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  بسم هللا الرمحن الرحيم

  
وا ِيف  الَِّذينَ هاَجرُ    ِهللا وَ

وا  مُ ِ ل ِد ما ُظ عْ َ ْن بـ   مِ
ةً  نْيا َحَسنَ مْ ِيف الدُّ نـَّهُ ِئـَ وّ بـَ نـُ   َل

ونَ  مُ َل عْ َ وْ كانُوا يـ رُ َل ِة َأْكبـَ َألْجرُ اآلِخرَ   وَ
  

  صدق هللا العلي العظيم
  

  .٤١سورة النحل : اآلية 
 

  



  رجوع إىل القائمة

  ٣

  
  
  

  كلمة الناشر

  
 بسم هللا الرمحن الرحيم

  
ت القرن العشرين والشيعة العر  بشـع الصـور، فكـان مـن صـور منذ بدا ُضـطهدون  اقيون ي

هـــذا االضـــطهاد عمليـــات التهجـــري أو التســـفري أو الرتحيـــل أو مـــا أشـــبه، وهـــو أســـلوب تـــوارث 
جـري يف العصـر  اسـتخدامه الطغـاة الـذين مـروا علـى العـراق ـ خاصـة ـ فقـد جـرت أول عمليـة 

ول عمليـة عـراق آنـذاك، م) إذ قام عبد احملسن السـعدون رئـيس وزراء ال١٩٢٣احلديث عام (
إبعاد مشلت العديد من العلماء ورجال الدين الشيعة يف العـراق، فكـان مـنهم: آيـة هللا العظمـى 
الســــيد أبــــو احلســــن األصــــفهاين، وآيــــة هللا العظمــــى املــــريزا حســــني النــــائيين، والشــــيخ مهــــدي 

ـــم وقفـــوا ب وجـــه االســـتعمار اخلالصــي وأوالده، وســـتة وعشـــرون عاملـــًا آخـــرون؛ ال لشــيء إال أل
م،  وعمالئـه الــذين يريــدون تنفيــذ أوامــر أسـيادهم يف إخضــاع العــراق واألمــة اإلســالمية لســيطر
وقــد أدرك العراقيــون عامــة والعلمــاء خاصــة أن اهلــدف مــن ذلــك اإلبعــاد والتســفري والنفــي هــو 

تمع العراقي   . )١(إبعاد العلماء عن الساحتني السياسية والعلمية يف ا
عمليات التهجري والتسفري ملئات اآلالف من أبناء الشعب العراقي على أيدي  وقد تتالت

عمالء االستعمار، ولعل من أشرس هؤالء العمالء نظام العفالقة بقيادة صـدام والبكـر، حيـث 
ريـــخ العـــراق أشرســـها كانـــت محـــالت التهجـــري خـــالل األعـــوام  جـــري يف  كـــرب عميلـــة  قـــاموا 

م)، وقــد كانــت املرحلــة األخــرية مــن أشــد مــا تعــرض لــه ١٩٨٠م) إىل مــا بعــد عــام (١٩٧٠(
الشــيعة يف العـــراق مـــن التمييـــز الطـــائفي العنصـــري البغـــيض. فقـــد كـــان الشـــيعة يســـتبعدون مـــن 
لســـــلك الدبلوماســـــي واملؤسســـــات  ـــــة، وخاصـــــة مـــــا يـــــرتبط  ـــــا املهمـــــة يف الدول الوظـــــائف العلي

  العسكرية كقيادات اجليش واألجهزة األمنية املختلفة. 
                                                        

ريخ العراق السياسي: ج )١(   .٢٩٦ص ٢انظر 
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وبلغــت قمــة ممارســة االضــطهاد والتمييــز الطــائفي ضــد الشــيعة حــني صــدر قــرار مت مبوجبــه 
م، وحجــز الــذكور  إبعـاد مئــات اآلالف مـن الشــيعة العـرب واألكــراد ومصـادرة أمــواهلم وممتلكـا
مـنهم ممـن بلغـوا عمـر الرابعـة عشـر فمـا فـوق يف عـدة سـجون، أشـهرها بـل أتعسـها: سـجن أبــو 

مان، وسجن رقم واحد، وسجن الرضوانية، وسجن الفضيلية،وغريها، غريب وسجن نقرة السل
  وفيما يلي نص القرار:

) من املادة الثانية واألربعني من الدسـتور املؤقـت قـرر جملـس ٢استناداً إىل أحكام (الفقرة/ 
  م ما يلي:٧/٥/١٩٨٠قيادة الثورة جبلسته املنعقدة بتاريخ 

مــن أصــل أجنــيب، إذا تبــني عــدم والئــه للــوطن : تســقط اجلنســية العراقيــة عــن كــل عراقــي ١
  والشعب واألهداف القومية واالجتماعية العليا للثورة ( أي: لنظام احلزب احلاكم). 

بعـــاد كـــل مـــن أســـقطت عنـــه اجلنســـية العراقيـــة مبوجـــب ٢ مـــر  : علــى وزيـــر الداخليـــة أن 
ن بقـــاءه يف العـــراق ١الفقـــرة ( ـــاء علـــى أســـباب كافيـــة  أمـــر تســـتدعيه ضـــرورة ) مـــا مل يقتنـــع بن

.   قضائية، أو قانونية، أو حفظ حقوق الغري، املوثقة رمسيًا
  : يتوىل وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار. ٣

  صدام حسني (انتهى).التوقيع 
ـا والـيت يـتم علـى أساسـها تقيـيم درجـة املواطنـة  يبني هذا القـرار وبوضـوح املـوازين املعمـول 

ـــة العـــيش كمـــواطن  يف العـــراق عنـــد النظـــام احلـــاكم، فقـــد كـــان صـــدرت ســـابقًا والوطنيـــة وأحقي
جري تتضـمن تعليمـات أخـف وطـأة وأقـل وضـوحًا وفيهـا متويـه مقصـود، ولكـن عنـدما  قرارات 
ردة ليست علـى مسـتوى اجلرميـة؛ لـذا  متادى النظام يف إجرامه، وقابله ردود فعل دولية وحملية 

  رار.فلعله هلذا السبب، وأسباب أخرى أصدر هذا الق
  أما القرار السابق الذي كان يعمل به فقد كان هذا نصه: 

  م:١٠/٤/١٩٨٠يف  ٢٨٨٤(وزارة الداخلية: 
لـــــوحظ وقـــــوع أخطـــــاء والتباســـــات عديـــــدة مـــــن قبـــــل أجهـــــزتكم يف التســـــفريات، وحتديـــــد 
ه الضــوابط الــيت جيــب  ــا واملســتثنني مــن التســفري، توضــيحًا للتعليمــات الســابقة أد املشــمولني 

  وجبها يف هذا الشان:العمل مب
ــــ يســـفر مجيـــع اإليــــرانيني املوجـــودين يف القطـــر وغـــري احلاصــــلني علـــى اجلنســـية العراقيــــة، ١
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مرهم.   وكذلك مبعامالت التجنس أيضا ممن مل يبت 
ـ عند ظهور عائلة البعض منها حاصلني علـى شـهادة اجلنسـية تشـملهم الضـوابط إال إن ٢

 ـ فيعتمـد مبـدأ (وحــدة العائلـة خلـف احلـدود!!) مــع الـبعض اآلخـر مشـمولني ـ بقــرار التسـفري
ــا لــديكم ومــن مث إرســاهلا إىل الــوزارة  ئــق، أي اجلنســية، إن وجــدت، واالحتفــاظ  ســحب الو

  مع تزويد الوزارة بقوائم املشمولني بقرار هذا ليتسىن لنا إسقاط اجلنسية عنهم!!.
ية، ويف حالــة عــدم اســتالمهم ـــ جيــري تســفري الــبعض خاصــة العوائــل عــن طريــق القومســري ٣

  جيري تسفريهم من مناطق احلدود االعتيادية.
  اإلستثناءات: 

أوال: العسكريني على خمتلف الرتب يسلمون إىل االنضباط العسكري يف بغـداد للتصـرف 
  م من قبلها وحسب التعليمات املبلغة إليها.

لتســـفري املقيمـــني يف ا ـــوزارة نيـــا: عـــدم تســـفري الشـــباب املشـــمولني  لقطـــر، وتـــزود هـــذه ال
م الكاملة وأعماهلم!.    بقوائم تتضمن هو

مسائهن إىل الوزارة.   لثا: النساء اإليرانيات املتزوجات من أشخاص عراقيني ترسل قوائم 
لتســــفري الـــــذين أعمـــــارهم مـــــن  ســـــنة ٢٨ــــــ ١٨رابعــــا: عـــــدم تســـــفري الشـــــباب املشـــــمولني 

م يف مواقف احملافظات إىل   إشعار آخر. واالحتفاظ 
خامسا: يستثىن من التسفري األرمن اإليـرانيني املقيمـني يف القطـر وتـزود هـذه الـوزارة بقـوائم 

م الكاملة وأعماهلم!!.   تتضمن هوا
  سادسا: ال يشمل التسفري الالجئني السياسيني اإليرانيني.

  سابعا: يستثىن العرب العربستانيني املقيمني يف القطر من التسفري.
  عند ظهور أية حالة من غري الواردة أعاله إعالمنا هاتفيا قبل البت فيها . منا:

نؤكـــد أمـــر يف فـــتح النـــار علـــى مـــن حيـــاول العـــودة إىل األراضـــي العراقيـــة مـــن املســـفرين!. 
  انتهت .

  نرجو االطالع والعمل مبوجبه.  وزير الداخلية) (انتهى). 
سـيادهم ـ بسـلب كـل مـا يـدل علـى انتمـاء هـذا وقـد قـام جـالوزة النظـام ـ بنـاء علـى أوامـر أ

ت املهنيـــة، ودفـــاتر  ئـــق مثـــل: البطاقـــات الشخصـــية واهلـــو هـــؤالء املهجـــرين إىل بلـــدهم مـــن و
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النفـــوس، وشـــهادات اجلنســـية العراقيـــة، وجـــوازات الســـفر، ودفـــاتر اخلدمـــة العســـكرية العراقيـــة، 
ئـــق طـــابو عثمانيـــة ألراض ت غـــرف  وأوراق ملكيـــة دور وعقـــارات عراقيـــة، وو وبيـــوت، وهـــو

التجـارة العراقيـة، وإجــازات قيـادة ســيارات عراقيـة، وأوامـر إداريــة تـدل علــى مناصـبهم احلكوميــة 
ئق مدرسية وشهادات خترج من الكليات واملعاهد العراقية، وغريها.   يف العراق، وو

ويف إجابــــة لســــؤال أحــــد الصــــحفيني حينمــــا ســــئل ســــفري نظــــام صــــدام يف الصــــني املــــدعو 
سلمان التكرييت)، عندما سأله الصحفي قـائال: مـن هـم األكثـر يف العـراق ..السـنة أم  (عيسى

  الشيعة؟ 
أجـــاب ســـفري النظـــام: إن العجـــم اكثـــر مـــن العـــرب  يف العـــراق، لكـــن إذا اجتمـــع األكـــراد 

  والعرب فسيكونون اكثر من العجم.
  فسأله أحد األشخاص من احلضور: هل يعين أن الشيعة يف العراق عجم؟! 

  قال السفري: نعم. 
وكـــرر الســـائل: ولكـــنهم موجـــودون يف احلـــزب بكثـــرة علـــى مـــا اعلـــم، وانـــتم يف حـــرب مـــع 

  اإليرانيني، فكيف ينسجم هذا مع ذاك؟! 
خــذ االحتياطــات الالزمــة وتعــرف كيــف تتصــرف مــع  فقــال عيســى ســلمان: إن القيــادة 

  الشيعة يف احلزب والدولة فال تقلق.
األمن العام يف ذلك الوقت ـ  الذي قتـل فيمـا بعـد بيـد طاغيتـه وهذا (فاضل الرباك) مدير 

لـوالء، معرتفـًا  جلنسـية، وفارسـية  صـدام ـ يفسـر مفهـوم التبعيـة اإليرانيـة فيقـول: هنـاك فارسـية 
ن محلة التسفري يف أساسها سياسية وطائفية وعنصرية. ومؤكداً أن إجراءات التسـفري حيـددها 

ـــًا حـــىت لـــو مل تتـــوفر فيـــه فقـــط معيـــار الـــوالء للحـــزب ا حلـــاكم! فمـــن كـــان مواليـــًا هلـــم عـــدَّ عراقي
ت املواطنـــة العراقيـــة والشـــروط القانونيـــة الكتســـاب اجلنســـية العراقيـــة. ومـــن مل يـــوال هـــذا  ضــما
احلزب فهو ليس بعراقي ـ وفقًا ملقاييس صـدام ـ وأكـد إنـه جـرى تسـفري العوائـل الـيت ثبـت عـدم 

  . )٢(نسية العراقيةوالئها للثورة، وإن محلت اجل
ـــم غـــري عـــراقيني تنـــاقض القـــوانني العراقيـــة  جـــريه للمـــواطنني علـــى أ إن حجـــة النظـــام يف 
ئــق واملستمســكات الــيت مت ســحبها مــنهم، ومــع انــه ال حيــق  والدســتور املؤقــت، وتدحضــها الو

                                                        
ء العراقية/حزيران/ )٢(   م.١٩٨٠جملة ألف 
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يـة ألية دولة أن تنكر على أفرادها الشعور الـوطين، مـىت شـاءت ومـىت اقتضـت مصـلحتها الطبق
لذلك؛ فاملواطن حتميه القوانني والشرائع مـن بطـش احلكـام واسـتبدادهم، فالقـانون العراقـي رقـم 

م)، واملــــادة ١٩٦٣لســـنة  ٤٣) وقـــانون اجلنســـية املعمـــول بـــه حاليـــًا رقـــم (١٩٢٤لســـنة  ٤٢(
) من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان نصـت مجيعهـا صـراحة علـى عـدم جـواز حرمـان ١٥/٢(

ً تعســفيًا ألي ســبب كــان، كمــا أن مبــادئ القــانون الــدويل كمــا الشــخص مــن جنســيت ه حرمــا
ا اتفاقيــة الهــاي عــام ( م) جتــرب الــدول كافــة علــى احــرتام حقــوق املواطنــة، ومتنعهــا ١٩٣٠أعــد

ـــا يف  مــن التالعــب يف قواعـــد تنظــيم اجلنســية، ومراعـــاة االتفاقــات الدوليــة والقـــوانني املعــرتف 
  مادة اجلنسية.

ســــبق فــــإن أداء اخلدمــــة العســــكرية وحــــده عامــــل جمــــز الكتســــاب اجلنســــية  أضـــف إىل مــــا
م).. وكـذلك قـانون ١٩٦٣لسـنة  ٤٣) من قانون اجلنسـية رقـم (٣/٢العراقية، حسب الفقرة (

م) نـــص علـــى أن أداء اخلدمـــة العســـكرية يعتـــرب والء للدولـــة العراقيـــة، ١٩٧٢لســـنة ١٣١رقـــم (
  ع بكافة حقوق املواطنة.وهو جمز الكتساب اجلنسية العراقية والتمت

م) علـــــى أن التملـــــك ١٩٧٠) مـــــن الدســـــتور العراقـــــي املؤقـــــت لعـــــام (١٨وتـــــنص املـــــادة (
) تــنص علــى ١٦العقــاري حمظــور علــى غــري العــراقيني إال مــا اســتثين بقــانون، والفقــرة (ج/املــادة 

ــــة اخلاصــــة إال ملقتضــــيات املصــــلحة العامــــة، ووفــــق تعــــويض عــــادل حســــب  أنــــه ال تنــــزع امللكي
ئـــق األ صـــول الـــيت حيـــددها القـــانون؛ لـــذا فقـــد حـــرص أزالم النظـــام علـــى التأكيـــد بســـحب و

ومستمســـكات املهجـــرين الـــيت حصــــلوا عليهـــا مبوجـــب قـــوانني اجلنســــية الـــيت تســـندها املبــــادئ 
املعتمـــدة يف قـــوانني اجلنســـية العراقيـــة ومهـــا: مبـــدأ الـــدم والـــوالدة يف اإلقلـــيم، وهـــو مـــا يثبـــت أن 

راقيني الـــذين ولـــدوا يف العـــراق أ عـــن جـــد، إضـــافة إىل إقـــامتهم بشـــكل املهجـــرين هـــم مـــن العـــ
قــانوين، وهــذا كــاف متامــًا الكتســاب اجلنســية؛ لــذا تعتــرب جرميــة التهجــري خمالفــة صــرحية ملبــادئ 

  ) ما يلي:١٥حقوق اإلنسان يف املادة (
  ـ لكل فرد حق التمتع جبنسية ما. ١
  أو إنكاراً حلقه يف تغيريها.ـ ال جيوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا  ٢

م)، وتتعــــارض حـــىت مــــع ١٩٧٠وهـــي خمالفــــة ملـــا ورد يف الدســــتور العراقـــي املؤقــــت لعـــام (
ت يف نفســـه، مثلمـــا تتعــارض مـــع التشـــريعات  القــوانني غـــري الشـــرعية الــيت وضـــعها النظـــام لغــا
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اف الدوليـة اإلضافية اليت أصدرها، واليت كانت أصالً تتنـاقض بشـكل كلـي مـع القـوانني واألعـر 
  اخلاصة حبقوق اإلنسان.

نعم لقد ضرب نظام العفالقة بكل هذه القرارات واألعراف الدولية إضافة للقـرارات احملليـة 
لقــوانني الــيت أقرهــا هــذا النظــام، وأســاء اســتعمال كــل القــوانني  بعــرض احلــائط، وتالعــب حــىت 

  وطبقها بصورة تعسفية.
ــــق واملستمســــكات أن يضــــع وال خيفــــى أن النظــــام احلــــاكم أراد مــــن خــــال ئ ل ســــحب الو

املهجر يف وضع عسـري وحيرمـه مـن أي سـند قـانوين، يثبـت شخصـيته حـىت ال يسـتطيع مواصـلة 
، وال يستطيع مزاولة مهنتـه، ويتضـح التـأثري الشـديد علـى أغلـبهم خاصـة  الدراسة إذا كان طالبًا

ارس، فتخلــق أمــامهم صــعوبة يف األطبــاء واملهندســني والصــيادلة وأســاتذة اجلامعــة واملعاهــد واملــد
إثبات الشخصية واملؤهالت واملستوى العلمي، كما جيعلهم عاجزين عـن السـفر واالنتقـال حبثـًا 

  عن مورد رزق، أو وطن يستقرون فيه.
ئـــــق  ريـــــب بعـــــض الو ـــــري مـــــن املســـــفرين يف إخفـــــاء و ورغـــــم كـــــل ذلـــــك فقـــــد افلـــــح الكث

ــم أجانــب، فمــنهم مــن هــرَّب  واملستمسـكات القانونيــة الــيت تــدحض دعــاوي النظــام احلـاكم 
شــهادة جنســيته العراقيــة، وجــوازات الســفر الــيت المتــنح إال للعــراقيني حســب القــانون العراقــي، 
ودفـاتر اخلدمــة العسـكرية الــيت تثبــت أن املهجـر قــد أدى اخلدمــة العسـكرية يف صــفوف اجلــيش 

ريـخ إصـدار بع ضـها إىل زمـن قـدمي يتجـاوز املائـة العراقي، وأوراق ملكية ملنازل وعقارات يعـود 
  عام.

الضــوء علــى بعــض جوانــب  ويف هــذا الكتــاب ـ كمــا يف غــريه ـ يســلط اإلمــام الراحــل 
ـا مـن قبـل عمـالء االسـتعمار، كنظـام  مأساة التهجري، حيث يبني مساحته بعض أسباب ارتكا

  الطاغية صدام وأمثاله.
ئم الــيت ارتكبــت حبقهــم، وتعتــرب كمــا جــاء فيــه بعــض النمــاذج مــن قصــص املهجــرين واجلــرا

ا  قضـــية التهجـــري مـــن القضـــا الـــيت حـــاول األمـــام الراحـــل ( أعلـــى هللا درجاتـــه) معاجلـــة أســـبا
ـــا مـــن شـــيعة أهـــل البيـــت  ة املبتلـــني  ، وذلـــك عـــرب إقامـــة العديـــد مـــن والتخفيـــف مـــن معـــا

رها.   املشاريع اإلنسانية اليت ختفف عنهم وقع هذه املأساة وآ
ت املوجهـــة  ب اإلمــام الرحـــل وقــد دأ  مــراراً وتكــراراً علـــى إلقــاء احملاضــرات وبـــث البيــا

، حمـذراً مـن خطــورة متـادي النظــام  للمهجـرين، وجلمعيـات حقــوق اإلنسـان، وللمسـلمني عمومــًا
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ت  يف غيـــه وظلمـــه، ونتـــائج ذلـــك علـــى األمـــة اإلســـالمية والعربيـــة وهـــذا مـــا نشـــهده اليـــوم و
املزري من التخبط والفرقة، وسيطرة اليهود الصهاينة واالسـتعمار علـى  واضحًا للعيان يف الواقع

شـعوب ومقـدرات هـذه األمـة؛ وهـذا مل يكـن ليحـدث لـو مل يتسـلط نظـام كنظـام العفالقـة علــى 
رقــاب املســلمني يف العــراق، ولــو مل تبــث أفكــار األحــزاب الــيت صــّدرت إىل بــالد اإلســالم عــرب 

م.املستشرقني وتالميذهم، أمثال عفل   ق والبيطار وصدام وأضرا
هــذا ونظــراً ملــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــرية يف نشــر مفــاهيم اإلســالم األصــيلة عــرب فضــح 
مغالطـات أعـداء اإلسـالم قمنـا بطبـع ونشـر هـذا الكتـاب، الـذي كـان يف األصـل حماضـرة قيمــة 

ن جممــوع وهــو مــن سلســلة احملاضــرات الــيت راجعهــا املؤلــف. علمــا  ألقاهــا اإلمــام الراحــل 
م  احملاضــــرات الــــيت ألقاهــــا بلغــــت عــــدة  آالف، وذلــــك خــــالل أربعــــة عقــــود مــــن الــــزمن ويف أ

  تواجده املبارك يف العراق والكويت وإيران. 
 نرجو من املوىل جل وعال أن يوفقنا لنشـر مـا يتواجـد لـدينا مـن مؤلفـات اإلمـام الراحـل 

إسـالمية كاملـة تنقـل إىل األمـة وجهـة  املخطوطة وإخراجها إىل النور، لنتمكن من نشر سلسلة
ســلوبه الرائـع املميــز... إنــه  نظـر اإلســالم جتــاه خمتلـف القضــا االجتماعيــة والسياسـية احليويــة 

يب.    نعم املوىل ونعم ا
  

تىب للتحقيق والنشر   مؤسسة ا
    ١٣/  ٥٩٥١بريوت لبنان  ص.ب: 
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لـى نبينـا حممـد وآلـه الطيبـني الطـاهرين، واللعنـة احلمد  رب العـاملني، والصـالة والسـالم ع

  الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.
  

  جرمية التهجري
وا ِيف قـــال هللا العظــــيم يف كتابــــه الكـــرمي:  ُأوُذ ِرِهــــْم وَ ــــْن ِدَ ُأْخِرُجــــوا مِ وا وَ ــــِذيَن َهــــاَجرُ الَّ َف

نَّ َعــنْـ  ــرَ ِ ــوا َألَكّف ُل قُتِ ُلوا وَ ــاتـَ َق ِي وَ يل َهــارُ َســبِ َهــا األنـْ ــْن َحتْتِ ــِري مِ ــنـَُّهْم َجنَّــاٍت َجتْ َألْدِخَل ِْم وَ ِا ئَ ِ ُهْم َســيّ
اِب  هللاُ ِعنَْدهُ ُحْسُن الثـَّوَ ْن ِعنِْد ِهللا وَ ً مِ ا   .)٣(ثـَوَ

وا لتوضــيح اآليــة املباركــة نقــول:  ــِذيَن َهــاَجرُ الَّ ِرِهــْم إىل املدينــة  َف ــْن ِدَ ُأْخِرُجــوا مِ  وَ
ره، وخمرج من بـالده أخرجهم امل وا ِيف شركون من مكة، واآلية عامة لكل مهاجر من د ُأوُذ وَ

ِي يل ــــم آمنـــــوا وأطــــاعوا  َســــبِ ُلواأل ـــــاتـَ َق ـــــواألجــــل هللا ســــبحانه  وَ ُل ِ قُت قــــتلهم الكفـــــار  وَ
 ّن ـرَ ِ ِْم أي: أحمـوّن  ألَكّف ِا ئَ ِ ُهْم َسـيّ ـا  َعـنـْ ـنـَُّهْم َجنَّـاٍت فـال آخـذهم  الَْدِخَل ـْن  وَ ـِري مِ َجتْ

َهــارُ  َهــا األنـْ ً أي حتــت خنيلهــا وقصــورها  َحتْتِ ا ــوَ ــِد ِهللا أي: جــزاءاً هلــم  ثـَ ــْن ِعنْ علــى  مِ
اِب أعماهلم ومشاقهم يف سبيله  هللاُ ِعنَْدهُ ُحْسُن الثـَّـوَ أي: اجلـزاء احلسـن، لـيس غـريه ممـن  وَ

  اليقدر والميلك الثواب احلسن.
مــــل اإلنســــان كيــــف يكــــون الكفــــار يف هــــذه النعمــــة والراحــــة والســــياحة واألســــفار،  إذا 

صرهم وظهريهم؟!   واملسلمون مضطهدون ُخيرجون من بالدهم ويؤذون، مع أن هللا سبحانه 
غُرَّنََّك فيأيت اجلواب يف اآلية الالحقة  وأصل الغرور إيهام حال السـرور فيمـا األمـر  الَ يـَ

ــــك  رســــول هللا وا ِيف ، أن الكفــــار يف ســــرور خبالفــــه، فــــاملعىن: ال يومهنّ ــــِذيَن َكَفــــرُ ــــُب الَّ َقلُّ تـَ

                                                        
  .١٩٥سورة آل عمران:  )٣(
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لنفـع؛ فـإن ذلـك  اْلبِالَِد  ٌ  فإن تقلبهم ال يعود إليهم  يـل ِ ـاعٌ َقل تَ أي: يتمتعـون بـذلك يف  مَ
اُهْم  زمان قليل  ْأوَ بِْئَس اْلِمَهاُد مصريهم  مثَُّ مَ    .)٤(أي: ساء املستقر هلم َجَهنَّمُ وَ

جـري  مئـات اآلالف مـن املـؤمنني مـن أبنـاء الشـعب العراقـي مـن القضـا املهمــة إن قضـية 
جـري عشــرات  علـى الصـعيد اإلسـالمي عامــة، وعلـى الصـعيد العراقـي بشــكل خـاص، فقضـية 
ــــايف الضــــمري  بشــــع الطــــرق الــــيت تن األلــــوف مــــن أبنــــاء الشــــعب العراقــــي املظلــــوم إىل إيــــران، و

رهــم وســلبت أمــواهلم، بعــد أن مــورس حبقهــم شــىت أنــواع  اإلنســاين، فقــد هّجــروا وشــردوا مــن د
التعــذيب النفســي واجلســدي مبــا يف ذلــك التفريــق بــني العائلــة الواحــدة، حيــث فرقــوا بــني الــزوج 
وزوجتـــه، والطفـــل وأبويـــه، وســـّفروا قســـمًا مـــن العائلـــة، وتركـــوا القســـم اآلخـــر رهنـــًا لالعتقـــال يف 

ً سجون نظام البعث املظلمة، ومارسـوا حبـق املهّجـ ـن ميـّت هلـم بصـلة قـرىب ألـوا م، ومَ رين وأقـار
ـــــى األمـــــوال  ـــــداء عل ت والشـــــتائم واالعت أخـــــرى مـــــن التعـــــذيب اجلســـــدي، كالضـــــرب واإلهـــــا
واألعـراض واألنفــس، منتهكـني بــذلك مجيـع القــوانني واألعـراف اإلســالمية والدوليـة، حــىت قــال 

م ـ أي طغاة العراق ـ فاقوا مجيع السفاحني  وحشية علـى مـدى التـاريخ قـدميًا بعض احملققني: إ
، أمثال:    وحديثًا
  بين أمية.. 

  وبين العباس.. 
  ..)٥(وهوالكو

  ..)٦(وجنكيز خان
  ..)٧(وهتلر

                                                        
  سورة آل عمران. ٨٨ص ٤ري تقريب القرآن: جتفس )٤(
م) حفيــد جنكيـز خـان، أخضــع ١٢٥١م) مغــويل مؤسـس دولـة املغــول اإليلخانيـة يف إيـران سـنة (١٢٦٥ــ١٢١٧هوالكـو (حنـو  )٥(

م) واحتــل ١٢٥٨م) حلكمــه، قضــى علــى اخلالفــة العباســية يف بغــداد (١٢٥٦أمــراء الفــرس واإلمساعيليــة يف قلعــة (املــوت) (
دوه (ســورية، هــا م)، عــرف عنــه وعــن جيشــه الــبطش والفتــك الشــديد مبــن ١٢٦٠جم املماليــك جيشــه يف عــني جــالوت وأ

  يقف يف طريق إقامة دولتهم.
) امسه تيوجني بن يشوكي، مؤسس اإلمرباطورية املغولية، أخضع مجيع الـدول بـني الصـني والبحـر ١٢٢٧ـ ١١٦٧جنكيز خان ( )٦(

توخان   ) و(هوالكو) و(تيمور لنك).األسود، اشتهر من ساللته (
م) وأصـــبح زعيمـــه، ١٩١٩م) سياســـي أملـــاين ولـــد يف النمســـا، دخـــل احلـــزب العمـــايل األملـــاين (١٩٤٥-١٨٨٩أدولـــف هتلـــر ( )٧(

م) ففشـــل ١٩٢٣م) حـــاول القيـــام بعصـــيان مســـلح يف ميـــونخ عـــام (١٩٢١ومســـاه احلـــزب الـــوطين االشـــرتاكي أي النـــازي (
احي) عرض فيه مذهبـه العنصـري العرقـي، الـذي صـار شـعار النازيـة، أصـبح مستشـارًا وسجن، ويف السجن وضع كتابه (كف



  رجوع إىل القائمة

  ١٢

  ومن أشبه. 
فقــــد مجــــع أزالم هــــذا النظــــام مجيــــع الصــــفات اإلجراميــــة واألســــاليب الالأخالقيــــة املتمثلــــة 

رمون يف بوتقة واحدة تولد ع ن هذا اخلليط أبشـع وأرذل وأخبـث لسفاحني، وحينما صهر ا
  نظام عرفه العامل أال وهو نظام عصابة البعث العراقي احلاكمة.

