خطاب القاهرة(نص وتحليل)

(الخطاب يكون خطاب وحدة عندما يستهدف تحقيق واقع صحيح ،وينسجم بمفرداته
مع مفردات كل واقع يريد أن يصنعه)
(في العراق إصرارا على حفظ وحدة الشعب ،وإصرار علىى الحفىاع علىى المىورو
الرائع من التعايش المذهبي ،والديني ،والقومي ،لقىد ورثنىا عىن ابائنىا وأدىداداا واقعىا،
واحن مصرون على الحفاع عليه)
(احن أبناء المقاومة ..مـن الذي يزايداا على المقاومة ،ومن الذي يملى ترريخىا أطىو
من ترريخ العراقيين في المقاومة ،وموادهة الدكتاتورية ،مـن؟
احن أبناء (الصدر) ،الصدر الذي صمم على الشهادة)
(إن الوحىدة فىي العىراق تنىىبع فىي عىروق العىراقيين ،ومىىـن يىرد معرفىة للى فليتىىابع
التعامل اليومي بين أبناء السنة والشيعة)
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السالم عليكم جميعــــــا ًورحمــة هللا و بركاته..
قال هللا  -تبارك وتعالى  -في محكم كتابه العزيز:
بسم هللا الرحمن الرحيم
((واعتص موا بحب ل هللا جميع ا ً ور تارق وا وانك روا نعم ة هللا عل يكم ءن ك تم ع ا
فألـف بين قلوبكم))
ثال أزمات عادة تواده أمـم العالم وشعوبها عندما تصر تلى اممىة ،أو للى الشىعب
على تحقيق وحدته:
أزمة في الفكر ،وأزمة في الخطاب ،وأزمة في التطبيق وامخالق.
مىىن أيىىن ينطلىىق المفكىىر اإلاسىىااي فىىي تحديىىد مفهىىود الوحىىدة ،هىىل الوحىىدة وحىىدة عقىىل
وفكر ،أد هي وحدة قلب؟
ينفتح علينا القىران الكىريم بثقافىة التعىدد علىى مسىتوا التفكيىر ،وعلىى مسىتوا إعطىاء
العقل فضاء متسعا يحترد اآلخر؛ لذل أقىر القىران التعىدد بىالحوار ،والتعىدد بىالتفكير،
والتنوع الفكري الىذي احتضىنه ،ورعىا ؛ لىذل اشىر أصىحاب الفكىر ،وترعىرع فكىرهم
في افاق الدين اإلسالمي.
إاما بدأت بهذ الفقرة ,فقرة ترصيل وتقعيد مفهود الوحىدة؛ ماىي أشىعر أاهىا اآلن تىدور
في بعىع أروقىة المتىدينين ،وبعضىهم ممىن يككىد علىى أاهىم يحرصىون علىى الوحىدة،
وينطلقون بطريقة  -في تقديري  -تفـتـقر إلى مرتكز فكري.
الوحدة في القران ليسى وحىدة عقىل ,اإلسىالد لىم يلىِ  اآلخىر ,اآلخىر العىائلي ،واآلخىر
القبلىىي ،المىىداي ،المنىاطقي ،واآلخىىر الىىديني كىىذل ؛ الوحىىدة ت تعنىىي أاى تل ىىي اآلخىىر،
الوحدة تنطلق من القلب؛ لذل يككد القران لل :
((و مرهم شورى بي هم))
((وشاورهم باألمر فإنا عزمت فتوكل على هللا))
أي احترد اآلخر ،ورعى اآلخر؛ لذل اجد أن القران دعل في ايات قراايىة كثيىرة منىه
اآلخر دزءا من الحياة المتمدينة والمتحضرة التي تتعامل فيها مع اآلخر:
((قل يا هل الكتاب تعالوا ءلى كلمة سوا ))
اآلخر محترد ،والذي يحمل فكرا إسالميا ينب ي أن يضع في حسابه أاىه؛ مىن أدىل أن
يكون فكر فكرا إسالميا يجب أن يعترف باآلخر ،مهما كان اآلخر بعيدا عنه.
ليس من أدبيات الوحدة أن تقمع اآلخر ,إاما الوحدة تنطلق من القلب:
((واعتص موا بحب ل هللا جميع ا ور تارق وا وانك روا نعم ة هللا عل يكم ءن ك تم ع ا
فألف بين قلوبكم))
ولم يقـل بين عقولكم وارائكم ،فمىن القلىب تبىدأ الوحىدة ،ومىن القلىب تبىدأ الفرقىة ،ومىن
حيث بدأت الفرقة تبد أن اعوض هذ الفرقة بوحدة ،هذ هي أزمة الفكر..
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وأزمة الخطاب ,فمثلما اختنق مفهود الوحىدة برروقىة الىبعع مىن الىذين يىرددون كلمىة
الوحدة ،كذل احتبس الخطاب في بعع هكتء.
الخطاب يكون خطاب وحىدة عنىدما يسىتهدف تحقيىق واقىع صىحيح ،وينسىجم بمفرداتىه
مع مفردات كل واقع يريد أن يصنعه؛ عندئذ يكون الخطاب خطابا وحدويا.
هناك أزمة ،وهناك ازدواج في الخطاب؛ ما تجد من الناحية التنظيرية هنىاك الكثيىر
ممىىن يتحىىدثون عىىن الخطىىاب الوحىىدوي ،ولكىىن عنىىدما تنظىىر إلىىى الواقىىع تجىىد ممارسىىة
خاطئة ومقلوبة.
احن في العراق تخطـينا مسرلة الخطاب ,ولسنا بحادة إلى خطاب يـشعراا كيف اوحىد
واقعنىىا ,هنىىاك واقىىع وحىىدوي فىىي العىىراق اسىىتلهم منىىه مفىىردات الخطىىاب ،خىىذوا مىىثال
بسيطا:
رأيتم مالا أرادوا بحادثة (دسر امئمة) ()1؟
أرادوا أن يمزقوا واقعنا بواقع اخر ،ويستبدلوا الوحدة الحقيقة بحالة من الفرقة.
إن الخطاب الذي صدح به الجميع كان خطابا وحىدويا ،كىان مستلىـهما مىن الواقىع؛ لىذا
ودداا أن الكلمات التي أطلقها الجميع ،والممارسات التي دسدها مشهد (شىهداء دسىر
امئمة) كان مشهدا وحدويا رائعا لاب فيه كىل الفىروق المذهبيىة ،والقوميىة ،والدينيىة،
والسياسية ،والمناطقية؛ لذا احن لسنا في أزمة خطاب..
أاا في الوق الذي أثمىن الجهىود التىي بىذلها معىالي امخ الىدكتور (عمىرو موسىى)()2
فىي دمىع هىىذا الشىمل المبىىارك فىي هىىذ القاعىة ،وإل أقىدر كىىم بىذ مىىن الجهىود ,ولعلىىي
عش بعع فصو محاوتته وأاا في ب داد ،لكني أقو له:
على الرغم من هذا الذي بذلته؛ لتجمع الفرقاء السياسيين العراقيين تح سىقف واحىد،
وفي قاعة واحىدة ,إت أن هنىاك حكومىة وطنيىة مخلصىة ولىدت مىن رحىم هىذا الشىعب،
وهىىي مص ىرة علىىى أن تجعىىل مىىن أرض العىىراق ،وسىىماء العىىراق ،وثىىروات العىىراق،
واقعا وحدويا حيث تـستبد فيه الطلقة بالكلمة الطيبة ،والبندقية بالقلم.
ربمىىا يكىىون مىىن الصىىعب أن تجمىىع الفرقىىاء السياسىىيين ،لكىىن امصىىعب أن تتعامىىل مىىع
الواقىىع خصوصىىا حىىين تبلىىِ  الصىىعوبة لروتهىىا عنىىدما يحمىىل اآلخىىر سىىالحا ،ويسىىتبيح
الكرامة والدد.
في العراق إصرار علىى حفىظ وحىدة الشىعب ،وإصىرار علىى الحفىاع علىى المىورو
الرائع من التعايش المذهبي ،والديني ،والقومي ،لقىد ورثنىا عىن ابائنىا وأدىداداا واقعىا،
واحن مصرون على الحفاع عليه.
في العراق ،يجعل ( )26,1في المائة من العراقيين يتلواون في زيجىاتهم بىالزواج بىين
مختلف المذاهب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1دسر اتئمة  :حاد إرهابي تعرض له المواطنون على دسر امئمة الرابط بين امعظمية والكاعمية،
أثناء لهابهم إلحياء شعيرة وفاة اإلماد الكاعم  -عليه السالد  -سنة 2005؛ فتسبب باستشهاد
العشرات منهم .
( )2عمرو موسى :اتمين العاد لجامعة الدو العربية في لل الحين.
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لقد ورثنا هذا الواقع ,واحن مصرون على اتستمرار عليه.
تعرضى الوحىىدة الوطنيىىة فىىي أكثىر مىىن مىىرة ،وتحى شىعارات كبيىرة باسىىم (الوحىىدة)
لمحاوتت تمزيق الصف! وتح شعارات كبيىرة مىن حيىث اللفىظ ،باسىم الحفىاع علىى
(اممىىن ،واختىىزا زمىىن ودىىود القىىوات متعىىددة الجنسىىيات) وإلا بنىىا مىىن دىىراء هىىذ
الشعارات اجد أطفالنىا ،واسىاءاا ،وكباراىا ،وصى اراا يموتىون علىى ر و امشىهاد،
وبطريقة بشعة يقشعر لها الجلد ،ويندا لها الجبين خجال و حياء!!.
ودع ب داد يود أمس بكارثىة دديىدة!! حيىث سجىـل عمىر اخىر امطفىا المستشىهدين
رقما بلِ  أربعة أياد فقط!!.
هل هذا هو مفهود المقاومة؟!
احن أبناء المقاومة ..مـن الذي يزايداا على المقاومىة ،ومىن الىذي يملى ترريخىا أطىو
من ترريخ العراقيين في المقاومة ،وموادهة الدكتاتورية ،مـن؟
احن أبناء (الصدر) ،الصدر ...الذي صمم على الشهادة ،وقا :
أقدد افسي شهيدا ،وهذا اخر خطابي معكم.
احن أبناء (عبد العزيز البدري) الذي قطـعه صداد أوصات..
احن أبناء هكتء ،احن (امشي) بطريق ،واعي ديدا الخطورة التي تلم بنا.
هناك ثقافة في البعث الذي ور العراق هىذ الممارسىات السىيئة ,وهنىاك الثقافىة التىي
دىىاءت باسىم العىىرب فىىي العىىراق ،فقطعى أوصىىالنا ،وهى ث
ىدرت ثروتنىىا ،واعتىىدت علىىى
كراماتنا؛ لذل وضعنا خطا أحمر:
ت مجا للبعث في العراق.
هذا ليس قرارا شخصيا أطلقه من منصة الجامعة العربية ،إاما هو واقع عراقي.
لهىىب الوقى الىىذي يىـختز فيىىه العىىراق بشىىخ واحىىد ،العىىراق اليىىود معمىىل أبطىىا ،
والىىذي يسىىىقط شىىهيدا علىىىى اظريىىة أن ت تىىىا صىىاحب النظريىىىة ،أو ردىىل التصىىىدي،
فسيخرج بعد لل ألىف ألىف قائىد ،وألىف ألىف منظـىـر فىي العىراق؛ لىذا يجىب أن ابنىي
العراق بناء حضاريا دديدا.
كل بلدان العالم عندما تتعرض شىعوبها إلىى الدكتاتوريىة تثىور ،وعنىدكم هىذ الثىورات
الخمس الكبرا في الترريخ :البريطااية ،وامميركية ،الفراسية ،والروسية ،والصىينية،
هذ هي الثورات المعروفة.
إن كل بلد يتعرض إلى اتحتال يـقاود ،وكل بلدان العالم تقاود ،والذي يريد أن يىـنهي
فصىىل ودىىود القىىوات متعىىددة الجنسىىيات (فىىي العىىراق) ت ينب ىىي أن يكىىون دىىزءا مىىن
مركب اإلرهاب ،بل لىيكن دىزءا مىن مركىب اممىن؛ من شىعبنا يريىد منىا أن اىوفر لىه
اممن.
إن امخوة بين العرب والكرد وبقيىة القوميىات واقىع فىي العىراق ،وامخىوة بىين السىـنة
والشيعة واقع كذل  ،وت احتاج محد حتى يذكراا بذل  ،لكننا اشكركم كثيىرا علىى هىذا
التذكير.
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إن الوحىىدة فىىي العىىراق تنىىبع فىىي عىىروق العىىراقيين ،ومىىـن ي ىرد معرفىىة لل ى فليتىىابع
التعامل اليومي بين أبناء السنة والشيعة ,بعع الذين يمارسون اإلرهاب باسىم الطائفىة
يىىرد علىىيهم شىىعبنا :إن هىىذا ت يمثىىل الطائفىىة السىىـنية أو الطائفىىة الشىىيعية ،واحىىن اقولهىىا
حقا:
ت يودد سني يقتل شيعيا ،وت يودد شيعي يقتل سىنيا علىى اإلطىالق؛ ماهىم يتعايشىون
دميعا.
لذل هذا اتافصاد بالخطاب ،وهذا اتافصىاد فىي مجىاتت التطبيىق ،احىن اقىو شىيئا،
وامار عمال مناقضىا لمىا اقىو  ،وهىذا فىي تقىديري ت يىدفع بالوحىدة إلىى أن تتحقىق،
لكن الذي يدفع بالوحدة حتى تتحقق هو أن التزد بمستلزمات الوحدة.
