
 ٔ 

 

 

 

 

 

العراق الحديث بين الثىابت 

 والمتغيرات

 

 د. طه جابر العلىاني





 

 

 فهرس احملتوايت
------------------------------------------------- ا١تقدمة

 -------------------------------------------١تن ىذه السلسلة؟ 



 ٕ 

 ------------------------------------١تاذا وضعت ُب شكل سلسلة؟ 
 ----------------------------------------------أسئلة الدراسة 

---------------------------------------------الثوابت العراقية 
 --------------------------------------الثابت األوؿ: عربية العراؽ 

 ---------------------------------وحدة العراؽ فرع عن عربيتو  
 ------------------------------استمرار عربية العراؽ دوف انقطاع  
 -----------------------العراؽ والفتح اإلسبلمي و٘تيز التيارات الفكرية  

 ---------------------------الثابت الثاين: إسبلمية العراؽ ُب الفتح اإلسبلمي 
-----------------------------------الفتح اإلسبلمي ومراحلو 

 --------------------------------إبقاء أرض السواد أبيدي أىلها 
 -----------------------------------الكوفة عاصمة اإلماـ علي 

 -------- الثابت الثالث: التنوع العراقي ُب األدايف وا١تذاىب واللغات وطبيعة األرض
 --------------------------ا١تاضي القريب والدور الشيعي ُب صناعتو  

 -----------------------ثورة العشرين ىي األـ الشرعية للعراؽ اٟتديث 
 ----------------------------------الطائفية السياسية وبذورىا 

---------------------------------ا١تراجع والعلماء قادة ا١تقاومة 
 -------------------------لعراؽ اٞتذور التارٮتية للطائفية السياسية ُب ا

 --------------------------استقبلؿ اٟتوزات وا١تدارس الدينية الشيعية 
 ---------------------------------مناقشة دعوى عجمية التشيع 

------------الطائفية السياسية: كيف زرعت ُب العراؽ وكيفية احتواء خطرىا؟ 
 ----------------كل أسباب التداخل بُت أبناء الشعب   الثابت الرابع: ضرورة توفَت

 ------------------------------------الثابت ا٠تامس: الوحدة الوطنية 
 -------------------------------------------األوؿ قسم خا٘تة ال

 -----------------------------------------------اٟتلقة الثانية 



 ٖ 

 ---------------------------------------وعية ابختصار ا١تذىبية الشي
     ----------------------------------------ا١تذىبية البعثية ابختصار 

 -----------------------------------------االحتبلؿ الثالث بداية 
 -------------------------------------ا١تؤسسة العسكرية والتحديث 

 ---------------------------------------بناء الفكر السليم  ضرورة
 ----------------------------------------------ئلة الدراسة أس

 ---------------------------------حقيقة حزب البعث وتكوينو 
 -----------------------------------مصادر فكر حزب البعث 

 ---------------------------------تو فلسفة حزب البعث ومذىبي
 -------------------------------حتمية االنتماء إىل حزب البعث 

 -----------------------------رفض عفلق التحليل واعتماده الرؤية 
 ----------------------------------------اٟتزب ىو األمة 

 ---------------------------------البعثيوف وتبديل القيم العربية 
 ----------------------------------الطبلئع والقسوة واالستبداد 
 ----------------------------------قيم حزب البعث واٞتاىلية 

 ---------------------------------حزب البعث والثقافة الغربية 
 -------------------------------حزب البعث والشريعة اإلسبلمية 

 --------------------------------------مفهـو أىل السنة واٞتماعة 
 -----------------------------------------أمة أـ طائفة أـ ٚتاعة؟ 

 ------------------------------------------األمة واالفتئات عليها 
 -----------------------------عودة إىل ا٠تبلؼ بُت الشيعة والسنة 
 ----------------------------تفكك مفهـو األمة وضرورة ا١تراجعة 
 -----------------------------بُت الفجر الصادؽ والفجر الكاذب 

 ----------------------------------التاريخ األوريب من درس 



 ٗ 

 ---------------------------تسخَت قواعد وأسباب اٟتركة  التارٮتية 
 -----------------------------------حزب البعث وأىل السنة 

 األمة والتمزؽ
 -----------------األحاديث ا١توضوعة والضعيفة وأثرىا ُب ٘تزيق األمة 

 --------------------------------الفرقة الناجية إشكالية 
  -------------------------------------------------ا٢توامش 

    
  

      

 

 

 

 

 

 

 ضرورة التحديد *ادلقدمة:
                                                 

*
ـ. ٍب قدمت ُب ٖٕٓٓأكتوبر/ تشرين األوؿ  ٓٔاضرة قدمت خطوطها العامة ُب سمسجد السبلـف ُب حملخبلصة القسم األوؿ من ىذه الدراسة   

ا٢تم العراقي، ومثلوا أىم ٤تاضرة أخرى، ومن زاوية مغايرة ُب اجتماع ضم ٩تبة من العراقيُت ُب أمريكا شارؾ فيها أساتذة وقيادات ورجاؿ أعماؿ ٚتعهم 
       .ولشعبهم العراقي العزيز حملتلألواف الطيف العراقي ُب أمريكا للبحث فيما ٯتكن للمشاركُت أف يقدموه لوطنهم ا



 ٘ 

ُب حياة الشعوب واألمم ضرورة البد منها؛ إذ لو بقيت  ٖٔتديد الثوابت وا١تتغَّتات يعد  
ُب حالة سيولة وتداخل واختبلط فإّف من ا١تتعِذر ٖتديد أىداؼ وبناء  –معًا   -الثوابت وا١تتغَّتات 

أو فهم ١تاٍض. وجّل عمليات التزوير الكربى اليت يتعرض اسًتاتيجّيات، وٗتطيط حاضر أو مستقبل 
٢تا اتريخ الشعوب، وسَت األمم تستهدؼ ُب مقدمة ما تستهدؼ إزالة الفواصل بُت الثابت وا١تتغَتِّ 

القدرة  –آنذاؾ  –من مكوانهتا، وخلط األوراؽ ْتيث تتعَذر الرؤية السليمة والفهم ا١تستقيم، فتنعدـ
 الذين ٭تتاجاف إىل طاقات األمة كلها.على البناء والتدبَت 
أف ٕتري بُت اٟتُت واٟتُت عمليات تزوير لتاريخ أمم وشعوب،  -واألمر كذلك  –فبل غرابة 

وإعداـ لذاكرهتا التارٮتيَّة أو ٗتريب ٢تا لئبل تتمكن من النهوض إذا ما كبت أو تعثرت. ولذلك فإّف 
الصادؽ على ثوابت ذلك الشعب أو تلك األمة عملّيات تصحيح التاريخ وتنقيتو، وإعادة الوعي 

 ٕومتغَتاهتا تعد من أولّيات العمل الفكرّي اٞتاد البنَّاء ومن ضروراّيت إعادة تشكيل الوعي الصادؽ
 من جديد.

إّف القرآف اجمليد قد قدـ لنا ٪تاذج رائعة ُب عمليَّات التصحيح التارٮتي. فقد اسًتجع اتريخ 
راجعتو ونقده، وتنقيتو ٦تا أصابو من ٖتريف أو تغيَت أو إضافة أو حذؼ األنبياء وتراثهم، وقاـ ٔت

ليعيده صادقًا كما بدأ، قائمًا على الصدؽ واٟتقيقة والكلمة اإل٢تية فقط. واضح ا١تعامل، بُّت 
القسمات، تتميز فيو ثوابت األنبياء والرسل وثوابت رساالهتم عن ا١تتغَّتات، وتتميز فيو السنن الثابتة 

لكي تتمكن من ٦تارسة فعل  ٖلقوانُت ا١تتغَتَّة، و٦تيزات األمم  وخصائصها الثابتة وا١تتغَتَّةعن ا
 النهوض واستعادة الدور.

و٨تن إذ نستهدي هبدى القرآف الكرًن ُب موضوع  التخطيط إلعادة بناء "العراؽ اٟتديث"  
زييف ا١تقصود وغَته ما ٬تعل لنرجو أف نوفق إىل توضيح الصورة اليت شاهبا من العبث وا٠تلط، والت

ُب غاية الصعوبة. و٨تن ال ندعي أنّنا سنحدد ذلك ابلدقة   -أمر التمييز بُت الثابت وا١تتغَِّت  -األمر
ا١تطلوبة، بل حسبنا أف ٨تاوؿ ونفتح طريق البحث والتفكَت اٞتاد أماـ الباحثُت اٞتادين الستكماؿ 

داث قد ال يتيح فرصة للتفكَت العميق ُب ىذا ا١توضوع ما بدأانه. فإّف الضغوط كثَتة، وتبلحق األح
أو االنشغاؿ اٞتديَّ فيو. أو إعطائو ما يقتضيو من الوسائل واألدوات ا١تنهاجيَّة والبحثيَّة. وعلى ىذا 
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فإّف ما نقدمو إف ىو إال جهد ا١تقل، أخذاً بقاعدة "إفَّ ا١تيسور ال يسقط اب١تعسور" و"أّف ما ال يدرؾ  
 جّلو". كلو ال يًتؾ

 

 دلن ىذه السلسلة؟
إهنا ألولئك العراقيُتَّ الباحثُت ُب دايجَت ظبلـ الفتنة والتمزؽ واالحتبلؿ عن قبس من نور بو  
 يهتدوف.
إهنا ألولئك العراقيُتَّ اٟتيارى الذين تكاثرت عليهم السهاـ، وتظافرت عليهم ا٠تطوب،  

لديهم السبل، وضاعت عليهم ا١تعامل، واشتدت عليهم احملن، وتكالبت عليهم األمم، فالتبست 
وتداخلت ُب أٝتاعهم األصوات، فصار اٟتليم فيهم حَتاف؛ لعل ُب ىذه الكلمات ا١تعدودات، 
الصر٭تة، الصادقة، ا١تخلصة، ما ٬تلو بعض اٟتقائق، وينَت السبيل. ولعل الشباب العراقي الطالع ال 

ا عاشوىا، ويعاين اآلالـ كما عانوىا، ويعيد يسقط فيما سقط فيو آابؤه من قبل فيحِت ا١تعاانة كم
إنتاج األخطاء اليت سقطوا فيها ففقدوا أمنهم واستقرارىم وخسروا استقبل٢تم لعدة مرات، وفارقتهم 
الطمأنينة طيلة حياهتم، ومنهم من فقد اٟتياة نفسها، ومنهم من فارؽ الداير وخسرىا، وعاش ٤تسوراً 

 همهم القريب، ويعبث هبم الغريب.مسلوب اٟترمة، منتهك الكرامة يتج
لعل األجياؿ العراقية الطالعة تستوعب تلك الدروس اليت غبل ٙتنها، وتتعظ وتعترب ابلتاريخ  

القريب: فتنتبو ٟتماية حاضرىا، وبناء مستقبلها من غَت أمراض كامنة أو ابرزة هتدد ذلك ا١تستقبل، 
 أو مكروابت أو فَتوسات خبيثة انئمة تصادره.

 للجيل الطالع جيل أحفادي وأحفاد أبنائي ومن تأٌب بعدىم أف ال يصيبهم ما أصابنا أ٘تٌت 
أبخطائنا وذنوبنا وقلة اتعاظنا واعتباران ٔتن سبقنا؛ ٢تؤالء ٍب األمثل فاألمثل. أتوجو هبذه الكلمات 

٨تو مؤكدًا أف كاتب ىذه السطور مهما قاؿ ا٠تراصوف أو أرجف ا١ترجفوف إنساف متجرَّد، وسائر 
آخر منازؿ الدنيا، وأوؿ منازؿ اآلخرة ال مطمع لو ُب زعامة علت أو نزلت، وال رغبة لو ُب سيادة 
رقت أو ىبطت. وكل ما يتمنَّاه أف يرى األجياؿ العراقيَّة الطالعة أجيااًل مؤمنة عزيزة كرٯتة راشدة 

، هتتدي وال تضل، تسعى متضامنة تبٍت وال هتدـ، تعمر وال ٗترب، تصوف وال تبدد، تطمئن وال هتدد
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وتسعد، تنتصر وتنجد، عوف للصديق وأماف للجار وا١تستجَت، ومصدر خَت وبركة ونور ورشد لؤلىل 
واألولياء واألبعدين، فذلك دورىم، وذلك ما يرٕتى ويؤمَّل ٦تن ٢تم اترٮتهم، وأ٣تاد مثل  واألقربُت،

 أ٣تادىم، وفضل على البشرية ال تزاؿ تعًتؼ بو ٢تم.
قادر على إحياء العظاـ وىي رميم، وقادر على ٖتقيق ىذا اٟتلم  –تبارؾ وتعاىل  - إف هللا 

 .  وهللا ا١توفق وىو ا٢تادي إىل سواء السبيل.-تعاىل  -العظيم، إف شاء هللا 
 

 ة:لدلاذا وضعت يف شكل سلس

رأي أف إعداد ىذه الدراسة ووافقتهم الضرورة لقد رأى األخوة واألصدقاء الذين أٟتوا على ُب 
تكوف ُب حلقات متسلسلة كل منها تتناوؿ موضوعاً واحداً أو أكثر بقليل من ا١توضوعات اليت ٖتتاج 
األجياؿ الطالعة إىل معرفتها عن قضااي العراؽ اليت مل تعاِب أو عوٞتت ولكن من زاوية ٤تدودة األفق 

ضر ا١تؤمل. وإذا مل تأذف هللا فأدت إىل الوقوع ُب سلسلة من األزمات ُب ا١تاضي، وقادت إىل ىذا اٟتا
ٔتعاٞتتها وٕتاوز آاثرىا فقد تؤدي إىل مصادرة ا١تستقبل والعياذ ابهلل من ذلك، والرجاء   –تعاىل  –

 .سبحانو كل الرجاء ُب رٛتتو وفضلو وعنايتو وتسديده وترشيده
ا موضع لقد كانت اٟتلقة األوىل مكرسة لبياف ٣تموعة من أىم الثوابت العراقية اليت أحسبه 

ال اليت  ىي تلك الثوابت فاتفاؽ بُت أبناء العراؽ، بل إف تلك الثوابت ىي اليت جعلت العراؽ عراقاً، 
مدخل من أىم  –ُب نظران –التذكَت بتلك الثوابتكما أف للعراؽ أف يكوف عراقًا بدوهنا،  ٯتكن 

بينها، واالستعداد لبلستماع  ا١تداخل لدفع فصائل الكياف االجتماعي العراقي إىل التهيؤ للحوار البناء
بعقل واع، وقلب منفتح ١تختلف األطروحات لتحقيق مزيد من الفهم والتفاىم، واستيعاب 

ف ُب ا١تاضي و العراقيفعندما رفض  .األطروحات ا١تختلفة اليت مل تزدىا أساليب القمع إال ٕتذراً ورسوخاً 
ر القريب وإىل األبعد ا١تًتبص الغريب أف يستمع كل منهم إىل اآلخر إتهت بعض الفصائل إىل اٞتا

األخ وجهل ابن العم، وسلبية األىل، وإذ ٕترب تشكو ٫تومها وتستعُت بو على معاٞتة أزمات خلقها 
حبًل إتو البعض إىل األجنيب واألبعد الجئًا إليو، وطالبًا منو النصرة على  –كلو   –مل ٬تد ُب ذلك 

رجو من داره، وحولو إىل رمَّة، أو سجُت فاقد الكرامة، أو أخيو الذي ظلمو، وأنكر عليو حقوقو، وأخ
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، يتجهمو القريب ػ ويتملك أمره البعيد، أالجئ ٬توب أ٨تاء األرض ابحثًا عن مأوى، انشدًا ١تلج
 يستغلو إف شاء ويستذلو إف أراد.

ا إليها استمعو اٟتلقة األوىل أثر طيب عند أكثر أولئك الذين احملاضرة أو واٟتمد هلل كاف لتلك  
حققت بعض أىدافها، وأحسن الكثَتوف استقبا٢تا، وفهموا رسالتها. وىناؾ قد أطلعوا عليها، و أو 

من مل يتفهم مغزاىا، ومل ينعم النظر ُب مضموهنا، فنظر وبسر، ٍب أدبر واستكرب، ولعل ىؤالء يعيدوف 
لتسفر عن مكنوهنا  مدركة ُب ضوئها -ُب ىذه الطبعة  –قراءة اٟتلقة األوىل مصحوبة ابلثانية 

، ولذلك قمنا بدمج اٟتلقتُت األوىل والثانية معاً، وسوؼ نعد اٟتلقة وتتجلى ٢تم مقاصدىا ومراميها
 .الثالثة إف شاء هللا تعاىل حوؿ "الكرد والثوابت العراقية"

 

    أسئلة الدراسة: 

بلؿ مل يبق شيئاً اثبتاً ٯتكن ىل ىناؾ ثوابت ومتغَتات ُب الواقع العراقي الراىن، أو أف زلزاؿ االحت -ٔ
 للعراقيُت كافة أف يلتفوا حولو؟

ىل ٯتكن ٖتديد ىذه الثوابت ورصدىا ُب خضم ىذه الفوضى الفكرية والسياسية والعسكرية  -ٕ
واالجتماعية وما إليها؟ خاصة بعد تلك احملاوالت السابقة والراىنة لتزوير اتريخ العراؽ والتبلعب بو، 

 ة لتخريب ذاكرتو؟ أـ أف ذلك قد أصبح بعيد ا١تناؿ؟واحملاوالت ا١تستمر 
كيف ٘تكن من و كيف أعاد القرآف اجمليد إنتاج اتريخ البشرية والنبوات والرساالت اليت جاءهتا،   -ٖ

وضعو ُب حالة الصدؽ، وتطهَته من سائر عمليات التزوير كلية كانت أو جزئية، وىل ٯتكن 
ة كتابة اتريخ العراؽ، وتنقية ىذا التاريخ من سائر ما أضيف إليو االستفادة هبذا ا١تنهج القرآين ُب إعاد

 أو حذؼ منو، أو حرَّؼ فيو؟
وإذا أوصل البحث إىل أف ىناؾ ثوابت عراقية، فهل ٯتكن دعم ىذه النتيجة، واالستدالؿ ٢تا،  -ٗ

 وإثباهتا أوالً.
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ها أو على بعضها، وأقيمت وإذا تبُت أف ىناؾ ثوابت عراقية، ووقع نوع من االتفاؽ الوطٍت علي -٘
األدلة على وجودىا، فما ىي ىذه الثوابت اليت سنوردىا ُب ىذه الرسالة؟ وكيف ٯتكن أف ٕتتمع 

 الكلمة عليها؟
ىناؾ من يشكك ُب "عربية العراؽ" واعتبارىا صفة أساسية واثبتًا من الثوابت العراقية، فكيف  -ٙ

 عربية العراؽ، وإعادهتا إىل موقعها السليم بُت ٯتكن دحض ىذه الشبهة؟ وإزالة مصادر التشكيك ُب
، وكيف يوفق بُت اثبت العربية، وتنوع أعراؽ وأدايف الثوابت العراقية قبل وقوع الفرقة واالختبلؼ

 ومذاىب الشعب العراقي؟
ىناؾ من يرى أف ا٠تبلؼ بُت السنة والشيعة خبلؼ متجذر وراسخ، وأنو خبلؼ ديٍت،  -ٚ

كذلك. ما نصيب ىذا التصور من اٟتقيقة، وكيف ٯتكن توضيح ىشاشة   ٍتّ ، وإث، مذىيبّ عقيديّ 
وأنو ال ٮتتلف ُب  ،ال يتجاوز الفروع إىل األصوؿخبلؼ ، وتوكيد أنو بُت الشيعة والسنة االختبلؼ

 ؟شيعياً كاف أـ سنياً  حجمو ومستواه عن اختبلفات الرأي وا١تذاىب الفرعية داخل ا١تذىب الواحد
العراؽ بلد قابل للقسمة بطبيعة جغرافيتو البشرية، وجغرافيتو الطبيعية، ما نصيب  يرى البعض أف -ٛ

ىذا التصور من الصحة؟ وكيف نثبت خطأ ىذا الرأي وخطلو، ونبُت أف العراؽ غَت قابل لذلك؟ ولو 
أف ىذا ا١تنطق مقبوؿ ١تا بقي قطر على وجو األرض موحداً، حيث ال يوجد قطر واحد مهما صغر 

 طبيعة مناطقو، ومل يتداخل ُب جغرافيتو السكانية مع شعوب أخرى. ال ٗتتلف
كيف ٯتكن تعايل اٞتميع على جراحات ا١تاضي، وإعادة حالة الصفاء واإلخاء بُت السنة   -ٜ

ق دوائر يوتوسيع دوائر ا١تشًتكات، وتضيوالًتكماف وغَتىم، والشيعة، ٍب بُت العرب واألكراد، 
ي ال يسمح بتحويل ذلك إىل قنابل موقوتة ٯتكن الكشف عنها ا٠تبلفات ووضعها ُب حجم طبيع
 ؟لتفريق الكلمة وتدمَت الوحدة الوطنية وتفجَتىا ساعة يشاء أعداء الببلد

كيف ٯتكن إعادة بناء صبلت القرىب ووشائج اإلخاء بُت العرب واألكراد، وٚتع كلمتهم على   -ٓٔ
نسبة للًتكماف، وسائر اجملموعات األخرى ليتحوؿ األىداؼ ا١تشًتكة بُت العراقيُت، وكذلك اٟتاؿ ابل

 ؟ ال إىل عبئ وسلبيات؟ ةىذا التنوع والتعدد إىل ميزة للمجتمع العراقي؟ وإمكاني
قد أجاب عن بعض ىذه األسئلة بشكل وجيز يغٍت  –على لطافة حجمو  –ولعل ىذا الكتيب 

 اؼ سالكو دركاً وال ٮتشى.ال ٮتطريقاً يبساً اللبيب إف شاء هللا ويفتح للحوار ا١تشًتؾ 
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إننا ندرؾ أف سخونة األحداث وتتابعها ٕتعل األذىاف العراقية والعربية، بل والعا١تية مستغرقة  
بشكل كامل تقريبًا ُب اٟتدث اليومي، مشغولة ٔتبلحقتو واللهاث حولو لعلها تفهمو، أو تقارب 

ها، و٭تدد ت٪توذج معرُب يعُت على قرائفهمو، لكن األحداث اليـو ال ٯتكن أف تفهم إال ُب إطار أو 
  ىا.تفسَت األحداث و  ويساعد على حسن فهم ،زوااي القراءة

فهذا الذي نقدمو قد يبدو للقارئ العادي أنو ال ٯتثل أولوية، وال يشكل نقطة بداية، لكننا  
الفهم اليت ال  وسبلمة ءةامة الضرورية ٟتسن القر دإذ أنو ا١تق نؤكد أنو ٯتثل نقطة بداية حقيقية ىامة؛

ة ٔتا تستحقو من ءبد منها. ١تتابعة األحداث، لذلك فإف أملنا كبَت أف ٖتظى ىذه الدراسة من القرا
                       عناية، وهللا ا١توفق.

 

 

 

 

 

 

 

 الثوابت العراقيَّة 

  –مؤقتاً  –ٯتكن حصرىاابدئ ذي بدء أود أف أدعي أبّف الثوابت العراقية األساسية الكربى 
 ُب ىذه الثوابت ا٠تمسة التالية:

 الثابت األوؿ: "عربيَّة العراؽ"
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 الثابت الثاين: "إسبلميَّة العراؽ ُب الفتح اإلسبلمي"

 الثابت الثالث: "التنو ع العراقي" ُب األدايف وا١تذاىب واألعراؽ واللغات وطبيعة األرض.
 الشعب" الثابت الرابع: "ضرورة توفَت كل أسباب التداخل بُت أبناء

 الثابت ا٠تامس: "الوحدة الوطنية"

وىذه الثوابت الكربى ال ٯتكن ٕتاىل أّي منها، وال التقليل من شأهنا مهما كانت الظروؼ. 
وكل ٕتاىل ٢تا أو ألّيٍ  منها كبًل أو جزءًا ٭تدث خلبًل كبَتاً؛ ويكوف مصدر انعداـ توازف ُب "ىويّة 

قيَّة". وإذا اختل التوازف ُب الشخصية وا٢توية أو ُب إحدا٫تا، العراؽ" وُب "مقوِّمات الشخصيَّة العرا
استحاؿ إقامة كياف متماسك يستطيع توفَت مقومات ٣تتمع، أو مكوانت دولة، أو شروط استقرار. 
 وُب ىذا العرض الوجيز سنفصل القوؿ ُب ىذه الثوابت، لتحصل القناعة لدى اٞتميع بػأهنا ثوابت

يقع اإلٚتاع  أو االتفاؽ على إبقاء ىذه الثوابت بعيدًا عن ا١تساومات ، ولعلو حقيقية ال مفتعلة
السياسية والصراعات اٟتزبية والطائفية ُب اٟتاضر وُب ا١تستقبل ْتيث تبقى القضااي السياسية قابلة 

 .  ُب إطار اٟتوار الداخلي ا١تخلص للتفاىم و٦تكنة ا١تعاٞتة
 

  4الثابت األول: "عربيّـة العراق"

ن يظن أّف "عربية العراؽ" صفة طارئة، أو أهنا ٣ترد لوف أو ثوب مستعار يستطيع ٮتطئ م
ا صفة أو صبغة طرأت عليو ْتسب ظن ىؤالء  – العراقيوف أف يرتدوه، أو ٮتلعوه مىت شاؤوا؛ ألهنَّ

 أو بعد بروز عصر القوميات؛ فالتاريخ ٮتربان أّف ا٢تجرات العربّية ،بعد الفتح اإلسبلميّ  -ا١تخطئُت 
ببضعة آالؼ من  -عليو السبلـ  –من جزيرة العرب إىل العراؽ بعمقو، قد بدأت قبل ميبلد ا١تسيح

قبل ا١تيبلد، وىؤالء العرب الذين استقر هبم ا١تقاـ ُب أعماؽ  ٕٓٓ٘السنُت. وكانت ا٢تجرة الثانية 
شورَي". وتعد العراؽ ىم الذين شادوا أعظم اٟتضارات ُب "العهد األكدّي" ٍب "البابلّي" ٍب "اآل

ا٢تجرات اليت سبقت الفتح اإلسبلمي بقليل أو صحبتو، أو جاءت بعده بقليل ىي ا٢تجرات العربّية 
األخَتة. حيث انتشر اإلسبلـ ُب كل أرجاء العراؽ، وًب ٕتديد اللغة العربية فيو وفقًا ١تا برزت عليو 

 -ساف العريّب، ٦تا كاف لو أكرب األثرعند نزوؿ القرآف الكرًن، واتضح أثر القرآف اجمليد ُب تطوير الل
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ُب نشأة مدرسيت الكوفة والبصرة النحويتُت فيما بعد، إضافة إىل وجود "مدرسة  -بعد ذلك 
 .٘الكتاتيب العربية" ُب الكوفة واٟتَتة قبل اإلسبلـ 

لذلك فإّف "عربية العراؽ" ما كانت ومل تكن قضية طارئة أو صفة عرضّية الحقة. فهي صفة 
وجوىرية. وعربّية العراؽ ال تعٍت وال تسمح وال تتسع أبي حاؿ ألّي مضموف عرقّي أو الزمة 

عنصرّي، بل ىي مضموف فكرّي ثقاُّب حضارّي يشتمل عليو لساف خالد خلَّده القرآف اجمليد، 
وسيبقى القرآف واللساف العريب وعربّية أىل ذلك اللساف أمورًا متبلزمة ال تنفك وال تنفصل حىت يـو 

 دين.ال
ومل يفقد العراؽ عربّيتو، ومل ينسلخ منها ال ُب حرب وال سلم، وال ُب حاالت السيادة 

 واالستقبلؿ وال ُب حاالت الغزو واالحتبلؿ.
جزءاً  –أي العراؽ   -فعندما سقطت اببل ٖتت حكم الفرس وأصبحت ببلد اببل وآشور 

لى تلك اإلمرباطورية كانت ببلد الرافدين من اإلمرباطوريَّة الفارسيَّة، وىيمنت الدولة الساسانية ع
قسمًا مهمًا منها ّتذورىا وثقافتها ولغتها. ولقد شاد الساساني وف عاصمة ملكهم الشتويَّة ُب ا١تدائن 

وتقع قريبًا من بغداد العاصمة اٟتالية للعراؽ وتسمى حاليًا بػ "سلماف  ٙاليت كانت تسمى ستوسفوفف
سلماف الفارسّي الذي لو مسجد وضريح يزار ىناؾ. وكانت منطقة  ابؾ" نسبة إىل الصحايب اٞتليل

. ٛيقطنها نصارى عرب ىم بنو تنوخ، وعرؼ ملوكهم بػ "اللخميُت" -آنذاؾ  -ُب اٞتنوب  ٚ"اٟتَتة"
وكانوا يدينوف ابلطاعة ١تلوؾ الفػرس وسيطرهتم، ومن أشهر ملوكهم النعمػاف صػاحب قصر ا٠تورنق 

ف والذي ُعرؼ لدى العرب ابسم سماء السماءف وولده عمرو ٗ٘٘-ٓ٘٘س ـف وا١تنذر الثالث ٓٓٗس
ف وأشعر شعراء ببلطو كاف الشاعر العريب ا١تشهور النابغة ٕٓٙ-ٓٛ٘بن ىند والنعماف الثالث س

. تلك كانت حالة العراؽ بصورة عامة. أثناء ا٢تيمنة الفارسية الساسانية: مل يفقد العراؽ لغتو ٜالذيباين
 . ُٓٔىوِيَّتو حىت ُب ظل احتبلؿ مستمر كاالحتبلؿ الفارسّي الطويلالعربية وال 

 

 وحدة العراق فرع عن عربيَّـتو: 
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وأما عن "وحدة العراؽ" و٘تاسك أرضو وشعبو فإّف التاريخ يكِذب األصوات اليت تعالت منذ 
ضجيجها  وأزداد .ُب مشاؿ العراؽ وجنوبو وٖتديد ا١تناطق احملميةمن صداـ وجنده، ٖترير الكويت 

 –ف العراؽإ: ، تقوؿ تلك األصواتاٟتاكمة للعراؽ" بقيادة صداـزمرة بعد سقوط "الوصخبها 
ىو تركيب طارئ من ٣تموعة والايت عثمانّية ًب ٕتميعها ود٣تها وتوحيدىا قسراً  –ْتدوده اٟتالية

ذلك فالعراؽ  ّتهود ا١تستعمر الربيطاين؛ ألف ذلك التجميع كاف ُب صاٟتو أو ٤تققًا ١تآربو، وعلى
طارئة وحدة ْتدوده اٟتالية عراؽ مفتعل ومصنوع، و "وحدتو الوطنّية" القائمة بُت ىذه الوالايت 

على القومّيات والطوائف ٔتساعدة احملتل أو احملّرر العراؽ  مفتعلة، ومن ىنا فإف تفكيكها وتقسيم
األصل الذي كاف، أو قد يكوف  اٞتديد يصبح أمرًا مشروعًا ومقبواًل، بل قد يعتربه البعض عودة إىل

من ا١تفيد أف يشجع البعض عليو، وتنطلق الدعوات إليو، وقد يعترب السيد اٞتديد متفضبًل ابقًتاحو 
وتنفيذه. واٟتق أفَّ ىذا خطأ معرُّب فاحش ُب التاريخ واٞتغرافيا والسياسة والدين، وخطأ ُب حق 

اً ابسم العراؽ كاف أوسػػع بكثَت من حدود عراؽ العراؽ وشعبو بكل فصائلو، وذلك أّف ما عرؼ اترٮتيّ 
ـف وما قبل ثورة العشرين؛ فالعراؽ اترٮتّيًا كاف يطلق على منطقتُت واسعتُت: منطقة ٜٛ٘ٔما قبل س

"ببلد ما بُت النهرين" ومنطقة اٞتباؿ الشمالية، وقد أسس األكدي وف ذوو اٞتػذور العربّية دولة عا١تية 
ل ا١تيبلد. وكانت حدود الدولة األكدية مفتوحة فضمت الببلد منذ ذلك قب ُٖٕٓٙب حػدود سنػة 

التاريخ أو قبلو أبلف عاـ موجات من ا٢تجرات العربية اليت سا٫تت ُب أتسيس الدولة العا١تية. ىذه 
ا٢تجرات كانت تتدفق من مشاؿ اٞتزيرة العربية إىل اٞتنوب على امتداد هنر الفرات، ومن الغرب إىل 

مشاؿ ببلد ما بُت النهرين، ٍب إىل اٞتنوب على امتداد هنر دجلة، وقد استقر ا١تهاجروف ُب الشرؽ عرب 
األصقاع الشمالية أوؿ األمر حىت إذا اكتظت وازدٛتت ٔتن فيها أخذت ا١توجات التالية تتجو إىل 
 ا١تناطق الوسطى ٍب اٞتنوبّية. وتلك ا٢تجرات كانت أتٌب بشكل سلمي، و٘تتزج بذراري ا١توجات

السابقة، وٓتبلئف السومرّيُت أبناء الببلد األصلّيُت الذين ال تتوافر واثئق كافية لتوضيح جذورىم 
واترٮتهم، وإف كنت أميل إىل أهّنم ال ٮتتلفوف كثَتًا عن األكدّيُت. فاألكديّوف مل ينشأوا من فراغ، 

٢تجات تلك القبائل اعتربان بداية ولكن لقلة الواثئق ا١تؤكدة لصلتهم ابٞتزيرة العربية وقبائلها وألسنة و 
 .ٔٔ"عربّية العراؽ" اٟتقيقيَّة من األكدّيُت
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ؽ.ـ" كانوا أوؿ من اندى بتوحيد اٞتنس  ٕٕٗٛ-ٖٕٓٗإّف األكديُت بقيادة "سرجوف 
واندوا بنشر الثقافة واٟتضارة بُت البشر، وإقامة  –كلها   –البشرّي وٖتقيق السبلـ واالزدىار لؤلرض 

 العدؿ والقانوف.
وحُت أضعفت غزوات الكوتيُت الدولة األكديّة وأدت إىل ٘تزيقها استطاع "العموريوف" أو 

ؽ. ـف وىم الذين كانوا يتكلموف الّلغة األكدية وينتموف إىل ذات  ٕٓٓٓ -ٓٓٗٔ"األموريوف" س
روا  أف يعيدوا أتسيس دولة "سرجوف العا١تية" واٗتذوا من "اببل" عاصمة ٢تا، واستم –األصوؿ العربية 

ؽ.ـ" صاحب القوانُت ا١تشهورة. وقد كاف  ٜٓٚٔ-ٓ٘ٚٔ كذلك إىل أف آؿ األمر إىل "ٛتورايب
آنذاؾ  –العراؽ ُب ظل األكديُت ومن بعدىم العموريُت سيد ا١تنطقة لقروف طويلة حيث كاف العراؽ 

ف يضم ابإلضافة إىل حدوده اليت استقرت بعد ثورة العشرين، سوراي ولبناف وفلسطُت واألرد –
وّجَهوُ  –إلو الشمس –واألانضوؿ. وٛتورايب الذي سن القوانُت ا١تعروفة اليت كاف يعتقد أف إلو العدالة

لضم أركاف العامل األربعة ٖتت سيطرتو، وأف اإللو "مردوخ" وىو كبَت اآل٢تة ُب "٣تمع اآل٢تة البابليُِّت" 
القانوف والعدالة ُب األرض وتعزيز رفاىية قد كلفَّو هبداية الناس إىل طريق اٟتق وتوحيد الببلد وإقامة 

 .ٕٔالبشر
ف ٕٔٙمن القرف الرابع عشر حىت سقوط "نينوى" عاـ س ٖٔوحُت قامت الدولة "اآلشػوريّة"

قبل ا١تيبلد حافظت على اللغة ذات اٞتذور العربية والثقافة والًتاث األكدي العريب والدين واٟتضارة 
أعلنت أهنا امتداد للدولة البابلية وآ٢تتها، وحققت السيادة على والرسالة والقوانُت دوف تغيَت كبَت. و 

 . ٗٔلسلطاهنا  –من بُت ما أخضعتو من بلداف  –جهات األرض األربع وأخضعت مصر 
وقد استمرت ببلد ما بُت النهرين ُب عطائها للعامل فأعطتو ا٠تط ا١تسمارّي، والّلغة األكديّة 

تبَّع سائر الدوؿ واٟتضارات اليت قامت ُب وادي الرافدين، أو ببلد اٟتضاريَّة وتراثها األديّب. وحُت نت
ومنذ تسعة آالؼ عاـ ٘تتد لتشمل السهل واٞتبل،  –كلها   –ما بُت النهرين ٧تد حدود تلك الدوؿ 

وأف ذلك الشعب ىو نفسو شعب واحد سواء أولئك الذين كانوا يقطنوف السهوؿ أو الذين كانوا 
 ًب فتح ا١تسلمُت للعراؽ كانوا يطلقوف على السهل أو الوادي الذي يقطنوف اٞتباؿ، وكذلك حُت

يشمل الوسط واٞتنوب وشيئًا من اٞتنوب الغريب "عراؽ العرب" ويطلقوف على ا١تنطقة اٞتبلية "عراؽ 
العجم" كعادهتم إذا أرادوا مزيداً من التعريف، وبعض ا١تؤرخُت الذين الحظوا آاثر اٟتضارة "األكدية" 
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. فكاف ىناؾ عرب السهوؿ ٘ٔأطلقوا على سكاف ا١تناطق اٞتبلية من العراؽ "عرب اٞتباؿ" ا١تشًتكة
على أّف العراؽ مل يفقد وحدتو منذ آالؼ  –بوضوح –وأرض السواد وعرب اٞتباؿ. وذلك يدؿ

السنُت إال ضحية احتبلؿ أو تغلغل خارجي فيو أو تقسيم مفتعل. وأف ما حدث لو من تقسيمات 
. وآاثر صراع الدولتُت خاصة ٙٔراع السبلجقة والُبوْيِهيُِّت ٍب العثمانّيُت والصفوّيُتإدارية نتيجة ص

العثمانية والصفوية عليو أو على أجزاء منو، وتداو٢تما التسلط عليو ١ترات عديدة، مل ٯتثل ذلك كلو 
بلث أو أربع وضعاً عادايً أو طبيعياً ٯتكن أف يسمح إبدعاء أف العراؽ مل يكن سوى والايت عثمانية ث

وحَّدىا اإل٧تليز فبل أبس من تفكيكها وتوزيعها وتفريقها من جديد، فبل التاريخ يؤيد تلك الدعوى 
 وال اٞتغرافيا وال الدين وال الثقافة وال ا١تصاّب.

 

 : استمرار عربّية العراق دون انقطاع

كما   –لقدـ، ٘تتدأما "عربية العراؽ" أو عروبتو لغة وثقافة وجذورًا فهي أصيلة ضاربة ُب ا
إىل ما يقرب من أربعة آالؼ سنة أو تزيد، وأٝتاء قبائلو وأفخاذىا ما تزاؿ ٤تفوظة، ولعل  –ذكران

النهب الذي حدث للمتاحف واآلاثر مثل الذي حدث ُب الغزو ا١تغويل األوؿ أريد بو ٖتطيم تلك 
إمعااًن ُب قطع العراقّي عن جذوره الذاكرة التارٮتيَّة، وإتبلؼ واثئقها ٗتلصًا من آاثرىا وأتثَتاهتا و 

العريقة واترٮتو ليسهل استبلبو وتغريبو، فعربية القرآف مل تنقطع، ومل تغب عنو ُب أية مرحلة من مراحل 
 اترٮتو.

 

 :7ٔالعراق والفتح اإلسالمي ومتيز التيارات الفكريّة

عتبة بن  –هنع هللا يضر –ُب العهد اإلسبلمي بعد الفتح أمر ا٠تليفة الراشد الثاين عمر بن ا٠تطاب 
غزواف بتأسيس مدينة "البصرة" لتكوف قاعدة إسبلمية على الضفة الغربية من شط العرب، وذلك سنة 

ف أمر ا٠تليفة نفسو سعد ابن أيب وقاص بتأسيس مدينة "الكوفة". وقد ىػ ٚٔف، وُب عاـ سىػٙٔس
رضي  –اٗتذ أمَت ا١تؤمنُت علي  العديد من الصحابة والتابعُت، و  –بعد ذلك  –استقر ُب ا١تصرين 
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 –سبلـ هللا عليو  –مدينة الكوفة عاصمة لو، وبعد استشهاده فيها بقي اٟتسن –هللا عنو وأرضاه 
فيها فًتة األشهر الستة من خبلفتو إىل أف قرر التنازؿ ا١تشروط ١تعاوية على أف يعيد معاوية األمر إىل 

ية فمنح والية العهد لولده يزيد، وجعلها "كسروية األمة بعده، وىو الشرط الذي مل ينفذه معاو 
ىرقلية" خبلفًا  لبلتفاؽ من انحية، وخبلفًا ١تبادئ الشورى والرضا والبيعة وسائر ا١تبادئ والشروط 

 اليت أرسى اإلسبلـ دعائمها لتحقيق أىداؼ األمة ُب تنظيم حكمها.
يلقب كل منهما بػ "األمَت"،  قسمة بُت واليُت –ُب تلك الفًتة  –وقد كانت إدارة العراؽ 

كما ىو ُب   –أحد٫تا يقيم ُب الكوفة، واآلخر يقيم ُب البصرة، وكاف األمَتاف يتولياف إدارة العراؽ 
حدوده اٞتغرافية اليـو وزايدة، فكاف وايل البصرة وأمَتىا يدير ا١تناطق اٞتنوبية من العراؽ مضافًا إليها 

وخراساف. أما أمَت الكوفة فيشمل سلطانو أواسط العراؽ  األحواز وفارس وكرماف وسجستاف ومكراف
 .ٛٔومشالو، إضافة إىل األقاليم الشمالية من ا٢تضبة اإليرانية ٔتا فيها ٫تداف وقزوين والري وأصفهاف 

و١تزيد من إيضاح وتدعيم ىذا الثابت من الثوابت العراقّية وىو اثبت "عربيَّة العراؽ ووحدتو" 
الذي  –سنُت البد من دراسة حضارات وادي الرافدين قبل الفتح اإلسبلميواستمرار ذلك آلالؼ ال

إليو ُب العراؽ، وما آؿ إليو ُب ظل  ىنعتربه إحياءاً وٕتديدًا لعربّية العراؽ كما ىو أسلمة لو صار يعز 
 .ٜٔاإلسبلـ من وحدة وتقدـ وازدىار وعمراف 

وا٠تصائص اليت ميزتو عن األقاليم احتفظ ابلكثَت من ا١تزااي  –ألسباب كثَتة  –إّف العراؽ 
األخرى للدولة اإلسبلمية، فهو مركز اٟتضارات القدٯتة اليت ترجع جذورىا إىل آالؼ السنُت، ولو من 
الصبلت والوشائج ابلعرب وابٞتزيرة العربية وغَتىا ما ليس لؤلقاليم األخرى، واستيطاف ا١تئآت من 

أضافت  –الكوفة والبصرة –ظيمُت بعد الفتح اإلسبلميالصحابة وقادة الفكر والرأي ُب ِمْصريو الع
أف تنشط فيو التيارات الفكرية والسياسية اليت  –بعد ذلك  –إىل مزاايه مزااي أخرى، فليس ٔتستغرب

غذهتا األحداث الكربى ا١تشار إليها. ولذلك بدأت فيو بداايت الفكر الفلسفي اإلسبلمي ومعها 
ية ا١تختلفة اليت كاف معظمها مز٬تًا من الدين ُب أكمل صوره، بدأت تظهر الفرؽ والتيارات الفكر 

، وقد أشتمل األدب والًتاث ٕٓوالعلم والعقل ُب أهبى مظاىر٫تا. وكاف التنوع والتعدد من أىم مزاايه
العراقياف على تراث ضخم متنوع ُب قضااي احًتاـ ا١تخالف ُب الرأي أو ا١تعتقد أو االنتماء ٦تا ٭تتاج 
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ليستفيد بو العراقيوف وسواىم، وُب العراؽ تبلورت آداب اٟتوار واٞتدؿ وا١تناظرة إىل إحياٍء 
 واالختبلفات ابعتبارىا وسائل ٞتعل التنوع واالختبلؼ مصادر قوة ال مصادر ضعف.     

 

 الثابت الثاين: إسالمّية العراق يف الفتح اإلسالمي

لتخطيط لفتح العراؽ بدأ ُب ف اإتلك ىي ٝتة العراؽ حُت بدأ ا١تسلموف فتوحهم. حيث 
كتاابً إىل كسرى أبرويز ملك الفرس يدعوه فيو    -ملسو هيلع هللا ىلص  -السنة السادسة للهجرة حينما بعث الرسوؿ 

فمزؽ كسرى كتاب الرسوؿ وبعث  –هنع هللا يضر  -إىل اإلسبلـ، ٛتلو إليو عبدهللا بن أيب حذافة السهمي
هبذا الرجل الذي ُب اٟتجاز أو برأسو. وحُت علم الرسوؿ أبمره إىل عاملو ُب اليمن أف أبعث إىل 

 .ٕٔقاؿ: "مّزؽ هللا ملكو" وما لبث أبرويز إال أايماً حىت اثر عليو ولده شَتيويو واغتصب ملكو
جيشًا بقيادة خالد ابن الوليد  -هنع هللا يضر  -وُب العاـ الثاين عشر للهجرة جهز ا٠تليفة أبو بكر

لو فتح "اٟتَتة" اليت كاف سكاهنا عرابً، وبينهم وبُت بقيَّة أىل العراؽ رابطة دـ لفتح العراؽ، وًب 
 وتعاطف، وٕتمعهم لغة واحدة ودـ واحد.

 

  الفتح اإلسالمي ومراحلو:

وحينما تطلب ا١توقف السوقي تدعيم جيش فتوح الشاـ كتب أبو بكر تأمر خالدا، الذي  
ة الساسانية، ابلتوجو ٔتعظم جيشو إىل الشاـ على أف يًتؾ كاف يعمل ُب فتح العراؽ وٖتريره من ا٢تيمن

 حامية يستخلف على إمرهتا ا١تثٌت ابن حارثة الشيباين ُب العراؽ.
بعث ٛتلة جديدة بقيادة سعد ابن أيب  -هنع هللا يضر  -وُب خبلفة أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب 

. سار اٞتيش اإلسبلمي ونزؿ بسهوؿ وقاص لتجديد اٞتهاد ضد ا٢تيمنة الفارسية ُب عهد يزدجرد
القادسية جوار ا١تكاف الذي شيدت فيو الكوفة، وجرت معركة القادسية اليت انتصر فيها ا١تسلموف 

 .ٕٕوقتل فيها رستم أحد مشاىَت قادة الفرس، وقد ًب ذلك ُب العاـ ا٠تامس عشر للهجرة
يفة عمر على الضفة الغربّية ف أسس عتبة بن غزواف مدينة البصرة أبمر من ا٠تلىػٙٔوُب عاـ س

 ف كلم من ا٠تليج.ٚٔمن شط العرب على بعد حوايل س
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اجتاز سعد بن أيب وقاص هنر الفرات واستوىل على ا١تدائن اليت ال تزاؿ بعض آاثرىا قائمة 
حىت اآلف. متمثلة "بطاؽ إيواف كسرى" الضخم، ٍب توجو اٞتيش اإلسبلمي مشااًل قاصدًا جلوالء 

 .وتكريت وا١توصل
ىػف شيد سعد بن أيب وقاص مدينة الكوفة فأستقر ُب ىاتُت ا١تدينتُت سالبصرة ٚٔوُب عاـ س

والكوفةف كثَت من القبائل العربية وأصبحتا ُب أواخر عهد ا٠تلفاء الراشدين وُب العهد األموي من أىم 
اٟتضارة الزائلة، كما  مراكز الثقافة اإلسبلمية، التقت فيهما الثقافة اإلسبلمية والفكر اإلسبلمي ببقااي

 ازدىرت فيهما التجارة بُت الشرؽ والغرب.
 

