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* باحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط

مقدمة 
مل يعرف عن نظام ح��زب البعث ال��ذي حكم ال��ع��راق خ��الل األع��وام 1968 - 2003 أنه 
كان يتبىن االسالم كإيديولوجيا أو مصدر مهم لقيمه اليت كانت كانت توصف يف أغلب األحيان 
يبدو  ولكن  احلكم.  والقسوة يف  املركزية  يتبىن  مش��ويل  لنظام  تؤسس  واح��د  اجت��اه  ذات  علمانية  بأهنا 
أن تسعينيات القرن املاضي شهدت حترك النظام احلاكم آنذاك حنو دمج بعض األفكار االسالمية 
ضمن أدوات السيطرة والتحكم اليت مارسها حزب البعث ليثبت حكمه املعزول عن اجملتمع العراقي. 
ال��يت كان  آن���ذاك إىل تبين مثل ه��ذه االسرتاتيجية،  النظام  ال��يت دف��ع��ت  النظر ع��ن األس��ب��اب  وب��غ��ض 
آثار وتداعيات مازالت  فإن هلذه احلملة  الكربى”،  الوطنية  اإلميانية  حمورها ما أطلق عليه “احلملة 
آث��اره��ا شاخصة إىل يومنا ه��ذا يف ال��ع��راق وامل��ن��ط��ق��ة. وي��ب��دو م��ن خ��الل مالحظة ت��ط��ور امل��م��ارس��ات 
السياسية حلزب البعث خالل مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي، ومع تنامي مبا عرف  ب�”الصحوة 
االسالمية”، فقد سعى النظام إىل التحكم بتوجهات اجملتمع الدينية عرب بلورة عناوين اسالمية تقاد 
وتؤطر عرب  توجيهات واساليب وأطر حزب البعث. خصوصاً مع احنسار الفكر القومي الذي ركب 
الدينية يف  موجته ذات احل��زب يف فرتة سابقة. وقد وجد احل��زب يف السيطرة على مساحة الصحوة 
العراق موقعاً يستطيع من خالله ترسيخ واقع طائفي يف الساحة العراقية طاملا سعى أن يثبته من خالل 

الفكر القومي يف فرتة سابقة. 

العراقية- احل��رب  ف��رتة  أواخ��ر  البعث خ��الل  انتهجها ح��زب  ال��يت  السياسات  البحث يف  عند 
اإليرانية، وبعد حرب اخلليج األوىل، واليت أنتجت كالمها نظاماً ضعيفاً حاول أن يستقوي باساليب 
ومم��ارس��ات تستند ع��ل��ى ال��ب��ط��ش والتنكيل وع��ل��ى س��ي��اس��ات ح��اول��ت أن ت��ن��اغ��م احل��س ال��دي��ين ال��ع��ام 
وتستفيد من الدين كي تضفي مشروعية على وجوده يف السلطة، باالضافة اىل جتذير البعد الطائفي 

الذي درج النظام على تنفيذه خالل فرتة طويلة من الزمن. 

بـذور الشـر
عبد هللا عبد االمري *
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وق���د ج���اءت اس��رتات��ي��ج��ي��ة م��ا أط��ل��ق ع��ل��ي��ه “احل��م��ل��ة اإلمي��ان��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ربى” ت��ت��وجي��اً لتلك 
املمارسات اليت كانت تتحرك خبطوات منهجية عرب وقت ليس بالقصري، لتكون مبثابة انتقال خطري 
يف سياسات احلزب حنو بث املزيد من التطرف والعنف يف اجملتمع العراقي. وتشري الكثري من األدلة 
املتعلقة بأداء احلملة اإلميانية اليت أطلقها راس النظام السابق أهنا متثل بذرة مهمة لنشوء التنظيمات 
املتطرفة اليت بدأت حتمل شعارات اسالمية بعد سقوط النظام، وعلى رأسها تنظيمات مثل القاعدة، 
خطرية  حتتية  بنية  اإلمي��ان��ي��ة كونت  احلملة  أن  وي��ب��دو  وغ��ريه��ا.  وداع���ش  النقشبندية،  الطريقة  وجيش 
لالرهاب الذي يسود العراق واملنطقة حالياً، من حيث الفكر، والرجال، واألساليب. وال يستبعد أن 
تكون هذه احلملة االميانية اليت حتركت خالل ما يقارب العقد من الزمن ويف ظل ظروف سيئة عاشها 
أساليب حزب  تنتهج  القسوة،  وبالغة  تنظيمات متطرفة  لوجود  األساسية  احملركات  العراق هي أحد 
البعث االستئصالية والشمولية واملنهجية يف استئصال من خيتلف معها، وتقاد من قبل بعض رجال 
احلزب وحاملي أفكار ولكن حتت عناوين سلفية ودينية متطرفة لشرعنة حتركها واستمرارية وجودها.

حزب البعث واالسالم
ينظر ميشيل عفلق، مفكر حزب البعث اىل االسالم على أنه ديانة قومية عربية. يشكل التفكري 
فإن  تعبريه  الدافع، واحملرك هلا. وحسب  ايديولوجيا قومية تشكل  العريب، ويصلح ألن يكون  القومي 
“االسالم هو الذي حفظ العروبة وشخصية االمة ...وسيبقى دوماً قوة اساسية حمركة للنضال الوطين 
والقومي.” ويبدو أن نظرة عفلق إىل الدين، وهي نظرة مطاطة وهالمية بشكل كبري، قد صاغت نظرة 
حزب البعث يف تعاطيه مع الدين واالسالم، ويظهر أن هذه النظرة تعكس منهج حزب البعث ليس 
فقط حنو الدين ولكن مع أغلب املسائل والتحديات اليت تتطلب مواقف واضحة يف اجملتمع والدولة. 
التقلبات اليت عاشها احلزب على  البعث يف تعاطيه مع  حيث مثلت املتكأ الذي استند عليه حزب 
مستويات املبادئ، اخلطاب السياسي، التعامل، والسلوك، وحىت اسلوب احلكم، والعالقات اخلارجية. 

ويبدو أن هذه النظرة هي اليت حددت هوية، وايديولوجيا وسياسات احلزب يف العراق.

تعريف الدين بالنسبة مليشيل عفلق وحزب البعث واسع جداً وغري حمدد األطار، فهو يتوسع 
يف التعريف إىل درج��ة أن��ه يقول أن “ ال��ث��ورة على ال��دي��ن يف أوروب���ا ه��ي دي���ن.”1 وه��ك��ذا مت وضع 
البعث وفق  اجمل��ازي لكل ما ينسجم مع تفكري حزب  التفسري  أفق  للدين يتحرك يف  تعريف جديد 
حراكه السياسي. ويف أجواء احلرب العراقية اإليرانية يف 1980، جند حزب البعث خيرج بتعريف آخر 
لالسالم، فقد ذكر ميشيل عفلق يف لقاء له مع صحيفة الثورة العراقية تعريفاً جديداً لالسالم، تداخل 
العرب وهو اإلس��الم،  الروحية يف حياة  التجربة  ال��ذي هو “االمي��ان، وهو  البعث  مع تعريف حزب 
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وروح العصر وهي العقالنية.”2 وأن االسالم ما هو إال “ثقافة قومية موحدة للعرب على اختالف 
أدياهنم ومذاهبهم.”3

إذن من حيث الفكر وااليديولوجيا، فإن نظرة حزب البعث اىل االسالم كانت نظرة اعرتاف 
ال��ذي  ال��دي��ن بالشكل  ال��وق��ت ك��ان احل��زب يعمل على تطويع وط��ي  ال��واق��ع، ولكن يف نفس  ب��األم��ر 
نفسه كبديل  ط��رح  البعث  ح��زب  أن  إذ  ال��ظ��روف.  للحزب وحسب  السياسية  املصاحل  مع  يتماشى 
علماين للحركة الشيوعية يف مخسينيات القرن املاضي، متبنياً “الوقوف بوجه اإلحلاد.” وبذلك حاول 
كسب موطئ قدم يف اجملتمع العراقي الذي كان مير حبالة من التطور السريع ويعيش تناقضات احلداثة 

واحملافظة، وسط بيئة اقليمية كانت تغلي بالصراعات السياسية بسبب اشتعال احلرب الباردة. 

ولكن يبدو أن الصراع الذي دخل فيه حزب البعث مع االسالميي يف سبعينيات ومثانينيات 
القرن املاضي، قد جعلته يعيد حساباته، ويقيم خطابه السياسي جتاه الدين االسالمي. إذ أن احلزب 
كان خيسر شعبياً يف تبنيه سياسات استئصالية وغري دينية ضد االسالميي، وفق سياساته العلمانية 
ال��ص��ارخ��ة،، أب��رزت��ه على أن��ه يف حالة ص��راع حقيقي م��ع االس��الم واالل��ت��زام ال��دي��ين والقيم الدينية يف 

اجملتمع.  

