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   :تقدمي

زمـات  تعرضت الدولة القومية منذ نشوئها أل     
 كان آخرها حدوث    ؛كثرية وواجهت حتديات خمتلفة   

حتول يف شكل النظام الدويل من ثنائي إىل أحـادي          
طلق عليه يف الوسط األكادميي      يف إطار ما أُ    ،القطبية
 أو بتعبري أدق    ؛"ملةالعو"مي األمريكي والعاملي    واإلعال

وكان هلذا التحول   ". العوملة األمريكية "، أو   "األمركة"
 األمر الذي حدا ببعض     ؛تداعياته على الدولة القومية   

". اية الدولة القومية  "لحديث عن   لاملفكرين الغربيني   
لوحظ أن التالزم بني العوملة واحلـديث عـن         قد  و

ح فرضية  أزمات الدولة القومية وايتها ساهم يف طر      
 الدولـة القوميـة أو      "قوة"مفادها أنه كلما زادت     

القطرية كلما قلت فرص تفككهـا أو ضـعفها أو          
 تلك الفـرص    ايارها، وكلما ضعفت كلما زادت    

 وهذا يعيدنا إىل مدى تـأثري       ؛اليت تنبئ عن تالشيها   
 يف العالقات الدولية وأمهيتها بالنسبة ملكانـة        "القوة"

لنظام الدويل، واعتبارهـا يف     الدولة واستقرارها يف ا   
  .وقتنا الراهن املعيار األساسي لبقاء الدولة القومية

 اتسمت الدولـة القوميـة      ؛من جهة أخرى  
وحتديدا علـى املـستويني     -وكذلك الدولة القطرية    

الطـابع  :  بطـابعني مميـزين    -العريب واإلسـالمي  
االستبدادي املزمن لنظمها السياسية، وطابع التعامل      

 أو ما يسميها الـبعض      "مؤسسات األمة " السليب مع 
باملؤسسات التقليدية، والذي يستند إىل احلرص على       

 أو توظيفها كـأداة     ،حتجيم أو إلغاء هذه املؤسسات    
خلدمة استقرار النظام السياسي وإضـفاء الـشرعية        

ا على  لون كثري ه السليب ال يعو   فأصحاب التوج . عليه
مشاريع التنمية  هذه املؤسسات لتحقيق التقدم وتنفيذ      

 ا مؤسـسات     والتحديث، واملتشددون منهم يعتربو

 أو أا سبب التخلف الـذي تعـاين منـه           ،رجعية
ولذلك . القوميات اليت تدور يف فلك األمة اإلسالمية      

حرصت األنظمة احلاكمة على تقليص عمل هـذه         
 أو ،املؤسسات وحصرها يف أضـيق نطـاق ممكـن    

وتعـد  .  عليهـا  تسييسها إلضفاء الشرعية الشكلية   
ا علـى    العامل األكثـر تـأثري     "االستبداد"ظاهرة  

: مؤسسات األمة ضمن هـذا الـسياق، وخاصـة        
املساجد، اإلفتاء، املرجعيـة، القبائـل والعـشائر،        

ويعترب العراق يف عهـد صـدام حـسني         . األوقاف
 يف طليعة الـدول الـيت       -بوجه عام -وحكم البعث   

إشكالية عالقتها   و دت فيها أزمات الدولة القومية    جتس
 حيث تفجرت املفاجـأة الكـربى      ؛مبؤسسات األمة 

بايار مؤسسات الدولة احلديثة وبقـاء مؤسـسات        
األمة بفاعليتها دون أن يتمكن االحتالل األمريكـي        

 رغـم أن    ،الربيطاين من إزالتها أو إضعاف دورهـا      
يثة مل يتطلب ايارها سـوى قـرار        املؤسسات احلد 

  . األمريكي للعراقحلها من احلاكم املدين

أميت "تأسيسا على ما سبق، ويف ضوء اهتمام        
 بقضية االحتالل األمريكي    خالل هذا العام   "يف العامل 
 تتناول الدراسة ثالثة موضـوعات رئيـسية        ؛للعراق
أزمة الدولـة القوميـة، مؤسـسات األمـة،         : هي

يتضمن . مؤسسات األمة يف العراق يف ظل االحتالل      
 أزمة الدولة القومية على ثالثة      املوضوع األول دراسة  

العامل، األمة اإلسالمية والوطن العـريب،      : مستويات
ويهتم املوضوع الثاين بدراسـة مؤسـسات       . العراق

سـتعمارية،  اليف العهود ااألمة يف اخلربة اإلسالمية، و   
أمـا  . ويف عهد الدولة القومية وخاصة يف العـراق       

 هو املوضـوع األساسـي هلـذه      املوضوع الثالث و  
 فإنه حيلل ويرصد دور مؤسسات األمـة يف      ؛الدراسة

العراق بعد ايار الدول القومية وسقوط العراق حتت        
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. سيطرة االحتالل العسكري األمريكـي الربيطـاين      
وتكتفي الدراسة يف هذا املقام بتنـاول أربـع مـن           

املساجد، اإلفتاء، املرجعيـة،    :  هي ؛مؤسسات األمة 
  .العشائر

  القومية أزمة الدولة -أوالً

   : أزمة الدولة القومية يف العامل-1

يعترب تالزم ظهور الدولة القومية مـع ظهـور         
    تمع األورويب أمرالرأمسالية يف ا  ولـيس   اا ضـروري 

 فالدولة القوميـة قـدمت للرأمساليـة    . احدثًا عارض
ستطاعت الرأمسالية  خدمات جليلة ولوال وجودها ملا ا     

ة القومية الرأمساليـة     فقد مكنت الدول   ؛النمو والتطور 
 ووضع القوانني الـيت تـنظم    ،من تسيري أمور الدولة   

املعامالت املالية بني الناس، وقامت حبفـظ ورعايـة       
. )1(وكفالة امللكية اخلاصة ووفرت النظام القـضائي      

 حيـث   ؛وقد اعتمدت يف ذلك على مقومات قوا      
التقدم التكنولوجي والعامل الثقايف وزيادة اإلنتاجيـة   

إال أن أكرب اخلدمات اليت     . )2(يع نطاق السوق  وتوس
قدمتها الدولة القومية للرأمسالية كانـت اسـتخدام        
اجليوش يف فتح واستعمار معظـم األقطـار غـري          

األصلاألوروبية  .  

وهكذا ارتبط ظهور الرأمسالية وظهور الدولة      
داية بغزو واستعمار أقطـار     القومية يف أوروبا منذ الب    

ني منذ رحلة كولومبس عام     تمريك واأل ا وآسي اإفريقي
 ففي البداية اعتمدت الرأمسالية الناشئة على ؛م1492

سلطة امللوك واإلمرباطوريات، وكانـت مـساندة       
الدولة القومية منذ البداية وراء الشركات امللكيـة،        
 ،وكانت املستعمرات مطلوبة كمصادر للمواد األولية     

هاجر  وكوطن ي  ،وكسوق ملنتجات مصانع الرأمساليني   
  . إليه فقراء الدول املستعمرة

وهكذا قام التالزم بـني الدولـة القوميـة          
     ا املاضـية أن    والرأمسالية، ولكن بدا من العشرين عام

الرأمسالية يف طور العوملة تريد أن تغري شكل العالقـة         
بينها وبني الدولة بالصورة اليت تسمح بانتقال بعض        

و بالـشكل   مهام وسلطات الدولة إىل الرأمساليـة، أ      
 حيث  ؛م معه إلغاء بعض من وظائف الدولة      الذي يت 

 وتأثري العوملة   ،أصبحت تثار بقوة أزمة الدولة القومية     
 فهناك بعض   ؛ مفهوم وتطبيقات السيادة الوطنية    على

 كان ينظر إليها على أـا        اليت التصرفات االقتصادية 
 ؛من وظائف واختصاصات الدولة القوميـة فقـط       

 ممـا أدى إىل     ؛سسات أخـرى  أصبحت تقوم ا مؤ   
وقد أصبحت  . )3(تراجع دور الدولة واحنسار نفوذها    

القوى االقتصادية املركزية تفوق سلطاا سـلطات       
ة مـع طـرح   القوى املركزية للدولة القومية، وخاص    

بالدولـة  القائم   التوازن   ةلفالسوق العاملية كأداة خلل   
ألصلح وعوملـة   اة وبقاء    وكمجال للمنافس  ،القومية

  .)4( مما يؤدي إىل إضعاف الدولة الوطنية؛عالماإل

وتثار مشكلة أزمة الدولة القومية من خـالل        
دور الدولة يف العوملة االقتصادية اليت تظهر يف عمـق      
 ،االعتماد املتبادل بني الدول واالقتصاديات القوميـة      
 ،ويف وحدة األسواق املالية وعمق املبادالت التجارية      

وأبرز شيء يف ذلك    . وال رقابة يف إطار ال محاية فيه      
إنشاء منظمة التجارة العاملية، والتركيز علـى إلغـاء    
حدود الدولة القوميـة لتـسهيل حركـة الـسلع          

  .)5(واخلدمات والقوى البشرية

ويعترب جيمس روزناو أن إخفاء احلدود بـني        
 جبانب انتشار املعلومات وزيادة     ،الدول جوهر العوملة  

 وهو مـا يعـين      ؛ملؤسساتالتشابه بني اتمعات وا   
اختفاء الدولة القومية مبعناها القانوين الراهن الـذي        

 يف معاهـدة وسـتفاليا عـام        -ألول مـرة  -حتدد  
  . م1648
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إن إضعاف سلطة الدولة وتآكل مبدأ السيادة       
 يدفع الدولة إما  -وال سيما يف الدول النامية    -الوطنية  

. يتـها  وإما إىل تفت   ،إىل ذوباا يف كيانات أكرب منها     
لذلك فالعوملة قادت الدولة الوطنيـة إىل اجتـاهني          
يهددان بانتزاع السيادة الوطنيـة لـصاحل كيانـات      

 كيانـات إثنيـة      أو حتللها إىل   ،جديدة فوق وطنية  
 تفقد الدولة يف ظلها طابعهـا       ؛عصبوية دون وطنية  

 وتنفرط  ،كممثل حقيقي للقوى االجتماعية املتجددة    
 والء النـاس للدولـة      أ ويبـد  ،فيها حقوق املواطنة  

  . والكيان الوطين يف االضمحالل والتراجع

-والدول اإلسالمية ودول العـامل الثالـث        
 مهددة أكثر من غريها ذين      -وخاصة الدول العربية  

خطر انتزاع السيادة ونقلها إىل كيانـات       : اخلطرين
أكرب منها كمنظمة التجـارة العامليـة والـشركات       

ولية والنظام   املالية الد  متعددة اجلنسيات واملؤسسات  
ر صراع اهلويات واحلـروب    خطالشرق األوسطي، و  

األهلية اليت دد بتفتيت السيادة ومتزيـق الوحـدة         
وتعكس مشكلة الالجـئني وصـراعات      . )6(الوطنية

احلدود فشل الدولة القومية الذريع يف القيام بدورها        
ومواجهة الدولـة هلـذين     . )7(لتجاوز هذه القضايا  

رهن بتعديل العالقة بني الدولة واتمع إىل       اخلطرين  
عالقات املواطنـة   : دعامتني  هلا عالقة شراكة حقيقية  
نون، ومشروع وطين حيظى بقبول     والتساوي أمام القا  

وذلك ملواجهة أخطار العوملة بتجنيـب ايـار     ؛  عام
 حيث تفتيتها على  ؛الدولة الوطنية الراهنة إىل ما دوا     

ريط يف سيادا    أو التف  ،و قبلية أسس عرقية أو دينية أ    
ومن املالحظ أن التنازل    . قومية/لصاحل منظمات فوق  

لـصاحل   حق من حقوق السيادة القطرية الطوعي عن   
قطريـة ال ينـتقص مـن       / فوق مؤسسات فيدرالية 

  .)8( للدولة القطريةاستقاللية القرار الوطين

وسواء تأسست الدولة القومية علـى بنـاء        
الدولـة  / أو على بناء األمـة     ،)انياكأمل(األمة  /الدولة

ا فشيئًا   فإنه مع ظهور العوملة اهتزت شيئً      ؛)كفرنسا(
كتفاعل حموري يف العالقـات     أركان الدولة الوطنية    

 ؛ا حول مصريها   متناقضان متام   وظهر تياران  ،الدولية
فغالة العوملة يتحدثون عن عامل بال حـدود وايـة          

 ؛كينشي أومهـاي   الواردة يف كتابات     الدولة الوطنية 
وهي نظرة متشائمة تركز على أن سـيادة الدولـة          
أصبحت مهجورة وآيلة إىل االحنالل، وأن الـدول        
صارت أقل قدرة على إجناز وظائفها التقليدية وعلى        

وحسب نويل بـورج وفيليـب   . التأثري يف القرارات  
غولوب فإن العوملة ستحكم على الدولـة الوطنيـة         

فـإن  ونتيجة هلـذا    . العجز وعلى السيادة ب   ،باإللغاء
 تصري جمـرد إداريّ   ل و بالدولة الوطنية املعاصرة ستذ   

بسيط لإلكراهات االقتصادية اليت ستتجاوزها، ويف       
       ا املكان املفـضل حدودها التارخيية ستنتهي من كو
ل للهوية والعمل السياسي، ولن تكون اإلطار املشكَِّ      

ك لْوللمللتضامن االجتماعي الفعال وللعيش املشترك      
واملثقفون يتنبأون بنهاية   نه منذ قرنني    إواحلقيقة  . العام
" الـسلم الـدائم  " بدءاً بكـانط يف كتابـه      ؛الدولة
زوال "ا بكارل ماركس وأفكاره عن    مرور ،م1795

ومن آخر مـن    .  إىل كتابات برتراند راسل    ،"الدولة
تنبأ ذا املصري احملتوم للدولة الوطنية اللـورد وليـام      

الفرد : " وجيمس غال دافسون يف كتاما     ريس موغ 
  ". السيد

املتفائل مبستقبل  أما التيار املتشكك يف العوملة و     
 فرغم كل ذلك فإن هذه التحـوالت      ؛الدولة الوطنية 

اية الدولة، وأا    -بالنسبة له –بفعل العوملة ال تعين     
  ائي ا حىت وإن حققت كل شيء، ولكن       لن تتالشى

ة قومية وتعديل وظيفتـها     من الضروري وجود دول   
ـ   . )9(لتواكب العوملـة    ،ري العوملـة  وبالنـسبة ملنظّ
 يقولون إن عصر الدولـة       من د منهم فالليرباليون اجلد 

لة العميل األساسي   قد انتهى، ومع ذلك ستظل الدو     
حظ استمرار الدول وعـدم      لذلك نال  ؛خلدمة العوملة 
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مـر   األ ؛يادا باملعىن التقليدي   بل انتهاء س   ؛انتهائها
 إىل تبلور الصراع يف الداخل لـصاحل        يدسيؤالذي  

  .)10(اخلارجي

 فإن كانت بعض االجتاهـات قـد        ؛ولذلك
 تطرقت يف تقرير أزمة الدولة القومية لدرجة تأكيـد        

جتاهات أخـرى   ا فإن   ؛بديل احلكومة العاملية املرتقبة   
ري ببقاء الدولة القومية ولكن مع تغ     أكثر اعتداالً تقول    

 وهناك من يعتربها اإلطار األمثـل       ،)11(طبيعة دورها 
ـ   . )12(لتنظيم اتمع اإلنساين   ة أخـرى   ومـن جه

ا ا غربي باعتبارها منوذج - تكشف أزمة الدولة القومية   
 تمعـات العـامل     ا عن عدم مالئمته   -مت استرياده 

فالعوملة اليت تسعى لتكوين نظام دويل يتجه        . الثالث
نـسانية  حنو توحيد مناهجه وقيمه وأهدافه لدمج اإل      

ا  جيعل منها جتديد   -كما قال برتران بادي   -بأكملها  
ـ    إوحيث  . بناء فكرة التبعية ذاا   ل ا ا تتـصور نظام

 ا موحدى على عمليـة متـشعبة لنـشر     ا وتتغذ دولي
 حدوث انـدماج    -من هذا املنظور  -  فإن ؛النماذج
ّا عن   ليس  بني دول العامل   كلياندفاعات عابرة   تعبري ، 
ي عن ضعف التكيف يف إطار الدولة        تعبري رمز  لكنه

ورغم موقع الدولة يف اخلطاب السياسي      . )13(القومية
 ت فقد تأكـد   ؛الصراع على السلطة والسياسة معا    و

 وضعف أثرهـا يف حتديـد       ،حمدودية دورها الفعلي  
م مصري هذه اتمعات، وعجزها املتزايد عن الـتحكّ     

 سياسةالء  بالوقائع الكربى احمللية والعاملية، بل يف إنشا      
  .)14(ذاا ومتثيلها

 العـامل  قوة واحدة بالسيطرة علـى إن انفراد   
 وفرض عليها   ,زعزع استقرار الدولة القومية املعاصرة    

اركة يف احلـضارة    تقدمي الثمن املطلوب لقبوهلا املش    
يف بناهـا   - من خالل التعـديل املمـزق        ؛اجلديدة

 -التقليديــة الــسياسية واالقتــصادية واألخالقيــة
تفاظ بوحداا املادية واملعنويـة والتحـول إىل        لالح

مـا  ينوبالعكس ح . شطة لإلنتاج احلضاري  مراكز ن 

أخفقت الـشعوب يف ذلـك ألسـباب ذاتيـة أو           
 فقدت السيطرة علـى    ؛موضوعية داخلية أو خارجية   

 وحكمت علـى نفـسها     , ودد مستقبلها  ,مصريها
 خيـتلط فيـه     ؛بالدخول يف مسار خطري رغما عنها     

ملتواصل مع الفوضى الـسياسية والتبعيـة       التفكك ا 
 ؛االنقسام الوطين والـسقوط املعنـوي     االقتصادية و 

وهذا هو جوهر األزمة التارخيية اليت تقف وراء أزمة         
15(ااهلوية وأزمة السياسة والدولة واالقتصاد مع(.  

 أزمة الدولة القومية يف العـاملني العـريب         – 2
  : واإلسالمي

ن والباحثني العـرب    تناول العديد من املفكري   
أزمة الدولة القومية من زوايا خمتلفة، متحدثني عـن         
أخطائها وفشل جتارا التحديثية وصراعاا الداخلية      

 ,وقد استحضر بعضهم الذاكرة التارخيية    . واخلارجية
وتطرق آخرون إىل أزمة االنكشاف االسـتراتيجي       

تالحقـة علـى    اليت تعاين منها، وكذلك األزمات امل     
 االستبداد وقـضية    ةة قضي  السياسي، وخاص  نظامها
 يف التـداعيات الـسلبية      وظهر اجتاه يبحث  . الفساد
 األحادية القطبية يف العالقات الدولية    نظاميف  وللعوملة  

  .وأثره على كيان الدولة الوطنية برمته

 يف طرحه لبدايات هذه     ويشري طارق البشري  
ولـة  القضية إىل أن إمساك االستعمار الغريب بآلة الد       

 ؛ العـريب واإلسـالمي  احلديثة وسيطرته على العاملني 
أدى إىل ختلخل التكوينات االجتماعية التقليدية ذات       
التأثري الفاعل يف التحريك والتنظيم والتعبئـة ضـد         

أخذها أدى إىل   احلاكم الظامل أو االحتالل األجنيب، و     
 فـشل الدولـة   طارق البـشري ويؤكد . يف االيار 

عليها خنب ثقافيـة    اليت سيطرت   -املركزية احلديثة   
 يف بناء الدولة وحتقيق النـهوض،       -وافدة من الغرب  

ا اهتمت بتـسويغ التغلغـل االقتـصادي         معتربا أ
 واسـتلهام أسـس     ،واالجتماعي الوافد من الغرب   
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النهوض األورويب يف جمال الصنائع والفنون العسكرية       
   ال  ؛عيةا فعاالً على البنية االجتما    فقط، ومل تؤثر تأثري 

  .من الناحية التنظيمية وال الثقافية

ويف املقابل استبدت الدولة احلديثة بالسيطرة      
ؤسسات اتمع األهلي يف القرن التاسـع       على كل م  

 املـيالدي آلـت     رن العشرين قال، وعلى مدى    عشر
    تمع كله إىل نا وضع شـبه منعـزل      خب هل إدارة ا

ثقافي األحيـاء  ماهري يف الريـف و     عن اجل  اا وحضاري
 األمـر الـذي أدى إىل خلـل يف البنيـة            الشعبية؛

 وهـز أسـس التنظيمـات التقليديـة         ،االجتماعية
وعالقات االنتماء الـسابقة املـستندة إىل املفـاهيم        

الـيت فقـدت    و ،الثقافية اإلسالمية وأطرها املرجعية   
 املؤسسات االجتماعيـة    ؛ مما أفقد  صدارا وسيادا 

  . ارة الذاتيةالتقليدية قدرا على اإلد

وأدى ذلك كلـه إىل تفتـت التكوينـات         
 وظهور تكوينات   ،االجتماعية القدمية وفقدان دورها   

تنتمي إىل ثقافة اتمع     ال   ؛أخرى بديلة ولكن ضعيفة   
 إمنا تستمد وجودها من اعتـراف جهـاز         ؛السائدة

ومثلت هذه الدولة عملية    . الدولة املركزية احلديثة ا   
جديدة فقدت صلتها باملرجعية    إعادة تأسيس لشرعية    

ـ        ام واألطر الشرعية الذائعة الصيت ذات القبول الع
 وهو ما يعين فقـدان      ؛لدى اجلماعة البشرية احملكومة   

الرابطة بني الدولة واجلماعة البـشرية مـن حيـث          
ومن هنا ظهرت الشرعية    . الشعور باالنتماء للجماعة  

اليت تدعو إليها الدولة احلديثة يف صـورة شـرعية           
 تتعلق بوضع الدساتري وتقـسيم      ؛إجرائية يف األساس  

 وإصدار القرارات مبعزل عن األطر املرجعيـة    ،السطة
السائدة ذات التقبل الشعيب العام، ونقلـت الدولـة         
املركزية احلديثة نقلة كبرية يف جمال السطوة والنفوذ        

 وذلك مبرجعية شـرعية     ؛واإلمساك مبقدرات اتمع  
 حبسباا احلقيقة األساسية يف     تعتمد على فكرة الدولة   

  . اتمع

وهكذا انتقلت صناعة الدولة املركزية احلديثة      
من السيطرة األجنبية الغربيـة عقـب االحـتالل         

     ر وطـين   العسكري إىل خنب علمانية وحكومات حتر
 حتويل رابطة   -وفق النموذج الغريب  - مهمتها   ؛علماين

الدولـة  ونشأت  . الوالء واالنتماء إىل الدولة نفسها    
املركزية احلديثة على أساس قطري حبدود فرضـتها        
السيطرة األجنبية ال وفقًا لرابطة القومية أو الدين أو         

. ن األرض  أو رأي اجلماعة السياسية اليت تقطُ      ،العرق
 منها ؛وكان النفصال الدولة واألمة آثار سلبية عديدة     

 وانفصاهلا عـن األطـر      ،جتاهل املرجعيات اتمعية  
يري يف املقابـل    ة السائدة يف اتمع، والتـس     املرجعي

اعتبار الدولة مـصدر الـشرعية      مبرجعية جديدة، و  
ومن هذه اآلثـار  . ومصدر اإلطار املرجعي ال اتمع   

تأكيد الرتعة القطرية كهدف أساسي ألداء الدولـة        
ه العلماين الوضعي، وتـصفية      وتأكيد التوج  ،احلديثة

يدية الـيت كانـت     مؤسسات األمة االجتماعية التقل   
تشكلها اجلماعات األهلية، ووأد إمكانية تطورهـا       

 وإنشاء مؤسسات اجتماعية حديثة     ،دميقراطيا وطبيعيا 
ودها سوى من اعتراف الدولة     ال تستمد شرعية وج   

  . فساحها اال هلاا وإ

وخلص البشري إىل أن املؤسسات التقليديـة       
مـع   وأن مؤسـسات ات    ،تبداد ليست قرينة االس  

 إمنا تقوم بأداء    -وعلى رأسها الدولة احلديثة   -احلديثة  
وظيفي ال يسري يف طريق تكوين البنيـة األساسـية          
التحتية لتشييد اهليكل الدميقراطي الذي تعترب الشرعية       

  .)16(اإلسالمية أساس بنائه

ويطرح سيف الدين عبد الفتاح مجلـة مـن         
 األزمات اليت طالت الدول   اإلشكاليات والتحديات و  

 بعـد  -صة يف العاملني العريب واإلسالمي    خا- القومية
  حم املرحلة االسـتعمارية، متنـاوالً      خروجها من ر

تداعيات بروز الظاهرة القومية وإفرازاا على حتديد       
 باعتبـار أن الظـاهرة      ؛"العامل اإلسـالمي  "مفهوم  
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وعمليات " الدولة القومية "االستعمارية ونشوء مسار    
ت خمتلفة من التحـديات،      نوعيا ت أوجد التحديث؛

ضيفت إليها حتديات جديـدة يف إطـار عمليـات      أُ
  . )17(العوملة

وينظر عبد الفتاح لفترة ما بعد سقوط الدولة        
العثمانية يف ضوء ظهور والدات قـسرية وقيـصرية         
لكيانات شديدة التنوع والتعدد، عكستها أمناط من       

ـ     عليهـا اسـتمرارية     تالعالقات والسياسات غلب
ـ     عالقات ال  ر دولة املستقلة بالدول املستعمرة، وتفج

بعـضها الـبعض،   بـني   العالقات بني هذه الدول و    
وحماوالت إنشاء كيانات وتنظيمات هدفها تنـسيق       

إىل سـيف   / د وخلص. وتنظيم العالقات فيما بينها   
استمرارية عالقات التبعية بني الدول املستقلة والدولة       

القتتايل بني هذه   بة االجتاه التصارعي ا   ل وغ ،املستعمرة
 يف إطار نزاعات عرقية أو      ؛الكيانات وبعضها البعض  

حدودية أو مذهبية، أما االجتاه التعاوين فظل يف أدىن         
  . مستوياته من التفعيل والفاعلية

ويعقد عبد الفتاح مقارنة بني والدة الدولـة         
 وبـني الـوالدة     ،القومية يف أوروبا كمفهوم جامع    

ول العـاملني اإلسـالمي     القسرية الشائهة هلـا يف د     
 ا كيف كانت نتاجاً لتفكيك كيانـات       والثالث، مبين

محلت يف طياا عناصر    أا  ، و )الدولة العثمانية (أكرب  
 ، وتعاظم مرياث املشاكل املمتد يف داخلها      ،التفكيك

 واالرتباط القافز على   ،ويف عالقاا البينية أو اإلقليمية    
، والتحـديات   مقتضيات اجلغرافيا والتجاور املكاين   

العقدية اجلامعـة يف    التارخيية عرب الزمن، ومقتضيات     
ضـية  ر األمر الذي يؤدي إىل حالة م      إطار اإلسالم؛ 

تف الكيان كما تضعف عالقاتهضع .  

ورغم أن مفهوم الدولة القومية يزيد من تعظيم        
 ني إال أن تعاطيـه يف العـامل       األوروبية؛سيادة الدولة   

مواجهـة الـدول بعـضها      يف  -العريب واإلسالمي   

 ال يصب إال يف ضعف ووهن هذه الـدول          -البعض
 وزيادة عالقاـا    ، وميش عالقاا اجلماعية   ،فرادى
وهكذا فإن نشوء مفهوم الدولة القومية نفسه       . التابعة
واجأزمة، وفرض نفسه على خريطة التعامل الدويل        ه 

 وكمفهـوم   ،كمفهوم جامع يف اخلـربة األوروبيـة      
أدى إىل تفاقم مـشكالت    ( عامل املسلمني    ك يف مفكِّ

 وضعف  ، واالجتاه حنو التجزئة واالنفصال    ،األقليات
 واحتدام  ،التوجهات التكاملية والوحدوية والتعاونية   

 وضعف  ، وتدويل قضايا املسلمني   ،الصراعات البينية 
التنسيق يف السياسات والعالقات، وضعف الصياغات    

والتحـديات الـيت    ظمية واملؤسسية اليت تتناسب     الن
  .)تواجه عامل املسلمني

  املسلمني أزمات غاية يف األمهية     وصادف عامل 
ليـة الـيت    بسبب القسمة اجلديدة يف املنظومة الدو     -

 إشارة إىل متغريات     شكلت -أوجدا الدولة القومية  
 منها حـرب    ؛بد من أخذها يف احلسبان    يف الواقع ال  

ب اخللـيج   ، وحـر  )اإليرانية/العراقية(اخلليج األوىل   
، وحرب اخلليج الثالثة    )غزو العراق للكويت  (الثانية  

وصـاحبت هـذه    ). االحتالل األمريكي للعـراق   (
األزمات حالة من الفوضى اختلطت فيهـا الـرؤى         

ويف كـل األحـوال     . واستخدمت أسلحة الفتاوي  
اتضح لكثري من هؤالء أم يغفلون عناصر ومتغريات        

يف عامل  هي كائنة    كما   أمهها الدولة القومية  -جديدة  
ا ا ميـشي   شكلت مـسار   -املسلمني والعامل الثالث  

 وفرض دوافع على عمليات التكامل      ،ملفهوم الوحدة 
والتعاون واملؤسسات اجلامعة، وكانت معظم تأثرياا      

 جعلت املفهوم أحق     قد السلبية على األمة اإلسالمية   
احملافظة علـى  " عةالدولة القومية التاب"بـبأن يوصف   

  . دة لنماذج التنمية من خارجها واملقلِّ،قع التجزئةوا

ولذلك ركز عبد الفتاح على فهـم الدولـة         
مـسار  : القومية وتأثرياا السلبية ضمن مـسارين      

اجلماعة الوطنية كمفهوم جامع لقـوى وفاعليـات        
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الداخل، ومسار الدولة القومية كمفهوم يؤكد علـى   
وميـة  وقامت الدولة الق  . تعظيم قدرات هذه الدول   

بدور يف طرد تكوينات أصيلة وصـعود تكوينـات         
أخرى دخيلة، وأقامت مؤسسات جامعة من الناحية       

  .)18(الشكلية

وضمن مجلة انتقادات وجهت للدولة العربيـة       
 يعترب العروي أا جاءت نتيجـة       ؛اإلسالمية احلديثة 

 ،عملية التطور الطبيعي للدولة الـسلطانية املـستبدة      
بيت  يف    والتصرف احلر  ،طاعةالقائمة على القهر وال   
  إصالح غريت التراتيب اإلدارية    املال، ونتيجة عملية  

 واستعارت وسائل من اخلارج أمالً يف تقويـة         ،العليا
 ،السلطان، وقام ا يف املرحلة الثانيـة مـستعمرون        

 االقتصاد االستعماري وإضـعاف     يعيستهدفون توس 
 مع كسب والء اجلماعات األكثـر       ،النخبة الوطنية 

ا من النظام البائد، ولعدة أسباب مل تـنغمس         تضرر
  . الدولة يف اتمع

يط أن الدولة العربية ما تزال      ويعترب هشام جع  
عقالنية واهنة عنيفة، بينما خيلص العـروي إىل أن         ال

 فالدولة كـأداة    تعيش مفارقة عجيبة؛  البالد العربية   
توجيهية قمعية استغاللية موجودة وبنفوذ يف مجيـع        

 وتربر سلطتها منذ عهد التنظيمـات       ،د العربية البال
فكـرة  وباملنفعة، ومل ترتبط يف نشأا بفكرة احلرية        

والدولة يف كافة الدول العربية موجـودة       . ةالعقالني
 مبعناهـا   كحقيقة هيكلية فقط، لكنها غري موجودة     

 ومن مث فهي ليست منـسلخة       االجتماعي والثقايف؛ 
  . له ومتسلطة عليه  بل هي عازلة؛عن اتمع فحسب

لة العربيـة   ولذلك يرى وضاح شرارة أن الدو     
 مـن مـضمونه   يف الواقع ضد اتمع؛ ألا تفرغـه  

 وتسيطر على ثناياه وأحنائـه، وكـان        ،االجتماعي
   ظهور الدولة العربية مصطنع ويتأتى عجز  . اا وهامشي

  فيهـا   استوائها بنية سياسية تضطلع    الدولة العربية يف  

 عن متثيـل    -وهي يف السلطة  -ال تنفك   بالسلطة فئة   
 فإن أزمة الدولة العربية     ؛وهكذا. اتمع متثيالً حرفيا  

املعاصرة تتمثل يف انسالخها من حيث املبـدأ عـن          
 يعلو على اتمـع      وتنصيب نفسها يف موقعٍ    ،اتمع
  . بكثري

   والدولة العربية ال يتوافر هلا قدر مـن   كـاف 
 قوى االجتماعية القائمـة؛   بية عن ال  االستقاللية النس 

ل وضـاح   كما قا (وهذا هو مرجع أزمة هذه الدولة       
ن الدولة العربية واقعة     وخالصة قول شرارة إ    ).شرارة

يف أزمة مع جمتمعها، ومرجع هذه األزمـة قيامهـا          
 املباشرة لفئة حمددة    بالتعبري األمني عن املصاحل الضيقة    

 مشكلتها   وبذلك فالدولة العربية مل حتلَّ     من اتمع؛ 
 فهل يكون احلل بتكوين الدولة القومية       ؛مع جمتمعها 
شرارة هذا األسلوب بأنه استخدام      يصف   املوجودة،

  .)19(لوحدة كوسيلة للهروب إىل األمامل

ويف تناوله ملستقبل الدولة القوميـة يف العـامل      
ملاذا فشل منوذج الدولة    : العريب يتساءل معتز سالمة   
هناك أخطـاء   ا أن   ترب مع القومية يف كل التجارب؟   

 بتكـوين    فالدولة القومية العربية مل تبالِ     ؛وقعت فيها 
 ، وهنـاك فـرق كـبري بينـهما؛        "األمـة /الدولة"

األمة تبدأ ببناء الـوطن وحتقيـق الـتالحم         /فالدولة
من خالل توظيف جيد للقـدرات عـرب         ،الداخلي

مؤسسات عصرية مستنرية، أما الدولة ذات التوجـه        
 ، حقائق الوطن وتتجه للقومية    إىلز   فإا تقف  ؛القومي
  عوامل الـضعف يف الوحـدة الداخليـة؛        متجاهلة

  . فيصاب النسيج الوطين بالتمزق

ومن أخطاء الدولة القومية العربية أا تغاضت       
ـ   ،عن الدميقراطية واإلصالح الداخلي    ا  وأقامت نظم

 ولذلك ارتـبط مفهـوم القوميـة        مشولية سلطوية؛ 
الذي انتهى  و ،زب الواحد باالستبداد حتت سلطة احل   

ت هـذا   وكل الدول العربية اليت تبن    . إىل حكم الفرد  
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      ا بني  النمط أقامت أنظمة فردية جعلت هناك تعارض
. تبداد القومية باالس  القومية والدميقراطية أدى إىل دمغ    

 الوقوع يف فخ املـؤامرة؛     ومن أخطاء الدولة القومية   
ت تعـارض   فالدول العربية ذات التوجه القومي كان     

 وارتكبـت أخطـاء يف      ،القطرية ومل تقدم البـديل    
ة مـع اجلـار      ودخلت يف صراعات هامشي    ،اجلوار

 وباسم الوحـدة كرسـت      الشقيق واجلار الصديق،  
   .دويلالفرقة ودخلت يف صراعات مع النظام ال

ويعترب سالمة أن فشل الدولة القومية العربيـة        
األحـزاب ولـيس فـشل      سببه فشل األشخاص و   

 لذلك فمن وجهة نظره أن عـدم        ع والفكر؛ املشرو
حتقيق الدولة القوميـة ال يعـين فـشل املـشروع           

  . )20(الوحدوي

 إذ يعترب   له رأي مغاير؛   لكن عبد اهللا التركماين   
أن هناك أزمة فعلية يف بنية املشروع القومي العـريب          
بسبب ثغرات وعيوب ونقـاط ضـعف وأخطـاء،      

ـ       ل اهليمنـة   فالتيارات القومية مل تدرك بعمق مفاعي
 ودورها  ،االستعمارية وقوانني عملها يف الوطن العريب     

   الداخليـة العربيـة لتكـريس      ىن  يف إعادة صياغة الب
 فرغم إدراكها لضرورة التحديث والتنميـة       ؛التجزئة

قَوعا أمهلت التـنظري للدولـة          تيف التلفيق، كما أ 
 وركزت على التجزئة القوميـة وضـرورة        ،القومية

 ة أكثر من اهتمامها بقـضية الدولـة؛       بيالوحدة العر 
فبقيت قضية التنظري للدولة قضية تابعة للقضية األصل     
وهي األمة، واألصل يف هذا التقصري أم انطلقوا من         

     لدولة العربية  ق ل أن الدولة العربية القطرية احلديثة معو
.  ألا تكرس األمة داخل احلدود القطريـة       الواحدة؛

األمة ويأخـذون   /بدأ الدولة وهم يف ذلك يرفضون م    
  .الدولة/مببدأ األمة

 عنـدما وصـل إىل     - التيار القومي    ومل يعط
 بل إنـه    سألة الدميقراطية اهتماما يذكر؛    امل -السلطة

 وأمـام دور  ،كان ينظر إليها كعائق أمـام التنميـة       
فالتعدديـة الفكريـة    . احلزب الواحـد أو القائـد     

    تمع العريب قوميوالسياسية وتنوع ا ا كانـا   ا وطائفي
 التيار القومي فيهـا   فلم ير؛يعنيان االنقسام والتجزئة 

واهتم العرب مبظـاهر    .  للتجربة القومية  ٍءمصدر إغنا 
السلطة أكثر مما اهتموا ببنـاء مرتكـزات الدولـة،      
وخطام السائد هو خطاب العجـز، وتربيـره أن         
املتغريات اجلديدة بعد أحداث سبتمرب تطرح إمكانية       

 بعـد طـرح     ،موجة ثانية للقومية يف العـامل     وض  
مشكلة األمة والقومية من جديد، يف الوقت الـذي         

  . تتجه فيه القوة العظمى إىل فرض العوملة

ويشري التركماين إىل مفهوم الدولة القطريـة       
 باعتبار أن تراكم خربات بناء      ؛ مهمة  حيتل مكانة  وأنه

 الدولة  الدولة الوطنية احلديثة يساعد على بلورة بناء      
القومية الواحدة، وأنه ال جيوز القفز عن واقع الدولة         
القطرية حتت أي عنوان مبا فيه الطموح املشروع إىل         

  .)21(دولة قومية عربية واحدة

ويرى حسن حنفي أن األيديولوجية القوميـة       
ومفهوم الدولة ذات احلدود اجلغرافية الطبيعيـة قـد      

    رعت يف املنطقة من قزربيـة، وترتـب    ل الثقافة الغ  ب
يات داخـل الدولـة     عليها نشوء الصراع بني القوم    

ا أن خالفات احلدود نـشأت       معترب القومية الواحدة؛ 
 ومل تكن موجودة يف إطار      ،عن مفهوم الدولة القومية   
ولوحظ أن الدولة تلجأ    . )22(مفهوم األمة اإلسالمية  

إىل إثارة قضية احلدود لتحويل االهتمام عن القضايا        
الداخلية اليت ـدد اسـتقرار النظـام        واملشكالت  

  . السياسي

ويــثري جــت قــرين أزمــة االنكــشاف 
 فال يزال بعضها    ستراتيجي للدولة القومية العربية؛   اال

مارقة هاجم على أا     حيث ت  ؛حتت احلصار اخلارجي  
كـالعراق وليبيـا    (  من اتمـع الـدويل     ومنبوذة
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 بب قـوة أو    وهناك احلصار الداخلي بس    ،)والسودان
. )كما هو احلال يف سـوريا     ( متكن األقليات العرقية  

ويتوصل قرين من ذلك إىل أن الدولة القومية العربية         
رغـم  – جتاوزت مرحلة الدولة الفاشـلة القـادرة      

ـ  -فشلها  ة؛ على احتواء أقلياا ومجاعاا االحتجاجي
لتصل إىل مرحلة الدولة املنهارة اليت تتـهاوى أمـام        

ولكن أهم ما تشترك    . صومال كال نيكيةكالتعناصرها  
 هـو  -ولو بدرجات متفاوتـة - فيه من وجهة نظره  

 األمـر الـذي    ؛شرذم أساسها االجتماعي واغتراا   ت
 عجـز الـشرعية الـسياسية،       ؛يدل عليه مؤشران  

والعجـز يف   . واألساس األبدي للسلطة الـسياسية    
الشرعية السياسية سببه اإلخفاق يف حتقيق األهداف       

  على أساسـها هـذه الـدول؛        اليت قامت  الكبرية
كالتحرر من االستعمار ومواجهة إسرائيل، وسياسة      
التحول الدميقراطي اليت تبدو وكأا سياسة دفاعيـة        

     قـد اجتمـاعي   أكثر منها وسيلة جادة لتأسـيس ع
  .جديد

وخيلص قرين إىل أن أزمة الدولـة القطريـة         
تتعدى نظامها السياسي إىل منط عالقاا االجتماعية       

ة على الثقافة السياسية األبوية، وحمصلة هـذه        القائم
 ذات الـبىن    ،التبعية هي دولة اتمع األبوي اجلديد     

الليربالية (هة واالزدواجية االجتماعية والعقائدية     املشو
القومية العربيـة،   واألصولية اإلسالمية،   والعلمانية،  

  .)23()الدولة القطريةو

لعريب ويصف برهان غليون الدولة يف العاملني ا      
واإلسالمي بالعجز املتزايد عن الـتحكم بالوقـائع        

 وضعف أثرها يف    ،الكربى، وحمدودية دورها الفعلي   
ويؤكد على تنوع أصـناف     . حتديد مصري جمتمعاا  

 وانتـهاك   ،القمع واإلذالل اليت تعيشها اتمعـات     
وينتقد ما أمسـاه    .  وغياب احلريات  ،حقوق اإلنسان 

ت، متناوالً أربع خصائص    بالدولة التحديثية اليت ظهر   
املركزية الشديدة املستندة إىل سـلطة مطلقـة        : هلا

تضمن تفوق الدولة على اتمع وحترير إرادا كلية        
 غري متثيلية وغري ،من الضغط الداخلي؛ دولة بالتعريف   

ليس هدفها األول متثيل مصاحل األمة أو       و ،دميقراطية
 يف   وأخفقت يف حتقيق مهمتـها التارخييـة       ،الشعب

 وفقـدت   ،حتقيق التقدم وتفعيل احلياة االجتماعيـة     
بكافة فئاا وخنبها اليت    - وأصاا   ،مشروعية وجودها 

 االحنطـاط االجتمـاعي واملـادي       -تسيطر عليها 
دولة نزعة قومية أو وطنية تتمحور      فهي  واألخالقي؛  
 ودولة استبدادية ليـست بالـضرورة ال        ،على ذاا 

 هويتها احلقيقية نابعة    ،يةقانونية لكنها جائرة وطغيان   
 ولذلك تكاد   ؛هوم بريوقراطية الدولة التارخيية   من مف 

األزمة العامة اليت يعيشها اتمع العريب اليوم تتركـز         
د تلك القلعة احلصينة الـيت       اليت تع  ؛ا على الدولة  كلي

 للتحكم الكامل بالـصريورة     ا احتالهلا شرطً  يشكل
ملدخل الرئيـسي   الوطنية، واليت يعد فهم مشكالا ا     

. لتحليل األزمة الشاملة اليت تعيشها اتمعات العربية      
م التغيري والتحول من    إال أا تعترب العقبة الرئيسية أما     

 األمر الذي يعين بروز القطيعة بـني        أي نوع كان؛  
اليت تعود إىل ظروف نشأة     و ،الدولة الراهنة واتمع  

ـ   ال وليس فقط  ،هذه الدولة  ها يـار شـرعيات خنب
ل ظـواهر انعـدام     احلاكمة وتفاقم فسادها، وتشكُّ   
 واحتكـار مراكـز     ،آليات التداول الطبيعي للسلطة   

  القيادة من قب خب ال تتمتع باحلـد األدىن مـن        ل ن
األخالق املدنية والكفاءة املهنية، وغياب احلريـات       
 ،العامة، وتفاقم االنتهاكات اليومية حلقوق اإلنـسان      

  .طلق للنظم احلاكمةاملُوالطابع الديكتاتوري و

وجود قدر من التواصل بـني       ويؤكد غليون 
منوذج الدولة السلطانية القدمية ومنوذج الدولة العربية       
املعاصرة اليت يتركز القرار فيهـا يف يـد امللـك أو            

  . الزعيم

ومن جهة أخرى ينظر البعض للدولة القطرية       
على أا أداة صنعها األجنيب من أجل تعميق تقـسيم   
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ويـرى عبـد اهللا     . مة وإدامة السيطرة األجنبيـة    األ
 ؛العروي أن الدولة العربية الراهنة ممزقة بني منطـني        

 معتربا أن   ،بسبب اهلوة اليت تفصل السلطة عن اتمع      
زاد واليت   ،ذلك من خملفات الدولة السلطانية القدمية     

ويـربط إمساعيـل    . من تعميقها االستعمار األجنيب   
 ويركـز   .أزمة السلطة والتخلف  بد اهللا بني    صربي ع 

  .مسري أمني على عامل التبعية واالفتقار إىل االستقاللية

وما نالحظه اليوم من مشاكل ومفاسد للدولة       
 ليس هو يف الواقع إال بعـض آثـار          ؛العربية الراهنة 

 واحنطاط نظمها والسلطات    ،تفجر أزمة هذه الدولة   
عربيـة  وهكذا بقيت الدولة الوطنية ال    . املستمدة منها 

 بوصـفها  -من هذا املنظور -تبدو يف أغلب األحيان     
دولة إدارية وظيفية أكثر منها دولة سياسـية قـادرة     

  .)24(على جتسيد طموحات شعوا

ويتحدث برتران بادي عن فـشل األنظمـة        
 متناوالً تأثري العوملة على جتديد بناء فكرة        ،الشمولية
ى ه القو د تسيطر علي   يف إطار نظام دويل موح     ،التبعية

 ويرى أن عدم حدوث اندماج كامل بـني         ،العظمى
   الدول العربية جاء تعبري   ف مع إطار   ا عن ضعف التكي

 عدم مالئمة النماذج    ، ويكشف عن  "القومية/الدولة"
  ويستدل على ذلك بالنظر    . تمعات اجلنوب الغربية

إىل قيـادة  إىل جتربة حزب البعث العريب الذي يستند    
 ؛وإىل انزواء قضايا احلـدود    ،  حد ما قومية ومهية إىل    

 وطرق إضـفاء الـشرعية    ،خلف التصادم بني النظم   
  . أو التنافس بني رؤساء الدول،على السلطة

ويشري بادي إىل أن استرياد النماذج الغربيـة        
ا يعتـرب سـالح   ) منوذج الدولة القوميـة كمثـال     (

     د احلاكم  تستخدمه السلطة، وأن التبعية للخارج تزو
منها مساعدته يف املـستقبل لتعزيـز       (ديدة  مبنافع ج 

 والقومية العربية هي    ،)موارد سلطته اخلاصة ودوامها   
اخلاص (ا نتيجة منبثقة عن استرياد املنهج الغريب        أساس

 إىل  ) واخلاص بـاحليز العـام     ،بالقومية وبفكرة األمة  
ـ      وقد تكي  ،العامل اإلسالمي  حر فت بسرعة مـع س

ن البديهي أن اتـساع  وم. شخصية القائد الكاريزمي 
نطاق التصرفات القوميـة كـان سـببه انطـالق          

  . املمارسات االستعمارية

 القوميـة  ويتخذ البعثيون من فكـرة الدولـة    
 العالمـة األساسـية     )كأولوية لكل عمل سياسي   (

 جيـدون أنفـسهم يف      نخلطام، يف حني أن الـذي     
اإلسالم يصنعون من املرجع القومي اخلالف الرئيسي       

  . )25(لهم عن النخب الدينيةالذي يفص

ويعترب بادي أن األسس التقليديـة للـسلطة        
ممارسـات  بدلت ا   استوأا  السياسية غري صاحلة،    

 يبيـة كممارسات البعث والناصرية والبورق   (جديدة  
أدت إىل نظام   و ،)وممارسات احلكم الوراثي املتجدد   

ل يف استمرار خنبـة عـسكرية        متثَّ ؛سياسي شخصي 
 احتكـرت وظـائف     ؛ص الرئيس صغرية حول شخ  

ويرى . ون أداة هذه اهليمنة   ، وظل الناس املدني   اهليمنة
 ممـا   ؛أن ذلك قاد إىل إخفاق بناء السلطة السياسية       

أدى إىل االحتفاظ مبمارسات سلطوية قمعية للحفاظ       
سلطة بـأي مثـن مـع منـو البريوقراطيـة           العلى  

  .)26(والفساد

ني العريب ويف تناوهلا للتحديات اليت تواجه العامل     
 حبثت نادية مـصطفى     ؛واإلسالمي يف الواقع الراهن   

تداعيات العوملة وآثارها على األمـة مـن منظـور          
الشرعية الدولية، معتـربة أن آثـار        /السيادة القومية 

عد السياسي للعوملة ال تفلت منها كـل الـدول،          الب
ولكن ختتلف طبائع ودرجات االنتقاص من السيادة       

