
فبعد ان جنح ال�ضابط القوزاقي املغمور ر�ضا، 
احلازمة  �ضلطته  وب�ضط  ال�ضاه  لقب  انتزاع  يف 
اليوم  امل��ع��روف��ة  واالق��ال��ي��م  امل���دن  خمتلف  على 
اي��ران، ف�ضل يف مهمة تزريق ن�ضخته من  با�ضم 
القاجارية.  الدولة  ماتبقى من  االتاتوركية على 
ومل مير وقت طويل حتى ازاحته القوى العاملية 
عر�ش  �ضاحب  ابنه  حقبة  لتاأتي  اآن��ذاك  املتنفذة 
الثانية  العاملية  احل��رب  نهاية  بعد  الطاوو�ش. 
ويف ال�ضنوات االوىل من حكم حممد ر�ضا �ضاه،   
عام 1947 ولدت �ضريين عبادي لعائلة مي�ضورة 
املحطة  )حيث  همدان  مدينة  من  تنحدر  احل��ال 

االخرية لل�ضيخ الرئي�ش ابن �ضينا(.
احلياة،  دروب  يف  االوىل  خ��ط��وات��ه��ا  وم��ن��ذ   
حيث  احل���ادة،  االق���دار  با�ضتدارات  ا�ضطدمت 
حت��ت��ف��ظ ذاك���رت���ه���ا ال��ط��ف��ول��ي��ة ب���ذل���ك احل���دث 
عندما  املعا�ضر،  اي��ران  تاريخ  يف  الرتاجيدي 
اطاحت خملوقات الربك االآ�ضنة بدعم وتخطيط 
من قبل اجهزة ال� )CIA( باأول رئي�ش حكومة 
ال�ضيدة  قالت  والذي  م�ضدق(  )الدكتور  منتخب 

عبادي يف مذكراتها عنه:
 )م�ضدق، قاد اأول انبعاث وتوهج للدميقراطية، 

اختربته ايران منذ قرون(.

وكما ا�ضتن�ضخت بعد عقدين جتربة )اجلرنال – 
الدمية( يف �ضيلي �ضد الرئي�ش املنتخب �ضلفادور 
زاهدي  اجل���رنال  جم��ن��زرات  هر�ضت  الليندي، 
اول  املدن  واوبا�ش  الريف  وحثاالت  املتجحفل 
لقد  فار�ش.  ب��اد  يف  للدميقراطية  فتية  جتربة 
القت تلك االحداث بظالها على ا�ضرتها، و�ضار 
ال��وال��د )ك���ان ن��ائ��ب وزي���ر ال��زراع��ة يف حكومة 
م�ضدق( كثري التواجد يف املنزل بعد ان جرد من 
م�ضوؤولياته املهمة. ومن االهمية مبكان اال�ضارة 
التي �ضنعت من  تلك االج��واء اال�ضرية  هنا اىل 
�ضريين عبادي مانعرفه ويعرفه العامل كله عنها؛ 
مناخ ا�ضري بعيد كل البعد عن تر�ضانة املوروث 
على  ف��ي��ه  ي�ضعب  ل��ان��ث��ى،  امل���ع���ادي  ال�����ض��رق��ي 
املهتمني العثور على مفردات من ن�ضيج )املحرم( 
�ضقت  لذلك  واال�ضري،  ال�ضخ�ضي  قامو�ضها  يف 

طريقها يف معرتك احلياة بثقة وحزم ال يلني.
املحاكم  يف  قا�ضية  اأول  ا�ضبحت   1970 ع��ام 
طفح  من  الرغم  وعلى  طهران،  للعا�ضمة  املدنية 
خمتلف  به  ت�ضربلت  وال��ذي  الق�ضرية  احل��داث��ة 
والعا�ضمة  االي��ران��ي��ة  امل���دن  يف  احل��ي��اة  م��ن��اح 
طهران خا�ضة، اال ان جوف البنية التحتية كان 
املتحجرة،  واملوروثات  التقليدية  بالقيم  ميور 
تردد  يف  ال�����ض��اب��ة،  القا�ضية  ادرك��ت��ه  م��ا  وه���ذا 
الرجال من االق��رتان بها بعد ان يعرفوا مهنتها 
غ��ري امل��األ��وف��ة وخم��زون��ات ال��راأ���ض��م��ال الرمزي 
ان�ضافًا  اكرث  كانت  االقدار  ان  لل�ضوارب....غري 
من ذلك املوروث، فبعثت لها من يدرك مكنونات 
هذه ال�ضخ�ضية النادرة، ليوافق ان يكون �ضريكًا 

ال مالكًا كما ن�ضت عليه ت�ضريعات الذكور.
ال�ضاهن�ضاهي  النظام  لطبيعة  ادراك��ه��ا  ورغ��م 
وحقوق  وال��ع��دل  الدميقراطية  ل��روح  املعادية 
ردهات  ب��ني  عملها  وا�ضلت  انها  اال  االن�����ض��ان، 
وعن  طهران  يف  املدنية  واملحاكم  العدل  وزارة 

تلك احلقبة تقول:

من  يرجتفون  كانوا  النا�ش  ان  من  الرغم  )على 
جم��رد ذك��ر ا���ض��م )ال�����ض��اف��اك( فقد ظ��ل��وا يثقون 
ان  من  ب�ضدق؛  ويوؤمنون  الق�ضائي،  بالنظام 

القانون يحمي حقوقهم(.
هيبة  تثبيت  يف  كفاحها  ت��وا���ض��ل  ه��ي  وف��ي��م��ا 
القانون، وا�ضلت درا�ضتها االكادميية وح�ضلت 
على �ضهادة الدكتوراه يف القانون. وعند اندالع 
امللكي  للنظام  املناه�ضة  ال�ضعبية  اال�ضطرابات 
يف  ع��ب��ادي  ���ض��ريي��ن  القا�ضية  ���ض��ارك��ت  امل��ب��اد، 
اآنذاك،  القائم  للنظام  املعار�ضة  الن�ضاطات  تلك 
الوفد  �ضمن  االعلى  م�ضوؤولها  �ضاهدها  وعندما 
وزارة  منت�ضبي  م��ن  ع��دد  مطالب  ل��ه  ق��دم  ال��ذي 
العدل املت�ضامنة مع مطالب االنتفا�ضة ال�ضعبية. 
قال لها متعجبًا: كيف تقفني اىل جانبهم وهم ان 
مكانًا  لك  جتدي  لن  �ضوف  ال�ضلطة  اىل  و�ضلوا 