 
  إبقاء أرض السواد أبيدي أىلها:

حينما رفض  –هنع هللا يضر –٭تدثنا التاريخ أف معارضة قوية جوبو هبا سيدان عمر بن ا٠تطاب 
لُت قائبلً: سأال تقسيم أراضي السواد ابلعراؽ على الغا٪تُت، مفضبًل بقاء األرض أبيدي أصحاهبا األو 

وأّف قريشًا يريدوف أف يتخذوا ماؿ هللا معوانت دوف عباده، أال وإف ابن ا٠تطاب حي  فبل، إين قائم 
 دوف ِشعب اٟترَّة آخذ ْتبلقيم قريش وحجزىا أف يتهافتوا ُب النارف.

اؽ ما يزيد اقتٌت رىط من الصحابة الدور والضياع، واستقر ُب العر  –هنع هللا يضر  –وُب عهد عثماف 
ُب مقدمتهم عبدهللا بن مسعود الذي كاف لو أعمق  –رضواف هللا عليهم  –عن ثبلٙتائة من الصحابة 

األثر ُب بناء قواعد مدرسة العراؽ الفقهية. وىكذا أصبح العراؽ جزءًا من الدولة اإلسبلمية الكربى 
 ، ومل تبعثر أرضو بُت الغا٪تُت.تعلو فيو كلمة هللا وتطبق على أرضو شريعة هللا، مل ٬تزأ، ومل يقسم

كما ٖتوؿ إىل قاعدة إسبلمّية متقدمة للفتوح ا١تتوجهة إىل نواحي الشرؽ ا١تختلفة، ومنها 
٬تري إعداد اٞتيوش اإلسبلمية ومدىا اب١تقاتلة وا١تؤف. كما أصبحت الكوفة والبصرة مقرين أساسيُت 

فأمَت البصرة يدير ا١تناطق اٞتنوبية من العراؽ ومتقدمُت للقيادة العسكرية اإلسبلمية ُب جبهة الشرؽ. 
مضافاً إليها األحواز وفارس وكرماف وسجستاف ومكراف وخراساف. وأمَت الكوفة يتناوؿ سلطانو إضافة 
إىل أواسط العراؽ ومشاليو األقاليم الشمالية من ا٢تضبة اإليرانية ٔتا فيها ٫تداف وقزوين والري 

  وايل "خراساف" بعد ذلك. ، ٍب انتقلت السلطة إىلٖٕوأصفهاف
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 الكوفـة عاصمة اإلمام علي: 

اب٠تبلفة واضطر ١تغادرة ا١تدينة  –هنع هللا يضر  –وحينما بويع أمَت ا١تؤمنُت اإلماـ علي ابن أيب طالب 
داخلية أو أو فتنة إتهت األنظار إىل البصرة حيث بدأت بوادر تشَت إىل قرب وقوع أوؿ معركة 

١تسلموف ضد مسلمُت مثلهم ُب الدين واللغة وا٢تدؼ والتاريخ تلك اليت ُعرفت حرب أىلية ٮتوضها ا
ٔتعركة "اٞتمل" اليت ذىب ضحيتها عشرة آالؼ من الصحابة رضواف هللا عليهم أٚتعُت. ومل تقتصر 

على ذلك؛ بل تركت من اآلاثر الفكرية والفقهية واالجتماعية  –ُب معظم تقديرات ا١تؤرخُت – آاثرىا
 .ٕٗامات اليت ال تزاؿ األمة تعاين منو حىت اليـو الشيء الكثَتواالنقس

  –ٍب إتهت األنظار مرة أخرى إىل الكوفة حينما اٗتذىا أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب 
مقراً لو وعاصمة، واستمرت كذلك إىل أف استشهد فيها وابيع مبايعوه لولده اٟتسن  –كـر هللا وجهو 

 تعاىل بو على الفتنة حيث تنازؿ بعد ستة أشهر  من توليو ا٠تبلفة ١تعاوية ابن هنع هللا يضر، الذي قضى هللا
أيب سفياف على شروط أفاض ا١تؤرخوف بذكرىا، وكاف أ٫تها أف يعود أمر األمة إليها بعد معاوية، 
فليس ١تعاوية ٔتقتضى ذلك االتفاؽ أف يوصي اب٠تبلفة ألحد، أو يفرض على األمة اختياره، بل يعود 

مر األمة "شورى" إليها. ومن ىنا فقد كانت تولية يزيد نقضًا لذلك االتفاؽ، وانقبلاًب على بنوده. أ
عملية ٚتع مشل للمسلمُت وإعادة توحيد لؤلمة بعد الفرقة والفتنة، وكاف  -هنع هللا يضر  -وكاف تنازؿ اٟتسن

سبلـ فيو: "إّف ابٍت ىذا سيد، الالصبلة و ذلك من أعبلـ النبوة ودالئلها، فقد صّح قوؿ الرسوؿ عليو 
 ". ٕ٘ولعل هللا أف يصلح بو بُت فئتُت من ا١تسلمُت

يعد اتريخ ذلك التنازؿ النهاية اٟتقيقية للخبلفة الراشدة وبقطع النظر عن اختبلؼ اآلراء 
وا١تذاىب ُب حكم وحكمة ىذا التنازؿ وآاثره فإّف يـو وقوعو قد اعترب البداية اٟتقيقية لقياـ الدولة 

ألموية،  كما اعترب بداية لتحوؿ اٟتكم والسلطاف واإلدارة ا١تباشرة إىل الشاـ حيث يقيم خلفاء بٍت ا
 أمية وأعواهنم.

إّف العراؽ مل يعد إقليمًا كسائر األقاليم اليت دخلت اإلسبلـ فتحًا أو صلحًا بل صار ٤تضناً  
اعل مع اإلسبلـ، بل وصار مصدراً لئلسبلـ ال ٮتتلف عن ا١تدينة أو مكة ُب اإلنتاج الفكري، والتف
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من مصادر إثراء وأتسيس الفكر اإلسبلمي بكل أنواعو: الفلسفي والكبلمي والفقهي والتفسَتي 
واٟتديثي واللَّغوي بكل فروعو. وإذا كاف "التشي ع" قد نشأ ُب ا١تدينة فقد تبلور ُب العراؽ. أما 

قد نشأت وتبلورت وأخذت أبعادىا ُب العراؽ. وإذا   ا١تذاىب السنيَّة األربعة ا١تتبوعة فإف ثبلثة منها
كاف اإلماـ الرابع مالكًا مل يعش ُب العراؽ فإّف العراؽ قد احتضن مدرسة مالكية كاف ٢تا أثر ابلغ ُب 

 .ٕٙبلورة ا١تذىب وإثرائو، وإ٪تاء الفقو ا٠تبلُب أو ا١تقارف فيو
العراؽ" ىو اثبت اثف من ومن ىنا يتضح بشكل ال يقبل الشك أو اإلزالة أّف "إسبلـ 

الثوابت العراقية ال ٯتكن التشكيك فيو، وال التنكر لو وال ٕتاوزه فضبًل عن نفيو. وىو ُب الوقت نفسو 
إسبلـ ال يقبل تضييقًا وال ٕتزئة وال هتميشاً، فهو إسبلـ اب١تعٌت القرآين النبوي الشامل لئلسبلـ. فإذا 

 فبل بد من أخذ ذلك بنظر االعتبار. كاف ىذا اإلسبلـ  يتسع لشيء أو يضيق عنو
واستغبلؿ الدين من بعض اٟتاكمُت أو الفئآت واألحزاب لن ٬تعل العراقيُت على استعداد 
للتنازؿ عن إسبلمهم وإٯتاهنم ْتاؿ من األحواؿ. ونيب اإلسبلـ األوؿ أبو األنبياء إبراىيم ا٠تليل بدأ 

رع، وتلقى النبوة وبدأ الدعوة إىل التوحيد دعوتو إىل التوحيد ُب جنوب العراؽ، حيث نشأ وترع
واإلسبلـ ُب مدينة "أور" قرب الناصرية ُب جنوب العراؽ. ومنها انطلق إىل ما عرؼ بػ "منطقة 

 التجواؿ اإلبراىيمي".
 

 الثابت الثالث:  التنوع العراقي يف األداين وادلذاىب واللغات  وطبيعة األرض

 ُٕٚب جلساتنا ساألخ السيد الشهيد مهدي اٟتكيميعجبٍت بيت ابلفارسية كنا نتندر بو 
 والفقَت إىل هللا تعاىلف وىو:

 ُسٍّت بغداد كافَر اُست  شيعي بغداد سنَِِّت أْست   
 –ُب نظر ىؤالء –نظمو، ومفاده أف الشيعّي العراقّي  ٕٛوىو بيت ركيك، يبدو أف أحد "األخباريُِّت"

عراؽ وسنتو ُب نظر األخبارّيُت وىم "سلفيو الشيعة  ُسٍّت. والسٍَت ُب نظرىم كافر. فإذف شيعة ال
وا١تاضويّوف منهم" كفار. كنّا نتضاحك لذلك، و٧تد ُب ا١تاضوّيُت من الفريقُت تشاهبًا وتقارابً كبَتين. 
على كل حاؿ، ما نريد أف يدركو العراقيوف ٚتيعًا السنة منهم والشيعة وكذلك العرب واألكراد 
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كالعربية والكردية وما إليهما: اثبت  التشيع والتسننسلمُت وغَت ا١تسلمُت أف والًتكماف وغَتىم من ا١ت
آخر من ثوابت العراؽ الكربى، فعروبة العراؽ وإسبلـ العراؽ ال ٭تلقاف إال ّتناحُت ٫تا الشيعة والسنة 

هم. وأف معًا وإسبلـ العراؽ ال ٭تلق إال ّتناحيو العريب والكردي إضافة إىل األخوة الًتكماف ومن إلي
تلك الفرية اليت رّوج ٢تا الطائفي وف والعنصريوف السياسي وف ُب ظروؼ عديدة من كوف الشيعة أعاجم. 
وأف التشي ع ُب العراؽ وافد عليو، إ٪تا ىي خطأ فاحش، وجهل ال يغتفر بتاريخ العراؽ، وجغرافيَّتو 

ا ىو بديهّية اترٮتّية ال البشريّة واالجتماعّية؛ فإف كوف التشّيع ُب العراؽ عريّب ا١تول د والنشأة والتطور إ٪تَّ
 .ٜٕٯتارى فيها إال جاىل أو مغرض

صلى هللا عليو  -لقد ولد التشيع والدة طبيعية ُب بيئة ا١تدينة ا١تنورة، وبعد وفاة رسوؿ هللا 
وأقدر على أوىل اب٠تبلفة  –هنع هللا يضر  –فكاف سهبًل بسيطًا يعتمد على اعتبار اإلماـ علي  – وآلو وسلم

ٖتمل أعبائها من سواه ألسباب كثَتة وصفات عديدة كاف يراىا بعض الصحابة شروطًا فيمن ٮتلف 
ُب قيادة أمتو، وقد توىل علماء الكبلـ وفقو اإلمامة بسط تلك األسباب واألدلة  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص   -رسوؿ هللا

قد توليا وعدال   -رضي هللا عنهما  –وعمر  وا١تناقشات ُب مبسوطاهتم. وإذا كاف الشيخاف أبو بكر
واقًتاف اٝتيهما ُب ذاكرة ذلك اٞتيل ابٝتو، وسابقتهما ُب   -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -كما أف صهر٫تا لرسوؿ هللا 

اإلسبلـ وفارؽ السن، والقـو حديثو عهد اب١تنظومات القبلّية اليت ال ٯتكن ٕتاىل دور السن فيها، 
عددًا من آؿ البيت ومن الصحابة أْف يروا أّف علّيًا كاف األقدر على ٛتل أعباء  فإّف ذلك مل ٯتنع

ا٠تبلفة، ومتطلباهتا والوفاء ّتوانبها ا٠تطَتة. وبعضهم كاف يرى ُب األحاديث اليت نوىت بفضائل 
فيها ُب   - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –وحديث استخبلفو على ا١تدينة ليخلف رسوؿ هللا  ٖٓاإلماـ مثل حديث الغدير

. ذلك كّلو قد عّزز من ٖٔإحدى غزواتو وقولو لو: "أال ترضى أف تكوف مٍت ٔتنزلة ىاروف من موسى"
إتاه التشّيع لئلماـ علّي. وإذا مل يظهر ذلك بشدة ُب عهد الشيخُت لعد٢تما وسابقتهما وصهر٫تا 

مر ا١تعلن: "لوال علي ٢تلك لرسوؿ هللا، وصهر عمر لعلي واستيزار٫تا لعلّي كل بطريقتو. وتصريح ع
وٓتاصَّة بعد السنوات الستة  -هنع هللا يضر  -. فإّف ذلك قد ظهر بوضوح شديد ُب عهد عثماف ٕٖعمر"

األوىل من خبلفتو، حىت أخذت لدى البعض مظهراً شرعياً حوؿ اشًتاط عربّية ا٠تبلفة، بل قريشيتها، 
مدارس ا١تدينة ا١تنورة أوالً، ومنها بدأ ينداح ُب ٍب بلغت حد القوؿ هبامشيتها. وُعرؼ ىذا ا١تذىب ُب 

ا قد نسيت أسباب  األمصار اإلسبلمية األخرى وخاصة ُب اليمن والعراؽ. وبٌت على ذلك فقو رٔتَّ
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ظهوره ولكنو ما زاؿ متداواًل ُب كتب الفقو حوؿ جواز الصبلة بغَت العربية من عدـ جوازىا؟ وجواز 
رى من عدـ جوازىا؟. وىل توجد ُب القرآف كلمات غَت عربية، أو ترٚتة معاين القرآف إىل لغات أخ

ال توجد فيو كلمة واحدة من خارج لساف العرب؟. وكذلك أحكاـ األذاف واإلقامة وخطب اٞتمعة 
والعيدين بغَت العربيَّة. وىل ٬توز تقدًن أي منها بغَت العربية؟ أو يعد ذلك مبطبًل ألثر الفعل؟! وإذا 

ت، فما ىي الضرورة ُب ىذه اٟتالة؟ وكيف تقدَّر؟ وىل ىناؾ فسحة زمنيَّة ال يعذر ُٞتئ إىل الضرورا
 ؟.ٖٖغَت العريّب بعدىا بتقدًن شيء من ذلك بغَتىا

كل ذلك الفقو وا٠تبلؼ فيو واٞتدؿ حولو ارتبط هبذا األمر بشكل أو آبخر، أو تولد عنو. 
انتشر ُب األماكن اإلسبلمية األخرى. وُب بدأ عربياً، وتطّور بُت العرب، وعنهم  –إذف  –فالتشّيع 

حُت كاف التشّيع ظاىرة معروفة لدى العرب كانت إيراف سنّية، وتنتشر فيها ا١تذاىب الفقهية السنية 
. وقد بقيت إيراف ُب ذلك الوضع حىت قياـ الدولة الصفوية فيها ُب القرف ٖٗعدا "قم" وبعض األحواز

السادس عشر. فحملت الدولة الصفوية اإليرانيُت على التشي ع  ا٢تجري العاشر وأوائل القرف ا١تيبلدي
الذي كاف بعضهم يصفو "ابلتشّيع  –الذي عرؼ بػ "التشًيع الصفوّي" ٘تييزًا لو عن التشّيع العريّب 

 السٍّت" أي التشّيع ا١توافق للسنة النبويّة.
ع وبياف مناقبو، والدعوة والشعراء العرب الذين جندوا أنفسهم، وكّرسوا شعرىم لئلشادة ابلتشي

إليو، جلهم إف مل يكن كلهم من القبائل العربية ا١تعروفة اليت تبّنت ذلك االٕتاه منهم دعبل بن علّي 
 : فيها قولوجاء ذائعة اليت ، صاحب القصائد ا١تشهورة، ومنها اتئيتو الٖ٘ا٠تزاعي
 ومنزؿ وحي مقفر العرصػاتِ   بلوةػمدارس آايت خلػػت من ت 
 اتِ ػوٛتزة والسجاد ذي الثفن  فرػّي واٟتػػػسُت وجعداير عل 
 مىت عهدىا ابلصـو والصلواتِ   اهػقفا نسأؿ الدار الذي خف أىل 
 وآؿ رسػػوؿ هللا ُب الفلواتِ   نةاػػػبنات زايد ُب القصور مص 
 وحكم ببل شورى بغَت ىػداةِ   بل قرىب وملك بػبل ىدى ػتراث ب 

 وردت أجاجاً طعم كل فػراتِ   ةػػر نا خضرة األفق ٛتترزااي أر 
 وقصائده اليت عرفت اب٢تامشيات، ومنها قولو: ٖٙوالكميت األسدي

 ى دائماً وأؤنبُ ػػبذلك أُدعَ  وػػػػوقالوا ترايب  ىواه ورأي 
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 بُ أـ وال أ ؾهم ذاػػوما ورثت ػػاان وأمنػاوقالوا ورثناىا أب 
 أوجبُ ق ا٢تامشيُت ػسفاىاً وح يروف ٢تم حقاً على الناس واجباً  
 وما يل إال مذىب اٟتق مذىبُ   ةػػوما يل إالّ آؿ أٛتد شيع 

 صاحب ا١توقف ا١تشهور الذي قاؿ فيو قصيدتو الذائعة الصيت: ٖٚوكذلك الفرزدؽ 
 واِٟتل  يعرفو والبيت واٟتـر   ىذا الذي تعرؼ البطحاء وطأتو   

 
ت وتبنيو لذلك النوع من التشيع، وىو كاد يدفع حياتو ٙتنًا لوالئو آلؿ البي  ٖٛبل إّف اإلماـ الشافعيّ 
 الذي روى الرواة قولو:

 
 واىتف بقائم أىلها والقاعد   اي راكباً ِقْف ابحملصب من مٌت 
 فليشهد الثقبلف أين رافضىّ   اً حب آؿ دمحمػإف كاف رفض 

 
دار  –آؿ علي  –وحُت أحضر بُت يدي الرشيد من اليمن مصفداً بتهمة التشّيع آلؿ البيت 

وبُت الرشيد حوار طريف جاء فيو قولو: "اي أمَت ا١تؤمنُت أتلومٍت على حيب لبٍت عمومتك بينو 
وىناؾ الكثَت ٦تا ٯتكن أف يكتب أو يقاؿ ُب ىذا اجملاؿ إلثبات ىذا الذي نعده إحدى  ٜٖوأىلك؟"

 البديهيات. ولعل ُب ىذا ما ينبو إىل سواه.
 

 : 4ٓادلاضي القريب والدور الشيعيُّ يف صناعتو

 ا ماضي العراؽ القريب فيمكن تناولو ُب ٤تاور:أم
: االحتبلؿ الربيطاين الذي ٘تخضت عنو ٛتلة "ديبلمُت" الذي احتل "الفاو" بعد أسبوع احملور األول

اليت كانت غالبيتها العظمى من العشائر الشيعية اليت  –من إعبلف اٟترب، ولكن ا١تقاومة العراقية 
 عرقلت تقدمو فلم تستطع القوات الربيطانية إسقاط البصرة إال ُب –ٖتركت بتوجيو ا١تراجع الدينّية 

ـ ومل تتمكن من احتبلؿ بغداد رغم كل التعزيزات اليت تلقتها من ا٢تند إال ُب ٜٗٔٔ/ٓٔ/ٖٕ
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ـ بعد معارؾ طاحنة، واستمر العراؽ األعلى حىت بعد سقوطو يقاتل إىل أف عقد ٜ٘ٔٔ/ٖ/ٔٔ
ـ. وقد كبدت ا١تقاومة العراقية بكل فصائلها الربيطانيُت ما ٜٛٔٔ/ٔٔ/ٖٓاألتراؾ واإلنكليز ا٢تدنة ُب 

بُت قتيل وجريح، ووافق مؤ٘تر اٟتلفاء ا١تنعقد ُب "ساف رٯتوف" على قياـ بريطانيا  ٔٗيزيد عن مائة ألف
ابالنتداب على العراؽ، وجاء ُب صك االنتداب: أف بريطانيا سوؼ تسعى إلنشاء حكومة عراقية 

استقبل٢تا، وٗتضع النتداب بريطانيا عليها ٟتفظ األمن ُب الداخل  –آنذاؾ  –مم" تضمن "عصبة األ
وسبلمة الدولة من أي اعتداء من ا٠تارج. ويوضح صك االنتداب: أف على بريطانيا وضع النظاـ 
األساسي سالدستور العراقيف على أف تستشَت العراقيُتِّ ُب وضعو، مع مبلحظة حقوؽ الطوائف 

العراؽ ورغباهتا ومصاٟتها. وخّوؿ ا١تندوب السامي الربيطاين أتليف ٣تلس شورى يرأسو ا١تختلفة ُب 
عريب، و٣تلس أتسيسي ٯتثل العراؽ كلو. ومن الطريف أف اجمللس الذي شكلو ا١تندوب السامي كاف 

 يتألف من ٜتسة وعشرين عضواً!!! فتأمل، ومل يستطع ا١تندوب السامي ٘تريره آنذاؾ !!
وصل األمَت فيصل بن الشريف حسُت إىل العراؽ واختَت ملكاً دستورايً ُب  ـٕٜٔٔ/ٙ/ُٕٓب 

من السنة نفسها، وابتدأت ا١تفاوضات مباشرة بعد تتويج ا١تلك حيث قدـ ا١تندوب السامي  ٛ/ٖٕ
"كوكس" مسودة إلعادة تنظيم العبلقات بُت العراؽ وبريطانيا، واستمرت ا١تفاوضات فًتة من الزمن 

ـ حيث ًب االتفاؽ عليها، ٕٕٜٔ/ٔٔ/ٓٔا معارضة شػػعبية شػػػديدة، ومل توقع إال ُب طويلة جملاهبته
تستقيل وزارة  - بعد ذلك -على أال تكوف انفذة إال بعد موافقة اجمللس التأسيسي عليها، ومل تزؿ 

 –الذي كاف قد ًب تشكيلو  –ـ حيث أقرىا اجمللس التأسيسيٕٜٗٔ/ٖ/ٕٚوتشكل أخرى حىت 
ة ٦تا يشَت إىل تنامي الوعي الشعيب على ما كاف ٬تري. وىذا الذي نراه بعد ما يزيد عن أبغلبية ضئيل

ٙتانُت عامًا ما ىو إاّل إعادة إنتاج شائهة ١تا حدث آنذاؾ من بريطانيا كما ترى. وقد استطاعت 
، والقضاء ، ال إىل تركيإٗبريطانيا بوصفها الدولة ا١تنتدبة أف ٖتصل على قرار بضم ا١توصل إىل  العراؽ

على حكومة "السليمانية"  اليت كاف الشيخ "٤تمود اٟتفيد" قد أقامها فيها، واندى نفسو ملكاً 
، فأخذ العراؽ حدوده اليت كانت عليها ُب أوائل العهد ا١تلكي، وىي حدود أضيق بكثَت من ٖٗعليها

 حدود العراؽ التارٮتية اليت ذكرانىا.
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  ق احلديث:ثورة العشرين ىي األم الشرعية للعرا

ـ جعلت روح ا١تقاومة عالية قوية ٦تا جعل ٜٗٔٔإفَّ ا١تقاومة الباسلة لبلحتبلؿ منذ سنة 
"ثورة العشرين" تبدو وكأهنا صفحة أخرى أو امتداد ١تقاومة االحتبلؿ، وقد توجت ىذه الثورة ابلنصر 

بريطانيا". وكل النتائج  يـو صرح رئيس وزراء بريطانيا أبنو "ال يريد أف ٬تعل من العراؽ مقربة ٞتيوش
اليت حصلت من إقامة النظاـ ا١تلكي وتنصيب "فيصل بن الشريف اٟتسُت" ملكاً، والتخلي عن 
االحتبلؿ إىل االنتداب، وٖتوؿ القوات احملتلة إىل ضيوؼ ُب قواعد، ٍب إبراـ ا١تعاىدة، وسائر 

نتصار الذي ٧تم عن ثورة التطورات اليت جاءت بعد ذلك، ال ٯتكن أف تقرأ إال ُب ضوء ذلك اال
 العشرين.

وثورة العشرين ثورة قادىا ا١تراجع وعلماء الدين، وكاف جندىا ووقودىا العشائر شيوخاً 
وقبائل. واشًتؾ فيها الشيعة والسنة، ولكن عبئها األكرب ٖتملتو عشائر الفرات األوسط الشيعّية 

ا١تشاركة ُب األماكن اليت أمكن لعشائرىا ومراجعها العظاـ. وقد كانت العشائر السنية غَت بعيدة عن 
أف تشارؾ فيها وبفاعليَّة أقل وتتحرؾ بذات االٕتاه مثل عشائر "زوبع" و "مشر" و "عنزة" وبعض 
العشائر الكرديّة السنية. ولكن التمركز العسكري وطرؽ مواصبلت اٟتمبلت الربيطانية النهرية والربية 

 يعة، خاصة عشائر الفرات األوسط.جعلت العبء األكرب يقع على عشائر الش
ما أشبو الليلة ابلبارحة وما أروع ا١تراجع والعلماء الشيعة الذين مل يتأثروا ٔتواقف األتراؾ 
السلبّية ضدىم قبل ذلك واليت عاىن أتباع ا١تذىب الشيعي ومراجعو منها الكثَت، ومع ذلك فقد دعوا 

ة اإلنكليز ومناصرة القوات الًتكّية ُب اٞتيوب اليت  العراقيُت والعشائر وحّشدوىم ودفعوىم إىل مقاوم
كانت تدافع عنها قبل توقيع تركيا اتفاقية ا٢تدنة. فهم مل يفعلوا ما فعلو قادة الثورة العربية ُب اٟتجاز 
من مقاتلة األتراؾ إىل جانب اإلنكليز حىت ُب مكة وا١تدينة ا١تنورة ونسف سكة حديد اٟتجاز، وىي 

تطع عرب ا١تنطقة حىت يومنا ىذا من إعادة بنائها لًتبط بينهم من جديد. ومن السكة اليت مل يس
 .ٗٗا١تؤسف أف نسفها قد ًب بيد لورنس ومساعدة عربّية 

مل يكن سهبًل إقناع أولئك ا١تراجع وكبار العلماء بتشكيل حكومة عراقية ٖتت االنتداب، 
كما   –بيتهم اب١توافقة الصامتة لكن مساعي "األشراؼ" وأنصارىم ووعودىم الكثَتة أقنعت غال
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على ذلك، ولكنهم مل يقبلوا ومل يشجعوا الشيعة على االنضماـ إىل اٟتكومة اٞتديدة، بل   –أٝتيها
كاف غالبيتهم متحفظُت على ا١تشاركة. ولوال أف بريطانيا أعلنت وأكدت بكل ا١تؤكدات أف تنصيب 

يد البد منو لبلنسحاب ومنح فيصل وتشكيل حكومة وطنية و٣تلس أتسيسي ما ىو إال ٘ته
االستقبلؿ، لرٔتا استمرت ا١تقاومة حىت اٞتبلء التاـ، واالستقبلؿ الكامل. وحُت رأى اإلنكليز ذلك 

 قرر "السَت كوكس" أف يلعب اللعبة االستعمارية البغيضة القائمة على مبدأ "فرؽ تسد".
 

  :45الطائفيــة السياسّية وبذورىا 

األوىل إىل السيد "عبد الرٛتن النقيب" دوف تشاور مع فصائل  قرر "كوكس" إسناد اٟتكومة
الشعب األخرى، وخاصة أولئك الذين ٖتملوا عبء الثورة وٖتقيق التحرير، وٚتع بُت "فيصل" 

، وبذلك استطاع أف ٯترر عملية التحوؿ أو ٙٗ"حليف بريطانيا" و"النقيب" الذي أيّدىا ضد األتراؾ
 االنتداب ؤتوافقة حكومة عراقية شبو منتخبة مل ٘تثل فيها ا١تقاومة التحويل الشكلي من االحتبلؿ إىل

. ومع ذلك فإّف من غَت ٚٗاٟتقيقية وقياداهتا ٘تثيبًل مناسباً، بل ٯتكن القوؿ أبهَنا عزلت عنها عمداً 
ا١تمكن ٕتاىل تلك اٟتقيقة الناصعة، وىي أّف العراؽ اٟتديث ىو االبن الشرعي لثورة العشرين. وىي 

رة األخَتة اليت مثل اإلسبلـ  فيها دور القوة احملركة األوىل واألساسية ٞتماىَت األمة، وأثبت فيها الثو 
فاعليتو اٟتقيقيَّة ُب ٖتريك اٞتماىَت ودفعها ابٕتاه الثورة والتصدي ١تقاومة االستعمار بكل أشكالو، 

إذا كانت مذكرات الساسة وإرغاـ الربيطانيُت على الرضوخ واالستسبلـ إلرادة األمة اجملاىدة. و 
العراقيُت وا١تؤرخُت لتلك الفًتة مل تعط ٢تذه الثورة حقها ألسباب ٥تتلفة فإّف ذلك ال يقلل من شأهنا 
وأ٫تيتها، وكوهنا األـ الشرعية للعراؽ اٟتديث. وليست ىذه ىي ا١ترة األوىل اليت يطمس فيها ا١تؤلفوف 

ؿ و٤تاوالت إعادة بناء األمة، بل ىي الظاىرة الشائعة أو أدوارًا إسبلمية ُب اٟترية والتحرر واالستقبل
ا١تستمرة: فاإلسبلميوف والعلماء وقادة الفكر اإلسبلمي ٭تركوف اٞتماىَت ٨تو الثورة حىت إذا أوشكت 
م يربزوف من ابطن الغيب. أو يكونوف قد أعدوا  على االنتصار تصدر الصفوؼ أانس آخروف كأهنَّ

إذا أخذان بنظرية "ا١تؤامرة". ولذلك يستبعد اإلسبلـ وٗتفض األضواء عنو  مسبقًا للعب ىذه األدوار
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وعن رجالو وجهادىم، وتعطى ٟتركات التحرر والتحرير صفات أخرى تًتاوح بُت الوطنية واإلقليمية، 
 ، وىذا ما قد حدث مع ىذه الثورة.ٛٗورٔتا القومية والتقدمية 

 

 ادلراجع والعلماء قادة ادلقاومـة:

ت اٞتمعيات السرية ا١تعارضة لؤلتراؾ اإلنكليز أبهنم سوؼ يستقبلوف ابلزىور وابقات لقد أو٫ت
الورد عندما يدخلوف العراؽ "فالشيعة" و"األكراد" سوؼ يعتربوهنم ٤تررين من سلطة األتراؾ والسنة، 

وجو والسنة سوؼ تقنعهم تلك اٞتمعيات ا١تعارضة لؤلتراؾ أبف الربيطانيُت جاؤوا لتحريرىم حسبة ل
الرب يسوع، وعشقًا ألبناء العراؽ، لكن سرعاف ما اكتشف اإلنكليز خطأ تلك التصورات وخطأ 
التحليبلت وا١تعلومات االستخبارية اليت بنوا عليها تقديرىم للموقف. ولقد بدا واضحًا لئلنكليز منذ 

الدين،  الوىلة األوىل، ومنذ بداايت ٛتلة "ديبلمُت" أف جهودىم سوؼ تصطدـ ٔتقاومة علماء
خاصة ا١تراجع واجملتهدين الشيعة واٟتوزات العلمية وّتندىم األوفياء من أبناء العشائر الذين ال يسلس 
قيادىم إال لشيوخهم والعلماء الذين يقّلدوهنم، لكنهم قبل ذلك كانوا يراىنوف على اضطهاد 

راجعهم، وكذلك العشائر ، وأف ذلك االضطهاد قد ٬تعل علماء الشيعة ومٜٗالعثمانيُت األتراؾ للشيعة
تستقبل بريطانيا وقواهتا ابلورود. ولكنهم ٔتجرد أف صاروا مع العراقيُّت وجهًا لوجو ُب "الفاو" ٍب 
"البصرة" فوجئوا أبّف علماء الدين الشيعة، ٍب السنة كانوا أوؿ من ابدر ابلدعوة إىل جهاد الكفار 

نية متناسُت كل ضروب العنف والنفي اليت جنبًا إىل جنب مع ا١تسلمُت من بقااي القوات العثما
مارستها السلطات العثمانية ضدىم. لقد ٛتلت اٟتوزات العلمية والعلماء عبء استنفار الشعب 
والقبائل ُب مقدمتو، وحشد كل القوى ا١تادية وا١تعنوية ُب مقاومة اإلنكليز، وشد أزر قوات العثمانيُت 

الُعدة والعدد؛ ألّف القيادة الًتكية كانت تنظر إىل  اليت كانت ُب أضعف أحوا٢تا من حيث نقصاف
 اٞتبهة العراقية على أهنا جبهة اثنوية.

لقد دعى األئمة وا١تراجع وسائر العلماء أبناء العراؽ ُب بغداد والكاظمية والنجف والكويت 
د وكرببلء وسائر األ٨تاء إىل التكاتف مع األتراؾ ا١تسلمُت، وشد أزرىم لدفع الكفار عن ببل
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ا١تسلمُت. وال ٮتفى أف العشائر ُب تلك ا١ترحلة من اتريخ العراؽ كانت ىي القوات الضاربة وا١تقاتلة 
 من أبناء العراؽ.

رٛتو  –كما أفىت كبار العلماء ُب مدينة "السماوة" وُب مقدمتهم السيد عبد الرزاؽ اٟتلو 
ٞتماىَت، وسارت قوافل اجملاىدين من ، بتعُت  اٞتهاد فريضة على اٞتماىَت ا١تسلمة فاستجابت ا-هللا

"الشامية" و "أبو صخَت" وا١تناطق احمليطة ابلسماوة، وامتدت الدعوة إىل اٞتهاد إىل أقصى مشاؿ 
العراؽ فالتحقت قوات كردية سنية برائسة الشيخ "كاكا أٛتد" ما لبثت أف انضمت قوافلهم إىل 

 إخواهنم ُب "السماوة".
كتب الشيخ "مهدي ا٠تالصي" رسالة بعنواف: ساٟتساـ البتار ُب أما ُب بغداد وضواحيها فقد  

وجوب جهاد الكفارف وقد نشرهتا جريدة: "صدى اإلسبلـ" ُب حلقات متتابعة ٍب أصدر الفتوى ُب 
وجوب إنفاؽ ا١تسلمُت أنفسهم وأموا٢تم ُب اٞتهاد وجواًب عينيًّا حىت تزوؿ غائلة الكفار، ومن امتنع 

 منو كرىاً. عن بذؿ مالو وجب أخذه
ف تشرين الثاين توجهت مظاىرة انطلقت من الكاظمية ٨تو بغداد فاستقبلهم ٚتهور  ٜٔوُب س

كبَت من البغداديُت ُب القلعة بباب ا١تعظم حيث ألقيت ا٠تطب والقصائد مؤيدة اٞتهاد اإلسبلمي 
يل صدقي ضد الغزاة، وكاف من أبرز ا٠تطباء آنذاؾ شاعرا العراؽ الكبَتاف معروؼ الرصاُب وٚت

ـ ٖتركت الباخرة سٛتيديةف مقلة اجملاىدين ٕٜٗٔف تشرين الثاين ٖٓالزىاوي وكبل٫تا كردايف. وُب س
وثلة من الفرساف العثمانيُت مع السبلح والذخَتة اٟتربية متوجهة ٨تو العمارة حيث وصلتها بعد 

د أبو التمن وصادؽ العطار أسبوع وتلتها الباخرة سا١توصلف تقل بقية اجملاىدين وعلى رأسهم اٟتاج داو 
 .ٓ٘والسيد عبد الكرًن اٟتيدري

لقد شارؾ اجملاىدوف من الشيعة والسنة يقودىم ا١تراجع والعلماء إىل جانب القوات النظامية 
الًتكية. وتروي كتب التاريخ ببلَءىم الرائع ُب القتاؿ يدفعهم حرصهم على مقاتلة أعداء الدين، لقد 

ن العراقيُت واإلنكليز أربع سنوات كبد العراقيوف العدو خبل٢تا آالؼ استمرت اٟترب بُت اجملاىدي
القتلى واٞترحى واألسرى، لقد كانت القوات اإلنكليزية اليت استسلمت بعد حصارىا ُب الكوت مع 
قائدىا سطاوزندف تربو على ثبلثة عشر ألف مقاتل إنكليزي، وإذا كاف العراقيوف مل يتمكنوا من دحر 

اًً، واحتلت ببلدىم بعد ذلك، فإّف ىذه النتيجة ال تؤثر ُب بياف ما نريد التأكيد عليو اإلنكليز ٘تام
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وىو مدى أثر اإلسبلـ آنذاؾ ُب ٖتريك اٞتماىَت وقدرتو على حشد القوى ا١تعنوية وا١تادية 
للمسلمُت، ودفعهم إىل الصمود ُب وجو قوة عظمى. كما أظهرت تلك الثورة عظمة اإلسبلـ وقدرتو 

ذويب ا٠تبلفات ا١تذىبية والقضاء على الطائفية وهتميشها وجعل ا٠تبلفات ا١تذىبية أموراً ٯتكن على ت
ٕتاوزىا ما داـ االتفاؽ على أسس اإلسبلـ وقواعده الكلية قائمًا متمثبًل ُب القرآف وبيانو من 

 .ٔ٘السنة
ىل منطقة إّف روح اٞتهاد اليت سرت ُب العراؽ كلو وتغلغلت ُب سائر أرجائو قد امتدت إ

سعربستافف اليت كاف ٭تكمها الشيخ خزعل بن جابر من "احمليسن من قبيلة كعب" بطريقة خاصة؛ 
حيث كانت إمارتو ترتبط سياسيًا ْتكاـ إيراف، ويعترب أىلها ٔتن فيهم الشيخ خزعل من رعااي 

التجارية  اإليرانّيُت وإف كانوا ٚتيعًا عشائر عربية، ولكنو مع ذلك كاف ٭تتفظ أبوثق العبلئق
واالقتصادية مع بريطانيا، وال يكاد ٮترج عن آراء مندوبيها ُب احملمرة والبصرة ُب أّي شأٍف من شؤوف 
إمارتو ذات األ٫تية اإلسًتاتيجية البالغة آنذاؾ ُب منطقة ا٠تليج، ُب فًتة من الفًتات فكرت بريطانيا 

عل على إقامة عبلقات متينة مع أف ٘تنيو بعرش العراؽ، وبعد تسلم فيصل األوؿ حرص الشيخ خز 
 .ٕ٘سائر اٟتكاـ العرب

 

  اجلذور التارخييـّة للطائفّية السياسيَّة يف العراق:

أبتلى العراؽ اترٮتياً أبف كاف ميداانً من أىم ميادين الصراع واٟتروب بُت السبلجقة األتراؾ ُب 
حلة حىت وقع أسَتًا للغزو ا١تغويل. العصور العباسية األخَتة والبويهيُت الفرس. وما أف ٕتاوز تلك ا١تر 

وقبل أف يشفى من آاثر ذلك الغزو ا١تبَت إذا ابٟتروب والصراعات بُت الدولتُت العثمانية ُب تركيا، وما 
أخضع ٢تا، والصفوية ُب إيراف تتخذ من العراؽ ميداانً من أىم ميادين القتاؿ والصراع بينهما، فأورثو 

يو وعلى أرضو ترااًث ُب غاية التعقيد. فالسبلجقة األتراؾ حُت ذلك التاريخ الطويل من الصراع ف
سيطروا على العراؽ وٖتكموا ُب مقاليد بغداد اضطهدوا سائر الفرؽ وا١تذاىب اإلسبلمية اليت ال تتبٌت 

وا١تذاىب السنية  ُٗ٘ب العقائد واٟتنفي ا٠تاص ُب الفقو. وقد أصاب األشاعرة ٖ٘توجههم "ا١تاتريدي"
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يرة ٢تم عنت كبَت، وعرفت بغداد ُب عهدىم عقوبة إعداـ كتب ا١تخالفُت ١تذىب الدولة الفقهية ا١تغا
 حرقاً. قبل أف ٯتارس ا١تغوؿ ذلك ُب إغراؽ كتب العلم ُب هنر دجلة بعد قرنُت من الزماف.

إّف ما ُٝتي "ابٟتكم الوطٍت" الذي أتسس ُب ظل االحتبلؿ الربيطاين و١تساعدة بريطانيا على 
ُب العراؽ، وتوفَت أرواح جنودىا، قد سلك ذلك اٟتكم منذ البداية مسلكًا استبدادايً؛ حفظ األمن 

العتماده ُب تدعيم سلطانو على رضى الغازي ومساندتو، ال على قناعة الشعب العراقي بو وخاصة 
ٞتأ  ا١تراجع وأتباعهم. كما اتبع سياسة التمييز الطائفي بتشجيع من احملتل الغازي كذلك. ومن أبرز ما

إليو لتكريس التمييز الطائفي، وٖتويلو إىل حقيقة اثبتة ومربرَّة ُب الوقت نفسو نزع ا٢توية العربية عن 
الشيعة والتشي ع. واالستمرار ُب سياسات العزؿ ا١تذىيب ا١توروثة عن العثمانيُت، والتشهَت اب١تذىب 

أنو قد تغلغل فيو الفكر الشعويب الشيعي ونسبتو إىل الفرس، ورميو أبنّو مذىب يقـو على البدع، و 
والفارسي، وصار السمة الغالبة عليو. ولقد أدت تلك السياسات إىل توليد قناعات خاطئة، قامت 
على أسس منحرفة منها أحزاب وقوى وطنية إقليمية، أو قومية شادت برا٣تها السياسية على قواعد 

فئات اإلقليمية منها والقومية أهنا ليربالية مائلة خاطئة من تلك التصورات. مع أف ا١تفًتض ُب تلك ال
ُب بنائها الفكري. وبعضها يصرح بعلمانّيتو، فمن أين وكيف ٬تمع ىؤالء بُت الطائفية ا١تذىبية وبُت 

 .٘٘الليربالية والعلمانية؟ لكن هلل ُب خلقو شؤوف!!
 

  استقالل احلوزات وادلدارس الدينية الشيعّية:

الذين ىيمنوا على العراؽ اٞتمع بُت ضيق األفق والتعصب  ٦تا عرؼ بو السبلجقة األتراؾ
ضد ا١تخالف إىل درجة استباحة قتلو. فهم ال يؤمنوف إال ابلرأي الواحد وا١تذىب الواحد، وحُت 
وجدوا تلك اٟترايت الفكرية وا١تذىبية ُب بغداد ساءىم ذلك، وعملوا على مصادرة تلك اٟترايت، 

غداد والعراؽ بو. وطاردوا علماء ا١تخالفُت، وقتلوا منهم عدداً، ووضعوا من القيود ما ال عهد لب
وأحرقوا كتب ا١تخالفُت ٢تم ابحتفاالت علنية من فبلسفة ومناطقة وعلماء. وإمعااًن ُب القضاء على 

عمدوا إىل أتسيس مدراس ال ُتدرس إاّل مذىب و ظاىرة "اٟترية  األكادٯتية" أو حرية التعلم والتعليم 
تقبلو من فكر، وأوقفوا عليها األوقاؼ واٟتبوس، وربطوا هبا الوظائف. وبذلك صادروا  الدولة، وما
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حرية القلم لصاّب سلطة  السيف، وحولوا علماء اٟتنفية خاصة إىل موظفُت وامتهنوا العتبات 
 .ٙ٘واألضرحة اليت ٢تا لدى الشيعة قدسّية، ولدى بقية ا١تسلمُت احًتاـ وتقدير

إىل البعد عن أماكن السيطرة السلجوقية ا١تطلقة وموظفيها فبدأوا ىنا عمد علماء الشيعة 
بتأسيس مدارسهم ا٠تاصة  و "حوزاهتم العلمّية" ُب النجف وُب األماكن النائية عن العاصمة وذلك 
ُب منتصف القرف ا٠تامس ا٢تجري. وكانت بداايت بسيطة ال يصعب ٘تويلها ٔتا يتوافر ٢تؤالء العلماء 

 ت ا١توسرين من مقلديهم.من حقوؽ، وتربعا
أما ُب اٞتانب اٟتنفي خاصة، والسٍّت بصفة عامة فقد حاوؿ السبلجقة ٖتويل ا١تدارس 
والوظائف الدينية إىل مؤسسات معقدة ضخمة ْتيث ٖتتاج إىل أمواؿ الدولة وأوقاؼ قادهتا، و٘تويل 

٢تم ا١تدارس الفخمة  رجا٢تا على الدواـ. وقد بدأ بعضهم ٮتتص ببعض العلماء وتبلمذهتم، ويبٍت
وا١تساجد الضخمة والتكااي، ويوقف عليها األوقاؼ لتستقطب الطبلب، ويتنافس على التدريس فيها 
ا١تدرسوف، ويقبل الطبلب على الدراسة فيها. ومنذ ذلك التاريخ والعامل والفقيو الشيعي يتمتع 

اء عن اٟتاكم، بل واالستعبلء ابالستقبلؿ ا١تادي عن الدولة ْتيث يستطيع أف يتمتع بشعور االستغن
 حكم العلماء".تا١تلوؾ ل لىعليو. و٭تقق معٌت الكلمة الشائعة ُب األوساط الفقهية: "وع

أما ُب اجملاؿ السٍتِّ فمهما عبل قدر العامل فإنو ال يعدو أف يكوف واحدًا من موظفي الدولة، 
لذلك ساغ لبعض الناس أف يرددوا عليها يعتمد ُب رزقو، و٦تارسة دوره، واحملافظة على مكانتو،  و 

ُب حُت يكوف أقصى ما  ٚ٘واصفُت بعض أولئك العلماء أبهنم "وعاظ السبلطُت واألمراء والوزراء"
ٯتكن أف يوصم بو عامل شيعّي أبنَّو من "فقهاء اٟتيض والنفاس" تعبَتًا عن انشغالو عن القضااي 

، وىو جانب البد من وجود من يقـو بو ٛ٘الكربى و٫تـو األمة ابٞتانب الفقهي ذي الصبغة الفردية
 ُب سائر األحواؿ، ألّف األفراد ٭تتاجونو ُب سائر حياهتم اليومية وُب كل األحواؿ.