وتكتـسب  . جمموعة إىل أخرى  التقليدية للدول من    
اآلثار بالنسبة للدول العربيـة واإلسـالمية مسـات         

إىل أن آثار العوملة علـى      نادية  / أشارت د و. أخرى
فقط على ما يسمى    أزمة الدول اإلسالمية ال تقتصر      
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بوظائف دور الرفاهية مث وظـائف دور املنافـسة،         
د أخـرى ذات طبيعـة      نصرف إىل أبعـا   ت هاولكن

 بني اآلثار الـسياسية     نادية/  د  ومتيز .ثقافية/حضارية
املباشرة وغري املباشرة للعوملة من حيث انعكاسـاا        

 اآلثار الـسياسية  وتتمثل. على أزمة الدول اإلسالمية 
ـ أزمة  وارجية،  اخلتدخالت  ال: املباشرة يف  شاركة، امل

وتؤكد على  . نساناإلأزمة حقوق   وشرعية،  الأزمة  و
مبا فيها  - دية الغربية ذج السياسية واالقتصا  فشل النما 

 يف حل مـشكالت الـشرق     -القومية، واالشتراكية 
 أزمة حقيقية بعد انتهاء     واليت شهدت نظمه  األوسط،  

. احلرب الباردة وحدوث الركود االقتصادي العاملي     
انصب علـى    ، متزايد م ذلك إىل سخط شعيب    رجِوت 

 وعلـى   ،كل من البعثيني واالشتراكيني والقـوميني     
  .)27(ية الراغبة يف احلفاظ على السلطةاألنظمة السياس

ويرى غازي الصوراين أن العوملة هلا تأثري كبري        
، )28(على الوطن العريب وما يعانيـه مـن أزمـات         

يف تناوله النعكاسـات    -ويذهب عبد اهللا التركماين     
 إىل حد اعتبـار     -العوملة على الدولة القومية وأزماا    

  بينما  )29(مارية للسياسة االستع  اظاهرة العوملة امتداد ،
أا فاقدة  بيصف كمال السعيد حبيب الدول العربية       
 معتـربا أن    ،لإلرادة السياسية أو القدرة على احلرب     

طرية مل تستطع تأسيس وعـاء      الدولة القومية أو الق   
إمـا أن تكـون     :  ومن مث فهي بني خيارين     احتادي؛

    عرضة للنهب واالستعمار من قل القوة األمريكيـة،    ب
 تسعى لتأسيس حتالف فيما بينـها ملواجهـة    وإما أن 

الـد حممـود    ويلفت خ . )30(القرن األمريكي اجلديد  
 تتمثـل يف أن العوملـة      ؛مـة االنتباه إىل مالحظة مه   

األمريكية تسعى لتقزمي وظيفة الدولة القومية العربيـة   
 حبيث ال تتعدى وظائف هـذه       ؛"دول إدارية "خبلق  

  .)31(الدول وظائف أجهزة اإلدارة احمللية

  

  : أزمة الدولة القومية يف العراق-3

رغم التقائها مع الدول القومية األخـرى يف        
 ومـا   ،املنطقة العربية واإلسالمية يف صفة االستبداد     

، ومـصادرة   يترتب عليه مـن ممارسـات قمعيـة       
 وهـدر   ،لدميقراطيـة احلقيقيـة   ، وغياب ل  لحرياتل

 إال أن الدولة القوميـة يف العـراق         لكرامة اإلنسان؛ 
فردت بأن ممارساا االستبدادية قد جلبت عليهـا        ان

  .أخطر متثلت يف االحتالل العسكريأزمة أكرب و

وتم الدراسة ببحـث ظـاهريت االسـتبداد        
 يف ضوء تناول األزمات     ؛واالستعمار والعالقة بينهما  

 منـذ   ،املتالحقة اليت حلت بالدولة القومية يف العراق      
ا  مـرور  ،يننشوئها عقب خروج االستعمار الربيطا    

 وحىت ايار مؤسسات    ، فتويل صدام  ،بصعود البعث 
  .الدولة ودخول االستعمار األمريكي

قد نشأت الدولة القومية يف العـراق عقـب        ل
منطقة سقوط الدولة العثمانية واحتالل الربيطانيني لل     

 حيث قاموا بتوحيد ثالث     بعد احلرب العاملية األوىل؛   
 واملوصـل،   واليات عثمانية هي البـصرة وبغـداد      

وتشكيل الدولة العراقية يف إطار النظام امللكي بتويل        
وحـدثت  . م1921فيصل األول احلكم يف العراق      

سلسلة انقالبات عسكرية يف أواخـر الثالثينيـات        
 كانت ايتها اإلطاحة بامللـك      ،وأوائل األربعينيات 

فيصل الثاين بواسـطة ضـباط اجلـيش يف العـام           
1958
 إىل السلطة عـرب     إىل أن وصل البعث   . )32(

، وأحكم سلطته   1968انقالب عسكري يف يوليو     
على البلد من خالل تشديد قبضته على أجهزة الدولة     
كافة، وعمله على عزل وتصفية كل القوى السياسية        

 وعرب إصراره   فسة، ووأد مؤسسات اتمع املدين،    املنا
 كافة حتت شعار إقامـة نظـام        "تبعيث اتمع "على  

 حق املبادرة والقرار من الشعب    ا منتزع احلزب القائد، 
 حلزب متمثالً مبجلس قيـادة الثـورة      ضعها يف يد ا   لي
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وتنفيذيـة وقـضائية    الذي ميتلك سلطات تشريعية     
 سلطويا حتـول شـيئًا   انه أوجد نظام أي إ . استثنائية

فشيئًا إىل سلطة مطلقة ميارسها شخص واحد هـو         
  . )33(صدام حسني

من وجهة نظـر    -ة  شكالية اجلوهري ومتثلت اإل 
 يف االصطدام ما بـني املنطـق        -حممد مجال باروت  

 وبـني املنطـق     ، املركزي للدولة العراقية   يالتوحيد
ورغـم  . التعددي الالمركزي يف اإلطار العثمـاين     

مساعي الدولة لبناء األمـة العراقيـة وفـق منـط           
ــة ــة/الدول ــق  األم ــل واللتحقي ــدماج االتكام ن

 ؛لعراقية أخفقت يف ذلك    إال أن الدولة ا    ؛نجتماعيياال
األمة التوحيـدي   /التباعها بشكل سافر منطق الدولة    

       ـ يف مجع العراقيني حول هوية وطنية عراقيـة م عٍجم 
بفعل وراا اإلقليميـة يف  -ما أخفقت    بقدر ،عليها

 يف حتقيق مشروعها القومي التوحيـدي     -عهد صدام 
ل الصراع بني أنصار     شكَّ ؛ومن جهة أخرى  . العريب
جه القومي وأنصار التوجه القطري أحد أخطـر        التو

 دمويـة يف تـاريخ الدولـة        حماور الصراع وأكثرها  
 وهو ما يعكس حدة مشكلة اهلوية يف الدول         العراقية؛

 يف توحيد   ،األمة/منوذج الدولة  احتذتاإلقليمية اليت   
 وصبغه بالـصبغة القوميـة بـشكل        ،جمتمع متنوع 

  . )34(بريوقراطي عسكري عقائدي

ت ود بني مـرحلتني مـر    هري كاظم عب  ومييز ز 
مرحلة عدم التمذهب   : ما العراق منذ نشوء الدولة    

م امللكـي وبـدايات العهـد       وامتدت طيلة احلك  (
منذ انقالب  ( ومرحلة التمذهب القومي     ،)اجلمهوري

فرباير حني سيطر حزب البعث على مقاليد الـسلطة        
  فقد بقي العراق يف املرحلـة      ؛)ألول مرة يف العراق   

األوىل مسرحا حلياة مثاليـة منـسجمة ومتآخيـة         
 من  ،ومتفامهة بني كل األديان والقوميات واملذاهب     
أما يف  . خالل قيم اجتماعية وأسس رسختها األجيال     

 فقد فتح البعث صفحة مـن الـدم         ؛املرحلة الثانية 
  . واملوت والرعب بني أوساط اتمع العراقي

ألديـان  ومع أن احلركات القومية ال تتقيد با      
فـت الـدين يف    إال أن الدولة القومية وظَّ ؛واملذاهب

 ومن أجـل    ،تلك املرحلة خلدمة أهدافها وأغراضها    
ومالت سياسـة الدولـة     . ذبح خصومها السياسيني  

 يف إقـصاء عناصـر      ؛القومية إىل التمذهب الطائفي   
والنفوذ بشكل غري حمسوس الشيعة من مراكز السلطة    

ة طائفية منسجمة    فسيطرت مكونة كتل   ؛أو ملحوظ 
وبالرغم من نص الدستور املؤقت على أن       . غري معلنة 

ا  لكن هـذ   ة وجيب ضمان املساواة؛   املواطنني سواسي 
 وعكست السلطة   الكالم كان جمرد حرب على الورق،     

حينها تناقضاا والتزاماا بعملية متذهب الدولة على       
وبالتأكيد . حساب الوضع اإلنساين للشعب العراقي    

ذا التمذهب على اجليش الذي بدأ يعـاين      ينسحب ه 
 والذي كان   ن مسألة التمذهب القومي والطائفي؛    م

القبـول يف    ا بشكل ملحوظ علـى نـسب      منعكس 
  . )35(الكليات العسكرية والشرطة والقوات املسلحة

ويتحدث أمحد برقاوي عـن مالمـح عقـم         
 باعتباره أول درس مـن      ؛السلطة املستبدة يف العراق   

عراقية ميكن تعلمه بعـد االحـتالل       دروس النكبة ال  
 فالتـاريخ املعاصـر     ؛األمريكي وايار حكم البعث   

علـى رأسـها املـستبد    (يشهد أن السلطة املستبدة   
 مل تولد إال الكوارث على اتمعات الـيت         )األعظم
  .)36(حتكمها

يف إطار تناولـه لـدور      -ويشري جاسم مراد    
لبنـاء  ية القومية يف هـدم ا     الفئوية الضيقة والشوفين  

 إىل أن الدولة العراقية منذ تأسيسها مل تنعم         -الوطين
سياسي ا واقتصادي ا يف حميطهـا واحملـيطني      ا وسكاني

اإلقليمي والدويل باالستقرار والثبـات الدسـتوري       
سـتقرار  الاانوين والسياسي، بل ظـل عنـصر        والق
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اخلارجي والتهميش الداخلي ملختلف التكوينات يف      
د افتراق اجلسد والعقل العراقـي      ويع. اتمع العراقي 

 هي  ت ليس ،وتعطيل دوره حلساب فئة من احلاكمني     
اليت لعبت أطراف   -نتاج إفرازات قيام الدولة العراقية      

 ؛ فحسب - يف بلورا وتكوينها وتسليطها     دورا دولية
بل هي بالضرورة صناعة خارجيـة جعلـت إرادة         
الشعب خارج دائرة املسامهة واملـشاركة يف صـنع         

  . قرارال

ويتناول مراد نشوء الدولة العراقية وأسـباب       
ا حول  عدم استقراريتها الدستورية والسياسية، متوقفً    

 ودوره يف إلغاء العـراق      ،نظام صدام وكيفية تسلطه   
لـه،    وتوزيعه حسب الضرورات السياسية    ،كوطن

 ،ومهماته يف خلق االنـشطارات داخـل اتمـع        
    غية الوصـول إىل   وإضعاف الروح الوطنية واالنتماء ب

  . حالة القبول مبا هو ليس مقبوالً

منـذ  -العـراق الـسياسي     ومل يشهد تاريخ    
لدميقراطيـة  إعطاء األولوية للمسألة ا   - مخسني عاما 

 وإمنا كان حيكـم العالقـات     والدستورية والتعددية؛ 
 ،السياسية الداخلية سلطة النظام الدكتاتوري احلاكم     

ة من مصاحل أنانية    وما ميكن أن حتققه أي جهة داخلي      
 على حـساب القـضايا    ،ذاتية مع سلطة هذا النظام    

دميقراطيـة،  احلريـة، ال  (املركزية للشعب العراقـي     
 حبيث صار احلكم على هـذه       ؛)الدستورية، التعددية 

األنظمة وهويتها على أساس االلتزام مبشاركة القوى       
اب الـسياسي واملمارسـة     السياسية يف صياغة اخلط   

 ،ا أوقع اتمع العراقي يف دوامة الوالءات       مم الربملانية؛
إىل حد فقدان حقوقه يف شرعية االختبـار وإبـداء          

وانتقل هذا املرض اخلطري إىل كل مفاصـل        . الرأي
الدولة العراقية، وصار الرأي والرأي اآلخـر بـاطالً        

وبالتايل حتولت احلرية   . جيب اختزاله وإلغاؤه وإخفاؤه   
راكات ضرورية للوحدة   والعملية الدميقراطية من اشت   

   .الوطنية العراقية إىل مؤامرة جيب القضاء عليها

له أيديولوجيته اليت تأسست     إن النظام احلاكم  
يف الداخل وتصدير األزمـات     على قاعدة التخويف    

ن وشـعب   كـوط - مما جعـل العـراق       للخارج؛
 خلدمة أهـداف هـذا       موظفًا -وإمكانيات اقتصادية 

 األطـراف ضـمن    وما حيقق رغبات تلـك     ،النظام
 األمر الذي أوقـع العـراق يف        ؛اوحاجا مرحلتها

  أزمات خانقة حين  هذا الوضع قد   و. ا آخر ا وقاتلة حين
عوامل التفكيكيـة للمجتمـع    أدى إىل جمموعة من ال    

ة يالنظام الديكتاتوري احلاكم قد بدأ بعمل     ف ؛العراقي
تفكيك ملؤسسات الدولة، وجعلها أدوات لتدمري كل       

مع توجهات السلطة احلاكمة، وأخـضع    ما يتعارض   
كل القوانني والبىن االقتصادية واملوارد املالية خلدمـة        

جتـها املتقلبـة وأهوائهـا      العقلية الـسلطوية وأمز   
 حيث صارت قرارات إعـالن احلـروب        السياسية؛
ـ    ؛ وتوزيع موارد الوطن   ،وإيقافها ا  مسألة مرهونة مب

ن أي اعتـراض    يتخذه صدام حسني من قرارات، وإ     
  . على هذا يعد مؤامرة تستحق إقصاء منفذيها

لقد استهدفت اهلجمات العنيفة الـيت شـنتها     
 بـالقوة   ،العقلية السلطوية مفاصل اتمع العراقـي     

هما اللذين اسـتهدفت مـا القـوى      يوالعنف نفس 
 والتيارات والشخصيات الثقافية    ،واحلركات الوطنية 

وأصبح . عواالجتماعية والقومية املعروفة داخل اتم    
  هذا السلوك منهج ا حلركة وأجهـزة النظـام      ا منظم

وقد أدى ذلك إىل إقـصاء أخالقيـة        . الدكتاتوري
احلوار واختالف وجهات النظر حىت داخل العائلـة        

وأدى هذا السلوك إىل تفكيك البىن التحتية       . الواحدة
وتعترب عملية  . االجتماعية والعائلية وسيادة االنتهازية   

 للمذاهب والتكوينات االجتماعيـة     التقسيم القسري 
 هي واحدة مـن أكثـر       ؛واملناطق والبىن االجتماعية  

ا العـراق يف تارخيـه      املمارسات السلبية اليت شهده   
 فقـد   ؛ما يتعلق بزعزعة االنتماء الوطين    وفي. املعاصر

لبحث عن شـجرة    لبادر إىل إجبار اتمع العراقي      
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لتـهجري أو   العائلة لكي يتم يئة اتمع إلجراءات ا      
االعتقال ملن يشعر أن شجرته ليست مقبولة من قبل         

وعمل النظام لتمزيق قـوة العـراق       . شجرة النظام 
 من خالل تقسيمها وتوزيعها حسب مـا        ،وإضعافها

. تقتضيه السياسة اليت ميارسها ضد الشعب العراقـي       
وبلغ عدد العاطلني عن العمل أكثر من أربعة ماليني         

العـاملني يف العمـل     عدد   شخص، و   مليون ونصف
وأصبحت عمليـات   . ا يقارب املليونني ونصفً   ثِّالر

 حيـث   ظمة بطريقة مل يشهد العامل مثلها؛     اإلعدام من 
تقوم سلطات النظام احلـاكم بإعـدام وجبـتني يف       

 تقل  األسبوع يومي األحد واألربعاء، وكل وجبة ال      
 أبرزها مة معـاداة     ؛عن أربعة أشخاص بتهم خمتلفة    

 والوالء لألطراف   ،ريب مؤسسات الدولة  النظام وخت 
  . )37(والقوى املعادية للحكم

   ود أسلوب صدام حسني    ويبني زهري كاظم عب
لطة منهيا أمحد حـسن     االستبدادي منذ تسلمه الس   

 حيث بدأ يف عملية تطبيق عملي       البكر من الواجهة؛  
ذلـك  وانعكس  . لتمذهب السلطة القومي والطائفي   

 جهة ما والضرب بقـسوة      يف ممارسته سياسة تقريب   
 وىلاأل ليستطيع بعدها العـودة إىل    ؛على جهة أخرى  

وبـدأ بعمليـة    .  بعد أن يتفرد يف الـساحة      اإلائه
توظيف كل مفاصل السلطة وإمكانياـا وثرواـا        

 وضـرب   ،لصاحل تفتيت احلركة الوطنية يف العـراق      
الشخصيات العراقية الوطنية الفاعلة وتشتيت مفاصل      

بق على التنظيمات الدينيـة الفاعلـة يف        وأط. الشيعة
 ليصدر قرارات يقضي مبوجبها على      ؛الساحة العراقية 

حياة العراقي عند االنتماء إىل حزب سياسي ديين أو         
مث طالت هذه األحكـام     . رد االشتباه يف االنتماء   

التنظيمات اإلسالمية غري الشيعية اليت مل تنسجم مع        
ا اختلطـت األمـور     وبعده. طبيعة سياساته ورغباته  

أو   سـين   فلم يعد يفـرق بـني      ؛نيعلى صدام حس  
 ولذلك خيطئ من يظن أن صدام كان ميثـل          شيعي؛

لـذبح   مسلطته حيث كان يوظف     نة يف العراق؛  الس 
 فكـان   أو أنه كان يعتمد عليهم يف سلطته؛       ،الشيعة

وهلذا .  يف طريقه  "رمش عينه ي"يذبح كل من يقف أو      
اجلبني حبق أهـايل الرمـادي       يندى هلا    مارس أفعاالً 
 ومل يكن يكترث مطلقاً ملـذهب     ،كريتواملوصل وت 

  . الشخص أو قوميته أو دينه

 مسألة الضغط على بقيـة املـذاهب        ومل تنته 
 منـه، وال    املنـدائيون  فلم يسلم الصابئة     ؛واألديان

 ورقابتـه؛ زيدية أن يتخلصوا من سطوته      استطاع ال 
سافر وتأديـة   فمنعهم حىت من زيارة قرب عدي بن م       

. طقوسهم الدينية، وحاول تفريق شلمهم وتعريبـهم      
 مـن   اديد من املسيحيني العراقيني هرب    كما هاجر الع  

ضغط السلطة وعدم إعطائهم ألبسط حقوق املواطنة       
 بـصرف  ،اليت ينادي ا الدستور املؤقت باملـساواة     
وكانـت  . النظر عن الـدين والقوميـة واملـذهب       

.  ظل سـلطة املـوت     طقوسهم تتم خبوف ورهبة يف    
وأمام النحر القومي والطائفي الذي كـان ميارسـه         

املذاهب وامللـل   مجيع األديان و   ي طال ذ وال ،صدام
ن مبقدور أحد أن حيسب صـدام        مل يك  ؛والقوميات

  . )38(على جهة دينية أو قومية

هل فشل  : ولذلك يطرح معتز سالمة تساؤالً    
اصـة  وخ- لدولة القومية حقًا؟ جميبا عليه    مشروع ا 

 بأا مل تفشل بسبب املشروع      -بالنسبة حلالة العراق  
 وإمنا لفشل القائمني علـى هـذا     ؛الوحدوي القومي 

 كيـف   وإال: "ويضيف.  وهو حزب البعث   ؛املشروع
 أهداف قومية واحدة نفسر عدم قدرة حزب واحد ذي   

وخيلص ". يف حتقيق الدولة القومية وقيام الوحدة بينها      
 ليس فشل الدولة القوميـة؛ لفشل هنا   سالمة إىل أن ا   

 ومل يكـن    ،وإمنا هو فشل األشخاص وفشل احلزب     
  .)39(فشل مشروع وفكر
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ر الدين إىل    يستند حممد نو   ؛ومن جهة أخرى  
ا نشأت  ن الدولة العراقية عملي   مقولة طارق الدليمي إ   

على أساس حتالف بني الضباط الذين أسسوا اجليش        
  إىل أن الصفوة  ليشري؛نيةالعراقي والصفوة الثقافية الس 

كانت أوسع وأعرض مـن الـصفوة       السنية  الثقافية  
الثقافية الشيعية يف تلك الفترة، وأن الطائفة الـشيعية        

 وإما  ،كانت متمركزة إما يف احلوزات العلمية الدينية      
وخيلص . يف الطبقة التجارية املهمة يف املدن األساسية      

يـا  نورالدين إىل أن هذا التحالف هو الذي بىن عمل        
  ا أن ذلك أوجد خلالً يف احلالة       الدولة العراقية، معترب

    ـ االجتماعية للمجتمع العراقي، ومل ي ـ  وجِ اد نظام 
يستطيع أن يليب االنـدماج الكامـل هلـذه          اسياسي 

 هلـا موقـف   ،الطوائف كلها يف كتلة تارخيية كاملة    
وعدم االندماج  . موحد إزاء مشاكل العراق الداخلية    

ا إىل استمرار ضـعف الدولـة       ليواالنسجام أديا عم  
      العراقية خاصة بعد االستبعاد واالنكفاء الذي حثَد 

لدى الطائفة الشيعية، رغم أن معظم قيادات احلركة        
  .)40(القومية يف العراق يف تلك الفترة كانت شيعية

ز حسن حنفي علـى أزمـة املعارضـة         ويركّ
 ،ا من أزمة الوجود العراقـي العراقية اليت يعتربها جزءً  
ا من أزمة الوجود العـريب يف       الذي يعد بدوره جزءً   

ويف متييزه بـني معارضـة الـداخل    . املرحلة الراهنة 
     د للنظام  ومعارضة اخلارج، وبني اخلطاب العلين املؤي

لـه، وبـني     يف الداخل واخلطاب السري الـرافض     
بني  ترفض التعاون مع الغرب و      اليت عارضة خارجية امل
 ينتقد  -خاصة مع األمريكي  و-تعاونة معه   املخرى  األ

حنفي تفرق املعارضة العراقية اليت تعد من مميـزات         
ويعترب أن قوى املعارضـة     . الدولة القومية يف العراق   

الرئيسية يف الداخل واخلارج منقسمة على نفسها إىل        
  ـ شيعة وأكراد وس نة، باسم الطائفة أو العق أكثـر  ر

  .)41(منها باسم املواطنة العراقية

ــا بالنــ  ــسكري  أم ــتالل الع سبة لالح
مة مه فهو يعكس حقيقة     ؛الربيطاين للعراق /األمريكي

ضمن مسلسل أزمات الدولة القوميـة يف العـراق،         
    ا للظـاهرة  تتمثل يف اعتبار الظاهرة االستعمارية نتاج

 االستعمار باعتبـاره    بلَ فاالستبداد ج  ؛االستبدادية
 ا تابعاألمر ا  له يف احلالة العراقية؛    امتغري  لذي جنـا  لَع

وتعرض الدراسـة   . أمام أزمة كربى للدولة القومية    
 ،فيما يلي آراء خنبة من الباحثني إزاء هذا املوضـوع         

روعي فيها خمتلف االجتاهات والتيارات على الساحة       
  .العراقية

فمحمد نورالدين يعترب أن ما حيدث امتـداد        
طبيعي للظاهرة االستعمارية، ويقارن عهـد صـدام        

احلقبـة الطائفيـة    : "الل األمريكي بقوله  بعهد االحت 
 وهي التفتيت   واآلن بدأنا يف احلقبة الطوائفية؛     ،اارت

بينمـا ال   . )42("والتشظي يف كل الطوائف واألعراق    
يكترث منذر الفضل للظاهرة االسـتعمارية وينظـر       
لألزمة من منظور التخلص مـن املـستبد األعظـم       

  تقبل العـراق   ا أن التخطيط ملس   ونظامه البعثي، معترب
الدميقراطي التعددي يبدأ من تطهري مؤسسات الدولة       

 من هذا الفكـر     -يف عراق ما بعد صدام    -واتمع  
الذي جلب الويالت والكوارث واحلـروب وعـدم        

ويرى الفضل أن   . طقة والعامل االستقرار للعراق وللمن  
 وإمنـا يف الفكـر      ؛ اخلطر ليس يف األشخاص    مكمن

ويشدد .  الشمولية الشوفينية  الذي بىن الدولة القومية   
على أن عملية التطهري من فكر البعـث ينبغـي أن           
تشمل املؤسسات العسكرية واألمنيـة ومؤسـسات       

 وعـدم   ،ا إىل فصل الدين عن الدولـة      التعليم، داعي 
جواز تسييس الدين، وإىل فصل العمل القضائي عن        

  . )43(العمل السياسي

قال  هويدي للمسألة على أا انت     وينظر فهمي 
سلطة قاهرة  لعراق من كارثة إىل كارثة، وحترره من        ل

 ليظل العراقيـون أذالء إىل     ليخضع إىل سلطة فاجرة؛   
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 ومرة ثانية باسـم     ،األبد، مرة باسم االستبداد البعثي    
ويبني حسن حنفي وجـه     . )44(الدميقراطية األمريكية 

اخلطورة يف االحتالل األمريكي الربيطاين للعراق بأنه       
كردية : ئة إىل ثالث دويالت أو أقاليم     خطورة التجز 

. نية يف الوسـط   ، وشيعية يف اجلنوب، وس    ليف الشما 
وقد تتناحر األقاليم الثالثة علـى اقتـسام الـسلطة         

  .)45(كمقدمة القتسام الثروة

ضعية االحـتالل يف    ويعلق زهري كاظم على و    
 مهه النفاذ جبلـده     ان بأن صدام ك   ظل اختفاء صدام؛  
 لطة بأي مثـن،    واستعادة الس  ،راقواملطالبة بعرش الع  

ولن يضره إذا احترقت الفلوجة أو مسحت تكريت        
ا وما حيدث من مقاومة ليس حب     . أو تضررت املوصل  

 وإمنا كرد فعل ألخطاء وسلبيات قـوات        ؛يف صدام 
التحالف، إضافة إىل وجود عناصر مـن تنظيمـات         
إرهابية دولية وجدت الساحة مفتوحـة يف العـراق         

ا مع األمريكان على حساب الشعب      لتصفية حسابا 
العراقي، إضافة إىل وجود مشاعر متطرفة ال تقتنـع         

  .)46(بالتواجد األجنيب واألمريكي يف العراق

س املتمخـضة عـن     ورويف معرض تناوله للد   
االحتالل األمريكي للعراق، يبدي أمحـد برقـاوي        

به من استقواء البعض من النخـب بـاألجنيب         تعج
 ا السلطة، معترب   يف الى الطاغية طمع  الغازي لإلتيان ع  

أن هذا األمر غري طبيعـي وغـري إنـساين وغـري            
 ويتصور برقاوي أنه بعد ست وثالثـني  . )47(أخالقي

سنة من حكم احلزب الواحـد ذي األيديولوجيـة         
 إىل هوياته   -بعد ايار حكمه  - عاد العراق    ؛القومية
ون فإذا بالشيعة يعـود   . عليها النظام أنه أتى     اليت ظن 

إىل حوزم، وإذا باألكراد يهللون للغزو األمريكي،       
وإذا بالتركمان يطالبون حبقهم، وإذا بالعشائر تعـود        

نة العـرب   البلـد، وإذا بالـس   شئونلتقوم بدور يف    
  .)48(يتخوفون من املستقبل

ويشري حممد مجال باروت إىل قيام سـلطات        
االحتالل األمريكي حبل اجليش العراقـي وأجهـزة        

خبارات والسيطرة على مؤسـسات الدولـة       االست
ا أن   وإنشاء جملس احلكم االنتقايل، معتـرب      ،وأجهزا

  ذلك يعكس انقالب ا ميثل حتوالً من دولة قومية      ا تارخيي
إىل دولة عراقية تربطها بالعرب عالقـات متميـزة         

  .)49(وتقوم علىأساس فيدرايل طائفي

 إىل حـرص    االنتبـاه  ويلفت فهمي هويدي  
األمريكي منذ البداية على إحياء الطائفية يف   االحتالل  

 ؛العراق، مشريا إىل أنه إذا كان االحتالل من الكبائر        
 فهي  ئفية وإذكاء نارها هو أم الكبائر؛     فإن إحياء الطا  

. ة االحتالل  باإلضافة إىل مذلّ   ،تؤدي إىل تلغيم اتمع   
تعمد األمـريكيني ذلـك لـيس       : "ويضيف هويدي 

ه ليس  بِسنِقي بِ ررار التقسيم الع   تك وحيذر من ". جهالً
زارات  وإمنا يف تركيب الـو     ؛يف جملس احلكم وحده   

 وال شك أنه سينتـشر     واللجان التحضريية للدستور،  
ويستشهد هويدي برأي   . يف املراتب الدنيا للحكومة   

نظام احلـصص   : " اليت قالت  )50(رنده رحيم فرانكي  
   القائم على الطائفية والعر جناز مواطنة ض األمل بإ  ق يقو

 بتأكيد اهلوية الطائفيـة والـوالء علـى       ؛عراقية عامة 
حـسب  -وذلك يتنـاقض    ". حساب اهلوية العراقية  

 مع إقامة دميقراطية يف عراق قـائم        -فهمي هويدي 
  .)51(على مواطنة عراقية عامة ومتساوية

وهكذا يتضح لنا كيف أن هـذه األزمـات         
 يف النهاية املتالحقة بالدولة القومية يف العراق قد أدت     

إىل االحتالل واالستعمار، وكيف أن االستبداد كان       
السبب الرئيسي لقدوم االستعمار وايار مؤسسات      

  .الدولة

مؤسسات األمة-اثاني   

ل ظهور الدولة القومية عالمة فارقة لوضع       شكّ
 فرغم  مؤسسات األمة يف العامل اإلسالمي؛    ومستقبل  
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 يف اخلربة   يأن هذه املؤسسات قامت بدور فاعل وقو      
ا يف األداء    إال أا شهدت ضـعفً     ؛التارخيية اإلسالمية 

نتيجة حملاوالت حتجيمها وحتييدها عن القيام بدورها       
وقد أجريت عملية إلغاء لبعـضها اآلخـر        . املعهود

 وما واكبها من ظهـور      ،عقب ظهور الدولة القومية   
 اليت  ،مؤسسات حديثة اعتربت بديلة ملؤسسات األمة     

 وصفت دائم  ا من قـا      بل مؤيدي التوجه الوضعي بأ
  .مؤسسات تقليدية مل تعد تناسب العصر

  مل تستطع الدولـة القوميـة   ؛بالرغم من ذلك  
له   فالبعض منها  إلغاء مؤسسات األمة بصورة كاملة؛    

 باعتباره مؤسسة دينيـة     ؛صفة القداسة مثل املسجد   
للعبادة اليومية وممارسة الشعائر ال غـىن عنـها، وال       

هلا إجياد مؤسسة بديلة له، رغم جناحهـا يف          ىيتسن 
. حصر نشاطاته يف أضيق نطاق يف كثري من األحيان        

.  مؤسسة اإلفتاء ومؤسسة املرجعية     يف وكذلك احلال 
حرصت يف املقابل على إحلاق هذه املؤسـسات        قد  و

 وسعت إىل تطويـع العـشائر والقبائـل         ،بسلطتها
  .وتسيريها وفق مصلحة النظام احلاكم

يلي إظهار التغـيريات     اول الدراسة يف ما   وحت
والتحوالت اليت طرأت على وضعية مؤسسات األمة       

ا إىل   استناد ؛ظهور الدولة القومية وبعد ظهورها    قبل  
رؤية مقارنة تبني أوجه االختالف والتميـز لكـل         

  .منهما

  :  مؤسسات األمة قبل ظهور الدولة القومية-1

ـ      ة اتسمت مؤسسات األمة قبل ظهـور الدول
 والقدرة على التكيف مع     ،القومية باملرونة والفاعلية  

خالل اخلربة  -تطور األحوال واألزمان، واستطاعت     
جهة الصعاب اليت حلت ا      موا -التارخيية اإلسالمية 

 فوقفت يف وجه الطغاة واملستبدين الـذين        وباألمة؛
حاولوا إضعافها وإخضاعها هلم لتكون أداة لتحقيـق    

ثبيت دعائم حكمهم اجلـائر   وت ،مصاحلهم الشخصية 

كما صمدت هـذه املؤسـسات يف وجـه         . الظامل
اهلجمات االستعمارية اليت تعرضت هلا األمة، فلـم        
 ،يقدر املستعمر على إزالتها أو إلغائها أو النيل منـها      

 يكـسر اإلسـالم    ومل. رغم سعيه الدؤوب لـذلك    
 بل استطاع أن يوظفها ملـصلحة       ؛التكوينات القدمية 

عي للدولة، وأدى ذلك به أن يتخـذها        الكيان اجلما 
أشكاالً تنظيمية بعد أن نزع عنها العصبية واجلاهلية        

 ذه  ى اإلسالم فأقص. اليت تؤدي إىل الفرقة والتشرذم    
 واسـتطاع أن    ،الطريقة العناصر اليت تفسد الكيـان     

  .جيعل منها حالة تنظيمية وواسطة بني الناس والدولة

ـ      شاء هـذه   ويتناول طارق البشري فكرة إن
املؤسسات ومساا الرئيسية ووظائفها وأدوارهـا يف       

 وذلـك   إلسالمية باعتبارها مؤسسات أهلية؛   اخلربة ا 
يف إطار طرحه خلـصوصية التنظيمـات بالنـسبة         
لألنساق احلضارية، وتأكيده على أمهية بلورة نظـم        
اجتماعية وسياسية واقتصادية وإنتاجية تنبثـق مـن        

اري نفسه، متيزا عـن     داخل النسق التنظيمي واحلض   
األخذ بأساليب إصالح تنظيمية ترد من بنية حضارية        

ويـشري  .  ومن نسق تارخيي متبـاين     ،أخرى خمتلفة 
البشري إىل أن فكرة هذه املؤسسات تقـوم علـى          

 حيـث  ؛التطوعية واإلرادة الذاتية، والتراكم التارخيي  
كانت تتكون بطريقة أهلية وطوعية حبتة، حـىت يف         

ب إدارا، كما أن شرعية وجودهـا       نظمها وأسالي 
جتري بصناعة شعبية أهلية حسب تعبريه، وبقواعـد        
استقرت يف الضمري اجلمعي، وانتقلت من نـاس إىل         

يذكر البشري أهم مساا    و. ناس بالتقبل الشعيب العام   
 حيث تعبريها عن مصاحل وغايات مشتركة،      الرئيسية؛

قها من  وتعددها وتنوعها دون تشتت أو تنافر، وانطال      
مرجعية عامة للمجتمع وال خترج عليهـا، ومتتعهـا         
باالستقالل دون التصادم مع املؤسسات الـسياسية،       
وصدورها عن فكرة جمردة وليست مشخصنة تنتهي       
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بنهاية الشخص، واعتبارها حلقة وصل بني النـسق        
  . العقيدي والقيم السائدة

ويبني البشري وظائفها وأدوارها بتوضـيحه      
 وتقوية أواصـر    ، اجتاهات الرأي العام   قيامها ببلورة 
دارة  اجلماعة، والتخفيف من أعبـاء اإل      الترابط بني 
 ومن مث إجياد قدر مـن       ، واحلد من سلطاا؛   املركزية

التوازن االجتماعي بني مؤسسات الدولة واتمـع،       
 نـاجم   -من وجهة نظره  -على اعتبار أن االستبداد     

توازن يقوم  عن خلل يف التوازن االجتماعي، وهذا ال      
بني سلطات الدولة املركزية وبعضها البعض، كمـا        
يقوم بني مؤسسات اتمع األهلي بعضها وبعـض،        

  .)52(وبينها وبني السلطات املركزية

ويلفت االنتباه حممد حمفوظ إىل أن التكامـل        
بني األمة والدولة يف اخلربة اإلسالمية كـان كفـيالً    

ألمـة  بصهر كل العنـاوين الفرعيـة يف بوتقـة ا         
 أن احملنة الكربى دائما     معترباومشروعاا احلضارية،   

ويرى . )53(تبدأ من ابتعاد الدولة عن األمة وخياراا      
هشام جعفر أن العمل األهلي وما تقوم به مؤسسات         
األمة يعد أحد أهم آليات ضبط العالقة بـني األمـة    
والدولة، وأنه مصدر من مصادر قوة الدولة واألمـة         

وفره لألمة من مؤسسات تتمتع باالستقالل       مبا ي  ؛امع
 وما يقدمه من خدمات يف جمـاالت        ،املايل واإلداري 
ويرى جعفر أن ما تقوم بـه هـذه         . احلياة املختلفة 

املؤسسات هو جهد تبذلـه األمـة جبميـع فئاـا           
 ، دف حتقيق مقاصد الـشرع اخلمـسة       ؛وطوائفها

  .)54(وحتقيق مقصد العمران يف األرض

كل مؤسسة من مؤسسات األمـة  وبالنظر إىل  
على حدة، يالحظ بالنسبة ملؤسسة املوقـف علـى         
سبيل املثال أا قامت بدور كبري يف النهوض باتمع         

 فاالنتماء القبلـي    وفيما يتعلق بالقبيلة؛  . )55(وتنميته
     ا علـى النـسيج     قبل اإلسالم كان فاعالً ومـسيطر

هلذا ، مث أضافت احلضارة اإلسالمية      االجتماعي العريب 
 ا جيمع بني القبائل ويوحدها دون      ا مشتركً النظام فكر

فمنـذ انطالقـة    . )56(إخالل باالنتماءات الفرعيـة   
اإلسالم سعى الستيعاب املفاهيم القبليـة الـسائدة        

 عن طريق توسيعها لتشمل     ،آنذاك يف اجلزيرة العربية   
ا لذلك   القبلي منطلقً  "األخوة"األمة، متخذًا من مبدأ     

 وتوسيعه ليشمل أعـضاء     ،بيولوجيبنسف أساسه ال  
هلا إىل نقيـضها،    وهذا التوسيع للمفاهيم حو   . األمة

ا لتكوين مجاعة واسعة قائمة علـى       وأصبحت منطلقً 
أسس إنسانية مشولية، بدالً من أن تبقى حمـصورة يف        

  . اجلماعة القبلية الضيقة لكل ما هو خارج إطارها

ـ        ذه الطريقة حقق اإلسالم حتـوالً نوعي ا يف 
 ومت تأسيس التجربـة احلـضارية     ،الواقع االجتماعي 

وهكذا حتولت القبيلة   . )57(على قاعدة األمة اجلديدة   
يف التجربة اإلسالمية التارخيية إىل كيانات اجتماعية       
طبيعية متارس دورها يف التضامن الداخلي والـدعوة        

ومن جهة أخـرى فمـن      . )58(وبناء اتمع اجلديد  
اء والفقهـاء   رز آالف العلم  مؤسسات األمة العلمية ب   

  جوهرية وحامسة يف عمليـات      االذين مارسوا أدوار 
البناء والنهضة، ومن مؤسسات األمة اخلريية واألهلية       
والتطوعية مت توفري كل مـستلزمات االنطـالق يف         

 ومن بركات هذه املؤسسات متت      ،رحاب املعمورة 
رعاية واحتضان كل احللقات الـضعيفة يف اتمـع         

  .)59(واألمة

 جاهدت مؤسسات األمـة     ؛ومن ناحية ثانية  
 ،حماصـرة احنرافهـا   : على مستويني لضبط الدولـة    

 وإخضاع  ،والعمل على ضبطها بكل الوسائل املتاحة     
خياراا وسياساا لضوابط الشريعة، واالنطالق يف      
رحاب العامل بإمكانات األمـة وآفاقهـا لتوصـيل         

زر بـني    باملد واجل   والتاريخ مليء  .باإلسالم للشعو 
 فالكثري من األجماد صـنعتها األمـة        ؛األمة والدولة 

مبؤسساا وإمكاناا األهلية، والدولة احلقة هي اليت       
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تنبثق من إرادة األمة وفق مقتضيات الشرع، وهـي         
يف حاالا هذه مؤسسة من مؤسسات األمـة، هلـا          

  .)60(أدوارها ووظائفها احملددة

خلربة ن مؤسسات األمة يف ا     إ :وخالصة القول 
اإلسالمية وقبل ظهور الدولة القومية أدت دورهـا         

ــوة  وصــمدت يف وجــه احملــن ،احلــضاري بق
 وتصدت للسلبيات واملخـاطر الـيت       ،والصعوبات

 وخاصــة ظــاهريت االســتبداد ؛أصــابت األمــة
  . واالستعمار

  : مؤسسات األمة بعد ظهور الدولة القومية-2

بعد سقوط دولة اخلالفة العثمانيـة وسـيطرة       
 -وخاصة اإلجنليزي والفرنسي  -ستعمار األورويب   اال

 ظهرت الدولـة القوميـة يف       على العامل اإلسالمي؛  
لدولة القومية  املنطقة من خالل اقتباس منوذجها من ا      

 وقد ترتب على ذلـك حـدوث        ،احلديثة يف أوروبا  
تراجـع حـضاري يف مكانــة األمـة اإلســالمية    

  حيث أدت إىل هيمنة مؤسسات الدولة      ا؛ومؤسسا
. القومية على األمة وحركتها ومؤسـساا بـالقوة       

 البنيـة    مل تقو قـوانني الدولـة احلديثـة        ؛ولذلك
لتعـديالت املؤسـسية    االجتماعية لألمة، وكانت ا   

 ممـا  منقطعة الصلة عن البناء االجتماعي املـوروث؛     
أدى إىل حدوث ازدواجية بني البنية االجتماعية وبنية        

لة إحلاق الضرر والتشوه     فكانت احملص  ؛الدولة احلديثة 
ـ       ا يف آن واحـد   بالدولة والبنيـة االجتماعيـة مع .