على من�ضات الق�ضاء.ً.؟!
اندفعت اىل ردهات  وذلك ماحدث متامًا، عندما 
من  ���ض��اردة  م��وم��ي��اءات  الق�ضاء،  وموؤ�ض�ضات 
وقت  مير  ومل  الهجري  ال�ضابع  القرن  مغارات 
الق�ضاء  اآق����ا(  ا���ض��ت��دع��اه��ا )ح���اج  ط��وي��ل ح��ت��ى 
وظيفة  اىل  االل��ت��ح��اق  م��ن��ه��ا  ط��ال��ب��ًا  اجل���دي���د، 
ادارية. ومنذ تلك اللحظة ادركت ان عليها مهمة 
النهو�ش بواجبها املهني والوطني واحل�ضاري 
ويف  لا�ضام.  املتخلف  الفهم  لهذا  الت�ضدي  يف 
واالأمل(  الثورة  مذكرات  اي��ران؛  )يقظة  كتابها 
كتبت تقول: )طوال ال�ضنوات الثاث والع�ضرين 
من  فيه  ع��زل��ت  ال���ذي  ال��ي��وم  منذ  اأي  امل��ا���ض��ي��ة، 
ان  نف�ضي؛  م��ع  اردد  بقيت  كقا�ضية،  من�ضبي 
امل�ضاواة  مع  تن�ضجم  بطريقة  اال���ض��ام  تف�ضري 
عن  احلقيقي  التعبري  ي�ضكل  وال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
الن�ضاء،  يكبل  ال��ذي  هو  الدين  فلي�ش  االمي��ان. 
يريدون  ال��ذي��ن  الول��ئ��ك  االنتقائية  االوام���ر  ب��ل 

ابقاءهن معزوالت عن العامل...(.
تتوان  مل  امل��ف��رو���ض��ة(  )احل���رب  ذري��ع��ة  فتحت 

ا�ضاليب  اب�ضع  ا�ضتخدام  من  اجلديدة  ال�ضلطات 
ل�ضيا�ضتها  امل���ن���اوئ���ني  ت�����ض��ف��ي��ة  يف  ال��ب��ط�����ش 
موؤ�ض�ضة  حولت  والتي  املتخلفة  وت�ضريعاتها 
احلق  واأ�ضحاب  للمظلومني  م��اذ  من  الق�ضاء 
املهدور اىل ح�ضود من ن�ضل )م�ضرور( وهراوة 
كان  اجل��دي��دة.  االم��ت��ي��ازات  عن  للدفاع  م�ضرعة 
فيها الآية الله خلخايل ق�ضب ال�ضبق )اأول رئي�ش 
للمحاكم الثورية( وتامذته اجلدد الذين يدعون 
االنتخابات  نتائج  على  املحتجني  الإع��دام  اليوم 
عن  اليه،  املقدمة  التقارير  حزمة  االخرية.بعد 
احلالة الكارثية ملدينة لندن واملدن الكربى، بعد 
احلمات الوح�ضية للطائرات الهتلرية عليها، مل 
ي�ضاأل ون�ضتون ت�ضر�ضل م�ضت�ضاريه �ضوى: كيف 

هو حال الق�ضاء؟
قالوا: بخري.

يظل  فعندما  املخ�ضرم.  ال�ضيا�ضي  ذلك  فاطمئن 
الق�ضاء معافى، يكون امر ترميم خ�ضائر الب�ضر 
�ضريين  القا�ضية  انتبهت  كذلك  واحلجرممكنًا. 
عبادي اىل هذا االمر احليوي؛ باعتبار الق�ضاء 
لامم  احلقيقية  االرك����ان  هيئة  ه��و  امل�ضتقل، 
اال�ضامية(  )ال��ث��ورة  د�ضنت  وع��ن��دم��ا  احل���رة. 
الثورية  امل��ح��اك��م  �ضلطة  ب��ان�����ض��اء  م�����ض��واره��ا 
وال�ضرعية بديًا عن موؤ�ض�ضات الق�ضاء امل�ضتقلة 
الع�ضروحتديات  وروح  امل��ت��ف��ق��ة  وال��ق��وان��ني 
وهي  عبادي،  ال�ضيدة  ادرك��ت  احلديثة،  احلياة 
التي ايدت الثورة بحما�ش؛ ان ميزان العدالة قد 

تدحرج اىل جوف �ضر عظيم.
ال�ضلبة،  لقد كر�ضت حياتها ومواهبها وارادتها 
من اجل ن�ضرة الق�ضايا العادلة، وت�ضدت بحزم 
اختزلوه  الذين  من  الق�ضري  اال�ضام  لفر�ضان 
املمنوعات  م��ن  متوا�ضلة  فرمانات  جم��رد  اىل 
بني  والف�ضل  وامللب�ش  املاأكل  يف  واملحظورات 
بزبيبة  اجلبهة  ومهر  اللحية  واطالة  اجلن�ضني 
لتوؤكد  ال�ضاة و....وق��د جاءت االح��داث الحقًا 

احلق  نظرية  اليها  ت���وؤدي  التي  الكارثة  حجم 
االألهي لرجال الدين يف احلكم )والية الفقيه( وما 
ير�ضح عنها من هيئات مثل )جمل�ش االو�ضياء( 
الدين(  رج���ال  م��ن  املنتخبة  )غ��ري  الهيئة  ه��ذه 
هيئات �ضمحت لنف�ضها حق �ضلب النا�ش  حريتهم 
يف اختيار من ميثلهم يف احلياة الدنيا. هيئات 
وخملوقات قال عنهم رائد التنوير ال�ضهيد فرج 
االو�ضياء  مو�ضع  يف  انف�ضهم  )و�ضعوا  ف��ودة: 
يعاملوا  ب��ان  النا�ش  اأوىل  وه��م  املجتمع،  على 

