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عالء الالمي *
بعد تطهير مدينة املوصل ،طفت إلى السطح
تساؤالت كثيرة بعضها قديم نسبيًا واآلخر
جــديــد ع ــن مــاهـيــة ومـصـيــر وم ــوق ــع «الـحـشــد
الشعبي» في املعادالت العسكرية والسياسية
واملجتمعية في «عراق ما بعد داعش».
ولـئــن كــان الفـتــا عــدم ذكــر «الـحـشــد الشعبي»
ب ــاالس ــم ،ضـمــن الـجـهــات ال ـتــي هـنــأهــا رئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
ف ــي خ ـط ــاب ال ـن ـص ــر ،أمـ ـ ـ ٌـر أثـ ـ ــار اح ـت ـجــاجــات
واع ـتــراضــات وت ـســاؤالت كـثـيــرة هـنــا وهـنــاك،
فــإن الــافــت أكـثــر والـغـنــي بــالــدالالت أن وكيل
امل ــرج ــع األعـ ـل ــى ال ـس ـي ــد ع ـل ــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي،
ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــدي الـ ـك ــرب ــائ ــي ،لـ ــم يــذكــر
«الحشد الشعبي» باالسم أيضًا مع أنــه ّ
عدد
أسـ ـم ــاء ج ـه ــات ع ـس ـكــريــة وم ــدن ـي ــة .ل ـن ـقــرأ ما
قاله الشيخ الكربالئي في خطبة الجمعة 30
حزيران  ،2017أي ،بعد نصر املوصل مباشرة:
«ص ــاح ــب ال ـف ـض ــل األول واألخ ـ ـيـ ــر ف ــي ه ــذه
امللحمة الكبرى التي مضى عليها إلــى اليوم
ثالثة أعوام ،هم املقاتلون الشجعان بمختلف
ص ـنــوف ـهــم وم ـس ـم ـيــات ـهــم م ــن ق ـ ــوات مـكــافـحــة
اإلره ــاب والـشــرطــة االتـحــاديــة وف ــرق الجيش
العراقي البطل والقوة الجوية وطيران الجيش
وفصائل املتطوعني الغيارى وأبناء العشائر
ال ـع ــراق ـي ــة األص ـي ـل ــة ،ومـ ــن ورائـ ـه ــم عــوائـلـهــم
وأس ــره ــم ومـ ــن س ــان ــده ــم ف ــي م ــواك ــب الــدعــم
الـلــوجـسـتــي ،إنـهــم هــم أص ـحــاب ه ــذه امللحمة
الـعـظـيـمــة ال ـت ــي س ـط ــروه ــا بــدمــائ ـهــم الــزك ـيــة
وتضحياتهم الكبيرة وهم األحق من اآلخرين
أيـ ــا ك ــان ــوا ب ــرف ــع راي ـ ــة ال ـن ـص ــر الـ ـنـ ـه ــائ ــي.»...
واملـ ـ َ
ـاحـ ــظ أن عـ ــدم ذكـ ــر ال ـش ـي ــخ ال ـكــربــائــي
ُ
لـ«الحشد الشعبي» بــاالســم لــم يـ ِـثــر مــا أثــاره
ت ـجــاهــل ال ـع ـب ــادي ل ــاس ــم ،ف ـمــا ال ـس ـبــب وراء
ذلــك؟ يمكن أن نجد السبب في كــون العبادي
ي ــرأس الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة وال يـجــد الجميع
ضـيـرًا أو حــرجــا فــي ان ـت ـقــاده بـخــاف املــرجــع
السيستاني وموقعه الــروحــي بما يمثله من
وزن سـكــانــي يـعـبــر عـنــه مــايــن املـقـتــديــن به
«املـقـلــديــن» .ولـكــن ذلــك ليس السبب الوحيد،
وسـتـكــون ال ـصــورة أوض ــح لــو عــدنــا أدراج ـنــا
إل ــى ج ــذر امل ــوض ــوع وك ـيــف تــأســس «الـحـشــد
الـعـشـبــي» فــي تـلــك األي ــام امللتهبة والصعبة
مــن حــزيــران الـعــراقــي سنة  2014حــن سيطر
مسلحو تنظيم «داعش» التكفيري على مدينة
املوصل ومساحات شاسعة من شمال العراق.
