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احمد الحسنً البغدادي
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حيكم الطبغوت
الحلقة الثالثة

3

بسم هللا الرحمن الرحٌم

اللهم إنا نرغب اليك في دولة كريمة ،تعز بها اإلسالـ وأىلو ،وتذؿ بها النفاؽ وأىلو وتجعلنا فيها من الدعاة
إلى طاعتك ،والقادة إلى سبيلك ،وترزقنا بها كرامة الدنيا واالخرة آمين.
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فبحتة الكتبة

وف الم ْؤِمنين ومن يػ ْفعل َذلِك فَػلَيس ِمن اهلل في َش ٍ
{ال يػت ِ
َّخذ الم ْؤِمنو َف الكافِرين أَولِياء ِمن ُد ِ
يء إالَّ أَ ْف تَػتَّػ ُقواْ
َ ْ َ ْ
َ
ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ُ
ِم ْنػهم تُػ َقاةً ويح ِذرُكم اهلل نَػ ْفسوُ وإِلى اهلل الم ِ
ص ْيػ ُر}
َُ َ َ ْ
ُْ
َ
َ َ
آؿ عمراف ٕٛ/
َّخ ُذو َف ال َكافِ ِرين أَولِي ِ
ِِ
َف لَهم َع َذاباً أَلِيماً الَّ ِذين يػت ِ
ِ
{بَ ِّ
الم ْؤِمنِْي َن أَيَػ ْبتَػغُ ْو َف ِع ْن َد ُى ُم ال ِْع َّزَة
ََ
ين بأ َّ ُ ْ
اء م َن ُد ْوف ُ
المنَافق َ
ش ِر ُ
َ ََْ
فَِإ َّف الْعِ َّزةَ هلل َج ِم ْيعاَ}
النساءٖٜٔ-ٖٔٛ /
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ص ُروف}
َّار َوَما لَ ُك ُم ِّم ْن ُدوف اهلل م ْن أ َْوليَاءَ ثُ َّم الَ تُػ ْن َ
س ُك ُم الْن ُ
َ
{والَ تَػ ْرَكنُواْ إلَى الذيْ َن ظَلَ ُمواْ فَػتَ َم َ
ىودٖٔٔ /
ِ
سؤلُو َف}
وى ْم إِنػَّ ُهم َّم ُ
{وق ُف ُ
َ
الصافاتٕٗ /
صر ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اط ُم ْستَقيم}
{أَفَ َم ْن يَ ْمشي ُمكبَّاً َعلَى َو ْج ِهو أ َْى َدى أ ََّمن يَ ْمشي َس ِويّاً َعلَى َ
الملكٕٕ /
ِ
ِ
اد ُى ْم اهلل َم َرضاً َول َُه ْم
ض فَػ َز َ
س ُه ْم َوَما يَ ْش ُع ُرو َف في قُػلُوبِهم َّم َر ٌ
{يُ َخادعُو َف اهلل َوالَّذين َ
آمنُوا َوَما يَ ْخ َدعُو َف إالَّ أَنْػ ُف َ
ع َذ ِ
يم}
َ ٌ
اب أَل ٌ
البقرةٔٓ-ٜ /
ك قَػولُو ف ِي ال ِ
الدنْػيا وي ْش ِه ُد اهلل َعلَى ما ف ِي قَػ ْلبِ ِو و ْىو أَل ُّ ِ
{وِم َن الن ِ
ص ِاـ وإذَا تَولَّ َى
َّاس َم ْن يُػ ْع ِجبُ َ ْ ُ
َد الْخ َ
َ
ْحيَاة ُّ َ َ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َس َعى ف ِي األ َْر ِ
اد}
ث َوالْنَ ْس َل َواهلل الَ يُح ُّ
ْح ْر َ
ض ليُػ ْفس َد ف ْيػ َها َويُػ ْهل َ
سَ
ك ال َ
ب الْ َف َ
البقرةٕٓ٘-ٕٓٗ /
باهلل فَػ َق ْد استمس َ ِ ِ
ِ
وت ويػ ْؤِمن ِ
ِ
اـ ل ََها واهللُ َس ِم ْي ٌع َعلِْي ٌم اهللُ َولِ ُّي
صَ
الوثْػ َقى الّ انْف َ
{فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر بالطَّاغُ َ ُ ُ
ك بال ُْع ْرَوة ُ
َْْ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
وت ي ْخ ِرجونَػهم ِمن النُّوِر إِلَى الظُّلُم ِ
ِ
ات
َ
ين َك َف ُرواْ أ َْوليَا ُؤ ُى ُم الطَّاغُ ُ ُ ُ ُ َ
ين آ ََمنُواْ يُ ْخ ِر ُج ُهم م َن الظُّلُ َمات إِلَى النُّوِر والذ َ
الذ َ
اب النَّا ِر ُى ْم فِ ْيػ َها َخالِ ُدو َف}
أ ُْولَئِ َ
كأ ْ
َص َح ُ
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البقرةٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ /
ِ
ِ
س ُك ْم ذَلِ ُكم َخ ْيػ ٌر لَ ُك ْم ِع ْن َد بَارئِ ُك ْم}
{فَػتُوبُوا إلَى بَارئ ُك ْم فَاقْػتُػلُواْ أنْػ ُف َ
البقرة٘ٗ /
{أَتَأ ُْمرو َف الن ِ
س ُك ْم}
َ
ُ
س ْو َف أنْػ ُف َ
َّاس بالْبُػ ِّر َوتَػ ْن َ
البقرةٗٗ /
ث فِي اْأل َْر ِ
ض}
{فَأ ََّما َّ
اس فَػيَ ْم ُك ُ
ب ُج َف ً
الزبَ ُد فَػيَ ْذ َى ُ
اء َوأ ََّما َما يَػ ْنػ َف ُع النَّ َ
الرعدٔٚ /
باهلل والْيػوِـ اْأل ِ
{الَّ تَ ِج ُد قَػوماً يػ ْؤِمنُو َف ِ
اء ُى ْم أَوإِ ْخ َوانَػ ُه ْم
َخ ِر يػُ َوادُّو َف َم ْن َح َّ
ْ ُ
َ َْ
اء ُى ْم أَوأَبْػنَ َ
اد اهللَ َوَر ُسولَوُ َولَوَكانُوا َءابَ َ
أَو َع ِش َيرتَػ ُه ْم}
المجادلةٕٕ /
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ِم ْن قَػ ْبلِ ُك ْم َوالْ ُك َّف َار
{يََآيُػ َها الَّذيْ َن َءاَ َمنُواْ الَ تَػتَّخ ُذوا الَّذيْ َن اتَّ ّخ ُذواْ ديْػنَ ُك ْم ُى ُزَواً َولَعباً م َن الَّذيْ َن أ ُْوتُواْ الْكتَ َ
أَولِياء واْتَّػ ُقوا اهلل إِ ْف ُك ْنتم م ِ
ؤمنِْي َن}
َ
ُْ ُ
ََْ
المائدة٘ٚ /
ِ
{ي َآيػها الَّ ِذين ءاَمنُواْ الَ تَػت ِ
اء}
َّخ ُذوا َع ُد ِّوي َ
َ َُ ْ َ َ َ
وع ُد َّوُك ْم أ َْوليَ َ
الممتحنةٔ /
باهلل ُىو موالَ ُكم فَنِ ْعم الْمولَى ونِ ْعم الْن ِ
صمواْ ِ
ِ
َّص ُير}
{وا ْعتَ ُ
َ
َْ ْ َ َ ْ َ َ
الحجٚٛ /
ِِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَػ ْع ٍ
ض َواهللُ َولِ ُّي ال ُْمت َِّق ْي َن}
ين بَػ ْع ُ
{إِ َّف الْظَّالم َ
الجاثيةٜٔ /
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املقدمة