معاملة املحجور عليهم(.
الت�ضعينيات  ب��داي��ة  ويف  احل���رب  نهاية  وب��ع��د 
ملهمة  ت��ن��ربي  نف�ضها  ع��ب��ادي  ال�����ض��ي��دة  وج���دت 
الدفاع عن �ضحايا العنف يف املحاكم االيرانية، 
ال�ضحايا  ملفات  يف  تبحث  وه��ي  ي��وم  وذات 
ال�ضحية  ان��ه��ا  اىل  ت�ضري  وث��ي��ق��ة  ع��ل��ى  ع���رثت 
القادمة لعمليات االغتيال التي طالت العديد من 
التي اعرتفت احلكومة  العمليات  املثقفني؛  تلك 
ملفاتها  وتدحرجت  عنها  اجلزئية  مب�ضوؤوليتها 
االأمني  )انتحارامل�ضوؤول  بعد  الن�ضيان  قعر  اىل 
ال�ضجن(  يف  الرئي�ضي   واملتهم  امامي(  )�ضعيد 
املولعة  املخلوقات  لتلك  املحبب  ال�ضيناريو  ذلك 
ذلك  ت��ك��رر  كما  ال��ل��ه،  با�ضم  جرائمها  ب��ارت��ك��اب 
االحتجاجات  بعد  )كهريزك(  �ضجن  يف  موؤخرًا 
ادركت  لقد  االن��ت��خ��اب��ات.  نتائج  على  االخ���رية 
ال�����ض��ي��دة ع��ب��ادي ح��ج��م امل��خ��اط��ر اجل��دي��ة التي 
القوى  امام هذه  تتخاذل  بها....لكنها مل  حتيط 
ال�ضبحية التي ال غاية لها �ضوى تر�ضيخ مناخات 
اخل��وف وال��ذع��ر وم��ن ثم االذع���ان بني �ضفوف 

)عيال الله( وعن تلك االجواء قالت:
) مل يعد ثمة قانون، وحياة النا�ش باتت رخي�ضة 

جدًا...(.
والأنها امراأة قانون من الطراز االول، فقد كانت 
من  العديد  افتقدتها  وحكمة  بح�ضافة  تتمتع 
واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  واحل��رك��ات  االح���زاب 

متكن  مل  الن�ضال.  �ضوح  يف  الطويل  الباع  ذات 
�ضريين عبادي اعداءها من النيل منها بي�ضر، لقد 
من  االأمد  برناجمًا طويل  عينيها  ن�ضب  و�ضعت 
املهم�ضة  لل�ضرائح  العادلة  الق�ضايا  ن�ضرة  اجل 
مبختلف  العنف  و�ضحايا  الن�ضاء،  )االأط��ف��ال، 
ا���ض��ك��ال��ه...( وم��ن خ��ال ذل��ك ال��ط��رق ال���دوؤوب 
اجل��دد  احل��ك��ام  مب�ضاحيق  اأط���اح���ت  وامل��ث��اب��ر 
االميان  �ضديدة  كانت  لقد  ال��زائ��ف��ة.  وذرائ��ع��ه��م 
على  �ضيتوقف  اال�ضاحيني  ق�ضية  جن��اح  ب��ان 
اي�ضال ر�ضالة فحواها: ان االطاحة  قدرتهم يف 
 ، لا�ضام  العداء  يعني  ال  الفقيه،  والي��ة  بنظام 
بل هو انعتاق لروح اال�ضام االيجابية ووجهه 
امل�ضرق. ولذلك فقد حتولت عن حق اىل )امة يف 

امراأة(.
ارقى جائزة عاملية )نوبل  ومل يكن قرار منحها 
لل�ضام( اال تقديرًا لكفاحها وت�ضحياتها يف ذلك 
والتهديدات. وكما  املخاطر  بدغل  املتخم  الدرب 

جاء يف كلمة جلنة )نوبل( عنها:
وكاتبة  وحما�ضرة  وقا�ضية،  كمحامية،  )انها 
بلدها  يف  وب��ق��وة،  ب��و���ض��وح  تتكلم  ون��ا���ض��ط��ة 
ايران ويف مناطق ابعد بكثري من حدود بادها. 
وال�ضجاع،  املحرتف  االن�ضان  �ضوت  وب�ضفتها 
املوجهة  للتهديدات  تاأبه  ومل  بجراأة  وقفت  فقد 

اىل �ضامتها ال�ضخ�ضية...(.     
اجلديد  النهو�ش  با�ضره  العامل  ي�ضاهد  واليوم 
ذلك  عرب  اجلديد  و�ضوطهم  فار�ش،  باد  ل�ضكان 
احلرية  اج��ل  من  الن�ضال  يف  الطويل  امل�ضوار 
قرا�ضنة  م���ن  امل�����ض��روع��ة  ح��ق��وق��ه��م  وان���ت���زاع 
تدفقت  )اأين �ضوتي(  �ضعار  )ال�ضناديق( فتحت 
تلك  االحتجاجات،  وانطلقت  الت�ضحيات  قوافل 
وحكمة  كفاح  بفعل  متدفقة  بقيت  التي  التقاليد 
عبادي  �ضريين  ن�ضيج  م��ن  رائ��ع��ة  �ضخ�ضيات 
اي����ران ج��دي��دة حرة  امل��ت��ط��ل��ع��ني اىل  ورف��اق��ه��ا 

ومتوهجة.

اأزمة  الباد  تعي�ش  للعراق  االمريكي  االح��ت��ال  منذ 
الفكرية  االأ����ض���ب���اب  م���ن  ل��ك��رثة  م��ت��وا���ض��ل��ة  وط��ن��ي��ة 
وال�ضيا�ضية منها املوقف من التواجد االأجنبي ومنها 
م�ضتقبل  ومنها  العراقية  ال��دول��ة  �ضكل  بناء  كيفية 
نظامها ال�ضيا�ضي واأخرها ا�ضتخدام العنف املناه�ش 

لاحتال االمريكي والعملية ال�ضيا�ضية. 
وعدم  الوطنية  النزاعات  اأ�ضباب  تعدد  اىل  ا�ضتنادًا 
روؤية  غياب  عن   ف�ضًا  م�ضرتكة  حلول  اىل  التو�ضل 
العراقية   للدولة  ال�ضيا�ضي  امل�ضتقبل  لبناء  وطنية  
ال�ضيا�ضية   / االجتماعية  اجل��ذور  البحث عن  اأح��اول 

للو�ضع الوطني  ال�ضائك عرب املحاور التالية : �
1: � االحتال االمريكي والعملية ال�ضيا�ضية.

