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  العراق يف احلكم وجتربة اإلسالميون

٢٠١٠- ٢٠٠٣  
  

  

  العرداوي عليوي خالد. د
  ١ اإلستراتيجية والدراسات للتنمية الفرات مركز رئيس نائب

  
 القيمية ومنظومتها املؤسساتية هياكلها يف العلماين الطابع حتمل وهي ١٩٢١ عام احلديثة العراقية الدولة تأسست 

 العراقية النقيب عائلة إىل األول وزرائها رئيس وانتماء، احلجازية اهلامشية األسرة إىل املكه انتماء من الرغم على
 هي اإلسالمية الصفة محلت متخلفة إمرباطورية من منسلخا كان العراق ألن ذلك يف عجب وال، أيضا اهلامشية

 السلطان على املغامن تدر حلوب ةبقر انه على له حكمها فترة طوال العراق إىل نظرت اليت العثمانية اإلمرباطورية
 الربيطانية اإلمرباطورية هي علمانية غربية إمرباطورية من -العراق أي- وحمتال، حاشيته وأفراد ووالته وأسرته
 للعلم تقديس ظل يف السياسة عن بعزله فتبشر القدمية مشاكلها من لكثري سبب انه على الدين إىل تنظر اليت

 بناة عقول يف األفكار هذه لغرس واملعنوي املادي ثقلها بكل جاءت وقد، والتطور دمللتق كأساس أبعاده مبختلف
 مقهور شعب على بأطنابه يضرب التخلف إذ للدولة مقومات أية البلد هلذا تكن مل وقت يف – آنذاك -العراق
  .شاءت كيفما والدولية اإلقليمية القوى به تلعب اإلرادة مسلوب

  
 القرن مطلع يف تأسيسها حلظة عند العراقية للدولة وعملي فكري كمنهج لعلمانيةا تبين يتم أن غرابة فال

 األمل خيبات من مزيدا إال الدولة هذه حتصد مل ٢٠٠٣ عام إىل وصعودا اللحظة هذه منذ ولكن، العشرين
 احملالت أبناء والشيوخ واألطفال والنساء الشباب من البسطاء الناس أولئك بالعراقيني واقصد - للعراقيني
 ومراجعهم مشارم اختالف على واملسئولني السياسيني من املترفني م اقصد وال املنسية العراقية والقرى واألزقة

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١
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 تليب ومل خذلتهم قد املسئولة وقيادام حكومام بأن العراقيون هؤالء شعر ما وكثريا – واالجتماعية الفكرية
 الذي والتقدم التطور من باحلرية يشعروا أن إىل األمر وصل حىت ىاألخر حاجام عن ناهيك األساسية حاجام
 ونتأخر اآلخرون يتقدم ملاذا هو عراقي كل تساؤل صحراوية، وكان بلدانا ما يوم يف كانت جماورة بلدان بلغته
 اجبهاو كان متعاقبة وقيادات حكومات من وأمواهلم وأعراضهم بدمائهم املسئول غري االستهتار هذا وملاذا حنن؟

  .؟ كرامتهم وحفظ وترقيتهم خدمتهم
  
 السيما العراقيني بني فكري تيار وتنامي برز العراقي الضمري يعتصر الذي واالمل الفكرية احلرية هذه ظل ويف 

 ورع وعدم اإلسالم، منهج عن وبعدها الدولة علمانية أن فحواه متعددة وقيادات قوى له روجت منهم الشباب
 ودمار خراب سبب هو وستالينية شوفينية فكرية ملنظومات أيديولوجيا وانتمائهم عليها قائمنيوال رجاالا وأميان
 املنطقة يف العلمانية الدول ا منيت اليت الكبرية اخليبة زمخه من وزاد التيار هذا شجع وما، شعبه ومعاناة العراق
  .فصعودا املاضي نالقر من السبعينيات عقد مطلع منذ اإلسالمية بالصحوة مسي ما وبروز

 السحيقة اهلوة من اخلروج يف األمل العراقيني إعطاء يف اإلسالمية بالعاطفة املشحونة األفكار هذه سامهت لقد 
 دمائهم امتصوا الذين الشخصية املصاحل وأصحاب واملستبدون الطغاة عليهم تكالب عندما فيها سقطوا اليت

 األمل هذا وصار، شعارات من شابه وما والقومية واحلرية وطنيةال باسم وكربيائهم كرامتهم وسحقوا وأمواهلم
 هذا يفعلوا ال وكيف، وأهله للعراق أفضل بغد حيلمون وهم عنه للدفاع ضحايا الناس من كثري سقط لعمل دافعا
 ومن خمتلفة سياسية وكتل أحزاب التيار هذا رحم من فظهرت، واألرض السماء نداء يلبون أم يشعرون وهم
 احلل هو اإلسالم كان القوى هذه لكل األمسى والشعار – والسنية الشيعية -الرئيستني اإلسالميتني رستنياملد

