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نماذج من حركات واحزاب االسالم
أ.د .خالد حنتوش ساجت

السياسي في العراق

الباحث:

مروان احمد سممان

جامعة بغداد  -كمية اآلداب
المقدمة

قسـ عمـ االجتماع

عمػػا الػػرنـ مػػف اف جميػػت الحركػػات ساالح ػزاب االسػػيمية ترجػػت كمػػا يػػزعـ قادتىػػا إلػػا
المصدر االساس لمشريعة االسػيمية سوػس االػ ص الآري ػا سالسػ ة ال بسيػة الشػري ةا اال اف ذلػؾ
لـ يكف اويا مف ظىسر احزاب سحركات ستيارات اسيمية متعددة سمختم ة مف احية السياسة

سالت ظػػيـ سااليػػديسلسجيا لك ىػػا جميعىػػا بحاجػػة إلػػا تػػدعيـ شػػرعيتىا دي يػػا اف ظػػاورة التحػػزب
الػػدي ا ػػا الع ػراؽ ظىػػرت بسادوػػا ػػا عش ػري يات الآػػرف الما ػػا ع ػػدما ا طمآػػت اسؿ تجربػػة
حزبية اسيمية تمثمت بحركة اال ى ة االسيميةا التا كا ت ا كاروا بدائية يعسزوا الكثير مف

العمؽ ال كري سالحركا التا عكسته يما بعد الحركات الس ية التا اسست يما بعد

اف الحركات ساالحزاب االسيمية العراقية بدأت مطالبىا تتبدؿ شيئا شيئا مف الح اظ

عما الحالة الدي ية إلا الم اداة باستخداـ السمطة بآسة السيح ،سلـ تكف م اجأة لدى العػراقييف
سو ػػـ ي ػػرسف االحػ ػزاب سالحرك ػػات الدي ي ػػة االسػ ػ ية سالش ػػيعيةا تى ػػيمف عم ػػا الس ػػمطة ك ػػؿ حس ػػب

جغ ار يته ا شماؿ سنرب العراؽ ساجزاء مف سسطة تىيمف حركة االخساف المسػمميف سالحػزب
االسيما العراقا ستيارات سويئات اخرى ،اما السسط سالج سب لممجمس االعما سحزب الدعسة
االسيمية سالتيار الصدري سنيروا مف الجماعات ساالحزاب االخرى ،لكف مػا يثيػر اال تبػان اف

و ػػذن الحرك ػػات ساالحػ ػزاب اس ػػتخدمت سس ػػائؿ ع ػػدة مش ػػرسعة سني ػػر مش ػػرسعة ل ػػماف ال ػػسز
باال تخابػػات حاليػػا سمسػػتآبي

()1

اصػػبال االسػػيـ السياسػػا الع ارقػػا مت ػػم ا حركػػات ساح ازب ػاً

ستيارات متعددة ،م ىا مف لىا اصسؿ بالعراؽ سم ىا مف لىا ارتباط ا الخػارج ،سػسؼ تطػرؽ

لىا ا اسراؽ وذا البحث الذي ت مف ال ماذج التالية

المبحث االول  :نماذج من االسالم السياسي الشيعي

اوال .حزب الدعوة االسالمية:

يعد حزب الدعسة االسيمية أحد ابرز االحزاب الشيعية العراقية ،التا امتد تأثيروا إلا

بآاع اخرى خارج العراؽ ،ساف جميت ما شأ مف ت ظيمات حزبية شيعية يما بعد ال يخمػس مػف
تػأثير وػػذا الحػزب ،ساف كػسادرن مػف الػػذيف اختم ػسا مػػت الآيػادة شػكمسا ت ظيمػاتىـ اس تسزعػسا عمػػا

ت ظيمػػات حزبي ػة اخ ػػرى ،سحػػزب ال ػػدعسة وػػذا ك ػػاف ك كػػرة مطرسح ػػة قبػػؿ ث ػػسرة (تمػػسز -يسلي ػػس

 )1958اي اف التأسيس جاء ردا اس مساجىة لما اسمسن بالمد الشيسعا الذي اجتاح العراؽ
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ا تمؾ ال ترة(.)2

*مرحمة التأسيس
شػػكؿ تأسػػيس حػػزب الػػدعسة اوسػػيمية اساخػػر الخمسػػي يات مػػف الآػػرف العش ػريف آط ػة
تحسؿ كبرى ا تأريخ الحركة اوسيمية ا العراؽ ،سألسؿ مرة م ذ الثسرة العراقية الكبػرى م ػذ

عاـ ( )1921استطاع ت ظيـ اسيما اشئ اف يشػؽ طريآػه ػا ظػرسؼ ساجػساء نمػب عميىػا
الص ػراع السياسػػا ساأليػػديسلسجا بػػيف مختمػػؼ الآػػسى سالتيػػارات سالجماع ػات ال كريػػة سالسياسػػية

التػػا ط ػػت عمػػا السػػطال بعػػد اسػػآاط ال ظػػاـ الممكػػا ساسػػتيـ الآ ػسات المسػػمحة السػػمطة ػػا

صبيحة (الرابت عشر مف تمسز عاـ  ،)1958سقد اطمؽ عما المرحمة االسلا مف تأسيس وذا
الحزب مرحمة الب اء سالتغيير سالتا كا ت سرية ا بدايتىا ليبرز بآسة سا د اع اقسى مف مرحمة
الثا ية التػا ا بثآػت ػا اساسػط عػاـ ( )1979سالتػا سػميت بالمرحمػة السياسػية سمػف ثػـ ا تآػؿ
ح ػػزب ال ػػدعسة لمرحمت ػػه الثالث ػػة مرحم ػػه اس ػػتيـ الس ػػمطة ث ػػـ المرحم ػػة الرابع ػػة المرحم ػػة التطبيآي ػػة

الآياديػ ػػة

()3

اف ش ػ ػأة حػ ػػزب الػػػدعسة اوسػ ػػيمية كا ػ ػت ػ ػػا ظػ ػػرسؼ بالغ ػ ػة التعآي ػ ػد سالخطػ ػػسرة

خصسصا مت حداثه كرة تشكيؿ حزب اسيما عراقا جديػد ،سعػف ذلػؾ يآػسؿ صػاحب ال كػرة

السػػيد امىػػدي الحكػػيـا ا ػػا تكممػػت مػػت طالػػب الر ػػاعا سعبػػد الصػػاحب دخيػػؿ سمحمػػد صػػادؽ
الآامسسا عما اسػاس العمػؿ لتشػكيؿ حػزب سعآػد ا عػدة اجتماعػات سجمسػات حػسؿ المس ػسع

سكاف طالب الر اعا أعآم ا مف ال احية السياسية ،باعتبار أ ه كاف له اتصاؿ بحػزب التحريػر

ساالخساف المسمميف

()4

يعد حػزب الػدعسة اوسػيمية اسؿ حػزب اسػيما ػا العػراؽ لػه م ىجػه

سخطابػػه الحركػػا سثآا تػػه الحزبيػػة ساسػػس ػػا ظ ػؿ المرجعيػػة سرعايتىػػا ،س ػػـ عػػددا كبي ػ ار مػػف
رجاؿ الديف ساالكاديمييف سالمثآ يف يما بعد ،سخاض صراعاً مت الشيسعيسف سمت ظاـ صػداـ
حسيف مما ادى إلا ت كؾ الحزب حيث ا سمخت م ه ت ظيمػات سويئػات اخػرى سذوػب

ػحية

المساجى ػػات الت ػػا حص ػػمت ع ػػاـ ( )1974االش ػػيخ ع ػػارؼ البص ػػري ،ػػسري الطعم ػػة ،حس ػػيف
جمسخػػاف ،عمػػاد التبريػػزي ،سعػػز الػػديف الآبػػا جا" سخػػيؿ وػػذا المساجىػػات تكبػػد حػػزب الػػدعسة

اوسػيمية خسػػائر سخيمػة طالػػت االالؼ مػػف كػسادرن ،سيعػد اومىػػا اعػػداـ السػػيد محمػػد بػػاقر

الصدر عاـ (1981

)()5

*تشكيل القيادة

كاف اجتماع كربيء المسست ،اال طيقة الحآيآية لحزب الدعسة اوسيمية الف

اجتماع ال جؼ التأسيسا الذي عآد ا (تشريف االسؿ عاـ  )1957لـ ي بثؽ ع ه ما يحمؿ

مآسمات الحزب كالىيكؿ الت ظيما سالمراكز الآيادية سال شرات الداخمية ،سيكتسب االجتماع

الذي عآد ا كربيء اومية استث ائية ا تأريخ الدعسة حتا بات يآرف بمسلد الحزب سبدايات

تأسيسه ،سيمكف حصر ال ترة الزم ية لتأسيس الحزب حسب تعبير المؤسسيف ابعد ب عة
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اشىر مف ثسرن تمسزا سبذلؾ يمكف حصرن بيف شىري (ايمسؿ ستشريف االسؿ مف ذلؾ العاـ)
()6

سوا س ال ترة التا شىدت اشتداد الت احر سالتصادـ بيف احزاب جبىه االتحاد السط ا

سقد ح ر اجتماع كربيء المسست الذي عآد ا م زؿ السيد امحسف الحكػيـا كػؿ مػف

(محمد باقر الصػدر ،محمػد بػاقر الحكػيـ  ،مرت ػا العسػكري  ،محمػد مىػدي الحكػيـ ،طالػب
الر اعا  ،محمد صادؽ الآامسسا  ،عبػد الصػاحب دخيػؿ  ،سمحمػد صػالال االديػب) سمػت اف
جميت المؤسسيف ي تمسف إلا تيار سأحد وس التيار االسيما إلا اف ذلػؾ لػـ يكػف يع ػا الغػاء

التمػايز الآػػائـ يمػػا بيػ ىـ يمػػا يتعمػػؽ بطريػػؽ الت كيػػر ستعػػدد اسػػاليب العمػػؿ ظػ ار لت ػػسع السسػػط
المى ا سالسياسا الذي شا به كؿ م ىـ

()7

سقد تمخض عف االجتماع س ت المب ات االسلا لمحزب المزمت ا طيقة سكاف الصدر

يتسلا ادارة االجتماعات التح يرية سالتأسيسية ساقتراح اسـ ا الدعسة االسيميةا لمحزب ليكسف
اسما سطبيعػة عمػؿ لػه آػد جػاءت ػا أحػدى ال شػرات الداخميػة الصػادرة عػف الحػزب ااف اسػـ
الدعسة االسيمية وس االسـ الطبيعا لعمم ا سالتعبير الشرعا عف ساجب ا ػا دعػسة ال ػاس إلػا

االسيـ سال ما ت مف اف عبر عف ا س ا بػالحزب سالحركػة سالت ظػيـ س حػف دعػاة إلػا االسػيـ
سا صار اهلل سا صار االسيـ س حف حركة ا المجتمت ست ظيـ ا العمؿا

()8

كاف ودؼ الدعسة االسيمية كمػا يػزعـ مؤسسػسن وػس تغييػر ساقػت المجتمػت البشػري إلػا

ساقت اسيما سذلؾ عف طريؽ تغيير الم اويـ سالسمسؾ ساالعراؼ سالعيقات عمػا اسػاس مػف

العآيدة سالرابطة االخيقية االسيمية ساحيؿ الشريعة االسيمية محؿ الآسا يف الس عية

()9

*مؤتمر مكة المكرمة

عآدت الدعسة مؤتم ار سريا مصغ ار ا مكة المكرمة خيؿ مسسػـ الحػل لعػاـ ()1977
سق ػػد ج ػػرت خ ػػيؿ الم ػػؤتمر مراجعػ ػة آدي ػػة لمس ػػيرة ح ػػزب ال ػػدعسة اوس ػػيمية خ ػػيؿ السػ ػ سات

الما ية ستـ التطرؽ ا وذا المؤتمر إلا جممة مسا يت ابرزوا:

-1

خط سيرة حزب الدعسة االسيمية

-2

عيقة الحزب مت الحركات ساالحزاب اوسيمية االخرى

-3

تآييـ لممح ة التا مر بىا حزب الدعسة ا العراؽ

سبعد اال تىاء مف عآد المؤتمر تسجه امحمد مىدي اآلص اا مف الػديار المآدسػة إلػا

عماف ليجتماع امحمد وادي السبيتاا الطيعػه عمػا تػائل مػؤتمر مكػة سخيصػه ال آاشػات

التا دارت يه

()11

*العمل المسمح
دخؿ حزب الدعسة اوسيمية مرحمته السياسية بشكؿ عم ا بعد أحداث ( 17رجب

 )1979سالتا ا تىت بآمت ال ظاـ لمجماوير الم ت
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تظاورات مؤيدة لمسيد الصدر سمست كرة العتآاله ساقتيادن مخ س ار إلا بغداد سكاف تاج تسجيه

ال ربة إلا جىاز مرجعية السيد الصدر اعتآاؿ ساعداـ سمطاردة سكيئه سطمبته سوذا د ت

بحزب الدعسة اوسيمية إلا اف تأخذ عما عاتآىا مىمة االعداد سالتح ير ال ت ا ة

جماويرية مسمحة ت طمؽ سحسب ما كاف مخططاً له مف م طآة الكاظمية ا العاصمة بغداد

م تىزن رصة م اسبة س اة االماـ امسسا الكاظـا ا ( )1979/6/21أقدمت لج ة الحزب
ا العراؽ بإصدار التعميمات إلا الجىاز الحزبا بإعداد ستىيئة كا ة المستمزمات ال رسرية

ل جاح اال ت ا ة مف اسمحة سم شسرات سمكبرات صست سال تات

الخ

()11

ست ػػـ اس ػػت ار ت ظيم ػػات ال ػػدعسة ػػا بغ ػػداد سالمحا ظ ػػات الآريب ػػة م ى ػػا إال اف مش ػػرسع

اال ت ا ػػة تيشػػا سوػػس ػػا المىػػد آػػد تسػػرب الخبػػر عبػػر الآسػػـ العربػػا وذاع ػة طىػراف التػػا

دعػػت الجمػػاوير العراقيػػة إلػػا المشػػاركة ػػا اال ت ا ػػة التػػا سػػت طمؽ يػػسـ ( )25رجػػب مػػف
الكاظمية باتجان الآصر الجمىسري سكاف ذلؾ قبؿ( )7اياـ مف المسعد المحدد لىا سقػد سػمعت
السمطة العراقية بالخبر مما د عىػا إلػا اسػت ار قساوػا العسػكرية ساألم يػة سالحزبيػة سد عػت بىػا

إلا مدي ة الكاظمية مما قمب اآلية راسا عما عآػب سد عػت ال ظػاـ الػا شػف حممػة اعتآػاالت
ساسعة سصؿ عددوـ إلا( )31الؼ شخص مما ادى إلا تيشا اال ت ا ة سا محيلىا

()12

*حزب الدعوة واالنتخابات

تب ػػا حػػزب الػػدعسة اوسػػيمية مبػػدا الشػػسرى ساال تخػػاب م ػػذ عػػاـ ( )1991اذ ت ػػمف

بر امجه اال تآالا التأكيد عما اف اال تخابػات أحػدى سسػائؿ تػداسؿ السػمطة سػميما ،الف تغييػر
ا ظمة الحكـ اما يتـ عف طريؽ اال آيب العسكري اس االنتياؿ السياسا اس الثسرة الشعبية اس

اال تخابػػات  ،سلىػػذا ت ػػمف بر ػػامل الػػدعسة السياسػػا بعػػد اشػػتراكه ػػا السػػمطة عػػاـ ()2113

مبػػدا الشػػسرى ساال تخػػاب المباشػػر سمشػػاركة جميػػت العػراقييف ػػا تحديػػد المصػػير الػػذي يسػػتمىـ
مبادئػه سمػسادن مػف الشػريعة اوسػيمية سقػػيـ المجتمػػت الع ارقػا األصػػيمة سمثمػه ساع ار ػه ساعتمػػاد
مبدا ال صؿ بيف السمطات ستشكيؿ السمطة الت يذية سالآ ائية اذ يكسف ظامه تجسيدا حآيآيػا

لرؤى ساوداؼ الشعب سليس عما اساس سمطسي ردي سطائ ا سطبآا

()13

شػػارؾ حػػزب الػػدعسة اوسػػيمية ػػا جميػػت العمميػػات السياسػػية ػػا الع ػراؽ مػػا بعػػد (،)2113
ابت ػػداء م ػػف مجم ػػس الحك ػػـ ػػا العػ ػراؽ سالحكسم ػػة العراقي ػػة المؤقت ػػة سالحكسم ػػات الت ػػا أعآبتى ػػا
ساال تخابات العراقية سمجمس ال ساب العراقا حيث سعا ا تحآيؽ بر امجه السياسا

()14

تسلا حزب الدعسة االسيمية رئاسة الحكسمة اال تآالية عاـ(  )2115برئاسة اابراويـ

الجع ػػريا س ػػا اساخػػر عػػاـ ( )2117عآػػد حػػزب الػػدعسة مػػؤتمرن الػػدسري ساجػػرى تغيي ػرات ػػا
ظامػػه الػػداخما ساسػػتحدث م صػػب االمػػيف عػػالـ لمحػػزب س ػػاز ا ػػسري المػػالكاا باال تخابػػات

بم صب اميف العاـ حزب الػدعسة االسػيمية ،االمػر الػذي د ػت رئػيس الػسزراء االسػبؽ اابػراويـ
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الجع ريا إلا اال صاؿ عػف الحػزب بسػبب اعت ار ػه عمػا ال تيجػة ستأسػيس تيػار االصػيح،
سحصػػمت ا صػػاالت اخػػرى عػػف حػػزب الػػدعسة م ىػػا حػػزب الػػدعسة لت ظػػيـ الع ػراؽ سوػػس أحػػد
االحزاب ال اتجة عف اال شآاقات التا اصػابات حػزب الػدعسة سالػذي تشػكؿ ػا البصػرة سدخػؿ

اال تخابات مت قائمة االئتيؼ العراقا المسحد سلك ه لـ يستمر طسييت ا شطر إلا ػريآيف
ريػػؽ بزعامػػة اعبػػد الك ػريـ الع ػػزيا االئػػتيؼ الػػسط ا المسحػػد يم ػا دخػػؿ بػػاقا ا ػراد الت ظػػيـ

ائ ػػتيؼ دسلػ ػة الآ ػػا سف ال ػػذي ك ػػاف يتزعم ػػه الم ػػالكا

()15

ت ش ػػر ا ك ػػار سبيا ػػات ح ػػزب ال ػػدعسة

االس ػػيمية ع ػػدة ق ػ ػسات سص ػػحؼ اعيمي ػػة مث ػػؿ اق ػػاة ا ػػاؽ ال

ػػائيةا التابع ػػة لح ػػزب ال ػػدعسة

االسيمية سمديروا امحمد ذياب البي ا اا سالتا تأسست ا عػاـ ()2115اسصػحي ة البيػافا

التا تأسست ()2118

()16

إجماال :مف خيؿ الطرسحات السابآة سرنـ مػا مػر بػه حػزب الػدعسة اوسػيمية مػف صػعسبات
ستحػػديات إل ػػا ا ػػه يبآ ػػا لىػػذا الح ػػزب خصسصػػيته المميػػزة باعتبػػارن اق ػػدـ االح ػزاب السياس ػػية

اوسيمية ػا العػراؽ سالحػزب المؤسػس لمتيػار االسػيما الع ارقػا ،سا طيقػا مػف اقدميػة حػزب
الػػدعسة اوسػػيمية عمػػا الس ػاحة العراقيػػة

ػػي عػػف ريادتػػه ػػا وػػذا الم ػػمار ر ػػض حػػزب

الدعسة الذسباف ا المجمس االسيما العراقا ع دما طمب م ه ذلؾ

بالرنـ مف اال شآاقات ا ص سؼ حزب الدعسة لكف بال تيجة يمتئـ الجميت ا قائمة سأحدة

سخصسصا بعػض االحػزاب الشػيعية تتحػد حػزب الػدعسة لتشػكيؿ السػمطة امثػاؿ حػزب ال

ػيمة

سالتيار الصدري سالمجمس االعما سوذا ما حدث ا ا تخابات ( )2111حيث كاف ال رؽ بيف
الآائمة العراقية سالتحالؼ مآعديف مف صالال الآائمة العراقية لكف ا

ماـ التحالؼ الكردستا ا

إلا التحالؼ السط ا بعد مشاسرات معمآة اصبحت الك ة لمآائمة الجديدة بعد ت سير المحكمػة

االتحاديػػة بػػاف الآائمػػة االكبػػر وػػا التػػا تتشػػكؿ بعػػد العمميػػة اال تخابيػػة شػػارؾ حػػزب الػػدعسة
االسيمية ا جميت العمميات السياسية ساال تخابية التا حدثت ػا العػراؽ بعػد ( )2113سلػه

جسسر سعيقات مت االحزاب االخرى م ىا الحزب االسيما العراقا ،سكا ت له عيقة مميػزة
اي ا مت االتحاد السط ا الكرستا ا سالحزب الديمآراطا الكردستا ا سالدليؿ اف حػزب الػدعسة
ارد حزب الدعسة االستمرار مستآبي
تحالؼ مت االحزاب الكردية ا تشكيؿ الحكسمة ،ساذا ما ا

عميه اف ي تال لكؿ العراقييف ساالبآاء عمػا مسق ػه الم ػاد لمتآسػيـ العػراؽ إلػا اقػاليـ لكػف وػذا
المسقؼ قد يىتز اس ي عؼ ع د تآديـ طمسح السمطة عما اي طمسح اخر

ثانيا :التيار الصدري

حتػا صػػبيحة (التاسػػت مػػف يسػاف ابريػػؿ )2113لػػـ يكػػف يعػرؼ تيػػار باسػػـ التيػػار
الصدري الػذي اكتسػب وػذن التسػمية سػبة إلػا محمػد محمػد صػادؽ الصػدر الػذي انتيػؿ عػاـ

( )1999ال ػػا مآالػػة سال كتػػاب سال اي سسػػيمة اعيميػػة مػػا عػػدا الجماعػػات التػػا ظىػػرت ػػا
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ل دف بعد انتياله تحػت اسػـ اتيػار االمػاـ الصػدرا سشػارؾ وػذا التيػار بمػؤتمر ل ػدف الػذي عآػد
ػػا كػػا سف االسؿ ( )2112مػػف دسف اف تر ػػت صػػسرة اس شػػعار تػػذكر مآتػػدى الصػػدر بشػػاء،

سعمػػا الػػرنـ مػػف اف وػػذا التيػػار متعمػػؽ بمػػا عػػرؼ بالصػػدر الثػػا ا ،اال اف السػػيد محمػػد بػػاقر
الصدر الذي اعدـ عاـ ( )1981حا ر ا ساجىة ساعيـ التيار الصدري كاسـ سصسرة

()17

اف ظاورة اال تساب إلا الصدر برزت م ذ ذلؾ الحيف ظىر بما يعرؼ اليػسـ بالتيػار

الصػ ػػدري ،الػ ػػذي شػ ػػمؿ شخصػ ػػيات سعممػ ػػاء اسػ ػػيمية شػ ػػيعية مىمػ ػػه م ىػ ػػا اكػ ػػاظـ الحػ ػػائري،

اآلص ا ،محمػد صػادؽ الصػدر ،س جمػه مآتػدى الصػدرا سعمػا الػرنـ مػف عػدـ امػتيؾ التيػار

الص ػػدري رؤي ػػة مسح ػػدة تج ػػان االم ػػسر ساألح ػػداث السياس ػػية اال ا ػػه يمتم ػػؾ ات اق ػػا عم ػػا اومي ػػة
سمحسرية الصدر ا العمؿ االسيما ا العراؽ ساعتبارن م جر الثسرة االسيمية العراقية

