
  هيئة علماء المسلمين في العراق
  التعريف و المفهوم

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
الحمد هللا رب العالمين نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات أعمالنـا            

وأشـهد  من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده  ال شـريك لـه،         
  .أن محمداً عبده ورسوله

  
  :تعريف هيئة علماء المسلمين

ــأ،      : الهيئــة فــي اللغــة   ــاً أصــلحه فهــو مهي ــأ األمــر تهيئــة وتهييئ ــصورة والــشكل والحــال، وهي ال
اقتـضى التعبيـر عـن صـورة األمـة وشــكلها      : صـورة الـشيء وشـكله وحالتـه، وفـي االصــطالح     : والهيئـة 

لميـة، أن يـسمى جمـع العلمـاء القـائمين والقاصـدين التعبيـر عـن               وحالتها بالعلم الشرعي وضروراته الع    
هــي جمــع مــن العلمــاء الــذين  : إحــساس األمــة وشــعورها بالهيئــة، فهيئــة علمــاء المــسلمين فــي العــراق  

اجتمعوا لمعالجة ما حصل بدءاً في العراق بعـد الغـزوة األمريكيـة البريطانيـة علـى بـالد المـسلمين،            
الكيـان الـذي   : بحث توصل العلماء إلى تعريف الهيئـة وتعيـين مفهومهـا بأنـه       وبعد الدراسة والتشاور وال   

يــضم مجموعــة مــن العلمــاء المتخصــصين بالــشريعة يحملــون مجموعــة مــن المفــاهيم والمقــاييس           
والقناعات اإلسالمية يعاونهم في ذلك المسلمون مـن أهـل االختـصاص فـي العلـوم األخـرى، ويـؤازرهم            

لعلمــي، فالهيئــة كيـان علمــي نــشأ بنــشوء فكــرة جمــع الكلمــة ورص  عامـة المــسلمين فــي النــشاط ا 
الــصف بــين المــسلمين، اســتجابة لطلــب الــشارع بالعمــل صــفاً واحــداً، والتعــاون علــى انجــاز األعمــال،      
واتخذوا طريقة التشاور لمعالجـة النـوازل وقـضايا األمـة المـصيرية معالجـة علميـة، تقـود األمـة إلـى                  

قــع الهيئــة مــن حيــث الكيــان الوجــودي، أمــا مــن حيــث وجودهــا العملــي  الرشــد وخيــر العمــل، وهــذا وا
الميداني، فإن الهيئة بالنسبة لألمة اإلسالمية كالعقـل والقلـب واللـسان بالنـسبة للجـسد، أو هكـذا              
يجب أن تكون، فالهيئة يجب أن تكون قلب األمة النابض بالشعور الصادق، وحـسها المرهـف الغيـور،           

  .لهدي النبوي، ولسانها المعبر عن الحقائق بإيمانوفكرها المستقيم على ا
  

  :سبب نشوء فكرة الهيئة
حين دخل الكافر المحتل بالد المسلمين، دمر كل شيء طالته يـده وعدتـه وسـالحه، ووجـد         

الفراغ السياسي بسبب الفجوة الكبيرة بين قوى االحتالل واألمة في بلدنا العراق، فما كـان مـن أهـل          
هذا البلـد، إال أن وجـدوا أنفـسهم أمـام التحـدي الكبيـر، وأمـام المـسؤولية ال محالـة،                 الغيرة من أبناء    

فاجتمعوا حسب مناطقهم من مدن العراق، وشكّلوا من أنفسهم جماعـات تـدافع عـن األعـراض والـدماء         
واألموال أمام الهجمات المنظمة للنهب تنظيماً يشرف عليه أناس يستهدفون تخريـب هيكليـة الدولـة        

اتها، لجأوا إلى أنفسهم وعلمائهم للمشاورة في المطلوب الشرعي الذي يجب أن يعمـل فـي ميـادين             ومؤسس
المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولما كان الواعون مدركين لهذه النتيجة وقد سـبق التفكيـر فيهـا            

