واملرئية ،والسيما يف الصحف
األمريكية «الواشنطن بوست منوذجا» ،والربيطانية مثل «الديلي تلغراف» ،واإلدارة
األمريكية ،وبعض املهيمنني يف االحتاد األوروبي ،وبالتايل تلقوتها النخب الوكرية والثقافية
العربية ،لألسف األسيف ،للدفاع عن صدقية هذه األساطري ،وبوجه خاص لدى
املصدومني ،واملشككني ،وتصورات الناس العاديني ،بل سامهت بأساليب جديدة،
وأطروحات مستحدثة ال حصر هلا يف بناء الصور الدمياغوغية ،بواسطة الدعاية
الغوغائية عن مكافحة اإلرهاب واإلرهابيني ..هذا هو التصور األول.
أما التصور الثاني :بالنسبة لنا ،كإسالميني ،ما يسمَّى بــ«احلرب على اإلرهاب»
تصوراتنا وحساباتنا اآلنية واملستقبلية ما هي إال حرب يشنَّها الغرب االمربيايل ،بقيادة
الواليات املتحدة األمريكية على الشريعة اإلسالمية اخلامتة ،وعلى معظم اجلماعات
اإلسالمية ،اليت متارس املقاومة السياسية ،أو املقاومة العملياتية امليدانية ،كما كل
احلركات ،اليت تناضل لتحرير بالدها من النووذ االمربيايل بوصمها بأهنا أعمال إرهابية
إجرامية ،ولنتأمل إىل أي مدى صار دعم فلسطني والعراق يف انتواضتهما وجهادمها
املشروع السرتداد ذاهتما ،والدفاع عن حقوقهما يعترب عمالً خارجاً عن القانون ،وغري
مشروع يف قاموس السياسية الغربية ،واألمريكية احلديثة !!..
اخلوف واهلاجس األستشراقي التوراتي اإلفرجني األزيل الثابت القديم ذاته هو
مصدر خلوف وهاجس جديد ،والسيما لدى تيار احملافظني اجلدد اليمينيني
الراديكاليني ،بشماعة مكافحة اإلرهاب اإلسالمي ،الذي يزعمون أنه يستهدف هتديد
األمن القومي األمريكي والغربي ،أو نسف بناه االجتماعية والتحتية باملرة ،ما حدث
بالوعل يف احلرب االستباقية ضد أفغانستان بعد أحداث احلادي عشر من أيلول ـ
سبتمرب عام 2001م ،وبذلك ةن احملافظون اجلدد أهنم حققوا بــ«الوعل» انتصاراً
كاسحا ،وإجنازا عظيما ،وتغيريا جوهريا يف معادلة الصراع واملواجهة ،وكذلك يف فن
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املراوغة القاسية والتدمري املنهجي لتعرية اجلهاد اإلسالمي بقسميه ،ورمبا نسوه ،عرب
النموذج اإلسالمي «املعتدل» واملكافح من أجل حتقيق اإلسرتاتيجية األمريكية يف
املنطقة ،اليت ترغبُ يف إعادة تشكيلها وترتيبها مبا حيمي إحدى ركائز أمنها القومي
«إسرائيل» أوال وأخريا يف املنطقة العربية ،اليت تعيش مرحلة هزمية حضارية ،وانكسارا
رمسيا حمزنا أمام غطرسة واستكبار عوملي رأمسايل ربوي أمريكي متوحش .ويف هذا
اإلطار ختشى أمريكا صعود هذا النموذج من اإلسالم السياسي الثوري الراديكايل،
وحتس أنه األقوى فاعلية على املستوى العاملي باعتباره يؤمن بعقيدة اجلهاد اإلسالمي
السياسي املسلح ،بوصوه الطريق الوحيد الوريد لتحرير اإلنسان ،نوع اإلنسان ،من
االستعمار األمريكي ،واالستيطان «االسرائيلي» الصهيوني.
* انسحب معظم ما يسمى بـ «قوات التحالف» مع الواليات املتحدة ،واململكة
املتحدة ..واآلن انسحبت القوات الربيطانية ،وسوف تنسحب أمريكا بالتدريج من
العراق ،على أن تبقى هلا قواعد عسكرية جتثم على ثرى العراق..
اسأل :هل جيوز من وجهة نظر إسالمية بقاؤها بعد انكشاف تقرير بيرتايوس -
كروكر ،الذي يؤكد استمرار االحتالل ،والتحضري إلقامة قواعد عسكرية طويلة األمد
يف العراق ..أي عكس ما ذهب إليه تقرير بيكر  -هاملتون من خطورة دموية املأزق
األمريكي يف العراق ؟..
** من وجهة نظر إسالمية ،ال يكوي انسحاب القوات األمريكية ،بل جيب ايقاف
بناء القواعد العسكرية فوراً ،وحتى إن سلِّم بعض منها اىل ما يسمى بـ«احلكومة
العراقية» املوالية للواليات املتحدة األمريكية.
* ويقال إن هناك قواعد دائمة ...أليس كذلك؟
** نعم ..هي قيد اإلنشاء ،وتقدر بأربع عشرة قاعدة ،تضاف اىل القواعد
اخلمس الكربى املوجودة حاليا ،وهي قواعد مرتامية األطراف ترقى إىل حجم مدن
حقيقية ،ما يؤكد ذلك فعال على أرض الواقع هو ما نشاهده يف بغداد ،أي البناء ،الذي
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جيري تشييده جملمع السوارة األمريكية اجلديد يف إمارة املنطقة اخلضراء ،حيث تقدر
كلوته مبا ال يقل عن مليار دوالر ،ليشكِّلَ مدينة صغرية فيها ثالمثائة دار ،وثكنات كبرية
ملشاة البحرية ،وإحدى وثالثون بناية ،وهلذه املدينة منظومتها اخلاصة هبا من الكهرباء،
واملاء ،واجملاري ،وبالنسبة لنا تعترب هذه احتالالً أجنبياً كافراً فاقداً العواصم اخلمس
املشهورة ،وحنن ندرك خطورة املؤامرة ،فما دامت أمريكا بقيت على قواعدها العسكرية
يف وطننا األعز ،فإنَّ أيَّ سلطة عراقية مرتبطة باالحتالل ال متلك بـ«الوعل» إستقاللية
القرار الوطين املستقل مع بقاء االحتالل من خالل قواعد عسكرية دائمة ،وتغدو هذه
السلطة العراقية املزعومة يف مرمى الطائرات ،واجتياح الدبابات.
هذا الدرس جيب أالَّ ننساه إطالقا ،وهو أمر تعلمناه بالرؤية الوجدانية والتجريبية يف
تاريخ األمم والشعوب املستضعوة قدميا وحديثا ،وكواك يف هذه األطروحة ما شاهدناه
بعد عقود من إعالن اإلجنليز استقالل العراق ،فقد احتوظت بريطانيا بقواعد دائمة
نائية ،مبقدورها من هنا أن تسيطر على حكومات عراقية ،أو تطيح هبا متى شاءت ـ
مثل حركة رشيد عايل الكيالني عام 1941م ـ وما مل يتم االنسحاب األمريكي ،وإهناء
قواعده العسكرية من أرض الرافدين ،فاملقاومة مستمرة ،وهي الطريق الوحيد النتشال
أهلنا من التشريد ،والتهجري ،واالغتصاب ،واالنوالت ،واالبتزاز ،وإرهاب الدولة،
وسياسة األرض احملروقة ،وكثري غريها من اجلرائم ،وبالتايل يتحقق االستقالل الوطين
احلقيقي ذو السيادة ،وهذا هو ليس خيارا من بني جمموعة خيارات ،بل هو خيار
وحيد فريد ..هذا ما أكدناه مرارا وتكرارا منذ احتالل بغداد يف التاسع من نيسان
املشؤوم 2003م.
* اسأل حينما قرأت مذكرات بول برمير« :عام قضيته يف العراق لبناء غد مرجو»
حول العراق ..هل من جديد فيها بعد ان أثارت هذه املذكرات اللغط بني السياسيني
العرب ،واألجانب املهتمني بالشأن العراقي ..وأصبح الرد عليها سلبا أو إجيابا يف
وقت مل يطلع عليها الكثري من العراقيني؟..
** أرجو أن تنقل كالمي بأمانة تارخيية صادقة ،ألن اجلواب على هذا السؤال
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حساس للغاية ..يف اعتقادي ...إن هذه املذكرات الربميرية مهمة جدا لكشف
قضايا العراق وأحداثه يف ةل االحتالل األمريكي املباشر ..وكيف تعامل ،أي برمير،
مع اتباعه من العراقيني سلبا وإجيابا؟ واألنكى من ذلك أنه تكلم شيئاً كثرياً عن السيد
علي السيستاني حول العديد من القضايا املثرية للجدل ،وذكر ثالثة كانوا قنوات سرية
شكَّلوا أعضاء ارتباط بينه وبني السيد السيستاني ،هم عماد ضياء «اخلرسان»،
وموفق الربيعي ،وحسني امساعيل الصدر ،وكان لدى برمير مستشار سياسي خمضرم ال
أتذكر امسه حاليا ،سأله حول عالقته بالسيستاني ،فأجابه مبا معناه :السيد السيستاني
ال يرغب بلقاءات مباشرة معنا ،وإمنا يريدها سرا ال عالنية بوصوها تسيء اىل مسعته
ومصداقيته لدى مقلديه ،لكنه يف الواقع متعاون معنا ،ويدعم مشروعنا ،بل كلَّف
اتباعَهُ بالتنسيق معنا ،بل أنَّ برمير حتدَّث عن عشرات الرسائل التحريرية بينه وبني
السيستاني حول قضايا كثرية عن العراق ،واملنطقة.
* بالنسبة إىل األمساء الثالثة ،اليت ذكرْتَ أنَّها وردت يف هذه املذكرات يبدو يل،
ورمبا أكون على خطأ ...إِنَّ هؤالء يعتربون السيستاني مرجعهم الروحي ،وحني
ينقلون هذه الرسائل املتبادلة يضعون السيستاني يف صورة كاملة عن كلِّ ما جيري يف
الساحة العراقية ؟..
** ما استعرضته يف الواقع ال يتضمن أية إدانة شخصية للسيد السيستاني ،ألني
ال أحبث عن خصومات أو عداوات ،بل إني من طالب الوحدة والتعاون ،وكل ما أريده
هو استئناف العزة والكرامة والسيادة ألمتنا ووطننا ،ويف سبيل هذا اهلدف األمسى
ليس ما أقوله إال انطالقا من الشعور باملرارة ،حينما قرأت هذه االدعاءات سواء أكانت
صدقا أم كذبا!! ..لكن حتى هذه اللحظات مل أمسع من السيستاني شخصياً تكذيباً
هلذه املزاعم اخلطرية واملنافية ـ على ما أريد ملقام «املرجعية الرشيدة» ،وال ندري ماذا
يقول اإلنسان املسلم املعاصر بعد أن يطلع على ذلك ،وأنت تعلم ،يا أخي ،أن التاريخ ال
 راجع فقرة« :اهداف مشرتكة بني السيستاني واالمريكان» ،يف كتاب :مذكرات امحد احلسين
البغدادي ،ص 103 :وما بعدها.
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يرحم أحدا اطالقاً.
* اليوم ينتقدك كثريون ممن يسمعونك يف الوسط الشيعي ،وسيغضبون عليك
غضبا شديدا بوصوك تتعاطف مع الوسط السين ؟..
** أنا سعيد انك أثرت هذا السؤال االستوهامي ..احتالل العراق قام به كافر
مستكرب فاقد للعواصم اخلمس املشهورة ،وكان موقف «فقهاء» النجف وغريهم من
االحتالل األمريكي ،بني «خائف» أو «ساكت» أو «متواطئ سرا» أو «متواطئ
علنا»!!..
إذن ..ماذا تتوقع مين؟ ...الصمت املطبق يف مواجهة احتالل غري شرعي،
وغري قانوني ،من خالل إطالقات األدلة القرآنية الكرمية ،واألحاديث الصحيحة
وعموماهتا الدالة على وجوب امتنانه تعاىل ،بكف أيدي الكافرين على املسلمني،
واألدلة الدالة على وجوب النهي عن مواالة الكافرين ،واألدلة الدالة على وجوب نوي
سبيل الكافرين ،على املسلمني ،واألدلة الدالة على وجوب النهي عن املنكر ،واألدلة
الدالة على وجوب حرمة التعاون والتنسيق مع الكافرين ..وكثري غريها من األدلة ،اليت
تؤكد حرمة التعاون والتنسيق مع الكافرين ..وكثري غريها من األدلة ،اليت تؤكد على
عدم مشروعية سيادة الكافرين وإمرهتم على املسلمني ،حتى لو مل يؤدوا ضررا بشريعتنا
وعقيدتنا وتراثنا ،بل حتى لو أعطوا حرية غري املنقوصةٍ ملمارسة طقوسنا
وشعائرنا ...هذه مسائل بديهية ال حتتاج إىل توسري أو دليل.
* مساحة السيد ...آيات السلم مع الكافرين واملشركني كثرية توجب التعامل
معهم بشكل أو بآخر ..كيف تعلق على ذلك ؟!..
** آيات السلم تؤَّول إىل حمامل من خالل تأكيدات إطالقات األدلة التشريعية
وعموماهتا يف وجوب مقاتلة الكافرين واملشركني ،هذا أوال.
وثانيا :أنا صرحت على هامش املؤمتر القومي العربي السادس عشر يف اجلزائر يف
فندق األوراسي يف نيسان 2005م لصحيوة «السوري» اللبنانية ـ على سبيل الداللة
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والتشبيه «لو زنى شيخ كبري يف أمهِ بالكعبة املشرفة ،وهو حمدودب الظهر ،رجله يف
قربه ،وهو يتحسس بأالم املستضعوني هلو أفضل من «فقيه» أو «مرجع ديين»،
«شيعي» أو «سين» ،متصد لقيادة األمة ،مل يوت حتى اآلن يف وجوب طرد احملتلني
الكافرين! ..ألَنَّ هذا السكوت املطبق من وجهة شرعية من أعظم املخالوات
اإلسالمية ،وفيه مردودات سلبية خطرية على تضليل األمة ،وعلى ثوابتها السامية».
وثالثا :حيق يل من منظور إسالمي أن أتعاون وأن أنسق مع أي مذهب ،أو طيف،
أو غريمها يناهض االحتالل يف العراق ،ومشاريعه العوملية املتوحشة يف املنطقة ،ثم أنا ال
أخشى أحداً يف هذا الكون كله ،إال اهلل الواحد القهار ..أنا جتاوزت العقد السادس
من عمري ،كيف أخشى غضب هؤالء ،الذين يتعاونون وينسقون مع أمريكا ،وأنا الذي
انتظر يف يوم من األيام أن استشهد برصاصة حية ملعونة غادرة يف الشارع ،أو املكتب،
أو يف زنزانات السجون الرهيبة.
* يف ةل التطورات الساخنة ،اليت متر هبا املنطقة ..يأتي قرار جملس الشيوخ
األمريكي القاضي بتقسيم العراق ...ملاذا؟..
** هذا القرار خروج سافر على القوانني واألعراف الدولية ،وعدم احرتام سيادة
بلد عضو مؤسس يف اجلامعة العربية ،واألمم املتحدة .إن قرار التقسيم غري ملزم ،جاء
بسبب فشل مشروع الواليات املتحدة األمريكية يف العراق ،الذي غطس يف وحل الدمار
والبوار واألحزان ..وخلق مشاكل عديدة هلا ،وجعل األنظمة غري «الدميقراطية» حتتل
مكانة أكرب بعد الشعارات األمريكية حتى باتت ترضى حبكومات عرقية واثنية مشولية
وفوقية هنا وهناك ،بدالً من النموذج الدميقراطي األمريكي ،الذي كانت تسعى إليه،
وذلك لكي تتخلص وتنقذ ذاهتا منها ،تلك الورطة ،اليت وقعت فيها نتيجة غزوها
العراق ،ومن هذا املنطلق نوذت الواليات املتحدة األمريكية املخطط الصهيوني السري،
الذي يستهدف توتيت دول اجلوار اجلغرايف ،ومتزيقها إىل كانتونات ودويالت ضعيوة
متناحرة متقاتلة يف سبيل أن تبقى «اسرائيل» هي األقوى يف املنطقة لوجستياً وعسكرياً
واقتصادياً وسياسيا وأمنياً.
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* ما العمل ..إذن ؟
** كلنا جيب أن نعرف سيناريو تقسيم املُقَسَّمِ وجتزئة املُجَزَئ يف ضوء
التجاذبات اإلقليمية والدولية ،اليت ال تنتهي من خالل العملية السياسية .وما مل نكافح
إلستئناف احلياة الثورية اإلسالمية ،فإِنَّ العراق سوف يسقط حنو االحندار باجتاه
الدعوات القطرية واملذهبية والعنصرية وال ميكن إجهاض هذه الدعوات إال بانسحاب
القوات األجنبية انسحاباً كامالً من ارض الرافدين فورا ،وهذا بالطبع ال يتحقق إال من
خالل وحدة شعبنا ،ومتاسك نسيجه االجتماعي ،ومن خالل الصمود والتصدي
واملقاومة السياسية منها والعملياتية امليدانية ...هذه هي احلقيقة الوطنية اليت ال ميكن
إنكارها.
* مشروع املصاحلة الوطنية بني العراقيني ..هل تنجح يف تصورك يف ةل هذه
األزمة العراقية املتواقمة ؟..
** ميكن أن أجيب بصورة تساؤالت حتى ينكشف السيناريو على حقيقته:
كيف تنجح مصاحلة وطنية بني الورقاء ،وهناك احتالل أمريكي ـ بريطاني مباشر
على وطن ذي سيادة مستقلة ؟!..
كيف تنجح مصاحلة وطنية بني الورقاء ،واالمريكان واتباعهم يوةوون الطائوية
وجذروها ،ويساندون امليليشيات مبختلف اجتاهاهتا ،وينشئون فرق موتٍ تقتل على
اهلوية ..ويشيدون جداراً عازالً بني «السنة» و«الشيعة» يف املدينة الواحدة
املتجانسة؟!..
كيف تنجح مصاحلة وطنية بني الورقاء ،وليس هناك ثقة متبادلة ،وال حوار شواف
صادق ،ال يستثين أحداً من فصائل العمل الوطين واإلسالمي السياسي واملسلح ،بل
ليس هناك وسيط حيادي عادل بني اجلانبني ؟!..
وهل تصدق يف يوم من األيام أن تتحقق مصاحلة وطنية بني الورقاء ..وكثريون من
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معارضي املشروع األمريكي مطاردون ،أو خمطوفون ،أو معتقلون ،أو موصولون ،بل
كيف تتحقق املصاحلة الوطنية ومن يدعون إليها هم من دعاة الوتنة ،الساعني إىل حتقيق
تركيب صورة تطابق كانتونات ،أو فيدراليات ،أو كونودراليات عرقية وإثنية دون تدمري
نقاط التماس ،اليت ذكرهتا مراراً وتكراراً ـ إال مبا يعين تقسيم العراق وتدمريه إمتدادا
للحرب األهلية ،اليت ال حتمد عقباها؟!..
وهل ميكن أن تتحقق املصاحلة الوطنية والصراع اليزال قائماً بني احلق والالحق ،وال
ميكن أن يكون هناك صراع بني حقني ،بل طالق بائن بينهما ،والشيطان ال ميكن أن
يكون قاضيا؟!..
* مساحة الوقيه املرجع ...من حقنا أن نعرتض على هذه التساؤالت ..إذن..
ما السبيل ؟!..
** نعم ..ميكن حل األزمة العراقية ،وحتقيق املصاحلة الوطنية ،وفرض معادلة
شراكة «حقيقية» يف السلطة ،ويف توازنات السلطة ،لكن حل هذه اإلشكالية ال خيضع
للمنطق األرسطي ،مبعنى هذه أرض أو مساء ،ألن ذلك ينطلق من املنطق اجلديل
السياسي ،هو :وفق مشروع واحد ،ال هو «كردي» ،وال هو «تركماني» ،وال هو
«شيعي» ،وال هو «سين» ،إِنَّه مشروع الشرق األوسط اجلديد ،الذي تبشر به ،وتدعو
إىل تطبيقه الواليات املتحدة األمريكية من خالل تقسيم دميغرايف جغرايف ،وإلغاء اهلوية
الوطنية والعروبية واإلسالمية للمنطقة العربية واإلسالمية برمتها يف سبيل محاية أمن
«اسرائيل» أوال ،واهليمنة على آبار النوط ثانياً ،وتطويق دول آسيا الوسطى واليابان
ثالثاً ،وتقوية عالقة الصداقة مع الدول العربية العميلة املسماة بــ«املعتدلة» رابعا،
واحليلولة دون قيام أي نظام إسالمي أو عروبي يتمتع بالسيادة الكاملة ،تكون لديه
اسرتاتيجيته وأجندته ،هذه هي جتليات األزمة العراقية ،وهذه هي احلقيقة الواقعة ،اليت
جيب أالَّ تغيب عن البال.
* هناك سؤال كبري يف الشارع العربي واإلسالمي ،ملاذا فشل املشروع األمريكي يف
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العراق؟ ..وما هي أسباب فشل املشروع ؟ ..وما هي أسباب فشل املقاومة
الوطنية واإلسالمية بدميومة البقاء ،واالستمرار يف حتريرهم للمدن العراقية كالنجف
والولوجة؟..
** حنن بإمكانياتنا املتواضعة ،أفشلنا املشروع األمريكي يف العراق ،بل يف املنطقة
برمتها ،من خالل صمود املقاومة اإلسالمية وتصديها األسطوري جليش االحتالل
وإحلاق اهلزمية به ،وقد سيطرت املقاومة على األرض يف بعض احملافظات ،إالَّ أهنا ال
تسطيع كسب املعركة الواصلة ...إهنا جترب القوات األمريكية على االنسحاب ،ويؤدي
ذلك بالتايل إىل هروب أقسام مهمة من قطاعات اجليش والشرطة ،اليت شكلها
االحتالل ،بسبب األرض املكشوفة للسماء ،لكن بسبب التووق الكاسح يف العدة
والعدد ،ويف معركة غري متكافئة افقياً وعمودياً ،ومن الطبيعي أن املعركة ستكون لصاحل
العدو اجملرم .ويف تصوري إن األسلوب األمثل واألجنع ،الذي يأتي مبردودات إجيابية
ناجحة هو أسلوب العمليات امليدانية ،ما يسمى «حرب العصابات» اليت تعتمد
أساليب الكر والور ،بل أن حرب العصابات أحلقت بقوى االحتالل الربيطاني يف البصرة
هزمية منكرة من خالل انسحاهبا املواجئ املذعور ،ذلك كله بعد صرب ومصابرة ،وتوكلٍ
على اهلل سبحانه وتعاىل ،وعلى تلك السواعد املتسلحة بالتقوى ،واألفئدة املمتلئة امياناً
وعمالً صاحلاً ،والنووس ،اليت تعشق الشهادة ،ومتضي يف طريق ذات الشوكة ،ولقاء اهلل
سبحانه وتعاىل ،واألنبياء ،والصديقني ،والصاحلني ،والشهداء األبرار ،وهذه هي سنة
اهلل ال تتبدل وال تتغري.
* مساحة السيد ...ما هو مشروعك اآلني واملستقبلي يف العراق ؟
** مشروعي أن خيرج االحتالل األجنيب هنائياً من أرض الرافدين األشم..
كمقدمة إلزالة قواعده العسكرية كلها ،وبالتايل يتاح لكل أبناء العراق أن يقرروا مصريهم
بأَنْوسم من خالل إجراء انتخابات جملالس احملافظات ،وانتخابات جلمعية تأسيسية،
مهمتها قبل كل شيء عملية صياغة دستور جديد تعرض على الشعب يف استوتاء
عام ،حيث خيتار الشعب النظام الذي يرتأيه ،وتوافق عليه األغلبية الساحقة إسالميا
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أو علمانيا ،أو ليرباليا ..ومن جهة أن أبناء األمة سيختارون النظام اإلسالمي بوصوهم
متدينني بالوطرة يعرب النظام اإلسالمي عن هويتهم الوطنية احلضارية االنبعاثية التارخيية
األصيلة ،وألهنم عاشوا معاناة احلكومة الوتنوية الرابعة ،اليت نصَّبتها الواليات املتحدة
األمريكية ،وقبلها الدول الشمولية الووقية ،منذ تأسيس الدولة العراقية احلديثة عام
1921م.
* ةهرت على الساحة اإلسالمية فتنة الصراعات املذهبية والطائوية والعشائرية
واملناطقية واإلقليمية ..كيف نستطيع أن نتصدى لكل هذا لنُوْشلَ مشروع الوتنة
؟..
** حنن نعيش مشروع فتنة بني حركيتْ «فتح» و«محاس» على أرض فلسطني..
وأصبحنا نعيش مشروعا للوتنة بني «السنة» و«الشيعة» ،وبني العرب واالكراد
والرتكمان يف العراق ،وبني العرب والرببر يف اجلزائر ،وبني املسلمني واألقباط يف مصر،
وبني اإلقليميني والعروبيني يف لبنان ..ونعيش خمططا رهيبا مرعبا للصراع احملتدم بني
اخلندق املعتدل واملتطرف يف النظام العربي واإلسالمي الرمسي ..ونعيش يف ةل دورِ
انتقائي جلمهورية إيران اإلسالمية ،فهي تساند املقاومة واملواجهة يف فلسطني ولبنان،
وهي كذلك يف حتالف اسرتاتيجي مع سوريا يف التصدي والصمود ضد أمريكا
و«اسرائيل»  ،بيد أهنا يف أرض الرافدين األشم ،ومبنظار الدول اإلقليمية تؤيد العملية
السياسية ،وتعتربها أمراً مقبوال وطنياً ،ومقدمة خلروج احملتل االجنيب ،ولذا جتدها أول
من بارك قيام جملس احلكم االنتقايل ،واعرتفت بشرعيته ،اليت أسسها املندوب السامي
األمريكي «بول برمير» على الرغم من أن جملس احلكم صنيعة االحتالل األمريكي
الربيطاني ،يسانده ،ويطالب ببقائه إىل أمد غري حمدد حتت ذرائع متعددة ،منها
االستجابة الستحقاقات املرحلة ،واخلضوع للواقعية السياسية والتوفيقية ،اليت تقتضي
ذلك ،هذا صراع يف غاية اخلطورة والتعقيد ،يكشف يف أوجه جتلياته عن اخلالف بني
قوى االعتدال والتطرف ،وبني «الشيعة» و«السنة» ،ويعرِّض مجيع األطراف اإلقليمية
ومنجزاهتا ومكتسباهتا للدمار والبوار ،ويستهدف جر املنطقة برمتها إىل أوضاع
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مرعبة ،وبالتايل خيدم املصاحل األمريكية ،واألطماع التوسعية «االسرائيلية».
من هنا ..يف هذه املقابلة ..ال ميكن اإلجابة على هذا السؤال بشكل توصيلي،
ودون هروبٍ ينبغي لنا ،يف رأيي ،أن نواجه هذه الوتنة ،وحناول وأدها من خالل عقد
مزيد من الندوات الثقافية والوكرية فيما بيننا ،يُسْهِمُ فيها باحثون ومثقوون ومنظِّرون،
لكي نرسم خططاً علمية ،نستطيع من خالهلا إيقاظ وعي األمة وتعبئتها يف مواجهة
القاعدة اإلمربيالية القذرة «فرق تسد» ،ومن خالهلا العنوان األويل بالعنوان الثانوي،
حيث وةوت التناقض الرئيسي بالتناقض الثانوي لصاحلها ،حتى ةهر العنوان الثانوي
على أنه قاعدة رئيسية يف القضايا اإلقليمية والدولية.
* مساحة املرجع القائد ...كلمة أخرية توجهها إىل األمة العربية والعامل
اإلسالمي..
** أوجه كلميت إىل العرب واملسلمني كافة على اختالف مذاهبهم وقومياهتم
وألواهنم أنَّ الواجب اإلسالمي حيتم عليكم أن تتخذوا موقوا رساليا ثوريا حامسا يف
مواجهة العوملة الرأمسالية الربوية األمريكية املتوحشة ،إن كنتم مسلمني حقا ،وتؤمنون
باهلل واليوم اآلخر.
والسيناريو اليوم ـ ال مسح اهلل إذا قدر ـ يف هذه املواجهة أن ينتصر املشروع التلمودي
الصهيوني األمريكي يف املنطقة ،ويف العامل كله ،عرب احلاق اهلزمية املنكرة باملقاومة
السياسية منها والعملياتية يف فلسطني ،أو يف أفغانستان ،أو يف الشيشان ،أو يف كشمري،
أو يف لبنان ،أو يف العراق ،فان األوطان ستغرق يف ذل العبودية ،ويف شرك شريعة
الغاب ،وتوتيت اجلغرافيا ،واجملتمعات اإلسالمية ،وتكوين إقطاعيات وكانتونات على
أسس إثنية وعرقية ،وحتت ذرائع شتى أغلبها موربك من الدوائر اخلاصة باملؤسسة
العسكرية الصهيونية.
اليوم ..األمة املسلمة أمام فرصة تارخيية حضارية للوحدة املرتاصة ،وجتاوز اجلراح
يف اآلالم واألحزان ،واخلالص األبدي من احلرب األهلية اإلثنية منها والعرقية ،اليت ال
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حتمد عقباها ،ال على أرض الرافدين وحسب ،وإمنا يف كل األوطان العربية واإلسالمية
حيث سيلقى حبممها بال حياء ،وال حرج ،وال مباالة ،وال شوقة آدمية ،وال ينجى منها
أحدٌ ،ورمبا تصل يف هناية املطاف إىل اهتزاز السلم العاملي.
واليوم ..األمة أمام فرصة إنسانية حضارية إلجناز انتصار تارخيي عظيم على
املشروع االمريكي الصهيوني وإهنائه يف املنطقة ويف العامل كله .وأنا مل ولن أكونَ مبالغاً
إذا قلت ،إننا يف أرض الرافدين األشم كمقاومة إسالمية أسقطنا هذا املشروع،
وقدمنا بإمكانياتنا املتواضعة منوذجاً جملاهدين مناضلني أشداء على الكوار ،واستطعنا
أن نسقط مشروع الشرق األوسط الكبري.
* مساحة آية اهلل العظمى السيد أمحد احلسين البغدادي شكراً جزيال على هذا
اللقاء ،وعلى هذه اإليضاحات اهلامة على ما حيدث يف العراق بعد مرور مخس سنوات
تقريبا على احتالله ،ونتمنى لكم التوفيق والنصر املبني ،ومتنياتنا من خاللكم إىل شعب
العراق العظيم.
** شكرا لكم واهلل حيوظكم.
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الحوار السادس واالربعون
مع صحيفة قاسيون السورية
بتاريخ  12كانون الثاني 2008م
اجرى الحوار
جهاد اسعد محمد
مساحة آية اهلل أمحد احلسين البغدادي لـ «قاسيون» :جيب إسقاط املشروع
األمريكي الرأمسايل الربوي املتوحش.
* املقاومة املسلحة ليست جمرد خيار ،بل واجب عني على مجيع الواقعني حتت
االحتالل« ..حركة براءة» «أفواج الرفض واملقاومة» وهي مدربة عسكريا ،وحمرتفة
أمنيا ولوجستيا الستهداف العدو اجملرم والتابعني له..
* هناك ضرورة اليوم لوجود اسرتاتيجية دفاع عربي وإسالمي تعمل على إفشال
خمططات العدو الصهيوني واالمربيالية املتوحشة.
 نشر هذا احلوار يف صحيوة الصوت األسبوعية بتاريخ  16شباط 2008م ،وذهبت الصحيوة
قائلة« :يف حوار جريء ،يتصف بالصدق وتسمية األشياء بكامل أوصافها احلقيقية ،دومنا جماملة،
أو حسابات مصلحية ،سلط أية اهلل السيد الوقيه املرجع أمحد احلسين البغدادي ،الضوء على
تداعيات ما جاء به املشروع األمريكي ،مشريا إىل أن املقاومة هي واجب عني ،ال جمرد خيار،
مؤكدا بإصرار على أمهية أن حيارب املستضعوون الوقراء ،هيمنة الشركات األجنبية ،بوصوها من
تبعات االقتصاد الرأمسايل والعوملة االمربيالية ،مؤكدا إن الوقيه ليس معصوما ،واملرجعية الشيعية
ليست معصومة إطالقا ،وهي ليست مصدر تشريع يف سن القوانني والدساتري ،وألمهية هذا احلوار
الذي نشرته جريدة «قاسيون» السورية ،تعيد «الصوت» نشره إمتاما للوائدة ،ألنَّ «قاسيون» جعلت
احلوار من وجهة نظر عقائدية ،وال جند ضريا هنا يف جريدتنا أن يكون األمر هكذا ،ذلك ألن مثة
مشاكل ومرتاكمات أصبحت لزمن طويل مثار جدل بني الشيوعية والوكر االشرتاكي عامة ،وبني
رموز معروفة».
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* ليست حرية االنوتاح االقتصادي على سبيل االطالق إال خروجاً عن الشريعة
اإلسالمية ،وهي يف ةلم قاتل..
* أقول لكل املستضعوني الوقراء ،إذا أرادوا حياة حرة سعيدة كرمية ،جيب أن
حياربوا هيمنة الشركات األجنبية ،بوصوها من تبعات االقتصاد الرأمسايل الربوي
املتوحش ،والعوملة اإلمربيالية اجملرمة..
* كل الطواغيت االقتصاديني حياولون أن يومهوا اجلماهري الكادحة ،والطبقة العاملة
أن ما ميارسونه ينسجم مع التعاليم اإلسالمية.
* الوقيه ليس معصوما ،واملرجعية الشيعية ليست معصومة إطالقا ،وهي ليست
مصدر تشريع يف سن القوانني والدساتري..
* هناك حوزتان :حوزة ثورة تقدمية إسالمية ،وحوزة متاهَتْ مع األنظمة الووقية
الشمولية ،وهي اآلن يف خدمة املشروع األمريكي..
يأسر جمالسيه بتواضعه وبساطته وحسه املرهف وسعة معارفه ،وقدرته على
إجياز أفكاره وقناعاته ومواقوه من كل القضايا الدينية والدنيوية بأبلغ العبارات واجلمل،
ويدهش حماوره جبالء ذهنه ،ودقته يف عرض حججه وابتكار مصطلحاته ،وجَلَدَهُ
على احلوار ،وأصالته يف اإلنصات لكل تواصيل األسئلة احملورية ،وما يتورع عنها دون
تأفف أو استهجان..
ولكن ..يبقى أهم ما يلوت يف شخصه الكريم ،هو تلك الكاريزما املميزة ،اليت
ميتلكها ،والطمأنينة واليقني يف حمياه ،واإلميان العميق يف روحه ..إنه الشخصية الوطنية
العراقية البارزة ،املرجع الديين الكبري آية اهلل مساحة السيد أمحد احلسين البغدادي،
رجل العلم واملقاومة والوحدة الوطنية ،التقته «قاسيون» ،وأجرت معه احلوار التايل:
 مساحة السيد أهالً وسهالً بك يف صحيوة «قاسيون»..* بداية ..كيف ينظر آية اهلل مساحة السيد أمحد احلسين البغدادي إىل القضية
431

االجتماعية ،وموهوم «العدالة االجتماعية» ،السيما يف هذه املرحلة ،اليت وصوتموها
يف أكثر من مناسبة بأهنا مرحلة «هيمنة الرأمسال الربوي املتوحش»؟ وما هي احللول
املتاحة أمام املستضعوني والوقراء ليتمكرنوا من حتصيل حقوقهم؟؟
** بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ...إن التعاليم اإلسالمية تنص على
إجراء املال يف سرية معتدلة ،يؤمن معاش اجلماهري الكادحة ،والطبقة العاملة املظلومة،
ال أن ينتهي احلال إىل ةهور املال إىل املسارات التكاثرية واالستهالكات الالهية االترافية
واألسرافية يف حالة مزرية ،هناك حشود حاشدة ال جتد العيش الزهيد ،ساقطة يف
أتون اإلمالق والوقر األسود الكوور ،يف وقتٍ غدا فيه الطواغيت السياسيون،
واالقتصاديون حياولون أن يومهوا اجلماهري الكادحة والطبقة العاملة أن كل ما ميارسونه
ينسجم مع التعاليم اإلسالمية والضمري اإلنساني ،وهناك مُنهم من حيسن تزلواً وملقاً ،مع
أن االقتصاد احلر ،والسوق احلرة تبدّل وحترّف مواضع املذهب االقتصادي ،الذي أراده
اإلسالم ،فليست احلرية األنوتاحة االقتصادية إال خروجاً عن هذا املذهب ،وهي يف
ةلم قاتل .والدين القويم ال يوافق على الظلم بكافة أشكاله وأطواره ،بل دعا إىل
مقاطعة الطواغيت االقتصاديني واملرتفني األرستقراطيني ،حتى ال خيرج املال ،كل املال،
من املصلحة اإلسالمية العليا ،ويوضي املال كله إىل أضداد التوازن والتعادل.
وتلك اهليمنة إذا حتققت ،ال مسح اهلل تعاىل ،فستَربز يف اجملتمع ةاهرتان خطريتان
مها االستضعاف واالستكبار ،وسيقسمان اجملتمع اإلسالمي إىل فقراء بائسني ،وإىل قلةٍ
من األغنياء اجلشعني املرتفني ،وبالتايل تقع يف مواقع األغالل ،ويندفع اجملتمع إىل التسيب
والضياع والدمار والبوار واألحزان.
ومن هنا ..أقول لكل املستضعوني الوقراء ،إذا أرادوا حياة حرة سعيدة كرمية يف
سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة ،أن حياربوا هيمنة الشركات األجنبية ،بوصوها من تبعات
االقتصاد الرأمسايل الربوي املتوحش ،والعوملة االمربيالية اجملرمة ،يسعى أصحاهبا لورض
إمالءاهتم على الوقه اإلسالمي للقبول مبا يريدون وخيططون .وقد تصدى فقهاؤنا يف
كتبهم الوقهية املوسعة هلذه القضية ،وكشووا ،قدر املستطاع ،ضرر هذه األفكار،
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واألضرار ،اليت تنشأ عنها يف أبواب خمتلوة هنا أوهناك.
* يف هذا املنحى ،جرى تارخيياً لغط كبري حول الشيوعية ،واألحزاب الشيوعية،
والوكر االشرتاكي بشكل عام ،رَمَي الشيوعيني باإلحلاد ،وحاول كثريون استصدار
فتاوى هبدر دمهم ..كيف تعاطيتم وتتعاطون مع هذه املسألة؟!
** احلديث عن الشيوعية ذو شجون ،والسيما احلديث حول تاريخ احلركة
الشيوعية العربية بالتحديد..
حول اهتام الشيوعيني بالكور واإلحلاد ،صدرت فتاوى كثرية هبدر دمائهم ،بعد أن
«اهتموا» بإنكار وجود اهلل سبحانه وتعاىل ،بيد أنين أجبت على هذا الطرح وقُلْتُ
صراحة:
إذا كان االخنراط يف تنظيمات احلزب الشيوعي ناشئاً ومنطلقاً من االعتقاد بأن
الشيوعية وتعاليمها املاركسية اللينينية «إحلادية» ترمي إىل إنكار األديان والشرائع
السماوية بكل منطلقاهتا وتصوراهتا ،فهم كورة.
أما إذا كان االنتماء اىل هذا الوكر سياسياً من قبل احلركة الشيوعية العربية مع
اإلبقاء على االعتقادات الدينية ،ومل يظهر منهم جحودها أو إنكار ضرورة من
ضروراهتا يف أصول الدين كالتوحيد والرسالة وفروعها كالصالة والزكاة وغريها ،فهم
مؤمنون وموحدون حقاً ،ال كورة ملحدون كما جيري تصويرهم.
* أنتم كمرجعية ،وتيار اسالمي عريض ،لديكم موقف واضح صارم من االحتالل،
وقد وقوتم ضد أي شكل من التعاون أو التحالف معه ،أو االستقواء به ،وكنتم وال
تزالون تدعون اىل مقاومته باألشكال كافة ،فيما هناك مرجعيات أخرى تقوم على
النقيض من ذلك كلياً ،فكيف ميكن فهم هذا التباين الصارخ يف مواقف القادة الروحيني
حتى يف الطائوة الواحدة ،والسيما أن هناك مرجعيات دينية عديدة يف العراق ،ختتلف
فيما بينها كثرياً يف الرؤية والتحليل واملواقف ،حتى ضمن الطائوة الواحدة ،ما هو دور
املرجعيات الدينية يف اجملتمع العراقي ..هل هي معصومة؟ مساحتكم كيف تنظرون
إىل هذا األمر؟..
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** ال ميكن اإلجابة على هذا السؤال حالياً بشكل مطول من خالل صحيوتكم
الزاهرة ،بسبب ضيق املساحة ،وقد تكلمت الشيء الكثري عن دور املرجعية
«الشيعية» من خالل أحاديثي وكتاباتي ،وإذا أردمت كشف احلقيقة الضائعة فعليكم
املراجعة والتوسع يف موسوعتنا اإلسالمية «هكذا تكلم أمحد احلسين البغدادي املقاومة
مستمرة واالحتالل اىل زوال وشعبنا لن ميوت» بأجزائها الثالثة ،وإىل فصل «حنو
مرجعية موضوعية صاحلة» يف كتابنا «حق اإلمام» ،وإىل كتابنا «فقهاء وحركيون بني
الثورة والسكون» ،جتدون اخلطوط املستقيمة فيها ،كذلك املنحنية ،وجتدون فيها القوى
التقدمية والوطنية ،وكذلك اجلاسوسية اإلقليمية أو العاملية يف هذه املؤسسة.
وقد أعجبتين الكلمة اليت قاهلا األستاذ فاضل الربيعي ذو النزعة اليسارية ،يف
مؤلوه «ما بعد االستشراق ،الغزو األمريكي للعراق» صوحة  /106/إذا مل ختُين
الذاكرة ..فإنه نقد بشكل موضوعي ونزيه ،الوساد املايل عند املرجعية الشيعية يف
النجف األشرف حتديداً ،ونعتين قائالً:
«بينما مل يتورع آخرون من رجال الدين عن حتويل األمور ،مبا فيها الدين نوسه ،إىل
مسألة مكسب مادي ،كما ارتأى آية اهلل البغدادي ،أكثر النقاد الراديكاليني على
اإلطالق لسلوك رجال احلوزة اليوم ،وليمثل  -أي البغدادي  -حبق أهم ةاهرة ثورية
شيعية عراقية».
* مساحة السيد ...أرجو اإلجابة على السؤال إذا توضلتم ..ولو بشكل
خمتصر.
** املرجعية يف العراق تنقسم إىل قسمني أو اجتاهني ،األوىل ،مرجعية تنحو حنو
الدعة والراحة والال عمل والال جهاد ،شغلها الشاغل الدرس والتدريس يف علوم
الشريعة والدين ،واالجتاه الثاني ،يتجه وينحو حنو حتقيق األطروحة اإلسالمية كدين
ودولة وشريعة ونظام ،لكنَّ مرجعية النجف ختتلف اختالفاً كلياً عن مرجعية قُمْ
«الثورية» لذا جتد مرجعية النجف على طول التاريخ سكوتية اهنزامية رجعية تتماهى
مع األنظمة الووقية الشمولية يف العراق على طول التاريخ ،ولذا تظلُّ هي األقوى ضد
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احلوزة الثورية التقدمية اإلسالمية ،ألهنا متتلك الثروة والسلطة  ،بوصوها مدعومة من
خارج الدائرة اإلسالمية.
باعتقادي إن املرجعية النجوية ،اليت عاشت يف ةل النظام السابق ،وبعد االحتالل
األمريكي املباشر ،مل تكن ذات تأثري فاعل يف اجملتمع العراقي مبكوناته وأطيافه كلها،
وهي منطوية على ذاهتا ...فقط تدرس الوقه واألصول املطلسمة ،وتوزع األرزاق
على حوزهتا ،بيد أن هناك إعالماً دمياغوغياً يشيع أنَّ هلا دوراً فاعالً ،واستقطاباً
مجاهريياً ساحقاً يف الساحة العراقية ،من خالل اإلعالم األمريكي والتابعني له ،الذين
يقومون بتسييس املرجعية «الشيعية» احلالية يف سبيل كسب السذج من الناس ،حتى ال
يثوروا ضدهم ،ويؤيدوا االنتخابات الربملانية ،والدستور الدائم األسود ،فلو كان
للمرجعية دور فاعل ومؤثر يف الساحة العراقية الحتوت مثالً أحداث منطقة «الزركة»
املؤسوة ،اليت أبيد فيها النساء واألطوال والشيوخ بال ذنب اقرتفوه ،فكان الواجب
الشرعي أن حتتوي هؤالء قبل إبادهتم عن بكرة أبيهم ...كان عليها أن ترسل رجال
احلوزة من أجل حماورهتم قبل أن تتم اإلبادة ،وليؤكدوا عليهم إنَّ األعمال ،اليت يقومون
هبا منافية للثوابت اإلسالمية ،وأن اإلمام املهدي املنتظر سيظهر يف الساحة ،وميأل
األرض قسطاً وعدالً ،بعدما ملئت ةلماً وجوراً.
من هنا ..يبدو أن املرجعية مل يكن هلا تأثري مباشر يف الساحة العراقية ،ثالثة أعوام
واملدعو «قاضي السماء» الضال املضل يسرح وميرح يف النجف األشرف وغريها،
ومسؤولو حكومة االحتالل الرابعة يعلمون به ،وال جيتاحونه.
* ملاذا؟
** ألن املرجعية ال تؤمن بتحقيق األطروحة اإلسالمية ،كما ذكرْتُ ،وهي تعد
عند احملتل والتابعني له مرجعية تشريوية ،ال تغين وال تثمر ،حتى أن املرجع املربز يف
النجف األشرف يقول ما معناه:
حنن نعطي احلرية الكاملة لشعبنا وأهلنا لصياغة وكتابة الدستور ،ومل يُرجع األمر اىل
فقهاء القانون ،وإىل قيادة املرجعية اإلسالمية!!
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ومثة ثانٍ يقول :حنن نشرف على الكيان العام ،وعلى الدولة العراقية ،اليت هي حتت
مظلة االحتالل ،فقط نقدم هلم النصائح والتوجيهات ،يف الوقت ذاته خرج فيه الدستور
األسود ،وفيه ثالثَ عشرةَ فقرة تنايف الثوابت اإلسالمية .وقد قام ذلك «املرجع املربز»
بالتحوظ فقط ،التحوظ على هذه البنود الثالثة عشر ،ومل يسمع التابعون له مبا يسمى
بـ«قائمة االئتالف» ،ووقعوا على الدستور ،وقد نوذ على شعبنا وأهلنا ،ألن الدستور
فيه فقرة «أ» :أن يكون دين الدولة واملصدر األساسي للتشريع هو اإلسالم ،ولكن يف
فقرة «ب»  :جيب أن يؤطر هذا العامل يف إطار الدميقراطية الليربالية اجلديدة ،وهنا
صار تناقض إيديولوجي بني الوقرتني «أ» و«ب» ،وأضرب لك مثاالً على ذلك ...لو
خرجت يف العراق تظاهرات مجاهريية صارخة صاخبة تؤيد زواج املثليني ،كما حدث
يف بريطانيا والسويد وحتقق هذا القانون ،أقول :لو خرج العراقيون عن بكرة أبيهم وأرادوا
هذا الشيء ،فسيحصل تناقضٌ إيديولوجي بني فقرة «أ» املرتكزة على التشريع
اإلسالمي ،الذي حيرم اللواط واملساحقة والزنا ،والوقرة «ب» فقرة الدميقراطية
الليربالية األمريكية ،اليت جيب أن حيققوها باعتبارها مصدر التشريع ..هذا تناقض
كبري مرعب خيالف مبادئ اإلسالم ،واحلوزة ،أو ما يسمى بـ «احلوزة العلمية» تكون
بذلك خدمت املشروع األمريكي بشكل أو بآخر ،فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،وإىل اهلل
املشتكى ،ومنه نتمسك بدينه القويم.
والعودة إىل أصل املوضوع ،لو كان هناك مرجعية هلا دور فاعل مؤثر ملا حدثت
األزمة الدموية املؤسوة يف منطقة «الزركة» ،يف حني جند اإلعالم املشبوه املرئي واملقروء
واملسموع يطبل ويزمر ملا يسمى بـ«املراجع األربعة» ،الذين أيدوا الدستور األسود بكل
تواصيله ،ومل يتحوظوا عليه ،ومل يستجب هلم ،الذين أيدوهم وناصروهم ،أي ما يسمى
بـ «قائمة االئتالف املوحدة» ،وأنا أعرب عنها بقائمة االختالف الال موحدة ،بسبب
تسيسها لصاحل املشروع األمريكي اإلمربيايل يف املنطقة ،ومساندة حكومة االحتالل
الرابعة.
هذه حقيقة جيب أن يوهمها كل الناس ،وكل حركات التحرر العربية واإلسالمية
والعاملية .وأما االختالف يف الوقرة الثانية بني املرجعيات الدينية فهو موجود بني
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األوساط الوقهية ،ألن االجتهاد واالستنباط موتوح على مصراعيه من خالل األدلة
االجتهادية والوقاهتية.
و«الوقيه» قد يصيب تارة ،وقد خيطئ تارة أخرى من خالل املسائل ،اليت ترد إليه
من اإلنسان املسلم سواءً أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية ،ومن هنا نكتشف
أن «الوقيه» ليس معصوماً ،واملرجعية «الشيعية» ليست معصومة إطالقاً ،وهي ليست
مصدر تشريع يف سن القوانني والدساتري ،بل حتى األنبياء واألوصياء ليسوا مصدر
تشريع ،وإمنا مصدر التشريع والتكوين هو اهلل سبحانه وتعاىل بوصوه املطلق.
هذه املسألة من املسلمات البديهية يف كل املدارس اإلسالمية «الشيعية» من إمامية
وزيدية ،و«السنية» من حنوية وشافعية وحنبلية وأوازعية وةاهرية ،ومن قبلها
مدارس الصحابة فالتابعني هلم وتابعي التابعني ،وحتى الدميقراطيات املوجودة ،سواء يف
الدول األوروبية أم األمريكية ،وكذلك دول العامل الثالث ،وهي الدول املتخلوة الوقرية
املسحوقة باسم الدميقراطية واحلرية واإلصالح ،هي دميقراطية كاذبة خاطئة ةاملة ،ألن
األقوى هو املنتصر ،وهذا ما نشاهده باحلزبني الرئيسيني يف الواليات املتحدة األمريكية،
فمن ميلك اجلند والسالح واملال هو املنتصر ،وإذا مل يتصل بالصهيونية أو توجهه
فسيسقط يف كل االنتخابات مجلة وتوصيالً.
* مثة جهات متعددة يف العراق اليوم ،تدّعي أو تطلق على ذاهتا اسم «مقاومة»،
حتى اختلطت األمور كثرياً ،سواء يف العراق أم خارجه ..ما هي مسات املقاومة
احلقيقية يف رأيكم ،وما هي أشكاهلا ،وما هي الشروط ،اليت ينبغي أن تتوفر فيها
لتحصل على هذا االسم  -الشرف ،وهل هناك أمثلة على ذلك؟
** باتت املقاومة الوطنية واإلسالمية خيارا موصلياً حامساً إلهناء االحتالل
األجنيب والتابعني له ،ألنَّها خيار األمة للخروج من هيمنة االحتالل الواقد العواصم
اخلمس املشهورة بني األوساط «الوقيهة» ،يستحيل التنازل عنها ،أو وأدها من خالل ما
يسمى بــ«املصاحلة الوطنية» بني الورقاء ،حتت رعاية أمريكية  -صهيونية ،يف الوقت
الذي ال يزال فيه الوطن اإلسالمي حمتالً.
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إذن ..فال خيار يف املواجهة واملمانعة إال املقاومة املسلحة بوصوها هي الطريق
الوحيد الوريد لتحرير األرض واإلنسان ،فاملقاومة يف تلك احلالة ليست جمرد خيار ،بل
واجب عني من خالل إطالقات األدلة وعموماهتا التشريعية القرآنية منها واحلديثية
الصحيحة ،بل هي فعل إميان بالسالم احلقيقي ،ألن من يقاوم ويقدم التضحيات اجلسام،
وال يوعل ذلك ملآرب سياسية دمياغوغية ،أو ملصلحة فردانية شخصانية ،وإمنا يسعى
بوعي منه ،أو بغري وعي إىل تصويب مسار األمة ،واستئناف اللحمة الوطنية وإىل
منظومة القيم واملثل اإلنسانية بني األمم كلها...
إن صمود املقاومة وتصديها ،العملياتية منها والسياسية ،هو يف احلقيقة ما أسقط
مشروع الشرق األوسط اجلديد ـ القديم يف املنطقة ،ولذا نرى إن الواليات املتحدة
األمريكية تبدو يف وضع ال حتسدُ عليه ،فقد حتول العراق إىل مأزق ال ميكن هلا اخلالص
منه ،ابتلع جانباً كبرياً من سيطرة االمربيالية األمريكية وأحاديتها العاملية ،وشكل خمترباً
تطبيقياً لوشل سياستها اخلارجية يف مساراهتا املختلوة ،إىل درجة أن اهلدف هذه
السياسة بات البحث عن صيغة توفيقية ختوف من اخلسائر الوادحة ،اليت تكبدهتا يف
هذا البلد ،وحتوظ ماء وجهها بعد أي انسحاب ،أو إعادة ترتيب األوراق واألوليات،
بيد أهنا يف كل مرة تصطدم حبقائق الواقع وإشكالياته ،ولذا حتاول قدر اإلمكان اخلروج
من هذا الوحل الذي سقطت فيه ،ومل يُود ولن يويد إطالقاً توةيف اإلشاعات
الدمياغوغية ،اليت أطلقتها أبان احتالل العراق أَنَّ «املثلث السين» هو الذي يقاتل
«قواتنا املسلحة» ،وأن «الشيعة» معنا وهم األكثرية الساحقة ...ذلك كله يف سبيل
التمويه على الرأي العام العربي والعاملي ...لكن هذه املزاعم ،اليت أشيعت حتت
عناوين ومسميات وذرائع خمتلوة مل تنطلِ ولن تنطلي على حركات التحرر العاملية
إطالقاً ،ألن «الشيعة» قبل االحتالل عارضوا مشروع «قانون حترير العراق»
واستنكروه ،وال يزالون حتى اآلن هم القوى الواعلة يف الساحة ،وقد شكَّلُوا جسداً
عراقياً ،وأنتجوا قيادة ميدانية عراقية متمثلة بــ«حركة براءة» تتبنى الوحدة الوطنية
واخلصوصية العراقية من خالل التوافق على برنامج سياسي عام لكل أبناء العراق،
وتتخذ أسلوب العمليات اجلهادية عرب ما يسمى «حرب العصابات» ،متثل كُل الضربات
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األمنية املوجعة واملؤملة ،اليت وجهتها و توجهها إىل اآللة العسكرية ،وهذا مؤشر مهم
صارخ على قدرهتا الوائقة ،فقد شكلت اجلناح املسلح ،الذي مسي بـ«أفواج الرفض
واملقاومة» ،وهي مدربة عسكرياً وحمرتفة أمنياً ولوجستياً الستهداف العدو اجملرم
والتابعني له..
هذه الوالدة امليدانية جاءت بسبب وجود الصراع املسلح و االقتتال «سين ـ
شيعي» ،بل وصل األمر إىل االقتتال داخل الطائوة ذاهتا «سين ـ سين»« ،شيعي ـ
شيعي» يف سياق حماولة القوى املتنافسة للسيطرة على مناطق النووذ اجلغرايف لوجود
كل طائوة ،وهذا املشهد املأساوي ميزق اللحمة الوطنية ،ويقود البالد إىل حافة اهلاوية،
وال يستويد من ذلك إالَّ حكومة االحتالل الرابعة ..بسبب هذه أو تلك ولدت حركة
«براءة» يف الساحة العراقية.
* ننتقل إىل موضوع آخر يف السياق ذاته ،مساحة السيد ...ال يووّت منظرو
البيت األبيض األمريكي وساسته ،ويف مقدمتهم الرئيس «بوش» ،مناسبة إال ويتحدثون
عن مشروعهم «الشرق األوسط الكبري» أو «الشرق األوسط اجلديد» و«فضائله»..
كيف تنظرون إىل هذا املشروع؟ وما هي آفاقه؟ وإىل أين وصل اآلن يف رأيكم؟
** مشروع الشرق األوسط الكبري ليس مشروعاً إنسانياً يستهدف إنقاذ الشعوب
املستضعوة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية أبداً ،كما ادعى ويدعي األمريكيون،
آفاق إحداثه هي من أجل تعاةم العوملة الرأمسالية الربوية األمريكية واإلمربيالية
املتوحشة ،وشيوع النمط االستهالكي الغربي ،وتعاةم آليات فرضه إعالمياً واقتصادياً
وعسكرياً ،ويف تصوري إن هذا املشروع قد فشل فشالً ذريعاً بسبب تواعل املقاومة
واملواجهة واملمانعة والصحوة يف أفغانستان والعراق ،ولوال املقاومة يف هاتني املنطقتني،
لسقطت سورية العروبة ،ولبنان الصمود والتصدي ،وإيران اإلسالمية.
فلوال املقاومة العراقية ،اليت أفشلت املشروع األمريكي ،لتحقق توتيت املنطقة
ومتزيقها يف العمق ،ليس يف املنطقة فحسب ،بل يف العامل كله ،لكنَّ املشروع فشل بربكات
حركات التحرر العربية والعاملية ودعمها حركة التحرر العربية واإلسالمية العراقية،
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واهلل ...لوال بسالة املقاومة العراقية الجتهت أمريكا اآلن إىل احتالل إيران وسورية
ولبنان ...هذا كله من أجل إسقاط حزب اهلل .والسوريون واإليرانيون يعرفون ذلك
جيداً.
* هل يوجد برأيكم أساس تارخيي للتوتيت الطائوي والقومي ،الذي يسعى احملتلون
اى تكريسه يف العراق ،ويف عموم املنطقة ،عرب توجري نزاعات وخلق عداوات لضرب
الوحدة الوطنية يف كل بلد ..وكيف ميكن مواجهة ذلك ؟
** الونت الطائوية موجودة بني أبناء األمة على طول التاريخ ،ال ميكن إنكارها،
ولكن هناك عناصر مشرتكة جتمع هذه األمة املرحومة حتت مظلة التوحيد والرسالة
والقرآن والضمري والوجدان ،بيد أن الوتنة الطائوية ،اليت أثريت بني العراقيني بالتحديد،
وةَّوها األمريكان ،والسيما بعد توجري قبة اإلمامني العسكريني ،هي فتنة ميكن
إجهاضها من خالل جبهة وطنية عراقية عريضة تناهض االحتالل وتقاومه ،تأخذ زمام
املبادرة الوعلية لوأد الوتنة الطائوية املذهبية ،واإلعالن عن رفضٍ حاسمٍ وصارمٍ هلذه
اجلرائم البشعة كلها.
* بالنسبة للقضية الولسطينية ،كيف تنظرون إىل الصراع العربي ،الصهيوني عامةً؟
وما هي الطريقة األجنع اليوم ملواجهة أطماع الصهيونية العاملية وخمططاهتا؟؟
** اليوم ..هناك ضرورة لوجود اسرتاتيجية دفاع عربي وإسالمي تعمل على
إفشال خمططات العدو الصهيوني ،مادياً مبنعه من السيطرة على جزء من األرض،
وتدمري قواته فيها ،ومعنوياً مينعه من فرض واقع استسالمي مهني مذل فيها أنا أدعو إىل
مقاومة أممية عاملية شاملة يف مواجهة خمططات املشروع العوملي الربوي الرأمسايل
التوراتي األستشراقي االمربيايل األمريكي.
أما يف األوضاع الولسطينية الداخلية ،فإنين أناشد النظام الرمسي العربي ،العمل
اجلاد على فك احلصار االقتصادي الظامل على قطاع غزة ،وإدخال املستلزمات
الضرورية امللحة كاملواد الغذائية ،واألدوية الطبية ،والطاقة الكهربائية ،ومنح احلرية لوتح
املعابر من قطاع غزة الصابرة اجملاهدة ،فهي على الرغم من هذا كله ،ما زالت
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صوارخيها تقض مضاجع الصهاينة شذاذ اآلفاق اآلمثني الوثنيني ..إن الشارع العربي
حتديداً ،ال يبدي استجابة رسالية ،أو حضوراً فاعالً يف الساحة حيال هذه األخطار
والتحديات ،بسبب هيمنة األنظمة الووقية الشمولية املستبدة ..وبسبب تسييد
املذهبية والعرقية واإلثنية والعشائرية واإلقليمية ،مما أدى اىل غياب احلياة األممية
اإلسالمية ،وختلخل الوالء احملمدي األصيل ..بسبب موجة التقلبات السياسية احلادة،
والووضى اخلالقة يف واقع الساحة وتضاريسها اجلغرافية السياسية ،احملكومة اآلن بقوانني
االمربيالية األمريكية العاملية ،والعوملة الرأمسالية املتوحشة العابرة للقارات كلها ،املتمثلة يف
استكمال اهليمنة املباشرة على مصادر الطاقة يف سبيل مواجهة اخلصوم الكبار،
والسيما اليابان وروسيا االحتادية ،والصني الشعبية باملعنى النوطي الدوالري األخضر
املأزوم.
* ما هو موقوكم من احلكومة العراقية؟ وكيف تقيموهنا؟
** بصدد موضوع العراق الدميقراطي «اجلديد» املتألق حبسب منطق احلكومة
الرابعة ،اليت يقال إهنا جاءت يف ةل إهناء الديكتاتورية واالستبداد!! ..فإنين أؤكد
أننا مستمرون على موقونا املبدئي منها ،إال إذا استعادت الوحدة الوطنية واالستقالل
الوطين والسيادة الكاملة على ثرى العراق ..وطردت القوات العسكرية األجنبية شر
طرده ..وأعادت اجليش العراقي اىل العمل يف مؤسساته بعد حماسبة املسيئني من
رموزه ..وصادرت األراضي العراقية ،اليت امتلكها اليهود ..وأهنت فرق املوت..
وحلت امليليشيات ..وكشوت إجراء التحقيقات الدولية حول جمزرة جسر األئمة يف
الكاةمية ،وتوجري قبة اإلمامني العسكريني يف سامراء ،واألحداث الدموية املؤسوة يف
اخلامس عشر من شعبان يف كربالء املقدسة ..وأفرجت عن معتقلي أحرار العراق
السياسيني منهم وامليدانيني ..وألغت سياسة األرض احملروقة ،اليت تبيد املواطنني
املستضعوني عن بكرة أبيهم ..ومنعت فتح أبواب اهلجرة إىل الدول األوربية
واألمريكية ..وأزالت بناء اجلدران العازلة واألسوار الكونكريتية احملصنة ،واحلواجز
الرملية يف مدينة بغداد ..وبددت املشروع القُطْرِي املسمى «العراق أوالً» وأسسه
وإفرازاته وأبعاده اجلانبية املختلوة ..وبدأت تطالب على الوور الدول األوروبية بإعادة
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ماليني الدوالرات الصوراء املسروقة من اخلزينة العراقية ،املسجلة يف مصارفها املركزية
باسم رموز حوزوية وعشائرية وحزبية ..وأعادت كل األسلحة واألموال ،اليت سرقها
احملتل وبعض الدول اإلقليمية ،والتعويض عن األضرار املادية ،اليت استهدفت البنى
االجتماعية والتحتية ،اليت تقدر بأكثر من تريليون دوالر ..واعتربت املقررات
والتوصيات ،اليت صْدِرَتْ ،واالتواقات ،اليت أُبرمت يف ةل االحتالل باطلة ..واجتهتْ
إىل الدول العربية واإلسالمية يف عملية اإلعمار الشاملة ،بدالً من وزارة الدفاع
األمريكية.
وأخرياً وليس آخراً ،إذا ألغت البند السابع يف سبيل حل األزمة العراقية على
الصعد كافة ،ويف طليعة ذلك إلغاء الدستور الدائم ،الذي كتب بإمالءات توراتية
استشراقية ،وهم مصداق قوله سبحانه وتعاىل﴿ :وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللرهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ألَدُّ الْخِصَامِ ،وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي األَرْضِ
لِيُوْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللرهُ الَ يُحِبُّ الوَسَادَ﴾ سورة البقرة.205 – 204 ،
* وكيف تقيمون الدور اإليراني يف العراق؟ ..وما هو موقوكم منه؟
** موقف إيران أَقرب إىل السياسية الربغماتية منه إىل القناعات والثوابت..
بسبب تأييدهم العملية السياسية اجلارية يف بالد الرافدين ،واعتبارها أمراً مقبوال
«وطنيا» ،ومقدمة خلروج احملتل ،وهلذا جندها أول من بارك تأسيس جملس احلكم
االنتقايل ،واعرتفت بشرعيته ،وهذا حيتاج يف تصوري إىل حوار عقالني شواف بعيد
عن التشنج واالنوعال ،وحيتاج إىل عالقات أخوية من تبادل الزيارات ،وتعميق احلوارات،
شريطة أالَّ يكون هذا احلوار قائماً على قاعدة العداء إليران ،والسيما بوصوها حليواً
إسرتاتيجياً لسورية ،وحزب اهلل يف لبنان ،وحركة محاس ،واجلهاد اإلسالمي ...ضد
املشروع األمريكي الصهيوني اجلديد يف املنطقة ،بل يف العامل ،وهي تعد القوة اإلقليمية،
اليت حيسب هلا ألف حساب وحساب ،وفيها تيار وطين إسالمي يعتز هبوية العراق
العروبية اإلسالمية ،ويؤكد على وحدة أراضيه وسيادته غري منقوصة ،ويرفض أي
تدخل أجنيب يف شؤونه الداخلية ،يهدد أمن املنطقة برمتها.
ال
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الحوار السابع واالربعون
مع «ذي تايمز  »The timesاللندنية
بتاريخ  12أيار 2007م
اج ـرى ال ـح ـوار
د .منذر الكوثر
هو أحد آيات اهلل العظمى يف اهلرم املرجعي الشيعي ..له أتباع كثريون يف العراق،
والدول العربية واإلسالمية اجملاورة ..وهو ممن رفضوا العملية السياسية اجلارية حتت
مظلة االحتالل األمريكي ـ الربيطاني ..ألف أكثر من ثالثني كتابا متوفرة للقراء يف
املكتبات العربية ،يف موقعه الرمسيwww.alsaed-albaghdadi.com :
آية اهلل البغدادي ليس من السهولة مبكان اللقاء معه ،وهو من الرجال القالئل ،الذي
ال ينام يف منزله ليال ،وال يستقر يف مكان واحد ،دائم التنقل هنا أو هناك ..والذين
حييطون به يتوقعون استهدافه يف كل حلظة من القوات العسكرية األمريكية ،والسبب يف
ذلك ـ على ما أتصور ـ هو آراؤه ومعتقداته «املتشددة» يف دعم املقاومة املسلحة يف
العراق.
سؤال :ما رأيك يف املقاومة العراقية ؟..
جواب :بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ..هنالك دعايات دمياغوغية
«تضليلية» يف تشويه املقاومة اإلسالمية السياسية منها والعملياتية ،فتزعم أنَّها تستهدف
األطوال والنساء والشيوخ ،قد نَسِيّ هؤالء أو تناسوا أن العامل أصبح قرية واحدة ،ال
ينطلي عليه اإلعالم التضليلي.
 نشر هذا احلوار يف صحيوة «الصوت» االسبوعية بتاريخ  26متوز 2008م ،و/يف مواقع عدة

بــ«اللغة األجنبية».
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ثم جيب عليك أن تعرف أن هناك بونا شاسعا بني املقاومة ،واإلرهاب! ..املقاومة
حق مشروع لكل األمم والشعوب املستضعوة ،اليت تسعى اىل طرد احملتلني الغزاة عن
أوطاهنا ،وهذا الرأي متوق عليه لدى الشرائع السماوية واملذاهب األرضية قدميا
وحديثا ،وأما اإلرهاب فهو حمرَّم ومشجوبٌ من وجهة نظرنا ،ومن أعظم املخالوات
الشرعية.
سؤال :هل يعين هذا أنك تؤيد املقاومة يف محل السالح ،لتتمكَّنَ من مهامجة القوات
العسكرية األمريكية ؟..
جواب :ما يف ذلك ريب ،ومن حقي أن أساند املقاومة بكل فصائلها يف سبيل حترير
وطين ..حتى الرئيس بوش «االبن» يعرتف بذلك حينما صرح مبا معناه:
«اذا احتل بلدي ،فأنا أول من يدافع لتحريره من أجل السيادة واالستقالل».
سؤال :هل تطالب األمريكان باملغادرة فورا ،أم تدرجييا ؟..
جواب :قُلْتُ مرارا وتكرارا جيب على األمريكان أن يغادروا الوطن األعز فورا ،بيد
أني حينما وجدت الكثري من العقالء والسياسيني الوطنيني يطالبون خبروج القوات
العسكرية األمريكية ضمن جدولة زمنية غري طويلة ،وافقت بذلك على مضض،
وخروجهم فوراً ،من وجهة نظري ،ال يؤدي إىل حرب أهلية ،كما يزعم املتومهون ،أو
املغرضون ،وعلى سبيل الورضية اذا حصلت  -والعياذ باهلل  -البد يف هناية املطاف
أن يتوق الورقاء فيما بينهم إلهناء األزمة الوتنوية املستعصية ،ويف عقيدتي كلُّ شيءٍ له
بداية وهناية ..إال اهلل بوصوه املطلق ال بداية ،ال هناية له.
سؤال :ما هو البديل يف نظرك ...األمريكان ..أم احلكومة احلالية ،اليت أنتخبها
الشعب وتصوها أنت بــ«الوكالء للمحتل»؟..
جواب :عندما خيرج األمريكان والتابعون هلم ،نؤسس جملساً استشارياً ،وحكومة
مؤقتة من كافة مكونات الشعب العراقي ،ومن ثم نبدأ:
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اوالً :بإجراء انتخابات جملالس احملافظات.
ثانيا :نقوم بإجراء انتخابات جلمعية تأسيسية وطنية مهمتها قبل كل شيء صياغة
مسودة دستور على ضوء املصلحة اإلسالمية العليا.
ثالثا :جيرى عرض مشروع الدستور على العراقيني يف استوتاء عام.
رابعا :نقوم بإجراء انتخابات برملانية على ضوء الدستور الدائم ،الذي اقرته األغلبية
الساحقة من الشعب العراقي.
من هنا ..يبدأ الوطن األعز عهده املصريي احلضاري التارخيي اجلديد ،عهداً
يشكِّل التجسيد الواقعي ملوهوم التعددية والشورية ،وقيم احلرية ،وثقافة العدالة ،وسيادة
القانون يف بناء الدولة العصرية على مصاف الدول املتقدمة.
سؤال :كيف يتحقق هذا الشيء واآلراء متباينة ..واألحقاد متجذرة..
واحلرمات مستباحة ..والدماء مهدورة ..وامليليشيات متنوذة ؟..
جواب :كان األمريكان يتصورون حني غزوهم الوطن األعز إن الورود والزهور سوف
تنثر على دباباهتم بسبب الدكتاتورية واالستبداد ،واحلروب العبثية ،واحلصار
االقتصادي الظامل املوروض على أهلنا وشعبنا ..بيد أهنم فوجئوا مبوقف موحد،
ومقاومة عنيوة ،وبسبب هذا املوقف الوطين واإلسالمي املوحد بادروا اىل توةيف
الطائوية مبردوداهتا السلبية املرعبة ،كل ذلك يف سبيل إطالة أمد االحتالل ،لكنَّهم
فشلوا فشال ذريعا يف كُلِّ ما أرادوا حتقيقه ﴿ويَمْكُرُونَ ويَمْكُرُ اللرهُ وَاللرهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾
سورة آل عمران.54 ،
سؤال :هل تعتقدون إن اإليرانيني هلم دورٌ فاعلٌ فيما حيدث اآلن من توجري
وهتجري؟..
جواب :التوجري والتهجري على اهلوية ،الذي نراه بأم أعيننا يف هذا الوطن املستباح
سببه أوال وأخريا احملتل والتابعون له ،من خالل ما قاموا به من إجياد دستور قائم على
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احملاصصة اإلثنية والعرقية ،وتوةيف الطائوية احملرمة ،وإنشاء اجلدار العنصري العازل
بني أبناء األعظمية والكاةمية.
سؤال :ماهي الوائدة من تقسيم بغداد ؟..
جواب :لكي يوقووا هجمات املقاومة العراقية الباسلة املستمرة ضدهم ،ولكي يبقوا
العاصمة مضطربة غري مستقرة ،ولكي ميهدوا لتقسيم الوطن على أسس مذهبية
وعرقية.
سؤال :ملاذا أنتم قلقون من نوايا اإلدارة األمريكية وهي ،اليت تسعى لتحقيق
الدميقراطية بعد أن قوضت الدكتاتورية يف البالد ؟..
جواب :جيب أن توهم أن اإلدارة األمريكية ليست مجعية خريية تعطي الصدقات
للوقراء واملستضعوني ،بل هي جاءت اىل العراق واملنطقة لنهب النوط والغاز ،بل لسلبَ
كل الثروات الطبيعية ،ألن ثراء اإلدارات األمريكية التكاثري ،الذي تكدس عندهم مل
يكن معظمه نتاج عرق الشعب األمريكي ،بل هو نتاج حروب قامت هبا الستهداف
األقطار املستضعوة باسم الشرعية الدولية ،وباسم مكافحة اإلرهاب ،وباسم االصالح
والدميقراطية ،واإلدارات األمريكية ليست هلا صداقات دائمة ،وال عداوات دائمة ،بل
مصاحل دائمة ...اذا كانت اإلدارة البوشية حريصة كل احلرص على حتقيق نشر
الدميقراطية يف العراق ،فاملوروض من منظار القوانني واملواثيق الدولية أالَّ تتدخل يف
شؤون الدول ذات السيادة املستقلة.
سؤال :أمل يكن هذا التدخل حاجة ملحة يف سبيل حتقيق الدميقراطية يف املنطقة،
اليت حكمتها الشمولية والووقية ..أليس كذلك ؟..
جواب :هذه أكذوبة موضوحة ،هدفهم الرئيسي هو هنب خريات الوطن ،وإنشاء
القواعد العسكرية طويلة األمد.
سؤال :ما هو رأيك الصريح يف موقف التيار الصدري وحتركاته يف الساحة العراقية
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؟..
جواب :حركة اخلط الصدري تطالب من حيث املبدأ خبروج احملتل ،وتقويض
الدعوات الويدرالية التقسيمية ،واخنراط البعض يف العملية السياسية يف تصوري ،ورمبا
أكون على خطأ ،مسألة تكتيكية ،وليست اسرتاتيجية.
سؤال :ماذا تتوقع ...هل هناك مستقبل سياسي يف هذا التكتيك ؟..
جواب :أقول لك صراحة واهلل ،وباهلل ،وتاهلل إنه لقسم عظيم أنا قدمت نصيحيت
األخوية اىل قياديي اخلط الصدري بعدم الدخول يف هذه اللعبة السياسية احملرمة من
حيث املبدأ ...مادام هناك احتالل مباشر غاشم ،بيد أني أعرتف أهنم ميتلكون
جناحا عسكريا يقاتل ضد القوات العسكرية األمريكية.
سؤال :ما هو رأيك يف املوقف السياسي للمجلس اإلسالمي األعلى العراقي ،الذي
يتزعمه عبد العزيز احلكيم ؟..
جواب :أنا قلت مرارا وتكرارا إن كلَّ من يشارك يف مساندة العملية السياسية
اجلارية يف الوطن األعز يرتكب خيانة عظمى يف حق الدين واألمة والوطن.
سؤال :ما هو تقييمكم لآليات الشيعية الكربى وموقوها موقف املتورج ،أو املؤيد
إجتاه االحتالل ؟..
جواب :وسائل اإلعالم التابعة لسياسة اإلدارة األمريكية تزعم أن املؤسسة «الدينية»
يف النجف األشرف تؤيد العملية السياسية اجلارية يف العراق بكل تواصيلها ..يف حني
أنا واحد من تلك اآليات ،وقد شجبت العملية السياسية مادامت حتت محاية احلراب
األمريكية ،واالحتالل املباشر ،بل إني أدعو إىل تصعيد الكواحني السياسي واملسلح
لطرد احملتل بوصوه الطريق الوحيد لتحرير األرض واإلنسان.
سؤال :هل هناك آيات أخرى يف املؤسسة «الدينية» يف النجف ،أو يف العراق يوكر
بالطريقة ذاهتا ،اليت توكر هبا ،وتعمل مبوجبها ؟..
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جواب :أجل ..أجل ..باستثناء ما يسمى بـ«املراجع األربعة» ..واهلل لو كان
أمري املؤمنني علي ،واخلليوة عمر كالمها على قيد احلياة ..لقاتال ضد القوات
العسكرية األمريكية.
سؤال :وماذا تقول عن فرق املوت ..ومن هو املسؤول عن وجودها ؟..
جواب :مؤسس فرق املوت هو السوري األمريكي يف العراق حينذاك ،جون
نيغروبونيت ،أحد رواد فرق املوت ،الذين شكلوا قوات حملية يف أمريكا اجلنوبية ،ومل يكن
هذا عبثا ،أو شيئا طارئا ،فعلى يديه امللطخة بدماء املسلمني املستضعوني مت عالنية
تقطيع الرؤوس ،واللقاء اللوم على املقاومة اإلسالمية العراقية ،لتشويه مسعتها بني
املواطنني ...هذه أعمال فاشستية ،ولدت ومنت يف فيتنام يف مواجهة تصاعد املقاومة
الوطنية وصمودها بقيادة هوشي منه....
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الحوار الثامن واالربعون
مع الحزب الشيوعي العراقي «اتحاد الشعب»
بتاريخ  8حزيران 2007م
اجرى الحوار
السكرتير األول د .عدنان سليم
وجه لوحته مشس العراق ...تراكم عليه غبار السنني ...نظرة ثاقبة حادة
ذكية ..حديث مركز ينم عن دراية وخلوية ثقافية وسياسية.
سؤال يل مع مساحته أعطاني فكرة عن حال العراق بعد مرور مخس سنوات
عجاف ،وعن حالة املقاومة العراقية ،ثم أردف مرجتال:
الرعب يف العراق أصبح عدوى مجاعية ،قابلة لالنتقال من شخص اىل آخر،
ومشهدا ًقابالً للتضخم يوما بعد آخر ،وأنت تصغر أمامه ،وال تدري يف جوف أي فريق
تنتهي ،وبأية هتمة حيدثُ قتلك.
املنطق العبثي العشوائي للموت يف زمن تلك احلرب املوجعة تتلخص يف هذا :كل ما
أعرف أني أموت مضغة تافهة ،فمنذ بدء الغزو كان واضحا أن موسم الصيد قد فُتِحَ،
وبعد كل موت أصبح السؤال من حان دوره اآلن.
شاب يف العشرين خيوي مسدسا خلف جريدة مرتبصا بأحد ما ،وآخر يقف متكأ
على جدار يف انتظار ضحية أي قناص سادي ،هذا القدر يتخذ له زاوية فسيحة يف
حياتنا ،ثم يأخذ يف إطالق النار كيوما اتوق على من أحببنا ،كل حرب تغري لبعض
الوقت تعريف املوت ،وهبذا توصل بشرخ سري بني األجيال ،أصبح عشاق بغداد
واملوصل والبصرة ،الذين ضاقت هبم احلياة يوما بعد آخر يلتقون يف املقابر ،جالسني
على قرب يصادفونه بانتظار دفن شهيد ،هي جاءت مع الذاكرة لتدفنها ،وهي تدفن
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زوجها ،مات يف زمن العبوات املوقوتة ،والسيارات املوخخة ،فخخوا أحالمها ،وأطلقوا
الرصاص على ذاكرهتا ،فدخلت غمرة الذهول ،ال عن شيخوخة.
ولكن ..ألَنَّ الوطن صار حمنة ومأساة ،مثة حزن يصبح معه البكاء مبتذال ،حتى
لكأنه إهانه ...نبكيه ،فلم البكاء مادام ،الذين يذهبون يأخذون دائما مساحة منا،
دون أن يدركوا هناك حيث هم ،إننا يوماً بعد آخر نصبح أوىل منهم بالرثاء ،وأن
رحيلهم كسر ساعتنا اجلدارية ،وأعاد عقارب ساعة الوطن سنني إىل وراء؟..
لكن ..احلياة تستعد ألهناء دورة الوصول ،والبدء من جديد ،فلم األمل مادامت
تلك النهايات تشبهنا ،حتى لكأن االستشهاد جيعلنا أمجل ،رحم يقذف اىل رحم؟..
وحنن الذين تساوينا يف اجمليء والوالدة ،لن نسأل لِمَ يكونُ امليالدُ واحداً ويتعدد
املوت؟..
أي زمن هذا؟..
أَوطنٌ هو هذا الذي كلما احننيا لنقبل ترابه؟..
اغتالنا اخلونة بسكني ،وذُحبْنا كالنعاج بني أقدامه..
وها حنن ،جثةً بعد أخرى ،نورش أرضنا بسجاد من الرجال كانت هلم قامة
أحالمنا وعزتنا .والوطن...
كيف أمسيناه وطناً؟ وهو الذي يف كل قرب له جرمية على أيدي الدخالء ،وهو الذي
يف كل خرب لنا فيه فجيعة.
يف بغداد والبصرة ودياىل ،يف املوصل وكركوك والولوجة ..شوارع خياف الناس من
عيون عابريها ..مطاعم وخمازن ال جيرؤ أَحد على ارتيادها ،وبيوت أبواهبا موصدة،
وقراصنة اليانكي ،والعمالء ،واملليشيات تعيث يف األرض فساداً.
وحترق وتسرق وتغتال ...كل إنسان يعيش يف وطنه ،إال العراقيُّ فوطنه يسكن
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فيه.
وعن املقاومة ؟..
نعم ..كنا مبادرين اىل املقاومة ضد االحتالل ،مدافعني عن حريتنا وقيمنا
الروحية ،وعن احلياة ذاهتا ،مقاتلني عن احلق الطبيعي يف الوجود ،مل يكن لشعبنا خيار
آخر ،النصر أو الشهادة.
حنن خنوض مقاومة عادلة ،فمهما تكن مقاصدنا سامية ،فإن احلرب بقيت بالنسبة
لنا مأساة بشرية ،من يومها األول ،حتى هذه اللحظات.
املقاوم العراقي يسعى جاهدا ًبكل قواه ليعملَ على انتصار العدالة والتحرر بكل
أمانة ،وعلى الدوام ...هدفه اخلري ألبناء األمة ،وطرد احملتل ،وكنس العمالء
والدخالء...
حنن نشعر بالثقة ،وحنن ننظر اىل املقاومة يف أقسى األيام ...إِن اآلالم ستزول،
واحملتل سيندحر ،وإننا سوف ننتصر على وجوده كله..
ويبقى العراق مهد احلضارة اإلنسانية حرا شاخما موحداً.
ويبقى اإلنسان العراقي رمزا شاخما لإلباء والرجولة والبطولة ،رمزا للتضحية والوداء
من أجل العراق العظيم .

