خطاب الدكتور إبراھيم الجعفري
في المؤتمر الخامس للجمعية العامة للمجمع العالمي ألھل البيت )عليھم السالم(
والمنعقد في طھران بتأريخ 2011-9-11
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
السالم عليكم جميعا ً ورحمة ﷲ وبركاته..
قال ﷲ )تبارك وتعالى( ،في محكم كتابه العزيز:
َ
ﷲ ََ
)) ُ ْ
على َ ِ َ ٍ
وم ا َأن ا ِم َن
وم ِن َّ َ َ ِ
ھذه َ ِ ِ
قل َ ِ ِ
بحان َّ ِ
سبيلي َ ْأدعُو ِ َإلى َّ ِ
ﷲ َ َ
اتبعن ي َو ُس ْ َ َ
بصيرة َ َأنا َ َ
ُشركين(( ]يوسف .[108 :
ْالم ْ ِ ِ َ
تحي ة تق دير ،وش كر وامتن ان للمجم ع الع المي ال ذي يواص ل دوره من ذ فت رة ف ي م د
الجسور بين مكونات العالم اإلسالمي عامة ،والمكون ات ال شيعية خاص ة ف ي مختل ف
أقطار العالم اإلسالمي.
المجمع العالمي يوفر فرصة للتواصل ،ويمد باستمرار الفكر والتنظير؛ لتحقيق مزيد
م ن اإلنج ازات ومواجھ ة المزي د م ن التح ديات ..أح سب أن عن وان الجل سة ..أھ ل
البيت والصحوة ..عنوان ق ّيم ومھ م إل ى درج ة كبي رة؛ ألن ال صحوة بمفھ وم المقابل ة
عكس الغفلة ،ونحن نحتاجھا ليس فقط ف ي مرحل ة م ن مراح ل الث ورة ،إنم ا نحتاجھ ا
عل ى ط ول الم سيرة ..ال صحوة مطلوب ة ف ي أول أش واط الطري ق ،والمطل وب أن
ت ستمر ،وتتواص ل ف ي مرحل ة المعارض ة ،ث م ف ي مرحل ة االنتفاض ة ،وف ي مرحل ة
الدولة واالنتصار ،وحين تغيب الصحوة مھما تكن اإلنجازات ،ومھما تكن الدول ة ق د
معرض ة لل سرقة؛ ل ذا ينبغ ي أن نح افظ عل ى
قطع ت أش واطا ً عل ى الطري ق س تكون ّ
أساس ال صحوة ،وح ين ت صحو األم ة ،وتتن ور ت شكل بني ة تحتي ة للدول ة ولالنتفاض ة
وللثورة.
حت ى إذا رح ل قائ د الث ورة ،وقائ د الدول ة تبق ى الدول ة تن بض ب روح القائ د ..دونك م
تجربة الثورة اإلسالمية المباركة في إيران التي قادھا اإلمام الخميني )قدس ﷲ نفسه
الزكية( ،وحين رحل اإلمام الخميني بقيت الخمينية ظاھرة ،بل حالة تتجسد في عمق
المواطنين ،وفي عمق المؤسسات.
وج دت نف سي ف ي ھ ذه ال دقائق المح دودة أن أش ير إل ى م سألتين أساس يتين ،الم سألة
األول ى :ال صحوة ومكوناتھ ا ،والم سألة الثاني ة :الع راق القل ب الن ابض والج رح
النازف ،أما مكونات الصحوة ،فقد وجدتھا في ھذه اآلية القرآنية الكريمة:
ﷲ ََ
)) ُ ْ
على َ ِ َ ٍ
وم ا َ َأن ا ِم َن
وم ِن َّ َ َ ِ
ھذه َ ِ ِ
قل َ ِ ِ
سبيلي َ ْأدعُو ِ َإلى َّ ِ
بحان َّ ِ
ﷲ َ َ
اتبعن ي َو ُس ْ َ َ
بصيرة َ َأنا َ َ
ُشركين(( ]يوسف [108 :
ْالم ْ ِ ِ َ
الصحوة م نھج طري ق ،وفك ر ،وق يم ،وقي ادة ،وھدفي ة ،وت ضحية ،وألوھي ة ،وعب ادة،
وعدم الشرك با )تبارك وتعالى(.

كثيرة ھذه المفاھيم ،لكني ال أستطيع أن أتوقف عن د ك ل واح دة منھ ا إنم ا أش ير إليھ ا
ظن ا ً من ي أن عناص ر ال صحوة عل ى أھميتھ ا تتواج د ،وتختزنھ ا ھ ذه اآلي ة القرآني ة
المباركة ،ونحن في أمس الحاجة ألن نتمسك بھا في كل مراحل مسيرتنا ..واليوم ق د
طفح ت الظ واھر عل ى ال سطح ف ي مختل ف من اطق الع المين العرب ي واإلس المي،
سرق ھذه الثورات.
