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ــر الســلبي عــن صــورة  ــون لغــة واحــدة فــي التعبي العنــف والعــدوان واإلرهــاب يمثل
ــر  ــة غي ــا بطريق ــق أهدافه ــعى إلــى تحقي ــي تس ــة الت ــوهة والمريض ــانية المش اإلنس
ــاط والفشــل  ــر عــن حجــم الصــراع واإلحب ــر ســوية، حيــث جميعهــا تعب مشــروعة وغي
فــي القــدرة علــى إقنــاع اآلخريــن وإحــداث التغييــر اإليجابــي فــي أيــة منظومــة حياتيــة 
ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى األفــراد أم الجماعــات أم المنظمــات أم الــدول.. فهــي 
تســتعمل آخــر مــا يمكــن اســتعماله علــى مســتوى التعبير الغرائــزي الحيوانــي.. فهي 
تريــد أن تحقــق -وبــدون أدنــى مشــروعية-طموحاتها وأهدافهــا المريضــة بواســطة 
ـى فنــاء الكــون وفنائهــا أوال..  القــوة، وال تفهــم غيــر القــوة حتــى لــو أدى ذلــك إـل
علــى خــاف الصــورة الجميلــة للقيــم الســامية التــي تحملهــا المقاومــة ورفــض الظلــم 
والســعي إلــى إقــرار العدالــة وإنصــاف المظلــوم وإحقــاق الحــق، وال يلجــأ إلــى القــوة 
مــا لــم يتــم اســتنفاد كافــة الوســائل المشــروعة، وحتــى اســتخدام القــوة ال يشــمل كل 
المفاصــل بــل الحــد األدنــى الــذي ال يوقــع الضــرر علــى األبريــاء، ألن األهــداف مشــروعة 

والغايــات مشــروعة، وهــذا يعنــي البنــاء ال الهــدم.
إن حالــة االنحــراف والشــذوذ تمثــل حالــة غيــر ســوية فــي بنــاء اإلنســان ، ويتعــزز ذلــك 
مــن خــال الفكــر المنحــرف القائــم علــى أســس التشــويه وإلغــاء اآلخــر ورفــض كل مــا 
هــو إنســاني، ويحــاول أن يــرى اآلخــرة مــن خــال قفــزة واحــدة تتمثــل بهــذا الفعــل 
ــى نتيجــة يتوصــل إليهــا متناســيًا  ــة، كأعل ويحقــق مرضــاة هللا ويكســب فيهــا الجن

كل التفصيــات لعاقــة الدنيــا باآلخــرة.
إن الموضــوع ليــس بهــذه البســاطة وإنمــا مــن التعقيد بحيــث يوجب تفكيــك وتحليل 
ــود إلــى  ــل وتع ــلوك والفع ــن الس ــط م ــذا نم ــاد هك ــؤدي إلــى إيج ــي ت ــل الت العوام
كــوارث بشــرية علــى مــر التاريــخ، فالتربيــة والثقافــة والصــراع والعوامــل االجتماعيــة 
المظاهــر  هــذه  تشــكل  أن  يمكــن  وغيرهــا  والنفســية  والسياســية  واالقتصاديــة 
المنحرفــة وتزيــد مــن قــوة تأثيرهــا إذا مــا توافــرت لهــا األرضيــة المناســبة التــي 
تشــجع وتغــذي وتمــول وتبتغــي أهدافــا متنوعــة غيــر ســليمة، والعالــم اليــوم يشــهد 
كل ذلــك، فهــذه دعــوة مفتوحــة للمثقفيــن والكتــاب والسياســيين واإلعامييــن 
الحــق  ثقافــة  إشــاعة  ـفـي  ذلــك ويســهموا  يرصــدوا كل  أن  والباحثيــن  والعلمــاء 
واإليمــان والمحبــة والســام والحــوار وبنــاء عــراق الخيــر ليعيــش أبنــاؤه فــي المحبــة 

ــاء لمســتقبل العــزة واألمــل. واإلخــاء.. وحــوار الفكــر هــو أحــد مداخــل هــذا البن

كلمــــــة التحريــــــر

4

رئيــــــــس التحريــــــر
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 مــن الظواهــر البــارزة فــي حيــاة اإلنســان منــذ بدئهــا فــي قديــم األزمــان، وحتــى بلــوغ هذه 
األيــام، ظاهــرة الظلــم، تلــك الظاهــرة التــي شــغلت مســاحة واســعة، فــي مــا وصــل إلينــا 
ــت  مــن مأثــور الحيــاة اإلنســانية جماعــاٍت وأفــرادًا علــى ظهــر هــذا الكوكــب، فقــد تجّل
فــي ُنقــول التاريــخ اإلنســاني قديمــًا وحديثــًا، كمــا تجّلــت فــي كثيــر مــن نصــوص اآلداب 
العالميــة شــعرًا و نثــرًا، ونحتــت بإزميلهــا القاســي علــى وجــه حضــارة اإلنســان نقوشــًا، 

وتركــت ندبــات عميقــة تحكــي قصــة ذلــك الظلــم، كمــا تركــت 
عامــات تاريخيــة بــارزة علــى ظهــر األرض تحكــي فصــواًل مريرة 
مــن ظلــم اإلنســان لإلنســان وتســخيره إيــاه ألغراضــه، والنــاس 
يعــّدون تلــك العامــات إنجــازات معماريــة وشــواهد باقيــة 
للوجــه المشــرق مــن حضــارة اإلنســان، ومــن تلــك الشــواهد: 
األهرامــات والعجائــب الباقيــة مــن العجائــب الســبع وغيرهــا.
ــة بحقــوق اإلنســان ـ التــي يمكــن  واليومــإذ تتصاعــد المطالب
ـ  الحداثــة  بعــد  البــاردة ومــا  الحــرب  بعــد  مــا  عدهــا ســمة 
فقــد أضحــت مفتاحــًا لمــا انغلــق مــن األنظمــة الشــمولية أو 
المســتبدة، واعتمدهــا النظامالعالمــي الجديــد مدخــًا تجــاوز 
فيــه مقدمــة الســيادة للبلــدان والــدول، وقــد أســهم ايضــًا فــي 

ــرام  ــر ســلوك الحــكام أو تبديلهــم تحــت يافطــة احت تغيي
حقــوق اإلنســان ، التــي هــي عنــوان آخــر لمنــع الظلــم الفــردي 

كمــا  معاصــرة،  نظــر  وجهــة  مــن  الجماعــي  أو 
اســتخدمها غطــاًء شــرعيًا لظلــم اآلخريــن والتجاوز 

ــم. ــى خصوصياته عل
الحقــوق  أن  ـى  إـل اإلشــارة  المفيــد  مــن  ولعــل 
العامــة أمر إنســاني قــد ال ُيختلف فيهــا بعنوانها 
ـي، وإن اختلــف ـفـي بعــض مصاديقهــا، أو  االوـل
بأنــه  ذاك  أو  الســلوك  هــذا  علــى  الحكــم  ـفـي 

ضمــن دائــرة التجــاوز أو ال.
ولعــل األخــذ بفكــرة أن الحســن والقبــح العقلييــن 
أو  الشــارع  حّســنه  مــا  فقــط  وليــس  عقليــان، 
ــك يدعــم أن الحقــوق  ــون أو قّبحــه، لعــل ذل القان
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ــر العقــل  مــن المقــوالت اإلنســانية العامــة، ويمكــن االحتــكام إليهــا اســتنادًا إلــى تقري
ــرك. ــي أن ُيت ــا ينبغ ــل وم ــي أن ُيفع ــا ينبغ ــه فــي م ــي وإحكام العمل

ــر العقــل العملــي،  وبذلــك يمكــن القــول إن الظلــم فعــل مرفــوض إنســانيًا، وفــق تقري
الــذي يقــرر بــأن الظلــم ممــا ينبغــي أن ُيترك بشــكل عام، بغــّض النظر عن أوامر الشــريعة، 
ــة ال تأسيســية، أي  ــم إنمــا هــي أوامــر تأكيدي ــة الظل فــإن أوامــر القــرآن والســنة بمجانب
إنهــا ال تؤســس أمــرًا جديــدًا بقــدر مــا تؤكــد أمــرًا جــذوره موجــودة فــي النفــس اإلنســانية، 

وتدعــو إليــه فطرتهــا.
اٌر{”ابراهيم /34” قال تعالى: }.... ِإنَّ اإلنسان َلَظُلوٌم َكفَّ

ثــم  واجتماعيــًا،  ونفســيًا  وفلســفيًا  لغويــًا  الظلــم  مفهــوم  البحــث  يتنــاول  وســوف 
تقســيمه عقليــًا، ثــم النظــر فيــه قرآنيــًا، والحديــث عــن دوائــر وقوعــه فــي مجــاالت الحيــاة، 

والموقــف منــه، واســتحقاقات الظالميــن والمظلوميــن، ونتائــج الظلــم.

مصطلح الظلم لغويًا:
لــم...   ورد فــي مفــردات غريــب القــرآن للراغــب األصفهانــي، فــي كتــاب الظــاء منــه، )الظُّ
عنــد أهــل اللغــة وكثيــر مــن العلمــاء وضــع الشــيء ـفـي غيــر موضعــه المختــص إمــا 
ــقاء إذا  بنقصــان أو بزيــادة أو بعــدول عــن وقتــه أو مكانــه، ومــن هــذا ُيقــال ظلمــُت السِّ

تناولتــه فــي غيــر وقتــه.. ويســمى ذلــك الليــن الِظلــم.
وَظلمــُت األرض حفرتهــا ولــم تكــن موضعــًا للحفــر، وتلــك األرض يقــال لهــا المظلومــة، 

والتــراب الــذي يخــرج منهــا ِظلــم.
والظلــم يقــال فــي مجــاوزة الحــق الــذي يجــري مجــرى نقطــة الدائــرة، ويقــال فــي مــا يكثــر 
وفــي مــا يقــل مــن التجــاوز، ولهــذا يســتعمل فــي الذنــب الكبيــر وفــي الذنــب الصغيــر، 
ــون  ــن ب ــن الظلمي ــم، وإن كان بي ــم، وفــي إبليــس ظال ــه ظال ــل آلدم فــي تعّدي ــك قي ولذل

بعيــد..(.
وعنــد تحليــل قــول الراغــب نجــد أنــه يــرى أن الظلــم هــو وصــف للفعــل، بــل هــو حكــم 
علــى أداٍء معيــن، هــذا األداء أو الفعــل ُيحكــم عليــه بالخطــأ أو عــدم الصحــة أو التجــاوز، 
ســواء أكان هــذا التجــاوز مــن ناحيــة النقــص أم الزيــادة، فهــو خلــل ـفـي اســتحقاق 
موضــوع معيــن، فلــم يتــم التعامــل معــه بمــا يناســبه وبمــا ينبغــي التعامــل معــه بمــا 
يفرضــه موقعــه أو وظيفتــه أو اســتحقاقه ســواء أكان لنقــص أم لزيــادة، وهــذا بحســب 
الموضــوع، أو بحســب عــدم تناســب بالمــكان أو بالزمــان، أي بلحــاظ الظــرف المحيــط بهــذا 
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ــاظ  ــيء، بلح ــوع أو الش ــع الموض ــب م ــًا يتناس ــًا معين ــتوجب تعام ــذي يس ــوع وال الموض
الظــرف الزمانــي أو المكانــي أو ارتباطــه بشــأن أو موضــوع آخــر.

ــة، كاألرض أو اللبــن،  ــر المناســب مــع األشــياء المادي ــة للتعامــل غي ويضــرب الراغــب أمثل
عندمــا يتــم التعامــل معهمــا بشــكل ال يتناســب معهمــا، ســواء فــي الحــد الكمــي، أم فــي 
الوقــت، فــإن الشــيء )اللبــن أو األرض( تســمى المظلومــة، والــذي جــرى بــه الفعــل الظلــم.
ومــن هــذا الســلوك فــي التعامــل مــع األشــياء، يؤســس للتعامــل مــع المواضيــع األخــرى 
غيــر الماديــة، مثــل تجــاوز “الحقــوق”، ويدخــل فــي بــاب التجــاوز والتعــدي بلحــاظ الزمــان، 
ــه،  ــه، وظرفــه وحال ــر مكان ــه، أو فــي غي ــر وقت ــًا، أو فارقــه فــي غي ــه زمان ــف عن حيــث تخّل
فهــو تجــاوز علــى شــأنه، أو علــى اســتحقاقه، ليــس بلحــاظ الحــق نفســه، وإنمــا ُيلحــظ 
هنــا أن الحــق لشــيء أو لموضــوع مــا ليــس ثابتــًا وال غيــر متغيــر، وإنمــا هــو قابــل للتبــدل، 
ــون  ــوع، فيك ــيء أو الموض ــدود الش ــا ح ــق فيه ــع أو يضي ــرى، ويتس ــن أخ ــذ عناوي أو ألخ

حقــه متغيــرًا ومتبــداًل تبعــًا لتبــدل الزمــان أو المــكان أو الحــال.
أو  ماديــة  كونهــا  عــن  النظــر  وبغــض  العناويــن،  أو  المواضيــع  أو  األشــياء  فحقــوق 
اعتباريــة، ليســت ثابتــة أو محــددة، وهــذا يعطــي مجــااًل واســعًا للفعــل العملــي لرســم 
وشــأنًا،  وعــددًا  كمــًا  المناســب  وغيــر  المناســب  بلحــاظ  وحدودهــا،  الحقــوق  صــورة 
وبلحــاظ الزمــان والمــكان والحــال، أي بلحــاظ المنطقــة وعاداتهــا وأجوائهــا االجتماعيــة 

والجغرافيــة، وهكــذا.
وملخــص تحليلنــا لهــذا المدخــل اللغــوي، هــو أن الظلــم حكــم عقلــي علــى ســلوك 
وفعــل يتســمان بالتجــاوز علــى مــا يناســب الموضــوع مــن إجــراء وتصــرف فــي التعامــل 
معــه، فهنــاك موضــوع أو شــيء، ولهــذا الشــيء أو الموضــوع حــدود للتعامــل نســميها 
حقوقــًا، أي الحــد المناســب للشــيء أو الموضــوع بمــا يحملــه اســتحقاقه فــي التعامــل 
المناســب مــع شــيئه وموضوعــه وشــأنه، إن التجــاوز علــى هــذا الحــق أو الشــأن أو الحــد 
يســمى ظلمــًا، ويتغيــر ويتبــدل زمانــًا ومكانــًا وحــااًل، ومثالــه: إن شــأنية القلــم الكتابــة، 
ــه  ــم، وهــو حقــه، وبمــا يتناســب مــع مــا وضــع ل ــة هــي التعامــل المناســب للقل والكتاب
ووضــع مــن أجلــه، فعندمــا يســتخدم القلــم لغيــر مــا صنــع لــه، وُيتعامــل معــه فــي غيــر 
قدرتــه وشــأنه وحــّده وخصوصيتــه، فبــداًل مــن اســتخدام القلــم للكتابــة، فيســتخدم فــي 
الضــرب أو نبــش األرض أو مــا شــابه، هنــا يقــال إن هــذا التعامــل مــع القلــم بهــذه الطريقة 

هــو ظلــم، والقلــم هنــا مظلــوم.
حــّده  علــى شــيء دون معرفــة  الظلــم  إصــدار حكــم  األســاس ال يمكــن  وعلــى هــذا 
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واســتحقاقه، أي مــا هــي شــأنية هــذا الشــيء، وألي هــدف صنــع أو خلــق، حتــى يمكــن 
القــول إن الفعــل الفانــي يتســاوق مــع حــده وشــأنه ومــا خلــق لــه وصنــع ألجلــه.. أو ال 

ــه. ــجم مع ينس
فــا ظلــم دون تحديــد الحــق، وال حــق دون تحديــد ماهيــة الشــيء وظرفيتــه، ويقابــل 

ــدل. ــا الع ــم هن الظل
يقــول الراغــب األصفهاـنـي: إن )العدالــة لفــظ يقتضــي معنــى المســاواة ويســتعمل 
باعتبــار المضايفــة، والَعــدل والِعــدل يتقاربــان، لكــن الَعــدل يســتعمل ـفـي مــا ُيــدرك 
بالبصيــرة لألحــكام، والِعــدل والعديــل فــي مــا ُيــدرك بالحاســة للموزونــات والمعــدودات 
ــل  ــي العق ــق يقتض ــان، مطل ــو ضرب ــواء، وه ــى س ــط عل ــو القس ــدل ه ــات، فالع والمكي
ُحســَنه، نحــو اإلحســان إلــى مــن أحَســن اليــك، وكــف األذيــة عّمــن كــّف أذاه عنــك، وعــدل 

ُيعــرف كونــه عــداًل بالشــرع.

الظلم ـ فلسفيًا:
الظلــم مــن مقــوالت األفعــال وليــس األشــياء، فهــو مــن مقــوالت الجعــل، وليــس الخلــق، 
وهــو مــن مقــوالت التناســب بيــن األشــياء والموضوعــات، وعليــه فهــو يقــع فــي دائــرة 

العقــل العملــي وليــس النظــري عنــد البحــث فــي ماهيــة األشــياء.
وكمــا ُيذكــر فــي محلــه فــإن مبانــي العقــل العملــي تســتند وتؤســس علــى أن الفاعــل 
بإمكانــه وبــدون االتــكاء علــى نــص أن يصــل إلــى ُحســن فعــل مــا أو قبحــه، وبالتالــي علــى 
العمــل بــه أو رفضــه بشــكل عــام علــى وفــق تحديــد تفاصيلــه أو حــدود التعامــل معــه، 
مــع لحــاظ الزمــان والمــكان، وُيضــرب مثــل علــى ذلــك فــي أن الظلــم قبيــح ال يحتــاج إلــى 
دليــل شــرعي فــي ذلــك، وإذا وجــد نهــي أو منــع مــن الشــرع فهــو مــن بــاب التأكيــد علــى 

هــذا األمــر العقلــي، وليــس تأسيســًا لشــيء جديــد ال وجــود لــه فــي النفــس اإلنســانية.
فــي مقابــل المدرســة الشــرعية التــي تــرى أن الحســن والقبــح شــرعيان، وأن األفعــال ال 
يمكــن الحكــم عليهــا بالحســن أو القبــح إذا لــم يحددهــا نــص شــرعي، فالظلــم قــد يكــون 
حســنًا إذا أمــر بــه الشــارع، والعــدل قــد يكــون قبيحــًا إذا نهــى عنــه الشــارع، فيمــا يقــول 
اآلخــرون إن الشــارع ال يمكــن أن يأمــر بالقبيــح، وال يمكــن أن ينهــى عــن الحســن، والــذي 
هــو حســن بنظــر العقــل، ألن الشــارع عاقــل حكيــم فــا يأـتـي فعلــه أو أمــره مناقضــًا 

للحقيقــة.
فالظلــم مفهــوم أوســع مــن عــدم الحكــم بالعــدل ـفـي التخاصــم والدعــاوى، بــل هــو 
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وصــف لســلوك عــام فــي المواضيــع واألشــياء بمــا ال ينســجم معهــا، فهــو هنــا يشــمل 
الخطــأ أيضــًا، ويشــمل مــا ال يتناســب مــع األخــاق. فهــو أعــم مــن عــدم الحكــم بالعــدل 

ــاك تخاصــم أو دعــوى.  ــٌم وليــس هن ــن، فقــد يكــون ثمــة ظل ــن المتخاصمي بي
ــانية  ــس اإلنس ــه النف ــع عن ــًا، وتترف ــًا فطري ــوض مطلق ــًا مرف ــم عموم ــإن الظل ــك ف  وبذل
الســوية. لــذا نجــد أن هنــاك رفضــًا مطلقــًا لصنعــة الظلــم حتــى مــن قبــل الظالــم نفســه، 

فالظالــم يســتنكف ويرفــض أن يقــال عنــه إنــه ظالــم، بــل يعاقــب مــن يصفــه بذلــك.

الظلم ـ بوصفه حالة نفسية واجتماعية:
خلــق هللا البشــر متفاوتيــن فــي قابلياتهــم وقدراتهــم العقليــة والنفســية والجســمية، 
ظاهــرة  بــرزت  الحياتيــة،  متطلباتهــم  تحقيــق  أجــل  مــن  يســعون  البشــر  كان  ولمــا 
ــر، ويبقــى  ــّخر اآلخ ــم يس ــر، وبعضه ــض اآلخ ــة للبع ــم بحاج ــث إن بعضه ــتخدام، حي االس
ــاة  ــر حظــًا هــو األقــدر علــى اســتخدام غيــره، وهــذه ســنة الحي األقــوى واألذكــى واألكث

ــور. ــر العص ــى م ــان عل ــاة اإلنس ــى حي ــة عل ــا هللا حاكم ــي جعله الت
ثــم تحولــت ظاهــرة االســتخدام الطبيعيــة تدريجيــًا إلى ظاهــرة “االســتغال”، وهي إحدى 
ــف  ــان، وبمختل ــان لإلنس ــم اإلنس ــم فــي ظل ــرآن الكري ــا الق ــير إليه ــم التــي يش ــه الظل أوج
أشــكاله، مثــل اســتغال الحاكــم ألمــة، أو اســتغال أمــة ألمــة، أو حاكــم لفئــة، والعنــوان 
العــام الــذي يقابــل ظاهــرة الظلــم المســتند إلــى قاعــدة تحــّول االســتخدام إلــى اســتغال، 

هــو العــدل واالنصــاف الــذي أمــر بــه األنبيــاء، ودعــا إليــه الرســل عليهــم الســام.
ـى دائــرة التجــاوز علــى حقــوق  ولعــل الــذي يجعــل اإلنســان أكثــر ظلمــًا، أو أقــرب إـل
اآلخريــن واســتغالهم، هــو قدرتــه علــى التحكــم بأحــوال االخريــن وأمورهــم، ممــا يجعلــه 
يتصــف بالطغيــان والخــروج عــن الموازيــن، ســواء أكان هــذا التحكــم منشــؤه الســلطة 
ــه يشــعر  ــة التــي تجعل ــة أو الجســدية أو العقلي “الحكــم” أم كان منشــؤه القــدرة المالي
ــَتْغَنى{ “العلــق/6ـ7”،  آُه اْس ــى * َأن رَّ ــة فيطغــى، }َكاَّ ِإنَّ اإلنســان َلَيْطَغ بالزهــو والمكن
فمــن هنــا كان القــرب مــن هللا يمنــع هــذا الشــعور بالكبــر واالســتغناء عــن هللا أو عــن 
اآلخريــن، وفــي ذلــك تفســير لظاهــرة الظلــم الفــردي أو الجماعــي، الســلطوي السياســي 

ــي. أو االجتماع

الظلم في المنظور العقلي:
يــورد القــرآن الكريــم مصطلــح الظلــم كثيــرًا، وباســتعماالت متعــددة ومختلفــة، وإذا 
أردنــا تصنيــف اآليــات التــي ورد فيهــا مصطلــح الظلــم، وفــق التصنيــف الــذي يأخــذ 
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الجهــة التــي وقــع عليهــا الظلــم، فيمكــن أن نصنــف الموضــوع وفقــًا لمــا يلــي:
1ـ ظلم اإلنسان نفسه، والتعامل معها بما ال يناسبها.

2ـ ظلم اإلنسان ربه ، والتعامل معه بما ال يناسبه.
3ـ ظلم اإلنسان لإلنسان، والتجاوز على حقوق اآلخرين بوصفهم أفرادا.

 وهنا يمكن أن نذكر عدة حاالت:
ــم جماعــة لجماعــة،  ــم الحاكــم لشــعب أو قــوم معينيــن، ظل ــم اإلنســان لجماعــة، ظل ظل
تعــّدي قــوم علــى قــوم )صراعبيــن الــدول والقبائــل، أو نســاء علــى رجــال وبالعكــس أو 
الشــباب(، ظلــم جماعــة لفــرد، تعــّدي المجتمــع علــى أفــراد أو مجموعــات داخــل المجتمع، 
قــال أميــر المؤمنيــن عليــه الســام: ]ولقــد أصبحــت األمــم تخــاف ظلــم رعاتهــا، وأصبحــُت 

أخــاف ظلــم رعيتــي[.)1(
4ـ ظلم اإلنسان لغير اإلنسان )الطبيعة، الحيوان(.

وقــد ُيصنــف الظلــم )التجــاوز علــى الحقــوق( علــى أســاس آخــر ُيلحــظ فيــه الكــم والدرجة.. 
ــاك  ــر، وهن ــم كبي ــًا ظل ــر، فالشــرك مث ــم صغي ــم، وظل ــر، أو أشــد الظل ــم كبي ــاك ظل فهن

ظلــم أقــل حــدًة أو درجــة منــه.
وقــد يصنــف بلحــاظ آثــار الفعــل واســتحقاقه، فقــد يكــون اســتحقاقه دائميــًا، وقــد يكــون 

مؤقتــًا، أو قابــًا للمعالجة.
وقــد ُيلَحــظ موضــوع “الظلــم” بلحــاظ الفاعــل “الظالــم”، قاصــدًا أو غيــر قاصــد، مجبــرًا أو 
مخيــرًا، أو بلحــاظ مــن وقــع عليــه الفعــل “المظلــوم” وحقــه فــي الــرد واســترداد الحــق، 
ــاج  ــًا للع ــًا، قاب ــًا أو مؤقت ــه دائمي ــه، وكون ــم” ودرجت ــه “الظل ــل نفس ــظ الفع ــد ُيلح وق

والتجــاوز أم ال.
وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى هــذه التصنيفــات والتقســيمات العقليــة جميعــًا، بمختلــف 
أســاليب البيــان، وفــي مختلــف المواضيــع، ونؤكــد أن القــرآن الكريــم اســتخدم مصطلــح 
الظلــم بمعنــاه الواســع الــذي يشــمل تجــاوز الحــق، ســواء أكان خطــًأ وســوء تعامــل أم 

كان يتعلــق بالتقاضــي بيــن الطرفيــن.
فاالســتبداد وتجــاوز المــرء والعصيــان والفســق وتجــاوز الخلــق الكريــم، كلهــا قــد تــرد 

فــي دائــرة الظلــم بمعنــاه الواســع.

ويمكــن أيضــًا أن نبحــث مــن زاويــة الظاهــرة االجتماعيــة الفــرق بيــن الظلــم والكفــر، 
والظلــم االجتماعــي والكفــر، ومقولــة أن الملــك يــدوم مــع الكفــر، وال يــدوم مــع الظلــم، 
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ضمــن البحــث القرآنــي.
الظلم في المنظور القرآني:

الظلم ظاهرة إنسانية:
ليــس ـفـي الطبيعــة ظلــم، فالخلــق منســجم مترابــط يكمــل بعضــه بعضــًا، وإْن بــدت 

الصــورة أحيانــًا خافــًا لذلــك بحســب الظاهــر.
فاألسماك الكبيرة تأكل الصغيرة، ظلم أم حق، أم هو ما جعل له وُصنع ألجله...؟

اإلنسان يقتل الحيوان ويأكله، ظلم وتجاوز أم تناسب وترابط؟
الزلــزال يقتــل األبريــاء مــن النــاس، ظلــم الطبيعــة لانســان وتجاوزهــا عليه أم هــو تحقيق 

لمنفعــة أكبــر وإيجــاد للتــوازن، أم هــو نتيجــة لمــا كســبت أيــدي الناس؟
الوبــاء الــذي يفتــك، وقــدرة اإلنســان علــى التدميــر، الفتــك باألشــجار، تلــوث الميــاه.. هــو 

ظلــم فــي الخلــق أم شــيء آخــر وراء ذلــك؟
وعندمــا يقــول القــرآن إن الظلــم ظاهــرة إنســانية فإنــه يقــرر بذلــك أمــورًا، منهــا: أن 
اإلنســان يمتلــك إرادة، وأن المشــيئة اإللهيــة قــدرت أن هــذه اإلرادة مســموح لهــا بتجــاوز 
الحقــوق، علــى أن الظلــم ليــس مفروضــًا علــى هللا أو خــارج مشــيئته، ولكنــه أمــر ال يريــده، 

بــل يشــاؤه إذ جعلــه ضمــن ســلطة اإلنســان وحــدود إرادتــه.
وهللا ســبحانه فــي الوقــت نفســه ال يطلبــه وال يريــده لإلنســان، وهــذا التفصيــل والتفريق 
بيــن اإلرادة والمشــيئة يفســر لنــا وقــوع الظلــم أو الخطــأ أو تجــاوز الحقــوق.. مــع كونهــا 

أمــورًا حّرمهــا هللا وحــذر منهــا وعاقــب عليهــا.
وعلــى هــذا فمــا هــو مرتبــط بــاإلرادة اإللهيــة يكــون متســقًا ومنســجمًا ومترابطــًا وفيــه 
حكمــة، ومــا كان مرتبطــًا بالمشــيئة اإللهيــة فقــد أحالــه هللا إلرادة اإلنســان فــي فعلــه أو 
تركــه، فاإلنســان مســؤول عنــه، وهــي الدائــرة التــي يقــع عليهــا وصــف الظلــم أو العــدل، 

أي دائــرة الفعــل اإلرادي.
إن هــذه القاعــدة العامــة التــي يؤسســها القــرآن الكريــم، والتــي يقــرر فيهــا أن الفعــل 
والعــدل  بالحكمــة  يتســم  فعــل  هــو  والطبيعــة،  الكــون  كنظــام  هللا،  مــن  الصــادر 
واالنســجام وليــس فيــه ظلــم. وأن ظاهــرة الظلــم منشــؤها ومصدرهــا هــو اإلنســان 
فقــط “ اإلنســان بوصفــه فــردا أو مجتمعــا”، ومــا ينعكــس مــن هــذا الظلــم علــى الحيــاة 
والطبيعــة والحيــوان والنبــات ســوف يشــيع ظلمــًا آخــر وفســادًا وخرابــًا، لكونــه خروجــًا 
علــى الســنن اإللهيــة للحيــاة اإلنســانية أو الطبيعــة، والظلــم تحــدٍّ للفطــرة وللســنن، 
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وآثــاره وإن كانــت ثقيلــة ومؤثــرة، إال أنهــا قابلــة للــزوال واالنتهــاء، واليمكــن أن تــدوم، 
ــزوال. ــرة إلــى ال وهــي صائ

هذا هو المنطق القرآني العام في نظرته إلى الظلم، بشكل مجمل. الحظ اآليات:
اٌر{”ابراهيم /34” }... ِإنَّ اإلنسان َلَظُلوٌم َكفَّ
ْلَعِبيِد{ “الحج/10” ٍم لِّ َه َلْيَس ِبَظاَّ }... َوَأنَّ اللَّ

اِلُحوَن{ “االنبياء/105” ْكِر َأنَّ األرض َيِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ }َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ
ــارًا،  ــان مخت ــون اإلنس ــاءت أن يك ــي ش ــة الت ــنة اإللهي ــلٍّ للس ــو تج ــم ه ــّرر أن الظل وإذ َتق
ومســموحًا لــه بتجــاوز الحــدود أو الحقــوق أو ســفك الدمــاء، فــإن اإلرادة اإللهيــة التــي 
تحقــق هــذه المشــيئة بإعطــاء هــذه الســلطة لإلنســان علــى أفعالــه، هــي َتجــلٍّ آخــر 
ـي يكــون الظلــم أيضــًا تجّليــًا لحكمــة  للحكمــة والتدبيــر اإللهــي لهــذا العالــم، وبالتاـل
ــدة اإلنســان نحــو الكمــال، ونضــال البشــرية نحــو العــدل واالســتقرار،  ــة، فــي مكاب إلهي
حتــى وإن اســتلزم ذلــك ســفكًا للدمــاء وتجــاوزًا للحقــوق، وتصبــح أنــات المظلوميــن 
وصيحاتهــم وآالمهــم خطــواٍت علــى الطريــق، وتســبيحًا للوصــول، كمــا هــو تســبيح 

العاشــق وذكــر العــارف الســائر إـلـى هللا.

دوائر الظلم األربع/
ـ الظلم في الدائرة األولى / ظلم اإلنسان نفَسه:

الظالــم دائمــًا هــو اإلنســان ، إذ إن الــذي يقــوم بفعــل الظلــم هــو اإلنســان ، والفاعــل 
هنــا هــو اإلنســان... فهــو الظالــم، أمــا مــن يقــع عليــه الظلــم أي المظلــوم، فهــو نفــس 
ــذه  ــم فــي ه ــة الظل ــم، وعملي ــار الظل ــا آث ــع عليه ــه(، يق ــه ونفس ــده وروح ــان )جس اإلنس

ــس. ــق النف ــأ بح ــس والخط ــذاء النف ــة” وإي ــمى “المعصي ــرة تس الدائ
ويمكــن اعتبــار كل األفعــال التــي تتجــاوز األوامــر القرآنيــة المتعلقــة باإلنســان نفســه، 
ــرة  ــان فــي دائ ــل اإلنس ــة بفع ــام...(، وكل النواهــي المتعلق ــاة والصي ــادات )الص كالعب
نفســه )كشــربالخمر أو التخمــة أو قتــل النفــس أو إيذائهــا أو إهانتهــا...( كلهــا مــن 
ــواء فــي  ــان، س ــس اإلنس ــو نف ــان ه ــا اإلنس ــون دائرته ــي تك ــي الت ــات والمعاص المحرم

ــرة. ــه إلــى اآلخ ــار وصول ــي أم فــي مس ــدي أم النفس ــه الجس بنائ
أمــا مــن حيــث آثارهــا وإمكانيــة عاجهــا... فالقــرآن يقــرر أن التوبــة بــاب مفتــوح لمحــو 
الســيئات واســترجاع اإلرادة لتصحيــح الفعــل، والتصميــم علــى التــرك، واســتئناف العاقة 

مــع هللا.
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وفي هذا المجال تكون كل الذنوب مغفورة، مع مراعاة شروط التوبة واالستغفار.
ــك  ــَك أّم ــتغفُر هللا: ثكلت ــه اس ــال بحضرت ــل ق ــام )لقائ ــه الس ــن علي ــر المؤمني ــال أمي  ق
يــن، وهــو اســم واقــع علــى ســتة معــاٍن:  ــدري مــا االســتغفار؟ االســتغفار درجــة العليِّ أت
ــث أن  ــدًا، والثال ــه أب ــود إلي ــرك الع ــى ت ــزم عل ــى، والثانــي الع ــا مض ــى م ــدم عل ــا الن أوله
تــؤدي إلــى المخلوقيــن حقوقهــم حتــى تلقــى هللا أملــس ليــس عليــك تبعــة، والرابــع أن 
تعمــد إلــى كل فريضــة عليــك ضّيعتهــا فتــؤدي حقهــا، والخامــس أن تعمــد إلــى اللحــم 
الــذي نبــت علــى الَســحِت فتذيبــه باألحــزان حتــى ُتلصــق الجلــد بالعظــم وينشــأ بينهمــا 
لحــم جديــد، والســادس أن تذيــق الجســم ألــم الطاعــة مــا أذقتــه حــاوة المعصيــة، فعنــد 

ذلــك تقــول اســتغفر هللا(.)2(
ـى: }َوَمــن َيْعَمــْل ُســوًءا أو َيْظِلــْم َنْفَســُه ُثــمَّ َيْســَتْغِفِر الّلــَه َيِجــِد الّلــَه َغُفــوًرا  قــال تعاـل

ِحيًما{”النســاء/110” رَّ
ُســوُل  َلُمــوْا َأنُفَســُهْم َجــآُؤوَك َفاْســَتْغَفُروْا الّلــَه َواْســَتْغَفَر َلُهــُم الرَّ ُهــْم ِإذ ظَّ َأنَّ }َوَلــْو 

ِحيًمــا{ “النســاء/64” رَّ اًبــا  َتوَّ الّلــَه  َلَوَجــُدوْا 
وقــال تعالــى: }قــل يــا عبــادي الذيــن اســرفوا علــى انفســهم ال تقتطعــوا مــن رحمــة هللا 

ان هللا يغفــر الذنــوب جميعــًا إنــه هــو الغفــور الرحيــم{ .

ه )الشرك بالله(: - الظلم في الدائرة الثانية / ظلم اإلنسان ربَّ
ــه  ــه وفــي أوقات ــان فــي حيات ــا كل إنس ــذب إليه ــن ينج ــه عناوي ــل جال ــق ج ــرب والخال ال
المختلفــة، وتميــل إليهــا فطرتــه، وتخضــع نفســه، إنهــا مــأوى وملجــأ كل نفــس، وموضع 
ومــآل كل عقــل، فباللــه تســتقيم النفــوس وتأمــن العقــول ويقــّوم الســلوك، وإن أي خلل 
ــت  ــة والطواغي ــام المصطنع ــن األوه ــا م ــوع لغيره ــة، أو الخض ــذه الحقيق ــم ه فــي فه
التــي تفــرض وجودهــا علــى اإلنســان يقيــد روحــه وفكــره وحياتــه، ويمنــع البشــرية مــن 

االنطــاق فــي مســيرة التكامــل والنمــو.
الشــرك ظلــم ألنــه يتــرك اإلنســان حائــرًا، وألنــه ســير فــي غيــر الطريــق، وألنــه ال يوصــل إلــى 

خيــر، وألنــه مضيعــة جهــد، وبنــاء علــى رمــل وخســارة فــي طاقــة.
الشــرك ظلــم عظيــم، فهــو مــن الذنــوب التــي ال ُتغفــر، وهللا غفــور رحيــم. كذلــك فالشــرك 

بهــذا االعتبــار يعــم األفــراد واألمم.
ــًا،  ــان أيض ــو اإلنس ــم ه ــه الظل ــع علي ــذي وق ــان ، وال ــو اإلنس ــا ه ــم ههن ــل للظل إن الفاع

ــس هللا. ــم ولي ــه الظل ــع علي ــذي يق ــو ال ــان ه ــه، أن اإلنس ــاع والتي ــك الضي ــة ذل ونتيج
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قال تعالى: }.... َوَما َظَلُموَنا َوَلـِكن َكاُنوْا َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن{ “االعراف/160”.
َخاِذُكــُم اْلِعْجَل  ُكــْم َظَلْمُتــْم َأنُفَســُكْم ِباتِّ وقــال تعالــى: }َوِإْذ َقــاَل ُموَســى ِلَقْوِمــِه َيــا َقــْوِم ِإنَّ

َفُتوُبــوْا إلــى َباِرِئُكــْم{ “البقرة/54”

- الظلم في الدائرة الثالثة / ظلم اإلنسان لإلنسان “ذنب معلق”/
 الظالــم هــو اإلنســان )فــردًا أو جماعــة(، والجهــة التــي وقــع عليهــا الظلــم هــو اإلنســان 
اآلخــر )فــردًا أو جماعــة(، وموضــوع الظلــم هــو حقــوق اآلخريــن )فــردًا أو جماعــة(، ومظاهر 
هــذا الظلــم، التعــدي علــى الحقــوق واالســتعباد واالســتبداد والدكتاتوريــة واالســتعمار، 

ونتيجتــه ضيــاع الحقــوق، وفقــدان التــوازن االجتماعــي، والخــراب، والفســاد فــي األرض.
فعندمــا يظلــم فــرد أمــًة، فهــو الحاكــم المســتبد الظالــم الدكتاتــور، مثــل فرعــون. 
ــم أمــة فــردًا أو مجموعــة، فهــي أمــة الســوء، والقــوم الفاســدين، كالذيــن  وعندمــا تظل

صلبــوا األنبيــاء. وعندمــا تظلــم أمــٌة أمــًة فهــو الهيمنــة واالســتعمار.
ــص  ــو تخصي ــرآن ه ــرارًا فــي الق ــر تك ــث القرآنــي، واألكث ــوع البح ــو موض ــم ه ــذا الظل وه
النــاس فــي ظلــم بعضهــم بعضــًا، أو ظلــم فــرد لفــرد أو أفــراد، وهــو االعتــداء علــى حقــوق 

اآلخريــن، أو غصبهــم حقهــم والتجــاوز عليهــم.
ــع الحساســة التــي  ــاد بحــق بعضهــم، مــن المواضي ــم التــي يقترفهــا العب ــك المظال وتل
ُتعــّد باعثــًا وســببًا إلرســال األنبيــاء مــن أجــل إقامــة العــدل واإلصــاح بيــن النــاس، ومــن 
أجــل مواجهــة الظلــم بــكل صــوره، ظلــم الحاكــم للمحكوميــن )فــرد ألمــة(، وظلــم أمــة 
ــاَس َبْعَضُهــم ِبَبْعــٍض  ــِه النَّ ألمــة، وظلــم األمــة للفــرد، وفقــًا لســنة التدافــع }َوَلــْواَل َدْفــُع اللَّ
ــُه  ــِه َكِثيــًرا َوَلَينُصــَرنَّ اللَّ ــَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكــُر ِفيَهــا اْســُم اللَّ ــٌع َوَصَل َمــْت َصَواِمــُع َوِبَي ُهدِّ لَّ

ــَه َلَقــِويٌّ َعِزيــٌز{ “الحــج/40”. َمــن َينُصــُرُه ِإنَّ اللَّ

-الظلم في الدائرة الرابعة/ ظلم اإلنسان للطبيعة )نبات، حيوان، بيئة(:
إن الــذي يقــوم بالظلــم )أي فاعــل الظلــم( هنــا هــو اإلنســان أيضــًا فــردًا أو جماعــًة أو 
نظامــًا، وإن الجهــة التــي يقــع عليهــا الظلــم هــي مفــردات الطبيعــة )الميــاه والنباتــات 
والبيئــة بمشــتماتها... والكــون(، وموضــوع الظلــم هــو التجــاوز فــي االســتعمال كمــًا أو 

نوعــًا، والخــروج عــن الحــدود فــي التعامــل مــع الطبيعــة.
ويشــير القــرآن الكريــم إلــى ذلــك الظلــم والتجاوز، إذ يقــول: }َظَهَر اْلَفَســاُد ِفي اْلَبــرِّ َواْلَبْحِر 

ُهْم َيْرِجُعــوَن{ “الروم/41”. ِذي َعِمُلــوا َلَعلَّ ــاِس ِلُيِذيَقُهم َبْعَض الَّ ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدي النَّ
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وتتجلــى مظاهــر هــذا الظلــم فــي تجــاوز النعمــة، والكفــران بهــا، والتبذيــر واإلســراف، 
والفتــك بالطبيعــة )مــن حيــوان ونبــات وغيرهمــا(.

وبحســب الســياق القرآنــي فــإن الطبيعــة فــي خدمة اإلنســان، وهي مســخرة لــه ومخلوقة 
ــة  ــدون رعاي ــم التعامــل معهــا خــارج حــدود اســتحقاقها وب ــه، ولكــن عندمــا يت مــن أجل
مناســبة لهــا، فــإن ذلــك ظلــم لهــا يترتــب عليــه فســاد عــام فــي األرض، ينعكــس علــى 
مســار عطــاء الطبيعــة وعملهــا وأدائهــا، وبالتالــي ينعكــس هــذا الخــراب والفســاد علــى 

حيــاة اإلنســان.
َنــاِت  ــا َظَلُمــوْا َوَجاءْتُهــْم ُرُســُلُهم ِباْلَبيِّ قــال تعالــى : } َوَلَقــْد َأْهَلْكَنــا اْلُقــُروَن ِمــن َقْبِلُكــْم َلمَّ

َوَمــا َكاُنــوْا ِلُيْؤِمُنــوْا َكَذِلــَك َنْجــِزي اْلَقــْوَم اْلُمْجِرِميــَن{ “يونــس/13”
ــا ِخَاَلُهَمــا َنَهــًرا{  ْرَن ــُه َشــْيًئا َوَفجَّ ــْم ِمْن ــْم َتْظِل ــْت ُأُكَلَهــا َوَل ــِن آَت َتْي ــا اْلَجنَّ قــال تعالــى: }ِكْلَت

ــف/33” “الكه
وْا ِنْعَمــَت الّلــِه اَل ُتْحُصوَهــا ِإنَّ  ــن ُكلِّ َمــا َســَأْلُتُموُه َوِإن َتُعــدُّ ـى: }َوآَتاُكــم مِّ قــال تعاـل

”34/ اٌر{”ابراهيــم  َكفَّ َلَظُلــوٌم  اإلنســان 
ــة  ــة وعام ــاملة ودائم ــعة وش ــة هللا واس ــاء، وأن رحم ــة معط ــت أن الطبيع ــرآن يثب فالق
زمانــًا ومكانــًا وأحــوااًل، أمــا الظلــم فهــو حالة ضيقــة ومحــددة، مصدرها اإلنســان الجهول 

والظلــوم، فالجهــل يــؤدي إلــى الظلــم حتمــًا.

المجتمعات الظالمة:
ــِم  اِل ــِة الظَّ ــم، }.. اْلَقْرَي ــا بالظل ــدول ويصفه ــات وال ــم إلــى لمجتمع ــرآن الكري ــرض الق يتع
َأْهُلَهــا ..{ “النســاء/75”، والســؤال هنــا هــو: كيــف يصبــح الظلــم -الــذي هــو ظاهــرة 
فرديــة أو وصــف لســلوك فــردي- ويتحــول إلــى صفــة لقريــة أو مجتمــع كامــل بعاقاتــه 

ــه؟  وهيئات
ــم قــد يكــون فعــًا ألفــراد فــي المجتمــع كالســراق والمســتغلين  وبكلمــة أخــرى: الظل

ــن. ــى حقــوق اآلخري ــن عل والمعتدي
والظلــم قــد يكــون صفــة للحــكام عندمــا يجــورون ويعتــدون علــى حقــوق المواطنيــن، 
ولكــن كيــف يكــون الظلــم صفــة لمجموعــة أو مجتمــع بأكملــه )القريــة الظالــم أهلهــا(؟ 

وفــي معــرض الجــواب هنــاك أكثــر مــن احتمــال.
األول: أن القريــة أو الدولــة فــي نظامهــا االجتماعــي واإلداري مبنيــة علــى أســس وقواعد 
فيهــا تجــاوز علــى حقــوق العبــاد أو رب العبــاد، كاألنظمــة االســتبدادية، وبالتالــي يمكــن 
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اطــاق صفــة الظلــم علــى هــذه المؤسســة أو الكيــان أو الوجــود االجتماعــي.
الثانــي: أن االتجــاه العــام الســائد فــي هــذا المجتمــع هــو االعتــداء واإلســراف والتجــاوز، 
ــا  ــكام عندم ــروف أن األح ــو مع ــا ه ــاد، وكم ــاد أو رب العب ــة أو العب ــى الطبيع ــواء عل س
تجــري علــى وضــع اجتماعــي معيــن فإنهــا تجــري علــى الغالــب الســائد والشــائع، وال 
تحســب علــى حســاب فــرد أو آخــر، فالقريــة الظالــم أهلهــا هــي القريــة التــي تمثــل 
ــوي وإن  ــق للق ــح، والح ــوق والمصال ــم بالحق ــو المتحك ــه ه ــوي في ــون الق ــًا يك مجتمع

ــًا. ــعيب مث ــوم ش ــال فــي ق ــو الح ــا ه ــأ، كم ــل أو خط ــى باط كان عل
أو أن القريــة الظالــم أهلهــا هــي القريــة التــي يعيــش أهلهــا اإلســراف والتبذيــر والبطــر 
فــي تعاملهــم مــع الطبيعــة، ومــع مواردهــا وخيراتهــا، فتكــون ظالمــة مــن هــذه الجهــة 

مــن خــال النظــام المعاشــي لهــا، كمــا فــي قــوم ثمــود مثــًا.
ويحــل العــذاب والهــاك واالضمحــال علــى هــذه المجتمعــات واألنظمــة والمؤسســات 
)كاألحــزاب(، وإن كان فيهــا بــوادر خيــر، ورجــال يعتمــدون العــدل، وبيــوت حريصــة علــى 
عــدم التجــاوز، وشــخصيات ملتزمــة بالقواعــد الســليمة، ألن قانــون الهــاك واالســتبدال 
واالضمحــال يقــع علــى عنــوان النظــام والقريــة والمؤسســة والمجتمــع، بشــكله العــام، 
والحاكــم علــى المجتمــع ككل، وليــس علــى هــذا الفــرد أو ذاك، وهــذا اإلمــر يفســر لنــا 
اآليــات والروايــات التــي تشــير إلــى نــزول العــذاب علــى قريــة فيها صالحــون، لكــن الغالب 
عليهــا هــم الطالحــون، فــا يمنــع وجــود الصالحيــن نــزول العــذاب وشــمولهم بــه ألنهــم 
كانــوا جــزءًا مــن هــذا المجتمــع، كالجســم المريــض، الــذي يكــون مرضــه بســبب مــن جزئــه، 
وليســمن كلــه، فإنــه يعالــج ككل، وقــد يموتبســبب مــرض هــذا الجــزء الحســاس الحاكــم 

علــى مجمــل الجســد.

المجتمعات المناضلة:
ُتعــّد المجتمعــات الظالمــة باتجاههــا العــام ظالمــًة، علــى الرغــم مــن وجــود الصالحيــن 
فيهــا، وذلــك بســبب كونهــم غيــر مؤثريــن، فهــم مكتفــون بصالحهــم ألنفســهم، وقــد 
يكــون عددهــم ال بــأس بــه أو كبيــرًا، ولكنهــم ال يشــكلون ظاهــرة تســتطيع أن تغيــر مــن 
هويــة هــذا المجتمــع أو الكيــان باعتبــاره ظالمــًا، ويســير بظلمــه نحــو الهاويــة والهــاك.
أمــا إذا كان فــي داخــل المجتمــع أو الكيان وجودات فاعلة، وإن كانت صغيرة أو محدودة 
ــاة وواقعهــا، ومســاندة فــي  ــرة فــي صــورة الحي ــة ومتحركــة ومؤث العــدد، لكنهــا فاعل
هــذا المجتمــع، بحيــث يعيــش المجتمــع الظالــم مــن خــال وجــود هــؤالء مشــكلة وأزمــة 
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ــاة وواقعهــا، فــإن هــذا المجتمــع  ــدة تنعكــس علــى صــورة الحي ــًا ومكاب ــًا داخلي وتحدي
وإن كانــت صورتــه العامــة تقــع ـفـي دائــرة الظلــم، إال أنــه ال يكــون مشــمواًل بقانــون 
الهــاك واالنحــدار والتاشــي، بســبب وجــود هــذه الظاهــرة اإلصاحيــة فــي داخلــه، إال أن 
ُيحــدد المجتمــع موقفــه مــن هــذه الظاهــرة اإلصاحيــة، أهــو معهــا أم ضدهــا، وعنــد ذاك 

يحكــم المجتمــع علــى نفســه بالحيــاة أو بالمــوت والهــاك.
فوجــود المصلحيــن وليــس الصالحيــن، والمصلحيــن الفاعليــن المؤثريــن وليــس الكامنيــن 
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أو المحدوديــن، هــو الــذي يحيــي المجتمعــات ويعطيهــا أمــًا بالنمــو.
النمــو وتجــاوز  ُيكتــب لهــا  الشــجاعة  المضحيــة  المتحركــة  المكابــدة  فالمجتمعــات 

عقبــات الظلــم وســيئاته.
أمــا المجتمعــات المستســلمة للظلــم أو للظالــم والمتجاوبــة معــه، والراضية بــه والمبررة 
لــه، فإنهــا البــد أن تنتهــي يومــًا شــر نهايــة، بهــاك وتخريــب وتعاســة، هــذه ســنة هللا 

فــي المجتمعــات، ذكرهــا القــرآن الكريــم وأكدهــا أكثــر مــن مــرة،
ا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوَأْهُلَها َظاِلُموَن{ “القصص/59” }َوَما ُكنَّ

َك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد{”هود/102” }َوَكَذِلَك َأْخُذ َربِّ
}وما كان هللا ليعذبهم وانت فيهم وما كان هللا معذبهموهم يستغفرون{

َك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن{ “هود/117” }َوَما َكاَن َربُّ

الموقف من الظلم/ استحقاق الظالم ـ والمظلوم:
يعــرض القــرآن الكريــم صــورًا للموقــف مــن الظلــم بأشــكاله المختلفــة التــي أشــرنا إليها.. 
ظلــم اإلنســان نفســه، أو ربــه، أو اآلخريــن، وظلــم الفــرد للجماعــة، أو الجماعــة للفــرد، أو 

الجماعــة للجماعــة.
كمــا يشــير القــرآن إلــى الظالميــن ويوليهــم االهتمــام الخــاص بهــم منبهــًا إلــى طريقــة 

التعامــل معهــم، وحقيقتهــم ومصيرهــم وطبيعــة عملهــم.
فمــن هــم؟ ومــا هــو مصيرهــم؟ ومــا هــي طبيعــة عملهــم؟ ومــا هــي الســنن التــي تتحكم 
بهــم؟ كذلــك يشــير القــرآن إلــى المظلــوم الــذي وقــع عليــه الظلــم، وإلــى حقوقــه، وإلــى 

الســنن التــي تتحكــم بــه.
كما يوضح القرآن عملية الظلم، وحكمها، والسنن العاملة في هذا المجال.

فعند حديثه عن المظلوم، يذكر القرآن الكريم مجموعة مواقف يجعلها حقًا للمظلوم في 

الدفاع عن نفسه، منها:
1ـ الهجرة، وترك المجتمع الظالملنفسه:

يحــث القــرآن أتباعــه ممــن يعيشــون ـفـي المجتمعــات الظالمــة التــي تقيــد حريتهــم 
ــى  ــم عل ــروا أو يبدلوا،يحثه ــتطيعون أن يغي ــتضعفهم، وال يس ــم وتس ــلب حقوقه وتس
ــم  ــون مجاله ــر، ويك ــة أكب ــة الحري ــا فرص ــون فيه ــات تك ــن ومجتمع ــرة إلــى أماك الهج
ــف  ــات وطوائ ــراد ومجتمع ــن أف ــرة م ــبقت الهج ــد س ــع، وق ــم أوس ــل حقوقه ــا لني فيه
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نالــت حقوقهــا وحرياتهــا بتلــك الهجــرة، فالهجــرة موقــف يمثل رفض الظلــم، ومواجهة 
الظالــم بالخــروج مــن دائرتــه ومجــال تأثيــره وســطوته، }َوَمــا َلُكــْم اَل ُتَقاِتُلــوَن ِفــي َســِبيِل 
َنــا َأْخِرْجَنــا ِمــْن  ِذيــَن َيُقوُلــوَن َربَّ َســاء َواْلِوْلــَداِن الَّ َجــاِل َوالنِّ الّلــِه َواْلُمْســَتْضَعِفيَن ِمــَن الرِّ
ُدنــَك َنِصيــًرا{  ــا ِمــن لَّ َن ــا َواْجَعــل لَّ ُدنــَك َوِليًّ ــا ِمــن لَّ َن ــِم َأْهُلَهــا َواْجَعــل لَّ اِل ــِة الظَّ ــِذِه اْلَقْرَي َهـ

“النســاء/75”
}َأَلْم َتُكْن َأْرُض الّلِه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا ِفيَها{ “النساء/97”

}َوَمــن ُيَهاِجــْر ِفــي َســِبيِل الّلــِه َيِجــْد ِفــي األرض ُمَراَغًمــا َكِثيــًرا َوَســَعًة َوَمــن َيْخــُرْج ِمــن َبْيِتــِه 
ُمَهاِجــًرا إلــى الّلــِه َوَرُســوِلِه ُثــمَّ ُيْدِرْكــُه اْلَمــْوُت َفَقــْد َوَقــَع َأْجــُرُه َعلــى الّلــِه َوَكاَن الّلــُه َغُفــوًرا 

ِحيًما{ “النســاء/100” رَّ
فهــي أرض هللا وليســت تابعــة إلنســان وال لهيــأة، فــا هويــة لــألرض وال علــم، وكل 
ذلــك اعتبــاري وليــس حقيقيــًا، فــاألرض للــه، وهــي أرض هللا، وعلــى ذلــك فيتعيــن علــى 
ــه للبحــث عــن فــرص وأماكــن فــي هــذه األرض  ــوم أن يوســع أفقــه ويشــحذ إرادت المظل

ــرة الظلــم. يتنفــس فيهــا خــارج دائ
إن الهجــرة نــوع مكابــدة وتضحيــة وعنــاء، وهــي شــرط اإليمــان، وواجبــة علــى كل مــن 
دخــل دائــرة اإليمــان، إذ علــى المؤمــن أن يهاجــر بنفســه وروحــه وبكلــه، ليخــرج مــن دائــرة 

الظلــم والظــام وبيــت الظلمــة.
ــده،  ــه وســلم(: ]المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه وي ــه وآل قــال )صلــى هللا علي

ــه[)3(. والمهاجــر مــن هجــر مــا نهــى هللا عن
2ـ إعان المظلومية والمطالبة بالحقوق ، وحق الشكوى:

فلقــد جعــل هللا للمظلــوم حقــًا ـفـي التعبيــر عــن مظلوميتــه، والمطالبــة بحقوقــه، 
وكشــف الظلــم الاحــق بــه، وقــد فتــح القــرآن المجــال واســعًا أمــام المظلــوم للحديــث 
عــن مظلوميتــه، حتــى ولــو كان ذلــك خارجــًا عــن الحــدود، أو متضمنــًا نوعــًا مــن اإلســاءة 
فــي التعبيــر يمــّس هــذا الطــرف أو ذاك، فللمظلــوم حقــوق إضافيــة بســبب مظلوميتــه.
ومــن أجــل ذلــك فقــد وجدنــا فــي مســار التجربــة اإلســامية علــى طــول التاريــخ أن هنــاك 

دوائــر مختصــة بــرّد المظالــم، واالســتماع إلــى شــكاواهم.
قال تعالى: }ال يحب هللا الجهر بالسوء من القول اال من ُظلم...{

ــُه َكاَن َمْنُصــوًرا{  ــي اْلَقْتــِل ِإنَّ ــِه ُســْلَطاًنا َفــَا ُيْســِرف فِّ }َوَمــن ُقِتــَل َمْظُلوًمــا َفَقــْد َجَعْلَنــا ِلَوِليِّ
“االسراء/33”

3ـ المواجهة واسترداد الحقوق:
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ــْهِر اْلَحــَراِم َواْلُحُرَمــاُت ِقَصــاٌص َفَمــِن اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َفاْعَتــُدوْا َعَلْيــِه  ــْهُر اْلَحــَراُم ِبالشَّ }الشَّ
ِقيــَن{ “البقــرة/194” ُقــوْا الّلــَه َواْعَلُمــوْا َأنَّ الّلــَه َمــَع اْلُمتَّ ِبِمْثــِل َمــا اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َواتَّ

ِذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َينَتِصُروَن{ “الشورى/39” }َوالَّ
4ـ نصرة المظلوم:

ــٍة َيْنَهــْوَن َعــِن اْلَفَســاِد ِفــي األرض ِإالَّ َقِليــًا  }َفَلــْواَل َكاَن ِمــَن اْلُقــُروِن ِمــن َقْبِلُكــْم ُأْوُلــوْا َبِقيَّ
ــا َكاَن  ــَن * َوَم ــوْا ُمْجِرِمي ــِه َوَكاُن ــوْا ِفي ــا ُأْتِرُف ــوْا َم ــَن َظَلُم ِذي ــَع الَّ َب ــْم َواتَّ ــا ِمْنُه ــْن َأنَجْيَن مَّ مِّ

ــَك ِلُيْهِلــَك اْلُقــَرى ِبُظْلــٍم َوَأْهُلَهــا ُمْصِلُحــوَن{ “هــود/116ـ117” َربُّ
5ـ القتال:

ــَداِن  َســاء َواْلِوْل ــاِل َوالنِّ َج ــَن الرِّ ــَتْضَعِفيَن ِم ــِه َواْلُمْس ــِبيِل الّل ــوَن ِفــي َس ــْم اَل ُتَقاِتُل ــا َلُك }َوَم
ــا  ُدنــَك َوِليًّ َنــا ِمــن لَّ اِلــِم َأْهُلَهــا َواْجَعــل لَّ َنــا َأْخِرْجَنــا ِمــْن َهـــِذِه اْلَقْرَيــِة الظَّ ِذيــَن َيُقوُلــوَن َربَّ الَّ

ُدنــَك َنِصيــًرا{ “النســاء/75” ــا ِمــن لَّ َن َواْجَعــل لَّ
َه َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر{”الحج/39” ُهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللَّ ِذيَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَّ }ُأِذَن ِللَّ

 فأمــا إذا تحــدث القــرآن الكريــم عــن الظالــم، فإنــه يلــّوح للظالــم بعاقبــة أمــره فــي الدنيــا 
واآلخــرة، وُيشــعره بتمــام مســؤوليته عــن جرمــه، إال أنــه ال يــدع اليــأس يتســرب إليــه 

ــُروَن{ “يوســف/87”. ــْوُم اْلَكاِف ــِه ِإالَّ اْلَق ْوِح الّل ــن رَّ ــَأُس ِم ــُه اَل َيْي ــه، }ِإنَّ ويســتحوذ علي
ــه علــى  ويرســم لــه مامــح واضحــة فــي الطريــق إلــى الخــاص مــن ظلمــه وجرمــه، ويدّل

ــه نحــو ذلــك الهــدف، فمــن ذلــك: مواضــع خطوات
1ـ االستغفار:

فالقــرآن الكريــم يشــير إلــى أن ردة الفعــل إزاء الظلــم الصــادر مــن اإلنســان تجــاه نفســه أو 
تجــاه ربــه أو تجــاه اآلخريــن، بوصفــه حالــة فرديــة، هــي االســتغفار.

ِذيــَن ِإَذا َفَعُلــوْا َفاِحَشــًة أو َظَلُمــوْا َأْنُفَســُهْم َذَكــُروْا الّلــَه َفاْســَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِهــْم َوَمــن  }َوالَّ
وْا َعَلــى َمــا َفَعُلــوْا َوُهــْم َيْعَلُمــوَن{ “آل عمــران/135” ُنــوَب ِإالَّ الّلــُه َوَلــْم ُيِصــرُّ َيْغِفــُر الذُّ

 واالســتغفار موقــف يشــمل حــاالت عــدة، تتمثــل أواًل بالشــعور بالخطــأ والنــدم علــى 
هــذا الفعــل، وثانيــًا بالســعي إلعــادة العاقــة مــع الجهــة التــي وقــع عليهــا الظلــم بمــا 
يناســبها، وثالثــًا بوجــود اإلرادة علــى مواصلــة الطريــق الصحيــح مــع صاحــب العاقــة.)4(
مظهــر  هــو  أو  إليهــا،  يفضــي  فهــو  التعلــق،  اشــد  بالتوبــة  متعلــق  واالســتغفار 

. هــا هر منمظا
بيــد أن التوبــة تشــتمل علــى عزيمــة أقــوى، وإعــادة لحقــوق اآلخريــن المغتصبة، وتســوية 

األمــر مــع صاحــب العاقــة، ومــا إلــى ذلــك.



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |   تموز   |  2006 21

2ـ االلتجاء إلى الرسول:
إن العمليــة المكملــة لالتجــاء إلــى هللا وإظهــار النــدم والعزيمــة علــى تــرك العــودة إلــى 
ــد  ــول محم ــاء إلــى الرس ــة االلتج ــليمة، هــي عملي ــة س ــير إلــى هللا بممارس ــم، والس الظل
ــة.  ــك اجتماعي ــة وكذل ــة ومعنوي ــدة، روحي ــارات ع ــلم(، باعتب ــه وس ــه وآل ــى هللا علي )صل
فااللتجــاء إليــه تجديــد للعهــد مــع صاحــب الرســالة وشــافع هــذه األمــة وإمامهــا، وهــو 
عــودة للجماعــة مــن خــال العــودة إلــى إمامهــا ورســولها، وتأكيــد الــوالء واالرتبــاط بــه، 
فهــو اســتغفار وتأكيــد انتمــاء أو اســتغفار بالعــودة إلــى الجماعــة وإمامهــا، مــن خــال 

قبــول إمــام األمــة بــه، وهــو رجــوع للهدايــة االجتماعيــة.
ــآُؤوَك  ــُهْم َج ــوْا َأنُفَس َلُم ــْم ِإذ ظَّ ُه ــْو َأنَّ ــِه َوَل ــِإْذِن الّل ــاَع ِب ــوٍل ِإالَّ ِلُيَط ُس ــن رَّ ــْلَنا ِم ــا َأْرَس }َوَم

ِحيًمــا{ “النســاء/64” اًبــا رَّ ُســوُل َلَوَجــُدوْا الّلــَه َتوَّ َفاْســَتْغَفُروْا الّلــَه َواْســَتْغَفَر َلُهــُم الرَّ
وال نعــدم أن نجــد الكثيــر مــن نظائــر ذلــك االلتجــاء فــي تاريــخ التجربــة اإلســامية األولــى، 
ِبــيِّ َواْلُمَهاِجِريــَن  ــاَب هللا َعَلــى النَّ بتجليــات إيمانيــة واقعيــة فــي حيــاة المســلمين، }َلَقــد تَّ
ْنُهــْم  َبُعــوُه ِفــي َســاَعِة اْلُعْســَرِة ِمــن َبْعــِد َمــا َكاَد َيِزيــُغ ُقُلــوُب َفِريــٍق مِّ ِذيــَن اتَّ َواأَلنَصــاِر الَّ
ــْت  ــى ِإَذا َضاَق ــوْا َحتَّ ُف ــَن ُخلِّ ِذي ــِة الَّ َاَث ــى الثَّ ــٌم * َوَعَل ِحي ــْم َرُؤوٌف رَّ ــُه ِبِه ــْم ِإنَّ ــاَب َعَلْيِه ــمَّ َت ُث
ــوْا َأن الَّ َمْلَجــَأ ِمــَن الّلــِه ِإالَّ إليــه  َعَلْيِهــُم األرض ِبَمــا َرُحَبــْت َوَضاَقــْت َعَلْيِهــْم َأنُفُســُهْم َوَظنُّ

ِحيُم{”التوبــة/117ـ118” اُب الرَّ ــوَّ ُثــمَّ َتــاَب َعَلْيِهــْم ِلَيُتوُبــوْا ِإنَّ الّلــَه ُهــَو التَّ
3ـ االبتعاد عن مواطن الظلم والظالمين:

}وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمّسكم النار{

الظلم ظاهرة إنسانية بعيدة عن ساحة الرحمة اإللهية:
إن الســاحة اإللهيــة بعيــدة عــن الظلــم، ألنــه نقــص، وقــد كتــب هللا علــى نفســه الرحمــة، 

وأمــر بالعــدل.
أمــا مــا نشــاهده مــن خلــل فــي الطبيعــة، وظلــم فــي اإلنســان، وقهــر فــي المجتمعــات، 
فــإن مــرّد ذلــك كلــه ومنشــأه هــو اإلنســان ، فــي فعلــه وتجاوزاتــه وجهلــه وظلمه،فهــي 

كلهــا نواقــص، وهــي علــل لــكل خلــل.
وقــد شــاء هللا أن يكــون لإلنســان ســلطان فــي هــذا الوجــود، بانــت آثــاره بمظاهــر الظلــم 

المتكــررة التــي يقترفهــا.
ٍة{”النساء/40” }ِإنَّ الّلَه اَل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّ

اَس َأنُفَسُهْم َيْظِلُموَن{ “يونس/44” اَس َشْيًئا َوَلـِكنَّ النَّ قال تعالى: }ِإنَّ الّلَه اَل َيْظِلُم النَّ
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ــُه ُيِريــُد ُظْلًمــا  ِذيــَن ِمــن َبْعِدِهــْم َوَمــا اللَّ قــال تعالــى: }ِمْثــَل َدْأِب َقــْوِم ُنــوٍح َوَعــاٍد َوَثُمــوَد َوالَّ
ْلِعَبــاِد{ “غافر/31” لِّ

ظلم اآليات وتجاوزها وتحريف الحق والدين:
لعل من أبشع مظاهر الظلم تحريف العلماء للدين، 

ــُه  ــِه اْلَكــِذَب َوُهــَو ُيْدَعــى إلــى اإلســام َواللَّ ــِن اْفَتــَرى َعَلــى اللَّ قــال تعالى:}َوَمــْن َأْظَلــُم ِممَّ
اِلِميــَن{ “الصــف/7” اَل َيْهــِدي اْلَقــْوَم الظَّ

ــا َجــاءُه َأَلْيــَس  َب ِباْلَحــقِّ َلمَّ ــِه َكِذًبــا أو َكــذَّ ــِن اْفَتــَرى َعَلــى اللَّ قــال تعالــى : }َوَمــْن َأْظَلــُم ِممَّ
ْلَكاِفِريــَن{ “العنكبــوت/8” ــَم َمْثــًوى لِّ ِفــي َجَهنَّ

ــا  ــوْا ِبَه ــِه َفَظَلُم ــْوَن َوَمَلِئ ــا إلــى ِفْرَع وَســى ِبآَياِتَن ــم مُّ ــن َبْعِدِه ــا ِم ــمَّ َبَعْثَن قــال تعالــى: }ُث
َفانُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة اْلُمْفِســِديَن{ “االعــراف/103”

ــا إلــى الظلــم الــذي ال يكــون عــن جهــل وقصــور معرفــة، وغيــاب  واإلشــارة القرآنيــة هن
حجــة، وفقــدان بيــان، فالظلــم هنــا يمثــل شــكًا آخــر، هــو مــن أشــد أنــواع الظلــم، أال وهــو 
تحريــف الحــق وتشــويه الرســالة، وصــرف الحجــة، واالســتخدام الســيء للمعرفــة والديــن 

بمــا يخــدم الباطــل.
واالنحــراف هــو تلبيــس الحــق والديــن بمــا ليــس فيــه، وهــذا الظلــم يمارســه مــن ُحســب 
علــى صنــف العلمــاء وأهــل البيــان والمعرفــة، ومــن حباهــم هللا بســعة مــن علــم وقــدرة 
علــى اإلبــاغ واإلعــام، غيــر أنهــم ال يــرون للحــق قدســية، وال يقيمــون للديــن وزنــًا، 

ــة. ــداف الخاص ــهوات واأله ــق الش ــم ولتحقي ــيلة للتحك ــم وس فعلمه
 هؤالء أشد ظلمًا من أولئك الذين ظلموا.

اإلصالح ومواجهة الظلم لمنع وقوع الهالك:
ــح،  ــق الصحي ــًا إلــى الطري ــاره رجوع ــوار، باعتب ــاك والب ــوع اله ــن وق ــع م ــاح يمن إن اإلص
وانســجامًا مــع الحــق وطبيعــة الخلــق، ومــن هنــا كانــت التوبــة واالســتغفار نــوع رجــوع 
للفــرد بالتوبــة، ولألمــة والقريــة باإلصــاح والعــدل. }فمــن تــاب مــن بعــد ظلمــه وأصلــح 

فــإن هللا يتــوب عليــه{
َك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن{ “هود/117” }َوَما َكاَن َربُّ

ـى هللا للســير ـفـي  والقــرآن واضــح جــدًا ـفـي بيانــه أن اإلقــاع عــن الظلــم، والعــودة إـل
طريــق التكامــل أمــر يســير مــع مســيرة الكــون والحيــاة، وينســجم مــع الفطــرة وســنة هللا 
فــي ذلــك هــي إضفــاء الرحمــة وتســديد األفــراد والمجتمعــات التــي تســعى للتخلــص مــن 
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الظلــم واإلقــاع عنــه، أو مواجهتــه.
 فعمليــة المواجهــة الذاتيــة كأفــراد، أو المواجهــة إلرادة الظلــم ـفـي المجتمــع، أيــًا 
كان هــذا الظالــم، مســتعمرًا أو حاكمــًا أو فئــة أو تيــارًا، هــي عامــة خيــر وصحــة تؤهــل 
لنــزول الرحمــة الخاصــة، ليعيــش الفــرد فرصــة أخــرى مباركــة محفوفــة بالحــب والعنايــة 

ــن{. ــب التوابي ــة، }ان هللا يح اإللهي
وكذلــك يكــون المجتمــع والدولــة التــي تعيــش مســاعي اإلصــاح وإعــادة البنــاء والســير 
نحــو الحــق والعــدل مؤهلــة ألن تشــملها العنايــة اإللهيــة الخاصــة فــي النمــو والعطــاء، 

َبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر{ “سبأ/15” }َبْلَدٌة َطيِّ
ــِكن  ــَماء َواألرض َوَلـ ــَن السَّ ــَرَكاٍت مِّ ــا َعَلْيِهــم َب َقــوْا َلَفَتْحَن ــوْا َواتَّ ــْو َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى آَمُن }َوَل

ــُبوَن{”االعراف/96” ــوْا َيْكِس ــا َكاُن ــم ِبَم ــوْا َفَأَخْذَناُه ُب َكذَّ
َك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن{ “هود/117” }َوَما َكاَن َربُّ

الظلم أساس الثورات/
إن ظاهــرة االســتخدام واالســتخدام المتبــادل، ـفـي المجتمــع اإلنســاني، تمثــل حالــًة 
نفســية تمتــد جذورهــا إلــى األنــا وغريــزة األنانيــة، وهي فــي األحــوال الصحيــة والطبيعية، 

ضروريــة فــي إقامــة حيــاة النــاس، ونافعــة لهــم.
وقد أشار القرآن الكريم إلىذلك بقوله: 

ْنَيــا َوَرَفْعَنــا  ِعيَشــَتُهْم ِفــي اْلَحَيــاِة الدُّ ــَك َنْحــُن َقَســْمَنا َبْيَنُهــم مَّ }َأُهــْم َيْقِســُموَن َرْحَمــَة َربِّ
ــا  مَّ ــَك َخْيــٌر مِّ ا َوَرْحَمــُت َربِّ ِخــَذ َبْعُضُهــم َبْعًضــا ُســْخِريًّ َبْعَضُهــْم َفــْوَق َبْعــٍض َدَرَجــاٍت ِلَيتَّ

َيْجَمُعوَن{”الزخــرف/32”
 وفــي أحيــان كثيــرة يطــرأ علــى تلــك الظاهــرة االنحــراف، فيتحــول االســتخدام لذلــك إلــى 

اســتغال، ثــم إلــى طغيــان، عندمايتمكــن الظالممــن اســتغال اآلخريــن.
ــا  ــرز لن ــن، لتب ــى اآلخري ــتعاء عل ــن االس ــأ م ــتكبار، وينش ــن االس ــد م ــان يول ــذا الطغي  وه

ــن،  ــوق اآلخري ــكار لحق ــتبداد واحت ــن اس ــتلزمه م ــا يس ــم، وم ــرة الظل ظاه
ــن  ــُه ِم ــاٍر َوَخَلْقَت ــن نَّ ــي ِم ــُه َخَلْقَتِن ْن ــٌر مِّ ــْا َخْي ــاَل َأَن ــَك َق ــُجَد ِإْذ َأَمْرُت ــَك َأالَّ َتْس ــا َمَنَع ــاَل َم }َق

ِطيٍن{”االعــراف/12”
وحالــة االســتغال والطغيــان ســوف تــؤدي ـ عندمــا تتحــول إلــى ظاهــرة عامــة حاكمــة 
فــي المجتمــع ـ إلــى وجــود أناســمظلومين، قــد ســلبت مصالحهــم، وانتهكــت حقوقهــم.
وســوف تولــد، تبعــًا لذلــك، ـفـي هــذا المجتمــع المظلــوم بســبب االســتبداد، مشــاعر 
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الغضــب واالنتقــام والثــأر مــن الظالــم المســتغل المســتبد.
وتنتظــر هــذه المشــاعر الغاضبــة فــي األمــة الصاعــق الشــجاع المعبــر عــن هــذا الغضــب، 

ليجتمــع النــاس حولــه وليســندوه، وهــم المصلحــون واالنبيــاء.
وذلــك هــو منشــأ الثــورات علــى مــر التاريــخ لتصحيــح الواقــع الخاطــئ المتمثــل بالظلــم 
وتجــاوز الحقــوق، ولتغييــر ذلــك باتجــاه تحقيــق العــدل ومنــع االســتغال وكســر شــوكة 

الظالــم وطغيانــه.
ففي كل الثورات نجد قطبي المواجهة: المستضعف والمستكبر.

مستضعفون ومستكبرون:
إن عاقــة االســتخدام التــي جعلهــا هللا ســنًة الســتمرار الحيــاة ودوام المجتمعــات كأمــر 
فطــري ال معــدى عنــه، قــد تحّولــت علــى أيــدي مــن حباهــم هللا القــدرة والتمكيــن إلــى 

عاقــة مســتِغل ومســتَغل، وظالــم ومظلــوم، ومســتكبر ومســتضعف.
فقــد صــور لنــا القــرآن طبيعــة التبعيــة فــي العاقــة بيــن المســتكبر والمســتضعف، وبيــن 
الظالــم وأتباعــه، ثــم صــّور لنــا كيــف ينقلــب أتبــاع الظلمــة علــى رؤســائهم، وكيــف ُترفــع 
عنهــم هالــة الســلطة والقــدرة يــوم الحضــور بيــن يــدي الجبــار، حيــث ال حاكــم وال محكوم، 

فــي يــوم الحــق والفصــل، فيتبــرأ كل واحــد مــن صاحبــه.
ــِذي َبْيــَن َيَدْيــِه َوَلــْو َتــَرى  ْؤِمــَن ِبَهــَذا اْلُقــْرآِن َواَل ِبالَّ ِذيــَن َكَفــُروا َلــن نُّ قــال تعالى:}َوَقــاَل الَّ
ِذيــَن  ـى َبْعــٍض اْلَقــْوَل َيُقــوُل الَّ ِهــْم َيْرِجــُع َبْعُضُهــْم إـل اِلُمــوَن َمْوُقوُفــوَن ِعنــَد َربِّ ِإِذ الظَّ
ــَن  ِذي ــَتْكَبُروا ِللَّ ــَن اْس ِذي ــاَل الَّ ــَن * َق ــا ُمْؤِمِني ــْم َلُكنَّ ــْواَل َأنُت ــَتْكَبُروا َل ــَن اْس ِذي ــُتْضِعُفوا ِللَّ اْس
ــاَل  ــَن * َوَق ْجِرِمي ــم مُّ ــْل ُكنُت ــم َب ــَد ِإْذ َجاءُك ــَدى َبْع ــِن اْلُه ــْم َع ــُن َصَدْدَناُك ــُتْضِعُفوا َأَنْح اْس
ــِه  ْكُفــَر ِباللَّ َهــاِر ِإْذ َتْأُمُروَنَنــا َأن نَّ ْيــِل َوالنَّ ِذيــَن اْســَتْكَبُروا َبــْل َمْكــُر اللَّ ِذيــَن اْســُتْضِعُفوا ِللَّ الَّ
ِذيــَن  ْغــَاَل ِفــي َأْعَنــاِق الَّ ــا َرَأُوا اْلَعــَذاَب َوَجَعْلَنــا اأْلَ َداَمــَة َلمَّ وا النَّ َوَنْجَعــَل َلــُه َأنــَداًدا َوَأَســرُّ

ــوَن{ “ســبأ/31ـ33” ــوا َيْعَمُل ــا َكاُن ــَزْوَن ِإالَّ َم ــُروا َهــْل ُيْج َكَف
ــَه َوَأَطْعَنــا  ــاِر َيُقوُلــوَن َيــا َلْيَتَنــا َأَطْعَنــا اللَّ ــُب ُوُجوُهُهــْم ِفــي النَّ ـى: }َيــْوَم ُتَقلَّ قــال تعاـل
َنــا آِتِهــْم ِضْعَفْيــِن  ــِبيَا * َربَّ وَنــا السَّ ــا َأَطْعَنــا َســاَدَتَنا َوُكَبَراءَنــا َفَأَضلُّ َنــا ِإنَّ ُســواَل * َوَقاُلــوا َربَّ الرَّ

ــا َكِبيــًرا{ “االحــزاب/66ـ68” ِمــَن اْلَعــَذاِب َواْلَعْنُهــْم َلْعًن
ــاِر  ــن اْلِجــنِّ َواإِلنــِس ِفــي النَّ ــْت ِمــن َقْبِلُكــم مِّ ــْد َخَل ــٍم َق ــوْا ِفــي ُأَم ــاَل اْدُخُل قــال تعالــى :}َق
اَرُكــوْا ِفيَهــا َجِميًعــا َقاَلــْت ُأْخَراُهــْم أُلواَلُهــْم  ــى ِإَذا ادَّ َعَنــْت ُأْخَتَهــا َحتَّ ــٌة لَّ َمــا َدَخَلــْت ُأمَّ ُكلَّ
ــاِر َقــاَل ِلــُكلٍّ ِضْعــٌف َوَلـــِكن الَّ َتْعَلُمــوَن  ــَن النَّ وَنــا َفآِتِهــْم َعَذاًبــا ِضْعًفــا مِّ َنــا َهـــُؤالء َأَضلُّ َربَّ
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ــْم  ــا ِمــن َفْضــٍل َفُذوُقــوْا اْلَعــَذاَب ِبَمــا ُكنُت ــْت ُأواَلُهــْم أُلْخَراُهــْم َفَمــا َكاَن َلُكــْم َعَلْيَن * َوَقاَل
َتْكِســُبوَن{ “االعــراف/38ـ39”

أبواب السماء مفتوحة للمظلومين:
“آه”  كلمــة  وأن  المظلوميــن،  لدعــوة  مفتحــة  الســماء  أبــواب  أن  الحديــث  ـفـي  ورد 
ودعــوات المظلوميــن تختــرق الحجــب، وال يقــف أمامهــا شــيء، وهــذا التصويــر الغيبــي 
لحالــة المظلــوم الرافــض للظلــم، والســاعي للعــدل، يكشــف لنــا عــن أن الكــون كلــه مــع 
المظلــوم، ولذلــك عليــه أن يثــق بالنصــر، وبــأن مــآل األمــور ســيكون لصالحــه، والعاقبــة 

ــن. للمتقي
إن دعــوات المظلوميــن بحــق الظلمــة باتــت معروفــة ويقينيــة وواضحــة، وهــذا كاشــف 
عــن أن ســنة اإلصــاح وتجــاوز الظلمــة والظلــم هــي ســنة الحيــاة حتــى يقــام العــدل علــى 

كل األرض.
ِذيــَن ِإَذا َفَعُلــوْا َفاِحَشــًة أو َظَلُمــوْا َأْنُفَســُهْم َذَكــُروْا الّلــَه َفاْســَتْغَفُروْا  قــال تعالى:}َوالَّ
ــوْا َوُهــْم َيْعَلُمــوَن{ “آل  ــا َفَعُل ــى َم وْا َعَل ــْم ُيِصــرُّ ــُه َوَل ــوَب ِإالَّ الّل ُن ــُر الذُّ ِلُذُنوِبِهــْم َوَمــن َيْغِف

عمــران/135”
ِذيــَن َكَفــُروْا َوَظَلُمــوْا َلــْم َيُكــِن الّلــُه ِلَيْغِفــَر َلُهــْم َواَل ِلَيْهِدَيُهــْم َطِريقــًا{  قــال تعالــى: }ِإنَّ الَّ

“النســاء/168”
ــِذي ِقيــَل َلُهــْم َفَأْرَســْلَنا َعَلْيِهــْم ِرْجــًزا  ِذيــَن َظَلُمــوْا ِمْنُهــْم َقــْواًل َغْيــَر الَّ َل الَّ قــال تعالى:}َفَبــدَّ

ــَماء ِبَمــا َكاُنــوْا َيْظِلُموَن{”االعــراف /162” ــَن السَّ مِّ
ــا  ــوْا ِبَه ــِه َفَظَلُم ــْوَن َوَمَلِئ ــا إلــى ِفْرَع وَســى ِبآَياِتَن ــم مُّ ــن َبْعِدِه ــا ِم ــمَّ َبَعْثَن قــال تعالــى: }ُث

َفانُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة اْلُمْفِســِديَن{ “االعــراف/103”
وعــن عبــد هللا بــن عبــاس أن النبــي )صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم( بعــث ُمعــاذًا إلــى اليمن، 

فقــال اّتــق دعــوة المظلــوم، فإنهــا ليس بينهــا وبيــن هللا حجاب.)5(

نتيجة الظلم:
 تتجلى سنن هللا سبحانه إزاء الظلم والظالمين في:

1ـ اإلمهــال: وهــو ســنة إلهيــة تســبق العقوبــة وتمهــد لهــا، قــال تعالــى :} َواَل َيْحَســَبنَّ 
ــُم  ــا َوَلْه ــْزَداُدوْا ِإْثًم ــْم ِلَي ــي َلُه ــا ُنْمِل ــِهْم إنم نُفِس َ ــٌر ألِّ ــْم َخْي ــي َلُه ــا ُنْمِل ــُروْا إنم ــَن َكَف ِذي الَّ

ِهيــٌن{”آل عمــران/178” َعــَذاٌب مُّ
ن َقْرَيٍة َأْمَلْيُت َلَها َوِهَي َظاِلَمٌة ُثمَّ َأَخْذُتَها َوِإَليَّ اْلَمِصيُر{ “الحج/48” ن مِّ  وقال }َوَكَأيِّ
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2ـ الهــاك: وهــو ســنة هللا فــي اســتحقاق الظلــم علــى صعيــد األنظمــة والمجتمعــات، 
وفــي هاكهــا ونهايتهــا وانحالهــا حكمــة.

إن الظلــم تحــدٍّ لســنة هللا فــي المجتمعــات التــي تســعى نحــو التكامــل والعــدل، وبالتالي 
ــب  ــراف والتخري ــة باإلس ــى الطبيع ــاوز عل ــم تج ــا أن الظل ــة، كم ــرة غالب ــنة الفط ــإن س ف

واالســتغال، وســنة هللا هــي الغالبــة.
فالظلــم ظاهــرة إنســانية محضــة وهــي نقــص وخلــل لــن يكــون حاكمــًا وال مســتقرًا وال 

شــامًا، ألنــه نقــص وخلــل، فــي مقابــل الكمــال والحــق والعــدل.
َنــاِت  ــا َظَلُمــوْا َوَجاءْتُهــْم ُرُســُلُهم ِباْلَبيِّ قــال تعالــى: }َوَلَقــْد َأْهَلْكَنــا اْلُقــُروَن ِمــن َقْبِلُكــْم َلمَّ

َوَمــا َكاُنــوْا ِلُيْؤِمُنــوْا َكَذِلــَك َنْجــِزي اْلَقــْوَم اْلُمْجِرِميَن{“يونــس/13”
َقــْوٍم َيْعَلُمــوَن{  ـى: }َفِتْلــَك ُبُيوُتُهــْم َخاِوَيــًة ِبَمــا َظَلُمــوا ِإنَّ ِفــي َذِلــَك آَلَيــًة لِّ قــال تعاـل

“النمــل/52”
ْوِعــًدا{  مَّ ِلَمْهِلِكِهــم  َوَجَعْلَنــا  َظَلُمــوا  ــا  َلمَّ َأْهَلْكَناُهــْم  اْلُقــَرى  }َوِتْلــَك  ـى:  تعاـل قــال 

”59 “الكهــف/
ــْم  ــو َعَلْيِه ــا َرُســواًل َيْتُل َه ــَث ِفــي ُأمِّ ــى َيْبَع ــَرى َحتَّ ــَك اْلُق ــَك ُمْهِل ــا َكاَن َربُّ قــال تعالى:}َوَم

ــص/59” ــوَن{ “القص ــا َظاِلُم ــَرى ِإالَّ َوَأْهُلَه ــي اْلُق ــا ُمْهِلِك ــا ُكنَّ ــا َوَم آَياِتَن
ــَها  ــى ُعُروِش ــٌة َعَل ــٌة َفِهــَي َخاِوَي ــا َوِهــَي َظاِلَم ــٍة َأْهَلْكَناَه ــن َقْرَي ــن مِّ قــال تعالــى : }َفَكَأيِّ

ــج/45” ــيٍد{ “الح ِش ــٍر مَّ ــٍة َوَقْص َل َعطَّ ــٍر مُّ َوِبْئ
3ـ االنتصــار بالظالــم مــن الظالــم: وهــو ســنة إلهيــة أشــار إليهــا القــرآن الكريــم صراحــة، إذ 

اِلِميــَن َبْعًضــا ِبَمــا َكاُنــوْا َيْكِســُبوَن{ “االنعــام/129” ــي َبْعــَض الظَّ قــال تعالى:}َوَكَذِلــَك ُنَولِّ
 وقــد ورد عــن اإلمــام الباقــر “عليــه الســام” قولــه: ]مــا انتصــر هللا مــن ظالــم إال بظالــم، 

وذلــك قولــه عــز وجــّل }وكذلــك نولــي بعــض الظالميــن بعضــًا{[)6( .

الخاتمة:
ــزه عنهــا هللا ســبحانه وتعالــى إذ يمتنــع علــى الحكيــم أن   الظلــم ظاهــرة إنســانية، يتنـ

يقــوم بفعــل مــا يحكــم بــأن فاعلــه مســتحق للــذم، أو يقــدم بفعــل يجــب التنـــزه عنــه.
 فالله عادل، ألن الظلم قبيح ومما يجب التنـزه عنه، وال يصدر القبيح من الحكيم.

 والعــدل حســن، وممــا ينبغــي االتصــاف بــه، فيكــون االتصــاف بالعــدل مــن شــؤون كونــه 
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حكيمــًا منزهــًا عمــا ال ينبغــي، ومتصفــًا بــكل كمــال فــي مقــام الفعــل. فمقتضــى كونــه 
حكيمــًا هــو عــدم ارتكابــه مــا يجــب التنـــزه عنــه، وبالتالــي فهــو عــادل ال يجــوز وال يظلــم 

وال يعتــدي.
 وقــد تظافــرت اآليــات الكريمــة علىبيــان هــذا المعنــى، معنــى قيامــه ســبحانه بالقســط، 
ــُه اَل ِإَلـــَه ِإالَّ ُهــَو َواْلَمَاِئَكــُة َوُأْوُلوْا  وأمــره بالعــدل، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: }َشــِهَد الّلــُه َأنَّ

اْلِعْلــِم َقآِئَمــًا ِباْلِقْســِط اَل ِإَلـــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَعِزيــُز اْلَحِكيــُم{ “آل عمران /18”
ــاء هــي  ــة األنبي ــن بعث ــة م ــل الغاي ــد جع ــط، فق ــام بالقس ــه بالقي ــى ذات ــهد عل ــا ش وكم

ــاس. ــن الن ــط بي ــة القس إقام
كمــا صــرح بــأن القســط هــو الركــن األساســي فــي محاســبة العبــاد يــوم القيامــة، إذ يقــول 
ســبحانه: }َوَنَضــُع اْلَمَواِزيــَن اْلِقْســَط ِلَيــْوِم اْلِقَياَمــِة َفــَا ُتْظَلــُم َنْفــٌس َشــْيًئا َوِإن َكاَن ِمْثَقــاَل 

ــْن َخــْرَدٍل َأَتْيَنــا ِبَهــا َوَكَفــى ِبَنــا َحاِســِبيَن{ “االنبيــاء/47” ــٍة مِّ َحبَّ
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ــاُس  ــوَم النَّ ــَزاَن ِلَيُق ــاَب َواْلِمي ــُم اْلِكَت ــا َمَعُه ــاِت َوَأنَزْلَن َن ــَلَنا ِباْلَبيِّ ــْلَنا ُرُس ــْد َأْرَس ــال: }َلَق و ق
ــُه َمــن َينُصــُرُه  ــاِس َوِلَيْعَلــَم اللَّ ِباْلِقْســِط َوَأنَزْلَنــا اْلَحِديــَد ِفيــِه َبــْأٌس َشــِديٌد َوَمَناِفــُع ِللنَّ

ــَه َقــِويٌّ َعِزيــٌز{ “الحديــد/25” َوُرُســَلُه ِباْلَغْيــِب ِإنَّ اللَّ
وقــد وضــع هللا ســبحانه حــدودًا لتنظيــم حيــاة اإلنســان ، ســماها حــدود هللا، وهــي أوامره 
ونواهيــه، قــال تعالــى: }... ِتْلــَك ُحــُدوُد الّلــِه َفــَا َتْعَتُدوَهــا َوَمــن َيَتَعدَّ ُحــُدوَد الّلِه َفُأْوَلـــِئَك 

اِلُمــوَن{ “البقرة/ 229”. ُهــُم الظَّ
 وفاعــل الظلــم هــو اإلنســان الظلــوم الجهــول، وخيــر مثــال علــى ذلــك صاحــب الجنتيــن 

الــذي تفاخــر بمــا لــه وبمكانتــه علــى صاحبــه:
َنْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأن َتِبيَد َهِذِه َأَبًدا {”الكهف/35”. َتُه َوُهَو َظاِلٌم لِّ }َوَدَخَل َجنَّ

 والقــرآن يقــرر قاعــدة إلهيــة هــي أن الخــروج عــن حــدود هللا يــؤدي إلــى ظلــم النفــس، 
ــَه ُيْحــِدُث  ــِه َفَقــْد َظَلــَم َنْفَســُه اَل َتــْدِري َلَعــلَّ اللَّ ــِه َوَمــن َيَتَعــدَّ ُحــُدوَد اللَّ } َوِتْلــَك ُحــُدوُد اللَّ

ــَك َأْمًرا{”الطــاق/1” ــَد َذِل َبْع
ــْم  ــا َظَلْمَناُه ــم ال يقــع علــى هللا ســبحانه، }َوَم ــد، ألن الظل ــد علــى العب ــم يرت  وهــذا الظل
ِتــي َيْدُعــوَن ِمــن ُدوِن الّلِه ِمن َشــْيٍء  َوَلـــِكن َظَلُمــوْا َأنُفَســُهْم َفَمــا َأْغَنــْت َعْنُهــْم آِلَهُتُهــُم الَّ

ــَك َوَمــا َزاُدوُهــْم َغْيــَر َتْتِبيــٍب{ “هــود/101” ــا َجــاء َأْمــُر َربِّ مَّ لِّ
ِذيــَن َيْأُكُلوَن   وقــد يقــع الظلــم علــى مــال اآلخريــن، وهــو مــا حــذر منــه تعالــى بقولــه: }ِإنَّ الَّ

َأْمــَواَل اْلَيَتاَمــى ُظْلًمــا إنمــا َيْأُكُلــوَن ِفي ُبُطوِنِهــْم َناًرا َوَســَيْصَلْوَن َسِعيًرا{”النســاء/10”
أو قــد يقــع الظلــم علــى قــوم فيهــدر كرامتهــم ويصــادر حقوقهــم، كمــا وقــع علــى بنــي 
ــْن آِل ِفْرَعوَن  اســرائيل مــن آل فرعــون، قــال تعالــى فــي معــرض االمتنــان: }َوِإْذ َأنَجْيَناُكــم مِّ
ــن  ُلــوَن َأْبَناءُكــْم َوَيْســَتْحُيوَن ِنَســاءُكْم َوِفــي َذِلُكــم َبــاء مِّ َيُســوُموَنُكْم ُســَوَء اْلَعــَذاِب ُيَقتِّ

ُكــْم َعِظيــٌم {”االعــراف /141” بِّ رَّ
ــَو  ــِه َوُه ــاُن اِلْبِن ــاَل ُلْقَم ــال تعالــى: } َوِإْذ َق ــه، ق ــرك بالل ــو الش ــره ه ــم وأكب ــم الظل وأعظ

ــان/13” ــٌم{ “لقم ــٌم َعِظي ــْرَك َلُظْل ــِه ِإنَّ الشِّ ــِرْك ِباللَّ ــيَّ اَل ُتْش ــا ُبَن ــُه َي َيِعُظ
 وهو الذنب الذي ال ُيغتفر، }ان هللا ال يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{

وعــن أميــر المؤمنيــن “عليــه الســام” قــال: ]أال وإنَّ الظلــم ثاثــة، فظلــم ال يغفــر، وظلــم 
ال يتــرك، وظلــم مغفــور ال يطلــب، فأمــا الظلــم الــذي ال يغفــر فالشــّرك باللــه، وأمــا الظلــم 
الــذي يغفــر، فظلــم العبــد لنفســه عــن بعــض الهنــات، وأمــا الظلــم الــذي ال يتــرك، فظلــم 

العبــاد بعضهــم بعضــا[)7(.
 والماحظ أن الطبيعة قد يستخدمها هللا تعالى كأداة للعقوبة، فهي من جنوده.
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ــْت  ــرٌّ َأَصاَب ــا ِص ــٍح ِفيَه ــِل ِري ــا َكَمَث ْنَي ــاِة الدُّ ــِذِه اْلَحَي ــوَن ِفــي ِهـ ــا ُينِفُق ــُل َم قــال تعالــى: }َمَث
َحــْرَث َقــْوٍم َظَلُمــوْا َأنُفَســُهْم َفَأْهَلَكْتــُه َوَمــا َظَلَمُهــُم الّلــُه َوَلـــِكْن َأنُفَســُهْم َيْظِلُمــوَن{ “آل 

عمــران/117”.
 وقــال تعالــى لنــوح “عليــه الســام”: }َفَأْوَحْيَنــا إليــه َأِن اْصَنــِع اْلُفْلــَك ِبَأْعُيِنَنــا َوَوْحِيَنــا َفــِإَذا 
ــوُر َفاْســُلْك ِفيَهــا ِمــن ُكلٍّ َزْوَجْيــِن اْثَنْيــِن َوَأْهَلــَك ِإالَّ َمــن َســَبَق َعَلْيــِه  نُّ َجــاء َأْمُرَنــا َوَفــاَر التَّ

ْغَرُقــوَن{ “المؤمنــون/27”. ُهــم مُّ ِذيــَن َظَلُمــوا ِإنَّ اْلَقــْوُل ِمْنُهــْم َواَل ُتَخاِطْبِنــي ِفــي الَّ
ــُم   وافتــراء الكــذب علــى هللا هــو اآلخــر مــن أبشــع صــور الظلــم، قــال تعالــى: }َوَمــْن َأْظَل
اِلُمــوَن{ “االنعــام:21” ومــن  ــُه اَل ُيْفِلــُح الظَّ َب ِبآَياِتــِه ِإنَّ ــِن اْفَتــَرى َعَلــى الّلــِه َكِذًبــا أو َكــذَّ ِممَّ
ــَق  ــوَن ِإنَّ ِإْبَراِهيــَم َوِإْســَماِعيَل َوِإْسَحـ الظلــم أيضــًا كتــم الشــهادة، قــال تعالــى: }َأْم َتُقوُل
ــن  ــُم ِممَّ ــْن َأْظَل ــُه َوَم ــُم َأِم الّل ــْم َأْعَل ــْل َأَأنُت ــوْا ُهــوًدا أو َنَصــاَرى ُق ــَباَط َكاُن ــوَب َواألْس َوَيْعُق
ــوَن{ “البقــرة/140” ومــن ذلــك  ــا َتْعَمُل ــُه ِبَغاِفــٍل َعمَّ ــِه َوَمــا الّل ــَم َشــَهاَدًة ِعنــَدُه ِمــَن الّل َكَت
ــَر  ــن ُذكِّ ــُم ِممَّ ــْن َأْظَل ــر بهــا، قــال تعالــى: }َوَم ــات هللا بعــد التذكي أيضــًا اإلعــراض عــن آي

ــَن اْلُمْجِرِميــَن ُمنَتِقُمــوَن{ “الســجدة/22”. ــا ِم ــَرَض َعْنَهــا ِإنَّ ــمَّ َأْع ــِه ُث ــاِت َربِّ ِبآَي
 أمــا ســنن هللا فــي الظالميــن فتتمثــل فــي : اإلمهــال الــذي يكــون مقدمــة لإلهــاك، ثــم 

اإلهــاك، واالنتصــار بالظالــم مــن الظالــم.
}إن هللا يأمــر بالعــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القرـبـى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر 

والبغــي يعظكــم لعلكــم تذكــرون{
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استطالع عن الرأي العام العراقي 
نحو تشكيل الحكومة الجديدة

إعداد :فريق العمل في
 المعهد العراقي للحوار 

جراء الستطالع باختصار طريقة اإ

لــى 30 جريــت مقابــالت مباشــرة للمــدة مــن 1 اإ
أ
- ا

يــار 2006.
آ
ا

المركــز  فــي  الميدانــي  العمــل  جميــع  نجــز 
أ
ا  -

المســتقبلية. والدراســات  للبحــوث  العراقــي 

جريت اللقاءات في محافظة بغداد فقط.
أ
-ا

مقابلــة   1100 مــن  عينــة  علــى  الحصــول  -تــم 

صــل عينــة كاملــة عددهــا 1200، 
أ
ناجحــة مــن ا

.%85 جابــة  الإ نســبة  بذلــك  لتكــون 

-لمزيــد مــن التفاصيــل حــول منهجيــة العمــل، 

للبحــوث  العراقــي  بالمركــز  التصــال  الرجــاء 

المســتقبلية. والدراســات 
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موجز ديمغرافي

ـ يمثل االستطالع محافظة بغداد )الكرخ ـ الرصافة( ونسبة 50% إلى 50% على التوالي.

ـ بلغت نسبة مشاركة الذكور إلى اإلناث 57% ذكور إلى 43% إناث على التوالي.

ـ التوزيع العمري: 18 ـ 24)15%(، 25ـ34 )38%(، 35ـ44)27%(، 45ـ54)15%(، 55 فما فوق )%5(.

ن الدولة العراقية ستتمتع بالسيادة الكاملة بعد تشكيل الحكومة المقبلة؟
أ
ول: هل تعتقد با

أ
السؤال اال

جدول )1(

ن الدولــة العراقيــة ســتتمتع بالســيادة الكاملــة، وُتعــد 
أ
ن 55.9% تــرى ا

أ
فــراد عينــة الدراســة ا

أ
يتضــح مــن إجابــة ا

 حــول الســير بهــذا االتجــاه.
ً
 إيجابيــا

ً
اإلجابــة مؤشــرا

ن الحكومــة المقبلــة ســتحقق مصالحــة وطنيــة بيــن جميــع مكونــات الشــعب 
أ
الســؤال الثانــي: هــل تعتقــد بــا

العراقــي؟

ي لينعم 
أ
السيادي جزئيال را

61582187139العدد

12.6%17%7.45%55.9%النسبة المئوية
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ي لينعم
أ
الال را

698178208العدد

7.09%24.7%67.5%النسبة المئوية

ي ليتوافق وطنياستحقاق انتخابي
أ
ال را

74327278العدد

7.09%24.7%67.5%النسبة المئوية

جدول )2(

فــراد عينــة البحــث باتجــاه تمكــن الحكومــة المقبلــة فــي قدرتهــا علــى تحقيــق مصالحــة وطنيــة 
أ
إجابــة ا

فــراد العينــة.
أ
 بلغــت نســبة اإلجابــة 67.5% مــن ا

ْ
بيــن جميــع مكونــات الشــعب العراقــي، إذ

يك؟
أ
فضل تشكيل حكومي لقيادة البلد برا

أ
السؤال الثالث: ما هو ا

جدول )3(

ســاس االســتحقاق 
أ
فــراد عينــة الدراســة تشــكيل الحكومــة يكــون علــى ا

أ
كــدت نســبة 67.5% مــن ا

أ
ا

االنتخابــي وهــي نتيجــة منطقيــة للجماهيــر التــي شــاركت فــي االنتخابــات، ولكــن بنفــس الوقــت 

خــر فــي تشــكيل 
آ
 ا

ً
ساســا

أ
فــراد عينــة الدراســة اختــاروا اعتمــاد التوافــق الوطنــي ا

أ
إن 24.7% مــن ا

الحكومــة.

جدول )4(

قاليممركزية
أ
فيدرالية ا

ال مركزية 

محافظات
ي لي

أ
ال را

4525356449العدد

4.45%5.8%48.6%41.09%النسبة المئوية
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عتقد ذلك
أ
ي ليا

أ
عتقدال را

أ
ال ا

726135235العدد

12.2721.36%66%النسبة المئوية

ي لينعم
أ
الال را

638209218العدد

19.9%19%58%النسبة المئوية

هنــاك تقــارب فــي اإلجابــات حــول نظــام الحكــم بيــن المركزيــة والفيدراليــة، إذ بلغــت نســبة إجابــة 

فــراد عينــة الدراســة 41.09% للحكومــة المركزيــة, فــي حيــن كانــت نســبة فيدراليــة االقاليــم %48.6 
أ
ا

وهــذا يشــير إلــى اختــالف وجهــات النظــر حــول هــذا الموضــوع الــذي يحتــاج إلــى المزيــد مــن الفهــم 

والحوار.

الســؤال الخامــس: هــل بإمــكان الحكومــة المقبلــة حــل المشــاكل االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا 

العــراق؟

جدول )5(

ن بإمــكان الحكومــة حــل المشــكالت االقتصاديــة التــي يعانــي 
أ
فــراد عينــة الدراســة ا

أ
يــرى 66% مــن ا

منهــا العــراق وفــق اإلمكانــات المتوفــرة فيــه.

ساســية للشــعب 
أ
ن الحكومــة المقبلــة قــادرة علــى توفيــر الخدمــات اال

أ
الســؤال الســادس: هــل تعتقــد ا

العراقي؟

جدول )6(

ساســية للشــعب العراقي 
أ
ن بإمكان الحكومة توفير الخدمات اال

أ
فراد عينة الدراســة ا

أ
كد58% من ا

أ
ا

مقابــل 19.9% بيــن عــدم اعتقــاده بقدرتهــا علــى توفير الخدمات.
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السؤال السابع: هل تستطيع الحكومة المقبلة القضاء على ظاهرة الفساد اإلداري؟

جدول )7(

شــارت نســبة 52.18% مــن عينــة الدراســة إلــى إمكانيــة الحكومــة فــي معالجــة ظاهــرة الفســاد 
أ
ا

الحجــم واالنتشــار  مــن حيــث  الظاهــرة معقــدة  ن 
أ
ا اإلداري مقابــل 33% ال تعتقــد بذلــك ويبــدو 

فــي ذلــك. التشــكيك  إلــى  والمعالجــة إضافــة إلىوجــود ظــروف موضوعيــة تدعــو 

و الحد من ظاهرة البطالة عن طريق تفعيل عمل:
أ
السؤال الثامن: يمكن التقليل ا

جدول )8(

للقطــاع  مســاهمة  خــالل  مــن  البطالــة  ظاهــرة  حــل  ن 
أ
ا الدراســة  عينــة  مــن  نســبة %55.6  تــرى 

ن 
أ
ى ا

أ
مــام العاطليــن فــي حيــن هنــاك مــن را

أ
الحكومــي والقطــاع الخــاص فــي فتــح فــرص العمــل ا

ن يســهم فــي تقليــل البطالــة وكانــت نســبة اإلجابــة 34.7% وتدلــل هــذه 
أ
القطــاع الحكومــي يمكــن ا

كبــر فــي المرحلــة الراهنــة للقطــاع الحكومــي.
أ
ن الــدور اال

أ
النســبة علــى ا

سرة العراقية:
أ
ساسية لال

أ
يهما تفضل في العمل على توفير الحاجات اال

أ
السؤال التاسع: ا

عتقد ذلك
أ
ي ليا

أ
عتقدال را

أ
ال ا

574130363العدد

33%11.8%52.18%النسبة المئوية

المؤسسات الحكومية
المؤسسات الحكومية 

والقطاع الخاص
القطاع الخاص

38261273العدد

6.6%55.6%34.7%النسبة المئوية

البطاقة التموينية البدل النقدي
العدد 960 130

النسبة المئوية %87.2 %11.8
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فضــل فــي توفيــر 
أ
ن البطاقــة التموينيــة هــي الوســيلة اال

أ
كيــدا ا

أ
جــاءت نســبة إجابــة عينــة الدراســة تا

ســرة العراقيــة مــن المــواد الغذائيــة حيــث كانــت النســبة 87.2% مقابــل 
أ
ساســية لال

أ
الحاجــات اال

11.8%، فاالتجــاه العــام الســائد يؤيــد البطاقــة التموينيــة فــي هــذه المرحلــة.

نت متفائل بالحكومة المقبلة؟
أ
السؤال العاشر: هل ا

جدول )10(

بلغــت نســبة عينــة الدراســة للذيــن كانــت إجابتهــم بالتفــاؤل بالحكومــة الدائمــة 73.5%، وتمثــل 

جــل حلهــا للمشــكالت التــي يواجههــا العــراق والعراقيــون.
أ
حالــة إيجابيــة داعمــة للحكومــة مــن ا

السؤال الحادي عشر: هل ستنجح الحكومة المقبلة في توفير الرخاء االقتصادي للفرد العراقي؟

جدول )11(

الوضــع  ومنــه  عامــة  بصــورة  الوضــع  تحســين  علــى  الحكومــة  بقــدرة  عامــة  تفــاؤل  حالــة  هنــاك 

فــراد عينــة 
أ
االقتصــادي، حيــث كانــت االتجاهــات إيجابيــة، وبلغــت نســبة اإلجابــة 60.7% مــن ا

ن الحكومــة الدائمــة ســتنجح فــي توفيــر الرخــاء االقتصــادي للفــرد العراقــي.
أ
الدراســة، إنهــا تعتقــد ا

مني؟
أ
ن الحكومة المقبلة ستساهم في تحسين الوضع اال

أ
السؤال الثاني عشر: هل تعتقد ا

ي لينعم
أ
الال را

809151140العدد

12.7%13.7%73.5%النسبة المئوية

عتقد
أ
ي ليا

أ
عتقدال را

أ
ال ا

668134281العدد

25.5%12.18%60.7%النسبة المئوية
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جدول )12(

ن الحكومــة المقبلــة ستســهم فــي تحســين الوضــع 
أ
إن نســبة 68.6% مــن عينــة الدراســة تعتقــد ا

منــي، وهــذا يمثــل جــزًءا إيجابيــا فــي حركــة الحكومــة المقبلــة باالســتفادة مــن توجهــات النــاس 
أ
اال

منيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
أ
وضــاع اال

أ
نحــو تعزيــز اال

السؤال الثالث عشر: يمكن استقرار الوضع العام في العراق من خالل:

جدول )13(

ساســي للقــوات المســلحة 
أ
ن نســبة 59.27% تؤيــد الــدور اال

أ
فــراد عينــة الدراســة إلــى ا

أ
تشــير إجابــة ا

مــن.
أ
كـثــر معرفــة وقــدرة فــي ضبــط اال

أ
نهــا ا

أ
العراقيــة فــي اســتقرار العــراق ال

الســؤال الرابــع عشــر: مــا هــي الوســيلة المناســبة التــي يمكــن للحكومــة اتباعهــا للقضــاء علــى العنــف 

الطائـفي والسياســي؟

جدول )14(

عتقد ذلك
أ
ي ليا

أ
عتقد ذلكال را

أ
ال ا

755137193العدد

17.5%12.45%68.6%النسبة المئوية

القوات المشتركة القوات العراقية
جنبية(

أ
جنبية فقط)عراقية وا

أ
القوات اال

652245193العدد

17.5%59.2722.27النسبة المئوية

تطبيق قانون مكافحة 

اإلرهاب
التوافق الوطني

76323591العدد

8.27%21.36%69.36%النسبة المئوية
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خير تشكيل الحكومة؟
أ
نه كان وراء تا

أ
السؤال الخامس عشر: من تعتقد ا

جدول )15(

خيــر تشــكيل الحكومــة بعــد 
أ
تشــير النســب بوضــوح حــول دور الكـتــل السياســية فــي عرقلــة تا

ول 2005، وكانــت علــى التوالــي جبهــة التوافــق %43.9 
أ
جريــت فــي كانــون اال

أ
االنتخابــات التــي ا

خــرى %18.8.
أ
خــرى 24.5% التحالــف الكردســتاني 13.9% االئـتــالف 9% لظــروف ا

أ
الكـتــل اال

ن موقــف الجعفــري فــي رفضــه التخلــي عــن موقــع رائســة 
أ
الســؤال الســادس عشــر: هــل تعتقــد ا

الــوزراء هــو :

جدول )16(

 فقــد 
ً
مــا الذيــن اعتبــروا موقفــه كان خاطــا

أ
ن موقفــه صحيــح 72.45% ا

أ
كانــت نســبة مــن يــرى ا

.%24.27 نســبتهم  بلغــت 

ي العــام العراقــي الــذي 
أ
ــرا  مــع النتيجــة التــي توصــل إليهــا اســتطالع ال

ً
ييــد متطابقــا

أ
تــي هــذا التا

أ
 ويا

الجعفــري وظيفتــه  إدارة  ذار 2006 حولطريقــة 
آ
ا فــي 23ـ31  الدولــي  الجمهــوري  المعهــد  جــراه 

أ
ا

صــل عينة بالغة 3000 
أ
فــراد عينــة الدراســة 53% مــن ا

أ
ييــد ا

أ
بوصفــه رئيســا للــوزراء إذ كانــت نســبة تا

كدتــه الدراســة هــو 
أ
خــر ا

آ
يمثلــون 18 محافظــة كانــت بغــداد تشــكل25% منهــا. إضافــة إلــى ســؤال ا

خــرى فكانــت اإلجابــة 
أ
هــل تريــد د. إبراهيــم الجعفــري بمنصــب رئيــس الــوزراء لــدوره انتخابيــة ا

االئـتالف
التحالف 

الكردستاني
خرونجبهة التوافق

آ
اال

حد من 
أ
ال ا

هؤالء

9915348327090العدد

النسبة 
8.18%24.5%43.9%13.9%9%المئوية

صحيح خاطئ

العدد 797 267

النسبة المئوية %72.45 %24.27
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48% بنعــم مقابــل 41% بــال.

ن تنازل الجعفري جاء:
أ
السؤال السابع عشر: هل تعتقد ا

جدول )17(

ن موقــف الجعفــري فــي التنــازل عــن الترشــيح لرائســة الــوزراء 
أ
فــراد عينــة الدراســة ا

أ
ى 65.9% مــن ا

أ
را

قــد جــاء فــي الوقــت المناســب.

ن تنازل الجعفري هو عمل :
أ
السؤال الثامن عشر: هل تعتقد ا

جدول )18(

راء عينــة الدراســة حــول موقــف الجعفــري فــي تنازلــه وعلــى التوالــي: بطولــي%43.9 
آ
لقــد كانــت ا

نتيجــة الضغــط عليــه 31% إيثــار 13.8% ليــس فيــه بطولــة 6.09.

ن تنازل االئـتالف عن مرشحه )الجعفري( وتبديله كان:
أ
السؤال التاسع عشر: هل تعتقد ا

جدول )19(

ً
خرا

أ
متا

ً
مناسبا

العدد 312 725

النسبة المئوية %28.36 %65.9

إيثاربطولي
ليس فيه بطولة 

وإيثار

نتيجة الضغط 

عليه

48315267342العدد

31%6.09%13.8%43.9%النسبة المئوية

انتصار للقوى المقابلة  لوحدة العراق
ً
انتصارا انتصارا لالئـتالف

العدد 278 523 277

النسبة المئوية %25.27 %47.5 %25.18
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ْ

نتنــازل االئـتــالف عــن مرشــحه الجعفــري كان فــي صالــح وحــدة العــراق، إذ
أ
تشــير نســبة جيــدة إلــى ا

بلغــت 47.5% مــن عينــة الدراســة.

 لرائسة الوزراء كان :
ً
السؤال العشرون: اختيار جواد المالكي مرشحا

جدول )20(

 لرائســة الــوزراء كان 
ً
ن اختيــار جــواد المالكــي مرشــحا

أ
كــدت نســبة 70.6% مــن عينــة الدراســة ا

أ
ا

مناســبا.

توقع لحكومة الوحدة الوطنية:
أ
السؤال الحادي والعشرون: ا

جدول )21(

فــراد عينــة الدراســة بالتوقــع بنجــاح حكومــة الوحــدة الوطنيــة، إذبلغــت نســبة 
أ
هنــاك حالــة تفــاؤل ال

الجمهــوري  المعهــد  نتائجدراســة  مــع  الســؤال متقاربــة  هــذا  نتيجــة  اإلجابــة 70.27%، وجــاءت 

يــك بالنســبة إلــى تشــكيل 
أ
فضــل مــن يمثــل را

أ
ٍي مــن العبــارات التاليــة هــي ا

أ
الدولــي فــي ســؤاله عــن ا

فضــل حكومــة وحــدة وطنيــة يتــم مــن خاللهــا 
أ
الحكومــة العراقيــة القادمــة، وقــد حصلــت إجابــة ا

حــزاب فــي المناصــب العليــا، إذ بلغــت نســبة اإلجابــة 45% بهــذا 
أ
كبــر عــدد ممكــن مــن اال

أ
تمثيــل ا

االتجــاه.

السؤال الثاني والعشرون: إن مظاهر اإلرهاب والعنف والتهجير بعد تشكيل الحكومة سوف:

ً
دريغير مناسبمناسبا

أ
ال ا

77797226العدد

20.5%8.8%70.6%النسبة المئوية

دريالفشل النجاح
أ
ال ا

773100216العدد

19.6%9.09%70.27%النسبة المئوية
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جدول )22(

ن مظاهــر العنــف والتهجيــر بعــد تشــكيل 
أ
فــراد الدراســة بنســبة 63.9% ا

أ
كانــت وجهــة نظــر عينــة ا

الحكومــة ســتكون محــدودة.