2: � املعار�ضة امل�ضلحة وم�ضتقبل العراق ال�ضيا�ضي.
3: � اآفاق تطور العملية ال�ضيا�ضية .

ع��ل��ى اأ���ض��ا���ش ت��ل��ك امل��ن��ه��ج��ي��ة اأح�����اول اخل��و���ش يف 
تقريب  تهدف اىل  بروؤية واقعية  املثارة  املو�ضوعات 

وجهات النظر خدمة مل�ضالح الباد الوطنية.
اأواًل : �� االحتال االمريكي والعملية ال�ضيا�ضية.

للعراق  االم��ري��ك��ي  االح���ت���ال  اإن  اىل  ن�ضري  ب��داي��ة 
يف  خ��ط��رية  �ضابقة  �ضكل  امل��رك��زي��ة  دول��ت��ه  وان��ه��ي��ار 
فقد  وبهذا   ، املع�ضكرين  بعد حقبة  الدولية   العاقات 
 / ال�ضيا�ضية  االإ�ضكاالت  من  االحتال اىل حزمة  ا�ضر 

القانونية  التي ميكن حتديدها ب�الوقائع التالية: ��
للعراق  االمريكي  االحتال  يعترب   �� االأوىل  الواقعة 
القانون  اىل  ا�ضتنادًا  �ضيادة،  ذات  دولة  �ضد  احتااًل 

الدويل واملواثيق الناظمة للعاقات الدولية .
تدخا  االمريكي  االح��ت��ال  �ضكل   ��� الثانية  الواقعة 
املنظمة  يف  ع�ضو  لبلد  الداخلية  ال�ضوؤون  يف  �ضافرا 
الدولية، وبهذا امل�ضار اأكد االحتال االمريكي للعراق 
الق�ضايا  ب��ت��داخ��ل  تت�ضم   ج��دي��دة  مرحلة  ب��دء  على 

الوطنية مع ال�ضيا�ضية الدولية.  
� على الرغم من االتفاقية االأمريكية  الواقعة الثالثة : 
بني  ال�ضيادية  العاقة  ترتيب  املت�ضمنة  العراقية    /
ال�ضيادة  ناق�ضة  دول��ة  الزال  العراق  اأن  اإال  الدولتني 
ا�ضتنادا اىل  )م�ضاركة ( الطرف االأمريكي يف �ضياغة 
عن   ف�ضا  االأم��ن��ي��ة   / ال�ضيا�ضية   / احل��ي��اة  مفا�ضل 

تاأثريه على تطور العاقات الوطنية / االإقليمية .
الواقعة الرابعة: �  اعتماد اأطراف عراقية لغة ال�ضاح 
ال�ضلمي  امل�ضار  رغم  ال�ضيا�ضية  روؤيتها  لفر�ش  نهجا 

لتطور العملية ال�ضيا�ضية .
الع�ضكرية  العمليات  ت�ضابك   � اخلام�ضة:  ال��واق��ع��ة 
عمليات  مع  ال�ضيا�ضية  والعملية  لاحتال  املناه�ضة 

اإرهابية مرتكزة على االبادة الطائفية .
 � التالية:  االأ�ضئلة   الوقائع تواجهنا  تلك  ا�ضتنادًا اىل 
كيف ت�ضتطيع القوى العراقية الوطنية التو�ضل اىل 
وهل  .؟  ال�ضيا�ضية  الباد  اأزم��ة  حلل  م�ضرتكة  قوا�ضم 
تتغلب م�ضلحة العراق  الوطنية على امل�ضالح املنبثقة 

من الروؤى واالإيديولوجيات احلزبية والطائفية ؟ . 
دعونا  ال��ك��ب��رية  ال��ت�����ض��اوؤالت  بتلك  االح��اط��ة  لغر�ش 
و�ضمات  العراقية  للدولة  القريب  املا�ضي  ن�ضتعر�ش 

بنائها ال�ضيا�ضي .
بات معروفا اإن الدولة العراقية ومنذ ن�ضاأتها  االأوىل 
 / االجتماعية  ت�ضكيلتها   مع  توافقها  بعدم  ات�ضمت  
الطائفية / القومية، وبهذا فان التناق�ضات امل�ضتع�ضية  
التي افرزها الطور االأخري من تطورها �� الدولة ��  اأدت 
حب�ش  ج��رى  حيث  الوطنية  ال��ن��زاع��ات  جت��ذي��ر  اىل 
�ضلطة الدولة ال�ضيا�ضية بيد اأقلية ا�ضتبدادية ت�ضابكت 
يف توجهاتها ال�ضيا�ضية الروؤى الطائفية / الع�ضائرية 

/ احلزبية . 
اإن توا�ضل اال�ضتبداد ال�ضيا�ضي الطائفي / العرقي  يف 
منظومة العراق ال�ضيا�ضية اأف�ضى اىل خراب الت�ضكيلة 
العراقية وا�ضتع�ضاء حل تناق�ضاتها بالطرق ال�ضلمية 
االمر الذي �ضكل اأر�ضية خ�ضبة للنزاعات االجتماعية 
والتداخات االأجنبية  املتوا�ضلة وما نتج عن ذلك من 
حل  على  ق��ادرة  عراقية  وطنية  مرجعية  بناء  �ضياع  

اأزمات الباد ال�ضيا�ضية . 
اىل  تدعونا  ال�ضيا�ضية  ال��ع��راق  منظومة  �ضمات  اإن 
امل�ضلحة،  املعار�ضة  لبناء  �ضيا�ضية   / فكرية  مناق�ضة 

وموقفها من م�ضتقبل العراق ال�ضيا�ضي . 
العراق  وم�ضتقبل  امل�����ض��ل��ح��ة  امل��ع��ار���ض��ة   �  : ث��ان��ي��ًا 