لم يدفع العراؽ والعراقيوف ثمن حاكم دكتاتور استثنائي ىو صداـ حسين مما أدى إلى إنزاؿ دما ٍر ٍ
ىائل في
البالد وبنيتها التحتية ،وأرتاؿ من الضحايا السياسيين وغير السياسيين ،ولم يدفع ثمن مرحلة سياسية عربية رديئة
ومتراجعة أنتجت تفرجاً مؤلماً على الواقع العراقي المتداعي ،وحسب ،إنما األخطر من ىذا وذاؾ ىو استمرار
األزمة العراقية وتواصلها مع واقع سياسي تحولي دولي ،لم يكن في صالحها فقط ،وإنما جاء ليكمل أبعادىا
المعقدة ويتوجها ،وىو واقع المتفرد األمريكي في زعامة العالم ،بعد انهيار االتحاد السوفيتي القديم ،وانهيار
منظومة الدولة االشتراكية ،فهذا االنهيار فتح شهية السيطرة األمريكية على العالم بشكل بشع ،ال سيما في
المجاالت الحيوية لالستراتيجية األمريكية ،والمواقع الجغرافية ذات األىمية في جوانب الثروة والبتروؿ ،وعلى
رأسها العالم العربي ،والعراؽ الذي شكل أزمة مفتوحة لعشرين سنة متواصلة ،استغلتها اإلدارة األمريكية ال
لتتدخل في إدارتها وتفصيالتها بما ينسجم مع توجهاتها فقط ،إنما لتستخدمها في أغراض أخرى تخص دوؿ
المنطقة وذات عالقة بما تعتبر مصالحها الحيوية واستراتيجيتها البعيدة المدى .وتوسع االستخداـ األمريكي
لألزمة العراقية خارج حدود المنطقة إلى الساحة الدولية ،وطبيعة النظاـ الدولي الجديد الذي تريد أف تفرضو
عليها عبر بعض الملفات الساخنة ،كالملف العربي ،والملف العراقي ،الذي استنفذتو أمريكا مسحاً معلوماتياً،
وتنقيباً داخلياً وخارجياً وإمساكاً بأدواتو((السلطة من جهة ،وبعض فصائل المعارضة من جهة أخرى)) وصوالً
إلى ما سمي بقانوف تحرير العراؽ الذي اتخذه الكونغرس األمريكي ،والػ( )ٜٚمليوف دوالر التي رصدىا
كمساعدات((عينية)) لما أسموه بالمعارضة العراقية من أجل إسقاط سلطة صداـ حسين ،ولم يحل دوف اتخاذ
أمريكا لهذا((األساس القانوني)) فصوؿ تاريخها السلبي في مسيرة عشرين عاماً الماضية ،وآثاره التي ساىمت
في تدمير العراؽ بدءاً بوقوفها مع نظاـ صداـ حسين في الحرب ضد الجمهورية اإلسالمية ،ومروراً باستدراجو
إلى غزوالكويت ،ومن ثم تدمير قدراتو العسكرية واالقتصادية ،والموقف من انتفاضة آذار  /شعباف ٜٜٔٔـ
التي انطوت على غدر واضح بالشعب العراقي ،وأخيراً بسياستها إزاء المعارضة العراقية ورعايتها
لمشروع( (المؤتمر الوطني العراقي الموحد)) الذي تركتو في وسط الطريق يعالج حتى الموت!..
وىي اآلف تريد إحياءه من جديد في مشوار آخر من سياستها إزاء العراؽ على أساس قانوف الكونغرس
المذكور ..دوف ما يكفي من التبصر والمراجعة لما خلفتو السياسة األمريكية خالؿ سنواتها الماضية في ذاكرة
الشعب العراقي من مرارة ال من قبل الحكومة األمريكية ذاتها ،وال من قبل األطراؼ المعارضة العراقية التي
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قبلت التعامل معها من جديد ،مع كل أرشيف معاناتها السابقة وتصريحاتها العلنية بهذه المعاناة في فترة من
الفترات.
إف استفحاؿ واندفاع الدور األمريكي في القضية العراقية ،وفي ظل سلبية الذاكرة الشعبية وسلبية تجربة
المعارضة مع واشنطن أدى إلى أزمة تعاطي واضحة مع الدور األمريكي المتصاعد في الوسط العراقي المعارض،
وبما قوى منطقياً وسياسياً أصحاب الخيار الثوري الجذري الذي رفض وال زاؿ يرفض التعاطي مع أمريكا،
كخيار لحسم الواقع العراقي المأزوـ ،وسماحة آية اهلل السيد أحمد الحسني البغدادي من فقهاء النجف
المجاىدين ومرشد حركة اإلسالميين األحرار التي ولدت في داخل العراؽ ..يقف على قمة الرافضين لهذا
الخيار ،والمنددين بو ،ال بل ومحاربتو من الناحية العملية ،وكمنهج تفكير وىو يملك كغيره من القيادات
العراقية عدة كافية من األدوات والحجج والمقومات التي تفرز ىذا الرفض وىذه المحاربة التي عكستها الكثير
من النصوص السياسية المكتوبة لسماحة آية اهلل السيد البغدادي والكثير من النصوص التي جاءت في بيانات
الحركة التي قرأت الكثير منها ،إال أف النص السياسي الذي بين أيدينا اآلف وىو عبارة عن محاضرة لسماحتو
وإجابات على مجموعة جوىرية من األسئلة التي طرحت عليو بعد انتهاءىا ،ألقاىا في ضاحية دمشق بتاريخ
ٕٜٜٜٔٔ/٘/ـ أماـ حشد من الكوادر في االتحاد اإلسالمي لطلبة العراؽ يقدـ مجاالً أكبر لإلبحار في آراء
السيد البغدادي إزاء المعضلة األمريكية في الملف العراقي ،وبطريقة يسيرة على االستيعاب تكاد تمثل
خصوصية من خصوصيات خطابو السياسي بشكل عاـ ،وىي خصوصية لها مفعولها في إيصاؿ المفاىيم
واألفكار المركزة إلى الوعي الشعبي العاـ الذي يريد أف يفهم ما يسمع دوف تعقيدات في صياغة الخطاب.
إف مجموع ما جاء في ىذا النص ،ال يرتبط فقط بموضوعة أمريكا إزاء العراؽ ،إنما ىو نص((يتجوؿ)) في
آفاؽ ،وأبعاد مختلفة لألزمة العراقية ،ويشرح بعض التفصيالت المرتبطة بحركة اإلسالميين األحرار ويقترح
بعض الحلوؿ والتصورات الممكنة للخروج من النفق ال سيما فيما يرتبط بوضع الحالة اإلسالمية
وتعددىا((السلبي)) ،إال أنو مع ذلك فإف ثقلو األساسي يرتبط بالدور األمريكي إزاء العراؽ
والمعارضة؟!((..المتعاونة)) معو ويأخذ ىذا النص أىمية أيضاً من توقيتو وتزامنو مع((ىجوـ)) استيعابي جديد
للمعارضة بغية توظيفها في المشروع األمريكي حياؿ العراؽ ،فهو بقدر ما يسجل موقفاً مطلوباً في
لحظة((إغرائية)) للبعض ،فإنو يشكل تحريضاً ضد المشروع األمريكي من ناحية وإحراجاً
لألطراؼ((المستميتة)) على الحصوؿ على((مواقع)) في ىذا المشروع المفترض.
ٍّ
متصد عاش تحديات الداخل العراقي ومشاكلو وىمومو وآالمو وتطلعاتو ،ولم يفارقو
من ناحية ثانية من
مكرىاً إال قبل شهور ،مغادراً منو عبر األىوار مشياً على األقداـ إلى الجمهورية اإلسالمية في إيراف التي استقبلو
فيها أعلى موقع قيادي ممثالً بمرشدىا آية اهلل السيد على الخامنائي باإلضافة إلى مسؤولين آخرين ،كما
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استقبلو عدد كبير من العراقيين المقيمين ىناؾ(قواعد وقيادات) ،باإلضافة إلى مراجع وحوزات قم المقدسة
باعتباره يحمل إرث عائلة آؿ الحسني البغدادي ودورىا الرسالي والجهادي الممتد في جذور تاريخ العراؽ
السياسي المعاصر.
عادؿ رؤوؼ
مدير المركز العراقي لإلعالـ والدراسات
ورئيس تحرير مجلة دراسات عراقية
ٕٔ محرـ الحراـ ٕٓٗٔىػ
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نقد قبنون حترير العراق األمريكي
بسمو تعالى وبو نستعين
سالـ اهلل عليكم ورحمتو وبركاتو
نود في ىذا الحديث أف نلفت االنتباه إلى أف المهتمين بالشأف العراقي يؤكدوف بأف اإلدارة األمريكية ال
تستهدؼ تقويض نظاـ طاغية بغداد ،وانما تستهدؼ تسقيط المعارضة العراقية ..كخطوة أولى في تنفيذ
مشروعها السياسي والميداني السيء الصيت الذي سمي بػ((قانوف تحرير العراؽ)) ،والذي صدر عقب
تحرشات طاغية بغداد المفتعلة بلجنة((األنوسكوـ))(ٔ) ،وعلى ىذا اختارت سبعة تنظيمات(ٕ) ،ورصدت لها
مساعدة مالية قدرىا(( ))ٜٚمليوف دوالر ،واعتبرتها أكثر جدية ومصداقية للعمل السياسي ،واستالـ القيادة
الجديدة المرتقبة في العراؽ ،ومهمة التنظيمات تطمين مصالح األمريكاف في المنطقة ،وذلك من خالؿ((:تعزيز
التعاوف ضمن إطار القواسم المشتركة بين فصائل المعارضة)) و((الحفاظ على وحدة الثرى الوطني العراقي))
و((احتراـ حقوؽ اإلنساف)) و((عدـ االعتداء على الجيراف)) و((االلتزاـ بقيم ومبادئ الديمقراطية!!.))..
ومن العجيب ترحيب فصائل ىذه التنظيمات بالمبادرة األمريكية بصوت عاؿ بال خشية ،وبال حذر ،وبال
كرامة ..بوصفها تمثل إرادة وطموح ومساعي القوى االستكبارية لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة شعبنا
المظلوـ ،ولقد وجدنا أف بعض ىؤالء(ٖ)  ،ال يعترؼ بوجود اتصاالت من خلف األبواب المغلقة مع من كاف
يسميها باألمس القريب بػ((الشيطاف األكبر)) وإف اعترؼ الجانب اآلخر بوجود مثل ىذه االتصاالت!!..
سبحاف اهلل!! اجتاحتنا صدمة لم تكن في تصوراتنا وحساباتنا ..حين لمسنا بوضوح أنو:
نسي ،أوتناسى أف الوضع الداخلي في وادي الرافدين يشجب ىذه الطريقة في التعامل مع محنتو ،ويراىا
طريقة ال عقالنية ،وال موضوعية ..وال تحترـ منطق المعارضة العراقية في الداخل ،والتي تمثل غالبية الشعب
بعربو وأكراده وتركمانو وأقلياتو القومية ،كما يراىا تدخالً أمريكياً سافراً في الشؤوف الداخلية ،وىو المعروؼ
بحقده ،وعدـ رضاه في التعامل مع قضاياه المصيرية عبر عقود متطاولة ،ال سيما وأف تجربة انتفاضة شعباف-
آذار اإلسالمية البطولية المجيدة عاـ ٔ ٜٜٔميالدية ،وموقف األمريكاف الداعم للنظاـ المهزوـ يومذاؾ
ىوالذي أدى إلى إجهاض االنتفاضة ،والتي راح ضحيتها بالدرجة األولى الشعب العراقي ،وىاـ على وجهو في
البيداء والقرى والقصبات ،وعلى قمم الجباؿ ،وفي األودية الوعرة! ..داخل وخارج وادي الرافدين األشم .وكاف
الهدؼ من عدـ مساندتهم لالنتفاضة ىو الحفاظ على مصالحهم في المنطقة وحسب.
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كما نسي أف ىذه الذيلية والتبعية السياسية ،واالبتعاد عن الروح الوطنية واإلسالمية ستقع فريسة
للمداخالت اإلقليمية والدولية ،والطروحات والمشاريع االستسالمية الدخيلة سواء بسواء.
فهل فكر بشجب شعب الوثبات واالنتفاضات في عراؽ العتبات المقدسة ،ومن ورائو المرجعية العلمائية
الحركية ،والفصائل العاملة وعدـ قبولو ىذا القانوف تمسكاً بالنصوص التشريعية الشاجبة لمواالة االستكبار
والكفر العالمي ..كما رأينا بالفعل شجب حشد كبير ال يستهاف بو من قوات لواء بدر ،وحصلت انتفاضة
وتظاىرات في قم وأحداث المسجد األعظم)ٗ(.؟!..
إذف…
فماذا تعمل؟!…
ىل حصلت على موافقة مسبقة من الجمهورية اإلسالمية عدوة الشيطاف األكبر؟!…
بناء على تقييم مثير الحروب كلينتوف؟!…
أـ أنت ٌّ
حر بوصفك((الزعيم الروحي)) لماليين العراقيينً ..
ولكنك لست حراً في أف تقودنا إلى مخالفات شرعية كارثية ال يمكن قبولها وتؤدي بالتالي إلى ضياع ىويتنا
اإلسالمية ،وتجزئة وطننا ،وتقسيمو وتفتيتو ،وزيادة معاناة شعبو األبي.
أيها األحبة:
إننا بحاجة إلى قائد ميداني يعرؼ ما يريد ،ويمارس ما يعتقد بو ،ويبادر إلى مصارحة شعبو ،ويواكب
المستجدات واألوضاع فيو ومعاناتو وأزماتو ،ويضع حداً لسياسة خداع الذات ..وبالتالي يقرر أف يسير بالمسار
الذي يعطي فيو إشارة الضوء األخضر ،وليس بالمسار المعاكس لو ..حتى يحافظ على مصداقيتو ،ويصوف
شعبيتو ألف الشعب يثق عادة بمن يصدؽ معو القوؿ والفعل على حد سواء ،ويشكك بمن تتناقض أقوالو مع
أفعالو.
نقوؿ بكل صراحة :إف ىذه الفصائل ال يعرؼ عنها الشارع العراقي! ..فهي عبارة عن تجمعات صغيرة ليس
لها وجود فعلي يذكر داخل الساحة العراقية -باستثناء الحزبين الرئيسيين في شماؿ العراؽ )٘(-وأىم عناصر
الهيمنة التي تمتلكها ىي الدوالر األصفر ،والتبعية لسياسة حلف((الناتو))(.)NATO
إف المراىنة على تقويض نظاـ طاغية بغداد من خالؿ ىذه التنظيمات التي أعلنت اإلدارة األمريكية عنها..
اشبو بالمراىنة على حصاف خاسر بوصفها ليست مهيأة إطالقاً لخالفة النظاـ الذليل.
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وإذا كانت ىذه الفصائل ىي المستهدفة بفقداف الشارع العراقي اقتناعو بمصداقيتها ،فال ضير في ذلك،
يكن
خصوصاً وأف اإلدارة األمريكية تدرؾ واقعاً أف فاتورة العمالة ألمريكا باىظة التكاليف ،فشعب العراؽ ُّ
عداء وحقداً صارخاً من يوـ السادس من شهر آب عاـ ٘ٗ ٜٔعندما أقدمت على استخداـ القنبلة
ألمريكا ً
النووية على((ىيروشيما)) ،وإبادة المدينة عن بكرة أبيها ..ثم أعقبتها بعد ثالثة أياـ بقنبلة نووية
فوؽ( (ناغازاكي)) المدينة اليابانية الثانية ،وتلجأ اليوـ إلى إشعاؿ الفتن في العالم وبخاصة في فلسطين اإلسالمية
لتبيع أسلحة الدمار للمؤسسة العسكرية الصهيونية بحجة حماية السالـ العالمي وباسم الشرعية الدولية ،وإقامة
النظاـ العالمي الجديد!!..
وتهمة العمالة ألمريكا تعارؼ عليها شعب العراؽ منذ زمن ليس بالقصير ،وىي ذات التهمة الجاىزة عند
النظاـ المهزوـ ضد معارضيو األشداء.
أما صداـ الطاغية ..فهو يستجدي التحرشات األمريكية والبريطانية(فكأنو يريد أف يقوؿ للعالم اف المعارضة
التي تتساقط وراء اإلدارة األمريكية ليست وطنية) حتى تصب حممها الصليبية الحاقدة عبر الضربات الجوية
والصاروخية الطائشة المدمرة المنهمرة فوؽ بغداد( ،)ٙوتلحق المزيد بما تبقى من قدرات العراؽ ،واإلمعاف في
إيذاء الشعب العراقي ،وبذلك تحقق أمريكا ىدفها غير المعلن! ..وىو إلغاء المعارضة العراقية الوطنية منها
والعميلة سواء بسواء ،وإبقاء صداـ الطاغية ليتربع على كرسي السلطة ،وذلك ىو المطلوب مرحلياً! ..وىو
الذي ينسجم مع االحتواء المزدوج ..وبالتالي تتقلص ىيمنتو ،وحينها يمكن ترويض المواطن العراقي إلى حد
ينشد التغيير بأي وسيلة كانت ،ألف أي بديل لنظاـ طاغية بغداد الذليل لن يكوف أسوأ منو ،وأسوأ مما ىو قائم
في وادي الرافدين إطالقاً ..وبالتالي يكوف مهيئاً الستقباؿ الجندي األمريكي عندما يجتاح أرضو عنوةً ،كما
حصل في الكويت أباف عملية عاصفة الصحراء!! ..غير أف حرارة االستقباؿ من لدف الشعب الكويتي لم تدـ
طويالً ،وتجربة اإلدارة األمريكية في الصوماؿ :أكثر بروزاً في الساحة العالمية.
قالوا :يجمع الخبراء في تقنيات التجسس اإللكتروني على أنو :في ظل اللجنة الدولية الخاصة بنزع أسلحة
الدمار الشامل العراقية(أونسكوـ) التي أنشئت العاـ ٜٜٔٔـ ،ومن خاللها دارت أكبر حرب جاسوسية بين
واشنطن وبغداد ،واستعملت فيها من الجانب األمريكي كل((األجهزة المتطورة)) من أقمار اصطناعية ،وعقوؿ
إلكترونية ،ومجسات تمشيط لالتصاالت ،ووسائط رصد وتنصت ،والهدؼ من ذلك اختراؽ الشبكات األمنية
التي تحمي طاغية بغداد وعائلتو ،وتتحكم بالجيش ،والحرس الجمهوري ،واألمن الخاص ،من خالؿ ىذه
ٍ
حاجة إلى
التقنيات سوؼ يكوف صداـ الطاغية بقبضتهم وستطلق عليو رصاصة الرحمة في أي وقت ،بال
انقالب عسكري ،أو تنسيق مع فصائل المعارضة العراقية المتنافرة على المخططات المرحلية واالستراتيجية.
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ونقوؿ :ما في ذلك ريب أف نظاـ طاغية بغداد بقبضتهم الحديدية في أي لحظة بعد أف استنفذت بو كامل
أىدافها ،والثابت أف تصريحات اإلدارة األمريكية الداعية إلى اعتبار ىذا العاـ ىو نهاية طاغية بغداد المهزوـ،
وقبلها جولة وزيرة الخارجية األمريكية في عدد من عواصم منطقة الشرؽ األوسطية ما ىي إال مسرحية طاغوتية،
بدليل :ما زلت أحفظ في ذاكرتي ما طالعتو في إحدى الصحف العالمية تصريح((كلينتوف)) ،فقد كشف أف
التغيير في العراؽ مسألة طويلة األمد ومعقدة للغاية ،ويستلزـ المزج الصعب بين :صواريخ كروز ،والعمليات
السرية الجاسوسية.
إف ىذه التناقضات الصارخة كشفت فصوؿ المؤامرة األمريكية بوصفها تريد تقويض صداـ حسين بقدر ما
تعمل على تركيز نظامو ،واإلضرار بمصالح الشعب وطموحاتو ،وشل قدراتو في سبيل إبقائو بعيداً كل البعد عن
أداء دوره اإلسالمي في عملية الصراع المصيري مع الكياف الصهيوني.
وأخيراً :إف الشعب العراقي يعرؼ قادتو اإلسالميين األحرار والوطنيين ،المستقلين منهم وغير المستقلين
بكل وضوح ..وقوى الثورة الرجعية المضادة يدركوف ىذه الحقيقة الواقعة ،وما يشكلو ىؤالء ،وما يملكو ىؤالء
من الجذر والثقل الحقيقي والمركزي في عراقنا الطامح إلى إسقاط الدكتاتورية ،وإقامة البديل اإلسالمي على
أنقاضها ،ألف عراقنا المجاىد يريد بكل وضوح بديالً رسالياً حركياً ،وقدـ وال يزاؿ تضحيات جساـ في سبيل
البديل األرقى واألفضل واألمثل الذي يقر بالتعددية السياسية ،وعدـ استثناء أية طاقة وطنية فاعلة فيها ،ىي:
دعوة عقالنية ىادفة من الوجهة النظرية والتطبيقية والتعبوية .واهلل أكبر وجهاد حتى النصر.
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االسئلة واالجوبة

