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Abstract
The political issue is essential in Islam, and contemporary Islamic movements have not invented
it, even though they have greatly emphasized its centrality, as the history of Islam witnessed the
existence of interrelationships between politics and religion that reached levels where the
political struggle expressed itself in different forms of religious doctrine in many stages In fact,
we rarely find moments in this history in which religion was not a central factor in politics, and
this is true even in our modern era, where the factors of religion and patriotism overlapped in
the formation of a general political conscience against occupation, for example, or against
tyranny and others, and it should not be exaggerated. If contemporary Islamism obscures from
us the reality of that correlation that was natural and spontaneous, or if it forces us to view it as
an unprecedented innovation, it in turn draws from the reality of that correlation, even if it was
wrongly expressed. Hence, the Sunni Islamic parties in Iraq since 1921-2003 played a religious
role And politically at the same time, and they are walking in this direction in a parallel line,
although the political aspect predominates in it in a more prominent way than being a religious
orientation, which is what prompted it to clash with the political regimes ruling Iraq for long
periods and multiple.
Keywords: political, Sunni, Brotherhood, liberation, Islamic party.

ان واقع التكوين الثقافي للمجتمع العربي حيث تحتل الفكرة الدينية موقعا متميزا في منظومة االفكار
العامة السائدة هو موقع لم تغير منه كثيرا وقائع التحديث الثقافي التي جرت منذ اصطدام مجتمعاتنا
 بل ان الثقافة الدينية التي ظلت لمدة طويلة ثقافة للجمهور باتت تزحف نحو، بالمدنية الغربية الحديثة
 او قل ثقافة سائدة ومهيمنة في اوساط النخب وذلك بسبب دور التعليم، صيرورة ثقافة للنخب ايضا
 فضال عن دور عمليات تسييس الدين في تنمية، الديني وحتى العصري نفسه في تمكينها من االنتشار
. ثقافة اسالمية جماهيرية
كما ان المسألة السياسية كانت جوهرية في االسالم ولم تفتعلها الحركات االسالمية المعاصرة وإن
 إذ شهد تاريخ االسالم وجود عالقات من التالزم بين، كانت قد غالت كثيرا ً في التشديد على مركزيتها

السياسة والدين بلغت مستوياتها حدودا ً عبّر فيها الصراع السياسي عن نفسه في اشكال مختلفة من
ال مذهبية الدينية في مراحل كثيرة من التاريخ  ،بل اننا نادرا ما نعثر على لحظات في هذا التاريخ لم يكن
الدين فيها عامال محوريا من عوامل السياسة  ،ويصدق ذلك حتى على عصرنا الحديث حيث تداخلت
عوامل الدين والوطنية في تشكيل وجدان سياسي عام ضد االحتالل مثال او ضد الطغيان وغيرها  ،وال
ينبغي للمغاالة االسالمية المعاصرة ان تحجب عنا واقع ذلك التالزم الذي كان طبيعيا وتلقائيا ً  ،أو أن
تفرض علينا النظر اليها بوصفها ابتداعا غير مسبوق فهي تنهل بدورها من حقيقة ذلك التالزم وان
اخطأت التعبير عنه .
وتجدر اإلشارة إلى إن الحياة الدينية للمذهب السني في العراق غلب عليها في القرنيين الثامن عشر
والتاسع عشر اتجاهان متميزان هما السلفية والتصوف وان المذاهب الفقهية السائدة فيه هما المذهب
الحنفي والشافعي  ،ورغم هذه التوجهات فإن المؤسسة الدينية السنية الرسمية التي تكونت من كبار
العلماء بقيت موالية للمؤسسة الدينية العثمانية في إسطنبول  ،ونتيجة لذلك لم يشهد العراق إصالحا ً دينيا
عقالنيا مؤثرا ً كالذي قاده محمد عبدة في مصر (الشايب ،)1932 ،بل إن ذلك التأثير كان يقتصر على
كونه ضمن أطار االندفاع العاطفي والنفسي والميل الفطري فيالحظ إ ن منصب المفتي ألهل السنة ظل
ساريا في العراق منذ عام  1802حتى تم إلغاءه عام  1976من قبل مجلس قيادة الثورة (الكريم)2009 ،
.
وفي البحث عن جوهر العمل السياسي اإلسالمي نرى إن تبلور االطار الشرعي للحركات االسالمية
السنية في الفكر السياسي داخل تراث الحضارة االسالمية انطلق من مبحث قضية االمامة ( القيادة او
قيادة االمة ) وطبيعة السلطة العليا في المجتمع وشروطها وسلطاتها  ،وكان متكلمو الشيعة هم طالئع
المصنفين في هذا البحث  ،كما كان المعتزلة ابرز الذين جادلوهم وتتبعوا نظريتهم في اإلمامة بالنقد ،
فلما نشأت األشعرية تلك النشأة غير السياسية وجدناها على نحو اإلجمال تبنت ما قرره المعتزلة في هذا
الميدان  ،بل وحدث ذلك من قبل جمهور أ هل السنة  ،فأصبح الخالف الرئيسي في هذا المبحث قائما بين
الش يعة من جانب  ،وبين المعتزلة ومن ورائهم كل فرق السنة من جانب آخر  ،السيما وان األشاعرة
يرون إن اإلمامة عندهم ذات طبيعة مدنية من جهة وواجبة لضرورتها في سياسة الدنيا وحراسة الدين ،
ولعل ذلك يمثل حجر األساس الذي تنطلق منه المرتكزات األساسية الشرعية ألغلب تشكيالت التوجهات
واألحزاب اإلسالمية السنية (عمارة. )1997 ،
ووفق تلك المعطيات برزت تسميات عدة أغلبها غير محددة لإلشارة إلى الحركات اإلسالمية فهي
تارة إصالحية وإحيائية ومرة أصولية ومن هنا برزت مسميات اإلسالم السياسي  ،واإلسالم الحركي ،
التشدد اإلسالمي والتطرف الديني ،والسلفية الجهادية الخ  00من التسميات الدالة على نمو الحركة
اإلسالمية  ،والحال أن تلك التسميات الغربية تبقى مشوشة وغير قادرة على تحديد موضوعها وغالبا ً ما
تكون التسميات مشحونة بأثقال التحيّز والقلق من اآلخر الشرقي وعلى وجه الخصوص اإلسالمي منه ،
وسواء كانت تلك التسميات صحيحة ودالة أو غير ذلك فإن هناك جملة مالحظات ال ينبغي التغافل عنها
ومن أهمها اختالط الفكر الديني بالسياسة (بورجا. )2001 ،
وإذا اردنا االنتقال من المفاهيم العامة للحزب إلى المفاهيم اإلسالمية فإننا نجد ثمة اتجاه فكري
وتاريخي سائد بأن جمال الدين األفغاني (غرايبة )1999 ،يُعد مؤسس الحركة اإلسالمية المعاصرة  ،كما
أن جهده الفكري واإلصالحي حمله من بعده تلميذه الشيخ محمد عبده  ،وقد أثر األفغاني في جيل كامل
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من المسلمين وكان له نفوذ وتأثير في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي التي طاف بها من أفغانستان إلى
إيران والهند وفرنسا ومصر وال عراق وتركيا وكان له عبر تالميذه تأثير على المفكرين والمثقفين في
مصر وبالد الشام وبخاصة إصالح مؤسسات التعليم كاألزهر والمحاكم وامتد هذا التأثير إلى أشخاص
مؤثرين كرشيد رضا (عكاشة )2007 ،والذي كان لمجلته (المنار) صدى وتأثير في كل أنحاء العالم
اإلسالمي ،ومن ثم كان حسن البنا ( مؤسس اإلخوان المسلمين )على صلة قوية برشيد رضا وقد استأنف
العمل لبعض الوقت في مجلة المنار بعد وفاة صاحبها  ،ومن هنا نالحظ هذا الترابط واالمتداد المعرفي
والثقافي اإلسالمي الذي اثمر فيما بعد عن وجود الحركات اإلسالمية السنية في العراق (غرايبة إ،.
