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، كممثل عن "مراجعة إلصالح الخطاب الديني في العراق  ان "أرسل لكم ورقة عمل بعنو 
 كلية االمام الكاظم)ع( للعلوم االسالمية الجامعة 

 قسم الفكر االسالمي والعقيدة : احمد عبد السادة زوير المدرس في

 تحية طيبة 

، الفرصة للتحدث عن هذه الموضوعات على هذه الدعوة وعلى إتاحة هذه أشكركم
ضرورة هذه المواجهة للمشكالت الكبيرة، نعم كنا نؤكد على أهمية و  التي ال طالما

... نحن نتحدث دائما عن أهمية المعالجات الفكرية والثقافية كجزء من المهمة المواجهة
وضع في الجماعات المتطرفة وكل ما يتماالمنية في مواجهة الجماعات التكفيرية و 

 .االيدولوجيات الراديكالية

، وبمستوى ما نعانيه في المجاالت قيقة لم نقوم بعمل بمستوى التحديإال أننا في الح
 المختلفة في هذا الجانب .

عن النقاط الرئيسية في الرؤية التي خلصت لها ..  قدم بإختصار ، الأستثمر هذه الجلسة
مجموعة من البحوث والدراسات الميدانية والبحوث النظرية في موضوع ... دور  طريق

االعتدال وأحترام الحقيقية المبنيه على التسامح و  في إظهار صورة االسالمالخطاب الديني 
 االديان االخرى .



قد بتوجهات عقائدية لسنا بحاجة أن نثبت في هذا المجال ، أننا نواجه جماعات تعت
، تشكل أيدولوجيتها التي تحركها للقيام بكل االفعال االجرامية التي تقوم بها في نةوفقهية معي

العراق وفي الكثير من البلدان االسالمية والعربية بل وحتى في العالم .. جماعة داعش أو 
جماعة القاعدة أو أي من جماعات السلفية الجهادية .. هذه االيدولوجية بتقديرنا تشكل رأس 

 ، وعلينا أن نتيقن من حقيقة مفادها :ذه التنظيماتمال وقوة ه

ــ أن تنظيم داعش يعني هذه االيدولوجية .. وليس مجموعة المقاتلين المتواجدين في العراق 
 وسوريا .

، إال أن حقيقة الواقع تثبت أننا نتعامل مع هذا التنظيم أعني قد تبدو هذه الفكرة بديهية
، ولذلك نتعجب لماذا رغم أن القوات االمنية اتلينداعش على أنها مجموعة المق جماعة

العراقية وكل من يساندها من العراقيين باالضافة الى الضربات الجوية للحلفاء الدوليين تقتل 
 .ودون في جبهات قتال كثيرة وعريضةالكثير منهم والزال مقاتلوا هذا التنظيم موج

، أن الحرب ة ) االيدولوجية الداعشية (مواجهويمكن كذلك االستدالل على أهمية التعامل أو 
على االرهاب أستطاعت في أكثر من مرة الوصول الرجل االول في هذا التنظيم ) كقتل ابو 

 و حمزة المهاجر واسامة بن الدن وغيرهم ( مصعب الزرقاوي وابو عمر البغدادي واب

، فهنالك أيدولوجية من خلفهم تملك قدرة أستبدال القيمة لهاالخالصة أن كل اعداد هؤالء 
 .لقيادات بإخرى والمقاتلون بأخرينا

، بل أن زمانه وعمر تحقيق نتائج دولوجية الداعشية ليست عمال هينامواجهة االيبيد أن 
 .اجهة تستغرق عقود ويمكن حتى قرونإنموذجية في هكذا مو 

ية ليست وليدة السنوات االخيرة ذه االيدولوج: أن هلسياق هوإال أن ما نرجو تحقيقه في هذا ا
منذ ( موجودة منذ عقود بل أصولها كما هو ثابت عند المتخصصين )القاعدية والداعشية

قرون .. إال أن خروجها كوحش شرير عاث بالحياة واالنسان موتا وتخريبا .. هو أنها 



عالم الحديث . ئط االن جحورها الى العالمية بفعل التطور الكبير للوسائل و وساخرجت م
 .بإشكالها المختلفة

، هو إستثمار ش عن تنظيم القاعدة الذي خرج منهبل أن واحدة من مميزات تنظيم داع
 داعش لوسائل االعالم بشكل متقدم و محترف .