* وكما أنتم تعلموف ..إف الصراعات الداخلية ىي :أكثر ما مزؽ شمل األمة ووحدتها ،وعطل طاقاتها ،وبدد
طموحاتها ،وبسبب ذلك سقطت الدولة اإلسالمية على يد الصليبية في الحرب العالمية األولى!! ..ولكن يرى
البعض أف فصوؿ المؤامرة لن تنتهي ،فلقد تحولت داخل كياف قوى الحركات اإلسالمية ،بينما تعيش ىذه
الحركات تحديات خارجية ىي أحوج ما تكوف فيها إلى الوحدة ورص الصفوؼ في جبهة موسعة تستوعب
نضاالتها ،وتحدد القواسم المشتركة فيما بينها ..وبخاصة بعد إصدار قانوف((تحرير العراؽ)) ،من قبل
الكونغرس األمريكي ..فالواجب عليها أف تعمل بجدية إلى إيجاد ىذه األطروحة إلسقاط فصوؿ ىذه المؤامرة
خصوصاً أف العمل الجبهوي الوحدوي أساسي في برامج ىذه الحركات ..ما ىو رأيكم في ىذه المسألة؟..
**إف ىناؾ عوامل متعددة ال بأس باالشارة الى البعض منها حسب وجهة نظري:
أوالً :إف ظاىرة التشهير والتسقيط والتكفير ..ليست بجديدة في الساحة اإلسالمية بوصفها قاعدة ،أو
مقدمة لصراع ..سواء كانت ىذه الصراعات بين جماعات داخل األمة ،بين ىذه الجماعات ،وبين النظاـ
الحاكم ،أوبين المرجعيات العلمائية ،أوبين الحركات اإلسالمية ..وكل آليات ىذه الصراعات قائمة على صيغ
جديدة ،بعيدة عن روح االسالـ واف كانوا يستدلوف على جوازىا تحت ذرائع ومبررات ،وتحت مظالت عديدة
أبرزىا :التفسيق والتكفير!! ..اال انها ال تعبر عن حقيقة اإلسالـ الحضاري القائم على أساس التفاىم والتعايش،
وحل المشاكل بالحوار االنساني الحضاري ،وباالعتراؼ المتبادؿ ،والتفاىم المباشر.
ثانياً :أعتقد أف محاولة تحقيق جبهة اإلنقاذ الوطنية اإلسالمية في إسقاط قانوف تحرير العراؽ ..ىي فرصة
حقيقية لبدء عملية توحيد العاملين من أجل القضية العراقية ،إذ تبرز بين الحين واآلخر دعوات وتحركات
صادقة لتوظيف ىذا االستحقاؽ بقصد إعادة عراؽ حر آمن شوري تعددي ،والعمل على وقف االنزالؽ نحو
الصراعات الجانبية ،والمزايدات السوقية ،والمساجالت الكالمية.
ىذا وقد يكوف توحيد العاملين من أجل القضية العراقية ىو :الخطوة الضرورية األولى ،بيد أف الخطوة
االكثر الحاحاً ،والتي تشكل الوجو اآلخر ىي :عملية التغيير باعتبار أف التوحيد ىو برسم الحاضر أما التغيير
فهو برسم المستقبل ..فالخطوة األولى ىي :جمع العاملين على اختالؼ اتجاىاتهم وقياداتهم ..والخطوة
المقابلة ىي :الطريق الستقطاب عاملين جدد من مختلف الشرائح االجتماعية ،وبقدر ما يتطلب التوحيد بناء
المؤسسات الحركية الكبيرة ،فإف التغيير يتطلب مشروعاً حركياً يقارب أحالـ حاجات الطالب والمثقفين
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والشباب ،ويلبي حاجات أصحاب الدخل المحدود من المزارعين ،والموظفين ،والطبقة العاملة ..ويقترح
الحلوؿ لمشاكل االقتصاد والماؿ والبيئة والتربية والتعليم والتنمية الكاملة والمستمرة بال انقطاع ..مشروع كهذا
يقود وحدة الحركات اإلسالمية العاملة في العراؽ وتماسكها ،ويعيد إليها وىجها وشعبيتها ،ويفتح لها طريق
الحاضر والمستقبل ،ومن دونو تستمر حاالت التسيب والضياع واالنقساـ ،ويسفر التغيير عن تحوالت في
الشكل والمظهر ال تتناوؿ الجوىر بما في ىذه الكلمة من عمق وإحاطة

* من خالؿ المحاضرة نستنتج أف المجلس األعلى ليس لو وجود ميداني في الساحة العراقية ،والمعروؼ
أف المجلس يتألف من عدة فصائل إسالمية ،وىذه الفصائل لها جذور تنظيمية في الداخل… أليس كذلك؟
** فلنكن صرحاء إف الحركات والقوى اإلسالمية أقامت تحالفاً شامالً بعد الحرب المفروضة على
الجمهورية اإلسالمية في إيراف ،وكاف ىذا من خالؿ تكوين((:مجلس إسالمي أعلى)) كأطروحة جديدة سياسية
بديلة عن الحزب القائد ،بيد أف ىذا المجلس لم يكتب لو التوفيق والنجاح ،ألسباب عديدة(يعرفها المهتم
بالشأف العراقي) أبرزىا:
واحد :تحوؿ المجلس إلى((حزب)) وحاوؿ بأساليب ملتوية نسف األحزاب والحركات األخرى ،ليكوف
بديالً شرعياً عنها!!..
اثنين :الذيلية المطلقة القائمة على نظرية((:الرمز)) وتغطيتها بنظرية((:حزب اهلل)) ..حيث تترتب على ىذه
الذيلية انسحاب ،أو تجميد األطراؼ المنضوية تحت لوائو ،وإف كاف البعض ال يصرح بذلك ألسباب يمكن
فهمها.
ومن ىنا ..أصبح((المجلس األعلى)) ال يقدـ ،وال يؤخر في بلورة آلية تغييرية ،ومشروع تغييري.