التوجه اإلصالحي في الحركات اإلسالمية إلى أين؟.)2010 ،
وهنا البد منن االشنارة ان ثقنل الدراسنة سنيتركز علنى مرحلنة العهند الملكني وبندايات العهند الجمهنوري
والقوى الفاعلة فيه إذ كانت مدة السننوات العشنر بنين  1958و ،1968مثقلنة بنالتطورات السياسنية المهمنة
إذ شهدت نهاية العهد الملكي وبداية العهد الجمهوري المشبع بالنفس العسكري  ،كمنا شنهدت تنناوب ثالثنة
رؤساء للجمهورية العراقية  ،وإذ كان حكم الرئيس عبد الرحمن عارف امتداد لحكنم وتوجهنات أخينه عبند
السالم عارف  ،فقد تميز حكم الزعيم عبد الكريم قاسم في توجهاته االيدلوجينة وفني طبيعنة القنوى الفاعلنة
والمحركنة للعمليننة السياسنية فنني العننراق  ،باإلمكنان حصننر ابننرز القنوى الفاعلننة فنني المشنهد السياسنني فنني
العننراق الجمهننوري ،منننذ عننام  1958حتننى عننام  ،2003بالضننباط والشننيوعيين والبعثيننين واالسننالميين
كونهما االطراف االكثر فاعلية في االطار التاريخي لهذا البحث (محمد. )2008 ،
المبحث االول
اسباب تبلور الوعي السياسي لألحزاب االسالمية السنية :
تعددت اآلراء في اسباب تبلور الوعي السياسي لألحزاب اإلسالمية السنية واهما إن ظهور الحركة
اإلسالمية كان عبارة عن رد فعل على تصاعد المد الشيوعي في العراق وذلك من ناحيتين :
فمن ناحية بلغ النشاط الثقافي والتنظيمي للشيوعية حداً هدد معه مرتكزات العقيدة والهوية اإلسالمية
في المجتمع العراقي مثلما هدد بتجريد المؤسسة الدينية من أتباعها  ،ومن وسائل فعاليتها وتأثيرها  ،فقد
شعر الشيوعيون آنذاك وهم في أوج قوتهم بأن الوقت قد حان لتشكيل العراق الديمقراطي الشعبي وإلزالة
ما تصفه االيدلوجيا برواسب الماضي ومخلفاته وفي المقدمة منها الدين واألنظمة المنبثقة عنه كعقود
الزواج الشرعية والعالقات األسرية ووضع المرأة في المجتمع  ،فتقرر القيام بحملة تثقيفية واسعة
النطاق لتصفية تلك الرواسب الموروثة التي تقف عائقا ً يحول دون صياغة المجتمع وفقا ً لتعاليم ماركس
وانجلز ولينين  ،هذا عدا ما كانت تنشره الصحف والنشرات المرتبطة بالحزب الشيوعي من مقاالت فيها
كثير من التعريض بالعقائد الدينية والتقاليد والعادات االجتماعية التي درج عليها المجتمع العراقي  ،وهو
ما أثار موجة عارمة من السخط واالستنكار بين مختلف الفئات االجتماعية ضد تلك الحملة على الدين
وأهله (الخرسان. )1993 ،
ومن ناحية ثانية  ،وبحسب ما ذكره الكاتب حنا بطاطو فقد جاء هذا الظهور في أجواء من الدعم
السياسي الحكومي والدولي الهادف إلى تحجيم النشاط الشيوعي في العراق السيما في السنوات األخيرة
من العهد الملكي (بطاطو. )1996 ،
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وبعيدا عن انتشار الشيوعية كسبب لوجود الحركات اإلسالمية السنية أو الشيعية يرى بعض الباحثين
كالكاتب رشيد الخيون إن الدالئل تشير إلى إن اإلسالم السياسي السني العراقي تحديدا بدء بالتوجه
والنزوع نحو العمل التنظيمي بعد إن ارتبط إلى حد بعيد بالقضية الفلسطينية وذلك بتأسيس الجمعيات
الداعمة وتجهيز المقاتلين بل واخذ القضية واجهة لمشروعية التنظيمات السياسية اإلخوانية وكسب
األعوان وجمع األموال حتى غدت غطا ًء لنشاط اإلخوان والبداية كانت بمصر وفي العراق كانت اكثر
وضوحا ً (الخيون )2011 ،وعلى ذلك تأسست في العراق عدة جمعيات إسالمية كان لها دور في بناء
ونمو الوعي اإلسالمي ويمكن اعتبار (جمعية الشبان المسلمين) التي تشكلت في بغداد عام  1928اقدم
جمعية إسالمية إذ استطاعت إن تعرض صورة اإلسالم بشكل يتناسب ومعطيات العصر الحديث من
خالل عقد الندوات والمحاضرات اإلسالمية  ،يضاف إلى ذلك (جمعية التربية اإلسالمية ) التي تأسست
عام  ،1949وقبلها كان لـ( جمعية إنقاذ فلسطين ) التي تأسست عام  1947دور في إرسال المتطوعين
إلى فلسطين عام  1948والدعوة إلى عقد المؤتمر اإلسالمي الذي انعقد في القدس عام  ،1952ولم يسبق
للعراق أن حضي بنشاط جمعية إسالمية كنشاط ( جمعية األخوة اإلسالمية ) التي تأسست في عام 1952
ومؤسسها الشيخ محمود الصواف التي تغلغلت في أوساط المثقفين والعمال ودخلت نشاطاتها المدارس
والمعاهد والكليات وانتشرت فروعها في كثير من مدن العراق (الكريم ،2009 ،صفحة . )368
ومن ذلك يمكن مالحظة إن العمل الحركي اإلسالمي في الوسط السني سجل سبقا ً على نظيره في
الوسط الشيعي ألسباب خارجة عن دائرة العراق  ،والسبق لم يكمن في زمن االنطالق أنما في مضمون
العمل الحركي وأفكاره وآلياته وخطابه السياسي ورؤاه التنظيمية  ،فبالرغم من أن أول تجربة عمل
إسالمي قد بدأت من طرف الشيعة في العشرينات من القرن الماضي بقيادة حركة النهضة اإلسالمية ،
إال إن أفكارها كانت بدائية يعوزها الكثير من العمق الفكري والحركي الذي عكسته التنظيمات السنية فيما
بعد  ،ويعود السبق السني في هذا المجال إلى عوامل إقليمية تتمثل بالتأثر بالوسط العربي السني إذ قامت
في مصر آنذاك حركة اإلخوان المسلمين وفي األردن حزب التحرير  ،وقد انطلقا في العراق من
مضمون فكري حركي لم يكن سائدا ً في الوسط الشيعي الذي عانى منذ العشرينات وحتى الخمسينات من
تراجع حركي ومرجعي كبير في الساحة السياسية (رؤوف. )2006 ،
أوال  :اإلخوان المسلمين في العراق -:
في أواسط األربعينيات والخمسينات تأسست في العراق جماعات وتنظيمات إسالمية جديدة في
توجهاتها الفكرية وبنيتها التنظيمية  ،وكان معظمها امتدادات للحركات اإلسالمية التي أنشئت في بلدان
أخرى من العالم اإلسالمي كجماعة اإلخوان المسلمين ( والتي تأسست في مصر عام  1928على يد
الشيخ حسن البنا ) وامتدت إلى الكثير من البلدان اإلسالمية ومنها العراق  ،وطبقا ً لمواثيق الجماعة فان
(اإلخوان المسلمين) يهدفون إلى إصالح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسالمي شامل في
مصر وكذلك في الدول العربية التي يتواجد فيها اإلخوان المسلمون  ،كما أن الجماعة لها دور في دعم
عدد من الحركات الجهادية التي تعتبرها حركات مقاومة في العالمين العربي واإلسالمي ضد كافة أنواع
االستعمار أو التدخل األجنبي  ،مثل حركة حماس في فلسطين  ،وحماس العراق في العراق  ،وقوات
الفجر في لبنان  ،وتسعى الجماعة في سبيل اإلصالح الذي تنشده إلى تكوين الفرد المسلم واألسرة
المسلمة والمجتمع المسلم  ،ثم الحكومة اإلسالمية  ،فالدولة فأستاذية العالم وفقا ً لألسس الحضارية
لإلسالم عن طريق منظورهم (رشوان.)2006 ،
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ويمكن القول أ ن مالمح بروز بدايات دخول فكر اإلخوان المسلمين للعراق كانت في بداية القرن
العشرين ويعتبر حسين كمال الدين (  ) 1987 – 1913من ابرز من دعا إلى فكر الجماعة  ،إذ استطاع
أن يجذب إليه طلبته والتأثير فيهم بشخصيته القوية وثقافته اإلسالمية المعاصرة  ،هذا باإلضافة إلى
وجود عدد من األساتذة والمعلمين المصريين الذين كانوا موفدين إلى العراق للتدريس في المدارس
والجامعات (الكريم ،2009 ،صفحة  )368فضال عن دور المعلمين المتطوعين للتدريس في القرى
واألرياف العراقية إذ اسهموا في انتشار فكر الجماعة  ،كما كان لها تأثير فكري لالنتشار في المناطق
الكردية شمال العراق (المال. )2010 ،
برز نشاط المتأثرين بجماعة اإلخوان المسلمين في بادئ األمر في مدينة الموصل شمال العراق حيث
وجدوا أفاق مناسبة لنموهم  ،وكان يتزعمهم الشيخ (عبد هللا النعمة) وهو من الشخصيات الدينية البارزة
هناك  ،وانطالقا ً من هذه المدينة انتشرت خطوط الجماعة بشكل رسمي في بغداد عام  1946تحت اسم
(جمعية األخوة اإلسالمية) بعد رفض السلطات إعطاء رخصة باسم (جماعة اإلخوان المسلمين) وقد
ترأس الجمعية الشيخ امجد الزهاوي فيما كان الشيخ محمد محمود الصواف مراقبا عاما لها ( واألخير قد