 فلم تعد الدولة قادرة     ؛جهضت احتماالت النهضة  وأُ
 وال البنية االجتماعية التقليدية اليت فقدت    ،على محلها 

  .)61(أدواا وفاعليتها

اليت تشكل  (وهكذا مت تغييب هذه املؤسسات      
ية واإلسـالمية    العرب  اتمعات "دينامو"روح األمة و  

 ميشها وتضييق جمال حركتها      أو )يف تارخيها املديد  
وفعلها احلضاري، والعمل على إفراغها من مضموا       

هلـذه   وتقلـيص القاعـدة االجتماعيـة        ،احلقيقي
 وذلك عرب استخدام    املؤسسات واألنشطة احلضارية؛  

القوة بكل صنوفها، يف سبيل منع احتضان القطاعات        
 وتنمية دورها ووظائفها    ، هلذه املؤسسات  االجتماعية

  .)62(يف مسار األمة العربية واإلسالمية

ويرى حممد حمفوظ أن املؤسـسات األهليـة        
االجتماعية يف إطار الواقع العريب واإلسالمي تعـاين        

 وسعيها البتالع وتـذويب كـل       ،من تغول الدولة  
 يت تـساهم يف تنميـة األمـة؛     املؤسسات والقوى ال  

 أن يتم إعادة االعتبار     بدأنه ال حمفوظ  ولذلك يوضح   
وتنميـة  ) مؤسسات األمـة  (إىل املؤسسات األهلية    

أدوارها ووظائفها، وخلق األنشطة األهلية واملدنيـة       
 ولذلك فإن   تساهم يف متدين الواقع االجتماعي؛    اليت  

 واملعضلة الكربى   -من وجهة نظره  -األزمة احلقيقية   
 مـع    تناقضت مـشروعات الدولـة      أن بدأت منذ 

مشروعات األمة، وأصبحت الدولة متـارس كـل         
جربوا يف سبيل إقصاء األمـة بنخبـها وعلمائهـا      

فاالستبداد السياسي الـذي    . واهتماماا ومؤسساا 
متارسه الدولة أخذ طريقه للتوسع واالنتـشار علـى        
قاعدة ميش األمة وإقصائها عن الفعل الـسياسي        

 ،للحكـام فمراقبة األمـة وحماسـبتها      . واحلضاري
 كان حيول   ؛وحضورها الدائم على مسرح األحداث    

 ر الدولة واعتمادها املطلـق علـى القهـر         دون جتب
  . واالستبداد يف اإلدارة واحلكم

ولذلك تتأزم العالقة بني اتمع والدولة حني       
متارس الدولة عمليات التهميش واإلقصاء لقوى األمة       

 حىت  ا؛سعى حنو إضعاف األمة ومؤسسا     وت ،الذاتية
يتسىن للدولة القيام بكـل شـيء دون رقيـب أو           

دها لذلك فإن حضور األمة وحيويتها وجها     . حسيب
 هو الضمان الوحيـد     واستمرار تطور قواها الذاتية؛   

 ل الدولة وحتوهلا إىل كيان خيتزل إمكانـات      لعدم تغو
 ولذلك فإن قوة الدولـة    . األمة يف مؤسساته وأطره   
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-خـالل ممارسـة األمـة     إال من  احلقيقية ال تتأتى  
 لـدورها   -مبؤسساا ومنابرها األهليـة واملدنيـة     

  . وحريتها

ة األساسية اليت تواجه    لوهكذا أضحت املشك  
الدولة الوطنية يف العامل العريب واإلسالمي هي غياب        

 الـشامل عـن فـضائها وحميطهـا         "األمة"مفهوم  
السياسي، وعدم قدرا على جتاوز الثقـل املعنـوي         

  .شروع الوحدة القومية أو اإلسالميةوالثقايف مل

ومما زاد وهن الدول العربية على وهنها السابق        
يديولوجيـة  عدم متكنها من اكتساب الشرعية األ     هو  

واألزمة الكبرية بدأت فيما سعت الدولـة       . الالزمة
القومية بآلياا العسكرية وجربوا وطغياا السياسي      

ـ  أو تق  ،أن تلغي دور األمة ومؤسساا     صه حتـت   لِّ
حينذاك بدأت الدولـة    . مربرات داخلية أو خارجية   
 وانعزلت األمة عن الدولة     ،مبحاربة األمة ومؤسساا  

ولذلك فإن انشقاق الدولة عـن األمـة    . ومقتضياا
. خيرجها من كوا مؤسسة من مؤسـسات األمـة        

ويالحظ أن الدولة املستبدة عملت على إفراغ األمة        
، وحاربت كـل    قيقيمن كل مقومات النهوض احل    

 مما أدى إىل انفصام تـام بـني   القوى احلية يف األمة؛ 
  .األمة والدولة

 وخالصة القول إن الوهن احلقيقـي سـببه        
 ،)63(انفصال مشروع الدولة عن مـشروع األمـة       

وستبقى األمة بعيدة عن دورها التارخيي ما دامـت         
روع دولتـها،  العالقة متـوترة بينـها وبـني مـش     

 جـسور األمـة إلجنـاز    ي أحدومؤسسات األمة ه  
  .)64(تطلعاا وتنفيذ طموحاا

رجع طارق البشري ختلخـل التكوينـات       وي
كنقابـات  ) األمـة مؤسسات  (االجتماعية التقليدية   
مما كان  -والوقف وغريها    األمة   الطوائف وتنظيمات 

فاعالً يف التحريك والتنظيم والتعبئة للناس يف وجـه         

 إمساك االسـتعمار     إىل -اكم الظامل أو االحتالل   احل
الغريب لدول العامل اإلسالمي بآلة الدولة احلديثة اليت        

ويوضح البـشري   . نشأت على الطراز الغريب نفسه    
 املركزيـة احلديثـة     العالقة اليت نشأت بني الدولـة     

 بإشارته إىل ظهـور تكوينـات       ؛ومؤسسات األمة 
اجتماعية حديثة كبديل عن التكوينـات التقليديـة        

- يار، أو كتكوينات موازيـة هلـا      الاآلخذة يف ا  
السياسي واالجتمـاعي   ولكنها مدفوعة بقوى الدفع     

ومـن وجهـة    .  كاحلركة النقابية العمالية   -احلديثة
ا  اختذت بعض التشكيالت التقليديـة أطـر       ؛أخرى

معيات اإلسالمية اليت ظهـرت     تنظيمية حديثة كاجل  
 ومع تغري املفاهيم والقـيم ونظـم التعلـيم          .وقتها
جه والقوانني ونظم اإلدارة، وظهور األحيـاء       ومناه

، وكذا أساليب العـيش     السكنية على النمط الغريب   
كل واملسكن، ومع تراجـع املفـاهيم       وامللبس واملأ 

جعيـة الـيت فقـدت      الثقافية اإلسالمية وأطرها املر   
 أصـاب املؤسـسات التقليديـة       صدارا وسيادا؛ 

اإلدارة االجتماعية الوهن الذي أفقدها القدرة علـى        
  .)65(الذاتية

ويشري البشري إىل استبداد الدولـة احلديثـة        
 مؤسـسات   ووحداا اإلدارية، وسيطرا على كل    

 وهو ما جنم عنه حـدوث       األمة ذات الطابع األهلي؛   
وهز أسـس التنظيمـات    . خلل يف البنية االجتماعية   

 األمـر الـذي     قة؛ وعالقات االنتماء الساب   ،التقليدية
 ،وينـات االجتماعيـة القدميـة     أدى إىل تفتت التك   

 ، وختلخل وحدات االنتماء التقليدية    ،وفقدان دورها 
 ووهـن   ،وحتطم الكثري من املؤسسات القائمة وفقها     

 هاالقليل الباقي، وظهور تكوينات أخرى بديلة ولكن      
ضعيفة، هي عبارة عن مؤسسات حديثة ظهرت من        

    ا وحضاريا، ومكونة من أعداد    خنب شبه معزولة ثقافي
وهـي  . يلة ال تستطيع أن تستوعب حركة اتمع      قل

 إمنـا    ينتمي إىل ثقافة اتمع السائد؛     ذات ظهور ال  
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تستمد وجودها من اعتراف جهاز الدولة املركزيـة        
 هرت ملحقة ذا اجلهاز مرتبطة بـه؛      احلديثة ا، فظ  

ولذلك استمر الغالب منها غري قادر على أن ميثل قوة          
 وإن كـان بعـضها يف   ضغط على السلطة املركزية، 

املراحل األخرية قد أمكنه أن يقـوم ـذا النفـوذ           
كالنقابات املهنية منذ األربعينيات، ولكن ذلـك مل        

  . يعصمها يف املواقف احلامسة مع الدولة املركزية

ويؤكد البشري أن ظهور الدولـة املركزيـة        
احلديثة املنعزلة عن األمة واملفروضة عليها من اخلارج        

 وحتول الدولـة    ،اهل املرجعيات اتمعية  أدى إىل جت  
 ،نفسها إىل مرجعية وحيدة، وتصفية مؤسسات األمة      

    ا وطبيعيذا عملت  . اووأد إمكانية تطورها دميقراطيو
الدولة املركزية على تصفية املؤسسات االجتماعيـة       
التقليدية اليت كانت تشكلها اجلماعـات األهليـة،        

ة حديثـة ال    وعملت على إنشاء مؤسسات اجتماعي    
تستمد شرعية وجودها من الفكرة اردة الـسائدة        
بني اجلماعات األهلية، ولكنها تستمد هذه الشرعية       

 ورقابتـها   ،فساحها هلـا  ، وإ من اعتراف الدولة ا   
  . لنشاطها وهيمنتها عليها

وخيلص البشري إىل أن املؤسسات التقليديـة       
ديثة اد، وأن مؤسسات اتمع احل   ليست قرينة االستبد  

 إمنا تقوم بأداء وظيفـي  ؛)على رأسها الدولة احلديثة (
ال يسري يف طريق تكوين البنية األساسـية التحتيـة          

  .)66(لتشييد اهليكل الدميقراطي

ورغم النشأة املشوهة للدولة القومية بدا أـا        
 ؛ أحدمها حتريري واآلخر حتـديثي     ؛متلك مشروعني 

ش م حيث بدأت    ؛األمر الذي جعلها تأخذ موقفني    
 دم وتسيـذه       و س مؤسسات األمة اليت أصبحت

.  وتكاد تتالشى  ،التوجهات غري ذات قيمة يف اتمع     
مؤسسات :  فاختذت منطني  ؛أما املؤسسات التحديثية  

  .رمسية، ومؤسسات أهلية غري رمسية

املؤسسات الرمسية زحفت على كل الفـضاء       
يث مل تتـرك     حب ، وشغلته وسيطرت عليه؛   املؤسسي
وانـسحب  .  فاعلية يف النـشاط ات األمة أي  ملؤسس

إما أن تـسيطر الدولـة      : ذلك على واحد من ثالثة    
 سها كأداة من أدوات التعبئـة للنظـام        عليها وتسي

     ا علـى النظـام     السياسي، وإما أن تعتربها خطـر
 فتسعى إىل هدمها وإزالتها كلية، وإما أن        ؛السياسي

 ،دةتكون مؤسسات فاعلة يف نطاق معني حيقق الفائ       
  .ويقدم اخلدمات اإلجيابية للنظام السياسي

 أهداف أساسـية   ةواملؤسسات احلديثة هلا ثالث   
االرتباط بالدولة القومية فتكـون جـزًءا مـن     : هي

مؤسساا املعاصرة، وأن يكون هلا بعد تنموي ينطلق        
من مشروع حضاري ضوي، وهي مؤسسات ذات       
طبيعة إحاللية حتـل حمـل املؤسـسات التقليديـة          

ومن أهم املؤسسات احلديثة هذه     ). مؤسسات األمة (
اليت متثـل الدولـة    "باملؤسسات اجلامعـة "ما يسمى  
 ، واملؤسسات األمنية  ، كاملؤسسة العسكرية  القومية؛

  .ومؤسسات اإلدارة احلكومية

اليت نشأت يف املنطقة    - وأبقت الدولة القومية  
 علـى   -د سقوط دولة اخلالفة   العربية واإلسالمية بع  

 إمـا   ات األمة يف املرحلة االستعمارية؛    ؤسسوضع م 
لضغوطات تعرضت هلا من الدولة االسـتعمارية األم        

   رة بالـصبغة  اليت حرصت على صبغ الدولة املـستعم
املؤسسية اخلاصة، ويف الوقت نفسه التخلص من تلك     
       ر،املؤسسات اليت ترفع شعار املقاومة يف وجه املستعم 

ؤيـة الدولـة   وإما ألن مؤسسات األمة اختلفـت ر    
القومية إزاءها، وأصبح من مصلحتها حتجيمهـا يف        

 وجعلها أداة يف يـدها تطوعهـا    ،أضيق نطاق ممكن  
ذلك فإن مؤسسات األمـة الـيت       ول. كيفما شاءت 

 البعض منها مل يعـد موجـودا حـىت اآلن           ؛ألغيت
 مبؤسسات  بدل، والبعض اآلخر است   احلسبةكمؤسسة  

 الـيت   لوقـف ا كمؤسسة   ؛حديثة تتبع سلطة الدولة   
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حتولت برمتها إىل قبضة السلطة املركزيـة بعـد أن          
ـ    و ،كانت مؤسسة أهلية   سة مـن   حيق لكـل مؤس

فها اخلاص ا الذي    مؤسسات األمة أن يكون هلا وق     
  . من خالله يتم تفعيل دورها االجتماعي واالقتصادي

مل وأما مؤسسات األمة اليت مازالـت باقيـة         
ييدها يف ظـل    ا وحت ها رغم حتجيمه   أحد إلغاء  يستطع

 ، واملرجعيـة  ،ويأيت يف طليعتها املسجد   ( الدولة القومية 
غفـل يف    فالزال هلـا دور ال ي      ؛) والعشرية ،واإلفتاء

االستبداد و. املواقف املصريية والطارئة يف حياة األمة     
ه املؤسسات يف ظل الدولـة      استطاع أن ينال من هذ    

ا هلـا    إال أن وجود االستعمار شكل حـافز       القومية؛
  . لى الفعل واحلركة واملقاومة من أجل التحررع

علـى كثرـا يف     - فاملساجد كنموذج بارز  
 العامة يف عهد    شئون مل تقم بدور يذكر يف ال      -العراق
 واقتـصرت علـى     -كما ذكر ظافر العاين   -صدام  

 ا مكانويف الغالب  . ا الجتماع املصلني والعابدين   كو
 تتحول  خشية أن  ،كانت تغلق أبواا بني كل صالة     

 فيما كانت اخلطب يوم اجلمعة      ؛الجتماعات سياسية 
ا على خطباء وزارة األوقاف الذين يتحـدثون        حكر

 ؛وبوجه عـام  . عن مناصرة الدولة والدعاء للحاكم    
لـى مـيش    عمل نظام صدام طـوال حكمـه ع       

 لـصاحل   مؤسسات اتمع املدين ومؤسسات األمـة     
 ؛راملؤسسات السلطوية اليت بقيت مقطوعة اجلـذو       

  .)67(فاارت مع ايار النظام

د وابتـزاز   وخضعت املساجد إلجراءات دي   
ق فيها بـني مـساجد       مل يفر  ؛اختذها النظام العراقي  

 على سـبيل    2002فمع مطلع عام    . ة سني شيعية أو 
املثال عقد اجتماع موسع مع أئمة وخطباء ووعـاظ         

 يف منطقة الكـرخ     الشيعة والسنة مساجد بغداد من    
 البعـث   مسئويل، وجه فيه أحد     )2002 /1/ 8(

ديد وتوعدهم إن مل يـذكروا اسـم        ،ا هلم ا صرحي 

س وعظ  ر له بعد كل خطبة مجعة أو د       اصدام ويدعو 
 سيلقى القـبض     إنه وقال هلم . أو أي مناسبة خمتلفة   

  . )68(على من ميتنع

ورغم أن املساجد سامهت يف بناء عالقـات        
وجهود حممد  ( عراق يف ال  السنة والشيعة الوحدة بني   

 ا يـال باقر الصدر تعد منوذجإال )قتدى به يف هذا ا 
لسالم عارف وعهد   يف عهد عبد ا   ( يأن النظام البعث  

ص على اختـاذ سياسـة      رِ ح )صدام حسني كمثال  
مغايرة دف إىل تفتيت هذه الوحدة لضمان سيطرة        

غلقت املساجد الـشيعية    النظام، ومن جهة أخرى أُ    
لكن جهود الصدر وترحيـب     . عةوقت صالة اجلم  

 دفع الشيعة إىل التوجـه ألداء صـالة         علماء السنة 
، لكن النظام العراقي واجه    السنية  املساجد  اجلمعة يف   

  .)69(السنيةاملساجد ذلك بإغالق بعض 

والشيعية مل تسلم من    السنية  املرجعيات الدينية   
 واإلفتاء  ،)قتل، سجن، تعذيب  (بطش النظام البعثي    

حرص نظام صدام   قد   ف ؛ يعد له دور، أما العشائر     مل
 2002/ 5/ 13 ففي  ؛لى تطويعها خلدمة مصاحله   ع

استدعى اجلهاز احلزيب يف حمافظة ميـسان شـيوخ         
  ومت إرساهلم إىل بغـداد ولقـاء       ،العشائر يف احملافظة  
 ومت إجبارهم على أداء القسم بالقرآن       حاكم السلطة، 

ـ       ى االلتحـاق   بأم سيجربون أبناء عـشائرهم عل
 واملكـوار   ، ومحل الغالـة   مبعسكرات جيش القدس  

ملقاومة األمريكيني إذا ما دخلوا العراق حسب نص        
  .مسالقَ

وبعد أداء القسم تقدم اثنان من شيوخ العشائر        
من منطقة ر العز بطلب حلاكم بغداد حلل مـسألة          

 فأجام بأن ما قمتم به من       ؛ املياه يف مناطقهم   شحة
 ،طة يعد خيانة عظمى توجب قتلكم     أعمال ضد الس  

 ويكفي أننا أبقينـاكم     ،وليس فقط قطع املاء عنكم    
وقد قام جهاز احلزب    .  بشيء آخر  اأحياء فال تطالبو  
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البعثي عقب اللقاء املذكور باستدعاء رؤساء األفخاذ       
وصدرت أوامر  . ألداء نفس القسم يف مركز احملافظة     

غري املنقولة من جهات عليا مبصادرة األموال املنقولة و     
  .)70(لكل من يرفض أداء هذا القسم

أما الوضع يف العراق بعد دخـول االحـتالل       
ا ا وبـارز   فإنه يعد منوذجا متميز    ؛األمريكي الربيطاين 

    ا انتـهت    لدور مؤسسات األمة اليت تصور البعض أ
ا تفاجئ الكثريين     ا يف عهد النظام السابق؛    متام فإذا 

مت به على خمتلف األصـعدة      بالدور الفاعل الذي قا   
السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية واإلعالميـة       
والعسكرية واألمنية، عقب ايار الدولـة القوميـة        

  .ومؤسساا يف العراق

 مؤسسات األمـة يف العـراق بعـد         -اثالثً
  :االحتالل األمريكي

قامت سلطة االحتالل األمريكي بعمل مفارقة      
مليـة إحـالل   حـدث ع  حيث أرادت أن ت    يبة؛عج

 عليهـا، ولكنـها      تبقِ ملؤسسات الدولة القومية فلم   
 األمر الذي ينبئ    أرادت هدمها باستصدار قرار اهلدم؛    

عن أن هذه املؤسسات احلديثة ليست متجـذرة يف         
مؤسـسات  (اتمع على غرار املؤسسات التقليدية      

ـ        ،)األمة  وا ومل متلك احلجية ليدافع الناس عنها ومينع
اهلا مبؤسـسات   من تقويضها واستبد  سلطة االحتالل   

 ولذلك فوجئ العراقيـون     أخرى تناسب مصاحلها؛  
  .بايار معظم املؤسسات احلديثة

نه حيـث أرادت سـلطة      واملفارقة العجيبة إ  
  االحتالل األمريكية وسعاملؤسـسات   إىل هـدم     ت
 أدى ذلـك إىل حالـة مـن    احلديثة للدولة القومية؛ 

 إىل حالـة مـن      االنكشاف املؤسسي قادت البالد   
  .  وهنا تبدو شرعية املؤسسة؛الفراغ املؤسسي

ويف خامتة املطاف أصبحت املؤسسات احلديثة      
يف جمال االام، وأصبحت املؤسسات التقليدية هـي        

 فيمـا    فوضـى  توعندما حدث . املالذ وامللجأ للناس  
 اارت املؤسـسات   خيص املعاشات ومطالب الناس؛   

ت املؤسسات التقليدية    واستطاع ،احلديثة بقرار اهلدم  
ويثـور التـساؤل يف     . الثبات واملواجهة واملقاومـة   
هل نواجه االنتـهاك    : املفاضلة بني الداخل واخلارج   

األمين من اخلارج ونؤجـل الـداخل أم العكـس؟          
ض علـى مؤسـسات األمـة أن        رِنه فُ إ ؛واجلواب

 تواجه انتهاكات األمن من اخلارج     وا،  تواجههما مع
كي حتفـظ    ؛)االستبداد(الداخل  ، ومن   )االستعمار(

 وهو ما يعين أن املؤسـسات  لنفسها البقاء والفاعلية؛  
ت زمام األمور يف البالد بعد ايار الدولة        القدمية تولَّ 

 وايـار نظامهـا الـسياسي       ،القومية يف العـراق   
وأصبحت هـذه املؤسـسات     . ومؤسسات احلديثة 

 ،تاللالتقليدية جبهة املواجهة الرئيسية مع سلطة االح      
  . فضالً عن دورها يف توحيد قوى اتمع وتكامله

وبوجه عام اختذت املؤسسات التقليدية أربعة      
املـساجد،  : أشكال كما ذكرت الدراسة من قبـل      

ميكن التعـرف علـى     و. املرجعية، اإلفتاء، العشائر  
دورها السياسي واالجتماعي بعـد ايـار الدولـة         

ألمريكي على  القومية ومؤسساا وسيطرة االحتالل ا    
  .زمام األمور

  : املساجد-1

تصاعد الدور السياسي واالجتماعي للمساجد     
يف العراق، مع بداية إحكام االحـتالل األمريكـي         

حلالة اخلبو  اعلى العراق، وقد جاء ذلك خمالفً   سيطرته  
والكمون اليت سيطرت على املساجد يف عهد صدام        

ألمة وهي حالة اتصفت ا مساجد ا     . والنظام البعثي 
لـيت  يف الواقع املعاصر منذ نشوء الدولـة العربيـة ا         

 فلم تسمح للمسجد    سيطرت عليها أنظمة استبدادية؛   
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 كقناة  دوره السياسي واالجتماعي املعهود   أن يقوم ب  
وسيطة بني احلاكم واحملكـوم، وبـني احملكـومني         

 فإن اخلربة التارخييـة     ؛ورغم ذلك . وبعضهم البعض 
لدورها الفاعـل مـن     تؤكد حتمية عودة املساجد     

 وخاصة بصورة مفاجئة عند تعـرض األمـة         ،جديد
  . خلطر خارجي حيل ا

ــهجمات   ــصدي لل ــساجد يف الت ودور امل
   األمر الذي يـستدعي     غفل عنه؛ االستعمارية أمر ال ي 

دراسة دور املؤسسات التقليدية يف العراق يف مواجهة        
فاعل ، واستكشاف آليات الت   )71(االحتالل األمريكي 

ا إىل حتليـل     اسـتناد  ملساجد وسلطة االحتالل؛  بني ا 
الفعل ورد الفعل املتبادل بينهما، وحبـث مـسالك         

 باعتبارها جبهة   ؛تعامل سلطة االحتالل مع املساجد    
، والقيام بأعمـال    )72(أساسية أمامية يف التصدي هلا    

  .املقاومة بكافة أشكاهلا

ما يلي ممارسات االحتالل    وتعرض الدراسة في  
ء املساجد يف العراق، والدور السياسي      األمريكي إزا 

واالجتماعي احملوري للمساجد، السيما دورهـا يف       
وتركز على القـضايا املختلفـة اخلاصـة        . املقاومة

 املرتبطـة بـدور     السنة والشيعة بالتفاعل القائم بني    
 ، وموقعه من هـذه القـضايا      ،املسجد يف هذا اال   

 يـأيت يف    وكيفية تعامله معها وتناوله هلـا، والـيت       
قضية الطائفية ودور املـسجد يف توحيـد        : طليعتها

سيطرة بعض اجلماعات الـشيعية     و،  السنة والشيعة 
االعتداءات الـشيعية   و،  السنية  املساجد  على بعض   

املتكررة على املساجد باستخدام األسلحة الناريـة،       
دعاء بعض الشيعة أم األغلبية رغم أم األقليـة،         وا
اخلارجية اليت تعمل علـى متزيـق       مواجهة القوى   و

قضية معارضة العنف ضد االحتالل وتفعيل      والعراق،  
وستهتم الدراسة يف ثنايـا ذلـك       . الوسائل السلمية 

بإبراز الدور السياسي واالتصايل خلطبـاء املـساجد       
ووعاظها وأئمتها، واالهتمام مبضمون تصرحيام إزاء      

ـ          ل خمتلف القضايا اليت ختص الشأن العراقـي يف ظ
  .االحتالل

الربيطاين إزاء  / ممارسات االحتالل األمريكي   -أ
  : املساجد

عند حبـث مـسالك الفعـل       -متيز الدراسة   
املسلك االقتصادي،  :  بني -االستعماري جتاه املساجد  

ملسلك االتصايل  املسلك اإلداري، املسلك القانوين، ا    
 حيث حترص سلطة االحـتالل      واملسلك اإلكراهي؛ 
رض للمساجد بغرض حتييدها عن     بداية على عدم التع   

ر فإذا ما تـبني هلـا تـصد       . القيام بدور يف املقاومة   
املساجد جبهة املواجهة والقيام بـأدوار اجتماعيـة        

- ظل ايار مؤسسات الدولـة القوميـة      متعددة يف   
حبيث توفر للناس احلد األدىن من اخلدمات اليت تكفل        

 ـا  حلرجة اليت متـر هلم سبل العيش أثناء الظروف ا   
لتحجـيم   ا فإن سلطة االحتالل ال توفر جهد    -البالد

املساجد بشىت الطرق إىل أن تتحول إىل جمرد مكـان    
االحـتالل  وهذا ما قامت به سلطة      . ألداء الصلوات 

 عن حماصرا    فهي ال تكف   إزاء املساجد يف العراق؛   
تها باسـتمرار، أو قـصفها أو       أو اقتحامها ومدامه  

ـ حتطيمها أو تفجريها إن      ب األمـر، واعتقـال     تطلَّ
علمائها أو تعذيبـهم أو قتلـهم أو طـردهم مـن            

وتسعى جاهدة إىل   .  دف تكميم أفواههم   ؛املساجد
تشويه صورة املساجد وأهلها بنعتـهم باإلرهـاب        
والرجعية، كما ال يفوا إصدار قوانني حتدد موضوع        

 ،ق إىل الـسياسة    ومتنـع التطـر    ،اخلطبة أو الدرس  
ارمة على من يتجـاوز ذلـك،       وتفرض عقوبات ص  

 -وبطرق إدارية خمتلفـة   -فضالً عن سعيها الدؤوب     
 وإحكـام تبعيـة     ،إىل إقالة خطباء وتعيني آخـرين     

كما . املساجد إىل مؤسسات تراعي مصاحل االحتالل     
 إحلاق اخلـسائر املاليـة    حترص سلطة االحتالل على   

 دمها وختريبها، أو منع ورود األمـوال        باملساجد؛
  .)73( وغريها من األساليب،إليهااخلريية 
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ويرى ظافر العاين أن خـصوم العـراق قـد          
 تشكيل رأي   أدركوا أمهية اجلوامع واملنابر الدينية يف     

 فراحوا حيثون أتبـاعهم     عام ضاغط ضد االحتالل؛   
على إلقـاء املتفجـرات يف بيـوت اهللا، واغتيـال           
الشخصيات الدينية املرموقة، واسـتهداف املـصلني       

ارتياد املساجد، وبالتـايل تقلـيص أدوار       ملنعهم من   
ويشري سلمان الظفـريي إىل     . )74(املؤسسات الدينية 
 أثناء قيـام إمامـه      ملسجد الرمادي قصف الطائرات   

 وهـو مـن الرافـضني       ؛بإلقاء درسه يف املـسجد    
  .)75(لالحتالل

 احلجازي الوضع يف سامراء بقوله      ويتناول منري 
طلقـات   سـبع    مرقد اإلمام علي اهلادي   ن نصيب   إ

ـ    أمريكية اخترقت باب القبلة،    شاهد آثـار   فيمـا ت
وقامت . جامع الرسالة احملمدية  الشظايا على جدران    

بإطالق عدة  ) 30/11/2003(ة  القوات األمريكي 
جامع اإلمام   فجرحت مخسة عشر مصليا يف       قذائف؛
.  عندما كانوا يستعدون ألداء صالة املغرب      الشافعي

مـع صـالة املغـرب      ": وقال أحد املصلني املصابني   
وعندما مهمت بأداء الصالة مع الباقني بداخل املسجد        

ا مسعتهائالً  انفجار ، وفقدت  ، على األرض   وسقطت 
ووصـف  ". أنا يف املستـشفى   مل أفق إال و    و ..الوعي

    بل القوات األمريكيـة ضـد      اهلجوم بأنه انتقام من ق
أهايل املدينة بعد أن تكبـدوا خـسائر جـسيمة يف       

 حلـين   ويشري علي . )76(ملعدات واآلليات األرواح وا 
إىل اقتحام القوات األمريكية ملكاتب احلوزة العلمية        
ـ        ة واملساجد واحلسينيات يف مدينيت النجـف واحللّ

   .)77(واعتقال عدد من العلماء

وتتحدث ميسون أبو احلـب عـن مدامهـة         
 ،)2003أواخر   (أم الطبول  جلامعالقوات األمريكية   

حسب - السين  جملس الشورى واعتقاهلا بعض أعضاء    
ع وتـذر  - فخري القيسي الناطق باسم الس     قول

األمريكيون بأن عملية املدامهة جاءت إثر معلومـات        

 ،عن حتول هذا اجلامع إىل مركز لنشاطات املقاومـة        
وأن القوات األمريكية عثرت داخل اجلـامع علـى         

  . )78(أسلحة وذخرية ومتفجرات

 الـذرائع الـيت     ولسلطة االحتالل العديد من   
تربيـر ممارسـاا القمعيـة      تسعى من خالهلـا إىل      

 منها على سبيل املثال ادعاء الربيطـانيني        للمساجد؛
    لتربيـر   ؛أها صـدام  بوجود أسلحة يف املساجد خب 

ووصل األمر إىل حد اـام      . )79(تفتيشها ومدامهاا 
 بنقـل   -كما ذكرت صـنداي تلغـراف     - صدام

وجية إىل املساجد لضمان    األسلحة الكيمياوية والبيول  
 ويف ذلك تربير قوي للهجوم على       ؛)80(عدم تفتيشها 

وبوجه عام تربر القوات األمريكية توسـيع    . املساجد
نطاق مدامهاا لتطال املساجد من خـالل اامهـا         

  .)81(بتخبئة األسلحة وشن اهلجمات

وعربت اإلذاعة التابعة لإلدارة األمريكيـة يف       
اجد أمـاكن    أن املـس    عن نينداء وجهته إىل العراقي   
 وهي مقاصد املؤمنني للصالة     للعبادة وتعزيز التقوى؛  

 من وجهـة نظرهـا    - ا، إال أن هناك   مجاعة وأفراد- 
بعض الناس خيبئون أسلحة يف بيوت اهللا، ويستعملون        

هـذه  وهذه األماكن لضرب قـوات التحـالف،        
 بـل   ،الضربات ال تصيب قوات التحالف وحسب     

  .  وتتسبب مبقتلهمتصيب عراقيني أبرياء

هؤالء الناس يتعـدون علـى      :  اإلذاعة توقال
حرمة أماكن العبادة لقيـامهم جمـات مـسلحة         
       دميها يف عمليات انطالقاً من املساجد اليت يريدون 

أعمال العنف هذه تتناىف مـع      و ل إطالق النار،  تباد
 وخاصة أا تنطلق مـن      ،أدىن قيم التعاليم السماوية   

ذا فعلى اجلميع أن يدينها وعلى كل        ل ؛بيوت الرمحن 
وأكدت اإلذاعة أن قوات التحالف حتترم       . األصعدة

املساجد وكل أماكن العبادة، وقد أظهـرت هـذه         
القوات كيف أا حافظت على حرمـات أمـاكن         
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 ؛ت ومرات خالل عملية حتريـر العـراق       العبادة مرا 
ـ  ولكن أن يقر التحالف    فـإن  ؛احرمتها وال يهامجه

 -حسب تعبريها -  احلق هلؤالء ارمني   طيذلك ال يع  
أن يتخذوا منها نقطة انطالق هلم يرتكبـون عربهـا    

  .)82(تلك اهلجمات

ومنعت سلطة االحتالل قيـام أي شـخص        
 ومنهم القياديون الـدينيون     ؛بالتحريض على العنف  

وتتـهم قـوات    . الذين يتغاضون عن هذه املالحظة    
 ، لطلبهم االحتالل نشطاء املساجد بأم مل يستجيبوا     

 – حسب تعبري االحـتالل    –وهم بتصرفهم اخلاطئ  
 وبعـضهم .  اتمع لتأييد العنف   استغلوا مناصبهم يف  

ملـساجد إلخفـاء    اختار استغالل قداسة وطهارة ا    
يع أسلحة   فقاموا بتبديل وتوز   نشاطهم غري الشرعي؛  
 األمر الذي يفقدهم احلماية     ؛غري قانونية يف املساجد   
ما جتري أنشطة غـري شـرعية       املتعلقة باملساجد عند  

  .)83(داخلها

ق وأهلها  ومن اامات االحتالل ملساجد العرا    
 اـام اخلطبـاء والعلمـاء       لتربير حماصرا وضرا؛  

زين األسلحة وتوزيعهـا    بالتحريض على العنف، وخت   
 وذلك بتهمة استغالل قداسة املـساجد       ؛يف املساجد 

مايـة   مما يفقد املساجد احل    ؛وطهارا ألعمال العنف  
، وهذا ماتريده سلطة االحتالل لتفعل      )84(املتعلقة ا 

  .باملساجد ما حيلو هلا

واعتادت القوات األمريكية علـى مرابـضة       
ساجد، وحصارها إذا استدعت    آلياا بالقرب من امل   

 مثال ذلك مرابضتها الدائمة بـالقرب مـن         احلاجة؛
وقامت بالعديد من االعتقاالت    . )85(حنيفة مسجد أبو 

إمام اجلـامع  منها اعتقال   و ؛ساجد وخطبائها املألئمة  
. )86( لدعوته إىل اجلهاد ضد االحتالل     الكبري بالفلوجة 

جنـوب  ) ينالس(وقامت باقتحام مسجد ابن تيمية      
 أحـد   الصميدعيواعتقال  ) م2003أواخر  (بغداد  

 وأكثر من عـشرين     ،أبرز الدعاة السلفيني يف العراق    
دبابـة وآليـة     تباعه، مستخدمة عشرين  ا من أ  مصلي 

 من املروحيات، واستمرت املدامهة     ا وعدد ،عسكرية
  .)87(للمسجد أكثر من سبع ساعات

ويف إطار سعيها لتكميم أفواه اخلطباء ومنعهم       
هاد أو تنـاول املوضـوعات      من التحريض على اجل   

 نشرت دبابات ومدرعات وناقالت جنود      السياسية؛
 ـدف اسـتعراض     ؛)88(حول معظم مساجد بغداد   

وقامت بعمليات حصار   . وة للترهيب والتخويف  الق
ومدامهة مستمرة لعـشرات املـساجد واقتحامهـا        

 وانتهاك حرماا بغرض السيطرة     ،وحتطيمها وقصفها 
عليها، واعتقلت والحقت عشرات األئمة واخلطبـاء      

  .)89(والوعاظ وطردت منهم الذين ال يتعاونون معها

لتحجـيم  وضمن مساعي القوات األمريكية     
 حرصت على تقييد حريـة      جد وتعطيل دورها؛  املسا

 وحصر اخلطاب الديين    ،النشاطات الدينية يف العراق   
وقامت مـن أجـل   . كي ال يهدد املصاحل األمريكية    

ذلك بتنظيم اجتماعات مع خطباء وأئمة املـساجد        
ت سلطة االحتالل   ، وشن )90(لتهذيب اخلطاب الديين  

 ؛دمحلة إعالمية واسعة مشلت خمتلف مساجد بغـدا       
حذرت خالهلا األئمة واخلطباء مما اعتربتـه إثـارة         

وذلك بنـشر آالف     ا للقيام بأعمال عنف؛   وحتريض 
  .)91(املنشورات على مجيع مساجد بغداد

  :لديين واالجتماعي ملساجد العراق الدور ا-ب

قامت مساجد العراق بدور سياسي واجتماعي      
بارز بعد ايار النظام البعثـي ودخـول القـوات          

كية بغداد، وقد اعترب ذلك رد فعـل طبيعـي          األمري
فكان من  . ناجم عن ايار مؤسسات الدولة القومية     

 الفراغ  -كمؤسسات أهلية -املتوقع أن تسد املساجد     
وتعد هـذه   . الذي تركته املؤسسات الرمسية املنهارة    

اإلنسانية الـيت تتعـرض     ظاهرة شائعة يف اتمعات     
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هليـة   حيث تتـوىل املؤسـسات األ      لغزو خارجي؛ 
واجلهود الشعبية القيام مبهامها لتدبري أمـور املعـاش     

 وهذا ما   ؛ للغزاة ، وتشكيل جبهة مقاومة وتصد    للناس
  . حدث بالضبط بالنسبة للمساجد يف العراق

ورغم أن سلطة االحتالل حتاول فرض إرادا       
 إال ت وقوانني تصدرها لتحقيق مـصاحلها؛   عرب قرارا 

ـ     ـ  أن سياساا االستعمارية تلق ا معارضـة   ى دائم
. ومقاومة من املؤسسات األهلية والتجمعات الشعبية     

وميكن تأسيسا على ذلك التفرقة بني ثالث وظـائف    
رفض االحـتالل  : رئيسية يقوم ا املسجد يف العراق 

تقدمي اخلدمات االجتماعيـة املختلفـة      وومقاومته،  
احلفـاظ  وللناس يف ظل غياب املؤسسات الرمسيـة،       

ويندرج يف إطار كل وظيفـة      . وطنيةعلى الوحدة ال  
  .من هذه الوظائف أدوار فرعية أخرى

 إىل  مة العـراقيني  يلقد قادت الفطـرة الـسل     
.  مبجرد دخول القوات األمريكية البالد     ؛)92(املساجد

ومن خالل املساجد واجلهـود األهليـة اسـتطاع         
العراقيون سد الفراغ الذي جنم عن ايار مؤسسات        

ب املـساجد يف     ذلك تشع  الدولة، وقد ساعدهم يف   
 حيـث   كل حي وشارع وقرية ومدينة وضـاحية؛      

ة األمور األهلية والداخلية واحملليـة  مأزتولت بدورها  
، وقدمت اخلدمات العامة للمـدن      )93(يف كل مكان  

وهي بذلك منعت ايار اتمع العراقي بعد       . والقرى
. )94(ايار الدولة القومية والنظام البعثي ومؤسـساته      

قدمت املساجد خدمات اجتماعية عديدة للعراقيني      و
 فمن خالهلـا مت     ذ اليوم األول اليار نظام صدام؛     من

ــة ، وحفــظ األمــن )95(توزيــع املــؤن واألغذي
مني ، بتشكيل وحدة حراسات من املعلِّ     )96(للمواطنني

حلماية املساجد من اهلجمات املسلحة اليت تعرضـت       
  .)97(هلا يف أحناء متفرقة من العراق

إعـادة  قامت املساجد بـدور ملحـوظ يف       و
  ا  ااملسروقات وختزينها متهيد98( إلرجاعها ألصحا( .

منها وفقد مجعت املسروقات يف العديد من املساجد،        
محن ومسجد ابـن حنبـل ومـسجد        مسجد عباد الر  

ومتكـن مرتـادو    . )99( ومت إعادا ألصحاا   ،احملسن
شهداء ، ودفن ال  )100(املساجد من القيام بتنظيم املرور    

، ووقف الفوضى واالنفـالت الـذي       )101(واملوتى
م األئمة واخلطبـاء    ونظَّ. )102(حدث بفعل االحتالل  

ــل   ــاع يف ظ ــشة األوض ــة ملناق ــاءات دوري لق
لوا جلان عمـل، وجنحـوا يف       ، وشكَّ )103(االحتالل

 وقتـهم   لَّفني ج  موظِّ ؛)104(السهر على راحة الناس   
 ملتابعة خدمات األمن والصحة والتعلـيم والقـضاء       

  .)105(واخلدمات األخرى

وقامت املساجد بأدوار سياسية متعددة، وكان      
أول عمل قام به األئمة واخلطباء هو رفض االحتالل         

 والتنديد به والدعوة إىل جهاده من فـوق    ،وممارساته
وحتولت مـساجد العـراق إىل      . )106(منابر املساجد 

ــة  ــصون للمقاوم ــا  ،ح ــدة النطالقه  وقاع
ة السياسية تـدعم    ، ومراكز للصحو  )107(وتصعيدها

ثقافة املقاومة على حساب القوى السياسية األخرى       
ويف إطار تصديهم   . )108(اليت حتظى بالدعم األمريكي   

 ،لالحتالل اسـتنكر األئمـة واخلطبـاء ممارسـاته        
واستعرضوا انتهاكاته داعني إىل تـشكيل جتمعـات        

وخرج املصلون واألئمة   . )109(حتريضية على املقاومة  
ساجد العـراق، وخاصـة يف      يف مظاهرات مشلت م   

110(نيةاملناطق الس(.  

وحرصت املساجد على رفض أي حمـاوالت       
    111(؛ل مـن وحدتـه    لتقسيم العراق وجتزئته أو الني( 

دت على   وشد )112(،فحفظت كيان األمة من الضياع    
 أن  السنة والشيعة دعوة  التآخي بني مجيع الطوائف و    

 وأفـشلت الطائفيـة بأشـكاهلا       )113(،ايعيشوا مع 
وحتول املسجد أيـضا إىل     . )114(ستوياا املختلفة وم
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برملان للعراقيني جيتمعون فيه ملناقشة قضاياهم احملليـة        
يف ظل غياب املؤسسات السياسية والدستورية للنظام       

  .)115(السابق

يلـي بعـض النمـاذج       ماوتقدم الدراسة في  
ملساجد العراق لتوضيح مدى فاعلية الدور السياسي       

 وذلك يف ضوء اإلطار     ؛ة احلرجة لفترهلا يف ظل هذه ا    
  .الفكري السابق الذكر

جامع أبوحنيفة النعمان يف حي األعظميـة   يعترب  
فاخلطب الـيت    ا يف هذا النطاق؛   ا بارز  منوذج ببغداد

 مل - تعبري ظافر العـاين حسب- تلقى فيه يوم اجلمعة  
 وإمنا هي بيانات سياسية ومواقـف        دينية؛ اتعد خطب 

. )116(ليت جتـري يف العـراق     عملية إزاء األحداث ا   
 الشهرية يف أول صالة مجعـة       أمحد الكبيسي وخطبة  

عقب دخول األمريكيني بغـداد     ) 4/2003/ 18(
 اتعد منوذج ا يعكس الدور السياسي الفاعـل       متميز

خلطيب اجلمعة يف وقت احملن واألزمات، كمـا أن         
 كان هلا وزا وثقلها السياسي      مؤيد األعظمي خطب  

قد نظر ياسر الزعـاترة خلطبـة        و .يف املسجد نفسه  
 وللمسرية اليت أعقبتها يف شوارع بغداد على       الكبيسي

أا كانت بلسم اخلـائفني مـن شـبح التنـاقض           
   .)117(الداخلي

ـ وركز عبد الستار إبراهيم على دور اخلُ       ب طَ
العظيمة اليت تلحق بالكارثة لتفتح أمـام الـشعوب         

 ومواصـلة مـسرية     ،مسارات جديدة لتطهري الذات   
 اليت اعتربها   خطبة الكبيسي التقدم من جديد، متناوالً     

 بكل  ؛من اخلطب التارخيية النادرة يف تاريخ الشعوب      
 ، والعلـو علـى الكارثـة      ،مقاييس التطهري النفسي  
 افقد مثلت منوذجا ال يقل أثر    . وإفساح الطريق لألمل  

 ويف ،ما تتركه الكلمة من تعديل يف طرق الـتفكري       ع
  . )118(ائرة وأحاسيس اهلزميةدئة املشاعر الث

 حنيفة أبو يف مسجد     هذه ودلت صالة اجلمعة  
 )الة مجعة شهدها املسجد يف تارخيه     اليت تعد أكرب ص   (

    ا بالثوابت الوطنية   على أقوى إشارات للتمسك عملي
 والداعيـة للتـسامح    ،الرافضة للتشرذم واالنقـسام   

 حيث دعا الكبيسي يف خطبته إىل نبـذ         والتكاتف؛
 ، وحماربة الداعني إليهـا    ،رقية الطائفية والع  اخلالفات

حنن طائفتان يف   : "وقال. واجتثاث بقاياها إن ظهرت   
 وإن التمسك خبصوصيات املذهب حق جيب       ،املذهب

: وأضـاف ". أن يصان جلميع املسلمني على اختالفهم    
وطالب الكبيسي ". حيا اهللا الشيعة وبيض وجـوههم  "

إن مل يكـن  : "بضرورة رحيل القوات األمريكية وقال   
وأكـد أن   ".  فسنعمل على إخراجها   ؛وجودها مؤقت 

دعوى احلرب على أساس وجود أسلحة كيمياويـة        
 ألن اجلنـود العـراقيني قـاتلوا        ؛ عن الصحة  عاريةٌ

بالبنادق قوات االحتالل اليت استهدفت تاريخ البالد       
لقـد  : "ا األمريكيني وقال خماطب . ومكتباته ومتاحفه 

لقد خاب أملنا فيكم،    : " وقال )")119بتم التاريخ كله  
يا بالد احلرية والدميقراطية، يا حـضارة املخترعـات         

كفاكم ما فعلتموه فينـا،     : "وقال". ..والثقافة والفكر 
اخرجوا من بالدنا، لقد أعـدمتم تارخينـا، ودمـرمت          
حضارتنا، وأحرقتم مكتباتنا وجامعاتنا، دعونا نقـود       

  . )120("ا يف حمنتهنوطن

السنة والـشيعة قـد أدوا      وكان مصلون من    
 ودعا الكبيسي إىل صالة مشتركة      ،صالة اجلمعة هذه  

 ا عن نبذ الطائفية وحماوالت اسـتخدامها   بينهما تعبري
رقـة بـني     الفُ ألغراض سياسية مـن أجـل بـثّ       

حفظ "كما دعا القوات األمريكية إىل      . )121(املسلمني
ماء وجهها ومغادرة العراق يف أسرع وقت ممكن قبل         

وحث الكبيـسي   . )122("دها الشعب العراقي  أن يطر 
املصلني على املشاركة يف املظاهرات اليت دعا إليهـا         

 احتجاجا على الفوضـى     السنة والشيعة علماء الدين   
ودعا إىل تشكيل جملـس     . )123(اليت اجتاحت العراق  

من علماء املسلمني بالعراق من أجل مـنح الواليـة          
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    م عـن    وتكلَّ .لةقبِواملصداقية ألي حكومة عراقية م
      ـ أوضاع العراق واألمة العربية واإلسـالمية، ون ى ع

األمم املتحدة واجلامعة العربيـة ومنظمـة املـؤمتر         
  . )124(اإلسالمي

 قاد الكبيسي املظـاهرة الـيت   ؛وعقب الصالة 
شارك فيها مئات اآلالف مـن املـصلني للتنديـد          

ال أمريكا وال   : "بالوجود األمريكي يف العراق وقالوا    
ودعوا لوحـدة الـصف     ". نعم نعم لإلسالم  .. صدام
، "إسـالمية إسـالمية  .. ةوال شـيعي  ة   سني ال: "قائلني

  . )125("هوهذا الوطن ما نبيع.. سنة وشيعةإخوة "و

جامع  إمام مؤيد األعظميمن جهة أخرى ركز     
خالل خطب اجلمعة والـدروس الـيت       - حنيفة أبو

 على الدعوة لـرفض االحـتالل       -ألقاها يف املسجد  
رقـة   والتأكيد على الوحـدة ونبـذ الفُ       ،قاومتهوم

فقال يف خطبة اجلمعـة التاليـة خلطبـة         . والطائفية
دعونا نقول لألمريكيني ال لالحـتالل، ال       : "الكبيسي

ودعا إىل أن يعـيش     ". نريد أن نستبدل طاغية بآخر    
نريد شعبا متساويا يف    : " كإخوة، وقال  السنة والشيعة 

. )126("وأكراد وأقليات احلقوق والواجبات من عرب     
 علـى   السنة والشيعة ورفض استهداف األرواح من     

    ا هناك قوى خارجية تعمل     حد سواء، ورأى أنه حتم
  . )127(رقة الصف املسلمعلى فُ

ومنـهم  - وأبدى خطباء وأئمـة املـساجد     
 رفضهم لتحذيرات االحتالل األمريكـي      -األعظمي

 للخطباء باالبتعاد عن السياسة والتحريض، وأبـدوا      
استياءهم من نشر أعـداد كـبرية مـن الـدبابات       
واملدرعات وحامالت اجلنود حول معظم مـساجد       

للتـصدي ألي رد فعـل شـعيب منـاهض          ؛  بغداد
إن ما يفعله األمريكيون    : "فقال األعظمي . لالحتالل

اليوم سيقود حماوالم للتفاهم مع الشعب العراقي إىل        
 إذا كـانوا يريـدون أن     : "وأضاف". طريق مسدود 

 فعليهم أن ينفذوا ؛يتوقف شبابنا عن العمليات اجلهادية   
وعودهم اليت قدموها للشعب العراقي، ال أن يزيـدوا         
يف طيشهم، عليهم أن يعلموا أن العراقيني لن يقبلـوا          

 وعكست خطبة اجلمعة اليت ألقاهـا      ". ااالحتالل أبد
 مدى السخط علـى     )6/6/2003يف  (األعظمي  
 حيث انتقد مماطلتهم    عراق؛ت األمريكية يف ال   التصرفا

 ورغبة األمريكيني يف بقاء     ،يف تشكيل حكومة عراقية   
     ذا الشكل الفوضوي، حمـذر ا سـلطات   األوضاع

االحتالل من أن الغضب سيتصاعد إذا ما واصـلت         
ومل يقتـصر   . )128(عدم االكتراث مبشاكل العراقيني   

 وإمنا قاد  على إلقاء خطبة اجلمعة؛    مؤيد األعظمي دور  
عدة مظاهرات انطالقًا من مسجده يف بغـداد      بنفسه  

  .)129(تعبريا عن رفض االحتالل والدعوة ملقاومته

ف يف عهـد    رِالذي ع - جامع أم القرى  وميثل  
 خالل  جبامع أم البنني   مث عرف     املعارك جبامع أم صدام  

 أحد أهم -صرية اليت سيطر فيها الشيعة عليه  الفترة الق 
احلياة السياسية يف   املساجد اليت قامت بدور فاعل يف       

وترجع أمهية هذا املسجد ليس فقـط       . ظل االحتالل 
ظـاهرات  للمضمون السياسي خلطبة اجلمعـة أو م      

ا مقـر  وإمنا لكونه أيضا     مصليه أو خطبائه البارزين؛   
   و،  نة يف العراق  هليئة علماء املسلمني السعقـد فيـه    ت

اليت يقومون بإعالا   واجتماعام ولقاءام الدورية،    
ويعتـرب  . على الشعب العراقي من خالل منرب اجلمعة      

 الشخصية البارزة يف املسجد باعتباره      حارث الضاري 
 فضالً عن دوره املؤثر كعضو يف هيئة        ،إمامه وخطيبه 

 يف رفـض    جامع أم القـرى   وقد تركز دور    . العلماء
ون ئ واحلض على مقاومته، وتـدبري الـش       ،لاالحتال

العـراق ونبـذ    اليومية للناس، والتمسك بوحـدة      
الطائفية، فضالً عن التحرك إزاء القضايا الـسياسية        

 وحتديـد املوقـف     ،املطروحة على الساحة العراقية   
االنتخابـات  : جتاهها، ويأيت يف طليعة هذه القضايا     

خـروج قـوات    واحلرة، تسليم السلطة للعراقيني،     
الطائفيـة يف   وحتقيق الوحدة الوطنيـة،     واالحتالل،  
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 وعـدم   ،صصقائمة على نظام احل   النظام السياسي ال  
  .جلس احلكم االنتقايلمباالعتراف 

ساحة املـسجد بعـد     وقد تظاهر اآلالف يف     
لإلعـراب عـن    ) 2003/ 7/ 18(صالة اجلمعة   

تنديدهم باالحتالل، وهددوا بأم سـيتخلون عـن        
 جهم الس         لمي يف التعامل مع االحتالل إذا مل تغـري

ل مـع العـراقيني،     قوات االحتالل جها يف التعام    
خاصة عمليات اعتقال العلماء وتفتيش املنـازل دون     

  . )130(مراعاة حلرمتها

 يف إحـدى خطـب      حارث الضاري وهاجم  
    احلكم اجلمعة اليت ألقاها باملسجد جملس ،ا أنـه   معترب
 ويكـرس الطائفيـة     ،ال ميثل إرادة الشعب العراقي    
 وانتقد قرار الـس   . ويزرع الكراهية بني العراقيني   

 ا عيـد  )2004/ 4/ 9( يوم سقوط بغـداد    اعتبار
ا وعطلة رمسية، وأضاف   وطني" : كهذا يـوم    اإن يوم 

داد ال يوم احتفال   ح ."بشدة نظـام    الضاري وهاجم 
 تصفية أنصار هذا     لكنه أدان دعاوى   ،احلكم السابق 

 ورفض التشجيع على االقتصاص ممن وصفهم       ،النظام
 اة العمالء مطالب   وهاجم تصفي  ،ابقبأزالم النظام الس  
 أن العمـالء هـم    إىل مشريا ،"عمالة"بتحديد كلمة   

 والذين أطلقـوا  ،دبابات االحتالل  الذين دخلوا على  
لكنه أشاد باملعارضـة    . على أنفسهم لقب املعارضة   

الشريفة اليت قال بأا تقاوم االحـتالل يف الـداخل          
  . واخلارج

 العراقيني الوقوف إىل جانـب      الضاريوناشد  
وختم قوله  . اكم العراقية والنظام القضائي العراقي    احمل

وتظاهر آالف  . بالتأكيد على أن االستعمار إىل زوال     
ـ      املصلني علـى   ا بعد انتهاء صالة اجلمعة احتجاج 

 ال  )أي الـس  ( تشكيلة الس االنتقايل، ورأوا أنه    
وطالب الضاري بنقل   . )131(يعكس الواقع يف العراق   
من خالل انتخابات عامة نزيهة،   السلطة إىل العراقيني    

إننا نريد أن تكـون     : "وقال يف خطبة مجعة أخرى له     
انتخابات عامة من أجل أن يذهب االحتالل، انتخابات  

بيق الفيدراليـة يف     تط  الضاري وعارض. )132("نزيهة
 وتؤدي إىل جتزئـة    ،أا تعمق الطائفية   ا معترب ،العراق

    قائمة على  : "االدولة العراقية، ووصف الفيدرالية بأ
الصفرية، وهلا منطلقات خترجها من ضـمن الدولـة         

   م الواحد، ومن ضمن الرئيس     لَالواحدة، ومن ضمن الع
  .)133("الواحد، ومن ضمن اجليش الواحد

 يف العـراق    األخـرى  السنيةاملساجد  وقامت  
بالدور نفسه، وكذلك حـال أئمتـها وخطبائهـا         

 يف- حممود خلـف العيـساوي     فقد دعا    ووعاظها؛
 -مبسجد عبد القادر الكيالين   لقاها  خطبة اجلمعة اليت أ   

 ووصفه  ،العراقيني إىل عدم االعتراف مبجلس احلكم     
 إمام مسجد الرمادي  ، وأعلن   )134("أم املشاكل "بأنه  

 .)135(يف دروسه باملسجد رفضه املتكرر لالحـتالل      
عبد السالم داود إمـام وخطيـب جـامع         بينما دعا   

ل األمريكي يف خطبة له     حتال إىل مواجهة اال   الكبيسي
 حترير ترابنا   اهدفنا مجيع : " فقال ؛2003/ 9/ 4يوم  

  . )136("من االحتالل األمريكي البغيض

إمام وخطيب جامع   (وهاجم عادل السامرائي    
 ممارسات االحتالل باقتحام املساجد     )املصطفى ببغداد 

هذه االعتقاالت : "واعتقال العلماء، وقال يف خطبة له     
 عن حقد دفني لإلسالم واملـسلمني؛     ف  التعسفية تكش 

وهي حماولة يائسة لتكريس التفرقة والشقاق بني أبناء        
إذا كان األمريكان يتهمون    : "وأضاف". الدين الواحد 

فإن كل الـشرائع تقـر       ؛نة مبقاومتهم لالحتالل  الس 
ما حصل يف كـربالء     " : أن السامرائيواعترب  ". بذلك

ن الوجـود   يثبت أن املسلمني بكل طوائفهم يرفـضو      
  . )137("األجنيب

 ومن جهة أخرى تظاهر حنو مخسمائة مـصلٍّ       
جنوب بغداد عقـب   السين مسجد ابن تيميةيف باحة   
 على  ااحتجاج) 2004/ 1/ 2(ة اجلمعة   أداء صال 
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سجد واعتقال أكثر   قيام القوات األمريكية باقتحام امل    
  إطالق سـراح  ب، وطالب املصلون    امن عشرين مصلي

 ودعـوا إىل وقـف      ،عدوا االحـتالل   وتو ،املعتقلني
 واسـتنكروا   ،املدامهات واالعتقاالت داخل املساجد   

". اجلهاد.. اجلهاد ": ورددوا ،انتهاك حرمات املساجد  
- الـسنية   املساجد  واستنكر عدد من أئمة وخطباء      

 للمـشاركة يف  مسجد ابـن تيميـة  الذين قدموا إىل   
يـة   واصفني العمل  ، عملية اقتحام املسجد   -املظاهرة

عبـد الـستار    وحث  ". يوم عار على أمريكا   : "بأا
 املصلني على النضال واالقتداء بابن تيميـة يف         اجلنايب

وصـفونا بـاملتطرفني    : "صربه على املكاره، وقـال    
 لبيت اهللا، واعتقلـوا     اا مهين اإلرهابيني، وكان اقتحام  و

 صباح القيسي وطالب  ". العلماء وأهانوهم وضربوهم  
 املعتقلني لدى قـوات االحـتالل      باإلفراج عن مجيع  

  . )138(وعلى رأسهم أئمة وخطباء املساجد

ونظراً ألن مساجد الفلوجة والرمادي وسامراء      
واجلهـاد  وبة تدعو للمقاومة العسكرية  واملوصل وبعق 

 فقد كـان    ؛اا ار جهار  االحتالل املسلح ضد قوات  
 من االقتحامـات واعتقـال األئمـة        انصيبها كبري 
أهـل  ويذكر العديد من علماء     . شايخواخلطباء وامل 

 جرى اقتحامهـا    ا أن أكثر من مخسني مسجد     السنة
   ـ    قل أكث خالل فترة وجيزة، واعت ار من سبعني إمام 

اوشيخ وال يزال بعضهم رهن االعتقال منذ       ا وخطيب ،
وقد اعتقل إمـام جـامع يف       . احتجازهم قبل أشهر  

جهاد  دعا صراحة لل    ألنه مسح بالكالم ملصلٍّ    تكريت
علـى  - اجد الفلوجة ملس وكان. )139(ضد االحتالل 
 يف الدعوة للجهاد ضـد       دور بارز  -وجه اخلصوص 

 ،جامع اخللفـاء   و ،جامعها الكبري االحتالل، وخاصة   
 ،جامع عمر بـن اخلطـاب      و ،جامع أبوبكر الصديق  و
 ؛جامع علي بن أيب طالـب      و ،جامع عثمان بن عفان   و

نظـر  وت. ولذلك اعتقلت قوات االحـتالل أئمتـها   

ـ       مساجد الفلوج  اة إىل جملس احلكم باعتبـاره تابع 
  .لألمريكيني

ــسينيات   ــساجد واحل ــسبة للم ــا بالن أم
، وموقفها من االحـتالل األمريكـي       )140(الشيعية
 ورؤيتها ألهم القضايا واملشكالت املطروحة      ،للعراق

عراقية بعد ايـار النظـام      على الساحة السياسية ال   
:  تيارين متعارضني   فيمكن احلديث عن وجود    البعثي؛

أحدمها يدعو إىل مقاومة االحتالل والتـصدي لـه         
        ل بكافة الوسائل ومنها املـسلحة، واآلخـر يفـض

ـ نتظار والتري اال ـ ث ومنح احملتل وقت لتنفيـذ  اا كافي 
ا أمام العاملوعوده للشعب العراقي اليت تعه د .  