وٯتكن للكاتب ُب اتريخ "العلـو النقلية" أف يرصد ٣تموعة كبَتة من الفوارؽ بُت حاالت ىذه 
اصة. رغم أف عصور اال٨تطاط قد العلـو ُب اٟتوزات وحاالهتا ُب ا١تدارس السنّية ُب العراؽ خ

أحدثت كثَتاً من اآلاثر السلبية ُب ىذا النوع من الدراسات بصفة عامة، لكن اآلاثر السلبية ُب ىذه 
ا١تعارؼ ُب اٞتانب السٍتِّ كانت أشد وأنكى؛ فقد أورثت ٚتوداً وتقليداً بدأ قبل سقوط بغداد أبيدي 

من الفريقُت بلغوا مرتبة االجتهاد وحافظوا على القدرة على  التتار، وما زاؿ قائماً. ووجود أفراد نوابغ
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التجديد واإلبداع ال يؤثر ُب القاعدة العامة كثَتاً، فهو ٔتثابة شذوذ فردي ال ٮتـر القاعدة. لذلك فإّف 
قدرة الفقيو الشيعي على استقطاب اٞتماىَت واالقًتاب منها واإلحساس هبا وقيادهتا ال تزاؿ تعترب 

 .ٜ٘واص الفقهاء الشيعةخاصة من خ
 

  مناقشة دعوى عجمية التشيع:

١تزيد من التوكيد على الثوابت اآلنفة الذكر أابدر إىل القوؿ أبف ىؤالء الذين تو٫توا "عجمية 
التشيع" ووصفوا الشيعة أبهنم "عجم أو أعاجم" ىم أميوف ال يعرفوف اترٮتًا وال جغرافية وال إ١تاـ ٢تم 

بلمي ومدارسو، وال ا١تذاىب اإلسبلمية وطرؽ ووسائل انتشارىا جغرافياً بنشأة واتريخ الفكر اإلس
واجتماعيًا أو أهنم أصحاب غرض، وفيما يتعلق ابلعراؽ خاصة ىم متساىلوف ُب معرفة ماضيو 

 وحاضره ومستقبلو. ولذلك فهم ُب حاجة إىل أف يدرسوا ويقرءوا ويطلعوا ليفهموا حقيقة األمور.
 أيدي الباحثُت نبذة وجيزة ومنصفة بقدر اإلمكاف عن: ولذلك وددت أف أضع بُت

 ماضي العراؽ
  وحاضره

 ومستقبلو
لعلها تعُت ُب تعميق البحوث والدراسات اليت نرجو أف يكوف ٢تا دور ُب إعادة بناء وٕتديد  

راؽ فكر العراقيُت ْتيث يكونوف أقدر على إعادة بناء وترميم عبلقاهتم، والتعاوف معًا إلعادة بناء الع
 اٞتديد سليماً معاَب من األمراض الظاىرة والكامنة اليت ٯتكن أف هتدد أجيالو القادمة.

ولكثرة ما حوربت ىذه اٟتقيقة فإننا نرى أهنا ُب حاجة دائمة ١تزيد من التوكيد على عربية 
ؤكدة ٢تذه التشيع ُب العراؽ، وأف بداايت انتشاره كانت أبيدي العرب والقبائل العربية. ومن الدالئل ا١ت

وأشاروا عليو ابلتوجو ٨تو   -هنع هللا يضر وأرضاه  –اٟتقيقة أف أبناء الصحابة وآؿ البيت نصحوا اٟتسُت 
، ومنهم ابن عمو عبد هللا ُب العراؽ إف كاف متوجهًا إليو ال ٤تالة مراكز ٕتمعات تلك القبائل العربية

ين أخاؼ عليك أىل العراؽ... أقم ُب اٟتجاز حيث قاؿ لو: "اي ابن العم إ –هنع هللا يضر  –بن جعفر 
 .ٓٙفإنك سيده. وإف أبيت إال أف ٗترج فسر إىل اليمن فإّف هبا شيعة أبيك وهبا حصوف وشعاب.."
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إّف التشيع وكما أحملنا وأكدان فيما مر شأنو شأف أي توجو أو موقف نظري يبدأ بسيطاً، ٍب 
ف أخرى وفقًا لعوامل كثَتة. وقد استقطب التشيع يتطور عرب تفاعل الناس معو. وينتشر ُب بيئآت دو 

ُب كثَت من مراحل اتريخ ا١تسلمُت معارضي اٟتكومات األموية، ٍب العباسية، ٍب العثمانية، ٍب 
االحتبلؿ األجنيب ُب العصور ا١تتأخرة واٟتكومات اليت أقامها احملتلوف حىت شاع تصور أبف "التسنن" 

كومات. و"التشي ع" ٤تضن ا١تعارضة من الناحية السياسية، يكاد يكوف وعاء اٟتكم أو حزب اٟت
ولكن من ا٠تطأ توىم أف السياسة وحدىا ىي العامل األساسي ُب تكوين أي من الفريقُت، وإف  
كانت السياسة واحدًا من العوامل الكثَتة اليت شاركت ُب تكوينهما، ولكن االستغبلؿ السياسي 

يع كاف ٯتد ا٠تياؿ الشعيب كلما تزايد ظلم اٟتاكمُت وا٨ترافهم لذلك وتكريسو أمر ال شك فيو. والتش
أبٚتل صور البطوالت والتضحيات لتحقيق قيم العدؿ وا١تساواة بُت ا١تسلمُت، ونبذ الظلم وا٠تروج 
على الظا١تُت، وٖتقيق ا١تقاصد الشرعية، والقيم اإلسبلمية، وذلك كفيل بًتسيخ البعد السياسي 

 واالجتماعي للتشيع.
١تتتبع لؤلدب الشيعي ٬تد مصداؽ ذلك ُب كثَت من جوانبو. فالكميت األسدي وىو من وا

 شعراء العصر األموي األوؿ يقوؿ موضحاً ىذا البعد:
 فريقاف شىت تسمنوف وهنزؿ   فكيف ومن أىنَّ وإذ ٨تن خلفة  

 
 ويقوؿ أيضاً:

 اػوإف خفت ا١تهّند والقطيع  فقل لبٍت أمّية حيث حلوا  
 وأشبع من ّتوركمو أجيعا  وهػػ من أشبعتماع هللاػأج 

ويبدو االٕتاه الثوري لدى الكميت ُب ٘تنيو أف يرى ُب بٍت أمية ما يتمٌت ٢تم من بوار ُب اٟتياة الدنيا 
 فيقوؿ:

 لة ا١تتهّدؿُ ػو٭تـر طلع النخ  اء ا١تسلمُت لديهموػٖتَِل  دم  
 ٔٙرمل ليدفأ مقرور ويشػبع م  فيا رب عّجل ما نّؤمل فيهمو  
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فهو ال ينتظر فيهم اٞتزاء األخروي ليذىبوا إىل النار ويذىب ا١تعدموف من معارضيهم إىل 
 اٞتنة، بل ىو يتمٌت التخلص من سلطاهنم ُب الدنيا ليدفأ ا١تقرور، ويشبع اٞتائع ا١ترمل.

ولقد ترؾ "التشيع" آاثرًا ىامة ُب سائر جوانب اٟتياة اإلسبلمية: ُب جانب الرؤية الكلية 
والنماذج ا١تعرفية وجوانب ا١تعرفة اإلسبلمية والفكر اإلسبلمي إضافة إىل اٞتوانب السياسية والثقافية 

 واالجتماعية.
وأىم البيئآت اإلسبلمية اليت ترؾ التشي ع آاثره البارزة ُب جوانب حياهتا ىي البيئة العراقية. قد 

وبنيو وكثَت من ذرايهتم وشيعتهم فيو،  يعود ذلك إىل وجود العتبات فيو أو الستشهاد األئمة، علي
وقد يعود ذلك إىل كونو أىم مراكز الدراسات الشيعية ُب العامل، ففيو حوزات مرجعية تعد مراكز 
إشعاع ال غٌت ألي شيعي ُب العامل عن الرجوع إليها. وقد يرجع إىل وجود أكرب عدد من ا١تراجع ُب 

، ولكن اٟتقيقة ىي أّف التشّيع عريب النشأة والتطور، النجف وكرببلء، وقد يعود إليها كلها ٣تتمعة
فمن أين ساغ لبعض اٟتكاـ العراقيُت أف يصفوا الشيعة كافة أبهنم أعاجم؟ وكيف ساغ لبعضهم أف 

 يصفوا التشي ع أبنو مذىب أعجمي؟!! وىو عريب ُب نشأتو وتطوره ومبدأه وهنايتو؟
 

 

 

 : كيفية احتواء خطرىاالطائفية السياسية: كيف زُرعت يف العراق و 

مفهـو "الطائفية" مفهـو مشتق من جذر متحرؾ، فهو مأخوذ من "طاؼ يطوؼ طوافًا فهو 
طائف"،  فالبناء الّلفظي ٭تمل معٌت ٖترؾ اٞتزء من الكل دوف أف ينفصل عنو، بل يتحرؾ ُب إطاره، 

نذروا قومهم إذا رجعوا فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين، وليورٔتا لصاٟتو. "
ف. وىو أيضًا مفهـو يشَت إىل عدد قليل من البشر إذ ال يتجاوز ٕٕٔ"سالتوبة:إليهم لعلهم حيذرون

األلف من األفراد. ومن ٍب فإف ىذا ا١تفهـو ُب جوىره يتضمن فكرة األقلية العددية الصغَتة  -لغة ً  -
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نها أو عرقها أو لغتها... فهو مفهـو كمي ا١تتحركة ُب إطار الكل ا١تشدودة إليو بغض النظر عن دي
عددي ال غَت، لذلك ظل اللفظ يستخدـ ليشَت إىل كياانت ٥تتلفة متعددة ُب خصائصها، ولكن 
القاسم ا١تشًتؾ بينها ىو القلة العددية، فقد أطلق على ٛتلة ا١تقاالت أو اآلراء سنسبة إىل ما كانت 

لة وطائفة األشاعرة؛ ٍب ١تا حدثت مقاالت انقسمت حو٢تا األكثرية تتبناهف "طوائف" مثل طائفة ا١تعتز 
ىذه الطوائف ُب داخلها، ٝتيت بطوائف، أيضًا مثل اإلمامية والزيدية و٨توىا ابلنسبة للشيعة، ٍب 
انقسمت ىذه بدورىا  إىل ٣تموعات ٝتيت "طوائف" كذلك. ومل يربز ىذا ا١تفهـو ابعتباره إشكالية 

خَتين خاصة، وذلك ٖتت أتثَت عوامل داخلية وخارجية ُب ظرؼ اترٮتي أو أزمة إال ُب القرنُت األ
معُت ساعد على إحداث نوع من التطابق بُت األمراض الداخلية وا١تؤثرات ا٠تارجية. فالعريب تعامل 
مع اليهودية وا١تسيحية واإلسبلـ تعاملو مع اختبلفات اعتقادية ال تعٍت ا١تفاصلة والعداء أو هتديد 

، وا٠تروج عنو، أو ٤تاولة االنتماء لكياف آخر خارجو. أو السعي لبلنفصاؿ عنو فقط وحدة الكياف
 ٕٙومن أقدـ النصوص العربية اإلسبلمية ُب ىذا اجملاؿ "وثيقة ا١تدينة" .ْتجة االختبلؼ ُب العقيدة

 اليت ال تزاؿ ْتاجة إىل دراسات متعمقة من ٚتيع اٞتوانب، وُب ضوء ٗتصصات ٥تتلفة.
طائفية أبرز االنقسامات اليت شهدىا التطور التارٮتي العريب إىل ما قبل اٟتملة وقد كانت ال

أنو مل تكن تلك االنقسامات عناصر هتديد لوحدة  :الفرنسية على مصر والشاـ. وكما بُت لنا التاريخ
خر، أو مربرًا للتمايز واالنفصاؿ والتمزؽ بُت أبنائو، أو وسيلة لبلخًتاؽ من قبل اآل ،الكياف العريب

مناصرة الصليبيُت ُب ٛتبلهتم على الببلد العربية،  –على سبيل ا١تثاؿ  –فا١تسيحيوف العرب مل يعلنوا 
ومل يتحالفوا معهم حىت ُب ٟتظات انكسار ا١تسلمُت. ٍب مزج مفهـو "الطائفية" ذات ا١تكوف العددي 

حوؿ إىل ما يشبو مع مفاىيم أخرى ذات مضموف فكري أو فلسفي أو عرقي أو مذىيب أو ديٍت فت
"ا١تصدر الصناعي" ُب لغتنا ليفيد معٌت الفاعلية ا٠تاصة ابألقلية العددية، وا١تنفصلة عن فاعلية األمة، 
وبذلك أصبح مفهـو "الطائفة" يستخدـ بديبًل ١تفاىيم "ا١تلة والعرؽ والدين" اليت كانت سائدة قبل 

اًي وسياسياً، مأزومة ثقافيًا فأنتجت مفهـو ذلك. واختلطت ىذه ا١تفاىيم ٚتيعًا ُب بيئة متأزمة فكر 
حيث ٖتوؿ والعراؽ اآلف، "الطائفية" ابعتباره تعبَتًا عن حالة أزمة تعيشها ٣تتمعات عربية مثل لبناف 

اٞتزء إىل كل والبعض إىل كياف مستقل، وأصبحت الطائفية مذىبًا وأيديولوجّية وُىوِيَّة حلت ٤تل 
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على، بل وبدأت تتعاىل عليها، وقد تبدي االستعداد للتقاطع معها، ا٢توايت األخرى واالنتماءات األ
 وأخذ موقعها وىذا ما يهدد وحدة العراؽ اليـو وينذر إبهناء وجوده.

من ساسة ليس لديهم  التزاـ  -كما تقدـ   –إف "الطائفية" السياسية قد ًب تكريسها 
قفاً ٤تايداً أو معادايً ال ٯتكن أف يكوف إسبلمي، أو مذىيب، إذ أف "العلماين" سواء أخذ من الدين مو 

حقيقي، إذ ا١تذىب فرع عن التدين، ومن فقد األصل فقد الفرع ابلضرورة، بل ديٍت لو موقف مذىيب 
ىو موقف انتهازي للحصوؿ على "عصبيَّة" كما يسميها ابن خلدوف أو شعبية كما يطلق عليها ُب 

ٔتا يكسبو من وضع  على الوصوؿ إىل السلطة عصران ىذا، ليكوف االنتهازّي السياسّي  قادراً 
الفواصل بُت الطائفة، و٣تموع الشعب أو األمة، ومن ىنا يصبح مفهومًا أف يقاؿ: "البيت الشيعي" 

 .و "البيت السٍت" إىل آخر البيوت
إف ٣ترد االنتماء إىل طائفة أو فرقة أو مذىب ال ٬تعل اإلنساف ا١تنتمي إىل تلك الطائفة 

ا ال ٬تعلو طائفيًا عملُو لتحسُت أوضاع طائفتو أو ا١تنطقة اليت يعيشوف فيها دوف إضرار طائفياً، كم
ْتقوؽ اآلخرين. ولكن الطائفّي ىو الذي يرفض الطوائف األخرى، ويغمطها حقوقها، أو ُيكسَب 

سياسياً ، وعندما يفشل طائفتو تلك اٟتقوؽ اليت لغَتىا تعاليًا عليها، أو ٕتاىبًل ٢تا، وتعص بًا ضدىا
تأوي إىل ركن الطائفة ليفصلو عن الكل ويستغلو الستعادة فاعليتو السياسية، وال ٨تتاج إىل ذكر 

 أٝتاء ىذا النوع من الطائفيُت، فهم معرفوف للجميع ومن سائر الطوائف.
ولقد أدرؾ احملتلوف نقطة الضعف ىذه ُب "السياسيُّت العراقّيُت" وأحسنوا استخدامها واللعب 

فالربيطانّيوف حُت رأوا أف ثورة العشرين اليت فرضت عليهم ا٢تزٯتة والتخلي عن أحبلمهم ُب عليها. 
العراؽ اندلعت ُب ا١تناطق الشيعية أواًل، ومنها عمت العراؽ كّلو وقادىا علماء الدين وا١تراجع 

امة السيد عبد الشيعية. قرروا االعتماد ُب حكم العراؽ على "السنة العرب" فابتلعوا الطعم بقيادة وزع
الرٛتن النقيب، و٣تموعة من رجاؿ السلطة الذين جاء بعضهم من اٞتمعيات السرية اليت كانت 
تتعاوف مع بريطانيا  ضد األتراؾ العثمانيُت. وحُت يبتلى بلد برجاؿ سلطة يستندوف ُب وجودىم، 

ذين مكَّنوىم من واستمداد نفوذىم إىل األجنيب؛ فإهنم ٯتنحوف والءىم واىتمامهم إىل أولئك ال
 السلطة، ال إىل شعوهبم. وىنا تبدأ زاوية اتصا٢تم بشعوهبم ابالنفراج التدرجي إىل أف ٭تدث الفصاـ.



 ٖٚ 

إّف أخطر ما يبتلى بو شعب أف يتحوؿ حكامو من رجاؿ دولة إىل رجاؿ طوائف أو أحزاب 
عد ذلك رابح  إالّ  أو قبائل، فا١تصَت الذي ينتظر ذلك الكياف ىو التفكك ال ٤تالة، ولن يكوف ب

 أعداء ذلك الكياف، ا١تستفيدوف من ٘تزيقو.
إّف الناظر ُب األوضاع العراقية اٟتالية يرى تشاهبًا كبَتًا بينها وبُت ما جرى ُب مرحلة 
التأسيس، ويلحظ أّف االختبلؼ ُب ا١تمثلُت فقط ال ُب األدوار اليت ٕتري إعادهتا بدقة عجيبة. 

ار، فإما أْف يتحلَّوا ابلوعي السياسّي الصادؽ، ويتخلَّصوا من األفكار والعراقيوف ليس أمامهم خي
ا١تريضة اليت أعادهتم لبلحتبلؿ بعد ثبلثة وٙتانُت عاماً. وإما أف تستمر حالة الفعل ورد الفعل، وتبادؿ 

 اٞتدد.احملتلُت األدوار بُت الشيعة والسنة والعرب واألكراد واحملتلُت القدامى و 
مظاىرات طبلب ا١تدارس الدينّية السّنة بعد سقوط بغداد األخَت، ٍب ا١تسَتة  لقد كنت أاتبع

الكربى اليت اشًتؾ فيها أبناء الكاظمّية واألعظميَّة معًا وكّلهم كانوا يهتفوف بصوت واحد مليء بنربة 
 اإلخبلص "إخواف سّنة وشيعة، ىذا البلد ما نبيعو". وكلما ٝتعت ذلك استغرقت ُب البكاء وقلت ُب

نفسي: ىكذا كاف آابؤان وأجدادان يفعلوف ُب العقد الثاين من القرف ا١تاضي، أتٌب مظاىرات الشيعة 
من الكاظمّية لتّتحد ٔتظاىرات السنَّة ُب جامع اٟتيدرخانة ُب بغداد إىل أف فرقهم الطائفّيوف 

ائفّية انتهت ابلببلد ، وأنسوىم وحدهتم، وبدَّدوا طاقاهتم ُب صراعات طمن السنة والشيعة السياسي وف
، وىي اٟتالة اليت قد ٖتتاج الببلد إىل عقود قادمة عديدة لتتخلص  إىل اٟتالة ا١تزرية اليت تعيشها اليـو

 من آاثرىا السلبّية. وما ىي بفاعلة إالّ إذا ٗتلصنا من تلك البذور ا٠تطَتة.
ّية والعرقّية واللسانية لذلك فإّف اتفاؽ كلمة أبناء العراؽ على أف التنوع بكل أنواعو الدين

وا١تذىبّية ىو الثابت الثالث من ثوابت ىذا البلد، فينبغي أف تتفق كلمة اٞتميع على ٖتويلو إىل 
إمكانيَّة ال إىل معّوؽ، وأمر إ٬تايّب ال سليّب، ووضع أسس وتقاليد يتَّفق اٞتميع عليها وعلى احًتامها، 

أي وعاء خرجا، وعدـ السماح ألحد بتحويلها إىل وُب مقدمتها عدـ قبوؿ التفرقة والطائفّية من 
طائفّية سياسّية وأيديولوجّية حكم. ال بد من تعليم األجياؿ وتدريبها على أف ا١تطلوب ليس ٣ترد 
قبوؿ ا١تخالف ا١تذىيب أو الديٍت أو العرقي، بل البد من اعتباره مصدر قّوة ْتيث لو مل يكن موجوداً 

الوسائل واألدوات ا١تعاصرة اليت ٯتكن أف تساعد على ذلك وٕتعلو  لوجب إ٬تاده. وىناؾ الكثَت من
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، وُب مقدمتها الوعي، ٍب الوعي، ٍب الوعي، واستعماؿ سائر الوسائل ا١تتاحة إلحداثو حقيقة واقعة
 . وٖتويلو إىل حالة اثبتة

قيق أف ينظر إليو على أنَّو فرصة لتحألحد واالحتبلؿ سواء كاف قدٯتًا أو حديثًا ال ٯتكن 
مكاسب سياسية، طائفّية أو عرقّية، كما حدث ُب أعقاب ثورة العشرين ويراد تكراره اليـو أو إعادة 
إنتاجو بشكل آخر، بل ىو فرصة ١تراجعة النفس، ورصد األخطاء والسلبّيات وأخذ الدروس والعرب 

 فاد.لكيبل نستمر ُب تكرار أخطائنا، وتأكل اآلابء اٟتصـر فتضرس أسناف األبناء واألح
 

 الثابت الرابع: ضرورة توفري كل أسباب التداخل بني أبناء الشعب

أما الثابت الرابع فهو نتيجة الزمة ١تا سبقو: فالتداخل بُت فئآت ىذا الشعب ابلطرؽ العفوية 
ذات الصبغة الفردية مل يعد كافيًا فبلبد من العمل ا١تنظم اٞتماعي لتحقيق التداخل أبنواعو ا١تختلفة 

رورة البّد ، والتأكيد على أنو ضناه اٞتميع، وتوضع لو الربامج ا١تدروسة ويشيع الوعي عليوْتيث يتب
منها، وكذلك العمل على تيسَت سبل معرفة بعضهم ببعض، وإقامة شبكات العبلقات بكل 

، ومن كل العراقي مستوايهتا بينهم، فذلك سوؼ يوجد العراقّي الذي فيو من كل ألواف الطيف
ّونة للمجتمع نصيب، والبد من توظيف وسائل وقنوات الًتبية والتعليم واإلعبلـ العناصر ا١تك
لتوفَت ىذه الغاية وٖتقيق التداخل ا١تطلوب ونبذ العزلة بُت الفصائل والتجارة واالقتصاد وا١تواصبلت 

 .ٖٙا١تكونة ٢تذا الشعب الذي طاؿ ليلو
 

 الثابت اخلامس: الوحدة الوطنية:

على سبيل  –ل ابلقضااي اليت ٗتص ياٟتاضر من اىتماـ كل فص ُب الوقت –أف ما ٬ترى 
من ينتمي إليهم طائفياً، أو قوميًا أمر ال يبشر أبف العراقيُت قد استوعبوا دروس التجارب  -الوىم 

ا١ترة ا١تتقدمة. وا١تمارسات السياسية اٟتالية مل تستطع أف تنظر للعراؽ ُب كليتو، وال للعراقيُت على اهنم 
د، والشيعي عندما ينطلق من منطلق معُت، ومثلو أخوه السٍت والًتكماين والكردي، فإف شعب واح
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ذلك يؤدي إىل تكريس الفرقة والتمزؽ. فما مل يتعود ا١تثقفوف العراقيوف وا١تنشغلوف ابلعمل العاـ على 
رتبت على ا٠تروج على تقاليد "الطائفية السياسية" والعنصرية السياسية فقد تتضاعف ا٠تسائر اليت ت

سياسات العقود ا١تاضية ا١ترفوضة اليت جلبت الكوارث على اٞتميع، وأدت إىل إعادة الببلد إىل 
االحتبلؿ من جديد. ولذلك فبلبد من اجتماع الكلمة على "وحدة وطنية" صلبة. واإلسراع إبعادة 

ريسها ابلطائفية ٖتديد "ا٢توية العراقية" بدقة ْتيث يغلق الطريق أماـ دعاة الفرقة والتمزؽ وتك
 العشائرية، وما إليها من عوامل التمزؽ.و والعنصرية واٟتزبية 

كل بتوظيف  وىذه التوجهات البد أف تتضافر اٞتهود على إ٬تادىا ُب األجياؿ العراقية الطالعة 
مؤسسات اجملتمع، وسائر مؤسسات بناء الرأي وإنتاج األفكار ٔتا ُب ذلك دور العبادة، والربامج 

، لبناء حس وطٍت مشًتؾ ينفر عقليًا ونفسيًا من كل لتحقيق ىذا ا٢تدؼ لؤلحزاب السياسية الثقافية
 لؤلنتماءآت الصغرى الفرعية ا٠تاصة على االنتماء ا١تشًتؾ. تصرؼ مفرؽ أو معلٍ 

 
 :األول قسمال امتـةخ

ث ىي أىم الثوابت اليت ٖتتاج منا ٚتيعًا إىل ا١تزيد من البح –ُب نظري ا١تتواضع  –تلك 
والتأصيل والبلورة، واليت ٨تتاج إىل إعادة بناء الوعي عليها مع ضرورة التنبو إىل أّف كل اثبت من ىذه 
الثوابت إذا مل تأخذ نصيبو من التوضيح والبلورة والدراسة وتدرؾ وسائلو وآليات بنائو وتثبيتو ُب 

 ليها.العقوؿ والنفوس فإنو قد ٭تمل آاثراً جانبية قد تودي بفوائده وتقضي ع
ات فهي كثَتة ، و٣تاؿ االجتهاد فيها واسع ولن ٭تمل االختبلؼ ُب شيء منها ٗٙأما ا١تتغَتِّ

 خطراً إذا سلمت الثوابت ووقع اإلٚتاع العراقّي عليها.
أف أسلط بعض الضوء على حقيقة اعتربهتا قد غيبت إىل حد   -فيما تقدـ  -لقد حاولت 

ثورة العشرين اجمليدة اليت نُِفَي أحد أبرز شيوخها  كبَت، ولعلي ٔتا ذكرت قد أنصفت قادة وجند
من اٟتاكمُت ْتجة كونو أجنبيًا وىو العراقي العريب  -تغمده هللا برٛتتو  –اإلماـ مهدي ا٠تالصي 

، وإذا كاف السعدوف قد ٘ٙاألصيل فنفاه عبد احملسن السعدوف إىل ا٢تند، ٍب نفي إىل جدة  وإيراف 
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ََ للوزراء ُب الع راؽ فبفضل جهاد ا٠تالصي وأمثالو بلغ ما بلغ. وإال فإنو مل يولد هبذه صار رئيسًا
  وىكذا تزرع الطائفية.ذلك.  الصفة. وقد حاوؿ الشيخ خزعل استضافة ا٠تالصي فرفض ا١تلك فيصل

الطائفية والعنصرية، وكيف غرست ُب عراقنا العزيز، وقد  بذورتربة كذلك قد أحملت إىل 
األكراد من حيف. ومل أرد بذلك إنصاؼ ىذين الفصيلُت ا١تهمُت جداً نبهت إىل ما أصاب األخوة 

ا ٔتمن فصائل شعبنا، فذلك قد ٭تتاج إىل كتب، بل أردت أف أنبو إىل إف التاريخ يشهد على الناس 
 يوقعوف فيو ولو بعد حُت.

إف الذي ٭تدث اآلف ُب ببلد الرافدين ىو تكرار ُب أحداثو وفلسفتو، وعناصر تكوينو ١تا 
حدث بعد ثورة العشرين، ولكن تغَت أصحاب األدوار فينبغي أف ال تتكرر األخطاء. فبل النقيب 
ومن جاء بعده من بناة "الطائفية السياسية" أهنوا "الوجود الشيعي" ُب العراؽ، وال "اٟتقيقة الكردية" 

مقدور الشيعة أف  فيو. ولن يكوف ُب مقدور اٟتزبُت الكرديُت أف ينهيا "عربية العراؽ" ولن يكوف ُب
ينهوا الوجود السٍت فيو وال العكس ٯتكن أف ٭تدث، ومن ىنا فإننا نرجو أف ال تتكرر األخطاء 
وتواجو "الطائفية" بطائفية والعنصرية بعنصرية مغايرة فلن يبٍت ذلك وطناً، ولن ٭تقق استقراراً، ولن 

 ٭ترر اإلرادة ا١تستلبة. 
العراؽ وأكراده، والقوميات والطوائف األخرى ُب ولذلك فإف شيعة العراؽ وسنتو، وعرب 

حاجة إىل أف يدركوا ٚتيعًا ىذه اٟتقائق البديهية، وأف ٮترجوا بفئاهتم كلها ٔتيثاؽ وطٍت ٖتدد فيو 
الثوابت وا١تتغَتات.  فتحفظ الثوابت بتعاوف اٞتميع وتفا٫تهم ؤتيثاؽ شرؼ ال يعطي فرصة ألحد أف 

وأف يتعلم اٞتميع كيف يتعاونوف على ٖتقيق ا١تشًتؾ، وكيف  يتبلعب بشيء من تلك الثوابت،
 ٭تًتموف خصوصيات إخواهنم ويدافعوف عنها كما لو أهنا كانت خصوصياهتم ىم.

العراقي  ثقافة ْتيث تنتج ٪توذجًا لئلنسافإف إعادة بناء منظومات الًتبية والتعليم واإلعبلـ وال
القادمة ما وقعت فيو أجياؿ ما بعد ثورة العشرين إف  ا١تطلوب ىو الذي سوؼ ٬تنب األجياؿ العراقية

 شاء هللا.
العراقيوف الذين إف "لعبة األمم" لعبة خطَتة، ولقد جازؼ ُب وقفة سريعة أود أف أقوؿ: و 

ابألسد، فاألسد مل يتعود أف ٯتثل دور "كلب الصيد". إف األسد يصطاد حُت  حاولوا االصطياد
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ستو أطايبها، ٍب يًتؾ ما بقي منها متفضبًل لبقية حيواانت الغاب ينطلق للصيد لنفسو وتأكل من فري
 من ضباع وكواسر. ولقد صدؽ أبو الطيب ا١تتنيب ُب قولو:

 
 دا يده الضرغاـ فيمن تصيَّ تصَّ   ومن ٬تعل الضرغاـ ابزاً لصيده  

 
توقف واٟتر تكفيو اإلشارة والعراقيوف يعرفوف كيف "يقرؤوف ا١تمحي". وإعادة بناء العراؽ ت

 على تبلحم أبنائو كافة، ووحدة فصائلو كلها. ونبذ الفرقة والطائفية ودعاهتا. 
نسألو تعاىل أف يلهم العراقيُت كافة أمر رشد ٯتكنهم من رؤية اٟتق حقًا والباطل ابطبلً، 

  .ويعنيهم على إعادة بناء ىذا البلد العزيز. إنو ٝتيع ٣تيب
 
 
 
 
 
 
 

 احللقة الثانية:
" وكيف حاوؿ قد ف –ىذه  –لثانية أما اٟتلقة ا  خصصناىا للحديث عن "السنَّة العراقيُتَّ

ليظهر لآلخرين أف  ،حزب البعث ا١تنقرض استغبلؿ االنتماء الشكلّي الصوري لبعض قياداتو ٢تم
"أىل السنة" جزء من قواعده، أو أهنم رافد من روافد تلك القواعد، وذلك ألنو استطاع ُب حربو 

ي كل الًتاث السليب الذي ورثناه عن صراعات "السبلجقة والبويهيُت يراف أف يستحا١تفروضة على إي
على أرض العراؽ. وجعل منو أبقبلـ وألسنة الذين اصطنعهم واصطفاىم  ٙٙوالعثمانيُت والصفويُت"

د ق –تبارؾ وتعاىل  –"إيديولوجيا" جديدة كاف العراقي وف ا١تخلصوف يظّنوف أهنم قد ٕتاوزوىا، وأف هللا 
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قد أعادوىا جذعة، خاصة أذف بشفائهم منها. ولكن "حزب البعث" واالنتهازيُت من أعضائو 
وبعثوىا وىي منتنة، وبذلك أعادوا العراؽ إىل عصور اال٨تطاط اٟتضارّي الذي عرب عن ظبلمو صراع 

ا، السبلجقة والبويهيُت والعثمانيُت والصفويُت وسائر تراث تلك العصور ا١تظلمة اليت طاؿ أمدى
جدرًا كل منها أعلى من جدار برلُت وجدار شاروف بُت الشيعة هلة وبذلك أوجد اٟتزب وقادتو اٞت

والسنة، وبُت العرب واألكراد. ٍب فرضوا على اٞتميع بسيف القهر تبٍت ىذه اإليديولوجيا الكريهة، 
زب البعث اٞتهلة ونشأوا عليها بعض األجياؿ اليت تعاين اآلف للتحرر من آاثرىا. لقد استغل قادة ح

اهتاـ الشيوعيُت ُب الستينات من القرف ا١تاضي ٢تم بشيء من ذلك، ألف الشيوعيُت كانوا يعملوف 
دوف التغلغل ُب جنوب العراؽ  –إال حزهبم الطليعي  -على إغبلؽ ا١تنافذ أماـ سائر األحزاب 

واسعة فكانوا ٮتدعوف األميُت ووسطو فلقد وظف الشيوعيوف قبل البعثيُت األمية الشائعة واالنتهازية ال
البسطاء من عماؿ وفبلحُت ُب اٞتنوب ابلتقارب اللفظي بُت "التشيع والشيوعية" فيزعموف أهنما 
شيء واحد إىل أف صدرت فتاوى ا١تراجع وُب مقدمتهم اإلماـ السيد ٤تسن الطباطبائي اٟتكيم ُب 

فعل اإلماـ ا٠تالصي والشهيد دمحم ابقر بياف الفرؽ والتحذير من اال٩تداع بدعوى الشيوعيُت، وكذلك 
الصدر ُب كتابو "فلسفتنا"، وشاركهم ُب ذلك كبار علماء السنة، مثل شيخنا الزىاوي، و٧تم الدين 
الواعظ، وكثَت من علماء بغداد والشماؿ. أما البعثيوف فلم يصدر شيء من مراجع سنية لعز٢تم عن 

٩تداع هبم وبدعاواىم الزائفة اللهم إال ما كاف من السنة ُب الوقت ا١تناسب، وٖتذير السنة من اال
 اإلماـ الشيخ دمحم مهدي ا٠تالصي الذي كاف يردد على ا١تنرب ُب كل خطبة ٚتعة منذ أف وصل

ف "قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق* ومن شر ميشيل ٖٜٙٔإىل السلطة سنة سالبعثيوف 
وكاتب ىذه السطور، وعدد قليل من أولئك  – رٛتو هللا –عفلق" وكذلك الشهيد عبد العزيز البدري 

الذين حاولوا بياف ذلك واٟتيلولة بُت ذلك اٟتزب االنتهازي، وخداع البسطاء. وقد دفع كل منهم 
الثمن ابىظاً، ولكن ذلك واجب أىل العلم أف ال يكتموا ما أنزؿ هللا من الكتاب، وأف ال يشًتوا بو 

 ال هللا. ٙتناً قليبلً وأف ال ٮتشوا أحداً إ
إف كل من يعرؼ شيئًا عن مبادئ ىذين اٟتزبُت الشيوعي والبعثي ال ٯتكنو أف يتقبل فكرة  

انتماء أي من اٟتزبُت للدين، وكل منهما ال يدعي ذلك وال يقبلو، بل يرى فيو خروجًا عن مبادئو، 
بلؿ واالنتهاز وارتدادًا عنها، اللهم إال ُب معرض الدعاية وخداع اٞتماىَت والبسطاء، واالستغ
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السياسي. ومن ال ينتمي إىل أصل الدين فأىن لو أف يتبٌت مذىباً، أو ينتمي إىل طائفة دينية؟! بل إف 
لكل من اٟتزبُت موقفًا معلنًا من الدين يعّلمو أعضائو ُب حلقاهتم التثقيفية، ويطالب ا١تنتمُت لو 

سلمُت تقاة. وذلك الفكر ا١تعلن ال يسمح بتبنيو، و٬تاىر بو، ويربزه ُب أدبياتو إال أف يتقى من ا١ت
 ابندراج أٍي من اٟتزبُت ٖتت أية مظلة دينية أو مذىبية أو طائفية.

 
 :ابختصار ادلذىبية الشيوعية

فاٟتزب الشيوعي يتبٌت ا١تاركسية اللينينية، و٭تدد مواقفو من األدايف والطوائف الدينية وفقاً  
ية اليت ترى ُب الدين وسيلة بشرية ابتدعها الطامعوف وا١تغامروف الكلية وفلسفتها ا١تاد ة ا١تاركسيةلرؤي

وأعداء الشعوب "يريدوف بذلك األنبياء وا١ترسلُت" لتضليلها وٗتديرىا، واإلمعاف ُب تكريس غفلتها، 
ولذلك أطلق ىؤالء العبارة ا١تشهورة: "الدين أفيوف الشعوب". وا١تاركسية اللينينية  تعترب "الوحي 

رد خياؿ ينجم عن انعكاس أتثَت اٟتاجات ا١تادية على الدماغ فيتخيل اإلنساف أنو قد والنبوة" ٣ت
انفصل عن عا١تو، واتصل بعامل آخر لينفس بطريق ٗتيلو االتصاؿ بو تعويضًا عن حاجاتو ا١تادية 

 الكامنة وعن حرمانو. 
اىب وال شك أنو ال ٯتكن إ٬تاد أية صلة مهما كانت بُت الشيوعية وأي مذىب من مذ

شأف  –كلو  –الشيعة اليت تقـو على اإلٯتاف ابهلل ورسلو وكتبو ومبلئكتو واليـو اآلخر. شأهنم ُب ذلك 
 أي مؤمن مسلم مهما كاف لونو، أو عرقو، أو البلد الذي ينتمي إليو، أو ا١تذىب الذي يتمذىب بو.

 
 :ابختصار ادلذىبية البعثية

يدة عجيبة، وإيديولوجيا غريبة، وخليط من أما "حزب البعث العريب االشًتاكي" فهو ذو عق
األفكار ًب ٕتميعها من فلسفات وأفكار غربية متناقضة قاـ بًتكيبها وتلفيقها ميشيل عفلق وصبلح 
البيطار وأكـر اٟتوراين الحقًا وبعض تبلمذهتم. وقد ضموا إىل ذلك ا٠تليط من األفكار الرؤية الكلية 

من اب١تاركسية اللينينية مع ذلك ا١تزيج من األفكار ولكن بتطبيق للماركسية اللينينية، فحزب البعث يؤ 
 ف. غعريب سفالبعثي ُب مذىبيتو شيوعي يعتمر العقاؿ والكوفية أو اليشما 
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وإذا كاف اٟتزب الشيوعي قد تبٌت العلمانية اإلٟتادية النافية للدين وا١تعادية لو فإف حزب 
عطيات البلىوتية اليت ٘تكن اٟتزب من توظيف الدين البعث قد تبٌت العلمانية اليت تتقبل بعض ا١ت

 ١تصاٟتو عند اٟتاجة ٠تداع اٞتماىَت بذلك.
لذلك سنتناوؿ ُب ىذه اٟتلقة مبادئ وعقيدة حزب البعث وفكره الذي يؤمن البعثي بو، 
ْتيث ال يعد بعثيًا إذا تبٌت غَته أو أخذ ٔتا يناقضو. وسوؼ نوضح ذلك من كتب ورسائل التثقيف 

ثي الداخلي ا١تعتربة لدى اٟتزب، ال من التصر٭تات ا١تعلنة ٠تداع اٞتماىَت أو امتصاص نقمتها، البع
أو ٖتويل اىتمامها. وسنتناوؿ ذلك ابلتفصيل ليتبُت من مل  يتبُت مدى بعد ىذا اٟتزب عن اإلسبلـ 

أحداً، أو  ُب كليتو فضبًل عن مذىب "أىل السنة واٞتماعة"، و٨تن ىنا ال نقف موقف ا١تفيت لنكفر
نشهد ابإلسبلـ ألحد، إذ كل ما نريده بياف اٟتقيقة ا١توضوعية فقط سوهللا ٭تكم بُت الناس فيما ىم 
فيو ٮتتلفوفف. ولعل ذلك يكشف بعد موقف ذلك اٟتزب من الدين بعامة، ذلك ا١توقف الذي عرب 

تو أمثاؿ عفلق والبيطار عنو اٟتزب ُب معظم أدبياتو ذات العبلقة، وأبقبلـ ٥تتلف الكاتبُت من قيادا
واٟتوراين والرزاز وصفدي ومن إليهم. فهو ال يلتقي من قريب وال من بعيد مع أي دين، أو مذىب 
من ا١تذاىب السنية أو الشيعية، وال ٯتكن أف يوصف بشيء من ذلك كما سنوضح، وانتماء بعض 

ي حزب من اٟتزبُت ا١تذكورين ال الطائفيُت السياسيُت من ا١تنسوبُت اٝتًا إىل السنة أو الشيعة إىل أ
يغَت من ىذه اٟتقيقة الثابتة ُب مبادئ اٟتزبُت شيئاً، وخاصًة حزب البعث ُب سائر أفكاره، نؤكد ىذه 

ليتوبوا إىل هللا ويستغفروه، كافية تكوف لديهم فرصة  ابلشعارات واألكاذيب اٟتقيقة لعل من خدعوا 
 بة نصوحاً خالصة لوجهو تعاىل.لعلو يتوب على من أخلص ُب التوبة وجعلها تو 

إف سلسلة ىذه الدراسات أعدت ال لتحقيق مكاسب ألحد كما أعود وأؤكد للجميع:  
أكدان، وال لبلنتقاـ من أحد، وال للتحريض على أولئك الذين احًتفوا السَت خلف كل انعق إذا لوح 

لتوجيهو عليو الصبلة  ٢تم ٔتا يغري أمثا٢تم. بل لتكوف كلمة حق خالصة لوجهو تعاىل. وتنفيذاً 
فنرجو أف تفهم ُب ىذا اإلطار ال والسبلـ إىل النصيحة الواجبة هلل ولرسولو وألئمة ا١تسلمُت وعامتهم. 

نسألو تعاىل أف ٬تعل ىذه الكلمات خالصة لوجهو الكرًن، وأف ينفع هبا ُب أي إطار آخر. و 
 الطالبُت. إنو ٝتيع ٣تيب. 
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 بداية االحتالل الثالث:
من الناس يؤرخوف لبلحتبلؿ الثالث للعراؽ بسقوط بغداد من أيدي جبناء وعمبلء كثَت  

، ذلك السقوط ا١تذىل ا١تريب الذي حدث ُب التاسع من نيساف "أبريل" ٚٙالبعثيُت ُب  أيدي احملتلُت
، وخيانة البعض -كما صرح بذلك الرئيس األمريكي   –برشوة بعض القيادات البعثية  ٖٕٓٓ

بعض اآلخر، وجهل أولئك الذين انتحلوا صفات القادة وغبائهم، من أولئك الذين الذليل، وجنب ال
 ينطبق عليهم قوؿ الشاعر:

 
 فتخاء تفزع من صفَت الصافر  أسد علي وُب اٟتروب نعامة

 
مع قياـ  ٜٛ٘ٔكانت ُب الرابع عشر من ٘توز   –عندي  –أما أان فبداية اتريخ االحتبلؿ 

قيادة عبد الكرًن قاسم وعبد السبلـ عارؼ على اٟتكومة ا١تدنية اليت  انقبلب نفذه لواء من اٞتيش ب
. ال أقوؿ ذلك ألنٍت أرى أف نظاـ اٟتكم ا١تلكي الذي كاف قائمًا كاف  كانت قائمة قبل ذلك اليـو
نظامًا دٯتقراطيًا سليمًا منبثقًا عن إرادة شعبية حرة، أو ىو نظاـ مثل األكثرية، أو حقق قيم العدؿ 

وا١تساواة بُت العراقيُت، فانتفاء ذلك ال ٮتفى على ذي بصَتة. ولكن ذلك االنقبلب كاف واٟترية 
إيذااًن بتخلي العسكر عن ثكناهتم العسكرية وواجباهتم الوطنية، واحتبلؿ مكاتب اٟتكم بداًل عنها 
حىت التفكك والتحلل التاـ الذي حدث لذلك اٞتيش العرمـر ُب التاسع من شهر  ذكرى ميبلد 

ب البعث السادس وا٠تمسُت "أبريل / نيساف" والذي أدى إىل تفكك وتفسخ الدولة العراقية، حز 
اليت بنيت ُب ٙتانُت عامًا فأهناىا حزب البعث وصداـ ُب أقل من ٙتانُت ساعة. وإذا كانت الدولة قد 

نفسو. ذلك أف  يتفككت فإننا نرجو أف ال يؤدي ما حدث إىل تفكيك رابطة الشعب العراق
ؤسسة العسكرية ُب العامل اإلسبلمي عندما أتسست كاف ا٢تدؼ من وراء أتسيسها أف تكوف جزءاً ا١ت

، ألف تكوف دروعًا لؤلوطاف  من مؤسسات التحديث وإدخاؿ بلداف العامل اإلسبلمي مرحلة اٟتداثة
 وٗتيل الطيبوف من الذين ا٩ترطوا ُب ىذه ا١تؤسسات. كما ٗتيلت الشعوب العربية،

 
 عسكرية والتحديث:ادلؤسسة ال
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لقد لعبت ا١تؤسسة العسكرية ُب العامل اإلسبلمي دوراً ىاماً وخطَتاً ُب نقل بعض القيم الغربية  
وأساليب اٟتياة الغربية اٟتديثة إىل شرائح اجتماعية واسعة من اجملتمعات التقليدية اليت مل تكن 

طر التقليدية اليت نشأت مؤسسات التحديث أو التغريب األخرى قادرة على زعزعتها عن األ
وترعرعت فيها، وخاصة العشائر العراقية: فالعشائر قد توارثت تقاليد جعلت القيادة الزمنية ٢تا تًتكز 
ُب أيدي شيوخها. كما أف القيادة الدينية لتلك الشرائح كانت لؤلئمة والعلماء وا١تراجع العليا الدينية. 

