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اإلنســان الكائــن الوحيــد القــادر علــى أن يفكــر , وبذلــك هــو كائــن 
. وهــذا  بــكل أبعادهــا  بنــاء الحضــارة اإلنســانية  راق قــادر علــى 
ــة  ــاك امكاني ــن هن ــم يك ــا ل ــق م ــن ان يتحق ــور ال يمك ــاء والتط البن
للنمــو و الوصــول الــى مراحــل النضــج التــي تشــكل قاعــده العطــاء 
ــداع  ــة االب ــاء الــى حال ــتوى العط ــتركة , ويرتقــي مس ــة المش العام
حينمــا تتوافــر الحيــاة الســليمة لذلــك مــن صحــة نفســية وحريــة 
وتحفيــز واجــواء مناســبة ووجــود حاجــة . والتفكيــر عمليــة نفســية 
بحتــة اساســها الدمــاغ الــذي يتكــون مــن المــخ والمخيــخ والنخــاع 

مــن  اكثــر  علــى  المخيــة  المــادة  وتحتــوي   , المســتطيل 
15000 مليــون خليــة عصبيــة , ويعتبــر مســؤوال عن العمليات 
العقليــة العليــا ويكــون مصــدرا لألعمــال االراديــة . امــا العقــل 
االنســاني فــان االنســان ال يوصــف بالرقــي اال بــه حيــث يــرى 
بعضهــم ان العقــل هــو اخــر تطــورات المــادة وارقــى صورهــا 
وان عمليــات التفكيــر والتصــور والتذكــر و التخيــل واالرادة 
ليســت اال تفاعــات كيمياويــة احيانــا او كهربائيــة , ـفـي 
احيــان اخــرى وهــو احــد مظاهــر الــروح التــي هــي قبــس مــن 
هللا وهــو شــيء مغايــر للمــادة وال يتحــدد فــي مــكان وهــو 
يعلــو علــى الزمــان والمــكان وقــد اثبــت العلمــاء ذلــك عــن 
ــو  ــل ه ــفة ان العق ــد الفاس ــب واك ــل والتجري ــق العم طري

اعظــم قــوة ـفـي الوجــود وهــو مركــز االبــداع 
هللا  خلــق  االخاقيــة   والعمليــات  والتقــدم 
ــش  ــش ويتعاي ــان ليعي ــبحانه وتعالــى االنس س
يكــون  ان  حكمتــه  واقتضــت   , االخريــن  مــع 
اســاس خلقــه التنــوع , فــكل انســان هــو كائــن 
قــوم  ـى  اـل ينتمــي  نفســه  بالوقــت  و  متفــرد 
وعشــيرة ووطــن وقوميــة وديــن ومذهــب ... 
ورغــم هــذا االختــاف والتنــوع هنــاك حقيقــة 
اساســية هــي وحــدة الوجــود االنســاني , والخلل 
الــذي يبــرز الحقــا هــو فــي الثقافــة التــي تغــذي 
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نمــط التفكيــر ... فتجعــل منــه فكــرا متعصبــا او متطرفــا او ضيقــا او غيــر قــادر علــى ان 
يــرى ابعــد ممــا يحيــط بــه ومــن ثــم يعمــم نتائــج هــذه الرؤيــة علــى نفســه واالخريــن . 
ان العقــل يحكمــه المنطــق والحكمــة , والفكــر يحكمــه االســلوب والطريــق , وتكــون 
اداة التعبيــر اللغــة المســتخدمة اليصــال االفــكار الــى االخريــن . وهــذا يســتلزم ان تكــون 
ــش  ــة والتعاي ــرام والمحب ــة واالحت ــان والمعرف ــا االيم ــتركة قاعدته ــة مش ــاك ثقاف هن
ــال  ــن خ ــذا اال م ــق ه ــا , وال يتحق ــات ال صراعه ــوار الثقاف ــا لح ــون اساس ــام لتك والس
ــن االيمــان التــي  ــك وهــذا يســتدعي فهمــا اعمــق لمضامي اتاحــة الفرصــة لممارســة ذل
جــاءت بهــا الرســاالت الســماوية عمومــا واالســام علــى وجــه الخصــوص واقرتهــا القيــم 
االنســانية المشــتركة البعيــدة عــن التعصــب والعنــف و العــدوان واالنانية واالســتحواذ . 
لقــد اصبحــت عوامــل االقتــراب واالشــتراك بيــن ســكان العالــم اكبــر وهــذا بــدوره انتــج 

ــد مــن التعــارف بينهــم .  المزي
واصبحــت لغــة الحــوار منطــق العقــاء وقامــت العاقــة بيــن االنــا واالخــر فــي الحضــارة 
العربيــة االســامية وعمــوم الفكــر االســامي علــى اســاس حــق االخــر ـفـي الوجــود 
واالختــاف , فالعاقــة هــي عاقــة تمايــز واختــاف وليســت عاقــة تمييــز واســتعاء .
ان مقومــات الفكــر الســليم هــي ســامة منطلقاتــه وقــوة حجتــه ورصانــة منهجــه 
وموضوعيــة تحليلــه والدفــاع عــن مبادئــه مــن خــال الحــوار والحجــة ال العنــف والغــاء 
االخــر , وهــذا يســتلزم مــن الجميــع تحريــر الفكــر مــن حالة الجمــود و التقولــب  واالعتماد 
علــى موروثــات واعتبارهــا مســلمات غيــر قابلــة للنقــاش , فالموروثــات العقليــة تشــكل 
بنــى معرفيــة يفكــر ويتصــرف فــي ضوئهــا الكثيــر وبالتالــي تصبــح معضلــة وعائقــا امــام 

فهــم االخــر وااللتقــاء ضمــن قواســم مشــتركة تتيــح التواصــل الفكــري االنســاني . 

المصطلحات السياسية واالجتماعية في القران الكريم
نحو نظرة قرآنية متكاملة لقضايا السياسة والمجتمع

مصطلح االمة والقرية : ) المجتمع والدولة (

1 – االمة :

المقدمة : 
كلمــات القــران الكريــم ليســت كالكلمــات المتداولــة فــي ســواه مــن الكتــب واالحاديث 
ففــي القــران يكــون لــكل كلمــة موضعهــا الــذي ال تتخلــف عنــه , وجرســها الــذي 
ــة  ــا راجح ــي تجعله ــا الت ــاص , وزنته ــا الخ ــم جوه ــا ليرس ــا وايحاءاته ــتدعي ظاله يس
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فهــي وان شــابهت كلمــات االخريــن فــي حروفهــا , اال ان نظمهــا وجريانهــا فــي ســياق 
األيــات الكريمــة يحيلهــا كائنــا اخــرا فريــدا فــي ســماته , متســعا فــي شــبكة عاقاتــه 
ــرين  ــبق للمفس ــي س ــورة الت ــات المنظ ــك العاق ــياق , تل ــات  الس ــن كلم ــره م ــع غي م
معرفتهــا والقــول فيهــا , وغيــر المنظــورة التــي سيكشــف عنهــا الزمــن ويفســرها , 

انهــا و باختصــار شــديد كلمــات هللا .
ــن  ــى ليمك ــه , وحت ــررت في ــم وتك ــران الكري ــات التــي وردت فــي الق ــك الكلم ــن تل وم

ــة ( . ــة ( و ) القري ــا ) االم ــا كلمت ــح عليه ــة المصطل ــاق صف اط
وهــذا البحــث ســوف يتجــه الــى تجليــة معانــي مصطلــح ) االمــة ( ومــا يرتبــط بــه مــن 
مواضيــع وقضايــا , وصــوال الــى رســم مامــح االســاس لنظرية القــران الكريــم االجتماعية 
ــك  ــق ذل ــت عدتــي لتحقي ــة وكان ــك النظري ــة لتل ــوط العام ــير الخط ــا الــى تاش , وبلوغ

الهــدف :
1 – جمع االيات بحسب دالالتها .

2 – تصنيف تلك االيات بحسب دالالتها .
3 - اســتخاص نظــرة كليــة مــن ذلــك التصنيــف , و محاولــة اكتشــاف الربــاط الجامــع 

بيــن فئاتهــا 
4 – االفادة من معطيات الدراسات االجتماعية في النظر الى تلك االيات الكريمات 

مثــل  البحــث  االســاس موضــوع  بالمصطلــح  تفريعــات مرتبطــة  ـى  اـل االنتقــال   –  5
االختــاف بيــن االمــم وكيفيــة طــرح القــران , وهــاك القــرى .

6 – الرجــوع الــى بعــض المعاجــم اللغويــة المختصــة بالمعانــي كمعجــم مفــردات غريب 
القــران للراغــب , ولســان العــرب البــن منظــور , ولتحديــد معنــى المصطلــح ودالالته .

ــير  ــزة كتفس ــزان , والموج ــير المي ــعة كتفس ــير الموس ــن التفاس ــم م ــة قس 7 – مراجع
شــبر  واالفــادة مــن ذلــك فــي اســتكمال الصورة المســتفادة من معاجم اللغة المذكــورة انفا.

8 – الخروج من ذلك كله بنتائج منطقية مرتبة تقارب واقع الحال , او تمثله .
وقــد ســبق منــي القــول والمحاضــرة فــي بعــض افــكار هــذا المبحــث ونتائجــه ضمــن 

ــم . ــة حــول التفســير الموضوعــي للقــران الكري لقــاءات اذاعي
ــك المبحــث تاريخــا  ــة ذل ــاب مســتقل الهمي و رأيــت ان تخــرج تلــك المقــوالت فــي كت

واجتماعيــا .
وكان النشــغالي كبيــر االثــر لتراخــي مــدة البحــث وطولهــا , اذ بلغــت تلــك المــدة 

ســنوات وصلــت بيــن نهايتيــه المتباعدتيــن .
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واملــي ان يكــون هــذا المســعى خطــوة فــي هــذا الطريــق , عســى ان تعقبهــا خطــوات 
تكمــل تلــك البدايــة او تحفــز االخريــن لألضافــة المؤمنــة الجــادة , ومــا توفيقــي اال باللــه

التمهيد :
تكــرر مصطلــح ) االمــة ( فــي القــران الكريــم نيفــا وخمســين مــرة , بأســتخدامات متعــددة . 

كمــا وردت فــي القــران الكريــم مصطلحــات اخــرى تشــير الــى » المجتمــع » منهــا : 
النايــس , القــوم , العشــيرة , القبائــل , الشــعوب , البلــد , القريــة , االنســان » البشــرية »  

القــرون ..... وهــي تــدل علــى مجموعــة مــن االفــراد بشــكل عــام .
ـى مجموعــة مــن االفــراد ولكــن ضمــن منظــور  وياحــظ ان هنــاك مفــردات تشــير اـل
عقائــدي , او موقــف سياســي , او صفــة اخاقيــة , او اعتبــار اقتصــادي , كأمثــال : 

الذيــن امنــو , المؤمنــون , الذيــن كفــرو , الكافــرون , المنافقون , المســرفون , الكاذبون 
, الذيــن اســتضعفو , المــأل , الســابقون , اصحــاب اليمين , اصحاب الشــمال ....

ـى المقايــس العقائديــة والسياســية واالقتصاديــة ال  والتقســيمات التــي تســتند اـل
ترتبــط بموضــوع بحثنــا بشــكل جوهــري , اذ ان البحــث هــو فــي االطــار العــام للنظريــة 
االجتماعيــة فــي القــرأن الكريــم , اال اننــي قــد اعــرض لتلــك المفــردات عنــد الحديــث 

عــن االبحــاث الثانويــة المتفرعــة مــن المصطلحــات االســاس »موضــوع البحــث« .

ــوم« ... ان  ــل« »الق ــاس« »القبائ ــردات »الن ــك المف ــة تل ــال مرجع ــن خ ــا م ــن لن ويتبي
ـى  اكثرهــا اهميــة هــي األمــة و القريــة , امــا المصطلحــات االخــر فانهــا ال ترـقـى اـل
مصطلحــي »األمــة  » »القريــة » مــن حيــث داللتهــا و طريقــة تنــاول القــران اياهــا . 
و ألهميــة مصطلــح االمــة ولخصوصيــة طــرح القــران لهــذا المصطلــح فســوف نبــدأ 

ــه . ببحث
وقبل ذلك سوف نستعرض بأيجاز بعض معطيات االبحاث في المجتمع حديثا.

حقيقة المجتمع نظريا :
ان االبحــاث بخصــوص المجتمــع لــم تنتــه الــى قــول حاســم , وال تــزال موضــع اخــذ ورد 
, فهنــاك نظريــات مختلفــة ـفـي االوســاط الحوزويــة العلميــة وخارجهــا , ومــدارس 

متعــددة . 
فمن ذلك ما نجده واضحًا في كتاب الشيخ  مطهري » المجتمع والتاريخ » وفي 
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ــب ،  ــن الكت ــا م ــم » وفــي غيرهم ــرآن الكري ــع فــي الق ــاح »المجتم ــيخ مصب ــاب الش كت
ــة ،  ــة . والعرضي ــه الذاتي ــع وصفات ــة المجتم ــة حقيق ــول معرف ــداث ح ــدور األح ــث ت حي
وحــول نــوع التركيــب االجتماعــي ، وهــل وجــود المجتمــع حقيقــي أو اعتبــاري ؟ و 

وحــول النظريــات المطروحــة ـفـي تكــون المجتمــع .

وتأتــي اهميــة هــذه االبحــاث الفلســـفية والتاريخيــة مــن أنهــا تشــكل االســاس النظــري  
لفهــم الظاهــرة االجتماعيــة ، ومــن وصفهــا فــي ســياق قوانينهــا المازمــة لهــا ، ثــم 

مــن تفســير لنتائــج والظواهــر والتوقعــات المرتبطــة بهــا 
ــا.  ــرب مث ــة ، نض ــا النظري ــة وآثاره ــا العلمي ــاث وقيمته ــك االبح ــة تل ــح أهمي ولتوضي
فــي بحــث حقيقــة المجتمــع ، هــل هــو حقيقــي واصيــل او اعتبــاري وغيــر اصيــل؟ فــإذا 
اعتبرنــا اصالــة المجتمــع كمــا يقــول صاحــب تفســير الميــزان ، فســيكون لــه شــيء مــن 
الوجــود الحقيقــي الــذي تنطبــق عليــه احــكام الوجــود ، ومنهــا الحركــة الجوهريــة اذا 
قلنــا بهــا ، وبذلــك يكــون المجتمــع فــي صيــرورة تكامليــة ، وفــي حركــة تصاعديــة نحــو 

االفضــل فــي محصلتــه العامــة . 

الفصل االول

األمة 
 ســوف نركــز ـفـي بحثنــا علــى مصطلــح االمــة ـفـي بعــده االجتماعــي فقــد ورد ـفـي 
القــرآن الكريــم تــارة بمعنــى فتــرة ومــدة وزمــن } واذكــر بعــد أمــة { ، يوســف / ٤٥ وورد 

بمعنــى طريقــة ومنهــج تــارة اخــرى } إنــا وجدنــا آباءنــا علــى أمــة { الزخــرف / 22. 
وعندمــا نريــد ان نحلــل هــذا المصطلــح » االمــة يستحســن ان نرجــع الــى معجــم مفردات 
غريــب القــرآن للراغــب ـ كمعجــم لغــوي مختــص- لنجــد فيــه مــا يعيننــا ـفـي بحثنــا 
ــا ، وقــد يتفــق البحثــان  اللغــوي ، لتنتقــل منــه الــى بحــث مضاميــن . المصطلــح قرآني

اللغــوي واالصطاحــي القرآنــي ، وقــد يختلفــان ، كمــا ســيتبين فــي نهايــة البحــث . 
ــر مــن خمســين  فالراغــب االصفهانــي يعــرف » االمــة » التــي تكــررت فــي القــرآن اكث

مــرة بأنهــا 
ــن واحــد أو زمــان واحــد او مــكان واحــد ســواء أكان  )كل جماعــة يجمعهــم امــر او دي

ــارا ، وجمعهــا أمــم( انتهــى. ذلــك االمــر الجامــع تســخيرا ام اختي
 ونجد في هذا التعريف ان تعريف االمة يشمل امورا هي :
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الجماعــة التــي تشــترك فــي ديــن أو مــكان أو زمــان , وهذا االشــتراك قد يكــون باالختيار 
كمــا هــو الحــال ـفـي الديــن او بالمهمــة أو الطريقــة كمــا هــو الحــال ـفـي االحــزاب 
والجمعيــات والتيــارات او يكــون االجتمــاع غيــر اختيــاري فــي الزمــان أو المــكان او الــدم 

أو اللغــة كمــا هــو الحــال فــي الشــعوب والقوميــات . 
ــه  ويتفــق علــم االجتمــاع فــي تعريفــه لامــة مــع تعريــف الراغــب فــي عمومــه واصول
بوجــود امــور جامعــة مشــتركة بيــن هــذه الجماعــة مــن األفــراد ، اال ان علــم االجتمــاع 
يختلــف عــن ذلــك فــي تســاؤله عــن االمــر االكثــر اهميــة وفاعليــة فــي لــم هــذه الجماعــة 
وشــدها ليشــكل منهــم وجــود مترابطــا ، هــل هــو الديــن أو اللغــة أو الــدم او التاريــخ 

المشــترك أو المصالــح المشــتركة ؟ 
وقــد يكــون لــكل امــة »أمــر« جامــع كان ســببا خاصــًا فــي اجتماعهــا وتوحدهــا ، مشــكًا 

منهمــا نســيجا خاصــًا ووجــودًا متماســكا يختلــف عــن غيــره مــن التجمعــات . 
والمهــم فــي بحثنــا ان نعــرف الــى أي امــر جامــع يشــير القــرآن الكريــم ؟ وهــل يجعــل 
الزمــان او المــكان الواحــد هــو ركــن تكــون االمــة وشــرطها؟ أو انــه يلحــظ فــي طرحــه 
مصطلــح االمــة الديــن الطريقــة أو الهــدف كأمــر جامــع يميزهــا عــن بقيــة االمــم ويكون 

الزمــان والمــكان والعنصــر وجــود ثانويــا باعتبــاره محــل هــذا التجمــع . 
ــا فــي  ــة ، كم ــدد لام ــر مح ــان كعنص ــكان والزم ــض الم ــم يرف ــرآن الكري ــظ ان الق ناح
ـى  ) ان هــذه أمتكــم أمــة واحــدة وانــا ربكــم فاعبــدون ( االنبيــاء / ٩٢ ،  قولــه تعاـل

ــر خــال البحــث .  ــذا المعنــى اكث ــح هـ وســوف يتضـ
ــى أمــر واحــد ، انهــا بــس  والبعــد االخــر فــي هــذه الجماعــة المتفقــة والمجتمعــة عل
بــب هــذا االمــر الجامــع بينهــا والــذي كان ســببًا لاجتمــاع وللترابــط بيــن افــراد االمــة 
الواحــدة ، هــذا الترابــط الــذي يجعــل هــذه المجموعــة ليســت مجموعــة افــراد فحســب 
) يعنــي ليســت هــي زيــد + عمــر + اســامة ( ، أي ليســت جمعــا عدديــا فقــط ، أنهــا 
بســبب هــذا االمــر الجامــع بينهــا ظهــر أمــر أخــر غيــر هــذه االضافــة البســيطة التــي بيــن 
االعــداد او الوجــودات المحــددة ، ذلــك االمــر هــو التجمــع الــذي يتشــكل منــه وجــود لــه 
اعتبــار آخــر يجعــل منــه وجــودا اجتماعيــا لــه كيانــه وطبيعتــه الخاصــة , ولــه ســماته ولــه 
شــخصيته الخاصــة التــي تحــدد ســلوكه وعاداتــه وردود افعالــه وطريقــة تعاملــه فهــو 
منظومــة ثقافيــة ، ومنظومــة ســلوكية تميــزه عــن غيــره ، بحيــث لــو اخذنــا أي فــرد مــن 
هــذه االمــة او الجماعــة المجتمعــة علــى هــذا االمــر الجامــع , بصــورة عشــوائية فاننــا 
ســوف نلتمــس بوضــوح هويــة ولــون هــذه المنظومــة الفكريــة والثقافيــة واالخاقيــة 
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لامــة فــي هــؤالء االفــراد فــردا فــردا , وان تفــاوت فــي الشــدة بحســب اختــاف االفــراد 
فــي اشــتدادهم وتفاعلهــم مــع هــذا االمــر الجامــع .

فيمكننــا اذن ان نجــد هويــة االمــة وشــخصيتها ـفـي هويــة هــذا الفــرد او ذاك مــن 
هــذه االمــة ونتلمــس مامــح »االمــر الجامــع« فــي ســلوك االفــراد وفكرهــم وثقافتهــم 

واهدافهــم بــل حتــى فــي ســماتهم االجتماعيــة . 
فاالمــر الجامــع الــذي يجمــع االفــراد ضمــن كيــان االمــة يمكــن تحديــده ضمــن النظــام 
ــى  ــل االعل ــن والمث ــمل, الدي ــر االش ــائدة ، وبالتعبي ــة الس ــم االجتماعي ــي والقي السياس

لامــة الــذي يتضامــن كســل هــذه المعانــي .
 وهــذا »االمــر الجامــع » علــى حــد تعبيــر الراغـــب يوحــد االفــراد ويحولهــم الــى وجــود 
أخــر هــو االمــة  ويلــون هــذه االمــة ويحيلهــا نســيجا خاصــا , ويميزهــا عــن باقــي االمــم 
التــي قــد تشــترك معهــا ـفـي الزمــان والمــكان ، وقــد تشــترك معهــا احيانــا تجمــع 

ســكانى واحــد .
 فليــس العنصــر المهــم فــي هــذا »االمــر الجامــع« الظــرف الزمانــي والمكانــي ، بقــدر مــا 

هــو الهــدف والغايــة ، والمثــل االعلــى الــذي يميــز افــراد هــذه االمــة عــن تلــك االمــة .
كذلــك تــرى ان »االمــر الجامــع« يصبــغ كل فــرد ـفـي  هــذه االمــة بلونــه وصبغتــه 
وحقيقتــه , فيكــون كل فــرد فيهــا معبــرا بشــكل أو باخــر بلونــه هــذا »االمــر الجامــع« . 
والســؤال الــذي يختلــف فــي االجابــة عنــه العلمــاء  : هــل صهــر االفــراد فــي هــذا الوجود 
االجتماعــى الــذي يتكــون منهــم بحيــث يكــون الناتــج مركبــا جديــدا يختلــف ـفـي 
ــة منــه فــي ســماته وطبيعتــه وحقيقتــه عــن  خصائصــه عــن خصائــص عناصــره المكون

ــن تركــب منهــم ؟ .  طبيعــة وصفــات افــراد الذي
كمــا هــو الحــال فــي المركــب الحقيقــي كالمــاء الــذي يختلــف فــي صفاتــه عــن صفــات 

عنصريــه االوكســجين والهيدروجيــن. 
أو ان االمــة ليســت اال خليطــا لهــذا الجمــع مــن االفــراد بصفاتهــم وخصوصياتهــم 
الفكريــة والنفســية والســلوكية ، والناتــج مــن هــذا المجمــوع خليــط مــن مجمــوع 
ــا لامــة  هــذه الصفــات والســمات الثقافيــة والســلوكية للمجمــوع ، فاوجــود حقيقي
ــع  ــة والمجتم ــم ، فاالم ــم وخصوصياته ــراد وصفاته ــود االف ــن وج ــارج ع ــع خ وللمجتم
كالخليــط مــن التــراب والمــاء ، الــذي يمكــن ان نجــد فيــه صفــة التــراب وصفــة المــاء  
ويمكــن عزلهمــا وليــس الحــال كالمركــب الــذي تنصهــر عناصــره وتندمــج لتشــكل 

ــه . ــن مكونات ــا ع ــر مختلف ــًا آخ مركب
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يختلــف العلمــاء المســلمون المعاصــرون اجابتهــم عــن هــذا الشــان ، فتــرى بعضهــم 
ـى ان االمــة او المجتمـــع مركــب حقيقــي كصاحــب تفســير الميــزان ، ويــرى  يميــل اـل
آخــرون العكــس كالشــيخ مصبــاح ، امــا الشــهيد الصــدر فلــه راي وســط فــي الموضــوع 

ويمكــن ماحظــة ذلــك فــي تفســيره الموضوعــي.
ــا أن نتلمــس التصــور القرآنــي ومــا يحــدده مــن أوصــاف او شــروط   والمهــم فــي بحثن
او اركان لهــذا المصطلــح او لهــذا الوجــود ) االمــة ( ان نتبيــن مراحــل هــذا الوجــود 

واالوضــاع التــي يمكــن ان يمــر عليهــا او يتلبــس بهــا .
قــد نســتنتج مــن مجمــوع اآليــات ومــا تكشــف عنــه مــا يقربنــا مــن هــذا الــرأي أو ذاك 
مــن اراء العلمــاء ، لكننــا حريصــون علــى فهــم الرســم القرآنــي لهــذا المصطلــح والحدود 
التــي يحــدده بهــا ، كهــدف رئيــس للبحــث ، مــن اجــل ان نرســم ونحــدد اهــم مامــح 
ــة عــن  ــم ومعالمهــا ، ومنهــا نصــل الــى االجاب ــة فــي القــرآن الكري ــة االجتماعي النظري
ــر  ــع بالتعبي ــح المجتم ــرادف لمصطل ــة ( م ــح القرانــي ) االم ــل أن المصطل ــؤال : ه الس

العلمــي االجتماعــي؟ او ان هنــاك فروقــا بينهمــا ؟ 
فــي القــرآن تعبيــرات متعــددة لمجمــوع االفــراد ، ولافــراد الذيــن بينهــم امــر مشــترك 
ويشــكلون وجــودا اجتماعيــًا مشــتركا ، ويطلــق عليهــم عنوانــا واحــدا كمــا هــو الحــال 

فــي الشــعوب والقبائــل والنــاس والقــوم والقريــة ، كمــا اشــرنا فــي أول البحــت . 
فمــا هــو الفــرق بيــن االمــة وبيــن القريــة ، وبيــن االمــة وبيــن القــوم ، أو بيــن االمــة وبيــن 
الشــعوب مــن وجهــة نظــر قرآنيــة بحتــة ؟ مــن اجــل فهــم المصطلحــات االجتماعيــة 
ــة للمجتمــع ، ويتضــح  ــة القرآني ــور النظري ــق ، لكــي تتبل ــة يشــكل محــدد ودقي القرآني

الفهــم الصحيــح لمدلــول القــرآن فــي هــذه المجــاالت . 