* ما ىو التكليف الشرعي من سماحتكم في حاؿ نجاح تنفيذ ىذا المشروع في عراؽ العتبات المقدسة..
مع أف الفتوى الفقهية تعتبر قانوف((:تحرير العراؽ)) تدخالً صارخاً في شؤوف العراؽ ،وال يسوغ التعامل معو بأي

صيغة من الصيغ؟

** ما في ذلك ريب أننا لم ولن نقر بشرعية ما يسمى بػ((قانوف تحرير العراؽ)) ،ألنو شرع من خالؿ دولة
ظالمة كافرة استكبارية ،لذلك نحن ال نرى أي مبرر عرفي وشرعي وقانوني لإلقرار بهذا المشروع السيء الصيت
الذي يحمل بين طياتو أكثر من مغزى ،ولو أكثر من ىدؼ غير معلن.
تم تنفيذ فصوؿ المؤامرة حسب مواصفات ومقاسات اإلدارة األمريكية في الساحة
نحن نقوؿ بصراحة :لو َّ
العراقية ..علينا أف ندرس الظروؼ الموضوعية والذاتية آنذاؾ لنعرؼ كيف نحرؾ المواجهة في خطط مدروسة،
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وأساليب عمل جديدة تتالئم مع الزمن الذي نعيش فيو من خالؿ التدبر والتعقل والحكمة يعني أف ندرس كل
الظروؼ الموضوعية وقد نتعايش مع(الباطل ) من خالؿ التعددية السياسية واأليديولوجية الشورية التداولية بيد
أننا ال نعترؼ بشرعيتو من حيث المبدأ كإسالميين أحرار نعمل ونسترشد بموجب المنهاج المنضبط والبياف
اإلسالمي.
ىذا ..ونعتقد أف من دوف التعددية السياسية ،تتوقف حركة التاريخ ،وتتجسد النزاعات الفئوية والطائفية
والعرقية ،ويغرؽ العاملوف في التيو المظلم بال دليل.
وعلى ضوء ىذا كلو((دع ألف مصباح يتوىج ،وألف وردةٍ تزىر ..فلكل مصباح جمالو ،ولكل وردةٍ عبقها)).

*تطرح إشكالية مفادىا أف قوى وأحزاب المعارضة اإلسالمية العراقية التي تعيش في الخارج ..يشكل
التعامل معها االف الطريق إلى فهمها متعسر ،والعقوؿ فيها متضاربة ،واآلراء حولها متصارعة!! وليس بعض
فصائل ا لمعارضة اإلسالمية أولى من بعض ..فالبد من بذر بذور الشك والريبة فيها ،فال حقيقة واقعة لها على
صخرة الواقع العملي في عمق الساحة العراقية ،بل تحولت إلى مؤسسة سياسية برجماتية ..ومن ىنا يجب
السعي الجاد وراء المرجعية العلمائية بوصفها الطريق الوحيد لخالص الشعب العراقي من نظاـ القتلة في
بغداد ..وكل ما عداىا فإنما ىي زور وبهتاف وبدع وضالؿ وال يسوغ التعامل معها ،واالنخراط في تنظيماتها .فما
ىو نظركم حوؿ ىذه اإلشكالية؟..
** ىذه اإلشكالية(على خطورتها) أمر طبيعي متوقع ما داـ ىناؾ مؤامرة دولية تعمل باسم القانوف الدولي
الجديد تارة وباسم((العولمة))( )ٚتارة أخرى ضد اإلسالـ ودعاتو العاملين ..وعلينا مواجهتها باألساليب العلمية
الموضوعية منها والعقالنية.
ىذا ونحن نؤمن من حيث المبدأ بػ((المرجعية العلمائية الحركية الرشيدة)) التي تعمل لنشر كلمة التوحيد
والرسالة ،وتحارب المستكبرين ،والطغاة الجبابرة ،وتواكب المستجدات واألوضاع المحلية واإلقليمية والعالمية.
وكذا نحن نؤمن بػ((العمل الحركي التنظيمي)) ،بل يجب عندنا االنخراط في تنظيمات ىذه القوى
والحركات اإلسالمية بعد أف تتوفر في قياداتها شروط القيادة الشرعية التي تسير على خط أىل بيت الرسوؿ
محمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
إذف ..أف ىناؾ عالقة جدلية بين المرجعية العلمائية ،والحركات اإلسالمية ،بل األخيرة تمثل جسراً تواصلياً
وتلقائياً بين المرجع واألمة من خالؿ األساليب التنظيمية التعبوية.
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إذف ..وجهة النظر القائلة :بأف كل ما عداىا باطل وزور ،وبدع وضالؿ ..ىذا ال يسوغ بالعنواف األولي لما
لهذه الحركات موقع عملي في حركية األمة وفي مقاومة الكفر العالمي ،ونصرة اإلسالـ وتطبيق أحكامو.
نعم ..يمكن أف نقوؿ :يسوغ نقد ىذه الحركات بالعنواف الثانوي ال على نحو اإلطالؽ ،ألف كل شريحة من
شرائح المجتمع ،وكل فصيل من فصائل الحركات فيها الصالح والطالح ..وفيها الحق والباطل ما في ذلك من
ريب.
بل أف ذلك ممكن حتى بالنسبة للمرجعية العلمائية ..وخاصةً إذا تحولت إلى مؤسسة فتوائية وحسب ،تفقد
صفة قيادة المجتمع وحركتو.

* ىناؾ في عراؽ الرافدين عدة حركات وأحزاب إسالمية ،ومن بينها :حركة اإلسالميين األحرار ،ما ىي
العالقة الصميمية التي تربطكم بها ..وىل لها عالقة تنسيقية مع القوى واألحزاب اإلسالمية األخرى؟..
** في الحقيقة َّ
أف اإلجابة تحتاج إلى محاضرة مستقلة طويلة ..ولكن نحن نجيب باختزاؿ:
حركة اإلسالميين األحرار ،ىي :حركة إسالمية ثورية حديثة بواقعها الجديد ،وتسميتها الجديدة أسست
مباشرة بعد إجهاض االنتفاضة الشعبانية  -اآلذارية اإلسالمية عاـ ٜٜٔٔـ ،وأعلنت عن نفسها في ليلة
الخامس عشر عاـ ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ -ـ ،والسبب األساس في ىذه المبادرة الثورية ىو انهزامية المؤسسة
العلمائية ،وغياب قوى وأحزاب المعارضة في الساحة العراقية الملتهبة في حرب نظاـ طاغية بغداد المهزوـ في
عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت الشقيق.
وعلى ضوء ىذه المبادرة أصدرت ميثاقاً سياسياً يمثل فكر الحركة باسم((:البياف اإلسالمي))(.)ٛ
وبتوفيق اهلل ومننو بدأت كوادر الحركة بػ((الكفاح السياسي والمسلح)) ضد مؤسسات النظاـ وأزالمو ،تنفيذاً
لمنهاجها الهادؼ الذي أصدرتو((:القيادة المركزية)) ،وقد أطلق عليو((:ستراتيجية العمل السري -المرحلة
الراىنة)) ومن المناسب أف نشير ىنا إلى أف الحركة قد طرحت في ىذا المنهاج آلية العمل الجهادي وبصيغ
وأساليب جديدة من أبرزىا :عدـ مد الجسور مع الدوؿ االستكبارية ،بل تعتمد في كفاحها الرسالي والثوري
على االكتفاء الذاتي وعلى الصعد كافة والقبوؿ بأي دعم من دوف شروط ومن دوف الدخوؿ في صفقات مريبة..
كل ذلك في سبيل استقاللية العمل في التخطيط والتنفيذ ،واالعتماد على شعبنا المجاىد األبي.
وأكد ت القيادة المركزية اإليماف بمبدأ والية الفقيو العامة إال ما خرج بالدليل في سبيل الوصوؿ إلى
المجتمع المثالي الالطبقي ،والذي ال يمكن أف يقوـ إال:
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أ -بنضاالت مستميتة من قبل((الكادر الثوري الملتزـ)) الذي يعتبر الشهادة آيديولوجيا وحياة قبل أف تكوف
موتاً أسوداً بطيئاً.
ب -وبالتنسيق والتعاوف مع أحزاب وقوى المعارضة العراقية ..وبخاصة اإلسالمية منها في سبيل إسقاط
النظاـ ،وإقامة عراؽ آمن تعددي تداولي شوري في إطار المصلحة اإلسالمية العليا.
بيد أف القيادة المركزية انشغلت خالؿ السنين الثالثة الماضية بالدرجة األولى ،وبنوع من األولوية ببناء
التجربة الكفاحية الجديدة ،وتلبية حاجاتها ومتطلباتها ذات التوجهات اإلسالمية ،وذلك من الناحية األمنية حتى
ال تخترؽ الحركة من قبل األجهزة المخابراتية.
ولكن ..كانت وال زالت(وهلل الحمد) لها عالقات تنسيقية مع القوى والحركات الفتية في داخل اإلقليم(التي
أسست بعد االنتفاضة الشعبانية  -اآلذارية) وفي مقدمتها الجبهة الوطنية اإلسالمية إلنقاذ العراؽ ،ومع مقاتلي
األىوار(جماعة السيد حمزة).
وىناؾ تعاوف وتنسيق ،ويظهر ىذا في أنشطة مشتركة ،وبخاصة مع األخيرة التي تحظى بالقدر األكبر من
الحرص على حسن العالقات والتنسيق والتشاور العسكري حتى ىيأت لهم مخابئ ،لكي ينطلقوا منها لنسف
المؤسسات األمنية ،واغتياؿ أركاف النظاـ.
ولكن ..كما ذكرت لم يكن موضوع تنمية ىذه العالقات ذا أولوية خالؿ ىذه السنوات لكي تستشرؼ
القيادة المركزية إقامة عالقة حركية ،وذلك حذراً وحيطة من اختراؽ المخابرات العامة لكوادر الحركة بوصفها
تؤمن من ناحية المبدأ بػ((الكفاح المسلح)) من الداخل بوصفو الطريق الوحيد إلسقاط النظاـ الذليل.
نأمل(أيها األحبة) في المستقبل القريب استئناؼ ىذه العالقات األخوية نحو األفضل واألحسن من أجل
تقويض نظاـ طاغية بغداد.

* من خالؿ حديثكم عن الحركة نستنتج ارتباطكم على مستوى رئاسة األمانة العامة أليس كذلك؟..
** طبيعي أنا مؤسس ،ولست أميناً عاماً للحركة ..ولكن انتخبت من قبل القيادة المركزية بػ((اإلجماع)) فقيو
الحركة ومرشدىا العاـ ،وفي نشرة((:صوت اإلسالميين األحرار)) التي تصدرىا((:القيادة المركزية)) نشرت لي
الكثير من الوصايا والمحاضرات باسم((:المرشد)) ،وقد تفردت بكتابتها ،وقد كاف الغرض منها رسم خط سير
اإلسالميين األحرار ،وفق متبنيات تنظيمية وفكرية وفقهية.
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* يقوؿ المتخصصوف بشأف الملف العراقي أف الخليفة المرتقب لنظاـ طاغية بغداد ٍ
آت ال محالة برعاية
الموساد الصهيوني ،ومطالب بإعالف التبعية المطلقة لالستكبار األمريكي ،وأف أحزاب وحركات وقوى المعارضة
العراقية ليس لها وجود على صخرة الواقع العملي ..ما ىو رأيكم في ىذه المقولة؟..
** الخليفة المنتظر بعد تقويض النظاـ الذليل وحسب المخططات االستكبارية التي تحاؾ من خلف
األبواب المغلقة ىو آت ال محالة من خندؽ الطاغوت الصهيوني!!..
ومن الطبيعي ستكوف بعض الرموز العراقية التي أعلنت اإلدارة األمريكية عنها ممثلة للمعارضة العراقية تحت
متابعة جادة من قبل الكياف الصهيوني لتطويعها وتوظيفها ،وبالرغم من أف المخابرات المركزية األمريكية أضافت
بعض الواجهات السياسية الفعلية في المعارضة العراقية إليجاد مرجعيات موالية لسياستها ومصالحها في
المنطقة ،إال أنها استهدفت بذلك توفير مستلزمات الغطاء السياسي لتلك العناصر العميلة التي دربتها لتكوف
على رأس النظاـ في وادي الرافدين.
قالوا :من خالؿ تنفيذ فصوؿ ىذه المؤامرة تحدث الحرب األىلية المرتقبة ،والرامية إلى تجزئة الوطن
وتقسيمو ،وزيادة معاناة شعبو المنكوب.
ولكن ..المهتمين بالشأف العراقي يقولوف -ىنا -ال أحد يعتمد على المعايير التقليدية في تقويم نتائج أية
مواجهة ،أواحتماالت المواجهة خصوصاً في مثل ىذه المنطقة الحساسة ..نعم ىي :لعبة خطيرة إلى أبعد
الحدود ،وال احد يستطيع أف يتكهن بطبيعة الفوضى التي يمكن أف تحدث ،وال بمداىا.
بيد أف مجاؿ التصور حافل باالحتماالت ،وال نعلم ماذا يحدث حين تتقاطع؟.
وفي عقيدتي أف أي تغيير بواسطة القوة القهرية االستكبارية ..أوبواسطة االنقالبات العسكرية الدكتاتورية،
وعمليات التمرد التي تتولى إدارتها وكالة جهاز ))CIA((:ومن ورائها الموساد الصهيوني ال بد أف يحدث
االنفجار الشعبي الذي ال يقهر.