ة تبدأ تلك التقاليد ا١توروثة لديهم ابلضعف والتآكل لتحل وحُت كاف أبناء العشائر ينتموف إىل اٞتندي
٤تلها قضااي االنضباط العسكري. وتبدأ عمليات تغيَت الوالء: فيحتل الضابط والقائد العسكري ُب 
نفوس ىؤالء موقع شيخ القبيلة وا١ترجع الديٍت، وٖتتل الوحدة العسكرية اليت ينتمي اٞتندي إليها موقع 

بس العسكرية فتعطيو تدر٬تيًا شعورًا ابالنفصاؿ عن قبيلتو وبيئتو، واالتصاؿ ٔتعلميو القبيلة. أما ا١تبل
وتستمر عملية  .ومدربيو ومن ورائهم. واستغناؤه ا١تادي يفقده اإلحساس ابٟتاجة إىل األرض والزراعة

زءًا من االنفصاؿ الشعوري حىت تصبح العبلقة ابلقبيلة وتقاليدىا وتراثها ابلنسبة لو ماضيًا أو ج
ا١تاضي بكل ما ٯتثلو ا١تاضي من معاف. ْتيث يصبح أثر ىذا ا١تاضي ابىتًا ُب حاضره. علمًا أبف 
عمليات أتسيس اٞتيوش ُب العامل العريب واإلسبلمي قد وظفت كل ٥تزوف الذاكرة التارٮتية العربية 

ف تدفع العريب ا١تسلم للتنازؿ اإلسبلمية عن اٞتهاد والسيادة والقوة والقدرة واحًتاـ األمم ٢تا من أجل أ
عن كثَت من حاجاتو األساسية ١تيزانيات وزارات الدفاع أو اٟترب ْتيث استأثرت ىذه اٞتوانب ٔتا 

%ف من ٣تمل ميزانيات ىذه الشعوب الغنية الفقَتة. كما استغلت قضية فلسطُت  ٘ٙ-ٓٗبُت س
على جَتاهنا العرب لسلب البلداف  واٟتروب الدورية العشرية اليت ألفت إسرائيل منذ قيامها شنها

العربية أفضل مواردىا وأ٫تها، وإخضاعها ٟتكم "العسكراتراي" وٕتميد خطط التعليم أحياانً، والتنمية 
بكل جوانبها البشرية وا١تادية ُب كثَت من األحياف. وسوغت سائر االنقبلابت العسكرية واألحكاـ 

عسكريُت العرب وا١تسلمُت الذين بلغوا قمة السلطة االستثنائية بتلك اٟتجج والذرائع. وجل  ال
ابالنقبلابت تعاملوا مع شعوهبم ٓتربهتم العسكرية اليت قل بينهم من لديو شيء من غَتىا من ا٠تربات 
أو ا١تعارؼ، فالوطن عند الكثَتين منهم كاف ساحة معركة، وفصائل الشعوب ا١توالية للعسكري 

يل من جيشو السامع ا١تطيع لكل ما تأمر بو القائد. وأما تلك اٟتاكم ٘تثل قواتو أو القسم ا١توا
الفصائل ا١تخالفة لو فهي العدو الذي عليو أف تأخذ حذره منو، ويعمل على إذاللو وهتميشو، وإفقاده 
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مصادر القوة ونزع سائر ما يعده ا١تقاتل العسكري سبلحًا ٯتكن أف يستعمل ضد حكمو ونظامو. 
ظمى من ىؤالء االنقبلبيُت العسكريُت تكرس "الطائفية السياسية" وتستفز ولذلك كانت الغالبية الع

األقليات وتفرؽ شعوهبا، وٕتعل من كل شعب ٖتكمو شعبًا ٦تزقًا تستضعف طائفة منو، وتستقوى 
أبخرى، وتسلط كبًل منها على األخرى، وٖتوؿ جيش الشعب وقواتو ا١تسلحة وأسلحتو إىل صدور 

٬تعل حظهم التعيس منهم ىدفًا لذلك العسكري اٟتاكم أبي دافع من أبنائو من أولئك الذين 
الدوافع. و٨تن ال نشك ُب استقامة ووطنية وإخبلص عدد كبَت من أولئك العسكريُت على اختبلؼ 
أصنافهم ومراتبهم، خاصًة أولئك الذين مل يلوثوا أيديهم بدماء شعوهبم، ومل يغرقوا أنفسهم ُب مستنقع 

القلة ا١تغامرة الطامعة ٕتاىلت واجباهتا األساسية، فسيطرت على جيوش بعض  السياسة. لكن تلك
م القليلة ظروفاً غالبلداف بدوف أية مشروعية أو اختيار منها، أو مشورة أو رضى، واستغلت تلك الط

معينة استثنائية مرت هبا تلك البلداف فقادت اٞتيوش والشعوب واألوطاف إىل الدمار، وىكذا أحلوا 
دار البوار. فكانوا األخسرين أعمااًل، الذين ضل سعيهم ُب اٟتياة الدنيا وىم ٭تسبوف أهنم  قومهم

 ٭تسنوف صنعاً.
 الفكر السليم:ضرورة بناء 

إف أبنائنا وشعوبنا وخاصة األجياؿ اٞتديدة ُب حاجة ماسة إىل فكر نَت يستند إىل  عقيدة  
وصفائو من معينها، ويقـو على رؤيتها الكلية  األمة، وينبثق عن مصادرىا ا١تعتربة، ويستمد نقاءه

السليمة لتتمكن من إعادة بناء الشخصية العراقية اليت شوىت، وأزيلت ابلقمع واالضطهاد 
واالستعباد ا١تذؿ مقوماهتا وخصائصها اليت كنا نفخر هبا، ولن ٭تدث ىذا وأسباب الصراع بُت 

الفهم والتقدير قائمة مل تتوقف عوامل إخراجها، العراقيُت ماثلة مل تقلع من جذورىا، وعمليات سوء 
وذلك قد ٬تعل من ذلك كلو أدوات جاىزة معّدة لبلستعماؿ من ٤تًتُب تدبَت الفنت، ومثَتي القبلقل 
يستخدموهنا ساعة يريد الشيطاف منهم ذلك، وُب مقدمة تلك األدوات قضااي الصراع الطائفي، 

 ية.وعوامل الصراع األثٍت، وا١تنازعات اٟتزب
وبسائر العرب وا١تسلمُت ٭تافظوف على  –كلها   –إف ا١تًتبصُت ابلعراؽ وأىلو واب١تنطقة  

جذور ىذه ا١تشكبلت ويربوهنا كما يريب أحدكم "فلوه" ويصونوهنا كما يصوف أحدان بذور زرعو، 
وُب وجذور شجره ليستنبتو عندما يريد. إف عمليات إاثرة الفنت وتصنيع ا١تشاكل للبلداف الصغَتة 
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مقدمتها "األقطار اإلسبلمية" صارت علمًا وفنًا وخربة يستثمرىا القائموف على صناعات األسلحة 
واٟتروب. إهنم يروف دماء العرب وا١تسلمُت أرخص الدماء فبل يتورعوف عن أراقتها أبٓتس األٙتاف 

ا وأقطارىا أف وألتفو األسباب. لذلك فإف واجبنا ٨تن ا١تتعلمُت ا١تنتسبُت إىل ىذه األمة وشعوهب
نوظف سائر طاقاتنا لتجفيف منابع الصراع، وعدـ إاتحة أية فرصة ألولئك الطفيليُت لتوظيفها أو 
تشغيلها، وال ٯتكن ٖتقيق ذلك إال ٔتزيد من الوعي والفهم والتقارب واٟتوار البناء، ودراسة اترٮتنا 

 وٖتليلو وأخذ الدروس والعرب منو.
 

 أسئلة الدراسة:    

الدراسة تضع نصب عينيها ٣تموعة من األسئلة ا٢تامة، وسنحاوؿ تقدًن إجاابت ف ىذه إ
مقًتحة عنها. ىذه اإلجاابت مهما أعتنينا هبا، فإهنا ليست كاملة أو هنائية، ولتكوف كذلك ال بد أف 
أتخذ نصيبًا وافرًا من عناية العراقيُت، خاصة مثقفيهم وذوي الرأي منهم، فالتفكَت فيها، وتقليب 

رأي والنظر ُب جوانبها ا١تختلفة سيعطيها النضج الضروري، الذي أنمل أف يساعد على شيء من ال
توضيح الرؤية، وإانرة البصائر. والشك أف أسئلة كثَتة سوؼ تثَتىا ىذه األسئلة، وذلك أمر مفيد 

ة ومقصود، فإف بداية الوعي، أف نكوف قادرين على صياغة أسئلتنا ابلدقة البلزمة إلحداث حال
لبياف "الثوابت العراقية" اليت ٯتكن أف تكوف موضع  االتفكَت ٍب الوعي. وُب اٟتلقة األوىل اليت كرسته

اتفاؽ كاف السؤاؿ احملوري الذي أديرت حولو أفكارىا ىو: ما ىي الثوابت العراقية؟ وىذا السؤاؿ لو 
ا٢توية" و٨تن وإف مل ٧تب عنو أردان استنباط األسئلة اليت ٯتكن أف يثَتىا لوجدان ُب مقدمتها سؤاؿ "

بشكل مباشر، لكن اٞتواب كاف منثورًا وبشكل ال ٮتفى بُت الثوابت ا٠تمسة اليت ذكرت، وكذلك 
 سؤاؿ التعددية.

و٨تن نعاِب حزب  – إننا سنضع بُت أنظاران ٣تموعة من األسئلة لنحاوؿ إدارة البحث حو٢تا 
للقارئ على فهم قضااي الدراسة، واستيعاب  فذلك أعوف -البعث الصدامي أبىل السنة واٞتماعة 

مسائلها، وجعلو  يشاركنا السَت ُب مسالكها ليخرج من دائرة التلقي اجملرد إىل دائرة ا١تشاركة اإل٬تابية، 
 ومن ىذه األسئلة:
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ما ا١تراد بػ "أىل السنة واٞتماعة" ومىت بدأ استعماؿ ىذا ا١تصطلح وانتشر وشاع؟ وىل يعد  - ٔ
 ضاً ١تصطلح "الشيعة" أو ال يعد نقيضاً وضداً لو؟ضداً أو نقي

ىل ىناؾ أدلة شرعية جاء هبا الكتاب والسنة أتمر أو تندب أو ٖتث على استعماؿ ىذه  -ٕ
ا١تصطلحات؟ وإف وجدت فما ىي؟ وإف مل توجد فما الذي ٬تعل الناس يتشبثوف ٔتصطلحات 

 وإ٬تاد التمايز بُت الناس وفقاً ٢تا؟وعناوين ال دليل شرعي معترب يدؿ على ضرورة استعما٢تا؟ 
إىل  الفرؽ األخرىصَتورة لفرقة الناجية، وكفر ىبلكها ٚتيعًا إال اا١تسلمة و ألمة حديث افًتاؽ ا -ٖ

. ما نصيب تلك األحاديث من الصحة؟ وإىل أي حد ٭تق للمسلمُت التعايل على بعضهم النار
أهنا الناجية؟ وإىل سائر الطوائف األخرى على والتفاخر ٔتقتضاىا؟ ونظر كل طائفة إىل نفسها على 

 أهنا ىالكة، مصَتىا إىل النار؟ 
قامت حركات ٕتديد كثَتة دعت إىل تقارب ا١تسلمُت قدٯتا وحديثًا لكن عوامل الفرقة  -ٗ

واالختبلؼ كانت أقوى من سائر احملاوالت، فما ىي تلك العوامل؟ وما أسباب قوهتا؟ وىل من 
 سبيل للتغلب عليها؟

يسَت العامل ٓتطى واسعة لتجاوز النزعات ا١تفرقة، وقد تضحي بعض الشعوب بكثَت من  -٘
خصوصياهتا لتتحد أو تتآلف مع غَتىا، فهل يتوقع أف يستفيد العراقيوف والعرب وا١تسلموف من ىذه 

 الدروس، فيعملوا على ٕتاوز خبلفاهتم، وتوحيد كلمتهم، والتنسيق والتضامن فيما بينهم؟ وكيف؟
استطاعت أوراب إ٬تاد "ٚتاعة أوربية" واحدة رغم االختبلفات واٟتروب واختبلؼ اللغات  -ٙ

وا١تصاّب. والذي بُت العراؽ والبلداف واألقطار العربية واإلسبلمية من روابط ووسائل ودوافع "الوحدة 
ادة ُب ىذا واالٖتاد والتضامن" أعلى ُب درجاتو بكثَت ٦تا بُت األوربيُت. فلم ال نبلحظ ٖتركات ج

االٕتاه؟ وما السبيل إىل إحياء ىذه الدوافع وتنشيطها؟ لتحقيق وحدة أو اٖتاد أو تضامن حقيقي، 
صارت حقائق على  را١تسلمُت ُب اٟتد األدىن من الدفاع عن أنفسهم؟ فاألخطاالعرب ٍب ٯتكن 

 األرض، ومل تعد ُب دائرة التوقع فحسب. 
دية دينية ومذىبية وعرقية، وما ىي النظرايت واألساليب كيف ٯتكن ٖتقيق تكافؤ ُب إطار تعد  -ٚ

 اليت ٯتكن أف تساعد على ٖتقيق ذلك؟
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معظم حركات اإلصبلح ُب احمليط االجتماعي اإلسبلمي قد تراجعت دوف ٖتقيق أىدافها، ما  -ٛ
تفسَت ذلك؟ ابلنسبة لكل من ىذه اٟتركات؟ حيث إف الفشل قد عم اٞتميع؟ اإلقليمي والقومي 

 سبلمي؟واإل
ىل ٯتكن جعل العراؽ إبمكاانتو ا١تادية والبشرية بيئة لبناء ٪توذج حضاري إسبلمي حديث؟  -ٜ

 وكيف؟ وإذا فرض إمكاف ذلك فهل يصلح العراؽ ألف يكوف منطلقاً لتجديد بناء األمة؟
حزب البعث كيف نشأ؟ وما ىي أفكاره ومذىبيتو وفلسفتو؟ و١تاذا كاف من أخطر التكتبلت  -ٓٔ
كاف ٢تا النصيب األكرب ُب سائر وقائع الفشل والًتاجع وا٢تزٯتة ٢تذه األمة منذ أتسيسو، فهل   اليت

أو أنو أسس ليقود ٢تذا الفشل؟ وما الدليل على   –ففشل  –٥تلصًا  –حاوؿ النهوض هبذه األمة 
 كل منهما؟

البلدين الذين  ما ىي العبلقة بُت فلسفة "حزب البعث" ومبادئو وبُت الطائفية السياسية ُب -ٔٔ
سيطر عليهما؟ وملَ ٖتالف اٟتزب ُب سوراي مع اإلقليات ا١تسيحية والعلوية؟ وُب العراؽ ٖتالف مع 

صداـ" التكريتية ا١تعروفة بطائفيتها وتعصبها الشديد ضد الشيعة؟ وملَ مل يكن  -٣تموعة "البكر 
لشاـ؟ وما ىي العناصر الفكرية العكس فيتحالف اٟتزب مثبًل مع الشيعة ُب العراؽ ومع السنة ُب ا

 اليت ىيأت ٟتزب البعث ُب القطرين استقطاب تلك األقليات؟ 
١تاذا اعتمدت بريطانيا بعد ثورة العشرين على رجاالت سنية ٟتكم العراؽ ُب مرحلة االنتداب  -ٕٔ

عية، ، واعتمدت أمريكا على قيادات شيالشيعية والكردية إغفاؿ لبعض القياداتٍب ا١تعاىدة. دوف 
 ودوف إغفاؿ لبعض األٝتاء السنية، وما دالالت كل من التوجهُت؟

ُب االحتبلؿ الربيطاين جرى االعتماد على بعض رؤساء القبائل، وتتكرر الظاىرة على أيدي  -ٖٔ
بعدما يزيد عن ٙتانُت عاماً، وما دالالت ذلك على مستوى اٞتدية من عدمها ُب ٖتقيق  األمريكاف

 اء االجتماعي، واإلصبلح الًتبوي ابلذات، إضافة إىل التنمية؟الدٯتقراطية، والنم
من يعترب ا١تستفيد األوؿ من عزؿ العراؽ عن ٤تيطو العريب واإلقليمي، وما إ٬تابيات ذلك  -ٗٔ

 وسلبياتو؟
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ىل ٯتكن بناء ميثاؽ شرؼ شعيب تصادؽ عليو وتتبناه ٚتيع القوى العراقية ْتيث تكوف لو قوة  -٘ٔ
تياري تلتـز بو سائر الفصائل، ونريب األجياؿ الطالعة عليو ليوجد اٞتيل العراقي إلزاـ طوعي واخ

      السليم الذي نتطلع إليو، وما معامل ىذا ا١تيثاؽ، وكيف يصبح جزءاً من ثقافة العراقيُت؟         
 

 ىذه األسئلة ىي بعض ما ٖتاوؿ ىذه الدراسة طرحو على القراء ليشاركوا بفاعلية ُب صياغة 
اٞتواب عنها وتوضيح ما يتعلق هبا. وكلنا أمل أف تكوف ىذه األسئلة قادرة على ٛتل أبنائنا من 
األجياؿ العراقية الطالعة على التفكَت والتدبر، ألف طوؿ معايشة الشعارات، وقيادة اٞتهلة قد 
 صادرت من الناس حاسة الفكر وحق التفكَت، إال فيما يطرحوف من خادع الشعارات، و٥تتزؿ

األىداؼ. ألف فاقد الشيء ال يعطيو، واٞتهلة إذا ساسوا أمة أو قادوا شعباً فإهنم ال يعرفوف إال كيف 
يقمعوف ٥تالفيهم سواء عارضوىم أـ تركوىم وشأهنم، فاٞتهل إذا اتصف بو من ىو ُب موقع قائد 

النفخة الكاذبة، ال تأٌب إال ابلدمار والغطرسة و  –كما كاف يفعل صداـ   –واستمرأه، بل وافتخر بو 
واستعماؿ أساليب القمع والقسوة والشدة بكل أنواعها ليبقى وراء عجلة القيادة ألطوؿ فًتة 
يستطيعها. فبلبد ألجيالنا الطالعة من إعادة بناء النفس وإعادة تشكيل العقل أواًل، وبناء القدرة على 

حوج ما نكوف إىل استيعاب الدروس التفكَت السليم والتخطيط ا١تنهجي ُب سائر أمور اٟتياة. ألننا أ
اليت ٯتكن استفادهتا من كل ذلك التاريخ الطويل العريض، والتجارب ا١ترة واٟتلوة اليت عاشها شعبنا، 
وتوعية األجياؿ هبا، ١تعرفة كيفية النهوض بعد السقوط، وكيفية االنتقاؿ من حالة انعداـ الفاعلية 

 دة.وٖتقيق اإلرادة إىل حالة الفاعلية واإلرا
 

 حقيقة حزب البعث وتكوينو:
ـف، وقد يكوف ىذا اٟتزب ىو ٖٜٗٔ"حزب البعث العريب االشًتاكي" حزب ولد عاـ س 

اٟتزب الوحيد الذي ولد ٣تزًءا غَت كامل ا٠تلقة، ولدت نصفو األوؿ فئة متعلمة من مدرسي ا١تدارس 
سنوات اٟترب العا١تية الثانية بػ  الثانوية ُب العاصمة السورية دمشق، وُب اثنوية ٤تددة كانت تعرؼ ُب

وال ندري ما أٝتها اآلف. وكاف ىناؾ  ٛٙ"اثنوية التجهيز األوىل" ٍب ٝتيت بػ "اثنوية جودت ا٢تامشي"
 .ٜٙاتصاؿ وٕتاوب بُت طبلب ىذه الثانوية وطبلب اثنوية دمشقية أخرى ىي "اثنوية عنرب" 
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لواء "االسكندروف" قاد حركة من أبناء  –زكي االرسوزي  –كاف ىناؾ أستاذ اثنوي ىو  
مقاومة طبلبية ضد تًتيك اللواء ا١تذكور. بعد أف درس الفلسفة ُب فرنسا. وٗترج فيها، واتصل ٔتا  
كاف الفكر الفرنسي ٯتوج بو ُب تلك ا١ترحلة من أفكار، وقد انطلق بعد عودتو إىل لواء 

د لتحرر "لواء األسكندروف" من "األسكندروف" يدعو إىل "البعث العريب" الذي اعتربه اٟتل الوحي
احتبلؿ فرنسا ومن دعاة التًتيك ُب وقت واحد. ومل  يلبث االرسوزي إال قليبًل حىت صار أقرب ما 
يكوف إىل مرتبة الزعامة الثقافية والسياسية ُب "اللواء السليب" كما كاف يطلق عليو ُب أدبياتو. وقد 

ديدة. وغادره معو ٣تموعة من طبلبو من أبناء اللواء اضطر ١تغادرتو بعد أف اٟتق رٝتيًا بًتكيا اٞت
ا١تذكور إىل دمشق. وقد قدـ االرسوزي ٪توذجًا من العمل السياسي ال عهد لدمشق بو، فمن حيث 
الفكر كاف فكره ثوراًي فجرتو عمليات الكفاح ا١تتنوع إلبقاء لواءه جزءًا من سوراي ال من تركيا، 

كسبت قضية االسكندروف فكره طابعًا عمليًا متحركًا مل يكن متوافراً واحملافظة على ىويتو العربية، وأ
١تفكري اثنوايت دمشق أمثاؿ عفلق والبيطار. وكانت الفواصل ُب ذىن االرسوزي بُت فكر الزعامات 
التقليدية وفكرة البعث العريب الذي يتخيلو ويريده واضحة. فقد عاصر الرجل اليسار الفرنسي وتتلمذ 

ه وحاوؿ توظيف جوانب من الفكر اليساري الفرنسي ُب الًتكيبة البعثية القومية على بعض رموز 
بنجاح أغرى شباب ذلك اٞتيل ولفت أنظارىم إليو، فقد حوؿ حصيلتو الفكرية إىل إيديولوجية 
مثالية ٯتكن للمتعلمُت الباحثُت عن عقيدة للعمل والتنظيم تفصلهم عن ٣تموعات الشيوعيُت 

ف ٜٓ٘ٔعاـ سواشتهرت امات التقليدية معًا أف تتبناىا فانتشرت مدرستو الفكرية واإلسبلميُت والزع
. ُٓٚب أوساط الطبلب الذين وجدوا فيو مصدر اإليديولوجيا والزعامة وأساليب العمل القومي ا١تنظم

فاكتشفت الزعامات التقليدية الشامية وا١تدرسوف الذين مل يكونوا قبل االرسوزي يواجهوف منافسُت 
وزف مهم هبذا ا١تستوى فبدأت عمليات ٖتجيمو و٤تاصرتو من ىؤالء ٚتيعاً. فكل ىؤالء قد رأوا ٢تم 

 ُب ىذا الغريب الطارئ على البيئة الدمشقية السياسية هتديداً.
أما ميشيل عفلق وصبلح البيطار فقد كاف ٢تما أسلوهبما ا٠تاص ُب ٖتجيمو بعد احتواءه ٍب  

بلف االرسوزي للتعاوف مع النواة اليت شكبلىا أو كاان يهيئاف استهبلكو فكرايً. فقد دعى الرج
لتشكيلها "البعث العريب" وىي النواة اليت حاوال أف يقنعاه أبهنا انعكاس ألفكاره، وتعبَت عن فلسفة 
التوافق معو، لكن األمر مل ينطل على االرسوزي فبعد لقاءات ٤تدودة معهما خرج ليتهم عفلق 
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ا١تخابرات الفرنسية لئلجهاز على حركتو الناشئة، ورأى ُب شخصية عفلق  والبيطار ابلتواطؤ مع
وجهوده ٖتالفاً مع ا١تخابرات الفرنسية إلجهاض حركة "البعث العريب" ابسم "البعث العريب" كما كاف 
لو مثل ذلك الرأي ُب الزعامات التقليدية اليت خضعت ١تساومات احملتل الفرنسي وقبلت التعاوف معو 

ثورات الشعب!! و٤تاوالتو لتحقيق التحرر اٟتقيقي، وراح االرسوزي يعقد اٟتلقات ُب بيتو إلجهاض 
 -وُب ا١تقاىي وُب الفصوؿ اليت يدرس فيها للتنديد ابلزعامات التقليدية وبعفلق والبيطار واهتامهم 

 رد، وقد كاف ٔٚابلتواطؤ ا١تكشوؼ مع قوى االحتبلؿ الفرنسي إلجهاض ثورات الشعب –ٚتيعًا 
فعل عفلق ضد االرسوزي عجيباً حيث تبٌت عفلق أفكار االرسوزي ُب "البعث العريب" وانتحلها على 
أهنا أفكاره، وصار يعرب عنها بلغتو وطريقتو، ويعتربىا "اإليديولوجيا القومية" اليت ابتعث عفلق للتبشَت 

رصد أسلحة معارؾ "الكلمة  هبا والدعوة إليها. وحُت نتابع ا١تعارؾ الفكرية قدٯتًا وحديثاً، و٨تاوؿ
ال نرى سبلحًا أشد فتكًا ابألفكار من تبنيها بعد تفريغها من ٤تتواىا، و جعلها ٣ترد   ٕٚوا١تعتقد"

شعار ال مضموف لو. وإذا ْتثت عن ا١تضموف من خبلؿ الشعار أو شرحو قيل لك: إنو شعار ذو 
أولئك ا١تلتزمُت بو، ألف "ٖتليل"  حرمة وقدسية ال نسمح ألحد بتحليلو أو تفكيكو حىت إذا كاف من

. ألف عفلق يدرؾ أنو لو ًب ٖتليل تلك الشعارات لربزت ٖٚالشعار يفقده قدسيتو، ويزيل عنو حرمتو
 األفكار الكامنة فيها، وا١ترموز إليها هبا، فيفقد عفلق صفة "اإلبداع". 

عتهما وىكذا كاف عفلق والبيطار قد استوليا على فكر االرسوزي الذي أمد ٣تمو  
ابأليديولوجيا وإمكاانت الزعامة، وأجندة العمل القومي ا١تنظم ْتيث كاف يتوقع أو يفًتض أف ينطلق 
اٟتزب بُت اٞتماىَت ويبدأ مرحلة التفاعل مع قضااي الشعب وااللتحاـ بو، ولكنو بدؿ ذلك قد دخل 

أف اٟتظ السيئ لؤلمة  عزلة مل يكن سهبًل عليو مغادرهتا وا٠تروج منها لوال -بشكل ملفت للنظر  -
العربية وافا٫تا ابنتصار آخر، حيث انضم إىل فئتهما ا١تعزولة ٕتمع آخر إقليمي كاف ٭تمل عنواف 
"اٟتزب العريب االشًتاكي" وىو حزب ٛتوي النشأة واالنتشار كاف يتزعمو أكـر اٟتوراين. وكاف أىم 

والوصوؿ إىل اٟتكم أبية وسيلة أىداؼ ذلك اٟتزب ىو مقاومة من ٝتوىم ابإلقطاعيُت ُب ٛتاة. 
متاحة، ولذلك كاف اٟتوراين يركز على وسيلتُت أساسيتُت عنده ٫تا: العمل على ٖتريض الفبلحُت 
ضد مبلؾ األراضي، و٤تاولة الوصوؿ إىل عناصر عسكرية ٯتكن  التأثَت عليها، وٖتويلها إىل أدوات 

وعة عفلق والبيطار ولد النصف الثاين من . وابٖتاد ٣تموعة اٟتوراين مع ٣تمُٗٚب اللعبة السياسية
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بكل ما  ٘ٚاٟتزب ليصبح "حزب البعث العريب االشًتاكي" يقوده الثبلثي عفلق والبيطار واٟتوراين
٭تمل ذلك الثبلثي العجيب من عقد ومركبات نقص ومطامع وأىداؼ وعبلقات مشبوىة وغَت 

 مشبوىة. 
من عبلمة استفهاـ!! وتنبو بشدة إىل ذلك  لعل معرفة ىذه الوالدة العجيبة للحزب تثَت أكثر

ا١تناخ الفكري والسياسي ا١تضطرب. فقد ولد ُب سنوات اٟترب العا١تية الثانية وُب ظل احتبلؿ 
اٞتيوش الربيطانية، وبقااي القوات الفرنسية لقلب العامل العريب، وعلى أيدي قادة ٖتيط هبم الشبهات 

هادي على متابع لتلك الفًتة الدقيقة اٟترجة من اتريخ من كل جانب، وال ٮتفى عجزىم الفكري واٞت
 -سوراي ولبناف وا١تنطقة. إضافة إىل أف ا١ترحلة كانت مرحلة ارىاصات سبقت بقياـ إسرائيل ووالدهتا

وليد ضرورة هتيئة ا١تنطقة الستقباؿ ذلك ال –آنذاؾ  –اليت مل يكن ٮتفى على قادة النظاـ العا١تي
  "أسرة حاضنة" ىي "أسرة الشرؽ األوسط اٞتديد أو الكبَت".وتبنيو، وضمو إىل الطارئ

ال تقل عنها  –كلها   –وإذا كانت تركيبة القيادة ابلشكل الذي وصفنا فإف تركيبة اٟتزب 
عجبًا ُب إاثرة الشكوؾ والتساؤالت عن تلك القيادة الثبلثية، فقد ضم "حزب البعث" ُب صفوفو 

ذين انتقلوا من القرى واألرايؼ إىل مراكز احملافظات اليت تتوافر فيها األوىل غالبية من أبناء األرايؼ ال
ا١تدارس الثانوية ١تواصلة الدراسة، وكانت ا٠تبلاي األوىل للحزب تستقطب أبناء طوائف معينة 

بعد ٤تاصرة  -"فاللوائيوف" أو أبناء "لواء االسكندروف" الذين استطاع عفلق أف يستقطبهم حولو 
من اتباع االرسوزي سابقاً، كانوا ينتموف إىل الطائفة "العلوية" فصار ىؤالء دعاة وىم  -االرسوزي 

للحزب بُت أبناء طائفتهم من شباب جباؿ العلويُت ليجندوا دعاة آخرين للحزب من أبناء اثنوايت 
 البلذقية والساحل.        

١تيداف" ُب "دمشق" وكاف لعفلق صبلت عائلية ْتكم انتمائو إىل عائلة نصرانية تسكن حي "ا 
و٢تا صداقات مع بعض األسر الدرزية  –أي حوراف وجبل العرب "الدروز"  –وتتعامل مع اٞتنوب 

سرعاف ما وظفها للوصوؿ إىل طبلب الثانوايت الدروز ُب دمشق والسويداء مركز ٤تافظة جبل 
درت منها تلك العناصر العرب، وقد ٖتددت بنية اٟتزب منذ البداية بطبيعة البٌت االجتماعية اليت ا٨ت

اٟتزبية األوىل: فكانت بنية ريفية من نوعية أنصاؼ ا١تتعلمُت من طبلب ابلدرجة األوىل ٍب أساتذة 
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وموظفُت. ومن جذور طائفية ٤تددة؛ أتٌب ابلدرجة األوىل منها اٞتذور العلوية، ٍب الدرزية، 
 .ٙٚفاإلٝتاعيلية، فا١تسيحية. وقد ترتب على ذلك أمور كثَتة

 
 در فكر حزب البعث:مصا

مصادر فكر "حزب البعث" ٤تدودة جداً، ولذلك فإف البعثي الذي يريد أف ٭تمل صفة  
"مثقف" البد لو من ٕتاوز ثقافة اٟتزب ومصادرىا والبحث عن الزاد الفكري والثقاُب ُب ٣تاالت 

 تتجاوز:أخرى خارج مصادر فكر اٟتزب وثقافتو؛ إذ أف مصادر فكر اٟتزب وثقافتو الرٝتية ال 
٣تموعة أحاديث وكلمات مرٕتلة بدوف إعداد مسبق يلقيها عفلق، أ٫تها ما كاف قد ألقاه خبلؿ  -ٔ

السنوات األوىل لتأسيس اٟتزب على شباب "الطبلئع األوىل للبعث" وىي اليت حو٢تا اٟتزب إىل كتب 
 ٖتمل عناوين جذابة إضافة إىل اسم ا١تؤلف مصدراً بلقب "القائد ا١تؤسس".

موعة مقاالت عفلق والبيطار االفتتاحية السياسية ٞتريدة اٟتزب ُب الفًتة اليت سبقت انقبلب ٣ت -ٕ
، وكانت تلك ا١تقاالت مكرسة لتوجيو النقد السياسي الساذج ١تظاىر ٜٜٗٔحسٍت الزعيم عاـ 

 .ٜٙٗٔاٟتكم الوطٍت الذي أعقب جبلء الفرنسيُت عاـ 
تعاقبة بعد اٞتبلء، وكلها من إعداد عفلق، والبيطار منشورات اٟتزب ضد اٟتكومات السورية ا١ت -ٖ

 ويساعد٫تا بعض شباب اٟتزب.
٣تموعة مقاالت مًتٚتة ُب الفلسفة واألدب والسياسة لبعض ا١تفكرين الفرنسيُت اليمينيُت  -ٗ

 واليساريُت.
ا  بعض كتب حررىا بعض كتاب اٟتزب الذين كانوا مرضيًا عنهم من عفلق ُب تلك ا١ترحلة، منه -٘

 كتاابت منيف الرزاز وعبد هللا عبد الداًن.
ولذلك كانت قيادة اٟتزب تكثر من إحالة األعضاء على تراث ال ترى أبسًا بو لسد ذلك  

الفراغ. وكاف بعض األعضاء ٭تاولوف البحث عن زاد ثقاُب أبنفسهم، فقد يقبل بعضهم على 
شعبافف وما  ٜقبل الثورة العربية ُب س الدراسات ا١تاركسية أو الدراسات اليت تناولت قضااي العرب

بعدىا. ولذلك كاف من الصعب أف يقاؿ: إف اٟتزب قدـ ألعضائو ومناصريو دليل عمل فكري 
. والذين ٛٚ. ومع كثرة أحاديث البعثيُت عن الثقافة لكن اٟتزب كاف بدوف ثقافةٚٚواضح أو غامض"
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شهادات، سوللحزب طريقتو ا٠تاصة ُب يسموف بػ "مثقفي اٟتزب" ليسوا أكثر من ٣تموعة من ٛتلة ال
تزويد بعض أعضائو ابلشهادات والرتبف. ومنذ أف ولد اٟتزب وحىت اليـو مل يستطع اٟتزب أف يقدـ 
نفسو على أنو صاحب مدرسة فكرية، كما مل يستطع أف يقدـ بران٣تًا عقائداًي واضحاً. فاٟتزب ُب 

، فا١تهم أف تعلن أىدافًا ٖتسن اختيارىا نظر عفلق مهمتو أف يشق الدرب ال أف يعبده لسالكيو
وتنادي هبا، وٖتو٢تا إىل شعارات يسهل على اٞتماىَت حفظها وترديدىا وا١تناداة هبا مثل "أمة عربية 
واحدة ذات رسالة خالدة" "الطليعة" "البعث" "األصالة" "قدر األمة" "ا١توضوعية" "ا١ترحلة التارٮتية" 

اٟترية" "االشًتاكية" "ا١تؤامرات االستعمارية" "العوامل السلبية" "الثورة" "اللحظة التارٮتية" "الوحدة" "
"إجهاض الثورة" "العنف الثوري" "الطهر الثوري" العهر الثوري" وأتخذ خطاابت وأحاديث عفلق 
وتبلمذتو توكيدات على كل ما يطرحو اٟتزب وكأهنا أركاف إٯتانية متبلزمة "فبل بد من الوحدة وال بد 

رية وال بد من االشًتاكية" وكل ىذه "البلبدات" غَت قابلة للتعليل وال للتحليل وال للمناقشة من اٟت
، وجيلنا ال يزاؿ يتذكر اختبلفات اٟتزب ٜٚوال للتقدًن وال للتأخَت، فاٟتديث عن ىذه العبلقات ٤تـر

 مع عبد الناصر على تقدًن اٟترية على الوحدة أو العكس ُب الشعارات ا١تطروحة.
اإلحاالت فقد أبدع القائد ا١تؤسس فيها، وحُت نقرأ أدبيات اٟتزب وخاصة ما كتبو عفلق  أما

٧تد أف ُب ذىن الرجل ٪توذجُت مثاليُت. النموذج األوؿ: ىو صورة اجملتمع الغريب "الفرنسي خاصة"، 
ية. وألنو والنموذج الثاين ىو: ٪توذج العريب اٞتاىلي ذي العرؽ النقي وا٠تياؿ ا٠تصب والشعر والفروس

ال يستطيع التصريح هبذا النموذج ا١تركب العجيب الذي ٬تمع بُت جاىلية العريب اٞتاىلي، والنموذج 
الفرنسي ا١تتقدـ بقدرة خيالية عجيبة فانو كاف يفضل اختزاؿ األفكار إىل شعارات وعبارات خطابية 

 كاف من قادة اٟتزب. يرفض البحث ُب معانيها. وال يسمح ألحد بتحليلها أو مناقشتها حىت لو  
إنو يصر على ترديد كلمة "البعث العريب" اتركاً لكل أحد أف يفهم منها ما يشاء وما يريد، إذ 
يكفي عنده أف يردد كلمة كهذه تستدعي ٚتلة كبَتة من اإل٭تاءات ال حصر ٢تا ٘تتد فيما بُت الدنيا 

ي العريب أو التاريخ العريب؟ وما واآلخرة، ولكن ما الذي يريده القائد ا١تؤسس؟ ىل ىو بعث ا١تاض
أـ اإلسبلـ أـ شيء آخر  –اليت يصفها ابلنقاء العرقي  –الذي يراد لو أف يبعث منو أىو اٞتاىلية 

يؤلفو من بينهما؟ أـ ماذا؟ ىذا ما يطوي عفلق عليو جوا٨تو، ألنو ُب نظره أكرب من أف ٖتتملو 
 العقوؿ اليت ال ٖتمل عبقرية مثل عبقريتو.
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أنو مع سائر الشعارات وا١تصطلحات اليت ًب طرحها: غموض وإهباـ، مع طنُت وىكذا ش
ورنُت، واحتماالت ال تنتهي، وأما إصراره على عدـ ٖتديدىا فذلك ألف القائد ا١تؤسس يدرؾ أف 
فهم األطروحات والشعارات يقود إىل البحث عن أصو٢تا وجذورىا، و٭تمل على ا١تطالبة ابلتدليل 

إىل رفضها، وطلب البدائل عنها. وفيلسوؼ اٟتزب ال وقت لديو ٢تذا الصداع عليها، وقد يؤدي 
بتحديد ا١تراد إذا شاء  –وحده  –فليطرح ما يشاء، وليخف وراء ذلك من ا١تعاين ما يريد، ٍب يستأثر 

ُب بطن القائد  ا١تؤسس. وال زاؿ جيلنا يذكر أف الرئيس  –كل ا١تعاين   –ووقت ما يشاء، ألف ا١تعاين 
احل عبد الناصر بعد لقاءاتو بعفلق ُب ٤تاداثت الوحدة خرج يقوؿ للناس ُب خطبة معلنة "األستاذ الر 

بتاعهم ما اقدرتش أفهم منو غَت يعٍت يعٍت يعٍت، كل كلمة يقو٢تا يردد بعدىا يعٍت يعٍت يعٍت وبعدين 
 ما تفهمش يعٍت أيو"!!.

يستهدؼ ركوب ا١توجة لتحقيق  وقد كاف عفلق حُت تبٌت دعوات عبد الناصر وأيد سياساتو
وحدة مستعجلة، ٯتكن فكها ُب أقل من الوقت السريع الذي أبرمت فيو، كما أنو كاف يظن أنو 
سيكوف قادراً على التأثَت ُب عبد الناصر بذات ا١تستوى الذي أثر فيو على الضباط السوريُت، وبذلك 

 تلك ا١ترحلة لصاّب ذاتو وحزبو. و١تا رأى ٬تَت عبد الناصر وشعبيتو ومكانتو، وما كاف لو من أ٣تاد ُب
من عبد الناصر غَت ما كاف يتوىم سرعاف ما نبو ا٠تبلاي النائمة للحزب الذي كاف قد وافق على 
حلو، نبو تلك ا٠تبلاي إىل خيبة أملو ُب عبد الناصر وضرورة النهوض ابٟتزب من جديد، والتخلي عن 

نضم ومن كاف معو من عسكريُت ومدنيُت إىل خصـو عبد الناصر. وإذا بعفلق يضحي ابلوحدة وي
 ٢تا، يتآمروف لفكها حىت حققوا االنفصاؿ. 

ذلك مفهـو ىذا اٟتزب وبناؤه التارٮتي، وا١تصادر الساذجة لفكره، أما فلسفتو ومذىبيتو إف 
 جاز أف نطلق عليها فلسفة ومذىبية فتتلخص فيما يلي:

 
 ىبيتو:     فلسفة "حزب البعث العريب االشرتاكي" ومذ

"ٯتثل عرض عفلق للفكرة القومية من منظوره البعثي خليطًا من  :ٓٛيقوؿ ليوانرد ابيندر
مقولتو: "أف لكل أمة رسالة خاصة هبا، عليها أف  ٔٛالفلسفات الغربية الشائعة، فهو تأخذ من ىَتدر

ا١تي"، ويضمَّن تؤديها، وأف ُب وسع كل أمة أف تسهم عن طريق ىذه الرسالة ُب ٖتقيق االنسجاـ الع
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أتكيد ىيجل على التاريخ وعلى الوجود القومي فيو، لكنو يستعيض عن  -أيضًا  –عفلق عرضو 
أيضاً  –جدؿ ىيجل ا١تنطقي، ٔتفهـو "اٟتلقة التارٮتية" ُب الصعود وا٢تبوط. وتظهر ُب كتاابت عفلق

االقتصادي للسياسة،  نظرية ماركس ُب الصراع الطبقي، كما يضمنها أتكيدًا كبَتًا على األساس -
ولكنو يرفض "اٟتتمية" اليت تبناىا ماركس، كما يرفض "التفسَت ا١تادي" رفضًا كامبًل. وكانت 
االشًتاكية اليت تبناىا عفلق جزءاً من فكرتو القومية البعثية. ٘تامًا كما كانت صهيونية بورسوؼ جزءاً 

 . ٕٛاٟتيوي" الذي اندى بو برجسوف" من اشًتاكيتو، وأخَتاً ٧تد ُب كتاابتو شيئاً من "ا١تذىب
ويشرح ابيندر كيف قاـ عفلق ابنتقاء وتلفيق مركب مذىبيتو من ىؤالء األربعة: فيقوؿ: "ومن 
ا١تفيد إلقاء بعض الضوء على نظرية عفلق القومية البعثية ما داـ بصياغتو ىذه يكاد ٮتلو من ا١تعٌت 

عد تطويره. فا١تذىب اٞتديل عند ىيجل سعلى حد تعبَت الكاتبف، وقد أخذ من ىيجل مذىبو ب
فحواه: أف اٟتياة العقلية منفصلة ٘تاـ االنفصاؿ عن التاريخ الواقعي، ولذلك استعاض عنو ٔتفهـو 
"اٟتلقة التارٮتية ُب الصعود وا٢تبوط" وىذا ا١تفهـو ٯتثل رؤية عفلق للتاريخ العريب و٘تثيلو ْتلقات يبلغ 

دى إىل اٟتضيض، وا١تعيار لديو ُب ىذا االرتفاع واال٩تفاض، ىو فيها أوج ٣تده ٍب ما يلبث أف يًت 
نقاء العنصر ابعتباره ا١تقياس الوحيد، ويلعب تفسَته ىذا للتاريخ دورًا أساسيًا ُب نظريتو القومّية 

 البعثّية، ولذلك عارض التفسَت ا١تادي للتاريخ.
بية البعثية" استطاع عفلق أف يصوغ وبتلك التعبَتات والنظرايت ا١تلفقة ا١تزيج عن "القومية العر 

مذىبية اٟتزب بعد أف انتقى من تلك األفكار انتقاًءا ْتيث لواىا كي تلتئم ُب نسيج واحد للتعبَت 
عما أراده، فلقد لفق وطرح تصورات وحذؼ أخرى وحّور وحّرؼ فيما حذؼ وفيما أخذ، نعم إنو 

للفيلسوؼ أف يعرَّؼ الشيء أو اٟتدث   فعل، ولكن ُب مثل ىذا اجملاؿ، وىو ٣تاؿ فلسفي ىل ٭تق
كما يريد أو يتصور؟ جواب عفلق: نعم، ولذلك تبٌت عفلق ىذه الفكرة وىي:"أف الفكر يتصلب 

، ٖٛفيعند، ومن يعند ينتهي إىل أف يلوي األشيػاء، وفقػًا لفكرتو بداًل من تنظيم فكره وفقػًا لؤلشيػاء"
لقومي كلو ٍب الفكر اإلسبلمي كلو ليقدـ ١تن يغًت ولذلك فإف القائد ا١تؤسس قد لوى عنق الفكر ا

 بفكره من أنصاؼ ا١تتعلمُت تلك ا٠تلطة العجيبة ا١تتنافرة من األفكار.  
 

 حتمية االنتماء إىل البعث:
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تتلخص رؤية عفلق ُب النظرية القومية البعثية أف مرحلة اال٨تطاط اليت عاشها العرب ُب عصر 
ا ُب الوقت الراىن جعلت كثَتاً منهم ال يفهموف حقيقة أنفسهم وال أتسيس اٟتزب وال يزالوف يعيشوهن

حقيقة قوميتهم وال يدركوف ُب اٟتقيقة ىويتهم، فصاروا غَت مدركُت أنو ليس أمامهم ٣تاؿ الختيار أف 
يكونوا غَت بعثيُت، ألف القومية العربية البعثية موجودة فيهم من غَت أف يكوف لئلنساف العريب دخل 

،ألهنا يعٍت "القومية العربية البعثية" شبيهة ابٝتو أو صورتو، فهي ٗٛلو اإل٬تايب واالختياري ٢تاُب تقبّ 
جزء اثبت وفطري ُب ماىيتو انبت فيو حىت قبل مولده، وكما أف من العبث أف يضيع اإلنساف حياتو 

بث أف ٭تاوؿ ٖترير ُب التأمل، ألنو مل يولد ُب أسرة غَت أسرتو، أو ٭تمل صورة غَت صورتو، فإف من الع
نفسو ٦تا يربطو أبمتو أو يشده إليها، ويكرر القائد ا١تؤسس ىذا ا١تعٌت ُب أكثر من  كتيب من  

 .٘ٛكتاابتو
 

 رفض عفلق التحليل واعتماد الرؤية:
ومن ىذه الرؤية يعتقد أف مسألة القومّية البعثّية ال ٖتتاج إىل ٖتليل مقوَّماهتا أو عناصرىا،  

ة ال ٖتتاج إىل برىاف، فكأهنا من البديهيات أو مسلمات ما قبل ا١تنهج، وىو ُب ىذا فهي بديهّية أوليّ 
تأخذ عن برجسوف قولو: "إف التحليل إ٪تا ىو تفكيك لؤلشياء إىل عناصر اثبتة، غَت أنو تفكيك لن 

. ويصف عفلق "التحليل" أبنو يعري األمور من ٟتمها ودمها، ٙٛيفضي إال إىل عامل ٣ترد أجوؼ"
، ٚٛد إىل عدـ الدقة، وإظهار ا١تتناقضات ٔتظهر ا١تتشاهبات، وٖتويل اٟتقائق إىل ٣ترد كلماتويقو 

ُب نظر٫تا  -فكبل٫تا ىنا عفلق وبرجسوف يرفضاف االستقراء واالستنباط  ويعتمداف "الرؤية" ألف الرؤية
 –ظري أو كسيب ىو نخبلفًا ١تا تنفذ إىل األشياء دوف وسيط، وما ىو أّوىل ال ٭تتاج إىل برىاف،  -

، وعندما يرفض عفلق "التحليل" فإنو من ٛٛفأما األوىل فهو نقطة البداية ألي برىا –عند عفلق 
 اٞتهة األخرى يتمسك بػ "األيديولوجية".

 
 احلزب ىو األمة:

يقوؿ عفلق: "األمة ليست ٣تموعة عدديّة وإ٪تا ىي أيديولوجّية تتجسّد ُب تلك اجملموعة أو  
ء ا١تقصود من اجملموعة ىو طبلئع األمة العربية أي "اٟتزب" الذي يقع على عاتقو ، واٞتز ٜٛجزء منها
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عبء تعبئة األمة وراء الفكرة القومية البعثية وقيادهتا ُب أداء رسالتها ا٠تالدة. وىنا يصبح اٟتزب ىو 
ُب حالة األمة، ودور األمة ال يعدو أف يكوف ُب جعلها تنكّب على متابعة فكر اٟتزب صماً وعمياانً 

 تقليد ومتابعة ال تبايل إذا كانت تلك ا١تتابعة ٖتدث لؤلمة قناعة بذلك الفكر أو ال ٖتدث.
ويعلق ليوانرد على ذلك بقولو: "ليس من العسَت أف يكوف وراء ىذا الرأي إٯتاف ابٞتماعية 

مهما   الصارمة ونزعة سلطوية ترغم الناس على اٟترية!! أو ٕتربىم على إدراؾ مصائرىم الصحيحة
كانت معتقداهتم الواعية، فا١تشكلة ُب رأيو مثل كل شيء ٛتُل العريّب على اإلحساس بطبيعتو 

 .ٜٓاألصلية، فهو يفًتض القبوؿ على أساس اإلٯتاف"
إف عفلق وضع تصوراً جديداً للفكرة القومية البعثية ينسجم وا١تذىب القومي ا٠تاص ابلبعثيُت 

 ، والواقع أنو توخى بذلك نقطتُت مهمتُت ُب العقيدة البعثية ٫تا: الذي صاغو ابقتباساتو ا١تشار إليها
إعادة صياغة فكرة القومية العربية البعثية لتكوف إطار مناسبًا للمذىبية وخصوصياهتا، ولفصل  -

البعثيُت عن بقية الفصائل القومية، فبل تنطبق عليها انتقادات ا١تسألة القومية بعامة، فهي ٥تتلفة عن 
الغربية ُب شقيها ا١تاركسي والتقليدي من انحية، وغلق الباب أماـ ٖتليل القوميُت العرب القومية 

 الذين وصفهم عفلق ابلرجعيُت الذين يقحموف الدين عنصراً أو مّقوماً من مقومات ىذه القومية.

