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العربية  والأّمتني  العراق  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  حبى 

والإ�صالمية رجال متّيزوا بوعي خا�ّص، واأخذوا على عاتقهم 

ة  مهّمة الدفاع عن ق�صاياهم امل�صريية واجلوهرّية، وخا�صّ

اأعينهم - ووفقا  اّلتي تتعلق بالوجود، وا�صعني ن�صب  تلك 

الذاتية  لظروفها  وحقيقية  مو�صوعية  جريئة  ملحاكات 

الّلب�ص  واملو�صوعية - تبيان حقائق الأ�صياء يف ظّل �صيا�صة 

التي حاول الكثري من الأعداء اأن ميّروا من خاللها لت�صويه 

التاأريخ واحل�صارة لأجل اأهدافهم وتنفيذ خمّططاتهم.

قّل  برجولة  ت�صّدوا  اّلذين  الأفذاذ  الرجال  هوؤلء  من 

مطلق  اإميان  على  معظمها  يف  مبنية  وبجراأة  نظريها، 

كالطود  وقف  اّلذي  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  كان  باحلّق 

موؤمتر  يف  نحورهم  اإىل  الغادرين  �صهام  يرّد  وهو  ال�صامخ 

فالداي الّدويل، اّلذي ُعقد ملناق�صة م�صاكل ال�صرق الأو�صط، 

وكيف �صيكون بعد 10 �صنوات.

منطقة  يف  الرو�صية  الأنباء  وكالة  املوؤمتر  ذلك  نّظمت 

 /  12  /  22 ولغاية   21 مابني:  وذلك  الأردن  البحرامليت يف 
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والدين،  ال�صيا�صة  مابني  الأوراق  خلط  البع�ص  حاول  املناق�صات  تلك  خالل 

وانعدام  دراية  قّلة  اأكرث مما حتتمل، منطلقني من  الأمور  حماولني حتميل 

اطالع مبنطقة حبلى بالكوارث.

�صمن م�صاحة ت�صهد مع طالع كّل �صم�ص تطّورات يعجز عن جماراتها وفهم 

الذي تعي�صه،  لواقعها  القدمي، وفاهماً  بتاأريخها  اإّل من كان ملما  مكنوناتها 

وُمدركاً ما ينتظرها من م�صتقبل وفقا لتحليالت علمية و�صوقية لالأحداث.

اإّن مثل هذه املوؤمترات يكون من �صمن خمّططاتها اأن تكون ملّبية لطموحات 

واأهداف اجلهات املنظمة لها، �صواء من حيث املوا�صيع املطروحة، اأم من �صياق 

النقا�صات؛ على اأ�صا�ص اأّن امل�صاركني فيها هم من منّظري ال�ّصيا�صة يف املنطقة 

والعامل، ومّمن ل يرقى لطروحاتهم اخلطاأ يف التحليل والنتائج املتوقعة.

ولذا يكون اأ�صحاب مثل هذه املوؤمترات عادة مطمئّنني اإىل اأّنه قلما يرتفع بني 

املدعّوين �صوت من خارج اإطار املعزوفة اّلتي داأبوا على اإن�صادها يف كّل اآن، حّتى 

�صارت ن�صازا �صمجاً يرهق الآذان والعقول.

ولي�ص غريبا على الإطالق اأن يقف ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي اّلذي ن�صاأ ونهل 

املحّمدية  الدينية  املدر�صة  من  والّنقي  ال�صايف  من الينبوع  و�صبابه  �صباه  يف 

مّمن  الوطنّية،  رموزها  من  للعديد  ظال  �صار  حّتى  خالط  عندما  الأ�صيلة، 

عذوبة  وتناف�ص  والنقاء،  والعبق  الألق  من  حالة  فيها  لتدوم  بالنف�ص  جادوا 

مطر ال�صماء، وعلى راأ�ص هوؤلء: ال�صيد ال�صهيد حممد حممد �صادق ال�صدر.

ال�ّصيخ  ا�صتلهم  والقوّية  الواثقة  و�صخ�صّيته  ذكائه  ومن  املدر�صة،  تلك  من 

ا�صماعيل الوائلي موهبة الّت�صدي لبع�ص الطروحات التي �صادت املوؤمتر، بعد 

اأن حاول اأ�صحابها ت�صويه احلقيقة، واللعب على اأوتار الطائفية واملذهبية!

املوؤمتر، كما هو  الوائلي بال مبالغة �صيف اهلل يف ذلك  ا�صماعيل  ال�صيخ  فكان 

حاله يف كّل مكان يحّل فيه، حّتى اأثارت مواقفه ومداخالته امتعا�ص وخ�صية 

دول عظمى اأرادت من تلك املوؤمترات اأن تكون على غري نهج احلّق اّلذي يعرفه، 

ومن اأجله تعّود على اأن ي�صهر �صيفه يف كّل حمفل ُيدعى اإليه.

ولي�ص غريباً يف ذلك املوؤمتر اأن تّتجه الأنظار اإىل �صخ�ص ال�ّصيخ الوائلي رغم 

اأّن ق�صية العراق مل تكن مطروحة اأ�صال على جدول الأعمال، ولكن متّكن اأن 
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يفر�صها بجهوده الذاتّية، حّتى حّولها اإىل الق�صية الرئي�صة للموؤمتر!

احلجة  اإىل  امل�صتندة  وحتليالته  املعهودة  بجراأته  الوائلي  ال�صيخ  و�صع  لقد 

املقنعة واملنطق، النقاط على احلروف يف كثري مما اأثري حول العراق والإ�سالم 

العليا  القيادة  اإيران لي�صت  اأّن  اأّكدت  التي  املوؤمتر، وخا�صة طروحاته  يف ذلك 

لل�صيعة، ولمتثلهم اأ�صال، بعد اأن حاول البع�ص ربط ذلك بها، من باب �صب 

الزيت على نار التفرقة املذهبية املقيتة.

اإىل جانب ذلك فقد جنح ال�صيخ الوائلي وبالأرقام والوقائع يف اأن يربهن على 

اأّن �صيعة العراق هم الذين ميثلون اأنف�صهم، ولي�ص لإيران اأّي تاأثريات عليهم، 

اإ�صافة اإىل تو�صيحه - وبالأرقام - الّدوَر الذي قام به بع�ص رجال الّدين مّمن 

ة النفطية منها، ويف مقّدمتهم حممد  �صاركوا يف �صرقة ثروات العراق، وخا�صّ

ر�صا جنل رجل الدين املعروف علي ال�صي�صتاين .

كما قدم ال�صيخ الوائلي اإىل امل�صاركني يف املوؤمتر نبذه تاأريخية عن احلركات 

ال�صيعية منها  واملوؤ�ص�صات الدينية، ودور بريطانيا يف �صناعة الرموز الدينية 

وال�صنية، بهدف الهيمنة على عقول ومقدرات امل�صلمني. 

ال�صعودية  �صيعة  الوحيد عن  املدافع  الوائلي هناك  ا�صماعيل  ال�ّصيخ  وقد كان 

يثبت  اأن  من  ومتكن  باإيران،  ولئهما  ربط  املوؤمترون  حاول  اأن  بعد  وم�صر، 

للجميع اأن ولء ال�صيعة يف بلدان العامل املختلفة، اإّنا هو لأوطانهم و�صعوبهم 

فقط .

وكانت املفاجاأة الكربى التي دّوت يف املوؤمتر حني متكن ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي 

- وباعرتاف ال�صرائيليني اأنف�صهم والرو�ص - من دح�ص النظرية والفر�صية 

التي حاول اأن ي�صوقها البع�ص، اّلتي تفيد باأّن ال�صيعة ميثلون خطرا على عموم 

منطقة ال�صرق الأو�صط والعامل!

اإيران  اإّنا هي و�صيلة رخي�صة لتربير ت�صلط  اأّن مثل هذه الفرتاءات   مبّيناً 

على رقاب ال�صيعة، وت�صويه �صورة املخل�صني من اأبناء هذه الطائفة، ولأغرا�ص 

�صيا�صّية بحته .