ولكــي تتضــح الصــورة لمعالــم االمــة ونميزهــا عــن باقــي المصطلحــات االجتماعيــة فــي 
ــن  ــا يمك ــح ، وم ــذا المصطل ــرآن له ــتعماالت الق ــتعرض اس ــوف نس ــم س ــران الكري الق

اســتنتاجه منهــا فــي مواردهــا المختلفــة . 
 ، »االمــة«  اللغويــة  المفــردة  لهــذه  القــرآن  تنــاول  طريقــة  تحديــد  هــو  ومنهجنــا 
وطريقــة اســتعماله المضمــون الخــاص اياهــا ، ومــن مجمــوع هــذه االســتعماالت 

نفهــم المضمــون الخــاص الــذي يضعــه القــرآن لهــذا .
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 أركان وخصائص عن مصطلح االمة في القران :
امــور  جملــة  علــى  قرآنيــة  تأكيــدات  هنــاك  ان  نجــد  االمــة  مصطلــح  بحثنــا  وـفـي 
وخصائــص تــازم االمــة ، وهــذا التأكيــد القرآنــي يــرد تــارة بكلمــة » كلمــا » ، ويــرد تــارة 
ــك يثبــت القــرآن االطــراد فــي هــذه الخصائــص لامــة ،  ــل » وبذل ــة » لكـ اخــرى بكلمــ
ومــن مجمــوع هــذه الخصائــص المطــردة نســتنتج حقيقــة هــذا المصطلــح ومفهومــه 

بحــدوده القرآنيــة .
وســوف نســتعرض هــذه االطــرادات والتازمــات التــي يذكرهــا القــرآن الكريــم ـفـي 

ــة . ــره لألم ــرض ذك مع

لكل امة رسول ومنذر :
 } وإن من امة اال خا فيها نذير { فاطر ٢٤ . 

)ولقد بعثنا في كل امة رسواًل ان اعبدوا هللا (النحل / ٦ ٣ . 
)ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ( يونس / ٤٧ . 

مــن هــذه اآليــات المبــاركات وغيرهــا مــن اآليــات الخاصــة بهــذا الموضــوع والمشــيرة 
الــى بعــث االنبيــاء الــى االمــم والــى القــرى وخاصــة القــرى الرئيســة التــي تعــد مركــزا 
للحضــارة او العاصمــة المركزيــة لمجمــوع القــرى ، والتــي يســميها »بــاألم« ، وكأن 
ــرة  ــة الكبي ــرام للقري ــاب واالحت ــات باالنتس ــات ومرتبط ــات متفرع ــات نب ــرى االخري الق

القديمــة ) االم ( : 
)وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعـث فـي امها رسواًل (  القصص /٥٩ .

) ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ( الفرقان/٥1 .
 مــن النظــر فــي تلــك اآليــات الكريمــات تظهــر لنــا حقيقــة مهمــة هــي ان بعــث االنبيــاء 
يكـــون الــــى االمــة وليــس الــى االفــراد وال الــى مجاميــع مــن االفــراد ، البعثة الــى الناس 
عمومــا وليــس الــى تجمعــات ســكانية متفرقــة ال رابــط بينهمــا الســكن او المــكان او 

مصالــح محــدودة يتفرقــون عنــد انتهاءهــا , كالبــدو .
ــاء  ــة ببعــث األنبي ــد القرآنــي الواضــح يشــير الــى ان الرحمــة االلهي ان االطــراد والتأكي

ــا فــي كل امــة رســوال( النحــل / ٦ ٢ ، ــو لقــد بعثن والرســل كان لامــم ) ل
 أي الــى المجموعــة الســكانية التــي لهــا رابــط ومثــل اعلــى يجمعهــا ، وبــه تتشــكل 
هويتهــا وثقافتهــا وحياتهــا ، ولــم يشــر القــرآن الكريــم الــى ان بعــث االنبيــاء والرســل 
. . وانمــا لافــراد بصفتهــم االجتماعيــة  كان لافــراد كافــراد وشــخصيات متفرقــة 
وضمــن جماعــة وامــة ، وبتبــع انتمائهــم االجتماعــى و وجهودهــم الحضــاري شــملهم 
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ــاء .  ــه ببعــث االنبي لطــف هللا ورحمت
ــورا   ــس تص ــدا ، ويؤس ــورا جدي ــر ومنظ ــًا أخ ــح فهم ــه يفت ــراض فان ــذا االفت ــح ه واذا ص
يمكــن ان يفيــد فــي االجابــة عــن  كثيــر مــن القضايــا والتســاؤالت ، وفهــم قضايــا رئيســة 

فــى المعرفــة الدينيــة والفقهيــة . 
وكمثــال علــى ذلــك بحــــث الحجــة والبيــان ووصــول التكليــف ، وقاعــدة قبــح العقــاب 
بــا بيــان ، وهــل المنظــور فيهــا وصــول التكليــف والحجــة والبيــان الــى كل فــرد فــرد 
؟ أو ان المقصــود هــو وصــول الحجــة والبيــان لامــة المشــخصة بالخطــاب االلهــي 
وببعــث الرســول اليهــا وليــس لــكل فــرد فيهــا ، وهــل الفــرد مشــمول بالخطــاب وصــل 

اليــه التكليــف شــخصيا ام لــم يصلــه ؟ 
وفهــم هــذه المســألة أي بعــث الرســل لألمــم وليــس لألفــراد ، يــؤذن ببحــث فلســفي 
وعلمــي أن المجتمــع هــل هــو وجــود حقيقــي لــه احــكام الوجــود ، ومشــمول بالحركــة 
الجوهريــة التكامليــة التصاعديــة ، الن المجتمــع لــو لــم يكــن كذلــك لــم يختــص ببعــث 
االنبيــاء ومخاطبتــه وشــموله بالرحمــة االلهيــة ، كل ذلــك باعتبــار ان االمــة وجــود 
حقيقــي قابــل للخطــاب والتكليــف والحســاب ، والنمــو والمــوت ومــا شــابه ، صحيــح 
انهــا تتكــون الذيــن يوجــه لهــم من مجمــوع االفراد الخطــاب باعتبار حياتهــم وتعقلهم 
ونموهــم وحشــرهم وحســابهم ، فهــي احــكام مشــتركة بيــن االفــراد واالمــة ولمــا كان 
االســاس فــي وجــود االمــة هــم االفــراد بمــا يمتلكــون مــن هــذه الصفــات فــا داعــي 
لتحويلهــا الــى االمــة اذ ليســت غيــر مجمــوع االفــراد بمــا يمتلكــون مــن هــذه الصفــات  .
ولعــل الجــواب الــذي يــرد هــذه المقولــة القــرآن الكريــم  هــو ان القــران الكريــم اكــد 
ــاك تازمــا بيــن وجــود االمــة كأمــة  علــى ان البعــث »لامــة » بمــا هــي امــة ، وان هن

ــاء . ــث االنبي ــة ببع ــة االلهي ــمولهم بالرحم ــن ش وبي
وهــذا التــازم مــا هــو اال اشــارة الــى الوجــود الحقيقــي لامــــة ، ولحاجتهــا الــى الرســل 

والمنذريــن ) وان مــن امــة اال خــا فيهــا نذيــر ( فاطــر /٢٤.
  وان مهمــة الديــن والرســالة ليــس صــاح االفــراد كافــراد بقــدر مــا هــي صــاح الجماعــة 
والمجتمــع ، ومــا يســتلزمه مــن انظمــة وبرامــج وقوانيــن ، تتعــدى مســألة الصــاح 

االخاقــي للفــرد وتفوقهــا .
 ومهمــا يكــن مــن شــيء فقانــون بعــث االنبيــاء لــم يكــن يشــمل كل قريــة وبتعبيــر آخــر 
، ال يشــمل كل مجموعــة مــن األفــراد فضــا عــن كل فــرد ، بدليــل اآليــة الكريمــة ) ولــو 

شــئنا لبعثنــا فــي كل قريــة نذيــر ( الفرقــان / 1 ه . 
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فليــس مــدار بعــث االنبيــاء علــى األفــراد أو علــى مجموعــة منهــم ، مــا لم يتحــول هؤالء 
االفــراد المجموعــون الــى وجــود نوعــي آخــر اكثــر تطــورا هــو االمــة بمــا تمثلــه حقيقتها 

مــن صفــات .

الفصل الثاني
وحدة االمة وتعددها 

 يتحــدث القــرآن الكريــم عــن االمــة الواحــدة مــن زوايــا مختلفة ســوف نتعرض لهــا ، كما 
يتحــدث عــن االمــم وعــن االختافــات بيــن االمــم بصــورة عامــة ، ويتعــرض الــى االختــاف 
فــي شــرائع ومناســك ومناهــج ملــل االيمــان واالديــان ، فعلــى الرغــم مــن كونهــم امــة 
ــم  ديــن هللا الواحــد نجــد ان شــرائعهم ومناســكهم ليســت واحــدة)1(  ، فالقــرآن الكري

يؤكــد انــه : ) لــكل جعلنــا منكــم شــرعة منهاجــًا ( المائــدة ٤٨ 

االختالف بين  االمم :
االختالف العام بين االمم

ـى تصــور القــران حـــول هــــذ الموضــوع ، مــن المفيــد ان نشــيرالى   قبــل ان نشــير اـل
 . البشــرية  المجموعــات  االمــام وتختلــف  تتمايــز  بهــا  التــي  الخصوصيــات 

ويمكن تصنيف هذه الخصائص والحديث عنها تحت العناوين االتية :
1- االختاف التكويني والطبيعي : 

تختلــف االجنــاس البشــرية والســاالت فيمــا بينهــا اختافــا تكوينيــًا وطبيعيــًا ـفـي 
ســماتها ومامحهــا ، كلــون البشــرة وحجــم الــراس وشــكله والطــول ، وحجــم اعضــاء 
الجســم وتناســبها ، ومــن مظاهــر االختــاف اللغــة } ومــن آياتــه خلــق الســماوات 

واالرض واختــاف الســنتكم والوانكــم أن ـفـي ذلــك آليــات للعالميــن { الــروم / ٢٢ 
 ، واالبيــض  واالصفــر  االســود  بألوانهــا  االجنــاس  بيــن  التكوينــي  االختــاف  وهــذا 
وبشــياتها مــن الدالئــل واآليــات علــى نعمــة التنــوع ـفـي العطــاء االلهــي ، وعلــى 
خصوبــة ذلــك العطــاء نحــو حفــز االمــم واالجنــاس المختلفــة للتوحــد ونشــدان الكمــال 
فــي حدودهــم ، فمــن خــال ذلــك االختــاف يتــم التعــارف بيــن المختلفيــن ويتــم التاقح 

بيــن افكاهــم والتكامــل ، ) وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا ( الحجــرات / 1٣. 
غير ان الذي يحكم اإلنسان منذ والدته هو حدود قدراته ، وامكاناته » .

٢- االختاف في المكان :
ــارة  ــق الح ــكان المناط ــلوكه ، فس ــان وس ــة اإلنس ــى اخاقي ــكان عل ــار الم ــس اث تنعك
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يختلفــون فــي امزجتهــم عــن ســكان المناطــق البــاردة ، وقــد يتفاعــل مجمــوع هاذيــن 
العامليــن التكوينــي والجغرافــي ليشــكل ظاهــرة االختاف في المجموعات الســكانية 
، والتــي تشــير اليهــا األيــة الكريمــة ) ومــا مــن دابــة فــى االرض وال طائــر يطيــر بجناحيــه 

اال امــم امثالكــم ( االنعــام / ٣٨ . 
واألية )ومن الناس والدواب واالنعام مختلف ألوانه كذلك ( فاطر / ٢٨ .

 ولعــل االشــارة القرائيــة الــى التشــابه بث٣يــن االنســان وبيــن الحيــوان في انقســامهما 
علــى اصنــاف واجنــاس وانــواع مختلفــة هــي اشــارة الــى وحــدة نــوع االختــاف الــذي 
ــي  ــي التكوين ــاف الطبيع ــه الــى االخت ــع اصل ــات ويرج ــاس والحيوان ــاف الن ــز اصن يمي
الــذي ليــس لانســان فيــه يــد او دور ، صحيــح ان التمايــز القومــي والعنصــري واللغــوي 
ــح ان  ــن الصحي ــس م ــن لي ــه ، ولك ــاوزه أو محاربت ــه أو تج ــن اغفال ــي ال يمك ــر تكوين أم
يكــون للتمايــز القومــي قيمــة تفاضليــة بيــن البشــر الن هــذا التمايــز مســتواه بمســتوى 
التمايــز بيــن الحيوانــات ، فاالنتمــاء واالهتمــام القومــي واللغــوي والعرقــي امر مقبول 
، وحقيقــة ال يمكــن تجاوزهــا النهــا جعل الهــي ولكن كون العامــل القومي او اللغوي 
خصوصيــة تشــريعية او قيميــة او تفاضليــة هــو امــر ال يقــره القــرآن ، ذلــك ان االختــاف 
التكوينــي ابــداع الهــي وان التفاضــل الســلوكي واالخاقــي مــرده الــى التســابق بيــن 
البشــر فــي الخيــرات ودرجــة القــرب مــن الحــق والكمــال والتقــوى )وجعلناكــم شــعوبا 
وقبائــل لتعارفــوا ( مــن اجــل التعــارف ) ان اكرمكــم عنــد هللا اتقاكــم ( . الحجــرات / 1٢
 ، )ومــن آياتــه خلــق الســماوات واالرض واختــاف الســنتكم والوانكــم ان ـفـى ذلــك 

أليــات للعالميــن ( الــروم / ٢٢ 
) ومن الناس والدواب واالنعام مختلف الوانه ( فاطر / ٢٨.

٣- االختاف في الزمان 
ـى ســابقتيها لتســاهم ـفـي  ويمكــن ماحظــة خصوصيــة ثالثــة يمكــن ان تضــاف اـل
ــذي  ــار ال ــن والحص ــاف فــي الزم ــك هــي االخت ــم ، وتل ــن االم ــاف بي ــوان االخت ــراز ال اب
تعيــش فيــه االمــة واالحــداث والظــروف السياســية والمصاعــب التــي مــرت بهــا كل 
امــة , والمســتوى الحضــاري الــذي وصلتــه , واثــر ذلــك علــى ثقافــات االمــم وتفكيرهــا 
والتشــريع  االدارة  ـفـي  االختــاف   , االختــاف  اشــكال  , ومــن  وقيمتهــا واهدافهــا 
ــاف فــي  ــن االخت ــر ع ــاق يعب ــتوى فــي االخ ــذا المس ــاة , وه ــفي للحي ــم الفلس والفه

الفهــم واالدراك االنســاني . 
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  تعدد مناهج العبادة :
 االختافــات الســابقة العنصريــة والجغرافيــة والتاريخيــة ومــا شــابه ذلــك يعتبرهــا 
القــرآن جعــا الهيــا وقــدرا خلــق البشــر عليــه فــكان هــذا التنــوع فــي االنســانية ، تنــوع 
فــي المظاهــر ، وتلــون فــي وجــود واحــد مــن اجــل مزيــد مــن الجمــال ، وتنــوع وتتعــدد 
ــك اختافــا وموضوعــا  ــر ذل ــر ان القــرآن ال يعتب ــة واحــدة ، غي فــي جنــس واحــد وماهي
ــوع  ــاك جعــل أخــر وقــدر الهــي آخــر للتعــدد وللتن للصــراع والتفاضــل والتدافــع ، فهن
ــرز ظاهــرة تعــدد االمــم واختافهــا ، مــع وحدتهــا االنســانية - هــذا  ــه تب ــن البشــر ب بي
التنــوع المشــار اليــه بقولـــه تعالــى    ) لــكل امــة جعلنــا منســكًا هــم  ناســكوه ( الحــج 
ـى  )لــو انزلنــا اليــك الكتــاب بالحــق مصدقــا لمــا بيــن يديــه مــن  / ٦٧ , وبقولــه تعاـل
الكتــاب ومهيمنــا عليــه فاحكــم بينهــم بمــا انــزل هللا وال تتبــع اهواءهــم عمــا جــاءك 
ــن  ــدة ولك ــة واح ــم ام ــاء هللا لجعلك ــو ش ــا ول ــرعة ومنهاج ــا ش ــكل جعلن ــق ل ــن الح م
ليبلوكــم فــي مــا آتاكــم فاســتبقوا الخيــرات الــى هللا مرجعكــم جميعــا فينبينكــم بمــا 

ــدة/٤٨.  ــه تختلفــون ( المائ ــم في كنت
ــوع واالختــاف فــي الشــرائع االلهيــة ومناســك  ــا الجعــل االلهــي للتنـ فاأليتــان تناولت
ــة  العبــادة التــي يعتبرهــا القــرآن ظاهــرة مطــردة مــع وجــود األمــم حيــث تقــول اآليـــ
) ولــكل امــة ( أي هنــاك جعــل الهــي وتشــريع ، فابــد لامــة مــن منهــج عبــادي وتؤكــد 
األيــة االخــرى خصوصيــة هــذ المنهــج العبــادي ) لــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهاجــا ( 
المائــدة ٤٨ . ويزيــد القــرآن ذلــك التأكيــد بــان ذلــك مشــيئة الهيــة وقــرار الهــي ، فقــد 
كان باالمــكان أن يكونــوا ضمــن منهــج واحــد وامــة واحــدة ومنســك عبــادي واحــد ، 
لكــن هللا شــاء أن يكــون هنــاك تعــدد ، ) ولــو شــاء هللا لجعلكــم أمــة واحــدة ( المــادة٨ 
فلمــاذا كان هــذا االختــاف ؟ ان االختــاف فــي التشــريعات بيــن االمــم قــد يكــون راجعًا 
الــى خصوصيــة زمانــة أو مكانيــة او الوضــاع معينــة وظــروف وحــاالت تســتدعى هــذا 
ــح  ــة للمصال ــريعات تابع ــكام والتش ــا ان االح ــًا اذا علمن ــكام ، خصوص ــوع فــي االح التن
والمفاســد ، واذا ســملنا كذلــك بمبــدأ المرحليــة ـفـي التشــريعات وانهــا منســوخة 
بالرســالة الخاتمــة . لكــن االشــكال يبقــى فــي حكمــة االختــاف فــي المناســك والعيادة 
والســبل التــي تقــرب الــى هللا تعالــى ، الــم يكــن اقــرب الــى هــذه الوحــدة المؤمنــة ان 
يكــون شــكل عبادتهــا واحــدا ؟ وان وحــدة العبــادة تســاهم فــي تماســكهم . وفــي نــزع 

الخــاف بيــن اهــل االديــان ؟ ) ان هــذه امتكــم أمــة واحــدة (االنبيــاء٩٢ . 
واذا كانــت العقيــدة والمضمــون الفلســفي والفكــري مــن أصــل واحــد ـفـي جميــع 
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ـى توحيــد هللا وطاعتــه وعبادتــه  رســاالت النبــوات  حيــث تســتند اـل
) ان اعبدوا هللا واتقوه واطيعون ( نوح ٣

 ) اعبدوا هللا واتقوه ( العنكبوت / 1٦ .
 فلماذا كانت المناسك العبادية مختلفة ؟ والجواب مدلول عليه بقوله تعالى : 

) لــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهاجــا ولــو شــاء هللا لجعلكــم امــة واحــدة ولكــن 
ليبلوكــم فــي مــا آتاكــم فاســتبقوا الخيــرات الــى هللا مرجعكــم جميعــًا فينبئكــم بمــا 

كنتــم فيــه تختلفــون ( المائــدة/٤٨ .
فاآليــة تشــير الــى امكانيــة رفــع هــذا االختــاف بيــن االمــم ، عندمــا يكــون لهــا منســلك 
واحســد شــرعة واحــدة ، لكــن هللا شــاء ان يكــون االختــاف فــي المناســك والشــرائع 
لحكمــة االبتــاء والتمحيــص فــي االلتــزام والعمــل بالشــريعة ، فهــذا التمايــز بيــن االمم 
يدفــع الــى التطــور والتســابق بينهــا فــي اعمالهــا ويحفزهــا نحــو التكامــل مــع التأكيــد 
ـى هللا مرجعكــم جميعــا ( المائــدة /  ـى هللا ) اـل علــى أن مرجــع اإلنســان ومصيــره اـل
٤٨ . وقــد يكــون مرجــع االختــاف بيــن االمــم الــى التطــور فــي حياتهــا كالــذي يحصــل 
مــن االختــاف فــي الشــرائع مــن حيــث تفاصيلهــا المرتبطــة بواقــع الحيــاة والمتطــورة 
بتطورهــا ، اال ان االصــول ثابتــة فــي االحــكام وفــي الشــرائع ، وكذلــك االصــول العامــة 
فــي العبــادات والمناســك فهــي واحــدة فــي كل المناهــج والشــرائع الســماوية . وهــذا 
التنــوع والتعــدد ملحــوظ فيــه االوضــاع واالعــراف والحــس العــام فــي االمــة ، ومــكان 
ــل  ــك العوام ــكل تل ــة ، فل ــه االم ــط » ب ــذي ترتب ــع التاريخــي ال ــريعة والوض ــزول الش ن
تاثيــر فــي صياغــة بعــض شــكليات ومظاهــر المناســك مســيع الحفــاظ علــى مضمونهــا 
االلهــي ، فمــن الصعــب ـ علــى ســبيل التمثيــل ــــ علــى انتشــار دعــوة المســيح ان ترتبــط 
امتــه فــي فلســطين بالكعبــة و بمكــة التــي ال يجــد قومــه رابطــة تربطهــم بهــا وقــد 
يكــون هــذا االختــاف إشــارة إلــى تعــدد الســبل الــى هللا ، وانهــا جميعــًا موصلــة اليــه ، 
وليســت ســببا للخــاف والصــراع مــا دامــــت والتمحيــص مجعولــة منــه ، والحكمــة مــن 
ذلــك هــى االبتــاء بااللتــزام بمــا وصــل مــن التشــريع ، أي الطاعــة والعمــل ، وعلــى ذلــك 
يكــون مقيــاس التقييــم والمفاضلــة بيــن االمــم مــدى تســابقها فــي الخيــرات والعمــل 
الصالــح ال التفاضــل بالمناســك مــن دون االلتــزام وبالنتيجــة فهــذا االختــاف فــي االمــم 

مــن ناحيــة الشــرائع والمناســك امــر الهــي ،
وجعــل ربانــي لحكمــة فيــه تتناســب مــع المســيرة البشــرية وهــذا ال يتعــارض مــع وحــدة 

الديــن .  االختــاف والصــراع بيــن االمــم 
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مــن كل مــا ســبق نصــل الــى ان القــرآن يؤكــد ان النــاس أمــة واحــدة باعتبــار التجميــع 
والهمــوم واالهــداف والديــن الواحــد ، ثــم انشــقوا الــى امــام ، وســبب هــذا هــو العلــم 
والتكذيــب واالرادات واالهــواء والمصالــح المختلفــة ، ) وكان النــاس أمــة واحــدة 
فبعــث هللا النبييــن مبشــرين ومنذريــن وانــزل معهــم الكتــاب بالحــق ليحكــم بيــن 
ــوه مــن بعــد مــا جائتهــم  ــن اوت ــه اال اللذي ــه ومــا اختلــف في ــاس فيمــا اختلفــوا في الن

ــرة / ٢1٢ .  ــم . . ( البق ــًا بينه ــات بغي البين
ــال فــي  ــا هــي الح ــران كم ــان كبي ــان عام ــام عنوان ــن االم ــات بي ــذه االختاف ــع ه ويجم
الحيــاة االنســانية الفرديــة ، وهمــا : الصالحــون ، وغيــر الصالحيــن ، او امــة االيمــان وامــة 
الشـــرك ، او االمــة المرحومــة واالمــة الظالمــة والملعونــة ، وهــذا هو التقســيم الرئيس 
الشــائع لامــم فــي القــرآن الكريــم ) ولــو شــاء هللا لجعلهــم امــة واحــدة ولكــن يدخــل 

مــن يشــاء فــي رحمتــه والظالمــون مــا لهـــم مـــن ولـــي وال نصيــر ( الشــورى / ٨ 
ــك { االعــراف / ٦٨   ) وقطعناهــم فــي االرض اممــًا منهــم الصالحــون ومنهــم دون ذل
. وعندمــا يشــير القــرآن الــى االختــاف بيــن االمــم يشــير الــى الصــراع بيــن دعــوة الخيــر 
والصــاح مــن جهــة وبيــن الظلــم االجتماعــي واالوضــاع الشــاذة الســائدة فــي المجتمــع 
ـى  ـى الصــراع بيــن امتيــن ـفـي مجتمــع واحــد ، واـل مــن جهــة اخــرى ، وكأنــه يشــير اـل
الصــراع الداخلــي الــذي يعبــر عــن التكامــل واالســتبدال } فلــوال كان مــن القــرون مــن 
قبلكــم أولــوا بقيــة ينهــون عــن الفســاد فــي االرض اال قليــًا ممــن انجينــا منهــم واتبــع 
الذيــن ظلمــوا مــا اترفــوا فيــه وكانــوا مجرميــن { هــود / ا ا ليقــرر فــي هــذه اآليــة ســنة 

االختــاف .

