
 ..إلندالعها  العشرٌن الذكرى بمناسبة

 الناصرٌة فً الباسلة 1991 آذار انتفاضة من صفحات

 

 طارق حربً

 

ٌإرخ إلندالع انتفاضة آذار من مدٌنة البصرة، فبعدما انسحب الجٌش العراقً مهزوما من الكوٌت،  غالبا ما
ها، وتلت فعالٌات لم تقتصر على توقف جندي بدبابته فً ساحة سعد، وأمطر جدارٌة للطاغٌة بالقذائف فدمر

تدمٌر صور الطاغٌة البغٌضة وجدارٌاته، بل تعدت ذلك إلى الهجوم من قبل أبناء البصرة، على مإسسات 
النظام القمعٌة من أمن ومخابرات وإستخبارات ومنظمات حزبٌة وغٌرها، ثم سرت نار اإلنتفاضة فً بقٌة 

متزامنة أو متفاوتة فً التوقٌت، عدا الرمادي والموصل،  المحافظات والمدن العراقٌة صغٌرها وكبٌرها،
 .والعاصمة بغداد إال فً المناطق الشٌعٌة، فؤخمدت بالنار والحدٌد

فً الحقٌقة ٌمكن قول ذلك فً عفوٌة اإلنتفاضة وفوران الجماهٌر العاطفً والوجدانً، لكن على سبٌل 
جري، التً سبقت اندالع اإلنتفاضة بؤٌام شاهدا على ذلك، التخطٌط والقرار واإلرادة، فالٌمكن إال ذكر لٌلة الم

فً الحق فإنً أول ماسمعُت عن تلك اللٌلة، كان فً مخٌم رفحاء من رجال األهوار أول ماوصلنا، 
واستفسرت بفضول وحماس من ٌرٌد تدوٌن صفحات عن األحداث والحقائق، عن فعالٌات اإلنتفاضة فً 

ئٌة التابعة للناصرٌة، وقٌل لً ٌومها، بؤنً ٌمكن أن أعرف أسرار لٌلة األقضٌة والنواحً والمناطق النا
المجري من رجال عشٌرة آل جوٌبر خاصة، ومعروف مانال تلك العشٌرة على ٌد النظام المجرم من حمالت 

 .القتل والتهجٌر، وإضرام النٌران فً بٌوتها اآلمنة وتشرٌد أفرادها فً األهوار

مضٌفهم وكان على صلة طٌبة بهم، فوجدتهم رجاال كرماء أشداء كاتمٌن للسّر،  اصطحبنً أحد األصدقاء إلى
فلم أستطع الظفر منهم بكلمة واحدة، بحق مادار فً تلك اللٌلة، لكنً آمل فً المستقبل كشف أسرارها ومادار 

، بإضرام نار فٌها، بغٌة توثٌق كل شًء عنها وعن الرجال والعالمة الدالة على قرار عراقً وطنً مئة بالمئة
 .اإلنتفاضة

وتقع منطقة المجري فً أعماق األهوار، حٌث التقى رجال عراقٌون إسالمٌون ٌنتمون إلى حزب الدعوة 
اإلسالمً العراقً، برجال من مناطق األهوار بٌنهم من عشٌرة آل جوٌبر أنفسهم، واتفقوا على موعد إلشعال 

لفاتحة، قبل أن ٌشرعوا بعملهم فً المناطق المحاذٌة نار اإلنتفاضة وحددوا ساعة الصفر وقرأوا سورة ا
 .لألهوار وسوق الشٌوخ واألقضٌة والنواحً التابعة لها، ثم اإلتجاه بعد ذلك إلى الناصرٌة

إذن صار لدٌنا رأٌان لتؤرخة بداٌة اإلنتفاضة، وهو مااختُلَف علٌه مثلما اختلف على تسمٌتها شعبانٌة تارة 
ون الشٌعة ٌرونها شعبانٌة ألنها اندلعت فً هذا الشهر، على عكس الجماهٌر العراقٌة ، فالمتدٌن!!وآذارٌة مرة



، ولعلهم أرادوا من ذلك !العرٌضة، وتلك رأت قٌامها فً آذار، كافٌا لتوصٌفها وإسنادها إلى هذا الشهر كذلك
 .تفرٌق وجهات نظرهم ومعتقدهم عن المتدٌنٌن

كبرى لها فً مجرٌات األحداث، طالما أن اإلنتفاضة وقعت وأدت  ولكٌال ننشغل بتوارٌخ وإختالفات القٌمة
جملة من أغراضها رغم فشلها المإسف، دعونا نلقً نظرة على الظروف السائدة ٌومذاك، فثمة عوامل 
ساعدت كثٌرا على اندالع اإلنتفاضة، ومنها الهزٌمة المنكرة التً لحقت بالجٌش العراقً، وهو برأًٌ فً 

مل، فخالل مئة ساعة من هجوم قوات التحالف البري، وماسبقة من التحطٌم شبه الكامل مقدمة تلك العوا
لإلقتصاد العراقً، وخروج العراقٌٌن من حربٌن مدمرتٌن عبثٌتٌن، ووصول النظام الفاشً فً العراق إلى 
 حالة، وقتت فً نفس كل مواطن عراقً ساعة الصفر، وضرورة الثورة على واقع دموي ولٌل بعثفاشً