وقد وأكد أف الطليعة ىي وحدىا اليت تعي قوميَّتها ُب مرحلة اال٨تطاط، وتستوعب قيمها،  - 
أ٢تمت اإلٯتاف بدور قوميتها إ٢تاماً، فهي تتوىل قيادة ثورة البعث، وثورة البعث ىي إجراء البذؿ 

 الفطري وا٠تلقي.
 

 البعثيون وتبديل القيم العربية:
ولقد أجاب عفلق على سؤاؿ عن ماىية البعث وأىدافو فقاؿ: "إف ا٢تدؼ ىو تبديل القيم 

ا١تدى، إذ أف الثورة ٬تب أف تتناوؿ طريقة الناس ُب  االجتماعية للعرب، لذا فإنو ىدؼ بعيد
 إضافة إىل األفكار ذاهتا. ٜٔالتفكَت"

 
 الطالئع والقسوة واالستبداد:
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لذلك فالطليعة من حقها أف تتحدث ابسم اجملموع، ولكي تقـو بدورىا فإف على ىذه 
اآلخرين، فإ٪تا تفعل  ، وإذا قدر ٢تا أف تقسو ُب معاملتها علىٕٜالطبلئع أف ٖتتفظ ْتبها للجميع

ذلك رغبة منها ُب إعادهتم إىل أنفسهم، وعندما يقسو اآلخروف عليها فإف ىذا يعٍت أف ىؤالء 
ينكروف أنفسهم وينكروف ذاهتم، فإرادهتم اٟتقيقية مع ىذه الطبلئع وإف كانت خفية وكامنة، وإف 

إ٪تا ىي من أجلهم فهي ظهروا ٔتظهر الذين يعملوف ضدىا. إذف فإف ىذه القسوة على اآلخرين 
ٖتتفظ ْتبها للجميع، وبذلك شرع عفلق للقسوة واالضطهاد واعترب الطغياف مشروعًا للطبلئع، ٢تا 
اٟتق أف ٘تارسو على األمة وُب مصلحتها، وذلك قد يفسر ظاىرة استخداـ الفنانُت واألدابء، شعراء 

ابلقسوة واالضطهاد واإلشادة هبذا اٟتق، وكتاابً، ٤تامُت وأطباء وطلبة، ومعظم مثقفي اٟتزب، للتنويو 
حق القسوة، هبدوء ولذة، ومن مل يستطع منهم ا١تمارسة فليمتع نفسو ابلفرجة على الضحااي. أما 
القسوة إذا صدرت عن  غَت الطبلئع فهي وحشية وإرىاب حزيّب يفعلو قـو ىم أعداء أنفسهم قبل 

ع ُب عقيدة القائد ا١تؤسس عفلق اىتماماً خاصاً، أف يكونوا أعداء تلك الطبلئع. وتلقى قضية الطبلئ
ىو االحتفاظ بنقائها وصفائها وذلك برعايتها منذ عهد الطفولة  -ُب نظره   -وخَت ضماف لتقويتها 

ه اٟتزب ىو ايتوخ ذيوىي ما تزاؿ بذورًا مل تلوثها البيئة االجتماعية؛ خاصًة وأف ا٢تدؼ البعيد ال
تغيَت طريقتهم ُب التفكَت، وإبداؿ أفكارىم بغَتىا، ْتيث تنتهي تبديل قيم العرب االجتماعية و 

إبحبلؿ أفكار اٟتزب ٤تلها، ولذلك فإف التوجيو العقائدي ينبغي أف يًتكز ُب الطفولة ا١تبكرة ليؤدي 
 ٙتاره.

 
 قيم حزب البعث واجلاىلية:

الذي ابتلي ولكن ما ىي القيم اٞتديدة اليت عمل عفلق وطليعتو على ٕتسيدىا ُب العراؽ  
ْتكمهم؟ وما ىي طريقة التفكَت القومية البعثية اٞتديدة اليت حاوؿ "حزب البعث العريب االشًتاكي" 
إرساء دعائمها ُب العراؽ ا١تنكوب؟ يتحدث مطاع صفدي ُب مؤلفو "حزب البعث" عن آراء عفلق: 

ستوى الوجود ا٠تارؽ، أبهنا "تنصب على الوصف وا١تبالغة، وصف عظمة األمة العربية، ورفعها إىل م
وإضفاء ٥تتلف القدرات الفردية وا٠تطابية عليها، وتنزيهها عن أية مفسدة أو نقيصة، وقد مهد عفلق 
أذىاف أتباعو لبلعتزاز ٔترحلة "اٞتاىلية" من اتريخ العرب خاصة، واعتبار ىذه اٞتاىلية ٔتثابة األصالة 
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ًا فاشبًل وىو ٭تاوؿ إسقاط فكرة "العصبية" الكاملة للوجود العريب، والقائد ا١تؤسس يبدو تلميذ
ا٠تلدونية ويعرب عنها أبفكاره. واب١تقابل حاوؿ فكر عفلق إضعاؼ ا١ترحلة اإلسبلمية، ولو بطريقة غَت 
مباشرة واعتبارىا مرحلة تساىل أدت إىل خلط العرب بغَتىم وإضعاؼ بعض خصائصهم إىل حد  

ما فسر القومية العربية تفسَتًا بعثيًا يتناسب وذلك ، ولذلك أعاد تفسَت اإلسبلـ، وفسره كٖٜكبَت"
 التوجو.

ما يتعارض مع انتمائو اإلسبلمي حسب ذلك التفسَت حىت لو رفض  يفلم يكن لدى البعث 
 ة بديبلً عنو، وأتمل قوؿ شاعرىم:نياإلسبلـ شريعة وعقيدة وتبٌت ا١تاركسية الليني

 
 وابلعروبة ديناً ما لو اثين          آمنت ابلبعث رابً ال شريك لو                

 
 أو ما قالو شاعر بعثي آخر لصداـ حسُت:

 
 تبارؾ وجهك القدسي فينا                  كوجو هللا ينضح ابٞتبلؿ             

 
ويقوؿ القائد ا١تؤسس:"إف أتثر الشباب ابألدب واٟتماسة الشعرية واألساليب ا٠تطابية 

لدراسة اٞتادة"، فانطلق ا١تثقفوف الثوريوف من الصفر ُب اتريخ أمتهم، ومازاؿ ا١تباشرة أقوى من أتثره اب
 .ٜٗاتريخ العرب ٣تهوالً حىت اليـو عند ىؤالء ا١تثقفُت البعثيُت

 
 احلزب والثقافة الغربية:

لقد نقل عفلق تقليد اإلعجاب ابلثقافة الغربية إىل البعثيُت، وأصبح اإلقباؿ على قراءة  
"برجسوف" أساسًا عقائدايً، ويبلحظ أف الكاتب "مطاع صفدي" رغم أنو كاف من "اندريو جيد" و

قيادات اٟتزب مل يستطع فهم ىذه النزعة وتفسَت دوافعها، فهو يقوؿ: "إف عفلق ينادي ابلبساطة 
وبذلك ٯتنع التعمق، وينادي ابإلٯتاف فيمنع التحليل وا١تقارنة، ولذلك صار الثوريوف تأنفوف من طرح 

ولكن لو عدان  ٜ٘يوحي ابلتشكيك" -ُب نظر عفلق  –ة حىت على أنفسهم، ألف ذلك األسئل
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لفلسفة عفلق ُب "التاريخ وتفسَته للتاريخ العريب" وتناولنا مقولتو: ُب أف التاريخ يتألف من حلقات 
ا  تًتاوح بُت الصعود وا٢تبوط ألدركنا على الفور أف ٘تجيده اٟتماسة والشعر وا٠تطابة ُب األدب ألهن

كانت فعبًل بعض ٦تيزات "اٞتاىلية" عهد ما قبل اإلسبلـ، وأف إشاعتو الثقافة الفرنسية، ودراستو 
فلسفة برجسوف، ألف عفلق أخذ منو صياغة مذىبو ُب  عدـ االعًتاؼ ابلتحليل. وبذلك ٭تقق 

يضهم عفلق عدة أىداؼ أو٢تا: إحداث قطيعة بُت الشباب العريب واإلسبلـ والًتاث اإلسبلمي، وتعو 
عنو ابلًتاث اٞتاىلي، ٍب العبور هبم من اٞتاىلية إىل ما انتقاه من فلسفة برجسوف وىيغل وىردر 

ألنو فتح الباب ٠تلط العرب بسواىم "أمل يكتب طلفاح  –ُب نظر عفلق  –وماركس. فاإلسبلـ ملـو 
خلق الفرس واألكراد "خاؿ صداـ حسُت والقيم على تربيتو" كتااًب يلـو فيو ا٠تالق تبارؾ وتعاىل ألنو 

 عّما قاؿ خاؿ صداـ علواً كبَتاً كاف ٥تطئاً ُب ذلك.  -سبحانو وتعاىل  -والذابب". وأنو
ويرى عفلق أف مرحلة العهد اٞتاىلي قد شهدت اٖتاد العرب ووحدهتم اٟتقيقية ُب ٣تموعات 

، وٖتقق ا١تثاؿ العريب عرقّية متجانسة عربت عن نفسها على الصعيد الثقاُّب ُب الشعر واللغة وا٠تطابة
األصيل لفًتة قصَتة ُب صدر اإلسبلـ سوىي فًتة بٍت أمية ُب نظرهف ولكن ١تا انتشر اإلسبلـ بُت 
الشعوب غَت العربية اختفت الفروؽ بُت األجناس، وفقد العرب إحساسهم ابلوحدة القومية، وتبع 

يوانرد على ىذه الرؤية اٞتديدة ذلك مرحلة الضعف، وشرع العرب ُب إضاعة وحدهتم القومية. يعلق ل
 ُب التاريخ العريب قائبلً:

ىي األساس وإف عفلق يرى أف الدين ىو الذي كاف  -كما يفهمها عفلق   –"إف القومية  
يقرر طبيعة األمة العربية ُب وقت من األوقات، ولكن ىذا االٕتاه "ا١ترجعية الدينية" أدى إىل كثَت من 

ينبعاف من القلب  -على حد تعبَت عفلق  –دين مع العروبة، فكبل٫تا ا١تتاعب، فمن الواجب تطور ال
العريب ويسَتاف طبقًا ١تشيئة هللا، ال سيما وأف الدين عبقرية الفكرة القومية البعثية، وُب ىذا إنكار 
للوحي وللغيب وتكريس للرؤية ا١تاركسية ُب وضعية الدين وبشريتو، وتفسَت "الوحي" أبنو انعكاس 

ا١تادية على دماغ ذلك اإلنساف الذي يدعي بعد ذلك النبوة أو الرسالة بناًء على ذلك. للمؤثرات 
ليس إ٢تي ا١تصدر وال وحي وال نبوة وال غيب ُب عقيدتو البعثية، ٯتكن أف  -كما يفسره   –فالدين 

 . ٜٙينساب مع طبيعتها"
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لدين ضمن إطارات ويقوؿ عفلق ُب كتابو "ُب سبيل البعث": "٬تب أف ال تنغلق القومية أو ا
من التحديد الضّيق، كما حاوؿ علماء الكبلـ أف يفعلوا ُب العصور السابقة، ال سيما وأف القومية 

. فهو كما تصرؼ ُب مفهـو ٜٚالعربية ترفض بعث األمور اليت مل يعد ٢تا جدوى من أمور ا١تاضي"
اختار أف يكٌت "أاب دمحم" "القومية" تصرؼ ُب مفهـو "الدين" ولعل القائد ا١تؤسس بناًء على ذلك 

 فهو مسلم ٔتقتضى التفسَت البعثي لئلسبلـ.    
 

 البعث والشريعة اإلسالمية:
معاً!! وال يويل أ٫تية للشريعة اإلسبلمية ُب  إف حزب البعث يعارض آراء التقليدين واألصوليُت 

نظرتو إليو ترفض نظامو، ويرى أف تفسَت اإلسبلـ "أي من قبل العفلق" ىو التفسَت الصحيح، وأف 
شيئًا اٝتو "العقيدة أو الشريعة اإلسبلمية" كما يتجاىل النظم اإلسبلمية األساسية كافًة، وكل ما بٍت 
عليها، واآلراء ا١تتعلقة هبا، ويرى أف اإلسبلـ ليس العامل الوحيد ُب تكوين أخبلؽ العرب الفردية، بل 

وعمومًا فإف عفلق ال تأخذ من اإلسبلـ أية   -كما تقدـ   –ىو عامل من العوامل ذات األثر السليب
فرائض أو نظمًا أو سننًا اجتماعية، ويرجع سائر ا١تزااي التارٮتية ُب احمليط العريب إىل القومية حسب 
تفسَته ٢تا وُب احمليط اإلسبلمي إىل أتثَت العرب، ْتيث ال تنتفي صفة العروبة عن غَت ا١تسلمُت وال 

ن غَت العرب أف يدعوا ألنفسهم أية ميزة ٕتعلهم ُب مستوى العرب، يستطيع ا١تسلموف اآلخروف م
 فإف ىم فعلوا، كانوا خونة لقيمهم اإلسبلمية.

فقد كتب القائد ا١تؤسس كتيبًا ُب ذكرى ا١تولد مرة عنونو  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –أما ابلنسبة لرسوؿ هللا  
 النبوة والرسالة، واعتربه زعيماً قومياً، وكاف عهده "ذكرى الرسوؿ العريب" وفيو نزع عن رسوؿ هللا صفيت

ٕتسيداً ألماؿ العرب، وعلى كل عريب أف ٬تسد دمحماً، وقد ٠تص عفلق رؤيتو ُب النبوة والرسالة بذلك 
 العرب دمحماً"!!.  كل الشعار الذي ال يزاؿ البعثيوف يرفعونو ابعتزاز "كاف دمحم  كل العرب، فليكن اليـو  

من ىذا العرض الوجيز أف مفهـو األيديولوجية للبعث العريب االشًتاكي إ٪تا ىو يتبُت لنا  
ىي العرؽ العريب ونقاؤه  ٍب ٗتدـ بقية عناصر  -ٔتفهومها البعثي  –مسألة قومية وأف ىذه القومية 

ا١تذىب البعثي ىذا الغرض، ولكن نقاء العرؽ مسألة نسبية وظاىرية، وذلك يعٍت  عدـ إمكانية 
 العلمي من صدؽ نقاء عرؽ ما خاصة ُب بلد مثل العراؽ.التحقق 



 ٙ٘ 

إف اٟتزب ابلرغم من ضجيجو العايل حوؿ التنظَت والفكر وا١تعرفة، والنظر االسًتاتيجي مل  
يتعظ ٔتا أعقب عناد الرئيس القائد وهتوره األرعن ُب احتبلؿ الكويت، ونسي سائر الدروس اليت كاف 

ستطع اٟتزب ٖتديد اٟتد األدىن الذي ال يستطيع النزوؿ عنو ُب ا١تفروض أف تأخذىا منها، بل مل ي
٣تاالت التنازالت، فعرض التنازؿ عن كل شيء، إال عن كرسيو لكسب األمريكاف، ومل يدرؾ أف 
ذلك ال جدوى منو. لقد قاد حزب البعث العراؽ والعرب إىل البوار وا٢تبلؾ والدمار، وال حوؿ وال 

 .       قوة إال ابهلل العلي العظيم
فهل يستطيع من أوٌب مثقاؿ ذرة من عقل أو حكمة أو دين أو رشاد أف يؤيد حزابً كهذا أو  

يربط مصَت أية ٣تموعة بشرية بو. وىل فقد "أىل السنة واٞتماعة" صواهبم ليؤيدوا نظاماً كالذي أقامو 
سنة" ٯتكن أف يفعلوا حزب البعث ُب العراؽ أو قيادة مثل قيادتو؟ إنٍت أرى ٣ترد الظن أبف "أىل ال

 ذلك ٯتثل جهبلً بطبيعتهم وظلماً كبَتاً ٢تم.
إف صدامًا وزمرتو وا١تلتفُت حولو من البعثيُت قد ظلموا العراقيُت بشمولية عجيبة، ومل يعدلوا  

بينهم إال ُب شيء واحد ىو توزيع الظلم واالضطهاد على كل العراقيُت بكل طوائفهم ومذاىبهم 
تماءاهتم. وقد ثبت من عرضنا لنشأهتم ومعتقداهتم، أهنم ال دين ٢تم وال مذىب إال وقومياهتم وسائر ان

 دين حزب البعث ومذىبيتو، لذلك مل يبالغ شاعرىم حُت قاؿ:
 

 وابلعروبة ديناً ما لو اثين             آمنت ابلبعث رابً ال شريك لو
 

يدعي من لو مسكة عقل  بعد ىذا العرض ا١توجز ١تركز حزب البعث ومذىبيتو، ىل ٯتكن أف
أف ىذا اٟتزب سٍت، وأف نظاـ اٟتكم الذي أقامو ملطخًا بكل الطرؽ ا١تشبوىة ىو نظاـ سٍت، 

 اكثر حُت نبُت:  بُت السنة وىذا اٟتزب وسيربز بعد الشقة 
 

 مفهوم أىل السنة واجلماعة:
يم ُب علم ىذا ا١تفهـو مركب من فرعُت، ولكنهما من أىم وأخطر ما جرى تداولو من مفاى 

الكبلـ والفرؽ والطبقات، وما إليها من ا١تعارؼ اإلسبلمية و٫تا "أىل السنة" و"اٞتماعة". أما األوؿ 
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"أىل السنة" فهو مركب من كلمتُت "أىل" وىي مضاؼ و"السنة" وىي مضاؼ إليو. أما األوىل 
و فقيل: على من "أىل" فهي من "أىل الرجل" وىم كل من ٬تمعو وإايىم مسكن واحد، ٍب ٕتوزوا في

فهم الذين  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –٬تمعهم وإايه نسب واحد. وتعارؼ ٚتهرة ا١تسلمُت على إطبلقو ُب أسرة النيب 
يقاؿ ٢تم "أىل البيت" مطلقاً ُب ابب الفضائل. وُب ابب الزكاة حصره ٚتهور الفقهاء ُب "بٍت ىاشم 

جعلوه شامبًل لكل من آمن بو  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –لى النيب وبٍت عبد ا١تطلب". وُب ابب الدعاء والصبلة ع
صلى هللا  –وخصو البعض أبزواجو فقط  ٜٛورضيو نبيًا ورسواًل. وخصتو الشيعة ب "أىل الكساء"

نزواًل عند الذي يتبادر إىل الذىن عندما يقاؿ "أىل الرجل" حيث يفهم منو زوجو  –عليو وآلو وسلم 
َا يُرِيُد اَّللَُّ لُِيْذِىَب َعْنُكْم الّرِْجَس َأْىَل اْلبَـْيِت اؿ العرُب. وألف قولو تعاىل سوأسرتو ُب االستعم ِإَّنَّ

رَُكْم َتْطِهريًا  –" جاءت بعد بياف ٚتلة من األحكاـ الشرعية ا١تتعلقة أبزواج النيب ٖٖف"األحزاب:َوُيَطهِّ
تريد: تزوج. وقولو تعاىل لنوح عليو السبلـ حُت سأؿ هللا  وألف العرب تقوؿ: "أتىل فبلف" –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

ُر َصاِلحٍ تعاىل إنقاذ ولده من الطوفاف س " فكأف لقب ٙٗف"ىود:ِإنَُّو لَْيَس ِمْن َأْىِلَك ِإنَُّو َعَمٌل َغيـْ
"أىل" يشتمل على االنتماء والتكافل ا١تعنوي إضافة إىل صلة الدـ والرحم. وقولو تعاىل لنوح أيضاً 

". وُب ا١تعنوايت ٓٗف"ىود:َوَأْىَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِو اْلَقْولُ ًا إايه ٔتن ٭تمل معو ُب السفينة سأمر 
أيضًا يقاؿ "فبلف أىل لكل خَت". وإضافة أىل إىل السنة تعٍت أهنم صاروا للسنة النبوية من حيثيات 

َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ ِِبَا ى س٥تتلفة ٔتثابة "األىل" لئلنساف. وقاؿ القرآف اجمليد ُب التقو 
 ".ٙ٘ف"ا١تدثر:ُىَو َأْىُل التـَّْقَوى َوَأْىُل اْلَمْغِفَرةِ " وقاؿ تعاىل سٕٙف"الفتح:َوَأْىَلَها

أما ا١تضاؼ إليو "السنة" فهو مفهـو تعدد وتنوع استعمالو ُب اللغة وُب االصطبلح، ففي  
على السَتة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة. والسَتة والطريقة ٔتعٌت ُب ىذا  اللغة تطلق "السنة"

ا١توضع. يقاؿ: ىذا ُب سَت األولُت. كما يقاؿ: ىذا ُب طريقتهم. وىناؾ لفظ اثلث ُب ىذا اجملاؿ 
يقًتب منهما كثَتًا وىو "ا١تذىب" فالسَتة والطريقة وا١تذىب تكاد تتفق معانيها ُب ىذا النوع من 

أنو قاؿ "من سن ُب اإلسبلـ سنة حسنة  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –عماؿ. وُب اٟتديث الشريف عن رسوؿ هللا االست
فعمل هبا بعده كتب لو مثل أجر من عمل هبا، وال ينقص من أجورىم شيء. ومن سن ُب اإلسبلـ 

 ٜٜوزارىم شيء"سنة سيئة فعمل هبا بعده، كتب لو من الوزر مثل وزر من عمل هبا، وال ينقص من أ
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وىنا يراد بقولو: "من سن" من ابتدأ عمبًل ودواـ عليو، وخص بعضهم لفظ "السنة" ابلطريقة احملمودة 
 فقط مبلحظة لبلستعماؿ العرُب "أىل السنة" الذي سنأٌب إىل بيانو.

أما ُب االصطبلح فقد استعملت "السنة" ُب القرآف اب١تعٌت اللغوي نفسو "الطريقة" ُب ٨تو  
َ َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َويـَُتوَب َعَلْيُكْم َواَّللَُّ َعِليٌم تعاىل سقولو  يُرِيُد اَّللَُّ لِيـُبَـنيِّ
َ َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم( " فسنن الذين من قبلنا طرائقهم اٟتميدة بقرينة سٕٙف"النساء:َحِكيمٌ   -وبيانو لِيـُبَـنيِّ

نصرؼ إىل احملمود دائماً. وترد "السنة" ُب القرآف كثَتًا ٔتعٌت القانوف الكوين وىدايتو ت –جل شأنو 
فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ ُسنََّة اأْلَوَِّلنَي فـََلْن َتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تـَْبِدياًل َوَلْن َتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ والقانوف االجتماعي س

ة وعادتو ُب إرساؿ الرسل مبشرين ومنذرين لتقـو هبم اٟتجة " أي طريقتو اٟتكيمٖٗف"فاطر:ََتْوِياًل 
على الناس ُب السنة الثابتة. وىي إنزاؿ العذاب وا٢تبلؾ على الذين كذبوا رسل هللا وأنكروا ما جاءوا 
بو. وقد ال حظنا ُب اٟتديث ا١تتقدـ استعما٢تا ٔتعٌت "الطريقة" وُب ىذه اآلية جاءت ٔتعٌت العادة، 

د تبلزمًا مع معٌت الدواـ واالستمرار. وىناؾ معاف أخرى كثَتة للسنة واصطبلحات وُب كليهما ٧ت
متنوعة فيها للفقهاء واألصوليُت واحملدثُت وعلماء الكبلـ والفرؽ وا١تذاىب. وقد استوعب جلها 

ُب كتابو ا١تطبوع "حجية السنة" وأخذت ما يزيد عن  –رٛتو هللا  –شيخنا عبد الغٍت عبد ا٠تالق
 –. أما الذي يهمنا الوصوؿ إليو ٓٓٔصفحة يستطيع الراغبوف ُب معرفة ا١تزيد االطبلع عليو أربعُت

فهو ا١تعٌت الذي تعارؼ الناس عليو عندما يطلقوف قو٢تم "أىل  –ُب ىذا الصدد  –وتقريره  –ىنا 
ت بعد السنة" فهذا اإلطبلؽ برز لتمييز عامة ا١تسلمُت وٚتهرهتم وسوادىم األعظم عن الفرؽ اليت نشأ

حُت برز "القدرية" أواًل وىم "نفاة القدر" ٍب قابلتهم  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –العقد األوؿ من وفاة الرسوؿ 
ٍب "ا١ترجئة" فكاف الناس إذا أردوا ىذه الطوائف من  "اٞتربية" ٍب ٘تخضت الفتنة الكربى عن "ا٠توارج"

 كل من عداىم قالوا: "أىل السنة" ليتمايز الناس ا١تسلمُت ذكروىا أبٝتائها. فإذا أردوا ِاإلشارة إىل
فيكوف ىناؾ "أىل البدعة" على الناس أف ٭تذروا تقليدىم وتبٍت مقاالهتم ويبتعدوا عنهم، وينضموا 

الذين ىم "أىل السنة". ومل تكن البدعة ُب ابدئ األمر تطلق على غَت أىل  –إىل السواد األعظم 
ئماً، لكنو مل ينسب ابدئ األمر إىل البدعة، حىت ظهر "النواصب" القدر واالعتزاؿ، فالتشيع كاف قا

وقابلهم الغبلة الذين أطلق عليهم "الروافض"، بعد معركيت اٞتمل وصفُت بدأ البعض يستعملها ُب 
العداء وسبو  –هنع هللا يضر  –مقابلة ىذين االٕتاىُت للغبلة ُب مناصبة آؿ البيت وخاصة أمَت ا١تؤمنُت علي 
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نابر، وقابل البعض ذلك بغلو ٦تاثل ُب رفض ٚتهرة الصحابة عدا نفرًا ال يتجاوز أصابع على ا١ت
اليدين واهتاـ الصحابة عامة ُب دينهم، والتشكيك ُب سبلمتو، وصار الناس يدرجوف ىؤالء مع 
 القدرية وا٠توارج ُب مقابل "أىل السنة" وحُت ساد اٞتهل ومل يعد الناس يدركوف الفروؽ الدقيقة بُت

"النواصب" و "السنة" وبُت "الرافضة" و"الشيعة" ساد ذلك العرؼ العامي الذي صار يطلق مفهـو 
"أىل السنة" ُب مقابل "الشيعة" لكن إطبلقو التارٮتي ابتداًء كاف ُب مواجهة القدرية وا٠توارج ٍب 

 ا١تعتزلة.
يـَْوَم ََيَْمُعُكْم اؿ تعاىل س" وقٜٜف"الكهف:َفَجَمْعَناُىْم ََجًْعاأما "اٞتماعة" فهي من اٞتمع، س 

َذِلَك يـَْوٌم ََمُْموٌع َلُو النَّاُس َوَذِلَك يـَْوٌم " ويـو اٞتمع ىو ا١تراد بقولو تعاىل سٜف"التغابن:لِيَـْوِم اجْلَْمعِ 
". و"ٚتاعة" تقاؿ للمجموع مثل ٚتع وٚتيع. فضم أانس متفاوتُت إىل كياف أو ٖٓٔف"ىود:َمْشُهودٌ 

وٚتّاع" . وتطلق على ٚتع اإلنساف وٚتع اآلراء واألفكار، وقد اجتمعا معًا ُب رابطة يقاؿ لو "ٚتع 
ُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكمْ قولو تعاىل س ِإنَّ النَّاَس َقْد ََجَُعوا " ومنو كذلك قولو تعاىل سٔٚف"يونس:فََأَجِْ

وقواىم. وٝتي يـو  "  قيل ٚتعوا آرائهم وتدابَتىم وجندىمٖٚٔف"آؿ عمراف:َلُكْم فَاْخَشْوُىمْ 
 "اٞتمعة" ابٞتمعة الجتماع الناس فيو للصبلة، وكاف ُب اٞتاىلية يسمى "يـو العروبة".

ومنو كذلك "إٚتاع العلماء" دليل من األدلة األصولية، وُب السنة النبوية وردت أحاديث   
عن الفرقة كثَتة ُب األمر بشهود صلوات "اٞتمع واٞتماعات". كما وردت ُب أحاديث كثَتة تنهى 

أي عند الفرقة واالختبلؼ. لكن السنة النبوية نصت  –واالختبلؼ وأتمر بلزـو "اٞتماعة" عندىا 
على أف "اٞتماعة" ال تكوف "ٚتاعة" حسب ا١تفهـو الشرعي الذي قصدتو فبل بد أف يكوف ٢تم 

امتاف: إماـ. فاجتماع الناس وحده ال يكفي حىت يكوف ٢تم إماـ، فللجماعة عند ا١تتكلمُت دع
األوىل:اجتماع الناس، والثانية: أف يكوف ىذا االجتماع على إماـ منهم يطبق األحكاـ، و٬تمع كلمة 
األمة ويوحد بينها أو يؤلف بُت قلوهبا ويرعى مصاٟتها و٭تمي بيضة األمة. ومن األحاديث اليت 

 قاؿ لو: "تلـز ٚتاعة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –استندوا إليها حديث حذيفة الذي رواه اٞتماعة كلهم وُب آخره أف النيب 
ولو أف تعض أبصل شجرة حىت  –كلها   –ا١تسلمُت وإمامهم" قاؿ النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:"فاعتزؿ تلك الفرؽ 

. فلم تأمره ابلتزاـ طاعة حزب من تلك األحزاب أو طائفة أو ٔٓٔيدركك ا١توت وأنت على ذلك"
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اإلماـ. واإلماـ عند متكلمي السنة: ىو الرئيس ا١تنتخب الذي أصحاب فرقة عوضًا عن اٞتماعة و 
 تتوافر فيو شروط اإلمامة اليت عنوا بذكرىا تفصيبلً ُب كتب العقائد والفقو.

وما صار يعرؼ بكتب "السياسة الشرعية" اليت نسب إىل ابن قتيبة منها كتاب "اإلمامة  
وكتاب أيب يعلي ُب "األحكاـ السلطانية" والسياسة" ٍب كتاب ا١تاوردي "األحكاـ السلطانية"، 

 .        ٕٓٔوكتاب أبن األزرؽ "طبائع ا١تلك" وكتاب ابن تيمية ُب "السياسة الشرعية" و٨تو ذلك
وقد أشتد ا٠تبلؼ بُت فقهاء الشيعة وفقهاء اٞتمهور حوؿ ما إذا كانت "اإلمامة" منصباً     

صب دنيوي ٮتضع إلرادة الناس واختيارىم، ولكنو دينيًا يرتبط ابلنص، ال ابختيار الناس، أو ىي من
 يكتسب ٘تاـ شرعيتو من التزامو ابلشريعة وتطبيقو ٢تا.

 –وقد أضيفت "اٞتماعة" إىل ا١تسلمُت فقيل: "ٚتاعة ا١تسلمُت". وحُت رأى سبط رسوؿ هللا 
أف تشبث معاوية ابن أيب سفياف الفرقة تعصف اب١تسلمُت و  –هنع هللا يضر  –اٟتسن بن علي  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 

لن يسمح ّتمع كلمة األمة  -هنع هللا يضر  –ابلسلطة، وتذرعو ابالقتصاص من قتلة أمَت ا١تؤمنُت عثماف 
اجتهد وقرر التنازؿ ١تعاوية، على أف يعيد معاوية األمر إىل األمة من بعده. فسمي العاـ الذي تنازؿ 

هنع هللا يضر  –ك الشرط بػ "عاـ اٞتماعة" حيث أصلح هللا ٔتوقف السبط ١تعاوية بذل -هنع هللا يضر  –فيو اٟتسن 
 بُت الطائفتُت، وعادت كلمة األمة بو إىل االجتماع من جديد. –

من كل ما تقدـ نستطيع أف نقرر بثقة أف تعبَت "أىل السنة واٞتماعة" مل يكن متداواًل وال  
 اسم علم على ٚتاعة من ا١تسلمُت إال ُب أواخر عهد معروفًا ُب القروف ا٠تَتة الثبلثة، ومل يتحوؿ إىل

، شأنو ُب ذلك شأف كثَت من ا١تصطلحات الطارئة الحقاً عرب اتريخ اإلسبلـ. ومل يكن ا٠تليفة ا١تتوكل
استخداـ ىذا التعبَت قدٯتاً يشَت إىل طائفة معينة من ا١تسلمُت؛ فالناظر ُب تراث ا١تتقدمُت ال ٬تد ٢تذا 

ًا ُب مداوالهتم وأدبياهتم الباقية، فكيف ًب ٨تت وتطوير ىذا ا١تصطلح؟ وكيف ٘تت التعبَت استخدام
تعبئة ىذا التعبَت اب١تعٌت الذي أريد لو؟ وكيف ًب تكريس ىذا ا١تفهـو ُب إلزاـ اٟتجة ومساءلة 

 ا٠تارجُت؟
 

 أمة أم طائفة أم َجاعة:
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الكرًن ُب وصف ٚتاعة ا١تسلمُت  إىل أف التعبَت الذي قّدمو القرآف -ابتداًء  –ٕتدر اإلشارة 
ـّف  وىو كما قاؿ ا٠تليل: كل شيء ضم إليو سائر ما  –ىو ساألمةف. و األمة اسم مشتق من اٞتذر سأ

على كل ما كاف أصبًل لوجود شيء أو تربيتو أو إصبلحو أو  -أيضاً  –يليو. ويطلق ىذا التعبَت 
 –واحد، أو زماف واحد، أو مكاف واحد  مبدئو. و ساألمةف ىي كل ٚتاعة ٬تمعهم أمر ما؛ إما دين

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس . قاؿ تعاىل: سٖٓٔسواء كاف ذلك األمر اٞتامع تسخَتا أو اختيارًا ُتْم َخيـْ ُكنـْ
) َهْوَن َعْن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ " وعلى ذلك مضت سنة ٓٔٔ"آؿ عمراف:ََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

لُت إىل أف بدأ ظهور الفرؽ ا١تختلفة إثر نشوب النزاعات السياسية واالختبلفات الفكرية بُت أبناء األو 
األمة فبدأت األلسنة واألدبيات تتداوؿ أٝتاء الفرؽ كا٠توارج والشيعة وا١تعتزلة والصفاتية وأىل الرأي 

سمية لكل منها أبىم وأىل اٟتديث وسواىا ٦تا استفاض ُب كتب ا١تلل والنحل والفرؽ وا١تذاىب ت
 ا١تقاالت اليت اشتهرت هبا، أو ٔتوقف اٞتمهور منها نتيجة لتلك ا١تقاالت.

إف الناظر ُب ركاـ ىذه الفرؽ ُب كتب ا١تتقدمُت ال ٬تد ١تصطلح سأىل السنة واٞتماعةف موقعاً، 
خبلؿ غَت أنو ٯتكن تلّمس أثر بعض ا١تعاين الداخلة ُب تشكيل ىذا ا١تفهـو وٖتسس جذورىا من 

 –على سبيل ا١تثاؿ –النظر ُب األٝتاء وا١تنطلقات الفكرية عند ٣تموعة من الفرؽ. ومن ذلك 
ىػف تعبَت سأىل السنةف ]ىكذا من دوف لفظ ٔٓٔاستخداـ ا٠تليفة الراشد عمر بن عبد العزيز س

السنة كانوا ساٞتماعةف[ ُب رسالتو اليت رّد فيها على القدرية وا١تعتزلة عندما قاؿ: "وقد علمتم أىل 
. والظاىر من تصرفات ا١تتقدمُت ُب كتاابهتم ٗٓٔيقولوف:االعتصاـ ابلسنة ٧تاة، وسينقص العلم نقصاً"

إىل استخداـ تعبَت سأىل السنةف لئلشارة إىل الفرؽ بُت أصحاب اٟتديث وأصحاب الرأي، ويضاؼ 
٠توارج وا١تعتزلة وا١ترجئة ذلك بياف الفروؽ بُت فرؽ الصفاتية. فهم بصنيعهم ىذا يستثنوف القدرية وا

 ٕٖٗوالشيعة. وال زاؿ إطػبلؽ ىذا التعبَت ُب ذلك اإلطار إىل أف ا٨تاز اإلمػاـ أبو اٟتسن األشعري س
ىػف إىل صفوؼ سأىل السنةف من السلف ونصر مذىبهم على قاعدة كبلمية، وفارؽ االعتزاؿ، فصار 

ظيمة، وصار لو أنصار كثَتوف يؤيدوف . وقد انؿ األشعري لذلك منزلة ع٘ٓٔمذىبًا منفرداً مذىبو 
مذىبو ردًا على ا١تعتزلة بعد أف كانت ٛتلتهم على الفقهاء واحملدثُت قد بلغت مداىا فيما ُعرؼ 

، حىت إذا استخلف ا١تتوكل أبعد ا١تعتزلة من حظوة ا١تلك، وفتح ٙٓٔاترٮتيًا ٔتسألة سخلق القرآفف
أتييداً ونصرة؛ فرّد على ا١تعتزلة، وبث أنصاره ُب األبواب ٠تصومهم. وبذلك لقي األشعري من اٟتكاـ 
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 ٚٓٔاألقاليم ٭تاربوف خصـو اٞتماعة و٥تالفيها، ولّقبو أكثر علماء عصره بػ سإماـ أىل السنة واٞتماعةف
ىػف واألستاذ أيب ٖٓٗوقّرر طريقتو الكبلمية ٚتاعة من احملققُت مثل: القاضي أيب بكر الباقبلين س

ىػف ٛٚٗىػف وإماـ اٟترمُت اٞتويٍت سٙٓٗػف واألستاذ أيب بكر بن فورؾ سىٛٔٗإسحاؽ اإلسفرائيٍت س
. وابتداء من تلك ا١ترحلة بدأ مصطلح سأىل السنة ٛٓٔوٝتوا رأيو ٔتذىب سأىل السنة واٞتماعةف

واٞتماعةف ينتشر بُت العامة وا٠تاصة، وتأخذ صفة اللقب ٞتماعة من األمة ٤تددة وموصوفة. عامة 
ينهم وبُت غَتىم ُب ٣تموعة من كتب العقائد والفرؽ، منها كتاب سالَفرؽ بُت وظهر بوضوح الفرؽ ب

ىػف حيث أفرد الباب ا٠تامس ٜٕٗالِفرؽف أليب منصور عبد القاىر بن طاىر البغدادي اإلسفرائيٍت س
من كتابو لذكر أوصاؼ ما ٝتاه بػ "الفرقة الناجية" واليت قصد هبا "أىل السنة واٞتماعة"، وعنوف 

األوؿ من الباب بػ سبياف أصناؼ أىل السنة واٞتماعةف، وتكرر استخدامو ٢تذا التعبَت بشكل للفصل 
يدؿ على إرادتو لذاتو. ولتحديد ا١تراد هبذا اللقب بدقة ذكر أف أىل السنة واٞتماعة ٙتانية أصناؼ 

 من الناس:
اب والعقاب، وشروط صنف أحاطوا علما أببواب التوحيد والنبوة، وأحكاـ الوعد والوعيد، والثو  -ٔ

االجتهاد، واإلمامة والزعامة، وسلكوا ُب ىذا النوع من العلم طُرؽ الصفاتية من ا١تتكلمُت الذي تربءوا 
 من التشبيو والتعطيل، ومن بدع الرافضة وا٠توارج واٞتهمية والنجارية وسائر أىل األىواء الضالة.

ي وأىل اٟتديث من الذين اعتقدوا ُب أصوؿ الصنف الثاين منهم: أئمة الفقو من فريقي أىل الرأ -ٕ
الدين مذاىب الصفاتية ُب هللا وُب صفاتو األزلية وتربءوا من القدر واالعتزاؿ... ويدخل ُب ىذه 
اٞتماعة أصحاب مالك والشافعي واألوزاعي والثوري وأيب حنيفة وابن أيب ليلى وأصحاب أيب ثور 

ين اعتقدوا ُب األبواب العقلية أصوَؿ الصفاتية، ومل وأصحاب أٛتد وأىل الظاىر وسائر الفقهاء الذ
 ٮتلطوا فقههم بشيء من بدع أىل األىواء.

الصنف الثالث منهم: ىم الذين أحاطوا علمًا بطرؽ األخبار والسنن ا١تأثورة عن النيب عليو  -ٖ
لمهم بذلك السبلـ، ومّيزوا بُت الصحيح والسقيم منو، وعرفوا أسباب اٞترح والتعديل، ومل ٮتلطوا ع

 بشيء من بدع أىل األىواء الضالة.
والصنف الرابع منهم: قـو أحاطوا علما أبكثر أبواب األدب والنحو والتصريف، وجروا على  -ٗ

َٝتت أئمة اللغة كا٠تليل وأيب عمرو بن العبلء وسيبويو والفراء واألخفش واألصمعي وا١تازين وأيب عبيد 



 ٕٚ 

ريُت، الذين مل ٮتلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع القدرية أو وسائر أئمة النحو من الكوفيُت والبص
الرافضة أو ا٠توارج. ومن ماؿ منهم إىل شيء من األىواء الضالة مل يكن من أىل السنة، وال كاف قولو 

 حجة ُب اللغة والنحو.
والصنف ا٠تامس منهم: ىم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآف، وبوجوه تفسَت آايت  -٘
 رآف وأتويلها على وفق مذاىب أىل السنة دوف أتويبلت أىل األىواء الضالة.الق
والصنف السادس منهم: الّزّىاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا، واختربوا فاعتربوا،... وجرى   -ٙ

 كبلمهم ُب طريقي العبارة واإلشارة على ٝتت أىل اٟتديث دوف من يشًتي ٢تو اٟتديث...
هم: قـو مرابطوف ُب ثغور ا١تسلمُت ُب وجوه الكفرة، ٬تاىدوف أعداء والصنف السابع من -ٚ

ا١تسلمُت، و٭تموف ٛتى ا١تسلمُت، يذبّوف عن حرٯتهم ودايرىم، ويظهروف ُب ثغورىم مذاىب أىل 
 السنة واٞتماعة...

والصنف الثامن منهم: عامة البلداف اليت غلب فيها شعار أىل السنة دوف عامة البقاع اليت ظهر  -ٛ
فيها شعار أىل األىواء الضالة.وإ٪تا أردان هبذا الصنف من العامة الذين اعتقدوا تصويب مقاالت 
علماء السنة واٞتماعة ُب أبواب العدؿ والتوحيد، والوعد والوعيد، ورجعوا إليهم ُب معامل دينهم، 

وىؤالء الذين ٝتّتهم  وقّلدوىم ُب فروع اٟتبلؿ واٟتراـ، ومل يعتقدوا شيئا من بدع أىل األىواء الضالة،
 .ٜٓٔالصوفية سحشو اٞتنةف

ىػف ُب كتابو ٔٚٗأبو ا١تظفر طاىر بن دمحم اإلسفرائيٍت س -بعد ذلك –اتبعو على منهجو 
ا١توسـو بػ سالتبصَت ُب الدين و٘تييز الفرقة الناجية عن الفرؽ ا٢تالكُتف وذكر فيما ذكر من طرؽ ٖتقيق 

 –قبة أهنم حريصوف أكثر من غَتىم على متابعة أخبار الرسوؿ النجاة "ألىل السنة واٞتماعة" ُب العا
وسننو، و٢تذا ّٝتوا سأصحاب اٟتديثف، وّٝتوا سأىل السنة واٞتماعةف، واحتج لرأيو ابٟتديث  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

. ونص اٟتديث ىو:"عن معاوية بن أيب ٓٔٔالوارد ُب "الفرقة الناجية" والذي جاء فيو لفظ ساٞتماعةف
ياف أنو قاـ فينا فقاؿ: أال إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاـ فينا فقاؿ: أال إف من قبلكم من أىل الكتاب سف

افًتقوا على ثنتُت وسبعُت ملة، وإف ىذه ا١تلة ستفًتؽ على ثبلث وسبعُت؛ ثنتاف وسبعوف ُب النار 
حسب  –مة اإلسبلـ واٞتماعة ىي السواد األعظم من أ ٔٔٔوىي اٞتماعة" -وواحدة ُب اٞتنة 
 اصطبلح الفقهاء.
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كما أف لفظ "اٞتماعة" قد جاء ُب أحاديث أخرى ىي سيد هللا مع اٞتماعة، وال نبايل بشذوذ 
من شذ..ف و قولو سمن خرج من اٞتماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسبلـ عن عنقو" وقولو سمن 

ال يغل عليهم قلب ا١تؤمن:  خرج من الطاعة، وفارؽ اٞتماعة مات ميتة جاىليةف وقولو سثبلث
إخبلص العمل هلل تعاىل، والنصح ألئمة ا١تسلمُت، ولزـو اٞتماعة، فإف دعوهتم ٖتيط من ورائهمف 
وقولو "من سره أف يسكن ْتبوحة اٞتنة فليـز اٞتماعة، فإف الشيطاف مع الواحد وىو من االثنُت 

بية فقاؿ: اي أيها الناس إين قمت أبعدف. وقد أخرج الًتمذي عن ابن عمر قاؿ: خطبنا عمر ابٞتا
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فينا فقاؿ: "أوصيكم أبصحايب ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم، ٍب  –فيكم كمقاـ رسوؿ هللا 

يفشو الكذب حىت ٭تلف الرجل وال يستحلف، ويشهد الشاىد وال يستشهد، إال ٮتلوف رجل ابمرأة 
م ابٞتماعة، وأايكم والفرقة، فإف الشيطاف مع الواحد، وىو من إال كاف اثلثهما الشيطاف، عليك

 .   ٕٔٔاألثنُت أبعد، من أراد ْتبوحة اٞتنة فليـز اٞتماعة"
نستخلص أف مصطلح سأىل السنةف ًب تداولو والتعبَت بو قدٯتًا ُب مقابل  -كلو   –من ذلك 

سائل الصفات والقدر وحكم ٥تالفيهم الذين أطلقوا عليهم سأىل البدعةف وىم الذين تكلموا ُب م
مرتكب الكبَتة وغَتىا. ٍب اتسع ىذا ا١تصطلح ليشمل سأىل اٟتديثف و سأىل الرأيف من الفقهاء 

بعد  -كبل٫تا  –واحملدثُت ومن سار على هنج السلف ُب إثبات العقائد. ٍب انفتح ا١تصطلح وا١تفهـو 
لفرؽ األخرى، وبعد ذلك ًب انتصار مذىب األشاعرة ومن سار سَتىم ليقف ُب مواجهة كافة ا

تكريس مصطلح سأىل السنة واٞتماعةف للتعبَت عن "الفرقة الناجية" وحدىا واستبعاد ما سواىا من 
حظَتة النجاة، فتعمقت ا٢توة واتسعت الفجوة بُت الِفرؽ بعد أف كاف االختبلؼ قدٯتاً ال يفسد للوّد 

وعرضها لبلهنيار عدة مرات ليس آخرىا  !! لكنو مزؽ وحدة األمة ىذه ا١ترة،-كما يقاؿ   –قضية 
 ىذا االهنيار ا٠تطَت الذي نعانيو.