 .41986 ع��ام  يناقش صورته “اإلسالمية” يف  البعث ك��ان  ب��أن ح��زب  تذكر بعض املصادر 
اسرتاتيجية  آن��ذاك وضع  البعث  القومية حلزب  للقيادة  اجتماع سري  تبىن ص��دام حسي، يف  حيث 
تصاحل بل وحىت إنشاء حتالف سري مع االخوان املسلمي يف كل من مصر والسودان. وعلى عكس 
ما كان معروفاً عن حزب البعث الذي كان يعيش يف حالة صراع مع القوى اإلسالمية. ويبدو أن هذا 
التوجه قد بدأ يتحرك يف أفق استقطاب طائفي إضايف لسياسات حزب البعث حتت عناوين اسالمية 
هذه املرة، خاصة أن النظام آنذاك كان منخرطاً يف حرب مضنية مع ايران. ولكن حزب البعث كان 
يتواصل مع مجاعة االخوان املسلمي يف سوريا وبشكل مبكر، يف عام 1982، وألسباب تكتيكية 
الضعاف عدوه اللدود، نظام حافظ األسد. ويظهر أن الطرفي مل يتوصال اىل تفاهم حول انشاء 
دور  االيديولوجية حول  املعايري  بعض  اختالفهما حول  بسبب  السوري،  النظام  موحدة ضد  جبهة 
الدين يف احلياة واجملتمع. وتشري حمتويات اللقاء يف عام 1986 إىل أن حزب البعث قرر الطلب من 
كل من سعيد حوا، وعدنان سعد الدين، ومها عضوان يف مجاعة االخوان املسلمي السورية التوجه 
اىل مصر والسودان القناع اجلماعة هناك بأن ميشيل عفلق، منظر حزب البعث مل يكن ملحداً كما 
كان يتصور لديهم، وأن حزب البعث يؤمن باالسالم كديانة مساوية وان قياداته ومن بينها عفلق، 

وصدام حسي مؤمنون باالسالم5. 

ال��ع��راق��ي، كان  اجملتمع  الدينية يف  االجت��اه��ات  قمعية ض��د  البعث سياسات  نظام ح��زب  تبىن 
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أغلبها ذات صبغة طائفية. ويف عام 1977 قام النظام بقمع انتفاضة شيعية كربى، كان ميكن أن 
تتمدد لتشكل خطراً على النظام. وبرزت توجهات احلزب ذات الصبغة العلمانية املتشددة كأساس 
يستند عليه لضرب أي توجه اسالمي ينتشر يف اجملتمع. الغاية كانت أساساً موجهة لضرب احلراك 
الشيعي آن��ذاك، ولكن خلشيته من انقسام احل��زب على أسس طائفية، فقد أدخ��ل احل��زب يف صراع 
م��ع اإلس��الم��ي��ي السنة أي��ض��اً ول��ك��ن على م��دى حم���دود. وق��د ح��اول احل��زب رب��ط أي حت��رك دي��ين يف 
اجملتمع على أنه مرتبط بقوى ودول من خارج العراق. ويف حديث لصدام حسي ألعضاء حزبه عام 
1977 نرى أن التخبط يف التعامل مع الدين يف اجملتمع العراقي كان يلقي بظالله على تفكري احلزب 

وسياساته، إذ تساءل صدام6 .

“فأي االساليب تطبق على مسألة التعصب الديين واملذهيب يف هذه املرحلة؟ هل املطلوب 
او خاطئاً  منحرفاً  الدينية وطقوسها طرحاً  املسألة  يطرحون  الذين  الناس  مواقع  اىل  نتحول حنن  أن 
من  ونغري  فيهم  نؤثر  لكي  وأساليبهم  مفاهيمهم  مع  »املؤقت«  وااللتقاء  معهم  التداخل  طريق  عن 
قناعاهتم.. وبالتايل نقودهم على الطريق الصحيح.. ام أن املطلوب هو التميز عنهم عن طريق طرح 

كامل تصوراتنا املبدئية،الصميمة يف املنطلقات واالهداف واالساليب؟.”

وقد أجاب، “بعض القوى املضادة اصبحت تستخدم الدين الهداف سياسية، فعليك ان 
ال تستخدم الدين ألهداف سياسية وان ال تصطدم هبم بشكل مباشر وبأساليب تقليدية. أن بعض 
فأهنا،  الدينية  الشعائر  غطاء  حتت  ال��ث��ورة  ضد  استفزازية  تصرفات  تتصرف  عندما  الرجعية  اوس��اط 
وبدافع من االستعمار، تقصد جر الثورة واجهزهتا اىل التدخل يف الشؤون الدينية وفق صيغ واساليب 
للثورة ومصلحتها ج��زء من مصلحة  العامة  احلركة  شعبية هي ج��زء من  اوس��اط��اً  يثري  مبا  متوازنة  غري 
ال��ث��ورة.”، ، فان املطلوب منا هو أن نكون ضد تسييس الدين من قبل الدولة ويف اجملتمع، وضد 
للدين،  بالدين بال سياسات  الدينية وان نعود اىل اصل عقيدتنا، وان نعتز  الثورة يف املسألة  اقحام 
النك حي جتعل من نفسك واعظاً او مرشداً دينياً وتطلب، ومن موقع رمسي او حزيب، من الناس 
أن يؤدوا الطقوس الدينية، امنا يتوجب عليك ان ترشدهم اىل كيفية اداء تلك الطقوس، وما يرتتب 
تبدأ  والتعقيدات، حيث  املشاكل  تبدأ  ذلك فسوف  ما دخلت يف  واذا  تبعية،  التزامات  من  عليها 
اخل��اس��رة من أخطر  السياسة  ه��ذا دخ��وال يف  أفليس  امل��ذاه��ب االسالمية،  اجتهاد  وف��ق  االختالفات 

أبواهبا يف الوقت الذي بامكانك أن ترحبها عن طريق اخر؟.”

يبدو إذن أن احلزب، كان يعيش عقدة التعامل مع الدين يف اجملتمع بعد انتفاضة صفر عام 
1977، وقد كان يسشعر اخلطر الذي ميثله الدين عليه. وبالتايل فإن صدام حسي كان يقدم رجاًل 
ويؤخر أخرى يف تعاطيه مع الدين يف اجملتمع العراقي بقواه املختلفة، خاصة مع تلك اليت القوى اليت 
والرجعية،  الشعوبية،  مثل  وت��ربز صفات  اسالمية.  اجتاهات  ذات  سياسية  اط��روح��ات  كانت حتمل 
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واالحنراف، واالرتباط باألجنيب واالستعمار، اجلانب الذي كان حزب البعث حياول أن يلصقه بالدين 
واملمارسات الدينية يف اجملتمع يف سعيه لتجرميها من جهة، وجعلها غرضاً للمالحقة من جهة أخرى. 
وبشكل عام فإن حزب البعث كان يستغل الدين كورقة سياسية، كلما كان يشعر بالقلق أو اخلوف 

جتاهه يف اجملتمع، وإن كان بشكل أقل مما بدت عليه سياساته يف تسعينيات القرن املاضي. 

أو مفتوح،  الدين بشكل اجيايب  تتعاط مع  اليت مل  للنظام  العلمانية  الطبيعة  الرغم من  وعلى 
تبناه حزب  خمتلفاً  توجهاً  7 كشفت   1977 ع��ام  بغداد  األمريكية يف  السفارة  أرسلتها  برقية  أن  إال 
البعث آنذاك يف تعاطيه مع الدين يف الشأن العام. فقد قام صدام حسي، الذي وصفته الربقية بأنه 
فيهما،  الصالة  وأدى  واحلسي،  علي  اإلمامي  لضرحيي  علنية  بزيارة  السلطة”  يف  األق��وى  “الرجل 
بأنه  الربقية  الداخلية وال��ذي وصفته  الذي كان يشغل منصب وزير  ال��دوري  وقد رافقه حينها عزت 
“أقرب حليف سياسي لصدام.” ويبدو أن هذه هي املرة األوىل اليت يظهر فيها قيادي بعثي وهو 
يزور مراقد مقدسة ويؤدي الصالة فيها. مما اعتربته الربقية نقطة حتول يف تعامل احلزب العلماين مع 
الدولة واجملتمع، والذي كان يفصل بقوة بي املمارسات الدينية واحلزب. باالضافة اىل خطابه الذي 
القاه والذي حتدث عن أن “اإلمام علي واإلمام احلسي مها قادة لصدام كما هم قادة لالسالم.” 