451

الحوار التاسع واالربعون
مع قناة البغدادية العراقية
بتاريخ  27آب 2007م
أجرى الحوار
حمـيد عبد هللا
أجرى الدكتور محيد عبد اهلل مقدم برنامج« :مواجهة» مقابلة مع مساحة األخ
املرجع القائد أمحد احلسين البغدادي يف منزله يف إحدى ضواحي دمشق بتاريخ  27آب
 2007ميالدية ،بيد ان تلك املقابلة مل تبث ألسباب ميكن فهمها لكل من يهتم بالشأن
االسالمي ،وبعد اجراء املقابلة زاره االخ عادل رؤوف وبلغه ما حصل يف هذه املقابلة
من حديث حول التقليد حصراً ،ثم قال له« :اطمئن!! إنَّ هذه املقابلة ال تنشر وبثها
خط امحر ،الن التقليد «مطلب» توراتي امريكي» ،وقد تطرق اىل هذا الرأي قبل االخ
رؤوف يف اثناء املقابلة األخ احلاج حامد القريشي عندما أكد على مقدم الربنامج «ان
هذه املقابلة لن تنشر يف فضائيتكم السباب ميكن فهمها؟!.»..
د .محيد عبد اهلل :مشاهدينا الكرام مرحباً بكم أينما كنتم يرفع راية اجلهاد..
يتخندق مع املقاومة ..يعلن جهاراً ان املشروع األمريكي سيوشل يف العراق ..ومتيقن
أن املقاومة ستنتصر ..له رأي يف املرجعية التقليدية ،وفهم اإلسالم كدين وثورة بعضهم
يرى أنه يبتعد عن الوقه التقليدي الكالسيكي ،لكنه ميسك جبوهر فقه اإلسالم احملمدي
األصيل أنه آية اهلل العظمى الوقيه املرجع أمحد احلسين البغدادي ..أهالً وسهالً به..
املرجع أمحد احلسين البغدادي :أهال ومرحبا حياك اهلل.
د .محيد عبد اهلل :أنك تعلن ليل هنار إن املشروع األمريكي سيوشل ،ولكن احلقائق
على أرض الواقع تؤكد :إن املقاومة بدأ وهجها خيوت على األرض ماذا تعلق؟
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املرجع امحد احلسين البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ..املشروع
الصهيو-امريكي فشل فشالً ذريعاً بعد غزو العراق واحتالله يف أيام معدودات ،بسبب
تصدي املقاومة اإلسالمية والوطنية ضد القوات العسكرية األمريكية  -الربيطانية..
د .محيد عبد اهلل :كيف فشل ؟
املرجع أمحد احلسين البغدادي :فشل املشروع األمريكي الصهيوني ليس يف العراق
وحسب ،بل يف املنطقة برمتها ،بل العامل سواء بسواء ،ودليلنا على ذلك أهنم غريوا
احلاكم العسكري جي غارنر أبان االحتالل مباشرة ،وبالتايل استبدلوا حاكماً مدنيا هو:
بول برمير ،وهذا خبالف ما خطط له مسبقاً القائم على أساس «هندنة» الشعب
العراقي..
د .محيد عبد اهلل :كيف تطبق اهلدنة على العراقيني؟! أين سيناريو اهلدنة؟!
املرجع أمحد احلسين البغدادي:
أوال :مشروع الشرق األوسط اجلديد  -القديم يف املنطقة هزم سياسياً ،ويف العراق
هزم عسكرياً .
ثانياً :جيب ان يكون العراق بلداً حمتالً كاهلند حينما أُستعمر من قبل االنكليز اىل
عدة قرون ،لكن االمريكان وقبلهم االنكليز نسوا أن العراقيني خيتلوون اختالفا كليا عن
الشعب اهلندي وان العراقيني متدينني بالوطرة يرفضون أمرة الكافرين واملشركني على
املسلمني ،لذا تشاهد تنامي املقاومة اإلسالمية والوطنية السياسية منها والعملياتية
ضد قوات االحتالل.
ثالثاً :بعد هذا الوشل الذريع تبنوا السياسة الربيطانية  -بعد فشل سياستهم
وطردهم شر طرده من الوطن األعز من خالل تصدي وصمود ثورة الثالثني من حزيران
عام  – 1920ونصبوا احلاكم املدني بول برمير وبادروا بتأسيس «جملس احلكم» ،وكتابة
قانون« :أدارة الدولة العراقية» ،ومساندة بعض «القبائل والعشائر العراقية»،
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و«األحزاب اإلسالمية» و«الليربالية العلمانية» ،و«رباعي املرجعيات الدينية».
د .محيد عبد اهلل :أود أن اسأل «هنا» من تعتقد انه أطلق الرصاصة األوىل ،اليت
فشلت املشروع االمريكي؟..
املرجع أمحد احلسين البغدادي :انا مسعت شخصياً من صديقي الدكتور االستاذ
فوزي الراوي أنه قال «ما معناه» :إن أول طلقة حية ثارت من مدينة بعقوبة كانت قبل
اسرة آية اهلل السيد عبد الكريم املدني ،واهلدف من طرح هذه املقولة اخلالدة ان
االمريكان أشاعوا للرأي العام العربي والعاملي بان «املثلث السين» هو الذي يقاوم الوجود
العسكري يف سبيل ان يدخلوا يف ذهنية الناس كل الناس بأن «الشيعة» مع املشروع
االمريكي ،وهذا اإلعالم كله خالف احلقيقة والواقع.
د .محيد عبد اهلل :لكن احلقائق على األرض تؤكد ان املقاومة يف بعقوبة ةهرت
بعد ةهورها يف األنبار.
املرجع أمحد احلسين البغدادي :ال .ال هذا
د .محيد عبد اهلل «مقاطعاً» حتى لو كان د .فوزي الراوي صرح بذلك ،فهو ليس
شهادته حامسة على ما أرى.
املرجع أمحد احلسين البغدادي «متابعاً» :من رابع املستحيالت ألن األستاذ فوزي
الراوي ال يصرح هبذا القول على عواهنه ،بل هو من القادة الوطنيني الصادقني ،هذا
أوالً ،وبعد التصريح انا تتبعت من خالل حساب االحتماالت ،والعملية االستقرائية ان
املقاومة انطلقت من بعقوبة ،وكل من صرح عكس ذلك فإهنا من الدعايات املزيوة.
د .محيد عبد اهلل :إذا كانت هذه دعايات مزيوة ..فمن الذي صنعها؟..
املرجع امحد احلسين البغدادي :الرتل اخلامس ،ومن ورائه االستخبارات الدولية،
واألحزاب واحلركات «اإلسالمية» و «الليربالية» ،اليت جاءت على ةهر الدبابات
األمريكية.
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د .محيد عبد اهلل :هل هنالك فارق بني ان تكون الطلقة شيعية ،أم سنية ،أم
بعثية ...املهم أهنا طلقة عراقية؟.
املرجع أمحد احلسين البغدادي :نعم ..نعم هذا ما تقوله صحيح ،ال فرق بني هذا
املذهب أو ذاك الوصيل ،ولكن هذه اإلشاعات التضليلية أطلقها االمريكان ووكالئهم
بان املقاومة انبثقت من «املثلث السين» حصراً ..من أجل ان يؤكدوا ان «الشيعة»
مع اإلحتالل.
ثم انا أجبتك على سؤالك ،الذي طرحته عليّ من تعتقد انه أطلق الرصاصة
األوىل ،اليت أفشلت املشروع االمريكي ،فانا أجبتك صراحة بأهنا «شيعية» نقال عن
موكر «سين» وليس قصدي طائوي من هذه التوصيوات املذهبية بل قلتها صراحة يف
خطاب يل يف املؤمتر القومي العربي املنعقد يف اجلزائر عام 2005م حيث ذهبت قائالً:
«ان هنالك إعالما دمياغوغياً «تضليلياً» من قبل الواليات املتحدة األمريكية بان
«الشيعة» يف العراق مع املشروع االمريكي ،ولذا اطرح حمورين خطريين:
احملور األول :منذ صباي أحتوظ من كلمة هذا «سين» وهذا «شيعي» فإذا أرادت
هذه األمة املرحومة أن تنتصر على العوملة الرأمسالية األمريكية املتوحشة ان تزيل من
األساس االنتماءات املذهبية ،وتؤسس إسالماً عروبياً بال مذاهب.
د .محيد عبد اهلل :إذن ..انت تريد إلغاء املذاهب ،أليس كذلك؟
املرجع أمحد احلسين البغدادي :نعم ..الن «املذاهب اإلسالمية» حتديداً ةهرت
يف الساحة اإلسالمية بعد سقوط الدولة االموية ..والسبب الرئيسي من تأسيس هذه
املذاهب ان اخلليوة العباسي عندما وجد األمة كل األمة تنتوض بني فرتة واخرى ضده
وضد والته بسبب املخالوات الشرعية أُغلق باب االجتهاد ،واوجب تقليد األموات من
«الوقهاء» وحرم تقليد «الوقهاء» املعاصرين ،حتى ال ترجع األمة إليهم ألخذ االستئذان
منهم ضد الواقع السيئ..
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من هنا ..بدأت املؤامرة ضد أي انتواضة ،أو ثورة عارمة يف تنحية اخلليوة ،أو
الوايل.
ومن هنا ..جذر التسطيح الوكري والسياسي بني األمة من خالل نشر األحاديث
املنسوبة للرسول حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم القائلة ال جيوز اخلروج على السلطان
املسلم مهما كان أو يكون.
د .محيد عبد اهلل :أنت خرجت عن إمجاع األمة – قدميا وحديثا – الذين
يؤطرون الوقهاء بـ«املذاهب األربعة» ،ويدعون اىل تقليدها ،والتقريب فيما بينها..
وهذا ما نشاهده وتشاهدونه «انتم» من خالل املؤمترات اإلسالمية ،اليت تدعو اىل
التقريب بني املذاهب السنية والشيعية؟
املرجع أمحد احلسين البغدادي :هذه حقيقة قد كشوتها لك ال حتتاج اىل توسري
ودليل اطالقاً ،وأما مسألة «التقريب بني املذاهب اإلسالمية الشيعية والسنية» هي:
بــ«صريح العبارة» التخريب بني املذاهب اإلسالمية(.)5
د .محيد عبد اهلل« :مقاطعاً» ،مساحة السيد كيف و..
املرجع أمحد احلسين البغدادي« :متابعاً» هذا أوالً..
وثانياً :ملاذا وألف ملاذا تطرح :أطروحة «التقريب ين املذاهب اإلسالمية» ..وال
تطرح يف الساحة اإلسالمية تطبيق األطروحة اإلسالمية كدين ودولة ،وشريعة ونظام.
د .محيد عبد اهلل :لكن بعض املوكرين اإلسالميني يقولون ،ان التقريب بني املذاهب
( )5راجع بتوسع الوقرات التالية « :املتكلم إنساني املدار ..املتكلم اجلديد اهلي احملور»
(هامش)« ،تعصب مذهيب ..أم إرتباك معريف» و«مجود االجتهاد الكالمي ..تعميق االنقسام
املذهيب» و«اىل متى القطعية الوقهية» يف كتاب السيد االستاذ :التوسري املعريف لرؤية الكالم القرآني
اجلديد ،ص ،115 :وما بعدها ،ط 2015 :م من منشورات مكتبة االمام اجملاهد السيد البغدادي
العامة.
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هو صيانة للدين ،ووحدة املسلمني كافة.
املرجع أمحد احلسين البغدادي :طرح هذه املسألة يف عصر العوملة واحلداثة ختريب،
وليس تقريبا ،واذا كانوا هؤالء الدعاة صادقني «حقاً» ملاذا ال تثار مسألة حتقيق
الدولة اإلسالمية ،ولكن االستكبار والكور العاملي ال يقبل بذلك ،الن إذا حتققت هذه
األطروحة اإلسالمية فالبد بالتايل إزالة «اسرائيل» من الوجود ،أما مسألة حتقيق
الوحدة االسالمية بني األمة من خالل مسألة «التقريب بني الذاهب» هي حرب على
ورق ،والدليل على ذلك ما نشاهده اآلن يف العراق من مأساة التوجري والتهجري على
اهلوية املذهبية املقيتة.
د .محيد عبد اهلل :تقليد املذاهب اإلسالمية ،أليست قوة ملستقبل هذا الدين؟
املرجع أمحد احلسين البغدادي :توقه االنسان املسلم املكلف هو حصانة له ،أفضل
بكثري من «التقليد االستحماري» ،والدين املوروث ،هل نسيت ،أو تناسيت ،إنَّ أئمة
املذاهب حرموا تقليدهم والرجوع إليهم ..والسلطان الغصيب هو الذي ابتدع التقليد،
ورجوع األمة اىل األموات والتابعني هلم من «الوقهاء» وعاظ السالطني ،الذين يربرون
حاكمية السلطان الغصيب ،وشرعية حاكميته على املسلمني املستضعوني؟..
د .محيد عبد اهلل :أنا يف هذه اللحظة اكتشوْتُ أَنكَّ حترِّم التقليد.
املرجع أمحد احلسين البغدادي :فقهاء اإلمامية على طول التاريخ ال يعتربون مصطلح
التقليد عنوانا من العناوين يف اصل التشريع ،بل يعتربونه مصطلحاً من املصطلحات
املستحدثة ،ولذا جند املدرسة اإلخبارية حترم التقليد من حيث املبدأ ،وعلى ضوء
هذا صرَّح السيد األَستاذ األَكرب يف حتيصله قائال:
«فقد اتضح لك من هذا الغاء عنوان التقليد من أَصله ،فال حاجة اىل الكالم عليه
من حيث موهومه ،بل من حيث كونه موضوعا أو طريقا ،بل مل يرد فيما دل على الرجوع

457

اىل العلماء واالخذ منهم اسم التقليد»(.)6
د .محيد عبد اهلل :هل انت إخباري؟!..
املرجع أمحد احلسين البغدادي :مل أكن إطالقا إخباريا ،ال أنا وال «أسرتي» العلمية
على طول التاريخ ،وإمنا قلت لك إن مسألة التقليد اطروحة مستحدثة ،وليسَتْ مبنىً
شرعياً ..هذه حقيقة ال ميكن إنكارها.
د .محيد عبد اهلل :أمل تقلد أحداً يف حياتك؟
املرجع أمحد احلسين البغدادي :قلدت السيد األُستاذ األَكرب  -رضوان اهلل عليه -
وملَّ أجتاوزْ العقد الثاني من عمري ،وبعد جتاوزي سن التكليف أخذت أعمل باإلحتياط
بوصوي متوقهاً .
د .محيد عبد اهلل :مَن هو السيد االستاذ االكرب؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :هو اإلمام اجملاهد السيد البغدادي املتوفى
( )6التحصيل يف اوقات التعطيل ،حممد بن الصادق بن حممد احلسين البغدادي ،خمطوطة مكتبة
االمام اجملاهد السيد البغدادي العامة ،برقم ( .)235وباملناسبة ان هذه املوسوعة االسالمية قد
طبع منها اربع جملدات حبلة أنيقة ،ندعو اهلل سبحانه بإمتامها.
 اقرأ أ هم من ترجم سريته العطرة بشكل توصيلي :د .حممد هادي االميين ،خمطوطات مكتبة
آية اهلل السيد البغدادي احلسين يف النجف االشرف ،ط :مطبعة القضاء  1964و/طبعت أخرياً يف
«جملة آفاق جنوية» يف عددها « »35الصادر بتأريخ  . 2014و/عبد اجلبار الزهريي ،آية اهلل السيد
البغدادي حياة جهاد ونضال ،ط :مطبعة متوز 1972م و/امحد احلسين البغدادي ،جهاد السيد
البغدادي دراسة حوارية نقدية وثائقية خالل نصف قرن ملسرية االمام اجملاهد حممد احلسين
البغدادي ،ط2011 ،2م ،منقحة ومزيدة و/طبعت يف ضمن موسوعة« :هكذا تكلم امحد احلسين
البغدادي تأصيل معريف بني الثورية والالثورية» يف فصل« :كتابات» اجلزء اخلامس ،القسم الثاني ،ط:
 2011مركز الناقد الثقايف و/علي احلسين البغدادي ،حممد احلسين البغدادي تصوية املرجعية
اجملاهدة يف العراق  ..ضياع الوطن وتزوير الدّين ،النجف االشرف 2009م و/حممد جواد جاسم
اجلزائري ،السيد حممد احلسين البغدادي رؤاه وموافقه السياسية ،ط :النجف االشرف 2011م
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1392هجرية.
د .محيد عبد اهلل :هل يقلدك املسلمون؟..
املرجع امحد احلسين البغدادي :نعم يقلِّدوني ،وأنا ،أعوذ باهلل من كلمة أنا ،الزلت
مصراً على عدم تقليدي بدليل مل أطبعْ ،ولن أطبع رسالة عملية ،بيد أنَّ تقليدهم مربئٌ
للذمة ،لذا عندما يستوتونين أجيب على ذلك.
د .محيد عبد اهلل :كيف تقبل من الناس ان يقلدوك وأنت «حترِّمُ» التقليد
وترفضه؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :قلت لك ،وأكرر مرة ثانية أن مسألة التقليد مسألة
مستحدثة ،أكد أعاةم «الوقهاء» أهنا مسألة فطرية ،ورجوع غري العامل اىل العامل يف فقه
الشريعة العملية ضرورة ملحة ،حاول بعضهم أَنْ جيعل هذه الضرورة امللحة «مبنى
شرعي» ،ومَنْ خيالف هذا املبنى فإعماله باطلة إذا مل يصل اىل احلكم الواقعي.
د .محيد عبد اهلل «مقاطعاً» :كيف حيل االنسان مشاكله الدنيوية دون الرجوع اىل
املرجعية؟.
املرجع امحد احلسين البغدادي «متابعاً» ...:مبعنى إذا مل يكن مقلداً أو حمتاطاً،
أو جمتهداً ،تُعَدُّ أعماله الشرعية باطلة ،وهذا املبنى حمل نقاش .واذا فرضنا أَنَّ
االنسان املسلم املكلف مل يلتزْم ،ولن يلتزم هبذه الشروط الثالثة الرئيسية ،ويف احلقيقة
كانت كل أفعاله العبادية ،وممارساته املعامالتية تشخص الواقع العملي ،فكلُّ أفعاله
و/كرار امساعيل حممد مرضي ،السيد حممد احلسين البغدادي ( 1881ـ  )1973دراسة تأرخيية،
رسالة ماجستري جامعة الكوفة ـ كلية اآلداب ـ 2013م و/طبعت اخرياً يف موسوعة« :التحصيل يف
اوقات التعطيل» ،حممد احلسين البغدادي 5/4 ،وما بعدها ،ط :مؤسسة التأريخ العربي ،بريوت –
لبنان و /اإلمام احلسين البغدادي مقاربات يف سسيولوجيا الدين والتديّن (التاريخ والسياسة) ،د.
عبد احلسني شعبان ،معد للطبع( .الناشر).
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وممارساته صحيحةٌ ومربئةٌ للذمة.
د .محيد عبد هلل :إذن ..ملاذا يكتب «املراجع» املتصديني يف رسائلهم العملية...
إذا مل يكن مقلداً ،أو حمتاطاً ،أو جمتهدا ًفإِنه يدخل جهنم؟..
املرجع امحد احلسين البغدادي :طرح السؤال غري دقيق ...على ما اعتقد أنَّ هذه
الشروط الثالثة ،اليت ال يعمل هبا االنسان املسلم املكلف ،بيد انه يطبِّق احلكم الواقعي
دون الرجوع اىل املرجع املتصدي ،فعمله إذن مربئ للذمة .ويف تصوري هذا الطرح فيه
مقاصد سياسية من خالل وجوب تقليد «األعلم» اجلامع شرائط الوتوى من وجهة نظر
إمامية ،ومن خالل وجوب تقليد «األئمة األربعة» من «وجهة سنية» ،كل ذلك يف
سبيل ان ترجع األمة لـ«املرجعية» وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ،حتى يف
األمور اخلارجية ،اليت ال حتتاج اىل تقليد ،وأنت ترى بأم عينك يا دكتور اآلن ..هل
أفتت «املرجعية» بطرد الغزاة احملتلني؟ بدال من ذلك ساندت الوجود االمريكي الوتنوي
يف العراق بشماعة دعم «العملية السياسية» و«االنتخابات الربملانية» ،اليت أجريت على
الطريقة «االسرائيلية».
ومن العجيب ان الربملان ،الذي انتخبهُ الشعب بناء على التأييد املطلق هلذه
املسرحية األمريكية ،يف نوس الوقت جند إنَّ أعضاء الربملان هؤالء ال يهتمون مبا ما
حيدث يف العراق اجلريح ،من هتجري وتوجري وسلب وهنب وخطف وقتل على اهلوية،
ويف ةل هذه األعمال اإلجرامية املرعبة ترى أعضاء الربملان بكل فصائلهم املذهبية
والعرقية يطالبون بالسعي اجلاد إىل تنويذ «قانون النوط والغاز» ،وإنشاء قواعد
عسكرية أمريكية لورتة زمنية طويلة.
عود على بدء ..أريد أَنْ أكشف لك مسألة إِنَّ حتديد موهوم أصل مصطلح ْ
ي
«املرجعية الدينية» و«األعلمية» إذا أردنا الدقة الوقهية ،مل يردا يف النصوص التشريعية
القرآنية واحلديثية الصحيحة ،بل مل ترد أيٌ منها كمصطلح فقهي كحد أدنى لدى
املدرسة اإلمامية ،وخاصة القدمية منها ،واألصل األويل عند الشك فيها هو عدم
املرجعية واالعلمية على صعيد الطريقية واملوضوعية سواء بسواء ،كما أكد ذلك
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السيد األستاذ األكرب .
د .محيد عبد اهلل :نرجع اىل املوضوع مرة ثانية ..ملاذا الزلْتَ ضد العملية
السياسية ،اليت جتري يف العراق ،واذا كنت مصراً على رأيك ..فهل معنى ذلك أنك
ضد استقرار العراق؟..

ال
 أعتذر لقارئي الكريم عن مواصلة احلوار بسبب خللٍ أصاب القرص« :سي.دي» ،وما تبقى
من هذا احلوار املثري للجدل حول االحزاب اإلسالمية العاملة يف الساحة العراقية ،املشرتكة يف العملية
السياسية وليست هلا عالقة مببادئ التعاليم اإلسالمية وثوابتها ،اليت ال تتغري وال تتبدل ،وحول
تداعيات املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،بسبب حضور أمينه العام كمراقب يف مؤمتر الوفاق
الوطين العراقي ،الذي عقد يف القاهرة بتاريخ 2005/11/19م للتحضري إلجراء املصاحلة بني خمتلف
القوى السياسية العراقية طبقا ملبادرة اجلامعة العربية ،وعلى إثر ذلك اصدر مساحته بيانا يستنكر
هذا احلضور الذي ورد يف اجلزء الثاني من هذا الكتاب.
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الحوار الخمسون
مع موقع العربية نت
بتاريخ  25تشرين االول 2008م
اجرى الحوار
حي ـ ـ ـان نيـوف
قال املرجع العراقي آية اهلل العظمى أمحد احلسين البغدادي ،املقيم حاليا يف دمشق،
إن القوات األمريكية حتتجز ابنه حممداً منذ اقتحام منزله يف النجف األشرف ،وسرقة
ذهب من ابنته قبل عدة أيام ،فأرجع ذلك إىل عدم تراجعه عن موقوه ضد الوجود
األمريكي ،وانتقاده السيد علي السيستاني ،ووصف نوسه أنه «العمامة الشيعية
الوحيدة املعارضة» للوجود األمريكي يف العراق ،وذلك يف حوار خاص مع «العربية.
نت».
وكانت وكاالت األنباء نقلت عن الناطق الرمسي للسيد البغدادي يف تصرحيات
صحافية 2008-10-24م إن االقتحام مت بتحريض من عبد العزيز احلكيم وعمار
احلكيم وحممد رضا السيستاني بسبب احملاضرة التارخيية ،اليت كتبها البغدادي حتت
عنوان «مراجع وأموال باألرقام عن هدر املال الشيعي» ،وتتحدث تلك احملاضرة عمَّا
امسته «إهدار أموال» الشيعة العراقيني مباليني الدوالرات لصاحل غري العراقيني.
واتصلت «العربية .نت» باجمللس اإلسالمي األعلى يف العراق للرد على تصرحيات
البغدادي ،إال أن «كوادره» رفضوا التعليق وقالوا« :إن هذا املوضوع ال يستحق الرد
عليه!.»..
 اذا كان مساحة آية اهلل العظمى السيد أمحد احلسين البغدادي ال يستحق الرد عليه يف اهتامه
مرجعية السيد السيستاني ،ورموز اجمللس اإلسالمي االعلى العراقي ،فإليكم بعض هذه الوثائق
واملستندات اليت تكشف ألبناء امتنا ارتباط هؤالء وهؤالء بالدوائر االجنبية:
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الوثيقة االولى

نص رسالة بعث هبا السيد مهدي احلكيم إىل شاه إيران
تنشر ألول مرة يف كتاب :عادل رؤوف« ،حممد باقر الصدر بني دكتاتوريتني».
اللقب :حكيم ،االسم :حممد مهدي ،رقم امللف2/67 :
املوضوع :طلب منزل للسكن يف طهران
 10تريماه  1350هـ .ش ،طهران
حضرة صاحب اجلاللة الشاهنشاه آريامهر املعظم أسعد اهلل األمة بتأييد ملكه ونووذ سلطانه.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أما بعد فامسحوا يل يا صاحب اجلاللة أن أغتنم فرصة وجودي يف ةل رايتكم املباركة ،ألرفع
جلاللتكم أمسى آيات الشكر ،واالمتنان على الرعاية السامية ،اليت الزلت أنعم يف ةالهلا منذ
األحداث املريرة ،اليت جرت يف العراق ،واليت أوجبت بعدي عن أهل بييت « »...وإىل اآلن..
وإني يا صاحب اجلاللة ان أمكن يل أن أنسى كل حدث يف حياتي ،فال ميكنين أن أنسى تلك
األلطاف الوياضة ،اليت غمرمتوني هبا واحدة بعد األخرى ،وكان آخرها ال أخريها أمر جاللتكم
السامي السوري الشاهنشاهي يف لندن أن يتوىل صرف نوقات السور ،واالقامة حينما اضطرتين
الظروف الصحية للسور إىل تلك البالد النائية ،واآلن يا صاحب اجلاللة قد عزمت بعد التوكل على
اهلل سبحانه وتعاىل على التوجه إىل« »...للقيام بالواجبات الدينية هناك بعد أن عرضت هذا
املوضوع على جاللتكم بواسطة السوري الشاهنشاهي يف بروكسل الدكتور سيد مهدي «»...
اإلذن والرضا من جاللتكم .وإني يا صاحب اجلاللة أرى أن من حقي أن أعرض خبدمتكم وضعي
املعاشي بعد توضل جاللتكم علي باستمرار رعايتكم يل ،ومشويل لكل جوانب حياتي بعد فقدي
مساحة سيدنا املغوور له آية اهلل العظمى السيد الوالد ـ طاب ثراه ـ حيث كتب يل شرف احلظوة
مبقابلة جاللتكم بعد رحلة الوقيد يف العام املاضي لرفع آيات الشكر واالمتنان على املوقف الشريف،
الذي وقوته إيران بتوجيهات صاحب اجلاللة إجتاه احلدث املؤمل.
يا صاحب اجلاللة إنين ال أملك من دنياي أي شيء ماالً ،وإن الرتبية النوسية ،والظروف
االجتماعية ال تسمح يل باستثمار والء احملبني واملؤمنني من أجل توفري معيشة صاحلة يل ،ولعيايل،
ولقسم من إخوتي الصغار ،الذين أرى أنين مسؤول أدبياً جتاههم ،وإن لصاحب اجلاللة مقام األبوة
احلاني ،لذلك ال أجد حرجاً إذا أةهرت له حاجيت ،ورفعت له طليب داراً تكون سكناً يل ،وملجأ
ألوالدي ،وحبذا لو كانت يف طهران ألشعر دائماً بأنين ال زلت أعيش حتت محايته ،ويف ةل رعايته،
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فإن رأى صاحب اجلاللة أن يأمر بتحقيق هذا الرجاء فعالً مجيالً ،وأني له ملن الشاكرين ،وان مل ير
مصلحة يف ذلك « »...وختاماً امسحوا يل يا صاحب اجلاللة «.»...
حممد مهدي احلكيم
الوثيقة الثانية

نقدٌ الذعٌ ملرجعية اإلمام اخلميين «ره»
نص الرسالة اليت بعثها السيد حممد باقر احلكيم إىل املرحوم الشيخ حممد مهدي مشس الدين قبل
انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران وتتضمن تقيماً ملرجعية االمام اخلميين رضوان اهلل عليه:
هذا وأرجو أن تبلغوا السيد أبو علي بأن الضربة وجهت للسيد مهدي كأنشط عنصر ..أو
كقمة من قمم العمل «كابن املرجع» وتاال ذلك ضرب لكل من نشط يف االستياء« ..هتف يف
مظاهرة ..بارز يف جماالت عامة» لذا فإن أبعاد الضربة وفيما أفهم هي لسماحة السيد املرجع ـ دام
ةله ـ بشخص ولده كوجود هام حيسب له العدو احلساب العسري ..هذا هو جوابي للسيد أبي
علي حول السؤال الذي كلوين بأن أوصله ..هذا وإنين هنا استعرضت ما جرى لديكم هناك..
سالمي وحتياتي للسيد أبي علي والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
بالنسبة إىل السيد اخلوئي :هو رجل متجاوب روحيا ،ولكنه ضعيف الشخصية ،وليست عنده
أية مبادرة ،وغري قادر على مواجهة املشاكل بصالبة ،أو بصمود ،والظاهر أن احلكمي من مجاعته
حيب اهلدنة مع احلكومة ،وله دور يف عالقة اخلوئي مع احلكومة.
وبالنسبة إىل اخلميين ،فإن موقف مجاعته مضر بالعمل فعال ضررا بليغاً ،فهم يسريون باجتاه
اجلبهة الوطنية اإليرانية ومقرراهتا فعالً ،وهي ترى أنه ال جيوز معارضة العراق ،أو الطعن فيه ،ألن
ذلك يؤدي إىل تاييد الشاه من ناحية ،وإضعاف اجلبهة الشرقية من ناحية أخرى ،إذ يعتقدون ،أو
يتظاهرون باالعتقاد أن العنصر الرئيسي باجلبهة الشرقية هو العراق ،وهذا املوقف واضح منهم
ومشبوه أيضاً لعدة قرائن منها :اجتماع جنل اخلميين بالبكر أيام شدة احملنة ،وهم مصرون عليه ،ولو
أدى إىل القضاء على حوزة النجف فقط!!..
وبالنسبة إىل السيد مهدي فمن الواضح أن املقصود به هو السيد ،ويكوينا يف ذلك فهم مجيع
الواعني ،بل وغريهم للقضية على هذا األساس يف اليوم األول للمشكلة من دون تنبيه أو توعية،
ويبذل حزب البعث جهوداً كبرية لوصلها عن السيد ،فلم يتمكن حتى اآلن ،وهذا العمل منه كمرحلة،
وهذا الوهم للناس نتيجة لكل املقدمات واإلرهاصات اليت يعجز اإلنسان عن شرحها وتشخيصها،
واملهم يف األمر االنعكاس للموضوع ،والبعثيون قصدوا هذا أيضاً لعدة قرائن وتصرحيات ..حتى أن
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أحدهم كان يعتقد أن السيد مهدي النجل األكرب للسيد ،ينتظر أن خيلوه يف املرجعية لعدم فهم
املرجعية وأسباهبا عند الشيعة.
من األخبار أن صراعاً مسلحاً منتظراً يف القريب العاجل ،كما تدل على ذلك بوادر العصيان،
وضرب القطار يف منطقة متتد من احلمزة الشرقي حتى اخلضر قرب الناصرية ،وكما يدل إىل حشد
مجيع قوى الشرطة احمللية ،والسيارة ،وقوى األمن ،واالستخبارات ،واحلزب ..يدل على ذلك مبادرة
العشائر لتصوية بعض خالفاهتا ،واالسباب املعلنة للصراع فعال شخصية ،بسبب اعتقال بعض
رؤساء العشائر ،وختتلط هبا أسباب دينية أو غريها ،واملوقف حتى اآلن غري واضح ،واحلالة متوترة
منذ شهر تقريباً حتى اآلن ،كما أرجو العذر من ناحية تأخر اجلواب وعجلة كتابته ولكم مزيد
شكري واحرتامي ودعائي لكم بالتأييد والتسديد ودمتم.
املخلص حممد باقر احلكيم
الوثيقة الثالثة

كتاب من اجمللس اإلسالمي األعلى
يطالب باعواء عمار احلكيم من اخلدمة العسكرية يف اجليش االيراني

يف الوقت الذي كان فيه أتباع الشهيد الصدر الثاني مالحقني من قبل السلطة يف بغداد نرى عبد
العزيز احلكيم يطلب من االيرانيني اعواء إبنه عمار من اخلدمة العسكرية .ألنه حيمل اجلنسية اإليرانية،
وفيما يلي نص الكتاب:
جناب األخ احلاج سلمانيان
مسؤول الوحدة العسكرية احملرتم
سالم عليكم
عطوا على كتابنا املرقم  9/6/3561آ 13/املؤرخ يف  1731 /11 / 16فيما خيص السيد عمار
احلكيم جنل مساحة حجة اإلسالم السيد عبد العزيز احلكيم وحامل اجلنسية اإليرانية املرقمة .3
 371 .895639يف جبهات القتال والعمل اجلهادي يف التوا ريخ املدرجة أدناه  ،راجني مساعدته يف
صدور كارت اإلعواء من التجنيد ودمتم موفقني.
 5/ 3 / 1363اىل 1363/ 5/ 5
 1363/ 5/ 15اىل 1365/ 11/ 3
 1365 / 12/ 15اىل 1366/ 2/ 1
التعامل التبليغي واإلسنادي حلركة اجملاهدين العراقيني
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 / 12/ 28 1362اىل  1362 / 1 / 25التعامل مع تعبئة السيد احلكيم آنذاك املستقرة يف
منطقة مريوان جبهة احلرب يف البالد.
 15/ 2/ 1327اىل  1368/ 1 / 5التعامل مع اجمللس االعلى فيما يرتبط بعمليات حتري
حلبجة و إغاثة املصابني باألسلحة الكيمياوية.
وله مسامهة ملدة تزيد عن « »12شهر وبشكل متقطع للقيام مبهمات جهادية وتبليغية يف مقارعة
النظام العراقي يف خمتلف اجلبهات.
رئيس هيئة األركان العامة
للقوات املسلحة اإلسالمية العراقية
حممد تقي املوىل
الوثيقة الرابعة

مالبسات عالقة آية اهلل احلكيم مع شاه إيران الطاغية

نص مقال لسامي فرج علي ،نشر يف صحيوة املسار ،اخلميس 1986/ 1/ 30م حتت عنوان:
«يف كل زمان الناس يف امليزان»
ضربنا وإياكم على القرب فلم تطربوا ..وحزنا معكم فلم تبكوا !!..
إني أعرف الشاب الدكتور صاحب وأعرف أنه شاب «نظيف وبريء» ،وإال أن الوالء العائلي
العاطوي أوقعه يف تناقض ةاهر ،فأىل جانب اتصاله بالسيد حممد باقر احلكيم وجملسه األعلى يف
طهران ،فهو من امللتصقني بالسيد مهدي احلكيم ورابطته الشيعية يف لندن .السيد باقر كما يعلم
اجلميع من «خط اإلمام» ،وهو موضع تزكيته مع القيادات اإليرانية األخرى .ويف مقال «خط الرفض
أم خط البيعة» ،وهو املقال الذي يرد عليه الدكتور صاحب أشُّدنا برموز وأعالم احلركة اإلسالمية،
بأنه نظيف ،ومن تالمذة الشهيد حممد باقر الصدر ،وابن اإلمام الراحل حمسن احلكيم ،ثم أكدنا
عروبته واسالمه .ومن إيران رد علينا ،ولكن بأدب واضح ،بأن عروبة احلكيم هي «اشتباه» ،وأن
الطباطبائية هي ذات أصول إيرانية ،وأن علماء احلوزة العلمية يف قم هم أعرف منا بذلك ،مع التسليم
بأن أكرمكم عند اهلل أتقاكم .ويف نوس املقالة أشدنا باإلمام اخلميين «ويعلم اهلل حجم الغضب الذي
نزل علينا وخاصة قولنا بانه موسوي ومن ساللة الرسول» كذلك أشدنا بقائد الثورة العراقية الشهيد
الصدر ،والشهيد حسن الشريازي ،وقيمنا آية اهلل حممد احلسيين الشريازي «وتعرضنا بسببه أيضا
إىل نقد شديد ،وخاصة من خصومه الشخصيني ،أو السياسيني» وذكرنا باإلطراء الشاب آية اهلل
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حممود اهلامشي ،فلماذا هذه الثورة العارمة ،والغضب الشديد من مقالة أطرت وأشادت برموز احلركة
اإلسالمية داخل العراق وخارجه؟! ..السبب واضح وحمدد وهو قولنا بأن اإلمام احلكيم ـ رمحة
اهلل عليه ـ كان من أتباع خط اإلمام احلسن «عليه السالم» ،ومن مؤيدي حممد رضا هبلوي يف إيران،
ومل نقل أكثر من ذلك ،فاإلشارة اىل «خط احلسن» هي كناية عن الظروف السياسية واالجتماعية،
اليت فيها ميزان القوى إىل جانب احلاكم الظامل ،وبالتايل انعدام ما نسميه باملصطلح احلديث «شروط
الثورة» ،ومل يكن فيه أي مس بالشخصية ،اليت تعرب عن هذا اخلط ،فاإلسالم مهما كان قدره ومكانته
مهمة فهو ابن زمانه ،وةروفه ،ولوال ذلك لقامت الثورات يف كل مكان ،وبقيادة أي كان ،وهذا من
املستحيالت.
وأحب أن أذكر الدكتور صاحب مبقالة كتبها يف «التيار» عام  1983حتت عنوان« :من اإلمام
املصلح اىل اإلمام الثائر» عقدت فيها مقارنة بالزمان ،واملكان بني اإلمام اخلميين ،واإلمام احلكيم،
وفيها وصوت احلكيم باملصلح ،ألن ةروفه السابقة تتطلب هذا مع أن ةروف اإلمام اخلميين هي
ةروف متوجرة.
وأتذكر أنين سألت السيد مهدي  -حوظه اهلل  -عن اجنازات والده آنذاك فحددها بثالث نقاط
وهي أوالً بناؤه ملدرسة للقراء ،أو الدعاء وثانياً :أنه مارس الضغوط على شيوخ العشائر من النواب
واألعيان يف العهد امللكي بأن يستثمروا أمواهلم يف املدن العراقية املقدسة كالنجف مثالً بدالً من
تبذيرها يف مالهي بغداد ،وثالثاً :أنه عقد الصالت والروابط مع بعض البارزين يف ذلك العهد،
وبعضهم قد مات ،وبعضهم اآلخر ما زال حياً يرزق ..وإىل جانب ذلك فان بعض األكراد يقولون بأن
اإلمام احلكيم قد حرَّم احلرب مع األكراد ..إال أننا يف الواقع مل نعثر على أية ورقة ،أو فتوى تؤكد هذا
القول ،وكذلك مل ترتتب على هذا التحريم نتائج حامسة أو معروفة ،كما حصل مثالً يف إيران يف أثناء
ثورة التنباك ،ثم أننا نسمع بعض الوطنيني والتقدميني العراقيني انتقاداً لإلمام احلكيم ـ أحيا اهلل ذكره
بأن الوتوى الوحيدة ،اليت أصدرها يف حياته هي تكوري للشيوعية يف العراق ،وكانت هذه الوتوى «يف
نظر البعض» خدمة كبرية لألمريكيني وأتباعهم من البعثيني ،وكانت ضربة موجعة للزعيم عبد الكريم
قاسم ،وأنه احلاكم العراقي الوحيد الذي زار اإلمام احلكيم يف املستشوى وقبل يده ،ثم يقارن هؤالء
بني معاملة قاسم للسيد احلكيم ،ومعاملة البعثيني له ،وهم الذين اهتموا ابنه مهدي احلكيم
باجلاسوسية وهو ما زال حياً يسمع ويرى ويتأمل.
لقد قابلت اإلمام احلكيم مرة واحدة يف حياتي وملا كان يعلم اإلمام بأنين صحوي انطلق يف شكواه
أمامي حول صمت أجهزة اإلعالم من جهوده إزاء دعم أبناء فلسطني ،وقال إن االيرانيني يبعثون إليه
املساعدات واإلعانات وبدوره يرسلها إىل األردن لتعطى للمهجرين أو املطرودين من فلسطني ،ثم
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حثين اإلمام ـ رمحة اهلل عليه ـ على اجلهر باحلقائق اليت ذكرها ،ويف الواقع رفضت صحيويت أن تنشر
ما كتبته وكانت آنذاك هي «املنار».
إن عالقة السيد احلكيم بشاه إيران السابق مسألة ال تقبل الشك ،أو الطعن ،وهذه املسألة
مرتوكة للباحثني ،الذين يدرسون مراحل التاريخ املختلوة ،وتعلل األسباب مبسبباهتا ،وكانت «»...
مصلحة يف مثل هذه العالقة ،و« »...ملواجهة حركة علماء الدين اجملاهدين ،وعلى رأسهم االمام
اخلميين ـ حوظه اهلل ـ وذكر لنا أحد رجال الدين ممن كانوا يعرفون الشاه بأنه كان يعظم اإلمام احلكيم
ويطريه كثرياً وغايته هي ضرب احلركة اإلسالمية يف إيران ،وليس ذلك فقط فالسيد مهدي احلكيم
غادر العراق هاربا ،واستقر به املقام يف عاصمة الشاه ،ونزل يف واحد من قصوره ،ومتتع بأمواله،
ونسق مع رئيس جهاز السافاك نصريي ،وكان معه جمموعة من السياسيني العراقيني ال نريد ذكر
أمسائهم ،وإن قلنا إن سعد صاحل جرب هو أحدهم ،وحتى الدكتور خليل الطباطبائي صاحب الدور
البارز يف رابطة السيد مهدي الشيعية العاملية كان من العاملني يف املستشوى اإليراني امللكي يف دبي،
ولو كان السيد خليل من املعادين للشاه ملا مسح له بالعمل يف هذا املستشوى.
إن عالقة اإلمام احلكيم بشاه إيران من األمور ،اليت ال تنكر وأن يف حوزة وزير األمن واملعلومات
اإليرانية حجة اإلسالم ري شهري وثائق وصور ورسائل تثبت هذا وغريه ملن يريدون االطالع ،أو
معرفة حقائق األمور ،وحتى السيد مرتضى العسكري «من أقطاب حزب الدعوة سابقاً» جلأ إىل
إيران بعد هروبه من العراق ،وما زال يعيش فيها ،وبعد الثورة اإلسالمية مسعنا بأن اإلقامة اجلربية قد
فرضت عليه يف بيته ،وأن جميئه للعالج يف لندن ،دليل على أن هذا احلظر قد أزيل عنه .إن الدكتور
عباس مهاجراني هو الذي أقام مراسيم العزاء على روح احلكيم ،وأن رضا هبلوي قد حضر بنوسه
هذه املراسيم ،وكذلك هو الذي أقام مراسيم العزاء على روح والد السيد حممد حبر العلوم ،ويف
علمنا أن اإلمام الراحل مل تصدر عنه أية فتوى ،أو رسالة ،أو كلمة تدين الشاه ونظامه ،أو يؤكد فيها
تأييده ،أو عطوه على العلماء اجملاهدين يف إيران ،أو االنتصاف للشعب اإليراني املظلوم ،إننا نقول هذا
ليس من باب اهلجوم ،أو التحريض وإمنا نقول من باب تثبيت الشيء الثابت ،وهو أمر ال ينكره حتى
الدكتور صاحب ،الذي مل يتطرق إليه يف رده ،ويف إحدى املرات سألت السيد مهدي هل كانت
لوالدك ـ رمحة اهلل عليه ـ عالقة باإلمام اخلميين يف العراق ،فكان جوابه بالنوي ،ويف مرة أخرى سألته
عن صحة ما يقال عن تعاونه هو وغريه من بعض احملسوبني على الشيعة مع نظام الشاه يف إيران ،فأكد
ذلك بقوله« :لقد تعاونا مع حكومة الشاه ضد حكومة البعث يف العراق ،وذلك مثلما تعاون السيد
اخلميين يف العراق مع حكومة حسن البكر ضد الشاه يف إيران»!!!.
يف البداية كنت أعتقد أن القول مبثل هذا هو جمرد دعايات مغرضة يرددها اخلصوم ،أو أعوان
السلطة إىل أن جاء يوم تعرفت فيه على أبطال هذه املواقف ومنهم أنوسهم ..ال من غريهم،
468

تأكيدات أن ذلك له أساس من الصحة ،وعليه ليس من السهل على املرء أن ينزع جلده يف ليلة
وضحاها ،وأن ينكر كل شيء قد قام به ،وإمنا نقول إن السياسي كالشاعر تتحكم فيه ةروف
معينة ،وعلينا بدراسة هذه الظروف قبل احلكم عليه ،وبالتايل فبإمكاننا أن ننسى ،أو نغور ،ولكن
ليس بإمكاننا أن نكذب ،وأن نقلب طبيعة األلوان .ونقول للشاب صاحب ليس يف علمنا «أن
لإلمام» احلكيم أفكار ،أو مواقف ،أو أعمال بطولية لإلطاحة بالنظام البعثي يف بغداد ،وإن كنا نعرف
أن النظام الظامل يف العراق قد توسل بكل الطرق للنيل من املرجعية يف العراق ،والقضاء عليها معنوياً
ومادياً .وقد أخربني بعض الشباب العراقي بأن بعض رؤساء العشائر العراقية قد راجعوا اإلمام
حمسن يف مستشوى الكاةمية ،وطلبوا منه اإلذن بالتصدي للنظام ..إال أنه رفض ذلك ،وأعتقد أنه
كان حمقاً يف ذلك ،ألن ةروف الثورة مل تكن متوفرة يف العراق ،وكان النظام قوياً ،إال أن ةروف اليوم
قد اختلوت عن ةروف األمس ،واإلمام يف رحاب اهلل وأوالده هم األحياء.
إن أوالد اإلمام احلكيم وأحواده ينتمون إىل األجيال اجلديدة ،أجيال ما بعد ثورة  14متوز عام
1958م حبكم العمر والتجربة ،وهم سياسياً ودينياً ال ينتمون إىل مرحلة والدهم ـ قدس اهلل سره ـ،
وإمنا هم يدينون بالوضل إىل عنصرين :األول هو اإلمام اخلميين ـ حوظه اهلل ـ وثورته اإلسالمية املباركة
يف إيران ،إذ هي اليت أعطت احلركة الدينية ،وبالتايل الوجوه الدينية ،اللمعان السياسي ،وأن التحاق
بعض أفراد هذه األسرة باحلكومة اإلسالمية يف إيران كالسيدين باقر وعبد العزيز احلكيم ،هو الذي
أةهرمها على املسرح السياسي العاملي.
والعنصر الثاني :هو حاكم العراق صدام حسني «الذي يأخذ الربيء باملسيء ،ويكرر قصة
حجر وأصحابه الشهرية» فحجاج العراق املعاصر ،هو كحجاجه القديم ال يقبل من أي إنسان أن
يذكره مبا جاء يف كتاب اهلل الكريم ،وبالتايل فان حاكم العراق ،الذي أعدم كوكبة من أسرة احلكيم
املباركة هو يف احلقيقة والواقع قد خدم هذه األسرة وأعلى من مقامها يف صووف العراقيني واملسلمني
من حيث يدري وال يدري ،إن شهداء آل احلكيم هم من الناس االبرياء ،الذين أخذوا من بيوهتم
ةلماً وعدواناً ،وزجهم الظامل يف سجونه املظلمة ،ثم أعدم بعضهم تشوياً وغيلة ،وحبجة أن السيدين
يقوان وراء بعض التوجريات ،اليت وقعت يف العراق ،أو ألنه طالبهما برتك ما يسميه «بالعدو اإليراني»
أال يعلم صدام حسني قاتله اهلل أن دماء األبرياء لن تذهب هدراً ؟ ..أال يعلم حجاج العراق أن
هؤالء الشهداء مل يكونوا قادة ثورة ،أو أمراء جهاد ؟ وأن كل ذنبهم أهنم جلسوا يف بيوهتم عازفني عن
السياسية ،أو التطلع للمناصب ؟ ولو كانوا كذلك لغادروا العراق إىل إيران ،أو التحقوا به مؤيدين ،أو
مؤازرين إال أهنم فضلوا االنزواء منتظرين حكم اهلل فلماذا ..ياترى أعدمهم ؟ ومن هي اجلهة أو
اجلهات ،اليت أوعزت له بذلك ؟ فإن كان ذلك هو حكمه ونزوته ،فبئس احلكم والنزوة ،وإن كانت
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تنويذاً ملشورة أو نصيحة ،فإن هذا كدس السم يف الدسم بالنسبة له ولنظامه ،وعليه أن ينتبه
للعصابة ،ويقطع رؤوس أصحاهبا؟ ألن العراقيني «من العرب والكرد والسنة والشيعة» سيبنون ركن
املسجد على قبور الشهداء ،يف الوقت الذي سوف ال يعرف فيه الناس أين قرب صدام حسني نوسه
!؟ .
ونأتي لالبن الثالث لإلمام احلكيم وهو السيد مهدي ،الذي يقيم يف لندن ،ونقول له :متى ترتوع إىل
دم األبرياء من شهداء عائلتك الكرمية ؟ ومتى تدرك أن الرهان ال يقوم على حثاالت حلف بغداد،
وأذناب إسرائيل ،وإمنا الرهان هو على األجيال اجلديدة ،وعطائها املبتكر ،الرهان احلقيقي هو على
الصحوة اإلسالمية والوطنية املباركة ورموزها من تنظيمات وأحزاب ومجاعات ،ومن ثم فإن رهانكم
على الرابطة الطائوية اليت متوهلا الدوائر « »...ومن يرتبطون هبا من األسر املالية هي قصة بالية،
وإذا كانت هي اليوم مرحبة من الناحية املالية فإهنا خدمة جليلة ألعداء اإلسالم ،والشعب العراقي،
وذلك ألهنا تؤدي عملياً إىل تعميق االنقسام يف صووف املسلمني ،وتسيء إىل وحدة الشعب العراقي
الوطنية ،وهي على وجه التحديد ما يريده النظام العراقي احلايل ،ومحاته يف العامل اخلارجي ،وإىل
جانب ذلك فإننا نقول للسيد مهدي ،ومن معه ،لقد جعلتم املقياس املايل هو األساس ليس فقط يف
تعريف الشيعي ،وإمنا يف حتديد املعارض ،إن بعض من يدفعون لكم املال هم من أذناب النظام
العراقي ،وأن بعضهم اآلخر من أتباع األجنيب ودوائره اجلاسوسية ،وبعضهم الثالث من ذوي العالقات
مع أعداء اإلسالم والوطنية ،فكيف حتللون أمواهلم احملرمة ؟! ..ال بل كيف تسبغون عليهم احلماية
وتتسرتون على عالقاهتم وماضيهم وخيوطهم ومصادر ثرواهتم ؟! ..نقول للسيد مهدي إىل متى
يستغلك هؤالء ممن تربوا يف رعاية الدوائر األجنبية ،وتصاهروا مع الدوائر «االسرائيلية» ؟! ..إننا
ال نريد أن نقول إنك ضالع مع هؤالء ،وإمنا نقول إنك صاحب قلب أبيض ،وأن الصداقة تؤثر عليك،
ويف املبادئ واملواقف العامة تصبح الصداقات امللوثة خطراً على اإلنسان ومبادئه وقيمه ..يعلم اهلل
كم كنا من املؤمنني بك ،والسري من ورائك ،أال أن انشدادك للحثالة الضالة جعلنا ننبهك بطريقة أو
بأخرى «.»...
إن النقد املوجه للسيد باقر من النوع البسيط الثانوي ،وهو ينصب حول السلوك الوردي ،وعدم
االكرتاث مبا تواجهه القاعدة العراقية يف إيران ..اال أن النقد املوجه للسيد مهدي ـ حوظه اهلل ـ هو
من النوع الذي ميس عقيدته ودينه ووطنيته ،وهذا هو يف الواقع سر غضيب.
لقد نشرت مطبوعة حزب األمة الصهيوني مقالة نقالً عن جملة أمريكية جاء فيها :إن السيد مهدي
إىل جانب اللواء فاضل عساف ،وسعد صاحل جرب ،قد اتصلوا عقب الثورة االسالمية يف إيران
مبستشار رجيان لشؤون األمن القومي «أي باملسؤول عن املخابرات األمريكية» وأن النص العربي
حرَف بعض الشيء عن النص االنكليزي ،وحذفت منه املقاطع ،اليت تتعلق بالسيد مهدي ،وقام
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بعض الشباب املرتبط بالسيد مهدي برتمجة النص حرفياً له ،وسألوه هل يلزم الصمت على ذلك ؟
فقال :ال إنه يف الواقع قد لزم الصمت ومل يكذب عليه..
وتوسري هذا واحد من أمرين :إما أن الواقعة صحيحة «وهذه لطخة يف تاريخ السيد» ،أو أن
الواقعة كاذبة« :وبالتايل عدم تكذيبها هو نقطة ضعف يف شخصية السيد» ..إننا نسأل مهدي أيهما
أخطر عليه :أن تنشر «الشرق اجلديد» لصاحبها عبد الوهاب فتال أن سامي فرج علي هو أحد
مؤسسي صحيوته «الرافدين» ،فيكذب هذا اخلرب خبط كبري وعريض ؟ أم تنشر مطبوعة حزب
األمة بأنه اتصل باملخابرات األمريكية مع غريه من األفراد واألحزاب ،ومل يصدر عنه وعن صحيوته،
اليت كانت تصدر أنذاك أي تكذيب ؟ وهل العالقة بسامي علي األخطر ..أم أن العالقة بأعداء
اإلسالم والوطنية هي اخلطر الوعلي ؟!.
لقد رفعتم شعار ال تعاون مع سامي ،ألنه أبدى جمرد رأيه ،ومل ترفعوا الشعار ذاته بالنسبة البن
جرب مع أنه وةوكم مجيعاً خلدمة املخابرات العراقية ،وفرض عليكم عبد الستار جواد كاةم رجل
هذه املخابرات ،كما تعرفون عالقته جيداً مع بعض «اإلسرائيليني» من املرتبطني باملوساد ؟!! إننا
نذكر السيد مهدي بأن اإلمام اخلميين قد صوح عنه ،وغور له عالقته السابقة جبهاز السافاك ،ونظام
رضا هبلوي بعد استشهاد كوكبة أفراد أسرته يف العراق ،وكان شعار اإلمام هو عوا اهلل عما سلف،
إال أن السيد مهدي ومع األسف الشديد مل يقطع صالته بأتباع ذلك اجلهاز ،الذي أشرف عليه
املوساد ،واملخابرات األمريكية «ونقد بعض العراقيني على وجه التحديد» فهو معهم ،ويتسرت عليهم،
ويقدم هلم عناصره عندما أسسوا حزهبم املزعوم.
لقد أخربنا السيد مهدي احلكيم بوجود رجل املخابرات العراقية على رأس ذلك احلزب
ومطبوعته املعروفة ..اال أن السيد مل يتحرك ،ومل يتأثر مع أن عبد الستار جواد كاةم أدى دوراً
ختريباً ،وكان له ضحاياه داخل العراق ،ويف السويد يف الوقت الذي مل يهتز جون واحد للشلة ،اليت
تتحرك باسم هذا احلزب.
إن القول بأن آل احلكيم من ذرية اإلمام احلسن عليه السالم ،هي مسألة ال خنوض فيها ،وال
نؤكدها أو ننويها ،ألهنا ليس يف متناول أيدينا ،وإمنا هي يف متناول علماء الدين ،وخرباء األنساب،
ومع هذا فإننا نذكر أنوسنا وقراءنا بأن علماء السوء نسبوا السلطان عبد احلميد ،والداعر فاروق
ملك مصر «السابق» اىل الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وينسبون احلسن الثاني إىل فاطمة
الزهراء عليه السالم ،وصدام حسني إىل اإلمام احلسني عليه السالم ،وأن عبد اللطيف أغا جعور
صديق الوصي عبد اإلله ،وكميل مشعون ،وشريك سعد يف حزب األمة اجلديد ..قد نسب رموز
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العهد امللكي املباد ،وأفراد أسرهم اىل اإلمام احلسني ـ عليه السالم ـ وذلك يف مطبوعة احلزب «العدد
اخلامس».
ولو سألتين يا دكتور صاحب عن رأيي يف األمر لقلت لك إن الشيعة وقوت عند االمام الغائب،
وهو اإلمام الثاني عشر عجل اهلل يف ةهوره ،وبغيبة اإلمام انقطعت ذريته وأثاره ،وةل الشيعة منذ
ذلك التاريخ حيلمون بعودته ،وينتظرون ةهوره ،وحتى اإلمام اخلميين صاحب الثورة العظيمة مل يقل إنه
اإلمام الثالث عشر ،وإمنا قال إنه وكيل اإلمام الغائب ،وعليه فإني أومن بأن عائلة احلكيم عائلة كرمية،
ويؤدي بعض أفرادها دورهم اجلهادي الديين والسياسي مع أبناء الشعب العراقي كافة .وأن شهداء
هذه العائلة األبرياء هم من شهداء الشعب والوطن ،وليس هم شهداء للعائلة فقط ..وبالتايل فإننا
مع توةيف فكرة مأساة الشهداء مبا خيدم قضية الثورة العراقية الوطنية واإلسالمية ،ولسنا مع
توةيف فكرة الشهداء خلدمة أجماد فردية ،وحنمد اهلل ونشكره على أن شهداء آل احلكيم جيدون من
يذكرهم ،ويقيم الوواتح هلم ،وتنشر الصحف صورهم!! ..مع أن هناك آالف الشهداء من العراقيني
ال يعرف املرء عنهم أي شيء.
وهناك فرق واضح بني أن يكون الشهداء هم اجلسر ،الذي تعرب عليه طالئع التحرير والعودة ،أو
أن يكون هؤالء الشهداء هم البوق ،الذي ينوخ فيه بعضهم لبناء جمده اخلاص ،ونرى أن االرتواع إىل
مستوى قضية هؤالء الشهداء هو املطلوب.
إن قولكم بأن السيد باقر ليس هدفه احلكم ،وإمنا حترير العراق ،فهذا أمر حسن ،ولكننا نريد من
السيد أن يعلنه ،وأن يثبته بنوسه ،لكي يكون حجة عليه فيما بعد.
إن املسلمني الشيعة العرب يف العراق حياولون أن يدفعوا عنهم هتمتني ،ومها :أوالً «العجمة»
ومعناها االرتباط بإيران ،وهذه هتمة ال تسند على أي أساس وغالباً ما يقف وراءها أناس من ذوي
أصول غري عربية ،وكأهنم يدفعون عنهم التهمة برميها على غريهم ،إال أن ما كان يعزز هذه التهمة
هي تصرفات بعض األفراد ،أو اجلماعات ،الذين جعلوا من قضية الطائوية وسيلة من وسائل عيشهم،
وحبجة أن حممد رضا هبلوي هو امللك الشيعي الوحيد يف العامل ،فاهنم ارتبطوا به ،وبرروا هذا
االرتباط ،وكانوا بذلك يقوون ضد إرادة الشعبني العراقي واإليراني ،وكذلك ضد علماء الدين
واجملتهدين ،ثم جاءت الثورة اإلسالمية يف إيران فتظاهر هؤالء بأهنم من جنود اإلسالم ،ومن أتباع
اإلمام دون أن يرافق ذلك تبدل يف السلوك أو العقلية ،وبالتايل فلم يورقوا بني دولة يقودها رضا هبلوي،
ودولة يقودها اإلمام اخلميين ،ومع هذا فإن االرتباط بإيران اليوم له ما يربره ،وهو خبالف االرتباط
السابق ،ذلك ألن يف إيران ثورة وفيها حكومة إسالمية ،وأن املرجعية هي املسيطرة.
والتهمة الثانية :هي دفاع بعض العناصر ،أو اجلماعات احملسوبة على الشيعة عن النظام امللكي
املقبور يف العراق ،ولو كان الشيعة هم حكام ذلك الزمان لقلنا إن هناك ما يربر هذا الدفاع ،إال ان
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الوقائع تقول :إن الشيعة كانوا من املغبونني ،أو احملرومني ..وبالتايل ال أساس هلذا الدفاع عن ذلك
العهد املباد ،لقد توزعت شيعة العراق على األحزاب العقائدية احلديثة ،وأدوا الدور الرئيسي يف
وثبات وانتواضات وثورات الشعب العراقي يف كل احلقب ،ويف مرحلة الصحوة احلالية حدثت
انعطافة حنو احلركات االسالمية ،وهي حركات مجهورية معادية لإلستعمار ،والصهيونية ،واحلكم
األجنيب ،إال من بعض األسر الشيعية القليلة ،اليت حافظت على والءاهتا القدمية حبكم مصاحلها املالية
والتجارية واالجتماعية ..إال أن هذه الوئة القليلة ال متثل السواد األعظم من الشيعة ،وإن حاولت
بأمواهلا وتربعاهتا لبعض رجال الدين ،أمثال السيدين مهدي احلكيم ،وحبر العلوم أن متد أصابعها
امللوثة لصووف احلركة اإلسالمية يف حماولة لطمس الطابع اجلبهوي ،وسلب احملتوى اجلذري املعادي
لسيطرة األجانب ،وحتويل مسار هذه احلركة الشعيب إىل مسار طبقي تسلطي يقيم الدكتاتورية بدالً
من حتقيق احلكم الشعيب اإلسالمي.
ويف اعتقادنا إن القواعد الشعبية واعية ملثل هذه احملاوالت ،وهي تعكس وعيها بوسيلة التعبري
املتاحة ،وهذا الوعي ينعكس علينا بدوره من خالل الرسائل ،اليت تصلنا ،وبعضها منشور يف هذا
العدد.
سامي فرج
صحيوة املسار
1986 / 1/ 30
الوثيقة الخامسة

صورتان ضد هنج االمام اخلميين

صورتان األوىل :صادرة عن اإلمام السيد اخلميين حول هدية أرسلها السيد اخلوئي إىل شاه
إيران ..ورسالة شكر بعثها شاه إيران إىل السيد اخلوئي .والثانية :صورة تقرير بعنوان« :قصة
املرجعية من العمق» حول مالبسات ترشيح مرجعية السيستاني من خارج الدائرة اإلسالمية ،وما
سبقها يف شأن مرجعية الروحاني تنشران ألول مرة يف كتاب عادل رؤوف« ،عراق بال قيادة».
 ...وحسب رواية ابراهيم الواضلي صاحب ورئيس حترير جملة «العدل» النجوية يف إطار
موقف السلطة اإلجيابي من صعود اخلوئي إىل هذا املنصب ،يقول:
«عندما اجتمعت مع صدام حسني يف القصر اجلمهوري سألته ملاذا بعد صعود السيد احلكيم إىل
املأل األعلى دعمتم مرجعية اخلوئي ،يف الوقت الذي هناك مرجعان كبريان السيد البغدادي ،والسيد
اخلميين ،ومها :العدوان اللدودان لشاه إيران ،وخباصة أنتم تتعرضون لتحرشاته باسم شط
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العرب؟! ،..فأجابين صدام حسني :إن الشيخ اخلوئي فيه عيوب الميكن أن يتحرك من خالهلا ضد
«احلزب والثورة» ،منها :أنه تركي ال فارسي ،فالشاه ينظر للعنصر الرتكي بـ «الدونية» ،ومنها :أنه
خياف من أقل واحد له صلة بالدولة ،فكيف إذا التقى معه أعلى سلم بالقيادة « »..وهذه العيوب
لصاحل مسريتنا التقدمية التغيريية ،وهلذا ميكن حتجيمه يف أي وقت اذا حترك ضدنا ،والشاه ال
يتحمس له ،وال يدخل معنا يف صراعات جانبية على حساب مصاحله يف املنطقة»
السلطة واملؤسسة الدينية الشيعية يف العراق
حوار صريح مع مساحة آية اهلل أمحد احلسين البغدادي
إصدار :املركز العراقي لإلعالم والدراسات
ط1422 ، 1 :هـ 2000 -م ،ص19 :
أما ما خيص موقف شاه إيران من ترشيح اخلوئي للمرجعية العليا ،فلقد كان موقواً مؤيداً بال
تردد ..وقد دلت األحداث فيما بعد على طبيعة العالقة الطيبة بني الشاه واخلوئي ،ولعل قصة
استقبال اخلوئي فرح زوجة شاه إيران يف ذروة األحداث الثورية يدلل على ذلك ،كما أن قصة اخلامت،
الذي أهداه اخلوئي شاه إيران ،ورد الشاه عرب رسالة شكر موجهة اىل اخلوئي بالتزامن مع قيادة اإلمام
اخلميين األحداث الثورية يف إيران يعرب عن التناقض املرعب يف اجتاهات املرجعية السياسية والثورية
يف كل من إيران والعراق ،ولقد عرب اإلمام اخلميين عن انزعاجه من تصرف اخلوئي «اآلنف الذكر»،
وجاء يف إحدى الوثائق املدونة لكالم اإلمام اخلميين يف هذا االطار ،ما يلي:
كالم اإلمام اخلميين حول خامت العقيق الشهري
«يف تلك الورتة ،ويف أول الثورة ،كان أحد االشخاص املشهورين يقول إن اإليرانيني أصبحوا
جمانني« ،يقصد ثورهتم يف وجه الشاه» فاستعمل هذه العبارة «اصبحوا جمانني» للتعبري عن رأيه من
وقوف الشعب اإليراني ضد ةلم الشاه ،أليس هذا من الظلم أن يعرب عن هذا املوقف باجلنون من
قبل أشخاص بارزين ؟! ..كان هناك تاجر يف بيت ذلك الشخص ،ومسع هذا الكالم ،فقال لذلك
الرجل إن هؤالء الرجال كانوا «كذا وكذا» «لعله مدحهم!! ،»..وإن بعضهم قد استشهد ،فقال
ذلك الشخص املشهور إن هذا يدلل على اهنم من احلمري ألن االنسان العاقل ال يذهب ليقف امام
املدافع الرشاشة يف الشوارع ،هذا الشخص املشهور نوسه أخرج ملوه من «أرشيف» السافاك،
وةهر أنه خالل فرتة الثورة ،وسقوط شبابنا شهداء يف الشوارع ،كان قد أرسل إىل الشاه خامتاً «من
عقيق» بشرى لسالمته..»..
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أما نص رسالة شكر شاه إيران إىل اخلوئي فجاءت حسب وثيقة رمسية خاصة كاآلتي:
«حضرة آية اهلل العظمى السيد احلاج أبو القاسم اخلوئي أمتنى بتأييد اهلل سبحانه ،وحتت العناية
اخلاصة لويل العصر أمام الزمان  -عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف  -أن تكونوا بصحة وعافية ،فقد
تشرفنا بتلقي خامت من عقيق مكتوب عليه «يد اهلل فوق أيديهم» مما أوجب علينا االمتنان والشكر،
وكان ذلك بشارة كربى لنا ،ونشكر ربنا املتعال ،وكل مؤيدي احلق ،إنه كان طوال حياتنا وسلطتنا
حافظاً وحامياً وموجهاً لنا يف طريق صيانة ونشر مذهب احلق اجلعوري ،إنه سبحانه كان حامياً
لبلدنا إيران ،وشعبها من سيئات احلوادث ،ونأمل أن يكون ذلك يف املستقبل أن شاء اهلل ،مرة اخرى
ندعو الباري أن حيوظ وجودكم الشريف من أجل كل شيعة العامل ..خاصة شعب إيران آملني أن
حنظى ،كما كنا دائماً ،بدعواتكم املباركة.
قصر يناوران
بتاريخ الرابع من ذي  1357مشسي
حممد رضا هبلوي
وقد ازدادت خطورة املنعطف الكبري يف خطوط املرجعية يف كل من إيران والعراق يف ةل
مرجعييت اإلمام اخلميين ،واخلوئي ..وبات واضحاً حجم هيمنة اخلط التجديدي يف مؤسسة إيران
الدينية ،يف حني مل يبق أمام اخلط التجديدي يف مؤسسة العراق ووليدها احلزبي إقرار الصدام مع
السلطة حتت أي مثن بعد جناح الثورة اإلسالمية يف إيران لينعكس ذلك انوراد خط املرجعية التقليدي
يف ساحة العراق ولترتكز األنظار اخلارجية أكثر على ساحة العراق لضبطها وفق إيقاعات ممنهجة
ناجتة عن حسابات إجتاه إيران اإلسالمية ،فزاد التمسك بشكل أكرب من قبل اجلميع  -ما عدا إيران
الثورة  -باخلط التقليدي للمرجعية يف النجف.
ولعل ما يوضح جتليات هذا الرتكيز الدويل واحمللي ،ويوضح أبعاد تصاعده ـ إذا ما جتاوزنا دور
اخلوئي يف االنتواضة الشعبانية ـ يتمثل باخللويات ،اليت سبقت موت اخلوئي إعداداً للمرجعية البديلة يف
النجف ،اليت حتتل موقع اخلوئي ،فقد تضمنت هذه اخللويات تواصيل كبرية ،ومعلومات متضاربة،
وروايات خمتلوة ،وأمساء عديدة ..حتى وصل اخليار إىل آية اهلل السيستاني ،ومن خالل قراءة
وحتقيق مرهق أجريناه يف حيثيات هذا اخليار.
وجدنا أن تقريراً صدر من لندن باسم «نداء احلق» يشرح هذه اخللويات ،يكاد يتطابق يف اجلزء
األكرب من معلوماته مع الواقع ،الذي سارت عليه األمور يف هذا اإلطار من خالل تطابق الروايات ،اليت
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رويت لنا من اكثر من مصدر ،ولذا ارتأينا ان ننزل النص الكامل له ،وأن نبدي مالحظاتنا عليه ،أما
النص فهو كالتايل:

قصة املرجعية من العمق
للجواب على وجود تنافس بني مرجعييت النجف وقم ،ورداً على االدعاءات القائلة إنَّ اجلمهورية
اإلسالمية اختارت للشيعة مقلدين ومراجع نقول :هل إنَّ املرجع اجلديد يف النجف ،الذي عني خلوا
للسيد اخلوئي «ره» كان أمراً طبيعياً ،أم أنَّ أكثر من جهة نسقت وسامهت يف هذا التعيني ،استباقاً
للجمهورية اإلسالمية وحماصرهتا؟ ملعرفة حقيقة املوضوع إليكم التقرير اآلتي وباختصار من شاهد
علمي ببعض احليثيات :
من الواضح أنه وبعد اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران بقيادة العلماء قامت القوى الكربى ،وعلى
رأسها الشيطان األ كرب بدراسة دقيقة ملوقع املقلد واملرجع عند الطائوة الشيعية ،وأجرت تقييماً كامالً
عن مدى تأثريه على أبناء الطائوة ،وعلى ضوء ذلكم متت اخرتاقات ،وإقامة عالقات ودية ببعض
علماء الدين املوجودين يف أوربا ،وباخلصوص لندن وإيران ،ترقى األمر إىل عقد لقاءات مع أجنال
املرجع الديين السيد اخلوئي ،الذين يرتددون على لندن بانتظام ،وهم مدججون باملال الوفري ،وكان
النقاش يدور فيها ملعرفة أفكار مرجعية النجف ونقاط اختالفها مع مرجعية إيران ،وخلص الغرب إىل
نتيجة اسرتاتيجية ،وهي أن مرجعية النجف جيب أن تبقى بعيداً عن السياسة ،وتأكد له بقناعة
سلوك مرجعية النجف هبذا اإلجتاه ،وملح الغرب من خالل تلك االجتماعات «اليت كانت تعقد وراء
الستائر» طموحه يف أن يضرب حَجْراً كامالً على إيران الثورة من املداخلة والتأثري يف أمور الشيعة
املوجودين يف العامل ،بل وحتى بعض فصائل الشيعة داخل إيران ذاهتا ،إذن فال بد من خيار واحد،
وهو تعزيز مرجعية النجف ،ويف هذا اإلطار كانت وفود من الدول الغربية تتساءل من بعض قيادات
األحزاب اإل سالمية ،والذين كانوا يرتددون على مباني وزارات اخلارجية يف هذه الدول ،حول قضية
العراق ،بأنه من هو البديل للسيد اخلوئي ،والذي أصبح مسناً ،ثم ما هو مدى التعاطف بني شيعة
العراق ،وإيران ،وغريها ؟!..
من جهة أخرى سعى بعض املعممني املوجودين يف اهلند ،ودمشق ،ولندن ..ممن يتصوون
باملعارضة العراقية ،وهم طبعاً من املستويدين جداً من مرجعية النجف ،واملعروفني بكراهيتهم إليران
! ..أن يقدموا تقارير إىل موةوي الدول الغربية ،وبعض سواراهتا ،مؤكدين هلم بأدلة عديدة عدم
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وجود أي صلة بني مرجعية النجف وإيران ،وأنَّ مرجعية النجف ترفض مبدأ «والية الوقيه» ،بل أكثر
من هذا فقد كان بعض هؤالء املعممني يرددون السخرية واالستهزاء بإيران ومراجعها أمام هؤالء
خالل تلك االجتماعات!!..
بدأت تلك اللقاءات تقريباً عام «1985م» واستمرت عدة سنوات ،وكانت تتم يف البداية عرب
وسطاء يقوم هبا بعض أثرياء الشيعة املوجودين يف لندن ،أو غريها ،ثم حتولت اىل لقاءات مباشرة،
وكان فيها أبناء املرجعية ..ومنتسبوها يشعرون بالسعادة ملتعة األسوار ،والتنقل عرب العواصم
الكبرية ،والونادق البهيجة ،والسيارات الوخمة اليت يستقلوهنا ..سواء يف عمان ،أو لندن ،أو
واشنطن ،أو باريس أحياناً ،إمجاالً نقول فان اللغة املهمة هي من هو البديل للسيد اخلوئي «ره»
كمقلد للشيعة حيوظ هذه املظلة ،ويستبق االيرانيني المتالكها ؟  .ثم أنَّ أوالد السيد اخلوئي وذويه،
وحاشيته يطمحون إ ىل استمرار بقاء املرجعية يف قبضتهم للظور بدخلها الكبري ،وغنائمها املعنوية
واملادية ،ثم هناك عامل آخر يدعم هذا املشروع وهو موقف الزعامة العراقية ،فالقيادة يف العراق
رغم سعيها لتقويض امل رجعية ،والوجود احلوزوي يف النجف ،ولكنها تتوق بالرأي مع الدول الكربى،
ومع كل األطراف ذات الصلة باألمر على إبقاء مرجعية النجف «بشكل رمزي وحمدود» أُخِذَ بنظر
االعتبار التخوف من انتقاهلا إىل اجلمهورية اإلسالمية ،وقد عرب سوري العراق يف بريطانيا آنذاك حممد
املشاط يف كثري من لقاءاته مع مسؤولني غربيني ،ومع سوراء سابقني لشاه إيران ،ومعارضني إيرانيني
«يقيمون يف لندن وباريس» عن تضامن العراق معهم يف إنعاش مرجعية النجف وحتييدها ،وإفالس
اإل يرانيني من اخرتاقها ،وال خنوض يف التواصيل واملوردات فهي عميقة الغور ،واختصاراً خنلص مجيعاً
إىل القول :من سيخلف اإل مام اخلوئي ؟! ..ومن هو اخلبري الذي خيطط بنجاح ،وبشكل حوزوي
لذلك ؟!..
تنفيذ العملية
كانت االجتماعات ساخنة يف لندن ،تضم معممني من اهلند ،وإيران ،ودمشق ،ولندن زائداً أبناء
املرجع القادمني من النجف ،على املسرح كانت تلوح ثالثة امساء ملرشحني يتم اختيار أحدهم ،وهم
من املتووقني «علمياً» بني تالميذ السيد اخلوئي «ره» ،وترك اجملال األوسع البن املرجع يف النجف
«املرحوم» السيد حممد تقي اخلوئي ،وهو بطل املشروع ورائده األول.
بطبيعة احلال كان املرشح األول السيد علي هبشيت املعروف برباعته «العلمية» وخلقه العايل،
لكن قامت عوائق سلخته من الرتشيح ،وأمهها :عدم استقرار صحته ،وكرب سنه ،ثم صعوبة
«استدراجه واستغالله» من قبل احلاشية ،وطاقم املرجعية ،وهذا عامل مهم جداً ،لذا أُلْغِيَ
ترشيحه .
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وعقيب فرتة طويلة ملع اسم الرجل الثاني يف القائمة هذه ،وهو السيد حممد الروحاني ،وهو مقيم
يف قم ممنوعاً من السور بسبب ما يقال عن عالقات وثيقة كانت له مع شاه إيران الراحل ،وبدت أوالً
عملية نقله من إيران إىل اخلارج ..وهي عملية صعبة تتطلب وقتاً ،ولكن الوكرة جنحت حينما
تدخل ابن عمه املُقَرَّب من القيادة اإليرانية باحلصول على إذن لسوره إىل لندن للعالج ..ونقلت
جوازات سوره مع ذويه وأفراد أسرته ولصقائه بواسطة فرد منتدب إىل دبي ،وخالل ساعة وضعت
التأشرية من القنصلية الربيطانية على اجلوازات بناء على تعليمات من لندن ..وللعلم أنَّ ذلك متَّ يف
ةروف ال ميكن حلامل اجلواز اإليراني أن حيصل على التأشرية الربيطانية للعالج أو غريه إالَّ بعد
استجوابات وتعقيدات متتد رمبا لعدة أشهر ..فافهم !!؟؟ ،هذا وسافر السيد الروحاني من
طهران مع أسرته ،وبعض مرافقيه مصطحبني معهم أمتعة وحقائب ألوتت إنتباه رجال اجلمارك يف
املطار ،وحل يف لندن وسط ترحيب من علمائها احملليني.
وعُرِضَ للجمهور للوهلة األُوىل يف احتوال كانت مرجعية النجف تقيمه يف لندن باسم «مهرجان
الغدير» ..الستعراض وجودها وقوهتا ..أمَّا طريقة اشرتاكه يف املهرجان فتتم بصورة فنية
ومثرية ..فيقرتن دخوله بضجة وصخب وترديد الصالة على النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مما
يستدعي انتباه الشخصيات الشيعية ،اليت حضرت إىل املؤمتر من أحناء خمتلوة من العامل فتستقبله
بشكل سليم ،وفطرة بريئة ،وشاعت االخبار بشكل قوي أَّنه سيسافر للنجف ليستقر هناك بدعوة
من السيد اخلوئي ،إالَّ أنَّ أبناء السيد اخلوئي كانوا يناورون ،فعندما يُسْأَل أحدهم جييب :استشارونا
ورحبنا بالوكرة ليس إالَّ «كان ذلك لدفع الشكوك» أما السيد الروحاني فعندما يسأل فكان يستند
اىل رسالة يف جيبه موقعة من السيد اخلوئي يأمره فيها بالتوجه إىل النجف لشغل مكانه يف التدريس،
وإمامة اجلماعة ،واإلفتاء ..ونعرب فصالً لنختصر التقرير فقد ختمت التأشريات العراقية على
جوازات السيد الروحاني ،ومن معه مبوجب أمر مسبق من اخلارجية العراقية ،ثم من جهة أخرى
تكون فريق من الطلبة الدينيني املوجودين يف قم «إيران» حبدود ثالثني شخصاً للنزول إىل النجف مبعية
السيد الروحاني على أن ميروا برتكيا الستالم التأشريات العراقية ،حيث أُعْطِيَت التعليمات من بغداد
إىل السوارة العراقية مبنحهم السمة ،ثم يتوجهون إىل دمشق ،حيث يصل السيد الروحاني اىل دمشق
لزيارة احلوراء زينب عليه السالم ،ومن ثم التوجه مجيعاً إىل النجف عن طريق األردن إذ ال يوجد
طريق سالك من دمشق إىل بغداد .
أما كيوية دخوهلم إىل األ ردن فكان ضمن الرتتيبات املسبقة بني العواصم السالوة الذكر ،وهنا
نؤكد أنَّ القيادة األردنية كانت تتعامل باحرتام كبري مع أبناء السيد اخلوئي «ره» ويستقبلون دائماً يف
األردن ضيوفاً على ملك األردن «ملك األردن ،الذي زار مؤسسة السيد اخلوئي بلندن أكثر من مرة
؟؟!! ..امللك الذي أطلق أول قذيوة مدفع على إيران عند اندالع احلرب ..امللك الصديق
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احلميم لشاه إيران الراحل ..امللك الذي تردد على العراق عشرات املرات إبان احلرب دون أن يزور
مرة واحدة السيد اخلوئي ،أو يعوده يف مرضه حينما كان يرقد يف مستشوى ابن النويس ببغداد ،لكنَّه
اآلن يدلل أبناء السيد اخلوئي ،ويرتدد على مؤسسته بلندن؟؟!! فافهمْ».
رُِتبت األشياء كُلُّها ،واكتملت املراحل والتمهيدات ..لكنَّ القدر بدد كل شيء ،كيف وملاذا
؟! ..حكمت الصدفة إنَّ الرئيس العراقي أقدم على غزو دولة الكويت واحتالهلا يف نوس ذلك
اليوم املعني لسور السيد الروحاني من لندن اىل دمشق ،ثم العراق ،واختلط احلابل بالنابل ،وفوجئ
العامل هبذا احلدث املهم ..وتأمل السيد الروحاني أياماً لتتضح له الرؤية ..لكن تواقم األمور،
واإلشارات الواردة من النجف محلته على العودة إىل إيران ،فقد فشلت اخلطة!! فعاد إىل إيران،
ليالحظ رجال األمن اإليرانيني بريبة ودهشة وجود التأشريات العراقية على جوازات سوره وأسرته
على الرغم من العداء القائم بني البلدين!!..
وهكذا تواقم الوضع الدويل ،واندلعت حرب اخلليج ،وما حلقها من هزمية العراق ،ثم اشتعال
االنتواضة يف العراق ،وأخذت املطالب الدولية واإلقليمية واملصاحل الذاتية للحاشية تلح على أبناء
السيد اخلوئي «ره» باالستعجال يف تثبيت خليوة ملرجعية النجف ..خصوصاً وقد أخذَ املرض
يُثْقِلْ على السيد اخلوئي ،حتى تتم حالة التنصيب بطريقة دراماتيكية هادئة تقبلها الشعوب الشيعية
بقداسة ،ويتم توويت الورصة على اإليرانيني المتالك املبادرة .
وهنا جاء دور املرشح الثالث وهو السيد علي السيستاني كخليوة موضل ،وبديل ممتاز ..نظراً
لتوفر احلاالت الشروط اآلتية فيه:
 - 1كواءته العلمية بال شك !..
 - 2طبعه اهلادئ البارد الذي مييلُ كثرياً إىل الصمت واالنطواء !..
 - 3متسكه الشديد بالبقاء يف النجف بالغاً ما بلغ األمر !..
 - 4تركيبته الشخصية املماثلة للسيد اخلوئي «ره» يف التهرب واخلوف من أي معمعة سياسية،
أو اجتماعية ،وغريها...
 - 5صداقته احلميمة مع أبناء السيد اخلوئي «ره» ،واعتماده املطلق عليها ،واستجابته القوية
ملطالبهم دون أي تردد !!..
 - 6سنه املتوسط حيث هو يف أواخر العقد السادس من العمر ،وميكن أن يَشغلْ املنصب ثالثة
عقود من الزمن !..
 - 7نبذه «والية الوقيه» ،اليت تشكل عقدة الغرب ،ومن يلف لوه .
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 - 8عدم سخط السلطة يف العراق عليه ،حيث سبق أن ةهر بعد فشل االنتواضة على شاشة
التلواز ،وشجب االنتواضة ،ووصوها بأهنا عمل غوغائي !!..
 - 9الصداقة احلميمة بني أبناء السيد اخلوئي «ره».
وهناك اجيابيات وعوامل أخرى رمبا غولنا عنها ،أومل نطلع عليها.
وكمرحلة أنتدب دفع السيد اخلوئي «ره» السيد السيستاني إلقامة الصالة نيابة عن السيد
اخلوئي «ره» ،وكذلك شغل كرسيه بالتدريس والبحث ،وممارسة اإلفتاء مما سلط عليه األضواء شيئاً
فشيئاً !!..
وهكذا ..تويف السيد اخلوئي «ره» ،وعلى الوور أصدرت مؤسسته يف لندن بياناً نعت فيه
وفاته إىل العامل اإلسالمي ،ويف الوقت ذكرْتِ اسم السيد السيستاني بأنه أجاز املؤسسة باستالم
اخلمس الشرعي ..فكان يف آن واحد بيان نعي ،وبيان تعريف باملرجع اجلديد ..ثم تال ذلك محلة
دعائية عرب الكلمات ،واخلطب ،والربقيات ،والواكسات ..بأن السيد الراحل أوصى بأن يتوىل
السيد السيستاني الصالة عليه وجتهيزه ،وأن يواصل مهامه العلمية ..ومل يكن مصدر هلذه
اإلدعاءات إالَّ أوالده فقط !! ثم رافق ذلك محلة تشهري وتشكيك باملرحوم السيد عبد األعلى
السبزواري املوجود يف النجف أنذاك بأنه فَقَدَ حواسه ،وكان ذلك لسد باب املرجعية يف وجهه إىل
األبد !!! .ثم عُزِّزَ هذا الرتشيح بضجة إعالمية واسعة قامت هبا جملة "النور" ،ثم جمالت
"اجمللة" ،و"الوسط" ،و"الشراع" ،وغريها ...من اجلرائد والنشرات ،وهي تلوح بصورة ملونة ومجيلة
للسيد اخلوئي «ره» ،ويظهر فيها إىل جنبه السيد السيستاني ،علماً بأنَّ السيد اخلوئي حرم على أي
أحد التصوير معه ؟؟!! ..وترك هذا االمتياز فقط للسيد السيستاني كبطاقة دعاية ضمن محلة
تنصيبية ،وأما اجملالت املذكورة «وهي متول بدوالرات النوط اخلليجي ؟؟!!» فقد استمرت بنشر
املقاالت عن املرجعية واملراجع فيما تركز على السيد السيستاني بأنه األلْمَع واملقبول ،أما جملة "النور"
اليت تصدرها مؤسسة السيد اخلوئي يف لندن ،فقد وةوت أعدادها للدعاية للمرجع اجلديد .
وتبع ذلك منشورات رُتِبَتْ يف قم ،ومت تصميمها يف العامل حتمل أمساء أكثر من مخسني «عاملاً»
يشهدون بصالحيته للتقليد واملرجعية ،غري أهنا ال حتمل أي توقيع ،وإمنا نظَّمَها صهره يف قم بالتنسيق
مع أبناء السيد اخلوئي «ره» ،ولدى االستوسار من العديد من هؤالء العلماء أبدوا عدم إطالعهم
على األمر إطالقاً ،لكن عُرِفَ هو إنَّ صهر السيد السيستاني ،الذي يدير مرجعيته من قم «ويتمتع
بصالحيات مرجع كامل» أجرى اتصاالت هاتوية مع بعضهم الستدراجهم ليس إالَّ .
وهكذا ..انتشرت ماليني من نسخ رسالته مبختلف اللغات ،ومت تعبئة املطابع يف باكستان،
واهلند ،والكويت ،وإيران ،ولبنان لنشرها ،وتغطية كل البلدان هبا ،ثم أُرسلت آالف الوكاالت املوقعة
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من املرجع اجلديد إىل علماء البلدان ،حيث كان إرسال قوائم بأمسائهم من قم ولندن ،يدوهنا املرجع
دون أي معرفة من هؤالء ..إالَّ أنَّه اعتمد على تزكية صهره يف قم ،وأبناء السيد اخلوئي رمحه اهلل .
وتسارع اثرياء اخلليج بالذات لتقليده خضوعاً العتبارات عديدة ،ويف مقدمتها التهرب من
احملسوبية على إيران ،ثم ال ننسى الدور الكبري ،الذي قامت به جهات خوية يف اهلند وباكستان
لتسويق مرجعيته ،وقد حتدث الدكتور الرحياني يف مقال نشرته جريدة "كيهان" العربية استناداً إىل
مصادر اطلع عليها بأنَّ أكثر من مخس ماليني دوالر صرفت يف اهلند وباكستان فقط لتثبيت مرجعية
النجف !!!..
وأخرياً ..أذعن العلماء احملليون يف كافة البلدان هلذا األمر الواقع اجلديد ،وطمعاً منهم يف السيولة
النقدية الضخمة ،اليت تدرها مرجعية النجف وقدمياً قيل :
فما تدري الوصيل ملنْ يكون
إذا درت نياقك فاحتلبها
وأخرياً ..استقر املرجع اجلديد يف عش املرجعية ،وحتقق اهلدف بالكامل ،وجنحت اخلطة،
وهنا نؤكد بدقة وأمانة إننا نعترب شخص السيد السيستاني «غري ضالع» يف ما ورد ذكره ،إالَّ أنَّه
أُسْتُدْرِجَ إىل األمور تدرجيياً بطريقة فنية ،وحنن ال نقصد به سوءاً «والعياذ باهلل» .هذا تقرير
مقتضب وعاجل عن واقع االمور ،واملداخالت من وراء الكواليس ،فيا أيها املؤمنون «الواعون
اليقظون» ..هل بقي بعد هذا كله جمال للقول أنَّ اجلمهورية االسالمية عينت للشيعة مراجع ،وإنَّ
مرجعية النجف خالية من املداخالت ؟؟ ..للغرب والعم سام؟؟!! أمَّا االدعاء القائل  :إنَّ
الدولة عينتهم ،فالدولة هي حتت سلطة مرجع وبقيادة العلماء ،والساكت عن احلق شيطان اخرس
.
1994/3/14
هاتف احلق لندن
نقول :إن أكثر املعلومات الواردة يف هذا التقرير تطابقت مع املعلومات ،اليت يف حوزتنا ،وتلك
جاءت نتيجة لتحقيقن ا عن انتخاب السيد السيستاني ملوقع املرجعية العليا ،كما أنَّ شخصيات بارزة
يف الوسط الديين روت لنا ،دون سابق معرفة هبذا التقرير ،ما يطابق املقدار املتوق عليه منها ،ومن
هؤالء العالمة السيد حسن الكشمريي اخلطيب املعروف يف أوساط املنرب احلسيين ،والشيخ رياض
حبيب الناصري ،وآية اهلل السيد أمحد احلسين البغدادي ،ونكرر :هلذه األسباب ارتأينا أنْ ننشر
هذا التقرير بالكامل أوالً ،ثم نبدي مالحظاتنا على بعض ما ورد فيه ،وما نعتقده هو :
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أوالً  :إنَّ التقرير املذكور يتحدث عن أمساء مل يذكرها ،وهي أمساء تنتمي إىل بلدان خمتلوة،
وكانت مشرتكة يف أعداد طبخة مرجعية الروحاني تذكرها تواصيل التقرير املذكور ،من هذه األمساء
رجل امسه جعور االسكوني بن مريزا علي «احلائري» وأحد رموز الشيخية ،وكان يف الستينيات
يدرس يف كلية االهليات ،ثم نزع العمامة بعد ذلك ،وعني موةواً يف وزارة اخلارجية ،ثم أرسلته
اخلارجية إىل الكويت يف منصب القائم باألعمال يف السوارة اإليرانية الشاهنشاهية ،وبعدها عني
سورياً يف بغداد ملدة سنتني ،ثم نقل سورياً لطهران يف السعودية ،وعندما انتهت فرتة تعيينه طلبت
السعودية من احلكومة االيرانية آنذاك متديد بقائه سورياً لديها ألربع سنوات أخرى ،يتحدث العربية،
ومن مواليد كربالء ويلقب جبعور رائد ،أخذ يكتب فيما بعد يف نشرة امسها "املوجز" يصدرها مركز
العالقات اإليرانية ـ العربية ،ويطرح مرجعية السيد حممد الروحاني عرب مقاالت عن الوضع الشيعي يف
العامل ،واالسم الثاني هو السيد رضا الساعجي من أصل إيراني كان يف عام  1968مقيماً يف كربالء،
وهو على عالقة قوية مع العائلة الشريازية ،حتول إىل بغداد ،ثم اختوى ،حتى ةهر يف جدة كتاجر
جموهرات ،وهو اآل ن مقيم يف السعودية ،وحيمل اجلنسية السعودية ،ويشارك يف بعض األحيان مع
الوفود الرمسية السعودية اإلسالمية اىل بعض الدول .
ومن هذه األمساء ،اليت كانت جتتمع يف لندن ،وهلا دور يف طرح مرجعية الروحاني ،اليت مل
يذكرها التقرير املذكور حممد علي الشهرستاني ،ومصطوى جيتة كوكل و«لياقت علي بكيم» ابن أخ
مال أصغر ،وحممد املوسوي «اهلندي» ،ومنذ عام  ،1986 - 1985كان هؤالء أو بعضهم جيتمعون
دورياً يف لندن يف فندق «كمربلند» ،ينضَّمُ إليهم إيرانيون من أملانيا وأمريكا ،وينظم اليهم من السعودية
عبد اهلل اخلنيزي ،وكان يشارك يف االجتماعات د .علي رضا صاحب وزير االقتصاد أيام وزارة
هوشنك ،وأحياناً حيضر هذه االجتماعات حممد علي الشريازي «ابن السيد عبد اهلل» ،والشيخ
الشاه آبادي ،وفيما كان حممد تقي اخلوئي مصراً على أن يكون البديل ملرجعية أبيه هو حممد رضا
اخللخايل ،فإنَّ هؤالء أقنعوه خبطة جلب الروحاني ،الذي مل يعلم بكل التواصيل بدقة من إيران عرب
لندن إىل العراق ،وقد نسق األمر مع شخص امسه لؤي كان مسؤوالً للمخابرات العراقية يف لندن،
فيما توسط شاه آبادي ،والسيد مهدي الروحاني لرفع منع سور الروحاني من إيران لدى املسؤولني
االيرانيني ،أما الشخص ،الذي محل اجلوازات إىل السوارة الربيطانية يف دبي ،فهو السيد أمحد أخ
زوجة السيد حسن الكشمريي ،ولقد انزعج الروحاني ،الذي كان مقيماً يف لندن يف بيت فاضل
امليالني عندما أبلغه السيد حممد تقي اخلوئي عرب اهلاتف بأن جميئه إىل العراق بات أمراً مستحيالً،
فرجع إىل إيران فيما قامت السلطات اإليرانية حبجز جوازات السور ألهنا حتمل الويزا العراقية ،وبعد
عودة الروحاني إىل إيران استقر رأيهم على رضا اخللخايل من جديد ،إالَّ أنَّ هذا األخري اعتقل ضمن
« »35شخصا من احلوزة «العلمية» إثر فشل انتواضة 1991م ،ويف ةل ضعف عالقات حممد تقي
482

اخلوئي ومجاعته مع السيستاني ،خبالف ما يورتض التقرير ولعداء تارخيي له مع جواد الكلبايكاني
حيول دون احتكاكهم مبرجعية الكلبايكاني ،اضطروا إىل العودة إىل الروحاني ،إالَّ أنَّه طالبهم هذه املرة
بتقرير للواردات املالية فيما هم حياذرون من إعطاء أي تقرير خوفاً من فاضل امليالني العارف بكل
شيء !! ،..والذي تربطه عالقة قوية مع الروحاني ،حبيث أنَّ هذا األخري يستشريه يف كل شيء،
فاضطرا إىل ورقة السيستاني ،إذ مل يبق أمامهم غريه حلل املشكلة ،وعندما حسمت املرجعية
للسيستاني اضطر الروحاني أن يبلغ حممد مهدي مشس الدين بأنَّ الرسالة ،اليت وصلته من
السيستاني باإلشراف على مؤسسة اخلوئي يف لندن مل تكن حقيقية ،وأنَّ حممد تقي اخلوئي هو الذي
فربكها ،وهذا ما يوسر التصرحيات ،اليت أدىل هبا مشس الدين فيما بعد ضد املؤسسة وتناقلتها
الصحافة ،واليت سنأتي عليها يف فصل الحق ،ومل حيصل حسم املرجعية للسيستاني دون دور حلوزة
النجف حتى قبل وفاة اخلوئي ،حيث كان هنالك دور للسيد رضي الدين املرعشي بن السيد
جعور ،والشيخ مرتضى الربوجردي ،والشيخ إسحاق الوياض ..فهؤالء شاركوا ،وغريهم فيما بعد
باالتواق مع حممد تقي ،بوضع الشروط على السيستاني من توقيع الوكاالت املقرتحة وغريها !!..
ثانياً :كما أن التقرير املتقدم مل يذكر أياً من األمساء ،الذين تقرَّر أنْ يسافروا من إيران إىل العراق
عرب تركيا ،ليتحولوا إىل جزء من حاشية الروحاني ،وأهم هذه األمساء املعروفة هم :عبد اهلل
لنكراني ،وحممود اخلليلي ،وحممد محامي ،وأمساء أخرى باإلمكان التعرف عليها يف أوساط احلوزة
القمية بشكل ال يدع جماالً ألي شك يف تواصيل املعلومات األساسية ،اليت جاءت يف التقرير باستثناء
املالحظات ،اليت حناول أن نوجزها حنن عرب هذه النقاط ،وإالَّ فان التواصيل العامة هلذه الرواية
يعرف هبا الكثري من الرؤوس الكبرية والصغرية يف احلوزة القمية ،واحلوزات األخرى ،ولقد سألنا
السيد حسن الكشمريي عن صحة أن يكون أخو زوجته هو الذي نقل اجلوازات إىل السوارة
الربيطانية يف دبي ،فأكد ذلك ،كما أكد كل هذه املعلومات األخرى .
ثالثاً :جاء يف التقرير ان شخصية السيستاني كانت شخصية «هادئة» ،إالَّ أنَّ هذا التوصيف
حيتاج إىل دقة أكرب ،فالذين عرفوا الرجل عن قرب وعايشوه يقولون أنَّه كان يوضل العزلة عن األوساط
الدينية واالجتماعية قبل تصديه للمرجعية ،فهو مل يلتق فضالء احلوزة ،ومل حيتك باجملتمع النجوي إالَّ
نادراً ،وال يشرتك يف املناسبات االجتماعية والدينية إالَّ بشكل حمدود ،وكان يذهب قبل بزوغ
الشمس اىل الكوفة لالستجمام ملدة ساعتني على شاطئ الورات ،وعصراً ميارس رياضة املشي
حول« :سور النجف» مبعية ولده حممد رضا
رابعاً :أما من ناحية علميته املشهودة اليت يورتضها التقرير فان الكثري من اخلرباء يف أوساط
املؤسسة «الدينية» يف النجف ،وقم ال يتوقون مع هذا املنحى ،وقد حصل ما يشبه االنشقاق
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الداخلي العلمي ،كما بدا من منشورات الصحافة يف حينها يف إطار ترشيحه للمرجعية يف األوساط
العلمية الدينية .
هذا من ناحية ..ومن ناحية أخرى فإنَّ املعروف عن السيد اخلوئي أنَّه مل يعط يف حياته إجازة
اجتهاد سواء على صعيد «املَلَكَة» أو على صعيد االجتهاد «املطلق» ألحد باستثناء الشهيد
حممد باقر الصدر «شواهة» ،ويعود السبب يف ذلك إىل ما يراه البعض من انه «عقدة» لدى السيد
اخلوئي ،عالقته باملريزا النائيين ،الذي منح بعض تالميذه إجازات اجتهاد ،إال انه مل مينح اخلوئي
اإلجازة عندما اطلع على البحوث ،اليت قدمها األخري إليه يف أطار ما يعرف بأجود التقريرات ،اليت
كتبت حول حماضرات النائيين ،فلم يقل النائيين باجتهاد اخلوئي بتقريظه ،وخبط يده ،وعبَّر عنه بالعامل
الواضل ،وما حصل أن االوساط النجوية فوجئت بإجازة اجتهاد على صعيد «املَلَكَة» منحها
السيد اخلوئي اىل السيستاني ةهرت بعد وفاته ،وليس أثناء حياته ،األمر ،الذي دفع بعض هذه
األوساط بالتشكيك والقول أهنا إجازة مزورة ،ألهنا مل تكن خبط يد اخلوئي ،ومل تصدر يف أيام حياته،
ومن املمكن تزوير ختمه ،وهؤالء يتحدثون بأن الروحاني ،والشيخ جواد التربيزي ،والشيخ الغروي،
الذين تعتربهم األوساط العلمية أكثر كواءة من السيستاني بوصوهم درسوا دورات كاملة يف الوقه
خاصة ،إالَّ أنَّ السيد اخلوئي مل مينحهم إجازة اجتهاد !!..
ومن هنا ..ميكن القول إن الرسالة املرسلة من اخلوئي ،املوقعة ،خبتمه اليت كان السيد الروحاني
حيملها ال تعين بالضرورة اجازة اجتهاد إنَّ ما هي رسالة دعوة هذا أوالً ..وثانياً  :ليس من املؤكد
واملعلوم أن هذه الرسالة مزورة ،أو حقيقية ،وبغض النظر عن ذلك ،فإنَّ السيد حممد تقي اخلوئي
سلَّم رسالة اخلوئي إىل ورشة املرجعية يف بيت حممد علي الشهرستاني يف لندن .
خامساً :أما فيما يتعلق بإصرار السيد السيستاني على البقاء يف النجف األَشرف ،الذي مل
يوضح التقرير أسبابه ،فاألمر يعود ،ولعل ذلك من الواضح إىل أنَّ السيد السيستاني لو غادر النجف
إىل إيران فإنَّه سيتحول إىل واحد من مئات األ شخاص يساوونه يف املرتبة العلمية ،هم أكرب مرتبة
علمية منه يف أوساط قم املقدسة من مراجع ومدرسني دينيني حيضر دروسهم اآلالف من الطلبة من
خمتلف بلدان العامل ،السيما يف ةل ازدهار الدراسة الدينية يف قم وتنظيمها بعد انتصار الثورة
اإلسالمية يف إيران  ،فالبقاء يف النجف يف مثل هكذا وضع أفضل للطاحمني ،أو الذين يرون أنوسهم
مؤهلني للتصدي من اخلروج منها ،ألن أي مناخ ديين شيعي آخر ال يعطيهم فرصة حتقيق طموحاهتم،
وهذا ما يذكرنا بأسباب عودة األصوهاني والنائيين إىل العراق بشرط عدم التدخل يف السياسة،
وأسباب هذه العودة ،اليت تطرقنا إليها يف الوصل األول من الكتاب .
سادساً :أما ما يرتبط بأن اخلوئي أنابه إلقامة الصالة نيابة عنه كبديل أو كتأشري على فضله على
اآل خرين ،فان هذا ال يصمد يف ةل حاالت مشاهبة حصلت يف هذا اجملال منها أنَّ السيد اخلوئي كان
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قد قدم آية اهلل السيد أسد اهلل املدني «التربيزي» إلقامة الصالة نيابة عنه ألسباب تتعلق بعجزه يف
بعض األوقات ،وانشغاله بالتدريس يف أوقات أخرى ..ومنها أيضاً قول الشهيد الصدر الثاني ،الذي
ذهب بنوسه وخاطب اخلوئي قائالً " :أصحيح أنك أمرت السيستاني بأن يصلي اجلماعة نيابة عنك
؟" فنوى السيد اخلوئي ذلك .
سابعاً :وما جاء يف التقرير من أنَّ السيد السيستاني يف شغل كرسي اخلوئي بالتدريس ،والبحث
يف حياته ،فهذا ما مل يثبت من أحد من الذين سألناهم حول هذا األمر.
ثامناً :وجاء يف التقرير ما معناه أن السيد اخلوئي كان حيرِّم على أي أحد التصوير معه ،وترك هذا
«االمتياز» للسيستاني كبطاقة دعاية يف محلة تنصيبه ،فهذا األمر هو اآلخر ال يبدو دقيقاً ،بدليل ان
اخلوئي التقط صوراً عديدة مع آخرين كالسيد احلكيم ،والسيد الشاهرودي ،والسيد علي التربيزي يف
وفاة السيد حممد جواد الطباطبائي التربيزي ،وهذه الصور منشورة يف كتاب «مع علماء النجف
األشرف» ملؤلوه السيد حممد الغروي ،وميكن مشاهدهتا يف الكتاب املذكور.
هذا ما يرتبط بالتقرير املتقدم ،أما ما ميكن أنْ يشكل إضافة عليه ناحية استهدافه يف حماولة
اغتيال فاشلة من قبل السلطة ،فإنَّ البعض يرى أنَّ هذه احملاولة انطوت على أبعاد أخرى يف عقل
السلطة ،ومل يكن اهلدف احلقيقي من ورائها اغتياله فعالً .
نقول مع كل هذه األحكام ،اليت سارت عليها األمور يف املؤسسة «الدينية» يف العراق ،ومع كل
تلك اجلهود اليت بذلت قبل مرجعية السيستاني وبعدها ،ومع األموال الال معقولة ،اليت استخدمت
بامسه ..إالَّ أنَّ األ مور أمور املرجعية يف النجف اضطرت بشكل واضح ،وتعددت أقطاهبا،
وحكمتها حالة من الصراعات مبا ال جيعل من مرجعية السيستاني تلك «اهلالة» ،اليت حظيت هبا
مرجعية اخلوئي ..وثانياً :وهذا هو األهم ،إنَّ اخلط التجديدي يف املؤسسة «الدينية» يف العراق
«مات» مع موت الصدر األ ول واستشهاده ،ومل يتصور أحد ال من قريب وال من بعيد ،أنَّه سيولد
بالسرعة ،اليت ولد فيها ،إذْ أنَّ هذه الوالدة مل تكن ممكنة ،وال متصورة يف ةل أجواء خارجية
وداخلية ال تسمح هبا إطالقاً ..إالَّ أنَّ رجالً مثل الشهيد حممد صادق الصدر استطاع أنْ خيلق
هذا املمكن يف صريورة غريبة سريعة مذهلة ،وال متثل تتوجياً طبيعياً ملسار األحداث السابقة هلا،
أي أنَّها جاءت مبا يشبه التمرد املنظم على اخلنق املنظم ملؤسسة النجف الدينية ،لتكرر بذلك صورة
أقربَ إىل ما أقدم عليه الشهيد الصدر األول ببعده االحتجاجي الرافض لواقع املؤسسة والسلطة معاً،
لكن دون البعد التنظيمي الكايف ،الذي انطوت عليه جتربة الصدر الثاني .
هكذا ..بدا التيار التجديدي من أوائل عقد الستينيات ،حتى اآلن يف املؤسسة «الدينية» يف
العراق ،تيار ميثله رمزان فقط مها :الصدران األول والثاني يتخذان قراراً فريداً على ما ميكن التعبري
485

عنه جمازاً «املوت ،االستشهاد ،االنتحار» من أجل كسر الطوق واحلصار املوروض على التيار
التجديدي من النظام من جهة ،ومن خط املؤسسة التقليدي من جهة أخرى ..قارن بني هذه الصورة
للتيار التجديدي للمؤسسة يف العراق ،وبينه يف إيران خالل أربعني عاماً ..إيران مبسار تيارها
الكاسح املتصاعد ما قبل الدولة وما بعدها ،والعراق بضمور تياره إىل رمزين استشهاديني ،صحيح
أهنما تركا أثراً توعوياً هائالً يف العقل العراقي ،ولكننا بلحاظ املقارنة مع تيار إيران التجديدي جند
أ نوسنا أمام موارقة ال وجه فيها للتشابه والتوازن واملعقولية ،وأمام خسارة موجعة وفادحة لقائدين
منوذجني مل يسمح هلما مبواصلة املسرية .
وعودة إىل املؤسسة «الدينية» يف العراق بعد الصدرين تضعنا أمام مشهد آخر يبقى فيه
السيستاني مميزاً كـ «مرجع أعلى» ،إالَّ أنَّه مشهد تتعدد فيه رموز املرجعية التقليدية من جديد،
مشهد يتصارع فيه املتصارعون يف الداخل واخلارج ،وقد كان األكثر تواجداً يف اخلارج هو السيد
السيستاني ،ال بشخصه ،ولكن مبن ميثله يف إيران ،وغريها من الدول ،ولتشكل ةاهرته سياقاً
خاصاً يف إدارهتا هذا الصراع ،ويف األمور «اخلرافية» كأداة حاضرة بقوة متيز هذه الظاهرة عن
غريها ،فليس هناك من أحد يسأل عن مصدر هذا املال ..هذا أوالً ،وثانياً :مهما قيل عن طريقة
توزيع هذه األموال واستخدامها من وجهات نظر متباينة معارضة ومؤيدة ال دارة «زعيمها» ومقررها
األول السيد جواد الشهرستاني ،فإن اإلشكالية ال ترتبط بالشخص بقدر ما ترتبط باملبدأ ،الذي ال
خيضع لضابط ،أو قانون ،أو أساس من أي نوع ،إذ قد يكون الشهرستاني فعالً أفضل من غريه يف
إدارة هذه األموال والتصرف هبا ،إالَّ أنَّنا نكرر إنَّ اإلشكالية أكرب من ذلك ،ومن هنا ..فإنَّ ةاهرة
السيستاني املالية بإدارة الشهرستاني أوجدت ةاهرة ذات جتل اجتماعي واضح ،ةاهرة تتكون من
ناحية احلواريني ،والشعراء ،واخلطباء ،والوجهاء ،واحلواشي املعممني ..الذين يشكلون فريقاً من
املستقبلني واملودعني واملدافعني ،تتكون من ناحية ثانية من املثقوني ،وأصحاب املشاريع ،وشرحية من
احملتاجني ،الذين يرون أنَّ الصدام العلين مع هذه الظاهرة ،أو حتى الكالم فيها خطأ حسب مقولة:
«إَّننا إذا قارنا إدارة أموال السيستاني مع إدارة األموال االخرى للمؤسسة الدينية فالشهرستاني
أفضلهم ،مجيعاً ،وأكثرهم استجابة حلاجة الساحة اإلجتماعية».
فيما أنَّ الشق الثالث من الناس يتنامى يف داخله حقد وأمل وبغض وارتداد على هذا الواقع،
الذي يشاهدون ،وباإل مكان رصد ذلك من خالل معايشة الواقع االجتماعي ،فهذا األمر ليس سراً
من األسرار حناول أن نكشف عنه حنن ،وال حتى املعلومات ،اليت وردت حول مرجعية السيستاني،
واملرجعيات األخرى «العليا» باتت سراً ..وهذا هو يف الواقع السبب املركزي ،الذي يدعونا إىل
كتابتها وتدوينها يف حماولة لطرحها على جادة الرتشيد والعالج ،ألن احملصلة النهائية لـ «جيش»
احلاقدين على هذا الواقع الناقدين له ،ال يعرف أحد بالضبط إىل أين يقذف بالواقع اإلسالمي ..يف
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املستقبل؟ هذا هو الدافع من دراسة هذه الظاهرة ،وهذا هو الدافع مما أمسيناه بضرورة اخلطاب
الرقمي يف الواقع اإلسالمي بدل اخلطاب التمجيدي ،والتعميمي ،واإلطالقي ،واملواهيمي ..الذي
سنأتي عليه الحقاً ،إذْ وإنْ قل الناطقون والكاتبون هلذه الظاهرة ،وإن كثر الساكتون عليها ،فالتجربة
أثبتت أن هذا البلد العراق حبالته اإلسالمية هو بلد الصريورات الال متشاهبة والصدامات
واملواجآت ..كما دلل على ذلك القرن املاضي ،وهذا االحتقان االجتماعي حول ةاهرة السيستاني
املالية ،أو غريه ..قد جيعل مسار العمل اإلسالمي يف العراق حمكوماً لصدمات الحقة .
إذنْ  ..حنن لسنا يف ساحة حتد أخالقي ،أو ساحة حتد يف قول احلقيقة ،أو النطق هبا بقدر ما
أنَّ اجلميع عليهم أن ينظروا إىل تطورات املستقبل االجتماعي  -الديين على ضوء ما هو حاصل .
وخنتم هذه الوقرة بالقول إنَّ مؤسسة «دينية» عراقية هبذه املواصوات دفعت الكثريين إىل
انتقادها انتقادا الذعا حتى من أبنائها ورموزها،
وإلبراز صورة من صور هذا النقد ،ننشر هنا نص رسالة وردتنا من آية اهلل السيد أمحد احلسين
البغدادي حول كتابنا «حممد باقر الصدر بني دكتاتوريتني» ،اليت كشوت يف أحد فصوهلا مالبسات
الصراع داخل هذه املؤسسة.

األخ الواضل الباحث العراقي عادل رؤوف  -دام عزه -
سالماً إ سالمياً خالصاً ..ودعوات الستئناف احلياة احلرة الكرمية لشعبنا املظلوم ..بعد أن تال
قوته املنايف ،وابتلعته أمواج البحار ،ومزقت جسده ألغام احلدود .
وبعد ..قرأت كتابكم القيم «حممد باقر الصدر بني دكتاتوريتني» يف أوقات التعطيل ..ملست
فيه إ شراقة يف الصياغة والتعبري ،ويف التحليل والتوثيق ..وملست فيه من ثورة نشعر فيها الطمأنينة
واألمن واالستقرار ..نشعر أنَّ ناقوس اخلطر قد انتهى من حساباتنا ،فسوف جند حينئذ األبواب
موتوحة على مصراعيها للتعبري عن هذه املوهبة العارمة مقتحمة جسورةً ال متنعها محالت التشهري
والتكوري ،اليت تشن من هنا ومن هناك ،حرسك اهلل ورعاك يف مواصلة مسارك املعريف عن جمتمعنا،
وحترير دراستك عن عراقنا يف إطار النقد والنقد الذاتي ،واملوقف الثوري ضد الظلم والظاملني،
وضد اخليانة واخلائنني ،وضد التدلس واملتدلسني ،فإنَّ معنى تصديك هلذا ،أو ذاك ،أو هلذه
الشرحية ،أو تلك ..جيعلك ال ختاف شيئاً ،وال ختشى أحداً ،ومتارس جهادك الدؤوب على كل
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اجلبهات ..أمراً باملعروف ،وهنياً عن املنك ،وجهاداً بالكلمة اهلادفة ..هذا هو دورك املرسوم يف
املؤسسة «الدينية» ،بل هذا هو وجودك يف اجملتمع العراقي .
إنَّ تقييمك لرائد املدرسة التجديدية ،وطرحك أليديولوجيته اإلسالمية احلضارية ..أثرى املكتبة
العربية ..يعد كتابك نقلة نوعية يف هذا الزمن املعومل املتوحش الضائع مبعناه الواسع الشامل ،فهذا هو
املسار الثوري ،الذي يصل بنا إىل الغاية ،اليت حنن نبتغيها قبل فوات األوان .وهذا هو احلل الوحيد
لتحرير الوكر والعقيدة ،وحترير املثقف والوقيه ،من الظلم والظالم ،من التأخر واالحنطاط ،من
الرجعية والعمالء ،من االنكماش واالنطواء ،من سوء اإلدراك ،من سوء الوهم ،من سوء التطبيق،
لنصنع الغد الزاهر املرجو ،ثم لتكون لنا أيديولوجيا يف عملية صريورة الزمن .
إنَّ تقييمك ملؤسس خط رسايل جهادي تعبوي أصيل ،كان يتألق ويدوي صداه بسرعة خاطوة
عرب حماضراته ومؤلواته ،ويوتح يف نووس شعبه آيات اجملد واخللود ..مهما كانت محالت التحريض،
اليت تنسب إ ليه !! ..يعد كتابك صرخة مدوية على دكتاتورية املؤسسة «الدينية» ،اليت تنتسب
إىل الشريعة اإلسالمية ةلماً وعدواناً  ،وتدرس فقه الشريعة وقلبها عنه بعيد ،وال تأخذه عقيدة
رسالية حركية ،وال تتقي اهلل وال ترهبه ،وإنَّما تدرسه لتتأول وحتتال باسم تضخيم العناوين الثانوية،
واحليل الشرعية ،وتوجهه كيف تشاء يف تلبية الرغبات واألطماع حيثما انكشف هلا إنَّ هناك
مصلحة ذاتية تنجز ،وإنَّ هناك شيئاً من أشياء هذه الدنيا يكسب .
من هنا  -يا أخي  -نريد ان تكشف لنا الشيء الكثري عن هؤالء الرموز احلوزوية املتسرتين
واحملرت فني باسم الدين ،الذين حتولت حياهتم املعيشية الضيقة اىل قصور شاخمة ،وحياة مرتفة يف دول
اخلليج ،وأوربا ،وأمريكا االستكبارية ،وحتاسبهم من أين لكم هذا من خالل كتاباتك املوثقة .
إنَّ تقييمك هلذا املوكر االستثنائي ،ليس على مستوى رجال عصره وحسب ،ولكن على مدى
زمن ليس بقصري تبنى آليات الوحدة يف إطار التوحيد والرسالة ،وتبنى آليات التغيري يف إطار
املرجعية واحلركية ،بعيداً عن أمناط اال هنزامية واملذهبية !! ..يعد كتابك اكتشافاً جديداً يف الرؤية
والتشخيص ،ويف بلورة املسار والنظرية ،واهلل حيوظك ويرعاك بدعاء.
أمحد احلسين البغدادي
دمشق  28صور 1422هــ
إنَّ هذه الرسالة عندما تصدر من جمتهد أو فقيه من فقهاء النجف األشرف ،فإنَّها تعَّرب عن
درجة هائلة من االحتقان واالختناق ،الذي باتت تعيشه هذه املؤسسة ،وتعرب بشكل آخر عن
درجة مؤملة من درجات اليأس واإل حباط والشعور العميق الغاضب على ما يدور داخلها من ةواهر
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كما اتصلت «العربية .نت» مبكتب السيد علي السيستاني للرد على اهتامات
البغدادي له ،إال أن مكتبه قال« :ال تعليق لنا على هذا املوضوع !.»..
أنا المعارض الشيعي الوحيد
ويف حديثه لـ«العربية .نت» ،اهتم البغدادي مرجعيات النجف بأهنا تنوق األموال
على مؤسسات ومدارس ومراكز يف إيران ودول العامل باستثناء العراق.
مشريا إىل :إن األرقام ،اليت ذكرها يف حماضرته إمنا مت أخذها مباشرة من موقع
السيستاني الرمسي.
وخبصوص مصدر هذه األموال ،يقول البغدادي:
هناك أموال تأتي باسم احلقوق الشرعية من األمخاس و الزكوات والصدقات،
وأخرى من خارج الدائرة االسالمية ليست حبقوق شرعية.
ووصف البغدادي نوسه بأنه :العمامة الشيعية الوحيدة املعارضة ملشروع الواليات
املتحدة األمريكية يف العراق ،مستطردا :هذا رغم حتوظي على كلميتْ «سين»
و«شيعي» ،ألن االنتصار على الواليات املتحدة حيتاج إسالما عروبيا بال مذاهب.
وخبصوص انتقادات املعارضني له ،والقول بأنه ليس مرجعا ،رد البغدادي قائال:
أنا أقوى من هؤالء ما يسمى بــ«املراجع األربعة» باستثناء السيستاني املُبَرز،
خطرية تتعلق باألموال والدكتاتورية والصراعات والقيادات املخلصة ،اليت تقتل بألسن بعض رجال
املؤسسة قبل أن تقتل برصاصات السلطة ،إهنا مؤسسة تقتل أفذاذها وموكريها وقادهتا البارعني،
وتلك ةاهرة حتتاج اىل مزيد من التوكري العميق ..ألنَّ هذه املؤسسة حسب نص البغدادي املتقدم
«تنتسب إىل الشريعة اإلسالمية ةلماً وعدواناً».
مالحظة :ورد عدد من الوثائق بنصوصها ..ونصوص هذه الوثائق فيها كثري من االخطاء النحوية
واللغوية ،وقد احجمت عن تصحيحها ،ألهنا وثائق نقلت هكذا عن مصادرها ،واكتويت بتصحيح
ما ورد يف احلواشي من تعليق على تلك الوثائق.
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والتاريخ الشيعي ال يوجد فيه تأطري ،كما يؤطر إخواننا «اهل السنة واجلماعة» مبا
يسمى بـ«املذاهب األربعة» ،وعندما صدرت مذكرة اعتقال غري رمسية ضدي
خرجت تظاهرات صاخبة يف معظم أحناء العراق من أجلي ،وهناك وثائق تثبت
ذلك(.)7
وقَدِمَ البغدادي إىل دمشق قبلَ أكثر من عام ،ويقول إنه :ال ميلك «إقامة» يف دمشق،
ويتنقل بشكل دائم ،ويدخل العراق بسرية كاملة .
ويعد البغدادي ،واحدا من أبرز املرجعيات الدينية ،اليت تناهض االحتالل األمريكي
يف العراق ،وهو ممن يرفضون أية مصاحلة مع ما يصوه بـ«حكومة االحتالل الرابعة» ،وال
يعرتف بأي مكون من مكونات العملية السياسية ،اليت صممها االحتالل ،على حد
قوله.
حكم بإعدام البغدادي؟
وخبصوص عملية اقتحام منزله يف النجف ،قال البغدادي إِنَّ ابنه حممداً ال يزال
معتقال لدى القوات األمريكية ،والقوة الثامنة العراقية منذ فجر يوم اجلمعة املاضي.
مضيوا :هجموا على بييت ،وقاموا بتكسري شبابيكه وحتطيم أبوابـه ،وبالتـايل سـرقوا
الذهب من ابنيت ،علما إ ني الزلـت موجـودا خـارج العـراق بعـد صـدور حكـم اإلعـدام
ضــدي مــن قبــل اجمللــس األعلــى اإلســالمي العراقــي ،ومنظمــة بــدر ،ومــن ورائهـــم
األمريكيون.
وأشار البغدادي إىل :إن هناك من أرجع عملية اقتحام منزله إىل احملاضرة ،اليت
ألقاها الناطق بامسه أبو احلسن املوسوي ،يف احدى ضواحي دمشق ،حول كيوية إنواق
بعض مراجع النجف األموال ،اليت تصلهم ،إال إنه يعتقد إن السبب احلقيقي هو «عدم
( )7راجع بتوسع موسوعة« :تأصيل معريف بني الثورية والالثورية» ،ج ،2 :ص 331 :وما
بعدها ،و /ج ،4 :ص 535 :وما بعدها ،و /صحيوة «املرابطون» (عدد خاص) ،تصدر عن
التجمع االعالمي احلر يف العراق بتاريخ  24كانون الثاني 2006م ،السنة الثانية ،العدد االول.
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تراجعي كمن تراجع من يزعم أنه ضد املشروع األمريكي ،فمن جهة يزعمون اهنم
حياربون األمريكان ،ومن جهة يشاركون يف العملية السياسية ،ويف رأيي ال تصاحلَ أبدا بني
احلالل واحلرام ،وهناك طالق بائن بينهما» ،على حد قوله.
وأضاف :بانَّ مشروعه يدعو اىل اخلروج األمريكيني من العراق ،وإلغاء الدستور ،وإقامة
دولة تعددية ،وعدم استثناء أية طاقة وطنية .
وقال« :لو اعتقلوا عائليت وأوالدي فهم فداء للعراق واإلسالم والعروبة ،وشعيب كله
يف سجن كبري».
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الحوار الحادي والخمسون
مع قناة الدنيا السورية
بتاريخ  26تشرين االول 2008م
اجرى الحوار
د .محمد عبد الحميد
اجرت قناة الدنيا الوضائية حواراً خاصاً مع مساحة آية اهلل العظمى املرجع امحد
احلسين البغدادي يف برنامج« :حوار الدنيا» بتاريخ  26تشرين اول «اكتوبر»  2008م.
قال مساحة آية اهلل العظمى املرجع القائد أمحد احلسين البغدادي لـ «قناة الدنيا»:
ال اعرتف بشرعية الدور ،الذي تقوم به منظمة األمم املتحدة يف العراق ،او جملس
األمن الدويل ،واعتربها مؤسسات موجهة من قبل املاسونية العاملية وربيبتها الصهيونية،
إِنَّ التعويل على دور األمم املتحدة ،او غريها من املنظمات الدولية ،مثله مثل التعويل
على الربملان العراقي ،هو ،من وجهة نظر فقهية ،خمالوة شرعية ،وخيانة وطنية .
وبيِّنَ مساحته :حنن يف العراق ،كمقاومة ثورية رسالية حضارية ،ال نريد أن نقتل
إنسانا بريئا ،أو نظلم كافرا معاهدا ،وإمنا حنن ،كمقاومة ،نقول للعدو احملتل اجملرم ،أُخرجْ
من أين أتيت ،ال مكان لك يف دار اإلسالم مهما تزعمْ أنك جئت من أجل «حتريرنا» من
الدكتاتورية واالستبداد ،ونشر احلرية واإلصالح والدميقراطية ..نقول له أُخرجْ ،إِنَّ
القرآن والعقل والوجدان والتاريخ يؤكد علينا مقاتلتك وطردك .
وتناول :النصوص التشريعية ،اليت تدلُّ دالة على نوي سبيل الكافرين على املسلمني،
واألدلة اليت تدلُّ على النهي عن مواالة الكافرين ،واألدلة اليت تدلُّ على امتنانه تعاىل
 نشر هذا احلوار يف صحيوة «الصوت» على حلقتني :احللقة األوىل بتاريخ  31كانون الثاني
2009م ،واحللقة الثانية :بتاريخ  14شباط 2009م.
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بكف أيدي الكافرين على املسلمني ،وكلُّها تؤكد على عدم شرعية سيادة الكافرين
على املسلمني.
واعترب :ابرام االتواقية االمنية عمالً غري شرعي ،ألَنَّها صُدِّقَتْ من جانب جملس
نواب ال قيمة لوجهة نظره إطالقا ،ألن هؤالء انتخبوا حتت احلراب األمريكية ،واحلماية
اللوجستية «االسرائيلية».
وندد :باألكذوبة القائلة ،إِنَّ األمريكيني إذا غادروا البالد ،فسوف حتدث الوتنة بني
األمة ،وقال :هذه مزاعم تضليلية ،يطلقها التابعون للواليات املتحدة األمريكية ،أكل الدهر
عليها وشرب.
وأضاف :من يوم توجري ضريح اإلمامني العسكريني يف سامراء حاول األمريكيون من
خالل هذه اجلرمية النكراء تأجيج احلرب األهلية ،ولكن وعي أبناء األمة أسقطَ هذا
املشروع الوتنوي التقسيمي ،والعراقيون مل يسمحوا ،ولن يسمحوا ،للصهاينة أنْ حيققوا
طموحاهتم يف حتويل العراق اىل دويالت وكونتونات ضعيوة ،هزيلة ،ومتصارعة ،متقاتلة
فيما بينها ،حتى تبقى «اسرائيل» يف املنطقة هي األقوى عسكريا واستخباراتيا
واقتصاديا وثقافيا.
وتوعَّدَ قائالً :ليعلم هؤالء ،مهما يتآمْر علينا الصهاينة واألمريكيون والتابعون هلم من
امللوثني واملوتونني والغرباء والقتلة واللصوص ،فإِنَّ املسرية الكواحية سوف تستمر ،وهذا
هو منطق األمم يف حترير أوطاهنا من خالل املقاومة السياسية وامليدانية ،وهذا هو
منطق حركات التحرر اإلسالمية قدميا وحديثا.
ودعا :اىل إسقاط االتواقية األمنية من خالل تصعيد املقاومة املسلحة ضد
االحتالل ،وكذلك من خالل االعتصامات اجلماهريية ،والتظاهرات الشعبوية سواء
بسواء.
وقال :حنن أمة حية جماهدة ال تقبل باإلذالل والتوهني على طوال التاريخ.
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وقال :إِنَّ املقاومة العراقية ضد اإلحتالل هي املقاومة الوحيدة ،اليت ال تتلقى دعما
من اخلارج حنن كمقاومة مل يدعمنا أحد من النظام العربي واإلسالمي الرمسي إطالقا،
بل حنن نقاتل بـ«كالشنكوف» قدمية ،لكنها أفشلت املشروع األمريكي ،وتصدت ألقوى
جيش فتاك يف العصر احلديث ،يعترب أداة للهيمنة االمربيالية على العامل.
وأكَّدَ :إِنَّ الواليات املتحدة يف العراق مل يبق هلا إال اإلعالن عن هزميتها رمسيا.
وقال :لوال صمود املقاومة بنَوَسَها الطويل ،ونوعية تصديها لسقطت املنطقة حتت
هيمنة «اسرائيل» وأمريكا سواء بسواء.
وقال :إِنَّه التقى عددا من القادة الولسطينيني ،الذين اكدوا له إنَّ املقاومة يف العراق
هي احللقة املركزية يف التصدي للمشروع الصهيوني يف املنطقة ،وشددوا على قوهلم له
إذا اهنزمتم يف معركتكم الواصلة مع العدو األمريكي الغاشم فستَسْقُطْ كل منجزات
ومكتسبات الشعب الولسطيين التحررية.
وفسر :السبب وراء عدم ةهور تنظيم موحد للمقاومة بالقول :لو كانت فصائل
املقاومة الوطنية واإلسالمية موحدة النكشوت للعدو اجملرم ،بل هي جماميع صغرية ،كل
واحدة منها تعمل على حدة ،وبسرية وانضباط حركي .
وأضاف :هذا العمل اسرتاتيجي ،وليس تكتيكيا ،ألن فصائل املقاومة العراقية
تتبنى التنظيمات اجملهرية ،ألهنا تنوذ العمليات امليدانية واالستشهادية يف أرض
مكشوفة ،وليست يف جبال شاهقة ،أو أودية سحيقة ومغارات عميقة.
وقال :لقد أكدت على بعض فصائل املقاومة ،وليطلع أبناء العراق واألمة ،إِنَّ األمر
جيب أن يكون هكذا.
وكشف :انه بسبب هذا األسلوب اجملهري الناجع ،حتركت اململكة العربية السعودية
بناءً على الرغبة األمريكية ـ «االسرائيلية» الخرتاق رموز املعارضة العراقية ،اليت
تناهض االحتالل وتقاومه ،ومن خالل االحتواء املزدوج ،فتحوا جسورا مع هذا الطرف
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أو ذاك ،والبعض منهم قبض املخصصات الشهرية املشجوبة احملرمة.
وأضاف :السعوديون يعرفون من أين تؤكل الكتف ،ال يقطعون شعرة معاوية مع أَ ِّي
طرف من أطراف املعارضة العراقية .بقصد احتوائهم ،يف سبيل الوصول اىل غايات
وأهداف معينة معهم ،وسعيا للحد من نشاط املعارضني ونضاهلم ،يف حماولة لدجمهم يف
املشروع األمريكي.
ولوت :اىل اهنا وصمة عار أبدي على رموز املعارضة الوطنية واإلسالمية العراقية
أن ينسقوا مع احلكام السعوديني ،الذين أعطوا الشرعية للمشروع األمريكي يف العراق،
النموذج املتوحش لعوملة املنطقة على الطريقة األمريكية ،وألنَّ هذا يساعدهم على
تأجيج الونت بني أبناء األمة الواحدة ،ال يف العراق احملتل فحسب ،بل حتى يف لبنان
وسوريا ،ويف املنطقة برمتها.
ورداً على سؤال حول الورق بني املقاومة واإلرهاب أكَّدَ مساحته :إنَّ اإلرهاب
باملوهوم القرآني هو الرعب واخلوف ،الذي يرهب العدو ،وهذا خبالف العمليات
االنتحارية ،اليت تستهدف التجمعات الشعبية ،اليت يوجد فيها نساءٌ وأطوال وشيوخ،
فهذه ليست إرهابا ،كما يزعمون ،وإمنا هي عمليات إجرامية مدانة ،وتشجبها كل
األديان السماوية واملذاهب األرضية ،بيد أن أمريكا والتابعني هلا يتهمون كل من يرفع
بندقية مقاتلة تستهدفهم ،فينعتونه بأنه «إرهابي» لتشويه مسعة املقاوم واملقاومة يف
العراق .
وأكدَّ مساحته :دعمه ومساندته كلَّ من يرفع البندقية املقاتلة يف وجه احملتل األمريكي
مهما يكن انتماؤه وعرقه ومذهبه.
وختم مساحته بالقول :هذا هو هنجنا وشعارنا ،نرفعه منذ غزو العراق واحتالله:
«يا أعداء أمريكا احتدوا يف سبيل حترير العراق».
ومن هنا ..بدأَ احملاور د .حممد عبد احلميد بعد ان محد اهلل واثنى عليه:
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
هو أحد اللبنات املهمة يف اهلرم املرجعي اإلسالمي ..وله أتباع كُثَّر يف العراق،
والدول العربية واإلسالمية اجملاورة ..وهو من الذين رفضوا العملية السياسية حتت
مظلة االحتالل األمريكي الربيطاني ..ألفَّ أكثر من ثالثني كتابا ،وأدت أسرته العربية
دورا بارزا يف النضال التحرري ضد االحتالل الربيطاني يف العشرينيات من القرن
املاضي ،ويعارض بشدة النووذ األجنيب ،والتدخل يف الشؤون العراقية ،ويدعو حبزم اىل
دعم املقاومة ،شارك يف مبادرات عدة من أجل الوحدة الوطنية ،وضد الصراع
الطائوي ،ورفض كل االتواقات واملعاهدات ،اليت من شأهنا املساس بسيادة العراق
واستقالله ،وهنب ثرواته الوطنية ،واعتربها باطلة وغري شرعية ،وذلك كله ضمن هنج
إنساني إسالمي وطين ميثل بارقة أمل يف حترير العراق ،وتوحيد صووفه ...أنه مساحة
آية اهلل العظمى املرجع القائد أمحد احلسين البغدادي ،فأهال وسهال به ضيوا كرميا يف
برنامج «حوار الدنيا».
* حممد عبد احلميد :مرحبا بكم مساحة السيد
** أمحد احلسين البغدادي :أهال وسهال ..حياك اهلل.
* حممد عبد احلميد :أنتم علم من أَعالم العراق ،ولكم باع طويل يف الكثري من
القضايا احلساسة واملصريية ،والسيما امللف الشرعي والسياسي يف العراق ..أنتم من
الذين تعرضتم خلطر كبري ،حالكم حال كل الوطنيني ،الذين يرفعون أصواهتم عاليا
لتحرير العراق ...تعرضتم قبل أيام ملدامهة منزلكم من قبل قوات عسكرية أمريكية ـ
عراقية مشرتكة ،وأُعْتُقِلَ جنلكم األكرب السيد حممد يف النجف بعد أنَّ قيل إن هنالك
دعوات لتشكيل إٍحتاد أو جبهة عريضة مناهضة ومقاومة لالحتالل يف العراق أَطْلقها
جنابكم ،ورمبا هذا هو ما جعل الطرف اآلخر يستشيط غضبا ،فبادر اىل مثل هذه
املدامهات إلسكات صوتكم ..أليس كذلك ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ...بوصوي
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ضد املشروع األمريكي بكل تواصيله يف العراق ،ويف املنطقة والعامل ،ومن الطبيعي أنَّ
الذين أيدوا هذا املشروع الوتنوي ،وعملوا بكل ما ميلكون من طاقات على دعمه
ومساندته ،البد هلم أن يتحركوا بأساليب خبيثة سواء على صعيد املدامهات
العشوائية ،أم على صعيد احلرب النوسية ،أو على صعيد التصوية اجلسدية ،فلم تكن
هذه املدامهة ،أو هذا االعتقال مواجئة يل ،بل هي شيء طبيعي ،وأنا أنتظر أنْ
اعتقل ،أو أقتل يف أيِّ حلظة من خالل مواقوي الثابتة ،وأنا أختلف عن كل الذين
يعارضون املشروع األمريكي من خالل اطروحاهتم القلقة ،أو مواقوهم الربغماتية إذا صح
التعبري ـ والزلت أوكد إن هنالك احتالالً مباشراً ،واالزمة متصاعدة ،لذا حينما مسعت
بنبأ مدامهة منزيل ،واعتقال ولدي فرحْتُ كي تنكشف حقيقة االدعاءات الباطلة،
والدعوات الدمياغوغية ،اليت كتبت يف بنود دستورهم الدائم األسود يف وجوب حصانة
املرجعية «الدينية» ،أالَّ يقع عليها أي اعتداء ،أو توهني ملقامها حتت أية مشاعة ،بيد أن
اهلل تعاىل كشف زيف ادعاءاهتم ،ومهما يكن فقد اجتاحتين فرحة غامرة باعتقال
ولدي أسوة بأبناء العراق اجملاهدين ،وحرائر العراقيات ،ممن اليزالون يف أقبية السجون
األمريكية ،فولدي فداء هلذا الشعب الصابر العظيم.
* حممد عبد احلميد :رجاء دكتور...
** أمحد احلسين البغدادي «مقاطعا» :أنا لست دكتورا ،وإمنا أنا أمحد احلسين
البغدادي.
** حممد عبد احلميد :عووا مساحة السيد تشرفنا بكم ودعاؤنا ورجاؤنا أن
يورج اهلل سبحانه وتعاىل عن جنلكم ،وعن كل املظلومني واملتضررين يف العراق.
** أمحد احلسين البغدادي :شكرا جزيال.
* حممد عبد احلميد :أغتنم وجودكم يف وطنكم الثاني سورية ،وأنتم قطب فاعل
يف الساحة السياسية العراقية ...من املعلوم أنكم اخنرطتم يف العديد من النشاطات
والوعاليات واملواقف ،اليت تناهض االحتالل ،ومددمت األيدي واجلسور مع تلك القوى،
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اليت رمبا ال تشارككم يف املذهب ذاته ،أو العرق ،أو الدين ،فكنتم كتلة واحدة
تسامهون يف أعمال مشرتكة ،وتوحدون األهداف يف طرد االحتالل ،وختليص العراق مما
هو فيه ..فهل مثة جتارب جديدة ،أو فعاليات ومواقف مستحدثة تقومون هبا ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :عندما شاهدنا باللمسة التجريبية ،وحساب
االحتماالت ،وبالتحديد مشروع املعارضة الوطنية واإلسالمية العراقية ،اليت تناهض
املشروع األمريكي يف العراق ،إنَّ هذه املعارضة الوطنية واإلسالمية ،ليس لديها عقلية
قيادية متتلك آفاقاً رحبة تقود الكواحني السياسي واملسلح يف الداخل ،بصيغ جديدة،
وأساليب مبتكرة اىل ما نريد ،تلك األسس املوروض أن تكون راسخة لنقف عليها،
فالبعض من أحزاب املعارضة «حاليا» هتتز وتنزلق يف كل حلظة ،بل جندها أحيانا
تنقلب على وضعها من أقصى اليمني اىل أقصى اليسار ،هذا كله بسبب هشاشة
األسس اإلستقرائية ،وفقدان العقلية القيادية ،اليت تقوم عليها يف بنائها األيديولوجي
والعملياتي .أمام هذا الواقع ماذا نوعل؟ هل نسكت ويف السكوت القبول باألمر الواقع،
أو نتمرد ونقول ال ،أنتم لستم معارضة فاعلة يف الساحة العراقية ،ونكون بالتايل
حمكومني هباجس استبدادي ،أو ندور يف حلقة مورغة ،وعلى العكس ،حنن نسعى
بإخالص اىل رفع شأن املعارضة العراقية ،واالرتواع هبا اىل مستوى تكون فيه معارضة
حضارية التوكري السياسي ،وثورية املمارسة امليدانية ،ولذا فكَّرْنَا مع بعض األطياف
واألحزاب والشخصيات املستقلة لتشكيل احتاد معارض حيمل مشروعاً ذا رؤية
تأسيسية ال على صعيد العرضية ،وإمنا على صعيد الطولية مع كل األطراف واألحزاب
املقاومة واملناهضة لالحتالل .هذا ،ونعتقد أنه من دون تعدد األطياف واألحزاب
تتوقف حركة التاريخ ،وتتجسد النزعات الوئوية والعرقية واإلثنية ،ويغرق العاملون
املناهضون واملقاومون يف تيه مظلم بال دليل ،حتى يقضي اهلل أمرا كان موعوال .هلذا
السبب انبثق هذا اإلِحتاد كإضافة جديدة ،ونقلة نوعية تؤمن باملقاومة املسلحة قوال
وفعال ،فضال عن توعيل املقاومة السياسية.
* حممد عبد احلميد «مقاطعا» :هل له من...
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** أمحد احلسين البغدادي «متابعا» :والشيء بالشيء يذكر ...أنا أول من
قدم استقالته من املؤمتر التأسيسي العراقي «الوطين» ،بسبب أنه مل يشكل جناحا
عسكريا ملناهضة احملتل اجملرم ،بل يؤيد املقاومة املسلحة فحسب ،ويف تصوري إنَّ ما
أخذ بالقوة ...البد أن يسرتد بالقوة ،هذه املقولة املأثورة قاهلا باألمس الرئيس عبد
الناصر بعد انتكاسة اخلامس من حزيران العام 1967م ..هذه مقولة مستمدة من روح
النص القرآني ،كتاب اإلسالم احملووظ اخلالد ـ
* حممد عبد احلميد :هذا االحتاد ...هل له من اسم معني؟..
** أمحد احلسين البغدادي :نعم ..امسه« :احتاد قوى حترير العراق» ،وأدعو
ملؤسسيه باملوفقية لتحقيق آماهلم وطموحاهتم بعون اهلل تعاىل ومدده.
* حممد عبد احلميد :مساحة السيد جيعلنا منضي باحلديث اىل ما يتعلق
بــ«االتواقية األمنية» ،اليت أثارت عندنا تساؤالت مهمة:
هل يوهم األمريكان أن االتواقية االمنية ال حتظى باإلمجاع الوطين العراقي؟ وأَنَّ
العراقيني يصرِّون على وجوب مغادرة قوات االحتالل أراضيهم؟ وأنَّ حلظة هذه املغادرة
قد حانت؟..
وهل يوهم األمريكيون أن العراقيني ال يعريون انتباهاً للتهديدات األمريكية الصرحية يف
حال رفض املوافقة على االتواقية األمنية؟..
وهل تعلم قوات االحتالل يف العراق أن أرض الرافدين سوف تتحول اىل نار تستعر
حتت أقدامهم ،وأقدام كل من حياول شرعنة وجودهم يف حال مترير تلك االتواقية
املسخ؟..
ما هو موقف املرجعيات الدينية ؟..
وقبل أن نسرتسل مع مساحة السيد لنتابع هذا التقرير:
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يبدو أن الواليات املتحدة األمريكية حتملُ املواوض على التنازل على طاولة ما
يصطلح عليه بـ«االتواقية األمنية» طويلة األمد ،اليت من املورتض أن تكون مسودهتا
النهائية قد اكتملت ،ومل يبق إلِجنازها سوى اكتمال املوافقات األصولية من قبل اجلانب
العراقي.
إن اإلدارة األمريكية ،حسب تقارير املراقبني ،أخذت تنحو منحىً جديداً يف حماولة
إقناع ،أو باألحرى إجبار املعارضني على إمتام هذه الصوقة املشبوهة ،اليت يتوق معظم
العراقيني اليوم على أنَّها جمرد وثيقة تشرعن وجود االحتالل األمريكي يف العراق ،هذا
املنحى تلخص بالتهديدات املباشرة ،اليت وجهها كل من وزير الدفاع األمريكي روبرت
غيتس ،واألدمريال مايكل مولن رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية ،اللذين حذَّرا
العراقيني من عواقب وخيمة يف حال عدم إبرام هذه الصوقة ،كما ترغب إدارته ،فهددا
بالقول إن الباب مل يغلق إال أنه قارب على اإلنغالق بالنسبة لنا ،والظاهر أن اإلدارة
األمريكية قرأت بشكل جيد املوقف الشعيب العام الرافض إلبرام االتواقية معها ،وال سيما
عقب التظاهرات املليونية الرافضة ،اليت نظمها التيار الصدري يف العاصمة بغداد،
وكذلك االعتصام ،الذي قام به حنو عشرين من «الكتلة الصدرية» أمام مبنى الربملان
بدعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر رافضا لالتواقية ،سبق هذا إعالنُ الكثري من
املرجعيات الدينية حتريم توقيع مثل هذه االتواقيات ،وحجب الشرعية عن أية سلطة
تشرعن وجود االحتالل.
من جانب آخر بدا واضحا أن لعبة الشد واجلذب قد بدأت بني اجمللس السياسي
العراقي ،ورئاسة الوزراء ،وجملس النواب حول رفض بعض البنود ،أو تعديلها ،وحماولة
زيادة سقف املطالب العراقية ،وما ذلك إال ترمجة واضحة لنبض الشارع العراقي ،الذي
يرفض عقدها ،كما أن رد احلكومة على التهديدات األمريكية الوقحة جاء سريعا على
لسان املتحدث بامسها ،الذي عرب عن قلق حكومته البالغ إزاء تلك التهديدات ،مضيوا
أنه ال جيب أن تورض االتواقية بطريقة قسرية على حرية اختيار العراقيني ،وأن من غري
املناسب التخاطب معهم هبذه الطريقة .ويبقى التساؤل :هل فهمت األوساط الغربية
أن االتواقية األمنية ال حتظى باإلمجاع ،وان ساعة احلقيقة للتعامل جبدية مع إصرار
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العراقيني على وجوب مغادرة قوات االحتالل األمريكي أراضيهم قد حانت ،والزمن هنا
كويل باإلجابة؟..
وفيما تبدو األيام القليلة املقبلة حامسة يف مصري تلك االتواقية األمنية ببنودها
اجملحوة حبق العراق وأهله ،فإن العراقيني يرون أهنا إِذا قُررَتْ فان ألف حجر عثرة
يقف يف وجه تطبيقها وترمجتها اىل واقع موروض من االحتالل واإلدارة األمريكية.
* حممد عبد احلميد :أهال بكم مرة أخرى ،وهذا اللقاء مع مساحة السيد آية اهلل
العظمى املرجع القائد أمحد احلسين البغدادي ...أهال وسهال بسماحتكم مرة أخرى
يف برنامج «حوار الدنيا».
** أمحد احلسين البغدادي :حياك اهلل.
* حممد عبد احلميد :ما هو موقف مرجعيتكم إجتاه ما يتعلق مبوضوع االتواقية
األمنية؟ ..وما هو موقف الشرع احلنيف من خالل خربتكم العلمية يف هذا
اجملال؟..
** أمحد احلسين البغدادي :يأخذك العجب كل العجب أن املعارضني ملشرو َع
االتواقية األمنية العراقية األمريكية املهينة ،واملذلة لكرامة شعبنا وأهلنا ،يُرْجِعُون األمر
تارة اىل االستوتاء الشعبوي ،وتارة أخرى يرجعونه اىل منظمة األمم املتحدة ،أو اىل
جملس األمن الدويل ،ومن حيث املبدأ ،أنا ال أعرتف بشرعية هذه املنظمات الدولية،
بوصوها مسرية من قبل املاسونية العاملية وربيبتها الصهيونية.
* حممد عبد احلميد :يعين ،عووا ..رأيكم الشخصي ،أم رأى الشارع؟..
** أمحد احلسين البغدادي :هذه وجهة نظري ،وهي ،يف الوقت نوسه ،وجهة
نظر الكثري من القادة الثوريني يف حركات التحرر اإلسالمية والعاملية.
* حممد عبد احلميد «مقاطعا» :هو ليس بالضرورة رأى الشارع؟
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** أمحد احلسين البغدادي «متابعا» :والدليل على ذلك أنه لو كان هناك وجود
لشرعية دولية ذات مصداقية حقيقية لطالبت حبقوق اإلنسان ،نوع اإلنسان ،وحتقيق
آمال مستضعوي العامل وطموحاهتم ،ويف مقدمتها فلسطني ،اليت ال تزال حتت نري
االحتالل االستيطاني الصهيوني منذ ستني عاما .إنَّ الكثري من العراقيني يردونْ األمر اىل
هذه املنظمات الدولية ،أو اىل الربملان العراقي ،ومن وجهة نظر فقهية هذه خمالوة
شرعية ،وهذه خيانة وطنية.
فلنكن صرحاء ،حنن يف العراق ،كمقاومة ثورية رسالية حضارية ،النقبلُ أبداً أن
يُقْتَّلَ إنسان بريء ،أو يُظْلَمَ كافرٌ معاهدٌ ،وإمنا حنن كمقاومة نقول للعدو احملتل اجملرم:
أُخرجْ من أين أتيْتَ ،ال مكان لك يف دار اإلسالم مهما تزعمُ أنك جئت من أجل
«حتريرنا» ،من الدكتاتورية واالستبداد ،ونشر احلرية واإلصالح والدميقراطية يف عموم
البالد ...نقول له أُخرْج أنَّ القرآن ،الكتاب احملووظ األخري ،والعقل والوجدان والتاريخ
كلُّها ت ؤكد علينا مقاتلتك وطردك عن وطننا اإلسالمي الكبري ،بل حتى حركات التحرر
العاملية بقيادة هوشي منه ،وكاسرتو ،وتيتو ،وغاندي ،وماو تسي تونغ ،وما ندال..
وهؤالء من غري املسلمني طردوك شر طرده من أوطاهنم ،فكيف حنن كمسلمني
ملتزمني؟ فبالطريقة األولوية القطعية النقبل للكافر احملتل الواقد العواصم اخلمس املشهورة
أن حيتل أي بلد مسلم ،حتى لو أعطى احلرية الكاملة ملمارسة طقوسنا وشعائرنا،
 وجه سؤال حول هذا املبنى الوقهي للسيد االستاذ ادام اهلل ةله عام 2002م ونشر يف كتابه
اخلطاب اآلخر مع آية اهلل امحد احلسين البغدادي ،يف صوحة  77وما بعدها ،وفيما يلي نص السؤال:
من خالل خطابكم السياسي اإلسالمي نستنتج حرمة التعاون مع اإلدارة األمريكية بوصوها زعيمة
االستكبار والكور العاملي ،يف الوقت الذي جند الوقيه عبد األعلى السبزواري( )36املتوفى عام
 1413هجرية ذهب إىل أبعد من ذلك يف جواز حاكمية الكافر على البلدان اإلسالمية وشعوهبا إذا
مل يتعرض بعقائدها وتراثها .وهنا بيت القصيد انه :ال يسقط صدام حسني إال عن طريق اإلدارة
األمريكية والتعاون والتنسيق معها من أجل خالص العراق من الدكتاتورية حتى لو أدى هذا االسقاط
هبيمنة امريكية مباشرة ،ألن حاكمية الكافر (العادل) خري من احلاكم املسلم اجلائر ،كما ينقل عن
الوقيه ابن طاووس .ثم ما هو دليلكم الوقهي الشرعي على هذا الرفض املطلق الذي تتبناه يف شجب
ذلك؟!..
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ج :أوالً :يعود هذا الرأي الوقهي احملتمل وليس فتوى (يف الواقع) إىل احملقق النجوي(ت  1266هـ)
إذ ذهب يقول:
«قد مينع الوجوب ،بل قد يقال باحلرمة ،لو أراد الكوار ملك بعض بلدان اإلسالم ،أو مجيعها يف
هذه األزمنة من حيث السلطة مع بقاء املسلمني على اقامة شعائر اإلسالم ،وعدم تعرضهم يف
احكامهم بوجه من الوجوه ضرورة عدم جواز التغرير بالنوس إذن شرعي ،بل ةاهر اندراجه يف
النواهي عن القتال يف زمن الغيبة مع الكوار يف غري ما استثنى ،إذ هو يف احلقيقة اعانة لدولة الباطل
على مثلها»(.)37
نستنتج من خالل مقولته« :قد مينع الوجوب ،بل قد يقال باحلرمة» فال يصح هذا االحتمال لرفع
اليد عن فتواه القائلة بـ«الوجوب» يف موضع ،و«اجلواز» يف موضع آخر ،كما حكي ذلك عن اإلمام
اجملاهد السيد البغدادي.
ثم نستنتج من خالل مقولته :اهنا ليست يف اطار تشخيص املوضوع ،وامنا هي يف احلقيقة والواقع
جمرد فرضية قد افرتضها ،ومل تكن بأي حال من األحوال يف بيان ان املستكرب الكافر ال يستهدف
تشويه الشريعة ،ونسف العقيدة سواء بسواء ،وذلك لنهوض النصوص القرآنية واحلديثية ،وبشهادة
الضمري والوجدان ،وقراءة السرية والتاريخ يشوه عقيدتنا ورسالتنا ،ومن حلظة هيمنته االستيطانية
على امتنا وأهلنا ال يتحرج من ارتكاب أشد اجلرائم وحشية ،واشنعها بربرية ،وأبعدها من كل
األعراف اإلنسانية قدمياً وحديثاً.
وثانياً :ان « الكتاب والسنة والوجدان والتاريخ مطابقة على قيام العداوة بيننا ،وبني الكوار ،فال
ينبغي لنا األغرتار مبا يظهرونه لنا من خالهلا ،واالختصاص مبشركي زمانه صلى اهلل عليه وآله وسلم،
ال وجه له بعد فهم معاصريه وغريهم ..ذلك على حنو االستمرار إىل آخر الزمان ،فهي من
الواضحات البديهية املسلمة بيننا ،كما يدل عليه الوجدان بأدنى مالحظة إذا قيس مقامنا إىل سائر
األمور ا لعرفية املوجبة للعداوة ،بل هنا أوىل ،وكيف ال تكون العداوة بيننا وبينهم مع بنائنا على
كورهم ،وأخذ اجلزية منهم ،وقتلهم ،واسرتقاقهم وسبيهم وأسرهم وحتقريهم ،وعدم توريثهم إىل غري
ذلك مما هو موصل يف حمله.
وباجلملة من نظر إىل احكامنا املشروعة يف حقهم ال شك يف استمرار عداوهتم إىل آخر الزمان،
بل جمرد اطالعهم عليها موجب ألحقادهم ،فضالً عن اجرائها عليهم.
هذا من حيث عداوهتم لنا ،أما عداوتنا هلم ،فكذلك يف غاية الوضوح ،بداهة ان املسلم مبا هو
املسلم ال يعقل إال ان يكون عدواً هلم لتكذيبهم كتابنا ونبينا صلى اهلل عليه وآله وسلم ،واستهزائهم
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بنا وبنبينا صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وهي لغة مأخوذة من الظلم ،أومن تباعد القلوب ،ومها معاً
موجودان يف الكافر ،والثاني موجود يف املسلم دون األول»(.)38
وثالثاً :من العجيب جند السيد السبزواري يف مهذبه قد اختار احتمال احملقق النجوي ،إذ ذهب
قائالً« :لو اراد الكوار االستيالء على بالد املسلمني – أو بعضها  -مع عدم تدخلهم يف نووس
املسلمني واعراضهم وأمواهلم ودينهم ،بل بقائهم على اقامة شعائر اإلسالم ،والعمل بأحكامه ،وعدم
تعرضهم لذلك بوجه من الوجوه ..يشكل وجوب جهادهم حينئذ!! ..ألن الشك يف الوجوب
يكوي عدمه يف مثل هذه املسألة اليت فيها املعرضية ال يقاع النوس يف التهلكة»(.)39
ويرد عليه:
أوالً :هذا الرأي خالف الضرورة اإلسالمية بوصوه يستهدف ايقاع األمة يف خندق االحنراف
العقيدي بصورة مرحلية ،وهذا الرأي ال يتواءم مع روح الشريعة اخلامتية وعامليتها وأصالتها املبنية على
وجوب حترير اإلنسان نوع اإلنسان من أصر واغالل الشرائع املاضية ،بل وتصديها على طول التأريخ
ضد كل غزو صلييب كافر ،وكواحها ضد كل وجود استيطاني صهيوني كافر كما يف رواية يونس بن
عبد الرمحن قال:
«سأل أبا احلسن صلى اهلل عليه وآله وسلم ..قال :فان جاء العدو إىل املوضع الذي هو فيه
مرابط كيف يصنع؟....
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم :يقاتل عن بيضة اإلسالم.
قال :جياهد؟..
قال صلى اهلل عليه وآله وسلم :ال إال ان خياف على دار املسلمني أرأيتك لو أن الروم دخلوا على
املسلمني مل يسع هلم ان مينعوهم .قال :يرابط ،وال يقاتل ،وان خاف على بيضة اإلسالم واملسلمني
قاتل ،فيكون قتاله لنوسه ليس للسلطان ،ألن دروس اإلسالم دروس ذكر حممد(صلى اهلل عليه وآله
وسلم»(.)40
ورواية عبد اهلل بن جعور احلمريي (يف قرب األسناد) عن حممد بن عيسى عن الرضا(عليه
السالم) ان يونس سأله« :قال فانه مرابط فجاءه العدو حتى كاد ان يدخل عليه كيف يصنع ،يقاتل أم
ال؟..
فقال له الرضا(عليه السالم)« :إذا كان ذلك كذلك ،فال يقاتل عن هؤالء ،ولكن يقاتل عن بيضة
اإلسالم ،فان ذهاب بيضة دروس اإلسالم ،دروس ذكر حممد(صلى اهلل عليه وآله وسلم) »(.)41
هذا ..مضافاً إىل ورود النصوص القرآنية املشتملة على قصة طالوت  -املؤمن  -وجالوت -
املشرك  -واملعارك الدامية فيما بينهما خصوصاً بالقرينة القرآنية القائلة« :وقد اخرجنا من
ديارنا»( .)42وكذا «فهزموهم» ،وهذه هي من أدل دعوى صدق السبيل على وجوب القتال
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واجلهاد الدفاعي املسلح بكل حماوره صدقاً حقيقياً وهو حترير اإلنسان املسلم من سيطرة الكافرين
وطردهم من اوطان املسلمني حدوثاً وبقاءاً ،كما اكد ذلك اإلمام اجملاهد السيد البغدادي()43
والشيخ جعور الكبري(.)44
وثانياً :ان احلاكم اإلسالمي اجلائر أدنى ضرراً بالعقيدة والشريعة من احلاكم الصلييب والصهيوني
الكافر ،فيغدو املوضوع من باب دوران األمر بني احملذورين ،أومن باب وجوب فعل أدنى القبيحني
طرداً لألقبح يف نظر العقل والعقالء ،والوجدان السليم ،فال نقاش يف تقدمه على الكوار على سبيل
اطالقات األدلة وعموماهتا لقلة املواسد واملنكرات واالحنرافات فيه(بداهة متسكه بالظاهر اإلسالمي
وتطبيق بعض احكامه) ،وهذا خبالف حاكمية الكافر وسيطرته االستيطانية على الثرى الوطين
اإلسالمي اليت تؤكد األدلة بدون قيد أو بدون شرط على وجوب امهية االستقالل ،واحلذر واحليطة
من مؤامراته املعوملة املتوحشة املدروسة اخلادعة املاكرة ،بل وعلى وجوب حربه واستباحة دمه مع
فقد العواصم اخلمسة كاإلسالم واجلزية ..وان ادى هذا التوجه الرسايل ،وهذا التصدي الثوري إىل
حتطيم مؤسساتنا احليوية ،وتصويتنا اجلسدية ..كل ذلك يف سبيل صيانة التوحيد والرسالة والقرآن
سواء بسواء ،ألن االذن بالشيء إذن يف لوازمه ،اللهم إال ان يقال عدم ثبوت املالزمة فيه ،بيد ان ذلك
خروج من حمور إىل حمور آخر.
إذن ..كيف يزعم احملقق النجوي يف هذه املسألة بعدم الوجوب ،بل طور إىل احلرمة مستدالً
بـ«أصالة الرباءة» يف الرأي األول ،ويف الرأي الثاني «تغرير بالنوس بال إذن شرعي» مستدالً بالنصوص
التشريعية الناهية عن اجلهاد والقتال يف عصر غيبة اإلمام املهدي املنتظر عليه السالم مع املستكرب
الكافر.
وثالثاً :ال ميكن حبال األخذ بـ«األصل العملي» مع وجود «الدليل اللوظي» ،وإال يلزم لغوية األدلة
احملرزة ،هذا مع هنوض األدلة احملكمة على وجوب اجلهاد والقتال بقسميه(االبتدائي والدفاعي)
مطلقاً ،بل وهنوض االمجاع احملقق ،وضرورة العقل ،بل وفحوى ما دل( )45على وجوب القتال والدفاع
املسلح يف القضايا الشخصية من قبيل :قتال احملارب ،والظامل ،والدفاع عن النوس والعِرضْ واملال،
فبالطريقة األولوية القطعية وجوب طرد االستكبار والكور العاملي عن اوطاننا العربية واإلسالمية ،بل
واملالزمة بني اباء ومشوخ األمة املسلمة من هيمنة سلطة قوى الثورة الرجعية الكافرة املستكربة عليها،
وبني طردها ..حتى لو أدى بالنتيجة إىل إراقة آخر قطرة من دمائها الزكية ،وهبذا ةهر لك وجه
أحاديث الرباط املعللة للتصدي والدفاع عن بيضة اإلسالم.
واخلالصة صرح اإلمام اجملاهد السيد البغدادي يف كتابه وجوب النهضة حتت عنوان ال جيوز أمرة
الكافر على املسلم إذ ذهب يقول « :قامت األدلة القطعية عند علماء اإلسالم كافة على عدم لياقة
505