ئج منظّمـة  من قبل األحداث، فإنه قد جاء أوان الجد، فـشمروا إلـى التالقـي والتفـاهم للوصـول إلـى نتـا        
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يعمل بها على السبيل الجامع والتفكير الجماعي الصحيح، فاجتمع علماء بغـداد وأطرافهـا، والموصـل               
والبصرة وما بينهما من مدن ليتوصلوا إلى تأسيس هيئـة جامعـة تتـولى األمـور وتنظـر فـي مـصير األمـة          

م الـذي  ١٣/٤/٢٠٠٣م بتـاريخ  وما آل إليه الحال، فتأسست هيئة علماء المسلمين فـي العـراق بمقرهـا العـا           
تفرع إلى أطراف الجسد العراقي ليشيع فيه همة المؤمن المتفائل من جديد، ويتبنـى نظامـاً ينظـر فـي       
الوضع الراهن في العراق، ويحاول التعامل معه وتغييره حسب النسق المخـصوص بنظـام الهيئـة؛ و بهـذا           

  . الكبيرترتقي الهيئة إلى األفضل و النهضة إلى مطلوبها الشرعي
  

  :الشكل اإلداري لهيئة علماء المسلمين
  :يتكون الشكل اإلداري لهيئة علماء المسلمين في العراق على النحو اآلتي 

  . أمانة عامة للهيئة١-
  . مجلس الشورى-٢
  . األعضاء العاملون-٣
  . المؤازرون والمناصرون-٤

حيـث ضـمت ثالثـة عـشر عـضواً       تم انتخاب األمانة العامة لهيئة علمـاء المـسلمين فـي العـراق               
يرأسهم األمين العام ومعـه نائـب ومـساعدان للـشؤون العلميـة واإلداريـة، أمـا مجلـس الـشورى فإنـه يـضم              
خمسين عضواً من علماء الـشريعة والـدعاة المعـروفين وممثلـي فـروع الهيئـة فـي مـدن العـراق تجمعهـم             

معـة ليعملـوا بعـد التـشاور والتفـاهم علـى         العقيدة اإلسالمية ورابطتها المعتمـدة للعلـوم الـشرعية الجا         
ــضمون          ــإنهم ي ــاملون ف ــا األعــضاء الع ــم والعمــل، أم ــات فــي مجــال الفكــر والعل ــر المــسائل واألولي تقري
اختصاصات علميـة مختلفـة المجـاالت التخصـصية فـي العلـوم الـشرعية واآلداب والعلـوم التجريبيـة                   

ة علـى تفعيـل هـذه الطاقـات لخدمـة قـضايا        وغيرها من التخصـصات الثقافيـة والعلميـة، وتعمـل الهيئـ           
األمة بإذن اهللا، أما المؤازرون والمناصـرون فـإنهم جميـع المـسلمين المؤيـدين لتنـشيط فاعليـة الـوعي               
واإلدراك في األمة والعمل فـي األنـشطة المختلفـة لخدمـة القـضايا المـصيرية التـي تتبناهـا الهيئـة                 

  . حال غياب السلطان الشرعيمن خالل اإلشراف على كثير من شؤون األمة في
  

  :عمل هيئة علماء المسلمين في العراق
ــرين       ــراق فــي مجــالين كبي ــاء المــسلمين فــي الع ــضايا  : األول: تعمــل هيئــة علم ــام بالق االهتم

الراهنة التي يعيشها البلـد تحـت وطـأة االحـتالل وثقلـه، والتعـاون مـع األطـراف المعنيـة التـي يمكـن             
االهتمــام بالبنــاء الــداخلي للمــسلمين : والثــاني.  يتناســب والحــال الحاضــرالتعــاون معهــا لمعالجتهــا بمــا

ليـستعيدوا النـشاط الحيـوي فـي المجتمــع علـى أسـاس اإليمـان بــاهللا وبـاليوم اآلخـر، والفهـم الــصحيح           
ولما يوصلهم إلى الرفعة اإلسالمية والعزة والكرامـة التـي أرادهـا اهللا لهـم           ) اإلسالم(والقويم لدينهم   

ية جمعــاء، واســتجابة للــضرورة وطلــب الجمهــور، تفــرع عــن الهيئــة أكثــر مــن عــشرين فرعــاً    ولإلنــسان
رئيسياً في مدن العراق الرئيسية ولكل فرع مكاتب تعمل على خدمة الناس في المجـال الـذي تتبنـاه     