 .طوٌل

معلوم للجمٌع أن الحرب الجوٌة التً بدأ بها الحلفاء، لم تصوب صوارٌخها إلى األهداف العسكرٌة فقط، بل 
مصانع إنتاج الطاقة، وسائل النقل وشبكة االتصاالت، : نحو البنٌة التحتٌة بكل مافً كلمة تدمٌر من معنى 

لصناعً ككل، الجسور، المدارس، المستشفٌات، سكك الحدٌد ومصانع الفوالذ، محطات انتاج النفط، النشاط ا
 إنها والمراء فً ذلك حرب جراحٌة . المخازن، وبٌوت الناس

تشرٌحٌة هائلة، وكان الدمار الذي خلفته هائال أٌضا، وبكثٌر من األسف نسمع ونقرأ، بؤن تلك الهجمات التً 
إلى المشحوف والفانوس وفتاح الفال : دق ، بكلمة أ!وقعت على بالدنا الحبٌبة، أعادته إلى القرن الثامن عشر

 . والتعاوٌذ وغٌر ذلك، وهً نتٌجة طبٌعٌة للتدمٌر آنف الذكر، الذي شمل كل مرافق الحٌاة فً العراق

*** 

لكن كٌف استطاع العراقٌون أن ٌشعلوا فتٌل اإلنتفاضة، فً أربع عشرة محافظة فً وقت واحد تقرٌبا، علما 
ٌوما، لم ٌترك وسٌلة اتصال بٌن المدن إال  40الف، الذي استمر ألكثر من أن القصف الجوي لقوات التح

 .ودمرها، من الجسور إلى اإلتصاالت السلكٌة

فً رأًٌ فإن الروح العارمة للشعب العراقً، كان حّمسها ماقد آلت إلٌه األوضاع آنفة الذكر، فتساوت فً 
ق عذر إال فً مواجهة حادة وصارخة بٌنه وبٌن الخسارة الفادحة كل قطاعات الشعب وشرائحه، بحٌث لم ٌب

 .النظام

وسرت روح اإلنتفاضة من بٌت إلى بٌت ومن شارع إلى شارع ومن مدٌنة إلى مدٌنة، وقف الناس فً 
الشوارع وعلى شواطىء النهرٌن الخالدٌن وقرب الجسور المحطمة، وتجمعوا فً الَكراجات العامة 

ود المهزومٌن العائدٌن مشٌا على األقدام من الكوٌت، وكان هإالء ٌستفسرون من المسافرٌن، السٌما الجن
األول بإتجاه الناصرٌة فالسماوة فالفرات األوسط، والثانً بإتجاه الناصرٌة فالحً فالكوت : اتخذوا طرٌقٌن 

 .فبغداد

*** 



وا النٌران وحطمت قبضات العراقٌٌن وأسلحتهم خالل ساعات، كل ماله صلة بالنظام البعثً الدموي، وأشعل
فً المإسسات القمعٌة والمنظمات الحزبٌة وبٌوت الحزبٌٌن، وقتلوا من الحزبٌٌن الكثٌرٌن ومن عناصر األمن 

 .واإلستخبارات والمخابرات والمخبرٌن والمتعاونٌن وغٌرهم

 *** 

فً  أطلق إعالم النظام الساقط صفة الغوغاء على عموم المنتفضٌن، والَغْوَغاُء حسبما ورد وسرعان ما
َفلَُة من : موسوعات اللغة هم  وت والجلبة؛ كان غْوغاُء المحاربٌن ٌمأل الفضاء، السِّ الّدهماء والرعاع، الصَّ

ٌران وَق، الجراُد حٌن ٌِخفُّ للطَّ اس لكثرِة لََغِطهم وصٌاحهم؛ شاعت الفوضى عندما مأل الَغوغاُء السُّ  إلخ...النَّ

ً الحطِّ واإلنتقاص من قٌمة الشعب العراقً، وتطلعاته نحو الحرٌة وواضحة محاولة النظام العبثٌة، كعادته ف
والخالص والمستقبل، والنٌل منه بمفردات النظام السوقٌة واإلناء ٌنضح بمافٌه، محاوال طمس الحقائق 
وتغٌٌب الوعً الجماهٌري والكذب والتزوٌر، لقد اتهم اتهم رادٌو بغداد رجال اإلنتفاضة ووصفهم بالمخربٌن 

، طبعا هذا غٌر صحٌح وأنفٌه هنا للتؤرٌخ جملة وتفصٌال، ففً الناصرٌة لم أشاهد إٌرانٌا !!ادمٌن من إٌرانالق
واحدا وكان من حرض على اإلنتفاضة هم أبناء المدٌنة أنفسهم، كبارا وصغارا نساء ورجاال، وبٌنهم رجال 

