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 تسييس الثورة وتثوير السياسة

أن ينقله لآلخرين ليكون محور نقاشهم نتمنى على من يقرأ هذا الحديث من أبناء شعبنا في الداخل والخارج

آثيرا ماسمعنا هذا الكالم ولكننا لم نرى منه شيأ على أرض الواقع في تأريخنا المعاصر على....أن تنتصر أرادة الشعوب البد  
بل رأينا آيف ُأسُتغلت أرادة الشعوب من قبل فئة أو طبقة وتبدل لباس المستبد من اللون األحمر إلى اللون األحمر...األقل   
فعندما يتخذ األنسان قرار ما تنعكس نتائج هذا القرار سلبية آانت أم أيجابية عليه فهو يتحمل جريرته أو...القاتم  
فهنا األمور تختلف جذريا ففيها, ولكن حين يتخذ شخص ما أو مجموعة أشخاص قرار بقضية تمس مصير شعب ...ثماره  يجني  

 عدم أآتراث وعدم تقدير لحجم المسئولية وهذه أمر اليجب أن يصدر من أنسان من المفترض فيه أن يعرف ويقدر معنى
بطريقة فمن يتحمل جريرة الخطء سوى عدة أجيال قادمة تدفع بال أنقطاع ثمن قرار أتخذ نيابة عنها...المسئولية   
فليس من حق األغلبية أن تسحق حقوق األقلية في  , وحتى الشعب حين يمارس الديمقراطية بدون ثوابت يسحق نفسه....أستغاللها 

وفي آثير من شعوب العالم تتمكن أقلية األقلية من التحكم بمصائر األغلبية وليس فقط بالطرق الدآتاتورية بل...الشعب الواحد   
وسائل قوة وضغط وسياسة آثيرة على عامة او النظم الديمقراطية أيضا حين تكون هذه القلة رأسمالية ولديها  يمكن حدوث هذا في

تسييسأرادة الشعب في عملية  في المستقبل وآيف يمكن مصادرة ونحاول أن نسلط الضوء على ما قد يحدث لنا..فقراء الشعب   
الحلول لكل منها ليس وليس خطء أن نتوقع حدوث عشرات التصورات في المستقبل ونحاول أن نضع....الثورة وتثوير السياسة   

يحدث أي منهما فلن نخسر شيأ وإن لم, أن وقعت ولكن لتالفي وقوعها 

فيموت االنسان دفاعا, إال عضال األمور وشدائد األيام وفتات الغنائم  فكثيرا من شعوب العالم ضحت بالغالي والنفيس وما جنت  
أتعظ بأخطاء غيره وليس بأخطائه والعبرة لمن, عن المستقبل ثم إذا بالمستقبل نزيل السجون والمعتقالت أو أسير الحرمان

 , فلو راجعنا ما حدث في العراق على سبيل المثال ال الحصر وهو ماحدث في أغلب دول العالم

م وأستمرت الثورة حتى أذعن األنكليز آما يتوهم البعض1920م وقامت ثورة العشرين 1914أحتلت بريطانيا العراق عام   
ألتفوا حولها وصادروها بموافقة فاالنكليز لم يذعنوا ألرادة الشعب بل, م وبقي العراق بريطانيا 1922وأعلنوا الملكية في العراق   

بأعتبار أن الملكية نتيجة من ثمار  فسييسوا الثورة وثوروا السياسة...فأعطوها طابعا سياسيا غير طابعها الفعلي , قادة الثورة   
وال زالت إرادة الشعب, م وأعلن عبد الكريم قاسم والضباط األحرار قيام الثورة 1958وجاء عام , وغابت أرادة الشعب ...الثورة 
واألرادة غائبة وحدث  م1968وجاء عام ...والزالت أرادة الشعب غائبة , ثم أخيه عبد الرحمن  وجاء عبد السالم عارف..غائبة   