الزيارة إىل “هتدئة خواطر  الربقية إىل أن ص��دام وحزبه كانا يسعيان من خالل  وقد أش��ارت 
السنة.”  الشيعة مبمارسة طقوسهم يف وقت سابق من نفس  قيام  النظام  بعد منع  الشيعية  األغلبية 
وذكرت الربقية أن ظهور صدام وأعضاء من حزبه يف مكان ومناسبة دينيتي يؤشران على أن احلزب 
بدأ ينأى بنفسه عن مفهوم الفصل الشديد بي الدولة والدين. وهو “أول ظهور لشخصية سياسية 
كبرية من النظام يف ممارسة دينية.” وتشري هذه الواقعة إىل التعاطي املصلحي واملتلون لنظام حزب 
البعث مع الدين، فهو علماين بشكل متطرف اذا ما تطلبت الظروف ذلك، وهو متدين معتدل اذا 
اصبح يف وضع ضعف، وهو متدين متشدد اذا ما تغريت األوضاع وتطلبت قواعد اللعب السياسي 
منه ذلك. يذكر أن هذه اخلطوة التصاحلية اليت حاول نظام حزب البعث القيام هبا أواخر عام 1977 
جتاه الشيعة، كانت أيضاً بسبب الضغط الشديد الذي كان يتعرض له النظام يف حربه ضد األكراد 

آنذاك.  

ولكن يبدو أن الرياح مل جتر كما يريد النظام. إذ أن انتصار الثورة االسالمية ضد الشاه يف 
ايران قد حفز انطالق ما عرف آنذاك ب�”الصحوة االسالمية” يف املنطقة. وهو أمر مل يستطع النظام 
جتاوز خماطرها. كما أن اندالع احلرب العراقية-اإليرانية رمبا يكون واحداً من أهم أسباب سعي نظام 

حزب البعث لتحييد تأثري الصحوة االسالمية عليه ووفق تعاون اقليمي معروف آنذاك. 
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بعد عام من حديثه أمام أعضاء حزبه، نشرت جملة ألف باء عام 1987 مقااًل مثرياً لالهتمام 
لصدام حسي، محل عنوان “احلركات السياسية الدينية واحلركات املغطاة بغطاء الدين.” ويبدو أن 
السنية يف  للتعامل مع احلركات االسالمية  املقال كان حياول تسويق رؤية صدام وبشكل علين  هذا 
العامل العريب من عام 1986 اليت كانت تدور يف أروقة احلزب السرية. وقد بدا على املقال أنه يتناقض 
مع اطروحته عام 1977. فقد كان حيمل لغة تصاحلية، وهادئة، وتربيرية يف بعض أجزائه للحركات 
السياسية اإلسالمية، وضمن عبارات مطاطة.  فبعد أن مهد يف مقاله بأن القومية هي االساس الذي 
ايران ألنه اختذ اساليب غربية بعيدة عن  انتقد شاه  العامل العريب، ولكنه  حرك املقاومة والتحرير يف 
طبيعة اجملتمع االيراين جعلته “ينفرد برأي وسلوك غربيي مقطوعي اجلذور عن شعبه. وأن سلة من 
العوامل هي اليت أسقطت الشاه وليس فقط احلراك الديين. وقد تقبل يف مقاله اقامة حكومة دينية، 

حيث ذكر، 

“وهكذا عندما كانت تقام الدول الدينية، ومتتد اىل ما متتد اليه من شعوب وامم، فان تلك 
والثقافية،  واالجتماعية،  االنسانية،  النواحي  من  افضل  وض��ع  يف  مجيعها  تصبح  واالم��م  الشعوب، 
واالهتداء  اليقي,  ناحية  ايضا، من  بل وفوق هذا  وقبل هذا،  السياسية  الناحية  واالقتصادية، ومن 
اىل سواء السبيل بعد الضياع والكفر، ومل يشهد العامل، والوطن العريب دولة دينية ضمت امما شىت 
بإرادة شعوهبا اال حتت تأثريات هذه املفاهيم.”، ولكنه عاد ليشري إىل أن احنراف احلاكم ال ميكن 
أن يكون لوحده شرطاً لتقبل نظام “الدولة الواحدة للشعوب” ويقصد هبا هنا النظام االسالمي.”8 

احلركات  منها  مستثنياً  بعينها  سياسية  اسالمية  اجتاهات  مع  لصدام  التصاحلية  اللغة  وب��رزت 
الشيعة عندما يذكر صفة “الشعبوية”  البعث كان يشري إىل  “الشعوبية”، ويعرف أن نظام حزب 

حيث قال، 

“ورغم اننا ال جيوز ان نقول ان ليس كل الذين يعملون يف اطار هذا التوجه بعيدين عن الدين، 
قائم على يقي  السامية، علينا ان نقول بوضوح  بالدين ومعانيه  ابتداء من صلتهم  الصادقة،  والنية 
عميق ال يسمح بالرتدد، بأن هذا التوجه يعج من جهة اخرى مبرتكيب الكبائر واملعاصي وخاصة يف 
احلركات ذات االغراض الغاطسة واملغطاة بغطاء الدين من احلركات الشعوبية ممن ال تتعدى صلتهم 
انظمة  او  بنظام  قلب  للعبور اىل هدف سياسي هو  املؤقتة فحسب،  االنية  الشكلية  الصلة  بالدين 
حكم معينة ليس اال، فاذا كان التحليل ينطوي على القول القاطع بأن مثل هذا التوجه قد يفضي اىل 
ما يسقط هذا النظام او ذاك، دون ان يهتدي اىل اعطاء البديل الناجح، والقادر على االستمرارية بعد 
 سقوط االنظمة املستهدفة فان الشعب سوف يقاوم ذلك ابتداء، وال يتفاعل مع حاملي شعاراته.”9 
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احلملة اإلميانية الوطنية الكربى
يبدو أن صدام حسي، وبعد اهلزائم املتوالية اليت أحلقها بالعراق يف تسعينيات القرن املاضي، 
م��ن الشرعية اليت  ن��وع��اً  ب��دأ يبحث ع��ن وس��ائ��ل حتافظ على نظامه م��ن االهن��ي��ار، وتعطي نظامه  ق��د 
فقدها، ولكن وفق آليات وأطر ختتلف عن اليت كان يتبناها يف الفرتة السابقة. فقد شكلت انتفاضة 
عام 1991 حتدياً أمنياً وسياسياً خطرياً أطاح بالنظام لوال التوازنات االقليمية آنذاك. ومع تضعضع 
النظام  اجته  فقد  احلكومة،  الشمويل، وضعف سلطة  واحلكم  احلصار  واجملتمع حتت  الدولة  مفاصل 
الدينية، وترسيخ موقعه على أسس دينية سعت يف بعض أجزائها إلحداث تغيري  إىل ركوب املوجة 
طائفي للمجتمع العراقي مستنداً يف بعض مفاصله على خربات غري عراقية وأخرى عراقية. ويبدو أن 
1986 قد بدأ بطرحها من جديد، ولكن بشكل أكثر منهجية  اسرتاتيجية صدام حسي من عام 
واتساعًا. ويظهر أن مبدأ حزب البعث الرباغمايت والبعيد عن أية ايديولوجيةا واضحة قد اختذ عنواناً 
احلزب  فليعطهم  الدين،  يريد  اجملتمع  فمادام  اجلديد،  واالقليمي  احمللي  الوضع  متغريات  مع  ينسجم 
الدين بطريقته، وليستمر احلزب باحلكم. إذ أصبح ركوب املوجة الدينية، ذات البعد الطائفي طوق 
تنتظر سقوطه. فبعد أن سقطت ورقة  اقليمية ودولية كانت  النجاة للحزب ونظامه يف ظل ظروف 
ال��ذي  كان  داخلياً  النظام  تقوي وضع  قومي كورقة سياسية  أس��اس  العريب على  باحمليط  االستقواء 
حيكم باسم االقلية يف الفرتة السابقة، ، فإن الورقة الدينية ذات البعد الطائفي مت استغالهلا هذه املرة 

وبقوة لرتسيخ نفس املبدأ يف ظل حكم حزب البعث الشمويل للبلد. 