األمة الواحدة 
 يتعــرض القــران الــى األمــة الواحــدة كمــا يتعــرض الــى االختــاف والتعــدد فــي االمــم ، 
ويبــدو ان القــرآن يطــرح هــذه االمســية الواحــدة فســي موضعيــن ومجاليــن محدديــن ، 

فهنــاك شــاكان ومظهــران لوحــدة االمــة يطرحهمــا القــرآن ، همــا : 
1 -  االمة الواحدة في بدء الخليقة 

ــدو ان  ــدة ، ويب ــة واح ــوا أم ــاس كان ــع الــى ان الن ــن موضــ ــر م ــير فــي اكث ــرآن يش  فالق
االمـــر الجامــع فــي هــذه االمــة الواحــدة ليــس المكســان والزمــان فحســب ، وانمــا هــو 
ــدم  ــم وع ــدم العل ــل وع ــر ، الجه ــر آخ ــترك ، وبتعبي ــيط المش ــم البس ــح والفهي المصال
التشــريع وعــدم وجــود النظــام ، كمــا هــو الحــال فــي المجتمعــات البســيطة ، ثــم تتطــور 
الحيــاة البشــرية مــن خــال التجميــع والتكاثــر فتتعــدد المصالــح واآلراء وتظهــر الحاجــة 
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ــريع  ــة الــى التش ــر الحاج ــع ، وتظه ــع االوســ ــذا التجم ــي واداري له ــام اجتماع الــى نظ
ــتلزمه  ــا يس ــات وم ــا الواجب ــدد فــي مقابله ــح ، ولتح ــوق والمصال ــى الحق ــاظ عل للحف
ذلــك مــن تحديــد العقوبــات حيــن التجــاوز علــى الحقــوق ، ومـــن توجــه صحيــح للبشــرية 
نحــو بارئهــا ، ومــا يســتدعيه هــذا التوجــــه مــــن تكامــل اخاـقـي وســلوكي فــردي 
ــزال  وجماعــي كــي تســير البشــرية فــي طريــق تكاملهــا وكل تلــك االمــور اقتضــت ان
ــث االنبيــاء والمرســلين  الرحمــة االلهيــة وفــق اللطــف الــذي وصــف بــه نفســه ، وبعـ
هــداة للبشــرية فــي مســيرتها التكامليــة ، وتلبيــة لحاجاتهــا الضروريــة لاســتمرار فــي 
الحيــاة ، فكانــت الرســالة والتشــريع والهدايــة ) كان النــاس أمــة واحــدة فبعــاث هللا 
ــن النــاس فيمــا  ــاب بالحــق ليحكــم بي ــزل معهــم الكت ــن وان النبييــن مبشــرين ومنذري
ــا  ــات بغي ــم البين ــا جاءته ــن بعدم ــوه م ــن أوت ــه اال الذي ــف في ــا اختل ــه وم ــوا في اختلف
بينهــم فهــدى هللا الذيــن امنــوا لمــا اختلفــوا فيــه مــن الحــق باذنــه وهللا يهــدي مــن 

يشــاء الــى صــراط مســتقيم { البقــرة /٢1٢ . 
 واآليــة واضحــة فــي بيــان كيــف بــدأ االختــاف ومــا هــو موضوعــه ومــا هــي حقيقتــه . 
مــن تلــك نصــل الــى ان البشــرية فــي بدايتهــا كانــت امــة واحــدة ثــم اختلفــت بســــيب 
االجتمــاع وتعــدد المصالــح واآلراء وهــذا االختــاف فطــرى وطبيعــي ، وكانــت الحاجــة 
الــى بعــث االنبيــاء مبشــرين ومنذريــن وحاكميــن ورافعيــن لاختــاف ، ثــم حــدث البغــي 
بكتمــان العلــم واالحــكام التشــريعية أو تحريفهــا وفــق االهــواء والمصالــح أو ادخــال 
اهــواء الحــكام أو علمــاء الســوء علــى الكتــاب ، وذلــك قولــه تعالــى )ومــا اختلــف الذيــن 

أوتــوا الكتــاب اال مــن بعدمــا جاءهــم العلــم بغيــا بينهــم ( آل عمــران1٩ ؟ .
 وقوله } وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات { آل عمران /10٥ 

وقوله )فمــــا اختلفـــوا حتـــى جاءهم العلم ( يونس/٩٣ . 
وهــذا االختــاف غيــر فطــري بــل تحريفــي يمثــل بغي اإلنســان وتقصيــره يحقق الرســالة 

االلهيــة الواحدة .
 ٢ - أمة االيمان الواحدة 

االمــة الواحــدة الثانيــة التــي يشــير اليهــا القــرآن فــي اكثــر مــن موضــع هــي امــة االنبيــاء 
الواحــدة عبــر العصــور واالزمــان وعبــر االماكــن المختلفــة . فقــد كانــت هنــاك امــة 
ــد  ــا الواح ــة بدينه ــة متواصل ــذه االم ــد ، وه ــن واح ــد ودي ــر واح ــن أم ــرة ع ــدة معب واح
ونظامهــا وتشــكيلها الواحــد ، وممتــدة طــواًل عبــر الزمــان ، وعرضــًا عبــر المــكان . وقــد 
يكــون لهــذه األمــة الواحــدة الــوان مختلفــة فــي التشــريع أو في المنســك تبعــًا لظروف 
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الزمــان والمــكان والموضــوع ، ولكنهــا كلهــا معبــرة عــن ديــن واحــد واصــول واحــدة 
فــي التصــور والتشــريع ، ونظــرة مشــتركة للكــون ولانســان تدعــو الــى التزامــات رئيســة 
واحــدة . حتــى كان كل مقطــع يكمــل المقطــع االخــر او ان عمليــة الحشــر والحســاب 
االممــي ووجــود الشــاهد والكتــاب عمليــة حقيقــة فــي الميــزان االلهي وهي جــزء مهم 
فــي مســيرة التكامــل البشــرية، كمــا هــو الحــال فــي بعــث االنبيــاء ، فبعــث الشــهداء 
ــن  ــق م ــهداء ، وهــي تنطل ــزع الش ــة لن ــاء مقدم ــث االنبي ــاء، وبع ــث االنبي ــل لبع مكم

حكمــة عامــة واحــدة والتــي منهــا اكمــال الحجــة.
فبعــث االنبيــاء حجــة مــن هللا علــى البشــرية ونــزع الشــهداء اكمــال للحجــة علــى 
البشــرية، واختيــار الرســول والشــاهد مــن االمــة نفســها اتمــام للحجــة الكاملــة البالغــة 
ولعــل هــذا الحســاب االممــي يشــفع ويتمــم الحســاب الفــردي حيــث يكــون الفــرد مــن 
االمــة الناجيــة والصادقــة والشــاهدة، اذ يكون حســابة الفردي بالمحصلــة وبالمجموعة 
– وان كان فيــة تقصيــر – يختلــف عــن الحســاب الفــردي اذا كان هــذا الفــرد مــن االمــة 

الظالمــة او المنحرفــة او المقصــرة، والموضــوع بحاجــة الــى مزيــد بحــث )٢(

عطاء االمة ونتاجها
يعطــي القــرآن الكريــم للعمــل قيمــة خاصــة ومتميــزة، وللقــران تصــور خــاص للعمــل 
والســلوك واالخــاق، اذ يعتبــر العمــل هــو المعبــر عــن الهويــة اإلنســان وحقيقــة، 
وكاشــفًا عــن ارادة اإلنســان واختيــاره، خصوصــًا وان مضمــون كل عمــل يكمــن ـفـي 

النيــة ) ونــودوا ان تلكــم الجنــة اورثتموهــا بمــا كنتــم تعلمــون( االعــراف/٤٣.
ــر العمــل ذلــك ان العمــل هــو الــذي يصــوغ  كمــا يشــير القــرآن الــى جانــب اخــر فــي اث
شــخصية االنســان ، وان لــكل فعــل انعكاســًا فــي النفــس، والتــي بالمحصلــة تتشــكل 

منهــا شــخصية هــذا اإلنســان وتتبلــور بهــا.

نهاية االمم.. لكل امة اجل
كل االشــياء محكومــة بالزمــن، وبمــدة تنتهــي اليهــا فالموجــودات والحيــاة والكــون 
واالنســان والمجتمعــات محكومــة بســنة المــوت والنهايــة الحتميــة واالجــل المحــدد، 
كقانــون يحكــم كل هــذا االمــور، وهــذا مــا اكــده القــران .. فهنالــك اجــل لحركــة الكون 
والحيــاة ، وقــال تعالــى ) وســخر الشــمس والقمــر كل يجــري الجــل مســمى ( فاطــر/1٣ 
ــم  ــن ث ــن طي ــم م ــذي خلقك ــو ال ــه، ) ه ــوده وحركت ــان ووج ــم االنس ــل يحك ــاك اج وهن
قضــى اجــًا واجــل مســمى عنــده( االنعــام/٢ مســيرة متواصلــة مترابطــة ويبشــر اولهــا 
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بآخرهــا ، ويفســر بعضهــا بعضــا وقــد اكتملــت هــذه المســيرة الربانيــة االيمانيــة بالنبي 
الخاتــم ، هــذا الديــن الواحــد واتضــح بالرســالة الخاتمــة . 

وقــد تنقســم هــذه االمــة الــى مجاميــع يســميها القــرآن » احزابــا » وقــد تكــون هــذه 
االحــزاب ضــــمن دائــرة االمــة المؤمنــة الواحــدة ولكــن يبقــى العمــل الصالــح والتقــوى 

مقياســا للتمايــز بيــن هــــذه المجموعــات واالحــزاب ، بعــد التســليم بصحــة مــا عندهــا 
وشــرعيته ، غيــر ان مشــكلة كل مجموعــة هــي انكماشــها وتحجرهــا علــى مــا عندهــا 
لتصورهــا انــه الحــق ، ومــا عــداه باطــل وهــذا الغــرور واالعجــاب عنــد المجاميــع المؤمنة 
يمنعهم مـــــن معرفــــة الـــسبيل المستقيم ، وان كان كل منها يمثل سبيا من السبل 
ــات  ــوا مــن الطيب ــا ايهــا الرســل كل نحــو هللا ، لكنهــا ليســت الصــراط المســتقيم ، ) ي
ــم  ــا ربك ــدة وان ــة واح ــم ام ــذه امتك ــم ، وان ه ــون علي ــا تعمل ــا انــي بم ــوا صالح واعمل
فاتقــون ، فتقطعــوا امرهــم بينهــم زبــرا كل حزب بمــا لديهم فرحــون ( المؤمنــون/٥٢ -٥1   
ــا ربكــم فاعبــدون ، وتقطعــوا  امرهــم بينهــم كل  ) وان هــذه امتكــم امــة واحــدة وان
الينــا راجعــون  فمــن يعمــل مــن الصالحــات وهــو مؤمــن فــا كفــران لســعيه وانــا لــه 

كاتبــون ( االنبيــاء /٩٢ - ٩٤. 
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 لكل أمة شاهد
 الحشــر االممــي : يتعــرض القــرآن الكريــم فســي حديثــه عــن االمــم الــى موضــوع غريــب 
ومهــام ، وفيــه الكثيــر مســـــن االســــــرار واالشــارات والخصوصيــات القرآنيــة ، ذللك هو 
موضــوع حشــر االمــم كمــا يتعــرض القــرآن فــي حديثــه عــن االمــة الــى اجلهــا ونهايتهــا 
وعقابهــا ، وحشــرها وكيــف أن االمــم كلها ســوف تجتمع في ســاحة الحشــر والحســاب 
الــى انتظــار حســمها ، وكيــف تدعــى كل امنــة بأمامهــا ورمزهــا وقائدهــا المعبــر عنها    

) يــوم ندعــو كل انــاس بامامهــم ( االســراء ا ٧ 
) وتــرى كل أمــة جاثيــة كل امــة تدعــى الــى كتابهــا اليــوم تجــزون مــا كنتــم تعملــون ( 

الجاثيــة٢٨ .
) قــال ادخلــوا فــي امــم قــد خلــت مــن قبلكــم مــن الجــن واالنــس فــي النــار كلمــا دخلــت 
امــة لعنــت اختهــا حتــى اذا اداركــوا فيهــا جميعــا قالــت اخراهــم الوالهــم ربنــا هــؤالء 
اضلونــا فأتهــم عذابــا ضعفــا مــن النــار قــال لــكل ضعفــا ولكــن ال تعلمــون ( االعــراف 
ـى كتابهــا . . وكان هنــاك قبــل الحســاب الفــردي حشــرًا  / ٢٨ . وتدعــى كل امــة اـل
ـي حســابا للعصــر البشــــري وللحضــارات وللمســيرة  وحســاب وعقابــا لامــم ، وبالتاـل

البشــرية 
شهادة االمام والنبي على االمة 

كمــا ان لــكل فــرد فــي حســابه الفــردي كتابــًا وشــاهدأ ، } اقــرأ كتابــك كفــى بنفســك 
ــًا  ــاهد » منتزعـ ــيكون » الش ــة ، س ــك االم ــراء / ٤ 1 ، فكذل ــيبا { االس ــك حس ــوم علي الي
مـــن عمــوم حيــاة االمــة وصراعاتهــا ومعاناتهــا ، عارفــا باحوالهــا واوضاعهــا ومواقفها 
واالتجاهــات فيهــا ، ) ويــوم نبعــث فــي كل امــة شــهيدًا عليهــم مــن انفــس هــم وجئنــا 

بــك شــهيدًا علــى هــؤالء ( النمــل / ٨٩ .
 وقولــه تعالــى )ونزعنــا مــن كل امــة شــهيدا فقلنــا هاتــوا برهانكــم ( القصــص / ٧٥ . 
والبد لهذا الشــاهد ان يكون اهااًل للشــهادة ، مــــن حضــــور معاينـــة ومعايشــة لامــــة 
واوضاعهــا ، وهــذا يســتلزم ان يكــون فــي الشــاهد خصوصيــات وصفــات ، منهــا : العنــاء 
والرقابــة والتواجــد والحضــور والمعرفــة الدقيقــة بحــال االمــة واتجاههــا ، ولعــل فــي 
اختيــار القــرآن كلمــة النــازع اشــارة لــكل هــذه المعانــي ) ونزعنــا مــن كل امــة شــهيد ( 

القصــص / ٧٥ . 
والبــد ان يكــون هــذا الشــهيد الرقيــب مــن االمــة نفســها ، ومــن عصرهــا ، وحاضــرًا فــي 

أوضاعها
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وعارفــا بأحوالهــا وبالمرحلــة التــي تعيشــها البشــرية او االمــة المحاســبة والمشــهود 
عليهــا فهــو ليــس مــن عصــر آخــر او امــة اخــرى ، كل ذلــك لكــي تكــون الشــهادة 
الصــادق والقــى وابلــغ حجــة واكثــر تاثيــرا مــن الشــهادة التــي تكــون مــن خــارج االمــة 
او العصــر ، وتلــك الشــهادة تشــبه شــهادة االنســان علــى نفســه أو شــهادة جوارحــه 
فابــد لــكل أمــة مــن شــهيد كمــا يشــير إلــى ذلــك القــرآن ، والبــد ان تمــر االمــة كل أمــة 
بمرحلــة الحشــر االممــي والحســاب االممــي لتقــام عليهــا الشــهادة مــن داخلهــا ، ومــن 

نفســها بهــذا الشــهيد . ) فكيــف اذا جئنــا مــن كل امــة بشــهيد( النســاء /٤1 . 
وكمــا أن لــكل أمــة رســواًل أو نبيــا يــؤدي ـفـى الحيــاة الدنيــا دور االبــاغ واالنــذار 
ــهادة  ــرى بالش ــاة االخ ــل دوره فــي الحي ــول يكم ــي أو الرس ــذا النب ــان ه ــة ، ف والهداي
علــى هــذه االمــة التــي عــاش فيهــا ، وبلــغ فيهــا وعانــى منهــا وجاهــد مــن اجــل وكمــا 
ــي   ــؤدي دوره التبليغ ــا ي ــة أو أمامـ ــا حج ــاة الدني ــن الحي ــرة م ــكل فت ــر ول ــكل عص أن ل
والواليتــي ـ القيــادي فيهــا فــان هــذا االمــام الحجــة ســيكمل دوره فــي مســيرة حيــاة 
ــى  ــهادة عل ــاب االممــي بالش ــر والحس ــم الحش ــات فــي عال ــارات والكيان ــم والحض االم
ــراع فــي  ــنة الص ــى س ــهادة عل ــا ، وبالش ــا وبمواقفه ــف به ــا والتعري ــة وتقييمه االم

ــن. ــن الظالمي ــن وبي ــن الصالحي ــا بي عمقه

 شهادة امة على امة 
ـى الشــاهد علــى األمــة ، وهــو االمــام أو النبــي أو  وكمــا يشــير القــران الكريــم ى اـل
الرســول ، فكذلــك يشــير الــى مســتوى اخــر مــن الشــهادة ، اال وهــو شــهادة امــة علــى 
ــى  ــوا شــهداء عل ــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكون ــه تعالــى وكذل امــة اخــرى فــي قول

ــرة / ٤٢ .  ــهيد (البق ــم ش ــول عليك ــون الرس ــاس )ويك الن
ــا  ــاء ، ولم ــادة باالنبي ــر ع ــام يختص ــارة الــى مق ــاز واشــ ــن امتي ــهادة م ــذه الش ــا له ولم
يفتــرض ف الشــاهد مــن حضــور ومعرفــة ودقــة وامانــة وصــدق ، فقــد اختــص هللا بهــا 
االمــة الخاتمــة والديــن الكامــل ، و التــي  حباهــا هللا النعمــة التامــة فجعــل هللا امــة 
االســام الكامــل االمــة الشــاهدة التــي تشــهد علــى النــاس المعاصريــن لهــا الــى يــوم 
القيامــة ، باعتبارهــا االمــة الخاتمــة الكاملــة وهــى بذلــك تــؤدي دور االنبيــاء فــي االمــام 
الســابقة ، اللتزامهــا ومعاناتهــا وجهادهــا فــي حمــل الرســالة لكــن امــة االســام مــع 
ــم المعاصــر لهــا ، تبقــى بحاجــة  ــز فــي الشــهادة علــى النــاس والعال موقعهــا المتمي
الــى شــهيد عليهــا ، وعلــى مــدى التزامهــا أو تقصيرهــا ، وعلــى مســيرتها وتكاملهــا ، 

وذلــك الشــهيد عليهــا هــو النبــي الرســول الخاتــم صــل هللا عليــه وآلــه وســلم . 
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وقبــل ان تفــرغ مــن بحــث الشــهيد الشــاهد البــد مــن االشــارة الــى دور الشــهيد واهمية 
هــذا الــدور فــي الحيــاة اآلخــرة ، والــى الحكمــة االلهيــة التــي اقتضــت ان يكــون هنــاك 
حســاب اممي لكل امة ، وان يكون هناك شــاهد على كل امة ، وكتاب تحاســب االمة 
بموجبــه ، وهــذا البحــث والتســاؤل يقودنــا الــى تســاؤل حــول وجــود عقــاب جماعــي أو 
عــذاب عــام لــكل أمــة يشــمل كل افرادهــا المقصريــن وغيرهــم ، كمــا هــو الحــال فــي 
الدنيــا عندمــا يشــملها قانــون االجــل واالســتبدال ، أو أن حشــر االمــم وحســابهم عمليــة 
ــو  ــا ه ــة كم ــور المختلف ــر العص ــرية عب ــيرة البش ــيم للمس ــن تقس ــوع م ــتعراض ، ون اس
الحــال فــى اســتعراض الفــرق الرياضيــة قبــل اجــراء المســابقات الفرديــة أو الجماعيــة 
، وذلــك مــن اجــل اعطــاء صــورة عامــة عيــن المشــاركين بالمســابقات وانواعهــم 
والوانهــم ، فكذلــك الحــال فــي ان عمليــة الحشــر والحســاب االممـــى ووجــود الشــاهد 
والكتــاب عمليــة حقيقيــة فــي الميــزان االلهــي ، وهــي جــزء مهــم فـــي مســـيرة التكامل 
البشــرية ، كمــا هــو الحــال فــي بعـــث االنبيــاء ، فبعــث الشــهداء مكمــل لبعــث االنبياء ، 
وبعــث االنبيــاء مقدمــة لنــزع الشــهداء ، و هــي تنطلــق مــن حكمــة عامة واحــــدة والتي 
ــهداء  ــزع الش ــرية ون ــى البش ــن هللا عل ــة م ــاء حج ــث االنبي ــة . فبع ــال الحج ــا اكم منه
اكمــال للحجــة علــى البشــرية ، واختيــار الرســول والشــاهد مــن االميــة نفــس هــا اتمــام 
للحجــة الكاملــة البالغــة ولعــل هــذا الحســاب االممـــي يشــفع ويتمــم الحســاب الفــردي 
حيــث يكــون الفــرد مــن االمــة الناجيــة والصادقــة والشــاهدة ، اذ يكــون حســابه الفــردي 
بالمحصلــة وبالمجمــوع ـ وان كان فيــه تقصيــر ـ يختلــف عــن الحســاب الفــردي اذا كان 
هــذا الفــرد مــن االمــة الظالمــة او المنحرفــة او المقصــرة ، والموضــع بحاجــة الــى مزيــد 

بحــث  

عطاء االمة ونتاجها 
 يعطــي القــرآن الكريــم للعمــال قيمـــة خاصـــة ومتميــزة ، وللقــرآن تصــور خــاص للعمــل 
والســلوك واالخــاق ، اذ يعتبــر العمــل هــو المعبــر عــن هويــة اإلنســان وحقيقتــه ، 
وكاشــفًا عــن ارادة اإلنســان واختيــاره ، خصوصــًا وان مضمــون كل عمــل يكمــن ـفـي 

ــون ( االعــراف / . ٤٣  ــم تعمل ــة اورثتموهــا بمــا كنت ــودوا ان تلكــم الجن ــة )ون الني
كمــا يشــير القــرآن الــى جانــب آخــر فــي اثــار العمــل ذلــك ان العمــل هــو الــذي يصــوغ 
شــخصية اإلنســان ، وان لــكل فعــل انعكاســًا فــي النفــس والتــي بالمحصلــة تتشــكل 

منهــا شــخصية هــذا اإلنســان وتتبلــور بهــا
وحيــاة اإلنســان ـفـي اآلخــرة ، مــن بعثــه حتــى حســابه وجزائــه ، كمــا تشــير اآليــات 
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ــخصيته ،  ــد ش ــل يج ــه ، ب ــد عمل ــه ي ــل ان ــان ، ب ــل اإلنس ــر لعم ــاج اث ــات ، هــي نت والرواي
وبتعبيــر آخــر ، يجســد نفســه ، حيــث تتجســد لمنافســيه جميــع اعمالــه ، ويجدهــا حاضــرة 
مستنســخة ، ومعبــرة عــن العمــل بمضمونــه ومحتــواه ، كمــا تشــير اليــه هاتــان األيتــان 
: )هــذا كتابنــا ينطــق عليكــم بالحــق انــا كنــا نستنســخ مــا كنتــم تعملــون ( الجاثيــة/٢٩
) وتضــع الموازيــن القســط ليــوم القيامــة فــا تظلــم نفســا شــيئًا وان كان مثقــال حبــة 

مــن خــردل اتينــا بهــا وكفــى بنــا حاســبين (االنبيــاء /٤ .
هــذا كلــه فيمــا يتعلــق بحيــاة الفــرد ، امــا مــا يتعلــق بحيــاة االمــة وعملهــا ونتاجهــا ، 
وبتعبيــر اشــمل شــخصيتها فيتمثــل بمجمــوع االحــداث والتاثيــرات التــي مــرت عليهــا 
ــذي  ــن ال ــر الزم ــا عب ــا وفعله ــا وتوجهاته ــا ومواقفه ــك بعطائه ــا ، وكذل ــت به وحل
ــك ومــا تعطــى ، ومــا  ــم االمــم ينبغــي ان ياحــظ الطرفــان مــا تمل عاشــته وفــي تقيي
حصـــلت ومــا قدمــت ، بنظــرة شــاملة ليمكــن فهــم االمــة ومعرفــة قدرهــا مــن هذيــن 
البعديــن ، وليــس مــن الصحيــح ان ناحــظ ونقيــم العطــاء دون االلتفــات الــى الظــروف 
والعوامــل التــي مــرت بهــا ) تلــك أمــة قــد خلــت لهــا مــا كســبت ولكــم مــا كســبتم وال 

تســالون عمــا كانــوا يعملــون ( البقــرة / 1٢٤ 
ان لــكل أمــة عطاءهــا الخــاص بهــا وكســبها وهو امر يســتقل عــن عطاء االمــام االخرى 
بمعنــى ان لــكل امــة شــخصيتها وهويتهــا المعبــرة عنهــا ، وصحيــح ان هنــاك تاقحــًا 
ــع  ــذا ال يمن ــن ه ــة لك ــة ومترابطـ ــة ومتاحق ــم متناقل ــاءات االم ــم ، وان عط ــن االم بي
ان يكــون لــكل امــة وجودهــا وشــخصيتها وكســبها الخــاص بهــا وهويتهــا المعبــرة 
عــن حقيقــة شــخصيتها ، ) لهــا مــا كســبت ولكــم مــا كســبتم وال تســئلون عمــا كانــوا 

يعملــون ( البقــرة/1٣٤
 فــا يمنــع التبــادل الثقافــى والحضــاري بيــن األمــم مــن ان تصــوغ كل امــة شــخصيتها 
بنفســها حتــى لــو كانــت مســتفيدة مســن غيرهــا فهــي تصــوغ ذلــك العطــاء وتمثلــه 
بشــكل يجعلــه جــزءًا مــن منظومتهــا وشــخصيتها الترابــط بيــن عمــل االمــة وهويتهــا : 
والقــرآن الكريــم يشــير الــى كل امــة وعطائهــا وكســفيها واســتقال كل امــة بعملهــا 
ــزاز  ــة شــد واعت ــل ان هنــاك حال ــر عــن منظومــة ترابــط بيــن االمــة وبيــن عملهــا ب يعب
لامــة بعملهــا وهــي حالــة طبيعيــة وســنة تجدهــا فــي حيــاة الفــرد ، وكذلــك نجدهــا 
ـفـي حيــاة االمــام ، اذ هــي حالــة اعتــزاز االمــة بعملهــا وكســبها ونتاجهــا وادائهــا، 
وهــو الظاهــر مــن قولــه تعالــى } فمــن زيــن لــه ســوء عملــه فــرآه حســنا { فاطــر/ ٨ ) ثــم 

الــى ربهــم مرجعهــم فينبئهــم بمــا كانــوا يعملــون( االنعــام /10٨ .
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ــذه الحيــاة الدنيــا ، فتجــد االمــة نفســها   وهــذا القانــون يحكــم الفــرد واالمــة فــي هــ
ووجودهــا مــن خــال عطائهــا وعملهــا، وبذلــك تتنافــس وتتمايــز عــن اآلخريــن فكانهــا 
تســجل خلودهــا مــن خالــه، وتجــد فــي عملهــا افضليــة علــى عمــل اآلخريــن فتعتــز بــه 

وتواصــل ســيرها مــن خالــه.

سنة التزيين :
يبــدو ان ســنة التزيــن لعمــل االمــة تاتــي بعــد ان تتبلــور االمــة وتترابــط وتتطــور فــي 
وجودهــا ونشــاطها فيكــون لهــا عطــاء ونجاحــات واســتمرار الوجــود ، فتتراكــم عندهــا 
الخبــرات والتجــارب عبــر االحــداث، فيبــرز لامــة منهــج مترابــط وتصــور عــن عملهــا 
وشــخصيتها ، وتجــد االمــة نفســها، وتجــد ان مــا وصلــت اليــه مســن حــال وتطــور 
ووجــود هــو : مســحن خـــال هـــذا العمــل والمنهــج  ولــوال هــذا المنهــج فســي العمــل 
ــذا  ســنة المســتوى مــن العطــاء ،  لمســا حققــت هــذه االنجــازات ولمــا وصلــت الــه هـ
فيغــدو هــذا المنهــج قيمــة عليــا ، ويكتســب نوعــا مــن التقديــس واالحتــرام وبالتعبيــر 
القرآنــي ) زيــن لــه ( ، وهــــذه العمليــة الطبيعيــة لتكامــل وجــود االمــة وعطائهــا تنشــا 
فــي نفــوس جميــع ابنــاء االمــة.  وســنة التزييــن مرحلــة مــن المراحــل التــي تمر بهــا االمة 
قبــل أجلهــا ونهايتهــا . وممــا يستشــف مــن قولــه تعالــى ) زيــن ( عمليــة التزييــن عملية 
تجميــل ليســت نابعــة مــن ذات الشــيء وحقيقتــه ، وانمــا هــي عمليــة خارجيــة تحــاول 
ان تضــع يشــكل مقصــود عناصــر جمــال معنــوي أو مــادي لاشــياء أو الموجــودات 
لاشــخاص ، أو االفعــال أو الحــاالت ، فهــي عمليــة غيــر حقيقيــة ، وهــي خارجيــة وليــس 
ت ذاتيــة . وال تعبــر عــن درجــة مــن التكامــل والتطــور الحقيقــي . فالتزييــن فــي واقــع 
االمــر تدليــس وخديعــة ، وتســتخدم حيــن تقــف االطروحــة عاجــزة عــن عــاج تطــورات 
ـى االمــام ، وتنكشــف الخديعــة  الحيــاة ، وال تقــدر ان تحــرك االمــة ولــو خطــوة اـل
والتضليــل لتســقط االطروحــة وينهــار المثــال االعلــى بعــد فشــل عمليــة التزييــن فــي 

تمويــه الواقــع فــي نظــر االمــة.