نع طبٌعً ٌصعب على مرتزقة النظام تنقلوا بٌن األهوار والناصرٌة وإٌران، بحكم أن مناطق األهوار كما
استباحته، رغم الحمالت المتالحقة بإحراق مساحات واسعة منه، وأعنً غابات القصب وتدمٌر بٌئته، أو 
بإرتكاب الجرٌمة البشعة بتنشٌفه وتشرٌد سكانه الذٌن ٌنتمون إلى أصول سومرٌة، واستوطنوا األهوار منذ 

وار فً أمست موئال لألحزاب والشخصٌات المناوئة لألنظمة التً آالف من السنٌن، وجدٌر بالذكر أن األه
حكمت العراق، السٌما فً منتصف القرن الماضً، كما شهدت انطالق فعالٌات معارضة للبعث الفاشً خالل 
سنً حكمه القره قوشً، ولألهوار اٌضا مدلوالت الكفاح المسلح والمعارضة فً التؤرٌخ السٌاسً العراقً، 

اإلخوة القادمون من األهوار قلٌلً العدد، وصلوا قبل أٌام وأسابٌع إلى الناصرٌة واختفوا فً وكان هإالء 
بٌوت سرٌة، ثم خرجوا منها إما قبل ٌوم أو ٌومٌن أو أكثر، وٌشهد الناس فً الناصرٌة أنهم قاموا بعملٌات 

وأوكار الحزب ومبانً سبقت اإلنتفاضة، وأعنً الهجوم مع مجموعات إسناد على عدد من مخافر الشرطة، 
األمن واإلستخبارات، ومن بٌنهم حٌدر كامل برهان، وحسن شناوة ٌعقوب الذي كان ٌلزم بٌته نهارا، وٌخرج 
لٌال فً مهمات، وأبو جالل الناصري وحٌدر آخر لم أتمكن من معرفة إسم أبٌه وأبو ثائر، إضافة إلى رجال 

 .د عودتً إلى الناصرٌة إنشاء هللاآخرٌن بؤسماء حركٌة، سؤوثق أسماءهم بالتمام بع

أما حٌدر كامل برهان فقد قاد عملٌات استشهادٌة قبل اندالع اإلنتفاضة، كما سنرى فً فصول الحقة فً 
معنا فً مخٌم رفحاء، ومطلوبا من قبل السلطات السعودٌة لتسلٌمه ( أبو أمٌن)شهادة أبو حبٌب، وكان حٌدر 

طاء اإلنتفاضة وصلت إلى المخابرات السعودٌة عن طرٌق المخفر ، ضمن قوائم بنش!!إلى نظام الطاغٌة
الحدودي، وتم تسلٌم الكثٌرٌن بموجبها، وعاش حٌدر متخفٌا بٌن الخٌام شهورا طوٌلة إلى أن غادر إلى إٌران 
بإسم مستعار، ومن هناك ذهب فً مهمات قتالٌة إلى بغداد نفذها كلها، قبل أن ٌستشهد فً واحدة منها، أما 

شناوه، فقد بقً فً الناصرٌة وقاتل الحرس الجمهوري، والأحد ٌعرف مصٌره لحد اآلن، وغٌرهم من  حسن
أبناء الناصرٌة، ممن كان مصٌرهم إلى المقابر الجماعٌة أو مّروا بغرف التعذٌب فً المخابرات واألمن 

 .العامة



أم غٌر ذلك، ولم تكن تحتاج  لكن أسباب اإلنتفاضة على الطغٌان موجودة فً نفس كل عراقً، متدٌنا كان
 . ٌومذاك إال فتٌال إلشعالها، فؤشعلها أبناء العراق كافة، بغض النظر عن أدٌانهم ومذاهبهم وأعراقهم وقومٌاتهم

*** 

صار قبلة ألبناء )كان كبار السن فً مدٌنتنا ٌقولون، كلما شاهدونا مسلحٌن مجتمعٌن حول بٌت السٌد راضً 
، بؤن علٌنا سحق رأس األفعى فً (صدار األوامر وقد أفردنا له فصال خاصاالناصرٌة وغرفة حركات وإ

 !!العاصمة

هم كانوا ٌقصدون طبعا رأس النظام، حٌث توالت األٌام وهو ماٌزال جالسا على كرسٌه، وكانت حٌرة حقٌقٌة 
، وبتوصٌف بنوع أنك ٌمكن أن تشعر بها فً شوارع المدٌنة، وتقرأها وتلمسها فً عٌون الناس وتصرفاتهم

، إذ الشًء ٌحرك سكون مابعد اندالع اإلنتفاضة بؤٌام، كما لم !كانت الحٌاة واقفة على قدم واحدة: آخر 
 . ٌحصل أي تغٌٌر جذري فً بغداد، ٌعٌد إلٌنا الثقة بؤنفسنا

ووقفت فئات وشرائح من مجتمع الناصرٌة منتظرة حول بٌت السٌد راضً، وقفوا وقفة من له هدف فً 
إسقاط الطاغٌة ونظامه ومتعلقاته وزمانه والظروف التً أنشؤته، : المحطم، والأسمى من ذلك الهدف العراق 