وتتميز بوجود حالة من الصحوة يصعب معھا أن تـ ُ َ
ھذا الملتقى ،والمجلس المبارك فرصة طيبة وثمين ة ج داً لن ا جميع ا ً ب أن نق ف س وية،
ونتعرف إلى ما يجري ،كما أتحفنا المتحدثون من قبلي من خالل ھذا المنبر ..س معنا
صوت لبنان ،وصوت البحرين ،وصوت مناطق متعددة من العالم اإلس المي ،وأكث ر
من مائة دولة تتجسد اليوم في ھذا الملتقى.
إن احتفاالً كھذا يحظى برعاية من حيث المنشأ من قب ل ال سيد اإلم ام الخمين ي )ق دس
ﷲ نفسه( ،ومن حيث االستمرار فإن وجود اإلمام الخ امنئي )حفظ ه ﷲ( ،ل ه دالالت
ودالالت كبي رة ج داً ،وتمني اتي أن يتواص ل ھ ذا المجل س ،ويج ّسر ،وي ستمر ف ي
تجسير العالقات في مختلف المناطق؛ ألننا نعتق د أنن ا الي وم ب أمس الحاج ة ألن ننتق ل
من )الغيتو( الحصار ،الذي فـ ُِرض عل ى الكثي ر م ن المجتمع ات ،ونتطل ع إل ى ھم وم
المسلمين في كل منطقة وآمالھم وطموحاتھم ،ونقول ذلك من موقع التمسك بخط أھل
البيت ،والسر الذي يجعل أھل البي ت دون غي رھم اس تمراراً ل نھج رس ول ﷲ )ص لى
ﷲ عليه وآله وسلم(؛ ھ و إنھ م يختزن وا م ن حي ث التنظي ر وال سلوك والتطبي ق م ا ال
وجود له عند غيرھم.
لق د أودع وا أس رار الوح دة ف ي مك امن المجتمع ات ،وخ اطبوا المجتمع ات ،وخ اطبوا
اآلخر من داخل المذھب ،ومن خارجه ،وم ن داخ ل اإلس الم ب ل حت ى خ ارج ال سور
الديني ،وخاطبوا كل الناس؛ ألنھم حملوا اإلسالم بطريقة تتغلغل ،وتتجذر ف ي نف وس
اإلنسان مھما كان دينه ،ومھما كان مذھبه وطائفته ،لكننا ومن خ الل األحادي ث الت ي
استمعت إليھا منذ الصباح ،وإل ى اآلن نجع ل لھ ذه المف اھيم م صاديق ،وم ن عناص ر
القوة في المعرفية الشيعية ،وال ركن األساس ي ف ي العقي دة ھ و اإليم ان باإلم ام الحج ة
)عجل ﷲ تعالى فرجه الشريف(.
نجسد ما يريده اإلمام ،م ا ھ ي العالق ة ب ين المق ود
السؤال ھنا :نتحدث عن اإلمام ،أم
ّ
والقائ د ،فھن اك ثم ة عالق ة وت شابه ب ين القائ د والمق ود؟ ...القائ د عن دما يرف ع ل واء
العدل ،ويحارب الظلم ال معنى للمقود ألن يكون ظالما ً ،ويدعي أنه جندي يم شي ف ي
صف اإلمام ..ماذا يعني أن ينضوي اإلنسان تحت لواء معركة يقودھا إم ام مع صوم
بحجم اإلمام الحج ة )عج ل ﷲ تع الى فرج ه ال شريف( ،يعن ي أن ه متأك د أن المعرك ة
حسم لصالحه ..ھ ذه العقي دة تھب ه ق وة ب ال ح دود ،وت ضحية ب ال ح دود؛ ألن ه يم شي
تـ ُ َ
تحت لواء إمام معصوم ال غبار على عصمته ،وال غبار على قدرته.

م ن ُي ِرد أن يع يش اإلم ام )عج ل ﷲ تع الى فرج ه ال شريف( ،الب د أن يعي شه فك راً
وتجسيداً وعمالً حقيقيا ً وواقعا ً يأخذ من اإلمام صبراً ال حدود ل ه ..م ن من ا ال ي ضيق
صدره حين يواجه مشكلة ..اإلمام يحمل ھم وم ال دنيا ،وھم وم األجي ال ،ويع اني لك ل
أرملة ويتيم ،ولكل جريح ،ولكل ُمعذب في شرق األرض وغربھا.