) البـصائر (الهيئة كما أنها تساعد في المجاالت األخرى، وتصدر عـن هيئـة علمـاء المـسلمين جريـدة       
  .وعية وهي أيضاً الرأي اآلخر مما هو في دائرة خدمة البلد والديناألسب

وفي الوقت الذي تعمل فيه هيئة علماء المـسلمين مـع أنـشطة وفاعليـات العـراقيين بمختلـف أطيـافهم                 
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ــا تنــشط أيــضاً لتقــديم المــشروع األمثــل ومحاولــة اإلقنــاع بــه،        ــاء العــراق كمــا يجــب فإنه إلعــادة بن
 السياسة اإلسالمية ورسم السياسة الـشرعية، وتحـاول أن توجـه الجهـود         وكذلك هي تعمل على رسم    

إلــى المــسار الــصحيح حــسب معطيــات العلــوم الــشرعية وعقيــدة األمــة اإلســالمية، وهــي تقــصد بهــذا     
النشاط ملء الفراغ السياسي بإدارة مـستقلة تمكـن مؤسـسات الـشعب العراقـي مـن أخـذ دورهـا الريـادي            

 عن االحتالل، ومنع استمرار تسلطه على المسلمين وصوالً إلى إنهائـه تمامـاً      في تقليل األضرار الناجمة   
إن شاء اهللا، وتقدر الهيئة ضيق الوقت وتسارع األحداث وكثـرة الوقـائع وتـزاحم األعمـال فتنظـر فـي                  
أسباب األعمال الناجحة والـسبل إلـى معالجتهـا، فالهيئـة وهـي تعـالج الموقـف الـراهن ال تنـسى بناءهـا             

  .ي ومشروعها الحضاري فتعمل جاهدة لألخذ بأسباب النهضة واستئناف الحياة اإلسالميةالداخل
  

  :التأسيس الشرعي لهيئة علماء المسلمين
نظر العلماء من الناحية الشرعية إلى وجوب تأسيس هيئـة علميـة تقـوم بأعمـال تعيـد الهمـة          

الكريم والـسنة المطهـرة والتمكـين    إلى األمة وتنشط الكامن فيها إلى إقامة الدين وإنفاذ الكتاب        
ولـتكن مـنكم أمـة يـدعون إلـى      : ((من ذلك، واستدلوا على وجوب هذا العمل الجماعي بقوله تعالى      

فلـوال نفـر مـن    : ((، وقوله تعالى  ))الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون        
قـال  ))  إذا رجعـوا إلـيهم لعلهـم يحـذرون    كل فرقة منهم طائفة ليتفقهـوا فـي الـدين ولينـذروا قـومهم            

معناه أن اآلمرين يجـب أن يكونـوا     ((،  ))ولتكن منكم أمة  : ((اإلمام القرطبي في تفسير قوله تعالى     
أي ليــنهض لألمــر المــراد جماعــة مــن أهــل العلــم يناصــرهم النــاس  )) علمــاء ولــيس كــل النــاس علمــاء

األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن فـروض          ألن  : ((ويؤازرونهم على ذلك، وقال اإلمام البيضاوي     
الكفاية، وألنه ال يصلح له كل أحد؛ إذ للمتصدى له شروط ال يشترك فيهـا جميـع األمـة كـالعلم      
باألحكام ومراتب االحتساب وكيفية إقامتهـا والـتمكن مـن القيـام بهـا خاطـب الجميـع وطلـب فعـل                 

الجماعـة مـن النـاس    : ، واألمـة ))موا جميعاًبعضهم ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو تركوه أث      
  . الذين يعيشون على طريقة واحدة في االعتقادات والمعامالت

أي جماعـة يتخيـرون العلـم والعمـل     )) ولـتكن مـنكم أمـة   : ((قولـه تعـالى   : قال الراغب في المفـردات    
ــق  : ((، وقــال الكفــوي فــي الكليــات ))الــصالح يكونــون أســوة لغيــرهم  ــو لــم يب  مــن ومــن هنــا قيــل ل

، ألنـه جـامع   ))المجتهدين إال واحـداً يكـون قولـه إجماعـاً ألنـه عنـد اإلنفـراد يـصدق عليـه أنـه أمـة                
أي قائمــاً مقــام جماعــة فــي )) إن إبــراهيم كــان أمــة قانتــاً هللا: ((للخــصال المحمــودة قــال اهللا تعــالى