السؤال الثالث والعشرون: ظاهرة القتل على الهوية بعد تشكيل الحكومة سوف :

جدول )23(

ن ظاهــرة القتــل علــى الهويــة بعــد تشــكيل الحكومــة ســوف تنخفــض إذ 
أ
هنــاك حالــة تفــاؤل فــي ا

نهــا ســترتفع.
أ
فــراد عينــة الدراســة مقابــل 20.36% با

أ
بلغــت نســبة اإلجابــة 58.7% ال

السؤال الرابع والعشرون: تعديل الدستور عمل : 

جدول )24(

ن تعديــل الدســتور هــو عمــل صحيــح 50.45% مقابــل 
أ
فــراد عينــة الدراســة التــي تــرى ا

أ
بلغــت نســبة ا

مــا التــي اعتبرتــه ليــس مهمــا فكانــت %21.18.
أ
نــه عمــل خاطــئ، ا

أ
28% تــراه ا

ترتفع ستكون محدودة دري
أ
ال ا

العدد 162 703 220

النسبة المئوية %14.7 %63.9 %20

ترتفع  تنخفض دري
أ
ال ا

العدد 224 646 223

النسبة المئوية %20.36 58.7 %20.27

صحيح  خاطئ
ً
ليس مهما

العدد 555 308 233

النسبة المئوية %50.45 %28 %21.18
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ن المواضيع المقترحة على الدستور لتعديله هي :
أ
عتقد ا

أ
السؤال الخامس والعشرون: ا

جدول )25(

عاله وعلى التوالي:
أ
جابة عينة الدراسة على الفقرات ا لقد بلغت نسبة اإ

اجتثاث البعث %32.27

توزيع الثروات الطبيعية %30.72

هوية العراق العربية %18.45

قاليم %17
أ
تحديد صالحية ال

اجتثاث البعث
هوية العراق 

العربية

توزيع الثروات 

الطبيعية

تحديد 

صالحيات 

قاليم
أ
اال

355203338187العدد

17%30.72%18.45%32.27%النسبة المئوية
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المرأة بين اإلسالم
 والعراق الجديد

ايزوبل كولمن
ترجمة احمد عبد العزيز

 )14( البنــد  ينــص  الشــرعية  حــكام 
أ
ا تاثيــر 

تمــت  والــذي  الجديــد  العراقــي  الدســتور  مــن 

واســع  شــعبي  اســتفتاء  فــي  عليــه  المصادقــة 

جميــع  ن 
أ
ا علــى   2005 اكـتوبــر   15 بتاريــخ 

مــام القانــون »بــدون تمييــز 
أ
العراقييــن سواســية ا

 
ً
ايضــا ينــص  نــه 

أ
ا بيــد  والنــوع«  الجنــس  بســبب 

ي قانــون يتعــارض مــع 
أ
علــى عــدم جــواز ســن ا

ولهــذا  ســالم،  لالإ الراســخة  والثوابــت  حــكام 
أ
ال

 فــي 
ً
دانــة وانتقــادا الســبب واجــه هــذا الدســتور اإ

داخــل وخــارج العــراق بوصفــه يشــكل انتكاســة 

العــراق  فــي  الســكان  لغالبيــة  رئيســة 
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)عصــام  ي 
أ
را وبحســب  لنســائه،  ـــوبالتحديد 

هــذا  فــإن  العلمــاء،  حــد 
أ
ا وهــو  الخفاجــي( 

ة مــن 
أ
ن يحــرم وبســهولة المــرا

أ
الدســتور يمكــن ا

مــا )ينــار محمــد( الناشــطة العلمانيــة 
أ
حقوقهــا، ا

فــي  ة 
أ
المــرا حريــة  منظمــة  ورئيســة  البــارزة 

ن الحكــم اإلســالمي 
أ
العــراق فتبــدي قلقهــا مــن ا

فغانســتان جديــدة تحــت 
أ
ســيحول البلــد إلــى ا

االضطهــاد  يترســخ  حيــث  الطالبــان  حكــم 

ة.
أ
المــرا ضــد  والتمييــز 

فائــدة  مــن  تخلــو  االنتقــادات ال  هــذه  ن 
أ
ا علــى 

 
ً
وكذلــك يشــكل غمــوض الدســتور الجديــد ســببا

فــإن محوريــة  حــال  يــة 
أ
ا علــى  للقلــق،   

ً
موجبــا

ليســت  الدســتور  فــي  اإلســالمي  القانــون 

ة 
أ
للمــرا  

ً
إشــكاال تشــكل  ن 

أ
ا بمــكان  بالضــرورة 

العراقيــة، فــي الحقيقــة إن الشــريعة اإلســالمية 

والتفســير  الفهــم  مــن  واســع  لنطــاق  منفتحــة 

وهذا ما يحدو باإلســالميين التقدميين للســعي 

ة.
أ
للمــرا عصــري  دور  وإيجــاد  لتكييــف 

 لــم يحــدد الدســتور العراقــي مــن ســيقرر ويحــدد 

ي تفسير لإلسالم سيسود في النظامالقضائي 
أ
ا

 
ً
ت تــوا

أ
الجديــد للعــراق، ولكــن المعركــة قــد بــدا

فيهــا  النصــر  إحــراز  للتقدمييــن  قــدر  مــا  وإذا 

ثيــرات إيجابيــة علــى جميــع 
أ
فســيكون لذلــك تا

حقــوق  ن 
أ
ا بمــا  العــراق  لمســتقبل  النواحــي 

فــي  الديمقراطيــة  لتعزيــز  حيــوي  مــر 
أ
ا ة 

أ
المــرا

للحــروب  عرضــة  كانــت  التــي  المجتمعــات 
ن يســاعد فــي إتاحــة دور 

أ
وتداعياتهــا، يمكــن ا

اجتماعــي وسياســي واقتصــادي بشــكل كامــل 

ة فــي ضمــان انتقــال العــراق 
أ
تضطلــع بــه المــرا

إلــى مرحلــة الديمقراطيــة المســتقرة وهــذا بــدوره 

كبــر.
أ
ســينعكس علــى العالــم اإلســالمي بشــكل ا

 
ً
 وجــدال

ً
ة تثيــر خالفــا

أ
مســت حقــوق المــرا

أ
 وقــد ا

وســيؤثر  الشــريعة  تطبــق  التــي  البلــدان  فــي 

والتقليــد  العــرف  بيــن  الضــارب  التــوازن 

المواضيــع  هــذه  علــى  العــراق  فــي  والمســاواة 

كبيــر. بشــكل  والخالفيــة  الجدليــة 
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عــن  كبيــر  وبشــكل  اإلصالحيــون  تخلــى  لقــد   

 مــن 
ً
محاوالتهــم إلحــالل القانــون الوضعــي بــدال

البلــدان  مــن  فــي العديــد  الشــريعة اإلســالمية 

اإلســالمية حيــث ثبــت عــدم نجاعــة هــذا الخيــار 

 من ذلك وجهوا مســاعيهم 
ً
بشــكل غالب وبدال

إطــار  ضمــن  ة 
أ
المــرا حقــوق  تعزيــز  صــوب 

قــرب إلــى 
أ
ن هــذا النهــج هــو اال

أ
اســالمي ويبــدو ا

نــه يجعــل الفكــر الدينــي يصــارع 
أ
النجــاح بمــا ا

اســتراتيجية  يشــكل  وهــذا  ـ  الدينــي  الفكــر 

طبيعيــة فــي البلــدان ذات الشــعوب المحافظــة 

والتــي يكــون فيهــا مــن الصعــب بمــكان تحــدي 

ن 
أ
ا وبعــد  ن 

آ
واال الدينيــة  الســلطة  ومواجهــة 

ســاعدت الواليــات المتحــدة فــي اســتيالد دولــة 

اســالمية فــي العــراق، يتعيــن علــى المســؤولين 

ســباب التحلــي 
أ
مريــكان ولنفــس الدواعــي واال

أ
اال

طــراف 
أ
اال مــع  الحــوار  وتخطــي  بالحكمــة 

العلمانيــة بشــكل كبيــر وإذا كانــت واشــنطن ال 

مــل بإيجــاد نظــام ليبرالــي بشــكل نســبي 
أ
تــزال تا

فــي العــراق ينبغــي عليهــا الشــروع بالعمــل مــع 

طــراف اإلســالمية الدينيــة التقدميــة لالرتقــاء 
أ
اال

ة مــن خــالل قنــوات دينيــة.
أ
بــدور المــرا

حكام القانون والشريعة
أ
تدبر ا

حــكام 
أ
واال القوانيــن  نــواة  الشــريعة  تمثــل   

اإلســالمية المســتنبطة مــن قبــل علمــاء الديــن 

وجــدت  نهــا 
أ
وال محمــد،  النبــي  وفــاة  بعــد 

خالقــي والشــرعي 
أ
لتقديــم التوجيــه واالرشــاد اال

تســتند  اإلســالمية  الشــريعة  فــإن  للمســلمين 

الســنن  و 
أ
ا حاديــث 

أ
)اال والســنة  ن 

آ
القــرا إلــى 

ن حوالــي 
آ
القــرا فــي  يوجــد  للرســول(.  المدونــة 

يــة تتعلــق بالقضايــا الشــرعية والقانونيــة 
آ
ا  80

ة فــي 
أ
والتــي يشــير العديــد منهــا إلــى دور المــرا

المجتمــع وإلــى قضايــا عائليــة مهمــة مــن قبيــل 

ن 
آ
القــرا ن 

أ
ا وبمــا  واإلرث،  والطــالق  الــزواج 

المفــردات  غلــب 
أ
ا إلــى  يتطرقــا  لــم  والســنة 

وفــاة  بعــد  العلمــاء  اســتنبط  فقــد  اليوميــة 

وبالتالــي  لذلــك.  للتصــدي  وســائل  الرســول 

توصــل العلمــاء المؤهلــون مــن خــالل دراســة 

الخاصــة  رؤيتهــم  وتطبيــق  معينــة  لة 
أ
مســا

غيــر  فتــوى  إصــدار  ثــم  ومــن  )االجتهــاد(  بهــا 

ملزمــة، وفــي القــرن الحــادي عشــر بلــور العلمــاء 

حكامهــم الشــرعية فــي مــدارس مختلفــة 
أ
الســنة ا

للشــريعة اإلســالمية وحظــروا االجتهــاد وذلــك 

مــور.
أ
باال تحكمهــم  لتعزيــز 

المســتقل،  التفســير  بــواب 
أ
ا غلــق  ومــع   

رائهــم 
آ
وا مواقفهــم  التقليديــون  العلمــاء  فــرض 

للشــريعة  الســائد  االتجــاه  علــى  المحافظــة 

راء 
آ
واال المواقــف  هــذه  وبقيــت  اإلســالمية 

لــف 
أ
يعتريهــا الجمــود بشــكل كبيــر علــى مــدى ا

.
ً
تقريبــا ســنة 

عــن  البحــث  واصلــوا  العلمــاء  بعــض  ن 
أ
ا بيــد   

إجابات إسالمية لقضايا تخص الحياة العصرية، 

وبخــالف ادعــاءات العلمانييــنـ والذيــن يرفضــون 

والمفاهيــم  اإلســالم  بيــن  الموائمــة  إمكانيــة 

فــإن وجهــات النظــر  ة 
أ
العصريــة لحقــوق المــرا
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اإلســالمية حــول هــذا الموضــوع تتبايــن علــى 

)القائليــن  ي 
أ
را وبحســب   

ً
تمامــا واســع  نطــاق 

فــإن  ـ  الجنســين(  بيــن  اإلســالمية  بالمســاواة 

 بالنســبة 
ً
 ديــن تقدمــي جــدا

ً
اإلســالم هــو فعــال

المســاواتي  ي 
أ
الــرا هــذا  كان  وقــد  ة، 

أ
للمــرا

فــي  هكــذا  وبقــي  وقتــه  فــي  راديكاليــة  بصــورة 

ن 
أ
بعــض النصــوص المقدســة، وقــد اقتنعــوا بــا

الشــريعة اإلســالمية قــد اســتنبطت بطــرق تبــدو 

عدائيــة للمســاواة بيــن النــوع والجنــس مردهــا 

شــارت وبشــكل صريح 
أ
ن هذه الشــريعة ا

أ
ليس ا

التفســير  بســبب  ولكــن  االتجــاه  ذلــك  إلــى 

تعاليــم  ودمــج  الكبــار  للعلمــاء  االنتقائــي 

طــراف 
أ
اإلســالم بالعــادات القبليــة، وتســعى اال

الجنســين  بيــن  اإلســالمية  للمســاواة  الداعيــة 

ة فــي 
أ
ن إلحيــاء المســاواة الممنوحــة إلــى المــرا

آ
اال

ن ووضــع 
آ
صــدر اإلســالم مــن خــالل تدبــر القــرا

عــن  وســلخها  ســياقها  فــي  نيــة 
آ
القرا النصــوص 

القبليــة. حــكام 
أ
اال

اإلســالمية  بالمســاواة  القائليــن  رواد  ويتصــدر 

بين الجنسين الكاتبة المغربية فاطمة مرنيسي 

ال  ولكــن  ـ  الباكســتاني رفعــت حســن  والعالــم 

التوصيــف،  لهــذا  باالرتيــاح  منهمــا  ي 
أ
ا يشــعر 

ففــي الحقيقــة يفضــل العديــد مــن التقدمييــن 

بيــن  )المســاواة  عبــارة  عــن  نفســهم 
أ
با ي 

أ
النــا

مــوروث  مــن  عليهــم  تجــره  ومــا  الجنســين( 

نفســهم 
أ
الثقافــة الغربيــة، ويــرى هــؤالء العلمــاء ا

ة ضمــن إطــار 
أ
كمســلمين يتابعــون حقــوق المــرا

اإلســالمي. الخطــاب 

 ويشــهد تحركهــم الــذي امتــد واســتوعب العالــم 

بشــكل   
ً
خالقــا منحــًى  خــذ 

أ
ويا  

ً
متزايــدا  

ً
تناميــا

ســد فــي هــذا 
أ
متزايــد، ويشــكل الرجــال حصــة اال

المســعى مــن العلمــاء المســلمين البارزيــن مثل 

ضفــت 
أ
)حســين محمــد( فــي إندونيســيا والــذي ا

منزلتــه الرفيعــة مصداقيــة خاصــة علــى عملهــم. 

ويتجــه دعــاة المســاواة بيــن الجنســين لتركيــز 

عملهــم وجهدهــم علــى الجانــب الحســاس مــن 

ســرة حيــث يعــد هــذا المفصــل مــن 
أ
قانــون اال

اليوميــة  الحيــاة  علــى  مهــم  ثــر 
أ
ا ذا  الشــريعة 

خــذ  للتفســير،   
ً
واســعا  

ً
مجــاال ويتيــح  ـ  ة 

أ
للمــرا

ذات  نيــة 
آ
القرا حــكام 

أ
اال المثــال  ســبيل  علــى 

يــات 
آ
اال إحــدى  تنــص  حيــث  بــاإلرث  الصلــة 

ســرة يكون 
أ
نــه عنــد وفــاة رب اال

أ
المثيــرة للجــدل ا

يــة 
أ
ا علــى  الذكــر  نصــف حصــة  نثــى 

أ
اال نصيــب 

نــه فــي زمــن الرســول 
أ
حــال يشــير التقدميــون ا

 
ً
يــة حصــة مــن اإلرث ابتعــادا

أ
ة ا

أ
شــكل منــح المــرا

 عــن قيــم العــرب )فــي الحقيقــة كان هــذا 
ً
شــديدا

 
ً
يضا

أ
كـثــر الــدول الغربية ا

أ
 فــي ا

ً
 راديكاليــا

ً
مفهومــا

التقدميــون  ويوضــح  العشــرين(  القــرن  حتــى 

 فــي 
ً
ن هــذا الحكــم قــد يكــون مفهومــا

أ
 بــا

ً
يضــا

أ
ا

ال  حيــث  التقليديــة  اإلســالمية  المجتمعــات 

يــة التزامــات ماليــة بــل تتمتــع 
أ
ة ا

أ
تتحمــل المــرا

بحقــوق ماليــة فقــط، ولكــن فــي الوقت الحاضر 

يحتــدم الجــدل والنقــاش عندمــا تكســب العديــد 

 وال يقــوم 
ً
 وعيشــا

ً
مــن النســاء المســلمات عمــال
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 بتقديــم الدعــم الضــروري يكــون 
ً
الرجــال دائمــا

القانــون  تكييــف  يمكــن  بحيــث  هميــة 
أ
اال مــن 

المتغيــرة. الظــروف  ليواكــب 

ن اإلنجيــل 
أ
نه فــي ذلــك شــا

أ
ن شــا

آ
ويتضمــن القــرا

تبــدو  التــي  يــات 
آ
واال النصــوص  مــن  العديــد 

متناقضة ويميل دعاة المساواة بين الجنسين 

كـثــر 
أ
يــات المختلفــة ا

آ
لصــب اهتمامهــم علــى اال

فعلــى  بالتقاليــد،  التمســك  دعــاة  يفعلــه  ممــا 

غيــر  الحجــاب  حــكام 
أ
ا تعــد  المثــال  ســبيل 

ن 
أ
حاســمة ويشــير التقدميون اإلســالميون إلى ا

ن لــم يوجــب فــي مقــام مــا ارتــداء الحجــاب 
آ
القــرا

علــى جميــع النســاء المســلمات.

كان  الحجــاب  إن  القــول،  إلــى  ويخلصــون   

 فــي المجتمــع العربــي قبــل اإلســالم 
ً
 ســائدا

ً
عرفــا

عندمــا كان ينظــر إلــى الحجــاب كرمــز للوجاهــة 

يتوجــب  اللواتــي ال  النســوة  كانــت  وبالنتيجــة 

برونــق  يتمتعــن  الحقــول  فــي  العمــل  عليهــن 

كان  الرســول  زمــن  وفــي  الحجــاب،  ارتــداء 

 ونســاًء( يدعــون إلــى التحلــي 
ً
المؤمنــون )رجــاال

 
ً
شــائعا يصبــح  لــم  الحجــاب  ولكــن  بالتواضــع 

ن بــزغ نجــم المحافظيــن.
أ
جيــال ـ إلــى ا

أ
لعــدة ا

ن 
أ
ا للعــراق   

ً
برهانــا يقــدم  برمتــه  مــر 

أ
اال وهــذا   

 
ً
عدائيــا  

ً
موقفــا تتخــذ  ال  اإلســالمية  الشــريعة 

بالنســبة  والجوهــر  الــروح  مــن حيــث   
ً
ومنــاوائ

إلــى  وبقــوة  تدفــع  وكذلــك  اإلنســان،  لحقــوق 

ويــل 
أ
تا فــي  الحــق  لــه  مــن  لة 

أ
مســا الســطح 

ســيما  ال   
ً
حيويــا  

ً
امــرا ذلــك  باعتبــار  الشــريعة 

فــي مواطــن معينــة مــن قبيــل المســاواة بيــن 
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والمعنــى  النــص  يلتبــس  عندمــا  الجنســين 

للقانــون. الحرفــي 

حــوال الشــخصية العراقــي وعلــى 
أ
 منــح قانــون اال

وســع 
أ
ة العراقيــة ا

أ
 المــرا

ً
كـثــر مــن 50 عامــا

أ
مــدى ا

الحقــوق القانونيــة فــي المنطقــة وتضمــن هــذا 

القانــون والــذي تــم ســنُه فــي عــام 1959 بعــض 

حــكام التقدميــة التــي تــم اســتقاؤها بشــكل 
أ
اال

المختلفــة  اإلســالمية  المــدارس  مــن  فضفــاض 

 ومنــع 
ً
وحــدد العمــر القانونيللــزواج بـــ 18عامــا

الطــالق االعتباطــي والعشــوائي، وكذلــك وضــع 

 علــى تعــدد الزيجــات ممــا جعل التعددية 
ً
قيــودا

لــزم القانــون الرجــال 
أ
 )وقــد ا

ً
غيــر ممكنــة تقريبــا

بثانيــة علــى الحصــول علــى  بالــزواج  الراغبيــن 

اقتنــع  إذا   
ً
حصــرا يمنــح  والــذي  قضائــي  إذن 

النســاء  معاملــة  فــي  الرجــل  بعدالــة  القاضــي 

الرجــال  بمعاملــة  لــزم 
أ
وا واإلنصــاف(  بالعــدل 

والنســاء علــى قــدم المســاواة لغــرض اإلرث.

 
ً
واعتراضــا  

ً
تحديــا القانــون  هــذا  واجــه  وعندمــا 

جــاب رئيــس الــوزراء العراقــي 
أ
مــن رجــال الديــن ا

يــة 
آ
اال ن 

أ
بــا قاســم(  الكريــم  )عبــد  وقتــذاك 

ن يكــون حــظ االنثــى 
أ
نيــة التــي تدعــو إلــى ا

آ
القرا

نصــف حــظ الذكــر ال تعــدو مجــرد توصيــة وليــس 

.
ً
 والزامــا

ً
فرضــا

بــدى العلمــاء المســلمون عــدم ارتياحهــم إزاء 
أ
 ا

ولــى والســبب الرئيســي 
أ
القانــون منــذ الوهلــة اال

 
ً
 موحــدا

ً
نــه فــرض نموذجــا

أ
وراء ذلــك يعــود إلــى ا

بوجــود  يســمح  ولــم  العراقــي  الشــعب  علــى 

المختلفــة،  الدينيــة  طوائـفــه  بيــن  اختالفــات 

واعتبــر العلمــاء الشــيعة علــى وجــه الخصــوص 

خــر مــن االضطهــاد الســني 
آ
نــه وجــه ا

أ
القانــون با

غيــر المرغــوب فيــه، ولكــن هــذا التشــريع لعــب 

ة فــي المجتمــع 
أ
 فــي عصرنــة دور المــرا

ً
 هامــا

ً
دورا

العلمانــي  البعثــي  النظــام  ظــل  العراقي،وفــي 

ة العراقيــة 
أ
ذي الصبغــة الوحشــية حققــت المــرا

بضمنهــا  عديــدة  مواطــن  فــي   
ً
ملحوظــا  

ً
تقدمــا

والتوظيــف. التعليــم 

ذار 
آ
ا فــي  حســين  بصــدام  اإلطاحــة  ومــع   

نهــم 
أ
2003 ســارع القــادة الشــيعة إلــى إيضــاح ا

دولــة  الجديــد  العــراق  يصبــح  ن 
أ
ا يتوقعــون 

ولوياتهــم 
أ
ا ولــى 

أ
ا إحــدى  وكانــت  إســالمية، 

الشــخصية،  حــوال 
أ
اال قانــون  إللغــاء  الســعي 

الــذي  العراقــي  الحكــم  مجلــس  صــوت  وقــد 

مريكيــة فــي اجتمــاع ســري علــى 
أ
عينتــه اإلدارة اال

حــوال 
أ
لغــى قوانيــن اال

أ
ا القــرار )137( والــذي 

مثــل  ووضعــت  الحالــي  العراقــي  الشــخصية 

هــذه القضايــا بعهــدة الحكــم الشــرعي والجديــر 

ثنــاء رائســة عبــد 
أ
ن هــذا التصويــت تــم ا

أ
بالذكــر ا

علــى للثــورة 
أ
العزيــز الحكيــم )رئيــس المجلــس اال

نــذاك.
آ
اإلســالمية فــي العــراق( لمجلــس الحكــم ا

اتســم القــرار )137( بالغمــوض حــول مــا هــو 

حــكام اإلســالمية التــي يمكن 
أ
بالضبــط شــكل اال

ن هــذا 
أ
ن تحــل محــل التشــريع القديــم رغــم ا

أ
ا

ي مجتمــع إســالمي 
أ
ن ا

أ
نــه يتضمــن ا

أ
القــرار بــدا ا

الخاصــة  القوانيــن  لفــرض  التصــرف  لــه حريــة 
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بــه إزاء قضايــا مثــل الــزواج والطــالق والشــؤون 

خــرى .
أ
ســرية المهمــة اال

أ
اال

ولــم يقلــق هــذا الغمــوض المجاميــع النســوية 

يتوجســون  الذيــن  هــؤالء  حتــى  بــل  فقــط 

القوانيــن  تــؤدي حريــة اختيــار  ن 
أ
ا مــن  خيفــة 

للمجتمعات اإلســالمية إلى اســتفحال التوترات 

الطائـفيــة وســرعان مــا اســتجمعت التنظيمــات 

النســوية والجهــات المعتدلــة فــي البلــد قواهــا 

ضــد القــرار الجديــد وحصلــوا علــى بعــض الدعــم 

فــي الداخــل والخــارج وقــد رفــض بــول بريمــر 

حينــذاك  المؤقتــة(  االئـتــالف  ســلطة  )رئيــس 

قــرار مجلــس الحكــم ولكــن بــرز وبشــكل جلــي 

لفــرض  المحافظيــن  الشــيعة  القــادة  نوايــا 

التشــريعات اإلســالمية وهيمنتهــا علــى القضايــا 

والشــرعية. القانونيــة 

 الدين والدولة

 ســرعان مــا تــم تغييــر وجهــة هــذا العــزم للتغييــر 

وبــدا  العراقــي،  الدســتور   : هــدف جديــد  نحــو 

هــم 
أ
صبحــت إحــدى ا

أ
ن الشــريعة اإلســالمية ا

أ
ا

لجنــة صياغــة  تواجــه  التــي  الخالفيــة  القضايــا 

المعتدلــون  الشــيعة  القــادة  صــر 
أ
وا الدســتور، 

نهم ال 
أ
يــة هللا العظمــى علــي السيســتاني با

آ
مثــل ا

يرغبــون بنســخ النظــام الدينــي فــي إيــران )حيث 

المجــاالت  معظــم  فــي  الديــن  رجــال  يتحكــم 

التنكيــل  ســنوات  وبعــد  ولكــن  الحكوميــة(، 

والقمــع الوحشــي الــذي تعــرض لــه الشــيعة علــى 

العــزم  الشــيعة عاقــدي  بــدا  يــد نظــام صــدام، 

الدولــة  فــي   
ً
محوريــا  

ً
دورا اإلســالم  إيــالء  علــى 

علــن السيســتاني فــي 
أ
العراقيــة الجديــدة، وقــد ا

ن تشــكل 
أ
نــه )يجــب ا

أ
ب 2003 ا

آ
بيــاٍن لــه فــي ا

خالقيــة للشــعب 
أ
الثوابــت الدينيــة والمبــادئ اال

ســس 
أ
اال النبيلــة  االجتماعيــة  والقيــم  العراقــي 

الرصينــة للدســتور العراقــي القــادم(.

 
ً
 شــديدا

ً
ظهــر الكــرد والســنة العلمانيــون تصلبــا

أ
 ا

معــرض  وفــي  السياســة،  عــن  الديــن  لفصــل 

لــه فــي مطلــع 2005 وقبيــل تســنمه  حديــث 

صــر الزعيــم الكــردي 
أ
ســدة الرائســة فــي العــراق ا

نقبــل  لــن  نــه )ســوف 
أ
ا الطالبانــي علــى  جــالل 

يــة حكومــة دينيــة فــي العــراق وهذا 
أ
 بظهــور ا

ً
بــدا

أ
ا

نعيــش  ولــن  لنــا  بالنســبة  حمــر 
أ
ا  

ً
خطــا يعتبــر 

 داخــل عــراق إســالمي(، وتبــدي ميســون 
ً
بــدا

أ
ا

الدملوجــي ـ رئيســة مجموعــة النســاء العراقيــات 

ويــل 
أ
يهــا بالقــول )إن تفســير وتا

أ
المســتقالت را

الــوراء(  إلــى  ســيقودنا  اإلســالمية  الشــريعة 

التــي  مــع االســتبيانات واالســتطالعات  ولكــن 

بالــوالء  ن غالبيــة العراقييــن يدينــون 
أ
بــا تظهــر 

للشــريعة اإلســالمية، لــم يكــن هنــاك شــك قــط 

فــي  اإلســالمية  الشــريعة  إدخــال  إمكانيــة  فــي 

فــي  يكمــن  الحقيقــي  الجــدل  ولكــن  الدســتور 

للديــن  إعطــاؤه  ينبغــي  الــذي  والــوزن  الحجــم 

الكــوادر  تهميــش  تــم  وقــد  الدســتور  هــذا  فــي 

عمليــة  خــالل  العراقيــة  العلمانيــة  النســوية 

صياغــة الدســتور ،وقــد عكســت تركيبــة اللجنــة 

فــي  الوطنيــة  االنتخابــات  نتائــج  الدســتورية 
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كانــون الثانــي 2005 بحيــث شــكل االئـتــالف 

عضــاء 
أ
العراقــي الموحــد حوالــي نصــف عــدد اال

الـــ )55( للجنــة، وشــكل الكــرد نســبة الربــع، 

ومــن بيــن العضــوات الثمانــي مثــل االئـتــالف 

مثلــت  فقــط  وواحــدة   )2( والكــرد   )5(

الخزاعــي. رجــاء  د.  وهــي  المســتقلين 

 لمناقشــة فيمــا إذا 
ً
مضــت اللجنــة شــهورا

أ
 وقــد ا

سيشــكل اإلســالم مصــدر التشــريع للبلــد )كمــا 

 
ً
و مصــدرا

أ
حــزاب اإلســالمية بذلــك(، ا

أ
ترغــب اال

 
ً
حــال هــذا  )ويشــكل  خــرى 

أ
ا مصــادر  بيــن  مــن 

 اقترحــه الكــرد والعلمانيــون(، ولــم يتــم 
ً
وســطا

حســم هــذا الخــالف مــع انقضــاء الموعــد النهائي 

 2005/8/15 فــي  الدســتور  مســودة  لتقديــم 

فتــرة  إلــى  ليتحــول  والنقــاش  الجــدل  وامتــد 

التمديــد لتقديــم المســودة.

 
ً
 شــديدا

ً
بــدى القــادة الشــيعة تصلبــا

أ
 وبدورهــم ا

ُيعــَط  لــم  إذا  المحادثــات  بوقــف  وهــددوا 

ومــع  الدســتور  فــي  مكينــة  مكانــة  اإلســالم 

مريكــي 
أ
اســتغراق المناقشــات تدخــل الســفير اال

زلمــاي خليــل زاد فــي نهايــة المطــاف لتفــادي 

اكـتســاب  ولغــرض  والتســويف،  المماطلــة 

بــدى دعمــه 
أ
ا خــرى، 

أ
فــي الجوانــب اال تنــازالت 

للنصــوص والفقــرات التــي تعــزز نفــوذ اإلســالم 

علنــوا 
أ
ا للكــرد حيــث  بالنســبة  الحــال  وكذلــك 

ولويــات 
أ
 لســببين : الدخارهــم ا

ً
خيــرا

أ
موافقتهــم ا

ن 
أ
بــا ولتســليمهم  عنهــا  للدفــاع  يهمــون  خــرى 

أ
ا

يهادنــوا  و 
أ
ا يهــاودوا  لــن  المحافظيــن  الشــيعة 

الصــدد. بهــذا  مطالبهــم  فــي 

مــن  النهائيــة  النســخة  مــن   )2( البنــد  ينــص   

الدولــة  ديــن  هــو  اإلســالم  ن 
أ
ا علــى  الدســتور 

مصــادر  مــن   
ً
ساســا

أ
ا  

ً
مصــدرا ويعــد  الرســمي 

ي قانون 
أ
التشــريع وينص على عدم جواز ســن ا

لإلســالم،  الراســخة  الثوابــت  مــع  يتعــارض 

وســيقع تفســير هذه الفقرة على عاتق المحكمة 

العليــا والتــي يمكــن وبحســب الدســتور الجديــد 

ن تتضمــن رجــال ديــن ولكــن لــم يتــم تحديــد 
أ
ا

ن يتــم 
أ
ليــة اختيــار هــؤالء الرجــال علــى ا

آ
عــدد وا

قانــون الحــق شــريطة  تحديــد ذلــك بموجــب 

غلبيــة الثلثيــن فــي البرلمــان.
أ
الحصــول علــى ا

 و كذلــك يبــدي العلمانيــون والمدافعــون عــن 

حيــث   )39( البنــد  إزاء  قلقهــم  ة 
أ
المــرا قضايــا 

حــوال 
أ
اال قانــون  إلــى  الفصــل  هــذا  يتطــرق 

خــالل  مــن  رشــح  لمــا   
ً
واســتنادا الشــخصية 

يعتبــر  العراقــي  الحكــم  مجلــس  فــي  التصــادم 

اختيــار  فــي   
ً
حــرارا

أ
)ا العراقييــن   )39( البنــد 

معتقداتهــم  بحســب  الشــخصية  حــوال 
أ
اال

ولكــن  خياراتهــم(  و 
أ
ا ومذاهبهــم  ودياناتهــم 

يتــرك تفصيــل وتحديــد ذلــك بموجــب تشــريع 

يقصــدون  الشــيعة  القــادة  كان  وإذا  الحــق، 

حريــة  العراقييــن  إعطــاء  البنــد  هــذا  وراء  مــن 

االختيــار ـ والســماح للشــيعة بالعيــش بموجــب 

القانــون  بموجــب  والســنة  الشــيعي  القانــون 

عــام  قانــون  علــى  اإلبقــاء  يمكــن  إذن  ـ  الســني 

نصــاره ومريديــه، إن إتاحــة 
أ
جــل ا

أ
1959 مــن ا
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ن تفضــي 
أ
المجــال لمثــل هكــذا حريــة يمكــن ا

إلــى ظهــور نظــام معتــدٍل ولكنــه مرتبــٌك ) وغيــر 

مســبوٍق فــي المنطقــة( يصبــح بوســع العراقييــن 

بموجبــه االختيــار مــن بيــن القوانيــن المختلفــة 

و العلمانييــن 
أ
جهــزة القضائيــة ســواء للســنة ا

أ
واال

نهــم 
أ
و الشــيعة والــذي بموجبــه يعتقــد هــؤالء ا

أ
ا

ن معظــم 
أ
فضــل التعامــل، بيــد ا

أ
ســيحظون با

ن 
أ
العلمانييــن العراقييــن يســاورهم القلــق مــن ا

 مــن ذلــك إلــى ظهــور 
ً
البنــد )39( ســيقود بــدال

نظــام دينــي علــى غــرار إيــران ممــا ســيؤثر علــى 

بشــكل فاضــح وواضــح. ة 
أ
المــرا حقــوق 

بلــغ )عدنــان الباجــه جــي( وزيــر الخارجيــة 
أ
 وقــد ا

الســنة  الزعمــاء  حــد 
أ
وا الســابق  العراقــي 

ب 
آ
ا فــي  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  العلمانييــن 

غلــب بنــود الدســتور 
أ
نــه يتفــق مــع ا

أ
نــه رغــم ا

أ
ا

الفقــرات  شــكل علــى 
أ
ا نــه 

أ
ا العراقــي الجديــد إال 

الواضحــة،  اإلســالمية  الصبغــة  ذات  والبنــود 

نهــم يريــدون إقحــام الديــن فــي كل 
أ
ضــاف )ا

أ
وا

ســتطيع تخيــل 
أ
 وال ا

ً
شــيء وهــذا ليــس صحيحــا

ن يكــون لدينــا نظــام حكــم دينــي فــي العــراق 
أ
ا

يضاهــي مــا موجــود فــي إيــران، سيشــكل هــذا 

مــر بمثابــة كارثــة لنــا(.
أ
اال

فــي  الدينــي  الحكــم  شــكل  مــر 
أ
اال حقيقــة  فــي 

صعــدة منبينهــا 
أ
 علــى عــدة ا

ً
 كارثيــا

ً
إيــران وضعــا

عقــاب ثــورة عــام 1979 
أ
ة، ففــي ا

أ
حقــوق المــرا

ســارعت الحكومة اإليرانية الجديدة إلى تعليق 

ســرة المعمــول بــه فــي البــالد ومنعــت 
أ
قانــون اال

وفرضــت  القضــاء  منصــب  تبــوء  مــن  النســاء 

وبعيــد  النســاء،  علــى  وبقــوة  الحجــاب  ارتــداء 

حــكام الشــرعية الســن 
أ
شــهر قليلــة قلصــت اال

أ
ا

جــازت 
أ
وا التاســعة  ســن  إلــى  للــزواج  المحــدد 

بــاء الحــق فــي تقريــر 
آ
عطــت اال

أ
تعــدد الزيجــات وا

مــن يــزوج مــن بناتــه وســمحت بقيــام الرجــال 

مــن دون  واحــد  مــن جانــب  النســاء  بتطليــق 

بــاء الحــق الحصــري لواليــة 
آ
عطــت اال

أ
النســاء وا

وعلــى  الطــالق،  حالــة  فــي  طفــال 
أ
اال ورعايــة 

فلــح النشــطاء اإليرانيــون 
أ
مــدى ســنوات طارئــة ا

فــي  ومحافظــات  متدينــات  نســاء  بضمنهــم 

كـثــر 
أ
ة بعــض حــاالت اإلجحــاف اال

أ
تخفيــف وطــا

النظــام  مــع  تقــارب  ي 
أ
ا يبقــى  ولكــن  قســوة، 

اإليرانــي يمثــل انتكاســة كبيــرة لبنــات حــواء فــي 

العــراق.

كان  إذا  فيمــا  المتشــككون  يتســاءل  وقــد   

الجــدل الشــرعي والقانونــي فــي العراق يكـتســب 

وســط 
أ
غلــب دول الشــرق اال

أ
 فــإن ا

ً
هميــة فعــال

أ
ا

.
ً
يضــا

أ
نيقــة هــي ا

أ
تتمتــع بدســاتير ا

 تكـفــل العديــد مــن الــدول الحقــوق والحريــات 

مــن  ضــروب  إلــى  تفتقــر  نهــا 
أ
ا بيــد  لرعاياهــا 

المؤسســات الفاعلــة التــي بوســعها الدفــاع عــن 

تلــك الحقــوق مــع غيــاب التناغــم واالنســجام، 

ن ينزلــق العــراق إلــى هــذا 
أ
وفــي الحقيقــة يمكــن ا

المنـــزلق مــع تقــادم الزمــن.

 وعلــى المــدى القصيــر فــإن التواجــد المكـثــف 

للواليــات المتحــدة هنــاك يكـفــل قيــام العمليــة 
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الدســتورية  البنــود  علــى  بالتوكيــد  السياســية 

ذلــك  علــى  عــالوة  القانــون،  حكــم  وســيادة 

وبحســب تحليــل ناثــان بــراون )بروفيســور فــي 

دســتوري(  وخبيــر  واشــنطن  جــورج  جامعــة 

فهنــاك ثغــرات قانونيــة قليلــة تحــد من الحريات 

ساســية فــي الدســتور العراقــي الجديــد ممــا هــو 
أ
اال

عليــه فــي نظرائــه فــي الــدول المجــاورة، ويحــدد 

معينــة  مؤسســات  تشــكيل  الجديــد  الدســتور 

والمحكمــة  اإلنســان  لجنــة حقــوق  قبيــل  مــن 

الفيدراليــة العليــا للدفــاع عــن الحقــوق الفردية، 

مر البت بهذه المؤسسات وتفاصيلها 
أ
ن ا

أ
ورغم ا

موكــول إلــى التشــريع العراقــي، فــال يــزال هنــاك 

كـثــر مــن ســبب للتعويــل علــى قيامهــا بالدفــاع 
أ
ا

عــن الحريــات فــي العــراق بشــكل فاعــل.

خرين
آ
استقاء العبر من تجارب ال

تلــك  نجاعــة  حجــم  عــن  النظــر  بغــض   

المؤسســات وفاعليتهــا وصيرورتهــا تبقــى حقيقــة 

ن الدســتور الجديــد جعــل للشــريعة 
أ
ا مفادهــا 

اإلســالمية الكلمــة العليــا فــي العــراق، وإذا كان 

ة 
أ
ملــون فــي االرتقــاء بحقــوق المــرا

أ
المعتدلــون يا

فعليهــم القيــام بذلــك ضمــن اإلطــار اإلســالمي.

لمثــل  جيــدة  ســابقات  هنــاك  الحــظ  لحســن   

هــذه العمليــة فعلــى ســبيل المثالقامت المغرب 

حــوال الشــخصية مع 
أ
 بمراجعــة قانــون اال

ً
مؤخــرا

ســس إســالمية، 
أ
نها فعلت ذلك وفق ا

أ
االدعاء ا

وكانــت هــذه اإلصالحــات ثمــرة جهــد عقد ونيف 

مــن الزمــن مــن ضغوطــات المنظمــات التقدميــة 

تمخضــت  والتــي  الحكوميــة  غيــر  الناشــطة 

فيرفــع الســن المحــددة للــزواج مــن )15( إلــى 

)18( عــام وإجهــاض تعــدد الزيجــات ومســاواة 

ة الحــق فــي 
أ
الحــق فــي التطليــق وإعطــاء المــرا

طفالهــا. 
أ
االحتفــاظ برعايــة ا

مــن  معارضــًة  الجهــود  هــذه  القــت  وقــد 

المغــرب  ملــك  ولكــن  الدينيــة  الجماعــات 

الشــاب والمعتــدل )محمــد الســادس( والــذي 

يدعــي انتســابه المباشــر لســاللة النبــوة عاضــد 

بدراســة  تقــوم  لجنــة  وعيــن  هــذه اإلصالحــات 

قانــون  ـ  )المدّونــة  فــي  المحتملــة  التغييــرات 

وفــي  المغــرب(،  فــي  الشــخصية  حــوال 
أ
اال

رســمي  وبشــكل  قــام   ،2003 ول 
أ
تشــريناال

بتقديــم مجموعــة مــن التنقيحــات المهمــة إلــى 

 
ً
مدافعــا ســرة 

أ
اال قانــون  يخــص  فيمــا  البرلمــان 

عــن التغييــرات بتقديــم استشــهادات وافيــة مــن 

ن، لقــد اســتخدم كل مــن انصــار الدينيــة 
آ
القــرا

اللغــة  لإلصالحــات  المؤيديــن  والعلمانيــة 

الدينيــة والشــريعة اإلســالمية لتبنــي المســاواة 

بتصديــق  ذلــك  تــوج  وقــد  الجنســين  بيــن 

رغــم معارضــة  التغييــرات  هــذه  علــى  البرلمــان 

لمحافظيــن. ا

حــول  خــر 
آ
ا  

ً
نموذجــا إندونيســيا  إلينــا  وتقــدم   

كيفيــة اســتقاء التغييــرات التقدميــة مــن صلــب 

)فتيــات(  تســمى  تقــوم مجموعــة  إذ  اإلســالم، 

ساســي 
أ
كبــر تنظيــم ا

أ
تمثــل الجنــاح النســوي ال

فــي البــالد )يطلــق عليــه نهضة العلمــاء( بتلقين 
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عضائهــا مبــادئ الفقــه اإلســالمي ليتســنى لهــم 
أ
ا

شــهم فــي المناقشــات 
أ
الحفــاظ علــى رباطــة جا

الدينيــة، وقامــت منظمــة غيــر حكوميــة تطلــق 

علــى نفســها )P3M( باســتخدام الفقــه لتشــجيع 

اإلندونيســية  الدينيــة  المــدارس  مــن  العديــد 

العائلــي  بالتخطيــط  لالرتقــاء  )البيزنتريــة( 

ثــارت دعــوة 
أ
ة. وقــد ا

أ
والصحــة التناســلية للمــرا

)مصــداح موليــا( ـ إلــى إحــداث تغييــرات مهمــة 

النواحــي  بعــض  فــي  اإلســالمية  الشــريعة  فــي 

مثــل الــزواج وتعــدد الزيجــات وارتــداء الحجــاب 

ـ والتــي تشــغل منصــب رئيســة الباحثيــن فــي 

ضجــة  ـ  اإلندونيســية  الدينيــة  الشــؤون  وزارة 

دافعــت  حيــث   ،  2004 عــام  فــي   
ً
ولغطــا

إســنادات  خــالل  مــن  التغييــرات  تلــك  عــن 

بالشــريعة  التدقيــق  شــديدة  واستشــهادات 

الخالفيــة  التوصيــات  هــذه  ن 
أ
ا بيــد  اإلســالمية 

ن ولكنهــا 
آ
نها لحــد اال

أ
لــم يتــم ســن قوانيــن بشــا

رجــاء 
أ
ا فــي  مهــم  لبــروز جــدل  العنــان  طلقــت 

أ
ا

نهايــة  فــي  نيقــود 
أ
ا يمكــن  والــذي  إندونيســيا 

مهمــة. إلىتغييــرات  المطــاف 

لىكيف ونفوذ  تحويل الكم اإ

 بخــالف مــا هــو ســائد فــي العديــد مــن الشــعوب 

ة فــي العــراق 
أ
خــرى ســتتمتع المــرا

أ
اإلســالمية اال

بحظــوة شــديدة فــي كـفاحهــا لبلــوغ المســاواة: 

ال ســيما الفقــرة الموجــودة فــي الدســتور الجديــد 

التــي تكـفــل للنســاء الحصــول علــى نســبة 25 

هــذه  البرلمان.وتمثــل  مقاعــد  مــن  بالمائــة 

بلــت فيهــا 
أ
النســبة حصيلــة تجاذبــات مكـثفــة ا

 والتــي ينتابهــا 
ً
المجاميــع النســوية بــالًء حســنا

الخــوف مــن إقصائهــا عــن العمليــة السياســية 
جــذور  مــر 

أ
اال ولهــذا  العــراق،  فــي  الجديــدة 

عطــى حــزب البعــث الســابق 
أ
تاريخيــة حيــث ا

النســاء حق التصويت وحق الترشــيح للســلطة 

فــي عــام 1980 وفــي غضــون عقديــن مــن الزمن 

ة مــن االســتحواذ علــى 20% مــن 
أ
تمكنــت المــرا

مــع  نــذاك )مقارنــة 
آ
ا الصــوري  البرلمــان  مقاعــد 

 
ً
يضــا

أ
ا وحصلــت  المنطقــة(  فــي   %  3.5 نســبة 

وفــي  البــارزة  الوزاريــة  المواقــع  بعــض  علــى 

مريكية 
أ
بــدت اإلدارة اال

أ
مريكــي ا

أ
عقــاب الغــزو اال

أ
ا

نهن ســيفقدن 
أ
 إزاء مخــاوف النســاء مــن ا

ً
تعاطفــا

مكانتهــن السياســية فــي خضــم عمليــة انتخابيــة 

وترغــب  الشــيعة،  المحافظــون  عليهــا  يهيمــن 

ة العراقيــة من 
أ
 فــي مســاندة المــرا

ً
يضــا

أ
واشــنطن ا

الدينيــة  للمعتقــدات  دون إظهــار تحــّدٍ مباشــر 

يؤتــي  بــدا  المحاصصــة   
أ
مبــدا ن إرســاء 

أ
ا ويبــدو 

كلــُه للجمــع بيــن االثنيــن.
أ
ا

وقــد شــرع الســجال واحتــدم مــع إصــدار قانــون 

إدارة الدولــة المؤقــت وإصــدار مجلــس الحكــم 

 2004 عــام  فــي  المؤقــت  الدســتور  المؤقــت 

ن تشــكل النســاء مــاال يقــل 
أ
والــذي نــص علــى ا

عضــاء الجمعيــة الوطنيــة.
أ
عننســبة ربــع ا

والتحضيــر النتخابــات  التنافــس  وفــي خضــم   

حــزاب 
أ
اال مــن  لــب 

ُ
ط  2005 الثانــي  كانــون 

السياســية تقديــم قوائــم انتخابيــة يكــون فيهــا 
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، وبالمحصلــة 
ً
 نســائيا

ً
المرشــح الثالــث عنصــرا

ة علــى نســبة 31% مــن المقاعــد .
أ
حــازت المــرا

شــار بعــض المراقبيــن 
أ
ومــع قــدوم االنتخابــات ا

العاليــة  النســبة  هــذه  إلــى  بالبنــان  الغربييــن 

اجتماعــي  تحــول  وجــود  علــى   
ً
دليــال بوصفهــا 

لــه فــي العــراق. وثقافــي كبيــر يؤســس 

 وذهبــوا إلــى االعتقــاد بوجــوب اتخــاذ الحكومــة 

ة 
أ
المــرا حقــوق  إزاء   

ً
تقدميــا  

ً
موقفــا الجديــدة 

بلحــاظ وجــود هــذه النســبة النســوية الكبيــرة 

علــى  الحقــوق  تلــك  ومراعــاة  البرلمــان  فــي 

وجــه الخصــوص فــي صياغــة الدســتور الجديــد 

وتحجيــم دور الديــن، ولكــن ثبــت عــدم صحــة 

ة ومشــاركـتها 
أ
ن مجــرد اســتيعاب المــرا

أ
االعتقــاد ا

تشــريعات  ســن  إلــى  ســيفضي  الحكومــة  فــي 

تحرريــة. ليبراليــة 

ن نصــف عــدد النســاء اللواتــي 
أ
ضــف إلــى ذلــك ا

أ
ا

تــم انتخابهــن كــّن مــن حصــة قائمــة االئـتــالف 

المســار  عــن  يخرجــن  ولــم  الموحــد  العراقــي 

الشــيعي المحافــظ لهــذه القائمــة.

راود  الدســتور  كـتابــة  عمليــة  انطــالق  وعنــد   

نهــن سيخســرن 
أ
النســاء التقدميــات إحســاس با

للتركيــز  حداهــن  ممــا  اإلســالم  مــام 
أ
ا المعركــة 

الـــ 25% فــي البرلمــان،  علــى التشــبث بحصــة 

هــذه  زيــادة  إلــى  النســوية  القيــادات  وســعت 

النســبة لتصــل إلــى 40% كهــدف واعــد وتطبيــق 

 ، 
ً
يضــا

أ
َخــر ا

ُأ
ذلــك فــي مواقــف اتخــاذ القــرار اال

سيســعون  نهــم 
أ
با وعــدوا  المحافظيــن  ولكــن 

انتخابيتيــن  دورتيــن  بعــد  ذلــك  تحقيــق  إلــى 

علــى  ة 
أ
المــرا حصلــت  المطــاف  نهايــة  وفــي 

النهائيــة  المســودة  فــي  تمثيــل  نســبة  علــى 
أ
ا

علــى 
أ
ا حــد 

أ
ا ة 

أ
المــرا ســيعطي  وهــذا  للدســتور 

المســتويات مــن التمثيــل فــي العالــم )بلحــاظ 

مريكيــة ال تشــكل ســوى 15% مــن 
أ
ة اال

أ
ن المــرا

أ
ا

غلــب المقاعــد البرلمانيــة 
أ
الكونغــرس( ولكــن ا

والالئــي  المحافظــات  إلــى  تذهــب  ن 
أ
ا يمكــن 

ن يدعمــن ســن تشــريعات 
أ
مــن غيــر المحتمــل ا

المــدى  علــى  ة 
أ
المــرا قضايــا  حــول  ليبراليــة 

المنظــور.

نفــس   
أ
يبــدا ن 

أ
ا يمكــن  الزمــن  تقــادم  ومــع   

حقــوق  بتقديــم  القانونييــن  المشــرعين 

وســيتوقف  اإلســالمي.  الســياق  ضمــن  ة 
أ
المــرا

مســتقبل المســاواة اإلســالمية بيــن الجنســين 

فــي العــراق علــى مواقــف بعــض الساســة مثــل 

ســنان اتجهــت إلــى 
أ
ســالمة الخفاجــي )طبيبــة ا

ملتزمــة(  شــيعية   
ً
يضــا

أ
ا هــي  والتــي  السياســة 

نصــب  كميــن  فــي  بولدهــا  ثكلــت  ن 
أ
ا فبعــد 

كـثــر 
أ
ا إلــى  وتحولــت  الخفاجــي  عــدت  لهــا، 

الشــخصيات السياســية شــعبية فــي العــراق فــي 

جريــت فــي حزيــران 2005. وبصفتهــا 
أ
دراســة ا

ثــارت 
أ
ا العراقــي  الحكــم  مجلــس  فــي  عضــوة 

حنــق وحفيظــة المجاميــع النســائية العلمانيــة 

 ،  137 القــرار  علــى  تصويتهــا  خــالل  مــن 

ولكــن الخفاجــي )والتــي مضــت فــي طموحاتهــا 

كلفهــا  ممــا  زوجهــا  تحفظــات  رغــم  السياســية 
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موقفهــا  عــن  دافعــت  بالنتيجــة(  الطــالق 

ن القوانيــن اإلســالمية تمنــح 
أ
منخــالل الدفــع بــا

الطــالق  إجــراءات  فــي  فضــل 
أ
ا حمايــة  ة 

أ
المــرا

كـثــر ممــا تفعلــه القوانيــن الوضعيــة، 
أ
والرعايــة ا

قــوة  بوصفهــا  نفســها  إلــى  الخفاجــي  وتنظــر 

ة كمــا صرحــت 
أ
موجبــة للتغييــر فــي قضايــا المــرا

إلحــدى وكاالت الصحافــة فــي نوفمبــر بالقــول 

فــكار ورؤى إســالمية حــول القضــاء 
أ
)احتفــظ با

ن تســاهم 
أ
متــاز باالعتــدال(، ويمكــن ا

أ
ولكننــي ا

حــزاب 
أ
اال مــع  العمــل  بيــن  الجمــع  فــي  قدرتهــا 

حــزاب اإلســالمية ليجعــل منهــا 
أ
العلمانيــة واال

فاعلــة. مشــرعة 

 
ً
يضــا

أ
ا العــراق  فــي  ة 

أ
المــرا مكانــة  وســتتوقف   

وبشــكل كبيــر علــى متانــة وقــوة النظام القضائي 

هنــاك   
ً
يضــا

أ
ا الســياق  هــذا  وفــي  البلــد،  فــي 

ن النظــام 
أ
مايدعــو إلــى التفــاؤل الحــذر فرغــم ا

القضائــي العراقــي بحاجــة ماســة إلــى اإلصــالح 

القانونييــن  مــن  العديــد  يتضمــن  نــه 
أ
ا بيــد 

ن نطــاق خبراتهميقــع ضمــن 
أ
ا والقضــاة )رغــم 

علــى  اإلســالمي  وليــس  الوضعــي  القانــون 

 بســجل خــاص 
ً
يضــا

أ
غلــب( ويحتفــظ العــراق ا

أ
اال

مــن النســوة اللواتــي تســنمن منصــب القضــاء 

العــراق  فــي  قاضيــة  ول 
أ
ا حقــي(  )زكيــة  وتعــد 

 
ً
حيــث تــم تعيينهــا فــي عــام 1959 )وهــي حاليــا

البرلمــان(. بارزةفــي  عضــوة 

 
ً
ويلقــى عمــل النســاء فــي منصــب القضــاء قبــوال

كـثر 
أ
 فــي إقليــم كردســتان وفــي االجــزاء اال

ً
واســعا

علمانيــة فــي بغــداد.

ة علــى عــرش القضــاء لــن 
أ
ولكــن تنصيــب المــرا

خــرى 
أ
جــزاء ا

أ
يكــون مــن الســهولة بمــكان فــي ا

ناصــر  نضــال  قصــة  ذلــك  لنــا  توضــح  وكمــا 

الســلطات  عــام 2003 عينــت  ففــي  حســين، 

فــي  قاضيــة  ول 
أ
كا الســيدة  هــذه  مريكيــة 

أ
اال

مدينــة النجــف حاضــرة الشــيعة المقدســة وقــد 

عارمــة. غضــب  بموجــة  القــرار  هــذا  جوبــه 

 وســارع العديــد مــن رجــال الديــن البارزيــن إلــى 

الشــريعة  بموجــب  نــه 
أ
ا تنــص  فتــاوى  إصــدار 

ســدة  بتبــوء  فقــط  للرجــال  يســمح  اإلســالمية 

مريــكان إلــى 
أ
القضــاء ممــا اضطــر المســؤولين اال

جيــل التعييــن إلــى إشــعار غيــر 
أ
اتخــاذ قــرار بتا

هــذا  مــن  المواجهــات  تفاقــم  ويتوقــع  محــدد، 

تشــديد  فــي  المحافظيــن  بلحاظرغبــة  القبيــل 

الشــيعية،  الجنــوب  مناطــق  علــى  قبضتهــم 

ويتوجــب علــى النســوة العراقيــات التحــرك مــن 

المؤيديــن  المســلمين  العلمــاء  إقحــام  خــالل 

النســاء. الســتقضاء 

وقعــت  المنصرمتيــن  الســنتين  مــدى  وعلــى   

و 
أ
ا الشــيعية  المناطــق  فــي  ســواء  مــدن  عــدة 

قامــوا  الذيــن  المتطرفيــن  قبضــة  فــي  الســنية 

بفــرض قيــود مفرطــة هنــاك مثــل إلــزام النســاء 

بارتــداء الحجــاب الكامــل وتحريــم الموســيقى 

والرقــص وفــرض الفصــل التــام بيــن الجنســين 

مــن  العديــد  ويعانــي  العامــة،  ماكــن 
أ
اال فــي 

هــؤالء المتشــددين مــن البطالــة وشــبه الجهالــة 
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مثــل  دهماويــة*  طــراف 
أ
ال بالــوالء  ويدينــون 

مقتــدى الصــدر، ولكــن يقــال إن بعضهــم علــى 

عضــاء فــي قــوات الشــرطةفي 
أ
 ا

ً
يضــا

أ
قــل هــم ا

أ
اال

البصــرة(.  ســيما  )ال  جنوبيــة  مــدن  عــدة 

ن الخطر الداهم 
أ
واســتيحاء لنشــاطاتهم فيبدو ا

ي 
أ
علــى النســاء العراقيــات ال ينبــع مــن صلــب ا

و شــرعية ولكــن منحالــة الفــراغ 
أ
قيــود قانونيــة ا

الالقانــون. وســيادة  القانونــي 

ن والنفوذ
أ
 الحتفاظ بصداقات مع ذوي الشا

ســتكون  العراقيــة  ة 
أ
المــرا مكانــة  ن 

أ
ا رغــم   

العراقييــن  إشــارة  رهــن  المطــاف  نهايــة  فــي 

المتحــدة  الواليــات  بوســع  يــزال  فــال  نفســهم 
أ
ا

مريــكان 
أ
اال علــى  يتعيــن  بّنــاء،  دور  لعــب 

الشــروع بشــخصنة ورعايــة القائليــن بالمســاواة 

الســائد  االتجــاه  إطــار  ضمــن  الجنســين  بيــن 

العــراق. فــي  الدينيــة  طــراف 
أ
لالا

 قــد ال ترغــب النســاء )والرجــال( فــي التعــاون 

 ويمكــن للبعــض 
ً
مــع الواليــات المتحــدة مبدئيــا

هــذه  ولكــن  مريــكان 
أ
لال مناوئــة  راء 

آ
ا تبنــي 

مــن  كبــر 
أ
ا بنفــوذ سياســي  تتمتــع  الشــخصيات 

القــادة  علــى  ولكــن  العلمانيــة  طــراف 
أ
اال نفــوذ 

يحظــون  والذيــن  المهمشــين  العراقييــن 

المتحــدة  والواليــات  واشــنطن  لــدى  بشــعبية 

معهــم. العمــل  كيفيــة  فــي  الــدروس  اســتقاء 

مريــكان 
أ
اال علــى  ينبغــي  مــر 

أ
اال فيحقيقــة   

العمــل مــع النســاء العراقيــات ضمــن القنــوات 

جــل تعهدقــادة جــدد، 
أ
طيــاف الدينيــة مــن ا

أ
واال

ن تمضــي 
أ
وبفضــل نظامالمحاصصــة ال ريــب ا

فــي  هــام  دور  فيلعــب   
ً
قدمــا العراقيــة  ة 

أ
المــرا

الســنوات  فــي  الوطنيــة  السياســية  الشــؤون 

العــون  تقديــم  واشــنطن  وعلــى  القادمــة 

 
ً
ن يكــون هــذا الــدور دورا

أ
والمســاعدة لضمــان ا

المنتخبــات  النســاء  غلــب 
أ
ا ســتكون   ،

ً
معتــدال

وينبغــي  بالسياســة،  عهــد  حديثــات  للبرلمــان 

علــى الواليــات المتحــدة تقديــم التدريــب الفنــي 

القنــوات  ربــط  علــى  النســاء ومســاعدتهن  إلــى 

تشــجيع  ويجــب  موحــدة،  بشــبكة  الطائـفيــة 

نظرائهــم  مــع  للعمــل  العراقييــن  الساســة 

عــدم  ثبــت  وقــد   ،
ً
اعتــداال كـثــر 

أ
اال اإليرانييــن 

الراهنــة  مريكيــة 
أ
اال السياســة  وســلبية  نجاعــة 

والنشــطاءاإليرانيين  البرلمانييــن  إقصــاء  فــي 

فــي  مريكــي 
أ
اال التمويــل  ذات  المؤتمــرات  مــن 

ذلــك. عــن  والتخلــي  ــف  الكـ المنطقــة ويجــب 

 
ً
دعمــا المتحــدة  الواليــات  تقــدم  ن 

أ
ا ويجــب 

القضائــي. اإلصــالح  لغــرض 

عــن  الدفــاع  فــي  ة 
أ
المــرا مســاعدة  جــل 

أ
ا ومــن   

 تثقيــف 
ً
يضــا

أ
ا حقوقهــا، يجــب علــى واشــنطن 

فــي  ســواء  ـ  ماهيــة حقوقهــم  حــول  العراقييــن 

الشــريعة  ظــل  فــي  م 
أ
ا الجديــد  الدســتور  ظــل 

عدتــه 
أ
ا تقريــر   

ً
مؤخــرا وقــد خلــص  اإلســالمية، 

باســتثناء  نــه 
أ
ا هــاوس(  )فريــدم  مؤسســة 

دولــة   17 فــإن  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

عربيــة تتمتــع بدســاتير توجــب المســاواة علــى 

تبقــى  ولكــن  رســمي  بشــكل  الجنــس  ســاس 
أ
ا
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ال  حكوماتهــا  ن 
أ
ا الــدول  هــذه  فــي  المشــكلة 

حــول  النــاس  لتوعيــة   
ً
وجهــدا  

ً
ســاكنا تحــرك 

حقوقهــم، ولتفــادي حــدوث نفــس المشــهد فــي 

العــراق، علــى الواليــات المتحــدة دعــم البرامــج 

إعالميــة  حملــة  منخــالل  والترويــج  التثقيفيــة 

فــي  للحريــات  وســع 
أ
ا لفهــم  النطــاق  واســعة 

القوانيــن  م 
أ
ا الدســتور  فــي ظــل  العــراق ســواء 

خــرى.
أ
اال

المفتــوح  الحــوار  تشــجيع  بواشــنطن  وحــري   

المختلفــة  ويــالت 
أ
والتا التفســيرات  حــول 

بقوانيــن  تتحكــم  والتــي  اإلســالمية  للشــريعة 

الشــخصية. حــوال 
أ
اال

الديــن  علمــاء  دعــوة  تتــم  ن 
أ
ا ويجــب 

لالنضمــام  الدوليــة  اإلســالمية  والمجموعــات 

إلــى المناقشــات وإثرائهــا وينبغــي إذاعــة وبــث 

مثــل  اإلعــالم  وســائل  عبــر  المناقشــات  هــذه 

مريكــي 
أ
راديــو المحبــة )محطــة عراقيــة بتمويــل ا

حقــوق  حــول  الوعــي  لنشــر  اهتمامهــا  تكــرس 

ة(.
أ
المــرا

تعليــم  يشــكل  ن 
أ
يمكنــا المدىالبعيــد  علــى 

لالرتقــاء  مثــل 
أ
اال ســلوب 

أ
اال ة 

أ
المــرا وتثقيــف 

التــي  العجــاف  الســنين  ثنــاء 
أ
ا ة 

أ
المــرا بمكانــة 

انحــدرت  حيــث  التســعينات  عقــد  شــهدها 

نســبة تســجيل الفتيــات فــي المــدارس العراقيــة 

بشــكل ملحــوظ ممــا جعــل العــراق اليــوم مــن 

بيــن الــدول القليلــة فيالعالــم التــي تتفــوق فيهــا 

مهــات علــى البنــات مــن الناحيــة التعليميــة 
أ
اال

دقيــق  رقــم  علــى  الحصــول  صعوبــة  ورغــم 

غلــب المراقبيــن 
أ
ن ا

أ
إلحصائيــات التعليــم بيــد ا

 
أ
ســوا

أ
 مــن ا

ً
ن العــراق يعــد واحــدا

أ
يجمعــون علــى ا

مثلــة فــي العالــم علــى التفــاوت الحاصــل فــي 
أ
اال

وحيــث  الجنســين،  بيــن  التعليــم  مســتوى 

النســاء  نســبة  تخطــي  إيرانوبفضــل  فــي  إن 

خــذت 
أ
ا فقــد  الـــ %70  فيهــا حاجــز  المتعلمــات 

المحامــي  بــدور  القيــام  عاتقهــن  علــى  النســاء 

الفاعــل عــن حقوقهــن. وعليــه يجبعلــى الواليات 

المتحــدة مــؤازرة التعليــم النســوي فــي العــراق 

صعــدة االبتدائــي والثانــوي ومــا 
أ
علــى جميــع اال

للنســاء. بالنســبة  الكبــار  تعليــم  ونشــر  بعــده 

فــي العامالقــادم ســيتم انتخــاب برلمــان عراقــي 

جديــد يتمتــع بصالحيــة كـتابــة القوانيــن التــي 

سترســممعالم البلــد للجيــل القــادم.

ولــى لواشــنطن بــذل قصــارى جهدهــا 
أ
لــذا مــن اال

والبرامــج  العراقيــة  النســائية  المجاميــع  لدعــم 

المرســومة لمســاندة القيــادات النســوية هنــاك، 

ذات  الجهــود  توســيع  بمــكان  هميــة 
أ
اال مــن 

القانونــي  التثقيــف  برنامــج  قبيــل  مــن  الصلــة 

والــذي  جامعةبغــداد  فــي   
ً
مريكيــا

أ
ا الممــول 

مــن   %40 نســبة  النســائي  العنصــر  يشــكل 

فــي حلقــات دراســية حــول حكــم  المشــاركين 

خرىفــي 
أ
ا ومــدن  جامعــات  لتشــمل  القانــون 

العــراق، ويجــب علــى واشــنطن دراســة إنشــاء 

ن 
أ
ا يمكــن  والتــي  بغــداد  فــي  للبنــات  كليــة 

 للتعلــم والتفكــر الحيــوي للمنطقــة 
ً
تصبــح مركــزا
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ســرها.
أ
با

البــدء   
ً
يضــا

أ
ا المتحــدة  بالواليــات  وحــري 

ميزانيتهــا  مــن  هامــة  نســبة  بتخصيــص 

عمــال 
أ
المخصصــة إلعــادة اإلعمــار لســيدات اال

 
ً
اقتصاديــا ة 

أ
المــرا تمكيــن  ويعــد  العــراق،  فــي 

فبرغــم  ة، 
أ
المــرا مكانــة  لتوطيــد  مثلــى  طريقــة 

مريكيــة 
أ
اال المســاعدات  مــن  الهائلــة  المبالــغ 

مريكية 
أ
المتدفقة إلى العراق، ال تزال البعثة اال

بوجــود  ن 
آ
اال لحــد  عملهــا  تمــارس  بغــداد  إلــى 

ة الواقعيــة فــي 
أ
مستشــاٍر واحــٍد فــي قضايــا المــرا

ة 
أ
العــراق ـ حيــث يتــم تنفيــذ البرامــج لدعــم المــرا

بشــكل فعلــي، وبالنتيجــة لــم تتســم مبادراتهــا 

ة بالفاعليــة والنجاعــة 
أ
العديــدة الخاصــة بالمــرا

لهــا. كمــا ينبغــي وكمــا هــو مخطــط 

ن 
آ
اال قــد فرطــت  المتحــدة  الواليــات  ن 

أ
ا ورغــم 

بهــذه الفرصــة والعديــد مــن مثيالتهــا المهمــات 

بعــد  مــا  عــراق  لمرحلــة  ة 
أ
المــرا بــدور  لالرتقــاء 

اإلســالمية  الشــريعة  فــرض  كان  فقــد  صــدام، 

الناحيــة  مــن   
ً
وحتميــا  

ً
مقضيــا  

ً
مــرا

أ
ا هنــاك 

الفعليــة، ولكــن بــزوغ نجــم القانــون اإلســالمي 

ة، 
أ
ن ال يشــكل كارثــة للمــرا

أ
فــي العــراق يجــب ا

مر قد يكون بمثابة انتكاسة قصيرة 
أ
ن اال

أ
ورغم ا

جــل فــي حقــوق معينــة كانــت موجــودة فــي 
أ
اال

وعلــى  للعراقييــن  يمكــن  صــدام،  حكــم  ظــل 

ن يتمكنــوا مــن إرســاء مجتمــع 
أ
المــدى الطويــل ا

المبــادئ  مــن  كّلٍ  بيــن  يــزاوج  مســاواة  كـثــر 
أ
ا

ن 
أ
ة، ويبــدو ا

أ
اإلســالمية والــدور العصــري للمــرا

النتيجــة بعيــدة المنــال ولكــن ليســت بعيــدة 

مــال.
آ
 ليعقــد عليهــا النســاء والرجــال اال

ً
تمامــا

ة بين 
أ
صداء وتعليقات حول موضوع المرا

أ
ا

سالم والعراق الجديد الإ

ستاذ حسان محمد القريشي
أ
1ـبقلم / ال

بيــن  ة 
أ
)المــرا بـــ  الموســوم  التقريــر  فــي  وردت 

إيــرادات  جملــة  الجديــد(  والعــراق  اإلســالم 

نهــا 
أ
ال وإثــارات حساســة وخطيــرة  واعتراضــات 

وفــي  الصميــم،  فــي  العراقييــن  حيــاة  تمــس 

تيــة ســوف اســتعرض ذلــك مــع الــرد 
آ
الســطور اال

علــى تلــك االعتراضــات واإلشــكاالت باقتضــاب:

بيــن  بالمغايــرة  يوحــي  التقريــر  عنــوان  1ـ 

الــذي  مــر 
أ
اال الجديــد،  العــراق  وبيــن  اإلســالم 

يعــرض  نــه 
أ
ا كمــا  بينهمــا،  للمصادمــة  يرشــح 

رجحــة بيــن قطبيــن همــا 
أ
ة وهــي متا

أ
قضيــة المــرا

ن وصــف 
أ
اإلســالم والعــراق الجديــد، كذلــك فــا

اإلســالم  وصــف  مفهومــة  بالجديــد،  العــراق 

و القديــم إن صــح التعبيــر، 
أ
و البالــي ا

أ
بالعتيــق ا

علــى  المســّبق  اإلمــالء  يظهــر  ذلــك  كل  وفــي 

ذهــان القــراء، وتقديــم القناعــات الجاهــزة مــن 
أ
ا

صــول.
أ
لال  

ً
خالفــا قبــل 

شــار إلــى التعــارض بيــن النــص الدســتوري 
أ
2ـ ا

سواســية  العراقييــن  جميــع  إن  القائــل   )14(

خــر 
آ
مــام القانــون، وبيــن النــص الدســتوري اال

أ
ا

ي قانــون يتعــارض 
أ
القائــل بعــدم جــواز ســن ا

مــع ثوابــت اإلســالم، وهــو يشــير إلــى إمكانيــة 

ة بســهولة مــن حقوقهــا، وتحويــل 
أ
حرمــان المــرا
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فغانســتان ثانيــة يحكمــه طالبــان.
أ
العــراق إلــى ا

إن الــكالم الــوارد كالم جزافــي فــي جانــب منــه، 

خــر إلــى رســم صــورة 
آ
ليخــرج منــه فــي جانبــه اال

شــائهة عــن مســتقبل العــراق.

صولــه وثوابتــه ينظــر إلــى الجميــع 
أ
فاإلســالم فــي ا

 
ً
بوهــم جميعــا

أ
نظــرة ســواء فالخالــق واحــد، وا

التقــوى:  هــو  بينهــم  التفاضــل  ومعيــار  دم، 
آ
ا

مــن ذكــر وانثــى  انــا خلقناكــم  النــاس  ايهــا  }يــا 

 وقبائــل لتعارفــوا ان اكرمكــم 
ً
وجعلناكــم شــعوبا

»الحجــرات/13«. تقاكــم{ 
أ
ا عنــد هللا 

وهــي  مســتعصية  مشــكلة  ة 
أ
للمــرا تكــن  فلــم   

يحدثنــا  ولــم   ،
أ
المبــدا هــذا  ظــل  فــي  تعيــش 

ة وامتهانهــا 
أ
المؤرخــون عــن ســلب لحقــوق المــرا

اإلســالم. تعاليــم  ظــل  فــي 

عــن  اإلســالم  مــن  خــرون 
آ
اال يفهمــه  مــا  مــا 

أ
ا  

ة، ومــا يمارســه طالبــان وغيرهــم فــي حقهــا 
أ
المــرا

خــر، ال عالقة 
آ
ذن بــه هللا، فهــو شــيء ا

أ
ممــا لــم يــا

لإلســالم الصحيــح بــه .

ناشــئ   
ً
نفــا

آ
ا المذكــور  االعتــراض  فــي   

أ
الخطــا إن 

 
أ
الخطــا والممارســة   

أ
الخطــا الفهــم  حمــل  مــن 

التــي يزاولهــا بعــض المســلمين، علــى اإلســالم.

ن الكريــم والســنة النبويــة 
آ
 وهــذه نصــوص القــرا

ة 
أ
المــرا تكريــم  فــي  صريحــة  ة 

أ
بالمــرا الخاصــة 

نها وإحســان معاملتهــا }يــا ايهــا النــاس 
أ
ورفــع شــا

نفــس واحــدة  مــن  الــذي خلقكــم  اتقــوا ربكــم 

 
ً
كـثيــرا  

ً
وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــاال

»النســاء/1«.  }..
ً
ونســاءا

ضــد  المزعــوم  والتمييــز  االضطهــاد  هــو  يــن 
أ
فا

ة فــي إســالم النبــي محمــد صلــى هللا عليــه 
أ
المــرا

و ذاك.؟
أ
لــه ال إســالم هــذا ا

آ
وا

مــا عــن غمــوض الدســتور الموجــب للقلــق، 
أ
3ـ ا

فــإن ســن القوانيــن مــن قبــل ممثلــي الشــعب 

النــواب،  مجلــس  فــي  القوانيــن  تلــك  وإقــرار 

و إن 
أ
كـفيــل بإزالــة ذلــك الغمــوض وتوضيحــه، ا

المحكمــة العليــا هــي التــي تتولــى ذلــك بحســب 

الدســتور.

4ـ ومشــكلة تفســير اإلســالم ومــن ســيقرر ذلــك 

التفســير ويحــدده فــي النظــام القضائــي الجديــد 

للعــراق، فــإن المشــكلة وإن بــدت مســتعصية 

التوصــل  باإلمــكان  نــه 
أ
ا إال  الحــل،  وصعبــة 

إلــى صيغــة توافقيــة يضطلــع بهــا الفقهــاء مــن 

طــراف كافــة.
أ
اال

فــي  ســاعدت  المتحــدة  الواليــات  ن 
أ
ا مــا 

أ
ا 5ـ 

اســتيالد دولــة إســالمية فــي العــراق، كمــا يقــول 

التقريــر، فهــذا مــا لــم يالحظــه المراقبــون علــى 

والزمــن  ن، 
آ
اال لحــد  بــه  يقولــوا  ولــم  الســاحة 

و نفيــه.
أ
كـفيــل بإثبــات صحــة ذلــك ا

6ـ نقــل التقريــر عــن مــن يســميهم بالتقدمييــن 

ارتــداء  يوجــب  لــم  ن 
آ
القــرا ن 

أ
ا اإلســالميين 

المســلمات. النســاء  جميــع  علــى  الحجــاب 

ن 
آ
القــرا نصــوص  مــع  يتعــارض  كالم  وهــو 

الكريــم الموجبــة للحجــاب علــى جميــع النســاء 

المســلمات، كـقولــه تعالــى }يــا ايهــا النبــي قــل 

يدنيــن  المؤمنيــن  ونســاء  وبناتــك  الزواجــك 
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عليهــن مــن جالبيبهــن ذلــك ادنــى ان ُيعرفــن 

»االحــزاب/59«. يــن...{ 
َ

ُيؤذ فــال 

 
ً
 }والقواعــد مــن النســاء الالتــي ال يرجــون نكاحــا

فليــس عليهــن جنــاح ان يضعــن ثيابهــن غيــر 

ن يســتعففن خيــر لهــن وهللا 
أ
متبرجــات بزينــة وا

ســميع عليــم{ »النــور/60«.

ابصارهــن  مــن  يغضضــن  للمؤمنــات  و}وقــل   

ويحفظــن فروجهــن وال يبديــن زينتهــن اال مــا 

ظهــر منهــا وليضربــن بخمرهــن علــى جيوبهــن 

و 
أ
بائهــن ا

آ
و ا

أ
وال يبديــن زينتهــن اال لبعولتهــن ا

و 
أ
و ابنــاء بعولتهــن ا

أ
و ابنائهــن ا

أ
ابــاء بعولتهــن ا

اخواتهــن  بنــي  و 
أ
ا اخوانهــن  بنــي  و 

أ
ا اخوانهــن 

و التابعيــن 
أ
و مــا ملكــت ايمانهــن ا

أ
و نســائهن ا

أ
ا

و الطفــل الذيــن 
أ
غيــر اولــي االربــة مــن الرجــال ا

يضربــن  وال  النســاء  عــورات  علــى  يظهــروا  لــم 

زينتهــن..{  مــن  يخفيــن  مــا  ليعلــم  رجلهــن 
أ
با

»النــور/31«.

مــر بالحجــاب لعمــوم 
أ
يــات صريحــة فــي اال

آ
 وهــي ا

فــي  الــواردة  يــات 
آ
اال عــن  ناهيــك  المســلمات، 

حجــاب نســاء النبــي خاصــة.

نثيين{ 
آ
ية الكريمة }للذكر مثل حظ اال

آ
7ـ إن اال

»النســاء/11« ليســت بإطــالق، فهــي تخــص 

وهنــاك  الميــراث،  قســمة  فــي  معينــة  مــوارد 

مــوارد غيرهــا ال تطــرد فيهــا هــذه القاعــدة.

واحــدة  كانــت  }وإن  الميــراث  نصــف  ة 
أ
فللمــرا

»النســاء/11«.  }... النصــف  فلهــا 

زوجهــا  ميــراث  مــن  الثمــن  و 
أ
ا الربــع  ة 

أ
وللمــرا  

}ولهــن الربــع ممــا تركـتــم إن لــم يكــن لكــم ولــد 

فــإن كان لكــم ولــد فلهــن الثمــن ممــا تركـتــم...{ 

»النســاء/ 12« وغيرهــا مــن المــوارد الخاصــة 

النســاء. بميــراث 

وضــاع داخــل إيــران وخاصة 
أ
8ـ ينتقــد التقريــر اال

حــوال زواجهــا 
أ
وا ة 

أ
المــرا وضــاع 

أ
با يتعلــق  فيمــا 

وطالقهــا وحجابهــا.

ة 
أ
المــرا شــؤون  ماجريــات  ن 

أ
ا الحــال  وواقــع 

ة اإليرانيــة التــي لــم ُيســمع 
أ
ن للمــرا

أ
هنــاك هــو شــا

و تمــّردت 
أ
نهــا احتجــت عليهــا ا

أ
عنهــا فــي العمــوم ا

وخرجــت عنهــا.

يشــيد  خــر 
آ
ا فــي موضــع  التقريــر  ن 

أ
ا  ويالحــظ 

إيــران  فــي  ة 
أ
المــرا بوضــع  مباشــرة  غيــر  بصــورة 

إيــران وبفضــل  فــي  إن  ].. وحيــث   : يقــول  اذ 

تخطــي نســبة النســاء المتعلمــات فيهــا حاجــز الـــ 

خــذت النســاء علــى عاتقهــن القيــام 
أ
70% فقــد ا

الفاعــل عــن حقوقهــن[. بــدور المحامــي 

رقــام فــي جانــب منهــا، 
أ
وهــي شــهادة معــززة باال

تــرّدي  مــن  التقريــر  فــي   
ً
ســابقا قيــل  مــا  تنفــي 

هنــاك. ة 
أ
المــرا وضــاع 

أ
ا

ن االنتقــادات الموجهــة فــي هــذا الصــدد 
أ
علــى ا

الشــريعة  صلــب  إلــى  موجهــة  انتقــادات  هــي 

حــوال 
أ
باال الخــاص  جانبهــا  فــي  اإلســالمية 

ة.
أ
المــرا ومكانــة  الشــخصية 

 وهــذا يعيدنــا بــدوره إلــى قــراءة الفقــرة )2( مــن 

هــذه التعليقــات مــرة ثانيــة.

2ـ بقلم/ المهندسة منى زلزلة
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ة في العراق المناقشــات 
أ
ثــار موضــوع المــرا

أ
 لقــد ا

بعــد 
أ
خــذت مســاحات ا

أ
 وا

ً
الدينيــة حولهــا كـثيــرا

شــمل بعدمــا كانــت فــي الســابق مقتصــرة على 
أ
وا

و الراغبيــن بالتديــن.
أ
المحتكيــن بالمتدينــات ا

رائــه 
آ
فــكاره وا

أ
ويحــاول بعــض العلمانييــن زج ا

لهــا  شــرعية  يضفــي  كــي  دينيــة  قنــوات  فــي 

كبــر لدعــم موقفــه 
أ
ويكســب مســاحة جماهيريــة ا

ن مجــرد 
أ
ة، ويتصــور البعــض منهــم ا

أ
تجــاه المــرا

 
ً
نقاشــا ينهــي  ســوف  يــه 

أ
را علــى  ن 

آ
القــرا تفســير 

 ورغبــة مســتحيلة فــي تدييــن الملحديــن.
ً
عقيمــا

ن ينتهــج الملحــد طريــق 
أ
فمــن غيــر المعقــول ا

يســعى  لكنــه  قوالهــا، 
أ
با والتمســك  الشــريعة 

رائه بحيث تطابق الشــريعة 
آ
 في تفســير ا

ً
جاهدا

والعبــث  ن 
آ
القــرا يــات 

آ
ا تفســير  بتغييــر  وذلــك 

الشــريفة. حاديــث 
أ
واال يــات 

آ
لال ويــل 

أ
بالتا

مريكيــة فــي اســتيالد 
أ
وهــذا هــو مقصــد الخطــة اال

ن يئســت مــن 
أ
دولــة إســالمية فــي العــراق بعــد ا

إيجــاد نظــام ليبرالــي والســؤال المثيــر للجــدل 

إســالمية  قاعــدة  إيجــاد  مريــكا 
أ
ا تســتطيع  هــل 

فــكار 
أ
ال تتــزاوج فيهــا التقاليــد اإلســالمية مــع اال

عــن   
ً
مختلفــا  

ً
نموذجــا وتكــون  الديمقراطيــة 

الســعودية يمكــن االعتمــاد عليــه  إيــران وعــن 

وســط؟ وتحــاول 
أ
كنمــوذج فــي تغييــر الشــرق اال

ن تتخطــى موضــوع 
أ
مريكيــة ا

أ
وســاط اال

أ
بعــض اال

واســتبدال  تحويــل  إلــى  وتعمــد  التــزاوج 

إلــى  العــراق  فــي  الحاكمــة  اإلســالمية  التقاليــد 

تبقــي  خــرى 
أ
ا بعبــارة  باســم اإلســالم،  ليبراليــة 

واحتــرام   
ً
دســتوريا تشــريع  مصــدر  اإلســالم 

إلــى  الولــوج  دون   
ً
شــعارا اإلســالمية  الهويــة 

إلــى قوانيــن إســالمية، وبالتالــي نجــد  تفعيلــه 

 
ً
 للظواهــر الغريبــة التــي تجــد لهــا دعمــا

ً
تفســيرا

منظمــة  علينــا  تطلــع  حيــث   
ً
واضحــا  

ً
مريكيــا

أ
ا

مدنيــة  منظمــة  قبــل  مــن  مدعومــة  مدنيــة 

مريكيــة بدعــوة مــات الشــخصيات المختلفــة 
أ
ا

تعديــل  فــي  نقاشــية  لحلقــة  االنترنيــت  عبــر 

بنقاشــاتها  مثيــرة  النــدوات  وتجــد  الدســتور، 

 سلســلة المدعويــن لهــا 
أ
فكارهــا وعندمــا تقــرا

أ
وا

النــدوة  تختــار  لكــن  بهــا  الهائــل  التنــوع  تجــد 

الجاهلــة  المنظمــات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 

 
ً
جــدا  

ً
ضعيفــا  

ً
وحضــورا حكامــه 

أ
وا بالديــن 

للمنظمــات اإلســالمية ومــن ثــم النقــاش العقيــم 

غيــر الموصــل إلــى نتيجــة، وُيجــرى التصويــت 

الجاهلــة  غلبيــة 
أ
اال فتفــوز  االفــكار  ي 

أ
ا علــى 

خبــار 
أ
اال شــريط  فــي  ويعلــن  اإلســالم  حــكام 

أ
با

نهــم اتصلــوا بكــذا شــخصية مــن 
أ
واالنترنيــت با

النــواب والسياســيين اإلســالميين والليبرالييــن 

التاليــة. النتائــج  إلــى  ووصلــوا 

طقوســها  لهــا  كعقيــدة  اإلســالم  يكــون  ال 

إلــى  يتحــول  ن 
أ
ا دون  العبــادة  فــي  الخاصــة 

والقوانيــن  حــكام 
أ
اال ن 

أ
ال وقوانيــن  احــكام 

والمســاواة  للديمقراطيــة  مخالفــة  اإلســالمية 

وبالتالــي البدمــن رفضــه كمصــدر للتشــريع بــل 

 للقوانيــن العصريــة الديمقراطيــة 
ً
جعلــه ملهمــا

الجديــدة ليــس إال ، وعلــى هــذا المنــوال جــاءت 
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 41 مــادة  بإلغــاء  مطالبــة  النســوية  الحــركات 

كلمــة  بتغييــر  وإعــادة صياغتهــا  الدســتور  مــن 

بهــذا  يتحقــق  حيــث  ديانهــم 
أ
ا إلــى  مذاهبهــم 

والطــالق،  للــزواج  القوانيــن  توحيــد  التغييــر 

واإلرث فيؤخــذ مــن هــذا المذهــب شــيء ومــن 

القانــون  ويطبــق  خــر 
آ
ا شــيء  خــر 

آ
اال المذهــب 

قوانيــن  وبــدون  اســتثناء  بــدون  الجميــع  علــى 

تلــك  و 
أ
ا النــاس  مــن  المجموعــة  لهــذه  خاصــة 

النهائيــة  فالمحصلــة  خــرى، 
أ
اال المجموعــة 

 41 مــادة  للدســتور  التغييريــة  العمليــة  لهــذه 

المذاهــب  عليهــا  ترضــى  ال  قوانيــن  إيجــاد  هــو 

تتفــق  ال  بنودهــا  معظــم  فــي  نهــا 
أ
ال اإلســالمية 

واالدعــاء  لهــا  موافقــة  خــر 
آ
اال وفيبعضهــا  معهــا 

موافقــة  ســبب  الديــن  مــن  مســتمدة  نهــا 
أ
ا

بعضهــا  وموافقــة  المذاهــب  لبعــض  بعضهــا 

خــر عــالوة علــى وجــود مجموعــة 
آ
 ا

ً
خــر مذهبــا

آ
اال

ي 
أ
ا التــي ال يرضــى عليهــا  القوانينالمدنيــة  مــن 

مذهــب بــل تتفــق مــع النظــم الوضعيــة اليــوم 

فهــي  كانــت  نهــا كيفمــا 
أ
ا علــى  وتدمــج جميعهــا 

وهــذه  إال،  ليــس  الديــن  مــع  مــا   
ً
نوعــا متفقــة 

الحمــالت المحمومــة منصبــة علــى هــذا النــوع 

مزاوجــة  يــة 
أ
ا مــام 

أ
ا الطريــق  لســد  التغييــر  مــن 

يســعى  التــي  العصــر  مســتجدات  مــع  فقهيــة 

إليهــا اإلســالميون، لمــا لإلســالم وفقهائــه مــن 

مرونــة كافيــة لتقبــل الوضــع الجديــد وصياغــة 

ومناســبة  الشــريعة  مقتضــى  علــى  حــكام 
أ
اال

تشــهدها  التــي  العصريــة  الجذريــة  للتغيــرات 

 هنــاك محــاوالت 
ً
يضــا

أ
اليــوم، ولنفــس الســبب ا

طاغيــة إلبعــاد فقهــاء الشــريعة عــن المحكمــة 

االتحاديــة التــي تفســر الدســتور عنــد االحتــكام 
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الحاجــة  عنــد  مستشــارين  وجعلهــم  إليهــا.. 

خــذ 
أ
عندمــا يحتــاج القاضــي إليهــم وهــو مخيــر با

فرغــوا المادة الدســتورية 
أ
و رده وبالتالــي ا

أ
يهــم ا

أ
را

كل  مــن  اإلســالم  حــكام 
أ
ا بثوابــت  المتعلقــة 

لهــا. محتــوًى 

ثوابــت  وال  الشــريعة  يفســرون  فقهــاء  فــال   

ن يفســر 
أ
حــكام اإلســالم وســيكون لــكل فــرد ا

أ
ال

نــه مــن 
أ
يــه مــا يالئمــه مــن النصــوص ويّدعــي ا

أ
برا

بــراء. منــه  اإلســالم واإلســالم 

ومــن هنــا ترتبــت دورات ونــدوات خــارج القطــر 

ن ال ثوابــت 
أ
لة حيــث ادعــي ا

أ
إلثــارة هــذه المســا

 
ً
اســتنادا شــريعة!!  فقيــه  ولــكل  اإلســالم  فــي 

إلــى مجموعــات تدعــي اإلســالم وتجتهــد مقابــل 

المجموعــات  هــذه  ي 
أ
بالــرا وتفســر  النــص! 

فــي  انتشــرت  والتــي  باإلســالمية  المدعيــة 

خــذت 
أ
وا وروبــا.. 

أ
وا والجزائــر  الســعودية 

حــزاب سياســية معروفــة بعدائهــا للديــن 
أ
تدعمهاا

جنبيــة اعتــادت علــى االجتهــاد مقابــل نــص 
أ
و ا

أ
ا

االجتهــاد  مــن  س 
أ
بــا فــال  واإلنجيــل  التــوراة 

ن... هــذه التيــارات التــي كانت 
آ
مقابــل نــص القــرا

ييــد 
أ
إلــى حــد القــرن الماضــي مــورد ترحــاب وتا

واســتقبال لمعظــم المنظريــن إلــى الوحــدة بيــن 

والــخ.. مــن 
أ
واال العالمــي  والســالم  ديــان 

أ
اال

هــذا  مــن  العالــم  يقــظ 
أ
ا يلــول 

أ
ا انفجــار  لكــن 

لهــذه  العكســي  والعــد  التراجــع   
أ
وبــدا التخبــط 

واصــر 
أ
ا وتتفســخ  تنكشــف  ت 

أ
وبــدا قاويــل.. 

أ
اال

واإلرهــاب  العــداء  وانتشــر  والوحــدة  التالقــي 

اعتمــدت  التــي  والطريقــة  ســلوب 
أ
اال بنفــس 

بقلــب  واإلســالم..  الديمقراطيــة  بيــن  للتــزاوج 

 يخــدم 
ً
ي وجعلــه منتوجــا

أ
وتفســير اإلســالم بالــرا

نــه يخــدم 
أ
الساســة والديمقراطييــن واليــوم بــدا ا

واإلرهابييــن. الطغــاة 

معركــة  هــي  مريــكا 
أ
وا صــدام  بيــن  المعركــة  إن 

حدهمــا 
أ
ا خاطئيــن..  ي 

أ
بالــرا تفســيرين  بيــن 

فســر اإلســالم باإلرهــاب وســعى يدعــم مــا يســمى 

بالمجاهديــن والثانــي يفســر اإلســالم بالطقــوس 
ويتصــور  رض 

أ
اال إلــى  تنــزل  ال  التــي  المقدســة 

نهمــا قــادران بهــذا العمــل علــى تغييــر 
أ
االثنــان ا

كلهــا  محاوالتهــم  لكــن  العــراق..  فــي  اإلســالم 

ن الغالبيــة 
أ
تقــود للفشــل لســبب بســيط هــو ا

والشــيعة  الشــيعة،  هــم  للعــراق  الســكانية 

 
ً
تفســيريا  

ً
اجتهــادا تاريخهــا  طيلــة  تعــرف  لــم 

ي بــل كانــت كل مناهجهــا الفكريــة 
أ
للنــص بالــرا

بمــا  واالجتهــاد  النــص  تقديــس  علــى  تقــوم 

وال  النــص  مــع  يتوافــق  ن 
أ
ا علــى  النــص  دون 

ربعــة 
أ
يخــرج عنــه.. مــن هنــا كانــت العصمــة ال

فــي حفــظ   
ً
 منطقيــا

ً
بالحصــر ســببا  

ً
عشــر رجــال

مــن  المســلمين  وحفــظ  جهــة  مــن  الشــريعة 

مثــل  طاغوتيــة  ورغبــات  هــواء 
أ
ا وراء  االنــزالق 

كـثيــر  وغيرهــم  والزرقــاوي  الدن  وبــن  صــدام 

العيــب 
أ
حابيــل وا

أ
وعــدم التــردي والســقوط فــي ا

مــن  الفارغــة  بالشــعارات  وإغوائــه  الشــيطان 

يلعــب  التــي  محتواهــا كالحريــة والديمقراطيــة 

السياســية  هدافهــم 
أ
ا لتحقيــق  الساســة  بهــا 
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بالــورق  حدهــم 
أ
ا يلعــب  كمــا  المعلنــة  غيــر 

 
ً
دبلوماســيا  

ً
انتصــارا والغــدر  الحيلــة  ويســمي 

نكــم 
أ
ســف ال

آ
ســف : ا

أ
 ويقــول بــكل ا

ً
وديمقراطيــا

ســئم  حتــى   .. الديمقراطيــة  الحيــاة  تجهلــون 

ن 
أ
كـثــر العراقييــن مــن كلمــات الديمقراطيــة ال

أ
ا

بهــا وال نتيجــة مثمــرة  الصالــح والطالحينــادي 

.. فيهــا 
ذوو  اإلســالميون  يلعبــه  الــذي  الرهــان  إن 

ن تتــزاوج 
أ
الغالبيــة الشــيعية هــو كيــف يمكــن ا

اإلســالم  مــع  والحريــة  الديمقراطيــة  مفاهيــم 

المبنــي علــى النــص وعــدم الخــروج عــن ثوابــت 

العــراق  يكــون  ن 
أ
ا يســتطيع  فهــل  حكامــه 

أ
ا

 يختلــف عــن إيــران وعــن الســعودية.. 
ً
نموذجــا

ويحافــظ علــى إســالمه وديمقراطيتــه فــي وقــت 

واحــد هــذا مــا تجيــب عنــه الشــيعة فــي العــراق 

لـ)ايزويــل  ّنــى 
أ
ا لكــن  نعــم..  وقــوة  حــزم  بــكل 

يعــرف  ال  وهــو  الشــيعة  يفهــم  ن 
أ
ا كولمــان( 

ســلوب 
أ
ا وهــو  واحــد  وجــه  مــن  إال  اإلســالم 

بــه!! الــكل  ويقيــس  ي 
أ
بالــرا التفســير 
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دراسة بحثية

السيستاني والواليات المتحدة 
والشأن السياسي في العراق 
من السكوتية إلى الميكافيلية

رايدرفيسر
ترجمة / أحمد عبد العزيز علي

والتفســيرين  ويليــن 
أ
التا البحــث  هــذا  يناقــش   

يــة 
آ
ل السياســية  النظــر  لوجهــات  الســائدين 

الزعيــم  السيســتاني،  علــي  الســيد  العظمــى  هللا 

الدينــي الشــيعي البــارز فــي عــراق اليــوم. ويعتقــد 

ن تفســير النهــج الســكوتي التقليــدي والتفســير 
أ
ا

 
ً
جوابــا يقدمــان  ل  للميكافيليــة  حداثــة  كـثــر 

أ
ال

السيســتاني،  عــن  يصــدر  لمــا   
ً
ومرضيــا  

ً
شــافيا

وهنــاك تفســير بديــل يطــرح نفســه يســلط الضــوء 

مــا  السيســتاني  للســيد  التاريخــي  التحــرك  علــى 

والمواقــف  الخاملــة  الســلبية  المواقــف  بيــن 

الفاعلــة. يجابيــة  الإ
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التحــرك  عقــاب 
أ
ا وفــي  نــه 

أ
ا الكـثيــرون  ويــرى 

كانــون  وحتــى  حزيــران2003  منــذ  الفاعــل 

ممارســة  إلــى  السيســتاني  عــاود  ول 2004 
أ
اال

 لتلبيــة 
ً
 متزايــدا

ً
 تحفظــا

ً
كـثــر انعزاليــة مبديــا

أ
دور ا

منيــات ورغبــات العديــد مــن مريديــه ومؤيــدي 
أ
ا

ن السياســي العراقــي وحصــر 
أ
تدخلــه فــي الشــا

بشــكل  ترتبــط  التــي  المســائل  فــي  تدخلــه 

مباشــر بعقائــد الشــيعة ومؤسســاتها، ويخلــص 

إلــى القــول ربمــا يكــون دور المصالــح المهنيــة 

يــة رغبــة 
أ
ا مــن  كـثــر 

أ
ا للسيســتاني كرجــل ديــن 

مــع  والتعاطــي  للتحكــم  جانبــه  مــن  مســتمرة 

مفتــاح  هــو  الداخليــة،  السياســية  الشــؤون 

ي تدخــل مســتقبلي 
أ
الحــل لفهــم واســتيعاب ا

فــي العمليــة السياســية فــي العــراق، ويتطــرق 

 
أ
مبــدا إزاء  )الشــكوكية(  مفهــوم  إلــى   

ً
يضــا

أ
ا

للنظــام  وضامنــا  راعيــا  بوصفــه  السيســتاني 

الــذي  )العلمانــي(  و 
أ
ا )المعتــدل(  السياســي 

 لمــا هــو موجــود 
ً
 تمامــا

ً
ن يكــون مغايــرا

أ
يفتــرض ا

فــي إيــرانـ  الفكــرة التــي بــرزت بشــكل واضــح فــي 

مريــكا وفــي الــدول 
أ
دوائــر القــرار السياســي فــي ا

 فــي العــراق.
ً
خــرى المتواجــدة حاليــا

أ
الغربيــة اال

خالصة عن الباحث : 

يحمــل رايــدر فســير لقــب عضــو لجنــة البحــوث 

الدوليــة،  للشــؤون  النرويجــي  المعهــد  فــي 

وعلــوم  التاريــخ  فــي  جيــدة  بخلفيــة  ويتمتــع 

السياســة المقارنــة مــن جامعــة بيرجــن ودرجــة 

مــن  وســط 
أ
اال الشــرق  دراســات  فــي  الدكـتــوراه 

حــدث نتــاج لــه 
أ
وكســفورد، ويتضمــن ا

أ
جامعــة ا

 بعنــوان )البصــرة( الدولــة التــي لــم يكـتب 
ً
كـتيبــا

لهــا النجــاح فــي الخليــج: االنفصاليــة والوطنيــة 

ليــت  الشــنر  دار  )برليــن:  العــراق  فــي جنــوب 

فيــدالج( إضافــة إلــى نشــر عــدة مقــاالت وبحــوث 

حــول المرحلــة االنتقاليــة فــي العــراق وقضيــة 

الالمركزيــة فــي جنــوب العــراق، وتتوفــر معظــم 

نتاجاتــه وبحوثــه علــى االنترنــت علــى العنــوان : 

)http://historiae(
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مقدمة : 

المرحلــة  نهايــة  ومــع   2003/4/25 بتاريــخ   

الــكادر  نشــر  العــراق  فــي  الحــرب  مــن  ولــى 
أ
اال

الصحفــي لرويتــرز العامــل فــي النجــف التقريــر 

هنــاك  المحليــة  القــوى  قيــام  حــول  التالــي 

مريكــي.
أ
اال االحتــالل  واقــع  مــع  بالتكيــف 

مريكيــة إن رئيــس مجلــس 
أ
» تقــول القــوات اال

المدينــة الجديــد هــو عقيــد متقاعدفــي الجيــش 

يعــرف  ولكنــه  المنعــم  عبــد  يدعــى  العراقــي 

مــن  سمجلســا 
أ
ويرا  – حيــدر  بــو 

أ
ا بـــ  ويكنــى 

الديــن  رجــل  بضمنهــم  الســن  وكبــار  الشــيوخ 

السيســتاني  علــي  العظمــى  هللا  يــة 
آ
ا المعتــدل 

هــذا  تســنمه  كيفيــة  يكـتنــف  غمــوض  هنــاك   .
بــرز  نــه 

أ
ا مريكيــة 

أ
اال القــوات  المنصب.وتدعــي 

ســابيع القليلــة الماضيــة وقــد 
أ
للقيــادة خــالل اال

تــم اختيــاره مــن قبــل القــوات الخاصــة والتــي 

 . معــه  واالرتبــاط  التنســيق  تواصــل  التــزال 

وتقــول قــوات المارينــز إنهــا عقــدت عــدة لقــاءات 

اإلبقــاء  فــي  رغبــت  ولكنهــا  الرجــل  هــذا  مــع 

ســلوب التدبيــر والتصــرف 
أ
علــى تبنــي قيامــه با

الذاتــي. حيــث يقــول العميــد كريــس كونليــن - 

قائد الكـتيبة الســابعة – لواء المارينز الســابع: 

جعلــه  حريــة  فــي  لمســاعدته  فقــط  هنــا  إننــي 
)1( القيــام بذلــك.  قــادرا علــى 

 مــن بيــن الشــخصيات الرئيســية والعامــة فــي 

 
ً
العــراق الحديــث)2(. التــي لــم يتم دراســتها جيدا

يــة هللا العظمــى 
آ
ســيء فهمهــا تبــرز شــخصية ا

أ
وا

شــرف.
أ
الســيد السيســتاني فــي النجــف اال

لــم  الــذي  ـ  السيســتاني  صبــح 
أ
ا الحقيقــة  فــي 

 لغيــر الشــيعة قبــل 2003 محــط 
ً
يكــن معروفــا

نظــار والشــغل الشــاغل الهتمــام العديــد مــن 
أ
ا

الحــرب  انــدالع  عقــاب 
أ
ا فــي  اإلعــالم  وســائل 

النفــوذ  وفهــم  اســتيعاب  وبعــد  العــراق.  فــي 

مــن  كبيــر  جــزء  لــدى  للسيســتاني  الهائــل 

خــذت النظريــات الخاصــة 
أ
الشــعب العراقــي، ا

بـــ )الرؤيــا السياســية( لســيد النجــف بالتضاعــف 

مثلــة 
أ

اال مــن  العديــد  وهنــاك   ، واالزديــاد)3(. 

التــي تبيــن النفــوذ القــوي والمؤثــر لهــذا الرجــل 

لــوكاالت  الســاعة  حديــث  صبحــت 
أ
ا والتــي 

ذلــك  وتداعيــات  ثيــرات 
أ
وتا العالميــة  نبــاء 

أ
اال

ن مســتقبل العــراق.
أ
حــول الجــدل الدائــر بشــا

بــه  يقــوم  لمــا  الســائدين  التفســيرين  حــد 
أ
ا  

)صمــت  صاحــب  منــه  يجعــل  السيســتاني 

وســكوت(، وبهــذا النعــت والوصــف يشــار إلــى 

ن 
أ
نــه ليــس لديــه مصلحــة فــي الشــا

أ
هــذا الرجــل با

دينيــا  ودافعــا  مبــررا  لديــه  ن 
أ
وا السياســي)4(. 

نــه 
أ
وا يديــه  متنــاول  فــي  الموقــف  هــذا  التخــاذ 

نــوع  ي 
أ
قلــق علــى وجــه الخصــوص لتحاشــي ا

الجديــد  العــراق  بيــن  وااللتقــاء  التقــارب  مــن 

يتربــع  حيــث  اإلســالمية  إيــران  وجمهوريــة 

رجــال الديــن الشــيعة وبقــوة علــى ســدة الحكــم 

جهــزة الدولــة، وإن بعــض المتغيــرات تذهــب 
أ
وا

السيســتاني  ن 
أ
ا لتظهــر  ذلــك  مــن  بعــد 

أ
ا إلــى 

السياســة  عــن  للديــن  التــام  الفصــل  يفضــل 
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الكنيســة  )فصــل  الغــرب  فــي  الحــال  هــو  كمــا 

ن هــذا الطــرح كان هــو 
أ
عــن الدولــة( ، ويبــدو ا

الشــيعة  مــن  الكـثيــر  لــدى  والســائد  المهيمــن 

علــى  الحــرب  انــدالع  وقــت  العــراق  خــارج 

 
ً
العــراق فــي 2003 ، وقــد شــكل ذلــك عامــال

 فــي العديــد مــن الــرؤى المتفائلــة حــول 
ً
مســاعدا

كيــف ســيتصرف العــراق الجديــد المدعــوم مــن 

الغــرب ويشــمل ذلــك تبنــي هــذا البلــد لمبــادئ 

نــه يمكــن إشــباع 
أ
و ماليزيــا وا

أ
العلمانيــة التركيــة ا

المشــاعر والعواطــف اإلســالمية المتناميــة فــي 

صفــوف العراقييــن مــن خــالل بعــض الفقــرات 

قبيــل  مــن  الدســتور،  فــي  المنمقــة  والبنــود 

ن يكــون رئيــس 
أ
النصــوص التــي تقــول بوجــوب ا

و ضمانــات بإبقــاء يــوم الجمعــة 
أ
 ا

ً
الدولــة مســلما

غلــب كان ينظــر إلــى 
أ
عطلــة رســمية، وعلــى اال

لــن  نــه 
أ
ا ضمانــة  نــه 

أ
با السيســتاني  )صمــت( 

اإليرانــي  السياســي  المشــهد  نســخ  إلــى  يصــار 

علــى الســاحة العراقيــة ولــن يــرى هكــذا احتمــال 
الجديــد.)5( العــراق  فــي  النــور 

ان   
ً
واضحــا صبــح 

أ
ا  ،2003 بعــد  ولكــن 

 
ً
خطيــرا  

ً
دورا لعــب  مــا  حــد  والــى  السيســتاني 

طروحــة 
أ
ا ن 

أ
ا وبــدا  العراقيــة  السياســة  فــي 

فــل نجمهــا وبــرز 
أ
ا قــد  )الصمــت( السيســتانية 

 مــن ذلــك صــوٌت جهــورٌي ونــدٌي والــذي 
ً
بــدال

صبــح معــه السيســتاني شــخصية مــن الطــراز 
أ
ا

الميكافيلــي المزعــوم، وقــد تقلــص دور رجــال 

إلــى  ونشــاطاتهم  العــراق  فــي  الشــيعة  الديــن 

الوصــول  فــي  يتمثــل  الجانــب  حــادي 
أ
ا هــدف 

السياســية  الســلطة  فــي  وضــع  فضــل 
أ
ا إلــى 

 يبــرز الحديــث عــن تــورط إيرانــي 
أ
الطائـفيــة ـ وبــدا

متكــرر. نحــو  وعلــى  الطــرح  هــذا  خلــف  كبيــر 

فــي  الشــيعية  السياســية  القيــادة  إلــى  وينظــر   

نهــا ثنائيــة المحــور المتكــون مــن 
أ
العــراق علــى ا

)المجلــس  الحكيــم  العزيــز  وعبــد  السيســتاني 

علــى( مــع قيــام السيســتاني بتوفيــر الغطــاء 
أ
اال

كــد مــن 
أ
والشــرعية الدينيــة ويقــوم الحكيــم بالتا

ترجمــة ذلــك إلــى نجاحــات انتخابيــة .

والحكيــم  السيســتاني  بيــن  الجمــع  تخيــل  إن 

 
ً
 مضافــا

ً
ثــرا

أ
فــي قــوة سياســية واحــدة قــد كان ا

المرحلــة  حــول  والنقــاش  الجــدل  إثــارة  فــي 

االنتقاليــة لمــا بعــد الحــرب فــي العــراق وجعــل 

مــا تفســر   
ً
كـثــر حــدة حيــث غالبــا

أ
ا يبــدو  مــر 

أ
اال

نهــا تمثــل 
أ
فــكار ورؤى الحكيــم الطائـفيــة علــى ا

أ
ا

للشــيعة. الجماعيــة  الرغبــة 

كال  ن 
أ
ا يــرى  البحــث  هــذا  نقــاش  موضــوع  إن 

السيســتاني  لتصرفــات  الســائدين  التفســيرين 

يثيــران اإلشــكال كونهمــا يســتندان إلــى مصــادر 

غيــر مؤكــدة.

وبسبب شخصية السيستاني المقلة في الكالم 

التصريحات،فقــد  مــن  اإلكـثــار  عــن  والراغبــة 

الموثوقــة  غيــر  والتقــوالت  اإلشــاعات  كـثــرت 

فيهــا  مشــكوك  قنــوات  المصــادر  هــذه  وتعــد 

اليــوم. فــي عالمنــا  الجــادة  بالنســبة للصحافــة 

وقــد خســر هــؤالء اإلعالميــون جوهــر الحقيقــة 
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صــرح  والــذي  شــخصيته  تحليــل  يخــص  فيمــا 

ي 
أ
ا اعتمــاد  يتــم  لــن  نــه 

أ
ا محــدد  وبشــكل 

تصريحــات تنســب إلــى السيســتاني مــا لــم تكــن 

تحمــل ختــم مكـتبــه الخــاص وهــذا بحــد ذاتــه 

.
ً
مضاعفــا  

ً
باهضــا  

ً
ثمنــا الحقيقــة  يكلــف 

اإلعالميــة  الصــورة  نشــر  يتولــى  مــن  إذن   

غلــب 
أ
ا علــى  يتعــذر  للسيســتاني؟  والصحفيــة 

للتعقيــدات  الجانــب  هــذا  تغطيــة  الصحفييــن 

وخاصــة  العــراق  فــي  واللوجســتية  منيــة 
أ
اال

يتســن  ولــم  الخضــراء  المنطقــة  حــدود  خــارج 

 مــن 
ً
لهــم إجــراء مقابلــة مــع السيســتاني وبــدال

الرجــل  هــذا  عــن  يذكــر  مــا  علــى  ركــزوا  ذلــك 

وكالئــه  و 
أ
ا المقربيــن  مستشــاريه  خــالل  مــن 

وثقهــم لديــه: نجلــه محمــد 
أ
قربهــم وا

أ
وممثليــه وا

قربائــه(، مرتضــى 
أ
 ا

ً
يضــا

أ
رضــا ووكالئــه )وهمــا ا

الكشميري )ممثله في لندن( وجواد الشهرستاني 

)مســؤول مكـتــب السيســتاني فــي إيــران(.

عــن  يصــدر  لمــا  مميــزة  فتــرات  ثــالث  وبــرزت 

السيســتاني، المرحلــة االولــى: ففــي الفتــرة لمــا 

 
ً
قبــل حزيــران 2003، بقى السيســتاني مخلصا

ذلــك  ورافــق  للحــوزة  التقليــدي  النمــط  إلــى 

ن السياســي علــى 
أ
ى عــن الشــا

أ
االلتــزام نهــٌج ينــا

تبــاع النهــج الســكوتي )الهــادئ( 
أ
ســالفه ا

أ
غــرار ا

ول 
أ
ومــن ثــم بيــن حزيــران 2003 وتشــرين اال

 
ً
نشــاطا كـثــر 

أ
ا ســلوب 

أ
ا إلــى  تحــول   ،2004

العمليــة  فــي  كبيــر  وبشــكل  ثــر 
أ
ا ممــا  وفاعليــة 

ســيما  وال  العــراق  فــي  االنتقاليــة  السياســية 

تنظيــم االنتخابــات، ولكــن منــذ تشــرين الثانــي 

تشــير  هناكدالئــل  كانــت  ن 
آ
اال ولحــد   2004

إلــى رجوعــه إلــى حالــة العزلــة والخلــوة مــع إيــالء 

اهتمــام متجــدد بالمســائل ذات الصلــة بعقائــد 

الشــيعة وحمايــة بنيتهــم التحتيــة الدينيــة، إن 

دوار المختلفــة 
أ
تــدرج السيســتاني بيــن هــذه اال

السياســي  المشــهد  علــى  وتداعياتهــا   
ً
جــدا

العراقي واستشــراف المســتقبل يشــكل المحور 

القادمــة. للنقاشــات  الرئيســي 

ن 
أ
بالشــا التقليــدي وعالقتــه  الدينــي  النهــج   

:2003 قبــل  السياســي 

المدرســة  فــي  )الدولــة(  مفهــوم  ثــر 
أ
ا اقتفــاء  إن 

 )6(،
ً
تحديــا ذاتــه  فــي  يعــد  السيســتانية 

كيفيــة  حــول  النــاس  بإرشــاد  تحفلبياناتــه 

كـثــر عموميــة 
أ
ا مــع المجتمــع بشــكل  التعامــل 

وإســداء النصــح للقــراء وبالتفصيــل التــام حــول 

قضايــا مــن قبيــل الصحــة الشــخصية والتعامــل 

الجنســية،)7(ولكن  والعالقــة  طعمــة 
أ
اال مــع 

السياســة ليــس لهــا نصيــب فــي هــذه الكـتــب 

الالمركزيــة  مثــل  ـ  بالسيســتاني  الخاصــة 
اإلطــالق.)8( علــى  والفيدراليــة 

ن مفهــوم الدولــة 
أ
 والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى ا

صل بالنسبة 
أ
 من حيث اال

ً
 إشكاليا

ً
يعد مفهوما

الخصوصيــة  وهــذه  الشــيعي.)9(  لإلســالم 

الشــيعية ال تتوافــر فــي النهــج الســني)10( حيــث 

ي 
أ
بــا فــرد  ي 

أ
ا يتمتــع  ال  النظريــة  الناحيــة  مــن 

الكـفــاح  ويعــد  خريــن 
آ
اال علــى  خــاص  امتيــاز 
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 للقانــون اإلســالمي 
ً
إلنشــاء دولــة إســالمية طبقــا

.
ً
 وليــس خالفيــا

ً
 مشــروعا

ً
 وطموحــا

ً
 طبيعيــا

ً
مــرا

أ
ا

 
ً
طبقــا يختلــف  مــر 

أ
فاال للشــيعة  بالنســبة  مــا 

أ
ا

ئمــة 
أ

باال تؤمــن  التــي  الشــيعية)11(  للعقيــدة 

ويقومــون  النبــي  يرثــون  الذيــن  المعصوميــن 

بــدور الحلقــة والربــط بيــن هللا والبشــرية وقــد 

ودخــل  للشــيعة  عشــر  الثانــي  اإلمــام  اختفــى 

الميــالدي  التاســع  القــرن  فــي  غيبــة  فــي حالــة 

وبحســب الشــيعة فإن مقاليد الحكم السياســي 

ن 
أ
العليــا تخضــع لإلمــام الغائــب وهــذا يعنــي ا

ي مشــاريع سياســية يدخــل بهــا الشــيعة فــي 
أ
ا

مــن  نــوع  علــى  السياســية)12(تنطوي  العمليــة 

الشــرعي. غيــر  واالســتيالء  االغتصــاب 

رجــال  السيســتاني  حــذر   2003 يــار 
آ
ا وفــي   

وحــدد  سياســية  مناصــب  تبــوء  مــن  الديــن 

العامــة. المشــورة  تقديــم  فــي  دورهــم 

الولوج في السياسة من حزيران 2003 

ول 2004:
أ
وحتى كانون ال

لقــد دخــل السيســتاني المرحلــة السياســية فــي 

فقــد  التاريخيــن)13(،  هذيــن  بيــن  مــا  العــراق 

سياســي  كناطــق  مفاجــئ  نحــو  وعلــى  تحــول 

 توجيهاتــه للعمليــة السياســية 
ً
متمــرس معطيــا

فــي العــراق ودخــل فــي حــوارات مــع المجتمــع 

النظــر  تعيــد  ن 
أ
ا علــى  مريــكا 

أ
ا جبــر 

أ
وا الدولــي 

 عــن بياناتــه 
ً
 تمامــا

ً
فــي بعــض سياســاتها متخليــا

 
ً
ومتبنيــا الفتــاوى)14(  فــي  التقليديــة  ومحرراتــه 

كـثــر دبلوماســية وحــول فــي غضــون 
أ
اســاليب ا

فــي  مــكان  هــم 
أ
ا إلــى  النجــف  فــي  مقــره  شــهر 

أ
ا

السياســيين. القــادة   
ً
مســتقطبا العــراق 

وقــد كانــت فتــوى السيســتاني الشــهيرة بتاريــخ 

 لصمتــه فــي 
ً
26 حزيــران والتــي وضعــت حــدا

ن السياســي فــي رده علــى اســتفتاء حــول 
أ
الشــا

كـتابــة  تتولــى  لجنــة  تعييــن  مريــكان 
أ
اال نيــة 

بتعييــن  والقيــام  الجديــد  العراقــي  الدســتور 

 )15(:
ً
قويــا السيســتاني  رد  كان  وقــد  عضائهــا 

أ
ا

لهــا  ليــس  مريــكان( 
أ
)اال الســلطات  هــذه  إن 

اللجنــة  عضــاء 
أ
ا تعييــن  فــي  والتفويــض  الحــق 

 
ً
المســؤولة عــن كـتابــة الدســتور بــل راح بعيــدا

ن 
أ
ن وهــو ا

أ
فــكار خاصــة بهــذا الشــا

أ
فــي اقتــراح ا

يخضــع هــذا الدســتور بعــد االنتهــاء مــن كـتابتــه 

إلــى اســتفتاء شــعبي عــام ليتــم المصادقــة عليــه 

نــه ليــس 
أ
 ا

ً
مــن قبــل الشــعب. وقــد بــات واضحــا

فقــط اقتحــم الحلبــة السياســية، بــل إنــه قــام 

التباعــه. السياســية  التعليمــات  بتوجيــه 

 وبعــد ذلــك جــاء دور قطــف الثمــار مــن خــالل 

االنتخابــات  لرعايــة  السيســتاني  حملــة  بلــوغ 

إجــراء  تقــرر  وقــد   2004 اكـتوبــر  فــي  ذروتهــا 

وقــد   ،2005 الثانــي  كانــون  فــي  االنتخابــات 

صــدر فتــوى بوجــوب المشــاركة فــي االنتخابــات 
أ
ا

المؤهليــن. الناخبيــن  علــى جميــع  القادمــة 

ومنــذ تلــك الفتــوى اصبــح ينظــر إلــى المشــاركة 

نهــا واجــب دينــي.
أ
فــي االنتخابــات علــى ا

ن 
أ
الشــا فــي  السيســتاني  تدخــل  جــاء  وقــد   
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ولكــن  المرحلــة  هــذه  فــي  العراقــي  السياســي 

الثانــي  التطــور  بطريقــة هادئــة ويعــد هــذا هــو 

نحــو  السيســتاني  رؤيــة  بفهــم  يتصــل  الــذي 

ي 
أ
را حــول  المتزايــد  النقــاش  وهــو  السياســة: 

الخمينــي  اإلمــام   
أ
مبــدا السيســتاني)16(حول 

 
أ
المبــدا الفقيــه(  )واليــة  الدينــي  العالــم  لحكــم 

السياســية  الســلطة  التــي تضــع كل  والنظريــة 

علــم 
أ
يــدي رجــل الديــن اال

أ
للشــيعة فــي العالــم با

هــذا  ويقــوم  الغائــب،  اإلمــام  ظهــور  حتــى 

العالمبتوجيــه المجتمــع فــي الشــؤون الوقتيــة 

الســيد  اجــاب  وقــد  شــابه،  ومــا  والروحانيــة 

خــالل  مــن  التســاؤل  هــذا  علــى  السيســتاني 

معنــى  يحمــل  كمفهــوم  الفقيــه  بواليــة  اقــراره 

الســيد  ســتاذه 
أ
ا امتنــع  بينمــا  وحديثــا  واســعا 

الخوئــي عــن تقديــم مثــل هكــذا تفســير عــام، 

علــى  الفقيــه  واليــة  تنطبــق  الخوئــي  فبحســب 

قانــون االحــوال الشــخصية فقــط ذات الصلــة 

القانونيــة  بالواليــة والقيموميــة والشــؤون غيــر 

مــور الحســبية()17(حيث يمكــن اســتخدامها 
أ
)اال

لتبيــن ســلطة الولــي علــى القاصريــن)18( وهــذا ال 

 مــع مــا يــراه السيســتاني والــذي 
ً
يتماشــى تمامــا

الدينيــة)19(  الســلطة  هــذه  ن 
أ
بــا ن 

آ
اال يقــول 

يســتند  والتــي  العامــة  الشــؤون  علــى  تنطبــق 

الثانيــة  النقطــة  اإلســالمي،  المجتمــع  إليهــا 

عــرب عــن ارتياحــه بفكــرة وجــود رجــل 
أ
وضــح وا

أ
ا

ديــن واحــد يضطلــع بمســؤولية جميــع الشــيعة 

العالــم. فــي 

 وفــي إجابــة لــه عــن ســؤال حــول نطــاق واليــة 

كل  علــى  تنطبــق  وهــل  وحدودهــا  الفقيــه 

يمــارس  مفقــط حيــث 
أ
ا العالــم  فــي  المســلمين 

الولــي الفقيــه ســلطته الفاعلــة ويكــون مبســوط 

للخيــار  ييــده 
أ
وتا دعمــه  علــن 

أ
ا فقــد  فيهــا  اليــد 

ول.
أ
اال

 إذن من هو هذا الولي الفقيه؟

الــذي  العــادل  العالــم  السيســتاني:  يجيــب 

المؤمنيــن. جميــع  لــدن  مــن  بالقبــول  يحظــى 

الحكــم؟ ال  لهــذا  وقيــود  هنــاك حــدود   وهــل 

يوجــد فــي مجــال الشــؤون االجتماعيــة مــا لــم 

فــي   
ً
قطعــا وثابــت  منصــوص  هــو  مــا  يخالــف 

)الُســنة(.)20( الرســول  حاديــث 
أ
وا ن 

آ
القــرا

هــذه  فــي  ي 
أ
الــرا اختــالف  لنــا  يوضــح  وهــذا   

لة بين السيســتاني وســلفه الخوئي حول 
أ
المســا

خيــر 
أ
اال يرغــب  يكــن  لــم  حيــث  الفقيــه  واليــة 

بوصفهــا  وإقرارهــا  الفقيــه  واليــة  بمفهــوم  حتــى 

مفهومــا.

وبحســب الخميني فإن المســؤوليات السياســية 

التــي تنــاط بالفقيــه تكــون مركزيــة، بينمــا علــى 

 بشــكل 
ً
بــدا

أ
النقيــض منــه لــم يشــر السيســتاني ا

و )الدولــة()21( 
أ
مباشــر إلــى مفــردات )السياســة( ا

ي 
أ
 ا

ً
يضــا

أ
عنــد مناقشــة واليــة الفقيــه ولــم يذكــر ا

دور مؤسســاتي للولــي الفقيــه.