 نهاية األمم . . لكل امة اجل : 
كل االشــياء محكومــة بالزمــن ، وبمــدة تنتهــي اليهــا ، فالموجــودات والحيــاة والكــون 
واالنســان والمجتمعــات محكومــة بســنة المــوت والنهايــة الحتميــة واالجــل المحــدد 
ــك اجــل لحركــة  ــون يحكــم كل هــذه االمــور ، وهــذا مــا أكــده القــرآن . . فهنال ، كقان
ـى )وســخر الشــمس والقمــر كل يجــري الجــل مســمى (  الكــون والحيــاة ، قــال تعاـل
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ــل يحكــم االنســان ووجــوده وحركتــه ، } هــو الــذي خلقكــم مــن  فاطــر/1٣ وهنــاك أجـ
طيــن ثــم قضــي اجــا واجــل مســمى عنــده { األنعــام / ٢ 

وكمــا ان لانســان اجــا فــان لامــة ايــض اجــًا..  )ولــكل لمــة أجــل فــاذا جــاء أجلهــم ال 
يســتأخرون ســاعة وال يســتقدمون( االعــراف /٣٤ .

 ان قانــون االجــل وســنة االمــد المحــدود لاشــياء عــام وشــامل ال يتخلــف ، فــي الكــون 
وفــي اإلنســان وفــي االمــم . انهــا ــــ فــي الكــون ـ تمثــل نهايتــه ، واجــل حركــة وجــوده ، 
فهــو فــي تبــدل وحركــة مســتمرة وســوف تنتهــي هــذه الحركــة ويتوقــف مظهرهــا 
الوجــودي والحياتــي بوجــود وحيــاة أخــرى ، وعبــر حالــة اخــرى ومظهــر آخــر ، يــوم تبــادل 
االرض غيــر االرض والســماوات ويبــرزوا هللا الواحــد القهــار ابراهيــم ٤ . وكمــا تنتهــي 
ــون  ــهد الك ــا يش ــر ، وكم ــام آخ ــرى بنظ ــاة أخ ــدى حي ــه لتبت ــاة في ــون والحي ــة الك حرك
موتــا ووالدات جديــدة الجزائــه المكونــة لــه مــن ســقوط نجــوم وتوســيع فــي الكــون ، 
فكذلــك حيــاة اإلنســان الفرديــة تجــري ضمــن حركــة مــن ميــدًا الــى منتهــى واجــل ، مــع 
تغيــر فــي وجــوده الجســدي وتطــور الــى ان يبلــغ أجلــه ومنتهــاه ، مــع والدات جديــدة 
واســتمرار الحيــاة اإلنســان العامــة حتــى تنتهــي هــذه الحيــاة الدنيــا فــي وقــت انتهــاء 
حركــة الكــون لتبــدأ مســيرة حيــاة اخــرى بنظــام ووجــود آخــر . وهــذا القانــون ـ قانــون 
الحركــة والتبــادل يســري علــى االمــام ، وال نقصــد باالمــة هنــا مجموعــة اشــخاص فــي 
ــمته وكيانــه الثقافــي  مــكان وزمــان واحــد ، وانمــا هــي وجــود اجتماعــي مميــز لــه سـ
ــذا  ــيرته فه ــط مس ــه ونم ــم عاقات ــذي يحك ــى ال ــه االعل ــط ومثل ــي المتراب واالجتماع
الوجــود االجتماعــي لامــة لــه اجــل تنتهــي اليــه لتبــدأ مســيرة اخــرى المــة اخــرى 
لهــا وجــود اجتماعــي أخــر وهكــذا تســتمر حركــة االمــم بالمــوت والــوالدة ، وتمــر كل 
ــا  ــة والصب امــة بمراحــل وجودهــا وتطورهــا وتكاملهــا ، وكمــا يمــر االنســان بالطفول

والمراهقــة والرجولــة والشــيخوخة لينتهــي بالمــوت ، فكذلــك االمــة تبــدأ
مــن نقطــة وتســير بمظاهــر متطــورة لوجودهــا لتنتهــي باجلهــا ، ولتبــدأ امــة اخــرى 
حركتهــا مــــن مبدأهــا الــى مســتقرها ونهايتهــا ، الــى ان تنتهــي هــذه الحيــاة ، لتبــدأ 
حيــاة اخــرى بنظــام آخــر لهــذا الوجــود » االمــة » حيــث البعــث والحســاب والجــزاء ، كمــا 
اشــرنا ســابقا ، )وتــرى كل امــة جاثيــة كل امــة تدعــى الــى كتابهــا( الجاثيــة / ٢٨ ، )كلمــا 

دخلــت امــة لعنــت اختهــا ( االعــراف / ٣٨ . 
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وـفـي ســنة المــوت واالجــل شــرائط وقانــون عــام يحكــم المــوت كعمليــة طبيعيــة 
وظاهــرة كونيــة عامــة ومخلــوق لــه عناصــره وشــروطه وظروفــه ونظامــه الخــاص بــه

 ) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عما ( الملك / ٢ . 
وكمــا هــو الحــال ـفـي عمليــة الخلــق التــي تجــري وفــق قانــون عــام ومترابــط مــع 
ــير اإلنســان واالمــم ،  ــه ومســ ــة تحكــم الكــون كل ظواهــر اخــرى ضمــن ســنن متكامل
فهنــاك شــرائط وظروفــا واحــكام لمــوت االجــرام الســماوية ونهايتهــا يمكــن رصدهــا 
ــم الفلــك . وكذلــك هنــاك شــروط وظــروف واحــكام لمــوت اإلنســان  ــرة عل ضمــن دائ
يحكمهــا علــم الفســلجة ، ومــا يرتبــط بها من علوم ، ونجد الحالة نفســــها مـــن شـــروط 
وظــروف فــي نهايــة االمــم وانتهــاء فعاليتهــا ضمــن قوانين وشــروط تحددها العلــــوم 
االجتماعيــة وقوانيــن حركــة المجتمــع . والظواهــر الطبيعيــة والماديــة يمكــن رصدهــا 
دراســتها ومعرفــة قوانينهــا ، المــكان الســيطرة عليهــا ومتابعتهــا ، وليــس الحــال 
كذلــك فــي عــام فلــك ، فانــه ال يمكــن الســيطرة علــى االجراميــة ســماوية وحركتهــا 
ولكــن يمكــن متابعتهــا ورصــد جمــل الظــروف والشــرائط التــي تجــري فيهــا حادثــة او 
الظاهــرة . أمــا بخصــوص االمــة والحيــاة المعنويــة نســان فــان المســألة تختلــف كثيــرًا 
لصعوبــة ســد الظاهــرة النفســية والفكريــة ، ولتشــابك هــذه واهــر وتعلقاتهــا ، ولتأثــر 

دراســة هــذه الظواهــر امــل كثيــرة ، منهــا العوامــل الذاتيــة لانســان.

الحالة النفسية والخلفية الفكرية للباحث :
 ولكــن ممــا ال شــك فيــه ، وجــود ظاهــرة مــوت االمــم وان هنــاك اجــااًل محــدودًا يحكــم 
كل امــة ، وهــو مــا يؤكــده القــرأن ويكــرره ، )ولــكل امــة اجــل( االعــراف / ٤ ،) لــكل امــة 

اجــل ( يونــس /  ٤  )مــا تســبق مــن أمــة أجلهــا ومــا يســتأخرون( الحجــر / ٥ . .
ـى وقــت   وبعــد ان يقــرر القــرآن الكريــم حقيقــة المــوت واالجــل لامــم ، ينتقــل اـل
ــل )ال يســتأخرون ســاعة  وال  االجــل وشــروطه  حيــث يؤكــد القــرآن ان فــي وقــت االجـ

يســــــتقدمون( االعــراف /٣٤ .
 وهــو ـفـي موضــوع االجيــال ووقتــه يتعــارض المريــن ، نحتــاج بعــد تحديدهمــا ، ان 

نتلمــس التصــور الــذي يمكــن ان يعطــي تفســيرا جامعيــًا ومترابطــا بينيــا . 
االمر االول : } إن اجل هللا اذا جاء ال يؤخر لو كنتم تعلمون { نوح / ٤ . 

االمر الثاني : )ولوال كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضــي بينهم( الشـورى / 1٤ 
)يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى( ابراهيم / 1 

)ويستعجلونك بالعذاب ولوال اجل مسمى لجاءهم العذاب( العنكبوت / ٥٣ ، 
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)فاذا جاء أجلهم يستأخرون ساعة وال يستقدمون ( االعراف ٣٤ . 
ــت  ــذا التوقي ــب الــى هللا ، وه ــا ينس ــااًل وتوقيت ــاك اج ــير الــى ان هن ــر االول يش فاالم
التحديــد اذا تحقــق شــرطه ) اذا جــاء ( فــان النتيجــة ال تتخلف وال تتأخــر ، فهناك توقيت 
انتهــاء امــس االمــة وفتــرة وجودهــا . وهنــاك احتمــاالن لهــذا التوقيــت واالجــل : االول 
: تحديــد زمنــي ووقتــي بعــدد الســنين والقــرون ، فــاذا جــاء وقــت نهايــة االمــة بانتهــاء 

ســنينها فانــه ال يتأخــر. 
 واالحتمــال الثاـنـي : تحديــد االوصــاف وشــروط انتهــاء االمــد ومــوت االمــة ، فــاذا 

تحققــت شــروط االجــل ونهايــة االمــة فــا يتخلــف الجــزاء ) االجــل
امــا االمــر الثانــي الــذي يشــير اليــه األيــات المتقدمــة بخصــوص االجــل فهــو امكانيــة 
االخيــر فــي االجــل الــى أجــل مســميا الــي هللا فاطــر الســماوات واالرض )يدعوكــم ليغفــر 

لكــم مــن ذنوبكــم ويؤخركــم الــى اجــل مســمى( ابراهيــم /10 .
 فــكأن هنــاك امــرا يقتضــي النهايــة ، لكــن االســتغفار وتعديــل االمــة الوضاعهــا باتجاه 
ــر أجلهــا الــى اجــل آخــر  ــؤدى الــى تأخي ــة نحــو هللا ســوف ي ــح وبخطــوات حقيقي صحي
ــر االجــل  ــة تأخي ــة تشــير الــى امكاني ، ولكنــه محــدد ومســمى ومشــخص عنــده ، فاآلي
بعمليــة يقــوم بهــا االنســان فــي حالــة الفــرد ، وبعمليــة تقــوم بهــا االمــة بمجموعهــا 
ــة  ــا لام ــا حتمي ــاك اج ــل الــى ان هن ــن نص ــن االمري ــن هذي ــة . م ــة االم ــام فــي حال الع
وللفــرد ال يتغيــر وال يتبــدل ، وهـــو مســمى ومحــدد عنــده ســبحانه فــي كتــاب محفــوظ 
ال يعلمــه اال هــو أو مــن يطلعــه عليــه مــن ملــك او نبــي ، وهــذا االجــل المســمى عنــده 
والمحــدد لديــه ال ينخــرم وال يتأخــر وال يتقــدم ، وقــد تكــون مجموعــة امــور ســاهمت 
ـفـي تحديــده منهــا : فعلــى اإلنســان ودعــاؤه ، وفعــل االمــة ودورهــا المســتقبلي 
والفعلــي ، وهــذا االجــل يحــدد ـفـي حالــة الفــرد ـفـي ليلــة القــدر ، كمــا تشــير لذلــك 
بعــض الروايــات وهنــاك اجــل مقضــي موقوفــا عســى أمــور كثيــرة ، منهــا عــدم وجــود 
مانــع مــن مصلحــة او مــا شــابه ، فيكــون محــًا للبــداء والتغييــر ، فيمكــن تقديمــه او 
تأخيــره ، ومحلــه فــي لــوح المحفــوظ واالثبــات ، وقــد يبــدو للبعــض االوليــاء فيمكــن 
ــة  ــر آجالهــا الموقوفــة علــى امــر مــا ، والمقضي لانســان ولامــة ان تســاهم فــي تغيي
بأمــر يتبــدل ان االجــل الــذي يقــع فعــًا فــي الفــرد او االمــة هــو اجــل مســمى ومحتــوم 
ســواء أكان موقتــا احترازيــا علــى غيــر المتوقــع ام مقضيــا بحســاب العــادة والطبــع ام 

موتــا غيــر احتــرازي فوقوعــه
دليل على كونه أجا مسمى ال يتأخر وال الروايات الواردة في الموضــوع ـ وان 
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كان صاحــب الميــزان يلحــظ االجــل وبخصــوص الفــردي ـ فــان كثيــرًا مــن اآليــات التــي 
ــد ان نشــير فــي  يوردهــا الــى االمــة خاصــة . تتعــرض كيــف تمــوت االمــة ؟ مــن المفي
ــد  ــاء الجس ــو انته ــذي ه ــوت ال ــدد بالم ــح ومح ــرد واض ــل الف ــث الــى ان اج ــام البح خت
وانتقــال الــروح مــن البــدن ، ويكــون الجســد مازمــًا لتوـفـي هللا االنفــس امــا مــوت 
االمــم وتحقــق اجلهــا فلـــه صــــورة تختلــف عــن صــورة االجــل الفــردي ، ويبــدو ان هنــاك 
طريقتيــن عامتيــن الجــل االمــم وانتهائهــا ، وهنــاك صــور متعــددة لــكل طريـــق مــــن 
ــادة  ــذه الطــرق ، ) قــد نوفــق لبحثهــا مســتقبا ( . لطريقــة االولــى : الهــاك واالب هــ
ــاك  ــذا اله ــان ، وه ــاك اإلنس ــردي به ــل الف ــبه االج ــة تش ــذه الطريق ــدية : وه الجس
واالبــادة لمجمــوع االمــة ولمجتمــع معيــن يكــون عــادة نــادرًا فــي كل عصــر ، وان كان 
متعــددا فــي مجمــوع العصــور التــي مــرت بهــا البشــرية . صــوره ، فتــارة يكــون بمــرض 
عــام شــامل ، وتــارة بزلــزال او بعــذاب ســماوي ، فتنتهــي االمــة وجــودًا مجمــوع االفــراد 
فعــًا وعطــاء وتأثيــرا و القــرآن الكريــم يذكــر هــذه الصــور مــن المــوت عــادة بخصــوص 
القــرى ، وال يذكرهــا بحــق االمــة . وســوف نأتــي علــى ذلــك فــي بحــث القــرى . الطريقــة 
ــا  ــدان قدرته ــة ، أو فق ــوي لام ــوت المعن ــا بالم ــس ميه ــن ان ن ــي يمك ــة : والت الثاني
وارتباطهــا وتاشــي فعلهــا وعطائهــا وانتهائهــا و التــي تشــد مــن ســاحة الفعــل 
والحســاب بيــن االمــم وال يتحقــق ذلــك بانتهــاء وجــود االفــراد فــي الطريقــة األولــى ــــ 

كمــا ـ وانمــا هنــاك صــور عــدة راجــع تفســير الميــزان / 
ــن االفــراد فــي االمــة ،  ــادل المنســل لامــة ، وتاشــي الرابطــة بي لتحققــه ، منهــا : تب
ونشــوء كيــان جديــد علــى انقــاض الكيــان الســابق ، والقــرآن يطلــق علــى بعــض هــذه 
الصــور االســتبدال والتبديــل والتغييــر فالهــاك ـفـي هــذه الطريقــة ليــس للوجــود 
الفيزيولوجــى لامــة عبــر هــاك افرادهــا ، وانمــا هــو هالــك وانتهــاء ومــوت شــخصية 
االمــة وانتهــاء مــع بقــاء الوجــود عطائهــا وحضارتهــا الفيزيولوجي الفرادهــا ، ويتحقق 
ــذه  ــوان ه ــاء عن ــتبدال ( أو بانته ــة ) اس ــذه االم ــر له ــر آخ ــوء مظه ــاك بنش ــذا اله ه

وتبــادل هويتهــا االمســية وتشــتت افرادهــا . 

هل هناك ترابط بين اجل الكون واجل االفراد واجل االمم ؟ 
قــد يكــون مــن المفيــد أن نمعــن النظــر فــي الكشــف عــن الترابــط بيــن االجــال الثاثــة 
، أجـــل الكـــون واجــل االفــراد واجــل االمــم ، ـفـي مجمــوع اآليــات التــي تتحــدث عــن 
الخلــق والمــوت والغايــة منهمــا مــع ماحظــة الروايــات واالحاديــث التــي تتنــاول 
ــتقل  ــون مس ــكل قان ــال ؟ او ان ل ــك اآلج ــن تل ــة بي ــاك عاق ــل هن ــوع فه ــذا الموض ه
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ـى تلــك اآليــات  عــن ســواه ؟ ان هنــاك اقترانــا وعاقــة ســببية بينهــا ؟ وبالرجــوع اـل
والتــي منهــا : ســخر لكــم مــا فــي الســماوات ومــا فــي األرض { لقمــان / . ٢ . الــذي خلــق 
المــوت والحيــاة ليبلوكــم أيكــم أحســن عمــا { الملــك / ٢ لومــا خلقــت الجــن واالنــس 
اال ليعبــدون الذاريــات / ٥٦ .  )لقــد كتبنــا فــي الزبــور مــن بعــد الذكــر يرثهــا الصالحــون { 
االنبيــاء / . 1 االرض عبــادي بالرجــوع الــى تلــك األيــات قــد نصــل الــى عمــر الكــون واجلــه 

متوقفــا علــى تحقيــق الهــدف مــن خلقــه ) والكــون كلــه مســخر لخدمــة االنســان (
التكوينــي ، وانمــا هــو العمــل وااللتــزام والتســابق ـفـى العمــل الصالــح ، وســيكون 
الحســاب والحشــار علــى المســؤولية المناطــة بــكل امــة فــي الخلــق ســواء اكانــت مــن 
الحيــوان ام مــن االنســان ام مــن الجــن ، كمــا تقــدم ســابقا . بعــد ان اثبــت القــرآن الكريــم 
ــتافا بســين االمــم علــى  تعــدد االمــم ومنشــًا هــذا التعــدد وقســم االختــاف الــى اخـ
اســاس التكويــن واالجنــاس ، وعلــى اســاس المنهــج والعقيــدة ، وجعلــه هــو االســاس 
فــي تقييــم االمــم والشــعوب , تعــرض الــى مســالة العاقــة بيــن هــذه االمــم وطبيعــة 
هــذه العاقــة وآثارهــا فــي حيــاة االمــم ، ســواء فــي هــذه الحيــاة أو فــي الحيــاة االخــرى 
، وفــي هــذا الصــدد يتنــاول مــا يلــي  التراكــم االنحرافــي لامــم وتأثيــر االمــام المنحرفــة 
فــي تعميــق االنحــراف والظــام فـــي العالــم ، ويظهــر الترابــط بيــن خــط االنحــراف عبــر 
العصــور المختلفــة ممــا يجعــل هــذا التراكــم االنحرافــي عبــر العصــور ثقــًا ســيئًا فــي 
تــراث البشــرية يبــرر بــه انحــراف االمــم الاحقــة قولــه تعالــى } قــال ادخلــوا فــي امــم قــد 
خلــت مــن قبلكــم مــن الجــن واالنــس فــي النــار كلمــا دخلــت امــة لعنــت اختهــا حتــى اذا 
اداركــوا فيهــا جميعــًا قالــت أخراهــم الوالهــم ربنــا هــؤالء أضلونــا فاتهــم عذابــا ضاعفــا 
مــن النــار { االعــراف / ٣٨ . وقــال )قــال لــكل ضعــف ولكــن ال تعلمــون ( االعــراف / ٢٨
ويشــير القــرآن مــن جانــب اخــر الــى ســنة التكذيــب فــي االمــم ورفضهــا دعــوات الرســل 
ووقوفهــم امــام عمليــة تزكيــة اوضاعهــم باتجــاه الخيــر موقفــا ســلبيا ، وانســياقهم 
وراء اوضاعهــم الســائدة ، وعاداتهــم واهوائهــم ، وتمكــن كبــر الهــم وســادتهم مــن 
مســلك االمــور ومواجهــة الدعــوة الربانيــة التــي تريــد ان تزلــزل مواقفهــم وفــي تكــرار 
ذكــر هــذه الحالــة عنــد االمــام واالقــوام تســلية للدعــاة والمبلغيــن وتهاويــن لموقــف 
ــى الرســول اال البــاغ  ــوا فقــد كــذب امــم مــن قبلكــم ومــا عل ــن ، )وان تكذب المخالفي

المبيــن ( العنكبــوت/1٨  
فاآليــة تشــير الــى مــا ذكرنــاه ســابقا مــن ان هنالــك حشــرا وحســابا وجــزاءا لامــم بمــا 

هــي امــم ، وفيهــا تأكيــد لهــذا الموضــوع فــي دخــول الكافريــن والظالميــن النــار ، 
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ــا  ــا وتوجهه ــو هدفه ــا ه ــع بينه ــات ، والجام ــكل مجموع ــى ش ــون عل ــم يك فدخوله
وكونهــا فــي عصــر وزمــان مشــترك ، وهــذا التعاقــب والتسلســل فــي الدخــول بما تشــير 
اليــه اآليــة الكريمــة } اخراهــم الولهــم { وهــو بحســب الســياق تسلســل وتعاقــب زمنــي 
ــك  ــل ذل ــا احتم ــن _ كم ــاء والتابعي ــاء والزعم ــام ســـ كالرؤس ــة والمق ــس بالرئيس ، ولي
صاحــب الميــزان ، بقليــل مــن قبلكــم فــي بدايــة األيــة التــي تخاطــب المشــركين من اهل 
مكــة . والــذي يهمنــا فــي اآليــة بخصــوص موضــــوع التواصــل بيــن االمــم هــو ان هــذا 
اللعــن بيــن االمــم يكشــف حقائــق االمــور فــي اآلخــرة فهــو يعكــس العاقــة والترابــط 
بيــن االمــم فــي الدنيــا ، والتــي كان أساســها وحــدة التوجــه والهــدف والتواصــل بيــن 
االبنــاء واآلبــاء وبيــن الاحقيــن والســابقين وهــذا اللعــن مــن الاحقيــن للســابقين فــي 
ــذي  ــاب ال ــة واالنتس ــعور بالتبعي ــة والش ــر والهيمن ــن التأثي ــف ع ــاب يكش ــوم الحس ي
ــن تجــاه الســابقين واالوليــن وكأن كشــف هــذه  ــن واآلخري كان ســائدا بســين الاحقي
الحقيقــة ســترفع عــن الاحقيــن تبعــات اعمالهــم وتخفــف مــن ســيئات مــا كســبو وان 
كــون االوليــن بمــا هــم أصحــاب المبــادرة الســيئة والجــرأة علــى الحــق ســيجعل عذابهــم 
اشــد واكبــر مــن عــذاب االمــة الاحقــة ، فتدعــو االمــة الاحقــة علــى االمــة االولــى بــــ ) 

ربنــا آتهــم ضعفيــن مــن العــذاب ( االحــزاب / ٦٨ . 
ليتضــح بذلــك عمــق االســف والمــرارة والحســرة واللــوم الــذي يعــم الاحقيــن ازاء 

عظمائهــم واجدادهــم )والت حيــن منــاص ( ص / ٣ .
 و يشــار الــى الحالــة مــن الخصومــة بيــن هــذه الذيــن اتبعــوا والذيــن اتبعــوا فــي موضــع 
ــار( ص /  ــل الن ــم اه ــق تخاص ــك لح ــه )ان ذل ــك بقول ــى ذل ــق عل ــرآن ، ويعل ــن الق ــر م آخ
٦٤ . وحــول قضيــة أي مــن الفريقيــن اشــاد اجرامــا وبالتالــي تكــون اشــــد عذابــًا ؟ اهـــم 
مؤسســو المبــادى واالفــكار المنحرفــة مــن الكبــراء واالمــراء ورؤســاء االنحــراف ؟ أو 
هــم التابعــون والمناصــرون لهــم ؟ فقــد يــرى البعــض ان مــن اســاس الظــام واالنحراف 
ــام  ــبب فــي الظ ــه الس ــنين ، والن ــر الس ــل عب ــذا العم ــار ه ــل اث ــه يتحم ــا الن ــد عذاب أش
والضالــة ، ولكونــه المبــادر والمتجــرى أول مــرة . وقــد يــرى اخــرون ان اســتجابة النــاس 
وانجرافهــم مــع الطاغــي والعالــم المنحــرف واصحــاب المبــادئ الضالــة هــــو الــــذ يعــزز 
االنحــراف والظلــم عنــد الكبــراء والســادة االوليــن . وكان القابليــة لاعــراض وللظــروف 
المســاعدة المهينــة لبلورتهــا هــي االســاس فــي عمليــة االنحــراف وتحمــل تبعاتــه واثــاره . 
لكــن القــرآن الكريــم يرفــض الرأييــن جميعــا ويــرى كا الفريقيــن فــي مســتوى واحــد 
ــة واالجــواء  ــار لعملهــم ، بغــض النظــر عــن الظــروف الخارجي مــن المســؤولية واالختي
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المحيطــة بالعمــل . ولمــا كان كاهمــا خارجــا عــن امتثــال االميــر االلهــي ، فالمســؤولية 
تكــون واحــدة ، والجــزاء تبعــا لذلــك يكــون واحــدًا ايضــا ، اذ ان االمانــة المعروضــة علــى 
ــكل   ــة ، )قــال ل ــة االجتماعي اإلنســان واحــدة بغــض النظــر عــن الزمــان والمــكان والرتب

ضعــف (االعــراف ٣٨/
واالشــارة االخــرى التــي تســتفاد مــن األســس المذكــورة ـفـي أن حضــارة الطغيــان 
واالنحــراف  او االمــة الطالحــة وان كانــت متعــددة ومتنوعــة لكــن هنــاك ترابطــا 
وتشــابكا وانتســابا فيمــا بينهــا )كلمــا دخلــت أمــة لعنــت أختهــا حتــى اذا أدركــو فيهــا 
ــة  ــدة مترابط ــة واح ــدة وقافل ــلة واح ــا سلس ــم ( وكأنه ــم االوله ــت اخراه ــا قال جميع
ــات  ــيطان بكلم ــو الش ــد ه ــب ولح ــدة لكات ــة واح ــراف مقال ــر ، كان االنح ــر أخ أو بتعبي
متعــددة ومتنوعــة ومختلفــة لكنهــا بمجموعهــا تشــكل مقالــة واحــدة لانحــراف 
والضــال ، وهــذا التمايــز والتباعــد الحضــاري واالمنــي الــذي قــد يبــدو ـفـي العالــم 
ــم  ــر باالم ــر وتاث ــع تاثي ــارب وموض ــو متق ــا ه ــة ، وانم ــة واقعي ــة حقيقي ــكل حال ، ال يش
والحضــارات واالنكســار المطروحــة فيمــا بيــن اهــل كل عصــر ، وكذلــك بيــن كل عصــر 
وبيــن الــذي يليــه مــن العصــور . ظاهــرة التكذيــب )وان تكذبــوا فقــد كــذب امــم مــن 
قبلكــم ومــا علــى الرســول اال البــاغ المبيــن ( العنكبــوت/ ٨ا )أولئــك الذيــن حــق 
عليهــم القــول فــي أمــم قــد خلــت مــن قبلهــم مــن الجــن واالنــس انهــم كانــوا خاســرين 
( االحقــاف / 1٨ ، وكذلــك )ارســلناك فــي أمــة قــد خلــت مــن قبلهــا أمــم لتتلــو عليهــم 

ــد / . ٣ . ــك ( الرع ــا الي ــذي أوحين ال
 مــن مجمــوع هــذه األيــات نجــد ان هنــاك تأكيــدا علــى ظاهــرة الترابــط والتشــابه بيــن 
االمــم ، وان ايــة امــة ليســت معزولــة أو فــي منــى عــن االمــم االخــرى ، ولــذا نجــد القــرآن 
يشــير الــى ذلــك فــي اكثــر مــن موضــع . وهــذه االشــارة الــى التواصــل التاريخــي } كذلــك 
ارســلناك فــي أمــة قــد خلــت مــن قبلهــا أمــم . . { قــد يســتفاد منهــا فــي ســنة ارســال 
المبلغيــن الــى االمــم مــن جهــة ، وهــي مــن ســياق الرمــل االحقــاف / / . مــا كنــت بدعــا 
مــن وقــد يســتفاد منهــا ـفـي شــيوع ظاهــرة التكذيــب الرســل عنــد االمــم الســابقة 

والاحقــة وفــي ذلــك
شــد لعزيمــة االنبيــاء وتخفيــف مــن قيمــة تكاذيــب ، عــادة التقليــد وحالــة التبعيــة : الــى 
ســوف تنتهــى االنبيــاء االمــم ، النــه يعبــر عــن قطعنــا بانتصــار وشــيوع نورهــم وهداهــم  
} انــا وجدنــا آباءنــا علــى ٢٢ اســة وانــا علــى آثارهــم مهتــدون { الزخــرف / ، ) وإنــا علــى 

آثارهــم مقتــدون { الزخــرف / ٢٢ . وقــد يســتفاد مــن هــذه األيــات وتأكيداتهــا ان 
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مســيرة البشــرية واحــدة ، وان تنوعــت االمــم واختلفــت اشــكالها وتعــددت مناهجهــا ، 
كمــا تؤكــد ان سلســلة االنبيــاء واحــدة مترابطــة يكمــل بعضهــا بعضــا وانهــا مــن منبــع 

واحــد وتدعــو الــى مصــدر واحــد . 