ً
فهل أفتى السيستاني فعال بتأسيس «الحشد
الشعبي» أو بشيء يشبه «الحشد الشعبي»
أو بمؤسسة عسكرية وأمنية رديفة للجيش
ً
ال ـع ــراق؟ قـطـعــا ال .لـقــد كــانــت دع ــوة «ف ـتــوى»
امل ــرج ــع الـسـيـسـتــانــي مــوج ـهــة إل ــى ال ـقــادريــن
على حمل السالح للتطوع في صفوف القوات

املـسـلـحــة ال ـع ــراق ـي ــة ،وهـ ــذا ه ــو ن ــص الـفـتــوى
األول ك ـم ــا وردت ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـش ـي ــخ عـبــد
املـهــدي الكربالئي وكـيــل املــرجــع السيستاني
ف ــي خـطـبــة الـجـمـعــة ي ــوم  13ح ــزي ــران ،2004
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ال ـف ـق ــرة (خ ــامـ ـس ــا ،إن طـبـيـعــة
املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه فــي الوقت
الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله
وأع ــراض مواطنيه وه ــذا الــدفــاع واج ــب على
املواطنني بالوجوب الكفائي ،بمعنى أن من
يتصدى له وكــان فيه الكفاية بحيث يتحقق
الغرض وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته
يـسـقــط عــن ال ـبــاقــن )...( .وم ــن هـنــا ف ــإن على
املــواطـنــن الــذيــن يتمكنون مــن حـمــل الـســاح
ومقاتلة اإلرهابيني دفاعًا عن بلدهم وشعبهم
ومـقــدســاتـهــم عـلـيـهــم ال ـت ـطــوع لــان ـخــراط في
القوات األمنية لتحقيق هذا الغرض املقدس.
أود أن أوض ــح ه ــذه ال ـع ـبــارة .ال بــد مــن توفر
شــرطــن :إن على املــواطـنــن مــن الــذيــن يتوفر
فيهم هذان الشرطان ،الذين يتمكنون من حمل
السالح أوال ومقاتلة اإلرهابيني ثانيًا).
وفــي سـنــة  ،2016أص ــدر املــرجــع فـتــوى ثانية
يــؤكــد فـيـهــا ف ـتــواه األولـ ــى فــي ح ــزي ــران 2014
ردًا على تـســاؤالت مــن جمهور املقتدين عما
إذا كانت الفتوى قد انتهت زمنيًا أم أنها ما
تزال نافذة املفعول ،فكتب بخط اليد مع ختمه
الشخصي (بسمه تعالى ...قد أفتينا بوجوب
االل ـت ـحــاق بــال ـقــوات املـسـلـحــة وج ــوب ــا كفائيًا
للدفاع عن الشعب العراقي وأرضه ومقدساته،
وه ـ ــذه ال ـف ـت ــوى ال ت ـ ــزال م ـس ـت ـمــرة الس ـت ـمــرار
موجبها ،بالرغم من بعض التقدم الذي أحرزه
املـقــاتـلــون األب ـطــال فــي دحــر اإلرهــابـيــن .علي
الحسيني السيستاني/27 ...ع1437/1هـ ).
يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج مـ ـم ــا سـ ـب ــق ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
االسـتـنـتــاجــات وال ـخــاصــات ،لـعــل مــن أهمها
أن فتوى املرجع السيستاني ليست لها عالقة
مباشرة بتأسيس ودسترة «الحشد الشعبي»
وأن إص ــراره على استعمال عـبــارة «فصائل
املتطوعني» قبل وبعد االنتصار في املوصل
وامل ـق ـصــود بـهــم امل ـت ـطــوعــون م ــا بـعــد سـقــوط
امل ــوص ــلُ ،ي ـخ ــرج تـلـقــائـيــا الـفـصــائــل املسلحة
ال ـح ــزب ـي ــة ك ـم ـن ـظ ـمــة «ب ـ ـ ـ ــدر» و«الـ ـعـ ـص ــائ ــب»
و«س ــراي ــا ال ـس ــام» إل ـ ــخ ...م ــن مـفـهــوم وكـيــان
«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» م ـن ـط ـق ـيــا ،ألنـ ـه ــا كــانــت
مــوجــودة قبل هــذا الـتــاريــخ بـسـنــوات عــديــدة،
ول ـي ـس ــت م ــؤل ـف ــة م ــن م ـت ـطــوعــن ل ـل ــدف ــاع عــن
العراق بعد سقوط املوصل.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ،وألن ال ـ ـح ـ ــرب ضــد
العصابات التكفيرية الداعشية لم تنته بعد،
فما ت ــزال مــدن وبـلــدات وق ــرى عــديــدة ،إضافة
إلـ ــى أجـ ـ ــزاء م ـه ـمــة م ــن الـ ـح ــدود ال ــدول ـي ــة مع
ســوريــا تـحــت سـيـطــرة ه ــذه الـعـصــابــات ،ومــا
يــزال خطر ارتـكــاب هــذه العصابات لهجمات
واعتداءات باملفخخات والهجمات االنتحارية

على جميع الوطنيين الواعين االستعداد لمعارك أخرى ضد احتالل آخر أكثر تدميرًا (أ ف ب)

ف ــي ال ـع ـمــق ال ـع ــراق ــي قــائ ـمــا ،ف ــإن أي مطالبة
بـحــل أو تـحـجـيــم أو تـحــديــد حــركــة «الـحـشــد
الـشـعـبــي» والـعـشــائــري تعتبر أم ـرًا مرفوضًا
ومــريـبــا وي ـخــدم ال ـعــدو الـتـكـفـيــري .أم ــا الــذيــن
يهاجمون مطلب حل «الحشد» بإطالق القول
ومن دون مبرر فهم يهدفون بحركة استباقية
إلى تحقيق أهــداف سياسية وأمنية أخرى ال
عالقة لها بالحرب ضد العصابات التكفيرية.
ولكن من هي األطــراف التي تريد حل الحشد
الشعبي فورًا ومن دون قيد أو شرط:
أول هــذه األط ــراف الــواليــات املـتـحــدة وتركيا
ودول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،وه ــذه الـ ــدول تعتبر
الحشد الشعبي ام ـتــدادًا إيــرانـيــا وال تعترف
ب ـك ــون ــه م ــؤس ـس ــة أم ـن ـي ــة دسـ ـت ــوري ــة عــراق ـيــة
وتعتمد في ترويج نظرتها هــذه على وجود
ونشاط أربعة فصائل مسلحة موالية إليران
ومــداف ـعــة عـنـهــا وت ـت ـصــدر املـشـهــد اإلعــامــي.
والـ ـط ــرف ال ـثــانــي امل ـطــالــب ب ـحــل ال ـح ـشــد هو
غالبية القيادات السياسية في املنطقة الغربية
والـشـمــالـيــة ،وال ـق ـي ــادات ال ـكــرديــة فــي اإلقـلـيــم
وهــؤالء يرفعون هــذا املطلب لتحقيق أهــداف
ومــوازنــات داخلية مــع شركائهم اإلسالميني
الشيعة فــي الحكم ضمن صيغة املحاصصة
في غنائم الحكم.