 والنقطــة الحاســمة هنــا هــو االعتــراف الظاهــر 

علــن عنهــا الفقيــه.
أ
واالقــرار بفكــرة )الجهــاد( إذا ا

 ومــن الجديــر ذكــره وفــي ســياق التعامــل مــع 
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قضايــا مثــل التعامــل والتجــارة مــع إســرائيل، 

المعــادي  لموقفــه  السيســتاني  تكــرار  فــإن 

ســقوط  عقبــت 
أ
ا التــي  الفتــرة  فــي  إلســرائيل 

ن البيانــات الســابقة حــول 
أ
البعثييــن يوضــح بــا

تــم  دعايــة  مجــرد  تكــن  لــم  الموضــوع  هــذا 

وإكــراه  ضغــط  تحــت  مضــض  علــى  إصدارهــا 

للفتــاوى  وبالنســبة  الســابق،  القمعــي  النظــام 

الملكيــة  بيــع  محــدد  بشــكل  تحظــر  التــي 

اإلســرائيليين  »الصهاينــة«  إلــى  والعقــارات 

 مــن وصفهــم باليهــود والذيــن ســبق ان 
ً
)بــدال

مســلمة  غيــر  اقليــة  ي 
أ
كا جعلهمالسيســتاني 

خــرى فإنــه فــي هــذا االطــار قــد قــام بتســييس 
أ
ا

كيــد فلذلــك فــإن مفهــوم )الشــؤون 
أ
الموقــف بالتا

قضايــا  علــى  ينطــوي  ن 
أ
ا يمكــن  االجتماعيــة( 

دبلوماســي. وحتــى  حكومــي  طابــع  ذات 

بالفقيــه  وقصــده  السيســتاني  عنــى  مــن  إذن 

ومؤيــدي  الفتاوى؟انصــار  هــذه  صــدر 
أ
ا عندمــا 

اطلعــوا  عندمــا   
ً
فرحــا هللــوا  اإليرانــي  النظــام 

علــى هــذه الفتــاوى والوثائــق علــى انهــا تشــخص 

قائدهــم  إلــى  وتشــير  الفقيــه  شــك  وبــدون 
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يــة حــال 
أ
وزعيمهــم اإلمــام علــي الخامنئــي، علــى ا

ال يوجــد إشــارة إلــى اســم الخامنئــي فــي فتــاوى 

السيســتاني.

بشــكل  يؤثــر  لــم  الفقيــه(  )واليــة  موضــوع  إن 

ن 
أ
الشــا فــي  السيســتاني  تدخــل  فــي  كبيــر 

العراقــي. السياســي 

لى العزلة والنزواء؟ كانون الول ـ  العودة اإ

كانون الثاني 2006:

صدرهــا 
أ
ا التــي  العامــة  البيانــات  إحصائيــة  إن 

كانــون  عقبــت 
أ
ا التــي  الفتــرة  فــي  السيســتاني 

السيســتاني  هللا  يــة 
آ
ا ن 

أ
ا تظهــر   2004 االول 

كـثــر 
أ
 إلــى تبنــي موقــف ا

ً
 يعــود تدريجيــا

أ
)22(بــدا

فــي  السياســية  العمليــة  إزاء   
ً
وتحفظــا ســلبية 

العــراق)23(، ففــي االشــهر الـــ )17( التــي ســبقت 

منهــا   14 بيــان،   40 اصــدر  الفتــرة،  تلــك 

االنتقاليــة  القضايــا  مــع  تعاطــت  قــل 
أ
اال علــى 

فــي الشــؤون السياســية العراقيــة بينمــا تراجــع 

شــهر  الـــ )14(  فــي  بيــان  إلــى 15  العــدد  هــذا 

التــي تلــت تلــك الفتــرة و3 منهــا فقــط تتعامــل 

مــع عمليــة إيجــاد نظــام سياســي جديــد للبلــد 

ضــف إلــى ذلــك فــإن نبــرة السيســتاني اختلفــت 
أ
ا

ن يصــدر 
أ
ومالــت إلــى الخفــوت وتوقــع الكـثيــر ا

كانــون  النتخابــات  خــرى 
أ
ا فتــوى  السيســتاني 

واإلرشــاد  التوجيــه  لتقديــم   2005 الثانــي 

للعمليــة  لهــم  ممارســة  ول 
أ
ا فــي  للشــيعة.)24( 

الديمقراطيــة فــي العــراق منــذ الخمســينات)25(، 

فتــوى  يــة 
أ
ا يتــم إصــدار  لــم  خيــر 

أ
فــي اال ولكــن 

 مــن ذلــك وفــي كال الجانبيــن، اتســعت 
ً
وبــدال

يرغــب  لــم  حيــث  الميكافليــة،  التفســيرات 

السيســتاني فــي االرتبــاط بشــكل مباشــر وقــوي 

ي ضــرر قــد يلحقبموقعــه 
أ
ي طــرف لتفــادي ا

أ
مــع ا

والمؤثــر  النافــذ  ـ  الوســيط  بصفتــه  ومكانتــه 

ن السياســي العراقــي 
أ
الوحيــد والمثالــي فــي الشــا

ن السيســتاني قــرر بالفعــل دعــم االئـتــالف 
أ
و ا

أ
ا

رائــه 
آ
با بــاإلدالء  يرغــب  ولــم  الموحــد  العراقــي 

)26(.
أ
المــال علــى 

وســكوت)27(  صمــت  فتــرة  ذلــك  تبــع  ولكــن   

مــن جانــب السيســتاني فبعــد مفاوضــات شــاقة 

ومرهقــة تســلمت الحكومــة العراقيــة الجديــدة 

يــار 2005 وانطلقــت المــداوالت 
آ
الحكــم فــي ا

الدســتور  بصياغــة  الخاصــة  والتحضيــرات 

العراقــي الجديــد ولكــن تفاعــل السيســتاني مــع 

.
ً
فتــورا السياســي شــهد  والملــف  االحــداث 

بالدســتور  الخاصــة  المفاوضــات  وشــهدت   

يتعلــق  فيمــا  وخاصــة  محتدمــة  نقاشــات 

الشــائعات  وكـثــرت  وحســمها  بالفيدراليــة 

اإلطــار  هــذا  فــي  المضــادة.)28(  والشــائعات 

ول مــن تبنــى فكــرة الفيدراليــة هــو 
أ
ويذكــر ان ا

علــى للثــورة اإلســالمية فــي العــراق 
أ
المجلــس اال

ثــم اتســع نطــاق نقاشــها وتداولهــا علــى الصعيــد 

شــيعية  دولــة  قيــام  حــول  كشــائعات  الدولــي 

 
ً
 واضحــا

ً
انفصاليــة، ولــم يبــد السيســتاني موقفــا

علــن مرجــع دينــي كبيــر فــي 
أ
ن وا

أ
فــي هــذا الشــا
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ب 
آ
النجــف )محمــد إســحاق الفيــاض( فــي 31 ا

للدســتور  النهائيــة  للمســودة  ييــده 
أ
تا  2005

وفــي  بالصمــت)29(  الذ  السيســتاني  ولكــن 

بعــض  علــى  االتفــاق)30(  تــم   2005/10/12

اإلضافــات فــي المســودة لتبديــد مخــاوف الســنة 
الدســتور)31(في  إلقــرار  واســتقطابهم  العــرب 

هــم 
أ
اال االمتيــاز  يبقــى  ولكــن   2005/10/15

الــذي اتفــق عليــه هــو إمكانيــة تعديــل الدســتور 

فــي البرلمــان القــادم بموافقــة االغلبيــة المطلقــة 

البرلمــان. فــي  )الثلثيــن(  بــدل 

التالــي خــرج مكـتــب السيســتاني  اليــوم   وفــي 

ييــده 
أ
تا )يؤكــد  فيــه  جــاء  ببيــان  النجــف  فــي 

الكبيــر للمشــاركة الشــعبية فــي االســتفتاء علــى 

نقــاط  بعــض  وجــود  رغــم  »نعــم«  بـــ  الدســتور 
)32( فيــه(  الضعــف 

 وقد ســاعدت فتوى السيســتاني هذه على إقرار 
الدستور وبشكل كبير في يوم االستفتاء.)33(

البرلمانيــة  االنتخابــات  دور  جــاء  جديــد  ومــن 

دائمــة.)34(  حكومــة  لتشــكيل  الحاســمة 

وحصلــت قائمــة االئـتــالف علــى الرقــم )555( 

خــرى التقــرب مــن السيســتاني 
أ
وحاولــت مــرة ا

ولكــن  القائمــة  لهــذه  ورعايتــه  مباركـتــه  خــذ 
أ
ال

 ولــم يبــارك 
ً
 واضحــا

ً
السيســتاني لــم يعــط جوابــا

انتخابيــة.)35( قائمــة  يــة 
أ
ا

السيســتاني  ن 
أ
بــا تفيــد  تقاريــر  وردت  ولكــن 

وكشــف  لالئـتــالف  دعمــه  بوضــوح  اعلــن  قــد 

النقــاب بانــه حــذر اتباعــه مــن القوائــم العلمانيــة 

هــم مــا فــي 
أ
والمناطقيــة والقوائــم الصغيــرة. وا

هــذا البيــان التحذيــري انــه لــم يحمــل التوقيــع 

ســلوبه 
أ
المعتمــد وختــم مكـتــب السيســتاني وا

بياناتــه  فــي  لمــا درج عليــه السيســتاني  مغايــر 

خــذه 
أ
ا إلــى عــدم  خيــرة ممــا حــدا بالصحافــة 

أ
اال

بمحمــل الجــد بمــا فــي ذلــك صحيفــة )العدالــة( 

اقتــراب  ومــع  علــى، 
أ
اال للمجلــس  التابعــة 

السيســتاني  صــدر 
أ
ا  

ً
اخيــرا االنتخابــات  موعــد 

فتــوى تحمــل توقيعــه وختــم مكـتبــه.)36( كمــا 

لالئـتــالف  بالنســبة  المشــكلة  ولكــن  ينبغــي، 

كانــت فــي مضمــون هــذه الفتــوى حيــث جــدد 

هميــة المشــاركة فــي 
أ
كيــده علــى ا

أ
السيســتاني تا

قائمــة  ييــد 
أ
تا دون  مــن  االنتخابــات)37(  هــذه 

مــع  ولكــن  االئـتــالف  يتمنــى  كان  كمــا  بعينهــا 

نــه يجــب عــدم تشــتيت 
أ
اشــارة محــددة )38(إلــى ا

خبــر 
أ
ا وقــد  للضيــاع،  وتعريضهــا  صــوات 

أ
اال

كربــالء  فــي   
ً
جماهيريــا  

ً
حشــدا الحكيــم  عمــار 

يتبــع  وهــو  المرجعيــة(  )يــد  هــو  االئـتــالف  ان 

وحتــى  لتعليماتهــا،   
ً
طبقــا ويتصــرف  وامرهــا 

أ
ا

حشــد  فــي  نــوه  الحكيــم  العزيــز  عبــد  الســيد 

جماهيــري فيميســان إلــى ان هــذا االئـتــالف قــد 

تــت 
أ
ا ســس بمباركــة اإلمــام السيســتاني وقــد 

أ
تا

االئـتــالف  فــاز  حيــث  كلهــا 
أ
ا ســاليب 

أ
اال هــذه 

الســابقة. االنتخابــات  مــن  حتــى  كبــر 
أ
ا بشــكل 

ويالت وتفسيرات
أ
تا

إلــى  ينظــر  صــار  نــه 
أ
ا فــي  تكمــن  المشــكلة 

تشــرئب  نــه سياســي محنــك 
أ
با السيســتاني)39( 
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السياســية  بالعمليــة  لــم 
أ
ا مــا  متــى  االعنــاق  لــه 

المــرء  ل 
أ
يســا وقــد  مكــروه  صابهــا 

أ
ا و 

أ
ا خطــٌب 

الذيــن  القانطيــن  الساســة  هــؤالء  علــى  ويركــز 

روقــة النجــف عــن ورقــة التيــن 
أ
يلتمســون فــي ا

( لهــم، والطلــب 
ً
 )دينيــا

ً
لتكــون غطــاًء شــرعيا

فــي  الخلــل  إصــالح  ذلــك  مــن   
ً
بــدال منهــم 

سياســاتهم الماديــة)40(، فمنــذ خريــف 2003 

اقامــة السيســتاني )البرانــي( يعــج  اصبــح مقــر 

جــاؤوا  ضيوفــه  غلــب 
أ
ا ان  ويبــدو  بالزائريــن 

لــوف 
أ
حــد، وهــذا تقليــد ما

أ
بــدون ان يدعوهــم ا

فــي تاريــخ العــراق وهــا هــو التاريــخ يعيــد نفســه 

وجــه عديــدة مــن حيــث الوضــع الراهــن فــي 
أ
با

ن القــادة الدينييــن 
أ
العــراق اليــوم)41( مــع فــارق ا

الفاعلــة  القــوة  وهــم  افضــل  وضــع  فــي  اليــوم 

ي 
أ
ا دون  مــن  ويعملــون  حــداث 

أ
لال والمحركــة 

خــوف.  و 
أ
ا قلــق 

ســف هنــاك تناقضــات وعــدم دقــة 
أ
ولكــن مــع اال

 عــن الزعامــة 
ً
فــي نقــل التقاريــر ومــا يصــدر حقــا

التقريــر  خــذ  المثــال  ســبيل  فعلــى  الدينيــة 

التالــي الــذي يبيــن عــدم الوضــوح والضبابيــة: 

زار  السيســتاني  ييــد 
أ
تا لكســب  محاولــة  ]فــي 

للجعفــري  التابــع  الدعــوة  حــزب  عــن  ممثلــون 

ييــده 
أ
 عــن مصادقــة السيســتاني وتا

ً
النجــف بحثــا

وصــادق  قــر 
أ
ا السيســتاني  ن 

أ
ا إلــى  نوهــوا  وقــد 

علــى مرشــحهم إبراهيــم الجعفــري، ولكــن احــد 

مســاعدي السيســتاني قــال بــان الزعيــم الروحــي 

نــه 
أ
»السيســتاني« اقتــرح بشــكل غيــر مباشــر ا

التنحــي »واشــترط هــذا  يجــب علــى الجعفــري 

المســاعد عــدم ذكــر اســمه لحساســية الخــالف 

والموقــف«.

السيســتاني هــو  جــل فهــم طبيعــة دور 
أ
ا ومــن 

صوليــة 
أ
قيامــه بــدور المدافــع عــن المدرســة اال

للشــيعة في الفكر الشــيعي مقارنة مع المدرســة 

العلمــاء  دور  فيهــا  يحجــم  )التــي  اإلخباريــة 
كبيــر(.)42( بشــكل 

 ومــع ســقوط صدامفــي 2003 تعــرض احتــكار 

والتهديــد  الخطــر  إلــى  للحــوزة  المجتهديــن 

يقــود  الســطح  إلــى  شــيعية  حــركات  وظهــرت 

كـثرها رجال دين شباب لم يمضوا سوى فترة 
أ
ا

 فــي الدراســة الدينيــة، وتعرضــت 
ً
بســيطة جــدا

حتــى حيــاة السيســتاني إلــى الخطــر وانتشــرت 

ن يتــم نفيــه خــارج العــراق، 
أ
شــائعات واســعة بــا

نــه قلــل 
أ
واتهمــه الكـثيــر مــن التيــار الصــدري با

ن النجــف وجعلــه مكانــا خامــال للعلــم 
أ
مــن شــا

بمــا  للتعريــف  ومحــاوالت   
ً
جهــودا وبذلــوا 

الناطقــة( وضمــان هيمنتهــا  بـــ )الحــوزة  يســمى 

علــى  االســتيالء  خــالل  مــن  النجــف  علــى 

المقدســة  المــدن  فــي  الدينيــة  التحتيــة  البنــى 

ســيس 
أ
بتا قامــوا  قليلــة  شــهر 

أ
ا العراقيــة، وبعــد 

)جيــش  اســم  تحــت  عســكرية  مؤسســة 

السياســي  التدخــل  يكــون  وربمــا  المهــدي(، 

للسيســتاني مــن حزيــران 2003 وحتــى كانــون 

التحــدي  لهــذا  فعــل  كــرد  جــاء   2004 االول 

و 
أ
ي تعامــل ا

أ
بشــكل جزئــي، فقــد قــام بوقــف ا
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وعــدم  الجديــدة(.)43(  )الحــوزة  هــذه  مــع  صلــة 

فعالهــا ومــا يصــدر عنهــا ،وقــد واجــه 
أ
االعتــراف با

الصامتة()44(مــن  )الحــوزة  يمثــل  بانــه  اتهامــه 

خــالل تدخلــه الفاعــل.)45( ونجاحــه فــي ذلــك 

االعتــداءات  فيــه  دان 
أ
ا  )46(  

ً
بيانــا صــدر 

أ
ا  

ً
فمثــال

وفــي  والموصــل،  بغــداد  فــي  الكنائــس  علــى 

الحقيقــة لــم يكــن ذلــك كــرد فعــل واســتجابة 

بنــاًء  إعــالن  لطلــب فتــوى ولكــن كان بمثابــة 

الحملــة  فــي ســياق  إصــداره  وتــم  علــى رغبتــه. 

جانــب  مــن  المســيحيين  ضــد  التحريضيــة 

الجــدل  مــن  الكـثيــر  وهنــاك  الصدرييــن.)47( 

الميليشــيا  فــي حصــار  السيســتاني  حــول دور 

ب 
آ
ا فــي  النجــف  فــي  الصــدر  لمقتــدى  التابعــة 

النجــف  تركــه  مــع  تصــادف  والــذي   2004

للعــالج إلــى لنــدن وهــذه المــرة الوحيــدة التــي 

تــرك فيهــا العــراق علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، 

 النصــر الــذي حققــه السيســتاني 
ً
وقــد كانواضحــا

علــى التيــار الصــدري فــي هــذه االزمــة وتوفيــره 

للصدرييــن.  الوجــه  مــاء  يحفــظ   
ً
حــال

ن نعــرف ونتذكــر 
أ
وفــي هــذا الســياق مــن المهــم ا

طبيعــة ومالبســات الوضــع االنتقالــي في العراق 

فــي الفتــرة التــي قــرر فيهــا السيســتاني الخــروج 

 2003 عــام  بيــن  صمتــه  وكســر  العلــن  إلــى 
فــوز  مــن  طويــل  وقــت  قبــل   )48(  2004 و 

االئـتــالف باالنتخابــات)49(، حيــث كان الوقــت 

نــذاك لصالــح هــؤالء العائديــن مــن المنفــى مــع 
آ
ا

عربــي  غيــر  عــراق  قيــام  عــن  الحديــث  تصاعــد 

وعلمانــي بعلــم جديــد وحتــى عاصمــة جديــدة 

مريــكان والبريطانيــون علــى 
أ
وشــك الحــكام اال

أ
وا

خطاء القديمة الســابقة وإعادة 
أ
ارتكاب نفس اال

يــام االنتــداب البريطانــي 
أ
ا إخفاقاتهــم الســابقة 

لتعييــن  المحيــر  التخطيــط  خــالل  مــن 

غلبيــة شــيعية 
أ
ا فــي مناطــق ذات  ُســنة  حــكام 

لعمليــة  والتخطيــط  والنجــف  البصــرة  مثــل 

طــراف 
أ
وا حــزاب 

أ
با تــي 

أ
تا ان  يمكــن  دســتورية 

إلــى  النجــف  فــي  ينظــر  وصــار  منتخبــة،  غيــر 

يــاد عــالوي كرئيــس للــوزراء فــي 2004 
أ
بــروز ا

 
ً
 مــن حكومــة التكنوقــراط( بانــه اســتمرارا

ً
)بــدال

 مــن ذلــك 
أ
ســوا

أ
لنمــوذج نظــام البعــث، وربمــا ا

 باعتبــاره محســوبا 
ً
ولكــن بغطــاء شــيعي ظاهريــا

علــى الشــيعة، وقــد اســتطاع السيســتاني مــن 

)شــخص  االنتخــاب   
أ
علىمبــدا إصــراره  خــالل 

واحدوصــوت واحــد ( ان يرفــع ويعالــج الحيــف 

التاريــخ  فــي  الشــيعة  منــه  الــذي عانــى  الكبيــر 

ن 
أ
العراقــي الحديــث وقــد فعــل ذلــك مــن دون ا

والدوليــة. العلميــة  ســمعته  يخــدش 

فلــو  الفقيــه)50(  واليــة  موضــوع  فــي  وحتــى   

تفحصنــا فتاويــه مــن خــالل عدســات )التشــيع 

واليــة  اتبــاع  مــن   
ً
بــدال انــه  لوجدنــا  القديــم( 

الفقيــه علــى الطريقــة الخمينيــة، تبنــى مفهــوم 

عــن  نيابــة  بالسياســة  المطعمــة  الفقيــه  واليــة 

هــذا  فــي  شــاطره  وقــد  التقليــدي،  التشــيع 

ربعينيــات.
أ
اال فــي  البروجــردي  الموقــف 

 وبناء على هذا التفسير فإن التدخل المحدود 
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للسيســتاني فــي الحيــاة السياســية فــي العــراق 

بيــن 2003 و 2004 ليــس بغريــب علــى النهــج 

الشــيعي العريــق، وهــذا التدخــل فــي السياســة 

يدخل في تقليد التدخل العرضي والذي يعود 

تاريخــه إلــى قضيــة مقاطعــة التمبــاك الشــهيرة 

وهــو  1891م،  عــام  فــي  الشــيرازي  هللا  يــة 
آ
ال

 وال بالبيروقراطــي 
ً
منهــج ليــس بالصامــت تمامــا

إلــى  يســتند  ذلــك  مــن   
ً
وبــدال كبيــرة،  بدرجــة 

ٍن وال 
أ
الســلطة الكاريزميــة )ولكــن علــى نحــو متــا

يثيــر الفضــول والقــدرة علــى قيــادة رجــال الديــن 

الشــيعة وجعلهــم يتدخلــون فــي نقــاط ومواطــن 

النقــاش  تلهــب  قلــم  مــن خــالل جــرة  مختــارة 

يتســنى  ممــا  كـثــر 
أ
ا فاعــل  بشــكل  السياســي 

للساســة المحنكيــن فعلــه فــي اجتماعاتهــم( .)51(

الشــخصية  الشهرســتاني  جــواد  يكــون  ربمــا   

اتصــاالت  شــبكة  فــي   
ً
نفــوذا واالكـثــر  قــوى 

أ
اال

السيســتاني وهــو يشــغل مديــر مكـتبــه فــي قــم 

ثيــرا فــي 
أ
ن لهــذا الشــخص تا

أ
وهنــاك مــن يــرى ا

العامــل اإليرانــي المفتــرض والــذي يشــكل جزءا 

من المشهد، ويدير مكـتب الشهرستاني شبكة 

مصــدر  تكــون  ان  يفتــرض  والتــي  السيســتاني 

بالسيســتاني  المتصلــة  المركزيــة  المعلومــات 

تبــاع 
أ
ا مــع  االتصــاالت  اكـثــر  بإجــراء  ويقــوم 

السيســتاني فــي العالــم عبــر الفاكــس والهاتــف، 

نــه فقــط نســبة مئويــة قليلــة 
أ
وهــذا يوحــي إلينــا ا

مــن الكـثيــر مــن فتــاوى السيســتاني يتــم نشــرها 

عبــر الشــبكة االلكـترونيــة ويتــم اختيــار وانتقــاء 

كـثــر ممــا 
أ
المقتطفــات المعــدة للنشــر فــي قــم ا

يتــم فــي النجــف.

 والســؤال الــذي يطــرح نفســه فيمــا إذا كانــت 

ليــة تتيــح للشهرســتاني متابعــة سياســة 
آ
هــذه اال

مــن  ربمــا  ـ  الخاصــة  بطريقتــه  السيســتاني 

و 
أ
ا )بالفحــوى(  المعلنــة  غيــر  الموافقــة  خــالل 

اإليرانيــة  الجهــات  مــن  التشــجيع  خــالل  مــن 

المســتضيفة.)52( والتواقــة إلــى رؤية المقاطعات 

الفيدراليــة الشــيعية وهــي تــرى النــور بجوارهــا.

وفــي هــذا الصــدد تــم إصــدار بيانيــن)53( خــالل 

االول  عندهمــا،  التوقــف  يســتدعيان   2005

ب ـ 
آ
هــو بيــان )الحياديــة حــول الفيدراليــة( فــي ا

والــذي يعــد فــي حــد ذاتــه وثيقــة اعتياديــة وغيــر 

ســياق  فــي  تنــدرج  ولكنهــا   ،
ً
تمامــا تحريضيــة 

علــى للفيدراليــة 
أ
الحملــة الدعائيــة للمجلــس اال

البيــان  ن هــذا 
أ
بــدا وكا الفتــرة حيــث  تلــك  فــي 

ليــس  وهــذا  الطابــع،  سياســية  رســالة  يمثــل 

قاليــم 
أ
واال الفيدراليــة  لمؤيــدي  بالمســتغرب 

إصــدار  للسيســتاني  ســبق  حيــث  الطائـفيــة 

عــدة بيانــات تؤكــد علــى ضــرورة المحافظــة علــى 

راضيــه، وهــذا يقودنــا 
أ
وحــدة العــراق وســالمة ا

ن سياســة رجــل الديــن 
أ
إلــى اســتنتاج مفــاده ا

مــع  دائــم  تواصــل  علــى  الحفــاظ  فــي  الشــيعي 

مصراعيــه  علــى   
ً
مفتوحــا البــاب  يتــرك  اتباعــه 

الفتــوى)54(  نشــر  بقــرار  التحكــم  يتــم  اذا  فيمــا 

كـثــر 
أ
م عــدم نشــرها مــن إيــران ا

أ
حــال النطــق بهــا ا

ممــا هــو يجــري فــي العــراق.



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |   تموز   |  2006 77

وهــذا الســؤال ينســحب بطبيعةالحــال حــول 

علــى  االســتفتاء  حــول  لكـترونيــة( 
أ
اال )الفتــوى 

تظهــر  لــم  اليــوم  هــذا  لحــد  حيــث  الدســتور 

شــبكة  علــى  الخصــوص  بهــذا  فتــوى  يــة 
أ
ا

إلــى   
ً
يضــا

أ
ا يقودنــا  وهــذا  السيســتاني)55(، 

المفــردات  بصياغــة  تضطلــع  التــي  الجهــات 

والعبــارات الحساســة ولمــاذا لــم يتــم الحصــول 

علــى التوقيــع المعتمــد والختم الرســمي للوثائق 

مــن  الصــادرة  والفتــاوى  بالبيانــات  الخاصــة 
العــادة.)56( درجــت  كمــا  النجــف 

هــذا  حــول  نفســها  تطــرح  وهناكـتســاؤالت 

الحاصــل  التناقــض  هــو  دليــل  وخيــر  الســر 

كيــد السيســتاني علــى الوحــدة الوطنيــة 
أ
بيــن تا

نــه 
أ
ا يبــدو  والــذي  والدســتور   2004 عــام  فــي 

، واالنطبــاع المتكــرر 
ً
صيــغ بــروح مغايــرة تمامــا

للصــراع المســتفحل بيــن السيســتاني وطهــران 

 
ً
كبيــرا  

ً
إشــكاال ويثيــر  العملياتيــة  الناحيــة  مــن 

بحيــث يشــكل قيمــة محــدودة إلقحــام نظريــات 

 
ً
وخصوصــا حــد 

أ
ا علــى  يخفــى  وال  المؤامــرة، 

علــى اإليرانييــن نفوذالسيســتاني لــدى الدوائــر 

الحماقــة  مــن  حيــث  العالــم  فــي  الشــيعية 

التقديــر  بإســاءة  اإليرانيــون  يقــوم  ان  بمــكان 

السيســتاني. حفيظــة  وإثــارة 

 فــي الدســتور العراقــي 
ً
يضــا

أ
 هنــاك نقــاط ا

ً
خيــرا

أ
 وا

الجديــد التــي يمكــن ان تســاعد فــي تهدئة خاطر 

السيســتانيحيث نــص الدســتور علــى عــدم ســن 

اإلســالمية  الشــريعة  مــع  يتعــارض  قانــون  ي 
أ
ا

وهــذا يعكــس الحاجــة الشــيعية الراســخة والتــي 

الحربــة  س 
أ
را وشــكلت  الطليعــة  فــي  كانــت 

خــالل الثــورة الدســتورية الفارســية قبــل قــرن 

مــن الزمــن، وقــد تــم اســتبعاد اللغــة الطائـفيــة 

عــدم  علــى  الشــديد  التركيــز  وكذلــك  الخفيــة 

الدولــة  إدارة  قانــون  علــى  السيســتاني  موافقــة 

االنتقالــي فــي 2004 وتــم صياغــة ذلــك بلغــة 

قــل.
أ
وطريقــة فنيــة علــى اال

االتفــاق  تــم  التــي  اإلضافيــة  الفقــرات  وقدمــت 
عليهــا فــي 12 / 2005/10 الخاصــة بالدســتور 

التحفظــات  لرفــع   
ً
حقيقيــا  

ً
خيــارا وشــكلت 

وعلــى  الدســتور،  مســودة  بخصــوص  العالقــة 

هــذه  ســاهمت  والتناغــم،  المنــوال  نفــس 

عــن  للتخلــي  السيســتاني  إقنــاع  فــي  العوامــل 

تحفظاتــه ضــد الدســتور العراقــي الجديــد رغــم 

ن يرتبــط عملــه 
أ
 ممانعتــه مــن ا

ً
نــه بــدا واضحــا

أ
ا

كـثــب.)57( عــن  مجتهــدا  عالمــا  بصفتــه 

الستحقاقات القادمة:

ن 
أ
الشــا فــي  السيســتاني  مهمــة  انتهــت  هــل 

ن؟ 
آ
اال العراقــي 

انضــم  الصمــت،  مــن  طويلــة  فتــرات  فبعــد 

السيســتاني إلدانــة الرســوم الكاريكاتوريــة المهينــة 

للنبــي محمــد وكذلــك اســتخدم لغــة شــديدة علــى 

التفجيــر  ويديــن  يســتنكر  وهــو  عادتــه  غيــر 

اإلرهابــي ضــد مراقــد الشــيعة فــي ســامراء ـ هــذا 

فــرز تداعيــات تخطــت العــراق 
أ
االعتــداء الــذي ا
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إذ انــه شــكل ضربــة الحــد مقدســات الشــيعة 

ضمــن  يعــدان  التدخــالن  وهــذان  المهمــة، 

االمور التي يفضل السيستاني التدخلبهما كونهما 

البحتــة  الدينيــة  القضايــا  يقعــان ضمــن صلــب 

ضمــن اختصاصــه كرجــل ديــن بــارز للشــيعة، 

ولكن تبقى إمكانية تدخله في العملية السياسية 

المنتظمــة فــي العــراق قائمــة.

ن 
أ
ا يمكــن  محتملــة  تقاطعــات  ثــالث  وهنــاك   

يتدخــل فيهــا السيســتاني وهــذه المحــاور الثــالث 

لة 
أ
هــي : الهجمــات اإلرهابيــة ضــد الشــيعة ومســا

الفيدرالية وتركيبة المحكمة الدستورية العراقية.

لقــد كانــت ردة فعلــه إزاء تفجيــر ســامراء غيــر 

مســبوقة بحيث انطوت على امكانية اســتخدام 

الحكوميــة(  )غيــر  المســلحة  الشــعبية  القــوى 

ماكــن الشــيعية المقدســة.
أ
لحمايــة اال

 وتصاعــدت الدعــوات والنــداءات للسيســتاني 

فــي  فاعليــة  اكـثــر  بــدور  للقيــام  بشــكل متكــرر 

مواجهــة اإلرهــاب ولكــن بالنســبة لــه فــإن القيــام 

توجيــه  إعــادة  القيامبعمليــة  يتطلــب  بذلــك 

النهــج  هــذا  فــإن  ن 
آ
اال سياســية كبيــرة، ولحــد 

الــذي محــوره العقيــدة والمثاليــة هــو الســائد، 

 حــدوث اعتــداء علــى هــدف 
ً
فلــو افترضنــا جــدال

اإلمــام  بنــت  زينــب  مرقــد  يكــون  ن 
أ
كا شــيعي 

يســتدعي  ســوريافإنه  فــي  الســالم  عليعليهمــا 

كـثــر مــن 
أ
فعــال فوريــة قويــة مــن جانبــه ا

أ
ردود ا

حــدوث هجــوم إرهابــي علــى هــدف شــيعي غيــر 

مثلــة مــن 
أ
دينــي فــي العــراق، ويزخــر التاريــخ با

صفهانــي 
أ
الحســن اال بــو 

أ
ا القبيــل وموقــف  هــذا 

فــي الثالثينيــات خيــر دليــل علــى ذلــك.

يتطــرق  السيســتاني  عــن  بيــان  يوجــد  ال   

إن  وواضــح،  صريــح  بشــكل  الفيدراليــة  إلــى 

ويشــرعن  فقــط  يؤســس  ال  الجديــد  الدســتور 

تركيبــة الدولــة الفيدراليــة للعــراق ولكنــه يرفــع 

 بعــض القيــود ضــد الكيانــات الفيدراليــة 
ً
ايضــا

الطائـفيــة والتــي وردت فــي قانــون إدارة الدولــة 

.2004 لعــام 

اتضــح  إذا  السيســتاني.)58(  ســيتدخل  هــل   

ان تنفيــذ الفيدراليــة فــي العــراق ســيفضي إلــى 

تعزيــز وترســيخ االتجاهــات والميول الطائـفية؟ 

مــاذا لــو شــرع المجلــس االعلــى )59(فــي تطبيــق 

والدعــوة  طائـفيــة  االكـثــر  الفيدراليــة  متبنياتــه 

إلــى إنشــاء إقليــم الوســط والجنــوب مــن تســع 

السيســتاني  ســيقف  هــل  عندهــا  محافظــات؟ 

إجابــة  فــي  مطلــع 2004  فــي  قالــه  مــا  ويكــرر 

ن الشــيعة 
أ
ن( مــن ا

أ
ن ا

أ
لــه لمراســلي الـــ )ســي ا

الوحــدة  لحمايــة  ســويًة  ســيهبون  والســنة 

لبلدهــم؟ الوطنيــة 

تــي فــي عــام 2006 
أ
إن اإلجابــة علــى ذلــك قــد تا

عندمــا ســيتمطرح الدســتور المعــدل لالســتفتاء 

الشــيعة  الساســة  التماســات  تبــرز  وعندمــا 

السيســتاني  مــن  والتوجيــه  المشــورة  لطلــب 

مــا  إلــى   
ً
اســتنادا منجديــد،  الســطح  إلــى 

حــدث)60( فــي تشــرين االول 2002، فــإن تدخــل 

، فرغــم 
ً
السيســتاني ضــد الفيدراليــة يبــدو بعيــدا
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دعمــه وبياناتــه التوكيديــة لفكــرة التعايــش بيــن 

فــإن  واحــدة)61(،  دولــة  فــي  والشــيعة  الســنة 

 
أ
مهيــا يكــون  شــيعي  ديــن  لرجــل  التمنــي  هــذا 

ربمــا  وموحــدة  واحــدة  لدولــة  بحــزم  للوقــوف 

مثــال 
أ
خــر ـ لمجتهديــن ا

آ
تلقــى صــدًى فــي مــكان ا

ومحمــد  الخالصــي  جــواد  اليعقوبــي،  محمــد 

 لــدى 
ً
حســين فضــل هللا )الــذي ال زال مشــهورا

نصــار حــزب الدعــوة( وإلــى رجــال 
أ
العديــد مــن ا

ديــن طموحيــن مــن قبيــل مقتــدى الصــدر.

مــن   
ً
بــدال يقــوم  ان  للسيســتاني  يمكــن  هــل   

موقفداعــم  إلــى  ويتحــول  يــه 
أ
را ذلكبتغيــر 

اللجنــة  وصــت 
أ
ا لــو  مــاذا  للفيدراليــة؟)62( 

الدســتور  تعديــل  إليهــا  عهــد  التــي  البرلمانيــة 

إلــى  الفيدراليــة  تطبيــق  جيــل 
أ
بتا الحالــي)63( 

البرلمــان  فتــرة  حتــى  بغــداد)64(  مــن  الجنــوب 

المجلــس  وقــام   2009 عــام  فــي  القــادم.)65( 

االعلــى )نصيرالفيدراليــة وراعيهــا( بطلــب الفيتــو 
االســتفتاء؟.)66( هــذا  علــى 

الناحيــة  مــن  تساؤلحســاس)67(،  إنــه   
ً
يضــا

أ
ا

الفرضيــة البحتــة، فــإن التحالــف الصامــت مــع 

المجلــس االعلــى وتنفيــذ الفيدراليــة فــي العــراق 

يمكــن ان يعــود بالنفــع علــى السيســتاني بمــا 

ديــن  رجــال  لديــه  ليــس  االعلــى  المجلــس  ان 

مجتهدين كبار مؤهلين لتهديد مكانته المرموقة 

ويبدون قانعين في الركون إليه لكسب الشرعية 

اإلســالمية ـ علــى العكــس مــن هــؤالء المدافعيــن 

الصدرييــن  بعــض  مثــل  الواحــدة  الدولــة  عــن 

المواليــن للمجتهــد محمــد اليعقوبــي.

يديولوجيــة 
أ
 ولكــن هــذا الخيــار ســيتعارض مــع ا

 
ً
السيســتاني المناهضــة للطائـفيــة ويثيــر إشــكاال

ففــي  السياســية:  الشــيعية  النظريــة  بحســب 

القائــم  الدولــة  نظــام  إطــار  إقــرار  تــم  ن 
أ
ا حالــة 

ســيكون  العظمــى،  الشــيعية  الوحــدة  باســم 

االندمــاج  ضــد  الجــدال  بمــكان  الصعــب  مــن 

العــراق. مــن  الشــيعية  إليرانواالجــزاء  الكامــل 

وهــذا بــدوره ســيعرض السيســتاني إلــى مجموعة 

مشــاكل ال ســيما فيمــا يخــص التنافــس العلمــي 

بيــن النجــف وقــم والتحــدي مــن رجــال الديــن 

نصار الفكر الخميني ـ ناهيك عن احتمال 
أ
من ا

الولــي  انــه  يدعــي  مــن  مــع  الصعــب  التعايــش 

الفقيــه )اإلمــام الخامنئــي( وبالمحصلــة تنطــوي 

خطورةللسيســتاني  علــى  االحتمــاالت  جميــع 

نزعــات  يكــون  ان  يمكــن  مــا  فــي  للمجازفــة 

السياســات  فــي  وطارئــة  عرضيــة  وميــول 

لة 
أ
مســا فــي  االمــور  بزمــام  خــذ 

أ
تا الشــيعية، 

المثــال  ســبيل  فعلــى   )68( برمتهــاـ  الفيدراليــة 

لالســتفتاءات  فتــوى  يــة 
أ
ا إصــدار  رفــض  فعنــد 

القادمــة حــول هــذا الموضــوع )الفيدراليــة( ـ قــد 

ســلوب 
أ
المطــاف شــجاعته كا نهايــة  فــي  يثبــت 

 مــن وجهــة النظــر التــي تســتند إلــى 
ً
كـثــر امانــا

أ
ا

المهنيــة.)69( مصالحــة 

فــي  يكمــن  المســتقبل  فــي  الثالــث  التحــدي   

الدســتورية)70(  العراقيــة  المحكمــة  تركيبــة 

والتــي مــن المقــرر حســمها مــن خــالل تشــريع 



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |  تموز  |  2006 80

فــي  الثلثيــن  غلبيــة 
أ
ا يتطلــب  خــاص.)71( 

اقــرار  ة 
أ
الهيــا هــذه  مهمــة  البرلمــان، وســتكون 

بنــود الدســتور الجديــد ـ والتــي يمكــن ان تكــون 

تنــص  والتــي  ـ  للسيســتاني  غلــى 
أ
واال قــرب 

أ
اال

حــكام 
أ
ي قانــون يتعــارض مــع ا

أ
علــى عــدم ســن ا

محكمــة  مجــرد  وســتكون   ، الثابتــة  اإلســالم 

دســتورية نموذجيــة مؤلفــة مــن قضاة محترفين 

وهــذا  ـ  إيــران  فــي  الخبــراء  مجلــس  غــرار  علــى 
والتــوازن  االنتقــاء  إجــراءات  علــى  كلــه  يعتمــد 
الدقيــق كمــا محــدد فــي القانــون المفصــل.)72(

الصريحــة  موافقتــه  السيســتاني  عطــى 
أ
ا لقــد 

القائــل  العــام   
أ
المبــدا علــى  ســابق  وقــت  فــي 

حــكام 
أ
ا ثوابــت  مــع  تشــريع  ي 

أ
ا يتعــارض  ال 

أ
بــا

اإلســالم.)73(

فــي  مــع جميعفتــاواه الخطيــة   وهــذا يتماشــى 

ن 
آ
 ولكــن ســيتعين عليــه اال

ً
يضــا

أ
ا التســعينات 

اإللــزام  وراء  مــا  إلــى  الذهــاب  ـ  فــي  التفكيــر 

فــي  للدســتورـ)74(  نفســه  العــام  اإلســالمي 

اتجــاه إدخــال افــكاره حيــز التنفيــذ والتطبيــق 

ن 
أ
الشــا فــي  محــددة  قضائيــة  مؤسســات  فــي 

السياســي العراقــي الجديــد)75( وســيتعين عليــه 

البــت فيمــا إذا يتوجــب عليــه العمــل بفاعليــة 

المحكمــة  فــي  الديــن  رجــال  هيمنــة  لضمــان 

 
ً
تشــابها اكـثــر  تبــدو  وبالتالــي  الدســتورية 

فارســي  دســتوري  برلمــان  ول 
أ
ا بمؤسســات 

إيــران،  فــي  الحالــي  الخبــراء  مجلــس  حتــى  و 
أ
ا

ي مــدى 
أ
إلــى ا خــذ بنظــر االعتبــار 

أ
وعليــه ان يا

و القبــول بــدور فــي 
أ
وحــد يجــب عليــه الطلــب ا

مــر 
أ
اختيــار القضــاة الدينييــن الذيــن ســيتولون ا

)76 المحكمــة.)

ســئلة 
أ
ا إلــى  ســئلة 

أ
اال هــذه  تتحــول  ن 

أ
ا يمكــن 

الديــن  رجــال  دور  تمــس  إنهــا  إذ  كيديــة)77( 

كبــر ممــا هــو عليــه فــي قضيــة الفيدراليــة 
أ
بدرجــة ا

خــرى تلقــي المحكمــة الدســتورية 
أ
. ومــن ناحيــة ا

الحديــدي  بالقفــص  اشــبه  كـتركيبــة  بظاللهــا 

فــي  المجتهديــن  العلمــاء  تكيــف  ان  يمكــن 

النافــذة. الســلطات  ببعــض  العــراق 

إلــى  يجــرون  نفســهم 
أ
ا يجــدوا  ن 

أ
ا ويمكــن 

ســاوية التــي 
أ
صــراع بغيــض حــول القصــص الما

التوتــر  قبيــل  مــن   
ً
يوميــا العراقيــون  يعيشــها 

الحاصــل نتيجــة رغبتهــم وتفضيلهــم فــي رؤيــة 

ماكــن العامــة ـ 
أ
النســاء يرتديــن الحجــاب فــي اال

وفــي هــذا الســياق يدافــع البعــض عــن اســتخدام 

محــدود مــن تطبيــق هــادي بهــذا الخصــوص ـ 

وحظــر الدســتور غيــر المشــروط حــول العنــف 

خــرى ســيكون رجــل 
أ
الداخلــي، ومــن ناحيــة ا

مــن  للكـثيــر  مذخــورة  قــوة  التقليــدي  الديــن 

 
ً
ن يقومــوا ايضــا

أ
العراقييــن،)78( حيــث يمكــن ا

رجــال  إزاء  واالعتــدال(  )الوســطية  قــوة  داء 
أ
بــا

.
ً
صغــر ســنا

أ
الديــن واإلســالميين الراديكالييــن اال

 وعلــى وجــه التحديــد وفــي هــذا الســياق يمكــن 

عــن  الدفــاع  إلــى  )االعتــدال(  لفظــة  تشــير  ان 
جــذور  فــي  مترســخة  معينــة  حمــراء  خطــوط 

الثوابــت اإلســالمية)79( ولكــن تقــوم الجماعــات 
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إلــى  بالســعي  الشــابة  الجديــدة  المتشــددة 

 
أ
مبــدا قبيــل  مــن  الصدرييــن(  )مثــل  تجاوزهــا 

قليــات غيــر المســلمة. 
أ
التعايــش الســلمي مــع اال

الشــرعية  النصــوص  تقــدم  ال  حيــث  وكذلــك 

و تبــدو مبهمــة ويكـتنفهــا عــدم الوضــوح 
أ
 ا

ً
جوابــا

الشــباب  الراديكاليــون  فيهــا  يطالــب  ولكــن 

وعلــى نحــو متهــور بالتقيد بالتشــريعات العقيمة 

شــكال حلق الشــعر وتحريم 
أ
)منــع العديــد مــن ا

ي نــوع مــن الموســيقى »الغربيــة« ومــا شــابه، 
أ
ا

داء 
أ
يمكــن ان يقــوم رجــال الديــن التقليديــون بــا

)80( )توافقــي( حقيقــي.  دور 

الماضــي)81(،  تجربــة  اســتقاء  اريــد  مــا  واذا 

إجــراءات  يــة 
أ
ا تبنــي  السيســتاني  علــى  ينبغــي 

نها تعزيــز مكانتــه المهنيــة ضمــن طبقــة 
أ
مــن شــا

لــدرء حــدوث  رجــال الديــن الشــيعة والســعي 

يــة تطفــالت)82( فــي مجــال الشــريعة اإلســالمية 
أ
ا

و مــن 
أ
مــن قبــل مــن تعوزهــم الخبــرة والتمــرس ا

يــدي 
أ
ا قبــل المســتحدثين ممــن تتلمــذوا علــى 

المجتهديــن فــي إيــران. 

الترويــج  فــي  يتمثــل  العملــي  الحــل  ن 
أ
ا ويبــدوا 

ممــن  الشــباب  المجتهديــن  ببعــض  والدفــع 

نهلــوا مــن الحــوزة العلميــة التقليديــة فــي النجــف 

التنســيق  بــدور  يقومــوا  ان  يمكــن  والذيــن  ـ 

والذيــن  ـ  الكبــار  الديــن  رجــال  مــع  واالرتبــاط 

العريقــة  مكانتهــم  علــى  يحافظــوا  ان  يمكــن 

ان  توقــع  ان  الكامــل،  الذاتــي  واســتقاللهم 
 مــن التــوازن 

ً
 معينــا

ً
يــؤدي السيســتاني)83( دورا

س حربــة مضــاد للبنيــة القضائيــة 
أ
الدائــم وكــرا

علــى غــرار إيــران فــي العــراق يبــدو غيــر واقعــٍي، 

إلقحــام  محاولــة  مجــرد  يكــون  ن 
أ
ا ويمكــن 

المعمعــة  هــذه  فــي  مباشــر  وبشــكل  المجتهــد 

 وبشــكل مباشــر لمبادئ 
ً
وهــذا ســيكون مناقضــا

الحالــي.)84( النجــف  زعيــم 

ن يــرث مقــام 
أ
ي مــن رجــال الديــن)85( يمكــن ا

أ
ا

ن السياســي العراقي 
أ
وتركه السيســتاني في الشــا

عنــد ارتحالــه؟

بشــكل خاطــئ  قــد صيــغ  الســؤال  يكــون  ربمــا 

ويفتــرض ان يبــرز رجــل ديــن واحــد ويتربــع علــى 

العــرش والمكانــة التــي يتمتــع بهــا السيســتاني )86( 

يــة حــال فــان التشــيع قــد مــر عبــر 
أ
ن، علــى ا

آ
اال

عــدد  يتبــارى  عندمــاكان  بفتراتطويلــة  التاريــخ 

للحصــول  للتنافــس   )87( الديــن  رجــال  مــن 

مــن   
ً
يــا

أ
ا يكــون  ال  وقــد  علميــة 

أ
اال مرتبــة  علــى 

خريــن 
آ
اال العراقييــن  )المراجــع(  المجتهديــن 

نهــم 
أ
ا علــى  معتــاد  بشــكل  يوصفــون  والذيــن 

تــون فــي المرتبــة الثانيــة بعد مقام السيســتاني 
أ
يا

ســعيد  محمــد  النجفــي،  الفيــاض،  هللا  يــة 
آ
)ا

تســنم  علــى  قــادٌر  نــه 
أ
ا  

ً
فعــال برهــن  الحكيــم( 

السيســتاني.  عــرش 

علــى  السيســتاني  إصــرار  معظمهــم  ردد  وقــد 

وجــود عــراق واحــد وغيــر طائـفــي ولكنهــم يبــدون 

 بســبب شــهرة السيســتاني.
ً
اليوم مهمشــين تماما

كيــد فــإن افتــراض قيامهــم بالذهــاب إلــى 
أ
وبالتا

فــي  كمــا  السيســتاني  إليــه  ذهــب  ممــا  ابعــد 
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لة الدفــاع بشــكل فاعــل عــن وحــدة العــراق 
أ
مســا

المنــال  بعيــد  يبــدو  راضيــه 
أ
ا الوطنيــة وســيادة 

فــي هــذا الوقــت.

يمكــن ان تكــون النتيجــة حــدوث فــراغ ســلطة 

لمــا بعــد غيــاب السيســتاني فــي التشــيع العراقــي 

بيــن  واضــح  تنافــس  مــع  العالمــي(   
ً
)وطبعــا

العديــد مــن المجتهديــن)88( وربمــا شــن حمالت 

التقليديــة  المدرســة  مبــادئ  علــى  متزايــدة 

تســتمر  ن 
أ
ا يمكــن  الشــابة،  جيــال 

أ
اال مــن 

حــد الثوابــت فــي التشــيع العراقــي فــي القــرن 
أ
ا

العــراق)89(  فــي  الشــيعة  ن 
أ
ا العشــرين، ورغــم 

قــد اظهــروا بشــكل منســجم تفضيلهــم ان تكون 

عنمقــام  النظــر  بغــض  النجــف  مــن  القيــادة 

العــراق.  خــارج  العلميــة  الشــيعية  المراكــز 

اليعقوبــي(  )محمــد  شــخصية  تبــرز  يمكنــان 

الفضيلــة  بحــزب  المرتبــط  الديــن  رجــل  ـ 

الصــدر  محمــد  الراحــل  اتبــاع  حــد 
أ
وا النافــذ 

الوحيــد  اليــوم  فهــو  هامــة،  شــخصية  ليصبــح 

المعتبــرة  المجتهــد  مكانــة  بيــن  يجمــع  الــذي 

سياســي  بــدور  لالضطــالع  وقــدرة  رغبــة  مــع 

الزعيــم  يفعلــه  مــا  بالضبــط  كبر)90(،وهــذا 
أ
ا

اإليرانــي اإلمــام علــي الخامنئــي وهــذا مــا غــذاه 

خــالل  مــن  الصــدر  محمــد  ســتاذه 
أ
ا بــه  ودفــع 

بيــن  الخمينيــة  الطريقــة  علــى  والجمــع  الربــط 

الســلطة الروحيــة والســلطة المؤقتــة ولكــن فــي 

قالــب مخصــص للســاحة العراقيــة)91( وينــدرج 

هميــة متســاوية بخصــوص 
أ
فــي هــذا االطــار وبا

حــول  يتمحــور   
ٌ

ســؤال الشــخصيات  قضيــة 
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إمكانيــة التشــيع وخــالل الســنوات القادمــة فــي 

تحقيــق درجــة غيــر مســبوقة مــن المؤسســاتية 

خــالل  مــن  وذلــك  العراقيــة)92(  السياســة  فــي 

الدســتورية. المحكمــة 

فــي  بعــد  ينضــج  لــم  الشــيء  هــذا  ن 
أ
ا يبــدو   

فــي  الكشــميري  ولكــن  الحاضــر)93(  الوقــت 

معينــا  دورا  يلعــب  بــدا   2004 عــام  واخــر 
أ
ا

عطــى 
أ
ا السيســتاني  ن 

أ
ا مفــاده  تقريــٍر  نشــر  فــي 

مباركــة خاصــة لالئـتــالف العراقــي الموحــد)94( 

وبحلــول انتخابــات كانــون االول 2005 تراجــع 

والكشــميري  الخفــاف  حامــد  الرجليــن  كال 

السياســية)95(  السيســتاني  حياديــة  ليؤكــدان 

وفــي بيانــات علنيــة متكــررة شــددا علــى رســالة 

الســيد السيســتاني المناهضــة للطائـفية)96(ومــع 

تمتــع اإلســالميين بالنفــوذ الكبيــر فــي البرلمــان 

ليــة 
آ
ا إلــى  ليتحولــوا  القــدرة  فلديهــم  العراقــي، 

يــة تشــريعات تتناقــض مــع 
أ
رفــض فاعلــة ضــد ا

خيــرة حــول 
أ
اإلســالم، وتكــون لديهــم الكلمــة اال

جميــع القوانيــن التــي يصــوت عليهــا البرلمــان 
العراقــي، وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن هــذا التطــور 

الصــدد  بهــذا  الذع)97(  منعطــف  علــى  ينطــوي 

فــي  المتواجــدة  الغربيــة  القــوى  ن 
أ
ا بســبب 

كبيــرة  هالــة  إحــداث  تنــوي  كانــت  العــراق 

والعــراق  إيــران  بيــن  المزعــوم  االختــالف  فــي 

بحيــث ال يطالــب معــه رجــال الديــن بالحكــم 

هــذا  علــى  الحفــاظ  جــل 
أ
ا ومــن  بغــداد،  فــي 

نهــم اســاؤوا تقديــر الرغبــة 
أ
التفســير)98(، يبــدو ا

تشــترك  والتــي  اإلســالمية  التشــريعات  نحــو 

العراقييــن  الشــيعة  مــن  فيهــا شــريحة واســعة 

و المتمســكين 
أ
ـ ســواء انصــار مقتــدى الصــدر ا

بالغــوا   
ً
يضــا

أ
ا نهــم 

أ
ا ويبــدو  بالسيســتاني)99(، 

الــذي  النظــام)101(  بيــن  االختــالف)100(  ن 
أ
بشــا

بـــ  )المقدوحــة  بمفــرده  ديــن  رجــل  يتحكمبــه 

السياســة  وبيــن  إيرانالدينيــة«(  »ديكـتاتوريــة 

بالتحكــم  الديــن  رجــال  مــن  ة 
أ
هيــا يقــوم  التــي 

)الممدوحــة  المطــاف  نهايــة  فــي  بتشــريعاتها 

االختالفــات  ذات  العراقيــة  »الديموقراطيــة  بـــ 

الجوهرية »()102( رغم ان محكمتها الدستورية 

علــى  وتعتمــد  منتخبــة  غيــر  تكــون  قــد  العليــا 

علــى الخفــي والمنهجيــة المفرطــة)103( 
أ
الفقيــه اال

شــل  تــم  علمانييــن)104(،  قضــاة  وجــود  مــع 

حركـتهــم ونســبتهم بشــكل كبيــر)105(، وبلحــاظ 

البلديــن  كال  فــي  الســكان  غالبيــة  ان  حقيقــة 

مجتمــع  بوجــود  النهائــي  الهــدف  يجمعهــم 

يحكمــه الشــرع اإلســالمي)106(، واالمــر ال يعــدو 

 )107( فــي اســتخدام اســاليب تصــل 
ً
كونــه تحايــال

بهــم إلــى الهــدف)108( الــذي يجعــل التفســيرات 

الفقيــه)109(  واليــة  لمفهــوم  والمتغيــرة  المتقلبــة 

 مــن 
ً

خــذ دورهــا فــي الميــدان)110(، عليــه بــدال
أ
تا

اإلبقاء على النموذج الموهوم إليران والعراق)111( 

يتعلــق  فيمــا   )112( متبعــادان.  عالمــان  كونهمــا 

 
ً
مفيــدا يكــون  قــد  بالسياســات اإلســالمية)113(، 

للغــرب)114( للتحضيــر للتعــاون مــع نظــام فــي 

العــراق)115( يشــترك بعــدة صــالت وخصائــص 
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مــع الجــارة إيــران)116( ومــن دون الدخــول فــي 

يــة هللا الصامــت 
آ
صــراع)117( مــع مــا يســمى)118( ا

النجــف.)119( فــي 

الهوامش:
1 . مقتبــس منتقريــر »ادعــاء الشــيعة العراقيينبحكــم 

ليــف كريتيــن 
أ
مريكيــة – تا

أ
النجــف وتجاهــل القــوات اال

هوســروماثيو جرين-رويترزبتاريــخ 25 نيســان 2003 . 

2. انظــر علــى ســبيل المثــال مؤلفــات شــبلي مــاالت : ) 

وســط فــي القــرن الحــادي والعشــرين( )دراســات 
أ
الشــرق اال

زمة الخليجواإلسالم 
أ
حول الصراع العربي –االسرائيلي ( )ا

السياسي (.

3. لمزيــد مــن االقتراحــات حــول هــذه الســطور- انظــر 

علــى ســبيل المثــال: إجابــات بــول بريمــر للصحفيينفــي 

خــر تصريــح صحفــي حــول إعمــار العراقفــي 26 ايلــول 
آ
ا

2003 – وكذلكـتــوم ريجــان ) الهجــوم الســاحر يصيــب 

-10- فــي 24  مونيوتــر  ســاينس  كريســتيان   -« الــورم 

 .  2005

4. ولالطــالع علــى نمــوذج مثالــي انظركريســتوفر ديكــي 

و خــرب( –نيوزويــك فــي 2004-11-10 .
أ
) اصنــع ا

للثــورة  االعلــى  المجلــس  وراء  مــا  فيســر)  رايــدر   .5

اإلســالمية فــي العــراق وعبــد العزيــز الحكيــم : القــوى 

الساكنة لالئـتالف العراقي الموحد في 20 -2006-1.

الصحفيــة  المطالعــات  هــم 
أ
ا بعــض  ماتظهــر  غالبــا   .6

الصحــف  فــي  العــراق  فــي  الشــيعة  حــول  جنبيــة 
أ
اال

الصغيــرة فــي دول مثــل لبنــان والكويــت بســبباحتفاظ 

العــراق.  فــي  ممتــاز  عمــل  بــكادر  الــدول  هــذه 

 : المضــادة  الصياغــة  اعــادة   « والبريــج  س.  لينــدا   .7

فــي  المعاصــر«  العالــم  للتقليدفــي  مرجعــا  تصبــح  ان 

علميــًة فــي الشــيعة« :مؤسســة 
أ
والبريــدج – » االكـثــر ا

 . التقليــد  مرجعيــة 

والبريــج   :  ) ذنيــن 
أ
)العيــون واال تــم طــرح مفاهيــم   .8

 .  233 ص.  المقابلــة(  )الصياغــة 

9. مــن الصعــب بمــكان وضــع مقاييــس لرجــل الديــن 

يتــم  المجتهديــن  العلمــاء  نــدرة  ولكــن  دقيــق  بشــكل 

قاســاها  الكبيرةالتــي  الصعوبــات  خــالل  مــن  طرحهــا 

ليــس مجتهدا(فــي  نفســه  هــو  الصــدر )والــذي  مقتــدى 

ايجادغطــاء اجتهــاد مناســبللحركة التيورثهــا مــن والــده 

الراحــل المجتهــد محمدالصــدر . وقــد دخــل فــي نهايــة 

المطــاف فــي تحالــف ظاهــري مــع رجــل الديــن العراقــي 

المقيــم فــي إيــران كاظــم الحائــري . 

)اإلصالحيــون( يثيرهــا  التــي  لوفــة 
أ
الما الشــكوى   .10

ن القيــادة الشيعيةيتســمون 
أ
كانــت علــى وجــه الدقــة ا

صــوات عديــدة جــدا.
أ
بالعموميــة الغامضةويتكلمــون با

بتحفــظ  جوبهتعمومــا  اإلصالحيينقــد  مســاعي  ولكــن 

رجــال الديــن الراغبيــن بالحفــاظ علىمكانتهــم الراســخة. 

11.ان مفهــوم المجتهديــن الكبــار فــي النجفبوصفهــم 

)مجموعــة االربعة(والتــي تعمــل بتنســيق تامقــد انتشــر 

بشــكل واســع فــي وســائل االعــالم . 

الرصاصيمــن  اللــون  ذات  المنطقــة  فئــة  تتكــون   .12

عــدد محــدد مــن االشــخاص يوصفــون بالمحتــاط – وهم 

يحملون شــهادات )إجازات( لممارســة االجتهادولكنهم 

ال يمارســون العمــل بصفــة مجتهديــن .فاضــل جمالــي » 

الكليــات الدينيــة فــي النجــف ( – العالــم اإلســالمي - 

المجلــد 50 رقــم 1 )1960 ( ص. 19 . 

13. بيان في 2003-10-17 

14. بيان في 2004-1-23 

15. بريــد الكـترونــي مــن مكـتــب السيســتاني فــي قمفــي 

 2005-1-1

16. غالبــا مــا يتــم تحويــل هــذه العبــارة إلــى )الحاكــم 

الشــرعي( ولكــن السيســتاني يصــرح بوضــوح فــي مــكان 

خــر بانهــا رديفــة لمصطلــح المجتهــد . 
آ
ا

17.علي السيستاني ) مناسك الحج -1992(
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عاله السؤال رقم 14 
أ
18. نفس المصدر ا

19.ما يتم تذكيته بحسب الشريعة اإلسالمية 

المغتربيــن  فقــه   « والمشــروبات  كــوالت 
أ
»الما  .20

 .  1998 السيســتاني  للســيد 

21. حــول بــروز هــذه النقطــة فــي الفكــر الشــيعي –انظــر 

عبــد الهــادي الحائــري )التشــيع والدســتورية فــي إيران(. 

22.السيســتاني)فقه المغتربيــن ( حــول التعامــل مــع 

القوانيــن النافــذة فــي دول المهجــر. 

23. نفس المصدر 

24. فتوى حديثة حول الضرائب .

التطبيــق  قانــون   : السيســتاني  حــول  حديــث   .25

الغــرب. فــي  للمســلمين 

26. المثال هوفي النقاش فيمنهاج الصالحين 1993

27. السيستاني فقه المغتربين 

28. بيان في 9 نيسان 2002 

ي بيان فيموقع السيستاني .
أ
29. لم يظهر ا

بعــد  لمــا  السيســتاني  واشــملبيانات  اقــدم  احــد   .30

الحــرب 

موال الدولة 
أ
31. فتاوى حول ا

32. نفس المصدر 

33.فتاوى حول ملكية المتحف

34.فتاوى حول معاملة مسؤولي النظام السابق

35.فتاوى في 2003-4-20 

36.تصريح نيسان عبر مكـتبه في لندن 

ســتريت  وال  الشــيعة(  انفصــال   ( طاهــري  37.اميــر 

 2003 نيســان   8 جيرنــال 

38 . كاريــن ارمســترونج )المعتقــد والحريــة( الجارديــان 

 2003-5-8

راءشــرعية مســتقاة مــن اجوبــة المجتهــد 
آ
و ا

أ
39. فتــاوى ا

لمقلديــه 

40.فتوى في 2003-6-26 

41. بيانــات ورد فيهــا اجابــات إلــى الصحافــة فــي 18-

 2003-10

42.انظر بيان 2004-1-11 

43.بيان في2004-3-8.

44.بيان في 3-19- 2004

45.مكـتــب السيســتاني فــي النجــف إلــى مجلــس االمــن 

فــي 2004-6-6 

46. بيان في 2004-3-19 

47.انظــر إجاباتــه المحــررة حــول القضايــا الدســتورية 

فــي جريــدة الزمــان فــي 19-8-2003 وبيانــه فــي 15-

 2004-2

48.فتوى في 2004-10-11 

49. انظــر علــى ســبيل المثــال والبــرج )اعــادة الصياغــة 

المضــادة ( ص.237 

50. فتاوى غير مؤرخة حول والية الفقيه 

51. جــواد التبريزيمقابلــة مــع الخوئيحــول واليــة الفقيــه 

.

52.صحيفة كيهان في 2004-11-30

53. فتوى غير مؤرخة 

و )اختياري(- واجب التقية 
أ
54. عكس )طوعي( ا

55.فتوى في 2003-6-29 

56.فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب علــى العــراق بــدا ارشــيف 

موقــع السيســتاني غيــر كامــل

57.حقــا انالشــيعة حريصــون علــى االبقــاء علــى التفريــق 

الحــاد بيــن االئمــة المعصوميــن وبقيــة النــاس 

هللا  يــة 
آ
المثال)ا ســبيل  علــى  انظــر   .58

مجموعــة  الفقيــه(  واليــة  حــول  العظمىالسيســتاني 

 2004-12-26 فــي  ت 
أ
بــدا كـتابــات 

واصدقاءهــا  عــالوي  ايــاد  حكومــة  لعبــت    .59

دورهــم فــي هــذا الموضــوع واجلــوا زيــارة رئيــس الــوزراء 

إيــران ووصفــوا قائمــة االئـتــالف العراقــي الموحــد  إلــى 

اإليرانــي.  بالحــزب 

60.فتوى في 2005-3-21 
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61. بيان في 2005-4-5 

اقامــة  فــي  المخفقــة  المبكــرة  المحــاوالت  حــول   .62

جنــوب  فــي  ذاتــي  حكــم  نظمــة 
أ
ا و 

أ
ا انفصاليــة  واليــات 

العــراق –انظــر رايــدر فيســرفي كـتابــه )البصــرة : الدولــة 

االنفصاليــة  النجــاح(:  لهــا  يكـتــب  لــم  التــي  الخليجيــة 

العــراق – برونســويك –برليــن  فــي جنــوب  والوطنيــة 

 .  2005

63.بيانفي 2005-8-31 

64.فتوى في 2005-8-31 

65. هــذه هــي النســخة الوحيــدة والنهائيــة مــن وثيقــة 

الدســتورالتي اقرت ونشــرت في صحف عراقية محدودة 

فــي  الحركــة  شــلت  التــي  االمنيــة  االحتياطــات  بســبب 

العــراق قبيــل التصويتعلــى الدســتور. ومــن بيــن تلــك 

الصحــف )طريــق الشــعب( فــي 2005-12-13 .

ي حــد 
أ
66. النقطــة التــي تثيــر النقــاش تتمثــل فــي إلــى ا

تســمح النصــوص والفقــرات االضافيــة لتعديــل الدســتور 

والتــي يمكــن ان تؤثــر علــى الصالحيــات المكـفولةإلــى 

فــي  الحصانــات  بعــض  منحــت  –والتــي  المحافظــات 

اقليــم  فقــط  اليومفــان  مــن  واعتبــارا   .122 المــادة 

كردســتان قــد تــم االعتــراف بــه رســميا. وان االجــراءات 

–والتــي  جديــدة  فيدراليــة  اقاليــم  لتحديــد  الخاصــة 

 – مســتقبلية  تشــريعات  إلــى  طبقــا  نها 
أ
بشــا ســيبت 

يمكــن ومــن دون شــك ان يكــون لهــا اثــر حاســم فــي 

الموضــوع.  هــذا 

67.بريــد الكـترونــي مــن مكـتــب السيســتاني فــي قــم فــي 

 2005-10-14
ييــد السيســتاني للدســتور 

أ
68. نفــي حــول مــا تــردد عــن تا

حمــد الصافي ممثل السيســتاني
أ
علــى لسانالســيد ا

69. بيان في 2005-11-3 

70 سي ان ان ورلد نيوز في 2005-12-3 

عربيــة  خبــار 
أ
ال مقــال  فــي  كملهظهــر 

أ
با البيــان   .71

غيرمنســوبة بعنــوان )بيــان المرجعيــة حــول االنتخابــات 

 2005-12-3 فــي   )

72. صحيفة العدالة في 2005-12-6 

73. المؤتمر في 2005-12-6 

74. فتوىفي 2005-12-10 

75. تعابيــر عربيــة مــن قبيــل )تشــتيت االصواتبالقوائــم 

الضعيفة( 

اقتــراب  مــع  الحــدود  يغلــق  العــراق   ( مــرو  باســم   .76

.  2005-12-11 بيفــي  اف  ي 
أ
ا (وكالــة  االنتخابــات 

77.مــن الناحيــة النظريةيمكــن ان يشــير هــذا المفهــوم 

إلىجميــع المجتهديــن الممارســين كنــوع مــن الجماعيــة 

الظاهريــة ولكــن مــن حيــث التطبيقوبحســب العديــد 

مــن العراقييــن فإنــه مفهــوم يتــرادف مــع السيســتاني. 

الجماهيروعشــائر  الحكيممــع  عمــار  الســيد  لقــاء   .78

 2005-11-24 فــي  المقدســة  كربــالء  ووجهــاء 

79. العدالة في 8-12-2005 صفحة 9 

80. ملفــات لجنــة بغــداد العليــا فــي االرشــيفات الوطنيــة 

فــي الهنــد –نيودلهي فــي 1928-2-18 

العنفتعيــق  عمــال 
أ
الزهرة)ا عبــد  81.قاســم 

تشــكياللحكومة العراقيــة ( اسوشــييتيد بــرس فــي 3-5-

 2 0 0 6

82. تتجــذر هــذه المفــردة مــن والــد مقتــدى الصــدر –

فايســر ) التصــورات الشــيعية حــول العــراق الفيدرالــي( 

83. فتوى في 2003-6-30 

84. بيان في 2004-8-2 

85.انظر على سبيل المثالميالن راي )لغز السيستاني 

( في 2004-9-1

86. يتــزاك النقــاش )الوصــول إلــى الســلطة( : الشــيعة 

مطبعــة   : برنســيتون   – المعاصــر  العربــي  العالــم  فــي 

 . جامعــة برنســيتون 2006 

ومناقشــة  الصــدري  التيــار  حركــة  تنامــي  حــول   .87

قوتهــا انظــر جــوان كــول )الواليــات المتحــدة والتكـتــل 

(ميــدل  البعــث  بعــد  مــا  عــراق  فــي  الدينــي  الشــيعي 
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ايســت جيرنااللعــدد 57 الرقــم 4 لعــام 2003 صفحــة 

.  566-543

حمــد البهادلــي , الحــوزة العلميــة فــي النجــف 
أ
88. علــي ا

: معالمهــا وحركـتهــا اإلصالحيــة –بيــروت :دار الزهــراء 

1993 الصفحــات :360-361 العــدد 3. 

راء االكـثــر 
آ
89. علــى خالفالعديــد مــن نظرائــه ذوي اال

حــول  جليــا  السيســتانيوضوحا  ابــدى   , مســاواتية 

فكارهبخصــوص التــدرج الصــارم لرجــال الديــن الكبــار 
أ
ا

مــن خــالل مفاهيــم مــن قبيــل رجــل الديــن مــن بعــده 

 . علــم 
أ
اال )التالــي( 

عالميــة  بروجرديفــي  حســين  هللا  يــة 
آ
ادعاءاتا  .90

حكامــه –انظــر عبــاس امانــة )مــن االجتهــاد إلــى واليــة 
أ
ا

الفقيــه : بــروز الســلطة الشــرعية الشــيعية فــي الســلطة 

. فــي صيــف 2003  لوجــوس  السياســية – 

91.علــي الكربالئــي ) ســوابق واليــة الفقيــه (فــي الفقــه 

رقــم 29-30حســين علــي منتظــري )دراســة فــي واليــة 

الفقيــه وفقــه الدولــة اإلســالمية ( –قــم 1988 صفحــة 

 .  460-456

البيانــات  جميــع  ن 
أ
ا خــر 

آ
ال وقــت  مــن  يفهــم   .92

السياســية للسيســتاني يتــم صياغتهــا بدهــاء مــن قبــل 

طموحــات  لديهــم  ليــس  الموثوقينوالذيــن  مقربيــه 

ضمــن عالــم التشــيع العلمائــي. قــد يكــون مــن الصعــب 

اســتغالل هــذا النــوع منالتســويغ للركــون إليــه للتبايــن 

الواضــح بيــن شــخصية السيســتاني فــي 2004-2003 

يــة حــال الكـثيــر مــن المتصيديــن 
أ
وعــام 2005 . علــى ا

خــذوا فكــرة واضحة 
أ
ن يا

أ
بالمــاء العكــر يمكــن ان يتوقــع ا

حــول تفضيالتهــم الخاصــة.: وقــد ظهــر السيســتاني فــي 

إيجابيومحيــر  بشــكل  خــرى 
أ
ا ناحيــة  مــن   2005 عــام 

تــم  مــا  واذا  متنــاوب  وبشــكل  وقــات. 
أ
اال بعــض  فــي 

يــدي الخفيــة التــي تعمــل مــن خلــف 
أ
قبــول احتماليــة اال

نــه كان هنــاك ثــالث مراحــل 
أ
الكواليــس , عندهايتبيــن ا

ومــن   .  2003 عــام  بعــد  تشــخيصها  يمكــن  مميــزة 

الجديــر بالذكــر انــه بعــض بيانــات السيســتاني تحمــل 

نحــو  وعلــى  يــام 
أ
اال هــذه  الشــخصيين  ومهــره  توقيعــه 

مربــك. بعــض النمــاذج يمكــن إيجادهــا فــي المقدمــات 

التســعينات.  منــذ  بكـتبــه  الخاصــة  والديباجــات 

93. انظــر المناقشــة اعــاله حــول البيــان الصــادر لمــا 

بعــد الحربعبــر لندنوالبيــان الصــادر فــي 2005-8-31 

واخــر كانــون الثانــي 2005تحدثــت 
أ
94. اعتبــارا مــن ا

االئـتــالف  إلــى مرشــح  لنــدن  فــي  االمــام علــي  مؤسســة 

عضوافــي  الشهرســتانيبوصفه  الموحدحســين  العراقــي 

علــي  العظمــى  هللا  ايــة  قبــل  مــن  المخــول  المجلــس 

 . االئـتــالف  هــذا  لتشــكيل  السيســتاني 

95 . بغداد في 13 -2005-12 

فــي  بيــروت  فــي  المنــار  قنــاة  مــع  الخفــاف  لقــاء   .96

 .  2004-2=25

بعــد  السيســتاني  لمكـتــب  الفوريــة  97.االســتجابة 

تفجيــرات ســامراء فــي شــباط 2006-عندمــا وزع بيــان 

عقيــب  ســاعات  غضــون  فــي  االنترنــت  علــى  مختــوم 

الحادثممــا اعطــى انطباعــا ان المســافة الماديــة بيــن قــم 

 . الموجــودة  الرئيســة  المشــكلة  هــي  تكــن  والنجفلــم 

العــراق  حــول  الشــيعية  التصــورات   ( فايســر   .98

 .  140-139 صفحــة   ) الفيدرالــي 

99. بيانات في 1-1-2006 و2006-2-22 

100. بيانــات فــي 25-8-2003 و 30-8-2003 و2-

3-2004 و 31-8-2005 و2006-2-22 

السيســتاني  وضــح 
أ
2003ا االول  تشــرين  فــي   .101

بشــكل علنــي تفضيلــه لوجــود جيــش عراقــي وطنيبــدال 

منالميليشــيات الخاصــة فــي بيــان فــي 2003-10-18 . 

102. انظــر مجموعــة االزمــة الدوليــة : )الحــرب العراقية 

القادمــة ؟(تقريــر الشــرق االوســط رقــم 52 فــي 2-27-

2006 صفحــة 26-24 

إيــذاء  ضــد  المبدئــي  االصفهانــي  موقــف  حــول   .103

النفــس فــي شــهر محــرم –انظــر )ايــذاء النفســفي محــرم 
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 )1978(  55 اســالمالعدد  –در  الشــيعة  وعلمــاء 

 26 صفحــة 

بــي القاســم البدالــي 
أ
104. االمثلــة تشــمل مقابــالت مــع ا

علــى صــوت راديــو العــرب –القاهــرة فــي 4 -2004-2 , 

عبــد المهــدي الكربالئــي –الحيــاة فــي 9 -2004-2 , 

إبراهيــم الجعفــري علــى قنــاة العربيــة فــي 2005-8-6. 

ومــا يــدل علــى هــذا الضــرب مــن كالم السيســتاني هــو 

فــي  اإلســالمية  للثــورة  االعلــى  المجلــس  عضــو  ادعــاء 

العــراق همــام حمــودي فــي صحيفــة المؤتمــر فــي 7-5-

)ممثــل  الخفــاف  حامــد  مــن  ســمعه  والــذي   ,  2005

السيســتاني فــي بيــروت ( مــن ان السيســتاني ال يمانــع 

مــن إقامــة كيــان فيدرالــي مصغــر مــن ثــالث محافظاتفــي 

اقصــى الجنــوب مشــروع )اقليــم الجنــوب( . ويجــب ان 

ن هــذا المشــروعهو مشــروع اقليمــي 
أ
يضــاف إلــى ذلــك ا

وليــس طائـفيــا ويجــب عــدم الخلــط بينــه وبيــن اقتــراح 

االقليــم الشــيعي الكبيــر . وبــدال مــن ذلــك فإنــه يســتند 

الغنيــة  المنطقــة  محليةفــي  اســالمية  مبــادرات  إلــى 

بالنفــط فــي اقصــى الجنــوب حيــث يســيطر الصدريــون 

وحــزب الفضيلــة علــى مجلســي المحافظتيــن )البصــرة 

وميســان( ولهــم قوتهــم فــي المحافظــة الثالثــة )ذي قــار( 

. انظــر فايســرفي )البصــرة : الدولــة الخليجيــة التــي لــم 

يكـتــب لهــا النجــاح( صفحــة 176-171 . 

العراق:حلــم  فــي  الشــيعية  انظر)االنفصاليــة   .105

NUPIرقــم  بحــث  ؟(  حقيقــي  دســتوري  تحــدي  ام 

ب 
آ
686)اوســلو : المعهــد نوريجــن للشــؤون الدوليــو – ا

 )  2005

106. بيان في 2004-1-6 

ــة, فــان  107 .متــى مــا تــم إبعــاد الطائـفيــة عــن المعادل

محددضــد  بشــكل  اســالمية  تبريــرات  ايجــاد  مســالة 

اســتمرار  تبريــر  مــن  قــل صعوبــة 
أ
تكونا لــن  الفيدراليــة 

وجــود العــراق كـتقســيم فرعــي قانونــي ضمــن مجتمــع 

التكامــل  باتجــاه  يكافــح  ان  المفتــرض  مــن  إســالمي 

والوحــدة الكاملــة –ماعــدا ربمــا للمعادلة الحســابية من 

يــة زيــادة فــي عددالتقســيمات الفرعيةيعنــي خطــوة 
أ
ان ا

مضافــة بعيــدا عــن الوحــدة وبالتاليتكــون خطــوة بائســة 

موضــوع  فــي  السيســتاني  ي 
أ
بــرا االمــر  تعلــق  وبقــدر   .

فــان الشــعار اإلســالمي العمومــي اإلســالمي  االقليميــة 

»قــد  كربــالء  رض 
أ
ا عاشــوراء وكل  يــوم  الشــامل » كل 

يــام 
أ
ا منــذ  الشــيعي  السياســي  الخطــاب  علــى  هيمــن 

ثــار هــذا الشــعار علــى 
آ
ايــة هللا الخمينــي رغــم ان تتبــع ا

الكالســيكي  العهــد  الشــيعةفي  ئمــة 
أ
ا إلــى  يعــود  نــه 

أ
ا

الشــيعةفي  الديــن  رجــال  ان  بيــد   . للخــالف  مثيــر 

الدولــة  بنظــام  الفتــا  تمســكا  اظهــروا  والعراققــد  لبنــان 

وســطفي القــرن 
أ
الــذي اوجــده االوربيــون فــي الشــرق اال

للعــراق  الشــيعة  )تصــورات  فايســر  انظــر  العشــرين: 

.  136-135 صفحــة  الفيدرالــي( 

-7-23 وســطفي 
أ
اال الشــرق  انظرالمقابلةفــي   .108

 2005-6-22 فــي  الفــرات  فــي  واليعقوبــي   ,  2005

بوجــود  العــراق  فــي  الفيدراليــة  )رفــض  والصــدر 

االحتــالل ( ,صحيفــة القبــس فــي 9-2-2006 . اعــرب 

ييــده التحــاد ثنائــي 
أ
ليــث طبــة مــن حركــة الدعــوة عــن تا

عربي-كــردي )عوضــا عــن الفيدراليــة إلــى الجنــوب مــن 

.  2005-12-28 فــي  البينــة  فــي   ) بغــداد 

 2006 الثانــي  كانــون  اواخــر  فــي  دافــوس  فــي   .109

تقــوم  لــن  البرلمانيــة  كـتلتــه  ن 
أ
ا جمــودي  همــام  اعلــن 

نفســه  الوقــت  وفــي  الحجــاب  يفــرض  تشــريع  بإصــدار 

لــن تمنــع ارتدائــه بحســب االرادة والرغبــة الحــرة. ولكــن 

ي صــدى فــي النجــف حيــث يقــوم 
أ
كالمــه هــذا لــم يلــق ا

السيســتاني- –بضمنهــم  الكبــار  الديــن  رجــال  غلــب 
أ
ا

يوجهــون اتباعهــم مــن النســاء دائمــا بارتــداء الحجابفــي 

فــي  العدالــة  صحيفــة  مــن  )مقتبــس  العامــة.  ماكــن 
أ
اال

المجلــس  فــي  خــر 
آ
ا عضــو  وصــرح   .  )  2006-1-30

نظرنافــان  وجهــة  جبر)بحســب  بيــان  وهــو  االعلــى 

غيــر  السياســية  الدينيةوالقــوى  حواللســلطة  النقــاش 
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ننــا نعتقــد اننــا جــزء مــن الســلطة الدينيــة –نحــن 
أ
واردال

ي العــام فــي 19-
أ
جنــاح الســلطة –( مقتبــس مــن الــرا

 .2004-1

110.ال يــزال يبــدو مــن غيــر المرجــح ان يتخلــى رجــل 

الثوابــت  عــن  السيســتاني  طــراز  مــن  تقليــدي  ديــن 

الراســخة مــن قبيــل اعتبــار شــهادة غيــر المســلم ناقصــة 

مــن  العديــد  فــي  المســلم  بهــا  يدلــي  التــي  تللــك  عــن 

والشــرعية.  القانونيــة  الســياقات 

بشــكل  كـثــر  يعــدون  ال  المجتهــدون  العلمــاء   .111

خــاص فــي العــراق لذلــك فــان احتماليــة دعــوة احدهــم 

مــر واقعــي جــدا. 
أ
مــن الجــارة إيــران ا

112. انظرفالــح عبــد الجبــار )نشــوء وتطــور المرجعيــة 

إزاء الدولــة ()لنــدن: ســاقي 2002 ( صفحــة 82-75 . 

السياســية  الحيــاة  فــي  لــه  علنــي  بيــان  اول  فــي   .113

إنــه  ليقــول  العلــن  إلــى  النجفــي  بشــير  ظهــر  العراقيــة 

حتــى نجلــي صــدام المقتوليــن يســتحقون مراســم الدفــن 

التــي تليــق بالمســلمين –الحيــاة فــي 2003-7-27 –

 . صفحــة2 

حــزاب 
أ
114. يبــدو ان اطرافــا كبيــرة مــن النخــب مــن اال

الدينيــة المواليــة إليــران تعــود فــي تقليدهــا إلــى القائــد 

فــي  وخصوصــا  الخامنئــي(  )علــي  إليــران  الروحــي 

السياســية.  المســائل 

العــراق  حــول  الســيعة  فايســر)تصورات   .115

 .  150 –صفحــة  الفيدرالــي( 

116. ارجــع إلــى مقابلــة الســفير البريطانــي الســابق فــي 

العــراق جيرمــي جرينســتوك فــي برنامــج )العالــم فــي الــــ 

بــي بــي ســي ( فــي 2006-1-23 .

يطرحهــا  التــي  الدســتورية  المقترحــات  117.تتبايــن 

الدقيقــة  الصيغــة  بخصــوص  العراقيــون  اإلســالميون 

بالقضــاة  الخاصــة  المحكمــة  فــي  المقاعــد  لتخصيــص 

القضــاة  نســبة  ولكــن  والعلمانييــن  اإلســالميين 

و اكـثــر. انظر فايســر)ما 
أ
اإلســالميين تتجــه لتكــون 50%ا

 . الحكيــم(  العزيــز  وعبــد  االعلــى  المجلــس  وراء 

ســعوا  والذيــن  هــؤالء  الديــن  لرجــال  118.بالنســبة 

للدخــول إلــى النجــف برســالة العلمانيــة بعد عام 2003 

فعــال عدائيــة .ويشــمل 
أ
قــد واجهــوا بشــكل عــام ردود ا

وايــاد  الخمينــي  وحســين  الخوئــي  المجيــد  عبــد  ذلــك 

جمــال الدين)عضــو قائمــة ايــاد عــالوي ( .تــم اختيــار 

حســين الخمينــي وايــاد جمــال الديــن ليمثــالن )صــوت 

اإلســالم ( فــي المؤتمــر الــذي رعتــه الحكومــة النرويجيــة 

الســنوية  الذكــرى  فــي  للســالم  الدوليــة  كاديميــة 
أ
واال

يلولفــي نيــو يــورك فــي 2003 .
أ
الثانيــة إلحيــاء يــوم 11 ا

119. ال يدخــل هــذا فــي ســياق التشــكيك حــول التيــار 

والعراقييــن  للعــراق  المناصــر  المتحمــس  المســتقل 

والموقــف المناصــر للعروبــة والعــرب بيــن الشــيعة فــي 

العــراق.
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اإلرهاب في العراق

 قسم الدراسات في
 المعهد العراقي للحوار

فــي  رهــاب  مــع ظاهــرة الإ التعاطــي  يــراد  عندمــا 

العــراق يجــب التعامــل مــع العديــد مــن مكونــات 

رهــاب  الإ ظهــور  ســباب 
أ
ا ومنهــا  الظاهــرة  هــذه 

فــي العــراق والعوامــل التــي ســاعدت علــى ذلــك 

رهاب،معاقــل  الإ فصائــل  رهــاب،  الإ وتعريــف 

رهــاب،  ثيــر الإ
أ
رهــاب، دوائــر تا رهــاب، بــؤر الإ الإ

البعــد  رهــاب،  الإ جغرافيــة  رهــاب،  الإ ظهيــر 

رهــاب،  لالإ السياســي  البعــد  رهــاب،  لالإ الرســمي 

»وســيكولوجية  ذهنيــة  اللوجســتي،  البعــد 

رهــاب  الإ معالجــة  طــرق  وبالتالــي  رهــاب«،  الإ

ــي ومكافحتــه، علــى المســتوى العســكري، الدول
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السياســي،  الدينــي،  اإلعالمــي،  المحلــي,   ،

توفيــر  حيــث  مــن  االجتماعــي،  المــادي، 

المعيشــة. مســتوى  وتحســين  الخدمــات 

رهاب بالعراق لماذا ظهر الإ

المتقدمــة بحســب  الــدول  فــي  يعــود اإلرهــاب 

ي بعضهــم إلــى التداعيــات الســلبية الناجمــة 
أ
را

الهائــل  والصناعــي  التكنولوجــي  التقــدم  عــن 

وبخاصــة فيمــا يتعلــق بخلــق حالــة مــن الفــراغ 

ســري 
أ
الروحــي واالختــراق الثقافــي والتفــكك اال

واالجتماعــي فــي تلــك الجماعــات وهــو مــا دفــع 

بعــض الشــباب لالنخــراط فــي بعــض الجماعــات 

و 
أ
ا قوميــة   

ً
فــكارا

أ
ا تتبنــى  التــي  والتنظيمــات 

اصبحــت  وقــد  متطرفــة  يســارية  و 
أ
ا يمينيــة 

هــذه الجماعــات عناصــر إرهابيــة تقــوم ببعــض 

العمليــات هنــا وهنــاك كــرد فعــل لمــا تقــوم بــه 

ماكــن 
أ
ا الــدول ضــد هــذه الجماعــات فــي  هــذه 

خــرى.
أ
ا

ســباب 
أ
مــا فــي الــدول الناميــة ُفيرجــع بعضهــم ا

أ
وا

ظهــور اإلرهــاب إلــى مشــكالت التخلــف وتعثــر 

التنميــة وفقــدان الديمقراطيــة وقــد يكــون لهــذا 

ن اإلرهاب بالعراق 
أ
ي شــيء من الصحة إال ا

أ
الرا

وكمــا صــرح عــن نفســه ال يعــود لهــذه االســباب.

ت ظاهــرة اإلرهــاب فــي العــراق بعــد 
أ
بــدا فلقــد 

العــراق  شــهد  فقــد  البائــد.  النظــام  ســقوط 

ت 
أ
بــدا ن 

أ
ا ذلــك  بعــد  تبعــه   

ً
نســبيا  

ً
اســتقرارا

تحــت  وتتنظــم  تتشــكل  ومجاميــع  عناصــر 

 ،
ً
مســميات عديــدة ســيرد الحديــث عنهــا الحقــا

: إلــى  الظاهــرة  هــذه  اســباب  إجمــال  ويمكــن 

1ـ محاولة إعادة حزب البعث المنحل للحكم.

2ـ مناصرة اإلسالم وإقامة حكم سلفي في العراق.

عراف القبلية.
أ
3ـ المصالح والقيم واال

جل طويل.
أ
4ـ التفوق الشيعي ال

قبليــة،  عقائديــة،  علمانيــة،  دوافــع  إنهــا  ي 
أ
ا

اســالمية، تشــترك جميعهــا فــي إعــادة العــراق 

التفــوق الشــيعي. و إضعــاف 
أ
ا لمــا كان عليــه 

ن 
أ
ا ذلــك  علــى  التــي ســاعدت  العوامــل  ومــن   
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فــراد 
أ
وا الســابق  الجيــش  ضبــاط  مــن  الكـثيــر 

فقــدوا  البعــث  حــزب  عضــاء 
أ
وا االمــن  قــوات 

مكانتهــم المميــزة فــي العــراق الجديــد ومــا زالــوا 

ممــا  واالحبــاط  والغضــب  بالمــرارة  يشــعرون 

دى إلــى إحساســهم بالمهانــة بســبب االضطــرار 
أ
ا

إلــى العيــش تحــت االحتــالل. وبالمقابــل تنامــي 

الشــيعة. ســلطة 

تعــد االســباب التــي ذكرناهــا الرئيســة فــي بــروز 

هــم 
أ
 واال

ً
يضــا

أ
ظاهــرة اإلرهــاب بالعــراق وتناميهــا ا

ن 
أ
 احســاس العناصــر اإلرهابيــة بــا

ً
منهــا جميعــا

 مــا هــو حقهــا قــد ســلب منهــا وهــو الحكــم 
ً
شــيا

يفســر  مــا  وهــذا  للشــيعة،  عطــي 
أ
وا والســلطة 

المختلطــة،  المناطــق  فــي  اإلرهــاب  ظهــور 

المناطــق  اســتقرت  بينمــا  فقــط  والســنية 

.
ً
نســبيا الشــيعية 

يمكــن مــن مالحظــة العالقــة بين هذه العناصر 

هداف المشتركة.
أ
 معرفة اال

ً
جميعا

رهاب تعريف الإ

تعدّدتتعاريــف اإلرهــاب مــع تعــدد الفقهــاء فقــد 

 )109( بحوثــه  حــد 
أ
ا فــي  الكـتــاب  حــد 

أ
ا جمــع 

. 
ً
تعريفــا

مشــتقة  كلمــة   Terrorism اإلرهــاب  ومفهــوم 

ي 
أ
ا  

ً
فالنــا رهــب 

أ
ا ويقــال  رهــب 

أ
ا الفعــل  مــن 

يــدل  الــذي  المعنــى  نفــس  خوفــه وفزعــه وهــو 

ــب وَرِهــب يرَهــُب  عليــه الفعــل المضعــف )رهَّ

( بمعنــى خــاف وكمصطلــح يتكــون 
ً
رهبــًة وُرهبــا

 Terror إلــى االســم ism مــن مقطعيــن بإضافــة

بمعنــى فــزع ورعــب وهــول كمــا يســتعمل منهــا 

يرهــب ويفــزع. بمعنــى   Terroize الفعــل

كســفورد والــذي يتفــق إلــى حــد 
أ
 لقامــوس ا

ً
وطبقــا

مــا مــع التعريــف الــوارد فــي لســان العــرب البــن 

منظــور فــي موضــوع الخــوف والفــزع والتهديــد 

و الفــزع الــذي 
أ
نــه الخــوف والعنــف ا

أ
فقــد ذكــر ا

الحكومــة  ضــد  منظمــة  و 
أ
ا شــخص  يمارســه 

وكالــة  وعّرفتــه  االطفــال،  و 
أ
ا فــراد 

أ
اال ضــد  و 

أ
ا

التهديــد  نــه 
أ
با  CIA المركزيــة  االســتخبارات 

و جماعــات.
أ
فــراد ا

أ
الناشــئ عــن عنــف مــن قبــل ا

 كمــا يمكــن تعريــف اإلرهــاب مــن خــالل انمــاط 

البســيط  التعريــف  منهــا  للتعريــف  مختلفــة 

والعــادي لإلرهــاب والقانونــي وإرهــاب الدولــة 

السياســي  واإلرهــاب  والمواطنيــن  والرعايــا 

الــخ.  .... والدينــي  واالجتماعــي  واالقتصــادي 

مكافحــة  قانــون  فــي  العراقــي  المشــرع  وعرفــه 

تــؤدي  التــي  نــه كافــة االعمــال 
أ
ا علــى  اإلرهــاب 

مــوال والممتلكات 
أ
شــخاص واال

أ
إلــى اإلضــرار باال

وتقويــض االمــن واالســتقرار بالبلــد مــن خــالل 

عمــال 
أ
و طوائـــف با

أ
و منظمــات ا

أ
قيــام اشــخاص ا

تــؤدي إلــى قتــل وخطــف ونهــب كل مــا يمكــن 

الوصــول إليــه بهــدف إثــارة الفــزع والهلــع وخلــق 

حالــة مــن الفوضــى واالرتبــاك.

لإلرهــاب  موحــد  تعريــف  يوجــد  ال  والخالصــة 

ن يحتــوي التعريــف علــى كافــة 
أ
ولكــن يجــب ا

انمــاط اإلرهــاب التــي ذكــرت فيمــا ســبق. 

رهابية في العراق  المنظمات والمجاميع الإ
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والمجاميــع  المنظمــات  معرفــة  يــراد  عندمــا 

اإلرهابيــة فــي العــراق فهــذا ليــس بالشــيء الهيــن 

فقــد نمــت وتكاثــرت بعد ســقوط النظام وبلغت 

 مــن الصعــب االقــرار بصحتهــا والحقيقــة 
ً
رقامــا

أ
ا

مســميات  ســوى  ليســت  منهــا   
ً
بعضــا ن 

أ
ا

الحاجــة  تقتضيــه  لمــا  ظهــرت  لمجموعــات 

واختفــت مثــل )مجاهــدو صــدام( التــي ظهــرت 

بعــد مقتــل عــدي وقصــي ابنــي الرئيــس العراقــي 

المدينــة  فرقــة  فــي  و)ســرية حطيــن(  الســابق 

المنــورة وبعــض التنظيمــات التــي انتســبت إلــى 

المناطــق مثــل )مجاهــدو الفلوجــة( )مجاِهــدو 

مثــل  الســابق  النظــام  مــن  خــرى 
أ
وا حديثــة( 

الــخ. القــدس...  وجيــش  صــدام(  )فدائيــو 

والمنظمــات  المجاميــع  تصنيــف  ويمكــن 

هــي: رئيســة  صنــاف 
أ
ا ثالثــة  إلــى  اإلرهابيــة 

ذات  اإلرهابيــة  )المنظمــات(  المجاميــع  1ـ 

)التكـفيــري(. الســلفي  البعــد 

ذات  اإلرهابيــة  )المنظمــات(  المجاميــع  2ـ 

)البعثــي(. اليســاري  البعــد 

ذات  اإلرهابيــة  )المنظمــات(  المجاميــع  3ـ 

اإلجرامــي. البعــد 

حيــث تقــع المجاميــع اإلرهابيــة المتمــردة فــي 

العــراق تحــت هــذه العناويــن الرئيســية وهــذا ال 

ن يكــون هنــاك تنســيق وعمــل 
أ
يمنــع بالطبــع ا

المجاميــع  هــذه  وعناصــر  بينهــا  فيمــا  مشــترك 

هــم:

1.المتطرفون اإلسالميون )التكـفيريون(.

مــن 
أ
اال جهــزة 

أ
)ا النظــام  وبقايــا  2.البعثيــون 

لســابقة(. ا

3.العصابات المسلحة.

4.الطائـفيون.

جورون.
أ
5.المرتزقة الما

6.المخدوعون )المغررون(.

7.المحترفون السياسيون.

هم المنظمات اإلرهابية في العراق فهي:
أ
ما ا

أ
ا

 : المجاميع السلفية التكـفيرية:
ً
وال

أ
ا

1.تنظيم القاعدة في بالد الرافدين.

2.تنظيم القاعدة في بالد الرافدين اإلسالمي.

نصار اإلسالم.
أ
3.ا

نصار السنة.
أ
4.جيش ا

5.الجماعة السلفية.

6.الجبهة اإلسالمية للمقاومة العراقية.

7.الجيش اإلسالمي.

8.الجيش اإلسالمي السري.

9.كـتائب ثورة العشرين.

10.جيش الراشدين.

11.جيش المجاهدين.

12.جيش الطائـفة المنصورة.

13.سرايا الغرباء.

نصار السنة.
أ
14.تنظيم ا

وهذه المنظمات تنقسم على قسمين:

1ـ المعتدلين الراديكاليين الذين ربما توصلوا 

إلــى اتفــاق مــع القــوات المتعــددة الجنســيات 

والحكومــة العراقيــة.
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والمتطرفيــن  الراديكالييــن  الســلفيين  2ـ 

ي 
أ
ا يحــدث  لــم  الذيــن  الســلفية  اإلســالميين 

.
ً
اطالقــا معهــم  تقــارب 

 : »البعثيون« وينضم تحتهم:
ً
ثانيا

1.جيش محمد.

2.مجاهدو صدام.

3.قيادة قوات المقاومة والتحرير.

4.حزب العودة.

5.الجبهة الوطنية لتحرير العراق.

6.كـتائب الفاروق.

7.فيلقعمر.

8.حزب التحرير.

المجموعتيــن  هاتيــن  فصــل  الصعوبــة  ومــن 

فــي عملهمــا بــل هنــاك تنســيق عالــي المســتوى 

قيــادات  وجــود  إلــى  االمنيــة  التقاريــر  وتشــير 

مــن المجموعــة الثانيــة تعمــل مــع المجموعــة 

االولــى.

لهــذه  اإلســالمي  الســتار  جــذور  تعــود  حيــث 

مــن  وللكـثيــر   
ً
ساســا

أ
ا العلمانيــة  الجماعــة 

خيــر مــن 
أ
الجماعــات المماثلــة لهــا إلــى العقــد اال

الحكــم البعثــي عندمــا تبنــى البعــض فــي الحــزب 

لكســب  اإلســالمي  التوجــه  مــن   
ً
هشــا  

ً
شــكال

 مــن 
ً
الشــرعية بيــن عامــة النــاس ، إن خليطــا

 بنهجــه العلمانــي 
ً
الــوالء لصــدام المعــروف جيــدا

الراديكالــي  لإلســالم  والــوالء  العراقييــن  لــدى 

الالســلفي بــل وحتــى »الســلفي« يمكــن تفســيره 

سلمة« النظام والحزب 
أ
 بجهود صدام »ال

ً
جزئيا

 
ً
خــالل العقــد االخيــر مــن حكمــه حتــى إن قســما

طلــق لحيتــه ولبــس دشداشــته وطاقيتــه 
أ
منهــم ا

 ضمــن حــزب البعــث.
ً
وهــم ســابقا

الســنة  بيــن مســلمي  قواســم مشــتركة  وهنــاك 

الســنة  العــرب  و 
أ
ا والبعثييــن  التقليدييــن 

العلمانييــن غيــر البعثييــن وهــذا يفســر ســبب 

الحظــوة المميــزة التــي تمتعــت بهــا نســبة كبيــرة 

مــن العــرب الســنة تحــت حكــم البعــث مقارنــة 

الشــيعية. االغلبيــة  إلــى 

مــا بالنســبة للعصابــات اإلجراميــة فقــد ترتبــط 
أ
ا

و بكليهمــا وقــد 
أ
و الثانيــة ا

أ
بالمجموعــة االولــى ا

ي منهمــا بــل تكــون مســتقلة 
أ
 بــا

ً
صــال

أ
ال ترتبــط ا

و 
أ
ا مــا  منطقــة  فــي  تنحصــر  وال  عملهــا  فــي 

 مــا إال إذا ارتبطــت بإحــدى 
ً
تســتهدف شــخصا

تســير  فإنهــا  وبالتالــي  الســابقة  المجموعــات 

اســتراتيجيتها. وفــق 

اإلرهابيــة  المنظمــات  هــذه  بعــض  هميــة 
أ
وال

هــم هــذه 
أ
ســتقتصر الدراســةفي هــذا البــاب علــى ا

المنظمــات:

1ـ تنظيم القاعدة في العراق 

الرافديــن  بــالد  فــي  القاعــدة  تنظيــم  يميــز 

حفــص  بــو 
أ
ا وقــال  والمهاجريــن  نصــار 

أ
اال بيــن 

إن  الزرقــاوي:  مســاعدي  كبيــر  االنصــاري 

عليهــم  نطلــق  العراقييــن  المجاهديــن  غالبيــة 

»االنصــار« وهــم نخبــة مــن خيــرة المتعلميــن 

لــكل  هيــالت 
أ
وتا عاليــة  قتاليــة  خبــرة  ولهــم 

شــكال الحــروب الحديثــة، وهنــاك متطوعــون 
أ
ا
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إســالميون مــن بلــدان العــرب وغيرهــا ونســبتهم 

ال تزيــد عــن 10% ونطلــق عليهــم المهاجريــن 

بعــد  حجمــه  يتصاعــد  التنظيــم  هــذا  وإن 

همهــا كـتائــب 
أ
انضمــام مجموعــات مســلحة إليــه ا

ثــورة العشــرين وكـتائــب عمــر وســيوف الحــق 

واالنصــار.

بــالد  فــي  القاعــدة  باســم تنظيــم  ت عملهــا 
أ
بــدا

وباشــرت   
ً
ســابقا الزرقــاوي  وبزعامــة  الرافديــن 

بيــن  وتضــم  النظــام  ســقوط  منــذ  عملياتهــا 

وترتبــط  العــرب  المتطوعيــن  بعــض  صفوفهــا 

بهــا ســرايا الجهــاد اإلســالمي وجيــش الطائـفــة 

الغربــاء  وســرايا  التوحيــد  واســود  المنصــورة 

هــوال.
أ
اال وكـتائــب  التوحيــد  انصــار  وســرايا 

تمويل التنظيم 

يتلقــى التنظيــم مســاعدات ماليــة مــن الخليــج 

جنبيــة وعبــر 
أ
العربــي خاصــة وبلــدان متعــددة ا

الشــركات  صحــاب 
أ
ا مــن  العــراق  فــي  اشــخاص 

والميســورين  والوجهــاء  واالســتثمارات 

امــا  الخــارج  فــي  خريــن 
آ
وا العراقييــن،  مــن 

فمــن  الحــرب  فهــو  للتمويــل  خــر 
آ
اال المصــدر 

مصــدر  يتوفــر  والغنائــم  المقايضــة  خــالل 

مهــم لتغطيــة نفقــات وتكاليــف العمليــات مــن 

خــالل االســتيالء علــى المعــدات وعلــى المــوارد 

موضــوع  فــي  التفصيــل  وســيرد  المختلفــة. 

هميتــه.
أ
ال للمنظمــات  اإلرهابــي  التمويــل 

هــداف التنظيــم فتتركــز علــى إقامــة 
أ
ا  امــا عــن 

والســنة  للشــريعة   
ً
وفقــا إســالمية  حكومــة 

و تنــازل 
أ
ن ال مســاومة ا

أ
النبويــة )كمــا يدعــون( وا

ن هــذا االمــر ال يتحقــق بالتفــاوض 
أ
عــن ذلــك، وا

مع الكـفار لهذا فإن الكـفاح المسلح سيتوصل 

العربيــة  والبلــدان  العــراق  تحريــر  حيــن  إلــى 

واإلســالمية كافــة حســب اســتراتيجيتهم.

يمكنتقسيم العاملين في هذا التنظيم إلى :

جانــب )ســرايا الغربــاء( 
أ
ـ المتطوعيــن العــرب واال

أ
ا

هوال(.
أ
)جيــش الطائـفــة المنصــورة( )ســرايا اال

العشــائر  بنــاء 
أ
ا وبعــض  ســابقين  ضبــاط  ـ  ب 

ســود 
أ
)ا الســنة(  نصــار 

أ
ا )جيــش  العراقيــة 

التوحيــد( )تنظيــم القاعــدة فــي بــالد الرافديــن(.

مرتبات تنظيم القاعدة

القــوات  عليهــا  عثــرت  معلومــات  كشــفت 

حركــة  ســقوط  عقــب  قندهــار  فــي  مريكيــة 
أ
اال

صوليــة عــن تفاصيــل دقيقــة لطريقــة 
أ
طالبــان اال

اإلجــازات  بينهــا  ومــن  القاعــدة  تنظيــم  عمــل 

 
ً
كبيــرا  

ً
تفاوتــا هنــاك  إن  حيــث  والمرتبــات، 

المتزوجيــن،  وغيــر  المتزوجيــن  رواتــب  بيــن 

فقــد بلــغ مرتــب العضــو المتــزوج نحــن 6500 

ي نحــو 108 دوالر، فيمــا 
أ
ا روبيــة باكســتانية 

 
ً
عــزب 100 روبيــة شــهريا

أ
بلــغ مرتــب العضــو اال

ماليــة   
ً
منحــا هنــاك  وإن  دوالر،   17 نحــو  ي 

أ
ا

مــن ابــن الدن لقيــادات التنظيــم بلغــت 700 

بنظــام  يتعلــق  الثانيــة، وفيمــا  للزوجــة  روبيــة 

ايــام   7 المتــزوج  العضــو  منــح  يتــم  اإلجــازات 

إجازة كل ثالثة اســابيع يقضيها في معســكرات 

التدريــب، فيمــا كان الشــخص االعــزب يحصــل 
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علــى 5 ايــام اجــازة كل شــهر كمــا تضمنــت عقــود 

 15 العضــو  منــح  الســري  للتنظيــم  االنضمــام 

 فــي العــام إجــازة مرضيــة وإجــازة ســنوية، 
ً
يومــا

كمــا نصــت عقــود القاعــدة علــى ضــرورة الــوالء 

التنظيــم  لزعيــم  التــام واإلخــالص حتىالمــوت 

فــكاره.
أ
بــن الدن وال ســامة 

أ
ا

وضاع تنظيم القاعدة في بالد الرافدين بعد 
أ
ا

مقتل الزرقاوي

ليــس مــن الســهولة اختيــار بديــل عــن الزرقــاوي 

ن 
أ
كـقائــد للقاعــدة فــي بــالد الرافديــن وذلــك ال

المتتبــع لوضــع التنظيــم قبــل مقتــل الزرقــاوي 

يجــد االختالفــات واالنقســامات داخل التنظيم 

بينهــم   
ً
ايضــا المتبادلــة  المســلحة  والعمليــات 

وذلــك فــي ثــالث نقــاط:

1ـ اختيار القيادات.

2ـ االستراتيجية المتبعة.

3ـ قضية استهداف السنة.

ومــع مقتــل الزرقــاوي ومــا كان يتمتــع بــه مــن 

والبعــد  الرمزيــة  فــي  تتمثــل  شــخصية  صفــات 

العاليــة  اإلداريــة  والقــدرة  والــذكاء  التاريخــي 

الســابقة  الفتــرة  فــي  القويــة للتنظيــم  والقيــادة 

 
ً
فمــن الصعــب ايجــاد بديــل يشــغل مكانــه كليــا

الرافديــن  بــالد  فــي  القاعــدة  تنظيــم  ن 
أ
ا ونــرى 

ســيحتاج إلــى وقــت لترتيــب اوضاعــه الداخليــة 

التــي  الموجعــة  الضربــة  مــن  واالســتيقاظ 

لــه. وجهــت 

وبذلك سيحتاج الى:
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1ـ توحيد السرايا والمنظمات من جديد

الهــوة  وتقليــل  الخالفــات  حــل  محاولــة  2ـ 

. بينهــم

ن 
أ
 بعــد ا

ً
3ـ وضــع اســتراتيجية جديــدة خصوصــا

اكـتشــفت االســتراتيجية الســابقة.

4ـ اســتبدال القيــادات وتغييرهــا فــي المناطــق 

بعــد انكشــافها.

ماكــن االجتماعــات، 
أ
ماكــن جديــدة )ا

أ
5ـ إيجــاد ا

مخابــئ االســلحة...الخ(

فــي  التنظيــم  يســير  ان  يمكــن  ذلــك  وبعــد 

تطبيــق اســتراتيجيته وقــد يســتغرق حتــى هــذا 

طويلــة. فتــرة  الوقــت 

هــذه  اســتغالل  بالحكومــة  جــدر 
أ
اال مــن  وكان 

القاضيــة. الضربــات  توجيــه  فــي  الفتــرة 

بــا حمــزة ال يمتلــك 
أ
و ا

أ
بــا ايــوب المصــري ا

أ
 إن ا

يشــغل  تجعلــه  التــي  والمؤهــالت  الرمزيــة 

منصــب الزرقــاوي لــذا فإنــه ســيواجه العديد من 

العقبــات والمشــاكل حســب مــا نــرى وهــذا مــن 

ســيؤثر علــى عملــه لفتــرة مــا لكنــه لــن يتوقــف 

كبدايــة  قويــة  هجمــات  وقــوع  واحتمــاالت 

التنظيــم  هــذا  مناصــري  لــدى  الثقــة  لتعزيــز 

قويــة. وعناصــره 

برز العمليات العسكرية للتنظيم في العراق 
أ
ا

بــرز العمليات 
أ
بــو حفــص االنصــاري(: إن ا

أ
قــال )ا

التــي نفــذت فــي العــراق هي: 

ـ مداهمــة مقــرات الحــرس الوطنــي فــي الرمــادي 

( مجــاور كليــة المعــارف 
ً
)معســكر القــدس ســابقا

بعــد  الزرقــاوي  بإشــراف  العمليــة  تمــت  وقــد 

.
ً
اســتطالع الموقــع ميدانيــا

خــرى فتمثلــت باقتحــام 
أ
مــا العمليــة المهمــة اال

أ
ـ ا

القصــور  فــي  المتمركــزة  مريكيــة 
أ
اال القاعــدة 

الرائســية علــى نهــر الفــرات فــي الرمــادي وفيهــا 

صيــب ابــو مصعــب الزرقــاوي ولــم تنجــح هــذه 
أ
ا

المهمــة.

ـ العمليــة الثالثــة هــي محاولــة اقتحــام القاعــدة 

فــي منطقــة هضبــة الحبانيــة وهــي  العســكرية 

هــذه  تنجــح  ولــم  قاعــدة جويــة عراقيــة ســابقة 

.
ً
ايضــا المهمــة  العمليــة 

غريــب إلطــالق  بــي 
أ
ا ســجن  اقتحــام  محاولــة  ـ 

فشــلت. لكنهــا  الســجناء  ســراح 

الخــروج  ثــم  الثرثــار  معســكر  علــى  الســيطرة  ـ 

منــه.

معركــة  فــي  خســارتهم  ســبب  عــن  ويقــول   

راء 
آ
اال اختــالف  بســبب  إنــه  الثانيــة  الفلوجــة 

وضعــف بعــض الجهــات المشــاركة مثــل جيــش 

حديــد. عمــر  المعركــة  قــاد  وقــد  محمــد 

وهنــاك  الخطــف  عملياتهــم  مــن  فــإن  كذلــك 

هــي: الرهائــن  مــع  للتعامــل  طــرق  ربعــة 
أ
ا

1ـ قتــل الرهينــة وذبحــه حيــث ال يوجــد منفــذ 

شــرعي لإلبقــاء علــى حياتــه وتقــر بذلــك محاكــم 

شــرعية اوجــدت لذلــك الغــرض.

و 
أ
ســير بســجناء عنــد الحكومــة ا

أ
2ـ مقايضــة اال

مريــكان.
أ
اال

3ـ المطالبة بفدية مالية.
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تــه المحكمــة 
أ
4ـ إطــالق ســراح االســير إذا مــا برا

الشــرعية.

وزرع  المفخخــة  للســيارات  بالنســبة  مــا 
أ
ا  

العبــوات الناســفة فيقولــون بانهــا فعالــة في ردع 

يقتلــون  الذيــن  بريــاء 
أ
اال مــا 

أ
)ا ضافــوا 

أ
وا العــدو 

ســف لذلــك وســيعرضون علــى 
أ
 فنحــن نا

ً
عرضــا

عمالهــم(.
أ
ا مــع  ربهــم 

مــن  وفتــاواه  وامــره 
أ
ا القاعــدة  تنظيــم  يســتلم   

»مجلــس  وهــو  للقاعــدة  التشــريعية  الجهــة 

. المجاهديــن«  شــورى 

مجلس شورى المجاهدين

راشــد  هللا  )عبــد  بقيــادة  تشــكيل  وهــو 

البغــدادي( وقــد انضــوت تحــت هــذا المجلــس 

خمســة تنظيمات مســلحة باإلضافة إلى تنظيم 

تشــكيله  عــن  واعلــن  العــراق،  فــي  القاعــدة 

كانــون  فــي  االنترنيــت  شــبكة  علــى  بيــان  عبــر 

مريــكان 
أ
الثانــي 2006، ودعــا إلــى مواجهــة اال

 
ً
حاليــا الفلوجــة  فــي  ومقــره  العراقيــة  والقــوات 

لجميــع  الرئيســية  الواجهــة  اليــوم  صبــح 
أ
ا وقــد 

التنظيمــات اإلرهابيــة فــي العــراق والتــي يمكــن 

ســاس.
أ
اال عمادهــا  العــرب  المقاتليــن  اعتبــار 

هــو  وإنمــا   
ً
واحــدا ليــس  المجلــس  هــذا  ان   

عــدة مجالــس فــي مناطــق مختلفــة تنســق مــع 

بعضهــا البعــض كمجلــس شــورى المجاهديــن 

فــي الفلوجــة برائســة الشــيخ عبــد هللا الجنابــي 

الــذي قتــل فــي إحــدى المواجهــات وغيرهــا مــن 

خــرى.
أ
اال المجالــس 

موجــه  الظواهــري  يمــن 
أ
ال خطــاب  هنــاك   

نــه كــي ينجــح فــي العــراق 
أ
للزرقــاوي جــاء فيــه ا

المحلــي  الدعــم  اســتقطاب  إلــى  يحتــاج  فإنــه 

الجهاديــة  عملياتــه  نطــاق  توســيع  إلــى  ودعــا 

للــدول العلمانيــة المجــاورة للعــراق، وخــالل 

شــهر االخيــرة تبنــى تنظيــم القاعــدة فــي بــالد 
أ
اال

الرافديــن مســؤولية عــدد مــن التفجيــرات خــارج 

العــراق بمــا فــي ذلــك التفجيــر االنتحــاري داخــل 

الفنــادق الثالثــة فــي االردن فــي تشــرين الثانــي 

، كمــا 
ً
والــذي راح ضحيتــه اكـثــر مــن 57 شــخصا

تبنــى التنظيــم إطــالق صواريــخ مــن لبنــان إلــى 

وكذلــك  الماضــي  االول  كانــون  فــي  اســرائيل 

مريكيــة 
أ
الهجــوم الــذي تعرضــت لــه البحريــة اال

ب 2005.
آ
فــي مينــاء العقبــة فــي ا

وكان الزرقــاوي قــد عبــر منــذ البدايــة انــه يــرى 

خطــوة  مجــرد  العــراق  فــي  المســلحة  عملياتــه 

باإلطاحــة  يتلخــص  اكبــر  لهــدف  تمهيديــة 

بنــاء  وإعــادة  العلمانيــة  العربيــة  نظمــة 
أ
باال

الشــرق  حكمــت  التــي  اإلســالمية  الخالفــة 

عــدة. لقــرون  االوســط 

ســاليبه بالتركيــز 
أ
وقــد عمــد الزرقــاوي إلــى تغييــر ا

على إرسال االنتحاريين إلى الجنود والمدنيين 

مريكيــة بهــدف 
أ
 مــن القــوات اال

ً
العراقييــن بــدال

تقويــض الجهــود الراميــة لبنــاء الجيــش وقــوات 

ن علــى الســيارات 
آ
االمــن، وإن التنظيــم يركــز اال

علــى  المزروعــة  الناســفة  والعبــوات  الملغومــة 

هلية طائـفية 
أ
جوانب الطرق لمحاولة إثارة حرب ا
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فيما تنفذ عمليات اغتيال انتقائية.