ال�ضيا�ضي.
املعار�ضة  قوى  واأه��داف  م�ضامني  يف  اخلو�ش  قبل 

اأ�ضا�ضيتني  ماحظتني  ت�ضجيل  من  لنا  البد  امل�ضلحة 
االأوىل منهما اإن الروح الفكرية الناظمة لهذه الدرا�ضة 
عن  بعيدا  ال��ع��راق  م�ضتقبل  على  احلر�ش  من  نابعة 
العبثية وثانيهما  املعارك  اأفرزتها �ضني  التي  امل�ضاعر 
ارتباطًا  امل�ضلحة  املعار�ضة  اأه��داف   حتديد  حماولة 
بطبيعة النتائج اجلديدة التي اأفرزها تطور ال�ضيا�ضية 

الدولية .
مناق�ضة  اىل  ننتقل  امل��اح��ظ��ات   ت��ل��ك   م��ن  ان��ط��اق��ا 
التو�ضل  اآملني  امل�ضلحة  املعار�ضة  لواقع  ملمو�ضة 
اإيجاد حلول  اىل روؤية �ضيا�ضية / فكرية  ت�ضاهم يف 

وطنية م�ضرتكة حلل اأزمة العراق ال�ضيا�ضية.
املعار�ضة  واأ�ضكال  �ضمات  حتديد  من  لنا  البد  بداية 
العراقية   ب��اأط��ره  ال�ضجال  ح�ضر  لغر�ش  امل�ضلحة 

ا�ضتنادًا اىل املعامل التالية: � 
��  الهوية االإقليمية للمعار�ضة امل�ضلحة   : املعلم االأول 

والتي ميكن حتديدها ب��: ���  
1: �  قوى م�ضلحة  وافدة مت�ضكلة من : ��  

��� قوى طائفية �ضلفية تنطلق عملياتها الع�ضكرية من   
ومن  عربية  �ضلفية  ق��وى  م��ن  تتغذى  تكفريية  روح 
بع�ش دول اجلوار ويعك�ش ن�ضاطها املت�ضم باالإرهاب 
العراق  م�ضتقبل  حت��دي��د  يف  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����ض��ارك��ة 

ال�ضيا�ضي . 
��� قوى �ضلفية ترتابط وتنظيمات ما ي�ضمى بالقاعدة 
تعمل ملحاربة االأمريكان وقواتهم يف مناطق خمتلفة 

من العامل العربي ومنها العراق. 
اأن�ضطة  مع  الوافدة  امل�ضلحة  القوى  اأن�ضطة  ترابط   ���
دولية  �ضلفية  وموؤ�ض�ضات  عربية  لدول  اإ�ضتخباراتية 
تتوخى حتقيق اأهداف �ضيا�ضية ت�ضعها قوى اإقليمية 

/ دولية.  
والعملية  ل��اح��ت��ال  مناه�ضة   ع��راق��ي��ة  ق���وى   �  :  2

ال�ضيا�ضية .
العراقية  امل�ضلحة  املعار�ضة  لف�ضائل  متاأنية  درا�ضة 

جندها تت�ضكل من: �� 
��� اأق�ضام من كوادر اجلي�ش العراقي ال�ضابق ومنت�ضبي 
ذات  واال�ضتخباراتية   / واالأمنية  االإداري��ة  االأجهزة 

النزعة املناه�ضة لاحتال والعملية ال�ضيا�ضية.
��� اأق�ضام من حزب البعث العربي اال�ضرتاكي.

ال�ضابق  للنظام   االجتماعية  القاعدة  من  ف�ضائل   ���
ل��ل��خ��راب واالق�����ض��اء ب��ع��د ان��ه��ي��ار الدولة  ت��ع��ر���ض��ت 

العراقية.
املعلم الثاين: � الهوية ال�ضيا�ضية / االأيديولوجية: 

����� روح �ضلفية تكفريية واق�ضائية تنطلق من الفتاوى 
ال�ضيا�ضي  االإ�ضام  قوى  تتبناها  دينية  باأطر  املغلفة 

ال�ضلفي .
العملية  واأرك��ان  لاأمريكان  مناه�ضة  قومية  اأفكار   �  ���
ال�ضيا�ضية تنطلق من عقائد و�ضعارات مثالية تغرتب 

عن الوقائع التي اأفرزتها التطورات الدولية بعد حقبة 
املع�ضكرين .

اأخريًا البد من التاأكيد على اأن تيار االإ�ضام ال�ضيا�ضي 
مبيزة  ت�ضرتك  امل�ضلحة  القومية  وال��ق��وى  ال�ضلفي 
والربامج  االأه��داف  بغياب  حتديدها  ميكن  اأ�ضا�ضية 

لبناء م�ضتقبل الدولة العراقية.
امل�ضلحة  امل��ع��ار���ض��ة  ف�ضائل  لطبيعة  حت��دي��دن��ا  اإن 
وروؤيتها للنزاع الدائر يف العراق يهدف اىل الرتكيز 
القوى  م�ضتبعدين   العراقية  امل�ضلحة  املعار�ضة  على 
التحاور معها  اأمكانية  ب�ضبب عدم  الوافدة  االإرهابية 
مع  وترابطها  جهة  م��ن  ال��واف��د  االأج��ن��ب��ي  لعن�ضرها 

اأجندة خارجية من جهة ثانية .
بني  ال��ت��ع��اون  ي�ضتبعد  ال  اإل��ي��ه  امل�����ض��ار  التحديد  اإن 
بهدف  وذلك  امل�ضلحة  للمعار�ضة  االأ�ضا�ضيني  ال�ضكلني 
الع�ضكري  العمل  بع�ضهما يف  امكانات  اال�ضتفادة من 

املعار�ش .
حتليل  يف  اخلو�ش  وقبل  ال��روؤي��ة  تلك  اأ�ضا�ش  على 
نطرح  دعونا  امل�ضلحة  العراقية  للمعار�ضة  روؤيتنا 

االأ�ضئلة التالية: �
املعار�ضة  تن�ضدها  التي  ال�ضيا�ضية  االأه��داف  هي  ما 
�ضكل  لبناء  الربناجمية  وروؤيتها  ؟  امل�ضلحة  العراقية 