حركة االمة 
التحول والتبدل في مسيرة االمة :

ــدل فــي  ــر والتب ــط بالتغيي ــد يرتب ــام ومعق ــوع مه ــم الــى موض ــرآن الكري ــرض الق  يتع
مســيرة االمــة ، وفــي ســيرها نحــو الحــق وتكاملهــا فــي كنفســه وبتعبيــر آخــر موضــوع 
حركــة االمــة وموقفهــا مــن المثــل االعلــى . ويذكــر القــرآن الكريــم بتفاصيــل ، المراحــل 
والحــاالت التــى تمــر بهــا االمــة الظالمــة والمنحرفــة ، منــذ بدايــة اعراضهــا حتــى 
هاكهــا ، بســبب بعدهــا وجحودهــا وانحرافهــا ، ويمكســان استشــفاف ذلــك مــن 
ــث  ــة فــي بع ــنة العام ــك . . { الس ــن قبل ــم م ــلنا الــى ام ــد ارس ــاركات : ولق ــات المب اآلي

ــراء { / ــاء والض ــم بلبأس ــاء . فأخذناه ــك بالب ــد والتحري ــاء . الش االنبي
 ) وهذه مرحلة لعلهم يتضرعون { / التوجه الى هللا الزالة البأس وغايته التضرع . 

)فلوال إذ جاءهم بأسسنا تضرعوا ( / نزول الباس وغايته التضرع. 
) ولكن قست قلوبهم { / القسوة والموقف الجاحد

)وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون { التزيين لمواقف االمة الخاطئة 
) فلما نسوا ما ذكروا يه ( النسيان . 

) فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى فرحوا بما أوتوا(  االماء والطغيان بالنعم . 
) اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون { / االستبدال والهاك والعذاب . 

)فقطع دابر الذين ظلموا ( / نهاية الظلم واالمة الظالمة . 
)والحمــد للــه رب العالميــن { / امــر محكــم وحكيــم وجميــل يســتحق الثنــاء والحمــد للــه 

االنعام / ٤٢ ســـه ٤ . 
يؤكــد القــرآن هــذه اآليــات ان هنــاك تكــرارا فــي ظاهــرة معينــة وتازمــا وتدرجــا وتحــواًل 
ــار ان فيــه ارتباطــا بيــن  ــة الظاهــرة باعتب فســي األميــة وهــذا التكــرار يرتفــع الــى درجـ
إســباب ومســببات يمكــن تســميتها قانونــًا اجتماعيــا أو ســنة ــــ وهــو مــا يمكــن فهمــه 
مــن قولــه ) ولقــد أرســلنا الــى أمــم مــن قبلــك ( ، كمــا ان صيغــة الجميع وصيغــة الماضي 

تشــير الــى اســتمرار الحالــة ودوامهــا .
 الشعور بالحاجة للرسالة والمنقذ

ــزول الرســالة ووجــود المــرس ل   فــي الظــرف االجتماعــي الــذي تعيشــه األمــة قبــل ت
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ــن آالم  ــة م ــه االم ــج تعاني ــذ يعال ــة الــى منق ــعور بالحاج ــة الش ــر حال ــك تظه ــاء تل واثن
ومشــاكل وضيــاع  } اخذناهــم بالبأســاء والضــراء { وكل ذلــك لكــي يكــون االتجــاه 
ــن ، والتوجــه الــى  ــب النجــاة والشــعور بالحاجــة الــى معي النفســي فــي االمــة هــو طل
جهــة انتظــار منهــا الحــل ، ونكــون اهــًا لانقــاذ . ) لعلهــم يتضرعــون ( لعل الســبب في 
عــدم نــزول القــرآن وبعــث الرســول ص » فــي الحضارتيــن الفارســية والروســية ، وكذلــك 
لعــل الســبب فــي عــدم نجــاح الدعــوات فــي بعــض المجتمعــات ، هــو عــدم وجــود حالــة 
التضــرع و الشــعور بالحاجــة الــى منقــذ فــي مناطــق معينــة وفــي ظــرف معيــن ، حيــث ال 
يوجــد شــعور بالحاجــة الــى بديــل ومنقــذ مــا دام الديــن الســائد أو االطروحــة الحاكمــة 
، أو المثــل االعلــى علــى حــد قــول الســيد الشــهيد الصــدر ـ الــذي تتجمــع حولــه االمــة 
مــا زال يمتلــك الفاعليــة بحيــث يحــرك االمــة ويجمعهــا ، فالــى أن يفقــد المثــل االعلــى 
مفعولــه ، وتنفــذ االطروحــة غرضهــا وينقــد الديــن قدرتــه علــى المشــاكل الجديــدة 
التــي ينتــج بعضهــا مــن محدوديــة المثــل االعلــى أو الديــن واالطروحــة السياســية 
ــاع لفقــدان المثــل  وتطبيقاتهــا ) فاخذناهــم بالبأســاء والضــراء( فتشــتت االمــة بالضي
قدســيته وتوهجــه فســي نفــوس النــاس ، فتكــون االمــة حينــذاك بيــن ان تــذوب فــي 
ــة والماركســية أمــام الحضــارة  ــى االمــة اقــوى كالهندوســية والبوذي ــل اعل ــن ومث دي
ــدة مــن داخــل االمــة وطروحاتهــا  ــة ـ ، او ان ينبعــث مثــل اعلــى واطروحــة جدي الغربي
ــه  ــرع والتوج ــعور بالتض ــراء والش ــاء والض ــة البأس ــن رحل ــد م ــا فاب ــا وثقافته وتاريخه
الــى منقــذ ، والدة تنســيق كســل جديــدة لقيــام مذهــب جديــد أخســر او اطروحــة بديلــة 

 القوة والتزيين :
عندمــا تعيــش االمــة حالــة البأســاء والضـــراء يفتــرض فيهــا ان تتوجــه الــى حــل ومنقــذ 
مــن غيــر الــذي فــي يدهــا مــن حلــول وتجــارب ، بــل الــى خــارج نطــاق اإلنســان لفشــله 
فــي حلهــا ، فتتجــه الــى المثــل االعلــى المطلــق ، الــى هللا ، أو الــى مثــل آخــر اعلــى ممــا 
تعيشــه االمــة مــن مثــل ، ليحركهــا ويأخــذ بيدهــا نحــو التقــدم والتطــور والخــاص ولــو 
ألمــد . غيــر ان االمــة فــي احيــان ، قــد ال تتضــرع ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تتحجــر علــى 
مــا عندهــا ، وتدعــي أن الحــل فيمــا ورثتــه مــن اآلبــاء وتعلمتــه منهــم ، وأن مــا وصلــت 
اليــه االمــة مــن تطــور فــي هــذه االطروحــة يمثــل اقصــى مــا تبغيــه وافضــل مــا تطلبــه 

لزيــن لهــم الشــيطان مــا كانــوا يعملــون
مرحلــة االمــاء/ الصحــوة قبــل المــوت هــذه الحالــة النفســية واالجتماعيــة مــن التحجــر 
علــى موقــف خاطــى والتزييــن الــكاذب والخــداع باثــارة الضجيــج حــول المنقــذ والبديــل 
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ـى تضليــل وتزييــف الشــعور بالتضــرع ، ووصفــه بانــه انحــراف  الجديــد وبالســعي اـل
وهزيمــة ، المجهــودات الباطلــة قــد تنجــح فــي مســعاها ) إفلمــا نســوا مــا ذكــروا بــه ( 
فتندفــع االمــة مــرة اخــرى نحــو مثلهــا االعلــى واطروحتهــا المهزومــة ، وتحــاول إعــادة 
ــة الترميــم  النشــاط فــي شــعاراتها كســل ا وقــد يحصــل مــن ذلــك بعــض النجــاح لحالـ
واعــادة البنــاء وثــورات التصحيــح ومســا شــابه ذلــك مــن مقــوالت ، فتســير االمــــة فرحــة 
مستبشــرة يحدوهــا االمــل بعــودة حياتهــا مــن جديــد كمــا كانــت ايــام كان مثلهــا 
االعلــى واطروحتهــا تملــك الشــارع وقلــوب النــاس ، وخيــل لهــم أن الحيــاة عــادت اليهم 
. فتحنــا عليهــم أبــواب كل شــيء حتــى إذا فرحتــو بمــا اوتــوا . . . ( فينطلقــون فرحيــن 
بمــا عندهــم مــن مثــل ، وتقســر اعينهــم بمــا لديهــم مــن توجــه ، وتمكــن لهــم االمــور 
بعــد هــذه الصدمــة والتذكــر } البأســاء والضــراء { والتضــرع لكنــه تمكــن المحتضــر ، 
والــداء الــذي ال تنفــع معــه المســكنات والشــعارات الســابقة ، والمريــض المعتمــد 
علــى المنشــطات ، ليســقط بعدهــا تمامــا حائــرا ميتــا اجــوف ) اخذناهــم بغتــة فــاذا هـــم 
مبلســون { فيقتــدون دون حــل ودون مثــل وبــدون اطروحــة لحياتهــم ، فتمــوت االمــة 
ــعاعها  ــو اش ــر ويخب ــل وتندح ــا . وتضمح ــا وتواصله ــا ونماؤه ــًا وينتهــي عطاؤه تمام
، وحينــذ ال تمــوت ، بــل تلغــى فحســب ويقطــع دابرهــا ) فقطــع دابــر الذيــن ظلمــوا( ، 

والحمــد للــه رب العالميــن . 

الخاتمة
ــاري  ــا االعتب ــن وجوده ــا الحقيقــي وبي ــن وجوده ــة بي ــول االم ــاء ح ــرددت آراء العلم  ت
ــة  ــرأي االول فام ــر ال ــث يظه ــذا البح ــال ه ــن خ ــتنداته ، وم ــه ومس ــل مدارك ، ولكس
ـي فهــو محكــوم بالحركــة الجوهريــة مــن النمــو والتكامــل  وجــود حقيقــي ، وبالتاـل
ــاب  ــه الخط ــم ، وتوج ــاء لام ــث االنبي ــة ببع ــة االلهي ــوع العناي ــت موض ــذا اصبح ، وله
اليهــا ، وهــذه الحركــة والنمــو لامــة محكومــة أيضــا بالمــوت واالجــل ومحكومــة أيضــًا 

ــر االممــي .  ــاب والحش ــث والحس بالبع
ـى موتهــا ويعشــها يحكمهــا عــدة   وفيمــا بيــن والدة االمــم وتكليفهــا بالرســالة اـل
الحركــة  ، وقانــون  ، والتدافــع  قوانيــن منهــا قانــون االختــاف والتعــدد والوحــدة 
والتبــدل واالســتبدال وقانــون التزييــن وهنــاك اشــارات قرآنيــة للترابــط بيــن نهايــة 
االفــراد وبيــن نهايــة االمــم ـ ومحصلــة حركــة االمــة بقيــام االمــة الصالحــة وســيادتها 
والموضــوع المهــم اآلخــر هــو العاقــة بيــن القريــة وبيــن االمــة . والقوانيــن المشــتركة 
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بينهمــا ، والقوانيــن الخاصــة بــكل منهمــا ، وهــو مــا اكتفينــا باشــارات وتنبيهــات اليــة 
ـى مزيــد مــن  التفصيــل والبحــث ، نأمــل اســتكماله  مختصــرة . والموضــوع بحاجــة اـل

بتوفيــق هللا ســبحانه .

الهامش
)1( راجــع تفســير الميــزان ج٦ فــي بحــث الفــرق بيــن الشــريعة والملــة والديــن، اد يشــير الــى الديــن الواحــد وهــو 

المفهــوم االعــم مــن تعــدد الشــرائع التــي تــؤدي الــى الديــن الواحــد وهــو االســام.

)٢(  قــد يكــون هــذا الحشــر االممــي والحســاب والبعــث والكتــاب والشــهادة علــى االمــم اشــارة الــى ان االمــم 
ــه حشــر وحســاب وجــزاء. ــد لــكل وجــود حقيقــي ان يكــون ل وجــودات حقيقيــة والب
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إطاللة	على	دور	المرأة	
باألمس	واليوم

الدكتورة		أميرة	كاظم	القزويني

 بســم هللا الرحمن الرحيم } يريدون ليطفؤا 

فواههم وهللا متم نوره ولو كره
أ
نور هللا بـــا

 الكافرون { » الصف/8 . 
منــذ بــزوغ فجــر االســالم واالعــداء ال ينفكــون 
عن هذا الدين المبارك و كيدهم وحياكـتهم 
للمؤامــرات التــي تشــوه ســمعة الــذي حطــم 
عــروش الطغــاة وســاوى بيــن العبــد وســيده 
دم وفضــل بعضهــم علــى 

آ
بمــا كــرم هللا بنــي ا

بعــض وااليمــان بدرجــات التقــوى . 
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للـمـــسلمين  والكيــد  العــداء  مسلســل  اســتمر 
وازداد بظهـــــور المنظمــات الصهيونيــة و التــي 
اخذت تســيطر على مقار االمور في الدول الكبرى 

، ولما كان الشــرق االوســط
ي المنطقة التي تضم الدول العربية واالسالمية ( 

أ
 ) ا

يضــم القســم االكبــر مــن المســلمين فــي العالــم 
كمــا انــه يحتــوي ممــا حبــاه هللا خيــرات وكنــوزا 
مكنونــة فــي اراضيــه ومــن اهمهــا البتــرول فــكان 
الواســع  النفــوذ  ذات  الكبــرى  الــدول  توجــه 
الــى العمــل علــى بســط هيمنتهــا علــى شــعوب 
الموجــودة  الخيــرات  مــن  واالنتفــاع  المنطقــة 
هــذه  علــى  تســتولي  ناحيــة  مــن  فهــي  فيهــا 
بمــا  بتصنيعهــا  تقــوم  وليــة 

أ
ا كمــادة  الخيــرات 

تملــك مــن مصانــع وخيــرات تــم تعيدهــا مــواد 
هــذه  ســكان  علــى  لتبيعهــا  مصنعــة  جاهــزة 
المناطــق فيكــون لهــا الربــح الوفيــر ، ولســكان 
االراضــي صاحبــة الخيــرات الخســارة والتخلــف 
تطــور  عــدم  علــى  االســتعمار  عمــل  وقــد   ،
الصناعــي  تفوقــه  يضمــن  لكــي  البلــدان  هــذه 
والتكنولوجي ولكي يظهر امام شعوب المنطقة 
بــان دول الغــرب هــي وحدهــا التــي تملــك التطور 

والخبــرات العلميــة والتفــوق فــي كل شــيء وان 
عملــت  وقــد   .  « لهــا  منقــادة  الشــعوب  باقــي 
المنظمــات الغربيــة التبشــيرية علــى تركيــز تلــك 
ظهــر  حتــى  الشــرق  ابنــاء  نفــوس  فــي  المعانــي 
جيــل يستشــعر بــان كل مــا لديــه مــن دراســة 
دول  وكــرم  فضائــل  مــن  هــو  داب 

آ
وا وعلــوم 

الغــرب عليــه حتــى وصــل المجتمــع الــى درجــة 
يشــعر بانــه مديــن للحضــارة الغربيــة فــي كل مــا 
كل ويلبــس وينــام ويــدرس ويتطبــب ... الــخ 

أ
يــا

واذا كان هنــاك حديــث عــن االخــالق الطيبــة 
الغربيــة  الشــعوب  عنــد  انهــا  االجابــة  نجــد 
النفــاق  يعرفــون  وال  الكــذب  يعرفــون  ال  فهــم 
بالعهــد  الوفــاء  علــى  ويحرصــون  الخيانــة  وال 
والموعــد . . الــخ مــن صفــات جســدتها االخــالق 
االســالمية واكــدت عليهــا حتــى وصــل االعتقــاد 
عنــد البعــض بــان الشــعوب الغربيــة هــي التــي 
والمســلمين  العــرب  ن 

أ
وا  ، االســالم  تمثــل 

التقــادم  ال يمثلــون شــيائ منــه ! ومــــن خــــالل 
اســتطاعت  التكنولوجــي  والتطــــور  العلمانــي 
الــدول االســتعمارية بســط نفوذهــا وســيطرتها 
علــى شــعوب العالــم الثالــث وكانــت فــي نفــس 



|   العدد صفر   |   ربيع الثاني   |   ايار   |  2005 40

روح  بــث  علــى  الحــرص  كل  حريصــة  الوقــت 
المحبــة والــوالء للغــرب فــي نفــوس الشــرقيين 
االعتــراض  عــدم  تضمــن  المحبــة  بهــذه  النهــا 
الهيمنــة  لمنهــج  التصــدي  و 

أ
ا سياســتها  علــى 

ان  حصــل  الــذي  ولكــن  الخيــرات  وامتصــاص 
الــدول مثــل بريطانيــا وفرنســا والمانيــا )  هــذه 
 متميــزة فــي بدايــة القــرن العشــرين 

ً
كانــت دوال

االســتعماري  منهجهــا  للعيــان  واضحــا  ظهــر   )
واالســالمية  العربيــة  الــدول  علــى  التســلطي 
وزرع  البلــدان  تلــك  خيــرات  علــى  والهيمنــة 
الشــجرة الخبيثــة الصهيونيــة فــي قلــب الوطــن 
العربــي فكانــت هنــاك خطــط رفــض واع لهــذه 
االســالم  خــط  وهــو  اال  التســلطية  السياســة 
الواعيــن  الديــن  رجــال  بفتــاوى  تمثــل  الــذي 
الذيــن كانــوا يفضحــون تلــك الخطــط المتســترة 
ســتار مختلفة ظاهرها انيق وجميل ومرغوب 

أ
با

وباطنهــا خبيــث وفاســد ومرفــوض وانقــل لكــم 
هــذه الحادثــة التــي حصلــت عندنــا فــي العــراق 
لقنــت  التــي  الخالــدة  العشــرين  ثــورة  بعــد 
جعلتــه  قاســيا  درًســا  البريطانــي  االســتعمار 
ومنهجــه  سياســاته  ويبرمــج  حســاباته  يعيــد 
بصــورة جديــدة اخــرى وملخــص هــذه القصــة ان 
بريطانيــا ارســلت مندوبــا عنهــا لزيــارة المرجعيــة 
الوقــت  ذلــك  فــي  وكان  النجــف  فــي  الدينيــة 
الســيد ابــو الحســين االصفهانــي فبعــث ) نــوري 
الســعيد ( رئيــس الــوزراء فــي ذلــك الوقــت الــى 
الســيد االصفهانــي بــان يوافــق علــى لقــاء الســفير 
البريطانــي لمــدة دقائــق واصــر علــى ذلــك وامــام 
مــل الســيد المرجــع الكبيــر وبعــد 

أ
هــذا االصــرار تا

بهــذا  القصــة  ســر 
أ
ا . واختصــر  قــال ال »  قليــل 

الموقف الذي اريد ان اوضحه . . دخل السفير 
البريطانــي والمنــدوب مــن الحكومة البريطانية 
ومعهمــا نــوري الســعيد قبلــوا يــد الســيد الكبيــر 

وقدمــوا تحيــات الحكومــة البريطانيــة وقالــوا : 
ان بريطانيــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة نــذرت 
ان غلبــت المانيــا ســوف تقــدم مســاعدات ماليــة 
العالــم  فــي  الديــن  علمــاء  وكبــار  المعابــد  الــى 
 هلل علــى نعمــة الغلبــة علــى 

ً
كلــه وذلــك شــكرا

فــي  بريطانيــا  انتصــرت  حيــث  ن 
آ
واال العــدو 

الحــرب جئنــا نقــدم الــى زعمــاء االديــان الكبــرى 
فــي العالــم مــا نذرنــاه فلقــد ذهبنــا الــى البابــا فــي 
ن 

آ
الفاتيــكان وقدمنــا اليــه المنحــة المنــذورة واال

االشــرف  النجــف  فــي  ســماحتكم  إلــى  جئنــا 
المســاعدة  لكــم  لنقــدم 

المنذورة ! ! 
مــل الســيد االصفهانــي لحظــات وقــال . . . ال 

أ
تا

مانــع 
الصــك  واخــرج  البريطانــي  المنــدوب  اســرع   
وكـتــب مائــة الــف دينــار عراقــي وهــو مبلــغ غيــر 
قليــل بالنســبة الــى ذلــك الزمــان . . )وهنــا تجلــى 
اخــذ   ) االصيلــة  الشــيعية  المرجعيــة  موقــف 
كـتــب حوالــة  ثــم  الســيد الصــك واطلــع عليــه 
قدرهــا مائــة الــف دينــار عراقــي قدمهــا مــع الصــك 
مائـتــا  هــذه   :  

ً
قائــال البريطانــي  المنــدوب  الــى 

الجنــود  اهالــي  الــى  منــا  مســاعدة  دينــار  الــف 
مــن  بريطانيــا  جندتهــم  الذيــن  المســلمين 
بــالد الهنــد وقتلــوا فــي حــرب العــراق فالرجــاء 
ايصالهــا وصرفهــا عليهــم فــي الهنــد ! هنــا نكــس 
اعضــاء الوفــد رؤوســهم ثــم قامــوا مودعيــن . . 
ولمــا خرجــوا عــاد نــوري الســعيد بســرعة وقبــل 
يــد الســيد االصفهانــي بشــوق وســرور وهــو يقــول 
لــه : ان العلمــاء الذيــن يمتلكــون هــذه الــروح 
الكبيــرة قليلــون مــع االســف واضــاف هــــل تعلــم 
مــاذا قــال المنــدوب بعــد خروجنــا مــن عنــدك؟ 
قــال يجــب علــى ) شرشــلنا ( » ان يســتقيل عــن 
العظيــم  الســيد  هــذا  مكانــه  ويجلــس  منصبــه 
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نحــن نريــد ان نســتعمر االســالم وقــد غفلنــا عــن 
ان هــذا الســيد العظيــم بعلمــه ودرايتــه وعقلــه 
ســالم . 

أ
وتدبيــره جعــل بريطانيــا مســتعمرة لال

عــاد االســتعمار مــن جديــد ينخــر بجســم الــدول 
االســالمية وخصوصــا الشــرق اوســطية ولكـــن 
ســاليب جديــدة بعيــدة عــن الحــروب ولكنهــا 

أ
با

علــى المــدى البعيــد لهــا نتائــج اخطــر بكـثيــر مــن 
شــان الحــرب واالســتيالء علــى االراضــي فكانــت 
اليــوم  نســميها  جديــدة  الفــكار  والدة  هنــاك 
بالغــزو الثقافــي وذلــك لضــرب االســالم وتعاليــم 
مــن  يملكــون  ال  المســلمين  وجعــل  االســالم 
يعبــر  كمــا  بالجنســية  االنتمــاء  ســوى  االســالم 
ي مجــرد قشــر ومظهــر بــال محتــوى 

أ
عــن ذلــك ا

وتطبيــق . كان التركيــز يتجــه نحــو شــريحتين 
مــن دور  لهــا  لمــا  ة 

أ
المــرا االولــى  المجتمــع  فــي 

افســاده  او  المجتمــع  بنــاء وصــالح  فــي  فعــال 
فــي  النشــطة  الفعالــة  القــوة  الشــباب  والثانيــة 
علــى  ذلــك  وكان  الســريع  والتطبيــق  االخــذ 
علــى  التركيــز  التاليــة:  بالنقــاط  نوجزهــا  وجــوه 

ة وذلــك مــن خــالل : ـ
أ
دور المــرا

ة والرجل 
أ
1 -  الدعوة الى المساواة بين المرا

مــن  ة وخروجهــا 
أ
المــرا تحــرر  الــى  الدعــوة    -  2

المنــزل 
المســلمة  ة 

أ
المــرا مظلوميــة  علــى  التركيــز  ـ   ٣  

و  الدينيــة  القيــم  كل  ضــد  للثــورة  وتهيئتهــا 
واالجتماعيــة التــي تحــد مــن حريتهــا وتمنعهــا 

قهــا  حقو
فــي  كان 

أ
ا ســواء  بالموضــة  ة 

أ
المــرا اشــغال   -4

بموديــالت  االنشــغال  ام  شــعرها  تســريح 
الحفــالت  ومالبــس  المختلفــة  المواســم 
 .  . واطالتهــا  االظفــار  وطــالء  و  والمناســبات 
والعنايــة  للرشــاقة  فتــح صالونــات    -  5 . الــخ 

. والبشــرة  بالجمــال 

وادخــال  السياســي  العمــل  الــى  ســحبها  6ــــ 
الثقافــة  هــي  هــذه  لتكــون  الهدامــة  االفــكار 

 . االلهيــة  عــن  البديلــة 

تم التركيز على الشباب بـ : 

فــي  الجنســين  اختــالط  الــى  الدعــوة    -  1

الدراســية  المراحــل  مختلــف  علــى  المــدارس 

للدراســة  بالنســبة  بذلــك  يفلــح  لــم  ولكــن 

المجتمــع  تقبــل  لعــدم  والثانويــة  المتوســطة 

قاطعــة بصــورة  ورفضــه  ذلــك 

 2 -  فتــح النــوادي لمزاولــة االلعــاب والســباحة 

وجعلهــا مختلطــة بيــن الجنســين .