ناصـرته مـا اسـتطاعوا لـذلك سـبيالً، وعلـى هـذا األصـل بنـى          عبادة اهللا فيجب على النـاس مؤازرتـه وم       
ألداء الواجـب  ) صـلى اهللا عليـه وسـلم   (العلماء رأيهم وهبوا مسترشدين بكتاب اهللا تعالى وسنة رسوله   

والعمل به وليكونوا من الطائفة المنصورة إن شاء اهللا، فعزمـوا أمـرهم ودعـوا إخـوانهم مـن أهـل العلـم            
ل للتفكر والنظر في أسباب جمع الكلمة ورص الصف وللعمـل علـى توحيـد          والفضل على ما يسع الحا    

الجهود بكلمة العلم، كيف ال يفعلون وهو المطلوب منهم شرعاً؟ إذ العلمـاء ورثـة األنبيـاء، عـن أبـي         
إن العلمــاء ورثــة : ((يقــول) صــلى اهللا عليــه وســلم (قــال ســمعت رســول اهللا  ) رضــي اهللا عنــه(الــدرداء 
  . على شرط أبي داود، صحيح))األنبياء

فهبوا للعمل مع مراعاة األدلة والحكمة والحلـم حـسب اجتهـادهم لتحقيـق المطلـوب وانجـاز األعمـال                
بإذن اهللا، وقد انسجم جهد العلماء مع مشاعر األمـة ونـدائها طلبـاً ألجوبـة العلمـاء وبيـان مـوقفهم مـن             
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ى المـسلمين، فكانـت االسـتجابة    قضايا الحدث الكبير، وما يجري في األمة من تسلط الكـافرين علـ   
إلـى النــداء واالجتمــاع لتقريــر المــسائل ثــم دراســة إمكانيــة الحلــول وإيجــاد المعالجــات وســبل أدائهــا   
وطرائق تنفيذها مسترشدين بهدي السابقين من العلماء األكارم الـذين سـاروا علـى مـنهج سـلف األمـة                  

 حسابهم ما هو معلوم من الـدين بالـضرورة مـن    عازمين بأداء الواجب الملقى عليهم بإذن اهللا آخذين في        
أن المنكر واجـب تغييـره علـى كـل مـن قـدر عليـه كـل بحـسب طاقتـه واسـتفراغ وسـعه فـي ذلـك،                    
واألصل في التغيير العمل الجماعي؛ ألنه السنة، وألن المـسلم جـزء مـن جماعـة المـسلمين، وال إسـالم              

ل قائمــاً فــي دار اإلســالم أو تــصدى لــه  إال بجماعــة، فالمــسلم جــزء مــن كــل، ســواء أكــان هــذا الكــ  
كـل بلـدة   : ((جماعة فـي دار الملـك الجبـري علـى المـسلمين، نقـل القرطبـي عـن بعـض العلمـاء قـال               

إمـام عـادل ال يظلـم، وعـالم علـى سـبيل الهـدى، ومـشايخ         : يكون فيها أربعاً فأهلها معصومون من الـبالء     
 العلـم والقـرآن، ونـساؤهم ال يتبـرجن تبـرج      يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب    

  )). الجاهلية األولى
فتـشكلت الهيئـة ودعـت المـسلمين إلـى إنكـار المنكـر والتعـاون علـى البـر والتقـوى بـالرأي الـسديد              
والفتوى الصحيحة بإذن اهللا، ومع أن هـذا األمـر الـذي تقـرر فـي اجتمـاع العلمـاء وتكـوين الهيئـة أمـر                      

وقـد قـال   : ((لمـا أُمـضي أمـره مـن قبـل حيـث قـال اإلمـام الجـويني رحمـه اهللا           قديم؛ فإنـه جـدد العهـد        
إذا خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقـدموا مـن ذوي           : العلماء

، ))األحالم والنهى والعقـول والحجـى مـن يلتزمـون امتثـال إشـارته وأوامـره وينهـون عـن نواهيـه وزواجـره                 
ذا شغر الزمان وخلى عن سلطان ذي نجدة واستقالل وكفاية ودرايـة، فـاألمور موكولـة إلـى           فإ: ((وقال