ــذا احلــدث املهــم، وســنحاول  ويف هــذا الكتــاب حنــاول أن حنــيط بــبعض املواضــيع املتعلقــة 
ء املؤمنني  أيضًا أن نوضح طبيعة النظام احلاكم يف العراق، الذي مارس هذه العملية حبق األبر
مــن إخواننــا يف العــراق اجلــريح، ونبــني األســاليب الــيت اســتخدمها هــذا النظــام، والظــروف الــيت 

  استغلها.
كــذلك نناشـــد الـــروح اإلســـالمية املغروســـة يف الضــمائر والنفـــوس احليـــة يف أبنـــاء اإلســـالم، 
وأصـــحاب الضـــمائر احليـــة ألحـــرار العـــامل للوقـــوف بوجـــه هـــذا النظـــام واإلطاحـــة بـــه، ومـــن هللا 

  .)٨(يقالتوف

  

  الرتكيبة السكانية
بداية حناول أن نبني الرتكيبة السكانية للشعب العراقي ـ بشكل موجز ـ وبعـد ذلـك نسـلط 

  الضوء على الفئة املستهدفة من عملية التهجري الالإنساين من قبل النظام العراقي!
عـض يتألف الشعب العراقـي مـن جمموعـة مـن القوميـات كـالعرب، واألكـراد، والرتكمـان، وب

األقليات األخرى، والغالبية العظمى من الشعب هم مـن العـرب، وهـذه الغالبيـة أيضـًا منقسـمة 
ؤهم وأجدادهم وهؤالء كانوا  ألصل، وعرب سكنوا العراق هم وآ إىل قسمني: عرب عراقيني 

ملوايل) ورمبا كانوا من أصل فارسي أو تركي أو ما أشبه، وقد عاشـوا يف العـرا ُسمون قدميًا ( ق ي
جلنســـية العراقيـــة، وبعضـــهم مل مينحـــوا (شـــهادة اجلنســـية العراقيـــة)  وولـــدوا يف العـــراق، وجتنســـوا 

                                                                                                                                                               
ً بوليسـيًا احتـل فيــه البـوليس الســري مركـز القيــادة ١٩٣٤م) مث رئـيس الدولــة املطلـق (١٩٣٣عـام ( م)، أقــام نظامـًا ديكتــاتور

يكوسلوفاكيا وبولونيـا، أشـعل احلـرب العامليـة م) والنمسا وتش١٩٣٦اإلرهابية، أدت به سياسته التوسعية إىل احتالل رينانيا (
  م).١٩٤٥م) مث هزم من قبل قوات احللفاء وانتحر هو وزوجته يف برلني عام (١٩٣٩الثانية عام (

ت عدة حول جرمية التهجري، منها ما هـو موجـه إىل مجعيـات حقـوق اإلنسـان، ومنهـا مـا هـو موجـه ٨( ) أصدر اإلمام الراحل بيا
ت آيـة هللا العظمـى احلـاج  إىل املهجرين، حيث لصرب والعمل اجلاد يف سبيل هللا عزوجل؛ انظر كتاب جمموعة بيـا يوصيهم 

اهدون يف العراق.   السيد حممد احلسيين الشريازي إىل الشعب العراقي املسلم، طبع وتوزيع علماء الدين ا
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ــم مل يتقــدموا بطلبهــا، وبعضــهم كتــب يف صــحيفة أحوالــه املدنيــة اســم  ملصــطلح احلــديث أو أ
ـا قـدميًا وحـديثًا ـ مـن حيـث التفرقـة بـني هـذا عـريب وغـ عـي). والظـاهر أن املسـألة هـي ذا َ ب ري (تـَ

عــريب ـ، إذ مل يتغــري مــن األمــر شــيئًا إال لفظــة (املــوايل) الــيت كانــت الســائدة يف عصــر بــين أميــة 
، واسـتغل نظـام احلكـم يف العـراق هـذه اللفظـة ـ أي التبعيـة ـ والـيت تتنـاىف )٩(فتحولـت إىل التبعيـة

تباعهـا؛ ألن املســلمني كلهـم سواســية وال فـرق بيــنهم  مـع الـروح والتعــاليم اإلسـالمية الــيت أُمـر 
وهــم أبنــاء اإلســالم، واخــوة يف الــدين، ووطــنهم الواحــد بــالد اإلســالم أينمــا امتــدت فــال جيــوز 

                                                        
مـة عظيمـة وسـبة كبـرية، يرتعـب منهـا وحيـاول أن يبتعـد ) يف ظل النظام احلاكم يف العراق أصبحت لفظة (التبعية) أو (التبع٩( ي) 

ا من أصول غري عربية ـ تبعية ـ والزوجـة تنفصـل  عنها أي عراقي، حىت وصل احلال إىل أن ُجيرب الزوج على تطليق زوجته؛ أل
إىل تطليـق زوجتــه ـ  عـن زوجهـا ألنـه مـن أصــول غـري عربيـة، بـل كــان املوظـف يف دوائـر الدولـة يطـرد مــن وظيفتـه إذا مل يبـادر

التبعيـة ـ وكـذلك املوظفـات، كمـا أن النظـام اسـتغل بعـض ضـعاف النفـوس مـن التبعيـة فعملـوا لـدى دوائـر أمـن النظـام بصـفة 
ئهم. قر م ذلك إىل الوشاية    عمالء وجواسيس؛ إلثبات الوالء األعمى والالحمدود للنظام العفلقي حىت لو أدى 

طنـه هذا وقد أصدر ما يسمى مبجلس  قيادة الثورة قرارًا ظاهره ترغيب الزوج بتطليق زوجته إذا كانت من التبعية اإليرانية، و
  ـ وهو الواقع ـ اإلجبار على ذلك، والشواهد من الواقع امللموس كثرية، وفيما يلي نص القرار:

  .١٥/٤/١٩٨١يف  ٤٧٤(القرار املرقم 
واألربعني من الدستور املؤقت قرر جملـس قيـادة الثـورة جبلسـته املنعقـدة بتـاريخ ) من املادة الثانية ١استنادا إىل أحكام الفقرة (

  مايلي:٥/٤/١٩٨١
، وألفـــان  -١ يصــرف للــزوج العراقــي املتــزوج مــن امــرأة مــن التبعيــة اإليرانيــة مبلــغ قــدره أربعــة آالف دينــار إذا كــان عســكر

  ة تسفريها إىل خارج القطر.ومخسمائة دينارا إذا كان مدنيا يف حالة طالق زوجته أو يف حال
) من هذا القرار ثبوت حالة الطالق أو التسفري بتأييد مـن اجلهـات الرمسيـة ١يشرتط يف منح املبلغ املشار إليه يف الفقرة (-٢

  املختصة وإجراء عقد زواج جديد من عراقية.
  يتوىل الوزراء املختصون تنفيذ هذا القرار.-٣

  التوقيع
  ادة الثورة)صدام حسني / رئيس جملس قي

كيدًا لتنفيذ القرار السابق، وتوضيحًا لبعض من يلتبس عليه األمر، وهو فيما يلي:   وصدر قرار آخر 
  :٣١/١٢/١٩٨١السري والشخصي يف  –مكتب أمانة السر  –(كتاب جملس قيادة الثورة 

  نقرر ما يلي: ١٥/٤/١٩٨١يف  ٤٧٤نشري إىل قرار جملس قيادة الثورة املرقم 
ملبلغ املشار إليه يف القرار أعاله للمتزوج من إيرانيـة قبـل نفـاذ القـرار املـذكور ممـن يبـادر إىل طـالق زوجتـه وعـدم يصرف ا -١

در بتطليقها بعد ذلك.   العودة ملطلقته، وال يصرف املبلغ يف حالة الزواج من إيرانية بعد نفاذه ولو 
شعار وزارة الدا -٢ خلية لتقوم األخرية من جانبها بتسـفري املطلقـة املـذكورة إىل خـارج عند إيقاع الطالق تقوم وزارة العدل 

  القطر ـ الحظ الفرق بني النص السابق وبني هذه الفقرة ـ. 
نية مـن إيرانيـة، ويف حالـة زواجـه يسـرتد منـه   -٣ يلزم الشخص الذي استفاد من قرار جملس قيادة الثورة أعاله بعدم الزواج 

  كافة املبلغ.
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رد أنه من أصل آخر. جري وتسفري أحد    شرعًا إخراج و
  .)١٠(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأ ربكم فاعبدونفقد قال تبارك وتعاىل: 
ً   َأيـَُّهـــا النَّـــاُس وقـــال عـــز مـــن قائـــل:  و ْلنـــاُكْم ُشـــعُ َجعَ ثـــى وَ أُْن ـــْن ذََكـــٍر وَ ْقنـــاُكْم مِ َّ َخَل إِ

يٌم َخبِريٌ  ِ ُكْم ِعنَْد ِهللا َأتْقاُكْم إِنَّ هللاَ َعل مَ ُفوا إِنَّ َأْكرَ عارَ تَ ِ قَبائَِل ل   .)١١(وَ
يف النـاس خطيبـًا فحمـد  ملا كان يوم فتح مكـة قـام رسـول هللا«قال:  وعن أيب جعفر 

ليـــه، مث قـــال: أيهـــا النـــاس، ليبلـــغ الشـــاهد الغائـــب أن هللا تبـــارك وتعـــاىل قـــد أذهـــب هللا وأثــىن ع
ئهــا وعشــائرها. أيهــا النــاس، إنكــم مــن آدم وآدم مــن طــني،  عــنكم خنــوة اجلاهليــة، والتفــاخر 
ب والـد  أال وإن خريكم عند هللا وأكرمكم عليه أتقـاكم وأطـوعكم لـه، أال وإن العربيـة ليسـت 

طـــق، فمـــن طعـــن بيـــنكم وعلـــم أنـــه يبلغـــه رضـــوان هللا حســـبه، أال وإن كـــل دم ولكنهـــا لســـان 
  .)١٢(»مظلمة أو إحنة كانت يف اجلاهلية فهي تظل حتت قدمي إىل يوم القيامة

أصـل املـرء دينــه، وحسـبه خلقـه، وكرمـه تقـواه، وإن النـاس مــن آدم : « وقـال أبـو جعفـر 
  .)١٣(»شرع سواء

ـــــوم، فعظمـــــوه وقـــــدموه  رســـــول هللا وروي: أن ســـــلمان الفارســـــي دخـــــل مســـــجد ذات ي
ملصــطفى وآلــه (صــلوات هللا علــيهم)  وصــدروه؛ إجــالال حلقــه، وإعظامــًا لشــيبته، واختصاصــه 

  فدخل عمر فنظر إليه فقال: من هذا العجمي املتصدر فيما بني العرب؟
  املنرب، فخطب فقال: فصعد رسول هللا 

ملشـط، ال فضـل للعـريب علـى العجمـي، وال إن الناس من آدم إىل يومنا هذا مثل أسنان ا«
لتقوى..   ).١٤(» لألمحر على األسود إال 

فأمثال هذه احلواجز والتمايزات الالإسالمية ال يقرها الدين احلنيف، بـل املـائز هـو اإلميـان 
  والتقوى أمام الكفر.

ـم العديـد مـن العـ راقيني نعـود ونقـول: إن نظـام احلكـم يف العـراق اسـتغل لفظـة (التبعيـة) وا

                                                        
  .٩٢بياء: ) سورة األن١٠(
  .١٣سورة احلجرات:  )١١(
  .١٣٥٩٦ح ٧٥ب ٨٨ص ١٢مستدرك الوسائل: ج )١٢(
  .١٢٥٩٧ح ٧٥ب ٨٨ص ١٢) مستدرك الوسائل: ج١٣(
  .٤٦ح ١٠ب ٣٤٨ص ٢٢) حبار األنوار: ج١٤(
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بـــذلك للقيـــام بعمليــــات التهجـــري الواســـعة؛ وذلــــك لتغيـــري البنيـــة الســــكانية واملذهبيـــة للشــــعب 
العراقــي، وخللــق نــوع مــن اإلرهــاب والظلــم اجلمــاعي، بتشــتيت وتفريــق العوائــل املتدينــة وامللتزمــة 

ـــتهم واالفـــرتاءات الكاذبـــة علـــيهم والبعيـــدة عـــن الواقـــع؛ ليجـــد التربيـــر  لصـــاق ال ات إلســـالم، 
جريهم بكل قسوة ووحشية.   الواهية اليت متّكنه من سلب أمواهلم وتعذيبهم، ومن مث 

وجتسـدت ـ يف واحـدة مـن أشـدها ـ هـذه العمليـات اإلجراميـة، حينمـا مجـع جتـار ووجهـاء 
الســـــوق الكبـــــري يف بغـــــداد (الشـــــورجة) وســـــّفرهم إىل خـــــارج العـــــراق، مســـــتوليًا علـــــى أمـــــواهلم 

م م، زاعمًا أ غري عراقيني، وهكذا عملوا يف مجيع حمافظات العراق وخصوصـًا كـربالء  وممتلكا
قـــي املنــــاطق الـــيت يتواجــــد فيهــــا  املقدســـة والنجــــف األشـــرف والكاظميــــة املشـــرفة والكــــوت، و

  .)١٥(الشيعة...

                                                        
ملكـــر واخلـــداع، الــيت تـــدل علـــى احنطاطــه اخللقـــي ودمويتـــه، فبوقــت واحـــد مـــن شــهر نيســـان عـــام ١٥( ) بــدأ صـــدام جرميتـــه تلــك 

حكام، قامت غرف التجارة يف حمافظات العراق بتوجيـه دعـوة رمسيـة ١٩٨٠( تفاق سري مسبق، ووفق خطة أعدت  م) و
ــا اســتدعاء كبــار جتــار الشــيعة الجتمــاع عاجــل، حبجــة التباحــث يف بنــود قــانون جتــاري جديــد تزمــع احلكومــة إصــداره،  مت 

دف حل أزمة ا ملـواد املعيشـية الـيت استعصـت علـى الدولـة، وبعـد أن وصـل التجـار والتداول والتشاور يف األمور االقتصادية 
ــا، وســـيقوا مجاعــات مجاعـــات،  م الــيت قـــدموا  إىل أمكنــة االجتماعــات املزعومـــة، مت اعتقــاهلم فـــورا واالســتيالء علـــى ســيارا

لسـري حنـو األراضـي اإليرانيـة، بعـدما أب لعـراء وأمـروا  ـم وحتت حراسة مشددة إىل احلدود، فرمـوا  ـم غـري مرغـوب  لغـوهم 
ن أي شـخص حيـاول العـودة إىل الـوطن، أو يـرتدد يف احلركـة  م عجم، وجيب أن يعـودوا إىل بالدهـم، وأنـذروهم  يف البلد أل

  إىل إيران فإن النار ستطلق عليه بدون إنذار!.
م يتولون أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وأهل البيت م من الشيعة.أ وهذا كله ال لشيء سوى أ   ي: أل



  رجوع إىل القائمة

  ١٦

  
  

  سرية احلزب احلاكم يف العراق
  

عــن  إن أي شــخص يريــد أن يتنــاول ســرية نظــام حــزب البعــث احلــاكم يف العــراق ســيعجز
الوصف الكامل والدقيق هلذا النظام، وال أعـين بـذلك وصـف هيكلـه العـام، أو األفـراد املنتمـني 
إليه، أو اجلهـة الـيت سـاعدت يف نشـأته، فكـل ذلـك سـهل يسـري علـى الباحـث، ولكـن الشـيء 
ألعمـــال اإلجراميـــة الـــيت مارســـها أفـــراد هـــذا احلـــزب حبـــق أبنـــاء  العســـري هـــو اإلحاطـــة الكاملـــة 

عراقي املسـلم، مـن التعـذيب وقتـل الـنفس الـيت حرمهـا هللا، وهتـك األعـراض، وسـلب الشعب ال
األمــوال واملمتلكــات، وكــذلك قيامــه بعمليــات التهجــري الواســعة ضــد أبنــاء شــعبنا املظلــوم، ومــا 

  إىل ذلك من األساليب اليت يعجز القلم عن كتابتها، واللسان عن سردها.
ً وأكــراداً، شــيعة وســنة، ومل يتوقـف هــذا النظــام عــن ظلــم الشــعب  العراقـي جبميــع فئاتــه عــر

بل حىت األقليـات الصـغرية مل تسـلم مـن حقـده وظلمـه وجـوره، وكـذلك تعـدى يف ظلمـه حـدود 
العـــراق والشـــعب العراقـــي فعـــم ظلمـــه الشـــعوب األخـــرى، فحربـــه الـــيت شـــنها علـــى إيـــران أحـــد 

لشـــعبني املســـلمني العراقـــي دوافعهـــا الرئيســـية هـــو حقـــده علـــى اإلنســـانية بصـــورة عامـــة وعلـــى ا
  واإليراين بصورة خاصة.

كـذلك دخولــه يف مـؤامرات ســرية و ـ بعـض األحيــان ـ علنيــة مـع القــوى الكـربى املعاديــة 
ضته اإلسالمية املتوقدة.   لإلسالم، لضرب الشعب العراقي املسلم، وضرب 

اإلســـالم ومـــن هـــذه املـــؤامرات الســـرية تعاونـــه بصـــورة ســـرية مـــع الكيـــان الصـــهيوين لضـــرب 
ـ  )١٦(واملسـلمني، ومـن مؤامراتـه العلنيـة حتالفـه مـع نظـام الشـاه لضـرب األكـراد يف مشـال العـراق

ــال لــذكرها هنــا  علــى ســبيل املثــال  ال احلصــر، ودخــل يف حتالفــات مشــبوهة كثــرية ال يســع ا

                                                        
تفاقيـة اجلزائـر، وقـد وقعهـا عـن ١٩٧٥يف اخلامس من أيلول عام ( )١٦( م) وقعت احلكومة العراقية مع شاه إيران االتفاقية املعروفـة 

ن يوافــق العـراق علــى املطالــب اإلقليميــة  ئبــًا لـرئيس اجلمهوريــة، وتقضــي هـذه االتفاقيــة  العـراق صــدام التكــرييت الـذي كــان 
م للش اه يف امليـاه واألراضـي العراقيـة علـى األخـص املالحـة يف شـط العـرب، يف مقابـل وقـف الشـاه مسـاندته لألكـراد يف ثـور

ـا احلركـة الكرديـة،  م وتقدمي املعلومات عنهم للنظام احلـاكم ممـا سـبب أشـد انتكاسـة مـرت  على النظام احلاكم، بل وحماصر
  آلمنني.فشرَّد وقتل عشرات اآلالف من األكراد ا
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م) هـو حـزب البعـث ـ احلـزب الوحيـد احلـاكم ـ وهـو حـزب قـومي علمـاين ١٩٨٦/ متـوز/ ١٧) احلـزب احلـاكم يف العـراق منـذ (١٧(

يــدعو إىل االنقــالب الشــامل يف املفــاهيم والقــيم العربيــة لصــهرها وحتويلهــا إىل التوجــه االشــرتاكي، شــعاره املعلــن (أمــة عربيــة 
  افه: (الوحدة، واحلرية، واالشرتاكية)!! واحدة ذات رسالة خالدة). وأهد

ريــس قادمــًا إىل دمشــق كــل مــن ميشــيل عفلــق وهــو نصــراين ينتمــي إىل الكنيســة الشــرقية، ١٩٣٢ففــي ســنة ( م) عــاد مــن 
وصالح الدين البيطار، وذلك بعد الدراسة العالية يف فرنسا على يد كبار املستشرقني، ومـن أشـهر هـؤالء املستشـرقني لـويس 

فكـار قوميـة وثقافـة  ماسـنيون الـذي قـال عـن عفلـق: هـو أخلـص تلميـذ تتلمـذ علـى يـدي. فعـادا ـ عفلـق والبيطـار ـ حمملـني 
غربيـة، فعمـال يف جمــال التـدريس، ومـن خاللــه أخـذا ينشــران أفكارمهـا بـني الــزمالء والطـالب والشـباب. وأصــدر جتمـع أنشــأه 

الشــرتاك مــع املاركســيني م) وكــانوا يطلقــون علــى أنفســهم اســم (مجاعــة اإلحيــاء ١٩٣٤ســنة ( عفلــق والبيطــار جملــة الطليعــة 
  العريب).

ســيس حــزب حتــت اســم (حــزب البعــث العــريب)، وكــان مــن املؤسســني: ميشــيل عفلــق، صــالح ١٩٤٧ويف نيســان ( م) مت 
سم البعث.    البيطار، جالل السيد، زكي األرسوزي، كما أصدروا جملة 

(البعث العـريب) و حـزب (العـريب االشـرتاكي) الـذي كـان يقـوده أكـرم احلـوراين يف م) اندمج كل من حزب ١٩٥٣ويف سنة (
  حزب واحد أمسياه (حزب البعث العريب االشرتاكي). 

  استوىل أحد أجنحة احلزب املنشقة على السلطة يف العراق بعد أحداث دامية سارت على النحو التايل: 
الب علــى النظــام امللكــي بقيــادة عبــد الكــرمي قاســم وعبــد الســالم م) حــدث انقــ١٩٥٨يف الرابــع عشــر مــن شــهر متــوز عــام (

عــارف، فقتــل امللــك فيصــل الثــاين وويل عهــده عبــد اإللــه ومــن عثــر عليــه مــن أفــراد العائلــة املالكــة، ونــوري الســعيد وأعوانــه، 
ت العسكري   ة. فاسقط النظام امللكي، وبذلك انتهت امللوكية يف العراق، ودخل العراق دوامة االنقال

النضـمام إىل اجلمهوريـة  م من نشـوب الثـورة وصـل ميشـيل عفلـق إىل بغـداد وحـاول إقنـاع أركـان النظـام اجلديـد  وبعد عشرة أ
دى بعبـد الكـرمي قاسـم زعيمـا أوحـد للعـراق.  العربية املتحدة (سور ومصـر) ولكـن احلـزب الشـيوعي العراقـي أحـبط مسـاعيه و

نقــالب علــى نظــام عبـد الكــرمي قاســم، وقــد شــهد هــذا ١٩٦٣ام (ويف اليـوم الثــامن مــن شــهر شــباط لعــ م) قـام حــزب البعــث 
ً دمويـة رهيبــة يف بغـداد وأغلـب مـدن العـراق، وبعــد جنـاح هـذا االنقـالب تشـكلت أول حكومــة  االنقـالب قتـاالً شرسـا وأحـدا

العـراق فـاغتنم عبـد السـالم عـارف بعثية، وسرعان ما نشب خالف بني اجلناح املعتدل واجلنـاح املتطـرف مـن حـزب البعـث يف 
ريــخ العــراق يف ( م) وعــني عبـد الســالم عــارف أمحــد ١٩٦٣/  تشـرين الثــاين / ١٨هـذه الفرصــة وأســقط أول حكومـة بعثيــة يف 

ئبــًا لـــرئيس اجلمهوريـــة، وأوصــى ميشـــيل عفلــق بتعيـــني صـــدام حســني عضـــوا يف القيـــادة  حســن البكـــر أحــد الضـــباط البعثيـــني 
م) اسـتلم أخـوه ١٩٦٦البعث العراقـي. وبعـد مقتـل عبـد السـالم عـارف يف حـادث الطـائرة املـدبر يف عـام ( القطرية لفرع حزب

لتمييـز الطائفــي والعنصـرية  لتدهور االقتصادي واملعاشـي و سة اجلمهورية يف العراق الذي اتّسم حكمه  عبد الرمحن عارف ر
م، ويت حمليطني به ويثق    بىن عادة رأي آخر من يقابله.والقبلية، وكـان يتأثر 

حنــي عــن الســلطة بعــدما أوعــزت املخــابرات األمريكيــة والربيطانيــة إىل عبــد الــرزاق النــايف وإبــراهيم الــداود وأمحــد حســن البكــر 
  بتغيري السلطة يف العراق، حيث نفي إىل تركيا.

لتحــالف مــع ضــباط غــري بعثيــني ١٩٦٨/ متــوز/ ١٧ففــي ( نقــالب أســقط نظــام عبــد الــرمحن م) قــام حــزب البعــث العراقــي 
عارف، ويف اليوم الثالثني من الشهر نفسه طرد حزب البعث كافة من تعاونوا معه يف انقالبه، وعني أمحد حسـن البكـر رئيسـًا 
ئبــًا لـرئيس جملـس قيـادة الثـورة، ومســؤوالً   لـس قيـادة الثـورة ورئيسـا للجمهوريـة وقائــدا عامـا للجـيش، وأصـبح صـدام التكـرييت 

  عن األمن الداخلي. 
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م) مت اغتيـال الفريـق ١٩٧٠ومتت تصفيات عديدة يف صـفوف قـادة احلـزب كـان بطلهـا وخمططهـا صـدام التكـرييت، ففـي سـنة (

ئبــا لــرئيس  حــردان التكــرييت يف الكويــت، الــذي كــان مــن أبــرز أعضــاء حــزب البعــث العراقــي وعضــوًا يف جملــس قيــادة الثــورة، و
م) مت اغتيــال فـــؤاد الركــايب، وكــان املنظـــر األول للحــزب، وأحـــد أبــرز قادتـــه يف ١٩٧١اع. ويف عـــام (جملــس الــوزراء ووزيـــرا للــدف

ظم كزار رئيس جهاز األمن الداخلي ومخسـة وثالثـني ١٩٧٣العراق وقد مت اغتياله داخل السجن. ويف عام ( م) جرى إعدام 
م) وقعــت احلكومــة  العراقيـة مــع شــاه إيــران ١٩٧٥شخصـا مــن أنصــاره، وذلـك يف أعقــاب فشــل انقـالب قــاموا بــه. ويف عـام (

تفاقيـة اجلزائــر. ويف عــام ( م) أصـبح صــدام التكـرييت رئيســا للجمهوريــة العراقيـة بعــد إعفـاء البكــر مــن ١٩٧٩االتفاقيـة املعروفــة 
دكتور صادق علـوش، مجيع مناصبه وفرض اإلقامة اجلربية عليه يف منزله، مث قتله صدام حبقنة ترفع نسبة السكر لديه بواسطة ال

م ـ قـام صـدام حبملـة إعـدامات واسـعة طالـت أكثـر مـن ثلـث أعضـاء جملـس ١٩٧٩م). ويف العـام نفسـه ـ ١٩٨٢وذلـك عـام (
قيادة الثورة وأكثر من مخسمائة عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي. ويف العام نفسه أقدم صدام على إعدام كـل مـن: 

ن احلمــداين، غـامن عبــد اجلليــل وزيــر التعلــيم،  وحممــد حمجــوب وزيــر الرتبيـة، وحممــد عــايش وزيــر الصــناعة، وصــديقه احلمــيم عــد
صــر احلــاين، مث قتــل مرتضــى ســعيد البــاقي حتــت التعــذيب، وقــد ســبق لكــل مــن األخــريين أن شــغال منصــب وزيــر  والــدكتور 

مـن كبـار أعضـاء حزبـه، ومل يبـق  اخلارجية، وقد بلغ عدد من أعدمهم صدام خالل أقل مـن شـهر واحـد سـتة ومخسـني شخصـاً 
م) ســوى عـزت الــدوري وطـه اجلــزراوي وطـارق حنــا ـ أو يوحنـا ـ ١٩٦٨علـى قيـد احليــاة مـن الــذين شـاركوا يف انقــالب عـام (

  عزيز.
م) شـن صـدام حربـه علـى إيـران بعـد إلغائـه اتفاقيـة اجلزائـر ـ الـيت وقعهـا مـع الشـاه ـ الـيت أسـفرت ١٩٨٠/ أيلـول/ ٢٢ويف يـوم (

قوط ما يزيد على النصـف مليـون مـن شـباب العـراق وأكثـر مـن سـبعمائة ألـف مـن املعـاقني واملشـوهني، هـذا غـري جـيش عن س
ذه احلـرب الغبيـة ـ كمـا مساهـا أحـد  األرامل واأليتام واملعاقني الذين خلفتهم احلرب، وغري من أعدموا بسبب رفضهم املشاركة 

ب الـيت جتـاوزت مـائيت ألـف مليـون مـن الـدوالرات، وكـذلك جتميـد كـل تنميـة طـوال احملللني السياسيني ـ إضافة إىل نفقـات احلـر 
مـدة زمنيــة جتــاوزت الثمــاين ســنوات، بعــد ذلــك خــرج صــدام بعـد كــل هــذه التضــحيات لــيعلن للعــامل أن حربــه مــع إيــران كانــت 

  خطأ، وأن احلق كل احلق يف العودة إىل االتفاقية املربمة بينهما ـ اتفاقية اجلزائر ـ. 
ســـتخدام الغـــازات الســـامة  دة  ملـــواطنني األكـــراد أبشــع أنـــواع القتـــل والـــبطش والتنكيـــل واإل ويف أثنــاء حربـــه مـــع إيـــران أنـــزل 

مل احلارقة بصورة مهجية مل تعرف حرمة لشرع وال لدين وال ملروءة وال لشرف.   والكيماوية وقنابل النا
ين على يد هذا النظا م وجالوزته عقـب اهلزميـة املنكـرة يف حـرب اخللـيج الثـاين، عنـدما قـام النظـام وقد ذاق الشعب العراق األمرّ

ر الــنفط فيهــا،  ــب متاجرهــا وقتــل أبناءهــا وفّجــر آ ا و جتيــاح دولــة الكويــت واســتباح أرضــها وطــرد شــعبها وخــرب منشــآ
ت املتحدة حتالفًا أخرج اجليش العراقي ومت طرده من الكويـت، األمـر الـذ ي أنـزل بـه هزميـة كاسـحة راح ضـحيتها فقادت الوال

مئـات اآلالف مـن جنـود اجلــيش العراقـي، وجعلـه يستســلم يف ذلـة وخنـوع ويوافــق علـى كـل شــروط قـوات احللفـاء، بعــد أن دك 
الطــريان كافــة املنشــآت واملرافــق يف العــراق وتركهــا خــرا يف معركــة غــري متكافئــة أطلــق عليهــا أســم (عاصــفة الصــحراء) ورجعــت 

النتفاضـة الشـعبانية، حيــث احلكومـة  ر الشــعب العراقـي يف انتفاضـة كبـرية عرفــت  ا. و الكويتيـة مـن منفاهــا ومارسـت سـلطا
حررت مخسـة عشـر مدينـة مـن مـدن العـراق الثمانيـة عشـر، وبعـد مسـاندة مـن أسـياده املسـتعمرين ومـؤمرات بعـض دول اجلـوار 

لشـعب املغلـوب علـى أمـره، وأمـر وانقطاع اإلمدادات عن الثوار بدأت الكفة متيل لصاحل  لبطش الشـديد  قوات النظام فقام 
كملهـا علــى رؤوس مـن فيهـا مـن النسـاء واألطفـال والشـيوخ والرجـال، وانتهكــوا  هـذا الطاغيـة جنـده أن يـدكوا مبـدافعهم مـد 

  حرمة العتبات املقدسة يف كربالء والنجف.
لثـوار أشـد تنكيـل، فقـد قـدرت أعـداد الضـحا مبـا يزيـد علـى مخسـمائة فقام هذا الطاغيـة بقمـع االنتفاضـة الشـعبانية، ونّكـ ل 

إلضافة إىل اآلف  املفقودين واحملتجزين يف السجون ال يعرف هلم خرب.    ألف قتيل وقيل مليون 
  هذا بعض ما جناه العراق من الطغاة الذين تسلطوا على رقاب شعبه ومتكنوا من التصرف بثرواته وخرياته.
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دى مؤسس احلزب بضرورة األخذ بنظـام احلـزب الواحـد؛ ألنـه وكمـا أما عن  سلوكيات ومبادئ حزب البعث يف العراق، فقد 

يقول ـ عفلق ـ: إن القدر هو الذي محلنا هذه الرسالة، وخولنـا أيضـا حـق األمـر والكـالم بقـوة والعمـل بقسـوة لفـرض تعليمـات 
  احلزب.