، ماعات، هو الحديث بالمعنى العامطبعا الحديث عن دور االعالم في المواجهة مع هذه الج
 االعالم هنا كخطاب ديني طائفي  أي بإعتبار

، هو أن الخطر بالمواقع االلكترونية لحديث عن االعالم و دورُه االمنيكذلك ال يعني ا
عش وكل من يؤيدها أو يتعاطف واصل االجتماعي المختلفة التابعة لتنظيم دالتومواقع ا

 .معها

الطائفي بين  الجدل هذا الكالم يشمل كل الخطاب االعالمي الذي يتموضع خطابه في
 المذاهب والمدارس االسالمية .

وهنا سنستند الى الدراسة ميدانية في مجال علم النفس االجتماعي التي أثبتت أن المحركات 
 للجماعات في العراق هي خمسة وهي كاالتي :

 المرجعية الدينية  -1
 المرجعية القبلية ) العشائرية( -2
 المرجعية االثنية  -3
 المرجعية الحزبية  -4
 مرجعية النخبة المثقفة  -5



وعليه والجل أطالق مشروع أو مبادرة للحرب االيدولوجية أو المكافحة الشاملة . ينبغي أن 
يخضع كل خطاب االيدولوجيات التابع لكل من هذه المرجعيات إلى ما ينسجم وفلسفة 

 الدولة الوطنية ، ومفهوم المواطنة والتعددية . ،الدولة

، وأعطاء صالحيات العالميأجل تشريعات لتنظيم الخطاب ا وعلى ذلك ينبغي العمل من
 وقوة قانونية من شأنها حجر كل خطاب يتموضع في التحريض للعنف والكراهية 

ويمكن أن تعد مشاريع هذه البحوث التي تفضي الى مشاريع القوانين من أجل أعتمادها من 
ل على مباركة المرجعيات خالل أعداد وثيقة لتنظيم الخطاب الديني في االعالم والحصو 

الدينية عليها .. وهو ما يساهم في تقديمها كمقترح عراقي لجامعة الدول العربية من أجل 
أعتمادها في الحد من هذا االنتشار الكبير لوسائل االعالم التي تغذي الحث على العنف 

 والكراهية الديني والطائفي . 

ة مجموعة من الخطابات ، التي تمثل في الختام علينا ان نصل الى نتيجة وهي مراجع
 بنية الفكر العراقي اليوم وعلى رأسها 

شاعة  اإلعالمي عن طريق تحديد آليةالنظر في الخطاب  إعادة -1 توحيد نبذ التطرف وا 
 المواطنة. أساسعلى  والتعددية التسامح والتعايش

االجتماعي وردم الهوة فيما بين الطبقات االجتماعية والدفع نحو  النسيجتعزيز  -2
 بين المذاهب . ةالمصاهر 

بناء مايعرف برأس المال االجتماعي لكي يحافظ على امن واقتصاد البلد انطالقًا من  -3
 .حقوقهفي الحفاظ على  تهمسؤولي

 . مىاألعالنظر في المناهج التعليم، وتخلص من جذور التطرف والتعصب  إعادة -4
 خطابات تحتوي تقوم على أساس إلغاء اآلخر وبناءالتي تقنين الخطابات الدينية  -5

 اآلخر وفق قاعدة الحوار على أساس المشتركات على ثقافة



إشاعة روح الوعي والثقافة والتخلص من الجهل والتخلف ألنه الوعاء والحاضنة  -6
 للتطرف والراديكالية.

 عة المحبة اإلنسانية.الحث على الروح الوطنية عن طريق إشا -7