الشعب العراقي خىرج فىي الىـ  30مىن كىااون الثىااي؛ لينتخىب تحى وابىل الرصىا ،
وعلى ر و امشهاد ،حيث الكل شهد لل المشهد في 30كااون الثااي  ,2005حيث
ااتخىىب الشىىعب العراقىىي دمعيىىة وطنيىىة لم ىـ  ،ودمع ى بتكويناتهىىا مجم ىل تكوين ىات
الشىعب العراقىىي باسىىتثناء الحجىىم الىىذي يناسىىب إخواانىىا وأعزاءاىىا أبنىىاء السىىنة العىىرب،
لظروف اعرفها ،وتعرفواها.
هذ الجمعية الوطنية تقدم بشكل رائع؛ لتسجل سبقا في هىذ المنطقىة ،إليتوادىد فيهىا
ثمىىااون سىىيدة يشىىكلن  %30مىىن مجمىىوع أعضىىاء الجمعيىىة الوطنيىىة ،حيىىث السىىيدات
يشىىىكلن اآلن مىىىع إخىىىوااهن فىىىي الجمعيىىىة الوطنيىىىة اسىىىبة الثلىىىث ،وكىىىذل الحىىىا فىىىي
الحكومة ،حيث إن ما يقرب من ثلث أفراد هذ الحكومة مىن السىيدات الالئىي يسىاهمن
في الحكومة.
فىىىي هىىىذ الحكومىىىة حيىىىث العربىىىي ،والكىىىردي ،والتركمىىىااي ،والمسىىىيحي ،والسىىىني،
والشيعي ،كلنا اعمل سوية ،وتح سقف واحد ،ولم تنقطع ادتماعات مجلىس الىوزراء
ول ىو مسىىبوع واحىىد ،وبعىىع امحيىىان كنىىا اضىىطر إلىىى عقىىد ادتمىىاعين فىىي امسىىبوع
الواحد ،والجميع يعمل كخلية احل.
يتذكر امستال (عمرو موسى) أاي دئ هنا إلى القىاهرة ماشىيا علىى قىدمي ،لقىد دئى
إلىىىى مصىىىر؛ ماهىىىا امكبىىىر العربىىىي ،وماهىىىا حاضىىىنة القىىىدر العربىىىي (دامعىىىة الىىىدو
العربية) ،دئ هنا بكل تواضع؛ حتى أبدأ من حيث أصلي في مصر.
أاا أقدر مالا تعني مصر :إن مصر هي الجناح الثااي للحضارة اإلاسااية بعد العىراق،
فالطائر الحضىاري حلىـق فىي التىرريخ فىي اتلىف الرابىع قبىل المىيالد مىن امهىوار فىي
العمىىارة والناصىىرية ،ثىىم مىىن مصىىر مىىن اتهىىراد ،فبىىدأ عىىداد الحضىىارة فىىي المسىىيرة
اإلاسااية يكرخ من مصر.
ربما شك البعع برصل مصىر وعروبتهىا عنىدما اظىـر الىبعع مىن أرض النيىل :أن
مصىىر اري ىة امصىىل ،ولىىم يشىىك أحىىد بعروبىىة العىىراق ،احىىن أبنىىاء العىىراق ،واحىىن
إخوااكم هنا.
لقىىد دئ ى إلىىى هنىىا ،ووددت أن تتحىىرك العمليىىة ،ويكىىون إخواانىىا بكامىىل أفىىراد العائلىىة
العربية معنا في الشارع العراقي ،وقل لهم :أاصفواا فيما هو لنا ،وأاصىفواا فيمىا هىو
علينا ..أاصفواا.
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لقد تمني أن تتم الحركة (الدعم العربي للعراق) منىذ وقى مبكىر ،وللحىق أقىو  :كىان
الردىىل (عمىىرو موسىىى) إيجابيىىا ,فقىىد سىىاعداا ب ىرن احتىىل موقىىع وزارة الخارديىىة فىىي
( )2003/9/9حيىىث عق ىد أو مىىكتمر لىىوزراء الخارديىىة العىىرب بعىىد سىىقوط الطاغيىىة
المقبور صداد ،ودلس وزير خارديتنا على كرسي وزارة الخاردية العراقية فىي هىذا
المكتمر ،لكن  -ولألسف الشىديد -شىهدت مسىيرة الثالثىين شىهرا أو مىا يقىرب الثالثىين
شىىهرا الماضىىية غياب ىا عربيىىا (منىىذ سىىقوط اظىىاد صىىداد فىىي  2003حتىىى وق ى ااعقىىاد
مكتمر الوفاق العراقي في .)2005/11/19
مازلنا اتمنى لهذا المكتمر ،ولهذ المبادرة الموسىومة( :الملتقىى الىوطني العراقىي) ،أو
(اللجنة التحضيرية للتفاهم الوطني العراقي) ،والتىي أمامهىا مسىكوليات كثيىرة ،اتمنىى
أن تتمكن من المساهمة بشكل فعا في دفع العملية الوطنية إلى امماد.
أماد هذ المبادرة ،احن اعيش في العراق ،وقلوبنا مفتوحة لكل إخواانا وأعزائنىا ،ولىن
افىىرق بىين أحىىد ،واـصىىـر علىىى هىىذا الطريىىق ،واتوسىم أن تضىىيف هىىذ المبىىادرة رافىىدا
دديدا لتقوية الوحدة الوطنية العراقية.
أقو  :إن ملخ ما اتطلع إليه من هذ المبادرة الموسومة هو أن تخرج بآلية محىددة،
وتتذكر الخطوط الحمراء التي وضعناها ،والمستوحاة من المصلحة الوطنية العراقية،
بل أكاد أزعم أاها من البي العربي ،ومن الجامعة العربية.
وفي الوق افسه اتطلع أن تسعى مبىادرة الجامعىة العربيىة إلىى التفاعىل مىع الخطىوات
الالحقىىة فىىي العمليىىة اتاتخابي ىة القادم ىة لشىىجب اإلرهىىاب ،وتعزيىىز الوحىىدة الوطنيىىة،
وأتمنىى أن تنعطىىف دامعىة الىىدو العربيىىة فىي التعامىىل معنىىا؛ تحتىراد سىىيادة العىىراق،
وأن يتحرك العراق في داخل الجامعة العربية باعتبار دولة مكسسة مع مجمل حركىة
هذ الجامعة بكل دولـها.
كما أتمنى أن يقـدر اإلخوة في دامعىة الىدو العربيىة عىروف العىراق التىي يمىر بهىا،
فيتعاواوا معنا أمنيا ،وإعالميا ،واقتصاديا.
إن العراق بلد الخير ،وهو ليس بحادة إلىى أحىد ،ولكنىه اآلن يمىر بظىروف اسىتثنائية،
وسيمضي العراق حتى يشق طريقه ،ويرخذ موقعه المتقدد؛ من هللا  -تبىارك وتعىالى -
حبا بمختلف أاواع النعـم ،ومن هذ النعم هو الخزين السياسىي المتنىوع لكىل الكيااىات
وامطياف العراقية.
إن العمليىىة الديمقراطيىىة ستمضىىي إلىىى مىىداها النهىىائي فىىي تحقيىىق حالىىة ديمقراطيىىة ت
يختنق فيها أي عراقي ،حيث يمتد فيها العراقيون كافة؛ مخىذ حقىوقهم بكامىل حجمهىم،
وبما يتناسب مع حجم العراق كله.
والسالد عليكم ورحمة هللا وبركاته..
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(الدكتور الجعفري كان يستشهد بالقرآن الكريم كرؤية ،وحضارة ،وموقف ،فهو كاان
يؤسس للوحدة العراقية قرآنيا)..
(رئاايس الااو راد الاادكتور الجعفااري فاال طراباات جعااآل رااري احتاارام ا طاار قضااية
مبدئية ،وليس قضية عرضية)..
(كان الادكتور بباراميم الجعفاري حريصاا علات تفويال الفرصاة علات ا،عاداد ،علات
مثيري الفتن ،علت محترفل اللصوصية العقدية ،علت التكفيريين ،علات فارا الحا ف
والقتآل والمول والنفل واإلجحاف والتلجيم والتهميش)...
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طراب الفكر
والسياسة فل مؤتمر القامرة
كماآل حسين
فل كلمتت التل ألقاما فل مؤتمر الوفاا الاورنل انرلاا الادكتور الجعفاري مان ثوابال
راسطة لديت ،متأصلة فل تكوينات النفسال والفكاري والروحال ،فهاو ينرلاا مان كونات
مساالما عراقيااا ،فلاام يكاان استشااهادا بااالقرآن الكااريم فاال موضااو الوحاادة الورنيااة،
ل ُج افا باآل جااد
الوحدة اإلنسانية ،الوحدة الشعبية ...لم يكن استشهادا اعتبارا ،لم يأ ِ
االستشهاد وثيقة حضور ،حضور روحل وعقلل وتأريطل ،باآل حضاور شاعبلن ،ن
الشعب العراقل شاعب مسالم ،ماؤمن بها ا الادين ،وال يتطلات عنات ،كا لب كاآل شاعوب
ا،مة.
بن كثيرا من الناس والطرباد والمحاضرين قد يستشاهدون باالقرآن الكاريم ،ولكان قاد
يكااون االستشااهاد للنصاايحة ،لتع ي ا رأي ،للحكمااة ،للت ا وا ا،دباال ،وللتعااري علاات
قضااية ،ولكاان الاادكتور الجعفااري كااان يستشااهد بااالقرآن الكااريم كرؤيااة ،وحضااارة،
وموقف ،فهو كان يؤسس للوحدة العراقية قرآنيا.
كان االعتصام بحبآل هللا مو المنرلا والبداية ،ومو منرلا كونل يتجاو كآل اعتباار،
ويصهر كآل ا،لوان ،وكآل ا،شكاآل ،وكآل اللغال ،وكآل ا،جناس ...
االعتصام بحبآل هللا ليس استعا ة بآل بنااد ،ولايس حصاانة مان الفرقاة ،ومان التشاتل،
ومن التفرا ،ومن التشظل ،م ا المقتربال من لوا م االعتصام ،بآل االعتصاام عماآل
مباشر ،الت ام حيوي ،الت ام بيجابل ،حياة علت ا،رض ،مسايرة مفعماة بالفعاآل الا ي
يمكن أن يتحوآل بلت قدوة فعآل ،فعآل عراد ،وليس فعال مروبيا.
كااان العااراا حاضاارا فاال طراااب رئاايس الااو راد الاادكتور ببااراميم الجعفااري لاايس
طريرة تحير بت حدود ،بآل طريرة غنية بالحياة ،غنية بالمعانل ،غنية بالتاأري ،،وقاد
كان العاراا فال طرابات كوعاد ،ومصاير ،ومساتقبآل ،ومان مناا تغنااقت باالعراا ،كاان
ي كرنا طرابت بطراب ديغوآل لما كان يتغ آل بفرنسا.
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العاااراا كاااان نقراااة انراااالا وعاااودة ،نقراااة بداياااة ونهاياااة ،فاااالعراا كاااان صاااان
الحضااارال ،والعااراا أبااو العروبااة ،وحاميهااا ،مااآل ننساات حاضاارة الكوفااة ،حاضاارة
البصاارة ،حاضاارة بغااداد ،كااان القاارن الراب ا الهجااري بنمااا مااو حضااارة العااراا،
فاإلسالم فل كنف العراا ،والعراا فل ظآل اإلسالم.
صاالبة ،ماان
كااان طراااب وحاادة ،نعاام ،طراااب وحاادة ،ولكاان وحاادة منبعثااة ماان أرض ُ
واق قوي ،من عتبة ،من مرتك ثابل ...طراب وحدة بالصميم ،وليس وحدة أماانل،
وحاادة منبعثااة ماان فكاار ،وتااأري ،،وجغرافيااة ...ا،مااانل ريبااة ،حلااوة ،ل ي ا ة ،ولكاان
وحاادما ال تصاان تاريطااا ،ب ا أردنااا أن نصاان تأريطااا علينااا الرجااو بلاات مرتك ا ال
ثابتة ،ومن منا كان الحضور القرآنل ،والحضور العراقل فل طراب الجعفري وماو
يرري موضو وحدة العراقيين.
ليس مناب وحدة مان دون احتارام ا طار ،باآل ال وحادة ب ا لام يوجاد آطار ،آطار علات
الجهاة الثانياة ،آطار ورنال ،آطار محلال ،آطار عقادي ،آطار قبلال ،آطار قاومل ،آطاار
م مبل ،آطر دينل...
أي معنت للوحدة ،ب ا فا ُ ِقد ا طر ،وحدة مقابآل ما ا؟ وبالمقارنة بما ا؟ وبموا اة ما ا؟
ال معنت للوحدة فل فراغ ،ومن منا كان الواحاد فال حاجاة اتياة لالطار ال حاس ،ال
صرا  ،ال تنافس ،ال ببدا  ،ال كتابة ،ال قرادة ،ال مموم ،ال فري...
ال شلد بدون ا طر ،فهآل يطرئ بعضهم عندما يقوآل أنا فل ا طار؟ وا طار ماو أناا
بصورة غير مباشرة؟
يقوآل السيد الجعفري فل طرابت( :ا طر المحترم )...كلماة جميلاة ،وعليناا أن نعارف
أن االحترام منا ليس براغماتيا ،ليس من أجآل منفعة تاأتل ،وتا مب فال لحظاال ،باآل
االحترام منا ناب مان االعتاراف ،االعتاراف بحاا ا طار فال الوجاود ،بحاا الحيااة،