إلــى  ســامراء  فــي  المرقديــن  تفجيــر  دى 
أ
ا لقــد 

االنتقاميــة  الهجمــات  مــن  موجــة  اشــعال 

قتــل  عمليــة   955 حدثــت  وإذ  المتبادلــة 

واعــدام فــي بغــداد وحدهــا منــذ ذلــك الهجــوم 

ككل. العــراق  فــي  و1313 

المســلحة  الجماعــات  مــن  مقــرب  ويصــف 

جماعــة  اســتخدمته  خــر 
آ
ا تكـتيــكا  العراقيــة 

فــي  الحــظ  حيــث  وضــاع 
أ
إلرباكاال الزرقــاوي 

الفلوجــة فــي الفتــرة مــا بيــن نيســان وتشــرين 

التنظيمــات  عشــرات  انشــقاق   2004 الثانــي 

 
ً
هدافــا

أ
ا تحمــل  نهــا 

أ
ا ادعــت  مختلفــة  ســماء 

أ
با

الزرقــاوي  بجماعــة  مرتبطــة  وليســت  محليــة 

هدفهــا  وكان  عربيــة  بتنظيمــات  ترتبــط  نهــا 
أ
وا

 ان 
ً
اســتقطاب المســلحين ولكــن تبيــن الحقــا

 
ً
 مباشــرا

ً
كل تلــك التنظيمــات مرتبطــة ارتباطــا

وقامــت  الرافديــن  بــالد  فــي  القاعــدة  بتنظيــم 

واالغتيــال  الخطــف  عمليــات  مــن  بالعشــرات 

وضــاع مــرة 
أ
واالبتــزاز التــي قــادت إلــى تفجيــر اال

الفلوجــة. فــي  خــرى 
أ
ا

بخطــر  يشــعرون  القاعــدة  زعمــاء  خــذ 
أ
ا لقــد 

تختلــف  ســاحة  التخــاذه  وذلــك  الزرقــاوي 

 عــن افغانســتان للمواجهــة وهــو بالتالــي 
ً
تمامــا

ســيكون اقــرب إلــى مصــادر التمويــل مــن جهــة 

خــرى 
أ
واقــرب إلــى شــبكة المتطوعيــن مــن جهــة ا

مــن  الزرقــاوي  تنظيــم  بــه  حظــي  بمــا  ناهيــك 

كان  ودولــي  محلــي  وسياســي  إعالمــي  اهتمــام 

خيــر إلــى قائــد لحركــة الجهــاد 
أ
ُينبــئ بتحــول اال

دنــى.
أ
وتراجــع القــادة الكالســيكيين إلــى مرتبــة ا

 مــع قــادة القاعــدة 
ً
ن نزاعــا

أ
درك الزرقــاوي ا

أ
لقــد ا

 
ً
خصوصــا تنظيمــه  مصلحــة  فــي  يكــون  لــن 

ساســيين لــن يكــون 
أ
انــه ســيؤثر فــي عامليــن ا

للتنظيــم وجــود فــي العــراق مــن دونهمــا همــا 

الموقــف  فعالــج  مــوال( 
أ
واال )االنتحاريــون 

ثــم  الدن  بــن  ســامة 
أ
ال بيعتــه  بإعــالن   

ً
ســريعا

فــي  القاعــدة  تنظيــم  إلــى  تنظيمــه  اســم  تغيــر 

الرافديــن. بــالد 

اكـثــر  نفــذ  العــراق  اإلســالميفي  الجيــش  ان 
جانب إثارة للجدل وبرر 

أ
عمليات االختطاف لال

نهــا للحصــول علــى التمويــل 
أ
تلــك العمليــات با

ارتكبهــا  التــي  االســتراتيجية  خطــاء 
أ
اال ن 

أ
ا إال 

اختــراق   
ً
احيانــا ســهلت  الجيــش  هــذا  قــادة 

اجتمــاع  جــرى  حتــى  صفوفــه  القاعــدة  تنظيــم 

كبيــر منتصــف عــام 2005 فــي الرمــادي ضــم 

قــادة فصائــل مثــل الجيــش اإلســالمي وكـتائــب 

ثــورة العشــرين وجيــش المجاهديــن لتنســيق 

الجهــود فيمــا بينهــا، ونتــج عــن هــذا االجتمــاع 

الثــالث  المجموعــات  بيــن  العمليــات  تنســيق 

وتكويــن خــط عســكري اكـثــر قــوة ســاعد علــى 

مــن صفــوف  المقاتليــن  مــن  العديــد  اجتــذاب 

خــذوا يستشــعرون خطــر 
أ
قاعــدة الجهــاد ممــن ا

هــذا التنظيــم واســتهدافه المدنييــن ونيتــه فــي 

هليــة مــع الشــيعة فــي العــراق، 
أ
إشــعال حــرب ا

بــل إن الحــدث االهــم هــو تشــكيل قيــادة ذات 
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رؤى سياســية اســتجابت لرســائل بعثــت مــن 

قــادة العــرب حــول الحاجــة إلــى تحديــد هويــة 

عــن  بهــا  ي 
أ
والنــا هدافهــا 

أ
وا العراقيــة  المقاومــة 

القاعــدة. الزرقــاوي وتنظيــم  حركــة 

شروط المشاركة في العملية السياسية

فــي  المشــاركة  يرفــض  القاعــدة  تنظيــم  إن 

 
ً
مشــروعا لديــه  إن  ويقــول  السياســية  العمليــة 

 لســد الفــراغ 
ً
وبرنامــج إصــالح إســالمي متكامــال

والعراقييــن  العــراق  ويخــدم  عليــه   
ً
ومتفقــا

بالكامــل وتشــكل مــن خاللــه حكومــة عادلــة 

ويشــرع دســتور ال يتعــارض مــع قيــم ومبــادئ 

اإلســالم.

يرفضــون  نهــم 
أ
ا نصــاري 

أ
اال حفــص  بــو 

أ
ا ويؤكــد 

مــن  عنهــا  يســفر  مــا  وكل  االنتخابــات 

وخططــه  للغــرب  مواليــة  وحكومــة  برلمــان 

االســتعمارية، لكــن هنــاك مــن اجتهــد بوجــود 

فــي  االشــتراك  خــالل  مــن  لإلصــالح  امكانيــة 

وإن  ذلــك،  يفعلــون  فتركناهــم  االنتخابــات 

مثالهــم ال 
أ
عدنــان الدليمــي وصالــح المطلــك وا

وهــم شــخصيات هزيلــة  الســنة  هــل 
أ
ا يمثلــون 

ودمــى فارغــة ســيحركها االحتــالل مثلمــا يحــرك 

خــرى.
أ
اال الدمــى 

خريطة القوى في العراق

العــراق  فــي  للقــوى  الواضحــة  الخريطــة  إن   

يمكــن  معروفــة  رئيســة  واجهــات  إلــى  انتهــت 

شــقين: فــي  إجمالهــا 

وكل  الجهــاد  قاعــدة  تنظيــم  يمثــل  ول: 
أ
اال

محافظــات  فــي  ويتركــز  وانصــاره  تفرعاتــه 

نبــار والموصــل ويبــرم اتفاقــات مــع بعثييــن 
أ
اال

ديالــى. فــي  ينشــطون 

اتفــاق  المتحالفــة ضمــن  المجموعــات  الثانــي: 

نبــار وهــي الجيــش اإلســالمي وكـتائــب ثــورة 
أ
اال

انضــم  التــي  المجاهديــن  وجيــش  العشــرين 

خــرى إضافــة 
أ
إليهــا العديــد مــن المجموعــات اال

ضمــن  كانــوا  ممــن  المقاتليــن  عشــرات  إلــى 

الزرقــاوي. تنظيمــات 

فــي ضــوء متغيــرات  تشــكلت  الخريطــة  هــذه   

عــوام مــن العنــف لكنهــا لــم تكــن تمتلــك 
أ
ثالثــة ا

ساســية، 
أ
اال مكوناتهــا  علــى  الحفــاظ  مقومــات 

ثير 
أ
 بتا

ً
وظــل بــاب االنتقــال بيــن الجهتيــن متاحا

 
ً
و التمويــل احيانــا

أ
 ا

ً
الخطــاب السياســي احيانــا

خريطــة  فــي  الجديــد  الحــراك  ن 
أ
ا إال  خــرى، 

أ
ا

 
ً
المجموعــات المســلحة العراقيــة صاحــب ضــوءا

 للتدخــل لــدى المســلحين فــي 
ً
مريكيــا

أ
خضــر ا

أ
ا

العــراق وفتــح قنــوات اتصــال معهــم.

2ـ جيش محمد:

ول تنظيــم مســلح فــي العــراق ويضــم عناصــر 
أ
ا

حمايــة  وعناصــر  اســتخبارات  وضبــاط  بعثيــة 

الرئيــس العراقــي الســابق إضافــة إلــى المقاتليــن 

العــرب الموجوديــن فــي االنبــار، وقــام صــدام 

بتشــكيل هــذا التنظيــم وذلــك باالجتمــاع مــع 

بعــض القيادييــن المدنييــن والعســكريين فــي 

هــذا  وضــم   ،2003 االنبارصيــف  محافظــة 

التنظيــم فــي بدايــة تكوينــه جميــع المناوئيــن 
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مريــكان وتشــكل مــن كـتائــب منهــا )كـتيبــة 
أ
لال

العــودة( وعناصرهــا مــن البعثييــن، و)كـتيبــة 

صــدام،  ــي  ـ فدائيـ مــن  وعناصرهــا  الفدائييــن( 

و)القيــادة العامــة للقــوات المســلحة( وتكونــت 

من ضباط الجيش العراقي السابق، و)كـتائب 

العــرب،  المقاتلــون  وعمادهــا  المجاهديــن( 

وانقســمت كل مــن تلــك الكـتائــب علــى ســرايا 

مختلفــة مثــل ســرية الصواريــخ وســرية العيــون 

وســرية  االســتطالع  وســرية  )االســتخبارات( 

نصــار وقــام 
أ
الفدائييــن )االنتحارييــن( وســرية اال

صــدام بتوزيــع مبلــغ بليــون دوالر علــى خمســة 

قســام يتســلم كل قائــد رئيســي فــي مجموعــة 
أ
ا

مســلحة مبلــغ 200 مليــون دوالر ويوزعهــا علــى 

قــادة الفصائــل المنضويــة تحــت لوائــه بحــدود 

مبلــغ 25 مليــون دوالر إلدامــة حركــة المقاومــة 

و علــى قــادة تلــك 
أ
فــي حالــة القــاء القبــض عليــه ا

المجموعــات.
يتــم تمويــل وإدارة هــذا الجيــش مــن قبــل رمــوز 

عضــاء حــزب البعــث المنحــل ومــن المموليــن 
أ
وا

حمــد 
أ
مثــال عــزت الــدوري ومحمــد يونــس اال

أ
لــه ا

ورغــد صدامحســين.

 3ـ تنظيم القاعدة في بالد الرافدين

 فــي جوهــره التنظيمــي حتــى 
ً
 لــم يكــن عراقيــا

الزرقــاوي  ن 
أ
ا الظــن  غلــب 

أ
وا  ،2006 عــام 

جنــد  تنظيمــات  فــي  المنخرطيــن  وجماعتــه 

فيكردســتان  مكـثــوا  للقاعــدة  التابعــة  الشــام 

ان  قبــل  العــام  ذلــك  مطلــع  حتــى  العــراق 

ينتقلــوا مــن هنــاك إلــى مدينــة القائــم الحدوديــة 

صابعهــم نحــو 
أ
مــع ســوريا وليمــدوا مــن هنــاك ا

االنبــار والموصــل وبغــداد وســامراء وبابــل فــي 

شــكل تدريجــي عبــر مبعوثيــن نقلــوا مبالــغ مــن 

ســلحة مــن الســوق 
أ
مــوال ســخرت لشــراء اال

أ
اال

المفخخــة. الســيارات  ووفــرت  العراقــي 

سالمي 4ـ الجيش الإ

العراقــي  الجيــش  مســؤولي  بعــض  سســه 
أ
ا  

ســس بمبــادرة فرديــة قــام 
أ
المنحــل وضباطــه وتا

العشــائر  بنــاء 
أ
وا الديــن  ورجــال  الضبــاط  بهــا 

واتجاههــم إســالمي معتــدل متمســك بالكـتــاب 

والســنة فــي إطــار وطنــي عــام، وقــد التحقــت 

كبــر 
أ
بــه كـتائــب وســرايا متفرقــة، ويعتبــر مــن ا

الفصائــل ويحتــوي علــى عناصــر مــن الضبــاط 

الصواريــخ. اطــالق  فــي  المتخصصيــن 

نصار السنة
أ
5ـ جماعة ا

وتنشــط فــي شــمال البــالد وكانــت مســؤولة عــن 

الكردســتاني  الوطنــي  االتحــاد  مقــر  تفجيــرات 

عــن  علــن 
أ
وا الكردســتاني  الوطنــي  والحــزب 

بــي 
أ
ا بقيــادة   2003 ايلــول   20 فــي  سيســها 

أ
تا

ولهــم عالقــات  بــن محمــود  الحســن  عبــد هللا 

فغانــي.
أ
اال بشــقه  القاعــدة  بتنظيــم 

سالم  نصار الإ
أ
6ـ ا

سســت منتصــف الثمانينــات، 
أ
جماعــة كرديــة تا

ويتــردد انهــا تتعــاون مــع القاعــدة ودخلــت فــي 

يلــول 
أ
ا منــذ  الكردســتاني  االتحــاد  مــع  قتــال 
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عــام 2001 يتزعمهــا نجــم الديــن فــرج )الملــه 

كريــكار(.

7ـ كـتائب ثورة العشرين

الذيــن  الديــن  رجــال  مــن  مجموعــة  سســتها 
أ
ا

وهــؤالء  االحتــالل  ضــد  القتــال  علــى  يحثــون 

ة علمــاء الســنة 
أ
خــر بهيــا

آ
و با

أ
لهــم عالقــة بشــكل ا

و هــم مــن القائميــن علــى المســاجد المرتبطــة 
أ
ا

ة الدعــوة واإلفتــاء التــي 
أ
و بهيــا

أ
ة المذكــورة ا

أ
بالهيــا

المعتقــل  الصميدعــي  مهــدي  الشــيخ  ســها 
أ
يترا

فــي  وتنشــط  التقاريــر  بعــض  نشــر  عمــا   
ً
حاليــا

المنطقــة المحيطــة ببغــداد إضافــة إلــى الفلوجــة 

والرمــادي، ولــم يعلــن التنظيــم بعــد عــن تنفيــذ 

ي هجــوم علــى 
أ
عمليــات انتحاريــة كمــا لــم يتبــنَّ ا

مريكيــة والعراقيــة.
أ
غيــر القــوات اال

إلــى  الرمــادي  غــرب  هــي  عملياتهــم  ومنطقــة   

كركــوك وتكريــت وســامراء وســلمان بــاك وهــي 

إحــدى المجاميــع اإلرهابيــة التــي تحالفــت مــع 

القاعــدة. تنظيــم 

8ـ جيش المجاهدين

منهــج  علــى  اإلســالميين  مــن  عــدد  سســه 
أ
ا

العســكريين  مــن   
ً
خليطــا وضــم  الســلفية 

العشــائري  الطابــع  عليهــم  يغلــب  الســابقين 

 
ً
ورجــال ديــن محســوبين علــى الســلفية وعــددا

مــن العروبييــن والقومييــن، ولم يتبن التنظيم 

مريكيــة ويقــوده 
أ
ي هجــوم علــى غيــر القــوات اال

أ
ا

 
أ
ومنشــا الشــمري.  جنــدل  بــا 

أ
ا يدعــى  عراقــي 

ديالــى. فــي  عمالهــم 
أ
ا

سالمية 9ـ المقاومة الإ

سســتها جماعــة مــن اإلخــوان المســلمين غيــر 
أ
 ا

لبعضهــم  كان  وان  اإلســالمي  الحــزب  جماعــة 

مــن  المقربيــن  مــن  ديــن  رجــال  مــع  عالقــات 

اإلســالمي. الحــزب 

10ـ فصائل المقاومة الجهادية

 تشــكيل إســالمي عشــائري يضــم فــي صفوفــه 

فــي  مــن ضبــاط ومجنديــن ســابقين  مجموعــة 

الجيــش العراقــي مــن بينهــم قــادة التشــكيالت 

والجيــش  الجمهــوري  الحــرس  مــن  العســكرية 

المنحليــن.

سالمية للمقاومة العراقية  11ـ الجبهة الإ
)كـتائب صالح الدين(

مجموعــة إســالمية فــي وســط العــراق تشــكلت 

مــن رجــال ديــن وانضمــت إليهــم مجموعــة مــن 

 فــي المؤسســات 
ً
الشــبان الذيــن كانــوا ضباطــا

ي 
أ
العســكرية المختلفــة بعــد حلهــا ولــم تتبــنَّ ا

مريكيــة.
أ
هجــوم علــى غيــر القــوات اال

12ـ جيش الطائفة المنصورة

تنظيــم إســالمي ســلفي متصــل مباشــرة بتنظيــم 

ذات  العمليــات  تنفيــذ   
ً
دائمــا ويتبنــى  القاعــدة 

.
ً
الطابــع االغتيالــي ويعتمــد علــى القاعدة إعالميا

13ـ الفصائل البعثية

سســها حــزب 
أ
 وهــي مــا تبقــى مــن جيــش محمــد ا

البعــث المنحــل قبــل ســقوط بغــداد واعتمــدت 

علــى المتطوعيــن العــرب ثــم التحقــت بهــا بعــد 
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وتولــت  البعثييــن  مــن  مجموعــات  االحتــالل 

 ســوريا 
ً
قيــادات بعثيــة مــن الخــارج وخصوصــا

مــوال.
أ
دعمهــا باال

دينيــة  و 
أ
ا و عشــائرية 

أ
ا عائليــة  14ـ مجموعــات 

كل  فــي  موجــودة  وهــي  معينــة  لمنطقــة 

المثــال  ســبيل  علــى  بينهــا  مــن  المحافظــات 

جيش الراشــدين والحركة اإلســالمية لمجاهدي 

الحــق. وســرايا  الحســين  وكـتائــب  العــراق 

علــن تنظيــم القاعــدة فــي 
أ
و منهــا فيلــق عمــر: ا

بــالد الرافديــن عــن تشــكيله فــي 2005/7/5 

هــذا  ميــر 
أ
ا بــدر  منظمــة  كــوادر  مقاتلــة   

ً
مدعيــا

بــو اســالم( 
أ
التنظيــم جمــال التكريتــي المدعــو )ا

علــن 
أ
وهــو مــن عشــيرة البوناصــر فــي تكريــت وا

كــوادر  ومنهــا  اغتيــال.  عمليــة   )200( تبنيــه 

د.عــادل  ســكرتير  مثــل  اإلســالمية  الحــركات 

عبــد المهــدي ومديــر مكـتــب الجلبــي.

جهــزة 
أ
غلــب عناصــر هــذا الجيــش مــن عناصــر وا

أ
ا

النظــام الســابق وعناصــر حــزب البعــث المنحل 

رهابي  التمويل الإ

نواعهــا 
أ
ا بكافــة  اإلرهابيــة  المنظمــات  تحتــاج 

وتتلخــص  لوجســتي  ودعــم  مالــي  تمويــل  إلــى 

ت 
آ
احتياجاتهــا الماليــة فــي دفــع رواتــب ومكافــا

وجــذب  االشــخاص  وكســب  عناصرهــا 

شــراء  إلــى  اضافــة  مــن 
أ
اال ورجــال  المســؤولين 

االســلحة والمعــدات والمــواد التــي تســتخدمها 

عملياتهــا. فــي  اإلرهابيــة  المنظمــات 

 وهنــاك العديــد مــن مصــادر التمويــل اإلرهابــي 

عمــدة اإلرهــاب وهــي تتمثــل 
أ
حــد ا

أ
والتــي تعــد ا

فــي :

1ـ التمويل الداخلي 

- العقــود التــي تحصــل عليهــا بعــض المنظمــات 

والشــركات واالشــخاص المرتبطيــن بالمجاميــع 

مــن  عظــم 
أ
اال القســم  يمــول  اإلرهابيــة، حيــث 

مبالغهــا للعمليــات اإلرهابيــة.

 نخــص بالذكــر منهــا 
ً
- العقــود فــي الــوزارات حاليــا

ووزارة  النفــط  وزارة  تعهــدات  منهــا  التعهــدات 

الكهربــاء ووزارة الدفــاع والداخليــة التــي تلتزمهــا 

المجاميــع اإلرهابيــة.

- العقــارات والمشــاريع والشــركات ... الــخ التــي 

 لمســؤولي النظــام البائــد والتــي تــدر 
ً
كانــت ملــكا

.
ً
 طائلــة حاليــا

ً
مــواال

أ
ا

مــوال المســتحصلة مــن عمليــات الخطــف 
أ
- اال

الف مــن الــدوالرات 
آ
 مــات اال

ً
حيانــا

أ
والتــي تبلــغ ا

ونــة 
آ
اال فــي   

ً
كـثيــرا اعدادهــا  تصاعــدت  والتــي 

االخيــرة.

2ـ التمويل الخارجي

خــرى 
أ
اال الــدول  مــن  المنقولــة  مــوال 

أ
اال  -

الف 
آ
وبشــكل مســتمر والتــي تصــل إلــى مــات اال

مســتمر. وبشــكل  الــدوالرات  مــن 

مــوال المنقولــة علــى شــكل بضائــع تصــرف 
أ
- اال

الشــبكات  إلــى  مــوال 
أ
اال لتعطــى  العــراق  فــي 

اإلرهابيــة.

للمنظمــات  والبعيــدة  القريبــة  التهديــدات 

اإلرهابيــة  والمجاميــع 
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تنقســم  تهديــدات  المنظماتاإلرهابيــة  ولهــذه   

فــي : نيــة تتمثــل 
آ
. فاال نيــة وبعيــدة 

آ
ا علــى 

1.تهديد عسكري.

العمليــة  وتخريــب  العــراق  اســتقرار  2.تهديــد 

السياســية.

3.تجنيد اإلرهابيين.

4.تدريب قوى اإلرهاب.

5.خزن االسلحة.

]العمليــات،  عبــر:  الخســائر  6.زيــادة 

العبــوات  الناســفة،  حزمــة 
أ
اال المفخخــات، 

االغتيــاالت،  القاذفــات،  الناســفة، 

التهديــدات[. االختطافــات، 

المنظمــات  لهــذه  البعيــدة  التهديــدات  مــا 
أ
ا

فهــي: اإلرهابيــة 

ســاس طائـفــي ســواء 
أ
ا هليــة علــى 

أ
1ـ الحــرب اال

ــف  الطوائـ بيــن  م 
أ
ا الواحــدة  الطائـفــة  بيــن 

لمتعــددة. ا

2ـ إعادة العراق إلى عهده السابق.

محليــة  قاليــم 
أ
ا فــي  ســلفي  حكــم  إقامــة  3ـ 

التهجيــر احــدى مقدمــات  ّن عمليــة 
أ
ا )ونعتقــد 

العمليــة(. هــذه 

4ـ تســلل عناصــر اإلرهــاب إلــى اجهــزة الدولــة 

الحــركات  بعــض  تبنــي  خــالل  مــن  ومرافقهــا 

اإلرهابيــة الســتراتيجيتها إمــا بالدخــول بالعملية 

باالختفــاء. و 
أ
ا السياســية 

)القتاليــة  العســكرية  الخبــرة  زيــادة  5ـ 

اإلرهابيــة. المجاميــع  لبعــض  التنظيميــة( 

علــى  اإلرهابيــة  المجاميــع  6ـ خطــورة حصــول 

)بايولوجيــة  المتطــورة  ســلحة 
أ
اال تقنيــات 

. ئيــة( وكيميا

جل إضعاف 
أ
7ـ استمرار ضرب البنى التحتية ال

الحكومة وخلق حالة من االستياء والفوضى.

المخططــات االســتراتيجية الحاليــة للمجاميــع 

اإلرهابيــة المتمــردة

اســتراتيجية  هــداف 
أ
ا اإلرهابيــة  للمنظمــات   

بـــ: إجمالهــا  يمكــن 

1.تغيير النظام الحالي.

يديهــم إلقامــة حكــم 
أ
2.إســقاط بعــض المــدن با

ســلفي، مــن مقدماتهــا التهجيــر وجعل المنطقة 

مــن لــون واحــد.

والبنــى  بالخصــوص  النفــط  ت 
آ
منشــا 3.تدميــر 

الميــاه  واســتهداف  عــام  بشــكل  التحتيــة 

والكهربــاء.

ـ  طائـفــي  ســاس 
أ
ا علــى  قائمــة  هليــة 

أ
ا 4.حــرب 

إلــى جميــع  فــي بعــض المناطــق وتمتــد  دينــي 

العــراق. نحــاء 
أ
ا

5.حربشوارع ـ عصابات ..الخ.

6.تدمير االقتصاد العراقي.

7.اســتهداف الرمــوز الدينيــة والمراقــد المقدســة 

هليــة.
أ
كمقدمــة للحــرب اال

المنظمــات  هــذه  بيــن  عالقــة  هنــاك  وكذلــك 

والجريمة المنظمة في العراق حيث إن إشاعة 

العمليــات  صنــاف 
أ
ا حــد 

أ
ا المنظمــة  الجريمــة 

اإلرهابيــة التــي تربــط بيــن الجريمــة والمجاميــع 
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اإلرهابيــة فــي شــيء وهــو إشــاعة اإلرهــاب.

المنظمــة  الجريمــة  فــي  الجماعــات  بعــض   إن 

علــى  وتعمــل  إرهابيــة  مجاميــع  ضمــن  تعمــل 

تــزود  كمــا  المتعــددة  عملياتهــا  عبــر  تحويلهــا 

غلبهــا مــن عناصــر 
أ
عناصــر المجاميــع اإلرهابيــة ا

صحيــح. والعكــس  المنظمــة  الجريمــة 

 - هناك تنسيق مشترك بين االثنين.

المنظمــة  الجريمــة  ن 
أ
ا إال  واحــدة  النتيجــة   -

خــرى.
أ
ا دون  جهــة  علــى  تقــع  مــا   

ً
غالبــا

رهاب لية القضاء على الإ
آ
ا

قبــل التفكيــر فــي ســبل معالجــة اإلرهــاب فــي 

العــراق البــد مــن اإلشــارة إلــى بعــض معوقــات 

علــى  المســاعدة  والعوامــل  المعالجــة  هــذه 

الظاهــرة. هــذه  تنامــي 

توافــر  مــع  مــا  فيبلــد  اإلرهــاب  يــزداد  حيــث   

تيــة.
آ
اال العوامــل 

 
ً
 وعســكريا

ً
1ـ ضعــف الســلطة الحكوميــة إداريــا

وتدنــي مســتوى نشــاطها االســتخباراتي.

2ـ عــدم وجــود قوانيــن رادعــة وعقوبــات صارمــة 

ســريعة للمجرميــن.

3ـ ضعــف ســيطرة الحكومــة علــى حــدود البــالد 

المــدن  بيــن  الحــدود  علــى  كذلــك  الخارجيــة 

البــالد. داخــل 

4ـ تقاعــس وســائل اإلعــالم ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي كافــة عــن الدعــوة لقطــع دابــر الجريمــة 

 كان شــكلها ونوعهــا ومصدرهــا.
ً
يــا

أ
ا

5ـ تفشــي الفســاد اإلداري فــي مؤسســات الدولــة 

ودوائرها الرئيســية.

6ـ انعــدام روح المواطنــة وحــب الصالــح العــام 

نــا والمصلحــة الشــخصية .
أ
فــي مقابــل تضخــم اال

ميــة والجهــل وغلبــة العواطــف علــى 
أ
7ـ تفشــي اال

المــدارك العقليــة واإلنســانية .

الخطــط  وغيــاب  والبحــوث  الدراســات  قلــة  8ـ 

اإلرهــاب. علــى  للقضــاء  االســتراتيجية 

ومن المعوقات :

 الضعف في الجهة المنفذة للمعالجة بسبب:

ـ االختراق.
أ
ا

ب ـ اإلمكانات البسيطة )المادية، المعنوية(.

ج ـ البعد المناطقي للظاهرة.

الحزبــي،  )الغطــاء  السياســي  العامــل  ـ  د 

السياســية(. المــداراة 

فــراد 
أ
ا بعــض  قبــل  مــن  المضــاد  العمــل  ـ  هـــ 

واالســتخباراتية. االمنيــة  االجهــزة 

و ـ التعسف في استعمال السلطة.

مكافحــة  عوائــق  إحــدى  الديمقراطيــة  ن 
أ
ا كمــا 

اإلرهــاب.

 حيــث إنــه مــن غيــر المعقــول ان تلتــزم بقواعــد 

مريكــي 
أ
وروبــي واال

أ
تخلــت عنهــا دول العالــم اال

الحريــات  قواعــد  تطبيــق  مــن  عقــود  فبعــد 

نــه ال يمكــن 
أ
العامة...الــخ توصــل الغــرب إلــى ا

الظــروف  هــذه  فــي  اإلرهــاب  علــى  القضــاء 

القواعــد. تلــك  مخالفــة  بعــد  إال  االســتثنائية 

 ومــن هنــا فــإن عمليــة حــرق المراحــل ضروريــة 

وروبــا ودراســة القوانيــن 
أ
وتطبيــق مــا وجــود فــي ا
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صبحــت ضــرورة، 
أ
الجديــدة لمكافحــة اإلرهــاب ا

قبــل  عليــه  كانــت  مــا   
ً
حاليــا الصــورة  فليســت 

 
ً
تمامــا هــي مختلفــة  بــل  ايلــول(  حــداث )11 

أ
ا

وروبييــن 
أ
اال والمســؤولين  الساســة  وكالم 

ان  يمكــن  فــال  ذلــك  إلــى  يشــير  مريكييــن 
أ
واال

ننــا ال 
أ
حدهــم ال

أ
نطبــق الديمقراطيــة كمــا ذكــر ا

نســتطيع ان نهــزم اإلرهــاب بااللتــزام بالقواعــد.

رهابيين ودوره في  مريكي مع الإ
أ
الحوار ال

رهاب عرقلة مكافحة الإ

هــو  الظاهــرة  معالجــة  عــدم  علــى  ســاعد  وممــا 

المســلحة  الجماعــات  مــع  مريكــي 
أ
اال الحــوار 

والتــي لــم تعــد خافيــة للعيــان بــل صــرح الســفير 

ن هــذا الحــوار قــد 
أ
 ا

ً
مريكــي فــي العــراق علنــا

أ
اال

التــي  العمليــات  انخفضــت  حيــث  كلــه 
أ
ا تــى 

آ
ا

 بمــا ســبق 
ً
مريكيــة قياســا

أ
تســتهدف القــوات اال

وذلــك نتيجــة الحــوار المباشــر وغيــر المباشــر 

يهم الســامرائي 
أ
مع المســلحين، ومنها ما ذكره ا

وعــام 2004  عــام 2003  فــي  الكهربــاء  وزيــر 

وســط 
أ
اال الشــرق  معهــد  إلــى  تحــدث  حيــث 

حــد 
أ
ا باعتبــاره  فــي 2005/4/29  مريــكا 

أ
ا فــي 

 
ً
مريــكان قائــال

أ
المفاوضيــن بيــن المتمرديــن واال

)إن المقاوميــن غيــر مســتعدين لضــرب طلقــة 

مريــكا وبريطانيــا بــل يســتهدفون 
أ
واحــدة علــى ا

جنــوب  فــي  قامــت  التــي  الفارســية  الدولــة 

الشــيعة. ي 
أ
ا العــراق( 

مريكان والمسلحين
أ
المفاوضات بين اال

فــي جيــش المجاهديــن  القيادييــن  حــد 
أ
ا يؤكــد 

ممــن اعتقلــوا فــي الفلوجــة ثــم اطلــق ســراحهم 

بــي 
أ
 فــي ســجن ا

ً
وال

أ
 ا

أ
مريكــي ابتــدا

أ
ن الحــوار اال

أ
ا

مريكيــة 
أ
اال االســتخبارات  إن  حيــث  غريــب 

وســمحت  مباشــرة  اتصــاالت  معهــم  عقــدت 

خاضعــة  غيــر  اتصــاالت  بإجــراء  لمعتقليــن 

مــع  مشــددة  منيــة 
أ
ا إجــراءات  ووفــق  للرقابــة 

رائهــم فيمــا 
آ
قــادة بعــض الجماعــات الســتطالع ا

عليهــم. المتحــدة  الواليــات  تعرضــه 

مريكيــون للدخــول 
أ
هنــاك شــرطان وضعهمــا اال

خــرى وضعهــا 
أ
فــي المفاوضــات مقابــل شــروط ا

كانــا  مريكيــان 
أ
اال والشــرطان  المســلحون، 

العراقيــة  المعادلــة  مــن  التكـفيرييــن  إقصــاء 

المســلحة واالســهام المحلــي فــي التصــدي لهــم 

ساســي لمحاربــة 
أ
مريكــي اال

أ
إرضــاء للمشــروع اال

إهمــال  و 
أ
ا للصدامييــن  وإقصــاء  اإلرهــاب 

عــن  العفــو  فكــرة  فيهــا  تدخــل  التــي  هــداف 
أ
اال

و إعــادة النظــام الســابق إرضــاء للقــوى 
أ
صــدام ا

والشــيعة. كــراد 
أ
كاال المحليــة 

المسلحون من جهتهم ردوا على تلك الرسائل 

بشــروط تضمنــت جدولــة االنســحاب وإطــالق 

مــن  مريكــي 
أ
اال واالنســحاب  المعتقليــن  ســراح 

المــدن وإعــادة الجيــش العراقــي ومنــع تدخــل 

المناطــق  وتعويــض  فيــه  السياســية  القــوى 

عــن  )ديــة(  ودفــع  العــراق  فــي  المتضــررة 

مريكــي للعــراق والتمهيــد 
أ
ضحايــا االحتــالل اال

النتخابــات حــرة نزيهــة تضمــن مشــاركة الجميــع 

ن تضمــن 
أ
وتتيــح تــداوال ســلميا للســلطة علــى ا
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طــراف 
أ
واال إيــران  منــع  المتحــدة  الواليــات 

ن 
أ
المرتبطــة بهــا فــي العــراق مــن التدخــل بالشــا

العراقــي.

مريكيــون يرغبــون 
أ
وفــي مؤتمــر القاهــرة كان اال

المحليــة  السياســية  المواقــف  وضــع  فــي 

يقولــوا  ن 
أ
ا رادوا 

أ
وا االحــداث،  مواجهــة  فــي 

معكــم  التفــاوض  يرفــض  مــن  إن  للمســلحين 

مريــكان 
أ
اال وليــس  العراقيــون  نظراؤكــم  هــم 

بــدوا منــذ منتصــف 2005 اســتعدادهم 
أ
الذيــن ا

الكامــل للجلــوس مــع المســلحين وفتــح بــاب 

وصلهــا 
أ
ا الرســالة  هــذه  مثــل  معهــم،  الحــوار 

المجاميــع  عــن  ممثليــن  إلــى  مريكيــون 
أ
اال

المســلحة حضــروا مؤتمــر القاهــرة ولــم يشــتركوا 

نطــاق  خــارج  لقــاءات  فــي  اشــتركوا  وإنمــا  فيــه 

ويمكــن  نظرهــم،  وجهــات  وطرحــوا  المؤتمــر 

إجمــال وجهــة نظــر المســلحين العراقييــن غيــر 

المتطرفين برغبتهم في تســوية سياســية تضمن 

و 
أ
جهــزة االمنية ا

أ
نــزع ســالحهم وانخراطهــم فــي اال

الجيــش فــي مقابــل دعــم معنــوي وشــعبي.

االســتخبارات  ن 
أ
ا عراقيــون  مراقبــون  ويؤكــد 

مريكيــة ومجلــس االمــن القومــي تبنيــا قيــادة 
أ
اال

مشــروع المصالحــة مــع المقاوميــن العراقييــن 

محــاورات  وخاضــا   2005 عــام  بدايــة  منــذ 

وبوكــة  غريــب  بــي 
أ
ا ســجني  فــي  متقطعــة 

وموســكو  وعمــان  القاهــرة  وفــي  العراقييــن 

تكــن  لــم  الحــوارات  وإن  وبيــروت  واإلمــارات 

االجتمــاع  بســبب  مثمــرة  و 
أ
ا جديــة  جميعهــا 

علــى  ثيــر 
أ
تا لهــا  ليــس  شــخصيات  مــع   

ً
حيانــا

أ
ا

المجاميــع المســلحة، وتــم اجتمــاع فــي لبنــان 

فــي تمــوز عــام 2005 ضــم ممثليــن عــن حــركات 

الخــارج،  فــي  اقيــم  عراقيــة  وبعثيــة  إســالمية 

فيمــا ذهــب إلــى اجتمــاع موســكو قــادة ســابقون 

فــي نظــام صــدام، وحضــر اجتمــاع عمان شــيوخ 

ن 
أ
ا ويرجــح  االنبــار،  محافظــة  مــن  قبليــون 

 فــي المجاميــع المســلحة 
ً
ثيــرا

أ
كـثــر تا

أ
المقربيــن اال

مريكيــة 
أ
اجتمعــوا مــع ممثليــن عــن الحكومــة اال

إال  الشــيخ  وشــرم  القاهــرة  فــي  برعايــة مصريــة 

ن 
أ
ن قناعــة لــدى بعــض االطــراف العراقيــة بــا

أ
ا

و لقــاءات ثنائيــة لحــل النــزاع 
أ
مؤتمــر المصالحــة ا

وال   
ً
مذهبيــا النـــزاع  ســاس 

أ
ا لكــون  ُمجــٍد  غيــر 

ن الطــرف 
أ
يمكــن التعويــل علــى حــل ســلمي ال

عنــه  يحيــد  لــن  وهــدف  عقيــدة  لديــه  المتمــرد 

وهــو القضــاء علــى الدولــة الفارســية فــي الوســط 

القضيــة هــو  والجنــوب كمــا يدعــون، ومفتــاح 

الالمركزيــة. الحكومــة 

المطلــك  صالــح  لســان  علــى  جــاء  مــا  ومنهــا 

العراقيــة  للمقاومــة  الســري  التنظيــم  عــن 

زلمــاي  مريكــي 
أ
اال الســفير  مــع  ومفاوضاتهــا 

ردنيــة عمــان بدايــة 
أ
خليــل زادة فــي العاصمــة اال

ن اللقــاء االول انعقــد 
أ
 إلــى ا

ً
العــام الجــاري مشــيرا

اجتماعــات  اعقبتــه  الماضــي  ينايــر   16 فــي 

متتاليــة فــي بغــداد خــارج المنطقــة الخضــراء، 

ن )7( 
آ
وان المنظمــة المذكــورة عقــدت حتــى اال

مريكييــن، وال نعتقــد 
أ
جــوالت مفاوضــات مــع اال



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |  تموز  |  2006 108

مصلحــة  فــي  يصــب  و 
أ
ا مفيــد  الحــوار  هــذا  ن 

أ
ا

القضــاء علــى اإلرهــاب. )تصريــح المطلــك فــي 

»الوطــن«( لـــ   2006/5/18

رهاب معالجة ظاهرة الإ

التــي  والطــرق  االســاليب  بعــض  ذكــر  يمكــن   

مــن  الحــد  و 
أ
ا المعالجــة  خاللهــا  مــن  يمكــن 

العــراق. فــي  اإلرهــاب  ظاهــرة 

مــن   
ً
ســابقا ذكرنــاه  مــا  معالجــة  طريــق  وعــن   

الظاهــرة  هــذه  علــى  ســاعدت  التــي  العوامــل 

المعالجــة. معوقــات  وبعــض 

 إذ يمكــن المعالجــة علــى وفــق ثالثــة عناصــر 

متكاملــة هــي:

جهزة والتســلح 
أ
1ـ العنصــر المــادي المتمثل باال

منيــة 
أ
اال جهــزة 

أ
لال والمركبــات  والمعــدات 

العراقيــة.

هيــل 
أ
والتا عــداد 

أ
اال مــن  البشــري  العنصــر  2ـ 

الحديثــة. الطــرق  وفــق  والتدريــب 

العمليــات  لــردع  والقوانيــن  اللوائــح  وضــع  3ـ 

واإلرهابييــن. اإلرهابيــة 

ذكــر  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  ويمكــن   

الظاهــرة: هــذه  معالجــة  طــرق  بعــض 

1ـ االستقاللية في معالجة الوضع االمني.

جهزة 
أ
2ـ رصــد اإلمكانــات الماديــة واللوجســتية لال

االمنية.

3ـ تدريــب عناصــر االمــن والدوائــر االمنيــة ورفع 

مســتوياتها الفنية.

4ـ تطوير العمل االستخباراتي والمعلوماتي.

المشــتركة  بالعمليــات  القيــام  علــى  العمــل  5ـ 

المشــترك. والتنســيق 

.
ً
منيا

أ
6ـ عزل بعض المناطق المضطربة ا

7ـ تفعيل قانون مكافحة اإلرهاب.

االمنيــة  الدوائــر  فــي  الخروقــات  معالجــة  8ـ 

.
ً
صــا خصو

9ـ بــدء عمليــة اإلعمــار فــي المناطــق المســتقرة 

.
ً
خصوصــا

دور  وتفعيــل  اإلداري  الفســاد  مكافحــة  10ـ 

النزاهــة. ة 
أ
هيــا

وفــق  الجــوار  دول  مــع  الدولــي  االتفــاق  11ـ 

المواثيــق والعهــود الدوليــة لمكافحــة اإلرهــاب.

هميتــه 
أ
كيــد علــى ا

أ
12ـ تفعيــل دور اإلعــالم والتا

فــي توعيــة المواطنيــن.

رفــض  فــي  الديــن  رجــال  دور  تفعيــل  13ـ 

وعملياتهــم. اإلرهابييــن 

14ـ رفــع المســتوى المعيشــي للســكان ودوره 

فــي إيجــاد ســخط شــعبي ضــد اإلرهابييــن.

15ـ الخدمات والبنى التحتية وتطويرها.

حكاموحسم الدعاوى 
أ
16ـ السرعة في تنفيذ اال

المكدسة.

17ـ ضبط الحدود الدولية .

اختــالف  علــى  اإلرهابــي  التمويــل  قطــع  18ـ 

مصــادره.

 الفدرالية.
أ
19ـ السعي في تطبيق مبدا

20ـ إجــراء الدراســات العلميــة والبحثيــة والتــي 

تســتند إليهــا اســتراتيجيات مواجهــة اإلرهــاب.
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صبحــت لــدى القــارئ الكريــم صــورة 
أ
ممــا ســبق ا

العــراق  فــي  اإلرهابــي  المنهــج  عــن  وليــة 
أ
ا ولــو 

تقــوم  مســلحة  عمليــات  هنــاك  فــإن  بالمقابــل 

بهــا الســلفية فــي العــراق ضــد القــوات االجنبيــة 

ن ندخلهــا فــي نفــس 
أ
ننــا ال يمكــن ا

أ
و غيرهــا إال ا

أ
ا

وذلــك  التنظيمــات  لهــذه  الســابق  المدخــل 

لعــدة اســباب منهــا:

ذكرناهــا  التــي  والحــركات  المنظمــات  إن  1ـ 

 تتبنــى المنهــج الســلفي والمعــروف عنــه 
ً
ســابقا

انــه منهــج حــّدي شــكلي، يقــدس الكلمــة دون 

بــن  حمــد 
أ
ا ه 

أ
منشــا ي 

أ
را فيــه  ليــس  المضمــون 

حنبــل وامتــد عبــر ابــن تيميــة وتجســد فــي دولــة 

 وممارســًة 
ً
الســلفية الــذي نشــاهده اليــوم فكــرا

وشــخوصا هــو منهــج الوهابــي.

إلــى  تنتمــي  التــي  المســلحة  الجماعــات  بينمــا 

الشــريعة   
أ
بمبــدا تؤمــن  الشــيعي  المذهــب 

اإلســالمية القائمــة علــى المحتــوى والمضمــون 

مجــال  لهــا  تــاح 
أ
ا مــا  وهــذا  للتفســير  والقابلــة 

الجمــود. ال  والحركــة  االجتهــاد 

 نجــد عــدم تــورع المنظمــات 
ً
يضــا

أ
2ـ ومــن هنــا ا

ة وعلى 
أ
اإلرهابيــة فــي القتــل ســواء الطفــل والمــرا

ماكــن 
أ
واال ســواق 

أ
اال فــي  ــف  الطوائـ مختلــف 

الدليــل  علــى  قائمــة  شــرعي  بــال حكــم  العامــة 

الشــرعي بينمــا المذهــب الشــيعي يحــرم الدمــاء 

الولــي  و 
أ
ا الشــرعي  الحاكــم  ي 

أ
را خــذ 

أ
ا ووجــوب 

الفقيــه ضــرورة فــي ذلــك عكــس الجانــب االخــر 

الــذي يقتــل بشــكل عشــوائي فــي كل مــكان كمــا 

هــم االختالفــات فــي اســتخدام 
أ
ذكرنــا وهــذا مــن ا

المنهــج اإلرهابــي.

3ـ إن المنظمــات اإلرهابيــة ذات البعــد الدولــي 

 
ً
خصوصــا امتداداتهــا  والموجــودة  العــراق  فــي 

ســوريا،  ردن، 
أ
اال ومنهــا  المنطقــة  دول  فــي 

فلســطين، لبنــان، ورغــم وجــود عناصــر هــذه 

التدريــب  بــل  الــدول  هــذه  فــي  المنظمــات 

والتجنيــد  منهــا  بعــٍض  فــي  يكــون  العســكري 

 
ً
نهــا لــم تجعــل العــدو الصهيونــي هدفــا

أ
 إال ا

ً
ايضــا

لهــا ال مــن قريــب وال مــن بعيــد بــل ليــس لهــا 

راضــي المحتلــة ويحــرم عليهــم 
أ
وجــود داخــل اال

. إســرائيل  مــع  المواجهــة 

4ـ مــن الفروقــات فــي اســتخدام منهــج العنــف 

فــي  التحــول  هــو  المذهبيــن  فــراد 
أ
ا قبــل  مــن 

لهــذه  المواجهــة  تحولــت  فلقــد  المواجهــة 

شــيعة  مواجهــة  إلــى  اإلرهابيــة  المنظمــات 

 وكمــا ذكرنــا 
أ
علنــوه علــى المــال

أ
العــراق وهــذا مــا ا

البحــث. مــن  ســبق  فيمــا 

مائــدة  إلــى  جلســوا  ذلــك  بعــد  ونجدهــم 

القــوات االجنبيــة وبالخصــوص  مــع  التفــاوض 

رامســفليد  بذلــك  صــرح  وكمــا  مريــكان 
أ
اال

مريكــي ]انظــر مــا ســبق مــن الحــوار 
أ
والســفير اال

انخفضــت  ومنهــا  واإلرهابييــن[  مريكــي 
أ
اال

 
ً
 كبيرا

ً
عمليــات اســتهداف هــذه القــوات انخفاضــا

وتحولــت اســتراتيجيتهم إلــى مواجهــة الشــيعة.

 علــى 
أ
لــم يطــرا بينمــا المســلحون مــن الشــيعة 

اســتراتيجيتهم تغييــر فلقــد بقــي خــط المواجهــة 
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وإن  االجنبيــة  القــوات  هــو  واالخيــر  االول 

 
ً
يضــا

أ
ا وهــذه  السياســية  العمليــة  إلــى  دخلــوا 

هــم نقــاط االختــالف بيــن الطرفيــن فلقــد 
أ
مــن ا

السياســية  العمليــة  المجاميــع  هــذه  رفضــت 

وقفــت جميــع عملياتهــا ولــم تبــق اال بعــض 
أ
وا

العمليــات والتــي تنتــج بســبب ردة الفعــل عــن 

بعــض التصرفــات الالمســؤولة مــن قبــل القوات 

االجنبيــة.

هذيــن  بيــن  االختــالف  نقــاط  هــم 
أ
ا مــن  5ـ 

الهــدف  فــي  الوضــوح  هــي  الخندقيــن 

المعروفــة  والقيــادات  المعلنــة  واالســتراتيجية 

االجتماعــي. البعــد  علــى  حتــى  والمشــخصة 

مســتوى  علــى  معلنــة  اســتراتيجية  ال  حيــث 

هــداف صريحــة وال 
أ
المشــروع فــي العــراق وال ا

ي من ذلك لهذه المنظمات 
أ
قيادات معلنة وال ا

اإلرهابيــة بينمــا الجماعــات المســلحة المنتميــة 

للمذهــب الشــيعي تملــك جميــع مــا ذكرنــا مــن 

 .... المشــخصة  والقيــادات  المعلنــة  هــداف 
أ
اال

الــخ.

ن نلحــظ الفــرق فــي الخطــاب 
أ
6ـ كمــا ال يفوتنــا ا

و 
أ
و بيــان ا

أ
ي تصريــح ا

أ
بيــن الفريقيــن فلــم يــرد ا

و 
أ
خطــاب للقيــادات الشــيعية ســواء السياســية ا

التــي تتبنــى العمــل العســكري يحــوي النكهــة 

بنــاء طائـفــة علــى 
أ
و يحــرض ا

أ
و يثيــر ا

أ
الطائـفيــة ا

ن.
آ
خــرى منــذ ســقوط النظــام وحتــى اال

أ
اال

 بينمــا نجــد الخطابــات والتصريحــات والبيانات 

علــى  وتحــرض  الطائـفيــة  الفتنــة  تشــعل  التــي 

االقتتــال الطائـفــي مســتمرة مــن قبــل الجماعات 

وعلــى  خــر، 
آ
اال للفريــق  المنتميــة  اإلرهابيــة 

والعســكرية  السياســية  القيــادات  مســتوى 

وغيرهــا.

 الجماعــات اإلرهابيــة تشــويه 
ً
يضــا

أ
7ـ مارســت ا

بعــاده وعلــى المســتوى 
أ
صــورة اإلســالم بــكل ا

عبــر  المحلــي،  وحتــى  واالقليمــي  الدولــي 

بريــاء... 
أ
اال وقتــل  والخطــف  الذبــح  عمليــات 

الــخ والتــي باتــت تبــث علــى االنترنــت بينمــا لــم 

ي شــيء مــن ذلــك بالنســبة لجماعــات 
أ
نلحــظ ا

المذهــب  مــن  جنبيــة 
أ
اال للقــوات  المقاومــة 

الشــيعي.

نهــا 
أ
وهنــاك العديــد مــن الفروقــات التــي نعتقــد ا

لــكال  وعقائديــة  ودينيــة  تاريخيــة  امتــدادات 

تفصيليــة  دراســة  إجــراء  وباإلمــكان  الفريقيــن 

حــول  حــداث 
أ
واال بالشــواهد  بالمســتقبل 

مــع  العــراق  فــي  النظــام  ســقوط  ومنــذ  ذلــك 

الرجــوع إلــى البعــد التاريخــي فــي هــذه الفــروق 

والدينــي. والعقائــدي 

وفي الختام

ضحــى يســتهدف العراقييــن 
أ
 إن اإلرهــاب اليــوم ا

االســتقالل  ويســتهدف  االحتــالل  وليــس 

والســلطة والســيادة وليــس التبعيــة ويســتهدف 

المواطــن البــريء بمختلــف شــرائحه وانتماءاتــه 

المواطــن  ويســتهدف  العرقيــة،  و 
أ
ا الطائـفيــة 

عنــه  المدافــع  والجنــدي  بلــده  فــي  العامــل 

يســتهدف  فالــذي  جنبــي، 
أ
اال الجنــدي  وليــس 



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |   تموز   |  2006 111

وال  البــريء  المواطــن  يســتهدف  ال  االحتــالل 

عــن  يدافــع  والــذي  العراقــي  مــن 
أ
اال يســتهدف 

مريكي 
أ
اإلســالم ال يســتهدفه وحســب التقييم اال

للوضــع فــإن هــذه المجاميــع اإلرهابيــة باتــت ال 

بريطانيــا. و 
أ
ا مريــكا 

أ
ا تســتهدف 
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 تخريب التراث الحضاري للمسلمين الشيعة

تدمير المراقد واألماكن المقدسة نموذجًا

من العهد المقبور إلى اإلرهاب المبتور

أحمد الخزعلي 

باحث في مجال حقوق االنسان

كـثــر الجوانــب 
أ
يعــّد الجانــب الدينــي فــي العــراق ا

البائــد.  النظــام  لنتهــاكات   
ً
تعرضــا الجتماعيــة 

الســمات  مــن  الدينــي  الضطهــاد  مســى 
أ
ا حتــى 

الظاهــرة فــي ســجل النظــام النتهاكــي لحقــوق 

 
ً
كّمــا الدينيــة  للحالــة  المتتبــع  فيــرى   ، نســان  الإ

لحقــوق  الفظيعــة  النتهــاكات  تلــك  مــن  كبيــرا 

نســان فــي هــذا المجــال ، وتظهــر بوضــوح مــن  الإ

والممارســات  التعســفية  جــراءات  الإ تلــك  بيــن 

نســانية  الالاإ
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كـتب البحث قبل مقتل المجرم الزرقاوي.

المدخل /

تدخــالت الســلطة البائــدة فــي الشــؤون الدينيــة 

العقائديــة  مجاالتهــم  فــي  الشــيعة  للمســلمين 

كافــة بقصــد تخريــب تراثهــم الحضــاري ،منهــا :
مــور 

أ
شــؤون المرجعيــة ، الحــوزة العلميــة ، اال

والكـتــاب  العلميــة  المؤسســات   ، الثقافيــة 

الشــيعيإقامة الشــعائر الدينية بما فيها الشــعائر 

الحســينية ، مجــاالت الصــالة الجامعةتهديــم 

المــدارس الدينيــة ، تدنيــس العتبــات المقدســة 

، و التدخــل الســافر فــي الشــؤون النســبية ، و 

بيــن ، 
أ
حتــى مراســم الدفــن و اقامــة مجالــس التا

وغيرهــا مــن االنتهــاكات المزاجيــة التــي مارســها 

 
ً
هوائهــم بــال رادع يوميــا

أ
عناصــر النظــام حســب ا

شــرف وكربــالء 
أ
، ال ســيما فــي مدينتــي النجــف اال

ثنــاء مواســم الزيــارات الخاصــة التــي 
أ
المقدســة ا

مــن  الوافــدون  الشــيعة  المســلمون  بهــا  يقــوم 

ديتهــا بالقــرب مــن 
أ
خــرى مــن البــالد لتا

أ
ماكــن ا

أ
ا

 إلــى هللا عــّز 
ً
مراقــد االئمــة االطهــار ) ع ( و تقربــا

وجــّل . 

شــؤون  فــي  الســافرة  التدخــالت  هــذه  إّن 

العقيــدة والمذهــب للمســلمين الشــيعة لدليــل 

فــي مســتنقع  قاطــع علــى مــدى توغــل النظــام 

 ، اإلنســان  لحقــوق  الالإنســانية  االنتهــاكات 

 بــكل 
ً
والتــي يمارســها منــذ اكـثــر مــن 35 عامــا

 ، الحيلــة  خبــث  و  المكــر  قــوة  مــن  وتــي 
أ
ا مــا 

 بذلــك كل االعــراف و القوانيــن الدوليــة 
ً
ــا ضارب

ظــل  هنــا  ومــن   ، الحائــط  عــرض  المحليــة  و 

 
ً
التــراث الحضــاري للمســلمين الشــيعة مســرحا

يدي النظام 
أ
النتهاكات منتظمة و متنوعة على ا

معالمــه،  تخريــب  بهــدف  الفتــرة  تلــك  طيلــة 

خارطــة  مــن  ثــاره 
آ
ا وإزالــة  وجــوده،  وترقيــق 

تقديــرات  تبلــغ  رئيســي  كمذهــب  المســلمين 

نفوســهم حســب اإلحصائيــات المنصفــة اكـثــر 

العراقــي«1«،و  الشــعب  مــن   0/062 مــن 

ثــم  ومــن  البــالد،  فــي  قليــة 
أ
ا إلــى  تحويلهــم 
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الصــرح  بنــاء  فــي  الحضــاري  دورهــم  تهميــش 

 ، والعالــم  البــالد  فــي  اإلســالمي  و  الوطنــي 

ت هــذه االنتهــاكات بوضــوح عــام 1970 
أ
وبــدا

بمضايقــات االمــام الحكيــم »قــده«.. إلــى عــام 

باقــر  محمــد  الســعيد  الشــهيد  بإعــدام   1982

تصاعــد  فــي  وارهــا 
أ
ا واشــتد  »قــده«،  الصــدر 

1411هـــ  شــعبان   15 انتفاضــة  بعــد  ملحــوظ 

التــراث  بــدا  وهكــذا   ،) 1991/3/2م   (

جــارف  بطغيــان   
ً
مهــددا الشــيعي  الحضــاري 

مــن قبــل الحاكــم المخلــوع ، ولــم تنتــِه القصــة 

م رايــة الخبــث و 
َّ
بــد، بــل ســل

أ
بمواراتــه إلــى اال

الضغينــة إلــى خلفــه المبتــور الزرقــاوي ليكمــل 

الشــيعي،  التــراث  تخريــب  فــي  الشــر  مســيرة 

رقــام ليقــف 
أ
هــذا مــا نبغــي تبيانــه بالوثائــق واال

العالــم علــى حقيقــة مظلوميــة الشــيعة، تحــت 

الطاغيتيــِن.  نيــر 

و المقصــود بالتــراث الشــيعي هنــا كلُّ مــا يتعلــق 

بنــاء الطائـفة من: 
أ
با

ماكن ذات 
أ
1. المراقد والعتبات المقدسة ، و اال

وليــاء والصالحين و 
أ
الحرمــة الخاصــة، كمراقــد اال

جــالء، ومقاماتهــم ؛ و المســاجد و 
أ
الصحابــة اال

الحســينيات؛ والمقابــر و دور العلمــاء ، وغيرهــا. 

2. المؤسســات العلميــة ، كالحــوزة والمــدارس 
مور 

أ
الدينية والمكـتبات والكـتب الشيعية ، و اال

خــرى 
أ
الثقافيــة اال

و  الروحيــة  ومكانتهــم   ، الفضــالء  العلمــاء   .3

الطائـفــة  بنــاء 
أ
ا لــدى  االجتماعيــة 

فيهــا  بمــا  المذهبيــة  و  الدينيــة  4.المناســبات 

الحســينية.  الشــعائر  إقامــة 

و فــي هــذا القســم نتطــرق إلــى الفقــرة االولــى ، 

بقيــة  إلــى  العــودة  مليــن 
آ
ا  ، الموضــوع  لســعة 

قســام فــي االعــداد القادمــة مــن مجلتنــا الغــراء 
أ
اال

»حــوار الفكــر« ان شــاء هللا تعالــى، مشــفوعة 

عــن  الصــادرة  الرســمية  الوثائــق  فــي  جــاء  بمــا 

لــع القــارئ الكريــم علــى 
ّ
النظــام نفســه لكــي يط

خفــي عنــه فــي هــذا المجــال مــن الممارســات  مــا اُأ

ســاس 
أ
ا عليهــا  بنــي  التــي  البغيضــة  الطائـفيــة 

لتحطيــم  عليــه  ب 
أ
دا الــذي  المقبــور  النظــام 

ـ و   و عالنيــة 
ً
ـ ســرا الهويــة الشــيعية و مســخها 

خطرهــا فــي هــذا 
أ
ولــى الخطــوات و ا

أ
كانــت مــن ا

الســبيل العمــل المحمــوم علــى انتهــاك حريــة 

العبــادة بمــا فــي هــذه الكلمــة مــن معــاٍن واســعة 

ماكــن المقدســة لــدى 
أ
 مــس اال

ً
شــدها إيالمــا

أ
و ا

بنــاء الطائـفــة باعتبارهــا المثابــة الروحيــة التــي 
أ
ا

بنــور  المؤمــن  اإلنســان  يتــزّود  فيائهــا 
أ
ا تحــت 

م الــذي يرتقــي بــه 
ّ
اإليمــان و الهدايــة ؛ والُســل

إلــى عوالــم العرفــان و الدرايــة لــذا كانــت نقطــة 

الشــيعي،  التــراث  لتحطيــم  هنــا  مــن  البدايــة 

نهم و تمزيــق معارفهــم ، 
أ
بغيــة التقليــل مــن شــا

ثم مســحهم من خارطة المســلمين الحريصين 

فعــل  كمــا   ، الحقيقــي  اإلســالم  مبــادئ  علــى 

الطواغيــت علــى مــر الدهــور . و لكــن فــي مثــل 

 اإلرادة اإللهية في 
ً
هذا الســجال ، تنتصر دائما

بــوار الظالميــن ، فهــا هــو الطاغيــة المثبــور يئــن 
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صفــاد فــي قفــص االتهامينتظــر حكــم 
أ
تحــت اال

العدالــة علــى جرائمــه العديــدة بحق اإلنســانية، 

و اإلرهابــي المبتــور ينتقــل مــن جحــر إلــى جحــر 

 مــن قبضــة العدالــة ، ليلتقــي االثنــان علــى 
ً
خوفــا

مائــدة الــذل والخيبــة. 

و يتكون بحثنا المتواضع من عدة فصول: 

حريــة  و  الدوليــة  ت 
آ
الهيــا  : ول 

أ
اال الفصــل 

والتعبيــر.  ي 
أ
الــرا وحــق  المعتقــد، 

ماكــن 
أ
واال المراقــد  :تخريــب  الثانــي  الفصــل 

البائــد. العهــد  فــي  المقدســة 

ماكــن 
أ
واال المراقــد  تخريــب   : الثالــث  الفصــل 

الســائد.  اإلرهــاب  يــدي 
أ
با المقدســة 

وجه التشــابه بين الشــخصيتين 
أ
الفصل الرابع: ا

الطاغيتيِن . 

ول :
أ
 الفصل ال

ت الدولية و حرية المعتقد ، و حق 
آ
الهيا

ي و التعبير:
أ
الرا

حريــة المعتقــدات وممارســة الشــعائر الدينيــة 

حــق منحــه هللا ســبحانه و تعالــى لإلنســان فمنــذ 

عطــاه هــذا الوســام ، قبــل والدة الشــرائع و 
أ
خلقــه ا

 ( التي تؤيد هذا 
ً
 و دوليا

ً
القوانين الوضعية ) محليا

، فبــذا اكـتســبت حريــة المعتقــدات 
ً
الحــق ايضــا

وممارســة الشــعائر الدينيــة المشــروعية التاّمــة 

مــن الجانبيــن ) اإللهــي والوضعــي(. 

و  الهيــات  تقولــه  مــا  نذكــر  الفصــل  هــذا  ففــي 

المؤسســات الدوليــة والمحليــة المهتمــة بقضايــا 

حقــوق اإلنســان فــي هــذا المجــال: 

لضمــان  والدوليــة  المحليــة  القوانيــن   - لــف 
أ
ا

المعتقــد  حريــة  و  اإلنســان  حقــوق 

المعتقــدات  حريــة  و  العراقــي  الدســتور  1ـ 

: الدينيــة 

المؤقــت  الدســتور  مــن   )25( المــادة  تنــص 

لعــام 1968 الــذي اســتخدمه النظــام البائــد فــي 

العــراق فــي امــوره اإلجرائيــة علــى مــا يلــي : 

حريــة المعتقــدات وممارســة الشــعائر الدينيــة 

ن ال يتعــارض ذلــك مــع احــكام 
أ
مكـفولــة ، علــى ا

داب 
آ
ا ينافــي  ال  ن 

أ
وا  ، والقوانيــن  الدســتور 

العــام.  النظــام 

اإلنســان وحريــة  لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  2ـ 

الدينيــة  المعتقــدات 

فقــد جــاءت المــادة ) 18( مــن اإلعــالن العالمــي 

 /  12  /  10 فــي  الصــادر  اإلنســان  لحقــوق 

حــد 
أ
1948م بهــذا الخصــوص اذ تقــول: »لــكل ا

الفكــر، والوجــدان  التمتــع وحريــة  فــي  الحــق 

تغييــر  حريــة  يشــمل  الحــق  وهــذا  والديــن، 

بيــان  يتضمــن  وكذلــك   ، العقيــدة  و 
أ
ا الديــن 

العقيــدة وااليمــان، وكذلــك يشــمل التعليمــات 

حــد 
أ
الدينيــة وإقامــة المراســم الدينيــة، ولــكل ا

مــع   
ً
مشــتركا و 

أ
ا  

ً
منفــردا الحقــوق  بهــذه  التمتــع 

و عــام » . 
أ
خريــن بشــكل خــاص ا

آ
اال

تــي المــادة )19( مــن نفــس اإلعــالن لتؤكد ما 
أ
وتا

مــور فــي هــذا المجــال 
أ
قبلهــا فــي إيضــاح بعــض اال

حريــة  فــي  الحــق  حــد 
أ
ا لــكل   «  : تقــول  إذ   ،

يقتضــي  المذكــور  والحــق   ، والبيــان  العقيــدة 
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ن 
أ
ن ال يعيــش فــي قلــق نتيجــة اعتقاداتــه، وا

أ
ا

المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي   
ً
حــرا يكــون 

الوســائل  بــكل  ونشــرها  خذهــا 
أ
وا فــكار 

أ
واال

يــة مالحظــات جغرافيــة ».
أ
الممكنــة ، ودون ا

الدينيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  المعهــد  3ـ 

والسياســية، و مــا ورد فــي متــن المــادة ) 18( 

ن حريــة المعتقــدات الدينيــة و المذهبيــة و 
أ
بشــا

التمتــع بهــا مــن الحقــوق المشــروعة لإلنســان . 

للتربيــة  المتحــدة  مــم 
أ
لال العــام  المؤتمــر  4ـ 

والعلــم والثقافــة ، ورد فــي المــادة ) 2 ( مــن 

فــي 27  المقامــة   ، العشــرين  دورتــه  مقــررات 

تشــرين الثانــي 1987م ، حــول ممارســة حريــة 

ممارســة  )إن   : االعــالم  و   ، التعبيــر  و  ي 
أ
الــرا

وحريــة  التعبيــر  وحريــة  العــام  ي 
أ
الــرا حريــة 

 مــن حقــوق 
أ
اإلعــالم المعتــرف بــه كجــزء ال يتجــزا

عامــل  هــي  ساســية 
أ
اال وحرياتــه   ، اإلنســان 

جوهــري فــي دعــم الســالم والتفاهــم الدولــي(.

5ـ اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان 

ضــف إلــى ذلــك مــا ورد فــي االعــالن اإلســالمي 
أ
ا

لحقــوق اإلنســان الــذي صــدر فــي طهــران عــام 

الشــعائر  ممارســة  علــى  كــد 
أ
ا الــذي  م   1989

الدينيــة وحريــة العقيــدة والتديــن ، وفــي عــدة 

مــواد منــه. ومــا ورد فــي المــادة العاشــرة نمــوذج 

علــى ذلــك:« لمــا كان علــى اإلنســان ان يتبــع 

ي 
أ
اإلســالم ديــن الفطــرة فإنــه ال تجــوز ممارســة ا

لــون مــن اإلكــراه عليــه ، كمــا ال يجــوز اســتغالل 

و جهلــه لتغييــر دينــه إلــى ديــن 
أ
و ضعفــه ا

أ
فقــره ا

و إلــى االلحــاد ». 
أ
خــر ا

آ
ا

المــواد  هــذه  كل  ينتهــك  النظــام  ظــل  لكــن 

والمبــادئ و المواثيــق يضربهــا عــرض الحائــط 

بإجراءاتــه وممارســاته الالإنســانية فــي مجــاالت 

ن هــوى 
أ
الحقــوق الدينيــة و االعتقاديــة ؛ إلــى ا

فــي 2003/4/9.  الخــاوي  وثنــه 

البائــد  النظــام  انتهــاك  و  ولــي 
أ
اال التقريــر  ـ  بــاء 

المعتقــد حريــة  و  الشــيعة  لحقــوق 
المقــرر  قدمــه  الــذي  ولــي 

أ
اال التقريــر  فــي  ورد 

الســيد  العــراق  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الخــاص 

ماكــس فــان ديــر شــتويل للجنة حقوق اإلنســان 

الــدورة  فــي   74/1991 اللجنــة  لقــرار   
ً
وفقــا

مــم المتحــدة، فــي الفقــرة 
أ
ربعيــن لال

أ
الثامنــة واال

تخــص  التــي  )االنتهــاكات  عنــوان  تحــت  )ب( 

 
ً
المجتمعــات االثنيــة والدينيــة(، نقتبــس جــزءا

هميتــه وجــاء فيــه 
أ
 ال

ً
مــن القســم الرابــع منهــا نظــرا

ذكــر الحــاالت االنتهاكيــة التــي تمــس المســلمين 

الشــيعة، ثــّم وضعهــا للدراســة والبحــث لــدى 

اإلنســان،  بحقــوق  المهتمــة  الدوليــة  ت 
آ
الهيــا

الخروقــات  تلــك  علــى  البائــد  النظــام  وإدانــة 

ضــد  مارســها  التــي  الالإنســانية  واالنتهــاكات 

بنــاء الطائـفــة الشــيعية، نعــرض نصــه: 
أ
ا

118 ـ تلقــى المقــرر الخــاص معلومــات كـثيــرة 

هميــة تتعلــق بمــا حــدث بوجــه خــاص 
أ
وذات ا

ذار / 
آ
عقــاب االنتفاضــة التــي وقعــت فــي ا

أ
فــي ا

علــى  القضــاء  تــم  نــه 
أ
با وتفيــد  مــارس 1991، 

يشــكلون  الذيــن  للشــيعة  التقليديــة  الثقافــة 
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نســبة كبيــرة مــن ســكان العــراق. 

فالشــيعة القاطنــون فــي جنــوب العــراق هــم مــن 

صلييــن لمــا بيــن النهريــن. 
أ
ســاللة الســكان اال

مدنهــم  فــي  وبخاصــة  ثقافتهــم،  ووصفــت 

الثــراء.  شــديدة  ثقافــة  نهــا 
أ
با المقدســة، 

ـ وفيمــا يتعلــق باالنتهــاكات التــي تمــس   119

معينــة ذات  حــداث 
أ
ا فهنــاك  الجماعــة ككل، 

 ســلب وتدنيــس ضريــح 
ً
هميــة. مــن ذلــك مثــال

أ
ا

ذار / مارس1991. 
آ
اإلمام علي بالنجف في 23 ا

مثلــه  الشــيعة  عنــد  مقــدس  الضريــح  وهــذا 

نــه يحتــوي علــى قبــر اإلمــام علــي. 
أ
مثــل مكــة ال

وقيــل إّن جميــع التحــف التــي كانــت مختزنــة 

فــي اثنيــن مــن قاعــات الضريــح )المجوهــرات 

عليهــا  اســتولى  قــد  والمخطوطــات(  والذهــب 

الخــاص  المقــرر  زار  وعندمــا  العراقــي.  الجيــش 

مقبــرة وادي الســالم الفســيحة التــي دفــن فيهــا 

مــن  الشــيعة  الــزوار  عــام  لــف 
أ
ا مــن  كـثــر 

أ
ا منــذ 

بلــدان بعيــدة مثــل الهنــد وافغانســتان، الحــظ 

بنــاء طريــق عــام فــوق المقابــر وهــو عمــل مــن 

استشــارة  بــدون  المتعمــد؛  التدنيــس  عمــال 
أ
ا

زعمــاء الطائـفــة الدينيــة. 

التــي  الشــيعة  جامعــة  ن 
أ
ا علــى  عــالوة  هــذا 

لــف 
أ
ا نشــئت منــذ 

أ
ا التــي  الحــوزة  باســم  تعــرف 

خــرى 
أ
غلقــت إلــى جانــب عــدة مــدارس ا

أ
عــام قــد ا

خاصــة ودينيــة علــى الســواء فــي النجــف، وفــي 

تحتــوي  مكـتبــات  فيــه  دمــرت  الــذي  الوقــت 

التــراث  مــن   
ً
جــزءا تشــكل  مخطوطــات  علــى 

اإلســالمي. 

122 ـ وفي ســامراء« محافظة صالح الدين« ، 
ثالــث مــدن الشــيعة المقدســة، اســتطاع المقــرر 

ن مدرســة الشــيعة الوحيــدة 
أ
ن يثبــت ا

أ
الخــاص ا

فيهــا قــد دمــرت واختفــت مــن الوجــود. وتفيــد 

ن ذلــك قــد حــدث بعــد 
أ
المعلومــات الــواردة بــا

ذار 1991م«. 
آ
سابيع من االنتفاضة » ا

أ
بضعة ا

التقاريــر  فــادت 
أ
ا التدميــر،  هــذا  علــى  وعــالوة 

ن جميــع رجــال الديــن الشــيعة فــي ســامراء، 
أ
بــا

وعددهــم حوالــي 48 قــد اعتقلــوا.

ذان الشــيعة 
أ
 وباإلضافــة إلــى ذلــك، يقــال إن ا

عيــد التصريــح بــه 
أ
بالدعــوة إلــى الصــالة، الــذي ا

بطريقــة محــدودة فــي النجــف وكربــالء، ال يــزال 

ن حــداد شــهر 
أ
نه شــا

أ
 فــي ســامراء، شــا

ً
محظــورا

المحــرم علــى اإلمــام الحســين )الطقوس الدينية 

منــذ  الشــيعة(،  المســلمين  لجميــع  الرئيســية 

خمــس ســنوات. 

حقــوق  النتهــاك  الحكومــة  تدابيــر  إن  ـ   123

الشــيعة الدينيــة والثقافيــة قــد شــملت مــا يلــي: 

 ـ فــرض قيــود علــى الممارســة العلنيــة لطقــوس 
أ
ا

زعماؤهــم  بــه  يوصــي  مــا  نحــو  علــى  الشــيعة 

الدينيــون. 

المقدســة  ضرحــة 
أ
اال إدارة  علــى  االســتيالء  ـ  ب 

الشــيعة.  العلمــاء  مــن 

مســاجد  فــي  المصليــن  وتهديــد  مراقبــة  ـ  ج 

الشــيعة.  وردهــات 

د ـ إغــالق كليــات وجامعــات الشــيعة الدينيــة 
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وحظــر الحلقــات الدينيــة إال بموافقــة رســمية. 

هـــ ـ تقييــد حــركات الزعمــاء والعلمــاء الدينييــن 

إلــى  الســفر  حيــث  ومــن  البلــد  راضــي 
أ
ا داخــل 

الســواء.  علــى  الخــارج 

و ـ شــن عــدة حمــالت ) إعالميــة ( ضــد النظــام 
الشــيعي باتهامــه باالنحــراف والزندقــة.)1(

و فرض رقابة صارمة على نشر العديد 
أ
ز ـ حظر ا

من كـتب الشيعة ومجالتهم وكـتيباتهم، بينما 

الدينيــة  للشــؤون  الحكومــة  وحــدات  ترفــض 

معاصــرة  للشــيعة  عمــال 
أ
ا يــة 

أ
ا نشــر  تشــجيع 

م تقليديــة. 
أ
كانــت ا

تلفزيونــي  و 
أ
ا إذاعــي  برنامــج  بــث  حظــر  ـ  ح 

شــيعي.  محتــوى  علــى  ينطــوي 

ط ـ تنظيم حملة لحظر تطبيق قواعد المذهب 

الشــخصية  حــوال 
أ
اال مجــال  فــي  الشــيعي 

ذلــك.  إلــى  ومــا  واإلرث،  كالــزواج،  ســرة 
أ
واال

ك ـ حظــر االتصــال بيــن الشــيعة خــارج العــراق 

علــى للســلطة الدينيــة فــي مدينــة 
أ
والمجلــس اال

شــرف. 
أ
النجــف اال

ل ـ فرض قيود خاصة تمس من تبقى من الطالب 

و العلماء الدينين .

مريكيــة وحريــة 
أ
اال الخارجيــة  وزارة  تقريــر  ـ  جيــم 

ديــان 
أ
اال

مريكيــة لعــام 
أ
ورد فــي تقريــر وزارة الخارجيــة اال

ديــان : 
أ
1996 تحــت فقــرة حريــة اال

ديــان 
أ
تقيــد الحكومــة » النظــام البائــد« حريــة اال

 ، وينــص الدســتور المؤقــت لعــام 
ً
 شــديدا

ً
تقييــدا

ن » اإلســالم هــو ديــن الدولــة » .
أ
1968 علــى ا

وقــاف بمراقبــة دور العبــادة 
أ
 وتضطلــع وزارة اال

نشــر  علــى  والموافقــة  الديــن  علمــاء  وتعييــن 

 . الدينيــة  دبيــات 
أ
اال

ن العــرب المســلمين الشــيعة 
أ
وعلــى الرغــم مــن ا

الذيــن يشــكلون بيــن 60 و 65 فــي المائــة مــن 

الســكان 3. هــم اكبــر جماعــة مذهبيــة ، فــإن 

العــرب الســنة ) الذيــن ال يشــكلون اال حوالــي 

كانــوا  الســكان(  مــن  المائــة  فــي  إلــى 15   12

االقتصاديــة  الحيــاة  علــى  المهيمنيــن   
ً
تقليديــا

 . والسياســية 

بيــن  بالمســاواة  القانونيــة  الضمانــات  ورغــم 

الســنوات  فــي  قــام  النظــام  فــإن  المذاهــب 

واتبــاع  الشــيعة  الديــن  علمــاء  بقمــع  خيــرة 
أ
اال

مــن عــن 
أ
المذهــب الشــيعي ، وقامــت قــوى اال

والعتبــات  المســاجد  بتدنيــس  إصــرار  ســابق 

المقدســة الشــيعية ، وخاصــة بعــد انتفاضــات 

مصــادر  واتهمــت   ،  1991 عــام  فــي  هالــي 
أ
اال

 ، صــدام  صهــر   ، كامــل  حســين  المعارضــة 

بارتكاب انتهاكات كـثيرة لحقوق اإلنســان لدى 

اخمــاد انتفاضــة 1991 فــي جنــوب العــراق . 

التاليــة علــى الحقــوق  وظلــت قيــود الحكومــة 

الدينيــة ســارية المفعــول طيلــة عــام 1995 : 

بــث  وحظــر   ، معينــة  مــدن  فــي  ذان 
أ
اال منــع 

التلفزيــون  االذاعــة  فــي  الشــيعية  البرامــج 

الحكومييــن ، ومنــع نشــر الكـتــب الشــيعية بمــا 

في ذلك كـتب الصالة ، ومنع مواكب التشييع 
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، وتحريــم مواكــب العــزاء واالجتماعــات العامــة 

ــي ذكــرى مناســبات شــيعية .  ـ التــي تحيـ

الفصل الثاني :

ماكن المقدسة للشيعة 
أ
تدمير المراقد وال

في العهد البائد

 تمهيد :

والحســينيات  والمســاجد  »ع«  االئمــة  مرافــد 

التــراث  فــي  البــارزة  الحضاريــة  المعالــم  مــن 

عــن  وحقائــق   
ً
رقامــا

أ
ا نذكــر  هنــا   ، الشــيعي 

المقدســات  لهــذه  البائــدة  الســلطة  انتهــاكات 

فــي إطــار تخريــب التــراث الحضــاري للمســلمين 

الشــيعة . وقبــل الخــوض فــي هــذا الفصــل نذكــر 

بنــاء 
أ
ا لــدى  المعالــم  هــذه  هميــة 

أ
ا عــن   

ً
شــيا

الطائـفــة: 

تعتبــر المســاجد والحســينيات مــن مؤسســات 
اإلســالم المهمــة ، فهــي إضافــة إلــى كونهــا دور 

عبــادة يجتمــع فيهــا المســلمون ، فــان تعبئــة 

مــة علــى المســتويين العبــادي والثقافــي يتــم 
أ
اال

كــدت 
أ
ا وقــد  المؤسســات،  هــذه  خــالل  مــن 

المســجد  إحيــاء  علــى  اإلســالمية  الشــريعة 

قــال   . المســلمون  فيــه  يلتقــي   
ً
مكانــا وجعلــه 

مــَن 
آ
هللا تعالــى } إنمــا َيعُمـــُر مســاجَد هللا َمــن ا

تــى 
آ
وا الصــالة  قــام 

أ
وا خـــِر*)2( 

آ
اال واليــوِم  بــاهلِل 

ن 
أ
ا ولئــك 

أ
ا فعســى  هللا  إال  يخــش  ولــم  الــزكاة 

يكونــوا مــن المهتديــن{.)3( وهــذه المؤسســات 

العباديــة لــم تســلم مــن خطــط النظــام لضــرب 

الشــيعة مــن خاللهــا حيــث حــاول النظــام ذلــك 

و القضــاء عليهــا 
أ
ا بشــتى الوســائل بغيــة شــلها 

المســاجد  علمــاء  واعتقــال  بمطــاردة  قــام  ثــم 

للمرجعيــة  وكالء  هــم  والذيــن  والحســينيات 

مــن  المؤسســات  فــرغ هــذه 
أ
ا الدينيــة وبالتالــي 

خالهــا بالتالــي مــن الوعــظ واالرشــاد . 
أ
العلمــاء فا

خــذ النظــام يطــارد الشــباب المتــردد علــى 
أ
وقــد ا

ثــم  وتعذيبهــم  باعتقالهــم  ويقــوم  المســاجد 

غلــق كل الجمعيــات والمؤسســات المرتبطــة 
أ
ا

بالمســاجد ، واســتولى علــى عــدد مــن المســاجد 

وقاف 
أ
والحســينيات و جعلها تابعة إلى وزارة اال

 ، ســنية  مؤسســات  إلــى  حولهــا  نــه 
أ
ا بمعنــى 

خــر . 
آ
 ا

ً
غلــق عــددا

أ
وا

وبعــد االنتفاضــة الشــعبانية ) 1991 ( تعامــل 

اكـثــر  بوحشــية  المؤسســات  هــذه  مــع  النظــام 

والحســينيات  المســاجد  لتدميــر  خطــة  فنفــذ 

راد المواصلــة مــع 
أ
 بكربــالء وا

أ
الشــيعية و ابتــدا

النجــف لكنــه تراجــع عنهــا . 

مــن  عديــدة  ســاليب 
أ
ا النظــام  اســتعمل  لقــد 

جــل هــدم المســاجد والحســينيات فعمــد إلــى 
أ
ا

العامــة  والســاحات  والحدائــق  الشــوارع  فتــح 

يعــوض  لــم  انــه  كمــا   . المســاجد  مناطــق  فــي 

 للبنــاء 
ً
مــواال

أ
و واقفــي هــذه المؤسســات ا

أ
متولــي ا

خــرى)4(
أ
ا ماكــن 

أ
ا فــي 

كـثــر مــن 
أ
بــت الســلطة البائــدة خــالل ا

أ
وهكــذا دا

35 عاما على انتهاج سياستها الخبيثة لتحطيم 

 وعالنيــةـ  وكانــت 
ً
الهويــة الشــيعية ومســخها ســرا
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خطرهــا فــي هــذا الســبيل 
أ
ولــى الخطــوات وا

أ
مــن ا

مــا مــس حريــة العبــادة واداء الشــعائر الدينيــة 

المقدســة  ماكــن 
أ
اال تدميــر  و   ، والمذهبيــة 

بنــص  الدوليــة  القوانيــن  كـفلتــه  حــق  وهــو   ،

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  مــن  الثانيــة  المــادة 

حريــة  فــي  الحــق  شــخص  لــكل   (  : اإلنســان 

التفكيــر والضميــر والديــن..( ثــم تؤكــد المــادة 

ن هــذا الحــق يشــمل فيمــا يشــمل ـ 
أ
المذكــورة ا

بالتعليــم والممارســة  : ) حريــة اإلعــراب عنهــا 

م 
أ
 ا

ً
كان ســرا

أ
وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا ، ســواء ا

مــع الجماعــة( ولكــن الســلطة البائــدة ضربــت 

وحقــوق  المقــدس  الحــق  هــذا  الحائــط  عــرض 
)5(. اإلنســان 

وســاط الدوليــة 
أ
ن فــي اال

آ
 اال

ً
وبهــذا لــم يعــد خافيــا

ن شــيعة العــراق يعانــون ـ بصفتهــم 
أ
والداخليــة ا

وجدهــا 
أ
ا تمييزيــة  وضــاع 

أ
ا جملــة  مــن  ـ  هــذه 

 
ً
وضاعــا

أ
ا هنــاك  ن 

أ
ا فيــه  شــك  ال  وممــا  النظــام 

العــراق يشــترك  فــي  مترديــة لحقــوق اإلنســان 

ثارهــا كافــة المواطنيــن بمــا 
آ
وزارهــا وا

أ
فــي تحمــل ا

وســع 
أ
 واال

ً
كـثــر تضــررا

أ
فيهــم الشــيعة الوســط اال

 ، ومــن هــذا المنطلــق يكــون التركيــز 
ً
انتشــارا

كـثريــة 
أ
ال الشــيعة  المســلمين  مظلوميــة  علــى 

ويمكــن  جغرافيتهــم،  واتســاع   ، نفوســهم 

فيمــا يلــي مالحظــة مجموعــة إجــراءات اتخذهــا 

النظــام كورقــة عمــل لمحاربــة الشــيعة وتخريــب 

 : تراثهــم الحضــاري 

1 ـ التوقــف عــن منــح إجــازة البنــاء للمســاجد 

 . الشــيعية  المناطــق  فــي  والحســينيات 
سيس مواكب جديدة. )6(

أ
2 ـ منع إجازات تا

3ـ تدمير وتهديم مات المساجد والحسينيات 

الت الهندسية الثقيلة . 
آ
بالديناميت واال

4ـ تحويــل بعــض المســاجد والحســينيات إلــى 

ماكــن عامــة . 
أ
ســواق تجاريــة وا

أ
ا

5 ـ إغالق المســاجد والحســينيات في المناطق 

تــى عليهــا اإلهمــال ليجعــل 
أ
ن ا

أ
الشــيعية ، إلــى ا

 . 
ً
نقاضــا

أ
منهــا خرائــب وا

ـ اقتحــام ومداهمــة المســاجد والحســينيات   6

وتطويقهــا ، ومحاصــرة المتواجديــن فيهــا . 

7 ـ مصــادرة بعــض المســاجد والحســينيات بمــا 

ثــاث والتحــف النــادرة 
أ
فيهــا مــن اال

العامليــن  تعييــن  فــي  الســلطة  تدخلــت  ـ   8

عــراف 
أ
لال  

ً
خالفــا والحســينيات  المســاجد  فــي 

. كمــا فرضــت الســلطة رقابــة قاســية  الجاريــة 

 . المصليــن  علــى 
9ـ مراقبة الحسينيات و الجوامع . »وثيقة)7(

تدميــر  مــن   
ً
جانبــا نذكــر  التمهيــد  هــذا  بعــد 

مورديــِن:  فــي  المقدســة،  ماكــن 
أ
واال المراقــد 

 ، المقدســة  العتبــات  تدميــر  ول: 
أ
اال المــورد 

ثارهــا 
آ
ا وســرقة 

تمهيــد : امتــدت يــد العبــث إلــى كنــوز العتبــات 

المقدســة فــي مدينتــي النجــف االشــرف وكربــالء 

 مــن 
ً
المقدســة التــي تعــد ) هــذه الكنــوز ( جــزءا

الثــروة الدينيــة والقوميــة والحضاريــة للبــالد ، 
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إضافــة إلــى قدســيتها لــدى المســلمين عامــة ، 

اذ لــم تجــرؤ الحكومــات الســابقة لتمــوز 1979 

ن تمســها بســوء ؛ وقد تم نهبها وســرقة 
أ
م على ا

موجوداتهــا التراثيــة تــارة باســم الترميم المزعوم 

خــرى باســم التجديــد والتوســعة ، وغيرهــا 
أ
،و ا

خيــرة 
أ
مــن المســميات الواهيــة، والمحصلــة اال

تظهــر فــي قضــم الشــيء الكـثيــر مــن هــذا التــراث 

 
ً
ي ســبب كان ماديــا

أ
المقــدس لــدى الشــيعة )وال

الوجــود  علــى   
ً
ســتارا يســدل  ممــا   )  

ً
معنويــا و 

أ
ا

نيــة. 
آ
الشــيعي ولــو لفتــرة ا

بــل حــاول  الحاكــم بذلــك  النظــام  لــم يكـتــف 

بشــتى الوســائل إجبــار علمــاء الديــن الشــيعة 

لــه  تجيــز  دينيــة  فتــاوى  إصــدار  علــى  والســنة 

الذهــب  مــن  كبيــرة  كميــات  ببيــع  التصــرف 

الموجــود والتحــف والثريــات التــي تزيــن مراقــد 

ئمــة واالوليــاء ) ع ( بحجــة معالجــة االزمــة 
أ
اال

االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا البــالد ، بســبب 

سياســته الالمســؤولة تجــاه الشــعب والوطــن . 

فــي الفقــرات القادمــة نذكــر عينات من التخريب 

الحاكمــة  الســلطة  مارســته  الــذي  الحضــاري 

ومراقــد  المقدســة  العتبــات  حرمــة  بخرقهــا 

وليــاء والصالحيــن الذيــن لهــم قدســية لــدى 
أ
اال

الشــيعة ، وذلــك بتدنيســها وســرقة المقتنيــات 

و قصفهــا عالنيــة كمــا 
أ
ثريــة مــن خزائنهــا ، ا

أ
اال

ذار / 1991 م . 
آ
حــدث ذلــك فــي ا

شرف 
أ
1ـ تخريب التراث الشيعي في النجف اال

دينــي  بتــراث  شــرف 
أ
اال النجــف  مدينــة  تتميــز 

حافــل وتاريــخ إســالمي عريــق ، وهــي حاضــرة 

مــن الحواضــر المهمــة فــي العالــم اإلســالمي ، 

بــي طالــب ) ع ( 
أ
وفــي ثراهــا يرقــد اإلمــام علــي بــن ا

ميــر المؤمنيــن ، باإلضافــة 
أ
مولــى الموحديــن وا

والمســاجد  والصالحيــن  المعــارف  مراقــد  إلــى 

 عن ذلك فقد انتشرت 
ً
ثرية وغيرها ، وفضال

أ
اال

فــي ربوعهــا وازدهــرت مراكــز الدراســات الدينيــة 

والحــوزات العلميــة التــي تســتقبل الطلبــة مــن 

مختلــف بلــدان العالــم اإلســالمي . 

شــرف خــالل 
أ
وهكــذا كانــت مدينــة النجــف اال

 فــي دنيــا 
ً
 شــامخا

ً
قــرون مديــدة مــن الزمــن صرحــا

لإلســالم   
ً
منيعــا  

ً
، وحصنــا اإلســالمية  العلــوم 

قلــوب  إليــه  تهفــو   
ً
مقدســا  

ً
ومــزارا  ، صيــل 

أ
اال

وتــي مــن قــوة 
أ
ب النظــام بــكل مــا ا

أ
المســلمينفدا

فيهــا  الشــيعية  اإلســالمية  الهويــة  فســخ  علــى 

بتخريــب تراثهــا الحضــاري ، وتدميــر معالمهــا 

بعــدة  المقدســة  المراقــد  وتدنيــس   ، الدينيــة 

مجموعــة  هنــا  الوســائلونذكر  ومختلــف  طــرق 

مــن تلــك العمليــات : 

لف :- تدنيس ضريح اإلمام علي )ع (
أ
ا

ول من تطرق إلى تدنيس العتبات المقدسة 
أ
وا

ثريــة فــي البــالد، 
أ
وتدميرهــا وســرقة التحــف اال

علــى مســتوى المنظمــات الدوليــة، كان المقــرر 

العــراق  فــي  اإلنســان  حقــوق  لحالــة  الخــاص 

الســيد ماكــس فــان ديــر شــتويل)8( 

باء:- ضرب المرقد الشريف لإلمام علي ) ع( 

لضريــح  وتدنيــس  تخريــب  عمليــة  ول 
أ
ا ت 

أ
بــدا
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ذار / 1991 وذلــك 
آ
وائــل ا

أ
االمــام علــي ) ع ( ا

بضــرب المرقــد الشــريف لإلمــام )ع ( ، حيــث 

ُضربــت قبتــه الذهبيــة ، وُهــّدم بــاب الصحــن 

كمــا تشــوهت معالــم الواجهــة اإلماميــة للصحن 

بقذيفــة ســقطت عليهــا مــن قــوات النظــام. 

جيم :- استباحة الخزائن في المرقد المطهر 

لنــدن  فــي  الدينيــة  الخوئــي  مؤسســة  علنــت 
أ
ا

بتاريــخ 12 كانــون الثانــي 1992 ، انــه خــالل 

العمليــات القمعيــة ضــد المســلمين الشــيعة فــي 

ومدرســة   
ً
مســجدا  )32( تدميــر  جــرى  العــراق 

يــدي الجنــود 
أ
علميــة دينيــة و )66( حســينية با

التاريخيــة  الخزائــن  نهــب  وتــم   ، البعثييــن 

ئمــة الشــيعة . 
أ
بمراقــد ا

وحســب تقريــر باتريــك كوبــرت مراســل صحيفــة 

حــد 
أ
علــن ا

أ
اينديبندنــت اللندنيــة فــي العــراق ، ا

المجوهــرات  جميــع  نهــب  عــن  المســؤولين 

والمخطوطــات القديمــة والهدايــا المرســلة مــن 

إيــران والهنــد وغيرهمــا إلــى المرقــد المطهر لإلمام 

علــي )ع ( مــن قبــل عناصــر قــوات النظــام . 

اإلمــام  ضريحــي  فــي  ذلــك  مثــل  وحــدث 

)ع(  العبــاس  ســيدنا  خيــه 
أ
وا  ) ع   ( الحســين 

، وفــي هــذا اإلطــار ، قــال الدكـتــور علــي علــوي 

حــد العراقييــن المقيميــن فــي لنــدن لمراســل 
أ
ا

ثــار 
آ
حــد سماســرة اال

أ
الصحيفــة المذكــورة ، إن ا

عــرض  بريطانيــا  فــي  اللبنانييــن   ) )االنتيــكا 

مســروقة  الكريــم  ن 
آ
القــرا مــن  قديمــة  نســخة 

كيــد مــن حــرم االمــام علــي ) ع( فــي النجــف 
أ
بالتا

 . شــرف 
أ
اال

ثار الخرائب الكـثيرة 
آ
ضافت الصحيفة: ال زالت ا

أ
وا

ماثلة في مدن الشيعة العراقية . 

ئمة ) ع( 
أ
ضرحة اال

أ
دال :- االستيالء على خزائن ا

وبتاريــخ 19 مايــس 1992 قــام النظــام البائــد 

طهــار 
أ
ئمــة اال

أ
ضرحــة اال

أ
باالســتيالء علــى خزائــن ا

وكربــالء  شــرف 
أ
اال النجــف  مدينتــي  فــي  )ع( 

وســرقتها   ، ونهبهــا   ، وتدنيســها   ، المقدســة 

مــن ، وقواتــه 
أ
، وذلــك اثنــاء انتشــار قــوات اال

المســلحة فــي هاتيــن المدينتيــن فــوق المبانــي 

المواطنيــن  لتخويــف  المهمــة  والمناطــق 

وإرعابهــم، بعدمــا مــرت علــى انتفاضــة 1991 

كاملــة. ســنة 

هاء :- تشكيل لجنة لسرقة النفائس 

جهــزة النظــام بتاريــخ 29 تمــوز 1994 
أ
قامــت ا

بنقــل مقاديــر كبيــرة مــن المجوهــرات والنفائــس 

مــن خزانــة ضريــح اإلمــام علــي ) ع ( فــي مدينــة 

يــام قليلــة مــن تشــكيل 
أ
شــرف ، بعــد ا

أ
النجــف اال

مــن الخــاص 
أ
فــراد اال

أ
عدهــا النظــام مــن ا

أ
لجنــة ا

شــياء 
أ
، وديــوان رائســة الجمهوريــة لتســجيل اال

شــراف عليهــا ، 
أ
النفيســة فــي الخزانــة المذكــورة لال

والتصــرف بهــا . 

ن عمليــة النقــل 
أ
وذكــرت المصــادر المطلعــة : ا

النظــام  رئيــس  مقــر  إلــى  ســري  بشــكل  تمــت 

المخلــوع صــدام حســين ، وبــدون إشــعار وزارة 

و ســادن الروضــة 
أ
وقــاف والشــؤون الدينيــة ، ا

أ
اال

الحيدريــة بذلــك . 
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ثــار وهــو ) جــون لــوك تومــا ( 
آ
حــد علمــاء اال

أ
وذكــر ا

االســتاذ فــي )جامعــة ســتوريون( فــي مقابلــة مــع 

ن اســواق لنــدن 
أ
إذاعــة )فرانــس تســكوب ( : ا

وفرانكـفــورت وهامبــورغ وباريــس مــا تزال تشــهد 

ومنهــا   ، العراقيــة  ثريــة 
أ
اال القطــع  مــات  بيــع 

تحــف ونفائــس انتزعــت مــن العتبــات المقدســة 

شــرف وكربــالء المقدســة ، 
أ
فــي مدينتــي النجــف اال

.)1995( 
ً
مؤخــرا

ســواق لنــدن 
أ
ن ا

أ
ثــار ) تومــا ( ا

آ
وضــح خبيــر اال

أ
وا

قطعــة  مائـتــي  نحــو  بيــع  ســابيع 
أ
ا منــذ  شــهدت 

القــرن  فــي  إلــى العصــر اإلســالمي  ثريــة تعــود 
أ
ا

حســين  إن   : واضــاف   . الهجــري  الســادس 

التصنيــع  مســؤول   ) المقبــور  الصهــر   ( كامــل 

 علــى عمليــة 
ً
العســكري هــو الــذي يشــرف رســميا

مــزادات  فــي  بيعهــا  وســرقتهاثم  ثــار 
آ
اال تهريــب 

وربــا لقــاء ثمــن بخــس مــن الــدوالرات لحســاب 
أ
ا

الحاكمــة.  العائلــة 

ثــار ) تومــا ( التــي 
آ
وفــي ختــام مقابلــة خبيــر اال

 6  /  7 بتاريــخ  العالميــة  الصحــف  نشــرتها 

منظمــة  تومــا  البروفســور  طالــب   1995  /

اليونســكو العالميــة بالتدخــل لوضــع حــد لبيــع 

الرافديــن  لبــالد  الحضــاري  والتخريــب  ثــار 
آ
اال

ماكنهــا 
أ
ثــار العراقيــة المســروقة إلــى ا

آ
وإعــادة اال

خــذ تعهــدات مــن النظــام الحاكــم فــي 
أ
، بعــد ا

 . عليهــا  بالمحافظــة  العــراق 

واو:- قصف المدن المقدسة بالصواريخ 

المدفعــي  للقصــف  المقدســة  المــدن  تعرضــت 

معالمهــا  وتخريــب  تدميــر  بهــدف  والطائــرات 

شــرف 
أ
الحضاريــة والدينيــة ، فمدينــة النجــف اال

المدفعــي  للقصــف  تعرضهــا  إلــى  باإلضافــة 

رض 
أ
رض ـ ا

أ
 لصواريــخ ا

ً
والطائــرات ، كانــت هدفــا

، كما 
ً
، حيــث قصفــت المدينــة بـ )68(صاروخا

تــم قصــف كربــالء المقدســة خــالل االنتفاضــة 

 ، وكذلــك جــرى 
ً
ايضــا رض 

أ
ا ـ  رض 

أ
ا بصواريــخ 

ذكــر  اإلطــار  هــذا  وفــي  الكوفــة  مدينــة  قصــف 

باقــر  محمــد  الســيد  هللا  يــة 
آ
ا المحــراب  شــهيد 

الصحفيــة  لقاءاتــه  حــد 
أ
ا فــي  )قــده(  الحكيــم 

إن   (  :  
ً
قائــال  1995 / الســابع  الشــهر  خــالل 

النظــام الــذي قصــف شــعبه بصواريــخ ســكود 

ن يتعايــش مــع 
أ
ســلحة الكيمياويــة ال يمكــن ا

أ
واال

 . الجــوار(  دول 

زاي :- تخريب مرقد مسلم بن عقيل ) ع ( 

بــي طالــب 
أ
وتعــرض مرقــد مســلم بــن عقيــل بــن ا

قــوات  يــدي 
أ
ا علــى  والتدميــر  للتخريــب   ) ) ع 

النظــام، حيــث هدمــت قبته الشــريفة بالقصف 

ذار 1991 . 
آ
واســط ا

أ
المدفعــي ا

حاء :- تدمير مقام اإلمام زين العابدين ) ع( 

يقــع هــذا المقــام الطاهــر لإلمــام زيــن العابديــن 

شــارع  نهايــة  فــي  ع(   ( الحســين  بــن  علــي 

شــرف 
أ
اال النجــف  مدينــة  فــي  العابديــن  زيــن 

يعــود  ثــري 
أ
ا مقــدس  مســجد  علــى  ويشــتمل   ،

 ، الهجــري  الســابع  العقــد  بدايــة  إلــى  تاريخــه 

حيــث تعــرض هــذا المــكان المقــدس للتدنيــس 

علــى  المدفعــي  بقصفــه  وذلــك   ، والتخريــب 
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ثنــاء قمــع االنتفاضــة عــام 
أ
يــدي قــوات النظــام ا

أ
ا

 .  1991

 مــن 
ً
 مهمــا

ً
وهــذا المقــام المقــدس يعتبــر معلمــا

يخلــد  الشــيعة  للمســلمين  الحضــاري  التــراث 

 مــن حيــاة اإلمــام الرابــع ) ع ( ممــا حــدا 
ً
جانبــا

بالنظــام إلــى تخريبــه وتدميــره . 

2ـ تخريب التراث الشيعي في كربالء المقدسة 

ذات  المــدن  مــن  المقدســة  كربــالء  مدينــة 

التقديــس الخــاص لــدى المســلمين الشــيعة ال 

على المستوى المحلي ، بل لعموم المسلمين 

جمــع ، لــم ال وفــي فنائهــا 
أ
الشــيعة فــي العالــم ا

)ع(  الحســين  اإلمــام  الشــهيد  الســبط  يرقــد 

بــو الفضــل العبــاس )ع( فقــد تعرضــت 
أ
خــوه ا

أ
وا

خــالل  النظــام  قــوات  لقصــف  المدينــة  هــذه 

صواريــخ  اســتخدمت  حيــث  انتفاضــة1991 

رض لتدميــر معالمهــا الحضاريــة وتراثهــا 
أ
رض ـ ا

أ
ا

 .
ً
نفــا

آ
اإلنســاني ، كمــا ذكــر ا

المقولــة  تلــك  يتذكــرون  العراقيــون  زال  ومــا 

 ( المقبــور  الصهــر  بهــا  تشــدق  التــي  البليــدة 

 
ً
حســين كامــل التكريتــي(، حيــن وقــف متحديــا

الحســيني  الحــرم  مــام 
أ
ا  . عــراف 

أ
واال القيــم  كل 

المطهــر وبــكل وقاحــة ، ليفــرغ حقــده الدفيــن 

نــا 
أ
نــت حســين وا

أ
علــى مقدســات الشــيعة : ) ا

خالقــي 
أ
الالا الموقــف  هــذا  ويــدل   ، ) حســين 

عوانــه ومــن يســير 
أ
علــى مــدى اســتهتار النظــام وا

فــي فلكــه الواهــي ، بالتــراث المقــدس للشــيعة 

وتدميــر معالمهــم الحضاريــة ، وليــس إلخمــاد 

حركــة تمــرد علــى زعمهــم.)9( 

لف :- تدمير المقامات المقدسة في كربالء 
أ
ا

المقدســة  االماكــن  بعــض  ســماء 
أ
ا يلــي  فيمــا 

خــالل  النظــام  قــوات  دمرتهــا  التــي  ثريــة 
أ
واال

 :  1991 عــام  انتفاضــة 

- مقام كـف الحسين ) ع(.

- مقام مخيم الحسين) ع(. 

س الحسين ) ع(.
أ
- جامع را

- مقام التل الزينبي . 

- مقام االمام جعفر الصادق ) ع(. 

-مقام صاحب الزمان ) عج(

- مغتسل العلقمي ، وغيرها . 

بواب الذهبية من كربالء 
أ
باء:- سرقة اال

 1992 مايــس  فــي  بغــداد  ســلطات  قدمــت 
أ
ا

لإلمــام  الشــريفين  الحرميــن  بــواب 
أ
ا رفــع  علــى 

الذهبيــة،  )ع(  العبــاس  خيــه 
أ
وا  ، الحســين 

خــارج  مجهــول  مــكان  إلــى  بنقلهمــا  وشــرعت 

ت 
أ
بــدا ذلــك  مــن  ســبوعين 

أ
ا وبعــد   ، المدينــة 

باالســتيالء علــى خزائــن ضريــح االمــام الحســين 

) ع ( ونهبهــا ، ونقلهــا إلــى جهــات مجهولــة مــع 

تحفيــات ومقتنيــات نفيســة انتزعــت مــن ضريــح 

)ع(. العبــاس 

ثــار 
آ
جــزاًء مــن تلــك اال

أ
وقــد ظهــر فيمــا بعــد ان ا

لتبــاع  العالميــة  ســواق 
أ
اال إلــى  طريقهــا  ت 

أ
را

ثار لحســاب العائلة 
آ
هنــاك مــن قبــل سماســرة اال

الحاكمــة فــي بغــداد . 

 : 
ً
ثار على ذلك قائال

آ
حد خبراء اال

أ
كد ا

أ
وقد ا
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وهمبــورغ  وفرانكـفــورت  لنــدن  ســواق 
أ
ا إن   (

القطــع  مــات  بيــع  تشــهد  تــزال  مــا  وباريــس 

مــن  خــذت 
أ
ا تحــف  ومنهــا   ، العراقيــة  االثريــة 

 )  .  . وكربــالء  النجــف  فــي  المقدســة  العتبــات 

ذكرنــا  مــا  إلــى  اضافــة   ، الســرقات  تلــك  ومــن 

ســجادة  ى 
أ
را انــه  عيــان  شــاهد  ذكــر   ، اعــاله 

بلجيكيــة فــي الحــرم المقــدس لالمــام الحســين 

دوالرات  بضعــة  مــن  كـثــر 
أ
ا تســاوي  ال   ) ع   (

ثريــة 
أ
وضعــت بــدل ســجادة ) كاشــان ( نفيســة ا

كانــت مهــداة مــن ثــري هنــدي للحــرم الحســيني . 

ثرية في سامراء 
أ
3ـ مصادرة التحف اال

ب 1992 
آ
قدمــت ســلطات النظــام بتاريــخ 1 ا

أ
ا

ثرية والثريات النفيسة 
أ
على مصادرة التحف اال

مــن مرقــدي اإلماميــن علــي الهــادي ، والحســن 

العســكري ) ع ( فــي مدينــة ســامراء ، وكذلــك 

الســيد  مرقــد  مــن  والثريــات  التحــف  ســرقة 

بلــد /محافظــة صــالح  فــي مدينــة  محمــد )ع( 

إلــى  النفيســة  ثــار 
آ
اال هــذه  نقــل  وتــم   ، الديــن 

بنايــات القصــر الجمهــوري والــوزارات ، وقصــر 

 ، النظــام  مؤسســات  مــن  وغيرهــا  المؤتمــرات 

هــذه  تدنيــس  هــذا وبعــد  بغــداد ،  فــي مدينــة 

 ، وضواحيهــا  ســامراء  فــي  المقدســة  العتبــات 

قــام النظــام وبتاريــخ 20 كانــون الثانــي 1995 
الشــيرازي  الســيد  هللا  يــة 

آ
ا مدرســة  بتهديــم 

الشــهيرة فــي ســامراء المقدســة وتعتبــر المدرســة 

 مــن التــراث الحضــاري لــدى المســلمين 
ً
جــزءا

الشــيعة . 

4ـ تخريب التراث الشيعي في بابل

لف:- سرقة الضريح الذهبي للقاسم ) ع (
أ
ا

بســرقة  النظــام  قــام   1997 ذار 
آ
ا  17 بتاريــخ 

موســى  االمــام  بــن  للقاســم  الذهبــي  الضريــح 

الكاظــم )عليهمــا الســالم ( الكائــن فــي ناحيــة 

 ) بابــل  محافظــة   ( القاســم 

عمــال 
أ
ونقلــت المصــادر المطلعــة عــن رجــل ا

قصــة  تفاصيــل   ، الحلــة  مدينــة  فــي  معــروف 

الســطو والســرقة للضريــح الذهبــي ، إذ قــال : 

وامــر 
أ
إن الحاكــم العســكري للمحافظــة تلقــى ا

الذهــب  بســرقة  البائــد  النظــام  رئيــس  مــن 
المذكــور  المرقــد  مــن  والتحــف  والمجوهــرات 

مليــون   )800  ( نــذاك 
آ
ا قيمتهــا  تبلــغ  والتــي 

دينــار ، وقــد شــكل الحاكــم العســكري )حســن 

مــن 
أ
علــي( مجموعــة لصوصيــة مؤلفــة مــن مديــر ا

مــن  وعــدد  القاســم،  ناحيــة  ومديــر   ، الحلــة 

مــن وغيرهــم ، مــع بعــض المرتزقــة 
أ
ضبــاط اال

العامليــن فــي المرقــد الشــريف لتنفيــذ عمليــة 

والتحــف  الذهبــي  الشــباك  وســرقة   ، الســطو 

 . الشــريف  المرقــد  مــن  والمجوهــرات 

الشــيعة  المســلمين  اســتياء  إلــى  ادى  ممــا 

هالــي ناحيــة القاســم الذيــن ســاهموا 
أ
وخاصــة ا

فــي تشــييد هــذا المرقــد وصيانتــه ، لعالقتهــم 

 . الشــريف  المــزار  بهــذا  الروحيــة 

باء :- تخريب مرقد ابن نما في الحلة 

وحــول تخريــب مرقــد ابــن نمــا وهــو مــن كبــار 

حــد شــهود العيــان : قــام 
أ
علمــاء الشــيعة ، قــال ا
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النظــام الحاكــم بتخريــب مرقــد ابــن نمــا وهــو 

مــن علمــاء الشــيعة الكبــار ، حيــث تــم نســفه 

الت الثقيلــة اثنــاء انتفاضــة 15 
آ
بالديناميــت واال

شــعبان 1411 هـــ . 

5ـ تذييل الفصل 

ـ المقرر الخاص وتدنيس العتبات المقدسة 
أ
ا

اإلنســان  حقــوق  لحالــة  الخــاص  المقــرر  ذكــر 

فــي العــراق الســيد ماكــس فــان ديرشــتويل فــي 

ولــي ، تحــت فقــرة 121 ، 
أ
تقريــره الخــاص اال

بخصــوص تدنيــس العتبــات المقدســة مــا يلــي : 

فــي  حدثــت  التــي  االنتفاضــات  عقــاب 
أ
ا وفــي 

االمــام  مــارس 1991 ، ضــرب ضريــح   / ذار 
آ
ا

ضــرار 
أ
صيــب با

أ
الحســين فــي كربــالء بالقنابــل وا

ن 
أ
بالغــة ودنــس ، وزعــم البعثيــون بعــد ذلــك ا

نــه 
أ
با  

ً
علمــا  ، المتمرديــن  فعــل  مــن  كان  هــذا 

قــدس 
أ
ن يدنــس الشــيعة ا

أ
ليــس مــن المعقــول ا

ضرحتهــم بهــذه الطريقــة » . 
أ
ا

وجــاء فــي الفقــرة 124 مــن نفــس التقريــر : » 

ويقــال ان الحكومــة العراقيــة قــد اتخــذت عــدة 

الموجهــة  سياســتها  إطــار  فــي  خــرى 
أ
ا تدابيــر 

ثــم   « . . الثقافــي  الشــيعة  تــراث  للقضــاء علــى 

يذكــر المقــرر الخــاص مجموعــة تدابيــر تشــمل 

علــى  القضــاء  مجــال  فــي  فظيعــة  انتهــاكات 

التــراث الحضــاري للشــيعة ، ال يســع المجــال 

 . لذكرهــا 

ب ـ اإلهمال المتعمد للمدن المقدسة 

وتراثهــم  الشــيعة  محاربــة  خطــة  وضمــن 

الحضاري والديني ، في البالد ، انتهج النظام 

وضــع  حيــث  اإلطــار  هــذا  فــي  خبيثــة  خطــوة 

ئمــة االطهــار 
أ
المــدن المقدســة التــي فــي ثراهــا اال

التاريــخ الحضــاري والمذهبــي  ) ع ( ، وذات 

طويلــة  ســنوات  منــذ  الســوداء  القائمــة  علــى 

ســباب يعرفهــا الجميــع وال تخفــى علــى اللبيــب 
أ
ال

 إلــى اســلوب االهمــال المتعمــد ، 
أ
، حيــث لجــا

ثــاروال فتــح مؤسســات 
آ
فــال تعميــر ، وال ترميــم ا

فــي  وشــحوب  شــلل  بذلــك  صابهــا 
أ
فا  ، علميــة 

. 
ً
 وثقافيــا

ً
خطــوة نحــو تدميرهــا حضاريــا

المورد الثاني :- وضع المساجد والحسينيات : 

قبــل  المغلقــة  والحســينيات  المســاجد  1ـ 

ضــة  نتفا ال ا

قــام النظــام البائــد بإغــالق عــدد مــن المســاجد 

تحــت  الشــيعية  المــدن  فــي  والحســينيات 

عــذار مختلفــة ، وذلــك قبــل انتفاضــة 1991 
أ
ا

 )100  ( مــن  اكـثــر  تعدادهــا  بلــغ  حتــى   ، م 

حســينية ومســجد ، نذكرهــا حســب المــدن و 

 : المحافظــات 

شــرف : تــم اغــالق جامع 
أ
ـ  فــي مدينــة النجــف اال

أ
ا

الجزائــري ، جامــع البــراق ، جامــع الجواهــري ، 

بــو صخير. 
أ
جامــع كميــل ، مســجد الكرامــة ، ا

بغــداد وضواحيهــا: مســجد  العاصمــة  فــي  ـ  ب 

االمــام الباقــر )ع ( ، مســجد ســيد إدريــس ، 

الكــرار  الحســين ) ع(، حيــدر  االمــام  مســجد 

، والرســول ، االمــام المنتظر)عــج( ، مســجد 

وحســينية الهــادي ) ع ( ، حســينية الزهــراء ) 
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ع ( ، حســينية التميمــي ، حســينية الزويــة ، 

ل مباركــة ، البــو جمعــة ، الخالنــي ، 
آ
حســينية ا

المصلــوب ، جامــع براثــا ، حســينية الكريعــات 

 ، الســالم  حــي   ، الشــعلة   ، الدهاليــك   ،

 ، بغــداد  غربــي  وإســكان   ، جميلــة  حســينية 

كــراد الفيليــة، 
أ
والبيــاع ، العادلــي ، حســينية اال

وغيرهــا . 

 ، الفقيــر  جامــع   ، البصــرة  محافظــة  فــي  ـ  ج 

الرحمــة التحســينية ، المســجد الكبيــر ، جامــع 

مســجد   ، الســماوة  جامــع   ، العــرب  محلــة 

الشــوش الكبيــر ، جامــع الزبيــر ، جامــع الفــاو 

 . ، وغيرهــا 

د . فــي محافظــة ذي قــار ) الناصريــة ( ، حســينية 

االمام الباقر )ع( جامع الغراف ، مسجد الرسول 

)ص(.

هـ في محافظة ديالى ، جامع بعقوبة ، مســجد 

الكصيريــن ، مســجد جديــدة الشــط ، الخالــص 

 ، مندلــي  فــي  الكبيــر  الجامــع   ، المقداديــة   ،

حســينية قلعــة بالــي ، وغيرهــا . 

مســجد   ،  ) الحلــة   ( بابــل  محافظــة  فــي  ـ  و 

الرحمــة ، مســجد الهاشــمية ، مســجد القاســم 

 . وغيرهــا   ، الكـفــل  مســجد   ،

ومســاجد  عــدة حســينيات  إغــالق  تــم  كمــا  ـ  ز 

فــي مدينــة كربــالء المقدســة، وكذلــك فــي مــدن 

والديوانيــة،  والســماوة،  والعمــارة،  كركــوك، 

فــي  الشــيعية  المــدن  مــن  وغيرهــا  والكــوت 

عمــوم البــالد/ ال يســع المجــال لذكرهــا جميعــا، 

ئمــة المســاجد 
أ
ا غلــب 

أ
ا ن 

أ
ن نذكــر ا

أ
وال يفوتنــا ا

المذكــورة  المغلقــة  الحســينيات  ومســؤولي   ،

يــدي 
أ
ا علــى  ، تعرضــوا النتهــاكات خطيــرة 

ً
نفــا

آ
ا

غياهــب  فــي  بهــم  لقــي 
أ
ا مــن  منهــم  الســلطات 

الســجون، ومنهــم مــن ُحكــم عليهــم باإلعــدام 

 ،
ً
و مــن مــات كمــدا

أ
و كان نصيبهــم االختفــاء، ا

أ
ا

و مــن فــر مــن جحيــم النظــام إلــى خــارج البــالد 
أ
ا

، ليواصــل جهــاده وواجبــه اإلســالمي فــي دحــر 

قــوى الظــالم عــن عراقنــا الحبيــب . 

2ـ وضع المساجد والحسينيات بعد االنتفاضة 

والممارســات  االنتهــاكات  شــدة  بلغــت 

الالإنســانية ذروتهــا ضــد الشــيعة بعــد احــداث 

االنتفاضــة الشــعبانية 1411 هـــ التــي علــى إثرهــا 

ركانــه وكاد يقضــى عليهــم وإلــى 
أ
صعــق النظــام وا

بــد ، بــإرادة الثــوار المنتفضيــن ؛ولكــن بعــد 
أ
اال

،اســتعاد  عديــدة  ســباب 
أ
ال االنتفاضــة  تلكــؤ 

النظــام قــواه الخائــرة ، وجمــع فلولــه المهزومــة 

مــن حــرب الكويــت ليصــب جــام غضبــه علــى 

خــص فــي مدينتــي 
أ
بريــاء ، وباال

أ
بنــاء الشــيعة اال

أ
ا

وتــي 
أ
النجــف وكربــالء المقدســتين ، وبــكل مــا ا

شــاعرنا  وصــدق   ، وقســاوة  وعنــف  قــوة  مــن 

هــؤالء  مثــال 
أ
ا وصــف  فــي  الرصافــي  معــروف 

يقــول : الشــراذمة ، إذ 

بنــاء جلدتهــم 
أ
جانــب هــم ولكــن*** علــى ا

أ
عبيــد لال

ســود
أ
ا

فبــدت جملــة مــن االنتهــاكات الفظيعــة لحقــوق 

اإلنســان ، مــن عمليــات التقتيــل والتدميــر وهتــك 
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الحرمــات . . وغيرهــا ممــا يعجــز القلــم عــن وصفهــا 

، ونحــن هنــا بصــدد انتهــاك حرمــة المســاجد 

مســت 
أ
والحســينيات خــالل تلــك الفتــرة و التي ا

يــوم التحريــر ، وهــذه نمــاذج  إلــى  لــه  مالزمــة 

وعينــات مــن تلــك اإلجــراءات العنيفــة : 

- تدمير المساجد والحسينيات في النجف 
أ
ا

العلــم  مدينــة  االشــرف  النجــف  مدينــة  فــي 

لحرمــة  النظــام  جهــزة 
أ
ا تعرضــت  والفقاهــة 

ذات  خــرى 
أ
ا واماكــن  والحســينيات  المســاجد 

و مســوغ 
أ
حرمــة خاصــة . لتدميرهــا بــدون مبــرر ا

 : المقدســة  االماكــن  تلــك  ومــن   ، قانونــي 

مير. 
أ
1 ـ مسجد اإلمام علي ) ع( ،في حي اال

2ـ  مسجد البقيع ، الكائن في شارع المدينة . 

3 ـ مسجد سامي كرماشة ، يقع في محلة العمارة . 

شــارع  بدايــة  فــي  يقــع   ، المــراد  مســجد  ـ   4

 . ســي لطو ا

5 ـ الحسينية الشوشترية . 

6 ـ مسجد االمام الصادق ) ع (. 

7 ـ مسجد الكويت ، وغيرها . 

ب - تدمير المساجد والحسينيات في كربالء 

فــي مدينــة كربــالء المقدســة حيــث مثــوى إمامنا 

خيــه العبــاس)ع( تعرضــت قــوات 
أ
الحســين و ا

ماكــن 
أ
النظــام لحرمــة المســاجد والحســينيات وا

خــرى .و طالتهــا عمليــات التدميــر التــي 
أ
مقدســة ا

شــار شــهود 
أ
اســتمرت لغاية 31 / 5 / 1991 وا

العبــادة  دور  و  ومواقــع  ســماء 
أ
ا إلــى  العيــان 

التخريــب  كيفيــة  عــن  تفاصيــل  مــع  المخربــة 

، فقالــوا: فــي البــدء كان النســف بالديناميــت 

ــف هــو الســائد فــي عمليــات التدميــر ،  والقذائـ

مــر فيمــا بعــد بحيــث ســلمت هــذه 
أ
و اختلــف اال

االماكــن ) مســاجد وحســينيات( إلــى مقاوليــن 

بغيــة االســتفادة مــن االنقــاض ، فقــد تــم تدميــر 

معظــم المســاجد والحســينيات ، مــا رصــد منهــا 

 
ً
مســجدا  )32  ( و   ، حســينية   )65( حوالــي 

ن 
أ
ا هنــا  إليــه  االشــارة  تجــدر  وممــا   ،

ً
وجامعــا

عمليــات الهــدم والتخريــب التــي طالــت العــدد 

تــي قبيــل 
أ
الهائــل مــن المســاجد والحســينيات تا

موســم محــرم الحــرام ، ذكــرى استشــهاد اإلمــام 

نــذاك 
آ
الحســين )ع ( الــذي تتخــوف الســلطة ا

تســلم  لــم  بــذا  و  ثانيــة،  انتفاضــة  انــدالع  مــن 

التدميــر  مــن  كربــالء  فــي  مســجد  و 
أ
ا حســينية 

 
ً
بمــواد الديناميــت إال واحــدة اســتخدمت مخزنــا

 مــن 
ً
مــن قبــل الجيــش فغفــل عنهــا ونفــذ جــزءا

مخططــه فــي النجــف وتوقــف. )10(

إلــى  والحســينيات  المســاجد  تحويــل   -: ج 

عامــة  ماكــن 
أ
ا

لــدى  واالســتخفاف  االســتهتار  حالــة  بلغــت 

النظــام المقبــور، فــي ضــرب القيــم اإلســالمية 

إلــى  الشــيعة  المســلمين  لــدى  والحضاريــة 

والحســينيات  المســاجد  بعــض  تحويــل 

ماكــن عامــة اســتهانة 
أ
التاريخيــة والمهمــة إلــى ا

المظلومــة  الطائـفــة  لهــذه  الحضــاري  بالتــراث 

، وقــد تطــرق ســماحة شــهيد المحــراب الســيد 

محمــد باقــر الحكيــم )قــده( إلــى ذلــك خــالل 



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |   تموز   |  2006 129

بحثــه القيــم للمؤتمــر الخامــس للفكــر اإلســالمي 

إذ   ، م   1987 عــام  طهــران  فــي  لقــاه 
أ
ا الــذي 

مــن  المــات  بغلــق  النظــام  قــام  كمــا  قــال(: 

و 
أ
ا تجاريــة  محــالت  إلــى  وتحويلهــا  المســاجد 

ثارهــا (11 و مــن تلــك 
آ
متنزهــات عامــة واخفــاء ا

 : الحــاالت 

النائــب  الســمري  الشــيخ  مســجد  تحويــل  ـ   1

الرابــع لإلمــام الحجــة ) عــج ( الكائــن فــي ســوق 

إلــى  الســراي ) الجانــب الشــرقي مــن بغــداد ( 

ســواق تجاريــة . 
أ
ا

2 ـ الحســينية الشوشــترية فــي مدينــة النجــف 

صبــح مكانهــا 
أ
رض وا

أ
االشــرف ، ســويت مــع اال

للســيارات(.   
ً
بــا

أ
)مرا

فــي  االشــرف  النجــف  فــي  المــراد  مســجد  ـ   3

حيــل إلــى خربــة لوقــوف 
أ
بدايــة شــارع الطوســي ا

 . بضائعهــم  لعــرض  المتجوليــن  الباعــة 

هالــي 
أ
ا وحســينية  الطوســي  جامــع  هــدم  ـ   4

الحلــة  مدينــة  فــي  نمــا  ابــن  وجامــع  الكـفــل 

عامــة.  ســاحات  إلــى  وتحويلهــا 

هالــي الشــعب ببغــداد عــام 
أ
5 ـ تهديــم مســجد ا

1998 ، وتحويلــه إلــى ســاحة لكــرة القــدم. 