نجسد ھذه القيم ،وعندما نق ول:
ماذا أخذنا من اإلمام ومن أخالق اإلمام!؟ ...علينا أن
ّ
نحن في رك ب اإلم ام نك ون ق د تخلقن ا بأخالق ه ..أن ا أدرك جي داً أن عل ّي أن أواص ل
االستماع؛ ألني في حضرة المعطين الكف وئين ،والمنظ رين ،والمجتھ دين ،وأص حاب
العل م والف ضيلة مم ن ق ضوا عم رھم ،وق ضوا ك ل وق تھم ف ي طل ب العل م والف ضيلة،
وُ وفــ ِّقوا في ھذا المبدأ ،وكنت حريصا ً على أن أواصل اس تماعي إل يكم ف ي مث ل ھ ذا
المكان ،وإذا كان كالم ي م ن ف ضة ،ف سكوتي م ن ذھ ب ..ك ان عل ّي أن أس تمع أكث ر
وأكثر ،وقبل أن ّ
أودع المحور األول أود أن أقول :لقد تعلمنا الطاعة من أھل البيت:
حتى ي َ ِّ
ُؤمنون َ َّ
شجر َ ْ َ
ثم َال َ ِ ُ
سھم َ َ ً
حرج ا
فيما َ َ َ
ُوك ِ َ
ُحكم َ
وربك َال ي ْ ِ ُ َ
))فال َ َ ِّ َ
يجدوا فِ ي َ ْأنفُ ِ ِ ْ
بينھ ُْم ُ َّ
مما َ َ ْ َ
قضيت َوي َُسلِّمُوا َ ْ ِ ً
تسليما(( ]النساء .[65 :
ِ َّ
تتجلى قيمة الطاعة التي فرضھا ﷲ )تبارك وتعالى( ،لھم في المواقف الحرج ة وف ي
االنعطافات لتحسم المعركة لصالح الحق ،وال تھادن الباطل ،وأبرز ما يتسم به أتب اع
أھل البيت ،ھو الطاعة؛ لذا ال يعني أن تقتل الطاعة روح اإلبداع فيھم ..ھم أصحاب
االجتھ اد ،والتجدي د ..ھ م ال ذين يجمع ون ب ين األص الة والتجدي د ..ھ م ال ذين يقوم ون
بفتح باب االجتھاد ،لكنھم في الوقت نفسه يمتثلون للطاعة تجسيداً لھ ذه اآلي ة القرآني ة
الكريمة.
م ن المح ور األول إل ى المح ور الث اني ..الع راق ..م ن الع راق جئ تكم ..الب د أنك م
شوه ص ورة إخ وانكم وأھلك م ف ي الع راق..
ت سمعون م ن ُبع د ،ب أن اإلع الم الي زال ي ّ
عرضه صدام إلى الحرب ،وإلى االحتالل ،ولم يكن الشعب العراق ي،
العراق بعد أن ّ
وال قواه السياسية تتحمل ھذه الخطيئة والمأساة ..إنما توارثنا ھذه المآس ي م ن القبلي ة
الصدامية.
جدي بكيفية ال تخلص م ن ھ ذه المأس اة ،وم ا أعقبھ ا م ن اح تالل ،وحت ى
فكرنا بشكل
ّ
ھذا اليوم ..أنا شاكر لمن سمعته ،يقول من ھذا المنبر :إنھم ضد االحتالل ،لك ن أري د
أن أقول :في الوقت الذي أش كر ك ل م ن ي شجب االح تالل ،يج ب أن يت ذكر الخط اب
العراقي بصورة عامة والخطاب الذي يقول به التحالف الوطني العراقي خاصة:
لسنا مع االحتالل والبق اء األجنب ي ب أي اس م ك ان ،وألي م دة كان ت ،وب أي حج م م ن
الق وات الم سلحة ..قلناھ ا ف ي أكث ر م ن م ّرة ..قلتھ ا عل ى المنب ر ف ي بغ داد ف ي
 ،2008/5/17وكررتھا في  ،2008/5/31وھا أنا ذا أكررھا ف ي أكث ر م ن إذاع ة

وتلفزيون ..ھذا ھو موقف التحالف الوطني العراقي بكل قواه ..وقد ورثناه من وح ي
تجربة طويلة ومريرة.
إخوانكم في األئتالف الوطني ،ومركباته التي سميت فيما بعد بـ )التح الف ال وطني(،
كانت قد ش قت طريقھ ا ب صعوبة بالغ ة  -والحم د  -الي وم ال شيعة ول يس م ن موق ع
التغالب الطائفي إنما من موقع اإلنصاف واالعتدال المذھبي يشكلون النصف األكبر،
ويشكلون قوة على األرض العراقية ومنذ مجلس الحكم ال ّيـقلون عن الن صف ،ومن ذ
الحكومة المؤقتة ،والحكومة االنتقالية ،والحكومة الحالية ،ومجالس المحافظات ،وفي
البرلم ان س واء كان ت الجمعي ة الوطني ة أو المجل س األخي ر ..إنج ازات تت رى،
ومواجھة لكثي ر م ن الم شاكل الموج ودة ..عملن ا س وية م ن موق ع التم سك بخ ط أھ ل
البيت )عليھم السالم(.
نح ن  -ال شيعة  -نت شرف بالتم سك بھ ذا الخ ط ،وإن صاف إخوانن ا م ن أبن اء ال سنة..