بحا العمآل ،بحا الضرورة...
ولكن ما ا يعنل احترام ا طر؟
قاااد يتباااادر بلااات الااا من أنااات احتااارام طلقااال ،يعنااال معاملاااة تتسااام بالصااادا ،تتسااام
بالموضوعية ،أن ال أطونت ،أن ال أغدر بت ،أن أكون معت صادقا...
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كآل لب جميآل...
ولكن ا،كمآل من لب ،ا،جمآل منت ،ا،سمت ،ا،رو أن أرى فال ا طار مك قماال لال،
أن أرى فيت قيمة وجودية مساوية لقيمتل الوجودية...
ما ا ماو المعنات العمياا الحتارام ا طار ،احتارام الاروي اإللهياة الكاامن فيات ،احتارام
الروي التل صار بها بشارا ،كماا صارل أناا بهاا بشارا ،احتارام كلماة الارب العظايم،
برادة هللا فه ا ا طر ليس صدفة ،ليس نقرة تائهة ،لايس عباارة غامضاة مجهولاة باآل
مو بنسان أشرف مطلوقال هللا (سبحانت وتعالت).
رئيس الو راد الدكتور الجعفري فل طرابت جعآل رري احترام ا طر قضية مبدئياة،
وليس قضية عرضية ،ليس قضية سياسية ،فاإلنسان ليس حيوانا سياسيا وحساب كماا
يقوآل (أرسارو رااليس)ن ،نات لايس مجموعاة حقاوا مان أكاآل وشارب ولايس غريا ة
وحسااب ،ولاايس قضااية عقديااة ،ن لاايس بالعقائااد وحاادما يعاايش اإلنسااان ،بااآل احتاارام
ا طاار فاال برااارا الكلاال ،الشاامولل ،بنمااا مااو التعااارل م ا الحياااة مباادئيا كحااا ماان
الحقوا ،حا أصيآل ،حا من هللا.
هللا مو الحل القيوم ،الباقل ،ونحن من روحت ،كلنا بال استثناد ،والحيااة مباة مان لادن
الطالا (جآل وعال) ،منت ليس ،حدنا فضاآل علات ا طار فال منااقة هللا ،ومان مناا كاان
علينا احترامها ،احترامها فل داطلنا ،واحترامهاا فال داطاآل ا طار ،أي يجاب احتارام
ا طر.
حسانا فعااآل الساايد الادكتور فاال طراباات عان قضااية الوحاادة باين العااراقيين ،حساانا فعااآل
عندما استشهد بالواق ن ،ن الواق سيد ا،دلة ،بآل مو الدليآل ،كان مصيبا عندما أشاار
بلاات حادثااة جساار ا،ئمااة ،ومااو يتحاادا عاان واقعيااة الوحاادة العراقيااة ،وحاادة عرباات
وأكارادا ،وحادة مساايحييت ومسالميت ،وحاادة شايعتت وساانتت ،وحادة ريفاات ومدنات ،وحاادة
متدينيت وعلمانييت ،وحدة شمالت وجنوبت ووسرت ،وحدة دجلتت وفراتت.
كان مصيبا باللجود بلت الحس العملل ومو يتحدا عان وحادة العاراقيين ،فهاآل منااب
ما ماو أعظام داللاة مان الحاس؟ وماآل منااب ماا ماو أكثار وضاوحا مان الحاس؟ حتات
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العلوم الدقيقة تبدأ من الحس ،حتات ماا يسامت باا (الحكماة المتعالياة) تبادأ مان الحاس،
حتت التجريد يبدأ من الحس.
يقوآل السيد الجعفري:
 ....أرأيااتم مااا ا أرادوا بحادثااة جساار ا،ئمااة ،أرادوا أن يم قااوا واقعنااا بواق ا آطاار،
ويستبدلوا الوحدة الحقيقية بحالة الفرقة ،ولكن كان مناب شلد آطر:
الطراااب ال ا ي صا قاري باات الجمي ا كااان طرابااا وحاادويا ،وكااان مسااتلهما ماان الواق ا ،
ول ا لب وجاادنا الكلمااال التاال أرلقهااا الجمي ا والممارسااال التاال شااهدما مشااهد جساار
ا،ئمة كان مشهدا وحدويا رائعا ابل فيت كاآل الفاروا الم مبياة ،والقومياة ،والدينياة،
والسياسية ،والمنارقية...
كان السيد الجعفري مؤمنا بقوة الواق بمهارة الواق  ،بقابلية الواق علت اإلقنا  ،فهو
الشاااهادة التااال ال تقباااآل الت ويااار ،ال تقباااآل التحاااوير ،ال تقباااآل اإلضاااافة ،وكاااان مااا ا
االستشهاد ردا واضحا علت كآل مان كاان يرياد تساعير بدعااد راائفل م يقاف ،تساعير
دعوى عنصرية م يفة ،كان ردا علت من يريد طلر ا،وراا ،مستغال ظرفا طاصا.
شامد آطر ،شامد واقعل آطر ررحت السايد الجعفاري فال طرابات علات بداماة الوحادة
صالب
صالب الحاس ،مان ُ
العراقية ،علت أصالة الوحدة العراقياة شاامد ملماوس ،مان ُ
الممارسااة لااب مااو اإلقباااآل الجماااميري العراقاال علاات صااناديا االقتاارا  ،ف ا ن لااب
مظهاار لجااومر ،ظااامر لبااارن ،مناااب بصاارار علاات صاايانة الااورن ،مناااب بيمااان
بضرورة المشاركة الشعبية فل صناعة القرار السياسل ،فهآل مناب دلياآل أوضام مان
م ا الدليآل علت الوحدة الوجدانية للشعب العراقل؟ ومن ثم مناب وجدان مشترب...
ولكن ألم يطتلفوا فل نتائ التصويل؟
نعم...
وينبغال أن يكااون منااب اطااتالف ،فالنااس ليسااوا حجارا ،ولكاان لايعلم المتصاايد بالماااد
العكر أنت اطتالف فل وحادة ،اطاتالف مثمار ،اطاتالف فال نرااا الروحياة العراقياة،
اطتالف تنافس ال اطتالف بقصاد.
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كان الدكتور الجعفري دقيقا فل االستفادة من الشامد الاواقعل ،مان الحاس ،مان الارقم
العملل ،من الممارسة ،وتلب من آيال الحصافة السياسية اليوم.
كااان الاادكتور ببااراميم الجعفااري فاال طراباات فاال مااؤتمر الوفاااا الااورنل فاال القااامرة
حريصااا علاات تفوياال الفرصااة علاات ا،عااداد ،علاات مثيااري الفااتن ،علاات محترفاال
اللصوصااية العقديااة ،علاات التكفيااريين ،علاات فاارا الح ا ف والقتااآل والمااول والنفاال
واإلجحاف والتلجيم والتهميش...
يقتلاااون النااااس باسااام الرائفاااة الفالنياااة ،حماياااة الرائفاااة ،االنتصاااار للرائفاااة ،عاااودة
الرائفة ...وبلت ما مناب من تسميال ومدعيال مفضوحة...
مؤالد بنما يلجأون بلت م ا التسميال والمدعيال لإلثارة ،للتهيي  ،ولتبريار عمليااتهم
الدموية التل يرفضها كآل ضمير حال ،كاآل وجادان شاريف ،وبال ماآل تكمان مصاالحة
رائفة ،أو ح ب ،أو دين ،أو م مب بقتآل أرفاآل أبرياد ال تتجاو أعمارمم أياما؟
مااؤالد مجرمااون ال ينتمااون لاادين ،وال لرائفااة ،وال لقوميااة ،وال لشااعب ،وال لااورن،
فالقاتااآل بغياار حااا ال ينتصاار ،وتاادمير الااورنل ال يضاايف شاايئا ،وتحريااا الحاارا
والنسآل ال يغنل قومية ،وتروي النااس ال يحمال رائفاة ،العكاس ماو الصاحيم تماماا،
السيد الجعفري بياقن م ا الحقيقة من طالآل واق نعيشت كلنا ،فهو فل طرابت:
 ...يمارسااون اإلرماااب باساام الرائفااة ،وياارد شااعبنا علاات أن ماا ا ال يمثااآل الرائفااة
سنية ...ونقولها حقا ال يوجد سنل يقتآل شيعيا ،وال شيعل يقتاآل سانيا علات اإلراالا،
ال ُ
بآل يتعايشون جميعا...
م ا ردق واقعل علت من يدقعل أن مناب حربا رائفياة فال العاراا ،علات مان يقاوآل بن
مناب رائفة مظلومة فل العراا ،علت أن مناب سنة أو شيعة مظلومين فل العراا...
لو كان لب حقا لما شاامدنا لاب الاتالحم السانل  -الشايعل فال مواجهاة كارثاة جسار
ا،ئمة ،لما وجدنا م ا اإلصرار علت العراا الواحد ،علت التراب الواحد ،علت المااد
الواحد ،علت الهواد الواحد...
ال يوجد سنل عراقل يقتآل عراقيا ،وبال أين مو اإليمان باإلسالم؟
وأين مو بالعراا؟
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الشااعب كلاات ياارد علاات ماان يادقعل االنتصااار لها ا الرائفااة أو تلااب بالقتااآل ،وبااالحرا،
وبالتدمير ،وبالتفطي ،،وبالتفجير ،كآل م ا الممارسال تتضاد م شر هللا ،م شار
اإلنسان المتمدن ،م قواعد وقوانين المنظمال العالمية.
ألم يرشد العراقيون؟ كآل العراقيين ،سنة وشيعة ،مسلمين ومسيحيين وصاابئة ،عارب
وأكراد ...ألم يرشدوا القوال العراقية من شررة وأمن وجيش بلت أوكار اإلرماابيين
القتلة؟
ألاام يع ايقن العراقيااون بكااآل أديااانهم ،بكااآل رااوائفهم ،بكااآل قومياااتهم؟ ألاام يعينااوا قااواتهم
وحرسااهم وأبنااادمم ماان القااوال المساالحة علاات مطااابئ ا،ساالحة والعتاااد والبااارود
والدمار؟
كيف تكون الوحدة ب ن؟
يقوآل الجعفري فل طرابت:
 ...نحن أبناد المقاومة ،من ال ي ي ايدنا علت المقاومة؟ ومن يملب تأريطا أروآل مان
تأري ،العراقيين فل المقاومة؟ ومواجهة الديكتاتورية؟ من؟....
ما ا يعكااس اعتا ا ا ورنيااا ،وانتماااد ورنيااا ..صااحيم أن الطراااب ينرلااا ماان تقاادير
موضااوعل ربمااا يعتاارف باات حتاات غياار العراقاال ،ويعتاارف باات باحااا أكاااديمل جاااد،
ويعترف بت مدرس تأري ،مثال ،ولكن االعتراف شلد ،واالعتا ا شالد آطار ،نحان
بااين ياادي اعت ا ا تااأريطل ،اعت ا ا لاايس اعترافااا ،ولاام يكاان كااالم الساايد الجعفااري
منصبقا علت حدا أو واقعة ،بآل علت رب  ،سجية ،سلوب ،تأري ،،فالعراا مقاوم مان
مااان ،مقاااوم الدولااة الراغيااة ،وقاااوم االسااتعمار ،قاااوم الحكومااة الظالمااة ،وقاااوم
صدام ،وب لب كان وما اآل تأري ،العراا مقاومة.
منا يجب التميي حقا بين المقاومة واإلرماب ،وتلاب نقراة غابال وتغياب عان بعاض
الناااس ،تجااامال أو جهااال ،وال جم ا بااين المقاومااة واإلرماااب ،قتااآل ا،رفاااآل ،حاارا
البيول ،تدمير منشآل الانفر ،تفجيار المسااجد ،ال يسامت مقاوماة ،باآل تادمير ،ب مااا
لألرواي..
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بن كآل بلد يتعرض لالحتالآل من حقت أن يقاوم ،باآل مان واجبات أن يقااوم ،وقاد قاومناا
االستعمار اإلنكلي ي ،كثر من ساتين عاماا ،وقاومناا صادام ،كثار مان ثالثاين عاماا،
ولكن لم نحرا بستانا ،ولم نحرا بئر نفر ،ولم نقتآل ربيبا مطتصا ،ولام نه قجار عائلاة
ماان بيتهااا ،ولاام نقتااآل مطالفااا بااالرأي ،أو بالما مب ،أو بالاادين ،ولاام نهاادم كنيسااة ،ولاام
ب امرأة ،ولم نغلا مدرسة ،ولم نطراف سياسايا ،ولام نلغااقم رريقاا بلات المدرساة،
نُس ِ
ولم نمن الرياران مان العماآل ،ولام نو قجات ماداف مااون بلات مناارا مكتظاة بالساكان،
فنقتآل العشرال بآل المئال.
كنا نحار