ما حدث أخيرا وأرادة الشعب غائبة

وآان, وآانت لديها تصورات عديدة عن أحتماالت تصرف األنكليز ..فماذا آان سيحدث لو أن ثورة العشرين آانت تعرف ماتريد   
آيف آان سيكون مستقبل العراق ولماذا االنكليز أذآى من, لديها طرق وأساليب ألحباط مؤامرات األنكليز وعدم تمريرها   

هل هو بسبب ذآاء االنكليز ام بسبب, ولماذا إذا دخل األنكليز بلد فال يخرجوا منه إال بمصائب تستمر مئات السنين ,العراقيين   
لو نجحت الثورة الوطنية الوحيدة في تأريخ العراق الحديث من يستطيع أن, غباء الشعوب أم النخبة التعرف آيف تمارس السياسة 

 يتصور واقع العراق اليوم فبأبسط المعايير آان يجب أن يكون عدد سكان العراق اليوم على األقل أربعون مليون نسمة وهم بحاجة
فليس مهم شكل التغيير بل, والخطء الذي وقعت به ثورة العشرين مازال يدفع ثمنه الشعب العراقي إلى يومنا هذا ..لهذا الزخم   
ماهية التغيير

 والخطء الستراتيجي القاتل هو أن نترك إرادة الطرف اآلخر تتحكم بدفة أدارة السياسة ومن ثم النتائج المتحققة على الساحة ونحن
التفكير السياسي العلمي الصحيح هو ان نضع تصورات حول مخططات الطرف اآلخر, نتصرف بطريقة ردات الفعل وبما تّيسر   

ففي السياسة عدوي ليس صديقيوعلى ضوء هذه التصورات نضع ستراتيجيتنا بحيث نستطيع أن نحتوي ونحبط الفكر المضاد   
في السياسة صديقي الوحيد هو مصلحة الشعب,,,,وعدو عدوي ليس صديقي وصديق عدوي ليس عدوي

وليس شرط بالقوة ففي آل خطوة سنخطوها أيران لها تصورات مسبقة عنها وحلول مسبقة ألحتوائها ومصادرة أرادة شعبنا  
وعلينا تصور ماهية الفعل األيراني بأآثر من شكل على أي تطور في الساحة ونضع ايضا أن لم تكن حلول فثوابت  ...العسكرية   

ألحباط مخططهم



 السياسة األيرانية الستراتيجية ـ الطويلة األمد ـ التتعلق بالسلطة الحاآمة وطبيعتها بل تتعلق بمستقبل أيران وأمنه القومي وهي
بل تعمل أليران  النها التعمل للسلطات, وهناك مراآز قوى ثابتة في أيران التتغيير بتغيير السلطات , تشمل السلطة والمعارضة   

أن وجود هذه السلطة أو تلك أصبح يهدد آيان أيران ويقضي على مراآزوهي الوحيدة التي بأمكانها تغيير السلطة حينما تشعر   
القوى التي تحافظ على أمنها القومي

 ففي ترآيا شّكل مصطفى اتاتورك بنّية عسكرية مسئولة عن االمن القومي الترآي وليست مسئولة عن الحكم المباشر آما هو الحال
شّكل البازار منذ أيام  وفي أيران....وسائر الدولة التي تفهم معنى االمن وال تتدخل إال في ظروف أستثنائية   في الهند وباآستان  

ووافقت, وهي التي دعمت السلطة الغاجارية ثم دعمت الشاه األب , الدولة العثمانية قوة خفّية للحفاظ على األمن القومي األيراني   
,على عزله وتنصيب أبنه وهي التي ثبتت أرآان السلطة الحالية وهي التي ستزيح هذه السلطة متى ما رأت بقائها يهدد أمن أيران   

وهم من عقد صفقات االسلحة مع امريكا وأسرائيل أبان,وهؤالء ليسوا في داخل أيران فقط بل متواجدون في جميع أنحاء العالم   
 الحرب وهم من أدخل المعدات الضرورية لالسلحة النووية وهم الذين يتباحثون سريا مع المخابرات األجنبية لتقييم المواقف وهم