()18

*مرحمة التأسيس

يمك ػػا الآػػسؿ اف مػػا ا تجتػػه حركػػة السػػيد محمػػد محمػػد صػػادؽ الصػػدر بعػػد ا ت ا ػػة

عاـ ( )1992وس تأسيس تيار ساست يغمب عميه اال تماء الشػعبا سالعشػائري مػف بػيف اسسػاط
المحػػرسميف مػػف اب ػػاء السسػػط سالج ػػسب الع ارقػػا ي ػػـ تسجىػػات سياسػػية متعػػددة سمتباي ػػة ػػا

مساق ىػػا المعم ػػة سػػما الحآػػا ب ػػاالتيار الصػػدريا

()19

سو ػػا يمكػػف الآػػسؿ اف التيػػار الصػػدري قػػد

تسسػػعت قاعدتػػه الشػػعبية ساصػػبال لػػه اتبػػاع كثيػػرسف ػػا سسػػط الع ػراؽ سج سبػػه ستحػػسؿ اتبػػاع
امحمد الصدرا إلا اتباع الب ه امآتدى الصدرا

*العمل المسمح

اعمف مآتدى الصدر عػف تأسػيس الجػيش المىػدي كخػط مسػمال تػابت لمتيػار الصػدري
تحػػت ذريعػػة مآاسمػػة االحػػتيؿ سحصػػؿ وػػذا الجػػيش عمػػا تأييػػد الكثيػػر مػػف المت ػػرريف مػػف
اسػػآاط ال ظػػاـ السػػابؽ سا ػػد ت سجىػػاء مػػف اوػػؿ الس ػ ة إلػػا دعػػـ مآتػػدى سجيش ػه بىػػدؼ اربػػاؾ

العمميػػة السياسػػية اال اف االمػػر اختمػػؼ سسػػرعاف مػػا تبػػدؿ مسقػػؼ المستحسػ يف لممارسػػة جػػيش

المىػػدي مػػت الآ ػسات االمريكيػػة سالعمميػػة السياسػػية برمتىػػا سذلػػؾ بعػػد المساجىػػات الحػػادة التػػا
حصمت بيف حامما السيح مف كمتا الطائ تيف سما بثته وذن المساجىات مػف تصػاعد عمميػات
الع ؼ ساالرواب سالآتؿ عما الىسية سما قاـ به جيش المىدي الذي شػارؾ ػا تمػؾ المسجىػات

كحػاـ س اصػر لمشػيعة ػا العػراؽ

()21

اف الميحػظ ألبػرز عاليػات السػمسؾ السياسػا التػا قػاـ

بىػػا مآتػػدى الصػػدر وػػس اتخػػاذن مسق ػػا ثسريػػا سمعاديػػا مػػف االحػػتيؿ االمريكػػا تجمػػا بتعاممػػه
الثسري سالمعار ػة الآسيػة لػه بأشػكالىا االعيميػة سالسياسػية ساالستع ار ػية ثػـ تصػاعدت يمػا

بعد إلا مساجىات جىادية مت الآسات المحتمة كا ت ساحتىا العديد مف المدف العراقية

()21

سال يخ ػػا اف التي ػػار الص ػػدري ي ػػـ كتم ػػة بشػ ػرية مختم ػػة االلػ ػساف ي ػػه التك ػػسقراط

سالمحاميف ساالطباء ساالقتصادييف ساالكاديمييف بشكؿ عاـ س ا وذا التيار أي ا مف البسػطاء
341

جمةل الآداب  /ملحق العدد  ( 211أيلول )

 1027م  2418 /هـ

سالسصػسلييف لػذا ال بػػد مػف ال ظػر إلػػا وػذا التيػار بعػػيف خاصػة خصسصػا ا ػػا ال يمك ػا ابعػػاد
دسرن المؤثر ا العممية السياسية عف الساحة السياسية لعرض قاعدته الشعبية

*التيار الصدري واالنتخابات

لـ يؤمف مآتدى الصدر سال اتباعه ا بداية احتيؿ العراؽ بالعممية السياسية لذلؾ
عزؼ عف المشاركة ا مجمس الحكـ عاـ ( )2113ا ا ة إلػا عػدـ مشػاركته ػا ا تخابػات

الجمعيػػة السط يػػة المكم ػػة بكتابػػة الدسػػتسر الع ارقػػا عػػاـ ( ،)2114امػػا ػػا ا تخابػػات()2115

البرلما يػػة ،آ ػػد خ ػػاض التي ػػار الص ػػدري اال تخابػػات
سحصػػؿ ج ػراء مشػػاركته عمػػا ( )31مآعػػدا

()22

ػػمف قائم ػػة االئ ػػتيؼ ال ػػسط ا الع ارق ػػا

امػػا ػػا ا تخابػػات ( )2111آػػد شػػكؿ مآتػػدى

الصػػدر تيػػا ار اسػػمان ب ػػاكتمة االح ػرارا سمػػف الميحػػظ اف التيػػار الصػػدري لػػـ يعػػد يتخػػذ الع ػػؼ
الػػذي كػػاف يمارسػػه اث ػػاء ت ػرة الطائ يػػة ػػا الع ػراؽ التػػا بمغػػت اسجىػػا خػػيؿ عػػاما (،2116

 )2117ىجػػا ساف الكتمػػة لػػـ تعبػػر ػػا ظامىػػا الػػداخما عػػف أيدسلسجيػػة دي يػػة سشػػاركت كتمػػة

االح ػرار ػػا ا تخابػػات ( )2111سحصػػمت عمػػا تسػػت سثيث ػيف مآعػػدا برلما يػػا سشػػغمت عػػدة
س ازرات سم اصػػب سػػيادية ػػا الدسلػػة( .)23يمثػػؿ التيػػار الصػػدري حركػػة مر ػة تتميػػز بعيقػػات
ساسعة مت االحزاب المحمية ساالقميمية بشكؿ عاـ ،غالبا ما تكسف وػذن العيقػات متآمبػة سنيػر

مت انمػػة سوػػذ ال مػسذج يعكػػس حصػػسؿ تحػسالت ػػا الػ ىل التػػا يتبعػػه قػػادة التيػػار ،مػػف خػػيؿ
ا ىماؾ المسؤسليف الصدرييف ا اجراء تعدييت تكتيكية تت ؽ سمصالحىـ

()24

*البرنامج السياسي لكتمة االحرار النيابية التي تمثل التيار الصدري

تدعا كتمة االحرار ال يابية التا تمثؿ التيار الصدري االلتزاـ بب اء مجتمت ع ارقػا

يم ػف سمزدوػػر يعػػيش يػػه اب ػػاؤن بر اوي ػة سرخػػاء لػػذلؾ جػػاء البر ػػامل السياسػػا لكتم ػة االح ػرار
لتحآيؽ وذن المطالػب مػف خػيؿ الت سػيؽ مػت جميػت الكتػؿ ساالحػزاب التػا تتب ػا ىجػا يػتيءـ

مت تسجىىا لذا تب ت كتمة االحرار المبادئ التالية:

 -1ت ظر كتمة االحرار إلا الدسػتسر باعتبػارن مجمسعػة الآساعػد الآا س يػة التػا تحػدد الحآػسؽ
سالساجبات ست ظـ عمؿ السمطات الثيث

 -2تػػدعس كتمػػة االحػرار إلػػا تب ػػا حكسمػػة االنمبيػػة السياسػػية التػػا تآرروػػا صػ اديؽ االقت ػراع
بعيدا عف اسمسب المحاصصة سالتسا ؽ الخاطئيف التا ادت إلا تشكيؿ حكسمػة

سبرلماف وش

ػعي ة

 -3تؤمف كتمة االحرار باف المجتمت العراقا مت سع دي يا سقسميا سمذوبيا سسياسػيا ساف الىسيػة
العراقية وا الع ساف المشترؾ لجميت الت سعات ا التمتت ا كا ة الحآسؽ دسف تمييز

 -4تمتزـ كتمة االحرار بالتداسؿ السمما لمسمطة عبر اليػه اال تخابػات سال صػؿ بػيف السػمطات
الثيث التشريعية سالت يذية سالآ ائية
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 -5تػػرى كتمػػة االحػرار اف محا ظػػه كركػػسؾ وػػا محا ظػة ع ارقيػة سوػػا صػػسرة مصػػغرة لعػراؽ
مسحد سحؿ مشكمتىا يكسف عبر الحسار المتصؼ بالمس سعية ستحري الحآيآة

 -6تػػر ض كتمػػة االح ػرار كا ػػة ال سػػاد االداري سالمػػالا الػػذي استشػػرى ػػا كا ػػة المؤسسػػات
العراقية ستتعىد بمحاربته عبر الرقابة البرلما ية ساالدارية سالآ ائية

 -7تػػؤمف االحػرار بػػاف المػرأة تمثػػؿ رقمػاً مىمػاً ػػا المجتمػػت ساف الشػػباب وػػـ ركيػزة المسػػتآبؿ
سرجاله

 -8تمتػزـ كتمػة االحػرار ب ػرسرة اعتمػاد الك ػاءة سالمى يػة سال ازوػة ػا تػسلا الحآائػب الس ازريػة
سسكيء سمستشاري الس ازرات

()25

إجماال :يبػدس اف التيػار الصػدري اكثػر قربػا إلػا التيػار الميب ارلػا مػف الكيا ػات السط يػة

سبػػاقا التيػػارات سالحركػػات الدي يػػة الشػػيعية سالسػػبب ا ػػه ال يمكػػف اعتبػػارن حزبػػا دي يػػا بػػالمع ا

الحركػػا سالعآائػػدي ،سيمكػػف اف يتبمػػسر م ػػه مشػػرسع سط ػػا اذا تآػػدـ وػػذا التيػػار بحسػػف ال سايػػا
سالبع ػػد ع ػػف المحاصص ػػة ستطبي ػػؽ بر امج ػػه سمبادئ ػػه بش ػػكؿ سا ػػال سممم ػػسس عم ػػا الس ػػاحة

السياسية سليس عبر المآاالت سالدعايات اال تخابية التا ال تمبث اف تبآا حبر عما سرؽ

المبحث الثاني  :نماذج من االسالم السياسي السني

اوال .الحزب االسالمي العراقي

الحػػزب االسػػيما الع ارقػػا وػػس أحػػد ػػرسع ت ظػػيـ االخ ػساف المس ػمميف الػػذي تأسػػس ػػا
مصر عاـ ( ،)1928بعد اجتماع عآدن مؤسس الت ظيـ سمرشدن العاـ احسف الب اا ،ا مدي ة
االسػػماعيمية مػػت احػػا ظ عبػػد الحميػػد ،احمػػد الحصػػري ،ػؤاد ابػراويـ ،عبػػد الػػرحمف حسػػب اهلل،
سزكػػا مغربػػاا سقػػد تعاوػػدسا عمػػا تشػػكيؿ ت ظػػيـ يعمػػؿ عمػػا اصػػيح شػػؤسف االم ػة االسػػيمية
سمان حسف الب اء بػ ااالخساف المسمميفا بايعسن عما ذلؾ

()26

*مرحمة التأسيس

تأسس الحزب االسيما العراقا ا أسائؿ عاـ ( )1961الذ يعػد الج ػاح االساسػا
لجماعػػة االخ ػساف المسػػمميف ػػا الع ػراؽ حيػػث كػػاف االمػػيف العػػاـ لمحػػزب ا عمػػاف السػػامرائاا

ستػ ػراسح ش ػػاط و ػػذا الح ػػزب ػػا الس ػػتي يات م ػػف الآ ػػرف العشػ ػريف ب ػػيف الس ػػر سالعم ػػف س ػػا ع ػػاـ

( )1971اس د عمؿ الحزب إلا اايػاد السػامرائاا س جػال مػت مجمسعػة مػف الشػباب ػا تكػسيف
خييا سرية عممت ا عدة محا ظات عراقية ساستمر العمؿ بعد ( )1981بآيادة اعبد المجيد
السػػامرائاا سذلػػؾ بسػػبب خػػرسج اايػػاد السػػامرائاا مػػف الع ػراؽ اثػػر مطاردتػػه مػػف قبػػؿ السػػمطة