فــي  كان 
أ
ا ســواء  للذكــور  الذهــب  لبــس    -  ٣  

الرقبــة  ام  المعصــم 

تشـــبها  فتــرة  الشــعر كل  بقصــة  االهتمــام   -  4

و 
أ
ا االنكليــزي  المغنــي  و 

أ
ا الفرنســي  بالممثــل 

الممثلــة االجنبيــة .. الــخ واالهتمــام بتقليــد مــا 

. يلبســون 

5 - ادخــال المخــدرات والمشــروبات الكحوليــة 

والتشــجيع عليهــا باعتبارهــا حالــة حضاريــة 

تاريخــي  هــو شــيء  الديــن  ان  علــى  التركيــز  6ــــ 

الحضاريــة  والحالــة  يتــالءم  ال   
ً
قديمــا واصبــح 

الجديــدة والــذي يبقــى متمســكا بــه هــو انســان 

والتحضــر  بالتطــور  يؤمــن  ال  رجعــي 

الديــن  عــن  بــث االفــكار الدخيلــة كبديــل  ـ   7

الن االنســان فــي طبعــه وفطرتــه ال يســتطيع ان 

يعيــش بــدون عقيــدة يســتند اليهــا وعلــى ذلــك 

وجــدت االحــزاب المختلفــة التــي اسســها الغــرب 
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بالتوحيــد  تؤمــن  ال  اصلهــا  فــي  والتــي  الكافــر 

هــذه  ،واســتطاعت  الســديد  االلهــي  والمنهــج 

االحــزاب الماديــة ان تمــزق المجتمــع واصبــح 

فيمــا  متناحريــن  اخــوة  يضــم  الواحــد  البيــت 

بينهــم . 

8 -  العمل الجاد بفصل الدين عن السياســية 

تضمــن  التــي  السياســة  عــن  الشــباب  وابعــاد 

علــى  والتركيــز  مصالحــه  وحفــظ  البلــد  ســيادة 

مصلحــة الفــرد ومنفعتــه . 

9 ـ التركيز على شــعور الفرد باالنتماء الى الفكر 

الغربــي او الشــــرقي باعتبارهــا افــكارا متحضــرة 

جديــدة تتــالءم والحيــاة الجديــدة التــي يعيشــها 

الشــباب .. 

الســفر  علــى  المثقــف  الشــباب  تشــجيع  ــــ  0ا 

وتيســير  الدراســة  الكمــال  الغــرب  دول  الــى 

الحالــة المعاشــية لهــم حتــى ال يفكــروا بالعــودة 

غالبيتهــم  ان  يحصــل  والــذي  اوطانهــم  الــى 

يتزوجــون نســاًء اجنبيــات بعيــدات كل البعــد 
عــن القيــم واالخــالق االســالمية. لقــد ركــز الغــزو 

تناقلتهــا  مفــردات جديــدة  طــرح  علــى  الثقافــي 

هــذه  ومــن  واالعالمييــن  المثقفيــن  الســن 

كلمــة هــي  المفــردات 

 ) العروبــة ( وكانــت مفــردة مقصــودة لضــرب 

لــدق  دعــوة  اول  فكانــت  المســلمين  كلمــة 

مــن  وغيرهــم  العــرب  بيــن  العــداء  اســفين 

يتعصــب  اخــذ  فــكل  االعاجــم  المســلمين 

لقوميتــه ويعتبرهــا هــي االفضــل وبذلــك علــى 

يــة 
أ
لال ذكــر  هنــاك  يعــد  لــم  متتاليــة  ســنين 

المباركــة } يــا ايهــا النــاس انــا خلقناكــم مــن ذكــر 

 وقبائــل لتعارفــوا ان 
ً
وانثــى وجعلناكــم شــعوبا

اكرمكــم عنــد هللا اتقاكــم ان هللا عليــم خبيــر { 

» ، والتعصــب القومــي هــو خطــوة نحــو خلــع 

اخــرى  مفــردات  الــى  واللجــوء  االســالم  ثــوب 

مثــل القبيلــة والعشــيرة وهكذا عــادت الجاهلية 

 بافــكار جديــد ولكنهــا 
ً
 ملوثــا

ً
ــن لباســا جديــدا مــ

تلبــس وحضــارات دخيلــة علــى االســالم ولذلــك 

كانـــت جاهليــة القــرن العشــرين اخطــر بكـثيــر 

االولــى. العــرب  مــن جاهليــة 

ة, 
أ
وفــي هــذا المقــال اود ان اركــز علــى دور المــرا

وكيــف  ؟  بهــا  حــل  ومــاذا  ؟  كانــت  كيــف 

؟ ن 
آ
اال اصبحــت 

 فــي خضــم المجتمــع الــذي دخلــت فيــه ايــادي 

وحتــى  ومقدراتــه  بافــكاره  تعبــث  االســتعمار 

اخالقــه كانــت هنــاك هــوة واســعة بيــن علمــاء 

ــي  ـ يـ
أ
را حســب  االنســاني)  والمجتمــع  الديــن 

القاصــر ( . لــم يكــن هنــاك متابعــة مــن جانــب 

علمــاء الديــن لمــا يحصــل فــي داخــل المجتمــع 
اال فــي القضايــا الرئيســية المهمــــة مــــن االمــــور 

ولــم  وغيرهــا  والتقليــد  والمعامــالت  العباديــة 

الدينــي  واالرشــاد  الوعــظ  صــوت  هنــاك  يكــن 

اال فــي نطــاق محــدود جــدا مــن خــالل الصــالة 

التــي كانــت تقتصــر علــى عنصــر الرجــال فقــط 

جماعــة  صــالة  القامــة  اماكــن  وجــود  وعــدم 

ثيــر 
أ
لــه تا ة 

أ
تخــص النســاء ولمــا كان دور المــرا
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مباشــر علــى البيــت وتربيــة الجيــل نجــد خــالل 

الغــزو الثقافــي اســتطاع االســتعمار ان يدخــل 

حتــى الــى داخــل بيــوت العلمــاء فــكان هنــاك 

عريقــة  عائلــة  مــن  الجامعــة  دخلــوا  شــباب 

متدينــة يحملــون افــكارا الحاديــة وهنــاك فتيات 

تيــن الــى الجامعــة مــن مجتمــع محافــظ جــدا 
أ
يا

يجبرهــا علــى لبــس العبــاءة والبوشــي ) غطــاء 

الوجــه ( ولكنهــا تكــون ســافرة فــي الجامعــة كمــا 

ان مقاهــي بيــروت تشــهد لكـثيــر مــن العوائــل 

المحافظــة جــدا داخــل العــراق ولكــن نســاءهم 

المقاهــي  فــي  الشــراب  موائــد  علــى  يجلســن 

وهكــذا كانــت هنــاك مفاهيــم اخــذت تطفــو كمــا 

يطفــو الزبــد . علــى ســطح المــاء تقــول:

ة ظلمهــا االســالم ولــم يجعلهــا تكمــل 
أ
اـ ان المــرا

دراســتها الجامعيــة اســوة بالرجــل ونمــــت هــــذه 

الفكــرة حتــى اصبــح اكمــال الدراســة والحصــول 

علــى الشــهادة العليــا هــي امــل كل فتــاة بــل امل 

كل ام تجــد فــي ابنتهــا محققــة الحالمهــا هــي . 

الحقــوق  لهــا  تكــون  ان  يجــب  ة 
أ
المــرا ان  2ـ 

علــى  حصلــت  ان  بعــد  للرجــل  المســاوية 

ســياقة  فــي  الحــق  فلهــا  والوظيفــة  الشــهادة 

الســيارة وفــي الحصــول علــى الزماالت الدراســية 

خــارج القطــر ولهــا الحــق حتــى فــي المنصــب 

شــاكل  ومــا  الــوزاري 

٣ ــــ وعنــد الحصــول علــى هــذه المراتــب يجــب 

فــكان  امامهــا  عائـقــا  الحجــاب  يكــون  اال  ان 

الــوراء  الــى  ة 
أ
بالمــرا العــودة  رمــز  هــو  الحجــاب 

وعــدم التقــدم حتــى اطلقــت ) رجعيــة ( علــى كل 

ة ترتــدي العبــاءة التــي تذهــب الــى 
أ
و امــرا

أ
فتــاة ا

 للحالــة 
ً
ســها ) امتثــاال

أ
المدرســة والعبــاءة علــى را

غيــر  انهــا  داخلهــا  فــي  تشــعر   ) االجتماعيــة 

محترمــة ومنبــوذة مــن قبــل غيرهــا مــن الفتيــات 

المتقدمــات

 4 ـ حصــول الخالفــات الكـثيــرة بيــن الزوجيــن 

الزوجــة  ان  باعتبــار  والنفقــة  المــادة  حــول 

تحصــل علــى مرتــب شــهري كمــا يحصــل عليــه 

زوجهــا 

كســب  علــى  والتســابق  الظهــور  حــب    -  5

االمــوال والتباهــي وحــب التكاثــر .. الــخ حتــى 

بظاللهــا  تلقــي  ان  الــى  الحالــة  هــذه  وصلــت 

 كانــت المجالــس 
ً
علــى النواحــي الدينيــة فمثــال

اصحــاب  امكانيــة  البــراز   
ً
مجــاال الحســينية 

البيــت مــن تقديــم مــا يحقــق لهــم حــب الظهــور 

مــن توزيــع الطعــام واالشــياء الغاليــة الثمــن او 

و لبس المصوغات 
أ
مــن لبــس المالبــس الفاخــرة ا

الذهبيــة . . . الــخ امــا لبــس الســواد فــكان الشــيء 

الــذي تقدمــه االنســانة المواليــة وتــرى فيه الكـثير 

مــن العطــاء الن هنــاك غيرهــا ال يعتبرنــه شــيائ 

مهمــا وبذلــك تجــردت المجالــس الحســينية مــن 

عنصــر االرشــاد والوعــظ والعطــاء الروحــي . 

6ــــ ظهــور حالــة عامــة فــي المجتمــع تقــول ان 

طيبــا  القلــب  كان  لــو   !  ! القلــب  هــو  المهــم 

فليــس هنــاك حاجــة للصــالة او للصــوم واخذت 

هــذه الجمــل تتــردد علــى لســان كل مــن يفتــح 
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بابــا للمناقشــة ولــو كان علــى مســتوى بســيط 

المهــم  ليــس  االفــكار  هــذه  ومــن  وســطحي 

ومحافظــة  شــريفة  الفتــاة  ان  المهــم  الحجــاب 

الصــوم  مــن  )الفائــدة  ومــا   ، ســمعتها  علــى 

 ،  ) الكــذب  او  بالســرقة  يقــوم  وهــو  والصــالة 

المهــم القلــب النظيــف ال يعتــدى علــى احــد وال 

يتكلــم علــى احــد حتــى لــو كان يشــرب المســكر 

 . الشــراب  مــن 

خرهــا 
آ
وامثــال هــذه المتناقضــات التــي ينقــض ا

شــرفها  علــى  الفتــاة  تحافــظ  فكيــف  اولهــا 

وسمعتها وهي تسير بلباس يجعلها شبه عارية 

و مبتذلــة تعرضهــا للكـثيــر مــن المضايقــات مــن 

الشــباب التائــه . وكيــف يقــوم انســان بالســرقة 

وهــو يعتبــر احــكام هللا ويقــف بيــن يــدي هللا 

للصــالة خمــس مــرات فــي اليــوم ، وكيــف يكــون 

احــد  علــى  يعتــدي  وال  نظيفــا  االنســان   قلــب 

الحــرام وبالرغــم  بالشــراب  قــد فقــد عقلــه  وهــو 

كان  الزبــد  المتناقضــات  هــذه  وجــود  مــن 

طاغيــا حتــى اصبحــت االنســانة الملتزمــة بلبــس 

العبــاءة مهانــة ال تحتــرم واصبــح الديــن ليــس لــه 

مــكان فــي القلــب وليــس لــه مفهــوم فــي الفكــر 

وكانــت الفتــاة التــي ترضــخ فــي حجابهــا للحالــة 

المحافظــة  عائلتهــا  محيــط  فــي  االجتماعيــة 

تعيــش حالــة الصــراع بيــن طموحهــا فــي تحقيــق 

شــخصيتها القويــة التــي تدخــل فيهــا المجتمــع 

وبيــن الحصــول علــى رضــا العائلــة المحافظــة 

علــى  التمــرد  الــى  الفتيــات  ببعــض  ادى  ممــا 

رغبــة االهــل والعائلــة باعتبارهــا نابعــة مــن عــدم 

ثقتهــم بســلوكها خــارج المنــزل واصبحــت الفتاة 

حالمهــا زوج المســتقبل حتــى 
أ
تتطلــع الــى فتــى ا

ســها وعنــد 
أ
يخطبهــا لتخلــع العبــاءة مــن علــى را

ي اعتــراض مــن االهــل 
أ
ذاك ال يكــون هنــاك ا

علــى هــذا الســلوك مــا دام زوجهــا موافقــا .

 لقد استطاع االستعمار ان يحقق ما كان يسعى 

اليــه مــن تهميــش العامــل الدينــي فــي المجتمــع 

واالقتصــار علــى مجــرد عــادات وطقــوس اغلبهــا 

لهــا طابــع اجتماعــي وليــس شــرعيا حتــى اصبــح 

ومؤثــر  مهــم  االحــالم دور  للخرافــات وقصــص 

فــي النفــوس وخصوصــا فــي المحيــط النســوي 

تــي دائمــا ليخــرج 
أ
ولــوال المــدد االلهــي الــذي يا

االنســان المســلم مــن ظلمــات الجهــل ومتابعــة 

خطــى الشــيطان الرجيــم وذلــك بظهــور جنــود 

هللا المخلصيــن علــى الســاحة  العراقيــة وكان 

محمــد  الســيد  الســعيد  الشــهيد  برزهــم 
أ
ا مــن 

بنــت  الطاهــرة  العلويــة  واختــه  الصــدر  باقــر 

الهــدى وباشــراقة نــور بنــت الهــدى ولــو لســنين 

محــدودة وقليلــة لكنهــا اســتطاعت بفضــل هللا 

وعونــه ان ترفــع الغشــاوة مــن علــى العيــون وان 
ة العراقيــة االصيلــة الــى حيــث النــور 

أ
تنقــل المــرا

االســتعمار  عمــل  ان  بعــد  الواضــح  والصــراط 

بجهــود مضنيــة اليصالهــا الــى عمــق الهاويــة لقــد 

نهــا حوريــة مــن الجنــة 
أ
جــاءت بنــت الهــدى وكا

تحمــل علــى عاتقهــا هموم البنات واالم والزوجة 

وهــي تنظــر بعيــن البصيــرة الى من كان الســبب 
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فــي افتعــال تلــك الهمــوم والمصائــب ، لبســت 

ت ســفارتها بيــن 
أ
عباءتهــا وغطــت وجههــا وبــدا

النجــف والكاظميــة والكــرادة ومناطــق اخــرى 

فــي بغــداد تجلــس بيــن النســاء وتتحــدث معهــن 

لهــن  وتبيــن  والهمــوم  المشــاكل  مختلــف  فــي 

شــخصية  الهــدى  ولبنــت  الناجحــة  الحلــول 

يــة فتــاة 
أ
جذابــة ونــور يدخــل القلــب ال تســتطيع ا

ة تجالســها اال ان تتعلق بها وتنشــد اليها 
أ
و امرا

أ
ا

وكانــت كلماتهــا تدخــل القلــب بــدون اســتئذان 

النهــا كلمــات صادقــة خرجــت مــن قلــب هــو فــي 

مــا ابتســامتها التــي كانــت 
أ
حقيقتــه حــرم هللا ، ا

ترتســم علــى شــفتيها عندمــا تتحــدث فانهــا تنــم 

عمــا كانــت تختزنــه مــن تفهـــم كبيــر وتعاطــف 

قلبــي مــع مــن كانــت تحدثهــا وتكشــف لهــا عــن 

تتكلــم  بانهــا  مطمئنــة  وهــي  الخاصــة  اســرارها 

مــع جهــة تســتر عليهــا وفــي الوقــت تســتنقذها 

مــن كل الهمــوم المحيطــة  لقــد كانــت العلويــة 

فــي  والمناســبات  الفــرص  تتحيــن  الطاهــرة 

ام  عــزاء  تــم 
أ
ما كانــت  ســواًء  النســوي  الوســط 

حيــث  وغيرهــا  زواج  حفــالت  ام  ميــالد  اعيــاد 

تقــوم بنشــر تعاليــم الديــن الحبيــب وتوضيــح 

الفاعــل  الــدور  لهــا  كان  كمــا  االســالم  ثقافــة 

فــي  الزهــراء  مــدارس  علــى  باالشــراف  والمهــم 

الكاظميــة وفــي مدينــة النجــف االشــرف ورعايــة 

الجيــل الجديــد لينهــل مــن منابــع مباركــة وكان 

لبنــت الهــدى مجلــس فــي كل شــهر يــوم معيــن 

بيــت  فــي  الميــالدي  الشــهر  مــن  الثالــث  هــو 

تقــوم  الكــرادة  فــي  المؤمنيــن  الســادة  الحــد 

بالقــاء محاضــرة قيمــــة وتجيــب علــى تســاؤالت 

الحاضــرات ثــم تقيــم صــالة المغــرب والعشــاء 

معرفــة  فــي  كبيــر  ثيــر 
أ
تا لهــا  كان  ممــا  جماعــة 

الصــالة وطريقــة االداء الصحيحــة لهــا [ . 

مســلمات  نكــون  كيــف  الهــدى  بنــت  علمتنــا 

رادنــا هللا ان نكــون عليهــا ليــس 
أ
بالطريقــة التــي ا

و المحيــط العائلــي او 
أ
ا لنــا المجتمــع  كمــا اراد 

علمتنــا   ، المتحجــر  الــزوج  او  المتزمــت  االب 

ن والســنة 
آ
خــذ تعاليــم االســالم مــن القــرا

أ
كيــف نا

والشــريعة  بالشــرع  نتمســك  وكيــف  الطاهــرة 

ومــا هــي اال ســنوات قليلــة تعــد علــى االصابــع 

توجيهــات  مــع  الســبعينات  فتــرة  لنــا  حملتهــا 

والســفيرة  االول  للشــهيد  الرشــيدة  المرجعيــة 

لهــذه المرجعيــة زينــب العصــر حتــى عــاد ركــب 

الحــق  الــى ســلوك طريــق  المســلمات  النســاء 

البتــول  الزهــراء  طريــق  الواضــح  والصــراط 

زرعــت  لقــد   ، الســالم  عليهمــا  زينــب  وابنتهــا 

فــي نفوســنا حــب الحجــاب باعتبــاره امــرا الهيــا 

المســلمة  ة 
أ
المــرا وصيانــة  لحفــظ  هللا  اختــاره 

لتنــال اعلــى درجــات الكرامــة والعــزة االنســانية 

بنــت  زرعتهــا  التــي  المهمــة  المفــردات  ومــن   .

الهــدى فــي الوســط النســوي هــي كلمــة ) يــوم 

غيــر معروفــة  الكلمــة  هــذه  كانــت   ) التكليــف 

غــزت  موجــة  هنــاك  كان  وانمــا  المجتمــع  فــي 

البيــوت : وهــي االحتفــال بعيــد الميــالد وعمــل 

عــادات  وهــي  الهدايــا  وتقديــم  وتزيينهــا  كيكــة 
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لعيــد  الهــدى جعلــت  بنــت  ولكــن  مســتوردة  

تشــجع  كانــت  حيــث   
ً
جديــدا طعمــا  الميــالد 

البنــت  ميــالد  بعيــد  االهتمــام   علــى  االمهــات 

وتقــول  عمرهــا  مــن  التاســعة  تكمــل  عندمــا 

متميــزة   . مناســبة  اليــوم  هــذا  مــن  اجعلــوا 

اصبحــت  بانهــا  البنــت  تشــعر  حتــى  لبناتكــم 

فــي  ودورهــا  شــخصيتها  لهــا  مكلفــة  انســانة   :

هــذا  فــى  دعاهــا  ســبحانه  هللا  وان  المجتمــع 

مــة 
أ
ا بركــب  الملتحقيــن  مــن  لتكــون  اليــوم 

ارســت واسســت  قــد  تكــون  وبذلــك  التوحيــد 

االلتــزام  نحــو  فتــاة  كل  منهــا  تنطلــق  قاعــدة 

النظــام  مالحقــة  وبعــد   . ســبحانه  هللا  باوامــر 

الطاغوتــي المجــرم للعناصــر المؤمنــة و مــدارس 

الزهــراء عليهــا الســالم حرصــت العلويــة الطاهرة 

ن تجعــل مــن يــوم الســبت يومــا خاصــا 
أ
علــى ا

بيتهــا  فــي  النســاء  مــن  الزائــرات  فيــه  تســتقبل 

بالكاظميــة فكانــت الفتيــات الشــابات والنســاء 

االكبــر ســنا يتوافــدن علــى تلــك الــدار بجماعــات 

انتهــاء  بعــد  المجاهــدة  العلويــة  كبيــرة وكانــت 

الحديــث والتوجيهــات القيمــة ) تقيــم الصــالة 

جماعــة ممــا كان يتــرك االثــر الكبيــر فــي نفــوس 

الزائــرات [ . وبعــد ســنين قضتهــا بنــت الهــدى 

المضنيــة  الجهــود  وبــذل  المتواصــل  بالعمــل 

والخيهــا  بالمرصــاد  لهــا  الطاغــوت  يــد  كانــت 

المرجع الكبير حســين العصر [ الشــهيد الصدر 

االول فانتقلــت بجهادهــا الــى مرحلــة متقدمــة 

خيهــا المجاهــد البطــل 
أ
اذ وقفــت الــى جانــب ا

الــذي رفــض الخضــوع لقــوى الظلــم والطاغــوت 

الشــهادة  طريــق  واختــار  المقيــت  الصدامــي 

بانــه يســير علــى طريــق جــده  واثقــا  النــه كان 

الســالم وان دمــاء  علــي عليهمــا  بــن  الحســين 

الشــهداء لهــا ابلــغ االثــر فــي التغييــر علــى صعيــد 

المســتقبل اكـثــر ممــا الحاضــر وكان االمر كذلك 

الظالــم  الطاغــوت  بســقوط  هللا  اذن  ان  فمــا 

حتــى بــادرت االيــدي المؤمنــة مــن نســاء ورجــال 

وشــباب وشــابات ليــس يعيشــوا عصــر الشــهيد 

مــن  كانــوا  وانمــا  الطاهــرة  واختــه  المجاهــد 

الســائرين علــى خطاهــم وكانــوا قــد عشــقوا تلــك 

المبــادئ فكانــوا اوفيــاء لتلــك الدمــاء الشــريفة 

الطاهــرة فكانــت صــور الشـــهيد واختــه الطاهــرة 

ترتفــع فــي كل بقعــة علــى ارض العــراق الجريــح 

علــى  بالمضــي  والوفــاء  العهــد  تجديــد  معلنــة 

ســيرتهم وتحقيــق نهجهــم المحمــدي االصيــل

ولكــي نواكــب مســيرة المــراة العراقيــة المســلمة 

وخصوصــا الفتيــات اللواتــي رزقهــن هللا حريــة 

الحــق  رايــة  ورفــع  االســالم  اجــل  مــن  العمــل 

االمهــات  واخواتــي  لبناتــي  اقــول  الحقيقيــة 

الحريــة  باســم  ن 
آ
اال يقــال  ممــا  حــذار  حــذر 

نفــس  النهــا  ة 
أ
المــرا وحقــوق  والديمقراطيــة 

الشــعارات التــي رفعهــا االســتعمار ويرفعهــا فــي 

هــذا  ســوى  يملــك  ال  النــه  ومــكان  زمــان  كل 

الطريــق الشــيطاني الــذي ظاهــره انيــق وباطنــه 

خبيــث وليكــن قلبنــا وســمعنا وبصرنــا كمــا قــال 

االمــام الحســن عليــه الســالم: إن ابصــر االبصــار 
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مــا نفــذ فــي الخيــر مذهبــه واســمع االســماع مــا 

وعــى التذكيــر وانتفــع بــه واســلم القلــوب مــا طهــر 

مــن الشــبهات. 

لقــد انكشــفت االســاليب االســتعمارية الخبيثــة 

الراميــة الفســاد المجتمــع وتدميــر البنى التحتية 

ة المســلمة 
أ
للمجتمــع المســلم واصبحــت المــرا

علــى  يحــدث  لمــا  فاهمــة  واعيــة  العراقيــة 

الســاحة فهــي اليــوم تتطلــع الــى تفعيــل دورهــا 

المهــم فــي المجتمــع االنســاني فهــي تخــرج الــى 

لــدور الزهــراء  الســاحة السياســية وهــي واعيــة 

عليهــا الســالم عندمــا خرجــت لتطالــب بالحــق 

المغصــوب وكذلــك واعيــة لــدور زينــب عليهــا 

الســالم وحجــم التضحيــة التــي يحتاجهــا هــذا 

ة العراقيــة 
أ
الديــن وهــذا المذهــب ان علــى المــرا

خــذ دورهــا االيجابــي البنــاء فــي 
أ
المســلمة ان تا

يتطلــع  التــي  االنتخابــات  فــي  حقهــا  ممارســة 

اليهــا كل فــرد عراقــي محــروم مــن هذه الممارســة 

طيلــة ســنين حياتــه وان تــؤدي هــذا الواجــب 

المــر   
ً
امتثــاال تــام  واندفــاع  رغبــة  عــن  الكبيــر 

وبذلــك  ابنائهــا  شــؤون  ترعــى  التــي  المرجعيــة 

نــا انفســنا لنكــون مــن الممهديــن 
أ
نكــون قــد هيا

لدولــة الحــق فــي عاصـــمة االمــام المنتظــر عجــل 

هللا فرجــه الشــريف . 

ورســوله  عملكــم  هللا  فســيرى  اعملــوا  وقــل   (

) والمؤمنــون 

و الحمد هلل رب العالمين .. 
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المرأة	في	زمن	االحتالل	
وزوبعة	الديمقراطية

منى	زلزلة

خالفــا لــكل التوقعــات المنتظــرة ، لرســم الفرحــة 
نتائــج  جــاءت   ، العراقييــن  وجــوه  فــي  واالمــل 
ة في 

أ
ســقوط الدكـتاتوريــة فــي العــراق لتدخــل المــرا

زوبعــة االرهــاب !  ومــع هــذا تجــد المــراة العراقيــة 
شــاركت اخاهــا الرجــل فــي بنــاء المجتمــع الجديــد 
والعــراق الجديــد فالــكل يســعى لبنــاء عــراق خــال 
التميــز  مــن  خــال   ، ارهابهــا  و  الدكـتاتوريــة  مــن 
االضطهــاد  مــن  خــال   ، الجنســي  او  العنصــري 

الطائفــى او الدينــي  . 
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وبالطبع ال يحلو للبعض ممن انتفع من مثلث 

 ، القومــي  التمييــز   ، الدكـتاتوريــة   « االرهــاب 

االضطهــاد الطائـفــي » وســعى باالرهــاب لوقــف 

حركــة التحــول هــذه ممــا ادى الــى خلــق فتــرات 

ة العراقيــة . ومــع 
أ
داكنــة ، وتحــرك بطــيء للمــرا

هــذا نجــد ان مؤسســات المجتمــع المدنــي قــد 

فعــال  فيــه كعنصــر  ة 
أ
المــرا تشــكلت ودخلــت 

. حتــى بلغــت 2000 مؤسســة فعالــه ناهيــك 

لــم تســجل اســمها فــي المؤسســات  التــي  عــن 

لــكل  العامــة  الصبغــة  ان  ونجــد   ، الرســمية 

المؤسســات هــي رفــض  هــذا المثلــث البغيــض: 

دكـتاتوريــة ، اضطهــاد طائـفــي ,  تمييــز قومــي 

وجنســي .