 
 األمة واالفتئات عليها:

 
 عودة إىل ا٠تبلؼ بُت الشيعة والسنة:
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ًب تشكيلها بوحي إ٢تي ومنهج قراين حىت غدت خَت أمة أخرجها  –أمة مسلمة  –إّف ىناؾ 
مر اب١تعروؼ وتنهى عن ا١تنكر، وتؤمن ابهلل. وعلى للبشرية ٪توذجًا ومثااًل أت –تبارؾ وتعاىل  –هللا 

ىذا الوحي بنت قيمها العليا اٟتاكمة وىي "التوحيد، التزكية، العمراف" ٍب مقاصدىا الشرعية 
إىل دعائم الوفاء ابلعقود،  –كلها   –ٔتستوايهتا ا١تتعددة من ضرورايت و حاجيات وٖتسينيات تستند 

قيق القسط، وأداء األماانت إىل أىلها، والتسوية بُت الناس، وحفظ العهود، والقياـ ابلعدؿ، وٖت
والقياـ بواجب االستخبلؼ، وعلى ىذه الدعائم استطاعت أف تؤسس حضارة عّدىا مؤرخو 
اٟتضارات أىم حضارة شهدهتا األرض من حيث إنسانيتها وانفتاح نسقها، وٕتاوز حاالت الغرور 

لتمهيد لعا١تية تقـو على قيم ا٢تدى واٟتق، والعدؿ، تنظر واالستعبلء الذاٌب أو العلو ُب األرض، وا
من أبوين خلق هللا تبارؾ وتعاىل  –كلها   –على أهنا أسرة واحدة ٦تتدة ا٨تدرت  –كلها   –لئلنسانية 

البشر شعوابً وقبائل ذات ألواف ٥تتلفة، ومواقع جغرافية  –جل وعبل  –نو يمنهما كل البشر. وأف تكو 
لتحقيق التعارؼ والتآلف ٍب التعاوف على  –كلو   –سن متعددة إ٪تا كاف ذلك متباينة، ولغات وأل

إعمار ىذه األرض وإقامة اٟتق والعدؿ فيها ونشر ا٠تَت ُب أقطارىا، وٕتنبيها كل عوامل الفساد 
واالضطراب وسفك الدماء، فتلك مهمة ىذا النوع البشري، ومن أجلها اُستخلف ُب األرض، وتلك 

 أؤ٘تن عليها وهبا. ىي األمانة اليت
ىي مهمة واحدة ىي  –كلها   –ولقد أوضحت الرؤية الكلية ٢تذه األمة أف مهمة البشرية 

" ٖٓ"االستخبلؼ" ُب ىذه األرض سَوِإْذ قَاَؿ رَب َك لِْلَمبَلِئَكِة ِإيّنِ َجاِعٌل ُب اأْلَْرِض َخِليَفًةف"البقرة:
َة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْٞتَِباِؿ َفأَبَػُْتَ َأْف ٭َتِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن وٛتل األمانة فيها سِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانَ 

ْنَساُف ِإنَُّو َكاَف ظَُلوًما َجُهواًلف"األحزاب: َها َوَٛتََلَها اإْلِ " فاإلنساف ا١تستخلف ىو ا١تؤ٘تن ٔتا منحو ِٕٚمنػْ
رض وما عليها من موجودات ابإلضافة إىل هللا من عقل وطاقات وحرية واختيار على كل ما ُب األ

" فاإلنساف ُب رؤية اإلسبلـ ٔٙاألرض نفسها سُىَو أَنَشَأُكْم ِمْن اأْلَْرِض َواْستَػْعَمرَُكْم ِفيَهاف"ىود:
الكلية ىو ا١تسئوؿ عن ٛتاية كل ما ُب الكوف، ووضعو ابٕتاه الغاية اليت خلق اٟتق ا٠تلق من أجلها، 

ح للحق تبارؾ وتعاىل. تلك القافلة اليت تنظم كل ٥تلوؽ سَوَما ِمْن َدابٍَّة ُب اأْلَْرِض ٍب قيادة قافلة التسبي
ْم َواَل طَائٍِر َيِطَُت ِّتََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَػرَّْطَنا ُب اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ٍُبَّ ِإىَل َرهبِِّ 

 ".ٍٗٗء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِْتَْمِدِه َوَلِكْن اَل تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهْمف"اإلسراء:" سَوِإْف ِمْن َشيْ ٖٛ٭ُتَْشُروَفف"األنعاـ:
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وقد قامت ىذه األمة أبمر هللا وعليو فًتة من الزمن، وأقامت العمراف اإلسبلمي على ذلك، 
ـُ نَُداِو٢ُتَا بَػُْتَ  النَّاِسف"آؿ  ٍب طاؿ عليها األمد وأصاهبا ما أصاب األحياء كلها سَوتِْلَك اأْلَايَّ

" فًتاجعت حضارهتا، ومل تواصل مسَتهتا ا١تتقدمة تلك، فلم تستطع بعد ذلك احملافظة ٓٗٔعمراف:
على وحدهتا، وال البقاء ُب موقع "ا٠تَتية" الذي احتلتو، وال االستمرار ُب موقع الوسطية الذي 

امل بذلك خسارة كربى مل اختَتت لو، وال احملافظة على منصب الشهادة الذي انتدبت لو: فخسر الع
، فقد خسرت البشرية بًتاجع "أمة اإلسبلـ" الشاىد عليها الذي  تستطع البشرية تعويضها حىت اليـو
ٯتكن أف ٭تسم ْتضوره وشهادتو ما يقع بُت البشرية من خصومات واختبلفات وٯتنع ما ٯتكن أف 

الباطل ابطبًل لتجتنبو، ولقد خسرت  يقع فيها من بغي وظلم وعدواف، ويريها اٟتق حقاً لتتبعو، ويريها
بًتاجعها الشاىد الذي يقـو على ٛتاية القيم، وحراسة األخبلؽ والشيم واحملافظة على تراث النبيُت، 

 وعلـو ا١ترسلُت فيبُت للناس ما نزؿ إليهم، والذي ىم فيو ٮتتلفوف.
تدي بو، وهتتدي كما خسرت البشرية بًتاجع "أمة اإلسبلـ" النموذج اٟتي الذي ٯتكن أف تق

بو سائر األمم، لتقـو كونية البشرية، وعا١تيتها حُت تقـو على قيم اٟتق وا٢تدى والنور والتوحيد 
الذي ٯتارسو  واالستعماروالتزكية والعمراف، ال على مقاييس االستكبار واالستعبلء ُب األرض 

افات ٝتوىا زورًا وهبتاانً القادروف ضد ا١تستضعفُت فيضلوهنم عن السبيل بقيم زائفة موىومة، وخر 
"نبوءات" وأضغاث أحبلـ نعتوىا أبهنا "إ٢تامات" ومورواثت وثنية "ىلينية وإغريقية ورومانية" اعتربوىا 
أعلى ما وصلتو البشرية، وأىم ما أ٧تزتو اإلنسانية!! أما تراث األنبياء وا١ترسلُت فهو عندىم ميداف 

وطاقاهتم، وأشغا٢تم ابلذي ىو أدىن ُب نظرىم. تلك بعض ما للتسلية وٕتنيد العامة، واستنزاؼ أموا٢تم 
 خسرتو البشرية بًتاجع "أمة اإلسبلـ".

إف البشرية قد فقدت منذ ذلك اٟتُت القطب ا٢تادي ُب ظلمات الرب والبحر، والشاىد 
ل األمُت، وا٢تادي والرائد الصادؽ األمُت. أما خسارة "أمة اإلسبلـ" لنفسها وُب نفسها فهو أمر ٬ت

عن الوصف ولو سودت فيو آالؼ الصفحات ١تا بلغت منو نصيفو أو ثلثو، فمن يسهل عليو وصف 
ما حدث ُب ىذه األمة من فنت وبدع وا٨ترافات أدت إىل تفريطها بًتاث النبيُت وا١ترسلُت الذي 

ْلِكَتاَب الَِّذيَن وأورثو ىذه األمة سٍُبَّ َأْوَرثْػَنا ا –صلى هللا عليو وآلو سلم  –جدده دمحم بن عبد هللا 
ُهْم َساِبٌق اِب٠ْتَيػْرَاِت إبِِْذِف ا ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنػْ ُهْم ظَاملٌ لِنَػْفِسِو َوِمنػْ َنا ِمْن ِعَباِداَن َفِمنػْ ف"فاطر: اْصطََفيػْ  ".َّٕٖللَِّ
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ُلوا التػَّْورَا َة ٍُبَّ ملَْ ٭َتِْمُلوَىا  وإذا كاف هللا قد ضرب لبٍت إسرائيل مثبًل ُب قولو تعاىل سَمَثُل الَِّذيَن ٛتُِّ
بُوا آِباَيِت اَّللَِّ َواَّللَُّ اَل يَػْهِدي الْ  َقْوـَ َكَمَثِل اٟتَِْماِر ٭َتِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ

ن ٍب ٭تملوه إال فًتة من الزمٍب مل " فإف ا١تسلمُت لؤلسف الشديد قد ٛتلوا القرآف ٘الظَّاِلِمَُتف"اٞتمعة:
سارعوا إىل ىجره وٗتلوا عن ٛتلو، وتدبره وتعقلو وتفهمو والتفكر فيو وترتيلو وتبلوتو حق تبلوتو، 

حيث كانت آايت الكتاب  –صلى الو عليو وآلو وسلم  –فذلك شأف اختص بو عصر رسوؿ هللا 
أصحابو على آايتو ويبينها ٢تم وىو يبلغ ما أنزؿ إليو، و٬تمع  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –تنزؿ على قلب رسوؿ هللا 

قواًل وفعبًل وتقريراً و٭تو٢تا إىل سلوؾ عملي و٦تارسة حياتية ٭تيوف هبا، ويعيشوف عليها. فأي مثل ٯتكن 
أف يضرب ألولئك الذين ٛتلوا القرآف؟ وأين التوراة من القرآف اٟتامل لًتاث النبيُت كافة، والنازؿ 

 ىا وكل أماكنها؟.ليكوف ىدى للبشرية كافًة ُب سائر عصور 
إف ا١تثل الذي ضرب لبٍت إسرائيل أقل بكثَت ٦تا تستحق ىذه األمة أف يضرب ٢تا مثبًل؟ فقد 

أيسر منو وأسهل، وأبعد عن  وأن -وا٫تة –ٛتلت ىذه األمة القرآف ٍب مل ٖتملو، وٕتاوزتو إىل ما ظنت 
فهم داللتو، وا١تراد بو خطبو أقل  اإلٚتاؿ واالحتماؿ واإلطبلؽ والتعميم. كما أف غَته يكوف ا٠تطأ ُب

خطراً، وأبعد عن ا١تسؤولية. أما ا٠تطأ فيو فخطبو أخطر واكرب، ومهما كانت تلك التعبّلت فإنو ما 
أو إ٫تالو، أو اٗتاذه عضُت، أو  –تعاىل  –من سبب أو تعلة ٯتكن أف يقبل لتسويغ ىجر كتاب هللا 

 سواء أكاف فهم ٣تتهد أـ مقلد.  ٣ترد شواىد مؤيدة ١تا يذىب إليو الفهم البشري
 

 الفصام بني األمة ومصدر ىدايتها:
ُب منتصف القرف التاسع عشر بدأت اٟتركات اإلصبلحية تفكر ُب مدي إمكاف استعارة 
بعض الربامج والوسائل اإلصبلحية من أمم أخرى فكاف ذلك مؤشراً إىل بداية حاؿ الفصاـ بُت األمة 

ارٮتي وبنائها، واستمرت الفجوة تتسع حىت بلغت مداىا، عندما بدأت ا١تسلمة، ومصادر تكوينها الت
مرحلة استَتاد اٟتلوؿ واألفكار، بل وا١تبادئ والنظرايت، ورٔتا العقائد وا١تذىبيات من اٟتضارات 
واألمم األخرى، وبدأت تتغَت الرؤية الكلية والقواعد العقيدية، وا١تبادئ األساسية، وأضفيت ثياب 

ما أستعَت من أمور مل يكن من السهل أف تكتسب الشرعية، وال الفاعلية ا١ترتقبة. فأدى الشرعية على 
جد أوضاعاً غَت تذلك إىل استمرار حاالت الفشل والًتاجع. وجاءت ٤تاوالت "التحديث والتنمية" ل
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مهيئة بشكل طبيعي للتحوؿ فقامت دوؿ قومية وإقليمية بشكل عشوائي وغَت طبيعي فاقتسم اتريخ 
ها اٞتغرافية وتراثها بشكل قسري عشوائي، وعمليات جراحية فاشلة فتهدمت بناىا عمة ومواقاأل

ابلروابط اٟتزبية وا١تؤسسات العسكرية فصارت ٤تاوالت ًب استبدا٢تا التحيتة، والروابط الدينية و 
داد أبناؤىا إال اإلصبلح والنهوض تبدو وكأهنا مفتعلة منبتة ال تزداد حالة األمة عليها إال سواًء، وال يز 

تفرقًا وانقسامًا وانشطاراً، وىنا صارت عمليات "االفتئات" على األمة ظاىرة طبيعية ٯتارسها 
الكثَتوف. فاألمة مل يعد ٢تا وجود بوصفها "أمة" بل أرزت إىل ضمائر أفراد قبلئل وفئات يسَتة من 

وٚتع كلمتها، والنهوض هبا،  أولئك األوفياء لتاريخ األمة وتراثها اٟتريصُت على إعادة بنائها،
ومواجهة التحدايت اليت أدت إىل تراجعها أمبًل ُب وضعها على سبيل النهوض اثنية، لكن حجم 
التحدايت واستبساؿ األزمات كاان على الدواـ ٭توالف دوف ٖتقيق تلك اآلماؿ ْتيث يتحوؿ ذلك 

 أدت إىل مزيد من التمزيق إىل نوع من اإلحباط. ٍب جاءت، موجات الدكتواترايت العسكرية اليت
والتفرؽ واإلحباط والتفكيك، فتنوعت عمليات "االفتئات" على األمة ما بُت افتئات النظم ا١تستبدة 
اليت استدرجت األمة إىل العديد من ا١تهالك. وافتئات التنظيمات والفئات واألحزاب ا١تنبتة ا١تنفصلة 

من عوامل التمزؽ والصراع والنزاع بُت فصائلها، عن جسم األمة اليت فرقت كلمتها، وأوجدت كثَتًا 
 وكثَتاً ما تنصب نفسها انطقاً ابسم األمة و٦تثبلً شرعياً ٢تا رغم أنفها.

وىكذا وجدت بقااي األمة نفسها ُب حالة ضياع نستطيع أف ٧تـز أبهنا مل ٘تر هبا من قبل. 
ادة وصراعاهتم مع كل ما ٢تا من ففي اٟتروب الصليبية كانت ما تزاؿ أمة، واختبلفات الساسة والق

سلبيات، مل تستطع اقتبلع مفهـو األمة، فقد بقي حياً ُب ضمائر السواد األعظم وُب وعي اٞتماىَت، 
وعقوؿ علماء األمة وزىادىا وعبادىا وٚتهرة فصائل أبنائها، وما من شك أبف غزوات الصليبيُت  

 ضاء على وحدة أمتهم ومقوماهتا.كانت تستهدؼ استئصاؿ ا١تسلمُت واستيطاف دايرىم والق
وكذلك غزو ا١تغوؿ التتار كاف غزوًا ساحقًا مدمرًا كاد يهلك اٟترث والنسل، وانؿ من األمة 
نيبًل عظيمًا مل يقتصر على ىزٯتتها عسكرايً وسياسياً، بل أحدث تدمَتاً وخراابً نفسيًا ىائبلً. وُب كبل 

وا١تنهزمُت نفسيًا يتعاونوف معهم، ويدلوهنم على عورات النوعُت من الغزو وجد الغزاة بعض ا١تنافقُت 
مل يقض على مفهـو األمة ُب ضمائر ا١تؤمنُت، ومل يغَت خصائصها،  –كلو   –أمتهم، لكن ذلك 

 فبقيت جسداً واحداً، وإف كانت ُب حالة مرض واعتبلؿ.
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ض النماذج إف الباحث ُب التاريخ على ا١تستوى الفردي قد ٬تد بعض النماذج ا١تماثلة لبع
الساقطة اترٮتياً، لكن من الصعب جداً أف ٬تد أعداداً كبَتة أو طوائف، أو أحزاابً أو أقاليم أو فئات 
تنزع منها قيمها، ويدمر والؤىا ألمتها، وتتنازؿ عن كرامتها، وتبيع الغايل والنفيس بدوف ٙتن أو بثمن 

ضموف ..أو ....أو ... ٍب تستورد من ٓتس من كرسي ببل قوائم، أو لقب ببل معٌت، أو وظيفة ببل م
القيم ما ال قيمة لو، ومن النظم ما ىو ٗتريب أو التخريب احملدد أىوف منو، وتتحالف مع العدو 
وٗتضع لو، وٕتفو األخ والقريب، وتتنكر لو، وهتدر كرامة الوطن، وتنتهك حرمة ا١تواطن حىت يستهُت 

، وترىن ا١توارد عن د أعىت ا١ترابُت ليستوىل عليها، وتستخسر ُب األىل أي بو اٞتميع، و٭تتقره العمـو
جزء منها. ىذه النماذج ٦تا ذكران مل تشهدىا ساحات ا١تسلمُت إال بعد أف أنكرت نفسها، وتنكرت 
٢تويتها، وفرطت ُب وحدهتا، وأساءت فهم دينها، وفرقت دينها، وصارت شيعًا وطوائف، فلم يعد 

منها ُب شيء. نسيت هللا فنسيها، وٕتاىلت دينو فأنكرىا. فآلت  – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –القرآف وال رسوؿ هللا 
إىل ما آلت إليو من تشرذـ وتشتت وفرقة وىواف، فقدت عامتها فاعليتها، وفقدت نظمها شرعيتها. 
فهل يستغرب أف تستباح دايرىا، ويذؿ إنساهنا، وتنتهك حرماهتا بشكل ال مثيل لو ُب اترٮتها وال 

 غَتىا. أتدروف ما سبب ذلك؟ اتريخ
إف سبب ذلك أهنا ٗتلت عن التوحيد، وتنكرت للوحدة، وأقبلت على العدو وتنكرت لؤلىل 
ففقدت القدرة على التأليف بُت قلوهبا. وإذ فقدت ذلك اهنار البناء بعدىا لبنة بعد أخرى حىت بلغنا 

 ىذا اٟتاؿ.
وىو  –على احملجة البيضاء ليلها كنهارىا، وحذران وأنذران  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –لقد تركنا رسوؿ هللا 

أف ال نزيغ عنها، إذ ال يزيغ عنها إال ىالك، فما الذي كاف منا؟ بدأان الزيغ عنها  –البشَت النذير 
وتواصل اال٨تراؼ، ومل تتوقف اال٨ترافات، كما مل تتوقف  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –قبل أف يبلى كفن رسوؿ هللا 

٤تاوالت التجديد واإلصبلح، ويبدو أف عوامل ا٢تدـ كانت أقوى من ٤تاوالت إعادة البناء، فوجدان 
أذؿ من على ا١تيبلديف اٟتادي والعشرين ا٠تامس عشر ا٢تجري سُب مطلع القرف  –اآلف  –أنفسنا 

اىدوف!! وجو األرض ٖتتل روسيا أفغانستاف، فبل ٗترج منها إال ٔتساعدة األمريكاف. ٍب يتقاتل اجمل
حىت كاد بعضهم يفٍت بعضاً، وٖتولت حواضر أفغانستاف إىل خراب، ألف األمريكاف يعرفوف أهنم 
قدموا للمجاىدين أسلحة البد أف ٖتطم قبل دخو٢تم فاٖتُت فتزعج عساكرىم، واستمر قتاؿ العبيد 
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يعة والصوفية حىت دخوؿ السيد، وصارت الببلد اليت شهدت تلك الصراعات العجيبة بُت السنة والش
والسلفية والشماؿ واٞتنوب والطبلب وا١تشايخ، ٪توذجًا ألولئك الذين ٮتربوف بيوهتم أبيديهم، فلم 
تلبث الببلد أف أثخنت ابٞتراح، وقارب اٞتميع حالة التفاين، وفٍت السبلح الذي أدخلتو إليهم أمريكا 

ء ورجاؿ أفغانستاف من تطبيقات ٢تزٯتة روسيا، ٍب دخلت أمريكا لتحمي ٘تاثيل بوذا، ولتحمي نسا
شرعية تنتهك حقوؽ اإلنساف!! وحُت شعرت أبف من ا١تفيد أف تضع واجهة أفغانية أتت ببعض 
األفغاف الذين ٭تملوف اٞتنسية األمريكية من أولئك الذين خدموا أابف اٞتهاد!! ونصحتهم ببيع 

م دورًا أىم من إدارة مطعم يقدـ مطاعمهم ُب بوسطن ومريبلند أو التنازؿ عنها أو أتجَتىا ألف ٢ت
الطعاـ األفغاين الرخيص واللذيذ لؤلمريكاف!! فإذا بػ "اللوايجركا" ٍب اٟتكومة ا١تؤقتة ... ٍب ...ٍب... 

 وأخرج العم ساـ لسانو للروس ليقوؿ ٢تم: ىل فهمتم كيف يكوف العمل؟.
ىي الساحة  –اآلف  –وال نريد أف نتحدث عن الصوماؿ وال عن غَتىا، فالدائرة الساخنة 

العراقية، وىي ساحة لنا هبا شيء من ا٠تربة. وىنا البد أف أؤكد على القارئ ضرورة الرجوع إىل القسم 
األوؿ من ىذه الدراسة ألف فيو تقدمة ىامة وتوطئة ال يستغٌت عنها ١تا ٨تن بصدده، فقد عاٞتنا فيو 

لطائفية بُت السبلجقة األتراؾ، وىم من موضوع السنة والشيعة، وأحملنا بقدر كاٍؼ إىل الصراعات ا
ا١تنسوبُت إىل السنة. والبويهيُت الديلم وىم من ا١تنسوبُت إىل الشيعة. ٍب الصراع الذي مل يكن أقل من 
صراع السبلجقة والبويهيُت، وىو الصراع بُت العثمانيُت والصفويُت. وأوضحنا كيف شاب ذلك 

جياؿ عرب اتريخ العراؽ تلك الًتكة الثقيلة، ومل تستطع الصراع التاريخ العراقي كلو، وتوارثت األ
األحزاب وال اٞتماعات وال ا١ترجعيات دينية كانت أو علمانية إنقاذ األجياؿ الطالعة ا١تسكينة، ومل 
تستطع الفكاؾ منها حىت يومنا ىذا نتيجة تلك الصراعات اليت تطاولت واستمرت قرواًن كثَتة من 

ك الًتاث ا١تريض الذي جعلها ال ٗترج من أزمة إال لتدخل ُب أخطر غَت أف ٕتد من يقـو بتفكي
 منها. 

إف ىذا الًتاث الطائفي ُب حاجة إىل جامعات ومراكز ْتوث تكرس كل جهودىا للتخلص 
من آاثره وإعادة بناء النفسية ا١تسلمة والعراقية خاصة، ومن ا١تؤسف أف العكس من ذلك قد حدث 

عادة بنائو وٕتديده حىت آلت األمور إىل جاىل مغرور مثل "صداـ فقامت الطائفية السياسية إب
حسُت" وزمرتو، الذين سرعاف ما أغروا بشن حرب على إيراف مشلت العراقيُت ذوي اٞتذور اإليرانية 
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وليعيد إنتاجو بلغة معاصرة، وليضيف إليو. ألف الرجل قد  –كلو   –ليحي الًتاث الطائفي ا١توروث 
فلسفة عفلق اليت تقـو على "النقاء العرقي" فاإلٯتاف ابلنقاء العرقي قاد ىؤالء إىل بنيت عقليتو وفقًا ل

هتجَت عراقيُت جملرد أف ٢تم أصواًل إيرانية بقطع النظر عن أف تكوف ىذه األصوؿ قريبة أو بعيدة، وُب 
اضوا سائر أوؿ أتسيسها، وخالعربية دولة الذات الوقت يدعوف للعودة إىل العراؽ صهاينة ىاجروا إىل 

السنة من عهد ا١تتوكل حىت اليـو يؤمنوف أهنم "الفرقة أىل لقد بقي  .حروهبا ضد العرب!! فتأمل
 –كـر هللا وجهو وهنع هللا يضر  –الناجية" وكل الفرؽ األخرى ُب النار. وبقي الشيعة من عهد اإلماـ علي 

الفرقة الناجية" وإىل مثل ذلك حىت اليـو يروف أف ٚتيع الفرؽ ىالكة وىي ُب النار إال ىم، فهم "
صلى هللا  –ذىبت الفرؽ األخرى، فما من فرقة إال وترى أهنا "الناجية" وأهنا على ما عليو رسوؿ هللا 

واسعة راسخة حوؿ ىذا مريضة وآؿ بيتو، وكل ما عداىا ىالك. وتكونت ثقافة  –عليو وآلو وسلم 
 –كلها   –الكل على الباطل، فرقة ٘تلك اٟتقائقا١تفهـو فرقة انجية واٞتميع ىالك، فرقة على اٟتق و 

وفرؽ ليس ٢تا إال الباطل، فرقة ُب اٞتنة وسائر الفرؽ ُب السعَت، وقد غرست ىذه الثقافة ُب نفوس 
العامة حىت ٖتولت إىل جزء ىاـ من الدين، وا١تمارسات الدينية اليومية، وكرسها تراث كبلمي وفقهي  

قوؿ: "من ال يؤمن بكفر ٥تالفينا فهو منهم" فماذا ٯتكن أف كثَت ولساف مقاؿ أو حاؿ اٞتميع ي
 .؟يتبقى من مفهـو األمة وقد بلغت ىذا ا١تستوى

ومنو األمريكاف، ٔتن فيهم أسر ا١تعذبُت اٞتناة ُب سجوف العراؽ قد  –كلو   –إف العامل 
بعض  استنكروا بكل ما أوتوا من طاقات لبلستنكار والشجب والرفض واالحتقار، وأعلنت أسر

اٞتبلدين األمريكاف تربئها ٦تا فعل أبناؤىا، ومل يهوّف من شأف ما حدث ُب السجوف العراقية إال 
ف من بعض ا١تعارضُت للنظاـ السابق الذين ىانت عليهم أنفسهم، وىانت عليهم سائر القيم و العراقي

ف عنهم، فذكروان بذلك العراقية والعربية واإلسبلمية بل واإلنسانية، فهرعوا يواسوف اٞتناة، وٮتففو 
الذي ذىب إىل قاتل شعر بشيء من ندـ على ارتكابو جرٯتة قتل، فإذا بذلك "ا١ترقع" يقوؿ للقاتل: 
"ال ينبغي لك أف تتأسى وأتسف لقتلو فإنو قد اعتدى على جنابكم، حيث لطخت دماؤه النجسة 

 .!!عند قتلو ثيابكم الطاىرة"
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َتًا من ذلك، ومنهم مسؤولوف كاف عليهم أف يتواروا ولقد قاؿ عراقيوف كثَتوف ما ىو أشد كث
خجبًل، ال عن الساحة السياسية اٟتقَتة فحسب، بل عن ساحة اٟتياة نفسها، ولكن "اللي أختشوا 

 ماتوا".
لقد قاؿ أحد أولئك ا١تتهاونُت ُب أعراضهم ُب إحدى الفضائيات "ال تعظموا ىذا فإف ما  

يقل كثَتًا عما حدث ُب عهد األمريكاف.. وعمبلئهم، كاف ٭تدث ُب السجوف ُب عهد صداـ ال 
فلماذا قبل من العراقيُت ويرفض من األمريكاف؟" وزاد على ذلك: "إف التعذيب مل يشمل سائر 
السجناء، بل ىي حاالت معدودة".أي تعليق ٯتكن أف يقاؿ ُب مقابل ىذه القذارة، وأي ٖتليل 

كنٍت أقوؿ: "ويل للعراقيُت وللعرب" من الشرور ٯتكن أف يفسر لنا أو يفكك عقد ىذه النفوس،ل
 القادمة على أيدي أمثاؿ ىؤالء.

وقاؿ آخر ُب فضائية أخرى يدعى االنتماء إىل فئة إسبلمية كاف ٢تا ُب الساحة العراقية شيء 
من رصيد: "جاءين رجل دين، فقاؿ: إف ُب سجن أبو غريب ٜتسُت ومائتُت من العراقيات يعذبن 

نود األمريكاف" يقوؿ األستاذ الداعية ا١تسؤوؿ ١تقدـ الربانمج "أنت تعلم أنٍت عريب ويغتصنب من اٞت
مسلم حُت ٝتعت ىذا الكبلـ طلع الدـ إىل رأسي، فذىبت إىل السجن بنفسي فلم أجد أكثر من 

، وبعد أايـ صرح سبع نساء ثبلثة منهن كن يتسًتف على إرىابيُت وأربعة ذوات جرائم عادية..."
ال يستطيع دخوؿ سجن أبو غريب أو غَته أي عضو من أعضاء ٣تلس اٟتكم أو  نفسو أبنو
 .اٟتكومة!!

أف يبُت ما يعتربه مبالغة وتضخيماً ١تا ال يستحق ا١تبالغة!! ونسي الدكتور الداعية ا١تناضل أراد 
َا قَػَتَل النَّاَس ا١تناضل العائد من ا١تنفى قولو تعاىل سَمْن قَػَتَل نَػْفًسا ِبَغَْتِ نَػْفٍس َأْو َفَساٍد  ُب اأْلَْرِض َفَكَأ٪تَّ

يًعاف"ا١تائدة: َا َأْحَيا النَّاَس ٚتَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَىا َفَكَأ٪تَّ  ".ٕٖٚتَِ
إف العربة ُب اٞترائم ليست بضخامة عدد من وقعت عليو اٞترٯتة، بل ابٞترٯتة ذاهتا، صحيح 

لعقاب يناط ابٞترٯتة ذاهتا فاغتصاب امرأة إف للقاضي أف يبلحظ الظروؼ ا١تشددة وا١تخففة، ولكن ا
ذلك ألف ا١تغتصب مل يغتصبها لذاهتا، أو لكوهنا سنية  –كلهن   –واحدة مثل اغتصاب نساء العامل 

أو شيعية عربية أو كردية أو تركمانية بل ألهنا امرأة، ولذلك فإف جرٯتتو تعد جرٯتة فرد ٕتاه جنس أو 
 نوع.
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مثل قو٢تم أشد قليبًل أو ألُت قليبًل، وما ٝتعت أقوااًل هتوف من ولقد قاؿ غَتىم من ا١تنافقُت 
مثل الذي ٝتعتو من بعض أولئك الذين ابعوا للشيطاف  –كلو   –شأف تلك اٞترٯتة من أحد ُب العامل 

 نفوسهم من العراقيُت، يليهم بعض اٟتكاـ ورجاؿ اإلعبلـ من ٛتلة نفسية العبيد من العرب.
 
 
 

 رورة ادلراجعة:تفكك مفهوم األمة وض
وال هتمٍت ىوية ا١تتقبل لتلك اٞترائم بقدر ما يهمٍت بياف كيف ٖتطم مفهـو "األمة" وًب 
تفكيكو لصاّب دعاة الطائفية السياسية واٟتزبية، وا١تصاّب والوالءات الضيقة ْتيث مل يعد عند أي من 

نا ُب حاجة ماسة، بل ُب حالة ىؤالء أي والء لؤلمة أو للملة، وذلك ليعلم من بقي من أبناء األمة أن
 اضطرار إىل العمل اٞتاد لتحقيق أمرين أثنُت:

لو وحده  –كلو   –وأفراده ابأللوىية والربوبية والصفات وتكريس والئنا  –تعاىل  –توحيد هللا  األوؿ:
 ال شريك لو من حكومة أو طائفة أو حزب أو قبيلة أو سواىا.

 فاىيم وكياانً لعل ذلك يساعد على إنقاذ ما ٯتكن إنقاذه. العمل على إعادة بناء األمة م الثاين:
بعملية مراجعة ٚتاعية على  –ٚتيعًا  –وأىم ما ٨تتاجو لتكوف البداية سليمة أف نقـو  

والتحاقو ابلرفيق األعلى وحىت الساعة  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –مستوى األمة "سابقاً" لًتاثنا كلو منذ وفاة رسوؿ هللا 
٨تن فيها. وىذه ا١تراجعة ٬تب أف تكوف مراجعة منهجية تنهض أبعبائها اٞتساـ جامعات اليت 

متخصصة ومراكز ْتوث تضم صفوة من علماء األمة ا١تتخصصُت ُب كل فروع ا١تعرفة. وىذه ا١تراجعة 
ليست من قبيل الًتؼ الفكري، بل ىي مراجعة ضرورية يستحيل بناء مشروع يستهدؼ إعادة بناء 

بدونو. فإننا ُب كثَت من ٤تاوالت اإلصبلح والتجديد السابقة كنا هنرع إىل ا١تواجهات اليت "األمة" 
تفرض علينا، أو نتصدى ٢تا دوف قياـ اب١تراجعة فنفرح ابنتصار شكلي أو غلبة مؤقتة ال تلبث أف 

سخ حىت تتبخر ُب مواجهة أخرى وىكذا. فبقيت سلبياتنا الفكرية تًتاكم، وأخطاؤان وا٨ترافاتنا تًت 
بلغنا ىذا اٟتضيض الذي نًتدى فيو. إننا ُب حاجة إىل ا١تراجعات الشاملة لعلومنا وثقافاتنا ونظمنا 
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ومهما أخذت ىذه ا١تراجعة من جهد وماؿ ووقت فإهنا ضرورة ال بد  –كلو   –وحركاتنا واترٮتنا 
 ٕتاوزه. –ْتاؿ –منها، وشرط مسبق ال بد من ٖتقيقو، وال يقبل 

 احل ثبلثة:تقسيم اتريخ األمة إىل مر على أخواين ا١تؤرخُت ف أقًتح وقد يكوف يل أ
 عصر التدوين.وحىت  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –ا١ترحلة األوىل: ىي ا١ترحلة ا١تمتدة من عصر النيب 

ا١ترحلة الثانية: من عصر التدوين حىت بداية مرحلة االحتكاؾ ابلغرب من موقع الضعف والفرقة 
 والتمزؽ. 

اللحاؽ ابلركب الغريب األوريب، وال ترى مانعًا من ٤تاولة األمة فيها بدأت وىي اليت رحلة الثالثة: ا١ت
ا١ترحلة تبٍت رؤيتو وأفكاره، ونظمو وعلومو إلحداث التجديد أو بلوغ اٟتداثة، وٯتكن اعتبار هناية 

أو أي مفصل اترٮتي مؤثر  ة من عصر سليم الثاين، أو دخوؿ انبليوف مصرلثالثارحلة وبداية ا١تالثانية 
 أخر. 

وإذا كنا قد ذىبنا إىل اختيار ىذا الفاصل ألنو ٯتثل فاصبًل حقيقيًا ُب ٣تاؿ الرؤية الكلية 
ُب ا١ترحلة األوىل كاف ا١تنطلق  –كلها  –وا١تعرفة والثقافة والفكر والتشريع وأ٪تاط السلوؾ واٟتياة، فهذه 

الوحيدة فيو. أما ا١ترحلة الثانية فقد تغَتت ا١ترجعية فيها فيها من اإلسبلـ، فهو ا١ترجعية ا١تطلقة و 
من فلسفة، وعلـو موروثة عن األوائل وسواىم  فصارت مزدوجة ٕترى فيها مقاربة معطيات مرجعية

حىت ألف وُب ا١ترحلة الثالثة دخلت ا١ترجعية الغربية إىل الساحة اب١تقاربة ٍب ا١تقارنة، وىكذا إلسبلـ، اب
ىيمنت ا١ترجعية الغربية على حياة ا١تسلمُت كلها. من النظاـ السياسي إىل نظاـ و ا١تسلموف ذلك 

إدارة ا١تساجد وا١تؤسسات الدينية. وأرزت ا١ترجعية اإلسبلمية، وانكمشت لتحصر ُب دائرة ما عرؼ بػ 
ؿ الشخصية". وحىت ىذه بقيت ا١ترجعية الغربية تزحف عليها وتنقصها من أطرافها حىت مل ا"األحو 

 .، الذي ٕتري اآلف عملية إهنائو والتخلص منومنها إال القليل يبق
 

 بني الفجر الصادق والفجر الكاذب:
ولقائل أف يقوؿ: وماذا عن "الصحوة اإلسبلمية" والبنوؾ اإلسبلمية والتعليم اإلسبلمي، بل  

"السياحة  واالنقبلابت اإلسبلمية، واٟتكومات اإلسبلمية، واٟتكومات اليت انبثقت عنها، بل ىناؾ
الدينية" بتكرار اٟتج والعمرة لدى فريق، وزايرة أضرحة الصاٟتُت وشهداء آؿ البيت، أال يدؿ ذلك 
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تنطلق من فكر ا١تقارابت  –كلها   –على أف ا١تسلمُت ما زالوا ٓتَت؟ فأقوؿ: إف ىذه ا١تمارسات
الشهود، فالشهود وا١تقارانت ومن إحساس عميق اب٢تزٯتة واإلحباط، ورغبة شديدة ُب الغياب عن 

قاٍس معذب مؤرؽ موجع، والكل ٭تب الغياب، ولكل وجهتو ُب التخلص من عذاب الشهود 
 ال يغَت من حقائق الواقع شيئاً. –كلو   –ابلغياب، أي غياب، لكن ذلك 

ورة ال بد منها، وال بد أف يتم ذلك وفقاً ١تقاييس الثبلثة ضر  حلاإف مراجعة تفاصيل تراث ا١تر  
 .فرقة انجية أو ىالكة وال ٕتاملأحداً منعكسة ال ٖتايب  صارمة مطردة

ٯتكن ٖتديدىا إذا طرحنا على كل معٌٍت ّتانب من جوانب ا١تقًتحة للمراجعة وىذه ا١تقاييس  
 ا١تراجعة األسئلة التالية لعلها تعيد بناء وترميم حاسة ا١تراجعة لدى ىؤالء وىي:

ة، وكيف صنعها على عينو. وما ىي دعائم ذلك ىذه األم –جل شأنو  –كيف بٌت هللا    األوؿ:
البناء، وما ىي ا٠تصائص الذاتية اليت أودعها هللا ذلك الكتاب، وأانط هبا بقاءه واستمرار تقدمو 

 ودوامو، أو غرس فيها قابليات التجدد وقابليات االهنيار، واستعدادات االستقامة، وبذور اال٨تراؼ.
قوى وأعلى ما ٯتكن من أوجو الدراسة ا١تتعمقة، والتحليل الدقيق بعد أف ٬تري ٖتديد ذلك أب الثاين:

يطرح السؤاؿ التايل: كيف ٯتكن أف نصحح العقيدة والرؤية الكلية القائمة عليها ْتيث ٧تعل منهما 
وسيلة ومنطلقًا إل٬تاد وعي عقيدي صادؽ يتسم ابٟتيوية واٟتياة واٟتركة، قادر على فهم التاريخ، 

استيعاب دروسو، وٖتويلها إىل رافد يرفد الوعي، ويزيد ُب حركيتو. وعي يستطيع وٖتليل عناصره، و 
إدراؾ العبلقات ا١تتينة بُت سبلمة العقيدة، وصحة الرؤية الكلية، وقوانُت القوة والطاقة ا١تادية 

ُت ُب القرآف واإلنساف والكوف، وىي قوان  -تبارؾ وتعاىل –وا١تعنوية، ىذه القوانُت اليت بثها هللا 
وسنن اثبتة لن ٕتد ٢تا ٖتويبًل وال تبديبلً، اإلنساف مسؤوؿ مسؤولية مباشرة عن اكتشافها، ومعرفة  
كيفية توظيفها بصرامة منهجية ال تقل عن ثبات السنن وصرامتها، وذلك إلحداث حالة "العلو" 

األمة "حالة "اإلسبلـ يعلو وال يعلى عليو" وٕتاوز حالة "االستعبلء ا١تفتعل". فبلوغ ذلك ٯتنح 
التفوؽ". "واٞتمع بُت القرائتُت" الذي ننادي بو ونصر عليو، ىو السبيل للكشف عن تلك السنن، 

 وبلوغ تلك القوانُت، الذي يقود بدوره إىل:
وىو مراجعة اٟتالة العقلية والنفسية لؤلمة مراجعة شاملة ودقيقة من شأهنا أف ٘تكن  الشرط الثالث:

السلبية ُب فكر األمة، وكيف نشأت، ومم نشأت، وما الذي أدت  من الكشف عن سائر العناصر
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؟ وكيف ٯتكن إ٬تاد جهاز مناعة من تلك اإلصاابتإليو، وكيف ٯتكن تطهَت عقلية ونفسية األمة 
ٯتنع من إصابة العقلية والنفسية اإلسبلمية هبذه السلبيات ُب ا١تستقبل؟ وال بد من الكشف عن 

ية ونفسية تعمل على تشكيل طاقة فكرية سليمة ومعطاء تؤدي إىل مبادئ ووسائل تكوين إلية عقل
ة ابستمرار لئبل يكوف ىناؾ فراغ ٘تتد األفكار متوليد ذاٌب لعناصر ا١تناعة والقوة، وإ٬تاد األفكار السلي

ىي اليت ٕتعل العقل ا١تسلم قادراً على الدواـ على قراءة ا١تعطيات الكونية  -السلبية فيو، وىذه اآللية 
موجهات القرآف لفهم القوانُت والسنن اليت ٕتعلو ٦تسكاً على الدواـ بعناصر القوة ا١تعنوية وا١تادية ُب و 

 توازف اتـ.
إدراؾ فعل الزمن وصَتورتو ُب تغيَت مستوايت القوة والتفوؽ، وأثر ذلك ُب تغيَت الوسائل  لرابع:ا

وسننو، والطاقات اإلنسانية  واإلمكاانت اليت ٘تكن من توظيف مؤشرات الوحي وقوانُت الكوف
بشكل علمي منهجي مًتابط قادر على توليد عناصر القوة ا١تناسبة للمستوايت ا١تختلفة، فبل ٭تدث 

 .ُب أي جانب خلل أو فراغ أو تعطيل
: إدراؾ العبلقات اٞتدلية القائمة بُت الغيب واإلنساف  والكوف. ىذا اإلدراؾ بدونو يتعذر أف ا٠تامس

سلم من القياـ ٔتتطلبات النقد وا١تراجعة اليت تقود اإلنساف ا١تسلم إىل حالة التجدد يتمكن العقل ا١ت
 والتجديد.

أىداؼ ٤تددة واضحة من بلوغ "حالة والدولة العربية ألمريكا وألوراب والصُت وروسيا إف  
 ابختصار توجيو مقومات ىذا التفوؽ بكل أنواعو لكسر إرادة اآلخر، ودفعو إىل يالتفوؽ"، وى

االستسبلـ إلرادتو أو القضاء على مصادر ىذه اإلرادة، وىي عقيدة ذلك اآلخر ورؤيتو الكلية، 
أو ٛتلو على قبوؿ مبدأ التبعية لتلك الذات، أو  .و٪توذجو ا١تعرُب والتنظيمي، وقدراتو اإلنتاجية

من وسائل القضاء عليو ذاتو، ولذلك تتنوع، وتتعدد الوسائل ا١تستعملة من قبل الذات ضد اآلخر 
 -كلها  –ة. وقد تستعمل يسياسية إىل اثنية عسكرية، إىل اقتصادية وفكرية وثقافية وإعبلمية وعلم

مرة واحدة، وذلك ْتسب ما يراه الطرؼ ا١تتمثل ابلذات، وتقديره ١تستوى إرادة الطرؼ اآلخر وما 
 ينبغي توجيهو ضده لتحقيق ا٢تدؼ وكسر اإلرادة.

مل ضد الشعوب العربية واإلسبلمية اليت كانت تشكل "األمة ونستطيع القوؿ أبف ما أستع 
 تخضعأا١تسلمة" ُب اترٮتنا اٟتديث كاف شامبًل لكل تلك الوسائل مل يستثن شيئًا منها، فقد 
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 الضغوط عديدة ٖتت شعار "ٛتاية األقليات غَت ا١تسلمة" أو أي شعار آخر، وحُت اكتشفوا ضعفه
 اأىم حواضرىوا ُب اترٮتو البعيد، أخضعمنها ه و ؼ ما أعتادعلى خبل –كلو   –عن ا١تقاومة، وذلك 

لقبوؿ االخًتاؽ التعليمي والتجاري وا١تايل والسياسي، ٍب الغزو العسكري، واالحتبلؿ ا١تباشر لتفكيك 
على استعداد لقبوؿ  اوجعله االعقيدية والفكرية والسياسية والقضائية والشرعية. وتفريغه امنظوماهت

ُب تيار "العو١تة اٟتداثي" أو ما بعد اٟتداثي. وىذه  ا٘تهيداً إلدماجه –كلو   –ة، وذلك البدائل الغربي
ا١تنظومات ٘تهيداً أطبلؿ البٌت وٚتيع ما بقى من ىي ا١ترحلة اليت ٨تن فيها. مرحلة تفكيك سائر 

 وفقاً للتصور الغريب الصهيوين.ا١تسلمة إلعادة تشكيل األمة 
 

 التاريخ األوريب:من درس 
ف ابتبلء األمة اب١تصائب والكوارث ومنها كوارث االحتبلؿ، وىيمنة األعداء يفًتض فيو أف إ 

إىل عمليات ا١تراجعة والنقد، إذ أف الصدمات اليت ٖتدثها عالية جدًا ُب  –غالبًا  –دفع األمة ي
إىل وقفة مع النفس وْتث عن األسباب، أو األمة طاقاهتا ْتيث تدفع بكل فصائل ذلك الشعب 

٣تموعة ا١تشاعر اليت ٖتدثها تلك الصدمات كفيلة إبخراج الناس من سائر مؤثرات اٟتالة الرتيبة و 
 والسلبيات اليت تكتنفها إىل حالة مراجعة ٖتقق التجديد.