ب سـط قـدر مـن احلريـة الشخصـية أو السياسـية يف قبـال ذلـك؛ فكـل شـيء يف دولـة ومن مث ال يوجـد أي مـواطن عراقـي يتمتـع 
العــراق خيضــع لرقابــة بوليســية صــارمة، وتشــكل دوائــر املباحــث واملخــابرات واألمــن قنــوات االتصــاالت الوحيــدة بــني املــواطنني 

  والنظام. 
صـل الـدين عـن السياسـة، واملسـاواة بـني شـريعة وتركز سياسة احلزب علـى قطـع كافـة الـروابط بـني العروبـة واإلسـالم، وتنـادي بف

  محورايب وشعر اجلاهلية وبني الدين اإلسالمي.
وادعـــت سياســـة احلـــزب أن حتقيـــق االشـــرتاكية شـــرط أساســـي لبقـــاء األمـــة العربيـــة وإلمكـــان تقـــدمها، مـــع أن النتيجـــة احلتميـــة 

رفع مستوى الفقراء، ولكنها ساوت اجلميـع يف الفقـر، للسياسة االشرتاكية اليت طبقت يف العراق مل جتلب الرخاء للشعب، ومل ت
وبعـد أن كـان العـراق قمـة يف الثـراء ووفـرة املـوارد والثـروات، أصـبح ـ بطـيش احلـزب احلـاكم ـ عـاجزًا عـن تـوفري القـوت األساسـي 

إلســالم، فأصــبحت العلمانيــة هــ ي دســتور العــراق، لشــعبه، كمــا قــام بتجريــد الدســتور العراقــي مــن كــل القــوانني الــيت هلــا صــلة 
  ومعتقدات صدام وحزبه ومبادئه هي مصدر التشريع لقوانينه. 

م) مــا يلــي: وأمــا الظــاهرة الدينيــة يف العصــر ١٩٨٢لقــد ورد يف التقريــر املركــزي للمــؤمتر القطــري التاســع املنعقــد ببغــداد عــام (
ا ظاهرة متخلفة يف النظرة واملمارسة.    الراهن فإ

ـاالت، ولسـان حالـه: وكنـت ولذلك فقد اجتـه صـدام الت كـرييت وحزبـه إىل إعـالن احلـرب علـى اإلسـالم والعـاملني لـه يف كافـة ا
ً من جند إبليس فارتقى يب احلال حىت صار إبليس من جندي.   امرء

غالق مئات املساجد واحلسينيات واملراكـز اإلسـالمية يف ا لعـراق؛ فقام بقتل العلماء ومهامجة احلوزات العلمية، وأصدر أوامره 
عـــدام اآلالف مــــن  لقـــاء القــــبض علـــى مـــن يــــرتدد إليهـــا، وتتابعـــت القــــرارات  ـــرد أن الشـــباب املســــلم يلتقـــي فيهـــا، وقــــام 

  الشخصيات اإلسالمية. 
وأحال الكثـريين مـن أسـاتذة اجلامعـات إىل التقاعـد، مث قـدمهم إىل احملاكمـة، وصـدرت حبقهـم أحكـام خمتلفـة بسـجنهم لفـرتات 

  طويلة.
جلرائم التالية: كما ق   ام 

  حماربة ارتداء احلجاب اإلسالمي بني الفتيات املسلمات.
  تشجيع العالقات غري الشرعية بني الفتيان والفتيات.

االت.   فتح النوادي الليلية وتشجيع الفساد يف كافة ا
ت سخية لكل من يقوم بفتح حمالت اللهو والرذيلة، حىت أصبحت مظاهر الفجـور و  العهـر تكسـو بعـض الشـوارع تقدمي معو

ت اخلمر متأل األزقة واألحياء.    واألسواق، وحا
، ومل يلتـزم بقـرارات  وكان هـذا النظـام مـن آـخر الـدول الـيت قبلـت االنضـمام ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي بعـدما شـعر بعزلـه إسـالميًا

 .   املؤمتر عمليًا
ســالم ســواء يف لبنــان أو كشــمري أو فلســطني أو قــربص أو كمــا دأب علــى دعــم الــنظم العلمانيــة ضــد كــل مــن يرفــع شــعار اإل

  أفغانستان، وهكذا يف كل قضية إسالمية أخذ موقعه إىل جانب القوى املعادية لإلسالم.
ـم يلجئـون إىل  وقد جلب من وسـائل التعـذيب يف سـجون ومعـتقالت بـالده مـا تقشـعر هلولـه األبـدان، وعـرف عـن جالوزتـه أ

م، حـىت فـاق كـل طغـاة  أبشع وسائل التعذيب شناعة وقساوة يف سبيل انتـزاع االعرتافـات مـن املسـاجني أو ثنـيهم عـن معتقـدا
د بن أبيه وابنه وهارون ومن شاكلهم يف اجلرم واإلجرام.    التأريخ يف اإلرهاب من أمثال احلجاج وز
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  الغاية يف وجود احلزب احلاكم
إىل ذلـك كلـه، أنـه حيتـاج إىل علـة  من الطبيعي يف نشوء أي فكرة أو نظام أو حزب أو ما

، ســـواء كانـــت الغايـــة ســـامية ونبيلـــة أم كانـــت ســـافلة ورذيلـــة. وفكـــرة إجيـــاد )١٨(وغايـــة لوجـــوده
وامـر وتوجيهـات االسـتعمار الغـريب بصـورة عامـة، واالسـتعمار  حزب البعث يف العراق نشأت 

  الربيطاين بصورة خاصة.
مية بصـــورة عامــة، والشــعب العراقــي بصـــورة أمــا الغايــة مــن إجيـــاده يف جســد األمــة اإلســال

  خاصة، فكانت كالتايل:
إن النفوذ االستعماري لدول الغرب، أعقاب احلربني العامليتني اختذ أبعاداً خطرية، وخاصة 
                                                                                                                                                               

لوحـدة وانكشـفت أطمـاعهم يف السـع م يف املنـاداة  ي للهيمنـة علـى العـامل العـريب عـن وقد اتضحت سياسة طغـاة العـراق وكـذ
ـا عـن ردع  ا ومنظما يـار وعجـز األمـة العربيـة مبختلـف مؤسسـا لقـوة، حيـث بـدأ مبنطقـة اخللـيج، وتسـببت يف ا طريق الضم 

  العدوان اإلسرائيلي. 
لضــرب  وفضــحت أطمــاع وتوجهــات هــذا احلــزب الحــتالل الســعودية الكويــت ودول اخللــيج العــريب، بعــدما وجهــوا صــوارخيهم

ر النفط يف الكويت وإضرام النار فيها. وغـري ذلـك مـن الـويالت واملآسـي الـيت جـرت  املدن يف اجلزيرة العربية، وقاموا بنسف آ
ذا النظام.   على الشعب العراقي الذي ابتلى 

وأصـبح  ال شك أنه بشخص صدام التكرييت ونظامه قـد انكشـف زيـف وكـذب ادعـاءات وشـعارات احلـزب احلـاكم يف العـراق 
مرفوضا على املستوى احمللي والعريب واإلسالمي، بسبب أسلوبه اهلمجي يف التعامل مـع جريانـه وأشـقائه ومواطنيـه، كمـا أصـبح 
صدام ممقو من حيث جبلته الشريرة وغريزته العدوانيـة املسـعورة، وجنـون العظمـة املسـيطر علـى تصـرفاته، وجلوئـه إىل املخادعـة 

ه ا خلبيثــة يف التعامــل مــع شــعبه ويف حربــه مــع إيــران، مث يف انقالبــه علــى الكويــت الداعمــة لــه يف حربــه بعــد أن انكشــفت نــوا
  السابقة.

ومن املالحظ أن كلمة الدين مل ترد مطلقـا يف صـلب الدسـتور العراقـي. وان كلمـة اإلميـان  علـى عموميتهـا مل تـرد يف صـلب 
يؤكــد علــى االجتــاه ضــد الــديين يف احلــزب احلــاكم يف العــراق، حــىت  يف بنــاء  الدســتور، ال يف تفصــيالته، وال يف عمومياتــه، ممــا

ره السلبية.    األسرة ال يشريون إىل حترمي الزىن وال يشريون إىل آ
أما يف السياسة اخلارجية ال يشريون إىل أية صـلة مـع العـامل اإلسـالمي. وال يشـريون إىل التـاريخ اإلسـالمي الـذي أكسـب األمـة 

  انة وقدرا بني الشعوب. العربية مك
حــة أكــرب قــدر مــن احلريــة للمــواطنني فــإن ممارســاته القمعيــة فاقــت كــل تصــور وانتهكــت كــل  ملطالبــة  ورغــم تظــاهر احلــزب 

م من الظلم واالضطهاد. ت وأجلأت الكثريين إىل اهلجرة والفرار بعقيد   احلرمات ووأدت كل احلر
عتبـار ذلـك جـزءا ال يتجـزأ مـن طموحاتـه والنظام احلاكم يف العراق يتطلـع إىل ا سـتالم السـلطة يف مجيـع أرجـاء الـوطن العـريب؛ 

م هذه الرغبة العارمة إىل السقوط يف محـأة اإلنـذار املقنـع والتهديـد السـافر والعـدوان الصـريح، ورمبـا يكـون  البعيدة، وقد أدت 
  حزب صدام وزمرته أسوأ ما شهده التاريخ يف هذا البلد. 

  صود من العلة: املوجد، واملقصود من الغاية: اهلدف.املق )١٨(
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الـدول املنتصــرة ـ احللفــاء ـ كأمريكـا وبريطانيــا وفرنســا واالحتـاد الســوفييت، ولقـد عملــت الــدول 
وى علـى إبقــاء دول العــامل هنــاك حتــت هيمنتهــا، فقســمتها إىل املـذكورة بكــل مــا تســتطيع مــن قــ

ا، وكــان  منـاطق نفـوذ هلــا، فكـل دولـة أخــذت جمموعـة مــن الـدول الصـغرية وضــمتها إىل سـيطر
  ، وهذا فيه كالم كثري ذكر يف حمله.)١٩(العراق من حصة بريطانيا

ـــــبالد والـــــدول االســـــتعمارية عـــــادة تفكـــــر يف أســـــهل وأرخـــــص األســـــاليب إلدارة شـــــؤون  ال
املســـتعمرة، إمـــا بطريقـــة مباشـــرة بواســـطة االحـــتالل املباشـــر، أو بطريقـــة غـــري مباشـــرة، أي بـــزرع 
أنظمة وتكتالت مـن داخـل الـبالد املسـتعمرة تـدير شـؤون الـبالد بطريقـة تضـمن مصـاحل الدولـة 

  االستعمارية.
ـــا األســـلوبني معـــًا يف إدارة شـــؤون العـــراق، ففـــي بدايـــة األمـــر اســـت خدمت مارســـت بريطاني

ً، وذلـــك عـــام ( م) ١٩١٧األســـلوب األول (التـــدخل املباشـــر)، عـــرب احـــتالل العـــراق عســـكر
  : (إن جيوشــــــــنا )٢٠(عنــــــــدما أكملــــــــت اجليــــــــوش الربيطانيــــــــة احــــــــتالل بغــــــــداد وقــــــــال قائــــــــدها 

                                                        
م) بـني فرنسـا ١٦/٥/١٩١٦-٩م) وهـي اتفاقيـة سـرية مت إبرامهـا يف الفـرتة مـن (١٩١٦وذلـك عـرب اتفاقيـة سـايكس ـ بيكـو ( )١٩(

ية) أو اتفاقيــــة وبريطانيـــا العظمــــى، مبوافقــــة روســـيا القيصــــرية، وأطلــــق عليهـــا يف البــــدء (االتفاقيــــة اإلنكليزيـــة الفرنســــية الروســــ
(سـايكس ـ بيكــو ـ سـازانوف) نســبة إىل ممثلـي الـدول الـثالث املعنيـة، وقـد مت مبوجــب هـذه االتفاقيـة، التفـاهم علـى تقســيم 
سورية ولبنان والعراق وفلسطني وبعض األراضي الرتكيـة فيمـا بـني هـذه الـدول وتعتـرب هـذه االتفاقيـة املشـروع الـذي اعتمـدت 

  قسيم املشرق العريب فيما بعد.عليه فرنسا وبريطانيا لت
اية القرن التاسع عشر أجنزت الدول االستعمارية التخطيط اجلدي لتصفية اإلمرباطورية العثمانية وتصـفية تركتهـا، وقـد  ففي 
مثل السري مارك سايكس اجلانب الربيطاين للمفاوضات وجورج بيكو اجلانب الفرنسـي ووافـق عليهـا سـريغي سـازانوف وزيـر 

م) قامـت القيـادة البلشـفية بكشـف كافـة االتفاقيـات ١٩١٧الروسي، وبعد انـدالع الثـورة البلشـفية يف روسـيا عـام ( اخلارجية
ر الـرأي  ا ومنها اتفاقية (سـايكس ـ بيكـو ـ سـازانوف) وهـذا ممـا أ واملعاهدات السرية اليت كانت احلكومة القيصرية قد عقد

مـــر االتفاقيـــة، وحـــني ســـأل عـــن صـــحتها أنكـــر  العـــام العـــريب حيـــث فـــوجئ األمـــري اهلـــامشي حســـني بـــن علـــي شـــريف مكـــة 
لسعي لبث الفرقة بني العرب واإلنكليز. موا تركيا    الربيطانيون ذلك وا

ـــا بكثافـــة يف فلســـطني والعـــراق فأخـــذت تنـــاور علـــى فرنســـا  واســـتغلت بريطانيـــا انســـحاب روســـيا مـــن االتفاقيـــة ووجـــود قوا
ن حصـتها ونفوذهـا يف املشـرق العـريب لصـاحل بريطانيـا، وبعـد صـراع خفـي دبلوماسـي بــني إلجبارهـا علـى التخلـي عـن جـزء مـ

حليفي األمس مت التوصل إىل حـل وسـط متثـل يف توقيـع اتفاقيـة معاهـدة جديـدة بـني الربيطـاين لويـد جـورج والفرنسـي جـورج  
م) ومــا ١٩٢٠ر ســان رميــو يف (م) وكانــت هــذه االتفاقيــة هــي األســاس الـذي اســتند إليــه مــؤمت١٥/٩/١٩١٩كليمنصـو يف (

  صدر عنه من معاهدات واتفاقات.
م) هــو الفريــق الســري ســتانلي مــود، حيــث أذاع يف بيــان بعــد ١٩١٧آذار  ١١قائــد القــوات الربيطانيــة  الــيت احتلــت بغــداد يف ()٢٠(

رين) ـ أي مــن احلكــم إكمالــه احــتالل بغــداد فقــال: (إن جيوشــنا مل تــدخل مــدنكم وأراضــيكم مبنزلــة قــاهرين أو أعــداء بــل حمــر 
م) اثر تسمم أصيب به، أقيم له متثال أمام السفارة الربيطانية جبانـب الكـرخ يف ١٩١٧تشرين الثاين  ١٨العثماين ـ . مات يف (
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مل تدخل مدنكم وأراضيكم مبنزلة قاهرين أو أعداء بل حمررين)، ولكن هـذا األسـلوب فشـل يف 
لـــك للتصـــدي واملعارضـــة الشـــديدة الـــيت أبـــداها أبنـــاء الشـــعب العراقـــي إدارة شـــؤون العـــراق؛ وذ

ن ثـــورة العشـــرين الـــيت قادهـــا العلمـــاء  )٢١(بقيـــادة العلمـــاء ملخططـــات االســـتعمار ومكائـــده، إ
املراجع ضد قوات االحتالل الربيطاين وجيوشـه الـيت خرجـت منتصـرة مـن احلـرب العامليـة األوىل 

نكسرة أمام جهاد الثوار وصمود وصـالبة قـادة الثـورة الـذين أمام دول احملور، ولكنها خرجت م
م كافـــة أفــــراد الشـــعب العراقـــي وعشــــائره. ويف ظـــل هــــذه الظـــروف أخــــذ  انضـــوى حتـــت قيــــاد
ملراوغـــــة والتجئـــــوا إىل األســـــلوب الثــــاين، أي أســـــلوب زرع التنظيمـــــات والتكـــــتالت  اإلنكليــــز 

د والضـغط علـى الشـعب، ومـن مث عقـد االستعمارية داخـل الشـعب العراقـي إلدارة شـؤون الـبال
ــــا ضــــد اإلســــالم واملســــلمني عمومــــًا والعــــراقيني  اتفاقيــــات ومعاهــــدات متــــرر عربهــــا كــــل مؤامرا

  خاصة. 
وحىت تستفيد مـن أغلـب خـريات العـراق، الطبيعيـة والصـناعية واملعـادن واملـوارد احليويـة مـن 

املــــة العراقيــــة لصــــاحلها، نفــــط وغــــاز وفوســــفات وكربيــــت...اخل، وكــــذلك لتســــتغل األيــــدي الع
ولتجميــد عقــول العــراقيني عــن التفكــري يف شــؤون بالدهــم وكيفيــة الوصــول إىل اهلــدف املنشــود 
خلقــــوا للشــــعب مشــــاكل سياســــية واقتصــــادية واجتماعيــــة وأمنيــــة  جبعــــل مههــــم الوحيــــد كيفيــــة 

  احلصول على لقمة العيش، واالحرتاز من السيف املسلط عليهم من قبل النظام احلاكم.

                                                                                                                                                               
  ونتائجها). ١٩٢٠بغداد. انظر (احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية سنة 

م)، حيــث اصــدر قائــد الثــورة اإلمــام الشــيخ ١٩٢٠هـــ ١٣٣٨( ) هــي ثــورة عارمــة ضــد االســتعمار اإلنكليــزي يف العــراق عــام٢١(
والــذي كــان املرجــع األعلــى للطائفــة، فتــواه الشــهرية ضــد التواجــد اإلنكليــزي يف العــراق ممــا اضــطروا  حممــد تقــي الشــريازي 

ن مطـالبتهم للخروج بعد اخليبة واالنكسار، وهذا نـص الفتـوى: (مطالبـة احلقـوق واجبـة علـى العـراقيني وجيـب علـيهم يف ضـم
لقــوة الدفاعيــة إذا امتنــع اإلنكليــز عــن قبــول مطــالبهم) انظــر (احلقــائق الناصــعة يف  رعايــة الســلم واألمــن، وجيــوز هلــم التوســل 

  ).١٩٥ -١٩٢م ونتائجها): ص١٩٢٠الثورة العراقية سنة 
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  الوعي الديين السياسي
  

مــن أهــم األســباب الــيت دعــت االســتعمار الربيطــاين إىل إجيــاد نظــام تعســفي يــدير شــؤون 
حلديــد والنــار هــو منــو الــوعي الــديين والسياســي، وظهــور الصــحوة اإلســالمية  العــراق وحيكمــه 

املتمثلة يف  عند غالبية الشعب العراقي، فأغلبية الشعب العراقي احتدت حتت لواء علماء الدين
تمـع العراقـي، مـن )٢٢(تلك الفـرتة مبراجـع الـدين العظـام ، وكـذلك تعـددت قنـوات التوعيـة يف ا

ـــالت واملوســـوعات العلميـــة، الـــيت  ـــاء والشـــعراء اإلســـالميني، وانتشـــار الكتـــب وا أمثـــال اخلطب
كلـه إضـافة حتاول مجيعها أن جتعـل مـن الشـعب العراقـي شـعبًا واعيـًا يف أمـور دينـه ودنيـاه. هـذا  

ت سياســـية أخـــرى جعلـــت اإلجنليـــز يفكـــرون يف إجيـــاد نظـــام حيمـــل مجيـــع مواصـــفات  إىل غـــا
اإلجـرام والتبعيـة، فــزرع نظـام حــزب العفالقـة يف جسـد األمــة اإلسـالمية يف العــراق، ليحقـق هلــم 
من املطامع واملصاحل ما مل يستطيعوا هم حتقيقـه مباشـرة وبشـكل مل حيلمـوا بـه، ومـن ذلـك يتبـني 
لنــا أن غايــة وجــود هكــذا أنظمــة يف العــراق إمنــا هــو لصــاحل االســتعمار، ولــيس لصــاحل الشــعب 

  .)٢٣(العراقي
اهــدين مــن أبنــاء شــعبنا العراقــي  فعلــى كافــة املســلمني يف هــذه املعمــورة وعلــى املســلمني ا
املظلوم، وخصوصًا الذي هّجرهم النظام البعثي، ونفاهم عـن أراضـيهم ومسـقط رأسـهم، وعلـى  

فة اخلريين يف العامل الوقوف بوجه هذا النظام بكافة الوسائل واإلمكانيات؛ ألن خطره لـيس كا

                                                        
ــدد الشــريازي  ) فقــد كــان يف العــراق وحــده مــن املراجــع الكبــار الــذين كــان هلــم الــدور الكبــري واملــؤثر يف٢٢( السياســة الدوليــة كا

واملـريزا حممـد تقـي الشـريازي والسـيد أبـو احلسـن األصــفهاين والشـيخ كـاظم اخلراسـاين والسـيد احلبـويب والسـيد احلكـيم وغــريهم 
  من كبار العلماء.

يـث أدخـل يف حـربني وهو واضح وجلي ويظهر بوضوح ملا آل إليه أمـر األمـة اإلسـالمية والعـراق خصوصـًا يف هـذه السـنني، ح )٢٣(
خاسرتني استنزفت طاقات وموارد العراق البشرية واملادية، أوهلا احلرب اليت هاجم فيها إيـران واسـتمرت مثـان سـنوات وذهـب 
ضــحيتها مليــوين إنســان مــن الشــعبني العراقــي واإليــراين ومئــات املليــارات مــن الــدوالرات كخســائر ماديــة، واحلــرب األخــرى 

ت املتحـــدة عنــدما أقــدم النظــام علــى  احــتالل الكويــت، حيــث أدى ذلــك إىل جتمــع قــوات التحــالف الــدويل بقيــادة الــوال
خراج العراق من الكويت ووضع العراق حتت حصار طويل األمد، وكلفـت هـذه احلـرب مئـات اآلالف  األمريكية، فقامت 

ن الـديون مـا يزيـد علـى مئـات املليـارات مـن من اخلسائر البشرية ودمرت البنية التحتية للبلد ويرزخ اآلن على كاهل العراق مـ
  الدوالرات، وهذا كله نتيجة وجود هذه األحزاب العميلة.
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كملــه، بـــل وعلــى مجيــع اخلـــريين  علــى الشــعب العراقــي فحســـب، بــل علــى العـــامل اإلســالمي 
ــــني اإلنســــانية لينــــدى مــــن تصــــرفات وأفعــــال هــــذا النظــــام  وحمــــيب اإلنســــانية يف العــــامل، وإن جب

كلمــة الفصــل حينمــا انــربى خماطبــًا اإلنســان   ر، وقــد قــال اإلمــام احلســني االســتعماري الغــاد
قـد قـال  أما بعـد فقـد علمـتم أن رسـول هللا «الذي ال يعمل على مكافحة الظلم والطغيان: 

كثًا لعهـد هللا، خمالفـًا لسـنة رسـول هللا،  ً جائراً، مستحالً حلرم هللا،  يف حياته: من رأى سلطا
غــّري بقــول وال فعــل، كــان حقيقــًا علــى هللا أن يدخلــه يعمــل يف عبــاد هللا ُ إلمث والعــدوان مث مل ي  

  .)٢٤(»مدخله...

                                                        
  بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية إىل شهادته صلوات هللا عليه... ما جرى عليه  ٣٧ب ٣٨١ص ٤٤حبار األنوار: ج )٢٤(
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  التهجري وسلوكية احلزب احلاكم
  

ـــا شــعبنا العراقـــي املســـلم، يف ظــل حكـــم العفالقـــة، هـــي  إن مــن أشـــد املآســـي الــيت ابتلـــي 
ن والقـــوانني واألعـــراف مأســـاة التهجـــري الالإنســـانية والـــيت تتعـــارض مـــع أبســـط حقـــوق اإلنســـا

ــا املهجــرون خــالل احلمــالت اهلمجيــة املفتقــدة  الدوليــة، خاصــة مــع تلــك الظــروف الــيت مــر 
  ألبسط معاين اإلنسانية.

حيــث قــام هــذا النظــام بتهجــري جمــاميع كبــرية مــن أبنــاء هــذا الشــعب املظلــوم، يصــل عــدد 
موعــة الواحــدة إىل ألــف شــخص أو أكثــر أو أقــل ـ ويف بعــض األح ــيم ا يــان عائلــة واحــدة 

علـى وجههـا يف الـرباري والقفـار دون راشـد أو دليــل ـ يف ظـروف مأسـاوية وعـرب منـاطق حربيــة 
ء، الـــذين  أللغـــام واملتفجـــرات، راح ضـــحيتها عـــدد كبـــري مـــن هـــؤالء األبـــر حدوديـــة مزروعـــة 

م من شيعة أمري املـؤمنني  ار سـبط ومـن أنصـ سفرهم نظام البعث ال لذنب اقرتفوه، سوى أ
م غري عراقيني (تبعية) كما يدعي النظامرسول هللا احلسني بن علي    . )٢٥(، ال أل

فـــإن مـــن ســـلوكية النظـــام البعثـــي احلـــاكم يف العـــراق هـــو مالحقـــة اخلـــريين لـــيس يف العـــراق 
  فحسب بل يف مجيع بقاع العامل. 

مـن قبـل  فالشخص امللتزم صاحب املبادئ الذي يسري مع احلق وحيـارب الظلـم مسـتهدف
النظـــام العراقـــي. ويســـتخدم النظـــام عـــدة وســـائل يف ســـبيل تصـــفية مثـــل هـــؤالء األشـــخاص يف 
العـــراق، كاإلعــــدام بـــتهم ملفقــــة، والســــجن مـــع أشــــد التعــــذيب، أو التهجـــري وســــلب األمــــوال 
ــذه الثلـة اخلـرية مـن أبنــاء العـراق اجلـريح، أو الغـدر واالغتيــال  واملمتلكـات األخـرى، كمـا فعـل 

ألخ الشهيد السيد حسن الشريازي غيلة كما   ..)٢٦(فعل 
                                                        

ت.انظر ما نصت عليه قرارات التهجري اليت أصدرها ـ اليت ذكر )٢٥(   ها سابقًا ـ النظام احلاكم تتضح األهداف والغا
لعـــلم والفضــيلة والتقــوى  آيــة هللا الشــهيد السيـــد حســن بــن الســيد املــريزا مهــدي الشــريازي  )٢٦( ، ينحــدر مــن أســرة اشــتهرت 

لد يف مدينة النجف األشرف عام ( لكبـار أمثـال هـ). درس السـطوح العليـا علـى يـد العلمـاء ا١٣٥٤ومكافحة االستعمار. وُ
وآيــة هللا العظمــى الشــيخ  وآيــة هللا العظمــى الســيد حممــد هــادي املــيالين والــده آيــة هللا العظمــى املــريزا مهــدي الشــريازي 

لعلم والفقاهة والـذوق األديب والعمل الدؤوب. حممد رضا األصفهاين    . اشتهر يف األوسـاط العلمية 
لفكـر واللسـان والعمـل، فتعـرَّض ملضـايقات عديـدة كـان مـن طليعـة احملـاربني للحكومـات اجلـائ رة الـيت تعاقبـت علـى العـراق 

هـــ) واســتمر يف نشــاطه العلمــي والــديين والفكــري ١٣٩٠ولالعتقــال والتعــذيب. تــرك العــراق مهــاجرًا إىل لبنــان وســور عــام (
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  .)٢٧(وغريه
ب  م على البالد و فالتهجري أسلوب استخدمه طغاة العراق إلرهاب الناس ونشر سيطر
خلــزي والعــار اآلن ويف  ثــروات العــراق، ولكــنهم جهلــوا أن هــذا األســلوب ســوف يعــود علــيهم 

رزة مفصــلة مجيــع أعمــاهلم  املســتقبل، وســوف يســجل التــاريخ علــى طغــاة العــراق ويف صــفحة 
ـا اإلجرامية، لتكون شاهداً على تبعيتهم واحنرافهم قال تعـاىل يف كتابـه الكـرمي:  ْلنَ َِك َجعَ وََكـَذل

ونَ  رُ َْشعُ ا ي مَ ُفِسِهْم وَ َنـْ وَن إِالَ ِ ا َميُْكرُ مَ يَها وَ وا فِ ْمُكرُ َ ي ِ يَها ل َةٍ َأَكابِرَ ُجمِْرمِ ي   .)٢٨(ِيف ُكّلِ قـَرْ
بغ النظـــام البعثـــي العراقـــي هـــذه العمليـــة (التهجـــري)، بصـــبغة قوميـــة لتربيـــر أعمالـــه ولقـــد صـــ

لقوميـة اجلاهليـة الـيت ختـالف  الالإنسانية، واستمالة بعض األقالم املتعنتة املأجورة، الـيت تنـادي 
  اإلسالم.