تعرف على الشيخ حسن البنا في مصر حين كان طالبا في األزهر بمصر وانتمى إلى جماعة اإلخوان
عين مدرسا
المسلمين  ،وبايع الشيخ البنا على إنشاء فرع للجماعة في العراق  ،وبعد عودته إلى العراق ُ
في كلية الشريعة في العام  ،)1946ومن ابرز قادتها عبد الرحمن خضر ومحمد سالم زيدان وعبد الغني
شندالة وعبد القادر الجنابي  ،وخالل سنوات قليلة فتحت للجمعية فروع في الموصل وكركوك وبعقوبة
وسامراء وتكريت والبصرة والرمادي والفلوجة وغيرها (المؤمن. )2020 ،
كما نشط اإلخوان في البصرة جنوب العراق إذ بدء هذا النشاط منذ عام  1943واخذ بالتصاعد ،
والبداية كانت في المدرسة الرحمانية الدينية حيث مسجد البصرة الكبير المعروف بـ ( أبو منارتين )
ويقع بمحلة الباشا بالبصرة القديمة  ،كذلك االمر كان في مدرسة الموفقية االبتدائية بمحلة السيف في قلب
البصرة فكان للمدرسين فيها دور بارز في بث نشاط االخوان المسلمين  ،واستمر نشاطهم كذلك مع
حزب التحرير في البصرة بأشكال مختلفة حتى بدايات سبعينات القرن العشرين (الخيون،2011 ،
الصفحات . )36 - 33
تمكن الصواف من العمل وإكساب جماعة األخوة اإلسالمية القوة بعد تأسيسه لها من خالل قيامه
بمهام المراقب العام عليها  ،فالقرارات تحت رئاسته كانت تصدر من خالل المناقشة واألخذ برأي
األكثرية حتى وان خالفت رايه الخاص فالمبدأ المقرر في العالقة السياسية هو مبدأ الشورى الذي ساعد
على بناء قوة الجماعة تنظيميا طالما إن هناك نأي عن التفرد باتخاذ القرارات  ،كما اكتسبت مرحلة عهد
الصواف طابعا اكثر تنظيما بتأسيس جماعة اإلخوان المسلمين  ،إذ تكون الهيكل التنظيمي لـ ( جمعية
األخوة اإلسالمية في العراق ) من ستة أقسام رئيسية هي  :قسم نشر الدعوة  ،قسم الطالب  ،قسم
االتصال  ،قسم الرياضة  ،وقسم اإلخوان وهناك منفذة تتكون من ُ
شعب واسر  ،ويرأس هذه األقسام
المراقب العام ومن فوقه لجنة مركزية وهيئة تأسيسية (الكريم ،2009 ،صفحة . )368
وفي جميع المراحل كانت جماعة اإلخوان تقف في صف المعارضة للنظام الملكي  ،بيد إن
الجماعة استطاعت أ ن تخطوا خطوات ملحوظة نحو النمو واالتساع رغم ظروف التضييق حتى كان
يشار إلى مجمل المتدينين الحركيين على انهم من جماعة اإلخوان وان لم يرتبطوا بها بالنظر للمكسب
اإلعالمي الذي حققته في مرحلة الصراع مع السلطة وألنها العنوان التنظيمي اإلسالمي الوحيد الذي
عرف في هذا المجال آنذاك  ،أما عن دورهم من األحداث السياسية في العراق فقد ساهم اإلخوان في
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انتفاضة عام  1947ضد معاهدة بورتسموث الموقعة بين بريطانيا والحكومة العراقية التي يترأسها
صالح جبر  ،كما شاركوا بفاعلية في التظاهرات التي خرجت عام  1948للتنديد بقرار تقسيم فلسطين ،
وأسسوا جمعية ( إنقاذ فلسطين ) حيث أسندت لمرشد الجماعة الشيخ محمد محمود الصواف مسؤولية
أمانة سرها  ،وكان معه في قيادة اإلخوان تحسين عبد القادر الفخري وعلي فاطن وعبد الرحمن الشيخلي
ومنيب الدوري وعبد الغني شندالة ومحمد فرج الشيخلي (المؤمن ،2020 ،الصفحات . )27 - 26
نشط اإلخوان في المساجد والمناسبات الدينية لنشر مبادئهم  ،واستفادوا من بعض الجرائد للترويج
عن مبادئهم مثل جريدة ( السجل ) عام  1949وجريدة (الحساب ) عام  1954ونشر بياناتهم التي
تضمنت التعريف بسعي اإلخوان إلى إعادة الحياة اإلسالمية وتحقيق أهداف اإلسالم بقيام الحكومة
اإلسالمية الصالحة التي تطبق أحكام الشريعة  ،ومع ذلك يمكن القول إن نشاط اإلخوان ظل محدودا
وسريا ً بالعراق في تلك المدة وذلك الن الحركة القومية في تلك الفترة كانت نشطة واكثر فاعلية  ،لذلك
ا قتصرت على رجال الدين وخطباء المساجد فضال عن عدم انتشارها في الكثير من المحافظات العراقية
(الركابي. )2011 ،
بدأت الحركة في تأسيس مواردها المالية الذاتية الالزمة لتمويل نشاطها وبرامجها دون الحاجة
للموارد البديلة  ،فاشترت بناية ضخمة في مركز العاصمة بغداد  ،كما أسسوا مكاتب لفروعهم في المدن
العراقية الرئيسية  ،وفي عام  1952أصدر اإلخوان المسلمين مجلتهم الشهرية ( األخوة اإلسالمية )
وشغل الصواف رئاسة تحريرها (االعظمي )2016 ،وتعرضت المجلة لحكومة نوري السعيد مما دفع
السلطات إلى إغالقها ومتابعة القائمين عليها (المؤمن ،2020 ،صفحة  )27في أعقاب انقالب  14تموز
مباشرة كان لجماعة اإلخوان موقفا مؤيدا وإيجابيا من حكومة عبد الكريم قاسم  ،إال إن هذا الموقف تبدل
تماما بعد هيمنة الحزب الشيوعي على مقاليد األمور  ،مما حمل اإلخوان على المساهمة في مقارعة
الشيوعية والتصدي ألفكارها  ،وعلى اثر فشل حركة الشواف في الموصل عام  1959تعرض اإلخوان
إلى هجمة شرسة من قبل السلطة وأنصارها الشيوعيين أدت إلى شل جانب كبير من حركتهم  ،وفي
غمرة المواجهة سقط عدد منهم قتلى وتعرضوا لعملية ( السحل ) في الشوارع ومثل بأجسادهم ومن بينهم
هاشم عبد السالم وعبد الرزاق شندالة ومحمد البنا كما جرت مهاجمة أماكن تجمع الجماعة ومركز
نشاطها فدمروا أجهزتها ووسائل أعالمها والحقوا أعضائها وذكرت بعض المصادر بأن األمر وصل
إلى االعتداء على عوائلهم (المال ،2010 ،صفحة . )210
واثر خالف الصواف مع سياسة عبد الكريم قاسم واتساع رقعة الشيوعية في العراق لجأ زعيم
الجماعة بعد خروجه من السجن في  1959/11/26إلى سوريا ثم للسعودية إذ احتضنته حكومتها وقدمت
له الدعم والمساعدة وعينته مدرسا في كلية الشريعة بمكة المكرمة  ،كما سلمته منصبا ً استشاريا دينيا ،
كما اختفى مجموعة من قادة اإلخوان أيضا كعبد الرحمن سيد محمود المحامي وعبد الكريم زيدان
وغيرهم (المؤمن ،2020 ،الصفحات  )65 - 65إلى إن تولى األخير دوره كمراقب عام لإلخوان في
العراق (الكريم ،2009 ،صفحة . )369
إال إن هناك آراء أخرى حول دور محمد الصواف ترى إن عدم تحفظه وشخصيته األميّل إلى التحكم
مع افتقاده القدرة على بناء تنظيم هيكلي قوي تسبب في أزمة تنظيمية خطيرة  ،فكان كثير من شخصيات
الجماعة الذين تلقوا تعليما حديثا يفضلون أن يترك الصواف القيادة وأن يتيح الفرصة لآلخرين وأصبحت
هذه النظرة أكثر قوة عندما اعتقل في آذار 1959وازداد الضغط عليه باطراد في الشهور الستة التالية
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باتجاه ذلك ولدى إطالق سراحه من المعتقل اقتنع بوجوب مغادرة البالد لكنه لم يتخل عن موقعه في
القيادة واستمر متمسكا به حتى اضطر مجلس شورى الجماعة ألن يرسل له إخطاراً بإعفائه (االعظمي،
.)2016
شهدت حركة اإلخوان المسلمين في العراق انتعاشا ملحوظا في عهد الرئيسين عبد السالم وعبد
الرحمن عارف  ،وفي العام  1967عقدت الحركة مؤتمرا في جامع حسيبة في بغداد حضره أربعون من
أعضاء القيادة والكادر المتقدم  ،بحثت فيه القضايا المتعلقة بشؤون التنظيم واألوضاع السياسية التي يمر
بها العراق  ،وبرز خالل االجتماع تيار يتزعمه العميد محمد فرج السامرائي يدعو إلى أسقاط النظام
القائم وإقامة حكومة إسالمية بقيادة ( اإلخوان المسلمين ) بدال عنه  ،إال أن ذلك التوجه لم يحظ بموافقة
المراقب العام لإلخوان العراقيين عبد الكريم زيدان الذي شارك في وقت الحق في التشكيلة الوزارية
األولى النقالب  17تموز  1968برئاسة عبد الرزاق النايف كوزير لألوقاف  ،وعرف عن زيدان
استخدامه لتنظيم اإلخوان في لعبة السياسة العراقية التي عادة ما تُدار من خلف الكواليس لذلك لم
يتعرض للمالحقة في أي عهد من العهود التي تعاقبت على الحكم في بغداد (الخرسان ،حزب الدعوة
االسالمية حقائق ووثائق فصول من تجربة الحركة االسالمية في العراق خالل  40عاما. )1999 ،
وحتى مطلع الثمانينات ظل وجود الجماعات اإلسالمية السنية محدودا ولم تكن جزءا من المعارضة