 .وتنقٌة أجواء العراق من دخان الحروب، وجعل الحٌاة تنطلق من عقالها كؤحسن ماٌكون علٌه اإلنطالق

*** 

حْت بٌن أسبوع واحد ذاق العراقٌون فً بعض المدن المنتفضة حالوة النصر على الطاغٌة، لمدد تراو
ٌوما، التشبه كل األٌام فً حالوتها وغبطتها،  12وأسبوعٌن وأكثر أو أقل، نحن عشنا فً الناصرٌة نحو 

وكان ذلك قبل أن تستبٌح قوات الطاغٌة، نصف المدٌنة األول الواقع شرقً الفرات، لتعبر إلى الجهة الثانٌة 
لم ٌستطٌعوا  -لألسف -ناصرٌة وسوق الشٌوخ، إال أنهم بعد بضعة أٌام، فتتصدى لها مجامٌع من أبناء ال

 . الصمود طوٌال، أمام قوات نظامٌة مدربة شرسة ومتوحشة وطائفٌة

*** 

َرها عموم الشعب العراقً،  اإلنتفاضة فورة عاطفٌة وجدانٌة عارمة كان ٌنقصها التنسٌق والتنظٌم، َفجَّ
اسٌة، فكادت أن تقتلع الطاغٌة ونظامه، وهً من ووجدت لها ساعة صفر مناسبة خارج كل الحسابات السٌ

جهة أخرى استفتاء صحٌح مئة بالمئة على استفتاء مزٌف مئة بالمئة، وأعنً مهزلة اإلستفتاءات السنوٌة، أو 
استفتاء األمة العراقٌة وتصوٌتها على مشروع : بٌن سنة وأخرى إلنتخاب صدام رئٌسا أبدٌا، بإختصار 

لمالٌٌن بدمائهم فً أول فرصة سنحت لهم، أي بعدما استرخت قبضة النظام الحرٌة والخالص، ووقع ا
المضروب توا فً صمٌم مإسساته القمعٌة، وبنٌته الفاشٌة التً كبلت الشعب العراقً وذبحته فً الحروب 

 . وطمرته فً المطامٌر

بحٌاة حرة كرٌمة جدٌدة،  ومما الشك فٌه فقد أعطت اإلنتفاضة للعراقٌٌن فسحة من الوقت لتامل النفس، والبدء
أو على األقل هكذا خٌل إلٌنا فً تلك األٌام قبل أن ٌستبد بنا الٌؤس، وبدا كما لو أن كل أحالم شعبنا ستتحقق 

 . بنهاٌة النظام الدموي القمعً



زمن عشناه وعرفناه وحسبناه باألٌام والشهور والسنٌن، وقلنا : كذلك أرى أن اإلنتفاضة فاصلة بٌن زمنٌن 
تهى كل شًء وها نحن نعٌش ذروة النصر، وزمن آخر لم نكن نتوقع فٌه، أن تطٌل الوالٌات المتحدة ان

وأوروبا فً عمر صدام ونظامه، ألكثر من اثنً عشر عاما جدٌدة، ومارافق ذلك من مسرحٌة الحصار الجائر 
 .ضد شعبنا والمقابر جماعٌة والتنكٌل وحمالت اإلبادة والتشرٌد والتهجٌر

اإلنتفاضة بماالٌدع مجاال للشك، أن الشعب العراقً روح حٌة غٌر مستخذٌة والمستسلمة لقدرها  وأثبتت
السٌاسً، كما كان ٌحلو لكثٌر من العربان أن ٌصفوه، بعدما قام النظام بالتفرٌط بالهوٌة الوطنٌة العراقٌة، 

ماء الشعب، ورأٌت سالمة وبالمواطن العراقً، وأن هاجس الحرٌة والخالص من الطغٌان تسري أبدا فً د
الفطرة وتآخً الناس ووحدتهم ووجدانهم العاطفً المتساوق مع الوطنً والتحرري، منذ الٌوم األول إلندالع 

 .اإلنتفاضة، ونسً الناس كل شًء متوجهٌن نحو هدف واحد وهو اسقاط النظام

والنصر على الطغٌان والخالص والشك أن اإلنتفاضة أسست فً بنٌة الشعب العراقً النفسٌة، دالالت المجد 
من العبودٌة، وهً حدث مزلزل وانعطاف مهم فً تؤرٌخنا الحدٌث، ٌمكن وضعه إلى جانب ثورة العشرٌن 
المجٌدة عالمتٌن مضٌئتٌن فً تؤرٌخنا، من هنا تصبح اإلنتفاضة نقطة تحول بحٌث الٌمكن فً مستقبلنا، تحت 

لٌوم كالظالم البعثً الطوٌل، واإلنتفاضة مفٌدة لتعزٌز أي ذرٌعة أو سبب أو ظرف، أن ٌقوم ظالم بعد ا
 .التجربة الوطنٌة واستحقاقات بنائها على أسس جدٌدة، أي أنها نقطة انطالق وتحرر وعتق