طالبنا ،وقلنا :يجب أن يشارك إخواننا السنة ف ي الجمعي ة الوطني ة عن دما ُعِزل وا ع ن
االنتخاب ات؛ ب سبب اإلرھ اب والقاع دة فك ان ع ددھم  17نائب ا ً م ن مجم وع ،275
وح ين ش كلت الحكوم ة األول ى ف ي  2005أص ررت عل ى أن يأخ ذ إخوانن ا ال سنة
حجمھ م االجتم اعي ،ول يس حجمھ م ال صغير ف ي الجمعي ة الوطني ة ،فجئن ا ب سبعة
وزراء وواحد منھم كان نائب رئيس ال وزراء ،واش تركوا ف ي الحك م بف ضل إخ وانكم
وبناتكم في )االئتالف العراقي الموحد( ،واليوم يسمى )التحالف الوطني(.
إنجازات تستمر وتتواصل ..تعرفون جيداً أن العراق اليوم لم ي ُعد قويا ً في داخله فق ط
دوت ب ه حن اجر
إنما أصبح محطة إشعاع إل ى من اطق الع الم المختلف ة ،ف صوت ليبي ا ّ
دوت ب ه الحنج رة العراقي ة م ن
الع راقيين داخ ل البرلم ان العراق ي ،وص وت ت ونس ّ
دوت ب ه الحنج رة العراقي ة م ن داخ ل
داخ ل البرلم ان العراق ي ،وص وت البح رين ّ
البرلم ان العراق ي ،وعل ـ ّق البرلم ان اجتماع ه باإلجم اع ..ال سنة وال شيعة والك رد
والمسيحيون كانوا لصالح االنتفاضة المبارك ة ف ي مي دان اللؤل وة ف ي البح رين ..ھ ذه
مواقف يجب أن تمأل ذاكرتكم أكثر من ذل ك ف ي ك ل مك ان ،وف ي ك ل مجل س م ع أي
لقاء سياسي نتحدث بملء أفواھنا.
ال نريد أن نتدخل في شؤون أي بلد؛ ألننا ال نسمح ألي بل د ب أن يت دخل ف ي ش ؤوننا،
لكننا ال يمكن أن نكون بمعزل عن مأساة أوالدنا وإخواننا ف ي أي منطق ة م ن من اطق
صم
الع الم ،وأي ا ً ك ان دي نھم وم ذھبھم ،فلم اذا ال نق ف إل ى جان ب البح رين ..لم اذا ن ّ
آذاننا!؟.
ال نتكلم من موقع التدخل ،إنما نريد اإلنصاف خصوصا ً أن ش عارات االنتفاض ة ،ب ل
الث ورة ف ي البح رين ش عارات من صفة ومتوازن ة تتح دث ع ن الحال ة الدس تورية ،وال
تتنكر الحكومة والمل ك ..تري د حقوقھ ا ..الع الم الي وم ع الم ات صاالت وعولم ة ..ع الم
السرعة ،وعالم حقوق اإلن سان ..ع الم ينتخ ب ك ل أرب ع س نوات ،وجمھ ور يتواص ل

ف ي ك ل جمع ة؛ حت ى يوص ل األس بوع الحاض ر باألس بوع الماض ي ..ھ ذا ھ و ع الم
اليوم؛ لذلك ينبغي أن نتواصل معه ،ونستمر معه ،ونحقق العدالة االجتماعية.
ليس لدينا ش يء نخاف ه ..يقول ون علين ا :إن ال شيعة قل ة ..نع م ..نح ن قل ة ..نح ن ع دد
قليل ،وقد نشكل  %25نسبة إلخواننا السنة ،لكن القلة ليست معيار الج ودة وال رداءة
فالقرآن الكريم يتحدث دائما ً:
)) َ َ ْ َ
وأكث ُرھ ُْم ِ ْ َ ِّ
ُون(( ]المؤمنون.[70 :
كارھ َ
للحق َ ِ
ث م إن الع رب ك م بالن سبة للم سلمين؟ أندوني سيا وح دھا لھ ا ع دد س كان بق در الع رب
تقريبا ،ھناك مليار وثالثمائة مليون من المسلمين والعرب يشكلون خمس ھذا الرقم..
فھ ل نتنك ر للع رب؟ ...نح ن ن صلي بلغ ة عربي ة ،ونق رأ الق رآن بلغ ة عربي ة ول سان
عربي مبين ..لكن ھ ذا ال يعن ي أن القل ة تلغ ي الكف اءة ..فاإلم ام عل ي ب ن أب ي طال ب
)عليه السالم( ،كان عربيا ً والكوف ة كان ت عراقي ة ..ال شيعة ع رب ،ول يس م ن موق ع
النعرة العنصرية العربي ة لك ن م ن موق ع لغ ة الق رآن ولغ ة أھ ل الجن ة ،والع راق بل د
اإلشعاع الشيعي ،وبقية البلدان بلدان انعكاس لھذا اإلشعاع ..نحن بلد اإللھام الشيعي،
وبقية البلدان بلدان االستلھام الشيعي ..العراق مھد الت شيع ،ومھ د أھ ل البي ت ..خي رة
رجال أمير المؤمنين كانوا من الكوفة ..ھذا ھو العراق.
على الجمي ع أن ي سمعوا ص وت الع راق ..جئ تكم؛ ُ
ألس معكم ف ي ھ ذه ال دقائق ص وت
العراق ،وسأكون أمينا ً معكم بأن ُأسمع صوتكم الوح دوي إلخ واني وأعزائ ي وبن اتي
في العراق..