مقتـدى الـصدر خطيـب     ؛ميثل تيار املقاومة  
ربالء ومسجد الكوفة، وحممـد     مسجدي النجف وك  

مهدي اخلالصي إمام وخطيب مسجد موسى الكـاظم        
حممـد بـاقر     ؛وميثل تيار التريث واالنتظار   . ببغداد

ناس  وأتباعهما من عامة ال    ،علي السيستاين  و ،احلكيم
 وذلـك ـدف أن      ومن األئمة واخلطباء والوعاظ؛   

يكون للشيعة النصيب األكرب يف حكم العراق بعد أن        
  .لنظام املستبدزال ا

ففي خطب اجلمعة املتعددة اليت ألقاها الزعيم       
 اليوم األول   أعلن منذ    مقتدى الصدر  الشيعي الشاب
 إىل مقاومته بـشىت الـسبل،     ا داعي ،رفضه لالحتالل 
مبـسجد  معة لـه  اجل طبإحدى اخل يف  (وانتقد حبدة   

 الواليات املتحدة والس غري الشرعي الذي       )الكوفة
وقال بعـد صـالة     ). نتقايل احلكم اال  جملس(أنشأته  
ن أعضاء جملس احلكم سلموا البلد إىل قوات        اجلمعة إ 
  . )141(أجنبية

مبـسجد اإلمـام علـي      ويف خطبة أخرى له     
 بأنه غري قانوين، ومحل      ووصفه  الس  انتقد بالنجف

 ودعـا إىل تـشكيل      ،بعنف على الواليات املتحدة   
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 ، الدينية جيش من املتطوعني ليتوىل محاية املرجعيات     
  . )142(والسهر على حفظ األمن يف البالد

مسجد اإلمـام   ونظمت مظاهرة بالقرب من     
 ا احتجاج- ألف مصلٍّ 15حضرها  -  النجف علي يف 

 ،مقتدى الصدر على حماصرة القوات األمريكية ملرتل      
 وتـشكيل   ،جيش املهدي على خلفية دعوته لتشكيل     

جملس للحكم يناهض الـس املعـني مـن قبـل           
 القـوات   مقتـدى الـصدر   وطالب  . )143(اللاالحت

 ؛ يف النجف  باملسجد الرئيسي يف خطبة له    - األمريكية
حـل   و ، باخلروج من النجف   -2003/ 7/ 25يف

وأكـد يف خطبتـه أن      . )144(جملس احلكم االنتقايل  
 اجليش الذي   ايش املهدي هو جيش العراق، منتقد     ج

وكـان  . يتم تشكيله بإشراف القوات األمريكيـة      
ف من األشخاص قد جتمعـوا داخـل      عشرات اآلال 

، الـصدر ا خلطبة  ويف حميطه انتظارمسجد اإلمام علي  
 حمافظة  18و ،وتوجهت مئات الشاحنات من بغداد    

 وهم حيملون   ،مني إىل النجف  عراقية أخرى لنقل املعلّ   
  عراقية والفتات كتب عليها     ارايات خضراء وأعالم 

عني يف وبدأ على الفور جتنيد املتطـو ". جنود املهدي "
  .)145(اجليش املذكور يف عدد من املناطق العراقية

مسجد حمـسن مبدينـة الـصدر      وقد استخدم   
 مـن مراكـز     ا يف بغداد مركز   )اينة صدام سابقً  مد(

 وتتراوح أعمار املتطـوعني     ،جيش املهدي التطوع يف   
مت استدعاء املتطوعني عرب نداء     و.  سنة 50 و 10بني  

وأوضـح  . بواسطة مكربات الصوت يف املـساجد     
 أن مهمـة  مبسجد حمـسن   التجنيد يف اجليش     مسئول

اجليش ستكون السهر على حفظ األمـن يف وقـت          
: مقتدى الصدر وقال  . يسود التسيب األمين يف البالد    

وألقـى  . )146("سيتم اللجوء للجيش عند الضرورة    "
 الكثري من اخلطب من على منرب اجلمعة    مقتدى الصدر 

عـشرات   حـضرها ويف النجف والكوفة وكربالء،     
جتـاوز  و ، حىت أصبح ظـاهرة    اآلالف من مريديه؛  

الشيعي  من اخلطوط احلمراء يف الوسط       ا كثري مبواقفه
؛ن لالحتالل املهاد إىل اإلرث العائلي الديين،     ا مستند 

  .)147(د لهواحلشد اجلماهريي املسانِ

 من على منـرب     كاظم العبادي الناصري  ودعا  
ء االحـتالل،   إىل إـا مسجد اإلمام احلسني بكربالء 

 إا إمربياليـة جديـدة ال       ؛فض االحتالل نر: "وقال
د بالـساسة   وند". نريدها ولسنا حباجة إىل األمريكيني    

ق مـدعومني مـن قبـل       الذين يعودون إىل العـرا    
جنليز، وإذا توفرت لديهم الفرصـة ال   األمريكيني واإل 

  .)148(يقومون إال بإطاعة األوامر األمريكية

 عبد املهدي الكربالئـي ا  ويف خطبة مجعة ألقاه   
د مبظـاهرات    هـد  مبسجد اإلمام احلسني بكـربالء    

ما لو أصرت   ؛ في وإضرابات ومواجهات مع االحتالل   
 ورسـم سياسـة   ،أمريكا على خمططها االستعماري   

 أمهيـة نقـل   ابلد مبا خيدم مصاحلها فقط، مؤكـد     ال
ودعـا  . السلطة للعراقيني من خالل انتخابات عامة     

 مـن   ا حمـذر  ، إىل تناسي اخلالفات    الناس الكربالئي
  . )149(الالمباالة والتهاون

إمام مسجد موسى الكاظم    ( عماد البطاط وعرب  
كنا : " عن استيائه من وجود االحتالل قائالً      )بالبصرة

نعيش يف خوف ورعب وقت حكم نظام صدام حسني،    
لكننا اآلن نعيش يف خوف أكثر بسبب وجود القوات         

األمن غري مستتب   : "وأضاف". األمريكية والربيطانية 
ص يسري يف الشارع    حيتمل ألي شخ  ويف كل العراق،    

 إما برصاص االحـتالل أو بـسبب   أن يتعرض للقتل؛  
الثأر أو عن طريق حـزب البعـث أو عـن طريـق             

  .)150("األحزاب

 إمـام ( أبواحلسن اهلادي املوسوي النجفي   وقاد  
 ضمت املئـات مـن طـالب         مظاهرة )جامع الرضا 

 ؛ ساحة الفردوس وسط بغـداد     ة يف احلوزات العلمي 
على اقتحام قوات االحتالل مكاتب احلوزة       ااحتجاج 
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العلمية واملساجد واحلسينيات يف النجـف واحللـة،       
وشدد املتظاهرون علـى    . واعتقال عدد من العلماء   

استعدادهم للتصدي لالحتالل بقوة حـىت الرمـق        
وجـرت  .  الظاملة ؛ إن مل يتراجع عن ممارساته     األخري

م وسلمي، وطـالبوا بـإطالق      ظاهرة يف إطار منظَّ   امل
 وتقدمي االعتذار عما ارتكبته قوات      ،سراح املعتقلني 

 والتعهد بعدم تكـرار تلـك األعمـال         ،االحتالل
 اخلـداع   املوسويوانتقد البيان الذي قرأه     . اهلمجية

حتدثوا عن  : " وقال هلم  ،األمريكي مع الشعب العراقي   
    حيـث ال    ؛نهم إال الكذب  ر م جنة العراق، ولكننا مل ن 

          ة وال  ماء وال كهرباء وال دواء وال عمـل وال صـح
احلـوزة  "وجاء البيان مذيالً باسـم تنظـيم        ". أمان

وهدد الشيعة بالعمليات   ". اجلهادية واجلناح العسكري  
  .)151(االستشهادية ضد االحتالل

 ملسجد موسى الكاظم مبنطقة الكاظميـة     وكان  
ر وتنظيم املسريات اليت    يف بغداد دور بارز يف التظاه     

 ودعت إىل خروجه من العراق أو       ،رفضت االحتالل 
حممد مهـدي   وقد دعا إمامه وخطيبه     . )152(مقاومته
  . إىل ذلك مرات عديدةاخلالصي

   ن والداعي إىل التريث    وركز أنصار التيار املهاد
على مقدار املكاسب اليت سيتم حتقيقهـا للطائفـة         

 أن يكـون هلـم      الشيعية يف العراق، وهم يـأملون     
كما ذكرت الدراسة من    -النصيب األكرب يف احلكم     

 لذلك اقتصرت نشاطام على العمل السياسي       -قبل
واملمارسات السلمية، وقد لوحظ أـم يكثفـون         
نشاطام وضغوطام السياسية إذا ما أحسوا بـأن        

ومت تركيـز   . نصيبهم من الكعكة بدأ يف التنـاقص      
كرة رفضها الكثري من    هدفهم يف إجراء انتخابات مب    

الـسنية   ألن املنـاطق     ؛السنيةاملساجد  أئمة وخطباء   
 وال متتلك األدوات اليت تكفل      ،ليست على استعداد  

ة الكاملة، كما أم يرفضون إجراءها يف ظل        املشارك
فقد سار عشرات اآلالف من املتظاهرين      االحتالل؛  

إىل مسجد وسط مدينة البصرة يطـالبون بـإجراء         
بات مبكرة ألعضاء اجلمعية االنتقالية يف ايـة        انتخا
 علي عبد الكرمي املوسـوي    ، وخاطب   2004مايو  

    ة االنتقالية   العملي ااحلاضرين من داخل املسجد منتقد
ئتالف وجملس احلكم االنتقـايل،     اليت اتفق عليها اال   

إن هذا االتفاق الذي أعد على عجـل لـيس     : "وقال
 ومن شـأنه   ،مع العراقي  وال يعكس تعددية ات    ،عادالً

ويف . )153("أن يسبب مشاكل بـني فئـات اتمـع        
 داللة على أنه يعترب حصة الشيعة يف        املوسويتصريح  
 وهو ما   جملس احلكم االنتقايل ليست كافية؛    عضوية  

يعين قبوله بالتعددية الطائفية القائمـة علـى نظـام          
احلودافع املوسوي عن فكرة إجراء انتخابـات       . ةص
  .)154(عامة

 االنتباه إىل حدوث حتول     أوس الشرقي ويلفت  
 ؛)155(كبري يف موقف الشيعة من املقاومة املـسلحة       

خاصة عند النظر إىل النصف املتفائل بدخول قوات         
ل غالبيته إىل متـشائمني مـن       الذي حتو واالحتالل،  

 ت تكـشف  ،االحتالل بعد مرور فترة زمنية حمـددة      
ى مـصاحله   خالهلا أمور كثرية تبني حرص احملتل عل      

يعة أو  مـه مـصلحة الـش      أنه   اخلاصة فقط، وال  
 ن حزب البعـث   بعناصر مااألكراد، واستعانته مؤخر

  .برهان واضح

أعلن بعض علماء الشيعة     ؛ على ذلك  اوتأسيس 
د  مل يعد أمامهم سوى التوح     سنة وشيعة أن العراقيني   
د اوس ،فوف لطرد احملتل ولو بقوة السالح     ورص الص 

  يــومة منــذ املنــاطق الــشيعييف تــوتر شــديد
 يف أعقاب اندالع الـصدامات      )17/10/2003(

 األمـر    والقوات األمريكية؛  جيش املهدي العنيفة بني   
الذي يشري إىل تـصاعد عمليـات املقاومـة ضـد      
 ؛االحتالل يف احملافظـات ذات األغلبيـة الـشيعية        

.بالء والناصرية والبـصرة والكوفـة     كالنجف وكر 
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ل يف املوقع الشيعي قال     وحول دوافع هذا التبد   
اإلمـام  " إمام وخطيب مسجد     حيدر عباس احلسيين  

 يف البداية ): 2003/ 10/ 21(يف بغداد   " السجاد
 ولكـن   ؛ إىل رحيل االحـتالل    ن اجلميع يدعو  كان

 فالظلم  .رات واالحتجاج واألساليب السلمية   باملظاه
والذي فرضه عليهم   -الفادح الذي وقع على الشيعة      

 ؛ التخلص من هذا الكابوس    مل يف  واأل -نظام صدام 
جعلهم يف وضع ال يسمح هلم مبقاتلة القوات الـيت           

وأضـاف  . )156(جاءت لتخليصهم من هذا النظـام     
أما اليوم وبعـد أن أعلـن       ": خطيب مسجد السجاد  

 وأم بـدأوا  ،قادة قوات االحتالل عزمهم على البقاء     
 ؛يف اهليمنة على موارد العراق والتحكم مبصري أبنائـه        

 غـري التوحـد ورص     سنة وشيعة يس أمام العراقيني    فل
 ا وحتقيق استقالل العراق بعيد    ،لني لطرد احملت  ؛الصفوف

  .)157("عن سيطرة القوى االستعمارية وأطماعها

 مل يكـن  : "وأشار حممد على املظفر إىل أنـه      
خـوة   عن موقف اإل   اموقف الشيعة من االحتالل خمتلفً    

التريث اليت كان   نة من حيث اجلوهر، ولكن دعوة       الس
ينادي ا حممد باقر احلكيم كانت تستند يف األسـاس          

 والوقـوف علـى     ،على االنتظار الختبار نوايا احملتل    
حقيقة ما يدعيه من أنه جاء ملساعدتنا علـى حتريـر           

 اليت التقى عندها كـثري        وهي النظرة  ؛)158("العراق
  .ن علماء الدين الشيعة يف العراقم

: ة الشيعية قال املظفر   وحول التحول يف الرؤي   
األيام تثبت أن قوات االحتالل جاءت لتبقى، وأـا         "

ختلت عن فكرة التحرير إىل االحتالل الدائم والطويل،        
 ،من هنا يتعني التحرك السريع لفضح هذه النوايا أوالً       و

وام ". والتصدي ولو بقوة السالح إذا مل تنفع احملاجة       
 ،الطوائـف  بـني    لقوات الغازية بإشـاعة الفـنت     ا

الـسنة   ليس فقـط بـني      ؛والتحريض على االقتتال  
وأشـار إىل أن  .  وإمنا بني الشيعة أنفـسهم    ؛والشيعة

ـ      دون أن عمليـات    الكثري من احملللني واملراقبني يعتق

مة والكبرية كانـت مـن      ات املنظَّ االغتيال والتفجري 
 دف زرع الـشكوك  ؛تدبري األمريكان والربيطانيني 

  .ء العراقوالفتنة بني أبنا

د مظفر يف ختام تصرحيه بأن العـراقيني        وتوع
بكل طوائفهم لن يصربوا على متادي احملتلني يف إذالل     

 وإال فـإن   ؛وعليهم الرحيـل إىل بالدهـم     "الشعب،  
 لـيس أمـامهم إال      الـسنة والـشيعة   ااهدين من   

  . )159("اجلهاد

جيش  أحد قادة    مرتضى جعفر املوسوي  وأعلن  
زات قـوات االحـتالل ملـشاعر        أن استفزا  املهدي

املسلمني وتدنيس مقدسام يف كـربالء والنجـف        
  .)160(والكوفة تدفعنا إىل مقاومتهم وطردهم

ـ (ن املساجد يف العراق    وخالصة القول إ   نية س
 وانفـردت  ، تصدرت مواجهة االحـتالل   )أو شيعية 

 كان هلا   السنيةاملساجد  ورغم أن   . بذلك منذ البداية  
ملقاومة والعمل املـسلح يف بدايـة   الدور األقوى يف ا   

األمر، غري أن تصاعد دور املساجد الشيعية التابعـة         
 قد مهدي اخلالـصي  وصدرمقتدى الللتيار الذي ميثله   

 وتتوقـع  . بعد مرور فترة زمنية قـصرية     ا  بدا واضح
الدراسة زيادة نسبة املتشائمني من الـذين تفـاءلوا         

م الصورة  وآثروا التريث واالنتظار عندما تنكشف هل     
واضحة من نوايا االحتالل يف التحكم مبصري العراق        

  .)161(وثرواته

وتعترب الدراسة أن التيار الشيعي الذي يـدعو        
ملهادنة االحتالل هو تيار حمدود رغم اهلالة اإلعالمية        

الربيطاين لـه،   /اليت حظي ا بسبب الدعم األمريكي     
م رغم اتـساعه ومـساندة      وأن التيار الشيعي املقاوِ   

ـ   إال   ؛ الشيعة له  لعامة من ا وكأنـه   ؛اأنه بدا إعالمي 
 وأن  ،)وهو أمـر خيـالف احلقيقـة      ( ظاهرة حمدودة 

 مل  -رغم كثرا -القيادات الشيعية اليت تدعو للتريث      
ـ  ــل إال قطاعـ ــدودامتث ــشيعة ا حم ــن ال . م
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  ى قامـت مـساجد   وهكذا يتضح إىل أي مد
 اليت خطبة اجلمعة العراق بدور سياسي فاعل، وخاصة      

وإىل أي  . حتولت إىل منرب سياسي بارز للكلمة احلرة      
حتولت املساجد إىل برملانات شعبية متـشعبة يف         حد 

جسد اتمع العراقي عقـب ايـار املؤسـسات         
السياسية للنظام السابق، وأصبحت صـالة اجلمعـة      
موعد اللقاء األسبوعي، وخروج املـصلني عقبـها        

ويف . الـسياسية  للتظاهر والتعبري عن املطالب      اموعد
 ذلك داللة على التحول الكبري الذي طرأ علـى دور          
املساجد يف العراق من حيث املـشاركة الـسياسية         

  .ومقاومة الغزاة

 أسلوب مساجد العـراق يف التعامـل مـع        -جـ
  : القضايا الداخلية

 وما   يف العراق  السنة والشيعة تعترب العالقة بني    
ة القـضية    مبثاب متخض عنها من مشكالت وأزمات؛    

 وهي مـن    ؛ر أمهية بعد قضية االحتالل    الثانية األكث 
. فات النظام البائد اليت حرص احملتل على إثارـا        خملَّ

وقد أثارت هذه القضية احلساسة واملهمـة بعـض         
املشكالت اليت سيتم التطرق إليهـا اآلن يف إطـار          
التعرف على أسلوب تعامل املساجد معها يف إطـار         

ويـأيت يف طليعـة هـذه    . اوزهاتقدمي حلول هلا وجت 
سيطرة بعض اجلماعات الشيعية علـى      : املشكالت
االعتـداءات الـشيعية   و، الـسنية املساجد عدد من   

قـضية الطائفيـة    و،  الـسنية املساجد  املتكررة على   
وحماولة استئصاهلا على كافة املستويات واملؤسسات،      

 وإيثار املهادنة   ،قضية معارضة العنف ضد االحتالل    و
دعاء بعـض الـشيعة أـم       مي، وا ألسلوب السل وا

 اام قـوى  :وأسباب ذلك. األغلبية رغم أم األقلية   
خارجية بالسعي لتمزيق العراق وإثارة الكراهية بـني   

  .الطوائف

لقد ظهرت مشكلة السيطرة الـشيعية علـى        
ظـام صـدام    مع بداية ايار ن   السنية  املساجد  بعض  

تـشرت مقولـة    حيث انودخول القوات األمريكية؛ 
نة ن نظام صدام كان يعمـل لـصاحل الـس       إادها  مف

، وهذا بالطبع أبعد ما يكون عـن    ا سني باعتبار صدام 
 ألن صدام كـان يعمـل فقـط لـصاحله           ؛الصحة

عت اموعـات الـشيعية الـيت       وتذر. الشخصي
 بـأن عـدد     الـسنية املساجد  سيطرت على بعض    
مات مـن    وأا تصرفت بتعلي   ،املساجد الشيعية أقل  

 نفى أن يكون علمـاء      أمحد الكبيسي  إال أن    ؛احلوزة
   .)162(مساجد السنةاحلوزة مسحوا بالسيطرة على 

ا بينـها    سني ا مسجد 18وسيطر الشيعة على    
12 كما سـيطروا علـى      )163( يف بغداد  ا مسجد ،

املسجدي ن للسنة يف النجف وكربالء بعـد    ن الوحيدي
 علـى   أيضا وسيطروا. )164(حممد باقر احلكيم  مقتل  

؛ وهو  مسجد أم البنني   وحولوه إىل    ،مسجد أم املعارك  
السنية  إال أن حكمة القيادات      ،أكرب مسجد يف البالد   

مع تغـيري    السين   والشيعية أعادت املسجد إىل وضعه    
، وأعيدت املساجد   )165(مسجد أم القرى  امسه ليصبح   
-لتحرمي علـي السيـستاين      وكان  . أيضااألخرى  

 يف جتـاوز     دور بارز  -ساجد السنة ة مل لشيعنتزاع ا ال
 إذ مت بعدها التأكيـد يف       ؛)166(هذه املشكلة بسرعة  

 -أثناء خطب اجلمعـة   -مساجد وحسينيات العراق    
رقة، يف إشارة إىل دعوة الـشيعة لعـدم         على نبذ الفُ  

  .مساجد السنةالسيطرة على 

كما ظهرت مشكلة االعتـداءات الـشيعية       
يف أماكن متفرقة مـن     نية  الساملساجد  املتكررة على   

ي كان سيؤدي إىل فتنة طائفيـة ال         األمر الذ  البالد؛
حمد عقباها، لوال حكمة األئمة واخلطباء والعلماء       ت

  االذين شكلوا جملس ا شيعي نيملعاجلـة   ا مـشتركً  ا س 
  سين وكان أول هجوم على مسجد    . القضايا الطارئة 

يف  وقـع     قـد  منذ بداية االحتالل األمريكي للعراق    
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يف حي الوشاش ذي األغلبية الـشيعية         سين مسجد
تل أربعة مـصلني   حيث قُ؛)2003/ 9/ 5اجلمعة  (

لدى خروجهم من صالة الفجر، يف حماولة إلثـارة         
الفتنة الطائفية بتنفيذ اغتيـاالت ملـسلمني لـدى         

 كما تعرض مسجد قباء   . )167(خروجهم من املساجد  
 إىل  أيضا األغلبية الشيعية    ب ذي يف حي الشع  السين  

 إمـام   العـزاوي  أدان   ؛حة الرشاشـة  هجوم باألسل 
 انتهاك حرمات بيوت    -رهعلى إث -وخطيب املسجد   

وتكـرر حـادث   . )168( من الفتنة الطائفية اراهللا حمذِّ 
 يف حـي    مسجد أحباب املـصطفى   أكثر خطورة يف    

 حيث تعرض املـسجد     احلرية الشيعي غرب بغداد؛   
  إمـام  ( باشأمحـد الـد    ه خالهلا ألعمال تفجري، وج

 على دعوة تأييـد     ا معلقً ،شيعة إىل ال  ا اام )املسجد
الس   جة ملهامجة املسجد بقولـه    نة للنظام البعثي كح: 
ومشلت االعتداءات أعمال   . )169("إا دعوة مرفوضة  "

اغتيال طالت بعـض أئمـة وخطبـاء املـساجد،          
. وهجمات بالقنابل أثناء الصالة وخاصة وقت الفجر      

عتداءات والتحذير من إشعال نار     ومتت إدانة هذه اال   
هلجمات السنية  املساجد  وتعرضت  . )170(فتنة طائفية 

حممـد  شيعية مستمرة، كان من ضمن أسباا اغتيال        
مـسجد   من أتباعه أمـام      اثنني ومثانني  و باقر احلكيم 
  .)171( بالنجفاإلمام علي

 -السنة والـشيعة  بني  -وظهرت مشكلة ثالثة    
 تزامنت مـع    ، وقد لعراقينيترتبط بالتعداد السكاين ل   
 حيث بدأ يتردد يف     ية بغداد؛ دخول القوات األمريك  

األوساط اإلعالمية والثقافية أن الـشيعة يـشكلون        
األغلبية بالنسبة لسكان العراق، يف داللـة واضـحة      

     جت لـذلك إىل    على سعي القيادات الشيعية اليت رو
 يف ضوء اعتزام    ،نيل النصيب األكرب من حكم العراق     

 اة يف النظام السياسي استناد    يائفمريكيني تعميق الط  األ
 إىل حص الثقل السكاين لكل طائفـة ومجاعـة       ص .

   عى أن الشيعة هم األكثريـة  واملعروف أن أول من اد

 يف حارث الـضاري  عليه وقد رد. هادي املدرسيهو  
 تعـد   ؛"الشيعة أكثرية " : اعترب خالهلا أن مقولة    ندوة

  . )172(أكذوبة

ألئمة واخلطباء على هذه الـشائعة،      وقد رد ا  
ووزعت بيانات على املساجد خبـصوصها، كمـا        

 مـسجد أم  خرجت ثالث مظاهرات انطلقت مـن       
، ومن مسجدين يف سـامراء  ) القرى حاليا  أم(املعارك  

والعلمـاء  السنية والبصرة، شارك فيها شيوخ القبائل    
 هلـذا   حارث الـضاري  ، بعد إشارة    )173(والشباب
اسة أنه ال يوجـد أي دليـل        رى الدر وت. املوضوع
 فاملعروف  ؛على ادعاء أن الشيعة هم األكثرية      علمي
 أظهر أن   م1997حصاء الرمسي العراقي لسنة     أن اال 
إ أي   ؛)174(%33والشيعة  % 65نة  الس نة هم  ن الس

األكثرية والشيعة هم األقلية، وال مـصلحة لنظـام         
 يف تـضخيم النـسبة      -كما تعتقد الدراسة  -صدام  

 فهو نظام مـستبد ال يهمـه سـوى          ة؛ناحل الس لص
  .مصلحته الشخصية

ر خطورة تزعمهـا    وظهرت قضية أخرى أكث   
 حيث أعلن يف خطب اجلمعة اليت       ؛حممد باقر احلكيم  

قاومة ألقاها يف مساجد النجف معارضته املتكررة للم      
 تفـضيله للوسـائل      مؤكدا ،املسلحة ضد االحتالل  

 اغتياله مع اثـنني     اوزاد األمور تعقيد  . )175(السلمية
ومثانني من أنصاره أمام مسجد اإلمام علي بالنجف،        

 والداعيـة   ،مثناً لتوجهاته الرافضة ملقاومة االحـتالل     
 سكَوع. للوسائل السلمية مع احملتل بدعوى التريث     

 إمام وخطيب مـسجد     حيدر عباس احلسيين  تصريح  
 حتـوالً  ) 2003/ 10/ 21( ببغداد   اداإلمام السج

 بعـدما   ، من مهادنة االحتالل إىل مقاتلته     ؛فهيف موق 
تبني له نوايا االحتالل من البقاء يف العراق واهليمنـة          

  . )176(على ثرواته وموارده
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       ا تـروج ومكمن اخلطورة يف هذه القضية أ
ـ  إىلاعتبار   املقاومة املسلحة مصدرها س ة العـراق ن، 

. ودعوى التريث واملهادنة مصدرها شـيعة العـراق       
ن شأنه تعميق الفتنة بني أكـرب طـائفتني يف          وهذا م 
ن رغم أن الواقع ينايف هذه املقولة؛ حيـث إ        العراق،  

الدراسة ترى أن اجتاه املقاومة بنوعيها املسلحة وغري        
املسلحة هي االجتاه السائد لدى معظم العراقيني، وأن        

رغم إعالا مـن قبـل بعـض        -مهادنة االحتالل   
وجد دليل علـى أـا      نه ال ي   فإ -القيادات الشيعية 

  . تعكس رأي أغلبية الشعب الشيعي

 قامـت مـساجد     ؛ورغم املشاكل املذكورة  
 ملموس يف إفـشال الفتنـة    وحسينيات العراق بدور  

 ،ة سـني  ى شـيعة يف مـساجد      حيث صلَّ  الطائفية؛
جـامع  وحضروا معهم خطبة اجلمعة، كما حدث يف  

. أمحـد الكبيـسي   أثناء اخلطبة اليت ألقاها   أبوحنيفـة 
ه مـصلون   حيث توج ؛ة يف مساجد شيعية   نى س وصلَّ
 مـسجد موسـى الكـاظم      إىل   حنيفة مسجد أبو من  

ومن جهة  . حممد مهدي اخلالصي  لالستماع إىل خطبة    
مـع  ة   سـني   اشترك متظاهرون من مساجد    ؛أخرى

      نة متظاهرين من مساجد شيعية، وسار متظاهرون س
يد د اجلميع للتند   وتوح ،إىل مساجد شيعية والعكس   

 حنيفة أبو مسجدواعترب التالزم بني    . )177(باالحتالل
 حيتـذى   اا ومنوذج  مثاالً بارز  موسى الكاظم ومسجد  
 نة والشيعة د  به لتوحعبد السالم   ودعا.  يف العراق  الس

 إىل االنتبـاه    )جامع الكبيـسي  إمام وخطيب   ( داود
مؤيـد  ، ودعـا    )178(للفتنة الطائفية واحلذر منـها    

 السنة والـشيعة  معة أن يعيش     يف خطبة اجل   األعظمي
179(امع( .  

وهكذا قامت مساجد العراق بدور سياسـي       
 يفوق بكثري دور مقرات األحـزاب       ،مؤثر يف الناس  

 احملتل هذه   سية منذ بدء االحتالل، وقد اكتشف     السيا
 للمواقف  ارب واعترب خطبة اجلمعة من    ؛احلقيقة وأيقنها 

. الحتالل تصغي إليها قوات ا    ؛ اليت جيب أن   السياسية
 يف لَوال شك أن الدور السياسي الفاعل للمساجد متثَّ     

 ؛ وتأكيد الوحـدة الوطنيـة     ،إفشال الفتنة الطائفية  
يف -وبذلك يكشف دور املـساجد واحلـسينيات        

 عن الثقل   -تشكيل رأي عام ضاغط على االحتالل     
  .)180(السياسي للمؤسسات الدينية يف العراق

  : املرجعية-2

النـاس الرجـوع إليهـا     جهة اعتاد  املرجعية
واالستئناس برأيها يف تدبري أمور دينـهم ودنيـاهم،         
حتظى بتأييدهم ومساندم وطاعتهم واحترامهم ملـا       

هي إما شخص   و. تقوم به من أفعال حتقق مصاحلهم     
ولـه  كل يعمل مبفرده،    ( أو جمموعة من األشخاص   

.  وإما مؤسسة ذات هيكل متكامل     ،)وهأتباعه ومؤيد 
كون مستقلة تعمل بصورة غري رمسية،      واملرجعية قد ت  

 أو تدخل ضمن إطارهـا      ،وقد تكون تابعة للسلطة   
هم أمر  وعادة ما يلجأ إليها الناس إذا ما أمهَّ       . الرمسي
.  أو انتابتهم أزمة من األزمـات      ، م طارئ  أو حلَّ 

 هـي انعكـاس للظـاهرة       ؛واملرجعية ذه الصورة  
  .القيادية

الدينية للتفقـه   ويلجأ الناس عادة إىل املرجعية      
يف أمور دينهم، السيما للتعرف على رأي الـدين يف       

كما يرجعون إليها يف وقت احملن      . أمر من أمور الدنيا   
واألزمات االجتماعية والسياسية، ويف ظل اسـتبداد       

إن النـاس    ف خلطر خارجي؛  السلطة أو تعرض البالد   
  ينتظرون منها دور ا اجتماعي ا وسياسي حيقق هلم   اا قيادي 

ويعيد هلـم كرامتـهم      ، من حقوقهم املفقودة   ابعض 
اق تتحرك املرجعية يف إطار     ضمن هذا السي  . وعزم
 والسلطة هنا قـد     ؛" املرجعية – السلطة –األمة"حمور  

واملالحـظ  . تكون سلطة استبدادية أو سلطة احتالل  
أن املرجعية الدينية عادة ما يتصاعد دورها يف حـال          

ة تؤدي إىل ايار النظام     تعرض البالد هلجمة استعماري   
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 األمر الذي يدفع األمة إىل      ه؛االستبدادي وزوال قيادت  
إليهـا كبـديل    ظر   والن ،االحتماء باملرجعية الدينية  

أفـال   ... فقد ارتضتها ألمور دينها    ؛للقيادة املنهارة 
   ؟تلجأ إليها يف أمور دنياها يف اللحظات احلرجة

إىل   إىل هذه الصورة جلـأ العراقيـون       ااستناد 
املرجعية الدينية لتعينهم علـى مواجهـة االحـتالل      
األمريكي لبالدهم، وعلى تدبري أمور معاشهم يف ظل        

وذلك من منطلـق    . ايار الدولة القومية ومؤسساا   
تمتع عناصر القوة والتأثري االجتماعي والسياسي اليت ت      

  وإىل قـوة   ، إىل املوقع الديين الذي تشغله     ا استناد ؛ا
فرغم قمع املرجعية   . اصيد مساند هلا مجاهريي   األمة كر 

 ظـل ارتبـاط     ؛يةوحتجيمها يف املرحلة االسـتبداد    
  ا قائم أما يف املرحلة االستعمارية منـذ       ااجلماهري ،

 فقد ضت املرجعية ملواجهة اسـتحقاقات       ؛بداياا
  . املرحلة يف ظل غياب القيادة احلاكمة

ياسي يلي الدور الـس    ماوستتناول الدراسة في  
واالجتماعي للمرجعية الدينية يف العـراق يف ظـل         

 ؛مواقفها وتوجهاا االحتالل، وتتعرف على آرائها و    
واملرجعيـة  الـسنية   من منطلق التمييز بني املرجعية      

ه الشيعية؛ إذ إن لكل منـهما دوره ومواقفـه وآراء         
تلقي الضوء على دور    كما س . )181(املميزة واملختلفة 

يف إطار املؤسسات اليت شـكلها      السنية  املرجعيات  
دور  املرحلة الراهنة، و   معطيات ملواجهة   علماء السنة 

املرجعيات الشيعية يف إطار احلـوزات العلميـة يف         
سـتركز االهتمـام علـى معرفـة آراء         و. النجف

علماء وتوجهات ومواقف بعض النماذج الفاعلة من       
 الذين ميثلـون     ومراجع الشيعة البارزين   )182(،السنة

  .تيارات املختلفةال

  : نية املرجعية الس-أ

أحد قـادة اإلخـوان يف    (يرى عصام العريان    
  أن املرجعيات اإلسالمية تقدم لـشعوا قـيم      )مصر

 أن  امة ألي مغتصب، مؤكـد    دفاع واملقاو وثقافة ال 
اخليار الوحيد ملواجهة الواليات املتحدة يف العراق هو       

اد دولـة   من إجي وحيذر تيسري األلوسي    . )183(مةاملقاو
 خطورا ومـساوئها عـن      ا مبين ،طائفية يف العراق  

تتقاطع مع مرجعيـات    ة   سني طريق تكوين مرجعيات  
شيعية لتأسيس هذه السابقة اليت تـؤدي إىل متزيـق          

ويقـول  . الشعب وختريب الوطن وديـد املنطقـة    
ليس لنا إال التمسك مبرجعيـات تـدعو        : "األلوسي

وتأصيل روح املواطنـة    . .للتسامح والوحدة والتعايش  
ويشري زهري كاظم إىل حرص نظـام       . )184("العراقية

 ،صدام على إضـعاف صـوت املرجعيـة الدينيـة         
 واإلقدام على   ،والتضييق على علماء الدين وحماربتهم    

اغتيال العديد منهم، وإصدار قرارات بتصفية علماء        
 مـع   وانـسجم نة الذين تصدوا له أو مل ي      الدين الس 

  . )185( ورغباتهطبيعة سياسته

ويذكر فهمي هويدي أن الذين قتلهم صـدام        
 مما يؤكد أن    ؛ أكثر من علماء الشيعة    علماء السنة من  
ين،  الشخصية ال ملذهبه الـس      لطموحاته  كان والءه
أن فتح االحتالل األمريكي ملوضوع أن صدام       امعترب  
ـ نة يهدف إىل تقدمي الطائف    يعمل لصاحل الس   سين ة ي

يف  الـسين     والتهوين من شأن الوجود    ،على املواطنة 
 ودون أن يقدم    ،العكس من ذلك  وعلى. )186(العراق
تصور باندفاع املتحامل - يود عصام حسن     ؛اا مقنع- 

 -يف العراق -  واجلماعة هل السنة أن يرى مرجعية أل   
 ، متوازنـة يف خطاـا     ،متماسكة يف مواقفها  تكون  

- لتساهم   ؛ياا جتاه العراق والعراقيني   سئولمدركة مل 
وهذا .  يف إعادة دورة احلياة الطبيعية     -حسب تعبريه 

ال يتم من وجهة نظره إال إذا متتعت هذه املرجعيـة           
بشجاعة كافية دون خوف أو وجل يف فك ارتباطها         
ــاته  ــت ممارس ــه وأدان ــوز النظــام وأجهزت برم

  . )187(!الشوفينية
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 ؛ويبدو أن عصام حسن يتحدث بصورة مبطنة      
للتخلي عـن   السنية  وة املرجعية   يقصد من ورائها دع   

جة أن املقاومة مبثابة داللـة علـى         حب ،خيار املقاومة 
 وهذا تصور خمالف للمنطق؛.  السابقاالرتباط بالنظام 

ألن سقوط االستبداد أمام االستعمار حيـتم علـى         
 أن  -رغم ختلصها من النظام االستبدادي    -الشعوب  

لـسيطرة  تواجه املستعمر الذي جاء لنهب ثرواا وا      
  .عليها

    نة يف العراق مل    وترى إحدى الدراسات أن الس
 ألن النظـام البعثـي منـع        ؛يكن هلم مرجعية دينية   

تكوينها بكل ما استطاع من وسائل التـأثري علـى          
 هلذه احلقيقة فسعوا إىل    علماء السنة وقد انتبه   . العلماء

هيئـة علمـاء    "إنشاء مرجعية دينية هلم حتت اسـم        
ويـشري سـلمان الظفـريي إىل أن       .)188("املسلمني

الس اإلسالمي األعلـى    "احلاجة ماسة اآلن ليكون     
 جتعـل  ؛هل السنةية ألمرجع"  واجلماعـة  هل السنة أل

ترك مسـة مـن مسـات        والعمل املش  واحدالاهلدف  
 لس إذا أخذ وضعه كهيئة متثل        ااملرحلة، معتربأن ا 

دادات ع ساعد على إثراء االست    ؛ثلثي الشعب العراقي  
 وذلك لكثـرة العلمـاء      للخروج من األزمة احلالية؛   

  . )189( واجلماعةأهل السنةواملفكرين من 

ظهرت بعد ايار النظام البعثي يف العراق       قد  و
هـل  مؤسسات أخرى اعتربت نفسها مرجعيـة أل      

 منـها   ؛ لذلك اا شكلت تيار  ميكن القول إ  و ،السنة
ممثلـة  ) سلفية (ىاهليئة العليا للدعوة واإلرشاد والفتو    

احلزب اإلسالمي  ، ومنها   )190(يف جملس شورى اهليئة   
 لإلخـوان املـسلمني يف      )اجلناح الـسياسي  (العراقي  

  .)191(االحتاد اإلسالمي الكردستاين، ومنها العراق

إىل السنية   تعرضت املرجعية    ؛من جهة أخرى  
نفس مسالك التعامل اليت انتهجتها سلطة االحـتالل   

 مستخدمة التحجيم   ،ا وخطبائها مع املساجد وأئمته  

 واللجوء إىل وسائل    ،وتكميم األفواه وتشويه الصورة   
والتعذيب والقتل وحماربـة    القمع واإلكراه كالسجن    

بتياراـا  -الـسنية    وذلك لتبين املرجعيـة      األتباع؛
مة املسلحة والشاملة مع سلطة      جلبهة املقاو  -املختلفة
 الذي أعلن   مياحلزب اإلسال ، باستثناء   )192(االحتالل

 أن احلزب لن ينتهج     -حمسن عبد احلميد  على لسان   -
 إىل رفـضه    مـشريا العنف يف مقاومته لالحـتالل،      

 حكومة يفرضها االحـتالل، رغـم       التعاون مع أي  
  .)193(دعوته إىل انتهاج أسلوب املقاومة السلمية

وحتاول الدراسـة اآلن التعـرف علـى آراء         
 ومـوقفهم   ،ل إزاء االحـتال   علماء السنة وتوجهات  

لنامجة عن  وأسلوب تعاملهم مع املشكالت الداخلية ا     
 وحدود  ،مةقضية املقاو :  ومنها ايار الدولة القومية؛  

 وحتقيـق صـاحل     ،الوحدة الوطنيـة  وشرعية القوة،   
 وخماطر تقسيم العـراق     ،مسألة الفيدرالية واموع،  

ويالت، واملوقف مـن جملـس احلكـم        إىل ثالث د  
  . من املشكالتنتقايل، وغريهااال

  :حممد بشار الفيضي

 إجـراء   )194(عارض حممد بـشار الفيـضي     
 ؛االنتخابات املبكرة اليت دعا إليها أحد مراجع الشيعة     

    ميش الس ا تؤدي إىلأل  االسـتعمار   انة، متـهم 
 عن طريق االهتمام    ألمريكي مبمارسة اللعبة الطائفية   ا
باحملافظـة   اا كبري الذين قدموا مكسب   ؛تزايد بالشيعة امل

 والنظر إىل القوات األمريكيـة      ،على هدوء الشارع  
   ا قوات حمر؛رةعلى أ      نة  وهو ما يوغر صدور الـس

   وتساءل الفيضي عن أسباب    . نةويثري الشيعة ضد الس
ترك القوات األمريكية أبواب معـسكرات النظـام        

 لينـهبوا مجيـع     ؛السابق وخمازن أسلحته أمام الناس    
الثقيلة علـى مـرأى الـدبابات       األسلحة اخلفيفة و  

   جـة  األمريكية الواقفة عند أبواب املعـسكرات متفر
 الشيعة والـسنة   على أن    شدداعلى سلبها وبها، م   
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 توا الفرصة على الواليات املتحدة لقيـام       واألكراد فو
حرب طائفية من خالل ضـبط الـنفس والتحلـي          

  . باحلكمة

   د مـن قبـل     واعترف الفيضي بتهميش متعم
رغم أن أبناءها يـشكلون      ،السنيةالحتالل للطائفة   ا

األغلبية، على عكس التقديرات املعروفة عن الواقـع        
ورأى أن االنتخابات حباجة إىل     . السكاين يف العراق  

 إذ ال توجد يف     ري األجواء واملناخ املناسب لذلك؛    توف
ب العراقي غـري    والشع. العراق اآلن لوائح انتخابية   

 بسبب العقود الطويلـة الـيت ال        ه؛مثقف ذا االجتا  
ولذلك فـإن  . يعرف فيها سوى نظام احلزب الواحد    

فتح أبواب االنتخابات فجأة من غري متهيد أو توعية         
طبخة على نـار سـريعة   " جيعل منها   ؛أو بيان أمهيتها  

  ."ستؤدي إىل إفساد الطعم

 الـيت   هيئة علماء املسلمني  وأوضح الفيضي أن    
 وإمنا هدفها   ؛ة طائفة معينة  ميثلها ال تبحث عن مصلح    

ورغـم  . هو خدمة مصلحة الشعب العراقي ككـل      
    ؛نةاعتباره هذه اهليئة مرجعية للس  د على أن    لكنه شد

 إىل أن   مشرياأطروحاا تصب يف مصلحة اموع،      
    االنتخابات أمر ضروري ال غى عنه للعراقيني، لكن    ن

فعـل   كمـا    ة مل يتمكنوا من إعداد أنفسهم هلا      نالس
اإلخوة الشيعة الذين يأت هلم فرص كثرية، وهناك        

    صدام مل يـتح     ألن   نةشعور بضرر كبري سيحل بالس
 ولذلك فهم يعانون مـن      هلم فرصة ظهور سياسي؛   

 ، أكثـر مـن عـشرة أحـزاب        عة هلم يالشالتبعثر ف 
      نة فليس  وتنظيمات أخرى يف طور التكوين، أما الس

ثل سوى تيـار   وهو ال مي؛احلزب اإلسالميهلم سوى  
  . أهل السنةحمدود يف 

وخلص الفيضي إىل أن االنتخابات املبكـرة       
تصب يف مصلحة الشيعة وحدهم، وأن هدف الشيعة        
األول ليس االنتخابات بقدر ما هو متثيلهم بنـسبة          

يروا مناسبة هلم، وأن معظم تـصرحيات مراجـع         
د على أنه ينبغي    وشد. الشيعة تدور حول هذا اهلدف    

 فهم جـزء    ؛ب مصلحة العراقيني على مصاحلهم    تغلي
واعتـرب الفيـضي أن    . من العراق وليس العراق كله    

 من  ةعراق خالي نة يف ال  ن صدام كان ميثل الس    ة إ مقول
ه طائفـة وال     فصدام يعبد ذاته وال م     ؛احلقيقة متاما 

ـ السنة والشيعةضرب  قد    فهو ؛غريها ا واألكراد مع ،
    حماوالت  نة ملا جرت عشر   ولو كان حكمه ميثل الس 

  ابتداء من حممـد فـرج      ؛نة ضده انقالبية قادها الس ، 
نة ملـاذا   فإذا كان ميثل الـس    . وانتهاء مبحمد مظلوم  

  . نة هذا كالم أريد به إضعاف السينقلبون عليه؟

وأوضح الفيضي أن صدام قـام باستئـصال        
   لذلك هم حباجة إىل إعادة      نة؛العقول املفكرة من الس 

لذلك فالفيضي  . كيل أكثر من حزب ميثل تيارام     تش
 إىل إتاحـة    ا داعي ،لةع االنتخابات ذه العج   ليس م 

   الـشيعة  نة ألنفـسهم مثـل  الفرصة إلعادة بناء الس 
 من خوض االنتخابات     عندها سيتمكنون  ؛واألكراد

 األوىل أثنـاء    موا مـرتني؛  لحبيث ال يشعرون أم ظُ    
  . وطه والثانية بعد سق،حكم صدام

وحذر الفيضي من فتنة داخلية بسبب تقويـة        
ا نة سياسـي   ومـيش الـس    ،ددور الشيعة واألكرا  

مستدالً على ذلك من صياغة جملس احلكم        ،اوإعالمي 
يين عرقي طائفي مذهيب يف آن      االنتقايل على أساس د   

 ومـستدالً  .ممزقـة " شلة" فجعلت منه بذلك    واحد؛
اليت ال تـذكر     من تصرحيات سلطة االحتالل      أيضا
م غري موجـودين     ،يهامسئولنة على لسان    السوكأ 

  . على الساحة العراقية

   لون نة مع الشيعة يـشكِّ    ورأى الفيضي أن الس
ة،  سـني  أكثرية عربية، ومع األكراد يعتربون أكثرية     

   نة مبفردهم يشكلون أكثريـة    وقال بأن العرب الس، 
أن أكد  و. 1997 إىل اإلحصاء الرمسي لعام      امستند
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      مـن سـلطة     اجتاهل هذه األرقام كـان مقـصود 
عبـة الطائفيـة    ت أن تلعب اللُّ   االحتالل؛ فهي أراد  

 اخوة الشيعة الذين أعطوها كـسب     اإلزت على   فركَّ
باحملافظة على اهلدوء يف الشارع، والنظر إىل قـوات         

وحاولـت الواليـات   . االحتالل كوا قوات حمررة  
تثرينا ضد كرب بالشيعة أن    األهتمام  اال ئهاحدة بإبدا املت
رقـة الطائفيـة     فمصلحتها إثارة الفُ   اننا الشيعة؛ إخو

وتقدمي دعم ال حمدود للشيعة،نةبتهميش الس  .  