حتى لو مل يؤد ضررا يف عقيدتنا وشريعتنا ،حتى لو منحنا مليارات الدوالرات لتشييد
وطننا على طراز عواصم دول الغرب الرأمسايل كواشنطن ،وباريس ،ولندن.
إطالقات أدلة النصوص التشريعية على نوي سبيل الكافرين على املسلمني ،واألدلة
الدالة على النهي عن مواالة الكافرين ،واألدلة على امتنانه تعاىل بكف أيدي الكافرين
عن املسلمني ،وكثري غريها من إطالقات األدلة وعموماهتا ،كُلُّها تؤكد على نوي شرعنة
سيادة الكافرين على املسلمني من قبيل:
إبرام هذه االتواقية األمنية املزمع توقيعها بني اجلانبني األمريكي والعراقي .أما يأتي
أحد الناس يتولسف علينا ،وهو يتسم باجلهل املركب ،أو غري متوقه يف معرفة شريعتنا
غري الالئق لألمرة والسلطنة على املسلمني ،واهنم مد ةلهم حصروا ذلك بالالئق خاصة .نعم اختلووا
يف انه هل تلزم فيه العصمة أوال؟ ..ولكن ذلك غري قادح مبقصدنا ،وباجلملة أمرة غري الالئق من
املنكرات الضرورية ،كما ان من الواضح اندراج ذلك يف أدلة القتال للدين ،وأدلة النهي .وأما خروج
املسلم اجلائر مطلقاً ،أويف اجلملة من هذا العموم فغري قادح إذ مقتضى القاعدة االقتصار على معلوم
اخلروج دون مشكوكه ،هذا مضافاً إىل االلتزام به ،بل ال حميص عنه يف موردنا لتوقف االستقالل
عليه ،وهذا نظري جواز األمرة من الكافر يف مقام عدم وجوب اهلجرة .ومما ذكرنا ةهر لك وجه
حرمة انتخاب الكوار أمرين على املسلمني سواء كانت األمرة باملباشرة ام ال ،كما يف املواضع املسماة
باحلماية وشبهها»(.)46
اهلوامش
( )36مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام ،عبد األعلى السبزواري 36 /15 ،ط النجف 1401
( )37جواهر الكالم .47/21
( )38ن.م .200
( )39ن.م .36/15
( )40الوسائل ،باب 6:من أبواب جهاد العدو ،حديث.2 :
( )41ن.م :باب 7 :حديث.2:
( )42سورة البقرة.246 :
( )43انظر :وجوب النهضة.128 :
( )44انظر :كشف الغطاء.181 :
( )45انظر :الوسائل ،باب 46 :من أبواب جهاد العدو.
( )46وجوب النهضة  6وما بعدها.
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العملية اخلامتة ،أو أنه علماني ـ ليربايل يوهم املسألة من منظوره اخلاص حبجة اخلضوع
للواقعية السياسية أو التوفيقية ،أو مرجع ديين مثري للجدل يرجئُ األمر اىل جملس النواب
حبجة أَهنم ممثلو الشعب العراقي ،مثل هذا ال قيمة لوجهة نظره إطالقا ،ألن هؤالء
انتخبوا حتت احلراب األمريكية ،واحلماية اللوجستية «االسرائيلية».
* حممد عبد احلميد :مساحة السيد ..مبا أنكم ترفضون االحتالل مجلة
وتوصيال ،وتطالبون خبروجه ...طيب البعض يقول :إِنَّ مغادرة احملتل جيب أن تكون
ضمن أطر ونظم معينة حتوظ العراق من الوتنة املذهبية والعرقية ،ويف املقابل هذا احملتل
«رمبا» يبقى جاثم على أرض العراق اىل مدى طويل إذا مل يكن هنالك مقاومة سلمية
أو سياسية ،إن صح التعبري ،اىل جانب مقاومة مسلحة ..من وجهة نظركم...
كيف تورقون بني هاتني املسألتني؟..
** أمحد احلسين البغدادي :هذه أكذوبة موضوحة ...اليت تقول إذا غادر
األمريكان البالد فسوف حتدث فتنة يف أوساط الشعب العراقي ...هذه مزاعم
تضليلية ،يطلقها التابعون للواليات املتحدة األمريكية ،أكل الدهر عليها وشرب ...منذ
يوم توجري ضريح اإلمامني العسكريني يف سامراء حياولُ األمريكان من خالل هذه اجلرمية
النكراء تأجيج احلرب األهلية ،لكنَّ وعي أبناء الشعب أسقط هذا املشروع الوتنوي
التقسيمي ،ومل حيقق ،ولن حتقق طموحات الصهاينة يف جعل العراق دويالتٍ وكونتوناتٍ
ضعيوة هزيلة ،متصارعة متقاتلة فيما بينها ،حتى تبقى «اسرائيل» هي األقوى يف
ا ملنطقة عسكريا واستخباراتيا ولوجستيا واقتصاديا وثقافيا ،ولكن ليعلم هؤالء مهما
يتآمر علينا الصهاينة ،واألمريكان ،والتابعون هلم من امللوثني واملوتونني والغرباء والقتلة
واللصوص تستمر املسرية الكواحية ،وهذا هو منطق األمم يف حترير أوطاهنا من خالل
املقاومة السياسية وامليدانية ،وهذا هو منطق حركات التحرر اإلسالمية قدميا
وحديثا.
* حممد عبد احلميد :مساحة السيد ...البعض يقول إن الواليات املتحدة
األمريكية هي يف أضعف أوقاته  ،خصوصا أنَّ هنالك إدارة تنصرف ،وإدارة مقبلة رمبا
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تكون بقيادة احلزب الدميقراطي ...يعين جميء باراك أوباما سيقوم مبواجئات مل تكن
يف احلسبان ،رمبا تغري سياسية واشنطن ككل إزاء العامل اخلارجي ،ويف ضمن هذا
السياق الرتكيز على موضوع االتواقية.
نسأل :هل هنالك ُمثة نقاط تتحوظون عليها ،أو ترفضوهنا ،أو تريدون تغيريها اىل
اجتاه آخر ،أم أنكم ترفضون االتواقية مجلة وتوصيال؟..
** أمحد احلسين البغدادي :سُئلْتُ يف بداية املواوضات حول هذه االتواقية ،اليت
زعموا أهنا حتوظ سيادة العراق وخالصه من البند السابع ،وردع أي عدوان من دول
اجلوار اجلغرايف ...قلت صراحة إن هذه أكذوبة موضوحة ،بل أنَّ نتائجها كارثية
مرعبة على أمن املنطقة ،وإذا أُْبرِمَتْ بني اجلانبني فإنِّها تعد خيانة عظمى من وجهة نظر
إسالمية.
* حممد عبد احلميد «مقاطعا» :فعال هذه فتوى شرعية...
** أمحد احلسين البغدادي «متابعا» :جيب إسقاطها بتصعيد املقاومة
العملياتية ..واالعتصامات اجلماهريية ،والتظاهرات الشعبوية سواء بسواء ،حنن أمة
حية جماهدة ال تقبل باإلذالل والتوهني على طول التاريخ ..فال إيران تتمكن أن تتدخل
يف شؤوننا الداخلية ،وال أمريكا تبقى يف وطننا اىل أبد اآلبدين ..وألول مرة أكشف
لك يا أخي عبد احلميد إن كل حركات التحرر العربية واإلسالمية ،اليت حررت أوطاهنا
من االستعمار واالستكبار والكور العاملي كانت مدعومة ماديا ومعنويا ما يف ذلك ريب،
فهذه جبهة التحرير اجلزائرية ساندها االحتاد السوفييت ،والرئيس عبد الناصر ،والزعيم
عبد الكريم قاسم ،بل حتى من قبل عميل الغرب اإلمربيايل نوري السعيد رئيس الوزراء
األسبق يف العهد امللكي ،والعكس بالعكس ...حنن كمقاومة مل يدعمنا أحد من
النظام العربي ،أو اإلسالمي الرمسي إطالقا ،بل حنن نقاتل بـ«الكالشنكوف»..
أفشلَتْ املشروع األمريكي ،وتصدت ألقوى جيش فتاك يف العصر احلديث ،يعترب أداة
للهيمنة االمربيالية على العامل ...مل يبق ألمريكا إال اإلعالن عن هزميتها يف العراق
رمسيا ،ولوال صمود املقاومة ونوسها الطويل ،ونوعية تصديها لسقطت املنطقة حتت
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هيمنة «اسرائيل» وأمريكا سواء بسواء.
وباملناسبة زارني بعض أعضاء املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
وقالوا يل :تكلَّمْ عن العراق هل من جديد؟ قُلْتُ هلم :ال أتكلمُ إطالقاً ...حدثوني
أنتم عن التداعيات األخرية يف فلسطني احملتلة ،ألنَّها قضية مركزية لدى العرب
واملسلمني .قالوا :ال شيخنا! بل أنتم القضية املركزية ،فإذا هُزِمْتُم يف معركتكم الواصلة
مع العدو األمريكي الغاشم تسقط كل منجزات الشعب الولسطيين ومكتسباته
التحررية...
من هنا ..اقول لكم إن اتواقييت أوسلو وبالنتيشن ،وبالتايل خارطة الطريق ،اليت
انكشوت أكذوبة دولية موضوحة ،ألهنا تدعو اىل قيام دولة فلسطينية مستقلة اىل
جانب دولة «اسرائيل» ،وتشرتط عليها االلتزام مبكافحة اإلرهاب كشرط ملزم ،ومن
املؤسف واملؤمل أَنَّ املواوض الولسطيين قبل هبذا الشرط امللزم ،ألنه ال يعرف بنود
القانون الدويل بالتوصيل ،ونسى أن هناك فصائل فلسطينية تريد حترير فلسطني كلها
كـ«اجلهاد» و«محاس» وغريمها ،وحتى اآلن مل حيصلوا على قيام دولة فلسطينية
مستقلة منذ ستة عشر عاما ،ألن «اإلسرائيليني» ألزموا الولسطينيني بشرط إهناء
اإلرهاب ،ضد آمن «اسرائيل» ونسي املواوض الولسطيين ،أو تناسى أن الشعب الزال
يتمسك بالبندقية املقاتلة بوصوها الطريق الوحيد للتحرير والعودة ،ولذا تشاهدهم
ميارسون أبشع أنواع القهر والقتل والتشريد واحلصار االقتصادي الظامل على قطاع عزة،
ومن هذا املنرب أحيي كتائب القسام ،وفصائل املقاومة الوطنية األخرى يف دميومة
كواحها املسلح ،ومتسكها بالبندقية املقاتلة يف سبيل حترير فلسطني ،كل فلسطني.
* حممد عبد احلميد :طيب مساحة السيد ...أنت تكرب كواح الولسطينيني
وصمودهم على املقاومة ،واسرتجاع حقوقهم املشروعة ..يف حني أن األطراف
 يف مكتبه العامر بدمشق تشرفوا بزيارته قيادي املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني ،ويف مقدمتهم :األخ ابو امحد فؤاد (االمني العام حالياً) ،ومسؤول العالقات العامة األخ ماهر
الطاهر.
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العراقية ،اليت اخنرطت يف العملية السياسية ،وتزعم أهنا تؤدي اىل حترير العراق ،كما أن
هلذه األطراف أهنا جاءت من رحم الشعب العراقي ،وهؤالء هلم قواعدهم الشعبية،
وهلم مرجعياهتم الدينية ...ماهي الرسالة ،اليت توجهها اىل تلك األطراف ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :أنقل اليك حكاية ،أَلقيْتُ خطابا يف حول مجاهريي
مبخيم الريموك يف دمشق مبناسبة انطالقة جبهة التحرير الولسطينية الثامنة والعشرين ،يف
 12أيار 2006م ،قلت فيه ما معناه :فريق من الذين دخلوا العملية السياسية اجلارية يف
العراق باألمس كانت لديهم قناعات وطنية من خالل املشاركة يف العميلة السياسية،
بأنَّ األمريكان سوف خيرجون من العراق ،لكن بعد أن وجدوا أن احملتل مصر على
البقاء جيب عليهم أن يلتحقوا بصووف جماهدي املقاومة العراقية ،وإال فهم من خطوط
منحنية ،إِهنم ينوذون أجندة احملتل اجملرم ،وهنا بيت القصيد ،انتقد البعض حديثي
هذا ،بوصوه إطالقياً يف حق الذين دخلوا يف العملية السياسية ،وهذا غري صحيح من
وجهة نظرهم!!..
ومن هنا ..أكرر القول هلذه األطياف :أي عار؟! ..وأي خزي؟! ..كيف
يقبل هؤالء البقاء يف مناصبهم إن كانوا حقا وطنيني؟!..أي عار؟! ..وأي
خزي؟! ..أن يوافق هؤالء على إبرام هذه االتواقية األمنية ،مادامت هنالك مقاومة
سياسية وميدانية قوية متصاعدة ،ومادامت هنالك هزمية تارخيية حققتها املقاومة ،ال
حمصورة على القوات العسكرية األمريكية يف العراق فحسب ،بل على العوملة الرأمسالية
العاملية برمتها ملا هلذه اهلزمية من تداعيات مرعبة ،أمهها احنسار القطب األحادي
املنورد بقيادة أمريكا ،وةهور قوى أخرى ترفضُ أن تتخذ من العوملة املتوحشة سبيال
للحياة احلرة الكرمية.
* حممد عبد احلميد :لكن بعض املراقبني يقولون إن هذه املقاومة ،اليت تتحدث
عنها ليست مؤثرة ،ألهنا غري موحدة ،وليس هلا مشروع موحد؟..
** أمحد احلسين البغدادي :لو كانت فصائل املقاومة الوطنية واإلسالمية موحدة
لَكُشِوَتْ للعدو اجملرم ،بل هي جماميع صغرية ،كل واحدة منها تعمل على حده وبسرية
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وانضباط حركيني.
* حممد عبد احلميد :هل هذا النهج تكتيك ،أم اسرتاتيجية تتبعها املقاومة؟..
** أمحد احلسين البغدادي :هذا العمل اسرتاتيجي ،وليس تكتيكا ،ألن فصائل
املقاومة العراقية تتبنى التنظيمات اجملهرية ،بوصوها تنوذ العمليات امليدانية
واالستشهادية يف أرض مكشوفة ،ال يف جبال شاهقة ،وأودية سحيقة ،وغارات
عميقة ،وقد أكدْتُ على بعض فصائل املقاومة ،وليطلع أبناء العراق واألمة ،أَنَّها جيب
أن تكون هكذا ،وبسبب هذا األسلوب اجملهري الناجع حتركت اململكة العربية السعودية
بناءً على الرغبة األمريكية «االسرائيلية» الخرتاق رموز املعارضة العراقية ،اليت تناهض
اإلحتالل وتقاومه ،يف سبيل الوصول اىل االحتواء املزدوج ،فتحوا جسورا مع هذا
الطرف أو ذاك ،وقبض البعض منهم خمصصات شهرية ،هي بالطبع من وجهة نظرنا
مشجوبة وحمرَّمةُ.
* حممد عبد احلميد «مقاطعا» :هل اتصلوا بسماحتكم؟..
** أمحد احلسين البغدادي «متابعا» :هذا سؤال مهم «بس خليين» دعين أكمل
حديثي ،ألن هذه املسألة ،على ما أرى ،حساسة للغاية ينبغي توضيحها ،كما جيب،
ألن املعارض الراديكايل العراقي الوطين ،الذي يناضل إلهناء االحتالل ،100/100
وتصوية جنوده ،ونسف آلياته العسكرية ،إذا قبض خمصصات شهرية يسيل هلا لعابه
على ذقنه تذوب عنده جذوة النزعة الثورية الكواحية ضد العدو األمريكي الربيطاني
بنسبة  ،100/50فيمنح الشرعية للمشروع األمريكي يف العراق! ..ويغض النظر عن
كل من يأتي من األراضي السعودية حيمل األحزمة الناسوة ،ويقود السيارات املوخخة
الستهداف التجمعات الشعبية يف سبيل تشويه مسعة املقاومة العراقية ،ومهما يكن ياأخ
عبد احلميد ....أرجو أن تعيد سؤالك الثاني مع االعتذار.
* حممد عبد احلميد :السؤال ....هل اتصلت هذه اجلهات املعنية
بسماحتكم؟..
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** أمحد احلسين البغدادي :نعم بالتأكيد يف مساء اخلامس من أيار 2006م،
كنت أجلسُ يف صالة فندق اإليوان دق هاتوي اجلوال ،وإذا املتكلم شخصية كنت
احرتمها ألني اعتربه شخصية وطنية ،وقد صُدمت إذ مل يدر يف خلدي أَنْ خياطبين
هذا الشخص هبذه اللغة ...قال يل باحلرف الواحد« :مرجعية دينية عربية ال
تستقطب عوام الشيعة إال بالدعم املادي ،وهذا السيستاني «ماشوف اآلن
منشنش» ...سأفتح لك جسرا مع اإلخوة السعوديني ...يرتبون أمرك».
* حممد عبد احلميد :ما اسم هذه الشخصية ؟!..
** أمحد احلسين البغدادي :أعتذر يف ذكر امسه ،إذا مسحت يل ،وذلك خالف ًا
ملقامي وشأني ،لكين ذكرْتُ بعض األمساء باألمس من خالل اإلعالم املقروء واملسموع
واملرئي كمثل حممد رضا السيستاني ،وعبد العزيز احلكيم وجنله عمار بوصوهم هم
السبب األساسي يف حتريض األمريكان على اجتياح منزيل واعتقال ولدي ومرافقيه!..
* حممد عبد احلميد :هذا الذي اتصل بسماحتكم ...هل هو طرف
عربي؟..
** أمحد احلسين البغدادي :نعم ..هو طرف عربي اتصل بي من لندن.
* حممد عبد احلميد :يعين ...هو ليس عراقيا ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :ال ...هو عراقي ،ووسيط من قبل السعوديني،
وقد كسب بالوعل بعض املعارضني العراقيني املقيمني يف سوريا واألردن ،وقبضوا عن
طريقه خمصصات شهرية ،وأنا شخصياً أعرف بعضاً منهم باألمساء ،وهم يسمعون
قويل اآلن.
* حممد عبد احلميد :عووا مساحة السيد ...ما الذي تستويده السلطة
السعودية من هذا االحتواء ..وهي على عالقات متينة مع األمريكان ؟..
 املقصود الدكتور حممد اخلزاعي ابو فاطمة ،وقد نوهنا عنه يف مكان آخر.
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** أمحد احلسين البغدادي :السعوديون يعرفون من أين تؤكل الكتف ،ال يقطعون
شعرة معاوية مع أيِّ طرف من أطراف املعارضة العراقية ،وهم حياولون احتواء أي
طرف يف املعارضة العراقية يف سبيل الوصول اىل حتقيق أهداف معينة ،تدفعهم اىل ذلك
حالة الضعف عند العدو ،والقوة عند املعارضة ،وبذلك يقللون من نشاط املقاومة
ونضاهلا ..يف حماولة لدجمها يف املشروع األمريكي.
ومن هذا املنرب أقول :وصمة عار أبدي على رموز املعارضة الوطنية واإلسالمية
العراقية أن ينسقوا مع احلكام السعوديني ،الذين أعطوا الشرعية للمشروع األمريكي يف
العراق ،الذي يُعَدُّ األمنوذج املتوحش لعوملة املنطقة على الطريقة األمريكية ،ألنّ هذا
يساعد األمريكان على تأجيج الونت بني أبناء األمة ،الواحدة ال يف العراق احملتل وحدَهُ،
بل حتى يف لبنان وسوريا بل ويف املنطقة برمتها.
* حممد عبد احلميد :مساحة السيد ...نعود اىل موضوع االتواقية األمنية اآلن،
علمنا أن موقوكم منها موقف مناهض ،وتدعون اىل إسقاطها باملقاومة املسلحة
حتديدا ،لكن ،يف احلقيقة متَّ األمر وصارت االتواقية أمرا واقعا على توقيعها من احلكومة
العراقية واإلدارة األمريكية ..ما هو موقوكم يف اخلطوة القادمة ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :يف حدود فهمي أَنَّهم مل يوقعوا على إبرامها يف والية
بوش ،ألسباب ميكن فهمها.
* حممد عبد احلميد :ملاذا ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :من أجل أن خيدعوا شعبنا وأهلنا من خالل هذه
املماطلة ،وهم غري وطنيني ألَنَّهم جاؤوا على ةهور الدبابات األمريكية.
* حممد عبد احلميد :لكن احلكومة احلالية تقول إهنا تناضل من أجل سيادة العراق
واستقالله ..كيف تعلق على ذلك ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :يف تصوري ...مادام هلم خيارات وخطط متعددة،
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ومادام هناك شعب يناضل سياسيا ويقاتل ميدانيا ،فهذا كويل بإسقاط كل املشاريع
التوراتية االستكبارية ،املوروضة على أهلنا وشعبنا ،وإذا كانوا وطنيني حقاً ـ كما
يزعمون ـ فليعلنوا االستقالة من سلطة االحتالل الرابعة بعد هزمية أمريكا يف العراق..
وغدت ضعيوة يف املنطقة ،والضعيف ال يؤثر على القوي ،بيد أهنم يبقون ضعواء ،بل
أذالء صاغرين مع األضعف ،وبالتايل هذه خيانة عظمى إذا وقعوا عليها.
* حممد عبد احلميد :لكن ...الشعب العراقي اآلن بعد أن أهنكته احلروب
العبثية ،واحلصار االقتصادي الظامل املوروض ،واألمراض الوتاكة ،وتعطيل اخلدمات،
والطائوية املتجذرة ...نريد ـ كما يقول املثل قشة ليمسك هبا هؤالء لينجوا من
الغرق ..فهل من قشة تقدمها اىل تلك القوى ،اليت ترفض االحتالل ،وتقدم مشروعاً
بديال ملا ترفضونه اآلن ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :أخي عبد احلميد لنكن صرحاء ...املسألة
واضحة ال حتتاج اىل توسري ودليل ..هنالك مقاومة عنيدة مشروعها ال يتبدل وال يتغري
هو التحرير والعودة واالستقالل الكامل ،وهذا هنج كل مناضلي شعوب العامل احملبة
للسالم واحلرية واالستقرار.
* حممد عبد احلميد :لكن ليس بالضرورة أن يؤمن الكل حبمل السالح ...أليس
كذلك ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :صحيح كل واحد من موقعه يناهض االحتالل،
البعض منهم يناهضه بالكلمة امللتزمة ،والبعض اآلخر بالرصاصة احلية ،ومن خالل هذا
وذاك نطرد احملتل من...
* حممد عبد احلميد «مقاطعا» :مساحة السيد..
** أمحد احلسين البغدادي «متابعا» :بالد الرافدين األشم ،وتقام دولة تعددية
شورية دونَ استثناء آية طاقة وطنية ،ومن خالهلا تزال التوصيوات العرقية واإلثنية
واملذهبية القائمة على أساس هذا «كردي» ،وذاك «تركماني» ،وهذا «سين» وذاك
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«شيعي» ،وهذا «آشوري» وذاك «أزدي» ..وهذه كلها مل تكن موجودة قبل
االحتالل الوتنوي األمريكي ...يا أخ عبد احلميد ...الشعب العراقي نسيج متداخل
بني كل العراقيني ،وأرحامي وأهلي تصاهروا مع أبناء «اهل السنة واجلماعة».
* حممد عبد احلميد :فقط استوسر عن هذه النقطة ،اليت تثريها حضرتك،
الشعب العراقي ليس كله حيمل السالح ..كيف ميكن أن ينخرط اجلميع يف رفض هذه
االتواقية ،وإجياد بديل أفضل منها ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :سؤالك ليس دقيقاً  -على ما أرى  -أنا قلت قبل
حلظات الشعب العراقي يناهض العدو اجملرم ويقاومه تارة بالكلمة امللتزمة ،وتارة أخرى
بالرصاص احلي.
ومهما يكن من هذا الطرح كله ...أمل تر بأم عينك التظاهرة املليونية ،اليت قادها
اخلط الصدري ،ومن ورائه التيارات اإلسالمية والوطنية ،هذا ان دل على شيء ،فإمنا
يدل على أنً الشعب العراقي بكل أطيافه و أعراقه ومذاهبه ،حياول إسقاط هذه
االتواقية األمنية .أما اجلهاد املسلح فال ميكن أن يكون بيد كل العراقيني ،وأنا يف تصوري
حرب العصابات القائمة على أساس الكر والور هو األسلوب األمثل لتحرير العراق.
* حممد عبد احلميد :بقى لدينا بعض الوقت ،ونريد أن نرتب بعض األشياء..
كيف يتم ختليص العراق من البند السابع كعقوبة موروضة عليه من قبل منظمة األمم
املتحدة؟
** أمحد احلسين البغدادي :هذا الوصل السابع ،الذي فرض كعقوبة على العراق
بعد اهتامه بامتالك أسلحة الدمار الشامل ،ومبا أن هذه أكذوبة موضوحة انكشوت بعد
االحتالل الغاشم ،فهي ساقطة ابتداءً من وجهة القانون الدويل .ثم إن سقوط هذه
االتواقية وقبلها الوصل السابع ال يتحقق إال بوحدة الشعب ،وباالنتماء الوطين،
وإصرارها على دميومة املقاومة السياسية والعملياتية ،وانشدادها مع اهلل سبحانه
وتعاىل باحلضور الوجداني ،واحلب االختياري ،والقرب امللكوتي ،فكل األمم والشعوب،
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اليت ال تنشد مع اهلل بوصوه املطلق اهنزمت شر هزمية.
ويف عقيدتي إن مقاومتنا العراقية ستنتصر بوصوها تستمد القوة واملدد من اهلل
تعاىل ،وجبهود اجملاهدين وسواعدهم الضاربة ،الذين ليسوا هلم دعم ومساندة من النظام
الرمسي العربي واإلسالمي ،وأحتدى كل من يزعم أن هلم دعما من هذا النظام الرمسي
أو ذاك ...نعم هناك بعض الدكاكني يستغلون هذه املقاومة ،ويتاجرون بامسها ،وبالتايل
يذهبون اىل حكام السعودية يزعمون متثيل املقاومة ،وقيادة مسريهتا الكواحية يف حني
يعيش رجال املقاومة احلرمان واحلصار االقتصادي الظامل ،ولذا اضطر البعض منهم اىل
بيع مدخراهتم واستثماراهتم وعقاراهتم وأراضيهم هذه حقيقة واقعة ال ميكن إنكارها.
* حممد عبد احلميد :هل تورقون بني ما هو إرهاب وبني ما هو مقاومة ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :نعم ..نعم ..هناك فرق بني االصطالحني..
اإلرهاب باملوهوم القرآني هو الرعب واخلوف ،الذي يرهب العدو ،وهذا غري العمليات
االنتحارية ،اليت تستهدف التجمعات الشعبية ،واليت يوجد فيها النساء واألطوال
والشيوخ ليست إرهابا ،كما يزعمون ،بل هي عمليات إجرامية مدانة ،تشجبها من كل
األديان السماوية ،واملذاهب األرضية.
* حممد عبد احلميد« :مقاطعا» :لكن ..لكن...
** أمحد احلسين البغدادي «متابعا» :إذن هناك فرق بني اإلرهاب واملقاومة ،بيد
أن أمريكا والتابعني هلا يتهمون كُلَّ من يرفع بندقيةً مقاتلة بأنَّه إرهابي لتشويه مسعة
املقاومة يف العراق.
* حممد عبد احلميد :هل تساندون كل من يرفع بندقية مقاتلة يف وجه احملتل
األمريكي مهما يكن انتماؤه وعرقه ومذهبه؟
** أمحد احلسين البغدادي :نعم ..هذا هو هنجنا وشعارنا ،رفعناه منذ غزو
العراق واحتالله« :يا أعداء أمريكا احتدوا يف سبيل حترير العراق».
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* حممد عبد احلميد :أنتم تتبنون خط الكواح املسلح ضد االحتالل ،إذا فرضنا
فشل العملية السياسية اجلارية يف العراق ،وأراد العدو أن يواوض رجال املقاومة
العراقية ،من خاللكم يف سبيل إهناء أزمة القضية العراقية ..فكيف يكون موقوكم
؟..
** أمحد احلسين البغدادي :يف خريف 2008م اتصل بأحد عناصرنا القيادية يف
تيار املرجعية اإلسالمية( )8ـ السيد عماد اخلرسان ،وهو عضو ارتباط استخباراتي بني
السيد السيستاني...
* حممد عبد احلميد «مقاطعا» باختصار ...وقت الربنامج يدامهنا ؟.
** أمحد احلسين البغدادي «متابعا» :واحلاكم املدني بول برمير ،قال له صراحة:
أنا جئت مبعوثا من قبل السوري األمريكي رايان كروكر يف بغداد يريد أن يتشاور وينسق
مع السيد البغدادي حتديدا ،وبالتايل مع كل املعارضني ،الذين يرفضون العملية السياسية
مجلة وتوصيال ،ألن األمريكان انكشوت هلم حقيقة هؤالء بأهنم فاشلون يف توفري األمن
واآلمان للشعب أمنيا واقتصاديا يف العراق «اجلديد» ،فكان رده صرحيا:
«إن مساحة السيد ال يلتقي السوري األمريكي اطالقا ،وأنت تعرف أَنَّه صلب يف
ذات اهلل ،وعنيد يف رفضه وجود احملتل يف الوطن األعز».
ويف تصوري إن اهلجوم األخري على منزيل واعتقال ولدي حممد ومرافقيه هو أحد
( )8انظر :فلسوة الصحافة النجوية االكسيولوجي خالل مئة عام 1910م 2010 -م ،د .حسني
الشريوي ،ص 97 :وما بعدها ،ط :االوىل1437 ،هـ 2016 -م .و 100 /عام من االسالم
السياسي بـ«العراق» ( )1الشيعة ،د .رشيد اخليّون ،ص 527 :وما بعدها ،ط :املسبار2010 ،م.
و/موسوعة تأصيل معريف بني الثورية والال ثورية ،ج ،6 :ق ،2:ص .466 :و/كراس املقاومة الشيعية
االسالمية يف العراق ،ص ،5 :بال تاريخ ،و/فتاوى امحد احلسين البغدادي ،ج ،1:ص،149 ،5 :
ط ،نيسان 2010م ،و/احتادنا ،نشرة يصدرها املكتب االعالمي لـ «احتاد قوى حترير العراق» ،ع:
2010 ،8 ،5،7 ،4 ،3م ،و /ع2012 ،12 ،8 ،7 ،6 ،4 :م.
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األسباب على ما أرى.
* حممد عبد احلميد :وتبقون ترفضون دائماً أيَّ لقاء مع األمريكان ؟..
** أمحد احلسين البغدادي :نعم ..البندقية املقاتلة هي البديل الوحيد الوريد
لتحرير األرض واإلنسان يف العراق ،ويف فلسطني ،ويف لبنان ،ويف أفغانستان .
* حممد عبد احلميد :يف ختام هذا اللقاء احلواري نسأل اهلل سبحانه تعاىل أن مين
على أوطاننا باألمن واألمان واالستقرار ،وأن يلهم كل املرجعيات والقادة الرأي السليم،
ونقدم الشكر اجلزيل لسماحة آية اهلل العظمى املرجع القائد أمحد احلسين البغدادي
لقدومه ،وجتشم عناء احلضور اىل هنا ،وعلى تلك املالحظات واإليضاحات يف هذا
الشأن ،والسيما ما يتعلق باالتواقية األمنية ،وامللوات السياسية األخرى ،وشكرا
للكادر الوين مجيعا ،وشكرا لكم مشاهدينا على املتابعة ،أنا حمدثكم حممد عبد
احلميد ...نلقاكم مرة أخرى.
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الحوار الثاني والخمسون
مع صحيفة ليموند االسبانية
بتاريخ  2كانون األول 2008م
اجرى الحوار
خافيير اسبين ـوا

Conversación con un ayatolá radical
حوار مع آية اهلل الراديكايل
JAVIER ESPINOSA desde Damasco
2 de diciembre de 2008.- La conversación con el
ayatolá Ahmed al-BaghdadiJAVIER ESPINOSA
قبل البدء باحلوار معه ...ابتدأ آية اهلل البغدادي حديثه ناقداُ الصحافة العاملية،
بأن أغلبهم ال يعملون كمهنيني ،بل كجواسيس على أوطاهنم ،لذا فإِنَّ الوطنيني من رموز
املؤسسة الدينية لديهم هواجس من الصحافة الغربية التابعة للواليات املتحدة األمريكية
واالحتاد األوروبي عموماً.
احلوار الذي دار يف منزله كان ساخناُ ،وتناول قضايا عديدة متداخلة ،ولوتات
تصاحليه ،حيث جاءنا مبثال واحد يشيد فيه بالشعب اإلِسباني ،الذي عارض احلرب
العدوانية على العراق ،ووصف اسبانيا بأهنا الوطن ،الذي يتعايش فيه املسيحيون
واملسلمون سواء بسواء.
والسخونة يف هذا احلوار ليست غريبة عن السيد البغدادي ،حيث أَنه اشتهر بني
األوساط الدينية واالجتماعية والسياسية العراقية بصوته اهلادر ،وهلجته الثورية،
ومواقوه احلامسة يف توجيه أبناء جلدته من االمة العراقية ،كما انه ال يرتدد يف انتقاد
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السيستاني املرجع الشيعي املربز  -كما يصوه البغدادي -دون خوف ،أو وجل ،بسب
عدم حماربته االحتالل ،وطرده من الوطن األعز ،األمر ،الذي خيالف هنج السلف
الصاحل ،الذين كانوا يناهضون ويقاومون املشركني والكافرين على طول التاريخ.
يعرف السيد البغدادي أنَّهُ احد اآليات ،الذين عارضوا االحتالل األمريكي مثلما
عارضه «مقتدى الصدر» ،لكِّنَ الصدر ال يعد من املراجع الدينية ،وليس له احلق يف
إصدار الوتاوى الشرعية.
السيد البغدادي يناهز عمره ثالثاً وستني سنة ،يف ةل النظام السابق عاش يف
املنوى ما يقارب ست سنوات ،وعند احتالل العراق عاد اىل وطنه مناهضاَ ومقاوماَ،
لكن ،بعد مدامهات متكررة على بيته ومكتبه يف النجف األشرف جنوب بغداد ،عاد
اىل سوريا يف متوز /يوليو عام 2007م حيث يصف سورية بوطنه الثاني بعد العراق،
وهو يسكن يف شقة صغرية متواضعة يف العاصمة السورية ،يقول أنصاره إِنَّ معلومات
وردت إليهم بوجود خطة إلغتياله يف العراق ،من قوات بدر «اجلناح العسكري للمجلس
األعلى اإلسالمي العراقي بقيادة عبد العزيز احلكيم» ...هكذا حتدث طالبه الثقاة.
مت التأكد من هذا األمر حني اقتحمت منزله قوة مشرتكة من القوات األمريكية،
والقوات العراقية بعد تطويقه بالدبابات واهلليكوبرت ،فاعتقلت ابنه حممداً واثنني من
محايته ،وأسورت هذه املدامهة عن إصابة احدهم.
أمحد احلسين البغدادي من أبرز الدعاة واملؤيدين لتيار مقتدى الصدر ،وإتباعه من
الطائوة الشيعية ،اليت تعارض ،وخطابه خيتلط بلهجة ثورية عروبية إسالمية ،ويؤكد :من
املهجر على أنصاره يف وجوب استمرار حماربة قوات االحتالل االمريكية ،كما فعل اإلمام
اخلميين حني كان معارضاَ من منواه يف النجف .البغدادي من املعجبني به.
ولكن ..هذا كله ال مينع آية اهلل البغدادي من ان يقف بشكل «معارض» لتدخل
النووذ اإليراني يف العراق ،وهو يعلم ويؤكد إن موقف إيران حول القضية العراقية برغماتي
يزيد من عدم وضوحه التناقضات القائمة يف العالقات األمريكية اإليرانية ،حيث اهنا،
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اي ايران ،تدعم املقاومة اإلسالمية املمثلة يف حزب اهلل اللبناني ،وكذلك حركة محاس
يف قطاع غزة من جهة ،ومن جهة أخرى تدعم العملية السياسية اجلارية يف العراق من
خالل أنصارها ،الذين جاءوا مع الغزاة على ةهور الدبابات األمريكية ،واغلبهم اآلن من
اللصوص والقتلة واجملرمني .وإيران تؤيد العملية السياسية املدعومة من قبل احملتل
األمريكي ،وهي بذلك تدعم مشروع إبقاء العراق يف تسيب وضياع ودمار وبوار ،يف
حني أهنا تعلم علم اليقني أن العراق سوف ينتصر بعونه تعاىل ومدده بطرد احملتل،
وسيبقى البلد املستقل والقوي اآلمن ان شاء اهلل تعاىل.
ويف نوس السؤال قال البغدادي:
اهنم يتقامسون السلطة «الدينية» مع املعارضة السابقة ،وهي تقف مع السيستاني
اإليراني املولد ،والذي يعيش منذ عقود يف النجف االشرف ،واإلسالم يأمرنا من خالل
آياته اجلهادية الكرمية ،وأحاديثه الصحيحة بقتال االمريكان ،ولكن السيستاني مل يزل
صامتا ،وال حيرك ساكناَ إجتاه االحتالل املباشر ،والساكت عن احلق ،كما تعلمون،
شيطان اخرس .كما صرح بذلك يف مقابلة مع موقع العربية نت معلالً سبب املدامهة
على منزله بالنجف االشرف من قبل القوات املشرتكة األمريكية  -العراقية ،واليت نوذت
على اثر اخلطاب ،الذي ألقاه يف دمشق الناطق الرمسي بامسه ،والذي ندد بالسيستاني،
حول هدر األموال الطائلة ،اليت جتبى اليه من احلقوق الشرعية كاألمخاس والزكوات
والصدقات من قبل «جتار الشيعة» وقد استثمر السيستاني مجيع تلك األموال الطائلة
من الدوالرات يف إيران وأوربا يف حني ان الشعب العراقي الزال يعيش حتت خط الوقر
 ،%90ولذا اهتم الناطق الرمسي مرجعية السيستاني يف حتريض االمريكان ملدامهة منزله
واعتقال جنله.
ألف السيد البغدادي العشرات من الكتب اإلسالمية ،والنظريات السياسية ،كما
انه يتحوظ من كلمة هذا سين وهذا شيعي ،واليت أدت هذه التوصيوات اىل فتنة
طائوية فيما بينهم ،وهو يقيم عالقات «جيدة» مع هيئة علماء املسلمني وزعيمها
حارث الضاري ،والذي ميثل إحدى املرجعيات السنية ،وأسس معه املؤمتر التأسيسي
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العراقي الوطين عام 2004م ـ حينذاك ـ باعتباره حتالف للقوى املناهضة واملقاومة
لالحتالل األجنيب.
األمريكيون وضعوا أسساَ كارثية لتقسيم العراق ،وإشعال فتنة طائوية فيه ،السيما
يف عهد بول برمير احلاكم املدني يف العراق ،الذي نصَّبَتهُ الواليات املتحدة األمريكية للورتة
املمتدة من 2003م إىل 2004م ،فقسَّمَ السلطة السياسية بني مكونات الشعب العراقي
على اساس حماصصة طائوية عنصرية ،واهلدف من هذا كله هو توتيت العراق اىل
كانتونات ودويالت متقاتلة متناحرة فيما بينها ،ثم حماولة تعميم ذلك النموذج ال يف العراق
فحسب ،بل يف املنطقة برمتها ،من اجل أًن تبقى «إسرائيل» هي األقوى ،كما قال
السيد.
سؤال :السيارات املوخخة لتنظيم القاعدة هي اليت سامهت بالدرجة األوىل يف
إشعال احلرب الطائوية ...أليس كذلك؟..
جواب :مل يوجد يف العراق إطالقا سيارات موخخة ،أو أحزمة ناسوة قبل احتالل
أمريكيا العراق ،وقد جاءت بتدبري من عمالئهم املوجودين يف بعض الدول اجملاورة،
كالسعودية ،واألردن حتديداَ ،يف سبيل تشويه مسعة املقاومة العراقية ،اليت تناهض
االحتالل.
ويصف البغدادي بازدراء قائالَ :اصول الشعب األمريكي من األوروبيني ،الذين كانوا
معتقلني يف سجون الدول األوروبية ،ألهنم من القتلة واللصوص واملنبوذين ،وحينما
اكتشوت القارة األمريكية أبعدوهم إليها ختلصاَ من شرهم ،واليوم ها هم ابناؤهم من
احملافظني اليمينيني اجلدد حيتلون بالدنا العزيزة.
والسيد البغدادي ال يعري اهتماماَ كبرياَ لتطبيق الدميقراطية على الطريقة األمريكيـة
حيث قال يف مقابلة مع قناة «اجلزيرة» الوضائية يف نيسان/ابريل عـام 2006م إِنَّ هنـاك
تناقضــات أيديولوجيـــة مرعبــة يف تصــدير الدميقراطيــة األمريكيـــة اىل العــراق واملنطقـــة،
أضــربْ لــك مــثالَ مــن بعــض مــا جــاء يف مــواد الدســتور الــدائم ،الــذي كتــب بــامالءآت
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صهيونية حيث جتد فيه تناقضات خطرية ،مثـل مـا جـاء يف املـادة الثانيـة مـن فقـرة «أ»
دين الدولة اإلسالم وهو املصدر األساسي للتشريع ..يف حـني أنَّ فقـرة «ب» تقـول :أَنْ
ال تنـــايف مبـــادئ الدميقراطيـــة ،أَال تـــرى يف الوقـــرتني تناقضـ ـاً أيـ ـديولوجياً صـــارخاً بـــني
الدميقراطية الليربالية والشريعة اإلسالمية.
من هنا ..أُريد أَنْ أضرب لك مثالً لتقريب املسألة اىل ذهنك :إذا خرجت
تظاهرات شعبوية مليونية تطالب ،العياذ باهلل ،بتشريع قانون زواج املثليني الذكر مع
الذكر ...على صعيد حتقيق الدميقراطية حبذافريها ،البد من تشريع هذا القانون
وتنويذه ميدانيا ،لكن هذا من املنظور الوقهي اإلسالمي من أكرب املخالوات الشرعية،
ويعاقب عليها بـ«إعدام» كل من يرتكب هذه اجلرمية اجلنسية اإلباحية ،فهل ميكن ان
تتصور يف بلد مسلم مثل العراق ،مهبط األنبياء ومبعث الرساالت ،أَنْ خترج تظاهرة
مباليني املسلمني العراقيني لصاحل الزواج املثلي؟!..
حني قمت أودع السيد البغدادي ..قال يل وقد ارتسمت اآلالم على تقاطيع وجهه
السمح :الرجاء أن تكون أميناً يف نقل هذه احلقائق املأساوية كما هي اىل الشعب
األَسباني ،ألني أعلم أن معظم الصحافة األوروبية خاضعة لنووذ اللوبي الصهيوني مع
األًسف املرير.
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الحوار الثالث والخمسون
مع صحيفة الزمان
بتاريخ  10آب 2010م
اجرى الحوار
ابو طالب البوحية
هو أول من دعا األمة إىل التصدي للغزوة التوراتية األمريكية الغامشة  ..وهو أول
من دعا اىل جتذير احلس الوطين واإلسالمي بني العراقيني ،واالبتعاد عن الصراعات
املذهبية والعرقية واالثنية ،وهو احلويد األكرب لإلمام اجملاهد حممد احلسين البغدادي
املتوفى 1973م ،حيث ينتمي اىل عائلة هلا وزهنا ونووذها السياسي ،تتميز بتاريخ
علمي وأدبي عريق ،وحضور سياسي يف بالد اهلالل اخلصيب ،حيث تُعد من قبيلة
شرفاء مكة اليت ينحدر منها الشريف ابو مني أمري مكة (ت721هـ) و الشريف احلسني
بن علي زعيم الثورة العربية الكربى إبان احلرب الكونية األوىل عام 1914م.
مساحة األخ املرجع القائد آية اهلل العظمى امحد احلسين البغدادي مؤثر يف بلورة
خطاباته الثورية ،وصياغة أطروحاته الرسالية اليت ال تؤمن بالواقعية السياسية
والتوفيقية ،والعملية السياسية اجلارية يف العراق ،بل تؤمن باجلهاد السياسي والوكري
واملسلح اليت تركت بصمات عميقة األثر يف بياناته وأحاديثه وفتاواه ،ولكن يبقى أهم ما
يلوت يف شخصيته اإلسالمية هو تلك الكاريزما املتميزة اليت ميتلكها واليقني يف حمياه،
واإلميان الراسخ يف روحه ،إنه الشخصية الوطنية البارزة يف الساحة العربية واإلسالمية،
رجل الوقه واملقاومة والوحدة .التقيته وأجريت معه حواراً يف مكتبه يف دمشق فيه
سلَّط الضوء على رؤيته حول قضايا الساعة مؤكداً :إنَّ اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
تقرتب من السياسة الرباغماتية منها اىل القناعات والثوابت ،ولكن القيادة السياسية
الختجل من نوسها وهي اول من بارك تأسيس جملس احلكم االنتقايل بقيادة بول برمير
املندوب السامي للواليات املتحدة واعرتفت بشرعيته ،وتعترب هذا امرا مقبوال وطنيا
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ومقدمة خلروج احملتل األمريكي الربيطاني الغاشم ،وهذا هو نص احلوار الذي اجري
بتاريخ  6آب 2010م:
س :مساحة السيد قبل ان نبدأ احلوار أجدك حزينا ملا آل إليه الوضع يف العراق بعد
سبع سنوات من االحتالل؟
بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني
من الطبيعي ان أكون حزينا لسببني:
السبب االول :إني أرى بأم عيين العراق حمرتقاً على كل الصعد ،فاىل متى ال حتل
معاناة أبنائه يف الداخل ،ومن املهجرين يف الرباري والدول الصديقة والدول االستكبارية
يف اخلارج ،واىل متى ال يعاد النظر بكل املقررات والتوصيات والقوانني ،اليت صدرت يف
سبع السنني العجاف هذه ،واىل متى يبقى ملف ضباط اجليش العراقي معلقا دون
اختاذ أي إجراء كرد اعتبار وطين هلم ،بل وحتى لو نسبوا اىل دائرة احملاربني كخطوة
أولية وبالتايل إحالتهم على التقاعد ،واىل متى ال يعزز القطاع الزراعي والصناعي العام،
وإيقاف االستثمار واخلصخصة وسلع العوملة ،هذه كلها تشكل مساساً باألمن الوطين،
وتالعباً باالستقرار االجتماعي ،ألنَّ القطاع اخلاص ال يسعى إال لتحقيق الربح واملنوعة
الشخصية ألصحاب هذه الشركات االحتكارية اخلاصة دون األخذ بعني االعتبار
حاجة اجملتمع وتنميته ،مما جعل هؤالء يتخذون قراراهتم الثأرية االستثمارية حينما
جاءهتم الورصة الساحنة إلةهار حقدهم ،واألخذ بثأرهم التوراتي اإلجنيلي بسبب
االنوتاح واالحتالل ،وبسببه نسمح بدميومة املياه امللوثة ،واألوبئة املرعبة ،كالسرطان
وااليدز ،توتك بأهلنا ،بل ونسمح مبوت أطوالنا من امراض قابلة للعالج ،بسبب شحِّ
االدوية يف املراكز واملستشويات ،واىل متى يبقى االضطراب الكبري بني الناس ،وهيمنة
امليليشيات املسلحة املتحالوة مع قوات االحتالل ،تساهم هي األخرى يف إرباك السلم
 لقد نشر هذا احلوار يف صحيوة قاسيون لسان حال احلزب الشيوعي السوري ،بتاريخ  14آب
2014م.
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األهلي ،واإلرباك االقتصادي ،من خالل تصوية حسابات سياسية لصاحلها ،ولصاحل
قوى إقليمية ودولية ،اىل متى نستُّمر بالتسرت على اللصوص واملوسدين وامللوثني
واملتسللني الغرباء ،وسواكي الدماء من خالل األحزمة الناسوة ،والسيارات املوخخة،
هبدف خلط األوراق واالستيالء على السلطة من قبل أحزاب وتيارات متنوذة يف سبيل
تركيعنا لنقبل بالنظام الدميقراطي ،الذي يرتئيه العدو احملتل اجملرم ،بل ومنذ االحتالل
جعلوا حياتنا أسوأَ من ذي قبل ،فقد برزت ةاهرة االغتياالت واالختطافات والسرقات
والتزويرات ،وبالتايل بلغ عدد ضحايانا ما يقارب مخسة ماليني يتيم ،وأربعة ماليني
مشرد ،ومليون معاق ،ومخسة وعشرين ألف طول ،مهجرين اىل دول اجلوار اجلغرايف،
وبالتايل تزعم حكومة االحتالل الوتنوية أهنا دولة القانون واملؤسسات على النمط
األوروبي واألمريكي الليربايل املعاصر.
السبب الثاني :تُرِكَتْ الثقافة املوروثة تئن حتت عبء «الورقة الناجية» ،وهي فرقة
«السلطة احلاكمة» ،و «الورقة اهلالكة» ،وهي فرقة القوى املعارضة ،فغابت التعددية
السياسية احلقيقية ،وجتذرت األزمة الشعبوية ،ووقع رفاق الوطن الواحد يف صراعات
سياسية ،ومعارك جانبية بني املوالة واملعارضة ،وبني السلطة واألمة ،وبني الشرعية
والصورية ،وبني اإلرهاب واملقاومة ،وبني االستقالل والتبعية ،وبني الوطنيني واخلونة ،وبني
الواقعية واالستسالم ،وبني النصر واهلزمية  ...وهذا احلزب يوسق تياراً إسالميا،
وذاك التيار خيون حزباً وطنيا ،وهذه الطائوة تكور تلك الطائوة  .يظل احلاكم املتسلط
املستبد يف السلطة دون تداوهلا ،ويبقى رئيس مدى احلياة ،ألنه باق اىل األبد ،ألنه ملهم
من اهلل ،أو تابع إلمالءات القوى الكربى ،أو خاضع جلماعات الضغط ورجال األعمال،
الذين بيدهم السلطة والثروة ،وبالتايل ال يتنحى عن قيادة تسيري دفة احلكم ،اال باغتيال
سياسي ،او انقالب عسكري ،أو وفاة طبيعية كأجل حمتوم ال مور منه ،وعرف اليهود
واالمريكان وهم أصحاب موهوم« :الووضى املنظمة» ألهنم يستهدفون توجري التناقضات
األزموية املرعبة ،وحتويل األمة اىل ملل وأعراق ،ومذاهب متناحرة ومتقاتلة فيما بينها،
يف سبيل توتيت األوطان بداية بالعراق املغدور ،ثم السودان املمانعة ،ثم اخلليج ثم
املغرب العربي ،وتلك نتائج غياب موهوم املواطن واملواطنة ،واهلوية الواحدة للوطن
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الواحد ،وتلك نتائج وجود احلاكم الشمويل املطلق الذي يقوم على الورد الواحد ،ترتكز
السلطة يف قبضته احلديدية ،ينورد بالقرارات املصريية للوطن يف السلم واحلرب
والالحرب  ،ويف العزلة واالحتجاب داخل احلدود اجلغرافية ،وبالتايل! ..هل هذه هناية
التاريخ وخراب الدنيا وما فيها ،واآلخرة يف االنتظار بني اجلنة والنار؟!..
من هنا برزت تطوو على السطح تناقضات عرقية واثنيه ومذهبية وطائوية ،يف
لبنان شيعة وسنة وموارنة ،وإقليميون وعروبيون  ..ويف سوريا سنة ودروز وأكراد
وعرب  ..ويف العراق عرب وأكراد وتركمان ،ومسيحيون ومسلمون شيعة وسنة ..
ويف السعودية سلويون وحجازيون وجنديون ،ويف الكويت إسالميون وقوميون،
وجمددون ،وتقليديون ،وليرباليون وحمافظون  ..ويف الصومال واريرتيا قبائل متنافسة
ومتناحرة متقاتلة فيما بينها بال شوقة آدمية على رغيف اخلبز  ..ويف اجلزائر عرب
وبربر  ..ويف مصر مسلمون وأقباط  ..ويف السودان مشاليون وجنوبيون  ..ويف
اليمن شوافع وحوثيون ومشاليون وجنوبيون  ..ويف فلسطني محساويون وفتحاويون.
* إذن مساحة السيد كيف السبيل إىل اخلالص من موهوم «الووضى اخلالقة»
وتناقضاهتا املرعبة؟..
تقويض هذه املؤامرة التوراتية ال يتم اال بتحقيق وحدة األوطان العربية واإلسالمية،
وإزالة احلدود املصطنعة ،اليت هي من خمالوات بقايا االستعمار القديم واتواقية سايكس
ـ بيكو ما هذا هو احلل الوحيد الوريد ،وهذا هو املثل األعلى بصرف النظر عن
تعدديتها املذهبية واالثنية والعرقية ،وإذا مل يتحقق املثل األعلى فسوف تبتلعنا القوى
الطامعة يف التوسع واهليمنة واالغتصاب واالستئثار كمثل« :إسرائيل» الطامعة إىل
«وجود عيين» من الورات اىل النيل ،ومن مصر اىل العراق ،بل وشبه اجلزيرة العربية
بعضاً منها اىل غري رجعة ،كما ابتلعت القوى االستكبارية املتنوذة الكربى أقاليم الدولة
العثمانية اإلسالمية بعد هزميتها يف احلرب الكونية األوىل عام 1914م ،لذلك يطالب تيار
املرجعية االسالمية «أُمة» بالعودة اىل القرآن ،كتاب االسالم االخري احملووظ كدستور،
فال ةلمَ بتطبيق الشريعة اإلسالمية اخلامتة ،ألهنا تقوم على العدل اإلهلي املطلق.
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س :من خالل قربكم من اخلط املقاوم الذي يرفض االحتالل ،كيف وجدمت هذا
اخلط؟ وهل لكم رؤية نقدية على مسريته يف العراق خالل الورتة املاضية؟
** قبل الغزوة (األمريكية – الربيطانية ) لبالد وادي الرافدين األشم كان الغزاة
يتصورن أنَّ أبناء األمة يف العراق سوف ينثرون الورود والرياحني ،فوجؤا والدموع تنهمر
من عيون املستقبلني ،على دباباهتم بسبب هيمنة الدكتاتورية واالستبداد ،اليت مرت
عليهم ثالثة عقود ونيواً من الزمن ،لكنَّ أولئك الغزاة فوجئوا مبواجهة عنيوة بطولية بعد
احتالل بغداد مباشرة من قبل املقاومة الوطنية واإلسالمية يف العراق ،فكانت صدمة
موجعة هلم مل تكن يف حسباهنم ،فبادرت قوى االحتالل مباشرة إىل التصريح أنَّ املثلث
السين هو الذي يقاوم أولئك حيث راحوا حياولون ان يدخلوا يف ذهنية الرأي العام
العاملي أنَّ الشيعة مع املشروع األمريكي ،ونسوا وتناسوا ،بل وحاولوا إخواء الصمود
البطويل يف «أم قصر» من قبل ضباط الصف واجليش العراقي كان معظمه من
«الشيعة» ،وكذلك انطلقت أَول طلقة حية من مدينة بعقوبة من أسرة آية اهلل السيد
عبد الكريم املدني يوم التاسع من نيسان 2003م ،كما حدثين بذلك األستاذ فوزي
الراوي ،يتضح من ذلك كله انه مل يكن هناك «مربع شيعي» أو «مثلث سين» ،بل إنَّ كل
العراقيني االماجد يعارضون هذا االحتالل ويقاومونه ،وقد بدأت تلك املقاومة تتخذ
األسلوب األمثل ضد أولئك الغزاة من خالل التنظيمات اجملهرية ،وليس من خالل
التنظيمات اخليطية واخللوية اليت اخرتقت جدارها املخابرات احمللية أو االقليمية او
العاملية ،وهبذا أفشلت هذه املقاومة املشروع األمريكي يف العراق ويف املنطقة ،ونسوت
ما مسي بالووضى اخلالقة ،ولوال املقاومة العراقية وصمودها لتحقق املشروع الصهيوني
يف سبيل حتويل املنطقة اىل دويالت وكانتونات هنا وهناك من اجل ان تتقاتل فيما بينها،
وتغدو املؤسسة الصهيونية العسكرية هي األقوى يف املنطقة ،وذلك كله باسم اإلصالح
واحلرية والدميقراطية .وقد أخذ تكتيك املقاومة العراقية يتغري من فرتة اىل أُخرى
حسب فهمي واطالعي ،وما تتعرض له ـ اي املقاومة ـ من هتميش متعمد نتيجة
الضغوط الكبرية اليت متارسها احلكومة على االعالم بشكل عام.
س :نشر عرب وسائل مواقع االنرتنت ،والصحافة العربية واإلسالمية تصريح منسوب
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إىل مساحتكم مواده :إذا خرجت عاهرات العراق يف تظاهرة استنكارية ملناهضة
االحتالل األمريكي أنا أول من يشارك معهن يف هذه التظاهرة ،وإذا كان هذا التصريح
حقيقة واقعة ،إذَنْ من حقنا أنْ نستوسرَ ـ كمؤمنني ـ أجيوز شرعاً وعرفاً التظاهر مع
الساقطات ،وما الدليل على ذلك؟!..
** اإلجابة عن هذا االستوسار قد اجبت عنه بالتوصيل يف كتابنا( :فتاوى يف
فقه املقاومة و «ثقافة االستسالم») ،وهو فيما يلي:
أوالً :حينما دخلت الوطن األعز بعد الشتات واهلجرة رأيت أنَّ رموز «املؤسسة
الدينية النجوية» مل يكن هلا موقفٌ ثوري إسالمي حول الغزو األجنيب الكافر ،وعندما
مسعت البعض منهم ،وهذه هي املصيبة الكربى ،يؤيد العملية السياسية بكل تواصيلها
التآمرية املنافية لثوابت األديان والشرائع السماوية والقوانني واألعراف الدولية ،هذا وقد
صرحت مرة ثانية أخطر من التصريح األول ،على سبيل التشبيه والداللة ،على هامش
املؤمتر القومي العربي السادس عشر يف اجلزائر يف فندق األوراسي يف 6ـ 9نيسان
2005م ،يف صحيوة السوري اللبنانية قائالً :لو زنى شيخ كبري يف أُمه بالكعبة املشرفة
وهو حمدودب الظهر رجله يف قربه وهو يتحسس بآالم املستضعوني أفضل من «مرجع
ديين» متصد لقيادة املسلمني وهو مل يوت حتى اآلن يف وجوب طرد احملتلني الكافرين،
الن هذا السكوت املطبق من وجهة شرعية من أعظم املنافيات اإلسالمية ،وفيه
املردودات السلبية اخلطرية على مبادئ األمة ومثلها السامية من خالل تأكيدات القرآن
والسنة الصحيحة.
وثانياً :إنَّ هناك دعايات تضليلية ،وهجمات مشبوهة تصدر من مؤسسات دينية
وخريية هنا وهناك ضد هذا التصريح أو ذاك ،بيد ان هؤالء نسوا أو تناسوا أننا ال
نوعل شيئاً ،وال نقول تصرحياً خالف األدلة التشريعية القرآنية منها أو احلديثية
الصحيحة ..قال الرسول حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم «:ينصر اهلل هذا الدين بقوم ال
خالق هلم يف اآلخرة» ليس معنى قول الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم هذا أنَّ هؤالء
الواسقني ،الذين نصروا هذا الدين من املرضيني عند اهلل سبحانه وتعاىل ،فتصرحينا
529