لــــذا يلــــزم علــــى مجيــــع املثقفــــني مــــن كتــــاب وصــــحفيني ومبلغــــني يف مجيــــع أحنــــاء املعمــــورة، 
ًا العــراقيني مــنهم، أن يعملــوا علــى فضــح وتعريــة أســاليب هــذا النظــام، ففــي احلــديث وخصوصــ
مور املسلمني فليس منهم«الشريف:    .)٢٩(»من أصبح ال يهتم 

وأذّكر، بل وأحّذر األخوة املسـلمني مـن مهّجـرين وغـريهم مـن مغبـة التقـاعس عـن العمـل، 
ســـلوب غـــري أو التهـــاون يف طريقـــة التعامـــل مـــع هـــذا النظـــام، ســـواء كـــ ســـلوب مباشـــر أو  ان 

                                                                                                                                                               
دينيـــــة واملراكـــــز اإلســـــالمية والسياســــي، علـــــى أرض املهجـــــر وتعريـــــف ظالمـــــة الشـــــعب العراقـــــي للعـــــامل. فأســـــس املـــــدارس ال

ِس فيهــا  هـ) بتوجيه مـن أخيـه اإلمـام الراحـل ١٣٩٣واحلسينيات، فأسس احلوزة العلمية الزينبية فـي سور عام ( وكــان يـدرّ
ودار  هــــ) ومدرســـة اإلمـــام املهـــدي ١٣٩٧حبـــث خـــارج الفقـــه واألصـــول، وأســـس مكتـــب مجاعـــة العلمـــاء يف لبنـــان عـــام (

  وغريها. الصادق 
  هـ). ١٤٠٠برصاصات عمالء نظام الطغاة احلاكم يف العراق مبدينة بريوت عام ( تيل اغ

رًا مطبوعة وخمطوطة منها: موسوعة الكلمة يف  جملدًا تتضمن: كلمة هللا (جل جالله)، وكلمة اإلسـالم، وكلمـة  ٢٥خّلف آ
آن) الـــذي يقـــع يف ثالثـــة جملـــدات، ، كمـــا ألـــف كتـــاب (خواطــــري عـــن القـــر ، وكلمـــة اإلمـــام املهـــدي الرســـول األعظـــم 

واالقتصـاد اإلسـالمي، ودواويـن شـعرية، والعمـل األديب، واألدب املوجـه، والشـعائر احلسـينية، وغريهـا، للتفصـيل راجـع كتـاب 
ــدد الشــريازي) لنــور الــدين الشــاهرودي، و(الراحــل احلاضــر)  (حضــارة يف رجــل) للســيد عبــد هللا اهلــامشي، وكتــاب (أســرة ا

  ستقبل للثقافة واإلعالم و(املوجز اجلامع) للشاهرودي والفدائي.ملؤسسة امل
الـذي ولـد يف النجـف األشـرف سـنة  كالعالمة الشهيد السيد حممد مهدي بـن آيـة هللا العظمـى اإلمـام السـيد حمسـن احلكـيم  )٢٧(

ادى األوىل مجـــ ٢٧هــــ ) واستشـــهد يف الســـودان علـــى يـــد عمـــالء مـــأجورين لطغـــاة العـــراق يف عصـــر يـــوم األحـــد (١٣٥٣(
  م).١٩٨٨كانون الثاين   ١٧هـ) املصادف (١٤٠٨

  .١٢٣سورة األنعام:  )٢٨(
مور املسلمني والنصيحة هلم ح ١٦٤ص ٢الكايف: ج )٢٩(   .٥ب االهتمام 
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مباشـــر، مثـــل: الكـــالم لصـــاحله دون قصـــد، أو االخنـــراط يف املشـــاغل الشخصـــية فقـــط، وتـــرك 
املسؤولية الكربى وهي اجلهاد يف سبيل إسقاط نظام طغـاة العـراق عـرب نشـر الـوعي والثقافـة يف 

ســــيس  ملــــال والقلــــم واللســــان وحنــــو ذلــــك، و املنظمــــة العامليــــة مجيــــع أوســــاط األمــــة والتبليــــغ 
  اإلسالمية للدفاع عن احلقوق املهدورة.
يِن قـــــال هللا تعـــــاىل يف كتابـــــه الكـــــرمي:  ـــــّدِ ُلوُكْم ِيف ال ـــــاتـَ ـــــِذيَن َق َهـــــاُكمُ هللاُ َعـــــِن الَّ نـْ ـَــــا يـَ إِمنَّ

 ُ هلَّ ـــوَ تـَ ـــْن يـَ مَ ُهْم وَ ـــوْ لَّ اِجُكْم َأْن تـَوَ ـــى إِْخـــرَ وا َعَل ـــاَهرُ َظ رُِكـــْم وَ َ ـــْن ِد ُجـــوُكْم مِ َأْخرَ ـــَك ُهـــمُ وَ ِ أُولَئ ْم َف
ُِمونَ    .)٣٠(الظَّال

                                                        
  .٩سورة املمتحنة:  )٣٠(
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  العناصر الدخيلة يف نظام احلكم
  

إن النظــام احلــاكم يف العــراق عنــدما قــام بتهجــري عشــرات األلــوف مــن أبنــاء العــراق حبجــج 
وادعاءات واهية وضعيفة، مبنية على أسـاس أن هـؤالء املهجـرين هـم غـري عـراقيني مـن الـذين مل 

م مـن أصـول فارسـية ١٩٢٠األحوال املدنية لسنة (تدرج أمساؤهم ضمن سجل  م)، وأّدعى 
وتركية، فهذا يبطله الواقـع؛ ألن أغلـب املهجـرين هـم مـن محلـة اجلنسـية العراقيـة، وهـم مولـودون 
ً عـن جـد، وقـد سـامهوا يف إعمـار ومحايـة العـراق مـن املخـاطر اخلارجيـة والداخليـة،  يف العراق أ

ؤه  ـــا أبنـــاء الشـــعب العراقـــي ضـــد وأغلـــبهم شـــارك هـــو أو آ أو أجـــداده يف الثـــورات الـــيت قـــام 
  املستعمرين األجانب، وخصوصًا ثورة العشرين اليت قامت ضد االستعمار اإلنكليزي.

ـم غـري  نـه سـّفر هـؤالء اخلـريين مـن أبنـاء العـراق أل وإذا كان ما يدعيه النظام ـ صحيحًا ـ 
  نة هذا النظام؛ فالسؤال الذي يطرح  نفسه هو: عراقيني، فهذا اإلدعاء هو وحده كاف إلدا

إذا كان قرار التسفري أو التهجري مبنيًا على عـدم أصـالة وانتمـاء الشـخص إىل العـراق، أي 
يت األصـالة إىل  إذا كان الشخص من غري العراقيني األصليني فهو معرض للتهجري، فمن أين 

  أزالمه وعناصره املتنفذة، من أمثال:
  .)٣١(ميشيل عفلق

  .)٣٢(وشبلي العيسمي

                                                        
طـار وأكـرم م)، أحد مؤسسي حزب البعث مع صـالح الـدين البي١٩١٠ميشيل عفلق مسيحي من أم يهودية مواليد دمشق ( )٣١(

ريــس عــام ( ن، وكــان حتــت ١٩٢٨احلــوراين وغــريهم، ســافر إىل  ريــخ األد ريــخ الثــورات و م) للدراســة فتخصــص بدراســة 
فكـاره، ويف عـام ( م) عـاد إىل ١٩٣٢رعاية املستشـرق الفرنسـي لـويس ماسـنيون الـذي يعتـربه مـن  أحسـن تالميـذه املـؤمنني 

تمــع، بـني الطــالب واألســاتذة، دمشـق مــع صـالح البيطــار وامتهنــا التـدري س ليبثــا مــن خاللـه أفكارمهــا الغربيـة والقوميــة يف ا
  م) أسس حركة اإلحياء العريب.١٩٤١ويف عام (

م)، وبعـد اإلنشـقاقات الـيت حصـلت داخــل ١٩٧٤نيسـان عـام  ٧تـرك التـدريس ليتفـرغ لتأسـيس حزبـه الـذي أعلـن عنـه يف (
م ) سـافر إىل ١٩٨٩لدموي للحزب يف العراق وكان راعيـه وعرابـه، ويف عـام (م) مال عفلق مع اجلناح ا١٩٦٦احلزب عام (

ريــس بعــد عمليــة جراحيــة، أعيــدت جثتــه إىل بغــداد وقــرب فيهــا، فعمــل لــه  ريــس للعــالج فهلــك يف إحــدى مستشــفيات 
  خصة أمام العراقيني!!.النظام احلاكم ضرحيًا لكي الينسى العراقيون أبرز رموز مأساة األمة اإلسالمية والعراق، فتظل شا
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  .)٣٣(وطارق يوحنا عزيز
  .)٣٤(والبيطار

  .)٣٥(وحفيد ساسون حسقيل (أمحد حسن البكر)
  .)٣٦(وصدام

                                                                                                                                                               
م)، عمل وزيرا لإلصالح الزراعي مث وزيرا للمعارف، مث وزيرا للثقافة واإلرشاد القومي ١٩٣٠شبلي العيسمي سوري ولد عام ( )٣٢(

ئبـا لألمـني العـام حلـزب البعـث عـام (١٩٦٤-م١٩٦٣( م)، ١٩٦٥م) ـ يف سور ـ  عضـو القيـادة القوميـة حلـزب البعـث. و
  حزب البعث يف العراق.انضم إىل جناح 

طـــارق حنــــا عزيــــز، أو طــــوين حنـــا عزيــــز، مســــيحي، صــــحفي ســـابق، عضــــو يف القيــــادة القوميــــة حلـــزب البعــــث العراقــــي عــــام  )٣٣(
م) بعد تصفيات واغتياالت ألغلب أعضاء احلزب احلاكم يف العراق ـ ما يسمى مبجلس قيادة الثورة ـ إذ قـاد صـدام ١٩٧٧(

س اجلمهورية آنذاك محلـة اعـدامات طالـت أبـرز أعضـاء احلـزب احلـاكم، ومل يبـق علـى قيـد احليـاة التكرييت بعد عزله للبكر رئي
  متوز) سوى عزت الدوري، وطه اجلزراوي، وطارق حنا عزيز..!!  ١٩٦٨اليوم ممن شاركوا يف انقالب (

ئب لرئيس جملس الوزرا   ء.تقلد مناصب عديدة يف جهاز النظام احلاكم أمهها وزارة اخلارجية و
ريــس مـع رفيقــه عفلـق، عــاد  )٣٤( صـالح الـدين ســوري أحـد املؤسســني حلـزب البعــث مـع عفلــق واكـرم احلــوراين وغـريهم، درس يف 

م)، عمل كل يف جمال التدريس، ومـن خاللـه أخـذ ينشـر أفكـاره الغربيـة والقوميـة؛ تـرك التـدريس ١٩٣٣م) أو (١٩٣٢عام (
م) يف حكومـة قيـادة الثـورة ـ يف سـور ١٩٦٣م)، رئيسًا للوزراء عـام (١٩٤٧ليتفرغ حلزبه، من املؤسسني حلزب البعث عام (

  ـ.
ســة الــوزراء فـــي حكومــة عبــد الســالم عــارف، ١٩١٤أمحــد حســن البكــر ، مــن مواليــد تكريــت عــام ( )٣٥( ــد منصــب ر مثّ م)، تقّل

قـالب دبـره علـى عبـد الـرمحن إثـر ان م)١٩٦٨متـوز عـام  ١٧/ ه١٣٨٨منصب رئيس اجلمهورية يف العشرين من ربيـع الثـاين (
عــارف، بعــد إيعــاز مــن أســياده اإلنكليــز واألمريكــان والصــهاينة. مــنح نفســـه رتبــة مهيــب ـ أعلــى رتبــة يف اجلــيش ـ بعــد 
ن حكمــه  ءه وأصـهاره وأبنـاء عشـريته وبلدتــه رتبـًا عاليـة دون اسـتحقاق. حتكمـت الطائفيـة والعصـبية إ االنقـالب، مـنح أقـر

قـرب أصـدقائه، للعراق وتدهورت ال اهدين واألحرار . عرف بلؤمه وغـدره حـىت  زراعة وترّدت الصناعة وملئت السجون 
م) بعــد أن حكــم ١٩٧٩متّــوز عــام  ١٦حنــي عــن احلكــم إثــر انقــالب دبــره عليــه زميلــه يف اإلجــرام صــدام التكــرييت بتــاريخ (

  م).١٩٨٢الدكتور صادق علوش، وذلك عام ( عامًا . قتله صدام حبقنة ترفع نسبة السكر لديه بواسطة ١١العراق 
صدام التكرييت، طاغوت العراق يف العصر احلديث وأتعس منوذج للدكتاتوريني، صـاغه الغـرب وفـق متطلبـات املنطقـة وظروفهـا  )٣٦(

م) يف قريـة العوجـة جنـوب ١٩٣٩السياسية، وحافظ علـى أمنـه الشخصي فـي أدق الظـروف وأحلـك اللحظـات، ولـد عـام (
، نشـأ نشــأة غـري سـوية بشــهادة كـل مــن عرفـه، انتمـى إىل حــزب البعـث واشــرتك مـع بعـض عناصــر احلـزب يف حماولــة تكريـت

ومنهـا إىل مصـر. وخـالل فـرتة بقائـه يف القـاهرة، كثـر تـردده هـرب إىل سـور م) ١٩٥٩فاشلة الغتيال عبد الكرمي قاسم عام (
ن الـرئيس عبـد الناصـر على السفارة األمريكية، فقد ذكر يف صحيفة الشرق األوس ط ـ عن أحد كبـار املسـؤولني العـرب ـ ، 

ــ أن صــدام حســني هــو رجــل أمريكــا األول يف املنطقــة، وإنــه كــان دائــم الــرتدد علــى ١٩٦٩قــد أخــرب ـ املســؤول العــريب عــام  ـ
لسفارة لقاهرة، وأن املخابرات املصرية قد صورت ورصدت كل حتركاته واتصاالته    األمريكية. السفارة األمريكية 

م)، وكــان املنفــذ األول لتصــفية احلســاب مــع جمموعــة عبــد الــرزاق النــايف بعــد ثالثــة ١٩٦٨متــوز  ١٧اشــرتك يف انقــالب ( 
ـم، حيـث متـت تصـفية غـري املرغـوب فـيهم، ويف عـام ( لـس قيـادة الثـورة ١٩٧٠عشر يومـا مـن انقال ئبـًا  م) أصـبح صـدام 

ســة اجلمهوريــة يف حــال غيــاب البكــر م) أصــبح رئيســًا للجمهوريــة بعــد إقصــاءه البكــر عــن ١٩٧٩عــن الــبالد. ويف عــام ( ور
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م غري عراقيني، بل إن بعضهم غري عريب أصالً.   فحقيقة هؤالء األشخاص تثبت أ
فالشــخص األول يف احلــزب وهــو ميشــيل عفلــق ال ينتمــي للعــراق وال للعروبــة يف أصــل أو 

ين؟ فهـو فرع،  ، هل هو غريب فرنسـي أم غـريب يـو فهو مسيحي غريب، واختلف يف ذلك أيضًا
نــة اليهوديــة، وهــو الصــديق احلمــيم  نــة املســيحية، أمــا أمــه فهــي مــن الد وأبــوه ينتميــان إىل الد

  ، فقد درس معه يف مدرسة واحدة، ويف صف واحد.)٣٧(لرئيس وزراء إسرائيل (مناحيم بيغن)
عـد مـن العمـالء املخلصـني للحكومـة الربيطانيـة، وهـو أحـد إضافة إىل ذلك فه ُ و ـ عفلق ـ ي

  .)٣٨(األعضاء الفاعلني لشركة اليف الصهيونية
أما شخص شبل العيسمي، فهو أيضًا مسيحي وغري عراقي، فهـو مـن أصـل سـوري، وقـد 

، وفرّ إىل العراق. إلعدام يف سور   حكم عليه 
ملذ   هب اآلشوري املسيحي. أما طارق يوحنا عزيز، فهو يدين 

جـراً  أما حفيد ساسون حسقيل (أمحد حسن البكر)، فهذا جده يهـودي األصـل، عمـل 
، وكـــان يـــدعى بــــ(ساسون حســـقيل)، وكـــان )٣٩(يف ســـوق بغـــداد املعـــروف بســـوق (الشـــورجة)

يعمــل مــع أبنــاء عمومتــه يف نفــس الســوق (الشــورجة) وحصــل خــالف بينــه وبــني أبنــاء عمومتــه 
ـم، وتـرك العمـل يف دكانـه وغـري جمـرى حياتـه، بشأن بعض املعـا مالت التجاريـة فقطـع عالقتـه 

ً يف تكريـت علـى يـد أحـد علمـاء السـنة يـدعى (الشـيخ عبــد  فرحـل إىل تكريـت، وأسـلم ظـاهر
نه قد أسلم، وقـد تبـني فيمـا بعـد أن هـذا العمـل مـا  هللا)، وأخذ يشتهر بني الناس يف تكريت 

بّدل هذا املـال ـ كمـا يـدعى ـ امسـه إىل (أبـو بكـر) مث جعلـوا ينادونـه هو إال خطة استعمارية، مث 
لـذكر أن أسـم (حسـن)  سم (بكر)، مث يولد للبكـر هـذا ولـد يسـميه (حسـن)، ومـن اجلـدير 
                                                                                                                                                               

  احلكم.
م) ١٩٩٠م) فانــدلعت حــرب اخللــيج األوىل الــيت اســتمرت مثــان ســنوات. احتــل الكويــت عـــام (١٩٨٠هــاجم إيــران عــام (

ت حصار طويل األمـد. انـتفض فاندلعت حرب اخلليج الثانية، فقامت قوات احللفاء بقيادة أمريكا بتدمري العراق ووضعه حت
الشـعب فقمـع صــدام انتفاضـة الشــعب العراقـي بوحشــية ال مثيـل هلــا، فقـد قـدرت أعــداد مـن قتلــوا وأعـدموا واختفــوا مـا يزيــد 

  ألف ـ وقيل مليون ـ عراقي. ٥٠٠على 
صلح إسرائيل مع مصـر يف رئيس الوزراء اإلسرائيلي االسبق، يف عهده مت  اتفاق عرف مبعاهدة (كامب ديفيد) وهي معاهدة  )٣٧(

  عهد أنور السادات برعاية أمريكا.
  ويف رسالة للبا بولس األول إىل عفلق قال له فيها: إنك خدمت املسيحية أكثر من أغلب الرهبان!!. )٣٨(
يخ احلسـني وهو سوق كبري وقدمي يقع يف بغداد، كان التجـار اليهـود هـم املسـيطرون فيـه علـى األعمـال التجاريـة، وفيـه قـرب الشـ )٣٩(

  .بن روح النائب اخلاص لإلمام احلجة
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ن وضــعهم السـم (حســن) مــا   هـو اســم قليـل الشــياع بــني أهـل الســنة يف العــراق، فيتضـح هنــا 
ب العراقي، ولكسب عواطف الشيعة، مث بعد ذلك كان إال خطة مدروسة لتضليل أبناء الشع

  ولد هلذا، أي لـ(حسن) مولود مسي بـ(أمحد).
وأمــا (صــدام) فقــد حتــري العراقيــون يف إرجــاع نســبه، هــل هــو عــريب عراقــي أم غــري عراقــي؟ 

  وهل هو مسلم أو مسيحي أم يهودي أم ماذا؟
ن اســـم (حســـني) هـــذا لـــيس هـــو االســـم احلقيقـــي لوالـــ ده، وكـــان بعـــض فبعضـــهم يقـــول: 

ه، ويقول أنه كـان يعمـل يف السـفارة الربيطانيـة بصـفة خـادم، وبعضـهم قـال:  العراقيني يعرف أ
ـذا االسـم ـ حسـني ـ لكـي ال يسـتطيع أحـد أن يطلـع علـى امسـه احلقيقـي،  إمنـا مسـاه اإلنكليـز 

ن صــدام كــان قبــل االن هولــة علــى  الشــعب العراقــي، وقيــل  قــالب فنســبه إذن مــن األمــور ا
ء براتـــب بســـيط، وعنـــدما ١٩٦٨العســـكري عـــام ( م)، موظفـــًا صـــغرياً يعمـــل يف دائـــرة الكهـــر

جيء به مـن قبـل االسـتعمار إىل احلكـم يف العـراق مـا هـي إال فـرتة حـىت أصـبح يعـد مـن أغنيـاء 
  العامل، والسبب معروف وحنن لسنا بصدد ذلك اآلن.

م،  إذن هؤالء هم عناصـر احلـزب احلـاكم يف العـراق، ومـن علـى شـاكلتهم أيضـًا هـذه سـري
م غـري العراقيـة، وغـري العربيـة، أو املشـكوك فيهـا أصـالً عملـوا  إلضافة إىل أصوهلم وأنسـا فهم 
دوا وسـجنوا  على ظلم الشعب العراقـي بكافـة الوسـائل الـيت وضـعها هلـم االسـتعمار، وقتلـوا وشـرّ

م املشــبوهة، بــل  وســلبوا حقــوق الشــعب كافــة، حــىت أصــبح العــراق ســجنًا كبــرياً  بفعــل تصــرفا
لتسفري؟!  م غري عراقيني، وغري عرب، فأي الفريقني أوىل  ام العراقيني    ويتبجحوا 

هـــل األشـــخاص الـــذين يعملـــون يف ســـبيل هللا والـــوطن، وقـــاوموا االســـتعمار وأطماعـــه هـــم 
ؤهــــم وأجــــدادهم، وضــــحوا بــــدمائهم وأمــــواهلم يف ســــبيل هللا واإلســــالم والــــوطن ، أم أولئــــك وآ

عـــداء عـــن الشـــعب والـــوطن املـــرتبطني بتحالفـــات مشـــبوهة وأحـــزاب تتســـر بشـــعارات مزيفـــة،  ُ الب
ذا الشعب من أعمال إجراميـة قـادت العـراق إىل هـذا الوضـع املـرتدي  والذين عملوا ما عملوا 

  .)٤٠(واملزري الذي هو فيه اآلن
ــــذه ا ــــددون  ــــة الــــيت ظلمــــت فجميــــع األعــــراف والقــــوانني الدوليــــة واحملليــــة ين لزمــــرة الطاغي

وشــردت وقتلــت أبنــاء الشــعب العراقــي؛ وذلــك ألن الظلــم قبــيح، وعامــل القبــيح يســتحق الــذم 
لقريـب العاجـل ـ إن  والعقاب من قبل مجيع العقـالء، فلينتظـر حكـام العـراق مصـريهم األسـود 

                                                        
ألمة اإلسالمية والعربية والعراق. )٤٠( م وغدرهم  ريخ يف العراق فتارخيهم يشهد على عمالتهم وخيا   وإن كان هلم 
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ِعــَدُهمُ اشــاء هللا تعــاىل ـ قــال عــز مــن قائــل يف كتابــه الكــرمي:   وْ ُح إِنَّ مَ ــبْ ــيَْس الصُّ ُح َأَل ــبْ لصُّ
  .)٤١(بَِقِريٍب 

ـي َهلُـْم وقال تبارك وتعاىل:  ِ َـا ُمنْل ُفِسـِهْم إِمنَّ ـرٌ ألَنـْ ِي َهلُْم َخيـْ َا ُمنْل وا َأمنَّ الَ َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفرُ وَ
ِهٌني  َهلُْم َعَذاٌب مُ ْزَداُدوا إِْمثًا وَ يـَ ِ   .)٤٢(ل

                                                        
  .٨١سورة هود:  )٤١(
  .١٧٨سورة آل عمران:  )٤٢(
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  طغاة العراق.. أهداف وأساليب
  

ألسلوب الذي تتبعه األنظمة املسـتبدة الفاسـدة يف إدارة شـؤون الـبالد عـادة مـا يكـون إن ا
، مبنيــًا علــى اإلرهــاب والقتــل والتشــريد والتصــفية الروحيــة واجلســدية ملعارضــيها،  أســلًو تعســفيًا
ت العامليــة، كعصــابة املافيــا يف إيطاليــا  وهــذا األســلوب قريــب جــداً مــن أســلوب عمــل العصــا

اغــا الصـــهيونية وجهــاز املخــابرات اإلســـرائيلي (املوســاد)، ومــا شـــابه ذلــك. فهـــذه ومنظمــة اهل
ت العامليــة تعتمــد أســلوب التصــفية لكــل مــن يعارضــها، وخصوصــًا  األنظمــة الفاســدة والعصــا
األشخاص الذين كانوا منتمني إليها مث خرجوا منها لسبب أو آلخـر، مـثالً ينكشـف هلـم زيـف 

ا هذه األحزاب واألنظمة هذا إذا كـان دخـوهلم فيهـا   الشعارات واألهداف اليت كانت تنادي 
ا وأهـدافها، أو يقضـون علـى عمالئهـم  ت وغفلتهم عن ارتباطا سلوب تلك العصا جلهلهم 
النتفاء احلاجة إليهم، فتتم تصفيتهم بكافة الوسـائل؛ ألن هـؤالء األشـخاص بـدخوهلم يف تلـك 

ـا علـى األنظمة سوف يطلعون على أسرار عمل ، ومبـا أ هـا وطريقـة تعاملهـا مـع النـاس والقضـا
طلهـا وزيفهـا وعمالتهـا؛ ولـذا فـإن  ا ويكشـفون للنـاس  طل فعنـدما خيرجـون سـوف يفضـحو
تلك األنظمة تسعى يف قتلهم بكافة الوسائل. ويكون ذلك ـ القتل ـ عرب قـتلهم شخصـًا أوقتـل 

  شخصيتهم أيضًا يف كثري من األحيان.
لوب نــراه واضــحًا يف تعامــل نظــام البعــث احلــاكم يف العــراق مــع عناصــره، وهــو وهــذا األســ

دليل آخر مع آالف األدلة اليت تثبت عمالة ومهجية هـذا النظـام، فقـد عمـد هـذا النظـام ومنـذ 
م األوىل لتأسيسه إىل هذا األسلوب وهو  القتل والسـجن والتشـريد ألغلـب معارضـيه، بـل  األ

ع أ تباعـــه املنتمـــني إليـــه، والـــذين حـــاولوا اخلـــروج مـــن هـــذا احلـــزب، فـــأين وأكثـــر مـــن ثالثـــة أر
  البعثيون األوائل من أمثال: 

  ..)٤٣(حردان التكرييت
                                                        

ملو  )٤٣( بقات، أكمل دراسته الثانوية يف مدينة سامراء مث واصل دراسته حردان عبد الغفار التكرييت، عسكري عراقي عرف بتعلقه 
م)، اشرتك مـع أمحـد حسـن البكـر وصـاحل مهـدي ١٩٦٣اجلامعية يف بغداد، عني كنائب القائد العام للقوات املسلحة عام (

حلرس القومي عام ( نه، فعينه م) وحتالفهم مع عبد السالم عارف رئيس اجلمهورية يف حي١٩٦٣عماش يف ضرب ما عرف 
م) وقـاد عمليـة االغتيـال ١٩٧١م). اغتيـل يف الكويـت عـام (١٩٦٨متـوز عـام  ١٧األخري وزيرًا للدفاع. اشرتك يف انقالب (



  رجوع إىل القائمة

  ٣٤

صر احلاين   ..)٤٤(و
  وإبراهيم الداود..