عبة أصـبح كـل عراقـي       فاالحتالل يلعب لُ  
 حيث ترك مجيـع املعـسكرات وخمـازن         يفهمها؛

ـ    ا ل األكـراد إىل  ألسلحة أمام الناس لينهبوها، ودخ
 اقتل عـدد   و ،القوات األمريكية املوصل باالتفاق مع    

 نةمن الس   حـدث فتنـة     لي ؛ من األكراد  ا مث قتل عدد
 ، لوال تفهم القادة لألمر    ؛داطائفية بني العرب واألكر   

واسـتطاع العـرب    . وحتليهم بالصرب وضبط النفس   
علـى   تفويـت الفرصـة      السنة والشيعة واألكراد و 

إىل  لذلك جلأ احملتـل      االحتالل بإشعال فتنة طائفية؛   
  .  يف جملس احلكماحلصة الطائفيةأسلوب 

 حلل القـضية    راليةالفيدورفض الفيضي فكرة    
 على ضرورة معاملة األكراد علـى       االكردية، مؤكد 

ضمان حقوقها أسـوة بقوميـات      أم قومية ينبغي    
 من  الفيدراليةلكن  .  ألم تعرضوا ملظامل كثرية    العامل؛

 لذلك  ؛راقه ميكن أن تؤدي إىل جتزئة الع      وجهة نظر 
 الـشيعة   ا داعي ، التريث وتأجيل هذا األمر    دعاهم إىل 

واألكراد إىل عدم استغالل الوجـود األمريكـي يف         
قطف الثمار لتحقيق مصلحة الطائفـة فقـط، وإىل         
التريث حلني عودة السيادة واالحتكام لرأي الشعب       

  . لتحقيق مصلحة الشعب العراقي كله

حتالل بكافة واعترب الفيضي أن املقاومة ضد اال   
كفلته القـوانني واألعـراف     أشكاهلا حق مشروع    

ن قتل أفراد الـشرطة العراقيـة        وأشار إىل أ   ،الدولية

رى ال تصدر عن    واملواطنني األبرياء والعمليات األخ   
 وإمنا هي دسيسة من دسـائس  رجل يدافع عن بلده؛  

اليت أصبح  ) وسادومنها امل (أجهزة املخابرات العاملية    
195( منهااالعراق مستباح(.  

  :حارث الضاري

شارك حارث الضاري بـدور نـشط وآراء        
وطنيـة وبعـد    جريئة وصرحية تدل على شخصيته ال     

 عن قـضايا    اا واضحا ومباشر   فقد أعلن موقفً   ه؛نظر
أساسية كاالستعمار والطائفية والتجزئـة وتـصفية       

   مة والعمل التنظيمـي    العمالء ومواجهة الفنت واملقاو
حيث أعلن مـساندته للمقاومـة     . والتعداد السكاين 

 تكفله لـه األعـراف      ،كحق مشروع لشعب حمتلٍّ   
وليأخذ الذين حيسنون الظن بـالغزاة      : "الدولية، وقال 

 ،ورفض تقسيم العراق إىل طوائف وأعراق     ". وقتهم
لعراق وأعلن قبوله بأي حاكم يؤمن باهللا ويؤمن بـا        

اوطنًا حر196(ا سيد( .  

 ؛لس احلكـم   ا رافض ا موقفً الضاريوأبدى  
، وال  "مولود مسخ  "حيث وصفه بعبارته الشهرية بأنه    

 عنوان لتقـسيم العـراق      نوه، وأنه ل إال الذين عي   ميثِّ
 ؛ بني طوائفه وأعراقـه    "د تس قفر"وتكريس سياسة   

197( املؤمنني بوحدة العراق االنسحاب منـه      اداعي( .
 أن جملس احلكم ال ميثل إرادة الشعب         الضاري واعترب
 ويـزرع   ، بل يكرس الطائفية والعنـصرية     ؛راقيالع

ل تـشكَّ أنه   و ،)198(الكراهية بني العراقيني ألول مرة    
 ةصتقسيم احل  ووصف   .بإرادة أجنبية هي إرادة احملتل    

   ا ملس بأيف اجح  فة وغري مفة لكل طوائـف    نص
 فئـات  استثىن  التقسيم  إن بل. وفئات اتمع العراقي  

يف غالبـها ممـن      ت تشكيلته ا سياسية، وكان  وأحزاب 
كــانوا خــارج العــراق وجــاءوا مــع قــوات 

  .)199(االحتالل
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 يف املقابل إىل إنشاء جبهة وطنية       الضاريودعا  
لتحرير العراق تضم مجيع أطياف الشعب العراقـي،        

ـ     : "وقال دة تـضم علمـاء   حنن حباجة إىل مجاعة موح
وتنفتح على بقية األديان     ،السنة والشيعة املسلمني من   

، " لكي تكون مبثابة مرجع يرجع إليه الناس       وحتاورها؛
وانتقـد  . تضم املسلم واملسيحي والعريب والكـردي   

ــصطلحي ــتخدام م ــوميني" اس ــالميني" و"ق  "إس
 إىل عدم االنـسياق     ا داعي ،الامات املتبادلة بينهما  وا

  . )200(وراء الفنت والدسائس

 هاجم بشدة النظام السابق     الضاريورغم أن   
 لكنه أدان بـشدة     -من قبل  الدراسة   كما ذكرت -

هذا النظام والقـصاص      دعاوى تصفية أنصار   اأيض 
  تعـين   على أا  "عمالة" بتحديد كلمة    ا مطالب ،منهم

 والـذين  ،أولئك الذين دخلوا على دبابات االحتالل     
  . )201(ضةاملعارأطلقوا على أنفسهم لقب 

يكية التعسفية   املمارسات األمر  الضاريوانتقد  
 حبق الس مهت ودقد   ف ؛ على األخبار املضللة   انة اعتماد
. )202(ت السجون باملشتبه ـم    ئومل ،السنيةاملنازل  

لبيـة  ورغم أنه كان يتحاشى اخلوض يف مسألة األغ       
  مـن إثـارة الفتنـة       اسب خوفً السكانية ومسألة الن 

 يف هذا األمر بعد أن      ر للتحدث  إال أنه اضطُ   ؛الطائفية
تثب ات رمسي  من ق جملس احلكم الـذي اعتمـدت       لب 

    لـيس الـشيعة    : " فقال ؛سباحلصة فيه على هذه الن
203("نة هم األغلبيةأغلبية، بل الس( .  

الـذي  – هادي املدرسي  على   الضاريوقد رد   
أنه جاء يف    ب -ادعى أن الشيعة هم األكثرية يف ندوة      

نة  أن الـس   1997اإلحصاء الرمسي العراقي لـسنة      
بعض اإلحـصاءات   و. )204(%34والشيعة  % 65

وبعـضها  % 54وبعـضها   % 53نة  ن الس تقول إ 
 علـى هـذه     الضاريومل يقتصر دور    . )205(55%

 بل شارك بنفسه يف املظاهرات اليت خرجت        ؛األمور

من مساجد بغداد تطالب خبروج االحتالل والتنديد       
 وتفتـيش املنـازل دون مراعـاة        ،باعتقاله العلماء 

206(رمتهاح(.  

  :أمحد الكبيسي

 بدايـة   د الكبيسي بـدور بـارز يف      قام أمح 
 حيث ألقـى خطبتـه      االحتالل األمريكي للعراق؛  

  ـدف   فيها على نبذ اخلالفـات الشهرية اليت حض 
 ار اجلاد لبناء ضة العراق، حمذِّ      والعمل توحيد الصف 

 أن  -حسب تعـبريه  -من بقاء االحتالل الذي جيب      
ودعا إىل مغـادرة    . )207(ينتهي يف أقرب وقت ممكن    

ه ات األمريكية العراق قبل أن يتم طردها، ونـو        القو
إىل احلاجة لتشكيل جملس من علماء املسلمني بالعراق   
من أجل منح الوالية واملصداقية ألي حكومة عراقية        

 حيث تـشكلت    ؛وهو ما حدث الحقًا   . )208(مقبلة
وميثل مـضمون هـذه   ). نةالس (هيئة علماء املسلمني 

، إشـارة قويـة     سنة وشـيعة  اخلطبة، اليت حضرها    
رافضة لالنقسام والداعية   للتمسك بالثوابت الوطنية ال   

بـة   نبذ الطائفية وحمار   الكبيسي حيث أكد    للتسامح؛
  .)209( لألمريكينياا الذعه نقدني إليها، كما وجالداع

الذي يترأس احلركة الوطنية    ( الكبيسيهاجم  يو
 استمرار االحـتالل األمريكـي     )دةالعراقية املوح ، 

 إىل إجياد دور صوري لس القيادة العراقـي         وسعيه
السياسية، وقال   باعي الذي شكله عدد من القوى     الس 

 وليس له أي تـأثري      ،ذلك الس صوري  : "الكبيسي
ودعا إىل إقامة دولـة إسـالمية متفتحـة         ". سياسي
 ا رافـض  ،األعـراق والطوائـف واألديـان     متعددة  

 العباءة  إن": اقتصارها على مذهب ديين واحد، وقال     
نريد : "وأضاف". الدينية ال تصلح للحكم يف العراق     

دولة فقط تقوم على فكر إسالمي يقبل القسمة علـى          
ية أن األمريكيني لن يفعلوا وذكر منذ البدا ". اجلميـع 

 :مة يف مصلحة العراق، وقال إنه مع خيار املقاو        اشيئً
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 إىل أن الـبالد     ا، مـشري  "لكن بعد عام أو عـامني     "
ن  وأصبح العراقيـو   ، يف يد األمريكيني   نأصبحت اآل 

  . )210(حمكومني باالحتالل

ماء هيئة عل يف لقاء معهم يف مقر      -تباعه  ودعا أ 
 نٍ عـي   أنه أصبح فرض   ا معترب ، إىل التظاهر  -املسلمني

لقـد  : "عليهم حىت يرى األمريكيون حجمهم، قائالً     
أصبحتم اآلن ضـمن حـسابات األمـريكيني يف أي          

: وأضـاف ".  فتظـاهروا  ؛مـة تشكيلة حكومية قاد  
التظاهر حق مشروع للجميع، وأنا طالبت العلماء أن        "
حـىت يـرى     ظهروا من خالل التظـاهر عـددهم؛      ي 

وقـال  ". م باحترام  ويعاملو ،األمريكان كتلة العلماء  
ـ     : "أيضا ودون، نـرفض   األمريكان شئنا أم أبينا موج

 إال أن وجـودهم أصـبح       ؛وجودهم ككل العراقيني  
عترف أن  ، وأنا واحد من الناس أنادي وأ      آلنضرورة ا 

 حيـث سـيختفي     ؛وجودهم ضرورة، بدوم منوت   
، %1 والذي ال يزيد عن      ،هامش األمن الذي حيققونه   

 احنن ال منلك شـيئً : "اوأضاف أيض". لكننا حباجة إليه  
   وال أي شيء، نريـد باملقابـل أن         اال قيادة وال جيش 

  ". صليون على أساس أننا أصحاب البلد األنعاملَ

 كل مـن يتعـاون مـع        ،أثناء احلرب : "وقال
 وتـابع  " وقلت هذا يف كل مكان     ،األمريكان مرتد ، :

 يث ال توجد حكومة فال جيب القتـال؛        فح ؛أما اآلن "
فاحلكم الشرعي للمسلم الذي لـه دولـة وحيـارب          

  االحتالل أمر، وتعام ل مال دولة له مع احملتـل أمـر    ن 
وأوضـح  ". حملـتلني آخر، وحنن اآلن نتعامـل مـع ا      

وال إمام، وإذا ظهر    حنن اآلن ال حوزة لنا      : "الكبيسي
 ويف هذه احلالة سـنجتمع      ؛آخرا   حكم صدام ينشىء 

إذا جاء أحـد    : "ا، وقال أيض  "ونقاتل خلفه لو طلب   
الذين يفرضهم األمريكان فـسنتبعه ولـن نقيلـه إال          

  . )211("بكفره، وحينئذ جيوز أن خنرج عليه

 اسم عائلة   ا يف العراق مقترح   د عودة امللكية  وأي
 سـبب   اكعائلة ملكية حتكم العراق، مرجع    اجليالين  

  .تقسيم الطائفيمطالبته بذلك إىل أنه يرغب يف منع ال

  وسخر مما يحـدة  ج عن رغبة الواليات املت    رو
   فطيف السيطرة على الن، أن العراق مل يـستفد      ا معترب 

ط مهما   وما سيأيت من النف    ،من نفطه طوال السنوات   
سرا كان يصل يف    مم منه األمريكيون سيكون أكثر      ق

ودعا إىل حماكمة رموز النظام الـسابق       . عهد صدام 
يف حماكم عراقية، وقال بأنه لو كان رئيس حكومـة          
       فسيطالب باملليارات مقابل كل طفل عراقي مـات، 

  طالبٍ  وكلِّ ،حرِوكل رجل ج  ق، وسـيطالب    معو
ـ  وكل من ح   ،والغرببأموال الدنيا من أمريكا      اصر 

 واعترب أن االحتالل األمريكي للعراق    . )212("العراق
 األمريكيني إىل   بداية النهاية للواليات املتحدة؛ داعيا    
  . قراءة التاريخ وإدراك اخلطر احملدق م

ـا   بالقول إ  -يف حديثه عن املقاومة   -وأشار  
عامل وغري معروفة الرموز،    غري منظمة وغري واضحة امل    

يقصد أعمال  (كون من ورائها دول خارجية      مبا ي ور
ـ ). التفجري اليت يذهب ضحيتها عراقيون     ح أن  ورج

ت املفخخة ذا الـشكل املـنظم       تفجريات السيارا 
وهذه األعمال من   : "وقال. ها يد خفية خارجية   ؤورا

".  من ثقافة العراقيني وال من صناعتهم      تاملقاومة ليس 
  . دة يف العراقوجزم بأنه ال وجود لتنظيم القاع

.  قال إا مقدمة لالنفـصال     ؛وعن الفيدرالية 
، ووصف الطائفية بأا فكر ميقته اجلميع من العقالء       

ـ  الطائفية فرضـت نفـسها فرضـا      ": وقال  اخفيفً
  ."متسلالً

وعن شكل نظام احلكم املرتقب يف العـراق        
أوضح أن االحتالل األمريكي يشجع احلس الطائفي       

اد حكم مدين حضري كما     القبلي، وأن طموحه إجي   
 الذي وصفه بأنه كـان      ،العراقيكان العهد امللكي    
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عهد م متساوون       ؛اا عظيمألن فيه شعر العراقيون بأ 
أو شيعي أو     سين يف احلقوق والواجبات ال فرق بني     

  .)213( كلهم مواطنونكردي أو عريب؛

وقام الكبيسي بدور بارز يف التقريـب بـني         
 مع هذه املسألة بكـثري مـن     وتعامل ،السنة والشيعة 

حممـد  اغتيال  فقد استنكر حادث    . احلكمة والتعقل 
وأكد أن منفـذي    ). 2003/ 8/ 29 (باقر احلكيم 

 هم وراءها ليسوا    ن وأن م  ،العملية هم أعداء اإلسالم   
 700 ال ميتلكون قنبلة زنتـها        فالعراقيون عراقيني؛
إن : "وقـال .  بل هناك قوة كـبرية وراءهـا    ؛كجم

طات االحتالل القانوين حيتم عليها حفـظ       واجب سل 
 من الـشيعة    اوشدد على أن أي   ". وإعادة النظام األمن  
 ه ال مل يوج  نةتهمة إىل الس،  ونفى نفي  أن تكون   اا قاطع 
  .)214(وراء احلادثة  سنيجهات

 بينه وبني زعماء الشيعة مـن       اوأجرى تنسيقً 
، وأوفد بعض أتباعه للقـاء   )215(مقتدى الصدر أمثال  
  منـه ودفـعٍ     يف مـساعٍ   ؛جع الشيعة يف النجف   مرا

 الكبيـسي  واـم    .)216(السنة والشيعة للتعايش بني   
عداد لبناء أكـرب شـبكة       والسي آي إيه باإل    املوساد

 باجتاه تعزيز االختراق    ؛لإلفساد األخالقي يف البصرة   
  . )217("األمين واألخالقي للعراق والعامل العريب وإيران

تقادات مـن   االن لبعض   الكبيسيوقد تعرض   
 تدخل يف باب املـسكوت      منطلق أنه يطرح أفكارا   

 كحديثه عن بعـض اجلوانـب املرتبطـة         ؛)218(عنه
غري أنه يف الوقت    . )219(باالحتالل األمريكي للعراق  

  . )220(نفسه تعرض لتشويه متعمد لصورته

ىل النماذج الثالثة الـيت تناولتـها       وباإلضافة إ 
بعـت يف الغالـب   اتالسنية  فإن املرجعيات    الدراسة؛

نفس التوجهات املذكورة حـول أهـم القـضايا         
  .السياسية اليت ختص الشأن العراقي

  : املرجعية الشيعية-ب

يالحظ مراد األعظمي متسك الشيعة يف العراق       
بعلماء الدين كمرجع هلم دون سواهم من املرجعيات        
اليت غزت الساحة السياسية العراقية بعد ايار نظـام       

 يف الثقافـة والتـاريخ   احلـوزة إىل أن  مشرياصدام،  
ويعترب رجاالـا وعلماؤهـا     . الشيعي هلا شأن كبري   

أعلى سلطة ميكن أن تصدر توجيهاا للشيعة يف أحناء      
الشيعي حـول   / الشيعي وبالرغم من اخلالف  . العامل

 تتمركـز يف     فإا على األرجح   ؛مقر احلوزة العلمية  
ة طوال   صوت هذه احلوز   وقد خبا . النجف وكربالء 

حكم البعث، وتعترب الفتوى الـصادرة عـن هـذه          
املؤسسة أمراً واجـب التنفيـذ دون مناقـشات أو          
حماوالت لنقدها، إضافة إىل املكانـة الـيت يتبوأهـا       

ولذلك كان شعار   . الرجال الذين متت إجازم منها    
  .)221("احلوزة مرجعيتنا: "الشيعة بعد االحتالل

ستبداد مع سقوط اال  أنه  األسدي  ويرى ناصر   
 العراقيون حتت قيادة العلماء مرحلة االحتالل       يجتازس

 مطيع  ا الشعب العراقي تارخيي   ن ويقول إ  اليت ال تدوم،  
 وتأيت  ، أا األصل يف العراق    دينية، معتربا ملرجعيته ال 

 ؛األحزاب والقوى الوطنية األخرى يف الدرجة الثانية      
% 78ن  لذلك فالكلمة احلامسة للمرجعية؛ حيـث إ      

ويؤكد األسدي أن أكثرية    .  عموم الشيعة تابع هلا    من
  . )222(الشيعة تابعون للمرجعية يف النجف وكربالء

ويقر حسني الشامي الذي حتدث عن الـرتاع        
أو التنافس املرجعي بأن املرجع هو مرجـع روحـي     

 إىل أن النظام    ا مشري ،اا وتربوي قيللناس يوجههم أخال  
جود مرجعيـة   العراقي السابق قضى على إمكانية و     

ويرى السيد حبر العلوم أن املرجعيـة       . عربية للشيعة 
 اس يرجعون إىل أكثر األشخاص ختصص     تعين أن النا  
ا  حبيث يكـون عـادالً ومتـدين       ؛لدينيةيف العلوم ا  

اوحقيقي،   وفـرق بـني    .  للعصر ا وأن يكون مواكب
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املرجعية الدينية اليت ال حيـددها نطـاق جغـرايف،          
ـ    يت تفـرض رأيهـا يف منطقـة        والزعامة الدينية ال

  . )223(معينة

نه ليس باستطاعة أي    وقال صاحل السيد باقر إ    
 وال يسمح لآلخرين    ،مرجع أن حيتكر املرجعية لنفسه    
 إىل تبلور مفهوم    مشريا ،بالظهور وإعالن مرجعيتهم  

جعلـها ال تنحـصر يف      و ،جديد للمرجعية الدينية  
لزكـاة  القضايا األخالقية والبيع والشراء والطهارة وا     

 وإمنـا   ة والصوم واحلـج؛   والزواج والطالق والصال  
 ا    اتشمل أيضوقضايا  ، املوقف من احلكومات وأعوا 

اقر بني نوعني من    وميز ب . احلرب والسلم والضرائب  
 شئونمرجع يتدخل يف ال   :  على ذلك  املراجع تأسيسا 

  .)224( عنهاا ومرجع حمافظ يبقى بعيدالسياسية،

 آخـر   اقـسيم ويطرح علي إمساعيل نصار ت    
للمراجع مييز فيه بني أولئك الذين يعملـون لـصاحل        
العراق ككل، وأولئك الذين يعملون لصاحل الطائفة       

ويرى يف دراسة أخرى له أن املـشروع        . )225(فقط
 إىل حد   ،األمريكي يف العراق ذو طبيعة جذرية خمتلفة      

يضع املرجعية حيال ظروف تارخيية مغـايرة كليـاً         
يز يف العشرينيات من القـرن      لظروف مقاومة اإلجنل  

 للموقف  اويتخذ نصار من هذه املقولة تربير     . املاضي
املهادن من االحتالل األمريكي الذي خلصهم مـن        

 أن يقبل   وهذا تربير غري معقول؛   . الستبداديالنظام ا 
. اتمع اإلنساين باملستعمر للتخلص مـن املـستبد       
 اليت  ويشري نصار إىل حالة الفراغ السياسي والقيادي      

خلفها ايار النظام السابق، وموقف املعارضة الـيت        
 الدور السياسي    وضعف ،ساندت العدوان األمريكي  

 األمر الـذي دفـع النـاس إىل         للمعارضة الوطنية؛ 
ياا مـسئول االلتفاف حول املرجعيـات ملمارسـة       

. اإلرشادية يف الكفاح الوطين ضد احملتل وعمالئـه       
ة تعـدد املرجعيـات     ويلفت نصار االنتباه إىل ظاهر    

ءات  ممـا أدى إىل اخـتالف الـوال        ؛وتنوع رؤاها 

اسي  للموقف الـسي   االسياسية للشعب العراقي وفقً   
   أن الفـراغ املرجعـي      اللمرجع الذي يتبعونه، معترب 

  . )226(وتشتت الوالءات سيؤجج الصراع املرجعي

ويؤكد حممد حسني فضل اهللا على وجـوب        
د االجتمـاعي   اتصاف املرجع بالرشد الفقهي والرش    

 مـع االسـتقامة   ،والرشد السياسي والرشد احلركي   
ويدعو إىل حتويل املرجعية    . األخالقية والقوة الروحية  

إىل مؤسسة، ويطرح يف الوقت نفسه إشكالية تبعيـة       
 اليت أدت إىل فقدان     ؛أو سيطرة احلاكم على املرجعية    

 على أمهية الـتخلص مـن       اعناها، مؤكد املرجعية مل 
  .)227(ضغط احلاكم

ويشري هاين فحص إىل حالة احلذر الـشديد        
 بدايـة االحـتالل     اليت سيطرت على املرجعية مـع     

 أا ضرورة وطنية ال غىن عنـها،        ا معترب ،األمريكي
 سوف يتعاظم من خـالل      -رغم ذلك -وأن دورها   

حكمتها ووحدا وواقعيتها يف التعاطي مع الـشأن        
 العام، ومن خالل مصداقيتها على املـدى الـشعيب        

مبـا متثـل وبعالقاـا      -ويرى أن املرجعية    . الواسع
 مرشحة ألن تكون قـوة     -املتوازنة مع كل األطراف   

 لـذلك فـإن     أشد فاعلية من دون أن تلغي غريها؛      
احلرص على التفـاهم معهـا وعـدم التنـاقض أو           

  . )228(االختالف أمر مطلوب

ـ -وركزت إحدى الدراسات     يت اهتمـت   ال
 تناول دورها يف احلركة      على -بعالقة املرجعية باألمة  

 من خـالل امتالكهـا لفـن اخلطـاب          ؛التغيريية
اجلماهريي، وعلى طرح ثالث إشكاليات مرتبطـة       

مع الناس، ومع املرجعيات    وعالقتها مع السلطة،    : ا
وتؤكد هذه الدراسة أن املرجعية اكتسبت      . األخرى

تأثريها االجتماعي من موقعها الـديين، وأخـذت        
ة بوصفها الرصيد الكبري    من قوة األم  أمهيتها السياسية   

ة اجتمـاع    لذلك فإن قوة املرجعية حمصل     للمرجعية؛
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فاألمـة حبكـم    . واألمة الدين،: عنصرين أساسيني 
تكليفها الشرعي ترجع إىل علماء الدين يف مـسائلها     

 وتأخذ احلكـم يف     ،احلياتية يف العبادات واملعامالت   
ملواقف احلرجة تنظـر    مستجدات األمور منها، ويف ا    

 يؤدي إىل امتالك املرجعيـة       وهو ما  صوب املرجعية؛ 
رصيد ا مجاهريي تضمن من خاللـه عنـصر       اا ضخم 
 وتتحول إىل قوة اجتماعية     ، به مكانتها  تقويواألمة،  

  . وسياسية كبرية يف اتمع العراقي

وهنا تربز مسألة كفاءة املرجعية يف اسـتخدام       
إن . ه األمة وحتريك األحداث  مكانتها الدينية يف توجي   

، اية يف كل تارخيها أا كانت شخص      مشكلة املرجع 
على سعة أفقه والظروف    تعتمد عليه وعلى مبادراته و    

 الشخص املرجـع دورا رئيـسيا      فيلعب   احمليطة به؛ 
 مـن خـالل     ؛مبكانته االجتماعية وتأثريه على األمة    

 ، ومن خالل نظرتـه إىل احليـاة  ،مقومات شخصيته 
ت املرجعيـة   للقد مثَّ . تماماته السياسية والفكرية  واه

 الدينية نضج ا سياسي ا ووعي اا رفيع ها من بلـورة     مكن
مشروعها السياسي الذي اعتمد بشكل رئيسي على       

رجعيـة   ومكانـة امل   ،العنصر اجلماهريي العشائري  
ــاعي  ــسياسي واالجتم ــا ال ــع ودوره  يف اتم

  .)229("العراقي

 آراء وتوجهات   -ليما ي في-وتبحث الدراسة   
، ومـوقفهم   )230(مراجع الـشيعة إزاء االحـتالل     

وأسلوب تعاملهم مع املشكالت الداخلية النامجة عن       
املفاضلة بني  : ويأيت يف طليعتها  . ايار الدولة القومية  

الطائفيـة  واملقاومة العنيفـة واملقاومـة الـسلمية،        
االنتخابات والتبكري  ووتكريسها يف النظام السياسي،     

حتميل والفيدرالية واخلوف من تقسيم العراق،      و ا،
نة  الفتنـة بـني     ونة أخطاء النظام السابق،     السالـس

  . جملس احلكم االنتقايلو، والشيعة

 ؛ومراعاة للتيارات املختلفة يف احلوزة العلمية     
حممد بـاقر   لدراسة آراء وتوجهات ومواقف     تتناول ا 
مهـدي  حممد تقي املدرسي     و علي السيستاين  و احلكيم

 الذي يعتـرب    ؛مقتدى الصدر ، باإلضافة إىل    اخلالصي
الذي اعتـربه   ( كاظم احلائري نفسه وكيالً للمرجع    

 أعلم مرجع شيعي مـن  ؛حممد صادق الـصدر والده  
يف هذا املقـام     ويرجع االهتمام مبقتدى الصدر      )بعده
-   ثل بوراثته حلـوزة     أنه مي   إىل -ارغم أنه ليس مرجع

  اا خمتلفً آل الصدر تيار )  ه حممد باقر   أرسى دعائمه عم
 عن  ، متيزا "احلوزة الناطقة " أطلق عليه    )الصدر ووالده 

اليت ينتمي إليها أغلـب املراجـع       " احلوزة الصامتة "
  .الشيعة الكبار

ومتيز الدراسة بني أربعة تيارات تعود جبذورها       
إىل عهد االستعمار الربيطاين للعراق يف أوائل القـرن   

لكل تيار مواقفه املختلفة مـن      والعشرين امليالدي،   
االحتالل األمريكي واملشكالت املترتبة على ايـار       

تيار املهادنة والتريث املتـواطئ مـع       : النظام السابق 
 الذي ميثله حممد باقر احلكيم      ؛االحتالل والراضخ له  
وتيـار التهدئـة    . آل احلكيم وعبد العزيز احلكيم و   
ـ   ؛واالجتاه السياسي احملافظ   الذي ي ؤر الـصمت يف   ث

 ويـدعو   ،أغلب األحيان واالبتعاد عـن الـسياسة      
 الذي ورث   علي السيستاين  وميثله   ؛للمقاومة السلمية 

وتيار االنفتاح السياسي   . القاسم اخلوئي  مرجعية أيب 
 الذي ظهر كرد فعل علـى       ؛واالقتصادي والفكري 

 الـذي ورث    حممد تقي املدرسي   وميثله   ؛التيار احملافظ 
وتيـار  . ازي وصادق الشريازي  مرجعية حممد الشري  

 ويتزعمه  ؛املقاومة ومواجهة االحتالل بصورة شاملة    
 اللذان ورثـا    ؛مقتدى الصدر  و حممد مهدي اخلالصي  

فـاح  عن جدودمها من آل اخلالصي وآل الصدر الك       
  .)231("ضد االستعمار واالستبداد معا

  :تيار التريث واملهادنة
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ـ        يم تبناه حممد باقر احلكيم وعبد العزيز احلك
حسب ما نـادى بـه      -يقوم  و ،مومراجع آل احلكي  
 ، على االنتظار الختبار نوايا احملتل     -حممد باقر احلكيم  

 أنه جاء ملساعدتنا     من والوقوف على حقيقة ما يدعيه    
. )232(على حترير العراق من النظـام االسـتبدادي       

 أعمال العنف ضد االحـتالل      احلكيمولذلك عارض   
ينبغي علينا البـدء    : "ل الوسائل السلمية، وقال   وفض

، "مبفاوضات ومظاهرات سـلمية ضـد االحـتالل       
ــاف ــأ : "وأض ــو امللج ــف ه ــتخدام العن إن اس

رفض ب -منذ البداية -وطالب العراقيني   . )233("األخري
ـ  ،ارجيةكافة أشكال السيطرة اخل    إيـاهم إىل    ا داعي 

التجمع لرفض وجود االحتالل، ودعم إقامة نظـام        
والعدالة جلميـع   ل  سياسي يضمن احلرية واالستقال   

 على أمهية اسـتفتاء العـراقيني يف        االعراقيني، مشدد 
لكنه يف الوقت نفـسه     . )234(حتديد مستقبل العراق  

 30(فيلق بـدر    تعهد لسلطة االحتالل برتع أسلحة      
 األمر الـذي     لتحقيق األمن واالستقرار؛   )ألف مقاتل 

  .)235(أثار ترحيب الواليات املتحدة

يـد آلرائـه    ورغم أنه حـاول حـشد التأي      
وتوجهاته، فجمع رجال الدين اإلسالمي واملسيحي      

 ؛)236(حممد سعيد الطبطبائي احلكيم   يف لقاء معه ومع     
 ومل حتـظ آراؤه بالتأييـد   ،إال أنه مل يوفق يف مسعاه 

م من  د الذي قَ  باقر احلكيم ومن املالحظ أن    . الكامل
 مدته   يترأسها بعد غيابٍ    اليت حبوزة دار احلكمة  إيران  
23 يف حكـم رجـال      اخلميين، ويقبل بنظرية    ا عام 

فـضه حكومـة     أعلن ر  ؛)237()والية الفقيه (الدين  
فرض على العراق  ت، قدرة الشعب العراقـي     ا مؤكد 

نريد : "حكم نفسه مع رحيل قوات االحتالل، وقال      
: وأضـاف ". االستقالل وال نريد احلكومة املفروضة    

عون  وسيجدون أم يستطي   ،ليتركوا العراق للعراقيني  "
إن قواته  : "وتابع". أن حيققوا األمن وأن حيموا بلدهم     

وأكد ". قادرة على ضبط األمن يف العراق     ) فيلق بدر (

) 2003/ 5/ 10( خطابه الذي ألقاه يف البصرة       يف
 حكومة عراقية متثـل مجيـع       على رغبته يف تشكيل   

 ومـسيحيني وكـل     شيعة وسنة  مسلمني   الطوائف؛
 آلخر هو جهـاد األمـن    أن اجلهاد ا  االطوائف، معلن

  .)238(والبناء بعد جهاد الطغيان

 أنه يـسعى    باقر احلكيم حيات  ويبدو من تصر  
واملتمثل يف حتقيق    ، لتعميق البديل ملبدأ املقاومة    اجاهد 

 لذلك مت استيعاب     األمن يف ظل االحتالل؛    استتباب
ـ    ،قواته فيلق بدر يف جهاز الشرطة      ص رِ كما أنه ح
لة طائفية تقوم على    بصورة واضحة على تأسيس دو    

حفظ النصيب األكرب لشيعة العراق يف بنية النظـام         
ر وهلذا دأب يف تصرحياته على إظها     . السياسي اجلديد 

نه أدرك إصـرار    نسبة الشيعة على أم األغلبية؛ إذ إ      
األمريكيني على تأسيس نظام سياسـي طـائفي يف         

% 65 العراق، ولذلك أكد مراراً أن الشيعة ميثلـون    
وإذا حـسبنا   %. 5واملـسيحيون   % 20د  واألكرا

، %5 فإن السنة العرب سـيكونون     ؛%5التركمان  
وإذا حسبنا  .  أقلية كاملسيحيني والتركمان   ونوسيكون

وهذا أمـر  . )239(%30نة مجيعاً فلن يتجاوزوا     الس 
  .ترى الدراسة أنه خمالف للحقيقة

 لديـه   احلكـيم ويرى علي إمساعيل نصار أن      
كـذلك   و،حـتالل ميع االنزوع طائفي ورغبة يف تل  
   إىل سعيه إىل إجياد نوع من   اتلميع االحتالل له، مشري 

الشيعية السياسية، اليت تعكس حرصه على مـصلحة        
 حيث واصل فة الشيعية ال مصلحة الوطن برمته؛    الطائ

استراتيجية التعاون مع األمريكيني اليت بـدأها قبـل         
كمرجع -قدوم االحتالل، األمر الذي أضعف دوره       

 يف تعزيز الوشائج الدينيـة والوطنيـة بـني          -ديين
وتقف استراتيجية تلميـع    . السنة والشيعة العراقيني  
ص علـى طـرف     ر واملخلِّ  ووصفه باحملر  ،االحتالل

نقيض مع استراتيجية إخـراج االحـتالل ورفـض     



                          مؤسسات األمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات األمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات األمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات األمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

924

التعاون معه اليت تتبعهـا قـوى سياسـية شـيعية           
  . )240(كثرية

كيم يف مهمة   ويلفت نصار االنتباه إىل دور احل     
حماصرة التنظيمات والشخصيات الشيعية اليت تعارض      

 وتعارض توجهاتـه    ،جملس احلكم وسلطة االحتالل   
ومساعيه للسيطرة على احلوزة العلمية ومرجعياا يف       

ر املناوشات الـسياسية وأطلـق       ولذلك دب  النجف؛
الشائعات اإلعالمية والنفسية يف مواجهة الرافـضني       

وهـذا  . حـتالل احلكم وسلطة اال  لتوجهاته ولس   
، وإمنا مباهيـة     بالتنافس السياسي  األمر مل يعد مرتبطًا   

نه حاول إضـعاف التيـار      املوقف الوطين؛ حيث إ   
م وإسكات التنظيمات والكتل السياسية     الشيعي املقاوِ 

الــشيعية الــيت تــرتع إىل التحــرر واالســتقالل 
  . )241(الوطين

لشديدة  يف وجه االنتقادات ا    احلكيموقد دافع   
 اليت وهت إليه باستماتة عن التعـاون مـع اإلدارة        ج

وبغض النظر عن التربيـرات الـسياسية       . األمريكية
 موقفه يعكس   ؛ فإن هاواالجتهادات الشرعية اليت ساق   

 يف رؤيته ملشاريع التغيري يف العراق اليت        احتوالً جذري 
تستند إىل مبدأ االستقواء باخلارج يف ضوء رفـضه          

وكاد مقتله  . )242(عاون مع جهات أجنبية   السابق للت 
أن يثري فتنة لوال ما أظهره العقـالء مـن اجلـانبني            

من حكمة وامتناع عن قتال أي فئة        والسين   الشيعي
  . )243(أو طائفة

 على ج سلفه وأخيه     عبد العزيز احلكيم  وسار  
. اتأثري، ولكن بصورة أقل فاعلية وحممد باقر احلكـيم   

يل االحـتالل األمريكـي     وعلى الرغم أنه رفض قب    
سكرية أمريكيـة  توىل احلكم فيها قيادة ع    ت  أن للعراق

لعـضو يف جملـس     وهو ا - إال أنه    للفترة االنتقالية؛ 
 جهـده علـى      ركز جلَّ  -احلكم االنتقايل فيما بعد   

حتقيق مصلحة الطائفة الشيعية مـن خـالل مبـدأ          

  ة األكـرب يف تـشكيلة النظـام        احلصول على احلص
في الذي يقوم االستعمار األمريكـي      السياسي الطائ 

  .)244(بتأسيسه

  :تيار التهدئة واإلرشاد

زعمه علي السيستاين وريـث حـوزة أيب        يت
عبد ، اليت انفرد ا بعد مقتل ابنه        )245(القاسم اخلوئي 

 وهو ميثل االجتاه السياسي احملافظ      ؛)246(ايد اخلوئي 
القائم على رفـض التـدخل يف الـسياسة وإيثـار        

 أنه مل يقبل نظريـة      السيستاينعن  وعرف  . الصمت
اليت تسمح لرجال الـدين     و ،اخلميين يف والية الفقيه   

وإمنا قبل القيـام    . )247(بالسعي للوصول إىل السلطة   
  . )248(بدور إرشادي يلجأ إليه إذا اقتضت احلاجة

 من أنصار التهدئة كنهج للتعامـل     السيستاينو
ألهداف بالوسائل  ، ومييل لتحقيق ا   )249(مع االحتالل 

 أن العراقيني ال حيتاجون إىل العنـف        السلمية، معتربا 
. ملدين ا ، وإمنا إىل اجلهاد   )250(للحصول على حقوقهم  

 ظَولذلك حمشاركة الشيعة يف أعمـال املقاومـة        ر 
 بل وطالـب    ؛)251(املسلحة املتصاعدة ضد االحتالل   

  .)252(برتع أسلحة العراقيني

ه مثـالني  شـئون وذكر حامد اخلفاف مـدير   
:  نفسهالسيـستاين وسائل السلمية قام ما للجهاد بال 

 أن اعتكافه يف مرتله عقب سـقوط بغـداد          -أوهلما
واحتجابه عن الناس يعترب مبثابة داللة على موقـف         

 -اضمني–واضح من االحتالل يعكس عدم اعتراف       
 دعوته العراقيني أن يقوموا بالبيع      -بشرعيته، وثانيهما 

 مـن   مـىت خترجـون  : مـع سـؤاهلم    ،لألمريكيني
، يف إشارة إىل عدم املمانعة يف التعامـل         )253(؟بالدنا

  انتظـارا  ؛الحتالل من باب االضـطرار    مع سلطة ا  
ثـار  وقـد أ  . ليت خيرجون فيها من العـراق     للحظة ا 

بعد غيابه مائة   – للسيستاينالنشاط السياسي املفاجئ    
 فرغم أن    بعض التساؤالت؛  –يوم منذ سقوط بغداد   



                          مؤسسات األمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات األمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات األمة وأزمة الدولة القومية                         مؤسسات األمة وأزمة الدولة القوميةبشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       بشير أبو القرايا                                       

أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات أمتي في العالم                                                                    مركز الحضارة للدراسات 

 السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية

925

رض احلفاظ علـى أمنـه      مؤيديه اعتربوا احتجابه بغ   
 وداللة على عدم اعترافه الضمين بشرعية       ،الشخصي

مارسة  مل اا طبيعي حتالل، وأن ظهوره ثانية يعد أمر     اال
 إال أن منتقديـه     دوره اإلرشادي وقت الـضرورة؛    

 لتعزيز الشيعية   -أوهلما:  هلدفني  بأنه يفسرون ظهوره 
أي حتقيق مصلحة الطائفة الـشيعية      ( )254(السياسية

خص وفق رؤية التيار املهادن املتريث الـداعي        وباأل
 كبح مجاح التيارات الـشيعية      -، وثانيهما )للتهدئة

   وخاصـة   ؛ الطريق أمامها  املخالفة هلذا التوجه وسد 
تلك اليت تتبع ج املقاومة واملواجهة الـشاملة مـع          

  . )255(االحتالل

ا راسة هذا التفسري النقدي، اسـتناد     وتؤيد الد 
 باألساس على مصلحة طائفتـه     السيستاينإىل حرص   

وال شـك أن موقفـه      . وخاصة التيار الذي يتزعمه   
ئل السلمية  الرافض للمقاومة املسلحة واملكتفي بالوسا    

ـ   يؤكد هذا التوجه لديه؛  ص  إذ إنه يأمـل ممـن خلَّ
الشعب العراقي من النظـام االسـتبدادي أن ميـنح     

لنيل احلصة الكربى من    الطائفة الشيعية ما تطمح إليه      
 األمر الذي جعل تصرحياته ونشاطاته      حكم العراق؛ 

  . تتركز يف العمل لصاحل الطائفة الشيعية باألساس

 فقد أوىل  ؛نفسهباإلضافة إىل ذلك ويف السياق      
 وطالب  ، بقضية االنتخابات  اا بارز  اهتمام السيستاين

ـ         سات بأن تكون مبكرة حبيث تشمل كافـة املؤس
 لس احلكم االنتقايل   من جم  السياسية واإلدارية، ابتداءً  

 باجلمعيـة   اليت ستنبثق عنه، مرور   واحلكومة املؤقتة ا  
الوطنية االنتقالية واـالس البلديـة والتـشريعية،        
ووصوالً إىل إجراء انتخابات عامة الختيار رئـيس        

واهـتم  . الدولة ورئيس احلكومة وأعضاء الربملـان     
 اض أي ا مطالب ،داد الدستور اجلديد   مبسألة إع  السيستاين

بانتخابات عامة الختيار أعضاء الس التأسيـسي       
لى الـصيغة   إلعداده، على أن جيري تصويت عام ع      

 وذلك من منطلق حرصه على      اليت يقرها هذا الس؛   

. أن يعرب الدستور اجلديد عن ضمري وإرادة العراقيني       
ة ولذلك اعترب أن سلطة االحتالل ال متلـك شـرعي         

رفـض أعـضاء    و.تشكيل حكومة أو إعداد دستور  
   بـإجراء االنتخابـات     اجملس احلكم االنتقايل مطالب

الحتالل إلرضـائه وتلميعـه     وسعت سلطة ا   .مبكرا
 لكنـه رأى أن     إعالميا وإقناعه بالتخلي عن مطلبه؛    

دور االحتالل يف تعيني سلطة انتقالية سيـشكك يف         
  . لية وشرعية جملس احلكم هذافاع

وجـود    على زعم قوات االحتالل عدم     اورد 
سجالت للناخبني وقوائم تنظم العملية االنتخابيـة        

بطاقة  على    إجراء االنتخاب اعتمادا   السيستايناقترح  
 مطالبه باالستجابة مـن سـلطة       ومل حتظَ . التموين
 وال من جملس احلكـم االنتقـايل رغـم          ،االحتالل

ورغـم أن الطـرفني حـاوال       . مظاهرات التأييد له  
لس احلكم بلقائـه    استرضاءه، فقام بعض أعضاء جم    

طالبـاين، أمحـد جلـيب،    مسعود بارزاين، جالل ال (
، وقام الس بتعيني جلنة حتضريية      ) جي عدنان الباجة 

جلمعية التأسيـسية لكتابـة     للتوصية بآلية الختيار ا   
 وأرسل احلاكم املدين األمريكي للعـراق        ،الدستور
 ورغم  .ه عن موضوع صياغة الدستور اجلديد     رسالة ل 

كتابـة   الذي أقر فيه أنه ال حيق ألحد         اينالسيسترد  
 إال أنه يف ايـة   الدستور العراقي سوى أبناء العراق؛    

 فقـد   ؛مل تفلح جهوده يف أي من القضيتني      املطاف  
سارت األمور كما يبتغيها األمريكيـون وأعـضاء        

 السيـستاين لكن املالحـظ أن     . )256(جملس احلكم 
 . ذلك  ومل يعد يديل بشيء رغم     ،ف من تصرحياته  خفَّ

  . وهنا يثار تساؤل حول دافعه ملثل هذه التهدئة

 حـصة   السيـستاين وترى الدراسة أن ضمان     
معقولة للشيعة يف جملس احلكم االنتقايل ويف غريهـا         

 لـه   ات السياسية واإلدارية كانت دافع    من املؤسسا 
وتتوقع الدراسـة تـصاعد تـصرحيات       . للسكوت
ـ   - كلما أقبلت البالد     السيستاين  -تالليف ظل االح
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على محلة تعيني جديدة يف مؤسسة من املؤسـسات         
.  الشيعة خالهلا على ما يبتغـون      لخيشى أن ال حيص   

 لـيس   السيستاينويف ذلك داللة على أن تصرحيات       
 مـا   راهلدف منها املوضوع الذي يشري إليه بعينه بقد       

هو حتذير مبطن لألمريكيني بضرورة منح الطائفـة         
كاسب وخاصة حكم   الشيعية النصيب األكرب من امل    

  . العراق

الدالئل من تصرحياته على صحة     وهناك بعض   
يف ( منها دعوته أن حتترم األقلية رأي األكثرية         ذلك؛

إشارة إىل الشيعة باعتبارهم األكثرية من وجهة نظره        
، ومنها لقاؤه أعـضاء     )رغم أن ذلك خيالف احلقيقة    

الس االنتقايل، ومنها عدم إصراره علـى مطالبـه         
 بـشيء   بته املفاجئ الذي يدل على أنه طالَ      وسكو

  . آخر مت حتقيقهيف العلن وابتغى شيئًا

 بعض املواقف اإلجيابية فيما  للسيستاينويسجل  
لـيت متـس الوحـدة      ايا ا يتعلق بتجاوز بعض القض   

، ساجد الـسنة   حترميه انتزاع الشيعة مل    اه من ؛الوطنية
س ، ورفضه جمل  )257(وحترمي قتل البعثيني دون حماكمة    

احلكم، وحرصه على لقاء رجال الدين اإلسـالمي        
  .)258(واملسيحي لتنسيق العمل الوطين املشترك

  :تيار الترقب والبناء

، وريث حوزة املريزا    حممد تقي املدرسي  يتزعمه  
الشريازي صاحب الدعوة الشهرية جلهاد االحـتالل       

ويقوم هذا التيـار    . )259(اإلجنليزي يف ثورة العشرين   
طنية حكيمة للخروج بالبالد مـن      على بلورة رؤية و   

أزماا الصعبة، يتم من خالهلا التخلص من االحتالل        
وحيذر املدرسي من حتول احلماس     . وبناء دولة عصرية  

 حملاربة النظام االستبدادي إىل وقوع يـستغله احملتـل   
   إىل ضـبط هـذا   النشر اخلالفات والصراعات، داعي 

احلماس حبكمة الوحي وحدود الـشرع وفتـاوى        
رف الرشيدالفقهاء وضوابط القوانني وقواعد الع .  