فتك الكنيسة ابلعلماء أمثاؿ "جاليليو"ُب بداية عصر األنوار داللة واضحة على  ُب إف 
 أمرين:

أية مراجعة حىت للمسلمات ا٠تاطئة حوؿ األرض، وعناصر الكوف، األوؿ:أف الكنيسة كانت ترفض  
ألف ا١تراجعة سوؼ هتز القواعد العقيدية اليت ٘تثل ا١ترجعية لتوليد الرؤية الكلية، ا١تولدة ألصوؿ 

 ومنطلقات القوة.
 أف تفتح الباب أماـ اٗتاذ أية مرجعية أخرى، ومنها مرجعية –ُب الوقت ذاتو  –الثاين: أهنا ترفض 

العلم، ألف ذلك يعٍت أف مرجعيتها ُب تقدًن ا١تضموف الفكري والعلمي للبشرية سوؼ تنتهي، أو ُب 
أحسن األحواؿ سوؼ تتقلص، وابلتايل تنتهي ىيمنتها على مصادر التكوين  العقلي والنفسي وتوليد 

ؼ ابلقصور، فإف علينا أف ندرؾ أف لدينا قوى كثَتة ترفض ا١تراجعة، واالعًتاولذلك  أصوؿ القوة.
و٘تارس حاالت استعبلء كاذب ال أساس لو. وىذه القوى موزعة بُت تياري الًتاث واٟتداثة معاً. 
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ولذلك فإف مهمتنا ستكوف شديدة الصعوبة، ومعاركنا ضد ىذه القوى الرافضة للمراجعة طويلة 
 ا١تدى، لكن هللا معنا، وحركة التاريخ لصاٟتنا، فكيف نقـو بتسخَتىا؟.      

 
 خري قواعد وأسباب احلركة التارخيية:تس

 من ىنا فإف على ا١تعنيُت بقضية "ا٠تبلص واإلصبلح" ُب األمة ا١تسلمة أف يكونوا:  
أواًل: على وعي اتـ بقواعد وأسباب اٟتركة التارٮتية، وأف يقودوا عمليات ا١تراجعة لتاريخ األمة وتراثها 

 .وحاضرىا بعد الكشف عن تلك القواعد والوعي هباً 
كما يقوؿ   –اثنياً: ىم ُب حاجة ماسة إىل الوعي ابألبعاد العقيدية وأركاف العقيدة وأصو٢تا 

 وعبلقاهتا أبصوؿ القوة، وقوانُت اٟتركة التارٮتية. -الكبلميوف
يصلح شيء بدونو، وأف األمة تكتسب من عناصر القوة  ركن الاثلثاً: الوعي ابلعلم، واإلٯتاف أبنو 

قد فرض ابلدليل القطعي  –تبارؾ وتعاىل  –كتسب من العلم. وأنو إذا كاف هللا ومصادرىا بقدر ما ت
من القرآف على األمة األخذ بسائر أسباب القوة ا١تادية وا١تعنوية بقولو تعاىل سَوأَِعد وا ٢َتُْم َما اْسَتطَْعُتْم 

ُ ِمْن قُػوٍَّة َوِمْن راَِبِط ا٠ْتَْيِل تُػْرِىُبوَف بِِو َعُدوَّ اَّللَِّ وَ  َعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهِنِْم اَل تَػْعَلُمونَػُهْم اَّللَّ
". فإف ذلك فريضة ٤تكمة وقانوف إ٢تي وكوين ال ٯتكن لئلنساف أف يتدين بو ٓٙيَػْعَلُمُهْمف"األنفاؿ:

ويطبقو بدوف العلم، فإف ا٠تطاب القرآين العا١تي يتعامل مع كل عصر ْتسب سقفو ا١تعرُب، والوسائل 
نيات اليت تتحكم ْتركة كل عصر وسائل ٗتتلف. وىنا أود أف أنبو أبف خروج ا١تسلمُت من والتق

َعُدوَّ عهدة الفرض اإل٢تي ُب قولو تعاىل سَوأَِعد وا ٢َتُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُػوٍَّة َوِمْن راَِبِط ا٠ْتَْيِل تُػْرِىُبوَف ِبِو 
ْم اَل تَػْعَلُمونَػُهْم اَّللَُّ يَػْعَلُمُهْمف ال تتحقق بشراء واستَتاد األسلحة اٞتاىزة اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوهنِِ 

كما أف االعتماد على الغَت، منهم. بل ىو ذنب آخر يبوء بو ا١تسلموف ا١تستوردوف لتلك األسلحة.  
الذي يسمونو  إال الضعفاء، ونسبة الوىم اآلخر ا١تسخ اليت ال يعتد هبا ومن ذلك الغَت تلك ا١تنظمات

بد !! وطلب النصرة منها فقط اعتماداً على غَت هللا، وطلب للنصر من سواه، فبلبػ "الشرعية الدولية"
أف ينسب النصر و٭تصر ابهلل تعاىل خالق الكوف واإلنساف واٟتياة، وواضع السنن والقوانُت، وىو 

 ك األسباب.القادر على ٖتقيق نتائج القوانُت والسنن، وترتيب ا١تسببات على تل
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رابعاً: الوعي أب٫تية ا١تاؿ والدور ا٠تطَت الذي يؤديو ُب بناء أسباب القوة لؤلمم، ولذلك أشتد اىتماـ 
القرآف بو وبتنظيم عوامل اٟتصوؿ عليو، وتوظيف سائر قوانُت التسخَت للكوف وا٠تلق للحصوؿ عليو، 

سائل التوزيع ووسائل استعماؿ الفائض وتنظيم وإ٪تاء عوامل ووسائل اإلنتاج. وتناوؿ القرآف اجمليد و 
إف وجد، وهنى عن وضع ذلك أبيدي السفهاء، وىو وصف ُب غاية ا٠تطورة، فقد وصف بو 

يَها َواْكُسوُىْم ا١تنافقوف، قاؿ هللا تعاىل سَواَل تُػْؤُتوا الس َفَهاَء أَْمَواَلُكْم الَّيِت َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُىْم فِ 
" ويقوؿ ُب ا١تنافقُت سَأاَل ِإنػَُّهْم ُىْم الس َفَهاُء َوَلِكْن اَل ٘وُلوا ٢َتُْم قَػْواًل َمْعُروفًاف"النساء:َوقُ 

 " ذلك يعٍت أف ا١تاؿ مصدر من أىم مصادر بناء األمم وتشييد قوهتا.ٖٔيَػْعَلُموَفف"البقرة:
طورة كبائر ٘تكُت أعداء وىنا ال بد ٟتملة ألوية التجديد واإلصبلح ُب األمة من الوعي ٓت 

األمة من أموا٢تا ومواردىا سواء اب٢تبة أو اإليداع، أو خفض األٙتاف. ورىن مصادر أمواؿ األمة لدى 
 أعدائها بطريق القروض والرىوف وما إليها من وسائل معاصرة لتبديد أمواؿ األمة.

٣تموعات ىائلة من القواعد  خامساً: الوعي أب٫تية اإلنساف عقبًل ونفسًا وجسماً، وىنا يتم تشغيل
لبناء اإلنساف السوي الذي يصلح أف يكوف لبنة صاٟتة القرآنية والسَتة النبوية العطرة والسنن الثابتة 

سليمة قوية ُب بناء األمة. ورصد سائر السلبيات اليت شلت إنساف ىذه األمة ونزلت بو عن مستوى 
َناُه النموذج الذي رٝتو القرآف بقولو تعاىل سَضَرَب ا َّللَُّ َمَثبًل َعْبًدا ٦َتُْلوًكا اَل يَػْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرَزقػْ

ُ ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَػُهَو يُنِفُق ِمْنُو ِسرًّا َوَجْهرًا َىْل َيْستَػُووَف اْٟتَْمُد َّللَِِّ َبْل َأْكثَػرُُىْم اَل يَػْعلَ  ُموَف * َوَضَرَب اَّللَّ
و  اَل تَأِْت ِٓتََْتٍ َىْل َمَثبًل َرُجَلُْتِ َأَحُد٫تَُ  ا أَْبَكُم اَل يَػْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُىَو َكلع َعَلى َمْواَلُه أَيْػَنَما يُػَوجِّ

". فمن ىو ا١تؤمن القوي ٙٚ، َ٘ٚيْسَتِوي ُىَو َوَمْن تَأُْمُر اِبْلَعْدِؿ َوُىَو َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍمف"النحل:
على ا١تؤمن الضعيف، إنو القوي األمُت الغٍت القادر على أف يسد  – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –الذي فضلو رسوؿ هللا 

احتياجاتو وينفق على نفسو وسواه سرًا وجهراً. إنو ا٢تادي ا١تهتدي الذي يعرؼ كيف يكوف على 
صراط مستقيم حُت تلتبس ابلناس السبل، ويعرؼ كيف تأمر ابلعدؿ و٭تققو، و٬تعلو مع القيم 

ة. إنو ا١تؤمن الذي يدرؾ كيف يكتسب كل أنواع العلـو فعًا تستظل البشرية بظبللو الوار األخرى واق
وا١تعارؼ وا٠تربات ويستفيد من التجارب، ويوظف سائر قواه وطاقاتو العقلية والنفسية واٞتسمية 
أحسن توظيف. وُب مقدمتها قوى وعيو الثبلثة "السمع، والبصر، والفؤاد" ذلك ىو ا١تؤمن القوي. 

 وذلك ىو العنصر الصاّب ألف يكوف عضواً ُب ىذه األمة.
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سادساً: فإذا اجتمعت كل تلك العناصر البد من الكشف عن كل قوانُت التأليف بُت ىذه العناصر 
وسائر القوانُت ا١تضادة لتلك القوانُت. والقرآف اجمليد مل يغادر شيئًا من ىذه القوانُت إال وتناولو، وكل 

لذكر أبعباء الفهم والتحليل والعمل على تفعيل ىذه القوانُت بعد استيفاء ما ا١تطلوب هنوض أىل ا
 تقدـ لبناء القوة الفريدة "األمة".

إف األمة حُت تقـو ابلوعي بكل ما تقدـ وٖتسن مراجعتو، تكوف قد قامت اب١تراجعة  
أي شك ببلوغها واستوفت شروط االستعداد للتجدد و١تمارسة األدوار ا١تنوطة هبا بشكل ال ٮتالطو 

 أىدافها إف شاء هللا تعاىل.
إننا أنمل أف تكوف وقائع القرنُت ا١تاضيُت وبداايت ىذا القرف قد أفرزت وشكلت دوافع ال 
نقوؿ كافية بل زائدة عن اٟتد ٟتمل أبناء أمتنا على القياـ اب١تراجعة والوقوؼ على طريق التجديد 

ذلك لذكرى ١تن كاف لو قلب أو القى السمع وىو سإف ُب  بعوف هللا تعاىل وفضلو وعزتو ونصره
               ".ٖٚف"ؽ: شهيد

 

 :حزب البعث وأىل السنة

وأايً ما كاف األمر فإف الباحث عن نسب لػ "حزب البعث العريب االشًتاكي" ُب "أىل السنة  
اللهم إال  يستحيل أف ٬تد بينهما أي نسب أو صهر أو قرابة، من أىل العراؽ أو غَتىم واٞتماعة" 

 كما قاؿ النعماف بن بشَت رضى هللا عنو:
  
 كرحم الفيل من ولد األاتف  فأشهد أف رٛتك من زايد  

 
أهنما أعٍت سحزب البعث العريب االشًتاكيف وطائفة سأىل السنة واٞتماعةف ال صلة بينهما، 

لبحث أاًي كاف.  وال عبلقة ألي منهما ابآلخر، وأي ادعاء آخر فهو ىراء ال دليل عليو وال يقـو
فطائفية حزب البعث طائفية سياسية نفعية ال عبلقة ٢تا بدين أو مذىب، وال يلتقياف ُب مقولة أو 
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رأي. والباحث عن أي نسب لػ "حزب البعث العريب االشًتاكي" ُب  "أىل السنة واٞتماعة" إ٪تا ىو 
 ابحث عن سراب:

  يف يلتقياف   عمرؾ هللا ك  أيها ا١تنكح الثراي سهيبلً           
كما أف الباحث عن نسب للحزب الشيوعي مع الشيعة يستحيل أف ٬تد أي نسب أو صهر 
أو قرابة بينهما. فليست ىناؾ أية صلة بُت الفريقُت أو عبلقة فكرية أو عقيدية أو سلوكية ألي منهما 

 رابة.ابآلخر، ووجود حرؼ "الشُت" ُب كبل ا١تصطلحُت ال ٯتكن أف يبٍت بينهما صلة أو ق
 

 األمة والتمزق:
ىذه األمة الشاىدة أوضح ٔتا ال يدع ٣تااًل للنقاش أف الباين  –تبارؾ وتعاىل  –حُت بٌت هللا 

األمة  –وأف من كلف برفع قواعد ىذا البناء –جل شأنو  –٢تذه األمة وواضع أسس بنائها ىو هللا 
من بعده  ا أوحى إليو من ربو . إذ أف األمة ىي خليفتومتبعًا ُب ذلك م –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  – ىو رسوؿ هللا –

ىذا ليكوف الرسوؿ سوُب  ُب مهمة الشهادة على البشرية، واٟتضور الدائم بينها حىت قياـ الساعة
تكفل بعصمة رسوؿ هللا  –عز وجل –. وهللا "ٛٚشهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناسف"اٟتج:

فما انؿ منو أحد. وتكفل ْتفظ القرآف سإان ٨تن " ٚٙا١تائدة:ف"من الناس سوهللا يعصمك من الناس
فلم يستطع أحد النيل منو. ال ُب عصر نزولو وال فيما تبله، " ٜ"اٟتجر:نزلنا الذكر وأان لو ٟتافظوفف
 –بذاتو العليا  –إىل يـو الدين. واألمة ا١تسلمة تكفل هللا  –تعاىل  –وسيبقى ٤تفوظًا ْتفظ هللا 

لوهبا مشروطًا دوامو وبقاؤه ابعتصامها ْتبل هللا. فإذا أرخى ا١تؤمنوف أيديهم عن ابلتأليف بُت ق
سقطت حالة التأليف ، وعادت حالة العداء. ولقائل أف يقوؿ: وملَ مل  –تعاىل  –التمسك ْتبل هللا 

واٞتواب: أف اإلنساف  يكن األمر قدرًا حتمًا كما كاف اٟتاؿ ُب "عصمة النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص" وحفظ القرآف؟
ُٛتل أمانة االختيار، فباختياره يعتصم ْتبل هللا، أو يفرط  فيو، ولبلعتصاـ شروطو ودرجاتو، وللتفريط 

ىو الذي يعلم من األمة استيفائها لشروط التأليف، فيؤلف بينها سلو  –تبارؾ وتعاىل  –دركاتو. وهللا 
أو عدـ استيفائها " ٖٙاألنفاؿ:لكن هللا ألف بينهمف"أنفقت ما ُب األرض ٚتيعاً ما ألفت بُت قلوهبم و 

 لتلك الشروط، وآنذاؾ لن ٕتتمع على شيء، ولن يستطيع أحد ٚتع كلمتها. 
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وعلى ىذا فعلى عناصر األمة ا١تفرقة ا١تمزقة أف تسعى الستيفاء شروط التأليف ُب كل عصر 
 تأليف بينها، وإعادة وحدهتا وكياهنا.ليمن عليها ابل –تبارؾ وتعاىل  -ْتسبو، ٍب تتعرض لنفحات هللا 

 
 األحاديث ادلوضوعة والضعيفة وأثرىا يف متزيق األمة:
نزؿ قولو تعاىل و  ابعد أف ضرب اإلسبلـ فيه إف الشيطاف قد يئس أف يعبد ُب جزيرة العرب

س كما يئ      "ٖنعميت ورضيت لكم اإلسبلـ ديناًف"ا١تائدة: موأ٘تمت عليكينكم كملت لكم دأساليـو 
عن دينها. ورضي من دوف ذلك ٔتا ٭تقر الناس من أعماؿ. ومل يستطع  –كلها   –من إجتياؿ األمة 

ل ما أجلب على القرآف من خيل ورجاؿ وكهانة وسحر و٤تاولة معارضة وتشويش كيس اللعُت بلإب
فو، بينو وبُت احًتاقو وحفظو وحرسو بنس –تبارؾ وتعاىل  –أف ٭تًتؽ ىذا القرآف، الذي حاؿ هللا 

 ديث.االلعُت إىل فتنة التفسَت والتأويل وفتنة األح دفعم
اللعُت وأنصاره أف ٭تملوا على القرآف اجمليد فيو كل الًتاث  فقد استطاعٖٔٔأما فتنة التفسَت 

مستغلُت ٘تاثبًل موىومًا بُت بعض موضوعات  –الزائف ا١تريض الذي حفل بو تراث األمم السالفة 
األمم ُب قضااي ا٠تلق وقصص األنبياء واألحداث الكربى كالطوفاف وما و٤تاور القرآف، وتراث تلك 

إليو. وشتاف بُت ما أورده القرآف ُب ىذه األمور، وما جاء ُب الًتاث ا١تريض ا١توبوء، فالقرآف ُب كل 
ذلك جاء ابلصدؽ وصدؽ عليو. أما ذلك الًتاث فقد زيف الصادؽ، وحرؼ الكلم عن مواضعو، 

٢تم سيكتبوف الكتاب أبيديهم ٍب يقولوف ىو من عند هللا وما ىو من عند هللا  وكاف الكذبة والويل
". وأما التأويل فقد أسرفوا فيو، وابلغوا، بل ٛٚ آؿ عمراف:ويقولوف على هللا الكذب وىم يعلموفف"

 أتوا فيو ابلعجائب.
فقد كانت فتنة عمياء مضلة، حيث قامت حركة وضع وفربكة  ٗٔٔوأما فتنة األحاديث

األلوؼ من  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –اذيب تداعي ٢تا الوضاعوف و٤تًتفو الكذب، فنسبوا إىل رسوؿ هللا وأك
من  األحاديث ا١توضوعة اليت نزه هللا لساف نبيو الشريف عن قوؿ شيء منها.ونسبوا إىل الصحابة

ا علـو اإلسناد وعلـو ما مل يقل أحد منهم شيئًا منها. ومع أف جهابذة علماء األمة قد أسسو اآلاثر 
الرجاؿ، وجعلوىا من الدين وبذلوا فيها من اٞتهود ما مل تقم أمة  ٔتثل جزء منو. بيد أف أعداداً 
٤تدودة من تلك اآلالؼ الكثَتة قد نفذ من معايَت ضوابط األسانيد، وضوابط نقد ا١تتوف فوصل إىل 
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ظُت والراغبُت ُب نقل وتتناقل هم، وشاع بُت القصاصُت والواعنتعقوؿ الناس واشتهر على ألس
الغرائب، فتوىم الناس أنو صحيح، فتمسكوا بو، وعملوا ٔتقتضاه، فولد ثقافة مريضة، وأفكاراً 

 معطوبة، وسلوكيات منحرفة أورثت األمة فرقة وضعفاً وا٨ترافات غاية ُب ا٠تطورة.
عوف دعم تطيا١تذاىب والطوائف وجدوا ُب بعض ىذه األحاديث ما يسو علماء الفرؽ وبعض 

١تا عز  ٘ٔٔبتكروا دعوى "التواتر ا١تعنوي"اومواقفهم بو إذا اٗتذوه شاىدًا أو دليبًل، ف آرائهمبعض 
عليهم أف ٬تدوا لو سند صحة فضبًل عن دليل تواتر. وأضافوا إىل تلك الدعوى دعوى غامضة أخرى 

 .ٙٔٔرج ٖتت أية قاعدة منهجية، وىي: "تلقتو األمة ابلقبوؿ"دال تن
دعوتُت "التواتر ا١تعنوي" و"تلقتو األمة ابلقبوؿ" دعاوى غامضة ال تلتقي مع ا١تناىج وكبل ال

ومع ذلك فقد استعملت ُب تصحيح وتعزيز أحاديث تعلقت  اليت وضعها احملدثوف أنفسهم،
. واٟتديث الذي يهمنا تناولو من بُت تلك األحاديث ُب ْتثنا ىذا ٔتوضوعات ُب غاية األ٫تية

من أخطر النماذج اليت تسللت إىل عقل األمة ٖتت ستاري "التواتر  وىو ٪توذج مة"حديث "تفرؽ األ
 ا١تعنوي" و "تلقتو األمة ابلقبوؿ".

. وىذا اٟتديث أبلفاظو ا١تختلفة  قد أحدث ُب بناء األمة شروخًا ما تزاؿ تعاين منها إىل اليـو
علـو صارت تشكل أقساماً  وال ندري مىت تتمكن األمة من االنعتاؽ منو ومنها. بعد أف أتسست

قد قاـ على  ٚٔٔدراسية ُب جامعاتنا وكلياتنا ا١تعاصرة وحوزاتنا العلمية. فعلم "الفرؽ وا١تلل والنحل"
  أساس من ىذا اٟتديث.

من طرؽ عديدة منها:  إف حديث "افًتاؽ األمة" جاء أبلفاظ كثَتة تتجاوز العشرين لفظاً 
وقد أخرج وأنس بن مالك، ومعاوية بن أيب سفياف وغَتىم.  وأبو ىريرة، –هنع هللا يضر  –طريق علي 

الًتمذي وأبو داود وأٛتد وابن عبد الرب وابن وىب ُب جامعو، وروايتو أغرب الرواايت حيث زاد ُب 
عدد الفرؽ زايدة مل ٧تدىا ُب رواايت غَته، حيث أورده بلفظ: "إف بٍت إسرائيل تفرقت إحدى وٙتانُت 

أثنتُت وٙتانُت ملة، كلها ُب النار إال واحدة، قالوا: وما ىي اي رسوؿ هللا؟  ملة، وستفًتؽ أميت على
وقد اختلفت ألفاظو اختبلفًا شديداً، فلم ٧تد لفظُت منها قد اتفقا. كما أف . ٛٔٔقاؿ: اٞتماعة"

مل ٮتل واحد منها من راو أو أكثر ضعيف، أو ٣تهوؿ، أو ٥تطئ، أو ٥تتلف فيو  –كلها   –أسانيده 
 بدعة أو منكر اٟتديث.أو صاحب 
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اف رواايت حديث "افًتاؽ األمة" فوجد كما زّ ٚتع احملدث الكبَت الشيخ دمحم ٭تِت سامل عِ وقد 
ذات أتثَت كبَت ُب كانت وجدان أف ألفاظو شديدة االختبلؼ، وأف تلك االختبلفات ُب نقل ألفاظو  

الرواايت اليت حظيت اختبلؼ معانيو. وحُت نستعرض ما ٚتع من رواايت اٟتديث ُيبلحظ أف 
احملدثُت وٗتر٬تهم جاءت أبلفاظ ٗترب أبف ىذه األمة سوؼ تتعرض إىل سداء بعض بتصحيح 

حُت ٭تدث األمة  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –االختبلؼف كما عرض ذلك الداء ألمم خلت من قبلها. ورسوؿ هللا 
يؤدي هبا قد من ٦تارسة ما صينها لتحبعمليات ٖتذير مسبقة  ـفإنو يعظها، ويقو اٟتديث ٔتثل ىذا 

صلى هللا عليو  – إىل الفرقة واالختبلؼ ا١تدمرين لكياانت األمم. فهو ليس كما فهم الكثَتوف أبنو
كاف ٮترب بذلك ابعتباره نبوءة أو كما ٝتوا مثلو سأعبلـ النبوةف فيكوف ٔتثابة قدر مقدور   –وآلو وسلم

ىو وعظ وٖتذير من الوقوع ُب مستنقع االختبلؼ، فإذا  ال حيلة لؤلمة بدفعو وال بد من وقوعو. بل
وقع االختبلؼ ابلرغم من ٚتيع االحتياطات اليت اٗتذهتا األمة، فهنا البد من الوقوؼ ُب وجو الباغي 

سَوِإْف يصبح منسجمًا مع قولو تعاىل  –وحده  –بذلك ىذا اٟتديث  حىت يتوب إىل رشده، إذ أف
نَػُهَما فَِإْف بَػَغْت ِإْحَدا٫ُتَا َعَلى اأْلُْخَرى فَػَقاتُِلوا الَّيِت تَػْبِغي َحىتَّ طَائَِفَتاِف ِمْن اْلُمْؤِمنِ  تَػتَػُلوا َفَأْصِلُحوا بَػيػْ َُت اقػْ

نَػُهَما اِبْلَعْدِؿ َوأَْقِسطُوا ِإفَّ اَّللََّ ٭تُِب  اْلُمْقسِ   "ٜجرات:"اٟتِطَُتفَتِفيَء ِإىَل أَْمِر اَّللَِّ فَِإْف فَاَءْت َفَأْصِلُحوا بَػيػْ
ٖتذير ا١تؤمنُت ووعظهم  األمر األوؿ: وبذلك تكوف األحاديث الصحيحة واردة أساسًا على أمرين:

تبارؾ  –فا١تخرج منو ما ذكره هللا بينهم ف حدث ووقع ذلك إأف يسقطوا ُب براثن االختبلؼ؛ ف
وفاتو إىل الكتاب الكرًن وبيانو من  ُب حياتو، وبعد –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –من االحتكاـ إىل رسوؿ هللا  -وتعاىل
 السنة.

أما ذلك الفهم الذي أدى إىل قياـ "علم ا١تلل والنحل والفرؽ" فإنو نظر إىل ىذه األحاديث  
بوقوع ذلك االفًتاؽ حتماً. ونظراً إىل وجوب تصديق  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –على أنو إخبار من الصادؽ األمُت 

أف االفًتاؽ واالختبلؼ والتنازع قدر حتم ال راد . فقد اعتربوا ُب كل ما ٮترب بو – ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –رسوؿ هللا 
. وىذا ما ال ٯتكن أف ونتنازع من ىي الفرقة الناجية وا٢تالكة لو، وما علينا إال أف نستسلم لو ونرضخ

  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. –يكوف مراد رسوؿ هللا 
ُب التوكيد على التأليف بُت ا١تؤمنُت، وٚتع كلمتهم ونبذ ما يفرؽ ال يتفق ظاىر القرآف و 

 .والعمل على احتوائو والتقليل منن آاثره عندما ٭تدث بينهم،
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، إف االختبلؼ بينهم ُب ألفاظو ومعانيو ورجالو وأسانيده، وضعفو ووضعو وصحتو بلغ الغاية
بو، ألف كل فرقة وجدت فيو ما ٯتكن أف يعزز  ستشهادالاو تداولو ومع ذلك فإف جل الفرؽ قد تبنت 

موقفها، و٬تعلها الناجية، اٟتافظة لسنن رسوؿ هللا وا١تمثلة للجماعة. وبعض ىذه الفرؽ وضعت من 
وينسب إليو، وحاشاه صلوات  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –األلفاظ ما يناسب مرادىا، وكل ذلك يرفع إىل رسوؿ هللا 

وأىن للقرآف أف يقبل ذلك، وىو  –تبارؾ وتعاىل  – وسبلمو عليو أف تأٌب ٔتا ال يقبلو كتاب هللا هللا
 الباين ٢تذه األمة لبنة لبنة واٟتارس لوحدهتا.

واٟتديث قد أفرد لو الشيخ دمحم سامل عزاف دراسة خاصة نشرت ُب ٣تلة ا١تسار، ٍب نشرت 
عند سائر الفرؽ ا١تسلمة، وبُت ما ُب كل رواية من  –كلها   –، وقد أستقرأ فيها رواايتو ٜٔٔمستقلة

ضعف أو وىن أو إرساؿ أو تدليس أو جهالة. وقاـ بنقده ألفاظًا وأسانيد، وخلص إىل أف اٟتديث 
ال يصح ْتاؿ وفق مناىج احملدثُت لدى أية فرقة أو طائفة، وقد اتضح من دراستو أف تصحيح 

 ، فهو تصحيح ُب حاجة إىل تصحيح.األلباين لبعض ألفاظ اٟتديث ال يركن إليو
ولعلنا نوفق إىل أفراد ىذا اٟتديث بدراسة خاصة أخرى نبُت فيها اآلاثر النفسية والعقلية 

 واالجتماعية اليت أحدثها ىذا اٟتديث ُب البناء الًتبوي لؤلمة.
وقد أثران ىذا ا١توضع ا١تتخصص ُب ىذه الدراسة اليت مل نوجهها للمتخصصُت، بل ٞتمهرة 

ُب العراؽ أبف النجاة وا٢تبلؾ  –معًا  –ألمة، ألننا رأينا أننا البد أف نصارح علماء السنة والشيعة ا
فهو الذي ٭تكم بُت عباده  –تبارؾ وتعاىل  –أخروايف، وأف اٟتكم ُب أي منهما منحصر ابهلل أمراف 

. ولن "ٕ"تبارؾ:حسن عمبًلففيما ىم فيو ٮتتلفوف. أما الدنيا فهي دار العمل واالبتبلء سليبلوكم أيكم أ
. ولن يغفر ألولئك الذين يفرقوف كلمة األمة، يشرؾ بو بعد أف يتضح لو طريق التوحيد نيغفر هللا ١ت

ُب كرسي السلطة مهما كاف الذين يروف  –اقوف وراء الطائفية السياسية سو٬تعلوهنا شيعًا وأحزاابً، وين
تبارؾ  –السامري: ىذا أ٢تكم وألو موسى. فاهلل  حجمو ما رآه بنو إسرائيل ُب العجل، إذ قاؿ ٢تم

كل حزب ٔتا لديهم   قاؿ سوال تكونوا من ا١تشركُت * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً  –وتعاىل 
:فرحوفف كما تربأ منهم آلو وأصحابو سأف الذين فرقوا   –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –وتربأ منهم رسوؿ هللا  " ٕٖ"الرـو
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إىل غَت ذلك من اآلايت الدالة على منع " ٜ٘ٔ"األنعاـ:عًا لست منهم ُب شيءفيش دينهم وكانوا
ليسوا على  رؽ بعضها البعض،االتفرؽ، وجعلو مقروانً ابلشرؾ. وقولو تعاىل "شيعاً" أي ٚتاعات قد ف

فإف اإلسبلـ واحد، وأمره واحد، وحبل هللا واحد،  أتلف وال تعاضد وال تناصر، بل على ضد ذلك.
بد أف يكوف ا١تسلموف شيعة وسنة وعراًب وكرًد وتركمااًن وغَتىم. وأىل مدينة وأىل ابدية يداً فبل 

واحدة، وقلباً مؤتلفاً واحداً. فإف ما حدث ُب ا١تاضي ما كاف ليحدث لوال تفرؽ كلمة أبناء الشعب، 
  واختبلؼ قلوهبم.

 

 خامتة القسم الثاين:
ضح مفهـو "أىل السنة واٞتماعة" ُب حدود ا١تتاح حاولنا أف نو  ُب ىذا القسم من الدراسة  

ال أحد يستطيع ٖتديد الفرقة الناجية غَت أنو من ا١تصادر. ولعلو قد تبُت من دراستنا ٟتديث الفرؽ 
مور تتعلق أعلى أف النجاة وا٢تبلؾ ُب اآلخرة واٞتزاء والعقاب والثواب كل أولئك  .هللا تبارؾ وتعاىل

ف ليس لئلنساف إال ما سعى * وأف سعيو سوؼ يُػَرى * ٍب ٬تزاه اٞتزاء ابلفرد من حيث ىو فرد سوأ
 ".ٔٗ-ٜٖ"النجم: األوَبف

اندى ُب آؿ بيتو ومنهم بضعتو الطاىرة فاطمة الزىراء عليهما سبلـ هللا  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  – ورسوؿ هللا  
ف فكيف تغٍت الطائفة أو الفئة أو اً عملي فأين ال أغٌت عنك من هللا شيئأوبركاتو ساي فاطمة بنت دمحم 

اٟتزب عن ا١تنتمُت إليها أحسنوا أـ أساؤا. أنو ال يغٍت أحد عن أحد. فليس ألىل السنة أف يفاخروا 
الشيعة وا١تذاىب األخرى ْتجة أهنم "الفرقة الناجية". وليس للشيعة أف يفعلوا ذلك ْتجة أهنم شيعة 

ب آؿ البيت واالنتصار إليهم سواء إال ا٢تالكُت. وليس آؿ البيت وأنصارىم. فا١تسلموف كلهم ُب ح
ليس ألحد من ىذه ا١تذاىب أف يدعي أف طائفتو ىي ذلك لبلابضية وال للزيدية وال للسلفية، 

تعاىل تبارؾ و  –وال ٭تيط هبا إال هللا  –كلها   –فاٟتقيقة كنز مدفوف ال يعلم أبعاده "الفرقة الناجية". 
اٞتميع أف  ده وتوفيق هللا لو. فعلىهتها والوصوؿ إليها سواء كل وجوالبشر ُب ٤تاولة مقارب –

يتمسكوا ويستعصموا بكتاب هللا وحبلو ا١تتُت ال ٔتقوالت اترٮتية أكل الدىر عليها وشرب ومل يبق 
منها إال تلك ا٢تياكل اليت يبعث هبا اٟتياة دعاة "الطائفية السياسية" عندما يروف ٢تم ُب ذلك 

 ليدمروا مقوماهتا.أببناء األمة فبل ينبغي أف يستخف مثل ىؤالء بُت اٟتُت واآلخر مصلحة ومنفعة. 
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وقد تبُت أف األحزاب البلدينية بعثية كانت أو شيوعية أو تغريبية ال عبلقة ٢تا ابلدين، ومل   
قُت لرؤية كلية وإٯتاف وي األدايف ُب يـو من األايـ نسبًا وصهرًا ، بل ىي إرادة واختيار وتنبٍ تكن 

وعبادة ونظاـ حياة يتبع اإلنساف فيو رسبًل مبشرين ومنذرين يوحي هللا إليهم إبذنو ما يشاء. فاألدايف 
حركية. وابلتايل فدعوى أي من ىذه األحزاب النطق ابسم دين ما أو  اً ليست برامج حزبية وال أطر 

جاؿ تلك األحزاب مذىب ما ال تقبل على عواىنها وال تؤخذ كما ىي جملرد إظهار احًتاـ بعض ر 
 أو التنويو هبا إىل رصيد دعائي لذلك اٟتزب. ،لبعض الشعائر اليت يتحوؿ احًتامها

إف األحزاب اإلسبلمية ذاهتا كثَتاً ما تغَت برا٣تها بعد الوصوؿ إىل السلطة ٖتت ضغط عجلة   
نسجمًا مع السياسة، وتبدأ إبعطاء التفسَتات والتأويبلت ١تا كانت تنادي بو لعلو بذلك يصبح م

٦تارساهتا السياسية. فكيف بتلك اليت بنيت منذ البداية على اعتبار الدين معوقًا للتقدـ، معرقبلً 
 ياً للمجتمع ا١تدين، مقيداً للحرايت.فللتنمية، منا

إنو ما منصف حىت لو كاف ذا انتماء بعثي يستطيع أف يقوؿ: إف السنة ُب العراؽ بعثيوف، أو   
لعلنا قد وفقنا إلبراز ذلك من خبلؿ التحليل الدقيق ١تفهـو فراؽ حزب سٍت. أف حزب البعث ُب الع

ُب وقد قادان البحث إىل تناوؿ ذلك اٟتديث الذي كاف لو أبلغ األثر  ."السنيُت" ومفهـو "البعثيُت"
بناء نفسية التعصب ورفض اآلخر وٖتقَته والتعايل عليو ْتجة وجود فرقة انجية، وكل األمة وفصائلها 

 د ذلك ىالكة.بع
نوفق ُب اٟتلقة الثالثة اليت سوؼ نتناوؿ فيها "الكرد" والقضااي اليت أدت إىل سائر ولعلنا   

ف نتبُت ما إذا كاف ما يزاؿ ىناؾ أمل ُب أا١تشاكل اليت عانوىا ُب ظل الدولة العراقية. وسوؼ ٨تاوؿ 
ومستقبل مشرؽ إف شاء ، درأب الصدع، ومل الشمل ، واستنباط دروس ا١تاضي لبناء حاضر جدي

 . ، أو أف ذلك سيكوف جزًءا من اتريخ؟هللا
اللهم أف ىذه األمة قد عانت الكثَت فهيئ ٢تا أمر رشد يعز بو أىل طاعتك، ويذؿ فيو أىل   

 وينهى فيو عن ا١تنكر. إنك ٝتيع ٣تيب. ،ؼو معصيتك، ويؤمر فيو اب١تعر 
 
  وآخر دعواان أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.    
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 الهوامش

                                                 
1
على  –أٌضاً  -الثابت: ضد المتغٌر، فكل ما ال تتغٌر حمٌمته بتغٌر الزمان ثابت، وٌطلك  -

األمور التً ال تزول بتشكٌن المشكن. كما تطلك على المستمر، ولعل المراد بموله تعالى 
)أصلها ثابت( ولوله تعالى )ٌثبت هللا الذٌن أمنوا بالمول الثابت( هو المول الصحٌح المستمر 

وهو فً  1/373الذي ال ٌزول أو ٌتزحزح بالتشكٌن. راجع: المعجم الفلسفً، لجمٌل صلٌبا 
ى الجوهر فاألشٌاء نوعان جواهر وأعراض: فالجواهر هً األشٌاء المائمة بنفسها. معن

واألعراض هً ما ال ٌموم إال بغٌره، فهً حالة فً الجواهر. راجع: مصطلحات الفلسفة 
، وأما المتغٌر فهو المابل للتغٌر، أو ما 012عند العرب، جٌرار جهامً، مادة جواهر، ص 

ا ٌنزع إلى التغٌر، والتغٌر هو االنتمال من حالة إلى أخرى. ٌمكن تغٌره وتغٌٌره. أو م
 .       0/332راجع: المعجم الفلسفً 
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ٕ
وصف الوعً بالصدق والكذب مستفاد من وصف "الفجر" بهما، فهنان الفجر الكاذب  -  

وهو ضوء ٌسبك طلوع الفجر، وهو ممدمة له لد ٌتوهم البعض أنه الفجر الصادق، ولٌس 
 أي الحمٌمً الذي ٌعمبه ضٌاء النهار ال الظالم.  –لفجر الصادق به، وهنان ا

 
3
لمد استرجع المرآن المجٌد تارٌخ البشرٌة من المرار اإللهً بل من العهد اإللهً الذي  - 

أخذه هللا من بنً آدم إلى خلك آدم واستخالفه مروراً بتارٌخ الخلك والتكوٌن، ودخول الجنة 
لن من التجربة اإلبراهٌمٌة واإلسرائٌلٌة، ولبلها تجربة نوح والخروج منها. ثم ما أعمب ذ

وما جرى له مع لومه حتى اكتمال الدٌن  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –وغٌرهم من األنبٌاء وصوالً إلى نبوة دمحم 
 وإتمامه وتولف الوحً وتمام المرآن لبل وفاته علٌه الصالة والسالم. 

 
ٗ
أي دعم لعنصرٌة أو تعصب من بعض الفئات للعرب أو ألٌة ال ٌحمل المول بهذا الثابت  -

لومٌة. إذ أن هذه المشاعر السلبٌة نشؤت بعد عصر المومٌات، ثم ظهور الدول المومٌة، 
وإثارة مشاعر االنفصال والتماٌز أو األفضلٌة لموم على آخرٌن، فنحن هنا ال نرٌد به أكثر 

مكن وال ٌحك لمن حمل اسماً ما أن ٌجعل من من تمرٌر حمٌمة والعة، كمن ٌحمل اسماً وال ٌ
مجرد حمله لذلن االسم مٌزة ٌستحك بها أن ٌتعالى على اآلخرٌن، فإذا كانت عربٌة العراق 
ً من ثوابته فإن وجود األكراد التارٌخً  على مستوى الوالع التارٌخً والمعاصر ثابتا

إننً أإكد أن ال ٌإخذ هذا والحاضر والع كذلن. وكذلن بالنسبة لألعراق األخرى، ولذلن ف
األمر مؤخذاً غٌر مالئم، وأن ال ٌساء فهمه وعربٌة العربً مسإولٌة اكثر منها مٌزة فلٌفهم 

 ذلن. 
 
5
 1893، 3، ط020راجع "تارٌخ العرب المدٌم" نبٌل عالل، ص  - 
 
6
توسفون: وتسمٌها بعض المصادر "طٌسفون" عاصمة سابور ذو األكتاف الفارسً،  - 

المدن التً تتؤلف منها "المدائن"، ولد اختلف فٌمن أسسها وبناها من ملون  وهً إحدى
الساسانٌٌن، وسمطت بؤٌدي المسلمٌن فً الفتوح األولى، ولد ذكرها ٌالوت الحموى فً 

، وانظر أٌضاً: جواد علً "المفصل فً 313-7/313معجم البلدان وهو ٌعرف "بالمدائن" 
  . 0/635تارٌخ العرب لبل اإلسالم" 

 
7
الحٌرة: مدٌنة كانت على بعد ثالثة أمٌال من الكوفة، ٌرى ٌالوت الحموي أنها كانت  - 

على موضع ٌمال له النجف حالٌاً، ولد زعموا أن بحر فارس كان ٌتصل به وبالحٌرة 
وبالمرب منها مما ٌلً الشرق على نحو مٌل، ولد كانت الحٌرة مسكن ملون العرب فً 

 زمن لخم من النعمان وآبائه.  الجاهلٌة فً زمن نصر ثم 
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9
اللخمٌون: نسبة إلى عمرو بن عدي بن نصر اللخمً فً الجاهلٌة، وهو حً كانت  - 

تسكنه ملون العرب فً الجاهلٌة، وملون لخم كانوا لد نزلوا الحٌرة وهم آل المنذر، والنسبة 
اج العروس، باب إلى ذلن لخمً. واللخم فً اللغة هو اللطم، واإلنسان ثمٌل النفس. راجع ت

 . 910المٌم فصل الالم، وكذلن محٌط المحٌط ص 
 
8
م( هو زٌاد بن معاوٌة بن ضباب الذبٌانً،  623 -ق هـ  19النابغة الذبٌانً )نحو  - 

شاعر جاهلً من الطبمة األولى من أهل الحجاز، كانت تضرب له لبة من جلد أحمر بسوق 
هو أحد األشراف فً الجاهلٌة وكان عكاظ فتمصده الشعراء فتعرض علٌه أشعارها، و

المفضل عند النعمان بن المنذر، حتى شبب فً لصٌدة له بالمتجردة "زوجة النعمان" 
فغضب علٌه، ففر النابغة إلى الغسانٌٌن بالشام، وغاب زمناً، ثم رضً عنه النعمان فعاد 

 إلٌه. 
 

12
الء "أردشٌر" على الحكم حكم الساسانٌون بالد الرافدٌن طٌلة الحمبة التً بدأت باستٌ - 

منتزعاً العرش من الفرثٌٌن وحتى تحرٌر العراق على ٌد جٌوش العرب المسلمة، واعتبر 
ذلن إعادة طبٌعٌة للعراق إلى أحضان شبه الجزٌرة العربٌة، ولد كان احتالل "أردشٌر" 

رٌخ، م. راجع: المجمع العلمً العرالً، العراق فً التا 003لبالد الرافدٌن لد بدأ عام 
. وٌذهب "جواد علً" صاحب "المفصل فً 060-058، ص 1893بغداد، دار الحرٌة، 

تارٌخ العرب لبل اإلسالم" إلى أن صلة العرب الفعلٌة بالعراق بدأت فً عهد الملن "ترام 
ق. م" وأنه لد استولى على األرض المتصلة ببالد بابل، وٌرجح "جواد  0072-0003سن 

تارٌخً ٌحدد صلة العرب بالعراق. راجع "المفصل فً تارٌخ  علً" على أن هذا ألدم خبر
 .      1/573العرب لبل اإلسالم" 

 
11

األكدٌون: أشهر ملوكهم سرجون األكدي الذي ألام إمبراطورٌة واسعة األرجاء فً  - 
وادي الرافدٌن عرفت بـ "اإلمبراطورٌة األكدٌة" نسبة إلى مدٌنة "أكد" التً أتخذها عاصمة 

من لبائل الجزٌرة العربٌة التً استوطنت بالد الرافدٌن منذ ما لبل األلف الرابع له. وهم 
لبل المٌالد، ولد عاٌشوا السومرٌٌن وتفاعلوا معهم إلى أن استولوا على دفة الحكم وألاموا 
دولتهم، وبعد ذلن انصهرت فٌهم العناصر السومرٌة واألمورٌة. راجع العراق فً التارٌخ، 

 . 70ص 
 

10
اثنتٌن  –كما ٌسمٌه بعضهم  -جع الهامش السابك، ولد حكم حمورابً أو عمورابً را - 

تحت لٌادته  -كله –ق م، ولد وحد العراق  1751 –ق م  1783وأربعٌن سنة من سنة 
 . 83وضمن حدود آمنة له. راجع العراق فً التارٌخ، مرجع سابك، ص
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13

نبار منذ عهود الساسانٌٌن. لمد تزامن وجود العرب فً الحٌرة مع وجودهم فً األ - 
 .  3/155لمزٌد من التفصٌل راجع: المفصل، مرجع سابك، 

 
13

األشورٌون: ٌنتمون لألصول نفسها وإلى الشجرة ذاتها التً تفرع عنها األكدٌون  - 
والبابلٌون واألمورٌون والعرب ولغتهم، وهم األلوام الذٌن استوطنوا العراق منذ مطلع 

نبت تلن الشجرة األولى فً شبه الجزٌرة العربٌة مهد األلوام األلف الرابع، وكان م
الجزرٌٌن، ولهجتهم كانت إحدى لهجات اللغة األكدٌة واستخدموا الخط المسماري أٌضاً. 

 . 118راجع العراق فً التارٌخ، مرجع سابك، ص 
 

15
ٌة أخرى هذه الدعوة ذكرها بعض الباحثٌن المومٌٌن الذٌن أبدوا مٌالً إلنكار وجود لوم - 

فً العراق بحجم المومٌة الكردٌة، وهو أمر ال ٌمبل، واالستدالل علٌه بؤن األكراد ٌسكنون 
هذه المنطمة منذ ما لبل التارٌخ، وأن الهجرات العربٌة األولى التً جاءت لبل نهاٌات العهد 
السومري انمسمت إلى مجموعات بعضها سكنت السهل وأخرى سكنت الجبل، ولكنهم 

ً ٌن تمون إلى السامٌة، ولد ٌسند بعضهم دعواه هذه بؤسماء المبائل الكردٌة، ومحاولة جمٌعا
إعادتها إلى جذور عربٌة مثل إعادة لبٌلة مازوري الكردٌة إلى لبٌلة مضر العربٌة وما إلى 
ذلن، ولكن الناس مإتمنون على أنسابهم. ومهما ٌكن فاألكراد العرالٌون جزُء من النسٌج 

عٌة العرالٌة، ومن الضروري أن ٌتذكر العرب واألكراد فً العراق ما والخارطة االجتما
بٌنهم من  وشائج المربى، وما للكردي علٌهم من أٌاٍد بٌضاء فً خدمة اإلسالم والعروبة، 
فلٌس هنان مسلم ٌستطٌع أن ٌنسى صالح الدٌن وما لدمه لألمة كلها، وكذلن شٌخ اإلسالم 

ر الشعراء أحمد شولً وجمٌل صدلً الزهاوي ابن تٌمٌة، وفً العصر الحدٌث أمٌ
ومعروف الرصافً وغٌرهم. فالماعدة التً ٌنبغً أن تحكم فً عاللات العرب والكرد هً 

 لوله تعالى )وال تنسوا الفضل بٌنكم(. 
 