 واإلنتفاضة إبنة شرعٌة لكل انتفاضات الثكنات والوثبات وخان النص والدجٌل والسجون

ك اإلنتفاضات المجٌدة، أنها شملت عموم الشعب وغٌرها، لكن الفرق بٌنها وبٌن تل 1711وصفر عام 
 .العراقً واألرض العراقٌة تقرٌبا، فً مواجهة مع النظام القمعً

 

 *** 

، بؤٌام قلٌلة، بدأت بتدوٌن (1771حزٌران /ٌونٌو)بعد وصولً إلى مخٌم رفحاء بالمملكة العربٌة السعودٌة 
م، أجالسهم فً خٌامهم وحسٌنٌاتهم ساعات طوٌلة، فصوال من شهادات المنتفضٌن، من أبناء الناصرٌة أنفسه

من أفواههم أسجل مشاهداتهم وفعالٌاتهم وماسمعوا عنه وماعاشوه، ممحصا متسائال، خشٌة أن ترد معلومة 
غٌر صحٌحة، مدققا التوارٌخ إن وجدْت، مصححا فً هذه الشهادة أو تلك، السٌما بعد أن ٌتذكر الرجال جملة 

 .أخلَّْت بالشهادة فتُصحح ضرورٌة أو كلمة نسوها

من طرفً كنت أشعر بنشوة مضاعفة وسعادة التوصف، وأنا أجلس إلى هإالء اإلخوة األعزاء، مدونا تحت 
ضوء فانوس شحٌح فً صحراء معزولة، متمتعا بصدق الرجال وتضحٌاتهم بؤنفسهم من أجل الوطن، كتابة 

 . ٌث، وكانوا بسطاء بساطة النهرٌن العظمٌنحقٌقة من أعظم الحقائق التً شهدها تؤرٌخ العراق الحد

*** 



طوال اإلثنً عشر ٌوما من عمر اإلنتفاضة المباركة فً الناصرٌة، كنت أعٌش السعادة القصوى والفرح كله، 
وتالشت كل آالمً ورأٌت نفسً إنسانا جدٌدا، وأنا أقوم مع منتفضٌن آخرٌن بنقل األسلحة من بٌت السٌد 

ة، أو زٌارة السٌد أبو رسول أحد القواد المٌدانٌٌن، بصحبة الصدٌقٌن عدنان فالح راضً إلى مبنى المحافظ
وسعد الموسوي، طارحا علٌه فكرة تشكٌل جٌش ٌتصدى لقوات الحرس واألمن الخاص، وكانا ٌزحفان باتجاه 

ً مدٌنتنا بالهوادة، بعد أن قمعا كل المدن المنتفضة فً الطرٌق من الصوٌرة فالكوت فؤقضٌة ونواح
الناصرٌة، أو مناقشا السٌد بفكرة إطالق إذاعة كان المنتفضون غنموها من مدٌرٌة المخابرات، أو مقدما 

كان ٌتهٌؤ للقاء به قادما من قاعدة اإلمام علً )المشورة له بضرورة الحدٌث مع فرٌق تلفزٌونً امرٌكً 
بؤعراقهم وإثنٌاتهم ومذاهبهم : كافة ، عن أن اإلنتفاضة لٌست شٌعٌة محضة، بل قام بها العراقٌون (المحتلة

وقومٌاتهم، أو متحدثا بحماس مع األصدقاء والناس والجٌران عن اإلنتفاضة، وضرورة دٌمومتها والمشاركة 
فٌها، أو باحثا عن حلول تخلص مدٌنة الناصرٌة من الخطر، سواء وقوات الطاغٌة تطرق سٌاجها الشرقً أو 

  .خالل استباحتها المروعة فٌما بعد

ببركات اإلنتفاضة أصبحت المدٌنة مخلصة لنفسها أكثر، وعادت إلى طبٌعتها السوٌة عراقٌة حمٌمة، أما 
الناس فقد نسوا خالفاتهم ومشاكلهم إن وجدت، وبزوال ٌد الطغٌان األثٌمة عن الناصرٌة الحبٌبة، لمست لمس 

العراقٌة الحقة سرت فً الشارع بعدما  الٌد الوحدة الوطنٌة والتآلف ومعانً التضحٌة وقٌم الرجولة، والروح
 . حاول الطاغٌة مسخها فٌنا لكن دون جدوى

*** 

 :ومن بٌن أهم أسباب فشل اإلنتفاضة 

 : الهوٌة الشٌعٌة لإلنتفاضة  -1

لعل هذه من أبرز األسباب التً وجهت ضربة قاضٌة إلى اإلنتفاضة، عبر حرمانها من أي دعم عربً ودولً 
المذهبٌة، على األقل فً مناطق الفرات األوسط والجنوب ذي األغلبٌة الشٌعٌة، والشك  بسبب هوٌتها الشٌعٌة

أن الشعارات الشٌعٌة وإبراز رموزها صورا وإشارات وتصرفات ومعانً، بدت أحٌانا متطرفة والتنتمً إلى 
الغرٌبة عن  المذهب، بل وحتى خارجة عن معروف الشٌعة ومنهجهم، إذا ماحللنا تطرفها واستقرٌنا أنساقها

