
ية الشريفة اليت من املؤسف يف بلد مثل العراق يضم أضرحة األنبياء واألولياء والصاحلُت ومركز ديٍت رئيسي ابلنسبة للعامل اإلسالمي وفيو احلوزة العلم
هلية املقدسة ، وال نعرف سب الذات اإلأن جند يف مثل ىذا البلد ( عج)جت الكثَت من املفكرين واملصلحُت والقادة الرابنيُت وعاصمة اإلمام املهدي  رّر 

ة أساسية على من أين جاءت ىذه احلالة السيئة والبلد ذو طابع ديٍت إسالمي متدين ملتزم أبوامر الشريعة وأوامر املصلحُت ، وىذه احلالة تضيف مسؤويل
قد أن غَت اإلسالميُت يقبل هبذه احلالة املقيتة ، وحىت املرجعيات الدينية واملبلغُت وعلى القادة السياسيُت من اإلسالميُت وغَت اإلسالميُت ، ألننا ال نعت

ىل وإن غظ النظر غَت اإلسالميُت عن ىذه احلالة فمن واجب اإلسالميُت عدم إمهال عالج مثل ىذه احلالة  اصة وأن ثلثي السياسيُت ممن وصل ا
( . سنة وشيعة)مناصب قيادية يف العراق ىم من اإلسالميُت 

ام البعثي احملارب لإلسالم وقيمو أنمل أن يكون التغيَت ملموساً فكان يف نظام صدام قانون أيمر ابلسجن كل من يسب الذات وحنن وبعد أن سقط النظ
ضروري على اإلهلية املقدسة ، وىذا وإن مل يطبق بصورة واضحة إال أنو كان موجوداً ، ومبا أن قرارات نظام صدام ما زالت سارية املفعول جند من ال

. وبصرامة ومن دون أي هتاون العراقية تفعيل ىذا القانون احلكومة 
على عقوبة من  أكثر اىل حُت تشريع قانون فيو تشديد أما جملس النواب العراقي فعليو التشديد على احلكومة لتطبيق ىذا القانون ومراقبتها يف تطبيقو 

ألن فرض القانون أحد التكاليف امللقاة على ( فرض القانون)كخطة  ىذا التشريع يتجرأ على الذات اإلهلية املقدسة ، وإلزام احلكومة العراقية بتطبيق
ىذا فضالً عن عاتق احلكومة ، أما تربية الشعب فهي أىم من فرض القانون ألن تربية الشعب الًتبية اإلسالمية واأل القية تقلل من عبئ فرض القانون ، 

. يت ال يقبل هبا هللا ورسولو الربكات اليت جتٌت من منع ىذه احلالة ال
 ونست الًتبية اليت جيب أن تريب هبا مجاىَتىااليت رفعت شعارات و صوصاً اإلسالمية وىذه الًتبية اليت نقًتحها ىي من واجبات األحزاب السياسية 

زاب لًتبية اجلماىَت ىو تشريع القوانُت اليت تسَت ملها ، ومن اآلليات اليت جيب استخدامها ىذه األحتحالًتبية اإلسالمية اليت اجلماىَت  فيجب أن تريب
. الشعب ابجتاه األ الق احلميدة 

الل الضغط على وىنا ال ننسى دور رجال الدين واملبلغُت ورعاية مراجعنا العظام يف القضاء على ىذه احلالة املرفوضة شرعاً وقانوانً وعقالً وذلك من خ
ميُت ممن يسمعون وأيمترون أبوامر املرجعيات الدينية ، وكذلك من  الل املواعظ واإلرشادات اليت بدأت جتد احلكومة العراقية وعلى السياسيُت اإلسال

. آذاانً صاغية اىل أن يتم القضاء على ىذه احلالة املشينة للشعب العراقي بكل شرائحو وقياداتو 
يف اجملتمع ونقلو مع نقل عالجو اىل املسؤولُت وصناع القرار يف الدولة ، وكذلك دور منظمات اجملتمع املدين اليت من مهمتها بيان سلبيات ما يدور 

رضي رسولو ابإلضافة اىل دور وسائل اإلعالم للضغط على احلكومة وجملس النواب العراقيُت لتفعيل مثل ىذه القوانُت لكي نرضي هللا سبحانو أوالً ون
 . ألننا آلينا على أنفسنا إال أن نطبق الشريعة اإلسالمية مبا نقدر عليو اثلثاً ، ولنرضي ضمائران( ع)اثنياً ونرضي أىل بيتو ( ص)