للم�صاركني  بامتياز  حماكمة  اإىل  املوؤمتر  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  حّول  لقد 

اليهود الذين كانوا يتوّقعون �صهولة يف مترير طروحاتهم واأفكارهم العن�صرية 
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وال�صوفينية، بعد اأن ظّنوا اأن العراق غري م�صارك يف اأعمال املوؤمتر، من دون 

حتى  باملر�صاد،  �صيكون  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  العراق  فتى  اأن  يتوّقعوا  اأن 

اأن  بعد  العجز واخلذلن ل يح�صدون عليها،  دائرة من  اإىل  و�صل مبنّظريهم 

منظري  وكبار  عتاة  يقارع  وهو  الالمع  والنجم  الوحيد،  املنت�صر  اإىل  حتول 

ال�صيا�صة الرو�صية والربيطانية والأمريكية والإ�صرائيلية .

يو�سف  اأن  ميكن  الوائلي،  ا�سماعيل  ال�سيخ  واأبداه  به  قام  الذي  الن�ساط  اإن 

وجهة  عن  درجة   180 باملوؤمتر  يدور  اأن  من  وحده  متّكن  اأن  بعد  باملعجزة 

منّظميه، وحّول دائرة النتباه من اللجنة التح�صريّية التي تولت اإدارة جل�صات 

املوؤمتر اإىل ذات ال�صيخ ا�صماعيل مما دفعها – م�صطرة - اإىل انتخابه ع�صوا 

يف اللجنة التي ت�صرف على املناق�صات، بعد اأن كان ا�صمه غري مدرج اأ�صال يف 

ع�صويتها، ووفقا للربنامج الذي ي�صري عليه املوؤمتر .

جمعية املثقفني العراقيني املغرتبني

2009 / 12 / 29
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نبذة خمت�رصة عن امل�ؤمتر

البحر امليت )الأردن(: اختتمت يف فندق )الهوليدي اإن( يف منطقة البحر امليت 

فالداي  لنادي  ال�صنوي  الّدويل  املوؤمتر  اأعمال  الها�صمية  الردنية  اململكة  يف 

الذي نظمتة  ال�صاملة؟(  الت�صوية  الأو�صط  2020 هل ميكن حتقيق  ال�صرق   (

وكالة الأنباء الرو�صية ريا نوف�صتي وا�صتمّرت اأعماله يومني.

�صارك يف اأعمال املوؤمتر منّظرو ال�صيا�صة يف املنطقة، ورجال �صيا�صة ومفكرون 

وخرباء من العامل ومنطقة ال�صرق الأو�صط، ميّثلون 15 بلدا، من بينها رو�صيا 

املتحدة  والوليات  وال�صعودية  وفل�صطني  وم�صر  و�صوريا  والبحرين  والأردن 

وفرن�صا واإيران ولبنان وبريطانيا وتركيا والعراق والكيان ال�صهيوين، اإ�صافة 

اإىل ممثل من جامعة الدول العربية .

ومن بني اأهم امل�صاركني يف املوؤمتر:

الأردن:

1ـ  عمر الّنهار: مدير تخطيط ال�صيا�صات والبحوث يف وزارة ال�صوؤون اخلارجية.

)اللجنة  عمان  التعاوين.  الر�صد  ملركز  العام  املدير  ال�ّصياب:  حممد  ـ   2

الع�صكرية املركزية( رئي�ص جمل�ص الدارة لـ الأردنية، املركز الإقليمي لالأمن 

الإن�صاين )RHSC(، و هو جرنال طّيار متقاعد، ونائب �صابق لقائد �صالح اجلو 

امللكي الردين.

3 ـ من�صور اأبو را�صد: رئي�ص مركز عمان لل�صالم والتنمية )ACPD(، ورئي�ص 

جهاز ال�صتخبارات ال�صابق RJAF ، وهو اأعلى م�صوؤول اأمني عن اإعداد اتفاق 

ال�صالم مع اإ�صرائيل، ورئي�ص مكتب الت�صال والتن�صيق، وع�صو جمل�ص الأمن 

القومي الأردين .

4 ـ معني خوري: مدير البحث يف الديوان امللكي الها�صمي .

امللكي  الديوان  يف  الدولية  لل�صوؤون  ال�صيا�صية  املحللة  �صيخة:  اأبو  هيفاء  ـ   5

الها�صمي .

6 ـ هاين جب�صة: املدير التنفيذي واملوؤ�ص�ص ل�صركة البوابة الإعالمية .
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رو�سيا:

ال�صابق  واملدير  والأكادميي  ال�صابق،  الوزراء  رئي�ص  برمياكوف:  يفيغيني  ـ   1

جلهاز ال�صتخبارات اخلارجية لرو�صيا .

2 ـ األك�صاندر �صلطانوف: نائب وزير ال�صوؤون اخلارجية لرو�صيا الحتادية.

3 ـ فيتايل ناوماكني: رئي�ص دائرة ال�صرق الأو�صط يف معهد الدرا�صات ال�صرقية 

يف اأكادميية العلوم الرو�صية )2009( ، و رئي�ص مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية 

مركز  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  و  وموؤ�ص�ص  الآن،  واإىل   )1991 )منذ  ال�صيا�صية  و 

ال�صيا�صة  كلّية  ورئي�ص  اأ�صتاذ  وهو  مو�صكو،  والإ�صالمية يف  العربية  الدرا�صات 

العاملية، جامعة مو�صكو احلكومية )منذ 2003( .

الأكادميية  يف  اأوربا  معهد  يف  الأبحاث  مدير  نائب  كاراغانوف:  �صريجيو  ـ   4

جامعة  يف  العاملية  وال�صيا�صة  العلمي  القت�صاد  دائرة  عميد  للعلوم،  الرو�صية 

الدولة املدر�صة العليا للعلوم القت�صادية، رئي�ص هيئة رئا�صة جمل�ص ال�صيا�صة 

اخلارجية والدفاع .

لأكادميية  التابع  الإفريقية  الدرا�صات  معهد  مدير  فا�صيلييف:  الكي�صي  ـ   5

العلوم الرو�صية .

6 ـ ارينا زفيا كل�صيكيا: نائبة رئي�ص مركز الدرا�صات ال�صيا�صية وال�صترياتيجية 

املتخ�ص�ص يف النزاع الفل�صطيني الإ�صرائيلي .

الدول  جامعة  والإن�صانية،  ال�صيا�صة  الدرا�صات  طبيب  ملكوماين:  ارينا  ـ   7

الرو�صية.

الدرا�صات  معهد  يف  العربية  الدرا�صات  مركز  رئي�ص  فيولونيك:  الك�صندر  ـ   8

ال�صرقية، املتخ�ص�ص يف القت�صاد، والنفط والغاز واملياه .

9 ـ غريغوري كو�صاك: اأ�صتاذ يف معهد الدرا�صات الآ�صيوية والأفريقية بجامعة 

مو�صكو احلكومية .

املجل�ص  يف  اخلارجية  ال�صوؤون  جمل�ص  رئي�ص  غيلوف:  مار  ميخائيل  ـ   10

الفيدرايل الرو�صي، ومبعوث الرئي�ص الرو�صي اخلا�ص اإىل دارفور.

11 ـ ليونيد غريغونوف: رئي�ص جلنة الطاقة واملالية منذ عام )2004(. زميل 
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العلوم  التابع لأكادميية  العاملي والعالقات الدولية  باحث يف معهد القت�صاد 

الرو�صية )منذ عام 2001( .

12 ـ الك�صندر ياغلوغيف: باحث بارز يف معهد الدرا�صات ال�صرقية، املتخ�ص�ص 

يف القت�صاد والنفط و الغاز و املياه .

14 ـ �صريجي فري�صينني: مدير ادارة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا يف وزارة 

اخلارجية الرو�صية .

15 ـ بيوتر �صتيغيني: ال�صفري الرو�صي يف اإ�صرائيل .

16 ـ غينادي ترا�صاوف: �صفري رو�صيا اخلا�ص اإىل ال�صرق الأو�صط .

17 ـ يلينا �صوبونينا: رئي�صة الدائرة الدولية يف وكالة الأنباء الرو�صية .

البحرين:

1 ـ من�صور العراي�صة: رئي�ص املجل�ص اخلليجي للعالقات اخلارجية يف مملكة 

البحرين .

�سوريا:

للقّوات  العاّم  واملحرر  �صوريا،  يف  البعث  حزب  يف  ع�صو  النور:  عبد  اأمين  ـ   1

و�صائل  يف  الرائدة  ال�صركات  اإحدى   :www.all4syria.org من  امل�صّلحة 

الإعالم امل�صتقلة يف �صوريا .