طبائع المجتمع العراقً، تلك الشعارات استطاعت بعزل األفكار عزل فئات مختلفة من الناس، وتهمٌش ذوي 
النزعات المغاٌرة، وبدا الجو خانقا بعدما انعقد لواء اإلنتفاضة للمتدٌنٌن، دون غٌرهم منذ األٌام األولى تقرٌبا، 

بة بعد أٌام، بٌنما بقً الكثٌرون غٌرهم أٌضا، بإختصاركان وكان لزاما على الكثٌرٌن أن ٌنسحبوا من الحل
علٌنا تلقً خطاب المتدٌنٌٌن كما هو، مستسلمٌن ألقدار عراقٌة محضة، أٌا كانت الٌهم كثٌرا، مادامت 

 . اإلنتفاضة نجحت فً جملة مهمة من أهدافها

، وممن لم ٌجددوا حبل الوصل أو وكانت الفئات المذكورة ممن الٌجدون مواثٌق من ربوبٌٌن وبسطاء بالعقٌدة
، وآالف من الجنود ممن تمردوا على !على األقل إدامته مع المذهب الشٌعً، رغم انتمائهم إلٌه أبا عن جد

أوامر ضباطهم فتركوا وحداتهم نهائٌا، وكانوا قبل ذلك ٌعجبون كٌف ٌعودون كل مرة إلى الناصرٌة 
اآلدمٌة فً معامع الحروب العبثٌة، وعشرات من السكٌرٌن  ، دون أن ٌفقدوا حٌاتهم أو أعضاءهم!!سالمٌن

، وأبناء عشائر استوطنوا الناصرٌة فً السنوات األخٌرة، فً هجرات !!( طشَّت لو رشَّت)الٌدرون 
متواصلة، بإنقطاعهم عن بٌئتهم األصلٌة انقطعوا وانفصلوا عن الكثٌر من اإللتزامات العشائرٌة والدٌنٌة 



ن فً الملذات ماوسعهم ذلك، بعد فقدانم آلبائهم فً الحروب، وحصولهم على امتٌازات والمذهبٌة، منغمرٌ
السٌارة واألموال وغٌرها، وآالف من المثالٌٌن والطهرانٌٌن والمترددٌن والمندفعٌن أكثر مماٌنبغً، وطٌبٌن 

ٌهتدون بهدٌهم،  حسنً النٌات، ومتشددٌن لحٌاة متحررة منطلقة على سجٌتها، وفنانٌن وكتاب وأصدقاء لهم
وفئات واسعة غٌرها من مجتمع الناصرٌة الجدٌد، نتاج القمع والحروب والطغٌان والتمرد على الطغٌان، 
وجل هإالء تمخضت عنهم حركة الحٌاة فً المدٌنة ودورات الزمان المتكررة، فؤنتجوا أحزابا وفلسفوا الحٌاة 

تمرد واإلنعزالٌة وغٌرهم، أو أن اإلحباط السٌاسً على هدي من ماركس أو جٌفارا أو الحداثة أو أفكار ال
الذي شمل المجتمع نتٌجة للطغٌان، قد أهلهم إلى مرحلة قد تكون متقدمة من الٌؤس، من كل شًء فً الحٌاة، 

 !بعد الخراب الذي عم الروح والوطن والزمن والناس وغٌر ذلك كثٌر كثٌر

 

 :عدم وجود خطاب وطنً معارض موحد  -2

وع من الخطاب المعارض الموحد خالل اإلنتفاضة ، فاألحزاب المعارضة فً الخارج، ورغم انعدم أي ن
ماإتفق علٌه فً مإتمري بٌروت ودمشق، بقٌت تتنازع فٌمابٌنها وتتناحر محاولة، كل فصٌل بما أوتً من 

لح برنامجه قوة، أن ٌحسب نفسه وكؤنه هو الغٌره من فجر اإلنتفاضة، الستثمار مكاسبها وقطف ثمارها لصا
وإٌدٌولوجٌته، لكن هذه األحزاب وقفت موقف المتفرج خارج العراق، فلم تنزل إلى الداخل وتعضد اإلنتفاضة 
بخطابها وتوجه طالئع المنتفضٌن إلى برنامجها، وبدا األمر كؤن العالقة لمعارضة الخارج بماٌجري فً مدن 

 .العراق وشوارعه

 : دانٌةانعدام التخطٌط وضعف القٌادة المٌ -3

فرضت عفوٌة الناس واندفاعهم بوجدانٌتهم العراقٌة المعروفة، انعدام التخطٌط وممارسته على الواقع العراقً 
بمفردات التغٌٌر الجدٌدة، أضف إلى ذلك ضعف القٌادة المٌدانٌة وعدم سٌطرتها على الشارع، كما لم ٌكن 

 .ألخرىهناك أي نوع من التنسٌق بٌنها وبٌن القٌادات فً المدن ا

 :توقف اإلنتفاضة فً الشمال وعدم دخول قوات بدر إلى العراق -4

توقف األكراد بعد تحرٌر المنطقة الكردٌة، عن مواصلة الزحف عند حدود الموصل وصالح الدٌن وبغداد، 
وأشٌع فً وقتها بؤن الطاغٌة هددهم بجرٌمة كٌمٌاوٌة على غرار جرٌمة حلبجة، هذا من الشمال أما من 