باستثناء الوجودات الكردية اإلسالمية التي تنشط في شمال العراق ولها شعبية ملحوظة  ،فجماعة
اإلخوان المسلمين تعرضت للمشاكل الداخلية والمؤثرات الخارجية الضاغطة مما أدى إلى تحجيمها ومن
ثم انكماش نشاطها  ،واستطاعت الحكومة العراقية القضاء على ما تبقى من (اإلخوان) داخل العراق إذ
اعتقلت قسما منهم  ،وأعدمت قسما آخر وهاجر بعضهم إلى خارج العراق فيما ترك الباقون العمل مع
الجماعة (المؤمن ،2020 ،صفحة . )295
أما فيما يخص النشاط العسكري للحركات اإلسالمية السنية فيمكن القول إن جماعة اإلخوان المسلمين
كانت السباقة في بناء نواة الخطوط العسكرية اإلسالمية وذلك منذ بداية الخمسينات من القرن العشرين ،
بل لعل بداياته األولى تعود إلى العام  1948وهي السنة التي اشتركت فيها مجاميع من اإلخوان العراقيين
في حرب فلسطين  ،ثم بادرت الجماعة إلى دخول القوات المسلحة العراقية حتى أصبحت تضم في
صفوفها عددا من الضباط والمراتب  ،وبرز ذلك تحديدا خالل حكم عبد الرحمن عارف  ،إال إن نظام
حكم البعث ومنذ عام  1968وحتى الثالث سنوات األولى لحكمه تمكن من تصفية معظم وجود جماعة
اإلخوان في القوات المسلحة  ،فتم في عام  1970إعدام القيادي العسكري اإلسالمي العميد محمد فرج
الشيخلي (وهو مسؤول تنظيم اإلخوان في القوات المسلحة ) مع الرائد الركن عبد الستار العبودي
وآخرين بتهمة التحضير النقالب عسكري (المؤمن ،2020 ،صفحة  )33وهو ما اضطر الجماعة إلى
تجميد عملها التنظيمي بصورة كلية عام  1970تحت ضغط الحكومة التي لم تكن تسمح بالعمل السياسي
خارج نطاق (حزب البعث العربي االشتراكي) مما عرضهم للمالحقة واعتقل عدد كبير من نشطائهم
واعدم آخرون (اإلخوان المسلمون في العراق  ..شركاء االحتالل وأدعياء المقاومة  ،بوابة الحركات
االسالمية. )2019 ،
أعيد النشاط العسكري لحركة اإلخوان بعد إن قاموا بمحاولة عسكرية لقلب نظام الحكم في العام
 1971والتي قام بها شخص يدعى ( صالح سرية ) وعدد من رفاقه في الكلية الطبية ببغداد إال أنها
فشلت في مهدها  ،وفي أعقاب المحاولة اعتقل العديد من أعضاء الجماعة وكوادرها وهرب أخرون
خارج العراق بينهم صالح سرية نفسه والذي استقر في مصر  ،وشكل هناك منظمة التحرير اإلسالمي (
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ثم اعدم هناك بعد محاولة فاشلة منه لإلطاحة بنظام السادات داخل الكلية الفنية العسكرية )  ،وبعد إن
جمدت الجماعة نشاطها ظهر اسمها فجأة في العام  1982في احد البيانات الموقعة باسم ( الكتلة
اإلسالمية لتحرير العراق ) وتحت اسم (تنظيم اإلخوان المسلمين العاملين بعد حل التنظيم) وقد أعلنت
الكتلة المذكورة أنها تضم ستة تنظيمات هي الحركة اإلسالمية  ،الحزب اإلسالمي  ،جماعة الشيخ عبد
العزيز البدري  ،الجيش اإلسالمي الكردي  ،حركة الضباط المسلمين  ،وحركة اإلخوان المسلمين
العاملين بعد حل التنظيم  ،ويبدو إن نشاطات معظم هذه األسماء على سطح الواقع كانت غير موجودة ،
وكذلك األمر عام  1984إذ اعدم النظام عددا كبيرا من الضباط السنة من أهل الموصل اثر اكتشافه
لمخطط محاولة انقالبية كان مقررا إن يجري تنفيذها في أعقاب إعدام الشيخ ناظم العاصي  ،ومن بين
سر احمد مصطفى  ،والمقدم احمد عبد هللا صالح  ،والنقيب أثير سعيد محمد
الذين اعدموا المقدم الركن مي ّ
 ،والمالزم أول الطيار عبد القادر عبد هللا (المؤمن ،2020 ،صفحة ص )445 ، 443 ، 440 ، 426
وتجدر اإلشارة إلى إ ن وفدا يضم عددا من كوادر الجماعة برئاسة قصي فهمي اشترك في مؤتمر نصرة
الشعب العراقي المنعقد في طهران عام  1986وهذا الخط كان مؤيدا للسيد الخميني  ،أما على صعيد
التنظيم الدولي لإلخوان فانه تحول إلى عشرات الخطوط والمجاميع المتناثرة في البلدان اإلسالمية ويعود
ذلك ألسباب منها تتعلق بالبناء الداخلي للجماعة وأخرى خارجية مؤثرة فيها  ،فضال عن اتهام خطوط
من الجماعة خطوط أخرى باالنحراف وعدم الشرعية (المؤمن ،2020 ،صفحة . )296
ثانيا  :حزب التحرير -:
تأسس حزب التحرير في مدينة القدس بفلسطين عام  1928على يد الشيخ محمد تقي النبهاني وتركز
عمله في البداية على فلسطين واألردن  ،ثم انتشر إلى عدد من البلدان اإلسالمية األخرى ووصلت
تنظيماته إلى العراق في أواسط الخمسينات على يد عناصر اردنيه وفلسطينية  ،وتمكن من إيجاد قاعدة
له بين عدد من الشباب المتديّن الذي لم تنسجم طريقة اإلخوان في العمل اإلسالمي مع تفكيرهم ووضعهم
فانخرطوا في صفوف الحزب  ،ويمكن القول إن نشأة حزب التحرير في العراق كانت نتيجة انشقاق تيار
من حركة اإلخوان المسلمين  ،وكان بينهم عدد من الشباب الشيعة من العاصمة بغداد وبعض المدن
الجنوبية كالبصرة على الرغم من إن الحزب كان سنيا ً في القواعد الفكرية ونزعته المذهبية وقيادته
(المؤمن ،2020 ،الصفحات  )27 - 26ولم يفلح حزب التحرير اإلسالمي في ترسيخ وجوده في العراق
بصورة كبيرة على الرغم من محاوالت قياداته من غير العراقيين من العمل بين صفوف جمهور الشيعة
 ،وقد ظهرت الدعوة إلى تأسيس حزب التحرير في العراق عام  1953كفرع للحزب المؤسس في القدس
 ،وكان مجمل األعضاء المنتظمين في فرع الحزب من العراقيين وللطلبة العرب الدارسين في بغداد ،
ومن األخيرة امتد حزب التحرير إلى الموصل والبصرة والناصرية  ،وتجدر اإلشارة إلى إن اعتماد
نشوء فرع الحزب في العراق كان على العائدين من األردن وأعضاء من جمعية اآلداب اإلسالمية
والشبان المسلمين واإلخوان المسلمين ممن لم يجدوا جدوى من طريق اإلصالح والعمل التربوي  ،فتحفز
هؤالء إلى النقطة األبرز في مالمح حزب التحرير وهو انه حزب انقالبي يؤمن باالستيالء على السلطة
عن طريق االنقالب عبر العمل السياسي وليس العمل التربوي واإلصالحي مثلما هو حال جماعة
اإلخوان المسلمين (الخيون ،2011 ،الصفحات . )111 - 110
حاول حزب التحرير إبان العهد الملكي مرورا بالعهود الجمهورية الالحقة الحصول على إجازة
ممارسة الحياة السياسية العلنية كبقية األحزاب المجازة  ،إال أن طلبه جوبه بالرفض نتيجة منهاج عمله
الذي كان يطالب بعودة الخالفة اإلسالمية (الطائي ،)2018 ،باإلضافة إلى ارتباطه الوثيق بالتنظيم
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الرئيس للحزب في فلسطين واألردن  ،وبقي حزب التحرير مستمرا في العمل السياسي في أنحاء مختلفة
من دول العالم وفق نظرية طوباوية هي إعادة الخالفة اإلسالمية مع غياب المنهجية العملية لذلك
(الخيون ،2011 ،صفحة  )112ومنذ العام  1954بدء حزب التحرير نقل أفكاره إلى العراق بصورة
ملموسة حينما اخذ أعضاءه القليلون يبثون أفكار الحزب عند إقامة صالة الجمعة في الجوامع  ،واشتهر
منهم الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف البدري ومحمد الحديدي في بغداد  ،وعبد الغني حسين المالح في
الموصل  ،وفي  19تشرين األول عام  1955كرر الحزب طلبه من جديد للحصول على إجازة فقدم
طلبا لوزارة الداخلية للسماح لهم بممارسة العمل العلني غير إن وزارة الداخلية رفضت الطلب بحجة ان
فكرته ذات تكتيك انقالبي (الركابي ،2011 ،الصفحات . )83 - 82
ونتيجة نهجه األنقالبي في سعيه للسيطرة على نظام الحكم ّ
مثل حزب التحرير نموذجا جاذبا للشباب
المتحمس في حقبة تعج بحركات التحرر الوطني  ،والملفت بالنسبة لتنظيم هذا الحزب في العراق أنه سد
فراغ عدم وجود أحزاب إسالمية سي اسية شيعية في تلك الحقبة  ،إذ انتمى للحزب بعض شباب الشيعة
لكنهم سرعان ما غادروه وفضلوا االنتماء لحزب الدعوة عند بداية نشاطه نهاية الخمسينيات وبداية
الستينيات من القرن العشرين (الطائي.)2018 ،
كان من أوائل المنتظمين إلى الحزب هو الشيخ عبد العزيز البدري وعبد الغني المالح (غير الكاتب
والصحفي) وطالب السامرائي ونزار النائب وهشام أبو عمارة وعبد الفتاح الكيالني وخالد الحسن