ي ػػذاؾ ،ثػػـ ػػا عػػاـ ( )1987كشػػؼ العمػػؿ مػػف قبػػؿ االمػػف الع ارقػػا ساعتآمػػت معظػػـ الآيػػادات
سصدرت بحآىا احكاـ تراسحت ما بيف االعداـ سالسجف لعشر سػ سات سمػف ثػـ اسػتؤ ؼ شػاط

الحػػزب عػػاـ ( )1991ساختي ػرت ااسػػامة السػػامرائاا لمآيػػادة إلػػا سػػآسط ال ظػػاـ عػػاـ ()2113
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ع دوا ظىر الحزب لمعمف سمػارس شػاطه السياسػا سا تخػب امحسػف عبػد الحميػدا امي ػاً عامػاً

له حتا عاـ ()2115ع دما تسمـ األما ة العامة لمحزب طارؽ الىاشما

()27

اشػػارت الػػدالئؿ إلػػا اف االسػػيـ السياسػػا السػ ا بػػالمع ا الت ظيمػػا سالحزبػػا لػػـ يبػػدا

اال بعد عسدة الشيخ امحمد محمسد الصساؼا مف مصر بعد اف درس ا جامعة االزور سعاد
حامي معه رسػالة االخػساف المسػمميف لتأسػيس ػرعىـ ػا العػراؽ سظىػر يمػا بعػد اسػـ الحػزب
االسػيما الع ارقػػا مػػت اف االخػساف المسػػمميف بشػػكؿ عػاـ يحػػاسلسف ابعػػاد مظػػاور الحزبيػػة عػػف
ت ظيمىـ اال اف وذا لـ يشمؿ رسعىـ بؿ يبآا شأ اً عاـ لمت ظيـ سه

()28

بدا الصساؼ يجىر بدعسته عم يا بعد تسليه السعظ ػا جػامت امصػط ا الصػابس جاا

ػػا ش ػػىر رم ػػاف حي ػػث اس ػػتطاع اف يتص ػػؿ بالش ػػباب سالع ػػامميف سي ػػؤثر ػ ػيىـ سك ػػاف لمجم ػػة

االخساف المسمميف التا كا ت تصؿ إلا المسصؿ ستباع عم ا ا المكتبات م ذ عاـ( )1942
دسر عاؿ ا بث االخساف المسمميف ساطيع الشباب عما م ىجىـ سرؤاوـ

()29

اف شاط الصساؼ ا شر ا كار االخساف المسمميف كاف مف خيؿ جمعية سميت ب ػ

ااوخػػسة االسػػيميةا التػػا تأسسػػت ػػا عػػاـ ( )1948سالتػػا كػػاف ي أرسػػىا الشػػيخ امجػػد الزوػػاسي
سمحمػػد محمػػسد الص ػساؼ مراقبػػا عامػػا لىػػا مػػت مجمسعػػه مػػف المشػػاركيف امثػػاؿ اعبػػد الػػرحمف

الشػػيخما سعبػػد الغ ػػا ش ػ داله سمحمػػد ػػرج السػػامرائاا لكػػف جمعيػػة االخػػسة االسػػيمية لػػـ تػػدـ
طسيي سأنمآت عاـ ()1959

()31

*الطمب الرسمي لتأسيس

قدـ الصساؼ طمبػا إلػا س ازرة الداخميػة لتأسػيس حػزب باسػـ الحػزب االسػيما الع ارقػا

سمركػػزن ػػا بغػػداد سقػػد أر ػػؽ الص ػساؼ مػػت الطمػػب دسػػتسر الحػػزب س ظامػػه الػػداخما سقػػا سف
الجمعي ػػات رق ػػـ( )1لسػ ػ ة ( )1961ستم ػػت المص ػػادقة عمي ػػه بع ػػد ر ػػض س ازرة الداخمي ػػة اج ػػازة
الحزب االسيما بإيعاز مف الزعيـ اعبد الكريـ قاسـا لكف قرار الر ض ميػز مػف قبػؿ محكمػة

التمييز ا العراؽ سجاءت المسا آة لصالال الحزب االسيما

()31

*صراعه مع السمطة

اف اجػػازة العمػػؿ لمحػػزب االسػػيما الع ارقػػا اثػػارة ح يظػػة الػػزعيـ عبػػد الكػريـ قاسػػـ ،ساخػػذ يكيػػؿ
االتىامػػات لآػػادة الحػػزب االسػػيما قػػائي اايػػف كػػا سا ػػا العىػػد الممكػػا ا ػػا لػػـ سػػمت ب

مػػف اجػػؿ حريػػة العػراؽ ستخميصػػه مػػف الظمػػـ سال سػػاد

()32

ػالىـ

اسػػتمرت االتىامػػات سالم ػػاسرات بػػيف

الحػػزب االسػػيما سالػػزعيـ عبػػد الك ػريـ قاسػػـ سا تىػػت بإصػػدار االخيػػر ق ػ ار ار بغمػػؽ جميػػت مآػػار
الحزب االسػيما ػا العػراؽ ػا ( ،)1961/3/21سحجػز اع ػاء الىيئػة االداريػة ػا المآػر
الػرئيس لمحػػزب ببغػداد سالآػػا الآػػبض عمػا اعبػػد الكػريـ األعظمػػا سالشػػيخ عبػد الجميػػؿ ابػراويـ
ع س الىيئة المؤسسة لمحزب س ا ؿ الآا اا ساخريف
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بعد اطيؽ سراح اع اء المج ة المركزية لمحزب تسقػؼ الحػزب عػف ال شػاط العم ػا

سبػدأ ب شػػاطه السػري حتػػا اسػػتيـ حػزب البعػػث السػمطة بػػدا بمىاجمػػة سميحآػة اتبػػاع الحػػزب
االسػػيما الع ارقػػا سبػػاألخص قياداتػػه غػػادرت مجمسعػػة كبي ػرة مػػف اع ػػاء سقيػػادات الحػػزب

الع ػراؽ ب ػم ىـ رئػػيس الحػػزب سسػػكرتيرن ساسقػػؼ الحػػزب عممػػه بشػػكؿ رسػػما ػػا ( 5يسػػاف
)1971

()34

*الحزب االسالمي الحالي_ معاودة النشاط

م ػػذ اف اسقػػؼ الحػػزب عممػه الرسػػما مػػارس عممػه بالخ ػػاء حتػػا عػػاـ ( )2113بعػػد

اف تـ تغيير ظاـ الحكـ ا العراؽ اذ عاسد الحزب االسيما العراقا شاطه حاله حػاؿ بآيػة
االحزاب سالحركػات ،سمػارس اعمالػه ػا السياسػة سعػيف ااسػامة التكريتػاا كػأميف عػاـ لمحػزب

سقد تدرج عما شغؿ وػذا الم صػب كػؿ مػف امحسػف عبػد الحميػد سطػارؽ الىاشػماا ،سقػد

ػـ

وذا الحزب شخصيات عدة مثؿ اظا ر العػا ا ،عػيء مكػا  ،سػميـ عبػد اهلل الجبػسري ،تيسػير

المشىدا ا ،ساياد السامرائا ،ساخرسفا لكف انمبىـ ا
الىاشػػما يم ػػا بع ػػد

()35

مسا إلا حركة تجديد التا قادوا طارؽ

تص ػػدر ع ػػف الحػػزب االس ػػيما الع ارق ػػا ص ػػحي ة باس ػػـ ادار الس ػػيـا

سمحطة تم زيسف باسـ ابغدادا سقد تزعـ الحػزب ػا اال تخابػات البرلما يػة لعػاـ(  )2115باسػـ
جبىة التسا ؽ العراقية التا حصمت خيلىا عما ما يزيد عما االربعيف مآعدا سي ىـ مف بياف

الحػػزب الػػذي صػػدر ػػا  21اذار  -مػػارس ( )2113سوػػذا التػػأريخ وػػس بمثابػػة تأسػػيس جديػػد
لمحزب الف الحزب االسيما قد عا ا مف اال آطاع عف المجتمػت ساصػابه الجمػسد حتػا عػاد
إلا الحياة اثر االحتيؿ االمريكا سسآسط ظاـ صداـ سحدد ا وذا البياف اودا ه باالتا:

 -1اف االسػػيـ ظػػاـ شػػامؿ لمحيػػاة سيىػػدؼ الحػػزب لتطبيػػؽ احكامػػه تطبيآػػا كػػامي ػػا جميػػت
م اصؿ الحياة سامسر اال راد سالدسلة

 -2االيمػػاف بػػاف لن سػػاف قيمػػة كبػػرى ػػا شػريعة االسػػيمية يجػػب اف يصػػاف سجػػسدن سالح ػػاظ
عما حريته

 -3التعػػاسف مػػت الآػػسى الدي يػػة سالسياسػػية المػػؤثرة ػػا رسػػـ مسػػتآبؿ الع ػراؽ سالعمػػؿ المشػػرسع

و ىاء االحتيؿ سترسيخ االستآيؿ لشعب ا المتح ر

 -4العمؿ عما محاربة االستبداد ساال رادية ستربية ا راد المجتمػت عمػا وػذن الم ػاويـ ،ساقامػة
حياة سياسية م

بطة

 -5العمؿ عما تربية شعب ا عما االخيؽ ال ا مة الم بثآة مف الشريعة االسيمية
 -6ب ػػذؿ اقص ػػا الجى ػػسد ػػا اع ػػادة اعم ػػار العػ ػراؽ سب يت ػػه التحتي ػػة ،ساقػ ػرار الحآ ػػسؽ الثآا ي ػػة
سالسياسية لمآسميات الدي ية سبآية االقميات سالطسائؼ االخرى

 -7دعـ مؤسسات المجتمت المد ا سالعمؿ مف خيلىا وصيح المجتمت
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 -8يتحمػػؿ الحػػزب مسػػؤسلية الحكػػـ سيػػؤمف بالعدالػػة االجتماعيػػة سالآ ػػاء عمػػا سػػسء تسزيػػت

الثرسات سا ىاء حالة ال آر ا العراؽ

()36

*الحزب االسالمي العراقي واالنتخابات
بعػػد سػػآسط ال ظػػاـ عػػاد قػػادة الحػػزب االسػػيما لمع ػراؽ سشػػاركسا ػػا الحكػػـ سالعمميػػة

السياسػػية ،لك ػ ىـ قػػاطعسا ا تخابػػات الجمعيػػة السط يػػة ػػا اسائػػؿ عػػاـ ( )2115سشػػاركسا ػػا

اال تخابػػات العامػػة التػػا اجريػػت ػػا العػػاـ ذات ػه مػػت قائمػػة جبىػػة التسا ػػؽ العراقيػػة حيػػث كػػاف

لمحػػزب االسػػيما الع ارقػا مسقػػت المحػػسر ػػا جبىػػة التسا ػػؽ ذات( )44مآعػػداً ػػا البرلمػػاف اذ

كا ػت حصػػة الحػػزب ( )24مآعػػداً سحصػػمت الجبىػػة م اركػػز مىمػة ػػا الدسلػػة مثػػؿ يابػػة رئاسػػة
الجمىسري ػػة س ياب ػػة رئاس ػػة ال ػػسزراء سس ازرة التعم ػػيـ الع ػػالا سس ازرة التخط ػػيط سس ازرة الثآا ػػة سس ازرة

الدسلػػة لمشػػؤسف الخارجيػػة سسزارة الدسلػػة لشػػؤسف الم ػرأة سكا ػػت سػػبة ال سػػاء مػػف مجمػػسع مآاعػػد
عشر ساء
الحزب االسيما اؿ24
اً