فلم تصل قوات بدر، وكنا فً الناصرٌة نحسب لكال القزتٌن من شمال الوطن وجنوبه ألف حساب،  الجنوب
 ! لإللتحام بالجماهٌر المنتفضة والزحف إلى بغداد، فً صٌغة أقرب ماتكون إلى حلم ٌتحقق

من  وأحسب أن ذلك اإللتحام لو وقع فعال، بروح الوحدة الوطنٌة الماضً إلى تحقٌق هدف الخالص الناجز
النظام، إضافة إلى ارتباك وخلخلة مفاصل النظام نفسه وبنٌته القمعٌة، زائدا اإلعالم الدولً الذي كان موجها 
ضده، لو تالحمت كل هذه العوامل لُكتب لإلنتفاضة النجاح، ولوفرنا على شعبنا إثنً عشر عاما من الحرٌة 

 .والدٌمقراطٌة والبناء والتقدم والرفاهٌة

 :لنظام على المنتفضٌن من حٌث العدد والتسلٌحتفوق قوات ا -5



على بوابات المدن المنتفضة، وخالل المواجهة بٌن رجال اإلنتفاضة وقوات الطاغٌة، تفوقت األخٌرة من حٌث 
 .العدد وقوة النٌران وسهولة اإلتصاالت، ومرونة الحركة باآللٌات والدبابات والطائرات ذات األجنحة الثابتة

 

 :كًالموقف األمرٌ-6

حسب اتفاقٌة خٌمة سفوان المذلة لصدام، سمحت قوات الحلفاء للنظام بالكثٌر من التسهٌالت، ومن بٌنها  -أ
بتحلٌق الطائرات الهلٌكوبتر، ماأعطى للطاغٌة قوة إضافٌة هائلة لإلنقضاض على اإلنتفاضة وسحقها، ومن 

تحتٌة، فإنها أبقت للطاغٌة من األجهزة جهة ثانٌة فإذا صحَّ أن قصف طائرات التحالف دمر معظم البنٌة ال
 ! القمعٌة وفرق الحرس الجمهوري ومخازن عتادها، ماٌكفً وٌزٌد لسحق اإلنتفاضة

الخالفات فً داخل اإلدارة األمٌركٌة نفسها، حٌال القضٌة العراقٌة، فبعد طرد الجٌش العراقً وتحرٌر  -ب
المتحدة وحلٌفاتها األوروبٌات، بدا أنه لٌس من تلك  الكوٌت واتفاقات خٌمة سفوان، وتؤمٌن مصالح الوالٌات

 ! الدول اإلطاحة بصدام، فؤخرت ذلك على حساب الشعب العراقً لمدة اثنً عشر عام

 :تأثٌر الحصار اإلقتصادي -7

معلوم أن اإلنتفاضة اندلعت والشعب العراقً ٌعٌش أسوأ كارثة اقتصادٌة، متمثلة بالحصار االقتصادي  -
لشعب ولٌس ضد النظام، وفً رأًٌ فقد ساهم الحصار إلى حد بعٌد، إضافة إلى األسباب آنفة الظالم ضد ا

الذكر، فً اندالع اإلنتفاضة، لكن مماثبط فً العزائم كان كارثة الجوع السائدة أٌامذاك، وكان الكثٌرون 
جهة قوات الطاغٌة، ٌحتارون بٌن توفٌر لقمة العٌش الٌومٌة وهً شحٌحة، والتفرغ لبرامج اإلنتفاضة وموا

 . وقد تمكن الجوع من تشتٌت مجامٌع كثٌرة من رجال اإلنتفاضة

 .عدم قدرة اإلنتفاضة على الوصول إلى العاصمة -8

لم تستطع اإلنتفاضة وأعنً بها فً عموم العراق ولٌس فً الناصرٌة حسب، مد طوفانها الجماهٌري إلى 
ومناطق شٌعٌة مسحوقة على أقل تقدٌر، نالت مانالت من العاصمة، بغرض اإللتحام بفئات وتٌارات معارضة 

ظلم وعسف الطاغٌة، لذلك بقٌت اإلنتفاضة تراوح فً مدنها الصغٌرة والكبٌرة بال أهداف واضحة أو خطاب 
 . موحد ٌطور برامجها المٌدانٌة

 :عناصر مندسة-9

ة، السٌما فً المناطق الشٌعٌة، مٌدانٌا شاهدنا فً الناصرٌة، ماٌمكن كذلك تعمٌمه على مناطق أخرى منتفض
، !!شاهدنا شخصٌات تّدعً الدٌانة وقراءة األدعٌة بلحى ومسابح وعالمات خضراء مشدودة على الرإوس

وفً ذلك الخضم الهائل لم ٌكن من السهل تمٌٌز تلك الشخصٌات عن المنتفضٌن الحقٌقٌٌن، وكان ان قام 
تباحة الناصرٌة، وصاروا مشخصٌن وأدالء على وجوه الكثٌر من هإالء بتلٌم قوائم إلى الحرس بعد اس