6 ـ تحويــل حســينية الموانــئ فــي البصــرة إلــى 

كاديميــة البحريــة . 
أ
دائــرة عســكرية لال

مدينــة  فــي  الداكســير  حســينية  تهديــم  ـ   7

 . وانقــاض  خرائــب  إلــى  وتحويلهــا  البصــرة 

8 ـ تحويــل جامــع حــي الزهــراء بالبصــرة إلــى مقــر 

خــرى مــن 
أ
للحــزب الحاكــم ، وهنــاك نمــاذج ا

هذه االنتهاكات لحرمة المســاجد والحســينيات 

 . 
ً
ال يســع المجــال لذكرهــا جميعــا

فــي  المنتظــر ) عــج (  9ـ تهديــم مســجد االمــام 

علــي  يــد  علــى  عــام 2001  وائــل 
أ
ا الفــاو  مدينــة 

 . المجيــد  حســن 

شرف 
أ
د:- برنامج الهدم في النجف اال

 بحقــده الطائـفــي 
ً
عمــد النظــام المقبــور مدفوعــا

والعلميــة  الثقافيــة  المؤسســات  محاربــة  إلــى 

االعمــدة  حــد 
أ
ا تشــكل  باعتبارهــا  الشــيعية 

المهمــة فــي التثقيــف اإلســالمي الواعــي ، ففــي 

قــدم النظــام 
أ
ا مدينــة النجــف االشــرف وحدهــا 

كملهــا اســمها )العمــارة( تقــدر 
أ
علــى هــدم محلــة با

كانــت  مربــع  متــر  مليــون  بنصــف  مســاحتها 

مليئــة بالمــدارس العلميــة والمســاجد التاريخية 

 . الصالحيــن  العلمــاء  وقبــور  والحســينيات 

ثاثهــا فــي 
أ
هـــ :- خــرق حرمــة المســاجد وســرقة ا

بغــداد 

مــن  عــدد  تعــرض   :  97  /  1  /8 بتاريــخ 

المســاجد والحســينيات والمراقــد المقدســة فــي 

قبــل  مــن  منظمــة  ســطو  عمليــات  إلــى  بغــداد 

قــوات  مــن  قامــت وحــدات  فقــد  الســلطات ، 

مــن الخــاص بجمــع الســجاد والثريــات وبقيــة 
أ
اال

االثــاث لعــدد مــن الجوامــع المعروفــة ، ونقلــت 

هــذه الممتلــكات إلــى جهــات مجهولــة ومــن تلــك 

المســاجد والجوامــع : 

- جامــع ســيد ســلطان علــي الكائــن فــي شــارع 

 . الرشــيد 
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منطقــة  فــي  الكائــن  الجامعــة  حــي  جامــع   -

 . الكــرخ 

مدينــة  فــي  الكائــن  يوســف  ابــي  جامــع   -

 . الكاظميــة 

- مرقد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان .

- مرقد الشيخ احمد . 

الفصل الثالث : 

للشــيعة  المقدســة  ماكــن 
أ
واال المراقــد  تدميــر 

الســائد اإلرهــاب  يــدي 
أ
با

تمهيد 

 /  4  / فــي9  الصدامــي  الوثــن  ســقوط  بعــد 

وســاط 
أ
ا فــي  غريبــة  ظاهــرة  ت 

أ
بــدا  ،  2003

ال وهــي عمليــات 
أ
المجتمــع العراقــي المســلم ؛ ا

هــدم وتخريــب المراقــد المقدســة ، و المســاجد 

والحســينيات واالماكــن ذات الحرمــة الخاصــة 

اإلرهابــي  يــدي 
أ
ا علــى  الشــيعة؛  للمســلمين 

الظالعيــن  النظــام  يتــام 
أ
وا المبتــور  الزرقــاوي 

ن النهــج 
أ
فــي ركابــه، ممــا يــدل بوضــوح علــى ا

المقبــور  النظــام  عليــه  ســار  الــذي  الخبيــث 

صــل واحــد . . 
أ
ورثــه لزبانيتــه ينبــع مــن ا

أ
. . وا

ونــة 
آ
والوثائــق التــي كشــف عنهــا النقــاب فــي اال

 : بــال شــك ، ومنهــا  تــدل علــى ذلــك  خيــرة 
أ
اال

البنتاغــون  يكشــفها  مهمــة  وثائــق ومســتندات 

ولــى ، تشــير إلــى : »قيــام ممثــل رســمي 
أ
للمــرة اال

ســامة بــن الدن فــي 
أ
لحكومــة صــدام بالتقــاء مــع ا

ن تلقى 
أ
السودان في 9 / شباط / 1995 بعد ا

 للمســتند فــإن 
ً
موافقــة مــن صــدام حســين ووفقــا

رائسة جمهورية صدام قد تم إعالمها بتفاصيل 

ذار 1995 الــذي طلــب خاللــه 
آ
اللقــاء فــي 4 ا

الشــيخ ســليمان  تــالوات  بــث  يتــم  ان  ســامة 
أ
ا

بــن العــودة وخطبــه فــي التلفزيــون العراقــي كمــا 

جنبيــة 
أ
اقتــرح القيــام بعمليــات ضــد القــوات اال

شــار التقريــر ايضــا 
أ
الموجــودة فــي الســعودية وا

ن يغــادر الســودان 
أ
ا ابــن الدن يجــب  ن 

أ
ا إلــى 

فــي يوليــو 1996 ، بعدهــا يتــم إنهــاؤه بتجنيــد 

فــي  كان  إنــه  المعلومــات  وتقــول   ، ارهابييــن 

فغانســتان فــي ذلــك الوقــت ». 
أ
ا

مــا المراقــد المقدســة واالماكــن ذات الحرمــة 
أ
وا

وغيرهــا  والحســينيات  المســاجد  مــن  الخاصــة 

المبتــور؛  الزرقــاوي  اإلرهــاب  يــد  طالتهــا  التــي 

يتــام النظــام المقبــور، فســنذكرها فــي مورديِن : 
أ
وا

ول: - المراقد المقدسة 
أ
المورد اال

ســماء عــدد مــن المراقــد المقدســة 
أ
هــذه قائمــة با

»ع«  ومقاماتهــم  بنائهــم 
أ
ا و  االطهــار  ئمتنــا 

أ
ال

و  الصحابــة  مــن  الصالحيــن  الرجــال  وقبــور 

لعمليــات  تعرضــت  والتــي  »رض«  وليــاء 
أ
اال

يــدي 
أ
ا علــى  التخريــب  و  الهــدم  و  النســف 

الخــارج،  مــن  علينــا  الوافديــن  التكـفيرييــن 

تــم  التــي  العــراق المعطــاء؛ و  ناكــري نعمــة  و 

وللضميــر  للعالــم؛  الحقيقــة  لتبيــان  رصدهــا 

 : الحيثيــات  بعــض  مــع  نذكرهــا  اإلنســاني، 

1 ـ بتاريخ 29 / 8 / 2003 :- 

حــدث انفجــار هائــل مــن ســيارة مفخخــة قــرب 

فــي  »ع«  علــي  المؤمنيــن  ميــر 
أ
ا اإلمــام  مرقــد 
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استشــهاد  إلــى  دى 
أ
ا ،ممــا  شــرف 

أ
اال النجــف 

الحكيــم  باقــر  الســيد محمــد  العظمــى  يــة هللا 
آ
ا

شــهيد  بيــن   
ً
بريــا  

ً
مواطنــا  230 و  »قــده«، 

الحــادث.  مــكان  فــي  كبيــرة  ضــرار 
أ
وا وجريــح 

2 ـ بتاريــخ 26 / 3 / 2004 :- تعرضــت مدينــة 

دت إلــى 
أ
الكاظميــة المقدســة لثالثــة انفجــارات ا

 بيــن شــهيد وجريــح 
ً
 بريــا

ً
ســقوط 200 مواطنــا

ضــرار ماديــة كبيــرة فــي المنطقــة . 
أ
وا

بتاريــخ 1 / 3 / 2004: تعرضــت مدينــة  ـ   3

إلــى  دت 
أ
ا انفجــارات  لثالثــة  المقدســة  كربــالء 

شــهيد  بيــن  مواطــن  مائـتــي  مــن  كـثــر 
أ
ا ســقوط 

وجريــح. 

النجــف  فــي  تعــرض   :2004  / ذار 
آ
ا فــي  ـ   4

للهــدم  الصفــا  صافــي  ومرقــد  مســجد  االشــرف 

 . العشــوائي  للقصــف  نتيجــة  بالكامــل 

المقدســة  كربــالء  2004:فــي   / ذار 
آ
ا فــي  ـ   5

مريكــي، 
أ
تعــرض المخيــم الحســيني للقصــف اال

إثــره.  م بالكامــل علــى  وُهــّدِ

مرقــد  تعــرض   :2004  /  4  /  20 بتاريــخ  6ـ 

اإلمــام فــرج هللا بــن محمــد العابــد بن موســى بن 

ـــَر بالكامــل .  جعفــر »ع« لعمليــات إرهابيــة وُفّجٍ

الحضــرة  تعرضــت   :  2004  / ب 
آ
ا فــي  ـ   7

ضــرار كبيــرة 
أ
شــرف ال

أ
النجــف اال فــي  الحيدريــة 

 . مريكــي 
أ
اال القصــف  إثــر 

8 ـ بتاريــخ 16 / 4 / 2005: تعــرض مرقــد االمــام 

حمــد بــن موســى الكاظــم )ع( فــي محافظة ديالى 
أ
ا

ضــرار كبيــرة فــي 
أ
دت إلــى ا

أ
النفجــار عبــوات ناســفة ا

المرقــد . 

9 ـ بتاريــخ 5/5 / 2005 : تعــرض مرقــد اإلمــام 

العبــاس بــن موســى الكاظــم )ع( فــي المقداديــة 

دت 
أ
/ محافظــة ديالــى النفجــار عبــوات ناســفة ا

إلــى اضــرار كبيــرة فــي المرقــد . 

مرقــد  2005:تعــرض   /  6  /  3 بتاريــخ  ـ   10

الســوق  قــرب  المقداديــة   / مســافر  االمــام 

دت إلــى اضــرار كبيــرة 
أ
النفجــار عبــوات ناســفة ا

 . المرقــد  فــي 

تعــرض   :  2005  /  8  /  18 بتاريــخ  ـ   11

الكاظميــة  فــي  الرضــي »رض«  الشــريف  مرقــد 

 . ناســفة  عبــوة  النفجــار  المقدســة 

جامــع  تعــرض   :  2005 / بتاريــخ 8/31  ـ   12

ومرقــد ابــن نمــا الحلــي فــي محافظــة بابــل لهجــوم 

ّدى إلى استشــهاد 10 واصابة 10 
أ
إرهابي مســلح ا

خريــن بجــروح. 
آ
ا

مرقــد  تعــرض   :  2005 /  9  /  5 بتاريــخ  ـ   13

االمــام موســى الكاظــم ) ع ( لهجــوم بالصواريــخ 

ــف ..  والقذائـ

االمــام  مرقــد  تعــرض   :  2005 /  9 / 14ـ 26 

الكاظــم ) ع ( زاغنيــة / بــن موســى  عبــد هللا 

ديالــى النفجــار عبــوات ناســفة ادت إلــى اضــرار 

كبيــرة فــي المرقــد . 

االمــام  مرقــد  تعــرض   :  2005 /  9 / 15ـ 26 

حمــد بــن موســى ) ع ( ديالــى لعمليــات إرهابية 
أ
ا

، وهــدم المرقــد بالكامــل علــى إثرهــا. 

االمــام  مرقــد  تعــرض   :  2005  / ايلــول  ـ   16
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محمــد بــن علــي الهــادي ) ع ( فــي بلــدروز /ديالــى 

النفجار إرهابي واستشــهاد 125 من بينهم عدد 

مــن االطفــال . 

االمــام  مرقــد  تعــرض   : 17ـ 1 / 10 / 2005 

دهــم / ابــي كرمــة /ديالــى النفجــار 
أ
إبراهيــم بــن ا

فــي  كبيــرة  ضــرار 
أ
ا إلــى  دت 

أ
ا ناســفة  عبــوات 

 . المرقــد 

18 ـ 18 / 10 / 2005 : تعــرض مقــام االمــام 

النفجــار  /ديالــى  الخالــص  (فــي  ع   ( الخضــر 

دت إلى اضرار كبيرة في الواجهة 
أ
عبوات ناسفة ا

االماميــة . 

بــي 
أ
19ـ 25 / 11 / 2005 : تعــرض مرقــد االمــام ا

ادريــس بعقوبــة /منطقــة التحريــر النفجــار عبــوات 

دت إلــى اضــرار كبيــرة فــي المرقــد . 
أ
ناســفة ا

االمــام  تعــرض مرقــد   : ـ 5 / 12 / 2005   20

 / بعقوبــة  الهــادي  علــي  االمــام  بــن  الحســن 

دت 
أ
المجمــع الصناعــي النفجــار عبــوات ناســفة ا

فــي المرقــد .  إلــى اضــرار كبيــرة 

21ـ 21 / 12 / 2005 : تعــرض مرقــد االمــام 

/محافظــة  بلــد  فــي  االشــتر  مالــك  بــن  إبراهيــم 

وهــدم  مســلح  ارهابــي  لهجــوم  الديــن  صــالح 

إثــره.  علــى  المرقــد 

22ـ 2005 : تعــرض مرقــد االمــام عبــدان ) ع ( 

فــي قريــة الســادة مــن ضواحــي بعقوبــة /ديالــى 

النفجــار عبــوات ناســفة إدت إلــى اضــرار كبيــرة 

فــي المرقــد . 

االمــام حبــش )ع  تعــرض مرقــد   : 23ـ 2005 

/ديالــى  بعقوبــة  ضواحــي  مــن  بهــرز  ،فــي   )

النفجــار عبــوات ناســفة إدت إلــى اضــرار كبيــرة 

فــي المرقــد . 

بــي مشــاعل 
أ
24ـ 2005 :تعــرض مرقــد االمــام ا

بــي صيــدا /ديالــى النفجــار 
أ
ا فــي مدينــة   ) ) ع 

فــي  كبيــرة  اضــرار  إلــى  إدت  ناســفة  عبــوات 

. المرقــد 

فــي  تــركان  الســيد  مرقــد  :تعــرض   2005 25ـ 

مدينــة الخالــص /ديالــى النفجــار عبــوات ناســفة 

 .

26ـ 2005 : تعــرض مرقــد الســيد شــهاب فــي 

مدينــة الخالــص /ديالــى النفجــار عبــوات ناســفة 

إدت إلــى اضــرار كبيــرة فــي المرقــد . 

27 ـ 5 / 1 / 2006:تعرض الصحن الحسيني 

فــي كربــالء الشــارع المقابــل للصحــن لتفجيــر 

 
ً
إرهابــي فجــر بحــزام ناســف واستشــهاد 50 زائــرا

وجــرح العشــرات . 

الروضــة  2006:تعرضــت   /  2  /  22 ـ   28

العســكرية فــي مدينــة ســامراء المقدســة لتفجيــر 

دى إلــى تهديمهــا بالكامــل .«انظــر 
أ
القبــة ممــا ا

الفصــل«  تذييــل  فــي  التفاصيــل 

االمــام  مقــام  2006:نســف   /  2  /  24 ـ   29

علــي بــن موســى الرضــا فــي قريــة بشــير كركــوك 

 . قبتــه  وتهديــم  بالكامــل 

30 ـ 25 / 2 / 2006:تعــرض مرقــد ومســجد 

الصحابــي ســلمان الفارســي »المحمــدي« / فــي 

المدائــن لســقوط قذيفــة هــاون علــى المرقــد 
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االمــام  مقــام  تعــرض   :2006  /  2  /  25 31ـ 

علــي / البصــرة ) خطــوة االمــام ( لهجــوم إرهابــي 

مســلح . 

والد مسلم 
أ
32ـ 8 / 4 / 2006 : تعرض مرقد ا

إلــى  دت 
أ
ا / المســيب النفجــار ســيارة مفخخــة 

استشــهاد وجــرح عــدد مــن المواطنيــن . 

ضرحــة 
أ
ا عــدة  تعرضــت   :2006 / 33ـ 5/16 

وليــاء و الصالحيــن فــي 
أ
بنــاء االئمــة »ع » و اال

أ
ال

منطقتــي الوجيهيــة و كنعــان /محافظــة ديالــى 

يــدي اإلرهابييــن 
أ
إلــى التفجيــر و التخريــب علــى ا

تــي: 
آ
التكـفيرييــن، كاال

- السيد عبد هللا بن االمام علي الهادي »ع« 

- السيدة رقية بنت االمام الحسين »ع« 

- النبي سنيار »ع« 

- جابر بن علي »ع« 

- الصحابي شرحبيل بن حسنة »ع« 

34ـ 30 / 5 / 2006 

علــي  االمــام  بــن  عــون  االمــام  مرقــد  تعــرض 

ديالــى   / الوجيهيــة  منطقــة  فــي  الهــادي«ع« 

اإلرهابييــن. التكـفيرييــن  يــدي 
أ
ا علــى  للتفجيــر 

المورد الثاني: - المساجد والحسينيات 

1 ـ 9 / 1 / 2004 : تعــرض مســجد وحســينية 

ســطوانة 
أ
ا فــي بعقوبــة النفجــار  الحــاج صــادق 

ضرار في الجدران 
أ
مفخخة واستشهاد وجرح 15 وا

 .

2 ـ 1 / 2 / 2005 :تعرضــت حســينية المفــرق 

فــي بعقوبــة النفجــار عبــوة ناســفة وتهدمــت واجهــة 

الحســينية . 

الرســول  ـ 15 / 2 / 2004:تعــرض جامــع   3

االكــرم فــي الغزاليــة ببغــداد للتفخيــخ وتهديمــه 

بالكامــل . 

4 ـ 26 / 2 / 2004 : تعــرض جامــع الصفــوي 

دى 
أ
فــي الكاظميــة لســقوط هــاون علــى الجامــع ا

إلــى اضــرار كبيــرة . 

5 ـ 3 / 12 / 2004 :تعرضــت حســينية اكــرم 

ســيارتين  النفجــار  عظميــة 
أ
اال  / النجــار  حميــد 

 17 وإصابــة  استشــهاد  إلــى  دتــا 
أ
ا مفخختيــن 

 . كبيــرة  ماديــة  واضــرار 

6ـ 21 / 2 / 2005 : تعرضت حسينية شهداء 

دى 
أ
ا الكــرخ النفجــار ســيارة مفخخــة  الطــف / 

إلــى استشــهاد وجــرح 24 واضــرار بالحســينية 

والمنــازل المجــاورة لهــا . 

االمــام  مســجد  تعــرض   :  2005  /  3  /  2 7ـ 

ســيارتين  النفجــار  بلــدروز  فــي  الحســين 

وقــوع  إلــى  ادى  بالهــاون  وقصــف  مفخختيــن 

 . ماديــة  واضــرار  جريــح   30 و  شــهيد   25

8 ـ 10 / 3 / 2005 :تعــرض جامــع الصدريــن 

الشــهيدين / الموصــل لعمــل إرهابــي بتفجيــر 

وعشــرات   6 استشــهاد  إلــى  دى 
أ
ا ممــا  نفســه 

 . الجرحــى 

9ـ 18 / 4 / 2005:تعــرض مســجد الرســول 

االعظــم بالمدائــن لهجــوم إرهابــي مســلح . 

االمــام  تعــرض مســجد   : ـ18 /4 /2005   10

علــي / بغــداد لهجــوم إرهابــي مســلح . 
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بــي 
أ
ا جامــع  تعــرض   :  2005/  5  /  22 11ـ 

الفضــل العبــاس / المحموديــة النفجــار ســيارة 

 27 وجــرح  استشــهاد  إلــى  دت 
أ
ا مفخخــة 

 . بالكامــل  وتهديمــه 

12ـ 1 / 6 / 2005 : تعــرض جامــع الخالــص 

ضــرار كبيــرة . 
أ
الصغيــر النفجــار ســيارة مفخخــة وا

13ـ 4 / 6 / 2005:تعرضــت حســينية االمــام 

مفخخــة  ســيارة  النفجــار  الســيدية   / المنتظــر 

فــي  ضــرار 
أ
وا المواطنيــن  مــن  عــدد  واستشــهاد 

الحســيني.  واجهــة 

14ـ 10 / 6 / 2005 : تعــرض جامــع الرســول 

فــي الــدورة حــي الطعمــة لهجــوم إرهابــي مســلح 

واستشــهاد 3 وجريــح 15 ـ 17 / 6 / 2005 

الغزاليــة   / االكــرم  الرســول  جامــع  تعــرض   :

لســقوط صاروخيــن علــى الجامــع . 

16ـ 20 / 6 / 2005 : تعــرض حســينية اإلمــام 

ضرار 
أ
المنتظر / الشعب النفجار سيارة مفخخة وا

كبيرة 

17ـ حزيــران / 2005 : تعــرض جامــع الرســول 

نــار  وإطــالق  مســلح  إرهابــي  لهجــوم  الــدورة   /

علــى المصليــن فــي صــالة الجمعــة. 

هــل 
أ
ا مســجد  تعــرض   :  2005  /  7  /  1 18ـ 

البيــت / حــي الخضــراء لهجــوم ارهابــي مســلح 

واستشــهاد اثنيــن مــن المتبرعيــن والمقــاول . 

19ـ 10 / 7 / 2005 :تعرض جامع المصطفى 

/ المحموديــة النفجــار ســيارة مفخخــة واصابــة 

14 واستشــهاد 4 مصليــن . 

20ـ 10 / 7 / 2005 : تعرضــت حســينية االمــام 

ضرار 
أ
المنتظر / المشتل النفجار سيارة مفخخة وا

كبيــرة . 

21ـ 14 / 7 / 2005 : تعرضت حســينية عبد 

الرســول علــي / الكــرادة النفجــار ســيارة مفخخــة 

واضــرار كبيــرة . 

22ـ 14 / 7 / 2005 : تعرضــت حســينية البــو 

ضــرار 
أ
جمعــة الكــرادة النفجــار ســيارة مفخخــة وا

كبيــرة . 

حســينية  تعرضــت   :  2005  /  7  /16 23ـ 

نفــط  لصهريــج  المســيب   / المســيب  هالــي 
أ
ا

.
ً
250جريحــا و   125 واستشــهاد  مفخــخ 

حســينية  تعرضــت   :  2005  /  7  /  16 24ـ 

 . مســلح  إرهابــي  لهجــوم  الســيدية   / المحبــة 

مســجد  تعــرض   :  2005  /  8  /  11 25ـ 

إرهابــي  هجــوم  الغزاليــة   / االكــرم  الرســول 

مســلح واستشــهاد الحــاج صــادق عبــد الواحــد 

 . جــي لخفا ا

حســينية  :تعرضــت   2005  /  8  /  18 26ـ 

مســلح  ارهابــي  لهجــوم  الســيدية   / المحبــة 

واستشــهاد ثالثــة بينهــم الحــارس مجيــد حميــد 

 . فليــح 

27ـ 14 / 9 / 2005 : تعــرض جامــع كبريــت 

 125 واستشــهاد  ارهابــي  النفجــار  الكاظميــة 

واضــرار كبيــرة فــي الجامــع. 

حســينية  :تعرضــت   2005  /  9  /  16 28ـ 

الرســول االعظمطــوز خورماتــو النفجــار ســيارة 
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جريــح.   20 و   12 واستشــهاد  مفخخــة 

حســينية  تعرضــت   :2005  /  10  /  5 29ـ 

ابــن نمــا / الحلــة لعمــل إرهابــي فجــر نفســه بحــزام 

ناســف . 

حســينية  تعرضــت   :  2005 /  10 / 30ـ 22 

المهــدي المنتظــر »عــج« فــي بلــدروز /محافظــة 

ديالــى لهجــوم ارهابــي مســلح واستشــهاد الشــيخ 

عبــد الرحمــن الشــمري . 

الــوادي  روضــة  مســجد  :تعــرض   2005 31ـ 

بــاب  فــي  الموصــل / الفصيليــة لعبــوة ناســفة 

واستشــهاد  بالكامــل  لتهديمــه  دت 
أ
ا المســجد 

 . المصليــن  مــن  وعــدد  المســجد  شــيخ 

32ـ 1 / 11 / 2005 : تعــرض جامــع الحاجــة 

خديجــة البصــرة / شــارع الجزائــر النفجــار ســيارة 

مفخخــة واستشــهاد 20 و جــرح 70 . 

حســينية  تعرضــت   :  2005  /  11  /  3 33ـ 

ســيارة  النفجــار  المســيب   / المســيب  هالــي 
أ
ا

.
ً
جريحــا  60 و   27 واستشــهاد  مفخخــة 

34ـ 9 / 11 / 2005 : تعرض جامع الشروفي 

مفخخــة  ســيارة  النفجــار  /بغــداد  الشــعب  فــي 

.
ً
واستشــهاد 5 و 20 جريحــا

35ـ 28 / 11 / 2005 :تعرض جامع صاحب 

الزمــان »عــج« فــي كربــالء لقــذف رمانــة يدويــة 

علــى الجامــع وتحطمــت الواجهــة الرئيســية . 

: تعرضــت حســينية  36ـ 30 / 11 / 2005 

مســلح  ارهابــي  لهجــوم  البيــاع  المصطفــى 

الحــراس  واستشــهاد 

: تعرضــت حســينية  37ـ 23 / 12 / 2005 

/محافظــة  بلــدروز  فــي  »ع«  الحســين  االمــام 

ناســف  بحــزام  نفســه  فجــر  إلرهابــي  ديالــى 

 . المصليــن  مــن  عــدد  وجــرح  واستشــهاد 12 

ســعد  بنــي  حســينية  تعرضــت   :  2005 38ـ 

ســيارة  النفجــار  ديالــى  محافظــة   / بعقوبــة   /

دت إلــى استشــهاد وجــرح 10 واضــرار 
أ
مفخخــة ا

 . االماميــة  الواجهــة  فــي  كبيــرة 

39ـ 2005 : تعرضــت حســينية التحريــر فــي 

بعقوبــة / محافظــة ديالــى لهجــوم ارهابــي مســلح 

ضــرار فــي الحــي . 
أ
و الحــاق ا

خانقيــن  حســينية  تعرضــت   :  2005 40ـ 

الكبيــرة فــي خانقيــن / محافظــة ديالــى لهجــوم 

دى إلــى استشــهاد 84 و 
أ
إرهابــي بحــزام ناســف ا

 . الحســينية  فــي   واضــرار 
ً
35جريحــا

فــي  المزرعــة  : تعرضــت حســينية  41ـ 2005 

إرهابــي  لهجــوم  ديالــى  محافظــة   / خانقيــن 

دى إلــى استشــهاد مجموعــة مــن 
أ
بحــزام ناســف ا

 . الجرحــى  مــن  كبيــرة  عــداد 
أ
وا المواطنيــن 

42ـ 10 / 2 / 2006 : تعرض مسجد االسكان 

ســيارة  النفجــار  /بغــداد  الــدورة  فــي  الشــعبي 

مفخخــة واستشــهاد 7 وجــرح 22 . 

حســينية  تعرضــت   :  2006  /  2  /  23 43ـ 

كرمــة  بــي 
أ
ا قريــة  فــي  »عــج«  المنتظــر  الحجــة 

إرهابــي  لهجــوم  ديالــى  محافظــة   / المقداديــة 

 . مســلح 

حســينية  تعرضــت   :  2006  /  2  /  24 44ـ 
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ّدى إلــى 
أ
القبــة / ديالــى لهجــوم إرهابــي مســلح ا

 . عطــان  مرتضــى  الحــاج  استشــهاد 

حســينية  تعرضــت   :  2006  /  2  /  26 45ـ 

نصــار فــي حــي جميلــة ببغــداد لســقوط قذيفــة 
أ
اال

هــاون علــى الحســينية .

46ـ 27 / 2 / 2006 : تعرضــت حســينية عبــد 

الهادي الجلبي في منطقة الحرية ببغداد النفجار 

ســيارة مفخخــة واستشــهاد 23 و العشــرات مــن 

الجرحــى. 

47ـ 28 / 2 / 2006 : تعرض مســجد الصديقة 

النفجــار  ببغــداد  الســيدية  فــي  »ع«  الزهــراء 

ســيارة مفخخــة واضــرار بليغــة بالمســجد وحــرق 

 . المصاحــف 

حســينية  تعرضــت   :  2006  /  3  /  5 48ـ 

ارهابــي  لهجــوم  فــي كركــوك  التســعين  منطقــة 

مســلح اثنــاء إقامــة المصليــن مراســيم الفاتحــة 

 .  4 وجــرح   3 فاستشــهد 

49ـ 5 / 3 / 2006: تعــرض جامــع الراشــدية 

/بغــداد لســقوط صواريــخ وعــدة قذائـــف هــاون 

دى إلــى اضــرار كبيــرة بالجامــع. 
أ
ا

حســينية  تعرضــت   :2006  /  3  /  13 50ـ 

دى 
أ
التحريــر / بعقوبــة لهجــوم إرهابــي مســلح ا

إلــى استشــهاد الحــارس فــارس ســلمان فــارس . 

حســينية  تعرضــت   :  2006  /  3  /  26 51ـ 

ور ببغــداد العتــداء مســلح 
أ
المصطفــى فــي حــي ا

وجــرح  مصليــا   24 استشــهاد  دى 
أ
ا غامــض 

 . العشــرات 

52ـ 1 / 4/ 2006: تعرضــت حســينية القبــة 

ديالــى   / المقداديــة  مــن ضواحــي  العبــارة  فــي 

فــي  اضــرار  إلــى  دى 
أ
ا مســلح  ارهابــي  لهجــوم 

 . الحســينية 

53ـ 3 / 4 / 2006 : تعــرض جامــع الشــروفي 

ســيارة  النفجــار  ببغــداد  الشــعب  مدينــة  فــي 

 40 وجــرح   11 استشــهاد  إلــى  دت 
أ
ا مفخخــة 

 . كبيــرة  واضــرار 

براثــا  جامــع  تعــرض   :  2006  /  4  /  7 54ـ 

حزمــة 
أ
التاريخــي ببغــداد لهجــوم ارهابــي بثالثــة ا

دى إلــى استشــهاد 77 وجــرح 130 . 
أ
ناســفة ا

55ـ 30 / 5 / 2006 : تعرضــت حســينية و 

مســجد الحجــة المنتظــر »عــج« فــي الزعفرانيــة 

ببغــداد لهجــوم ارهابــي.

هذا ما تمكنا من رصده لغاية إعداد البحث. 

تذييل الفصل 

حول تفجير القبة العسكرية المطهرة 

النظــام  زالم 
أ
ا مــن  عناصــر   :  . الداخليــة  وزارة 

المطهــرة  العســكرية  القبــة  تفجيــر  وراء  البائــد 

كــد وزيــر الداخليــة الســابق االســتاذ باقــر جبــر 
أ
ا

االماميــن  مرقــد  تفجيــر  حــادث  ن 
أ
ا  : الزبيــدي 

العســكريين » ع » فــي ســامراء حمــل بصمــات 

جهزتــه االمنيــة ، موضحــا ان 
أ
النظــام الســابق وا

اللجنــة الفنيــة التــي شــكلتها الــوزارة بهذا الصدد 

التحقيــق  فــي  متقدمــة  نتائــج  إلــى  توصلــت 

شــارت فــي تقاريرهــا إلــى اســتخدام نحــو 215 
أ
وا

كيلــو غــرام مــن المتفجــرات وحشــوات صواريــخ 
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رض واســتغرق زرعهــا نحــو عشــر ســاعات 
أ
رض ا

أ
ا

مــن قبــل مجموعــة يقــدر عددهــا الكلــي بـــ 20 

 ـ حســب التقريــر« . 
ً
ارهابيــا

الفصل الرابع : 

وجه التشابه بين الطاغيتين 
أ
ا

تمهيد : 

م 
أ
ا  ، يتماثلــون  م 

أ
ا  ، يتشــابهون  الطغــاة  هــل 

 .  . ؟  يتناســخون 

وهــل إن صفاتهــم مشــتركة فــي بعــض الوجــوه 

م إن جميعهــم نســخ 
أ
خــرى ، ا

أ
. ومختلفــة فــي ا

صــل لبعضهــم البعــض . قــد يكــون هــذا 
أ
طبــق اال

. . وقــد ال يكــون . 

ن الطغاة يتماثلون 
أ
ن الذي ال شك فيه ، ا

أ
غير ا

 . التفاصيــل  فــي  صــول ، وان اختلفــوا 
أ
فــي اال

حدهــم ـ فيمــا يرتبــط بالجــذور 
أ
فمــا ينطبــق علــى ا

 . 
ً
والنتائــج ـ ينطبــق عليهــم جميعــا

 ، الــروح  تصيــب   ، مرضيــة  حالــة  فالطغيــان 

ســبابها 
أ
خــر ، ولها ا

آ
ي مــرض ا

أ
ولهــا خصائصهــا كا

 . 
ً
يضــا

أ
خــر ا

آ
ي مــرض ا

أ
كا

فــإن   ، واســتعلى  اســتكبر  فرعــون  ن 
أ
ا فكمــا 

فراعنة كل عصر وزمان يبدؤون رحلة الطغيان 

وتــوا  باالســتكبار واالســتعالء ، ويظنــون انهــم اُأ

الملــك علــى علــم مــن عندهــم ولخصوصيــة فــي 

ذواتهــم ، ويرجــح هــذا الظــن لديهــم ، بســبب 

مــا يجدونــه مــن نفــاق الــوزراء ـ وقــادة الجنــود ، 

وخضــوع النــاس وخنوعهــم . 

وكمــا ابتلــع فرعــون الشــعب المصــري كلــه فــي 

ي 
أ
جوفــه ، فلــم يكــن علــى امتــداد مصــر كلهــا را

مشــيئة  هنالــك  كانــت  وال   ، هــو  يــه 
أ
را ســوى 

باســتثناء مشــيئته هــو ، وال كانــت إرادة غيــر 

ارادتــه هــو ، كذلــك كل طاغــوت فــي كل دولــة . 

حيــث  والوطــن  والدولــة  النــاس  يبتلــع  فإنــه 

يجهــز علــى ارادة النــاس ويدمــر حريــة اإلنســان 

، فــال يبقــى فــي الوطــن غيــره . . فهــو كل الوطــن 

، والوطــن كلــه هــو . . 

ليس هكذا فعل فرعون ؟. 
أ
ا

لــم يــذب شــعب مصــر كلــه فــي إرادتــه ، وصــار 
أ
ا

فرعــون هــو مصــر وتحولــت مصــر إلــى فرعــون ؟ 

وتلــك هــي حفــرة االســتبداد المطلــق التــي قــد 

يســقط فيهــا الطاغــوت . 

فــال يبقــى غيــره إال كجــزء مــن حلقاتــه ، وشــيء 
فــي خزينــة ممتلكاتــه . )11(

العــراق  علــى طاغيــة   
ً
تمامــا ينطبــق  مــا  هــذا  و 

و  الدســتور  و  البــالد  اقتضــم  الــذي  المقبــور 

؛  الســقيمة  لرغبتــه   
ً
إشــباعا جمعيــن 

أ
ا النــاس 

ته الزرقــاوي المبتــور 
أ
وبالتالــي ينطبــق علــى ســوا

فــي إرهابــه العشــوائي و فتــاواه الخبيثــة؛ ولــذا 

 و 
ً
 وفكــرا

ً
وجــه التشــابه بينهمــا شــخصا

أ
نالحــظ ا

 : 
ً
فعــاال

أ
ا

 – ضحالة البيئة 
َ
وال

أ
ا

ن كال الشــخصين ترعرعــا فــي بيئــة 
أ
نالحــظ بــا

ضحلــة ، وإن اختلفــت فــي البقعــة الجغرافيــة 

وجــه التشــابه 
أ
ســلوب الحكــم ،وفيمــا يلــي ا

أ
،و ا

فــي هــذه النقطــة: 
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لف - الطاغية المقبور : من قرية العوجة . . 
أ
ا

وقضــى  عاديــة ،  عائلــة  مــن  عــام 1937  ولــد 

زقــة ) العوجــة ( التــي 
أ
هــم ســنوات حياتــه فــي ا

أ
ا

حــد المقربيــن إليــه . . إنهــا كانــت ) 
أ
يقــول عنهــا ا

مليئــة بالشــر( . .

بهــا  ليبعــد  إليهــا   
أ
ويلجــا عصــاه  يحمــل  كان 

االشــواك عــن قدميــه والــكالب عــن نهــش ثيابــه 

عصــاه  وضــع  تكريــت  مدينــة  دخــل  فــاذا   ،

 . دشداشــته  داخــل  الحديديــة 

ول مــرة حمــل فيهــا الســالح حيــن كان 
أ
وكان ا

عمــره عشــر ســنوات ، حســبما تخبرنــا ســيرته ، 

التــي اخرجهــا التلفزيــون ، واذاعهــا عــدة مــرات 
)12(.

ربــع جرائــم قتــل قبــل ان يكلفــه 
أ
» فقــد ارتكــب ا

عبــد  اغتيــال  محاولــة  فــي  بالمشــاركة  حزبــه 
عــام 1959 م)13( قاســم  الكريــم 

بــاء - اإلرهابــي المبتــور : مــن شــيكاغو الشــرق 

االوســط . 

ولــد الزرقــاوي عــام 1966 فــي الزرقــاء . . كانــت 

تلــك المدينــة تســمى شــيكاغو الشــرق االوســط 

، بســبب معــدل الجريمــة الكبيــر فيهــا . 

حمــد فاضــل الخاليلــة ، 
أ
صلــي هــو ا

أ
واســمه اال

ردنيــة فقيــرة بمدينــة الزرقــاء الصناعيــة 
أ
ســرة ا

أ
ال

التــي تنتشــر فيهــا الجريمــة ؛ ســجنته الســلطات 

 .  . ســلحة 
أ
اال بحيــازة  تتعلــق  لتهــم  االردنيــة 

 معــه 
ً
ويقــول يوســف رضابــا الــذي كان مســجونا

قــل مــن المتوســط مــن حيــث 
أ
: ) دعنــا نقــول إنــه ا

الــذكاء ، ولكنــه علــى درجــة كبيــرة مــن العنــف 

عدائه ، ويكـفر كل من يختلف معه 
أ
واالقدام مع ا

يــة قضيــة يعتبرونهــا مبدئيــة ( . 
أ
علــى ا

 في حي يســكنه العمال البســطاء و الفقراء 
أ
نشــا

القيــم  تواجــه  البدويــة  القيــم  كانــت  حيــث 

نتيجــة  مباشــر  بشــكل  الغربيــة  االســتهالكية 

عصرنــة متســرعة . . فــي طفولتــه دخــل الزرقاوي 

 .. 
ً
 بســيطا

ً
المدرســة المحليــة وتلقــى فيهــا تعليمــا

مــا ميــدان لعبــه فقــد كانــت المقبــرة القريبــة 
أ
وا

ذلــك  عنــه صــورة  يتذكــر معلمــوه  مــن ســكناه 

 فــي 
أ
الطفــل الثائــر غيــر المنضبــط . وهكــذا نشــا

وســط معــدوم ضحــل بعيــد عــن قيــم التمــدن 
)14(. الرفيعــة  الحضاريــة واإلنســانية 

 - الظهور المفاجئ 
َ
ثانيا

لــم يكــن للشــخصين اللذيــن همــا قيــد البحــث 

؛فــي البدايــة تكويــن و ال عالقــات ،وال وســائل 

ســاحة  علــى   
ً
مفاجــا ظهورهمــا  كان  ،بــل 

 : مــن ذلــك   
ً
نــَر جانبــا

ْ
فل حــداث، 

أ
اال

مفاجئــة  وبصــورة   : المقبــور  الطاغيــة   - لــف 
أ
ا

 للرئيــس 
ً
 مرافقــا

أ
وصــل صــدام إلــى الحكــم . .بــدا

اإلجــرام  فــي  ســاعده  اشــتد  و  البكــر،  االســبق 

الحكــم.  مقاليــد  بتســنمه   1979/7/17 يــوم 

بــاء - اإلرهابــي المبتــور : ال تــزال قصــة صعــود 

بــرز رمــوز التطرف 
أ
 مــن ا

ً
الزرقــاوي ليصبــح واحــدا

غيــر مكـتملــة ومليئــة بالتناقضــات . ولــم يكــن لــه 

العالقــات وال  التكويــن ، وال  البدايــة ، ال  فــي 
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ي قاتــل 
أ
و ا

أ
الوســائل التــي كانــت لــدى ابــن الدن ا

فــي القاعــدة . 

صدار فتاوى   – اإ
ً
ثالثا

صــدر مجموعــة مــن القرارات و الفتاوى 
أ
كالهمــا ا

بتكـفيــر الشــيعة و هــدر دمائهــم و حقوقهــم، و 

االســتخفاف بعقائدهــم :

لــف - الطاغيــة المقبــور : رفــع شــعار » ال شــيعة 
أ
ا

االســتخفاف  و  االســتهانة  ،و   « اليــوم  بعــد 

فــي  معتقداتهــم،  و  الشــيعة  بالمســلمين 
اعالمــه)15( ووســائل  نشــرياته 

صــدر الزرقــاوي اللئيــم 
أ
بــاء - اإلرهابــي المبتور:ا

 ، وقتلهــم  العراقييــن  الشــيعة  إبــادة  فتــوى 

حقــده  عمــاه 
أ
ا مغــرور  طاغيــة  ي 

أ
كا وتصــرف 

مرســوم  فــي  فكورهــا   ، وقســوته  وضغينتــه 

للشــيعة(  الحــالل  الذبــح   ( يســتحل  إرهابــي 

واختالطاتــه  ضغانــه 
أ
ا عــن  اســتعارها  كـفتــوى 

 ، الشــيعة«  بـ«ذبــح  فتــوى  يصــدر  .و  الشــاذة 

 
ً
هجومــا شــنَّ  لــه،  خبيــث  تصريــح  خــر 

آ
ا وفــي 

 مرجعهــم الدينــي 
ً
 علــى الشــيعة، واصفــا

ً
عنيفــا

و  الكـفــرة  إمــام   « بانــه:  السيســتاني  الســيد 
المحتليــن)16( مصالــح  يخــدم  الزندقــة 

،تــرى  الدوليــة  و  المحليــة  الصحــف  راجــع 

بنــاء 
أ
 مــن تلــك الفتــاوى المجحفــة بحــق ا

ً
كـثيــرا

 . الطائـفــة 

ماكن المقدسة 
أ
 – تدمير اال

ً
رابعا

المراقــد  ضــرب   : المقبــور  الطاغيــة   - لــف 
أ
ا

وكربــالء  النجــف  فــي  حــدث  كمــا   ، المقدســة 

رض ، ويمكــن 
أ
رض – ا

أ
المقدســتين بصواريــخ ا

ذات  االماكــن  مــن  الهائــل  العــدد  مالحظــة 

الحرمــة الخاصــة لــدى الشــيعة مــن المســاجد 

خــرى ، 
أ
ماكــن و مؤسســات ا

أ
و الحســينيات و ا

الثانــي  الفصــل  خــالل  ذلــك  يمكــن مالحظــة 

الموضــوع.  مــن 

المراقــد  ضــرب   : المبتــور  اإلرهابــي   - بــاء 

المقدســة ، كمــا حــدث فــي الكاظميــة المقدســة 

التــي  الكبــرى  والفاجعــة  كاتيوشــا،  بصواريــخ 

حدثــت فــي نســف اإلماميــن العســكريين فــي 

ســامراء ، كمــا يمكــن مالحظــة العــدد الهائــل 

الخاصــة  الحرمــة  ذات  واالماكــن  المراقــد  مــن 

لــدى الشــيعة مــن المســاجد و الحســينيات و 

خــرى ، تــم تدميرهــا و 
أ
ماكــن ا

أ
المؤسســات و اال

نســفها؛ ويمكــن مالحظــة ذلــك خــالل الفصــل 

الموضــوع.  مــن  الثالــث 

 – اغتيال و قتل العلماء 
ً
خامسا

بســبب التطرف االعمى و الفكر المريض ســقط 

الطرفيــن  يــدي 
أ
با االبــرار  علمائنــا  مــن  الكـثيــر 

المبتوريــن : 

لــف - الطاغيــة المقبــور : قصــة قتــل العلمــاء 
أ
ا

معروفــة لــدى الجميــع ،حتــى لــدى المؤسســات 

اإلنســان ،  بقضايــا حقــوق  المهتمــة  العالميــة 

ويمكــن مالحظــة ذلــك مــن خــالل الفصليــن 

ذلــك  ورغــم  الموضــوع،  مــن  الثانــي  و  ول 
أ
اال

تــي علــى ذكــر عــدد منهــم علــى ســبيل المثــال 
أ
نا
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الحصــر:  ال 

1. الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر »قــده«، 

عــام 1980 

2. الشــهيد الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر 

»قــده« ، عــام 1999 

الحكيــم  مهــدي  محمــد  الســيد  الشــهيد   .3

 1988 عــام  »رض«، 

عــام  »قــده«  البروجــردي  الشــيخ  4.الشــهيد 

 1995

»رض«  الشــيرازي  حســن  الســيد  الشــهيد   .5

 1982 عــام 

بــاء - اإلرهابــي المبتــور : حــوادث قتــل العلمــاء 

التكـفيرييــن  اإلرهابييــن  يــدي 
أ
ا علــى  كـثيــرة 

بدوافــع طائـفيــة مقيتــة ، ومعروفة لدى الجميع 

،و لــدى بعــض المؤسســات العالميــة المهتمــة 

 إلتمــام 
ً
بقضايــا حقــوق اإلنســان ، و نذكــر عــددا

المقارنــة منهــم: 

1. الشــهيد الســيد محمد باقر الحكيم »قده«، 

عام2003 

2. الشــهيد الداعيــة عــز الديــن ســليم »ره« ، 

 2004 عــام 

 – التمثيل بالضحايا 
ً
سادسا

لــف - الطاغيــة المقبــور :إصــدار مجموعــة مــن 
أ
ا

مــن جســم  عضــاء 
أ
ا ببتــر  القــرارات  و  القوانيــن 

هــذا  مثــل  تســتوجب  ال  ســباب 
أ
ال الضحيــة، 

فــي  النســاء  رؤوس  بقطــع  توجهــا   ، جــراء 
أ
اال

عــذار مختلقــة، ويمكــن 
أ
الفتــرة االخيــرة تحــت ا

لحقــوق  الوثائـقــي  المركــز  إصــدارات  مراجعــة 

العــراق.«18« فــي  اإلنســان 

حــد فــي 
أ
بــاء - اإلرهابــي المبتــور : ال يخفــى علــى ا

شــرق الدنيــا وغربهــا بفضــل االجهــزة الحديثــة 

بجثــث  البشــع  التمثيــل  مــن  يشــاهده  مــا   ،

الضحايــا ، مــن قطــع الــرؤوس و بتــر االعضــاء 

فعــال تقشــعر منهــا االبــدان و باعترافهــم 
أ
و مــن ا

بعــد وقوعهــم فــي قبضــة العدالــة ، مــن دون 

مالحظــة  ويمكــن   . اإلنســانية  الكرامــة  رعايــة 

الكــم الهائــل مــن الصحــف اليوميــة و المجــالت 

خــرى.
أ
ووســائل االعــالم اال

 – المرجعيات والشيوخ 
ً
سابعا

فعالهــم كان لهمــا 
أ
فكارهــم وا

أ
كال الطرفيــن فــي ا

التشــابه  وجــه 
أ
ا ولنــَر  الشــر،  و  الســوء  منابــع 

بينهمــا فــي هــذا المضمــار:

شــيخه  و  :مرجعــه  المقبــور  الطاغيــة   – لــف 
أ
ا

المقــدس »ميشــيل عفلــق« الــذي ال يحتــاج إلــى 

ته .
آ
التعريــف لكـثــر ســوا

شــيخه  و  مرجعــه  المبتــور:  اإلرهابــي   – بــاء 

 كصاحبــه 
ً
يضــا

أ
ســامة بــن الدن«، ا

أ
المقــدس »ا

النســل.  و  الحــرث  هلــك 
أ
ا

نــا 
ّ
تــي إلــى نهايــة بحثنــا المتواضــع عل

أ
 وبهــذا نا

المظلــوم. قدمنــا خدمــًة يســيرة لمذهبنــا 

الهوامش 

انظــر   ،  0/0  65 الخــاص  المقــرر  ي 
أ
را  .1

االولــي  التقريــر 

المركــز   – العــراق  فــي  الطائـفيــة  اإلثــارات   .2
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والدراســات  للمعلومــات  العراقــي 

كـثــر مــن 65 0/0 ،انظــر 
أ
3. يمثــل الشــيعة ا

»الخيــارات الدســتورية لعــراق مــا بعــد الحــرب« 

مجلــة حــوار الفكــر /العــدد:1 المركــز العراقــي 

للبحــوث والدراســات المســتقبلية .

ية رقم 18 
آ
4. سورة التوبة / اال

فــي  الشــيعية  للبنيــة  ساســية 
أ
اال المقومــات   .5

الحيــدري  محمــد  /الســيد  العــراق 

6. انظر الوثيقة رقم :1 

7. انظر الوثيقة رقم :2 

8. انظر الفقرة »باء« من التقرير االولي 

المركــز   – العــراق  فــي  الطائـفيــة  اإلثــارات   .9

والدراســات  للمعلومــات  العراقــي 

ساســية للبنيــة الشــيعية فــي 
أ
10. المقومــات اال

العــراق /الســيد محمــد الحيــدري 

11. حقــوق اإلنســان مــن وجهــة نظــر إســالمية 

/ شــهيد المحــراب الســيد محمــد باقــر الحكيــم 

هــادي  محمــد   – صــدام  ســايكولوجّية   .12

ظــم  كا

13.جمهورية الخوف – سمير الخليل 

14. صحيفــة الغارديــان البريطانيــة 14 / 8 / 

1990 م 

15. من االنترنت 

16. اإلثــارات الطائـفيــة فــي العــراق – المركــز 

والدراســات  للمعلومــات  العراقــي 

العــدد:850   – الصبــاح  جريــدة   .17

 2 0 0 6 /6 /3 /

18. انظــر إصــدارات المركــز الوثائـقــي لحقــوق 

اإلنســان فــي العــراق

المصادر :

المركــز   – العــراق  فــي  الطائـفيــة  اإلثــارات   .1

والدراســات  للمعلومــات  العراقــي 

 / عيــان  شــهود  يرويهــا  كمــا  ذار 
آ
ا حــداث 

أ
ا  .2

المركــز الوثائـقــي لحقــوق اإلنســان فــي العــراق 

انتفاضــة  فــي  الحاكــم  النظــام  انتهــاكات   .3

الحكيــم صاحــب  /د.  شــعبان1411هـ 

ولي لعام 1992 / المقرر الخاص 
أ
4. التقرير اال

ماكس فان ديرشتويل 

الوثائـقــي لحقــوق  الســنوي للمركــز  التقريــر   .5

2000م  لعــام  اإلنســان/ 

لعــام  مريكيــة 
أ
اال الخارجيــة  وزارة  تقريــر   .6

 1 9 9 6

7. ثقافــة حقــوق اإلنســان ـ الحلقــة 11 / لــواء 

الصــدر مــن إعــداد الكاتــب

8. جمهورية الخوف – سمير الخليل 

9. حقــوق اإلنســان فــي العــراق / الدكـتــور وليــد 

الحلــي 

10. حقــوق اإلنســان مــن وجهــة نظــر إســالمية 

/ شــهيد المحــراب الســيد محمــد باقــر الحكيــم 

»قــدس« 

11. سايكلوجية صدام / محمد هادي كاظم 

لبنــاء  الحســينية هويــة ومرتكــز  الشــعائر   .12

هــادي  االســتاذ محمــد  العــراق/  شــيعة 

علــي   / العــراق  ومســتقبل  الشــيعة   .13
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»الشــيعة  نــدوة  إلــى  مقــدم  -بحــث  العضــاض 

المانيــا   / برليــن  العــراق«  ومســتقبل 

14. صحيفــة الغارديــان البريطانيــة 14 / 8 / 

1990 م 

15. صحيفة بدر العدد / 142 

16. صحيفة كيهان العربي / العدد 2420 

17. عــذاب بــال نهايــة ـ منظمــة مراقبــة الشــرق 

وســط لعــام 1992 . 
أ
اال

لمحــات وثائـقيــة عــن محاربــة الشــعائر   .18

الحســينية فــي العهــد البائــد/ كــراس مخطــوط 

للكاتــب. 

لمحــات وثائـقيــة مــن انتهــاكات النظــام   .19

الحاكــم فــي العــراق / المركــز الوثائـقــي لحقــوق 

العــراق  فــي  اإلنســان 

ساســية للبنيــة الشــيعية 
أ
المقومــات اال  .20

الحيــدري  محمــد  /الســيد  العــراق  فــي 

من االنترنت   .21

العدد20/عــام  االخباريــة  النشــرة   .22

اإلنســان  لحقــوق  الوثائـقــي  المركــز  1992م، 

العــراق.  فــي 

يوميــات شــباط / 92 ، تمــوز / 94 ،   .23

الوثائـقــي  المركــز  ت   97  / ذار 
آ
ا

صــدام و شــيعة العــراق للدكـتــور ســعيد   .24

الســامرائي

الوثائق 

وثيقة رقم 1 

وثيقة مراقبة الجوامع والحسينيات 

)مراقبة الجوامع والحسينيات (

هــذا   ، المفــارز  و  المراكــز  كافــة  إلــى  موجهــة 

 : نصهــا 

 / عــام 32  مــن 
أ
ا بكـتــاب  جــاء  مــا  علــى  بنــاء   (

الينــا  والمبلــغ  مايــس 1979  فــي 22   2768

من الســليمانية س ش 20657 في 3 
أ
بكـتاب ا

حزيــران 1979 تنســب مــا يلــي : 

 ـ تكليــف شــخص واحــد مــن منتســبي مراكزكــم 
أ
ا

ان  وعلــى   ، والحســينيات  الجوامــع  لمراقبــة 

يكــون مــن غيــر المعروفيــن . 

الســيارات  اصطحــاب   
ً
باتــا  

ً
منعــا يمنــع  ـ  ب 

المســاجد  مــن  بالقــرب  و 
أ
ا مــام 

أ
ا وايقافهــا 

 . الرســمية  الواجبــات  اثنــاء  والحســينيات 

محاولــة  عنــد  التســجيل  جهــاز  إخفــاء  ـ  ج 

 .  ) الخطــب  تســجيل 

وثيقة رقم 2 

سيس مواكب 
أ
وثيقة منع إصدار تا

وزارة الداخليــة / مديريــة االمــن العامــة /ســري 

و شــخصي 

التاريخ : 1974/1/23 

العدد: /ب .س/ 424/29 

م/تعليمات 

بالنظــر لقــرب مناســبات شــهري محــرم و صفــر، 

المدرجــة  التعليمــات  بموجــب  العمــل  نرجــو 

ادنــاه و بــكل دقــة: 

مواكــب  ســيس 
أ
تا اجــازات  إصــدار  منــع   .1

جديــدة فــي مناطقكــم و االكـتفــاء بنفــس عــدد 
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الماضــي.  للعــام  المواكــب 

و  محافظــة  كل  امــن  مديــر  يســتدعي   .2

بالتنســيق مــع المحافــظ كافــة رؤســاء المواكــب 

الدينيــة ،ويطلــب منهــم االمتنــاع عــن كل مــا 

 .. المنطقــة  اســتقرار  و  مــن 
أ
با يضــر 

و الوثيقــة تتكــون مــن ســبع فقــرات .نكـتفــي بمــا 

ورد اعــاله 

/ العامــة  االمــن  مديريــة  إلــى  منــه  نســخة 

المرقــم  السياســية/كـتابكم  الشــؤون 

 1974/1/19 ب.م.س.س./13222فــي 

رجــاء.  بالعلــم  للتفضــل 
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{هل أتاك حديث الغاشية}
ردًا على محاضرة الزرقاوي 

[هل أتاك حديثة الرافضة]

األستاذ / عبد هللا محمد

مظاهــر  يــرى  حيــن   
ً
ســفا

أ
ا يقضــي  المــرء  يــكاد 

رهــاب  الإ ووتيــرة  والتدهــور  والتناحــر  التمــزق 

مــن 
آ
البلــد ال فــي صقــع هــذا  الضــارب والمفــرخ 

التــي  المفتعلــة  المظاهــر  تلــك  المطمئــن، 

والضطــراب،  الفوضــى  زق 
أ
مــا لــى  اإ البــالد  تجــر 

ولئــك 
أ
هابــه لنجــدة ا نســان يخــرج مــن اإ ويــكاد الإ

المســتضعفين المحروميــن الذيــن يصــّب عليهــم 

ورهطــه  الزرقــاوي 
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و 
أ
ا ومفخخاتهــم،  ورصاصهــم  حقدهــم  جــام 

فــي  المســتمر  التهديــد  ويســمع  يشــهد  حيــن 

نــاس 
أ
ا مــن  والثمــرات،  واالمــوال  االنفــس 

 
ً
يدعــون اإلســالم ويتمســحون بمســوحه بهتانــا

. فال هم حفظوا وصية رســول هللا »صلى 
ً
وزورا

لــه وســلم« فــي عــدم العــودة مــن 
آ
هللا عليــه وا

 يضــرب بعضهــم رقــاب بعــض، وال 
ً
بعــده كـفــارا

هــم ركنــوا إلــى الســلم والموادعــة كمــا تقتضيــه 

والمــداراة  التعايــش  وحســن  العقــول  بداهــة 

يــام 
أ
ا فــي  وخاصــة  االجتماعيــة،  والسياســة 

زمــات.
أ
اال زمــان 

أ
وا الجوائــح 

باســم  المســلمين  يذبحــون  نهــم 
أ
ا والعجــب 

اإلســالم، ويمهــدون لفتنــة عميــاء، ومســتندهم 

ن الكريــم ـ زعمــوا ـ .
آ
فــي ذلــك نصــوص القــرا

والســاعة،  اليــوم  وليــد  ليــس  الِعــرق  وهــذا 

فهــو ضــارب بجــذوره فــي عمــق التاريــخ عامــة، 

مــة خاصــة، كمــا وجدنــا في تلك 
أ
وتاريــخ هــذه اال

الزرقــاوي  فيهــا  نفــخ  التــي  التاريخيــة  اإلثــارات 

لدعــاواه. مثلــة شــائهة 
أ
ا لُيقيمهــا 

وقــد وجدنــا هــذا الِعــرق نفســه يضــرب ضرباتــه 

التشــكيك  فــي   
ً
متمظهــرا االولــى  الوحــي  يــام 

أ
ا

التهــم  وكيــل  والعــدوان  ذى 
أ
واال والتكذيــب 

هللا  »صلــى  محمــد  الرســول  لشــخص   
ً
جزافــا

الســابقين. والمؤمنيــن  وســلم«  لــه 
آ
وا عليــه 

فــي  لــه وســلم« 
آ
ومــا قولــه »صلــى هللا عليــه وا

ذلــك الجلــف الجافــي الــذي اعتــدى علــى مقــام 

رادوا قتلــه 
أ
النبــوة بمشــهد مــن الصحابــة الذيــن ا

فنهاهــم عــن ذلــك، ببعيــد. اذ قــال لهــم : دعــوه 

نــاس يمرقــون 
أ
فانــه يخــرج مــن ضئضيــئ هــذا ا

مــن الديــن كمــا يمــرق الســهم مــن الرمّيــة.

ثــم وجدنــا ذلــك الِعــرق نفســه يضــرب ضرباتــه 

لــه وســلم« 
آ
بعــد وفــاة النبــي »صلــى هللا عليــه وا

 لبــوس الديــن ُجنــة هــذه المــرة.
ً
متخــذا

ومــا حديــث النهــروان والجمــل وصفيــن ورفــع 

الفاجعــة  الحــوادث  مــن  المصاحــف، وغيرهــا 

يتصفــح  مــن  علــى  بخــاٍف  وبعدهــا،  قبلهــا 
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التاريــخ.

فنجــد  هــذه  يامنــا 
أ
با الحديــث  هــذا  يتصــل  ثــم 

مصاديــق متعــددة لتلــك الذريــة التــي خرجــت 

النبــي  وذمــة  عنــاه  الــذي  ذلــك  ضئضيــئ  مــن 

.
ً
نفــا

آ
ا لــه وســلم« بقولــه 

آ
»صلــى هللا عليــه وا

فحيــن نســتعرض مجمــل مــا يــدور علــى الســاحة 

اإلســالمية ومــا يظهــر فيهــا مــن عوامــل الفرقــة 

عيننــا التحزبــات الضيقــة 
أ
م ا

أ
والتمــزق، ونــرى بــا

ن وراء تلــك 
أ
 ا

ً
والعنعنــات المثــارة، نــدرك حتمــا

تحركهــا  مشــبوهة  يــادي 
أ
ا العيــب 

أ
واال المكايــد 

كبــر  ونــدرك  الشــمال،  وذات  اليميــن  ذات 

الفتنــة  تــون 
أ
ا اشــعال  إلــى  الرامــي  المخطــط 

الطائـفية والعنصرية، وإلى شــرذمة مجتمعات 

.
ً
 طويــال

ً
لفــة زمنــا

آ
عاشــت متقاربــة متا

 لنــرى اإلثــارات المبتســرة 
ً
وحيــن نلتفــت جانبــا

تباعــه فــي 
أ
الممجوجــة التــي يثيرهــا الزرقــاوي وا

اقاويلهــم التــي يســتهدفون منهــا ضــرب الوحــدة 

الظــرف  هــذا  فــي  الصميــم  فــي  اإلســالمية 

مــا صنعــوا  بالــذات، وننظــر خبــث  العصيــب 

 
ً
مــن مكايــد وحــزازات وعــدوات انتجــت ســيوال

مــن الدمــاء البريئــة مــن الطوائـــف كافــة، حيــن 

نشــاهد كل ذلــك نــدرك بالضــرورة ان الزرقــاوي 

المخطــط  ذلــك  فــي  ضالعــون  لفــه  لــف  ومــن 

وإحالتــه  جــذوره،  مــن  اإلســالم  لهــدم  الرامــي 

 ،
ً
ــف متناحــرة يكـفــر بعضهــا بعضــا علــى طوائـ

ثمين 
أ
ويخــوض بعضهــم فــي دمــاء بعض غيــر متا

متحرجيــن. وال 

ذلك على الرغم من مدعياتهم الكاذبة الخؤونة 

نهــم يمثلــون اإلســالم ويرعــون حــدوده، }وإذا 
أ
با

رض قالــوا إنمــا نحــن 
أ
قيــل لهــم ال تفســدوا فــي اال

ال إنهــم هــم المفســدون ولكــن ال 
أ
مصلحــون* ا

راك 
أ
يشــعرون{ »البقــرة/11ـ12« )ومــا عشــَت ا

ننــا:
أ
(، فمــن ذلــك العجــب ا

ً
الدهــر عجبــا

ْح جرَم سبَّ
أ
كلما ا ميــــــــــــــــــٍر  

أ
قد ُبلينا با

يذكر هللَا ويذبْح فهو كالقصاب فينا  

المنســوبة  المحاضــرة  العجــب  ذلــك  ومــن 

االنترنــت،  شــبكة  بثتهــا  والتــي  للزرقــاوي 

ــف  طوائـ بيــن  الضغائــن  إثــارة  ســداها  والتــي 

بعــض،  المســلمين، وتحريــش بعضهــم علــى 

تفريــق  فــي  هدافــه 
أ
ا لبلــوغ  الســعي  حمتهــا 

ُ
ول

وإلغــاء  وامتهانهــا  ونبذهــا  مــة، 
أ
اال صفــوف 

الحيــاة. فــي  اختياراتهــا  فــي  حقوقهــا 

 تســميتها بالمحاضــرة، ومــا 
ً
يضــا

أ
ومــن العجــب ا

اال جــذاذات وتخليطــات  االمــر  واقــع  فــي  هــي 

المثقــل  العريــض  التاريــخ  ســفر  مــن  منتقــاة 

والشــناعات. والدســائس  قاويــل 
أ
باال

ن كل انتقاءاتــه هــي مــن الجانــب الــذي 
أ
علــى ا

مــا  إليهــا   
ً
مضيفــا والفرقــة،  للبغضــاء  يؤســس 

نتجــت 
أ
راء ا

آ
فــكار وا

أ
يجــول بذهنــه المكــرود مــن ا

رض العــراق وغيره.
أ
ســيول الدمــاء البريئــة علــى ا

باقتبــاس  يعنــون كالمــه  نــه 
أ
ا إلــى جانــب  هــذا 

ن الكريــم، فــي مثــل عنــوان 
آ
محــرف مــن القــرا

الرافضــة(!. حديــث  تــاك 
أ
ا )هــل  محاضرتــه 

ال  نــه 
أ
ا يثبــت  االقتبــاس  هــذا  مثــل  فــي  وهــو 
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يقيــم  وال  حروفــه،  حتــى  ن 
آ
القــرا مــن  يقيــم 

ن 
أ
ا وكلماتــه  الكريــم  ن 

آ
القــرا لقــدس   

ً
وزنــا

نــه فــي الطريــق إلــى 
أ
تحــرف عــن مواضعهــا، وا

ومعانيــه  ن 
آ
القــرا قيــم  يــدوس  االقتبــاس  ذلــك 

غراضــه الســامية الشــريفة، اذ إن امثــال تلــك 
أ
وا

االلفــاظ تثيــر الفتنــة والحزازةبيــن المســلمين، 

ن الكريــم وتوجيهــه 
آ
ــه القــرا علــى الضــد مــن َتوجُّ

وااللفــة  والرحمــة  المــودة  عالئــق  اقامــة  نحــو 

بيــن  النــاس عامــة، ناهيــك عــن إقامتهــا  بيــن 

خاصــة. المســلمين 

ن نكيــل لــه فــي الــرد عليــهـ  بالمكيال 
أ
ولــو شــئنا ا

تــاك حديــث 
أ
نفســه، لــكان عنــوان الــرد )هــل ا

ولــن  ذلــك  نفعــل  لــم  ولكننــا  الناصبــة(، 

ن، وصيانــة لهــا 
آ
 لكلمــات القــرا

ً
نفعلــه، احترامــا

عــن التالعــب بهــا والتحريــف، فــكان الصــواب 

نعيــد  ن 
أ
ا عليــه  الــرد  فــي  مثــل 

أ
واال جوابــه  فــي 

نــورد  وان  الصحيــح،  نصابهــا  إلــى  الكلمــات 

يــة الكريمــة كمــا انزلــت مصونــة عــن التالعب 
آ
اال

واالمتهــان والســخرية، فهــي تمثــل الحــق كل 

الحــق إال الضــالل، وهــو  الحــق، ومــاذا بعــد 

الكلــم  تحريفــه  فــي  الزرقــاوي  فعلــه  مــا  عيــن 

نــي عــن مواضعــه، والهبــوط بــه مــن عليــاء 
آ
القرا

ســمائه وهــداه، إلــى حضيــض ضالالتــه وعمــاه.

ووجدانــه  عقلــه  الســوي  اإلنســان  وليحّكــم 

حديــث  تــاك 
أ
ا }هــل  بيــن  الفــرق  فــي  وذوقــه 

عــن   
ً
وترفعــا هدايــة  المشــحون  الغاشــية{ 

تــاك حديــث الرافضــة( 
أ
االبتــذال، وبيــن )هــل ا

والضغينــة،  واالبتــذال  العمايــة  فــي  الغــارق 

واســتغفر هللا مــن الموازنــة بيــن كالم الخالــق 

المخلــوق. كالم  وبيــن 

لقــي 
أ
ن ا

أ
 بنفســي وبالقــارئ الكريــم ا

أ
ربــا

أ
وكنــت ا

اضيــع  ن 
أ
ا و 

أ
ا حدوثــة، 

أ
اال تلــك  مســامعه  علــى 

الجهــد والوقــت فــي الــرد علــى تلكــم االقاويــل، 

البعــض  ن 
أ
ا هــو  لذلــك  حفزنــي  الــذي  ولكــن 

ممــن لــم يطلــع علــى جليــة االمــور وحقيقتهــا قــد 

شــياء، 
أ
ا حابيــل 

أ
يعلــق فــي ذهنــه مــن تلــك اال

ضــف إلــى ذلــك ان مقالتــه تلــك قــد ُبثــت علــى 
أ
ا

 فــي شــبكة االنترنــت، يتصفحهــا القاصــي 
أ
المــال

والدانــي.

فــال مندوحــة والحــال هــذه مــن التطــرق إليهــا 

والــى رد مــا فيهــا مــن مفتريات }وهللا المســتعان 

علــى مــا تصفــون{ »يوســف/18«.

ســير  اتجــاه  لبيــان  مختصــر  وكمخطــط   

الشــيعة  بــذم   
أ
تبــدا فإنهــا  المحاضــرة وهدفهــا، 

بشــع النعــوت، 
أ
وكيــل التهــم إليهــم، ونعتهــم با

ثــم  وائــل ظهورهــم، 
أ
وا تهم 

أ
نشــا فــي  وطعنهــم 

يســتعرض ممارســاتهم السياســية واالخالقيــة، 

وعقائدهــم، وانحرافاتهــم وجرائمهــم وخياناتهم 

ـ عبــر عصــور التاريــخ، ليصــل  ـ حســب زعمــه 

دمائهــم  باســتباحة  القــول  إلــى  ذلــك  بعــد 

قتالهــم. ووجــوب 

ذلك باختصار ما تهدف إليه محاضرته تلك.

ورد  مــا  بعــض  علــى  للــرد  التعــرض  وقبــل 

بهــا  نبــز  التــي  المطاعــن  مــن  المحاضــرة  فــي 
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 ،
ً
 منــه وعتــّوا

ً
الزرقــاوي الشــيعة اإلماميــة طغيانــا

نحــاول ان نصنــف تلــك المطاعــن إلــى فــات 

خــر 
آ
مــا البعــض اال

أ
واقســام ليســهل حصرهــا، ا

نهــا ال وزن لهــا 
أ
غفــل الــرد عليهــا، ال

أ
منهــا فســوف ا

فــي ميــزان العلــم والعقــل والــذوق واالخــالق، 

يعوزهــا  وادعــاءات  محــض،  ســباب  فهــي 

وفــي  المتجــه،  والبرهــان  الصحيــح  الدليــل 

هــذا المقــام يكــون الســكوت عــن الجــواب هــو 

بقولــه  عبــاده  يهــدي  ســبحانه  الجــواب، وهللا 

رض 
أ
اال علــى  يمشــون  الذيــن  الرحمــن  }وعبــاد 

 }
ً
ســالما قالــوا  الجاهلــون  خاطبهــم  وإذا   

ً
هونــا

»الفرقــان/63«.

ن بعــض تلــك الطعــون والشــبهات يصلــح 
أ
علــى ا

ســه للــرد 
أ
و كــراس برا

أ
 لكـتــاب ا

ً
كل منهــا عنوانــا

اتســاع  لعــدم  الــردود  ســنوجز  ولكننــا  عليهــا، 

المجــال لإلطالــة.

ن 
أ
ا يمكــن  تلــك  مطاعنــه  فــإن جملــة   

ً
وعمومــا

: قســام 
أ
ا علــى خمســة  نقســمها 

بالعقيــدة  يتعلــق  مــا  منهــا  االول  القســم 

صــول 
أ
با يتعلــق  ومــا  الكالميــة  والمقــوالت 

الشــيعة. ة 
أ
بنشــا يرتبــط  ومــا  الديــن 

السياســية  بالجوانــب  يرتبــط  الثانــي  القســم 

ومواقــف  التاريــخ،  مــر  علــى  الشــيعة  لــدول 

حزابهــم فــي الماضــي 
أ
بعــض تنظيمــات الشــيعة وا

والحاضــر.

القسم الثالث يشتمل على تلك الطعون المتعلقة 

االجتماعيــة  وممارســاتهم  الشــيعة  بمعامــالت 

واالخالقيــة، كالطعــن عليهــم فــي زواج المتعــة وما 

شــبه.
أ
ا

فــراد 
أ
القســم الرابــع يتعلــق بمطاعنــه فــي ســلوك ا

مــن علمــاء الشــيعة ومبّرزيهم.

والقســم الخامــس هــو الخــاص باتهــام الشــيعة 

ليســوا  وجماعــات  فــراد 
أ
ا بهــا  قــام  عمــال 

أ
با

مــن  يعّدهــم  الزرقــاوي  ولكــن  الشــيعة،  مــن 

بالشــيعة  تلــك  فعالهــم 
أ
ا ويلصــق  الشــيعة، 

 علــى الحنــث، كحادثة 
ً
 ومغالطــة وإصــرارا

ً
بهتانــا

مصــرع الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــابـ  رضي 

بــي لؤلــؤة غــالم المغيــرة بــن 
أ
هللا عنــه ـ علــى يــد ا

شــعبة.

المحاضــرة  بهــا  ُصــدرت  التــي  المقدمــة   
أ
وتبــدا

ساســهم 
أ
بالقــول : ]إن ديــن الرفــض لــم يكــن ا

حتــى  زمــان 
أ
اال مــر  وعلــى  ظهــوره  بدايــة  منــذ 

وبــث  اإلســالم  هــدم  لغــرض  إال  هــذه  يامنــا 
أ
ا

وتقويــض  المســلمين،  بيــن  والفرقــة  الفتنــة 

هــل الســنة 
أ
دولــة اإلســالم مــن خــالل محاربــة ا

)كــذا(. والجماعــة..[ 

وهــو اســتهالل ينــم عــن نمــط تفكيــر القــوم غيــر 

العلمــي وغيــر المحايــد، ويكشــف عــن خطتهــم 

ومنهجهــم فــي االجتمــاع، فهــو يعتمــد علــى كيــل 

وســوق  المفتريــات،  وخلــط  والشــتائم  التهــم 

شــياء 
أ
اال وتســمية  الصحيحــة،  غيــر  الروايــات 

ســمائها، والتعميــم الجزافــي، كمقدمــات 
أ
بغيــر ا

خرى 
أ
غيــر ســليمة، ليخرجــوا منهــا بنتائــج هي اال

غيــر ســليمة.
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لغــوي  إطــار  فــي  إخراجــه  يتــم  ذلــك  وكل 

هــم 
أ
ســقيم وملحــون، وســوف لــن اصحــح خطا

فعالهــم 
أ
ن ا

أ
ولحنهــم فــي ميــدان اللغــة، ذلــك ال

وســوف  مدخولــة،  وافكارهــم  ملحونــة،  كلهــا 

قاويلهــم 
أ
يتبيــن ذلــك مــن خــالل الســير فــي رد ا

 
ً
ثالثــا اســتغرقت  التــي  المحاضــرة  تلــك  فــي 

صحيفــة. وخمســين 

ة اإلعالميــة 
أ
وتختتــم المقدمــة التــي كـتبتهــا الهيــا

العــراق،  فــي  المجاهديــن  شــورى  لمجلــس 

الصحيفــة  نصــف  مســاحة  احتلــت  والتــي 

علمــاء  مــن  جمهــرة  إن   ...[ بالقــول:  االولــى، 

الســلف رحمهــم هللا تعالــى لــم يــرووا لنــا القــول 

الفصــل فــي حكــم الشــرع علــى الرافضــة وهــو 

ظهــر 
أ
ا مــن  قتلهــم  ووجــوب  بكـفرهــم  القــول 

بدعتــه منهــم خاصــة وإن كان بطائـفــة منهــم[.

مشــحونة  نهــا 
أ
ا المقدمــة  علــى  والمالحــظ 

إلــى  المفتقــرة  بالدعــاوى واالتهامــات الخطيــرة 

، ففــي 
ً
الحجــج الصحيحــة، فهــي ُمرســلة ارســاال

االتهامــات  وردت  فقــط  االوليــن  الســطرين 

االتيــة:

 ـ إن الرفض دين غير دين اإلسالم.

 ـ وإن غرضه هدم اإلسالم.

 ـ وبث الفتنة والفرقة بين المسلمين.

 ـ وتقويــض دولــة اإلســالم مــن خــالل محاربــة 

هــل الســنة والجماعــة.
أ
ا

ســاس، كمــا 
أ
وهــي دعــاوى عريضــة ال تقــوم علــى ا

.
ً
ســيتضح قريبا

وإذا انتقلنــا إلــى صلــب محاضــرة الزرقــاوي )هل 

كعــادة  يبدؤهــا  فإنــه  الرافضــة(  حديــث  تــاك 
أ
ا

قرنائــه بعبــارات تشــي عمــا وراءهــا مــن غايــات 

إثــارة الطائـفيــة وإشــعال فتيــل التدابــر والتناحر 

واالحتــراب والتكـفيــر، فهــو يقــول فــي بدايتهــا : 

]بســم هللا الــذي لــه الحكــم واالمــر كلــه وإليــه 

المعــاد، والحمــد هلل الــذي قــدر االفتــراق لهــذه 

نــا 
أ
 فــال تقــارب وال يــكاد ... فلقــد قرا

ً
االمــة فرقــا

ماضيــه  مــن  نجــد  فلــم  ناه، 
أ
واســتقرا التاريــخ 

وحاضــره وال حتــى ارهاصــات مســتقبله كمثــل 

صحــاب الرفــض، رفضهــم هللا 
أ
ســيرة بــل ســوءة ا

كمــا رفضــوا دينــه...[.

والمالحــظ هنــا تناقضــه مــع نفســه إذ يجعــل 

الفــرق كلهــا مــن هــذه االمــة اإلســالمية ثــم يقــول 

صحــاب الرفــض 
أ
عــن احــدى هــذه الفــرق )وهــم ا

كمــا رفضــوا   ..( إنهــا رفضــت دينــه،  بحســبه( 

دينــه..(.

المنــوال الحاقــد   علــى هــذا 
ً
ثــم يمضــي ناســجا

وهــو  ســوء،  بــكل  الرافضــة  فيرمــي  المتهــرئ، 

نــه يقصــد بهــم :]الســواد 
أ
ينبــه مــن البدايــة إلــى ا

يــام اال وهــم 
أ
عظــم الموجــود منهــم فــي هــذه اال

أ
اال

»كــذا«(..  عشــرية  االثنــي  الجعفريــة  )الشــيعة 

شــياء 
أ
اال يســمي  إذ  تخليــط  فيــه  [، وهــو كالم 

و 
أ
ا الرافضــة  اســم  فيعمــم  اســمائها،  بغيــر 

كل  علــى  هــو  يســميهم  كمــا  الرفــض  اصحــاب 

فــرق الشــيعة، ثــم يدعــي ان المقصــود بهــم هــم 

الشــيعة الجعفريــة االثنــا عشــرية الموجــودون 
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يــام، وهــذه مغالطــة فاضحــة تنبــئ عــن 
أ
هــذه اال

خلــل خطيــر فــي التفكيــر.

قال الشهرستاني في )الملل والنحل(:

 رضــي هللا 
ً
 ]الشــيعة: هــم الذيــن شــايعوا عليــا

عنــه علــى الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه وخالفتــه 

..... ويجمعهــم 
ً
 وإمــا خفيــا

ً
 ووصيــة إمــا جليــا

ً
نصــا

القــول بوجــوب التعييــن والتنصيــص، وثبــوت 

الكبائــر  عــن   
ً
وجوبــا ئمــة 

أ
واال نبيــاء 

أ
اال عصمــة 

 
ً
قــوال والتبــري  بالتولــي  والقــول  والصغائــر، 

 إال فــي حــال التقيــة[.
ً
 وعقــدا

ً
وفعــال

 : ]اإلماميــة: هــم القائلــون بإمامــة 
ً
يضــا

أ
وقــال ا

علــي رضــي هللا عنــه بعــد النبــي »صلــى هللا عليــه 

.]..
ً
 صادقــا

ً
 وتعيينــا

ً
 ظاهــرا

ً
لــه وســلم« نصــا

آ
وا

وقــال: ]االثنــا عشــرية: إن الذيــن قطعــوا بمــوت 

ابــن جعفــر الصــادق وســموا:  موســى الكاظــم 

قطيعــة، ســاقوا اإلمامــة بعــده فــي اوالده...[ .

بيــن كالم الشهرســتاني وبيــن  والفــرق شاســع 

الشــيعة  تحديدهمــا الســم  فــي  الزرقــاوي  كالم 

واالماميــة واالثنــي عشــرية، فهــل يمــت طــرح 

محاضرتــه إلــى منهــج العقــل والعلــم بصلــة؟

ي اصحــاب الرفض( 
أ
نهــم )ا

أ
 وهــل كان ادعــاؤه با

إال  عشــرية،  االثنــا  الجعفريــة  الشــيعة  هــم 

نــا التاريــخ 
أ
 بمثــل قولــه )فلقــد قرا

ً
ليرميهــم بهتانــا

ناه فلــم نجــد مــن ماضيــه وحاضــره وال 
أ
واســتقرا

بــل  ســيرة  كمثــل  مســتقبله  إرهاصــات  حتــى 

الرفــض...(. صحــاب 
أ
ا ســوءة 

افتــراء صــراح  للتاريــخ ام   وهــل هــذا اســتقراء 

بــواح؟ وبهتــان 

إلــى  نشــير  محاضرتــه،  فــي  كـثيــرة  وافتراءاتــه 

لتهافتهــا  كنمــاذج  بهــا   
ً
اكـتفــاءا منهــا،  جملــة 

ومســتنداته  نقولــه  ن 
أ
ا والمالحــظ   ،

ً
جميعــا

متهافتــة، وحججــه داحضــة، وال يجمــع بيــن 

شتاتها اال خيط الكراهية والسخيمة والتكـفير 
أ
ا

والشــتيمة.

اتهاماتــه  مــن  االول  القســم  يخــص  فيمــا  1ـ 

للشــيعة، وهــي االتهامــات المتعلقــة بالعقيــدة 

)إن  محاضرتــه:  فــي  قــال  الديــن،  صــول 
أ
وا

 عــن اإلســالم..(، 
ً
الرفــض ديــن يختلــف تمامــا

 يكون على اإلشــراك 
ً
ساســا

أ
وقال: )... والرفض ا

 
ً
 وتضرعــا

ً
بــاهلل، وتعبيــد الخلــق لغيــر هللا توســال

ليهــا، كمــا يقــوم علــى رفــض الكـتــاب، بدعــوة 
أ
وتا

تحريفــه بالنقصــان والزيــادة فيــه...( »كــذا« .

 
ً
تمامــا يختلــف  ديــن  الرفــض  )إن  قولــه  مــا 

أ
ا

عــن اإلســالم ..(، فــإن الــذي ينظــر فــي عقائــد 

عقائــد  هــي  يجدهــا  خاصــة  االماميــة  الشــيعة 

ذكرتهــا  التــي  العقائــد  وهــي  نفســها،  اإلســالم 

رض لمــن اراد الوقــوف 
أ
كـتبهــم المنتشــرة فــي اال

علــى حقيقــة االمــر، ومنهــا علــى ســبيل المثــال 

كـتــب الشــيخ المفيــد مــن المتقدميــن، وكـتــاب 

خريــن.
أ
المتا مــن  للمظفــر  اإلماميــة(  )عقائــد 

هــي  والتــي  اإلماميــة  عنــد  الديــن  صــول 
أ
وا

فــرق  مــن  غيرهــم  عنــد  الديــن  اصــول  نفســها 

التوحيــد  اإلســالم:  اصــول  هــي  المســلمين، 
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والمعــاد. والنبــوة 

قــال الشــيخ المفيــد فــي التوحيــد: )القــول فــي 

فــي  واحــد  وجــل  عــز  هللا  إن  قــول: 
أ
التوحيد/ا

يجــوز  وال  شــيء،  يشــبهه  ال  زليــة 
أ
واال اإللهيــة 

نــه فــرد فــي المعبوديــة، ال 
أ
ن يماثلــه شــيء، ال

أ
ا

ســباب...(، 
أ
ثانــي لــه فيهــا علــى الوجــوه كلهــا واال

علــى  قائمــة  التشــيع  عقيــدة  تكــون  فكيــف 

االشــراك بــاهلل بعــد هــذا؟ وكيــف وهــم ينــادون 

الليــل  نــاء 
آ
ا صلواتهــم  فــي  التوحيــد  بكلمــة 

النهــار؟ طــراف 
أ
وا

ي الشــيعة( يعّبــدون الخلــق لغيــر 
أ
مــا إنهــم )ا

أ
وا

تحريفــه،  بدعــوى  الكـتــاب  ويرفضــون  هللا، 

فــإن واقــع حالهــم يكــذب هــذا االدعــاء، وكـتــب 

علمائهــم كذلــك، فهــم ال يعبــدون اال هللا وال 

ن 
آ
ن الذي يتلونه هو القرا

آ
يؤلهون ســواه، والقرا

الــذي يتلــوه ســائر المســلمين، ال زيــادة فيــه وال 

نقصــان، فهــو المجمــوع مــا بيــن الدفتيــن، وهو 

الــذي تكـفــل هللا ســبحانه بحفظــه، }إنــا نحــن 

نّزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون{ »الحجــر/9«.

ن 
أ
ا ويالحــظ   ...( محاضرتــه:  فــي  قولــه  مــا 

أ
ا

جميــع  اعتبــروا  الشــيعة«  ائمــة  ي 
أ
»ا ئمتهــم 

أ
ا

هــذه الفــرق المغاليــة عندهــم ممــا ينســب إلــى 

اإلماميــة، فــاذا تحدثــوا عــن طائـفتهــم ورجالهــا 

والــدول  الفــرق  كل  لهــا  نســبوا  ودولهــا، 

مــن  كانــوا  وان  للتشــيع،  المنتميــن  والرجــال 

الزنادقــة  مــن  و 
أ
ا والباطنيــة،  االســماعيلية 

الغــالة...(. المجســمة  مــن  و 
أ
ا الدهريــة، 

ذلــك،  الشــيعة  علمــاء  مــن  حــد 
أ
ا يقــل  فلــم 

وهــذه كـتبهــم شــاهدة ببطــالن تلــك الدعــوى، 

الدهريــة  الزنادقــة  يعــّدون  انهــم  ُيعقــل  فهــل 

و المجســمة الغــالة مــن الشــيعة؟ وَمــن ِمــن 
أ
ا

بذلــك؟ قــال  علمائهــم 

الرافضــة(  )ويســميهم  الشــيعة  إن  قولــه  مــا 
أ
وا

بمــا  العمــل  جــواز  عــدم  علــى  دينهــم  يبنــون 

ي جماعــة الســنة(، وإن ذلــك 
أ
يوافــق العامــة )ا

تؤيــده  ال  كالم  فهــو  وقاعــدة،  صــل 
أ
ا عندهــم 

فدونــك  الشــيعة،  عنــد  واصولــه  الفقــه  كـتــب 

ي كـتــاب مــن تلــك الكـتــب االصوليــة، فســوف 
أ
ا

حــكام عنــد الشــيعة هــي 
أ
ن مــدارك اال

أ
تجــد فيهــا ا

الكـتــاب والســنة واإلجمــاع والعقــل الكاشــفات 

عــن قــول المعصــوم. 

ين كالمه ذاك من هذا؟
أ
فا

ال يحــق لنــا ان نعكــس قولــه 
أ
: ا

ً
ثــم نقــول جــدال

 )
ً
مثــال )كالســلفية  الشــيعة  غيــر  إن  فنقــول: 

بمــا  العمــل  جــواز  عــدم  علــى  دينهــم  يبنــون 

الشــيعة؟ يوافــق 

خــالف  علــى  ُيبنــى  الــذي  هــذا  ديــن  ي 
أ
وا

؟ يــن خر
آ
ال ا

م على هللا تفترون؟
أ
مر بهذا؟ ا

أ
هلل ا

آ
ا

ن 
أ
ومهمــا يكــن مــن شــيٍء فــإن واقــع الحــال هــو ا

يهــا(، ولــكل فريــق منهجه 
ّ
)لــكٍل وجهــة هــو مول

الشــرعي،  الحكــم  اســتنباط  فــي  وطريقتــه 

المذاهــب  اجتهــادات  تعــدد  فــي  مشــاحة  فــال 

 يبتغون الوصول 
ً
والطوائـــف، مــا دامــوا جميعــا
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اختلفــت  وإن  الشــرعي،  الحكــم  حــاّق  إلــى 

الواحــد  الفقيــه   
ً
حيانــا

أ
ا نجــد  قــد  بــل  طرقهــم، 

و يتــردد بينهمــا.
أ
ييــه ا

أ
يختلــف بيــن را

ســهل االدعــاء واالتهــام والتعلــق بروايات 
أ
ال مــا ا

أ
ا

ضعيفــة واهنــة كبيــت العنكبوت!

تكـفيــر  إلــى   
ً
وصــوال شــده 

أ
وا ذلــك  شــنع 

أ
ا ومــا 

ُيؤخــذ  ان  قبــح 
أ
ا ومــا  المســلمين!  مــن  فريــق 

علــى  محســوب  لفــرد  مدفــوع  ســاقٍط  بقــوٍل 

 
ً
جميعــا الطائـفــة  تلــك  علــى  لُيعّمــم  طائـفــة، 

وجهالهــا! علمائهــا 

فنســوق  بالمثــل،  ذلــك  نقابــل  ن 
أ
ا لنــا  وهــل 

ونعممهــا  منهــم  فــراد 
أ
ا تقــوالت  مــن  الكـثيــر 

ذلــك! كـثــر 
أ
ا ومــا  عليهــم؟ 

عنهــا  ينتــج  قــدام، 
أ
لال ــة 

ّ
مزل الســاحة  وهــذه 

وتنابذهــم  المســلمين  بيــن  التهــم  تراشــق 

 لوصيــة رســول 
ً
، خالفــا

ً
وتكـفيــر بعضهــم بعضــا

له وسلم« بعدم العودة 
آ
هللا »صلى هللا عليه وا

بعــض. رقــاب  بعضهــم  يضــرب   
ً
كـفــارا بعــده 

الصــالح  يريــد  عاقــل  كل  بــاه 
أ
يا مســلك  وهــو 

لقومــه، واإلصــالح لبــالده فــي مثــل هــذا الظرف 

العصيــب.

 ـ نجــد 
ً
شــد الغمــرات خطــرا

أ
ننــا ـ ونحــن فــي ا

أ
غيــر ا

الطريــق  قارعــة  فــي  يقفــون  مثالــه 
أ
وا الزرقــاوي 

يرمــون النــاس بمختلــف التهم المفتراة، كرفض 

ورفــض  هللا  لغيــر  الخلــق  وتعبيــد  الكـتــاب 

الســنة النبويــة، هــذا فــي الوقــت الــذي يّدعــون 

نهــم وحدهــم علــى 
أ
نهــم دعــاة إصــالح، وا

أ
فيــه ا

الطريقــة المثلــى دون ســواهم.

ول مــن ابتــدع 
أ
وقــال فــي محاضرتــه: )... وإن ا

وعصمتــه  علــي  علــى  بالنــص  والقــول  الرفــض 

...(، وقــال: )... ولهــذا ذكــر العلمــاء 
ً
كان زنديقــا

ن اول مــن ابتــدع 
أ
ســاس الزندقــة وا

أ
ان الرفــض ا

بــن   وهــو عبــد هللا 
ً
 زنديقــا

ً
الرفــض كان منافقــا

وقفــة  مــن  لنــا  البــد  وهنــا  »كــذا«(،   ...  
أ
ســبا

. فقــد ظــل 
أ
فاحصــة فــي شــخص عبــد اللهبــن ســبا

 
أ
الكـّتــاب والمؤرخــون يــرددون قصــة ابــن ســبا

رواياتــه  فــي  ينتهــي  وكلهــم  ســلف،  عــن   
ً
خلفــا

إلــى ابــن جريــر الطبــري فــي تاريخــه، وتنحصــر 

 بطريــق 
أ
ابــن ســبا روايــات الطبــري بخصــوص 

خريــن 
أ
المتا مــن  تنبــه  وقــد  عمــر،  بــن  ســيف 

لــف كـتابه 
أ
الســيد المحقــق مرتضــى العســكري فا

ثبــت فيــه بالدليــل 
أ
( الــذي ا

أ
)عبــد هللا بــن ســبا

، فهــو شــخص مختلــق 
أ
خبــار ابــن ســبا

أ
بطــالن ا

تبــع كـتابــه ذلــك بكـتاب 
أ
موهــوم ال وجــود لــه، وا

فيــه  يّعــد  ومائــة صحابــي مختلــق(  )خمســون 

 لــم 
أ
ن ابــن ســبا

أ
 ذلــك ا

أ
منهــم عبــد هللا بــن ســبا

بــن  ســيف  روايــات  طريــق  مــن  إال  ذكــره  يــرد 

عمــر، وســيف هــذا مطعــون فــي رواياتــه، متهــم 

مانتــه، )قــال ابــن معيــن: ضعيف 
أ
فــي ضبطــه وا

بــو حاتــم: متــروك الحديــث، 
أ
الحديــث، وقــال ا

بــو داود: ليــس بشــيء، وقــال النســائي 
أ
وقــال ا

والدارقطنــي: ضعيــف، وقــال ابــن عــدي: بعــض 

ُيتابــع  لــم  حاديثــه مشــهورة، وعامتهــا منكــرة 
أ
ا

عليهــا. وقــال ابــن حيــان: يــروي الموضوعــات 
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نــه 
أ
نــه كان يضــع الحديــث، وا

أ
ثبــات، وا

أ
عــن اال

اتهــم بالزندقــة. وقــال البرقانــي عــن الدارقطنــي: 

متــروك. وقــال الحاكــم: اتهــم بالزندقــة، وهــو 

حاتــم:  بــي 
أ
ا ابــن  وقــال  ســاقط.  الروايــة  فــي 

العســقالني  ابنحجــر  الحديــث. وعلــق  متــروك 

علــى خبــر رواه ســيف: ســيف متــروك، فبطــل 

الحديــث، وإنمــا ذكرنــاه للمعرفــة.( 

فهــذه شــهادات جمهــور المحدثيــن فــي تجريــح 

 ،
أ
ســيف بــن عمــر الــذي انفــرد بروايــات ابــن ســبا

فهــل مــن المنطــق والعقــل ان نركــن لرواياتــه 

نبنــي عليهــا  ثــم  ونرســلها إرســال المســلمات، 

فعــل  كمــا  المســلمين  مــن  طائـفــة  لتكـفيــر 

محاضرتــه؟ فــي  الزرقــاوي 

الســمعاني  عــن  ينقــل  الزرقــاوي  ن 
أ
ا والطامــة 

مــة علــى تكـفيــر االماميــة..( 
أ
قولــه : )اجتمعــت اال

شــيعة  ومذهبهــم   ...( حدهــم 
أ
ا عــن  وينقــل 

نقلــه  صــح  فلــو  القبــاب...(  يعبــدون  إماميــة 

يــن 
أ
فا عظــم، 

أ
ا فالمصيبــة  الســمعاني  عــن 

هــذا اإلجمــاع المزعــوم علــى تكـفيــر االماميــة؟ 

ولمــاذا اذن اعتــرف االزهــر وشــيوخه بالمذهــب 

المذاهــب  مــن   
ً
خامســا  

ً
مذهبــا الجعفــري 

اإلســالمية؟

فــال  القبــاب،  يعبــدون  نهــم 
أ
با الزعــم  عــن  مــا 

أ
ا

ئمتهــم 
أ
ســاس لــه، وإنمــا هــي مــزارات ومراقــد ا

أ
ا

لــه وســلم« 
آ
ل الرســول »صلــى هللا عليــه وا

آ
مــن ا

 ويعبــدون هللا عندهــا، وال 
ً
يزورونهــا اســتحبابا

للتقــوى  رمــوز  فهــي  دون هللا،  مــن  يعبدونهــا 

ــر  ولإلبــاء وللشــهادة فــي ســبيل هللا، وهــل ُيكـفَّ

المسلمون الحجاج عند زيارتهم لتربة الرسول 

لــه وســلم«؟!
آ
االكــرم »صلــى هللا عليــه وا

مم والشعوب 
أ
وماذا ُيقال هذا اليوم في حق اال

 للجنــدي المجهــول فــي مدنهــا 
ً
التــي تقيــم رمــوزا

وتزورهــا فــي المناســبات؟ ـ مــع الفــارق ـ .

2ـ القســم الثانــي مــن التهــم والشــبهات المثــارة 

ضــد الشــيعة والــواردة فــي محاضــرة الزرقــاوي، 

السياســي  بالجانــب  المرتبطــة  التهــم  وهــي 

حــزاب الشــيعة فــي 
أ
لــدول الشــيعة، ومواقــف ا

الماضــي والحاضــر، وهــو فــي هــذا القســم مــن 

االتهامــات كحاطــب ليــٍل، يخلط الغث بغيره، 

تســطير  فــي  الطــوال  ــف  الصحائـ ويســتغرق 

للشــيعة  ينســبها  التــي  والمثالــب  المعايــب 

يامنــا هــذه، 
أ
منــذ ايــام الخالفــة الراشــدة حتــى ا

 
ً
وقــد ســّود فــي ذلــك الصحائـــف الكـثيــرة مبتــدائ

 
ً
باغتيــال الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، ومنتهيــا

حمــدي نجــاد 
أ
بــكالم الرئيــس اإليرانــي الحالــي ا

نهــم اليــوم يســيرون 
أ
ا )الــذي يفصــح فيــه علــى 

حيــث  الرافضــة،  بائهــم 
آ
ا مخططــات  علــى 

قــال مــا مفــاده: )لقــد جــاءت حكومتــي لتمهــد 

ن اســتقبال 
أ
الطريــق الســتقبال المهــدي(، وكا

يــن 
أ
الحجــة المنتظــر )عــج( جريمــة ال تغتفــر، وا

هــو مــن كـتــب الصحــاح التــي تــروي ان المهــدي 

لــه 
آ
المنتظــر مــن ولــد النبــي »صلــى هللا عليــه وا

 بعدمــا 
ً
 وعــدال

ً
رض قســطا

أ
 اال

أ
نــه يمــال

أ
وســلم« وا

؟
ً
 وجــورا

ً
ملئــت ظلمــا
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الخالفــة  )مــن  الحّديــن  ذينــك  بيــن  وهــو 

يامنــا هــذه(، يســوق التهــم تلــو 
أ
الراشــدة إلــى ا

، بغيــة تشــويه 
ً
التهــم ويلصقهــا بالشــيعة إلصاقــا

القــول  إلــى  للوصــول  وتكـفيرهــم،  صورتهــم 

وقتلهــم. قتالهــم  بوجــوب 

بــن  عمــر  الخليفــة  اغتيــال  بهــم  يلصــق  فهــو 

وإن  ولــى جرائمهــم، 
أ
ا إنهــا  ويقــول  الخطــاب، 

المجوســي بعملــه هــذا قــد فتــح بــاب االغتيــال 

فــي  قــال  اإلســالم،  تاريــخ  فــي  السياســي 

محاضرتــه: )... فحاكوهــا مؤامــرة كبــرى وخيانــة 

ول 
أ
تعــد فــي حكــم الشــرع عظمــى حيــث ســنوا ا

ساسات 
أ
سنة سيئة في اإلسالم واول لبنة من ا

ال وهي 
أ
المخططــات فــي مجــال الغــدر والخيانة ا

ســنة الخــروج عــن ملــة الحاكــم المؤمــن، وســنة 

اغتيــال الخليفــة... وهــذه الجريمــة ونعدها اولى 

جرائــم الرافضــة.... إن هــذا المجوســي هــو اول 

مــن ســن جريمــة االغتيــال السياســي... فكانــت 

 بقيــة الرافضــة ....( 
أ
هــي النبــراس الــذي بــه ابتــدا

»كــذا«.

)ونصــوص  المضطــرب  النــص  هــذا  وفــي   

المــؤرخ  نجــد  مضطربــة(  كلهــا  المحاضــرة 

الزرقــاوي ينســب اغتيــال عمــر إلى الرافضة، ثم 

ســطر ينســبها إلــى )هــذا المجوســي( 
أ
بعــد ذلــك با

»كــذا«، مــن دون ذكــر مســتند تاريخــي لهــذه 

المشــهورة. الخطيــرة  المعلومــة 

نجــده  الطبــري،  تاريــخ  إلــى  نرجــع  وحيــن 

يذكــر فــي حــوادث ســنة ثــالث وعشــرين قولــه 

المعنــون بـــ ]ذكــر الخبــر عــن وفــاة عمــر[ )وفــي 

هــذه الســنة كانــت وفاتــه. ذكــر الخبر عن مقتله: 

حدثنــي ســلم بــن جنــادة قــال..... قــال: خــرج 

 يطــوف فــي الســوق، 
ً
عمــر بــن الخطــاب يومــا

شــعبة،  بــن  المغيــرة  غــالم  لؤلــؤة  بــو 
أ
ا فلقيــه 

المؤمنيــن،  ميــر 
أ
ا يــا  فقــال:   ،

ً
نصرانيــا وكان 

علــّي  فــإن  شــعبة،  بــن  المغيــرة  علــى  ْعِدنــي 
أ
ا

قــال:  خراجــك؟  وكــم  قــال:   ،
ً
كـثيــرا  

ً
خراجــا

يــٍش صناعتــك؟ 
أ
درهمــان فــي كل يــوم، قــال: وا

مــن  فلمــا كان  نقــاش، حــداد...  نجــار،  قــال: 

يــا اميــر  لــه:  حبــار فقــال 
أ
الغــد جــاءه كعــب اال

المؤمنيــن اعهــد، فانــك ميــت فــي ثالثــة ايــام...

فلمــا كان مــن الغــد جــاءه كعــب فقــال: يــا اميــر 

المؤمنيــن ذهــب يــوم وبقــي يومــان، قــال: ثــم 

جــاءه مــن غــد الغــد فقــال: ذهــب يومــان وبقــي 

قــال:  إلــى صبيحتهــا،  لــك  وهــي  وليلــة،  يــوم 

فلمــا كان الصبــح خــرج عمــر إلــى الصــالة، وكان 

، فــاذا اســتوت جــاء هــو 
ً
يــوكل بالصفــوف رجــاال

النــاس،  فــي  لؤلــؤة  ابــو  ودخــل  قــال:  فكّبــر. 

فــي وســطه،  ســان نصابــه 
أ
لــه را فييــده خنجــر 

فضــرب عمــر ســت ضربــات، احداهــن تحــت 

ســرته، وهــي التــي قتلتــه... فلمــا وجــد عمــر حــّر 

ســقط،....( الســالح 

وعنــد المقارنــة بيــن قــول الطبــري وبيــن قــول 

الزرقــاوي نجــد:

بــي 
أ
ا إلــى  عمــر  قتــل  ينســب  الطبــري  ن 

أ
ا  •

لؤلــؤة غــالم المغيــرة بــن شــعبة، بينمــا ينســب 
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بــي 
أ
ا إلــى  ثــم  الرافضــة،  إلــى  ذلــك  الزرقــاوي 

لؤلــؤة.

بــي لؤلــؤة إنــه نصرانــي، 
أ
• قــال الطبــري عــن ا

إنــه مجوســي. وقــال الزرقــاوي عنــه 

• لــم يتهــم الطبــري الرافضــة فــي قتــل عمــر، 

بذلــك. اتهمهــم  الزرقــاوي  ولكــن 

كـتابــه  فــي   
ً
مســندا الخبــر  الطبــري  ذكــر   •

خشــية  نذكــره  لــم  الــذي  اســناده  )وليراجــع 

 
ً
رســل الزرقــاوي ذلــك ارســاال

أ
االطالــة(، بينمــا ا

التاريخــي. مســتنده  يذكــر  ولــم 

الخبريــن  بيــن  الســريعة  المقارنــة  هــذه  ومــن 

: نســتنتج

• كــذب الزرقــاوي فــي ايــراده الخبــر عــن مقتــل 

الخليفــة عمــر فــي نســبته قتلــه إلــى الرافضــة، 

المؤرخيــن  شــيخ  بــه  يتهمهــم  لــم  الــذي  االمــر 

الطبــري.

خــرى حيــن قــال عــن ابــي لؤلــؤة 
أ
• وكذبــه مــرة ا

مــن  الطبــري  ذكــره  لمــا   
ً
مجوســي، خالفــا انــه 

.
ً
كونــه نصرانيــا

• إطــالق الزرقــاوي القــول علــى عواهنــه دون 

اجــل  مــن  الســند،  ذكــر  دون  ومــن  تثبــت 

بريــاء مــن تلــك الفعلــة، 
أ
نــاس ا

أ
إلصــاق التهمــة با

ممــا يدلــل علــى عــدم وثاقتــه وعــدم نزاهتــه فــي 

إيــراد النقــول التاريخيــة، وتحريفــه اياهــا خدمــة 

غراضــه المبيتــة التــي يحــاول فيهــا شــق عصــا 
أ
ال

المســلمين، واســتعداء بعضهــم علــى بعــض، 

والقــاء  وحدتهــم،  فــي  المســلمين  وضــرب 

عباراتــه  فــي  ذلــك واضــح  بينهــم. وكل  الفتنــة 

المشــحونة بالبغضــاء والمفتقــرة إلــى االســناد، 

وعليــه، فــان الــذي يحــّرف ويكــذب فــي حادثــة 

تاريخيــة مشــهورة وخطيــرة مثــل حادثــة مقتــل 

بــن الخطــاب، ال يســتبعد منــه  الخليفــة عمــر 

تاريخيــة  حــوادث  فــي  ويحــّرف  يكــذب  ان 

غراضــه، وهــو 
أ
 يخــدم ا

ً
خــرى، ويســوقها ســوقا

أ
ا

امــر يتنافــى مــع روح البحــث العلمــي المتصــف 

والوثاقــة. والضبــط  والحيــاد  بالتجــرد 

فــي محاضرتــه والخاصــة  فــإن رواياتــه  ولذلــك 

الشــيعة  بهــا  يتهــم  التــي  السياســية  بالتهــم 

كلهــا  التاريــخ،  مــدار  علــى  حزابهــم 
أ
وا ودولهــم 

ليــس  راويهــا  الن  لهــا،  قيمــة  وال  مرفوضــة، 

الميــزان. فــي  وســاقط  بشــيء، 

وهــذا ســوف يوفــر الجهــد ويغنينــا عــن مناقشــة 

خــرى فــي حــق الشــيعة، قــال 
أ
ورّد اتهاماتــه اال

منــوا إن جاءكــم فاســق 
آ
تعالــى: }يــا ايهــا الذيــن ا

 بجهالــة فتصبحــوا 
ً
ن تصيبــوا قومــا

أ
 فتبينــوا ا

أ
بنبــا

علــى مــا فعلتــم نادميــن{ »الحجــرات/6«.

خــر 
آ
 ومقتــل الخليفــة عثمــان بــن عفــان هــو اال

إيــاه،  الزرقــاوي  بروايــة  ومرفــوض  مــردود 

الخليفــة  مقتــل  فــي  تقدمــت  التــي  ســباب 
أ
لال

عمــر ذاتهــا. وواقــع االمــر ان الشــيعة لــم يقتلــوا 

النــاس  جماعــة  ذلــك  فعــل  وإنمــا  عثمــان، 

وسياســاته  ممارســاته  بســبب  عليــه  الثائريــن 

وكان فــي الثائريــن عليــه القادميــن مــن مصــر 
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خــذ بلحيــة عثمــان، 
أ
محمــد بــن ابــي بكــر الــذي ا

الطبــري. تاريــخ  فــي  بطولــه  الخبــر  راجــع 

عياتــه ضــد الشــيعة،  وهكــذا القــول فــي ســائر مدَّ

العباســية  الدولــة  ثــم  مويــة، 
أ
اال الدولــة  زمــن 

والقرامطــة، وزمــن الدولــة البويهية، والعبيدية 

»الفاطميــة«، وايــام دولــة الســالجقة، والدولــة 

يامنــا الحاضــرة.
أ
 إلــى ا

ً
الصفويــة وغيرهــا، وصــوال

لنا في هذا الصدد مالحظات البد من إيرادها:

عبــر  الــدول  مواقــف  إن  االولــى:  المالحظــة 

ولحســابات  نيــة 
آ
اال للمصالــح  تخضــع  التاريــخ 

العصــر  روح  ولمتطلبــات  الزمنيــة،  المرحلــة 

تلــك  احتســاب  يجــوز  فــال  وعليــه  نــذاك، 
آ
ا

بحــال. التشــيع  مذهــب  علــى  المواقــف 

فــي  الزرقــاوي  يلصــق  الثانيــة:  المالحظــة 

تمثــل  ال  التــي  الفــرق  بعــض  محاضرتــه 

الشــيعة، بالشــيعة، مثــل القرامطــة والبهائيــة 

االماميــة  علمــاء  كـتــب  فهــذه  والقاديانيــة، 

واقوالهــم صريحــة فــي البــراءة مــن امثــال اولئك 

وعــدم عّدهــم منهــم، كمــا ان عقائــد تلــك الفــرق 

عــن  البعــد  بعيــدة كل  المفتعلــة وممارســاتهم 

وممارســاتهم. الشــيعة  عقائــد 

ذكــر  الزرقــاوي  غفــل 
أ
ا الثالثــة:  المالحظــة 

خطــاء والقطائــع التــي قامــت بهــا دول غيــر 
أ
اال

يوبيــة والدولــة الســلجوقية 
أ
شــيعية، كالدولــة اال

والدولــة الغوريــة والدولــة القرنويــة والخوارزميــة 

عــدم  علــى  يدلــل  ممــا  وغيرهــا،  والعثمانيــة 

حيــاده وعلــى انتقائيتــه فــي الطــرح التاريخــي، 

اضافــة إلــى عــدم ضبطــه وتحريفــه وكذبــه فــي مــا 

ينقلــه.

بــدول  خاصــة  وهــي  الرابعــة:  المالحظــة 

الحاضــر،  العصــر  فــي  ومنظماتهــم  الشــيعة 

فالمالحــظ انــه يكيــل التهــم بغيــر حســاب إلــى 

هــذه المنظمــات والــدول، ال لشــيء إال لكونهــا 

تقترفــه دول  مــا  ذكــر  عــن  ويتغافــل  شــيعية، 

الفظائــع  مــن  شــيعية،  غيــر  خــرى 
أ
ا معاصــرة 

فــي حــق شــعوبها وجيرانهــا، واالمــر واضــح وال 

عليــه. الــكالم  إطالــة  إلــى  يحتــاج 

ادعــى  مــن  كل  ليــس  الخامســة:  المالحظــة 

، فالتشــيع ليــس ادعــاًء، وإنمــا 
ً
التشــيع شــيعيا

عــن  اشــتهر  وقــد  اإلســالم،  بمنهــج  التــزام  هــو 

الــذي  قولــه  الســالم«  »عليــه  الصــادق  اإلمــام 

طــاع هللا،يســتوي فــي 
أ
مفــاده :]ان شــيعتنا مــن ا

فــراد والجماعــات والــدول والكيانــات[.
أ
ذلــك اال

المالحظــة السادســة: ليــس عنــد الشــيعة كـتــاب 

 والضعــف، 
أ
تيهــا الســهو والخطــا

أ
و كـتــب ال يا

أ
ا

فكل كـتبهم فيها الحديث الصحيح والضعيف 

مون بــكل مــا يــرد فيهــا 
ّ
وغيــر ذلــك، وهــم ال يســل

حاديــث اال بعــد الفحــص والنقدـ  والكـتاب 
أ
مــن ا

تيــه الباطــل مــن بيــن يديــه 
أ
الوحيــد الــذي ال يا

ن الكريــم .
آ
وال مــن خلفــه هــو القــرا

للشــيعة،  اتهاماتــه  مــن  الثالــث  القســم  3ـ 

وممارســاتهم  الشــيعة  بمعامــالت  يتعلــق  مــا 

الطعــون: تلــك  بــرز 
أ
وا االجتماعيــة، 
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• زواج المتعة : 

بجرائمهــم  يتعلــق  فيمــا  مــا 
أ
)وا الزرقــاوي:  قــال 

حــرج...  وال  فحــّدث  االخالقيــة،  وخياناتهــم 

والخنــا  بالرذيلــة  تغــص  مجتمعاتهــم  هــي  فهــا 

 بهــذه الرزايــا 
ً
 ملوثــا

ً
والفجــور... وال تجــد مجتمعــا

كل   .
ً
وفجــورا  

ً
فحشــا فاقــه  قــد  والرافضــة  إال 

ذلــك يتــم مــن خــالل شــريعة الرافضــة ودينهــم 

فكيــف  ياتهــم.. 
آ
وا مرجعياتهــم  مــن  وبفتــوى 

ذاك..؟

فتــرة  الشــرع  باحــه 
أ
ا الــذي  المتعــة  زواج   :

ً
وال

أ
ا

المســلمات  غيــر  مــع  وللضــرورة  الزمــن،  مــن 

خــذ بــه، حيــث 
أ
قبــل تقســيم ملــك اليميــن واال

كان الصحابــة فــي زمــن النبــي صلــى هللا عليــه 

 بعيــدة، وتطــول بهــم مــدة 
ً
وســلم يغــزون بــالدا

 وإقامــة، فرفــع عنهــم الحــرج 
ً
 وإيابــا

ً
الســفر ذهابــا

عــن  إلبعادهــم  التمتــع  نــكاح  فــي  والمشــقة، 

مظنــة الوقــوع فــي المحظــور، ولمــا تغيــر الحــال 

وتفــرق  اإلســالم  بانتشــار  الضــرورة  وزالــت 

 
ً
المســلمين فــي البــالد نســخ حكــم المتعــة نظــرا

كبــر مــن مصالحــه....
أ
لمــا يحويــه مــن مفاســد ا

الــذي  الــزواج  بهــذا  يتعلقــون  الرافضــة  فــإن 

هــو مفتــاح للزنــا ولــكل شــر، وهــم ال يقولــون 

بإباحتــه وجــوازه فحســب، بــل إنهــم يعتبــرون 

نــه 
أ
مــن ال يتمتــع ومــن يــرى حرمــة هــذا الــزواج با

كافــر...(.

ن يرمــي رميتــه 
أ
وكعادتــه، فــان الزرقــاوي قبــل ا

بتشــويه  لذلــك  يمهــد  فإنــه  الشــيعة،  ضــد 

دنــى الــدركات، 
أ
صورتهــم، والهبــوط بهــم إلــى ا

 بهــذه 
ً
 ملوثــا

ً
إلــى حــد قولــه: )... وال تجــد مجتمعــا

 ،)...
ً
 وفجورا

ً
الرزايــا اال والرافضــة قــد فاقه فحشــا

فــإذا تــّم لــه تشــويه صورتهــم، وقــال فــي حقهــم 

وعلــى  عليــه  هــان  الفظيــع،  البهتــان  ذلــك 

مســتمعيه ان يقــول فيهــم مــا يشــاء.

ن زواج 
أ
وبدايــًة، نقــول: إن الــكل مجمــع علــى ا

عملــوا  المســلمين  ن 
أ
وا  ،

ً
شــرعا مبــاح  المتعــة 

لــه وســلم«، 
آ
بــه زمــن النبــي »صلــى هللا عليــه وا

المتعــة  فــي  لعبــاده  رخــص  ســبحانه  هللا  ن 
أ
وا

لئــال يقعــوا فــي الحــرج والمحظــور، وان الحــال 

لــم يتغيــر، الن اإلنســان هــو اإلنســان بغرائــزه 

ودوافعــه والتــي منهــا الغريــزة الجنســية، منــذ 

عليهــا،  ومــن  رض 
أ
اال يــرث  ن 

أ
ا إلــى  خلقــه هللا 

اإلنســان  دام  فمــا  هللا(،  لخلــق  تبديــل  )ال 

 
ً
محفوفــا طريقــه  دام  ومــا  هــذه،  صورتــه  علــى 

بالمغريــات الضاغطــة، فإنــه ســوف يكــون علــى 

الــدوام مظنــة للوقــوع فيالحــرج والمحظــور، إال 

مــن رحــم ربــي، وعليــه فــإن الحاجــة إلــى مثــل 

هــذه الرخصــة، وهــذا الــزواج، تظــل قائمــة مــا 

علــى   
ً
تيســيرا الحيــاة،  هــذه  فــي  اإلنســان  دام 

بكــم  يريــد  وال  اليســر  بكــم  }يريــد هللا  النــاس 

عنهــم  للحــرج   
ً
ورفعــا العســر{«البقرة/185«، 

)مــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج(.

الحكيــم  هللا  لهــم  يشــرع  ان  ُيعقــل  فكيــف 

مــن   
ً
جــدا قصيــرة  فتــرة  الــزواج  هــذا  ســبحانه 

يــام والء( كما يروي 
أ
الزمــن، بلغــت )مــدة ثالثــة ا
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ذلــك ابــن ســالمة فــي )الناســخ والمنســوخ(، 

يــوم القيامــة؟ إلــى  ثــم يحّرمــه عليهــم، 

يعلــم  الــذي  وهــو  كذلــك،  يتركهــم  كيــف  ثــم   

ن يخفــف عنهــم؟ }يريــد هللا 
أ
ضعفهــم، ويريــد ا

 }
ً
ضعيفــا اإلنســان  وخلــق  عنكــم  يخفــف  ان 

»النســاء/28.
مقــرر  المتعــة  زواج  صــل 

أ
ا فــإن  وعليــه 

اســتمتعتم  }فمــا  تعالــى  قولــه  بدليــل   ،
ً
شــرعا

فريضــة..{  جورهــن 
أ
ا توهــن 

آ
منهنفا بــه 

يــام النبــي »صلى 
أ
»النســاء/24«، ومعمــول بــه ا

قــل تقديــر، ولكــن 
أ
لــه وســلم« علــى ا

آ
هللا عليــه وا

تحريمــه ونســخه مختلــف فيــه. فــال ُيترك الشــرع 

الثابــت المقــرر، لقــوٍل غيــر ثابــت مختلــف فيــه.