الدولة العراقية وطبيعة نظامها ال�ضيا�ضي القادم ؟ . 
علينا  يتحتم  املثارة  االأ�ضئلة  �ضرعية  تقدير  لغر�ش 
منهما  االأول  اأ���ض��ا���ض��ي��ني:    حم��وري��ن  اىل  التعر�ش 
تاأ�ضري الوقائع ال�ضيا�ضية املتحكمة مبنظومة العراق 
املعا�ضة. وثانيهما  التاريخية  الظروف  ال�ضيا�ضية يف 
ال�ضيا�ضي  اخل��ط��اب  بطبيعة  املنظومة  ه��ذه  ت��راب��ط 

للمعار�ضة العراقية امل�ضلحة.
ال�ضيا�ضية اجلارية يف  الوقائع  لطبيعة  تعر�ضنا  عند 

العراق نراها تتمثل بجملة من الوقائع منها: � 
اىل  االمريكي  االح��ت��ال  اأف�ضى   ��� االأوىل:  احلقيقة 
اإعادة بناء الدولة العراقية ب�ضمات جديدة خمتلفة عن 

بنائها ال�ضابق .
احلقيقة الثانية: ���� اأر�ضى  البناء اجلديد للدولة  نظامًا 
والتداول  االنتخابيًة  ال�ضرعية  على  يرتكز  �ضيا�ضيًا 

ال�ضلمي  بني اطراف العملية ال�ضيا�ضية.
احلقيقة الثالثة: �� اأنتج التوافق ال�ضيا�ضي بني اأطراف 
للدولة  عرقيًا    / طائفيا  تق�ضيما  ال�ضيا�ضية  العملية 

العراقية. 
للدولة  الطائفي  التق�ضيم  تداخل  الرابعة:��  احلقيقة 
العراقية وم�ضاركة احلليف االمريكي يف حل امللفات 
بناء  اآخر  بكام  الع�ضكرية   / االقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
م�ضتلزمات ازدواجية ال�ضلطة يف الدولة العراقية  بني 

احلليف اخلارجي واأطراف العملية ال�ضيا�ضية .
وحراك  تزامنت  الذكر  االأنفة  ال�ضيا�ضية  الوقائع  اإن 
عن  متخ�ش  االجتماعية  العراق  ت�ضكيلة  يف  �ضيا�ضي 

ظهور كرثة من املوؤ�ض�ضات االأهلية واملدنية املتج�ضدة 
بالت�ضكيات التالية: � 

املنظمات   ، ال�ضيا�ضية  االأح��زاب  من  الكثري  ظهور    ���
وتطور  اأ���ض��ك��ال��ه��ا   مبختلف  اجل��م��ع��ي��ات   ، امل��ه��ن��ي��ة 

م�ضاركتها  يف حياة العراق ال�ضيا�ضية.  
املدين  املجتمع  منظمات  من  حزمة  وتطور  تنامي   ��  
النا�ضطة يف خمتلف املجاالت ال�ضيا�ضية / االقت�ضادية 
الطابية  واحلركات  امل��راأة  جمعيات  النقابات،  مثل 

املختلفة. 
املتمثل  االأهلي  املجتمع  موؤ�ض�ضات  وتطور  تر�ضخ   ���
باملوؤ�ض�ضات الع�ضائرية، واملنظمات الدينية، واملراكز 

الطائفية. 
الهائل  ال�ضيا�ضي   / االجتماعي  احل��راك  ا  ه��ذا  اإزاء 
ال�ضوؤال  يواجهنا  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف  وم�ضاهمته 
التايل: ما هو موقف املعار�ضة العراقية امل�ضلحة من 

حرية عمل املنظمات االجتماعية املدنية واالأهلية ؟ . 
نتابع  دعونا  املذكور  الت�ضاوؤل  على  االإجابة  لغر�ش 
للمعار�ضة  ال�ضيا�ضي  اخل��ط��اب  وطبيعة  م�ضامني 
العراقية  الدولة  وبناء  املرتابطة  امل�ضلحة  العراقية 
بالفكر  امل��ت��م��ث��ل  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  ون��ظ��ام��ه��ا  ال�����ض��اب��ق 

االأيديولوجي حلزب الدولة احلاكم.
ومنذ  العراقية  ال��دول��ة  بناء  �ضكل  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
اىل  اأف�ضى  ال���ذي  االم���ر  م��رك��زي��ًا  �ضكا  ك��ان  ن�ضاأتها 
الت�ضكيلة  ت��ط��ور  على  اخل��ط��ورة  بالغتي  نتيجتني 
العراقية االأول منهما بناء الدولة القومي املرتكز على 
العن�ضر العربي الذي تطور الحقا اىل نزعة عن�ضرية. 
اندالع  ب�ضبب  ال�ضيا�ضي  اال�ضتقرار  غياب  وثانيهما 
القومية  القوى  وبني  الدولة  بني  امل�ضلحة  النزاعات 
حياة  يف  امل�ضاهمة  من  اإق�ضائها  جرى  التي  الكردية 

الباد ال�ضيا�ضية. 
اإن تطور البناء املركزي للدولة العراقية ترافق ولفرتة 
اال�ضرتاكي  العربي  البعث  حزب  هيمنة   مع   طويلة 
وما  االجتماعية   / ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة  مفا�ضل  على 
نتج عن ذلك من اإق�ضاء القوى ال�ضيا�ضية ومنعها من 

مزاولة  ن�ضاطها ال�ضيا�ضي .
الدولة  و�ضعت  لها  التعر�ش  جرى  التي  ال�ضمات  اإن 
العراقية على طريق م�ضدود متثل مب�ضتويني م�ضتوى 
ومكوناتها  ال��دول��ة  بني  الوطنية  امل�ضاحلة  ان�ضداد 
ال�ضيا�ضية / القومية. وم�ضتوى اآخر جت�ضد يف عجزها 
عن بناء عاقات دولية تت�ضم بتوازن امل�ضالح الدولية 

/ االإقليمية وعدم التدخل يف ال�ضئون الداخلية. 
من هذا نخل�ش اىل ا�ضتنتاج مفاده اأن البناء املركزي 
يكن  مل  االحتال  ب�ضبب  اأنهد  ال��ذي  العراقية  للدولة 
القومية  العراقية  الت�ضكيلة  مكونات   �ضد  على  ق��ادرا 
منها والطائفية لهذا البد من البحث عن طريق جديد 
مع �ضيانة  املتما�ضية  العراقي  املواطن  تطلعات  يلبي 