* اإلدارة األمريكية تؤكد أف تقويض نظاـ صداـ حسين يحتاج وقتاً طويالً ..وىي مسألة معقدة ،لكنها ليست

مستحيلة نحن نعمل على احتوائو على األمد البعيد ..ومن خالؿ العملية االحتوائية المزدوجة تتقلص ىيمنتو،
وحينها يمكن أف ترجح كفة المعارضة العراقية ،فتطلق عليو رصاصة الرحمة ،نرجواإلجابة عن ىذا الطرح؟..
** ىذه منتهى االزدواجية األمريكية المفضوحة ،والهدؼ األساس منها إبقاء أزمة القضية العراقية مشتعلة
في منطقة الشرؽ األوسط ،وتحت رحمة خططها الشيطانية ،ألف المراىنة على تقويض نظاـ طاغية بغداد من
خالؿ ما يسمى بالمعارضة العراقية التي تعيش خارج اإلقليم ،والتي ترتبط بالمصالح األمريكية اشبو بالمراىنة
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على حصاف خاسر ،بوصفها ليست مهيأة إطالقاً لخالفة النظاـ الذليل ،بل المؤسسة العسكرية العراقية ،ومن
ورائها القوى اإلسالمية منها والوطنية في الداخل ،ىي وحدىا المستعدة إليجاد التغيير ،وإنقاذ شعب العراؽ
بعربو وأكراده وتركمانو وأعراقو األخرى من نظاـ طاغية بغداد.

* بعد إجهاض انتفاضة شعباف -آذار عاـ ٜٜٔٔـ سُ ِجلت الفيدرالية في قاموس السياسة العراقية واقترنت

بػ((األكراد)) وبسبب ىذا المطلب الفيدرالي(التجربة الديمقراطية المحدودة تحت مظلة المنطقة اآلمنة في
شماؿ العراؽ) ،ىل ىذا معناه مقدمة لدولة مستقلة ،وما ىو الرأي الذي تنتهجو في سبيل تحريك الخيار
اإلسالمي كي نتمكن من مواجهة مشروع التقسيم المرتقب؟..
** إف الشعب الكردي يحاوؿ أف يحصل على الحكم الذاتي كبناء فوقي للطموح((الممكن)) ..وكمقدمة
لتحقيق الدولة المستقلة( من الناحية النظرية ىذه األطروحة حق من حقوقهم الشرعية ،ويحلموف في يوـ من
األيا ـ أف تكوف لهم دولة كردية مستقلة تحل األزمات واالختناقات ،وتجنبهم من الويالت والحروب الطاحنة
المشتعلة على طوؿ التاريخ) ..وىذا ال يتحقق إال من خالؿ المطالبة بػ((الفيدرالية))( ،)ٜتحت مظلة السياسة
الخارجية ،والحكومة المركزية في بغداد ،لكن الدولة المستقلة ال يمكن بحاؿ تحقيقها(حالياً) :بسبب عدـ
وجود العوامل الذاتية والموضوعية ..وبسبب موجة التقلبات الحادة التي تعصف بواقع الساحة الدولية،
وتضاريسها الجغرافية السياسية ،وما يرافقها من ردود فعل من الدوؿ اإلقليمية بال استثناء.
إذف ..ليست المسألة الكردية ..مسألة محلية ،بيد أنها دخلت في صلب التفكير في تشكيالت المحاور،
ولذلك غدت ظروؼ المسالة الكردية بشكل عاـ ،ىي :ظروؼ استثنائية ،وعندما يكوف حل المسألة الكردية
بهذا اإلطار الظرفي سوؼ ال تجد األرضية الصلبة التي تقف عليها ،ونضرب مثالً:
الوحدة العربية لم تنطلق من أرضية صالحة ،وفي ظل ظروؼ تفاىم واقعي ،لذا فقد فشلت أكثر من مرة،
ألنها أتت في ظل ظروؼ أزمة ..وليست في ظروؼ طبيعية ،بل بدوف حضور واستفتاء شعبي فاعل يسند ىذه
الوحدة المنشودة.
ولكن ..تأتي في ظل انقالب شريحة حاكمة تلتقي مصالحها الستراتيجية مع شريحة حاكمة أخرى.
ىذه ىي الحقيقة الواقعة في الساحة العربية!!..
إذف ..مشكلة المسالة الكردية تتمحور في عدـ وجود سيادة قانونية ،ودستور دائم يضمن حقوؽ الشعب
الكردي ،وأف يمتاز بكل ما يمتاز بو العربي ،بدءاً من أعلى موقع في مؤسسات الدولة.
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وإذا انطلقنا(أيها األحبة) من ىذه األرضية الصالحة السليمة نجد حالً أشمل ،وبصيغة أفضل وأعمق من
إفرازات الفيدرالية ىو :تحقيق تكافؤ الفرص على صعيد العدؿ والقسط القرآني ..وضمن ىذا اإلطار اإلسالمي
الحضاري نجد بالتالي الشعب الكردي أوؿ من يرفض ىذه األطروحة((:الفيدرالية)) جملةً وتفصيالً.

* ما ىي أىداؼ االستكبار األمريكي في شن حربو السافرة في البلقاف ،ولنفترض أف ىذه الحرب انتهت..
ىناؾ تصريحات أمريكية مرفقة ىذه المرة بمواعيد السنة الحالية ،ىي :سنة تغيير نظاـ صداـ حسين..
نرجواإلجابة عن ىذه األىداؼ والتصريحات؟..
** ما تزاؿ المسألة البلقانية بكل فصولها الكارثية بين تفريغ المدف من المسلمين األلباف ببرود أعصاب،
وتهجيرىم إلى الدوؿ المجاورة ىناؾ ،وقصف ((بلغراد)) ،وتأديب زعيمها اليوغسالفي بحجة أنو رأس الفتنة
المفتعلة ،وبين مؤامرة السياسة األمريكية -األوروبية بأسم البحث عن حل سياسي ،ولوعلى حساب حمامات
الدـ النازؼ ،والقصف الصاروخي المتواصل ،وال ندري إلى أين سوؼ ينتهي مسلسل اللعبة السياسية في
يوغسالفيا ،وال تزاؿ تتسع في إطار المصالح الستراتيجية الدولية المتشابكة تارة والمتضادة تارة أخرى(كما ىي
قضايا الشعوب المستضعفة التي تتحرؾ دوؿ االستكبار العالمي باسم الدفاع عنها) دفاعاً عن مصالحها
الستراتيجية الرامية إلى إعادة ترتيب أوضاع البلقاف ،ورسم خريطة جديدة ألوروبا االستكبارية.
إف الحلف األطلسي قد غدا مكاف المؤسسة الدولية المتمثلة بػ((األمم المتحدة)) و((مجلس األمن
الدولي)) وسحب البساط من تحتها ،وأنو المرشح الوحيد لمعالجة األزمات الدولية المستعصية ىنا وىناؾ،
وبقيادة أمريكية ،وفق منطق القوة والهيمنة في الحسم ،بعد انهيار االتحاد السوفيتي القديم ،وانتهاء التوازف
الثنائي الدولي.
ومن خالؿ ىذه النتيجة الكارثية نفهم بحساباتنا الدقيقة ،وتصوراتنا البعيدة أف مناطق أخرى ،ودوالً لم تكن
تحت المظلة األمريكية ،ستكوف لهذا السبب أو ذاؾ عرضة لضربة موجعة على الطريقة البلقانية.
وفي طليعة ىذه الدوؿ سيكوف شعب العراؽ المحطة الثانية مما يعطي لػ المهتمين بالشأف العراقي تصوراً
واضحاً باف التدخل االميركي الصارخ ىذه المرة سيكوف في العراؽ وبشكل مباشر ،وسيتحكم باألزمة حاضراً،
وفي البديل مستقبالً ،وسوؼ ترتفع األصوات التقدمية العالمية شاجبة ..بيد أنها ستكوف األضعف أماـ ىيمنة
الحلف األطلسي.
وقد تلقى بعض رموز فصائل المعارضة العراقية سواء أكانت وطنية ،أـ إسالمية ىذا الدرس كمورد لالطمئناف
على جدية المرحلة المقبلة بعد التهديد الذي حققتو اإلدارة األمريكية في يوغسالفيا ،لذلك نرى حرارة في
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التمسك من خالؿ تنفيذ((قانوف تحرير العراؽ)) المشروع األمريكي السيء الصيت ..حتى من قبل رموز لم
تكن متحمسة ومنشدة لو ،وترى فيو الوىن والسقوط لوجودىا ،بيد أنها ستكشف السم في العسل.
أيها األحبة :إننا كإسالميين أحرار نعيش أكثر من مشكلة في أكثر من بلد ..فالمشكلة العراقية ،والمنطقة
برمتها ليست((:كوسوفو)) ،وتعقيدات المنطقة ،ومعادالت التوازف فيها خطيرة إلى أبعد الحدود ،إذا لم تنضج
فيها الظروؼ الذاتية والموضوعية ،وتتكامل عملية التحوؿ والصيرورة بشكل متوازف ومقبوؿ من لدف شعوب
المنطقة التي جربت آليات السياسة األوروبية -واألمريكية ،وخرجت منها محملة بذكريات المخاوؼ واألحزاف
المأساوية ،والحمد هلل رب العالمين
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هوامش وتعليقبت