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركا ته.

كلمة الدكتور إبراھيم الجعفري
في اللجنة السياسية الخاصة بالمؤتمر الخامس للجمعية العامة
للمجمع العالمي ألھل البيت )عليھم السالم(

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته..
في األمس لم يكن
لدي حرص على أن أتحدث بقدر ما كنت أحرص على أن
ّ
أخبركم بكارثة ..كان حرصي يوم أمس على أن أدلي لكم بخبر ُمحزن حصل في
العراق ،وھو :أنه قــ ُِتل ) (22شخصا ً قد قدموا إلى كربالء من زيارة السيد زينب،
ُ
نزلوا من السيارات ،وقــ ُِتل الرجال
في طريق يبعد  135كيلومتراً عن كربالء ،أ ِ
أمام النساء ..كنت أريد أن أخبركم بھذا الخبر ..طالبا ً منكم قراءة سورة المباركة
الفاتحة.
إخوتي األعزاء..
ال يمكن فھم أي تحول ،أو ثورة ،أو انتفاضة ،أو تغيير سياسي في كل بلد من دون
تحول في كل بلد من دون النظرة
الرجوع إلى تاريخه ،كذلك الحال ال يمكن فھم أي ّ
األفقية المتسعة إلى كل دول الجوار ،تأثيراً وتأثراً..
ال نستطيع أن نفصل بين األحداث خصوصا ً أننا نعيش في عصر االتصاالت في
ھذا الوقت ،وفي الوقت نفسه ال نستطيع أن نفھم كل حدث من خالل اإلعالم
المزيف ،تصوروا أننا لو نريد أن نفھم ما
المضاد ،وال من خالل اإلعالم العاطفي
ّ
حصل في الجزائر وعبد القادر الجزائري ،وما حصل في ليبيا وعمر المختار ،وما
حصل في المغرب وعبد الكريم الخطابي ،وما حصل في مصر وحسن البنا ،وما
حصل في العراق سابقا ً والثورة التي قادھا الشيرازي )ثورة العشرين( ،وما حصل
في فلسطين لعز الدين القسام ،وما حصل لإلمام الخميني )قدس ﷲ نفسه( في
الجمھورية اإلسالمية ،لفھمنا األمور بشكل مقلوب..
يجب أن نتحرى الدقة ،ونبحر في سفينة شراعھا المعرفة ،والتغلب على العاطفة،
والدقة في مسألة النقل التاريخي ،فمصيبتنا أننا ال نبحر في التاريخ ،وال نتقصى
األمور بشكل دقيق ،فأرجو أن ال نقع في الخطأ مرة أخرى في طريقة فھمنا
للتاريخ ،ومن لم يفھم التاريخ ال يفھم الحاضر ،ومن يخسر الحاضر والتاريخ
سيخسر المستقبل ..أنا سجلت تحفظات على بعض األمور التي نـ ُِقلت في الجلسة
لمح ،ومن أراد التفصيل
ھنا ،أو في الجلسات األخرى ،وال أجد ثمة ما يبرر أن ال أ ّ
عما حصل في العراق ،فنحن ال نتحدث من موقع ثقافة العراق إنما نتحدث من موقع
صناعة العراق الجديد.
ساھمنا في العملية ،ودخلنا فيھا ،وندرك جيداً ما حصل في الدستور والبرلمان
نفسر التاريخ كما
ومجالس المحافظات مفاصل العملية السياسية كافة ..ال ينبغي أن ّ
نحب ،بل كما حصل فعالً..

لدي مجموعة وقفات ،الوقفة األولى في الدستور:
ّ
ھل في الدستور أخطاء؟
نعم ..فيه أخطاء كثيرة ،ولس ُ
ت ھنا في معرض الدخول في التفاصيل ،لكن حصلت
أخطاء في الدستور ،أحدھا ھو اعتماد النظام البرلماني وليس النظام الرئاسي..
من حالوات الديمقراطية التي يلتقي اإلسالم معھا بمشتركاته ،ھي أن يكون الكبير
اجتماعيا ً كبيراً في الحكم ،والصغير اجتماعيا ً يبقى صغيراً في الحكم ،ومن غير
الصحيح أن يكون الكبير اجتماعيا ً في غرفة التوافقات والصفقات يتقلص حجمه،
فيكون صغيراً في المجتمع وكبيراً في الحكومة ،أو العكس ،ھذا ليس من نقاط
الشرف في العملية السياسية ،إنما ھي نقطة خطأ ..في كل دول العالم اآلن انتخابات
والناس ينتخبون ما يشاؤون ،أما مسألة المحاصصات والنظام البرلماني فقد أدت بنا
إلى كوارث ،لكني أحب أن أقول :مثلما كان لدينا شيء في الفقه اسمه األحكام
الصلبة واألحكام المرنة ،أو األحكام الثابتة واألحكام المتحركة ،أو األحكام اإللزامية
واألحكام الترخيصية ،لدينا في الدستور كذلك مساحة صلبة ومساحة مرنة متبدلة..