م�سر:

القاهرة والدبلوما�صي  الأمريكية يف  اأ�صتاذ يف اجلامعة  الّدين �صكري:  ـ عز   2

ال�صابق وامل�صت�صار ال�صيا�صي لوزير اخلارجية امل�صري .

ال�صيا�صية  للدرا�صات  الأهرام  مركز  رئي�ص  نائب  العليم:  عبد  طه  ـ   3

ال�صرتاتيجية .

فل�سطني:

الفل�صطينية، ع�صو حركة  ال�صلطة  ال�صابق يف  الوزراء  اأحمد قريع: رئي�ص  ـ   1

فتح .
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2 ـ اأ�صعد عبد الرحمن: ممثل رئي�ص ال�صلطة الفل�صطينية .

3 ـ �صمري عبد اهلل: وزير التخطيط الفل�صطيني .

4 ـ ماهر الكرد: رئي�ص اللجنة القت�صادية حلركة فتح، وامل�صت�صار القت�صادي 

للرئي�ص الفل�صطيني الراحل يا�صر عرفات .

الوكالة  راأ�ص  وعلى  حاليا،  الفل�صطينية  التجارة  خبري  اخلطيب:  �صعد  ـ   5

الأمريكية للتنمية يف م�صروع ت�صهيل التجارة .

6 ـ الدكتور م�صطفى الربغوثي: نائب رئي�ص املجل�ص الت�صريعي الفل�صطيني .

7 ـ خميمر اأبو �صعدة: اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية يف جامعة الأزهر يف غزة .

ال�سعودية:

لال�صت�صارات  القت�صادية  الأندل�ص  جمموعة  رئي�ص  الكنيزي:  تي�صري  ـ   1

والتدريب، واأ�صتاذ كّلية وزارة املالية والقت�صاد يف جامعة امللك فهد للبرتول.

الوليات املتحدة:

1ـ  اأريال كوهني: باحث بارز يف الدرا�صات الرو�صية والآ�صيوية والدولية للطاقة 

والأمن التابع للموؤ�ص�صة الرتاث .

2 ـ مارك دوبوتز: املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة الدفاع عن الدميقراطيات .

جامعة  يف  واملنظمات  وال�صيا�صة  القيادة  ق�صم  رئي�ص  غولدرنغ:  اإيلني  ـ   3

الإدارة  لق�صم  ال�صابق  والرئي�ص  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  فاندبيلت 

الرتبوية يف جامعة تل اأبيب .

واإنقاذ  ـ رون وحيد: م�صت�صار احلكومة المريكية يف جمال الأمن الوطني   4

القانون، كاتب الفتتاحيات والآراء املن�صورة يف �صحيفة وول �صرتيت جورنال 

والبرتول العاملية و�صحيفة وا�صنطن تاميز، ورئي�ص جمل�ص الإدارة والرئي�ص 

.  RJIالتنفيذي جلميع ال�صركات العاملة

العراق:

لالإعالم،  الدولية  املجموعة  رئي�ص  الوائلي:  م�صبح  ا�صماعيل  ال�صيخ  ـ   1
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وموؤ�ص�ص ورئي�ص مركز الإمام املهدي للدرا�صات الإ�صالمية منذ عام )2001(، 

و رئي�ص وكالة ال�صفري الإعالمية املخت�صة بالتن�صيق التجاري لل�صوق الأوربية 

العربية واملتخ�ص�صة بالقت�صاد الإلكرتوين . 

ومتخ�ص�ص يف )تاريخ املوؤ�ص�صات الدينية يف العراق(، و)التاريخ الربيطاين يف 

ال�صرق الأو�صط( .

فرن�سا:

وال�صرتاتيجية  الدولية  العالقات  معهد  يف  اأبحاث  زميل  ميكاييل:  باراه  ـ   1

)اإيري�ص(، املتخ�ص�صة يف ق�صايا ال�صرق الأو�صطية . وهو اأي�صا اخت�صا�صي يف 

الق�صايا املرتبطة باملياه اجليو�صيا�صية .

2 ـ فالريي هوفينبريج: املمثلة اخلا�صة لفرن�صا لالأبعاد القت�صادية والثقافية 

والرتبوّية والبيئية لعملية ال�صالم يف ال�صرق الو�صط .

لبنان:

1 ـ حممد مغربي: رئي�ص مر�صاد منظمات حقوق الن�صان .

ا�سرائيل:

1 ـ عوري بن بورات: امل�صت�صار القت�صادي للرئي�ص الإ�صرائيلي �صيمون برييز.

2 ـ افرام امبار: بروفي�صور، مدير مركز بيغن ال�صادات )بي�صا( مركز الدرا�صات 

ال�صرق  ق�صايا  يف  املتخ�ص�صة  وا�صرائيل  اإيالن  بار  جامعة  يف  ال�صرتاتيجية 

الو�صط ال�صرتاتيجية مبا فيها اإيران .

3ـ  غري�صون با�صكني: املوؤ�ص�ص و املدير امل�صارك ملركز اإ�صرائيل فل�صطني للمبادرة. 

العن�صر الغذائي واملعلومات )ايبكري( م�صرتكة: بني ا�صرائيل والفل�صطينيني 

بحوث يف ال�صيا�صات العامة فكرية.

4ـ  �صيمون بوركمان: رئي�ص �صركة الكهرباء الإ�صرائيلية، وامل�صوؤول عن التفاقات 

من  والفل�صطينيني  ا�صرائيل،  اإىل  م�صر  من  الطبيعي  الغاز  لتوريد  )فتحا( 

اإ�صرائيل و اخلارج .
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5 ـ يعقوب اإميدور: نائب رئي�ص املعهد لندر، القد�ص املركز الأكادميي )اأ�ص�صها 

تورو كلية(. برنامج مدير معهد ال�صوؤون املعا�صرة يف مركز القد�ص لل�صوؤون 

العامة .

6ـ  جيل فلري: خبري يف ال�صرق الأو�صط الأعمال والقت�صاد، وروؤ�صاء ال�صت�صارات 

التي تخدم ال�صركات الدولية و احلكومات، و املتخ�ص�ص يف الأعمال التجارية 

يف املنطقة .

اليومية، و مدير  الأعمال   Calcalist ونا�صر  �صترينو: موؤ�ص�ص  ـ يوئيل   7

اإي  ُيدّر�ص يف موؤ�ص�صة  اأحرونوت” “هارت�ص”.  ال�صابق ل” يديعوت  التحرير 

دي �صي .

بريطانيا:

1 ـ دوغال�ص هاملتون: اأحد منّظري ال�صيا�صة الربيطانية .

�ص يف �صوؤون  2 ـ ال�صيد ماأمون فنديز: مدير مركز البحوث الإيراين، املتخ�صّ

ال�صرق الأو�صط و الأمن القليمي .

تركيا:

1 ـ �صنا�صن اأوغان: مدير مركز الدرا�صات الرتكية .
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املوؤمتر على مدى يومني خالل جل�صات �صباحية وم�صائية عددا  ناق�ص  وقد 

من املحاور، من بينها ت�صوية النزاعات يف الطريق لتوازن اإقليمي ودعم عدم 

العاملية  الطاقة  وتاأمني  الأو�صط،  ال�صرق  يف  ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  انت�صار 

ودور الالعبني غري الإقليميني يف ال�صرق الأو�صط مابني عامي 2010 ـ 2020: 

الآفاق، واإىل اأين نحن �صائرون؟

طويل  لهم باع  ومفكرون  بارزون  �صيا�صيون  املوؤمتر  يف  مداخالت  األقى  وقد 

ال�صيا�صي  اأبرزهم  الأو�صط، ومن بني  ال�صرق  الأحداث يف  يف معرفة اجتاهات 

الرو�صي املخ�صرم يفغيني برمياكوف الذي �صبق له اأن توىّل منا�صب ح�صا�صة، 

من بينها رئي�ص جهاز املخابرات ال�صوفيتية، ورئي�ص الوزراء الرو�صي. وميتلك 

عالقات وا�صعة مع العديد من القادة العرب، وكذلك القيادي الفل�صطيني اأحمد 

وزارة  وكيل  �صلطانوف  والك�صندر  ال�صابق،  الفل�صطيني  الوزراء  رئي�ص  قريع 

الفرن�صي  والكاتب  الأردن،  يف  ال�صابق  الرو�صي  وال�ّصفري  الرو�صية،  اخلارجية 

املعروف باتريك �صيل، والع�صرات من ال�صخ�صيات والأ�صماء الالمعة..