حقوق االإن�ضان والتنمية الوطنية . 
فكر  ملناق�ضة  ن��ع��ود  امل��و���ض��وع��ات  تلك  اأ���ض��ا���ش  على 
التايل  بال�ضوؤال  بادئني  امل�ضلحة  العراقية  املعار�ضة 
وما  الباد  حلكم  امل�ضلحة  املعار�ضة  برنامج  هو  ما 
هو م�ضروعها لبناء الدولة العراقية بعد انهيار بنائها 

املركزي ال�ضابق ؟ . 
قراءة  نحاول  االأ�ضا�ضي  ال�ضوؤال  ذل��ك  اىل  ا�ضتنادًا 
العراقية  امل�ضلحة  للمعار�ضة  ال�ضيا�ضي   اخل��ط��اب 
يف  املت�ضمنة  ال�ضيا�ضية  اأجنحتها  روؤية  على  اعتمادًا 
اآونة  بني  ت�ضدر  التي  واملقاالت   والبيانات  اخلطب 
باملرتكزات  م�ضامينها  اإجمال  ميكن  والتي  واأخ��رى 

الفكرية وال�ضيا�ضية التالية  : � 
�� حماربة �ضخ�ضيات وقادة اأحزاب العملية ال�ضيا�ضية 

بو�ضفهم ) عماء ( للقوى اخلارجية / االإقليمية .
حماربة  عرب  العراق  يف  االإي��راين  التو�ضع  مقاومة   ��

امتداداته الطائفية. 
ينطلق  وم�ضامينه  امل�ضلحة  املعار�ضة  خ��ط��اب  اإن 
ال�ضلطة  ال�ضتام  اأ�ضا�ضية  و�ضيلة  العنف  اعتماد  من  
ال�ضيا�ضية . وبهذا امل�ضار ولغر�ش مناق�ضة مو�ضوعة 
العنف كاأ�ضلوب كفاحي لتحقيق اأهداف �ضيا�ضية البد 
البعث  حل��زب  ال�ضيا�ضي  النهج  اىل  ال��ع��ودة  م��ن  لنا 

وطبيعة بنائه التنظيمي وا�ضرتاتيجيته ال�ضيا�ضية . 
اال�ضرتاكي  ال��ع��رب��ي  البعث  ح��زب  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
الي�ضارية  ال��ق��وى  م��ع  جنب  اىل  جنبًا  وت��ط��ور  ن�ضاأ 
من  اأ�ضا�ضي  كف�ضيل  العربية  الباد  يف  واال�ضرتاكية 
العربي وقد و�ضع احلزب يف  القومي  التيار  ف�ضائل 
مهمة  اال�ضرتاكية  االأح���زاب  كما  ال�ضيا�ضية  براجمه 
 ،  ) ال��ث��وري  ال��ط��ري��ق)  ع��رب  ال�ضلطة  اىل  ال��و���ض��ول 
اإال   االيديولوجية  االح��زاب   امل�ضرتك بني  هذا  ورغ��م 
اأن  ال�ضمة االأبرز حلزب البعث يف العراق تكمن  يف 
متكنه من  حتويل بنيته التنظيمية اىل  بنية ع�ضكرية 
خ�ضومه  �ضد  العنف  ا�ضتخدام  م��ن  عنها  نتج  وم��ا 

ال�ضيا�ضيني  . 
اإن التحول الع�ضكري حلزب البعث ي�ضتمد جذوره من 
كرثة من االأ�ضباب التاريخية / الفكرية / االجتماعية  
قطرية  دول��ة  ببناء   املتمثلة  القومية  اأه��داف��ه  منها  
مركزية ت�ضكل قاعدة اإقليمية للتوحد العربي و�ضواًل 
اىل الوحدة العربية. ومنها جذور القوى االجتماعية 
  ��� اأط��واره االأخ��رية  ��� خا�ضة يف  املتنفذة يف احل��زب 
القتال  من  اتخذت  وقبائل  ع�ضائر  اأبناء  من  املتكونة 
و حيازة ال�ضاح ن�ضاطًا اقت�ضاديا لها. ومنها ترابطه 
مع  حميطه العربي ب�ضبب اأقليته الطائفية يف ت�ضكيلة 

العراق االجتماعية .
تكثيفًا ميكن القول  اإن �ضيادة الروح البدوية والبنية 
الع�ضكرية حلزب البعث  املت�ضابكة وجتربته ال�ضيا�ضية 
يف احلكم ت�ضكل املرجعية  احلقيقية لن�ضاط املعار�ضة 

العراقية امل�ضلحة.
التي عا�ضتها كرثة من  التاريخية  التجربة  اأثبتت  لقد 
اأ�ضلوبا  االنقابية  والروح  العنف  اعتماد  اإن  البلدان 
كفاحيا  بهدف  ا�ضتام  ال�ضلطة ال�ضيا�ضية يف�ضي اىل 

املعادلة ال�ضيا�ضية / االجتماعية  التالية : � 
اىل  يقود  ال�ضلطة  اىل  الو�ضول  يف  العنف  اعتماد   ��

االحتكار واالإق�ضاء.
�� يوؤدي احتكار ال�ضلطة واإق�ضاء اخل�ضوم ال�ضيا�ضيني 
احلياة  يف  امل�����ض��اد  وال��ع��ن��ف  ال��ع��ن��ف  ���ض��ي��ادة  اىل 

ال�ضيا�ضية. 
�ضياع  اىل  يف�ضي  امل�ضاد  والعنف  العنف  �ضيادة   ���

م�ضالح الباد و�ضيادته الوطنية.   
ا�ضتنادًا اىل تلك الروؤية وانطاقًا من �ضبابية الربنامج 
ال�ضيا�ضي للمعار�ضة العراقية نواجه بال�ضوؤال التايل: 
اإزاء    ال��ع��راق��ي��ة    امل�ضلحة  املعار�ضة  روؤي���ة  ه��ي  م��ا   �
الق�ضايا الرئي�ضية  املتحكمة يف بناء الدولة العراقية 

واعني بها : �  
مركزي   / ف��درايل  العراقية  الدولة  �ضكل  بناء  اأواًل: 
 / ال��ق��وم��ي  ال��ع��راق��ي��ة  الت�ضكيلة  ت��ن��وع  م��ن  ان��ط��اق��ا 

اأالثني. 
ثانيا : � طبيعة وم�ضمون  نظامها ال�ضيا�ضي .