علات حفاظ المااآل العاام ،علات تسايير أماور النااس ،ونحان نقااوم ،ونحان

نكافم ضد الظلم ،ضد االستعمار ،ضد الرغاة ...ول لب علت من يريد أن يقاوم أن ال
يكون ج دا من مر قكب اإلرماب فليكن ج دا من مر قكب ا،من ،تلب مال كلماة السايد
رئيس و راد العراا الدكتور ببراميم الجعفري ،ومال كلماة حاا ،كلماة مبياة ،لاب
أن مناب تضادقا جومرياا ،عضاويا ،باين المقاوماة وباين حارا أرفااآل المادارس ،قتاآل
عماآل يكسبون عيشهم بعرا جبينهم.
والواق أن مؤالد يعرفون الفرا بين المقاومة واإلرماب ،لايس لاب صاعبا ،وال ماو
فلساافة عميقااة ،ولكاان يرياادون تبرياار حقاادمم علاات العااراا والعااراقيين ،كأنمااا أجبااروا
علت القتآل ،وبال ألم تكن بعض بلدانهم محتلة بصورة مباشارة أو غيار مباشارة؟ لماا ا
ال يناضلون مناب؟ وبلت من نضالهم فل العراا؟
لقد فضام السايد الجعفاري ماؤالد بكلماال واضاحة ،كلماال نابعاة مان ثقافاة الشاعب،
ومااان رغباااة الشاااعب ،مااان أمنياااال الشاااعب ،يقاااوآل السااايد رئااايس الاااو راد الااادكتور
الجعفري:
....ا،طاوة باين السانة والشاايعة واقا فال العاراا ،ال نحتاااذ بلات مان يا قكرنا با لب...
ق
فالوحدة فل العراا تنبض فل عروا العراقيين...
فل م ا الكلمال الواضحة أكد الجعفاري أكثار مان حقيقاة ،وأصااب أكثار مان مادف،
فهااو به ا ا الكلمااال البساايرة حقااا يكااون قااد بي ااقن أن العااراا ساايد نفساات ،وأن الشااعب
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العراقل قاادر علات حماياة نفسات ،وأن السانل يتحماآل علات رياب طاارر وعان عمياا
بيمان حماية أطيت الشيعل ،وأن الشيعل يحمآل حماية أطيت السنل ،المثآل بالمثآل.
فل م ا الكلماال يكاون السايد الجعفاري أكداا وبيااقن ،ووضام أن العاراا معلام نفسات،
وأن العراقيين ليسوا أقآل نضاجا مان غيارمم مان شاعوب العاالم ،فاالعراقيون يعرفاون
رريقهم ،ويعرفون كياف يتغلباون علات مشااكلهم ،ومام ساادة ماواقفهم التال تطصاهم،
وليساااوا أكواماااا مااان صااادف بشاااري ،باااآل شاااعب عرياااا ،أصااايآل وبالفعاااآل فقاااد قااااوم
العراقيون قسوة الربيعة ،وظلم اإلقرا  ،وقسوة االستعمار ،وجلف الحكام...
سا ذ وكثيار
فل م ا الكلمال نفت السيد رئيس الو راد نفياا قارعاا ادعاادال بعاض ال ُ
من ا،عداد ،وكثير من المتصيدين بالماد العكر ،وكثير من انتها يل الفار

 ...نفات

أن يكون منااب تصاد فال وحادة العاراقيين ،أن تكاون منااب حارب أملياة ،أن يكاون
مناب احتراب طفل ،أن تكاون منااب مفارقاال م مبياة ،دينياة ،عرقياة ،تنراوي علات
أحقاد سرية.
السيد الجعفري عقبر عن مشاعر الماليين من العاراقيين فاال الكارد يريادون انفصااال،
وال الشاااايعة يرياااادون فيدراليااااة رائفيااااة ،وال الساااانة يرياااادون تم يااااا العااااراا ،وال
المسيحيون يحنون روحيا للغرب ،بآل حنينهم للعراا ،والعراا وحدا...
ل
ل بفكاارا ،غن ا ق
فاال م ا ا الكلمااال أشااار الاادكتور ببااراميم الجعفااري أن العااراا غن ا ق
ل بوفاد بعضنا نحن العراقيين لبعض؟
ل بأبنائت ،غن ق
بوحدتت ،غن ق
ألم نقاوم سوية االستعمار اإلنكلي ي؟
ألم نقاوم سوية الحكم االستعماري؟
ألم نقاوم سوية صدام؟
يقوآل السيد الجعفري:
وا،طاوة باين السانة
ا،طوة بين العرب والكرد وبقية القومياال واقا فال العاراا،
...
ق
ق
والشاايعة واق ا فاال العااراا ،ال نحتاااذ ماان ي ا قكرنا ب ا لب ،نشااكركم كثياارا علاات م ا ا،
فالوحدة تنبض فل عروا العراقيين...
ردق علت المتطرصين...
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ردق علت االنتها يين...
ردق علت المتوممين...
ردق علت اإلرمابيين...
كلمال طرجل من قلبت الكبيار الا ي يساتوعب الجميا  ،وأرادماا أن تكاون دالقاة علات
الرريا ،وعلت الحاضر ،والمستقبآل.
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(ال طااوف أبااادا علااات العاااراقيين وعاااروبتهم ماان الياااوم ماااادام منااااب أمثااااآل الااادكتور
الجعفري ورفاقت ،فنم قرير العين يا شاعب العاراا فقاد جاادكم ما ا الرجاآل الا ي مان
صفاتت الحميدة أنت يطاف هللا ورسولت)..

الدكتور الجعفري ..بعيون مصرية
عادآل الركابل
كنل قد رل العراا قبآل فترة ،وفل رريا العودا بلت أميركا كانل محرتل ا،ولات
(أمستردام) حيا مكثل بها ثمانل ساعالن لننرلا بعادما عاابرين المحاير بلات بلادي
الثانل أميركاا ،وصاادف أن جلاس بجاانبل شاط

عربال المالمام والساحنة ،حياانل

تحية باإلنكلي ية وأجبتت باإلنكلي ياة أيضاا ،وعنادما انرلقال الراائرة بادقائا ،ساألنل
أين وجهتل ،قلل لت بلات أميركاا قااآل :أمقايم بهاا أو مساافر للن ماة؟ قلال لات :بن أياام
الن مة انتهل يوم جاد ح ب البعاا بلات العاراا ،وقتهاا عارف أننال عراقال ،وبادأنا
نتحدا بالعربية.
عرفنل بنفست ،وتبين أنت من مصر ،ومو امب بلت أميركاا بمأمورياة تطا
ق

دولتات،

وقاآل بنت يعمآل مترجما فل الجامعة العربية ،لم أقاف كثيارا عناد وظيفتات فال الجامعات
لمعرفتل المسبقة بالجامعة ،ومن يقف ورادماا ،تحادثل ما صاديقل المصاري كثيارا
وفاال كااآل االتجامااالن ،ن المسااافة التاال قرعنامااا رويلااة (ريااران ،كثاار ماان عشاار
ساعال) ،وم ا المسافة كافية لكل نتحدا عن كآل ا،ماور ،وفعاال تحادثنا عان تاأري،
وتفوا الدراما السورية ،وعن
السينما المصرية ،وعن برماصال الدراما المصرية ،ق
مواقف بعض الفنانين من القضية العراقية ،و كرنا موقف الفنان "بضم الفاد" (محمد
صبحل) ،و(رغدة).
كمااا تررقناااا بلااات مساااائآل عااادة ماان احاااتالآل الجاااوالن واإلساااكندرونة ،مااارورا بقتاااآل
السادال ،وتأميم قنااة الساويس ،والطساائر ،واالنتكاساال المتالحقاة أماام (بسارائيآل)،
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وعن مواقف ا،ردن وقرار وبعاض الادوآل التال ترفا علام بسارائيآل فال عواصامها،
وبالتأكيد تحدثنا عن العراا ،وماا حادا بات بعاد ساقور (جار العوجاة) فتحادثل معات
قائال :بن أغلب أبنااد الشاعب العراقال ما ساقور جار العوجاة ،ولكان منااب أطرااد
كبيرة ارتكبل من قبآل القوال المتعددة ،والحكومة العراقياةن مماا انعكاس علات نابض
الشار ال ي كان يرمم ،ن يتطل