أعلن يف عام 1989 عن وفاة مؤسس ومنظر حزب البعث ميشيل عفلق، الذي كان يوصف 
أث��ارت وفاته العديد من ردود األفعال،  ب��اهلل. وق��د  أن��ه شخص ال يؤمن  يف أكثر من مستوى على 
بسبب إعالن حزب البعث عن إسالم عفلق بعد وفاته. وقد أرجع حزب البعث السبب عن عدم 
إعالن اسالم عفلق اثناء حياته إىل “عدم جعل املوضوع عرضة للتفسريات السياسية.” يضاف إىل 
ذلك أن ابن عفلق األكرب قد نفى إسالم أبيه، حسب مصادر دبلوماسية غربية آنذاك.  ويبدو أن 
وفاة عفلق قد كانت اهلدية الثمينة اليت تلقاها صدام حسي يف ذلك الوقت، فقد خلصته من اإلرث 
الذي كان ميشيل عفلق يرتكه على مسعته كشخص وحزب يف تواصله مع شرائح كبرية من االسالميي 
العرب السنة، وكسب دعمهم يف أوضاع سيئة كان يعيشها يف ذلك احلي. وكان عام 1989 شهد 
ق��اده عمر حسن  ال��ذي  ال��ع��راق، أال وه��و االنقالب  بعيد عن  ولكن يف مكان  ملفتاً  سياسياً  حدثاً 

البشري، وهندسه وأداره حسن الرتايب. 

االسالمية،  التنظيمات  وبعض  حسي  ص��دام  ب��ي  املباشر  العمل  ب��داي��ة  التسعينيات  كانت 
خاصة يف السودان، اليت حتولت إىل دولة تطبق الشريعة اإلسالمية، وأصبحت بعد عام 1990 املالذ 
اآلمن لطيف واسع من احلركات االسالمية، ومنها اقامة أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة فيها. 
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فقد  بالتشكل.  تبدأ  ال��رتايب كانت  ص��دام حسي وحسن  بي  واسرتاتيجية  عالقة خاصة  أن  ويبدو 
كان صدام حسي يسعى بكل السبل اىل اجياد مواطئ قدم سياسية له يف عامل تعامل معه حبصار 
له، يستطيع أن يفتح له قنوات تواصل  سياسي واقتصادي قاتل، ووجد يف الرتايب حليفاً اسرتاتيجياً 
مع االسالميي، وخاصة اإلخوان املسلمي يف العامل العريب، الذين يبدو أن شوكتهم بدأت تقوى يف 
التعاون. وتذكر  النوع من  االثنان مصلحتهما يف هذا  وسياسيًا. وقد وجد  اجتماعياً  الوقت،  ذلك 
حماضر حزب البعث من عام 1991 بأن الرتايب قد ألقى خطبة حبضور صدام حسي، اقرتح فيها أن 
يتحول العراق اىل نظام اسالمي على غرار النموذج السوداين10.  وبغض النظر عن األسباب، إال 
ال��رتايب باإلضافة إىل شخصيات سياسية- ال��رتايب املستميت عن صدام حسي، يؤكد بأن  أن دفاع 

اجتماعية  هندسة  سبيل  يف  ص��دام حسي  ومساعدة  التنظري  موقع  إىل  حتولت  ق��د  أخ��رى  اسالمية 
النظام  واستفاد  السلطة،  وضعف  وال��ع��وز،  الفقر  أوض��اع  من  استفادت  العراقي،  للمجتمع  جديدة 
من التفسريات اخلاصة هبا لإلسالم كي ينشأ وضعاً جديداً ميارس من خالله حزب البعث سياساته 

السابقة ولكن بعناوين اسالمية هذه املرة ولفرتة امتدت اىل سقوط النظام عام 2003. 

مفاصل  عرب  مكثف  بشكل  1993. وحتركت  عام  الكربى  الوطنية  االميانية  احلملة  انطلقت 
اإلداري،  النظام  التعليمي،  النظام  التشريعات،  خ��الل  م��ن  وذل��ك  املختلفة،  احلكومية  املؤسسات 
القضاء، والنظام األمين، واجلوانب االقتصادية بل وعلى املستويات الشخصية ألفراد اجملتمع العراقي. 
اسلوب  وفق  تتحرك  فإهنا كانت  للحملة،  واألساليب  واملنطلقات  املنهجية  ق��راءة  من خالل  ويبدو 
ال��دي��ين يف  للتطرف  بنية حتتية  إن��ش��اء  وق��د سامهت يف  اجملتمع،  ش��رائ��ح  منهجي وبشكل غطى كافة 
هل��ا. وقد  املتطرفة  الدينية  ال��ت��ربي��رات  وب��ي  البعث  القسوة حل��زب  البالغ  العنف  ب��ي  وم��زج��ت  ال��ع��راق، 
بعض  وتطبيق  القرآن،  تعليم وحفظ  نشر  بدقة،  اختيارمها  أنه مت  يبدو  قضيتي،  احلملة على  رك��زت 
احلدود الشرعية. ويبدو أن اهلدف كان يتحرك يف أفق اغالق الطريق على أية معارضة للحملة من 
جهة أن من يعارضها فإنه سيعارض القرآن، ومن جهة أخرى تطبيق احلدود اليت كانت تربز قسوة 
النظام وترهب اجملتمع، ولكن حتت غطاء شرعي أيضاً، فمن يرد عليها يكون كمن يرد على اإلسالم 
وتشريعاته. كما استهدفت بشكل مفرط النظام التعليمي كله، مما يربز طبيعتها اليت حتركت هلندسة 

اجملتمع العراقي وتغيري طبيعة تفكريه وألجيال. 

اليومي  التعامل  يف  اسالمية  مصطلحات  باستخدام  االع��الم��ي��ة  البعث  ح��زب  ماكنة  ب��دأت 
“الرئيس  مثل  صفات  فأطلقت  متجده.  ال��يت كانت  احل��زب  بروباغاندا  أو  النظام،  رئيس  خلطابات 
بداًل من “نضال” و”مناضل”  املؤمن” على صدام حسي، وحلت كلمة “جهاد” و”جماهد” 
على سبيل املثال. ومع تصاعد ايقاعات احلملة، فقد متت صياغة عدة تشريعات كان القصد منها 
العام  ال��رأي  للتأثري على  الناس  لدى  قبواًل  تالقي  اليت  االسالمية  التشريعية  األج��زاء  بعض  استخدام 
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داخلياً، وجذب تأييد اجلماعات االسالمية يف العامل العريب، امتداداً من السودان ووصواًل إىل األردن. 
ومع انسياق بعض احملللي الغربيي إىل نتيجة مفادها أن صدام حسي بدأ يف تسعينيات القرن املاضي 
عملية “أسلمة” حلزبه، ابتدأها من خط عبارة “اهلل أكرب” على العلم العراقي، وأنه كان يف الطريق 
لتبين االسالم السياسي كفكر موجه حلزب البعث، إال أن هذه الفرضية يشوهبا الكثري من االندفاع. 
فعلى الرغم من اخلطوات اليت قام هبا صدام حسي يف نشر التدين وفق معادالت خاصة به يف اجملتمع 
العراقي، إال أن هذه اخلطوات مل تكن إال جسراً للعبور اىل مرحلة أخرى، حاول من خالهلا النظام 

حتقيق األهداف التالية: 

 حماولة احلصول على مشروعية البقاء يف السلطة، بعد ان انتهت تلك املقومات من خالل عدم 	 
وأمهها  للمواطني،  االساسية  اخلدمات  توفريات  على  القدرة  ع��دم  احل��دود،  على حفظ  القدرة 
الغذاء، تدهور األمن وعدم قدرة قوى النظام األمنية على مواجهة انتشار اجلرمية، وفوق ذلك 

تدهور شعبيته داخلياً وعربياً.

 صياغة بيئة اجتماعية ذات صبغة طائفية تستند على الدين بداًل من شعارات احلزب وماكنته 	 
بتفسرياته  الدين  أمهية  إىل  النظام  نبهت  قد   1991 انتفاضة  أن  ويبدو  واالع��الم��ي��ة.  السياسية 
يتبىن  متصاعد كان  تيار شعيب  مناغمة  مع  السقوط. خاصة  نظامه من  كورقة مهمة يف محاية 

االطروحات الدينية كحل ألزمات البلد. 

فتح قنوات تواصل مع التيارات واحلركات االسالمية السنية يف العامل العريب. وحتويلها اىل صيغة 	 
مساندة له ولنظامه يف معركته من أجل البقاء، ورمبا حتويلها فيما بعد إىل ورقة سياسية ضاغطة 

على البلدان اليت تنشط فيها. 

للنظام. وأصبح 	   استخدام الدين كغطاء لتصفية اخلصوم السياسيي وكل حترك قد ميثل هتديداً 
من السهولة تصفية اخلصوم حتت عناوين التصفية اليت وضعها النظام بذرائع خمتلفة.

 وضع املؤسسات الدينية يف العراق وبشكل تدرجيي حتت هيمنة حزب البعث ومؤسساته بشكل 	 
مباشر وحتت توجيهاته. 