ن حسني احلمداين   ..)٤٥(وعد
  ..)٤٦(وحممد عايش

  .)٤٧(وعبد اخلالق السامرائي، وعبد الوهاب األسود، وغريهم
  إىل القتل أو التشريد؟ أمل ينته مصريهم

صر احلاين) الذي كان يعد من احلزبيني الكبـار فيمـا يسـمى مبجلـس قيـادة الثـورة،  فهذا (
اختلف يف الرأي مـع بعـض العناصـر الرئيسـية يف احلـزب، وتشـاجر معهـم وهـددهم، وقـال هلـم: 
ن نظــــامكم عميــــل  ســــأذهب وأكشــــف زيفكــــم وحقيقــــتكم للشــــعب العراقــــي، وأقــــول هلــــم: 

، لإلن ملــال عــن طريقــي أ كليــز، والــدليل علــى ذلــك هــو أن الســفارة اإلنكليزيــة كانــت متــدكم 
فــتم قتلــه يف نفــس الليلــة، ومث إلقــاء جثتــه يف منطقــة مــن منــاطق بغــداد يقــال هلــا: منطقــة قنــاة 

  اجليش.
وهــذا (حــردان التكــرييت) مــن القيــاديني يف احلــزب احلــاكم، مبجــرد اختالفــه معهــم مت عزلــه 

                                                                                                                                                               
رسـال عبـد الكـرمي الشـيخلي وزيـر اخلارجيـة  محودي العزاوي املستشار السابق يف السـفارة العراقيـة يف الكويـت، وقـام صـدام 

  ة حردانآنذاك بطائرة خاصة لتهريب قتل
م) حيـــث مت التنســـيق عـــن طريقـــه وعـــن طريـــق (بشـــري الطالـــب) امللحــــق ١٩٦٨كـــان ســـفريًا للعـــراق يف لبنـــان قبـــل انقـــالب (  )٤٤(

اب إنقـالب (متـوز  م)، عـني ١٩٦٨العسكري يف السفارة مـع األمريكـان والربيطـانيني واالنقالبيـني لغـرض جتنيـدهم ويعتـرب عـرّ
  صفيته على يد رجال السلطة يف أحد شوراع بغداد.وزيرًا للخارجية بعد االنقالب، متت ت

  الصديق احلميم لصدام غدر به كما غدر بغريه. )٤٥(
  ) كان وزيرًا للصناعة واملعادن .٤٦(
ّـا حنـي البكـر عـن السـلطة فقـد افتعـل صـدام أزمـة ووجـه ضـربة ٤٧( ) هؤالء وغريهم متت تصفيتهم على مراحل عديدة، كان منهـا مل

يــادة القطريــة بعـد أن شــعر بتحسســهم مـن تنحيــة البكــر، فكانـت جمــزرة مشلــت الكثـري مــن القيــاديني قاضـية ألبــرز أعضـاء الق
  البعثيني والضباط والكادر املتقدم، إذ نفذ حكم اإلعدام بكل من: 

ن حسـني عبـاس احلمـداين، حممـد حمجـوب مهـدي الـدوري، غـامن عبـد  حممد عايش محد، حميي عبد احلسني مشـهدي، عـد
، خالـد عبــد عثمـان الكبيســي، طـاهر امحــد أمـني، وليــد حممـود ســريت، غـازي إبــراهيم أيـوب، نــوري محــودي اجلليـل ســعودي

أمحــد، عبــد اخلــالق إبــراهيم خليــل الســامرائي، ماجــد عبــد الســتار فاضــل، وليــد صــاحل حممــد اجلنــايب، وليــد إبــراهيم إمساعيــل 
فـــع حســـني علـــي األعظمـــي، إبـــراهيم عبـــد علـــي جاســـم الـــدليمي، بـــدن فاضـــل عـــرييب، إمسا عيـــل حممـــود إبـــراهيم النجـــار، 

  الكبيسي، حازم يونس عبد القادر، وخليل إبراهيم القصاب.
لسجن املؤبد على املئات غري هؤالء.   :وقد أقام النظام حمكمة أصدرت أحكامًا وصلت إىل احلكم 
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لقتــــل حــــاول أن يفشــــي أســــرار طغــــاة العــــراق فتمــــت تصــــفيته وقتلــــه يف دولــــة وعنــــدما  هــــدد 
  الكويت يف حادث اغتيال مدبر ومل تشفع له سنوات خدمته هلم.

، حــاول أن يعمــل نفــس العمــل الــذي قــام بــه حــردان  وذاك (عبــد الوهــاب األســود) أيضــًا
، وهكذا متت تصفية أكثر مـن ثال صر احلاين، فتمت تصفيته أيضًا ع العناصـر األوىل و ثـة أر

يف جهـــاز حـــزب البعـــث العراقـــي. وهكـــذا مل تتوقـــف وحشـــية هـــذا النظـــام علـــى العناصـــر الـــيت 
عملــت معــه وحاولــت كشــف زيفــه وتبعيتــه، حبيــث جعــل ذلــك هــدفًا لسياســته التعســفية، بــل 

  مشلت مجيع أصناف الشعب العراقي املظلوم.
ورة، وخصوصـــًا األخـــوة املـــؤمنني يف العـــراق فعلـــى مجيـــع األخـــوة األحـــرار املـــؤمنني يف املعمـــ

الوقوف بوجه هذا النظام الباغي عرب نشر الثقافة والـوعي واملطالبـة الدوليـة حبقـوقهم املشـروعة؛ 
ـــوا وهللا تعـــاىل ســـوف يعوضـــهم عـــن ذلـــك، حيـــث قـــال تعـــاىل يف كتابـــه الكـــرمي:  نُ ـــِذيَن آمَ الَّ

ـــ يِل ِهللا َِمْ َجاَهـــُدوا ِيف َســـبِ وا وَ َهـــاَجرُ ـــَك ُهـــمُ وَ ِ ُأولَئ ـــَد ِهللا وَ ُفِســـِهْم َأْعظَـــمُ َدرََجـــًة ِعنْ َأنـْ اهلِِْم وَ وَ
  .)٤٨(اْلَفائُِزونَ 

                                                        
  .٢٠) سورة التوبة: ٤٨(
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  أساليب التهجري 
  

جــري أبنــاء العــراق، نــذكر بعضــًا  اســتعمل نظــام البعــث العراقــي عــدة وســائل وأســاليب يف 
جياز:   منها هنا و

رة مهجيـــة، مســـتعينني برجـــال األمـــن مدامهـــة بيـــوت املهّجـــرين يف هـــدأة الليـــل، وبصـــو أوالً: 
لسالح.   املدججني 

: م ملــدة عشــر دقــائق  نيــًا جــريهم حبجــة اســتجوا التحايــل علــى املــواطنني الســتدراجهم و
  فقط.

:   جري أعداد كبرية من املواطنني وهم مبالبس النوم. لثًا
: لفــاظ قــذرة حماربــة املهجــرين بطــرق احلــرب النفســية واإلرهــاب والتخويــف وقــذف رابعــًا هم 

  بعة من االحنطاط اخللقي لعمالء النظام العراقي احلاكم.
 : حجـــز الفتيـــات املســـلمات مـــن أبنـــاء شـــعبنا العراقـــي يف دائـــرة األمـــن اإلجراميـــة، خامســـًا

جري عوائلهن.   واالعتداء عليهن بعد 
: أراٍض  إنزال املهجرين علـى مسـافات بعيـدة عـن احلـدود اإليرانيـة، وهـم حفـاة ويف سادسًا

جبليــة وعــرة جــداً، ويف ظــروف جويــة رديئـــة، ومل يســلم مــن حقــدهم حــىت الطــاعنون يف الســـن 
  واألطفال واملرضى.

: مصادرة كافة األموال املنقولة وغري املنقولة للمهجـرين ووضـعها حتـت تصـرف أزالم  سابعًا
  السلطة.

 : املهجـرة، وحجـزهم فصل الشباب الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عن عوائلهم منًا
يف معـــــتقالت األمـــــن اإلرهابيـــــة، والتجنيـــــد اإلجبـــــاري لبعضـــــهم، ومـــــن يعـــــارض ذلـــــك خيضـــــع 

عدام الكثري منهم.   للتعذيب الرهيب وقاموا 
: ء. سعًا   وضع األلغام يف طريق املهجرين، حبيث راح ضحية ذلك العديد من األبر

ا النظام ضد املهجرين من أبنـاء نعم، فهذه بعض التصرفات واألعمال الوحشية اليت قام 
ال إىل ذكر مجيع االنتهاكات الوحشية اليت اتبعها ـ وما زال يتبعهـا  العراق املسلم، وال يتسع ا
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ب التعــرف علــى  إلشــارة إىل بعضــها مــن  س  ــا كثــرية جــداً، وال  ـــ النظــام مــع املــواطنني؛ فإ
ب احل   صر.طبيعة النظام احلاكم يف العراق، وليس من 

  

  من أساليب النظام
  

تعـددت أسـاليب النظــام البعثـي احلــاكم يف العـراق، يف تعــذيب معارضـيه حــىت فاقـت مجيــع 
لالستعمار الغريب األمريكي،   )٤٩(أساليب األنظمة العميلة األخرى، فذلك نظام الشاه العميل

ن هـذا شـيوعي كان يعتقل ويعذب أبناء اإلسالم يف إيران، ويلفق هلم الـتهم الفارغـة، مـدعيًا 
نــه أعــدم أو اعتقــل هــؤالء لعمــالتهم (كمــا  وذاك متــآمر وهكــذا؛ وذلــك ليــربر للعــامل والشــعب 
يــدعي)، ولكــن نظــام البعــث العراقــي جتــاوز حــىت هــذا التعامــل (أي تربيــر عملــه يف قتــل أبنــاء 
الشــعب العراقــي) فإنــه يعتقــل ويعــذب أبنــاء الشــعب العراقــي املعارضــني حلكمــه وعلــى الشــبهة 
 ،ً مـة واضــحة موجهـة لـه ولـو ظــاهر والظنـة، أو كـل مـن يعـد مــن املتـدينني اإلسـالميني بـدون 
  وإليكم هذا النموذج من أساليب التعامل مع املعتقلني، ينقله أحد الناجني من حباهلم، فقال:

يف إحــدى الليــايل املظلمــة دامهــت عناصــر النظـــام عــدة منــازل يف مدينــة كــربالء املقدســـة، 
عض من فيها، واستشهد إثر املدامهة البعض اآلخـر، وكـان ضـمن املعتقلـني شـخص واعتقلت ب

يعمــل يف وزارة العـــدل، اعتقـــل يف منتصــف الليـــل مبالبـــس نومـــه، وحبجــة اســـتجوابه ملـــدة عشـــر 
دقــائق ذهبـــوا بــه إىل مديريـــة األمــن العامـــة، ويف الصــباح مت إعدامـــه ـ أي بعـــد مــرور أقـــل مـــن 

قـل القصــة، الــذي كــان أحـد املعتقلــني معــه: مت اعتقالنــا، سـاعات) علــى اعتقالــه ـ ويقــ٦( ول 
وذهبــوا بنــا إىل بغــداد ووضــعو يف غرفــة لكــي تــتم حماكمتنــا، وشــاهدت الــذين اعتقلــوا معنــا يف 

  السجن، ولقد عرفت الكثري منهم، مث سألت عن السبب الذي جاء بنا إىل هنا؟
  قالوا: ألجل حماكمتكم. 

، وضــعو يف غرفــة، وأغلقــوا البــاب علينــا، وكــان احلــاكم جالســًا كنـا أربعــًا وأربعــني شخصــاً 
  فسأل احلاكم شخصًا يدعى حسني الدالل: ما امسك؟

                                                        
لــوي ( )٤٩( ر عليــه ١٩٤١م) شــاه إيــران املخلــوع (١٩٨٠-١٩١٩حممــد رضــا  جــه الظــامل،  م) خلفــًا ألبيــه رضــا ومســتمرًا يف 

  م) تويف يف مصر.١٩٧٩الشعب ، ترك البالد (
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  فقال: حسني.
  ما هو لقبك؟ 
  قال: الدالل.

  فقال: أين تسكن؟ 
  قال: كربالء.

  قال: ما هو عملك؟ 
  قال: وكيل لوزارة العدل.

  تهائه من هذه األسئلة!!فأصدر احلاكم حكم اإلعدام الفوري حبقه بعد ان
  مث اقتيد من قبل ثالثة من رجال األمن وذهبوا لتنفيذ حكم اإلعدام به.

  مث جاء دوري للتحقيق معي، فسألين احلاكم: ما امسك؟ 
  وما لقبك؟ 

  وأين تسكن؟ 
  وما هو عملك؟ 

طــالق ســراحي، بعــد أن أجبــت عــن هــذه األســئلة، وأخرجــوين مــن  وبعــد اســتجوايب أمــر 
ٍن    للسجن.  ب 

ويذكر ـ الراوي ـ سبب جناته من حكم اإلعدام فقال: بعد مسـاع خـرب اعتقـايل يف منتصـف 
ً مـن سـكنة كـربالء، ذهـب إىل بغـداد فـوراً  الليل، من قبل والـد زوجـيت، الـذي كـان شخصـًا ثـر
ومعه مخسون ألف دينار، وأوصل نفسه إىل أحد اجلالوزة من أعضاء ما يسمى مبجلـس قيـادة 

،  الثورة، حلـاكم تلفونيـًا بشكل من األشكال، وأعطى املبلـغ املـذكور رشـوة هلـم، فاتصـل هـؤالء 
طالق سراحي فوراً، فأصدر احلاكم العفو عين وأطلق سراحي.   وأمروه 

نعـــم، هكـــذا يقتـــل أبنـــاء الشـــعب علـــى يـــد هـــؤالء اجلـــالوزة بـــدون أي مـــربر للقتـــل، ســـوى 
وهلـــذا عارضـــهم الشـــعب العراقـــي املســـلم  حقـــدهم عليـــه وعلـــى مجيـــع الشـــعب وعلـــى اإلنســـانية

بشــكل كبــري، وأعطــى الشــهداء يف ســبيل ذلــك، ومل يــركن أو يســتكن إىل الظلــم والظلمــة، بــل 
م بكل ما يستطيع، قـال سـبحانه وتعـاىل يف كتابـه الكـرمي:  ـوا حار نُ ـِذيَن آمَ ـوَن الَّ نُ َـا اْلُمْؤمِ إِمنَّ

ـــــــو  ُ ب َ رْ هِ مثَُّ َملْ يـَ ِ ُســـــــول رَ ِ وَ َّ ـــــــَك ُهـــــــمُ ِ ِ يِل ِهللا ُأولَئ ُفِســـــــِهْم ِيف َســـــــبِ َأنـْ اهلِِْم وَ ـــــــوَ ـُدوا َِمْ َجاَهــــــ ا وَ
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  .)٥٠(الصَّاِدُقونَ 
  

  من مآسي املهجرين
  

لهـــا الشـــعب العراقـــي يف ظـــل حكـــم هـــذا  ـــد مطالعـــة بعـــض القصـــص واملآســـي الـــيت حتمّ عن
رتكبـــت حبقـــه، النظـــام  اجلـــائر ســـنعرف ولـــو جزئيـــًا مقـــدار الظلـــم واالنتهاكـــات الصـــارخة الـــيت ا

ــا علــى مســتوى منظمــات هيئــات حقــوق  ونــرى لزامــًا علــى املــؤمنني نشــرها يف العــامل أمجــع وبيا
خلصوص حىت تكون شاهداً وحجة مع آالف الشواهد واحلجج األخـرى علـى ظلـم  اإلنسان 

  واستبداد هذا النظام.
  اآلن. ومن أبرز هذه املآسي والقصص مأساة التهجري واملهجرين اليت حنن بصددها

فقــد نقــل أحــد اإلخــوة املهجــرين عــن حادثــة مأســاوية إلحــدى العوائــل املهجــرة، وكانـــت 
هـــذه العائلـــة تعـــيش يف إحــــدى احملافظـــات اجلنوبيـــة يف العـــراق، كانــــت عائلـــة متدينـــة وملتزمــــة 
ا شــأن أغلــب العوائــل العراقيــة، وهــي مكونــة مــن زوجــني طــاعنني يف  لتعــاليم اإلســالمية، شــأ

ا فتدر عليهم مـا يسـد رمقهـم ويـؤمن  السن، ومخسة أبناء، مصدر معيشتهم قطعة أرض يزرعو
مصاريف أبنائهم؛ حيث إن أكربهم شاب يف مرحلة الدراسة اجلامعية، وأخته طالبة يف املرحلـة 

  الثانوية، وأما اآلخرون فهم صغار مل يبلغوا احللم بعد.
، وكــان حيــث الشــباب الضــ الني يف جمــتمعهم ويف حمــيطهم فكــان هــذا الشــاب ملتزمــًا دينيــًا

فكــار احلــزب احلــاكم املنحرفــة، فيبــني هلــم مفــاهيم  اجلــامعي مــن الطــالب علــى عــدم االخنــداع 
ــا  لشــريعة اإلســالمية، ويفضــح األعمــال اإلجراميــة الــيت يقــوم  اإلســالم، وحيــثهم علــى العمــل 

ر حقــد جــالوزة النظــام وغــيظهم عليــه، فعنصــر كهــذا  النظــام ضــد أبنــاء الشــعب املســلم، ممــا أ
الحنراف واجلرمية فهم ال يرتكونه حلاله. م املليئة    يعكر عليهم صفو حيا

لــذا قــاموا بفصــله مــن اجلامعــة، ومل يكتفــوا بــذلك بــل اعتقلــوه وأرســلوه إىل مراكــز التعــذيب 
ليبقى هناك حتت وطأة سـياط اجلالديـن، أمـا عائلتـه فقـد مت اسـتدعاءها إىل مراكـز املخـابرات، 

ــا غــري عراقيــة، فخلفــت وراءهــا ابنهــا الشــاب يف ســجون ومــ جريهــا إىل إيــران حبجــة أ ن مث مت 

                                                        
  .١٥) سورة احلجرات: ٥٠(
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جريهــا إحــدى املنــاطق احلدوديــة يف إيــران، وبعــد أن شــن  النظــام، وســكنت هــذه العائلــة بعــد 
هــذا النظــام حربــه علــى إيــران ودخــل املنــاطق احلدوديــة اإليرانيــة، كــان مــن ضــمن تلــك املنــاطق 

 احتلها النظام املنطقة اليت تسكنها هذه العائلـة، وكعـادة النظـام عنـدما يـدخل أو احلدودية اليت
يســيطر علــى أي شـــيء حيــاول تــدمريه، فـــدمر هــذه املنطقـــة وقتــل بعــض أبنائهـــا وأســر الـــبعض 
اآلخر، وكان ضمن األسرى هذه العائلة املنكوبـة، وبعـد التحقيـق معهـا يف بغـداد تبـني جلـالوزة 

، وبعـد حجزهـا عـدة أشـهر مت تسـفريها إىل إيـران مـرة النظام أن هذه العا ئلـة هـي مهجـرة سـابقًا
نية، ولكن بعد أن أخذوا منها ابنتها الشابة هذه املرة، وهكذا فقدت هذه العائلة فردين مـن 
ــا مــن أمــوال وغريهــا، وتعرضــها للــويالت والتعــذيب مــن قبــل  أفرادهــا، إضــافة إىل مجيــع ممتلكا

الكافر بكل األعراف اإلنسانية واألخالقية، والذي ال يؤمن  العظيم هذا النظام الطاغي، و 
ليوم اآلخر.   وال 

  

  حنن عراقيون
ختصـار:  وهذه قصة أخرى بل صورة عن مأساة التهجري يرويها أحـد املهجـرين، نـذكرها 

  يقول املهجَّرين:
مانـــة وإخـــالص دون ذكـــر امســـي ومكـــاين، ال خوفـــًا مـــن  جـــري  أحـــد بـــل اكتـــب قصـــة 

خوفًــا علــى أولئــك النــاس الطيبــني الــذين رفضــوا الظلــم ومل تكــن لــديهم الشــجاعة لنصــرة احلــق، 
لعــودة كبــري، ويكــرب   وألســباب أمنيــة معروفــة للجميــع يف عــراق الظلــم واإلرهــاب، ويبقــى أملنــا 

  كلما زادت سنني الغربة كما يشتاق الزرع للنبع كلما زاد العطش.
رين أبنـاء دجلـة والفـرات، وحنـن علـى أمت اسـتعداد هكذا حنن مجيعًا وبال اس تثناء حنن املهجَّ

ألن منــوت مــن أجــل كرامــة شــعبنا ووطننــا إذا مــا أراد لــه األعــداء شــراً، نضــحي مــن أجلــه بكــل 
  الوسائل املمكنة حىت لو منعنا من دخوله عندما يكون األمر حق.

ة مدرســـيت الـــيت أعمـــل تبلغــت بضـــرورة احلضـــور أمـــام ضــابط اجلنســـية وذلـــك مـــن قبــل إدار 
ــن أهلــك مت  ــن مِ فيهــا، وبعــد مــراجعيت للضــابط املــذكور وجــه يل بعــض األســئلة ومــن مجلتهــا مَ

  جريهم؟
ن والدي البالغ من العمر ( ) هّجر مع مجلة التجار الـذين بـدأت محلـة  ٧٠فأجبته:  عامًا
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م.   التهجري الظاملة 
  مث سألين: ما عندك من مستمسكات عراقية؟

إخالصي للوطن وحيب ألبناء بلدي ومعادايت لالستعمار وقبور أجدادي. قال:  فقلت له:
  وغري ذلك؟

ففتحــت حقيبــيت اليدويــة وأخرجــت لــه مــا عنــدي مــن املستمســكات وهــي: جــواز الســفر 
العراقــي العائــد يل وألفــراد عــائليت، بطاقــات األحــوال املدنيــة، دفــرت إكمــال اخلدمــة العســكرية، 

لتملك العقاري (ورقة الطابو لبييت) وضعت اجلميع أمامه.ونسخة من ورقة رمسية إق   رار 
مــّد يــده ألخــذها مث نظــر إّيل وارتبــك الرجــل ومللــم وبســرعة مجيــع املستمســكات ووضــعها 
داخـل مظـروف، وكتـب امسـي عليــه وقـال: أسـتاذ اآلن هـي احلاديــة عشـر ظهـراً، مـاذا تقــول إن 

  نك مشلت وعائلتك بقرار التهجري إليران؟ يت الساعة الثانية بعد الظهر إىل البيت؛ أل
ــا أهلــي وجــرياين وتالميــذي  فأجبتــه: أخــي، ال اعتقــد أن الســاعات الــثالث كافيــة ألودع 
ـا ال تكفـي لتقبيـل كـل شـرب داسـته قـدماي  وزمالئي وأصدقاء الطفولة، واألهم من كل ذلك إ

تـــــوا أفـــــرادك إىل بيـــــيت  لصـــــعود مـــــن أرض الـــــوطن، مث كيـــــف تســـــمح لنفســـــك أن  مـــــرو  و
م، هل تعتقد أننا غجر!؟    لسيار

  فرد علي: كما تريد.
فقلــت لــه: غــداً صــباحًا ويف متــام الســاعة الثامنــة ســأكون وأفــراد عــائليت مجيعــًا عنــدك يف  

  املكتب.
وفعــالً كــان ذلــك، جلبــت أفــراد عــائليت وجلســت وزوجــيت وأخــيت اخلرجيــة اجلديــدة، وأخــي 

جـري طلـب منـا طالب املعهد وأبنائي السبع ة يف مكتبـه، وبعـد أن أمت اإلجـراءات الـيت ختـص 
أن ننتقل إىل غرفة جماورة ملكتبه، وقال: أنتم اآلن موقوفون حبكم القانون! لكن ال أسـتطيع أن 

جريكم.    أضعكم يف غرفة التوقيف، فتفضلوا يف هذه الغرفة حىت املساء كي يتم 
ن مسـؤول احلـزب يريـد التحـدث بقينا حىت السادسة مساء عندما جاء و  أخربين فقـال: 

إليك وهـو اآلن جيلـس عنـد مـدير اجلنسـية، ذهبنـا مجيعـًا ودخلنـا حيـث جيلسـون وبـدأ احلـديث 
واألسئلة واالستفسارات، ومن مجلتها سألين قائالً: أخي ماذا تقـول إن لقبـك عـريب، وإن هـذا 

  من األلقاب العربية واملصنفة ضمن سجالتنا؟
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ذا كــان كــذلك فلمــاذا هّجــرمت والــدي ومــن بعــده أفــراد عائلتــه، أمل يكــن لقــبهم فقلــت لــه: إ
؟   عربيًا وعراقيًا

؟  جري   وإذا كنتم تعرفون ذلك فلماذا أجنزمت معاملة 
ي قانون حتكمون الناس، وما هو معيار املواطنة!!    احلقيقة أ ال أعرف 

ئق اليت حيملها؟ فإن مجيع مستمسكاتنا العرا   قية بني أيديكم.هل الو
سـنوات) والـيت جتلـس هـي  ٧وإذا كان معيار املواطنة هو الوالء للوطن فإن ابنيت الصـغرية (

  أكثر وطنية منك أيها الرفيق.
ــا أكثــر وطنيـة مــين وهــي يف  عنـدها قــاطعين هـذا الرفيــق متــأثراً مـن كالمــي، قــائالً: كيـف أ

  الصف األول االبتدائي؟!
ألمــر معكــوس عليــك ملــا تــذكرت تــراب الــوطن كمــا هــي قلــت لــه: كــن علــى ثقــة لــو أن ا

  تذكرته، وطلبت من ابنيت الناجحة للصف الثاين االبتدائي أن تثبت للرفيق ادعائي.
للهجـة العراقيـة الدارجـة ـ فقالـت: عمـو الصـبح  ـدوئها وخجلهـا املعهـودين ـ و فتكلمـت 

، فكمــت وجبــت كــيس واحنــا كاعــدين نفطــر فكــرت اشــلون راح انعــوف بيتنــا وأرضــنا وبلــد
يلــون صــغري وخليــت بيــه تــراب مــن كــاع حــديقتنا حــىت إذا رحــت إىل إيــران أضــل أبــوس بيــه، 

  وبعدين كلت ألبويه كام يبوس بيه ويبجي.
ثــرهم الواضــح أو لعلــه وكمــا  مــا ان انتهــت ابنــيت مــن حــديثها حــىت أظهــر جــالوزة النظــام 

  يقال دموع متاسيح.
حلـرف الواحـد: وهللا  أخـي، هـذي مث عاد هذا الرفيق مسؤول احل زب إىل مكانه، وقـال 

أوامــر، وكلــش زيـــن نعرفــك، عراقـــي ومــواطن شــريف الكـــن منكــدر إنكـــول: ال، وأنــت تعـــرف 
  قصدي.

فأجبته: لو كنت مكانك لقلت: ال وألف ال، لو كـل شـريف يقـول للخطـأ: ال ملـا اسـتمر 
  الظلم.

ً حيـ ث رن جـرس التلفـون، فـرّد عليـه الضــابط ...اقرتبـت السـاعة مـن السـابعة والربـع مســاء
  ومل نسمع سوى : نعم سيدي جاهزين ومخس دقائق يكونون عندكم.

بعــد انتهــاء املكاملــة طلــب منــا الضــابط النــزول والتوجــه إىل ســيارة كانــت معــدة لنــا خــارج 
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الدائرة، صعد وكان لفيف من األهل واألقـارب واألصـدقاء ينتظروننـا للتوديـع مـن بعيـد، نقلنـا 
إىل دائـــرة أخـــرى قريبـــة مـــن مديريـــة اجلنســـية ودخلنـــا إىل غرفـــة كانـــت تنتظـــر فيهـــا جلنـــة حزبيـــة 
ن، جلســـت بعــد أداء الســـالم، ومـــن  ن وامـــرأ وضــابط شـــرطة برتبــة كبـــرية، وضـــابطان عســكر
ــامي عليهــا، ففعلــت  معـي بقــي واقفــًا لضــيق املكــان، وضــعوا أمــامي ورقـة طلبــوا وضــع بصــمة إ

خـــرج أحـــدهم أوراقــًا نقديـــة مـــن حقيبتــه وطلـــب مـــين اســتالمها، وقـــال: هـــذه دون أن أقرأهــا، أ
هديــة احلــزب والثــورة!! فرفضــت اســتالمها، وقلــت لــه: مــا هــي املناســبة الــيت يــوزع احلــزب فيهــا 

ه؟   هدا
 ، فقـــال:  أخـــي خـــذها أرجـــوك؛ ألنـــك ســـتذهب إىل مكـــان غريـــب ال تعـــرف عنـــه شـــيئًا

  وعندك عائلة كبرية!!.
نه بلد غريب فلماذا تقتلعوننا من بلد وترسلوننا إليـه؟ هـل فأجبته: إذا ك نت حقًا تؤكد 

  قدمنا لكم طلبًا بذلك؟
خــذ هــذا املبلــغ  فأجــاب كبــريهم:  أخــي متعــرف مــا نكــدر خنــالف األوامــر فــأرجوك أن 

  البسيط.
  فسألته: كم هو املبلغ؟ 

) فقــــد قــــرر إ ١١فأجــــاب: مبــــا أن عائلتـــــك كبــــرية وعــــددهم (  ٥٠٠عطـــــائكم (شخصـــــًا
  دينار).