وفـ ــي م ـق ــاب ــل هـ ــذه األط ـ ـ ـ ــراف ،هـ ـن ــاك قـ ـي ــادات
ف ــي ف ـصــائــل ض ـمــن «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» هي
(ع ـص ــائ ــب أهـ ــل ال ـح ــق وس ــراي ــا ال ـخــراســانــي
ومـنـظـمــة ب ــدر وكـتــائــب ح ــزب ال ـلــه ـ ـ ال ـع ــراق )
تــرفــض رفـضــا قاطعًا حــل «الـحـشــد الشعبي»
حتى لــو تــم القضاء على عصابات «داعــش»
وتحرير املــدن واملناطق التي تسيطر عليها،
ب ــل ه ــي ت ـح ــاول تـخـلـيــد «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي»
ً
وإضفاء صفة القداسة عليه واعتباره «حامال
لرسالة األمــة ومشروعها» وفقًا ملــا عبر عنه
الـقـيــادي فــي الـحـشــد أب ــو مـهــدي املـهـنــدس أو
اع ـت ـبــار ال ـح ـشــد «مــؤس ـســة إل ـه ـيــة حـكــومـيــة»
ك ـم ــا ك ـت ــب رحـ ـي ــم الـ ـخ ــال ــدي ،أي أنـ ـه ــا تــريــد
تحويل «الحشد الشعبي» إلى نسخة عراقية
مــن ال ـحــرس ال ـثــوري اإلي ــران ــي وجـيـشــا رديـفــا
ً
وم ـس ـت ـقــا ع ــن ج ـيــش ال ــدول ــة ه ــدف ــه حـمــايــة
هـيـمـنــة األح ـ ـ ــزاب اإلس ــام ـي ــة الـشـيـعـيــة على
الحكم ،وهــذا أمر مرفوض وطنيًا ويتعارض
مع طبيعة املجتمع العراقي املتنوع التعددي
وم ــع ه ــدف إقــامــة دول ــة عــراقـيــة ديموقراطية
ذات سيادة كاملة وجيش وطني واحد.
إن املـ ــوقـ ــف ال ــوطـ ـن ــي امل ــوض ــوع ــي امل ـط ـم ــوح
إلـيــه الـيــوم هــو ذلــك ال ــذي يــؤكــد على ضــرورة
االن ـت ـب ــاه وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى امل ـع ــرك ــة املـسـتـمــرة

حقوق اآلخر هي حقوقي :الوطن و«الغريب»
خريستو ّ
المر *
لــم تـبــدأ مـعــانــاة الـشـعــب ال ـســوري مــع الـحــرب
فالسوريات والـسـ ّ
ّ
ّ
ـوريــون عانوا وما
األهلية،
زالــوا يعانون من قمع السلطة ونهبها للمال
مرات ّ
العام .الحرب ضاعفت تلك املعاناة ّ
جراء
التهجير ،واالعـتـقــاالت ،وارتـكــاب املـجــازر من
ّ
ّ
الجماعي للعزل (بالسكاكني أو
خــال القتل
ّ
املـتـفـ ّـجــرات أو الـبــرامـيــل ،ال ف ــرق) .إن معاناة
التهجير لإلنسان الــذي شــاءت الـظــروف بأن
ي ـكــون وط ـنــه س ــوري ــا ،ال تختلف عــن مـعــانــاة
التهجير لإلنسان الــذي شــاءت الـظــروف بأن
يـكــون وطـنــه لـبـنــان .مـعــانــاة الـخـطــف والــذبــح
واالع ـت ـق ــال وال ـت ـعــذيــب وال ـتــره ـيــب وال ـخــوف
معاناة هذا
والقلق عند هذا وذاك هي واحدة.
ُ
وذاك مــن نهب امل ـ ّـال الـعــام والتفقير امل َمنهج
ّ
الشمولي
الذي يمارسه املتنفذون في النظام
لـلــزعـيــم األوح ـ ــد ،وال ـن ـظــام ال ـطــائ ـفـ ّـي لــزعـمــاء
الـطــوائــف املتناحرين ،هــي واح ــدة؛ واملعاناة
م ــن ال ـق ـم ــع ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن ـ ـ ـ ولـ ــو ب ـم ـس ـتــويــات
ّ
ّ
نوعيًا مختلفة ـ هي واح ــدة .أي أن ما يجمع
الناس في سوريا ولبنان هو خبرة معاناتهم
ّ
اإلنسانية الواحدة من زعماء كانوا ولم يزالوا
ّ
إل ــى ح ـ ّـد بـعـيــد مـتـعــاونــن فــي ك ــل مــا يضرب
ك ــرام ــة امل ــواطـ ـن ــات وامل ــواطـ ـن ــن وح ـ ّـري ــات ـه ــم.