لنتبيــن  االماميــة  فقــه  كـتــب  إلــى  رجعنــا  ولــو 

ولنعــرف  المتعــة،  نــكاح  فــي  قوالهــم 
أ
ا حقيقــة 

زيــف وكــذب مــا يوَصمــون بــه فــي ذلــك النكاح، 

ينــا الشــيخ المفيــد يقــول فــي )المقنعــة( عــن 
أ
لرا

نــكاح المتعــة: )وهــو نــكاح ينحــّل عقــده ببلــوغ 

بــه  يجــب  وال  طــالق،  غيــر  مــن  فيــه  جــل 
أ
اال

ميــراث وال نفقــات، والعــدد فيــه علــى النصــف 

مــن عــدد نــكاح الميــراث، والنســب بــه ثابــت، 

بــاء(.
آ
باال والد 

أ
اال ولحــوق 

وقــال محمــد بــن إدريــس الحلــي: ).... ونــكاح 

عــوام 
أ
واال بالســنين  المؤجــل  وهــو  المتعــة 

يــام والمهــر المعيــن، ومــن شــرط 
أ
والشــهور واال

جــل المحــروس والمهــر المعيــن 
أ
صحتــه ذكــر اال

و الموصــوف، وبهذيــن الحكميــن يتميــز مــن 
أ
ا

الدائــم«...(. النــكاح  ي 
أ
»ا الغبطــة  نــكاح 

 وقــال العالمــة الحلــي: )النــكاح ثالثــة: الدائــم 

والمنقطــع وملــك اليميــن( )4( وقــال: )الفصــل 

اإليجــاب  فيهــا  ويشــترط  المتعــة:  فــي  الرابــع 

هلــه، وذكــر المهــر، والبــد فيــه 
أ
والقبــول مــن ا

مــن ذكــر االجــل المعيــن، ولــو لــم يذكــر المهــر 

قــرب البطالن(.
أ
بطــل، ولــو لــم يذكــر االجل فاال

}فمــا  تعالــى:  هللا  الراوندي:)قــال  وقــال   

جورهــن 
أ
ا توهــن 

آ
فا منهــن  بــه  اســتمتعتم 

وقــال  النــكاح،  هــو  الحســن:  قــال  فريضــة{، 

جــل 
أ
ا إلــى  المتعــة  هــو  والســدي:  عبــاس  ابــن 

. مســمى( 

ن 
أ
ا يلــزم  )وال  زوجــة،  بهــا  المتمتــع  ة 

أ
والمــرا

حــكام الزوجــات مــن الميــراث 
أ
يلحقهــا جميــع ا

ن 
أ
ال واللعــان،  والظهــار  وااليــالء  والطــالق 

ن المرتــدة 
أ
احــكام الزوجــات تختلــف، اال تــرى ا

عندنــا،  المرتــد  وكــذا  طــالق،  بغيــر  تبيــن 

تــرث...(. ال  والكـتابيــة 

خريــن فينقــل الشــيخ ناصــر مــكارم 
أ
مــا مــن المتا

أ
ا

مثــل( عنــد قولــه تعالــى: }فمــا 
أ
فــي تفســيره )اال

جورهــن فريضة{ 
أ
توهــن ا

آ
اســتمتعتم بــه منهــن فا

»النســاء/24«، عــن كنــز العرفــان ج158/2 

قــول عمــر )متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول هللا 

نــا محرمهمــا ومعاقــب عليهمــا متعــة النســاء 
أ
وا

ن كالم 
أ
بــا ومتعــة الحــج(، ويعلــق علــى ذلــك 

عمــر اجتهــاد مقابــل النــص، فــال قيمــة لــه.

اال  االحــكام  نســخ  حــد 
أ
ال يحــق  ال  إنــه  ويقــول 
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. وســلم«  لــه 
آ
وا عليــه  هللا  »صلــى  النبــي 

الــزواج،  اقســام  حــد 
أ
ا المتعــة  ن 

أ
ا ويضيــف 

وهــو ضــرورة اجتماعيــة، والــزواج الدائــم غيــر 

قــادر فــي احيــان علــى تلبيــة كل االحتياجــات 

الجنســية  الغريــزة  ُتلــبَّ  لــم  فــإذا  الجنســية، 

فإنهــا تنحــرف عــن الســبيل، فإمــا الوقــوع فــي 

المؤقــت. الــزواج  وإمــا  الفحشــاء 

فــال  المتعــة  زواج  اســتعمال  إســاءة  عــن  مــا 
أ
ا

 
أ
ُيســا لــم  قانــون  ي 

أ
وا لتحريمهــا،   

ً
ســببا يكــون 

إذا  الحــج  فريضــة  ُنحــّرم  وهــل  اســتعماله؟ 

الفحشــاء  وتداولــوا  اســتعمالها،  النــاس  ســاء 
أ
ا

؟ ان الصحيــح هــو 
ً
و المخــدرات خاللهــا مثــال

أ
ا

ن نحــّرم 
أ
ن نعالــج الفحشــاء ونمنــع وقوعهــا ال ا

أ
ا

الحــج.

الشــيعة، وحججهــم  ُنقــول  هــي  تلــك وغيرهــا 

قســام الــزواج 
أ
فــي مشــروعية المتعــة، فهــو مــن ا

ن، لــه اركانــه وشــروطه 
آ
التــي نــص عليهــا القــرا

، وال 
ً
التــي ينبغــي التزامهــا واال فإنــه يعــّد باطــال

عبــرة بمــا يرتكبــه البعــض مــن إســاءة اســتعمال 

ركانــه.
أ
و اإلخــالل بشــروطه وا

أ
هــذا الــزواج ا

وخياناتهــم  الشــيعة  جرائــم  هــي  يــن 
أ
فا

خالقيــة، كمــا يدعــي الزرقــاوي؟ وكيــف ســاغ 
أ
اال

المجتمعــات  رذل 
أ
ا إنهــم  عنهــم  يقــول  ن 

أ
ا لــه 

ْســَعفْته الذاكرة لقال إنهم 
أ
؟ ولو ا

ً
 وفجورا

ً
فحشــا

كلــة لحــوم البشــر، ومــن 
أ
ســوء مــن مجتمعــات ا

أ
ا

وقــد  فريقيــا، 
أ
ا فــي مجاهــل  العــراة  مجتمعــات 

و تناســى مــا تمارســه مجتمعــات مســلمة 
أ
نســي ا

خالقيــة فــي 
أ
غيــر شــيعية مــن مقابــح وشــناعات ا

نــرّد  ان  شــئنا  ولــو  ســيوية، 
آ
وا فريقيــٍة 

أ
ا بلــداٍن 

عوزنــا ذلــك، 
أ
مثالــه لمــا ا

أ
و با

أ
عليــه صاعــه بمثلــه ا

فــي  نقــع  ن 
أ
ا ثــم 

أ
والتا والتكــرم  التحــرج  ولكنــه 

و ان تشــيع قالــة الســوء 
أ
عــراض المســلمين، ا

أ
ا

حــوج مــا نكــون فيــه إلــى 
أ
بينهــم، فــي يــوٍم نحــن ا

زر.
آ
والتــا والتالحــم  التقــارب 

مــن  القســم  هــذا  فــي  خــرى 
أ
اال التهمــة  مــا 

أ
ا  •

االتهامــات، فهــي مــا يســميه هو )إعــارة الفروج(.

الفــروج...  إعــارة   :
ً
محاضرته:)ثانيــا فــي  قــال 

كان  وان  فإنــه  الفــروج؟  إعــارة  مــا  دراك 
أ
ا ومــا 

هــو الزنــا بعينــه مــن حيــث الحكــم الشــرعي، 

قطــع 
أ
نــه مــن حيــث طريقــة مباشــرته فهــو ا

أ
إال ا

قبــح، حيــث إن الزنــاة يتســترون... امــا فــي 
أ
وا

تــي 
أ
راد الســفر يا

أ
إعــارة الفــروج فــإن الرجــل إذا ا

و مــن 
أ
و قريبــه ا

أ
و جــاره ا

أ
بزوجتــه عنــد صديقــه ا

شــاء فيبقيهــا عنــده ويبيــح لــه ان يصنــع بهــا مــا 

ذن لــه التمتــع بهــا 
أ
شــاء طيلــة فتــرة ســفره، ويــا

لكــي يطمئــن علــى زوجتــه مــن الوقــوع فــي الزنــا.

الفــروج،  فيهــا  يعيــرون  خــرى 
أ
ا حالــة  وهنــاك 

، فــإن مــن دواعــي 
ً
وهــي إذا حــل الرجــل ضيفــا

ن يقدم زوجته للضيف...(.
أ
إكرام هذا الضيف ا

خالقــي لتشــويه صــورة 
أ
والضــرب علــى الوتــر اال

وكـتــب  القــدم،  منــذ  نغمــة معروفــة  الشــيعة، 

مــن  بالعديــد  تســعفنا  والحديــث  التاريــخ 

لتشــويه  الكذابــون  وضعهــا  التــي  حاديــث 
أ
اال

النــاس، خدمــًة  مــام 
أ
ا ئمتهــم 

أ
منظــر الشــيعة وا
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وامــر 
أ
با  

ً
عمــال و 

أ
ا الدنيئــة،  السياســة  غــراض 

أ
ال

اإلســالم. عــن  المنحرفيــن  الحــكام 

 التهمــة التــي يلصقهــا الزرقــاوي 
أ
ولــو عدنــا لنقــرا

مــر، فهــو يعتمــد التهويــل 
أ
بالشــيعة، لهالنــا اال

والكــذب والمغــاالة فــي التهويــل، ويســند ذلــك 

ويؤيــده  العلمــي،  للنقــد  تثبــت  لــم  بروايــات 

رواة  يرويهــا  وهنــاك  هنــا  مــن  مزعومــة  بوقائــع 

و غيــر ثقــات، ثــم ينســبونها 
أ
مجهولــو الحــال، ا

 .
ً
 وبهتانــا

ً
إلــى الشــيعة وإلــى علمائهــم زورا

كذلــك فهــو ينقــل عــن كـتــب ال تمثــل الشــيعة 

صولهم، مثل كـتاب )اصول مذهب الشيعة 
أ
وا

االماميــة( لـــ د. ناصــر القفــاري؟، وال ينقــل عــن 

الكـتــب المعتمــدة لــدى الشــيعة والتــي كـتبهــا 

صــل 
أ
)ا كـتــاب  مثــل  ومراجعهــم،  علماؤهــم 

ل 
آ
الشــيعة واصولهــا( للشــيخ محمــد الحســين ا

وهــو  التمثيــل،  ســبيل  علــى  الغطــاء  كاشــف 

صــول العلــم، وال 
أ
منهــج خاطــئ، ال يخضــع ال

لقواعــد العقــل والمنطــق، ثــم هــو يعتمــد اإلثارة 

الفــروج(،  )إعــارة  التهمــة  عنــوان  صياغــة  فــي 

ســمائها.
أ
شــياء بغيــر ا

أ
ويســمي اال

خــرى إلــى كـتــب الشــيعة لنتحقــق 
أ
ونعــود مــرة ا

 
ً
قريبــا َم  َتقــدَّ ن، 

أ
الشــا هــذا  فــي  مــر 

أ
اال جليــة 

الدائــم  )النــكاح ثالثــة:  الحلــي:  العالمــة  قــول 

اليميــن(. وملــك  والمنقطــع 

 فالنــكاح الدائــم وهــو نــكاح الغبطــة ال ينحــّل 

و بالمــوت، ونــكاح المتعــة وهــو 
أ
إال بالطــالق ا

المضــروب  االجــل  بانقضــاء  ينفســخ  المنقطــع 

يذكــر  ولــم  وصفتــه،  شــروطه  علينــا  ومــّر  لــه، 

مــن  الزرقــاوي  ذكــره  مــا  الشــيعة  مــن  الفقهــاء 

ليقضــي  ضيفــه  إلــى  زوجتــه  الــزوج  تقديــم 

وســيرة  الشــيعي  الفقــه  فكـُتــب  وطــره،  منهــا 

الكاذبــة  ادعاءاتــه  تنقــض  كلهــا  متشــّرعتهم، 

الخصــوص. بهــذا 

مركــب  يركــب  ن 
أ
ا مثالــه 

أ
ا علــى   

ً
غريبــا وليــس 

ينــا مــن كذبــه فــي َســْوق خبــر 
أ
الكــذب، بعدمــا را

مقتــل الخليفــة عمــر ومقتــل الخليفــة عثمــان، 

يكــذب  مــرة  يكــذب  ومــن  ذلــك.  تقــدم  وقــد 

له وســلم« 
آ
خــرى، فقــد قــال »صلــى هللا عليــه وا

أ
ا

: )... وإياكــم والكــذب فــإن الكــذب يهــدي إلــى 

ومــا  النــار،  إلــى  يهــدي  الفجــور  وإن  الفجــور، 

حتــى  الكــذب  ويتحــرى  يكــذب  الرجــل  يــزال 

.).
ً
ُيكـتــب عنــد هللا كذابــا

ويبقــى القســم الثالــث مــن إقســام النــكاح، وهــو 

ملــك اليمين.

الســابق  فــي   
ً
موجــودا كان  القســم  وهــذا 

فكانــت  والمغــازي،  الفتــوح  يــام 
أ
ا  

ً
ومنتشــرا

يــدي 
أ
ا فــي  ســبايا  يقعــن  المشــركين  نســاء 

نكاحهــن  للمســلمين  هللا  حّل 
أ
المســلمين،فا

يميــن،  ملــك  نهــن 
أ
ال زواج  عقــد  غيــر  مــن 

علــى  إال  حافظــون*  لفروجهــم  هــم  }والذيــن 

غيــر  فإنهــم  يمانهــم 
أ
ا ملكــت  مــا  و 

أ
ا زواجهــم 

أ
ا

»المؤمنــون/5ـ6. ملوميــن{ 

عــن  تختلــف  خاصــة  حــكام 
أ
ا اليميــن  ولملــك 

تفصيــل  وفيهــا  والمنقطــع،  الدائــم  احــكام 
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تــي علــى 
أ
مذكــور فــي مظانــه مــن كـتــب الفقــه، نا

منــه. جانــب 

يمــان 
أ
اال ملــك  )ونــكاح  المفيــد:  الشــيخ  قــال 

الهبــة  و 
أ
ا االبتيــاع  مــن جهــة  اإلمــاء  باســترقاق 

مــن  ذلــك  اشــبه  ومــا  الغنيمــة  و 
أ
ا الصدقــة  و 

أ
ا

وجــوه التمليــكات، وليــس يحتــاج فيــه إلــى عقــد 

جــر، وال 
أ
علــى المنكوحــة، وال مهــر لهــا، وال ا

اشــتراط(. 

 وقــال : )وإذا كانــت جاريــة بيــن شــريكين لــم 

منــه(. تخلــص  حتــى  وطؤهــا  حدهمــا 
أ
ال يحــّل 

و عبــد 
أ
متــه مــن حــر ا

أ
وقــال : )وإذا زّوج الرجــل ا

ولــم  فرجهــا،  إلــى  والنظــر  وطؤهــا  عليــه  حــرم 

يجــز لــه تقبيلهــا بشــهوة، وال التلــذذ منهــا بشــيء 

العــدة(.  منــه  وتقضــي  الــزوج،  يفارقهــا  حتــى 

مــة 
أ
اال إباحــة  )يجــوز  الحلــي:  العالمــة  وقــال 

 للرقبــة، 
ً
ــل مالــكا ِ

ّ
للغيــر بشــروط: كــون المحل

مــة مباحــة بالنســبة 
أ
جائــز التصــرف، وكــون اال

المســلمة  بــاح 
أ
ا فلــو  عليــه،  لــت 

ّ
حل مــن  إلــى 

و 
أ
ا بعــل  ذات  كانــت  ولــو   .. تحــل  لــم  للكافــر 

عــدة لــم يحــل تحليلهــا.. وال تســتباح بالعاريــة 

البضــع...(  منفعــة  ببيــع  وال  باإلجــارة  وال 

فــي  ـ  الثالــث  )القســم  الحلــي:  المحقــق  وقــال 

ول 
أ
و العقد، اال

أ
نــكاح اإلمــاء، وهــو إمــا بالملــك ا

فــي العقــد، والعقــد ضربــان: دائــم ومنقطــع.... 

وهــي  الطــوارئ،  فــي  الــكالم  اللواحــق  ومــن 

مــا العتــق، 
أ
ا ثالثــة: العتــق والبيــع والطــالق، 

عِتقــت المملوكــة كان لهــا فســخ نكاحهــا... 
ُ
فــإن ا

مــة كان ذلــك 
أ
مــا البيــع، فــإذا بــاع المالــك اال

أ
وا

العبــد  تــزوج  فــإذا  الطــالق،  مــا 
أ
وا كالطــالق... 

مــًة لغيــره، لــم يكــن لــه 
أ
و ا

أ
بــإذن مــواله حــرة ا

اجبــاره علــى الطــالق وال منعــه......

فنوعــان:  الملــك  مــا 
أ
وا الملــك.  فــي   : الثانــي 

اإلنســان   
أ
يطــا ان  يجــوز  الرقبــة،  ملــك  االول: 

ربــع مــن غيــر حصر....
أ
بملــك الرقبــة مــا زاد عــن ا

مــة بوجــه مــن وجــوه التمليــك، 
أ
كل مــن ملــك ا

حــرم عليــه وطؤهــا حتــى يســتبرئها بحيضــة..... 

الثانــي ملــك المنفعــة، والنظــر فــي الصيغــة، 

حللــت لــك 
أ
ن يقــول ا

أ
مــا الصيغــة: فــا

أ
والحكــم، ا

و جعلتــك فــي حــل مــن وطئهــا.
أ
هــا، ا

أ
وطا

و 
أ
 وال يســتباح بلفــظ العاريــة... وهــل هــو عقــد ا

صحــاب، 
أ
تمليــك منفعــة؟ فيــه خــالف بيــن اال

بغيــر  االســتمتاع،  عــن  الفــرج  منشــؤه عصمــة 

متــه لمملوكــه 
أ
و الملــك.... وفــي تحليــل ا

أ
العقــد ا

نــوع  نــه 
أ
ا المنــع، ويؤيدهــا  روايتــان، احدهمــا 

مــا 
أ
مــن تمليــك، والعبــد بعيــد عــن التملــك.... وا

مقتطفــات  نقلــُت  فمســائل....(.وقد  الحكــم، 

الــزواج،  قســام 
أ
ا مــن  القســم  هــذا  احــكام  مــن 

يــام النقطــاع 
أ
لعــدم وجــوده بيــن النــاس هــذه اال

ســبابه، فهــو ممــا ال تعــم بــه البلــوى بينهــم، 
أ
ا

بانتفــاء  ســالب  البــاب  هــذا  فــي  الناقــد  وَنْقــد 

الــزواج  هــذا  ي إن 
أ
ا ـ ،  يقــال  كمــا  ـ  الموضــوع 

)الموضــوع( غيــر موجــود اليــوم فالحديــث عنــه 

حديــث ســالب.
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بطولهــا،  الفقهيــة  النصــوص  لتلــك  وإيــرادي 

الحديــَث  االذهــان  لــف 
أ
تا ان  جــل 

أ
ال كان  إنمــا 

 البتعادهــا عــن 
ً
ن، نظــرا

آ
فــي هــذه الشــؤون اال

بهــا. نســها 
أ
ا وعــدم  االحــكام  تلــك  مزاولــة 

فحيــن يفاجــئ الزرقــاوي النــاس بهــذا الحديــث 

عــن  نقولــه  فــي  ويكــذب  لفــوه، 
أ
يا لــم  الــذي 

ــس فــي حديثــه، فــإن المســتمع 
ّ
الشــيعة، ويدل

المكــذوب  الطــرح  بســبب  الشــيعة  مــن  ينفــر 

ذلــك. فــي  وهــام 
أ
اال ويتوهــم  والمغــرض، 

الفقهيــة  النصــوص  تلــك  إلــى  نعــود  وحيــن   

نجــد: فاحصيــن  الشــيعية 

قولــه  فــي  خــرى 
أ
ا مــرة  يكــذب  الزرقــاوي  ن 

أ
ا  •

الفــروج،  بإعــارة  يقولــون  نهــم 
أ
با الشــيعة  عــن 

الحلــي  كالمحقــق  فقهاءهــم،  ان  حيــن  فــي 

والعالمــة الحلــي، ينصــون علــى عــدم اســتباحة 

الفــروج بالعاريــة، وقــد مــّر قبــل قليــل مــا قالــوا 

فــي ذلــك، قــال العالمــة الحلــي: )...وال تســتباح 

باإلجــارة...(. وال  بالعاريــة 

ن الزرقــاوي يكــذب فــي قولــه عــن الشــيعة 
أ
• وا

ضيافهــم لالســتمتاع 
أ
نهــم ُيعيــرون نســاءهم ال

أ
با

و ُيبقونهــن عنــد جيرانهــم عنــد ســفرهم 
أ
بهــن، ا

ويبيحــون لهــم بضعهــن لئــال يقعــن فــي الزنــا.

فــي  صريحــة  الشــيعي  الفقــه  كـتــب  وهــذه 

والمنقطــع وســرد  الدائــم  الــزواج  عــن  حديثهــا 

رفيعــة،  واخالقيــة  عاليــة،  بدقــة  احكامهمــا، 

بعيــدة عــن التبــذل والفحشــاء، ولــم يــرد فيهــا 

عليهــم. الزرقــاوي  يتقولــه  مــا 

عــن  الدائــم  الــزواج  حــكام 
أ
ا تختلــف  وكمــا   •

كـتــب  فــي  تفصيــل  علــى  المتعــة  حــكام زواج 
أ
ا

ملــك  نــكاح  احــكام  تختلــف  كذلــك  الفقــه، 

بحســب  االحــكام  فمــدار  عنهمــا،  اليميــن 

يفهمــه  ان  يحــاول  لــم  مــا  وهــو  موضوعاتهــا، 

قســام 
أ
ا بيــن  فخلــط  طرحــه،  عنــد  الزرقــاوي 

.
ً
جميعــا الــزواج 

تــورد  الشــيعي  الفقــه  فــي  النــكاح  وكـتــب   •

 لنــكاح ملــك اليميــن وتنــص لــكل مــن 
ً
حكامــا

أ
ا

حكامهمــا 
أ
ا علــى  المنفعــة  وملــك  الرقبــة  ملــك 

وليــس  التفصيليــة،  ادلتهــا  مــن  المســتنبطة 

هــوًى. وال   
ً
اعتباطــا ال   

ً
لهــوا

قائمــًة  كانــت  حياتيــة  مشــكلة  اإلمــاء  فنــكاح 

يامئــٍذ وملّحــة، وتحتــاج إلى معالجات شــاملة، 
أ
ا

يــة مشــكلة غيرهــا كانــت موجــودة 
أ
ن ا

أ
نها شــا

أ
شــا

يــام، مثل مشــكلة 
أ
حينــذاك ثــم اختفــت هــذه اال

الرقيــق وغيــر ذلــك مــن المشــكالت. ولــم يغفــل 

الشــارع المقــدس هــذا الجانــب المهــم فــي حيــاة 

وضاعهــم، 
أ
النــاس، والمؤثــر علــى اخالقهــم وا

فشــرع لــه االحــكام المناســبة والحكيمــة، ولــم 

يتركهــا فوضــى دون ضوابــط وحــدود.

ن الكريــم الخاصــة 
آ
يــات القــرا

آ
ومــن يرجــع إلــى ا

بذلــك يجــد العنايــة والرعايــة لمصالــح النــاس 

ن 
أ
الشــا ذلــك  تنظيــم  ويجــد  فيهــا،  متجليــة 

بشــكل ال يــؤذي كرامــة اإلنســان وال ينحــّط بــه 

، بــل يضمــن لــه الكرامــة، ويحفــظ لــه 
ً
متســافال
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ولئــك.
أ
لــه حــدود كل ا دب، ويرســم 

أ
اال

هــذا  فــي  حتــى   
ً
يضــا

أ
ا الزرقــاوي  ويكــذب   •

إن  فيقــول  نــكاح،  ي 
أ
ا نكحــة 

أ
اال مــن  القســم 

الشــيعة ُتعيــر فــروج اإلمــاء للغيــر، ولــو عدنــا 

 
ً
قريبــا المذكــورة  الشــيعي  الفقــه  نصــوص  إلــى 

ينــا تحريــم االعــارة فــي هــذا الخصــوص. علــى 
أ
لرا

يــام اإلســالم 
أ
 فــي ا

ً
ن ملــك اليميــن كان شــائعا

أ
ا

حكامــه ســارية، مــن 
أ
االولــى، والتــي تلــت، وا

المســلمين  علــى  يعــب  ولــم  وغيــره،  نــكاح 

حــد، وقــد بــرز الكـثيــر 
أ
ن ا

أ
وليــن فــي هــذا الشــا

أ
اال

، ونبــغ منهــم المحدثــون 
ً
مــن ابنــاء اإلمــاء ســابقا

الحــكام. وحتــى  والشــعراء  دبــاء 
أ
واال والفقهــاء 

احكامــه  هــي  يمــان 
أ
اال ملــك  نــكاح  حــكام 

أ
وا

حــد، ولــم 
أ
نفســها، لــم َيعْبهــا مــن المتقدميــن ا

ُيثرهــا مــن الفقهــاء الســابقين فقيــه، ولــم يقولــوا 

وذلــك  الفــروج،  ُيعيــرون  إنهــم  الشــيعة  عــن 

منــاء ال يكذبــون علــى 
أ
نهــم ا

أ
لســبب بســيط، هــو ا

.
ً
يتهمونهــم جزافــا خريــن، وال 

آ
اال

ن تحليــل المنفعــة بالنــص عليهــا، جائــزة 
أ
إال ا

ن المالــك للمنفعــة 
أ
فــي ملــك المنفعــة، ذلــك ا

ـ بحســب الشــرع ـ لــه حــق التصــرف بمملوكــه، 

حــكام دقيقــة، ال تحــّل 
أ
ولكــْن وفــق شــروط وا

، مذكــورة بالتفصيــل 
ً
، وال تحــّرم حــالال

ً
حرامــا

فــي كـتــب الفقــه.

ونظــرة فاحصــة فــي تلــك االحــكام تكشــف لنــا 

حلنــا فيهــا خشــية اإلطالــة، 
أ
عــن ذلــك، وقــد ا

.
ً
إلــى كـتــب النــكاح مــن الكـتــب الفقهيــة عمومــا

الزرقــاوي ضــد  يثيرهــا  التــي  خــرى 
أ
اال والقضيــة 

العصيــب،  الظــرف  هــذا  مثــل  فــي  الشــيعة، 

ن تقــف 
أ
 ا

ً
الــذي يتطلــب مــن الشــعوب جميعــا

وقفتهــا الفاصلــة، وتقــول كلمتهــا الجــادة لتقرير 

مصيرهــا ورســم مســتقبلها، وتمهيــد طريقهــا فــي 

بمعالــي  واالهتمــام  الكريمــة،  الحــرة  الحيــاة 

مــور التــي يحبهــا هللا ورســوله، واالبتعــاد عــن 
أ
اال

سفاســفها التــي يكرههــا لنــا هللا ورســوله، ولكــن 

الجــدال  إلــى  النــاس  جــّر  يحــاول  الزرقــاوي 

حولهــا بشــدة. 

هــذا  فــي  يثيرهــا  التــي  القضيــة  تلــك  إن  قــول 
أ
ا

دبارهــن(، فــال 
أ
اليــوم هــي )إتيــان النســاء فــي ا

حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم، ونقــول 

فــي جوابــه: )ورى نافــع قــال: قــال لــي ابــن عمــر: 

هللا  عبــد   
أ
فقــرا المصحــف،  هــذا  علــّي  مســْك 

أ
ا

تــوا حرثكــم 
أ
حتــى بلــغ: }نســاؤكم حــرث لكــم فا

تدري فيمن نزلت 
أ
نى شــئتم{، فقال : يا نافع ا

أ
ا

يــة؟ قــال : قلــت: ال، قــال: فــي رجــل 
آ
هــذه اال

فوجــد  دبرهــا  فــي  تــه 
أ
امرا صــاب 

أ
ا نصــار 

أ
اال مــن 

ل النبــي »صلــى هللا 
أ
فــي نفســه مــن ذلــك، فســا

نــزل هللا تعالــى: نســاؤكم 
أ
لــه وســلم«، فا

آ
عليــه وا

نــى شــئتم....()1( ، 
أ
تــوا حرثكــم ا

أ
حــرث لكــم فا

إلــى كـتــب التفســير والفقــه المختلفــة  حيــُل  واُأ

لة جانبيــة، 
أ
ليختــار منهــا امــرؤ مــا شــاء، فالمســا

»البقــرة/148«،  يهــا{  ِ
ّ
مول هــو  وجهــة  }ولــكّلٍ 

.
ً
فــال نقــف عندهــا طويــال

4ـ القســم الرابــع مــن مطاعــن الزرقــاوي ونبــزه 
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الشــيعة مــا يتعلــق بالطعــن والتشــهير برجــاالت 

مــن  ومفكريهــم،  علمائهــم  وبعــض  الشــيعة 

ومفتريــات  عليهــم،  مكذوبــة  روايــات  خــالل 

يمكــن  ال  عــداء 
أ
ا و 

أ
ا مجهولــون،  نــاس 

أ
ا يرويهــا 

قوالهــم فــي مثــل هكــذا مســائل، 
أ
الركــون إلــى ا

الخمينــي،  اإلمــام  شــخص  فــي  يطعــن  فهــو 

مثــال الســيد 
أ
بممارســات معيبــة، يتنــزه عنهــا ا

ـ قــدس ســره ـ، فســيرة الراحــل الكبيــر  اإلمــام 

فــي  عطــرة  تــزال  ال  وذكــراه  للنــاس،  معروفــة 

بيــن  بــه 
ّ
تقل فــي  انــه  كمــا  عرفــوه،  مــن  نفــوس 

 قريــب منهــم يرونــه 
ً
 ومعلمــا

ً
 وقائــدا

ً
النــاس هاديــا

عــداؤه.
أ
ا حتــى  َيعبــُه  ولــم  ويســمعونه، 

مــا مــا ينقلــه الزرقــاوي عــن فــالن وفــالن، ومــا 
أ
ا

ينقلــه عــن كـتــب تتحامــل فــي طروحاتهــا علــى 

الدليــل  إقامــة  إلــى  بحاجــة  مــر 
أ
فا التشــيع، 

تشــهير  فهــو  واال  عليــه،  الشــرعية  والبينــة 

.
ً
صفحــا عنــه  نطــوي  وســباب، 

عياٍت   فــي مدَّ
ً
ننــا قــد بلونــاه فوجدنــاه كاذبا

أ
علــى ا

ســابقة، تّم دحضها.

مــا القســم الخامــس مــن اتهامــات الزرقــاوي 
أ
5ـ ا

و 
أ
ا فــراد 

أ
ا بهــا  قــام  التــي  تلــك  فهــي  للشــيعة 

جماعــات ليســوا مــن الشــيعة، ونســبها إليهــم 

.
ً
وتجــاوزا  

ً
وظلمــا  

ً
عدوانــا

 مناقشــة حادثة مقتــل الخليفة عمر 
ً
نفــا

آ
وقــد مــر ا

بــو لؤلــؤة النصرانــي غــالم المغيــرة 
أ
التــي قــام بهــا ا

بــن شــعبة المنحــرف عــن علــي وشــيعته، والتــي 

مــن  كنمــوذج  الشــيعة،  إلــى  الزرقــاوي  نســبها 

محاضرتــه  بهــا  شــحن  التــي  الكـثيــرة  مفترياتــه 

محاكمــة  و 
أ
ا تثبــت  دون  الشــيعة،  بهــا  ورمــى 

ولمصادرهــا،  النصــوص  ولــرواة  للنصــوص 

مانــة فــي النقــل والروايــة. ونكـتفــي فــي 
أ
ودون ا

التــي  بالــردود  الطويلــة،  الدعــاوى  تلــك  رد 

هــذه  فــي  المتقدمــة  النمــاذج  علــى  وردناهــا 
أ
ا

االوراق مــن دعــاواه، فإنهــا مــن الــوادي نفســه، 

ومــن النســيج المهلهــل ذاتــه.

مــا ختــام محاضرتــه، فهــو القســم الثالث منها، 
أ
ا

الــذي يخلــص فيــه إلى:

ـ - تكـفير الشيعة.

نهم هم الذين قتلوا الحسين.
أ
- وا

- وال جدوى من التقارب معهم.

- وال يمكــن التغلــب علــى اليهــود والنصــارى إال 

بعــد التغلــب والقضــاء علــى الرافضــة المرتديــن.

- وال يمكن التقارب مع عقائدهم لفسادها.

الضروريــات  هــدم  علــى  يقــوم  دينهــم  ن 
أ
وا  -

ن واعــارة الفــروج واتيــان الذكــور.
آ
كـتحريــف القــرا

ولبنــان  إيــران  رافضــة  بيــن  فــرق  ال  نــه 
أ
وا  -

والشــام. والعــراق 

ن اصولهــم واصــول اليهــود واحــدة، فهــم 
أ
- وا

الســنة،  مــع  بينهــم، ويحلونــه  الربــا  يحرمــون 

وهنــاك طبيــب منهــم فيبعقوبــة يرفــض عــالج 

و عائشــة.
أ
مــن اســمه عمــر ا

واالغتيــال  الغــدر  ميــدان  فــي  وجرائمهــم   -

منظمــة. جماعيــة  بــل  فرديــة  ليســت 

الرســوم  بســبب  ثــاروا  المســلمين  ن 
أ
وا  -
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لــه وســلم« 
آ
المســيئة للنبــي »صلــى هللا عليــه وا

يثــوروا  ولــم  دنماركــي،  رســام  رســمها  التــي   ،

الرافضــة عليــه »صلــى هللا عليــه  عــدوان  علــى 

زواجــه 
أ
لــه وســلم« ـ وحســب زعمــه ـ بطعنهــم ا

آ
وا

صحابــه.
أ
وا

المنهــج  اســس  مــن  ول 
أ
ا هــم  الرافضــة  ن 

أ
وا  -

التكـفيــري، إذ كـفــروا جــل الصحابــة، وســنوا 

القتــل ، اذ قتلــوا عمــر وغيــره. ويقــول عــن مرقــد 

نــه )المرقــد المزعــوم 
أ
االمــام علــي عليــه الســالم با

لإلمــام علــي رضــي هللا عنــه(.

 ... وانهضــوا  فيقــوا 
أ
ا الســنة  هــل 

أ
ال ويقــول   

)وكـفاكــم مــن دعــاوى تــرك الطائـفيــة، والوحــدة 

الوطنيــة....(.

ويقــول عــن الســيد السيســتاني مرجــع الشــيعة 

إمــام  المحتــل  واعــظ  اإليرانــي  )فالسيســتاني 

ذات  الفتــاوي  يشــرعن  والزندقــة  للكـفــر 

هــل الســنة وبمــا يخــدم مصالــح 
أ
البــالوي علــى ا

المحتليــن.(.

ضــد  المنازلــة  بطلــب  كلــه  ذلــك  ُيذيــل  ثــم   

جيــش المهــدي ولكــن بشــرطين، اذ يقــول: ]... 

وعليــه فنحــن قــد قبلنــا دخــول المعركــة معــك 

)يخاطــب الســيد مقتــدى الصــدر(، ومــع قطيــع 

غنامــك ولكــن بشــرطين اثنيــن البــد ان تقــوم 
أ
ا

بهمــا وال إخالــك تفعــل، الشــرط االول ان تقــف 

نــت ومــن معــك وقفــة رجــل واحــد تســتردون 
أ
ا

للصليبييــن...  بعتموهــا  التــي  ســلحتكم 
أ
ا فيهــا 

ال يخــرج فــي جيشــك لقتالنــا 
أ
والشــرط الثانــي: ا

إال مــن عــرف والــده....[.

لنــا مــن تعقيــب علــى خاتمــة  مــا بعــد: فالبــّد 
أ
ا

المحاضــرة )!( التــي كشــف فيهــا كل مكنونــه، 

لهــم   
ً
حســدا الشــيعة  فكـّفــر  نبالــه،  كل  ونثــر 

هلل  حّبهــم  اال  لهــم  ذنــب  وال  عليهــم،   
ً
وحقــدا

ن يؤمنــوا 
أ
لــه، }ومانَقمــوا منهــم إال ا

آ
ولرســوله وال

ولــم  »البــروج/8«،  الحميــد{  العزيــز  بــاهلل 

يكـتــف باتهامهــم بقتــل الخليفتين عمر وعثمان 

ن ابــا بكــر 
أ
حتــى اتهمهــم بقتــل الحســين، ولــو ا

.
ً
يضــا

أ
نفــه، التهمهــم بقتلــه ا

أ
لــم يمــت حتــف ا

وهــو ال يــرى جــدوى فــي التقــارب مــع الشــيعة، 

النهــم  واجــب  عليهــم  القضــاء  ان  عنــده  بــل 

مرتــّدون، وعقائدهــم فاســدة.فهل هــذه دعــوة 

بهــذا  للخــروج  المرحلــة،  تتطلبهــا  إصــالح 

الشــعب وبهــذا الوطــن المبتلــى بالدخــالء عليــه 

مثــال الزرقــاوي الــذي تــرك الجهــاد فــي بــالده 
أ
ا

العالئــق،  وثــق 
أ
ا إســرائيل  مــع  قامــت 

أ
ا التــي 

فيهــا  بقتلهــم  العراقييــن بالدهــم  علــى  وتســّور 

ي جهــاد هــذا 
أ
بدعــوى الجهــاد ضــد إســرائيل؟ فــا

منــوا ومــا يخدعــون إال 
آ
}يخادعــون هللا والذيــن ا

انفســهم ومــا يشــعرون{ »البقــرة/9«.

يقــوم علــى  مــا ان ديــن الرافضــة »الشــيعة« 
أ
وا

ن 
آ
القــرا كـتحريــف  ـ  بزعمــه  ـ  الضروريــات  هــدم 

مــرت  فقــد  الذكــور،  واتيــان  الفــروج  واعــارة 

ن ذاتــه 
آ
نــه هــو القــرا

أ
ن با

آ
عقيــدة الشــيعة فــي القــرا

يــدي المســلمين بــال تحريــف.
أ
المتــداول بيــن ا

وقــد مــّر قبــل هــذا محاكمــة دعواه بإعــارة الفروج 
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مــا إتيــان الذكــور، 
أ
عنــد الشــيعة وبيــان زيفهــا. وا

د بمثــل هــذا  ن ُتســوَّ
أ
 بهــذه الصحائـــف ا

أ
ربــا

أ
نــا ا

أ
وا

الجــواب،  تقتضــي  الضــرورة  ن 
أ
ا لــوال  الــكالم، 

ِت، ولــو 
ّ
فلــو شــئت لقلــت: رمتنــي بدائهــا وانســل

شــئت لقلــت مــا قيــل فــي قاضــي القضــاة يحيــــى 

كـثم!
أ
بــن ا

  
ً
ن نرى العدل ظاهرا

أ
وكّنا نرّجي ا  

ُقنــوُط الرجــاء  بعــد  ْعَقبنــا 
أ
فا  

ها  
ُ
هل

أ
متى تصلح الدنيا ويصلح ا  

المســلمين.....؟ قضــاة  وقاضــي 

يــن لــه ان الشــيعة يحّرمــون الربــا بينهــم 
أ
ومــن ا

ونــه مــع الســنة؟
ّ
ويحل

؟
ً
وهل هذا إال الكذب الذي سمعناه منه مرارا

مــن  عــالج  يرفــض  الــذي  الطبيــب  هــو  ومــن 

عائشــة؟ و 
أ
ا عمــر  اســمه 

عمــى بصائركــم لتختلقــوا 
أ
ام هــو الحقــد الــذي ا

بريــاء.
أ
اال لقتــل  الذرائــع 

المنظــم  القتــل  إلــى   
ً
ضمنــا يدعــو  هــو  ثــم 

عــن  قولــه  خــالل  مــن  للشــيعة،  والمخطــط 

ن جرائمهــم السياســية 
أ
 إياهــم بــا

ً
الشــيعة متهمــا

فــي ميــدان الغــدر واالغتيــال ليســت فرديــة بــل 

منظمــة. جماعيــة 

ينالــون  نهــم 
أ
ال المســلمين  عليهــم  ويســتعدي 

والصحابــة. المؤمنيــن  مهــات 
أ
ا مــن 

العلــوم  الســيد مهــدي بحــر  قــول: هــذا 
أ
ا وللــرد 

 
ً
حــد مراجــع الشــيعة يقــول فــي ارجوزته مخاطبا

أ
ا

م المؤمنيــن:
أ
ا

عيــن  جــل 
أ
ال ك محّرُم     فيا ُحميرا سبُّ

تكــرُم عيــن  لــف 
أ
ا

ســس المنهــج 
أ
ول مــن ا

أ
مــا ان الشــيعة هــم ا

أ
 وا

بــن  عمــر  بقتلهــم  القتــل  وســنوا  التكـفيــري، 

الخطــاب، فحديــث خرافــة، بعدمــا تبيــن زيــف 

تلــك الدعــوى فيمــا تقــدم.

هــل الســنة إلــى النهــوض وتــرك 
أ
وهــو بدعوتــه ا

نفســه  علــى  يقــّر  الوطنيــة،  الوحــدة  دعــوى 

نــه مــا عبــر الحــدود اال 
أ
بالتخريــب والجريمــة، وا

البلــد. لهــذا  الوطنيــة  الوحــدة  لتمزيــق 

يــن هــي هــذه الفتــاوى ذات البــالوي علــى 
أ
ثــم ا

هــل الســنة، والتــي يتهــم بهــا ســماحة المرجــع 
أ
ا

الســيد السيســتاني؟والكل يعلــم مــدى حــرص 

هــل الســنة، والوصيــة 
أ
ســماحته علــى ســالمة ا

الخــالص  جــل 
أ
ا مــن  معهــم  والتكاتــف  بهــم، 

زمتــه.
أ
بهــذا الوطــن مــن ا

الشــتم  كلمــات  نســمع  محاضرتــه  خــر 
آ
ا وفــي   

عــراض 
أ
اال فــي  والطعــن  واإلهانــة  والســب 

واالزدراء، ودق طبــول الحــرب العميــاء، مــن 

خــالل تحّديــه للســيد مقتــدى الصــدر وجيــش 

المهــدي، بكلمــات رخيصــة ال تليــق. ويطلــب 

و يعلــن عــن قبولــه بهــا، وهــو يعلــم 
أ
المنازلــة ا

نــه لــن ُيظهــر نفَســه فــي المنازلــة المزعومــة التــي 
أ
ا

يختــار  بــل  الحــق،  ِحــراب  مــن   
ً
يطلبهــا خوفــا

بريــاء العــّزل 
أ
االختفــاء والغــدر والغيلــة وقتــل اال
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علــى حيــن غفلــة منهــم بالعبــوات والمفخخــات.

 }ومــن النــاس مــن يعجبــك قولــه فــي الحيــاة 

لــّد 
أ
الدنيــا وُيشــهد هللا علــى مــا فــي قلبــه وهــو ا

رض ليفســد 
أ
الخصــام* وإذا تولــى ســعى فــي اال

يجــب  ال  وهللا  والنســل  الحــرث  وُيهلــك  فيهــا 

الفســاد{»البقرة/204ـ205.
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العملية الدستورية فرصة 
ضائعة أم فرصة مكتسبة؟

األستاذ عدنان محمد حسن

العمليــة  حــول  راء 
آ
وال التعليقــات  كـثــرت 

جــواء مــن التحــدي 
أ
الدســتورية التــي جــرت فــي ا

العنــف والحتقــان السياســي، وكانــت  عمــال 
أ
ل

عــداد  مهمــة اللجنــة التــي اضطلعــت بكـتابــة واإ

 ،
ً
 تاريخيــا

ً
نجــزت مشــروعا

أ
مســودة الدســتور قــد ا

فعــال والتقييمــات 
أ
رغــم التباينــات فيــه وردود ال

مــن  عنــه  تمخضــت  ومــا  العمليــة  تلــك  لنتائــج 

دائــم. لدســتور  مســودة 
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 وتطالعنــا الكـتابــات والبحــوث 
أ
ســوف نبقــى نقــرا

والتقاريــر حــول العمليــة الدســتورية مــا دامــت 

فــي  وتؤثــر  االحــداث،  علــى  بظاللهــا  تطــل 

والمجتمــع. الدولــة  وبنــاء  الحيــاة  مجريــات 

بالحــد  ناضجــة  الدســتور  وثيقــة  ولــدت  فهــل 

بمختلــف  العراقييــن  مطامــح  لتلبــي  الكافــي 

وانتماءاتهــم؟ وشــرائحهم  طيافهــم 
أ
ا

كـتابــة  لجنــة  مــام 
أ
ا المتــاح  الوقــت  كان  وهــل 

 إلخــراج مســودة دســتور يمكــن 
ً
الدســتور كافيــا

مشــترك  وتعايــش  ســالم  معاهــدة  تمثــل  ن 
أ
ا

الشــعب  مكونــات  جميــع  عليهــا  تتوافــق 

العرقــي؟

 وكيــف ينظــر المراقبــون للمشــهد السياســي فــي 

ن ســيطرت عليهــا معــادالت صــراع 
أ
العــراق بعــد ا

العمليــة  طريــق  فــي  الماضيــن  بيــن  اإلرادات 

السياســية الجذريــة والرافضيــن لهــا؟

مفــردات  المتنازعــة  طــراف 
أ
اال رتبــت  وكيــف 

مديــات  هــي  ومــا  اجنداتهــا؟  ولويــات 
أ
وا

طــراف.
أ
اال هــذه  ومطالــب  طموحــات 

التــي  وغيرهــا  التســاؤالت  هــذه  خضــم  فــي 

تباينــت حولهــا المواقــف، طالعنــا تقريــرا صــدر 

عنــوان  تحــت  مريكــي 
أ
اال الســالم  معهــد  عــن 

]العمليــة الدســتورية »فرصــة ضائعــة«[ الــذي 

وقــد  قــرب،  عــن  وتفاعالتــه  الحــدث  راقــب 

والتحليــالت،  التصــورات  مــن  عــددا  تضمــن 

التــي ســنحاول الوقــوف عنــد بعضهــا، لتقييــم 

مــدى درجــة انطباقهــا علــى الواقــع، ومــا قــدر 

الحــدث. ورؤيــة  التحليــالت  منطقيــة 

 علــى بعــض مــن 
ً
ســوف نحــاول المــرور ســريعا

والمحاججــة  الحــوار  بدافــع  التقريــر  جوانــب 

بعــض  علــى  الضــوء  لتســليط  الموضوعيــة 

 مــن االمانــة فــي 
ً
الحقائــق والحيثيــات، انطالقــا

والوقائــع. حــداث 
أ
لال والتوثيــق  النقــل 

سيناريو التمديد على وفق المادة )61(: 

لــم يكــن إخــراج ســيناريو التمديــد حتــى 22   
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العناصــر  علــى   
ً
قفــزا و 

أ
ا  

ً
بعيــدا ب 

آ
اغســطس/ا

والحقائــق الموضوعيــة التــي توافــرت وتجمعــت 

عشية الموعد النهائي الذي يجب ان تقدم فيه 

غســطس/
أ
المســودة وهــو الخامــس عشــر مــن ا

ت التمديــد للموعــد النهائــي لتقديــم 
أ
ب فلــم يــا

آ
ا

مســودة الدســتور، دون ان يســتند إلــى غطــاء 

إدارة  قانــون  دســتورية، حســب  وصالحيــات 

نصوصــه  علــى  التعديــل  جــاز 
أ
ا الــذي  الدولــة 

الجمعيــة  اعضــاء   ¾ بنســبة  بالتصويــت 

بالفعــل،  بــه  العمــل  تــم  مــا  وهــذا  الوطنيــة، 

لبضعــة  التمديــد  إلــى  الحاجــة  دعــت  حينمــا 

يــام. إذ لــم تكــن الحاجــة تقضــي التمديــد لســتة 
أ
ا

قانــون إدارة  مــن  المــادة )61(  شــهر حســب 
أ
ا

الدســتور  مســودة  اكـتملــت  ن 
أ
ا بعــد  الدولــة، 

منهــا  يتبــَق  ولــم   ،
ً
تقريبــا النهائــي  بشــكلها 

ســوى نقــاط ثــالث احتاجــت لبعــض الوقــت ال 

طــراف 
أ
 معــدودة حتــى يتوصــل اال

ً
يامــا

أ
يتجــاوز ا

إلــى صياغــة نهائيــة لهــا يتوافــق عليهــا الجميــع 

بــات  خــرى 
أ
ا ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  هــذا 

مــن الواضــح والمؤكــد لــدى جميــع المراقبيــن 

حينهــا،  فــي  العراقــي  ن 
أ
بالشــا والمهتميــن 

للعمليــة  المضــادة  القــوى  اســتراتيجية  ان 

السياســية والدســتورية مبنية على ايصال جهد 

وموقــف اللجنــة الدســتورية إلــى نقطــة العجــز 
المقــرر  بالموعــد  اإليفــاء  عــدم  عنــد  واإلحــراج 

اغســطس/ فــي 15  الدســتور  مســودة  إلعــداد 

مــام 
أ
ب 2005، ممــا يضــع الجمعيــة الوطنيــة ا

آ
ا

ن يدخــل 
أ
هونهمــا يمكــن ا

أ
خياريــن صعبيــن، ا

الصراعــات  مــن  دوامــة  فــي  وشــعبه  العــراق 

ويعــرض مســتقبل البــالد إلــى مصيــر مجهــول.

شــهر علــى وفــق 
أ
ول: التمديــد لســتة ا

أ
الخيــار اال

المــادة )61(:

لجــر   
ً
مفتوحــا البــاب  ســيجعل  كان  والــذي   

إلــى  كافــة  والسياســية  االجتماعيــة  وســاط 
أ
اال

مســودة  حــول  عقيمــة  ومســاجالت  جــدل 

عندهــا  والتفــاوض  الحــوار  وينتقــل  الدســتور 

مــن دائــرة السياســيين والمتخصصيــن ضمــن 

إلــى  الوطنيــة،  والجمعيــة  الدســتورية  اللجنــة 

هــداف 
أ
واال المصالــح  ذات  وســع 

أ
اال الدوائــر 

 وعناصــر 
ً
طرافــا

أ
الضيقــة والمتباينــة والتــي تضــم ا

مــن الكـثــرة التــي ال يمكــن معهــا تصــور حصــول 

بينهــا. فيمــا  اتفــاق  و 
أ
ا توافــق  ي 

أ
ا

ن ذلــك ســوف لــن يصــب إال فــي 
أ
ومــن المؤكــد ا

والجماعــات  اإلرهــاب  قــوى  صالــح مخططــات 

والدســتورية،  السياســية  للعمليــة  المعاديــة 

شــهر 
أ
وعندهــا ســوف لــن يكـفــي التمديــد لســتة ا

إلتمــام العمليــة الدســتورية بــل حتــى لــو طالــت 

العمليــة لســنين ســتكون دون جــدوى.

التمديــد  فــي ســياق تصــور ســيناريو  كنــا  ولمــا 

: لمــاذا الذهــاب إلــى 
ً
يضــا

أ
ن نتســاءل ا

أ
يمكــن ا

عليــه  تترتــب  ان  يرجــح  الــذي  التمديــد  خيــار 

المحســوبة  وغيــر  المجهولــة  االحتمــاالت  مــن 

الــذي  الوقــت  فــي  ؟ 
ً
جيــدا لهــا  والمتحســب 

التمديــد  خيــار  الدولــة  إدارة  قانــون  لنــا  يتيــح 
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يــام معــدودة، حتــى تســتكمل عمليــة إعــداد 
أ
ال

مســودة الدســتور بشــكلها النهائــي التــي يمكــن 

قبــل  مــن  عليهــا  والمصادقــة  قبولهــا  معهــا 

إلــى  الجمعيــة الوطنيــة؟، وهــو خيــار خاضــع 

حســابات وتقديــرات مدروســة، تضمــن الحفــاظ 

االســتمرار  ضمانــات  مــن  كاٍف  مســتوى  علــى 

 بالعملية السياســية والدســتورية 
ً
والمضــي قدمــا

 مهمــة، وباتــت اقــرب مــا 
ً
التــي قطعــت اشــواطا

ســيس لحكومــة 
أ
تكــون مــن تحقيــق هــدف التا

فــي ظــل دســتور دائــم. وبرلمــان منتخــب 

الخيــار الثانــي: عــدم حصــول موافقــة علــى ذلــك 

مــور والواقــع إلــى حــل 
أ
التمديــد ممــا يدفــع باال

انتخابــات  إلــى  والدعــوة  الوطنيــة،  الجمعيــة 

عامــة الختيــار جمعيــة وطنيــة جديــدة.

خذ بهذا الخيار، ســوف يعيد دون ادنى 
أ
 إن اال

الصفــر  نقطــة  إلــى  السياســية  وضــاع 
أ
اال شــك 

البــالد  إدخــال  يرجــح  ممــا  االول،  والمربــع 

فــي فوضــى عارمــة وانفــالت عــام علــى مختلــف 

االصعــدة.

التطــرف  مــن  بــروز حــاالت   
ً
يضــا

أ
ا كمــا ويرجــح 

كــراد والشــيعة 
أ
خــرى، لال

أ
فــي مناطــق كـثيــرة ا

قليــات.
أ
واال

الخيــار  هــذا  عنــد  قصيــرة  وقفــة  مــن  والبــد 

بعيــن  المتوقعــة  االحتمــاالت  كل  لمراجعــة 

نســب 
أ
بالخيــار اال الحكمــة والمنطــق والعمــل 

فيــه. القــرار  باتخــاذ  المضــي  صلحقبــل 
أ
واال

نســب 
أ
اال مــن  ســيكون  هــل  هنــا،  والســؤال 

قليلــة، حتــى  يــام 
أ
ا لبضعــة  التمديــد  صلــح 

أ
واال

الدســتور  مســودة  اعــداد  مــن  الفــراغ  يتــم 

م العــودة 
أ
ا إلــى الجمعيــة الوطنيــة؟  وتقديمهــا 

ول بــكل مفاصــل 
أ
إلــى نقطــة الصفــر والمربــع اال

والدســتورية؟! السياســية  العمليــة 

قراءة الساحة من خالل النظرة الضيقة:

التقريــر  ســاقه  ممــا  يتضــح  خــر 
آ
ا وعلــى صعيــد 

مــن  نهــا 
أ
ا والشــواهد  المعطيــات  مــن  لبعــض 

ن تصلح 
أ
الضيق والمحدودية مما يتعذر معها ا

عــن واقعيــة شــمولية،  تعبــر  للتعميــم كحالــة 

حــول  وتقديراتــه  تصوراتــه  يخضــع  وراح 

الدســتورية  العمليــة  وإخفــاق  فشــل  ســباب 
أ
ا

عــدم  إلــى  التقريــر(  وادعــاء  زعــم  )حســب 

ييــد والمشــاركة 
أ
تحقــق الحشــد الكافــي مــن التا

حكامــه تلــك علــى 
أ
 فــي ا

ً
للعــرب الســنة، معتمــدا

مــن  لعــدد  لتصريحــات  ثيــرات 
أ
وتا ايحــاءات 

والدســتورية،  السياســية  للعمليــة  الرافضيــن 

شــخاص وجماعــات صغيــرة ال تعبــر عــن 
أ
وهــم ا

الواقــع الشــمولي والعــام للعــرب الســنة بشــكل 

. صحيــح  وواقعــي  حقيقــي 

ن يعتمــد وينطلــق 
أ
جــدر بالتقريــر ا

أ
 لقــد كان اال

 مــن االعتمــاد 
ً
كـثــر شــمولية بــدال

أ
مــن تصــورات ا

علــى مواقــف وتصريحــات صــادرة عــن كيانــات 

مــا  ثيــر 
أ
والتا الحجــم  مــن  تمتلــك  ال  سياســية 

العــرب  جميــع  عــن  نيابــة  التحــدث  يمكنهــا 

الســنة.

ســيس 
أ
 لقد اســتند التقرير إلى موقف مؤتمر التا
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العراقــي وراح يعمــم ذلــك الموقــف علــى عمــوم 

بنــاء المكــون للعــرب الســنة.
أ
ا

خــر مــن التقريــر يضيــف ويصنــف 
آ
وفــي مــكان ا

ساســية 
أ
اال السياســية  والمكونــات  القــوى 

حــزاب الطائـفيــة 
أ
للشــعب العراقــي ويســميها باال

حــزاب 
أ
وهــي )الشــيعية والكرديــة( ويصنــف اال

الطائـفيــة  غيــر  الوســط  حــزاب 
أ
با الوطنيــة 

ن 
أ
ا ويحــاول  العراقيــة(،  )القائمــة  وهــي 

العراقيــة  القائمــة  ومشــاركة  إســهامات  يصــور 

فــي  والدســتورية  السياســية  المســيرة  لدعــم 

لتشــجيع  ساســي 
أ
اال الــدور  لهــا  ن 

أ
بــا العــراق، 

ـ علــى حــد تعبيــر  حــزاب )الطائـفيــة( 
أ
التقــاء اال

التقريــر ـ مــع قــوى وجماعــات العــرب الســنة، 

ن ودور القائمــة 
أ
ولســنا بصــدد التقليــل مــن شــا

ن التقريــر تجاهــل العديــد مــن 
أ
العراقيــة، إال ا

المتكــررة  والدعــوات  والبيانــات  التصريحــات 

وفــي  الدينيــة  المرجعيــات  عــن  صــدرت  التــي 

يــة هللا العظمــى الســيد علــي 
آ
مقدمتهــا ســماحة ا

الفاعليــن  السياســيين  والقــادة  السيســتاني 

هميــة 
أ
وا ضــرورة  علــى  والكــرد،  الشــيعة  مــن 

المشــاركة الســنية فــي كـتابــة الدســتور، والتــي 

اســتندت جميــع تلــك الدعــوات إلــى فهــم واضــح 

العراقــي،  للتنــوع  المركبــة  ومشــترك للطبيعــة 

ن مهمــة كـتابــة دســتور دائــم للعراقييــن يجب 
أ
وا

ن 
أ
ن تشــترك فيــه مكونــات الشــعب العراقــي وا

أ
ا

الجميــع. فيــه  يتعايــش   
ً
منــا

آ
ا  

ً
مســتقبال يضمــن 

 سياق غير موضوعي:

ن 
أ
وا ســبق  نــه 

أ
ا التقريــر  ذكــر  خــر 

آ
ا نــص  وفــي 

يــة هللا محمــد 
آ
علــن الســيد مقتــدى الصــدر، وا

أ
)ا

اليعقوبي معارضتهما للمســودة في االســتفتاء، 

نهــا ناشــئة عــن االعتــراض علــى 
أ
ســباب يرجــح ا

أ
ال

علــى للثــورة اإلســالمية فــي 
أ
روابــط المجلــس اال

العــراق بإيــران(.

عبــارة  هكــذا  مثــل  تــرد  ن 
أ
ا الغريــب  لمــن  إنــه 

نــه يعبــر عــن 
أ
فــي ســياق التقريــر الــذي يفتــرض ا

حكامــه 
أ
حالــة موضوعيــة ويســتند فــي مواقفــه وا

إلــى رصــد وتوثيــق للحقائــق الواقعيــة.

يــن جــاء التقريــر بهــذا الموقــف 
أ
وال نــدري مــن ا

الســيد  مــن  كل  إلــى  نســبه  الــذي  المعــارض 

وكيــف  اليعقوبــي!!،  والشــيخ  الصــدر  مقتــدى 

ن يفســر لنا ماكان يقوم به ممثليهما 
أ
يمكن له ا

فــي لجنــة كـتابــة الدســتور مــن دور ناشــط فــي 

الــذي تعلــن قياداتهــم اعتراضهــا علــى  الوقــت 

نلتمــس  ان  حاولنــا  ولــو  الدســتور؟!  مســودة 

غيــر  التقريــر  الدعــاءات  والمبــررات  االعــذار 

الموضوعيــة هــذه، ونقــول : ربمــا قصــد اإلشــارة 

إلــى بعــض وجهــات النظــر لهاتين الشــخصيتين 

التــي تضمنتهــا مســودة  القضايــا  بعــض  حــول 

 ،
ً
مــر وموضــوع مختلــف تمامــا

أ
الدســتور، وهــذا ا

الشــعب  تكـتبــه جميــع مكونــات   
ً
ن دســتورا

أ
ال

 يلبــي مطامــح الجميــع 
ً
تــي ســلبيا

أ
ال يمكــن ان يا

100% ، بــل البــد مــن حصــول تنازالت متقابلة 

يصــل  كــي  طــراف 
أ
اال جميــع  قبــل  مــن  تجــري 
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وعندهــا  بينهــم،  مشــترك  قاســم  إلــى  الجميــع 

علــى  اعتراضــات  طــرف  لــكل  يكــون  ن 
أ
ا البــد 

عــدد مــن قضايــا الدســتور ولكــن فــي المحصلــة 

لمســودة   
ً
رافضــا  

ً
موقفــا تشــكل  ال  النهائيــة 

 لــه مــن قبــل جميــع 
ً
الدســتور بالكامــل، بلقبــوال

.
أ
طــراف كصفقــة ودفعــة واحــدة وكل ال يتجــزا

أ
اال

كـثــر فــي عبــارة التقريــر 
أ
وممــا يثيــر االســتغراب ا

 
ً
باطــال  

ً
اتهامــا تضمنــت  نهــا 

أ
ا الذكــر،  نفــة 

آ
اال

مقتــدى  الســيد  مــن  لــكل  الموضوعيــة  بعــدم 

الصــدر والشــيخ اليعقوبــي، فقــد ادعــى التقريــر 

ن دواعــي معارضتهمــا لمســودة الدســتور فــي 
أ
ا

ســباب ال 
أ
ـ جــاءت ال ـ حســب زعمــه  االســتفتاء 

العتراضهمــا  إنمــا  ذاتهــا،  بالمســودة  تتعلــق 

علــى للثــورة اإلســالمية 
أ
علــى روابــط المجلــس اال

فــي العــراق بإيــران؟!!، وهكــذا بــكل ســذاجة 

الســياق  عــن  التقريــر  يخــرج  وســطحية 

يلتزمــه،  ن 
أ
ا يفتــرض  كان  الــذي  الموضوعــي 

ســباب إلــى غيــر جنــس مســبباتها، 
أ
وينســب اال

فــي  ويســقط  الموضوعيــة،  الحقيقــة  ويلغــي 

عــن  والمجــردة   
ً
التهــم جزافــا توجيــه  مســتنقع 

برهــان. و 
أ
ا دليــل  ي 

أ
ا

خالفات يصعب تذليلها:

الــذي  اإلضافــي  الوقــت  ن 
أ
ا التقريــر  كــد 

أ
ا لقــد 

لــن  الدســتور  كـتابــة  للجنــة  يمنــح  ن 
أ
ا يمكــن 

طراف 
أ
يكــون ذا جــدوى لحــل الخالفــات بيــن اال

وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالنظــام االتحــادي فذكــر 

تيــح الوقــت كل الوقــت، 
أ
مــا نصــه ]حتــى لــو ا

للعــرب  الدســتورية  المواقــف  بيــن  فالهــوة 

ن النظــام الفيدرالــي لــم 
أ
الســنة والشــيعية بشــا

الممكــن ردمهــا[. مــن  يكــن 

مــن  الدســتورية  بالعمليــة  يحيــط  كان  فمــا 

ســقاطها حســب، 
أ
عناصــر تهديــد تنــذر ليــس با

بــل إفشــال العمليــة السياســية برمتهــا، فــكان 

خيــار الذهــاب إلخــراج مســودة دســتور ناجحــة 

حــداث المعقــدة مــع إمــكان إجــراء 
أ
مــن رحــم اال

، ســيوفر قاعــدة دســتورية 
ً
تطويــر عليهــا الحقــا

ســيس والبنــاء عليهــا 
أ
مهمــة وثمينــة صالحــة للتا

والتعايــش  التوافــق  دائــرة  وتوســيع   
ً
مســتقبال

الســلمي والتفــاف المكونــات المختلفــة حولهــا.

إن هــذا الخيــار اســتبعد شــبح الخــوف ومشــاعر 

المفاوضيــن،  علــى  ســيطرت  التــي  القلــق 

كانــت  التــي  الثقــة  وضعــف  الشــكوك  نتيجــة 

بعــض  عنهــا  كشــفت  وقــد  الجميــع،  هاجــس 

التصريحــات، حســب مــا نــص التقريــر ]ادعــى 

فــي  والشــيعية  الكرديــة  حــزاب 
أ
اال مــن  عضــاء 

أ
ا

نــه ليــس لــدى المفاوضيــن 
أ
منتديــات خاصــة، ا

مشــتركة،  ارضيــة  بإيجــاد  نيــة  الســنة  العــرب 

ن هــدف هــؤالء 
أ
كمــا وعبــروا عــن اعتقادهــم، ا

الجمعيــة  وفــاء  عــدم  ساســي، 
أ
اال المفاوضيــن 

منتصــف  فــي  النهائــي  بالموعــد  الوطنيــة 

 لنصــوص قانــون إدارة 
ً
ب، وطبقــا

آ
اغســطس/ا

الدولــة االنتقالــي، عــدم الوفــاء بالموعــد النهائــي 

تمديــد  عــدم  و 
أ
ا ب 

آ
اغســطس/ا منتصــف  فــي 

 
ً
تلقائيــا يــؤدي  ن 

أ
ا نه 

أ
شــا مــن  الموعــد،  هــذا 
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الوطنيــة وإجــراء  إلــى االســراع بحــل الجمعيــة 

جديــدة  جمعيــة  الختيــار  جديــدة  انتخابــات 

ســينتخب فيهــا مزيــد مــن العــرب الســنة، وقــد 

كراد والشــيعية هذا »الخيار 
أ
الم المفاوضون اال

الســنة[. العــرب  طمــوح  علــى  النــووي« 

تلــك  يســود  كان  مــا  التقريــر  يصــف  هكــذا 

المرحلــة مــن شــكوك ومخــاوف ســيطرت علــى 

الســنة  العــرب  نوايــا  حــول  والشــيعة  الكــرد 

مــن العمليــة السياســية والدســتورية والتــي لــم 

مــن مفاوضيهــم، وبخاصــة  يخِفهــا غيــر واحــد 

تلــك التصريحــات التــي صــدرت عنهــم عشــية 

انتهــاء الموعــد النهائــي المقــرر لتقديــم المســودة 

فقــد  ب. 
آ
ا اغســطس  مــن  عشــر  الخامــس  فــي 

طالــب العديــد منهــم بحــل الجمعيــة الوطنيــة، 

غيــر شــرعي  التاريــخ  هــذا  بعــد  واعتبــار عملهــا 

إلــى  الذهــاب  المنحلــة، ويجــب  كونهــا بحكــم 

لكـتابــة  والســعي  جديــدة  انتخابــات  إجــراء 

دائــم. لدســتور  جديــدة  مســودة 

كراد:
أ
هواجس القلق لدى ال

الخــوف  هواجــس  مــع  التعامــل  يتــم  ولــم 

عنــد  وبخاصــة  بجديــة  خــذ 
أ
تا ن 

أ
ا دون  هــذه 

كــراد قبــل البــدء 
أ
كــراد فقــد ســيطرت علــى اال

أ
اال

بعمليــة كـتابــة الدســتور هواجــس مــن الخــوف 

لــدى  المعالــم  واضحــة  تبــدو  كانــت  والقلــق 

العراقيــة،  للســاحة  والمتابعيــن  المراقبيــن 

والتــي كانــت علــى درجــة مــن التطــور بحيــث 

ثيرهــا 
أ
تا مديــات  تقديــر  بالمســتطاع  يكــن  لــم 

ي مــدى ســتفضي إليــه 
أ
علــى المســتقبل، والــى ا

المخــاوف. تلــك  تحققــت  لــو  حــداث 
أ
اال

وقــد ترجمــت مشــاعر الخــوف والقلــق تلــك علــى 

القيــادات  اتخذتهــا  احترازيــة  مواقــف  شــكل 

الكرديــة لمواجهــة احتماالت فشــل مفاوضاتهم 

ن الدســتور، 
أ
مــع الشــيعة والعــرب الســنة بشــا

نــص  وحســب  كردســتان،  إقليــم  ومســتقبل 

 ،2005 ب 
آ
اغســطس/ا ]بحلــول  إنــه  التقريــر 

 
ً
حــزاب إقليــم كردســتان معــدة إعــدادا

أ
كانــت ا

وجه، فلقد قامت 
أ
 لمفاوضات متعددة اال

ً
جيدا

 
ً
ببلــورة مواقــف دســتورية، بــل صاغــت نصوصــا

 
ً
وحزمــا  

ً
طموحــا ازدادت  تحضيريــة  دســتورية 

 بعــد يــوم، .. واتفــق االكــراد فيمــا بينهــم 
ً
يومــا

علــى »خطــوط حمــراء« غيــر قابلــة للتعديــل، 

حــزاب الكرديــة خــالل انتخابــات 
أ
وتمكنــت اال

ي 
أ
ينايــر/ كانــون ثانــي مــن تنظيــم اســتطالع للــرا

ســفر عــن نتائــج تشــير 
أ
علــى مســتوى اإلقليــم ا

إلــى تفضيــل شــعبي لالســتقالل عــن العــراق، 

موجهــة  رســالة  بمثابــة  النتائــج  هــذه  وكانــت 

ن مجــال 
أ
حــزاب غيــر الكرديــة، مفادهــا ا

أ
إلــى اال

كــراد محــدود[.
أ
التراجــع لــدى القــادة اال

شــك،  دنــى 
أ
ا دون  ومــن  ذلــك،  ضــوء  وفــي   

نهــا 
أ
يــة محاولــة للتمديــد، علــى ا

أ
كانــت ســتفهم ا

تســويف بالوقــت، ومحاولــة إلضاعــة الفرصــة 

مــام االكــراد، والتــي كان ســيتم 
أ
التاريخيــة مــن ا

التعامــل معهــا بــكل جــد الندفــاع نحــو التخلــي 

واالحــزاب  القــوى  مــع  المفاوضــات  عــن خيــار 
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االوضــاع  ومســتقبل  الدســتور  ن 
أ
بشــا خــرى 

أ
اال

مــر 
أ
خــذ بخيــار فــرض اال

أ
إلقليــم كردســتان، واال

التــي  التاريخيــة  الفرصــة  واســتثمار  الواقــع، 

طــال انتظارهــا مــن قبــل الشــعب الكــردي.

والعوامــل  تنتظــر،  ال  الكرديــة  فالمصالــح 

تــي مالئمــة 
أ
الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة ال تا

السياســية  اإلرادة  عناصــر  وتوافــر   ،
ً
دائمــا

هــداف 
أ
 لتحقيــق اال

ً
التــي تقتضــي المضــي قدمــا

تتكــرر. ال  قــد  التاريخيــة  والمطامــح 

ي 
أ
إن اإلقــدام علــى تنظيــم اســتطالع شــعبي للــرا

حــول االســتقالل عــن العــراق، كان قــد كشــف 

وجــود  عــن  اللبــس  يقبــل  ال  ووضــوح  بجــالء 

كــراد تتعلــق بغيــاب 
أ
مخــاوف حقيقيــة لــدى اال

لصالــح  الوقــت  باســتمرار  الكـفيلــة  الضمانــات 

توافــر  عــدم  مــع   ،
ً
طويــال الكرديــة  المطامــح 

مؤشــرات مشــجعة تشــير إلــى تقــدم قــد يحصــل 

فــي صفــوف العــرب الســنة فــي وقــت قريــب، 

قــرار  اتخــاذ  خيــار  ترجــح  معــه  يمكــن  والــذي 

شــهر( والدخــول بمزيــد مــن 
أ
ا التمديــد )لســتة 

رضيــة مشــتركة 
أ
الحــوارات والمفاوضــات لتوفيــر ا

مــع العــرب الســنة، وتوســيع مشــاركـتهم.

كــراد العمليــة كانــت تؤكــد 
أ
 إن كل خطــوات اال

رفضهــم لخيــار االنتظــار والتمديــد حتــى تمكيــن 

الموحــدة  جندتهــم 
أ
ا ترتيــب  الســنة  العــرب 

ن تعــددت اجنداتهــم بتعــدد فصائلهــم، 
أ
بعــد ا

وعجزهــم عــن االتفــاق وااللتفاف حول مرجعية 

ن 
أ
شــار التقريــر فــي وصفه لهم إلى ا

أ
واحــدة وقــد ا

]المفاوضيــن مــن العــرب الســنة يفتقــرون إلــى 

القــدرة علــى حشــد جماهيرهــم ومــوارد مســاندة 

الســتراتيجية متماســكة خاصــة بهــم[.

إن خيــار التمديــد واإلطالــة بالوقــت، لــم يكــن 

 
ً
كــراد فضــال

أ
بالخيــار المفضــل والجــذاب لــدى اال

ي مبــررات 
أ
ن فقــد ا

أ
عــن الشــيعة خاصــة بعــد ا

وثيقــة  باتــت  حينمــا  لــه،  وواقعيــة  منطقيــة 

ولتنهــي  تولــد،  ن 
أ
ا توشــك  الدســتور  مســودة 

الجــدال  و  المســاجالت  مــن   
ً
فصــال بذلــك 

المتربصيــن  مــام 
أ
ا البــاب  وتغلــق  حولهــا، 

ولتفتــح  والدســتورية  السياســية  بالعمليــة 

السياســية  الحيــاة  ممارســة  مــام 
أ
ا  

ً
رحبــا  

ً
فقــا

أ
ا

واالجتماعيــة واالقتصاديــة وتعلــن االســتعداد 

إتمــام  طريــق  علــى  جديــدة  مرحلــة  لخــوض 

العــراق. فــي  السياســية  العمليــة 

لى العتدال   بدايات التحول من الرفض اإ

لدى العرب السنة:

وعلى صعيد ذي صلة فقد كانت هناك بدايات 

لظهور مواقف ووجهات نظر جيدة ومشجعة، 

عــدد  قناعــات  فــي  مهــم  تطــور  حصــول  تؤكــد 

عضــاء الفريــق المفــاوض للعــرب الســنة، 
أ
مــن ا

يتجــه لصالــح القبــول بالنظــام االتحــادي، وقــد 

ن قطاعــات نافــذة مــن 
أ
كــد التقريــر علــى ذلك]بــا

أ
ا

ويوليــو/  يونيــو/ حزيــران،  فــي  الســنة  العــرب 

كـثــر 
أ
ت تعبــر عــن مواقــف دســتورية ا

أ
تمــوز، بــدا

 فــي المفاوضــات حــول شــروط النظــام 
ً
اعتــداال

االتحــادي العراقــي، وكانــت هنــاك دالئل تشــير 
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ن بعــض النافديــن منهــم علــى وشــك ان 
أ
إلــى ا

ن يكــون النظــام االتحــادي 
أ
يســلموا باحتمــال ا

لمصلحتهــم[.

إلــى  بحاجــة  كان  اإليجابــي،  التطــور  هــذا  إن 

دعــم وتعزيــز إلشــاعته وتكريســه كـثقافــة عامــة 

العــرب  لتجمعــات  المختلفــة  وســاط 
أ
اال تســود 

الســنة.

تمــت  إذا  إال  المتــاح  مــر 
أ
باال ذلــك  يكــن  ولــم 

مخططاتــه  وإفشــال  الرافــض  التيــار  مواجهــة 

فــي  السياســي  الواقــع  إلــى إدخــال  التــي ترمــي 

تجاذبــات مــن الجــدل والمزايــدات بخصــوص 

مســودة الدســتور والوصــول بالتالــي إلــى عــدم 

دوامــة  فــي  البــالد  وزج  طــراف 
أ
اال بيــن  اتفــاق 

المصيــر المجهــول، وتفويــت الفرصــة عليــه مــن 

اســتغالل عجــز اللجنــة الدســتورية عــن اإليفــاء 

عمالهــا فــي التاريــخ المقــرر.
أ
بموعــد إنجــاز ا

إن الذهــاب إلــى خيــار التمديــد واإلعــالن عــن 

عدم تمكن اللجنة الدستورية من التوصل إلى 

حــل اإلشــكاالت بيــن االطــراف المتفاوضيــن، 

إلــى  وخطيــرة  خاطئــة  بإشــارة  سيرســل  كان 

الجهــات والقــوى الرافضــة للعمليــة الدســتورية 

، علــى طريــق إيقــاف 
ً
مفادهــا: إنهــم حققــوا نصــرا

ن 
أ
العملية السياســية والدســتورية، وإشــعارها ا

لديهــم مــن القــدرة واإلرادة للتحكــم بمســتقبل 

و كيــف يشــاؤون.
أ
العــرب الســنة متــى ا

تراجــٍع  إلــى  ســيؤدي  كان  كهــذا   
ً
وضعــا إن   

وليــة عــن مواقــف 
أ
صحــاب تلــك المبــادرات اال

أ
ال

بالنظــام  الرفــض  و 
أ
ا القبــول  ن 

أ
بشــا االعتــدال 

ة 
أ
االتحــادي لعــدم قدرتهــم الصمــود تحــت وطــا

الرفــض  لقــوى  والتهديــد  والضغــط  التحكــم 

القويــة.

إن اإلعــالن عــن مســودة الدســتور االتحــادي، 

كيــد 
أ
ييــد لتا

أ
كان بمثابــة دفعــة قويــة ومقدمــة تا

االتجــاه  هــذا  إليــه  ذهــب  مــا  وصحــة  صــواب 

ي بخصــوص النظــام االتحــادي 
أ
الجديــد مــن را

والــذي نشــهد لــه اليــوم مــن االتســاع والقبــول 

يؤكــد  والــذي  الســنة،  العــرب  جانــب  فــي 

ذلــك تعاطيهــم العملــي مــن خــالل إســهامهم 

داء 
أ
وا والبرلمــان  بالحكومــة  ومشــاركـتهم 

ن يراعــو النظــام 
أ
الجميــع لليميــن الدســتورية بــا

العــراق. فــي  االتحــادي  الديمقراطــي 

هــذا  مثــل  حصــول  المتصــور  مــن  يكــن  لــم 

الســنة  العــرب  مواقــف  فــي  والتقــدم  التطــور 

إلنضــاج ظاهــرة االعتــدال اإليجابيــة تلــك لــو تــم 

االخــذ بخيــار التمديــد الــذي كان ســيؤدي إلــى 

فعــال 
أ
تعريــض هــذا االتجــاه المتنامــي لــردود ا

عنيفــة مــن قبــل القــوى المضــادة لــه، وســحقه 

ثيــر الضغــط والتهديــد.
أ
وإنهــاء وجــوده تحــت تا

نهايــة  فــي  نخلــص  ن 
أ
ا يمكــن  العمــوم  وعلــى 

تــي:
أ
يا مــا  إلــى  المطــاف 

1ـ إن اإلعــالن عــن وثيقــة الدســتور كان عامــل 

طــراف حافــظ علــى 
أ
توحيــد فــي مواقــف جميــع اال

االنهيــار،  مــن  ومنعهــا  السياســية،  العمليــة 

دســتوري،  قانــون  وهيكليــة  لمبانــي  ســس 
أ
وا
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حولهــا  وتجتمــع  تــدور  الحــوارات  كل  وجعــل 

لتنطلــق فــي حــل خالفاتهــا من خالل نصوصها 

ال خارجهــا.

2ـ لــم يكــن خيــار عــدم التمديــد )فرصــة ضائعة( 

حســابات  تكــن  ولــم  التقريــر،  صورهــا  كمــا 

خيــر للعمليــة 
أ
المتحمســين لخيــار التمديــد والتا

الدســتورية والسياســية صائبــة وســليمة، فقــد 

قيــادات  مــن  مــن شــخصية  كـثــر 
أ
ا كــد 

أ
وا ســبق 

اخطــؤوا  قــد  نهــم 
أ
ا البارزيــن،  الســنة  العــرب 

قاطعــوا  حينمــا  الصحيــح  الموقــف  تقديــر  فــي 

ال  ن 
أ
ا وعليهــم   ،2005 عــام  فــي  االنتخابــات 

 ذاته في عدم مشاركـتهم فيكـتابة 
أ
يكرروا الخطا

انتخابــات 2006. فــي  والمشــاركة  الدســتور 
دســتور  والدة  عــن  اإلعــالن  كان  لقــد  3ـ 

فــي  للمســتجدات  ويســتجيب  للتطويــر  قابــل 

فــي  المتاحــة  الخيــارات  فضــل 
أ
ا المســتقبل 

اللجنــة الدســتورية  مقابــل اإلعــالن عــن عجــز 

ب.
آ
عــن اإليفــاء بالموعــد المقــرر 15 اغســطس/ا

يــام معــدودة، ثــم االعــالن 
أ
4ـ إن قــرار التمديــد ال

عــن قبــول مســودة الدســتور مــن قبــل الجمعيــة 

قــوى  كل  ومخططــات  مــال 
آ
ا بــدد  الوطنيــة، 

التــي  القتــل  وعصابــات  والتمــرد  اإلرهــاب 

مــام اللجنــة 
أ
راهنــت على»إضاعــة الفرصــة« مــن ا

الدســتورية ومكونــات الشــعب العراقــي كافــة.

)لســتة  التمديــد  خيــار  إلــى  الذهــاب  إن  5ـ 

المضــادة  القــوى  ســيمكن  كان  شــهر(، 
أ
ا

الحصــول  مــن  الدســتورية  للعمليــة  والرافضــة 
زق 

أ
علــى )فرصــة مجانيــة( إلدخــال البــالد فــي مــا

رهــان  وكســبهم  خطيــر  ودســتوري  سياســي 

البــالد. فــي  الدســتورية  العمليــة  إفشــال 
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شبهات وردود حول الدستور 
العراقي الدائم

- قراءٌة قانونية -

د. حسن الياسري

 المستشار القانوني للجنة الدستورية

قرار الدســتور العراقي الدائم لعام 2005م  بعد اإ

بنــاء 
أ
صــوات الناخبيــن مــن ا

أ
بنســبة مذهلــة مــن ا

بعــض  يثيــر  بعضهــم   
أ
العراقي،بــدا الشــعب 

و الشــبهات حــول بعــض نصوصــه، 
أ
التســاؤلت، ا

التســاؤلت  تلــك  يــراد  اإ هنــا  نحــاول  ونحــن 

الدقــة،  متوخيــن   ،
ً
وردا  

ً
عرضــا الشــبهات  و 

أ
ا

الختصــار عــن  وباحثيــن  بالحيــاد،  وملتزميــن 
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و الغمــوض 
أ
ســاس هــو إزالــة اللبــس ا

أ
ومرادنــا اال

الــذي تولــد لــدى البعــض حول بعض النصوص 

الدســتورية، وســنعتمد فــي ترقيــم المــواد علــى 

علــى  المتحــدة  االمــم  وزعتهــا  التــي  النســخة 

المواطنيــن لســهولة الحصــول عليهــا، ومــن ثــم 

ســهولة الرجــوع إليهــا.

ولـى : التجزئة:
أ
الشبهة ال

الدائــم  العراقــي  الدســتور  ن 
أ
ا مــن يدعــي  ثمــة   

هــذا  وتقســيمه،  العــراق  تجزئــة  إلــى  ســيفضي 

وهــم   ،
ً
فعــال وقســمه  ه 

أ
جــّزا قــد  يكــن  لــم  إن 

إلــى   
ً
ساســا

أ
ا إنمــا يســتندون  هــذا  ادعائهــم  فــي 

قــره ذلــك الدســتور، 
أ
 »الفدراليــة« الــذي ا

أ
مبــدا

صــورة  إال  هــي  مــا  الفدراليــة  ان  يعتقــدون  اذ 

مــن صــور التجزئــة، ان لــم تكــن هــي التجزئــة 

للعــراق. بالنســبة  بعينهــا 

الرد:

 فــي معــرض الــكالم المتقــدم فإننــا ننــوه ابتــداًء 

وســاط 
أ
قليــًة فــي ا

أ
ن القائليــن بــه يمثلــون ا

أ
إلــى ا

الشــعبالعراقي، إذ االغلبيــة »كمــا هــو معلــوم« 

ومــن  ومضامينــه،  الدســتور  علــى  وافقــت  قــد 

 »الفدراليــة«.
أ
تلــك المضاميــن مبــدا

الشــبهة  علــى  الــرد  باإلمــكان  فــإن   
ً
وعمومــا

تيــة:
آ
اال الثالثــة  دلــة 

أ
اال خــالل  مــن  المذكــورة 

ول: قوة الفدرالية في العالم:
أ
1ـ الدليل اال

ن الفدراليــة تتمتــع بقــوٍة كبيــرة 
أ
 مــن المالحــظ ا

وســاط الــدول التــي طبقتهــا، ومــا عليــك 
أ
فــي ا

خــذت بالفدراليــة 
أ
ســوى النظــر إلــى الــدول التــي ا

خرى لتصل 
أ
ومقارنتهــا بمــا ســواها مــن الدول اال

مصــدر  هــي  الفدراليــة  ان  مؤداهــا  نتيجــٍة  إلــى 

، مــن هنــا نــرى قــوة 
ً
قــوة للشــعب وللدولــة معــا

المتحــدة  الواليــات  مثــل  الفدراليــة،  الــدول 

مريكيــة وسويســرا واإلمــارات وغيرهــا.
أ
اال

تجربــٍة  حــذو  نحتــذي  فإننــا  ذلــك  علــى  وبنــاًء 

التجــارب  مــن  والخــوف  ضعيفــة،  ال  قويــٍة 

القويــة، إنمــا الخــوف كل الخــوف مــن التجــارب 
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ضعــف مــن 
أ
الضعيفــة، وليــس هنــاك تجربــة ا

المركزيــة. الــدول  تجربــة 

2ـ الدليل الثاني : الثروات المهمة بيد الســلطة 

االتحادية »المركزية«:

إن مــن يطلــع علــى نصــوص الدســتور الدائــم، 

المخصــص  الرابــع  البــاب  فــي  ســيما  وال 

يالحــظ  االتحاديــة  الســلطات  الختصاصــات 

نــه قــد جعــل الصالحيــات المهمــة وذات 
أ
 ا

ً
جليــا

ثير الكبير في حياة الشــعب من اختصاص 
أ
التا

ن 
أ
الســلطات االتحاديــة وليســت اإلقليميــة، وا

فــي  الثــروة  عمــاد  وهمــا  والغــاز  النفــط  ملكيــة 

العــراق لــكل الشــعب العراقــي فــي كل العــراق.

و اإلقليــم 
أ
 علــى ذلــك فــإن المحافظــة ا

ً
سيســا

أ
 وتا

الــذي يفكــر فــي االنفصــال يعــرض نفســه لخطــٍر 

كبيــر يتمثلبافتقــاره إلــى الثــروات، مما ال يعطيه 

خــرى إن 
أ
ا المجــال لممارســة مهماتــه، بعبــارٍة 

المحافظــات  كل  يربــط  ن 
أ
ا حــاول  الدســتور 

باســتحصال  يتعلــق  فيمــا  بالمركــز  االقاليــم  و 
أ
ا

المــوارد، وهــذا بحــّد ذاتــه خطــوة نحــو تقويــة 

االتحــاد ال تجزئـتــه ويمثــل عامــل قــوة ال ضعــف.

المتعلقــة  النصــوص  الثالــث:  الدليــل  3ـ 

الوحــدة: علــى  بالحفــاظ 

 عمــا تقــدم فإننــا إذا احتكمنــا إلــى نصوص 
ً
فضــال

 
ً
نــه قــد تضمــن نصوصــا

أ
الدســتور ذاتــه لوجدنــا ا

وهــذه  العــراق،  وحــدة  علــى  الحفــاظ  تكـفــل 

، نذكــر منهــا:
ً
النصــوص كـثيــرٌة وكـثيــرٌة جــدا

 ـ إن المــادة التــي اســتهل الدســتور بهــا مــواده، 
أ
ا

ونعنــي بهــا المــادة االولــى، قــد نصــت صراحــًة 

، إذ جاء فيها : ]جمهورية 
ً
على ما ذكرناه ســابقا

ذات  مســتقلة  واحــدٌة   
ٌ
اتحاديــة  

ٌ
دولــة العــراق 

جمهــوري  فيهــا  الحكــم  نظــام  كاملــة،  ســيادة 
الدســتور  نيابــي »برلمانــي« ديمقراطــي، وهــذا 

ضامــٌن لوحــدة العــراق[.

النتائــج  اســتخالص  يمكــن  النــص  هــذا  ومــن 

تيــة:
آ
اال

 1ـ إن جمهوريــة العــراق هــي عبــارة عــن دولــٍة 

اتحاديــٍة واحــدة، ال مجموعــة دول مســتقلة.

 2ـ إن الدســتور ونصوصه الملزمة هي الضمان 

ول لوحدة العراق وعدم تجزئـته.
أ
اال

الشــكل  إلــى  تحــّول  قــد  العــراق  كــون  إن  3ـ   

قــد  نــه 
أ
ا البتــة  يعنــي  ال  )الفدرالــي(  االتحــادي 

.
أ
تجــزا

بـ  إن من يطلع على صيغة اليمين الدستورية 

الــواردة فــي الدســتور، والتــي يجــب علــى عضــو 

عملــه،  مباشــرة  قبــل  يقولهــا  ن 
أ
ا البرلمــان 

ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  علــى  ينبغــي  وكــذا 

ن يقســموا بهــا قبــل مباشــرتهم 
أ
مجلــس الــوزراء ا

ن هــذه الصيغــة تحتــم 
أ
عملهــم، فإنــه يالحــظ ا

علــى وحــدة  الحفــاظ  ولئــك ضــرورة 
أ
ا علــى كل 

العــراق وســالمته واســتقالله وســيادته والســهر 

رضــه وســمائه ومياهــه وثرواتــه، 
أ
علــى ســالمة ا

مــوٍر ذكرتهــا صيغــة اليميــن 
أ
ومــا إلــى ذلــك مــن ا

مــن   )48( المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص 

مــر الــذي يؤكــد حقيقتيــن اثنتيــن:
أ
الدســتور، اال
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ولى: إن صيغة اليمين الدستورية 
أ
- الحقيقة اال

ن العــراق هــو دولــة 
أ
كــدت بشــكٍل قاطــع ا

أ
قــد ا

و مقســمة.
أ
ة ا

أ
واحــدة غيــر مجــزا

 - الحقيقــة الثانيــة: إن صيغــة اليميــن هــذه تعــد 

بعــد ذلــك ضمانــًة مهمــًة مــن ضمانــات الحفــاظ 

علــى وحــدة العــراق وســالمته.

مــن   )64( المــادة  نــص  يراجــع  مــن  إن  ـ  ج 

برئيــس  للتعريــف  والمخصصــة  الدســتور 

الدســتوري،  دوره  إلــى  واإلشــارة  الجمهوريــة 

لقــى علــى عاتق 
أ
ن هــذا النــص قــد ا

أ
 ا

ً
يالحــظ جليــا

رئيــس الجمهوريــة مهمــة الحفــاظ على اســتقالل 

وســالمة  ووحدتــه،  وســيادته،  العــراق، 

تي:]رئيــس 
أ
راضيــه، إذ ورد فــي هــذا النــص مــا يا

أ
ا

وحــدة  ورمــز  الدولــة،  رئيــس  هــو  الجمهوريــة 

علــى  ويســهر  ســيادةالبالد،  يمثــل  الوطــن، 

علــى  والمحافظــة  بالدســتور،  االلتــزام  ضمــان 

ووحدتــه،  وســيادته،  العــراق،  اســتقالل 

الدســتور[. حــكام 
أ
ال  

ً
وفقــا راضيــه 

أ
ا وســالمة 

 للحديــث 
ً
د ـ لقــد جــاء البــاب الرابــع مخصصــا

عــن اختصاصــات الســلطات االتحاديــة، وإننــا 

خــذ بالطريقــة القائلــة 
أ
ن الدســتور قــد ا

أ
لنعلــم ا

الســلطات  اختصاصــات  تحديــد  بضــرورة 

قاليــم، 
أ
االتحاديــة المركزيــة، وتــرك مــا دونهــا لال

هــذا مــن جهــٍة، ومــن جهــٍة ثانيــة، فإننــا نالحــظ 

الســلطات  عاتــق  علــى  لقــى 
أ
ا قــد  الدســتور  ن 

أ
ا

االتحاديــة مســؤولية مهمــة، تلــك هــي المتمثلــة 

المركزيــة  االتحاديــة  الســلطات  قيــام  بضــرورة 

وســالمته  العــراق  وحــدة  علــى  بالحفــاظ 

المــادة  نصــت  فلقــد  وســيادته،  واســتقالله 
)106( الــواردة فــي البــاب الرابــع مــن الدســتور 

تــي: ]تحافــظ الســلطات االتحاديــة علــى 
آ
علــى اال

وحــدة العــراق وســالمته واســتقالله وســيادته 

االتحــادي[. الديمقراطــي  ونظامــه 

بالحفــاظ  المتعلقــة  النصــوص  هــذه  ومــن كل 

تــي:
آ
ن نســتنتج اال

أ
علــى وحــدة العــراق، يمكــن ا

العــراق  وحــدة  الدائــم  الدســتور  كـفــل  لقــد  1ـ 

راضيــه.
أ
ا وســالمة  وســيادته  واســتقالله 

لة 
أ
مســا مــن  بعضهــم  مخــاوف  ثــار 

أ
ا مــا  إن  2ـ 

 
ً
ساســا

أ
ا يتمثــل  إنمــا  وتقســيمه  العــراق  تجزئــة 

))ســلطات  لـــ  المخصــص  الخامــس  بالبــاب 

قــر الفدراليــة، فــي الوقــت 
أ
قاليــم(( والــذي ا

أ
اال

ن هــذا البــاب لــم يتضمــن 
أ
الــذي نالحــظ فيــه ا

ــة  قاليــم االنفصــال عــن الدول
أ
ي نــص يجيــز لال

أ
ا

لة 
أ
مســا فــإن  علىذلــك   

ً
سيســا

أ
وتا االتحاديــة، 

مــن  ســائٍغ  غيــر   
ً
مــرا

أ
ا يعــد  مــا  إقليــٍم  انفصــال 

ي 
أ
ا فــإن  هنــا  ومــن  الدســتورية،  الناحيــة 

للدســتور.  
ً
خرقــا يعــد  انفصــاٍل 

3ـ لقــد ســعى الدســتور لوضــع الضمانــات التــي 

تحفــظ وحــدة العــراق، والتــي ســبقت اإلشــارة 

بــل  بذلــك،  االكـتفــاء  يعنــي  ال  وهــذا  إليهــا، 

وضعهــا  يمكــن  خــرى 
أ
ا ضمانــاٍت  هنالــك  إن 

 
ً
مــن خــالل التشــريعات الفرعيــة، هــذا فضــال

عــن إيمــان الشــعب العراقــي بوحدتــه وضــرورة 

عليهــا. الحفــاظ 



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |  تموز  |  2006 182

سيس دولة دينية:
أ
الشبهة الثانية: تا

مــن  ن هنــاك 
أ
ا لســنة بعضهــم 

أ
ا تــردد علــى  قــد 

ســيس دولــة دينيــة فــي العــراق، ولقــد 
أ
يــروم تا

يســعى  مــن  إن  بالقــول  هــذا  كالمهــم  يــدوا 
أ
ا

ســيس تلــك الدولــة قــد ركــز ذلك في الدســتور 
أ
لتا

البــاب  مــن   )2( الثانيــة  المــادة  فــي   
ً
وتحديــدا

والــذي  ساســية 
أ
اال بالمبــادئ  المتعلــق  االول 

ـ اإلســالم ديــن الدولــة 
أ
 ا

ً
وال

أ
تــي: ]ا

آ
ينــص علــى اال

وال  للتشــريع،  ســاس 
أ
ا مصــدر  وهــو  الرســمي، 

حــكام 
أ
يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع ثوابــت ا

اإلســالم[.

مناقشة ورد:

 يمكــن مناقشــة هــذا الــكالم والــرد عليــه مــن 

جهتيــن:

ولى: داللة النص:
أ
1ـ الجهة اال

علــى  يحتــوي  القانونــي  واقعــه  فــي  النــص  إن 

ثــالث: حقائــق 

ولــى: إن اإلســالم هــو ديــن دولــة 
أ
ـ الحقيقــة اال

أ
 ا

العــراق الرســمي.

 ب ـ الحقيقــة الثانيــة: إن اإلســالم مــن حيــث 

 
ً
المصــادر التــي يعتمدهــا القانــون يعــد مصــدرا

.
ً
ساســيا

أ
ا

الناحيــة  مــن  يجــوز  ال  الثالثــة:  الحقيقــة  ـ  و   

ثوابــت  مــع  يتعــارض  قانــون  ســن  الدســتورية 

اإلســالم. حــكام 
أ
ا

ولى:
أ
ـ الحقيقة اال

أ
ا

نهــا تتحــدث 
أ
لــو جئنــا إلــى هــذه الحقيقــة لوجدنــا ا

عــن كــون اإلســالم هــو الديــن الرســمي للدولــة، 

ونحــن هنــا نحتــاج إلــى وقفتيــن اثنتيــن:

ننــا 
أ
-الوقفــة االولــى: هــل للدولــة ديــن؟ بمعنــى ا

هــي  القانونيــة  الناحيــة  مــن  الدولــة  ان  نعلــم 

عبــارة عــن شــخٍص معنــوي »اعتبــاري«، وان 

الشــخص  ســمات  بعــض  المعنــوي  للشــخص 

والذمــة  والجنســية  االســم  ومنهــا  الطبيعــي 

الماليــة، ومــا إلــى ذلــك، لكنــه ليــس كالشــخص 

للشــخص  إن  إذ  للّديــن،  بالنســبة  الطبيعــي 

المعنــوي  للشــخص  وليــس   
ً
دينــا الطبيعــي 

ذلــك، فكيــف ينــص الدســتور علــى وجــود ديــن 

الديــن هــو اإلســالم؟ للدولــة، وكــون ذلــك 

النــص  إن  نقــول  التســاؤل  هــذا  عــن  لإلجابــة 

ليــس فــي مقــام إنشــاء ديــن للشــخص المعنــوي 

الدولــة،  إلىشــعب  اإلشــارة  مقــام  فــي  هــو  بــل 

وإن شــعب دولــة العــراق لــه ديــن فــي غالبيتــه 

ن يكــون 
أ
العظمــى اإلســالم، ومــن ثــم يمكــن ا

تــي: ]اإلســالم هــو ديــن 
آ
مــراد النــص القــول باال

ننــا 
أ
وا ســيما  وال  للدولــة[،  المكــون  الشــعب 

 
ً
ركانــا

أ
ن للدولــة مــن الناحيــة القانونيــة ا

أ
نعلــم ا

ثالثــة ال تقــوم بدونهــا:

وثالثهــا  اإلقليــم،  وثانيهــا  الشــعب،  ولهــا 
أ
ا

لــه   
ً
سياســيا  

ً
كيانــا فــإن  هنــا  ومــن  الســلطة، 

إقليــم ويتمتــع بســلطة ال يعــد دولــًة مــن الناحية 

شــعب. ثمــة  يكــن  لــم  إن  القانونيــة 

 
ً
- الوقفــة الثانيــة : إن النــص المتقــدم ليــس بدعــا
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دســاتير  هنالــك  بــل  الدســتوري،  البنــاء  فــي 

وعلــى  تلــك،  اإلشــارة  فــي  ســبقته  قــد  عديــدة 

ِت بشــيٍء جديــد البتــة، بــل 
أ
ذلــك فإنــه لــم يــا

علــى  الدســاتير وال ســيما  فــي  مــا موجــود  كــرر 

تييــن:
آ
اال الصعيديــن 

1ـ الدساتير العراقية السابقة:

الدســتورية  التجــارب  علــى  يطلــع  مــن  إن 

شــارت إلــى 
أ
نهــا قــد ا

أ
العراقيــة الســابقة، يالحــظ ا

الحقيقــة التــي نحــن بإزائهــا »ونعنــي بهــا كــون 

الرســمي«. الدولــة  ديــن  اإلســالم 

 بالدســتور العراقــي االول الملكــي الصــادر 
ً
بــدءا

 بالدســاتير الجمهوريــة 
ً
فــي عــام 1925، ومــرورا

إدارة  بقانــون  وانتهــاًء  المتعاقبــة،  المؤقتــة 

ونذكــر  االنتقاليــة،  للمرحلــة  العراقيــة  الدولــة 

تــي:
آ
مــن هــذه النصــوص اال

البــاب   ،1958 العــام  المؤقــت  الدســتور  ـ 
أ
ا  

 :)4( المــادة  االول، 

تي: ]اإلسالم دين الدولة[.
أ
ورد فيها ما يا

البــاب  لعــام 1964،  المؤقــت  الدســتور  ـ   ب 

:)3( المــادة  االول، 

تي:]اإلســالم ديــن الدولــة والقاعــدة 
آ
 ورد فيهــا اال

ساســية لدستورها[.
أ
اال

البــاب  لعــام 1968،  المؤقــت  الدســتور  ـ   ج 

المــادة )4( ورد فيهــا: ]اإلســالم ديــن  االول، 

لدســتورها[. ساســية 
أ
اال والقاعــدة  الدولــة 

البــاب   ،1970 لعــام  المؤقــت  الدســتور  ـ  د   

:)4( المــادة  االول، 

ورد فيها: ]اإلسالم دين الدولة[.

ـ مشــروع الدســتور العراقــي لعــام 1990،   هـــ 

:)5( المــادة  االول،  البــاب 

ورد فيها: ]اإلسالم دين الدولة الرسمي[.

للمرحلــة  العراقيــة  الدولــة  إدارة  قانــون  ـ  و   

االول،  البــاب  2003م،  لعــام  االنتقاليــة 

 :»
أ
»ا فقــرة   )7( المــادة  ساســية، 

أ
اال المبــادئ 

تــي: ]اإلســالم ديــن الدولة، ومصدر 
آ
ورد فيهــا اال

للتشــريع، وال يجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع 

ثوابتــه المجمــع عليهــا[.

 2ـ الدساتير العربية:

 إن دســاتير البــالد العربيــة 
ً
يمكــن القــول عمومــا

قــد نصــت علــى كــون اإلســالم ديــن الدولة، ولم 
يشــذ عــن ذلــك ســوى دســتور لبنــان ودســتور 

الســودان، وذلــك لوجــود بعــض الخصوصيات 

فــي هذيــن البلديــن.

حقيقــة  ن 
أ
ا إلــى  الخلــوص  يمكــن  تقــدم  وممــا 

 
ً
مرا

أ
كون اإلســالم دين الدولة الرســمي، ال يعد ا

 فــي البنــاء الدســتوري علــى الصعيديــن 
ً
جديــدا

ن هــذه 
أ
مــر الــذي يؤكــد ا

أ
العراقــي والعربــي، اال

حــوال النيــة 
أ
ي حــاٍل مــن اال

أ
الحقيقــة ال تعنــي بــا

ســيس دولــة دينيــة.
أ
فــي تا

 
ً
ب ـ الحقيقــة الثانيــة : إن اإلســالم يعــد مصــدرا

 مــن مصــادر التشــريع:
ً
ساســيا

أ
ا

ذلــك  بعــد  اإلســالم   )2( المــادة  عــدت  لقــد 

 مــن مصــادر التشــريع، وبــإزاء 
ً
ساســيا

أ
 ا

ً
مصــدرا

هــذه الحقيقــة فإنهــا تحتــاج إلــى إضــاءاٍت ثــالث:
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1ـ االضاءة االولى:

إن موقع اإلسالم بالنسبة إلى مصادر التشريع 

قوانينــه  الوضعــي  المشــرع  منهــا  يســتقي  التــي 

 مــن المصــادر 
ً
نــه يعــد مصــدرا

أ
ونصوصــه هــو ا

ن هــذا المصــدر 
أ
مامــه بيــد ا

أ
المتعــددة المتوفــرة ا

ســاس وليــس مصــدرا ثانويــا.
أ
هــو مصــدر ا

تــي: 
أ
 وهــذا يعنــي مــن الناحيــة القانونيــة، مــا يا

إن اإلســالم بوصفــه شــريعة عمليــة تضــم بيــن 

ضحــت 
أ
ا وقواعــد   

ً
حكامــا

أ
وا  

ً
نصوصــا جوانبهــا 

ساســية ال 
أ
ن مــن بيــن المصــادر الرســمية اال

آ
اال

ن 
أ
ا ذلــك  وبيــان  االحتياطيــة،  المصــادر  مــن 

القانونيــة علــى نوعيــن: المصــادر 

نفســه  المشــرع  ان  بمعنــى  رســمية:  مصــادر   -

إليهــا،  الرجــوع  نــص عليهــا وعلــى ضــرورة  قــد 

الــذي يعطيهــا قــوة اإللــزام فيمــا يتعلــق  مــر 
أ
اال

بحســب  فاإلســالم  إليهــا،  الركــون  لة 
أ
بمســا

 
ً
مصــدرا اضحــى  المتقــدم  الدســتوري  النــص 

يؤخــذ بــه عنــد ســن القوانيــن بمــا ينســجم مــع 

المشــرع. وتوجــه  القانــون  روح 

مجموعــة  بهــا  ونعنــي  احتياطيــة:  مصــادر   -

ال  عندمــا  القاضــي  إليهــا  يرجــع  التــي  المصــادر 

مامــه، وعندمــا 
أ
 يطبقــه علــى الواقــع ا

ً
يجــد نصــا

القاضــي  نس 
أ
يســتا اذ  العــرف،  يســعفه  ال 

مــن  بمجموعــٍة  الحالــة  هــذه  فــي  ويسترشــد 

ومــن  لــه،  ملزمــًة  تكــون  ن 
أ
ا دون  المصــادر 

حــكام القضــاء والفقــه القانونــي 
أ
هــذه المصــادر ا

العدالــة. وقواعــد 

 مــن جهــة، 
ً
 رســميا

ً
صبــح اإلســالم مصــدرا

أ
 ا

ً
 إذا

 
ً
خــرى، لكنــه ليــس مصــدرا

أ
 مــن جهــٍة ا

ً
ساســيا

أ
وا

المصــادر  بيــن  مــن  مصــدر  هــو  بــل   
ً
وحيــدا

القانــون. نــص عليهــا  التــي  المتعــددة 

2ـ اإلضاءة الثانية:

ال   
ً
ساســيا

أ
ا  

ً
مصــدرا اإلســالم  لكــون  بالنظــر 

 فــإن مــن إضــاءات هــذا المعنــى 
ً
 وحيــدا

ً
مصــدرا

ن المشــرع يكــون بإمكانــه ان يســتقي احكامــه 
أ
ا

خرى غير اإلسالم دون ان يشكل 
أ
من مصادر ا

 ـ مــع مراعــاة المعنــى الــوارد 
ً
 دســتوريا

ً
االمــر خرقــا

تيــة ـ مــا دامــت المصــادر 
آ
فــي الحقيقــة الثالثــة اال

خــرى تســعف المشــرع.
أ
الرســمية اال

3ـ اإلضاءة الثالثة: 

الحقيقــة  فــي  الســابق  الحديــث  مــع   
ً
اتســاقا

فــي  الــوارد  النــص  إن  القــول  يمكــن  ولــى، 
أ
اال

بكــون  المتعلــق  الثانــي  بشــقه   )2( المــادة 

فــي   
ً
ساســا

أ
ا لــه  يجــد   

ً
ساســيا

أ
ا  

ً
مصــدرا اإلســالم 

العراقــي  المســتويين  وعلــى  الدســتوري  البنــاء 

هــذا  فــي  دســتورية  ســوابق  فثمــة  والعربــي 

باختصــار: نعرضهــا  المقــام، 

ـ السوابق الدستورية العراقية:
أ
ا  

هنالــك نصــوص وردت فــي الدســاتير العراقيــة 

الــذي  الســابقة تحتــوي علــى نفــس المضمــون 

 ،
ً
ســابقا إليهــا  المشــار   )2( المــادة  احتوتــه 

منهــا:  جانــب  ودونــك 

لعــام  المؤقــت  الدســتور  مــن  الثالثــة  المــادة  ـ 
أ
ا

تــي:
آ
اال المــادة علــى  لقــد نصــت هــذه   :1964
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ساســية 
أ
اال والقاعــدة  الدولــة  ديــن  ]اإلســالم 

لدســتورها[:

ول هــو كــون اإلســالم ديــن الدولــة 
أ
المضمــون اال

كمــا تقدمــت االشــارة إليــه، والمضمــون الثانــي 

ساســية للدســتور.
أ
ن اإلســالم يعــد القاعــدة اال

أ
ا

إن  يمكــن  ساســية( 
أ
اال )القاعــدة  مقولــة  إن 

تــي: 
آ
اال منهــا  نســتنتج 

ســاس بالنســبة 
أ
ن اإلســالم هــو ا

أ
1ـ إنهــا تعنــي ا

 كان المصطلــح الــذي نطلقــه علــى 
ً
يــا

أ
للدســتور ا

ســاس.
أ
ذلــك اال

ســاس( ذلــك 
أ
عــم مــن مقولــة )مصــدر ا

أ
2ـ إنهــا ا

كان 
أ
ا يتعلــق بشــيء واحــد ســواء  المصــدر  ن 

أ
ا

 
ً
 إســالميا

ً
م فقهــا

أ
 ا

ً
م عرفــا

أ
 ا

ً
ذلــك الشــيء تشــريعا

ساســية( 
أ
اال )القاعــدة  مقولــة  مــا 

أ
ا  ،

ً
قانونيــا م 

أ
ا

ساســية 
أ
نهــا تمثــل ركيــزة ا

أ
عــم مــن ذلــك ال

أ
فهــي ا

 
ً
مصــدرا وليــس  المصــادر  كل  إليهــا  تســتند 

.
ً
واحــدا

ولــى مــن الدســتور المؤقــت لعــام 
أ
ب ـ المــادة اال

ول 
أ
ا وهــي  ـ  المــادة  هــذه  نصــت  لقــد   :1968

تــي: 
آ
مــادة اســتهل الدســتور بهــا مــواده ـ علــى اال

]الجمهوريــة العراقيــة دولــة ديمقراطيــة شــعبية 

مــن  وشــعبيتها  ديمقراطيتهــا  صــول 
أ
ا تســتمد 

العربــي وروح اإلســالم[. التــراث 

النتائــج  النــص  هــذا  مــن  نســتنتج  ن 
أ
ا ويمكــن 

تيــة:
آ
اال

 1ـ إن الجمهورية العراقية هي دولة ديمقراطية 

شعبية.

الشــعبية  الديمقراطيــة  الدولــة  هــذه  إن  2ـ   

ساســين 
أ
تســتمد ديمقراطيتهــا وشــعبيتها مــن ا

اإلســالم. وروح  العربــي  التــراث  همــا 

 علــى 
ً
صبــح حاكمــا

أ
 للنــص ا

ً
 3ـ إن اإلســالم وفقــا

 بهــا، إذ ال ديمقراطيــة 
ً
الديمقراطيــة ال محكومــا

وفــي  ولكــن  اإلســالم،  مــع روح  تعارضــت  إذا 

ن يكــون هنــاك تشــريع 
أ
نفــس الوقــت يمكــن ا

مــع  ويتعــارض  اإلســالم  مــن  صولــه 
أ
ا يســتمد 

الديمقراطيــة.

لعــام  المؤقــت  الدســتور  )4(مــن  المــادة  ـ  جـــ 

 :1968

 لقــد نصــت هــذه المــادة علــى نفــس مــا جــاء فــي 

المــادة )3( مــن دســتور عــام 1964 ومــا يقــال 

هنــاك يقــال هنــا.

الدولــة  إدارة  قانــون  مــن   »
أ
»ا  )7( المــادة  ـ  د 

االنتقاليــة: للمرحلــة  العراقيــة 

الدولــة،  ديــن  ]اإلســالم  تــي: 
آ
اال علــى  نصــت 

ومصــدر مــن مصــادر التشــريع[. وهــذه المــادة 

كـثــر قــوة مــن النصــوص الســابقة.
أ
ا تعــد 

ب ـ السوابق الدستورية العربية:

 لقــد انقســمت الدســاتير العربيــة فيمــا يتعلــق 

بــدور اإلســالم فــي الدســتور علــى طوائـــف ثــالث:

ن اإلســالم 
أ
ولــى: لقــد نصــت علــى ا

أ
1ـ الطائـفــة اال

وعلــى  للتشــريع  رئيــس  و 
أ
ا ســاس 

أ
ا مصــدٌر  هــو 

الخليــج  دول  دســاتير  الدســاتير،  هــذه  س 
أ
را

العربــي.

2ـ الطائـفــة الثانيــة: اكـتفــت بالقــول إن اإلســالم 
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هــو مصــدر للتشــريع.

3ـ الطائفة الثالثة:

لــم تتعــرض للموضــوع بــل اكـتفــت بالنــص علــى 

و ربمــا لــم تذكــر 
أ
ن اإلســالم هــو ديــن الدولــة، ا

أ
ا

 فــي 
ً
، ويتجلــى ذلــك واضحــا

ً
يضــا

أ
هــذا النــص ا

الدســتور اللبنانــي.

قانــون  ســن  يجــوز  ال  الثالثــة:  الحقيقــة  ـ  ج 

اإلســالم: حــكام 
أ
ا ثوابــت  مــع  يتعــارض 

لقــد نصــت المــادة )2( فــي شــقها الثالــث علــى 

هــذه الحقيقــة، اذ بعــد ان عــّدت اإلســالم ديــن 

 
ً
مصــدرا جعلتــه  ان  وبعــد  الرســمي،  الدولــة 

 للتشــريع نصــت علــى عــدم جــواز ســن 
ً
ساســيا

أ
ا

قانــون يتعــارض مــع ثوابــت احــكام اإلســالم.

الناحيــة  مــن  تــدل  بدورهــا  الحقيقــة  وهــذه 

قانــون  ســن  جــواز  عــدم  علــى  الدســتورية 

مــع  مــع ثوابــت احــكام اإلســالم، ال  يتعــارض 

مــر الــذي يؤكــد 
أ
اإلســالم بشــكله التفصيلــي، اال

: معنييــن

يقانــون 
أ
]ا قانــون  هكــذا  صــدر  لــو  ول: 

أ
اال  -

فإنــه  اإلســالم[  حــكام 
أ
ا ثوابــت  مــع  يتعــارض 

نــه تعارض مع الدســتور.
أ
، ال

ً
 باطــال

ً
يكــون قانونــا

مــع  يتعــارض  ال  قانــون  صــدر  لــو   : الثانــي   -

راء 
آ
الثوابــت، وإنمــا قــد يتعــارض مــع بعــض اال

فــي  تدخــل  ال  التــي  الفقهيــة  التفصيــالت  و 
أ
ا

، ولــو 
ً
»الثوابــت« فــإن القانــون يكــون صحيحــا

خــر.
آ
با و 

أ
ا بشــكٍل  اإلســالم  مــع  تعــارض  نــه 

أ
ا

- الجهة الثانية: ضمانات التطبيق:

يضــع  ن 
أ
ا الدســتوري  المشــرع  حــاول  لقــد   

النــص  تطبيــق  لحســن  دســتورية  ضمانــات 

، إن هــذه 
ً
نفــا

آ
الــوارد فــي المــادة )2( المذكــورة ا

اثنتيــن: ضمانتيــن  فــي  تتمثــل  الضمانــات 

ولــى: وهــي عبــارة عــن مــا ورد فــي 
أ
1ـ الضمانــة اال

 الفقــرة »ب« التــي جــاء 
ً
وال

أ
المــادة )2( البنــد ا

تي:]اليجــوز ســن قانــون يتعــارض مــع 
آ
فيهــا اال

الديمقراطيــة[. مبــادئ 

2ـ الضمانــة الثانيــة: وهــي عبــارة عــن مــا ورد فــي 

عــاله، 
أ
الفقــرة )جـــ( مــن المــادة المذكــورة فــي ا

تــي: ]ال يجــوز ســن قانــون 
آ
والتــي نصــت علــى اال

ساســية 
أ
اال والحريــات  الحقــوق  مــع  يتعــارض 

الــواردة فــي هــذا الدســتور[.

نســتنتج  ن 
أ
ا يمكــن  الضمانتيــن  هاتيــن  ومــن 

ن 
أ
ا يمكــن  ال  ُيســن  الــذي  القانــون  إن  تــي: 

آ
اال

 مــن الناحيــة الدســتورية مــا لــم 
ً
يكــون صحيحــا

تــراَع فيــه شــروط ثالثــة: 

ن ال يتعارض مع ثوابت احكام اإلسالم.
أ
ـ ا

أ
ا

ن ال يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
أ
ب ـ ا

والحريــات  الحقــوق  مــع  يتعــارض  ال  ن 
أ
ا ـ  ج 

الدســتور. فــي  الــواردة  ساســية 
أ
اال

وبناًء على ذلك فإن القانون إذا كان ال يتعارض 

مــع ثوابــت احــكام اإلســالم، وفــي نفــس الوقــت 

مــع  وال  الديمقراطيــة  مبــادئ  مــع  يتعــارض  ال 

يكــون  فإنــه  ساســية 
أ
اال والحريــات  الحقــوق 

 للدســتور وال غبــار عليــه وبخــالف 
ً
 موافقــا

ً
قانونــا

لمخالفتــه   
ً
باطــال يكــون  القانــون  فــإن  ذلــك 
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الدســتور.

الشبهة الثالثة: النسالخ من العروبة:

ن الدســتور الدائــم 
أ
ثمــة مــن روج لــكالٍم مفــاده ا

مــن  خرجــه 
أ
وا مــن عروبتــه،  العــراق  قــد ســلخ 

محيطــه القومــي، ويســتند فــي ذلــك إلــى النــص 

للمبــادئ  المخصــص  االول  البــاب  فــي  الــوارد 

 المــادة )3( التــي لــم تشــر 
ً
ساســية، وتحديــدا

أ
اال

مــة العربيــة.
أ
 مــن اال

ً
إلــى كــون العــراق جــزءا

الرد:

 باإلمــكان الــرد علــى هــذه الشــبهة مــن خــالل 

مــوٍر ثالثــة:
أ
ا

تذكــر  ال  التاريخيــة  الحقائــق  االول:  مــر 
أ
اال 1ـ 

عــادًة: 

ن هنالــك حقائــق متنوعــة منهــا الحقائــق 
أ
نعلــم ا

التاريخيــة، والحقائــق الجغرافيــة، والحقائــق 

إن  ذلــك،  إلــى  ومــا  واإلنســانية،  العلميــة 

الحقائق ال تذكر عادًة وذلك لشهرتها ومعرفتها 

ن ذكرهــا ال 
أ
مــن قبــل النــاس كافــة مــن جهــة، وال

يقــدم ايــة فائــدة تذكــر مــن جهــٍة ثانيــة.