العراق  )م�صتقبل  بعنوان  الوائلي  م�صبح  ا�صماعيل  لل�ّصيخ  كلمة  كانت  وقد 

الريادي  الدور  له  وكان  املناق�صة،  جلان  لإحدى  رئي�صاً  اختري  الذي  املظلم( 

اأغفلته  اأن  بعد  املوؤمتر،  يف  امل�صاركة  الدول  اإىل  العراق  ا�صم  اإدخال  يف  البارز 

اللجنة املنظمة. 

 - املوؤمترين  مطالبته  املوؤمتر  يف  الوائلي  ال�ّصيخ  كلمة  يف  ماورد  اأبرز  ومن 

بحكم  الحتادية  رو�صيا  وخا�صة  والإن�صاين  الأخالقي  الواجب  من  انطالقا 

ثقلها الّدويل واعتبارها دولة عظمى – بالّتدّخل والعمل على اإيقاف التدهور 

اخلطري الذي يهدد حا�صر وم�صتقبل العراق، وعدم الّتخّلي عنه يف مواجهته 

م�صتقبله وحيداً. ويف مايلي ن�ص كلمة ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي:

م�صتقبل العراق املظلم

ال�صادة وال�صيدات اع�صاء رئا�صة املوؤمتر املحرتمون

امل�صاركة   الّدول  وممثلي  املوؤمتر  اأعمال  يف  امل�صاركون  وال�صيدات  ال�صادة 

املحرتمون

اأحيي موؤمتركم هذا الذي ينعقد يف مرحلة دقيقة من تاريخ ال�صرق الأو�صط، 
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واإنها فر�صة اأوّد اغتنامها من اأجل تعريفكم على حقيقة الأو�صاع اجلارية يف 

اأن العراق ُيعّد من البلدان املهّمة جدا يف  بلدي العراق. فاأنتم تعرفون جيدا 

ال�صيا�صية  التطورات  باآخر على  اأو  ب�صكل  يوؤثر  فيه  والذي مايجري  املنطقة، 

اإن عدم ال�صتقرار فيه يوؤثر ب�صكل مبا�صر  والقت�صادية والأمنية فيها، حيث 

على عدم ال�صتقرار يف املنطقة، وبالتايل على عدم ال�صتقرار يف العامل كّله. 

واإنني من هذا املنطلق اأرى اأن تاأخذ الأو�صاع يف بلدي العراق حيزا مهما ولي�ص 

�صكلّياً من اهتمامكم، كما هو احلال بالن�صبة اإىل مثل هذا املوؤمتر الذي يناق�ص 

ق�صايا لميكن اأن يكون العراق بعيدا عنها.

�صادتي الكرام . . . ا�صمحوا يل من خالل هذه الدقائق املعدودة اأن ا�صعكم يف 

ة رغبتي يف ت�صليط ال�صوء على م�صتقبل  �صلب الأو�صاع يف بلدي العراق، وخا�صّ

الحتالل  بعد  فيه  التوازن  اختل  اأن  بعد  ة  خا�صّ والبعيد،  القريب  العراق 

الربيطاين الإيراين الأمريكي امل�صرتك له.

ول اأخفي عليكم اأن العراق مير الآن مبرحلة �صعبة جّداً، واإن التطورات فيه ل 

ميكن اأن حتمد عقباها. لأن بلدي العراق معّر�ص الآن للتق�صيم وفقا ملخطط 

بريطاين يهدف اإىل حتويل العراق اإىل دويالت �صعيفة، وهو خمطط يكمل 

املخطط الربيطاين القدمي الذي جّزاأ العراق يف ع�صرينيات القرن املا�صي.

الأجيال  حرمان  اإىل  يهدف  العراق  يف  بريطانيا  به  تقوم  الذي  املخطط  اإن 

النفط  مقدمتها  ويف  الطبيعية،  برثواته  التمتع  من  وامل�صتقبلية  احلا�صرة 

والغاز، حيث تقوم ال�صركات الربيطانية بالتفاق مع احلكومات العراقية من 

ا�صطلح  تتمثل مبا  وهمية،  بعملية دميقراطية  الحتالل  بها  التي جاء  تلك 

على ت�صميته بجولة تراخي�ص النفط!

وتتلخ�ص هذه العملية بقيام ال�صركات مب�صاركة العراق بحقول النفط املنتجة، 

وهذا النوع من العقود كان قائما قبل اأن يقوم العراق بتاأميم نفطه عام 1972، 

وهذا النوع من العقود غري معمول به يف اأي بلد من بلدان العامل. ومبوجب 

هذه العقود فقد �صيطرت �صل الربيطانية وبثمن بخ�ص على حقول الغاز التي 

تقع يف جنوب العراق، وهي من اأكرب حقول الغاز يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 

حقول  اأكرب  من  احلقل  هذا  ويعد  املنتج،  جمنون  حقل  على  �صيطرت  واأي�صا 

النفط يف العامل .
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�صادتي الكرام . . .

لقد عملت بريطانيا بالتعاون مع اإيران على اإحداث تغيريات خطرية يف الواقع 

اجلغرايف يف العراق عن طريق تغيري جمرى نهر الكارون الذي كان ي�صب يف 

�صط العرب يف العراق، من اأجل حتويل مدينة الب�صرة وجنوب العراق كله اإىل 

مناطق ل�صناعة النفط. وبالتايل تهجري ال�صكان القاطنني هناك.

دائما  ويتزامن  ومنَظم،  مدرو�ص  ب�صكل  يجرى  النفطية  العقود  توقيع  واإن 

الراأي  اأنظار  اأجل حتويل  بغداد من  العا�صمة  ت�صهدها  مع تفجريات مرّوعة 

العام واأجهزة الإعالم عن هذه العقود، التي ُتعد اأكرب �صرقة تتعر�ص لها ثروة 

العراق.

وحتى يتم لالحتالل تنفيذ م�صاريعه ال�صتغاللية للرثوات النفطية العراقية، 

عمل على هيكلة الأجهزة الأمنية والع�صكرية يف العراق، عن طريق زّج واإدخال 

الألوف من اأفراد امللي�صيات التابعة لأحزاب ال�صلطة، وتلك اجلماعات املنحدرة 

من اإيران متكنت من التجن�ص باجلن�صية العراقية.

برمير  بول  الحتالل  بعد  للعراق  الأمريكي  املدين  احلاكم  لقرارات  ووفقا 

وعرفت يف ذلك احلني بقرار دمج امللي�صيات.

�صادتي الكرام..

اإن الواجب الخالقي والإن�صاين يتطلب منكم ومن جميع الدول املحبة لل�صالم 

- ومن �صمنها رو�صيا الحتادية البلد ال�صديق لل�صعب العراقي، الذي تربطه 

به عالقات تاريخية - اأن تتدخل بحكم ثقلها الدويل. باعتبارها دولة عظمى 

اإيقاف التدهور اخلطري الذي يهدد حياة وحا�صر وم�صتقبل  للعمل من اأجل 

العراق، وعدم تركه يواجه م�صتقبله مبفرده. واإن اأملي واأبناء �صعبي العراقي 

كبري يف اأن تعيد الدول موقفها الالمبايل مما يجري يف العراق، وتقول كلمتها 

من اأجل اأن ي�صتعيد العراق �صحته وعافيته، بعد املعاناة التي يتعر�ص لها على 

اأن ت�صتمر يف حالة ترك الأمور فيه على ماهي  امتداد 6 �صنوات، التي ميكن 

عليه الآن .

يكون  بتو�صيات  يخرج  اأن  واأمتنى  اأخرى،  مّرة  موؤمتركم  اأحّيي  اخلتام  ويف 

لبلدي العراق ن�صيب منها، واأي�صا نفتقد ح�صور دول مهمة وموؤثرة يف منطقة 
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ال�صرق الأو�صط والعامل اإىل هذا املوؤمتر املهم، كاملانيا الحتادية .

واإىل اللقاء

ا�صماعيل م�صبح الوائلي

موؤمتر فالداي الدويل

البحر امليت

2009 / 12 / 21

التغلب  العراق  ا�صتطاعة  األقى يفغيني برمياكوف كلمة، توقع فيها عدم  كما 

على امل�صاكل التي يواجهها، والّتحّول اإىل دولة موحدة وعلمانية مثلما كانت 

�صابقا، ب�صبب عمق اخلالفات التي اأوجدت بني الأطراف املختلفة فيه.