العلماء، وحق على الخالئق على اختالف طبقاتهم أن يرجعوا إلـى علمـائهم ويـصدروا فـي جميـع قـضايا        
علـى هـذه   ، و))الواليات عن رأيهم، فإذا فعلوا فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البالد والة العبـاد            

األصول الجامعـة مـن األدلـة واألحكـام الـشرعية وتقريـر العلمـاء الـذين بحثـوا هـذه المـسألة، عـزم                      
علمــاء المــسلمين فــي العــراق علــى إنــشاء هيئــة ذات شخــصية معنويــة جامعــة للــرأي والفتــوى، وتبنــي   
مــصالح األمــة وكــشف خطــط األعــداء، وهــي تعمــل علــى ترشــيد أمــر المــسلمين فــي ســلوك الطريــق   

لمستقيم لنهضتهم في العصر الحاضر، وتعمل هـذه الهيئـة أيـضاً علـى بيـان الـرأي والفتـوى للمـسلمين               ا
في العراق في مختلف القضايا واألمور باستقالل تام بعيداً عـن الـسلطات المتغلبـة والمغتـصبة لحقـوق               

  )).يالًولن يجعل اهللا للكافرين على المؤمنين سب: ((األمة في سلطانها وأمانها، قال تعالى
  

  :أهداف هيئة علماء المسلمين في العراق
عملـت الهيئــة منـذ تأسيــسها علـى إنهــاء االحــتالل بكـل الوســائل المـشروعة، وتوعيــة النــاس       

بعدم االستسالم للواقع المـر الـذي تعيـشه األمـة، والوقـوف بحـزم أمـام أي قـوة تريـد سـلخ العـراق مـن               
علـى وحدتـه واسـتقالل أراضـيه كونـه جـزءاً مـن بـالد         هويته التأريخية وحضارته اإلسالمية والحرص   

  :المسلمين ال يتجزأ، ووضعت لنفسها أهدافاً عدةً تعمل لتحقيقها منها
 تثبيــت العقيــدة اإلســالمية فــي النفــوس، ونــشر حقــائق الــدين وفــضائله ليــسود التــشريع اإلســالمي    ١-

  .جوانب الحياة كافة
مين والعمل على إزالة الفرقة والخالف فيمـا بيـنهم ورص    ترسيخ قواعد األخوة والتضامن بين المسل      ٢-

صفوفهم وجمع شملهم وترشيد أمرهم في سلوك الطريـق النهـضوي بحـسب مقتـضيات العـصر الحاضـر               
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  .وضرورته الواقعية
ــشعب العراقــي وانتمــاءاتهم الدينيــة والعرقيــة وإزالــة      ٣- ــاء ال  إشــاعة روح التفــاهم والتــسامح بــين أبن

  .ونبذ كل ما يفرق وحدتهمالفوارق المذهبية 
  . نشر العلم الشرعي والثقافة اإلسالمية والنهوض بمستواها بشتى الوسائل الممكنة٤-
  . المساهمة في إحياء تراث األمة اإلسالمية بكل الوسائل الممكنة٥-
 االهتمام بالمرأة من حيث التوعية اإلسالمية والتثقيف العام ومنحها الفرصـة لإلسـهام فـي خدمـة             ٦-
  .لمجتمع بالطريقة التي تناسب طبيعتهاا
ــه الــشرائع           ٧-  االهتمــام بحقــوق اإلنــسان والــدفاع عنهــا وفــق مــا أقرتــه الــشريعة اإلســالمية وتناولت

الوضعية مما يتوافق مع مقاصد الـشريعة والحـرص علـى إظهـار الموقـف اإلسـالمي الـصريح للمـواطنين          
 حسب حقـوقهم التاريخيـة مـا دامـوا علـى عهـدهم       غير المسلمين في العراق إذ تنظر الهيئة إلى هؤالء       

باألمان والموادعة مع المسلمين كما كان آباؤهم من قبل، وتعمل الهيئـة علـى حفـظ حقـوقهم ورفـع          
  .المظالم عنهم