()37

إجماال :يرى الباحػث اف الحػزب االسػيما الع ارقػا كػاف اكثػر مػيي إلػا المشػاركة ػا العمميػة
السياس ػػية سالحص ػػسؿ عم ػػا م اص ػػب ػػا الدسل ػػة رن ػػـ سج ػػسد المحت ػػؿ عم ػػا عك ػػس االحػ ػزاب
سالحركػػات الس ػ ية االخػػرى التػػا حرمػػت المشػػاركة ػػا الحكػػـ ػػا ظ ػؿ سجػػسد المحتػػؿ سوػػذا مػػا
البعثيػػة سم ىػػا االسػػيمية مثػػؿ ويئػػة عممػػاء

جعمىػػا محػػط ا تآػػاد جىػػات عػػدة م ىػػا الآسميػػة

المسمميف بسبب مشاركة الحزب المبكرة ا العممية السياسية سخصسصا يما يتعمػؽ بالدسػتسر
سمسا آته عما االست تاء بعد س ت المػادة ( )142الخاصػة بجػساز مراجعتػه ستعديمػه سيبػدس اف
تمؾ اال تآادات سصمت إلا حد التك يػر ساالتىػاـ بػالردن عػف الػديف سالتخػسيف ،ممػا ا آػد الحػزب

االسيما العراقا ثآة الشارع به سخاصته لدى جمىسرن

ثانيا .هيئة عمماء المسممين

ج ػػاء ػػا تعري ػػؼ الىيئ ػػة ع ػػف س ػػىا ا ى ػػا الكي ػػاف ال ػػذي ي ػػـ مجمسع ػػة م ػػف العمم ػػاء
المتخصصػ ػػيف بالش ػ ػريعة االسػ ػػيمية سيتب ػ ػػسف مجمسعػ ػػة مػ ػػف الم ػ ػػاويـ سالمآػ ػػاييس سالآ اعػ ػػات
االسػػيمية امػػا مػػف حيػػث سجػػدسدوا الميػػدا ا إ ىػػا بال سػػبة ليمػػة االسػػيمية كالعآػػؿ سالآمػػب

سالمساف بال سبة لمجسد اس وكذا يجب اف تكسف

()38

*مرحمة التأسيس

حسػػب ادبيػػات سبيا ػػات ويئػػة عممػػاء المسػػمميف ػػاف تأسيسػػىا ارتػػبط بػػاحتيؿ الآ ػسات

االمريكي ػػة لمعػ ػراؽ باعتب ػػارن ك ػػا اًر محت ػػؿ ل ػػبيد المس ػػمميف ال ػػذي دم ػػر ك ػػؿ ش ػػاء سطالت ػػه ي ػػدن
سسيحه ،لذا يمكف الآسؿ اف أحد اسباب تأسيس ويئة اس مرجعية ألوؿ الس ة بالعراؽ وس ؾ

االرتباط التاريخا بيف السمطة السياسية سالدي ية بعد التاست مف ابريؿ ( )2113سبداية ا تآاؿ
السمطة عف طريؽ اال تخاب سح سر شيعا كردي ا السمطة سعما راسىا رئاسة الجمىسرية
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سرئاسة السزراء ستحػسؿ االسقػاؼ إلػا سق ػيف سػ ا سشػيعا كػؿ وػذن االمػسر سنيروػا د عػت إلػا

الت كي ػ ػػر بإ ش ػ ػػاء مرجعي ػ ػػة سػ ػ ػ ية تػ ػ ػسازي المرجعي ػ ػػة الش ػ ػػيعية م ػ ػػف حي ػ ػػث الت ػ ػػأثير ػ ػػا الدسل ػ ػػة
سالمجتمػػت

()39

تأسيس ػاً عمػػا مػػا قػػد سػػبؽ يمكػػف الآػػسؿ اف مػػييد ويئػػة عممػػاء المسػػمميف كػػاف

سياسيا بامتياز ،اذ تأسست ا خ ـ االحتيؿ االمريكا سالغربا لمعراؽ سالا جا ب شاطىا
الدي ا مف ا تاء سدعسن بآا الىـ السياسا جزءاً اساسيا مف اوتماـ قادة الىيئة ساع ائىا

()41

كػػاف ابػػرز الآػػائميف عمػػا تأسػػيس ويئػػة عممػػاء المسػػمميف سالػػذي تػػسلا رئاسػػتىا وػػس

الشيخ احارث سميماف ال اريا سوس بذلؾ جمت بيف مشيخة العشػيرة سالػديف ،حيػث ا ػه ي تمػا
إلا عشػيرة زسبػت مػف الػدليـ ،سكػاف جػدن أحػد ابػرز رجػاالت ثػسرة العشػريف ،سقػد جمػت الػدكتسر
عما السردي حسؿ دسر الشيخ ال اري سما حدث له بعد شؿ الثسرة حتا تس ا مسجس اً ،بعػد

اف حكػػـ عمي ػه باوعػػداـ ثػػـ خ ػػؼ الحكػػـ إلػػا المؤبػػد سكػػاف قػػد سػػجف بعػػد اف الآػػا اال كميػػز
الآبض عميه اثر حادثة قتؿ لجمف

()41

بعد اف سصؿ حارث ال اري العراؽ بعد سآسط ال ظاـ السابؽ حتػا كػر مػت رجػاؿ

ديف مف اوؿ الس ة بتأسيس الىيئة حيث أرت اف تأسيس الىيئػة جػاء تيجػة لخمػس االرض مػف
الشرعية ا محاسلة لتسلا االشراؼ عما شؤسف األمه ا حاؿ نياب السمطاف التشريعا

()42

تأسست ويئة عمماء المسمميف بشكمىا الرسما ا(/14ابريػؿ )2113/حسػب سثائآىػا

الرسػػمية كػػاف مسقػػت الىيئػػة بػػالكرخ سجمعيػػة عممػػاء المسػػمميف بالرصػػا ة  ،حيػػث عػػاد شػػيسخ
الىيئة مف الخارج سكاف ػا مآػدمتىـ االشػيال احمػد الكبيسػاا الػذي لػـ يمبػث طػسيي حتػا تػرؾ

الىيئػػة سبغػػداد مىػػاج ار إلػػا الدسحػػة ساسػػتمر قاط ػػا و ػػاؾ  ،سبعػػد اف عػػاد المشػػايخ مػػف الخػػارج
اسس ػسا ويئػػتىـ ساتخػػذسا مػػف ارحػػب مسػػاجد بغػػداد مآ ػ ار لىػػـ سوػػس جػػامت اـ الآػػرى  ،ست ػػرع مػػف

الىيئة اكثر مف ثما ية عشر رعا سلىا جريدة سرقية بع ساف االبصائرا سلىػا اذاعػة اي ػا باسػـ
ااـ الآرىا  ،س داء ال ار ديف سجرائد اخرى تصدر عف رسعىا

()43

*العمل المسمح

اف مػػف ابػػرز مبػػادئ سعمػػؿ الىيئػػة وػػس مآاسمػػة االحػػتيؿ سكػػؿ مػػف يتعػػاسف معػػه ،سقػػد

شػرت الىيئػة سمسػمة مػف المآػاالت طػسرت يىػا مس ػسعا سػمته آػه المآاسمػة سس ػت الم ظػػر
الرئيسا لمرابطة سوس امحمد عياش الكبيساا الحؽ الطبيعا لم اس ا مآاسمػة الغػزاة بصػرؼ

ال ظر عف دسا عىـ سقاؿ اف مآاسمة االحتيؿ وػا شػكؿ مػف اشػكاؿ الجىػاد سا ىػا ػرض عػيف
اي ساجب م رسض عما كؿ مآتدر  ،الىيئػة تصػر عمػا اف المآاسمػة المشػرسعة ال تسػتىدؼ
اال المحتؿ سحم اءن كمػا حاسلػت اف تتصػدر الجميػت باعتباروػا الحػارس االمػيف لصػالال العػرب

الس ػ ػ ة مسػ ػػتخدمة مسق ىػ ػػا المعػ ػػادي ليحػ ػػتيؿ لكػ ػػا تمػ ػػد يػ ػػدوا إلػ ػػا الشػ ػػيعة سبػ ػػاألخص إلػ ػػا
الصدرييف الػذيف يشػاركس ىا عمػا مػا يبػدس ػا الت كيػر ذاتػه ،سقػد ر ػت الىيئػة االشػتراؾ مػت
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اي عمميػػة سياسػػية تحػػت سصػػاية االحػػتيؿ كمػػا ا ىػػا ر ػػت تشػػجيت سػػمطة االتػػيؼ المسقتػػة

سمجمس الحكـ اس اف ت

ا الشرعية عما واتيف المؤسستيف

()44

صدر عف الىيئة ما يآارب ( )565بيا ا س ا بيا ىػا السػادس اسػت كرت الىيئػة ت جيػر

مآ ػػر االم ػػـ المتح ػػدة ببغ ػػداد ساس ػػت كرت ك ػػذلؾ ػػا بيا ػػات اخ ػػرى ت جيػ ػرات كػ ػربيء سال ج ػػؼ
سالكاظميػػة سسػػامراء سكػػذلؾ ت جيػػر الك ػػائس

ػػي عػػف اسػػتآبالىا س ػػدا لمصػػابئة الم ػػدائييف

تتػػألؼ الىيئػػة مػػف اما ػة عام ػة سمجمػػس شػػسرى ساع ػػاء عػػامميف ساع ػػاء م ػؤازريف ،ستتكػػسف

األما ػػة العامػػة لمىيئػػة مػػف ثيث ػة عشػػر ع ػساً سامػػيف عػػاـ ،امػػا مجمػػس الشػػسرى يتػػألؼ مػػف
خمسيف ع سا سطبيعة الحاؿ ال تجمت بيف وؤالء العمماء العآيػدة اوسػيمية آػط بػؿ اال تمػاء

إلا المذوب (المذوب الس ا) سالمسقؼ السياسا

()45

*اهداف هيئة عمماء المسممين

 -1تمثيػػؿ المرجعيػػة الشػػرعية لممسػػمميف ػػا العػراؽ مػػف دسف تحديػػد مػػذوب معػػيف  ،لك ىػػا لػػـ
تتمكف مف الخرسج عف طاؽ اوؿ الس ة بسبب ادائىا السياسا سخطابىا الػذي يعبػر عػف اراء

طائ ة دسف اخرى

 -2العمؿ عما ا ىاء االحتيؿ االمريكا ا العراؽ بالسسائؿ الممك ة سالمشرسعة
 -3شػػر العآيػػدة اوسػػيمية ستثبيػػت حآػػائؽ الػػديف سالعمػػؿ عمػػا سػػيادة الش ػريعة ػػا م اصػػؿ

الحياة كا ة

 -4ترسػػيخ قساعػػد األخػػسة سالت ػػامف بػػيف المسػػمميف ساشػػاعة رسح التسػػامال سالعمػػؿ عمػػا ا ازلػػة

ال رقة سالخيؼ بيف كا ة اطياؼ المجتمت

()46

اف قػساـ الىيئػػة المػػذوبا وػػس امػػر ت ر ػػه طبيعػػة المجتمػػت الع ارقػػا المتعػػدد المػػذاوب

ساالعػراؽ،

ػػي عػػف اف خطابىػػا محػػدسد مآتص ػ ار عمػػا اتبػػاع المػػذوب الس ػ ا آػػط سال يسجػػد

حػػزب اس حركػة اس ويئػة دي يػة ػػا العػراؽ تتصػػدى لمسياسػػة خاليػػه مػػف المذوبيػػة ،عمػػا الػػرنـ
مػػف بيا اتىػػا المتكػػررة لػػدعـ التعػػايش الػػدي ا سالمػػذوبا سالآػػسما بػػيف الع ػراقييف اجمػػت  ،اال اف