اإىل  املختلفة. م�صرياً  الطوائف  اأبناء  والأكراد، ومابني  العرب  وخا�صة مابني 

اأن العراق كان يف زمن النظام ال�صابق دولة علمانية وموحدة، ودولة ت�صّكل قوة 

اأ�صلحة نووية، ولي�ص لديه  اأّي  اإن العراق مل ميتلك  اإيران. وقال  توازن جتاه 

القدرة على اإنتاج هذه الأ�صلحة.

وك�صف عن قيامه بنقل ر�صالة من الرئي�ص الّرو�صي فالدمري بوتني اىل �صدام 

ح�صني قبل بدء العمليات الع�صكرية على العراق ب�صبعة اأيام، ت�صمنت مقرتحا 

بعملية  والبدء  امل�صوؤولية،  من  التنحي  �صدام  من  الطلب  على  ين�ص  رو�صيا 

انتخابات حقيقية دميقراطية.

وقال لقد قمت باللقاء مع �صدام واأبلغته بهذا القرتاح، ولكنه و�صع يده على 

كتفي وتركني لوحدي وغادر املكان، من دون اأن يرد على هذا املقرتح بكلمة!

واأّكد برمياكوف اأن ما يحدث يف ال�صرق الأو�صط اليوم، اإنا هو ماأزق خطري. 

منتقدا تراجع الرئي�ص المريكي باراك اأوباما عن اللتزامات التي اأطلقها يف 

بداية توليه للرئا�صة، مما قاد اإىل هذا املازق املوجود حاليا يف ال�صرق الأو�صط. 

معرتفا باأن اأمريكا هي التي اأدخلت اإيران يف �صراع ال�صرق الأو�صط، مدعيا اأن 

بالده لتعرف �صيئا عن �صناعة الأ�صلحة النووية الإيرانية.

وقال اإن جتميد عملية الت�صوية �صيزيد من تطرف ما اأ�صماه: الإ�صالم ال�صيا�صي 

وخا�صة يف البلدان العلمانية مثل م�صر.
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ومن جانبة دعا اأحمد قريع اإىل العرتاف امل�صبق باحلقوق امل�صروعة لل�صعب 

اإيقاف  مقدمتها  ويف  نهائية،  ت�صوية  اأية  عن  التحدث  قبل  الفل�صطيني 

وحّل  املقبلة،  الفل�صطينية  للدولة  عا�صمة  بالقد�ص  والعرتاف  ال�صتيطان 

م�صاكل الالجئني وحتديد �صقف زمني للمفاو�صات، وعدم ترك الباب مفتوحا 

من دون اأطر زمنية.

الأو�صاع  األقيت عدة كلمات، وجرت مناق�صات م�صتفي�صة حول جممل  بعدها 

يف املنطقة واآفاق تطوراتها باجتاهات خمتلفة، وكان من بني الآراء املطروحة 

املنطقة  التدهور يف  اأ�صباب  اأرجع فيها  التي  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  مداخلة 

اأوجدت  اإنها  عنها  قال  التي  الربيطانية،  ال�صيا�صية  اإىل  ا�صتقرارها  وعدم 

لعبا  بات  الذي  الإيراين  امل�صروع  اإطالق  يف  و�صاهمت  املنطقة،  يف  اإ�صرائيل 

رئي�صا يف العراق واملنطقة، يف ظل م�صروعها لنتاج الأ�صلحة النووية.

مداخلة ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي تتحول اإىل حماكمة للوفد ال�صرائيلي:

وبني  بينه  علنية  مناظرة  اإىل  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  مداخلة  حتولت  وقد 

رئي�ص الوفد الإ�صرائيلي اجلرنال يعقوب اميدرور اأحد كبار منّظري ال�صيا�صة 

اإىل  وحّولها  مقتدرة،  بطريقة  ا�صماعيل  ال�صيخ  اأدارها  فقد  الإ�صرائيلية. 

هيوين على اأفعاله يف املنطقة. حماكمة الكيان ال�صّ

وهو الأمر الذي لفت انتباه جميع امل�صاركني يف املوؤمتر، وخا�صة روؤ�صاء الوفود 

الأمر  اإن  حتى  الّرو�ص.  امل�صاركني  من  والعديد  العرب،  وال�صحفيني  العربية 

و�صل اإىل حماولة اجلرنال الإ�صرائيلي البحث عن حجج تتيح له اللقاء املبا�صر 

مع ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي!

وقد رّكز ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي خالل املناظرة التي �صادتها �صيطرة جانب 

اإىل مدافع  ا�صماعيل الوائلي، بينما حتول اجلانب الآخر  ال�صيخ  واحد ميثله 

�صرعان ماتهاوت جميع احلجج التي طرحها اأمام متانة و�صالبة الآراء التي 

قّدمها ال�صيخ الوائلي!

املوؤمتر، رغم وجود �صخ�صيات �صيا�صية  اإىل جنم  الوائلي  ال�ّصيخ  وبحق حتّول 

موؤثرة مثل: يفغيني برمياكوف واحمد قريع واآخرين. 
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وقد ان�صّب حديث ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي يف مناظرته على ماحاول اأن يثريه 

كلية  يف  اأ�صتاذ  من�صب  ي�صغل  كان    - اميدرور  يعقوب  ال�صرائيلي  اجلرنال 

الدفاع الوطني يف ا�صرائيل - ملحاولت اإرجاع الأمور اإىل ال�صراع املذهبي بني 

ال�صنة وال�صيعة يف العراق واملنطقة، وتركيزه على خطورة ال�صيعة يف املنطقة 

على  اأي�صا  رّكز  كما  العامل،  يف  للتغلغل  فر�صة  ال�صيعة  اعطاء  بعدم  مطالباً 

اإىل المام املهدي املنتظر، وهو ما اعتربه خطرا  الإ�صالم ال�صيا�صي، متطّرقاً 

على الكيان ال�صهيوين اّلذي يراه الّرجل مهّدداً من قبل الإمام املهدي!

الوفد الإ�صرائيلي يركز على اخلالف  ال�صني  ال�صيعي:

من خالل املداخالت تبني لل�صيخ ا�صماعيل الوائلي اأن الوفد اليهودي احلا�صر 

اخلالف  يركزعلى  اأن  - يريد  الإ�صرائيلية  ال�صيا�صة  منظري  كبار  من  هو   -

وخلط  اأفكارهم  ت�صوي�ص  بعد  بذلك،  الآخرين  اإقناع  حماوًل  ال�صيعي،  ال�صني 

الأمور عليهم، واإفهامهم اأن ال�صيعة ي�صكلون خطراً على ال�صنة. 

ال�صالح  امتالك  حتاول  اإّنها  عنها  قال  التي  اإيران  ذلك  على  مثال  و�صرب 

النووي وجتتهد يف ن�صب املفاعالت النووية.

وقال اإن هذا ي�صكل خطرا على الدول العربية وباقي الدول الإ�صالمية، بحيث 

اأظهر نف�صه وكاأّنه الو�صّي والغيور على بقّية املذاهب الإ�صالمية. 

اجلل�صة  اأثناء  �صريعة  مداخلة  يف  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  له  ت�صدى  وقد 

العلنية للموؤمتر. فاأعلن يف بداية رده ا�صتغرابه ال�صديد من طروحات اجلرنال 

املذاهب  عن  يدافع  باأّنه  الإيحاء  طروحاته  خالل  من  اأراد  الذي  اميدرور 

الإ�صالمية الأخرى! 

وو�صعت  ب�صناعتهم،  قامت  التي  بريطانيا  اأن  اإطار  يف  تدخل  امل�صاألة  وكاأّن 

الأ�صا�ص لهم يف قلب فل�صطني حت�صبا من اخلطر ال�صيعي. 

وقد �صرب ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي وهو يف معر�ص رّده مثال ي�صتنُد على اآخر 

اإح�صاءات وا�صتطالعات الّراأي العام، اّلتي اأجرتها مراكز درا�صات اإ�صالمية.

اإيران احلالية،  �صيا�صة حكومة  العامل يرف�صون  �صيعة  باّن 90% من  اأفادت  اإذ 

وخا�صة  الأخرى،  للدول  الداخلية  بال�صوؤون  اإيران  تدخل  كذلك  ويرف�صون 

املجاورة منها!
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لبل اإن اأكرب من هذه الن�صبة يرف�صون اأن تتكلم اأو تتحدث اإيران با�صم ال�صيعة. 