يف أيلول عام 1993، قامت وزارة الداخلية العراقية بشن محلة أغلقت خالهلا أكثر من نصف 
النوادي الليلية يف بغداد. كما مت منع استهالك اخلمور علناً يف مجيع أحناء العراق. وقبل ذلك يف عام 
نفس  النظام بشكل مركزي، ولكن يف  تتبع  دينية  انشاء مؤسسات  يتزايد حول  الرتكيز  بدأ   1990
الوقت متارس تدريس ونشر ثقافة الدين من اجتاه طائفي معي وكانت تطرح عليها الصيغة التشريعية 
النظام عدداًمن املؤسسات اليت كانت تتحرك يف أفق  لقواني خاصة هبا. فقد أنشأ  والقانونية وفقاً 
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اعداد أئمة ودعاة حتت مظلته. فقد مت انشاء “جامعة صدام للعلوم اإلسالمية”، ومت انشاؤها وفق 
قانون ومع امتيازات استثنائية، منها منع احملاكم العراقية من النظر يف الدعاوى اليت تقام على اجلامعة. 
ويبدو أهنا كانت من املؤسسات املهمة اليت كان حزب البعث يرعاها خالل فرتة التسعينيات، وكانت 
مهماً حلملته اإلميانية باالضافة إىل مؤسسات دينية أخرى، محلت اسم صدام أيضاً. فقد مت  حمركاً 
انشاء “مركز صدام القراء القرآن الكرمي” يف جامع اإلمام األعظم، كان هدفه اعداد قراء القرآن 
جلميع مساجد العراق. وقد حتول املركز فيما بعد اىل “كلية صدام العداد األئمة واخلطباء والدعاة” 
عام 1997. ولكن األمر مل يتوقف عند هذا احلد. فقد مت انشاء “هيئة معاهد صدام العليا لدراسة 
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة” اليت يبدو أهنا كانت مدرسة اإلعداد العقائدي اجلديد ألعضاء 
حزب البعث. حيث كانت ترتبط مبا كان يسمى “مكتب أمانة سر القطر” حسب قانوهنا، وكانت 
تعد ما كانت تسمى ب�”الدورات اإلميانية” للحزبيي. ويذكر قانوهنا أهنا هتدف إىل “احداث تغيري 
نوعي يف تعزيز الرصانة العقائدية االميانية للرفاق احلزبيي ابتداء من املالك املتقدم يف احلزب وأنتهاء 
القرآن  دراس��ة  العربية عن طريق  لالمة  الفكرية  االصالة  ومبا حيقق  القيادية  التنظيمية  احللقات  بأبعد 
الكرمي والسنة النبوية الشريفة دراسة استبصار وفهم مبا يعزز رسالة العرب اىل الناس كافة، وثانيا – 
بناء جيل جديد واع ومتبصر باملعرفة االميانية واملباديء والقيم السامية، ليكون قوة فاعلة ومؤثرة يف 
اجملتمع وقادرة على االستمرار حبمل الرسالة الكربى اىل االمة العربية واىل االنسانية مجعاء من خالل 
العراق وخارجه.”11 ويوضح  داخل  املختلفة  واالميانية  العلمية  املؤسسات  التعاون مع  أواصر  توثيق 
ذلك مدى األمهية اليت كان يوليها النظام يف السيطرة املباشرة على تلك املؤسسات، وحتركه لتشكيل 
دينية  صبغة  وأف��ك��ار حتمل  املتطرفة  البعث  ح��زب  أفكار  بي  جيمع  العراقي  اجملتمع  يف  جديد  توجه 

تنسجم مع تلك األفكار ميكن أن نسميه ب�”الصورة البعثية لإلسالم”. 

وح��س��ب ع��ب��دامل��ن��ع��م أمح���د ص���احل، وزي���ر األوق����اف ال��ع��راق��ي ال��س��اب��ق يف ل��ق��اء ص��ح��ف��ي ل��ه ع��ام 
1999، فإن النظام أسس معهداً خاصاً لتدريس القرآن والسنة يف حزب البعث “تدرس فيه أعلى 
مراتب احلزب ومتضي دورات ترتاوح بي سنة وسنتي، وهلذا املعهد فروع يف احملافظات.”12 كما مت 
توجيه أعضاء حزب البعث حلضور دورات يف القرآن والسنة على يد رجال دين عرب ما اطلق عليه 
الدورات االميانية يف “معهد صدام العايل لدراسة القرآن الكرمي والسنة النبوية.” باالضافة اىل إنشاء 
عدة مدارس للدعوة )على نظام احللقات( حسب وزير األوقاف العراقي السابق. وقد أعطت هذه 
القرارات سلطات ومساحات تأثري أكرب لرجال الدين الذين ارتبطوا بالنظام يف تلك الفرتة، وكجزاء 
13. كما وسعت احلملة  لعملهم فقد مت توزيع قطع أراض عليهم ومن قبل صدام حسي شخصياً 
اإلميانية مساحة العمل للجماعات السلفية يف اجملتمع دومنا تضييق، و”حتت بصر ومعرفة احلكومة 
العراقية.”14 ويبدو أن هذه املؤسسات قد أنتجت جياًل جديداً من أئمة املساجد والوعاظ واخلطباء 
والقيادات الدينية متيزت بالتطرف والفكر الطائفي والتساهل يف إطالق األحكام مبا يربر الكثري من 
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أفعال القسوة واالعتداء اليت كان يقوم هبا النظام آنذاك.   

يف التسعينيات من القرن املاضي حتركت مؤسسات النظام الدينية اىل استقطاب الشباب يف 
محلتها حلفظ القرآن. حيث شارك 60 الف طالب وطالبة يف دورات صيفية نظمت يف املساجد حلفظ 
الذين كانوا يدرسون  1992 وحده، وحتت إشراف األئمة والقراء  الصيفية عام  العطلة  أثناء  القرآن 
او يتخرجون من مؤسسات النظام املتخصصة، ومع أن املشاركات يف بداياهتا كانت طوعية، ولكن 
األمر حتول إىل طريقة ممنهجة يديرها النظام وفق جتاربه السابقة. فقد مت توجيه وزارة الرتبية العراقية 
بأن تقوم باختبار املدرسي واملعلمي لقياس مستويات معارفهم االسالمية. وقد مت توجيه وزارة الرتبية 
بأن جتعل درس حفظ وتالوة القرآن جزء من منهجها لكافة املراحل الدراسية. وقد مت اعطاء عالوات 
امل��دارس، مما منحهم مستوى أعلى من املدرسي اآلخرين. ويشري قانون  القرآن والدين يف  ملدرسي 
وزارة الرتبية الذي أقره النظام عام 1998 وضمن املادة 2، “العناية بالرتبية الدينية واخللقية مبا يضمن 
تدريس الدين االسالمي على هدى القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.” ويشري اىل احلملة االميانية 
يف األسباب املوجبة، ”وكانت نقطة التحول يف مسارها مناقشات ورقة عمل النهوض الرتبوي خالل 
سنيت 1992  و 1993 اليت حظيت برعاية السيد الرئيس القائد صدام حسي، وبتوجيهاته الرتبوية 
واالجتماعية السديدة اليت تضمنت الصيع التطبيقية لتطوير اجلوانب النوعية للعملية الرتبوية تتقدمها 
القرآن  تعليم  على  املبين  املنشود،  الرتبوي  النهوض  أس��اس  هي  اليت  الكربى  الوطنية  االميانية  احلملة 
الكرمي وفهمه بصورة صحيحة وفق منهج دقيق ومتكامل.”15 ويذكر وزير األوقاف العراقي السابق 
بأن “دراسة القرآن الكرمي أصبحت إلزامية باملدارس وخالل الفرتة من االبتدائي اىل الثانوي قد درس 

القرآن كله مع التفسري مع حفظ أجزاء منه.” 