ثالثًا: � دور الدولة و�ضيا�ضتها االقت�ضادية.
ال��ف��ك��ري��ة وو����ض���وح االأه�����داف  ال������روؤى  اإن جت��دي��د 
يف  اجلميع  م�ضاهمة  �ضرورة  من  ينطلق  ال�ضيا�ضية 
م�ضاريع  تتنازعها  التي  ال�ضيا�ضية  الباد  اأزم��ة  حل 
�ضيا�ضية خمتلفة تتحكم يف امل�ضهد ال�ضيا�ضي الراهن 

وما تنتجه من نزاعات دموية وماآ�ضي اإن�ضانية.
العراقي  م�ضتقبل  على  املتنازعة  امل�ضاريع  حتديد  اإن 
و�ضلطتها  الدولة   بناء  يف  ح�ضرها  ميكن  ال�ضيا�ضي 

ال�ضيا�ضية واملتمثلة ب��: �� 
املوازنة  اأ�ضا�ش  على  ال��دول��ة   بناء  م�ضروع   ��� اأواًل 
الطائفية املرتكزة على تقا�ضم ال�ضلطات الثاث ا�ضتنادًا 

اىل توافقات طائفية / عرقية مبباركة خارجية. 
اإن امل�ضروع امل�ضار اإليه ميكن اعتباره م�ضروعًا مرجحًا 
يف اللحظة التاريخية املعا�ضرة  لهذا تتزايد ال�ضكوك 
�ضياع  من  ينتجه  وما  �ضائدًا  م�ضروعا  ي�ضبح  اإن  من 
الدميقراطية ال�ضيا�ضية املرتكزة على موازنة امل�ضالح 

االجتماعية بدال من امل�ضالح الطائفية / القومية. 
بناء  اىل  الهادف  الهيمنة  ازدواجية  م�ضروع  ثانيًا:� 
 ) والت�ضاور  التعاون   ( من  انطاقًا  العراقية  ال�ضلطة 
اإن هذا امل�ضروع يتداخل  مع االإدارة االأمريكية ورغم 
ا�ضرتاتيجية  اإن  اإال  العرقي    / الطائفي  امل�ضروع  مع 
 ( ه��ذا  جعل  اىل  تهدف  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
التعاون ( قاعدة للحكم بعد تاأطريه باتفاقيات دولية 

اقت�ضادية / �ضيا�ضية / ع�ضكرية. 
امل�ضتند  العراقية  امل�ضلحة  املعار�ضة  � م�ضروع   : ثالثًا 
لل�ضلطة  و���ض��واًل  الع�ضكري   العمل  ا�ضتخدام  اىل 

والعمل على احتكارها. 
م�ضتقبل  �ضياغة   على  املتنازعة  الثاثة  امل�ضاريع  اإن 
خطرا  ت�ضكل  ال�ضيا�ضي   ونظامها  العراقية  ال��دول��ة  
ت�ضكيلتها  ومتا�ضك  العراقية  الدولة  بناء  على  كبريا 

االجتماعية .
امل�ضاريع  اىل  وا�ضتنادًا  ا�ضتعرا�ضه  جرى  ملا  تكثيفًا 
ال�ضيا�ضية املتنازعة على م�ضتقبل بناء الدولة العراقية 
�ضرورية  اأراه��ا  التي  اال�ضتنتاجات  بع�ش  اىل  ن�ضل 

اأهمها:  ��� 
الوطنية  ق��اع��دة  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة  ال���دول���ة  ب��ن��اء   �  :1
بالدميقراطية   الفكري  االلتزام  الدميقراطية ي�ضرتط  
العنف والروح  التخلي عن  بعد  ال�ضلمي   والتناف�ش  

الع�ضكرية.  
الكفاح  اىل  امل�ضلحة  العراقية  املعار�ضة  انتقال    �  :  2
الوطني  العمل  تطوير  اىل   يقود  ال�ضلمي  ال�ضيا�ضي 
اىل  ال��ه��ادف  و  االأجنبية  امل�ضاريع  لكافة  املناه�ش 

ا�ضتعادة ال�ضيادة الوطنية .
قاعدة  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة  ال��دول��ة  ب��ن��اء  اإع����ادة  اإن   �  :3
االجتماعية  ت�ضكيلتها  م�ضالح  وت��وازن  الدميقراطية 
امل�ضاحلة  لبناء  اأ�ضا�ضية  خطوة  ي�ضكل  القومية   /

الوطنية ال�ضاملة. 
واالأفكار  ال�ضيا�ضية   االأوه���ام  عن  التخلي  ان    �  :  4
االأيديولوجية واالنتقال اىل احلوار الوطني ال�ضامل  
وم�ضتقبله  ال��ع��راق  ل��ب��ن��اء  وط��ن��ي��ة  �ضمانة  ي�ضكل  

ال�ضيا�ضي .
الهوام�ش : �� 

اىل  ا�ضتندت  ن�ضاأتها  ومنذ  العراقية  الدولة  ان   ��  :  1
الطائفية  والتي جرى تغليفها ب�ضيغة  االأقلية  �ضلطة 
اىل  ي�ضتند  اجل��دي��د   الطائفي  البناء  ان  اال  علمانية 
املمار�ضة  تعززه  طائفي  اأ�ضا�ش  على  ال�ضلطة  تقا�ضم 

ال�ضيا�ضية . 
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

لطفي حامت

�مل��ع��ار���س��ة �مل�����س��ل��ح��ة وب���ن���اء �ل����دول����ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة

جمال ج�ساين

مب���ث���ل ����س���ري���ن ع�������ب�������ادي... ي���ع���ت���دل �مل����ي����ز�ن 

يبدو اننا )�سكان هذه 
االوطان القدمية( 

نحتاج اىل الكثري من 
اجلهد، واملزيد من 
التجارب اخلائبة، 

لكي نتلم�س الطريق 
املوؤدي اىل اآخر نفق 

االدغال املت�سافرة من 
اال�ستباكات والثارات 

وموروثاتها يف خنادق 
الال�سعور.