كل دساتير العالم تتبدل ،ويطرأ عليھا التعديل ،فالدستور األميركي حتى عام 1971
تبدل  26مرة ،وكذا فرنسا التي كانت تسمى الجمھورية الفرنسية الخامسة ،إذ تبدل
دستورھا خمس مرات ،ھذا الدستور يجب أن يخضع إلى التبديل ،لكن ھذا ال يعني
أن نتجاوز على الدستور.
نعم فيه أخطاء ،ولتكن مدعاة ألن نناقشھا ،ونحترمه ،ونلتزم به؛ ألنه حالة إلزامية
مشروعية ،وإن لم تكن شرعية ،على أمل أن يتبدل ..ھذا بالنسبة للدستور.
الشيء الثاني الذي أحب أن أقوله :التحرك وإسالمية التحرك تتطلب أن نعمل بمبدأ
التدرج ھذا ما نستفيده من القرآن الكريم ،فالقرآن الكريم نزل في ليلة واحدة:
))إنا انزلناه في ليلة القدر((.
لكنه ت ّ
نزل في  23سنة ،لماذا أنزل في ليلة واحدة:
))إنا انزلناه في ليلة مباركة((.
لكن في  23سنة ّ
تنزل ،عندما نزل على قلب رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله وسلم(،
ريد أن ّيـطبق على الواقع أخذ  23سنة حتى يبني دولة.
اطلع عليه ،ولكن عندما أ َ
العملية السياسية تتطلب وقتا ً ،فالجمھورية اإلسالمية بين انتصارھا في عام 1979
تطبق بالسنة األولى وال الثانية ،فالكثير من التشريعات
إلى اآلن مرت بمراحل ،لم ّ
الشاھنشاھية كانت مستمرة في الجمھورية اإلسالمية ،لكن دورات مجلس الشورى
المتعاقبة ناقشت ھذه األمور قليالً قليالً إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه ،نعم ..ال
ُيتوقــ َّع لكل تجربة بين عشية وضحاھا أن تنتھي بھذه البساطة ،إنما البد أن تأخذ
وقتھا المطلوب؛ لذلك نحن أيضا ً وفي كل المناطق في العالم اإلسالمي يجب أن
نعطيھا وقتا ً ،ونصرف وقتًا ،ونتطلع إلى ھذه التجربة ،ونمشي قليالً قليالً إلى أن

تصل إلى مرماھا األخير ..نحن نقول :إننا إسالميون ،ولسنا علمانيين ،لكن سنسألكم
سؤاالً :ما الفرق اإلسالمي عن العلماني؟.
واحد من الفروق ،أن نحكـ ّم المبادئ ،ال النعرات الجاھلية ،ومن الفروق األساسية
بين العلمانية واإلسالم ،أن التجمعات العلمانية ھي التي تنشئ الفكر ،بينما التجمعات
اإلسالمية ال تنشئ الفكر إنما تنشئ النظرية.
الفكر ھو القرآن الكريم والسنة المطھرة ،وما يصل إليه أصحاب القدرة االستنباطية،
الفكر ثابت ،انظر لينين واللينينية ،وستالين والستالينية ،وتروتسكي والتروتسكية،
وماركس والماركسية ،ھم عقولھم ولـ ّدت فكراً ..ليس لدينا ھذا ،نحن تجمعات
إسالمية قد تكون متعددة ،لكننا كلنا نحج الى بيت ﷲ ،ونصلي بطريقة واحدة ،ونقرأ
كتاب القرآن واحداً؛ لذلك ال ينبغي أن نلعن العلمانية ،ونفكر بطريقتھا ،فكل واحد
منا يتحول إلى نظرية معرفية ..ھذه قيمة الفكر ،فالدين عموما ً والفكر اإلسالمي
بصورة خاصة يجعل لالجتھاد ھامشا ً من المرونة ليس في أصل الفكر إنما بطريقة
العمل بالتنظير ،ھذه النقطة األساسية التي أحببت أن أثبتھا في الحفاظ على إسالمية
التحرك في كل مكان.
ﷲ )تبارك وتعالى( فتح الباب لطرق العمل المتعددة ،ونحن نعمل بكل الطرق مادمنا
نحافظ على وحدة األھداف ووحدة الفكر ،فال يتضايق أحدنا من اآلخر ،وأرجو أن
ال نسمح ألحد أن يحتوي المسيرة في ھوية واحدة ،كما ال نسمح له أن يقصي أحداً،
فالتعددية يجب أن تـ ُحفــَظ ،من ميزات نھج اإلمام الخميني )قدس ﷲ نفسه( ھي
استيعاب الجميع ،وسعة صدره مع كل الذين يختلفون معه ،واآلن السيد القائد )حفظه
ﷲ( على نفس الوجھة ،يحاول أن يتعامل مع الجميع ،وال نحاول أن نختزل البلد في
جھة معينة وشخصية معينة ،وكتلة معينة إنما يجب أن نستوعب الجميع ،ونتعامل
مع الجميع ،ھذه نقاط أساسية ،ويجب أن تخرج من ھنا ،وتنقل ھذه التجارب؛ ألننا
عانينا منھا في العراق إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه ،فالخطاب مطلوب ،وما
رأيت ثورة من دون خطيب في كل العالم..