ّ
وم ــا يجمعهم أي ـضــا هــو اسـتـغــال ك ــل نظام
ّ
للمواطنني في البلد اآلخر ،فقد استغل النظام

الـ ـس ـ ّ
ـوري ل ـب ـنــان وال ـل ـب ـنــان ـيــن وان ـغ ـمــس في
ّ
ّ
ّ
الحرب األهلية اللبنانية وجرائمها ،واستغل
أفــرقــاء الـنـظــام الـلـبـنــانـ ّـي ســوريــا والـسـ ّ
ـوريــن
ّ
وان ـغ ـم ـس ــوا ف ــي الـ ـح ــرب األهـ ـل ـ ّـي ــة ال ـس ــوري ــة
وجــرائـمـهــا؛ وكــان املــواطـنــات واملــواطـنــون في
البلدين وقـ َ
ـود تلك الـحــروب ،وأدوات قمعها،
وض ـح ــاي ــا االسـ ـتـ ـغ ــال .إن أل ـق ــى امل ــواط ـن ــات
وامل ــواطـ ـن ــون ف ــي ال ـب ـلــديــن ن ـظ ــرة ه ــادئ ــة إلــى
أوض ــاع ـه ــم ال ـح ـيــاتـ ّّـيــة وخ ـبــرت ـهــم اإلن ـســانـ ّـيــة
الـفـعـلـ ّـيــة ،لــوجــدوا أن ـهــم أق ــرب مـ ّـمــا يـبــدو لهم
ّ
ّ
حتى في اللغة وصالت القرابة إذ أن معاناتهم
ّ
ّ
الطائفي
واح ــدة؛ وكــل غبار اإلع ــام والشحذ
و«ال ــوط ـن ـ ّـي» يـخـفــي ه ــذه الـحـقـيـقــة البسيطة
والواضحة.
في قلب هذه املعمعة ،تواجه ّ
ّ
األمنية في
القوات
البلدين ّ
تحديات كبيرة ،ولهذا علينا أن نعود
ّ
ل ــأس ــاس ،أله ـ ــداف اإلن ـســانــيــة م ــن الــوســائــل
ّ
األم ـن ـ ّـيــة ف ــي ّ
أي ب ـلــد ،حــتــى ال تـضـيــع ال ـبــاد
ّ
ّ
وأسباب وجودها .كل جهة أمنية في بلد ما
هي وسيلة في يد الحكومة لتطبيق القانون
الــذي ينبغي أن يحمي الناس وأراضيهم ،أو
هكذا ينبغي أن تكون ،وإال كانت هذه الوسيلة
ّ ُ
األمنية تستعمل من أجل غايات لم تنشأ من
نفسه.
أجلها ،تـكــون تـ ّخــون أه ــداف ّوجــودهــا ّ
ومن املفترض أن القانون ُيسن من قبل ممثلي
ّ
الشعب ،أي أن الشعب في النهاية مصدر هذا
القانون الذي تحميه القوى األمنية؛ ولهذا ال

معنى للقانون نفسه إن كان القانون يضرب
ّ
األساسية ،أي إن كــان قانونًا
حقوق اإلنسان
ّ
مبنيًا على القمع و /أو االستغالل ،و/
جائرًا
ّ
أو كان موضوعًا في ظل قمع ،أو غسيل أدمغة،
ّ
ّ
املادي أو
املشرعني والشعب للعنف
أو خضوع
ّ
ّ
شراء للضمائر.
ة
لعملي
املعنوي ،أو
ٍ
ّ
ّ
فــي ال ـحــرب الـعــاملــيــة الـثّــانـيــة ،داف ــع الـنــازيــون
ّ
عن جرائمهم بقولهم إنهم «اتبعوا األوامــر».
ّ
ّ
منذ ذلك الحني اتفقت الدول أن هذا ليس عذرًا
ّ
الرتكاب الفظائع ،وأن ّ
مجرد حصول اإلنسان
ّ
عـلــى أوام ــر مــن قـيــادتــه ال ي ـبــرر أوام ــره ــا ،وال
يـعـفـيــه شـخـصـ ّـيــا م ــن امل ـســؤولـ ّـيــة الـقــانــونـ ّـيــة
(واألخ ــاق ـ ّـي ــة) ألف ـع ــال ــه .وم ــن ه ـن ــا ،يـحــاســب
ّ
القانون ،ومن املفترض أن يحاسب ُ ،كل إنسان
ّ
يرتكب جريمة أو تعذيبًا حتى ولو أعطي أمرًا
ّ
قانونًا ،ال يمكن لإلنسان أن يعذر
رسميًا بذلكّ .