وإبراهيم مكي وحسين احمد الصالح ويوسف عبد الرحمن المعمار وعبد هللا البيرماني ومحمد الكواز
(الخيون ،2011 ،صفحة  )110أما ابرز اإلسالميين الشيعة من الذين انظموا إلى حزب التحرير فهم
الشيخ الفضلي والسيد طالب الرفاعي ومحمد هادي السبيتي والشيخ عارف البصري وجابر العطا والشيخ
سهيل نجم  ،وبحسب ما يذكر الشيخ الفضلي إن حزب التحرير لم يظهر في البدء التعصب ضد الشيعة
وبعد إعالنه هذا التعصب استفتى هؤالء السيد محسن الحكيم  ،وحينها طلب األخير من الشيخ محمد أمين
زين الدين قراءة كتب مؤسس الحزب الشيخ النبهاني  ،وبعد اطالع الحكيم على ما حوته تلك الكتب
اصدر فتوى بحرمة االنتماء لحزب التحرير (الخيون ،2011 ،صفحة  )110وعلى هامش هذا الرأي
يذكر الشيخ علي الكوراني أن عبد الصاحب دخيل (أبا عصام) وهو من اهم شخصيات حزب الدعوة قد
أقنع الشيخ عارف البصري أن يستفتي السيد الحكيم في بقائه في حزب التحرير والشيخ عارف قال بعدها
خرجت من حزب التحرير بفتوى السيد الحكيم (العاملي. )2018 ،
ولم يكن للتحريريين نشاط ملحوظ في العهد الملكي الن الحزب وصل العراق متأخرا ولم يكن يملك
القاعدة والعمق التنظيمي الكافيين ولكنه في السنوات األخيرة من الحكم الملكي عارض سياسة نوري
السعيد وحلف بغداد مما دفع السلطة إلى اعتقال مجموعة من أعضائه وإيداعهم سجن نقرة السلمان
(المؤمن ،2020 ،الصفحات  )28 - 27وحسب تقارير الشرطة السرية العراقية في خمسينات القرن
العشرين فأن بريد الحزب كان يصل إلى العراق من أمارة الكويت ومن هناك يرسل إلى شخصيات
عراقية سنية وشيعي ة وكان يركز فيها على قضية فلسطين والالجئين الفلسطينيين وضد طرح القضية في
األمم المتحدة على اعتبار أنها قضية سياسية عسكرية وليست قضية الجئين وتعويضات عن أراض
استولت عليها (إسرائيل) عام  1948بل فيه فرض الجهاد على المسلمين إلنقاذها (الخيون،2011 ،
صفحة . )116
ومن أبرز قيادات فرع حزب التحرير في العراق منذ الخمسينيات هو الشيخ عبد العزيز البدري
والذي اصبح رئيسا لفرع الحزب في العراق وعضوا في أمانته العامة إلى جنب مؤسسه الشيخ النبهاني
Journal of Strategic Research in Social Science, 2022, 8 (SE), 207-224.

215

لكنه اختلف سريعا مع فلسفة الحزب وتوجهات األمين العام للحزب الشيخ النبهاني  ،مما أدى إلى انشقاق
عبد العزيز البدري في عام  1956وتشكيله حركته الخاصة التي خرجت من عباءة حزب التحرير
وحركة اإلخوان المسلمين معا والتي عرفت في مطلع الستينيات باسم (الكتلة اإلسالمية)  ،واألمر
الخطير في حراك هذه الكتلة أنها شكلت جناحا عسكريا من الضباط السنة في الجيش العراقي  ،ونشطت
طوال عقد الستينيات بالعمل تحت قيادة الشيخ عبد العزيز البدري حتى اصطدمت بحكومة البعث الثانية ،
ما دفع األخيرة إلى إعدام الشيخ البدري مبكرا عام  ،1969كما تم اعتقال عدد من قيادات الحركة لينتهي
بذلك وجود (الكتلة اإلسالمية) في الساحة السياسية العراقية (الطائي.)2018 ،
ومن جانب آخر سعت السلطات إلى استثمار التنافر الموجود بين جماعة اإلخوان وحزب التحرير
وبالشكل الذي يؤدي إلى أضعاف الفريقين فسمحت في بادئ األمر للتحريريين بالقيام ببعض النشاطات
الدينية العامة  ،إال أنها عادت فرفضت طلب الترخيص الرسمي الذي تقدموا به إلى وزارة الداخلية في
شباط  ، 1960ولم يتمكن حزب التحرير من استقطاب قطاعات واسعة من اإلسالميين وبقي يراوح في
مكانه سنين طويلة  ،ويعود ذلك لجملة من األسباب يقف في مقدمتها أفكاره الخاصة كما مر ذكره ،
إضافة إلى إ ن معظم عناصره الرئيسية العاملة في العراق لم تكن عراقية بل اردنيه وسورية وفلسطينية ،
حتى إ ن (عبد القديم زلوم ) الذي تولى قيادة الحزب في العراق اكثر من عشر سنوات لم يكن عراقيا ولم
يتسنى له اإلقامة طويال في العراق  ،ويبرر التحريريون ذلك بانهم ال يعترفون بالحدود والقوميات  ،كما
إ ن االتجاه المذهبي الطائفي للحزب كان من ابرز العوامل المؤدية إلى انفصال الكثير من كوادر الشيعة
في العراق عنه خالل في المدة  1960 – 1958والذين التحق معظمهم بحزب الدعوة وكان من ابرزهم
محمد هادي السبيتي والشيخ عارف البصري (المؤمن ،2020 ،صفحة . )65
وال يختلف وجود حزب التحرير في العراق عن وجود االخوان  ،فقد تعرض الحزب الى عوامل
اال نكماش منذ اواخر الستينات السيما بعد تنحي االردني ( عبد القديم زلوم ) عن قيادته في العراق ،
ويؤكد التحريريون على انهم ومنذ تأسيس حزبهم وحتى منتصف الثمانينات من القرن العشرين بانهم
يعيشون في المرحلة السرية  ،فلم يمارسوا أي نشاط علني سياسي او عسكري ضد الحكومات التي لهم
وجود تنظيمي في بلدانها  ،ويعبرون عن هذه المرحلة بانها تشبه المرحلة المكية في عهد الرسول (ص)
 ،وعلى صعيد العراق قام حزب التحرير في  14حزيران  1981بإرسال مذكرة مسهبة الى الرئيس
السابق صدام حسين بمناسبة القصف (االسرائيلي ) للمفاعل النووي العراقي  ،طالبه فيها بإقامة الحكم
االسالمي واستئناف الحياة االسالمية  ،ومما جاء في المذكرة (( وبما انك يا صدام حسين ال تتبنى
استئناف الحياة االسالمية وحمل الدعوة االسالمية وفي نفس الوقت تدعي بانك تريد ان تعيد للعرب
عزهم ومجدهم فإن كنت مخلصا للعرب وصادقا فيما تقول فما عليك اال ان تتخلى لنا عن الحكم أن
تسلمنا اياه حتى نقيم الخالفة وننصب الخليفة )) ويبدو من صيغة المخاطبة ان حزب التحرير لم يصل
الى مستوى فهم صدام حسين وحكومته بل وفهم حزب البعث بشكل عام  ،السيما ان المذكرة جاءت في
ذروة االحداث وحدة الصدام بين الحركة االسالمية والنظام العراقي السابق وظروف الحرب العراقية
اإليرانية  ،واتهام حزب التحرير لصدام بانه يتبنى افكارا عصبية وكفرية هما القومية واالشتراكية  ،مما
يدل على عدم النظر والتعامل بواقعية الحزب مع مستوى األحداث السياسية المحلية واإلقليمية (المؤمن،
 ،2020صفحة . )297
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أسباب ضعف حزب التحرير في العراق هي :
 - 1ان حزب التحرير على الرغم من مرور سنين طويلة على تأسيسه بقي في حالة شبه انغالق بالنظر
الى جملة االفكار التي يحملها او بتعبير ادق القواعد االساسية لتفكيره فقد اعتمد الحزب طريقة التثقيف
الداخلي السياسي والفكري اوال واخراً كوسيلة لبناء النخبة  ،ثم قفز الى مرحلة التفاعل واالصطدام
السلمي بالكيانات الالإسالمية دون األخذ بنظر االعتبار إنشاء قواعد جماهيرية او التحرك على االمة مما
يجعل افراد الحزب معزولين من زاوية الضربات المضادة فضال عن اهليتهم للصمود امام التحدي
الشرس للقوى المعادية .
 - 2مما ميز أسلوب ومنهجية حزب التحرير انه يتبع أطروحة ( طلب النصرة ) في محاوالته الرامية
الستالم السلطة أي االعتماد على القوى التي ال تدخل ضمن تنظيمات الحزب  ،فال ضير مثال من طلب
النصرة من رئيس حكومة أو رئيس حزب آخر أو زعيم قبيلة أو سفير  ،والنتيجة إن قادة حزب التحرير
لم ي جدوا من يلبي ندائهم حين طلبوا النصرة عدة مرات وفي اكثر من بلد كان منها العراق (المؤمن،
 ،2020صفحة  )28ومثال ذلك تأييد الحزب للثورة اإلسالمية في ايران عام  1979وتوجههم إلى
طهران لدعوة السيد الخميني إن يكون رئيسا للدولة وتبني دستور إسالمي (الهاللي. )1997 ،
 - 3وقف حزب التحرير موقفا سلبيا من التيار القومي العربي وهاجم االتحاد بين العراق واألردن سنة
 1958بدعوى إن اإلسالم يحرم االتحاد العربي وينادي بالوحدة اإلسالمية (الركابي ،2011 ،صفحة
. )83
 - 4يَع ّد حزب التحرير نفسه جدير برعاية المسلمين واقامة الخالفة االسالمية ويرى ان جميع الحركات
االسالمية متناقضة وقائمة على اساس مغلوط  ،وحين يحاول الحزب اضفاء طابع اسالمي عام على
كيانه من خالل نبذ الطائفية والمذهبية فأنه رغم ذلك طوق نفسه باتجاه طائفي مذهبي .