 قـضية   "بناء الدولة "ويعترب املدرسي أن قضية     
 ومن دون التعامل معها حبكمة بالغة       ،حساسة للغاية 

إىل أن القـوى   ا تدخل البالد يف نفق مظلم، مشري   قد
السياسية والتجمعات الدينية وكل الفاعليات املؤثرة      

للخروج من أزمة الـبالد،     مدعوة للتشاور والتعاون    
 علـى وجـود     -حـسب تعـبريه   -اليت ال تقتصر    

ار  وال على اي، وال على بقايا النظام البائد    ،االحتالل
  .ا بل هي مجيع؛املؤسسات الوطنية

وأكد املدرسي على احلاجة إىل عقل مجعـي        
للتعامل مع األزمة حبكمة بالغة من دون دفـع مثـن           

ف أو فرض حرب جديدة على ا      مضاع لبالد، مشداد 
على أن بناء الدولة العصرية لـيس بـثمن فقـدان           

وقال بأن املرجعيات الدينية    . )260(االستقالل والعزة 
 يف داللة  -  املشاركة بصورة مباشرة يف احلكم     ذال حتب

ل أن   بل تفـض   -له لنظرية والية الفقيه   على عدم قبو  
تكون بني اجلماهري تراقب عن كثب عمل الدولـة         

 من خالل وسائل    ؛ب مقتضيات األمر  وتتدخل حس 
  . مباشرة أو غري مباشرة

 على تأسيس حوزات وبنـاء      املدرسيويركز  
مساجد يف أحناء العراق من منطلق قناعتـه بأمهيـة          

 ا يف بناء الدولة واتمع، مشري     التنشئة الدينية والعلمية  
إىل أن جهاز املرجعية يف العراق يسعى إىل توحيـد          

وأكـد علـى    . )261(ط بأي شرب  البالد وعدم التفري  
املتنوعـة يف إطـار     ضرورة التعايش بني املـذاهب      

 العراق بأنه بلد التعايش بني املذاهب       االتعددية واصفً 
حنتاج لتجاوز احملنـة إىل حكمـة     : "وقال. والقوميات

  .)262("وصرب وتعاون ما بني الشرائح العراقية املختلفة

معاجلـة  رع يف    بعدم التـس   املدرسيويطالب  
 أا تدخل ضمن معاجلـة      ا معترب ،ا مشال العراق  قضاي

القضايا احلساسة اليت ال ينبغي البت فيهـا إال بعـد           
 لعرضـها   استور وإقامة سلطة منتخبة، متهيد    إقرار الد 
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 تقـسيم  د على أنعلى الشعب يف استفتاء عام، وشد 
لـذلك  . )263( ذريعة كانت  العراق أمر مرفوض بأي   

درالية يف املنـاطق    صرح مبعارضته ألي نوع من الفي     
الكردية بسبب هاجس التجزئة والتقسيم يف الـبالد،     
ودعا إىل وضع أطر للحريات املوجودة على صـعيد         

  . الشارع العراقي

وعن دور العلماء قال إم البـد أن يتمتعـوا    
 وقـوة االنفتـاح علـى       ،التمسك بالدين : بقوتني
ـ هم أثبتوا أم عامل استقرار، ويقو      و .احلضارة ون م

 حمـور اللقـاء     ر التنوير والتثقيف، ويكونـون    بدو
والتكامل يف اتمع العراقي المتصاص ظواهر التفرقة       

 على ذلك اقترح لتفعيـل دور       اوتأسيس. والتعصب
العلماء تشكيل جملس سيادي يتألف مـن مخـسة         

 ، كبري علمـاء الـشيعة     : هم ؛ن دائمو أعضاء، ثالثة 
ب رئيس   وزعيم كردي، إىل جان    ،علماء السنة وكبري  

 ومهـا يتعينـان     اجلمهورية ورئيس جملس الشورى؛   
 عرب جلنة منتخبـة     وطالب بكتابة دستور  . باالنتخاب
فـرض بقـوة    من أي دسـتور ي    ا حمذر ،من الشعب 
  . )264(السالح

حممـد  بعد استعراض توجهات    -من الواضح   
 مـن   اا حاد  أنه مل يتخذ موقفً    - ومواقفه درسيتقي امل 

هاد، لكنه يف الوقت نفسه      إىل اجل   فلم يدع  االحتالل؛
مل يقبل أي اتصال مباشـر أو غـري مباشـر مـع             

  . يراقب ويترقبمريكيني، وإمنا آثر أن يظل بعيدااأل

  :تيار املقاومة

ميثله حممد مهدي اخلالصي ومقتدى الـصدر،       
قيض مـع التيـارات الثالثـة       ويقف على طرف ن   

 وجهـاد   ، حيث يدعو إىل املقاومة املسلحة     السابقة؛
 ويرفض أي عالقة بسلطة     ،الل بكافة الوسائل  االحت

  . االحتالل أو جملس احلكم االنتقايل

وهو املرجع الشيعي العريب الوحيد     ( اخلالصيف
ا رفـض  نادى باجلهاد معلن. )265()وهو حمدود النفوذ  

 وعدم االعتراف بأي    ،االحتالل ومشاريعه وعمالئه  
ودعا إىل تشكيل جلان حلفظ األمن      . حكومة يقيمها 

  . مني اخلدماتوتأ

 جملس احلكم والتمثيـل     اخلالصيكما رفض   
ـ      الطائفي الذ  اي يقوم على أساسه، ورأى أنـه حتم 

 لذلك حذر من    سينتهي إىل انشقاقات وحرب أهلية؛    
  نة ا على الوحدة الوطنية بني      الفتنة الطائفية مؤكدالس

ولفت االنتباه إىل أن مكمن اخلطـورة يف        . والشيعة
مالً مبـشروع   للعراق أنه جاء حم   االحتالل األمريكي   

 لذلك اعترب أن التعاون مع      صهيوين يستهدف الوطن؛  
 على التوحد وطرح اخلالفـات      احملتل خيانة، وشدد  

والتوحد حتت راية اجلهاداجانب  .  

-يف رؤيته لتوحيد العراقيني      اخلالصيواقترح  
هيئة علمـاء   " تأسيس   - حلدوث الفتنة الطائفية   اجتنب

 نة وشيعة دة من   العراق املوحلتكون املرجـع يف     ؛"س 
األمور الفقهية، إىل جانب تأسيس جملس وطين يضم        
أطياف الشعب العراقي اإلثنية والدينية والفكرية من       

تكـون مهمتـه    و ،غري املشاركني يف جملس احلكم    
ودعا إىل تـشكيل    . تشكيل حكومة عراقية مستقلة   

ل  دف عقد مؤمتر عام شـام      ؛"جلنة تنسيق ومتابعة  "
 حبيث يـضم    من مع نشوء هيئة العلماء املوحدة؛     يتزا

مجيع أطياف الشعب، ويتم من خالله تأسيس جملس        
 يؤدي بدوره إىل تأسـيس حكومـة        ،وطين عراقي 
 على ما يقوم    علماء السنة وأثىن أحد   . عراقية مستقلة 

 مشل الـشعب     من جهود ومبادرات للم    اخلالصيبه  
  . العراقي

ملراجع الشيعة دعـوا     إىل أن ا   اخلالصيوأشار  
 تقـف  "حكومة ظلّ"منذ بداية االحتالل إىل تشكيل     

 تشمل  ؛يف مواجهة املؤسسات اليت يصنعها االحتالل     
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وشدد على رفض التفرقـة   . ممثلني عن كافة التيارات   
باعتبار أن هذا    ؛السنيةبني املقاومة الشيعية واملقاومة     

إىل  ااالحتالل ترسيخه، مشري  هو التوجه الذي يريد     
أن الشيعة اتبعوا أسلوب املقاومة السلبية اليت ـدف     

وأكـد أن   .  ومنعه من حتقيق أهدافـه     ،لتعجيز احملتل 
املقاومة يف املناطق الشيعية مل تتوقف على اإلطـالق         

حـسب  -منذ بداية االحتالل، ولكن اخللط جـاء        
بـسيطرته علـى    ( من حماوالت االحـتالل      -تعبريه
 لإلحياء  ؛فقطة   سني عتبارها إظهار املقاومة با   )اإلعالم

  .)266( سينبأن صدام يقف خلفها ألنه

 ؛وريث حوزة آل الـصدر   ( مقتدى الصدر أما  
 احلـائري وال    الذي يعترب نفسه وكيل املرجع كاظم     

 فقـد  ، فشأنه شأن اخلالـصي   ؛)يتصرف إال مبوافقته  
 ودعـا إىل مقاومـة    ،رفض االحتالل وجملس احلكم   

 ا معلن ،جيش املهدي أ  وأنش. الوسائلاالحتالل بكافة   
يف البداية أنه سيكون حلمايـة األمـاكن املقدسـة          

 والسهر حلفظ األمـن     ،والدفاع عن املراجع والعلماء   
 هو جيش   جيش املهدي مث أعلن بعدها أن     . يف البالد 
 وسيتم اللجوء إليه عند الضرورة، يف إشارة         ،العراق

منه إىل دور حتمـي يف املقاومـة املـسلحة ضـد            
  . االحتالل

 ا أساسـي  ا حتدي مقتدى الصدر ويشكل ظهور   
 لتوازن سياسـي    القيادة آل احلكيم للشيعة، وحتقيقً    

 مشاركة  الصدرورفض  . وضروري تمعات الشيعة  
خري : "حوزته يف أي حكومة يرعاها االحتالل، وقال      

للمرء أن يقال عنه إرهـايب مـن أن يتعـاون مـع             
 األمريكان، وحنن نرفض بقـاءهم ونـرفض التعـاون     

ودعا إىل توحد األحزاب الشيعية حتت لـواء   ". معهم
  . احلوزة ولواء املراجع الشيعية لتالشي التناحر

 دعا ملقاومة االحتالل    لصدرمقتدى ا ورغم أن   
محل الـسالح   نه مل حيث أتباعه على       وقال بأ  اسلمي

املظاهرات واالحتجاجـات واالعتـصامات     امقترح 
 حتدث عن   واخلطب كوسائل سلمية للمقاومة، وأنه    

 إال أن النظـرة      كجيش بال أسـلحة؛    جيش املهدي 
مقتـدى  املتفحصة لألمور تبني أن ما يدور يف خميلة         

 حيـث   هو املواجهة الشاملة مع االحـتالل؛      الصدر
 حكومة يأيت ا األمريكيون،     سريفض الشيعة أي  : "قال

ورأى أن الذين اخـتريوا  ". إن الثورة كامنة يف قلوم  
ليت أنشأها األمريكيون ال ميثلـون      للمجالس احمللية ا  
 وهم أعضاء يف أحزاب سياسـية،       ؛الشعب العراقي 

وهدد بتواصل املظاهرات حلني قبول مطالبهم بتـويل       
احلوزة اإلشراف على إقامة االس احمللية، واملطالبـة    

 وإقامة جمالس حمليـة     ،بسرعة تشكيل حكومة عراقية   
 واإلفـراج عـن     ،وحكومة حتت إشراف احلـوزة    

سـرعة إيـصال املـساعدات       و ،عتقلني اإلداريني امل
 ،"حكومة الظل " عن تشكيل    الصدروأعلن  . اإلنسانية

 ،وسعى لتوسيعها لتشمل ممثلني من كافة التيـارات       
 ، وإعالن التأييـد هلـا     ،ودعا الشعب لالعتراف ا   

 عن طريق التظاهر السلمي للتعبري عن       والتعاون معها 
  .)267(التأييد له

  : اإلفتاء-3

باعتباره -ايار الدولة القومية يف العراق شكل 
  عامل رفعٍ-داية مرحلة جديدة لوظيفة اإلفتاءب

هلا لتقوم بالدور التارخيي املتوقع هلا، يف ظل اوحافز 
 على صدور ظروف حرجة جيثم فيها االحتالل

 ال سيما بعد عهود التكميم والقمع اليت ،العراقيني
 الوظيفة يف ائمة ذهعانت منها املرجعيات الدينية الق

 إذ احنصرت يف إصدار الفتاوى ظل االستبداد البعثي؛
  . اليت تتوافق ومصلحة النظام احلاكم

 قامـت بـه     ويثور التساؤل عن الدور الذي    
 حيث نشأت مـشكالت  الفتاوى منذ سقوط بغداد؛  

ويف ضـوء   . وأزمات داخلية احتاجت إىل املعاجلـة     
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الـسنية  دينيـة   الدور القيادي البارز للمرجعيات ال    
والشيعية يف مواجهة هذه الصعاب؛ إىل أي حد ميكن         

ا استخدمت الفتاوى كأداة مهمة متتلكهـا       القول إ 
 واألخذ بيدهم حنو جتاوز ما يهـدد    ،لتوجيه العراقيني 

وحدم الوطنية، ويزيد من قدرم علـى مقاومـة         
 وحتقيق بعض األمن وتدبري أمور املعـاش        ،االحتالل

  . يت ال غىن عنها للناسواخلدمات ال

حتاول الدراسة ضمن هذا السياق التطرق إىل 
بعض الفتاوى اليت صدرت، متناولة القضايا السياسية 
 ،املرتبطة ا، مع إشارة إىل أهداف هذه الفتاوى

 دف الوقوف على دى تأثريها؛وطبيعة دورها وم
 ومدى فاعليته ،حقيقة الدور الذي قامت به

 سنحت  اليتن مؤسسات األمةباعتبارها مؤسسة م
هلا الفرصة لتقوم بدور مهم بعد ختلصها من القيود 

  . اليت كبلها ا النظام االستبدادي

وتطرح الدراسة للتحليل مجلة من الفتاوى ذا 
 منها لعراق؛صدرت أغلبها من خارج اوقد الشأن، 

 جاءت ، وقدفتاوى لعلماء سلفيني سعوديني وعرب
 اجلماعة السلفية ااهدة من معظمها بناء على طلب

توجيه سلوكها كان هلا تأثريها البالغ يف و ،يف العراق
 وفتاوى أخرى لعلماء من .يف مواجهة االحتالل

 ممن يقيمون ؛مصر وسوريا ولبنان واألردن، والعراق
 فقد صدرت من ؛ملتبقيةأما الفتاوى ا. يف اخلارج

 أمحد فتتعرض الدراسة ملا أصدره داخل العراق؛
وتتناول الفتاوى املذكورة . علي السيستاين والكبيسي

 ومدى شرعية ،املوقف من االحتالل واملتعاونني معه
الدستور واملؤسسات السياسية اليت أنشأها، وتبني 

 وسبل حتقيق الوحدة ، املوقف من املقاومةأيضا
الوطنية وجتاوز اإلشكاليات اليت تواجهها، فضالً عن 

 وحبماية ،ادر النظام السابققضايا أخرى ترتبط بكو
  .ت وحتقيق األمن واخلدمات العامة للشعبئااملنش

 ،حضت الفتاوى السلفية على جهاد احملتل
 ووجوب ،والتصدي له بالعمليات االستشهادية

 فحمود بن عقالء. مقاتلة املتعاونني معه وتكفريهم
 إذا حضر العدو نٍ عييرى أن اجلهاد فرض) سعودي(

عبد اهللا بن و. )268( املسلمني أو احتلها من بالدبلدا
يؤكد وجوب قيام املسلمني يف كل ) سعودي (جربين
ثْالبالد موفُىن رادبقدر استطاعتهم-وا ى كي يصد- 

هؤالء الكفار ومعلي بن ويفيت . )269( ساندهمن
بأن العمليات االستشهادية من ) سعودي (خضري
 حلمود بن إىل فتوى سبقته  مستندا،اجلهاد
) سعودي (أمحد اخلالدي ه الرأي ويشارك،)270(عقالء
 إىل وجوب بناء القوة كسبيل لتحقيق النصر يف داعيا
 شعب سليمان بن ناصر العلوانودعا . )271(العراق

العراق إىل الوحدة والرجوع إىل اهللا وترك الشعارات 
  . )272(القومية واملذاهب الفاسدة

على قضية املتعاونني مع وركز العلماء 
يعترب ) سعودي (فناصر بن سليمان العمر حتالل؛اال

 مساعدة القوات املعتدية -قبيل بدء احلرب-يف فتواه 
عبد  واستند إىل رأي ،على العراق من الظلم الصريح

بأن تويل االحتالل ) سعودي (اهللا بن عبد اللطيف
كفر273(خرج عن امللة ي( .  

يعلن يف رسالة له إىل ) كوييت (حامد العليو
 يتعاون مع ن يف العراق أن معة السلفية ااهدةاجلما

األمريكيني من شرطة أو جش أو أي أعمال أخرى ي
 يعترب منهم، حكمه حكمهم، -كاملترمجني وغريهم-

أما . )274(قتلون يف قول عامة الفقهاءأما العمالء في
 يف مكاسب  فيعترب معاونة احملتل طمعاسلمان العودة

 يلصق بصاحبه االسلطة أمردنيوية كاملشاركة يف 
العار واخلزي يف الدنيا واآلخرة إن مل يتإىل اهللاب ، 

نود  فقد مسح مبشاركة اجللكنه يضع استثناًء واحدا؛
ت العامة اليت عليها ئامن أجل القيام حبماية املنش

  .)275( واستقرار حيام، وحفظ أمنهم،مصاحل الناس
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توى هلم وأمجع سبعة من العلماء السلفيني يف ف
 يف العراق اجلماعة السلفية ااهدةجاءت بطلب من 

 ؛ر من أعان أمريكا على املسلمني يف العراقفْعلى كُ
  .)276(ة صرحيةدرِباعتبار ذلك 

وركزت الفتاوى اليت صدرت عـن جهـات        
 أو ،خمتلفة يف البالد العربية على منع التعاون مع احملتل        

ات اليت  املشاركة يف أي عمل سياسي ضمن املؤسس      
 جلنة الفتوى بـاألزهر   فقد اعتربت   . ينشئها يف العراق  

   ا ل جملس احلكم االنتقايل فاقد  مـت  لـشرعية، وحر
ـ ، وو )277(ا وإسالمي التعامل معه عربيا   فَصسـيف   ه
 وألعوبة إلضفاء   ،يبعأنه جملس م  ب الدين عبد الفتاح  

كمـا  . )278(الشرعية على االحتالل وإلعاقة املقاومة    
ـ    يوسـف  (ن كبـار علمـاء اإلسـالم      أفىت خنبة م

القرضاوي، عبد الكرمي زيـدان، عبـد اهللا قـادري          
بتحرمي التعاون مع احلملـة     ) األهدل، فيصل مولوي  
جلنة علمـاء   وأصدرت  . )279(األمريكية على العراق  

 فتـوى   الشريعة يف جبهة العمل اإلسالمي بـاألردن      
تحرمي املشاركة يف جملس احلكم االنتقـايل،       قضت ب 
 ألن اهللا ؛ باطالً ال جتوز املشاركة فيـه  جملساواعتربته  

م مواالة أعداء اإلسالم والتحالف معهم، مـشرية     حر
إىل أن سلطة االحتالل اختارت معظم أعضاء الس        

 العـراقيني إىل  مفيت سـوريا ودعا  . )280(من عمالئها 
 أن مقاومة احملتـل      معتربا ،القيام بعمليات استشهادية  

  بكل الوسائل فرض على كل مسلم ومـسلمة     نٍ عي  .
 قبيل بدء احلـرب عـن   حممد حسني فضل اهللاوأعلن  

عدم جواز مساعدة أمريكا على حـرب الـشعب         
  .)281(العراقي

 من  املوقف الشرعيفيصل مولويوحدد 
بأي  أنه ال يتمتع  معتربا،جملس احلكم االنتقايل

 ،نته ألن القوات الغازية هي اليت عيمشروعية؛
.  تأيت إال من اختيار الشعب هلاومشروعية السلطة ال

معلالً ذلك جبملة من ؛م مولوي املشاركة فيهوحر 

 وضع ثالثة ؛ لكنه يف الوقت نفسه.األسباب
 استثناءات أجاز خالهلا العمل من خالل الس

املسامهة يف تأمني اخلدمات وحفظ األمن، : وهي
تقوية املوقف السياسي االستقاليل للمجلس، و

 احملتل عن طريق اإلسراع يف وضع وتسريع خروج
  .)282(الدستور وإجراء االنتخابات

 لعلماء املسلمني يف اخلـارج    ارابطة   وأصدرت  
 نت فيها وجوب قتال احملتلني كفرضِ     فتوى بي  نٍ عـي 

مت مواالم   وحر ،على كل مسلم قادر على القتال     
وإن تـسببوا    حـىت ؛  ومودم ومناصرم ومعاونتهم  

ابق؛ ألنه ليس من الشرع أن يقبل       بإزاحة احلكم الس  
.  الكافر لكونه أزاح حكما ظاملًا فاسدا      حكماملسلم  

وشددت الرابطة على تأييد املقاومة والوقوف مـع         
مجاعاا املختلفة، وعـدم تنقيـصها أو ذمهـا أو          

ومن يفعل ذلك يكن مبرتلة الكفرة       ،س عليها التجس 
 احلكـم   دت الرابطة موقفها من جملس    وحد. احملتلني

   لتكـون أداة    نشئها احملتلُّ واملؤسسات السياسية اليت ي 
  .)283( داعية إىل عدم االشتراك فيه،تنفيذ له

 الـيت صـدرت داخـل       أما بالنسبة للفتاوى  
قبـل سـقوط    - أمحد الكبيسي  فقد أصدر    ؛العراق
 يتعاون مـع احملتـل    فيها كل من  رفَّ فتوى كَ  -بغداد

ـ   لَد لكنه عاد وع   واعتربه مرتدا،  ن عن فتواه بعد متكُّ
 أن العـراقيني حباجـة إىل       ، معتربا احملتل من العراق  

 كما ذكرت   -من األمن % 1 ماالحتالل ليحفظ هل  
 يف ظل غياب السلطة الوطنية، وأنه    -الدراسة من قبل  

 وقـد  . مانع يف املشاركة يف إدارة يشكلها احملتل      ال ي
ــت آراء  ــسيتعرض ــادات الكبي ــة النتق  املتقلب

  . )284(شديدة

فتاوى احلوزة العلمية  السيستاينعلير وتصد 
ح يف إحدى الفتاوى بعدم  فقد صريف النجف؛

له شرعية دستور احملتل والس االنتقايل الذي شكَّ
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ضرورة تشكيل جملس منتخب يقوم اتني  إىل السيستاينإعداد الدستور، ودعا ولتعيني احلكومة 

لشرعية من وهدد بإصدار فتوى ترتع ا. )285(املهمتني
، وأخرى حترم التعامل مع قوات )286(الس االنتقايل

 وكانت .تم االستجابة ملطالبه؛ ما مل ت)287(االحتالل
  السيستاين حرصأيضا من قبل قد ذكرت الدراسة

من خالل جهوده على حتقيق صاحل الطائفة الشيعية، 
 فقد أباح ؛وتأيت هذه الفتاوى ضمن هذه اجلهود

 مع األمريكيني  التعاملَ-ى لهيف فتو- السيستاين
 مع سؤاهلم عن وقت خروجهم من ،والبيع هلم

  . )288(العراق

ة تدخل  املذكورالسيستاينورغم أن فتاوى 
ن ين أخريييف نطاق الشيعية السياسية؛ إال أن له فتوي

كان هلما أمهيتهما يف نزع فتيل وتشيد ما الدراسة، 
أفىت بتحرمي قتل  فقد تمزق الوطين؛الفتنة الطائفية وال

، وحترمي انتزاع الشيعة )289(البعثيني بدون حماكمة
 الزعماء مقتدى الصدروانتقد . )290(ساجد السنةمل

 فتاوى تأمر صدروا أي ألم مل ي؛الدينيني الشيعة
 ألم ال يرون أي فائدة يف أتباعهم حبمل السالح؛

مهم  الذين أفتوا معظعلماء السنةعلى عكس . ذلك
 حركةَالسنية  ذلك تصدرت املناطق لبذلك؛
291(مةاملقاو(.  

ن الفتاوى مل تكن باملستوى وخالصة القول إ
 -كما قال سيف الدين عبد الفتاح- فهي ؛املطلوب

حباجة إىل اعتماد املفيت على اخلرباء واملتخصصني، 
من .  احلالن مالئمة ملقتضىوالدراية بالواقع كي تكو

فتاوى باختالف  فقد لوحظ تباين ال؛جهة أخرى
املواقف السياسية للمرجعيات الدينية اليت تصر د

  . )292(الفتاوي

والحظ صالح الدين جورشي أن أصـحاب       
رعية عـن  الفتاوى مل يقفوا عند حدود سحب الـش      

مة  وإمنا نادوا باجلهاد ومقاو  االحتالل األجنيب للعراق؛  

وخيشى جورشـي أن الـدعوة حملاربـة        . االحتالل
 أن  نيني بصيغ فـضفاضة ميكـن     ربيطااألمريكيني وال 

 ،يأخذها الشباب املتحمس علـى عمـوم لفظهـا        
 وعلـي أي  ،ويسوغ ا االعتداء علـى األمريكـي   

  . كة يف االحتاللجنسية من جنسيات الدول املشارِ

وأوضح جورشي أن العديد مـن الفتـاوى        
 والنصوص وفَصت ا     ا  احلربألمريكية ضد العراق بأ

 ألـا حـرب     ؛خـاطئ  وهو توصـيف     صليبية؛
 حيث وقفت ضدها    سياسية وليست دينية؛  /اقتصادية

العديد من املؤسـسات املـسيحية والـرأي العـام       
  . املسيحي

شي رأي اإلسالميني الذين يقولون     وينتقد جور 
ن وقت االعتدال قد انتهى، وجيب ضرب املـصاحل         إ

 فاالعتدال مسة متأصـلة يف      ان؛األمريكية يف كل مك   
ويلفت االنتبـاه إىل أن غالبيـة       . الساحة اإلسالمية 

ق من  الفتاوى اليت صدرت مقصدها محاية أرض العرا      
 وليس توفري حـصانة     ؛الغزو األجنيب والدفاع عنها   
  .)293(دينية إضافية للنظام السابق

  : العشائر-4

اتمع العراقي جمتمع قبلي متثل القبيلة بالنسبة 
قومية ورغم نشوء الدولة ال. له بنية اجتماعية أساسية

ع اتمع ب فمازال ر؛وظهور مؤسسات اتمع املدين
، حيتفظ )294( على حنو قبلي عشائريامالعراقي منظَّ

بأصوله العربية القدمية وأمساء القبائل القحطانية 
كمؤسسة -والقبيلة . والعدنانية اليت ينتمي إليها

 تتصف بالتماسك والوحدة القائمة على -تقليدية
-تشتهر يف العراق وبطة الدم، أساس العصبية ورا

  بقيم الوالء واالنتماء-كما يف الدول العربية األخرى
، واالرتباط باألرض، )295(والعزة والوعي، والتراحم

وذه القيم استطاعت استيعاب . واالعتزاز باهلوية
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  . أن يؤثر ذلك على وجودها أو كياا ومركزية الدولة دون ،استحقاقات التطور احلضري

 جميء اإلسالم حتوالً كبريا يف حيـاة        ثَوأحد
ـ     القبيلة؛ صها مـن   فلم يعمل على إلغائها، بـل خلَّ
الشر     ك وعادات اجلاهلية والضعف والتقاتل، وصبها غ

 واسـتطاعت الدولـة العربيـة      . دبالوحدة والتوح
 ظيف القبيلة يف خدمة مـصاحل األمـة؛       اإلسالمية تو 

ت يف بنـاء     سامه ،فجعلت منها قوة اجتماعية فاعلة    
، ومساندة الدولة يف تثبيـت      احلضارة وتطوير اتمع  

 من خالل االستعانة بأبنائهـا للعمـل يف         سلطتها؛
وحدات اجليش والشرطة واألمن والعمل االقتصادي      

- وشكلت قيم القبيلة والعشرية   . اريوالتربوي واإلد 
 ملقاومـة أي خطـر       حافزا هلا  -تأسيسا على ذلك  

ا حريتها وسيادا وهويتها،    خارجي تتعرض له يسلبه   
ولتقويض سلطة أي استبداد داخلي ينال من كرامتها        

  . )296(وعزا

 ذه الصورة ليست فقط صيغة والقبيلة
 وإمنا هي صيغة لتفاعل عوامل سياسية تضامنية؛

اواقتصادية واجتماعية جتعل منها كيانا معرفيله ا ثقافي 
  . )297(خصوصيته وهويته وأخالقيته

يف تـاريخ   لعشائر العراقية بدور مهم     وقامت ا 
 فـشاركت يف ثـورة      العراق احلديث واملعاصـر؛   

وقام احلكـم   . )298(العشرين ضد االحتالل الربيطاين   
 وحتقيق  ،امللكي على مسامهة العشائر يف قيادة الدولة      

ـ   ،األمن واالستقرار  ية يف الـسلطتني    سئول وحتمل امل
 سـلطة   التشريعية والتنفيذية، ومنحهم قانون العشائر    

  . )299(قضائية معينة

وظلت مناطق العشائر مستقلة استقالالً شبه 
ا شئو وتتمتع كل عشرية بسلطة كاملة على ،كامل

 بعد امللك فيصل األول األمر الذي دفع الداخلية؛
ال يوجد يف العراق شعب : "تأسيس الدولة للقول

 بل توجد تكتالت بشرية خالية من أي عراقي بعد؛

 مقاومة ومنذ تنصيبه عاىن. )300("فكرة وطنية
التشكيالت العشائرية القومية اليت متكنت من انتزاع 

  ومن تكوين زعاماا، وبذل جهوداقوانينها اخلاصة
 لالحتفاظ بوالء -هو ومن وجاء بعده-مضنية 
ر الوضع بعد سقوط النظام وتغي. )301(العشائر
حيث ألغي قانون العشائر ونظامه، وبعد  امللكي؛

 مت جتاهل دور العشائر ؛بعث إىل السلطةوصول ال
  . )302(وأمهيتها

وجلأ صدام يف بداية عهده إىل استغالل أموال        
 بـسبب   ؛النفط يف كسب ود العشائر ووالئها لـه       

استفادا من هبات احلكومة يف جمـاالت الـصحة         
وطرح يف عهده فكرة تكـوين      . والتعليم واإلسكان 

ائفـة  هوية جديدة للعراقيني لتجـاوز عوائـق الط       
 تستند إىل أن أصوهلم تعود لبالد ما بـني          ة؛والعشري

 العـشائر   هرين، إال أا باءت بالفشل، وظلـت      الن
 متـصدية   ،حتتفظ بأصوهلا وهويتها احلقيقية ونفوذها    

وظل الوالء األول للعراقيني هـو      . حملاوالت احلكومة 
 ولـيس للحكومـة     ،لزعماء العشائر التابعني هلـا    

  . )303(املركزية

 استراتيجية -خالل فترة حكمه-ام واتبع صد
تقوم على تطويع العشائر واستخدامها كأداة لتحقيق 

 وإحكام سيطرته على العراق، ،مصاحل نظامه املستبد
واعتمد لذلك على مسالك متنوعة يف التعامل مع 

 فيها بني القمع واالغتيال ملن يعصاه، عمجو ،العشائر
كما حاول . واإلغداق باألموال والعطايا ملن يطيعه

إضعاف العشائر بتأجيج الصراعات واخلالفات فيما 
 قوانني واستحدثَ. بينها يف إطار اللعبة السلطوية

جديدة تعيد صياغة العشائر بأسلوب يقضي بتفتيت 
  . بنيتها
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 قد تغريت بعد كارثة غري أن سياسته هذه
ترهل  فبعد أن كشفت هزميته عن ؛1991اخلليج 

ية  جلأ إىل إحياء العشائر؛يةأجهزته السلطوية واحلزب
 وكسبها باملال واجلاه والسالح؛ ليكونوا سندا

 بإضفاء الطابع "العشرنة"فازدهرت عملية . )304(له
 يف خاصة يف املناطق الشيعية الكردية؛العشائري، 

  .حماولة يائسة لتوسيع قاعدته الشعبية

وأمد صدام رؤساء العشائر بامتيازات ومزايا 
حوا عن حتالفهم معه على  كي يفص؛)305(وسالح

 السيطرة على عشائرهم أساس املنفعة املتبادلة، مقابل
حي احلضرية اليت ومت استقطاب الضوا. لصاحل حكمه

 ملبادئ عشائرية ضمن شبكة نظمت نفسها وفقًا
وابتكر صدام بدوره .  صدامالتحالفات العشائرية مع

 يقوم على حتويلها إىل ؛ للعشائرا جديدتصنيفًا
 وإمنا شعارات ؛ت ال تربطها عالقات أسريةمجاعا

 وهيئات األعمال ، واملنظمات املهنية،احتاد العمال
  . )306( واجلماعات الطالبية،والتجارة

ورغم حماوالت صدام هذه لالعتمـاد علـى        
 إال أنه مل للتغلب على املشاكل اليت يواجهها؛  العشائر  

ق يف ذلك ألنه مل مينحها ما تـستحقه يف تـويل            يوفَّ
ع العشائري يف مشال     وأبقى الوض  ية والسلطة، سئولملا

 وبقي الوضع على ما    . )307( ومتجاهالً االعراق مهمش
هو عليـه إىل أن تـصاعدت احتمـاالت احلـرب       

واليت علـى أثرهـا      ،األمريكية األخرية على العراق   
 األمر الذي دفـع نظـام صـدام إىل          ؛سقط النظام 

ـ ؛استجداء عواطف العشائر يف جنوب العـراق     ن  م
 والتحـدث إىل زعمائهـا      ،نـدوات الخالل عقد   
 -قبيل االحتالل األمريكي  -، وأعلن   )308(باستعطاف

 للعـشائر العراقيـة     ديوان ببضعة أشهر عن تأسيس   
  . )309(جبميع طوائفهم وأجناسهم

ه  وج؛وبعد سقوط بغداد، ويف ظل اختفائه
صدام رسالة لزعماء العشائر العراقية يدعوهم إىل 

 وضرب كل ،ومساعدة املقاومة ،الوحدة واجلهاد
ودعاهم إىل إقامة مسرية . املتعاونني مع االحتالل

سلمية تإال أن سيطرة االحتالل. )310(د باالحتاللند 
 بانتهاء حقبة لن ا إيذانتاألمريكي على العراق كان

  . تعود

يف ضوء هـذه املقدمـة      - وتتناول الدراسة 
نظـام   دور العشائر بعد سقوط      -النظرية والتارخيية 

 فتبحث آلية الفعل ورد الفعل املتبـادل        ؛)311(صدام
أسلوب تعامـل  :  بالتعرف على؛بينها وبني االحتالل 

سلطة االحتالل مع العـشائر، والـدور الـسياسي         
  .للعشائر يف ظل االحتالل

  :  أسلوب تعامل السلطة االحتالل مع العشائر-أ

الربيطاين استخدم األمريكيون نفس األسلوب     
 إبان احتالهلم للعراق يف أوائل      مع العشائر يف التعامل   
 سعوا  ؛وشأم شأن أي مستعمر   . )312(القرن املاضي 

ماء العشائر لسيطرم مبسالك عدة؛     إىل إخضاع زع  
فس مسالك التعامـل املـذكورة      ا ن ميكن القول إ  

هدفوا من ورائها إىل احتـواء      و.  مع املساجد  امسبقً
 ،اريةوتطويع العشائر خلدمـة مـصاحلهم االسـتعم    

حيرصون علـى  هم و. وتثبيت سلطتهم كقوة احتالل  
إعداد تركيبة عشائرية خمتارة بعنايـة لـضمان والء         

 فقد اتبعوا بوجه عام أسلوب القمع       ؛)313(العشائر هلم 
واإلكراه للعشائر اليت تقاومهم، وأسـلوب احلـوار        
والتفاهم وكسب الرضا لليت ـادم أو تعتـربهم         

ولذلك حاولت سلطة   . تبدحمررين هلم من النظام املس    
االحتالل إبراز دور بعض العـشائر غـري املقاومـة         

  . )314(وشيوخها

واتبع احلاكم املدين األمريكي للعراق أسلوب      
القيـام  التقرب إىل بعض عشائر العراق من خـالل         
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شيد بدور هذه    خطابات ت  جبوالت يف مناطقها، ملقيا   
 بـديا ة العراقية احلديثة، وم   العشائر يف تأسيس الدول   

 الـيت  عـشرية بـين حـسن    إىل برغبته يف االنتسا  
وقدمت سلطة االحتالل لزعماء العشائر     . )315(زارها

ـ  ) كربالء والنجف والديوانية   وغالبيتهم من ( ا دروس 
احللة جنوب بغداد،   مكثفة يف الدميقراطية يف جامعة ب     

أي إذا ما تـصاعدت      (ة العراق ننبلَحمذرة من خماطر    
ء على الدور املركـزي لزعمـا     ، ومؤكدة   )املقاومة

 األمر الذي دفع ممثل     ؛العشائر يف إعادة إعمار البالد    
 إىل اإلشادة   )ديك جونسون (احلاكم املدين األمريكي    

بزعماء العشائر الذين تعهدوا يف التزام غري مـسبوق         
  . )316(ةبإرساء الدميقراطي

وحترص قوات االحـتالل علـى اسـتقطاب     
ليت هلا تاريخ يف اخليانة؛     راقية ا العشائر والعائالت الع  

ها حظوة وتوفر هلم مناصب حكوميـة       فتمنح زعماء 
 ميـزج   وتتبع يف أحيان أخرى خطابا    . )317(أو إدارية 

بني االستمالة واإلغراء والتهديد، كمـا حـدث يف         
املناطق الشمالية اليت تتعرض فيها قوات االحـتالل        

  . )318(ألعمال املقاومة

ـ    -ومن جهة أخرى     قوط وخاصة مع بداية س
 عـن   "غض الطرف " اتبع األمريكيون سياسة     -بغداد

منـها  وبعض املمارسات السلبية من أبناء العشائر،       
، وسرقة  ))319ب السالح من خمازن اجليش العراقي     

، )320(األموال واهلروب إىل اخلارج أو إىل العـشرية       
  .)321(واغتيال بعض الزعامات العشائرية الكربى

  حرصت سـلطة االحـتالل يف      ؛وبوجه عام 
 على اتباع استراتيجية    االتعامل مع العشائر املهادنة هل    

تقوم على مشاركتها يف قيادة السلطة الـسياسية يف         
  . )322( وحتقيق األمن واالستقرار،العراق

أما بالنسبة للعشائر الـيت قاومـت سـلطة         
 فقد تعرضت لشىت وسائل القمع واإلكراه       االحتالل؛

ية الكثري من   حيث اعتقلت القوات األمريك   . والتشويه
ومل تتوقف عن مالحقـة     . )323(شيوخ هذه العشائر  

 وتلفيق االامات هلم لعـدم تعـاوم        ،آخرين منهم 
 فدامهت  دت ذلك خالل أيام عيد الفطر؛     وصع. معها

 حبجـة   ؛واعتقلت أوالدهم وأفراد عائالم    ،منازهلم
ختزينهم لألسلحة والعتاد دف استخدامها للمقاومة      

اء مجيـع   البتهم بإعداد قوائم بأمس   وط. ضد االحتالل 
 من عشائرهم والعشائر اـاورة، وأمسـاء        املصلني

  . )324(أبنائهم من املقاومني

وتقمع القوات األمريكية أي حركة احتجاج      
وتتعرض العشائر  . أو مقاومة بالدبابات وقوة السالح    

اليت تعادي االحتالل لغارات يومية توقـع خالهلـا         
  .)325(عشرات القتلى واجلرحى

منذ - تتبع القوات األمريكية     ؛من جهة أخرى  
 أسلوب منح االهتمـام   -اليوم األول لدخوهلا العراق   

 وأسلوب التـشويه  ،والتعامل احلسن للعشائر الشيعية  
    واليعين . نيةواملالحقة والتلفيق واحملاربة للعشائر الس

 أن املقاومة مقتصرة    -كما قال فهمي هويدي   -هذا  
 فالـصحيح أن املقاومـة      فقط؛ السنيةعلى العشائر   

 ؛وشـيعيةً  ةً سني ظاهرة عامة يف أغلب عشائر العراق     
    د التركيز على املقاومـة     غري أن سلطة االحتالل تتعم

دف تعميق الشقاق والكراهية بني العشائر       نية؛الس 
  .والعشائر الشيعيةالسنية 

 الدور السياسي لعشائر العـراق يف ظـل          -ب
  :االحتالل األمريكي

أدى سقوط نظام صدام إىل تفعيـل الـدور         
السياسي للعشائر من جديد، بعد عهود طويلة مـن         

وبوجه عـام متيـز     . التهميش والتحجيم واإلضعاف  
الدراسة بني ثالثة أدوار أساسية للعشائر العراقية بعد        

األمـن واخلـدمات،    واملقاومة،  :  هي سقوط بغداد 
اوِمـة  ملقفقد قام رجال العشائر ا    . العمل السياسي و
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  مـن  ف عنـهم  رِ ملا ع  بالتصدي لقوات االحتالل؛  
ــسالح ــتخدام ال ــارم يف اس ــرأم يف ،مه  وج

  وتولوا مهام األمن وتقدمي اخلدمات كلٌ      ،)326(القتال
 فهناك  أما بالنسبة للعمل السياسي؛   . ريتهيف نطاق عش  

فرق بني عمل وطين يبذل لتقليص نفوذ االحـتالل         
و فئوي يهدف   وإجالئه عن الوطن، وآخر شخصي أ     

إىل التفاهم مع االحتالل لتحقيق مكاسب ماديـة أو         
سلطوية من منطلق التعاون املتبادل لتحقيق مـصاحل        

  . مشتركة

 ؛العمل السياسي الوطين للعـشائر يتمثـل يف       
 طائفية  /إحباط مساعي االحتالل إلقامة فتنة عشائرية     

  ـ    بني  نة و بني عشائر الس شف عشائر الـشيعة، وك
 إىل حتقيـق الوحـدة      زعمائها؛ سـعيا  تلفيقاته حبق   

وخ القبيلـة أو   وعدم فقدان الثقـة يف شـي     ،الوطنية
يتمثل يف التصدي ملخططات    كما  . العشرية الشرفاء 

 الـساعية إىل    االحتالل الطامعة يف ثروات العـراق،     
  . هلاإضعافه وجعله تابعا

ويف استطالع للرأي يف شوارع بغداد حـول        
 آراء   تراوحـت  ئر اآلن؛ يف دور العشا  رأي العراقيني   

 دور   أي ضفَ فالبعض ر  ؛املواطنني بني مؤيد ومعارض   
م ال يستطيعون التـأثري يف      لزعماء العشائر، وقالوا إ   

فة من اتمع ال   ألا تضم شرائح خمتل    ؛أفراد عشريم 
والـبعض  .  بزعيم عشريم  يرتبطون سياسيا وفكريا  

 ل ل أن يقتصر دورهم على حـل مـشاك        اآلخر فض
 النظام العشائري الذي   ورفض آخرون عودة  . العشرية

 يف املاضي بصورة قطعية، وطالبوا بإجراء       كان سائدا 
واعترب آخـرون  . انتخابات نزيهة يشترك فيها اجلميع  

 زال أساسـيا وحيويـا،      أن دور زعماء العشائر ما    
  . وطالبوا مبنحهم متثيالً قويا يف اهليئات السياسية

ملعرفة رأي عدد من زعماء     ويف استطالع آخر    
 أكدوا أن دورهم فاعل ومؤثر يف الوضـع         العشائر؛

السياسي الراهن، وطالبوا بنسبة متثيليـة كـبرية يف         
 إىل التمثيـل يف  يا سـع  ؛االس االستشارية والبلدية  

 يف حال إجراء انتخابات نزيهة يشترك       ؛الربملان القادم 
ني خيتلفون  إال أن بعض احملللني السياسي    . فيها اجلميع 

 ومنهم هاين عاشور الـذي نـادى        ؛مع هذا التوجه  
بوجوب أال يتعدى دور العشائر اجلانب االجتماعي       

 أنه يصب يف املصلحة السياسية، لكنه       ا معترب ،واألمين
املراكـز القياديـة يف       فكرة تسلطهم علـى    عارض
  .)327(السلطة

 ؛وقامت العشائر العراقية بأدوار سياسية كثرية     
عشائر  فقد قامت    . التظاهر واالحتجاج  منها أسلوب 

بـرفض  ) 2003/ 3/ 1(كردية يف جتمع حاشـد     
د حتت  قالذي ع و ،مؤمتر املعارضة يف أربيل   واستنكار  

وأكد الـزعيم العـشائري     . حراسة أمريكية مشددة  
د العـشائر الكرديـة      استعدا أمحد األتروشي الكردي  

ودعا لفيف مـن    .  عن وحدة العراق   للتضحية دفاعا 
اء العشائر الكردية إىل رفض مـساعدة الغـزاة         رؤس

عـشائر  ورفض شـيوخ    . )328(الطامعني يف وطنهم  
 مشال غرب كركوك توقيع تعهد بعدم مهامجة        احلوجية

  . )329(القوات األمريكية

وقد عمل شيوخ العشائر من خالل جمـالس        
منها جملس شيوخ العشائر العراقية الـذي       (أنشأوها  

 )كومـة احل انتخاب   رفض التقسيم والطائفية وإلغاء   
. )330(وأكدوا علـى وحـدة األراضـي العراقيـة        

) 2003/ 6/ 10(وتأسست رابطة عشائر العراق     
من أمثال  ( بالعراقالسنية  وتضم رؤساء أكرب العشائر     

 ـدف   ؛) والدليم والـصميد   عشائر الزوبع واجلبور  
 والتقريب فيما بينها على     ،تفعيل قوة العشائر العراقية   

 والقـضاء علـى     ،وقومياـا اختالف مذاهبـها    
  .)331(الطائفية
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أما العمل السياسي الشخـصي أو الفئـوي        
الذي يهـدف لتحقيـق   ( لبعض العشائر أو زعمائها  

 فإنه حرص على الترحيب باالحتالل      ؛)مصاحل خاصة 
 ولـيس   ا أن ما قام به يعد حترير      معتربا ،واحلوار معه 

ا هلـذه   احتالالً، رغم أن األمريكيني أنفسهم أقـرو      
 األمـر الـذي أثـار     عشائر أم قوات احـتالل؛    ال

وقد وصـل ـم األمـر أن أدانـوا       . )332(غضبهم
تعـاون لبنـاء    ال، ودعوا إىل    )مةأي املقاو (اإلرهاب  

وال شـك   ). أي مبساعدة األمريكيني  (العراق اجلديد   
أن مثل هذه التصرحيات واملمارسات تعكس حرص       
ي هذه العشائر أو جتمعاا على حتقيق مكسب سياس       

 أو لطائفتـها    ، حتققه لعشريا  )وحصة من الكعكة  (
  . )333(اليت تنتمي إليها العشرية

ويف رؤية قامتة للدور الـسياسي للعـشائر يف         
 يصف فؤاد رشيد عودة دور العشائر بأنـه         ؛العراق

 أـا  معتربا ،خطوة مدروسة حنو االستبداد والتخلف 
ري بينما يتساءل تيس. )334(أقرب إىل املصاحل األمريكية   

األلوسي عن سبب إعادة ختليق مؤسـسة رفـضها         
 أـا مـن اجلاهليـة وتكـرس         معتـربا  ،اإلسالم
 وختتلف الدراسة مع هـذين الـرأيني        .)335(الطائفية
 أن دور القبيلـة     -كما ذكر صباح ياسـني    -وتعترب  

والعشرية يف إطار ضوابط الشرع واستحضار الدور       
  .الوطين للعشرية أمر ال غىن عنه

  :اخلامتة

ذا أوضحت الدراسـة كيـف أن زوال        وهك
  النظام االستبدادي ساهيف تفعيل الدور الـسياسي      م 
جد، املرجعيـات،   املـسا : ملؤسسات األمة األربـع   
قب سـقوطه مباشـرة     ع-ا  اإلفتاء، العشائر؛ إذ إ   

 تقدمت إىل األمام لتقوم بـدورها       -وايار مؤسساته 
ورغم فاعليـة   . التارخيي يف مواجهة اخلطر اخلارجي    

 لَ إال أن النظام االستعماري تعام     ؛هذا الدور وتشاه  

 بنفس األسلوب االسـتعماري     مع مؤسسات األمة  
 مبعىن حماولة احتوائها وتوظيفها خلدمة أغراضه       القدمي؛

ويتوقع أن حتاول سلطة االحتالل بـشىت       . ومصاحله
  .الطرق واملسالك إضعاف دورها وحتجيمها

ع نـشوء   م- والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن    
 - جديد يف العراق بعد خروج احملتـل       نظام سياسي 

ت األمة على ما هـي    هل ستبقى فاعلية مؤسسا    :هو
 سيتبع نفس األسـلوبني      االحتالل  أن عليه اآلن؟ أم  

  ن؟ املعهودي)االستعماري واالستبدادي(

ترى الدراسة أن مـدى دميقراطيـة النظـام         
السياسي اجلديد يف العراق هي اليت ستحدد قـسط         

اليت تعتـرب   - تتمتع به مؤسسات األمة   حلرية الذي س  ا
ؤسـسات  الدراسة أنه ال تعارض بني ما تقوم بـه م         

 فاملتـصور أن الرؤيـة    -اتمع املدين وبني دورهـا    
للعالقة بني مؤسسات األمة ومؤسسات اتمع املدين       

  . احلديثة هي رؤية تكاملية

 لوحظ أن تـشابك وتفاعـل       ؛من جهة أخرى  
 الواقـع الـراهن     فيما بينها، يف إطار   مؤسسات األمة   

يف مواجهة   شكل قوة اليستهان ا      ومعطياته اجلديدة؛ 
، )املسجد( بني عظمة املكان     االحتالل، عكست متازجا  

، وإبـداع القيـادة العلميـة       )العشرية(وعلو املكانة   
  ).اإلفتاء(، وإدراكها للواقع ومعاجلته )املرجعيات(

األمة األربع  ومن املتوقع أن تستمر مؤسسات      
ة متشابكة يف مواجهـة     هذه يف عطائها كقوة واحد    

لقيام بدورها التارخيي يف احلفاظ علـى       االحتالل، ول 
كيان األمة من الزوال والضعف بـسبب ممارسـات    

  . االستبداد واالستعمار

  :اهلوامش
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، 240، ص 238، ص 236، ص 233، ص 231ص
  .248ص
، 7، ص5، سابق، ص.. برتران بادي، الدولة املستوردة)25(

، 143، ص 133–132، ص 117، ص 102، ص 83ص
  .145ص
 برتران بادي، الدولـة واتمـع يف الغـرب ويف دار      )26(

املركـز الثقـايف    : رمجة خنلة مزيد، الدار البيضاء    اإلسالم، ت 
، 208، ص206، ص202، ص197، ص1996العريب،  

   .237ص
نادية مصطفى، التحديات السياسية اخلارجية للعامل      .  د )27(

–132، ص 212–210اإلسالمي، مـصدر سـابق، ص     
133.  