16
: هم الفرس الدٌلم المنسوبون إلى "بوٌه" الذي كان ٌعمل حماالً فً تلن البوٌهٌون - 

وحٌن رأى "بوٌه" ضعف سٌطرة خلٌفة بغداد على تلن األلالٌم  المنطمة، من بحر لزوٌن،
لاد الفالحٌن فً منطمته فً حملة سٌطر فٌها على جبال الدٌلم ووسع سلطانه حتى شمل 
الهضبة اإلٌرانٌة كلها. وبعد وفاته خلفه أوالده الثالثة فً سلطانه، ولما رأوا ضعف خلٌفة 

ً نحو بغداد فاستولى علٌها وأخذ ممالٌد بغداد واسترخاء لبضته علٌها لاد معز الد ولة جٌشا
السلطة السٌاسٌة، ولم ٌبك للخلٌفة إال السٌادة االسمٌة وسلطة إدارٌة محدودة. ولمد استمر 

-830هـ / 337-302تسلط البوٌهٌٌن على العراق من فترة معز الدولة فً حدود سنة )
 .333 – 338م( . راجع: العراق فً التارٌخ ص 1255

 
: تسلط السالجمة بتشجٌع من الخلٌفة فً بغداد الذي استنصر بهم على البوٌهٌٌن، جمةالسال

هـ وأستمر حكمهم حتى بداٌات المرن السادس،  337ولد دخلها المائد السلجولً من سنة 
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حٌث تمكن الخلٌفة العباسً من االستفادة من خالفاتهم وخالفات أمرائهم فؤمر بإٌماف 
ً  510ً عام الدعاء للسلطان السلجول هـ فً كل من  590هـ، ولد انتهى حكمهم تماما

 .338-333العراق وإٌران. العراق فً التارٌخ، مرجع سابك، ص 
 

م( 1333: ٌنتمون إلى أسرة تركمانٌة صوفٌة تنتسب إلى الشٌخ صفً الدٌن )ت الصفوٌون
فترة من الذي تبنى المذهب الشٌعً، والذي امتد نفوذ طرٌمته بحٌث تمكن اتباعه بعد 

هـ فتح الشاه إسماعٌل  813وفً عشرٌن من جمادى الثانٌة  –كلها  –السٌطرة على إٌران 
الصفوي الذي آلت إلٌه لٌادة الصفوٌٌن بغداد. ومارس فٌها الكثٌر من المذابح ما ذكرها 
بمذابح المغول، ولد أبدى اهتماماً خاصاً بالعتبات الممدسة ومرالد آل البٌت، وخرب المرالد 

خرى مثل لبر اإلمام أبً حنٌفة فً محاولة منه إلثارة الفرلة بٌن أبناء العراق ولتحمٌك األ
 مزٌد من الهٌمنة علٌهم والتمكن منهم.

 
اتجه العثمانٌون إلى  1502 -1510فً عهد السلطان سلٌم الذي حكم من  العثمانٌون:

على األمة اإلسالمٌة  الشرق لالستٌالء على البالد العربٌة لٌبسطوا سلطتهم من خالل ذلن
فدخلوا العراق وجعلوا منه مٌداناً للصراع مع الصفوٌٌن والسالالت الحاكمة فً  –كلها  –

إٌران، ولد استمر الصراع بٌن الصفوٌٌن والعثمانٌٌن فً الساحة العرالٌة حتى نهاٌة المرن 
الصدر التاسع عشر. وكانت أثاره على المجتمع العرالً فً غاٌة الخطورة. ولد دخل 

م، وبعد ٌومٌن  1533نوفمبر  31هـ الموافك  831جمادى الثانٌة  03األعظم بغداد فً 
دخلها السلطان العثمانً سلٌمان الذي عرف باحترامه لألماكن المحترمة لدى كل الطوائف، 
وحاول أنصاف المظلومٌن وتوحٌد الشعب من جدٌد. ولد تبنى الصفوٌون المذهب الشٌعً 

مانٌون المذهب السنً والفمه الحنفً، ولد سببت سنوات االحتالل فً حٌن تبنى العث
الصفوي واالسترداد العثمانً الكثٌر من الخراب والدمار فً النفسٌة العرالٌة إضافة إلى 
اآلثار االلتصادٌة السٌئة التً أصابت الزراعة والصناعة والتجارة وكذلن انتشار األوبئة 

الصفوٌون ٌنتهكون حرمة ضرٌح اإلمام أبً حنٌفة، مما والملك الفكري والثمافً. ولد كان 
دفع العثمانٌٌن فً مرحلة من مراحل سٌطرتهم على العراق أن نملوا مجموعة كبٌرة من 
 عشائر العبٌد السنٌة للسكن فً األعظمٌة لحماٌة ضرٌح أبً حنٌفة من اعتداء الصفوٌٌن. 

 
17

وتفاصٌل ذلن ال ٌخلو منها كتاب من الفتح اإلسالمً للعراق وأسلمته وإحٌاء عربٌته  - 
كتب التارٌخ التً تناولت فتوحات المسلمٌن، وكذلن الكتب والدراسات التً اهتمت بتارٌخ 

 العراق. 
 

19
لمزٌد من التفاصٌل راجع الفصل الثانً "إدارة العراق" من كتاب "العراق فً  - 

 مرجع سابك. 332-301التارٌخ" ص 
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أطلس الحضارة اإلسالمٌة للشهٌدٌن إسماعٌل الفارولً،  لمزٌد من التفاصٌل راجع: - 
. وكذلن كتاب العراق فً 92-65ولمٌاء الفارولً، رحمهما هللا، الطبعة العربٌة، ص 

 التارٌخ، مرجع سابك. 
 

02
لمعرفة أهم الفرق والمذاهب والتٌارات الفكرٌة التً نشؤت فً العراق ٌمكن أن نجد  - 

. 356-353ب "العراق فً التارٌخ" مرجع سابك، ص بعضه فً الفصل الرابع من كتا
وكذلن كتاب الدكتور علً سامً النشار نشؤة الفكر الفلسفً فً اإلسالم، وتارٌخ المذاهب 

 اإلسالمٌة لدمحم أبو زهرة.
 

01
 . مرجع سابك.060راجع: العراق فً التارٌخ، ص  - 
 

00
ر، والعراق فً التارٌخ، ص راجع: البداٌة والنهاٌة ألبن كثٌر، والكامل ألبن األثٌ - 

315 . 
 

03
، وكتاب دمحم 303، وكذلن كتاب العراق فً التارٌخ، ص 16راجع الهامش رلم  - 

 حسٌن هٌكل، الفاروق عمر، مبحث اجتهادات عمر. 
 

03
معركة الجمل: سمٌت بمعركة الجمل نسبة إلى الجمل الذي كانت أم المإمنٌن عائشة  - 

علً أمٌر المإمنٌن وأتباعه، وجمع عائشة الذي رفع شعار تركبه حٌن التمى الجمعان )جمع 
المطالبة بدم عثمان(. لمزٌد من التفاصٌل راجع: السٌرة النبوٌة ألبن كثٌر وابن هشام، 

 والبداٌة والنهاٌة وتارٌخ الطبري والكامل ألبن األثٌر.
 

05
 فً صحٌح البخاري، كتاب المنالب. 3357الحدٌث رلم  - 
 

06
مام زٌد، للشٌخ دمحم أبو زهرة، وفٌه تفاصٌل وافٌة عن اإلمام زٌد راجع كتاب: اإل - 

 ومدرسته وبروز التشٌع فً المدٌنة المنورة.
 

07
الشهٌد مهدي بن السٌد محسن الطباطبائً الحكٌم: هو صدٌك عزٌز وفمٌد غالً، والده  - 

الكرٌمة  إمام الشٌعة اإلمامٌة فً عصره، والذي أعطت أسرته –رحمه هللا  -السٌد محسن 
مع السٌد مهدي الحكٌم والسٌد بالر الحكٌم ثالثاً وستٌن شهٌداً فً ظل نظام الحكم الصدامً. 
ً برحمته وتمبلهم عنده فً ممعد صدق عند ملٌن ممتدر. ولد كان اغتٌال   تغمدهم هللا جمٌعا

 فً فندق هٌلتون/الخرطوم بؤٌدي البعثٌٌن. 1899/ 17/1السٌد مهدي فً 
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ن: طائفة من الشٌعة بعضها مشبّهة وبعضها سلفٌة. لمزٌد من التفاصٌل األخبارٌو - 
 . 1869( طبعة الحلبً، 1/333حولهم راجع: الملل والنحل للشهرستانً )

 
08

دراسة تارٌخ المبائل العربٌة والعرالٌة بصفة عامة ال ٌدع مجاالً للشن فً هذا الحمٌمة.  - 
تعود إلى العمٌدة اإلسالمٌة والشرٌعة  –كلها  –وفً سائر األحوال فإن المذاهب اإلسالمٌة 

المرآنٌة، وتستند إلى محكم آٌاته، وتجتمع علٌه، واختالفاتها اختالفات تمع فً دائرة االجتهاد 
 المؤمور به شرعاً. لمزٌد من التفاصٌل راجع: العراق فً التارٌخ، مرجع سابك.

 
32

ة ومتعددة وردت من طرق كثٌرة حدٌث الغدٌر: أو خبر الغدٌر: واحد من أخبار كثٌر - 
فمن حدٌث زٌد بن أرلم ورد من طرق عدة منها:  -كرم هللا وجهه –فً فضائل اإلمام علً 

ٌمول "اللهم من كنت  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –لال: )استشهد علً الناس فمال: أنشدن هللا رجالً سمع النبى 
داه" لال فمام ستة عشر رجالً فشهدوا(. مواله فعلً مواله، اللهم وال من وااله وعاد من ع

. ولد كتب السٌد العاملً 03/105الحدٌث أخرجه الترمذي واإلمام أحمد فً الفتح الربانً 
 موسوعة حول الحدٌث والوالعة التً لٌل فٌها لبل وفاته بلغت أحد عشر مجلداً.    

 
31

ن من موسى" الحدٌث المراد بـ "المنـزلة" الحدٌث الذي فٌه "أنت منً بمنزلة هارو - 
ً بالمدٌنة فً  عن سعٌد بن المسٌب عن سعد بن أبً ولاص لال )خلف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علٌا
غزوة تبون فمال: ٌا رسول هللا أتخلفنً فً الخالفة فً النساء والصبٌان فمال: أما ترضى 

، 15/173اه مسلم أن تكون منً بمنزلة هارون من موسى أال انه ال نبً بعدي( الحدٌث رو
 . 01/023وذكره صاحب الفتح الربانً 

 
30

راجع حدٌث من أمر عمر باإللرار برجمها فؤعترض علً، وألر عمر علً فً ذلن.  - 
، ص 1890نص الحدٌث فً: دمحم حسٌن هٌكل، الفاروق عمر، الماهرة: دار المعارف، 

065    . 
 

33
الجدٌر بالتنوٌه أن أئمة الشٌعة ٌرون  نجد هذه المباحث فً أبوابها من كتب الفمه، ومن - 

ضرورة أداء األذان والصالة بالعربٌة. وكذلن أركان الخطبة، ولهم فً ذلن بحوث مطولة. 
فً حٌن ذهب الحنفٌة إلى جواز ذلن. وكل ذلن نابع عن اجتهاد صادر من أهله، ولذلن فإنه 

 اجتهاد معتبر. 
 

33
 . 39ن العلوي، وانظر هامش رلم راجع كتاب "الشٌعة والدولة المومٌة"، حس - 
 

35
م( دعبل بن علً بن رزٌن الخزاعً،  962-765هـ/  036 -139دعبل الخزاعً: ) - 

شاعر هجاء أصله من الكوفة، ألام فً بغداد، له أخبار، وشعره جٌد، وكان صدٌماً 
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ً بالهجاء والحط من ألدار الناس، ً فً طبمات الشعراء وكان مولعا  للبحتري، وصنف كتابا
 وهجا الخلٌفة الرشٌد والمؤمون والمعتصم وتوفً ببلدة تدعى الطٌب فً خوزستان.

 
36

م( الكمٌت بن زٌد بن األسدي شاعر 733-692هـ /  106-62الكمٌت األسدي: ) - 
ً بآداب العرب ولغاتها  الهاشمٌٌن ومن أهل الكوفة، اشتهر فً العصر األموي وكان عالما

إلى بنً هاشم كثٌر المدح لهم، ومن أشهر أشعاره  وأخبارها وأنسابها، وكان منحازاً 
 "الهاشمٌات" وكان خطٌباً لبنً أسد وفمٌهاً للشٌعة وفارساً شجاعاً. 

 
37

م( هو همام بن غالب التمٌمً، شاعر من أهل البصرة، 709هـ/  112الفرزدق ) - 
و صاحب عظٌم األثر فً اللغة وكان ٌمال: لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب.  وه

 األخبار والنمائض مع جرٌر واألخطل وكان شرٌفاً فً لومه عزٌز الجانب. 
 
39
م( هو دمحم بن إدرٌس بن العباس المرشً  902-767هـ / 023 -152) اإلمام الشافعً -

المطلبً، أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، ولد فً غزة وحمل منها إلى مكة، وزار بغداد 
أشعر الناس وأعرفهم  –رحمه هللا  –هـ وتوفً بها، وكان 188مرتٌن، ولصد مصر سنة 

ً "المسند"  بالفمه والمراءات، وله تصانٌف كثٌرة  أشهرها )األم( فً الفمه، ومن كتبه أٌضا
 و"أحكام المرآن" و"السنن" و"الرسالة" وله العدٌد من التصانٌف المشهورة.  

 
38

تب التً كتبت فً منالب اإلمام الشافعً، استمدام الرشٌد للشافعً، ورد ذلن فً جل الك - 
 والتً جاوز عددها األربعٌن.  

 
32

من بٌن أهم المصادر التً بٌنت الدور الشٌعً فً العراق كتاب: عبد هللا النفٌسً، دور  - 
 الشٌعة فً التطور السٌاسً فً العراق، وكتاب: الشٌعة والدولة المومٌة لحسن العلوي.

 
31

 .666-660تارٌخ، مرجع سابك، ص راجع: العراق فً ال  -  

 
30

ً فً مجلد حول تارٌخ الموصل خصص فٌه أعد المرحوم  -  عبد الرحمن الجلٌلً كتابا
 لسماً كبٌراً منه لهذا الموضوع. 

 
33

ً لمملكته ٌعد من أغلى الطوابع البرٌدٌة  -  ً برٌدٌا ولد أصدر الشٌخ محمود الحفٌد طابعا
 ا تمكنت حكومة الملن فٌصل من المضاء على دولته. اآلن، ولوال الطائرات البرٌطانٌة لم

 
33

تعد طرق المواصالت ووسائل االتصال من أهم الوسائل التً توجد التمارب والتداخل  - 
بٌن الشعوب واألمم، وتهٌئ األرض لتموٌة العاللات والتعارف وإٌجاد وسائل التداخل وبناء 
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ن هذه المارة األمرٌكٌة الحافلة بكل ما المصالح المشتركة، ومن أهم األمثلة الحٌة على ذل
فً العالم من أدٌان ومذاهب وجذور أثنٌة وإللٌمٌة لكن وسائل المواصالت جعلت منها بلداً 
موحداً. ولو أن أولئن الذٌن خرلوا أسماع الشعوب العربٌة بشعارات الوحدة واالتحاد 

المسلمة بخطوط مواصالت أعادوا بناء سكة حدٌد الحجاز وربطوا سائر األلطار العربٌة و
ً واجتماعٌاً  وشبكة اتصاالت لكانت عاللات هذه الشعوب الٌوم لوٌة ومتٌنة سٌاسٌا

  والتصادٌاً.       

 
35

لماذا نصف الطائفٌة بالطائفٌة السٌاسٌة؟ نحن نصر على وصف الطائفٌة بالسٌاسٌة  - 
ها علماإه، وال الواعون ألننا مإمنون بمفهومها المعروف ال عاللة لها بالدٌن، وال ٌمارس

من عامة المتدٌنٌن، بل ٌمارسها فً عالمنا سٌاسٌون احترفوا العمل السٌاسً فإذا أردوا 
عصبٌة إلسناد موالفهم السٌاسٌة، أو موجة شعبٌة لٌركبوها أثاروا الطائفٌة وامتطوها أو 

ل هم سٌاسٌون المبلٌة والعشائرٌة، لذلن ال تكاد تجد طائفٌة بٌن علماء الدٌن والمراجع ب
 ٌمارسون الطائفٌة فً لراراتهم السٌاسٌة فً التوظٌف والتعلٌم ومنح الفرص للمواطنٌن. 

 
36

كان السٌد النمٌب من بٌن من أٌدوا حلول برٌطانٌا محل األتران، لذلن سارع برسً  - 
 كوكس إلٌه لتشكٌل حكومة مإلتة برئاسته، وهو ٌعلم أنه سٌكون ستاراً لالحتالل، وأن لرار
اختٌاره لد صدر عن وزارة المستعمرات برئاسة تشرشل وبرسً كوكس ولائد الموات 
البرٌطانٌة فً العراق ومس بٌل السكرتٌرة الشرلٌة لدار المندوب السامً. لمزٌد من 

  .667التفاصٌل راجع: العراق فً التارٌخ، مرجع سابك، ص 

 
37

ضواء عن اإلسالم باعتباره كان هذا العزل لطمس دور المراجع والعلماء وخفض األ - 
المحرن األساس للجماهٌر، والمفجر لطالاتها باتجاه التحرٌر، وإعطاء أضواء النصر 
ألعضاء الجمعٌات السرٌة الذٌن تحالفوا مع برٌطانٌا ضد العثمانٌٌن، تمهٌداً لبناء دولة 

 لومٌة تهمش المراجع وتحدث التغٌٌر المطلوب.
 

39
األول نفسه بهم هم رجال الثورة والعسكرٌون العرب لذلن كان الذٌن أحاط فٌصل  - 

والعرالٌون خاصة الذٌن شاركوا برٌطانٌا فً المتال ضد األتران العثمانٌٌن، وهم ٌعلمون 
أنهم بذلن ٌسلمون البالد العربٌة، بل والعالم اإلسالمً إلى برٌطانٌا بدٌالً عن تركٌا، وفً 

فً سائر األلطار العربٌة واإلسالمٌة ذلن ما فٌه. وهذا الذي حدث فً العراق حدث 
 األخرى. 

 
38

كما راهن من راهن على اضطهاد صدام للعرالٌٌن، وظنوا أنهم سوف ٌستمبلون  - 
بالورود فً كل مكان، فإذا بهم ٌواجهون بمماومة غٌر متولعة أو منتظرة، ألنهم لم 

 رٌره!!.ٌالحظوا التركٌب النفسً للشعب العرالً الذي احتلوا أرضه مّدعٌن تح
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52

المراجع والعلماء وشٌوخ العشائر ولادة المجاهدٌن كان ٌنبغً أن تحتفظ ذاكرة األجٌال  - 
العرالٌة بذكر أهم سٌرهم ال أمثال مٌشٌل عفلك وال الٌاس فرح وأمثالهما من مكرسً 

. ومن الغرٌب أن ٌجعل البعض -على حد تعبٌر هانً الفكٌكً  –الهزائم وبانً أوكارها 
لمبة والمبنى الذي ألٌم على لبر مٌشٌل عفلك لضٌة كبٌرة تنالش على األثٌر فً من هدم ا

حٌن أنهم لم ٌنالشوا دالئل إعدام شهداء العلماء واألئمة أمثال عبد العزٌز البدري وبالر 
الصدر والشهداء الثالثة والستٌن من أسرة الحكٌم، وعدم تحمٌك أي هدف من الحرب 

ٌر العراق وتسلٌمه لالحتالل والمضاء على مئات األلوف من المعلنة وغٌر المعلنة وتدم
 شباب إٌران والكوٌت.!. 

 
51

ٌإكد هذا أن الطائفٌة لٌست ثمرة تدٌن، وال إنتاج متدٌنٌن، بل هً إنتاج ساسة،  - 
وطالب مناصب وعلمانٌٌن لد ال ٌكون لدٌهم اهتمام بؤي جانب من جوانب الدٌن بل لد 

 تكون موالفهم معادٌة له. 
 

50
تراجع آثار ثورة العشرٌن على الخلٌج والجوار العرالً فً سائر المظان التً تناولت  - 

تفاصٌل هذه الثورة. وأما الشٌخ خزعل وإمارته وعشائرها فتراجع مذكرات سـلٌمان فٌض 
 ، ففٌها معلومات مهمة عن هذه اإلمارة.   1889( طبعة دار السالً، لندن، 379-399)
 

53
هم أصحاب أبً منصور دمحم بن محمود المعروف بالماترٌدي والملمب الماترٌدٌة:  - 

بإمام الهدي، ولد ونشؤ فً سمرلند موطن المناظرات والمجادالت فً الفمه واألصول، 
وكان حنفً المذهب تلمى علوم الفمه والكالم على نصر بن ٌحٌى البلخً، وضع كتباً كثٌرة 

كتاب األصول من أصول الدٌن، وكتاب التوحٌد منها: كتاب تؤوٌل المرآن، وكتاب الجدل، و
والمماالت فً علم الكالم. وحاول إثبات العمائد التً أشتمل علٌها المرآن بالعمل والبراهٌن 
المنطمٌة، ولد اعتبرت الماترٌدٌة أن معرفة هللا تعالى مدركة الوجوب بالعمل، وأن هللا 

لحكمة أختارها، وأن هللا تعالى خالك  تعالى منزه عن العبث وأن أفعال هللا تعالى أرداها
 األشٌاء كلها فال شًء فً الوجود إال وهو مخلوق هلل وحده ال شرٌن له. 

 
53

هـ( ٌنسب  332األشاعرة: هم أصحاب أبً الحسن على بن إسماعٌل األشعري )ت  - 
أبو الحسن إلى أبً موسى األشعري، وكان على مذهب المعتزلة فً علم الكالم وتتلمذ على 
شٌخهم أبً علً الجبائً، وألام على االعتزال حتى سن األربعٌن حٌث جرت بٌنه وبٌن 
أستاذه الجبائً مناظرة اعتكف على أثرها فً بٌته مدة خمسة عشر ٌوماً ثم خرج إلى الناس 
ودعاهم إلى االجتماع فً المسجد الجامع فً البصرة ثم صعد المنبر ولال: أٌها الناس من 

من لم ٌعرفنً فؤنا اعرفه بنفسً أنا كنت ألول بخلك المرآن وأن هللا عرفنً فمد عرفنً و
تعالى ال ٌرى باألبصار، وأنا تائب مملع متصد للرد على المعتزلة فؤخرج فضائحهم. ومن 
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ً إن علم هللا تعالى واحد ٌتعلك بجمٌع المعلومات المستحٌل، والجائز، والواجب  آرائه أٌضا
جمٌع ما ٌصلح من الجائزات وإرادته واحدة تتعلك بجمٌع ما والعدم، ولدرته واحدة تتعلك ب

ٌمبل االختصاص، وكالمه واحد هو أمر ونهً وخبر واستخبار ووعد ووعٌد. كما أثبت أن 
السمع والبصر هلل تعالى صفتان أزلٌتان وأثبت أن الٌدٌن والوجه صفات خبرٌة. واإلٌمان 

لب واعترف باللسان صح إٌمانه، ولد عند األشعرٌة هو التصدٌك بالجنان فمن صدق بالم
أنتشر المذهب األشعري فً العراق ثم فً مصر أٌام صالح الدٌن األٌوبً وكذلن فً 

  .سورٌا وبالد المغرب العربً

 
55

أن ما نموله لد ال ٌعجب الكثٌرٌن من أولئن المعجبٌن بالنظام الملكً الذي لام فً  - 
كبوا من األخطاء بل والجرائم ما جعلهم أعماب ثورة العشرٌن ألن من جاإا بعده ارت

ٌنظرون إلٌه على أنه كان الصورة المثالٌة، لكن الناظر إلى ذلن النظام بشكل موضوعً، 
 ًً ُ ال بد له أن ٌدرن أن ما جاء بعده من نظم العسكر والبعثٌٌن والطائفٌٌن لم ٌكن إال ثمارا

لم ال ٌنبغً أن ٌنسً الناس مرة لغرسه، فلو طاب الغرس لطابت الثمار، ومجًء من هو أظ
دور الظالم فً مجًء من هو أظلم، ودور المنحرف فً مجًء من هو أكثر انحرافاً فذلن 
أمر ٌكاد ٌكون طبٌعٌاً. فؤٌلولة النظام العرالً إلى دكتاتورٌة صدام ال ٌنبغً أن تغطً على 

 البذور والجذور الفاسدة التً أفرزت نظامه البشع. 
 

56
المتهان أن ممبرة النجف لد أعطٌت "باللزمة" إلى ملتزم ٌهودي كان مثال على ذلن ا - 

المسإول عن السماح بدفن أموات المسلمٌن الشٌعة فً الممبرة من عدم ذلن، وكان ٌتماضى 
على ذلن أمواالً ترهك كواهل أهل المتوفى، إضافة إلى إجراءات أخرى تعد بحد ذاتها 

 وٌة من تارٌخ العراق. أهانة بالغة حفلت بها تلن الصفحات المط
 

57
لعلً الوردي كتاب حمل هذا العنوان )وعاظ السالطٌن( نشر فً بغداد فً خمسٌنات  - 

 المرن الماضً وأعٌد طبعه عدة مرات.

 
٘ٛ

كان اإلمام الخومٌنً وبعض أنصاره الممربٌن ٌطلمونه على بعض من ال ٌولون   - 

  ٌن.المضاٌا العامة وشإون األمة عناٌة واهتماماً كافٌ

 
58

تناول األخ الشٌخ صادق العبادي بٌان بعض الفوارق بٌن الحوزات والمدارس السنٌة،  - 
فً دراسة خاصة نشرت فً بعض أعداد مجلة "الشهٌد". وٌمكن االستفادة من كتاب 
"الجامعة الزٌتونٌة" لعبد المجٌد النجار. "والجامع والجامعة" لزكً المٌالد. وٌراجع نتاج 

شرٌعة" الذي صدر بجزأٌن عن المعهد العالمً للفكر اإلسالمً، و"األزهر "مإتمر علوم ال
 بٌن الجامع والجامعة" وبعض الدراسات التً أعدت فً هذا المجال لنٌل درجات جامعٌة. 



 ٔٓٛ 

                                                                                                                                                        

 
62

راجع على سبٌل المثال: تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم وكذلن حوادث  - 
كتب التارٌخ التً أرخت لتلن الفترة من ذكر لتلن هـ، وال ٌكاد ٌخلو كتاب من  92سنة 

الوالعة الخطٌرة التً كبدت األمة الكثٌر.، ولد أفردت هذه الوالعة أو المصٌبة بتآلٌف كثٌرة 
 ٌصعب حصرها. 

 
61

راجع: دٌوان الكمٌت بن زٌد األسدي، بتحمٌك دمحم نبٌل، الطبعة األولى، بٌروت، دار  - 
 .0222صادر، 

 
60

ٌنة: ٌمكن مراجعتها فً كتاب "الوثائك السٌاسٌة فً العهد النبوي" لدمحم حمٌد وثٌمة المد - 
 هللا، وكتاب "المجتمع المدنً" ألكرم ضٌاء العمري. 

 
63

ً كبٌراً إلٌجاد تداخل بٌن العناصر المكونة للشعب العرالً من عرب  -  إن هنان إمكانا
تداخل الحاصل اآلن، بحٌث وأكراد وتركمان وشٌعة وسنة ومن إلٌهم اكبر بكثٌر من ال

، وتبنى بٌنهم روابط مصاهرة، و أواصر لربى، ومصالح   ً ً ٌعرف الناس بعضهم بعضا
 ةمشتركة، وحٌن ٌتخذ لادة البلد وعمالإه من ذلن هدفاً فإن علٌهم أن ٌضعوا له االستراتٌجٌ

الالزمة والوسائل الفعّالة لتحمٌمه، ورسم سٌاسات أخرى تسهل هذا التداخل وتشجع 
المواطنٌن على تحمٌمه وبلوغه بوسائل ودوافع ذاتٌة تصنعها الروابط المشتركة وشبكات 
االتصال والمصالح وما إلٌها، فذلن أعمك أثراً من تلن السٌاسات الخرلاء العنصرٌة 
والطائفٌة التً اعتمدها "صدام" وأمثاله فً نمل لبائل عربٌة إلى المناطك الكردٌة بعد 

عاللاتها، فهذه السٌاسات الخرلاء لد زادت الطٌن بلة، والمرض علة،  تهجٌر أهلها، وتدمٌر
 فال بد من تجاوزها بسالم.          

 
63

المتغٌرات من أوضاع التصادٌة، وتنمل وإٌجاد فرص ونسب سكان. كل تلن األمور  - 
لٌس من الصعب التفاهم علٌها، إذا اتفك على الثوابت وحصلت المناعة بها وتوافر حسن 

 ٌة وسالمة الطوٌة.الن
 

65
للملن فٌصل ( انظر لضٌة نفً اإلمام الخالصً ومخاطبة الشٌخ خزعل )أمٌر المحمّرة - 

باستضافته فً اإلمارة ورفض األخٌر. راجع فً ذلن: مذكرات سلٌمان فٌض، مرجع 
سابك. ولمد كان العلماء الكبار الذٌن ٌمارسون دور المعارضة منذ عهد الدولة األموٌة 

ما كانوا ٌلجئون إلى "خراسان" والمناطك المجاورة لها ابتعاداً عن مضاٌمات وجود كثٌراً 
السلطان. وكثٌرون من السادة واألشراف المعارضٌن كانوا ٌعمدون إلى حمل نسب أو 
ً فً التكتم، ونؤٌاً  ألماب ترتبط بؤماكن إلامتهم نحو الشهرستانً والمزوٌنً والخوئً إمعانا

"علماء لمإرخ الكبٌر "ناجً معروف" لد شرع فً إنتاج موسوعة عن المضاٌمات. وكان ا
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ً أعجمية أصدر منها قثل وفاته أرتعة مجلدات، ولم يتصل العمل  العزب" الذيه حملىا ألقاتا

  تها، واألمز يتعلق تثيان الىاقع ال تالتعصة تقثيل على قثيل.
 

66
 .16مش رلم الهالمزٌد من المعلومات حول هذه الحمب التارٌخٌة، راجع  - 
 

67
نعنً باالحتالل الثالث: ذلن االحتالل المختلط أو المشترن الذي لامت به أمرٌكا ولوى  - 

التحالف بغزو العراق فً العشرٌن من مارس "آذار". وسموط بغداد فً التاسع من أبرٌل 
 الذي بدأ األولألن هذا االحتالل لد سبك بسموط العراق بٌن احتاللٌن.  0223"نٌسان" عام 

الذي أعمب حركة ماٌس  الثانًبحملة دٌالمٌن الذي حررت العراق منه ثورة العشرٌن. 
 التً لادها المربع الذهبً بمٌادة العمٌد صالح الدٌن الصباغ ورشٌد عالً الكٌالنً. 

 
69

مطاع صفدي، "حزب البعث: مؤساة المولد ومؤساة النهاٌة. بٌروت: دار اآلداب،  - 
 لٌه فٌما بعد بـ "حزب البعث".، وسوف نشٌر إ1863أكتوبر 

 
68

 حزب البعث، مرجع سابك. - 
 

72
 . 65حزب البعث، مرجع سابك، ص  - 
 

71
 حزب البعث، مرجع سابك. - 
 

70
هنان كتاب هام كتبه صالح نصر )مدٌر المخابرات المصرٌة األسبك( بعنوان  - 

اآلراء واألفكار "معركة الكلمة والمعتمد" عالج فٌه ممارسات التعذٌب التً تمارس لتغٌٌر 
ً موسوعة أعدها الشالجً فً ستة  والمعتمدات منذ عهد الفراعنة إلى عهده. وهنان أٌضا
مجلدات عنوانها "موسوعة العذاب" وهً تصب فً اإلطار ذاته، وفً كل منهما نجد نماذج 

 كثٌرة لمصادرة حرٌة الرأي وحرٌة المعتمد. 
 

73
ث: "تعتبر مؤساة االرسوزي أول ٌمول مطاع صفدي البعثً المإرخ لحزب البع - 

فضٌحة كبرى فً نشؤة حزب البعث على ٌد عفلك الذي سرق طالئع االرسوزي وعمٌدته 
الجدٌدة، وساهم فً أبعاد هذا المفكر المناضل الفذ عن ساحة العمل الفكري والنضالً". 

 .66راجع "حزب البعث، مرجع سابك، ص 
 

73
 .51حزب البعث، مرجع سابك، ص   - 
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75

، وانظر: أوكار الهزٌمة، هانً الفكٌكً، بٌروت: 50زب البعث، مصدر سابك، ص ح - 
 . 133، ص 1887دار رٌاض الرٌس، 

 
76

ال نود الخوض فً بٌان اآلثار الفكرٌة والنفسٌة واالجتماعٌة التً ترتبت على ذلن  - 
المركب، فمد تكفل البعثٌون أنفسهم فٌما كتبه مإرخوهم بذلن ومنهم مطاع صفدي فً 
"حزب البعث: مؤساة المولد ومؤساة النهاٌة" ومنٌف الرزاز فً "التجربة المرة" وهانً 
الفكٌكً فً "أوكار الهزٌمة". إضافة إلى العدٌد من الدراسات الغربٌة ودراسات الخصوم، 

كافٌاً لتوضٌح ذلن بشهادة شاهد  76-69ولد ٌكون ما فً "حزب البعث" مرجع سابك، ص 
 من أهلها.     

 
77

 .93حزب البعث، مرجع سابك، ص  - 
 

79
 .78حزب البعث، مرجع سابك، ص  - 
 

78
 .139حزب البعث، مرجع سابك، ص  - 
 

92
لٌونارد باٌندر. الثورة العمائدٌة فً الشرق األوسط، ترجمة: جبرى حماد، الماهرة: دار  - 

 .1866المٌم، 
 

91
ة، ومن دعاة " مفكر ونالد ألمانً، ولد فً روسٌا الشرل1923ٌ-1733هٌردر "  - 

 حركة التجدٌد الفكري فً ألمانٌا، سار على نهج فً اإلٌمان والتطور.  
 

90
" فٌلسوف فرنسً ولد فً بارٌس من أصل ٌهودي، 1831 -1958لوٌس برجسون " - 

كان والده موسٌمٌاً، درس فً كلٌة فرنسا للفلسفة وانتخب عضواً فً المجمع العلمً 
 .1809ل ، وحصل على جائزة نوب1813الفرنسً 

 
93

 .1862مراد وهبة. المذهب فً فلسفة برجسون. الماهرة: دار المعارف،   - 
 

93
 هنا ٌستعٌر عفلك من اإلسالم مفهوم الفطرة وٌسمطه على عمٌدته وأفكاره البعثٌة. - 
 

95
، وكذلن الثورة العمائدٌة، مرجع سابك، 15 -12فً سبٌل البعث، مرجع سابك، ص   - 

  033ص 
 

96
 .38مرجع سابك، ص  مراد وهبة، - 
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97

 .8فً سبٌل البعث، مرجع سابك، ص  - 
 

99
، وال ٌخفى أن "الرإٌة" شًء عائم ال ضوابط له، 13مراد وهبة، مرجع سابك، ص  - 

ً أعلى من الرأي الشخصً  وهً مجرد تالعب ٌستهدف إعطاء ما سمٌاه بـ "الرإٌة" وزنا
 المبنً على ذوق أو وجدان أو نحو ذلن.

 
98

 .38لبعث، مرجع سابك، ص فً سبٌل ا - 
 

82
 .033-033العمائدٌة فً الشرق األوسط، مرجع سابك، ص  - 
 

81
  -هنا  –، حدٌث مع عفلك، وٌمصد عفلك 1859، 0، ع 03مٌدل اٌست فورم، مج  - 

 جمٌع المٌم سواء أكانت دٌنٌة أو ثمافٌة.
 

80
والممابر  أي حب هذا الذي ٌتحدث عنه المائد المإسس؟ أهو حب المتل واإلبادة  - 

الجماعٌة؟! فهو ٌحض الطالئع على المسوة ولكن بدافع الحب. ترى لو حلل أطباء نفسٌون 
نفسٌة المائدة المإسس ماذا ٌجدون فٌها؟ ولكن ال داعً للتحلٌل )فهو مرفوض عند عفلك( 

 والعراق والتدمٌر والتنكٌل الذي لحك به شاهد على أمراضه وعاهات اتباعه.  
 

83
 108عث، مرجع سابك، صفً سبٌل الب - 
 

83
 111المرجع السابك، ص - 
 

85
 .132المرجع السابك، ص  - 
 

86
 .357-353الثورة العمائدٌة، مرجع سابك، ص  - 
 

87
 فً سبٌل البعث، مرجع سابك.  - 
 

89
عن عطاء بن أبً أصل هذا التعبٌر مؤخوذ من الحدٌث الوارد فً مسند أحمد ونصه:  - 

ة تذكر أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان فً بٌتها فؤتته فاطمة ببرمة فٌها رباح لال: حدثنً من سمع أم سلم
خزٌرة فدخلت بها علٌه، فمال لها: ادعً زوجن وابنٌن لالت: فجاء علً والحسٌن والحسن 
فدخلوا علٌه فجلسوا ٌؤكلون من تلن الخزٌرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء له 

الحجرة فؤنزل هللا عز وجل هذه اآلٌة: }إنما ٌرٌد هللا لٌذهب خٌبري، لالت: وأنا أصلً فً 
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" لالت: فؤخذ فضل الكساء 33عنكم الرجس أهل البٌت وٌطهركم تطهٌرا{"األحزاب:
فغشاهم به ثم أخرج ٌده فؤلوى بها إلى السماء ثم لال:اللهم هإالء أهل بٌتً وخاصتً 

ٌتً وخاصتً فؤذهب عنهم فؤذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهٌرا، اللهم هإالء أهل ب
الرجس وطهرهم تطهٌرا. لالت: فؤدخلت رأسً البٌت  فملت: وأنا معكم ٌا رسول هللا؟ لال: 

  إنن إلى خٌر، إنن إلى خٌر.
 05501، 05338، 05322رواه أحمد عن أم سلمة فً بالً مسند األنصار، رلم: 

 
88

 .3932صحٌح مسلم، كتاب العلم، الحدٌث رلم  - 
 

122
ب شٌخنا: عبد الغنً عبد الخـالك. حجٌة السنة. هٌرندن: فٌرجٌنٌا، المعهد راجع كتا - 

 ص. 589، 1896العالمً للفكر اإلسالمً، 
 

121
 .1217الحدٌث أخرجه مسلم فً كتاب العلم، باب من سنى سنة حسنة، رلم الحدٌث - 
 

120
متوافر  أعد أخونا وولدنا األستاذ الدكتور نصر عارف دراسة لٌمة استمرأ فٌها ما هو - 

من مخطوطات ومطبوعات فً هذا المجال، ولد جاوزت الدراسة ثالثمائة مصدر فً حٌن 
أن الكاتبٌن فً السٌاسة لم ٌرجعوا ألكثر من ثمانٌة عشر مرجعاً، وعمموا أحكامهم فً 
ً لما ورد فٌها. لمزٌد من  الفكر والنظرٌات السٌاسٌة والتارٌخ اإلسالمً بممتضاها ووفما

: نصر دمحم عارف، فً مصادر التراث السٌاسً اإلسالمً، هٌرندن: التفاصٌل راجع
 . 1883فٌرجٌنٌا، المعهد العالمً للفكر اإلسالمً، 

 
123
الراغب األصفهانً، مفردات ألفاظ المرآن، تحمٌك: صفوان عدنان داوودي: دمشك،   -

 . مادة )أّم(.1887، 0دار الملم، ط
 

123
وطبمات األصفٌاء، تحمٌك: مصطفى عبد المادر  أبو نعٌم األصفهانً، حلٌة األولٌاء -  

 .5/392. 1887، 1عطا: بٌروت: دار الكتب العلمٌة، ط
 
 

125
أبو الفتح الشهرستانً، الملل والنحل، تحمٌك: عبد العزٌز دمحم الوكٌل: بٌروت: دار  -  

 .31الفكر، د.ت، ص 
 

126
وفاً من ولوع المسلمٌن خلك المرآن: لضٌة أثارها المعتزلة فنفوا كون المرآن لدٌماً خ - 

فٌما ولع فٌه النصارى من تؤلٌه الكلمة، فعٌسى "كلمة هللا" فظنوا أن المسلمٌن لد ٌسلكون 
المسلن نفسه فٌإدي بهم إلى الشرن. ولد فرض المؤمون والمعتصم على العلماء تبنً هذه 
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عشر عاماً ثم  الممولة، وعذب اإلمام أحمد بن حنبل وغٌره بسببها، ودامت هذه الفتنة ثمانٌة
 أبطل المتوكل المول بها.  

 
127

-1/192دمحم أبو زهرة، تارٌخ المذاهب اإلسالمٌة: الماهرة: دار الفكر العربً، د.ت،  - 
183. 

 
129

،ص 1883، 1دمحم عبده، رسالة التوحٌد، تحمٌك: دمحم عمارة: الماهرة،دار الشروق، ط - 
09. 
 

128
اإلسفرائٌنً، الف رق بٌن الِفرق، تحمٌك:  أبو منصور عبد الماهر بن طاهر البغدادي -  

 .319-310. ص 1885دمحم محً الدٌن عبد الحمٌد: بٌروت، المكتبة العصرٌة، 
 

112
أبو المظفر طاهر بن دمحم اإلسفرائٌنً، التبصٌر فً الدٌن وتمٌٌز الفرلة الناجٌة عن  -  

. ص 1893، 1الفرق الهالكٌن، تحمٌك: كمال ٌوسف الحوت: بٌروت، عالم الكتب، ط
195-197. 
 

111
، وابن ماجه فً كتاب 3587رواه أبو داود فً كتاب السنة، باب: شرح السنة، رلم: - 

 .3880الفتن، باب: افتراق األمم، رلم 
 

110
الحدٌث أخرجه الترمذي فً كتاب الفتن، باب ما جاء فً لزوم الجماعة، رلم الحدٌث  - 

0281. 
 

113
تً نزلت بالتفسٌر، وخاصة كتب التفسٌر بالمؤثور نعنً بـ "فتنة التفسٌر" اإلصابات ال - 

برواٌات التراث  -هنا–وما حوته من رواٌات وإسرائٌلٌات. وال نحصر اإلسرائٌلٌات 
الٌهودي وحسب، وإنما ٌدخل معه أٌضا المروي من تراث النصارى وفارس وسواهم. 

ٌر بالمؤثور[ ٌمول ابن خلدون فً هذا الصدد: "لد جمع المتمدمون فً ذلن ]ٌعنً التفس
وأوعوا، إال أن كتبهم ومنموالتهم تشتمل على الغث والسمٌن، والممبول والمردود. والسبب 
فً ذلن أن العرب لم ٌكونوا أهل كتاب وال علم، وإنما غلبت علٌهم البداوة واألمٌّة، وإذا 
ة تشولوا إلى معرفة شًء مما تتشوق إلٌه النفوس البشرٌة فً أسباب مكونات بدء الخلٌم

وأسرار الوجود فإنما ٌسؤلون عنه أهل الكتاب لبلهم،، وٌستفٌدونه منهم، وهم أهل التوراة 
من الٌهود ومن تبع دٌنهم من النصارى. وأهل التوراة الذٌن بٌن العرب ٌومئذ بادٌة مثلهم، 
وال ٌعرفون من ذلن إال ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من "حمٌر" الذٌن 

الٌهودٌة، فلما أسلموا بموا على ما كان عندهم مما ال تعلك له باألحكام الشرعٌة  أخذوا بدٌن
التً ٌحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخلٌمة، وما ٌرجع إلى الحدثان والمالحم، وأمثال ذلن. 
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وهإالء مثل: كعب األحبار، ووهب بن منبه، وعبد هللا بن سالم، وأمثالهم. فامتألت 
ت عنهم، وفً أمثال هذه األغراض أخبار مولوفة علٌهم، ولٌست مما التفاسٌر من المنموال

ٌرجع إلى األحكام فٌتحّرى فٌها الصحة التً ٌجب بها العمل. وتساهل المفسرون فً مثل 
عن أهل التوراة الذٌن ٌسكنون  -كما للنا–ذلن، ومألوا الكتب بهذه المنموالت، وأصلها 

ملونه من ذلن، إال أنهم ب عُد صٌتهم، وعظمت ألدارهم البادٌة وال تحمٌك عندهم بمعرفة ما ٌن
لما كانوا علٌه من الممامات فً الدٌن والملة، فتلمت بالمبول ٌومئذ..." ابن خلدون، الممدمة، 

 وما بعدها. 382ص
 

113
اخترنا هذا التعبٌر فً إشارة إلى الحدٌث المروي عند أحمد والبغوي والطبرانً من  - 

ش ة ٌمول: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: ستكون طرٌك أبً كثٌر المحارب ر  ً لال: سمعت خ 
بعدي فتنة الحدٌث. ٌنظر: ابن حجر العسمالنً، اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة، مصر: مطبعة 

 1/303. 1812، 1السعادة، ط
 

115
ٌراد بالتواتر المعنوي أن ٌنمل جماعة ولائع مختلفة تشترن كلها فً أمر معٌن،  - 
ٌُحمل االشتران فً االتفاق على الرواٌة باعتباره تواترا معنوٌا. ولد شاع المول بالتواتر ف

المعنوي بٌن الفمهاء واألصولٌٌن. والمعروف أن كثٌرا من الفمهاء واألصولٌٌن ٌغلب علٌهم 
إٌراد اآلٌات واألحادٌث من لبٌل الشاهد أكثر مما هو من لبل الدلٌل المنشئ للحكم، ولذلن 

علٌهم إٌراد الشواهد على أحادٌث لد ال تكون لد بلغت من درجات الصحة ألصاها، غلب 
بل لد ٌكون فٌها الضعٌف والغرٌب والمرسل وما إلى ذلن. والناظر فً الفمه الخالفً )الفمه 
الممارن( ٌلحظ كٌف كان بعض أصحاب المذاهب ٌفند أو ٌطعن أو ٌرفض األحادٌث 

اء بالطعن فً سندها أو متنها. ومن هنا ظهر وشاع تداول الواردة لدى المذاهب األخرى سو
واستخدام تعبٌر "التواتر المعنوي" أو لالوا: "هذا الحدٌث ٌستغنى بشهرته عن طلب اإلسناد 

 له" وفً هذا من الخلل المنهجً ما ال ٌخفى على مطلع.
 

116
معناه هو ما روي من طرٌك اآلحاد، وتلمت األمة  -أصال–المراد بهذا التعبٌر  - 

كم بصحته المعصوم  كاألمة، فعُلم صدله  –بالمبول. ولد عرفه علماء األصول بؤنه " ما ح 
بالنظر" وهذا التعرٌف ٌفترض حكم جمٌع المجتهدٌن المختصٌن بصحته، أو أن ٌكونوا بٌن 
مصحح له وعامل بموجبه، ولٌس األمر كذلن فً هذا الحدٌث. وٌمكن أن ٌمال أن المتلمى 

ذا الحدٌث هو المدر المشترن من الرواٌات؛ وهو اإلخبار بافترالها، وتُعامل بالمبول من ه
الزٌادات كرواٌات مستملة، منها الممبول ومنها المردود، وبذلن تنحصر داللة الحدٌث على 

تحت  اإلخبار بافتراق األمة ال غٌر. ٌنظر: دمحم ٌحٌى سالم ِعّزان. حدٌث افتراق األمة
وما  80م. ص  0221هـ / 1300تراث والبحوث الٌمنً، المجهر. صنعاء: مركز ال

 بعدها.
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117

ٌنظر فً ذلن ممدمة كتاب الملل والنحل للشهرستانً، والفصل فً الملل والنحل البن  - 
 حزم.

 
119

 .   (181-0/182د.ت، ) لماهرة، المكتبة التجارٌة،اراجع: الشاطبً، االعتصام،  - 
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 راجع: دمحم سالم عزان، مرجع سابك. - 