خطابىػا اال عػػالا س ىجىػا ال ئػػسي كػػاف عكػس ذلػػؾ

()47

سيػرى الباحػػث ا ػػه عمػا اثػػر الخطػػاب

الع ي ػػؼ لىيئ ػػة عمم ػػاء المس ػػمميف متمثم ػػة بآائ ػػدوا ح ػػارث ال ػػاري ش ػػبت خي ػػات بي ػػه سب ػػيف
الحكسمػ ػػة التػ ػػا يعتبروػ ػػا حػػػارث ال ػػػاري عميم ػ ػة سطائ ي ػ ػة ساسػػػتمرت و ػػذن الخي ػ ػػات ستبػ ػػادؿ
االتىامػػات بػػيف الحكسمػػة سحػػارث ال ػػاري إلػػا اف صػػدرت مػػذكرة اعتآػػاؿ بحآػػه ،سعمػػا اثروػػا
ا تآؿ شاط الىيئة إلا االردف سبآا ا االردف إلػا اف تػس ا و ػاؾ ستػسلا قيػادة الىيئػة و ػاؾ

اب ه امث اا الذي سار عما ىل ابيه مف حيث ال كر ساالسمسب الخطابا

اف ال ىل الع يؼ الذي سار عميه احارث ال اريا جعمه يعيش حالػة خي ػات حتػا

مت السقػؼ السػ ا الػذي كػاف ي أرسػه اعبػد الغ ػسر السػامرائاا ممػا د ػت االخيػر إلػا اخػراج مآػر
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الىيئة مف جامت اـ الآرى ،سانيؽ اذاعة الىيئة ااـ الآرىا ساصدرت بيا يف احتجاجييف اكدت
يىما عما اف الغرض مف انيقىا وس اخراجىا مف دائرة ال عؿ المؤثر لخدمة جىات مشبسوة

عما حد ما جاء ا بيا ىا

()48

وذا سكاف الشيخ عبد الغ سر السػامرائا مػف اسائػؿ الػذيف ػادسا

بتأسيس ويئة عمماء المسمميف لكف بسبب الخي ات التا حصمت بي ه سبيف قادة الىيئة صار
يكػػسف ػػا مسقػػؼ معػػارض لىػػا ممػػا د ػػت السػػامرائا باالت ػػاؽ مػػت الصػػميدعا لتأسػػيس ااتحػػاد
عممػػاء العػراؽا كىيئػػة مسازيػػة اس بديمػػة لىيئػػة عممػػاء المسػػمميف سمحاسلػػة لجمػػت شػػمؿ المسػػمميف

كا ػػة مػػف دسف انػراض حزبيػػة اس مذوبيػػة سمػػف جا بػػه اسػػس الشػػيخ خالػػد المػػي احركػػة عممػػاء
المسمميفا سمسقعىا ا البصرة كبديؿ ل رع ويئة عمماء المسمميف و اؾ

()49

*هيئة عمماء المسممين واالنتخابات

أسؿ ما طرحته الىيئة عبر االعيـ كا ت تسى التحريـ عمػا اب ػاء السػ ة بػاو خراط

ا الجيش سالشرطة ،مما جعؿ واتاف المؤسستاف االم يتاف تتشػكيف مػف الشػيعة ب سػبة اكبػر

مف الس ة سثا ا الآ اررات التا طرحتىا الىيئة وػس اال تػاء بعػدـ مشػاركة السػ ة ػا اال تخابػات
ال يابية االسلا التا اجريت ا (ي اير /كػا سف الثػا ا  ،)2115مسػت دة إلػا الػرأي الآائػؿ ا ػها

اية ا تخابات ا ظػؿ االحػتيؿ وػا باطمػة) سال اعػرؼ مػا مػدى صػحة وػذا الػراي لكػف الىيئػة
است دت اليه سكا ت تيجة وذن ال تسى مشػاركة شػيعية كرديػة ساسػعة ػا اال تخابػات سمشػاركة

س ية

ئيمة مما اسىـ بتخمخؿ سا ال ا ب ية المؤسسات االجتماعية

()51

اف ق اررات الىيئة اال تخابية كا ت مكم ة لمىيئػة اي ػا سلػيس آػط ألب ػاء الطائ ػة آػد

اسىمت تدريجيا ا االطاحة برصيدوا الشعبا سبدت ق ارراتىػا سا تاءاتىػا لػـ تعػف شػيئا بال سػبة
ألوؿ الس ة ا العراؽ سبال عؿ شارؾ اوؿ الس ة ػا اال تخابػات التػا حصػمت يمػا بعػد التػا

اجريػػت ػػا عػػاـ ( 2111س ) 214سزاد سػػبة تمثػػيمىـ ػػا البرلمػػاف الع ارقػػا لكػػف وػػذا التمثيػػؿ
بآا

عي ا متأث ار ب ترة تحريـ اال تخابات

إجماااال :اف الخطػػسة التػػا ابعػػدت ويئػػة عممػػاء المسػػمميف عػػف الع ػراؽ سدقػػت االس ػ يف

بي ىػػا سبػػيف الكيا ػػات السياسػػية ػػا الع ػراؽ حتػػا مػػف داخػػؿ اوػػؿ الس ػ ة س ػساء اكػػا سا اح ازب ػاً اس

شخصيات وس التخسيؿ الذي قبمه حارث ال اري مف جماعات المآاسمة سم ىػا اجبىػة الجىػاد
سالتحريػػرا ساكتائػػب ثػػسرة العش ػريفا ساف جىػػاد وػػذن الجماعػػات كمػػا تػػدعا سالػػذي يعػػد مرشػػدوا

س آيىىا حارث ال اري وس الػذي ا آػدن ػسذن المجتمعػا سالسياسػا،

ػي عػف كسػر العظػـ

العراقا سالسقؼ الس ا سسساوا مف الكيا ات ساالحزاب الس ية قبؿ الشيعية

()51

مػػت عشػػائر الصػػحسات ػػا اال بػػار سبغػػداد سالم ػػاطؽ االخػػرى ،سكػػذلؾ مػػت الحػػزب االسػػيما
سي ػ ػػرى الباح ػ ػػث اف ويئ ػ ػػة عمم ػ ػػاء المس ػ ػػمميف سخي ػ ػػا لممرجعي ػ ػػة الش ػ ػػيعية اس الىيئ ػ ػػات

اوسيمية التا سبآتىا ربما تب ت اليه ت ظيمية تشبه إلا حدا ما اليػه االحػزاب السياسػية سوػذا
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ارج ػػت إل ػػا اف معظ ػػـ الم تم ػػيف لمىيئ ػػة و ػػـ م ػػف ح ػػزب البع ػػث ال ػػذيف م ػػازالسا يحمم ػػسف ا ك ػػا ار

سسمسكيات ت ظيمية حزبية.

المبحث الثالث  :نماذج من االسالم السياسي الكردي
اوال :االتحاد االسالمي الكردستاني

سصػػمت دع ػسات االخ ػساف المسػػمميف إلػػا كسردسػػتاف الع ػراؽ ػػا خمسػػي يات الآػػرف

العشريف المييدي ،ثـ بدأت ت تشر بشكؿ تدريجا عما يد ابرز شخصػياتىا مثػؿ امػي صػالال
عبػػد الك ػريـ ،سالشػػيخ عثمػػاف عبػػد العزيػػز ،ساالسػػتاذ عمػػر ريشػػاسي الػػذي اصػػبال ػػا مػػا بعػػد

ػز لمصػحسة
مسؤسؿ الحركة االسؿ داخؿ حمبجةا ،سبعد ثيثة عآػسد اصػبحت مدي ػة حمبجػة مرك اً
اوسيمية ا كسردستاف العراؽ

()52

كاف ظىسر االسيـ السياسا بصسرة جمية ا كسردسػتاف

مرتبطػاً با تصػػار الثػػسرة اوي ار يػػة سا ػػدالع الحػػرب العراقيػػة اوي ار يػػة حيػػث تػػـ تأسػػيس عػػدد مػػف
الحركات ساالحزاب الكردية عما التسالا ابرزوا االتحاد االسيما الكردستا ا

()53

*مرحمة التأسيس

يعد االتحاد االسيما الكردستا ا ال رع الكردي لحركة االخساف المسمميف ػا العػراؽ

بع ػػد ع ػػاـ ( )1991إذ حص ػػؿ االكػ ػراد عم ػػا ادارة ذاتي ػػة لم ػػاطآىـ ،ق ػػاـ االخػ ػساف المس ػػممسف

االكػراد بأ شػػاء حػػزب االتحػػاد االسػػيما الكردسػػتا ا ػػا عػػاـ ( )1994بآيػػادة اصػػيح الػػديف
محمػػد بىػػاء الػػديفا ،سيعػػد وػػذا الحػػزب الت ظػػيـ الثالػػث ػػا كسردسػػتاف بعػػد الحػػزب الػػديمآراطا

الكردسػػتا ا بزعامػػة االمػػي مصػػط ا البر از ػػاا ،ساالتحػػاد الػػسط ا الكردسػػتا ا بزعامػػة اجػػيؿ
طالبػػ ػػا اا

()54

تػ ػ ػػـ االعػ ػ ػػيف عػػ ػػف تأسػ ػ ػػيس حػ ػ ػػزب االتح ػ ػػاد االسػ ػ ػػيما الكردسػ ػ ػػتا ا ػ ػ ػػا 6

براير/ش ػػباط ع ػػاـ ( ،)1994اال اف المش ػػاركة السياس ػػية لى ػػذن الجماع ػػة س ػػبآت ذل ػػؾ بع ػػاميف

سذلػػؾ ػػا اسؿ ا تخابػػات يابيػػة جػػرت ػػا اقمػػيـ كردسػػتاف عػػاـ ( )1992بعػػد ا سػػحاب الآػسات
العراقية مف شماؿ العراؽ سحصسؿ اقميـ كردستاف عما استآيؿ نير رسما

()55

ان تأسيس الحزب االسالمي الكردستاني جاء متأث ار باألسباب التالية:
أسال االسباب الداخمية
-1

ل الشخصية اوسيمية ا السياسة الكردستا ية

 -2السياسة الآاسية لمحكسمة المركزية تجان الكرد

 -3سجسد راغ سياسا لمحركات اوسيمية ا كسردستاف
 -4تسرط التيار االسيما ا ازمة العمؿ المسمال سالحرب مت التيار العمما ا الحاكـ
ثا يا

االسباب الخارجية

 -1الصحسة اوسيمية ا العالـ

 -2التحدي لنسيـ ا السياسة مف قبؿ الماركسييف سالعمما ييف
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()56

*يتبنى حزب االتحاد الكردستاني االسالمي مجموعة من المبادئ ابرزها ما يمي:
 -1اف االسػػيـ م ػ ىل الحيػػاة ساف الشػػعب الكػػردي جػػزء مػػف االم ػة اوسػػيمية سلػػه الحػػؽ ػػا
التمتت بكا ة حآسقه المشرسعة

 -2اف الشعب مصدر السمطات

 -3يػػؤمف الحػػزب باعتمػػاد مبػػدأ الشػػسرى ساالسػػمسب الػػديمآراطا ػػا اختيػػار السػػمطة سممارسػػة
الحكـ

*اما اهم اهداف هذا الحزب فهي:
 -1الدعسة إلا التمسؾ بتعاليـ الديف االسيما ا الحياة الشخصية سالعامة
 -2تربية االع اء سالمؤيديف تربية اسيمية متكاممة
 -3ال

ػػاؿ مػػف اجػػؿ الحآػػسؽ الآسميػػة المشػػرسعة لمشػػعب الكػػردي سالعمػػؿ مػػف اجػػؿ

الحآسؽ الدي ية لجميت مساط ا كسردستاف

ػػماف

 -4م اصرة الشعسب اوسيمية الم طىدة سالتأييد لآ ايا المسمميف سخاصة ق ية مسطيف
 -5م اصرة الحآسؽ الآسمية المشرسعة لمشعب التركما ا ا العراؽ

يمتمؾ الحزب سبعة محطات اذاعية ساربت محطات تم زيس يػة باو ػا ة إلػا صػحي تا

ايه ككر تسدسا ستعد الصحي ة ال اطآة باسـ الحزب سصحي ة ا رن سه فا بمع ا األصالة

()57

*العمل المسمح

اف لح ػػزب االتح ػػاد االس ػػيما الكردس ػػتا ا تسجىػ ػاً اص ػػيحياً ػػا قطاع ػػات السياس ػػة