العوملة وطبيعة األزمات يف الـوطن      " غازي الصوراين،    )28(
ـ     ، 293، املـستقبل العـريب، ع    "ستقبلالعريب وآفـاق امل

7/2003.  
إشكاليات الثقافـة العربيـة     "عبد اهللا التركماين،    .  د )29(

  :، شبكة املعلومات الدولية"املعاصرة وآفاقها املستقبلية
 http://hem.bredband.net/b153948/tork2.htm  

استباحة العـراق ومـستقبل     "كمال السعيد حبيب،    ) 30(
  :6/6/2003، شبكة املعلومات الدولية، "التوازن العاملي

 http://alarabnews.com/alshaab/GIF/06-06-
2003/kamal.htm 

قومية مع قضية النظـام     اغتيال الدولة ال  "خالد حممود،   ) 31(
 :16/4/2003، شـبكة املعلومـات الدوليـة،     "العراقي

http://www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/200
3/issue180/memo/2.htm  

التحدي األكرب يف : نشرة القوى واملصاحل" ماثيور رمير، )32(
، شبكة املعلومـات الدوليـة،     "مواجهة العراق ليس جديداً     

http://www.qate3.net/true/article36.html 

مـن خيلـف صـدام يف حكـم     "صالح النصراوي،   )33(
ــراق؟ ــة، ع"الع ــسياسة الدولي ، 10/2002، 150، ال

  .114ص
يف مؤشر االنقالب التارخيي من     " حممد مجال باروت،     )34(

، شـبكة املعلومـات     "املركزة القوماوية إىل الفدرلة اإلثنية    
 :الدولية

http://hem.bredband.net/suaden/barot5.htm  

الطائفي يف زمن التمذهب القومي و" زهري كاظم عبود، )35(
ــدام  ــد ص ــة  "البائ ــات الدولي ــبكة املعلوم :، ش  

http://www.irqparliament.com/Art12A/Zuhair2
-02.htm 

                                                                         
، دراسـات   "دروس النكبة العراقية  "أمحد برقاوي،   .  د )36(

  .10ص، 2003، ربيع 8، ع3استراتيجية، س 
الفئويـة  : العراق بني نارين فمن يطفئها  "جاسم مراد،   ) 37(

، شـبكة   "الضيقة والشوفينية القومية دمان البناء الـوطين      
ــة،   ــات الدوليـــ :30/10/2002املعلومـــ  

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/20
02/10/10-29/798.htm 

التمذهب القومي والطائفي يف زمن " زهري كاظم عبود، )38(
 .، شبكة املعلومات الدولية، مـصدر سـابق       "البائد صدام 

http://www.irqparliament.com/Art12A/Zuhair2
-02.htm 

، شـبكة   "مستقبل الدولـة القوميـة    "عتز سالمة،    م )39(
  .املعلومات الدولية، مصدر سابق

، ندوة، شئون   "العراق ودول اجلوار  " حممد نور الدين،     )40(
  .18، ص13، ص112، ع2003األوسط، خريف 

أزمة املعارضة العراقية مفترق الطرق     "حسن حنفي،   . د) 41(
شبكة املعلومات ، "بني العودة إىل حلم الوحدة أو التخلي عنه   

  :الدولية
http://www.azzaman.com/azzaman/articles/200
3/05/05-31/779.htm 

، شئون )ندوة( "العراق ودول اجلوار"حممد نور الدين،   ) 42(
  .18، ص12األوسط، مصدر سابق، ص

منـذر  . يف حوار مع اخلبري القـانوين د  "نوس فائق،   في) 43(
، "تطهري مؤسسات الدولة واتمع من فكر البعـث       : الفضل

ــة،   ــات الدوليـ ــبكة املعلومـ  :22/2/2003شـ
http://www.geocities.com/mykirkuk/vinos3032
003.htm 

، شـبكة  "فجر العراق مل يطلع بعـد  "فهمي هويدي،    )44(
 :4/2003املعلومات الدولية، 

http://www.alitijahalakhar.com/archive/115/the
_opinion115.htm#fajr  

مفتـرق  : لعراقيـة أزمة املعارضة ا  "حسن حنفي،   . د) 45(
  .، شبكة املعلومات الدولية، مصدر سابق.."الطرق

، "التمذهب القـومي والطـائفي    "زهري كاظم عبود،    ) 46(
  .شبكة املعلومات الدولية، مصدر سابق

، دراسـات   "دروس النكبة العراقية  "أمحد برقاوي،   . د) 47(
  .12، ص10استراتيجية، مصدر سابق، ص

  .16املصدر السابق نفسه، ص) 48(
يف مؤشرات االنقالب التـارخيي  "حممد مجال باروت،   ) 49(

، شبكة املعلومات الدولية، مصدر .."من املركزة القوماوية إىل
  . سابق
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أمريكية عراقية تولت رئاسة البعثة الدبلوماسية العراقية ") 50(

ــة"يف الواليــات املتحــدة :، شــبكة املعلومــات الدولي  
http://arabic.cnn.com/2003/middle_east/11/24/
ambassador.iraq_washington  

، شبكة  "زمن الفتنة : العراك يف العراق  "فهمي هويدي،   ) 51(
ــة،   ــات الدوليـــ  :28/12/2003املعلومـــ

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/200
3/12/article16.shtml 

منهج النظر يف أسس البناء الدميقراطي "طارق البشري، ) 52(
، شـبكة املعلومـات     "والتعددية ومؤسسات اتمع املـدين    

 :الدولية
http://www.islamonline.net/arabic/contemporar
y/politic/2000/article57e.shtml  

جدلية األمة والدولة يف الفكر اإلسالمي "حممد حمفوظ،   ) 53(
ــر ــة "املعاصـ ــات الدوليـ ــبكة املعلومـ  :، شـ

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI
&AI0=2990  

، شـبكة   "العمل األهلي رؤية إسالمية   "هشام جعفر،   ) 54(
ــة  ــات الدوليـــــــ  :املعلومـــــــ

http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/20/article07.shtml 

العالقـة بـني   "سيف الدين عبد الفتاح، . حوار مع د  ) 55(
، شبكة املعلومات الدولية، قناة اجلزيـرة،       "احلاكم واحملكوم 

ــاة،   ــشريعة واحليـ ــامج الـ  :27/6/1999برنـ
http://www.aljazeera.net/programs/shareea/arti
cles/2001/10/10-15-3.htm  

، شبكة  "األمة والدولة "،  )عرض كتاب (إبراهيم غرايبة   ) 56(
ــة،   ــات الدوليـــ  :30/12/2002املعلومـــ

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/
10/10-19-1.htm 

، شـبكة   "األمة والعمران احلـضاري   "حممد حمفوظ،   ) 57(
 :27/1/2004املعلومــــــات الدوليــــــة،

http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI
&AI0=2990  

جدلية األمة والدولة يف الفكر اإلسالمي "حممد حمفوظ،   ) 58(
  .، شبكة املعلومات الدولية، مصدر سابق"املعاصر

األمة والعمـران احلـضاري، شـبكة    "حممد حمفوظ،   ) 59(
  .املعلومات الدولية، مصدر سابق

، شـبكة   .."جدلية األمة والدولـة يف    "حممد حمفوظ،   ) 60(
  .  سابقاملعلومات الدولية، مصدر

، شـبكة  )عرض كتاب الفضل شـلق (إبراهيم غرايبة  ) 61(
  .املعلومات الدولية، األمة والدولة، مصدر سابق

، شـبكة   .."جدلية األمة والدولـة يف    "حممد حمفوظ،   ) 62(
  .املعلومات الدولية، مصدر سابق

                                                                         
  .املصدر السابق نفسه) 63(
ة ، شبك" إسالمي/حنو جمتمع أهلي عريب"حممد حمفوظ،  ) 64(

ــة  ــات الدوليـــــــ  :املعلومـــــــ
http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI
&AI0=2990  

، شبكة .."منهج النظر يف أسس البناء   "طارق البشري،   ) 65(
  .املعلومات الدولية، مصدر سابق

  .املصدر السابق نفسه) 66(
، شبكة "مساجد العراق منابر سياسية   "ظافر العاين،   . د) 67(

ــة،   ــات الدوليـــ :31/12/2003املعلومـــ  
http://www.albayan.co.ae/albayan/alarbea/200
3/issue217/omar/1.htm 

 شبكة املعلومات الدولية،، "زاز ديد وابت–ثالث عشر") 68(
2004عــــــــراق ســـــــــنتر،   : 

http://iraqcenter.com/esdarat/taqarir/archive_8/
11/15.html  

آلية العالقة بني املرجع واألمة يف املشروع الـسياسي         ") 69(
ــاين  ــصدر الث ــب، "لل ــة ش ــات الدولي  :كة املعلوم

http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/
sadr2/data/16.htm 

  .املصدر السابق نفسه) 70(
حول دور املسجد يف مواجهة اهلجمات االسـتعمارية        ) 71(

ؤسساا وتوليه زمام األمور الـسياسية      بعد ايار الدولة وم   
بشري سعيد حممد أبو القرايـا، الـدور        : واالجتماعية، انظر 

السياسي للمسجد، رسالة ماجستري غري منشورة قدمت إىل         
. د.كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إشراف أ       

وحول . 97–86، ص81، ص1994حورية توفيق جماهد، 
: جهة جتاوزات األنظمة احلاكمـة انظـر    دور املسجد يف موا   

، وحـول دوره يف     100–97املصدر السابق نفـسه، ص    
الـسابق نفـسه،    : مواجهة األحداث الطارئة لألمة، انظـر     

  .110–100ص
حول آلية الفعل ورد الفعل والعواقب واآلثار النامجـة        ) 72(

  .نفسه: بني املسجد وسلطة االحتالل، انظر اإلطار النظري يف
سالك التعامل اخلمسة مع املـساجد، انظـر        حول م ) 73(

  .290–256نفسه، ص: بالتفصيل
، شبكة "مساجد العراق منابر سياسية   "ظافر العاين،   . د) 74(

  . مصدر سابقاملعلومات الدولية،
شبكة املعلومات  ،  "اليقظة السنية "سلمان الظفريي،   . د )75(

  :11/2003الدولية، 
 http://www.albayan-magazine.com/bayan-
193/bayan-16.htm  
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سكان سامراء يكـذبون البيانـات      "منري احلجازي،   ) 76(

 :1/12/2003، شبكة املعلومـات الدوليـة،     "األمريكية
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/01/article19.shtml 

، شبكة  "طالب احلوزة يتوعدون احملتلني   "علي حلين،   ) 77(
 :29/5/2003املعلومـــــات الدوليـــــة،  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/29/article13.shtml 

عرض تقرير نشرته صحيفة أمريكية "ميسون أبواحلب، ) 78(
بشأن الدور السين يف اهلجمات اليت تتعـرض هلـا قـوات            

 :1/2004، شبكة املعلومات الدوليـة،      "التحالف يف العراق  

www.iraqhurr.org/iraqfile/iraqifile/2004/06/20
040617170001.asp  

دعوة بريطانية لتفتيش مساجد العراق بزعم أن صدام        ") 79(
ــا أســلحته  ــة"خيبــئ ــات الدولي  :، شــبكة املعلوم

http://www.daawaparty.com/almawkif/p2.htm 

صدام خيبئ أسلحته يف املـساجد      : صحيفة بريطانية ") 80(
  :، شبكة املعلومات الدولية"واملستشفيات

http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/20/article07.shtml 

برميـر  : أصر على تشكيل إدارة وليس حكومة     : "انظر) 81(
يستأجر جنود عراقيني لتشكيل اجليش والعـشائر تطالـب         

، شبكة املعلومات الدولية، جريـدة      "بسرعة رحيل االحتالل  
القيادة األمريكية تعترب املساجد    . "3/6/2003البيان، ديب،   

ــلحة ــابئ لألس ــات ا"خم ــبكة املعلوم ــة، ش  :لدولي
http://www.alitijahalakhar.com/archive/120/ne
ws120.htm  

  .املصدر السابق نفسه) 82(
سلطة التحالف دد نـشطاء املـساجد مبعاقبتـهم         ") 83(

ــرب ــرى ح ــة "كأس ــات الدولي ــبكة املعلوم  :، ش
http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=119  

   .املصدر السابق نفسه) 84(
، شـبكة   "العراق جملس سياسي لنـصح االحـتالل      ") 85(

  :املعلومات الدولية
http://www.al-
watan.com/data/20030602/index.asp?content=f
irstpage1  

، شبكة املعلومات الدوليـة،     "الفلوجة مدينة املساجد  ") 86(
16/4/2004:   

http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopi
c=207&catnum=19&subcat=79&PHPSESSID
=3b88801c6cacb461eaba88e0e7a61831  

مظاهرة عراقية ضد اقتحام مسجد ابن      "منري حجازي،   ) 87(
: وانظر أيضا. 2/1/2004لدولية، ، شبكة املعلومات ا"تيمية

                                                                         
املرجعية السنية والتماسك يف املواقف جتـاه       "عصام حسن،   

 :، شبكة املعلومات الدولية"العراق والعراقيني
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/02/article10.shtml 
http://www.albayinat.com/mqalat.php?nid=33 

، "مساجد العراق تتحدى خطر السياسة والتحـريض      ) 88(
ــة،    ــات الدوليـ ــبكة املعلومـ  :9/6/2003شـ

http://198.65.147.194/Arabic/news/2003-
06/08/article05.shtml  

مساجد العراق حضارة وتاريخ    "نور الدين العويدي،    ) 89(
وثقافة عز منعت ايار اتمع العراقي يف غياب الدولة وبرمير          

واشنطن أسقطت صـدام ففوجئـت    : حائر يف التعامل معها   
، شـبكة   "ميألون الشارع ويطالبون برحيل قواـا     مبعممني  

 :19/1/2004املعلومـــــات الدوليـــــة،  
http://www.alshaab.com/GIF/23-01-
2004/n8.htm 

دوره ورسالته أحد أهـم     : املسجد"مصطفى ملص،   ) 90(
 املعلومـات الدوليـة،   ، شـبكة "ثروات األمة وحكمة قوا 

6/2003:  
http://www.alwahdaalislamyia.net/19th/makala
t/almasjed.htm 

، "مساجد العراق تتحدى خطر السياسة والتحـريض  ") 91(
  .شبكة املعلومات الدولية، مصدر سابق

بفطرة اإلنسان الطيبة الـسليمة تقـودهم حنـو         وإذا  ) 92(
املساجد، مستحضرة كل مكونات األمان فيها، فأرشـدا        
. املساجد إىل حيث يستعيد اتمع محايته وتشكيله وانسجامه  

لقد كان الفتا وبوضوح كيف استوعبت املـساجد حركـة      
العراقيني العائدين إىل مالذ حيل بينهم وبينه لسنوات طويلة         

دوره ورسالته  : املسجد"مصطفى ملص،   ": ام البعث بفعل نظ 
، شـبكة املعلومـات     "أحد أهم ثروات األمة ومكمن قوا     

  .الدولية، مصدر سابق
  .املصدر السابق نفسه) 93(
مساجد العراق حضارة وتـاريخ     "نورالدين العويدي،   ) 94(
  .، شبكة املعلومات الدولية، مصدر سابق.."و
  .املصدر السابق نفسه) 95(
إمـام  . املصدر السابق نفسه  : انظر يف ذلك بالتفصيل   ) 96(

، شـبكة  "مساجد العراق حتفـظ أمـن املـواطنني   "الليثي،  
 :املعلومات الدولية

http://www.iraqirabita.net/nw.asp?cknd=iraq&
cnd=427 

باملولوتوف والقنابل احلارقة على بعض هجمات : "انظر) 97(
 :، شبكة املعلومات الدولية"مساجد العراق
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http://www.arabiyat.com/forums/archive/topic/
55831-1.html 

مدينة الـصدر تتوعـد   "رضوة حسن، : انظر يف ذلك  ) 98(
ــريكينيب ــال األم ــة،  "قت ــات الدولي ــبكة املعلوم ، ش

18/4/2003: 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/18/article06.shtml 

، شـبكة  .."مساجد العـراق حتفـظ أمـن   "إمام الليثي،   -
  .ات الدولية، مصدر سابقاملعلوم

نور الدين العويدي، مساجد العراق حـضارة وتـاريخ          - 
  .، شبكة املعلومات الدولية، مصدر سابق.."وثقافة

قاد خطباء املساجد وأئمتها وعلماؤها يف بغداد والعراق ) 99(
ا من ابتسامتها اليت فقدا بسبب محلة شرسة ليعيدوا إليها جزًء

تالل األمريكي؛ فقد اجتمع عدد من      الفوضى اليت خلفها االح   
علماء املساجد الشيعة والـسنة مبنطقـة الكـرخ ببغـداد           

، واتفقوا على تشكيل جلان من املتطوعني       )24/4/2003(
الستعادة املسروقات اليت بت بعد دخول القوات الغازيـة         

واشترك شباب الشيعة والسنة يف تـأمني املنـاطق،         . بغداد
مثل مسجد عباد الرمحن ومسجد ابن (وحولوا بعض املساجد    
إىل خمازن للمواد املصادرة، وكان من      ) حنبل ومسجد احملسن  

بني املسروقات اليت احتفظوا ا عشر سجادات حرير تقـدر        
 مليون دينار أردين، وقال أحـد    25الواحدة منها بأكثر من     
لكي تعـرف حجـم   ): "حسام.د(خطباء املساجد يف بغداد    

 جيب أن تعرف أن مسجدا      ؛تها املساجد املساعدات اليت قدم  
واحدا استطاع أن يصادر مائة طن أرز وصفائح عديدة مـن      
السمن، وقمنا بتوزيعها على مثانية آالف عائلة عراقية بالبطاقة 

هذا غري عشرين مسجدا آخر استطاعت أن تفعل        .. التموينية
كما قال إمام وخطيب مسجد ابـن حنبـل    ". مثل مسجدنا 

ستقوم جلاننا بدور منظم، وسوف يتم جرد       ): "الشيخ ثائر (
األموال املسروقة، وسنكتب كشوفًا ا؛ حىت يتسىن لنا إعادة         

، واستطاع أئمة مساجد شـاركوا يف       .."هذه األموال العامة  
اجتماع الكرخ وضع أيديهم على ملجـأ خلـف مـسجد           
أبواحلويش حيوي أجهزة رياضية ختص اللجنة األوملبية الـيت         

 عدي صدام، وقاموا جبرد األجهزة الـيت تقـدم    كان يرأسها 
مبليارات الدوالرات وعينوا هلا حارسا حىت ال تضيع، وبـني          

إمام جامع احملسن الشيعي يف مدينـة       (الشيخ عالء املسعودي    
إن املصلني : "دور مسجده ذا اخلصوص فقال) الصدر ببغداد

ا ألصحاامجعوا املسروقات يف ساحة املسجد وسيتم إعاد :"

                                                                         
، شبكة املعلومات .."إمام الليثي، مساجد العراق حتفظ أمن -

  . الدولية، مصدر سابق
، شبكة املعلومـات   .."مدينة الصدر تتوعد  "رضوة حسن،    -

  .الدولية، مصدر سابق
، .."مساجد العراق حضارة و   "نورالدين العويدي،   ) 100(

  .شبكة املعلومات الدولية، سابق
  .املصدر السابق نفسه) 101(
، شـبكة   "أبوحنيفة يتحدى الغزاة  "ياسر الزعاترة،   ) 102(

  :25/4/2003املعلومات الدولية، 
 http://alarabnews.com/alshaab/GIF/25-04-
2003/a21.htm  

ها سنشارك يف إدارة يـشكل : الكبيسي"إمام الليثي،   ) 103(
 :25/4/2003، شبكة املعلومات الدوليـة،      "األمريكان

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/26/article01.shtml 

، شـبكة   .."مساجد العراق حتفظ أمن   "إمام الليثي،   ) 104(
  .، سابق..ماتاملعلو

قال الشيخ عالء املسعودي إمام مـسجد احملـسن         ) 105(
إننا نسهر على راحة املـواطنني يف       : "الشيعي ذا اخلصوص  

األمن والقضاء والصحة والتعليم، حىت يف شئون اخلـدمات         
، "مدينة الصدر تتوعـد   "رضوة حسن،   ". املتعلقة بالكهرباء 

  .شبكة املعلومات الدولية، مصدر سابق
املصلون يف مجيع املساجد العراقيـة       "-انظر يف ذلك   )106(

، "نظموا مظاهرات حاشدة تطالب األمريكيني بالرحيل اليوم      
  . 19/4/2003شبكة املعلومات الدولية، 

مساجد العراق تندد بـاالحتالل األمريكـي وتـدعوا إىل          "
  .25/4/2003، شبكة املعلومات الدولية، "الوحدة

، شـبكة  " قـوات االحـتالل    أئمة املساجد يدعون لرحيل    "
  . 4/4/2003املعلومات الدولية، 

": مئات اآلالف يتظاهرون من مساجد العراق ضد االحتالل       "
  . 18/4/2003شبكة املعلومات الدولية، 

، شبكة  "مدينة الصدر تتوعد بقتال األمريكيني    "رضوة حسن،   
  . املعلومات الدولية، مصدر سابق

، شـبكة   .." حـضارة  مساجد العراق "نور الدين العويدي،    
مساجد العراق تتحدى خطر السياسة     . "، سابق .. املعلومات
  . 9/6/2003، ..، شبكة املعلومات"والتحريض

، .. ، شبكة املعلومـات   "اليقظة السنية "سلمان الظفريي،   . د
  .مصدر سابق

http://www.gom.com.eg/algomhuria/2003/04/1
9/fpage/detail01.shtml 
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http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-
25-12.htm 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-
25-16.htm 
http://www.al-
eman.com/IslamicNews/details.asp?ID=7755 
http://www.albayinat.com/newsdetails.php?nid
=228 

أمريكا ال حتترم سوى األقوياء وثقافة  "-انظر يف ذلك) 107(
، ..، شـبكة املعلومـات    "املقاومة اخلطوة األوىل للمواجهة   

14/7/2003: 

www.egypt-facts.org/files/f1-119.htm  
، شـبكة   "…مساجد العراق حضارة و   "نورالدين العويدي،   

  . ، سابق..املعلومات
، ..، شـبكة املعلومـات    "اليقظة السنية "سلمان الظفريي،   .د

  .مصدر سابق

، عـن   "مساجد العراق حتولت إىل مراكز للصحوة     ") 108(
 :..اجلارديـــان الربيطانيـــة، شـــبكة املعلومـــات

http://www.muslimworldleague.org/paper/179
1/articles/page10.htm 

، .."مساجد العراق حـضارة   "نورالدين العويدي،   ) 109(
  .، سابق..شبكة املعلومات

، شـبكة   "مساجد العراق تندد بـاالحتالل    : "انظر) 110(
أئمة املساجد يدعون لرحيـل     . "مصدر سابق ،  ..املعلومات

مئات . "، مصدر سابق  ..، شبكة املعلومات  "قوات االحتالل 
، شبكة  "اآلالف يتظاهرون من مساجد العراق ضد االحتالل      

مظـاهرات بالناصـرية ضـد      . "، مصدر سابق  ..املعلومات
ــة ــات"اجتمــاع املعارضــة العراقي ــبكة املعلوم ، ..، ش

15/4/2003:  
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/15/article05.shtml 

، شـبكة   "أبوحنيفـة يتحـدى الغـزاة     " ياسر الزعاترة،    -
  .، مصدر سابق..املعلومات

، ..، شبكة املعلومـات   "اليقظة السنية "سلمان الظفريي،   .  د
  .سابقمصدر 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-
25-16.htm 

مـساجد العـراق منـابر      "ظافر العاين،   . د: انظر) 111(
نورالـدين  . ، مـصدر سـابق    ..، شبكة املعلومات  "سياسية

، ..، شبكة املعلومات.."عراق حضارة ومساجد ال "العويدي،  
  .سابق

، شبكة  .."املسجد دوره ورسالته  "مصطفى ملص،   ) 112(
  .، مصدر سابق..املعلومات

                                                                         
، "أئمة املساجد يدعون لرحيل قـوات االحـتالل       ") 113(

  . ، سابق..شبكة املعلومات
مئـات اآلالف يتظـاهرون مـن مـساجد         "انظر  ) 114(

مـساجد العـراق    . "سابق،  ..، شبكة املعلومات  .."العراق
ظافر العاين،  . د. ، مصدر سابق  ..، شبكة املعلومات  .."تندد
، مصدر  ..، شبكة املعلومات  "مساجد العراق منابر سياسية   "

  . سابق
شـبكة  ،  "أبوحنيفة يتحدى الغزاة  "ياسر الزعاترة،   ) 115(

  . مصدر سابق،..املعلومات
، "مساجد العراق منـابر سياسـية  "ظافر العاين،  . د) 116(

  . مصدر سابق،..شبكة املعلومات
شـبكة  ،  "أبوحنيفة يتحدى الغزاة  "ياسر الزعاترة،   ) 117(

  . مصدر سابق،..املعلومات
وبكـاء ال  .. بكاء أفهمـه "عبد الستار إبراهيم،  . د) 118(

شـبكة  ،  "عندما بكى الكبيـسي وبكـى بـوش       .. أفهمه
  :21/4/2003 ،..املعلومات

http://www.hayatnafs.com/ra2y/cryingiunderst
and.htm  

: مسيحيو اجلمعة العظيمـة   : "اعتمدنا يف ذلك على   ) 119(
العراق أوالً، الكبيسي، نبذ الطائفية وتوحيد رؤيـة وطنيـة          

 :19/4/2003 ،..شـبكة املعلومـات   ،  "للشيعة والسنة 
http://www.eatlaf.com/inside/taw7eed%20ru2i
a%20watania.htm  

بكاء أفهمـه وبكـاء ال      "عبد الستار إبراهيم،    . د) 120(
  . مصدر سابق،..شبكة املعلومات، .."أفهمه

ـ ، .."مسيحيو اجلمعة العظيمة العـراق أوالً   ") 121( بكة ش
  . مصدر سابق،..املعلومات

مئات اآلالف يتظاهرون من مساجد العراق      : "انظر) 122(
أكـرب  " . مصدر سابق  ،..شبكة املعلومات ،  "ضد االحتالل 

 ،..شـبكة املعلومـات   ،  "مظاهرة عراقية ضـد االحـتالل     
18/4/2003: 

http://www.al-
eman.com/IslamicNews/details.asp?ID=7755 

   .املصدر السابق نفسه) 123(
على القوات األمريكية : رئيس مجعية علماء املسلمني يف العراق" )124(

 :..شبكة املعلومات، "مغادرة العراق قبل أن يتم طردها

http://www.iraqirabita.net/nw.asp?cknd=iraq&
cnd=402  

مئات اآلالف يتظاهرون من مساجد العراق ضـد        ") 125(
   . سابق،..شبكة املعلومات، "االحتالل
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مساجد العراق تندد باالحتالل األمريكي وتدعو إىل ") 126(

: وانظـر أيـضا   .  مصدر سابق  ،..شبكة املعلومات الوحدة،  
شـبكة  ،  " املساجد يدعون لرحيل قـوات االحـتالل       أئمة"

  . مصدر سابق،..املعلومات
أعداء : علماء السنة "أمحد العزيزي وصبحي حداد،     ) 127(

ــيم  ــالوا احلك ــالم اغت ــات، "اإلس ــبكة املعلوم  ،..ش
30/4/2003: 

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/30/article07.shtml 

مساجد العراق تتحدى حظر السياسة والتحريض،      ") 128(
  . سابق،..شبكة املعلومات

شـبكة  ،  .."اليقظة الـسنية  "سلمان الظفريي،   . د) 129(
  .سابق ،..املعلومات

احتجاجات شعبية على جملس    "حسام الدين السيد،    ) 130(
 :18/7/2003 ،..شبكة املعلومات، "كم العراقياحل

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/18/article08.shtml  

خطباء اجلمعة يف العراق يهـامجون      : "اعتمدنا على ) 131(
حمللي، والشيعة يعلنون عـن تـشكيل جـيش    جملس احلكم ا  

   :20/7/2003 ،..شبكة املعلومات، "املهدي
http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopi
c=154&catnum=17&subcat=77  

شـبكة  ، "نتخابـات نزيهـة  مجعة العراق دعوة ال   ") 132(
  :16/1/2004 ،..املعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/16/article12.shtml 

مساجد العـراق حـضارة      "العويديدي،نور الدين   ) 133(
  . سابق مصدر،..شبكة املعلومات، "..وتاريخ وثقافة

خطباء اجلمعة يف العراق يهامجون جملـس احلكـم         ") 134(
  .مصدر سابق ،..شبكة املعلومات، .."احمللي و

شـبكة  ،  "اليقظـة الـسنية   "سلمان الظفريي،   . د) 135(
  .، مصدر سابق..املعلومات

أول هجوم مسلح على مسجد سين      "صبحي حداد،   ) 136(
   :5/9/2003 ،..علوماتشبكة امل، "ببغداد

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article08.shtml 

مظاهرة عراقية ضد اقتحام مـسجد     "منري احلجازي،   ) 137(
  .سابق مصدر ،..شبكة املعلومات، "ابن تيمية

  .املصدر السابق نفسه) 138(
، ..."مساجد العراق حضارة و"نور الدين العويدي،   ) 139(

  . سابق،..شبكة املعلومات

                                                                         
وبعد التطرق إىل دور املساجد     -حتاول الدراسة اآلن    ) 140(

 التعرف على  -السنية عقب ايار مؤسسات الدولة يف العراق      
تالل األمريكي،  دور املساجد واحلسينيات وموقفها من االح     

ويف ضوء املعلومات املتوفرة سيتم التركيز على دراسة الدور         
مسجد اإلمام علي بـالنجف،  : السياسي لثمانية مساجد هي  

ومسجد اإلمام احلسني بكربالء، ومسجد الكوفة، ومـسجد   
موسى الكاظم ببغداد، ومسجد موسى الكـاظم بالبـصرة،       

وجامع اإلمـام  ومسجد حمسن ببغداد، وجامع الرضا ببغداد،  
  .السجاد ببغداد

خطباء اجلمعة يف العراق يهامجون جملـس احلكـم         ") 141(
شـبكة  ،  "احمللي، والشيعة يعلنون عن تشكيل جيش املهدي      

 :20/7/2003 ،..املعلومـــــــــــــات
http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopi
c=154&catnum=17&subcat=77  

مظاهرات حاشدة "حممد أبواحلق وحممد صادق أمني، ) 142(
 :20/7/2003 ،..شبكة املعلومات، "للشيعة ضد أمريكا

 http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/20/article07.shtml 

   .املصدر السابق نفسه) 143(
 13/7/2003عقد جملس احلكم أول جلساته يف       ) 144(

حلوا جملس احلكـم    : الصدر لألمريكان . "بإشراف أمريكي 
ــوا ــات ، "وارحل ــبكة املعلوم  :25/7/2003 ،..ش

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/25/article05.shtml 

   .املصدر السابق نفسه) 145(
شـبكة  ،  "بدء التجنيد يف جيش املهدي بـالعراق      ") 146(

 :19/7/2003 ،..املعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/19/article12.shtml 

، "مساجد العراق منـابر سياسـية  "ظافر العاين،  . د) 147(
  . سابق،..شبكة املعلومات

ــتالل ") 148( ــد االح ــة ض ــاهرة عراقي ــرب مظ ، "أك
18/4/2003 : 

http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/18/article08.shtml 

شـبكة  ، "مجعة العراق دعوة النتخابـات نزيهـة     ") 149(
  . مصدر سابق،..املعلومات

شبكة ،  "حرب على اجلدران العراقية   "أنس إبراهيم،   ) 150(
 :17/4/2003 ،..املعلومات

 http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/17/article21.shtml 
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شبكة ، "طالب احلوزة يتوعدون احملتلني   "على حلين،   ) 151(

 :29/5/2003 ،..املعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/29/article13.shtml 

مئات اآلالف يتظاهرون من مساجد العراق ضـد        ") 152(
: وانظر أيـضا . مصدر سابق ،..شبكة املعلومات،  "االحتالل

 ،..شبكة املعلومات، .."مسيحيو اجلمعة العظيمة العراق أوالً"
   .در سابقمص
برمير وغرينستوك سيحضران اجتماع جملس األمن      ") 153(

عشرات اآلالف تظاهروا يف البصرة دعما للسيستاين، : االثنني
، "االنتخابات الباكرة تعين متديد االحتالل سنتني     : الباجة جي 

 :16/1/2004 ،..شبكة املعلومات
http://www.annaharonline.com/htd/DAW0401
16-10.HTM  

  .املصدر السابق نفسه) 154(
سنطرد االحتالل ولو   : شيعة العراق "أوس الشرقي،   ) 155(

  :21/10/2003 ،..شبكة املعلومات، "بالقوة
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
10/21/article20.shtml  

  .املصدر السابق نفسه) 156(
 .السابق نفسه) 157(

 .نفسه) 158(

  .نفسه) 159(
  .نفسه) 160(
 عندما اار نظام صدام ودخل املـستعمر        :قال قائل ) 161(

 واآلخر  األمريكي انقسم العراقيون إىل قسمني أحدمها متفائل      
متشائم، وبعد مرور عام عن االحتالل أصـبح املتفـائلون          

انظر التحول يف موقف إمام . فقط والباقون متشائمون% 10
وخطيب مسجد اإلمام السجاد والشيخ حيدر عباس احلسيين        
الذي حتول من مهادنة االحتالل إىل مقاتلته بعدما تبني له نوايا 

، .." سنطرد االحتالل:شيعة العراق"أوس الشرقي، . االحتالل
  . مصدر سابق،..شبكة املعلومات

، "السيستاين حيرم انتزاع مساجد السنة    "إمام الليثي،   ) 162(
ــات ــبكة املعلومــــ :3/5/2003 ،..شــــ  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/03/article04.shtml 

هجوم قبائل إلشـعال    : الكبيسي"عالء أبو العينني،    ) 163(
صبحي : وانظر. 5/9/2003 ،..شبكة املعلومات ،  "الفتنة

شبكة ،  "أول هجوم مسلح على مسجد سين ببغداد      "حداد،  
  :5/9/2003 ،..املعلومات

 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article08.shtml 

                                                                         
  .املصدر السابق نفسه) 164(
إمام الليثي، السيستاين حيرم انتزاع مساجد الـسنة،        ) 165(

  : مصدر سابق،..شبكة املعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/03/article04.shtml 

السيستاين حيـرم قتـل البعثـيني دون    "علي حلين،  ) 166(
   :27/5/2003 ،..شبكة املعلومات، "حماكمة

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/27/article11.shtml 

املقاومة العراقية تضرب فنادق بغداد واالحـتالل        ") 167(
:18/2/2004 ،..شبكة املعلومات، "يعتقل شيوخ العشائر  

http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?A
rticleid=9649  

هجوم قباء إلشـعال    : الكبيسي"عالء أبو العينني،    ) 168(
 :..شبكة املعلومات، "الفتنة

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article09.shtml 

شـبكة  ،  " قتلـى  3: انفجار مسجد سين ببغـداد    ) 169(
 :9/12/2003 ،..املعلومـــــــــــــات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/09/article13.shtml 

، "السنة والشيعة : العراك يف العراق  "هويدي،  فهمي  ) 170(
ــات ــبكة املعلومـــ  :28/12/2003 ،..شـــ

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/200
3/12/article17.shtml 

 علـى مـسجد     أول هجوم مسلح  "صبحي حداد،   ) 171(
  :..شبكة املعلومات، .."سين

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article08.shtml 

شـبكة  ،  "اليقظـة الـسنية   "سلمان الظفريي،   . د) 172(
  . مصدر سابق،..املعلومات

احتجاجات شعبية على جملس    "حسام الدين السيد،    ) 173(
 :18/7/2003 ،..شبكة املعلومات، "احلكم العراقي

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/18/article08.shtml  

  . السابق نفسهاملصدر) 174(
شبكة ،  "قاوموا االحتالل سلمياً  : احلكيم للعراقيني ") 175(

  :27/6/2003 ،..املعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/27/article06.shtml 

، .."شيعة العراق سنطرد االحـتالل    "قي،  أوس الشر ) 176(
   سابق،..شبكة املعلومات

مئات اآلالف يتظاهرون من    : "انظر يف هذا املوضوع   ) 177(
 مـصدر   ،..شبكة املعلومات ،  "مساجد العراق ضد االحتالل   
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شـبكة  ،  "أكرب مظاهرة عراقيـة ضـد االحـتالل       . "سابق

 ،.."مسيحيو اجلمعة العظيمة"، 18/4/2003 ،..املعلومات
  : مصدر سابق،..شبكة املعلومات

http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/18/article08.shtml 
http://www.al-
eman.com/IslamicNews/details.asp?ID=7755 

أول هجوم مسلح علـى مـسجد       "صبحي حداد،   ) 178(
   .مصدر سابق،..شبكة املعلومات، .."سين
، "أئمة املساجد يدعون لرحيل قـوات االحـتالل       ") 179(

  :4/4/2003 ،..شبكة املعلومات
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-
25-16.htm 

، "مساجد العراق منـابر سياسـية  "ظافر العاين،  . د) 180(
  . مصدر سابق،..شبكة املعلومات

عند الـشيعة   " املرجعية"مل يقتصر تداول اصطالح     ) 181(
 وإمنا يستخدمه أيضا عامـة      ؛اليوم على املفكرين والباحثني   

لناس، بينما جند يف املقابل أن الـسنة مل يـستخدموا هـذا          ا
، والعامة منهم   "العلماء "ة وإمنا اعتادوا ذكر لفظ    ؛االصطالح

مل يعرفوا اصطالح املرجعية، أما املفكرون والبـاحثون فلـم       
واهتم الشيعة باصطالح . يستخدموه إال بصورة حمدودة للغاية

 حمتواه الفكـري يف     املرجعية، ووضعوا له تعريفاً وحتدثوا عن     
  .إطار خربم ونظرم احملدودة للمفهوم

يف " العلمـاء "درجت العادة على استخدام لفظـة       ) 182(
الوسط السين للداللة على املرجعية لديهم، ورغم أن لفظـة          
مرجعية أو مرجع درجت العادة على استخدامها يف الوسـط   

الحي الشيعي؛ إال أن الدراسة وبعيداً عن التـداول االصـط         
ستستخدم مفهوم املرجعية يف إطاره الفكري مرتبطاً بالـسنة     

  .وبالشيعة على حد سواء
أمريكا ال حتترم سوى األقوياء وثقافـة املقاومـة         ) "183(

ــة  ــوة األوىل للمواجه ــات ، "اخلط ــبكة املعلوم  ،..ش
14/7/2003:  

 www.egypt-facts.org/files/f1-119.htm 
دولة طائفية يف العراق؟    "تيسري عبد اجلباراأللوسي،    ) 184(

شـبكة  ، "متزيق للشعب وخراب للوطن وديـد للمنطقـة    
  :13/1/2004 ،..املعلومات

http://f21.parsimony.net/forum37811/messages
/24410.htm 

التمذهب القومي والطـائفي يف     "زهري كاظم عبود،    ) 185(
ــد صــدام   ــن البائ ــات "زم ــبكة املعلوم :..، ش  

http://www.irqparliament.com/Art12A/Zuhair2
-02.htm 

                                                                         
األكاذيـب  :  يف العـراق   العـراك "فهمي هويدي،   ) 186(

ــات"واألســاطري ــبكة املعلوم :28/12/2003، ..، ش  
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/200
3/12/article15.shtml 

ك يف املواقف   املرجعية السنية والتماس  "عصام حسن،   ) 187(
:2003،  ..، شـبكة املعلومـات    "جتاه العراق والعراقيني؟    

http://www.albayinat.com/mqalat.php?nid=33  
نظرات يف املسألة الطائفية ودور احلزب اإلسالمي       ) "188(

 ،..املعلومـات شـبكة  ، "يف احملافظة على عروبـة العـراق      
9/2003:  

http://www.ppsc.info/MainPages/Arabic/Politic
al-File/2003/9/f9_5.htm  

أهل السنة واجلماعة يف العراق     "سلمان الظفريي،   . د) 189(
  :..علومات، شبكة امل"حقائق وأرقام

 http://www.ansar.org/arabic/aliraq.htm 
مظاهرة عراقية ضد اقتحام مـسجد      "منري حجازي،   ) 190(

   .، مصدر سابق..، شبكة املعلومات"ابن تيمية
، "ال أبارك وجود اإلخوان مبجلس العراق     : اهلضييب") 191(
5/9/2003:  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/05/article11.shtml 

عراقية يف ظل االحتالل األمريكـي      حول املقاومة ال   )192(
، "املقاومة العراقيـة  "مثىن حارث الضاري،    : نظر بالتفصيل ا

. 88-80، ص   2004/ 5،  303املستقبل العـريب، ع     
، "املقاومة العراقية ومالمح تشكيل اهلويـة     "سلمان اجلميلي،   

. 100-89، ص 2004/ 5،  303املستقبل العـريب، ع     
وعن أساليب تعامل االحتالل احملتملة مستقبالً مع املقاومـة         

 عن إيقاف املقاومة،    هيف حال عجز  الحتوائها بالتفاهم معها    
نتائج وتـداعيات االحـتالل علـى       "فاضل الربيعي،   : رنظا

-127، ص2004/ 5، 303، املستقبل العريب، ع "العراق
128.  