واأعلن الوائلي اأمام احل�صور اأن بريطانيا هي التي ن�صبت اإيران للتحدث با�صم 

ال�صيعة، واأّن خري دليل على ذلك اأّن و�صائل الإعالم التابعة لربيطانيا تّدعي 

دائماً اأّن اإيران هي املذهب ال�صيعي، وهي الأب وهي الأم لل�ّصيعة يف العامل! 

وقد �صاق ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي نقطة ثانية ملخ�صها: 

اإّن جميع �صيعة العراق غا�صبون من �صيا�صات وت�صرفات احلكومة الإيرانية، 

و�صائل  وجميع  الف�صائية،  القنوات  �صا�صات  عرب  مالحظته  ماميكن  وهو 

الإعالم الأخرى. 

الإيرانية  املوؤ�ص�صات  يرف�صون هيمنة  العراقيني  الدين  اإّن جميع رجال  حيث 

احلكومية منها، والدينية على العراق. 

ال�صيعة يف  قادة  باأن  النا�ص،  اأذهان  يف  ت�صّورا  تخلق  اأن  بريطانيا  وقد حاولت 

العراق تابعون اإىل اإيران!

وهي تق�صد الرباعي: علي ال�صي�صتاين وهو اإيراين اجلن�صية من بلوج�صتان يف 

اإيران وهو )بلو�صي(، وحممد اإ�صحاق الفيا�ص وهو اأفغاين اجلن�صية، وحممد 

�صعيد احلكيم وهو اإيراين، وب�صري النجفي وهو باك�صتاين اجلن�صية..

وجميع هولء ل يحملون اجلن�صية العراقية عدا حممد �صعيد احلكيم، فهو 

ميتلك اجلن�صّيتني الإيرانية والعراقية.

وقد حاول ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي اأن يلفت انتباه احل�صور اإىل حقيقة الدور 

اأجل  اأّن بريطانيا �صّخرت ماليني الدولرات من  اإننا نرى  الربيطاين، وقال 

واأعني هنا  العراق.  لل�صيعة يف  القادة احلقيقينّي  ذكر  التغطية وحجب ومنع 

القادة العرب ال�صيعة. 

قامت  زائفة  مرجعيات  وهي  الإيرانية،  ال�صيعية  املرجعيات  اإبراز  وحاولت 

يف  ال�صيعة  وبقّية  العراق  �صيعة  واإ�صعاف  حتميق  اأجل  من  ب�صنعها  بريطانيا 

من  العربية  والدول  العراق  يف  ال�صيعة  الدين  مراجع  موقف  ما  و  العامل. 

اإ�صرائيل اإّل بدليل وا�صح على ذلك.. 

كذلك فاإّن ال�صيد ال�صهيد حممد حممد �صادق ال�صدر خري مثال. 

التاج  ب�صكينة  ا�صت�صهاده  وحتى  العراق  يف  ال�صيعة  لقيادة  ت�صدى  اأن  فمنذ 
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الربيطاين، واأنتم يف حالة اإنذار وتاأهب ـ يق�صد الكيان ال�صهيوين ـ واملالحظ 

على ال�صهيد ال�صدر اأنه مل ي�صكت عن تثقيف �صيعة العراق بعباراته الوا�صحة 

والقوية وال�صعارات التي كان يرددها ))كال . . كال . . اإ�صرائيل(( و ))كال . . 

كال . . للباطل((.. 

حتى اأ�صبحت هذه ال�ّصعارات ترتدد �صباحا وم�صاء على األ�صنة العراقيني من 

الفئات العمرية من �صيوخ واأطفال ون�صاء  ال�صنة خمتلف  ا�صتثناء، وعلى  دون 

و�صباب، ومن جميع املذاهب. 

واإن التاريخ �صاهد على كل ذلك.

واأ�صار ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي اإىل تعمد الإعالم الغربي وخا�صة الربيطاين، 

اإغفال التوجيهات والآراء التي تطرحها املرجعية الدينية العراقية بال�صافة 

اإىل تقاع�صه عن العمل على حترير جميع املراجع العرب من �صيطرة حكومة 

املهند�ص  ال�صيخ  الكبري  الديني  كاملرجع  الإيرانية،  الدينية  واملوؤ�ص�صات  اإيران، 

الديني  لبنان، واملرجع  وال�صيد حممد ح�صني ف�صل اهلل يف  اليعقوبي  حممد 

ال�صيخ ح�صن ال�صفار من ال�صعودية، ويف الكويت ال�صيخ ح�صني ال�صمايل.

وقد ا�صبحت اإيران ُتدان علنا يف جميع املحافل ال�صيعية اإذا ما اأقدمت على هذا 

الفعل اأو ذاك .

تفنيد املزاعم ال�سرائيلية حول ا�سلحة الدمار ال�سامل

وقد اأو�صح ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي حول حماولة اإ�صرائيل النفراد يف امتالك 

القدرات النووية واملفاعالت اخلا�صة بانتاج هذه الإمكانيات يف املنطقة، وهي يف 

الوقت نف�صه لتريد لأّي دولة عربية اأو اإ�صالمية اأن متتلك اأو تن�صىء مفاعالت 

على غرار املفاعالت الإ�صرائيلية، حتى واإن كانت مفاعالت ذات قدرات وطاقات 

�صة لالأبحاث العلمية والطبية والتكنولوجية.  اإنتاجية �صغرية، خم�صّ

وقال اإن امل�صكلة تكمن يف كون اإ�صرائيل حتاول جاهدة النفراد يف حيازة القدرات 

النووية وامتالكها، ويف جميع مراحل عملية �صناعة ال�صالح النووي. يف وقت 

حتارب فيه كّل دولة من دول اجلوار، اأو يف جمالها القليمي من التفكري ولو 

بامتالك ما ت�صمح به منظمة الطاقة الذرية. 

الهجوم  بينها  العربية، ومن  الدول  وهي لهذا نفذت هجومات على عدد من 
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على مفاعل متوز يف العراق عام 1981.. 

مع اأّن ذلك املفاعل كان معروفاً عنه برناجمه ال�صلمي، واأّنه اأن�صئ لال�صتعمالت 

الطبية والتكنولوجية والطاقة. 

وكذلك الهجوم على املن�صاة النووية ال�صورية يف ديرالزور، واإجبار ليبيا على 

اإىل  الّدائم بتوجيه �صربة  ثّم تهديدها  النووية، ومن  التخلي عن م�صاريعها 

اإيران من اأجل الق�صاء على من�صاتها النووية. 

يف  يكمن  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  احلل  اإّن  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  وقال 

اأبواب  وفتحها  النووية،  لرباجمها  وايقافها  عن تخليها  اإ�صرائيل  اإعالن 

وليبيا  ب�صوريا  اأ�صوة  الدولية،  اللجان  قبل  من  للتفتي�ص  النووية  من�صاآتها 

واإيران. 

بالك�صف  ذلك �صتقوم  بعد  اإيران  باأّن  يقني  على  اإنني  الوائلي:  ال�صيخ  وقال 

الكامل عن جتاربها النووية. داعيا اإىل ت�صكيل هيئة اأو موؤ�ص�صة دولية ملراقبة 

والطاقة  لل�صحة  �صة  املخ�صّ ال�صلمية  لالأغرا�ص  املخ�ص�صة  النووية  امل�صاريع 

بحيث  املنطقة  دول  متناول جميع  املجالت يف  تكون هذه  واأن  والتكنولوجيا، 

لتكون حكرا على دولة بعينها دون الأخرى. 

وقد اأ�صار ال�صيخ الوائلي للجرنال ال�صرائيلي عن املناطق التي تقوم اإ�صرائيل 

بطمر نفاياتها النووية فيها، واأ�صباب عدم اإعالن اإ�صرائيل عنها!

وقال اإن املعلومات املتوفرة لدينا - وهي معلومات ليرقى اأبدا اليها ال�صك - 

العراق  مناطق جنوب  بع�ص  النووية يف  نفاياتها  بطمر  تقوم  ا�صرائيل  ت�صري 

ويجانب  �صحيح،  غري  الكالم  هذا  يكون  الإ�صرائيلي  باأن  اجلرنال  متحّديا 

احلقيقة. 