سالتعمػػيـ سالعم ػػؿ االجتمػػاعا سالش ػػبابا ،ساح ػػت ظ وػػذا الح ػػزب ب ػػالخط السػػمما سال يعتم ػػد عم ػػا
المساجه المسمحة سير ض استخداـ اي سيح ،سا ه ال يرى اي مشكؿ اس صػعسبة ػا التعػاسف
سالت ػػاوـ مػػت بػػاقا االحػزاب سالحركػػات مىمػػا كػػاف تسجىىػػا حسػػب مػػا يػػدعا قػػادة وػػذا الحػػزب،
ي رؽ حزب االتحاد االسيما الكردستا ا بيف االسػيـ ساالسػيـ السياسػا سيحتػرـ اجتىػادات

االخريف مف االحزاب اوسيمية سيؤمف بعراؽ درالا مسحد

()58

ػػا الحآيآػػة يعػػد االتحػػاد االسػػيما الكردسػػتا ا التيػػار السياسػػا السحيػػد الػػذي يػػؤمف

بالعم ػػؿ الم ػػد ا ساالبتع ػػاد ع ػػف االعم ػػاؿ العس ػػكرية ،ستعر ػػت مآ ػػار االتح ػػاد االس ػػيما إل ػػا

وجمػات ػا عػاـ ( )2115سقتػؿ عػدد مػف كسادروػا البػارزيف رنػـ تسجىىػا السػمما ،سقػد حػػدث
ذلؾ تيجة الدعسات التا ادت بىا ا الآ اء عما ال سػاد االداري سالسياسػا ػا كسردسػتاف
سيمػ ػػر االتحػ ػػاد االسػ ػػيما االف بمرحم ػ ػة جديػ ػػدة بعػ ػػد تمػ ػػؾ األحػ ػػداث ساسػ ػػتطاع وػ ػػذا الحػ ػػزب

امتصػ ػػاص التػ ػػأثيرات السػ ػػمبية لتمػ ػػؾ الىجمػ ػػات بالح ػ ػػاظ عمػ ػػا اوػ ػػدا ىا األساسػ ػػية ااالعتػ ػػداؿ
سالسسطيةا

()59
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*حزب االتحاد االسالمي الكردستاني واالنتخابات

بحسب تائل اال تخابات التا خا ىا الحزب ا ه يعد الآسة الرابعة ا اقميـ كردستاف

بعد الحزب الديمآراطا الكردستا ا ساالتحاد السط ا الكردستا ا سقائمة التغيير ،يبدس اف

حزب االتحاد االسيما مىتـ ا اال دماج ا الحياة السياسية حيث شارؾ ا ا تخابات
(يسليس  )2119سحصؿ عما خمسة مآاعد ا البرلماف الكردستا ا س ا ا تخابات (مارس

 )2111حصؿ عما ستة مآاعد ا البرلماف العراقا س ا ا تخابات ( )2113حصؿ عما
عشرة مآاعد ا برلماف كردستاف ،س ا السقت الذي تراجعت يه اصسات الحزب ا

ا تخابات مجالس المحا ظات ا اقميـ كردستاف حدثت مشادات كيمية ستبادؿ التىـ مف

حيف آلخر بيف حزب االتحاد الكردستا ا االسيما سالحزب الديمآراطا الحاكـ اثر خي ات
()61

سياسية بيف الحزبيف

إجمااااال :يمثػػؿ االتحػػاد اوسػػيما الكردسػػتا ا أحػػد مكس ػػات الحركػػة اوسػػيمية الكرديػػة قبػػؿ
إصػابتىا بػػداء اال شػػآاقات ،سوػػس ال صػيؿ الػػذي يمثػػؿ جماعػػة اوخػساف المسػػمميف ػػا كردسػػتاف

العراؽ ،سال ي ازؿ معتر ا بػه ت ظيميػا مػف قبػؿ الجماعػة ،سكػاف وػس ال صػيؿ السحيػد الػذي ر ػض
حمػػؿ السػػيح ل شػػر مبادئػػه سالػػد اع ع ىػػا سقػػد يكػػسف الحػػزب الكػػردي السحيػػد الػػذي لػػيس لديػػه

مميشيا اس ج اح مسمال ،آد اختط ل سه الخط السمما السياسا مػف خػيؿ العمػؿ اوصػيحا
التدريجا ا قطاعات السياسة سالتعميـ ساوعيـ سالعمؿ االجتماعا سالطيبا ،سأثبت االتحاد
اوسيما ح سرن بالشارع الكردي مػف خػيؿ حصػسله المرتبػة الثالثػة ػا مختمػؼ اال تخابػات
التا تجري ػا اوقمػيـ كالبمػديات ساتحػادات الطمبػة بعػد االتحػاد الػسط ا سالحػزب الػديمآراطا،
سر ػػض اال خػراط ػػا اي عمػػؿ مسػػمال ساكت ػػا ل سػه بػػالمسقؼ السػػمما االصػػيحا ،لك ػه مػػت

ذلػػؾ ال يتخمػػا عػف الآسميػػة سالم اطآيػػة حالػه حػػاؿ احػزاب سحركػػات االسػػيـ السياسػػا الكػػردي
االخرى بالرنـ مف اف االتحاد االسيما الكرستا ا رع مػف االخػساف المسػمميف لكػف تسػيطر
عما ا كاروـ ال زعة الع صرية سالآسمية سلذلؾ لـ يتحال سا مت الحزب االسيما العراؽ

ثانيا :الجماعة االسالمية الكردستانية

تعػػد الجماعػػة االسػػيمية الكردسػػتا ية أحػػد الت ظيمػػات العاممػػة ػػا السػػاحة السياسػػية
وقمػػيـ كردسػػتاف العػراؽ ،تتميػز بالطػػابت الػػدي ا االسػػيما مػػف ابػػرز قػػادة وػػذن الجماعػػة الشػػيخ

اعما بابيرا ،اميرا ،سالشيخ امحمد البرز جاا مرشدا

*مرحمة التأسيس

ا شآت الجماعة االسيمية مف حركة التسحيد االسيما عاـ ( )2111التا كا ت

عبارة عف ا دماج الحركة االسيمية سحركة ال ى ة االسيمية ،سيعسد سبب اال شآاؽ وذا

إلا ويم ة عائمة اعبد العزيزا عما قيادة الحركة سر ت الت ازؿ ع ىا لآيادة جديدة ا تخبت
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عف طريؽ الشسرى سخرج مت الآيادة الجديدة حسالا ( )%81مف ع اصر الحركة سبذلؾ

ع ت الحركة االسيمية بسبب وذا اال شآاؽ سكاف مف اوـ اودا ىا حسب بر امجىا

اال تخابا الغاء كا ة الآسا يف التا ال تت ؽ مت اسس الشريعة االسيمية ستعمؿ وذن الجماعة
()61

عما ت يذ المادة ( )141سحؿ مشكمة كركسؾ سالم اطؽ المت ازع عميىا

*العمل المسمح

كػػاف لمجماعػػة االسػػيمية دسر بػػارز ػػا الآتػػاؿ

ػػد قػسات ال ظػػاـ الع ارقػػا سلىػػذا ىػػا

تعتبر حممىا لمسيح ام ار مشرسعا لمد اع عف سىا سعف شعب االقميـ لآػد ساجىػت الجماعػة
االسػػيمية الكردسػػتا ية صػػعسبات ستحػػديات اث ػػاء مسػػيرتىا حيػػث قص ػ ت مآاروػػا ابػػاف الحػػرب

االخي ػرة مػػف قبػػؿ الآ ػسات االمريكيػػة بم طآتػػا اخسرمػػاؿ ،ساحمػػد يساا ساعتآػػؿ قائػػدوا ػػا (تمػػسز
 )2113حتػػا ( يسػػاف  )2115ساف وػػذن الجماعػػة رنػػـ ايما ىػػا بالعمػػؿ الجىػػادي إ ىػػا تػػؤمف
كػػذلؾ بالعمػػؿ السػػمما سالمػػد ا حيػػث ا ىػػا شػػاركت ػػا جميػػت اال تخابػػات المحميػػة سالمركزيػػة
سحصػػمت عمػػا مآاعػػد يابيػػة

()62

سمػػف يطمػػت عمػػا خطػػب سكتابػػات الشػػيخ اعمػػا بػػابيرا اميػػر

الجماعة االسيمية الكردستا ية يجػدن متأرجحػاً بػيف قبػسؿ الديمآراطيػة عمػا م ػض سممارسػة

الع ؼ ا بعض االحياف سيت ال ذلؾ مف تبريرن لعمميات االنتياؿ سالع ؼ مف م ىسـ الد اع
سساقت الحاؿ ستسيير ال اس عما الطريؽ الصحيال حسب اعتآادن

()63

*اهداف ووسائل الجماعة اإلسالمية الكردستانية

اف ال ظػاـ الػػداخما لمجماعػػة اوسػػيمية الكردسػػتا ية الػػذي تػػـ اقػ اررن ػػا المػػؤتمر االسؿ

لمجماعة س ة ( )2115ت مف اودا اً سسسائؿ م صمة اومىا ما يما:

 -1اف المػػادة السػػابعة ػػا مجػػاؿ الػػدعسة تػ ص عمػػا تبمي ػ رسػػالة رب العػػالميف ستربيػة ال ػػرد
سالمجتمت عما العآيدة االسيمية

 -2تعمؿ عمػا جعػؿ الشػريعة االسػيمية المصػدر السحيػد لمتشػريت ستطبيآىػا ػا كػؿ ػساحا
الحياة س ماف الحآسؽ المشرسعة لشعب كردستاف كا ة

 -3العمػؿ عمػػا تثبيػػت ستحسػيف مبػػدا ال صػػؿ بػيف السػػمطات ست ظػػيـ الآػسات التابعػػة ل حػزاب
ػػا اط ػػار قػ ػسات ابيش ػػمركها الكردس ػػتا ية ساع ػػادة الم ػػاطؽ الت ػػا تعر ػػت إل ػػا التعري ػػب

ستثبيت حدسد اقميـ كردستاف

 -4س ا المجاؿ االجتماعا صت المادة الحادي عشرة عمػا العمػؿ مػف اجػؿ حمايػة االسػرة
ستسػػىيؿ سػػبيؿ ب ػػاء االس ػرة امػػاـ الشػػباب ست ميػػة االخػػيؽ ساآلداب االسػػيمية سالحػػد مػػف

كا ة ا ساع الجرائـ سالممارسات الشاذة سالم حر ة ا المجتمت

 -5اما ا المجاؿ االقتصادي آد صت المادة الثا ية عشرة عما ت مية االسس االقتصادية
السميمة سالآ اء عما الربا ا ال شاط االقتصادي ستأسيس الب سؾ االسيمية سالآ اء
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عما البطالة ستشجيت االستثمار

 -6امػػا ػػا مجػػاؿ التربيػػة سالعمػػسـ الثآا يػػة صػػت المػػادة الرابعػػة عشػػرة مػػف ظػػاـ الجماعػػة
الداخما عما تسعية كا ة شرائل المجتمت ست ىيـ االسيـ بصسرة صحيحة ست ظيـ ال ظػاـ
الدراسا ساالوتماـ بالعمسـ المعاصرة ستطسير مدارس العمسـ الشرعية

()64

*الجماعة االسالمية الكردستانية واالنتخابات

دخمػ ػػت الجماعػ ػػة االسػ ػػيمية اال تخابػ ػػات العراقيػ ػػة العامػ ػػة ()2115

ػ ػػمف التحػ ػػالؼ

الكردستا ا سحصمت عما مآعد سأحد ثـ دخمت اال تخابات العامة ا( )2111بآائمة مستآمه
سحػػازت عمػػا مآعػػديف امػػا ػػا ا تخابػػات االقمػػيـ لعػػاـ ( )2115آػػد حصػػمت عمػػا سػػتة مآاعػػد