فقلـت لـه: حســنًا لقـد اســتلمت املبلـغ ألنــين وقعـت وصــل االسـتالم، فــأرجو اسـتالم املبلــغ 
مين واعتباره تربعًا من عائليت ملنظمة التحرير الفلسطينية، مث استدركت قائالً: أو ألية جبهة أو 

ا؛ ألن عالقة العراق حينذاك مل تكن ودية مع من   ظمة التحرير.منظمة فلسطينية ترتئو
ئرة الرفيق املسؤول فقال بغضب: أخي شنو هذا الكالم؟ رت    وهنا 

فقلــــت لــــه: حنــــن املهجــــرين وإخواننــــا الفلســــطينيني وجهــــان لعملــــة واحــــدة، الفلســــطينيون 
ت الصهيونية وحنن هجر مـن قـبلكم، وال أقبـل هـذا املبلـغ البسـيط بـدل قيمـة  م العصا هجر

ئي وأجدادي؛ فليس  لـألرض والـوطن مثـن غـري دم اإلنسـان، وال حتلـو يل جنـان الـدنيا  أرض آ
كلها مثل ما حيلو يل ذلك القرب املظلم املـدروس يف ثنيـة مـن ثنـا أرض وطـين احلبيـب، عنـدها 
، اقـــرتح  ن فكـــان حنيبهمـــا مســـموعًا م علـــى اجلميـــع الســـكون مث أطرقـــوا برؤوســـهم، أمــا املـــرأ ّ خــي
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  تربع فيه إىل املنظمة يف طهران، وبعد أخذ ورد قبلت املبلغ.الرجل املسؤول أن أقبل املبلغ وأ
وبعـد ذلــك أخـذو بعــد أن احتجـزوا أخــي عنـدهم وفرقــوه عنـا؛ ألن أخــي يبلـغ مــن العمــر 
، وقالوا: حسب األوامـر إنـه لـن يهجـر معكـم بـل حيتجـز. وملـا مسـع أوالدي ذلـك  عشرون عامًا

لبكاء.   ولشدة تعلقهم به أجهشوا 
الدائرة حيث نقلـو إىل أحـد مراكـز الشـرطة وهنـا أحسسـت بتـوتر شـديد  خرجنا من هذه

ومـــرارة كبـــرية مـــألت نفوســـنا، وبعـــد مـــرور ســـاعات قضـــاها األوالد نومـــًا علـــى أرض ممـــر مركـــز 
الشــرطة والكبــار ســكنت شــفاههم عــن احلركــة، وكــل منــا ينظــر إىل وجــه اآلخــر ولســان حالنــا 

هــل حقيقــة أننــا نفــرتش األرض وعنــد الكثــري مــن يقــول: قاتــل هللا الظلــم هــل حنــن يف حلــم؟ 
البيـــوت؟ فلمـــاذا نعامـــل هكـــذا وحنـــن العائلـــة العريقـــة املعروفـــة بكـــل فضـــيلة؟ ملـــاذا يصـــل احلقـــد 

  حلاكم اجلائر هلذه الدرجة؟ 
ـــنقلكم إىل  ن الســـيارة جـــاهزة ل صـــارت الســـاعة الواحـــدة بعـــد منتصـــف الليـــل، وأخـــربو 

ـــرمني ذات احلـــاجز املشـــبك مـــن  احلـــدود اإليرانيـــة، وكانـــت مـــن النـــوع الـــذي خيصـــص لنقـــل ا
ـرم عـن طـاقم احلـرس املـأمورين، وهنـا جـن جنـون زوجـيت والـيت كانـت  الداخل، حيـث يفصـل ا
م األخــرية لوضــع مولودهــا، فصــرخت وبعصــبية قائلــة: أال ختجلــوا مــن أنفســكم لتنقلــو  يف األ

  مبثل هذه السيارة هل حنن جمرمني؟ 
  ابة لسؤاهلا شافية.مل جتد إج

اخرتقــت الســيارة شــوارع مــدينتنا وحنــن منــر مــن أمــام بيــوت أهلنــا وأصــدقائنا، نــودعهم وهــم 
ن هناك عائلة هلا جذورها يف هذه األرض قد اقتلعت، وهي حممولة يف سـيارة  نيام ال يعرفون 

  حقرية لقذفها خارج حدود الوطن.
لنا املخفر احلـدودي، مل يـدم بقـاؤ وبعد مسرية طويلة استغرقت أربع ساعات ونصف وص

ت  عند املخفر أكثر من ربع ساعة حيث ودعنا آخر قطعة أرض من الوطن وحنن حنمل ذكـر
اللوعــة واحلــزن علــى فعــل بنــا هــذا النظــام الــذي ابتلــى بــه العــراق. وكانــت املســافة بــني املخفــر 

، جلسـنا عنــد شاخصــة٥٠٠احلـدودي واخلــط الــدويل الفاصــل ( إمسنتيــة كتــب علــى  مــرت) تقريبــًا
  وجه منها العراق وعلى الوجه اآلخر إيران، وحنن ال نعرف هل حنن ولد يف اهلواء؟! 

مهـا  طلعت علينا مشس متوز من خلف جبال إيـران لتشـهد املأسـاة، مأسـاة أم حامـل يف أ
ـم هـذا الكوكـب الواسـع، مـرت سـاعة وسـاعتان  ء بعمر الزهور قد ضـاق  األخرية وأطفال أبر
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يت لنقلنـا، واشـتدت حـرارة وث الث حىت انتصف النهار، وال أحد من شرطة احلدود اإليـرانيني 
الشـــمس ومل يكـــن يف املكـــان شـــجرة أو شـــيئًا نســـتظل بـــه، مجعـــت األم أوالدهـــا الصـــغار وكـــان 

) مجعــتهم حتــت عبائتهــا وبــدأت تقــص هلــم قصصــًا قصــرية  ١٣أكــربهم  يبلــغ مــن العمــر ( عامــًا
ئســة خــائرة ال هــول الــذي وهــي  قــوى، عســى أن تنســيهم وتبعــد عــنهم اخلــوف مــن املصــري ا

ينتظـرهم، طلبـت ابنـيت الصـغرية قلـيالً مـن املـاء، فعنـدما أردت سـكب املـاء هلـا فوجئـت بنفـاده، 
حيث كان معنا قربة صغرية فيها قليل من املاء نزل منها ما يكفي لتبليـل الشـفاه فقـط، عنـدها 

صــرار علــى أن ال تشــربه، فســألتها ملــاذا؟ فأجــابتين: إذا شــربت املــاء فمــاذا  رفضــت الصــغرية و
ن املــوت  يبقــى إلخــواين الصــغار إذا عطشــوا. لقــد أثــر هــذا املوقــف بنفســي كثــرياً وأحسســت 

.   قادم لنا مجيعًا
ـم صـوب خمفـر سـابقًا ـ أي: املخفـر  عنـدها أخـذت اثنـني مـن بنـايت الصـغريات واجتهـت 

ـا احلدودي العراقي ـ وأ ألـ ـا طفلـيت مـن حـرارة الشـمس، ألـوّح  وّح بقطعـة قمـاش كنـت أقـي 
بعنـــا حنـــن الثالثـــة مســـري  ألفـــراد املخفـــر؛ عســـى أن يقـــدموا حنـــو إلســـعافنا بقليـــل مـــن املـــاء، 
هــول منــا مأخــذه، حــىت  حنــوهم وحنــن منهكــي القــوى، وأخــذ العطــش والتعــب واخلــوف مــن ا

 ، فالتقينا قريبـًا مـن املخفـر وكـان أحـدهم ضـابط املخفـر شاهد ثالثة عسكريني يتقدمون حنو
واالثنــان يف حراســته، ســألين الضــابط وكــان احلــرج واضــحًا عليــه: ملــاذا وكيــف دخلــت األراضــي 
ن نطلـق النــار عليــك وعلـى بناتــك ونقــتلكم؟ يقصــد  العراقيـة؟ لــدينا أوامــر مـن الــرئيس صــدام 

الداخليــة، واملوجهــة إىل األجهــزة األمنيــة خبصــوص  تنفيــذ التأكيــد الــوارد يف الربقيــة الســرية لــوزير
جــري املـواطنني املرقمــة ( ) حيـث جــاء يف ذيـل هــذه الربقيــة: ١٠/٤/١٩٨٨يف  ٢٨٨٤عمليـة 

  (نؤكد أمر يف فتح النار على من حياول العودة إىل األراضي العراقية من املهجرين).
ذرعهمــا مــذعورتني مث تــركتين إ لضــابط صــرخت الطفلتــان وطوقتــاين  حــدامها وأمســكت 

بع الضابط كالمه فقـال: أ اآلن مراقـب  متوسلة وهي تصرخ: ال، ال تقتلنا حنن عراقيون. مث 
ومسؤول لعدم تنفيذ أمر إطالق النار عليكم. فأجبته: إن العطش سيقتل أوالدي. فقـال: هـم 

هم أهلهـم سبعة ليمت منهم اثنان، أمس كانت عائلة مات منهم رجل مسن وطفـل رضـيع دفـن
  هناك!!

قـــال ذلـــك وكأنـــه يتحـــدث عـــن نعـــاج نفقـــت، قلـــت لـــه: أال تتحمـــل املســـؤولية مـــن أجـــل 
  أبنائي؟
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  قال: ال.
بنـــائي الســبعة مـــن أجـــل إنقـــاذ طفـــل مـــن أطفالـــك،  قلــت: لـــو كنـــت مكانـــك لضـــحيت 
وأحتدى كل قوانني الظلم من أجل موقف إنساين، فطلب مـن الطفلتـني السـري خلفهـم بعـد أن 

ملـاء وعنـدما عـاد قالتـا يل: إن اجلنـود طالبين  لرجوع حيث جتلس عـائليت، فـزودوا الطفلتـان 
لغـذاء واملـاء، وكونـوا  قالوا هلما: إذا بقيتم علـى احلـدود إىل الليـل تعـالوا لنـا خلسـة كـي نـزودكم 
  حذرين أن ال يراكم ضابط املخفر. عادت الطفلتان حتمالن املاء، فشرب اجلميع دون تبذير.

نتظار حدوث املعجزة.طا   ل انتظار وخيم اليأس على نفوسنا وحنن 
لســــري مهمــــا طــــال  س كبــــري قــــررت أن أســــري داخــــل األراضــــي اإليرانيــــة واســــتمر  وبعــــد 
لغــة، فقــد أخــذ األمــر  الطريــق؛ عســى أن اصــل إىل قريــة أو مجاعــة أو خمفــر، ســرت وبصــعوبة 

ربعـة شـباب ينزلـون مين مأخذه، وبعد أن قطعت مسافة طويلة استغرقت  ساعة ونصـف وإذا 
وبســـرعة فائقـــة مــــن قمـــة جبــــل متوســـط االرتفـــاع متجهــــني حنـــوي حيملــــون البنـــادق الرشاشــــة، 
ين  وفهمت منهم أن اقف وأرفع يدي ففعلت، وقاموا بتفتيشي وبعد التأكد سـألوين وأفهمـتم 

ً يعرف اللغـة العرب يـة مـن عبـادان فـرتجم ال أعرف ما يقولون وحلسن احلظ كان من بينهم جند
  هلم أقوايل، بعدها اتصلوا جبهاز الالسلكي وطلبوا على الفور سيارة تنقلنا إىل إيران.



  رجوع إىل القائمة

  ٤٧

  

  ال تتكلموا، هذه أوامر صدام!
وهــذه قصــة أخــرى يرويهــا أحــد املهجــرين مــن الــذين عــانوا مــن جرميــة التهجــري وذاقــوا ظلــم 

  ومرارة نظام العفالقة، فيقول:
ب بيتنـا، ووقتهـا كنـت وأمـي واخـويت الثالثـة بدون سابق إنذار فوجئ نا مبسلحني يطرقـون 

وأخـــيت الصـــغرية جالســـني نتنـــاول طعـــام الغـــداء، ففزعنـــا مجيعـــًا مـــن شـــدة الطـــرق علـــى البـــاب، 
وأســرعت لفــتح البــاب، فـــاقتحم رجــال مســلحون الــدار دون اســـتئذان، وهــددوا اجلميــع بعـــدم 

يـة حركـة، مث أخـربو بضـرورة اإلسـر  يئـة أنفسـنا للـذهاب معهـم إىل مركـز الشـرطة، القيام  اع و
ننــا عراقيــون ولــدينا كافــة  هم  جــري إىل إيــران، صــعقنا مجيعــًا هلــذا اخلــرب، وأخــرب حيــث ســيتم 
ئـــق تربطنـــا  ـــا أي و ؤ وأجـــداد يف العـــراق، ولـــيس لن املستمســـكات العراقيـــة، وقـــد ولـــد وآ

بناء الوطن هكذا؟!يران، وال نعرف عنها شيئًا ال من قري   ب وال من بعيد، فلماذا تفعلون 
  فأجابو بعصبية: ال تتكلموا؛ هذه أوامر الرئيس صدام. 

م دون أن يســمحوا لنــا جبلــب أي شــيء معنــا، حــىت وجبــة الغــداء بقيـــت  اقتــادو بســيار
علــى األرض دون أن نكملهـــا، أخـــذو إىل ســـجن رقـــم واحـــد الســـيئ الصـــيت، وفيـــه شـــاهد 

العوائـــل جلبوهــــا لـــنفس الغـــرض، بقينــــا عـــدة ســـاعات حــــىت جـــاء دور للتحقيــــق ومل  عشـــرات
دقيقــــة) حيــــث أخــــذوا منــــا مجيــــع املستمســــكات  ١٥يســــتغرق التحقيــــق الصــــوري أكثــــر مــــن (

العراقية، وبعدها نقلو حنن األخوة الشباب الثالثة إىل غرفة خاصة وعزلـو عـن والـديت وأخـيت 
ذهبني إىل إيران وابنتك فقط وأما أوالدكـم سـيتم حجـزهم؛ ألن الصغرية، وقالوا ألمي: سوف ت

  هذه أوامر احلكومة. 
فلمــا مسعــت أمــي هــذا الكــالم صــرخت ثــالث مــرات: ال ال ال، وأغمــي عليهــا، افرتقنــا ومل 
، حيث مت اقتيـاد إىل مركـز شـرطة يف منطقـة البتـاوبني يف بغـداد وحجـز فيـه  نعرف عنهم شيئًا

) مث ن٢٠مدة ( م عـن أمهـم يومًا قلنا إىل سـجن أبـو غريـب الرهيـب، تصـوروا ثالثـة اخـوة يفرقـو
ـــا ســـجن (صـــدام) ورأينـــا مجيـــع  م الســـجن دون أي ذنـــب أو جـــرم!!. دخلن وأخـــتهم ويـــدخلو

)، وهــؤالء   ٨٠غــرف الســجن الرهيــب مليئــة بشــباب مثلنــا وكــان عــددهم يزيــد علــى ( شخصــًا
  كلهم هجرت السلطة عوائلهم.

م) حــىت حــدثت انتفاضــة ( ٨نــا يف الســجن (مــا أن مــرّ علــى بقائ ) والــيت ٥/٥/١٩٨٠أ
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ـــا الـشـباب العراقـــي املــؤمن ليعلنـــوا غضـــبهم بوجــه اجلـــالد، ولقــد أضـــاف هــذا اليـــوم رقمـــًا  قــام 
جديــداً يف ســجل بطــوالت الشــعب العراقــي املعروفــة، حتطــم كــل شــيء يف هــذا الســجن وأبوابــه 

دقــائق) فقــط أصــبح الســجن   ١٠ميتنــا ألكثــر مــن (احلديديــة الداخليــة القويــة مل تصــمد أمــام عز 
ـــــة وإذا  ـــــوا إىل الســـــطح وبعـــــد مـــــدة قليل ـــــك احلـــــرس وهرب ـــــتالطم فيـــــه األمـــــواج، وارتب كـــــالبحر ت
طـالق الرصـاص وبشـكل عشـوائي علينـا،  ً من احلرس اجلمهوري وبدءوا  ملروحيات تنزل قوا

نــه  وأخــذوا ينادوننــا مبكــربات الصــوت ويــدعو إىل اهلــدوء وتعهــدوا ســم الطاغيــة صــدام  لنــا و
ســيتم إخــالء ســبيلنا، وفعــالً وبعــد االنتفاضــة بيــومني مت نقلنــا مجيعــًا وعلــى شــكل وجبــات إىل 

.   احلدود اإليرانية، أما الذين هيئوا لالنتفاضة فقد مت عزهلم واليعرف أحد عن مصريهم شيئًا
  

  لن نرضى بغري العراق وطناً 
  

اص كان يعمل موظفًا يف مديرية التـأمني علـى احليـاة وهذه قصة أخرى يرويها أحد األشخ
جــريه فيقــول: عنــد الســاعة  ـــ ومل يســعفه عملــه يف التــأمني علــى حياتــه ـ حيــث يــذكر طريقــة 

جنـــاز بعـــض ١٩٨٠/نيســـان/١٩العاشــرة والنصـــف مـــن صــباح يـــوم ( ) وبينمـــا كنــت منهمكـــا 
يـًا وهـي خـائرة القـوى، وطلبـت مـين املعامالت ـ التأمني على احليـاة!! ـ اتصـلت يب والـديت تلفون

احلضــــور وبســــرعة إىل البيــــت؛ الن جمموعــــة مــــن املســــلحني دخلــــوا عليهــــا وأخربوهــــا بضــــرورة 
  الذهاب معهم إىل مركز الشرطة لتهجريها ومن معها إىل إيران.

خرجــت مــن الــدائرة بعــد أن طلبــت إجــازة زمنيــة!! وملــا وصــلت إىل البيــت وجــدت أربعــة 
ً أشخاص بيد كـل مـنهم م م دخلـوا ليحتلـوا موقعـًا عسـكر هـب وكـأ ، وكـانوا يف حالـة  سدسـًا

بيـة، وطلبـوا مـين اإلسـراع للـذهاب  أو داراً لإلذاعة، سلمت عليهم فرد علي أحدهم بعبـارات 
خـيت املوظفـة يف وزارة الزراعـة ـ زراعـة بلـد تطـرد  م أن يعطـوين فرصـة كـي أتصـل  معهـم، فرجـو

ملدرســة وأخــي يف الصــف الثــاين املتوســط وولــدي يف الصــف األول منــه ـ وأخــيت الصــغرية يف ا
م، وأخــرياً متكنــت بعــد عنــاء شــديد مــن إقنــاعهم، وملــا  االبتــدائي؛ إذ ال ميكــن أن نــذهب بــدو
حضر اجلميع صعد إىل السـيارة املعـدة لنـا دون أن يسـمحوا لنـا حبمـل أي شـيء معنـا، سـوى 

ت األحــوال املدنيــة وو  ــاء اخلدمــة العســكرية ومستمســكات ثبوتيــة جــوازات ســفر وهــو ثيقــة إ
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أخرى من أجل سحبها منـا ـ وهـم ومـع كـل هـذه املستمسـكات واألوراق الثبوتيـة يعتربوننـا غـري 
عراقيني حسب ضـوابط نظـام الطاغيـة ـ وفعـالً سـحبت مجيعهـا مـن قـبلهم، وبعـد سـاعة واحـدة 

حدى السيارات إىل خمفـر حـدودي من التحقيق السريع مت نقلنا وثالث عوائل أخرى بواسطة إ
حيــث مت تســليمنا هلــم، وبعــد التأكــد مــن األمســاء الــواردة يف كتــاب اإلبعــاد وضــعو علــى خــط 
بعـة إىل شـرطة احلـدود اإليرانيـة ونقلـو  احلدود الفاصل بني العراق وإيران حـىت جـاءت سـيارة 

د.    ا إىل مركزهم، ومن مث وضعو يف خميم حمافظة خرم آ
ء  نعم، هكذا وببساطة ودون رفة جفن واحـدة هجـر مـن بلـد الـذي ولـد فيـه حنـن آ

، وفرقــوا أخــيت عــن خطيبهــا، وزوجــيت عــن أمهــا وأبيهــا، وصــادروا كــل مــا عنــد حــىت  وأجــداد
  بيتنا الذي أكملنا بناءه قبل التهجري بستة اشهر والذي كلفنا جهد العمر.

ذه الصورة الالإن جري  سانية رغم كـل مـا حنملـه مـن مستمسـكات ثبوتيـة عراقيـة لقد مت 
م) ووالدة أيب عــــــام ١٨٨١ورغــــــم والداتنــــــا املضــــــاعفة حيــــــث والدة جــــــدي يف العــــــراق عــــــام (

م) ووالديت ووالدة أبنــائي مجيعــًا وال نعــرف وطنــًا غــري العــراق، ولــن نرضــى بغــري العــراق ١٩١٥(
  وطنًا لنا مهما طال الزمن ومهما طال عمر الظامل.

  

  جري  التجار غيلة
جري التجار اجلماعية فكما يرويها أحد التجار فيقول:   أما قضية 

ــا اســتدعاء كبــار  قامــت غــرف التجــارة يف بغــداد وبقيــة احملافظــات بتوجيــه دعــوة رمسيــة مت 
جتار الشيعة الجتمـاع عاجـل، حبجـة التباحـث والتـداول والتشـاور يف بعـض األمـور االقتصـادية 

  واد املعيشية اليت استعصت على الدولة.دف حل أزمة امل
لــــذهول هلــــول  وهكــــذا مــــا أن وصــــل التجــــار إىل أمكنــــة االجتماعــــات املزعومــــة، أصــــيبوا 
ـــم بعـــد دقـــائق  ـــا، وإذا  م الــيت قـــدموا  الصــدمة؛ إذ مت اعتقـــاهلم فـــوراً واالســـتيالء علـــى ســـيارا

م داخل قفص حمكم الطوق من قبل أزالم الطاغية من أفراد األمن  واالستخبارات وغريهم. وا
  وقعوا يف مكيدة خبيثة خسيسة نصبها هلم الطاغية.

ت أمــن   وقبــل أن يفيقــوا مــن صــدمتهم اقتيــدوا بســيارات أعــدت هلــم خصيصــًا إىل مــدير
ـا، كـالنقود واألوراق  م مـن كـل حمتو احملافظات وسط إجـراءات إرهابيـة، حيـث أفرغـت جيـو
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لصـكوك واملفـاتيح ودفـاتر اهلـاتف، وأجـري لكـل مـنهم حتقيقـًا سـريعًا اخلاصة واألوراق الثبوتية وا
حيـث أخـذوا مــنهم املعلومـات مثـل: االســم، العنـوان، الرصـيد يف البنــك، األمـوال املنقولـة وغــري 
املنقولـــة، احملـــالت والتجـــار الـــذين يتعـــاملون معهـــم، عـــدد األبنـــاء واالخـــوة وعنـــاوينهم وعنـــاوين 

ة، وبعد االنتهاء من كـل هـذه اإلجـراءات اإلرهابيـة سـيقوا مجاعـات األقارب حىت الدرجة الرابع
لسري حنو األراضي اإليرانية،  لعراء وأمروا  مجاعات، وحتت حراسة مشددة إىل احلدود، فرموا 
ـم ـ حسـب زعـم الطغـاة ـ عجـم!!!  م غـري مرغـوب يف وجـودهم يف البلـد؛ أل بعدما أبلغوهم 

ن أي شخص حياول العودة إىل الوطن، أو يـرتدد يف  وجيب أن يعودوا إىل بالدهم، وأنذروهم 
  احلركة إىل إيران فإن النار ستطلق عليه بدون إنذار.

وهكــــذا متــــت مرحلــــة مــــن مراحــــل جرميــــة التهجــــري املقرتنــــة بكــــوابيس اإلرهــــاب والرعـــــب 
ا تشريد شعب كامل وتغيـري بنيتـللمسلمني العراقيني من شيعة أهل البيت  ه ، حيث جرى 

  السكانية ضمن خمطط شرير تكمن يف أساسه عقدة اخلوف من الشعب ذاته.

  

  جري آالف العوائل
م مريــرة واجهــت  وبعــد مــدة قصــرية جــداً مــن ترحيــل التجــار، ودون ســابق إنــذار وطــوال أ
آالف األســـر العراقيـــة الربيئــــة حمنـــة التهجـــري القســــرية، جرميـــة جناهـــا الطغــــاة ترســـيخًا لسياســــة 

تمييــز القــومي والطــائفي، حيــث متــت مدامهــة بيــوت اآلمنــني مــن قبــل قــوات األمــن اإلرهــاب وال
والشرطة ومرتزقة اجلـيش الشـعيب واألجهـزة القمعيـة األخـرى، روعـت النسـاء واألطفـال وأهانـت 
لقــوة واإلكــراه مبــا علــيهم مــن  م  م وأخرجــوا مــن بيــو ء الــذين انتزعــوا مــن أســر األمهــات واآل

م كـالنقود واملصـوغات، ومت االسـتيالء علـى مالبس، بعد أن جردو  م ومقتنيـا ا مـن كـل ممتلكـا
ـا غنـائم، ومنعـوا مـن سـحب األمـوال مــن  أمالكهـم مـن العقـارات واألراضـي والبسـاتني حبجـة أ
املصـارف، كمـا منعـوا مـن إعطــاء وكـاالت لـبعض مـن ـ لعلــه يقبـل أن ـ ينـوب عـنهم يف ســبيل 

م، تصـــفية أمـــورهم املاديـــة، وحـــرم علـــيه م أخـــذ أي زاد أو متـــاع أو اصـــطحاب أبســـط حاجيـــا
ن كل من خيفي يف مالبسه ماالً أو ذهبًا سوف يقتل بتهمة سرقة أموال الدولة!.   وحذروا 

) ٢٨ـ  ١٦وبعد ذلك مت عزل األبناء واالخوة من الشبان الذين ترتاوح أعمارهم ما بـني ( 
نســـاء وأطفـــال بســـيارات شـــحن، ســـنة واحتجـــازهم، مث حشـــرت األســـر املنكوبـــة مـــن رجـــال و 
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م إىل احلدود يف ساعات الفجـر األوىل، وتركـوا يف الـربد والعـراء حتـت طائلـة التهديـد  انطلقت 
طــالق النــار علــيهم حــىت املــوت إن تلكــؤا يف املســري، أو حــاولوا العــودة إىل وطــنهم، وأجــربوا 

جتاه إيران، وأمروا أن يعربوا اخلط ا لفاصل بني الـدولتني، عـرب منـاطق على السري على األقدام 
جبليــــة وعــــرة غــــري مأهولــــة، يف طقــــس قــــاس وســــط الثلــــوج ويف ظــــروف صــــعبة، وهــــم يف أشــــد 

  حاالت التعب واإلرهاق واخلوف. 
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  أكراد العراق
  

ـــا وســـور ومنـــاطق أخـــرى مـــن العـــامل، ويبلـــغ  يتـــوزع األكـــراد فيمـــا بـــني العـــراق وإيـــران وتركي
مليـون نسـمة) تقريبـًا مـوزعني بـني هـذه البلـدان،  ٢٥( تعـدادهم ـ حسـب بعـض اإلحصـاءات ـ

م مـــن أفــراد الشـــعب العراقــي املظلــوم عـــانوا مــا عـــانوا مــن النظـــام  خــوا وأكــراد العــراق وأســـوة 
  احلاكم يف العراق.

ـذه الكلمـات  فجرائم النظام احلاكم حبق األخوة األكراد العراقيني هي مما الميكـن حصـره 
م الشيعة مبا وقع عليهم من الظلم واالضطهاد بكافـة أشـكاله، فقـد القليلة؛ وقد شاطروا إخ وا

ارتكب النظام أبشع اجلرائم وأشد أنواع االضطهاد العنصري البغيض ضدهم؛ فإضافة للسجن 
والتعــذيب والتهجـــري مـــورس حبقهـــم مــا يعـــرف حبمـــالت التعريـــب، حيــث قـــام جـــالوزة الســـلطة 

وامر من رأس النظام بتهجـري  م وقـراهم إىل مـدن وقـرى يف جنـوب احلاكمة و األكـراد مـن مـد
م يف  م بعـــد تقـــدمي إغـــراءات كبـــرية هلـــم، وعنـــد إســـكا ووســـط العـــراق، وإســـكان العـــرب مكـــا
مناطق العرب مت وضعهم يف ظروف معيشية مهينة جمربين على امتهـان أدىن األعمـال يف سـبيل 

لضـغط علـى األكـراد يف سـبيل سد رمق أطفاهلم وعياهلم، كما كان يقوم أفـراد احلـزب احلـ اكم 
صـدار األوامـر  النتساب إىل القومية العربية، كمـا قـام النظـام احلـاكم  تغيري قوميتهم وإغرائهم 
ـــرد إظهـــار أي نـــوع مـــن أنـــواع  ـــا عـــن بكـــرة أبيهـــا،  د كملهـــا وأ جليشـــه حبـــرق قـــرى كرديـــة 

ط لـه ومنسـق مـع أسـياد النظـام مـن املعارضة للنظام أو االحتجاج على أساليبه، وهذا كله خمطـ
  االستعمار الذين أتوا به ليحكم العراق.
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  جرمية حلبجة 
  

لعل من أبشع اجلرائم اليت ارتكبت حبق الشعب الكـردي هـي جرميـة ضـرب مدينـة حلبجـة 
ايـة احلـرب الـيت شـنها نظـام  ألسلحة الكيماوية، حيث قـام النظـام جبرميتـه هـذه قبـل  الكردية 

ن القــوات اإليرانيــة ســتدخل مدينــة حلبجــة العفالقــة علــ ى إيــران، وذلــك عنــدما أشــيع للنظــام 
ألسـلحة الكيماويـة والغـازات  مبعونة األكراد عندها أصدر صدام أوامـره بضـرب املدينـة اآلمنـة 

) مــــواطن كــــردي أعــــزل مــــن الســــالح، بيــــنهم مئــــات ٥٠٠٠الســــامة، فقتــــل مــــا ال يقــــل عــــن (
ن ال ذنـــب هلـــم، وتعتـــرب هـــذه اجلرميـــة مـــن سلســـلة اجلـــرائم الـــيت األطفـــال والشـــيوخ والنســـاء الـــذي

  . )٥١(ارتكبت حبق أبناء هذا الشعب بعربه وأكراده وسائر قومياته 
كمــا تبعتهـــا سلســلة مـــن اجلـــرائم اخلطــرية ضـــد األكــراد، متثلـــت يف هـــدم عــدة قـــرى كرديـــة 

ـــا تقـــع علـــى احلـــدود مـــع إيـــران، وقـــام نظـــام  صـــدام بقتـــل ومســـحها عـــن وجـــه األرض حبجـــة أ
ألنفـــال ســـيئة الصـــيت، هــــذا فضـــال عـــن اســــتمرار  اآلالف مـــن األكـــراد يف عمليـــات تعــــرف 
سياسة التطهري العرقي حبق األكراد الساكنني يف املدن الكردية، وخباصة من مدينة كركوك عـرب 

ج عنصري إجرامي يف سبيل تغيري قومية األكراد   .)٥٢(اتباع 

                                                        
يـد) الـذي اشـتهر بعـد ٥١( ) ومتت هذه اجلرمية بواسطة قائد املنطقة الشمالية من قبل نظـام العفالقـة وهـو املسـمى (علـي حسـن ا

سم (علي كيمي ألسلحة الكيماوية.هذه اجلرمية  ديده بضرب األكراد    اوي) وقد صور له فلم فيديو يوثق 
) منظمــة ومجعيــة كرديـة وعربيــة متمركــزة يف بلــدان عديـدة، بيــا شــجبت فيـه الشــركات واملؤسســات األملانيــة ١٤٣) أصـدرت (٥٢(

لغـــازات الكيميائيـــة الســـامة، وطالبـــت احلكومـــة األملانيـــ ة بتعـــويض ذوي الضـــحا وإعـــادة بنـــاء الـــيت زودت النظـــام العراقـــي 
ر السلبية لألسلحة الكيميائية. وفيما يلي نذكر فقرات من البيان:   حلبجة وتنظيف البيئة الكردستانية من اآل

ألسلحة الكيميائية من قبل النظام العراقي نطالب:   يف ذكرى قصف مدينة حلبجة 
م يف صــنع وختــزين األســلحة الكيميائيــة، كانــت شــركات أملانيــة، لــذا أوالً: مبــا أن أكثريــة الشــركات الــيت ســاعدت نظــام صــدا

  نطالب احلكومة األملانية بـ:
قـي منـاطق كردسـتان الـيت  -١ تعـويض األضـرار اجلسـدية، النفسـية واملاديـة لضـحا القصـف الكيميـائي يف مدينـة حلبجـة و

ألسلحة الكيميائية من قبل النظام العراقي، واليت ي   قرية) ومنطقة وموقع. ٧٥صل تعدادها إىل حنو (تعرضت للقصف 
ر السلبية لألسلحة الكيميائية. -٢   تنظيف البيئة الكردستانية من اآل
لكامل. -٣   إعادة بناء مدينة حلبجة 

نشـــاء حمكمــة دوليـــ تمـــع الــدويل  : نســاند جهـــود احلــزب الـــدميقراطي االشــرتاكي األملـــاين والربملــان األوريب ونطالــب ا ة نيــًا
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  ٥٤

  قصص من مأساة حلبجة
  روى أحد الناجني من هذه اجلرمية قائالً: 

تمــع الــدويل الطــرف عمــا جــرى يف حلبجــة؛ ألن صــدام كــان آنــذاك حيــارب  لقــد غــض ا
إيـــران، ولكنـــه اليـــوم وبعـــدما أدى ونفـــذ مـــا طلـــب منـــه مـــن قبـــل أســـياده اإلنكليـــز واألمريكيـــني 

ة النـــاس يف هـــذه املدينـــة ويتـــاجر  ون مبآســـيهم يف ســـبيل والصـــهاينة نـــراهم اليـــوم يســـتغلون معـــا
                                                                                                                                                               
م اجلــرائم التاليــة حبــق الشــعب العراقــي والشــعب  حملاكمــة جمرمــي احلــرب العــراقيني مــن أمثــال صــدام وحاشــيته، وذلــك الرتكــا

  الكردي على وجه اخلصوص.
ألسلحة الكيميائية بتـاريخ ( -١ ) مـواطن كـردي يف هـذه املدينـة مـن ٥٠٠٠) وقتـل (١٦/٣/١٩٨٨قصف مدينة حلبجة 

  .األطفال والنساء والشيوخ
) مــواطن كــردي مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ يف عمليــات األنفــال، وذلــك خــالل أشــهر ١٨٢٠٠٠قتــل وإفنــاء أثــر ( -٢

  م).١٩٨٨شباط إىل أيلول من عام (
) مــواطن كــردي فيلــي ـ الشــيعة ـ إىل إيـــران وحجــز أمــواهلم املنقولــة وغــري املنقولــة وحجــز حنـــو ٣٠٠٠٠٠طــرد حنــو ( -٣
  ).١٩٨٢-١٩٧٠كرهائن، وذلك خالل سنوات () شاب كردي فيلي  ١٠٠٠٠(
رزان الســاكنني يف جممــع (قوشــتبه) القســري القريبــة مــن مدينــة ٨٠٠٠إفنــاء أثــر ( -٤ ) مــواطن كــردي (ذكــور) مــن عشــرية 

  م).١٩٨٣أربيل، وذلك عام (
ىل، ونينـوى، وأربيـل، وطـرد مبـا  -٥ ) ٧٠٠٠٠٠يزيـد علـى (تنفيذ سياسة التطهري العرقي حبق الكرد يف حمافظـة كركـوك، ود

  م) وحىت اليوم.١٩٦٣مواطن كردي من أماكن سكناهم األصلية وإسكان العرب حملهم، وذلك منذ عام (
م) وأمـــام مـــرأى ومســـمع منظمـــات األمـــم املتحـــدة العاملـــة يف كردســـتان، طـــرد النظـــام أكثـــر مـــن ١٩٩١كمـــا ومنـــذ عـــام (

ضـــعة لســـيطرته إىل املنـــاطق احملـــررة مـــن كردســـتان، وجـــرى ) مـــواطن كـــردي وذلـــك مـــن املنـــاطق الكردســـتانية اخلا١٠٠٠٠٠(
ترحيــل عشــرات اآلالف مـــن الكــرد إىل املنـــاطق الوســطى واجلنوبيـــة مــن العـــراق. ومبــوازاة هـــذه العمليــة متـــارس أجهــزة النظـــام 

ــدف إجبــارهم علــى تغيــري هــويتهم القوميــة  ا وذلــك  ســتمرار الضــغوط علــى الكــرد الســاكنني حتــت ســيطر مــن القمعيــة و
  الكردية إىل العربية.