وطلب اأن  تعلن اإ�صرائيل بالوثائق عن الأماكن التي داأبت على طمر نفاياتها 

النووية فيها، م�صرياً اإىل �صرورة الهتمام بعدم انت�صار الأ�صلحة النووية: 

خارج  بل  فح�صب،  الأو�صط  ال�ّصرق  منطقة  �صمن  ال�ّصامل  الّدمار  اأ�صلحة  ل 

ال�صرق  منطقة  دول  يف  ونفاياتها  �صمومها  بالقاء  تقوم  التي  للّدول  املنطقة 

الأو�صط!

و�صرب الوائلي مثال على ذلك: ا�صتخدام اأمريكا وبريطانيا يف حربهما على 
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ال�صامل، و على خمتلف  اأ�صلحة الدمار  العراق عام 1991 وعام 2003 خمتلف 

مناطق العراق. وخا�صة يف اجلنوب. 

وقد اأعطى ال�صيخ الوائلي بع�ص الأرقام عن الأمرا�ص ال�صرطانية والت�صوهات 

اخللقية التي ت�صببت بها بريطانيا واأمريكا، بعد اأن األقتا الأ�صلحة املدمرة يف 

و�صط وجنوب العراق، والن�صب املرتفعة لأمرا�ص ال�صرطان وبع�ص الأمرا�ص 

اّلتي مل يقدر اأحد على ت�صخي�صها حلد الآن!

كما اأ�صار اإىل ا�صتمرار وجود الأ�صلحة التي القتها اأمريكا وبريطانيا يف جنوب 

العراق اإىل الآن، اإىل درجة اأّن بع�ص الطفال مازالوا يلعبون بها من دون اأن 

يعوا مدى خطورتها على �صحتهم.

وقال اإّن املوؤمترات التي تتحدث عن اأ�صلحة الدمار ال�صامل يف ال�صرق الأو�صط، 

ل ت�صري اإىل الدول الأخرى التي تطلق التهديدات �صد هذا الطرف اأو ذاك.

ومن هنا فاإّن من واجبنا اأن نغتنم الفر�صة هنا، ون�صري اإىل ماتقوم به اأمريكا 

وبريطانيا، وتهديدهما للمنطقة برّمتها. 

هاتان الّدولتان قامتا بتدمري العراق واحتالله وال�صيطرة على جميع ثرواته 

ال�صامل،  الدمار  امتالكه لأ�صلحة  وتغيري ثقافاته وبيئته الجتماعية بحجة 

ونحن نتوقع اأن ت�صتخدم هاتان الّدولتان الّذرائع نف�صها التي اأطلقتاها ك�صبب 

املنطقة،  �صيا�صتاهما يف  اأخرى تعار�ص  بلدان  اأجل �صرب  العراق، من  ل�صرب 

منابع  على  وال�صيطرة  للمنطقة،  الفعلي  الربيطاين  الحتالل  اإىل  و�صوًل 

الطاقة فيها، وت�صليط عمالئها على تلك البلدان. ونتوقع ان تكون نتائج هذه 

ال�صربات مماثلة ملا ح�صل وحدث يف العراق .

بع�ص  �صادت  التي  الأطروحات  اإىل  النتباه  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  ولفت 

جل�صات املوؤمتر، وخا�صة من قبل الوفد الإ�صرائيلي وبع�ص املتحدثني الرو�ص 

وقال: اإن اجلرنال الإ�صرائيلي حاول الإيحاء والرتكيز على  مقولة اإن ال�صيعة 

التي  الأ�صلحة  الوقوف يف وجه تطور  العامل، ويجب  ي�صكلون خطرا يف  باتوا 

ميتلكونها. واإّن اإيران هي زعيمة ال�صيعة. وقد اأعلن اجلرنال الإ�صرائيلي اأمام 

للق�صاء  ياأتي  �صوف  املهدي  ا�صمه:  �صيعي  زعيم  �صخ�ص  هنالك  اأّن  املوؤمترين 

على اإ�صرائيل .
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اطروحات ا�سرائيلية عن تغلغل ال�سيعة

 يف بع�ض الأقطار العربية

الدول  يف  بالتغلغل  بدوؤوا  ال�صيعة  اأن  اإىل  الإ�صرائيلي  اجلرنال  ا�صار  ولقد 

العربية وعموم دول املنطقة، واأن هذا ي�صكل خطرا كبريا على اأمن وا�صتقرار 

املنطقة وعلى اإ�صرائيل نف�ص�صها!

وقال اإن �صيعة ال�صعودية ي�صيطرون على منابع النفط، واإن هولء ال�صيعة هم 

تابعون لإيران، واإّن هنالك خطرا من ال�صيعة على م�صر، حيث تتخوف م�صر 

من ال�صيعة. 

الإ�صرائيلية  والفرية  الكذبة  هذه  على  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  عقب  وقد 

بقوله: اإّنني اأحتدى اجلرنال وجميع اجلال�صني يف هذا اجلل�صة ومن �صمنهم 

كانوا  اأّنهم  ال�صعودية  ل�صيعة  اتهامهم  لتاأكيد  واحد  باإثبات  ياأتوا  باأن  اليهود، 

�صيعة  فاإّن  هذا  من  العك�ص  على  بل  اإن�صاين،  غري  اأو  واحد  اإرهابّي  عمل  وراء 

ال�صعودية يعي�صون يف اأمن و�صالم، واإّن قادتهم وزعماءهم، وخا�صة من رجال 

الدين ـ وعلى راأ�صهم املرجع الديني ال�صيخ ح�صن ال�صفار ـ على عالقات وطيدة 

جدا مع حكومة اململكة، وهم لي�صوا تابعني اإىل اإيران.

يعكر  مبا  قاموا  قد  م�صر  يف  ال�صيعة  باأّن  ن�صمع  مل  فاإّننا  ثانية  ناحية  ومن 

اأو  اإن�صانية  غري  بعملية  قاموا  اأّنهم  اأو  هناك،  الأمنية  اأو  ال�صيا�صية  الأو�صاع 

نفذوا عمال اإرهابيا اأو خّططوا له.

الإ�صالميني  اأّن اخلالف يف م�صر قائٌم مابني  العك�ص من هذا، نرى  بل على 

غري ال�صيعة واحلكومة، واأن امل�صكلة الرئي�صة تكمن يف اخلالف بني امل�صلمني 

اأح�صن  يف  م�صر  يف  الإ�صالمية  املذاهب  بني  العالقات  وتعترب  وامل�صيحيني، 

�صورها. 

بقية  يف  واإّنا  فح�صب،  م�صر  يف  لي�ص  بها  ُيقتدى  قاعدة  تكون  اأن  وميكن 

الدول الإ�صالمية والعامل، والعالقة هناك تقوم على فكرة عدم وجود قاعدة 

للتطرف. 

باأن مذهب الإمام جعفر ال�صادق  اأكرث من مرة  وقد اعرتفت جامعة الأزهر 

من املذاهب الرئي�صة والأ�صا�صية اخلم�صة يف الإ�صالم. 
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وقد رّكز الأزهر اأي�صا على اأن  �صيعة م�صر من الوطنيني، ومل يثبت اإدانتهم 

�صيا�صيا قط.

و�صدد ال�صيخ ا�صماعيل الوائلي على القول باأن اخلالف مابني ال�صيعة وال�صنة 

ماهو اإل خالف فقهي ب�صيط، مل ي�صل اإىل حد التناق�ص والعنف. ولكن كل 

خالفات  �صوى  لي�صت  اأّنها  يعرف  اأن  عليه  اخلالفات  هذه  بوجود  يدعي  من 

اإّل اليهود وموؤ�ص�صاتهم  م�صطنعه با�صم املذاهب الإ�صالمية، ول يقف وراءها 

ال�صيا�صية والإعالمية والدينية يف العامل. 

وقال اإّننا نرى اأن اخلالفات داخل املذهب الواحد اأكرب واأعظم من اخلالفات 

مابني ال�صيعة وال�صنة، حيث جند  املدار�ص يف املذهب ال�صني خمتلفة، وكذلك 

مدار�ص املذهب ال�صيعي. واإن اخلالفات ماهي اإل خالفات �صكلية، ولي�ص كما 

حممد  الر�صول  واأحفاد  اأبناء  يحبون  ل  ال�صنة  باأن  يوحوا  اأن  اليهود  يحاول 

)�ص( بل على العك�ص. 

ومّما قاله ال�صيخ الوائلي: لقد مل�صت بيدي اأن جميع املنتمني اإىل املذهب ال�صني 

اأكرث من بع�ص ال�صيعة  اأبناء واأحفاد الر�صول حممد )�ص(  يقّدرون ويجّلون 

اأنف�صهم . 