الذي صدر عنا من هذا القبيل يف أفضلية العاهرات على هؤالء الذين يتظاهرون ةلماً
وعدواناً بالقداسة والديانة والوقاهة ،ويبعدون األمة عن جهاد الكافرين واملشركني.
وثالثاً :قال الشيخ مغنية يف كتابه «فلسوة األخالق يف اإلسالم»« :ولست أشك يف
أن املومس اليت تبيع جسدها ،وتعيش على فرجها أشرف من املرائي الذي يتاجر
بالدين ،وأقرب إىل اهلل ..إهنا تاجرت بقبلها ،وتاجر هو باقدس األقداس الذي
تستميت األنبياء واألولياء يف سبيله ..وأيضاًَ هي ال تغش وال تكذب يف مهنتها
وجتارهتا ،وتظهر للناس عارية ،وال تطلب اإلجالل واالحرتام من أحد ،بل تشعر بضعتها
واحتقار الناس هلا ،أما املرائي الذي يتاجر بالدين فقد خدع ونافق يف مظهره والسرت
على عيوبه ،ومع هذا يطلب من الناس االحرتام والتقدير».
س :قد قرأت فتواك الشهرية يف مقابلة حوارية يف جريدة« :قاسيون» السورية،
بتاريخ كانون الثاني 2008م ،اليت صرحت فيها بعدم إحلاد الشيوعيني املسلمني الذين
يؤمنون بالتوحيد والرسالة بـ«القول ال بالتطبيق» ،ولكن استوسر عن كلمة قاهلا
ماركس بان «الدين أفيون الشعوب» وقد آمن هبا كل من انتمى اىل األحزاب الشيوعية
يف العامل الثالث ،امل يكن من وجهة شرعية ان هذا االعتقاد هو دليل على «إحلادهم»
ما هو رأيك يف ذلك؟..
** إنَّ كارل ماركس ،قرأ الدين املسيحي املنحرف من خالل أسطورة اخلطيئة
املوروثة التقليدية ،اليت يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيالت فوق ما يقوم فوقها
من األساطري واخلرافات ،خطيئة إعطاء صكوك الغوران للبسطاء من الناس يف سبيل
اخلالص األبدي من العذاب األخروي والتجرد عن األطروحات الواقعية ،وشجب العوامل
اخلارجية واالبتعاد عن أي منط من أمناط التقدم واحلرية والعدالة كقانون واحد مطلق
جلميع الشرائح االجتماعية املختلوة ،وان مقولة ماركس الشهرية»:الدين أفيون الشعوب»
حقيقة ال مناص منها من وجهة نظره بوصوه مل يقرأ الدين احملمدي األصيل الذي ال
يرضى باخلنوع والذل والعبودية واستغالل اإلنسان لإلنسان وال يدعو اىل التخلف
والضياع يف متاهات اجلهل والشعوذة ،بل قرأ استغالل السياسة الدينَ املسيحي كتبين
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الدولة الرومانية املسيحية او استغالل األحزاب االشرتاكية االوربية باسم الدين أو
النموذج الصويف املنعزل عن العامل اخلارجي اناني يف نزعته الدينية ،ال يرى اال مصلحة
تكاملية نوسه وحسب من الوجهة الدينية ،وال يهتم بكمال غريه ،وال بالتسيب والضياع
والدمار وصراخ اجلياع يف هذا العامل.
إن الذين تأثروا بالتعاليم املاركسية ـ اللينينية ،وآمنوا هبا على الصعيد الشمويل
االطالقي ،كوروا بكل األديان السماوية يف معناها ،ووسائلها ونظمها وطقوسها ،وكل
شكل من أشكال هوية االنتماء الديين ،بوصوهم مل يعرفوا معامل الشريعة اإلسالمية اخلامتة
حصراً ،من هنا أُستغلت هذه املقولة من قبل الثورة الرجعية املضادة بان الشيوعيني
املسلمني بال استثناء «مالحدة».
من هنا  ..أجبت عن سؤال وُجِّهَ إيلَّ يف وقتها وقلت :اذا كان االنتماء سياسياً
مع البقاء على عقائدهم الدينية حبيث مل ولن يظهروا منهم جحودها ،أو إنكار ضرورة
من ضروريات أصول الدين كالتوحيد ،والرسالة ..وفروعه كالصالة والزكاة وغريها..
فهم مسلمون ال ملحدون.
س :ان املاركسية ـ اللينينية تؤكد يف أدبياهتا على عدم «امللكية اخلاصة» ،وجيب
حموها لكوهنا مرحلة خاصة من الرأمسالية ،بل هي مصدر الشر يف العامل ،واملعروف أن
اإلسالم يؤمن بـ «امللكية اخلاصة»  ..يف رأيكم هل ميكن أن نتوق مع التعاليم املاركسية
ـ اللينينية يف هذا الطرح الذي ميكن أن يقضي على تسلط امللكيات املطلقة واإلقطاع
؟..
** ميكن أن نتوق فيما إذا أمجعت األمة كلها على إلغاء امللكية اخلاصة ،وجيوز
ذلك عندي ،الن امللكية من منظور إسالمي من األمور االعتبارية ،وهذا هو احد
العناصر الرئيسية ،اليت تتوق فيها املاركسية مع «التخطيط اإلهلي العام» ،الن امللكية
االحتكارية ليست قدراً أبديا على اجلماعات البشرية ،بل هي ال حمال صائرة اىل الزوال
والوناء مع ما حتمل من استغالل واستعمار ودمار وأحزان ومتاهات مرعبة.
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س :حاول الليرباليون والعلمانيون أن يلصقوا باإلسالم «هتمة» تعطيل مواهب املرأة
يف الساحة االجتماعية والسياسية  ..يف رأيكم هل جيوز للمرأة املسلمة أن ترشح
نوسها يف االنتخابات الربملانية ،أو اإلدالء بصوهتا كسائر الرجال ؟..
** نعم  ..يسوغ ذلك ،الن املرأة املؤمنة تبقى إنسانة مثل الرجل مطالبة بعبادة
اهلل تعاىل ،وأداء فرائضه ،واجتناب حمارمه ،والوقوف عند حدوده ،وكل خطابات
الشارع األقدس تشملها إال ما خرج بالدليل اخلاص على حرمته مثل ما يتعلق األمر
باألحوال الشخصية كازواج والطالق واإلرث .
س :هل جيوز يف ةل حكم دكتاتوري مشويل الذهاب اىل صناديق االقرتاع ،أو
الرتشيح لعضوية الربملان ،وليس لديه صالحيات معقولة جتعله قادراً على أن يقدم
العدل ،ويطارد الظلم يف دائرة اختصاصه ومهامه ولو بصورة جزئية ؟
** يف موروض السؤال :أن يقاومه ويغري مبا أمكنه من وسيلة بيده ،فان مل يستطع
فبلسانه ،فان مل يستطع فبقلبه ،وذلك اضعف اإلميان ،بل ال يسوغ لإلنسان املسلم امللتزم
أن يرشح نوسه ،أو ينتخب باإلدالء بصوته حتت مظلة حكم مشويل متسلط على رقاب
الناس ،وإمنا جتب املشاركة الوعالة يف حكم ينهض على قواعد الشورى والتعددية
السياسية بني الورقاء من األطياف واملكونات املختلوة شريطة على األمة ان تعترب
الشريعة اإلسالمية هي املرجعية الشرعية يف اصدار القوانني والدساتري ،واهلل العامل.
س :عن موهوم املقاومة برزت خالل سبع السنوات املاضية ،أي بعد غزو العراق
مظاهر مسلحة كثرية :منها ما مسي باإلرهاب ،ومنها :ما مل يتوق على تسميته ،هذا
اخللط كيف يوسره لنا آية اهلل املرجع البغدادي ؟
** هناك بون شاسع بني موهوم املقاومة وموهوم اإلرهاب ،املقاومة هي حركة
حترر وطين إسالمي ضد احتالل مباشر أو غري مباشر ،وأما موهوم اإلرهاب هو الذي
يستهدف التجمعات الشعبوية واملؤسسات احليوية ،بيد أن كلمة املقاومة باتت ،ةلماً
وعدواناً ،يف العقل األمريكي الصهيوني إرهابا.
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ان احلرب على اإلرهاب الدويل اليت تشنها أمريكا االستكبارية وحلوائها اليت تسمى
( حتريراً ) وهي تعين حقيقة استعماراً إمربيالياً ،وهيمنة المتالك املوارد السياسية
والطبيعية ،وهي اليت تعد حاجة تارخيية ملحة لنظامها الكوني اجلديد اىل قيام
اإلمرباطورية األمريكية يف سبيل حتقيق العوملة الرأمسالية الربوية الواشية املتوحشة  .ذلك
كله بعد اهنيار االحتاد السوفييت السابق وهو حدث غيِّرَ ميزان النظام العاملي على حنو
خميف ،فاالحتاد السوفييت على الرغم من كل أخطاء قياداته السياسية وهنب
مستضعوي شعوهبم كان مصدرا لألمل والدعم حلركات التحرر يف العامل من اهليمنة
االمربيالية األمريكية بوصوه يشكل عنصر التوازن يف النظام العاملي .
س :العراق اليوم ساحة للتدخالت اإلقليمية مضافاً اىل وجود االحتالل األمريكي
وتدخالته املباشرة ،ان وصونا االحتالل على انه أمر واقع وان العمل على إهنائه غاية
اجلميع ،فكيف جتدون هذه التدخالت وما هي الكيوية ملواجهتها ؟
** بعد سقوط االحتاد السوفييت وهيمنة القطب االحادي املنورد يف الساحة
العاملية ،وحتقيق احلروب االستباقية يف زمن إدارة بوش «األب» ،اليت وجهت إعالما
تضليلياً لكل الدول الشمولية يف حتقيق احلرية والدميقراطية واإلصالح يف أوطاهنم  .من
هنا ارتبكت الدول املستضعوة يف عاملنا الثالث هبذه التصرحيات اخلادعة املاكرة ،وبعد
كارثة  11أيلول  2001بدأت املؤامرة األمريكية باسم مكافحة اإلرهاب وحتقيق احلرب
االستباقية ،وبالوعل حققوا ما يبتغونه باحتالل افغانستان والعراق ،من هنا بدأت دول
اجلوار اإلقليمي للعراق مبحاولة التدخل االستخباراتي واالقتصادي والتجاري كي توازن
وجودها االسرتاتيجي مع احلجم اهلائل للوجود العسكري األمريكي ،لذلك فان هذه
التدخالت تضر بسيادة العراق ارضا وشعبا وهوية ،وجتعل العداوة والبغضاء بني ابناء
االمة املرحومة .
* تقصد ايران مثال ؟
** نعم ،اجلمهورية اإلسالمية يف إيران تقرتب من السياسة الرباغماتية منها اىل
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القناعات والثوابت ولكن القيادة السياسية ال ختجل من نوسها وهي اول من بارك
تأسيس جملس احلكم االنتقايل بقيادة بول برمير املندوب السامي للواليات املتحدة
واعرتفت بشرعيته ،وتعترب هذا امرا مقبوال وطنيا ،ومقدمة خلروج احملتل األمريكي
الربيطاني الغاشم .
* إذن كيف جتدون احلل ؟
** هذا األمر حيتاج حسب فهمي اىل حوار عقالني وموضوعي بعيد عن
التشنج واالنوعال واالهتام املتبادل من قبل العراقيني واإليرانيني على حد سواء ،علينا ان
نُعْلِمَ اإليرانيني أنَّ تدخلهم املباشر يف العراق يساعد على إطالة أمد االحتالل وان
تدخلها جيعل البعض من إخواننا من القوى املناهضة واملقاومة لالحتالل يصلون اىل
قناعات ان إيران هي اخلطر االول على العراق قبل امريكا ،وتكاد تكون رؤيتنا اخف
منهم إذ نقول ان إيران بلد جماور مسلم متاخم حلدودنا مع احتمال ان تكون عدوة لنا
وهلا أطماع يف بالدنا ،وحتما ان تكون صديقة حترتم سيادتنا واستقاللنا ،اما االمريكان
فهم األعداء التقليديون التارخييون ،الذين يأمترون بأوامر املؤسسة الصهيونية العسكرية
الناقمة على العروبة واإلسالم ،والذين حياولون بكل ما استطاعوا ان ميزقوا العراق
واملنطقة خدمة لكيان (إسرائيل ) القائم على ارض فلسطني ،من هنا أؤكد على ان
احلوار وحده هو احلل أمام التدخل اإليراني ،وكذلك لن ننسى ضمن هذا احملور ان
هناك تدخالت من بعض الدول العربية اجملاورة للعراق علينا ان نواجهها باحلوار القائم
على قاعدة إحرتام متبادل يهدف اىل بناء املصاحل املشرتكة مبا خيدم التوجهات
املستقبلية للعراق وللمنطقة برمتها .
س :وُجِّهَ اليكم من قبل احد فصائل املقاومة العراقية سؤال وضع له مقدمة واقعية
و (هتكمية) طويلة على خلوية ما جيري من حماولة تشويه املقاومة اإلسالمية الشيعية يف
العراق من قبل بعض األصوات احملسوبة أو الناطقة باسم بعض فصائل املقاومة السنية
األخرى مرورا باإلعالميني واحملللني االسرتاتيجيني أو بعض األشخاص الذين ينتحلون
أمساء مستعارة يف برامج احملادثة الصوتية حيث يتم من خالل كل ذلك إقصاء املقاومة
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الشيعية اإلسالمية أو حموها من خريطة العمل املقاوم يف العراق حماولة لربط اجلمهور
الشيعي مبشروع االحتالل ،وقد أجبت على السؤال بطريقة وحدوية إسالمية ،وقد
نشر ضمن كراس خاص وزع أثناء وقائع انعقاد املؤمتر القومي العربي يف بريوت 17
نيسان  ،2010كيف تقرؤون هذا املنع ؟
** عندما وُجِّهَ يل هذا السؤال من قبل بعض اإلخوة ممن يهمهم حترير العراق وهم
حريصني على وحدة املقاومة وأالَّ تكون أداة للتوتيت والتقسيم من خالل حساهبا على
هذه اجلهة أو تلك فحسب ،دون ان تكون املمثل الشرعي لكل مكونات اجملتمع
العراقي ،وقد وزع السؤال مع اإلجابة يف كراس مستقل على أعضاء املؤمتر ،وعندما
دخل الدكتور خري الدين حسيب وجد على طاولته نسخة منه اصدر ـ قبل انعقاد
جلسات املؤمتر ـ أمراً للجنة التحضريية جبمعه ومنعه من التداول ،وحينما اخربت بذلك
قلت يف نوسي ،كان من املوروض فيه ان يقرأ هذا الكراس قبل اصدار أوامره مبنعه من
التداول ولو أنه قرأه لكان من املبادرين بتوزيعه ،بل وقراءته على أعضاء املؤمتر ،إال ان
الكراس قد وزع بالكامل على هامش املؤمتر ،وكانت اإلجابة حمل جدل ونقاش ،ويف كل
احلاالت يلزمين االعتذار منه اذا تسببت مبا يثري لواعج آمله ومهومه العروبية ومشاغله
الكثرية اليت مل تعط له فسحة لقراءة الكراس على اقل تقدير ،ورغم ذلك فأنين ال أجتاهل
قدرة صديقي الدكتور حسيب اإلدارية الكوؤة .
س :يف هناية حوارنا ،ما هي رؤيتكم املستقبلية ما بعد طرد االحتالل من الوطن
االعز؟
** اوال :اكشف لك سراً ،وهو ان األمريكان ال خيرجون من العراق إطالقا ،وإذا
خرجوا بالقوة فهم ال يرتكون قواعدهم العسكرية ومساندة التابعني هلم ،الذين ينوذون
سياساهتم وأجندهتم ،ولكن اذا حتققت أمنيات املقاومة الباسلة بنسف قواعدهم
وطرد مستشاريهم وخرباءهم التابعني هلم ،فان احلرب الكونية ستحدث ال حمال ،ألن
العراق عرب تارخيه الطويل هو مركز الكون والويض البشري الثاني ،وألنَّ الغزوة األمريكية
للعراق مل تكن من اجل صراع سياسي أو اقتصادي فحسب ،كما يتوهم املتومهون
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املتويهقون ،بل حدثت الغزوة املتوحشة من اجل هدف ديين توراتي للوصول اىل ارض
األجداد واآلباء ارض امليعاد ،وال ننسى القرن احلادي عشر امليالدي حينما كانت
تتوجر أوروبا يف جحافل احلمالت املسعورة ألطماع الورجنة التوسعية العدوانية ضد
الدولة االسالمية حتت عنوان احلروب الصليبية.
ثانيا :إنَّ األمريكيني يشعرون بالدونية إذ حينما اكتشوت القارة األمريكية كانت
سجون الدول االوربية يف القرون الوسطى متتلئ باملنبوذين واللصوص وامللوثني فأبعدوهم
اىل تلك القارة حيث أبادوا السكان األصليني (اهلنود احلمر) عن بكرة أبيهم ،ويف
القرون املتأخرة أصبحت هلم حضارة ،بيد أهنم يف حاجة ضرورية إلهناء أول حضارة
يف التاريخ ما أي العراق ،باسم الشرعية الدولية احتلوا وادي الرافدين األشم ونسووا
بناه التحتية واالجتماعية .
ثالثاً :بعد حدوث محاقة احلرب الكونية ستنتهي امريكا االستكبارية من عامل
الوجود ،فال رجعة اىل الدنيا ،وال توبة يف اآلخرة ،وهذه هي احلقيقة الواقعة كمستقبل
عاد ومثود وفرعون وهتلر ،وعندئذٍ تنتصر إرادة مستضعوي العامل وطموحاهتم ،ويتجلى
األُفق على مدى البصر ،اذ ال شيء يف هذا الكون اال اهلل الواحد القهار ،وال قوة إال
قوته ،وال حول إال حوله ،وال ملجأ إال اليه تعاىل.
بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ
تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِنيَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ
فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ةَالِمُونَ﴾ سورة القصص،
.59 – 58
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الحوار الرابع والخمسون
مع مجلة الباحثون السورية
بتاريخ آذار 2011م
اجرى الحوار
د .عالء الدين الرش ي
س :جند يف أدبياتك اإلسالمية أَنك تتبنى النهج الثوري الصارم  ..وال تتبنى النهج
اإلصالحي املرحلي ..أهو أقرب لتحقيق أُمنيات وطموحات األمة اليت تتطلع إليها ،أم
ماذا؟..
ج :النهج الثوري على ما أرى هو أعلى مراحل انتصار مستضعوي العامل ،كما يف ثورة
أكتوبر االشرتاكية عام  1917ضد القيصرية واإلقطاع  ..والثورة األمريكية ضد
االحتالل االجنليزي املباشر يف سبيل السيادة واالستقالل ..والثورة الورنسية ضد
العرش امللكي واإلقطاع ..واملسرية الوالحية املليونية ،اليت انطلقت شرارهتا من قرية
ماو تسي تونغ يف الصني ضد اهليمنة اإلقطاعية  ..والثورة اإلسالمية يف إيران عام
 1979ضد العرش الشاهنشاهي وتبعيته للغرب االمربيايل ،والكيان الصهيوني.
يبدو يل إن النهج اإلصالحي التوفيقي اإلسالمي والعلماني والقومي له قدرات
حمدودة على حتريك القواعد الشعبية العريضة يف ةل االحتالل األمريكي بوصوه مؤطراً
يف النخبة ،والنخبة املثقوة قادهتا من األدباء واملؤلوني واملثقوني والونانني .والقواعد
الشعبية من النخبة من النقابيني ،واملهندسني ،والطالب اجلامعيني ،وهي قلةُ من حيث
الكم ،وهم من حيث الكيف ينتمون اىل الطبقة املتوسطة ،اليت ال تعيش معاناة الوقر
والعوز واحلرمان على الرغم من أنَّ األحزاب اليسارية واحلركات اإلسالمية حاولت
تكوين قيادات فالحية وعمالية وتتسابق على استالم السلطة ،وكُلُّ منها تُعِّدُ نوسها من
«الورقة الناجية» ،والبقية الباقية من «الورقة اهلالكة» ،وبالتايل يغيب احلوار الوطين
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فيما بينها ،ويصعب تأليف جبهة وطنية قومية إسالمية مناهضة لالحتالل االمربيايل،
نظراً لغياب املنطلقات األيديولوجية الثورية كأساس نظري ،وبنية ثقافية ،ورؤية
سياسية ،عميقة اجلانب االجتماعي فيها الزال مهمشاً ،فاألولوية القطعية لنصرة هنج
هذه األطروحة السيِّاسية الثورية لتوفري لقمة العيش ،لذلك منت قوة احملرومني املهمشني،
وبدأت يف االنوجار اجلماهريي بعد أن خذلتهم القوى النخبوية ،اليت يعترب كُلر واحد منها
نوسه «الورقة الناجية» ،ومل تستطيع قوى املعارضة نيل حقوقهم.
ويف عقيدتي :إن َّ الثورة الشعبوية ضد اجلوع أفضل وأبلغ من أيَّ شعارٍ فارغ ومن
أي مضمونٍ ،بل من أية نظريةٍ أيديولوجيةٍ مثالية ال توفر لقمة العيش لكُلِّ احملرومني
والبؤساء،
ويدعم ذلك احلديث النبوي يف فروع الكايف:
« اللهم بارك لنا يف اخلبز فانه لو ذلك ما صمنا وال صلرينا وال اقمنا حدود ربِّنا»،
وكما قال اإلمام القائد علي بن أبي طالب:
«لو كان الوقر رجالً لقتلته».
وقول أبي ذرٍ الغواري «عجبتُ لرجل ال جيد قوتَ يومهِ ،كيف ال خيرج على الناس
شاهراً سيوه».
إذن ..الصراع القائم من أجل البقاء أكرب دافع للتحرك الرسايل الثوري ،وأفضل من
االنتماء السيِّاسي واحلزبي ،فالوقرُ والبطالةُ وأزمة اإلسكان واملواصالت والتعليم
والصحة ،والتهجري والتشريد والقتل على اهلوية ،ذلك كله واقعٌ ملموس مشاهد ،يدفع
الناس إىل الصراخ والبكاء والعويل ،والويل والثبور ،والنزول إىل الشارع لتغيري الوضع
املتأزم املرعب القائم ،وإصالح أحوال األمة ،وحتقيق طموحاهتا وأُمنياهتا يف املساواة
والعدالة االجتماعية ،دومنا حاجةٍ إىل مكتب سياسي ،أو أمانة عامة ،أو جملس
مركزي حلركة ،أو حزب ،أو تيار ما.
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وحركة القواعد الشعبية العووية ليست على ما أرى يف حاجة ملحةٍ إىل أمانة
التنظيمات احلزبية واحلركية سواء بسواء.
س :ان توعيل الطائوية بني العراقيني سوف يؤدي يف نتيجته املرعبة إىل تقسيم الوطن
اجلريح ..كيف اخلالص من هذا املخطط الصهيوني – األمريكي يف رأيكم؟..
ج :إنَّ اخلصومة الدائرة يف العراق بني «السنة» و«الشيعة» تساهم يف توتيت العراق
من الداخل ،يف حني أنه يف أشد احلاجة الضرورية امللحة إىل الوحدة املرتاصة ضد
خماطر التقسيم من اخلارج ،والتصدي والصمود أمام املخطط التوراتي لتقسيم األوطان
اىل كونتونات عرقية وأثينية ومذهبية ،والعداوة والبغضاء والشقاق بني العشائر والقاعدة
الزرقاوية ،ال بني املقاومة واالحتالل ،على الرغم من مزاعم الوحدة الوطنية ومظاهرها
املوتعلة ،وقضايا التنصري والتهويد ،واختالط النساء بالرجال املشرتك املريب ،والوتاوى
«الشرعية» اخلادعة املاكرة الصادرة عن بعض وعاظ السالطني ،بالنسبة إلرضاء
حكومة االحتالل الوتنوية الرابعة ،أو التربك بزيارة مراقد األئمة الطاهرين ،واألولياء
الصاحلني ،وإحياء املناسبات «الدينية» املوروثة ،ورفع الشعارات واهلتافات واخلطابات
التخديرية االستهالكية العجائزية اجلنائزية ،تستخف بالعقل اإلسالمي العراقي ،ليقعَ يف
أزمة تلو أزمة ،ويقع هذا العقل يف حالة من التسيب والضياع والورقة ،ويف حالة طوفان
ال يعرف أحد أين يقذف به املستقبل ،ذلك كله وهي :اليت ال هتاجم املوالني
لـ«إسرائيل» ،واملتأمركني باسم اإلسالميني الليرباليني ،وكأنه ال يوجد تقسيم مقيت على
الوطن األعز ،وكأهنم ال يغتالون على اهلوية ،وكأنه ال يهجرون أبناء الوطن الواحد
املتجانس من الداخل إىل دول اجلوار اجلغرايف ،ودول أوروبا ،واسرتاليا ،وأمريكا،
والدول االسكندينافية ،وكأنه ال تواوت بني البؤساء واملرتفني.
قال الرسول القائد حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم:
«جولة الباطل ساعة وجولة احلق إىل قيام الساعة».
وهذه احلكمة ذات مغزى عظيم ،فدعاة احلق فاشلون يف الزمن القريب ،بَيْدَ أهنم
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منتصرون يف هناية املطاف ،فالناس يتساقطون حنو الباطل كما يتساقط الذباب على
القمامة ،ألنَّهُ مرغوب عن رغبةٍ أو رهبة ،بَيْدَ أنه يضطهدهم ،وبالتايل يثورون عليه يف
استئناف احلق ،وينادون بتطبيقه من جديد ،هذه هي طبيعة اإلنسان وسر انتشار
املبادئ ،واملثل الكربى بني الناس كلهم مهما يكن الباطل منتوشاً ،أنَّ هذه األرض يرثها
عباده الصاحلون ،ال العصاة وقتلة األنبياء واألوصياء والناس أمجعني ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ وهو الوارد يف الزبور﴿ :ولَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ سورة االنبياء.105 ،
س :اليوم متتلئ أغلب القنوات الوضائية بـ «العمائم البيضاء والسوداء» وصوالً إىل
درك األصوات املُدْمِنَّةِ على اهلذيان يف برامج غرف احملادثة الصوتية وهي موجةٌ من
موجات االستقطاب الذهين ،مثل احلديث عن اإلسالم الليربايل ..احلوار اإلسالمي
املسيحي ..حقوق األقليات ..اإلنسان واملرأة ،مع ملوات أُخرى مثل :السوق والربح
واخلصخصة واالستثمار  ..والعامل أصبح قرية واحدة ،والعوملة عصر اجلميع ..كيف
السبيل ملواجهة هذه الدعوات؟..
ج :أوالً :الضرورة اإلسالمية حتتمُ علينا أال خنضع بشكل مطلق هلذه التوجهات أو
تلك املنطلقات ،بل جيبُ أن هنتم مبصاحل أبناء األمة ،الذين يعيشون الدمار والبوار
والعدوان األمريكي على العراق وأفغانستان ،واالحتالل الصهيوني يف فلسطني،
واالحتالل اهلندي يف كشمري ،والروسي يف الشيشان  ..بل يدخلون يف معمعة التشهري
والتسقيط ،وإرهاب العقائد بني هذا املذهب ،أو تلك الطائوة ،يكورون بعضهم البعض
اآلخر من خالل الرتكيز على حديث «الورقة الناجية» على غرار مقولة «شعب اهلل
املختار» وشغلهم الشاغل هو طرح الرتف العقلي «امليتافيزيقي» ،الذي ال ميكن
السيطرة عليه مثل :رجعة األئمة اىل الدنيا اليت اختلقت أطروحة األخبار التوراتية
الكاذبة ،اليت حتكمت يف قسط كبري من قضايانا املعرفية ،وكأمنا اهلل تعاىل مل يُعد للمتقني
جنات وعيوناً يف اآلخرة ،وللكافرين واملنافقني نار جهنم يف اآلخرة  ..وطهارة بول النيب
حممد ،وجواز ريقه للعالج ،وضرب الرؤوس بالسيوف واملقامات اجلارحة مبناسبة
عاشوراء ،ذلك كله يف سبيل إرضاء عوام الناس متلقاً ألذواقهم ،ودغدغة ً ملشاعرهم،
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وإثارةً ألشجاهنم وأحزاهنم ،بل ساهم الوعظ التوراتي يف توعيل ثقافة الال عنف يف
سبيل إرضاء «إسرائيل» وأمريكا خالفاً إلطالقات األدلة القرآنية ،واألحاديث النبوية،
وعموماهتا ،اليت توجب إىل اجلهاد املسلح بأشكاله املتنوعة ،ويؤكدون على تطبيق آيات
السِّلم اليت ميكن تأويلها إىل حمامل أُخرى ،واألوطان العربية واإلسالمية مستباحة،
والقدس الشريف ال يزال العدو الصهيوني حيتله ،وهو الذي يقتلُ مَنْ يشاء ،ويدمرُ ما
يُريد ،واملاليني من أبناء األمة الذين ميوتون جوعاً وعرياً وهالكاً يف كشمري وبنجالديش
وأرترييا وتشاد والصومال والسودان والعراق وفلسطني.
من هنا ..ال فرق عندي بني العمائم السوداء أو البيضاء ،وجنوم الغناء احملرم،
وفتيات عرض األزياء العاريات ،واالعتياش على الدين املوروث بكل اشكالياتهِ
وتناقضاتهِ ،و«الوقه املطلسم» السائد يف املدارس العتيقة ،ختديراً ألبناء األمة ،وإبعادها
عن قضاياها املصريية.
وثانياً :جيب أن نوهم حقيقة هؤالء وهؤالء قبل أن يتويهقوا على رؤوس مستضعوي
األُمة بـ «أقاويلهم املثالية» وبـ«شعاراهتم الرباقة» ،اليت التسمن وال تغين من جوع ،ومن
هنا أدى بإلقاء صور أحد «رباعي املرجعية» على األرض ودهسها باإلقدام ،وهو ما
مل توعله «إسرائيل» مع هتاف اجلماهري الصادقة باللهجة العامية العراقية «:قشمرتنه
املرجعيه وانتخبنه السرسريه».
س :قرأت موسوعة« :هكذا تكلم أمحد احلسين البغدادي »..أراك مل تستخدم
«مصطلح الدميقراطية» إطالقا يف أدبياتك يف الوقت الذي قرأت كتابك «فتاوى» بينت
الورق بني اإلسالم والدميقراطية ،وبني الشورى والدميقراطية؟..
ج :إنَّ توسري مصطلح الدميقراطية حسب فهمي أصبح موهوماً ضبابياً يف التيه
املظلم بال مالمح ،وال حدود يف وطننا اإلسالمي حصراً ،لذا جتدني ال أستخدم هذا
املصطلح ،بل على األمة أن تعرف املقصود منه ،فال يضرني أن يستورد املصطلح من
خارج الدائرة اإلسالمية ،ألنَّ مدار احلكم الشرعي ال يقوم على األمساء والعناوين ،بل
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على املسميات واملضامني القائمة على املصلحة والظرف الزماني واملكاني ،والصريورة
االجتماعية السياسية ،وكثري من املنظرين اإلسالميني يطالبون بالدميقراطية صوناً
للحريات على أن تكون حقيقة واقعة متثل إرادة األمة ،ذلكَ كله يف سبيل حتقيق أهدافها
وطموحاهتا يف احلياة احلرة الكرمية ،وأن تالءم بني هويتها وتراثها األصيل ،وهلا حق
التغيري والتبديل فيها ،وال تتعبد بولسوتها املطلقة بوصوها هي مصدر القانون ،هي
مصدر السلطات ،هي مصدر احلكم ،ميكن هلا ان حتلل احلرام ،أو حترم احلالل ،أو
تسقط الورائض واملواريث.
س :يبدو من خالل هذا الطرح جيوز عند مساحتك أن متارس األحزاب اإلسالمية
أشكاال من الدميقراطية يف إطار اجملتمع املدني ،وتتنافس مع اجلماعات العلمانية على
قيادة النقابات العمالية ،أو اجلمعيات الوالحية ،مثال عِبْرَ صناديق االقرتاع ،تقيم
حتالوات معها ،قد تكون أحيانا يف مواجهة طرف إسالمي آخر؟
ج :ال يوجد نصٌ مينع مِنْ املشاركة ألصالة الرباءة مع وجود أكثر من حزب وتيار
سياسي يف داخل احلكومة ،شريطة أال تعمل حلساب جهة معادية لإلسالم وألمته ،أو
تستهزئ مبقدمات اإلسالم وشعائره ،بل هذه املنظومة التعددية املتألقة ،والشراكة الوطنية
فيما بني هذه األحزاب أو تلك تكون ضرورة رسالية حضارية ملحة يف هذا العصر
بوصوها متثل صمام أمان من استبداد فرد أو طبقة يف تسيري دفة احلكم وتسلطها على
مقدرات األمة.
س :أجيوز لإلنسان املسلم غري املتحزب املشاركة يف حكم علماني ،أي ال يلتزم
بتطبيق شريعة اإلسالم وأحكامه يف شؤون احلياة املختلوة ،بات يقبل القيام على خطة
سياسية من قبيل استالم منصب وزاري ،أو رئاسة الوزراء أو غريمها؟..
ج :أوالً :إذا عجز اإلنسان املسلم املستقل الكوؤ عن تسلم املثل األعلى ،جاز له أن
يرضى باملمكن ،بناءً على القواعد «الوقهية» كالضرورات ..واملشقة  ..وال ضرر
 ..ورفع احلرج ،وقد عملت األوساط الوقهية مبقتضيات هذا املنحى الواقعي يف
الشريعة اإلسالمية ،ذلك كله بعد أن بدأَ الضعف واليأس والقنوط والوتنة تنخر يف
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جسم كيان األمة ،وميلك أنداد اهلل تعاىل من القوة واملدد واهليمنة ،اليت تورض عليه
القبول حال ضعف األمة ال ما جيب أن يرفضهُ يف حال حتقيق الوحدة اجلامعة ،فمن ال
يستطع أن يصلَّ إىل استالم احلكم وينورد به ،فال مانع أن خيضع لـ«األمر الواقع» ويقبل
باملشاركة مع قوى الثورة املضادة ،إِذا كان وراء ذلك خري لبناء األمة ،شريطة أن يتوفر
تكافؤ فرص حقيقي ،مبعنى لديه صالحيات معقولة بال إمالءات من احلاكم ،أي جتعلهُ
يقدم العدل ويطارد الظلم ،وال تسوغ ـ عندي تلك املشاركة اليت ال طائل من ورائها إال
التسويف ،وإضاعة الوقت ،وارتكاب احلرمة.
ثانياً :أالَّ يكون احلاكم دكتاتوراً مستبداً ةاملاً متسلطاً على رقاب املواطنني ،بل
جيب مقاومته بأية وسيلةٍ ممكنةٍ ،ما مل يؤدِ األمر اىل خللٍ يف استقالل الوطن ،وسيطرة
األعداء عليه ،من هنا ال جيوز لالنسان املسلم ،وال لرموز األحزاب اإلسالمية املشاركة
يف حكم مشويل مطلق ،بل جتوز تكون املشاركة يف حكم يقوم على التعددية الشورية،
وحيرتم طموحات األمة.
ثالثاً :أن يُحْوَظَ له حق االعرتاض على كُلِّ مَن خيالف القرآن والسنة النبوية
الصحيحة خمالوة صرحية ،وال يكوي التحوظ حني تقع املخالوة الشرعية يف املبادئ
واملثل الكربى اليت ال تتغري وال تتبدل ،مثل وجود قواعد عسكرية كافرة مشركة على
ثرى اإلسالم ،أو االعرتاف بوجود الكيان الصهيوني على األراضي الولسطينية ،من هنا
جيب االنسحاب من احلكم ،ألن هذا االعرتاف عظيم اجلرم كتاباً وسنة وإمجاعا وعقالً
ووجداناً وتارخياً.
س :نرى احلكومات األوروبية ويف مقدمتها بريطانيا تتبع يف سياستها اخلارجية
االحنياز إىل سياسة الواليات املتحدة األمريكية ..كيف تقرأ هذا السيناريو؟!..
ج :هذا االحنياز األوروبي إىل أمريكا ،اليت ينخر فيها الضعف ،ضعف املبادئ
والسياقات اإلنسانية ،اليت تُشَنُّ فيها احلروب االستباقية ،ونشر الووضى املنظمة!..
من خالل هذا االحنياز يضمر العرب واملسلمني العداء العقائدي للحكومات األوروبية
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بعد اشرتاك البعض منها يف احتالل أفغانستان والعراق ،ونسف بنامها التحتية
واالجتماعية .ومما زاد الطني بلة أنَّ أوروبا هي األنا واآلخر ،ويف املقدمة بريطانيا اليت
عادت إىل إرثها االستعماري بتحالوها مع الواليات املتحدة األمريكية بعد أن ةنت األمم
املستعمرة أهنا ختلت عنه بعد اهلزائم اليت حدثت يف اجلزائر وليبيا والعراق ،ووقوت
أُوروبا عاجزةً عن الدفاع عن إرثها االستعماري التقليدي ،ومناطق أُخرى يف آسيا
وأفريقيا وأمريكا الالتينية ،وتنازلت عنه طواعيةً للهيمنةِ األمريكية اجلديدة الصاعدة،
وهي بتحالوها تريدُ أن تسرتد بعضاً من عنووانه االستعماري اإلمرباطوري التقليدي
املرتاكم عِبْرَ التاريخ منذ أن أصبحت مركزاً للعامل بعد سقوط غرناطة ،والذهاب إىل ما
وراء األطلنطي ،إىل نصف الكرة الغربي ،للوصول إىل جزر اهلند الشرقية عِبْرَ جنوب
أفريقيا واحمليط اهلندي ،وحبر العرب من أجل االلتواف حول العامل الغربي القديم.
ولكن ..متى تسرتد أوروبا استقالهلا السياسي ،وتطرد القواعد العسكرية
االمريكية من ثراها الوطين بوصوها هي التاريخ ،وأمريكا هي اجلغرافيا من وجهة
نظرها؟.
صحيح أنَّ أمريكا هي القوة الوحيدة ،والوجود الوحيد للذات ،فال وجود لغري املركز
اجلديد املمتد إىل كُلِّ أصقاع األرض مبا يف ذلك أُوروبا القدمية.
لقد انتهى اخلطر األمحر ،الذي أُنشِئَتْ من أجله هذه القواعد العسكرية ،واحللف
األطلسي ،وبعد انتهاء احلرب الباردة ،بسبب اهنيار االحتاد السوفييت السابق،
وإستتباب األمر ألمريكا ،وغدت قطباً أحادياً منورداً يف الساحة التارخيية العاملية ال
ينافسها أحد يف هذا الكون ،مما أدى بالنتيجة إىل احتكار معظم اإلنتاج الصناعي
الثقيل ،وهذا هو ديدهنا ،ومنذ بداية نشأهتا قامت على السيِّاسة الربغماتية ،اليت
تستهدف النهب والسلب ،والبحث عن الذهب األسود واألصور سواءً بسواء.
ويف تصوري الزالت صورة اإلنسان األمريكي يف ذهنية مستضعوي العامل ..صورة
راعي البقر ،وسرق األبقار ،وتصوية أصحاهبا جسدياً ،ألنه شعب بال حضارةٍ ال
يعرف إال تطبيق نظرية خذ كل شيء وال تعط أيَّ شيء ،تنبع عقدته من تاريخ األمم
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واألقوام ذات احلضارات العريقة ،مثل هذا العراق العظيم ،الذي اجتاحه بغزوة إجرامية
ال مثيل هلا على طول التاريخ ،بوصوه أول حضارة بعد الويض البشري الثاني بقيادة
النيب نوح عليه السالم.
هذه هي عقيدتي يف أمريكا االستكبارية ،تدافع عن حقوق اإلنسان ،وتدعو إىل
حتقيق االنعتاق واإلصالح والدميقراطية ،وتشن حروباً استباقية تستهدف أفغانستان
والعراق ،وهتدد بني احلني واآلخر سورية وإيران وحزب اهلل ،أو ما تسميه هي (حمور
الشر) وتتدخل يف شؤون السودان ولبنان والصومال ،حتكمها الشركات التوراتية
الكربى ،واهلوس اإلمرباطوري ،ومجاعات الضغط واملنظمات املاسونية والصهيونية
سواء بسواء.
وباختصار هل تستيقظ أوربا من غووهتا؟ فتستطيعَ أن توك عالقتها اإلسرتاتيجية
مع أمريكا عدوة األمم واألقوام ،وتعود إىل «أصوهلا الثقافية» وتسرتد موقوها السياسي
ووعيها التارخيي ،وال اعتبار التاريخ ذاكرة فردية يف الزاوية ،بل هو ذاكرة مجاعية يف
الوعي التارخيي احلضاري ،كي تعيد حتمل مسؤوليتها يف فرتة ثانية عن مسارها لتتجاوز
به العدمية احلالية ما بعد احلداثة والعوملة بوصوها ميزان الثقل يف العامل ،وبالتايل يعود إىل
العامل اتزانه ،وإىل العقل حركته ،ويف الوقت نوسه جتد أن مسار التاريخ يتغري بني املركز
واألطراف ،وميزان القوى يتبدل بني الشمال واجلنوب ،وبني الشرق والغرب ،ومن خالل
هذه السياقات ترى هنوض أمريكا الالتينية ممثلة يف الربازيل فنزويال وشيلي ويف كوريا
واليابان وتركيا وماليزيا وإيران ،والصحوة قائمة ال حمالة من خالل عودة حركات التحرر
الوطين واإلسالمي الستئناف سلطة الدولة التعددية الشورية املستقلة ..اعتماداً على
يقظة التحرك اجلماهريي ،وتكوين نظام عاملي متعدد األقطاب ،واخلالص من القطب
األحادي املنورد ،ولكن على ما يبدو يل مازال التحول يف بداية الطريق احملووف
باملطبات واألشواك﴿ ،ويَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ سورة االسراء :اآلية ،51
﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ سورة آل عمران :اآلية  ،140وهذه هي هناية حضارة
فاسقة ةاملة كافرة ،وبداية أخرى تعمل ألجل إقامة عدل إهلي واحد دون غرب
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وشرق ،دون مشال وجنوب ،دون مركز وحميط.
س :هل أنت متوائل ..أم متشائم حول ما جيري يف العراق؟.
ج :الوقائع على األرض أقوى من كُلِّ التوسريات والتوقعات ،فقد بات لدى كُلر
العقالء ،مبا هم عقالء ،احلقائق املوجودة يف الساحة السيِّاسية العراقية تنسف «التواؤل
املصطنع» ،الذي كثرياً ما روج له البعض وبشَّروا به ممن يهتمون بالشأن العراقي ،لذلك
ماكوى مزايدات واستخوافاً بالقضية العراقية ،واملوروض إعطاء األولوية لتوعيل اجلبهة
الوطنية واإلسالمية املنشودة ،واستئناف توعيل خيار املقاومة السيِّاسية منها والعملياتية
كخيار اسرتاتيجي يف ةل غياب الشرعية الدولية ،واختالل موازين القوى لصاحل
االحتالل الوتنوي التوراتي األمريكي ،وعدم الرهان على العملية السياسية اجلارية
بامالءات أمريكية صهيونية.
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الحوار الخامس والخمسون
مع وكالة األنباء االسالمية العراقية
بتاريخ  13حزيران 2011م
اجرى الحوار
خالد محمد عسقالن
أجرت وكالة األخبار اإلسالمية العراقية بتاريخ  12رجب األغر 1432هـ املصادف
 13حزيران (يونيو) 2011م حواراً شامالً مع مساحة األخ املرجع القائد أمحد احلسين
البغدادي يف مكتبه بدمشق.
وقد سلط فيه الضوء حول السياسة والعقيدة والشريعة مشدداً على قناعاته الثابتة
بانتصار أبناء األمة وتركها للموروث الديين احملرف ،ويرى أن تأطري املذاهب باتواق
مسبق غري موقع حتريراً بني «السلطان الغصيب» من جهة ،و«الوقيه املزعوم» من جهة
ثانية ،ضَمِنَ صمت ذاك الوقيه صمتاً مطبقاً عن مهوم املسلمني واضطهادهم من قبل
الوالة املوسدين ،فأصبح املسلمون نتيجة هذا التأطري املذهيب مسلوبي االرادة ،مشلويل
الوعل!..
ومعتربا مساحته :ان اختالق «املذاهب االسالمية» كلها منتج «يهودي» يف سبيل
متزيق الوحدة املرتاصة بني أبناء األُمة ،ومؤكداً :على هذه االمة ،اليت تعيش يف عصر
مؤامرة العوملة واحلداثة والووضى املنظمة ،اذا أرادت أَنْ حتقق بناء مشروع جمتمع الدولة
الواحدة ،واألُمة الواحدة ،والسلطة الواحدة ،فحريٌ هبا أَوالً وآخراً أَن تواجه بكلِّ حزم
وصالبة الرباعي املشؤوم :االستغالل ،االستعمار ،االستعباد ،االستحمار .
وهذا نص احلوار:
س :يرى بعض خصومك أَنَّ مشروعك اجلهادي املقاوم مل يكتب له النجاح؟
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ج :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وبه نستعني :انا اعتقد ان تصدي املقاومة العملياتية
امليدانية وصمودها قد جنح جناحاً اسطورياً هبزمية القوات العسكرية االمريكية احملتلة
بوصوها جتاوزت املنطقة املأمونة عِبْرَ فوضاها املنظمة اخلالقة ،حتى غولت عن اهلل،
كما غولت عن القدر واألجل ،هلذا قررت هناية القيادة السياسية االمريكية وجيشها
الذي ال يقهر ،يف هناية املطاف انسحاباً مرحلياً من العراق بوصوه بلد االنبياء واملقاومة،
بلد احلضارة والقيادة ،بلد الدائرة النبوية الكونية التارخيية اجلغرافية منذ الويض البشري
الثاني.
وهنا نسرتجع ما قاله بول كندي صاحب كتاب« :نشوء وسقوط الدول العظمى»
قبل بدء العدوان على العراق ،يف جملة الواينشال تاميز :إِنَّ أمريكا تؤتى بالسالح الذي ال
تتوقعه« ،إسرائيل» تؤتى اآلن بالعمليات االنتحارية  .إِنَّ اسلحة بسيطة بدائية رمبا
تؤدي اىل سقوط القوة االمريكية» .
املقاومة الباسلة حققت انتصاراهتا ذات البعد العاملي ،فقد اوقوت خمططاً امريكياً
توراتياً استهداف املنطقة .واستطيع ان اقول لك ولآلخرين :إنين أؤكد ،دون أَيّ تردد:
لوال مقاومتنا االسالمية يف بالد الرافدين لكانت جيوشها تسرح ومترح اكثر من عاصمة
عربية واسالمية .
س :كيف ينظر مساحة األخ املرجع القائد اىل تأسيس املذاهب االسالمية املختلوة،
وما هو اهلدف منها يف تلك احلقبة الزمنية ؟..
ج :لقد أُغتصبت الدولة الراشدة العادلة ،وقعت حتت جور خلوائها الدكتاتوريني،
فعجز الوعل الرسايل الثوري املقتدر لدى أبناء هذه األُمة عن إعادة األُمور اىل نصاهبا
الذي كانت تقوم عليه يف العهد الراشدي .
ابتدع بنو العباس طبقة من «الوقهاء» ،وحوَّلوهم مع مرور الزمن اىل جمموعة
مدارس ،ثم اىل مذاهب مؤطرة بأربعة أَئمة كبار وهم أموات ،واوجبوا الرجوع اىل
فتاويهم وآرائهم ،يعاقب كل مَن يتصدى ملخالوتهم ،أو ميتنع عن الرجوع اليهم ،وهذه
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بدعة مستحدثة مل تكن قائمة يف حكومة النيب حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وال يف
اخلالفة الراشدة ،وال يف سالطني بين أُمية ،واالسباب الرئيسية هلذا التأسيس تعود إىل :
أوالً :ال ميكن التحكم يف مسرية املسلمني أو التسلط عليهم حبال من األحوال ،ألَهنم،
حني حيسون أَن ةلماً يصيبهم ،أو أَنَّ خطراً من أحد والة السلطان الغصيب يدامههم،
يعطلون اعماهلم ،ويغلقون حمالهتم ،ويهرعون اىل مسجدهم الكبري يصرخون ويستغيثون
بالسلطان الغصيب لتنحية الوايل الظامل ،أو مساءلته أَمام القضاء الشرعي!..
وثانياً :حَدَث تأطري املذاهب باتواق مسبق غري موقع حتريراً بني السلطان الغصيب
من جهة ،و«الوقيه املزعوم» من جهة ثانية ،ضَمِنَ صمت ذاك الوقيه صمتاً مطبقاً عن
مهوم املسلمني واضطهادهم من قبل الوالة املوسدين ،فأصبح املسلمون نتيجة هذا
التأطري املذهيب مسلوبي االرادة ،مشلويل الوعل !..
وثالثاً :لو كان لديَّ مزيد من الوقت لك الستعرضت معك كثرياً من العوامل
واألَسباب عن منشأ اختالق هذه املذاهب  .وباختصار :أكشف لك سراً مل أَبُحْ به
مِن قبلُ  ...إهنا منتج «يهودي» يف سبيل متزيق الوحدة املرتاصة بني أبناء األُمة ،لذا
نوَّهْتُ يف خطاب يل يف املؤمتر القومي العربي املنعقد يف اجلزائر عام 2005م ... ،قلت
باحلرف الواحد  « :منذ صباي احتوظ على كلمة هذا سين وهذا شيعي ،فاذا أرادت
هذه األُمة املرحومة ان تنتصر على العوملة الرأمسالية االمريكية املتوحشة وَجَبَ عليها
أَنْ تزيلَ االنتماءات املذهبية من االساس ،وأنْ تؤسسَ اسالماً عروبياً بال مذاهب» .
س :أَرى أنَّكَ مل تطرح املذهب اجلعوري إسوةً باملذاهب األَربعة الرمسية األُخرى،
أَتراكَ ترتدد يف اإلفصاح عن موقوك هنا خشيَّة من فقهاء املؤسسة الدينية الشيعية
وتشهريهم بكَ ،؟..
ج :يف تلك احلقبة الزمنية مل يَتُمْ اعرتاف خبط اهل البيت الطاهر ،ألنَّه خط ثوري
يعارض السلطان الغصيب ،أمَّا بعد غيبة اإلمام املهدي املنتظر ،فقد حاول متأخرو
«فقهاء» الشيعة أن يطلقوا على هذا اخلط املعارض اسم «املذهب اجلعوري» على
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غرار «املذاهب السنية االسالمية».
 كيف  ..وملاذا ؟!..* يف سبيل ان يثبتوا ألبناء االمة اهنم كبقية ائمة هذه املذاهب يف معامل املدرسة
االسالمية ،فأدى عملهم هذا إىل اضافة نتاجات فتنوية تؤدي دوراً يوتت كيان هذه
األُمة املرحومة الواحدة اىل فرق ومذاهب متصارعة متقاتلة ،يكذِّبُ بعضها البعض
اآلخر ،ويكوِّرُ كلُ منها اآلخر.
قد تعرتض عليَّ مرةً ثانيةً  ..ملاذا وكيف ؟..
الهنم ،على سبيل املثال ال احلصر ،ال يسبلون أَيديهم حني اداء فريضة الصالة ..
ويعتلون دم االنتقام يف وجوههم ،ألَنَّ اولئك يسجدون على «تربة حسينية» ،وهؤالء ال
يسجدون عليها .كذلك من خالل الرتكيز على حديث «الورقة الناجية» على غرار
مقولة « :شعب اهلل املختار» .
من هنا ..أُحذر مجهور املسلمني ممّنْ يزعم أَنَّ التعددية «املذهبية» ،و«التقريب
بني املذاهب اإلسالمية» هي إثراءُ لألطروحة الوقهية االسالمية ،وبناء الوحدة
االسالمية املنشودة .
س :يف رأيكم ما هو السبيل لتطويق اخلط التكوريي ؟..
ج :هناكَ مَنْ يزعم أَنَّ اهل «السنة واجلماعة» من «:النواصب» ،وأَنَّ «الشيعة
االمامية» من «الروافض» ،هذه األفكار إنْ هي إال وليدة التطرف «املذهيب» املوروث،
انتج بدوره نزعة ارتدادية تكوريية طالت األُمة بكلِّ مكوناهتا املختلوة ،وتبعاً ذلك
جتذرت ثقافة الورقة واالحقاد والضغائن بني مسلمي الوريقني ،وحسب مقتضيات احلراك
السلطوي ،واذا أرادت هذه االمة ،اليت تعيش يف عصر مؤامرة العوملة واحلداثة والووضى
املنظمة ،أَنْ حتقق بناء مشروع جمتمع الدولة الواحدة ،واألُمة الواحدة ،والسلطة
الواحدة ،فحريٌ هبا أَوالً وآخراً أَن تواجه بكلِّ حزم وصالبة الرباعي املشؤوم:
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االستغالل ،االستعمار ،االستعباد ،االستحمار ،وأَن ترجع اىل شعارها الرسايل القديم
الذي اختذه رجاالت االسالم االوائل ،أي :شعار حماربة الطواغيت ،كلر الطواغيت،
السياسيني ،والوكريني ،واالقتصاديني ،وألَّا يورقوا بني طاغوت «سين» او «شيعي» على
حدٍ سواء ،وبالتايل تستطيع هذه األَمة أَن حتقق طموحاهتا ،وحتافظ على منجزاهتا
بشكل يُحريِّ كُلر املتعصبني ،وعُبَّاد املذاهب اجلامدين املتطرفني .
س  :ماهي مشكلة االسالم األصويل مع االحتالل االمريكي يف حني يقوم تنسيق مع
االسالم الليربايل يف العراق؟..
ج  :حيث ال ميكن لإلسالم الثوري القائد االخنراط اىل كومة مضطهدي أبناء أُمتهم
مع احتالل العوملة املتوحشة على حساب الوطن واملواطن ويوصلون هذا االضطهاد اىل
النقطة ،اليت تربز تدمريه واحتالله سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً ،حيث تكون
الال مساواة بني الوقراء واملهمشني واملشردين حني يعطون ألَنوسهم حق املشاركة الوعلية
يف حوالت فتات هنب ثروات الوطن ،اليت تنظمها سلطة موةوي االحتالل عرب مقراهتم
ومكاتبهم وعلى حساب الوطن املذبوح ،الذي يتجذر فيه التوتر االثين الديين الطائوي
واملذهيب او الع نصري ،والذي جند تعبريه يف قوانني احلاكم املدني برمير املشهور باحليل
االبليسية ،والذي قدمه الستئناف بناء الدولة ،وقد فاقمت فقدان األَمن واألَمان
والدمار والبوار ،الذي ميكن اقتواء أثره يف القوانني اليت نوذها ،واليت ميكن تسميتها
حبسب «الووضى اخلالقة» يرفعون هؤالء صحة االحتالل وشرعنته بشماعة القبول
بــ«االمر الواقع السياسي والتوفيقي» هو صورة من صور االستسالم واخلنوع والتبعية
الذيلية املذلة واملهينة تعود اىل التكيف ،وهو الطبيعة اليت تزعم الليربالية االمريكية
اجلديدة وعوملتها املتوحشة متليكها للجماعة البشرية صراع احلضارات ،وهناية التأريخ،
وصراع االديان ،وطبعتها يف االوطان العربية واالسالمية بــ«الووضى العدمية».
وبالتايل هل ميكن تسمية هؤالء بــ«االسالميني» ،الذين دخلوا العراق حتت عباءة
الغزو االمريكي التوراتي؟ من الطبيعي هم النسخة املشوهة واحملرفة عن املثل االعلى
وعن مواهيم االسالم القائد ،الذي هو احلل ليس كشعار فارغ من أيّ مضمون ،بل
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كإنشاء أُطروحة سياسية فكرية اجتماعية ،وتغيري الواقع العوملي الربوي الرأمسايل
االمريكي ،واصالح لقضايا األُمة ،وحتقيقاً ألُطروحاهتا يف العدالة االجتماعية .
س  :من وجهة نظرك هل تعترب تنوع االحزاب االسالمية وتعددها ضرورة ملحة
لبناء اجملتمع املثايل؟..
ج  :نعم  ..شريطة أَلَّا تتحول اىل مثل أَعلى ،وال يَصُحَّ أبداً أَن تتحول اىل مطلق،
كما ال يصُحُّ أَن تكون تلك املكونات والنظائر مطلقاً حتارب مِن أَجله هذه املكونات،
مبعنى أنّ يصبح هذا احلزب أو ذاك هو الغاية يف حد ذاته ،املطلق الذي جيب أن تناضل
من أجله كافة األحزاب ،وان جتاهد يف سبيله يبقى هو ذاك املطلق احلقيقي الواقعي،
يبقى هو اهلل خالق الكون واحلياة واجملتمع .
إِذن ..االحزاب والتيارات والتشكيالت تبقى أسلوباً ووسيلة ،بَيْدَ أَنَّ املطلق يبقى
هو اهلل جل جالله ،ألنه ليس من نتاج هذا املكون أو ذاك ،ليس افرازاً ذهنياً للمكونات،
بل هو وجود مطلق يف اخلارج له واقع عيين له علمه ،وله عدله ،وله قدرته املطلقة،
وحبكم كونه هو املطلق ،إِذن هو موجود على طول الطريق ،وهو هناية التاريخ ،وهو
هناية احلضارات.
واذا احنرفت هذه املكونات ،وهذه التشكيالت اجلهوية عن خط االستقامة ،عن
العمل الصاحل ،ومتسكت بأطروحات مصطنعة غريبة دونه تعاىل ،قد وصوها اهلل يف
كتابه األَخري احملووظ باهنا ﴿أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ سورة
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إذن ..احلزب االسالمي  ،أيَّ حزب إسالمي ،جيب أن يكون وسيلة لتكريس قيم
الدين اإلسالمي احلنيف ومبادئه اخلالدة ،وأن تكون كافة األحزاب ،إسالمية وغري
إسالمية ،اليت ترفض العدوان على الوطن واحتالله ،هي األخرى جمتمعة وسيلة
لتكريس مقاومة االحتالل والغزو غاياهتا الرئيسة دحر العدوان واالحتالل وحترير الوطن
وإزالة كلِّ ما أحدثه العدو احملتل على الرتاب الوطن ،ومن ثم حترير إرادة الشعب ،ليقرَرر
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بعد طرد احملتل  -ال قبل ذلك  -مَنْ يتوىل حكمه وبناء مستقبله.
س  :بعد أَحداث احلادي عشر من ايلول الكارثي استخدمت االسرتاتيجية
االمريكية االسالم الليربايل السياسي يف دعم مصاحلها يف املنطقة االسالمية ،كما صرح
بذلك الشهيد سيد قطب ،فجعلته إسالماً امريكياً ،كما نراه اآلن نراه بالوعل يف العراق
وتركيا  ..كيف ترى حل هذه االشكالية ؟..
ج  :نعم نتيجة الووضى اخلالقة املنظمة أستخدم األمريكان االسالم الليربايل ضد
قوى التحرر الوطين االسالمي (احزاب ،نقابات عمالية ،مجعيات فالحية ،حركات
اجتماعية ،مثقوني ثوريني اسالميني يف القرية واملدينة) ،وجعلت منه رصيداً احتياطياً
تستخدمه حني يتطلب االمر اىل ذلك ،واالصطدام باحلركات التحريرية ،اليت تؤمن
باجلهاد السياسي والوكري واملسلح ،واالسهام يف تعميم االستحمار واخلضوع لألمر
الواقع ،واستحضار املوروث الديين املنحرف من قعره التارخيي املضاف على السيناريو
القائم على ثقافة املرجئة ،والتصوف ،والقدرية برتك الشؤون الدنيوية يف سبيل الوصول
اىل نعيم اآلخرة األَبدي ،وتسميم أجيال أبناء األُمة ،والناس العاديني البسطاء ،والبيئة
اخلصبة هي :الوقر والبطالة والوساد والرشوة واألمية واالقصاء والتهميش ...أنه
التحالف غري املقدس بني االنظمة الرمسية الرجعية ،وبني املؤسسات الدينية املذهبية
وما جترُّه على أَبناء األُمة من سنن قدمية موروثة ،ومن معتقدات خرافية تارخيية
تنشرها مؤسسات إِعالمية رمسية وأخرى خوية ضخمة برؤوس أمواهلا النوطية وغري
النوطية ،بل وتراجعات وانقسامات تغرق يف أهنار من الدماء ،وجثث الضحايا من
االطوال والشباب والنساء والشيوخ ،من خالل فرق موت سلحتها املخابرات
«االسرائيلية» واالمريكية .
س  :أين تكمن املشكلة يف عدم تصاعد املقاومة يف العراق احملتل؟..
ج  :املشكلة تكمن يف أَنَّ املقاومة الوطنية واالسالمية مازالت يف خطاهبا وأدبياهتا
السياسية والعملياتية تزايد على بعضها بعضاً ،وتربز أقواهلا وافعاهلا ،وترتبى على ثقافة
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االرهاب الطائوي ضد اآلخرين ،وهتميشهم ،والغائهم ...ال احلوار معهم ،واجياد
التنسيق العسكري وغري العسكري بينهم على أُسس وثوابت دميقراطية واضحة املعامل
واالبعاد ،وبدالً عن تعميق العالقة اجلدلية بني الوكر والعاطوة ،وبني النظرية والتطبيق،
حترتم العامل الزمين وتقدره ،واجلهد الوكري ،وحرمة استغالل اإلنسان املقاوم،
واستباحة دمه ،وسرقة ماله ،نرى أنَّ هناك تسيباً وضياعاً واستحماراً وفوضى
تنظيمية عارمة هي أقرب اىل النزعة الطائوية والعقلية العشائرية املوروثة ،اليت تغدو فيها
الكلمة القلقة لرجل فوقي ،وتنويذ أوامره حتت قاعدة مشولية «نوذ وال تناقش» ،األمر
الذي يؤدي إىل قتل املبادرات الشخصية على الصعيد الوكري والسياسي والعسكري،
وبالتايل صارت مجيعُها االطراف تلعب يف حلبة الصراع السياسي ،كلٌ على شاكلته،
تكثر اللغط السياسي ،وغدت الساحة العراقية مسرحاً للمهاترات واملزايدات السوقية،
واملساجالت الكالمية .
س :هنا يقوز هذا السؤال إىل الذهن  :أي املنهجني من وجهة نظرك أَفضل :النضال
االجتماعي االصالحي ،أَم النضال الثوري يف سبيل تغيري العقائد املوروثة السائدة يف
عصر العوملة واحلداثة ؟..
ج :أَتصور أَنَّ هناك مسارين ال ثالث هلما يف العمل التغيريي لتقويض التقاليد
والعادات االجتماعية املوروثة :
املسار األول  :جيب على القادة االجتماعيني املصلحني أنْ يعملوا على إزالة الظواهر
التقليدية اخلرافية العجائزية بطرق تدرجيية حضارية شوافة ،ذلك كله بعد هتيئة االجواء
املناسبة للمجتمع من خالل إعداد برامج ومناهج وندوات تثقيوية توعوية مدروسة
ومربجمة ،ال ميكن تغيريها بني ليلةٍ وضحاها بوصوها تؤدي اىل اهلَرْج واملَرْج
واالضطرابات الكبرية ،بل ترسِّخ الدكتاتورية واالستبداد اىل ابعد احلدود .
وأما املسار الثاني  :يعمل القادة االجتماعيون الثوريون على اجتثاث الظواهر
التقليدية املوروثة الشاذة الغريبة من جذورها ألَهنا عقبة خطرية حتول دون حتقيق
طموحات األُمة وتطلعاهتا اآلنية واملستقبلية ،وإال تبقى األُمة متخلوة ال حول وال قوة
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على التغيري والتقدم والسعادة .
س :الساكت عن احلق شيطان أخرس ـ كما يف احلديث الشريف ـ نسأل :هل ينتقم
اهلل منه يف الدنيا ،أم يعاقبه يف اآلخرة بسبب تورجه على هذا الدمار والبوار والتسيب
والضياع ،الذي يصيب مستضعوي العراق يف ةل االحتالل والتابعني له؟..
ج :إن أية جرمية دموية ،اقتصادية ،أم اجتماعية ،أو اخالقية ،يف أي صقع من
أصقاع األرض ،ال يف ما خيص مستضعوي العراق وحدهم ،يعترب االنسان ،أو اجملتمع كلره
مسؤوالً عنها ،يعاقب عليها عند اهلل تعاىل  ..بسبب سكوته وعدم استنكاره ،وقد
أكد ذلك القرآن الكريم عندما استعرض هالك مجاعة بشرية فأن وضع مرتكيب هذا
الدمار والبوار والتسيب والضياع مع الذين رضوا به ،أو سكتوا عنه ومل يردعوا وقوعه،
أو يدينوا ذلك يف إستنكار لئيم ،ويف بطر ذميم .وحني عقر شخص ناقة النيب صاحل
عليه السالم غضب اهلل سبحانه على اجلميع ،وأسند ذلك العمل البغيض على القوم
كلرهم ،فقال جل جالله﴿ :فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِنيَ ( )157فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِنيَ ( )158وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ سورة الشعراء،
.159 - 157
اذن ..مل يكن القوم الذين أبادهم اهلل الواحد القهار مشرتكني فعالً يف هذه اجلرمية
النكراء ،بل مل تساهم االكثرية الساحقة ،بل كانوا على احلياد ،إالَّ أهنم اشرتكوا فيه
بسكوهتم وتورجهم وخوفهم على أَنوسهم يف ةل وجود الظلم ،واالبتعاد عن املثل
األعلى ،بل صرح اهلل تعاىل للنيب شعيب ما معناه ـ إني أهلكت مائة الف من قومك عن
بكرة أبيهم .أربعني ألواً من املنحرفني ،وستني ألواً من املستقيمني .فسأله النيب شعيب
عليه السالم باستغراب :ولكن ملاذا معاقبة مَنْ هم يف خط االستقامة ،والعمل
الصاحل؟! ..فقال تعاىل :أهنم رأوا بأُم أعينهم اجلرمية ترتكب ،ومل يوعلوا شيئاً ،وأن
زعموا أهنم يف « خط االستقامة» و «العمل الصاحل» .وليس هذا سوى النتيجة
احلتمية التارخيية األَبدية املقررة الثابتة هلذه األَمة املعاصرة .

555

س :ماهي االسباب الكامنة وراء ثورة اجلماهري الغاضبة يف تونس ومصر واليمن،
يف تقويض األَنظمة الدكتاتورية ،وهي تعلم علم اليقني اهنا تُقدِّم تضحيات جساماً على
مذبح حريتها وكرامتها ؟..
ج :تكمن األَسباب احلقيقية وراء هذه االنتواضات الشعبوية ،واالعتصامات
اجلماهريية ،اليت ينهض هبا أَبناء األُمة يف تعمق األزمات املرتاكمة السياسية واالقتصادية،
وعدم تكافؤ الورص بني القَطاعات املسحوقة املختلوة ،ويعود جزء منها ،على ما أرى،
إىل اخلضوع لسياسات العوملة الربوية االمريكية الرأمسالية املتوحشة ،وفتح االوطان على
مصاريعها أمام هذه السياسات الليربالية وخماطرها املرعبة دون رقيب أو حسيب،
حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليني اللذين ينصحان تارةً  ،ويصران تارةً
أُخرى على األنظمة على أن تتخلى عن واجباهتا امللقاة على عاتقها اجتاه شعوهبا ،اذا
ما أرادت هذه االنظمة ان تطور «اقتصاداهتا» ،والتملص من إرث النظام االقتصادي
املوجَّه ،الذي يؤدي دوراً فاعالً يف الصمود والتصدي الوطين واالسالمي ،واملخاطر
السياسية والعسكرية ،اليت تعرضت هلا األنظمة الوطنية املستقلة يف املراحل السابقة،
ومازالت حتى اآلن تتعرض لضغوط حقيقية داخلية وخارجية من قوى ترعرعت يف
ةل املسار الليربايل االقتصادي الذي عجز عن حل األزمات املستعصية حيث
متخضت سياسات االفقار والتجويع ،واملوت االسود البطيء على حساب مستضعوي
أَبناء األُمة ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ سورة ابراهيم. 42 ،
س :وأخريا أسأل :ما هو السالح الذي ينبغي لالنسان أَن يتمسك به اليوم ،وما هو
اخلالص من االبتالء الذي يواجئهُ ،وهل هو حمصورٌ به بعد أَن كشوت يل أَنَّ املقاومة قد
انتصرت وافشلت املشروع االمريكي يف املنطقة؟..
ج :التواصل مع اهلل ،واالنقطاع اليه تعاىل يف كُلِّ شيءٍ من أَشياءِ هذه الدنيا الوانية،
والصرب على ما امتحنه تعاىل به ،وال حياول حتقيق طموحاته وتطلعاته ،وال احلواظ على
منجزاته ما يوجب زيادة انتكاساته بسوء اختياره ،وهذا االمر ال يؤطر باإلنسان املسلم
املؤمن امللتزم ،بل يشمل كُلر إنسان يف هذا الكون ،وهذا ال خيالف النص ،وألَضرب لك
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ذلك مثالً يكون دستوراً ومنهاجاً ،وذلك هو أنْ يبقى إنساناً ال خالص له من االبتالء تلو
االبتالء ،واالمتحان تلو االمتحان ،باعتبار اميانه وكوره خيتلف ابتالؤهُ وامتحانهُ ..
وعند ذلك يتجاوز مرتبة الطُمأَنينة والعرفان ،ويصل اىل مرتبة الشهود والعيان ،الذي
يتوحد فيه العلم والعامل واملعلول ،ويتجلى احلق لسد قلبه بالتجلي املثايل  ..وعند ذلك
حيس لذة احلضور الوجداني ،واحلب االختياري ،والقرب امللكوتي ،ومن ثمَّ يعشق احلق
الربوبي  ..وعند ذلك يشتغل بالتجلي الوعلي ذي الدور األَساسي يف تكوين الوعي،
والتغريِّ الذاتي ،واالنقالب الوجودي احلقيقي .
 مساحة أية اهلل العظمى املرجع القائد السيد أمحد احلسين البغدادي بارك اهللعمرك املديد شكراً جزيالً على اللقاء وعلى هذه الروئ والتوسريات اهلامة،
ونتمنى لكم التوفيق والنصر املبني .
 -شكراً لكم واهلل حيوظكم ويرعاكم خلدمة كيان املسلمني.
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الحوار السادس والخمسون
مع قناة الرافدين العراقية
بتاريخ  8آب 2011م
الحلقة االولى
اج ـرى الـ ـحـ ـوار
د .رافع الفالحي
أجراها الدكتور رافع الوالحي مقدم برنامج «شاهد وشواهد» يف قناة الرافدين
العراقية ،يف مكتب مساحته يف دمشق صباح اخلامس من كانون االول 2010م ،إالَّ أنَّ
هذه املقابلة مل تبث يف حينها ألسباب ال ميكن فهمها ،وبالتايل بثت هذه املقابلة املثرية
للجدل يف حلقتها االوىل مساء االثنني  8آب 2011م.
د .رافع الوالحي  :اعزائي املشاهدين ...السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
واهالً ومرحباً بكم يف مشوار جديد من مشاوير برنامج «شاهد وشواهد» ،كما
تعرفون ويعرف اجلميع يف عام 2003م احتل العراق من قبل الواليات املتحدة االمريكية
ومعاونة الكثري من الدول االستعمارية يف يوم 2003/4/9م دخل اجلنرال توم فرانكس
بغداد ،وقال كلمته الشهرية اليت ردد فيها كلمة سلوه اجلنرال مود الربيطاني اليت قاهلا يف
آذار  1917م ...قال جئنا حمررين ،جئنا فاحتني ،جئنا معاونني لكم ،ايها الشعب
العراقي لكي نعينكم على حترير انوسكم ،سنوفر لكم الدميقراطية ،سنوفر لكم احلياة
املزدهرة .هكذا حتدث ،القصة تتكرر ،العراق يتعرض حملنٍ كبرية منذ دخول املغول عام
656هـ 1258 -م  ،وأخذت االحداث تتوىل على العراق  ،اهل العراق حتملوا الكثري
صيواً وشتاءً كانوا يواجهون مناخات متقلبة ،كانوا يواجهون قوى اقليمية ودولية حتاول
 اعيدت هذه احللقة مرةً ثانيةً مساء االثنني  22آب 2011م.
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النيل منه ،يف عام 2003م  -مثلما قلنا  -تعرض هلزة كبرية اىل ما يشبه الزلزال مل يبق
على حاله ،كل شيء تغري واألَمر اختلط على الكثري من الناس ،التبست احلياة
عندهم ،ال يعرفون اىل اين يذهبون ،الكل كان يرى املشهد مأساوياً ،غري موهوم احلقيقة،
يف هذا االلتباس يف هذه الضبابية ،وتداخل اخلنادق كانت هناك رموز تظهر هنا وهناك
تقول للناس إِنَّ ما تعانونهُ سينجلي ان شاء اهلل ،ستظهر الصورة احلقيقية ،ال تنخدعوا
هبذه املظاهر كلها ...يف حومة كل ذلك ةهرت مثلما قلنا الكثري من الشخصيات
العراقية الوطنية والعراق ولود بطبعه ،اهله اهل عزمية ،اهل دين ،اهل تقوى ،اهل
وطنية ،اهل حمبة واخالص لبلدهم بغض النظر عما جتدونه يف الساحة هنا وهناك من
اشخاص رمبا ال يعجبون ،رمبا يُقرأ تارخيهم بأهنم خونة  ..خانوا بالدهم وخانوا أَبناء
امتهم ....ومساحة آية اهلل امحد احلسين البغدادي مَن يدلنا على حمطات كثرية كانت
له قبل 2003م ،وبعد 2003م ،لكن سنركز على مرحلة االحتالل إبتداءً من 2003م
وحتى اليوم ألهنا مرحلة حساسة يف حياة الشعب العراقي .العراق اآلن على مورتق
طرق ..الوضع يبدو خطرياً ..األرض مهتزة ..املناخ كلَّه ملوث ..اخلنادق
متداخلة ،الورز جيب ان يكون واضحاً ،الكل حياول خلط االوراق لكي تضيع
احلقيقة ..يف كل ذلك حنن نبحث عن احلقيقة نريد ان تبقى احلقيقة واضحة لكي ال
تذهب ..ال تنزلق اىل الظلمة ،كثري من االحداث جيب ان تدون ،جيب ان تُعرف،
جيب ان يدركها اجلميع ،وتُظل أَمام اجلميع ..سأقرأ عليكم ،شيئاً مما مسعناه عن آية
اهلل امحد احلسين البغدادي :
* ولد آية اهلل يف مدينة النجف االشرف يف العراق املصادف اخلامس عشر من
رمضان املبارك عام 1364هـ 1945 -م.
* هو احلويد االكرب لالمام اجملاهد حممد احلسين البغدادي الشخصية املعروفة يف
تاريخ العراق احلديث ،املتوفى عام 1973م ،درس االدب والوقه واالصول والعقائد على
فقهاء النجف االشرف ،إِال أنَّ معظم تتلمذه كان على االمام اجملاهد السيد البغدادي.
من االشياء اليت يهمين ان تعرفوها يف هذا املوضوع ،يف هذا السرد ،وسنأتي على
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مواضيع كثرية يف هذا اجلانب :
* يف ربيع 2003م بعد احتالل العرق من قبل الواليات املتحدة االمريكية اختذ
مساحتهُ موقواً ناقداً من القيادة السياسية يف ايران ،وجدها «تتعاون» مع امريكا يف
احتالل العراق ،وجدها تؤيد العملية السياسية ،اليت يرفضها ويقف ضدها ،كانت أَول
املعرتفني مبجلس احلكم.
من ضمن النقاط اليت تذكر قبل ذلك يف 2001م عندما دُمِّر أحد مقرات البنتاغون
وبرجي التجارة العاملية يف نيويورك ،استقبل كثريين من املبعوثني ممن حاولوا أنْ جيروه اىل
طرق وعرة ،وطرق ال ميكن إالَّ ان نقول إِهنا طرق ال تشرف ،لكنه رفض ذلك وأبى،
فكان واعياً ملا يدور حوله .يف عام 2003م ،بعد احتالل العراق وقبله متيزت مواقوه
باالستقاللية ،يرفض االحتالل ويدعو اىل مقاومته ،ألقي كثرياً من اخلطب ،كان اليداهن،
وقف موقواً واضحاً من االحتالل.
* يف ربيع 2004م ساهم يف تأسيس املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،لكنه
اضطر فيما بعدُ اىل االستقالة منه .
* يف عام 2004م تعرض حملاولة اغتيال من القوات االسبانية وجنا منها بأعجوبة.
* يف صيف 2005م ،هذه نقطة مهمة أيضا ،اصدر صحيوة «براءة» وة َّل
يكتب افتتاحيتها اسبوعياً وحيرض فيها على مواجهة احملتلني ومقاومتهم ،وهذه مهمة
جداً جداً يف وقت كانت الساحة التسمح مبثل هذه االمور.
* يف خريف  2005هامجت منزله ومكتبه يف النجف االشرف ميليشيات منظمة
بدر وحاولت أَن تقتلَّهُ .
* يف صيف 2007م اضطر مرةً أُخرى اىل العودة اىل املنوى النه مل يعد يتحمل
ماجرى وجيري حوله من مؤامرات للخالص منه وتصويته.
* يف  ،2008وهو يف الغربة ،هامجت منزله الورقة القذرة التابعة للقوات العسكرية
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االمريكية ،هنبت الكثري مما ميلكه يف بيته ،وخربت الكثري من معامله ،وهو يقول يف ذلك
إِنَّ هناك سبباً آخر وراء هذه االمور ،اوالً احد االسباب اليت يذكرها آية اهلل امحد
احلسين البغدادي انه رفض لقاء «كروكر» السوري االمريكي األسبق يف العراق بعد فشل
العملية السياسية ،والسبب الثاني الذي يذكره أَنَّه ألقى هناك حماضرةً عن مواقف
مرجعية «السيستاني» حتت عنوان« :مراجع واموال» فضحت هدر املال الشيعي من
ماليني الدوالرات ...ذلك كله أجج االوضاع وأشعل النريان حوله ،لكنه ةل متمسكاً
مبواقوه وقدرته على قراءة االمور بشكل واضح ودقيق ...ارحب بضيوي
وضيوكم ...آية اهلل امحد احلسين البغدادي ،اهالً ومرحباً بكم.
قلت يف هذه املقدمة البسيطة اليت ال توي بقدركم ،الكثري من احملطات اليت مررتُ
عليها بشكلٍ سريع يف حياتكم ،خاصة من عام 2003م حتى اآلن .
عام  2003أنت كنتَ يف العراق حني احتله االمريكان ،كيف كنت ترى
املشهد؟ ..كيف رأيت بلدك؟ ..هذا البلد العظيم ...كنت وال زلت تعرف
تارخيهُ حني تعرض للكثري من احملن والكوارث ،لكن شعبه كان يقاوم دائماً ،قاوم عام
1920م يف ثورة عظيمة ...ثار كله ضد الربيطانيني احملتلني ،وكذا ثورة  1941وغريها
وغريها.
وكان له حمطات وطنية كثرية يف املقاومة ،سنة  48قاوم ضد بورستموث ،هذا
الشعب األبي الذي ال يقبل القيود ...عام 2003م تعرض ملا تعرض ،كنت انت داخل
العراق ،كيف وجدت هذا الزلزال الكبري الذي حصل يف بلدك؟ كيف استقبلت
ذلك؟ وما هي رؤيتك يف تلك اللحظة ،كانت الصورة ملتبسة عندهم؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني مل تكن مواجئة
يل وما رأيته يف العراق من حتطيم البنى التحتية واالجتماعية ودخول كومة من العمالء
واجلواسيس سواء كانوا اسالميني او ليرباليني أو علمانيني ...جاؤوا على ةهور
الدبابات االمريكية ...مل تكن مواجئة من االدارة االمريكية ،الن الشعب االمريكي
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يعيش عقدة التاريخ.
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :نعم  ..ماهي العقدة ؟
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعا) :ألنَّ كثرياً من األوروبيني كانوا حينذاك يف
السجون بوصوهم لصوصاً وقتلة جمرمني وعند اكتشاف قارة أمريكا الشمالية ،قامت
السلطات االوروبية بابعادهم إليها ،فالعقدة الزالت مستمرة عند الشعب االمريكي،
والن هذا العراق «جرميته» انه احتضن مركز الدائرة النبوية الكونية التارخيية اجلغرافية
منذ الويض البشري الثاني النوحي ،وقبله الويض البشري األول اآلدمي .وألَنَّ احلضارة
األحدث يف تارخينا املعاصر أمريكية ،فهي هتجم عليه وتغزوه عنوةً بوصوه هو املركز
النبوي االول ،وبالتايل دمروه بسبب عقدهتم املتجذرة ،وهدف هذا االحتالل وسيلة
وغاية من أجل متزيق العراق واملنطقة برمتها ،فبدأوا أَوالً من العراق يف سبيل جعله
دويالت وكانتونات متعددة هنا دولة شيعية ،وهناك دولة سنية ،وثالثة دولة كردية،
وبالتايل يأتي الرتكمان ،وبعض العشائر والقبائل العراقية املرتامية االطراف يطالبون
بدويلة ،او حبكم كونويدرايل كحد أدنى ،واهلدف االساس هو تقسيم العراق وتوتيته
حتت مظلة الووضى اخلالقة او املنظمة هذه الووضى أَلغت اتواقية سايكس بيكو ،اليت
أُبرمت اثناء احلرب العاملية االوىل .
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :هم يبغونا سيدنا.
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :يف سبيل تقسيم املنطقة.
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :تقسيم املقسم.
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعا) :وليس العراق فحسب ،بل املستهدف
باكستان وايران وتركيا وافغانستان ،بل حتى سوريا ولبنان ،من اجل ان تبقى
«اسرائيل» هي االقوى يف املنطقة ،الن «اسرائيل» هي هناية التاريخ كما يزعمون ،وأن
الدمار والبوار واملذابح اليت شاهدهتا ليست مواجئة يل ،الن هذا اهلدف يف احلقيقة
صهيوني امريكي بامتياز من اجل حتطيم االنسان املسلم املعاصر يف عموم املنطقة بل يف
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العامل .
د .رافع الوالحي :سيدنا عذراً للمقاطعة هل كانت قراءتكم ورؤيتكم لألمور ترى
ان املستهدف ليس النظام ..بل املستهدف هو العراق ،ورأيي يف هذا املوضوع وغريه،
إِنَّ الكثري من الذين كانوا يعارضون ،لكن يبدو أهنم مل يوهموا ،او هكذا صُمم هلم ان
يعارضوا العراق نوسه ،حبيث ان الكثريين منهم ،عندما كان العراق حتت طاولة
العقوبات االقتصادية الظاملة ،كانوا يبدون كأهنم يتشوون على الرغم من اهنم عراقيون،
الكثري منهم عندما تقول هلم أَنَّ العراق حماصر ،اطواله ميوتون جوعاً .انت من
الشخصيات اليت رفضت ذلك يعين ميزت بني هذا وذاك ،كيف تصف يل هذا املوضوع
؟ كيف عرفت ان املوضوع ال يستهدف نظاماً معيناً بقدر ما يستهدف العراق كتاريخ
وحضارة وفكر وثروات؟..
املرجع امحد احلسين البغدادي  :أَنا أَعتقد أَنَّ اإلعالم املقروء واملسموع واملرئي إما
أَنه متواطىء أو وقع يف خطأ حني تعامل مع احلدث على أساس أنَّ املستهدف هو
النظام الدكتاتوري البائد يف العراق ،هذه مشاعة!! هدفهم هو حقد تارخيي  -كما
قلت لك  -امريكا عندها عقدة ،والدليل على ذلك عندما احتلت العراق يف اليوم
الثاني مباشرةً عقدت مؤمتراً يف الناصرية ،ألهنم يزعمون أنَّ الناصرية هي ارض أور
اليهودية ،وانعقاد هذا املؤمتر مل يكن عووياً ،بل يقصدون منه ان يؤكدوا ألبناء االمة :ها
قد رجعنا كما شردمتونا ،وليس كما يتوهم البعض صراعاً سياسياً واطماعاً إِقتصاديةً
من اجل هنب نوط العراق او اليورانيوم او الزئبق ...ال اسقاط النظام أصالً .وقبل
«حترير» الكويت كان االمريكان يوكرون يف احتالل العراق ،ألَن العراق  -كما قلت لك
واقوهلا اآلن  -بني وسط قبلتني حمتلتني مكة املكرمة والقدس الشريف ،فيجب احتالل
العراق ،فاذا احتل احتلت املنطقة ،لذا أَنا أرى أَنَّ امريكا ال خترج من العراق ابداً إِالَّ
بالقوة من خالل خيار املقاومة االسالمية ،ألنَّها الطريق الوحيد للتحرير والعودة اىل وطننا
املذبوح ،وخيار املقاومة ال يتحقق اال بتكوين اجلبهة الوطنية واالسالمية العريضة...
اذا حتقق هذان الشيئان العظيمان يتحرر وادي الرافدين االشم ،ولكن بعد هذا التحرير
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الواليات املتحدة ال خترج  -على ما أرى  -بل تقع حرب كونية اذا انتصر الثوار تنتهي
بالتايل امريكا من الوجود ،واذا انتهت امريكا االمربيالية انتهت املؤسسة الصهيونية
العسكرية يف تل ابيب .
من هنا ..ينكشف لك خطأ التصور العلماني باهنم جاؤوا على حساب هنب
الثروات النوطية ،لكنَّ هدفهم ابعد من ذلك ،وهو هدف ديين توراتي ،ألَهنم يتصورون
أَنَّهم هناية التاريخ وال يؤمنون بـ«حوار احلضارات» ،لذا جتدني اختلف مع العلمانيني
والليرباليني حينما يوسرون هذه املسألة باهنم جاؤوا من اجل استالب البرتول يف العراق
وهذا التصور خطأ جسيم من البداية .
ان رئيس النظام العراقي عندما رأى أنَّ هنالك اقرتاحات خبروجه من العراق
واعطاء ضمانات بسالمته هو وعائلته ،وان هناك ضغوطاً من قبل بعض الدول
اخلليجية لألخذ هبذا االقرتاح ،من هنا صرح بوش قائال حتى لو استقر يف دولة خليجية
بعد انسحابه من الكويت ،سأحتل العراق من مشاله اىل جنوبه.
إذن ..ليس املستهدف صدام حسني وحزبه ،بل املستهدف هو العراق ارضاً
وشعباً وهويةً وثروات ،الن العراق هو العامل ،والعامل هو العراق بوصوه هو مركز الدائرة
النبوية الكونية التارخيية ،هذه مسألة ال جدال فيها ،وقد كتبت عنها دراسات
اسرتاتيجية خمتزلة .
د .رافع الوالحي :اهلدف هو العراق وليس النظام ،وال خيار إالَّ املقاومة ،كما يقول
السيد البغدادي ،استميحكم عذراً فاصل ونعود اليكم .
د .رافع الوالحي  :أَعزائي املشاهدين اهالً ومرحباً بكم ،واهالً بكم سيدنا مر ًة
اخرى يف هذا املشوار من برنامج «شاهد وشواهد» ،كُنا نتحدث قبل الواصل هل
املستهدف هو العراق ام جهة معينة اخرى ،كنت تشرح يل أَنَّ املستهدف هو العراق
ارضاً وحضارةً وتراثاً وثروات ...هكذا أَجْملتَ كل ذلك تارخياً وحاضراً
ومستقبال ..أسألكم اين كنتم يف البداية يف عام 2003م؟ كيف رأيتم املشهد؟ يعين
564