مان العبودياة ،والرائفياة فال مان نظاام البعاا

الفاشستل.
منااا قاااآل لاال :بنااب تااتكلم عااين الحقيق اة ،قلاال لاات :أنااا أنقااآل ناابض الشااار

العراقاال،

ومموماات اليومي اة ،ووجاادل أن الرجااآل يريااد أن يبحااا عاان الحقيق اة ،وال يرغااب فاال
حااديا أو جااداآل بي نراال كمااا يسا قميت أحااد ا،صاادقاد عناادما يكااون جاادال بااين اثنااين،
الغاية منت الجدآل فقر.
وقتها قاآل لل الرجآل :بنب فعال تتحادا بكلتاا العيناين عان العاراا ،قلال لات :ما ا أمار
ربيعاال تجاادا عنااد أي عراقاال شااريف يحااب ورناات ،بعاادما تررقنااا بلاات موض اوعال
اجتماعيااة أطاارى مااثال تربيااة ا،والد ومدارسااهم ،وكيااف نعلمهاام لغااتهم ا،م ،وكيااف
نعودمم علت حب الورن والدين  ..بل.،
ق
انتهاال الساااعال العشاار ماان دون أن نشااعر بملااآل الرريااا ،وأطا ل رقاام ماتفاات فاال
أميركا ومصر ،ون لنا فل واشنرن علت أمآل اللقاد ثانية ب ا قدقر الباري (ع وجآل).
أط ل رائرة أطرى لكل أصآل بلت واليتل ،ومو اتجت بلت طارذ المرار مودقعا بكاآل
المحبااة والتقاادير ،وبعااد يااومين ماان وصااولنا اتصاالل باات ،وتحاادثنا قلاايال ،واسااتمرل
االتصاالل بيننا بلت أن جاد يوم عودتت بلت مصر ،وماتفتت بعد يوم من وصاولت بلات
القامرة ،حامدا هللا علت سالمتت ،واستمرل االتصاالل بيننا بين الفينة والفينة ،وكنل
نكرر لب مرة أطرى.
قد اتصلل بت فل العيد أبارب لت وعائلتت علت أمآل أن ق
ولكننل تفاجأل أنت يتصآل بل ولكن م ا المارة لايس منااب أي مناسابة ال فال أميركاا،
وال فاال مصاار ،اسااتغربل مكالمتاات ما ا الماارة قبااآل أن أبااادرا السااؤاآل ،قاااآل لاال :مااآل
تابعل المؤتمر ت كرل حينها أنت متارجم فاوري فال الجامعاة العربياة ،قلال لات :نعام،
وعليااب أن تغلااا الهاااتف ا ن حتاات أرلبااب أنااان ،نناال أريااد التحاادا معااب حااوآل ما ا
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المؤتمر ،وال أحب أن أثقآل عليب بمبلغ المكالمة فقاآل لال باللهجاة المصارية( :بطا
عليااب يارجااآل) ،وباادأ يتحاادا قااائال :أناال تعلاام أنناال متاارجم منا عشاارين عامااا فاال
الجامعة العربية ،وأكاد أج م لب أننل أقدم مترجم فل الجامعاة ،وقاد مارل علات ما ا
الرأس (أي :رأس المترجم) الكثير من الرؤسااد والملاوب والساالرين ،وكنال أتارجم
كالمهم للوفود ا،جنبية التل تحضر بلت الجامعة.
ي طبارة كبيارة
المهام كنال مترجماا وما ا عملال ،ومان طاالآل الممارساة أصابحل لاد ق
جادا ،لايس فال الترجماة فقار باآل بالرؤسااد العارب وكلمااتهم ،ومتافااتهم ووصاآل باال
ا،مر ،ن أعرف أن الرئيس الفالنل سيقوآل مكا ا بطرابات الياوم ،وفعاال يحادا ما ا،
وبعض المرال أترجم قبآل أن يتحدا ،ننا حفظنا مايقولون من سنين.
يقوآل ا،خ المصري :عندما يبلغوننا أن منااب ماؤتمرا أو اجتماعاا فال قاعاة الجامعاة
يعروننا أسماد ال ين سوف يحضرون م ا االجتما  ،سواد كانوا رؤساد ،أم أق قآل من
لب فن مب بلت ا،رشيف لكل نرل علات كلمااتهم الساابقة مان أجاآل تنشاير الا اكرة،
وفعااال يكااون حااديثهم مجتا قارا وباانفس ا،ساالوب ،وكنااا نعااانل جاادا ماان الوفااد العراقاال
ويهارذ بمفاردال ال نعرفهاا نحان المصاريين،
( مان نظاام صادام)ن ،نات دائماا يشاتم
ق
وم ا ا مشااكلة فاال الترجم اة ،وعناادما بُلا اا قغنا م ا ا الماارة أن مناااب مااؤتمرا للعااراقيين
الفرقاد ،كنا قد أعددنا أنفسنا جيدا لمعرفة أصحاب الكلمالن فأطبرونا أن مناب كلماة
للااارئيس حسااانل مباااارب ،وا،ماااين العاااام للجامعاااة ،والااارئيس رالباااانل ،والااادكتور
الجعفري ،وأشرف قاضل ،وآطرين.
قلل :بننل والحديا لألخ المصري :لم أسم جالآل رالبانل من قبآل يتحادا العربياة،
فاستعنل بصديا لل من ا،كراد المقيمين فل القامرة ،ويحمآل شهادة الدكتوراا ،فقااآل
لل :بن ا،خ جالآل يتكلم العربية جيدا ،قلل لت :ال ضير فل لب ،ولكننال أريادب بلات
جاانبل طااالآل كلمااة الارئيس جااالآل فربمااا يتحادا بضا كلمااال كردياة ،قاااآل :حاضاار
س اأكون معااب ،وك ا لب اسااتعنل بأحااد اإلطااوة ال ا ين يجياادون اللغااة ا،فغاني اةن ،نناال
أعرف أن أشرف قاضل أفغانل ،وقد بلاا قغونا أنات ساوف يتحادا بالعربياة ،فقلال :قاد
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يتحدا الرجآل بلغتت ا،م ،وبه ا أحسسل أننل تسالحل بساالي قاوي ،وأنال لان أطا آل
الجامعة اليوم بالترجمة.
عند انرالا المؤتمر كانل منااب كلماة ا،ماين العاام ،وكلماة الارئيس حسانل مباارب،
وعناادما اعتلاات المنص اة الاارئيس جااالآل رلبااانل ،وباادأ يتحاادا التفاال لاال صاااحبل
الكااردي ،وقاااآل :بناات بلبااآل بااالعربل ،فااأدرل لاات رأس ال مؤكاادا لااب ،وعناادما تح ادقا
أشرف قاضال حادا الشالد نفسات ،ولكان عنادما تحادا الادكتور الجعفاري ،والكاالم
ال اآل لألخ المترجم :أقسم أننال منا عشارين عاماا بها ا المكاان لام أسام مكا ا كاالم
شفاف ورصين ،وقد كنل أنظر بلت الرجآل وماو يتحادا برالقاة ،وبعربياة فصايحة،
مستندا بلت آيال القرآن الكريمن مما دعانل ،ن أرمل مايكرفون الترجماة بلات مياآل
يجلس بجانبل ،وانرلقل محلقا م كالم الجعفري.
علت الرغم من قِصر مدة الطراب ،ولكنت اطت آل العاراا ماضايا وحاضارا ،وتحادقا
وكأنت الوحدوي الوحيد فل م ا العالم ،وكم تمنيل أن يساتمر ما ا الرجاآل بها ا الكاالم
ال ي لم تسمعت الجامعة العربية من تأسيسها ،وكم تأسفل عندما أنهات كالمات الرائا ،
وقتهااا قلاال :ال طااوف أباادا علاات العااراقيين وعااروبتهم ماان اليااوم مااادام مناااب أمثاااآل
الادكتور الجعفاري ورفاقات ،فانم قريار العاين ياشاعب العاراا فقاد جاادكم ما ا الرجاآل
ال ي من صفاتت الحميدة أنت يطاف هللا ورسولت.
بلت منا انتهت كالم ا،خ المصري ،وشكرتت جدا علت كالمت ونكاران اتات ،وأطبرتات
مقدار فطري به ا الكالم ،ولكننل فاجأتت حينما قلل لت :كالماب جادا صاحيم ،ولكننال
لاان أنتطااب الجعفااري فقالهااا ما ا الماارة أيضاا بالمصاري( :لياات ياراجااآل دا الجعفااري
كويس أوي) ،قلل لت :مآل نسيل أننا فل مان الديمقرارياة الجديادة ،فضاحب الرجاآل
وودعتاات ،وقلاال لاات :بن م ا ا الكااالم سيُنشاار ،قاااآل :دون كاار اساامل ،قلاال :لااب م ا ا
ياصديقل المنصف ،وتحية بلت كآل منصف شريف وقف م الشعب العراقل...

20

( ...فلساانا نعاايش أ مااة طراااب  -كمااا يقااوآل الجعفااري  ،-وبنمااا نعاايش أ مااة موقااف
وسلوب عملل).

