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يتحدث العالم عن الحرب ضد العراق، ويبدو أن أغلب دول العالم ال تؤيـدها وأن الـرأي العـام                   
دول كثيرة أعلنت عن عدم رضاها عن فكرة الحرب، وأوضحت دول           . العالمي أخذ يتحرك ضدها   

 الحرب ليست هي المالذ األخير وأن التفتيش يشكل بديال جيدا           دائمة العضوية في مجلس األمن أن     
وواضح أن األنظمة العربية ترحب بالتفتيش كبديل للحـرب، وكـذلك المـزاج الشـعبي               . ومفيدا
 .لكن ال يبدو أن مسألة سلب العراق من سيادته تشكل أي مصدر أرق وقلق. العربي

 على األقل انتهاك مباشر وخطير للسيادة،       يتعرض العراق اآلن لمسألة احتالل من نوع خاص، أو        
ال يوجـد اآلن    . وهو مهدد باالحتالل العسكري المباشر من قبل األمريكيين وأعوانهم البريطانيين         

للعراق سيادة من حيث أن فرق التفتيش تجوب نواحيه كيفما تشاء وتحقق مع من ترى مناسبا من                 
. اق من البترول وعلى كيفية صرف العائـدات       تشرف األمم المتحدة على مبيعات العر     . العراقيين

العراق يلبي فيقدم   . وكذلك تقرر األمم المتحدة ماذا تريد من العراق وتفرض عليه الشروط القاسية           
لقد لبى العراق   . أبناءه للتحقيق ويفتح أبواب معامله ومنشآته، حتى أن المنازل الشخصية يتم فتحها           

 .بما فيها تشريع إرادة الغيرالكثير من المطالب القاسية والمهينة 
إذا كان للمطالب الدولية أن تتكاثر، وأعتقد أنها ستكون كذلك، فإن العراق سيقع تحـت الوصـاية                 

أي أن العراق سيقع تحت االحتالل المباشر فـي         . األلمانية-الدولية كما ورد في األفكار الفرنسية     
الفارق الوحيد هو أن التفتيش     . سكري المباشر النهاية حتى لو لم تقم الواليات المتحدة باالحتالل الع        

سيقود إلى احتالل دولي للعراق بقيادة الواليات المتحدة، وتؤدي الحرب إلى احتالل أمريكي بذيول              
أي أن محاولة االحتالل حاصلة سواء عبر هذا السبيل أو ذاك، واألمـل أن              . بريطانية وإسرائيلية 

 .يتم دحرها
 

 صد االحتالل
من االحتالل إن حصل؟ ال أظن أن عراقيا أو عربيا أو مسلما ينتمي إلـى األمـة                 ما هو الموقف    

وأعتقد أنه من الضروري أن يفكر كتابنا ومفكرونا وأحرارنـا فـي            . سيوافق على احتالل العراق   
كيفية مواجهة االحتالل بدل التركيز على سوء الواليات المتحدة ومؤامراتها والمواقـف الدوليـة              

إنه من المهم أال نتجاهل البعد الدولي لكنه من المهـم توظيفـه بطريقـة               . ية منها والرسمية العرب 
أي أن المشكلة اآلن ليس فقط في منع الحرب         . تحافظ على استقالل العراق وسيادته على أراضيه      
ومن الحيـوي أال يكـون الـرفض العراقـي          . وإنما أيضا في منع احتالل العراق حربا أو سلما        

ضا وإنما من المفروض اتخاذ الخطوات المالئمة لصده والمحافظة على سيادة           لالحتالل واضحا أي  
إذا كان للعراق أن يرفض االحتالل فإنه من المتوقع، باإلضافة إلى تهيئة مـا لديـه مـن                  . البالد

طاقات عسكرية مالئمة، أن يتخذ الخطوات التالية أو يحضر لها في الوقـت الـذي يهـادن فيـه                   
 :المقررات الدولية

 
رد الفعل الشعبي العراقي تجاه التفتـيش       .  من المتوقع أن يهب شعب العراق رفضا للتفتيش        :والأ

حتى اآلن ال يتناسب بتاتا مع حجم الحدث وال يعبر عن أي روح من التحدي والمحافظـة علـى                   



هناك مظاهرات احتجاجية تخرج إلى الشوارع وهي تحمل صور الرئيس، لكنه لم تخرج             . الوطن
حتى اآلن تحمل خريطة العراق وتطالب بوقف التفتيش أو تعمـل علـى محاصـرة               أي مظاهرة   

إنه من المذهل أن تمر األيام واألشهر وشعب العراق يتحلى بصبر على عمليات             . مقرات المفتشين 
ربما قتلت السنين قلوب أهل العراق وأثرت كثيرا على روح التحدي لديهم كمـا أثـرت                . التفتيش

وواضح أن أهل العراق ال يميزون تماما بين الموقف الرسمي الـذي            . ربيةعلى جماهير األمة الع   
 .له تبعاته وبين الموقف الشعبي الذي له تبعات مختلفة

هنـاك حسـابات    . من المفروض أن يختلف في هذه الحالة الموقف الشعبي عن الموقف الرسمي           
الشـعب  ض أال يـتلقن   ومصالح للموقف الرسمي قد ال تتالقى مع الموقف الشعبي، ومن المفـرو           

هذه المظاهرات التي تخـرج     . الخطوات التي يجب أن تُتخذ من أجل صون أرضه وشرفه وعزته          
قد ال تعبر أيضا عن رأي الجمهور ألن الرأي في العراق تحت الظروف السياسية الداخليـة قـد                  