ومما يميز الثورة اإلسالمية في إيران أن السيد اإلمام )قدس ﷲ نفسه الزكية( كان
خطيب الثورة في كل العالم خطباء ،لكن ھناك بعض الخطباء ليسوا قادة ،فـ
)ميرابوا( كان خطيب الثورة الفرنسية ،لكنھم اكتشفوا أن لديه خطا ً مائالً مع لويس
السادس عشر ،وكثير من القادة الذين فازوا ،ھو خطباء وھو قادة.
ويعبر عن واقع ،ويصنع واقعا ً ،ھذا ھو الخطيب ليس
يعبر عن أداء
ّ
نريد خطابا ً ّ
الخطيب من يجيد فن تكرار العبارات المنمقة ،فھذا فن واحتراف ،الخطيب الذي
ينزل بصدق إلى معاناة شعبه ،ويصنع بصدق واقعا ً جديداً لشعبه ،ھذا ھو الخطيب..
كان غاندي خطيب األمة الھندية ،وديغول خطيب األمة الفرنسية ،وھكذا ،نحن أيضا ً
نحتاج خطباء لكن خطباء بھذا المعنى ..نريد خطيبا ً يعيش المبادئ ،ويضحي من
أجلھا ،ويسھم من أجل قيادة شعبه..
أخيراً ماذا حصل في العراق؟

الشيعة في العراق كانوا معزولين منذ فجر التاريخ اإلسالمي ،وعانوا ،وال يوجد
شيء اسمه شيعة حاكمة ،إنما يوجد شيعة محكومون على الرغم من كثرتھم ..أقول
ذلك ليس من منطلق طائفي بل من خالل حقيقة ديمغرافية سكانية..
العراق فيه غالبية من الشيعة ،وقد انطلق إخوانكم في العراق من الشيعة؛ إلعادة
التوازن ،وحفظ الحقوق ليس من مبدأ التغالب واإلقصاء الطائفي ،بل ألخذ حقوقھم
المشروعة ،وما بين السقوط إلى اآلن استطعنا أن نقطع شوطا ً بعيداً على طريق أخذ
الحقوق من دون إقصاء لآلخر ،بل بالعكس طالبنا بحقوق اآلخرين ،وتوالت
الحكومات ،من الحكومة المؤقتة ،إلى الحكومة االنتقالية ،إلى الحكومة الحالية ،وكنا
نحن -الشيعة -دائما ً أكثر من نصف ..ھذه أول مرة في تاريخ العراق ،وال يوجد مثل
سابقا ،ففي احدى الحكومات مات أحد الوزراء ،وھو وزير المالية ،وكان يھوديا ً
ً
ھذا
عراقيا ً ،ف ُرِّشح شيعي ،فرفضوه ،ھذا كان تاريخ العراق.
أبناؤكم وبناتكم اآلن وزراء في الحكومات الحالية بعد السقوط ،وھذا جاء بجھد
مكثف.
أرجو أن أصحح لكم شيئا ً :ال تشتبھوا بأن ما حصل في العراق بإرادة أجنبية ،وأن
الشيعة ركبوا القطار الغربي ،ودعوني أوضح لكم حقيقة باألرقام ال بالعواطف..
الكوكبة األولى التي تقدمت في اإلعدامات ،كانت من حزب الدعوة اإلسالمية عام
 1974أعدموا بالباطل ،والثورة اإلسالمية ُ
بعد لم تحدث ،والعراق يقدم سيالً من
الشھداء في ذلك الوقت ،ثم جاءت كواكب الشھداء بعد ذلك آل الحكيم )رحمھم ﷲ(..
فتحول العراق إلى حمام دم؛ ألن
شھداء كثر من مختلف الحركات واألحزاب،
ّ
صراً على رفض النظام المقبور.
الشعب العراقي كان ُم ِ
انتصرت الثورة اإلسالمية ،وحصل ما يسمى بحرب الخليج األولى ،الحرب
العدوانية العراقية على الجمھورية اإلسالمية أطول حرب في القرن العشرين فقد
دامت ثماني سنوات ،أطول حتى من أي الحربين العالميتين األولى والثانية ،ثم وقف
العراقيون الشرفاء إلى جانب الجمھورية اإلسالمية لشيئين أوالً :لممارسة نضالھم
ضد النظام المقبور ،وتخليص الشعب العراقي ونصرة الجمھورية اإلسالمية،
وانتھت الحرب ،وواصل العراقيون جھادھم ضد النظام المقبور ..انتھت الحرب
األولى ،وجاءت حرب الخليج الثانية عام  ،1991حين احتل صدام الكويت،
وانتفض الشعب العراقي على الكويت ،ودفع  350ألف شھيد وشھيدة ُدِفنوا أ ً
حياء،
وانتھت حرب الخليج الثانية ،وواصل الشعب العراقي جھاده ،ونضاله ضد النظام
المقبور ،وبدأت ما يسمى بحرب الخليج الثالثة ،ولو لم يكن الشعب العراقي قد أسقط
نظام صدام سياسيا ً ونفسيا ً وفكريا ً الستحال على كل دول العالم أن تسقط النظام في
أسبوعين ،ھذا فيدل كاسترو واآلن أخو راؤول كاستروا يحكمان على الحدود
األميركية.