الوحدة فل منرا الدكتور الجعفري
سالم عبد علل
بن أحد أمم أمداف مؤتمر القاامرة ،مال بعاادة الثقاة ،وتقاويم جساور الماودة والوئاام،
بعد أن انهارل الوحدة الدينية بسبب الطراب الرائفل المقيل ال ي لعبل علت أوتارا
سياسة البعا الطبيثة ،ثم جادل ضاربال أ الم النظاام وال رقااوي لتعماا ال ُه قاوة باين
الررفين ،ل ا كان الرمان معقودا علت الحرب الرائفية وا،ملية لتفتيل وحدة العاراا
غياار أن المطلصااين ماان أبناااد الرااائفتين وقفااوا ساادا منيعااا لتفااادي تااداعيال الطراااب
والسلوب الرائفل ال ي اجتاي العراا بشكآل لم يسبا لت مثيآل.
نحن ال ننكر السلوب الرائفل ال ي كانل تمارست الحكومال السابقة بين أبناد الرائفة
الشاايعية وأيضااا الممارسااال العنصاارية بحااا ا،كااراد والقوميااال ا،طاارى غياار أن
الطراااب الرااائفل كااان يتحاارب وراد الكاااواليس وكااان الجمياا يسااتنكرون السااالوب
الرائفل ويؤكدون عكست.
فاال العااراا اليااوم رائفتااان متناحرتااان ،فه ا ا ال رقاااوي يعلاان حرباات صااراحة ضااد
الشيعة ،ويأمر أتباعات بمالحقاة كاآل الشطصايال الشايعية الباار ة ،بينماا تجاد الرماو
الشيعية تمارس سلوكا آطر بعيدا عن الرائفية ،بآل بنهم يتوافرون علت فهم للوحادة ال
تجدا عند ا طرين.
ومثاااآل علاات لااب انظاار بلاات حااديا الاادكتور ببااراميم الجعفااري فاال مااؤتمر الوفاااا
الورنل ومو ق
ينظر بلت الوحدة بين أبناد الشعب الواحد ،فهاو يناأى بنفسات عان الكاالم
اللغو ولقلقة اللسان ،ويرالب بالكف عان الطراب والتصاريحال الوحدوياة التجريدياة
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وتحويآل الوحدة بلت ممارسة سلوكية وم ا ما يحتاجت العاراا الياوم ،فاالجعفري يؤكاد
أننا لسنا بحاجاة بلات طرااب ،وبنماا سالوب وفعاآل والواقا العراقال ماتعرش للموقاف
الوحدوي الصحيم ،يقوآل:
مناااب أ مااة ،ومناااب ا دواذ فاال الطراااب حيااا تجااد ماان الناحيااة التنظيريااة الكثياار
يتحدثون عن الطراب الوحدوي ،ولكنب عندما تنظر بلت الواق تجد ممارساة طارئاة
يشار
ومقلوبة ،نحان فال العاراا تطريناا مساألة الطرااب ،لسانا بحاجاة بلات طرااب
ق
كيف نو قحد واقعنا ،ومناب واق فل العراا وحدوي نستلهم منت مفردال الطراب.
ثم بادر بلت مثاآل حل شامدا العالم أجم  ،بنت مثاآل حادثة جسار ا،ئماة التال تشاابكل
فيت ا،يادي الشيعية والسنية لمواجهتها ،فيقوآل:
مثال بسيرا ،أرأيتم ما ا أرادوا بحادثاة جسار ا،ئماة؟ أرادوا أن يم قاوا واقعناا بواقا
آطر ،ويستبدلوا الوحدة الحقيقية بحالة من الفرقة.
الطراااب ال ا ي صا قاري الجمي ا باات كااان طرابااا وحاادويا ،وكااان مسااتلهما ماان الواق ا ،
ول لب وجدنا أن الكلمال التل أرلقها الجمي والممارسال التال شاهدما مشاهد شاهداد
جساار ا،ئمااة كااان مشااهدا وحاادويا رائعااا ،اباال فياات كااآل الفااروا الم مبيااة والقوميااة
والدينية والسياساية والمنارقياة ،ب ن فلسانا نعايش أ ماة طرااب كماا يقاوآل الجعفاري،
وبنما نعيش أ مة موقف وسلوب عملل.
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(قدقم الجعفري أرروحتت فال ظاآل احتقاناال مانياة ،معرفياة ،ومكانياة ،وشطوصاية،
وحولها بلت امتدادال للحوار والطراب ،وصن آفاا ا،مآل).
ل كطالصة لارؤى فكرياة
(يمتا طراب الدكتور الجعفري بأنت رري الموقف السياس ق
ل دائماا فال أسالوب
ل ،فجا ر الموقاف السياسا ق
ل ،ومضامون موضاوع ق
لها نساا منرقا ق
التعامآل م الواقعة).......
ل.....
ل وراد السلوب السياس ق
(الجعفري يبحا دائما عن قيم العقآل المعرف ق
ي طصومت ،فقد تض قمنل كلمتت بجابال عراقية صادقة عن ماواجس
(لقد أقلا الجعفر ق
كانل تدور فل مجالس العرب طارذ العراا)....
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طلفيقال ا،حداا قبآل مؤتمر القامرة
رؤية تحليلية فل طراب الجعفري
(مرك الرصد السياسل العربل  /العراا)
دالالل طلفيال ا،حداا قبآل مؤتمر القامرة
من عام ( )2005لعبل عوامآل محلية ،وبقليمياة ،ودولياة دورا فال تصادق الموارناة
تحولال الناوا
العراقية علت أسس م مبياة ،وقومياة ،ومنارقياة ،فلقاد ق
نوا

الم مبياة بلات

رائفية ،اطتفل ورادما مصالم (فئال) ،تترل بلت وض سياسال ماا ،وكا لب

تحولل النوا

القومية بلات ناوا

عنصارية ،وتحاوآل االنتمااد الجغرافال بلات تكتاآل

منارقل ،وب لب رغل السمال الثانوية علت السمة الجومرية (للموارنة) العراقية.
م ا الن اعال تصاعدل من مرحلة مجلاس الحكام ،ثام وقفال المجاامي المتبنياة لها ا
الن اعااال بالضااد ماان االنتطابااال التاال أنجباال أوآل جمعيااة ورنيااة صاااغل دسااتور
الجمهورية (الثانية) ،ثم حاولل أكثر من جهة بعاقة عملية والدة الدستور ،وبجهاض
عملية االستفتاد عليت.
تبارر ،أو تاداف عان العملياال المسالحة التال اساتهدفل
كما حاولل م ا المجاامي أن ق
المااوارنين العااراقيين ،والبناات التحتيااة للبلااد ،ورجاااآل الشااررة والجاايش ،وا،رباااد،
والمهندسين ،وأسات ة الجامعال ،لقد دطآل العراا بسبب ما ا الن اعاال التال اطتنقال
دوامة من العنف.
فيها الموارنة فل ق
الجماعااال التاال مارساال العنااف لاام تكاان تملااب قاادرا ماان الشااجاعة بحيااا تعلاان عاان
نفسااها ،وتعلاان عاان وسااائلها العنفيااة المساالحة ،لكنااب تجااد ررفااا مقارعااا منااا ،ومنكفااأ
مناب ،يداف  ،ويبرر تلاب الممارساال ،ويطلار اإلرمااب بالمقاوماة ،ويطلار العروبياة
بااالوالد للعااراا ،وقااد ساااندتهم فاال لااب أنظمااة عربيااة ،وساااندتهم محرااال بعالميااة
كبرى ،وصحف واسعة االنتشار.
وم أعتاب االنتطابال الدساتورية التال ساتنت عنهاا حكوماة ورنياة دساتورية ،ربا
سنوال يطتارما مجلس نواب منتطب ،وجدل بعض الفئال نفسها فال ماأ ا ورنال،
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عندئ تدطلل الدوآل العربية التل أمملل وض العراا ،وأمملل ن يف الادم ،ون ياف
الثروال فل العراا ،كثر من سنتين.
عندما ضاقل أوضا م ا المجموعال انادفعل الجامعاة العربياة لعقاد ماؤتمر (اللقااد
الورنل)ن لتأسيس قاعدة للحوار ،وبناد الثقة ،واشتراب قراعاال أوسا فال البرلماان
والحكومة ،وبجهود بالغة التعقيد استرا ا،ستا (عمرو موسات) أن يحقاا لقااد باين
مجموعااال تمثااآل المكونااال السياسااية فاال العاراا ،شااارب فيهااا العراقيااون والعاارب،
وأجه ة الرصد السياسل العالمل ،ومراك الرؤى السياساية فال و ارال الطارجياة،
ومحرال فضائية كبرى.
كآل م ا الجهال كانل تترقب ماا ا سايقوآل الادكتور الجعفاري فال القاامرة ،مانهم مان
طاف لطصائ

الجعفري فل التوافا ،والتوحد ،والرؤية التل يحملها من أجآل ببرا

المشاااتركال ،وبعضاااهم طاااافوا أن يقاااوآل ماااا يترلااا بليااات ضاااحايا برمااااب البعثياااين،
وضحايا المقابر الجماعية ،ومجا ر ا،موار والوسار ،والجناوب ،ومالياين الضاحايا
والمه قجرين.
البعض طاف أن يلحا ضرر اإلرمااب بحاضانيت ،وبا لب ستضاي الفرصاة المالئماة
الحتااواد جهااال سياسااية مساالحة قابلااة للاادطوآل فاال الممارسااة الدسااتورية الورنيااة
الجديدة ،ب ن أين نقرة التوا ن التل تحفظ حقوا ضحايا اإلرمااب الساابا والالحاا،
والتل تفتم صفحة النضمام من تصور أن االنكفااد وسايلة للتوسا طصوصاا بعاد أن
طاوة
أدرب الكثير أن م ا الوسيلة طاسرة ،وأن الورن يساتحا العنااد واإليثاار ،وأن أ ق
العراقيين برا تأريطل تحتاذ بلت ناف ة من أجآل العودة بلت ميادين العمآل والبناد.
تحل م ين الضاغرين قدقم الجعفاري أرروحتات فال ظاآل احتقاناال مانياة ،معرفياة،
ومكانية ،وشطوصية ،وحولها بلت امتدادال للحوار والطراب ،وصن آفاا ا،مآل.
الجعفااري كا لب لاام يانس اإلشااارة بلاات التضااحيال واالسااتحقاقال ،فنادقد بماان يمااارس
اإلرماااب تحاال غراااد الرائفيااة السياسااية (أي :الاا ين ال يمثلااون الساانة ،وأباار أن
السلرة المقبورة مال المساؤولة أوال وآطارا عان جلاب االحاتالآل ،وف قكاب باين السالرة
المقباااورة ومااادعياتها العروبياااة والم مبياااة ،فحاكمهاااا بوصااافها تتحماااآل المساااؤولية
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القانونياة ،والتأريطياة عان مآسال البشارية ،ومديونياة البلاد ،وأمام مان لاب كلات ف نهااا
اعتدل علت كرامة العاراقيينن لا لب ،فا ن الواقا العراقال الا ي عبقار عنات الجعفاري
يض طرا أحمر يمن دطوآل البعا مرة ثانية.
كمااا طارااب الجعفااري أولئااب المتمااردين علاات الحكومااة الشاارعية والبرلمااان ،و كاار
بأنهم ال يستريعون اغتياآل اإلرادة المنعتقة للعراقيين ،ففل م ا البلد ا الف من القاادة
ينتظرون دورمم فل مسيرة البناد.

مقاربة فل منهجية الطراب
فاال طراااب الاادكتور الجعفااري فاال مااؤتمر الوفاااا الااورنل ال ا ي احتضاانتت الجامعااة
العربيااة أكثاار ماان قضااية ملفتااة للنظاار ،ومبعااا لااب مااا أثااارا م ا ا الطراااب ،وماادى
انشااداد العااراقيين بكااآل مكوناااتهم بلياات ،وردود ا،فعاااآل اإليجابيااة التاال ظهاارل علاات
الصحف ومواق اإلنترنل ،وكأنمو ذ علت لب مثال مقاآل السيد عبد الرحمن الراشد
فاال صااحيفة الشاارا ا،وساار فاال  2005/11/23وماان أماام القضااايا التاال أثارمااا
الطراب:
التأسيسال الفكرية للطراب
يمتا طراب الدكتور الجعفري بأنت رري الموقاف السياسال كطالصاة لارؤى فكرياة
لها نساا منرقال ،ومضامون موضاوعل ،فجا ر الموقاف السياسال دائماا فال أسالوب
التعامآل م الواقعة ،ويظهر لب من تحدياتت الفكرياة وضابرت المفااميمل ،فهاو يبتعاد
تماما عن تسييس الفكر ،ويقترب من تنظير الموقف السياسل.
الجعفري يبحا دائماا عان قايم العقاآل المعرفال وراد السالوب السياسال ،وفال طرابات
بالجامعااة العربيااة ال نجاادا ياادطآل بلاات موضااوعت ،أو يؤسااس طراباات بال ماان مااداطآل
فكرية عدة:
أوال :المدطآل القرآنل
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ثانيا :المدطآل التراتبل
ثالثا :المدطآل االستقرائل
رابعا :المدطآل الحضاري
طامسا :مدطآل االنتماد

المدطآل القرآنل:
من البديهيال القوآل :يجب أن يتجانس الطراب م المطااربين ،وما ا الا ي ماا يرلاا
عليت مقتضت الواق ن و،ن أكثر حضور المتلقات الاورنل العراقال مان المسالمين ،أو
ال ين يتبناون ا،رروحاة اإلساالمية ،فقاد اطتاار الجعفاري ماا يلتا م بات الجميا  ،وماو
الن

القرآنل:

((واعتصموا بحبآل هللا.)...
ثم يساتطرذ مان الان

مفااميم كاالعتصاام ،والماراد بات المعيارياة فال االحتكاام بلات

المعريال الربانية ،والتال تتناساب ما قايم الطيار المرلاا ،ومنهاا حاا الحيااة ،وحاا
المجتم فل اال دمار ،ثم وقف عند نهل الن

:

((وال تفرقوا)).
فاستنبر منت مفهوما حضاريا جيدا للتعددية.
بن التعددية المساموحة فال المنظوماة اإلساالمية ال تشاترر وحادة العقاآل والفكارن ،ن
م ا ا يناااقض التكااوين ،فقااد طلااا هللا ا،شااياد ،والعقااوآل ،براارا تفكياار متعااددة ،لاا ا
استطل