اتذكر مثالً عندما زار العراق املبعوث الشخصي من قبل االمني العام لالمم املتحدة يف
التسعينيات أَيامَ احلصار االقتصادي الظامل قال ذاك املبعوث« :شهدت مشهداً من
مشاهد يوم القيامة» ،ألنه كان يشاهد االطوال ميوتون يف املستشويات ...اكثر من
مليون طول ،بعد ذلك عندما جاء عام 2003م بعد هجوم القوة العسكرية اهلائلة بكل
طائراهتا بكل اسلحتها املتطورة كل التدمري الذي حصل يف العراق ،كل القسوة اليت
استهدفت العراقيني ،كل هذه الدماء املستباحة الزكية اليت سالت على ارض العراق،
كان هذا املشهد مشهداً مؤملاً مرعباً للجميع ،اين كنتم؟ كيف كنتم ترون هذا املشهد
يف تلك اللحظات؟ هل كنتم يف النجف ام يف مكان آخر؟ وما الذي كنتم توكرون
فيه؟..
املرجع امحد احلسين البغدادي :عندما دَخَلْتُ اىل العراق ،كان اجملتمع العراقي
أغلبيته يرتقب احتالل العراق من قبل امريكا ،وهو راضٍ ،وطبعا هذا الرضا يف نظري
جرمية تارخيية حضارية ،وخمالوة شرعية.
حنن كشيعة  -طبعاً انا احتوظ على كلمة «شيعي» تسمح يل (فقط) أَنا مضطر أَن
اقول حنن كشيعة  -كانت احلمالت التأديبية العثمانية الرتكية تقوم ضد شيعة العراق
بشماعة اخذ الضرائب منهم ،فالشيعة عصاة فال يعطون الضرائب ألهنم كلهم عشائر
عربية ،والعشائر العربية عندما تعصى حكومة الوايل يصري هلا وجود وهيبة بوصوها
غري تابعة للحكومة العثمانية ،بني فرتة واخرى تقوم احلكومة حبمالت تأديبية دموية .من
هنا ترى أَنَّ الشيعة يكرهون العثمانيني ،وعندما اشتعلت احلرب الكونية االوىل 1914م
واستهدف احللواءُ احتالل العامل االسالمي ،وكانت «مس بل» اجلاسوسة االجنليزية
تكتب تقارير اىل وزارة املستعمرات الربيطانية تارةً ورسائل اىل ابيها تارةً اخرى تصف
االنسان الشيعي يف العراق حصراً وتقول إنه سوف يقاتل مع اجلندي الربيطاني ،بيد ان
املخابرات الربيطانية فوجئت بأنَّ الشيعي يقاتل مع دولة عثمانية عنصرية ،من اجل
ماذا؟ من اجل احلواظ على كلمة ال اله اال اهلل ..حممد رسول اهلل .
ومهما يكن من هذا كله دَخَلْتُ مدينيت النجف وانا ابكي بكاء الثكاىل واصرخ
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عندما تذكرت تصديها البطويل ضد االحتالل الربيطاني مع كل مراجعها ومع كل
حوزاهتا وأُسرها خارج اطار جغرافيتها ،ألهنم كلهم من الورس ومن الرتك ومن العرب
العراقيني وغري العراقيني  ..قاتلوا قتاالً بطولياً مشرفاً مع الدولة االسالمية العثمانية،
وقدَّمُوا الشهداء تلو الشهداء ،واليوم أرآها كأهنا ميتة ال حول وال قوة هلا بسبب موقف
املرجعية «الدينية» املؤطرة بـ«املراجع االربعة».
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :كُنْتَ تقارن بني صورتني ،صورة قريبة من عام 1920
وما بعدها...
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :الذين برزوا من خالل االعالم الدمياغوغي
«التضليلي» من قبل عمالء الواليات املتحدة االمريكية والربيطانية ،يف نوس الوقت حنن
نرى النهج احلوزوي التقليدي «الكالسيكي» ال يؤطر التقليد مبرجع دون مرجع آخر ،كل
من طبع رسالة عملية وتصدى هلذه املسؤولية الدينية يكون مُقَلَّدَاً من قبل العوام ،والعوام
تعين الشعب .واملراجع الدينيون موجودون حالياً يف النجف ،ويف قم ،ويف اخلليج ،ويف
لبنان.
قد تسأل :ملاذا هذا االعالم التضليلي يزعم أن املراجع أربعة فقط يف حني يُقْصِي
ذلك اإلعالم نوسه املرجعيات االخرى؟ السببُ ينحصرُ يف أَنَّ هؤالءِ «يؤيدون»
االحتالل االمريكي ،وهذا التأييد من وجهة نظر اسالمية طامة كربى ومصيبة عظمى،
ألَنَّ العقل «الشيعي» املوروث العتيق يقدس املرجعية ،يف حني أننا ال نعتقدُ أنَّ املرجع
مقدس او أنَّ «املرجعية الدينية مقدسة» ..اال اهلل تعاىل هو املقدس ال غري ،فلذا
ترآني ابكي واصرخ كيف اصبحت النجف هكذا ،فثرتُ على رموزها وعلى
مراجعها ..انتقدهم نقداً الذعاً ،بل ذهبتُ اىل ابعد من ذلك ...اىل أنْ اقول كلمة
جارحة على صعيد التشبيه والداللة ،وبعض ادعياء العلم من العمالء واجلواسيس ،او
من موةوي سلطة االحتالل صاروا يستهزؤون مين بسبب اصدار هذه الكلمة ،ألنَّ
هذه الكلمة قلتها من اجل ان اعطي صدمة.
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :ما لذي قلته؟
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املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :لالنسان العراقي ،قلت باحلرف الواحد:
« اذا خَرُجَتْ عاهرات العراق يف تظاهرة يف ساحة الوردوس يف بغداد ضد االحتالل
االمريكي فأنا أول معممٍ أتظاهر معهن».
د .رافع الوالحي :ملاذا؟
ألنيَّ مل اجد حتى اآلن فتوى او تصرحياً ضد هذا االحتالل املباشر يف العراق،
الذي حطم البنى التحتية واالجتماعية ،واوجد دماراً وبواراً وتسيباً وضياعاً وجماعةً،
وحتى اآلن مل يُصدروا فتوى يف حرمة وجود االحتالل على ثرى إسالمية ،فضال عن
مقاتلته ،ولذا قلت يف حينها إِنَّ تلك العاهرات اقدس وافضل من هؤالء اللحى والعمائم
الذين ال يتحرك ضمريهم ووجداهنم ،ولكن جندهم يف ةل النظام الديكتاتوري السابق
يصدرون الوتاوى تلو الوتاوى بوجوب صد اجليش االمريكي اذا حاول احتالل العراق
فأية تقية مزعومة هذه ،هم يف ايام النظام السابق يصدرون هذه الوتاوى على حنو التقية
كما يزعمون .اما اآلن ...فال تقية ألَنَّ اصول الدين غدت يف خطر ،وال جيوز اطالقاً
االخذ هبا مادام هناك كافر مستكرب فاقد العواصم اخلمس املشهورة ،جيب مقاتلته
وطرده عن وطننا اجلريح ،حتى لو منَحَنَاَ ممارسة احلرية الكاملة الداء مراسيم طقوسنا
وتطبيق شعاراتنا الدينية ،سواء كانت رجعية عجائزية جنائزية موروثة عتيقة أو
اسالمية تقدمية واقعية جيب علينا ان نقاتلهُ ،حتى لو حطم كل بنانا التحتية
واالجتماعية ،حتى لو قتل كل نسائنا واطوالنا وشيوخنا ...نقاتله تنويذاً ألوامر اهلل
سبحانه وتعاىل.
اخي رافع! فلنكن صرحاء ،إقرأْ تاريخ جيوارا ،وتاريخ هوشي منه ،وتاريخ
ماو ..كلهم ناضلوا من اجل حترير اراضيهم من االستبداد واالقطاع ،هل كانوا
مسلمني؟ كال والف كال! يف حني ان االسالم العظيم اعطى اإلنسان املسلم مشروعية
اجلهاد الدفاعي يف سبيل طرد الكافرين احملتلني من أوطاننا االسالمية ووجوب مقاتلتهم،
حتى لو كان حيكمنا «دكتاتوراً» مسلماً ،واخطر دكتاتورية تتجسد يف حُكَّامِ خالفة آل
عثمان ،يف الوقت الذي قاتل آباؤنا مع فقهائهم من «سُنةٍ» و«شيعةٍ» لصدِّ اهلجوم
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الصلييب يف احلرب الكونية االوىل ،فاني اكرر للتأكيد يل تصريح مواده اذا اقتضى االمر
اشرتك مع العاهرات يف تظاهرهتن االستنكارية ضد احملتل االجنيب يف العراق ،وبسببه
شتمين بعض قصار العقول ،وانا امسح هلم ،طبيعي انا قلت هذه الكلمة على حنو
التشبيه والداللة مثل شخص متدين يوزع مايف ذمته من احلقوق الشرعية كاألمخاس
والزكوات والصدقات اىل املرتفني واىل األرستقراطيني .اقول صراحة إِنَّ الغاء الزكوات
واالمخاس والصدقات افضل من ان تعطى هلؤالء االوغاد ،وأَنا ال ادعو اىل الغاء هذه
الورائض الواجبة ما يف ذلك ريب .
د .رافع الوالحي  :سيد! انا أُريد ان اعرف مثالً انت آية ومرجع ديين أمل تذهب
اىل املراجع الدينية االخرى؟ أمل تناقشهم؟ كان الوقت عصيباً ،انت تتحدث عن عام
2003م العاصوة جاءت ،النار تأكل كل شيء يف العراق ،اكرر :امل تذهب اىل هؤالء
املراجع وانت منهم وانت مرجع ديين؟ امل حتاول ان جتلس معهم لتحاورهم؟ لتصوغوا
اجتاهاً معيناً يساعد هذا الشعب لكي يقووا معه؟ وانت قارنت بني تاريخ ماحصل يف
ثورة العشرين ضد االجنليز ،واملرجعية ،كيف كانت تُثور الناس ضد ...
املرجع امحد احلسين البغدادي (مقاطعا) :حرب العراق ليست ثورة العشرين ،حرب
العراق صد اجليش الغازي .اما ثورة العشرين فاالنكليز احتلوا الوطن اجلريح من مشاله
اىل جنوبه فثار ابناء العراق لطردهم شر طرده.
د .رافع الوالحي  :نعم  ..نعم كانت املرجعية مقاتلة ..هكذا كتب التاريخ .
بيد يف عام 2003م كان التقاعس ،وكان الصمت ،وكانت املواالة ،وانت دخلت
العراق ،امل تذهب اليهم وكان «الواجب» عليك ان تذهب اليهم وتناقشهم؟ هل حصل
هذا اللقاء ،ومع مَن جلست؟ كيف دار احلديث بينكم ؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :يف الواقع واحلقيقة لو كُنْتُ أنا ساذجاً ال خبرياً عن
املرجعية «الشيعية» ،لسْتُ خبرياً يف معرفة طبيعة اهلي وشعيب لذهبت اليهم
وناقشتهم ،ولكن أَنا اعرفهم ...ال يويد اللقاء والتشاور معهم .ثم ...إِنَّ املسألة
اجلهادية ال حتتاج اىل توسري او دليل يف حرب الكافرين واملشركني ،اضرب لك مثالً
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تقريبياً :أنا جالس يف بييت مبعية عائليت واطوايل ،واذا صار عليَّ هجوم من اللصوص
حياولون ان يسرقوا مايل ويقتلوا اطوايل ،ويف اثناء هذا اهلجوم الكاسح أَنا ارفع هاتف
النقال على رئيس عشريتي واقول« :يا حمووظ هؤالء هجموا عليَّ ما هو رأيك أقتلهم»
فراح خياطبين هاتواً باللهجة الشعبية » :سليمه اتكرفك اذا كنت على حق احن
املنتصرين عليهم ،واذا كنت على باطل احن امنشي عليهم ونعطيهم الوصل وانوض
النزاع» .واضح عندك يا دكتور كافر مستكرب يغزو وطننا االعز ،وحنن كعرب اذا هجم
علينا لص جيب علينا الدفاع بالوسائل املمكنة شرعاً وقانوناً دفاعاً عن النوس ،وعن
العرض ،وعن املال ،فكيف كافر مستكرب جمرم مل يكن مجعية خريية انسانية ،وامنا جاء
من اجل ان يستوطن يف بلدنا؟ وقلت لك وسيبقى اىل أَبد اآلبدين حمتال وال زالت
اتواقية البند السابع ال تلغى ،والزالت االتواقية االمنية العراقية االمريكية سارية التنويذ،
بشماعة ابقاء مخسني الف جنديا كمهنيني يف حني ان هؤالء هلم خربة عسكرية متطورة،
وأَنا تريدني أُناقش متورطون مع املشروع االمريكي ،يف حني جتد رئيس عشريتي
«األمي» بوطرته السليمة ينتقدني ويقول يل «اسليمه اتكرفك انت اقتلهم واحن امنشي
عليهم ونعطيهم الوصل اذا إحن على خطأ» فكيف أَنا أَرى بأُم عيين احملتل املستكرب
التوراتي يغزو بلدي وانك يادكتور تريدني أو أَن اذهب اىل هذه املرجعية الرباعية
واحثهم على دعم مسرية اجملاهدين ،واملسألة ال حتتاج اىل توسري او دليل؟
إذن ..ليس هنا حمل قابل باللقاء ،ثم اؤكد لك وليس بعض رموز هذه املؤسسة
وحدَهم مع هذا املشروع ،بل بعض رموز اهل السنة كذلك مع هذا املشروع احملرم هم
معروفون اآلن عند القاصي والداني ،بل اصبحوا من موةوي سلطة االحتالل حالياً .
د .رافع الوالحي :استميحك عذراً! لنتوقف لواصل قصري ونعود اىل مواصلة
حديثنا.
د .رافع الوالحي :اعزائي املشاهدين أهالً ومرحباً بكم من جديد ،واهالً بكم
مساحة السيد من جديد معنا ،حديثك قبل الواصل جعلين اعود مرةً اخرى اىل عام
2001م وقراءة ما ذكرته يف املقدمة ،النه حيتاج اىل شرح من مساحتك ،يف خريف
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احلادي عشر من ايلول يف 2001م بعد احداث تدمري برجي التجارة العاملي وأَحد
مقرات البنتاغون ،هل االمريكان استمالوك اىل جانبهم بطرق ملتوية عن طريق العراقيني
العاملني معهم؟ ذكرت أَمساء من قبيل ابو حسني احملامي كان مبعوثا من قبل عبد
الكريم املاهود احملمداوي ،والسيد عبد الزهرة احللو مبعوثاً من قبل امحد اجلليب رئيس
املؤمتر الوطين العراقي ،وذكرت عزت الشابندر مبعوثاً من قبل احلكومة الكويتية ،وذكرت
سعدون الدليمي الذي اصبح وزير الدفاع العراقي يف حكوميت اجلعوري واملالكي ،وكذا
خرباء مستشارين يف الكونغرس االمريكي واعضاء يف احلزب الدميقراطي املعارض،
وذكرت ايضاً شخصية اخرى خطرية وهو عماد ضياء اخلرسان مبعوثاً من قبل السوري
االمريكي يف بغداد رايان كروكر ،كل هؤالء جاؤوا يسعون لكسبك ،هل كنت يف
دمشق؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :ال ،كُنْتُ يف العراق تارةً ويف دمشق تارةً أُخرى قبل
احتالل العراق وبعده.
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :يعين يف اطار املشاهد مَن هؤالءِ الذين تطرحوهنم؟
ملاذا جاؤوا اليك؟.
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :وكان اهلدف الرئيسي استدراجي يف
سبيل أن أدعم املشروع االمريكي ،مشروع الشرق االوسط اجلديد يف املنطقة .وبعد
االنتواضة الشعبانية عام 1991م حترك املعارضون العراقيون بعد انتكاسة تلك
االنتواضة جبنون وهبوس زعاميت يتصلون مع االمريكان سراً وعلناً وبناءً على رغبة
ايرانية.
رافع الوالحي (مقاطعاً) :بعد ايلول  /سبتمرب 2001م؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :نعم بعد احداث  11ايلول حترك االمريكان مبصداقية
حقيقية على اسقاط النظام  -على حسب تصور املعارضة  -وهم ال يعلمون على ما
أَرى ان املستهدف هو ليس النظام ،بل املستهدف العراق مقدمة الحتالل املنطقة
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برمتها ،ألَنَّ العراق قلب العامل كما قلت لك ،ومهما يكن من ذلك كله بعثوا ايلّ املاهود
ع ن طريق ابو حسني احملامي بان اخنرط مع مقاتلي اهلور على أساس ان اكون امريهم
الروحي ،واعيش بني صووفهم ،واتوقنا على ما يرام ،ولكن بعد االتواق حدثَ اجتماعٌ
مغلقٌ مرةً ثانيةً مع حضور شخص آخر .
د .رافع الوالحي :كان هذا االجتماع املغلق يا سنة؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :قلت لك 2001م .
د .رافع الوالحي :كنت هنا يف دمشق؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :نعم .
د .رافع الوالحي :بعد احداث ايلول؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :ال ،قبل احداث ايلول .ومهما يكن من هذا كله
الشخص الثاني قال يل باللهجة الشعبية «بس احن عدنره من الدكتور امحد اجلليب
خمصصات واكد علينا اذا كسبتم السيد البغدادي انا اعطيكم زيادة خمصصات قدرها
«عشرون الف دوالر»!! فأجبته على الوور :اذا كان هو عميل للبنتاغون فأَنا ابن
االمام اجملاهد السيد البغدادي ،واذا اريد ان اصري على فرض «عميل» ،نعوذ باهلل من
هذه الكلمة ،اتصل مباشرةً بدالً عنه مع االمريكان ،ليس مع هذا الذيل اتعاون ،الن هو
ابن احلاج عبد اهلادي اجلليب ،وأَنا ابن االمام اجملاهد السيد البغدادي ،احد رموز حرب
العراق عام 1914م واحد مؤسسي ثورة العشرين!! على أَية قاعدة انسق مع هذا
العميل هذا يُريدني ان اصري عميل امريكي قلت هلذا الرجل الثاني اخرج وال اتعاون
معكم ،هذا من جهة ،ومن جهة اخرى ،اجلليب القى حماضرة سياسية على املهاجرين
واملهجرين يف الواليات املتحدة االمريكية حول كيوية اسقاط النظام ،وكان السيد عبد
الزهرة احللو حاضراً ...
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :من هو عبد الزهرة احللو؟
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املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :وهو أحد املعارضني للنظام السابق ومن
اهل البصرة فلجأ اىل امريكا وكل املعارضني هاجروا اىل امريكا واكثرهم من ايران
بوصوهم غري مرغوبني ،السباب سياسية ،وعلى اية حال يف اثناء حماضرة اجلليب وبعد
احداث ايلول حصراً ،قال  -أي اجلليب  -السيد حممد باقر احلكيم غري مرغوب عند
االمريكان باعتباره ايراني النزعة ،حنن نريد شخصية عروبية اسالمية وطنية ان تنسق
معنا ،واذا هتف  -اي السيد احللو  -السيد امحد احلسين البغدادي افضل من احلكيم
قال له اذهب انت والتقِ معه ،واكتب لنا تقريراً موصالً وحنن نتصل معه بطريقتنا
اخلاصة .أنا رفضت هذا الطرح رفضاً صارماً ،وهذا مكتوب بكتاب أصدرته ،وهو
رساليت العملية امسها فتاوى امحد احلسين البغدادي يف فقه املقاومة وثقافة
«االستسالم» طُبِعَ عام 2010م وتواصيل هذه القصة موجودة يف الوصل الثاني «رؤى
رسالية».
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :وقصة عماد ضياء اخلرسان والدليمي؟
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :وهذه القصة كلها بعد االحتالل .اما عزت
الشابندر اتصل اثناء العدوان االمريكي الكاسح ،تصدى أَبناء الناصرية لصد هذا
اهلجوم ببسالة ،فارتبك الشابندر فاتصل باألخ عادل رؤوف ،ناشده باحلرف الواحد:
حنن حباجة ان تذهب اىل السيد مقتدى الصدر والسيد البغدادي باعتبار عنده عالقة
مع ثوار االهوار  -ألننا حنن كنا معارضني للنظام السابق  -وبعد ذلك أَنا مرسل من قبل
احلكومة الكويتية - والكويتيون ال يتحركون إِال بامالءات أمريكية  -باملناسبة اذكر لك
 لقد نسى مساحة االخ السيد االستاذ ادام اهلل ةله الدعم املايل من احلكومة الكويتية ،من هنا
ننقل للقارئ الكريم نص السؤال الذي طرحه رئيس حترير جملة «عامل املعرفة» العراقية يف عددها
االول غرة شهر متوز 2003م وقد اجاب مساحته مشكوراً :
* هل هذا يعين انكم التقيتم ببعض رموز املشروع االمريكي ؟ وما هي العروض اليت قدموها
لكم ؟..
** كنت جالسا يف مكتيب يف ضاحية دمشق فأتصل بي االخ عادل رؤوف وقال اريد اللقاء
معك االن  ،فقلت له :سوف اتيك إىل املركز العراقي وعندما قال يل :التقى بي (عزة الشابندر) ممثل
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عينة عما قريب تأييداً لقويل  -ورده االخ رؤوف قائال له :السيد البغدادي اصدر اآلن
بياناً للدفاع عن العراق وأَبناء العراق ،ونرجع اىل العينة ،اليت نوهت عنها مبا يلي:
االمريكان بعد انتواضة شعبان فتحوا مواوضات يف غاية السرية مع اجمللس االعلى للثورة
االسالمية يف العراق  -باملناسبة بعد احتالل العراق شطب اجمللس كلمة الثورة من هذه
التسمية يف حني كل حركات التحرر ابقوا على أَمساء احزاهبم مبا هي هي ،وما شطبوا
منها شيء  -بشماعة اسقاط النظام من هنا بادرت احلكومة الكويتية وقدمت مليون
دوالر لرئيس اجمللس االعلى يف سبيل االسراع السقاط نظام صدام حسني ،بيد ان
السيد احلكيم رفض استالم هذه االموال بامسه شخصياً بل جيب ان تكون باسم
مكتب املؤمتر الوطين العراقي يف سوريا ،وقال يل :حنن وقعنا يف ورطة لوجود مقاومة ضد عمليات
( التحرير) االمريكي للعراق ،فاملطلوب منك يا ابا فداء انت ،والسيد البغدادي ان تذهبا إىل العراق
على رغبة من احلكومة الكويتية ،وتقوما بتأييد هذه العمليات ،وهتييج اجملاهدين يف الناصرية باعتبار
ان السيد البغدادي له عالقة مع جماهدي االهوار ..ثم الذهاب إىل النجف االشرف لتهييج أبنائها
ضد نظام صدام  ،وتأييد اجليش االمريكي وستقدم احلكومة الكويتية مبلغ (ثالمثائة الف دوالر) هدية
للسيد البغدادي ،ومبلغ (مائة ومخسون الف دوالر) ملركزك العراقي باعتبار ان لك عالقة
اسرتاتيجية مع السيد مقتدى الصدر فتؤثر عليه ليقوم بالتظاهرات ضد نظام صدام ،فقلت له
(والكالم لألخ عادل رؤوف)( :هذا امللف جيب ان يغلق ،فمن املستحيل ان يتعاون معكم السيد
البغدادي ،وقد اصدر بيانا ضد الغزو االمريكي ،ونادى شعبه للخروج ضد الغزو اوال ،ثم االلتواف
ضد الدكتاتور ،واسقاط حكمه ،واستالم الدولة بقيادة احلركة االسالمية بكل فصائلها ،واقامة
الدولة التعددية والشورية ،وعدم استثناء أية طاقة وطنية ،وحتقيق دستور دائم يف اطار القرآن
والسنة الصحيحة)  ،وقال له ايضا( :من املستحيل ان يأتي السيد البغدادي على ةهر دبابة امريكية)
بل ذهب الشابندر إىل بعض الرموز الدينية يف سوريا ،فكان موقوها مشرفا ورفضوا ذلك ،وهنا البد
من القول :ان كل من آزر ما يسم ى بقوات التحالف االمريكي سوف ينكب ،كما نكب الكثري منهم
على مراى ومسمع من العراقيني ،واحلبل على اجلرار ،وقبل ذلك التقى مع قيادي اجلبهة االسالمية
املوحدة الشيخ حممد نديم الطائي املوصلي (امسه احلركي حامتي) مبعوثا من املخابرات االمريكية
(وان مل يصرح بذلك) وقال  :ان صداما مل يكن دكتاتورا وحسب ،وامنا فاشي ،والواشي ال يسقط إال
عن طريق العمليات العسكرية االمريكية ،فيجب ان تذهبوا معي للتواوض مع االدارة االمريكية ،بيد
اني خرجت من اجللسة وقدمت له كتابي  -اخلطاب االخر  -ضد صدام وامريكا). ...
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اجمللس االعلى ،اال ان احلكومة الكويتية رفضت هذا االقرتاح واصرت ان تعطيها
حلسابه اخلاص .وبعد االنتواضة الشعبانية صارت عالقة السيد احلكيم قوية مع أمري
الكويت ،ويف شهر رمضان املبارك يزور الكويت ويلقى احملاضرات على ابنائها ويف يوم
عيد الوطر املبارك يزور امري البالد ويقبض اهلدية  -اي العيدية  -وعندما اصبحت
عالقته وطيدة مع االمري وجَّه له عتاباً هادئاً باللهجة العراقية « :ليش احرمتمونا يف
حينها من إِعطاء املليون دوالر يف حني إحن قد اسقطن صدام حسني بال هاي القال
والقيل» فرده االمري يا شيخ حنن ال نتحرك إال بإمالء امريكي الهنم اصدقاؤنا وهم الذين
«حرروا بلدنا».
باختصار هؤالء التابعون للواليات املتحدة االمريكية حياولون كسيب يف سبيل ان اعمل
معهم ونسوا هؤالء انين متشدد اىل ابعد احلدود ،لذا يف جمالسهم اخلاصة يصوونين
باليساري االسالمي املتطرف ،وال تويد معي االغراءات ويعرفون أَني لست وسطياً
توفيقياً ،كما يزعم بعض املشايخ  ،-بل انا اتبنى االسالم الثوري والتغيري الثوري
احلاسم ،ومل تنتصر  -على ما أَرى  -إنتواضة أو ثورة يف عاملنا قدمياً وحديثاً اال
بالطرق الثورية ال بالطرق االصالحية التكتيكية املصلحية .
د .رافع الوالحي  :وما قصة سعدون الدليمي الذي جاءك ؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :سعدون الدليمي مل اجتمع معه ،بل عنده مستشار
قانوني  -ال اتذكر امسه حالياً مع االسف . -
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :كان وزير دفاع يف حينها .
املرجع امحد احلسين البغدادي :نعم وزير دفاع  -هذا املستشار له عالقة مع االخ
امحد ابراهيم احد قياديي تيار املرجعية االسالمية ،وقد اجتمع معه وحدثه أنَّ هنالك
لغطاً يف الكونغرس االمريكي حصراً عند الدميقراطيني ،وحياولون ان يلتقوا مع واجهة
عروبية اسالمية ثورية صرحية ،يلقي حماضرة يف الكونغرس بالشكل املكشوف عن كل
 املقصود طارق عبد زاير.
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هذه «اخلربطات» اليت حتدث يف العراق ،حتى مييزوا هل احلق مع اجلمهوريني ام مع
الشعب العراقي ،فبلغين االخ امحد ابراهيم فأجبتهُ :انا حاضر ان القي حماضرة يف
الكونغرس االمريكي وأُناقش الدميقراطيني املعارضني بشروط :
اوالً  :خروج االمريكان من العراق جيشاً وقواعد .
ثانياً  :الغاء الدستور الدائم ،الن الدستور ال ميكن تعديله إالَّ بأغلبية ثلثني يصوتون
عليه ،يف حني عندنا ثالث حمافظات يف مشال العراق دهوك واربيل والسليمانية ،وابناء
هذه احملافظات جلهم من االكراد يعارضون مئة يف املئة تعديله ،فلهذه ال ميكن الغاؤه،
والدعوات والصيحات اليت تطلقها القوى الوطنية واالسالمية تذهبُ هباءً منثوراً.
ثالثاً  :يعوضون الشعب العراقي عن اخلسائر ،اليت انتابته اثناء الغزو املتوحش
وبعده.
طبيعي هذه الشروط تعجيزية ،وأَنا أُريد التملص ،ما أُريد ان احضر من حيث
املبدأ ،ألني ما عندي فرق بني الدميقراطيني وبني اجلمهوريني ،فقط انا على اساس
حاولت ان اصري شواف ألني معروف بعنادي ،قلت أَنا احضر بالشروط اليت
طرحتها.
د .رافع الوالحي  :نعم عند رفض الدليمي يكون وقت هذه احللقة من الربنامج قد
انتهى اشكرك شكراً جزيالً مساحة السيد.
املرجع امحد احلسين البغدادي :اهلل حيوظك حياك اهلل.
د .رافع الوالحي  :والشكر موصول لكم اعزائي املشاهدين ،اعدكم حبلقات اخرى
إن شاء اهلل نواصل مشوارنا ...اىل هذا احلني استودعكم اهلل والسالم عليكم ورمحة
اهلل وبركاته.
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الحوار السابع والخمسون
مع قناة الرافدين العراقية
بتاريخ  15آب 2011م
الحلقة الثانية
اج ـرى الـ ـحـ ـوار
د .رافع الفالحي
مع مساحة األخ املرجع القائد امحد احلسين البغدادي أدام اهلل ةله أجراها الدكتور
رافع الوالحي مقدم برنامج «شاهد وشواهد» يف قناة الرافدين العراقية ،يف مكتب
مساحته يف دمشق صباح اخلامس من كانون االول 2010م ،إالَّ أنَّ هذه املقابلة مل تبث
يف حينها ألسباب ال ميكن فهمها ،وبالتايل بثت هذه املقابلة املثرية للجدل يف حلقتها
الثانية مساء االثنني  15آب 2011م.
د .رافع الوالحي  :اعزائي املشاهدين السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته واهالً
ومرحباً بكم يف حلقة جديدة من برنامج «شاهد وشواهد» ،مازلنا نتواصل يف
مشوارنا مع آية اهلل العظمى الشيخ امحد احلسين البغدادي ،وقد استعرض الكثري مما
حصل بعد احتالل العراق عام 2003م بالتحديد رؤيته  ..كيف كان الشيخ البغدادي
يتصرف إِزاءَ ما حصل يف العراق من دمار وبوار ،ملاذا اُسْتُهْدِفَ هو بالذات وهو
العمامة الشيعية ومل تُسْتَهْدَفْ عمائم اخرى؟ ما لذي كان يستدعي من قوى كثرية و يف
مقدمتها االحتالل ان يناصبوه العداء هبذا الشكل؟ وهي تتدعي الدميقراطية وهو ال
يقول اال ما يقوله اهل العراق يعين ال لالحتالل  ..ال للظلم  ..ال لعبودية العراق ،كان
 واعيدت هذه احللقة مرةً ثانيةً مساء االثنني  29آب 2011م.
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يدعو اىل استقرار العراق وحتريره بالكامل .حتركت عليه قوى كثرية ارادت استدراجه
اىل مشروعهم املشبوه.
يف احللقة االوىل حتدَّثَ مساحة السيد عن اشخاص اتصلوا به كما حدث عام
 2003م وما بعدها ،يف هذه احللقة ان شاء اهلل نواصل حديثنا عن هذه احملطات ،كما
تتذكرون يف احللقة املاضية ،حتدث لنا مساحته عن قضية االشخاص الذين جاؤوا اليه
واجتمعوا به للتنسيق واالخنراط يف املشروع االمريكي ،ذكر لنا سعدون الدليمي ،ذكر
لنا مجاعة تعود اىل امحد اجلليب ،ذكر لنا عزت الشابندر مبعوثا من احلكومة الكويتية،
ومن ضمن الشخصيات املهمة ،اليت تداول امسها خالل هذه الورتة من االحتالل،
والزالت حلد اآلن شخصية عماد اخلرسان املثرية للجدل ،وجاء مبعوثاً من السوري
االمريكي االسبق «رايان كروكر» ،حتى يلتقي مع السيد احلسين البغدادي ،لكنه اوصل
اليه رسالة بطريقة او بأخرى ،وتلقى الرد املناسب عليها .يف هذه احللقة نعرض عليكم
كل ذلك عن عالقات السيد احلسين البغدادي ومعرفته بأشخاص «اآلن» يتبوؤون
مناصب عليا يف حكومة سلطة االحتالل الرابعة وما سياتي بعدها احلكومة اخلامسة،
كي ف كان يراهم باالمس؟ وكيف يراهم اليوم؟ اهالً ومرحباً بسماحة السيد معنا من
جديد.
املرجع امحد احلسين البغدادي  :اهالً ومرحباً بكم .
د .رافع الوالحي :يف احللقة املاضية جئنا على ذكر عماد ضياء اخلرسان ،كان
مبعوثاً من قبل رايان كروكر بعد ان اوصل اليكم رسالة ،وهذا ما ستقوله يل ولآلخرين،
حدث اقتحام لبيتكم يف النجف .ما هذه الرسالة اليت اراد أن يوصلها اليكم؟ وما كان
ردكم عليها؟ ما لذي كان يريده؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :عندما التقى مع احد قياديي تيار املرجعية
االسالمية (أُمة) .
د.رافع الوالحي (مقاطعاً) :من هو هذا اوالً ،عماد اخلرسان ...
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املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :االخ اجملاهد امحد ابراهيم .
د .رافع الوالحي  :هل التقيت باخلرسان هل تعرفه سابقاً؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :ال  ..ال اعرف امسه وال التقيت به ،بل هو من
ابناء النجف على ما ارى ،وصار يف زمن االحتالل مستشاراً اسرتاتيجياً للحاكم
املدني بول برمير ،وكان عضو ارتباط بينه وبني السيد السيستاني .
د .رافع الوالحي  :هل هو حيمل اجلنسية االمريكية؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :نعم حيمل اجلنسية االمريكية .
د .رافع الوالحي :هل الزال مسؤوالً عن إعمار العراق؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :ال أَعلم بذلك فقط هو الرجل الذي يعتمد عليه
االمريكان من خالل ما اكده السوري بول برمير يف مذكراته املسماة «:عام قضيته يف
العراق» يعتمدون عليه اعتماداً كامالً ،حتى ان هنالك تبادل رسائل حتريرية حيملها من
قبله اىل السيستاني ،بيد اني قرأت هذه املذكرات ،والزلت متعجباً ان تلك الرسائل
اليت نوه عنها مل تنشر خبط السيستاني ومل يكذهبا اطالقاً .واجلدير بالذكر اضيف
اعضاء ارتباط بني احلاكم املدني والسيستاني حسني امساعيل الصدر وموفق الربيعي،
وهم يعرتفان بذلك ،وهذا الثالوث اخلطر يؤكد على السوري االمريكي أَنَّ كل العمائم
«السنية» و«الشيعية» تتعاون معنا وايدوا العملية السياسية ،فلماذا يبقى شخص
خارج السرب فليكن السيد البغدادي  -وهو رقم جداً صعب  -يؤيد العملية
السياسية ،فيجب كسبه أَما باملال او اغراءه مبنصب زعاميت؟ وعلى هذا االساس
جاء اخلرسان اىل سوريا والتقى مع االخ امحد ابراهيم كان وأياه بالواليات املتحدة
اإلمريكية ايام النضال السري.
د .رافع الوالحي :التقى مع امحد ابراهيم .
املرجع امحد احلسين البغدادي :نعم هو وطين وشريف ومناضل ،قال له عماد أَنا
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جئتك بنبأ عظيم ،فأجابه ابراهيم قبل ان تواحتين هبذا النبأ العظيم ،ملاذا انت متهور
وال ختاف ان يقتلك العراقيون عندما يشاهدونك؟ فأجابه على الوور أَنا عندي جواز
دبلوماسي ،اطمئن ال احد يعرفين ،وأَنا ال اخرج على شاشات التلوزيون كما تعرفين،
وعلى اية حال أَنا جئتك امحل رسالة غري حتريرية لسماحة السيد البغدادي من السوري
االمريكي يف بغداد يقول إنَّ هناك ارهاصات بان اوباما سوف يستلم رئاسة الواليات
املتحدة االمريكية ،ويريد ان يوتح صوحة جديدة مع املعارضني العراقيني ،والساحة
العراقية لكم ،وهؤالء ليست هلم قدرة يف خروج مسرية تظاهرة بالعشرات .
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :يقصد املرجعيات املوجودة؟
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :فبلغ السيد البغدادي ضرورة االستجابة
هلذه املبادرة ،حتى ارتب له لقاء مع السوري االمريكي يف غاية السرية ،ويف اي مكان
خيتاره يف سبيل الوصول اىل مبتغاه احلقيقي ،حتى حيل هو وغريه يف ادارة دفة احلكم،
صدقين ان هذا التحرك الصادر مين ليس حمصوراً بسماحته ،بل فاحتتُ غريَّهُ وقد
استجابوا اىل ذلك .
د  .رافع الوالحي  :يعين التغيري قادم .
املرجع امحد احلسين البغدادي  :انا قلت لك رأيي يف ما سبق :إنَّ امريكا ال خترج
على اية حال نرجع اىل ختام حديث اخلرسان مع االخ اجملاهد امحد ابراهيم قائال:
حري بالسيد البغدادي ان ينسق معه ،ويلعب لعبته ،ويستويد منه ،وكذلك يقود
مرجعيته الدينية على حسب ما يرام واملرجعية ال تنجح اال بتوزيع االموال باسم احلقوق
الشرعية ،فحريٌ به أن يغتنم الورصة ،ويتحاور مع السوري ،فأجابه ابراهيم على الوور
أَنا أخاف أَنْ التقي باألخ املرجع القائد ،واطرح عليه هذا املشروع لكونه حيرمُ اللقاء مع
الكافرين ،وأَنا أَعلم انه سوف يقرأ عليّ قول اهلل الصارم ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( )1لَا
أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( )2وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( )3وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ( )4وَلَا
أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( )5لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ سورة الكافرون ،اآلية . 6 - 1 :هذا
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الرجل صعب جداً ،ال يلتقي مع االمريكان ،وانا اعلم قبل ذلك جاء وكالؤهم والتابعني
هلم ،قبل احتالل العراق وبعده وطردهم شر طرده .اآلن بعد هزمية االمريكان ،وفشل
العملية السياسية يأتي وينسق معكم هذا من رابع املستحيالت ،هؤالء دمروا العراق،
وحطموا بناه التحتية بووضاهم املنظمة ،ومساحة االخ املرجع القائد صعب جداً يرفض
اللقاء معكم .
وعندما نقل يل االخ مادار من حديث ،قلت له ،اشكرك وجزاك اهلل خري اجلزاء
على رفضك الرسايل الثوري لعماد اخلرسان ،لقد خامرتين نشوة اخلالص واالنعتاق،
ورفضك دون مراجعيت يشكلُ يل قوة اضافية اخرى يف حتمية اهنزام االمريكان والتابعني
هلم .
د .رافع الوالحي :مساحة السيد انت يعين يف اكثر من مرة صَرَّحْتَ «أنا العمامة
السوداء الوحيدة ،اليت تقف ضد امريكا»؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :نعم صَرَّحْتُ والناس يعرفون بذلك .
د .رافع الوالحي :هل كان هذا التصريح وراء استهدافك؟ يعين يف 2004م
تعرضت حملاولة اغتيال من القوات االسبانية ،اليت كانت حتتل النجف حني ذاك؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :ال  ..على ما اعتقد ،واهلل العامل بذلك.
د .رافع الوالحي :اريد ان اعرف ...كيف حصل مشهد استهدافك من القوات
االسبانية؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :عندما كنت انا يف سوريا أترأس اللجنة التحضريية
للمؤمتر التأسيسي العراقي الوطين ،وحينما مسعت نبأ االنتواضة الصورية  -النيسانية
العسكرية عام 2004م ،اليت قادها التيار الصدري ،واحتل مدينة النجف القدمية،
وعلى ضوء هذا احلدث التحرري العظيم.
د .رافع الوالحي (مقاطعا) :احداث النجف هذه يف عهد اياد عالوي.
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املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :غادرت سوريا متوجهاً اىل مدينيت النجف
االشرف كمساند ومدافع عن قدسية هذه املدينة وحرمتها ،اليت استباحها احملتلون
اجملرمون ،ومبا أَنَّ املنتوضني ليس هلم غطاء شرعي يُعْطيهم مشروعية قتال الكافرين
واملشركني من قبل «املرجعية الرباعية» كما يزعم املغرضون او املتومهون أَنَّ التحرك ال
يسوغ اال بأمر املرجعية ،هذا اوال.
وثانيا :أَنا ال اعلم أَنَّ مدينة النجف القدمية حتت سيطرة اجملاهدين فقط ،بل
تصورت ان النجف كل احيائها القدمية واجلديدة بيد املنتوضني االشاوس .ومهما يكن
من ذلك كله دخلت املدينة القدمية متوجها فورا اىل مكتب الشهيد حممد الصدر يف
سبيل االجتماع مع السيد مقتدى ،والتشاور والتنسيق معه يف سبيل حتقيق اهداف
استرياتيجية وكذلك تكتيكية يف سبيل تأصيل الوحدة الوطنية ،ودعم املقاومة
املشروعة ،وطرد القوات االسبانية عن املدينة برمتها كمقدمة ألهناء االحتالل عن كل
املدن العراقية .واثناء هذه الزيارة غري املرتقبة عُقِدَ يف مكتب السيد الشهيد مؤمتر
صحوي رفيع املستوى ،اجبت فيه على كل االسئلة ،اليت طَرَحَهَا عليّ الصحويون،
وبعد انتهاء املؤمتر غادرت املكتب متوجها اىل مكتيب االعالمي ،وإِذْا رأى مسؤول
احلماية الطريان االمريكي فوق رؤوس موكبنا فأَمرَ بتغيري سري املوكب اىل منزل احد
اصدقائنا الكائن يف حي الغدير ،مبجرد وصولنا قرب املنزل واذا وابل من الرصاص
احلي يُوَجَهُ علينا ،لوال سيارة كبرية يف داخلها قناني غاز والعناية االهلية ومننها علينا
النتهينا عن بكرة أَبينا ،وبعد ذلك بلغوني أَنه قد استشهد من محايتنا شخص واحد
وجرح آخر ،ويف وقتها اعلن ابو زينب اخلالصي عرب قناة اجلزيرة القطرية فشل عملية
االغتيال اليت استهدفتين شخصياً.
د .رافع الوالحي  :تعرضت مرة اخرى يف آواخر 2005م ماهي القصة ؟

 املقصود السيد حسني جاسم العوادي.
 املقصود الشيخ جواد اخلالصي االمني العام االسبق للمؤمتر التأسيسي العراقي الوطين.
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املرجع امحد احلسين البغدادي  :اقتحمت ميليشيا فيلق بدر بييت ألعتقايل يف ايام
اجلعوري رئيس جملس الوزراء حلكومة االحتالل الثالثة ،وبسبب هذا اهلجوم خرجت
تظاهرات استنكارية ،واتصلت بيّ شخصيات عربية واسالمية هاتوياً مستنكرة هذه
االعمال ،وكذا صدرت بيانات عديدة من املعارضة العراقية اليت تناهض االحتالل
وتقاومه بلغت ثالمثائة بيان ونيف ،وبسبب هذه الضجة مل تنوذ مذكرة االعتقال
الصادرة حبقي ،ويف حصاد اليوم اتصل املذيع من قناة اجلزيرة مباشرة يستوسر عن هذا
االقتحام املدان .
د .رافع الوالحي  :ما هو سبب مذكرة االعتقال ،ماذا عَمِلْتَ؟ ماذا قالوا لك؟
املرجع امحد احلسين البغدادي  :انا عندي جريدة براءة صوت املستضعوني يف
العراق ،وهي جريئة يف اطروحاهتا ضد االحتالل ،ومن الطبيعي أن االحتالل مهيمن
على مدينة النجف االشرف ،واملرجعية «الدينية» مصانة حبماية امريكية وسالح
امريكي وبغطاء امريكي .فقط انا ما عندي هذه احلماية اللوجستية فيتحدثون فيما
بينهم ملاذا هذا يتجرأ ضدنا يف افتتاحياته وحنن غدونا سلطة حتكم البالد؟ هلذا
السبب اقتحموا بييت بشماعة اني أوى «ارهابني» انطلقوا من بييت واغتالوا وكيل
السيستاني يف حي النوط ،فأجبتهم فورا وبصوت عال :انا ال اريد استهداف هذا
السيد ،بل انا اريد ان استهدف اجلعوري وغريه .انتم يف اي بلد تعيشون؟ انا استبيح
دم كل عميل اجنيب يتجسس على هذا الوطن املذبوح.
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :فجاءَ عمالء بدر.
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :بسبب صرخاتي ضدهم وهتديداتي هلم
هبذه اللغة اجلريئة ...أتصل أحدهم من جهة جمهولة ،وبسرعة مذهلة انقلبوا خياطبونين
بعد نصف ساعة .سوف ننوذ عليك مذكرة االعتقال الصادرة من القاضي حبقك،
وبعد ان ولوا ،اتصل مذيع قناة اجلزيرة يف برنامج «حصاد اليوم» يسأَلين عن اسباب
اقتحام منزيل ،فأجبته بصراحة انتقد سلطة حكومة االحتالل متسائالً :امل يكن هنالك
حصانة للمرجعيات يف دستورهم االسود ،يبدو احلصانة حمصورة بالذين جاؤوا من
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خارج احلدود؟ امل نكن حنن من املراجع الدينية؟ ملاذا انا فقط مستهدف؟ ألَنَّ ذنيب
أنين ضد االحتالل واملشروع االمريكي يف املنطقة ،ولكنين ال اتراجع ،بل سأستمر يف
مقاتلة االمريكان ،ويف هذه اللحظة بلغوني هبجومهم على مكتيب املركزي وأخذ الوثائق
واملستمسكات .ومن خالل قناتكم املوقرة اقدم جزيل شكري وامتناني اىل اهلي
وشعيب ،وأَنا الزلت مقصراً كيف أُجازيه عندما خرج متظاهراً ومستنكراً إهانة مقام
املرجعية الناطقة باحلق ،ولوال وساطة شخصيات إِسالمية من هذا الوطن اجلريح ملا
تراجعوا عن تنويذ مذكرة االعتقال الصادرة ضدي .
د .رافع الوالحي :وهل اقتحم أزالم موةوي سلطة االحتالل منزلكَ مرةً ثانيةً؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :ال  ..بل اقتحمت منزيل القوات العسكرية
االمريكية من خالل الورقة القذرة ومبساعدة احلرس الوطين.
د .رافع الوالحي  :كنت هنا يف دمشق ؟
املرجع امحد احلسين البغدادي :نعم  ..نعم.
د .رافع الوالحي :هذا ما قُلْتَهُ عندما عاد عماد اخلرسان حيمل خيبة األَمل.
املرجع امحد احلسين البغدادي :هم يتداولون ويتساءلون فيما بينهم ..ملاذا هذه
العمامة الشيعية الزالت معارضة للمشروع االمريكي ومناهضةً له يف العراق.
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :ارادوا ان يعاقبوك ؟
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :انا ال اريد ان افتخر ...البعض من
العمائم الشيعية هلم مواقف مشرفة ،والزالوا حتى اآلن ضد املشروع االمريكي ،إِالَّ أَنَّ
مواقوهم حول االحتالل والتابعني له متناقضة مثالً.
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :كيف ذلك .
املرجع امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :التيار الصدري يف رأيي تيار وطين ال شك
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يف وطنيته ،لكنَّهُ وقع يف إشكاليات خطرية بسبب اخنراطه يف العملية السياسية ،وقد
ارتكب خطأً اسرتاتيجياً ،وأَنا نبهت االخوة يف التيار ألنَّهم اصدقائي ،وال زالوا إخواني،
وقلت هلم قد إرتكبتم خمالوة شرعية جيب ان يكون خطكم ورؤاكم مثل خط ورؤى
قيادات حركات التحرر العاملية أَمثال هوشي منه وجيوارا  ...مثالً ،كان هوشي منه
يواوض االمريكان مباشرةً ،واثناء حواره معهم قالوا له مستنكرين :الزلتم هتامجون
جنودنا  ..فردهم على الوور :طبعاً نواوض هنا ،ونقاتل هناك العدو اجملرم.
وانتم كتيار وطين تتعاملون مع أُناس هم موةوون لدى االحتالل ،وهؤالء ينوذون
أوامر االمريكان وال يناقشوهم .ولذا تراني أفتخر بأني العمامة الشيعية الوحيدة ،اليت ال
تركع لكل املغريات والتهديدات ،وال تركع للعملية السياسية ،اليت هي بامالءات صهيونية
امريكية ،انا عشت مع هؤالء التابعني يف ايام النضال السري كمعارض ضد النظام
السابق ،وكنت أجلسُ يف جملس الواحتة املقامة على روح املرحوم فضل اهلل يف بريوت،
دخل وفد ضخم جداً ميثل رئيس جملس الوزراء نوري املالكي ،فلم يسلموا عليَّ ،كيف
يواجهونين وهم يعرفون تقوايّ وديينّ وقناعاتي؟ ..ورمبا يواجهون شيئاً مل يكن
باحلسبان؟ كما واجه منتظر الزيدي سيدهم .وهؤالء خيشونين ،ولكن ما عندهم غري
طريقة استوزاز عائليت ،واعتقال ولدي ،واثنني من مرافقيه ،مثالً السيد حسني الطويل
رجل مناضل وعنيد ،وهلذا الزال معتقالً يف سجون موةوي سلطة االحتالل ،وذنبه أَنه
ضد العدو احملتل اجملرم وحني اعتقلوا ولدي حممد حصراً اجريت معي مقابلة على قناة
الدنيا ،قلت فيها صراحة مهدداً رموز املنطقة اخلضراء .خالل ثالثة أَيام اذا مل تطلقوا
سراح ولدي ستواجؤون حبدثٍ خطريٍ مل يكن يف حساباتكم اطالقاً ،وحينما التقيت
ولدي السيد علي :خاطبته ال تواجئين بأي شيء ...أسألُكَ هل اطلقوا سراح
شقيقك؟ ..فأجابين على الوور :نعم اطلقوا سراحه اآلن.
د .رافع الوالحي  :احلمد هلل ...استأذنك بواصل قصري ونعود الستكمال
حديثنا ،اعزائي املشاهدين! فاصل ونعود اليكم.
د .رافع الوالحي  :اعزائي املشاهدين! اهالً ومرحباً بكم وحنن نستكمل هذه
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احللقة من برنامج «شاهد وشواهد» ،واهال بكم مساحة السيد معنا من جديد ،نسأل
كنا نتحدث قبل الواصل عما حدث من اقتحام بيتك واعتقال ابنك يف 2008م ،انت
ذكرت سب بني ،السبب االول ألنَّك رفضت لقاء رايان كروكر السوري االمريكي االسبق،
والسبب الثاني يتعلق باملرجعية الدينية ،مرجعية السيد السيستاني حتديداً ومسؤوليتها
عن هدر االموال الشرعية ،اليت تصرف يف غري موضعها ،ما هذا املوضوع؟..
املرجع امحد احلسين البغدادي :عندي حماضرة مكتوبة القاها نيابة عين ابو احلسن
املوسوي الناطق الرمسي بامسي يف ضواحي دمشق حتت عنوان «مراجع واموال»
باألرقام كان موادها أَنَّ السيد السيستاني يبين مؤسسات حوزوية وخدمية يف إيران،
لكنَّه ال يبين مؤسسة واحدة حوزية أو خدمية كحد ادنى يف العراق وابناءُ هذا العراق
يعانون احلرمان واجملاعة والتسيب والضياع ،حماضرة تعجبك يف اطار النقد الرسايل
امللتزم ،وهي موجودة على موقعي الرمسي يف زاوية «االكثر قراءةً» ،وحينما تقرأها مِن
الوها اىل يائها جندها تثويرية جريئة اىل ابعد احلدود ،تتحدى التقاليد «الشيعية»
التقديسية املوروثة حيث «االنسان الشيعي» اليزال ينظر اىل املرجع الديين بقداسة
حتت مقولة «إنَّ حلم العامل مسموم» طبعاً هذه املقولة ما انزل اهلل هبا من سلطان ،وهي
ليست آية او حديثاً نبوياً ..أَنا أَرى مل يكن عندي وعند غريي مقدس اال اهلل
واملعصوم ،والباقي حتت طاولة املسائلة والعدالة مهما كان او يكون ،ولكن اجملتمع
االسالمي مع األَسف املرير يؤمن بالعقل املنوعل ال بالعقل الواعل ،لذا اوروبا تقدمت
علينا حضارياً بوصوها تؤمن بالعقل الواعل ،وتتحدى تقاليدها وعاداهتا الرجعية
العتيقة ،وتتحدى مؤسسة الكنيسة الرجعية وصكوك الغوران ،اليت كانت تقدم خلداع
العمال والوالحني ،أَما حنن فنؤمنُ بالعقل املنوعل ،لذا جتدنا نوتخر بأبائنا واجدادنا
بوصوهم أبطاالً عمالقة ،ولكننا اآلن حمتلون يف حني ان آباءنا احتلوا العامل جبريد النخل،
بسبب متسكهم بكلمة ال اهلل اال اهلل حممد رسول اهلل .انقل لك عينة :اآلن خترج
تظاهرة مجاهريية ،وتتهمك بالعمالة لألجنيب ،وانت معروف عندي وعند غريي
بوطنيتك ونزاهتك واميانك باملبادئ واملثل والثوابت والقناعات اليت ال تتغري وال تتبدل
جتدني يف سري اصدق بشكل او بآخر ما يتهمونك به ،هذا هو العقل اجلمعي او
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اجملتمعي ،من هنا جيب علينا أالَّ نؤمن بالعقل املنوعل ،بل جيب علينا نؤمن بالعقل الواعل
من خالل الثورة على تقاليدنا املوروثة ،وعاداتنا العتيقة املنحرفة ،وحنن ال ميكن حبال
ان نذهب ونتربك باألولياء والصاحلني ونقدس علمائنا املراجع الدينيني ،والقدس الشريف
الزال حمتالً ،والعراق املذبوح الزال حمتالً والشيشان الزالت حمتلة ،واجلوالن السورية
وشبعا اللبنانية الزالت حمتلة ...جيب علينا ان نقاتل هؤالء االوغاد املوتورين ،الهنم
غدة سرطانية املوروض اقتالعها من جذورها ...يعين باهلل عليك ملاذا هذا التقاعس
وهذه اهلزمية املنكرة؟ صحيح ان االسالم امرك بالصالة الواجبة ،ال يأمرك ان ترتك
الصالة يف معركة قتالية حامية الوطيس ،ولكن يعطيك فسحة ترك صالة املستحبات
كصالة جعور ،وصالة الليل ،الن تنويذ اجلهاد الدفاعي وجوب عني لطرد الكافرين
افضل من اداء هذه الصلوات املستحبة ،النَّ البلد الزال حمتالً جيب عليك حتريره وان
كنت انت يف وضع يرثى له يهيمن عليك دين موروث رجعي استحماري ،ماذا تعمل؟
إنا هلل وإنا اليه راجعون.
د .رافع الوالحي  :اذا كان السبب انتقادك للسيستاني يبدو ان اهلجوم كان احد
االسباب .
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي :نعم هو احد االسباب ،ملاذا؟ الن هنالك
حصانة للمرجعية ،وأَنا من ضمن املرجعية «الدينية» ،ونعوذ باهلل من كلمة انا،
واالمريكان ال يتحركون إال بأمر املرجعية الرباعية؟
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :االمريكان ال يتحركون اال بأمر املرجعية  ..كيف
ذلك؟
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :بوصوها مقدسة لدى الشيعة ،والن
النجف فيها مرقد االمام علي .باختصار الزالت املرجعية يف محاية امريكية أال ترى
اآلن أنَّ النسف والتوخيخ يف النجف قليل كحد أدنى قياساً باملدن االخرى؟ وبسبب
وجود مائة وعشرين الف شرطي حلمايتها من أي اخرتاق حمتمل ..باالضافة اىل
املخابرات االمريكية واملوساد االسرائيلي يسرح وميرح يف غاية السرية يف النجف
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االشرف.
د .رافع الوالحي :عجيب املوساد يسرح وميرح يف النجف!.
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي  :بل حتى يف االعظمية والكاةمية ،بل حتى
يف كردستان «العوو» يف الشمال .
د .رافع الوالحي :ما هو دليلك على هذا الكالم سيدنا؟
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي :الن عندي تتبع من خالل حساب
االحتماالت والعملية االستقرائية أَنَّ االمريكان يف الظاهر هم الذين حيكموننا اآلن ،ولكن
يف واقع احلقيقية املوساد «االسرائيلي» هو الذي من خلف االبواب املغلقة ،وحتت
غطاء املؤسسات اخلريية ،والشركات االمنية ،والوضائيات معظمها عميلة لليهود فال
يبثون اللقاءات ،اليت جترى مع ابناء شعبنا واهلنا عندما يصرحون أنَّ املوساد
«االسرائيلي» يسرح وميرح يف طول البالد وعرضها ،اخي رافع انظر اىل احداث
االربعاء الدامي ،اليت استهدفت مقر وزارة اخلارجية ،من املستحيل ان يُخرتق هذا
املكان لوال أنَّ هؤالء االوغاد هيأوا كل شيء ...ملاذا نتهم االمريكان املثولني فقط؟!
بل هم يأمترون بأوامر املوساد «االسرائيلي».
من هنا ..جيب صيانة مقام املرجعية «الدينية» ،وعدم اسقاطها يف نظر ابناء
االمة بوصوها تدعم املشروع االمريكي ،فال تصدر «فتوى فقهية» حتى اآلن حبرمة
وجوده كحد ادنى فضالً عن مقاتلته وطرده شر طرده من الوطن اجلريح ،الن املرجعية
هي اليت حترك الشارع ما يف ذلك ريب.
اليوم ..كثري من اجملاهدين يقاتلون العدو اجملرم احملتل ،وكثري منهم نالوا الشهادة من
خالل الوتاوى ،اليت صدرهتا أنا ضد احملتلني االمريكان ،الن كلميت ال ترد ،فكيف اذا
اتوق املراجع يف النجف وقم باالمجاع على مقاتلة العدو اجملرم؟..
د .رافع الوالحي  :انت ضد االمريكان او ضد املرجعية؟
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املرجع السيد امحد احلسين البغدادي :أنا ضد االمريكان ،وضد املرجعية سواءً
بسواء ..واالمريكان يف تصوري سيئة من سيئات املرجعية الساكتة ،وباملناسبة يقول
«هنري كسنجر» وزير اخلارجية االمريكية االسبق اذا حتركت املرجعية ضدنا -
ويقصد السيستاني  -حنن بسبعة ايام خنرج من العراق .انا هلل وانا اليه راجعون واىل
اهلل املشتكى ومنه نتمسك بدينه القويم ،هل كان الشيخ حممد تقي احلائري على خطأ؟
هل كان شيخ الشريعة على خطأ؟ هل كان السيد اجملاهد حممد سعيد احلبوبي،
واالمام اجملاهد السيد حممد احلسين البغدادي على خطأ؟ وحشد ال يستهان به من
مسلمي الشيعة وفقهائهم اضطِهدوا من قبل خالفة آل عثمان ،والصح والصواب فقط
السيد علي السيستاني يف تقاعسه وسكوته عن جهاد الكافرين واملشركني.
وهنا اريد أن اقول لك شيئاً :ملاذا ختاطبين انك «عامل شيعي» ،انا لست «عاملاً
شيعياً» ،بل أنا وطين عراقي قبل كل شيء يدافع عن الوقراء واملساكني واجلياع
مسحيني كانوا ام يزيديني ،صابئة كانوا ام مسلمني من «سنة» و«شيعة» .وباملناسبة انا
اعترب ان تأسيس املذاهب االسالمية «منتج توراتي يهودي» ،فلم يكن يف ايام اخلالفة
الراشدة فرق ومذاهب ،وال يف ايام الدولة االموية اليت دامت سبعني عاماً مل يوجد على
ارض الواقع مذاهب ،وامنا وجدت الورق واملذاهب يف أواسط عهد خالفة الدولة
العباسية عندما وجدوا االنتواضات الشعبوية واالعتصامات اجلماهريية يف الساحة
االسالمية هتدد وجودهم ،من هنا اضطر السلطان الغصيب ،وصار «الوقيه» االسالمي
يف عقله الباطين ،وعلى هذا الضوء بدأ يساند املدارس االسالمية املختلوة مادياً
ومعنوياً ،وبالتايل جعلها مذاهب متعددة ،وأَمر أَبناء االمة بتقليد تلك املذاهب بالقوة،
ذلك كله عندما حتدث الوتنة يضطر الناس اىل الرجوع اىل العمائم السوداء والبيضاء
ملعرفة تكليوهم الشرعي .
د .رافع الوالحي :السيد السيستاني ضد والية الوقيه ،وحتى انت ضد والية
الوقيه ..هل هذه حقيقة؟
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي :أوالً دعين أكن معك صرحياً ..هذه مسائل
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وآراء خمتلوة ،فقيه يؤمن بوالية االمور احلسبية ،وفقيه يؤمن بوالية الوقيه ،وفقيه يؤمن
بوالية األُمة  ..صحيح أنَّ السيد اخلوئي ال يؤمن بوالية الوقيه ،لكنَّه يؤمن باجلهاد
االبتدائي ملقاومة الكافرين واملشركني ،ومن وجهة نظره اذا هتيئت الظروف املوضوعية
والذاتية وهتيأ اجلند والسالح واملال يرى وجوب احتالل العامل من اجل نشر كلمة ال اله
اال اهلل حممد رسول اهلل يف حني هو ال يؤمن من وجهة فقهية بوالية الوقيه .إذن والية
الوقيه ال عالقة هلا اطالقاً مبوضوع احتالل او عدم احتالل ،وهذا كله ال حيصل اال بأمر
املعصوم النيب او االمام ،اما اذا مل يكن هنالك معصوم ،فال جيوز االخذ هبذا الرأي،
ولكن اخلوئي ،واملرحوم السيد البغدادي ،وانا ،واخي املرجع اآلن يف النجف السيد
علي ،والسيد اخلامنئي انوردوا حصراً بتبين هذا الرأي ،فيما اذا هتيئت الظروف
املوضوعية والذاتية جيب احتالل العامل ،ولكن هذا ال ميكن حتقيقه بوجود االمم
املتحدة ،وجملس االمن الدويل ،واحملكمة اجلنائية الدولية ،واملنظمات الدولية حلقوق
االنسان .وهذا خبالف اجلهاد الدفاعي ،الذي ال يشرتط فيه الرجوع اىل فقيه ،وال
يشرتط فيه الرجوع اىل مكون حزبي ،كما ال يشرتط فيه الرجوع اىل قائد مجاهريي..
سواء كان معمماً او غري معمم جيب ان يدافع ويقاتل بال استئذان من هذه النظائر
والعناوين املختلوة.
اذن ..هنالك فرق بني اجلهاد االبتدائي واجلهاد الدفاعي .فالسيد السيستاني ال
يؤمن بوالية الوقيه ،ولكن ال جيوز له أن جيعل االمريكان و«اسرائيل» يسرحون وميرحون
على ثرى اسالمية جامثني على صدر علي وعمر ،هذه موارقة رسالية وجرمية
حضارية .واهللِ ...عند الشيعة عقدة الزالت موجودة وهي الطائوية غري املعلنة يف
العراق من يوم انشاء اجمللس التأسيسي يف العراق عام 1923م اىل يوم احتالل بغداد عام
2003م ،عقدة االقصاء والتهميش موجودة ،حتى املندوب السامي «بول برمير»
خاطب بعض «الرموز الشيعية» الذين جاؤوا على ةهر الدبابات االمريكية ،قال هلم:
هذه فرصة جيب اغتنامها ...ال تضيعوها قد حرم علماؤكم يف وقتها التوةيف يف
 املقصود السيد حممد حبر العلوم رئيس جملس احلكم االنتقايل.
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الدوائر الرمسية ،وعدم االشرتاك يف وزارة عبد الرمحن النقيب االوىل.
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :قال ال تووتوا هذه الورصة .
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :يف حني اشتغل «أهل السنة» مع
بريطانيا العظمى حتى النخاع ،أي أصبحوا معها من قمة رأسهم اىل أَمخص أَقدامهم،
تعالوا اشتغلوا معنا.
إذن ..هذه عقدة عند «الشيعة» جيب ان حتل من أَنَّ االمام علي يف العرف
الشيعي والوكر الشيعي الوقهي والكالمي هو اخلليوة االول ،يف الوقت الذي سكت عن
حقه ،بل ذهب اىل ابعد من ذلك صار مستشاراً ايدلوجيا وداعماً إسرتاتيجياً لسيدنا
عمر ،كان حري به ان يتعاون مع اجملوس كدولة عظمى ،وحياول اسقاط اخلالفة
الراشدة عندما قرر اخلليوة الذهاب بنوسه ملقاتلة الساسانيني ،بدالً من القائد سعد بن
ابي وقاص ،يف الوقت الذي نصحه االمام علي بعدم الذهاب والبقاء يف عاصمة الرسول
االعظم ،ألنه اذا قتل تسقط دولة اخلالفة الراشدة .كان من املوروض أَنْ يتآمر عليه
وحيثه على الذهاب لقيادة اجليش بنوسه ،حتى يقتل ويقوم مبحاولة انقالب ابيض وحيل
مكانه ،ولكنه كان ناصحاً وصادقاً اميناً يف سبيل صيانة اخلالفة الراشدة من اهلزمية
والسقوط ،وحتى يبقى اسم حممد خالداً على مر االزمنة والعصور .هذا هو املوهوم
العلوي ،الذي جيب ان يقتدى به ،فاجلماعة اآلن يتعاونون مع االمريكان احملتلني بشماعة
«مظلومية الشيعة»!! إنا هلل وانا اليه راجعون ،اللهم انتقم من كل شخص يوكر مُجرَّد
هذا التوكري ،ملاذا هذه املخالوة الشرعية؟ يف حني أنَّ كل علماء «الطائوة الشيعية»
قاتلوا يف حرب العراق عام 1914م ،وبعد احتالله اصدروا الوتاوى بوجوب مواصلة
القتال واجلهاد ضد االحتالل الربيطاني عام 1920م ،وقدموا آالف الشهداء من اجل
العراق واستقالله .نتيجة هذه العقدة املتجذرة اآلن اليزالُ االمريكان جامثني على
صدور اهلنا .ومن العجيب الغريب ترى «اهل السنة واجلماعة» وقعوا يف خطأ
جسيم وموارقة شرعية باالمس ،كذلك «الشيعة» وقعوا اليوم يف خطأ جسيم وموارقة
شرعية ،فـ«اهل السنة واجلماعة» يوجد عندهم عمالء ،كذلك يوجد عند «الشيعة»
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عمالء ،واليزيديون عندهم عمالء ،واالشوريون عندهم عمالء ،واالكراد والعرب
والرتكمان عندهم عمالء ،لكن هنالك وطنيون ،هذا ال ميكن انكاره باملرة .اخاطب
ابنائي الذين دخلوا العملية السياسية بقناعات وطنية! جيب ان خيرجوا وينخرطوا يف
صووف القوى الوطنية املناهضة واملقاومة لالحتالل ،لذا انا رفضت االنتخابات
االخرية وحَرَّمْتُ على الشعب العراقي ان يذهب اىل صناديق االقرتاع ،ألنه ال صلح مع
الباطل مهما يكن منتوشاً بل بينه وبني احلق طالق بائن .
مع االسف املرير كثري من «اهل السنة واجلماعة» الوطنيني حصراً راحوا اىل
صناديق االقرتاع ينتخبون اياد عالوي يف حني هي مؤامرة يف سبيل كسبهم لدعم العملية
السياسية ،بيد انه انقلب على الذين انتخبوه واعطوه الثقة كمعارض عنيد ،وملا قاموا
بتنحيته عن رئاسة جملس الوزراء كان من املوروض ان يكون معارضاً .يبدو ان
االنتخابات اليت اجريت كانت مسرحية واكذوبة موضوحة ..حنن جيب علينا ان نطرد
احملتل من العراق ،وبالتايل نؤسس حكومة انقاذ وطين بعيدة عن احملاصصة الطائوية
والعنصرية القائمة على اساس هذا «سين» ،وهذا «شيعي» ،وهذا «عربي» ،وهذا
«كردي» بعيدة عن حكومة فيدرالية او كونويدرالية.
من هنا ..انا اقدم نصيحيت الصادقة اىل االيرانيني :جيب ان ال ينزلق االيرانيون اىل
مساندة دعاة الويدرالية يف العراق ،يف حني ليس يف «كردستان» العوو يف الشمال
فيدرالية ،بل كونويدرالية ،وسوف يستقل هذا الطرف عن املركز باملرة ،حتى لو
عارضت سوريا وتركيا وايران هذا االنوصال يؤثر على ايران حصراً ألنَّ...
د .رافع الوالحي (مقاطعاً) :انوصال ؟!
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :فيها قوميات متعددة ...بلوش،
وعرب ،وترك ،وفرس ،واكراد ،وبذلك ستقسم ايران اىل مخس دويالت ،واملوقف
االيراني يف ترويج الويدراليات ومساندة حتقيقها يف العراق خطأ جسيم وخمالوة
شرعية ...جيب ان تراجع القيادة السياسية االيرانية نوسها ،فاذا قُسِّمَ العراق فسوف
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تقسم إيران على املدى البعيد اىل دويالت متعددة .ومهما يكن من أمر هذا التآمر
املدروس املربمج فنحن نطالب باستقالل العراق ووحدة اراضيه ونطالب بتحقيق
حكومة انقاذ وطين بعيدة عن احملاصصة الطائوية واملذهبية والعرقية ،حتى ال نرجع اىل
املربع االول ،وباملناسبة أجرى املهندس املعماري هبجت الكردي حواراً معي يف غرفة
الـ « »pal talkاخلاص بـ(البيت العراقي) يف أوروبا ودول العامل ،نشر على موقع
« »YouTubeحول جممل القضية العراقية وقضايا املنطقة والعامل ،وقبلها قدمت
كلمة استغرقت عشرين دقيقة حول االنتخابات اجلارية يف العراق ،ودعوت اىل مقاطعتها
باملرة وذلك بتاريخ  /20شباط 2010م.
د .رافع الوالحي :سيدنا! دَعْنِي استأذنك ان نتحدث عن هذا املوضوع بعد
فاصل قصري ،أعزائي املشاهدين ،فاصل قصري ونعود اليكم .
د .رافع الوالحي :أعزائي املشاهدين اهالً ومرحباً بكم من جديد ،وحنن نستكمل
اجلزء األخري من هذه احللقة من برنامج «شاهد وشواهد» وضيونا املرجع الديين آية
اهلل العظمى امحد احلسين البغدادي اهالً ومرحباً بكم سيدنا .
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي :حياك اهلل .
د .رافع الوالحي  :كثري من الشخصيات اليت تشكل احلكومة اآلن كانوا قريبني
منك ...كنت تعرفهم قبل 2003م من ضمن هذه الشخصيات نوري املالكي كنت
تلتقي معه كنت تنصحه ،وكان قريباً منك ..كيف قرأْتُ هذه الشخصية؟ ..وكيف
تراها اليوم؟
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي :طبعا هو كان صديقي «القديم» بني هاللني
وسؤالك يا دكتور مل امسعه بدقة.
د .رافع الوالحي :كيف ترى هذه الشخصية؟ ..كيف تراها اليوم؟ ..امل يكن
هنالك خطأ ميكن ان يرتاجع عنه بعد ان لوثت يده ويد مجاعته بالدماء والقتل
والسجون والتعاطي مع االمريكان ،وحتت هذه املظلة ضد شعبهم ،ضد وطنهم
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وامتهم؟..
املرجع السيد امحد احلسين البغدادي :ابو اسراء ارتكب قضايا مأساوية مع التيار
الصدري يف حني هم رشحوه لرئاسة جملس الوزراء يف الدورة االوىل عام 2006م حنيِ
توقف االمر عليهم ،واذا هو يغدر هبم من خالل عملية «صولة الورسان» ،اليت ارتكبت
جرائم ضدهم يف اكثر من مدينة يف العراق ،وقد اصدرتُ عدة بيانات استنكر هذه
االفعال الشنيعة كحرق بيوهتم ،وقتل ابنائهم ،وسيب نسائهم ،وقد اعيد السيناريو مرة
ثانية وبنوس الطريقة بعد ان توقف االمر عليهم يف ترشيحه للدورة الثانية عام 2010م،
وقد اعرتضوا على هذا الرتشيح يف بادئ االمر ووضعوا خطاً امحر ،ولكن بني ليلة
وضحاها رفعوا هذا اخلط االمحر ،وختلوا عن ثوابتهم ،وعن قناعتهم وتناسوا احملنة
واملصيبة الوادحة ،اليت متثلت يف تصوية اخواهنم محلة السالح وقواعده الشعبية
العريضة ،بل وتناسوا الشهداء واالرامل وااليتام مما ارتكبه جالوزة «صولة الورسان» يف
البصرة ومدينة الصدر وغريها من مدن العراق ،وال ادري كيف سيكون موقف املشايخ
من هذه الرتاجعات املهينة املذلة؟ كيف يواجهون منكوبي تيارهم بعد تصرحياهتم
الصارمة اكثر من مرة بعدم ترشيح املالكي؟ ملاذا هذا االنقالب املواجئ؟ ملاذا هذه
املعاملة؟ ال ادري ،وهذا شبيه بانقالب عالوي إنه سوف يكون ضمن املعارضة ،واآلن
احلمد هلل راحوا ينصبونه اعلى من رئيس جملس الوزراء ،عجائب وغرائب ما حيدث يف
هذا الوطن اجلريح!! والتجربة اثبتت أنَّ هذا البلد «العراق» حبالته العروبية
واالسالمية هو بلد الصريورات الال متشاهبة والصدمات واملواجئات اليت مل تكن يف
احلسبان .ان اهلل الواحد القهار قضى على قوم عاد ومثود وفرعون ،وقضى على
دكتاتوريات سوموزا وبوكاسا وهيالسي السي .وقضى على فاشية هتلر ودكتاتوريته
عندما نصحه اركان حربه بعدم التورط يف الدخول يف حرب خاسرة ،فكان رد هذا
املغرور املتغطرس ساعطي املواتيح اىل األله!! فلماذا ال تستيقظون من غولتكم ومن
سباتكم؟!! اجعلوا اهلل الواحد القهار بني اعينكم وشعبنا يعيش يف تسيب وضياع
ويف دمار وبوار ...حيكمه لصوص وموتورون وملوثون عطاشا المتصاص الدماء
الربيئة ...يتساقطون على مكاسب الدنيا الزائلة الوانية ...ال يبقى يف هذا الكون
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خالداً اال اهلل وانبياؤه ورسلهُ .انا اقدم نصيحيت هلؤالء الذين هلم قناعات وطنية
وليسوا تابعني للعدو اجملرم ان يستقيلوا من مناصبهم ،وينخرطوا يف صووف اجملاهدين
املرابطني يف سبيل اهناء االحتالل ،واقامة الدولة الثورية ،اليت حتاسب كل السيئني،
القاتل يقتل ،العني بالعني والسن بالسن .ولكن انا عندي مؤشرات ،وعندي قناعة،
ستنتصر بعون اهلل تعاىل ومدده قوى املعارضة العراقية ،اليت تناهض االحتالل
وتقاومة ...واهلل اكرب وجهاد حتى النصر.
د .رافع الوالحي  :اشكرك شكراً جزيالً مساحة السيد ...اتعبناك كثرياً،
والشكر موصول لكم اعزائي املشاهدين ...هبذه الكلمات املتألقة والتواؤل بانتصار
العراق وخالصه االبدي من هذه احملنة ،برحيل كل هذه الوجوه الكاحلة ،اليت سرقت
امواله ،اليت اهدرت دماءه ،هكذا يؤكد السيد امحد احلسين البغدادي ،هذا مامسعناه
منه مباشرةً اشكره شكراً جزيالً ،أعِدكم حبلقات ومشاوير أخرى اىل ذلك احلني
استودعكم اهلل والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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الحوار الثامن والخمسون
مع قناة البغدادية العراقية
بتاريخ  19آب 2011م
اج ـرى الح ـ ـوار
عماد العبادي
اجراها على اهلواء مباشرة االخ عماد العبادي مقدم برنامج (سحور سياسي) من
قناة البغدادية يف دمشق مساء  19آب 2011
عماد العبادي :رمضان كريم ،وكل عام وانتم بالف خري ،مشاهدينا الكرام نعتذر
ليلة البارحة عن االنقطاع ،الذي كان سببه القمر االصطناعي ،نبث لكم هذه املقابلة
وسواها من استديوهاتنا يف دمشق  -سوريا ،نرحب بسماحة آية اهلل العظمى املرجع
القائد أمحد احلسين البغدادي أهالً وسهالً.
أمحد احلسين البغدادي :أهالً وسهالً ومرحباً حياك اهلل.
عماد العبادي :حنن البارحة نتأسف يف احلقيقة عن الذي صار ،وكان امراً مزعجاً
لنا ولكم ،فقط ماذا نوعل بعد هذا اخللل الوين.
أمحد احلسين البغدادي﴿ :وَعَسَى أَ ْن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ سورة البقرة.216 ،
عماد العبادي  :فقط البارحة وصلنا اىل التعرف على مواليدك ،ومبن تأثرت ؟..
أمحد احلسين البغدادي :ولدت يف النجف األشرف يف اخلامس عشر من رمضان
املبارك عام 1364هـ 1945 -م.
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عماد العبادي  :مبن تأثرت؟
أمحد احلسين البغدادي :تقصد شخصيات اسالمية قدمية ام حديثة ام ماذا ؟
عماد العبادي  :سواء كانت شخصيات قدمية ام معاصرة؟
أمحد احلسين البغدادي :أنا تأثرت يف احلقيقة بشخصية الرسول القائد حممد صلى
اهلل عليه وآله وسلم اليت قادت مسرية الثورة العاملية ،وغريت وجه التاريخ دفعة واحدةً،
يف ةرف عشر سنوات أو عشرين سنة.
هذه الشخصية العمالقة بعثها اهلل تعاىل نبياً ،ال يف سن األربعني ،كما يتوهم
املوسِّرون.
بل هو نيب اهلل وحبيبه منذ والدته.
بل هو الذي نزه عن ارتكاب الذنب واخلطأ والغولة والنسيان.
بل هو الذي اتسم بالعصمة التكاملية ،والصوات اخللقية والعقلية.
بل هو الذي ال يدانيه أحد يف هذا الكون كله.
بل هو الذي ميتلك الوعل املقتدر يف رئاسة االمم ،واالقوام ،وقيادة العامل.
بل هو الذي ال يشغله شاغل من الشواغل الدنيوية احملدودة الزائلة ،وال يعيقه عائق
عن البذل والعطاء واجلهاد بقسميه يف سبيل اهلل الواحد األَحد.
بل هو الذي يوجب حتمية التعايش السلمي مع معتنقي األَديان السماوية األُخرى
يف دار االسالم أو خارج ثغوره ،باستثناء الذين يتآمرون على شريعته العملية اخلامتة.
بل هو الذي غدا خامت النبيني ،وآخر املرسلني ..فصار أفضلهم وأرقاهم على
االطالق اىل قيام يوم الدِّين .
عماد العبادي  :انت تقول انا قائد  ..قائد مَن؟
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أمحد احلسين البغدادي :انا عندما اصدر بياناً ،أو اكتب رسالةً أوقع فقط امسي
ولقيب حصرياً وال اصف نوسي بـ«كلمة القائد» ،وامنا انا اسست يف ايام النظام العراقي
السابق حركة ثورية اسالمية امسها «:حركة االسالميني االحرار» ،وكان هلا جناح
عسكري امسه «:افواج الرفض واملقاومة» فاألخوة يف القيادة خياطبوني بــ«القائد».
عماد العبادي :يف النظام السابق تأسست ؟
أمحد احلسين البغدادي :نعم  ..مباشرة بعد انتكاسة االنتواضة الشعبانية -
اآلذارية بسبب هزمية املؤسسة «الدينية» النجوية ،وغياب ما مسي باملعارضة الوطنية
واالسالمية عن الساحة العراقية.
عماد العبادي :يف أي مكان أسَسْتَ هذه احلركة داخل العراق ام خارجهُ؟
أمحد احلسين البغدادي :ال  ..داخل العراق عام 1991م واعلنت عنها عام
1994م قبل االحتالل االمريكي .وبعد االحتالل ما زِلْتُ معارضاً هلذا الوجود
االستكباري االمربيايل يف العراق ويف املنطقة ،ومازِلْتُ معارضاً ومناهضاً ومقاوماً
ملطاردة القوات العسكرية االمريكية والكثري من التابعني هلم جواسيس وعمالء ومرتزقة.
عماد العبادي :طيب انت تقول انا صوت املستضعوني يف العراق؟
أمحد احلسين البغدادي :ال  ..ال هذه كلمة موجودة يف موقع مكتبنا الرمسي
كشعار اسالمي تثويري ضد االستغالل واالستعمار واالستحمار ،مثل ما انتم تضعون
على اسم فضائيتكم شعار كلمة «العراق».
عماد العبادي :انا دخلت على موقع املكتب ،وقرأت «صوت املستضعوني يف
العراق» ...على اية حال ..كيف انت يف سوريا؟ و«صوت املستضعوني يف
العراق» ،ملاذا الزلت مقيماً فيها؟
أمحد احلسين البغدادي :اقاميت حالياً يف سوريا سببه خطري جداً ميكن طرحه لك
وللمشاهدين ،ولكن جيب ان تعطيين فرتة زمنية ليست بطويلة  ...ملاذا انا الزلت يف
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سوريا مقيماً؟ يف حني انا أُحرِّمُ اهلجرة من العراق يف عهد النظام الدكتاتوري السابق،
والزلت احرم هذا الشيء بعد االحتالل االمريكي ،ومن وجهة نظري جيب على اجملاهد
او القائد او املرشد أَنْ يعيش مع احبائه وبني ...
عماد العبادي (مقاطعا) اال يورتض هذا الشيء؟
أمحد احلسين البغدادي (متابعا) :مقاتليه معايشة ميدانية ،ولكن جاءتين عرب الربيد
االلكرتوني ،وعرب اهلاتف اجلوال وجهت يل دعوة رمسية من رئيس اللجنة التحضريية
اخي االستاذ فوزي الراوي للمشاركة يف حضور مؤمتر جبهة القوى العراقية املناهضة
واملقاومة لالحتالل ،وكنت شاكراً له ،وبالوعل اشرتكت يف ذلك املؤمتر صباح  22متوز
عام 2007م وعندما حضرت فوجئت بتأجيل املؤمتر ،وكان سبب هذا التأجيل بعض
...
عماد العبادي (مقاطعاً) :يف أي سنة عقد املؤمتر؟
أمحد احلسين البغدادي :يا أخي قلت لك سنة 2007م ،غادرت العراق عن طريق
الرب اىل ايران ،وطرت عن طريق اجلو من حمافظة تربيز اىل دمشق ،ودخلت مباشرة اىل
فندق صحاري «ذات مخس جنوم» حيث يعقد فيه املؤمتر ،وبالتايل فوجئت مع األسف
املرير بتأجيله ةهراً.
عماد العبادي (مقاطعاً) :ملاذا أُجل؟
أمحد احلسين البغدادي (متابعاً) :وكان سبب هذا التأجيل ان هناك اشخاصاً
تتجذر عندهم األنا الوردانية والشخصانية على غرار األنا االبليسية والورعونية ،وألَنَّ
هلم ارتباطات بدول اجنبية «عوواً» اقليمية تآمروا على افشال هذا املؤمتر اجلبهوي كان
أمل ابناء العراق ،كما صرحت يف حينها لوكالة االنباء العراقية االسالمية هذا اوالً،
وثانياً ارجع اىل سبب اقاميت الدائمة يف دمشق ،وانا الزلت متأملاً الني ال اعيش
معايشة ميدانية مع جماهدي العراق ،والسبب الرئيسي يف ذلك ايراني  -امريكي.
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اما السبب االيراني .لقد زارني يف منزيل السيد صادق احلسيين املستشار
السياسي للشيخ الرئيس هامشي رفسنجاني رئيس اجلمهورية االيرانية االسبق.
عماد العبادي (مقاطعاً) :انت ..هل تعترب اللقاءات ،اليت تعقد خارج العراق
عمالة أم ليست هلا عالقة؟
أمحد احلسين البغدادي (متابعاً) :وخاطبين هل عندك رغبة ان تلتقي مع الشيخ
الرئيس قلت له عندي رغبة ملحة بسبب املوقف االيراني االنتقائي اجتاه قضيتنا ،واجتاه
مقاومتنا اليت تستهدف القواعد العسكرية االمريكية ،ألنّ االيرانيني موقوهم مع املقاومات
االسالمية يف لبنان ويف فلسطني الزال موقواً مشرفاً ،لذا انا تواق للقائه بوصوه ميتلك
عقالً اسرتاتيجياً ،حري بيّ ان التقيه ،حتى ينبه القيادة السياسية يف ايران ،كي يكون
موقوها اجيابياً مع املقاومة االسالمية امليدانية العسكرية املناهضة واملقاومة لالحتالل.
وبالوعل غادر اىل ايران من اجل ان يرتب يل هذا اللقاء التارخيي ،وبعد فرتة زمنية
قصرية زارني مرة ثانية ،وبعد ان استقر به املقام خاطبين بصوت عالٍ وباستغراب :ملاذا
انت تقيم يف سوريا ومل تغادر اىل الوطن اجلريح؟ قلت له :ما كان ميكن ان يطرح عليّ
مثل هذا السؤال ،وهذا خالف اللقاء االول وما اتوقنا عليه بيين وبينك ،وكان بصحبته
احد مؤسسي احلرس الثوري ،وقد بادره االستاذ عادل رؤوف مستنكراً امل يكن السيد
البغدادي يف رأيك ورأي اآلخرين رقماً صعباً مثرياً للجدل يف الساحة العراقية،
مستهدفاً من قبل التابعني لألمريكان ،وحتديداً من قبل فيلق بدر؟ كيف ختاطب أبا
حممد هبذه اللهجة غري املدروسة؟ فاجابه على الوور حتى ينال الشهادة!..
من هنا ..عرفت ان هذا الطرح مل يكن عوويا ،وامنا يريد االيرانيون ان استقر يف
العراق ،حتى استهدف بالتصوية اجلسدية ،كما استهدفت يف مذكرة االعتقال ،اليت
صدرت يف حقي اواخر 2005م .ويف يوم االربعاء الدامي ،هذا اليوم الذي أسْتُهْدِفَ
فيه مقر وزارة اخلارجية ،وقتل فيه االبرياء من املواطنني العراقيني ،يف نوس الوقت
«ربعنه» اطلقوا صواريخ كاتيوشا على السوارة االمريكية يف املنطقة اخلضراء
واستهدفوها وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد اىل أعايل السماء.
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عماد العبادي (مقاطعاَ) من هم الربع؟
أمحد احلسين البغدادي :ملاذا ال تسمح يل مبواصلة حديثي؟ لقد هجم االمريكان
على احد
عماد العبادي (مقاطعاً) :فقط اريد ان اعرف من هم اجلهة اليت نوهت عنها؟
أمحد احلسين البغدادي :انت رجل مهين ..ال تسألين هكذا ..سؤالك
استخباراتي ،انا اقول ربعنه معروفون من هم ،وقد اعلنوا يف حينها عن تبين هذه
العملية البطولية ،ونشرت على موقع مكتبنا ،ومهما يكن من امرٍ ،فقد هجم االمريكان
على احد ارحامي يف الواليات املتحدة االمريكية واجروا حتقيقاً معه ومع عقيلته ،وبعد
انتهاء التحقيق الدقيق قالوا له ملاذا اليزالُ السيد البغدادي مقيماً يف دمشق ليذهبْ اىل
النجف مسقط رأسه؟!..
باختصار اقول  -ورمبا انا على خطأ او على وهم  -يبدو ان االيرانييِن واالمريكان
حصراً يريدونين ان اذهب اىل النجف ،ملاذا؟ اما لتحجيم حتركاتي ،او تصوييت
جسدياً .ومن املستحيل ان ارجع اىل العراق واكون حتت مظلة االحتالل وحكومة
القتلة واللصوص ،انا اجتاح العراق قائداً وفاحتاً لطرد احملتلني والتابعني هلم.
 من هنا اضطرت حكومة سلطة االحتالل اخلامسة للتشهري واالفرتاء على مساحته بناءً على
اوامر رئيس جملس الوزراء نوري كامل املالكي ان تعلن ما يلي يف تصريح صحوي:
«العراق يطالب سوريا بتسليم اجلنابي واجلبوري واحلسين البغدادي 24:11 2011/08/25 /
بغداد /اور نيوز.
بدأت احلكومة العراقية  -بشكل أكثر جدية  -بوتح ملف النائب السابق عبد الناصر اجلنابي
ورجل الدين أمحد احلسين البغدادي والنائب السابق مشعان اجلبوري الذين يقيمون حالياً يف سوريا
من خالل اقناع السلطات السورية بتوقيع اتواقية امنية لتسليم املطلوبني .
وقال عضو اللجنة االمنية لتوقيع االتو اقيات األمنية يف جملس الوزراء حسني عبد الياسري إن "
احلكومة العراقية بدأت بتوعيل امللوات القضائية ضد ثالثة متهمني موجودين حالياً يف سوريا ،وهم
النائب االسبق واملتهم بقيادة مجاعات ارهابية عبد الناصر اجلنابي ورجل الدين الشيعي أمحد
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عماد العبادي :طيب أنت مؤسس« ..ألوية الشريعة اخلامتة الذراع العسكري لتيار
املرجعية االسالمية» ،ولكن امسه طويل يعين هذا بصراحة حتى ابنك ال حيوظه؟
أمحد احلسين البغدادي :ال ..ال ..االسم أُطِرَ بكلمة خمتزلة هي «تيار امة»
وكوى وهم يتداولون االحاديث يف جمالسهم اخلاصة ..إنَّ مرشدنا وقائدنا هو امحد
احلسين البغدادي ،يف حني انا مرشد لكل حركة ثورية تؤمن بالكواح املسلح بوصوه هو
الطريق الوحيد لتحرير االرض واالنسان العراقي.
عماد العبادي :انت ...ملاذا ال تقول انا جندي لكل حركة؟ ملاذا انت تقول انا
قائد لكل حركة؟
أمحد احلسين البغدادي :ال ..انا جندي جمند لكل احلركات التحررية االسالمية
ولكين اجد أسالتك غري مهنية يف حني انا مؤسس حركة ،وأنا العمامة الشيعية
الوحيدة ،اليت مازالت تقف ضد املشروع االمريكي ،وال تؤمن بالعملية السياسية
اطالقاً ،وال ختضع للواقعية السياسية والتوفيقية .وكل معمم يزعم انه ضد املشروع
االمريكي يف العراق هو اآلن منخرط يف العملية السياسية ،او يؤيدها من خلف االبواب
املغلقة ،او حياول حتقيق ما مسي باملصاحلة الوطنية ،لذا انا احتدى أي انسان يعرتض
عليَّ سأكشف له ملوات سرية اثبت أَنَّ كل واحد منهم اما ساكت واما متواطئ واما
خياف من حماربة املشروع االمريكي .وبكلمة انا قلت هذه الكلمة على صعيد التحدي
ال على صعيد الواقع العملي ،ثم ان كل قائد يف نظري يكون جنديا جمنداً لكل ابناء
االمة ،لكن ليس كل جندي يكون قائداً مبصطلح املناطقة عموم وخصوص مطلق.
احلسين البغدادي املتهم بقيادة مجاعات ارهابية خاصة تقوم بعمليات االغتياالت والنائب مشعان
اجلبوري".
وأضاف أن "احلكومة العراقية ستبحث مع اجلانب السوري آليات تسليم املتهمني للقضاء العراقي
الن هناك ملوات خطرية ضدهم تتعلق حبياة املواطنني األبرياء" .وأشار إىل ان "احلكومة العراقية
تتجه مع سوريا البرام اتواقية امنية لتبادل املتهمني وهناك توهم من اجلانب السوري ان هؤالء الثالثة
مطلوبون للقضاء العراقي السباب تتعلق باالرهاب وليس من اجل مشاكل سياسية"».
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عماد العبادي :سيدنا يقولون إِنَّكَ شخصية موتعلة ،وليس شخصية حقيقية؟
امحد احلسين البغدادي :ومن العجيب تطرح عليَّ هذا السؤال املثري للدهشة
واالستغراب وعالمات االستوهام ،وعلى اية حال أَنا احلويد االكرب لالمام اجملاهد السيد
البغدادي .أَنا من احواد الوقيه السيد امحد العطار احلسين البغدادي املتوفى 1215هـ،
أَنا ابن عم الشريف احلسني بن علي زعيم الثورة العربية الكربى (شك املنشار كما يقول
املثل الشعيب العراقي) ،الذي جده وجدي الشريف ابو مني امري احلجاز املتوفى 721هـ،
وهو جد األُسر احلسنية يف اهلامشية (بابل) ،ويف كربالء املقدسة ،ويف النجف
االشرف ،ويف بغداد العاصمة ،وكذا جد األُسرة اهلامشية املالكة يف احلجاز والعراق
واالردن حالياً .كيف ،يا ابا هدى ،اكون شخصية ومهية موتعلة وأَنا تارخيي معروف
ضد النظام الصدامي الدكتاتوري السابق ،وقبله ضد النظام الطائوي العاريف ،وضد
االحتالل االمريكي حالياً .وانا ألَّوْتُ ثالثني كتيباً وكتاباً مطبوعاً حالياً ،وال سيما كتاب
«عودة الوعي» ضد «قانون حترير العراق» االمريكي ،الذي يستهدف الوطن اجلريح يف
حني أَنا كنت معارضا لنظام صدام حسني ،بل أَنا صاحب كتاب «الطاغوت حيكم»
حبلقاته الثالث ،اذن كيف اكون شخصية موتعلة.
عماد العبادي  :ملاذا قدمتم استقالتكم من املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين .ثم انا
آسف سيدنا ..أنا انقل لك اسئلة الناس؟
أمحد احلسين البغدادي :املؤمتر التأسيسي ولد ميتاً ،وانا كنت احد املؤسسني
ورئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر ،وقد رحَّبَتْ به كل الدول املعادية لالمربيالية االمريكية
من خالل وسائلها االعالمية ويف مقدمتها سوريا املمانعة ،والتقينا يف حينها مع الرئيس
بشار االسد ،فرَحَّبَ بنا وأَيدَ مشروعنا الوطين ،وكذا يف لبنان التقينا مع سيد املقاومة
صديقي واخي السيد حسن نصر اهلل ،والتقينا الكثري من الوطنيني اللبنانيني ،وحتى مع
بعض رجال الدين املسلمني واملسيحيني كالسيد فضل اهلل رمحه اهلل والشيخ حممد
رشيد قباني والبطريرك نصر اهلل صوري وغريهم ،لكن بعد ذلك اختلوت مع قيادة املؤمتر
ألَنَّ االمني العام تصرف دون مراجعة اجمللس املركزي ،ويلتقي مع االيرانيني سراً وعلناً
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فراحَ يلتقي مع هذه اجلهة او تلك دون ان يقدم حمضراً مبا دار أو يدور يف تلك
اللقاءات.
عماد العبادي :أراك عندك موقف من االيرانيني ملاذا؟
أمحد احلسين البغدادي :الن االيرانيني افهمهم ويوهموني ،فأنا اول من ايد انتواضتهم
ضد الشاه الطاغية ،وقبلي االمام اجملاهد املرحوم السيد البغدادي ،وكنا الداعمني
لالمام اخلميين يف انتواضة خرداد عام 1963م وهبمن عام 1979م ،اليت اطاحت
بالطاغية شاه ايران ،ثم أَنا عندي موقف مع االيرانيني.
عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا ...بعد ذلك نتطرق اىل هذا املوضوع؟
أمحد احلسين البغدادي (متابعاً) :تارة اجيابي واخرى سليب ،اجيابي ألهنا كانت
دولة ثورية تدافع عن مستضعوي العامل وتدعو اىل وحدة االمة .اما اآلن فقد اختلف
رأيي بسبب أنَّ موقوها االنتقائي حالياً مع املقاومة االسالمية اللبنانية واملقاومة
الولسطينية االسالمية والوطنية مشرف ،أما موقوها من املقاومة العراقية فهو خمجل،
لذلك انا اوجه عتابي إىل القيادة السياسية االيرانية على هذا املوقف االنتقائي يف حني
تبقى ايران جارة مسلمة ،حيتمل ان تكون عدوة لنا ،وحيتمل ان تكون صديقة لنا،
وهذا خبالف االمريكان الواقدين العواصم اخلمس املشهورة ،فهم يبقون االعداء اللدودين
خلمسة مليارات من البشرية مقهورة ذليلة مهانة.
عماد العبادي (مقاطعاً) :سنأتي على أمريكا ،سنأتي ،ما هو رأيك هبيئة علماء
املسلمني؟
أمحد احلسين البغدادي (متابعاً) :انت سألتين جيب ان اجيب بشكل توصيلي حتى
يوهم املشاهد.
عماد العبادي :طيب هذا املوضوع انتهى ،ما هو رأيك هبيئة علماء املسلمني؟
أمحد احلسين البغدادي :الزالوا اصدقائي وموقوهم ضد االحتالل مُشَرِّف.
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عماد العبادي :حارث الضاري؟
امحد احلسين البغدادي :كلهم اخواننا واصدقاؤنا.
عماد العبادي :يقال انك متتدح اسامة بن الدن يف جمالسك اخلاصة؟
أمحد احلسين البغدادي :ال  ..انا ال امدح مواقف اسامة بن الدن وال ابو مصعب
الزرقاوي اال أنَّ االخري استثناني من التصوية اجلسدية لكوني جماهداً ومقاوماً وعنيداً
ضد االمريكان ،فكان هذا االستثناء ضربة قاصمة لكل التابعني لالحتالل االمريكي،
وقد رحبت هبذا التقييم يف حينها من خالل برنامج «املختصر» ،الذي يبث من خالل
قناة «البغدادية».
باختصار ،إِنَّ الزرقاوي اصدر بياناً بقتل رموز احلزب االسالمي وهم من «اهل
السنة» ،وبقتل رموز اجمللس االعلى للثورة االسالمية يف العراق وكلهم من «الشيعة»،
وبقتل منتسيب حزبَيْ اياد عالوي ،وامحد اجلليب ،وهذان احلزبان يف تنظيماهتما
«شيعة» و«سنة» .البعض من الوطنيني املناهضني لالحتالل اعرتضوا على الزرقاوي،
وقالوا له :إنَّ من الشيعة مناضلني وهلم مواقف مشرفة من امثال السيد البغدادي ،فعلى
اية قاعدة انت تصدر بياناً تناشد فيه قتل «الشيعة» عن بكرة ابيهم بوصوهم
«روافض» اوالً ومتعاونني مع احملتل ثانياً؟ من هذا املنطلق استثناني «الرجل» ،ثم انا
اقول لك صراحة انا اؤيد أي واحد يف هذا الكون يناهض االمربيالية االمريكية
ويقاومها ،حتى لو اختلوت معه يف املنهج ،ويف املعتقد.
عماد العبادي :اسامة بن الدن حيارب االمريكان؟!
أمحد احلسين البغدادي :روعة  ..روعة سؤالك مهم جداً ...موقوه مشرف
حني اهتموه بتنويذ احداث احلادي عشر من ايلول الكارثي عام 2001م ،وأَنا كتبت
بيانني استنكاريني ضد اهلجوم االمريكي الوحشي ضد الشعب االفغاني املسلم ،وهذان
البيانان نُشِرَا باسم املكتب السياسي حلركة االسالمني االحرار وموجودان يف اجلزء
الثالث من موسوعة «هكذا تكلم امحد احلسين البغدادي تأصيل معريف بني الثورية
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والالثورية» عسى بن الدن او حركة طالبان ختتلف معي يف املعتقد او ال ختتلف الني
اعترب نوسي ً أممياً ال قطريا ،كما تتصور انت ،وتُشكرل عليَّ وعلى «تيار امة» ،وهو
معروف بنضاله وجهاده واستهدافه االمربيالية االمريكية.
عماد العبادي :طيب ...انت تقول أَنا يساري اسالمي؟
أمحد احلسين البغدادي :ان كلمة يساري اسالمي.
عماد العبادي (مقاطعاً) :يعين منوتح؟
أمحد احلسين البغدادي (متابعاً) :اليت قلتها يف احدى املقابالت ألني ال أؤمن
بالعشائرية االقطاعية ،وال أؤمن باحلوزة «الدينية» الالثورية ،وال أؤمن باالستثمار
األجنيب املشبوه وباخلصخصة ،وال أؤمن باالستكبار واالستغالل واالستعمار
واالستحمار ،والصراع الطبقي ،هذا هو اليسار االسالمي الواقعي ليس مثل يسار بعض
الشيوعيني املوجودين يف العراق اخنرطوا يف العملية السياسية ،اليت هي بامالءات
امريكية ،ونسوا او تناسوا ان الرأمسالية هي امتداد لالمربيالية العاملية وسيئة من
سيئاهتا.
وبكلمة ،إِنَّ الورق بنيَ من يتبنى اليسار االسالمي ،وبني من يتبنى اليمني االسالمي
 ...أما األول فواعٍ موكرٍ ،ميتلك رؤية كونية واقعية منوتحة ،ميالة اىل االطروحات
اجلديدة املعمقة املضادة للعوملة الليربالية املتوحشة .واما الثاني فهو غري واعٍ ،وهو مقلِّد
من صنع العقل املنوعل ،اجملرد عن الواقع العملي ،املتمسك بالتقاليد املوروثة العتيقة
املستهجنة.
عماد العبادي :على يد من تتلمذت وحصلت على اجازة االجتهاد؟
أمحد احلسين البغدادي :اكثر تتلمذي على يد االمام اجملاهد السيد البغدادي ،وكان
عمري تسع سنوات ملَّا اخنرطت يف صووف احلوزة «العلمية» يف النجف االشرف،
ونلت درجة االجتهاد يف فقه الشريعة اخلامتة ،ومل اجتاوز العقد الثالث من عمري.
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عماد العبادي :يف الواقع ...انت رجل ثوري؟
أمحد احلسين البغدادي :اشكرك على هذا التوصيف.
عماد العبادي :طيب ...انت تقول امتنى الوتوحات االسالمية تصل اىل
الكرملني ،يعين تعلن كلمة ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل على قبته؟
أمحد احلسين البغدادي :هناك اطروحتان إسالميتان خطريتان.
عماد العبادي :الزلت تؤمن بالوتوحات وتؤمن بالسيب؟
أمحد احلسين البغدادي :ال  ..ال افهمين زين! سؤالك جيد يا أبا هدى...
هنالك نظريتان خطريتان مطروحتان يف الكتب «الوقهية» املوسعة ،ومها اجلهاد
الدفاعي واجلهاد االبتدائي واالخري يستهدف غزو العامل كله يف سبيل نشر كلمة ال اله اال
اهلل حممد رسول اهلل ،لكن هذا الغزو ال يتحقق اال بوجود املعصوم نبياً كان أو
إِماماً ...وهل املعصوم موجود يف هذه االزمنة؟ اجلواب ال  ..إذنْ سقط هذا
املشروع العاملي «اآلن» من حيث املبدأ ،وهذا هو الراي الوقهي املشهور ،الن املعصوم
اذا كان موجوداً يكون قادراً على فعل ذلك ،يقلب القلوب ،وحيقق املستحيالت بشكل
اعجازي ،كما حتقق ذلك من خالل حكومة العدل االهلي بقيادة الرسول االعظم حممد
صلى اهلل عليه وآله وسلم الذي خاض خالل تسعة اعوام ( )70معركة حامسة ،ولكن
هناك من االوساط «الوقهية» مَن تتبنى هذه النظرية وهم مخسة «فقهاء» حصراً ال
يشرتطون وجود املعصوم اذا هتيئت الظروف املوضوعية والذاتية والعسكرية
واالقتصادية جيب هنا غزو العامل ،واآلن ابناء االمة ال ميتلكون الصواريخ العابرة القارات،
وال ميتلكون الكيمياوي والبايلوجي  -كما اهتمت أمريكا وبريطانيا باالمس العراق
بامتالك اسلحة الدمار الشامل ةلماً وعدواناً ،وبالتايل انكشوت هذه االكذوبة
املوضوحة بعدم امتالك هذا السالح الوتاك ،وبشماعة هذا االهتام احتلوا العراق،
ونسووا بناه التحتية واالجتماعية ،وعلى فرض نوذ اجلهاد االبتدائي ومن خالله تَمَّ
احتالل العامل باسره يف سبيل ان ينطق االنسان الشهادتني ،والذي ال ينطق الشهادتني،
606