(ٔ) صادؽ الكونغرس األمريكي على قانوف ((تحرير العراؽ)) (الذي يحمل في طياتو أكثر من مغزى ،ولو
أكثر من ىدؼ غير معلن) برقم((ٕٕ٘٘)) لعاـ ٜٜٔٛـ ،ويخوؿ الرئيس األمريكي بموجبو األمر بسحب مواد
عسكرية من مخزونات وزارة الدفاع لصالح المنظمات((الديمقراطية العراقية المعارضة)) وكذلك التدريب
والتثقيف العسكري لهذه المنظمات ،وال يجوز لقيمة إجمالي ىذه المساعدات أف تزيد عن( )ٜٚمليوف دوالر.
ويحث القانوف على تقديم المساعدات((اإلنسانية)) والدعم اإلعالمي للمنظمات المعارضة ،وتخصص مليوني
دوالر من ميزانية اإلعالـ األمريكية .ويشترط القانوف أف تضم تلك المنظمات جميع مكونات الشعب العراقي
وأف تتمسك بالقيم الديمقراطية واحتراـ حقوؽ الجوار والمحافظة على وحدة العراؽ.
ويحث القانوف على محاكمة الرئيس العراقي وغيره من المسؤولين العراقيين الرتكابهم جرائم حرب أماـ
محكمة دولية .كما يتعهد الكونغرس بتقديم مساعدات فورية وكثيرة إلى الشعب العراقي بعد إسقاط النظاـ
الحالي واألخذ بيده للتحوؿ الديمقراطي ودعوة دائني العراؽ للمساىمة في معالجة الديوف التي تورط فيها
صداـ حسين!!!..
وقد أصدرت معظم الحركات واألحزاب اإلسالمية والوطنية بيانات ونداءات تستنكر ىذا القانوف األمريكي
جملة وتفصيالً ،وفي مقدمة ذلك بياف القيادة المركزية لحركة اإلسالميين األحرار الصادر بتاريخ  ٕٛرجب
المعظم ٜٔٗٔىػ ٜٜٔٛ -ـ ،وفيما يلي النص الكامل:
ث فِي اْأل َْر ِ
ض}
{فَأ ََّما َّ
َّاس فَػيَ ْم ُك ُ
ب ُج َف ً
الزبَ ُد فَػيَ ْذ َى ُ
اء َوأ ََّما َما يَػ ْنػ َف ُع الن َ
إف المواجهة األخيرة بين نظاـ طاغية بغداد والواليات المتحدة األمريكية كانت كسابقتها ،والجديد الفريد
فيها -قد ال يكوف جديداً -ىو النقلة السياسية االستكبارية األمريكية المعلنة إلى مرحلة جديدة عنوانها تقويض
نظاـ طاغية بغداد ،وىذه النقلة قد تكوف كذلك كسابقتها مثل((:االحتواء المزدوج)) لكل من طهراف وبغداد
قبل عدة سنوات ..والتي فشلت في التأثير الفاعل على قدرة النظاـ االستبدادي لجهة إضعافو ،ونسف البنى
التحتية التي يرتكز عليها.
إف قانوف(:تحرير العراؽ) الذي أعلنو الكونغرس األمريكي بأف واشنطن ستسعى في العقود المقبلة إلى
تقويض النظاـ الصدامي من خالؿ قنوات فصائل المعارضة العراقية قد يشكل للوىلة األولى جديداً في الموقف
األمريكي تجاه النظاـ ،ولكن في ظل وجود تبني أمريكا لبعض المعارضين ،وفرضهم بشكل أوبآخر على فصائل
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المعارضة العراقية اإلسالمية منها والوطنية الشريفة كزعامات ومشاريع ،ألف أمريكا االستكبارية تتعامل مع
المعارضة من دوف مصداقية واقعية ،ومن دوف ضوابط وثوابت تستطيع أف نقيس عليها ،بل ىي تعطي أمواالً
لجهات معينة الهدؼ منها تسقيط سمعة المعارضة والتشهير بها وبشتى فصائلها ،وقد ينعكس سلباً على شعب
وادي الرافدين األشم حيث سيلجأ نظاـ طاغية بغداد في ىذه الحالة إلى تصعيد اعتقاالتو وممارسة الكيفية
اإلجرامية ،وىذا يعني كذلك أف أمريكا االستكبارية منحت الطاغية ورقة جديدة كاف يحتاجها لتبرير كل
الحماقات والمجازر اإلرىابية التي ارتكبها بحق شعبنا الجريح وبخاصة في انتفاضتو الشعبانية -اآلذارية المباركة
العاـ ٜٜٔٔـ.
إذف ..حتى(القانوف األمريكي الجديد) الذي أصدره الكونغرس األمريكي ال يفترؽ كثيراً عن التكتيك المتبع
تجاىو منذ نهاية حرب الخليج الثانية ..حيث لم توضح أمريكا موقفها الحقيقي من نظاـ طاغية بغداد ،وعما إذا
كانت جادة في تقويض الدعائم التي يرتكز عليها ،ومما يكشف النقاب عن النوايا الخبيثة خلف ىذا(القانوف
الجديد) نحو العراؽ بالذات أنو :في مقدمتو تطويل أمد الحصار االقتصادي الظالم المفروض على شعب
العراؽ زعماً منها من كوف العقوبات الشاملة ستؤدي في نهاية المطاؼ إلى إسقاط نظاـ طاغية بغداد ،وبعدىا
أدركت أمريكا فشل ذلك ولجأت إلى ذريعة أخرى ،وىي :إف النظاـ يخفي بعض برامج التسلح المحظور لتبرير
بقاء العقوبات ،لذلك سيكوف(القانوف الجديد لتحرير العراؽ) الذي أعلنو الكونغرس األمريكي من دوف أف
يحدد مع أي معارضة ستتعاوف ذريعة ىيمنة استكبارية أمريكية بانتظار تطورات األمور على مستوى التسوية
االستسالمية -بدءاً من اتفاقية أوسلو ،ووصوالً إلى اتفاقية واي بالنتيشن -التي تنسج قوانينها اإلدارة األمريكية
لتصفية المعارضة الفلسطينية تحت بند(مكافحة اإلرىاب) .وإذا كانت خطط الواليات المتحدة األمريكية في
ىذا اإلطار مشابهة لما سبقها من خطط طاغوتية في شماؿ العراؽ حيث اقتصرت حركتها على تأطير أقطاب
بعض رموز المعارضة في جهاز )C.I.A(:وتجنيد كوادره للتجسس لحسابها ،فإف تحرؾ الجيش العراقي نحو
أربيل في حركة عسكرية بسيطة أربك اإلدارة األمريكية ،واحتارت بعدىا إلى أين ستحمل أكثر من ثالثة آالؼ
عراقي كانوا يعملوف معها لتأمين الحماية لهم ،وىذه األطروحة االستكبارية الجديدة كشفت فصوؿ المؤامرة
األمريكية بوصفها ال تسعى من حيث المبدأ إسقاط نظاـ طاغية بغداد بقدر ما تعمل لتركيز أركاف نظامو
واإلضرار بمصالح الشعب وطموحاتو ،وشل قدراتو في سبيل إبقائو بعيداً كل البعد عن أداء دوره في عملية
الصراع اإلسالمي مع العدو الصهيوني.
وأخيراً ..إف حركة اإلسالميين األحرار ،وفصائل الحركات اإلسالمية والوطنية ،والدوؿ العربية واإلسالمية
ذات النزعة الثورية تشجب(القانوف األمريكي لتحرير العراؽ) بوصفو تدخالً أجنبياً في شؤوف شعبنا المنكوب،
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وىو الذي لو الحق المطلق بتقرير مصيره في تقويض نظامو االستبدادي من الداخل ،وتحقيق ضماف حرياتو في
التعددية السياسية اإلسالمية منها والوطنية الشريفة.
بعد انكشاؼ ىذه المؤامرة االستكبارية فإنو لم يعد ىناؾ أي مبرر شرعي وعرفي وقانوني ألي فصيل من
فصائل المعارضة المستقلة منها والفئوية لالستسالـ لهذه المسرحية األمريكية الطاغوتية الرامية الختراؽ الصف
اإلسالمي ،وتمزيق الوطن ووحدتو ،وزرع روح الشك والريبة في أوساط العاملين ،وعلى كل المتورطين اإلعالف
عن االنسحاب مع اإلدانة الصريحة لهذا المشروع األمريكي ،واهلل أكبر ،وجهاد حتى النصر…
(ٕ) وىم كاآلتي:
أ -المؤتمر الوطني العراقي الموحد
ب -حركة الوفاؽ الوطني العراقي
ج -الحركة اإلسالمية في كردستاف /العراؽ
د -الحزب الديمقراطي الكردستاني
ىػ -االتحاد الوطني الكردستاني
و -المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراؽ
ز -الحركة الملكية الدستورية.
(ٖ) ىناؾ اتصاالت ما في ذلك ريب من خالؿ المصادر والمواثيق التالية:
أ -تحركت واشنطن على المعارضة اإلسالمية وىي تخوض سياسة المسح المعلوماتي المكثف لكل واقع
القضية العراقية وتنفذ سياستها مع المعارضة ،واتصلت مع أكثر من طرؼ فيها وخاضت حواراً متصالً منذ
سنوات مع المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراؽ الذي يؤكد ىذه الحوارات ،وأراد أف ال يعطيها صفة
رسمية ،وأف يبقيها في طي الكتماف ،منطلقاً في قناعاتو من(:مبررات) الحوار مع اإلدارة األمريكية التي أدرجناىا
في فقرة ماضية من ىذا البحث .وبالتأكيد أف المجلس األعلى مارس خطاباً تشكيكياً في نوايا واشنطن ،وحاثاً
لها على تبني سياسة أكثر جدية ووضوح باتجاه التغيير في العراؽ .وعلى الرغم من أف ىذا الخطاب التشكيكي
نهض على أسس سليمة إال أف تجارب واشنطن مع المعارضة السابقة أبقت جانب التشكيك في خطاب
المجلس إال أنها لم تلغ الحوار ،ولقد قابلت واشنطن ىذا(التحفظ) لدى المجلس في نقل الحوار والعالقة إلى
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العلن بانفتاح أكبر ،وخطوة(مهمة) تمثلت بدعوة السيد محمد باقر الحكيم لزيارة واشنطن ،وتمت ىذه الدعوة
حسب بعض المصادر -بوساطة كويتية ،ونوقشت ترتيبات الزيارة في أدؽ تفاصيلها حتى طريق المصافحةالتي ستتم بين وزيرة الخارجية األمريكية مادلين أولبرايت ،إال أف عوامل خارجة عن إرادة المجلس منعت
حصوؿ ىذه الزيارة التي كاف مفروضاً لها أف تتم قبل ىذا الوقت وأبقتها مشروعاً مؤجالً .فيما استمر من ناحية
ثانية الوسطاء في العمل على مناقشة تطورات الستراتيجية األمريكية الجديدة ،ويقوؿ أحمد الجلبي الذي أدى
دوراً بارزاً باإلضافة إلى شخصيات علمانية أخرى في إرساء العالقة بين المجلس وواشنطن .يقوؿ في تصريحات
جديدة لو وأثناء زيارة قاـ بها إلى طهراف للقاء الحكيم وأطراؼ أخرى بتاريخ ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٕٜـ أنو((اجتمعنا
مع األمين العاـ لالتحاد الوطني الكردستاني جالؿ الطالباني في العاصمة اإليرانية واتفقنا على تجديد النشاط.
وأكد لنا طالباني أنو :يؤيد ىذا األمر ،وسيكوف طرفاً في أي اتفاؽ يتم مع الحكيم)).
ىذا ولم يشرح الحكيم في تصريحات أدلى بها لصحيفة((إيراف نيوز)) الصادرة في طهراف كيف لعب
المجلس دوراً إيجابياً في اجتماعات أنديك وفاتشيت مع المعارضة وذلك عندما قاؿ:
((إف المجلس األعلى قاـ بدور إيجابي في المحادثات التي أجريت في لندف بين تنظيمات عراقية معارضة،
ووزير الدولة البريطاني ديريك فاتشيت ،ثم مع مساعد وزيرة الخارجية األمريكية مارتن إنديك)).
إال أنو بتاريخ  ٜٜٔٛ/ٔٔ/ٕٜقدـ السيد الحكيم توضيحات لموقف المجلس إزاء ىذا االجتماع وركز
على ىدفين رئيسين في حضور مثل ىذه االجتماعات ال نتجاوزىا ،علينا أف نسمع ما يقولو اآلخروف ،ونطلع