بمعنى أخر هم الذين يديرون دفة السياسة الداخلية والخارجية وهم من, المسئولون عن مراقبة المعارضة عن آثب والتنسيق معها   
ولذا علينا أن نفهم أننا نطالب بحقوقنا من دولة لها مؤسسات ثابتة لن تسمح وبهذه...صنع التيار األصالحي لتمرير سياسة مرحلية   

وهي التنفك تبحث عن حلول أستباقية تتماشى وروح العصر ومتطلبات...السهولة التي يتصورها البعض بتمرير أرادة شعبنا   
تسيس الثورة وتثوير السياسةالسياسة الدولية ألحتواء أرادة شعبنا في عملية 

والتطورات المتسارعة على الساحة الدولية واالقليمية أثرت بشكل أيجابي على..والكل يعلم أن ارادة شعبنا ملغاة منذ أمد بعيد   
 الساحة الداخلية وخصوصا في بالدنا ومراقبة ايران ساحتنا عن آثب وتدقيق جعلتها تطرح تصورات لتجاوز األزمة في الداخل

وعلينا اليوم أن نعطي لقضيتنا بعدها الحقيقي وقدسيتها التي سقيت بدماء زآية طاهرة سفكت على أرضنا ألجل..  والخارج  
فال يجب أن تتعرض قضيتنا للمساومة آما تعرضت القضية الفلسطينية وأن التتشرذم آما. مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة   

وليس من حق فرد او مجموعة في الداخل او الخارج أن تقرر بدل الشعب ماهو صالح وما هو...تشرذمت القضية الفلسطينية   
بعملية تسييس الثورة وتثوير السياسة وأحتواء مستقبل شعبنا  طالح وتقوم بممارسات تؤدي وبدون قصد إلى مساعدة أيران

لتنظر ما جدوى...ويجب على الداخل والخارج قبل أن يتصرف يطرح الموضوع للنقاش والدراسة بين جميع الفصائل العربستانية 
فهذه...هذا المشروع وما مدى أنسجامه أوال وقبل آل شيء مع أمننا الوطني وثانيا تطلعات شعبنا لتكون النتائج مسئولية الكل   

ومن المفروض على من يمارس السياسة في الداخل والخارج أن يحترم عمومية القضية...قضية شعب وليست قضية شخصية   
بغض النظر عن النتائج األيجابية منها والسلبية

أي التفريط والمساومة في األمن وال في, فأي مشروع عقالني يطرح يجب أن يبنى على أساس األمن الوطني والمصلحة الوطنية 
واألمن هو أساس, السياسة صراع على المصالح ..وهذان رآنان يمكن أن يبنى عليهما المشروع العربستاني ...المصلحة الوطنية   

فأي مشروع يطرح مع الحكومة او...فأذا لم يكن لنا أمن نحافظ عليه فعلى أي مصالح نبحث ولمن هذه المصالح , المصالح   
ويعني نحن مسؤلون عن أمننا الوطني وأدارة شؤننا,,المعارضة اليتجاوز وال يمس بقدسية األمن الوطني والمصلحة الوطنية   

الداخلية ادارة مطلقة

وألوا األرحام بعضهم أولى ببعض في آتاب اهللا...قال اهللا عز زجل ..فمن منطلق ديني 

نحن األغلبية..ومن منطلق ديمقراطي علماني 

ومن وجهة نظرنا أن أي طرح سياسي يتجاوز على هذه...وسوف تتحقق مصلحتنا الوطنية بالطرق العقالنية والممكنة حين أذن   
تسييس الثورة وتثوير السياسة...األرآان هو محاولة لتغييب أرادة الشعب وهو عملية 

ـ بل هي عمل سياسي وتظافر جهود لخدمة األمن والمصلحة  والديمقراطية التعني ابد األختالف حول ثوابت الوطن

أبو فراس
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