) قريــة ومدينــة، مبــا فيهــا اآلالف مــن املســاجد والكنــائس واملعابــد ٤٥٠٠ختريــب البيئــة الكردســتانية عــن طريــق: تــدمري ( -٦
) موقع من أحناء كردسـتان، وطمـر وتفجـري عـدد هائـل مـن عيـون املـاء العـذب، وزرع ٧٥واستعمال األسلحة الكيميائية يف (

  م).١٩٨٨-١٩٧٨م حتت سطح األرض يف أحناء كردستان، وذلك خالل السنوات (املاليني من األلغا
ت يف السـجون أو يف أثنـاء العمليـات العسـكرية إزاء سـكان القـرى اآلمنـني، حيـث أن يف سـنة  -٧ اغتصاب النسوة الكرد
نــه١٩٩١( ئــق الـــيت تبـــني  كـــان هنـــاك اآلالف مـــن   م) يف أثنــاء االنتفاضـــة وقعـــت يف يــد األحـــزاب الكردســـتانية آالف الو

عناصر األجهزة األمنية العراقية كانت وظيفتهم عبارة عن (مغتصب) ولدى منظمـة (ميـدل ايسـت ووج) ومنظمـات إنسـانية 
ئق.   عاملية أخرى مئات من هذه الو

تــدمري البيئــة يف اجلنــوب، وذلــك عــن طريــق ردم وجتفيــف مســاحات شاســعة مــن أهــوار اجلنــوب تقــدر بعــدة آالف مــن  -٨
  لكيلومرتات املربعة، وذلك لغرض قتل احلياة فيها وإجبار املعارضة يف اجلنوب لالبتعاد عن تلك املناطق. انتهى.ا

ن مــا فعلــه النظــام يف اجلنــوب العراقــي مــن القتــل والتشــريد ال يقــل مأســاة عمــا ارتكبــه يف املنــاطق الكرديــة، ولكــن مل  علمــًا 
  املأساة.  تكن هلا تغطية إعالمية لتبني للعامل عمق 
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  ٥٥

  ليب الرأي العام ضد نظام صدام. 
عجوبــة فعنـدما هامجــت الطــائرات  لغـاز  ويضـيف ـ الـراوي ـ: لقـد جنــوت مـن القصــف 

حليـــاة ١٩٨٨آذار  ١٦العراقيـــة املدينـــة وذلـــك يف يـــوم ( م) وقـــد كانـــت مدينـــة حلبجـــة تزخـــر 
والقصف الذي نفـذ آنـذاك أسـفر عـن واحلركة، أتذكر هدير الطائرات اليت ألقت قنابل املوت، 

مقتــل مــا ال يقــل عــن مخســة آالف مــدين علــى الفــور، غــالبيتهم مــن األطفــال والنســاء. ودفــن 
لقـرب مــن احلـدود العراقيــة  عـدد كبـري مــنهم يف مقـابر مجاعيـة حــول الـتالل املطلـة علــى املدينـة 

  اإليرانية.
صـف بصـوت قـوي غريـب ال ويقول: رأيت مشاهد لـن أنسـاها طـوال العمـر، فقـد بـدأ الق

يشبه بشيء انفجار القنابل، مث دخل أحدهم إىل منزلنا صارخا: الغاز، الغـاز، وقـد صـعد يف 
ء، وكــان  الســيارة علــى عجــل وأغلقنــا نوافــذها، واعتقــد أن الســيارة ســارت علــى اجلثــث األبــر

م متيــل إىل الســواد وتصــبح متور  مــة، يف بعــض األشــخاص يتقيئــون ســائال أخضــر اللــون وبشــر
ســتري وراحــوا يقهقهــون قبــل أن يســقطون مــن دون روح، مث مشمــت  حــني أن آخــرين أصــيبوا 

ملئات   .  )٥٣(رائحة تفاح وفقدت الوعي. وعندما استيقظت، كانت اجلثث متناثرة حويل 

                                                        
)  ذكــر اخلــرباء أن الطــريان العراقــي أمطــر حلبجــة خبلــيط مــن العناصــر الكيميائيــة تتضــمن الغــاز املســيل للــدموع املكثــف وغــاز ٥٣(

ألسـلحة الكيماويـة مـن جانـب الـدول الغربيـة  اخلردل وعنصـر (يف اكـس) املتلـف لألعصـاب،. وكـان العـراق قـد زود آنـذاك 
ت املتحدة وفر    نسا وبريطانيا وأملانيا. وخصوصا الوال

هــايل مدينــة حلبجــة  وقـد ســببت هــذه املأســاة الكثــري مــن التــأثريات اجلانبيــة للغــاز، وظهــر العديــد مــن األمــراض الــيت تفتــك 
حىت اآلن وهذه األمراض هي: التشوه املنغويل، الربو، اإلجهاض، والدة األجنة امليتة، أمراض اجللد والـرئتني املزمنـة، سـرطان 

  التشوهات يف احللق.الدم، 
وتشري دراسة بريطانية أجريـت إىل أن حـاالت التشـوه اخللقـي هـذه يف كردسـتان العـراق تفـوق مبعـدل مخـس مـرات املعـدالت 
د. وقــد تراجــع عــدد ســكان  ألمــراض الوراثيــة يف إزد املعهــودة يف منــاطق أخــرى. ويؤكــد األطبــاء احملليــون أن عــدد اإلصــابة 

  ).  كما هو مرشح ملزيد من الرتاجع أيضا.١٩٨٨نة مع ما كان عليه قبل العام (حلبجة اليوم كثريا مقار 
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  ٥٦

  

  رواية أخرى للمأساة
  ويف رواية أخرى ملا جرى يف حلبجة يقول الراوي: 

بعــة لســالح ١٩٨٨آذار  ١٦يــوم ( يف الســاعات املتــأخرة مــن صــباح افــة  م)، ظهــرت طوّ
العراقيــة يف ســنتها الثامنــة وكانــت  –اجلــو العراقــي فــوق مدينــة حلبجــة، كانــت احلــرب اإليرانيــة 

دوا العـيش علـى  حلبجة على مقربة من خطـوط اجلبهـة. ويسـكنها قرابـة مثـانني ألـف كـردي تعـوّ
م اليومية، وكغريها من  معظم مناطق كردستان العراق، كانت حلبجة مقربة من العنف يف حيا

ا من مؤيدي (البيشمرجا)، وهم املقاتلون األكـراد  يف ثورة دائمة ضد نظام صّدام، وكان سكا
  الذين كان يعين امسهم: أولئك الذين يواجهون املوت.

بعــة   افــة  وعنــد حــوايل الســاعة العاشــرة، ورمبــا أقــرب إىل العاشــرة والنصــف، شــوهدت طوّ
خــذون صــوراً،  لسـالح  ــاجم، كــان علـى متنهــا رجــال  افـة مل تكــن  اجلــو العراقــي، غــري أن الطوّ

ـا آلـة تصـوير فيـديو، دنـوا  كان مع أحدهم آلة تصوير عادية وكان آخر حيمل مـا كـان يبـدو أ
  منا كثرياً، مث ابتعدوا. كان املشهد غريبا؟!

ملتمركــز علــى الطريــق الــيت بــدأ القصــف قبــل احلاديــة عشــرة بقليــل، أطلــق اجلــيش العراقــي ا
تصــل ببلــدة ســيد صــديق، القــذائف املدفعيــة علــى حلبجــة وبــدأت القــوة اجلويــة إلقــاء مــا كــان 
مل على املدينـة، وعلـى األخـص علـى املنطقـة الشـمالية، ركضـنا إىل القبـو،  نه قنابل النا يعتقد 

  واختبأ فيه.
جتــاه مطــبخ البيـــت  احنســر اهلجــوم حـــوايل الثانيــة بعــد الظهـــر، وصــعد الســلم ن  بكـــل 

  ،ً الــذي كنــا فيــه حلمــل الطعــام إىل العائلــة، وعنــد توقــف القصــف، تغــّري الصــوت، مل يكــن قــو
  كان أشبه بقطع معدنية تتساقط دون أن تنفجر، مل نعرف سبب هذا السكون.

ــا الــريح إىل داخــل  مجعنــا الطعــام بســرعة لكــن الحظنــا جمموعــة مــن الــروائح الغريبــة أتــت 
ت، مث حتولـت إىل رائحـة طيبـة، مثـل امل نزل، يف البداية، كانت الرائحة كريهـة مثـل رائحـة النفـا

ى، مث مثل البيض، ألقيت نظرة على طري حجل داخل قفص يف املنزل، كان الطائر  التفاح احملّل
ت ـ اخلـراف  ً، لكن احليوا ، نظرت خارج النافذة: كان كل شئ هاد ميوت وقد استلقى جانبًا

  ملاعز ـ كانت تنفق، ركضت إىل القبو قلت للجميع: إن مثة شيئا غري طبيعي.وا
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ــــذعر األفــــراد املوجــــودين يف القبــــو، لقــــد هربــــوا إىل الطــــابق الســــفلي للنجــــاة مــــن  ــــك ال متّل
القصف، وكان من الصعب علـيهم مغـادرة امللجـأ، كانـت خيـوط مـن النـور تـدخل إىل الطوابـق 

لراحة، لقد أرد البقاء خمتبئني حىت السفلية من املنازل، لكن الظالم   كان يعطي شعوراً غريبًا 
مل يف عيــين كغــرز اإلبــر، دنــت شــقيقيت مــن وجهــي  ملــرض، لقــد شــعرت  عنــدما بــدأ نشــعر 
لتقيـــؤ، واســـتمروا علـــى التقيـــؤ. لقـــد كــــانوا  وقالـــت: عينـــاك كثـــرية االمحـــرار، مث بـــدأ األطفـــال 

مل كبــــري ويبكــــون بشــــدة، كـــان وا يبكــــون طــــوال الوقــــت، وكانـــت أمــــي تبكــــي مث بــــدأ يشـــعرون 
لتقيؤ.   املسنّون 

لقد ألقيت األسلحة الكيماوية على حلبجة من قبل السالح اجلـوي العراقـي، الـذي أدرك 
  إن أي ملجأ حتت األرض سوف يصبح شبيهًا بغرفة غاز.

المحرار، كما إن السوائل   كانت خترج من عرفنا أن يف اجلو مواد كيماوية، أصيبت أعيننا 
أعـني الـبعض، لقــد قـرر الــركض. توجهـت وأقـاريب إىل اخلــارج حبـذر شــديد، وأتـذكر أين رأيــت 
ــا كانــت تــركض، كانــت  بقرتنــا مســتلقية علــى جانبهــا، كانــت تتــنفس بســرعة كبــرية، كمــا لــو أ
األوراق تتساقط من األشجار مـع أنـه كـان فصـل الربيـع، لقـد مـات طـري احلجـل، كانـت هنـاك 

ر ســـحب مـــ ن الـــدخان تصـــل إىل األرض وكـــان الغـــاز أثقـــل مـــن اهلـــواء، وكـــان يـــدخل إىل اآل
  وينزل فيها.

ــت العائلـــة اجتـــاه الـــريح وقـــررّت الـــركض يف االجتـــاه املعـــاكس، كانـــت هنـــاك صـــعوبة يف  راقبـ
ــم كــانوا يعــانون مــن شــدة املــرض وكــانوا منهــوكي  الــركض، مل يــتمكن األطفــال مــن الــركض؛ أل

  فحملناهم على أذرعنا. القوى من التقيؤ
أما يف املدينة، كانت العائالت األخرى تتخذ نفس القرارات، لقد قرر بعضهم التوجه مـع 
عائلته إىل عناب، وهو خميم يف ضواحي حلبجة يّضم األكراد الذين هّجروا عندما دمر اجليش 

ن حنـبهم؛ فقـد  العراقي قراهم، وعلى الطريق إىل عناب، بدأ العديد من النساء واألطفـال يقضـو 
كانــت الســحب الكيماويــة تغطــي األرض، كانــت ثقيلــة وكنــا نراهــا. وكــان النــاس ميوتــون مــن 
حولنــا، وعنـــدما كــان طفـــل مــا يعجـــز عــن الســـري، كانــت اهلســـتري تتملــك أهلـــه مــن اخلـــوف، 
فيرتكونه خلفهم. لقد ترك العديد من األطفال على األرض، إىل جانب الطريق، وهكذا احلال 

فون عن التنفس ويقضون.لنسبة  ، كانوا يركضون مث يتوّق   للمسنني أيضًا
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كنا نريـد االغتسـال أوالً وإجيـاد مـاء للشـرب، وكنـا نريـد غسـل وجـوه األطفـال الـذين كـانوا 
ملاء، وكانـت هنـاك بـودرة بيضـاء علـى األرض، مل نكـن  يتقيئون وكانوا يبكون بشدة ويطالبون 

لنسبة لشرب املاء أو عدمـه، لكـن بعـض األفـراد شـربوا مـن مـاء البئـر لشـدة  نستطيع أن نقرر 
  عطشهم.

أما القصف فقد كان متواصال بشكل متقطع بينمـا طـائرات السـالح اجلـوي حتلـق بشـكل 
دائـــري مـــن فـــوق، كانـــت تظهـــر علـــى النـــاس عـــوارض خمتلفـــة، ملـــس أحـــد األشـــخاص البـــودرة، 

  فبدأت تربز على جلده فقاقيع.
دهـا أحـد اجلـريان، لقـد رمـى النـاس أنفسـهم فيهـا، وشـاهد وصلت إىل املكان شاحنة يقو 

ســًا ممــددين متجمــدين علــى األرض، كــان هنــاك طفــل رضــيع علــى األرض بعيــداً عــن أمــه،  أ
ئمان، لكن يبدو أن هذه األخـرية رمتـه أرضـًا مث ماتـت، وأظـن أن الطفـل حـاول  ما  ظننت أ

م مجيعًا  ، لقد بدا كأ   نيام.الزحف لكنه مات هو أيضًا
ملــرض والضــياع. أحـــد  ــي املدينــة، كــان النـــاس يشــعرون  وبينمــا كانــت ســحب الغـــاز تغّط
األشـــخاص علـــق يف قبـــوه مـــع عائلتـــه؛ قـــال: إن أخـــاه بـــدأ يضـــحك بشـــكل هســـتريي مث خلـــع 
ثيابه، وبعدها بقليل مات، مع حلول الليل، بدأ أطفال العائلـة يصـبحون أشـد مرضـًا لدرجـة مل 

م التحرك. مكا   يعد 
يف منطقــة جمــاورة أخــرى، كــان شــاب يف ســن العشــرين، قــد هالتــه رائحــة حلــوة غريبــة مــن 
الكربيت، وأدرك أن عليه إجالء عائلته؛ كان هناك حوايل مائة وستني فرداً حمشورين يف القبو. 
قـال: لقــد رأيــت ســقوط القنبلــة، كـان ذلــك علــى مســافة ثالثــني مـرتاً مــن املنــزل أغلقــت البــاب 

قبـــو، مسعـــت أصـــوات صـــراخ وبكـــاء يف القبـــو، وأصـــبح النـــاس جيـــدون صـــعوبة يف املـــؤدي إىل ال
م الغـاز وكـان مثـة شـئ خيـرج مـن عينيـه، كـان شـديد العطـش  التنفس، شـوهد أحـد الـذين أصـا

ملاء. أما اآلخرون يف الطابق السفلي من املنزل بدؤوا يشكون من االرجتاف.   ويطالب 
يـــوم عقـــد قـــران أحـــد الشـــبان. وكانـــت كـــل ويقـــول: كـــان يـــوم الســـادس عشـــر مـــن آذار  

ـــا   االســـتعدادات قـــد متـّــت. كانـــت عروســـه بـــني أول الـــذين قضـــوا يف القبـــو، يتـــذكر عريســـها أ
ــدئتها، قلـــت هلــا: إن األمـــر هــو جمـــرد قصــف مـــدفعي، لكـــن  كانــت تبكـــي بشــدة، حاولـــت 

اتــت علــى رائحتــه غــري الرائحــة العاديــة لألســلحة، كانــت ذكيــة وتعــرف مــا الــذي جيــري. لقــد م
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ا لكن كان قد فات األوان.   السلم، حاول والدها مساعد
رضـــاعها  ســـًا آخـــرين، حاولـــت امـــرأة إنقـــاذ ابنتهـــا ذات العـــامني  وطـــال املـــوت بســـرعة أ
معتقدة أن الطفلة لن تتنفس الغاز وهـي ترضـع،  لقـد رضـعت مـدة طويلـة، وماتـت أمهـا وهـي 

جــودين يف الطــابق الســفلي مــن املنــزل قــد ترضــع، لكنهــا ظلــت ترضــع. وكــان معظــم النــاس املو 
  فقدوا الوعي؛ العديد منهم قد مات.

  قصة أخرى
وهــذه قصــة أخــرى يرويهــا أحــد األخــوة األكــراد يبــني فيهــا واحــدة مــن املآســي الــيت جــرت 

  عليهم من نظام الطاغية فيقول:
يف  يف احلقيقــة عنــدما يــتم احلــديث عــن جــرائم النظــام العراقــي وانتهاكــات حقــوق اإلنســان

ــذه اجلــرائم بكاملهــا، ولكــين ســأحتدث بشــيء مــن التفصــيل حــول  العــراق، ال ميكــن اإلحاطــة 
إحــدى اجلــرائم، كــوين عشــت حيــاة عشــرات اآلالف أثنــاء الرتحيــل، وأثنــاء اســتخدام الســالح 
الكيمياوي من قبل النظام اجلائر ضد املدنيني األكراد، وهي من اجلرائم البشعة اليت تعـرض هلـا 

لكردي، وهي من أبشع الصور يف انتهاك حقوق اإلنسـان ارتكبـت ضـد شـعب آمـن مل شعبنا ا
.   يرتكب جرمًا

فاسـتخدام الســالح الكيمـاوي لــه وقـع نفســي كبـري علــى النـاس، وجمــرد ذكـر هــذا الســالح 
) ـ ٢٤/٨/١٩٨٨أمـامهم يثـري فـيهم الفـزع واحلـزن العميـق، فالتـأثري كـان كبـرياً، وفعـالً يف يـوم (

ن الرمسي لنهاية احلرب بستة عشر يومـًا ـ جـاءت األخبـار عـن وجـود نيـة هلجـوم  أي بعد اإلعال
  كاسح، السالح األول فيه هو السالح الكيماوي.

) كانــت قمــة خــوف وفــزع ومأســاة ٢٨/٨/١٩٨٨ولغايــة  ٢٤/٨/١٩٨٨إن الليــايل مــن (
ميكـن ) مـن أحـرج الليـايل، وكـان العبـور حمـدد مبنـاطق ال٢٧/٨/١٩٨٨اجلماهري، وكانت ليلة (

ملخـــاطر، فـــالطريق الـــذي كـــان يعـــربون منـــه مل يكـــن  العبـــور مـــن غريهـــا، وهـــي منـــاطق حمفوفـــة 
ً، وقــد عــرب مــن واحــدة مــن هــذه املنــاطق أكثــر مــن ( ألــف) كــردي، ومل يســتطع كــل  ١٣مسـتو

املتواجدين يف تلك املنطقة أن يعربوا، ألن الوقت مل يسعهم فكان عليهم أن يرتاجعوا وعوائلهم 
ـــ م وكـــل مـــا ميلكـــون، فاضـــطروا يف اليـــوم التـــايل إىل املتعب ة اخلـــائرة القـــوى مـــع املرضـــى وحيـــوا

  ).٢٨/٨/١٩٨٨التسليم لقوات احلكومة اليت كانت حتاصرهم يف يوم (
زي هـــــي قريـــــة يف  زي، وَكلـــــي  ــــن املأســـــاة الـــــيت حصـــــلت يف منطقـــــة َكلـــــي  واحلـــــديث عـ
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، حيــث مت حصــارهم وبعــدما رفضــوا الــربواري، للــذين مل يســتطيعوا العبــور إىل منــاطق  أكثــر أمنــًا
، ويف قريـــة أخـــرى قتـــل ( ) رجـــالً بعـــد أن متـــت ٤٨االستســـالم لقـــوات النظـــام مت قـــتلهم مجيعـــًا

ا والكثــري  مــرين أيضــًا متــت حماصــر م ومل يســلموا أنفســهم، ويف قريــة زيــوه، القريبــة مــن  حماصــر
ا اآلن يف عـداد املفقـودين اليعـرف عــنهم شـيء  حـىت بلـغ عـددهم املئـات وال يعــرف مـن سـكا

ذه الطريقة صفي هؤالء الناس.   هلم مصري، و
: تعامــل أجهــزة الســلطة مــع ممتلكــات النــاس، فقــد   املمارســة األخــرى الــيت هــي بشــعة أيضــًا

  كانوا حيرقون كل شيء جيدونه يف طريقهم، البيوت بكاملها وصوالً لإلنسان نفسه.
ة األكراد يف العراق،  ة التقـل هذا بعض معا أما مـن اضـطر وهـرب إىل تركيـا فهنـاك املعـا

مــع الرهيــب، وهــو فعــالً  معــات جممــع مــاردين الــذي يســمى  مــرارة، فواحــدة مــن منــاطق ا
مـع يعـيش مايزيـد علـى  ( ) ألـف مـواطن عراقـي كـردي يف ظـروف ١٦جممع رهيـب ويف هـذا ا

ة واآلالم، والتهديـد لقـوة،  صعبة جداً، تتضمن أشكال من املعا لتسـليم للسـلطات العراقيـة 
ـا  واحملاوالت جبرهم لقرارات العفو املزعوم من قبل النظام، هذه القـرارات الـيت يعرفهـا اجلميـع 

  زائفة.
  

  شيعة األكراد
ة اليت كانـت تعانيهـا طائفـة أخـرى مـن طوائـف الشـعب العراقـي، أال  وهذه صورة من املعا

ة شيعة أهل البيت  جـريهم م وهي معا ن األكراد، حيث مت اعتقاهلم وسجنهم وتعـذيبهم و
م أكراد. م شيعة وأل   وقتلهم، فصار النظام يطاردهم أل

) مــواطن كــردي فيلــي ـ الشــيعة ـ إىل إيــران وحجــز أمــواهلم ٣٠٠٠٠٠فطــرد أكثــر مــن (
) شاب كردي فيلي كرهائن، وذلك خالل سنوات ١٠٠٠٠املنقولة وغري املنقولة وحجز حنو (

  ). إىل غريها من اإلحصاءات املذكورة.١٩٨٢-١٩٧٠(
ة ويقول:   يروي أحدهم هذه املعا

ـا  م اجلميلة اليت يقضـيها ليحـتفظ  ته عن األ كثريا ما يدور يف خاطر املرء ويسجل ذكر
ت شـــيئا إال  ـــا حنـــن األكـــراد العـــراقيني المنلـــك مـــن تلـــك الـــذكر م الالحقـــة منوذجـــا، لكنن لـــأل

ال بـــل الكارثيـــة بعـــد أن ابتلينـــا بشـــرور وأعمـــال األنظمـــة املتخلفـــة الـــيت حكمتنـــا احلزينـــة منهـــا، 
تمـع الكــردي  وحتكمنـا منـذ تشـكيل الدولـة العراقيـة. وخــالل العقـود املاضـية واجهـت شـرائح ا
جري األكراد الفيليني هي إحدى أشـكال االضـطهاد والتمييـز  صنوفا من االضطهاد، ومأساة 
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ة الشـعب الكــردي العنصـري، ودليـل علـى ا ة هـذه الشـرحية مـع واقـع معـا لـرتابط املصـريي ملعـا
  يف العراق عموما.

فعنـــد الرجـــوع إىل املاضـــي القريـــب وتـــذكر جرميـــة التهجـــري واحلمـــالت الظاملـــة الـــيت طالـــت 
) والـذي ٧/٤/١٩٨٠يف  ٦٦٦األكراد بعد أن اصدر ما يسـمى مبجلـس قيـادة الثـورة القـرار (

رهم وسلب أمواهلم.  ٤٠٠( سبب إبعاد ما يزيد على   ألف) كردي فيلي من د
فقـد نكثـت السـلطات العراقيـة بوعودهـا ـ كمـا هـي العـادة ـ عنـدما زرعـت بعـض األمـل يف 

صدار القرار املرقم ( ) الصادر عن جملس قيادة ٣/٢/١٩٨٠يف  ١٨٠نفوس آالف البسطاء 
عراقيـة لألكـراد الفيليـني، لكنهـا الثورة على أساس أنه ومبوجب القرار سـتمنح شـهادة اجلنسـية ال

عتقــــاهلم وتســــفريهم إىل إيــــران، وقامــــت الســــلطات  ــــك القــــرار شــــرعت  ــــدال مــــن تنفيــــذ ذل وب
  الستيالء على  ما كانوا ميتلكونه من أموال وعقارات وأوراق ثبوتية تؤكد أصالة عراقيتهم. 