على ما يريدوف فعلو ،لنكوف على اطالع على ما يجري في األوساط السياسية والدولية ،وأف نسمع اآلخرين
رأينا وموقفنا)).
ب -أكدت الصحافة عالقة المجلس مع اإلدارة األمريكية بعد االنتفاضة الشعبانية  -اآلذارية العاـ
ٔ((ٜٜٔولفتت المصادر إلى أف الحكيم رئيس المجلس األعلى وىو من أبرز القوى الشيعية المعارضة قاـ
قبل فترة بإجراء اتصاالت مع المسؤولين األمريكيين لتحسين وتوسيع العالقات ،ومستوى االتصاالت بينو وبين
واشنطن .والتقى ممثل الحكيم في فيينا علي عضاض!! ..بعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية ،وقالت
مصادر مطلعة لػ((الشرؽ)) أف األمريكيين أوضحوا لو أف((مؤتمر فيينا ىو أفضل محور لنشاط المعارضة))
الشرؽ .ٜٜٕٔ/ٔٓ/ٔٚ
ج -وكذا صرح أحمد الجلبي بعد االجتماع المنعقد بينو وبين الحكيم أنو اتفق ورئيس المجلس األعلى
للثورة اإلسالمية في العراؽ السيد محمد باقر الحكيم أف تساعد الواليات المتحدة الشعب العراقي ،وتدعم
حركتو في اتجاه تغيير نظاـ الحكم في بغداد ،واتفقنا والسيد الحكيم على المساعدات األمريكية ليست ىي
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المحور ،بل المحور الرئيسي أف تعلن أمريكا وتعمل لتأييد حركة الشعب العراقي نحو التحرر والخالص من
نظاـ(الرئيس) صداـ حسين ،وينبغي أف يتم عمل المعارضة والحوار بين أطرافها على ىذه القاعدة.
(ٗ) أثار اغتياؿ الشهيد الصدر(رض) تداعيات ال يستهاف بها وبخاصة على المعارضة العراقية ،فما أف
تلقت الجماىير العراقية نبأ االستشهاد عصر  ٜٔشباط ٜٜٜٔـ حتى احتشدت قبالة دار ممثلو في قم
المقدسة السيد جعفر الصدر ،واتجهت الجموع الثائرة نحو مرقد السيدة فاطمة المعصومة(ع) ،وأخذوا
يهتفوف بأصوات عالية غاضبة مستنكرة ضد السيد محمد باقر الحكيم وأسرتو بوصفهم حاربوا مرجعية الشهيد
الصدر الثاني الثورية اإلسالمية الرشيدة!!..
وقد بادر البحاثة المحقق عادؿ رؤوؼ كبو في كتابو القيم((:محمد محمد صادؽ الصدر مرجعية الميداف
مشروعو التغييري وواقع((االغتياؿ)) إلى طرح أىم أسباب ما حصل في مدينة قم المقدسة إذ كتب قائالً:
((لقد أوجز مراسل مجلة :الوسط اللندنية في مقابلة يمكن مراجعتها بالكامل في مالحق الكتاب بعض
األسباب في سياؽ األسئلة التي وجهها للسيد محمد باقر الحكيم حوؿ ما حصل وىي أسباب تتمحور حوؿ ما
يلي:
أوالً :سياسة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراؽ إزاء الجمهور العراقي وىي ما عكسو سؤاؿ
المجلة القائل((:يقاؿ أنكم حجزتم نفسكم عن الجماىير ،وكونتم جهازاً من األىل)).
ثانياً :ما قالتو صحيفة((المبلغ الرسالي)) عن الصدر الثاني من أنو(:فقيو السلطة) ،وىذا ما رفض الحكيم
اإلجابة عنو األمر الذي دفع المراسل إلى السؤاؿ التالي((:ولكن أال تمثل مقاالتها التي ىاجمت الصدر
موافقتكم)).
ثالثاً :وعالقة المجلس مع دولة الكويت واعترافو بالحدود العراقية -الكويتية الجديدة التي رسمتها لجاف
األمم المتحدة حيث صاغ المراسل سؤالو بهذا اإلطار بالشكل التالي((:تتردد إشاعات أنكم تجمعوف ثروة من
ذىابكم المتكرر للكويت ،وورد في أحد المنشورات التي وزعت في قم أنكم تنازلتم عن ترسيم الحدود العراقية
مع الكويت لقاء أمواؿ من الحكومة الكويتية)).
رابعاً :وعدـ االىتماـ الكافي بشؤوف العراقيين القانونية والمعيشية و((لكن ىناؾ رأياً آخر حوؿ وضعكم
األسري في قم كالـ يتهمكم بأنكم ال تهتموف بآالـ العراقيين ،ويرددوف أف أوالدكم من الناحية المادية في واد،
وأوالد العراقيين في واد آخر ،ويذكروف أمثلة عن سفر أوالدكم إلى الخارج بجوازات ،والعديد من العراقيين لم
يحصلوا حتى اآلف على البطاقة الخضراء)).
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خامساً :وىناؾ سبب يرتبط بكادر المجلس األعلى وامتيازاتو لخصو السؤاؿ التالي((:المقربوف منكم
يسافروف إلى الخارج كالشيخ أبي علي المولى سافر إلى ألمانيا للعالج بينما الجرحى من العراقيين يموتوف ببطئ
ما ىو ردكم؟!))..
سادساً :وساؽ مراسل مجلة((الوسط)) سبباً يرتبط بالجهاز اإلداري للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في
العراؽ مفاده((:أف ىذا الجهاز يطرد وال يجذب ،ويحوؿ األصدقاء إلى أعداء)).
رفض السيد محمد باقر الحكيم ىذه األسباب من خالؿ أجوبتو إال أف الالفت للنظر في سياؽ تفسيرات
المجلس لما حصل ىو(:التنويو) إلى وجود(جهة) ما دبرت ىذا الحادث ،ومن ثم الكشف عن ىذه(الجهة)
وعبر صحيفة(المبلغ الرسالي) أيضاً وفي سياؽ مقالة بعنواف((توضيح حوؿ األحداث األخيرة في قم المقدسة))
نشرناىا بالكامل في مالحق الكتاب( يقصد تأليفو فليراجع) ،ولقد جاء في ىذه المقالة التي نشرت بتاريخ ٘ٔ
آذار ٜٜٜٔـ ما نصت((:وىي عناصر معروفة بالتشنج والمخالفة لقيادة علماء الدين في وسط حزب الدعوة
اإلسالمية ،عناصر أصبحت تشعر بالهزيمة الفكرية والسياسية خاصة بعد نجاح مسيرة المجلس األعلى للثورة
اإلسالمية في العراؽ ،وتألق شخصية سماحة السيد الحكيم بوصفو الرجل األوؿ في الساحة العراقية)).
وال شك أف ىذا النص ومضموف ما ورد في المقالة من نصوص أخرى اعتبر تطوراً غير عادي في(شروح)
المجلس للحادث ،أوعلى األقل مؤشراً فيما يمكن أف تكوف عليو إتجاىات الحالة اإلسالمية في العراؽ
مستقبالً ،األمر الذي دعانا إلى االطالع على رأي حزب الدعوة في سوريا ،وال يمكن درج الجواب بأكملو ىنا،
وسنكتفي ببعض الفقرات منو ويمكن للقارئ أف يراجعو في مالحق الكتاب .جاء في الرد((:أما عن أحداث قم
فيمكن تسجيل المالحظات التالية:
ٔ -الجماىير الغاضبة التي خرجت في تظاىرة قم ،والتي كانت تهتف ضد قتلة السيد ومعاونيهم كانت
باآلالؼ وليس بالعشرات كما ذكرت صحيفة(المبلغ).
ٕ -العدد األكبر من المتظاىرين كاف من فيلق بدر الذي عرؼ بإعالف أغلبية منتسبيو البيعة الرسمية
للشهيد الصدر الثاني حينما زار وفد من الفيلق في النجف ،وظلت شعبية الشهيد الصدر(ره) تتصاعد في فيلق
بدر بشكل يتناسب طردياً مع اإلساءات والتصريحات التي كانت تكتب في صحيفة(المبلغ) أوالمشرفين عليها،
ومن أطراؼ أخرى في المجلس األعلى لذلك فإف المتظاىرين كانوا من شرائح المجاىدين في فيلق بدر وثوار
االنتفاضة ومن المقيمين من العراقيين في قم وليسوا جميعاً من حزب الدعوة اإلسالمية.
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ٖ -إف إعطاء الصحيفة ألحداث قم بعداً سياسياً خالفياً بين حزب الدعوة اإلسالمية ،والسيد الحكيم ،كاف
دليل تخبط وصدمة لم تحسن الصحيفة التعامل معها ،محاولة جعل حزب الدعوة اإلسالمية(الشماعة) التي
يعلق عليها فشل اآلخرين.
ٗ -تبرعت( المبلغ) بتوجيو االتهاـ بالعمالة لمن اعتقلتهم سلطات الجمهورية اإلسالمية ،وىذه محاولة
بائسة ومكشوفة لم تجد من يصدقها ألف الناس يعرفوف بعضهم بعضاً وليس فيهم إال المجاىد المعروؼ،
أوالمهاجر بدينو ،وقد أكدت أجهزة الجمهورية اإلسالمية بعد تماـ تحقيقاتها أف ال عالقة ألصابع خارجية في
الحادث ،كما لم تثبت عالقة المعتقلين من الدعاة الذين وصفتهم الصحيفة بالتشنج بهذه الحادثة.
٘ -إف استمرار الصحيفة بالتفاخر بما كتبو(:صدر الدين القبانجي) وأتهم فيو السيد الشهيد الصدر
الثاني(ره) بشتى التهم السيئة ،ودليل واضح على نهج التطاوؿ على العلماء المراجع لهذه الصحيفة التي
وجدت فيهم وفي دورىم الريادي في قيادة األمة مصادرة ألمانيهم وأحالمهم ،وفي خضم تخبطها تناغمت
طروحاتها مع من يطرح مبدأ الفصل بين(رمزية سياسية إسالمية) و(رمزية دينية) في عملية فصل بين الدين
والسياسة ،بعدما وجدت أف مرجعية الشهيد السيد محمد الصدر(ره) كانت تمثل المرجعية الدينية والسياسية في
آف معاً.
 -ٙأما عن عالقة حزب الدعوة اإلسالمية بمرجعية السيد محمد حسين فضل اهلل فهي نتاج طبيعي لرؤية
الحزب لدور المرجعية ومكانتها في الساحة اإلسالمية ،وإعالف دعمو وتأييده لكل مرجعية متصدية كفوءة تقدـ
المصلحة اإلسالمية على مصلحتها الذاتية .من ىنا لم يكن تأييدنا لمرجعية السيد الشهيد الصدر الثاني أقل من
مرجعية السيد فضل اهلل ،أومرجعية السيد اإلماـ الخميني من قبل ،ومرجعية السيد الخامنائي من بعده ،فما ظل
موقفنا ىو احتراـ جميع المرجعيات ،وحماية موقعها في األمة خالفاً لممارسات(المبلغ) وغيرىا التي تعمل وفق
صيغ انتقائية ،ومعاداة من ال يتطابق مع وجهات نظرىا الضيقة ،وستظل مسيرة الحزب في تعاملو مع المرجعية
بعيدة عن األسرية والعائلية أوالً ،وقائماً على أساس التصدي والدور األوؿ الذي يحتلو المرجع في قيادة األمة
عندما يتصدى ويأخذ موقعو في األمة من خالؿ تحركو ال قعوده ،والحمد هلل فإف جماىير المقلدين أصبحت
على درجة من الفرز والوضوح ال تضر بها إثارات(المبلغ) وغيرىا ضد السيد فضل اهلل ،أوالشهيد الصدر الثاني،
وغيرىم)).
وىناؾ أسباب أخرى لما حدث في قم ،فباإلضافة إلى إغالؽ مكتب الصدر الثاني الذي يعتقد البعض بأنو
جاء على أثر معلومات غير دقيقة من قبل المجلس األعلى ،فإف ىناؾ دراسة للمسؤوؿ اإلعالمي في المجلس
األعلى للثورة اإلسالمية في العراؽ((أبوياسين)) بعنواف((أحداث قم المقدسة /عواملها  -ماذا نستخلص
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منها)) ،وىي دراسة محدودة التداوؿ صدرت بتاريخ  ٜذي الحجة  ٜٔٗٔأوردت مجموعة من األسباب نذكر
منها ما يلي:
ٔ -ركود ساحة المعارضة وفشل كثير من المشاريع السياسية لإلطاحة بالنظاـ المجرـ ،ىذه المشاريع إما