العــراق  كــون   
ً
مثــال التاريخيــة  الحقائــق  ومــن 

معهــا  يرتبــط  نــه 
أ
ا و 

أ
ا العربيــة،  مــة 

أ
لال  

ً
منتميــا

الحقائــق  ومــن  المشــترك،  المصيــر  بروابــط 

 
ً
موقعــا يمثــل  العــراق  كــون   

ً
مثــال الجغرافيــة 

العربيــة،  للــدول  بالنســبة   
ً
مهمــا  

ً
اســتراتيجيا

الحقائــق  هــذه  مثــل  ذكــر  عــدم  فــإن  وهكــذا 

و 
أ
ا البتــة عــدم وجودهــا  فــي الدســتور ال يعنــي 

مصادرتهــا، إذ مــع عــدم وجــود هكــذا نــص هــل 

الشــعب  اغلبيــة  ن 
أ
ا يدعــي  ان  حــد 

أ
ا يســتطيع 

؟
ً
عربــا يعــودوا  لــم  العراقــي 

مر الثاني: موقف الدساتير العربية:
أ
2ـ اال

لــو رجعنــا إلــى الدســاتير العربيــة واطلعنــا علــى 

ن هنالــك 
أ
لة لوجدنــا ا

أ
موقفهــا مــن هــذه المســا

إلــى  لــم تشــر  الــدول العربيــة  دســاتير لبعــض 

إلــى  باالنتمــاء  المتمثلــة  التاريخيــة  الحقيقــة 

تثــر  لــم  الموقــف  هــذا  وبــإزاء  العربيــة،  مــة 
أ
اال

و 
أ
ن هــذا البلــد ا

أ
حــد بــا

أ
ثائــرة البعــض ولــم يــدِع ا

ذاك قــد خــرج مــن عروبتــه، فلماذا تثار القضية 

ان  مــن  الرغــم  علــى  هــذا  فقــط،  العــراق  فــي 

العــراق لــه خصوصيــة تتمثــل بوجــود قوميتيــن 

والتركمانيــة،  الكرديــة  همــا  خرييــن 
أ
ا مهمتيــن 

فهــل يمكــن القــول إن تلــك الدســاتير صحيحــة 

والدســتور العراقــي غيــر صحيــح؟

مر الثالث: موقف الدستور العراقي:
أ
3ـ اال

ن 
أ
ا إلــى  التنويــه  ينبغــي  تقــدم  مــا  كل  مــع 

لة دون إشــارة، 
أ
الدســتور الدائــم لــم يــذر المســا

المــادة )3(  فــي  إليهــا  بــل إن االشــارة جــاءت 

ن العــراق عضــو مؤســس وفعــال فــي 
أ
التــي تفيــد ا

جامعــة الــدول العربيــة وملتــزم بميثاقهــا، وهــو 

جــزء مــن العالــم اإلســالمي، وهــذا النــص فــي 

الحقيقــة ناظــٌر إلــى مســائل عــدة، منهــا:

بالنصــوص  يرضــوا  لــم  كــراد 
أ
اال االخــوة  إن  1ـ 

القديمــة الــواردة فــي الدســاتير العراقيــة الســابقة 

مــن  العــراق جــزء  ن 
أ
ا علــى  تنــص  كانــت  التــي 

االمــر  هــذا  ان  يــرون  انهــم  إذ  العربيــة،  االمــة 
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كــراد ومعهــم 
أ
ي اال

أ
مجــاٍف للحقيقــة، النهــم »ا

، ومــن هنــا فانهــم ليســوا 
ً
التركمــان« ليســوا عربــا

متهم، 
أ
 مــن االمــة العربيــة، بــل جزٌء مــن ا

ً
جــزءا

وان كان الــكل هــم عراقييــن.

2ـ هنالــك بعــض الدســاتير العربيــة قــد جــاءت 
بنــٍص مشــابه للنــص العراقــي، ومنهــا الدســتور 

ن لبنــان هــو عضــو مؤســٌس 
أ
اللبنانــي الــذي ذكــر ا

وملتــزٌم  العربيــة  الــدول  جامعــة  فــي  وعامــل 

مواثيقهــا.

3ـ إن الســبب الكامــن وراء اســتغراب البعــض 

مــن النــص الحالــي هــو القيــاس علــى النصــوص 

الســابقة،  العراقيــة  الدســاتير  فــي  الــواردة 

تكــن  لــم  الســابقة  الدســاتير  ان  لنعلــم  وإننــا 

تمثــل الشــعب العراقــي البتــة، ومــن هنــا فإنهــا 

كــراد 
أ
اال مــن  العــرب  غيــر  قوميــة  علــى  قضــت 

القيــاس  فــإن  ذلــك  علــى  وبنــاًء  والتركمــان، 

بــل  قيــاٌس خاطــئ،  النصــوص هــو  تلــك  علــى 

للديمقراطيــة. ومنــاٍف  ومرفــوض 

والد 
أ
الشــبهة الرابعــة: منــح الجنســية العراقيــة ال

ة العراقيــة:
أ
المــرا

« مــن 
ً
لقــد نقــد بعضهــم مــا ورد فــي البنــد »ثانيــا

بمنــح  والمتعلقــة  الدســتور  مــن   )18( المــادة 

والد كٍل من العراقي والعراقية، إذ 
أ
الجنســية ال

ٍب 
أ
 كل مــن ولد ال

ً
تــي: ]يعــد عراقيــا

أ
ورد فيهــا مــا يا

ٍم عراقيــة، وينظــم ذلــك بقانــون[.
أ
و ال

أ
عراقــي ا

 إذ اســتثقل البعــض هــذا النــص وعــده ســابقة 

والد 
أ
ال العراقيــة  الجنســية  يمنــح  نــه 

أ
ال خطيــرة 

تكــون  قــد  خيــرة 
أ
اال وهــذه  العراقيــة،  ة 

أ
المــرا

قــد يشــكل  الــذي  مــر 
أ
اال متزوجــة بغيــر عراقــي 

خطــورة.

فــي الحقيقــة إن مــا ذهــب إليــه الدســتور العراقي 

ن هــو صحيــح وإن مــا يثــار عليــه 
أ
فــي هــذا الشــا

تيــة:
آ
ســباب اال

أ
هــو غيــر دقيــق وذلــك لال

التمييــز  عــدم  يقتضــي  المســاواة   
أ
مبــدا إن  1ـ 

فــي هــذا المقــام بيــن العراقــي والعراقيــة، ومــن 

نــص  قــد  هــذا  المســاواة   
أ
مبــدا ان  المعلــوم 

كـثــر مــن نــص لعــل 
أ
عليــه الدســتور الدائــم فــي ا

ن 
أ
بــا قضــت  التــي   )14( المــادة  مقدمتــه  فــي 

مــام القانــون دون تمييــز 
أ
العراقييــن متســاوون ا

صــل 
أ
و اال

أ
و القوميــة ا

أ
و العــرق ا

أ
بســبب الجنــس ا

و 
أ
و المعتقــد ا

أ
و المذهــب ا

أ
و الديــن ا

أ
و اللــون ا

أ
ا

االجتماعــي،  و 
أ
ا االقتصــادي  الوضــع  و 

أ
ا ي 

أ
الــرا

 
أ
مبــدا تؤكــد  التــي  النصــوص  مــن  ذلــك  وغيــر 

 
ً
المســاواة فــي الحقــوق، والجنســية باتــت حقــا

بــت 
أ
دا مــا  وهــذا  اإلنســان،  حقــوق  مــن   

ً
مهمــا

كيــده االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 
أ
علــى تا

اإلنســان. بحقــوق  العالقــة  ذات 

تمنــح  العالمإنمــا  فــي  الجنســية  2ـ إن قوانيــن 

ولهمــا 
أ
ا ســببين:  علــى  بنــاًء  صليــة 

أ
اال الجنســية 

يعــرف بـــ )حــق الــدم( وثانيهمــا يعــرف بـــ )حــق 

ول فإنــه يعنــي منــح 
أ
اإلقليــم( وفيمــا يتعلــق بــاال

بنــاًء  الوطنــي  ب 
أ
اال والد 

أ
ال االصليــة  الجنســية 

علــى حــق الــدم، وعــادًة مــا يمنــح هــذا الحــق 

ب دون 
أ
اال مــن  المنحــدر  الــدم  إلــى  باالســتناد 
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االم، ولكــن هنــاك قوانيــن باتــت تعطــي هــذا 

 
ً
م ايضــا

أ
الحــق بنــاًء علــى الــدم المنحــدر مــن اال

م الوطنيــة.
أ
والد اال

أ
خــر منــح الجنســية ال

آ
بمعنــى ا

 وفيمــا يتعلــق بحــق اإلقليــم فإنــه يعنــي منــح 

صليــة لــكل مــن يولــد فــي االقليــم 
أ
الجنســية اال

وهنالــك  بيــه، 
أ
ا جنســية  عــن  النظــر  بصــرف 

ســيما  وال  الحــق  بهــذا  خــذ 
أ
تا كـثيــرة  قوانيــن 

فــي  يقــع  لئــال  النســب  بمجهــول  يتعلــق  فيمــا 

حالــة انعــدام الجنســية، وهــذا مــا نصــت عليــه 

المتعلقــة  الدوليــة  والمعاهــدات  االتفاقيــات 

ن.
أ
الشــا بهــذا 

نــه 
أ
ا القانــون العراقــي لوجدنــا  إلــى  لــو عدنــا  3ـ 

الــدم  حــق  علــى  بنــاًء  الجنســية  بمنــح  يقضــي 

الــدم  علــى  وبنــاًء   ،
ً
ساســا

أ
ا ب 

أ
اال مــن  المنحــدر 

وهــي  الحــاالت  بعــض  فــي  م 
أ
اال مــن  المنحــدر 

النســب  مجهــول  ب 
أ
اال بكــون  المتعلقــة  تلــك 

العراقــي  القانــون  إن  ثــم  الجنســية،  عديــم  و 
أ
ا

حــق  علــى  بنــاًء   
ً
يضــا

أ
ا الجنســية  بمنــح  يقضــي 

الــدم فــي حالــة كــون المولــود مجهــول النســب.

 وكل ذلك قد ورد في قانون الجنسية العراقية 

رقــم 26 لســنة 2006م الصــادر عــن الجمعيــة 

وكذلــك   )3( المــادة  فــي  االنتقاليــة  الوطنيــة 

المــادة )4(.

الجنســية  قانــون  عليــه  نــص  مــا  كذلــك  وهــو 

فــي  لســنة 1963  رقــم 43  الســابق  العراقيــة 

الفقــرة »2« مــن المــادة )4( وفــي المــادة )5(.

مــن   )18( المــادة  فــي  الــوارد  النــص  إن  4ـ 

دســتوري  نــص  هــو  الدائــم  العراقــي  الدســتور 

مــر تنظيمــه إلــى القانــون الفرعــي، 
أ
عــام قــد ُتــرك ا

ببعــض  تــي 
أ
يا ن 

أ
ا للقانــون  يمكــن  هنــا  مــن 

قبيــل  مــن  النــص،  هــذا  إلعمــال  الشــروط 

م العراقيــة خــارج 
أ
االشــتراط بكــون الــوالدة لــال

و عديــم 
أ
ب مجهــول النســب ا

أ
العــراق وكــون اال

ذلــك. إلــى  ومــا  الجنســية، 

الجنســية  قانــون  علــى  المالحــظ  ن 
أ
ا بيــد   

2006م  لســنة   26 رقــم  الجديــد  العراقيــة 

الصــادر عــن الجمعيــة الوطنيــة قــد كــرر النــص 

 فــي 
ً
ضــاف إليــه مــا كان موجــودا

أ
الدســتوري وا

قانــون الجنســية الســابق، فلقــد ورد فــي المــادة 

تــي:
أ
يا مــا  الجديــد  الجنســية  قانــون  مــن   )3(

:
ً
]يعتبر عراقيا

ٍم عراقية.
أ
و ال

أ
ٍب عراقي ا

أ
ـ من ولد ال

أ
ا

بويــن مجهوليــن 
أ
ب ـ مــن ولــد فــي العــراق مــن ا

العــراق  فــي  ُيعثــر عليــه  الــذي  اللقيــط  ويعتبــر 

علــى خــالف  الدليــل  يقــم  لــم  مــا  فيــه   
ً
مولــودا

ذلــك[.

تي:
أ
وورد في المادة )4( ما يا

ن يعتبــر مــن ولــد خــارج العــراق مــن 
أ
]للوزيــر ا

و ال جنســية لــه عراقــي 
أ
ٍب مجهــول ا

أ
ٍم عراقيــة وا

أ
ا

ريــخ 
أ
الجنســية إذا اختارهــا خــالل ســنة مــن تا

الظــروف  حالــت  إذا  إال  الرشــد  ســن  بلوغــه 

 
ً
مقيمــا يكــون  ان  بشــرط  ذلــك  دون  الصعبــة 

فــي العــراق وقــت تقديمــه طلــب الحصــول علــى 

العراقيــة[. الجنســية 
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ن ال يقوم قانون الجنسية 
أ
لقد كان من المحبذ ا

علــى  العمــل  وإنمــا  الدســتوري  النــص  بتكــرار 

ذاتــه  للنــص   
ً
إعمــاال التطبيــق  موضــع  وضعــه 

ن ينظــم القانــون ذلــك.
أ
القائــل بوجــوب ا

ن يكــون منــح الجنســية 
أ
ومــن هنــا كان يفضــل ا

كان  لــو  فيمــا  العراقيــة  ة 
أ
المــرا والد 

أ
ال العراقيــة 

ب ال يمنحهــم جنســيته، امــا اذا كان 
أ
قانــون اال

جنســية  ي 
أ
»ا جنســيته  يمنحهــم  ب 

أ
اال قانــون 

ب« فإنهــم ال ُيمنحــون الجنســية العراقيــة، 
أ
اال

وذلــك لســببين اثنيــن مهميــن:

1ـ الســبب االول: هــو حتــى ال يقعــوا فــي حالــة 

تعــدد الجنســية دون مســوٍغ معقــول.

منســجمين  نكــون  حتــى  الثانــي:  الســبب  2ـ 

مــع قوانيــن العالــم فــي هــذا االطــار، إذ تذهــب 

ســاس 
أ
غلــب القوانيــن إلــى منــح الجنســية علــى ا

أ
ا

 وال تمنحــه علــى 
ً
ساســا

أ
ب ا

أ
الــدم المنحــدر مــن اال

فــي بعــض  م إال 
أ
مــن اال المنحــدر  الــدم  ســاس 

أ
ا

.
ً
الحــاالت التــي ذكرناهــا ســابقا

الجديــد  العراقيــة  الجنســية  قانــون  نــص  ولقــد 

« ولكنــه 
ً
علــى تلــك الحــاالت »كمــا ذكرنــا ســابقا

فقــام  دســتورية  مخالفــة  فــي  يقــع  ن 
أ
ا خشــي 

غيــر  مــٌر 
أ
ا وهــذا  الدســتوري،  النــص  بتكــرار 

دقيــق.

الشبهة الخامسة: مجلس التحاد:

ضــد  الموجهــة  القويــة  االنتقــادات  مــن  لعــل 

الدســتور العراقــي الدائــم، هــو ذلــك المتعلــق 

مجلــس  ن 
أ
ا لنعلــم  وإننــا  »مجلســاالتحاد«  بـــ 

االتحــاد هــو عبــارة عــن مؤسســة دســتورية نــص 

عليهــا الدســتور فــي البــاب الثالــث مــن الفصــل 

 فــي المــادة 
ً
االول فــي الفــرع الثانــي، وتحديــدا

تــي: 
آ
)62( اذ ورد فيهــا اال

بـــ  ُيدعــى  تشــريعي  مجلــس  إنشــاء  ]يتــم 

قاليــم 
أ
»مجلــس االتحــاد« يضــم ممثليــن عــن اال

إقليــم،  فــي  المنتظمــة  غيــر  والمحافظــات 

فيــه،  العضويــة  وشــروط  تكوينــه،  وينظــم 

بقانــوٍن  بــه  يتعلــق  مــا  وكل  واختصاصاتــه، 

عضــاء مجلــس النــواب[.
أ
غلبيــة ثلثــي ا

أ
يســن با

النــص  هــذا  الموجــه ضــد  القانونــي  النقــد  إن   

تــي:
آ
باال يتمثــل 

إن مجلــس االتحــاد هــو عبــارة عــن مجلــس يضــم 

و المحافظــات العراقيــة 
أ
ممثليــن عــن االقاليــم ا

 إلــى جنــب مــع مجلــس النــواب، 
ً
يعمــل جنبــا

االتحــاد«  »مجلــس  فــإن  االطــار  هــذا  وفــي 

يعــد مؤسســًة دســتوريًة مهمــة تكــون مســاوية 

مــن  تنبــع  إنمــا  هميتــه 
أ
وا النــواب،  لمجلــس 

النظــام الفدرالــي، ذلــك النظــام الــذي يحتــاج 

حدهمــا 
أ
ا تشــريعيين  مجلســين  إلــى  بطبيعتــه 

منتخــب مــن قبــل الشــعب مباشــرة »مجلــس 

خــر يضــم ممثليــن عــن االقاليــم 
آ
النــواب« واال

المكونــة لالتحــاد عــادًة مــا يكــون عدده بحســب 

كان  ولمــا  إقليــم،  كل  فــي  الســكان  نســبة 

 
ً
دســتوريا  

ً
منظمــا »النــواب«  االول  المجلــس 

ن ينظــم المجلس الثاني 
أ
فينبغــي والحــال هــذه ا

 كذلــك امــا تركــه للقانــون 
ً
»االتحــاد« دســتوريا
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مــن  المؤسســة  بهــذه  نــزوٍل  عــن  عبــارة  فهــو 

المســتوى الدســتوري إلــى المســتوى القانونــي.

وفــي معــرض الــرد علــى الــكالم المتقــدم ينبغــي 

الــكالم وعــدم  هــذا  إلــى صحــة  ابتــداًء  التنويــه 

 
ً
قانونيــا  

ً
اشــكاال يمثــل  نــه 

أ
ال عليــه  االعتــراض 

غــض  و 
أ
ا تجــاوزه  بمــكان  الصعوبــة  مــن   

ً
قائمــا

عنــه. الطــرف 

خــرى 
أ
بيــد ان باإلمــكان مناقشــته مــن وجهــٍة ا

تــي:
آ
باال تتمثــل 

 
ً
 مســتقرا

ً
لــو كان الوضــع فــي العــراق وضعــا 1ـ 

خــرى 
أ
اال الــدول  فــي  الحــال  عليــه  مــا  يشــابه 

الســتقام الحديــث، لكننــا نعلــم مــا هــو الوضــع 

الشــعب  مــن  فــات  هنالــك  إذ  العــراق،  فــي 

إنجــاح  بغيــة  ثقلهــا  بــكل  نزلــت  العراقــي 

خــرى نزلــت بــكل ثقلهــا 
أ
الدســتور، وثمــة فــات ا

إلفشــاله، لذلــك كان مــن المميــز تــرك تفاصيــل 

الــكل  يصــل  ريثمــا  للمســتقبل  االمــور  بعــض 

إلــى قناعــة مشــتركة، مــن هنــا تــم االتفــاق علــى 

الخطــوط العريضــة لمجلــس االتحــاد وتــم تــرك 

تفاصيلــه للقانــون الــذي ســوف ُيســن مــن قبــل 

الشــعب. ممثلــي 

الفدراليــة  يفــرض  لــم  الدائــم  الدســتور  إن  2ـ 

، مــن 
ً
، بــل عرضهــا عرضــا

ً
قاليــم فرضــا

أ
علــى اال

كـثــر 
أ
و ا

أ
هنــا اعطــى الدســتور الحــق لمحافظــة ا

ليــة المنصــوص عليهــا فــي 
آ
تكويــن اقليــم عبــر اال

الدســتور ذاتــه، ولربمــا ان اكـثــر المحافظــات 

االقاليــم  بتكويــن  القناعــة  تلــك  إلــى  تصــل  ال 

وتطبيــق الفدراليــة »فيمــا عــدا إقليــم كردســتان 

يمكــن  فكيــف  حيــن  بعــد  إال   »
ً
فعــال القائــم 

و ممثليهــا ان يتفقــوا علــى 
أ
لهــذه المحافظــات ا

ليــة المناســبة لتكويــن مجلــس االتحــاد، فــي 
آ
اال

 
أ
الوقــت الــذي نراهــم فيــه مختلفيــن حــول مبــدا

مــر ال شــك انــه غيــر 
أ
الفدراليــة ذاتــه، وهــذا اال

 فــي الــدول الفدراليــة التــي قامــت 
ً
موجــود بتاتــا

نهــا 
أ
ســاس وجــود مجلســين تشــريعيين ال

أ
علــى ا

و مقاطعــات، 
أ
قاليــم ا

أ
 علــى وجــود ا

ً
ساســا

أ
قامــت ا

لة وجــود المجلــس 
أ
وبنــاًء علــى ذلــك فــإن مســا

التشــريعي الثانــي الــذي يضــم ممثلــي االقاليــم 

و االعيــان..« تعــد مهمــة 
أ
و الشــيوخ ا

أ
»االتحــاد ا

 فــي تلــك الــدول وإن تجاوزهــا قــد يمثــل 
ً
جــدا

عمــدة النظــام الفدرالــي.
أ
حــد ا

أ
 ال

ً
خرقــا

ن عــدم وجــود هــذا المجلــس فــي العــراق ال 
أ
بيــد ا

 فــي هــذا الظــرف.
ً
ُيعــّد معيبــا

3ـ لقــد تمــت عمليــة صياغــة مســودة الدســتور 

العراقــي الدائــم مــن قبــل جهــة مؤسســة ُتعــرف 

عــن  منبثقــة  وهــي  الدســتورية«  »اللجنــة  بـــ 

وهــذه  االنتقاليــة  العراقيــة  الوطنيــة  الجمعيــة 

الشــعب  قبــل  مــن  منتخبــة  بدورهــا  االخيــرة 

نفســه.

 إن هــذا يعنــي ان وجــود مجلــس النــواب قــد 

ة البرلمانيــة 
أ
تــم تنظيمــه ابتــداًء مــن قبــل الهيــا

مجلــس  بوجــود  يتعلــق  فيمــا  مــا 
أ
ا المنتخبــة، 

االتحــاد فــإن الهيئــة المؤسســة ذاتهــا هــي التــي 

نصــت عليــه ووضعــت الخطــوط العريضــة لــه، 
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لة تفاصيلــه إلــى القانــون.
أ
لكنهــا تركــت مســا

فــي  ن 
آ
القانــون ُيســن كمــا هــو معــروف اال  إن 

ة برلمانيــة منتخبــة مــن 
أ
العــراق مــن قبــل هيــا

يترتــب   ،
ً
مباشــرا  

ً
حــرا  

ً
انتخابــا الشــعب  قبــل 

ن قيــام الهيئــة البرلمانيــة المنتخبــة 
أ
علــى ذلــك ا

بســن قانــوٍن ينظــم تفاصيــل مجلــس االتحــاد 

التــي  خيــر نفــس الشــرعية 
أ
يعطــي للمجلــس اال

يتمتــع بهــا المجلــس االول، وقــس علــى ذلــك 

تركــت  التــي  الدســتورية  المؤسســات  بقيــة 

بعــض تفاصيلهــا لصــدور قانــوٍن مثــل المحكمــة 

االتحاديــة العليــا ومــا إلــى ذلــك.

حوال الشخصية:
أ
الشبهة السادسة : ال

ثيــرت حولهــا الشــبهات النــص  مــور التــي اُأ
أ
 مــن اال

الــذي ورد فــي  حــوال الشــخصية 
أ
المتعلــق باال

المــادة )39( مــن الدســتور، والــذي جــاء فيــه:

حوالهــم 
أ
با االلتــزام  فــي  حــراٌر 

أ
ا ]العراقيــون 

و 
أ
ا مذاهبهــم  و 

أ
ا دياناتهــم  حســب  الشــخصية 

ذلــك  وينظــم  اختياراتهــم،  و 
أ
ا معتقداتهــم 

نــون[. بقا

مــور الماســة 
أ
لقــد عــدَّ البعــض هــذا النــص مــن اال

تية 
أ
 كانت متا

ً
نــه يســلبها حقوقا

أ
ة ال

أ
بحقــوق المــرا

هــذا  ن 
أ
وا الشــخصية،  حــوال 

أ
اال قانــون  مــن 

 مــن الناحيــة القانونيــة.
ً
النــص يمثــل ارتــدادا

مناقشة ورد:

 يمكــن مناقشــة هــذه الشــبهة والــرد عليهــا مــن 

تيــة:
آ
خــالل النقــاط اال

نــه 
أ
1ـ إن الذيــن ينقــدون هــذا النــص بدعــوى ا

إياهــا  اعطاهــا  التــي  الحقــوق  ة 
أ
المــرا يســلب 

نفســهم الذيــن 
أ
حــوال الشــخصية هــم ا

أ
قانــون اال

كانــوا ينقــدون القانــون بالقــول إنــه قانــون قــد 

تبدلــت  قــد  هــذه  لكــن نظرتهــم  ة، 
أ
المــرا ظلــم 

الدســتوري. النــص  مجــيء  بعــد 

التــي  ن االحــوال 
أ
2ـ قــد يعلــم المتخصصــون ا

الناحيــة  مــن  اإلنســان  عالقــة  وتنظــم  تخــص 

عينيــة،  حــوال 
أ
ا نوعيــن:  علــى  هــي  القانونيــة 

التــي  تلــك  ولــى 
أ
حــوال شــخصية، ويــراد باال

أ
وا

كانــت   
ً
عقــارا عيــان 

أ
باال اإلنســان  عالقــة  تنظــم 

 ،
ً
مالــكا اإلنســان  كــون  فتنظــم   ،

ً
منقــوال م 

أ
ا

حــوال 
أ
مــا اال

أ
، ومــا إلــى ذلــك، ا

ً
، مشــتريا

ً
بائعــا

اإلنســان  عالقــات  تنظــم  نهــا 
أ
فا الشــخصية 

فــراد 
أ
 العالقــة بينــه وبيــن ا

ً
الشــخصية، وتحديــدا

، ومــا يترتــب 
ً
و زوجــا

أ
 ا

ً
و ابنــا

أ
 ا

ً
بــا

أ
ســرته بوصفــه ا

أ
ا

متبادلــة. والتزامــاٍت  مــن حقــوٍق  ذلــك  علــى 

يتجلــى  قــد  الشــخصية  حــوال 
أ
اال ن 

أ
ا ومعلــوٌم 

فيهــا جانــب العبــادة، إذ ينبغــي ان يتــم عقــد 

وينبغــي  الشــرعي،  لالطــار   
ً
وفقــا  

ً
مثــال الــزواج 

بمــا  مترتبــة  الزوجيــة  االلتزامــات  تكــون  ن 
أ
ا

ن 
أ
ينســجم مــع خــط الشــريعة، وهكــذا يجــب ا

 للصيغــة المنصــوص عليهــا 
ً
يقــع الطــالق وفقــا

للميــراث  بالنســبة  االمــر  وكــذا  الشــريعة،  فــي 

والوصيــة، وإن القــول بخــالف ذلــك إنمــا يولــد 

مشــاكل كـثيــرة وكبيــرة ويوقــع اإلنســان تحــت 

مــام 
أ
 ا

ً
ثمــا

آ
طائلــة المســؤولية الشــرعية، ويكــون ا
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خــط  مخالفــة  حالــة  فــي  وتعالــى  ســبحانه  هللا 

الشــريعة بســبب االضطــرار فــي اتبــاع القانــون 

الــذي ال ينســجم فــي مســائل كـثيــرة مــع مســلك 

الشــريعة الــذي يؤمــن بــه.

حقــوق  تراعــى  ن 
أ
ا هــذه  والحــال  ينبغــي   

ً
إذا  

عقيدتــه  واحتــرام  جهــة  مــن  العراقــي  اإلنســان 

خــرى وذلــك عبــر الســماح 
أ
الدينيــة مــن جهــٍة ا

لديانتــه   
ً
وفقــا الشــخصية  حوالــه 

أ
ا بتنظيــم  لــه 

خــرى 
أ
ا نصــوص  تطبيــق  وعــدم  ومذهبــه، 

ذلــك. مــع  تتعــارض 

ثــار احتــرام حقــوق اإلنســان هــو احتــرام 
آ
إن مــن ا

فــراد وتحكيمهــا فــي كل مــا 
أ
العقيــدة الدينيــة لال

مــوٍر ذات صلــة بتلــك العقيــدة، 
أ
يخصهــم مــن ا

ن 
أ
ال للقانــون،   

ً
خرقــا ذلــك  يشــكل  ن 

أ
ا دون 

كل  ســينظم  الــذي  هــو  النتيجــة  فــي  القانــون 

العالقــات. تلــك 

حوال الشخصية العراقي النافذ 
أ
3ـ إن قانون اال

 رقــم 188 لســنة 1959 هــو فــي غالبــه 
ً
حاليــا

خــوذ مــن الشــريعة اإلســالمية، بــل 
أ
قانــون ما

كـثــر مــن 95% منــه ُمســتقى 
أ
يمكــن القــول إن ا

المتعــددة،  الفقهيــة  بمدارســها  الشــريعة  مــن 

النــص  بإلغــاء  يطالبــون  الذيــن  فــإن  هنــا  مــن 

االحــوال  بقانــون  واالكـتفــاء  الدســتوري، 

ن هــذا القانــون 
أ
ن يعلمــوا ا

أ
الشــخصية عليهــم ا

، وكل مــا فــي االمــر 
ً
يضــا

أ
ساســه شــريعة ا

أ
هــو فــي ا

المذاهــب  كل  مــن  مســتقى  القانــون  هــذا  ن 
أ
ا

علــى شــكل خلطــة تطبــق علــى الجميــع، فــي 

بضــرورة  يقضــي  الدســتوري  النــص  ن 
أ
ا حيــن 

ولــكل  ديانــة  لــكل  فقهيــة  نصــوص  اعتمــاد 

 لجميــع العراقييــن وعــدم هــدر 
ً
مذهــب احترامــا

يــة عقيــدة دينيــة.
أ
ا

ن بالقــول: مــع كل مــا تقــدم 
آ
ننــا تســاءلنا اال

أ
ولــو ا

حقــوق  مــع   
ً
انســجاما كـثــر 

أ
ا يعــد  مريــن 

أ
اال ّي 

أ
ا

فــي   
ً
ضمنــا داخلــة  ة 

أ
المــرا »وحقــوق  اإلنســان 

الحقــوق«؟ تلــك 

هــي  المنطقيــة  اإلجابــة  إن  الحــال  بطبيعــة 

هــو  الدســتوري  النــص  إن  بالقــول  المتمثلــة 

ي 
أ
ا بعــدم تطبيــق  يقضــي  نــه 

أ
ال  

ً
انســجاما كـثــر 

أ
ا

حــوال الشــخصية 
أ
نــص علــى عراقــي يتعلــق باال

ال ينســجم مــع العقيــدة الدينيــة التــي يؤمــن بهــا 

الــذي  القانــون  ربــه، بخــالف  مــع  فــي عالقتــه 

يرتضيــه.  ال 
ً
نصــا عليــه  يطبــق 

حــوال 
أ
4ـ إن مــن افــرازات وســلبيات قانــون اال

 
ً
ننــا وجدنــا وســنجد فــي المســتقبل ايضــا

أ
هــو ا

ن العراقييــن المتدينيــن قــد حاولــوا التحايــل 
أ
ا

علــى نصــوص القانــون والتملــص مــن تطبيقــه 

ن يقعــوا تحــت 
أ
نهــم ال يريــدون ا

أ
ال لشــيٍء اال ال

ســبحانه  هللا  امــام  الشــرعية  المســاءلة  طائلــة 

ي منصــف ال ينكــر ذلــك 
أ
عتقــد ان ا

أ
وتعالــى، وا

وإن كان غيــر ذي ديــن.

مــر المؤســف المترتــب علــى تلــك الســلبية 
أ
واال

بعــدم   
ً
وشــعورا المســؤولية  بعــدم   

ً
شــعورا ن 

أ
ا

لــدى  ســيتولد  القانــون  تطبيــق  فــي  الرغبــة 
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حــد 
أ
كـثيــر مــن العراقييــن، وهــذا مــا ال يرتضيــه ا

الجديــد. الديمقراطــي  للعــراق 

لــو عدنــا إلــى النــص الدســتوري فــي هــذا اإلطــار 

العراقييــن  لجميــع  كـفــل  قــد  نــه 
أ
ا لوجدنــا 

لدياناتهــم   
ً
وفقــا الشــخصية  حوالهــم 

أ
ا تنظيــم 

ن رغبًة جامحًة ستتولد 
أ
ومذاهبهم، مما يعني ا

القانــون  إلــى  االحتــكام  فــي  العراقييــن  لــدى 
 علــى النــص الدســتوري 

ً
سيســا

أ
الــذي سُيســن تا

والقانــون. الشــريعة  مــع  يتفــق  نــص  نــه 
أ
ال

ليــة 
آ
وجدنــا ا

أ
ننــا ا

أ
 والنتيجــة المتحصلــة لذلــك ا

جديــدة تدفــع العراقييــن نحــو ضــرورة احتــرام 

التحايــل  وعــدم  تطبيقــه  وضــرورة  القانــون، 

 
ً
ن التحايــل عليــه ســيجعل الفــرد مســاءال

أ
عليــه ال

.
ً
مــام القانــون ثانيــا

أ
 وا

ً
وال

أ
مــام هللا ســبحانه ا

أ
ا

خــذ 
أ
كـثــر القوانيــن العربيــة مــا زالــت تا

أ
5ـ إن ا

حــوال الشــخصية من الشــريعة 
أ
فيمــا يتعلــق باال

مــن  العربيــة  الدســاتير  مــن  وإن  اإلســالمية، 

وال  للتشــريع   
ً
ساســيا

أ
ا  

ً
مصــدرا الشــريعة  تعــد 

حــوال الشــخصية، وثمــة 
أ
ســيما فــي مجــال اال

قوانيــن عربيــة تطبــق الديانــة الشــخصية للفــرد 

حــوال الشــخصية.
أ
مــر باال

أ
بقــدر تعلــق اال

يصــادر  ال  الحالــي  الدســتوري  النــص  إن  6ـ 

يرومــون  ال  الذيــن  العراقييــن  ولئــك 
أ
ا حقــوق 

االلتــزام بالشــريعة اإلســالمية فــي بنــاء عالقاتهم 

للنــص   
ً
وفقــا لهــؤالء  يمكــن  إذ  الشــخصية، 

الدســتوري ان يحتكمــوا إلــى القانــون الموجــود 

وكل  الحالــي  القانــون  ن 
أ
ا مالحظــة  مــع  »هــذا 

حــوال الشــخصية فــي البــالد العربيــة 
أ
قوانيــن اال

ـ هــي مســتقاة ـ بحســب الغالــب ـ مــن الشــريعة 

ن 
أ
« ودليلنــا فــي ذلــك ا

ً
نفــا

آ
اإلســالمية كمــا ذكرنــا ا

حــراٌر فــي 
أ
النــص الدســتوري يقــول: ]العراقيــون ا

و اختياراتهــم...[ ممــا يعنــي القــول بجــواز 
أ
.... ا

قيــام العراقــي باختيــار القانــون النافــذ بوصفــه 

حوالــه الشــخصية.
أ
 عليــه فــي ا

ً
 مطبقــا

ً
قانونــا

جميــع  رضينــا 
أ
ا قــد  نكــون  الشــكل  وبهــذا   

فــي  الــذي يرغــب  المتديــن منهــم  العراقييــن، 

تطبيــق دينــه ومذهبــه، وغيــر المتديــن الــذي 

ن 
أ
ا حيــن  فــي  عليــه،  القانــون  تطبيــق  يــروم 

القانــون النافــذ ال يرضــي إال الفئــة الثانيــة فقــط، 

وهــذا مــا ال ينســجممع حقــوق اإلنســان وال مــع 

الحديثــة. الديمقراطيــة  مبــادئ 
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التشريع العراقي
ودورُه في مكافحة اإلرهاب 

في العراق

جمال الزيداوي
محام وباحث قانوني

علــى  بــرز 
أ
ال الموضــوع  رهــاب  الإ موضــوع  يعــد 

وذلــك  الحاضــر  الوقــت  فــي  الدوليــة  الســاحة 

صبــح ظاهــرة عالميــة ل تفــرق بيــن الــدول 
أ
لكونــه ا

خــذت تعانــي منــه جميــع الــدول 
أ
و الشــعوب بــل ا

أ
ا

العالــم  بــدول  تســمى  التــي  و 
أ
ا المتقدمــة  ســواء 

و غيــر المســلمة رغــم مــا يدعيــه 
أ
الثالــث المســلمة ا

ســالمي  رهــاب مــن كونــه ينطلــق مــن منطلــق اإ الإ

فــكار 
أ
ســالم منــه بــراء بــل هــو يمثــل عصــارة ا والإ

.
ً
 وخلقــا

ً
 ومنطلقــا

ً
نــاس ســاديين وشــاذين فكــرا

أ
ا
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لــذا فقــد عمــدت مختلــف الــدول إلــى التعــاون 

فيمــا بينهــا والعمــل علــى مكافحــة هــذا الخطــر 

وبمختلــف  شــعوبها  جــل حمايــة 
أ
ا مــن  الكبيــر 

صــدرت 
أ
وا والمعنويــة  الماديــة  الوســائل 

مــن  كل  بشــدة  وعاقبــت  المختلفــة  القوانيــن 

و يســعى إليــه علــى الرغــم 
أ
يتهــم بعمــل إرهابــي ا

ن هــذه القوانيــن تعــارض الحريــة 
أ
ممــا قيــل بــا

اإلنســان  حقــوق  وتخــرق  للفــرد  الشــخصية 

ن مــا وصــل إليــه 
أ
والمواثيــق الخاصــة بذلــك إال ا

اإلرهــاب يجعــل اعتراضــات هــؤالء غيــر مجديــة 

الحالــي. الوضــع  لخطــورة 

والعــراق كمــا هــو معــروف لــم يكــن يعــرف معنــى 

لإلرهــاب بشــكله الحالــي بــل كان يعانــي مــن 

نــه بعــد ســقوط نظام 
أ
إرهــاب الدولــة المنظــم إال ا

خــذت 
أ
البعــث فــي 9 مــن نيســان عــام 2003 ا

اإلجراميــة  مخططاتهــا  بتنفيــذ  اإلرهــاب  دوائــر 

فــي  ومكاســبه  العراقــي  الشــعب  مــن  للنيــل 

لشــرور   
ً
وتصديــا لذلــك  والتحــرر  الديمقراطيــة 

إلــى  الوطنيــة  الجمعيــة  قدمــت 
أ
ا فقــد  اإلرهــاب 

إصــدار قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم 13 لســنة 

والحيلولــة  اإلرهــاب  تنامــي  مــن  للحــد   2005

دون تمكنــه مــن رقــاب الشــعب العراقــي وفــي 

تــي ســنتعرف علــى موضــوع اإلرهــاب 
آ
البحــث اال

ومــا ورد فــي الدســتور العراقــي ومــا هــو تعريــف 

اإلرهــاب ومــا جــاء بــه القانــون رقــم 63 لســنة 

عــدم  إلــى  دت 
أ
ا التــي  ســباب 

أ
اال وعــن   2005

تفعيــل هــذا القانــون.

رهاب في العالم  قوانين مكافحة الإ

المســؤولين  تــؤرق  اإلرهــاب  ظاهــرة  تــزال  ال   

غلــب بقــاع العالــم وال ســيما 
أ
الحكومييــن فــي ا

مــن  الكـثيــر  ن 
أ
ا لدرجــة  منهــا  الغنيــة  الــدول 

مــع بعضهــا لســن  تتســابق  ت 
أ
بــدا الحكومــات 

ت بعقد 
أ
قوانيــن جديــدة لمكافحــة اإلرهاب وبدا

المؤتمــرات الدوليــة والنــدوات لمناقشــة ســبل 

ســبيل  وعلــى  الكبيــر  الخطــر  لهــذا  التصــدي 
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المثال نجد ان مجلس النواب البلجيكي يجيز 

 لمكافحــة اإلرهــاب على الرغم مما 
ً
 جديــدا

ً
قانونــا

ثــاره مــن جــدٍل بيــن اوســاط المدافعيــن عــن 
أ
ا

يــرون  الذيــن  ولئــك 
أ
ا المدنيــة وبيــن  الحريــات 

و القضــاء 
أ
جــل الحــد ا

أ
تطبيــق هــذا القانــون مــن ا

علــى اإلرهــاب ووافــق مجلــس النــواب البلجيكي 

 مقابــل 
ً
غلبيــة 80 صوتــا

أ
علــى مشــروع القانــون با

 ان 
ً
ثمانيــة مــع امتنــاع 37 عــن التصويــت علمــا

ن إلــى موافقــة 
آ
مشــروع القانــون هــذا يحتــاج اال

 ،
ً
نافــذا  

ً
قانونــا يصبــح  حتــى  الشــيوخ  مجلــس 

ويســمح هــذا القانــون للشــرطة بمداهمــة منــازل 

و الليــل 
أ
ي وقــت مــن النهــار ا

أ
المشــتبه بهــم فــي ا

نــواع معينــة مــن المراقبــة دون إذن 
أ
ن تقــوم با

أ
وا

و قاضــي التحقيــق.
أ
مــن القاضــي ا

للحــد  فعلــي  جــراء 
أ
وكا مماثلــة  خطــوة  وفــي   

قــر البرلمــان الفرنســي وبشــكل 
أ
ا مــن اإلرهــاب 

 لمكافحــة اإلرهــاب يشــدد 
ً
 جديــدا

ً
ــا نهائــي قانون

 عبــر توســيع إجراءات 
ً
النصــوص المطبقــة حاليــا

المراقبــة بواســطة كاميــرات ومراقبــة االتصــاالت 

عــد نــص هــذا القانــون وزيــر 
أ
عبــر االنترنيــت وا

اعتــداءات  إثــر  ســاركوزي(  )نيكــوال  الداخليــة 

يناقشــه  ن 
أ
ا قبــل   2005 تمــوز  فــي  لنــدن 

بعــد دراســة  بشــكل عاجــل واعتمــد  البرلمــان 

اخيــرة فــي الجمعيــة الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ 

البرلمــان. مجلــس  يشــكالن  اللذيــن 

المراقبــة  بتطويــر  الجديــد  القانــون  ويســمح 

النقــل  وســائل  فــي  الكاميــرات  بواســطة 

عــن   
ً
فضــال المحطــات  ومحيــط  المشــترك 

. العبــادة  دور  و 
أ
ا المتاجــر 

هــم النقــاط المهمــة فــي القانــون الجديــد 
أ
ومــن ا

بالمعطيــات  طــول 
أ
ا لمــدة  االحتفــاظ  إمــكان 

النقالــة  الهواتــف  عبــر  باالتصــاالت  المتعلقــة 

و االنترنيــت ومــن بينهــا تلــك التــي تجــري فــي 
أ
ا

ي ســيتحتم عليهــا االحتفــاظ 
أ
مقاهــي االنترنيــت ا

بالســجالت لمــدة ســنة.

ولذلــك تــم تشــديد العقوبــات الجنائيــة بتهمــة 

 مــن عشــر 
ً
اإلرهــاب لتصــل إلــى 20 ســنة بــدال

ســنوات للمشــاركة فــي جماعــات إرهابيــة و30 

وكذلــك  لزعمائهــا  ســنة   20 مــن   
ً
بــدال ســنة 

علىســجالت  االطــالع  المحققــون  يســتطيع 

بهــا  ســيحتفظ  التــي  االنترنيــت  عبــر  االتصــال 
وســتعزز  االلكـترونيــة  المقاهــي  فــي   

ً
خصوصــا

مراقبــة وســائل النقــل مــع إلــزام شــركات النقــل 

و البــري تقديــم المعلومات الشــخصية 
أ
البحــري ا

بســهولة  االطــالع  المحققيــن  بإمــكان  وصــار 

الملفــات مثــل الســجالت الرســمية  كبــر علــى 
أ
ا

الســفر. وجــوازات  والهويــات  القيــادة  ورخــص 

مريكية 
أ
 وكذلــك مــا فعلتــه الواليــات المتحــدة اال

علــى  التنصــت  مــن  للمحققيــن  الســماح  مــن 

موافقــة  دون  وتســجيلها  الهاتفيــة  المكالمــات 

)المحاكــم(  القضــاء  موافقــة  ودون  الشــخص 

وعــدم الكشــف عــن اســماء الشــهود واالعتمــاد 

علــى المعلومــات الســرية، وكذلــك اإلجــراءات 

المتخــذة مــن قبــل اســتراليا وغيرهــا.
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تســير  العالــم  دول  غلــب 
أ
ا ان  نــرى  فإننــا  لــذا 

التــي  والقوانيــن  العقوبــات  تشــديد  باتجــاه 

تكافــح اإلرهــاب علــى الرغــم مــن ان هــذه الــدول 

والمدافعــة  الديمقراطيــة  الــدول  مــن  تعتبــر 

ســاليبه 
أ
ا عنهــا وذلــك لتفاقــم اإلرهــاب وتعــدد 

رئيــس  يقــول  الســياق  هــذا  وفــي  هدافــه 
أ
وا

الــوزراء البريطانــي تونــي بليــر عندمــا عــرض علــى 

 يقضــي باســتمرار حجــز المتهــم 
ً
البرلمــان قانونــا

باإلرهــاب دون العــرض علــى القاضــي مــن )14( 

عتقــده ان النــاس 
أ
شــهر ))الــذي ا

أ
 إلــى ثالثــة ا

ً
يومــا

تقتــرن  ان  البــد  الحقــوق  ان  علــى  يوافقــون 

بالمســؤوليات((.

ســبق 
أ
و كمــا يقــول رئيــس الــوزراء اإليطالــي اال

أ
 ا

لــن  الحكومــات  »إن  برلســكوني  ســيليفينو 

التزمــت  إذا  اإلرهــاب  تهــزم  ان  تســتطيع 

بالقواعــد«.

اإلرهــاب  مواجهــة  يمكنــك  »ال  قولــه  وكذلــك 

قاتلــوا  إذا  يــدك  فــي  مطبــوع  قواعــد  بكـتــاب 

بســيف عليــك ان تدافــع عــن نفســك بســيف«.

رهاب في التشريع العراقي قبل  مكافحة الإ

9 نيسان 2003

العراقيــة قبــل  الدســاتير  فــي جميــع  لــم نجــد   
التاســع مــن نيســان عــام 2003 مــن فــي دســتور 

إلــى  اشــارة  يــة 
أ
ا  1970 دســتور  إلــى   1925

و تلميــح ال 
أ
ا موضــوع اإلرهــاب بشــكل واضــح 

ن العــراق 
أ
و بعيــد وهــذا يدلــل علــى ا

أ
مــن قريــب ا

و يعانــي مــن اإلرهــاب الموجود 
أ
لــم يكــن يعــرف ا

لقــى بظاللــه علــى 
أ
فــي الوقــت الحاضــر والــذي ا

العــراق ولكــن كان  فــي  كافــة مناحــي الحيــاة 

خــر 
آ
العــراق يعانــي وكمــا هــو معــروف مــن نــوع ا

الــذي  الدولــة  إرهــاب  وهــو  ال 
أ
ا اإلرهــاب  مــن 

كانــت تمارســه ســلطة البعــث علــى العراقييــن.

فــي   
ً
وخصوصــا العقابيــة  التشــريعات  وفــي 

لســنة   11 رقــم  العراقــي  العقوبــات  قانــون 

ي 
أ
ا يتضمــن  القانــون  هــذا  نجــد  لــم   1969

و يحــدد 
أ
نــص خــاص يعالــج مواضيــع اإلرهــاب ا

إرهابيــة  كجرائــم  توصــف  الجرائــم  مــن   
ً
نوعــا

الجرائــم  جميــع  جعــل  القانــون  هــذا  إن  بــل 

مــن 
أ
ا تهــدد  كانــت  ولــو  حتــى  عاديــة  جرائــم 

ماســة  كانــت  لــو  حتــى  و 
أ
ا وســالمتها  البــالد 

و الخارجــي علــى الرغــم مــن ان 
أ
منــه الداخلــي ا

أ
با

الجريمــة اإلرهابيــة لهــا مميزاتهــا وخصائصهــا 

التــي توجــب التعامــل معهــا بشــكل مختلــف 

إجــراءات  وتتطلــب  العاديــة  الجرائــم  عــن 

شــد مــن الجرائــم العاديــة 
أ
اســتثنائية وقوانيــن ا

اإلرهابيــة  الجرائــم  مميــزات  ذلكـفــإن  ورغــم 

تــي:
أ
يا بمــا  نوجزهــا  ان  يمكــن 

والمعقــدة  المركبــة  الجرائــم  مــن  إنهــا  1ـ 

وتتكــون مــن سلســلة مــن الجرائــم المتداخلــة 

والمتتابعــة فالعنــف الــذي تســفر عنــه العمليــة 

حلقــات  مــن  حلقــة  ســوى  ليــس  اإلرهابيــة 

نطاقهــا  وســعة  فطبيعتهــا  اإلرهابــي  العمــل 

وارتباطــات منفذيهــا ومــن يقــف خلفهــا تجــري 

بمخالفــة عــدد مــن القوانين المحلية والدولية.
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ً
2ـ تتميــز بنشــاط إعالمــي واســع ويشــكل جــزءا

لنتائجهــا   
ً
متممــا ويكــون  حجمهــا  مــن   

ً
كبيــرا

والمضــاد(  )المســاند  اإلعــالم  جهــزة 
أ
ا وتنشــط 

لنشــر وقائــع العمليــة اإلرهابيــة إلحــداث ردود 

ثــار 
آ
و معارضــة واال

أ
فعــل ســريعة ســواء مؤيــدة ا

هــي  تكــون  حيــان 
أ
اال مــن  كـثيــر  فــي  النفســية 

الغايــة مــن تنفيــذ العمليــة اإلرهابيــة بإظهارهــا 

كبــر مــن حجــم الحــدث ذاتــه بتغييــر الوقائــع 
أ
ا

عليهــا  التعتيــم  و 
أ
ا وتزييفهــا  الحقائــق  وقلــب 

هــداف ومقاصــد القوى 
أ
بالشــكل الــذي يناســب ا

الدوليــة والمنظمــات التــي تقــف وراء العمليــة.

بعــاد وغايــات 
أ
3ـ تكــون العمليــة اإلرهابيــة ذات ا

لتصفيــة  الدكـتاتوريــة  االنظمــة  بيــد  سياســية 

معارضيهــا فــي الداخــل والخــارج وبيــد القــوى 

االضطرابــات  إلحــداث  المســيطرة  الدوليــة 

 
أ
تلجــا كمــا  الناميــة  المجتمعــات  تطــور  وإعاقــة 

المتطرفــة  السياســية  الحــركات  اإلرهــاب  إلــى 

و 
أ
 لمهاجمــة خصومهــا صراحــة ا

ً
و عرقيــا

أ
 ا

ً
طائـفيــا

و 
أ
و دينيــة ا

أ
و عرفيــة ا

أ
غطيــة اجتماعيــة ا

أ
تحــت ا

خــر.
آ
ي غطــاء ا

أ
ا

تحظــى  بكونهــا  اإلرهابيــة  الجريمــة  تتميــز  4ـ 

مــا   
ً
و غيــر مباشــر فغالبــا

أ
ا بدعــم دولــي مباشــر 

دوليــة  قــوى  اإلرهابيــة  العمليــة  خلــف  تقــف 

تمدهــا بالمــال والخبــرة والســالح والمعلومــات 

الهــدف  إلــى  والتنقــل  المــرور  لهــا  وتســهل 

الجريمــة  مســرح  عــن  واالبتعــاد  واالفــالت 

وفــي  الســلطات  يــدي 
أ
با منفذيهــا  وقــوع  بــدون 

افالتهــم  علــى  تعمــل  عليهــم  القبــض  حالــة 

بعــض دوائــر  المحاكمــة والعقــاب وتهتــم  مــن 

منــه  وتتخــذ  باإلرهــاب  الدوليــة  المخابــرات 

بلدانهــا. وسياســات  هــداف 
أ
ا لتنفيــذ  وســيلة 

 
ً
ســلوبا

أ
ا اإلرهابيــة  الجريمــة  صبحــت 

أ
ا 5ـ 

تســتعيض بــه بعــض القــوى الدوليــة عــن شــن 

الحــروب التقليديــة المكلفــة وتتجنــب ويالتهــا 

فعــال 
أ
ا ردود  مــن  إعالنهــا  علــى  يترتــب  ومــا 

ودبلوماســية  وعســكرية  وسياســية  قانونيــة 

وكذلــك قلــة التكاليــف وشــدة التدميــر وســهولة 

يســهل  فــراد 
أ
اال مــن  محــدود  بعــدد  التنفيــذ 

تســريبهم إلــى مكانالحــادث وتهريبهــم منــه)1(.

رهاب الدستور العراقي والإ

العراقــي  الدســتور  لنصــوص  دراســتنا  عنــد 

الــذي تــم التصويــت عليــه مــن قبــل الشــعب 

العراقــي فــي الخامــس عشــر مــن شــهر تشــرين 

ن موضــوع اإلرهــاب 
أ
االول للعــام 2005 نجــد ا

كـثــر مــن 
أ
لقــى بظاللــه علــى الدســتور وفــي ا

أ
قــد ا

موضــع وهــو االمــر الــذي لــم نجــده فــي جميــع 

علــى  يدلــل  ممــا  الســابقة  العراقيــة  الدســاتير 

الحيــاة  فــي  ثيــره 
أ
تا ومــدى  اإلرهــاب  خطــورة 

 
ً
العامــة للشــعب العراقــي وذلــك نجــده واضحــا

النــص  تضمنــت  فقــد  الدســتور  ديباجــة  فــي 

ان  مــن  واإلرهــاب  التكـفيــر  لميثننــا   »« االتــي 

القانــون««. دولــة  لبنــاء   
ً
قدمــا نمضــي 

الــذي  إلــى ان اإلرهــاب  شــار المشــرع 
أ
ا  حيــث 

كبــر خطــر يواجــه بنــاء العــراق الجديــد 
أ
يعتبــر ا
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القانــون  دولــة  بنــاء  مــن  العراقييــن  يثــن  لــم 

وإشــاعة روح اإلخــا والــود والســالم وبنــاء عــراق 

والحــوار. الديمقراطيــة  علــى  يعتمــد 

الديباجــة  فــي  وردت  التــي  الثانيــة  اإلشــارة   

لإلرهــاب هــي التــي جــاءت لتبين عزم العراقيين 

علــى »نــزع فتيــل اإلرهــاب« وهــو امــر ينبــع مــن 

الخطــر  لهــذا  التصــدي  فــي  العراقييــن  رغبــة 

الكبيــر ونــزع فتيلــه والحيلولــة دون تمكنــه مــن 

العراقييــن. رقــاب 

فــي  مــا 
أ
ا الدســتور  فــي ديباجــة  فقــط  كلــه  هــذا 

مــواد الدســتور فمنهــا المــادة »7« التــي نصــت 

بــل  اإلرهــاب  يتبنــى  كيــان  كل  حظــر  علــى 

عــاله علــى 
أ
وجبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ا

أ
وا

بــكل اشــكاله  الدولــة بمحاربــة اإلرهــاب  قيــام 

و 
أ
: يحظــر كل كيــان ا

ً
وال

أ
تــي ]]ا

أ
وانواعــه وكمــا يا

و 
أ
و التكـفيــر ا

أ
و اإلرهــاب ا

أ
نهــج يتبنــى العنصريــة ا

و يمجــد 
أ
و يمهــد ا

أ
و يحــرض ا

أ
التطهيــر الطائـفــي ا

و يبــرر لــه وبخاصــة البعــث الصدامــي 
أ
و يــروج ا

أ
ا

كان  مســمى  ي 
أ
ا وتحــت  ورمــوزه  العــراق  فــي 

التعدديــة  ضمــن  ذلــك  يكــون  ان  يجــوز  وال 

السياســية فــي العــراق وينظــم ذلــك بقانــون.

: تلتــزم الدولةبمحاربــة اإلرهــاب بجميــع 
ً
 ثانيــا

راضيهــا مــن ان 
أ
شــكاله وتعمــل علــى حمايــة ا

أ
ا

و ســاحة لنشــاطه[[.
أ
 ا

ً
و ممــرا

أ
 ا

ً
تكــون مقــرا

خــرى التــي تحدثــت عــن اإلرهــاب هــي 
أ
 المــادة اال

المــادة )21( التــي لــم ُتجــز منــح حــق اللجــوء 

السياســي إلــى المتهــم بارتــكاب جرائــم دوليــة 

علــى  نصــت  التــي   
ً
ثالثــا الفقــرة  فــي  إرهابيــة  و 

أ
ا

إلىالمتهــم  السياســي  اللجــوء  حــق  يمنــح  ]]ال 

و كل مــن 
أ
و إرهابيــة ا

أ
بارتــكاب جرائــم دوليــة ا

 بالعــراق[[.
ً
لحــق ضــررا

أ
ا

وكذلــك مــا تضمنتــه المــادة )73( التــي تتحــدث 

عــن صالحيــات رئيــس الجمهوريــة فــي إصــدار 

الــوزراء  مجلــس  مــن  بتوصيــة  خــاص  عفــو 

حيــث لــم تجــوز هــذه المــادة إصــدار عفــو عــن 

وكمــا  إرهابيــة  جرائــم  بارتــكاب  المحكوميــن 

مــن  بتوصيــة  الخــاص  العفــو  ]]إصــدار  تــي 
أ
يا

يتعلــق  مــا  باســتثناء  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

بالحــق الخــاص والمحكوميــن بارتكاب الجرائم 

الدوليــة واإلرهــاب والفســاد المالــي واإلداري[[.

مــن  الدســتور  تضمنــه  وبمــا  يتضــح  هنــا  مــن   

إلــى  موضــع  مــن  كـثــر 
أ
ا فــي  الواضحــة  اإلشــارة 

اإلرهــاب  مكافحــة  فــي  للدولــة  العــام  التوجــه 

مــن  تمكنــه  دون  والحيلولــة  عليــه  والقضــاء 

مــع   
ً
تماشــيا لذلــك  العراقــي،  الشــعب  رقــاب 

الدســتور  تضمنــه  وبمــا  العــام  االتجــاه  هــذا 

قــرت الجمعيــة 
أ
مــن التصــدي لإلرهــاب، فقــد ا

الوطنيــة العراقيــة فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن 

فــي  اإلرهــاب  مكافحــة  قانــون   2005 العــام 

يعتبــر  والــذي  لســنة 2005  رقــم 13  العــراق 

فــي  لإلرهــاب  التصــدي  يتولــى  قانــون  هــم 
أ
ا

العــراق فــي الوقــت الحاضــر والذي ســيؤدي إلى 

حســن 
أ
القضــاء علــى اإلرهــاب فــي العــراق اذا ا

حكامــه وســنتعرض فــي 
أ
العمــل بــه وتــّم تفعيــل ا
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تــي لهــذا القانــون لمعرفــة مــا تضمنــه مــن 
أ
مــا يا

حــكام.
أ
وا مــواد 

قانــون مكافحــة اإلرهــاب فــي العــراق رقــم 13 

لســنة 2005

: تعريف اإلرهاب
ً
وال

أ
ا

مختلــف  بيــن  اإلرهــاب  تعاريــف  تباينــت 

الــدول فــي العالــم وذلــك حســب مــا ينســجم 

بعضهــم  عــرف  وقــد  فكارهــا، 
أ
وا مفاهيمهــا  مــع 

ســاليب 
أ
ا مــن  ســلوب 

أ
ا )هــو  نــه 

أ
با اإلرهــاب 

و 
أ
ا الجزافيــة  الضحايــا  فيــه  تقــع  الــذي  الصــراع 

هــذه  وتشــترك  فعــال  عنــف  كهــدف  الرمزيــة 

جماعــة  مــع  خصائصهــا  فــي  الفعالــة  الضحايــا 

 
ً
ساســا

أ
ا يشــكل  ممــا  خصائصهــا  فــي  طبقــة  و 

أ
ا

جــل التضحيــة بهــا ومــن خــالل 
أ
النتقائهــا مــن ا

و التهديــد الجــدي 
أ
االســتخدام الســابق للعنــف ا

و الطبقــة 
أ
عضــاء تلــك الجماعــة ا

أ
بالعنــف فــإن ا

الخــوف  مــن  حالــة  فــي  يوضعــون  خريــن 
آ
اال

الطبقــة  و 
أ
ا الجماعــة  هــذه  »الرهبــة«  المزمــن 

مــن 
أ
باال اعضائهــا  احســاس  تقويــض  يتــم  التــي 

عــن قصــد هــدف الرهبــة وتعتبــر التضحيــة بمــن 

 غيــر ســري مــن قبــل 
ً
 للعنــف عمــال

ً
اتخــذ هدفــا

المشــاهدين  جمهــور  مــن  المراقبيــن  معظــم 

و زمن/وقــت الســلم 
أ
ســاس مــن قســوة ا

أ
علــى ا

القتــال«  مياديــن  غيــر  »فــي  مــكان  و 
أ
ا  ،

ً
مثــال

و عــدم التقيــد بقواعــد القتــال 
أ
عمليــة التضحيــة ا

المقبولــة فــي الحــرب التقليديــة وانتهــاك حرمــة 

 خــارج نطــاق هــدف 
ً
 يقظــا

ً
هــذا يخلــق جمهــورا

.)2( الرهبــة( 

رقــم  القانــون  مــن   )1( المــادة  عرفــت  وقــد 

]كل  يلــي  كمــا  اإلرهــاب   2005 لســنة   13

و جماعــة منظمــة 
أ
فعــل إجرامــي يقــوم بــه فــرد ا

و 
أ
و جماعــات ا

أ
فــراد ا

أ
و مجموعــة ا

أ
 ا

ً
اســتهدف فــردا

ضــرار 
أ
وقــع اال

أ
و غيــر رســمية ا

أ
مؤسســات رســمية ا

و الخاصــة بغيــة اإلخــالل 
أ
بالممتلــكات العامــة ا

و االســتقرار والوحــدة الوطنيــة 
أ
بالوضــع االمنــي ا

و إدخــال الرعــب والخــوف والفــزع بيــن النــاس 
أ
ا

 لغايــات إرهابيــة.
ً
و إثــارة الفوضــى تحقيقــا

أ
ا

ن المــادة 
أ
عــاله نجــد ا

أ
 مــن مالحظــة التعريــف ا

االولــى مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب لــم تعــرف 

لتعريــف  تصــدت  وإنمــا  كمفــردة  اإلرهــاب 

اإلرهــاب عبــر توصيفهــا لمجموعــة مــن االعمــال 

و جريمــة اإلرهــاب ومــن 
أ
التــي تشــكل اإلرهــاب ا

ثالثــة  لدينــا  تتولــد  الســابق  النــص  تحليــل 

وهــي: اتجاهــات 

ان  بمعنــى  فعــل إجرامــي  يكــون هنالــك  ن 
أ
ا ـ 

أ
ا

ي 
أ
ا المنظمــة  و 

أ
ا المجموعــة  و 

أ
ا الفــرد  يرتكــب 

ووضــع  النافــذ  القانــون  جرمــه  إنســاني  نشــاط 

والتســليب  القتــل  جرائــم  مثــل  العقــاب  لــه 

تجريمهــا  علــى  نصــت  ممــا  وغيرهــا  والتهديــد 

القوانيــن العراقيــة النافــذة فــإذا لــم يكــن هنــاك 

 للقانــون العقابــي فإنــه ال يدخل 
ً
مــا يشــكل خرقــا

اإلرهابيــة. فعــال 
أ
اال منظومــة  ضمــن 

حــدث نتيجــة جرميــة للفعــل 
أ
ن يكــون قــد ا

أ
ب ـ ا

ن يترتــب علــى هــذا الفعــل إمــا ضــرر مــادي 
أ
ي ا

أ
ا
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المؤسســات  و 
أ
ا فــراد 

أ
اال علــى  ويقــع  بشــري  و 

أ
ا

الفوضــى  يرتــب  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة 

بيــن  الســببية  العالقــة  وإن  االســتقرار  وعــدم 

ي 
أ
ا منقطعــة  وغيــر  متصلــة  والنتيجــة  الفعــل 

ثــر المتحقــق هــو نتيجــة مباشــرة للعمــل 
أ
إن اال

حصــل. الــذي 

ثــر 
أ
اال رتــب  الــذي  الفعــل  هــذا  يكــون  ن 

أ
ا ـ  ج 

يســعى  ن 
أ
ا يجــب  عــاله 

أ
ا فــي  إليــه  المشــار 

ي إن الفعــل حينمــا 
أ
لتحقيــق غايــات ارهابيــة ا

و جماعــي ولــم يكــن الهــدف 
أ
يقــع لنشــاط فــردي ا

يقــع خــارج  فإنــه  ارهابيــة  منــه تحقيــق غايــات 

نطــاق القانــون رقــم 13 لســنة 2005 وينــدرج 

العقابيــة  القوانيــن  حــكام 
أ
ا منطــوق  ضمــن 

خــرى كـقانــون العقوبــات رقــم 111 
أ
النافــذة اال

 
ً
لســنة 1969، فالعبــرة فــي كــون الفعــل إرهابيــا

فــي توفــر العناصــر الســابقة )3(. هــو 

ورده قانــون 
أ
ا الــذي   ومــن مالحظــة التعريــف 

مكافحــة اإلرهــاب نجــده ال يخــرج عــن الوصــف 

التعاريــف  مختلــف  اســتخدمته  الــذي  العــام 

الجمعيــة  تعريــف  ومنهــا  لإلرهــاب  الدوليــة 

عــام 1937  المقتــرح  المتحــدة  مــم 
أ
لال العامــة 

فعــال اإلجراميــة ضــد 
أ
الــذي نــص علــى )كافــة اال

نها بحكــم طبيعتهــا 
أ
دولــة مــن الــدول مــن شــا

و هدفهــا اثــارة الرعــب فــي نفــوس شــخصيات 
أ
ا

فــي  و 
أ
ا االشــخاص  مــن  جماعــات  و 

أ
ا معينــة 

العامــة. نفــوس 

العربيــة  االتفاقيــة  عليــه  نصــت  مــا  وكذلــك   

 1998 عــام  القاهــرة  فــي  اإلرهــاب  لمكافحــة 

 
ً
يــا

أ
ا والتهديــد  العنــف  فعــال 

أ
ا مــن  فعــل  )كل 

 لمشــروع 
ً
غراضــه ويقــع تنفيــذا

أ
و ا

أ
كانــت بواعثــه ا

إلقــاء  إلــى  ويهــدف  جماعــي  و 
أ
ا فــردي  إجرامــي 

و 
أ
ا بإيذائهــم  لترويعهــم  و 

أ
ا النــاس  بيــن  الرعــب 

منهــم للخطــر 
أ
و ا

أ
و حريتهــم ا

أ
تعريــض حياتهــم ا

المرافــق  حــد 
أ
با و 

أ
ا بالبيئــة  الضــرر  إلحــاق  و 

أ
ا

احتاللهــا  و 
أ
ا الخاصــة  و 

أ
ا العامــة  مــالك 

أ
اال و 

أ
ا

المــوارد  حــد 
أ
ا تعريــض  و 

أ
ا عليهــا  االســتيالء  و 

أ
ا

للخطــر(. الوطنيــة 

لإلرهــاب  االوروبــي  االتحــاد  تعريــف  وكذلــك   

الــذي عرفــه )هــو العمــل الــذي يــؤدي لترويــع 

و يســعى إلــى زعزعــة 
أ
المواطنيــن بشــكل خطيــر ا

السياســية  المؤسســات  تعريــض  و 
أ
ا اســتقرار 

االجتماعيــة  و 
أ
ا االقتصاديــة  و 

أ
ا الدســتورية  و 

أ
ا

و المنظمــات مثــل الهجمــات 
أ
إلحــدى الــدول ا

و الهجمــات ضــد الســالمة 
أ
فــراد ا

أ
ضــد حيــاة اال

احتجــاز  و 
أ
ا اختطــاف  و 

أ
ا فــراد 

أ
لال الجســدية 

و إحــداث اضــرار كبيــرة بالمؤسســات 
أ
الرهائــن ا

الســفن  و 
أ
ا الطائــرات  اختطــاف  و 

أ
ا الحكوميــة 

حيــازة  و 
أ
ا صنــع  و 

أ
ا خــرى 

أ
اال النقــل  وســائل  و 

أ
ا

البيولوجيــة  و 
أ
ا الكيمياويــة  ســلحة 

أ
واال المــواد 

و المشــاركة فــي إنشــاء 
أ
و ادارة جماعــة إرهابيــة ا

أ
ا

إرهابيــة(. جماعــة 

فعال اإلرهابية 
أ
: اال

ً
ثانيا

القانــون رقــم 13  مــن  الثانيــة  المــادة   نصــت 

تعتبــر  التــي  فعــال 
أ
اال ذكــر  علــى  لســنة 2005 
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ارتكابهــا  يعتبــر  والتــي  اإلرهابيــة  فعــال 
أ
اال مــن 

 بالقانــون 
ً
 وبالتالــي يكــون مشــموال

ً
 ارهابيــا

ً
عمــال

لســنة 2005. رقــم 13 

و التهديــد 
أ
1ـ الفقــرة )1( نصــت علــى )العنــف ا

و 
أ
الــذي يهــدف إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس ا

تعريــض  و 
أ
ا للخطــر  منهــم 

أ
وا تعريــض حياتهــم 

 كانــت بواعثــه 
ً
يــا

أ
اموالهــم وممتلكاتهــم للتلــف ا

 لمشــروع إرهابــي منظــم 
ً
و اغراضــه يقــع تنفيــذا

أ
ا

و جماعــي(.
أ
فــردي ا

نــه االســتخدام العمــدي للقــوة 
أ
 يعــرف العنــف با

باالســتخدام  كان 
أ
ا ســواء  الســلطة  و 

أ
ا البدنيــة 

و 
أ
م التهديــد باســتخدامها تجــاه ذاتــه ا

أ
الفعلــي ا

و تجــاه المجتمــع 
أ
و تجــاه مجموعــة ا

أ
خــر ا

آ
تجــاه اال

و 
أ
ا مــوت  و 

أ
ا اصابــة  إلــى  يــؤدي  ن 

أ
ا والغالــب 

و التهديــد 
أ
إيــذاء نفــس لذلــك فــإن هــذا العنــف ا

نواعهــم ويــؤدي 
أ
الموجــه ضــد النــاس بمختلــف ا

و التلــف 
أ
ا إلــى تعريضهــم إلــى الخطــر والضــرر 

الــذي يصيــب حياتهــم واموالهــم وبغــض النظــر 

 
ً
عمــال يعتبــر  فإنــه  العمــل  لهــذا  الباعــث  عــن 

 وبغــض النظــر فيمــا إذا كان هــذا العنــف 
ً
ارهابيــا

و مشــروع 
أ
 لمشــروع فــردي ا

ً
قــد اســتخدم تنفيــذا

جماعــي لجماعــة معينــة.

بالعنــف  )العمــل  علــى  نصــت   )2( الفقــرة  2ـ 

إتــالف  و 
أ
ا هــدم  و 

أ
ا تخريــب  علــى  والتهديــد 

عامــة  امــالك  و 
أ
ا مبانــي  عمــد  عــن  إضــرار  و 

أ
ا

ت 
آ
هيــا و 

أ
ا مؤسســات  و 

أ
ا حكوميــة  مصالــح  و 

أ
ا

الخــاص  والقطــاع  الدولــة  دوائــر  و 
أ
ا حكوميــة 

المعــدة  العامــة  ماكــن 
أ
واال العامــة  المرافــق  و 

أ
ا

الرتيــاد  العامــة  ماكــن 
أ
اال و 

أ
ا العــام  لالســتخدام 

و 
أ
ا احتاللــه  ومحاولــة  عــام  مــال  و 

أ
ا الجمهــور 

و الحيلولــة 
أ
و تعريضــه للخطــر ا

أ
االســتيالء عليــه ا

بباعــث  لــه  المعــد  للغــرض  اســتعماله  دون 

واالســتقرار(. مــن 
أ
اال زعزعــة 

اعتبــار  علــى  النــص  تضمنــت  الفقــرة  هــذه   

بتخريــب  للقيــام  التهديــد  و 
أ
ا بالعنــف  العمــل 

و إتــالف عــن عمــد المبانــي الحكوميــة 
أ
و هــدم ا

أ
ا

ومؤسســاتها لدوائــر الدولــة ووزاراتهــا والدوائــر 

التابعــة لهــا والمرافــق العامــة كمرافــق الكهربــاء 

و 
أ
ا الخدمــات  وتقديــم  واالتصــاالت  والمــاء 

والمالعــب  والمســارح  والمتنزهــات  المرافــق 

و 
أ
ا فيهــا  وتجمعهــم  النــاس  الرتيــاد  المعــدة 

محاولــة االســتيالء علــى هــذه المبانــي والدوائــر 

والمرافــق ممــا يحــول دون اســتعمالها للغــرض 

ن تقــوم مجموعــة باحتــالل مســرح 
أ
المعــد لــه كا

تهديــد  و 
أ
ا دخولــه  مــن  النــاس  منــع  لغــرض 

و متنــزه 
أ
المواطنيــن مــن الدخــول إلــى منطقــة ا

معيــن لغــرض إشــاعة الفوضــى وعــدم تحقيــق 

واالســتقرار. مــن 
أ
اال

س 
أ
و تــرا

أ
3ـ الفقــرة )3( نصــت علــى )مــن نظــم ا

و تولــى قيــادة عصابــة مســلحة إرهابيــة تمــارس 
أ
ا

و االشــتراك فــي 
أ
وتخطــط لــه وكذلــك اإلســهام ا

هــذا العمــل(.

 هذه الفقرة تضمنت النص على التنظيم سواء 

و مــن كان 
أ
و العصابــة ا

أ
س هــذا التنظيــم ا

أ
مــن تــرا
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 ولكــن بشــرط 
ً
 إرهابيــا

ً
 فيهــا فيعتبــر عمــال

ً
عضــوا

 
ً
مســلحا التنظيــم  و 

أ
ا العصابــة  هــذه  تكــون  ن 

أ
ا

ن يكــون هــذا التنظيــم 
أ
ي غيــر ســلمي وكذلــك ا

أ
ا

يعمــل علــى التخطيــط لتنفيــذ اإلرهــاب.

بالعنــف  )العمــل  علــى  نصــت   )4( الفقــرة  4ـ 

حــرب  و 
أ
ا طائـفيــة  فتنــة  إثــارة  علــى  والتهديــد 

بتســليح  وذلــك  طائـفــي  اقتتــال  و 
أ
ا هليــة 

أ
ا

بعضهــم  تســليح  علــى  حملهــم  و 
أ
ا المواطنيــن 

والتمويــل(. وبالتحريــض   
ً
بعضــا

العمــل  هــو  اإلرهابييــن  هــداف 
أ
ا هــم 

أ
ا مــن  إن   

و الطائـفيــة وخلــق 
أ
هليــة ا

أ
علــى إثــارة الحــرب اال

بنــاء البلــد الواحــد 
أ
االجــواء المهيئــة لذلــك بيــن ا

جــل خلــق 
أ
وتفتيــت بنــاء المجتمــع وذلــك مــن ا

عمالهــم اإلرهابيــة 
أ
االجــواء المناســبة لممارســة ا

بســهولة.

منظمــة  العــراق  فــي  بــه  تقــوم  مــا   
ً
وخصوصــا  

مــا يســمى بالتوحيــد والجهــاد مــن إثــارة الفتــن 

والحــرب الطائـفيــة بيــن الســنة والشــيعة بقتــل 

خــرى واســتهداف 
أ
ا تــارة  تــارة والســنة  الشــيعة 

الشــيعية  الدينيــة  والشــخصيات  الرمــوز 

لتحقيــق  الشــيعية  والمــزارات  والمقدســات 

ذلــك.

5ـ الفقــرة )5( تضمنــت النــص علــى )االعتــداء 

و 
أ
ا الجيــش  دوائــر  علــى  الناريــة  ســلحة 

أ
باال

و 
أ
و الدوائــر االمنيــة ا

أ
و مراكــز التطــوع ا

أ
الشــرطة ا

و 
أ
االعتــداء علــى القطاعــات العســكرية الوطنيــة ا

و معســكراتها(.
أ
و خطــوط اتصاالتهــا ا

أ
إمداداتهــا ا

اعتبــار  علــى  النــص  تضمنــت  الفقــرة  هــذه   

و 
أ
االعتــداءات التــي تحــدث علــى قــوات الشــرطة ا

 والتــي 
ً
 إرهابيــا

ً
و مراكــز التطــوع عمــال

أ
الجيــش ا

 لإلرهابييــن وفــي اكـثــر مــن 
ً
هدافــا

أ
طالمــا كانــت ا

و بالســيارات 
أ
مــرة ســواء بالهجمــات االنتحاريــة ا

و 
أ
ا اجهــزة  علــى  االعتــداء  وكذلــك  المفخخــة 

و معســكرات هــذه القــوات.
أ
خطــوط اتصــاالت ا

6ـ الفقــرة )6( تضمنــت النــص علــى )االعتــداء 

سلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات 
أ
باال

ت الدبلوماســية فــي العــراق كافــة وكذلــك 
آ
والهيــا

والمؤسســات  كافــة  العراقيــة  المؤسســات 

والمنظمــات  واالجنبيــة  العربيــة  والشــركات 

العاملــة  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  الدوليــة 

فــي العــراق وفــق قانــون نافــذ(.

ســلحة 
أ
باال االعتــداء  اعتبــرت  الفقــرة  هــذه   

فيهــا  بمــا  الدبلوماســية  ت 
آ
الهيــا علــى  الناريــة 

المتحــدة  مــم 
أ
لال التابعــة  والمنظمــات  ت 

آ
الهيــا

اتخذتهــا  والتــي   
ً
إرهابيــا  

ً
عمــال إرهابــي  وبدافــع 

 لهــا فــي اكـثــر مــن 
ً
المجموعــات اإلرهابيــة هدفــا

منظمــة  بعثــة  علــى  االعتــداء  ومنهــا  مناســبة 

ب عــام 2003 
آ
مــم المتحــدة فــي العــراق فــي ا

أ
اال

المصريــة  الســفارات  علــى  االعتــداء  وكذلــك 

ولكــن  واإلماراتيــة  والجزائريــة  والمغربيــة 

القانــون اشــترط فــي عمــل هــذه المنظمــات ان 

يكــون وفــق اتفــاق نافــذ لذلــك فــإن االعتــداء 

علــى المؤسســات والمنظمــات التــي تعمــل فــي 

العراقيــة ال  الحكومــة  مــع  اتفــاق  العــراق دون 



206|   العدد 2   |   جماد الثاني   |  تموز  |  2006

الفقــرة. هــذه  وفــق   
ً
إرهابيــا  

ً
عمــال يعتبــر 

7ـ الفقــرة )7( تضمنــت النــص علــى )اســتخدام 

حارقــة  و 
أ
ا متفجــرة  جهــزة 

أ
ا إرهابيــة  بدوافــع 

رواح وتمتلــك القــدرة علــى 
أ
مصممــة إلزهــاق اال

و عــن طريــق 
أ
و بــث الرعــب بيــن النــاس ا

أ
ذلــك ا

وتفخيــخ  زرع  و 
أ
ا نشــر  و 

أ
ا إطالقــه  و 

أ
ا التفجيــر 

ثيــر المــواد 
أ
و بتا

أ
 شــكلها ا

ً
يــا

أ
ا جســام 

أ
و ا

أ
ليــات ا

آ
ا

البايلوجيــة  العوامــل  و 
أ
ا الســامة  الكيمياويــة 

و 
أ
ا المشــعة  المــواد  و 

أ
ا المماثلــة  المــواد  و 

أ
ا

التركســنات(.

والمــوارد  البايلوجيــة  ســلحة 
أ
اال اســتخدام  إن   

التــي  الوســائل  خطــر 
أ
ا مــن  يعتبــر  الكيمياويــة 

هجماتهــم  تنفيــذ  فــي  اإلرهابيــون  يســتخدمها 

لذلــك  ومؤسســاتها  والدولــة  المواطنيــن  علــى 

فــإن القانــون قــد اعتبرهــا مــن االعمــال اإلرهابيــة 

وبشــرط ان يكــون الدافــع مــن اســتخدامها هــو 

دافــع ارهابــي.

و 
أ
8ـ الفقــرة )8( تضمنــت النــص علــى )خطــف ا

و احتجازهــم ال لالبتــزاز 
أ
فــراد ا

أ
تقييــد حريــات اال

و 
أ
ا سياســي  طابــع  ذات  غــراض 

أ
ال بــل  المالــي 

نفعــي  عنصــري  و 
أ
ا دينــي  و 

أ
ا قومــي  و 

أ
ا طائـفــي 

الوطنيــة  والوحــدة  االمــن  تهديــد  نه 
أ
شــا مــن 

اإلرهــاب(. علــى  والتشــجيع 

ابتــداًء  الخطــف  جريمــة  ن 
أ
ا المعــروف  مــن   

تخضــع لقانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 

تتحــدث  الفقــرة  هــذه  ان  اال   1969 لســنة 

يعتبــر  والــذي  الخطــف  مــن  خــر 
آ
ا نــوع  عــن 

 وهــو الخطــف بدوافــع ارهابيــة ال 
ً
 إرهابيــا

ً
عمــال

غــراض سياســية 
أ
غــراض االبتــزاز المالــي بــل ال

أ
ال

و دينيــة مــن قبيــل خطــف 
أ
و قوميــة ا

أ
و طائـفيــة ا

أ
ا

خريــن علــى 
آ
بعــض االشــخاص لغــرض إجبــار اال

ن يــؤدي إلــى 
أ
نه ا

أ
تــرك منازلهــم والــذي مــن شــا

الوطنيــة. الوحــدة  وتهديــد  الفتــن  إثــارة 

من الدولة 
أ
 : جرائم ا

ً
ثالثا

المادة )3( من قانون مكافحة اإلرهاب تضمن 

النــص علــى جرائــم معينــة ذكرهــا القانــون فــي 

خمــس فقــرات واعتبرهــا مــن الجرائــم الماســة 

مــن الدولــة والتــي يكــون لهــا طابعهــا الخــاص 
أ
با

إلــى تهديــد الدولــة ونظامهــا  تــؤدي  بهــا والتــي 

بشــكل كامــل وســنتعرض لهــذه الفقــرات ومــا 

تــي:
آ
تضمنتــه مــن جرائــم وكاال

ذو  فعــل  )كل  علــى  نصــت   )1( الفقــرة  1ـ 

الوحــدة  تهديــد  نه 
أ
شــا مــن  إرهابيــة  دوافــع 

مــن الدولــة 
أ
الوطنيــة وســالمة المجتمــع ويمــس ا

و يضعف من قدرة االجهزة االمنية 
أ
واستقرارها ا

المواطنيــن  امــن  علــى  والحفــاظ  الدفــاع  فــي 

ومؤسســاتها  الدولــة  وحــدود  وممتلكاتهــم 

و 
أ
ســواء باالصطــدام المســلح مــع قــوات الدولــة ا

شــكال التــي تخــرج عــن حريــة 
أ
ي شــكلمن اال

أ
ا

القانــون(. يكـفلهــا  التــي  التعبيــر 

هــذه الفقــرة نصــت وبشــكل عــام لتشــمل كل 

و جماعــة وتكــون 
أ
و عمــل يقــوم بــه فــرد ا

أ
فعــل ا

وراءه دوافع إرهابية تستهدف الوحدة الوطنية 

إلــى  يــؤدي  و 
أ
ا االمنيــة  جهــزة 

أ
اال يســتهدف  و 

أ
ا
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إضعــاف قدراتهــا ســواء عــن طريــق التجســس 

مــن المواطنيــن 
أ
و غيــر ذلــك فــي الحفــاظ علــى ا

أ
ا

باالصطــدام  و 
أ
ا واســتقاللها  الدولــة  وحــدود 

خــر 
آ
ي طريــق ا

أ
ــا و ب

أ
ــة ا المســلح مــع قــوات الدول

غيــر مــا تــم النــص عليــه مــن حقــوق وحريــات 

ي فــي الدســتور.
أ
ووســائل للتعبيــر عــن الــرا

2ـ الفقــرة )2( تضمنــت النــص علــى )كل فعــل 

قلــب  فــي  العنــف  و 
أ
ا بالقــوة  الشــروع  يتضمــن 

فــي  المقــرر  الدولــة  شــكل  و 
أ
ا الحكــم  نظــام 

الدســتور(.

 هــذه الفقــرة جــاءت لتضــع نهايــة لالنقالبــات 

الشــعب  منهــا  عانــى  طالمــا  التــي  العســكرية 

كانــت  والتــي  الســابقة  العقــود  طيلــة  العراقــي 

العــراق  فــي  الســلطة  علــى  للحصــول   
ً
ســلوبا

أ
ا

ي عمــٍل 
أ
لذلــك فقــد اعتبــرت هــذه الفقــرة ان ا

و شــكل الدولــة 
أ
يســتهدف تغييــر نظــام الحكــم ا

مــن 
أ
وباســتخدام القــوة هــو عمــل إرهابــي يمــس با

إال  الحكــم  بنظــام  المســاس  واليكــون  الدولــة 

عبــر الوســائل الديمقراطيــة وصناديــق االقتــراع.

3ـ الفقــرة )3( تضمنــت النــص علــى )كل مــن 

تولــى لغــرض إجرامــي قيــادة قســم مــن القــوات 

و مطــار 
أ
و مينــاء ا

أ
و نقطــة عســكرية ا

أ
المســلحة ا

و مدنيــة بغيــر تكليــف 
أ
ي قطعــة عســكرية ا

أ
و ا

أ
ا

مــن الحكومــة(.

بعــض  قيــام  عــن  تتحــدث  الفقــرة  هــذه  إن   

القــوات  مــن  قســم  بقيــادة  إمــا  شــخاص 
أ
اال

و مينــاء لغــرض 
أ
و نقطــة عســكرية ا

أ
المســلحة ا

ساســي 
أ
إجرامــي وذلــك كونــه يعــارض الغــرض اال

لحمايــة  خصصــت  قــد  القــوات  هــذه  ن 
أ
ا مــن 

واســتقالله  البلــد  عــن  والدفــاع  المواطنيــن 

 
ً
و قيــادة هــذه االجهــزة خالفــا

أ
ي توجيــه ا

أ
ن ا

أ
وا

فإنــه  إجراميــة  لدوافــع  و 
أ
ا ســاس 

أ
اال لغرضهــا 

الدولــة. مــن 
أ
با  

ً
ماســا  

ً
إرهابيــا  

ً
عمــال يعتبــر 

4ـ هــذه الفقــرة نصــت علــى )كل مــن شــرع فــي 

القائمــة  الســلطة  ضــد  مســلح  عصيــان  إثــارة 

عصابــة  و 
أ
ا مؤامــرة  فــي  واشــترك 

أ
ا بالدســتور 

الغــرض(. لهــذا  تكونــت 

مــا بالفقــرة )2(  إلــى حــد  هــذه الفقــرة مرتبطــة 

التــي اعتبــرت كل فعــل يســتهدف تغييــر نظــام 

 
ً
عمــال بالدســتور  الشــرعية  الســلطة  و 

أ
ا الحكــم 

شــملت  ولذلــك  الدولــة  مــن 
أ
ا يمــس   

ً
إرهابيــا

و 
أ
هــذه الفقــرة كل مــن اشــترك فــي هــذا العمــل ا

 فــي عصابــة اســتهدفت تغييــر نظــام 
ً
كان عضــوا

المســلحة. بالقــوة  الشــرعية  الســلطة 

5ـ هــذه الفقــرة نصــت علــى )كل فعــل قــام بــه 

فــراد القــوات 
أ
مــر علــى ا

أ
شــخص كان لــه ســلطة اال

و كلفهــم العمــل علــى 
أ
المســلحة وطلــب إليهــم ا

تعطيــل اوامــر الحكومــة(.

بــه  يقــوم  فعــل  كل  ان  القانــون  اعتبــر  لقــد   

 لمجموعة 
ً
ن يكون قائدا

أ
ي ا

أ
شــخص له ســلطة ا

مــن القــوات المســلحة وبغــض النظــر عــن حجــم 

و التشــكيل وكذلــك بغــض النظــر 
أ
هــذه القــوة ا

نــه إذا طلــب 
أ
و مركــزه فا

أ
عــن رتبــة هــذا الشــخص ا

اوامــر  المجموعــة علــى تعطيــل  كلــف هــذه  و 
أ
ا
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ً
 إرهابيــا

ً
الحكومــة فــان عملــه هــذا يكــون عمــال

نهــا مرتبطــة كذلــك 
أ
عتقــد ا

أ
 وهــذه الفقــرة ا

ً
ايضــا

نهــا تســتهدف 
أ
عــاله ال

أ
بالفقــرة )3( مــن المــادة ا

وضــرورة  المســلحة  القــوات  هــدف  تغييــر 

للحكومــة. خضوعهــا 

: العقوبات 
ً
رابعا

رقــم  اإلرهــاب  مكافحــة  قانــون  يتضمــن  لــم   

و متفرقــة 
أ
13 لســنة 2005 عقوبــات متنوعــة ا

بــل تضمــن عقوبتيــن فقــط وردت فــي المــادة 

ن كل مــن يتهــم بفعــل ورد فــي 
أ
)الرابعــة( منــه بــا

المادتيــن )الثانيــة( و)الثالثــة( مــن هــذا القانون 

والتــي ســبق شــرحهما بعقوبــة اإلعــدام وســاوى 

والممــول  والمخطــط  المحــرض  بيــن  القانــون 

صلــي 
أ
اال الفاعــل  بعقوبــة  ســاعدهم  مــن  وكل 

وذلــك كمــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة 

مــن  كل  باإلعــدام  ]يعاقــب  تــي 
آ
وكاال الرابعــة 

يــا 
أ
و شــريك عمــل ا

أ
 ا

ً
صليــا

أ
 ا

ً
ارتكــب بصفتــه فاعــال

مــن االعمــال اإلرهابيــة الــواردة بالمــادة الثانيــة 

والثالثــة مــن هــذا القانــون ويعاقــب المحــرض 

والمخطــط والممــول وكل مــن مكن اإلرهابيين 

مــن القيــام بالجرائــم الــواردة فــي هــذا القانــون 

صلــي[.
أ
بعقوبــة الفاعــل اال

فإنهــا  الرابعــة  المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  مــا 
أ
ا  

المؤبــد  الســجن  عقوبــة  علــى  النــص  تضمنــت 

وى 
آ
ا و 

أ
ا إرهابــي  عمــل  بإخفــاء  قــام  مــن  لــكل 

 وتســتر عليــه ولــم يقــم بإبــالغ 
ً
 ارهابيــا

ً
شــخصا

]يعاقــب  تــي 
آ
وكاال عنــه،  المختصــة  الجهــات 

ي عمــل 
أ
خفــى عــن عمــد ا

أ
بالســجن المؤبــد مــن ا

 بهــدف التســتر[.
ً
 ارهابيــا

ً
وى شــخصا

آ
و ا

أ
إرهابــي ا

بيــن  تفــرق  لــم  الفقــرة  هــذه  ان  والمالحــظ 

حــد 
أ
ال  

ً
قريبــا يكــون  قــد  الــذي  الشــخص 

و لــم يكــن علــى صلــة قرابــة بــه بــل 
أ
اإلرهابييــن ا

إن الفقــرة جــاءت عامــة تشــمل كل مــن يقــوم 

بإيــواء اإلرهابييــن ويتســتر عليهــم ويمكنهــم مــن 

هدافهــم الدنيئــة.
أ
تحقيــق ا

عــذار القانونيــة والظــروف القضائيــة 
أ
اإلعفــاء واال

المخففــة

عفى القانون رقم 13 لسنة 2005 كل من قام 
أ
ا

باإلخبــار عــن الجريمــة واكـتشــافها قبــل وقوعهــا 

اإلرهابييــن  قبــل  مــن  لهــا  التخطيــط  عنــد  و 
أ
ا

علــى  القبــض  إلقــاء  إلــى  اإلخبــار  هــذا  دى 
أ
وا

اإلرهابييــن مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا. 

فــي هــذا القانــون وكمــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن 

تــي ]يعفــى 
آ
المــادة )الخامســة( مــن القانــون كاال

مــن العقوبــات الــواردة فــي هــذا القانــون كل من 

قــام بإخبــار الســلطات المختصــة قبل اكـتشــاف 

و عنــد التخطيــط لهــا وســاهم إخبــاره 
أ
الجريمــة ا

تنفيــذ  و حــال دون 
أ
ا الجنــاة  القبــض علــى  فــي 

الفعــل[.

 فيمــا إذا كان اإلخبــار 
ً
 مخففــا

ً
فمــا يكــون عــذرا

و 
أ
ا وقــوع  بعــد  جــاء  قــد  المعلومــات  تقديــم  و 

أ
ا

المختصــة  الســلطات  مــن  الجريمــة  اكـتشــاف 

ن تــؤدي المعلومــات إلــى إلقــاء 
أ
ولكــن بشــرط ا

بالنســبة  خريــن 
آ
اال المســاهمين  علــى  القبــض 
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نصــت  كمــا   )2( المــادة  فــي  الــواردة  للجرائــم 

الخامســة  المــادة  مــن   )2( الفقــرة  ذلــك  علــى 

 مــن العقوبــة للجرائــم 
ً
 مخففــا

ً
تــي ]يعــد عــذرا

آ
كاال

المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة مــن هــذا 

بصــورة  معلومــات  قــدم  إذا  للشــخص  القانــون 

و 
أ
ا وقــوع  بعــد  المختصــة  للســلطات  طوعيــة 

اكـتشــاف الجريمــة مــن قبــل الســلطات وقبــل 

دت المعلومــات إلــى التمكــن مــن 
أ
القبــض عليــه وا

خرين وتكون العقوبة 
آ
القبض على المساهمين اال

بالســجن[.

حــكام الختاميــة للقانــون رقــم 13 لســنة 
أ
: اال

ً
خامســا

2005

القانــون  اعتبــر  الختاميــة  حــكام 
أ
اال بــاب  فــي 

الجرائــم الــواردة فــي هــذا القانــون مــن الجرائــم 

نصــت  مــا  وذلــك  بالشــرف  المخلــة  العاديــة 

)السادســة(  المــادة  مــن   )1( الفقــرة  عليــه 

مــن   )2( الفقــرة  نصــت  وكمــا  القانــون،  مــن 

مــوال 
أ
اال المذكــورة علــى مصــادرة كافــة  المــادة 

و المهنيــة 
أ
والمضبوطــات والمبــرزات الجرميــة ا

الفقــرة  مــا 
أ
ا اإلجرامــي  العمــل  لتنفيــذ  والمهيئــة 

فقــد  عــاله 
أ
ا إليهــا  المشــار  المــادة  مــن   )3(

تضمنت النص على ان يطبق قانون العقوبات 

العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 فــي كل مــا لــم 

يــرد بــه نــص فــي القانــون رقــم 13 لســنة 2005 

ن قانــون مكافحــة اإلرهــاب فــي 
أ
فمــن المعلــوم ا

العــراق رقــم 13 لســنة 2005 هــو قانــون خــاص 

نــه فــي 
أ
والخــاص يقيــد العــام كمــا هــو معــروف إال ا

الحــاالت التــي لــم يــرد فيهــا نــص فــإن القانــون 

فــي  العامــة  القواعــد  إلــى  الرجــوع  اوجــب  قــد 

المذكــور. العقوبــات  قانــون 

لماذا لم يفعل القانون رقم 13 لسنة 

2005؟

ن نتســاءل لمــاذا لــم يفعــل قانــون مكافحــة 
أ
لنــا ا

 2005 لســنة   13 رقــم  العــراق  فــي  اإلرهــاب 

 بعــد مــرور فتــرة ليســت بالقصيــرة علــى 
ً
خصوصــا

نشــره فــي الجريــدة الرســمية؟ مــن المعــروف ان 

كل قانــون بعــد ان يصــوت عليــه فــي الجمعيــة 

الوطنيــة ويوقــع مــن قبــل مجلــس الرائســة فإنــه 

يصبــح واجــب التطبيــق منــذ نشــره فــي الجريــدة 

لســنة   13 رقــم  القانــون  نشــر  وقــد  الرســمية 

2005 بالعــدد )4009( مــن جريــدة الوقائــع 

العــام  مــن  الثانــي  تشــرين  بتاريــخ 9  العراقيــة 

.2005

إلــى  دت 
أ
ا ســباب 

أ
ا وجــود  مــن  فالبــد  وبالتالــي 

واســتمرار  القانــون  هــذا  تطبيــق  تفعيــل  عــدم 

المحكمــة الجنائيــة المركزيــة بإحالــة المتهميــن 

قانــون  لنصــوص   
ً
اســتنادا إرهابيــة  بجرائــم 

.1965 لســنة   111 العقوباترقــم 

 وفــي اعتقــادي ان هنالــك جملــة مــن العوامــل 

دت إلــى عــدم تفعيــل تطبيــق 
أ
ســباب التــي ا

أ
واال

ســباب 
أ
هــذا القانــون ويمكــن ارجــاع بعضهــا إلــى ا

تــي:
آ
سياســية وهــي كاال

مــن جانــب  للقانــون  كبيــرة  معارضــة  وجــود  ـ 
أ
ا

هــذا  ن 
أ
ا تصورهــم  بســبب  وذلــك  الســنة 
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 مــع مــا اتخــذه 
ً
القانــون موّجــه ضدهــم خصوصــا

ن المقاومة 
أ
ســلوب يدلل على ا

أ
اإلرهابيون من ا

المنطقــة  جانــب  مــن  هــي  نظرهــم  بحســب 

بنــاء الســنة فقــط وبالتالــي فــإن 
أ
الغربيــة ومــن ا

عليــه  والقضــاء  اإلرهــاب  اســتئصال  عمليــة 

الشــريفة،  وللمقاومــة  للســنة  اســتئصال  هــي 

ن الســنة لــم يشــتركوا بشــكل 
أ
هــذا مــع العلــم ا

فعــال فــي االنتخابــات التــي جــرت فــي كانــون 

كاٍف  بشــكل  يمثلــوا  ولــم  عــام 2005  الثانــي 

فــي الجمعيــة الوطنيــة. ممــا يؤثــر علــى شــرعية 

تصورهــم. بحســب  القانــون 

 ســبب 
ً
يضــا

أ
مريكيــة ا

أ
ب ـ الواليــات المتحــدة اال

مكافحــة  قانــون  تفعيــل  عــدم  ســباب 
أ
ا مــن 

التطبيــق فالمالحــظ  اإلرهــاب ودخولــه دائــرة 

فــي العــراق هــو  مريكيــة 
أ
علــى االســتراتيجية اال

تغّيرهــا باتجــاه التحــاور والتفــاوض مــع القــوى 

اإلرهابيــة للوصــول إلــى حلــول ترضــي الجميــع 

خطــر  مــن  العــراق  فــي  جنودهــا  علــى  مــن 
أ
وتا

المباشــرة  المواجهــة  زق 
أ
مــا ومــن  اإلرهابييــن 

معهــم وحصلــت الكـثيــر مــن االجتماعــات بيــن 

المســلحة. القــوى  وهــذه  ميــركان 
أ
اال

ج ـ دخــول الكـثيــر مــن السياســيين العراقييــن 

فــي الحــوار واالجتمــاع والمســاومة مــع القــوى 

المســلحة تحــت مســميات المقاومــة الشــريفة 

لذلــك فــإن عمليــة تطبيــق القانــون كانــت تمنــع 

عقــد مثــل هــذه االجتماعــات.

بالطائـفيــة  االتهــام  مــن  الحكومــة  خــوف  ـ  د 

فيمــا إذا حاولــت تفعيــل القانــون وهــذا االمــر 

مــن  االولــى  بالنقطــة  كبيــر  حــد  إلــى  مرتبــط 

الوطنيــة  الجمعيــة  فــي  الســنة  تمثيــل  ضعــف 

إلــى  اعتقــادي  حســب  بالحكومــة  حــدا  ممــا 

جيــل تفعيــل القانــون إلــى مــا بعــد االنتخابــات 
أ
تا

وتشــكيل الحكومــة التــي يطلــق عليهــا حكومــة 

جــل ضمانتطبيــق ســليم 
أ
الوحــدة الوطنيــة مــن ا

القانــون. وفعاللهــذا 

خــرى وراء عــدم تفعيــل قانــون 
أ
ســباب اال

أ
مــا اال

أ
ا

ســباب 
أ
اال عليهــا  نطلــق  ان  فيمكــن  اإلرهــاب 

وهــي: الفنيــة 

فــي  متخصــص  منــي 
أ
ا جهــاز  وجــود  عــدم  ـ 

أ
ا

مكافحــة اإلرهــاب كمــا هــو موجــود فــي مختلــف 

خــذ علــى عاتقــه دراســة اإلرهــاب 
أ
دول العالــم يا

جهــزة 
أ
اال باقــي  مــع  وبالتنســيق  ومطاردتــه 

خــرى كالجيــش والشــرطة وغيرهــا، 
أ
منيــة اال

أ
اال

فــي  متخصصــة  محاكــم  وجــود  عــدم  وكذلــك 

جهــزة 
أ
اال إن  حيــث  اإلرهــاب  قانــون  تطبيــق 

منيــة الحاليــة تعانــي مــن الضعف والتشــتيت 
أ
اال

وتداخــل االختصاصــات ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة 

علــى بســط قوتهــا علــى اإلرهــاب.

داخــل  المستشــري  اإلداري  الفســاد  ـ  ب 

مســؤولة  تكــون  التــي  منيــة 
أ
اال المؤسســات 

برز مثال 
أ
بشــكل مباشــر على تطبيق القانون وا

علــى ذلــك مــا صــرح بــه وزيــر العــدل الســابق 

الســيد عبــد الحســين شــندل لوســائل اإلعــالم 

مــن  مجموعــة  بيــن  اتفاقــات  وجــود  ن 
أ
بشــا
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الشــرطة المســؤولة عــن الســجون واإلرهابييــن 

لتهريــب مجموعــة مــن المجرميــن اإلرهابييــن.

طلــق عليهــا 
أ
ن بعــد تشــكيل الحكومــة التــي ا

آ
واال

حكومــة الوحــدة الوطنيــة فإنهــا تكــون مدعــوة 

إلــى تفعيــل نصــوص قانــون مكافحــة اإلرهــاب 

رقــم 13لســنة 2005 وبشــكل ســليم وفعــال 

 عــن الطائـفيــة واالنتقاميــة بــل ان يكــون 
ً
وبعيــدا

النــاس  حيــاة  علــى  الحفــاظ  هــو  منــه  الهــدف 

منهــم بمــا ال يخــل بمبادائلديمقراطيــة 
أ
وحمايــة ا

والحرية وحقوق اإلنســان التي كـفلها الدســتور.
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مفهوم مشروع الحقيقة 
والمصالحة مشاهدات عيانية

 من جنوب أفريقيا

بقلم أحد أعضاء الوفد

مــم المتحــدة فــي لجنــة الدعــم الدســتوري 
أ
كان لال

الشــعوب  بتجــارب  للتعريــف  مســاٍع  العراقــي 

فريقيــا 
أ
ا جنــوب  لــى  اإ زيــارة  عــدت 

أ
فا خــرى، 

أ
ال

قــام 
أ
لدراســة تجربــة العدالــة والمصالحــة، وقــد ا

هــذه  تفاصيــل  علــى  فيــه  يطلــع   
ً
ســبوعا

أ
ا الوفــد 

عليهــا  القائميــن  النــاس  خــالل  مــن  التجربــة 

ومحاورتهــم.

ن مــا مكـتــوب فــي هــذه المطالعــة هــو ملخــص   اإ

لتجربــة  مفيــدة  تكــون  لعلهــا  فــكار 
أ
ال لبعــض 

العراقيــة. المصالحــة 
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تمهيد:

االجتماعيــة  والمشــاريع  التجــارب  إن 

والشــعوب  مــم 
أ
اال حيــاة  فــي  والمهمــة  الكبيــرة 

و 
أ
ا مــة 

أ
ا علــى   

ً
حكــرا ليســت  وحديثهــا  قديمهــا 

لــكل  مشــاع  مــورد  هــي  بــل  بعينــه،  شــعب 

التــي  لتلــك  وخاصــة  والشــعوب،  مــم 
أ
اال

الفــارق  مــع لحــاظ  تشــابهت ظروفهــا وويالتهــا 

منهــا. لــكل  والخصوصيــات 

خريــن وخبراتهــم حيــن 
آ
ن تجــارب اال

أ
والحــق ا

نتمثلهــا ونعيهــا هــي عمــر مضــاف تغنينــا عــن 

وتختصــر  نفســه،  الــدرب  ســلوك  معــاودة 

الهــدف. لبلــوغ  المســافة 

إلــى  اإلنســان  يحفــز  يــزال  ال  الكريــم  ن 
آ
والقــرا

وليــن وإلــى النظــر فــي عقبــى 
أ
التطلــع لســير اال

، وصيانــة عــن االنــزالق 
ً
امورهــم، عظــة واعتبــارا

نحــو تلــك المهــاوي، وإلــى التعقــل والحكمــة 

 لحقائـقهــا دون شــطط فــي 
ً
ووزن الوقائــع وفقــا

التقديــر عنــد االختيــار.

رض فينظــروا كيــف كان 
أ
فلــم يســيروا فــي اال

أ
 }ا

عاقبــة الذيــن مــن قبلهــم..{ »يوســف/109«.

لمالحظاتــي  تســجيل  هــي  تيــة 
آ
اال والصفحــات 

التــي  الداميــة  التجربــة  لواقــع  ومشــاهداتي 

هــذه،  يامنــا 
أ
ا علــى  فريقيــا 

أ
ا جنــوب  بهــا  مــرت 

المتحاربــة  طــراف 
أ
اال بيــن  كلهــا 

أ
ا تــت 

آ
ا والتــي 

 يرشــح لبنــاء 
ً
نينــة ثــم مناخــا

أ
 وطما

ً
منــا

أ
 وا

ً
ســالما

كـثريــة الملونــة 
أ
جســور الثقــة والتعايــش بيــن اال

البيضــاء. الحاكمــة  قليــة 
أ
واال الســوداء 

جذور المشكلة 

وربــا فــي القــرون الوســطى ومــا 
أ
ن تنبهــت ا

أ
 منــذ ا

تالهــا، إلــى االهميــة البالغــة لطريــق الســاحل 

فريقيــا ذروتــه 
أ
االفريقــي الــذي تشــكل جنــوب ا

وعقدتــه الرئيســة، ذلــك الطريــق المفضــي إلــى 

ذلــك  منــذ  وراءهــا،  ومــا  الهنــد  والــى  الخليــج 

بامتــالك   
ً
جديــا تفكــر  وربــا 

أ
ا خــذت 

أ
ا الحيــن 

ميــن 
أ
لتا عليهــا  والســيطرة  الســواحل  تلــك 
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خــذت 
أ
وا النائيــة،  مســتعمراتها  إلــى  وصولهــا 

تفكــر فــي نقــل ابنائهــا لالســتيطان فــي مفــارق 

تلــك الطــرق وعقدهــا التــي اكـتســبت فيمــا بعــد 

هميتهــا 
أ
ا إلــى  إضافــة  جيويوليتيكيــة  هميــة 

أ
ا

االقتصاديــة.

فريقيــا 
أ
ا جنــوب  البيــض  اســتوطن  ن 

أ
ا فــكان 

الحيويــة  المفاصــل  علــى  يديهــم 
أ
ا ووضعــوا 

علــى  الصــراع  حينهــا  مــن   
أ
فابتــدا هنــاك، 

اصحــاب  الملونيــن  بيــن  والمصائــر  المصالــح 

رض مــن جهــة وبيــن الوافديــن البيــض مــن 
أ
اال

خــرى.
أ
ا جهــة 

وليــة وطفيفــة فــي 
أ
وكانــت بــوادر ذلــك الصــراع ا

خــذت تتفاقــم بتفاقــم المصالح 
أ
نهــا ا

أ
بداياتهــا إال ا

وجهــا إبــان حكــم نظــام 
أ
ونموهــا حتــى بلغــت ا

فــي  ذلــك  تمثــل  إذ  االخيــر  فريقيــا 
أ
ا جنــوب 

سياســة التمييــز العنصــري وفــي الدمــاء الغزيــرة 

إلــى حــل  التوصــل  التــي ســفكت هنــاك دون 

حاســم لتلــك المشــكلة.

البداية الصحيحة للحل

علــى  وتقديمــه  المســلح  بالخيــار  البــدء  إن 

يــة 
أ
ا لحــل  التصــدي  عنــد  خــرى 

أ
اال الخيــارات 

واقعيــة  غيــر  نظــرة  علــى  ينطــوي  مشــكلة 

مــور، كمــا ينطــوي علــى تطــرف فــي معالجتهــا 
أ
لال

الصحيحــة. العقالنيــة  للنظــرة  ومجافــاة 

زق، 
أ
بيــض إلــى هــذا المــا

أ
وقــد تنبــه الحاكــم اال

مســدود،  طريــق  إلــى  المشــكلة  وصلــت  فقــد 

 هــو 
ً
خــرا

أ
الــذي جــاء متا القــرار الصائــب  فــكان 

زمــة.
أ
اال لحــل  والمســاومة  التفــاوض 

خــر عوامــل 
أ
 ويقــف وراء اتخــاذ هــذا القــرار المتا

االتحــاد  انهيــار  العوامــل  تلــك  فمــن  متعــددة 

االمتــداد  تحــدي  مقولــة  وانتهــاء  الســوفيتي 

فريقــي 
أ
اال المؤتمــر  اتهــام  ومنهــا  الشــيوعي 

بالشــيوعية ومنهــا الموقــف الدولــي مــن الحكــم 

العنصــري، ومنهــا الوضــع االقتصــادي والدعــم 

الخارجــي.

بيــض إلــى 
أ
كل تلــك العوامــل دفعــت الحاكــم اال

اتخــاذ قــراره فــي المســاومة لحــل االزمــة، وقــرار 

مثــل هــذا بحاجــة إلــى حاكــم جــريء ليتخــذه، 

.
ً
وهــو مــا حصــل فعــال

خطوات الحل / مشروع الحقيقة والمصالحة/

طرفيــن،  بيــن  المقايضــة  إلــى  الفكــرة  تســتند 

همــا المجــرم )المعتــدي(، والضحية )المعتدى 

عليــه(.

بجريمتــه  يعتــرف  ن 
أ
ا عليــه  يترتــب  فالمجــرم 

جريمتــه  توثيــق  ليتــم   ،
ً
جهــارا ذنبــه  ويعلــن 

إلــى معاقبتــه  واعترافــه بارتكابهــا، وثــم ُيصــار 

كيــد 
أ
وتا المجتمــع  فــي  وإدخالــه  عنــه  العفــو  و 

أ
ا

والمدنيــة. السياســة  وحقوقــه  مواطنتــه 

مــن  لحقــه  عمــا  تعويضــه  فيتــم  الضحيــة  مــا 
أ
ا  

معنــوي. و 
أ
ا مــادي  ذى 

أ
ا

وبالنتيجة يكون اعتراف المجرم وتوبته وندمه 

علــى جريمتــه بمثابــة عمليــة تطهيــر داخلــي لــه 

ذلــك  مقابــل  وفــي   ،
ً
اجتماعيــا هيلــه 

أ
تا لُيعــاد 
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يكــون تعويــض الضحيــة بمثابــة اعتــذار وإعــادة 

 إلــى 
ً
لحقوقــه ورد اعتبــاره، ليــؤدي ذلــك اخيــرا

اجتماعــي  اطــار  فــي  الفريقيــن  بيــن  التعايــش 

ســليم، وإلــى المصالحــة بينهمــا.

جريــت 
أ
ربــع ســنوات، ا

أ
 اســتمرت هــذه العمليــة ا

خاللهــا المباحثــات بيــن اطــراف النــزاع، بصورة 

مستمرة.

هــذا  فقــرات  بإجــراء  عليــا  ة 
أ
هيــا واضطلعــت 

لجــان  مــن  ة 
أ
الهيــا تلــك  وتكونــت  المشــروع، 

ثــالث: رئيســة 

متابعــة  مهمتهــا  العفــو/  لجنــة  االولــى:  اللجنــة 

و 
أ
ا حــق الضحايــا فــي اتهــام المجــرم لمعاقبتــه 

للعفــو عنــه.

وتختــص  الضحايــا/  لجنــة  الثانيــة:  اللجنــة 

بمهمــة تســجيل وثائــق عــن الضحايــا، ونشــرها.

اللجنة الثالثة: لجنة المصالحة، وتوثيقها.

المصالحة:

ن االنتقــال إلــى 
أ
تســتند فكــرة المصالحــة إلــى ا

الحريــة بعــد االضطهــاد فيــه مســالك ثالثــة:

مــع  حــدث  كمــا  االنتقــام،  ول: 
أ
اال المســلك 

نورمبــرج. فــي  الحــرب  مجرمــي 

عــن  عــام  بشــكل  العفــو  الثانــي:  المســلك 

مرتكبــي الجرائــم، والنظيــر علــى ذلــك مــا فعلــه 

لــه وســلم مــع 
آ
النبــي محمــد صلــى هللا عليــه وا

، إذ قــال 
ً
هــل مكــة عنــد دخولــه إياهــا فاتحــا

أ
ا

نتــم الطلقــاء..[ فــي الحادثــة 
أ
لهــم ].. اذهبــوا فا

المشــهورة.  التاريخيــة 

شــخص  فــكل  المســاومة،  الثالــث:  المســلك 

حقــوق  مــن   
ً
حقــا انتهــك  و 

أ
ا جريمــة  ارتكــب 

التوبــة  شــروط  حقــق  اذا  يحاكــم  ال  اإلنســان 

ن 
أ
ا عليــه  التــي  الشــروط  تلــك  ومــن  نــاب 

أ
وا

: يحققهــا

*االفصــاح الكامــل عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا 

، وإعالنــه عــن كيفيــة ارتكابهــا ومــكان 
ً
جميعــا

تحديــد  و 
أ
ا الضحايــا  ســماء 

أ
وا وزمانــه  ارتكابهــا 

مفهــوم  يتضمــن  الشــرط  وهــذا  هوياتهــم، 

االعتــراف بالذنــب الــذي يشــترط فيــه ان يكــون 

. كمــا ينطــوي هــذا الشــرط علــى 
ً
 طوعيــا

ً
اعترافــا

الجرائــم. تلــك  بارتــكاب  اتهامــه 

*طلب العفو:

المســاومة  مســلك  وهــو  الثالــث  المســلك  إن 

ن ُيشــار 
أ
والمصالحــة يتضمــن عناصــر يمكــن ا

بنقــاط: إليهــا 

النظــر  وغــض  بالماضــي  االعتــراف  ولــى: 
أ
اال

مــا المســتقبل فيتــم التعامــل معــه عبــر 
أ
عنــه، ا

الدســتور.

باالتصــال  المصالحــة  عمليــة   
أ
تبــدا الثانيــة: 

ثــم التفــاوض بعــد االعتــراف  وإيجــاد االرتبــاط 

»الحقيقــة«. بالذنــب 

 
أ
مبــدا واعتمــاد  خــر 

آ
باال االعتــراف  الثالثــة: 

واالعتــراف  العنــف،  وإنهــاء  المشــاركة، 

بالمســؤولية ومعالجــة جــراح الماضــي والتطلــع 
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. للمســتقبل

الرابعة: تشكيل حكومة إجماع وطني.

الخامســة: ينبغــي إزالــة الشــكوك عنــد االطــراف 

وتحقيــق  التنــازالت  بعــض  وإبــداء   ،
ً
جميعــا

بعــض الطموحــات، مــن اجــل ضمــان انجــاح 

العمليــة.

النزاعــات  لحــل  ســلم 
أ
اال الطريــق  السادســة: 

وثيقــة  عبــر  المفاوضــات  طريــق  عــن  يكــون 

متفــق عليهــا ومعتــرف بهــا كالدســتور، وليــس 

العنــف. طريــق  عــن 

الســابعة: تتطلــب المصالحــة وقــرار المســاومة 

مســؤولة  شــجاعة  تاريخيــة  قيــادات  وجــود 

خــر وتقديــر 
آ
وقــادرة علــى اتخــاذ قــرار القبــول باال

المصالحــة  تتطلبــه  ومــا  ومطامحــه،  شــكوكه 

الطرفيــن. مــن كال  تنــازل  مــن  والمســاومة 

الفواصــل  ان  مالحظــة  ينبغــي  نــه 
أ
ا علــى 

العمليــة  تلــك  بيــن مراحــل  الزمنيــة  والحــدود 
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ليســت حديــة بــل هــي متداخلــة مــع بعضهــا، 

كذلــك فــإن بلــوغ الهــدف وتحقيــق المصالحــة 

نفســه،  التوقيــت  فــي  العنــف  انتهــاء  يعنــي  ال 

االحتــراب  مــن  فتــرة  ذلــك  ُيعقــب  مــا   
ً
فغالبــا

وعــدم االســتقرار، وكل ذلــك حــدث بعــد اتخــاذ 

قــرار االعتــراف بالمؤتمــر الوطنــي والدخــول فــي 

كانــت  النهائيــة  النتائــج  ان  اال  المفاوضــات، 

علــى مــا يــرام.

العدالــة  لتحقيــق  ومشــروعها  االنتقاليــة  فكــرة 

االنتقاليــة:

اســتحقاق  بيــن  المحــددة  الزمنيــة  الفتــرة  إن   

الماضــي وبيــن التطلــع إلــى مســتقبل جديــد، 

هــي الظــرف الخــاص بتحقيــق مشــروع العدالــة 

ســس قــد 
أ
االنتقاليــة التــي تتضمــن عــدة بنــود وا

خــرى.
أ
تختلــف فــي تسلســلها مــن منطقــة إلــى ا

ويمكن إجمال تلك االسس في :

1ـ المسؤولية والحقيقة:

فالمســؤولة تعنــي تحديــد المســؤول عمــا حــدث 

، وإجابــة تســاؤالت الضحايــا عــن مرتكبي 
ً
ســابقا

حبابهــم، وعــن كيفيــة 
أ
و بحــق ا

أ
الجرائــم بحقهــم ا

و قتلهــم وعــن مــكان ذلــك وزمانــه.
أ
تعذيبهــم ا

وهــذا يجرنــا إلــى الحديــث عــن الحقيقــة الصعبــة 

، واســتبعاد االكاذيــب، واهميــة 
ً
المنــال غالبــا

بالذنــب  واالعتــراف  الجريمــة  عــن  الكشــف 

)الحقيقــة(.

2ـ المصالحة:

طرافه 
أ
و ا

أ
لتحقيــق المصالحــة بيــن طرفــي النزاع ا

ينبغــي مــد الجســور بينهــا وبنــاء الثقــة، وهــي 

فهــي   ،
ً
متطــاوال  

ً
زمنــا تســتغرق  صعبــة  عمليــة 

خــر، واحتــرام مخاوفــه 
آ
باال االعتــراف  تتضمــن 

وتقديرهــا، والنظــر إلــى تطميناتــه وتطلعاتــه، 

هنــا  والصبــر  المشــتركة،  المفاهيــم  وتحديــد 

مطلــوب للتــذرع بــه نحــو بلــوغ الهــدف.

3ـ العمــل علــى تغييــر المؤسســات الســابقة مــن 

داخلهــا وتحويــل العمليــة إلــى اتفاقــات، وفــق 

مقاييــس وإجــراءات موضوعيــة.

4ـ التعويضات:

التعويــض حــق مــن حقــوق الضحايــا، وهــو إمــا 

بإعــادة  معنــوي  تعويــض  و 
أ
ا مــادي،  تعويــض 

مظالــم  مــن  عانــوه  بمــا  واالعتــراف  كرامتهــم 

مســتقبلهم. بنــاء  فــي  ومســاعدتهم 

فكرة الحكومة الوطنية في المرحلة االنتقالية

 عمليــة تشــكيل حكومــة وطنيــة عمليــة صعبــة 

 ليــس بالقصيــر.
ً
ومعقــدة تســتغرق وقتــا

ومقترحــات  العمليــة،  لنجــاح  شــروط  وهنــاك 

مراعاتهــا. ينبغــي  للمفاوضــات 

• فال مفاوضات سريعة.

مــن  البــد  بالمفاوضــات  البــدء  جــل 
أ
ا ومــن   •

الســالم. تحقيــق 

خــالل  مــن  تبنــى  التــي  المتبادلــة  والثقــة   •

 
ً
نهــا ليســت شــرطا

أ
ا المفاوضــات نفســها، علــى 
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فيهــا.