ألسباب  عنه،  الطرف  يغض  النظام  ك��ان  وضعاً  استبطنت  اإلميانية  احلملة  أن  يبدو  ولكن 
سياسية وطائفية. فقد أفرزت وضعاً بدأ ينتشر وبعلم النظام، أال وهو وضع التطرف الديين بالتوجه 
الوهايب  املذهب  انتشار  آنذاك إىل  املتابعات اإلخبارية والصحفية  الكثري من  السلفي. وقد أشارت 
والسلفي بي الشباب يف العراق ويف عدة مناطق. وقد كان هؤالء يتحركون حبرية مبالبسهم القصرية 
وحلاهم الطويلة، ودعواهتم التكفريية يف بعض املساجد اليت أسسها وبناها صدام حسي. ويبدو أن 
هذه األوضاع مل تكن مرحية لعدد من أقطاب النظام آنذاك، ومنهم عدي صدام وبرزان األخ غري 
عن خطورة  بامسه  الناطقة  بابل  رسالة شكوى يف صحيفة  ع��دي  نشر  فقد  النظام.  لرئيس  الشقيق 
العراقي حتت  اجملتمع  واحلاجة يف  والفقر  الديين  االنفتاح  مستغلة  العراق،  يف  الوهابية  احلركة  انتشار 
الوهايب يف  الفكر  لنشر  األم��وال  السعودية كانت تضخ  العربية  الرسالة إىل أن  احلصار. وتشري هذه 
العراق16. وقد حذرت مذكرة ارسلها برزان اىل صدام حسي من خطورة انتشار التطرف الديين يف 
العراق، واحتمال متكنه من قلب نظام احلكم فيه17. وتشري مقابالت مع بعض الذين عاشوا الفرتة 
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 150 يعادل  ما  تدفع  السلفية كانت  التنظيمات  بأن بعض  اإلميانية،  احلملة  فيها  تطبق  اليت كانت 
دوالراً أمريكيًا لقاء االنتماء إليها، والصالة يف مساجدها، وحضور حلقاهتا يف بغداد واملناطق العراقية 

األخرى.18  

العاملية  الصحة  ملنظمة  تقرير  وص��ف  احل��ص��ار، حيث  ج��راء  متدهور  اقتصادي  وض��ع  وحت��ت 
الوضع يف العراق بأن قطاعات واسعة من العراقيي كانوا يعيشون على حافة اجملاعة  عام 1997 19، 
العراق قدر باأللوف حسب عبداملنعم  ببناء عدد كبري من املساجد يف احناء  ق��راراً  النظام  فقد اختذ 
أمحد صاحل وزير األوقاف العراقي السابق20. كان أمهها جامع “أم املعارك” يف بغداد، والذي احتوى 
على قرآن صدام اخلاص الذي قيل انه متت كتابته بدمه على يد اخلطاط الشهري عباس البغدادي. 
صواريخ  تأخذ شكل  فاملنارات  والدين.  لإلسالم  البعثية  الفكرة  املعارك  أم  جامع  تصميم  ويعكس 
سكود، فيما مثلت أخرى بنادق كالشنكوف الروسية، وصممت حبرية فيه على شكل خارطة للعامل 
العريب. ويالحظ امتزاج وسائل العنف والتدمري، والتفكري القومي باملسجد الذي يصلي فيه املؤمنون. 
الكبري” يسع  الدولة  املنصور يف بغداد أمس��اه “جامع  ببناء جامع ضخم يف منطقة  ق��راراً  فيما اختذ 

لعشرين ألف مصل، ولكن سقوط النظام عام 2003 حال دون استكمال هذا املشروع. 

التشريعات والنظم  من  النظام عدداً  العمل يف هذه احلملة، فقد أصدر  وقد توالت حلقات 
واإلجراءات تعلق كثري منها بصياغة صورته اخلاصة لإلسالم ومستفيداً منها يف تثبيت وضعه السياسي. 
فقد عمد إىل إطالق  سراح السجناء الذين حيفظون القرآن. وأصدر قانون فقه املعامالت الذي أجرب 
مبوجبه كل شخص يريد العمل بالتجارة يف العراق أن جيتاز اختباراً يف املعامالت االسالمية وفق ما 
أطلق عليه “كراس فقه املعامالت” الذي أعدته وزارة األوقاف العراقية21. كما مت التساهل يف تطبيق 
أحكام قطع أعضاء جسد اإلنسان، واإلع��دام. فقد مشلت األحكام قطع األيدي جلرائم السرقة22 
ولكنها امتدت لتشمل قطع األرجل واآلذان وبشكل موسع جداً ال لتشمل كل هتم السرقة-يف ظل 
أوضاع اقتصادية سيئة كان مير هبا البلد- ولكن تعدهتا لتشمل حاالت تزوير يف حمرر رمسي23. ووشم 
ما بي احلاجبي ملن يتم قطع يده، بدقة حيددها القانون بشكل ملفت للنظر، “بعالمة ضرب يكون 
طول كل خط من خطيها املتقاطعي سنتمرتاً واحدة وعرضها ملمرتاً واحداً.”24 وتنفيذ أحكام القتل 

بواسطة قطع الرأس بالسيوف.

نظراً لطبيعة النظام األمنية، فقد تغلغلت هذه األفكار الدينية وعن قصد يف منظومة أجهزته 
النظام “اإلميانية”، فقد مت تشكيل ميليشيا  األمنية والعسكرية. ويالحظ أن مع متدد واتساع محلة 
أطلق عليها “فدائيو صدام” اليت أصبحت القوة الضاربة اجلديدة للنظام، يف عقد متيز بوضع اسم 
ال��ق��س��وة، وكانت  ب��ال��غ  امليليشيا بسلوكها  ه��ذه  ومت��ي��زت  ال��ب��ل��د،  م��ن مفاصل  ص��دام على ك��ل مفصل 
فدائيي صدام كان  ميليشيا  أن عديد  املتوفرة  املعلومات  بأفعال وحشية وبشكل علين. وتشري  تقوم 
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يرتاوح بي 10 آالف إىل 15 ألف عنصر، من املوالي األشداء لنظام حزب البعث25. وقد كانت 
هذه امليليشيا ختضع لسيطرة عدي، االبن األكرب لصدام حسي، وكان يستخدمها يف قتل، وقمع، 
واالع��دام  القتل  تنفذ  م��وت  كفرق  أيضاً  تستخدم  كانت  التهريب.  اىل  باالضافة  مناوئيه  وتعذيب 
خارج النطاق الرمسي وبأوامر ومنها قطع الرؤس. ويطرح قانون تشكيلها الضوء على العقلية اخلطرية 
النظام،  القرن املاضي، حيث كان يتم خلط قسوة  العراق يف تسعينيات  اليت كان يسري من خالهلا 
أعماهلا  تشرعن  الشكل  غريبة  ص��ورة  لتنتج  املتطرف  الديين  واخل��ط��اب  القدمية  البعث  ح��زب  مببادئ 
العراق،  آث��اراً خطرية على  والتوجه  الرؤية  النظام. وقد تركت هذه  تبناه  ال��ذي  الديين  اإلط��ار  ضمن 
أن��ه يشرتط يف  فدائيي ص��دام إىل  ق��وة  تأسيس  قانون  النظام.  ويشري  بعد سقوط  توضحت معاملها 
املنتمي اىل التنظيم التحلي ب�” احملافظة على معاين الشرف مستهدياً بالدين اإلسالمي احلنيف وكتابه 
العربية اجمليدة.”26 باإلضافة إىل  العالية والنماذج االنسانية للسلف الصاحل من األمة  الكرمي والقيم 
ذلك فقد نشأ جيل جديد من ضباط األمن واجليش يف تلك الفرتة ممن تأثروا هبذه األجواء اليت كانت 
قيادات  البعث. وم��ن ه��ؤالء ع��دد غري حم��دد من  ايقاع نظام ح��زب  وف��ق  متطرفاً  دينياً  تضخ خطاباً 

القاعدة وتنظيم داعش حالياً. 

النظام، متثل خبلق  إليه  اإلميانية ج��زء مما ك��ان يصبو  احلملة  فقد حققت  ذل��ك  إىل  باإلضافة 
حالة تواصل مباشر بي النظام واحلركات االسالمية األصولية-اجلهادية كالقاعدة وغريها من خارج 
العراق. ويبدو أن النظام وعرب محلته اإلميانية، ومعاهده الدينية، ومعسكرات تدريبه والرتكيز الدعائي 
الذي حصل عليه عرب قنوات تلك احلركات اإلعالمية قد متكن من جذب عدة ألوف من الشباب 
املتحمس من عدة بلدان عربية حتت ذريعة مقاتلة األمريكيي. وال ميكن نفي احتمال وجود تواصل 
بي صدام حسي وأسامة بن الدن عندما كان األخري متواجداً يف السودان، نظراً لطبيعة النظام اليت 
كانت حتاول االستفادة من كل األوراق اليت تثري األزمات يف املنطقة، ولطبيعة العالقة احلميمة بي 

النظام والبلد العائل البن الدن حينها.  