 ولهذا على النظام أن يفتح المجال أمام الجماهير للتعبير عن نفسـها           . يكون لدى الذين ال يخرجون    
 .علها تحمل قضية الوطن حسب المنطق التاريخي الذي يواجه العدوان بالتحدي والكبرياء

 
يندرج تحت هذه المسألة موقف العلماء العراقيين الذين من المفروض أال يكونوا مطيـة أو مـن                 

ليس من الفضيلة إطالقا أن يقدم عراقي نفسه هدفا للتحقيق والبيت بيته والوطن وطنـه،              . الخانعين
ن المفروض أن تكون لدى المواطن العادي وللعالم أيضا قدرة على المناورة والخـروج مـن                وم

 .المآزق بأقل الخسائر
 

 إذا كان الشعب العراقي ال يهب ضد المفتشين وال يدافع عن نفسه أمام المحققين الـدوليين،                 :ثانيا
مهم مع النظام أمام    فهل سيقف مع النظام محاربا إذا حصلت الحرب؟ آمل أن يتجاوز الناس خصا            

لكن إذا أراد النظام الوقوف بوجه العدوان أو االحتالل فإنه من المتوقع            . أولوية الدفاع عن الوطن   
لن تجدي الحـرب النظاميـة      . منه أن يفتح أبواب العراق اآلن أمام المتطوعين العرب والمسلمين         
 مدربا على حـرب العصـابات       نفعا أمام قدرات الواليات المتحدة الحربية، والشعب العراقي ليس        
ومن هنا تبرز الحاجـة الملحـة       . والجيش العراقي ما زال بعيدا عن التنظيم العصاباتي المطلوب        

 .للمتطوعين الذين لهم مراس بحرب العصابات
اسـتقبال  . حتى يتسنى ذلك، ال مفر من إعادة ترتيب األوضاع السياسية الداخليـة فـي العـراق               

 الحكم السائد وال بد من تطوير قيم المشـاركة والعمـل الجمـاعي              المتطوعين ال يتمشى مع نمط    
هناك عشرات اآلالف من المتطوعين الذين يريدون التدفق على العراق، لكنهم           . والقيادة الجماعية 

عدد كبير من هؤالء سيدخل العـراق إذا انـدلعت مقاومـة            . ينتظرون األجواء السياسية المناسبة   
بال هؤالء المتطوعين قبل أن تنشب أي معارك عسكرية أو قبل أن            عراقية، لكن األنسب هو استق    
يحتاج المتطوعون إلى وقت طويل من أجـل ترتيـب شـؤونهم            . يتجذر االحتالل الدولي للعراق   

 .والعسكرية) اللوجيستية(التزويدية 
د أغلب المتطوعين سيأتون من االتجاهات اإلسالمية مما يعني أنهم سيلعبون دورا حاسما في توحي             

ستكون هذه القوى اإلسالمية قادرة على اسـتقطاب المقـاتلين          . مختلف القوى الشعبية في العراق    
المسلمين من الجنوب ومن الشمال، ومن الممكن أن تحول الصراع إلى صراع بـين المسـلمين                

ستتجاوز المقاومة اإلسالمية مسـألة     . واألمريكيين بدل أن يكون بين األمريكيين والنظام العراقي       
وبهذا يمكن أن تحول دون تجزئة العـراق أو اسـتفحال           . لسنة والشيعة ومسألة األكراد والعرب    ا

وقد صدر تصريح عراقي مؤخرا يقول أن الحرب األمريكية موجهـة           . التباعد بين فئاته المختلفة   
 .ضد المسلمين وليس ضد العراق فقط



 
فغان في قيادة الحرب الشعبية، ومـن   من المتوقع أن يستفيد العراق من تجارب الشيشان واأل  :ثالثا

أنا ال أملك معلومات    . حزب اهللا والمقاومة الفلسطينية في حرب العصابات والعمليات االستشهادية        
عسكرية، لكنني أتوقع أن يكون في العراق اآلن مئات من رجال حزب اهللا الذين خبروا الحـرب                 

ركة التحريـر مـن القيـود القائمـة         مع العدو الصهيوني، هذا إن كان النظام جادا في خوض مع          
العراق بحاجة ماسة إلى خبرات في حرب المدن والشـوارع وحـرب الكـر والفـر                . والمتوقعة

 .والتفخيخ والتفجير
 

مبادرة السيد حسن نصر اهللا فـي       .  تأخر النظام العراقي كثيرا في تدبير المصالحة الوطنية        :رابعا
 .لصواب أن يتبناها النظام العراقيهذا الصدد تخدم هذا الغرض وأعتقد أنه من ا

 
ليعمل على الصـعد    .  من المطلوب أن يعمل العراق على مختلف الجبهات بتوازن واتزان          :خامسا

ال بد مـن حشـد الطاقـات والقـوى العربيـة            . الدولية والعربية، لكن الصعيد الداخلي هو األهم      
وقـد يكـون    . تطلبـات التحريـر   واإلسالمية وصنع األجواء السياسية واإلدارية المتناسبة مع م       

. االستقالل العربي اآلن والثورة على األنظمة مرتبطة بما سيفعله العراق وما سيدور على أرضه             
من العوامل الهامة التي من المفروض أن تكون موضع تفكير جاد هو دور العراق وصراعه مـع         

 . اأمريكا في تنمية مشاعر الثورة العربية والوعي بها وأساليب انطالقه