جميــع  وإشــراك  المفاوضــات  وشــمولية   •

الجميــع  ن 
أ
ا فكــرة  واعتمــاد  فيهــا،  االطــراف 

اذا ســاهموا فــي الســالم فإنهــم ســوف يرضــون 

. بالنتائــج 

اذ  والمحصلــة،  النهائــي  الهــدف  معرفــة   •

فــي  الهــدف  تحديــد  بمــكان  االهميــة  مــن  إن 

محرمــة  غيــر  التنــازالت  وتصبــح  المفاوضــات، 

الهــدف. إلــى  للوصــول  مهمــة  دوات 
أ
ا نهــا 

أ
ال

هدافنا
أ
هدافهم ا

أ
كانت ا

مــن خــالل الســير الوئيــد وفــق تلــك الخطــوات 

الســابقة التــي اســتغرقت الكـثيــر مــن الوقــت، 

واحتاجــت  الجهــد،  مــن  الكـثيــر  واســتنزفت 

 
ً
واضحــا بــدا  والمعانــاة،  الصبــر  مــن  للكـثيــر 

جــدوى  فريقيــا 
أ
ا جنــوب  فــي  النــزاع  لطرفــي 

تلــك المجهــودات فــي تقريــب وجهــات النظــر 

مشــترك  بفهــم  منهــا  والخــروج  المختلفــة، 

هــداف التــي اصبحــت مشــتركة هــي 
أ
لتحقيــق اال

هــداف المشــتركة 
أ
خــرى، وقــد تجلــت تلــك اال

أ
اال

فــي:

فريقيا موحدة.
أ
• الوحدة الوطنية.. جنوب ا

يحقــق   
أ
مبــدا وهــو  صــوت،  شــخص  لــكل   •

اعتماده إزالة التكـتالت الطائـفية والعنصرية، 

حــدوث  إليقــاف  االنتخابــي  النظــام  تغييــر  ي 
أ
ا

التقاطعــات.

• البحث في مبادئ التفاوض.

وطريقــة  المدنيــة  الخدمــة  علــى  الموافقــة   •

. لتعييــن ا

الواحــدة  الحكومــة  تشــكيل  علــى  التوافــق   •

الســلطات  بيدهــا  تمســك  التــي  الموحــدة 

والرعايــة  والتعليــم  الصحــة  لكــن   ،
ً
مركزيــا

مــا 
أ
االجتماعيــة تكــون مــن صالحيــات االقاليــم. ا

المــاء واالقتصــاد والمعــادن فمــن صالحيــات 

المركزيــة. الحكومــة 

• بحــث النظــام االنتخابــي بيــن دائــرة واحــدة 

و عــدة دوائــر، وإنشــاء المفوضيــة االنتخابيــة.
أ
ا

• بحــث مشــكلة الوضــع االقتصــادي والضمــان 

حــر،  اقتصــاد  وإقــرار  للفقــراء،  االقتصــادي 

وضمــان  الثــروة،  علــى  مســيطرة  ودولــة 

الخدمــات الرئيســة بشــكل متســاٍو، كالتعليــم 

والصحــة.
• الحاجــة إلــى دســتور انتقالــي يمهــد للدســتور 

الدائــم، كان الخــوف عنــد االقليــة الحاكمــة مــن 

إلــى  ان الدســتور واالنتخابــات ســوف يؤديــان 

مجــيء االغلبيــة المظلومــة إلــى الحكــم فتنتقــم 

مــن االقليــة الحاكمــة.

قليــة 
أ
اال مخــاوف  مــع  كـثريــة 

أ
اال تعاملــت  وقــد 

مــر 
أ
كا المخــاوف  بتلــك  اعترفــت  اذ  بحكمــٍة، 

تقــل  ولــم  تتجاهلهــا  ولــم  وحقيقــي  واقعــي 

و غيــر موجــودة بــل 
أ
إنهــا مخــاوف غيــر مبــررة ا

ومطالبهــا  االقليــة  مخــاوف  االكـثريــة  اعتبــرت 

 يجــب العمــل 
ً
يضــا

أ
مخــاوف لهــا ومطالــب لهــا ا

حلهــا. باتجــاه 

وقــد تــم خــالل الفتــرة االنتقاليــة وضــع ســبعة 



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |   تموز   |  2006 219

 اعتبروهــا مقدســة، بعــد اإلجمــاع 
ً
وثالثيــن بنــدا

عليهــا، كانــت تتضمــن مبــادئ لحماية االقلية، 

نهــم جــزء حقيقــي مــن المجتمــع.
أ
واالعتــراف با

هــو  االقليــة  لتطميــن  خــر 
آ
اال الطريــق  وكان 

كيــد حقــوق اإلنســان عامــة، والشــخصية منهــا 
أ
تا

االختــالف،  حقــوق  كيــد 
أ
تا وكذلــك  خاصــة، 

والثقافــة  والديــن  اللغــة  فــي  االختــالف 

والعنصــر، وقــد تــم ذكــر اســم الجاللــة كمــا ورد 

المختلفــة. ديــان 
أ
اال فــي 

ـ  ـ بعــد ذلــك  وقــد كان االتفــاق علــى الدســتور 

المبــادئ  علــى   
ً
جميعــا اتفقــوا  نهــم 

أ
ال  ،

ً
ســهال

والثالثيــن. الســبعة  ساســية 
أ
اال

والمصالحــة  الحقيقــة  مشــروع  نجــاح  ســباب 
أ
ا

فريقيــا
أ
ا بجنــوب 

الحقيقــة  مشــروع  نجــاح  وراء  كان  لقــد 

فــي  االنتقاليــة  العدالــة  وتحقيــق  والمصالحــة 

متعــددة  ســباب 
أ
وا عوامــل  فريقيــا 

أ
ا جنــوب 

تــي:
أ
يا مــا  فــي  إليهــا  االشــارة  يمكــن 

 وتقــرر عنــد نقطــة 
أ
1ـ إن قــرار المفاوضــات بــدا

ي 
أ
ا المتنازعيــن،  الفريقيــن  بيــن  التعــادل 

إمســاك العصــا مــن الوســط، وكمــا قــال مانديــال 

لرئيــس الجيــش .. إن حــزب المؤتمــر الوطنــي 

ال يســتطيع تدميــر الجيــش عــن طريــق العمــل 

نــت تــدرك انــك ال تســتطيع قتــل 
أ
العســكري، وا

نجــد  ان  يجــب  ولــذا  وابادتنــا..  منــا  فــرد  كل 

..
ً
حــال

بــل  خــالق 
أ
باال  

ً
مقترنــا يكــن  لــم  العفــو  إن  2ـ 

 عــن 
ً
بالسياســة والمصلحــة، فهــو العفــو سياســيا

، وهــو القبــول 
ً
خالقيــا

أ
 ا

ً
الجانــي ولــو كان ســيا

بالعفــو للحصــول علــى الســالم وهــذا هــو معنــى 

والمصالحــة. التســوية 

عــن  الجيــش  قــادة  تنحــى  لمــا  العفــو  ولــوال 

موقفهــم، ولكــي ينجــو المجــرم مــن العقــاب فإن 

، هــذا مــع العلــم 
ً
عليــه ان يطلــب العفــو علنيــا

يطلبــوا  لــم  فريقيــا 
أ
ا جنــوب  فــي  الضحايــا  ان 

مــا  معرفــة  وغيــر  الحقيقــة،  معرفــة  غيــر   
ً
شــيا

عزائهــم.
أ
ال جــرى 

ثيــر 
أ
3ـ تحقيــق الشــمولية وإشــراك كل مــن لــه تا

فــي عمليــة المفاوضــات.

الكلمــة  والنافــذة  الفاعلــة  القيــادة  وجــود  4ـ 

المصالحــة. قــرار  اتخــاذ  علــى  والقــادرة 

مهمة مشروع الحقيقة والمصالحة

والمصالحــة  الحقيقــة  مشــروع  مهمــة  تتلخــص 

و مجموعــة إلــى 
أ
فــي تحويــل الكــره مــن شــخص ا

و مجموعــة، 
أ
داء عمــل شــخص ا

أ
غضــب علــى ا

الحقيقــة  كشــف  نظــام  إلــى   
ً
اســتنادا وذلــك 

العفــو. وطلــب  واعتمادهــا، 

محاذير: 

تقديــم  يعنــي  التفــاوض  ن 
أ
ا نعلــم  ن 

أ
ا بقــي 

لــن  النجــاح  وان  بمخاطــر،   
ً
ومــرورا تنــازالت، 
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حتــى  مخاطــر،  مجموعــة  باتخــاذ  إال  يتحقــق 

تفــاوض ال  فــكل  إلــى ســالم.  الوصــول  يمكــن 

الجميــع  يقــدم  وال  الجميــع،  مصالــح  يحقــق 

تنــازالت فيــه، محكــوم عليــه بالفشــل والضيــاع 

عــودة  مــن  ذلــك  يســتتبعه  ومــا  واإلخفــاق، 

الحقــوق  وانتهــاك  واالبتــزاز  العنــف  دوامــات 

الــخ. والتشــريد...  والقتــل  اإلنســانية 

نــه ســوف 
أ
ن توقيــع االتفــاق ال يعنــي ا

أ
ن نعلــم ا

أ
وا

فــي المائــة، اذ يجــب االنتبــاه  بــه مائــة  ُيلتــزم 

كل  فــي  ورافضيــن  متشــددين  هنــاك  ان  إلــى 

االطــراف الذيــن يتمنــون عــدم نجــاح االتفــاق. 

ن ال نكــون دقيقيــن بدرجــة تســمح 
أ
ولــذا يجــب ا

بتحقيــق رغبــة المتشــددين.

 للنســب 
ً
ورد جــدوال

أ
ن ا

أ
ولعــل مــن المناســب ا

تجربتهــا  إبــان  فريقيــا 
أ
ا جنــوب  فــي  الســكانية 

لتحقيــق العدالــة االنتقاليــة، فقــد كانــت تلــك 

النســب:

فارقة %78
أ
- اال

- البيض %12

وروبيــة 
أ
ا صــول 

أ
ا مــن  فريــكان( 

أ
)ا الملونيــن   -

%10 والدنمــارك(  )هولنــدا 

الخالصة:

الحقيقــة  مشــروع  ان  تقــدم  ممــا  يظهــر 
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و مشــروع العدالــة االنتقاليــة مهــم 
أ
والمصالحــة ا

مرحلــة  وتعيــش  تعانــي  التــي  الشــعوب  لــكل 

التحــول مــن النظــم الديكـتاتوريــة إلــى النظــم 

الديمقراطيــة.

مــادة  فــي حســم  فعــال  المشــروع  ذلــك  وإن   

تنفيــذ  فــي  التــؤدة  االختــالف والتنــازع بشــرط 

خطواتــه، والثقــة المتبادلــة التــي يمكــن بناؤهــا 

النــزاع  طــراف 
أ
ا بيــن  المفاوضــات  خــالل  مــن 

( وبشــرط وجــود القيــادات 
ً
)وان لــم تكــن شــرطا

المطاعــة. الحازمــة  الجريئــة 

وتختلــف بعــد ذلــك إجــراءات تطبيــق خطــوات 

اختــالف  بحســب  واولوياتهــا  المشــروع، 

وظروفهــا. مشــكالتها  وطبيعــة  الشــعوب 

ويمكن القول إن مشــروع الحقيقة والمصالحة 

الديكـتاتوريــة  حالــة  مــن  للتحــول  برنامــج  هــو 

التعــددي  الديمقراطــي  النظــام  حالــة  إلــى 

المصالحــة  هــو  ســاس 
أ
اال وركنــه  المتســامح، 

طــراف النــزاع كافــة مــن 
أ
الوطنيــة الشــاملة بيــن ا

طوائـــف وقوميــات وتيــارات، وتعنــي المصالحة 

اعتــراف المجــرم بجرمــه واالعتــذار للضحيــة ثــم 

ضــرار التــي لحقتــه.
أ
تعويضــه عــن اال

 إن العفــو عــن المجــرم عمليــة شــاقة يتحمــل 

والضحيــة،  المجــرم  الطرفيــن،  كال  عباءهــا 
أ
ا

يعتــرف  حينمــا  غصصهــا  يتجــرع  فالمجــرم 

علــى  ذلــك  وُيشــهر  بذنبــه  ويشــعر  بجريمتــه 

الضحيــة  مــا 
أ
ا االعــالم.  وســائل  فــي  النــاس 

فيتحملهــا فــي قديــم معاناتــه وحديثهــا، وفــي مــا 

دبــي.
أ
ا و 

أ
ا مــادي  اذى  مــن  لحقــه 

ن هناك اتجاهين لتحقيق العفو:
أ
 على ا

االتجاه االول هو العفو الشامل عن المجرمين 

.
ً
جميعا

بعــد  المجــرم  عــن  العفــو  هــو  خــر 
آ
اال واالتجــاه   

اعترافــه وإشــهاره واعتــذاره وتعويــض الضحيــة، 

غيــر ان هــذا العفــو ال يشــمل الجرائــم الكبــرى 

كإبــادة الجنــس والجرائــم ضــد اإلنســانية.

هميــة 
أ
ا إلــى  نشــير  ان  المهــم  مــن   /

ً
وعراقيــا  

لظاهــرة  المنتجــة  الشــروط  مــع  التعامــل 

علــى  بالقضــاء  االكـتفــاء  وعــدم  االســتبداد، 

ان  إلــى  يــؤدي  ســوف  ذلــك  ن 
أ
ال الظاهــرة، 

بصــور  نفســه  إنتــاج  يعيــد  ســوف  االســتبداد 

خــرى.
أ
ا

مــا فــي حالــة الجرائــم الصغيــرة فــإن العفــو هــو 
أ
ا

االقــرب للتقــوى، ولنذكــر قــول لوثــر: ]علينــا إمــا 

ســنموت  و 
أ
ا كإخــوة  ســوية  العيــش  نتعلــم  ن 

أ
ا

كلنــا كحمقــى[.

»عليــه  يوســف  قــول  وبعــده  ذلــك  وقبــل   

منهــم  هللا  مكنــه 
أ
ا ان  بعــد  خوتــه 

أ
ال الســالم« 

بذنوبهــم:  واعترفــوا 

}قــال ال تثريــب عليكــم اليــوم يغفــر هللا لكــم 

»يوســف/92«. الراحميــن{  رحــم 
أ
ا وهــو 
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تعدد اإلسالميين
بقلم كراهام إي. ُفلر 
ترجمة: المعهد العراقي للحوار

وســع 
أ
صبــح ا

أ
ســالمي وا لقــد نمــا طيــف الفكــر الإ

نــه 
أ
ل  

ً
يجابيــا اإ  

ً
تطــورا يعــد  وهــذا  ـ   

ً
تشــعبا كـثــر 

أ
وا

لنقاشــات داخليــة كبيــرة ولعتبــار  البــاب  فتــح 

نــا 
أ
ســالميين وا الطريــق المســتقبلي لسياســات الإ

لــى  شــارة اإ ســالميين لالإ  لالإ
ً
وظــف تعريفــا واســعا

أ
ا

ســالم لديــه شــيء مهــم  ن الإ
أ
ي شــخص يؤمــن بــا

أ
ا

يريــد قولــه وهــو كيــف تتكــون الحيــاة الجتماعيــة 

ن يضمــن 
أ
والسياســية ومــن هــو الــذي يحــاول ا

خــرى.
أ
و با

أ
ذلــك التفســير بطريقــة ا
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 علــى نطــاق 
ً
إن اإلســالميين يختلفــون سياســيا

واســع وهــذا يــؤدي إلــى ايجاد تفســيرات متنوعة 

بالنســبة الختيارهــم  الحــركات  تختلــف  حيــث 

و ســرية ومــدى إصرارهــم 
أ
العمــل بصــورة علنيــة ا

السياســي  انغماســهم  ودرجــة  التفســير  علــى 

و مــدى رغبتهــم فــي نخبــة 
أ
والبنــاء الــذي يبنــون ا

النفســية  وطبيعتهــم  جماهيــري  بنــاء  فــي  و 
أ
ا

إلــى  الوصــول  فــي  والفكريــة ودرجــة مرونتهــم 

والديمقراطيــة  الشــفافية  ودرجــة  هــداف 
أ
اال

علــى  ينطبــق  وهــذا  الداخليــة  إجراءاتهــم  فــي 

ينطبــق  كمــا  العلمانيــة  السياســية  الحــركات 

ســس إســالمية.
أ
علىتلك الحركات المبنية على ا

كـثــر تحليــالت الحــركات اإلســالمية مفعمــة 
أ
 إن ا

واتجاهــات  بمــدارس  تتعلــق  التــي  باإلشــارات 

وفــروع متنوعــة وهنــاك العديــد مــن المعاييــر 

التــي تمثــل مواقــف متنوعــة كـثيــرة حيــث إن 

و انهــا غيــر 
أ
الكـثيــر مــن المصطلحــات تتقابــل ا

تحديــد  فــإن  البروتســتانت  فــي  وكمــا  دقيقــة 

الفروقــات بيــن المذاهــب المختلفــة ليــس ســهال 

 بــل 
ً
حيــث إن الفروقــات ليســت واضحــة جــدا

حيــان تكــون متقابلــة.
أ
إنهــا فــي بعــض اال

هــو  النقــاش  هــذا  مــن  ساســي 
أ
اال الهــدف  إن 

المــدارس  مســتوى  عــن  مــا  شــيء  عــرض 

واالفــكار الموجــودة خاصــة عنــد طــرف الطيــف 

واإلســالميين  صولييــن 
أ
اال اإلســالميين  ي 

أ
ا ـ 

لييــن. لليبرا ا

التقليديــون  هــم  شــهرة  المجاميــع  كـثــر 
أ
ا إن 

 فــي 
ً
الذيــن يقبلــون اإلســالم مثلمــا ظهــر تاريخيــا

الحضــارات المختلفــة وانهــم حــذرون مــن تزايــد 

قبــل  مــا  ممارســات  و 
أ
ا المحليــة  الممارســات 

اإلســالم في الممارســات الدينية اليومية لكنهم 

يقبلونهــا مــا دامــت غيــر مضــادة لإلســالم، وال 

بســبب  إســالميين  التقليدييــن  اعتبــار  يمكــن 

بالتغييــر  خاصــة  اجنــدة  امتالكهــم  عــدم 

جــل زعزعــة النظــام 
أ
السياســي وال يعملــون مــن ا

بالســلطات  يقبلــون  فانهــم  عامــة  وبصــورة 
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حقيقــة  باعتبارهــا  الموجــودة  السياســية 

التقليــدي  اإلســالمي  الفكــر  ويحظــى  حياتيــة، 

باهتمــام كبيــر مــن قبلهــم، وكمــا يقــول »جــون 

المحافظيــن«  »او  التقليدييــن  إن  فــول« 

يحــدث  الــذي  التغييــر  احتــواء  إلــى  يســعون 

 
ً
وعامــال محافظــة  قــوة  يمثلــون  فانهــم  وبهــذا 

 فــي االنســجام الحضــاري واالســتمرار فــي 
ً
مهمــا

المدرســة  هــذه  لكــن  المضطربــة،  وقــات 
أ
اال

ســوف تتكيــف مــع الظــروف الجديــدة إذا كانــت 

اإلســالم. لحفــظ  ضــرورة  هنــاك 

صوليــون فإنهــم ليســوا تقليدييــن وهــم 
أ
مــا اال

أ
 ا

العناصــر  الراهــن ويمثلــون  الوضــع  يعارضــون 

إلــى  يســعون  وهــم  المحافظــة  اإلســالمية 

تصحيــح ســوء الفهــم تجــاه اإلســالم ويســعون 

ساســية 
أ
اال النصــوص  إلــى  الرجــوع  إلــى   

ً
يضــا

أ
ا

هــو  كمــا  االيمــان  لفهــم  والحديــث«  ن 
آ
»القــرا

 
ً
مكـتــوب لــكل العصــور وهــم يظهــرون اخالصــا

اإليمــان. لقواعــد   
ً
جيــدا

حــد مطاليــب 
أ
إن هــذا االلتــزام الحرفــي يمثــل ا

 
ً
ايضــا وهــم  اإلســالم،  ممارســة  فــي  الطهــارة 

علــى  إســالمية  ســيس دولــة 
أ
لتا  

ً
دائمــا يســعون 

ن مــا يجــب ان تكــون عليــه تلــك 
أ
الرغــم مــن ا

الدولــة غيــر واضــح ضمــن القانــون اإلســالمي، 

صولييــن يتجنبــون العنف لكن 
أ
ن اكـثــر اال

أ
كمــا ا

العنــف. يســتخدمون  المتطرفيــن  بعــض 

هــم 
أ
ا هــو  القانــون  فــإن  صولييــن 

أ
لال وبالنســبة 

مكونــات اإلســالم وهــذا يعنــي االعتمــاد الكلــي 

صوليــون درجــة عاليــة 
أ
علــى التشــريع ويظهــر اال

فــي التحفــظ االجتماعــي وفــي جانــب اخــر فــان 

االصولييــن كبقيــة اإلســالميين ينتقــون بعــض 

و مــا يشــار 
أ
خصائــص اإلســالمية، والوهابيــون ا

إليهــم فــي بعــض االحيــان بالســلفيين مرتبطــون 

وهــم  صوليــة، 
أ
اال الصيغــة  مــع  وثيقــة  بعالقــة 

يميلــون إلــى التعصــب تجــاه الفرقــة اإلســالمية 

الحرفــي  تمســكهم  فــي  معهــم  تشــترك  ال  التــي 

خريــن يدعونهــم بالكـفــار ويؤكــد 
آ
بــل وحتــى اال

لغــة  نهــا 
أ
ال العربيــة  اللغــة  علــى  االصوليــون 

المؤسســات  شــرعية  عــدم  وعلــى  الوحــي 

الــرب«  تعــارض ســيادة  انهــا  السياســية »علــى 

علــى  االصولييــن  ســلف  علــى   
ً
يضــا

أ
ا ويؤكــدون 

نهم المفســرون الوحيدون لإلســالم وعلى بقاء 
أ
ا

الممارســات التــي كانــت موجــودة فــي بدايــات 

عصــر اإلســالم ويؤكــد االصوليــون علــى االلتــزام 

جــل ان 
أ
الكامــل والدقيــق بكليــة اإلســالم مــن ا

 ،
ً
 حقيقيــا

ً
يصبــح الفــرد مســلما

إن  المتطــرف  الوهابــي  الفكــر  فــي  بالحقيقــة 

اإلســالم  تعاليــم  مــن   %99 نســبة  قبــول 

والرفــض المقصــود الحــد هــذه التعاليــم يــؤدي 

ن يكــون غيــر مؤمــن، إن هــذه 
أ
بالشــخص إلــى ا

ن 
أ
الشــدة فــي المعتقــدات هــي تفســير خاطــئ ال

يقيــم  ان  حــد 
أ
ال ليــس  ان  علــى  يؤكــد  اإلســالم 

الحكــم  ويبقــى  خــر 
آ
ا شــخص  إيمــان  صالحيــة 

للخالــق. فقــط 

يــن إســالميين هما 
أ
ويشــير »اإلصــالح« إلــى مبدا
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التجديــد والــذي ال يعنــي تقديــم عناصــر جديــدة 

 بــل يشــير إلــى تجديــد الفهــم اإلســالمي 
ً
مطلقــا

»اإلصــالح«  هــو  الثانــي  والمعنــى  الصحيــح 

إلــى  بــل  االفــكار  إلــى إصــالح  والــذي ال يشــير 

إصــالح المجتمــع وقيمــه فــي نطــاق اســالمي، 

ويتســاءل اإلســالميون عــن كيفيــة نشــر النظــرة 

اإلســالمية لكــي تشــمل الحيــاة العامــة، بعــض 

ن 
أ
المحافظيــن ينطلقــون مــن الفكــرة القائلــة بــا

اإلســالم هــو طريقــة عيــش متكاملــة وهــي نظــرة 

شــاملة تشــمل كل شــيء فــي وجــود اإلنســان، 

 
ً
تشــيعا االكـثــر  المحافظــون  ويســتخدم 

الكلمــة العربيــة »ديــن« عنــد التحــدث باللغــة 

الســامي  النظــام  هــذا  إلــى  لإلشــارة  االنكليزيــة 

حيــاة  يعيشــوا  ن 
أ
ا للمســلمين  يمكــن  حيــث 

اســالمية حقيقيــة فقــط عندمــا يندمــج اإلســالم 

إن  والسياســة.  للحيــاة  االشــخاص  فهــم  مــع 

االصــرار علــى ان الديــن يخبــر بجميــع مفاهيــم 

ن اإلســالم يرســم كل 
أ
الحيــاة هــو إعــالن علــى ا

الحيــاة  مفاهيــم  كل  كانــت  فــإذا  لــذا  شــيء، 

نــه حقــا 
أ
ا مقدســة فــال يوجــد شــيء مميــز علــى 

 علــى 
ً
مقــدس ويصيــر بعــض اإلســالميين عمليــا

هــذا النــوع مــن تقديــس الحيــاة ككل.

العلمــاء واإلســالميون هــذه  ويناقــش مختلــف 

خريــن مــن اجــل 
آ
و يســتعينون با

أ
المصطلحــات ا

متعــددة  اعتقاديــة  مســتويات  بيــن  التفريــق 

واإلســالميين  المحدثيــن  اإلســالميين  مثــل 

خريــن، مــا هــو مهــم 
آ
المتطرفيــن والســلفيين وا

هــو ليــس ان يوافــق العلمــاء علــى عناويــن لكــن 

المتعــددة  االنــواع  هــذه  ان  يدركــوا  ن 
أ
ا يجــب 

للظواهــر المختلفــة موجــودة فعــال بغــض النظــر 

عــن تســمياتها.

هــذه  كل  ان  نتذكــر  ان   
ً
يضــا

أ
ا المهــم  ومــن 

حيــث  فكريــة  تجديــدات  هــي  المصطلحــات 

يمكــن ان يتناســب بعضهــا مــع صــورة بعــض 

الســلوك  يختلــف  ان  ويمكــن  االشــخاص 

 للظــروف التــي 
ً
اإلســالمي بصــورة كبيــرة، تبعــا

 
ً
يمــر بهــا، لقــد وضــع العالــم الحقيقــي تعاريفــا

هــذه  بيــن  االصطالحــات  لهــذه  كاديميــا 
أ
ا

االصطالحــات.

المحدثيــن  علــى  تنطبــق  نفســها  االحتياطــات 

حــد عناصــر الطيــف اإلســالمي، وبصــورة 
أ
وهــم ا

التفســيرات  علــى  المحدثــون  يؤكــد  عامــة 

والســنة. ن 
آ
للقــرا المعاصــرة 

خاصــة  بصــورة  المعاصــر  التفســير  ويؤكــد 

و  النصــوص  تلــك  فــي  اللغــة  تفحــص  علــى 

حيــث  التاريخيــة  والفقــرات  االحــداث  إطــار 
القــارئ  يمكــن  ان  يجــب  التفحــص  ذلــك  ان 

للرســالة  ساســية 
أ
اال هميــة 

أ
باال االحاطــة  مــن 

اإلســالمية العالميــة التــي ليــس لهــا نهايــة والتــي 

يمكــن تفســيرها وتطبيقهــا فــي ضــوء الظــروف 

المعاصــرة، وينظــر بعــض مؤيــدي هــذا المنهــج 

خاصــة  وبصــورة  اإلســالم  ظهــور  إلــى  الواســع 

العامــة  فــي الحيــاة  لــه  النبــي  تفســير وتطبيــق 

مرتبطــة  فقــط  وليــس  العالــم  لــكل  كرســالة 
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بالجزيــرة العربيــة فــي القــرن الســابع مقتصــرة 

نيــة التــي حدثــت 
آ
علــى التعامــل مــع المشــاكل اال

والمــكان. الزمــن  ذلــك  فــي 

فــي  وتطبيقاتهــا  اإلســالمية  الرســالة  فهــم  إن 

 ،
ً
معمقــا  

ً
تفســيرا يتطلــب  الحاضــر  الوقــت 

 تصريــح الرســول بــان لبــس 
ً
فهنــاك حــاالت مثــال

كان  عصــره  ففــي  مرغــوب،  غيــر  هــو  الحريــر 

الحريــر يــدل علــى الثــراء فــي الجزيــرة العربيــة 

ن فــي اندونيســيا علــى ســبيل المثــال فــان 
آ
مــا اال

أ
ا

ال   
ً
عاديــا  

ً
شــيا اصبحــت  الحريريــة  المالبــس 

نــه شــيء متميــز 
أ
يحتــاج ان نتعامــل معــه علــى ا

مرغــوب لبســه للمســلمين. ومثــل ذلــك يصــر 

الرســول  تحريــم  ان  علــى  المســلمين  بعــض 

 للربــا )كمــا هــو موجــود فــي 
ً
للفوائــد كان تحريمــا

ينظــر  كمــا  للفوائــد  تحريمــه  وان  المســيحية( 

إليــه الكـثيــر مــن المســلمين ال يتعلــق بالفوائــد 

ســواق.
أ
فــي اال المــال  و قيمــة 

أ
ا المصرفيــة 

بصيــغ  المحدثــون  اإلســالميون  جــاء  لقــد 

. مختلفــة

قــدم مــدارس الفكــر الفلســفي اإلســالمي 
أ
إن مــن ا

الفكريــة  المدرســة  تلــك  ان  المعتزلــة،  هــي 

مــن  تفســر  ت 
أ
وبــدا جديــدة  مــرة  تولــد  ت 

أ
بــدا

جديــد، ويســعى العقالنــي وكمــا يشــير االســم 

إلــى جعــل المذهــب العقالنــي فــي مركــز الفهــم 

اإلســالمي، حيــث انهــم يعــودون إلعــادة نشــر 

الخالــق  ان  وهــو  للمعتزلــة  ساســي 
أ
اال المعتقــد 

ن يســتخدمه فــي 
أ
 وإراده ا

ً
وهــب اإلنســان عقــال

فهم رســالة اإلســالم، ويحرص العقالنيون على 

تقديــم درجــة كبيــرة مــن االجتهــاد »التفســير« 

فــي الفهــم المعاصــر لإلســالم.

ربــط  إلــى  اإلســالميين  مــن  الكـثيــر  ويســعى 

هــذه  حــد 
أ
وا الماضــي  بإســالم  الحاضــر  إســالم 

هــي  العربيــة  اللغــة  فــي  المعروفــة  الصيــغ 

إلــى   
ً
ايضــا االصوليــون  ويســعى  االصوليــة. 

البدائيــة  االصــول  و 
أ
ا الجــذور  إلــى  العــودة 

لإلســالم لكــن ليــس مــن خــالل تطبيــق تلــك 

ذلــك  مــن   
ً
وبــدال حرفيــة،  بصــورة  االصــول 

الحيــاة  ان  علــى  يصــرون  االصولييــن  فــإن 

ان  يجــب  المعاصــرة  اإلســالمية  والممارســات 

والممارســات  المبــادئ  مــن  مباشــرة  تنبثــق 

اإلســالمية كمــا يتــم فهمهــا فــي ظــل الظــروف 

المعاصــرة فهــم يرفضــون االســتعارات الجديــدة 

يرفضــون  ال  لكــن  الغربيــة  للممارســات 

الحداثــة.  تتبنــى  التــي  اإلســالمية  التفســيرات 

ســجل  ان  هــي  ساســية 
أ
اال مشــكلتهم  وكانــت 

يــام الرســول كشــواهد 
أ
االحــداث المتوفــرة منــذ ا

 مــا لــذا ال تصلــح كنمــاذج 
ً
 نوعــا

ً
هــي قليلــة جــدا

الحيــاة  فــي  المعاصــرة  للمطالــب  تســتخدم 

اإلســالمية، وبالنتيجــة فــإن االصولييــن كانــوا 

فــي  لإلســالم  تفســيراتهم  خلــق  علــى  مرغميــن 

مــن  اســتخالصها  يمكــن  ال  معاصــرة  قضايــا 

االحــداث اإلســالمية وهــذا يمكنهــم مــن نشــر 

الفلســفي. منهجهــم 

خــرى 
أ
ويمثــل اإلســالميون الليبراليــون صيغــة ا
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ساســية فــي 
أ
للحداثــة ويشــكلون مدرســة فكريــة ا

الليبرالــي  اإلســالم  )ويعــرف  المعاصــر  الوقــت 

المعتــادة  للتقاليــد  مناقــض  نــه 
أ
ا علــى  نفســه 

ويدعــو إلــى االحــداث التــي حدثــت فــي بدايــة 

اإلســالم لكــي يلغــي شــرعية ممارســات الوقــت 

الحالــي((.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن اإلســالم الليبرالــي 

يدعــو إلــى الماضــي باســم الحداثــة بينمــا يمكــن 

القــول إن الســلفيين يدعــون إلــى الحداثــة )علــى 

الكهربائيــة(  التكنولوجيــات  المثــال  ســبيل 

فإنهــا  الليبراليــة  التقاليــد  مــا 
أ
ا الماضــي..  باســم 

بصــورة  فهمــه  تــم  اذا  اإلســالم  ان  علــى  تصــر 

يســبق  حتــى  و 
أ
ا مــع  يتناســب  كان  صحيحــة 

الغــرب. لليبراليــة  ويمهــد 

 ويرفــض العديــد مــن اإلســالميين المحدثيــن 

النهــم  ليبراليــون  نهــم 
أ
ا علــى  إليهــم  يشــار  ن 

أ
ا

يعتقــدون بــان هــذا االصطــالح يحمــل دالالت 

إلــى  تشــير  اإلســالمي  العالــم  فــي  االقــل  علــى 

التســاهل فــي المعتقــدات، لــذا فانهــم يفضلــون 

احتــرم  نــا 
أ
ا معتدليــن،  و 

أ
ا محدثيــن  مصطلــح 

قلقهــم لكــن اعتقــد ان المصطلــح »ليبرالــي« لــه 

الغربــي. للقــارئ  حقيــة 
أ
قيمــة وا

اإلســالم  فــي   
ً
قديمــا  

ً
تقليــدا بقــي  التصــوف  إن 

وخاصــة علــى المســتوى الشــعبي ويشــار إليــه 

و ال يمكــن اعتبــار 
أ
 بالتصــوف، ويمكــن ا

ً
دائمــا

 إلــى فعالياتهــم 
ً
الصوفييــن اســالميين اســتنادا

السياســية حيــث ان الكـثيــر منهــم يركــزون علــى 

نهــا اكـثــر 
أ
االيمــان الداخلــي، واثبتــت الصوفيــة ا

 للكـثيــر مــن الغربييــن 
ً
الصيــغ اإلســالمية قبــوال

عمــال الشــاعر »رومــي« وهــو مــن 
أ
وخاصــة فــي ا

مريــكا.
أ
شــهر الشــعراء فــي ا

أ
ا

وعلــى  الروحيــة  القيــم  علــى  الصوفيــة  وتؤكــد 

علــى  تؤكــد  وكذلــك  للخالــق  المباشــر  اإلدراك 

قلــب المؤمــن وحبــه لربــه. ويولــي الصوفيــون 

القانــون،  مــن  اكـثــر  والحــب  لإللهــام  ســبقية 
أ
ا

ويمكــن تصنيــف مجاميــع مــن الصوفيــة علــى 

انهــم مــن المحدثيــن فــي اهتماماتهــم بالتعامــل 

وفــي  المشــاكل االجتماعيــة عنــد حدوثهــا  مــع 

التــي  التغيــرات  مــن  االســتفادة  علــى  كيــد 
أ
التا

تحــدث فــي العالــم غيــر اإلســالمي مــن خــالل 

ان  المفارقــات  ومــن  الدينيــة،  الصيغــة  هــذه 

باالســتفادة   
ً
جــدا مهتمــون  اليــوم  الصوفييــن 

اإلســالميين  باقــي  مــن  اكـثــر  المتغيــرات  مــن 

حيــث يؤكــد اكـثرهــم علــى طهــارة المعتقــدات، 

الصوفيــة  التوجهــات  عــن  النظــر  وبغــض 

فيمكنهــم ان يكونــوا محافظيــن وليبرالييــن فــي 

منهجهــم فــي التعامــل مــع القضايــا االجتماعيــة 

و فــي انغماســهم فــي السياســة كمــا فــي بعــض 
أ
ا

القــرارات فــي تركيــا ومصــر والســودان ومناطــق 

خــرى.
أ
ا

واالصوليــون عدائيــون تجــاه الصوفييــن حيــث 

نــه تقليــد غيــر نقــي 
أ
ينظــرون إلــى التصــوف علــى ا

الدينيــة المحليــة  يشــبه اإلســالم بالممارســات 

ويؤكــد علــى اهميــة قوانيــن اإلســالم واالنغمــاس 
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نتفحــص  دعنــا  القساوســة,  مثــل  بالعبــادة 

اإلســالميين  الفكرييــن  الطيفيــن  كـثــب  عــن 

اإلســالميون  المتطرفــون  وهمــا  ساســيين 
أ
اال

والليبراليــون اإلســالميون، حيــث ان مبــادئ 

 فــي مســتقبل اإلســالم 
ً
المجموعتيــن مهمــة جــدا

السياســي.

سالمي: التطرف الإ

اصوليــون  المتطرفيــن  اإلســالميين  كل  إن 

تفســيرات حرفيــة ضيقــة  يقبلــون  انهــم  حيــث 

ذلــك  يخطــون  منهــم  الكـثيــر  لكــن  لإلســالم 

و مــن 
أ
ا الفاضلــة  مــن خــالل الترويــج للمدينــة 

التطــرف  إن  عنــف،  عمــال 
أ
با القيــام  خــالل 

 فــي الطيــف 
ً
 صغيــرا

ً
اإلســالمي يشــكل مقطعــا

يحظــى  لكنــه  اإلســالمي  والسياســي  الفكــري 

القتاليــة  هميــة كبيــرة مــن خــالل العمليــات 
أ
با

يمكــن  التــي  العنــف  عمليــات  خــالل  ومــن 

تطمــح  كبيــرة  ارهابيــة  عمليــات  تتضمــن  ان 

المجاميــع الصغيــرة مــن الناشــطين القيــام بهــا، 

ولهــذا الســبب فــان المتطرفيــن يحظــون بانتباه 

الدولــي. والنظــام  الدولــة  قبــل  مــن  بليــغ 

الفكريــة  ســس 
أ
واال المبــادئ  تاريــخ  ويعــود 

للتطــرف إلــى الســيد قطــب اإلســالمي المصــري 

فــي القــرن العشــرين حيــث كانــت افــكاره ذات 

المتطرفــة  الرؤيــة  ســيس 
أ
تا فــي  عميقــة  اهميــة 

وهــو  قطــب  اســتعار  لقــد  لإلســالم،  الحديثــة 

عضــاء االخــوان المســلمين عندمــا كانــت 
أ
احــد ا

حركــة متطرفــة فــي ظــل الظــروف التــي مــرت بهــا 

حــد 
أ
مصــر بيــن عامــي 1940 ـ 1969 اســتعار ا

مفاهيــم عالــم الديــن ابــن تيميــة والــذي يعــود 

اإلســالم  يصــف  لكــي  الوســطى  العصــور  إلــى 

علــى انــه يعيــش فــي الجاهليــة، وفــي الكـتابــات 

يشــير  »جاهليــة«  االصطــالح  فــإن  اإلســالمية 

العربيــة  الجزيــرة  فــي  الوثنــي  المجتمــع  إلــى 

الــذي عــاش قبــل اإلســالم ولكــن اســتخدام ابــن 

لمصطلــح  قطــب  الســيد  اســتخدام  ثــم  تيميــة 

المجتمــع  علــى  تطبيقــه  يمكــن  »الجاهليــة« 

الرســالة  يتجاهــل  عندمــا  المعاصــر  اإلســالمي 

يعيــش  وبالنتيجــة  الحقيقيــة  اإلســالمية 

المجتمــع فــي »حالــة مــن الجهــل« لــذا يمكــن 

المعاصــر  اإلســالمي  المجتمــع  علــى  الحكــم 

مــا  إلــى  يــؤدي  وهــذا  كافــر  مجتمــع  نــه 
أ
ا علــى 

يســمى بتكـفيــر المجتمــع، فعندمــا تــدار الدولــة 

نــاس غيــر مؤمنيــن )ظالميــن وغيــر 
أ
مــن قبــل ا

متدينيــن وفاســقين واقــزام متعجرفيــن للغــرب( 

التغلــب  اجــل  مــن  مبــررة  الوســائل  كل  فــإن 

النــزاع  ذلــك  تطلــب  إذا  حتــى  الدولــة  علــى 

الجهــاد. يســمونه  الــذي  المســلح 

وتدعــو مؤسســات اإلســالميين المتطرفيــن التي 

ســاس هــذه الفلســفة إلــى الجهــاد 
أ
تعمــل علــى ا

و إلــى تكـفيــر الدولــة وكذلــك إلــى 
أ
ضــد الدولــة ا

الهجــرة مــن المجتمعــات غيــر التقيــة، ونالحــظ 

ــف  فعــال طوائـ
أ
ان هنــاك بعــض التــوازي فــي ا

اإلصــالح  فتــرة  فــي  المســيحية  البروتســتانت 

الذيــن رفضــوا حالــة عــدم النقــاء التــي شــهدتها 
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 اختــاروا العيــش فــي 
ً
الكنيســة والمجتمــع وايضــا

اشــتقاقها  تــم  قوانيــن  ضمــن  منعــزل  مجتمــع 

مــن اإلنجيــل وحتــى ان بعضهــم مارســوا العنف 

المبــادئ  مــن  هــو  الجهــاد  الدولــة.ان  ضــد 

ساســية للمتطرفيــن والــذي هــو مــن 
أ
الفكريــة اال

عبــد  لــه  روج  حيــث  المســلمين  ديــن  دعائــم 

الســالم محمــد فــرج فــي الخمســينيات فــي كـتابه 

)الجهــاد: الواجــب المتغاضــى عنــه(. 

 لقــد دفعــت تلــك النظريــة المســلمين للقيــام 

ان  اجــل  مــن  اعدائهــم  ضــد  مباشــر  بجهــاد 

ضــد  الجهــاد  ان  االمــة،  توحيــد  علــى  يعملــوا 

الذيــن  ولئــك 
أ
ا يديرهــا  التــي  الدولــة  ـ  الدولــة 

بالحقيقــة  ليســوا  لكنهــم  اإلســالم  يّدعــون 

وهــو  االلتزامــات  اعظــم  مــن  هــو  ـ  مســلمين 

الحــل الوحيــد لخلــق المجتمــع اإلســالمي وهنــا 

موضــع للنقــاش االيديولوجــي وهــو هــل ينبغــي 

ان يكــون الصــراع ضــد الدولــة المســلمة لكنهــا 

مصــدر  ضــد  الصــراع  يكــون  ام  حقيقيــة  غيــر 

حيــث  المتحــدة،  بالواليــات  المتمثــل  الدعــم 

الدولــة  ضــد  مصــر  فــي  اإلســالمي  الجهــاد   
أ
بــدا

الدن  بــن  ســامة 
أ
ا ينظــر  كان  بينمــا  المصريــة 

ساســي لبقــاء 
أ
نهــا المصــدر اال

أ
مريــكا علــى ا

أ
إلــى ا

ولئــك 
أ
ا ويعتقــد  الفاســدة،  الســعودية  الدولــة 

إلــى  االنضمــام  فــي  الفشــل  ان  المتطرفــون 

الجهــاد وتقويــة العالــم اإلســالمي هــو الســبب 

اليــوم. اإلســالمي  العالــم  لضعــف  الرئيــس 

مجموعتيــن  إلــى  المتطرفــون  ينقســم  وكذلــك 

خــرى 
أ
واال دوليــة  توجهــات  ذات  إحداهمــا 

تــرى ان السياســات المحليــة فــي بلدانهــم هــي 

ولئــك 
أ
ســاس للعمليــات، كمــا ان ا

أ
المســرح اال

 
ً
الــذي يهدفــون إلــى بنــاء امــة موحــدة سياســيا

حــركات  بتشــكيل  ويقومــون   
ً
جــدا متشــعبون 

 فــي 
ً
وليــس احزابــا لــذا فانهــم ال يلعبــون ادوارا

 
ً
السياســة الرســمية للبلــدان حيــث انهــم دائمــا

ســباب منها الضغوط 
أ
يعملون بالســر والخفاء ال

التــي تمارســها الدولــة إلخمــاد حركاتهــم، وفــي 

اإلســالميين  مــن  الكـثيــر  مــل 
أ
يا الــذي  الوقــت 

 فــان هــذا ســيبقى 
ً
ان يــروا امــة موحــدة سياســيا

و ربمــا ال يمكــن الوصــول إليــه لــذا فــإن 
أ
 ا

ً
بعيــدا

ي ســيكون 
أ
ا  

ً
 وعمليــا

ً
ســلوكهم ســيكون محليــا

، ويــرى الكـثيــر ان انبثــاق االمــة 
ً
 نفعيــا

ً
ســلوكا

تتمتــع  كمنطقــة  بــل  واحــدة  كدولــة  ليــس 

بتقاســم الثقافــة وتدخــل ضمــن تفاعــل واســع 

علــى مســتويات مختلفــة وليــس كل الحــركات 

التــي تشــمل مجاميــع مــن الــدول هــي حــركات 

للــدول  رفضهــا  فــي  متطرفــة  حــركات  و 
أ
ا عنــف 

المســلمين  اإلخــوان  مثــل  فبعضهــا  القائمــة 

ورفيقتهــا جماعــة إســالمي فــي جنــوب اســيا لهــا 

اإلســالمية  الــدول  مــن  الكـثيــر  فــي  ارتباطــات 

ساســية 
أ
وعلــى الرغــم مــن هــذا فإنهــا تمثــل فرقــة ا

تمــارس  ال  ولكنهــا  اإلســالمي  المجتمــع  فــي 

. العنــف 

فــي  حمــاس  حركــة  وهــي  اســتثناء  )وهنــاك 

المســلمين  االخــوان  وليــدة  وهــي  فلســطين 
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ضــد  الوطنــي  التحريــر  صــراع  فــي  المنشــغلة 

مثــل  وفــي  المســلم  غيــر  االجنبــي  االحتــالل 

هــذه الحالــة فــان العنــف ينظــر إليــه مــن جميــع 

مبــرر(. عنــف  انــه  علــى  المســلمين 

لقــد فشــلت االفــكار االصوليــة والمتطرفــة فــي 

مــع  التوافــق  فــي  والعقليــة  العمليــة  المعاييــر 

الفكــر المعاصــر واظهــرت القليــل مــن الحلــول 

وبهــذا  المســلمون  يواجههــا  التــي  للمشــاكل 

فإنهــم حتمــا ســوف يهمشــون فــي المجتمعــات 

عمليــة  حلــول  عــن  تبحــث  التــي  اإلســالمية 

لمشــاكلها. اصيلــة 

لهــا  يكــون  افكارهــم ال  يعنــي ان  هــذا ال  لكــن 

المحيطــة  اإلســالمية  المجتمعــات  فــي  صــدى 

عجزهــم  عــن  للتعبيــر  الواســطة  تصبــح  وان 

إلــى سلســلة  بالنتيجــة  يــؤدي  السياســي وهــذا 

العنــف. اعمــال  مــن 

علــى  اإلســالميين  المحافظيــن  بعــض  ويصــر 

ن واجبهــم هــو الصــراع ضــد الصيــغ الليبراليــة 
أ
ا

و 
أ
ا المصلحــون  يقترحهــا  التــي  اإلســالمية 

واالمــة  اإلســالم  ان  علــى  ويصــرون  الغربيــون 

التبنــي  خــالل  مــن  فقــط  يزدهــران  ســوف 

صــول اإلســالم ومعارضتــه التجاهــات 
أ
الوثيــق ال

المصممــة  والعولمــة  والعلمانيــة  الحداثــة 

اإلســالم. إضعــاف  لغــرض 

المســيحية  فــي  اإلصــالح  ان  يدركــون  وهــم 

انحــالل  فــي  مباشــر  بشــكل  ســاهما  والتحــرر 

المجتمــع، كمــا انهــم يتســاءلون فيمــا لــو كان 

بحقائــق  اإلســالم  يعتــرف  ان  المناســب  مــن 

المجتمعــات المعاصــرة التــي ينظــر لهــا علــى انهــا 

.
ً
اخالقيــا منحلــة 

بعيــد  المتطــرف  اإلســالم  عصــر  انتهــاء  ان 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الظــروف  ن 
أ
ال  

ً
جــدا

والسياســية تســاهم فــي خلــق اجــواء التطــرف 

فــي العالــم اإلســالمي والتــي تســهل للكـثيــر مــن 

العنــف. عمــال 
أ
با للقيــام  التطــوع  النــاس 

سالمي الليبرالي:   الإ
أ
المبدا

المتفتحــة  الحديثــة  الليبراليــة  الطريقــة  إن 

للتفكيــر حــول اإلســالم ليســت النمــط الســائد 

بيــن اإلســالميين فــي العالــم لكــن هــذا النمــط 

ت تنمــو 
أ
 ينمــو مــع الوقــت خاصــة عندمــا بــدا

أ
بــدا

التــي  للتحديثــات  جوبــة خالقــة 
أ
ا إلــى  الحاجــة 

تواجــه المجتمــع، وتمثــل الحداثــة اإلســالمية 

مــن  مجموعــة  ليســت  وهــي   
ً
تحليليــا  

ً
منهجــا

المعتقــدات حيــث يمكــن ان تكــون لهــا نتائــج 

تقــع  اإلســالمية  الحداثــة  فــإن  وبهــذا  متنوعــة 

علــى احــد طرفــي الطيــف الــذي يقــع االصوليــون 

علــى طرفــه االخــر وذلــك مــن خــالل الرغبــة فــي 

فهــم  اســتخالص  اجــل  مــن  التفاســير  توســيع 

اإلســالمية. للنصــوص  جديــد 

إن كال مــن الحداثــة والمنهــج االصولــي يتجهــان 

لكــن  اإلســالم  فهــم  فــي  التغيــر  مقاومــة  نحــو 

 كمــا انهــم يصلون 
ً
طرقهــم المتبعــة مختلفــة جــدا

إلــى اســتنتاجات مختلفــة ويتبنــون ممارســات 

مختلفــة.
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االصولييــن  اإلســالميين  مــن  كل  ويتقبــل 

والمحدثيــن قيــم الديمقراطية وحقوق اإلنســان 

باعتبارهــا  المدنــي  والمجتمــع  والتعدديــة 

مــن  جــزء  وهــي  اإلســالم  مــع   
ً
جــدا منســجمة 

اإلســالميون  ويصــر  اإلســالمية،  الحضــارة 

ال  ان  يمكــن  القيــم  تلــك  ان  علــى  اللبراليــون 

القيــم  تكــون  عندمــا  الزمــن  مــن  لقــرون  تبــزغ 

القــوة  تكــون  عندمــا  الدوليــة مختلفــة وكذلــك 

اإلســالمي  للعالــم  الدينــي  والبنــاء  الدينيــة 

القانــون  تفســر  التــي  المتســلطة  االنظمــة  بيــد 

اإلســالمي حســبما تقتضــي مصالحهــا وهدفهــم 

لخلــق  النصــوص  تفســير  اعــادة  هــو  ساســي 
أ
اال

فهــم جديــد لإلســالم ينســجم مــع اغلــب القيــم 

المعاصــرة. السياســية 

الحديــث  المنهــج  مؤيــدو  يختلــف  ان  ويمكــن 

فــي  يتفقــون  لكنهــم  هدافهــم 
أ
ا فــي  لإلســالم 

الدعــوة إلــى الحريــة الفكريــة التــي تمكنهــم مــن 

اكـتشاف كل مفاهيم العقيدة من اجل تحسين 

ونظامــه  المســلم  المجتمــع  ولتحســين  فهمهــا 

و 
أ
السياســي، ويســعى المســلمون الليبراليــون ا

المحدثــون إلــى توليــد افــكار سياســية جديــدة 

يدركــون  لكنهــم  ذاتــه،  اإلســالمي  االطــار  مــن 

 ان الخبــرة الغربيــة تســتحق التمحيــص 
ً
ايضــا

للفكــر  خلفيــة  ارضيــة  تمتلــك   
ً
مســبقا نهــا 

أ
ال

السياســي الــذي تطــور عبــر القــرون والــذي تــم 

تعزيــزه مــن خــالل التطبيــق المؤسســاتي وفــي 

الوقــت الــذي تكــون فيــه النمــاذج الغربيــة غيــر 

وهــذه  الفكريــة  رضيــة 
أ
اال هــذه  فــان  مكـتملــة 

الخبــرة تتنــاول الكـثيــر مــن القضايــا التــي يعانــي 

االفــكار  تلــك  ان  انفســهم،  المســلمون  منهــا 

النهــم  »غريبــة«  تكــون  ان  بالضــرورة  ليــس 

الســنين،  إلــى االف  يمتــد   
ً
 سياســيا

ً
فكــرا بنــوا 

واالرث  الفكــري  التطــور  تمثــل  االفــكار  وهــذه 

البدايــة  فــي  تزدهــر  لــم  لكنهــا  للبشــر  العالمــي 

لظــروف  نتيجــة  الغــرب  فــي  الحديثــة  بصيغهــا 

للمســلمين  ويمكــن  معينــة  وثقافيــة  تاريخيــة 

المحدثيــن ان يتبنــوا الكـثيــر مــن هــذه القيــم 

لكنهــم يواجهــون معارضــة مــن قبــل المســلمين 

الغربــي  صــل 
أ
باال الذيــن يشــكون  المحافظيــن 

لمــاذا  االفــكار. وال يوجــد هنــاك ســبب  لتلــك 

اجــل  مــن  يعملــوا  ان  المســلمون  يســتطيع  ال 

هــداف 
أ
اال نفــس  إلــى  بهــم  تــؤدي  طــرق  ايجــاد 

والتــي  الغربيــة  الحكومــات  فــي  الموجــودة 

بإعجابهــم. تحظــى 

مريكي 
أ
ن الدستور اال

أ
ويذكر بعض اإلسالميين ا

هــو مــن اقــرب الوثائــق إلــى مــا يمكــن ان تكــون 

عليــة الدولــة اإلســالمية المثاليــة، وفــي الوقــت 

الــذي يســعى فيــه اإلســالميون المحدثــون إلــى 

والديــن  السياســي  الفكــر  قنــوات  فتــح  اعــادة 

 
ً
 واضحــا

أ
اإلســالمي الهزيلــة فانهــم يقدمــون مبــدا

اإلســالميون  ويصــر  الحالــة،  هــذه  لتبريــر 

المحدثــون علــى : 

عطــاه قــوة 
أ
نعــم علــى البشــر وا

أ
ا ن الخالــق 

أ
1ـ ا

البشــر  مــن  واراد  االختيــار  وحريــة  التفكيــر 
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حــدوث  احتمــال  مــع  حتــى  ذلــك  اســتغالل 

خــرى.
أ
وا فتــرة  بيــن  االخطــار 

2ـ ينبغي على كل فرد ان يجد طريقة في إدراك 

رســالة اإلســالم، وال يمكــن ان يجبــر احــد علــى 

عقيــدة مــا، وال يمكــن للدولــة ان تفــرض رســالة 

ن يقــول: ال إكراه 
آ
اإلســالم علــى االشــخاص )القــرا

فــي الديــن(، حيــث ان فهــم الرســالة الســماوية 

تــي فقــط مــن 
أ
والرغبــة فــي العيــش علــى نطاقهــا يا

خــالل االدراك واالختيــار والقناعــة الشــخصية.

باإلجبــار  اإلســالمية  الشــعائر  اتبــاع  ان  كمــا 

بالنســبة للشــخص  الشــعائر  تلــك  يدمــر قيمــة 

نهــا لــم يتــم اختيارهــا 
أ
 ال

ً
الــذي يقــوم بهــا مرغمــا

ورغبــة. بحريــة 

 3ـ ان فهــم اإلنســان لرســالة الســماء مــن خــالل 

ن قــد تغيــر ونمــا بمــرور الوقــت لكنــه لــم 
آ
القــرا

 فكمــا ان الفهــم والمعرفــة لخلــق 
ً
يكـتمــل ابــدا

ذلــك  مــن  افضــل  الحاضــر  الوقــت  فــي  الــرب 

القــرن  فــي  العربيــة  الجزيــرة  فــي  كان  الــذي 

فهــم  لهــم  ســيكون  البشــر  فــإن  عشــر  الســابع 

افضــل لرســالة الســماء فــي المســتقبل افضــل 

الفهــم  ســيختلف  الحاضــر حيــث  الوقــت  مــن 

والظــروف  واالهتمامــات  لالحتياجــات   
ً
طبقــا

وجيــل. شــعب  لــكل 

 لغــرض الرســالة 
ً
 متكامــال

ً
حــد يمتلــك فهمــا

أ
4ـ ال ا

الســماوية. وعلــى الرغــم مــن انــه ســيكون هنــاك 

نــوع مــن التقــدم فــي فهمهــا فــال يمكــن الحــد ان 

يصــل إلــى فهــم متكامــل، لــذا ال يمكــن الحــد 

ان يدعــي بانــه يحتكــر فهــم اإلســالم وبالحقيقــة 

ي احــد ان يقــوم بمثــل هــذه 
أ
فليــس مــن حــق ا

مصالحــه  تخــدم  ان  يمكــن  التــي  االدعــاءات 

الشــخصية.

5ـ وتوفر الدولة الديمقراطية فســحة كبيرة لحرية 

وهــي  اإلســالمي  والنقــاش  والنقــاش  الدراســة 

الطريقــة التــي تمكــن الفــرد والمجتمــع مــن فهــم 

رســالة الســماء واهميتهــا فــي بنــاء مجتمــع عــادل.

ساســية في تحقيق فهم اإلســالم 
أ
إن الوســيلة اال

فــي نطــاق الحيــاة المعاصــرة هــي »االجتهــاد« 

اإلســالم  بدايــة  فمنــذ  النصــوص،  تفســير  و 
أ
ا

فــي  ساســية 
أ
اال الوســيلة  العلمــاء  اجتهــاد  كان 

لــم يتناولهــا اإلســالم  التــي  المواقــف الجديــدة 

ساســي. 
أ
مــن قبــل مــن خــالل توســيع معناهــا اال

 فــان 
ً
 اذا

ً
خــرى إذا كان الخمــر محرمــا

أ
وبكلمــة ا

توســيع  تــم  اذا  الحديثــة  المخــدرة  العقاقيــر 

المعنــى تقــع فــي هــذا الصــف المحــرم.

ي 
أ
ا إلــى  فــي اإلســالم وهــو  نقــاش  لكــن هنــاك 

ليشــمل  يتوســع  ان  لالجتهــاد  يمكــن  مــدى 

 .
ً
قضايــا قــد ناقشــها العلمــاء المســلمون مســبقا

ومــا مــدى فعاليــة القــراءات الجديــدة للقضايــا 

الســابقة؟

وكــم يســتطيع العلمــاء المعاصــرون ان يعيــدوا 

مــن  كـثيــر  ويدعــي  القائمــة؟  التفاســير  تفســير 

اإلســالميين المحدثيــن ان التفاســير الماضيــة 

التــي قدمهــا علمــاء المســلمين تفتقــر إلــى النفــوذ 

المســلمين  لخبــرة  انعــكاس  عــن  عبــارة  وهــي 
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بالنســبة  مهمــة  غيــر  ن 
آ
اال فهــي  الماضــي  فــي 

المعاصــرة. لالحتياجــات 

فهم الشريعة : 

الشــريعة  بمركزيــة  يحيــط  كبيــر  جــدل  هنــاك 

و الدولــة اإلســالمية حيــث 
أ
فــي بنــاء المجتمــع ا

يكــون فيــه فهــم كلمــة الشــريعة ذا اهمية كبيرة. 

و 
أ
ن كلمــة الشــريعة تعنــي »الطريــق« ا

آ
ففــي القــرا

»الممــر«.

ديــن  لــكل  ن هللا وهــب 
أ
بــا الشــريعة  وتصــرح 

 
ً
طريقــا و 

أ
ا شــريعة  رســول  وكل  مرشــد  وكل 

ن يذكــر ان هللا 
آ
تجــاه فهــم هللا، ففــي لغــة القــرا

نبيــاء وجعــل لــكل واحــد منهــم 
أ
وهــب الديــن لال

 اســتخدام 
ً
 العلمــاء مؤخــرا

أ
 وشــريعة وبــدا

ً
منهجــا

كلمــة الشــريعة لإلشــارة إلــى الشــرع وتعليقاتــه 

وتفســيراته المتنوعــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

فــان الكـثيــر مــن المحدثيــن يصــرون علــى ان 

الشــريعة هــي مــن صنــع اإلنســان حيــث كـتبهــا 

 لمدارســهم المختلفــة 
ً
العلمــاء المســلمون طبقــا

ن 
آ
القــرا لمبــادئ  فهــم  افضــل  علــى  معتمديــن 

وكيــف يمكــن اســتخدامها فــي القانــون .

وهــو  العشــماوي  ســعيد  محمــد  ويؤكــد 

متخصــص فــي القانــون اإلســالمي المقــارن فــي 

جامعــة القاهــرة بــان مصطلــح »الشــريعة« كمــا 

ن ال يشــير إلــى القواعــد 
آ
هــو مســتخدم فــي القــرا

والــذي  اإلســالم  طريــق  إلــى  بــل  القانونيــة 

اتجاهــات: ثالثــة  يتضمــن 

ـ التفاعــل  1ـ العبــادة ، 2ـ النظــام االخالقــي،3 

االجتماعــي.

المحدثيــن  مــن  وكـثيــر  العشــماوي  يصــر  لــذا 

علــى ان الشــريعة تختلــف بصــورة كبيــرة عــن 

الفقــه وكذلــك يصــرون علــى ان الفقــه يجــب ان 

يعــاد تفســيره مــن قبــل العلمــاء فــي كل عصــر 

بمــا يتناســب وفهمهــم ذلــك الن هــذه الحصيلــة 

 
ً
فهامــا

أ
ا تعكــس  اإلنســان  اســتخلصها  التــي 

وجــدت  الــذي  العصــر  مــع  تتناســب  متنوعــة 

فيــه، ولــذا يصــر كـثيــر مــن المحدثيــن علــى ان 

القبــول الكلــي بكيــان الفقــه اإلســالمي الموجود 

 للكـثيــر 
ً
هــو موضــع جــدل وقــد اصبــح موضعــا

راء المتنوعــة لفتــرات طويلــة بخصــوص 
آ
مــن اال

الرجــل  بيــن  )المســاواة  مثــل  ساســية 
أ
ا قضايــا 

ة( حيــث يجــب 
أ
ة والعقوبــات ورداء المــرا

أ
والمــرا

ان يخضــع الفقــه للتفســير بصــورة مســتمرة.

وربمــا يصــر الكـثيــرون علــى انــه ال توجــد هنــاك 

بعــض  هنــاك  توجــد  بــل  محــددة  شــريعة 

اشــتقاقات ذلــك المفهــوم كمــا هــو ممــارس فــي 

توجــد  وال  إيــران،  فــي  و 
أ
ا العربيــة  الســعودية 

هنــاك شــريعة واحــدة بــل هنــاك انــواع مختلفــة 

 لبنــاء هيــكل قانونــي 
ً
وربمــا حتــى تكـتشــف طرقــا

يتناســب مــع نظــرة الخالــق للبشــر، فــال توجــد 

 يمكن 
ً
هناك شــريعة واحدة. فهي ليســت كـتابا

وتمــت صياغتهــا  تشــكلت  انهــا  حيــث  شــراؤه 

ن 
آ
وتفســيرها حســب فهــم البشــر لمــا يعنيــه القــرا

ومــا تعنيــه تجربــة وحيــاة الرســول.

حمــد 
أ
ويقــول رجــل الديــن الســوداني عبــد هللا ا
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ن 
آ
الناعــم إن التحقيــق فــي الــروح ومقاصــد القــرا

كمــا هــو مفهــوم فــي الوقــت الحاضــر يجــب ان 

والتــي   
ً
تاريخيــا المشــروطة  القوانيــن  يتجــاوز 

وضعهــا العلمــاء فــي ظــل ظــروف الماضــي والتــي 

 علــى 
ً
ال تمــت بصلــة ليومنــا هــذا، ويؤكــد ايضــا

نيــة.
آ
ضــرورة اعــادة النظــر فــي المقاصــد القرا

وفــي حديثــه عــن عقوبــة االعــدام فــي اإلســالم 

لمــن يرتــد عــن دينــه صــرح الناعــم )ان التســامح 

 
ً
وفكريــا  

ً
روحيــا  

ً
نفعــا يشــكل  المنشــقين  مــع 

قانــون  اســتعمال  اســاءة  ويمكــن  لإلســالم( 

الديــن  عــن  باالرتــداد  يتعلــق  الــذي  الشــريعة 

المعارضــة  لقمــع  الماضــي  فــي  ذلــك  تــم  كمــا 

والروحــي،  الفكــري  التقــدم  ولمنــع  السياســية 

يتناســب  ال  الشــريعة  فــي  المفهــوم  هــذا  ان 

ن والســنة التــي 
آ
بشــكل كبيــر مــع تعاليــم القــرا

والتعبيــر. الديــن  بحريــة  تطالــب 

مصــر  مــن  القرضــاوي  يوســف  الشــيخ  وعلــق 

هــي  ساســية 
أ
اال المشــاكل  احــد  )إن   :

ً
قائــال

فشــل بعــض النــاس المتدينيــن فــي مالحظــة 

ان احــكام الشــريعة هــي ليســت متســاوية فــي 

االهميــة لــذا فــإن هنــاك العديــد مــن التفاســير.(

وفــي تركيــا هنــاك الكـثيــر مــن اعضــاء االحــزاب 

اإلســالمية الذيــن يتحدثــون عــن الشــريعة علــى 

انهــا كنايــة للمجتمــع االخالقــي علــى الرغــم مــن 

علــى  يتفقــون  ال  المســلمين  مــن  الكـثيــر  ان 

هــذا التفســير ان هــذه االفــكار تشــير إلــى نــوع 

التفكيــر الموجــود الــذي يســعى إلــى كســر قيــود 

المشــرعين وهيمنتهــم علــى التفســير اإلســالمي 

الحــر، هــذا وان اإلســالم بصــورة واضحــة اكبــر 

تفــوق  اإلســالم  روح  وان  القانــون  مــن  بكـثيــر 

فقــه القــرون االولــى التــي ال تتناغــم معــه.

معضلة العلماء مقابل المفكرين 

سالميين الجدد: الإ

كان العلماء في اغلب فترات التاريخ اإلسالمي 

يكونــوا  لــم  -اذا  ساســيين 
أ
اال المفســرين 

الوحيديــن- للفقــه والنصــوص اإلســالمية حيــث 

دراســية  فتــرات  اثنــاء  ذلــك  علــى  تدربــوا  قــد 

محــددة لكــن مــع الظهــور البــارز لإلســالم فــي 

ظهــرت  العشــرين  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف 

مجموعة من المفكرين اإلســالميين اغلبهم لم 

يدرســوا ليكونــوا رجــال ديــن بــل انهــم يحملــون 

شــهادات اكاديميــة مثــل الهندســة والطــب مــن 

ان معرفتهــم لإلســالم  كمــا  جامعــات غربيــة، 

ن 
آ
للقــرا ودراســتهم  قراءاتهــم  علــى  تعتمــد 

والحديــث ـ وهــذا يذكــر باإلصــالح الــذي قــام بــه 

البروتســتانت عندمــا تــم تشــجيع المســيحيين 

يفهموهــا  لكــي  النصــوص  إلــى  الرجــوع  فــي 

المفكــرون  اولئــك  يســعى  حيــث  نفســهم، 
أ
با

اإلســالميون إلــى اشــتقاق معــاٍن مهمــة وعمليــة 

فــي  تطبيقهــا  يمكــن  والحديــث  ن 
آ
القــرا مــن 

الجاريــة. والسياســية  االجتماعيــة  القضايــا 

الفكريــة  المدرســة  هــذه  مــن  ظهــر  وقــد 

ة 
أ
المــرا بحقــوق  يطالبــون  الذيــن  اإلســالميون 

كمــا ظهــرت الكـثيــر مــن الجهــود لتحريــر الفهــم 
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ن والحديــث مــن تقاليــد النظــام 
آ
الحقيقــي للقــرا

االبوي القديمة والتفاســير التي كانت مســيطرة 

الفالســفة  اولئــك  ويلعــب  طويلــة،  لفتــرات 

فــي   
ً
ساســيا

أ
ا  

ً
دورا اإلســالميون  والمفكــرون 

اإلســالمي. الفكــر  تفســير  اعــادة 

حديثــة  هــي  االفــكار  هــذه  بعــض  ان  حيــث 

وخالقــة والبعــض االخــر بدائــي متعجــرف بــل 

اإلســالميين  اغلــب  ويتحــدى  هــدام،  وحتــى 

فيمــا  الديــن  علمــاء  يمتلكــه  الــذي  االحتــكار 

اإلســالم. تفســير  يخــص 

وتحــدث الليبرالــي فــاروق المــدودوي وهــو ابــن 

ابــي االعلــى المــدودوي المؤســس الباكســتاني 

»لجماعــة إســالمي« تحــدث عــن العلمــاء بلهجــة 

:
ً
شــديدة قائــال

صبحــوا مــرض المجتمــع المســلم 
أ
))إن العلمــاء ا

والباحثيــن  المفكريــن  بوجــه  يقفــون  النهــم 

احيــاء  إلــى  يطمحــون  الذيــن  اإلســالميين 

التقاليــد الفكريــة فــي اإلســالم حيــث كلمــا اظهــر 

جدليــة  لة 
أ
مســا اإلســالميين  المفكريــن  احــد 

جديــدة فــان العلمــاء هــم اول مــن يتهمــه بانــه 

ي محاولــة 
أ
يهاجــم اإلســالم ذاتــه، وكذلــك فــان ا

تفســر  العلمــاء  هيمنــة  لة 
أ
مســا فــي  للتحقيــق 

يــة 
أ
علــى انهــا هجــوم يســتهدف اإلســالم، وان ا

محاولــة للتحقيــق فــي فقــه العلمــاء ينظــر إليهــا 

.
ً
علــى انهــا هجــوم يســتهدف اإلســالم ايضــا

 فكيــف يمكننــا نحــن المســلمين ان نتطــور 
ً
اذا

اذا واجهنــا مثــل هــذه المعارضــة؟ 

الشــعائري  المفهــوم  علــى  العلمــاء  اكــد  فقــد 

كيــد علــى االفــكار االصيلــة 
أ
 مــن التا

ً
لإلســالم بــدال

والتطــور الفكــري، فمــا نحتاجــه هــو مجموعــة 

مــن المفكريــن والعلمــاء الثورييــن اضافــة إلــى 

الخبــراء اإلســالميين الذيــن انشــقوا عــن طــراز 

المجتمــع  مراقبــة  مــن   
ً
وبــدال الماضــي،  علمــاء 

المســلم يحتــاج اولئــك المفكــرون اإلســالميون 

إلــى الشــجاعة الكافيــة التــي تمكنهــم مــن اعــادة 

ساســية 
أ
التفكيــر فــي الكـثيــر مــن االفتراضــات اال

مــع احتياجــات  التكيــف  مــن  كذلــك تمكنهــم 

الوقــت الحاضــر.

فــال يمكننــا المضــي فــي اعــادة نفــس االنظمــة 

القانونيــة القديمــة التــي تعــود إلــى مــا قبــل الــف 

ســنة مضــت.

و الشــيعة مفهــوم 
أ
 ويؤيــد بعــض العلمــاء الســنة ا

العلمــاء  حكــم  مشــاكل  لكــن  العلمــاء  حكــم 

والسياســة  الدولــة  قضايــا  الن   
ً
جــدا متعــددة 

عــن  بكـثيــر  تختلــف  واســعة  انظمــة  تتضمــن 

تلــك القضايــا التــي تتعلــق بتفســير النصــوص 

اإلســالمي. والفقــه 

ماليزيــا:  مــن  نــور  فــارش  الدكـتــور  وقــال 

ســدوا خدمــة عظيمــة 
أ
ا العلمــاء  ن 

أ
ا ))الحقيقــة 

اإلســالمية  والحضــارة  والثقافــة  للمجتمــع 

مــن  بانهــم مجموعــة  وينبغــي علينــا ان نتذكــر 

العلمــاء الدينييــن، الذيــن يهتمــون فــي الدرجــة 

ساســية بالقانــون والخطــاب الدينــي وكذلــك 
أ
اال

التفســير حيــث  العلمــاء بقضايــا  اولئــك  يهتــم 
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ان علمهــم يتنــاول التفحــص الدقيــق والتفســير 

والتفكيــر القانونــي، فبينمــا هــذا الشــيء حســن 

ال بدلنــا مــن ان نتذكــر ان العلمــاء ليســوا كل 

شــيء، حيــث ان العلمــاء هــم ليســوا ناشــطين 

بالضــرورة  وليســوا  اإلنســان  حقــوق  فــي 

بلغــة  يتحدثــون  ال  وهــم   ، ديمقراطييــن 

الحقــوق بــل انهــم يتكلمــون بلغــة االلتزامــات 

الشــبكة  ان  االخالقيــة،  والواجبــات  الدينيــة 

التــي  والمؤسســات  تنتجهــم  التــي  التعليميــة 

يرتادونهــا مكونــة مــن تراكيــب هرميــة كمــا ان 

اصطالحــات  إلــى  يســتند  اختصاصهــم  حقــل 

الخطــاب الدينــي والميتافيزيقــي والــذي يحــاول 

تجنــب االهتمامــات الدنيويــة والعلمانيــة، لــذا 

فينبغــي علينــا اال نشــعر باننــا مخدوعــون اذا لــم 

يتكلــم العلمــاء عــن قضايــا ترتبــط باهتمامــات 

الحاضــر((. وقتنــا 

ان العلماء ال يستطيعون ان يدعوا بانهم اعلى 

مــن السياســة عنــد مناقشــة القضايــا السياســية 

ال  كمــا  المملكــة  هــذه  لمثــل  وجــود  ال  الن 

يســتطيعون ان يدعــوا بــان لديهــم حصانــة ضــد 

بعملــة  يتاجــرون  عندمــا  السياســية  الجهــات 

يعملــوا  ان  عليهــم  ينبغــي  حيــث  السياســة 

الديمقراطيــة. السياســة  قواعــد  ضمــن 

لــذا فــان وجــود العلمــاء فــي السياســة ليعملــوا 

بصفــة علمــاء شــيء غيــر ممكــن مــا لــم يعملــوا 

مؤسســات  ضوابــط  ضمــن  منفرديــن  فــراد 
أ
كا

تلــك.  الدولــة 

 
ً
كمــا ان كل التشــريعات بالنتيجــة تمثــل نوعــا

مــن التفســير لمفاهيــم القانــون اإلســالمي لــذا 

 
ً
ي قانــون مقتــرح يجــب ان يكــون خاضعــا

أ
فــان ا

بطبيعــة الحــال للنقــاش مــن قبــل المســلمين 

المجتمــع  بمصالــح  ترتبــط  حقيقــة  هــي  وهــذه 

واالنســجام االجتماعــي والسياســي ان النقــاش 

حــول هــذه القضيــة يحتــل مركــز الصــدارة عنــد 

اإلســالميين.

لعــدة  للهجمــات  يتعرضــون  العلمــاء  فــان  لــذا 

منهــا: اســباب 

واشــتراكهم  الوثيقــة  التاريخيــة  عالقاتهــم  1ـ 

ينبغــي  كان  التــي  واالنظمــة  الحــكام  بجرائــم 

السياســية. حاجاتهــم  يلبــوا  ان  العلمــاء  علــى 

2ـ جهل العلماء بالمعرفة العلمانية والعالم.

3ـ فهمهــم الضيــق لإلســالم المســتند إلــى فقــه 

لكــن  اإلســالم  روح  بذلــك  متجاهليــن  قديــم 

مــن غيــر العــدل القــول ان اغلــب رجــال الديــن 

مذنبــون بســبب تلــك االنتكاســات، بالحقيقــة 

هنــاك كـثيــر مــن رجــال الديــن الذيــن ينخرطــون 

مــع المحدثيــن لكــن فــي الوقــت الحاضــر رجــال 

الديــن هــم اكـثــر عرضــة لالنتقــاد ومحــط تركيــز 

المفكريــن.

 وهنــا يبــرز المفكــرون اإلســالميون المحدثــون 

لــم يتدربــوا فــي المــدارس الدينيــة بــل  الذيــن 

ثقفوا انفسهم من خالل قراءاتهم عن اإلسالم. 

ويشــكل اولئك المفكرون اإلســالميون سلســلة 

كاملــة مــن متطرفيــن ومحافظيــن ويعكســون 
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اإلســالم  فــي  متعــددة  اتجاهــات  بذلــك 

السياســي، لكــن المفكريــن اإلســالميين الجدد 

يشــكلون معضلــة: حيــث انهــم نتــاج التعليــم 

 
ً
 ومناهجــا

ً
العلمانــي فــي الغــرب ويقدمــون فهمــا

جديــدة لإلســالم مــن خــالل دراســاتهم.

 كمــا حــدث فــي اإلصــالح 
ً
وهــذا يشــكل خطــرا

شــخص  كل   
أ
يبــدا فعندمــا  البروتســتانتي 

خاطئــة  افهــام  تظهــر  لنفســه  بالتشــريع 

العنــف  اعمــال  تبــرر  ربمــا  لإلســالم  ومشــوهة 

احــد  هــو  الدن  بــن  اســامة  اإلرهــاب،  وحتــى 

مفكــرون  بانهــم  يدعــون  الذيــن  اولئــك  انــواع 

اإلســالم. معرفــة  ذرائــع  تحــت  اســالميون 

خطــورة  إلــى  المتدربــون  العلمــاء  ويشــير 

نية لغايات سياسية بحتة 
آ
يات قرا

آ
االستشهاد با

 
ً
 قليــال

ً
مــن قبــل اولئــك الذيــن يمتلكــون شــيا

عــن تعاليــم اإلســالم واولئــك الذيــن يقتبســون 

و بدون 
أ
نيــة فــي غيــر نطاقهــا المناســب ا

آ
يــات قرا

آ
ا

حــداث والظــروف التــي توضــح معانــي 
أ
اعتبــار لال

اإلســالميون  المفكــرون  ويقــوم  يــات 
آ
اال تلــك 

بمســاهمات فاعلــة فــي فهــم اإلســالم فــي ظــل 

المعاصــرة. الظــروف 

العلمانية:

الليبرالييــن  مــن  صغيــرة  مجموعــة  تصــر 

اإلســالميين علــى ان الدولــة العلمانيــة االصــل 

 وال تتدخــل 
ً
والتــي تمنــح الديــن فضــاًء مســتقال

فــي وظيفــة اإلســالم فــي المجتمــع توفــر حريــة 

ومــن  الدولــة  مــن  للديــن  كاملــة  وحمايــة 

ان  المحتمــل  غيــر  مــن  بينمــا  الديــن،  اعــداء 

حتــى  الحريــة  نفــس  اإلســالمية  الدولــة  توفــر 

 فــي تفســير 
ً
للمســلمين الن الدولــة تعتبــر طرفــا

اإلســالم.

كبيــرة  مجموعــة  الحالــي  الوقــت  فــي  وتوجــد 

موضــوع  حــول  والكـتابــات  االفــكار  مــن 

اإلســالم الليبرالــي، وســوف اســتعرض هنــا مــن 

ساســية لمجموعــة مــن 
أ
 ا

ً
مصــادر متنوعــة افــكارا

اإلســالميين الليبرالييــن الذيــن يعرضــون مــدى 

بالديمقراطيــة  يتعلــق  بمــا  وخاصــة  تفكيرهــم 

اإلســالم  ينســجم  ان  وامكانيــة  الفكــر  وحريــة 

المعاصــرة. الدوليــة  القيــم  مــع 

واحــد اعظــم المفكريــن اإلســالميين المحدثيــن 

وهــو  باكســتان  مــن  رحمــن«  »فازلــور  هــو 

بروفســور فــي جامعــة »شــيكاغو« والــذي صــرح 

 »إن المذاهب والمؤسســات هي اســالمية 
ً
قائال

ن والســنة« 
آ
نهــا تنبــع مــن تعاليــم القرا

أ
صــل ال

أ
باال

ومصممــة لكــي تعالــج مشــاكل محــددة.

الغنوشــي  رشــيد  الشــيخ  قالــه  مــا  وحســب 

التونســية  اإلســالمية  النهضــة  حركــة  مؤســس 

»إن  لنــدن  فــي  المنفــى  فــي  ن 
آ
اال هــو  والــذي 

تجــاه  اإلســالمية  للحــركات  الســلبي  الموقــف 

توجــد  تتراجــع حيــث ال  يجعلهــا  الديمقراطيــة 

لدينــا خبــرة حديثــة فــي الفعاليــات اإلســالمية 

الديمقراطيــة  مــكان  تحتــل  ان  يمكــن  التــي 

علــى  اإلســالمية  الصبغــة  اضفــاء  ان  كمــا 

الديمقراطيــة هــو اقــرب شــيء لتطبيــق المفهــوم 
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اإلســالمي للشــورى، ان الذيــن يرفضــون هــذه 

ي شــيء يختلــف عــن نظــام 
أ
الفكــرة لــم ينتجــوا ا

 لمــا جــاء 
ً
الحكــم ذي الحــزب االوحــد واســتنادا

علــى لســان الدكـتــور محمــد شــهرور وهــو مفكــر 

اســالمي ســوري قيــادي قــال ان » الديمقراطيــة 

ليــة هــي افضــل انجــازات اإلنســانية لممارســة 
آ
كا

الشــورى كمــا الحــظ ان الديمقراطيــة هــي افضل 

ليــة لتنظيــم المعارضــة، حيــث انــه يرى مفهوم 
آ
ا

نــي 
آ
داة للوصــول إلــى المفهــوم القرا

أ
المعارضــة ا

ة الخيــر وتحريــم الشــر« وقــال ان 
أ
فــي »مكافــا

بقيــم  يؤمــن  المســلم  تجعــل  المبــادئ  هــذه 

»التعدديــة السياســية« وحريــة التعبيــر وحريــة 

الســلمية.. الوســائل  مــن خــالل  المعارضــة 

همــا  السياســي  والتعــدد  المعارضــة  ان 

ســاس للمجتمــع المدنــي اإلســالمي. ويشــير 
أ
اال

الديمقراطيــة كصيغــة حكــم  »ان  إلــى  شــهرور 

واطــار عمــل لتنظيــم عالقــات البشــر لهــا عــدة 

خــرى إيجابيــة ومهمــا يكــن 
أ
خصائــص ســلبية وا

الجانــب الســلبي فــال يوجــد هنــاك تبريــر إللغــاء 

المنفــرد  بالحكــم  واســتبدالها  الديمقراطيــة 

و حــزب واحــد 
أ
والــذي ينحصــر بشــخص واحــد ا

معينــة«. نخبــة  و 
أ
ا

ويقــول صــادق ســليمان وهــو ســفير عمانــي فــي 

الواليــات المتحــدة ومفكــر فــي شــؤون الحكومــة 

اإلســالمية »إن الشــورى فــي اإلســالم كمفهــوم 

حيــث  الديمقراطيــة  عــن  تختلــف  ال   
أ
وكمبــدا

مــن  ينبــع  الشــورى والديمقراطيــة  مــن   
ً
ان كال

ربمــا  الجماعــي  التفكيــر  إن  القائــل  المفهــوم 

يــؤدي إلــى نتيجــة صائبــة وإيجابيــة للمصالــح 

 مــن المصلحــة الشــخصية.
ً
بــدال العامــة 

دســتورية  بصــورة  معيــن  نظــام  نفــذ  وكلمــا 

وبالتالــي  الشــورى   
أ
مبــدا وعمليــة  ومؤسســاتية 

النظــام  ذلــك  اصبــح  الديمقراطــي   
أ
المبــدا

مديــر  وهــو  »زفــار«  وصــرح  اكـثــر،   
ً
اســالميا

 :
ً
ســابق فــي منظمــة الجامعــة اإلســالمية قائــال

ي 
أ
ا ـ  اإلســالم  وتفســير  جمــع  امكانيــة  »إن 

االجتهــاد ـ والديمقراطيــة هــو القاعــدة الحقيقيــة 

اإلســالم  يؤســس  خاللهمــا  ومــن  لإلســالم 

 تســوده العدالــة والمســاواة، وطالمــا 
ً
مجتمعــا

ال يســتطيع الفكــر اإلنســاني ان يخلــق مؤسســة 

فضــل مــن البرلمــان فــال توجــد هنــاك مشــكلة 
أ
ا

فــي تبنــي هــذه المؤسســة وكـتــب »ليــث كبــة« 

فــي  المنفــى  فــي  عراقــي  اســالمي  مفكــر  وهــو 

ليســت  هــي  الديمقراطيــة  ان   «  :
ً
قائــال الغــرب 

ضروريــة  لكنهــا  لإلســالم  اســتبدال  و 
أ
ا تكملــة 

اإلســالمي«. العالــم  وتنظيــم  لتحســين 

إن المجتمعــات الديمقراطيــة يمكــن ان تكــون 

و غيــر اســالمية لكــن مــن الصعــب 
أ
اســالمية ا

 فــي القــرن الحــادي 
ً
 اســالميا

ً
ان اتخيــل مجتمعــا

والعشــرين بــدون ديمقراطيــة وبــدون ان يكــون 

ان  صحيــح  اإلنســان،  لحقــوق  احتــرام  فيــه 

خطــاء وانهــا 
أ
الديمقراطيــة فيهــا الكـثيــر مــن اال

غيــر متكاملــة وانهــا عرضــة لســوء االســتخدام، 

لكــن هــذا هــو حــال كل االنظمــة التــي وضعهــا 



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |   تموز   |  2006 239

اإلنســان، ان هــذه المالحظــة تشــمل انظمــة 

 
ً
ايضــا وتشــمل  اإلســالم  قيــم  مــن  مشــتقة 

االنظمــة التــي حكمــت المســلمين فــي القــرون 

الماضيــة. االربعــة عشــر 

ال  وحــده  هلل  الســيادة  »ان  »كبــة«  ويقــول 

فقــط  واحــد   
أ
مبــدا فــي  يتجســد  ال  وهــذا  غيــر، 

تمــارس  فربمــا  القيــم،  مــن  مجموعــة  فــي  بــل 

بعــض الــدول الســيطرة االجتماعيــة ويمكــن ان 

الذيــن يخضعــون  النــاس  تحصــل علــى قبــول 

الدولــة  تمــارس  ان  لكــن  الحكومــة  لتلــك 

نا فهذا ال ينســجم مع معتقداتي.
أ
ســيادتها علّي ا

 فعندمــا نفهــم النطــاق االجتماعــي والسياســي 

مــن  يصبــح  الرســول  وتشــريعات  الحاديــث 

ساســية لتلــك االحــكام 
أ
الســهل فهــم المبــادئ اال

وهــذا يمكننــا مــن اســتقراء مــا تعنيــه تلــك القيــم 

واالحــكام فــي ظــل الظــروف المعاصــرة، فعلــى 

ســبيل المثــال يحــرم اإلســالم الربــا لكــن الكـثيــر 

مــن المحدثيــن يشــيرون إلــى ان الرســول كان 

الوقــت  فــي ذلــك  الربــا  يتحــدث عــن ممارســة 

والتــي تبتعــد كل البعــد عــن المفهــوم الحديــث 

وهــذا  االســواق  فــي  العمــالت  صــرف  لقيمــة 

اإلســالم،  مبــادئ  يحــرم حســب  ان ال  ينبغــي 

لــم  اإلســالميين  العلمــاء  ان  بســبب  ولكــن 

لة فانهــم 
أ
يصلــوا إلــى اجمــاع حــول هــذه المســا

اصبحــوا غيــر مهميــن، وهــذا مــا نــراه مــن خــالل 

اســتمرار ممارســة نظــام الفوائــد مــن قبل الكـثير 

القاعــدة  يرونــه  النهــم  اإلســالمي  العالــم  فــي 

الحقيقيــة لنظــام االقتصــاد العالمــي.

المحدثــون  اإلســالميون  ادرك  النهايــة  وفــي 

الحاجــة الماســة للعــدل فــي اإلســالم وهــو احــد 

ساســية فــي العقيــدة والــذي دفــع 
أ
الضروريــات اال

دكـتــور اشــغار علــي وهــو مفكــر اســالمي شــيعي 

ة والرجل 
أ
للســعي في ايجاد المســاواة بين المرا

نيــة للعدالــة هــي اشــارة شــاملة 
آ
»إن االشــارة القرا

هــي  العدالــة  هــذه  ان  ادراك  فينبغــي   ..
ً
جــدا

التــي يجــب تطبيقهــا فــي كل القضايــا عنــد ســن 

القوانيــن. 

لــذا ينبغــي علينــا ان نعيــد التفكيــر فــي قوانيــن 

فــي  المركزيــة  فكــرة  علــى  المبنيــة  الشــريعة 

العائلــة. قوانيــن  نطــاق  فــي  وخاصــة  العدالــة 

مــن  الكـثيــر  يســتعمل  انطــالق  وكنقطــة 

يســمى  الــذي  اإلســالمي  المفهــوم  المحدثيــن 

التــي  المــدارس  لتلــك  وبالنســبة  المصلحــة، 

الفكــر  فــي  المصلحــة  لــدور  االســبقية  تجعــل 

خدمــة  فــي  اإلســالم  ان  تــرى  فإنهــا  اإلســالمي 

العامــة. المصلحــة 

 لــذا فــاذا لــم تخــدم سياســة معينــة المصلحــة 

هــذه  ان  اســالمية،  ليســت  فإنهــا  العامــة 

الصيغــة مســتخدمة مــن قبــل الحركــة المحمدية 

اندونيســيا. فــي  االنتشــار  الواســعة 

وتحــدث المفكــر اإلســالمي المصــري الريــادي 

انتقــد  عندمــا  اللهجــة  بنفــس  عبــدو  محمــد 

اهمــال المســلمين لفكــرة »المصلحــة العامــة« 

كيــد القــادة علــى الطاعــة اكـثــر مــن العدالــة، 
أ
وتا
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سالٌم يا عراق
 عبد هللا محمد
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ِبــرٌّ عليــه  العــراُق  عــاش  ل 
أ
ا

ٍل
آ
َمــا ِمــن  للكرامــة  يــُك  ْن  فــاإ

اتحــاٍد لــى  اإ عــراق  يــا  َتقــّدْم 

ذاعــوا
أ
ا بمــا  المرجفيــن  َوَنــّحِ 

ً
ِتّيــا

أ
ا فيهــم  واندفــْع  تقــّدْم 

ْجِلــْب
أ
ا ــم 

ُ
ث ُغثــاًء  ْبِعْدهــم 

أ
وا

ً
قلوبــا الَبغضــا  مــن  َشــحنوا  بمــا 
ً
ومــا َســفكوا ومــا انتســفواضريحا

لســتباحوا هنالــك  َقــدروا  ولــو 

وعّمــت غوايتهــم  اتصلــْت  قــد 

ْولــى
أ
ا بالديــن  نكــم 

أ
ا زعمتــم 

واســتبْحتم ســواكم  وكـّفرتــم 

لكــم جنانــي؟! ــُه 
ُ
ل الإ قــال  فهــل 

وهــل فــي الديــن وّصاكــم بظلــٍم

بْغــٍي نهــج  عــادوا 
أ
ا قــد  وهاهــم 

طفــٍل قتــَل  الشــجاعة  َيُعــّدون 

شــعب جهــاد  الجهــاد  وعندهــم 

ولكــْن ٌم 
ْ
ســل هــم  عــداِء 

أ
َفِلال

وليــس َيطيــب ِفعــُل المــرء مــا لــم

َغفــوِر رّب  ِمــن  ونافلتــان 
للَجســور  

ّ
ال تــؤول  فليــس 

وَعــدٍل فــي الكبيــر وفــي الصغيــر
وُزوِر ــٍك 

ْ
ف اإ مــن  جــاؤوه  ومــا 

بالصخــور  
أ
يهــزا الَجــْري  حثيــَث 

وبالثبــور بالهــالِك  عليهــم 
الصــدور حــن  اإ مــن  ْبــَدْوه 

أ
ا ومــا 

ُفجــور مــن   
ً
عمــدا اجترحــوه  ومــا 

ضريــح المصطفى الهادي البشــير

الغــَرور كيــد  مــن  فيــالّلِ 

المســتنير بالكـتــاب  ولــى 
أ
وا

الغزيــر كالنهــر  فهــي  ِدماُهــم 

ــه لهــم َســعيري؟! ل وهــل قــال الإ

كالَجــزور؟! للمخالــِف  ونْحــٍر 
كـفــور خّتــاٍر  ِفْعــَل  قديــٍم 
الُخــدور رّبــاِت  قتــَل  كذلــك 
َغيــوِر شــهٍم  عــزٍل 

أ
ا بــريٍء 

الَهُصــور كالليــث  الخلطــاء  علــى 

َيِطــْب مــن قبلــه ِخــْبُء الضميــر
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من المكتبة الحديثة

إعداد / علي فاضل الدّفاعي

من البشري
أ
-العدالة النتقالية وال

للعدالــة  الدولــي  المركــز  عــن   
ً
حديثــا صــدر 

عــداد : اليكــس بوريــن وســو فالنتيــن  النتقاليــة اإ

وقائــع  علــى  الضــوء  هذاالكـتــاب  ســلط  لقــد 

مــن المؤتمــر الــذي عقــد فــي سمرســت ويســت 

ذار وحتــى 1
آ
ا فريقيــا للفتــرة مــن 28 

أ
ا ـ جنــوب 

نيســان 2005 برعايــة الوكالــة اليابانيــة للتعــاون 

ونظــم  اليابانيــة  الحكومــة   /  )JICA( الدولــي 

ــاون. ــة النتقاليــة ـ كيــب ت ــي للعدال المركــز الدول
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مــن  العديــد  الكـتــاب  هــذا  تنــاول  وقــد   

جملــة  طرحــت  التــي  المهمــة  الموضوعــات 

مــن المســائل ذات العالقــة بحقــوق اإلنســان 

الدولــة  ومســؤولية  والتســامح  والعدالــة 

والمصالحــة وغيرهــا، وقــد جــاءت فصــول هــذا 

يلــي: كمــا  المســائل  هــذه  مبينــة  الكـتــاب 

- الفصل االول : فهم العدالة االنتقالية 

- لمحــة تاريخيــة عــن العدالــة االنتقاليــة ـ جــوان 

إي منــدز 

 
ً
التســامح ســعيا  : االنتقاليــة  العدالــة  -تعريــف 

ليكــس بوريــن 
أ
ا ـ  للعدالــة والســالم 

فريقيا 
أ
- لجنــة المصالحــة والحقيقــة فــي جنــوب ا

االســاطير  مــن  المســتقاة  الــدروس  وبعــض 

بيــزوس جــورج   - اليونانيــة 

والمســؤولية:  المســاءلة   : الثانــي  الفصــل   -

الدولــة مســؤولية 

- من المالم والمسؤول؟ ـ جيفري نايس

 التكامليــة ـ 
أ
- المحكمــة الجنائيــة الدوليــة : مبــدا

لويــس مورينــو ـ اوكامبــو 

م 
أ
ا العقابيــة  :العدالــة  الثالــث  الفصــل   -

تناقضيــة؟ م 
أ
ا تكميليــة  التجديديــة: 

- انهــم يطببــون جــراح شــعبي بدراهــم معــدودة 

ـ بونجانــي فينــكا

ـ  االجتماعيــة  والحقيقــة  التجديديــة  العدالــة   -

ديفيــز دنيــس 

التعايــش   
أ
المصالحــة: مبــدا  : الرابــع  الفصــل   -

وبنــاء الثقــة

 والصفــح 
أ
- دور التمــاس العــذر واالقــرار بالخطــا

ـ بومــال جوبــودا ـ مديكيــزال

هيل واعادة االعمار 
أ
- إرســاء الســالم وإعادة التا

كاشي
أ
في ســريالنكا ـ يوسوشــي ا

المصالحــة  ســبيل  تعتــرض  التــي  التحديــات   -

بواكيــرا نيكــوالس  والســودان  بورنــدي  فــي 

 : المؤسســاتي  اإلصــالح   : الخامــس  الفصــل   -

الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والحــق فــي 

االمــن
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- إصالح ســلك الشــرطة مع الحفاظ على االمن 
العام ـ بيتر جاســترو

- اإلصــالح المؤسســاتي: الحقــوق االجتماعيــة 

واالقتصاديــة ـ جوديــث / شــباط

ـ  والتنميــة  التعويضــات  الســادس:  الفصــل   -

حريــف دي  بابلــو 

فــي  والحقيقــة  المصالحــة  ولجنــة  التعويــض   -

ونــدي  ـ  والقيــود  التحديــات   : فريقيــا 
أ
ا جنــوب 

اور.

- الفصــل الســابع : تذكــر الماضــي والمتاحــف 

والنصــب التذكاريــة : بنــاء مســتقبل جديــد.

- حقــوق اإلنســان والعدالــة والكـفــاح مــن اجــل 

الذاكــرة ـ لويــس بكنــورد

- متحف المنطقة السادسة ـ فالمونت الين 

- مســؤولية القائميــن علــى التعليــم مــن اجــل 

العدالــة والتحــول االجتماعــيـ  مارليــن ســيلبرت

- الفصــل الثامــن : العدالــة االنتقاليــة والنــوع 

والجنــس

نيــة ـ باتريشــا 
آ
- التشــكيك فــي قيــم الســالم اال

فيــزور ـ ســيالرز

- دور الرجــال والنســاء فــي اعــادة بنــاء راونــدا ـ 

فطومــة ندانجيــزا 

- الفصــل التاســع : دراســات نمــاذج حــاالت فــي 

العدالــة االنتقاليــة

للعدالــة  الرئيســة  المكونــات   : تيمــور  شــرق   -

االنتقاليــة واالمــن البشــري ـ جوفيتــو ريجــو دي 

جيســيز اراوجــو

- تجربــة غانــا فــي مجــال العدالــة االنتقاليــة ـ إي 

. جيمــاـ ــبودي

المصالحــة  لجنــة   : االنتقاليــة  العدالــة  نحــو   -

فيبــري  ليرنــر  ســلومن  ـ  بيــرو  فــي  والحقيقــة 

- العدالة االنتقالية في صربيا ـ ماريجانا توما

- سريالنكاـ رماني موتيوجاما

خــالل  مــن  الســالم  إرســاء  ســيراليون:   -

ســوكا ياســمين   / المســاءلة 

فريقيا : قادر اسمال
أ
- جنوب ا

علــى  السياســة  تداعيــات   : العاشــر  الفصــل   -

الدولــي  المجتمــع 

- كيفيــة االرتقــاء وتقديــم جــدول اعمــال العدالــة 

االنتقاليــة واالمــن البشــري ـ جــوان إي.مندز

- االستنتاج ـ اليكس بورين 

وقــد خــرج هــذا الكـتــاب بمجموعــة مــن النقــاط 

التــي اوالهــا اهميــة مميــزة مــن بيــن موضوعــات 

الدراســة تمثلــت فــي تحقيــق الســالم والتركيــز 

علــى العدالــة والحاجــة إلــى وضــع حــد ونهايــة 

للعنــف.

 وكذلــك التركيــز علــى اعــادة االعمــار والتنميــة 

تحقيــق  وضمــان  تشــجيع  مهمــة  مــن  كجــزء 

االنتقاليــة. العدالــة 

هيــل 
أ
ليــات إلعــادة دمــج وتا

آ
 واتخــاذ موقــف وا

موقــف  يقــف  ومــن  والمتورطيــن  الضحايــا 

بســاطة. بــكل  المتفــرج 

 العفــو الشــامل ينطــوي 
أ
كيــد علــى ان مبــدا

أ
والتا

ن يكــون 
أ
علــى اخطــار محدقــة حقيقيــة فيجــب ا
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ن 
أ
ا كمــا   ،

ً
دومــا  

ً
مشــروطا والتســامح  العفــو 

مــن  افضــل  عــادل  مجتمــع  بتحقيــق  االلتــزام 

. العدالــة  تحقيــق  مجــرد 

وهــذا يشــمل اهميــة وجــود دســتور ديمقراطــي 

ساســية لجميــع المواطنيــن 
أ
يكـفــل الحريــات اال

وضــرورة العمــل مــن اجــل التعايــش الســلمي 

المكونــات  مــع جميــع  التشــاور  ذلــك  فــي  بمــا 

الجانــب  فــي  عمــل  فــرص  وخلــق  والفرقــاء 

االقتصــادي واهتمــام خــاص يجــب ايــالؤه إلــى 

والطفــل. ة 
أ
المــرا

2- مع الشعب 

البــزاز  الرحمــن  عبــد  مركــز  عــن   
ً
حديثــا صــدر 

)مــع  عنــوان  تحــت  كـتــاب  ي 
أ
والــرا للثقافــة 

الشــعب( وهــو كـتــاب وثائـقــي صــدر بعــد منــع 

لرئيــس   
ً
عامــا وثالثيــن  خمســة  مــن  كـثــر 

أ
ا دام 

الــوزراء العراقــي االســبق عبــد الرحمــن البــزاز.

التــي  االحاديــث  المؤلــف  فيــه  جمــع  كـتــاب   

فــي  مباشــرة  العراقــي  للشــعب  بهــا  تحــدث 

المؤتمــرات  طريــق  عــن  و 
أ
ا االذاعــة  و 

أ
ا التلفــاز 

الصحفيــة المباشــرة والمحاضــرات التــي القاهــا 

فــي عــدٍد مــن الجامعــات وكذلــك الكلمــات التــي 

انبعثــت  وقــد  المؤتمــرات،  بعــض  بهــا  افتتــح 

و المعــارف 
أ
هــذه الفكــرة مــن بعــض االصدقــاء ا

الذيــن الحــوا علــى البــزاز ـ كمــا ذكــر نفســه فــي 

الكـتــاب ـ ان يشــرع بالعمــل لجمــع مــا تــوزع مــن 

احاديثــه وكلماتهومحاضراتــه بيــن دفتــي كـتــاب 

 اذ كان مبعثــه شــخص 
ً
 سياســيا

ً
كــي تمثــل ادبــا

جانــب  مــن  هــذا  العــراق.  وزراء  رئيــس  دولــة 

البــزاز رحمــه هللا  فقــد ذكــر  خــر 
آ
ا ومــن جانــب 

ان هنــاك مــن اســاء فهــم بعــض العبــارات التــي 

ســوء  تعّمــد  مــن  وهنــاك  احاديثــه  فــي  وردت 

إلــى ترويــج افــكار لميقصدهــا  الفهــم ممــا ادى 

البــزاز فــي احاديثــه هــذه.

مطابقــة  الكـتــاب  هــذا  تســمية  جــاءت  وقــد 

ان  فــي  البــزاز  إليــه  الــذي كان يصبــو  للغــرض 

المــه 
آ
يكــون مــع الشــعب بشــعوره، يتحســس ا

 
ً
فضــال بهديــه،  ويســتهدي  امراضــه  ويشــخص 

ان  بعــد  جــاء  العنــوان  هــذا  اختيــار  ان  عــن 

اطلقــه البــزاز علــى نــدوة يــوم االربعــاء التــي كان 

للبــزاز  المســؤولين وكان  يتحــدث فيهــا بعــض 

االحاديــث. تلــك  مــن  وافــر  نصيــب 

تتــوزع علــى محوريــن  الكـتــاب   ان قيمــة هــذا 

لشــخصية  بعــرٍض  االول  يتمثــل  ساســيين 
أ
ا

مهمــة مــن شــخصيات العــراق السياســية مــن 

خــالل كالمــه المتنــوع فــي مختلــف المحافــل 

والمياديــن والتــي توزعــت علــى مختلــف طبقــات 

العامــة  التلفزيونيــة  اللقــاءات  الشــعب ضمــن 

 
ً
مــرورا الخاصــة  الجامعيــة  التجمعــات  إلــى 

بالمحافــل الشــعبية، امــا المحــور الثانيفتتجلــى 

هميتــه فــي تســليطه الضــوء علــى تلــك الحقبــة 
أ
ا

العــراق الحديــث. ريــخ 
أ
تا مــن 

3ـ العراق وقائع واحداث

للمعلومــات  العراقــي  المركــز  عــن  صــدر 

 )
ً
والدراســات )بنــك المعلومــات العراقــي ســابقا
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كـتــاب تحــت عنــوان ]العــراق وقائــع واحــداث[ 

بــرز الوقائــع واالحــداث 
أ
وهــذا الكـتــاب يعــرض ال

عــام  بيــن  مــا  للفتــرة  العــراق  فــي  جــرت  التــي 

1914 حتــى عــام 1958 وتميــز هــذا العــرض 

زمنــي  بترتيــب  جــاء  نــه 
أ
با والوقائــع  حــداث 

أ
لال

الســنين  هــذه  كل  يغطــي  ودقيــق  متصــل 

المذكوريــن  ريخيــن 
أ
التا بيــن  المنحصــرة 

دقيقــة. بعنايــة  مضبــوط  ريخــي 
أ
تا بتسلســٍل 

 مــن القضايــا والوقائع 
ً
 عــن تســجيله كـثيــرا

ً
فضــال

و انهــا لــم تلــق 
أ
 ا

ً
التــي لــم يتــم التصــدي لهــا اصــال

 مــن االهتمــام مــع انهــا مواضيــع حساســة 
ً
نصيبــا

ريــخ العــراق المعاصــر وتســلط الضــوء 
أ
تشــكل تا

حداثــه ورجاالتــه البارزيــن.
أ
علــى ا

تبوبيــه  فــي  العراقــي  المركــز  راعــى  وقــد   

واحصاءاتــه لهــذه االحــداث والوقائــع جانبيــن 

: رئيســيين

االول: الموضوعية وصحة الخبر.

حــداث بحيــث ال 
أ
الثانــي: التغطيــة المطلوبــة لال

يســتطرد وال يختصــر.

ليــس  الكـتــاب  يقدمــه  الــذي  العمــل  هــذا  إن   

العراقــي المركــز  بحســب  ـ  سياســية  موســوعة 

وإنمــا  المعاصــر  العــراق  لتاريــخ  اجتماعيــة  و 
أ
ا

رضيــة المناســبة 
أ
هــو يمثــل خطــوة اولــى تمّهــد اال

إلعــداد مثــل هــذه الموســوعة.

امــام   
ً
واســعا البــاب  يفتــح  العمــل  هــذا  إن 

يعيــدوا  ان  اجــل  مــن  والمؤرخيــن  الباحثيــن 

فــي  العابثــة  االيــدي  شــوهتها  التــي  الحقيقــة 

العراقيــة. الدولــة  تاريــخ  مســيرة 

تــي في قســمه 
أ
بقــي ان اضيــف ان هــذا الكـتــاب يا

االول الــذي يرافــق حيــاة الدولــة العراقيــة مــن 

بــدء احتــالل القــوات البريطانيــة للعــراق وحتــى 

ســقوط النظــام الملكــي.

نظمة الفدرالية 
أ
4ـ ال

الفدراليــة  االتحــادات  منتــدى  عــن  صــدرت 

نظمــة الفدراليــة تحــت عنــوان 
أ
دراســة مقارنــة لال

)االنظمــة الفدراليــة( للكاتــب رونالدل.واتــس.

معاينــة  هــو  الدراســة  هــذه  مــن  الغــرض  كان 

الفدراليــة  لالتحــادات  المهمــة  الخصائــص 

ن االحتمــاالت 
أ
المعاصــرة لتوســعة مداركنــا بشــا

المبــادئ  تطبيــق  فــي  تكمــن  التــي  الكـثيــرة 

الفدراليــة . وهــذه الدراســة المتضمنــة تعديــالت 

التــي  الثانيــة  للطبعــة  تحويــر  هــي  وتحديثــات 

ســبق صدروهــا باللغــة اإلنجليزيــة تحــت عنــوان 

نظمــة الفدراليــة » والصــادرة 
أ
: » مقارنــة بيــن اال

ـ كويينــز عــام  عــن دور نشــر جامعــة ماكجيــل 

بجامعــة  السياســات  دراســات  لمعهــد   1999

كويينــز فــي كنــدا . 

باختيــار  الدراســة  قامــت   ، المقارنــة  ولغــرض 

فدراليــا  اتحــادا   12 مــن  مؤلفــة  مجموعــة 

ربــع فــات مــن 
أ
معاصــرا . ووقــع االختيــار علــى ا

ولــى التحــادات 
أ
االتحــادات الفدراليــة . الفئــة اال

متقدمــة  صناعيــة  مجتمعــات  فــي  فدراليــة 

المتحــدة  الواليــات  علــى  تشــتمل  والتــي   ،

 )1848( وسويســرا   ،  )1789( مريكيــة 
أ
اال
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 ،  )1901( واســتراليا   ،  )1867( وكنــدا   ،

 .  )1949( لمانيــا 
أ
وا  ،  )1920( والنمســا 

وتتكــون الفئــة الثانيــة مــن اتحاديــن فدرالييــن 

ســيا ، وعلــى الرغــم مــن كل مــا يحيطهمــا 
آ
فــي ا

فــي   
ً
بــارزا  

ً
ســجال لهمــا  ن 

أ
ا إال   ، مشــاكل  مــن 

اللغــات  فــي  الشــديدة  التعدديــة  مــع  التكيــف 

، والثقافــات ، واالجنــاس : الهنــد )1950( ، 

وماليزيــا )1963( . وتتمثــل الفئــة الثالثــة فــي 

فــي   
ً
حديثــا بزغــا  ناشــئين  فدرالييــن  اتحاديــن 

مجتمعــات صناعيــة متقدمــة : بلجيكا )1993( 

ســبانيا )1978( ، واللتيــن اعتمدتــا مناهــج 
أ
وا

مبتكــرة لتطبيــق فكــرة الفدراليــة : بلجيــكا فــي 

وإســبانيا  الطائـفتيــن،  ذات  التدابيــر  مجــال 

مــن حيــث نهــج الالتماثــل لتكيــف مجتمعاتهــا 

لــف 
أ
مــا الفئــة الرابعــة فهــي تتا

أ
 . ا

ً
المحكومــة ذاتيــا

مــن اتحاديــن فدرالييــن ذَوْي طائـفتيــن تعرضــا 

 ، وباكســتان  ســلوفاكيا  تشــيكو   : للفشــل 

ن نلقــي نظــرة معمقــة علــى 
أ
وســيتيح لنــا ذلــك ا

 . الفدراليــة  االتحــادات  مــراض 
أ
ا

لبعــض  الكـتــاب  مــن  االول  الفصــل  يتعــرض 

هميــة وحــدود 
أ
القضايــا العامــة ، والمتضمنــة : ا

الفدراليــة  وتاريــخ   ، المقارنــة  الدراســات 

والقضايــا   ، اليــوم  بعالــم  الخــاص  وارتباطهــا 

 ، الفدراليــة  بمفهــوم  المتعلقــة  المفاهيميــة 

بتصميــم  الخاصــة  القضايــا  هويــة  وتعريــف 

 . الفدراليــة  االتحــادات  وســير 

ويعــرض الفصــل الثانــي نظــرة عامــة موجــزة عــن 

 تــم التعــرض لهــم فــي هــذه 
ً
 فدراليــا

ً
12 اتحــادا

الدراســة ، وهــو يحــدد الســمات المميــزة لــكل 

منهــم . 

كيفيــة  يعايــن  فإنــه  الثالــث  الفصــل  مــا 
أ
ا

انعــكاس التــوازن بيــن الوحــدة والتنــوع داخــل 

المجتمعــات الفدراليــة المختلفــة علــى التوزيــع 

توزيــع  نمــط  فــي  واالختالفــات   ، منهــم  لــكل 

الســلطات ونطــاق المســؤوليات الموكلــة لــكل 

 . المختلفــة  الفدراليــات  فــي  حكوميــة  جهــة 

المــوارد  توزيــع  علــى  الرابــع  الفصــل  ويركــز   

جانــب  وهــذا   . الفدراليــات  داخــل  الماليــة 

و يحصــر مــا يمكــن للجهــات 
أ
هــام النــه يمنــح ا

ن 
أ
ا اتحــاد  كل  داخــل  المختلفــة  الحكوميــة 

تقــوم بــه فــي ممارســة المســؤوليات التشــريعية 

دســتوريا.  لهــا  الموكلــة  والتنفيذيــة 

 كمــا يعــرض الفصــل الخامــس اإلجــراءات التــي 

تبنتهــا االتحــادات الفدراليــة مــن اجــل تحقيــق 

المزيــد مــن المرونــة العامــة والتعديــل التوافقــي 

يعــرض  كمــا   . الحكومــي  التعــاون  مــن خــالل 

التعاونيــة  للفدراليــة  النســبية  المزايــا  ايضــا 

لة الديمقراطيــة 
أ
والتنافســية واثارهــا علــى المســا

التماثــل  موضــوع  مناقشــة  تمــت  وقــد 

داخــل  المكونــة  الوحــدات  بيــن  والالتماثــل 

 . الســادس  الفصــل  فــي  الفدرالــي  االتحــاد 

نظمــة 
أ
اال هميــة 

أ
ا فيعــرض  الســابع  الفصــل  ّمــا 

أ
ا

الفدراليــة المتعــددة المســتويات الناتجــة عــن 

الفدراليــة  المنظمــات  علــى  المتزايــد  كيــد 
أ
التا
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 . المحليــة  الحكومــات  دور  وعلــى  الفوقيــة 

ويقيــم الفصــل الثامــن درجــات المركزيــة وغيــر 

المركزيــة فــي اتحــادات فدراليــة مختلفــة. 

التاســع مقارنــة المؤسســات  تــّم الفصــل 
أ
ا وقــد 

توجيــه  مــع  الفدراليــة  للحكومــات  التمثيليــة 

بيــن  االختــالف  نحــو  خاصــة  بصفــة  االنتبــاه 

 فصل الســلطات 
أ
المؤسســات القائمة على مبدا

، وبين المؤسســات القائمة على دمج الســلطة 

اعتمــاد  خــالل  مــن  والتشــريعية  التنفيذيــة 

فــكان   . مســؤولة  برلمانيــة  تنفيذيــة  ســلطات 

ثيــر علــى الســمة الخاصــة 
أ
لتلــك االختالفــات تا

اإلجــراءات  وعلــى   ، البينحكوميــة  للعالقــات 

فــي منــح المصالــح اإلقليميــة صوتــا فــي صنــع 

احزابهــم  وعلــى صفــة   ، الفدراليــة  السياســات 

المجالــس  دور  علــى  وكذلــك   ، السياســية 

 . الثانيــة  الفدراليــة 

القضايــا  مــن   
ً
عــددا العاشــر  الفصــل   ويعــرض 

المتعلقــة بوضــع الدســاتير داخــل االتحــادات 

بهــا  الدســاتير  وضعيــة  والمتضمنــة  الفدراليــة 

علــى ، وعمليــات المراجعــة القضائيــة 
أ
كـقانــون ا

التعديــل  وإجــراءات  المحاكــم  ودور   ،

 ، الحقــوق  صكــوك  ودور   ، الدســتوري 

 . لالنفصــال  الدســتورية  والشــروط 

مــراض 
أ
ا إلــى  عشــر  الحــادي  الفصــل  ينتقــل 

االتحادات الفدرالية ، ويتضمن فحص مصادر 

التوتر بها والمشــكلة الخاصة باالتحادات ذات 

لإلخفاقــات  خاصــة  إشــارة  مــع   ، الطائـفتيــن 

بتشيكوســلوفاكيا وباكســتان . كمــا يســتعرض 

االتحــادات  تفــكك  وعواقــب  عمليــات  يضــا 
أ
ا

 
ً
مقدمــا اإلعــالن  مــن  بالرغــم  نــه 

أ
با ويشــير   ،

بالرغبــة فــي اســتمرار الصــالت االقتصاديــة بعــد 

االنفصــال  حــدوث  عنــد  نــه 
أ
ا إال   ، االنفصــال 

قــد  االنفصــال  المثــارة وقــت  المشــاعر  فــإن   ،

 
ً
تعنــي عمليــا

ن الروابــط االقتصاديــة 
أ
ولفتــرة الحقــة ممتــدة بــا

قــد خابــت توقعاتهــا إلــى حــد كبيــر .

هميــة التقبــل العــام 
أ
خيــر ا

أ
ويعــرض الفصــل اال

ساســية المطلوبــة لســير 
أ
للقيــم واإلجــراءات اال

االعتــراف   : وهــي  بفعاليــة  الفدراليــة  نظمــة 
أ
اال

الصريــح بالهويــات والــوالءات المتعــددة ، قــوة 

 . المشــتركة  هــداف 
أ
واال غــراض 

أ
باال اإلحســاس 

يضــا علــى العديــد مــن الســبل المتنوعــة 
أ
ويؤكــد ا

ن تطبقهــا لكــي 
أ
التــي يمكــن لفكــرة الفدراليــة ا

وفــق  الســير  هميــة 
أ
وا  ، معينــة  بشــروط  تفــي 

تعديــالت براغماتيــة تصاعديــة . ان االتحــادات 



|   العدد 2   |   جماد الثاني   |   تموز   |  2006 249

والتشــدد  بالصالبــة  تتصــف  التــي  الفدراليــة 

ساســية 
أ
والتي تتقاعس عن إجراء التعديالت اال

والضروريــة لتغييــر الظــروف المحيطــة ، تصبح 

 ، يتنــاول 
ً
خيــرا

أ
عرضــة للتصــدع والتفــكك . وا

الفدراليــة  قيــم  بيــن  العالقــة  الفصــل  هــذا 

 . الليبراليــة  والديمقراطيــة 

 ان منتــدى االتحــادات الفدراليــة منظمــة 
ً
علمــا

مســتقلة انطلقــت مــن كنــدا ويدعمهــا عــدد كبيــر 

مــن الــدول والحكومــات.

 يقــوم هــذا المنتــدى بتقديــم خبرتــه وخدماتــه 

إلــى الــدول التــي يمكــن فيهــا للنظــام الفدرالــي 

 مــن الحــل للنزاعــات القائمــة 
ً
ان يكــون جــزءا

قبليــة،  و 
أ
ا و دينيــة 

أ
ا بيــن مجموعــات عرقيــة، 

والفليبيــن  ســيريالنكا،  الــدول  هــذه  وتشــمل 

والســودان.

ـ  الشــباب  مــع   
ً
ايضــا المنتــدى  ويعمــل 

دول  فــي  االكاديمييــن  والشــباب  الممارســين 

فدراليــة وغيرهــا ـ لمســاعدتهم علــى خلــق شــبكة 

علــى نطــاق عالمــي لتبــادل المعلوماتواالفــكار 

الفــرص  ولتوفيــر  الفدراليــة،  االنظمــة  ن 
أ
بشــا

للشــباب مــن اجــل تحقيــق التقــدم في دراســتهم 

عــن الممارســات الفدراليــة والــدول الفدراليــة، 

خــرى.
أ
وذلــك بالتعــاون مــع هيــات وحكومــات ا

خر
آ
5ـ الحوار مع ال

بيــن  للتقريــب  العالمــي  المجمــع  عــن  صــدر 

خر« 
آ
المذاهب اإلسالمية كـتاب »الحوار مع اال

الكـتــب  بعــض  المجمعنشــر  قــرر  قــد  وكان 

بمناســبة انعقاد المؤتمر الســادس عشــر والذي 

الســالموالعولمة«. »عالميــة  موضــوع  حمــل 

يســتجمع هذا الكـتاب موضوعاته من مجموعة 

محمــد  الشــيخ  يــة هللا 
آ
ا كـتبهــا  التــي  المقــاالت 

التــي  للمجمــع  العــام  االميــن  التســخيري  علــي 

القاهــا فــي اللقــاءات العلميــة التــي حضرهــا فــي 

شــتى انحــاء العالــم موضحــة الموقــف اإلســالمي 

تجــاه االخريــن مــن ســائر االديــان، رغبــة فــي 

تهيئــة ارضيــة اتســاع الحــوار بيــن اتبــاع االديــان 

االلهيــة.

تــوزع هــذا الكـتــاب علــى ثالثــة فصــول عــرض 

واكــد  لالمــة  الحضــاري  للــدول  منهــا  االول 

االديــان. بيــن  العالقــة  علــى  الثانــي 

 ثم تناول الثالث العالقة مع الغرب.

 بعــض الضــوء علــى االحــداث اإلرهابيــة 
ً
 مســلطا

وتداعيــات الموقــف اإلنســاني المطلــوب ازائهــا 

االمــة منهــا وحيــث  العولمــة وموقــف  وقضيــة 

فقــد  خــر 
آ
اال مــع  الحــوار  الكـتابعنــوان  ســجل 

ختــم بحوثــه بالحــوار بيــن اإلســالم والغــرب.

}والحمد هلل رب العالمين{
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