ّ
نفسه بالقول بأنه كــان «مجرد عبد مأمور»؛
ّ
ّ
األخالقية (ماذا
مسؤوليته
هذا ،بالطبع ،عدا
عن اإليمان؟ أين أصبح اإليمان في بالدنا؟).
ّ
ّ
عملية قتل محارب ملحارب آخر في معركة
إن
ما في حرب ما ،هي أمر واقع ال ّ
مفر منه طاملا
ع ـل ــى هـ ــذه األرض ح ـ ـ ــروب؛ وق ـت ــل امل ـجــرمــن
عادلة ،موجود
بأحكام اإلعدام بعد محاكمات ّ
ومقبول عند بعض الدول (ولو أنه ممنوع في
العديد من غيرها ،ونرجو أن ّ
يعم املنع)؛ ولكن
َّ
أن ُيعذ َب إنسان أو ُيهان ،أو ُيقتل في االعتقال
مــن دون مـحــاكـمــة ،خ ــال ح ــرب أم س ـلــم ،لهو

جريمة نكراء ال ّ
يبررها ،ال أوامر ،وال دين ،وال
أخــاق ،وال شرعة ،وال رأي ،وال الجرائم التي
قد يكون ارتكبها ذاك ْاإلنسانَ .
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،إن ت ـ ـصـ ـ ّـرف أعـ ـض ــاء فــي
رسميةّ ،
ّ
ّ
ّ
أمنية أو غير
رسمية أو غير
مؤسسة
ّ
مناف للقانون (أو تنفيذًا ألوامر
بشكل
ة،
أمني
ّ ٍ
ّ
ّ
قانونية) ،فقتلوا
إلنسانية حتى ولو كانت
ال ّ
ّ
ّ
ّ
أو ع ــذب ــوا ،ف ـهــذا ال يـعـنــي أن املـ ّـؤس ـســة كلها
ّ
تمارس التعذيب والجريمة ،وإنـمــا يعني أن
الذين قاموا بتلك املمارسات ،والذين أعطوهم
ّ
ّ
األوامـ ـ ــر ،وغ ــط ــوا عـنـهــم ،ه ــم امل ـس ــؤول ــون ،كــل
بطريقة .ولهذا من الضروري القيام بتحقيق
ّ
ّ
ـاديــة
م ــن خـ ــارج املــؤس ـســة ت ـلــك ،ض ـمــانــا لـحـيـ ّ
إحقاق الحق،
التحقيق ،من أجل الوصول إلى ّ
وإطـ ــاق األح ـك ــام الـقـضــائـ ّـيــة ب ـحــق املرتكبني
عند ثبات االرتكابات؛ وأيضًا من أجل إطالق
ورش ـ ــة ت ـغ ـي ـيـ ّ
ـريــة ف ــي امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة ت ـلــك لـتــافــي
حدوث مثل تلك االرتكابات في
املستقبلّ .
ـؤسـســة بـ ّ
ولـكــن إن ك ــان ّات ـهــام مـ ّ
ـرمـتـهــا بأنٌها
مسؤولة عن جرائم قد يكون ارتكبها بعض
مــن أعـضــائـهــا ف ـقــط ،هــو ت ـسـ ّـرع غـيــر منطقي
ّ
ّ
ـإن حـمــايــة مـ ّ
ـؤسـســة وجميع
وال فــي مـحــلــه؛ ف ـ
ّ
ْ
ّ
َمن فيها من كل نقد ،ورفض التحقيق الجدي
هو
في ّ ارتكابات ممكنة من بعض ّأعضائهاّ ،
تطرف غير منطقي وفي غير محله بدوره ،ألنه
ّ
يشجع الـخــارجــن املمكنني على الـقــانــون في
ّ
تلك املــؤسـســة على تشويهها ،واستخدامها