 متحملني.. واخليانة العمالة بتهم كثري بشر القوى هلذه االنتماء بسبب عوقب وقد، املنقذ هي اإلسالمية والدولة
  .املنشود أألمل لتحقيق األمام إىل خطوة ابسيط كان ولو فعل كل ومعتربين وجربوا وظلمها السلطة سطوة

  
 عراقية بإرادة ولكن نعم أجنبية بأيد ٢٠٠٣ عام العراق يف العلمانية الدولة سقطت أن إىل األمر هذا واستمر 

 خريا بذلك الناس فاستبشر األساس بالدرجة اإلسالمية القوى اجلديد التغيري صهوة واعتلت، بالتغيري وحاملة راغبة
 أكرمكم إن شعار وأصحاب اإلسالمي املشروع دعاة السلطة إىل جاء إذ أملهم حتقيق من اقتربوا قد مأ وتوقعوا
 منذ السلطة يف العراقيني اإلسالميني جتربة كانت كيف ولكن، !الفاضل على يتقدم ال واملفضول أتقاكم اهللا عند
  .؟ عنهم لعراقينيا أذهان يف رسخت اليت االنطباعات هي وما ؟ ٢٠١٠ عام إىل ٢٠٠٣ عام

، املستقبل يف متكاملة لدراسة حمورا تكون قد بل، قصري مقال يكفيها ال التساؤالت هذه على اإلجابة أن حقيقة 
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 على ال سلبية كانت املنصرمة سنوات السبعة خالل العراقيني اإلسالميني جتربة بعض إن هنا قوله نود ما لكن
 ونظام لقدرام ير وتثو للبشر تنوير ورسالة حياة ومنهج كدين اإلسالم وانعكست على بل فقط شخوصهم

 غريه تأديب قبل نفسه بتأديب فليبدأ أماما للناس نفسه نصب من: السالم عليه علي اإلمام قال وقدميا، حكم
 الناس مؤدب من باإلجالل أحق ومعلمها نفسه فمؤدب، بلسانه تأديبه يكون أن قبل بسريته تأديبه وليكن

 يتصف أن عليه وجب شيئا املسلمني أمور من ويل من أن: فيه ورد آخر قول السالم عليه له اكم. ومعلمهم
 هلم يكون حىت يلي من على الوالية وحسن، غضبه به مينع وحلم، اهللا معاصي عن حيجزه ورع: خصال بثالث
  .الشفيق كاألب رواية ويف الرفيق كالوالد

  
 بعيدين كانوا أم واحلكم األقوال هذه من قريبني ٢٠٠٣ بعد املسؤولية تولوا الذين العراق إسالميو كان فهل 

فأن بعضهم مل  –األسف ومع- بصراحة. حكمه؟ تولوا الذي بالشعب رءوفني وخدام رحيمني كانوا وهل ؟، عنها
 يف واستغراقا، احلكم بكراسي مفرطا وحبا، ومغامنها السلطة على النظري منقطع تكالبا أظهروا فقد، كذلك يكن

، الستالينيني بالعلمانيني نصفهم كنا الذين أولئك وبني بينهم كثريا فرقا جيد قد ال يراقبهم من أن حىت، ملذام
 لتجربة بناة يكونوا أن منهم نأمل كنا وقت يف املنطقة دول باقي يف واملسؤولني القيادات وبني بينهم فرق ال كما

لبعض هؤالء  ثنيت لو بل ان بعض املراقبني يرون انه كله، العامل على بنورها تشع احلكم يف إسالمية دميقراطية
  .جديدا قارونا أو هامانا أو فرعونا لكان الوسادة املسئولني

  
 ونفسية فكرية ثورة خلق تستطع مل العراقية اإلسالمية القوى بعض إن بل، تقدم ما على األمر يقتصر ومل 

 املايل الفساد وحل يف غرقوا الذين املسئولني من عليها سوبنيواحمل إليها واملنتمني كوادرها لدى وأخالقية
 اهللا عند أكرمكم إن قاعدة أن على القوى هذه برهنت كما، الدول تاريخ يف مثيل له يسبق مل بشكل واإلداري
.. الينالف الزعيم أو الفالين القائد عند أكرمكم أن بقاعدة استبداهلا ميكن الفاضل على يتقدم ال واملفضول اتقاكم
  .اإلسالمي والسلوك واملنهج للفكر وليس له والء وأكثركم وأخضعكم أطوعكم