الجعفري أن المشترر مو وحدة القلاب ،ما جاوا تعادد العقاآل ،والموقاف،

واالتجاا بشرر أن تسندما الموا ين العقلية التل ال تهدر الحقوا ا،ساسية ،وال تتلف
الثروة ،وعليت ف ا كانال التعددياة العقلياة ،والفكرياة مان رباائ ا،شاياد ف نماا يتبعهاا
ضرورة قبوآل ا طر ،واحترام ا طر ،والتكامآل با طر ،والحوار م ا طر.
يقرر الجعفري :أن اإلسالم والمناخ القيمل ال ي يؤسس التنو  ،ويحمال التناو
ب لب ق
به ا ا التأصاايآل للمفهااوم ،والتعقيااد للقااانون و قج ات الجعفااري رسااالة لماان يحاار

علاات
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الوحاادة مفادمااا :أن يسااتوعب المرتك ا الفكااري ومؤدامااا :أن الوحاادة ال تعناال بلغاااد
ا طر ،أو فرض ا يديولوجية عليت ،بنما الوحدة تتجسد فل صدا العارفاة ،والارؤى
اإلنسانية.
ويع ق الجعفري لب االستنتاذ بآيال الشاورى مساتندا بلات مفهاوم المطالفاة ،ومعنااا
أنت لو كان الموقف القرآنل يريد نمرياة التفكيار باين الراعال والرعياة والنااس كافاة،
فما الحاجة بلت الشورى المأمور بها ،عندئ يشطا ق

الطلآل ال ي يق فل القلب:

((فألا قف بين قلوبكم)).
ولم يقآل بين عقولكم ،حيا يجب أن تستقر القيم فل القلاب ،ومان أبر ماا قيماة قداساة
الحياة ،ل لب يقوآل الجعفري:
من القلب تبدأ الوحدة ،ومن القلب تبدأ الفرقة.
المدطآل التراتبل
التراتبيااة تسلسااآل منرقاال ،وم ال ساامة لرريقااة التفكياار عنااد الجعفااري ،فهااو يؤسااس
ح مة المفاميم ،ويشكآل االتساا ،ثم يصوغ الموقف السياسال علات تلاب ا،ساسن لا ا
نجدا يرى أن عدم تأصيآل الوحدة أسبابت ثاالا أ ماال :أ ماة فال الفكار ،وأ ماة فال
الطراب ،وأ مة فل التربيا ،ومنا يالحظ الجعفري أو ربما يبتكر قضية الفصآل بين
الفكار والطرااابن ،ن الفكاار صايرورة ،والطراااب اتجاااا بأفكاار مصاااغة تهاادف بلاات
بقنا المطارب.
صااآل فاال طراباات للجانااب الفكااري باالسااتنبارال آنفااة
ماان منااا نكتشااف أن الجعفااري أ ق
ال كر ،ثم عرف علت احتباس الطراب ،فما يميق الطراب مو المساارال وا،ماداف،
وكآل طراب يستهدف واقعا صحيحا يجاب أن ينساجم ما مفاردال لاب الواقا ولها ا
صاالة بااالتربيا فحينمااا تكااون الممارسااة طارئااة نجااد أن فسااحة منظااورة تفصااآل بااين
الطراب والتربيان ل لب يقوآل الجعفري:
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يشار لناا كياف
نحن فل العاراا تطريناا الطرااب ،فلسانا بحاجاة بلات الطرااب الا ي
ق
نتوحد بنما انتقلنا بلت الواق  ،وحادثة جسر ا،ئماة كانال مثااال علات لاب ،فقاد أرادوا
ماان حادثااة جساار ا،ئمااة أن تنسااف واقعااا وحاادويا ،لكاان عمااا لااب الواق ا مااو ال ا ي
فاارض كينونتااتن فتحااوآل مشااهد جساار ا،ئمااة ماان مشااهد التم ا ا بلاات مشااهد التوحااد،
وصار "عثمان العبيدي" رم ا يحبر ا،لغاام التال أرياد لهاا أن تف قجار رائفياة سياساية
ضيقة ،بن رم ا كا "عثمان العبيدي" قد أ اب الفاروا الم مبياة ،والقومياة ،والدينياة،
والسياسية ،والمنارقية.
المدطآل االستقرائل
االسااتقراد ماانه  ،وطراااب الجعفااري لصاايا لااب الماانه للنصااو

والوقااائ

ال

الصلة ،بآل يتعدى لب فأحيانا يستقرئ الهاواجس التال تعتمار فال ضامير المطارابن
فيعريت جوابا علت سؤالت ال ي لم يكتمآل بعد.
يقوآل "عبد الرحمن الراشد" فل مقاآل لت نا ُ ِشر فل جريدة الشرا ا،وسر:
لقد أقلا الجعفري طصومت ،فقد تضمنل كلمتت بجابال عراقياة صاادقة عان ماواجس
كانل تدور فل مجالس العرب طارذ العراا ،وتناقش طلف ظهرا ،فاستقرأما ،وقادم
لهاام طالصااال صااريحة ،وألغات دور ماان يتحاادا نياباة عاان العااراقيين ،فتحاادا عاان
عروبة العراا ،وشدقد علت أن شيعة العراا أكثر عروبة من غيرمم.
من التراتبية حديثت عان االحاتالآل ،فقاد وضا نقاراا علات قضاية االحاتالآل مؤكادا أن
ل باالحتالآل بنما الا ي تسابب بااحتالآل البلاد نظاام الديكتاتورياة،
الشعب العراقل لم يأ ِ
وم ا االحتالآل حينما يكون علت أعتااب االنتهااد ،فالمقاوماة الحقيقياة تعنال أن تح ق
ش اد
السواعد لتمهيد بقامة دولة عصارية تانهض فال أعقااب الجاالد ،أماا (المقاوماة) التال
تطتفاال وراد اساام شااريف يرفعاات أدعياااد العروبااة ،وأدعياااد الرائفيااة ،ف نهااا مقاومااة
للوض الديمقرارل الجديد أكثر منها مقاومة لالحتالآل.
بن أمتنا مل أمة القيم الفاضلة ،وأن أمآل السنة براد من تدمير بلادمم ،ومام باراد مان
ب آل البيل (عليهم السالم) ،فقد قاتاآل أئماة ما امبهم الظلام واالنحاراف ،ولايس
النص ِ
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ي بأمااآل الساانة أن يقتاادوا
أدآل علاات لااب ماان موقااف (أباال حنيفااة) و(الشااافعل) وحاار ق
به ين اإلمامين العظيمين فل والئهم آل البيل.
وب ا كاناال المقاومااة شاارف ،ف ا ن الشاارف ا،ساابا لل ا ين قاااوموا الدكتاتوريااة ،وماان
الينااابي الرااامرة لاادمائهم أشاارقل شاامس االنعتاااا ،ولرالمااا قاتااآل أبناااد العااراا لااب
الراغية بيد أن قتالهم لم يستهدف رفال ،أو شيطا ،ولام يكان قاتال عشاوائيا ،ومان ما ا
الطلفية قاآل الجعفري :نحن أبناد المقاومة.
فماان ي ايااد علينااا فاال مقاومتنااا ،فاانحن منا عااام  1916نقاااوم ،ماان ي ايااد علاات دماااد
ا الف من شهدائنا ،وفل مقدمتهم الفقيت المفكار السايد (محماد بااقر الصادر) والشاهيد
المطل

لبلدا (عبد الع ي البدري) ،ثم قاآل الجعفري :نحن أبناد مؤالد.

ثم أشار الجعفري بلات أن اإلرمااب قباآل أن يكاون ممارساة كاان ثقافاة ظالمياة ،وما
ا،سف أنها صدرل باسم العرب ،وباسم السنة ،وكالمما منها براد ،أما الموقاف مان
البعا فليس موقفا من البعثيين ،بقدر ما مو موقف من ثقافة ح ب البعا تلاب الثقافاة
القمعيااة الدمويااة الجاملااة ،ووفااا ماا ا التراتبيااة اسااتطل

أن اإلرماااب لاان يوقااف

المسيرة ،ثم قاآل :العراا اليوم مصن ا،براآل.
كما أكد الجعفري أن المقاومة يجب أن تكون ج دا مان مر قكاب ا،مان ،وأن ال تكاون
ج ا دا ماان مر قك اب اإلرماااب ،وأن المقاومااة الشااريفة يجااب أن تحاار

علاات البناات

التحتية ،والثروة الورنية وال تسهم فل تدميرما ،ومدرما ،وبا لب أ اآل الجعفاري فال
طراباات للعاارب كافااة أسااباب قلقهاام حااوآل الموقااف ماان أمااآل الساانة ،وأبعااد ماان يفساار
مواقف العراقيين نيابة عنهم.