 - 5والذي يسترعي االنتباه في طراز تفكير حزب التحرير هو بناء جميع تحليالته ومواقفه السياسية
على أساس الصراع القائم بين اإلنكليز (اإلمبراطورية البريطانية العجوز) واألمريكان (اإلمبراطورية
األمريكية الفتية) كما يطلق عليها  ،ويذهب إلى إن مشكلة العالم تدخل ضمن الصراع بين هاتين الدولتين
(المؤمن ،2020 ،صفحة . )29

المبحث الثاني :
الحزب اإلسالمي العراقي  :يعتبر هذا الحزب االمتداد الفكري لإلخوان المسلمين في العراق  ،واستطاع
أعضائه الحصول على إجازة صدور حزب باسم (الحزب اإلسالمي العراقي) وذلك بعد صدور قانون
الجمعيات رقم ( )1لسنة  1960وترأسه آنذاك السيد نعمان عبد الرزاق السامرائي وآخرون (الكريم،
االحزاب السياسية في العراق.)2007 ،
وكان إبراهيم عبد هللا شهاب قد تقدم بطلب إلى وزارة الداخلية في  2شباط  1960للحصول على
الترخيص معتبرا السيد محسن الحكيم راعيا للحزب  ،وكانت هناك عالقة إيجابية بين المرجعية الدينية
في النجف األشرف والحزب اإلسالمي الذي أسسه اإلخوان المسلمين كواجهة لعملهم  ،واستقبل السيد
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محسن الحكيم قادة الحزب اإلسالمي وقدم لهم توجيهاته ودعم فكره هذا النوع من األعمال (الخرسان،
حزب الدعوة االسالمية حقائق ووثائق فصول من تجربة الحركة االسالمية في العراق خالل  40عاما،
 ،1999صفحة  )93وتضيف بعض المصادر بأن اكثر من (  ) 150شخص قدموا طلب إلى وزارة
الداخلية في  8شباط  1960إلجازة تأسيس حزب إسالمي ضمت هيئته التأسيسية مجموعة من مشايخ
الكرد من السليمانية وأربيل وكركوك وشخصيات من المناطق الغربية والوسطى والجنوبية (حميد،
 )2010وبعد إ ن رفضت السلطة طلبه في بادئ األمر اضطرت تحت ضغط القضاء إلى منحه فرصة
الترخيص  ،وفي أول اجتماع للحزب في بغداد انتخب نعمان السامرائي رئيسا للحزب وفليح السامرائي
سكرتيرا عاما والشيخ إبراهيم المدرس ووليد األعظمي وطه جابر العلواني وفاضل العاني وفاضل
القاضي وسليمان القابلي والشيخ عبد الجليل إبراهيم ونظام الدين عبد الحميد أعضاء في اللجنة المركزية
للحزب (المؤمن ،2020 ،صفحة  )66وبذلك جرى تأسيس الحزب على يد عدد من قادة جماعة اإلخوان
المسلمين وكوادرها ومؤيديها وضم في صفوفه عددا من الشيعة أيضا (الموصللي.)2004 ،
ع ّد تأسيس الحزب اإلسالمي العراقي واجهة سياسية لجماعة اإلخوان المسلمين  ،ويالحظ إن
و ُ
سياسة الحزب لم تعارض حكومة عبد الكريم قاسم بعنف  ،في حين إن الحزب بذات الوقت اظهر عداء
كبيرا للشيوعية حيث اصدر في  5تموز  1960بيانا شجب في ممارسات الحزب الشيوعي  ،كما قدم
عريضة إلى قاسم انتقد فيها حكومته إلغفالها تعاليم الدين ولتبنيها التعاليم الشيوعية اإللحادية  ،وطالبت
العريضة الحكومة بالقصاص من جميع الذين اقترفوا الجرائم في كركوك والموصل أبان حركة الشواف
والفترة التي أعقبتها واإلفراج عن جمع من العلماء الذين اعتقلوا خالل سنتي  ، 1960 – 1959وبسبب
تزايد النقد الذي كان يوجهه الحزب اإلسالمي إلى الحكومة فقد سحبت وزارة الداخلية اإلجازة منه في
عام  1961والقت القبض على زعمائه لتأليبهم الناس على الحكومة ومناوأتهم لها (المؤمن،2020 ،
صفحة . )66
ويبدو إ ن مواقف التنظيمات االسالمية السنية كانت معارضة للنظام السابق  ،فعن موقف الحزب
االسالمي العراقي من انقالب  1968يتحدث العميد الركن محمد فرج الجاسم ( الذي كان من اشد
المؤيدين لهذا الحزب وصاحب كتلة اسالمية داخل الجيش العراقي) قائال اتصل بي المقدم الركن ابراهيم
الداود آمر الحرس الجمهوري ودعاني الى القصر الجمهوري قبيل انقالب تموز  1968بفترة قصيرة ،
واثناء اللقاء في الموعد المحدد فوجئ الجاسم بالعقيد المتقاعد احمد حسن البكر جالسا مع ابراهيم الداود ،
فبادر االخير بالقول ( ان العراق يمر بمرحلة حرجة جدا واالخطار تهدده وان عبد الرحمن عارف
رئيس الجمهورية ضعيف وال رأي له وال يصلح إلدارة الدولة وال حزب يدعمه  ،وانتم تمثلون قوتين
كبيرتين في البلد  -االسالميون والبعثيون – اطلب منكم االتفاق االن إلزاحة عبد الرحمن عارف ...
احمد حسن البكر لرئاسة الجمهورية ومحمد فرج الجاسم لرئاسة الوزراء ) وقد رفض محمد فرج الجاسم
عرض الداود وقال له ( يا ابراهيم انا رجل مسلم ملتزم واحمد حسن البكر رجل بعثي ملتزم مع ميشيل
عفلق  ،كيف نتفق ؟ ان اتفقنا اليوم فسوف نختل ف غدا ونتقاتل وتسيل دماء غزيرة  ...لذلك ارفض هذا
العرض ) خرج الجاسم تاركا البكر في مكتب الداود وبعد ذلك حدث انقالب البعث عام ( 1968عليوي،
. )2009
وبعد مدة من تلك األحداث جرت عمليات واسعة لتصفية التيار اإلسالمي على الرغم من مشاركة
ناصر الحاني زعيم جماعة اإلخوان المسلمين وعبد الكريم زيدان من قيادة هذه الجماعة في وزارة
االنقالب التي تشكلت في  17تموز  1968ما أدى إلى انشقاقات في هذه الجماعة  ،السيما وان إستيزار
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هؤالء لم يدم طويالً وانفرد حزب البعث بالسلطة  ،إذ اغتيل ناصر الحاني في بغداد وبدأت تصفية كبار
قياديي جماعة اإلخوان والتحرير والحزب اإلسالمي  ،وتم إعدام الشيخ عبد العزيز البدري وشقيقه
أواخر عام ( 1969عليوي ،2009 ،الصفحات . )26 - 25
وعلى الرغم من ذلك فإن نشاط اإلسالميين السياسيين السنة استمر في العراق وان طغى عليه طابع
عمل الدعاة اإلسالميين فظلوا معارضين في الخفاء والعلن للتوجهات العلمانية للحكومات المتعاقبة  ،أما
الذين تواصل بقائهم على مسرح السياسة فقد تمكنوا من ذلك عن طريق تحويل جداول أعمالهم نحو
الخارج باتجاه التضامن مع القضية الفلسطينية  ،األمر الذي ساعدهم في ضمان تواصل ثبات الموقف
العراقي ضد إسرائيل  ،إال إ ن نظام حزب البعث قضى بالتخلص منهم وكان من شأن حملة متواصلة من
اعتماد اإلجراءات الصارمة منذ أواخر الستينات أن تعمل على تدمير البنية التحتية للحركة داخل العراق
في وقت قصير (بروادي )2004 ،كما تم إعدام العميد عبد الستار العبوسي وعبد الغني شندالة ومحمد
فرج الجاسم بحجة ضلوعهم في محاولة انقالبية عام  1970كما دس السم للشيخ ناظم العاصي ( شيخ
مشايخ عبيد ) الذي كان من األعضاء المؤسسين للحزب اإلسالمي العراقي  ،كما جرت حملة اعتقاالت
لعناصر إسالمية عديدة مما أدى إلى مغادرة كوادر الحزب إلى خارج العراق (عليوي،2009 ،
الصفحات  )26 - 25لذلك اضطر الحزب إلى إيقاف تنظيمه رسميا في  5نيسان عام ( 1971حميد،
 ،2010صفحة . )265وفي العام  1991أسست مجموعة من الشباب المهاجرين الحزب اإلسالمي
العراقي في المنفى بهدف تطبيق اإلسالم في كل مجاالت الحياة وفق الشريعة واألخذ باالجتهادات
اإلسالمية المختلفة بما يحقق مصلحة الشعب والوطن  ،وبعد سقوط النظام عاد قادة الحزب إلى العراق
وشاركوا في العملية السياسية (عليوي ،2009 ،الصفحات . )52 - 50
رابعا ً  :الحركة اإلسالمية الكردية السنية في شمال العراق -:
يُعد نشاط اإلسالم السياسي في المناطق الكردية امتداد لحركة ونشاط اإلخوان المسلمين في الموصل
وبغداد  ،إال إن هناك من الباحثين من أشار إلى ظهور حزب تحت اسم ( الحزب اإلسالمي ) بالسليمانية
بعد نفي الشيخ محمود الحفيد البرزنجي إلى الهند في بدايات عشرينات القرن العشرين  ،وتألف قوام هذا