  
  :الطريقة وآلية التنفيذ

قسمت هيئة علماء المسلمين مهامها على قسمين قسم يعمل على متابعـة األحـداث ومواكبـة                
ــو  ــات األم ــواطني بلــدنا     مجري ــائر م ــراق(ر المفروضــة علــى المــسلمين وس ــى مــستوى الــسياسة   ) الع عل

الداخليــة والـــسياسة الخارجيــة، وهـــذا الجهــد ظـــاهر للعيــان يدركـــه أنــاس بالوســـائط اإلعالميـــة      
واإلخباريــة ويــشرف عليــه قــسم مــن علمــاء الهيئــة ومنتــسبيها، وقــسم يــشرف عليــه فريــق عمــل لبنــاء  

 الحضارية والتغييـر الـسياسي وتحديـد المفـاهيم األساسـية لرسـم الـسياسة           مشروع الهيئة في النهضة   
اإلسالمية على أصول الثوابت والقواعد الحكمية التي تفرضها العقيـدة اإلسـالمية أو رسـم الخطـوط                
ــسلط         ــالد المــسلمين حــال ت ــر الطبيعــي فــي ب ــشرعية التــي يفرضــها الواقــع غي ــسياسة ال العريــضة لل

  .الكافرين عليهم
  

  : النظر تحديد منظومة العمل في المسائل اآلتيةوتطلب
تركيز المفاهيم اإلسالمية في األمة وأعضاء الهيئة ومنسقيها بشكل خـاص باالنتظـام     : أوالً 

  :بالنظم المعرفية اآلتية
ــاء األمــة       ١- ــصنع عقــل أبن ــشرعية لتحديــد معــالم الرؤيــة التــي ت ــسياسة ال ــرأي والفتــوى وال  نظــام ال

اهللا عز وجل بما جاء في كتـاب اهللا وسـنة رسـوله سـيدنا محمـد صـلى اهللا عليـه        اإلسالمية على عين   
  .وسلم

 نظام التعلـيم ودراسـة العلـوم الـشرعية والثقافـة اإلسـالمية بقـصد صـناعة الشخـصية اإلسـالمية               ٢-
  .بوصفها إنسان الحل والنهضة والمسؤولية

تأثير الفاعـل فـي الجمـاهير أفـراداً      نظام الثقافة وصناعة الخطاب الفكري والسياسي بما يحدث ال         ٣-
  .ومؤسسات

 نظــام اإلصــالح والعالقــات االجتماعيــة بمــا يرفــع تراكمــات الخــالف واالخــتالف ويحــدث األلفــة     ٤-
  .والمحبة بطريقة اإليمان
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من أبناء األمـة ومنتـسبي   ) رجل المسؤولية(تركيز المفاهيم السياسية الالئقة بالرجل المؤمن      : ثانياً
  :ه خاص وذلك بتقرير أصول معرفية للفكر السياسي وكما يأتيالهيئة على وج

  . نظام معرفي في صناعة المواقف مع األحزاب والمنظمات غير اإلسالمية المحلية والدولية١-
 نظام دخول المجتمع إلعـادة سـلطان األمـة إلـى ذاتهـا وصـناعة أمانهـا مـن نفـسها وتوحيـد كلمتهـا                    ٢-

 الـرأي والفتـوى والـسياسة الـشرعية وهـي فـي طـور معالجـة المـسائل          وصفها، ولقد أنجزت الهيئة نظـام   
األخرى بحثياً وعرضها على الجمهور ليتعرف على المشروع المرجعي الشرعي لهيئـة علمـاء المـسلمين             
ــا فــي حينهــا تحــاول الهيئــة رســم      فــي العــراق، كمــا أن هنــاك مــشروعات عمــل ومبــادرات ســيعلن عنه

وتعـاونوا  : ((ية وآلياتها العملية التطبيقيـة إن شـاء اهللا، قـال تعـالى        خطوطها الفكرية وثوابتها الفقه   
  )).على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب

وتدعو هيئة علماء المسلمين في العراق جميع الجهود الطيبة ألبناء المـسلمين فـي العـالم عامـة وفـي        
الكتاب والخيرين من أبناء البلد إلى المؤازرة والمناصرة لبناء العراق بنـاءً صـحيحاً    العراق خاصة وأهل    

  .يوجد األمان واالستقرار والتحرير الشامل بإذن اهللا
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