احلملة اإلميانية واإلرهاب وداعش
الزمن من تشكيل عقلية  اليت استمرت لعقد من  النظام من خالل محلته اإلميانية  لقد متكن 
ج��دي��دة يف اجملتمع ال��ع��راق��ي، أو بعض م��ن��ه. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن صعوبة احل��ك��م على م��دى ت��أث��ري هذه 
ممن  العراقيي  لبعض  جديداً  منوذجاً  تأكيد صنعت  بكل  ولكنها  العراقي،  العقل  تشكيل  احلملة يف 
يتبىن التطرف والعنف وااللتزام الديين السطحي، والفهم العائم للنصوص الدينية، وتفسريها حسب 
املزاج. ويبدو أن التوسع يف مناهج حفظ القرآن، والسنة النبوية، وتلقي املبادئ املتطرفة والعنصرية 
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حلزب البعث مع ضغوط األوضاع االقتصادية واألمنية، وخلق التمايز يف اجملتمع على أساس االلتزام 
خبطط احلملة اإلميانية مع الوالء لشخص صدام، والعنف الذي كانت تديره السلطة قد خلق ما ميكن 

تسميته اجليل اجلديد للتطرف والعنف يف العراق. 

وتؤشر اساليب التنظيمات املتطرفة اليت بدأت متارس العمليات اإلرهابية يف العراق بعد سقوط 
فالتنظيمات  األمنية.  النظام  اجهزة  تستخدمها  اليت كانت  املنهجية  نفس  على  نظام صدام حسي 
الكثرية اليت برزت بعد سقوطه، كمجلس شورى اجملاهدين، والقاعدة، واجليش االسالمي يف العراق، 
وجيش الطريقة النقشبندية، وداعش كلها كانت تتبع نفس العقلية األمنية للنظام يف مجع املعلومات، 
اليت  التمويل  واساليب  صارمة،  توثيقية  آليات  وفق  تعمل  اليت  اإلدارة  وأساليب  العمليات،  وتنفيذ 
تتبع اساليب التهريب اليت استخدمها النظام السابق، بل ووصل األمر إىل أساليب ميليشيا فدائيي 
صدام يف تنفيذ عمليات اإلعدام العلنية وبأشكال مروعة. تلك البصمة تشري بوضوح إىل أن اخلربات 
األمنية والتدريب اليت اكتسبها  أعضاء أجهزة النظام السابق األمنية انتقلت إىل التنظيمات االرهابية 
وتكاملت مع التفكري الديين املتطرف الذي غذته هلم احلملة اإلميانية. وقد وفر سقوط النظام فرصة 
هلؤالء كي يتحولوا من الوالء حلزب البعث وصدام حسي ليكونوا جزء رئيساً من تلك التنظيمات. 
اجملتمع  مقبواًل يف  دينياً  التنظيمات، وخطاباً  دينيي هلذه  اإلميانية مراجع  احلملة  فقد زودت  وهكذا 

الذي تتحرك فيه، باالضافة إىل اخلربات القتالية واألمنية والشباب املتحمس. 

وتشري الكثري من التقارير والدراسات املتخصصة يف دراسة اإلرهاب يف العراق إىل أن أغلب 
العسكرية واألمنية يف  املراتب  العراق، وداع��ش هي من  القاعدة يف  تنظيمي  العسكرية يف  القيادات 
النظام السابق. وأن هذه القيادات هي بعمر تأثر كثرياً بأجواء احلملة اإلميانية اليت كانت تستهدف 
العراقيي بشكل مركز. وقد متكن هؤالء من بناء شبكة معقدة تستند على خرباهتا األمنية. ويبدو أن 
أكثر من 100 ضابط عراقي هم من يقودون ويوجهون اسرتاتيجيات تنظيم داعش حالياً، وقد عمل 
أغلبهم يف تنظيمات متطرفة أخرى منذ عام 2003. وحسب تقرير لوكالة أنباء اسوشيتدبرس، فإن 
برتبة رائد يف مدرسة املدفعية يف اجليش العراقي يف تسعينيات  طه  طاهر العاين، الذي كان ضابطاً 
تنظيم  العسكريي يف  القادة  أهم  اآلن من  دينية متطرفة، ويعترب  املاضي كان حيمل توجهات  القرن 
عرض  ق��د  داع��ش  تنظيم  ع��ن  األملانية  ديرشبيغل  نشرته صحيفة  استقصائي  تقرير  وك��ان  داع���ش27. 
بتفصيل بالغ طريقة تفكري مسري اخلليفاوي )حجي بكر( العقيد السابق يف استخبارات القوة اجلوية، 
اساليب  فيها  فيها خططه، حيث ش��رح  وث��ائ��ق وض��ع  بعد أن حصلت على  داع���ش،  وال��ق��ي��ادي يف 
انضم  وقد  أم��ور28.  من  وغريها  التنظيمي،  واهليكل  االتصال،  واساليب  العناصر،  وزرع  التجسس، 
اخلليفاوي لتنظيم القاعدة عام 2003 ليتحول بعد ذلك ليكون عضواً قيادياً يف تنظيم داعش. ويعد 
اخلليفاوي العقل املدبر وراء توسع تنظيم داعش يف األراضي السورية حسب بعض الدراسات. وكان 
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يعد الرجل الثاين يف التنظيم بعد “أبوبكر البغدادي” إىل أن قتل عام 2014. ويبدو أن عملية زرع 
التطرف الديين يف املؤسسات العسكرية خالل أعوام احلملة اإلميانية قد أدت إىل ظهور هذا النوع من 
األشخاص. وتذكر مصادر متنوعة امساء وتفاصيل لعشرات من ضباط أمن وخمابرات وجيش نظام 
صدام من الذين خترجوا ضمن أجواء احلملة اإلميانية ويشغلون مواقع قيادية مهمة يف تنظيم داعش. 

وتتميز اساليب داعش بالقسوة الشديدة والتفسري املتشدد للنصوص الدينية. 

أما معاهد صدام الدينية اليت مت إنشاؤها يف مراحل عمل احلملة اإلميانية فقد خرجت كادراً 
بعثية. فقد  ول��ك��ن بصبغة  م��ع��ت��ق��دات سلفية ومتعصبة  ال��ذي��ن حي��م��ل��ون  م��ن  ال��دي��ن  م��ن رج���ال  م��ه��م��اً 
أع��وام يف جامعة صدام  ع��دة  البغدادي( زعيم نظيم داع��ش  )أب��و بكر  ابراهيم  ع��واد  ابراهيم  أمضى 
الدين  رج��ال  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  على  ال��وق��وف  ميكن  منها. وال  ليحمل شهادته  اإلس��الم��ي��ة،  للعلوم 
الذين أنتجتهم احلملة اإلميانية أو قادوها، الذين كانوا أو هم اليوم جزء مهم من املنظومة التشريعية 
والتوجيهية والتجنيدية لتنظيمات ارهابية متطرفة كداعش وغريها. ولكن قراءة وحتليل أبرز التنظيمات 
تعطي  القيادة  نظام ص��دام حسي من حيث  بعد سقوط  اليت ظهرت  املتطرفة  الصبغة  الدينية ذات 
مؤشرات واضحة عن هؤالء. فهيئة علماء املسلمي على سبيل املثال، اليت عرف عنها رعايتها عدداً 
من رجال  ع��دداً  دينية-سياسية سنية  ضمت  املسلحة هي مؤسسة  املتطرفة  الدينية  اجلماعات  من 
وقد  متشدداً  طائفياً  اهليئة خطاباً  وتتبىن  االميانية،  النظام  بارزين يف محلة  أعضاء  الذين كانوا  الدين 
اختذت من جامع أم املعارك  مقراً هلا عام 2003. فيما وصف أحد رجال الدين املقربي من النظام 

قبيل سقوطه احلملة بأهنا “أعادت لالسالم مكانته السابقة.”29 

يف خضم األيام األخرية لنظام صدام حسي، وحتديداً يف شهر نيسان من عام 2003، برزت 
اىل اإلعالم ظاهرة ما أطلق عليه “املتطوعون العرب.” وقد قدرت مصادر متعددة أعدادهم حبوايل 
8000 مقاتل من عدة بلدان عربية وإسالمية30. وقد كان جيرى تدريبهم يف معسكرات كانت تتبع 
النظام السابق يف عدة أماكن من العراق. وقد اشارت بعض املصادر األخرى إىل أن أغلب هؤالء 
عناصر  مع  بالتعاون  يكونون  ورمب��ا  الديين كإيديولوجيا،  التطرف  حيملون  الذين  من  املقاتلي كانوا 
أجهزة النظام األمنية والدينية قد شكلوا نواة تنظيم القاعدة يف العراق، يف األشهر األوىل اليت تبعت 
للتنظيم. وقد مت توزيع  قائداً  الزرقاوي(  )أبو مصعب  نزال اخلاليلة  النظام، وبروز جنم حممد  سقوط 
هؤالء املقاتلي يف عدة مناطق يف بغداد والعراق ككربالء مثاًل، حول املواقع االسرتاتيجية اليت كان 
ب��أهن��م كانوا  ه��ؤالء  ع��ن  الصحفيون  ال��يت مجعها  ال��ش��ه��ادات  وت��رس��م  بسرعة.  النظام سقوطها  خيشى 
حيملون الفكر الديين املتطرف مبا يشبه الفكر الذي حيمله عناصر تنظيم القاعدة أو داعش. وعلى 
الرغم من اخلسائر الفادحة اليت تكبدهتا هذه امليليشيا على يد القوات األمريكية، إال أن عدداً منهم 
قد متكن من االنسحاب واالختباء يف بعض املساجد يف بغداد31. ومع هؤالء املتطوعي بدأ استخدام 
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أحزمة املتفجرات والعمليات االنتحارية.  