الحزب من رجال الدين ورجال العشائر من أصدقاء الشيخ محمود ومجموعة من الضباط الكرد في
الجيش العثماني (الخيون ،2011 ،صفحة  )149وهذا يعني إ ن الحركات اإلسالمية في العراق ظهرت
ألول مرة في منطقة كردستان بعد سقوط الخالفة اإلسالمية على يد مصطفى كمال أتاتورك سنة ،1924
وسعى بعض رجال الدين في هذه المنطقة إلى حض الناس على مقاومة العلمنة األتاتوركية ودعوتهم إلى
التمسك بالهوية اإلسالمية (الحركة االسالمية في العراق.)2004 ،
أما التنظيم اإلخواني فقد دخل إلى المنطقة الكردية عن طريق الموصل وأول من تبناه في بداية
الخمسينات من القرن الماضي مال عثمان عبد العزيز مؤسسا ً للحركة اإلسالمية الكردية  ،ويعرف تنظيم
اإلخوان في المنطقة الكردية باألسرة الثالثة بين تنظيمات العراق ككل  ،بعد األسرة األولى في الموصل
والثانية في بغداد  ،وقد غلب على الحركة الطابع العشائري العلماني بفصل الدين عن الدولة والسياسة
مع إن انحدار ابرز قادة الحركة من اسر دينية وصوفية (الخيون ،2011 ،صفحة .)151
ولم يظهر اإلسالميون في مناطق الكرد في صورة علنية ومنظمة إال عام  1952على يد جماعة
اإلخوان المسلمين  ،وعلى الرغم من أن السلطة المركزية لحزب البعث حلت تنظيم اإلخوان عام ،1971
إال إ ن الجماعة ظلت قائمة بصفة غير رسمية  ،وظهر التيار السلفي بقوة منذ نهاية الستينات مع انتشار
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وسائل األعالم واالحتكاك المباشر في مواسم الحج والعمرة وقوافل الدعاة كما ظهر تيار جهادي للمرة
األولى عام ( 1978الحركة االسالمية في العراق.)2004 ،
لم تبرز الحركة اإلسالمية الكردية طوال حقبة نضال الكرد وتمرداتهم العديدة المطالبة بحقوقهم
القومية  ،وربما كانت أول مراحل ظهورها بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران  1979وكان ذلك
انعكاسا لتأثيرات تلك الثورة والصحوة اإلسالمية على المنطقة  ،وكان أول شكل من أشكال التعاون بين
اإلسالميين الكرد واإليرانيين عام  1980في ما عرف (بالجيش اإلسالمي الكردستاني) بقيادة (عباس
عبد هللا شاهين)  ،وأتت نهاية هذا الجيش على يد االتحاد الوطني الكردستاني عام  1982وقيل إن وجوده
استمر شكليا حتى عام ( 1989الخيون ،2011 ،صفحة  )151أما (جماعة أنصار اإلسالم) بقيادة المال
كريكار فقد تأسست عام  1982من عناصر كردية ذي خلفية إخوانية  ،وكان تأسيس الجماعة في
كردستان إيران وبدعم منها الستخدامهم كورقة ضد النظام العراقي في الحرب الدائرة بين البلدين
حينذاك (الطائي.)2018 ،
وثمة بداية حركية أخرى جمعت اإلسالميين الكرد تمثلت بتأسيس ( حركة الرابطة اإلسالمية ) عام
 1984واصبح الشيخ محمد نجيب البرزنجي مرشدا عاما لها  ،وعرف جناح الحركة العسكري التي
انطلق منها عام  1985بـ ( جيش القرآن ) وانتخب الشيخ عبد اللطيف البرزنجي مرشدا عاما بعد محمد
نجيب البرزنجي والذي اضفى على الحركة الطابع االكاديمي إذ كان رجل دين ومدرس بجامعة
السليمانية مما أدى إلى انضمام جامعيين لها (الخيون ،2011 ،صفحة  )154وهكذا ظهر تيار إسالمي
متعدد االتجاهات  :إخواني  ،وسلفي علمي  ،وسلفي جهادي (الحركة االسالمية في العراق. )2004 ،
امتازت الحركة اإلسالمية الكردية عن قريناتها من حركات اإلسالم السياسي السني في العراق بأنها
ذات هوى قومي يحرك أجنداتها ويدفع بسياساتها باتجاهات قد تكون مختلفة عن بقية أحزاب اإلسالم
السياسي  ،وكثيرا ما تقاطعت سياسات الحركات اإلسالمية مع الحركات القومية نتيجة طبيعة كل تيار إال
أن الحركة اإلسالمية الكردية حاولت كثيرا أن تمزج نشاطها اإلسالمي بمطالب الكرد القومية (الطائي،
.)2018
ع ّ
دت مدينة حلبجة محل نشاط واستقطاب
أما عن جغرافية النشاط اإلسالمي السياسي الكردي فقد ُ
النشاط السياسي اإلسالمي وهي مقر الشيخ عثمان بن عبد العزيز والذي افتى عام  1987بهجرة طالب
العلم من أماكن دراستهم وسكناهم إلى حلبجة  ،ودعا إلى تحول جماعة الرابطة اإلسالمية إليه ومبايعته
على الجهاد  ،ومن يومها تغير اسم الرابطة إلى (الحركة اإلسالمية في كردستان العراق) وبعدها شكلت
الحركة ذراعها العسكري (جيش القرآن) واندمجت (الحركة اإلسالمية)عام 1999مع حركة (النهضة
اإلسالمية) وتشكلت منهما (حركة الوحدة اإلسالمية) (الخيون ،2011 ،صفحة  ، )155وقامت الحركة
بنشاط دعوي واسع في كردستان العراق وأنشأت محطتين إذاعيتين وافتتحت مسجدا ً كبيرا ً لها  ،وبمرور
الوقت وتدخل بعض األطراف كإيران وحزب االتحاد الوطني الستمالة طرف على حساب طرف بدأ
الشقاق في صفوف الحركة الجديدة حتى انهارت فيما بعد  ،وانشقت الحركة إلى جماعتين  :األولى هي
(الحركة اإلسالمية) بزعامة المال علي عبدالعزيز والثانية هي ( الجماعة اإلسالمية ) بزعامة الشيخ علي
بابير (الحركة االسالمية في العراق. )2004 ،
ع ّ
دت حادثة مدينة حلبجة التي تعرضت للقصف باألسلحة الكيمياوية في آذار  1988إبان حكم
و ُ
الرئيس العراقي األسبق صدام حسين نقطة تحول للحركة اإلسالمية الكردية المعاصرة إذ انشق القيادي
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اإلسالمي الكردي مال نجم الدين كريكار عن حركة اإلخوان المسلمين نتيجة يأسه من تعاطف العرب مع
ما حصل لشعبه واقترب من نهج حركة الجهاد اإلسالمي المصرية التي تماهت الحقا مع منهجية
الحركات الجهادية اإلسالمية وأبرزها تنظيم القاعدة (الطائي. )2018 ،
وكان من نتائج قصف مدينة حلبجة نزوح الكثير من الكرد عن أراضيهم إلى الحدود اإليرانية  ،وفي
المخيمات التي أقيمت لهم هناك برز اتجاه جديد يحمل فكر الثورة اإليرانية الشيعي لدى الكرد  ،فيما نشط
الفكر السلفي السني في المخيمات للتصدي لهذا الفكر الجديد  ،وأخذت الحكومة اإليرانية تضيق على
الفكر السلفي السني خصوصا ً بعد توقف الحرب عام  1988ليعود حملة هذا الفكر إلى كردستان بعد
حرب الخليج الثانية عام ( 1991الحركة االسالمية في العراق ، )2004 ،فضالً عن ذلك ضم التيار
اإلسالمي في كردستان حركات أخرى أهمها (االتحاد اإلسالمي الكردستاني) والذي يُعد فكره امتداداً
لفكر اإلخوان  ،وهو اتحاد غير مسلح وليس لديه مكتب عسكري ويقوم بنشاط أعالمي وثقافي واسع
واعلن عن نفسه كحزب سياسي إسالمي في عام  1994بعد صدور قانون األحزاب والجمعيات في
كردستان العراق (مصطفى. )2007 ،
ثم تشكلت جماعة جديدة أطلق عليها تسمية ( جند اإلسالم ) أعلن عنها في أيلول  2001وضمت في
صفوفها بعض اإلسالميين الذين كان لهم نشاط سابق في أفغانستان بزعامة (أبو عبيد هللا الشافعي)
واسمه الحقيقي (وريا هوليري) الذي كان ينتمي إلى (حركة الوحدة اإلسالمية) في أربيل عام 1994
ويزعم حزب االتحاد الوطني الكردستاني أن الشافعي تعرف على تنظيم القاعدة في أفغانستان  ،وانتشر
نشاط الجماعة على شريط القرى الممتد بين حلبجة والقرى المتاخمة للحدود اإليرانية وهي تسع قرى
أهمها بيارة التي كانت مقر قيادة الجماعة وقامت الجماعة بدعوى الحسبة وكانت تأمر بغلق المتاجر أثناء
الصالة  ،وتمنع بيع الخمور وتدعو إلى اإلعداد والتجهز للجهاد ضد أعداء األمة (الحركة االسالمية في
العراق. )2004 ،
وفي  10كانون االول  2001اندمجت ثالث جماعات إسالمية هي (جند اإلسالم) و(حماس الكردية)
و(حركة التوحيد) وألّفت جماعة واحدة أطلق عليها (أنصار اإلسالم) وأبرز قادتها المال فاتح كريكار