هذه  عند  الوائلي  ا�صماعيل  ال�صيخ  الإ�صرائيلي اميدرور  اجلرنال  قاطع  وقد 

العامل،  �صيعة  باقي  العراق عن  �صيعة  اأن تعزل  اأريد منك  له:  النقطة،  وقال 

ف�صيعة العراق غري موالني لإيران، اأما �صيعة ال�صعودية واليمن وم�صر ولبنان 

فاإّنهم منقادون من قبل اإيران. 

اأّن قادة  اأنت تق�صد  وقد رد عليه ال�صيخ الوائلي قائال: لقد فهمت ق�صدك:  

ال�صيعة العراقيني ليخ�صعون لل�صيطرة الإيرانية، فلم يثبت حّتى الآن انقياد 

الرئي�صي  ال�صبب  وهذا  اإيران،  اإىل  العراقيني  املراجع  من  ديني  مرجع  اأي 

لدمار �صيعة العراق من قبل بريطانيا واأمريكا ولت�صلط الفر�ص عليهم بعملية 

لل�صيخ  الكالم  ـ  �صا�صاألك  وهنا  با�صره.  العامل  ر�صا  تنل  مل  وهمية  �صيا�صية 

الوائلي ـ مباذا تف�صر قرار احلاكم املدين المريكي للعراق بول برمير، الذي 

�سمح مبوجبه بانخراط احلر�س الثوري الإيراين يف الأجهزة الأمنية العراقية 

وتزعمهم لها وت�صليطهم على روؤ�ص ال�صيعة العراقيني؟؟
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واأمريكا لت�صتطيعان قمع  واأقول: لأّن بريطانيا  ال�صوؤال  اأجيب عن هذا  واأنا 

كي  عليهم،  للق�صاء  جلدتهم  ابناء  عليهم  ت�صّلطان  ولذا  العراق،  يف  ال�صيعة 

واأمريكا  بريطانيا  امل�صرتك مع  م�صروعها  الإيرانية مترير  للحكومة  يت�صّنى 

لتفري�ص املنطقة وتقطيع اأو�صال العراق وتفتيته، وبالتايل تق�صيمه!

اأن يكون رادعا  اأن ل نن�صى موقف حزب اهلل يف لبنان الذي متكن من  وعلينا 

للطموحات الإ�صرائيلية القائمة على التو�صع على ح�صاب اأر�ص العرب. 

العا�صمة  قلب  يف  الآن  موجودة  ال�صرائيلية  القوات  لكانت  اهلل  حزب  فلول 

اللبنانية بريوت، وجلعلتها تابعة لتّل اأبيب..

للدولة  كعا�صمة  املحتلة  القد�ص  مدينة  بعودة  املتكررة  احلزب  مطالبة  وعن 

اأو تابعاً لإيران  اإيرانّياً  الفل�صطينية، فاإّن هذا لي�ص دلياًل على اأّن ذلك مطلباً 

حّتى لو كان ذلك احلزب �صيعّياً. 

ومن هنا نرى اأّيها اجلرنال، اأّنه بحكم كونكم من منظري ال�صيا�صة الإ�صرائيلية 

على  اخلطر  هم  ال�صيعة  اأّن  وتلفيقكم  ادعاءكم  خالل  من  حتاولون  فاإنكم 

املنطقة، فاإّنا اأنتم تهدفون اإىل تو�صيع فجوة اخلالف بني املذهبني ال�صيعي 

وال�صني من جهة، ومن جهة اأخرى فاإنكم تدعمون اإيران لتتكّلم با�صم ال�صيعة، 

اأو تركزون يف اأذهان العامل اأجمع باأن اإيران هي القيادة العليا لل�صيعة. 

لعبتكم  لأن  اأبداً،  تتمنونه  ما  تنالوا  لن  باأّنكم  تاّمني  واإميان  قناعة  واأنا على 

انك�صفت، واأ�صبحت حكومة اإيران منبوذة عند ال�صيعة اأكرث من ال�صنة. 

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإّن ال�ّصيعة وال�صنة اإخوان، وهم ي�صعونكم اأمام 

خيارين اأوّد اأن انقلهما اإليكم نيابة عنهم:

الفل�صطينية  ال�صلطة  حكم  حتت  كمواطنني  فل�صطني  يف  تعي�صوا  اأن  فاإما 

العربية، واإما اأن ترجعوا من حيث اأتيتم. فنحن ل�صنا بحاجة اإليكم ونحن نعلم 

واجلميع يعلم اأنكم قد اغت�صبتم حقنا، واحتللتم اأرا�صينا ومقد�صاتنا، ونحن 

نعلم كذلك ب�صكل جيد اأّن احلقوق ل ترجع اإّل بال�صتنقاذ. 

واأّن حماولة خلط الأوراق هذه التي تقومون بها وتّدعون اأّن ال�صيعة هم اخلطر 

الداهم، وحتذرون الدول العربية والإ�صالمية من خطر ال�صيعة، فاإنها لميكن 

اأن تتعدى هذه القاعة التي جنل�ص فيها. لأّن العرب وامل�صلمني و العامل جميعا 
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الن�صيحة  اأوّجه  اأن  اأوّد  واأنا  وم�صاريعكم.  تاّم لطروحاتكم  وعٍي  اأ�صبحوا على 

لكم باأن ترتكوا �صيا�صة التدخل فيما بني املذاهب الإ�صالمية، واأن تبادروا اإىل 

اإعطاء واإرجاع احلقوق اإىل امل�صلمني قبل اأن توجهوا لهم الن�صائح.. 

وبناها  اأ�ّص�صها  التي  املتطرفة  اأو  ال�صاكتة  الدينية  املدار�ص  اأّن  ولتعلموا 

للعيان  وبانت  انك�صفت،  قد  وال�صني  ال�صيعي  املذهبني  كال  يف  الربيطانيون 

ب�صكل وا�صح جدا. 

اأ�ص�صت  التي  هي  بريطانيا  اأن  اإىل  اجلميع  انتباه  األفت  اأن  اأي�صا  اأحب  كما 

باملوؤ�ص�صة  األقت  وقد  اأمريكا  وجود  وراء  ال�صبب  كانت  التي  وهي  اإ�صرائيل، 

الدينية اليهودية يف دوامة ووحل لميكن اأن تخرج منها اأبدا. 

قلب  يف  ا�صرائيل  دولة  بتاأ�صي�ص  بريطانيا  قيام  من  الرئي�صي  الغر�ص  واأن 

فل�صطني والعامل العربي اإّنا هو اإ�صغال العامل الإ�صالمي والعربي بهذا امللف 

ال�صاخن ليت�صنى لها ال�صيطرة على املنطقة ومنابع النفط فيها، وخري دليل 

ت�صليط رجل بريطانيا الأول يف املنطقة املدعو: حممد ر�صا ال�صي�صتاين ابن 

�صلطته بريطانيا على رقاب احلمقى من  الذي  الدين  ال�صي�صتاين رجل  علي 

ال�صيعة. 

 اإ�صافة اإىل تقطيع اأو�صالها وجتزئة العراق لإ�صعافه لأن اإ�صرائيل وبريطانيا 

تعرفان جيدا اأن نهاية اإ�صرائيل لن تكون اإل على اأيدي عرب العراق، كما اأّكده 

الكاتب جون كويل يف كتابه ))احل�صاد((!

واأنتم ايها ال�صادة املوؤمترون، تعلمون ذلك. 

يف  ف�صلتم  باأنكم  لهما  واأقول  والربيطانيني،  لليهود  كالمي  اأوجه  وكذلك 

اللعبة  انك�صفت  وقد  الطائفية،  احلرب  بحجة  العراق  يف  امل�صلمني  تفريق 

واأ�صبح العراقيون على درجة كبرية من الوعي لهذه املوؤامرة التي حتوكونها 

�صّدهم، وهم الآن اأقوى بكثري. 

حيث نرى حالة يفتخر بها داخل العراق وذلك عندما يدافع ال�صيعي عن اأخيه 

ال�صني، ويدافع ال�صني عن اأخيه ال�صيعي، وهذا دليل �صاطع على ف�صل املخّطط 

الربيطاين الأمريكي الإيراين امل�صرتك، و على اأّننا اجتزنا هذه املرحلة بنجاح 

وكما يقول املثل العربي )رب �صارة نافعة( .
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