ومن األمور اليت مل ينتبه إليها العامل يف تلك الفرتة، هو صدور عدد من البيانات عن ما مسي 
الرغم  البيانات. وعلى  تعتيم اعالمي على نشر تلك  العراق.” وكان هنالك  ب�”قيادة اجملاهدين يف 
البيانات  تلك  هبا  اليت كانت تصدر  اللغة  أن  إال  البيانات،  التحقق من مصداقية هذه  من صعوبة 
أن  إىل  تشري  تنشرها،  ال��يت كانت  واملعلومات  بياناهتا،  يف  املتطرفة  التنظيمات  تعابري  تشبه  كانت 
مثل  بكلمات  يزخر  األول  فالبيان  العراق.  القاعدة يف  لتنظيم  األوىل  النواة  يكون  قد  التكوين  هذا 
يتحرك  الذي  اللغوي  األسلوب  إىل  باالضافة  استشهادية”،  و”عمليات  و”أم��ري”،  “جماهدين”، 
اإلضافية.  التفاصيل  بعض  الرابع كشف  البيان  ولكن  والوعظية.  القدمية  اللغوية  األساليب  أفق  يف 
فقد ذكر، “مت حبمد اهلل تكامل العدد والعدة بدخول مرابطي افغانستان وجماهدي القاعدة إىل بالد 
الرافدين حسب ما رسم هلم من قبل.”32 ويالحظ أن تنظيم القاعدة عندما بدأ يعلن عن نشاطه 
يف العراق، كان يطلق على نفسه اسم “مجاعة التوحيد واجلهاد” عام 2003، وحتول فيما بعد إىل 
“القاعدة يف بالد الرافدين.” ويالحظ  أن بيانات قيادة اجملاهدين توقفت عن الصدور، فيما بدأت 
تصدر بيانات أخرى عن تنظيمات محلت االسم الذي استخدم ألول مرة، ومنها “قيادة اجملاهدين 
هذا  يكون  وقد  البعث.  يستخدمه حزب  ما  ع��ادة  بأسلوب  تكتب  وأصبحت  املسلحة”،  للقوات 
مؤشراً على حصول انشقاق بي البعثيي واملتطرفيي اجلهاديي يف فرتة مبكرة من اهنيار نظام صدام 

حسي. وبروز تنظيم القاعدة كقوة ارهابية فاعلة وخطرية يف العراق.

االستنتاج 
خ��ط��رياً. حيث  منعطفاً  املاضي  القرن  تسعينيات  يف  االميانية  ص��دام حسي  مثلت محلة  لقد 
ب��ذور  ال��ع��راق واملنطقة، وزرع���ت  ل��إلره��اب وال��ت��ط��رف يف  بنية حتتية  ان��ش��اء  سامهت وبشكل مهم يف 
وبي  ومنطلقاته،  البعث  حزب  افكار  بي  املتجانسة  غري  اخللطة  ومع  الطائفي.  واالقتتال  الطائفية 
افكار احلركات الدينية املتطرفة ومنطلقاهتا، سوى التطرف والقسوة. إال أن النظام السابق جنح فيما 
ادارت���ه وب��ي تطرف  البعث وقسوته وأساليب  ب��ي منهجية ح��زب  إن��ت��اج من��وذج خطري مج��ع  يبدو يف 
وقسوة التنظيمات املتطرفة. وقد استخدم اخلطاب االسالمي لتربير الكثري من األساليب االستئصالية 
والقمعية والقتل اجلماعي. وقد أدت تلك احلملة إىل استكمال البنية التحتية لتدمري العراق واملنطقة 
عرب توفري عناصر الفكر والدعاية متمثلة مبعاهد صدام الدينية، وانتاجها رجال دين ينشرون الفكر 
اليت  االره��اب��ي��ة  التنظيمات  يف  وج��ن��وداً  ق���ادة  ليكونوا  امل��ت��ط��رف  الفكر  وأش��خ��اص حيملون  امل��ت��ط��رف، 
ب���دأت تتكاثر بشكل ك��ب��ري ب��ع��د س��ق��وط ال��ن��ظ��ام. ك��م��ا ت��زام��ن��ت احل��م��ل��ة م��ع إع���داد منظومة ت��دري��ب 
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والعسكري  االيديولوجي  االعداد  السابق. ومع  النظام  لعناصر  القسوة  بالغة  وأمنية  وجتنيد عسكرية 
النظام مع  بتمدد شبكات عالقة  اإلميانية  أثناء احلملة  النظام  تبناه  الذي  الديين  فقد مسح اخلطاب 
التنظيمات والبلدان اليت كانت تتبىن التفسري املتطرف واالقصائي للنصوص الدينية يف البلدان العربية 
اىل جانب  يقاتلون  الذين  األجانب  للمقاتلي  أم��ام دخ��ول غري مسبوق  العراق  فتح  مما  واالسالمية 
تلك التنظيمات، وأغلبهم من االنتحاريي. ومع ضغوط احلصار، واحلروب، وفوضى سقوط النظام 
تعاين  كما  اليوم،  يعاين  العراق  ف��إن  الداخلي،  العراقي  الشأن  يف  االقليمية  والتدخالت  واالح��ت��الل 

بلدان جماورة من تبعات تلك السياسة. 

يؤكد  ناهضاً  دلياًل  يعطي  ال  االيديولوجية  احلملة  ه��ذه  حتليل جوانب  أن  ذل��ك  إىل  يضاف 
ب��دي��اًل عن  تبنيه الفكر اإلس��الم��ي  البعث حن��و اإلس��الم يف العقد األخ��ري م��ن ع��م��ره، أو  توجه نظام 
أفكاره اليت قام عليها. وإمنا كانت احلملة اإلميانية جمرد أسلوب آخر، أو تكتيك من أساليب اهلندسة 
استخدمها،  ال��يت  االساليب  نفس  ووف��ق  العراقي،  اجملتمع  يف  بتطبيقها  النظام  درج  ال��يت  االجتماعية 
كالعنف والقسوة، والدعاية، والتعليم، ومراكز التأثري املختلفة. وكانت احلملة تتحرك يف أفق صناعة 

أرضية اجتماعية وسياسية ودينية تؤجل أو تعقد عملية سقوط النظام. 

وعلى الرغم من توجه بعض الكتاب املؤيدين لنظام البعث بالدفاع عن احلملة، كوهنا كانت 
البعث كي يعود كحزب اسالمي بعد سقوطه33، أو أن احلملة اإلميانية  إع��ادة ترتيب حزب  حتاول 
ت��دل على أن احلملة  النتائج  ال��ت��ط��رف34. إال أن  السابق الح��ت��واء ظ��اه��رة  النظام  م��ن  كانت حم��اول��ة 
اإلميانية هي اليت فتحت الباب واسعاً للحركات الدينية املتطرفة للعمل يف العراق، بل وشجعتها. كما 
أنه ال يوجد ما يشري إىل أن حزب البعث قد حتول إىل االيديولوجيا االسالمية بداًل من االيديولوجيا 

االوتوقراطية الشمولية اليت كان يتبناها. وأن هذه احلملة كانت ألغراض سياسية حبتة.

يبقى من املهم أن تكون هناك دراس��ة أعمق حلملة صدام حسي اإلميانية  وعلى أكثر من 
اجتاه، لفهم وحتليل اآلثار اليت تركتها على اجملتمع العراقي، وكيفية العمل على ختليص االنسان العراقي 
البيئات  متواجدة وبعمق يف  ماتزال  وأساليبها وشخوصها  مقوماهتا  أن بعض  يبدو  اليت  تبعاهتا،  من 
مفاصل  من  الكثري  يف  آثارها  تلمس  وميكن  ال��ع��راق.  يف  والسايسية  واالجتماعية  والتعليمية  الدينية 
الدولة واجملتمع. إذ أن اإلرهاب الذي يعاين منه العراق اليوم، والذي حيمل صبغة التطرف الديين ما 

يزال يستمد مقومات بقائه يف جزء كبري منه من آثار تلك احلملة. 
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