ولدت ميتة ،أوأصابها الشلل ،وركود الساحة السياسية من النشاطات المناسبة لطموح الناس لو تأثير سلبي كبير
على نفوسهم ومعنوياتهم.
ٕ -محاربة التنظيم اإلسالمي وإضعافو من قبل بعض األطراؼ بحجة وأخرى أدى إلى ضعف التوجيو،
وعدـ تمركزه ،وتشتت اآلراء وكثرة االجتهادات الفردية غير المنظمة ،وما رافق ذلك من ضعف التربية والتثقيف
الديني والسياسي في ساحاتنا بشكل واسع.
ٖ -عدـ اتفاؽ العراقيين على قيادة سياسية مركزية للساحة األمر الذي يوفر فرص تجاوز مراحل االختالؼ
في الرؤية إلى الخالؼ والتناحر والتناقض في التوجيو السياسي بين الجهات.
ٗ -اإلثارات السلبية والشكوؾ التي يثيرىا ىذا الطرؼ على ذاؾ أوىذه المجموعة على تلك ،ووجود نوع
من التربية غير المتورعة بين المؤمنين خصوصاً في نقل األخبار والمعلومات والتقييمات لألشخاص والمواقف،
وإثارة الشكوؾ بين األتباع على ىذه المجموعة أوتلك ..أوىذا الشخص أوذاؾ..
٘ -عدـ رضاىم عن قوانين الهجرة الرسمية.
 -ٙفشل الحالة اإليرانية في استيعاب العراقيين المهاجرين ثقافياً وسياسياً ،وعدـ االىتماـ بهذه المسألة
جدياً.
 -ٚتدني الوعي األمني بين قطاعات واسعة من العراقيين وتوفر فرص واسعة الندساس المخربين ،والخبثاء
من أنصار السلطة الظالمة ،والعلمائيين المشبوىين ،وما لهذه الحالة من أثر سيء على الوضع اإلسالمي عموماً.
 -ٛالفراغ ،وعدـ توفر الحياة الطبيعية لكثير من الناس مما يوفر مجاالت رحبة لالنشغاؿ بالصغائر والغيبة
والبهتاف واإلشاعات واألخبار غير الدقيقة.
 -ٜشعور الغالبية من الناس بالمرارة والعنت من أوضاع معيشتهم ،وعدـ رضاىم عن قوانين الهجرة الرسمية
التي يخضعوف لها في الكسب ،والتعليم والسفر وما إلى ذلك.
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ٓٔ -عدـ تواضع بعض المتصدين ،وعدـ مصارحتهم الناس في كثير من األمور السياسية والعالقات وما
قطعتو مسيرة القضية العراقية من أشواط وما ىي المشاكل الحقيقية التي تواجهها في ىذه المرحلة أوتلك داخلياً
وإقليمياً ودولياً؟!..
ٔٔ -شعور أىل الجنوب بأف ىناؾ حالة من التمييز بينهم ،وبين غيرىم ،وعدـ رضاىم عن حالتهم الفعلية،
ال سيما في أوساط الشباب.
ٕٔ -عدـ مواساة الناس من قبل بعض المتصدين ،وعلماء الساحة في حياتهم وىمومهم اليومية.
ٖٔ -فشل مشروع الوحدة بين اإلسالميين ،واستمرار الخالفات بينهم بشكل أوبآخر ،وما يرافق ذلك من
تخريب البعض على البعض اآلخر وإضعافو والتآمر عليو.
ٗٔ -إثارة قضية سماحة السيد فضل اهلل في الساحة ،وعدـ معالجتها في الساحة العراقية بشكل متوازف
مقبوؿ في وقتها.
٘ٔ -نموالحالة الوطنية في الساحة العراقية بسبب بعض التصرفات الثقافية والمعاملة اليومية لهم ،وما
سيجره ذلك من نتائج خطيرة جداً على العالقات بين الشعب العراقي والشعب اإليراني الشقيق بعد ذىاب
صداـ.
 -ٔٙاختالؼ اإلسالميين في الساحة العراقية في تقييم حالة السيد الشهيد محمد محمد صادؽ
الصدر(ره) في العراؽ ،إفراطاً أوتفريطاً ،ونزوؿ ىذه االختالفات إلى الساحة ،وتزامن ىذه الحالة مع استشهاد
السيد(ره) بذلك الشكل المأساوي الفظيع.
 -ٔٚالمتصدي في الساحة العراقية في وضعها المعقد الحالي المعروؼ لو ثمن ٍ
غاؿ ،خصوصاً في حالة
الجزر التي تعيشها قضيتنا ،والمتصدي يتحمل الفشل دائماً ..خصوصاً عند غياب الدقة والتقييم لجهوده
المبذولة.
 -ٔٛبعض األطراؼ المحسوبة على المتصدين ال تحسن التصرؼ بهذا الطرؼ أوذاؾ وىذه الجماعة
أوتلك.
(٘) وىما الحزب الديمقراطي الكردستاني ،واالتحاد الوطني الكردستاني.
( )ٙمن أىم المواقع التي استهدفها الهجوـ األمريكي -البريطاني األخير في عملية((ثعلب الصحراء)):
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آ -مقر قيادة حزب السلطة في بغداد.
ب -مقر قيادة الحرس الجمهوري.
ج -عنابر الطائرات بدوف طيار ،والتي يمكن أف تستخدـ لنشر جراثيم الجمرة الخبيثة الفتاكة.
د -وزارة الدفاع القديمة.
ىػ -ثمانية قصور رئاسية.
و -مؤسسة اإلذاعة والتلفاز.
ز -دار االبنة الصغيرة لصداـ الطاغية.
ح -مصفاة لتكرير النفط في البصرة حسب مصادر عراقية شملت الغارات.
ط -أعلن مصدر رسمي عراقي بعد اليوـ األوؿ من القصف أف عدد الضحايا بلغ(٘ )ٚشخصاً وىذا الرقم
غير صحيح.
ي -أكد مصدر بريطاني في اليوـ الثاني لبدء العمليات أف المستشفيات يمكن أف تشكل((ىدفاً شرعياً))
للضربات األمريكية -البريطانية إذا كانت تخفي أسلحة الدمار الشامل!!..
ؾ -أعلنت منظمة العفوالدولية عن قلقها العميق من احتماؿ مقتل مدنيين بػ((صورة عشوائية)) في العراؽ
وشددت على أف((حكومات العالم ملزمة قانوناً بحماية أرواح المدنيين!!))..
ومن ىنا بادرت حركة اإلسالميين األحرار تستنكر العدواف األمريكي -البريطاني ،على الشعب العراقي األبي
بتاريخ  /ٕٛشعباف المعظم ٜٔٗٔىػ ٜٜٔٛ -ـ وفيما يلي نص البياف:
يا أمة حزب اهلل
إف ىجوـ الواليات المتحدة األمريكية الوحشي الغادر على شعب العراؽ مرة أخرى(بحجة ضرب برامج
أسلحة التدمير الشامل ،وحماية مصالحها القومية ومصالح شعوب منطقة الشرؽ األوسط ،والعالم كلو) يشكل
تحدياً لكل المواثيق واألعراؼ الدولية من الهيمنة االستكبارية على العالم ،وبخاصة تثبيت وجودىا في الخليج،
إلبقاء السيطرة على المنطقة بما فيها من موارد وخيرات ال تحصى.
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إف ما يجري من اعتداء صارخ وسط تفرج إسالمي ،وتردد دولي ىو بال ريب ضد أمة حزب اهلل في سبيل
إذاللها وترويضها لصالح االستكبار والكفر العالمي.
إف الحرب إإلجرامية التي تشنها أمريكا زعيمة اإلرىاب الدولي والفكري على شعبنا ..ليست إال وجهاً آخراً
للحروب الصليبية المعروفة في التاريخ.
يا أحرار العالم:
إف ما يتعرض لو شعبنا العراقي(الذي اكتوى من حماقات نظاـ صداـ في الداخل ..وعدواف أمريكا في
الخارج) ،من انتهاؾ حرمة ،ومن تدمير منظم في نسف البنى التحتية وإذا كانت ىذه الشرعية الدولية تتصرؼ
على ىذا النحو ،فلن يبقى شيء من ىذه األخالقية المزعومة إطالقاً.
إف ىذا العدواف األمريكي -البريطاني المشترؾ يساعد نظاـ طاغية بغداد على االستمرار في سياسية
اإلرىاب والقتل واإلبادة عبر تحسين صورتو المشوىة ،وتنصيبو كقوة تدافع عن الوطن ووحدتو ،ولينطلق
الصوت الموحد :ارفعوا أيديكم عن شعبنا المظلوـ وىو الذي لو الحق في تقرير مصيره في تقويض نظامو
االستبدادي ،ولو الحق كذلك في الغذاء والدواء والعيش بأمن وسالـ وحرية.
إف اإلدارة األمريكية كانت تهرج عبر وسائلها اإلعالمية إلسقاط طاغية بغداد ،ولم تعد تكتفي بمجرد احتواء
نظامو ،وإنما ترمي إلى تغييره ،وما ىي إال أياـ معدودات حتى انكشفت فصوؿ المؤامرة وانقطعت المسافة بين
الوعد األمريكي الخادع وبين الفعل العسكري الغادر الذي يساىم مع بداية عملية((ثعلب الصحراء)) بتركيز
أركاف نظامو وتمعن من جديد في اإلضرار بمصالح الشعب المتضرر الوحيد في األزمة ..نحن يهمنا كإسالميين
أحرار اإلسراع في تقويض نظاـ بغداد االستبدادي قبل أف يتمكن من إعادة بناء ىيكلياتو اإلرىابية ،وإنقاذ شعبنا
المظلوـ منو ونرفض أشد الرفض كل تدخل خارجي يستهدؼ إسقاط دور الشعب وضماف حرياتو في التعددية
السياسية اإلسالمية منها والوطنية الشريفة أو عبر عمل عسكري خارجي يكوف لو مردودات سلبية مأساوية على
العراؽ والمنطقة برمتها.
وأخيراً ..وليس آخراً :ندعو األمة وأحرار العالم إلى شجب ىذا الهجوـ األمريكي -البريطاني الوحشي
وإيقاؼ الضربات الجوية والصاروخية ،ورفع الحصار االقتصادي المفروض على شعبنا العراقي العظيم ،وتقديم
الطاغية إلى المحاكمة الدولية كمجرـ حرب .واهلل أكبر ..وجهاد حتى النصر.
( )ٚالعولمة ىي :تعاظم شيوع النمط االستهالكي الغربي ،وتعاظم آليات فرضو سياسياً وعسكرياً واقتصادياً
وإعالمياً بعد التداعيات العالمية التي نجمت عن انهيار االتحاد السوفيتي القديم ،وعلى ىذا فإف العولمة
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تكسب عالميتها من مدى اتساع قدرتها على فرض ىذا النمط على الجماعات البشرية ،وليس على أساس
كونها واقعاً فعلياً يحيط بها .وبعبارة أدؽ :إف العولمة التي تتحرؾ من موقع العنجهية األمريكية تسعى لفرض
استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية وطموحاتها العالمية مستفيدة من مرتكزات القوة المتفردة والوحيدة التي
تمتلكها من أجل أف تفرض نفسها على الصعد كافة في الساحة العالمية.
إف المطلوب في سياسة العولمة األحادية القطب ىو :احتواء الدوؿ المستضعفة ،ونسف ىويتها وانتماءاتها،
وبناىا التحتية مستغلة نقاط الضعف والوىن الموجودة عندىا.
( )ٛطبع في الرونيوعاـ ٜٜٔٔـ ووزع على أعضاء القيادة المركزية .بيد أف القيادة ارتأت أخيراً أف يطبع
بعض فصولو عالنية وعلى شكل كتب مستقلة تحمل اسم مؤلفو باستثناء المقدمة التي تنتقد النظاـ المهزوـ،
والتي كانت باسم القيادة المركزية وىي فيما يلي:
أ -االستنباط مواجهة حضارية ٜٜٔٔـ.
ب -وقاؿ ربكم ادعوني ٜٜ٘ٔـ.
ج -فصوؿ رسالية ٘ ٜٜٔـ.
د -الطاغوت يحكم الحلقة األولى ٜٜٔٙـ والحلقة الثانية ٜٜٜٔـ.
ىػ -خطر التقية المعاصرة ٜٜٔٛـ.
و -الثورة والعرفاف ٜٜٜٔـ.
( )ٜالفيدرالية  FEDERATIONكلمة التينية في األصل ،ومعناىا الميثاؽ و FEDERALتعني
االتحادي.
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