وال يقر هبما نطالبه بإعطاء الضريبة االسالمية .
عماد العبادي (مقاطعاً) :ضريبة؟!..
أمحد احلسين البغدادي (متابعا) :اليت تسمى يف «الوقه» االسالمي باجلزية.
عماد العبادي :يدفع جزية؟!..
أمحد احلسين البغدادي :طبعاً ما يف ذلك ريب ،هذا اذا حتقق االنتصار احملتوم ،يف
حني هذه املسألة اليت طرحتها عليك كورضية ال ميكن حتقيقها يف هذه األزمنة ،بسبب
وجود جملس االمن الدويل ،واجلمعية العامة لالمم املتحدة ،ومجعيات حقوق االنسان .
عماد العبادي :يعين اذا مل يعتنق االسالم جيب ان يعطي اجلزية ؟
أمحد احلسين البغدادي :يا اخي ...كما قلت لك ...هذه فرضية ال تتحقق يف
هذه االزمنة.
عماد العبادي :اذن ملاذا؟
أمحد احلسين البغدادي :انت ال تعطين جماالً ان اشرح لك املسألة وللمشاهد ،وانت
لست فقيهاً بل صحويٌ.
عماد العبادي (مقاطعاً) :اكيد انت فقيه ،واكثر مين وعياً مبعرفة الدين؟
أمحد احلسين البغدادي (متابعاً) :واذا حتقق عندنا اجلهاد االبتدائي ،ومت االنتصار
على امريكا «مثالً» نطالب شعبها باعتناق االسالم ،وندعوه بطريقة شوافة ،ونتوسل
إليه بأسلوب حضاري :إنَّ االسالم فيه سعادة الدنيا ،ونعيم االخرة حيارب الوقر
والرأمسالية الربوية االحتكارية ،ويعطي حقوق العمال والوالحني والكسبة والطلبة.
عماد العبادي :واذا رفض ان يعتنق االسالم وأراد ان يتمسك بدين ابائه؟
أمحد احلسين البغدادي :اذا كان كتابيا وليس مشركاً ،نورض عليه اعطاء فريضة
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اجلزية ويبقى على دينه.
عماد العبادي :واذا رفض؟
أمحد احلسين البغدادي :نقتله.
عماد العبادي :تقتله اذا ال يعطي اجلزية؟
أمحد احلسين البغدادي :نعم  ..هذا اذا كان كتابياً اما اذا
عماد العبادي (مقاطعاً) :اذن سيدنا؟
أمحد احلسين البغدادي :امسحوا يل  ..اكمل هذه «املسألة الوقهية» للمشاهدين.
عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا دقيقة ..سيدنا دقيقة  ،دعين اكمل سؤايل
مالورق بينك وبني امريكا اذا تقاتلهم؟
أمحد احلسين البغدادي :اآلن اجيبك على كل االسئلة ،اليت تطرحها عليّ ،فقط
أعطين جماالً ألشرح لك هذه «املسألة الوقهية» ،اذا كان كتابياً ندعوه اىل تطبيق ثالثة
خيارات :اما ان يكون مسلماً فإذا قبل باعتناق االسالم ،فال نورض عليه ضريبة اجلزية،
وإذا رفض االعتناق ويريد ان يبقى على مسيحيته  -ومن حقه ان يبقى على دينه -
كذلك نورض عليه ضريبة اجلزية ،فاذا رفض اعطاء اجلزية من هنا نقتله ،هذا اذا كان
كتابياً .اما اذا كان مشركاً خنريه بني اعتناق دين االسالم او املوت االمحر .وهذا الراي
ال انورد به انا فقط بل تبنى هذا الراي كل «فقهاء املذاهب االسالمية» ثم انت
صحوي اما انا فقيه ...امسع كالمي .باختصار اذا كان كتابياً خنريه بني ثالثة شروط
غري تعجيزية بل انسانية ،اما اذا كان مشركاً فنخيِّرُهُ بني شرطني اساسيني ال ثالث هلما:
اعتناق االسالم او القتل.
عماد العبادي :وتسيب نساءَهم؟
أمحد احلسين البغدادي :كل شيء منارسه ونعمل به من خالل التوصيات والقرارات
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االسالمية ،هذا هو االسالم االصويل الثوري ،فال انت او غريك يورض عليّ هذا الراي
الشخصي وامنا هذه اوامر اهلل تعاىل.
عماد العبادي :انا ال افرض عليك رأيي ...وةيويت أَنا أَنْ انقل اليك اسئلة
الشارع ..كيف تتصرفون هكذا وهذه اعمال ختالف املواهيم االنسانية ،والقوانني
الدولية اجلارية بني الدول واحلكومات؟
أمحد احلسين البغدادي :حنن ال نعرتف بالقوانني الدولية ،وال باجلمعية العامة لالمم
املتحدة ...ماهي اال منظمة تسريها وتسن قوانينها الصهيونية العاملية ...ماذا
تتكلم؟ وباي لسان حال تتكلم؟ الزلت انت وغريك مهتماً بتوصيات االمم املتحدة،
وقرارات جملس االمن الدويل ،هذي هي فلسطني ستني عاماً مغتصبةً ...إِنَّ خيار
املقاومة هو السبيل الوحيد...
عماد العبادي (مقاطعاً) :يعين اآلن؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :لتحرير فلسطني ،ومزارع شبعا ،واجلوالن ،والعراق
والشيشان ،وافغانستان.
عماد العبادي :نورض جدالً اذا ما استجاب الشعب االمريكي؟
امحد احلسين البغدادي (مقاطعاً) :قلت لك إِنَّ هذه االطروحات ،اليت طَرَحْتُهَا امنا
أَطْرَحُهَا على سبيل الورض .
عماد العبادي (متابعاً) :وبقى على مسيحيته انت راح ختريه بني اعتناق االسالم ،او
القتال؟
أمحد احلسين البغدادي :ال  ..هذا اذا كان مشركاً ال كتابياً ،وهنا املسألة خالفية
من وجهة نظر فقهية ،هل املسيحيون مشركون ام كتابيون ،فاذا كانوا كتابيني خنريهم -
كما قلت لك وللمشاهدين  -بني ثالثة خيارات اما اذا كانوا مشركني فنقاتلهم ،بل
وحتى ننسف كنائسهم ليسمع العامل كله :هذا هو االسالم ليس فيه معايري ازدواجية..
609

ليس فيه انتقائية ..ليس فيه نواق سياسي ..ليس فيه باطنية ...كل هذه اآلراء
موجودة يف كتبهم «الوقهية» املوسعة ..يا اخي افهم االسالم االنساني الثوري!! كيف
انت مسلم وتسألين هذه املسائل ،وهي موجودة يف كتبهم «الوقهية» االسالمية املوسعة
ال ميكن انكارها اطالقاً؟
عماد العبادي :انا اعتقد ان طرحك هذا يشوه صورة االسالم؟
أمحد احلسين البغدادي :هذه فرضية ال ميكن حتقيقها اآلن لوجود اجلمعية العامة
لالمم املتحدة ،ومجعيات حقوق االنسان ،واحملاكم اجلنائية الدولية.
عماد العبادي :إذا حتققت هذه الورضية على أيديكم ،فهل تطبقوهنا بالوعل؟
أمحد احلسين البغدادي ... :اذا كان النيب املعصوم موجوداً يف الساحة العاملية،
اما اآلن فهو يف جنات اخللد.
عماد العبادي :طيب ...ماهي عالقتك مع فضل اهلل؟
أمحد احلسين البغدادي :حني أقمْتُ يف سوريا عام 1999م فوجئت بزيارات متكررة
من قوى وواجهات حركية وسياسية عديدة ،ارادوا كسيب اىل صووفهم ،ويف مقدمتهم
حاشية السيد فضل اهلل ،وجهاز مكتب «حزب الدعوة االسالمية» .والسيد فضل
اهلل  -على ما ارى  -متنور وعدو لدود لالستكبار والكور العاملي ...رمحة اهلل
عليه.
عماد العبادي :رمحة اهلل عليه  ..ماهي عالقتك مع الشيخ علي الغروي؟
أمحد احلسين البغدادي :الشهيد الشيخ علي الغروي احد املراجع الكبار يف العراق
وايران ،وعندما اصدرت كتابي «حبوث يف االجتهاد» االطروحة االستداللية
االجتهادية ،ومبا انه كتب تقارير استاذه اخلوئي يف جملدين كبريين عن االجتهاد والتقليد،
حينما قرأ كتابي اعجب به وارسل يل رسالة شكر على هذا اجلهد العلمي وشكرته يف
حينها على هذا التقييم املوضوعي ،ومما قال بالنص ...« :فوجدته يف احسن البيان
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الساحر ،واالستدالل الرصني ،واالحاطة الشاملة بأطراف البحث ودقائقه ،وذلك مما
زاد املي بقدرتكم وتووقكم العلمي .واسأل املوىل عزوجل ان ميدكم بتوفيقاته ،وان
جيعلكم يف املستقبل القريب احد مراجع هذه االمة يف الوتيا والتقليد »...يف حني انا
الزلت ال ارى التقليد مبنىً شرعياً ،ولكن الناس يقلدونين ،وامتنى من اهلل ان يكون
تقليدهم مربئً للذمة .
عماد العبادي :كيف ال ترى التقليد مبنىً شرعياً؟
أمحد احلسين البغدادي :يف رأيي القاصر ان «التقليد» على حنو االستحباب ال على
حنو الوجوب وااللزام ،واملشهور الوقهي بني االوساط العلمية بوجوب رجوع غري العالِم اىل
العامل ال دليل عليه من نص قرآني او حديث نبوي اال السرية العقالئية ،وتلك مسألة
فطرية.
عماد العبادي :جريدة «براءة» اين هي؟ وهل هي لك؟
امحد احلسين البغدادي :جريدة «براءة» صحيوة شهرية اسالمية عامة تصدر عن
مكتيب االعالمي يف النجف االشرف حُجِبَتْ عن الصدور بسبب العوز املايل ،وحنن
ليس لنا عالقات اقليمية او دولية وال دعم إقليميا او دولياً ،حتى تستمر يف الصدور،
وبعد اهلجوم الكاسح على منزيل ومكتيب من قبل فيلق بدر حبجة تنويذ مذكرة االعتقال
الصادرة ضدي مساء  27كانون االول عام 2005م ،واهلدف املقصود عن كل هذه
«اخلربطات» كتبت مقاالً افتتاحياً انتقد مسرية هؤالء ،الذين هلم ارتباطات جتسسية
صميمية مع احملتلني االمريكان .
عماد العبادي :كم عدداً صدر منها ؟
أمحد احلسين البغدادي :صدر منها ثالثة عشر عدداً ،ويف احلقيقة كانت يف وقتها
صوت املستضعوني يف العراق.
عماد العبادي :احلمد هلل ..انت تقول أنَّكَ درسْتَ الوقه واالصول واالدب ،ممكن
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ان تسمعنا شيئاً من الشعر؟
أمحد احلسين البغدادي :انا درست اآلداب العربية من اللغة والنحو والبالغة وانا
لست شاعراً وال احوظ الشعر اال القليل من حكمه فحسب يف ريعان شبابي ،ولكن يف
احلقيقة انا قرأت الوكر االسالمي والوكر املاركسي ،وقرأت تاريخ حركات التحرر
العربية واالسالمية والعاملية بشكل دقيق ومشويل ،واآلن انا كادر متورغ للعمل اجلهادي
يف حرب الصهيونية واالمربيالية االمريكية والتابعني هلم ما عندي جمال حالياً للقراءة زين
اذا انا انظر حالياً اىل شاشة التلواز واستمع االخبار بيد اني متورغ للكتابة والتنظري
والعمل اجلهادي.
عماد العبادي :هل عندك موقف من االحزاب االسالمية؟ فقط دعين اذهب اىل
فاصل ونرجع اىل اجابتك ،مشاهدينا الكرام فاصل قصري ونعود كونوا مع سحور
سياسي؟
عماد العبادي :مرحبا بكم من جديد يف سحور سياسي سيدنا ...حنن ملسنا
عندك موقواً من االحزاب االسالمية ...ملاذا ؟

 يف عام 2012م اختار السيد االستاذ ادام اهلل ةله لنوسه «إسلوباً مرجعياً خاصاً بعيداً عن
الطريقة املألوفة وهي ،كما يقال يف املصطلح السياسي (اإلقامة اجلربية) أو (األغرتاب) .إقامة
إختارها طوعاً لنوسه ال خوفاً وهي إقامة جده اإلمام علي (ع) بعد أحداث السقيوة ،إذ راح يقدم
نصائحه ومواعظه ملن يطرق بابه بالسؤال ،أو يتبع خطواته للمسجد ،وها هو السيد أمحد احلسين
البغدادي يتبع نوس األسلوب حيث يقدم ما جيول بوكره من خالل الكتب ،اليت تتقاطر الواحد بعد
األخر تقاطر الغيث من السحاب يف عز الشتاء.
إقامةً لتعزله عن العامل ،بل العكس إذ مل يكن يف هذا الكون الوسيح شاردة أو واردة إال وحطت
بني يديه كالطري حني حيط على بيدر القمح ،ألنه يرى من الواجب متابعة األحداث».
انظر :حني يتكلم امحد احلسين البغدادي امسع وحني يكتب اقرأ ،عبد اجلواد املكوطر ،جملة
ةالل اخليمة ،العدد ( )35بتاريخ ايار 2017م ،و/انظر :املرجع الديين السيد حممد احلسين
البغدادي ،اسامة آل بالل النجوي ،جملة الرتاث النجوي ،العدد ،77 - 76 :بتاريخ 2017م.
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امحد احلسين البغدادي :خدعونا وخدعوا قواعدنا الشعبوية االسالمية ،اليت قدمت
تضحياتٍ جساماً ،وقدمت شهداءَ تلو شهداء يف ايام النظام البائد ...كان آملنا من
هذه االحزاب أالَّ تاتي على ةهور الدبابات االمريكية الغازية ،وال تتآمر على اهلنا
وشعبنا يف دهاليز السوارات االجنبية ،ولكن صارت عندهم قناعة ان هذا الدكتاتور
ال ميكن اسقاطه اال بدولة قوية متتلك السالح اهلجومي ،ولكن ال جيوز شرعاً أو قانوناً
أو ضمرياً أو وجداناً ان يأتوا ادالء على ةهور دباباته ،يف حني أنَّهم يعرفون أنَّ هدف
العدو اجملرم مل يكن اسقاط النظام ،بل هو استهداف العراق العظيم ،ونسف بناه التحتية
واالجتماعية بوصوه الويض البشري االول.
عماد العبادي :سيدنا ...انت يف اول ةهور لك على قناة «البغدادية» ادنت
االحتالل ،وقلت هذا االحتالل غري مقبول وغري معقول ،وتشاءَمْتَ منه يعين ...انت
اآلن الزالت متشائماُ من هذا الوضع ؟
امحد احلسين البغدادي :كنت ،والزلت ،اقول جيب على العراقيني مواصلة القتال،
واهناء االحتالل وطرد التابعني له ،لذا جتدني ال اقبل بـ«املصاحلة الوطنية» من حيث
املبدأ ،واؤكد دائماً على ابناء العراق خيار املقاومة ،وحتقيق اجلبهة الوطنية العريضة
من كل املكونات ،ومن كل الواجهات السياسية سواء كانت اسالمية او قومية عربية او
كردية او تركمانية .
عماد العبادي :يعين ...الزلت ضد االحتالل؟
امحد احلسين البغدادي :نعم ..نعم ..الزلت عنيداً ضد االحتالل ،وطرد التابعني
له من خالل بياناتي ولقاءاتي على صعيد اإلعالم املقروء واملسموع واملرئي ،وهذا
موقعي الرمسي صوت املستضعوني يف العراق لسان حالنا ،كان من املوروض ،يا ابا
هدى ،أالَّ تطرح عليّ هذا السؤال ،الن موقونا ضد االحتالل كالشمس يف رائعة النهار
من خالل دعواتي واصراري على خيار املقاومة بوصوه هو الطريق الوحيد للتحرير
والعودة .
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عماد العبادي :سيدنا ،ماشي ...بل اآلن كيف نسقط صدام حسني والعامل احلر
يقول كيف نسقط صدام؟ ما هو احلل احلاسم؟ انا أسألكَ :ما هو احلل اذا ال تدخل
امريكا عسكرياً مباشرة؟
امحد احلسين البغدادي (مقاطعاً) :انا معك ولكن...
عماد العبادي (متابعاً) :سيدنا ...لكن امريكا جاءت عابرة القارات ،ولوالها ما
يسقط صدام ما يسقط ؟
امحد احلسين البغدادي :هذا الراي هو رأي قاصري العقل يطرحونه ،هناك ثورات
انطلقت وحررت اوطاهنا من غري تدخالت اجنبية مباشرة ،مثل ثورة اكتوبر االشرتاكية
العظمى ،والثورة الكوبية ،والثورة اجلزائرية.
عماد العبادي :صدام كسر نوسية العراقي ؟
امحد احلسين البغدادي :ولكن هذا الجيوز ،من وجهة اسالمية ال جيوز أن يكونوا
عمالء لألجنيب .
عماد العبادي :أي ما عندهم أية وطنية؟
امحد احلسين البغدادي :ولكن ال يأتون مع احملتل على ةهور دباباته الغازية ،عيب
(خلي خيجلون) مبا فعلوا ...واهلل صحيح صدام حسني يف رأيهم سيء ،لكن االسالم
ليس شيئاً يف منطلقاته ملاذا يزعمون اهنم متدينون ووطنيون؟ وهل....
عماد العبادي (مقاطعا) انت تقول صدام؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :وهل الرسول االعظم حممد تعاون ونسق مع
الساسانيني اجملوس ضد املشركني وضد أبي سويان؟ بل اعتمد على التسديدات
االهلية وعلى سواعد اجملاهدين من االنصار واملهاجرين ،ومبجرد أنْ استقر يف املدينة
قاتل خصوم االسالم جبريد النخل ،كما يقال ـء  ،وكذا يف زماننا انتصرت الثورة اجلزائرية
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لطرد املستعمرين الورنسيني من خالل جماهدي جبهة التحرير الوطين اجلزائرية واجتاحوا
اجلزائر حمررين ،ال من خالل محاية الدول االجنبية الكربى وتدخالهتم السافرة ،وهؤالء
العراقيون الذين جاؤوا على ةهور الدبابات االمريكية حبجة اخلضوع لألمر الواقع!!
عماد العبادي :كيف يسقط صدام حسني اذن؟ ما هو احلل لسقوطه؟
امحد احلسين البغدادي :يسقط نظام صدام حسني من خالل خيار املقاومة،
وحتقيق اجلبهة الوطنية ،يف حني كانت املعارضة ممزقة ،هذا مؤمتر صالح الدين كان
انعقاده خمجالً ،وامنا امحد اجلليب وحزبه اتوقوا مع االمريكان ،وسنوا قانوناً إجرامياً عام
1998م السيء الصيت مسي بـ«قانون حترير العراق» االمريكي.
عماد العبادي :سيد ...عجزوا عن اسقاط النظام بأنقسهم ؟
امحد احلسين البغدادي :يطبهم مرض  ..يطبهم مرض ،هم تابعون لالمريكان ،بل
عمالء وجواسيس ،غدوا وصمة عار لدى ابناء االمة ،هذا هو االسالم االمريكي -
حسب توصيف سيد قطب  -ليس االسالم الثوري االنبعاثي الرسايل النبوي العلوي
العمري ،ثم كيف انت مسلم كيف انت عروبي ،فما هذه أسئلة تطرحها عليّ ..ال..
ال ...هذه مسألة بديهية وحقيقة واقعية ال ميكن انكارها ،وال حتتاج اىل توسري او
دليل الكتشافها ،الن احلقيقة عند العقالء مبا هم عقالء ،واملتدينون مبا هم متدينون ازلية
ال حادثة ،ثابتة ال متغرية دائمة ال فانية .
عماد العبادي :انا سيدنا ...انقل لك اسئلة الناس؟
امحد احلسين البغدادي :يا أبا هدى ،بيين وبينك كتاب اهلل القرآن الكريم ،وهو
يصِّرح يف اكثر من آية ان اكثر الناس للحق كارهون ،او ال يعقلون ،او ال يوقهون  ...من
هم الناس؟ ثم حنن قرأنا الثورات التحررية العاملية ،قادهتا كتشي جيوارا ورفيقه فيدل
كاسرتو ،وماو تسي تونغ ،ولينني ،كلهم بال استثناء حرروا اوطاهنم من خالل شعوهبم
املناضلة واملقاتلة ،ومل يستعينوا بالدول الكربى .
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عماد العبادي :اآلن انتهى  ..اآلن انتهى االحتالل يا سيد؟
امحد احلسين البغدادي :كيف؟ ...كيف تزعم انتهى االحتالل ،وهو الزال جامثا
على ارض العراق املذبوح ،وال يطرد شر طرده اال من خالل املقاومة االسالمية املسلحة
بعونه تعاىل ومدده واقوهلا لك بالتعبري العامي (انسوگهم سوگ املطايه).
عماد العبادي :سيد انتهى االحتالل باعرتاف جملس االمن
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :اتقي اهلل  ..اتقي اهلل  ..اتقي اهلل من هذه
االكذوبة املوضوحة .
عماد العبادي (متابعا) واآلن سيوقعون على مذكرة متديد بقائهم او عدم بقائهم؟
امحد احلسين البغدادي :نعم نعم ...موفقني على مسرحية هذه االكذوبة
املوضوحة!! هذا كالم غري مقبولٍ وامنا كالم صدر منك فقط ؟
عماد العبادي (مقاطعاً) :هذا الكالم ليس من عندي؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :االحتالل الزال يسرح وميرح يف طول البالد
وعرضها ،والزالت قواعده العسكرية مرتامية االطراف هنا او هناك ،بل اقول لك
صراحة بالتعبري الشعيب «اسليمه تكرفه» ...الشعب العراقي إِذا قبل بوجود قواعد
عسكرية جامثة على ارض مسلمة بوصوها من اكرب احملرمات الشرعية ،وهذا الراي
ليس سائداً متوقاً عليه عند فقهاء االسالم وحدهم ،بل هذا الراي موجود عند
املاركسيني ،وعند كل حركات التحرر العاملية قدميا وحديثاً ،ورمبا تُشكل عليّ ان
هناك قواعدَ عسكرية موجودة يف املانيا ،لكن االسالم يأمرنا بإهناء االحتالل وإزله
القواعد العسكرية من الوطن االعز ،حتى لو منحنا احلرية الكاملة يف اداء طقوسنا
الدينية ،وقدم لنا املساعدات املالية ،فتجب مقاتلته وطرده ،بل وحتى لو مل يأتِ السالح
اىل جماهدينا جيب علينا ان نقاتله بكل الوسائل املمكنة .
عماد العبادي :لكن يقولون وجود االمريكان ضمانة ؟
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امحد احلسين البغدادي :من هم الذين يقولون ،وانت جالسٌ اىل جنب فقيه؟ مَن
يقول؟ أيقولُ االسالم؟
عماد العبادي :سيدنا ...امسعين ...يقولون وجود االمريكان ضمانة لنا من
التدخل االجنيب!!
امحد احلسين البغدادي :اوال هذه اكذوبة موضوحة جتدها من خالل تصرحيات
موةوي سلطة االحتالل القائلة باكتمال جاهزية قواتنا املسلحة يف كل تصنيواهتا ويف كل
معداهتا ،وتطوير االجهزة االمنية واالستخباراتية ،اليت تسهر على دميومة االمن
واالستقرار ،ولكن ادعياء الوطنية يف حكومة سلطة االحتالل ،واحلريصني على سيادة
العراق واستقالله يزعمون ان ايران حتتل العراق بشكل او بآخر لوجود موالني هلا من
«امليليشيات الشيعية»!! يف حني ال ايران وال امريكا حتتل العراق فحسب ،الن احملتل
احلقيقي هو املوساد «االسرائيلي» من خالل شركاته االمنية هو احملتل مباشرة .
عماد العبادي :ولكن ،يقولون وجود االحتالل هو ضمانة لوحدة العراق ؟
امحد احلسين البغدادي :خيرج احملتل مع التابعني له ويرتكون السلطة بأيدي القوى
الوطنية العراقية ،وانا اعتقد ان ايران ترتك العراق ،وال تتدخل يف شؤونه الداخلية...
فقط دع احملتل خيرج من الوطن.
عماد العبادي :اآلن ال ايران تتدخل يف شؤوننا وحدها ،بل تركيا والكويت
والسعودية؟
امحد احلسين البغدادي :امريكا اوالً وآخراً  -امسع كالمي  -أمريكا هي احملتل
وحينما خترج انا شخصياً التقي مع اإليرانيني واتواوض مع القيادة السياسية حول أمور
نتوق عليها ،ثم ايران حيتمل ان تكون صديقة لنا ،وحيتمل ان تكون عدوة لنا ،ولكن
شئت ام ابيت تبقى ايران دولة جارة مسلمة ،وميكن التواوض معها وقبوهلا باألمر
الواقع .اما امريكا فتبقى دولة استكبارية ذات اطماع توسعية استيطانية ،حتاول تنويذ
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مشروعها الشرق االوسطي اجلديد يف سبيل احتالل املنطقة وتقسيمها اىل كونتونات
ودويالت متناحرة ،متقاتلة من اجل ان تبقى «اسرائيل» هي االقوى يف املنطقة...
اتقوا اهلل من غضبه وسخطه ...ملاذا االصرار على متديد االتواقية االمنية العراقية
االمريكية؟ هذه وصمة عار عليّ وعليك وعلى كل العراقيني ،بل على كل ابناء
االمة!! حري بنا تقويض اتواقية االذعان املذلة املهينة من خالل اصرارنا على مواصلة
القتال لطرد العدو اجملرم شر طرده من العراق املذبوح ،وهذا الطرح ال انورد به وحدي،
بل كل حركات التحرر الوطنية واالسالمية والعاملية .انظر اىل هؤالء الثوار وهم غري
مسلمني كجيوارا وكاسرتو ولينني وماو ومنديل ال ،حرروا اوطاهنم ،فكيف بنا حنن
ابناء االسالم ،ابناء العروبة .
باختصار ،القيادة السياسية االيرانية ميكن ان جنلس معها ونواوضها ونقول هلا ماذا
تريدون منا؟ ال ميكن ان حتتلوا بلدنا ،ألنَّ بلدنا عروبي اسالمي ،وابناؤه مقاتلون
اشداء ،وال تستطيعون اجتياح العراق واحتالله واسقاط نظامه ،كان جيشكم باالمس
ايام شاه ايران الطاغية يعد خامس أقوى جيش يف العامل ،وبالتايل خضعتم لالمر الواقع
واوقوتم اطالق النار باملرة يف احلرب العراقية االيرانية عام 1988م.
عماد العبادي :يعين ايام صدام حسني احسن من اآلن يف رأيك؟
امحد احلسين البغدادي :ملاذا تسألين هذا السؤال؟ صدام حسني زج اهلنا وابناءنا
يف حرب عبثية مع دول اجلوار اجلغرايف .لو كان العراقيون غري متورطني يف هذه
احلروب ،ال جيش امريكا وال قوات التحالف ،اليت اشرتكت معها حيتلون العراق يف أيام
معدودات ،ألنَّهُ قوي بأبنائه االشاوس ،بوصوهم اهل دين وغرية عربية ووطنية ،بل اقول
لك صراحة :العراق هو العامل والعامل هو العراق بوصوه مركز الدائرة النبوية الكونية
التارخيية اجلغرافية منذ الويض البشري االول والثاني سواء بسواء .
عماد العبادي :ماشي  ..ما هو رأيك بالدميقراطية واالنتخابات من خالل صناديق
االقرتاع ؟
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امحد احلسين البغدادي :ان الدميقراطية مل تتحقق بصورة عادلة منذ قرنني عقب
انتصار الثورة الورنسية على العرش امللكي واالقطاع ،وكيف تستطيع الدميقراطية ان
تنجح يف بلد اليزال حمتالً امريكياً وال التابعون هلا يديرون دفة احلكم على صعيد
احمل اصصة االثنية والعرقية واملذهبية اعتماداً على دستور دائم يضم بني دفتيه مواداً
وبنوداً متناقضة؟.
من هنا ..انكشوت دميقراطية العراق االمريكية «االسرائيلية» ذات القائمة املغلقة
او املوتوحة بوصوها مهزلة من مهازل التاريخ املعاصر تقوم على التزوير والقتل الكيوي
والذبح من القوا والكامت والناسف والتوخيخ ...اذا حتققت الدميقراطية الصميمية يف
العراق تسقط عروش اخلليج ،عروش املشيخة والوراثة ...اية دميقراطية تتحدث
عنها؟ االمريكان حياولون ان جيتاحوا املنطقة برمتها والسيطرة عليها هبذه املسميات .
عماد العبادي :يعين اذا حتققت دميقراطية حقيقية تسقط عروش اخلليج؟
امحد احلسين البغدادي :طبعاً ،الهنم
عماد العبادي (مقاطعاً) :يعين ماهي املصلحة يف اسقاط عروش اخلليج؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :كومة من العمالء يتجسسون لصاحل امريكا،
ويتعاونون مع «اسرائيل» من خلف االبواب املغلقة ،وهم كومة من املتعصبني
العشائريني ...مستحيل ان يطبقوا الدميقراطية يف اماراهتم ودويالهتم ،ويتخلوا عن
مناصبهم الوراثية .
عماد العبادي :طيب ..من يعجبك أداؤه من السياسيني ،وانت اآلن يف ةل الوضع
احلايل؟
امحد احلسين البغدادي :سؤالك هذا غريب ،فيه احراج يل اذا كنت تقصد
السياسيني املعارضني كيف اقيمهم؟ واقول فالن افضل كواءة من فالن يزعل عليّ
اجلانب االخر ،وبكلمة كل من يرفع البندقية املقاتلة يف وجه العدو اجملرم ،وكل من يؤمن
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خبيار املقاومة اضعه على راسي سواء كان عامالً او فالحاً او كاسباً او طالباً جامعياً
انا اكون خادماً له  ...اتقِ اهلل! انا جندي جمند يف سبيل حترير الوطن اجلريح.
عماد العبادي :طيب ..سيدنا ..انت اآلن مقيم يف سوريا ..من يدعمك؟
امحد احلسين البغدادي :انا مرجع تعطى يل احلقوق الشرعية ،وعندما هجم
االمريكان على منزيل يف الرابع والعشرين من تشرين 2008م سرقوا ماليني الدنانري العراقية
من احلقوق الشرعية على اساس توزع يف تلك الليلة على الوقراء واملساكني ،واىل عوائل
الشهداء من جماهدي العراق  ...اتقِ اهلل انا واسرتي من املراجع والوقهاء واالدباء
منذ ثالثة قرون تقريباً ما جئنا من خارج احلدود .
عماد العبادي :ماهي تصرحياتك االخرية حول مووضية االنتخابات ؟
امحد احلسين البغدادي :موةوو مووضية االنتخابات كلهم غري اكواء واكثرهم غري
مهنيني بل هم مسِّريون ال خمريون من قبل االجنيب بشكل او باخر .اقدم لك عينة من
حكومة نوري السعيد كُتبت مذكرات حول حياته - ،طبعاً اآلن صار وطين عندكم!!
 يف الليايل الدامسة املوحشة يذهب بعض الرموز من ادعياء الوطنية ومن املشبوهنيواملعارضني للنظام امللكي اىل دهاليز السوارة الربيطانية يف بغداد ،ويأخذون التعليمات
من السوري ،واوالد «اخلايبه» يعتقلون ويعذبون يف غياهب السجون السعيدية...
وهكذا اليوم يعرف الوطين اجملاهد الذي حيمل البندقية املقاتلة وال يعرتف بالعملية
السياسية برمتها .جمرد وجود احتالل مباشر يف العراق هو خطر على االمن القومي
السيما على املنطقة وخصوصاً خطر على االمن االسالمي االيراني اوالً واخرياً.
عماد العبادي :سيدنا انت ملا كنت يف العراق ...ما كان لك صوت وال اسم وال
تنظيم ما كان هذا موجود ...اليس كذلك؟
امحد احلسين البغدادي :طبعاً انا اعمل كمجاهد حتت االرض والرجال صناديق
مقولة ،ويربزون ايام احملن واالهوال والونت العصيبة ،ولكن انا برزت كمعارض ومناهض
ضد النظام الدكتاتوري السابق عندما...
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عماد العبادي (مقاطعاً) :يف أي وقت برَزْتَ؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :اصدر عليّ الرئيس صدام حسني حكم االعدام
غيابياً وخرجت قهرا يف اذار عام 1998م مشياً على االقدام من قضاء العزير  -ميسان
 اىل ايران ومل اتوق يف حينها مع القيادة السياسية االيرانية ،فهاجرت اىل سوريااملمانعة .باختصار اربعة اشهر اختويت يف بغداد ،واربعة اشهر بقيت يف ايران ،واربعة
اشهر مكثت يف سوريا ،وبعد ذلك هربت عائليت عن طريق الشمال يف غاية السرية،
وبقيت يف سوريا مقيماً اىل يوم احتالل العراق عام 2003م  .انا حويد املرجع االمام
اجملاهد البغدادي ،وصليت إمامَ مجاعة يف مكانه يف باحة الصحن احليدري الشريف
بدءاً من عام 1970م .وان الكثري من العراقيني حالياً مقلِّدين يل ،لكنين اؤكد عليهم ان
يقسموا احلقوق الشرعية عن طريقهم ،بل البعض منهم يقدم االموال إيلَّ بعنوان اهلدية.
عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا! إذا أَنْتَ ال تستلم احلقوق الشرعية مباشرة مَن
مقلِّديك فمن اين لك الدعم االقتصادي؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :وانا اتقبلها  .ثم اني اكشف لك سراً بسبب
«التقليد واملرجعية» اصبح اوالد املراجع وذراريهم ميلكون ماليني الدوالرات على
حساب الوقراء واملساكني وااليتام وابن السبيل واحملرومني والسائلني لو مل يكن مبدأ
«التقليد واجباً» ملا صار ابن اخلوئي املقبور مليونرياً ،وال أودعَ حممد رضا السيستاني
ماليني الدوالرات يف حسابه اخلاص يف البنوك السويسرية!! اذن هم يسرقون مال اهلل
من خالل «التقليد»!! .
عماد العبادي (مقاطعاً) :دعنا ..دعنا نتكلم عن االحتالل .
امحد احلسين البغدادي :طبعاً هناك خط امحر يف نقد «املرجعية والتقليد» النه
مطلب توراتي امريكي .
عماد العبادي  :حنن اذا جلسنا مع االمريكان وفاوضناهم مباشرة ،وطبعاً احلياة

621

ربح وخسارة «شكد تنطيين واشكد انطيك» هذه هي احلياة!! يعين لو جلسنا مع
االمريكان ونتواوض معهم ونناشدهم تقدرون ان توفروا لنا الكهرباء؟ ..تقدرون ان
توفروا لنا البطاقة التموينية؟  -فقط امسح يل سيدنا ،دعين اكلمك  -تقدرون ان
توفروا لنا مقدرات احلياة اليومية الضرورية ،تعالوا نتواهم واياكم ،أليس هذه احلياة تقاس
من خالل هذه الطريقة؟ ماذا تقول عن هذا الطرح العقالئي؟
امحد احلسين البغدادي :هذا الطرح ال جيوز اطالقاً من وجهة نظر اسالمية ،وانا
قلت لك قبل حلظات لو قدم العدو اجملرم لنا ممارسة احلرية الكاملة ،وهيأ لنا احلياة
املرتفة ،جمرد أنَّهُ جاثم على ثرى العراق جيب مقاتلته وطرده .انت يف الواقع تناقش
إسالمي أصويل ثوري غري إسالمي ليربايل وسطي ،حتى تريد مين ان اخضع لألمر
الواقع ،فسؤالك من حيث املبدأ غري صحيح ،اقول لك يف منتهى الصراحة ،حتى لو
منحنا احلرية الداء طقوسنا وشعائرنا ،وقدم لنا الدعم الالحمدود ،ونصري مثل دول
اخلليج املرتفة ،لكن جمرد وجود قواعد عسكرية على ثرى إسالمي ..هذا من اعظم
احملرمات الشرعية جيب ان نقاتله ...وبعد كيف تريدني ان اجيبك ،انا ال اؤمن
بالواقعية السياسية ولست على منوذج االسالم الليربايل الرتكي مثالً ،وعلى ارضه ال
زالت سوارة «اسرائيلية» وهي اآلن على ما يبدو اصبحت شرطي املنطقة ،وتدافع
عن حقوق االنسان ،وحتارب الدكتاتوريات يف الوطن العربي واالسالمي .
عماد العبادي :طيب ..من الذي يطارك يف العراق؟ احلكومة أم االمريكان ؟
امحد احلسين البغدادي :يطاردني االمريكان وموةوو سلطة حكومة االحتالل.
عماد العبادي :تقصد ...من هم موةوو سلطة حكومة االحتالل ؟
امحد احلسين البغدادي :احلزب احلاكم بشقيه حزب اجلعوري وحزب ابو
اسراء ...اقصد نوري املالكي ،وفيلق بدر ...حاربوني وارادوا قتلي وهجموا على
بييت ومكتيب ...لوال التظاهرات اجلماهريية يف الناصرية حصراً ،مدينتك الباسلة
اجملاهدة ،خرجت تظاهرات طالبت سلطة حكومة االحتالل برفع مذكرة االعتقال
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وتقديم االعتذار ،وكانت التظاهرات شعبوية ضخمة بثتها قناة «الشرقية» يف حينها،
وخرجت كذلك تظاهرات يف الكاةمية ضخمة جداً شارك فيها كل اجملاهدين
املناضلني املقاومني ضد االحتالل.
عماد العبادي :يعين ،يقول البعض من الناس ملاذا تطلق عليهم تسمية «موةوي
سلطة حكومة االحتالل» ،هؤالء جاؤوا عن طريق شرعية االنتخابات ،وقادوا العملية
السياسية ،امسح يل سيدنا ؟
امحد احلسين البغدادي :هؤالء ليست هلم شرعية ،ال اسالمية وال وطنية ،هذا
رأيك كعلماني ،رأيك كأمريكي ،رأيك كإسرائيلي ،تؤمن به انت حتديداً؟
عماد العبادي :ال ..ال ..ال ..ليس هذا رأيي ...انقل لك اراء الناس اسئلة
الناس!
امحد احلسين البغدادي :من هم الناس أمل أقل لك اترك اسئلة الناس!! حنن عندنا
...
عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا! صدقين ...انقل لك اسئلة الناس!
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :خيار املقاومة ،وحتقيق اجلبهة الوطنية العريضة
املرتاصة هو اخلالص االبدي ،اترك الناس ...اوامر اهلل ونواهيه اكرب منك ومن الناس،
اتقِ اهلل! فقد جاء اربعون ومائتان والف من االنبياء يدعون هؤالء الناس املتكربين
العنيدين اىل عبادة اهلل الواحد االحد بوصوه مظهر اجلمال املطلق وهم ال يطيعون ،ويف
مقدمتهم األنبياء أُويل العزم ،يشكون من الناس عند اهلل تعاىل ،بسبب عصياهنم وعدم
امتثاهلم وطاعتهم ألوامر اهلل ونواهيه ،فكان خياطبهم :اتركوهم انا غين عن العاملني.
اتقِ اهلل ..ال تطرح عليّ اسئلة الناس ..حنن متمسكون باالعتماد على اهلل قاهر
اجلبارين مبيد الظاملني ،واالعتماد على ركيزة خيار املقاومة ،واهناء االحتالل ،واقامة
الدولة الثورية .
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عماد العبادي :هل تشرتك يف املصاحلة الوطنية ؟
امحد احلسين البغدادي :ال انا ضد املصاحلة الوطنية.
عماد العبادي :ملاذا؟
امحد احلسين البغدادي :اعطين جماالً اتكلم معك لو اني تكلمت معك حبدة لتغلَّبْتُ
عليك ...وانا اخاف اهلل ان اةلمك يف حديثي ...أما ان موضوع «املصاحلة
الوطنية» فقد اصدرت عدة بيانات وتصرحيات استنكارية ضد دعوات «املصاحلة
الوطنية» بني العراقيني مادام هناك احتالل مباشر على وطن ذي سيادة ،مادام هناك
حكومة سلطة االحتالل ،مادام هناك ازمة ثقة متبادلة بني الوريقني ،مادام هناك الكثري
من املعارضني ومناهضي االحتالل مطاردين وخمطوفني ومعتقلني وموصولني.
باختصار اسألك باهلل عليك :هل ميكن ان تتحقق «املصاحلة الوطنية» والصراع
اليزال قائماً بني احلق والال حق ،حيث ال ميكن ان يكون هناك صراع بني حقني،
واملشبوه ال ميكن أن يكون قاضياً.
هذا ،ومن املضحك املبكي أَنْ جندَ بعض القوى الوطنية ،اليت تناهض االحتالل
وتقاومه تصدق هذه املناشدات التصاحلية ،ولكينِّ اناشد هؤالء :جيب االسراع يف
حتقيق اجلبهة واجمللس الوطين ،وهناك من يسعى لتحقيقها على غرار جتربة منظمة
التحرير الولسطينية ،واجمللس الوطين الولسطيين ،وعما قريب ان شاء اهلل ستسمع هذا
النبأ العظيم ،الذي حيدد موقوه على ضوء حتقيق أربعة حماور :الوحدة الوطنية..
املقاومة املشروعة ..خروج االحتالل ..الغاء كل املواثيق واالتواقيات اليت ابرمت يف
ةل االحتالل ،ويف مقدمتها الغاء الدستور االسود ،الذي كتب بامالءات توراتية يف ايام
معدودات خالفاً للدستور االمريكي ،الذي استغرقت كتابته عشر سنوات ...ناقشوه
ونقدوه ،واآلن مازال يطبق على اثنني ومخسني والية ،وحنن بني ليلة وضحاها.
عماد العبادي (مقاطعاً) :يعين انت معجب بالدستور االمريكي؟
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امحد احلسين البغدادي :انا غري معجب بدستورهم ،لكن الشعب االمريكي قبل به
واقتنع ببنوده ومواده ،ومل يورض عليهم قهراً .اما احملتلون االمريكان فقد فرضوا علينا
هذا الدستور املشبوه .االمريكان امربياليون جمرمون مستكربون ،ويف نوس الوقت تراهم
إنسانيني مع شعبهم من خالل دعم اجلمعيات واملؤسسات اخلريية ،وقد استواد االمريكان
بشكل او باخر من فشل التجربة االشرتاكية يف االحتاد السوفييت املنهار.
وبكلمة ،املصاحلة الوطنية احلقيقية ال تتحقق مع املشبوهني واللصوص واملنبوذين
واملوتورين الغرباء ،بل تتحقق مع مَنْ هم ضد املشروع االمريكي ...اذا خرج االمريكان
والتابعون هلم تتحقق هذه االمنيات .
عماد العبادي :سيدنا ...اآلن خرجوا!
امحد احلسين البغدادي :كيف خرج هؤالء احملتلون من الوطن املذبوح ،وهم اليزالون
موجودين ،حيكمون من خالل موةوي سلطة حكومة االحتالل ،واذا طرد احملتل
والتابعون له خارج سياج الوطن يأتي اىل تسيري دفة احلكم معارضو الداخل االكواء
سواء كانوا اسالميني او ليرباليني عساهم عرباً أو اكراداً أو تركماناً ،وحنن بدورنا
نتواوض معهم بوصوهم وطنيني مناهضني لإلحتالل ،أم أنك تريد منا أنْ نتواوض مع اناس
مشبوهني بيننا وبينهم طالق بائن ،ألنْ ال مصاحلة بني احلق والباطل .اتقِ اهلل يا أبا
هدى ...ملاذا والف ملاذا نتواوض مع هؤالء ونتصاحل معهم؟ كيف تكون مصاحلة
حقيقية صميمية مع اناس استجابوا لـ«االمر الواقع» املوروض من أمريكا و«إسرائيل»؟
عماد العبادي :هذا ميناء مبارك ،الذي الزال يشيد ؟
امحد احلسين البغدادي :طبعاً ،اذا عشت اراك الدهر عجبا!! أَال تدري ان
الكويتيني هم أَقلُ وأَحقرُ من ذلك وهم ال يتحركون اال بامالءات امريكية؟ ولكن..
اطرد اآلن هؤالء العمالء من موةوي سلطة حكومة االحتالل ،واهلل ،وباهلل ،وتاهلل...
ساعات!! جنعل الكويتيني يشردون مثل ما شردهم صدام حسني ونطردهم شر طرده،
من هم هؤالء الذين مههم االكل والشرب والبطن املنتوخ؟ حنن اوالد «امللحة» إتقِ
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اهلل ...امنا رأوا هؤالء الذين حيكمون الوطن اجلريح ذيوالً المريكا .بكلمة الكويتيون ال
يتحركون اال بتوجيهات وامالءات جربية امريكية دعين اتكلم عن قصة خطرية ومثرية أال
وهي.
عماد العبادي (مقاطعاً) :طيب دعين اذهب اىل فاصل ونرجع ...مشاهدينا
الكرام فاصل ونعود كونوا مع «سحور سياسي».
عماد العبادي :مرحباً بكم من جديد يف «سحور سياسي» ،نعم كنا نتحدث عن
ميناء مبارك؟
امحد احلسين البغدادي :كما قلت لك الكويتيون ال يتحركون اال بامالءات امريكية
وهذه القصة مثرية اذا اعطيتين جماالً.
عماد العبادي (مقاطعا) :فقط حنن ما عندنا وقت ةل عندنا عشرون دقيقة ؟
امحد احلسين البغدادي :هذه قصة خطرية حتى يعرف املشاهد جسامة املؤامرة
ذات االبعاد اخلطرية ،وهي بعد انتكاسة انتواضة شعبان عام 1991م ،بسبب غياب
املؤسسة «الدينية» ،وبسبب تقاعس ما مسي باملعارضة العراقية مل يسقط نظام صدام
حسني ،هذا وعندما هزم النظام العراقي يف الكويت بالقوة العسكرية العربية واالجنبية
صارت اسرة آل الصباح اكثر عمالة للواليات املتحدة االمريكية ،وكان السيد حممد باقر
احلكيم يزور الكويت كل عام ،يف شهر رمضان املبارك حصراً ،يلقي حماضرات على
الكويتيني  -أي يقرأ عليهم التعزية  -ويف ايام عيد الوطر املبارك يزور االمري ويستلم
اهلدية ،أي العيدية ،وبسبب هذا الرتدد املستمر على الكويت غدت عالقته مع امريها
وطيدة .ويف يوم من االيام وجه احلكيم عتاباً هادئاً اىل االمري :ملاذا امتنعتم عن إعطاء
اجمللس األعلى املليون دوالر؟ لكنا استطعنا هبذا الدعم اسقاط نظام صدام حسني
وما صار هذا القال والقيل .طرح هذا االشكال قبل احتالل العراق ،وقد اجابه
االمري :االمريكان اصدقاؤنا هم الذين قالوا سلموها للشيخ احلكيم يودعها يف حسابه
اخلاص وانت قُلْتَ يف حينها تسلم اىل اجمللس االعلى للثورة االسالمية يف العراق ..حنن
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امتنعنا عن ذلك ألننا ال نريد ان خنرب عالقتنا مع االمريكان ،وهم الذين «حرروا»
بلدنا.
عماد العبادي :سيدنا ...هذه الضربات اليت حتدث يف العراق ؟
امحد احلسين البغدادي :ما افهم سؤالك ؟
عماد العبادي :يعين البعثيون والقاعدة يستهدفون املواطنني االبرياء ومؤسسات
العراق ...انت تؤيد هذا ؟
امحد احلسين البغدادي :اعتقد هذه دعواك املزعومة ،ورمبا تقول يل يقول الناس ،ال
هذه دعواك ،أَتريد ان تستوزني؟
عماد العبادي (مقاطعاً) :هذه ليست دعواي ..ملاذا تتهمين؟ انا امحل لك اسئلة
الناس!
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :انصحك ..اترك هذه احلالة معي فقط
حتديداً ..ال تسأل هذه االسئلة غري املهنية ...افعلها مع غريي ،انا اقول لك يف
منتهى الصراحة ...هذا السيناريو املزعوم اتركوه ...عندما تشاهدون اهلجمات
املوجعة من قبل املقاومة االسالمية والوطنية اليت تستهدف...
عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا موخخات؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :املؤسسات االمنية واملخابراتية العاملة مع القواعد
االمريكية فحسب ...اتركوا مشاعة البعثيني والقاعدة!!
عماد العبادي (مقاطعا) :سيدنا ...موخخات؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :الن البعثيني مكروهون يف العراق والقاعدة مكروة
بني ابناء االمة ،ألَن القاعدة تستهدف األَطوال والنساء والشيوخ ،هذه لعبة ال تنطلي
على احد ،وامنا هذه االفرتاءات من موةوي سلطة حكومة االحتالل يف املنطقة
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الصوراء ...اتقوا اهلل من هذا السيناريو الكاذب!! البعثيون الصداميون الوجود هلم
يف العراق.
عماد العبادي :سيدنا ...موخخات تنوجر يف الشوارع وتقتل الناس!!
امحد احلسين البغدادي :ال ..ال ..ال ..صدقين «اسرائيل» وامريكا وموةوو
سلطة حكومة االحتالل هم الذين يضعون السيارات املوخخة ،ويزرعون العبوات
الناسوة هنا وهناك ،يف سبيل ان يبقى االحتالل والشركات االمنية «االسرائيلية» تسرح
ومترح يف الوطن املذبوح.
عماد العبادي :طيب ..سيدنا :كيف تريد انت الوضع يف العراق؟
.

امحد احلسين البغدادي :هو دميومة املقاومة االسالمية يف سبيل حترير الوطن اجلريح
عماد العبادي :نورض جدالً خرج االمريكان ..ما هو الوضع الذي ختتاره؟