لو كان الشعب العراقي مقتنعا ً بالنظام المقبور ما استطاع أحد أن يسقط نظام صدام..
من أسقط صدام ھو الشعب العراقي ،وھذا يجب أن تعرفوه.
دعوني أقول لكم شيئا ً :إن مؤتمر لندن مع كل احترامي للذين شاركوا فيه قبل
الضربة في وقتھا كنت أمثل حزب الدعوة اإلسالمية ،رفضت الحضور ،ولم نشترك

به ،وحدث مؤتمر صالح الدين ،ورفضنا الحضور ،وحصل مؤتمر الناصرية،
ورفضنا الحضور ،وحصل مؤتمر بغداد ،ورفضنا الحضور ،وحين سألوني :لماذا
ترفضون الحضور؟
قلت لھم :نحن مع التغيير ،وقد ّ
قدمنا سيالً من الشھداء على طريق التغيير ،لكن ليس
بالحرب ،فما يعقب الحرب احتالل ،وغزو ،قالوا ما الحل؟ قلت في خمس نقاط،
اسحبوا سفراءكم من بغداد ،وأغلقوا سفارات صدام في عواصمكم ،ونحن نطالب أن
يتحول صدام إلى مجرم حرب ،وإلى محكمة دولية ،وأرجعوا األموال إلى الجھة
المشروعة وھو الشعب العراقي ،وادعموا الجھات المعارضة العراقية ...ھذا الكالم
يصور لكم األمور بغير ذلك ،ھذه ھي
قلته لألميركيين بصورة مباشرة ،ال أحد
ّ
الحقيقة ،ومن أراد المزيد باألرقام ،فأنا حاضر ھنا ،أللقي الحجة عليه.
ال نحب أن نسمع أن الذين جاؤوا للعراق مقطوعو الجذور ،أو أن أميركا جاءت
بھم ،أ ً
بدا ،ونحن نقول دائما ً نحن نرفض التواجد األميركي ،وقلتھا بكل صراحة في
 ،2008/5/17وكررتھا في الـ  31من الشھر نفسه :إن الوجود األجنبي على
األرض العراقية لطخة عار على جبين العملية السياسية ،ونحن ننظر اآلن إلى كل
إخواننا في مختلف المناطق ...من البرلمان العراقي ننطلق ،انتصرنا للبحرين بأكثر
ّ
المركب
من خطاب ،ولليبيا ولمصر ولليمن وفي كل مكان ،وحين أتينا على
السوري لم ُ
نستدرج بحالة مرتجلة ،وعندما ُسئلت :لماذا تخطب في كل مكان ،وال
َ
تخطب على قضية سورية؟.
قلت لھم :ال أفھم السياسة أسود أو أبيض ،بل ھو ملف مركب )اي :الملف
السوري( ،وأنا أعلم أن ھناك مالحظات على األداء التنفيذي في سورية ،وأعلم أن
ھناك مفارقات حصلت في الشارع في طريقة معالجة األمر ،لكن في الوقت نفسه
أجد أيضا ً أن الشعب السوري بنفسه يخرج بمظاھرات علويين وغير علويين
يؤيدون رئيسھم ،لست بديالً عن الشعب السوري كما لست بديالً عن الشعب
ً
البحريني ،الشعب عندما يقبل فأھالً
وسھال ،والشعب عندما يرفض أرفض.
إخواني الحالة الشيعية في العراق واعدة ،وليست بمعزل عنكم جميعا ً ،وقطعا ً القيادة
الحكيمة ھنا في الجمھورية اإلسالمية لعبت دوراً كبيراً في توحيد الصف الشيعي في
العراق ،خصوصا ً في األزمات ..نحن مع الوحدة في كل وقت ،وفي األزمات
نحتاجھا أكثر من أي وقت.
ھذه الحالة الشيعية لعبت دوراً مھما ً ومفصليا ً في دعم كافة ،لقد دفعوا كل المركب
الشيعي ألن يتوحد ويتمسك واال لم نستطع ان نحصل على اول موقع بالدولة وھو
موقع رئاسة الوزراء ،ونحن اكبر كتلة في داخل البلد ،كاد ان يضيع علينا ،لكن بذلنا
جھود جبارة واستثنائية حتى نكون اكبر كتلة ونحصل على ھذا الموقع ،ھذا ما
احببت ان اوضحه لكم ،مع االعتذار لكم واالعتذار لسماحة السيد على ھذه الشقشقة
والشرح لھذه القضية.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته.