المدطآل الحضاري
االنتماااد ،والفكااار ،والعمااا التمااادنل ،عناصاار لهاااا صاالة تشاااعبية ماا حالاااة تعاااايش
المكونال علت الارغم مان تناو ثقافتهاا ،لقاد أ اي الادكتور الجعفاري الساتار عان أن
ق
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مكوناال لكنهاا ال
النظم الرسمية العربية وعلت الرغم من أن بعض بلدانها مؤلفة مان ق
تقدر علت االعتراف الرسمل ،أو الدستوري بوجودما ناميب عن حقوقها ،بينما وثااقا
الدكتور الجعفري تأريطيا أن العراا قد ترعرل فيت حضارال عدة ،وتعايشال علات
ربوعت قوميال عدة ،وأديان وثقافال من عدة قرون وحتت قبآل اإلسالم.
مكوناال الشاعب لايس حاجاة أساتراتيجية معاصارة ،أو حاجاة
بن التعايش الحالل بين ق
سياسااية رامنااة ،بناات برا تاااريطل ،أراد الاادكتور الجعفااري أن يقااوآل :بن الظالميااة
والعنف ال تقوى علت ب الة تأثير م ا اإلرا وتحريم مقتضياتت.
لكاان الجعفااري وماان باااب االعتااراف بااا طر الحض ااري أشااار بلاات حاضاارة مصاار،
وألمم بلت أن االستقرار السياسل ،واطتفاد حااالل التاوتر باين العارب وا،قباار بنماا
ضد اإلرا الحضااري العراقال ،وتالحاظ
أوجدا اإلرا الحضاري المصري ال ي يع ق
صاري باأن الضارب علات االنتمااد العراقال لألماة العربياة سابقت
لب واضاحا حينماا
ق
ضرب علت االنتماد المصري للعرب ،ل لب قاآل:
فل العراا بصرار علت حفظ وحادة الشاعب ،وبصارار علات الحفااظ علات الماوروا
الرائا فاال التعااايش الما مبل ،والاادينل ،والقااومل ،الا ي ورثناااا ماان آبائنااا ،وأجاادادنا
صرون علت الحفاظ علت م ا الواق .
كواق ونحن ُم ق
مدطآل االنتماد
من اليقين أن الطراب (البراغماتل) ال ي يحاوآل تسطير قضية لصاالم أطارى ليسال
من جنسها استطدامت سيكون قصير ا،مد ،والدكتور الجعفري كاان مادركا وبوضاوي
أن الصراخ علت (الهوية العربية للعراا) لم يكن حرصا علات الهوياة بقادر ماا كاان
يطفل ورادا أغراضا أطرى.
لقد عال الجعفري م ا القضية بمنهجية رصينة ،فأشار بلت أن عامال مهما لحضورا
المؤتمر أنت يُعقاد فل مصر البلد العربل ا،كبر ،و،نها حاضنة القدر العربل.
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كمااا أشااار الجعفااري بلاات عروبااة العااراا مؤكاادا أن أيااا لاام يتساارب بلياات ض اعف فاال
اعت ا ا بعروبتت وعربيتت ،فمن منا انرلا العرب ،وفل بصرة العراا أقيمل أعماا
ض ا التاارقيم والتنقااير ،وتيساارل
ماادارس النحااو والع اروض ،وفاال مدرسااة الكوفااة ُو ِ
قواعد اللغة والقرادال.
بن ثقافاة أماة العارب كانال منااا ،ولام يكان انتمااد العااراا للعروباة محاآل تسااؤآل لكاان
ش قككل أكثر من جهة فال عروباة مصار ،ففال جناوب العاراا تااري ،عمياا لالنتمااد
العربل ،وال يشكب أحاد با لب االنتمااد ،باآل لقاد دافا عنات العراقياون كثيارا فال وجات
التتريب ،وما بعدا (الحملة اإلنكلي ية لتغيير بنت الثقافة).
لقد ضمن الدكتور الجعفري م ا اإلصرار علت عروبة العاراا ،ورالاب باأن ينصافنا
بطواننا العرب فيما لنا ،وينصفونا فيما علينا.
فل نهاياة الطرااب :نلحاظ ظاامرة االستطالصاال التال ينت عهاا السايد الجعفاري مان
التأسيسااااال النظريااااة ،واالسااااتقراد ،والتراتبيااااة ،وتنشااااير اإلرا الحضاااااري نحااااو
التعايش ،موج ا لها بالنقار ا تية:
صا قرون
أ .بن رؤيتنا تقوم علت عدم التفرياا باين أحاد مان أبنااد شاعبنا ،ونحان ُم ِ
علت م ا.
ب .رلااب أن تو قج ات مبااادرة الجامعااة العربيااة نح او تقويااة الوحاادة الورنيااةن ،نهااا
موجااودة أصااال ،ومفهااوم المطالفااة منااا بناات رلااب أال تتاادطآل قااوى متكئااة علاات
الجامعة العربية ،وتعبا بمفهوم الوحدة.
ل .حتت ال تبقت شاعارال الملتقات الاورنل علات مساتوى الشاعار رلاب أن تكاون
لها آلية عمآل.
ا .أن تت كر ا لية م ا وا،مداف التال أفر ماا الواقا أن منااب طروراا حماراد
مستوحاة من المصالحة الورنياة العراقياة ،ولعلهاا تتعادى لاب كونهاا مصالحة
للبيل العربل ،والجامعة العربية.
ذ .أن تسعت الجامعة العربية للتفاعآل م الجهد االنتطابل المقبآل.
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ي .أن تشجب وتتعاون معنا فعليا إلنهاد الممارسة الظالمية المتمثلة باإلرماب.
خ .كما ل قمم الادكتور الجعفاري بلات أن الثاروة العراقياة بعاد الطاروذ مان ا ،ماة
الورنية م ا ستكون تغرل احتياجال البلد ،وستكون عونا لألشقاد واإلطوة.
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(ما قاله الجعفري كان حكيما ،ومىكثرا علىى الكثيىر مىن العىرب الىذين ت يعرفىون عىن
العراق إت ما يقا لهم من امطراف المعارضة).....
كلمة الجعفري أقلق خصومه
عبد الرحمن الراشد
لقد صار مكتمر القاهرة احتفالية دميلة على الرغم من تقالف اتتهامىات والمقاطعىات
وحروب المكتمرات الصحفية ،أحسن الجامعىة العربيىة بعقىد ؛ ماىه أشىعر العىراقيين
باهتماد العرب بهم.
عبىر عىىن هىذا الشىىعور رئىيس الىىوزراء الىدكتور إبىىراهيم الجعفىري فىىي كلمتىه المميىىزة
التىىي فادىىرت الكثيىىرين؛ ماىىه ضىىمنها امسىىئلة التىىي تىىدور فىىي مجىىالس العىىرب خىىارج
العراق وخلف عهر .
كاا مصىارحة إيجابيىة ،علىى سىبيل المثىا  :هىل العراقيىون عىرب أد ت؟ وهىل هنىاك
خوف على ااتمائهم ،وبقيىة القضىايا التىي تفسىر بالنيابىة عىنهم؟ وربمىا ماىه رد عليهىا،
عمد خصود الجعفري إلى التقليل من أهمية خطابه ،ووصمو براه مفرط فىي التفىا ،
عندما قا ( :إن العراقيين يتعايشون مع بعضهم البعع) ..ادرك أاه ت يسر العىراقيين
المعارضىىين أن يظىىن العىىرب أن مشىىكلة العىىراق إرهابيىىة بىىل هىىي فىىي اظىىرهم لات
استحقاقات ااقصة.
الجعفىىري مح ىق فىىي تصىىوير للمشىىهد العراقىىي حتىىى اآلن .فىىالعراقيون فىىي مجىىتمعهم
الفسيفسىىائي تعايشىىوا قرواىىا غالبىىا فىىي سىىالد ،ومىىا اىىرا اليىىود هىىو مىىن عمىىل المليشىىيات
البعثية التي خسرت مواقعها ومصالحها ،وتدعي أاها تدافع عن النا  ،وكذل دماعىة
الزرقاوي التي تريد حربا في أي مكان في العىالم العربىي تحى أي لريعىة ،كمىا رأينىا
فىىي امردن أخيىىرا ..بالتركيىىد الخصىىومة المسىىتمرة التىىي يشىىعلها الخاسىىرون سياسىىيا قىىد
تمىىىزق عامىىىة النىىىا  ،وتفىىىرقهم إلىىىى معسىىىكرات ،وتىىىورطهم فىىىي التصىىىنيف المىىىذهبي
والسياسي ،وتنتهي بحرب أهلية.
ما قاله الجعفىري كىان حكيمىا ،ومىكثرا علىى الكثيىر مىن العىرب الىذين ت يعرفىون عىن
العراق إت ما يقا لهم من امطراف المعارضىة ،وسىيكون كالمىه مطمئنىا أكثىر إلا مىا
حرص حكومته بحساسية مفرطة على التعامل مع صورتها ور ية العرب لها.
قلىىة تىىدرك أن هنىىاك مىىن الجماعىىات التىىي تبحىىث لنفسىىها عىىن موقىىع سياسىىي ،أو تسىىترد
مجىىدا غىىابرا تريىىد أن تشىىعل فىىي العىىراق حربىىا تجىىر إليهىىا كىىل العىىراقيين والعىىرب،
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وستحاو أن تقدد امدلىة علىى ضىرورة التحىزب والتقاتىل ،وتبحىث عىن الىدعم خىارج
الحدود.
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ل تجاااا
(ارتك ا طراااب الجعفااري فااورا بلاات القاارآنن ليسااتمد مناات الموقااف اإلسااالم ق
ا طر ،أي كان يرمئن أراراف الحاوار باأن مشارو الوحادة لديات يساتوعب المغااير
وا طر بكآل تنوعاتت)........
(به ا النمر من التفكير اساترا الجعفاري أن يحارب سافينة المباحثاال الشااقة باتجااا
شارئ ا،مانن ليعيد للعراا أمنت واستقرارا)..
ا طر فل طراب الدكتور الجعفري
صباي مادي السعيدي
اكتسب طراب رئيس الو راد العراقل الدكتور ببراميم الجعفاري فال القاامرة أممياة
كبيرة ،فالطراب كان طالآل مؤتمر الوفااا الاورنل فال القاامرة ،والا ي شااركل فيات
جميا ا،رااراف العراقيااة ،وكاان المقصااود مناات الطااروذ بصايغة توافقيااة تكسااب ماان
طاللها ا،رراف ال المواقف المتشنجة ،بآل والعدائية للعملية السياسية الحالياة ،وقاد
رفضاال الساالم واالنصاايا للقااانون ،ولجااأل بلاات العنااف والسااالي لفاارض برادتهااا،
فالعااالم كااان ينتظار موقفااا حكيمااا يكسااب مااؤالد ،أو ال أق ا قآل يحيقااد ا،رااراف المعاديااة
للعمآل السلملن ل ا كانل كآل كلماة تنرلاا مان فام الجعفاري تطضا للتحلياآل والقارادة
الفورية من قبآل السياسيين والمحللين.
وكااان الاارئيس الجعفااري كمااا عا قاود جمهااورا حكيمااا بليغااا ،قااد حق ااقا جمي ا ا،مااداف
المرجوة من انعقاد المؤتمر ،فبدأ برري مشرو للوحادة واالعتاراف باا طر مؤسساا
علاات رؤيااة فكريااة ال بعااد ديناال بسااالمل ،أي بنهااا ترااري القواساام المشااتركة م ا
الررف ا،م قم فل المعارضة السياسية ومل جماعة العلماد ،ال ين مام بساالميون لهام
رؤية تطتلف عن اإلسالميين ا طرين من الشيعة والسنة معا.
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ارتك طراب الجعفري فورا بلت القرآنن ليستمد منت الموقف اإلسالمل تجاا ا طار،
أي كان يرمئن أرراف الحاوار باأن مشارو الوحادة لديات يساتوعب المغااير وا طار
بكاااآل تنوعاتااات الفكرياااة ،والدينياااة ،والم مبياااة ،والسياساااية ،ومااال رؤياااة كماااا يااارى
الجعفري قرآنية فيقوآل:
القرآن الكريم ينفتم علينا بثقافة التعادد علات مساتوى التفكيار ،وعلات مساتوى بعرااد
أقار القارآن التعادقد فال الحاوار ،والتعادد فال
العقآل فضاد متسعا يحتارم ا طارن لا لب ق
التفكير ،واحتضن التنو الفكري ،ورعاان فنشأ أصحاب الفكر ،وترعرعوا فل آفااا
الدين اإلسالمل.
ثم يؤكد الجعفري ،فيقوآل:
بنل بدأل به ا الفقرة ،فقرة تأصيآل مفهوم الوحدة ،وتقعيدان ،نل أشعر أنهاا ا ن فال
أروقة بعاض المتادينين ممان يؤكادون علات أنهام يحرصاون علات الوحادة ،وينرلقاون
برريقة فل تقديري تفتقر بلت مرتك فكري.
الوحدة فل القارآن ليسال وحادة عقاآل ...اإلساالم انفاتم علات ا طار العاائلل ،وا طار
القبلل ،وا طر المدنل ،والمناارقل ،وا طار الادينل ،كا لب الوحادة ال تعنال أن تلغال
ا طر ،الوحدة تنبثا من القلب.
فالقرآن يؤكد:
((وأمرمم شورى بينهم)).
((وشاورمم فل ا،مر ف ا ع مل فتوكآل علت هللا)).
احترم ا طار ،ورا ِا طار ،وجعاآل فال آياال قرآنياة كثيارة ا طار جا دا مان الحيااة
المتمدنة والمتحضرة:
((قآل يا أمآل الكتاب تعالوا بلت كلمة سواد)).
ا طر محترم ،والا ي يحماآل فكارا بساالميا ينبغال أن يضا فال حسابانت مان أجاآل أن
يكون فكرا فكرا بسالميا يجب أن يعترف با طر مهما كاان ا طار بعيادا عنات ،فلايس
من أدبيال الوحدة أن تقم ا طر ،بنما الوحدة تنرلا من القلب:
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((واعتصموا بحبآل هللا جميعا وال تفرقوا وا كروا نعمة هللا عليكم ب كنتم أعداد فاألف
بين قلوبكم)).
ولم يقآل بين عقولكم وآرائكام ،مان القلاب تبادأ الوحادة ،ومان القلاب تبادأ الفرقاة ،ومان
نعوض م ا الفرقة بوحدة.
حيا بدأل الفرقة البد أن ق
به ا ا لنمر مان التفكيار اساترا الجعفاري أن يحارب سافينة المباحثاال الشااقة باتجااا
شارئ ا،مانن ليعيد للعراا أمنت واستقرارا.
بن ا،قالم المأجورة أبل بال االعتاراض علات الكلماة التأريطياة ،أو تفساير مقاصادما
بشكآل يسلد لسمعة الدكتور الجعفارين لتحجايم شاعبيتت فال نفاوس الشاعب رمعاا فال
اكتساب معركة االنتطابال القادمة.
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