 واالزدراء السخرية يثري حد إىل وصل فقد البعض بعضها على وحتاملها بينها فيما القوى بعض هذه صراعات أما 
 املواطن تنقذ حكومة تشكيل ومنع اخلدمات وتأخري الدستور بتعطيل والقبول االستعداد مستوى بلغ عندما
 اليت الفلسفة يعرف ال لشؤوا املدقق فاحمللل، عصرية دولة بناء عن عاجزة أا أظهرت ما وكثريا، حاله وترحم
  . االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي اجلانب يف سواء الدولة لبناء منها تنطلق
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 ينعكس اإلسالمية بعض القوى فشل وصار أملهم وتالشى إحباط إىل العراقيني فرحة حتولت تقدم ما كل ازاء
 من االسالمي باحلكم الراغبني لنسبة ودقيق ونزيه حمايد إحصاء جرى ولو، حكم ونظام كدين اإلسالم على

 ويتحمل، ٢٠٠٣ عام مستواها عن ٢٠١٠ عام النسبة هذه تراجع هي مذهلة حقيقة الكتشفنا العراقيني
 ناجحة جتربة بناء يف وفشلوا ٩/٤/٢٠٠٣ بعد املسؤولية تولوا الذين العراقيني اإلسالميني ذلك بعض مسؤولية
 بدميقراطيتها اإلقليم دول جتارب عن وتتميز كرامتهم وحتفظ الناس وحريات حقوق حتترم إسالمية لدولة

 املنبعثة األصوات تلك العراقيون اإلسالميون يسمع أن غريبا ليس لذا، التحديثي التنويري وإشعاعها وعنفواا
 ما أو النفاق أو الفساد أو الضعف أو الدكتاتورية أو بالعمالة كال أو بعضا تتهمهم واليت العراقية املعاناة مرح من
 جتد أن غريبا ليس كما، اإلسالمية اهلوية حيملون أناس حبق ما يوما تقال نسمعها أن نتمىن نكن مل نعوت من شابه
 يسقط عندما اإلنسان الن العراق حيكم جديد دكتاتور إىل ويدعو للدكتاتورية بالعودة يطالب من العراقيني بني
 حكام جميء تعين العراقيني من لكثري – والزالت – القمة كانت وقد، األسفل إىل باالحندار يستمر القمة من

 وال ٢٠٠٣ قبل ال جيدوه مل ما وهو األرض وحيوية وعنفوان كفاءة إىل السماء طهر جيمعون صادقني أمناء شرفاء
 مسؤولية اإلسالمية القوى محل بعض قد كتاباته يف الشريازي احلسيين حممد اإلمام السيد كان وإذا لك،ذ بعد
 فأن بعض، واخلارجية الداخلية عالقاا يف عنف من به تتصف ملا الدولة بناء يف والفشل اإلسالم عن الناس تنفري

 كثرية ألسباب اإلسالم من الناس ونفروا فشلوا قد ةالفتر هذه خالل املسؤولية حتملوا الذين العراقيني اإلسالميني
  . منها صغريا جزءا إال العنف ليس

  
 سبل لتحديد دقيق وحتليل طويلة وقفة إىل حتتاج العراق يف اإلسالمية لبعض القوى السلبية التجربة هذه إن

 واملآمت واملواعظ واخلطب واألناشيد التراتيل على يقتصر ال جديد إسالمي وخطاب جديدة بشخوص جتاوزها
 القوى هذه إطار ضمن ويتحرك يعمل من لدى وسلوك فكر ثورة خلق على قادر خطاب بل، فحسب الكالمية
 السياسي العدل وحتقيق باملسؤولية والنهوض بالرعية والرمحة األمانة حفظ يف للناس حقيقية قدوة يكون حىت

  .رعيته عن مسئول وكلكم راع كلكم: لهوآ عليه اهللا صلى الرسول قال وكما االجتماعية والعدالة
  

 يعين ال ٢٠١٠ عام إىل ٢٠٠٣ عام منذ احلكم يف وجتربتهم اإلسالميني على تركيزنا أن القول من بد ال أخريا
 جتربة على املقال هذا يف اقتصرنا لكننا منهم، أفضل كان املسئولني من غريهم أن األحوال من حال بأي

 الصحيح اخلطاب امتلكت لو الشعب لصاحل حقيقي تغيري إحداث على القادرة نفذةاملت القوة كوم اإلسالميني
  .املناسبني والقادة