نفى مأمون اهلضييب املرشد العام لإلخوان املـسلمني        ) 193(
بشدة أن يكون اإلخوان قد وافقوا على عضوية اثـنني مـن         

 صالح الدين حممد اء الدين أمني     (إخوان العراق يف الس     
حمسن عبد احلميـد    . عام االحتاد اإلسالمي الكردستاين، ود    

األمني العام للحزب اإلسالمي العراقي اجلنـاح الـسياسي         
، وتربأ اهلضييب مـن أي عالقـة        )لإلخوان املسلمني بالعراق  
وحـول  . املصدر الـسابق نفـسه    . مبجلس احلكم االنتقايل  

 توجهات احلزب اإلسالمي وتصرحيات مسئوليه وموقفهم من      
صـبحي حـداد،    : االحتالل وعضوية جملس احلكم، انظـر     

شبكة ، "اخلالفات الطائفية ختدم االحتالل: اإلسالمي العراقي "
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احلزب اإلسالمي "إمام الليثي، . 21/9/2003 ،..املعلومات

 ،..شـبكة املعلومـات   ،  "بالعراق سنقاوم االحتالل سلمياً   
إخوان العراق يشكلون   "عبد الرحيم علي،    . 22/4/2003

ــتالل  ــة االح ــة ملقاوم ــات، "جبه ــبكة املعلوم  ،..ش
15/4/2003:  

 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
09/21/article11.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/22/article22.shtml 
 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/15/article14.shtml 

) الـسنة (طق الرمسي باسم هيئة علماء املسلمني       النا) 194(
  . ونائب عميد كلية الدراسات اإلسالمية يف بغداد

الناطق الرمسي باسم هيئة علمـاء      "شرياز شيخاين،   ) 195(
كا متارس لعبة الطائفية واملقاومـة      ريأم: املسلمني يف العراق  

 الشيعة: مشروعة يف إطار القوانني الدولية، حممد بشار الفيضي
جزء من العراق ولكنهم خيدمون القوات األمريكية ويقدموا        

 :..، شبكة املعلومات"على أا قوات حمررة
 http://www.puk.org/web/htm/sahafa/ar4.asp  

الشيخ حارث الضاري يتكلم بلسان "ياسر الزعاترة، ) 196(
ــرا ــات "قينيالع ــبكة املعلوم :23/7/2003، ..، ش  

http://www.iraqirabita.net/default.asp?cnd=218
0&knd=ltr 

  . املصدر السابق نفسه) 197(
خطباء اجلمعة يف العراق يهامجون جملـس احلكـم         ) "198(

شـبكة  ،  " يعلنون عن تشكيل جيش املهدي     احمللي، والشيعة 
 :20/7/2003 ،..املعلومـــــــــــــات

http://www.alommah.net/showtopic.php?idtopi
c=154&catnum=17&subcat=77  

 حوار حسني عبد الغين مـع حـارث الـضاري،         ) 199(
 ،..شبكة املعلومات ،  "معارضة العلماء لس احلكم العراقي    "
4/8/2003: 

http://www.aljazeera.net/programs/interview/ar
ticles/2003/8/8-4-1.htm 

اخلالصي يطرح مبادرة "مازن غازي ومسري احلجازي، ) 200(
 :21/12/2003 ،..شبكة املعلومات ،  "لتوحيد العراقيني 

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/21/article17.shtml 

، .."جملس احلكم خطباء اجلمعة يف العراق يهامجون      ") 201(
  .، مصدر سابق..شبكة املعلومات

عرض تقرير نـشرته صـحيفة      "ميسون أبواحلب،   ) 202(
أمريكية بشأن الدور السين يف اهلجمات اليت تتعرض هلا قوات   

  .مصدر سابق، ..شبكة املعلومات، "التحالف يف العراق

                                                                         
حسني عبد الغين يف حوار مع حـارث الـضاري،          ) 203(
 ،..شبكة املعلومات ،  "لس احلكم العراقي  معارضة العلماء   "

  :مصدر سابق
http://www.aljazeera.net/programs/interview/ar
ticles/2003/8/8-4-1.htm 

شـبكة  ،  "اليقظـة الـسنية   "سلمان الظفريي،   . د) 204(
   . مصدر سابق،..علوماتامل
حوار حسني عبد الغين مـع حـارث الـضاري،          ) 205(
  . سابق، ..شبكة املعلومات، .."معارضة العلماء"
احتجاجات شعبية على جملس    "حسام الدين السيد،    ) 206(

 :18/7/2003 ،..شبكة املعلومات، "احلكم العراقي
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/18/article08.shtml  

، شـبكة   .."اجلمعـة العظيمـة   "عبد اهللا القـاق،     ) 207(
  .، مصدر سابق..املعلومات

على القوات  : رئيس مجعية علماء املسلمني يف العراق     ) 208(
شـبكة  ، "م طردهـا األمريكية مغادرة العراق قبـل أن يـت     

  :..املعلومات
http://www.iraqirabita.net/nw.asp?cknd=iraq&
cnd=402  

: العراق أوالً، الكبيـسي   : مسيحيو اجلمعة العظيمة  ) "209(
شـبكة  ،  "نبذ الطائفية وتوحيد رؤية وطنية للشيعة والـسنة       

  :19/4/2003 ،..ملعلوماتا
http://www.eatlaf.com/inside/taw7eed%20ru2i
a%20watania.htm  

 ،"نعل األمريكان أمام أبوابنا   : الكبيسي"على حلين،   ) 210(
لكبيسي، ا: وانظر أيضا . 5/6/2003 ،..شبكة املعلومات 

 ،..شـبكة املعلومـات    ،"العباءة الدينية ال تصلح العـراق     "
6/5/2003:  

 http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/05/article09.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/06/article03.shtml  

سنشارك يف إدارة يـشكلها  : الكبيسي"إمام الليثي،   ) 211(
ــان ــات، "األمريك ــبكة املعلوم :25/4/2003 ،..ش  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/26/article01.shtml  

شـبكة  ، "العباءة الدينية ال تصلح العراق "الكبيسي،  ) 212(
  . مصدر سابق،..املعلومات

الرغبة قائمة  : العراق حتت االحتالل  " القحيص،   يعل) 213(
، ..، شــبكة املعلومــات"والــسيناريو جــاهز للتفتيــت

25/1/2004:  
 http://www.alriyadh-np.com/Contents/25-01-
2004/Mainpage/POLITICS_19949.php  
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علمـاء  "أمحد عبد العزيز التوجيري وصبحي حداد،       ) 214(

 ،..شبكة املعلومـات  ،  "أعداء اإلسالم اغتالوا احلكيم   : ةالسن
30/4/2003:  

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/30/article07.shtml 

شبكة ،  "حتالف سين شيعي ضد االحتالل األمريكي     ) "215(
  :17/8/2003 ،..املعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/17/article03.shtml 

كإيفاده للشيخ حازم الزبيدي للقاء حممـد تقـي         ) 216(
. لتعايش بـني املـذاهب    املدرسي الذي أكد على ضرورة ا     

 ،..شبكة املعلومات ،  "املرجع املدرسي يستقبل وفدا إسالميا    "
 :1424 ربيع اآلخر 8

http://www.almodarresi.com/news/z20xrcr2.ht
m  

 املوساد والسي آي إيه يعدان لبناء شـبكة البغـاء         ) "217(
 :1/8/2003 ،..شبكة املعلومات، "واملخدرات يف البصرة

http://alhayatalmasria.masrawy.com/01082003/
154227news.htm  

شـبكة  ،  "العراق حتت االحـتالل   "علي القحيص،   ) 218(
  . مصدر سابق،..املعلومات

شـبكة  ،  "الشيعة ودورهم يف حترير العـراق     : انظر) 219(
 :..املعلومات

 http://kitabat.com/r12602.htm 
احذروا أمحد "عمر عزيز قادر، : انظر الكتابات التالية) 220(

من هو الـدكتور أمحـد      . "،..شبكة املعلومات ،  "الكبيسي
جاسم . د. 20/4/2003 ،..شبكة املعلومات  ،"الكبيسي

بالد : احلرب العراقية األمريكية  "بن حممد بن مهلهل الياسني،      
 ،..شبكة املعلومات ،  "خواطر من بغداد بعد عصر االستبداد     

الشيخ أمحـد الكبيـسي     "داود البصري،   . 26/4/2003
 ،..شبكة املعلومـات  ،  "وشركاه مناورات وعاظ السالطني؟   

 املالحظ أن هذه الكتابات متحاملـة       من. 28/4/2003
تفتقر إىل الصحة، والدراسة ال تشكك يف حسن نوايا الشيخ          
أمحد الكبيسي الذي عرفه الباحث عن قرب يف أبوظيب، رغم          
. بعض املآخذ عليه أمهها احلديث يف ما جيب السكوت عنـه          

انظر يف  . وهناك من امه بأنه وراء اغتيال حممد باقر احلكيم        
التركيز على مواقف املرجـع الـشيعي       " حممد،   باسل: ذلك

ــسنية ــات ال ــستفز املرجعي ــات، "ي ــبكة املعلوم  ،..ش
23/1/2004:  

http://www.alitijahalakhar.com/archive/115/hid
e_park115.htm 
http://www.alsahwa-
yemen.net/exp_news.asp?sub_no=2216 

                                                                         
http://www.iraqirabita.net/nw.asp?cknd=iraq&
cnd=402  
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid
=6956 
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_
news/01-2004/20040122-23P03-
03.txt/story.html 

صـوت ضـد    .. احلوزة العلميـة  "مراد األعظمي،   ) 221(
  :29/4/2003 ،..شبكة املعلومات، "األمريكان

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/29/article13.shtml 

الشيخ ناصر األسدي يف لقاء مـع شـبكة البنـا           ) "222(
املرجعية الدينية هي األصل يف العراق والكلمـة        : املعلوماتية

  :19/8/2003 ،..شبكة املعلومات، "احلامسة للمرجعية

 http://www.annabaa.org/nbanews/25/167.htm  

جيب التفريق بني الزعامة الدينية     : السيد حبر العلوم  ) "223(
واملرجعية الدينية، ومرجعية النجف هلا األولويـة بإصـدار         

 جريدة الـوطن الكويتيـة،      ،..شبكة املعلومات ،  "الفتاوي
2/5/2003:  

http://www.albayinat.com/mtabatt.php?nid=23  
خالفـات يف   .. مقتل اخلـوئي  "صاحل السيد باقر،    ) 224(

 ،..شـبكة املعلومـات  ، "مرجعية الشيعة أم تصفية سياسية؟    
16/4/2003:  

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/4
/4-16-1.htm 

مرجعيات الـشيعة ووطـأة     "علي إمساعيل نصار،    ) 225(
:31/8/2003 ،..شبكة املعلومـات  ،  "االنقسام السياسي   

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/
8/8-31-1.htm  

.. املرجعيـات الـشيعية   "ر،  علي إمساعيـل نـصا    ) 226(
 ،..شبكة املعلومـات ،  "االصطفافات والوالءات والصراعات  

27/5/2003:  
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/5
/5-27-1.htm  

ني فـضل اهللا،    نصري األسعد يف حوار مع حممد حس      ) 227(
شـبكة  ،  "الفتوى واملرجعية وإيـران واملـسألة العراقيـة       "

  :2/12/2002 صحيفة السفري، ،..املعلومات
http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/nachata
t/safir02122002.htm 

املسألة العراقية التوازنـات    " مع هاين فحص،     حوار) 228(
، 112، ع   2003، شئون األوسط، خريف     "واالمتدادات

  .86، ص81ص
آلية العالقة بني املرجع واألمة يف املشروع السياسي        ) "229(

وانظـر  .  مصدر سـابق   ،..شبكة املعلومات ،  "للصدر الثاين 
، "قالدولة والدين واتمع يف العـرا     "خالد احلروب،   : أيضا
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 قناة اجلزيرة، برنامج خـري جلـيس يف         ،..شبكة املعلومات 

. فاحل عبد اجلبار حمرر الكتـاب ود      . الزمان كتاب حبضور د   
وحـول  . 2/12/2002كاظم املوسوي من جامعة لندن،      
الـصراع  "رضوان السيد،   : املرجعية الشيعية بوجه عام انظر    

مـاع  احلوزة الدينية والعشائرية واالجت   : على مستقبل العراق  
، 6/2003،  292، املستقبل العريب، ع     "املدين والسياسي 

  :133-129ص
http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/s
adr2/data/16.htm 
http://www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/
sadr2/data/16.htm 

نتـائج وتـداعيات    "فاضل الربيعي،   : نظر يف ذلك  ا) 230(
، املستقبل العريب، مـصدر سـابق،       "االحتالل على العراق  

  .133-111ص
: قارن مع تصنيف صاحل السيد باقر الذي يتـضمن        ) 231(

التيار اإليراين، الشريازيون، الصدريون، حزب     السيستانيون،  
أمريكا "الدعوة، املؤهلون للزعامة الشيعية، صاحل السيد باقر،       

  :30/11/2003، "حتالف حمتمل أم حقيقي؟: والشيعة
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/1
1/11-30-1.htm#6 

سنطرد االحتالل ولو   : شيعة العراق "أوس الشرقي،   ) 232(
  :21/10/2003،..شبكة املعلومات، "بالقوة

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
10/21/article20.shtml  

شـبكة  ،  "قاموا االحتالل سلمياً  "احلكيم للعراقيني   ) "233(
  :27/6/2003، ..املعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/27/article06.shtml 

، "عية جديدة لرفض االحتالل األمريكـي     دعوة شي ) "234(
  :16/4/200، ..شبكة املعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/16/article15.shtml 

ـ  "االحتالل يطالب برتع سالح فيلق بدر     ") 235( بكة ، ش
  :8/6/2003 ،..املعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/08/article03.shtml 

لقاء بني مرجعيـات شـعبنا      : يف النجف األشرف  ") 236(
  :12/8/2003، ..ات، شبكة املعلوم"واملرجعيات الشيعية

http://www.ankawa.com/cgi-
bin/ikonboard/topic.cgi?forum=4&topic=307 

حول تاريخ حلفاء   : الشيعة العراقيون "جوان كول،   ) 237(
، 12/2003،  298 ع   ، املستقبل العريب،  "أمريكا احملتملني 

  .102ص

                                                                         
، "نريد االستقالل ونستطيع حكم أنفـسنا  : احلكيم") 238(

 :10/5/2003، ..شبكة املعلومات
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/10/article05.shtml 

واضح أن اهلدف من ذلك طمس نـسبة الـسنة يف          ) 239(
مـصطفى  : انظر. العراق وتغييبهم كلياً عن جمرى األحداث     

، ..، شبكة املعلومـات   "أرقام ونسب ودالالت  "املشهداين،  
12/5/2003: 

http://www.iraqirabita.net/default.asp?cnd=101
3&knd=ltr  

: املرجعيـات الـشيعية   "علي إمساعيـل نـصار،      ) 240(
 :27/5/2003، "االصطفافات والوالءات والصراعات

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/5
/5-27-1.htm 

مرجعيات الـشيعة ووطـأة     "لي إمساعيل نصار،    ع) 241(
 :31/8/2003، ..، شبكة املعلومات"االنقسام السياسي

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/8
/8-31-1.htm  

يف حكـم   من خيلـف صـدام      "صالح النصراوي،   ) 242(
ــراق؟ ــة، ع "الع ــسياسة الدولي ، 10/2002 150، ال

  .116ص
، نـدوة،   "العراق ودول اجلـوار   "حممد نور الدين،    ) 243(

: وانظر. 12، ص 112، ع 2003شئون األوسط، خريف    
، "احلركة الشيعية يف العراق التاريخ واملستقبل"إبراهيم غرابية، 

19/10/2003:  
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/1
0/10-19-1.htm 

ملزيد من التفصيل حول دور حجة اإلسـالم عبـد          ) 244(
محالت للقوات  : العراق"أوس الشرقي،   : العزيز احلكيم، انظر  
. 22/7/2003، ..، شبكة املعلومات"األمريكية ضد الشيعة

، شـبكة   "ال إلدارة أمريكيـة للعـراق     : املعارضة الشيعية "
مقتل ثالثة عراقيني يف حماولة . "15/2/2003، ..املعلومات

، ..، شـبكة املعلومـات  "اغتيال فيهم مرجع شيعي بالنجف    
السيستاين يطالب بانتخاب كل مؤسسات . "24/8/2003

السيستاين . "27/11/2003،  ..، شبكة املعلومات  "العراق
، ..، شـبكة املعلومـات    "اق نقل السلطة بـالعراق    ضد اتف 
مواجهة وشيكة بني السيستاين وجملس     . "26/11/2003

   :2/12/2003، ..، شبكة املعلومات"احلكم
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/22/article22.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
02/15/article12.shtml 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/8/8-
24-18.htm  
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http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
11/27/article09.shtml 
http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
11/26/article11.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/02/article15.shtml 

مريكا والشيعة حتـالف    أ"صاحل السيد باقر،    : انظر) 245(
. 30/11/2003،  ..، شبكة املعلومات  "حمتمل أم حقيقي؟  

حول تاريخ حلفاء أمريكـا     : الشيعة العراقيون "جوان كول،   
  :105، املستقبل العريب، مصدر سابق، ص"احملتملني

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/1
1/11-30-1.htm#6 

خالفات يف مرجعية : مقتل اخلوئي"صاحل السيد باقر، ) 246(
، ..، شــبكة املعلومــات"الــشيعة أم تــصفية سياســية؟

16/4/2003:  
http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/4
/4-16-1.htm 

، املستقبل العريب،   .."الشيعة العراقيون "جوان كول،   ) 247(
  .105سابق، ص

ملاذا ال يعلـن السيـستاين اجلهـاد        "هاين فحص،   ) 248(
ــسلح؟ ــات "امل ــبكة املعلوم . 29/1/2004، ..، ش

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/200
4/01/article13.shtml 

، املستقبل العريب،   .."الشيعة العراقيون "جوان كول،   ) 249(
  .105سابق، ص 

ملاذا اليعلـن السيـستاين اجلهـاد       "هاين فحص،   ) 250(
  .، مصدر سابق"املسلح؟

لـشيعة ووطـأة    مرجعيات ا "علي إمساعيل نصار،    ) 251(
  :31/8/2003، ..، شبكة املعلومات"االنقسام السياسي

http://www.aljazeera.net/cases_analysis/2003/8
/8-31-1.htm  

، شبكة  "السيستاين ضد اتفاق نقل السلطة بالعراق     ") 252(
  :26/11/2003، ..املعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
11/26/article11.shtml 

السيستاين يدعو العراقيني للجهاد   "عبد الرحيم علي،    ) 253(
  .، مصدر سابق..، شبكة املعلومات"املدين

، .."مرجعيات الشيعة ووطأة  "علي إمساعيل نصار،    ) 254(
  .مصدر سابق

 حيث يرفض السيستاين    ؛وخاصة تيار مقتدى الصدر   ) 255(
مقتدى الصدر والوجود األمريكي    "ياسر أبوهاللة،   . مقابلته

صـاحل  . 25/5/2003،  ..، شبكة املعلومـات   "يف العراق 
  :، مصدر سابق.."أمريكا والشيعة"السيد باقر، 

                                                                         
http://www.aljazeera.net/programs/interview/ar
ticles/2003/5/5-31-1.htm  

حول قضييت االنتخابات وإعداد الدستور وجهـود       ) 256(
ل السيستاين لتحقيق مكاسب للطائفة الشيعية وأسلوب تعام      

سلطة االحتالل وجملس احلكم معه، اعتمدنا على املـصادر         
، شـبكة   "دستور احملتل غـري شـرعي     : السيستاين: "التالية

السيستاين يطالب بانتخابات   . "1/3/2003،  ..املعلومات
ــراق  ــسات الع ــل مؤس ــات"ك ــبكة املعلوم ، ..، ش

أمريكا تسعى لتسوية   : واشنطن بوست . "27/11/2003
. 16/12/2003،  ..ملعلومـات ، شـبكة ا   "مع السيستاين 

، شـبكة   "مواجهة وشيكة بني السيستاين وجملس احلكـم      "
يوسف الشريف وسـالمة    . 22/12/2003،  ..املعلومات
تركيا حتذر من محام دم إذا أخـرت الفيدراليـة          "نعمات،  

، شبكة  "وسانشيز يعترب القبض على عزة إبراهيم مسألة أيام       
ملاذا ال  "حص،  هاين ف . 17/1/2004، احلياة   ..املعلومات

، مصدر  ..، شبكة املعلومات  "يعلن السيستاين اجلهاد املسلح؟   
العراق واملنطقة بعد احلرب قضايا إعادة      "هاين فارس،   . سابق

اآلثار السياسية االجتماعية للحرب ضد العراق على      : اإلعمار
، 195، املستقبل العـريب، ع      "العراق وعلى املنطقة العربية   

، "دعوة النتخابات نزيهة: عراقمجعة ال. "36، ص9/2003
االنتخابات : الباجة جي . "، مصدر سابق  ..شبكة املعلومات 

اآلن قد تعرقل نقل الـسلطة وسنتوصـل إىل اتفـاق مـع             
ــستاين ــات"السي ــبكة املعلوم ــصباح، ..، ش ــة ال ، جمل

ممثل السيستاين يهدد بتنظيم مواجهات ضد . "17/1/2004
رند . 16/1/2004،  ..، شبكة املعلومات  "قوات االحتالل 
تقريـر رقـم    : مراقبة الدميقراطية يف العراق   "رحيم فرانكي،   

، املـستقبل   "2003واحد عن الوضع يف العراق سـبتمرب        
برمير وغرينستوك . "83، ص11/2003، 297العريب، ع   

سيحضران اجتماع جملس األمن االثـنني، عـشرات اآلالف     
نتخابات اال: الباجه جي . تظاهروا يف البصرة دعما للسيستاين    
، ..، شـبكة املعلومـات   "املبكرة تعين متديد االحتالل سنتني    

تيارات شيعية تنظم مظـاهرة يف بغـداد        . "16/1/2004
ــات  ــدعوة إىل االنتخاب ــات "لل ــبكة املعلوم ، ..، ش

السيستاين ينفي حـض أنـصاره علـى        . "20/4/2004
اإلضراب ويوضح أنه ال يعين املنفيني العراقيني بشعار ال سلطة 

. 19/1/2004،  ..، شبكة املعلومات  "اء من اخلارج  ملن ج 
مباحثات مكثفة بني جملس احلكم والسيستاين      "على مشخي،   

، شـبكة   "لالتفاق على رؤية موحدة بـشأن االنتخابـات       
واشـنطن  "صالح عـواد،    . 18/1/2004،  ..املعلومات
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، ..، شـبكة املعلومـات  "توسط أنان لتهدئـة السيـستاين     

، " يلتقي السيد السيستاين   جالل الطالباين . "17/1/2004
، "برمير يرفض مطالبـات السيـستاين  . "،..شبكة املعلومات 
مظـاهرات عراقيـة    . "12/1/2004،  ..شبكة املعلومات 

ــات ــإجراء انتخاب ــب ب ــات"تطال ــبكة املعلوم ، ..، ش
استضفنا القطـة فاحتلـت     : جنل الصدر . "15/1/2004
: السيـستاين . "1/7/2003، ..، شبكة املعلومـات   "دارنا

، ..، شــبكة املعلومــات"دســتور احملتــل غــري شــرعي
السيستاين يهدد بفتـوى تـرتع شـرعية        . "1/7/2003

خطة لنقل  . "16/1/2004،  ..، شبكة املعلومات  "االنتقايل
، ..، شبكة املعلومـات "السلطة بالعراق تستجيب للسيستاين   

  :املصادر بالترتيب على التوايل. 13/1/2004
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/01/article04.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
11/27/article09.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/16/article16.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/02/article15.shtml 
http://www.daralhayat.com/world_news/01-
2004/20040116-17p01-01.txt/story.html 
http://www.alsabaah.com/20040117/index/2.ht
m 
http://www.gn4me.com/gn4me/news/inner.jsp?
art_id=287884 
http://www.annaharonline.com/htd/DAW0401
16-10.HTM  
http://sistani.org/html/ara/other-sites/2004-
1.htm  
http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=914 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/15/article07.shtml 
http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/01/article11.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/01/article04.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/16/article02.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/13/article07.shtml 

، شبكة  "السيستاين ضد اتفاق نقل السلطة بالعراق     ") 257(
  . ، مصدر سابق..املعلومات

بد الغين يف حوار مع حـارث الـضاري،         حسني ع ) 258(
، ..، شبكة املعلومات  "معارضة العلماء لس احلكم العراقي    "

  .مصدر سابق
اإلمام الشريازي مؤسس أول حكومة إسـالمية يف        ") 259(

  :، جملة الشهيد..، شبكة املعلومات"العراق

                                                                         
 http://www.alshahid.com/thqafa/lu07kjfu.htm  

بيان هام لسماحة املرجع الدين آية اهللا العظمى حممد ") 260(
، ..، شـبكة املعلومـات    "تقي املدرسي إىل الشعب العراقي    

8/7/2003:  
http://www.albayinat.com/marjaih.php?nid=7  

إن : يف مقابلة تلفزيونية املرجع املدرسـي يعلـن       ") 261(
، شـبكة   "املرجعية يف العراق هلـا دور أبـوي وريـادي         

  :..املعلومات
http://www.albayinat.com/newsdetails.php?nid
=321 

، شـبكة   "بل وفداً إسـالمياً   املرجع املدرسي يستق  ") 262(
  :هـ1424 ربيع اآلخر 8، ..املعلومات

http://www.almodarresi.com/news/z20xrcr2.ht
m  

تقسيم العراق  : املرجع املدرسي يف تصريح صحفي    ") 263(
  :..ات، شبكة املعلوم"أمر مرفوض بأي ذريعة كانت

 http://www.albayinat.com/marjaih.php?nid=7  
جملس السيادة احلل األفضل ألزمة     : املرجع املدرسي ") 264(

  :5/1/2004، ..، شبكة املعلومات"العراق السياسية
http://www.albayinat.com/newsdetails.php?nid
=575  

، "السنة والشيعة : العراك يف العراق  "فهمي هويدي،   ) 265(
  .، مصدر سابق..شبكة املعلومات

قاوموا : احلكيم للعراقيني : "انظر يف ذلك بالتفصيل   ) 266(
مـازن  . ، مصدر سابق  ..، شبكة املعلومات  "االحتالل سلميا 

اخلالصي يطرح مبـادرة لتوحيـد      "غازي ومسري احلجازي،    
مـازن  . 21/12/2003،  ..، شبكة املعلومات  "العراقيني
، شـبكة  "اخلالصي يدعو ملـؤمتر إلنقـاذ العـراق    "غازي،  
مرجع "عبد الرحيم علي،    . 18/12/2003،  ..املعلومات

، ..، شـبكة املعلومـات  "شيعي يدعو للجهاد ضد االحتالل 
مرجع شـيعي يـدعو     "بد الرحيم علي،    ع. 15/4/2003

. 15/4/2003، ..، شبكة املعلومات"للجهاد ضد االحتالل
، "اخلالصي يدعو العراقيني ملقاومة االحتالل    "عالء أبو العينني،  
التعاون مـع   : اخلالصي. "1/1/2004،  ..شبكة املعلومات 

ــة ــات"االحــتالل األمريكــي خيان ، ..، شــبكة املعلوم
مرجعيات الشيعة ووطأة "نصار، علي إمساعيل . 7/8/2003

 :، مـصدر سـابق    ..، شبكة املعلومات  "االنقسام السياسي 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/21/article17.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
12/18/article12.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
04/15/article15.shtml 
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http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-
01/01/article05.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/07/article10.shtml 

  : انظر يف ذلك بالتفصيل) 267(
الوجـود األمريكـي يف    : مقتدى الـصدر  "ياسر أبو هاللة،    

  . ، مصدر سابق..، شبكة املعلومات"العراق
معارضـة  "حسني عبد الغين يف حوار مع حارث الضاري ،          

، ..علومـات ، شـبكة امل   "العلماء لس احلكـم العراقـي     
4/8/2003 .  

، "أمريكا والشيعة حتالف حمتمل أم حقيقي؟"صاحل السيد باقر، 
  .، مصدر سابق..شبكة املعلومات
، املـستقبل   .."العراق واملنطقة بعد احلـرب    " هاين فارس،   

  .36العريب، مصدر سابق، ص
، شـبكة   "استضفنا القطة فاحتلـت دارنـا     : جنل الصدر  "

  . ، مصدر سابق..املعلومات
، شـبكة   .."احلركة الـشيعية يف العـراق     "براهيم غرابية،   إ

  . ، مصدر سابق..املعلومات
، شـبكة   .."املرجعيـات الـشيعية   "علي إمساعيل نـصار،     

سـنطرد  : شيعة العراق "أوس الشرقي،   . ، سابق ..املعلومات
  . ، مصدر سابق..، شبكة املعلومات"االحتالل ولو بالقوة

، شبكة  "اكم ماكو جهاد  شيعة العراق ماكو ح   "إمام الليثي،   
  . 9/5/2003، ..املعلومات

، ..، شبكة املعلومات  "بدء التجنيد يف جيش املهدي بالعراق     "
19/7/2003 .  

مظاهرات حاشدة للشيعة   "حممد أبواحلق وحممد صادق أمني،      
  . 20/7/2003، ..، شبكة املعلومات"ضد أمريكا

، شـبكة   "حلـو جملـسكم وارحلـوا     : الصدر لألمريكان "
  .25/7/2003، ..ماتاملعلو
، شـبكة   "مقتدى الصدر يدعو ملقاومة االحتالل سـلميا       "

  . 10/8/2003، ..املعلومات
، ..، شبكة املعلومات  "مظاهرة شيعية تطالب بدور للحوزة    "

21/6/2003 .  
، شـبكة  "حتالف سين شيعي ضـد االحـتالل األمريكـي       "

  :17/8/2003، ..املعلومات
http://www.aljazeera.net/programs/interview/ar
ticles/2003/8/8-4-1.htm 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/09/article07.shtml  
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/19/article12.shtml 

                                                                         
http://islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/20/article07.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
07/25/article05.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/10/article01.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/21/article09.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/17/article03.shtml 

حكم اجلهـاد  "محود بن عبد اهللا بن عقالء الشيعي،      ) 268(
ــه  ــدين في ــتئذان الوال ــات، "واس ــبكة املعلوم ، ..ش

 الشيخ حممود بن عقـالء    فتوى"وانظر  . هـ13/6/1422
 على تأكيد مقاطعة أعداء اإلسالم ورد على فتـوى          عيالشي

  :..شبكة املعلومات، "بعض العلماء
http://www.salafyah3.50megs.com/FATAWA2
.htm http://saaid.net/Warathah/hmood/h32.htm 

فتوى فضيلة الشيخ "عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين،   ) 269(
، ..شبكة املعلومات، "عبد اهللا بن جربين حول أحداث العراق

عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين، : وانظر. هـ10/1/1424
 ،..علومـات شـبكة امل  ،  "واجبنا جتاه االعتداء على العراق    "

ويالحظ وفرة فتاوى اجلهاد يف العراق؛ حيث صدرت مـن          
معتز اخلطيـب،   . جهات عديدة وشخصيات علمية مرموقة    

الفتـاوى  : مفهوم اجلهاد : قراءة يف فتاوى اجلهاد يف العراق     "
، ..شـبكة املعلومـات  ، "غري املسئولة وحتديد منهج النظـر   

15/4/2003:  
 http://saaid.net/fatwa/f34.htm 
http://www.islamtoday.net/iraq/fwabinj.htm 
http://www.islamonline.net/Arabic/contempora
ry/2003/04/article02.shtml 

فتـوى يف العمليـات     "علي بن خضري اخلـضري،      ) 270(
  :هـ5/3/1422، ..شبكة املعلومات، "االستشهادية

http://www.salafyah3.50megs.com/ALKDAER
.htm 

بيان جديد للشيخ أمحـد     " بن حممود اخلادي،     أمحد) 271(
، ..شـبكة املعلومـات   ،  "اخلالدي حول األحداث اجلاريـة    

  :ـه12/2/1424
http://www.salafyah3.50megs.com/FATWA5.h
tm 

 رسالة من فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان إىل ) 272(
  :هـ27/1/1424، ..شبكة املعلومات، "شعب العراق

http://www.salafyah3.50megs.com/FATWA4.h
tm  

حكم مساعدة القوات املعتدية  "ناصر سليمان العمر،    ) 273(
  :هـ15/1/1424، ..شبكة املعلومات، "على العراق

 http://www.islamtoday.net/iraq/fwanm.htm 
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نص الرسالة اليت بعثها إخواننا يف اجلماعة السلفية        ) "274(

واعترب حممد راشـد    ". ااهدة إىل الشيخ حامد العلي وردها     
 التعاون مع احملتل األمريكي من احلرام القطعي، حممد أمحـد         

فقـه  : احلرب اجلائرة على العراق دراسـة شـرعية       "راشد،  
، ..شبكة املعلومات ،  "لعراقية ترتيب شرعي خاص   املعارضة ا 
30/3/2003:  

http://www.salafyah3.50megs.com/hamed1.ht
m 
http://www.islamonline.net/Arabic/contempora
ry/2003/03/article02.shtml 

مـشاركة اجلنـود يف     : فتوى للشيخ سلمان العودة   ) 275(
  :..شبكة املعلومات ،"حرب العراق

 http://www.islamtoday.net/iraq/fwas.htm 
علي بن خضري، حممد بن الريس،      :  هم هؤالء العلماء ) 276(

عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد، حممد بن عبد اهللا احلمـريي،            
أمحد بن صاحل السناين، ناصر بن محد الفهد، أمحد بن حممود           

فتوى يف  "اجلماعة السلفية ااهدة يف العراق،    : انظر. اخلالدي
شـبكة  ،  "كفر من أعان أمريكا على املسلمني يف العـراق        

  :..لوماتاملع
http://www.salafyah3.50megs.com/FATWA6.h
tm 

أكد حممد سيد طنطاوي شيخ األزهر أن هذه الفتوى ) 277(
ال متثل األزهر، رغم أا صدرت عن اللجنة املختـصة ـذا    

زهر حيرم معاملة   ألا"صبحي جماهد وعالء أبو العينني،      . األمر
  :25/8/2003، ..شبكة املعلومات، "جملس احلكم العراقي

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
08/25/article12.shtml 

ن سيف الدين رغم معارضة شيخ األزهر للفتوى إال أ) 278(
عبد الفتاح يعترب أا باتت منسجمة مع موقف مصر الرمسي،          
مؤكدا على ضرورة استقاللية اجلهة القائمة باإلفتـاء عـن          
احلكومة، واستعانة الفقيه قبل إصدار فتواه مبختصـصني يف         
ااالت العلمية املختلفة؛ وذلك كي تكون الفتوى معربة عن         

 معىن أن يقوم الفقيه بإصـدار  وال: "الواقع، وقال عبد الفتاح  
  .املصدر السابق نفسه". فتوى عن واقع ليس على دراية به

احلرب اجلائرة علـى العـراق      "حممد أمحد الراشد،    ) 279(
  .مصدر سابق، ..شبكة املعلومات، "دراسة شرعية

قيادي إسالمي عراقي ضـد حتـرمي      "أمحد الزاوييت،   ) 280(
  :13/8/2003، ..شبكة املعلومات، "جملس احلكم

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
10/22/article13.shtml  

                                                                         
فتوى املرجـع فـضل اهللا وخلفيـات الـسياسة          ) "281(

ــة ــسفري، "األمريكي ــدة ال ــات، جري ، ..شــبكة املعلوم
3/9/2002:  

http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/nachata
t/Al-Safir03092002.htm 

املوقف الشرعي من   "فيصل مولوي،   : انظر بالتفصيل ) 282(
ــايل  ــم االنتق ــس احلك ــات، "جمل ــبكة املعلوم ، ..ش

22/10/2003.  
فتوى شرعية بشأن "مركز اإلعالم اإلسالمي العاملي،     ) 283(

  :18/7/2003، ..شبكة املعلومات، "أوضاع العراق
http://www.salafyah3.50megs.com/FATWA7.h
tm 

سنشارك يف إدارة يـشكلها  : الكبيسي"إمام الليثي،   ) 284(
  .مصدر سابق، ..شبكة املعلومات، "مريكاناأل
شـبكة  ، "دستور احملتل غـري شـرعي   : السيستاين) "285(

  .مصدر سابق، ..املعلومات
، "السيستاين يهدد بفتوى ترتع شرعية االنتقـايل       ) "286(

  .مصدر سابق، ..شبكة املعلومات
شبكة ، "واشنطن تبحث عودة األمم املتحدة إىل العراق )287(

  .17/1/2004، ..املعلومات
-2004/sites-other/ara/html/org.sistani://http

htm.1   
السيستاين يدعو العراقيني للجهاد    "عبد الرحيم علي،     )288(

  :..شبكة املعلومات، "املدين
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
06/17/article14.shtml 

السيستاين حيـرم قتـل البعثـيني دون    "علي حلين،   )289(
 :27/5/2003، ..شبكة املعلومات، "حماكمة

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/27/article11.shtml 
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/03/article04.shtml 
http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/nachata
t/safir02122002.htm 

، "السيستاين حيرم انتزاع مساجد السنة    "إمام الليثي،   ) 290(
  :3/5/2003، ..شبكة املعلومات

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-
05/03/article04.shtml 

، "مقتدى الصدر يدعو ملقاومة االحـتالل سـلميا       " )291(
ر الدراسة ذا اخلصوص بالدور الفاعـل       تذكَ. مصدر سابق 

ريازي  املريزا الـش   لفتاوى علماء الدين الشيعة، وتعترب فتوى     
جنليز يف ثورة العشرين منوذجا بارزا على الدور باجلهاد ضد اإل

السياسي للفتوى، كما تعد فتاوى حممد باقر الصدر ملعاجلـة   
الظواهر االجتماعية السلبية كاخلالعة واالحتكـار والفقـر        
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والثراء الفاحش الالمشروع والسفور واإلسراف يف احلفالت       

 اليت ارتبطت باإلصـالح     وتوزيع اخلمور؛ من أهم الفتاوى    
اإلمام الشريازي مؤسسة أول حكومـة      : "انظر. االجتماعي

، جملة الشهيد، مصدر ..، شبكة املعلومات  "إسالمية يف العراق  
آلية العالقة بني املرجع واألمة يف املشروع الـسياسي   . "سابق

  .، مصدر سابق..، شبكة املعلومات"للصدر الثاين
ء السين واإلفتاء الشيعي مـن      حول مقارنة بني اإلفتا   ) 292(

رأي آية اهللا العظمـى حممـد       : منظور العالقة بالسلطة انظر   
نصري األسعد يف حوار مع حسني فضل اهللا،        : حسني فضل اهللا  

حوار مع صحيفة السفري حول الفتوى واملرجعيـة وإيـران         "
، حوار مـع حـسني فـضل اهللا أجـراه           "واملسألة العراقية 

2/12/2002:  
http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/nachata
t/safir02122002.htm 

قراءة يف فتاوى اجلهاد يف     "صالح الدين اجلورشي،    ) 293(
املوازنة بني مقاومة االحتالل ومقاومة : اخلطاب الديين: العراق

: وانظـر . 21/4/2003،  ..شبكة املعلومات  ،"االستبداد
علي أبوخري يف رؤية استخفافية متحاملة على الفتاوى وخاصة 
املرتبطة باجلهاد تفتقر إىل روح النقد البناء؛ حيث يقول إنـه    
ليس أسوأ من احلرب اليت تقودها أمريكا على العراق إال تلك 

ألن : "الفتاوى الالهثة وراء احلرب، املتضاربة على ميوهلـا        
فرض العني يطلب من مجيع املسلمني ترك بالدهم والتوجه إىل 
العراق، والفتاوى ذا التفكري تدل على يأس قاتل يعيش فيه          

ويبدو أن أبو   " فتاوى بتربئة الذمة  "علماء األمة ووصفها بأا     
  .اخلري يتصور أنه الوحيد الذي يدرك هذه احلقيقة الساذجة

احلوزة : ع على مستقبل العراقالصرا"رضوان السيد، ) 294(
، املـستقبل   "الدينية والعشائرية واالجتماع املدين والسياسي    

  .133العريب، مصدر سابق، ص
الرابطة االجتماعية بـني التعاقـد      "معتز اخلطيب،   ) 295(

  :3/9/2003، ..شبكة املعلومات، "والتراحم
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2
003/08/article03.shtml 

يف ظـل االحـتالل     "انظر يف ذلك صباح ياسني،      ) 296(
، "العشائر العراقية، ثقل احلضور وخمطط االحتواء     : األمريكي

عـالء  . د. 17، ص 4/2004،  302املستقبل العريب، ع    
برمير يف أول خطوة صحيحة يف مسامهة : اءآر"حسني علوان، 
وانظـر كنمـوذج    . ،..شبكة املعلومات ،  "العشائر العراقية 

، "جناح العشائرية وفشل األحزاب   "أمني املشاقبة،   . د: معاصر
  :24/6/2003، ..شبكة املعلومات

                                                                         
http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=143  
http://www.al-
hadath.com/elections/Articles/24-6-2003e.htm 

ئر العشا: يف ظل االحتالل األمريكي   " صباح ياسني،    )297(
  .16، املستقبل العريب، مصدر سابق، ص.."العراقية

 من املالحظ أن كثريا من زعامات العشائر العراقيـة          )298(
ثوا مقاومة االحتالل   ورقد   ؛ملراجع الدينية اليت تنتمي إليها    وا

بائهم وأجدادهم، وميكن على سـبيل املثـال        آاألجنيب من   
 يف حـارث الـضاري وقبيلتـه    . الرجوع إىل دور عشرية د    
حسني عبد الغين يف حوار مـع      . مواجهة االستعمار الربيطاين  

، "معارضة العلماء لس احلكم العراقـي     "حارث الضاري،   
  .مصدر سابق، ..شبكة املعلومات

آراء برمير يف أول خطـوة      "عالء حسني علوان،    . د) 299(
، ..شبكة املعلومـات  ،  "صحيحة يف مسامهة العشائر العراقية    

  .مصدر سابق
املركزيـة والالمركزيـة يف     "عبد اجلبار منديل،    . د) 300(

العراق تساؤالت حول اخليار الدميقراطي يف بنـاء الدولـة          
  :20/12/2003، ..شبكة املعلومات، "العراقية اجلديدة

http://www.azzaman.com/azzaman/articles/200
3/12/12-19/779.htm 

ال .. إطاحـة صـدام بالعـشائر     " ساندرا ماكي،    )301(
  :..شبكة املعلومات، "بالدبابات

 http://www.annabaa.org/iraq/paper/056.htm  
 خطـوة   آراء برمير يف أول   "عالء حسني علوان،    . د) 302(

، ..شبكة املعلومـات  ،  "صحيحة يف مسامهة العشائر العراقية    
  .مصدر سابق

ال .. إطاحـة صـدام بالعـشائر     "ساندرا ماكي،   ) 303(
  .شبكة املعلومات، "بالدبابات

كسب ود العـشائر    "جاسم مراد،   : انظر بالتفصيل ) 304(
  حماوالت التفافية: لعبة سلطوية جديدة للحكم يف العراق

العراق واملنطقة بعد احلرب قضايا إعادة "رس، هاين فا) 305(
اآلثار السياسية االجتماعية للحرب ضد العراق على      : اإلعمار

العراق وعلى املنطقة العربية، املستقبل العريب، مصدر سابق،        
 .37ص 

ال .. إطاحـة صـدام بالعـشائر     "ساندرا ماكي،   ) 306(
  . شبكة املعلومات، "بالدبابات

برميــر يف أول : آراء"لـوان،  عـالء حـسني ع  . د) 307(
  .سابق  مصدر،..شبكة املعلومات، .."خطوة
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السلطات احلاكمة حتاول استجداء عواطف العشائر      ) "308(

  :15/9/2002، ..شبكة املعلومات، "يف جنوب العراق
http://www.nahrain.com/d/news/02/09/15/hkm
0915h.html 

عدنان العوادي، نئة بإعالن تأسيس ديوان العشائر        )309(
  :15/9/2002، ..شبكة املعلومات، "العراقية

http://www.nahrain.com/d/news/02/09/15/nhr0
915j.html 

شـبكة  ،  " يدعو عشائر العراق إىل اجلهـاد      صدام) "310(
  :20/10/2003، ..املعلومات

 http://www.al-
watan.com/data/20031020/index.asp?content=f
irstpage  

قبيلـة؛   استخدمت الدراسة مفهوم العشرية وليس ال      )311(
مستـشهدا بـرأي ابـن    -فالقبيلة كما يرى رضوان السيد      

 نسب ومهي الستحداث روابط مصلحة وتضامن،       -خلدون
الصراع على  "رضوان السيد،   . والعشرية هي التجمع احلقيقي   

احلوزة الدينية والعشائرية واالجتماع املدين     : مستقبل العراق 
  .133، صمصدر سابق، املستقبل العريب، "والسياسي

ندبندت إأورد صباح ياسني يف دراسة له أن صحيفة  ) 312(
 كشفت أن العميد األمريكي آالن كـنج رئـيس          أون سان 

مكتب شئون القبائل يف العراق قد اعتمد على تقرير بريطاين          
 عن التركيبة القبلية والعشائرية وأصـوهلا       1918وضع عام   

هيئـة   وللت ، للبدء يف تنظيم عملية ميدانية     ؛ودورها يف العراق  
ملقدمات العمل السياسي حنو بناء السلطة بالطريقة اليت ختدم         

يف ظـل االحـتالل     "صـباح ياسـني،     . املصاحل األمريكية 
، واملستقبل العريب، سـابق،     ..."العشائر العراقية : األمريكي

  .15ص
  .16-14املصدر السابق نفسه، ص) 313(
، "أرقـام ونـسب ودالالت    "  مصطفى املشهداين،    )314(

  .مصدر سابق، ..ملعلوماتشبكة ا
شـبكة  ،  "برمير الصهر العزيز  "حممد ناجي عمايرة،    ) 315(

  :املعلومات
 http://www.al-
moharer.net/moh141/amayra141a.htm  

ألقى هذه الدروس جيمس مايفيلد من مركز البحوث ) 316(
واشنطن تلقن الدميقراطية . " يب التابع لسلطة االحتاللوالتدر

ــة  ــشائر العراقي ــاء الع ــات، "لزعم ــبكة املعلوم  ،..ش
12/12/2003:  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/12/
12-12-8.htm 

                                                                         
و صاحل اسم ماجد عبد الـرازق مـن         ذكر أمحد أب  ) 317(

الذي تعاون والده من قبـل مـع        " بو علي سليمان  "عشرية  
ات؛ فقد جاهر أبو صاحل، وهو يجنليزي يف الثالثيناالحتالل اإل 

أحد زعماء قبائل الدليم يف حمافظة األنبار، بدعمه لألمريكيني       
ا يف مكتب شئون  فوفر له احلاكم األمريكي منصب؛يف الرمادي

أمحد أبو صاحل،   .  قبل أن يعهد إليه بإدارة الرمادي      ،ائرالعش
، 357األسبوع، ع ،  ..شبكة املعلومات ،  "رعب يف العراق  "
6/1/2004:  

http://elosboa.masrawy.com/03012004/183628
news.htm  

شـيوخ العـشائر يف احلوجيـة        "محيد عبد اهللا،  . د) 318(
شبكة ،  "يرفضون توقيع تعهد بعدم مهامجة القوات األمريكية      

  :27/1/2004، ..املعلومات
http://www.akhbar-
alkhaleej.com/arc_Articles.asp?Article=79364
&Sn=WORL&IssueID=9440  

نظرات يف املسألة الطائفية ودور احلزب اإلسالمي       " )319(
، ..شـبكة املعلومـات  ، "يف احملافظة على عروبـة العـراق      

9/2003:  
http://www.ppsc.info/MainPages/Arabic/Politic
al-File/2003/9/f9_5.htm  

هكذا وجدت العـراق يف     "فاضل آل جويرب،    : انظر) 320(
16/1/2004، ..شبكة املعلومات، "امخسة وأربعني يوم:  

http://nahrain.com/d/news/04/01/16/nhr0116e.h
tml  

إىل جنة اخللد يا   "عبد العزيز سفاح السعدون،     : انظر) 321(
  :3/7/2003، ..شبكة املعلومات، "أبا جنم

http://www.alriyadh.com.sa/Contents/03-07-
2003/Mainpage/FORALL_2156.php  

برمير يف أول خطـوة   : آراء"عالء حسني علوان،    .  د )322(
، ..شبكة املعلومـات  ،  "صحيحة يف مسامهة العشائر العراقية    

  .مصدر سابق
مثال ذلك اعتقال قوات االحتالل اثنني من كبـار         ) 323(

 مها صدام النعيمي أحد شيوخ عشرية النعيم،        ؛شيوخ العشائر 
جلرجرية، وهـو مـن   ونوافد جلود آغا الشيخ العام لعشائر ا  
وكانت قوات االحتالل . أقرباء غازي حنش شيخ عشرية طي   

قد اعتقلت الشيخ حنش مع ثالثة من أبنائه لالشتباه يف عالقته 
املقاومة العراقية تضرب فنادق بغداد     . "براهيم الدوري إبعزة  

، ..شـبكة املعلومـات   ،  "واالحتالل يعتقل شيوخ العشائر   
  :م18/2/2004

http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?A
rticleid=9649  
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أبو بالل خليل   (قال أحد أمناء رابطة عشائر العراق       ) 324(

ن قوات االحتالل دامهت مرتل عشرية الكركـان        إ) إبراهيم
 تل أسود ببغـداد     يف منطقة ) تركي طالل احلسن الكركاين   (

ن وإ ،واعتقلت ولده األمني العام لرابطـة عـشائر العـراق         
األمريكيني ال يراعون حرمة البيـوت وال مكانـة شـيوخ           

 ، حيث ينتهكون خالل مدامهام حرمات البيـوت       ؛العشائر
 ويسرقون األموال والنفـائس، بـل       ،ويهتكون ستر النساء  

إـم  : بعـي وقال الشيخ الزو  . ويأمرون النساء خبلع حليهن   
يهامجون منازل شـيوخ العـشائر بـالكالب البوليـسية          

: وأضاف.  مستخدمني بعض اجلواسيس امللثمني    ،واملدرعات
  .إن قوات االحتالل تطلب منا أن نكون جواسيس لديها

عشائر العراق حتذر مـن غـضبة       " إمام الليثي ومنري حداد،     
  :28/11/2003، ..شبكة املعلومات، "احلليم

http://islamonline.org/Arabic/news/2003-
11/28/article05.shtml  

مثال ذلك ما حدث لعشرية بـوخربيط وعـشرية          )325(
أمحد : انظر ملزيد من التفصيل. بودياب والعشائر اليت جتاورها   

األسـبوع،  ،  ..شبكة املعلومات  ،"أبوصاحل، رعب يف العراق   
  .مصدر سابق

احلرب يف العراق بعد مخسة أيام من : تقرير إخباري ) "326(
  :25/3/2003، ..شبكة املعلومات، "اندالعها

http://arabic.peopledaily.com.cn/200303/26/ara
20030326_62512.html  

الدور السياسي للعشائر العراقية    "كرمي حسني نعمة،    ) 327(
. 25/2/2004، ..شبكة املعلومات، "بني التأييد واملعارضة

وضمن نشاطاا السياسية طالبت عشائر العراق بإقليم األهواز 
العشائر العراقية تطالب باألهواز من "عقيل اليعريب، . من إيران

  :20/9/2003، ..شبكة املعلومات، "إيران
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/2/2-
5-2.htm  
http://www.al-
ahwaz.com/AhwazNews/2003/20-9-2003-
1.htm  

 ، أمحد الزاوييت  ،العراق) كردستان(صالح الدين    )328(
املعارضة تشكل قيـادة مجاعيـة حلكـم        "،  أوس الشرقي 
ــراق ــات ، "الع ــبكة املعلوم  :2/3/2003، ..ش

http://www.islamonline.net/Arabic/news/200
3-03/02/article15.shtml 

شـيوخ العـشائر يف احلدحيـة       "محيد عبد اهللا،    . د) 329(
يرفضون توقيع تعهد بعدم مهامجـة القـوات األمريكيـة،          

27/1/2004:  

                                                                         
http://www.akhbar-
alkhaleej.com/arc_Articles.asp?Article=79364
&Sn=WORL&IssueID=9440  

برميـر  : أصر على تشكيل إدارة وليس حكومـة      ) "330(
يستأجر جنودا عراقيني لتشكيل اجليش والعـشائر تطالـب         

جريدة البيان،  ،  ..شبكة املعلومات ،  "بسرعة رحيل االحتالل  
  .3/6/2003ديب، 

عشائر العراق حتـذر مـن   "إمام الليثي وغري حداد،   ) 331(
: وانظـر . مصدر سابق ،  ..شبكة املعلومات ،  "غضبة احلليم 

االنتماءات الكربى تعلو على االنتماءات الصغرى وتـذيب        "
 وراجع .شبكة املعلومات الدولية، "الصراعات العرقية والدينية

: راقيـة يف حهود األمري حسن بن طالل يف توحيد العشائر الع   
مهمة بني الـصعوبة    : األمري حسن يف العراق   "ديفيد ساجنر،   
 :شبكة املعلومات، "واالستحالة

http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=551  
http://www.egyptiangreens.com/docs/media_ne
ws.php?media_id=196  

عشائر الدليم يف الرمادي تبدأ "علي عبد األمري، :انظر) 332(
حوارا مع التحالف وتطالب بسحب القوات األمريكية مـن         

شـبكة  ،  "ل واشـنطن يف التحريـر     املدن وأقـرت بفـض    
  .17/7/2003احلياة، ، ..املعلومات

الفـصائل الوطنيـة العراقيـة      : حكومة عراقية بال سيادة    "-
 :شبكة املعلومات، "تتمسك باملؤمتر الوطين

http://sotaliraq.com/url/article_2003_07_17_57
16.html  
http://www.alitijahalakhar.com/archive/120/ne
ws120.htm  

جتمع عشائر العراق الدميقراطي يعقد مؤمتره       : "انظر) 333(
  :2004يناير ، ..شبكة املعلومات، "االستثنائي

http://www.kululiraq.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=608  

جتمع عشائر العراق الدميقراطي يف الناصرية يدين اإلرهاب      "-
:شبكة املعلومات، "ويدعو إىل التعاون لبناء العراق اجلديد  

http://www.wifaq.com/Flash.Local/news10.4.ht
ml  

إعادة تأسيس اجليش ودور العشائر يف      "فؤاد رشيد،   ) 334(
شـبكة  ،  "العراق خطوة مدروسة حنو االستبداد والتخلـف      

  :6/7/2003، ..املعلومات
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid
=8445  

قرار إلغـاء قـانون األحـوال    "تيسري األلوسي،  . د )335(
، "اعتراضات مسوغة وأخرى ادعاءات تـضليلية     : الشخصية

  :22/1/2004، ..شبكة املعلومات
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http://www.nahrain.com/d/news/04/01/22/nhr0
122a1.html 