اسمه الحقيقي (نجم الدين فرج)  ،وهكذا صارت هناك ثالث جماعات إسالمية مسلحة في كردستان هي :
(الحركة اإلسالمية) ومقرها حلبجة قبل أ ن تنتقل إلى قرى مجاورة بعد ذلك  ،و(الجماعة اإلسالمية)
ومقرها في (خورمال) ،و(جماعة أنصار اإلسالم) ومقرها في بيارة  ،وتبنت جماعة (أنصار اإلسالم)
الفكر السلفي الجهادي متأثرة بالنموذج الفكري لسيد قطب والمنهج الحركي لجماعة (الجهاد) المصرية ،
ويتكون الهيكل التنظيمي لجماعة (أنصار اإلسالم) من األمير ونائبيه واللجنة العسكرية واللجنة الشرعية
والمحكمة الشرعية واللجنة اإلعالمية واللجنة األمنية (الحركة االسالمية في العراق. )2004 ،
كما يظهر على خارطة االسالم السياسي الكردي تنظيم ( االتحاد االسالمي في كردستان العراق )
والذي تأسس عام  1994ويُع ّد جماعة اصالحية وريثة االخوان المسلمين  ،ويمتاز بأنه تنظيم غير مسلح
اشترك بحقيبة وزارية في حكومة اقليم كردستان منذ عام  ، 1996كما ساهم في اجتماعات مؤتمر
المعارضة العراقية في لندن عام  2002وكان ضمن الـ  65عضوا في لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة
من المؤتمر المذكور  ،وهو اخر مؤتمر موسع قُبيل سقوط النظام في العراق عام ( 2003الخيون،
 ،2011صفحة . )156
الخاتمة واالستنتاجات :
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في النهاية خلص الباحث إلى مجموعة استنتاجات البد من تسليط الضوء عليها كونها تمثل خالصة ما جاء
في متن البحث  ،واهمها -:
 – 1أن عوامل تأسي س وجود األحزاب السنية في العراق كانت خارجية بحتة السيما من قبل الدعاة والنشطاء
المصريين كونهم ذي وعي سياسي وتنظيمي اسبق من رجال األحزاب السياسية العراقية السنية وذلك بحكم
انتشار الثقافة السياسية لديهم ووجود قادة مؤثرين قادرين على توجيه جمهورهم  ،وفي ذات الوقت كانت
الظروف مؤاتيه في العراق لبدء النشاط السياسي اإلسالمي ليكون امتداد لما هو خارج الحدود .
 – 2إن المصالح الدولية أدت دورها في نشوء هذه األحزاب  ،فضال عن دورها في عمل محددات عامة لها وإن كانت
هذه األحزاب تحمل الصبغة اإلسالمية إال إنها لم تخلوا من صفة االنتماء للمحيط األكبر من دائرة وحدود
العراق  ،وهذه ذات الصفة التي توجد حاليا في أحزاب الوضع الراهن  ،والسبب  ،أما لكون اإلسالم حالة
عامة تتجاوز الحدود الوضعية  ،أو لكون المصالح هي من تتحكم في الخفاء في تسيير هذه العناوين
اإلسالمية  ،أو إنها عاجزة عن إدارة شؤونها تنظيميا واقتصاديا دون الحاجة للدعم والتوجيه الخارجي .
 – 3إن نوايا مؤسسي تلك االحزاب كان نقيا من حيث المبدأ والمتمثل في الحفاظ على االسالم وتعاليمه ضد الهجمات
الفكرية الغربية السيما الشيوعية منها  ،لكن ذلك ال ينفي ان القوى الكبرى كانت تؤيد وتدعم هذه التوجهات
االسالمية ولو بصورة غير مباشرة كالتغاضي عنها في اقل االحوال لإلفادة منها كونها تحارب الشيوعية نيابة
عن تلك الدول الكبرى والمعسكر الرأسمالي .
 - 4أدت االرتباطات اإلقليمية والدولية دورها في تغير مسارات تلك األحزاب اإلسالمية السنية بين جذب وطرد السيما
من قبل دول الجوار ايران والسعودية وتركيا أبان الحرب العراقية اإليرانية أو بعد احتالل العراق للكويت عام
 ،1990فيالحظ على سبيل المثال ال الحصر عدم االكتراث السعودي بالحركة اإلسالمية الكردية شمال العراق
بعد أحداث مدينة حلبجة عام  1988كون العراق حليف مع السعودية  ،إال إن احتالل العراق للكويت وتدهور
عالقته بالسعودية حفز األخيرة لتقد يم الدعم المالي والعسكري لنفس الفئات التي كانت ال تعير لها أهمية فيما
سبق .
 - 5إن األحزاب اإلسالمية السنية كانت تتقارب في بداية تشكيلها مع القوى اإلسالمية الشيعة لكن بسبب وجود أسباب
تاريخية دينية للخالف أو تولي أشخاص متشددين لمذهبيتهم في مناصب مهمة في هذه األحزاب فأنها ال
تستطيع تخطي تلك االختالفات  ،وبالتالي أدى ذلك البتعاد تلك األحزاب عن المكونات األخرى و تمذهبها
تدريجيا في إطارات شبه مغلقة .
 – 6لم تسلم هذه األحزاب من عدم االستقرار في بنيانها الداخلي في الخالفات الشخصية من جهة أو بسبب اختالف
ردود األفعال في طريقة التعامل مع المحددات األمنية الحكومية  ،فتارة نجدها تقترب من صلب وبنيان مركزية
الدولة لبعض شخصوها  ،في حين كان الرفض يصدر من األخرين للتعامل في هذا المنهج واألسلوب مما
اسهم في النتيجة بضعف وحدة الصف الداخلي لها .
 – 7اغلب األحزاب االسالمية السنية جنحت في مراحل الحقة للعنف والتطرف السيما بعد االعتماد على العناصر
العسكرية المقاتلة في صفوفها لتحقيق غايتها بدال عن العناصر الفكرية المعاصرة للواقع والمندمجة مع
الجمهور داخليا والمجتمع الدولي خارجيا  ،وبذلك ظهرت خطورة هذه األحزاب في إنها مجرد ان تتعرض
للضغط أو يتم تجرديها من بعض أسسها فأنها تلجأ للسالح والمواجهة المسلحة متخذه عناوين إسالمية
لتدعيم موقفها كـ ( الجهاد ) وبالتالي التأثير في استهواء الكثير من عامة الناس وبالنتيجة يتولد حد فاصل
وحاجز نفسي يتعلق بإمكانية قبول الجمهور ( ممن يتأثرون بتوجهات تلك األحزاب اإلسالمية السنية )
للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية والتي كانت ال تتهاون مع هكذا ميول وفق مبدأ ( إن هناك دائما
مجال للتسامح الديني لكن ال يوجد مجال للتسامح السياسي أطالقا ) .
 - 8إن الفكر اإلسالمي واجه تحديات عديدة في عالقته بالدولة الحديثة ومن أهمها مسألة المواطنة والوطن ،سواء
في مدى قدرته على استيعابها نظريا في إطار منظومته المعرفية القائمة على أولوية الرابطة الدينية  ،أم في
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قدرته على التعامل معها عمليا في إطار مؤسسات الدولة القائمة على الرابطة الوطنية ومع مكونات المجتمع
نفسه وبالتحديد العالقة مع غير المسلمين من أعضاء المجتمع الواحد ما دعا إلى أن تكون المواطنة ذات
تأثير مجتمعي أوجبت على الفكر اإلسالمي أن يقدم الحلول من داخل نسقه الفكري ألن له القابلية على التطور
واالجتهاد  ،إال إن ما يالحظ إن توجهات األحزاب السنية في العراق لم تجد األجوبة العملية إلقنا جمهورها
مما انعكس على حضورها لديهم فيما بعد .

التوصيات :
 - 1إن رؤية الفكر اإلسالمي المعاصر تتجلى بأن األمة ليست مدعوة إلى تشكيل حكومة دينية قد يصدمها مع
المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية  ،وإنما إلى خلق مجتمع ذو أخالق دينية  ،وذلك لتيسير أمور
الحكومة المدنية للتعامل مع المتغيرات الدولية في المعاهدات واالتفاقات ومواجهة العولمة وغيرها .
 – 2إن األحزاب اإلسالمية العراقية ليست من المسلمات فهي ليست مقدمة من ناحية الفكر والتنظيم واألفراد  ،فهي
ليس ت مقدسة وإن كانت تحمل صفة االسم الديني أو تتخذ بالقيادات الدينية كرموز لها  ،فهي بالنتيجة قابلة
للنقد والنقاش والقبول والرفض  ،وبالتالي فإن العمل الحزبي ال يمكن قبوله دون تمحيص كونه صادر من
حزب إسالمي وله غطاء شرعي ؟ فكل اآلراء والقرارات يمكن مناقشتها السيما أنها تصدر من شخصيات
وأعضاء تختلف عندهم مشارب الثقافة سواء في المناطق العربية أو الكردية شمال العراق .
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