سدخمػػت كػػذلؾ ا تخابػػات االقمػػيـ لعػػاـ ( )2119مػػت قائمػػه احركػػه االصػػيح سالتغييػػرا (نيػػر
اوس ػػيمية) سكا ػػت حص ػػتىا اربعػ ػة مآاع ػػد

()65

ش ػػغمت الجماع ػػة اوس ػػيمية س ازرن الدسل ػػة ػػا

الحكسمة المركزية التا تشكمت اثر ا تخابات ( )2111اما ا حكسمة االقميـ آد شغمت سزارة

البيئة بعدما ازت ا ا تخابات  2115ا االقميـ

()66

إجماااال :سبعػػد وػذا العػػرض السػريت سالمآت ػػب لمجماعػػة االسػيمية الكردسػػتا ية يتبػػيف ل ػػا ا ىػػا
قبػػؿ اف تكػػسف حركػػة سياسػػية اس حزبػػا اس تيػػار سياسػػيا ا مػػا وػػا حركػػة سجماعػػة دعسيػة ،الف
اكثر قياداتىا مف المشايخ سمف طمبة المدارس الدي ية سقمما جد يىا متخصصاً ا الدراسات

اال سػػا ية المعاصػرة س ػػا ظػر الباحػػث اف المكاسػػب االقتصػػادية السياسػػية

ػػعي ة جػػدا لىػػذن

الحركػػة سيعػػسد ذلػػؾ إلػػا طغيػػاف الجا ػػب الػػدعسي عمػػا الجا ػػب السياسػػا ػػا السقػػت الػػذي
طرحت يه وذن الحركة كآسة سياسية عما الساحة الكردية ساف قيادات وػذن الجماعػة لػـ تكػف

ذات دراية تامة بالتساءات العمؿ السياسا سمتطمباته سا ىا اس دت انمب امسروا ساعمالىا إلا

الخطباء سرجاؿ الديف يمك ا الآػسؿ الحركػة إف االسػيمية الكرديػة ػا العػراؽ مزدسجػة المىػاـ
ىػػا مػػف جىػػة تسػػعا إلػػا دسلػػة اسػػيمية اس بسػػط االسػػيـ عمػػا المجتمػػت سالدسلػػة سمػػف جىػػة

ثا ية يشغمىا الىـ الآسما الكردي سوذا ما يحظه ا خطاباتىا ذات الطابت الآسما

السمات العامة لألحزاب والحركات الدينية في العراق

بعػػد اف عر ػ ا مػػاذج مػػف حركػػات ساحػزاب االسػػيـ السياسػػا الع ارقػػا جػػدوا جميعػػا
تشترؾ بمجمسعة مف السمات سالخصائص سالتا تتمثؿ بػ:

 -1تسعا جميت الحركات ساالحزاب الدي ية وقامة ظاـ الحكـ االسيما
 -2ت طمؽ نالبية االحزاب سالحركات السياسية الدي ية مف م طمآات طائ ية

 -3لكػؿ حػزب اس حركػة مرجعيػة دي يػة تختمػؼ عمػػا االنمػب عمػا وػس مسجػسد لػدى االحػزاب
الدي ية االخرى

 -4اتخذت نالبية االحزاب سالحركات السياسية الدي ية سالعمؿ المسمال سبيؿ لمد اع عف
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سىا اس لمسيطرة عما ساحة الصراع

 -5نالبية الحركات ساالحزاب السياسية الدي ية لىا ارتباطات خارج العراؽ

 -6ال تػػؤمف نالبيػػة الحركػػات االسػػيمية بالديمآراطيػػة مػػف سجى ػة ظ ػر الميبرالي ػة بػػؿ تعتبروػػا
م اويـ نربيه ساف الم ىسـ البديؿ وس الشسرى

()67

 -7كا ػػة الحركػػات ساالحػ ػزاب االسػػيمية تمتم ػػؾ دعم ػاً مالي ػاً قسيػ ػاً حيػػث تمتم ػػؾ الكثيػػر م ػػف
المحطات ال

ائية ساالذاعات المحمية

 -8الحرك ػػات ساالحػ ػزاب االس ػػيمية بعي ػػدة ع ػػف كػ ػرة التسحي ػػد ساال س ػػجاـ ب ػػيف كا ػػة اطي ػػاؼ
المجتمت العراقا
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( )67السجيز ا الحركات ساالحزاب السياسية الدي ية العراقية ،الكاردي يا  ،مجمة ثآا ية عامة ،2112،عما الرابط
التالا . www.algardenia.com
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قائمة المصادر
الكتب:

 -1ادريس سيسيما ،شأة ستطسر التيارات االسيمية ا كردستاف العراؽ ،كتاب مسبار ،العدد ،2118 ،18
ص271

 -2حسف شبر ،تاريخ العراؽ السياسا المعاصر ،ج،3باقيات لم شر ،ايراف  ،قـ ،بدسف س ة الطبت ،ص132
-3

حسف لطيؼ كاظـ الزيدي ،مسسسعة االحزاب العراقية االحزاب سالجمعيات سالحركات الآسمية سالدي ية ا

العراؽ ،مصدر سابؽ،ص267

 -4د حسف لطيؼ كاظـ الزيدي ،مسسسعة االحزاب العراقية االحزاب سالجمعيات سالحركات السياسية سالآسمية
سالدي ية ا العراؽ ،مؤسسة المعارؼ لممطبسعات ،بيرست ،لب اف ،2117 ،ص336

 -5د اتف محمد رزاؽ الخ اجا ،التسامال ا كر االحزاب العراقية المعاصرة ،مركز حمسرابا لمبحسث سالدراسات
االستراتيجية ،بيرست ،لب اف ،2113 ،ص319 318

 -6د وادي حسف عميسي ،احزاب المعار ة السياسية ا العراؽ(  ،)2113 1968مؤسسة التاريخ العربا،
بيرست ،لب اف ،بدسف س ة الطبت ،ص38

 -7د ايماف عبد الحميد الدباغ ،االخساف المسمميف ا العراؽ( ،)1971 1959مؤسسة اال تشار العربا ،بيرست،
لب اف،2112 ،ص18 17

 -8رشيد الخيسف 111 ،عاـ مف االسيـ السياسا بالعراؽ(،ج -2الس ة) ،مركز مسبار لمدراسات سالبحسث ،دبا،
االمارات العربية المتحدة ،2111 ،ص 181 181

 -9رشيد الخيسف111 ،عاـ مف االسيـ السياسا بالعراؽ (ج 1الشيعة ) ،مركز المسبار لمدراسات سالبحسث ،دبا،
االمارات العربية المتحدة ،2111 ،ص353

 -11رشيد الخيسف ،الوست السياسة االحزاب سالحركات الدي ية ا العراؽ ،دراسات عراقية لم شر ،بغداد، 2119 ،
ص87

 -11صيح الخرساف ،حزب الدعسة االسيمية حآائؽ سسثائؽ ،المؤسسة العربية لمدراسات سالبحسث االستراتيجية،
دمشؽ ،سسريا ،1999 ،ص9

 -12عادؿ رؤسؼ ،العمؿ االسيما ا العراؽ بيف المرجعية سالحزبية ،ط ،4المركز العراقا ل عيـ سالدراسات،
بدسف مكاف الطبت،2116 ،ص416

 -13عما الآريشا ،مف الىجرة الا الدسلة ا تجربة االسيـ السياسا ا العراؽ ساحتماالت المستآبؿ  ،مركز العراؽ
لمدراسات،2115 ،ص168

 -14عما المؤمف ،س سات الجمر مسيرة الحركة االسيمية ا العراؽ  ،1986-1957ط ،3المركز االسيما
المعاصر ،بيرست لب اف ،2114 ،ص36

 -15عما عبد االمير عيسي ،احتيؿ العراؽ ربال الحرب سخسارة السيـ ،المؤسسة العربية لمدراسات سال شر،
بيرست ،لب اف ،2119 ،ص276

 -16كاظـ احمد المشايخا ،تاريخ شان الحزب االسيما العراقا ،دار الرقيـ لم شر سالتسزيت ،بغداد ،العراؽ،
 ،2115ص23-22

 -17مجمسعة مف الباحثيف ،الحركة االسيمية ا كردستاف ،مركز المسبار لمدراسات سالبحسث ،ط ،2دبا ،االمارات
العربية المتحدة ،2111 ،ص148 146

 -18مختار الدبابا ساخرسف ،االسيـ السياسا الع ؼ سسوـ الديمآراطية ،دار العرب لم شر سالتسزيت  ،بيرست ،
ص279
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 -19م اؼ محمد السسدا ا ،اال تخابات ساالحزاب السياسية التغيير المكا ا ال تخابات( )2111 2115البرلما ية
ا العراؽ سذجا ،دار الكتب سالسثائؽ ،المكتبة السط ية ،بغداد ،العراؽ ،2111 ،ص69

الرسائل واالطاريح:

 -1ساماف محا الديف محمد لطيؼ ،الحركات االجتماعية سدسروا ا تغيير المجتمت ،اطرسحة دكتسرن ،كمية اآلداب
 ،جامعة بغداد  ،2115 ،ص143

 -2سليد عبد اهلل ش اسة  ،الصسرة الذو ية ل حزاب االسيمية لدى الجمىسر العراقا اجمىسر بغداد ا مسذجاا  ،رسالة
ماجستير ،كمية االعيـ ،جامعة بغداد  ،دار الكتب سالسثائؽ  ،بغداد  ،2111،ص131

االنترنت:

 -1الحرب االومية ا العراؽ سالتيار الصدري سالحشد العسكري االمريكا ،تآرير كرايسز كرسب رقـ ( )72حسؿ
الشرؽ االسسط ،2118 ،ص ،15سعما الرابط التالا www . crisisgroup. org

 -2تيار االحرار ،البر امل السياسا ،عراقيبيديا ،سعما الرابط التالا:

www. Wikiraq. org/wiki/
 -3مسقت الحزب االسيما العراقا عما الرابط التالا www.iraqiparty.com :

 -4المسقت الرسما لىيئة عمماء المسمميف عما الرابط التالا:
http//www.iraq_amsi.org/news.php.
 -5ويئة عمماء المسمميف ا العراؽ ،مسقت الجزيرة ت عما الرابط التالاwww.aljazeera.net ،

1 -6سيكيبيديا المسسسعة الحرة مسقت عما اال تر ت عما الرابط التالا:
https://ar.m.wikipeda.org/wiki/
 -7بياف رقـ  ،495المؤرخ ا  14تمسز( يسليس)  ،سالبياف رقـ  15، 496تمسز(يسليس) ،2117 ،بيا ات ويئة
عمماء المسمميف ،عما الرابط التالاhttp// www. Iraq-amsi.org ،

 -8ياء الخالدي ،لعبة ويئة عمماء المسمميف ا العراؽ ،2118 ،مسقت عما اال تر ت عما الرابط التالا ،
www. Nigash.org/ar/articles.
 -9االتحاد االسيما الكردستا ا  ،مسقت عما اال تر ت عما الرابط التالاwww aljazera. Net 2014:

 -11المادة ( )4مف م ىاج الحزب االسيما الكردستا ا ،ص2

 -11االتحاد االسيما الكردستا ا ،سيكيبيديا االخساف المسممسف ،المسسسعة التاريخية الرسمية لجماعة االخساف
المسمميف ،مسقت عما اال تر ت ،عما الرابط التالا www,ikhwanaiki.com/inde?title:

 -12االخساف المسممسف ا كردستاف العراؽ ،بسابة الحركات االسيمية  ،ا ذة لد ارسة االسيـ السياسا ساالقميات ،
مسقت عما اال تر ت ،عما الرابط التالا:

 13السجيز

www. Islamist_ movement. Com /4923/ 2015
ا الحركات ساالحزاب السياسية الدي ية العراقية ،الكاردي يا  ،مجمة ثآا ية عامة،2112،

 .www.algardenia.comعما الرابط التالا:

الحركات ساالحزاب الدي ية ا العراؽ ،السكي ة لمبحسث ،مسقت عما اال تر ت عما الرابط التالا:
www. Assakina.com /center/partes8009.html>2011
14_www.aljazeera.net
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