امحد احلسين البغدادي :جوابي لك يا اخي يف منتهى الصراحة اذا خرج االمريكان
من الوطن األَشم خناطب موةوي سلطة حكومة االحتالل التحقوا مع اسيادكم اذالء
صاغرين النكم كومة من اللصوص والدجالني واملوتورين ،وحنن بالتايل حنل يف قيادة البلد،
وحنل كل املشاكل واالزمات اليت اصابتنا ،وال نتعاون مع من نسق مع العدو اجملرم اال
الذين مل يرتكبوا جرائم انسانية يف حق شعبهم ووطنهم ،هؤالء ميكن ان نقبل توبتهم
ونطبق مقولة الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلَّم القائلة «:من دخل بيت ابو سويان فهو
آمن» ،أما العميل الذي يكتب التقارير ،ويزرع العبوات الناسوة ،ويضع السيارات
املوخخة يستهدف هبا اهلنا وشعبنا ال اتواق معه ،بل حنيله اىل احملاكم الثورية
االسالمية .
عماد العبادي :طيب ...ما هو الدور الذي يؤديه اتباعك يف العراق؟
امحد احلسين البغدادي :واهلل سؤالك هذا ليس مهنياً! أتريد ان اقول لك اسراراً
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وخوايا ال جيوز البوح هبا مطلقاً ،انا عالقيت مع كل من يقاوم االمريكان ويناهضهم سواء
اكان يف العراق او خارج العراق ،فاتقِ اهلل من سؤالك هذا ...من هم اتباعك؟ كيف
اجيب على سؤالك غري املهين؟ إنه سؤال استخباراتي! كيف اكشف لك عالقاتي مع
من؟ ثم انا حالياً جالس اىل جنبك كمستضعف ،ولكنين قلت لك ..أَنا مع كل
املقاومني ،أَنا مع كل اجملاهدين الذين يستهدفون اآللة العسكرية االمريكية وقواعدها
اجلامثة على ثرى العراق.
عماد العبادي (مقاطعاً) :سيدنا ...انت قائد! كيف تقول «انا مستضعف»؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :فحسب ،ال يستهدفون األطوال والنساء والشيوخ
على خالف ما تشيعون أَنَّ البعثيني والقاعدة هم الذين ينوذون اجلرائم البشعة ،انتهت
هذه الدعايات املصطنعة ،اليت اكل عليها الدهر وشرب! أجتوز هذه االفرتاءات من
وجهة نظر اسالمية ،وانتم حتكمون الوطن املذبوح الفيه غاز ،وال كهرباء ،وال نوط،
فضالً عن نقصان البطاقة التموينية وفساد موادها؟
عماد العبادي :انا ليس يل عالقة سيدنا!! بل املسؤولية تقع على عاتق الذين
حيكمون البلد؟
امحد احلسين البغدادي :اذن جيب ان تكون معي ..ال تطرح عليّ أسئلة حبجة
يقولُ الناس ..يسألُ الناس ..اطرح رأيك حتى اناقشك نقاشاً موضوعياً شوافاً..
اترك هذه احلالة ...من هم الناس؟ اليس بعض مِنْ الناس من هؤالء ارادوا اغتيالك
وجنوت منهم بأعجوبة! ..كن مع اخلط املقاوم.
عماد العبادي :ما رايك ايام صدام افضل من النظام اجلديد؟
امحد احلسين البغدادي :سبحان اهلل! الناس يقولون اذا كان القتل على اهلوية من
خالل الكامت وخناجر وسكاكني امليليشيات املذهبية واحلزبية ،وتوجري بيوت اهلل تعاىل
واالضرحة املقدسة ،ذلك كله حتت رغيف الدميقراطية ،والوقر املدقع يتعمق ويتوسع
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ويستهدف الطبقة العاملة والوالحني واحلرفيني والعاطلني عن العمل ،واعطاء اخلطط
االستثمارية ومرافق القطاع العام للشركات االجنبية اجلشعة ..واهلل حكم صدام
حسني افضل من هؤالء اللصوص واملنبوذين .هذا الرأي امجع عليه العقالء مبا هم
عقالء .وانا اقول خالف ذلك السبب اقوى من املباشر ..والكور كله ملة واحدة!
ماذا قدم لنا صدام؟ وماذا قدم لنا االمريكان واذناهبم الذين حيكمون البالد والعباد غري
التسيب والضياع والدمار والبوار؟ نرجو اهلل تعاىل ان تتحقق طموحات ابناء امتنا يف
اقامة الدولة الثورية اليت جتمع املسيحيني واليزيدين والصابئة واملسلمني على كلمة سواء.
عماد العبادي :يعين انت اآلن ...مرجع ديين ام قائد سياسي؟
امحد احلسين البغدادي :انا قائد سياسي ومرجع ديين ،وبكلمة ادق انا مرجع
الوقراء واملساكني واملستضعوني.
عماد العبادي :انت كاتب على موقعك الرمسي انا مرجع صوت املستضعوني؟
امحد احلسين البغدادي :هذا التوصيف ليس له عالقة بيّ وامنا يف موقعي الرمسي
مكتوب بالنص« :موقع مكتب الوقيه املرجع امحد احلسين البغدادي صوت املستضعوني
يف العراق» مثل انتم تضعون حتت اسم فضائيتكم مباشرة «كلمة العراق» وقد رفعنا
هذا الشعار االستضعايف ،الن موقعنا ال ينشر آراءنا وحسب ،وامنا ينشر كل ما حيدث
من مآسيَ ومن ويالت ومن مؤامرات مدروسة ضد العرب واملسلمني والعراق
والعراقيني ،وعندما تدخل اىل موقعنا جتد فيه زوايا متعددة كزاوية «خوايا واسرار»
وزاوية «اطالالت» وزاوية «قراءات» وزاوية «بكائيات» وزاوية «االكثر قراءة»
باالضافة اىل زوايا متعددة ختص نشاطاتي املختلوة ..اذن هذا موقع ثائر كأبي ذر
الغواري رضوان اهلل عليه ...ال صديق له يف هذا الكون اال الذي يدافع عن الدين
واالمة والوطن .
عماد العبادي :يعين انت على هنج أبي ذر الغواري؟
امحد احلسين البغدادي :ادعو اهلل ان جيعلين على هنجه وعلى سريته ،لذا جتدني
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ليس يل صديق ،انا اليوم اكون صديقك اذا كنت وطنياً ،واذا غدوت عميال ،ال مسح
اهلل ،اهجرك ،لذا جتدني أولَ من قدم استقالته من املؤمتر التأسيسي العراقي الوطين النه
صار ذيالً من الذيول ،وصنماً من االصنام اىل بعض الدول االقليمية ،اليت تساند العملية
السياسية مادياً ومعنوياً يف العراق.
عماد العبادي :يعين املؤمتر التأسيسي صار ذيالً؟
امحد احلسين البغدادي :على ما أرى ،واهلل العامل باخلوايا واالسرار.
عماد العبادي :يعين كيف وملاذا؟
امحد احلسين البغدادي :هناك ادلة نشرت يف موقعي من قبل املهتمني بالشأن
العراقي ،ونشرت يف موسوعيت «:تأصيل معريف بني الثورية والال ثورية» ..تراها يف
اجلزء الرابع .
عماد العبادي (مقاطعاً) :أليس هو الذي يرأسه الشيخ اخلالصي؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :يف الوصل السادس «قراءات» كتبت فيها سبعة
مقاالت نقدية ،كتبت مبوضوعية وحيادية أنَّ هذا املؤمتر من حني والدته كان ميتاً،
وقدمت االسباب واملسببات ،وادعو كل املشاهدين ان يرجعوا إىل هذا الكتاب ،الذي
انتقد فيه االمني العام واعضاءه ،وانه انتهى من ذاكرة العراقيني
عماد العبادي  :طيب! انت صرحت عن مووضية االنتخاب وقلت...
امحد احلسين البغدادي (مقاطعاً) :املووضية فيها كومة من املرتزقة ،وكومة من
العمالء ،وجمندين يف املخابرات املركزية االمريكية ،فهي باطلة من حيث املبدأ.
عماد العبادي (متابعا) :انا راضٍ عن أداء مووضية االنتخابات ،اذا كانت هي
باطلة مثل ما تقول اآلن ،ملاذا اذن تصرح يف نزاهة أداءها؟
امحد احلسين البغدادي :قلت لك باطلة ،ألَنَّ املبينَّ على الباطل باطل ،ملاذا أنتَ
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مهتم بشأن املووضية ؟
عماد العبادي :إِنَّ واجيب أَنْ أسألك من خالل تصرحيك ؟
امحد احلسين البغدادي :انا ما عندي تصريح بالثناء عليها!!
عماد العبادي (مقاطعاً) :فقط انت صرحت على عدم سحب الثقة منها؟
امحد احلسين البغدادي (مقاطعاً) :ال ..انت واهم ،ما يف ذلك ريب .
عماد العبادي (متابعا) قام به املالكي وحزبه ؟
امحد احلسين البغدادي :اكرر قويل :انت واهم ..ال تدافع عن هؤالء.
عماد العبادي :هذا تصرحيك موجود على موقعك الرمسي!
امحد احلسين البغدادي :هذا كذب ..كذب ..كذب ..انت مع من تتكلم؟ انا
رجل حازم يف حرب هؤالء التابعني لألمريكان ...هذا ما تدعيه كذب ..تأكد اوالً
من ذلك! وإالَّ جيب ان تقدم يل االعتذار او تقدم التصريح ،وجيب ان يكون خبط يدي
او ختمي ،أو منشور على موقع مكتيب ،حتى اآلن مل يصدر عين تصريح حول املووضية،
ألنيَّ صرحت منذ تشكيلها أهنم مرتزقة لألمريكان ،والقسم منهم يف سي .آي .أي
االمريكية ،قسم اآلخر يف املوساد «االسرائيلي» ،والقسم الثالث يف املخابرات
االطالعاتية االيرانية ..اتقِ اهلل! انت مع من تتكلم؟ جيب ان توهمين! انا رجل
ثائر ..لو اصبح العامل كله ضدي انا اكون فرحاً ..ألني امحل قضية احاول ان أوصلها
اىل ابناء االمة ..لذا تراني جئت عنوة اىل استديو فضائيتكم ،والبعض يستنكف ان
حيضر بنوسه هنا ،وهذه الووقية ليس من شيم الوطنيني ،ثم طاقم «البغدادية»
مستهدف دائماً يف التصوية اجلسدية من قبل امليلشيات احلزبية والطائوية ،وانت من
مجلتهم ،استهدفوك واطلقوا الرصاص احلي على رأسك ،ولوال عناية اهلل ومدده انقذكَ
من املوت االمحر.
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عماد العبادي :انت مع التيار الصدري؟
امحد احلسين البغدادي :انا مع كل من يناهض ويقاوم املشروع االمريكي يف العراق
ويف املنطقة ،موقوهم اآلن جيد يف اهناء الوجود االمريكي يف العراق ،لكن مع االسف
االسيف اخنرطوا يف العملية السياسية ،ويف نوسي شيء مع رموزهم ،الهنم مل يأخذوا
بنصيحيت بعدم االخنراط يف العملية السياسية ،بوصوها قائمة على االمالءات االمريكية
يف سبيل ان يكونوا معارضني متمسكني خبيار املقاومة السياسية منها وامليدانية ،ولكن
الزالت املودة والصادقة بيين وبينهم ،وال زال التيار وطنياً عندي ،ولكن اقوهلا صراحة
قد أخطأوا خطأ جسيماً باخنراطهم يف العملية السياسية .
عماد العبادي :سبب دخوهلم ،حتى يصححوا مسار العملية السياسية؟
امحد احلسين البغدادي :ال ..ال ..مادام هناك احتالل مباشر كان اخنراطهم يف
العملية السياسية خطأً اسرتاتيجياً ،ومازلت أناشدهم ان يقتدوا مبا نصحتهم به عام
2005م ،وبعد انتكاسة انتواضتهم العسكرية توارى السيد مقتدى عن االنظار سنة
كاملة تقريباً ،وبعد ذلك ورطوه باالشرتاك يف العملية السياسية ،وهي حتت مظلة
امريكية ،وحتت مظلة «إسرائيلية» ،ولكن اقول البد بالتايل ان ينتصر احلق مهما يكن
الباطل منتوشاً ،وال بد ان تنتصر كلمة ،ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل ،وال بد ان
تنتصر ارادة املقاومني الوطنيني املناضلني املرابطني على ثرى العراق املذبوح.
عماد العبادي :طيب ما هو رايك اآلن يف األحزاب اإلسالمية املوجودة يف العراق،
وحنن ال نريد ان نتكلم عن االحزاب العلمانية؟
امحد احلسين البغدادي :تقصد بسؤالك االحزاب االسالمية ،اليت دخلت يف العملية
السياسية ،او اليت تناهض العملية السياسية وتقاومها.
عماد العبادي :ال ..اقصد اليت دخلت العملية السياسية؟
امحد احلسين البغدادي :انا عدوهم اللدود وسيواجهون عذاب اهلل ،وكل واحد
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منهم يف اسول درك من جهنم ،ألنَّ االمام علياً عليه السالم مل يتعاون مع الساسانيني
اجملوس ،وال مع الرومان املسيحيني يف تقويض اخلالفة الراشدة عندما حنيي عن قيادة
االمة ،واستلمها ابو بكر ،وامنا تعاون مع رموز اخلالفة الراشدة ونسَّق معهم ،ويف
مقدمتهم سيدنا عمر ،وصار مستشاراً أيديولوجيا ،وداعماً اسرتاتيجيا ،بل نصح
سيدنا عمر أالَّ يذهب بنوسه لقيادة اجليش يف سبيل احتالل الدولة الساسانية ،وكان
خيشى ان يقتل يف تلك املعارك ،بل اكد عليه أَنْ يبقى يف املدينة ،حتى ال تسقط دولة
اخلالفة الراشدة ،ولو كان متآمراً على اخلالفة الراشدة ألحلَّ على سيدنا عمر بضرورة
قيادة اجليش بنوسه ،حتى يتخلص منه حينما يقتل يف هذه املعارك املشتعلة بني اجلانبني،
وبالتايل يقوم مبحاولة انقالب ابيض عليه ،ويصري هو خليوة املسلمني ،وكذا عندما كان
علي بن ابي طالب يقاتل معاوية يف واقعة صوني بَلَغَهُ ان الروم حيتمل ان جيتاحوا الشام
وحيتلوها ،فصرخ قائال :اذن سنقاتل مع معاوية لصد الغزوة الرومية يف سبيل ان تبقى
كلمة ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل.
هذا هو املنطق االسالمي ،وهذا املنهج االسالمي ،وهذا التصور االسالمي ،بل
هذا هو منطق اليسار االسالمي الثوري ،ال االسالم الوطين االمريكي ،أليسَتِ االحزاب
الليربالية الوسطية اإلسالمية تعمل وتتعاون مع االمريكان وجاءت على ةهر دباباهتم
وطبقت الدستور الدائم الذي كتب بإمالءات توراتية امريكية؟..
سبحان اهلل وانت تسألين ما هو رأيك يف األحزاب االسالمية؟ كلهم يف اسول درك
من جهنم سيخسف اهلل منطقة الصوراء هبم مثلهم مثل شيوعيّ االحتالل ،اقصد
البياتي ومجاعته ،الذين اشرتكوا يف العملية السياسية ،يف حني هم يزعمون اهنم حياربون
الرأمسالية االمريكية واالوربية .
عماد العبادي (مقاطعاً) :جيوز ارادوا ان يغريوِّا الوضع ،ويصححوا االخطاء
سيدنا!
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :بوصوها امتداداً لالمربيالية العاملية ،وكما انت تعلم
ان الرأمسالية املتوحشة تطبق حالياً يف العراق احملتل من خالل اعطاء اخلطط
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االستثمارية ومرافق القطاع العام للشركات االجنبية ،حتى أنَّ املرحوم السيد فضل اهلل
وصف يف لقاء متلوز موةوي سلطة حكومة االحتالل الرابعة بـ«دولة قرقوز» ،وهلذا
عوتب من قبل حزب الدعوة احلاكم عتاباً قاسياً ،ومن العجيب أنَّ أوالده بعد صعوده
اىل امللكوت االعلى ،بادروا اىل قطع خمصصات تيار املرجعية االسالمية ،ألنَّ املرحوم
والدهم كان يدعم هذا التيار اجملاهد من خلف االبواب املغلقة ،واعتقد  -واهلل العامل
 أَنْ هذه املبادرة جاءت بناءً على رغبة من حزب الدعوة االسالمية ،ألنَّ تيار «أمة»حيارب العملية السياسية ،وذراعه العسكري «ألوية الشريعة اخلامتة» يستهدف االلة
العسكرية االمريكية .
عمــاد العبــادي :مــا هــو قصــدك بضــرورة حتقيــق العدال ـ ة االجتماعيــة الــواردة يف
ادبياتك؟
امحد احلسين البغدادي :العدالة مبا هي اجتماعية ينادي هبا الشيوعيون باسم
ضرورة حتقيق االشرتاكية العلمية ،وينادي هبا القوميون العرب باسم ضرورة حتقيق
االشرتاكية العربية ،وحنن بوصونا إسالميني نطالب بضرورة حتقيق العدالة االجتماعية،
اليت تستهدف إهناء الربجوازية الرأمسالية ،وإهناء احلياة األرستقراطية ،واالقطاع،
وتوزيع الثروة من خالل الزكوات واالمخاس والصدقات وغريها.
عماد العبادي :يعين هذه هي اشرتاكية اسالمية؟
امحد احلسين البغدادي :نعم يف الستينيات كثري من املنظرين اإلسالميني عبَّروا
مبصطلح االشرتاكية ،وألووا كتباً حتمل هذا التوصيف صوناً لالقتصاد االسالمي على أنَّهُ
حقيقة استباقية على طول التاريخ متثل ارادة الكادحني من الطبقات احملرومة من قبل
ةلم االقطاع والعبودية واالستئثار واستغالل االنسان لالنسان ،ولكن ،حنن كإسالميني
 وألجل االطالع على نص العمليات النوعية امليدانية راجع املوقع الرمسي ملكتب مساحة آية اهلل
العظمى املرجع القائد السيد أمحد احلسين البغدادي أدام اهلل ةله يف زاوية بيانات:
.www.alsaed-albaghdadi.com
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قرآنيني نؤطر مصطلحنا يف نطاق ضريبة الزكوات واالمخاس والصدقات ،ويف رأي
املنظرين املاركسيني أنَّ هذا رافد من روافد تطبيق النظرية االشرتاكية العلمية او
العربية ،وعلى الرغم من اهنم ال يؤمنون متاماً هبذه النظرية اال أهنم يروهنا يف جمملها
افضل من الرأمسالية العوملية املتوحشة  .لكن انا شخصياً جتدني من خالل ما كتبته ال
استخدم هذا املصطلح بل على االمة ان تعرف املقصود منه فال يضرني ان يستورد
املصطلح من خارج الدائرة االسالمية ،الن مدار احلكم الشرعي ال يقوم على االمساء
والعناوين ،بل على املسميات واملضامني القائمة على املصلحة االسالمية العليا ،والظرف
الزماني ،والصريورة االجتماعية والسياسية واالقتصادية .
عماد العبادي :انت تؤمن بتحقيق الوحدة العربية ؟
امحد احلسين البغدادي :انا اقول جيب اوالً حتقيق الوحدة العربية الشاملة ،ونزيل
احلدود واحلواجز بني االقطار العربية بالقوة ،وبالتايل نطبق الوحدة االسالمية مع اخواننا
اإليرانيني واالفغانيني والباكستانيني ،وكل الدول اليت ال تنطق بلغة الضاد.
عماد العبادي :كيف تزال احلدود واحلواجز بالقوة ؟
امحد احلسين البغدادي :بعد حتقيق الوحدة العربية تزال احلدود واحلواجز ،واآلن
على ما ارى هذا االمر ال يتحقق ،ألنَّ حال االمة يف تسيب وضياع وهزمية ،بسبب
التآمر الدويل الذي يستهدف توريقها ،وتوتيت اقطارها من خالل التدخالت االجنبية يف
شؤوهنا الداخلية باسم حتقيق احلرية والدميقراطية واالصالح ،لذا ترى حلف الناتو
هجم عسكريا يف سبيل تدمري ليبيا بالطائرات والصواريخ االطلسية ،والشركات االمنية
اخلاصة ،واآلن يتآمر على سوريا حبجة التدخل اخلارجي حلماية املدنيني ،اليت تعين فيما
تعنيه حظراً جوياً وضرباً للدفاعات اجلوية ،وقد ترافق ذلك مع ازدياد الضغوط
االستكبارية عليها وفرض سلسلة من العقوبات االوربية واالمريكية ضدها ،وقبلها
العراق حبجة انقاذ شعبه او اقامة حكم دميقراطي فيه بقدر ما كان اهلدف تدمري
العراق وتوتيته ارضاً وشعباً والسيطرة على ثرواته باستخدام املعارضة العراقية يف
اخلارج كعمالء ضد وطنهم وشعبهم ،جيب على االمة كلها ان تؤمن خبيار املقاومة يف
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حرب االمربيالية العاملية ال طردها من العراق فحسب.
عماد العبادي :يعين حتاربون مصاحل امريكا يف كل العامل بوصوها امربيالية ؟
امحد احلسين البغدادي :طبيعي ،من خالل اقامة جبهة تقدمية عاملية ملناهضة
االمربيالية االمريكية واالوربية .
عماد العبادي :يعين تقاتل امريكا يف كل مكان ؟
امحد احلسين البغدادي :نعم  ..نعم ..يف كل مكان نقاتلها ،هي اقل واحقر ،الن
الشعوب املستضعوة سوف تنتصر على كل األمربياليني والرأمساليني والربجوازيني ،وعلى
كل مصاصي دماء الكادحني ،وعلى كل اجلواسيس احملليني والعامليني ،وعلى كل
املهادنني واخلاضعني لألمر الواقع التوفيقي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي.
من هنا جيب على ابناء االمة ان تتأسى بسرية حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم
حبيب اهلل ،الذي قاتل املشركني جبريد النخل ،جيب على االمة ان تقرأ تاريخ نبيها
واالئمة الراشدين ،ولو فعلت ما صار حاهلا اآلن حتت هيمنة االستعمار واالستغالل
واالستبداد واالستحمار.
عماد العبادي :نرجع اىل املقاومة العراقية ...من اين تدعم ؟
امحد احلسين البغدادي :املقاومة الوطنية االسالمية العراقية حتديداً غري مدعومة
اطالقا من الدول االقليمية والدولية.
عماد العبادي :يعين اكيد غري مدعومة سيدنا؟
امحد احلسين البغدادي :هذا ما اتصوره.
عماد العبادي (مقاطعاً) :ملاذا؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :فقط متتلك البندقية املقاتلة ،واما العبوات
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الناسوة والصواريخ فمن صنع حملي .
عماد العبادي :املقاومة العراقية كيف التكون مدعومة؟
امحد احلسين البغدادي :واهلل هذا ما اعرفه عن املقاومة املسلحة ،تعتمد على
االكتواء الذاتي مادياً وتسليحياً ،ال اقليمياً وال دولياً ،وهذا خبالف حركات التحرر
العربية يف اخلمسينيات مثل جبهة التحرير الوطين اجلزائرية ،اليت كان يدعمها االحتاد
السوفييت والرئيس مجال عبد الناصر والزعيم عبد الكريم قاسم.
عماد العبادي :كيف ال تكون املقاومة العراقية مدعومة!! وهي تستخدم اهلاون
وتستخدم اسلحة متطورة اخرى؟
امحد احلسين البغدادي :قلت لك تعتمد على االكتواء الذاتي ،ولو كان تسليحها من
قبل الدول االقليمية والعاملية اقول لك باللهجة الشعبية العراقية «انسوگهم سوگ
املطايه» ،هؤالء االمريكان والتابعون هلم الذين جاؤوا على ةهور دبابات العدو اجملرم
واسقطوا صدام حسني ،من العيب عليهم ان يكونوا ادالء للعدو الغازي الذي نسف
البنى التحتية واالجتماعية واالقتصادية ..ملاذا اراك من خالل اسئلتك االستوزازية
مهتماً هبم؟ هؤالء جبناء اذالء موتورون سرتى كيف نطردهم شر طرده من الثرى
الوطين العراقي؟! اصرب ترَ املواجآت والصدمات املذهلة أال ترى بعينيك كيف يتوسل
االيرانيون واالمريكان ،بوساطات غري مباشرة ،ان اذهب اىل مسقط رأسي يف النجف
وال اعلم ماهي االسباب واملسببات؟ .
عماد العبادي :كيف تشردهم ...عندهم امكانيات ...عندهم املال واجلند
والسالح والرجال؟
امحد احلسين البغدادي :نعم نشردهم من الوطن اجلريح! أال ترى اخلليوة عمر شرد
الساسانيني اجملوس كامرباطورية؟ بل أال ترى قبله حممد رسول اهلل يف معركة بدر انتصر
بـ ( )313جماهداً؟ انت لو كنت اسالمياً صادقاً وقرأت القرآن الكريم قراءة دقيقة عن
وعي وبصرية رسالية ملا طرحْتَ عليّ هذه االسئلة! صدقين االسالم هو احلل من
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خالل احلوار والقتال ،حنن لسنا كاليابان وال املانيا ،ومها قوتان ال يستهان هبما،
ومازالت القواعد االمريكية جتثم على أراضيهما ...حنن قرآنيون اسالميون ثوريون ال
جيوز اطالقا أنْ حيتل اوطاننا االسالمية الكافرون واملستكربون الواقدون العواصم
اخلمس املشهورة يف الساحة «الوقهية» ،بل جيب أنْ نطردهم ،حتى لو منحونا احلرية
الكاملة وهيأوا لنا وسائل الرتفيه ،واخلدمات املختلوة .
عماد العبادي :سيدنا جنلس ونتواوض!
امحد احلسين البغدادي :نعم ..نتواوض ،شريطة ان نستمر يف القتال بال هوادة .
عماد العبادي :نتواوض بال قال وقيل ،نقول هلم تعالوا جنلس على مائدة مستطيلة
على استئناف الكهرباء ،كما أعادوها اىل الكويت يف فرتة عشرة ايام؟
امحد احلسين البغدادي :اكرر كالمي ...مع من نتواوض؟.
عماد العبادي :مع االمريكان ..جنلس ونتواوض!
امحد احلسين البغدادي :نتواوض مثلما تواوض مع االمريكان هوشي منه يواوض
ويقاتل ،ال نتواوض حنن كعمالء ألمريكا وتابعني كذيول هلم!
عماد العبادي :ال ...نقول هلم تعالوا اعيدوا الكهرباء! أعطونا البطاقة التموينية
كاملة غري منقوصة!
امحد احلسين البغدادي :ال تواوض مع االمريكان والتابعني هلم ..بل جنلس مع
الوطنيني املناهضني لالحتالل .
عماد العبادي :سيدنا ...ملاذا ال جتلس معهم وتقول هلم تعالوا نتحاور على كلمة
سواء ؟
امحد احلسين البغدادي :مع الذين جاؤوا على ةهور الدبابات األمريكية ،وغزوا
بالدنا ،ودمروا بنانا التحتية واالجتماعية!!
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عماد العبادي :ثم ماذا ...جيب ان نضحي بالغايل والنويس يف سبيل استنقاذ
الوطن؟
امحد احلسين البغدادي :كيف تقول ثم ماذا؟ ...هؤالء تآمروا على وطننا
اجلريح ،وسبوا اهلنا ،وهتكوا أعراضنا ..كيف زنى االمريكان بـ«عبري»؟ وقامت
ضجة اعالمية على ارتكاب هذه اجلرمية النكراء ..فاين الغرية العربية؟ واين النخوة
االسالمية؟ اتقِ اهلل ..كيف تنسى هذه االعمال الشنيعة وانت من ابناء ثورة العشرين
التحررية وقد عُرِفَ اباؤك واجدادك عند الداني والقاصي يف هوساهتم ورداهتم
املشهورة عند الربيطانيني« :فاله مكوار بلندن مشهوره» اتقي اهلل كيف يصدر هذا
الكالم منك ،وانت من ابناء العروبة واالسالم؟!
عماد العبادي :يف ادبياتك :ماذا تقصد بـ «هيمنة رأس املال الربوي املتوحش»،
والتعامل به بني االمم والشعوب؟
امحد احلسين البغدادي :اخطر جرمية بشعة يف تارخينا املعاصر هي االنظمة
الرأمسالية العوملية الربوية ،ألهنا تستهدف استغالل االنسان لالنسان ،وهي متوحشة يف
حضارة جتوب األعايل ،فتتجاوز حدود االرض واالنسان سواء بسواء .
عماد العبادي :طيب ...اجدك من خالل حديثك تؤكد على خطورة الرأمسالية،
وحتاول نسوها بشكل تام ...اليس كذلك؟
امحد احلسين البغدادي :نعم ..نعم ..جيب تدمريها من حيث املبدأ ،انا عندي
كتابات يف تونيدها من وجهة علمية ...انت لو قرات يل من قبل ملا كُنْتَ توجه يل
هذه االسئلة ،لكن هدفك على ما أرى هو ايصال آرائي للناس .
عماد العبادي :نعم سيدنا ..هذا هو هديف أنْ توضح للناس خطورة الرأمسالية ؟
امحد احلسين البغدادي :إِنَّ الناس الشرفاء واملشاهدين الذين يسمعون قويل يقتنعون
بأطروحاتي ،إِنَّ الرأمسالية حمتالة وحقرية ال تعرف غري املنوعة «الربمجاتية» خذ كل
شيء وال تعطِ أيَّ شيء على حساب احملرومني واجلياع الكادحني ،على يد الدول
الصناعية السبع الكربى «دول املليار الذهيب» و«مخسة مليارات من البشر» مقهورون،
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أذالء ،مهانون يف مقدمتهم العرب واملسلمون ميوتون جوعاً وعرياً وهالكاً يف كشمري
وبنغالدش واريرتيا وتشاد والصومال والسودان والعراق وفلسطني ولبنان ،لذا ترى ةهور
حركات حترر اسالمية وعاملية تتبين االشرتاكية العلمية على الصعيد املاركسي وتتبنى
العدالة االجتماعية على الصعيد االسالمي ،امنا حنن كإسالميني نقول جيب نسف
الرأمسالية اوالً .
عماد العبادي :يعين االشرتاكية عندك افضل من الرأمسالية االحتكارية؟
امحد احلسين البغدادي :اجل ..اجل ..افضل يف اجلملة.
عماد العبادي :من خالل طرحك اجلديد يظهر أنك تؤمن بتطبيق االشرتاكية ،كما
آمن قبلك الدكتور شريعيت؟
امحد احلسين البغدادي :طبعاً ..اذا دار االمر بني األمرين ،واحنصر بتطبيق
الرأمسالية املتوحشة ،فاالشرتاكية افضل وارقى ،وهذا الراي ال ميكن انكاره عند
املنظرين مبا هم منظِّرون ،لكن انا كإسالمي اريد ان اطبق النظام القرآني ،ومن الطبيعي
ان االشرتاكية «العلمية» فيها تناقضات صارخة ال ميكن تطبيقها على ارض الواقع،
الهنا ختالف يف بعض اطروحاهتا اجلربية القهرية فطرة االنسان نوع االنسان ،من قبيل
وجوب حمو امللكية اخلاصة ،ومن منظور فقهي اسالمي ال جيوز اطالقاً حموها ،ولكن انا
عندي ،ومن وجهة نظري جيوز حموها ،ألنَّ امللكية اخلاصة تعد من االمور االعتبارية،
واالمر االعتباري اذا اتوق املسلمون باإلمجاع وبال منازع جيوز حمو امللكية اخلاصة من
حيث املبدأ.
ومن هنا ..ينكشف لدى االمة ان االطروحة االسالمية يف مسألة حمو امللكية
اخلاصة سبقت النظرية املاركسية  ،وبكلمة! امللكية اخلاصة جرمية ال تغتور من وجهة
نظري ..انت متلك وانا ال املك ،وهنا ال يسمح االسالم بوجود فوارق اجتماعية
شديدة بني من ميلك وبني من ال ميلك «ليس منا من بات جوعان وجاره طاو» «ومازاد
عن حاجة االنسان وقوت يومه ،فهو حق لآلخرين» ،ويف قول ألبي ذر الغواري
«عجبت لرجل ال جيد قوت يومه ،وال خيرج على الناس شاهراً سيوه».
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باختصار ،ليست امللكية اخلاصة وحموها على صعيد الوجوب القهري ،وامنا
متوقوة على امجاع االمة كلها ،وهل يتحقق هذا االمجاع؟ سؤال اليزال ينتظر االجابة .
عماد العبادي :طيب ...كلمة اخرية سيدنا ؟
امحد احلسين البغدادي :أقول كلميت األخرية حتى يسمعين املشاهدون...
صدقوني أنا ليس من طبعي أن «أُعصب» على (ابو هدى) .
عماد العبادي (متابعاً) :اهلل يسلمك سيدنا.
امحد احلسين البغدادي :عندما يطرح السؤال وأنا بدوري أجيب عليه ،واذا به
يبادرني بسؤال آخر وال جيعلين اسرتسل يف حديثي ،لذا جتدني «أُعصب» عليه،
وابقى مسرتسالً يف امتام حديثي من هنا .
عماد العبادي (مقاطعاً) :أنا انقل اليك اسئلة السائلني؟
امحد احلسين البغدادي (متابعاً) :أرجو من املشاهدين أن يستمعوا للمقابلة اليت
أجريت معي أخرياً يف قناة «الرافدين» يف برنامج «شاهد وشواهد» بثت يف نوس
الوقت مع برنامج« :سحور سياسي» ترون أني اتكلم هبدوء مع احملاور الدكتور رافع
الوالحي ،ال هبذا االسلوب املتشنج مع (ابو هدى)  ،الذي يقطع كالمي لذا جتدونين
اخاطبه بصوت عالٍ وانعته بكلمات قاسية هذا اوالً ،وثانياً :ارجو أن يرجع
املشاهدون اىل موقعي الرمسي ،يف زاوية «صوت وصورة» مع قناة «الدنيا» السورية
اليت اجرت معي لقاءً خاصاً فتكلمْتُ هبدوء وسكينة مع مقدم الربنامج ،ويف حينها
كان ولدي حممد معتقالً بعد القاء القبض عليه من خالل هجوم االمريكان على بييت يف
النجف االشرف ،لكن اهلل أبتالني بابي هدى مقدم برنامج سحور سياسي وامحد اهلل
على هذا االبتالء .
عماد العبادي :شكراً لكم مشاهدينا الكرام مل يبق امامي اال أن اتقدم بشكري
اجلزيل لسماحة آية اهلل العظمى املرجع القائد امحد احلسين البغدادي ،والشكر طبعاً
موصول لكم مع حتيات فريق «سحور سياسي» واىل اللقاء.
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الحوار التاسع والخمسون
مع صحيفة الخبر الجزائرية
بتاريخ  24تشرين االول 2011م
اجرى الحوار
د .عبد الكاظم العبودي
من املعروف ان الذين جييدون الكتابة ال جييدون اخلطابة وفن الكالم بلباقة،
والعكس صحيح ،أي أنَّ من جييد اخلطابة ال جييد الكتابة .ومن النادر ان جيمع أحد
بني الونَّني ،فيما نرى مساحة املرجع القائد أمحد احلسين البغدادي يبلغ الذروة على
الصعيدين كليهما أي يف جمال القلم واخلطابة وكالمها موجود يف موسوعته « :تأصيل
معريف بني الثورية والالثورية» ،ويف موقعه الرمسي على صوحة الـ (. )YouTube
إِنَّ امحد احلسين البغدادي يعترب الكتابة واخلطابة جمرد اداة ملمارسة حريته ،بل هي
عنده همّ مجاعيّ .إنَّها مهمة ورسالة ،وسيلة لتحرير االنسان املسلم املعاصر ،وهلذا
فان مساحة املرجع القائد البغدادي يكتب ،يتكلم ،ينتقد ،يثور ،متعامالً مع نوسه ومع
اآلخرين ،هو سليل الوقهاء ،ووارث املصلحني والدعاة يف محل االمانة الرسالية ،جيسد
وعي األمة وضمريها والدفاع عن هويتها ومَنْ يستمعْ إليه متحدِّثاً أو يقرأْ ما يكتبُ
يشعرْ بالوعل ال بالقوة أنَّ هذا الرجل احلركي قد مجع يف شخصه رموزاً عديدة من الوقيه
احلركي ،اىل املوكر التقدمي يف عصر العوملة واحلداثة ،اىل األصويل االسالمي
«املتشدد» الداعي اىل قلب األوضاع وتغيريها رأساً على عقب .هكذا نراه
«يتقمص» أكثر من شخصية أو دور فهو مرة مؤسس حركة اإلسالميني االحرار
ومرشدها ضد النظام الدكتاتوري البائد ،ومرة أخرى اجملاهد ضد املشروع االمريكي
يف املنطقة ،ومرة ثالثة احلارس املدافع عن فقهاء االسالم اجملاهدين.
هذا ،وقد ختالوه يف بعض أطروحاته الوكرية ،لكن قيمة ما يتكلم به أو ما يكتبه ال
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تكمن يف االفكار اليت يطرحها ،وال يف النتائج اليت يستخرجها بقدر ما تكمن يف
اإلمكانيات االيديولوجية اليت يوةوها ،أيْ قدرته الوائقة على التصرف باملعطيات اليت
يشتغل عليها ،واللعب باألدوات اليت يشتغل هبا ،هذا ما قيل عن االمام اجملاهد املرحوم
حممد احلسين البغدادي والشهيدين علي شريعيت وحممد باقر الصدر ،وما ميكن قوله عن
كل فقيه حركي بارز ،وعن كل أثر فقهي هام .فأمهية الوقيه أو املوكر ال تتمثل يف
أطروحاته وأستنتاجاته بقدر ما تتمثل يف إمكان التوكري واالبداع ،ويف قدرته على
اللعب يف املبدأ الذي يعمل فيه ،وهذا ينطبق على أمحد احلسين البغدادي ،فاملرء قد
خيالوه الرأي يف مسألة أو أُخرى لكن ال ميكنه إال ان يعرتف وهو يقرأهُ ،أنه أمام فقيه
جمدد ،وموكر بارع ،وكاتب قدير .إنه يورض نوسه على القارئ بقوة ادائه ونصه،
بعرضه املتألق وصياغاته االنيقة ،بنظراته الشمولية ورؤيته املعمقة ،بقراءاته الكاشوة
وقدرته على التأليف .وهو اىل ذلك يدهش املتابع مبؤلواته يف حبوثه ،ويف منشأه ،ويف
جهاده ،ويف فصوله ،ويف خطره ،ويف ثورته  ،ويف طاغوته ،ويف أطروحاته وتوسرياته،
مضافاً اىل مقابالته وأحاديثه وبياناته وفتاويه.
 هل حنن عشية حرب أهلية جديدة يف العراق؟= (مبتسماً) يا أخي تبدأ سؤالك احلواري من منطلق غاية يف الصعوبة!
 ةروف الوطن اجلريح تشجع على طرح مثل هذا السؤال؟= أنا يف تصوري القاصر أستبعد هذا السيناريو  ،صحيح ان العراق املذبوح ال
توجد فيه حكومة عادلة ،بل حكومة ةاملة تابعة إلمالءات أمريكية وأجندة إقليمية،
ولكن توجد عناصر سياسية تتسم بالتعقل واحلكمة مبستوى املسؤولية الوطنية
احلقيقية ،والبصرية الرسالية التارخيية ،ما جيعلها بعيدة كل البعد عن الوتنة املذهبية،
بعد ان شاهدنا كل مكونات الشعب العراقي اشرتكت يف انتواضة اخلامس والعشرين
من شباط يف ساحة التحرير يف بغداد ويف ساحات املدن العراقية األخرى ،وشاهدنا
وأد فتنة جمزرة النخيب بني املدينتني العربيتني كربالء واالنبار .

644

 هل ميكن أن تشرح ذلك أكثر؟= أقول لك ولآلخرين صراحة :صحيح أنَّ العراق بلد متعدد الثقافات والطوائف،
بلد خيتزن يف باطنه من الصراعات أكثر مما خيتزن من التوافقات ،بلد فيه عناصر
املوساد الذين جُنِدّوا من أماكن عديدة يف العامل ،وأُتي هبم حتت عناوين الشركات
األمنية اىل الوطن ،ومنذ بداية االحتالل مل يتمكنوا من دفع أبناء العراق اىل حرب أهلية
حقيقية شاملة كاحلرب األهلية ،اليت حصلت يف مثانينيات القرن املنصرم يف لبنان،
وإمنا حققت صراعات طائوية «سنية» و«شيعية» حصراً من خالل التهجري من منطقة
اىل منطقة ،ومن حمافظة اىل حمافظة أخرى ،ومن وطنهم اىل أوطان أخرى ،وتوجري
مؤسسات ودوائر حكومية ومساجد وحسينيات ،أو احتالهلا والعبث يف حمتوياهتا ،أو
اغتيال أئمتها.
 ما رأيك يف ما تشيعه الثورة املضادة أَنَّ من يقاومون املشروع األمريكي ماهم إالَّحونة من االرهابيني؟
= حنن كمقاومني وةيوتنا مواجهة االحتالل وأتباعه يف العراق ،وقد حاولت أمريكا
تشويه مسعتنا واالفرتاء علينا عرب عمالئها احملليني يف حماولة لئيمة للوصل بيننا وبني ابناء
األمة ،كي توحي اىل الناس أن الذين أفشلوا مشروعها عرب فوضاها اخلالقة يف املنطقة
ما هم إال حونة من «املتعصبني االرهابيني» ال شأن هلم إال قتل االبرياء باألحزمة
الناسوة والسيارات املوخخة ،لكننا على يقني أنَّ مثل هذه اإلحياءات ال ختدع أبناء
األمة ،كما أهنا ال ختدع أحرار العامل ومستضعويه ،لذا هم يعلمون أن مَن يوكر يف
أسقاط مشر وعها الوتنوي التوراتي يف العامل كلِّهِ ال يلجأ اىل أعمال إجرامية ال أخالقية
من أي نوعٍ .
 ملاذا تؤطر املقاومة بالكواح املسلح فحسب ،وتعتربها الطريق الوحيد لتحريرالعراق من االحتالل؟
= ال  ..ال مقاومة مسلحة ومقاومة سياسية ،وثورة حتررية على طول التاريخ مل
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تنتصر بغري الكلمة امللتزمة ،تدعو اليها وتنشر منطلقاهتا الوكرية بني الناس كلهم،
فاملقاومة املسلحة ال تكوي وحدها ملساندة مبدأ من املبادئ الثورية ،فاذا مل تتغري القيم
واملثل الكربى ،وخيلع الناس عن عقوهلم طابع الياس واالحباط واالذالل واخلنوع،
فاملقاومة املسلحة تعجز عن النهوض بثورة عارمة ناجعة.
باختصار ،اذا تكاتوت املقاومة املسلحة والسياسية سواءً بسواء على امر ما ،فال
بد ان يتم ذلك االمر عاجال ام اجالً ،هذه حقيقة ال ميكن حبال انكارها .
 الواليات املتحدة األمريكية تعرف عن يقني ما ميكن أن يرتكبه جنودها من جرائمومحاقات يف بلدان العامل اليت يتواجدون فيها ،ولذلك حترصُ على أن حتميهم باحلصانة
الدبلوماسية من احملاكمة على ما يرتكبونه من جرائم يف تلك البلدان مبوجب القوانني
احمللية أو القانون الدويل .ويف العراق حتاول أمريكا بكل الوسائل توفري احلصانة جلنودها
الذين سيبقون يف العراق بذريعة أهنم «مدربون عسكريون»  ..وآخر ما توصل إليه
الطرفان األمريكي والعراقي هو حماولة االتواق على خمرج مواده أَنْ تتم معاملة
«املدربني» باعتبارهم «موةوني دبلوماسيني» ال عسكريني ،واحتساهبم ضمن قوة
محاية السوارة األمريكية والبعثات الدبلوماسية األمريكية املنتشرة يف العراق  ..وهذا
املخرج خداعٌ للشعب العراقي ومترير للتآمر عليه يستهدف البيضة واحلوزة.
فهل جيوز هذا بالعنوان الثانوي؟ وكيف السبيل اىل كشوِهِ ،وإهناء اْيِّ شكل من
أشكال الوجود االمريكي؟
= سبق يل أَنْ صرَّحتُ بأنَّ بقاء جندي «أمريكي» واحد حتت أي ذريعة من
الذرائع يُعدُّ احتالالً غري مُعلن.
وأعود ألُكدَّ مرة أخرى ،إنَّ بقاء أي عدد من العسكريني األمريكيني مهما يكن قليالً،
حتت أي ذريعة من الذرائع ،يعترب مِنْ أعظم املخالوات الشرعية من وجهة النظر
اإلسالمية.
وهذه االتواقية بني موةوي سلطة االحتالل واجلانب األمريكي إتواقية مذَلة مهينة
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للشعب العراقي املسلم ،وال ميكن اسقاطها االَّ عن طريق املقاومة بكل اشكاهلا مبا فيها
املقاومة املسلحة لتطهري الرتاب العراقي من كل معتد اثيم .واهلل مع اجملاهدين املرابطني
الصابرين.
 نراك على خالف مع التوجهات الوسطية يف نوس الوقت ،وهي صمام أمانلنسف املشاريع االستعمارية؟
= يوجد صمام أمان يف وعي االنسان املسلم اجملاهد يف سبيل اهلل تعاىل ،وال
ينحصرُ صمام االمان يف االستسالم لـ«الواقع السياسي والتوفيقي» ،فال وكالةَ من العوملة
الربوية الرأمسالية ،والعجز عن مراقبتها ،وعدم القدرة على مراجعتها .ليس لإلنسان
املقاوم يف هذا العصر العوملي أنْ يغرق يف هذا اخلواء ،وأن يضيع يف تيه مظلم موحش،
أو أن يشعر بضالته حتت هذه الشمولية ،بل عليه توكيد إصراره على الصمود
والتصدي ،وعلى اإلنسان املسلم املقاوم أن يتسلح باملسؤولية ،وحتقيق الرسالة اإلهلية،
ووعي أبناء األمة الكادحة ،وإدراك حركة التاريخ.
مواجهة العصر العوملي ال تستدعي تربئة «الواقع السياسي والتوفيقي« ،الذي حيوظ
النظام العاملي اجلديد من كل سوء ،بل تتطلب معرفة املسؤول عما وصل إليه حالنا من
استعباد واستغالل ،واحتالل واستعمار ،كما أنَّ العصر العوملي ال يُوَاجَهُ برباءة الذمة
واخلضوع لـ«الواقع السياسي والتوفيقي» افرتاضاً وأمالً ،بل تبدأ مواجهته بتحديد
املسؤولية عما وقع يف حياتنا من تسيب وضياع ،ومن دمار وبوار ،وهزائم ونكبات.
 بيد ان هنالك من االسالمني والعلمانيني من يروج ملبدأ الرضا والتسليم باألمرالواقع السياسي والتوفيقي ،ويتعاون ملصلحة املشروع االمريكي وتنويذ أجندته يف
املنطقة ،ما هو تشخيصك وتقييمك هلذا التوجه؟..
= البعض من هؤالء يف تصوري حمتقرون مسلوبو الشخصية ،الساسة الصهاينة
واالمريكان ينظرون إليهم نظرةً دونيةً أزلية ال حادثة ،ثابتة ال متغرية ،دائمة ال آنية ،وهم
باملقابل مستعدون لتنويذ أي شيء جملرد إرضائهم ،وتغيري نظرهتم اليهم! ..يقبلون
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بالتبعية الذيلية ،ال يتورعون عن التحاق مذل مهني مُحرَّم بالعمل يف جهاز املوساد،
والسي .آي  .أيه يأملون أن جيود عليهم الصهاينة واألمريكان بالسلطة واملال.
والبعض األخر غريبو الوكر والعقيدة يتنوسون يف أجواء الدين االستحماري والدين
التقليدي املوروث غري املوكَّر فيه ،بعيدون كل البعد عن االسالم احملمدي األصيل ،واذا
وجد بينهم بعضُ مَن مييلون إىل االسالم فإسالمهم تشريوي ،وحتى يف هذا التوجه
املرحلي يؤدونه بأطروحات ليربالية اسالمية ،كما قال بذلك الشهيد سيد قطب،
اسالماً أمريكياً كما نراه اآلن بالوعل يف العراق وتركيا.
والطرف الثالث لسان حاله يقول للمأل إننا وسطيون ،وإننا ال منلك القدرة والكواءة
على اختاذ القرار الثوري احلاسم ،وحنن ننام دائماً يف وسط «اللحاف» ،وال علم لنا مبن
هم يف عامل اليسار اليوم ،ومن هم يف اليمني ،وهم بني اجلسرين ،وال حتى بقراءة كتبهم،
او ترمجة كتاباهتم .
هذا هو تقييمي وتشخيصي ،ولو كان لديَّ جمال كافٍ ألثبتُّ لك بعَيِّناتٍ وثائقية،
ويكوي ملثل هذه النظائر ان يسيل لعاهبم على ذقوهنم ألي (مكسب) يتكرَّم به عليهم
عدو وطنهم ،الذي ال يعطيهم شيئاً إالَّ على حساب خيانة الدين والوطن واألمة ،وأن
عشت اراك الدهر عجبا.
 كيف تقرأ مشهد املؤسسة النجوية الدينية اجتاه الوتنة ،اليت مير هبا العراق؟= ةهرت يف الساحة العراقية العمائم السوداء والبيضاء ،وورائها األحزاب الليربالية
االسالمية ،اليت تتماهى مع االحتالل االمريكي فاقدِ العواصم اخلمس املشهورة يف
«الساحة الوقهية» ،ثم توشَّى هذا التماهي يف رموز املؤسسات «الدينية» كلها ،وهذا
خالف النصوص التشريعية القرآنية منها ،والنصوص النبوية الشريوة.
 يف رأيك هل حزب السلطة احلاكم قبل احتالل العراق يتبنى املسار الطائوي امماذا؟
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= االنسان العراقي يعاني مشكلة عويصة يف اصدار احكامه بوصوه ينطلق من رؤية
احادية أتقدمياً كان أم رجعياً ،معتدالً أم متطرفاً.
وميكن القول :إَنَّ احكامهُ صادرةٌ حبق السلطة الصَّدامية يف العراق مثال بارز
لظاهرة التشابه والسنخية يف مناذج التوكري لدى هذا املبنى أو ذاك املتضاد!..
املتطرف ينظر اىل وجود السلطة الصَّدامية من منظار شيعي متشدد فيعتربه سلطاناً
سنياً غصبياً منكراً لإلمامة املعصومة ،وخمالواً للوالية الشرعية ،فهو يف ضوء ذلك
مدان!..
أما الشخصية ذات الرؤية املنوتحة فانه ينظر اىل السلطة الصدامية باعتبارها نظاماً
دكتاتورياً ال يؤمن بالدميقراطية واالصالح اجلذري ،بل يؤمن بالورد الواحد ،فهو كذلك
مدان على هذا املبنى !..
وبقدر دائرة االمكان أن أقول أن كال الرأيني حمق يف انتقاده ،بَيْدَ أن اخلطأ يكمن يف
أن كالً من هذين الرأيني ينظر اىل املسألة من منظار مطلق ثابت ال يتغري وال يتبدل ،يف
حني أَنَّ من شروط الرؤية العلمية الصحيحة ان تكون هذه املسألة ذات طابع نسيب،
خالفاً جلمهور العوام الذين ال ميتلكون عادة القدرة على حتليل االحداث والقضايا
املختلوة ومتحيصها بدقة ودرايةٍ باختيار املسار االصح ،بل مييلون بطبيعة احلال اىل
تعميم االحكام وإضواء اجلزم عليها وكأهنا شيء بديهي أو طبيعي ...أال بئس ما
يقررون.
 ينكر التشريع االسالمي على الورد املسلم ان يرى الظلم يقع على اآلخرين ويقفمكتوف االيدي ،وهذا هو السر يف ان الشيعي اليزالُ بعد قرون متطاولة يعلن كل من
يسكت امام جرمية قتل احلسني الشهيد عليه السالم ،وال يتحرك للدفاع عنه شريكاً يف
دم االمام ،ويردد دعاء يوم عاشوراء «لعن اهلل امة قتلتك ،ولعن اهلل امة ةلمتك ،ولعن
اهلل امة مسعت بذلك فرضيت به» .فكيف يف عصرنا هذا يسمح املرجع املربز يف
النجف االشرف باالخنراط يف العملية السياسية واالسراع يف كتابة الدستور األسود
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حتت نري االحتالل االمريكي املباشر يف العراق ،اذن هل جيب على االنسان املسلم
املكلف العدول عن تقلِّيده ،وماذا يصنع ؟..
= قلنا مراراً وها حنن نكررها من جديد ...ال يكوي لالنسان املسلم املكلف ان
يبكي طول حياته على شهيد واقعة الطف يف كربالء ،ويف الوقت نوسه يقلِّد مَن ال يويت
حتى اآلن بشجب وجود احملتل الواقد العواصم اخلمس ،فضالً عن مقاتلته وطرده من
دار االسالم .
ثم إِنَّ هذا االنسان املوعم قلبه باحلب االختياري ،والقرب امللكوتي ،الغارق يف حبر
التأمل واجلمال والبصرية ،القاسي قلبه على مواجهة العدو اجملرم ،النادب حظه يف كل
حلظة ،الصائح بأعلى صوته «يا ليتنا كنا معكم فنووز فوزا عظيما» سوف يرفض هذا
«املرجع» املنافق ،وال يقلِّده ،ألنَّ هذا املوقف من اشد انواع احلرام ،وهو مبنزلة اعالن
احلرب على اهلل ورسولِهِ خامت االنبياء واملرسلني مبقتضى اطالقات االدلة اجلهادية القرآنية
منها واحلديثية الصحيحة وعموماهتا .
 هل هناك بصيص أمل أن تنتصر األمة على الواقع السيء؟= على الرغم مما يف واقع األمة الراهن من احتالل واستعمار ،وفقر وتغريب ،وختلف
وقهر ،وفرقة وجتزئة ،والمباالة إالَّ إننا نرى فيها مقومات االنعتاق والتحرر ،وعناصر
شروط النهوض مبجرِّد إعادة البناء ،وفقاً حلاجات العصر بعد ان أَعْلَى االجداد األوائل
البناء تلبية حلاجات عصرهم .لقد احتلت مباشرة اراضي الشيشان وفلسطني
واجلوالن السوري وشبعا اللبنانية وافغانستان والعراق ،وغري املباشر منها يف صورة
االحالف العسكرية ،أو املناورات املشرتكة ،أو تبادل املعلومات العسكرية ،أو اخلربات
التقنية ،وأخطر من ذلك وجود قواعد عسكرية ولوجستية اجنبية ،أو تسهيالت
دفاعية ،أو حبرية ،هذا أوالً.
وثانياً ،هيمنة اإلعالم التضليلي على مستوى االمم واألقوام ،وهي حروب اإلعالم
املقروء واملسموع واملرئي ،والواقع العملي مل يتغري اطالقاً ،حتى ميكن أنْ يؤرخ حلياتنا
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املعاصرة بتاريخ الربامج السياسية والتصرحيات احلربية ،باستثناء بعض مظاهر املقاومة
االسالمية ضد احملتل الصهيوني واالمريكي يف األرض احملتلة ،مقاومة بطولية اسطورية
كشهادات حية فاعلة للمقاومني األبطال ،وكبلورة ممكنة جلهاد امشل وأعمق ،وكمؤشر
حاضر على أن مئات النداءات والبيانات واالعالنات وجلان التحقيق واملساءلة اليت
تدين الضمري االنساني االممي لن متنع طوالً أو امرأةً أو شيخاً من أن ميوت جوعاً وذحباً
من القوا.
 يُطْرَحُ يف الساحة العاملية إِنَّ النخبة املثقوة ،او قائد الضرورة ميكن أنْ تقوِّضاستغالل االنسان لإلنسان .ما هو توسريك هلذا املشروع ،وما هو البديل يف نظرك؟
= هذا موقف تسهم يف انتاجه عقلية متطرفة ،وخنبة ثقافية مشولية ايديولوجية على
ما يتجسد ذلك لدى املثقوني واصحاب املشاريع اخلالصية ممن يتصورون أَنَّ فرداً او
خنبةً ميكنها إنقاذ مستضعوي االمة او اجلماعات البشرية كلها.
هذا الطرح سرابٌ خادع ،وخمالف للنص القرآني ،مثل ما يوعل السلطان الغصيب
عند اغواء الناس وخداعهم ألجل كسبهم واستقطاهبم فهو يذهلم ويستعبدهم ،بيد انه
يُعوِّضهم عن هذه املذلة ،وذلك االستعباد بتسليط بعضهم على البعض اآلخر ،وبالتايل
يشعرهم بنوع من السلطة والنووذ .وليس لديهم العقلنة واحلصانة ،اليت ترى أَنَّهم ميارسون
السلطة والنووذ على انوسهم ،بدال من السلطان الغصيب ،يف حني نرى الناس يبتهجون
بالسل طان الغصيب وحكمه االستبدادي ،ال النه يعطيهم ما يرغبون بالوعل ،بل النه ميثل
هاجس «األَنا» يف ذواهتم ليس إالَّ ،وبالتايل يوحي إليهم هبذه السلطة والنووذ القائمني
على عدم نبذ التجسس واخليانة والغش والتهرب واجلنب واجلزع واالستالب واالستئثار
واجلشع ،حينما ال يستطيع ان مينحهم املزيد من الويء والغنائم واهلدايا والعطايا الوعلية،
فان ذلك كويل بالتعويض عن أي حرمان آخر ،الن ولع الناس بالسلطان الغصيب اشد من
ولعهم باملسكن وامللبس واملأكل يف نووسهم ،بل ألَنَّ اكثرهم خصوم للعدل واملساواة
لوجود «األَنا» .واذا وجدت مجاعة حتقق بينها العدل واملساواة على صعيد ال إهلي،
فال بد من وجود تعويض من رافد آخر كاهليمنة اجلماعية على مجاعات بشرية من امم
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اخرى .
بينما احلكم االهلي يكبح «األَنا» ،وال يعطي هذه االمكانيات والقدرات ،ألنه حيملهم
على التساوي امام اهلل تعاىل بالعبودية احلقيقية الصميمية ،بوصوها زاد الطريق ،ومدد
الروح ،وموتاح القلب لتذوق هذا التكليف يف التواني يف مرضاة اهلل تعاىل ،لكن هذه
العبودية جتعلهم يف الواقع احراراً شرفاء بعضهم البعض اآلخر ،حتى ال يقع فريسة أللوان
العبودية للسلطان الغصيب ،الذي يضعهم وفق اطروحات من عند نوسه ال غاية له اال
محاية مصاحله اليت ال تنتهي.
يف احلالتني كلتيهما أمة القرآن الكريم هي الضحيةُ ،واجلماهري الكادحة هي الضائعةُ
حريةً وكرامةً .إنَّ تعظيم السلطان املسلم الغصيب يف اطار األيديولوجية تقربٌ وتزلفٌ،
وازدواجيةٌ وخداع .وهذا ليس مهام األمة وال دور طالئعها ،فمهمتها األمر باملعروف
والنهي عن املنكر أو ما يطلق عليه يف املصطلح احلديث بـ(النقد والنقد الذاتي) ،وليس
يف كليهما ثناء أو تأليه.
عالقة األمة بالسلطان وبقضاياه اآلنية أو املستقبلية ،اليت ينكشف بناؤها من خالل
ضمري األمة ووجداهنا ،وشعورها العميق األغوار ليست عالقة جدلية تنويذية جربية،
بل عالقة ثورة وغضب وصمود يف سبيل إجياد احلرية والكرامة .فكثرياً ما أدت طاعة
السلطان اىل التسيب والضياع واالستعباد واالحتالل ،واخلروج على السلطان،
واالنتواضة على هنجه املنحرف كان فيه أجبار له على إقامة االصالح واحلرية والعطاء
اليت تصنع فضيلة وال تصنع اهنزاماً واستسالماً بال ذكاء أو بال كرامة .واخللَّق مجيعاً
ليسوا يف قبضة السلطان ،متقلبني مبشيئته متصرفني بني حدوده ومراسيه ،وال معقب
حلكمه وال رادَّ ألوامره ،وال اعرتاض ملخلوقه يف قضائه وقدره فتلك صوات اهلل وحده
ال شريك له.
 انت ال تقتدي مبا جاء به القدماء من السلف الصاحل من آراء ومعتقدات مسلَّمهبا ،بل جندك ختالوها مثل :تؤكد على استحباب تقليد الوقهاء األحياء ،او حرمة
ضرب الرؤوس بالسيوف والقامات اجلارحة مبناسبة عاشوراء ،او إنكار حديث الورقة
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الناجية ،أو رجعة االئمة عليهم السالم اىل الدنيا ،او اختالق املذاهب االسالمية
اخلمسة املشهورة وتصوها باهنا منتج يهودي؟
= هنجنا هو عدم االقتداء بأحد  -كما كان القدماء قد اتبعوا هنج االلتزام بقواعد
السلف دون نقد أو تبديل وتغيري  -هم رجال ،وحنن رجال نتعلم منهم ،وننقل عنهم،
ونشرح اراءهم وأفكارهم ،وال نقتدي هبم بشكل مطلق يف ما طرحوه من دون جتديد
وأبداع ،أو دون التصدي للموروث املنحرف ،وإني أرى مأساة األمة يف «اإلتباعِ ال يف
األبداع»  .وهناك بون شاسعٌ بني اإلتباع واألبداع ،األول طالق بائن ،والثاني تواصل
واتواق.
باختصار ،جيب ان نبتعد عن مسألة التأليه والتقديس املطلق لـ«فقهائنا وقادتنا»
كما فعل اليهود من تأليه علمائهم وقادهتم وتقديسهم ،وكما فعل املسلمون من تصويب
صحابة الرسول حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم.
 ملاذا تُصَرِّحُ بأَنَّ تأسيس املذاهب االسالمية توريق هلذه االمة الواحدة ،والتقريببينها ليس إِثراءً لألطروحة الوقهية االسالمية ،كما يظن البعض من املنظرين االسالميني
املعاصرين؟..
= «املذاهب االسالمية السنية منها والشيعية» فَرَضَها السلطان الغصيب على االمة
يف سبيل توريقها ،وإقامة جدار عازل أسود بني أبناء األمة الواحدة ،جدارٍ من
العداوات والضغائن والتوسيق والتكوري واالقصاء واالفرتاء والدس والتحريف وتأويل
القرآن بأسلوب الرمز والكناية واالستعارة والتشبيه واجملاز ،يف حني أَنَّ املنهج اللوظي يف
النظام القرآني يرفض التسليم هبذه االشياء واالنقياد هلا ،ألنَّ كالم اهلل تعاىل حق ما يف
ذلك ريب ،وااللواظ اليت يذكرها هي بال انقطاع االلواظ الصرحية احلقيقية املطابقة
للمعاني اليت ينطقها اهلل سبحانه وتعاىل .
وهنا انبهك اىل امر يف منتهى االستغراب ،يثري دهشتك وحريتك على حد سواء،
إِن مل أَقل سخريتك ،إنك ال جتد مؤمتراً او ندوةً حول وجوب تطبيق االطروحة
653

االسالمية كدين ودولة وشريعة ونظام .بينما تعقد املؤمترات والندوات عن ضرورة
«التقريب بني املذاهب االسالمية» ،يف مسرحية كوميدية ساخرة ،وعرب مشاهد متثيلية
متعددة تتناوهلا تلك اجللسات ،وبالتايل يصدر املؤمترون توصياتٍ وقراراتٍ غارقة يف
الرتف الوكري والعقلي ،ال حضور هلا حول خطورة العوملة واحلداثة واالستعباد
واالستغالل واالستثمار واخلصخصة واالستعمار واالستحمار.
بينما نرى تلك املؤمترات توغل يف البحث يف مئات املسائل الكالمية والوقهية
املطلسمة بني الوريقني وال حل هلا ،وكل واحد منهم يعترب نوسه وحدَهُ من الورقة الناجية
والكل من الورقة اهلالكة.
إنين اعرف أَنَّ هذه الصراحة تثري حويظة البعض من املتعصبني واملستحمرين ،بيد
أَني أرجو من املنصوني يف هذه «املؤسسة الدينية» ان ينصووني فيعطوني احلقَّ يف أَنْ
اصرخ بالصوت األعلى قائالً :إنَّ حتقيق اجلامعة الواحدة واالمة الواحدة والسلطة
الواحدة ال تتحقق اال بنسف «املذاهب االسالمية املختلقة» كلها ،الن حممداً عليه
الصالة والسالم مل يكن سنيا وال شيعيا مطلقاً ،لذا من هنا أُحذر مجهور املسلمني ممّنْ
يزعم أَنَّ التعددية «املذهبية» ،و«التقريب بني املذاهب اإلسالمية» هي إثراءُ
لألطروحة «الوقهية» االسالمية ،وبناء الوحدة االسالمية املنشودة.
 من خالل فتواك بعدم «إحلاد» الشيوعيني املسلمني ،يشعر البعض أنَّك معجببكثري من التعاليم اللينينية املاركسية ،ما مدى صحة هذا الشعور ؟..
= وجه أَحد الطالب اجلامعيني سؤاالً كهذا اىل الشهيد الدكتور شريعيت قائال له :
قد يشعر البعض انكم معجبون جداً بالدين البوذي من خالل مطالعاهتم لكتابي
الصحراء (كوير) ،ودرس (بوذا) ،وقد أعجبت كثرياً جبوابه على ذلك السؤال؟ إذ قال
باحلرف الواحد :نعم فانا «سين املذهب»« ،صويف املشرب»« ،بوذي ذو نزعة
وجودية»« ،شيوعي ذو نزعة دينية»« ،واقعي ذو نزعة خيالية»« ،شيعي ذو نزعة
وهابية» ،وغري ذلك  ...اللهم زد وبارك !..
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 كانت لك مقابلة مثرية للجدل بتاريخ  19آب 2011م يف برنامج «سحورسياسي» بثت على اهلواء مباشرة من قناة «البغدادية» تعرتض على مقدم الربنامج
غاضباً (مامعناه)  :من هم الناس أَملْ أَقُلْ لك اترك اسئلة الناس ...اوامر اهلل ونواهيه
اكرب منك ومن الناس وتقول يل انا انقل اليك اسئلة الناس ،ال هذه دعواك تريد يف الواقع
أَنْ تستوزني .فيبدو يف حوارك معه انك على هنج أَبي ذر الغواري اليس كذلك؟
= نعم ..نعم أنا على هنج معلم الثوار أبي ذر الغواري رمحه اهلل ،وقد قرأت عنه
شيئاً كثرياً ،فتأثرت بشخصيته امللتزمة ،وأُشاركه ،أُفقياً وعمودياً ،صرخاته الثورية يف
سبيل مستضعوي األُمة ،اليت هزت اركان اخلالفة الراشدة يف مدينة الرسول حممد عليه
الصالة والسالم ،ومدينة بين أُمية يف ربوع الشام ،فهو دائما يثور ،يصمد ،يتصدى يف
سبيل احملرومني واملعذبني ضد هنج اخلليوة ،وميسك بيده عظاماً جيدها يف ازقة املدينة،
وحيملها اليه صارخاً يف وجهه:
«يا عثمانُ! إِنَّك انت السبب يف فقر الوقراء ،وغنى االغنياء» .
بسبب تلك الروح املتألقة اليت يشتدُّ غضبها حني ترى ةلماً فاحشاً ،نواه اخلليوة
عثمان اىل الشام ختلصاً من انتقاداته الالذعة ،حيث يرى بأم عينه معاوية بن أَبي سويان
جيلس يف قصر أخضر يناطح السحاب ،بني أَكواخ الوقراء واملساكني فيصرخ غاضباً يف
وجهه هو اآلخر:
«يا معاوية !...إِنْ كان هذا القصر من مالك فهو إسراف ،وإِنْ كان من مال الناس
فهو خيانة!!».
من هنا  ..بقى ابو ذر الغواري صلباً عنيداً ،وحيداً يف الساحة ،فنواه اخلليوة اىل
الربذة ،ليموتَ فيها غريباً ! ..بعد أن اهتموه باالرتداد ،وزرع الوتنة ،والعصيان،
والتمرد على الشرعية واملرجعية ،فكان هذا الطريق هو الطريق الوحيد للتخلص من
خطورة وجوده .
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ومن هنا  ..أجدُ نوسي على هنج هذا البطل املغوار ،فال أحدَ يف هذا الكون
جيدُني تركت حلظةً من حلظات حياتي خطاباً إسالمياً ناقداً رموزَ «املرجعية الدينية»،
الذين يطيعون التقاليد والعادات واالرباب وااليديولوجيات الليربالية االسالمية املعروضة
يف الساحة العربية واالسالمية ،مدعومة من الواليات املتحدة االمريكية ،يروجون ثقافة
الال عنف ،ال يؤمنون جبهادٍ مسلحٍ يستهدف تقويض مشروع الوتنة ،الذي تقوده امريكا
و«إسرائيل» يف املنطقة ويف العامل ،ومساندة هذه املشاريع االجنيلية االصولية  -التوراتية
الصهيونية مؤامرة مدروسة  ..إِهنا خمالوة أَخالقية وشرعية  ..تتغذى بكلِّ اجليف
اليت تقدم اليها .وهذا خبالف املخدوعني ممن أَعرضتُ عنهم مهما إِنتقدوني ،فأمطروني
بوابل من شتائم معرفية ،من مورداهتا احملاكاة القردية ،املؤسسات الببغاوية ،املضخات
املمجوجة ،االميون واملتطولون واملهووسون ..
باختصار ،أعووا عنهم مهما يشتموني ،ال أَستخدم ضدهم موردات التجريح
والتهميش ،أو التحقري والتحطيم ،ألنَّهم ال يعرفون احلقيقة الواقعة ،وال يدركون ما يدور
خلف األَبواب املغلقة من تآمر عليهم ،وعلى أُمتهم من خالل استحمارها واستغالهلا،
ومن خالل استعمارها واستعبادها باسم احلرية واالصالح والدميقراطية ! ..ارجو أالَّ
يلومين أحد على هذا النقد اهلادف ،وعلى هذا املوقف الذي ال رجعة عنه ،إِنْ أُريدُ
إالَّ االصالح ما استطعت ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت واليه أُنيب .
 بيد ان مقدم برنامج «سحور سياسي» قد اشكل عليك باللهجة العراقية العاميةقائالً « :ليش متگول انا جندي يف كل حركة مو انا قائد لكل حركة»؟
= انا قلت هذه الكلمة على صعيد التحدي وليس على صعيد الواقع ...ذلك
كله بسبب االسئلة االستوزازية غري املهنية ،اليت كان مُقِّدم الربنامج يثريها عليّ .ثم انا
من وجهة نظري ان كلر قائدٍ يكون جندياً جمنداً لكل ابناء االمة ،لكن ليس كل جندي
يكون قائداً مبصطلح املناطقة عموم وخصوص مطلق .
 مينع بعض اآلباء ابناءهم من السري على خطى اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل وميتثلبعض الشباب املسلم لذلك ..أجيوز ذلك من وجهة نظرٍ اسالمية؟
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= طاعة الوالدين مقدمة على اجلهاد امنا تصح يف حال اجلهاد االبتدائي على خالف
ما حرر يف حمله عند «الوقهاء» االعاةم .اما ما حنن فيه من جهاد دفاعي يستهدف
طرد العدو اجملرم ،فليس لألبوين منعه  .نعم اذا كان اجلهاد غري متعني ،او كانت االمة
منيعة قوية مبا فيه الكافية للدفاع عن نوسها ،فحينئذٍ يصح لالبوين املنع ،ولكن ذلك كله
غري متيسر يف هذا الزمن املعومل املتوحش .
 هل يتحمل الطول او الصيب جريرة ابيه الكافر الذي يدخل نار جهنم مثله ،وهو اليعرف ما االميان وما الكور؟
= هناك فرق بني انسان واعٍ حر عاقل ،وبني طول او صيب او جمنون ،او الذي
ينتسب اىل آبائه او قومه فيغدو مثلرهم امياناً او كوراً كل انسان قد الزم طائره يف عنقه..
كل نوس مبا كسبت رهينة ..وال تزروا وازرة وزر اخرى .افعال االطوال والصبية
ليست افعال استحقاق ،وحينئذٍ ال يستحقون نار جهنم ومل جيتازوا بعد مرحلة البلوغ
وسن التكليف .
 هناك سؤال يتكرر بني الناس وهو :يف ةل االحتالل االمريكي وما نتج عنه من كمهائل من االرامل واملعنسات برزت ةاهرة مبتذلة يتبناها رموز احلوزة «الدينية» النجوية
باختاذ زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة! ..لكن هل جيوز اختاذ القرار وتطبيقه بال عُذر
عقالئي ؟!..
= التشريع االسالمي له هنج خاص يف التعاطي مع قضية «تعدد الزوجات» بوصوه
ملزماً بتطبيق «العدالة» ،وبالتايل اجلواز مشروط بشرط ال يتحقق يف االمور الطبيعية
االعتيادية .وهذا حبسب الظاهر شجب للتعددية ال جتويز هلا.
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مداخالت
من هنا وهناك

اوال :هنالك مداخالت من قبل بعض الوضائيات العربية كـ«اجلزيرة» القطرية،
و«اجملد» السعودية ،و«امليادين» اللبنانية ،و«الشرقية» و«الرافدين» العراقيتني ،وكثري
غريها .اتصلوا هاتوياً ،او عرب االقمار االصطناعية مع مساحة الوقيه املرجع امحد
 وهنالك أجرَيتْ بعض الوضائيات مقابالت مع املرجع القائد ،آية اهلل العظمى ،مساحة السيد
أمحد احلسين البغدادي ،منها قناة «البغدادية» أجرت مقابلتني مع مساحته يف برنامج «مواجهة» الذي
يقدمه الدكتور محيد عبد اهلل ،وقناة «اجلزيرة» يف برنامج «مقابلة خاصة» ،الذي يقدمه الدكتور
فيصل القاسم ،اال ان السيد االستاذ خاطب الدكتور فيصل قائال« :وبعد انتهاء احلوار قلت لويصل
القاسم :هذه املقابلة لن تنشرَ يف جزيرتكم ،ألَنَر هنالك خطاً أمحرَ بعدم نقد «رباعيّ املرجعية»
أمريكياً ..فبادرني :إِنَر هذه املقابلة ستغري السِرياسة االقليمية يف العراق ،وستنشر ان شاء اهلل
تَعَالَى .وملا تأخر بث املقابلة أتصل مسؤول العالقات العامة ملكتبنا االعالمي بالدكتور فيصل القاسم
يستوسر منه عن عدم بث املقابلة فأجابهُ :إِهنا الزالت عند قسم املونتاج.
بَيْدَ أَنَر الدكتور حممَرد صاحل املسور اتصل معه هاتوياً يسألهُ عن أسرار تأخري نشر هذه
املقابلة ..فقال له :أهنا تتعارض مع اخلط العام لسِرياسة «اجلزيرة» ،من هنا يبدو يل ان معظم األسئلة
اليت طرحها الدكتور فيصل القاسم مل تكن مهنية ،بل كانت استوزازية تارةً واستطالعية تارةً أُخرى،
وخييلُ يل أنّ حكاية املقابلة من أوهلا اىل آخرها كانت حكايةً متقنة احلبك ،ألَنَر مَنْ يُسيِررُ قناة اجلزيرة
القطرية مل يكن داهية يف السِرياسة وأحابيلها فحسب ،فقد كان ماهراً يف فن االخرتاق االستخباراتي،
لكن الدكتور فيصل القاسم حتديداً «بريء» كرباءة الذئب من دم يوسف ،وهذا ما ةننت ،وإنَر
بعض الظن أثم كما جاء يف القرآن الكريم غري أني مع ذلكَ مضطرٌ اىل القول به ملا وجدتُ من القرائنِ
احلالية واملقالية تشري اىل ذلكَ من خالل مشاهداتي برامج اجلزيرة ومَن ميوهلا!..
﴿ألَمْ تَرَ إِلَى الَرذِينَ يَزْعُمُونَ أنَرهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
فهؤالء مصداق قوله تعاىل :
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَراغُوت وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْوُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَريْطَانُ أَنْ يُضِلَرهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا •
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَرهُ وَإِلَى الرَرسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِنيَ يَصُدُرونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾» راجع
مذكرات امحد احلسين البغدادي ،ص 397 :وما بعدها.
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احلسين البغدادي ،بيد اننا نكتوي مبداخلة مع قناة «البغدادية» ،نظراً ألمهيتها.
يف مساء احلادي عشر بتوقيت بغداد اتصل املذيع «هاتوياً» بسماحته-بارك اهلل
عمره املديد -يستوسر عن مهامجة البابا بنيديكت السادس عشر رسول الرمحة خامت
االنبياء واملرسلني حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم يف حماضرته حتت عنوان« :االميان
والعقل واجلامعة ..ذكريات وتأمالت» ،اليت القاها يف جامعة ريغينسبور االملانية.
بعد ان محد اهلل ،واثنى عليه قال مساحته :فلنكن صرحاء يا اخي ان هذه
التصرحيات ،اليت تسيء اىل الرسول االعظم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم سببها
واضح ال حيتاج اىل توسري ،إنَّه تصاعد الصحوة اإلسالمية يف عاملنا املعاصر ،اليت
تستهدف مواجهة االستكبار االمريكي ،والطاغوت «االسرائيلي».
من هنا ..بدأ الذعر واهللع والرعب يدب يف قلب البابا وانصاره من قادة الغزو
التوراتي ،واصدار هذه االحكام تتصف ،ولألسف املرير ،بنظرة أُحادية اىل األمور
كالناةر بعني واحدة ،وخطيئة آدم عليه السالم تالزم االنسان منذ والدته ،واللعنة ال
توارقه ابد االبدين ،وخطيئة ادم تلوث كل كيانه وموقعه ،ومل يبق من مهامه االساسية إال
أنْ يكافح باستمرار من اجل اخلالص والتجرد من الطروحات الواقعية ،وبذلك شجبت
املسيحية التقليدية حسب تعاليم املؤسسة الكنيسية الرجعية كل ما يشد االنسان اىل
العوامل اخلارجية التقدمية ،وأوجدت بقانوهنا الصارم الواشي االهوج املزعوم كرهاً كامالً،
ونقضاً تاماً للعامل اخلارجي ،وللسعادة االبدية ،وقتلت من يقاومها من املتنورين
والعقالنيني وخباصة من خالل حماكم التوتيش ،ووقوت دائماً خارج وفوق كل نقد،
وفوق وخارج الوقائع اليت كانت تبلورها وحتوهلا وتغريها مبا يتالءم وينسجم مع منطقها
الكنسي التقليدي الرجعي املوروث.
ومن هنا ..قوز االنسان االوروبي املعاصر ..قوزة ضرورية تارخيية اىل شجب
العقيدة املسيحية التقليدية نوسها يف معناها ،ويف وسائلها ،ويف نظمها ،ويف طقوسها..
وكل شكل من اشكال هوية االنتماء ..كل ذلك من اجل ان يتحرر من رجعية هذه
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الظاهرة اخلطرية ،الرهيبة ،اليت سودت وجه الدهر ،والبست العصر جالبيب اخلزي
والعار.
بيد ان االيديولوجيات واالنقالبات الوكرية ،او الوجودية ،اليت يبنى عليها هذا
االنسان الغربي احلديث باتت كيانات «ال انسانية» الن مسارها يستهدف تغيري
االحنراف ،الذي ابتدعته املؤسسة املسيحية بشذوذها الالعقالني والال موضوعي يف
حتديد نشاط البناء الووقي.
* املذيع «مقاطعاً» مساحة السيد امل تكن هذه...
** الوقيه امحد احلسين البغدادي «متابعاً» :قد شذت هي كذلك فتجاهلت
الرافد الديين لإلنسان بشكل مرعب.
* املذيع :مساحة السيد أال تؤدي هذه االساءة اىل فشل حوار احلضارات بني
االسالم واملسيحية ،وما تشهده املنطقة من صراع حضارات تقف وراءه اليهودية؟ ام
انه صراع سياسي ...وهل من هناية هلذا الصراع؟..
** الوقيه امحد احلسين البغدادي :مل يكن هناك حوارٌ بني االسالم واملسيحية
على طول التاريخ باملوهوم ،الذي يدعو له بعض املوكرين املعاصرين من اسالميني
ومسيحيني ،والرسالة احملمدية السمحاء ال تورض اعتناق دين االسالم بالقوة واإلكراه،
وامنا تدعو االديان االخرى اىل اعتناق االسالم باحلوار العقالني امللتزم اهلادئ ،وهذا ما
عرب عنه القرآن احملووظ يف منهجه احلواري« :ولَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ» ،ألَنَّ االسالم يف رسالته االممية انطلق حوارياً ،النه يف قاعدته الوكرية االنسانية
احلضارية يريد لالنسان ،نوع االنسان ،أَنْ يؤمن من موقع فكري يلتقي بالروح ،ويلتقي
بالعقل ،وعلى اساس هذا كله ،فإِنَّ اهل الكتاب اذا قبلوا بذلك فمرحباً هبم ،وإِنْ مل
يقبلوا تورض عليهم ضريبة اجلزية على املباني املقررة يف الكتب الوقهية ،ولكن ال مينحون
احلرية الكاملة من خالل طقوسهم وشعائرهم الدينية ،اليت تنايف استقاللنا ،واسقاط
دولتنا ،بل نلزمهم باملظاهر ،اليت حيرِّمها االسالم كنكاح احملارم ،بل للحاكم االسالمي
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العادل ان يشرتط عليهم ضمن عقد اجلزية أالَّ ينشئوا معبداً ،او يضربوا ناقوساً وغري
ذلك ،بل هناك نصوص حديثية صحيحة حترم دخوهلم مساجد اهلل تعاىل ،واستيطاهنم
يف جزيرة العرب.
* املذيع مقاطعاً :مساحة السيد يبدو ،ومن خالل حديثكم انكم تؤمنون بصراع
احلضارات؟..
** امحد احلسين البغدادي متابعاً :ولذلك نقول القرآن ،والسنة ،والضمري،
والتاريخ تؤكد حقاً على وجود العداوة والبغضاء بيننا وبينهم مع بناء أيديولوجيتنا
الوكرية املسلَمة ،اليت ال تقبل جدالً على كورهم ،وانتزاع اجلزية منهم ،فاذا امتنعوا عن
اعطائها نقاتلهم ،ونأسرهم ،بل حنتقرهم يف حرمة توريثهم ،وكثري من االحكام املطروحة
يف الساحة الوقهية من خالل هذه االحكام الشرعية الصارمة ال نشك يف عداوهتم لنا
اىل يوم يبعثون ،ثم كيف نوتح حواراً حضارياً مع الكتابيني ،الذين يكذبِّون نبينا حبيب
اهلل تعاىل ويستهزئون بقرآننا ،كتاب اهلل احملووظ اخلالد ،وتآمرهم علينا يف سلب
خرياتنا ،وافساد شبابنا ،والقضاء علينا على الصعد كافة.
ثانيا :هناك مداخالت من بعض الوضائيات العربية كـ«البغدادية» ،و«الوضائية
السورية» و«قناة الرافدين» ...وكثري غريها اتصلوا هاتويا ،او عرب االقمار
االصطناعية مع مساحة الوقيه املرجع القائد امحد احلسين البغدادي ،بيد أننا نكتوي
مبداخلتني من قناة «الرافدين» الوضائية من القاهرة ،يف برنامج« :العراق اليوم» ،الساعة
الرابعة من مساء  24تشرين االول 2008م ...اتصل املذيع «هاتويا» من القاهرة
مباشرة على اهلواء بسماحته يستوسر عن االسباب الرئيسة يف مدامهة عرينه من
القوات العسكرية االمريكية احملتلة .وكانت املداخلة الثانية يف برنامج« :حتت الضوء»،
الساعة التاسعة من مساء  26تشرين االول 2008م اتصل املذيع «هاتويا» بسماحته
يسأل عدة اسئلة حول االتواقية االمنية العراقية االمريكية املزمع التوقيع عليها بني
اجلانبني.
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وفيما يلي نص املداخلة االوىل:
* املذيع :مساحة اية اهلل العظمى الشيخ امحد احلسين البغدادي :كيف تصف لنا
مدامهة منزلكم من قبل القوات العسكرية االمريكية يف النجف األَشرف ؟!..
** امحد احلسين البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني ...يف الساعة
الثانية عشرة واربعون دقيقة من يوم اجلمعة املوافق  24تشرين االول 2008م قامت قوة
عسكرية من الورقة القذرة االمريكية باالشرتاك مع القوة الثامنة العراقية مبدامهة منزيل يف
النجف االشرف ،واعتقلت ولدي االكرب حممد واثنني من مرافقيه ،وجرح أحدمها اثناء
املدامهة.
اقول ،واحلق يقال ،لشعيب وأَهلي إِنَّ ذلك االقتحام مت بتحريض من عبد العزيز
احلكيم وولده عمار ،وحممد رضا السيستاني ،وهذا ما يعرفه الشارع النجوي حتديدا،
وذلك بسبب مواقونا الوطنية واالسالمية ،اليت تناهض وتقاوم االحتالل واتباعه يف
املنطقة اخلضراء ،ورفضنا للعملية السياسية ،اليت جتري يف باإلمالءات االمريكية -
الربيطانية ،ورفض لقاءنا مبعوث السوري االمريكي يف بغداد عماد اخلرسان ،الذي جاء
مببادرته حتت غطاء ما مسي بــ«املصاحلة» بني الورقاء بالتنسيق مع السوري االمريكي يف
بغداد احملتلة.
ومن هنا ..بدا االعالم التضليلي من بعض وسائل االعالم املقروءة واملسموعة
واملرئية مبا فيها قناة «احلرة» االمريكية املعروفة بتزوير احلقائق والكذب الواضح ،وقد
زعمت أَنَّ اهلجوم كان على أحد رموز «اجملاميع اخلاصة» وهذا امر ننويه نويا قاطعا،
ومل يكن يف املنزل غري العائلة والشباب ،الذين مت اعتقاهلم ،وليعلم هؤالء املوتونون
وامللوَّثون واملشبوهون أَنَّ مواقونا ثابتة ال تتغيِّرُ وال تتبدل على الرغم من كل ما حيدث
لنا ..وليعلم هؤالء أَنَّ اية حماولة اليذاء املعتقلني ستورز امورا ال حتمد عقباها ،وإِنَّ
غداً لناةره قريب.
* املذيع :طيب ...مساحة الشيخ :ما موقوكم األخري من االتواقية االمنية
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العراقية االمريكية واملواوضات اجلارية حاليا يف شاهنا ؟
** امحد احلسين البغدادي :موقونا واضح صريح منذ بداية هذه املعاهدة
االنتدابية املزمع التوقيع عليها ،فما هي إالَّ حتصيل حاصل ألهداف العدوان على العراق
وغزوه واحتالله ،بيد أَننا افتينا حبرمة التوقيع عليها ووصوناها باخليانة العظمى ،والزلنا
نشجبها وندينها ،وندعو ابناء االمة املرحومة إلسقاطها من خالل االعتصامات
اجلماهريية ،والتظاهرات الشعبوية ،واملزيد من اصدار البيانات والنداءات التنديدية،
وعقد الندوات السياسية ،والتأكيد على مواصلة العمليات اجلهادية.
* املذيع :مساحة اية اهلل العظمى الشيخ امحد احلسين البغدادي شكرا جزيال على
املداخلة ،وعلى هذه االيضاحات اهلامة ،ونتمنى لكم التوفيق والصمود واهلل حيوظكم
من كل مكروه.
** امحد احلسين البغدادي :شكرا ...حياك اهلل
وفيما يلي نص املداخلة الثانية:
* املذيع :مرحبا مساحة الشيخ امحد احلسين البغدادي.
** امحد احلسين البغدادي :أنا مل امسع صوتك ،إِرفعْ صوتك رجاءً.
* املذيع :مرحبا بكم مساحة الشيخ امحد احلسين البغدادي.
** امحد احلسين البغدادي :اهال ومرحبا بكم.
* املذيع :الشيخ امحد احلسين البغدادي ...قبل ثالثة أيام تعرَّضَ منزلكم ملدامهة
من قوات االحتالل يف النجف االشرف ..هل هناك عالقة بني موقوكم الوطين الرافض
التواقية اإلذعان واخلنوع ،وهذا االستهداف املرفوض واملدان من العرب واملسلمني.
** امحد احلسين البغدادي :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أجل..أجل بسبب
موقوي ،الذي ال يتغري وال يتبدل منذ احتالل العراق ،كنت ،والزلت أرفض صياغة
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الدستور الدائم ،وأدعو اىل اسقاط العملية السياسية مجلة وتوصيال ،ودعوت االمة كل
االمة ملقاومة االحتالل ومناهضته على الصعيدين السياسي وامليداني ،أي الكواح
املسلح ،بوصوه هو الطريق الوحيد الوريد لتحرير االرض واالنسان العراقي.
* املذيع« :مقاطعا» :نعم ..مساحة الشيخ ..معي انت.
** امحد احلسين البغدادي« :متابعا» :بسبب هذه املواقف قام اجملرمون،
وحركوا االمريكان ملدامهة منزيل...
* املذيع« :مقاطعا» :من هم اجملرمون ؟!..
** امحد احلسين البغدادي« :متابعا» :من أجل إِرهابي وإِسكات صوتي عن كل
ما حيدث يف العراق من تسيب وضياع ،ومن هتجري وتوجري ،ومن أحزان وبكاء
وصراخ وعويل ،ومن اعتقاالت يف غياهب السجون الرهيبة.
ولكن أقول صراحة :ليعلمْ هؤالء أَنَّ مثل هذه احملاوالت الدنيئة ال تزيدني إالَّ إِصرارا
على مواصلة املسرية الكواحية االسالمية يف سبيل التحرير والعودة ،ويف سبيل إِقامة
الدولة اإلسالمية التعددية الشورية ،دون استثناء أية طاقة وطنية عراقية.
* املذيع :نعم مساحة السيد اية اهلل ...هل تسمعين ؟..
** امحد احلسين البغدادي :نعم امسعك..
* املذيع :يف خضم هذه االحداث الكبرية ،اليت تواجه العراق بسبب االحتالل
االمريكي وما افرزه ...واليوم احلكومة احلالية لديها مشروع لعقد اتواقية مع قوات
االحتالل ..كيف تصف «انت» هذه االتواقية من وجهة نظر وطنية وشرعية ؟..
** امحد احلسين البغدادي :هذه االتواقية من حيث املبدأ من أعظم احملرمات
الشرعية ،واملخالوات الوطنية ،ومن خالل النصوص التشريعية القرآنية الكرمية ،والسنة
الصحيحة ،اليت صدرت عن مدرسة الرسول االعظم عليه الصالة والسالم من خالل
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اطالقات األدلة وعموماهتا تؤكد على وجوب مقاتلة الكافرين واملشركني ما داموا جامثني
على الثرى الوطين االسالمي ،حتى لو أعطونا حرية كاملة غري املنقوصة ملمارسة
شعائرنا وتقاليدنا ،حتى لو مل يؤدوا ضررا على ديننا وعقيدتنا .جيب علينا ان نقاتلهم
ونطردهم من اوطاننا العربية واالسالمية.
* املذيع« :مقاطعا» نعم مساحة السيد...
** امحد احلسين البغدادي «متابعا» :كل هذا على الصعيد الشرعي ،أما على
الصعيد الوطين فأبناء االمة يف العراق بكل اطيافها ،وبكل اثنياهتا ،وبكل اعراقها
يرفضون هذه االتواقية املذلة املهينة ،ألَن العراق سوف يُدَّمر اقتصاديا وسياسيا
واجتماعيا نتيجة إبرام هذه االتواقية ،وبالتايل تنشر اإلباحية ،والطروحات اإلحلادية يف
عراق العروبة واإلسالم.
* املذيع« :مقاطعا» مساحة السيد ..هل تسمعين ؟..
** امحد احلسين البغدادي :نعم أمسعك.
* املذيع :انتم مسعتم فتوى هيئة علماء املسلمني ،وقبل يومني صدرت فتوى عن
مساحة السيد حممد حسني فضل اهلل ،وعدد من علماء اليمن ..كيف ميكن التنسيق
بني هذه اجلهود لبلورة موقف واضح إلفشال هذا املشروع ،مشروع االتواقية االمنية
؟..
** امحد احلسين البغدادي :حبييب ...أحب أن أكشف لك سرا حول
االطروحة الوقهية ،حنن كـ«فقهاء» ال نويت يف املسائل البديهية ،لكن بعض األحيان
الضرورات تبيح احملظورات ،أنا شخصيا اول من افتى يف هذه املسألة قبل هيئة علماء
املسلمني ،وقبل مساحة السيد فضل اهلل ،بيد اني افتيت يف هذه املسألة اضطرارا ،ال
حاجة لنا ان نصدر اىل املسلمني فتاوى مادام هناك كافر مستكرب فاقد العواصم
اخلمس املشهورة كاإلسالم واجلزية ،وحيتلُّ وطناً إسالمياً ذي سيادة مستقلة مثل هذا
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العدو جيب مقاتلته دومنا حاجة اىل فتوى من فقيه أو مرجع ديين .وال يسوغ اطالقا
ابرام أية اتواقية امنية معه ،وامنا جتد اصدار الوتاوى من هذا «الوقيه» املرجع ،او من
تلك املؤسسة «الدينية» ،ألَنَّ املسلمون« ...عووا» الن املسلمني ال يقبلون باإلذالل
واالسرتقاق ،والبعض من املسلمني يطالبون «الوقهاء» املراجع بإصدار الوتاوى يف
القضايا املصرية ،ألَنَّ البعض منهم ليس متوقها يف مسألة الكافر املشرك اذا احتل بلدا
مسلما جيب مقاتلته وطرده شر طرده ،حتى لو جاء بشماعة إِهناء الدكتاتورية
واالستبداد ،ونشر احلرية واالصالح والدميقراطية.
ومن هنا ..فلنكن صرحاء ..إِنَّ قادة حركات التحرر العاملية ،ويف مقدمتهم
هوشي منه ،وكاسرتوا ،وغيوارا ،مل يكونوا من املسلمني ،لكنَّهم قاتلوا وحرروا أوطاهنم
وشعوهبم من الدكتاتورية ،ومن براثن االستكبار االمريكي ،فكيف امتنا املسلمة؟ هي
ليست يف حاجة ضرورية اىل «فتاوى دينية» ،لكن بسبب احلاح البعض من األُمة
اضطر «الوقهاء» اىل إصدار هذه الوتاوى بسبب جهلها باحلالل واحلرام ،يف حني أن
اجلهاد الدفاعي االسالمي وجوب عني ،ال حيتاج اىل توسري أو دليل ،أو فتوى شرعية
وحسب ،ومع احرتامي لكل املراجع الدينيني ،واملؤسسات الدينية ،إِنَّ االمة كل االمة
جيب أنْ تقاتل العدو اجملرم دون استئذاهنم أو مراجعتهم ،هذه حقيقة ال ميكن انكارها
على طول التاريخ.
إِنَّ العملية السياسية اجلارية يف بالد الرافدين االشم ،قد فرضت فرضاً على اهلنا
وشعبنا من قبل احملافظني اليمينيني اجلدد ،الذين بشروا بعراق «دميقراطي جديد».
* املذيع :مساحة السيد ...اذا وقعت احلكومة احلالية هذه االتواقية ..هل
تتوقع انتواضة شعبية ضد ابرام هذه االتواقية ،وضد احلكومة ،اليت افرزها هذا
االحتالل الغاشم ،تغدو مثل انتواضة «بورت مسوث» باألربعينيات ضد الوجود
الربيطاني يف العهد امللكي البائد؟
** امحد احلسين البغدادي :انا اقول إِ َّن شعب العراق ومقاومته السياسية
وامليدانية الباسلة مل جيد دعما من كل احلكومات عربيةً أم اسالمية او دولية ،خبالف
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الثورة اجلزائرية ،والثورة الويتنامية ،والثورة الكوبية ،ألنَّ هذه الثورات تلقتْ دعم ًا
عسكريا ولوجستيا واستخبارتيا واقتصاديا من االحتاد السوفييت ،ومن معظم حركات
التحرر العاملية.
أما حنن ..كمقاومني ،فنقاتل بـ«كالشنكوف» البندقية البدائية اهلزيلة حيال
االسلحة املتطورة الوتاكة ..كل ذلك من اجل طرد االحتالل االمريكي .املقاومة
مستمرة ،فكيف اذا أبرمَتْ احلكومة الرابعة هذه االتواقية اخليانية ،وانت تشاهد بأم
عينك ،قبل توقيعها ،التظاهرات املليونية ،اليت اندفعت إىل الساحة البغدادية ترفض
االتواقية االمنية املزمع إِبرامها بني الطرفني ،وليعلم هؤالء القابعون يف املنطقة اخلضراء ،أنه
مادام هناك كواحٌ سياسي ،وجهاد ميداني ،فإِنَّ مَنْ يتآمرون على سيادة العراق
واستقالله سيسقطون الحمالة يف مزبلة التاريخ ،وإِنَّ غدا لناةره قريب.
* املذيع :مساحة السيد ..ماهي رسالتك اىل مجيع أَطياف الشعب العراقي؟
باختصار رجاءً!
** امحد احلسين البغدادي :انا أدعو أَهلي وشعيب أالَّ يدخلوا يف معارك جانبية،
عرقيةً ،او اثنيةً او مذهبيةً ،وأالَّ يدخلوا كذلك يف مزايدات سوقية عبثية ...هذا شيعي
«رافضي» ،أو هذا سين «ناصيب» ،يف حني مل يكن يف صدر االسالم من حيث املبدأ،
اليف اخلالفة الراشدة ،وال يف الدولة االموية تأسيس «ملذاهب إِسالمية» إِطالقا ،بل أَدعو
اىل دميومة التصدي والصمود والثورة والغضب ألهناء احملتلني املشركني ،وطرد املشبوهني
وامللوثني والقتلة واللصوص ...ويف عقيدتي إنَّ االمريكان سيخرجون عما قريب بعد فشل
مشروعهم الشرق االوسطي اجلديد ،وبعد االزمة االقتصادية اخلانقة املرعبة.
* املذيع :مساحة اية اهلل العظمى السيد امحد احلسين البغدادي ...شكرا جزيال
لسماحتك على هذه املشاركة القيمة معنا.
** امحد احلسين البغدادي :حياك اهلل ...شكرا جزيال.
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