ي 
أ
واول مظهــر يطالــع المــرء وهــو يســير فــي ا

شــارع مهمــا قصــر طولــه او قلــت اهميتــه هــو 

االعــالن بخــط مطبــوع بــل وحتــى بلهجة عراقية 

يــه وعــن مؤسســته ، وهــذا العطش 
أ
معلنــا عــن را

 
ً
ي نجــده ملموســا

أ
الــى الــكالم والتعبيــر عــن الــرا

النــدوات  كـثــرة  فــي   ، المطبوعــات  كـثــرة  فــي 

والمؤتمــرات ، وكـثــرة القــال والقيــل . . وتشــتد 

تتحــدد  و 
أ
ا  ، الصراعــات  وتحتــدم  ســخونتها 

االتجاهــات ، لتصــب جميعهــا فــي العدالــة ، 

االســتقالل ولكــن بنســب متفاوتــة قــد تطغــى 

بعــــض المؤسســات في الحرية  لتمارس ضغطا 

علــى حريــة االخريــن ، وقــد يتمــادى البعــض 

 
ً
اضطهــادا ليمــارس   ، االضطهــاد  رفــض  فــي 

 ليحقــق متوازنــة فــي االضطهــاد ، وهكــذا 
ً
قاســيا

 .

يحقــق  كــي  بالعمالــة  الجميــع  يتهــم  فهــو 

االســتقالل وهــذه جميعهــا ردة فعــل طبيعيــة 

ة ذلــك 
أ
للتخلــص مــن االرهــاب البغيــض والمــرا

 ، المجتمــع  فــي  والحســاس  المهــم  العنصــر 

وهــو موضــوع دراســتنا ، قــد شــملتها االمــواج 

كل  مــن  التخلــص  فــي  الراغبــة  االجتماعيــة 

وتجســد  الســابق  النظــام  فــي  القمــع  اشــكال 

  فــال توجــد مؤسســة واحــدة 
ً
االندفــاع واضحــا
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فقــط لــم تذكــر فــي نظامهــا الداخلــي واهدافهــا 

 .  . واالضطهــاد  القمــع  واشــكال  انــواع  رفــع 

المطالــب  تذكــر  ال  نســوية  مؤسســة  تجــد  وال 

.. والــخ  والحريــة   ، والمســاواة 

والجميــع  واضطهــدوا  ظلمــو  قــد  فالجميــع   

هــذه  فــي  اتحــدوا  قــد  عقائدهــم  باختــالف 

المطاليــب واتحــدوا فــي الحريــة وعــدم التمييــز 

، ورفــع االضطهــاد ولمــا كانــت هــذه االهــداف 

والمؤسســات  المنظمــات  لمعظــم  العامــة 

 بمناقشــة كيفيــة اســتقرار هــذه االهــداف 
أ
فلنبــدا

الدكـتاتوريــة رفــض  فــي  ماهيتهــا  و 

 المجلس السياسي : 

الحريــة السياســية التــي دفعــت بالمــراة العراقية 

والمنظمــات   ، الحكومــة  فــي  الولــوج  الــى 

والمجلــس الوطنــي ، لــم تكــن بســبب اعتقــاد 

مــن  واالحــزاب  المنظمــات  مؤسســي  كل 

ة الــى 
أ
الرجــال والمجلــس بضــرورة ادخــال المــرا

ة 
أ
بــان المــرا عالــم السياســة ، وان اعلــن احــد 

البــد ان تدخــل ، فهــو اعــالن اعالمــي مضطــر 

الــى المجالــس الننــا لــم نســمع بصــورة رســمية 

صعــود المــراة المركــز القيادي السياســي في كل 

االحزاب السياســية ، نعم وصلت الى مســتوى 

ان تكــون فــي مجلــس استشــاري ، لكــن ليــس 

على مســتوى ان يشــار اليها بالبنان ، كما ســن 

ة فــي المجــال 
أ
قانــون اجبــاري علــى ادخــال المــرا

و ه 2 % يشــير الــى هــذا المعنــى 
أ
السياســي 4 ا

والحــركات  لالحــزاب  الحريــة  تركــت  فلــو   ،

ة 
أ
المــرا صعــدت  لمــا  العراقيــة  السياســية 

ت 
أ
تبــوا ولمــا  السياســي  المجــال  الــى  العراقيــة 

و 
أ
مناصــب مرموقــة ســواء فــي مجلــس الحكــم ا

و المجلــس تــرى لمــاذا بعــض النســوة 
أ
الــوزارة ا

تقليــدي خاطــئ  مــوروث وهــو  االمــر  يريــن ان 

ة ويحرمهــا مــن المواقــع السياســية 
أ
يهيــن المــرا

ة 
أ
ويعتقــدن ان الرجــال يرفضــون ان تتولــى امــرا

هــذا  نفــرض  لــم  فــاذا   ، بهــم  وتتحكــم  امرهــم 

ة العراقيــة 
أ
ن فســوف لــن تحصــل المــرا

آ
الواقــع اال

علــى منصــب سياســي اطالقــا واخريــات يريــن 

ن المناصــب السياســية ال تختلــف عــن بقيــة 
أ
ا

المناصــب االقتصاديــة التــى تخضــع للتنافــس 

ي مجموعــة منافســة عــن 
أ
وبالتالــي فــان ابعــاد ا

هــذه  كانــت  لــو  حتــى  نصــرا  تكــون  المنافــس 

ي ان االمــر ال يتعلــق 
أ
المجموعــة هــي النســاء ، ا

بالسياســة  تتدخــل  ان  بــد  فــال  ة 
أ
امــرا بكونهــا 

وهــذه اهانــة للرجــال ان قبلــوا بذلــك ، وانمــا 

ة 
أ
االمــر يتعلــق بالمنافســة ، وقــد تولــت المــرا

والشــركات  الـــدوائر  فـــي  المناصــــب  العراقيــة 

، والتجــارة وحتــى االحــزاب وان موضــوع ان 

 
ً
تكــون مديــرة لرجــال ليــس شــيائ ســيائ جديــدا

ن التاريــخ السياســى للعــراق 
أ
ي ا

أ
فــي العــراق ، ا

الفكــرة  هــــذه  الغـــت  قــد  العراقيــة  والمعارضــة 

اثــار  الــذي  الشــيء   . وجــدت  ان   ، المورثــة 

 
ً
كـثــر حرصــا

أ
ا الشــــباب فتجدهــم  هــو  اهتمامــي 

ة لكــن عــن المجــال 
أ
مــن الرجــال فــي ابعــاد المــرا

المتعلقيــن  و 
أ
ا الشــابة  السياســي ، وخصوصــا 
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 كالزوجــة واالخــت حتــى وجــدت فــي 
ً
بهــا نســبا

مــن   ، لطالبــات جامعيــات  تلفزيونيــة  مقابلــة 

ة عــــن السياســة 
أ
تتحــدث عــن ضــرورة ابعــاد المرا

ة الشــريفة الكريمــة هــي 
أ
وحــددت مجــال المــرا

ى 
أ
كل المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة » ا

عــدا المناصــب السياســية فــي الحكومــة » .

تكريــس  الــى  يعــود  ربمــا  هــذا  فــي  والســبب   

الدكـتاتوريــة حالــة الوســاطة والرشــوة للمواقــع 

السياســية واالقتــراب مــن مســؤول سياســي » 

يكــون  الديكـتاتــوري ال  المقبــور »  النظــام  فــي 

ة 
أ
بكـفــاءة الشــخص بــل علــى اســتمالته ، والمــرا

» القريبــة مــن المســؤول » كان لهــا دور رئيــس 

فــي  منصــب  و 
أ
ا موقــع  علــى  الحصــول  فــي 

مؤسســة ما ، وقد شــهد العراق خالل الحروب 

الطاحنــة التــي خاضهــا ، ارتقــاء نســوة الضبــاط 

يعنــي  ارضاؤهــن  واصبــح  الوســاطة  هــذه  فــي 

و منصــب فــي الجيــش 
أ
الحصــول علــى اجــازة ا

هــذه الظاهــرة ، شــكلت ردة فعــل عنيفــة لــدى 

بريبــة  الجيــش » فنظــروا  فــي  الشــباب وكلهــم 

سياســي  ومنصــب  موقــع  فــي  التــي  الجميلــة 

دكـتاتوريــة  فســاد  مــن  الشــعب  عانــى  وقــد   ،

مــن  بــه  المحيطيــن  الفســاد  وســعيه  النظــام 

النســاء ، وجعــل الجســد وليــس الكـفــاءة هــو 

االســلوب المعتــاد لنيــل المواقــع السياســية وال 

لجســد  واســتغالله  النظــام  اســاءة  احــد  ينكــر 

ربــه وتجسســه ، وقســاوته 
آ
ة فــي تحقيــق ما

أ
المــرا

التــي وصلــت  الــى حــد تعذيــب النســاء وامــام 

اقربائهــن للحصــول علــى اعتــراف صغيــر منهــم 

،وحتــى الالتــي عملــن مــع النظــام وقبلــن بمهنــة 

يتخلصــن  لـــم  اجســادهن  وبيــع  التجســس 

مــن قســوته عندمــا اقــدم علــى قطــع رؤوســهن 

الفســاد  علــى  القضــاء  وبحجــة  مرعــب  بشــكل 

ســباب مقنعــة للشــباب فــي ابعــاد المــراة عــن 
أ
ا

المجــال السياســي ، حفاظــا لهــا ، وليــس اهانــة 

لهــا ، لكــن مــاذا حصــل بعــد الســقوط وذهــاب 

الدكـتاتــور لمــاذا مــا زالــت نظــرة الريــب والشــك 

الشــباب خاصــة والرجــال  تعتلــي وجــوه  التــي 

ة مــن السياســة ؟ هــل 
أ
عامــة عنــد اقتــراب المــرا

ة 
أ
المــرا تدفــع  التــي  هــي  امريــكا  الن  الســبب 

الــى هــذه الحريــة والشــعب مــا زال يراهــا وجــه 

اســرائيل فــي المنطقــة ، وجــه المكــر والحيــل 

االجيــال  تربــى  الــذي  الصهيونــي  والفســاد 

وجــوه  الن  هــو  الســبب  إن  هــل  مقتلــه  علــى 

النظــام الســابق قــد ارتــدت ثــوب الديمقراطيــة 

وجلســت ام هــي قســوة النظــام الســابق علــى 

لــكل  بالويــل  تلــوح  فــي الحكومــة  يــد عمالئــه 

انهــا  يبــدو   
ً
 جديــدا

ً
 سياســيا

ً
موقعــا يحتــل  مــن 

ســباب مقبولــة لرفــض النــاس دخــول 
أ
جميعــا ا

ة المجــال السياســي الوقــت غيــر مناســب 
أ
المــرا

ة 
أ
لهــا ، لهــذا نتوقــع ان المجــال السياســي للمــرا

ســيكون اكبــر عنــد انتشــار االمــان والقضــاء علــى 

االرهــاب المنظمــات السياســية النســوية تدعــي 

ن الســبب ليــس فــي التقاليــد وانمــا فــي الديــن 
أ
ا

المجــال  دخــول  مــن  ة 
أ
المــرا يمنــع  الديــن  ان 
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السياســي ، وهي تروج لهذا وتدعي بان النظام 

الســابق كان الديــن » وبالتالــي تصــاف الــرؤوس  

ي ان الحيلــة 
أ
هــو عمــل دينــي قــام بــه النظــام ! ! ا

المكشــوفة قــد انطلــت » لــو اريــد لهــا حيــث مــن 

المعــروف علمانيــة النظــام الصدامــى والشــهيدة 

بنــت الهــدى صــارخ علــى رفــض صــدام للديــن 

وى 
أ
والحجــاب وادعاءاتــه االخيــرة كادعــاء ابــن ا

ال ينخــدع بــه اال الدجــاج .

ذلــك الن االنظمــة الدينيــة فــي المنطقــة ايــران 

و التى تســعى الســتفتاء الشــعب 
أ
، الســودان ، ا

الكويــت » جمعيهــا  واالنتخــاب  الترشــيح  فــي 

ة 
أ
قــد اكــدت علــى احتــرام الموقــع السياســي للمــرا

وان لهــا الحــق فــي االنتخــاب والترشــيح وتولــي 

الســيد  ان  ذلــك  مــن  بعــد 
أ
اال بــل   . المناصــب 

السيســتاني ايــة هللا العظمــى قــد اكــد اكـثــر مــن 

مرة بان هذه النسبة . 40 % او . ٣0 %  ليست 

الزاميــة بــل يمكــن ان تكــون 100 النســبة التــي 

تحتلهــا المــراة . . 

اذا  للجمهوريــة  رئيســة  تكــون  ان  يمكــن  بــل 

انتخبهــا الشــعب ، فايــن تقاليــد الديــن وايــن 

العلمانيــة  المنظمــات  هــذه  بعــض  ادعــاءات 

مــع  المنظمــات  هــذه  اصــوات  تناغمــت  لقــد   .

المافيــا  عصابــات  فــي  االرهابييــن  ادعــاءات 

المنظمــة حيــث ادعــوا ان تحركهــم ضــد النســاء 

بعــد 
أ
هــو بدافــع دينــي . وادعــوا ان االســالم قــد ا

نســت 
أ
واستا  ، الحيــاة  مجــاالت  عــن  المــراة 

امريــكا لهــذا االدعــاء واعلنــت انهــا قــد جــاءت 

لمحاربة االرهاب ، وتصور كيسنجر في مقالته 

التحــدي  ان  صــدام  ســقوط  بعــد  المنشــورة 

ة وان اســناد السياســية لها 
أ
الكبير هــــو فـــي المرا

هــو التحــدي الدينــي الكبيــر ! متصــورا ان الديــن 

هــو مــا طرحــه الطلبــان وانصارهــم وبمالحظــة 

بســيطة لتاريــخ االســالم يجــد فاطمــة الزهــراء » 

ع » ابنة الرسول » ص » وعائشة ام المؤمنين 

مــن  السياســة  عالــم  دخلــت  قــد  وغيرهمــا   ،

المغلــوط  المفهــوم  هــذا  فلــم   , ابوابــه  اوســع 

الــذي تتحــدث بــه امريــكا ؟ هــل هي مخطئة في 

و متعمــدة فــي ذلــك ؟ ! و ال اتصــور انــه 
أ
الفهــم ا

االول ، حيــث اثبتــت اخــر احصائيــة ان عــدد 

المســتمعين العراقييــن الذاعــــة ســــوا » اذاعــة 

للشــرق.  االمريكيــة  االغانــي  تبــث  امريكيــة 

االوســط فــي تضــاؤل وان االقبــال عليهــا ليــس 

بالمســتوى المطلوب ، والشــيء نفســه للســفارة  

االمريكيــة حيــث وجــدت صعوبــة كبيــرة اليجــاد 

لــم يكــن  موظفيــن عراقييــن يعملــون معهــا  . 

تصــور كيســنجر خاطــائ فحســب بــل العكــس 

العراقيــة  ة 
أ
المــرا تعانــي  فلــم   ، مــا حصــل  هــو 

مــن الديــن بســبب دخولهــا المجــال السياســي 

ة 
أ
ن مراجــع الديــن يحثــون المــرا

أ
، بــل وجــدت ا

علــى ارتقــاء المناصــب السياســية دون تحديــد 

فــي النســب ودون التقيــد بالنســبة المخصصــة 

، و النســب جــاءت كـتطبيــق عملــي نســبة ٣٣ 

ي اكـثــر مــن %25 
أ
% لنســاء  قائمــة المرجعيــة ا

 ، النظــام  ســقوط  بعــد  للنســاء  المخصصــة 
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والتــي كانــت تصــر عليهــا قــوات التحالــف ، ظنــا 

الكبيــر  التحــدي  انــه  قــال كيســنجر  منهــا كمــا 

للديــن ! !. 

المجال االجتماعي : 

لقــد تولــدت اعــراف وتقاليــد بفعــل الدكـتاتوريــة 

البغيضــة فــي المجتمــع العراقــي اســتمرت اكـثــر 

مــن عقديــن مــن الزمــان ، تمثلــت فــي انتشــار 

هــي  الممنوعــة  والرشــوة   ، والفســاد  الرشــوة 

وصلــت  فقــد  النظــام  علــم  بــدون  كانــت  التــى 

الــى درجــة االعــدام ، امــا الرشــوة المقدمــة الــى 

اقربــاء الرئيــس نفســه فهــذه امــور قد إعتاد عليها 

النــاس ، وكـثــر الحديــث عــن امريــن يخصــان 

ة 
أ
ة اســتغالل المــرا

أ
ة اجتماعيــا : انوثــة المــرا

أ
المــرا

 .

 ثم اصبح رئيســا وتبعه 
ً
منذ ان كان صدام نائبا

حديــث  النســاء  اغتصــاب  كان   ، عــدي  ابنــه 

الالتــي يزرنــه الجــل قضــاء وحــل مشــكالتهن، 

الجميــالت  الشــابات  عائــالت  باتــت  حتــى 

يقيمهــا  حفــالت  بناتهــن  تحضــر  ن 
أ
ا تخــاف 

اليــوم  فــي  اســتدعائهن  مــن  خوفــا   ، النظــام 

التالــي واغتصابهــن ، وعلــى حــد قــول احــدى 

االمهــات ، كــم كنــت احلــم ببنــت جميلــة امــا 

ن فاكــره كل جمــال لمــا عانيــت بســببه مــن 
آ
اال

 . الجميلــة  ابنتــي  علــى  وقلــق  وارهــاب  خــوف 

 
ً
ة ، فالخــوف شــكل عامــال

أ
امــا اســتغالل المــرا

التجســس  لمهنــة  ة 
أ
المــرا قبــول  علــى  مســاعدا 

للنظــام ، وتجنــدت  المعارضــة  العوائــل  علــى 

نســاء لهــذه المهمــة الحقيــرة . هــذا مــا كان فــي 

زمــن الدكـتاتوريــة ، امــا بعــد الســقوط وانتشــار 

التقاريــر االمنيــة التــي توزعــت علــى النــاس بعــد 

بعــادا 
أ
ا كشــفت  فقــد   ، االمــن  مراكــز  اقتحــام 

جديــدة مــن العالقــات االجتماعيــة ، واتهمــت 

نســاء كــن يعملــن مــع النظــام ، وجيرانــا كـتبــوا 

ممــا ادى الــى تصــدع فــي العالقــات االجتماعيــة 

والمهجريــن   ، التبعيــة  عــودة  علــى  عــالوة   ،

ســواءا  عوائــل  تشــرد  بعــد  بيوتهــم  الــى   
ً
قســرا

هــذه   . العــراء  فــي  مرحلــة  ام  راحلــة  كانــت 

الحريــة شــكلت هجــرة ثانيــة للنســاء ، ومعانــاة 

لفهــا ، وبالطبــع تكــون بعيــدة كل 
أ
جديــدة لــم تا

البعــد عــن المؤسســات النســوية التــي تشــكلت 

بعد ســقوط النظام والســبب هو الن حل هــــذه 

المشــكالت مؤجل الى حين تشــكيل المحاكم 

البحــث  الجماعيــة  القبــور  اصحــاب  ومعانــاة 

خــر اضيــف الــى البحــث 
آ
عــن المفقوديــن  هــم ا

الــزواج  مشــاكل  عــن  ناهيــك   ، معاناتهــا  عــن 

والطــالق الــذي تدخــل بــه النظــام الســابق . كل 

ة العراقيــة ولــم 
أ
هــذه الملفــات قــد اغلقتهــا المــرا

بهــا ســوى االشــهر االولــى مــن ســقوط  تبحــث 

وغيــاب   ، االمنــي  التصــدع  بســبب  النظــام 

االنتخابــات ، وضيــاع الجانــب السياســي الــذي 

ويرســم   ، االجتماعيــة  الحيــاة  مســار  يحــدد 

هــذا  فــي  حقوقهــا  اســترداد  فــي   
ً
امــال ة 

أ
للمــرا

الجــو المشــحون بالمشــاكل االساســية ، يعقــد 

مــــراة وتنفجــر قنبلــة موقوتــة 
أ
مؤتمــر يضــم الــف ا
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يفجرهــا كمــا قيــل ممــول المؤتمــر وهــو موضــوع 

الحــاد  النقــاش  وينتهــي   !  !  « الزوجــات  تعــدد 

لــه ،  بعرضــه للتصويــت ، وبرفــض االكـثريــة 

الديمقراطيــة  هــي  هــذه  المؤتمــر  ممــول  قــال 

رفـــض  قانــون  وسيســمان   ، يهــا 
أ
را عــن  تعلــن 

ة 
أ
امــرا قــرار   يعمــم  هــل  تــرى  الزوجــات  تعــدد 

المؤتمــر  عــن  ة خارجــة 
أ
امــرا مليــون   1 ، علــى 

ثــم هــل يصــح ان يعــرض امــر لــم تتــم دراســته 

 ! للتصويــت ويقــر ويقــال هــذه الديمقراطيــة ! 

هــذا الفهــم المغلــوط للحريــة ، قدمتــه للعوائــل 

 ، تقــول لــه : 
ً
مــر االب ابنتــه امــرا

أ
، فعندمــا يا

ن الديمقراطيــة ترفــض 
آ
لــم يعــد لــك امــر بعــد اال

االوامــر ، هــل نحــن فــي زمــن صــدام ! ! ويقــول 

التلميــذ للمعلمــة ، ال عقــاب بعــد اليــوم . . وال 

تحضيــر للــدرس . . ديمقراطيــة ! ! هــذا الفهــم 

 ، نظــام  كل  يرفــض  يــدا   ، للحريــة  المغلــوط 

ــة مــا ، وبخطــة مبيتــة  وكل ترتيــب يتهــم بعمال

او تنظيــم ســري ! ! قــارن ذلــك بالفوضــى التــى 

 . الحيــاة  مناحــي  كل  علــى  االحتــالل  فرضهــا 

فاقترنــت الديمقراطيــة بالفوضــى ، واصبحــت 

 فــي الصحــف ، وال يســلم 
ً
االتهامــات تبــاع مجانــا

ي متصــل منهــا فــى هــذا البحــر المتالطــم نجــد 
أ
ا

ان التيــارات النســوية تؤكــد علــى قضيتيــن : 

 : اشــكاله  بــكل  ة 
أ
المــرا اســتغالل  رفــض    -  1

ســتقف  انهــا  المؤسســات  مــن  الكـثيــر  علنــت 
أ
ا

 ، لجهلهــا  او  لضعفهــا  ة 
أ
المــرا اســتغالل  امــام 

 معانــاة المــراة بانهــا بســبب الرجــل 
أ
البعــض يقــرا

 معاناتهــا 
أ
الــزوج ، االخ ، االب » والبعــض يقــرا

واصــداره  الســابق  النظــام  سياســة  بســبب 

اعــدام   ، التبعيــة  طـــالق  التصفيــة  القوانيــن 

االزواج ، ســـجن النســاء ، اغتصابهن ، ســلب 

 معاناتهــا بســبب 
أ
امــوال المعــدوم والبعــض يقــرا

الزانيــة ،  قتــل   ( ة 
أ
المــرا تحكــم  التــي  التقاليــد 

يقــرا معاناتهــا  والبعــض  الــزواج االجبــاري ( ، 

بســبب الديــن ) تعــدد الزوجــات ، الحجــاب( 

القــراءات  هــذه  فــي   . الرجــل  بيــد  الطــالق 

المختلفــة صــدر قــرار االزالــة قــرارات الدكـتاتورية 

التعســفية غيــر المدروســة والتــي صــدرت علــى 

قانــون االحــوال الشــخصية مــن قبــل الطاغيــة 

صــدام ، وصــدر قــرار مجلــس الحكــم رقــم ٣7 

1 بالعــودة الــى مذهــب كل فــرد فــي الطــالق او 

الــزواج وعــدم االلتــزام بمــا صــدر مــن  قوانيــن 

فــي زمــن الدكـتاتوريــة .

 ربمــا يعتبــر هــذا القــرار نتيجــة القــراءة القاضيــة 

ة هــي بســبب سياســة النظــام 
أ
بــان معانــاة المــرا

ن ٣ الســابق والتقاليد البالية فهو نصر وحرية  

غيــر  يــرى  لمــن  بالنســبة  امــا   ، وديمقراطيــة 

ذلــك  فهــو تحــد غيــر مــدروس لقانــون االحــوال 

بمختلــف  النســوة  فتحركــت   ، الشــخصية 

المعاكســة   باالتجاهــات  ال  التيــارات 

 ومهمــا كانــت نتائــج االســتطالعات فيمــا يخــص 

مشــاكل المــراة واســتغاللها كمــن قبــل الرجــل 

فــان اســباب ذلــك تختلــف اختالفــا جذريــا عــن 

فــي ذلــك  اوربــا والســبب  او  امريــكا  فــي  التــي 
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يعــود المريــن 

االول : ان ظاهــرة التنافــس والعــداء بيــن المــراة 

والرجــل  غيــر موجــودة فــي بــالد كالعــراق ، هــي 

موجــودة فــي امريــكا مثــال ، ربمــا الســبب فشــل 

ذلــك الطرفيــن فــى العيــش هــو لعدم اســتقاللية 

ة تعتمــد علــى الرجــل فــي معيشــتها فــي 
أ
فالمــرا

ة فــي شــؤون 
أ
العــراق والرجــل يعتمــد علــى المــرا

الداخليــة ، امــا فــي امريــكا فالرجــال والمــص 

 ، امورهمــا  وادارة  حياتهمــا  فــي  مســتقالن 

وكذلــك ان المنافســة علــى المناصــب والمواقــع 

و 
أ
ا كنســاء  االفــراد  بيــن  شــديدة  مــن  ليــس 

وقبلهــا  بالحــروب  الرجــال  النشــغال  كرجــال 

 وغيــر متزاحــم . 
ً
كان المجــال مفتوحــا

الثانــي : ان ثقافــة الجنســين فــي العــراق مختلفة 
دري 

أ
ة غيــر عالــم الرجــال ، وال ا

أ
، فعالــم المــرا

النســاء  مجالــس  هــو  ذلــك  فــي  الســبب  هــل 

وعــدم  الرجــال  مجالــس  عــن  مفصولــة  كونهــا 

ة فــي ظــل صــــوت 
أ
االختــالط . فــال يكــون للمــرا

النقــاش الــذي ال ينقطــع بيــن الرجــال ، ام الن 

الحساســية المفرطــة التــي يبديهــا الرجــال علــى 

مــن ممارســة  تمنعهــن  النســاء  مــن  متعلقيهــم 

حريتهــن فــي الــكالم  ام انهــا كعــادة قــد تجــذرت 

النســاء  تجمــع  ان  الصعــب  مــن  وجعلــت 

والرجــال فــي مــكان واحــد اال اذا كان المــكان 

دراســة جامعيــة ، او نــادي حفــالت ماجنــة ، 

امــا المســاجد ، وقاعــات المؤتمــرات فانهــا قــد 

تخصــص ات منــذ زمــن بعيــد لفئــة معينــة مــن 

يقــدر  ال  و 
أ
ا النظــام   علــى  محســوبين  النــاس 

النظــام علــى منعهــم لدرجتهــم العلميــة العاليــة 

. امــا فــي الخــارج فهــم يتلقــون الثقافــات نفســـها 

بينهــم  فيمــا  متســاوية  منافســة  ويمارســون 

تمــازج الحضــارات ومــا  نتيجــة  مــا جاءنــا  وامــا 

ة وهــي بعيــدة عــن الواقــع 
أ
ضــاع مــن عمــر المــرا

واالحــداث ، ومــع هــذا تســاوت مــع الرجــل فــي 

الــذي  النظــام  قبــل  مــن  وعقابهــا  اســتضعافها 

جعــل المــراة متحفــزة للتعلــم ولحضــور الســاحه 

ثيــر فــي الواقــع ، فنجــد ان كل مــن 
أ
وتمــارس التا

بالنســاء  غاصــة  تجدهــا  تعليميــة ،  فتــح دورة 

وبــرده  العــراق  فــي  الصيــف  حــر  ويتضمــن 

ي 
أ
لتســتعظم ولتعــي واقعهــا  كــي يكــون لهــا را

واثــر . هــذا االمــر يجعلنــا تفهــم جيــدا  ليســم لــم 

ة العراقيــة حجابهــا بعــد التحريــر ، 
أ
تنــزع المــرا

فــي  كمــا حصــل  نزعــه  عليهــا  يعــول  كان  وقــد 

القضيــة   : هــو  ذلــك  فــي  الســيب  افغانســتان 

الثانيــة والتــي اكــدت عليهــا التيــارات النســوية.