تمــع  إلشــارة إىل بعــض مــا كانــت تعانيــه هــذه الشــرحية مــن ا س  العراقــي كنمــوذج وال 
م املشــؤومة الــيت عاشــها أبنــاء هــذه الشــرحية، ومبــا حتملــوه  لــبعض مــا جــرى يف تلــك الليــايل واأل

ت على أيدي ازالم السلطة احلاكمة يف بغداد.   من شىت أنواع اإلها
مل يف نيل الشهادة  فقد كان أحد الشباب طالبّا يف السادس األديب، وقبل التسفري كان 

وكان أحد أعضاء فريق كرة القدم يف منطقته، وبعـد صـدور قـرار مـنح اجلنسـية بـدأ يف القانون، 
م حبسن نية لنيل شـهادة اجلنسـية العراقيـة، وكـان والـد  العديد من األكراد الفيليني بتقدمي طلبا
ينــا  هــذا الشــاب مــن ضــمنهم وشــعروا بســعادة غــامرة هلــذا األمــر، فقــد قــال ذات مــرة: لقــد ا

) صورة شخصية لكل فرد من العائلة، لكنه وبعد مرور أكثر من شهر ١٨منا ( املعاملة وطلبوا
بدا هذا الشاب حزينا وقال:  ليتنا مل نقدم معاملتنـا هلـذه الشـهادة اللعينـة، ومل يكـن أحـد مـن 
زمالئــه وأعضــاء الفريــق يــدركون مغــزى حديثــه، حــىت جــاءت الليلــة الظلمــاء الــيت توقعهــا وســّفر 

  ئلته املتكونة من والده العليل ووالدته واخوته السبعة.هذا املسكني مع عا
ومبــا انــه كــان أحــد األعضــاء األساســيني يف الفريــق الكــروي للمحلــة؛ لــذا فانــه كــان حيــتفظ 
م مــن تســفريهم جــاءت جلنــة مــن احلــزبيني وســجلوا مــا يف بيــتهم  لكــرة دائمــا يف بيتــه، وبعــد أ

ــا غنيمـــة  ا وكأ ت ملصـــادر ث وحمتــو حــرب، وكانــت (كـــرة الفريــق) مـــن ضــمنها، وملـــا مــن أ
أحــد أعضــاء الفريــق بعفويــة وطلــب مــن اللجنــة إعــادة الكــرة إىل بقيــة أعضــاء الفريــق رّد  تقــدم 

  أحدهم وبكل حقد قائال: كيف تلعب بكرة وصاحبها إيراين؟!
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  قصة أخرى
جـال كان أحد األشخاص يعمل قصا وكان لديه ثالثة أطفـال، ويف إحـدى الليـايل قـام ر 

ئي عن احلي فأصبح اجلميع يف ظالم دامس فأغـاروا علـى بيـت هـذا  األمن بقطع التيار الكهر
املســكني ومل ميهلــوهم كثــرياً، بــل قــاموا بتســفريه فــورا، وملــا كــان يعمــل قصــا فقــد أبقــى يف بيتــه 
عـددا مــن اخلــراف للـذبح، وبعــد أن ســفروهم جـاءت جلنــة املصــادرة إىل بيتـه فكانــت فيــه أربعــة 

راف مـن ضـمن األشـياء املصـادرة، فقـال أحــد أعضـاء اللجنـة خببـث سـاخراً: حـىت لـو تكــون خـ
ا. ت بل نسفر أصحا   األغنام إيرانية، فنحن ال نسفر احليوا

هـــذه هـــي بعـــض تصـــرفات احلـــزب احلـــاكم املتســـلط علـــى رقـــاب شـــعبنا يف العـــراق جبميـــع 
ً وأكراداً وأقليات أخرى، لكن غضب هللا عزوج ل على هؤالء الظاملني قريب جـداً شرائحه عر

ذن هللا وقدرتـــه، كمـــا وعـــد يف كتابـــه:  إن شـــاء هللا تعـــاىل، وســـوف ينـــالون جـــزاءهم العـــادل، 
 ِيــــــه ِ مٍ تَْشــــــَخُص ف ــــــوْ يـَ ِ ُهْم ل رُ ــــــَؤّخِ ُ َــــــا يـ ُِموَن إِمنَّ ــــــال ُ الظَّ ْعَمــــــل ــــــا يـَ ــــــافِالً َعمَّ الَ َحتَْســــــَنبَّ هللاَ َغ وَ

َْصارُ    .)٥٤(األب

                                                        
  .٤٢) سورة إبراهيم: ٥٤(
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   طغاة العراق من األمويني إىل
  

، فبـــــاألمس كــــان هنـــــاك جانـــــب الشــــر والظلـــــم والســـــجون  إن التــــاريخ يعيـــــد نفســــه عـــــادًة
ـــــذين  واالســـــتبداد والســـــيطرة، وتقييـــــد األيـــــدي، وكـــــم األفـــــواه، املتمثـــــل يف حكـــــم األمـــــويني، ال
لظلم والطغيان، أمثال معاوية بن أيب سفيان  استحوذوا على سدة احلكم يف البالد اإلسالمية 

ً مــن الظلــم واالضــطهاد والتعــذيب والقتــل زعــيم هم الــذي مــارس حبــق مــن أبنــاء اإلســالم ألــوا
والتشريد، ولكن يف مقابله برز رجال أحرار من رحـم األمـة جماهـدين مناضـلني ومضـّحني بكـل 

، ولقد متركـزت تلـك الثلـة اخلـرية مـن شـيعة »ال إله إال هللا«غاٍل ورخيص يف سبيل إعالء كلمة 
  يف أوساط العراقيني يف الكوفة والبصرة وبعض املناطق اإلسالمية األخرى.  أمري املؤمنني

د ابــن أبيــه)  ً  )٥٥(فمــارس وايل معاويــة علــى الكوفــة والبصــرة آنــذاك، وهــو (ز حبقهــم ألــوا
دد مصـري  من التعذيب والسيب والقتل، حىت كثرت العوائل اليت تعرضت لظلمهم، وأصبحت 

                                                        
د بــن أبيــه، اســتلحقه ٥٥( د بــن مسيــة، وأخــرى ز رة ز د بــن أمــة، و رة: ز د، يقــال لــه  د بــن أبيــه كمــا مستــه عائشــة وهــو ز ) ز

د بن أيب سفيان، وكـان يقـال  ً يسـتعطفه منـه وقـد قـال معاوية فقيل له: ز لـه: أبـو املغـرية، حلـق مبعاويـة، بعـدما كتـب لـه كتـا
  عبد الرمحن بن احلكم أخو مروان شعرًا أغضب معاوية فقال:

ـــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــــــــغ معاوي   أال أبل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان   يت الي ــاقت مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــب أن يقــــــــــــــــــــــــال: أبــــــــــــــــــــــــوك عــــــــــــــــــــــــف     أتغضــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال: أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك زان     وترضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يقــــــــــــــــــ

د   ــــــــــهد أن رمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ز   فاشـــــــــــــــــــــــــــ
  

نكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد األ ـــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ول   الفيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دًا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا محل ـهد أ   وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري دان   ــــن مسي   وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرًا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـار أنـه زىن ٤٤قال ابن شحنه احلنفي: يف سنة (   دًا وأثبـت نسـبه مـن أيب سـفيان بشـهادة أيب مـرمي اخلمّ هـ) استلحق معاوية ز
بت النسب من عبيد الرومي، وشق ذلك على  د  بين أمية، واله معاويـة البصـرة والكوفـة بسمية البغي ومحلت منه، وكان ز

علـى  وخراسان ومسنان واهلند والبحرين وعمان، وظلم وفجر وقويت بـه شـوكة معاويـة، وكـان معاويـة وعمالـه يسـبون عليـًا  
د للكوفــة فأمســكه  املنــابر، وكــان مــن عــادة حجــر ابــن عــدي إذا ســبوا عليــًا عارضــهم وأثــىن عليــه، ففعــل كــذلك يف إمــرة ز

به مع مجاعة من أصحابه إىل معاوية فأمر بقتله ومثانية من مجاعته فقتلوا بقرية مرج عذراء قرب دمشق، وعظـم ذلـك وأرسل 
  على املسلمني، انتهى.

م عارف، فقتلهم حتت كل حجر ومدر، وأخـافهم وقطـع األيـدي واألرجـل ومسـل العيـون  دًا هذا يتتبع الشيعة وهو  وكان ز
  ردهم وشردهم.وصلبهم على جذوع النخل وط

د ابن أبيه ابنه عبيد هللا بـن مرجانـة الـذي كـان واليـًا علـى الكوفـة ومـا جـرى منـه علـى اإلمـام احلسـني  وأهـل بيتـه  خلف ز
د). ٣٠١ص ١وشيعته أشهر من أن يذكر. انظر الكىن واأللقاب: ج   (ابن ز
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د إىل معاويـــة خيـــربه بقـــرب مصـــريهم األســـود، عـــرش الظـــامل معاويـــة بـــن أيب  ســـفيان، فكتـــب ز
اهدين مـن العـراق إىل  فجاءت األوامر من البيت األموي يف الشام بتهجري عوائل الشهداء وا
بتعــادهم عــن مصــادر القــرار، ولكــن النتيجــة جــاءت عكســية،  خراســان لكــي يــتخلص مــنهم 

  رضون.فازداد السخط على نظام بين أمية وكثر املعا
تلــك كانــت صــورة األمــس، واليــوم نالحــظ نفــس الظلــم الســابق ال يتغــري منــه شــيء، إن مل 
نـــه أشـــد وأقـــوى.. فبـــاألمس كـــان الظلـــم يتمثـــل ببـــين أميـــة ومقـــره الشـــام، واليـــوم يتمثـــل  نقـــل 

  لنظام البعثي ومقره العراق.
رة والـبطش، وبعـد ولكنهم اليوم نسوا أو تناسوا مصري معاوية األسود، فبعد احلكم والسـيط

لقصور الفاخرة واجلواري العديدة، وما إىل ذلك من وسائل البذخ، كيف أصـبح مصـريه  متتعه 
  اآلن؟. 

فإذا ذكر معاويـة ذكـرت مجيـع الرذائـل والصـفات السـيئة، أمـا إذا ذكـر اجلانـب املقابـل لـه، 
ر بـن عـدي، ، وأصـحابه مـن أمثـال حجـأي املعارض حلكم معاوية، من شـيعة أمـري املـؤمنني 

وميــثم التمــار، ومالــك األشــرت، وســلمان الفارســي، وحممــد بــن أيب بكــر (رضــوان هللا علــيهم) ـ 
ا، والـذي اسـتلهموها مـن  وغريهم كثريون ـ ذكرت معهم الصفات احلميدة اليت كانوا يتمتعون 

صالح ، فهم أصبحوا مدرسة اخلري والسيد الوصيني وقائد الغر احملجلني، علي أمري املؤمنني 
ــا إىل يومنــا هــذا، فعلــى طغــاة العــراق االســتفادة مــن هــذا الــدرس التــارخيي،  لألجيــال يقتــدى 
واالعتبار مبن كـان قـبلهم قبـل فـوات الوقـت، إذا كـانوا ميلكـون ذرة مـن اإلنسـانية، ولـو أن هـذا 
دت  م واملعاصـــي، الـــيت ســـوّ ـــى نظـــام مثـــل نظـــامهم، الـــذي اقـــرتف مـــا اقـــرتف مـــن اآل بعيـــد عل

  م، ومل تُبِق هلم عودًة إىل اخلري. صفحا
م يف العـراق قــوالً وفعــالً،  إذن، مـن الــالزم علـى كافــة املسـلمني يف العــامل أن يسـاندوا إخــوا
اهدين يف داخل العـراق وخارجـه، وخصوصـًا املهّجـرين مـنهم، أن يعملـوا يـداً  وعلى العراقيني ا

م اجلائر وذلك بعد نشر الوعي وذلك بعد واحدة، ويدميوا روافد اجلهاد حىت إسقاط هذا النظا
  نشر الوعي والثقافة بني صفوف األمة.

ـا النفـاق وأهلـه، « ا اإلسالم وأهله، وتذل  اللهم إ نرغب إليك يف دولة كرمية تعز 
ـــا فيهـــا مـــن الـــدعاة إىل طاعتـــك، والقـــادة إىل ســـبيلك، وترزقنـــا فيهـــا كرامـــة الـــدنيا  وجتعلن
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  ».واآلخرة
  

  احلكيم من هدي القرآن

  بث روح األخوة: 
ُكْم إِْذ  قـال تبـارك وتعـاىل:  ــيْ وا نِْعَمـَة ِهللا َعَل اذُْكـرُ ــوا وَ َفرَُّق الَتـَ يعـًا وَ ـِل ِهللا َمجِ بْ اْعتَِصــُموا ِحبَ وَ

ـى َشـَفا ُحْفـرَ  ـتُْم َعَل ً وَُكنـْ ا ـهِ إِْخـوَ ْعَمتِ َْحتُْم بِنِ َأْصـب ـوبُِكْم َف ـْنيَ قـُُل أَلَّفَ بـَ ً َف تُْم َأْعَداء ـَن النَّـاِر ُكنـْ ٍ مِ ة
لَُّكْم تـَْهتَُدوَن  تِهِ َلعَ ُ هللاُ َلُكْم َآ ّنيِ بـَ ُ َِك يـ َها َكَذل نـْ َقذَُكْم مِ أَنـْ   .)٥٦(َف

لَُّكــــْم وقــــال ســــبحانه:  اتـَُّقــــوا هللاَ َلعَ ُْكْم وَ ي ــــْنيَ َأَخــــوَ ُِحوا بـَ َأْصــــل ٌة َف ــــوَن إِْخــــوَ نُ ـَـــا اْلُمْؤمِ إِمنَّ
ـونَ  َمحُ ـِذيَن  تـُرْ الَ  َ َأيـَُّهــا الَّ ُهْم وَ ــنـْ ـوا َخــْريًا مِ َُكوُن مٍ َعَســى َأْن ي ــْن قـَـوْ ـومٌ مِ َْســَخرْ َق ــوا الَي نُ آمَ

ـْئَس  ألْلَقـاِب بِ ُزوا ِ ـابـَ نَ الَ تـَ ُفَسـُكْم وَ ْلِمـُزوا َأنـْ الَ تـَ ُهنَّ وَ نـْ َُكنَّ َخْريًا مِ ْن ي ْن نَِساءٍ َعَسى َأ  نَِساءٌ مِ
ْن َملْ  مَ ْعَد اِإلميَاِن وَ ُِمونَ  االْسمُ اْلُفُسوُق بـَ أُولَئَِك ُهمُ الظَّال تُْب َف   .)٥٧(يـَ

إَِىل َعاٍد َأَخاُهْم هوداً قال جل وعال:    .)٥٨(وَ
إَِىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلاً قال سبحانه:    .)٥٩(وَ
باً قال عزوجل:  يْ ََن َأَخاُهْم ُشعَ ْدي إَِىل مَ   .)٦٠(وَ

ـقال هللا تعاىل:  ُ ي عُ َني ِيف َجنَّـاٍت وَ ـَني  وٍن إِنَّ اْلُمتَّقِ نِ ـا  اْدُخُلوَهـا بَِسـالٍَم آمِ نـََزْعنَ وَ
َِني  َقابِل تـَ ٍر مُ ً َعَلى ُسرُ ا ْن ِغّلٍ إِْخوَ ا ِيف ُصُدوِرِهْم مِ َهـا  مَ نـْ ا ُهـْم مِ مَ َصٌب وَ يَها َن ُهْم فِ الَ َميَسُّ

ِجَني  اِدي َأّينِ أََ اْلغَُفورُ الرَِّحيمُ  ِمبُْخرَ َ ِْئ ِعب   .)٦١(نـَبّ

  هجرياهلجرة والت
ًة قـــال تعـــاىل:  ا َحَســـنَ َ ي نـْ نـَُّهْم ِيف الـــدُّ ِئـَ ـــوّ بـَ ُمـــوا لَنـُ ِ ـــا ظُل ْعـــِد مَ ـــْن بـَ وا ِيف ِهللا مِ ـــِذيَن َهـــاَجرُ الَّ وَ

                                                        
  .١٠٣) سورة آل عمران: ٥٦(
  .١١ـ ١٠) سورة احلجرات: ٥٧(
  .٦٥: ) سورة األعراف٥٨(
  .٧٣) سورة األعراف: ٥٩(
  .٨٥) سورة األعراف: ٦٠(
  .٤٩ـ ٤٥) سورة احلجر: ٦١(
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ْعَلُمونَ  وا يـَ رُ َلوْ َكاُن ِ َأْكبـَ ة الَْجرُ اَآلِخرَ ُلونَ  وَ وَكَّ تـَ ِِّْم يـَ َعَلى رَ وا وَ رُ   .)٦٢(الَِّذيَن َصبـَ
الَِّذيَن َه قال سبحانه:  ُزقـَنـَُّهمُ هللاُ ِرْزقـًا َحَسـنًا وَ رْ اتُوا لَيـَ ُلوا َأْو مَ يِل ِهللا مثَُّ قُتِ وا ِيف َسبِ اَجرُ

رُ الرَّاِزقَِني  إِنَّ هللاَ َهلُوَ َخيـْ يٌم  وَ ِ يٌم َحل ِ ل إِنَّ هللاَ َلعَ هُ وَ َن َضوْ رْ ْدَخالً يـَ نـَُّهْم مُ ْدِخَل ُ   .)٦٣(لَي
َهــاِجرْ ِيف َســبِ قــال جــل وعــال:  ُ ــْن يـ مَ ــْن وَ مَ ًة وَ َســعَ ــريًا وَ مــًا َكثِ اَغ رَ ــْد ِيف األرِْض مُ يِل ِهللا َجيِ

ـى ِهللا وََكـا هُ َعَل ـَع َأْجـرُ َق ُت فـََقـْد وَ ُْدرِْكـهُ اْلَمـوْ هِ مثَُّ ي ِ رَُسـول ـاِجرًا إَِىل ِهللا وَ َه ـهِ مُ تِ يْ ْن بـَ َن هللاُ َخيْرُْج مِ
ُفورًا رَِحيماً    .)٦٤(َغ

اءِ اْلُمَهـقال عزوجل:  ْلُفَقـرَ ِ ـوَن َفْضـالً ل غُ تـَ بـْ اهلِِْم يـَ ـوَ َأمْ ِرِهـْم وَ ـْن ِد ـِذيَن ُأْخِرُجـوا مِ اِجِريَن الَّ
رَُسوَلهُ ُأولَئَِك ُهمُ الصَّاِدُقونَ  وَن هللاَ وَ نُْصرُ يـَ ً وَ ا ِرْضوَ َن ِهللا وَ   .)٦٥(مِ

  حرمة الركون إىل الظاملني وإعانتهم
ُمـقال عزوجل:  ـِذيَن َظَل ـوا إَِىل الَّ الَ تـَرَْكنُ ـْن وَ ـْن ُدوِن ِهللا مِ ـا َلُكـْم مِ مَ ـُكمُ النَّـارُ وَ وا فـَتََمسَّ

ونَ  نَْصرُ اء مثَُّ الَ تـُ َ ي ِ   .)٦٦(َأْول
ْعـــٍض قـــال تعـــاىل:  ْعُضـــُهْم إَِىل بـَ ِجـــُع بـَ رْ ـــْم يـَ ِِّ ـــَد رَ ـــوَن ِعنْ ُقوُف وْ ُِموَن مَ ـــال ِ الظَّ ى إِذ ـــرَ ـــوْ تـَ َل وَ

لَِّذ  ِ ُفوا ل ُقوُل الَِّذيَن اْستُْضعِ َل يـَ نَِني اْلَقوْ ْؤمِ تُْم َلُكنَّا مُ الَ َأنـْ وا َلوْ رُ   .)٦٧(يَن اْستَْكبـَ
ونَ قال سبحانه:  ُ َْكِسب وا ي ْعضًا ِمبَا َكاُن ِِمَني بـَ ْعَض الظَّال يلِّ بـَ َِك نـُوَ   .)٦٨(وََكَذل

َني قال جل وعال:  ْلُمْجِرمِ ِ ْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا ل اَل رَّبِ ِمبَا َأنـْعَ   .)٦٩(َق

  واملظلوم الظامل
ُقـــوُلَ  قـــال عزوجـــل:  ـــهِ يـَ ْ َدي َ ـــى ي ُ َعَل ـــاملِ ـــضُّ الظَّ عَ مَ يـَ ـــوْ يـَ ـــَع الرَُّســـوِل  وَ ـــْذُت مَ َ ـــِين اختَّ تَ لَيـْ

  .)٧٠(َسبِيالً 
                                                        

  .٤١) سورة النحل: ٦٢(
  .٥٩) سورة احلج: ٦٣(
  .١٠٠) سورة النساء: ٦٤(
  .٨) سورة احلشر: ٦٥(
  .١١٣) سورة هود: ٦٦(
  .٣١) سورة سبأ: ٦٧(
  .١٢٩) سورة األنعام: ٦٨(
  .١٧) سورة القصص: ٦٩(
  .٢٧) سورة الفرقان: ٧٠(
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ِصريٍ قال سبحانه:  الَ َن ِيلٍّ وَ ْن وَ ا َهلُْم مِ ُِموَن مَ الظَّال   .)٧١(وَ
َن قال تعاىل:  لسُّوءِ مِ مَ الَ ُحيِبُّ هللاُ اْجلَْهرَ ِ ِ ْن ظُل ِل إِالَ مَ   .)٧٢(اْلَقوْ

ً قال جل وعال:  ِهِ ُسْلَطا يّ ِ ل ِوَ ا ل ْلنَ ْظُلومًا فـََقْد َجعَ ْن قُتَِل مَ مَ   .)٧٣(وَ
  

  من هدي السنة املطهرة

  اهلجرة والتهجري
ـدم مـا كـان : «قال رسـول هللا  أمـا علمـت أن اإلسـالم يهـدم مـا كـان قبلـه وإن اهلجـرة 

  .)٧٤(»قبلها...
  .)٧٥(»ادوا تزدادوا حبًا وهاجروا تورثوا أبنائكم جمداً...: «وقال 
ـــن فــر بدينـــه مــن أرض إىل أرض وإن كـــان شــرباً مـــن األرض اســتوجب اجلنـــة : «وقــال مَ

  .)٧٦(»وكان رفيق إبراهيم وحممد صلوات هللا عليهما وآهلما
ةٌ ويف قولــه تعــاىل:  ــوا إِنَّ َأرِْضــي واِســعَ نُ ــِذيَن آمَ : قــال أبــو عبــد هللا  )٧٧( ِعبــاِدَي الَّ

  .)٧٨(»معناه إذا عصي هللا يف أرض أنت فيها فاخرج منها إىل غريها«
ـمَّ : «وقال رسول هللا  غُ َ إذا أعسر أحدكم فليضـرب يف األرض يبتغـي مـن فضـل هللا وال يـ

  .)٧٩(»نفسه
  .)٨٠(»سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا وحجوا تستغنوا: «وقال رسول هللا 

  .)٨١(»إن هللا تبارك وتعاىل ليحب االغرتاب يف طلب الرزق: «ق وقال اإلمام الصاد

                                                        
  .٨) سورة الشورى: ٧١(
  .١٤٨) سورة النساء: ٧٢(
  .٣٣) سورة اإلسراء: ٧٣(
ج الفصاحة: ص٧٤(   .٥٣٠ح ١٠٦) 
ج الفصاحة: ص٧٥(   .١١٩٠ح ٢٣٩) 
  .٦ب ٣١ص ١٩) حبار األنوار: ج٧٦(
  .٥٦سورة العنكبوت:  )٧٧(
  .٦ب ٣٥ص ١٩) .حبار األنوار: ج٧٨(
  .١٤٧٤٤ح ٢٥ب ٥٨ص ١٣) مستدرك الوسائل: ج٧٩(
  .١٤٩٧٦ح ٢ب ٣٤٥ص ١١لشيعة: ج) وسائل ا٨٠(
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  .)٨٢(»من هجر السيئات: «: أي اهلجرة أفضل؟ قال وسئل رسول هللا 
يقـــول أحـــدكم إين غريـــب إمنـــا الغريـــب الـــذي يكـــون يف بـــالد : «وقـــال اإلمـــام الصـــادق 

  .)٨٣(»الشرك
ئر الشـــرك وعقـــوق الوالـــدين أكـــرب الكبـــا: «: عـــن الكبـــائر؟ قـــال وســـئل أبـــو عبـــد هللا 

  .)٨٤(»والتعرّب بعد اهلجرة...
لـيس مـن املـروءة أن حيـدث الرجـل مبـا يلقـى يف سـفره مـن خـري : «وقال اإلمام الصـادق 

  .)٨٥(»أو شر
: أال أنبـــئكم بشـــر النـــاس؟ قـــالوا: بلـــى،  قـــال رســـول هللا : «وقـــال اإلمـــام الصـــادق 

  .)٨٦(»وضرب عبده رسول هللا. قال: من سافر وحده، ومنع رفده،

  جزاء الظاملني:
صـــراً : «قـــال رســـول هللا  يقـــول هللا عزوجـــل أشـــتد غضـــيب علـــى مـــن ظلـــم مـــن ال جيـــد 

  .)٨٧(»غريي
  .)٨٨(»من ظلم عباد هللا كان هللا خصمه دون عباده: «وقال اإلمام أمري املؤمنني 

مبثلــه أو مـن ارتكـب أحــداً بظلـم بعـث هللا عزوجـل مـن يظلمـه : «وقـال اإلمـام الصـادق 
  .)٨٩(»على ولده أو على عقبه من بعده

  بث روح األخوة 
انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا إن يُك ظاملًا فأردده عن ظلمـه وان يـُك : «قال رسول هللا 

                                                                                                                                                               
  .٣٥٧١ب املعايش واملكاسب ح ١٥٦ص ٣) من ال حيضره الفقيه: ج٨١(
  .١٣٠٠١ح ٢٣ب ٢٧٧ص ١١) مستدرك الوسائل: ج٨٢(
  .٢٠٠٦٩ح ٣٦ب ١٠١ص ١٥) وسائل الشيعة: ج٨٣(
  .١٥ب الثمانية ضمن ح ٤١١ص ٢) اخلصال: ج٨٤(
  .٤الفصل  ٩الباب ٢٥٣) مكارم األخالق: ص٨٥(
  .١٥١٢٦ح ٣٠ب ٤٠٩ص ١١ئل الشيعة: ج) وسا٨٦(
  .١٢ح ٧٩ب ٣١١ص ٧٢) حبار األنوار: ج٨٧(
  .١٠٤٠١ح ١ف ٥ب ٦ق ٤٥٦) غرر احلكم ودرر الكلم: ص٨٨(
  .٢٣ح ٧٩ب ٣١٣ص ٧٢) حبار األنوار: ج٨٩(
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  .)٩٠(»مظلومًا فانصره
إمنا أنتم إخوان علـى ديـن هللا، مـا فـرق بيـنكم إال خبـث السـرائر، : «وقال أمري املؤمنني 

  .)٩١(»فال توازرون وال تناصحون وال تباذلون وال توادون وسوء الضمائر
أيها الناس، من عرف من أخيـه وثيقـة ديـن وسـداد طريـق، : «وقال اإلمام أمري املؤمنني 

ــــه قــــد يرمــــي الرامــــي، وختطــــيء الســــهام وحييــــل  )٩٢(فــــال يســــمعن فيــــه أقاويــــل الرجــــال، أمــــا إن
  .)٩٣(»الكالم

ن بن تغلب قال: كنـت أطـوف مـع أيب فعـرض يل رجـل مـن أصـحابنا    عبـد هللا وعن أ
وأذهـب إليـه،  كان سألين الذهاب معـه يف حاجـة فأشـار إيل، فكرهـت أن أدع أ عبـد هللا 

ك يريـــد هـــذا؟«فقـــال:  فبينـــا أ أطـــوف إذ أشـــار إّيل أيضـــًا فـــرآه أبـــو عبـــد هللا  ن إ »  أ
قلـت: » نعـم«طـواف؟ قـال: قلـت: فـاقطع ال» فاذهـب إليـه«قلـت: نعـم ـ إىل أن قـال ـ قـال: 
  .)٩٤(قال: فذهبت معه...» نعم«وإن كان طواف الفريضة، قال: 

  جزاء إعانة الظاملني
م، مــن الق هلــم : «قــال رســول هللا  دى منــادٍ أيــن الظلمــة وأعــوا إذا كــان يــوم القيامــة 

، أو مد هلم مدة قلم، فاحشروهم معهم   .)٩٥(»دواة، أو ربط هلم كيسًا
فـاذا ظهـر إمـام عـدل فمـن رضـي حبكمـه وأعانـه «... ــ يف حـديث ـ:  وقـال أبـو جعفـر 

ــــه، وإذا ظهــــر إمــــام جــــور فمــــن رضــــي حبكمــــه وأعانــــه علــــى جــــوره فهــــو  ــــه فهــــو ولي علــــى عدل
  .)٩٦(»وليه

قــال عيســى بــن مــرمي لبــين إســرائيل: ال تعينــوا الظــامل علــى ظلمــه : «وقــال أبــو عبــد هللا 
  .)٩٧(»فيبطل فضلكم

                                                        
ج الفصاحة: ص٩٠(   .٥٦١ح ١١١) 
ج البالغة، اخلطب: ٩١(   من خطبة له يف ذم الدنيا. ١١٣) 
  احلق.) حييل: يتغري عن وجه ٩٢(
ج البالغة، اخلطب: ٩٣(   يف النهي عن مساع الغيبة. من كالم له  ١٤١) 
  .٨ح ٨كتاب اإلميان والكفر ب  ١٧١ص ٢)  الكايف: ج٩٤(
  .١٧ح ٨٢ب ٣٧٢ص ٧٢) حبار األنوار: ج٩٥(
  .١٣٦٥٠ح ٨٠ب ١٠٨ص ١٢) مستدرك الوسائل: ج٩٦(
  .١٣٦٥١ح ٨٠ب ١٠٩ص ١٢) مستدرك الوسائل: ج٩٧(
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علــى مظلــوم مل يــزل هللا عزوجــل عليــه ســاخطًا حــىت ينــزع عــن  مــن أعــان ظاملــاً : «وقــال 
  .)٩٨(»معونته

  الظامل واملظلوم
  .)٩٩(»يوم املظلوم على الظامل أشد من يوم الظامل على املظلوم: «قال أمري املؤمنني 
مـن عـذر ظاملـًا بظلمـه سـلط هللا تعـاىل عليـه مـن يظلمـه، فـإن دعـا : «وقال أبو عبد هللا 

جره هللا على ظالمتهمل يستجب له ومل  «)١٠٠(.  
خــذ املظلـوم مـن ديـن الظـامل أكثــر «قـال:  وعـن زيـد بـن علـي بـن احلســني عـن أبيـه  مـا 

خذ الظامل من دنيا املظلوم   .)١٠١(»مما 
 

  قم املقدسة                            
  حممد الشريازي                           

                                                        
  .٢٠٩٦٩ح ٨٠ب ٥٧ص ١٦ج) وسائل الشيعة: ٩٨(
ج البالغة: احلكم ٩٩(  (٢٤١.  
  ب عقاب من ظلم. ٢٧٣) ثواب األعمال: ص١٠٠(
  ب عقاب من ظلم. ٢٧٢) ثواب األعمال: ص١٠١(
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