 . المنتفضٌن وأماكن سكناهم وتواجدهم



 : دور اإلعالم العربً والعالمً  -11

كان لإلعالم العربً دور غٌر مشرف بل وخبٌث، عبر وصفه لإلنتفاضة بالعصٌان الكردي فً الشمال 
ً وقرارها الوطنً المحض بالتخلص من الطاغٌة، والتمرد الشٌعً فً الجنوب، وذلك للتقلٌل من شؤنها الشعب

ماأعطى األخٌر ورقة رابحة بٌده ضد شعبنا لٌسحقه، مصورا للعرب والعالم بؤن اإلنتفاضة حدثت بدعم 
، الٌرٌد للعراق اإلستقرار، وبهوٌة شٌعٌة فً الجنوب ستجعل المنطقة بمافٌها آبار النفط، قلقة وعلى !!خارجً

 . كف عفرٌت

م العالمً الذي كان متوجها إلسقاط الطاغٌة، فقد ُصدم حقٌقة بالصور والشعارات الشٌعٌة العراقٌة اما اإلعال
واإلٌرانٌة، التً رفعتها مجامٌع متشددة من المنتفضٌن، وربما كان ذلك سببا مباشرا لخشٌة الوالٌات المتحدة 

 . عراقاألمٌركٌة والغرب عموما، من تكرار تجربة الجمهورٌة اإلسالمٌة فً ال

 :انعدام الدعم اللوجستً إقلٌمٌا وعربٌا ودولٌا -11

لم تحصل اإلنتفاضة على الدعم اللوجستً اإلقلٌمً والعربً والدولً، المناسب إلستمرارها ودٌمومتها حتى 
 :اإلطاحة بالطاغٌة ونظامه

المقهورة فإٌران ورغم أن المنصوص علٌه فً دستور الثورة اإلسالمٌة، من دعم ومساندة الشعوب  -
هذا هو المعلن فً باديء األمر، لكنها )والمبتلٌة بطغاتها، ورغم ماأبدته إعالمٌا من ارتٌاحها بإسقاط الطاغٌة 

، على أٌة حال لم تقدم إٌران دعما لوجستٌا !(لألسف وقفت إلى جانب النظام فٌما بعد ضد أي جهد إلسقاطه
ض الوطن والمشاركة الفاعلة فً القضاء المبرم على لإلنتفاضة، بل ولم تسمح لقوات بدر بالنزول إلى أر

الطاغٌة، وإذا كان وصل عدد قلٌل من مقاتلً قوات بدر، فإن هإالء تسللوا بطرق مختلفة إلى المناطق 
 .الشمالٌة والجنوبٌة، وقامت إٌران بتجرٌدهم وغٌرهم من المتطوعٌن من األسلحة

جله علٌها الشعب العراقً جٌدا، وهذا الدور ستراتٌجً وكان للسعودٌة دور كبٌر فً إفشال اإلنتفاضة ٌس
طائفً سٌاسً اقتصادي، له صلة بٌدها الممتدة إلى صدام باألموال وشراء صفقات األسلحة خالل الحرب 
العراقٌة اإلٌرانٌة، وطبعا إسهامها فً إدامة أمد الحرب الملعونة، وسكوتها بل ومساهمتها بذبح الشباب 

 . حروبالعراقً فً محارق ال

*** 

اإلنتفاضة درس وطنً وتارٌخً مشرف لنا نحن العراقٌٌن وألجٌالنا القادمة، من هنا أنادي مجلس الحكم 
الموقر والحكومة العراقٌة الموقرة القادمة، بؤن ٌكون لإلنتفاضة مركز دراسات تضم وثائقها، وصورا 

الحرس واألمن الخاص، كل فً مدٌنته  لشخصٌات قادتها، وتجمعاتها وعشائرها ومقاتلٌها ممن تصدوا لقوات
ومنطقته، وأسماء الشهداء والمجروحٌن والمعوقٌن خالل اإلنتفاضة، ومن استشهد فً المقابر الجماعٌة 
والتعذٌب، وأسماء الرجال ممن قاموا على خدمة مدنهم والدفاع عنها وتنظٌم حٌاتها اإلدارٌة، واخٌرا أنادي 

 .ضة لتوقٌرها، كما تفعل كل األمم الحٌة احتراما لتؤرٌخهاواطالب بإنشاء متحف وطنً لإلنتفا



أزعم أنً كتبت كل الحوادث والفعالٌات التً جرت خالل اإلنتفاضة، وهً كثٌرة وربما لم ألم بها بسبب  ال
خروجً من العراق مباشرة بعد فشلها، لكنً كتبت صفحات ممارأٌته وعشته وشاركت فٌه مشاركة 

 .ة الصفحات ، بعد عودتً القرٌبة إلى الوطن الحبٌب انشاء هللامتواضعة، آمال إكمال بقٌ

 .وهللا من وراء القصد

 طارق حربً

2.3.2004  

 النروٌج/ اوسلو 

 