ة ال انوثتها : 
أ
2 -  تحرير انسانية المرا

كمــا  ضغوطــا  الدكـتاتــوري  النظــام  مــارس  لقــد 

ة ، فــردة 
أ
ذكرنــا ســابقا الســتغالل جســد المــرا

الفعــل الطبيعيــة بعــد الســقوط هــو انهــا تبحــث 

الصدامــي  النظــام  قهرهــا  التــي  انســانيتها  عــن 

وتحريــر   ، اتفهــا  عــن  رغمــا  العوبــة  وجعلهــا 

العلــم  نحــو  توجههــا  تقضــي  ة 
أ
المــرا انســانية 

والثقافــة والسياســية والعمــل ، ولهــذا نجــد ان 

بيهــا هــي وقوفــه 
أ
و ا

أ
و اخيهــا ا

أ
مشــكلتها مــع زوجهــا ا
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مــام حرية جســدها 
أ
امــام تحريــر انســانيتها  وليــس ا

الطاغيــة  ســقوط  فبعــد   . وشــهواتها  ونزواتهــا 

االوســط  الشــرق  صحيفــة  نشــرت   ، باشــهر 

تحقيقــا صحفيــا مــع غايــات فــي العــراق ، وقالت 

احداهــن ان ســوقها قــد توقــف ، وانهــا تخــاف 

الخــروج كمــا فــي الســابق فترتــدي العبــاءة ! ! 

يــام قتلــت الراقصــة هنــادي فــي اغنيــة 
أ
وقبــل ا

البرتقالــة عندمــا جــاءت الــى العــراق لزيــارة امهــا 

 
ً
المغنيــة مــي اكــرم ، ومــا زال التــردد موجــودا

بيــن ان القتــل هــو مــن قبيل عصابات متشــددة 

ام اقاربهــا لغســل العــار الــذي الحقتــه بهــم . لــم 

ي مؤسســة نســوية فــي داخــل العــراق 
أ
نســمع ا

قــد تعالــى صوتهــا لهــذه الشــريحة فــي المجتمــع 

، فلمــاذا ! ؟ ومــاذا يمكــن ان نفهــم ، رغــم ان 

اكـثــر المؤسســات النســوية العلمانيــة اســتهتارا 

قــد انتقــدت ظاهــرة الحجــاب معتبــرة اياهــا انهــا 

من ظواهر النظام الســابق ! ! ثم عادت لتقول 

ثيــر االســالم المتشــدد ! ! لكنهــا لــم تبــك 
أ
انهــا بتا

علــى الغايــات وعلــى مقتــل الراقصــة العراقيــة ، 

فــي اول فرقــة عراقيــة للرقــص الفاضــح! 

ة العراقيــة 
أ
فاتفهــم مــن هــذه الظاهــرة ان المــرا

انوثتهــا علــى  مــن اســتغالل   
ً
قــد ضاقــت ذرعــا

مــن  ذلــك  كان  ســواء  انســانيتها  حســاب 

النظــام الســابق ، ام الفســاد االجتماعــي باســم 

 كان ذلــك مــن 
ً
الحريــة واالختــالط ، وســواءا

البيــت  فــي  م االب حيــن يجرهــا 
أ
ا الــزوج  قبــل 

لتمــارس انوثتهــا ويمنــع عنهــا التطلــع لتحقيــق 

ذاتهــا وانســانيتها بحــت خــر ففــي مؤتمــر نســوي 

خمســة  لمــدة  فــي  الحلــة  فــي  بابــل  فــي  عقــد 

يــام حاضــرت فيــه النســاء وطالبــن بحقوقهــن 
أ
ا

االنســانية » كان الجــدل الواضــح فيــه هــو ان 

الديــن ام ضجــي  بهــا  الحقــوق هــل جــاء  هــذه 

الغــرب وانقســمت النســوة فــي نقاشــهن ، مــع 

اصــوات  وظهــرت   ، التقاليــد  ضــد  او  الديــن 

وترفــض  والديــن  العصرنــة  بيــن  تجمــع  قويــة 

 . المــراة  تحريــر  فــي  وتقليــده  الغربــي  التميــع 

لنقــل  و 
أ
ا المحجبــات  ان  يعنــي  ال  االمــر  وهــذا 

المرتديــات لاليشــارب جميعــن قــد انطلقــن فــي 

فالكـثيــر  بحتــة ، ال  اســباب دينيــة  مــن  ذلــك 

انســانية واكـثــر  اكـثــر  انهــن  قــد وجــدن  منهــن 

امانــا بارتــداء الحجــاب حتــى ان ســافرة قالــت 

منكــن دفاعــا  اكـثــر  انــا   : لمجموعــة محجبــات 

غريبــة  وذكــرت حادثــة  والحجــاب  الديــن  عــن 

اصدقهــا  فلــم   
ً
ســابقا مثلهــا  ســمعت  قــد  كنــت 

مؤتمــرا  حضــرت  انهــا  وهــي  تكرارهــا  لــوال 

اصــرت  وقــد   ، الموقــت  الدســتور  المناقشــة 

مصــدرا  االســالمية  الشــريعة  تكــون  ان  علــى 

للتشــريع وكانــت التــي ترفــض وضــع هــذه الفقــرة 

ــي الســافرة »  تحتــج بوجــود المســيحيين ، وهــ

لفــوا مــع 
أ
تقــول ان المســيحيين فــي العــراق قــد تا

تقــول  اي  القــرون ،  منــذ عشــرات  المســلمين 

اناقــش  التــي  الوحيــدة  كنــت  الســافرة  هــذه 

بحــدة علــى هــذه النقــاط رغــم وجــود محجبــات  

لتها احــدى المحجبــات : 
أ
فــي المؤتمــر ! ! فســا
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مرك بالحجاب  قالت الســافرة 
أ
لكن الشــريعة تا

ســى : اكـثــر نعــم اعلــم ذلــك ، لكــن لــن افضــح 
أ
با

ن الحجــاب يثيــر لــي 
أ
لــك ســرا ان قلــت 5 لــك ا

مشــكلة عنــد الحصــول علــى وظيفــة لــي ، فــال 

صـــدام وال االمريــكان يطمئنــون لحجــاب المــراة 

مهمــا ابــدت لهــم مــن الــوالء ومهمــا صمتــت ولــم 

تناقــش االمــور الحساســة امــا انــا فالننــي ســافرة 

ناقشــت الكـثيــر مــن االمــور ولــم تثــر شــكوك 

حولــي 

اطالقا.. 

امــس  بلــد  فــي  لزوجــة والغربيــة ، واالصعــب 

هنــا   ) مباشــرا  كان  ن 
أ
ا والرجــال  النســاء  بيــن 

البــد مــن كســر هــذه العــادات مــن قبــل انفســهم 

بفســح المجــال للنســاء للحضــور مــع الرجال في 

الصــالة فــي  الخطــب فــي طــرح المســائل ، فــي 

اقامــة نــدوات كـــل هـــذه اي ع تكســر الحاجــز 

المســائل  مــن  تســتخلص  وبالتالــي  بامــان 

التــي بســببها تكرســت التفليــس علــى  العالقــة 

ان  اتصــور  وال   . الرجــال  عــن  النســاء  فصــل 

المؤسســاتي  فلعمــر   ، الســهولة  بهــذه  االمــر 

يرفــض التفاضــل علــى اســاس النســب ، كمــا ان 

الديــن كذلــك ، لكــن تقاليــد المجتمــع ترفــض 

رفضــا قاطعــا هــذا اال خصوصــا اذا كان الممــول 

 ، فاقــرب امــراة لــه 
ً
للمؤسســات النســوية رجــاال

فــي  وليــس   ، االعلــى  المنصــب  لهــا  ســيكون 

ذلــك غرابــة فــي العالــم الثالــث حيــث لــو طالعنــا 

التاريــخ لوجدنــا ان المناصــب السياســية التــي 

اســتلمتها النســاء وحصلــن علــى ثقــة رؤســائهن 

لهــذا  ربمــا  او  الرئيــس  بنــت  و 
أ
ا لزوجــة  كانــت 

المقدميــن  اكـثــر  افتتاحيــة  ان  نجــد  الســبب 

اي  فــي  االجتماعيــة  وحــق  السياســية  ة 
أ
للمــرا

ة تكــون كااللــي : ومــا المــراة 
أ
برنامــج لقــاء مــع امــرا

اال ام او اخت او بنت للرجل ! ! ! وهذه الحالة 

فــي العمــل المؤسســات [ توقــف عضواتــه عــن 

النشــاط واالبــداع االمــر ذاتــه اذا كانــت العضــوة 

المؤسســة فعالــة ذكيــة غنيــة ومبدعــة وحولهــا 

افــراد ذوو قــدرات محــدودة وامكانيــة اضعــف ، 

وافــق اضيــق ، فالعمــل المؤسســاتي ســيتحول 

الــى حاشــية لــه وتــرى المؤسســة لذاتهــا وليــس 

العكــس وتتحــول الــى مــا نطلــق عليــه بـــ قــارون 

ي فــرد واي 
أ
المؤسســة الــذي يمنــع مــن تطــور ا

فــرع الرتبــاط الجميــع بــه 

مــن  يكــون  وتحركهــم  لخدمتــة  وتســخيرهم 

المنصــب  ة 
أ
المــرا ترفــض  ال  وبالطبــع  خاللــة 

فــي الوقــت الراهــن  القارونــي هــذا علــى االقــل 

، لمــا فيــه مــن مميــزات تخدمهــا فهــي محرومــة 

ي 
أ
ا فــي  باحقيتهــا  االعتــراف  مــن  عــدة  لســنين 

عمــل تحســنه الســباب منهــا قهــر الدكـتاتوريــة 

علــى  الحصــول  فــي  واحباطهــا  لطموحاتهــا  

مناصــب تليــق بهــا ، عــالوة علــى انهــا بحاجــة 

 25 نســبة  التــي 
ً
الــى شــهرتها كــي تكــون جــزءا

وبالتالــي   ، للنســاء  عــادة  الرجــال  تعطيهــا 

فالتنافــس اصبــح بيــن النســاء للفــوز بنصيبهــن 

 بيــن 
ً
مــن المواقــع بيــن الرجــال وليــس تنافســا
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ة  علــى الرغــم مــن اعترافنــا بوجــود 
أ
الرجــل والمــرا

لكــن   ، ة 
أ
للمــرا الرجــال  قبــل  مــن  اســتضعاف 

فــي   
أ
المنشــا ذات  هــو  ليــس  ذكرنــا  كمــا  ه 

أ
منشــا

ة 
أ
و اكـثــر للمــرا

أ
الغــرب وبالتالــي ، لــم تكــن 25 % ا

ة 
أ
المــرا مــا اصبحــت  بقــدر  الكبيــر  التحــدي  هــي 

. المناصــب  فــي  الرجــال  للعبــة  فيــه خيوطــا 

ة  علــى الرغــم مــن اعترافنــا بوجــود 
أ
الرجــل والمــرا

لكــن   ، ة 
أ
للمــرا الرجــال  قبــل  مــن  اســتضعاف 

فــي   
أ
المنشــا ذات  هــو  ليــس  ذكرنــا  كمــا  ه 

أ
منشــا

ة 
أ
و اكـثــر للمــرا

أ
الغــرب وبالتالــي ، لــم تكــن 25 % ا

ة 
أ
المــرا مــا اصبحــت  بقــدر  الكبيــر  التحــدي  هــي 

. المناصــب  فــي  الرجــال  للعبــة  فيــه خيوطــا 
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مستقبل	االسالم	السياسى	
)	مشاكله	والخيارات	المتوفرة	(

كراهام	أي.	فلر	
ترجمة:المعهد	العراقي	للحوار

وهــي   
ً
جــدا مهمــة  مشــكلة  االســالميون  يواجــه 

هــل انهــم ســيكونون قادريــن علــى النهــوض امــام 
التحديــات التــى تواجــه القيــادات غيــر الفاعلــة او 
القيــادات المســتقبلية ؟ ان االســالميين قــادرون 
علــى تحديــد ومعالجة مشــاكل كـثيرة لكن تحقيق 
النجــاح يتطلــب منهــم التحــرك فــي مــدارات اوســع 
مــن ادوارهــم التــي يؤدونهــا فــي الوقــت الحاضــر 
هــذا اذا رغبــوا فــي ان يكــون لهــم اثــر بليــغ فــي 

احتياجــات المجتمــع.
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مستقبل	االسالم	السياسى	
)	مشاكله	والخيارات	المتوفرة	(

يديولوجية
أ
االسالم كا

يؤكد التحليل في هذا الكـتاب على ان االسالم 

اليديولوجيــات  كبديــل  اليــه  النظــر  يمكــن  ال 

خرى واالشــتراكية والفاشــية الديمقراطية مثل 
أ
ا

واللبراليــة والشــيوعية ، حيــث ال يمكــن تحديــد 

االســالم بنــوع معيــن مــن االيديولوجيــات بــل م 

. االفضل تعريف االســالم على انه تعدد ثقافي 

برنامــج  االســالم  بــان  القــول  الصعــب  ومــن 

بعــض  تحــدي  امكانيــة  رغــم  بذاتــه  منعــزل 

محافظــة  اجتماعيــة  اجنــدة  مثــل  االتجاهــات 

والدعــوة  السياســي  التغييــر  الــى  الدعــوة   ،

غيــر المباشــرة لتبنــي القانــون االســالمي . لــذا 

فــان االســالم ليــس ايديولوجيــة بــل هــو اطــار 

سياســي ثقافــي دينــي للتفاعــل فــى القضايــا التــي 

االســالم  سياســيا  الناشــطين  المســلمين  تهــم 

االســالم   : يديولوجيــة 
أ
كا

الــذي يقــول ال يجــب علــى ان يطــوروا اجنــدة 

 ، والمجتمــع  للدولــة  واضحــة  ســليمة  بنــاء 

فــاذا االســالميين هدفــا مهيمنــا علــى اصبحــت 

لة » االصالــة » االحــزاب االســالمية فــان 
أ
مســا

يتبنــون  بالتهــم  لالدانــة  يعرضهــم  هــذا ســوف 

الرؤيــة  وانعــدام  عــن  الدفــاع  فــي   
ً
ســلبيا  

ً
دورا

المســتقبلية المــوروث الثقافــي ) االســالم الــذي 

ســلبيا  منهجــا  ســيمثلون  انهــم  ي 
أ
ا  ) ال  يقــول 

يركــز ان االحــزاب تمثــل وهــذا يعنــي فقــط علــى 

مــا هــو محــرم وممنــوع ، حيــث اننــا نــرى التــي 

عنــد  والبهجــة  االمــل  تبعــث  باالمــور   
ً
ضئيــال

 
ً
اهتمامــا فــان  لــذا   ، االســالميين  المتطرفيــن 

هــو زرع روح مــن الوظائـــف االساســية للديــن االمــل 

خرين للحياة ، اال  ان ) االسالم 
آ
والتمعن في نظرة اال

 في هذا المشروع 
ً
 كبيرا

ً
الذي يقول ال ( قد فشل فشال

، ويتركــز هــذا الفكــر مــن خــالل يواجههــا العالم 

كيــد علــى االخطــار التــي االســالمي مــن قبــل 
أ
التا

الــدول الغربيــة ، ويبــدو هــذا االمــر جليــا مــن 
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خــالل موقــف المســلمين الرافــض علــى الهــدف 

فــي  والمجتمــع  الحكومــة  لتحســين  االيجابــي 

التركيــز  مــن  بــدال  الخارجــي  للعالــم  العالــم 

للمجتمعــات  يمكــن  وبالنهايــة  االســالمي 

وان  الغربيــة  الهيمنــة  تقــاوم  ان  االســالمية 

تتخــذ منهجــا مختلفــا عــن المناهــج الغربيــة مــن 

خالل تحسين الحكومة االسالمية . وقد اتخذ 

الــى  االســالم  منهجــا  االســالميون  المتطرفــون 

رمزيــة الشــريعة ثــم تقليــص لتقليــص الشــريعة 

ي 
أ
ا العقوبــات  وقانــون  العائلــي  القانــون  الــى 

الحــدود » . ومثــل هــذا الموقــف ســوف يجعــل 

التــي  االســالميين  للمجتعمــات  ازعــاج  مصــدر 

 ، فيهــا  وبهــذا  يعيشــون  عــن  يتخلــون  فانهــم 

القيــم االســالمية مهمــة مســؤولياتهم فــي جعــل 

فــي  وقابلــة  القضايــا  للتطبيــق  االقتصاديــة 

اليوميــة. الحيــاة  فــي  المعقــدة  واالجتماعيــة 

الدفاع عن التقاليد او التغيير :

 : همــا  محوريــن  بيــن  االســالميون  يعيــش   

يكونــوا  او ان  للتقاليــد  يكونــوا حراســا  امــا ان 

 ( السياســي  االســالم  مســتقبل  طليعــة  فــي 

مشــاكله والخيــارات المتوفــرة ( حركــة التغييــر 

هــو  التغييــر  بــان  منهــم  الكـثيــر  ادرك  وقــد   ،

االســالمية  المجتمعــات  فــي  اساســي  شــيء 

يتوجــب  االصــالح  بــدور  يقومــوا  لكــى  لكــن 

عليهــم التعــاون بــل وحتــى منافســة العلمانيــة 

الــى حــل  الوصــول  يمكــن  فلســفيا   . اللبراليــة 

يريــد  حــزب  كل  ان  تــرى  واقعيــا  لكــن  وســط 

ال  فاالســالميون  انتخابــه  دائــرة  مــن  يزيــد  ان 

يمكنهــم تجاهــل الدائــرة االنتخابيــة المحافظــة 

فــي المجتمــع لكــن هــذا ربمــا يجبرهــم التخــاذ 

واقــع  ييــد 
أ
وتا متشــددة  محافظــة  مواقــف 

المثــال  ســبيل  علــى  الكويــت  ففــي  المجتمــع 

انفصــل االخــوان المســلمون الــى مؤيــد ورافــض 

ة فــي االنتخــاب ، وادت النقاشــات 
أ
لحــق المــرا

لة الــى تشــكيل مجموعتيــن 
أ
حــول هــذه المســا

متطرفــة،)  احداهمــا  مختلفتيــن  اســالميتين 

اعتــداال  اكـثــر  واالخــرى   ) والوهابيــة  الســلفية 

التعامــل  االســالميين  علــى  يجــب  كيــف   .

ذخائرهــم  وســعوا  فــاذا  ؟  الليبرالييــن  مــع 

الحــال  هــو  كمــا  اللبرالييــن  علــى  الهجــوم  فــي 

الثقافيــة  المســائل  فــي  والكويــت  مصــر  فــي 

جــدول  يؤيــدون  بذلــك  فانهــم  واالقتصاديــة 

عمــل الحكومــات التــي تحكــم المســلمين وهــي 

اضعــاف المصلحيــن اللبرالييــن وغلــق الطريــق 

امــام حركــة التغييــر وبالتالــي فــان االســالميين 

يضعفــون قــوى التغييــر التــي تفيــد االســالميين 

انفســهم من خالل االنفتاح السياســي المتزايد. 

المجتمعــات  تميــل  العصيبــة  االوقــات  ففــي 

التــي  االســس  الــى  للرجــوع  وااليديولوجيــات 

ان  يمكــن  االســالميين  فــان  لــذا  بهــا   تؤمــن 

و  القديمــة  التقليديــة  التفاســير  الــى  يعــودوا 

لالســالم وخاصــة فــي القضايــا االجتماعيــة فــي 

ة فــي المجتمــع والــى ارتــداء لــم 
أ
تحديــد دور المــرا

نــوع معيــن مــن االزيــاء والدعــوة الــى المحافظــة 
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مــع  المحرمــة  الفنــون  ونبــذ  االداب  علــى  ال 

االصــرار. و علــى فصــل الذكــور عــن االنــاث فــي 

التعليمــي. الجانــب 

بيــن  المحافــظ  الليبرالــي  االنشــقاق 

 : االســالميين 

بالتكاثــر  االســالمية  الحــركات  تســتمر  بينمــا 

االســالميين  عــن  ينشــقون  الليبرالييــن  فــان 

المتطرفيــن والمحافظيــن ، الســؤال هــو مــن 

مــن تلــك المجموعــات ســيكون افضــل ؟ هــذا 

يعتمــد علــى الوقــت والبلــد والظــروف المحليــة 

المثــال نشــاهد  باكســتان علــى ســبيل  ، ففــي 

مظهــرا مقلقــا للمنظمــة االســالمية ذات التوجــه 

السياســي ) جماعتــي اســالمي ( تحــت ضغــط 

مشــدد مــن قبــل جماعــات اســالمية متطرفــة ال 

تتبنــى الحلــول الوســط فــي القضايــا االجتماعيــة 

والطائـفيــة ومثــال ذلــك قضيــة كشــمير . ويعزى 
ظهــور  الــى  باكســتان  فــي  المتدهــور  الوضــع 

 ، باكســتان  فــي  متطرفــة  اســالمية  جماعــات 

لكــن فــي تركيــا حيــث نجــد درجــة معينــة مــن 

الرفــاه وعــدم وجــود حالــة التفجــر الداخلــي فــي 

المجتمــع نــرى ان الحــزب االســالمي مثــل حــزب 

وان  قويــا  يبــدو   « الفضيلــة  حــزب  او  الرفــاه 

لهــا  ليــس  قليلــة  قلــة  المتطرفيــن االســالميين 

اثــر فــي المجتمــع . لــذا فــان حركــة االســالميين 

تشــهد تنافســا علــى المســتوى االجتماعــي فقــط 

السياســية  فتــح هللا كولــن »  مــن قبــل حركــة 

ال  االختالفــات  هــذه  ان  اال   ، االســالمية 
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لكــن  االنشــقاقات  تلــك  الــى  بالضــرورة  تــؤدي 

االســالميين ارغمــوا علــى توجيــه النقــد العلنــي 

عندمــا  اخــرى خاصــة  اســالمية  الــى جماعــات 

مــن  الســالح  وطئــة  تحــت  بانهــم  يشــعرون 

قبــل االنظمــة المحليــة اضافــة الــى الحكومــات 

الغربيــة المعاديــة . لكــن بعــد احــداث الحــادي 

نــا نــرى ظهــور االنقســامات 
أ
عشــر مــن ايلــول بدا

المعتدليــن. و  المتطرفيــن واالســالميين  بيــن 

االسالم يتجه نحو اليسار : 

هــي  الكـتــاب  هــذا  فــي  المهمــة  النقــاط  احــدى 

فــي  اليســاري  للجانــب  المدهــش  الغيــاب 

االســالمية  الــدول  الغلــب  السياســي  الطيــف 

خذ 
أ
وهــذا يــؤدي بنــا الــى التســاؤل فيمــا لــو ســيا

االســالميون

 
ً
القعــدة مــن ذلــك الســلمي االن ) يعتبــر جــزءا

حيث يختفي الفراغ ، علي الرغم من ان فقدوا 

اهميتهــم فــي العــام مهمــا فــي الطيــف الجانــب 

اليســاري ( ال يمكــن اشــعال يركــز علــى سياســي 

االقتصــار  قضايــا  كيــد 
أ
تا ان   . االجتماعيــة  الــي 

العــدل ســيؤدي بصــورة االســلم تقــف متطــرف 

فــي القضايــا ذلــك فقــد اظهــرت االقتصاديــة و 

 اقتصاديــا واجتماعيــا علــى االجتماعيــة 
ً
تحفظــا

خاصــة  ملحوظــا  االســالمية  الحــركات  ومــع 

لالصــالح  واالجتماعــى  بالحاجــة  يتعلــق  بمــا 

االقتصــادي ســاحة و فــي العالــم عــارض وفــي 

باكســتان ومصــر االســالمي . االصــالح والــذي 

كان يمثــل حاجــة ملحــة ، ففــى عارضــوا زيــادة 

مصلحــة  باكســتان  وهــز  الدخــل  ضرائــب 

فــي  يصــب  مــن  يســتفيدون  الذيــن  االغنيــاء 

غياب الضرائب . ان االســالم ليس دين تطرف 

االســالميين  حــث  هــو  المهمــة  اهدافــه  احــد 

االصــالح  فــي  متطرفــة  سياســات  اتخــاذ  ال 

وفــي العــدل االجتماعــي واالقتصــادي بــل هــو 

احــد  لكــن  عــادل  وسياســي  اجتماعــى  نظــام 

الخصائــص االســالم هــي الصــراع ضــد الفســاد 

والــذي يشــكل التحــدي للوضــع الراهــن . وتبقى 

االســالمي المتطــرف المســائل الخطيــرة مثــل 

سوء توظيف بعض الفوائد االقتصادية والفرق 

الشاســع فــي الدخــل االقطاعيــة والســيطرة علــى 

البشــر خــارج الصــورة االســالمية.

الوحيــد  البلــد  واالنظمــة  ايــران  ان  بالحقيقــة   

واجتماعيــة  االســالميون  فيــه  اتخــذ  الــذي 

لالغــراءات  اجنــدة   ، تطرفــا  اكـثــر  اقتصاديــة 

التخاذ سياسات اقتصادية اجتماعية والسؤال 

االســالميون هــو هــل ســيخضع متطرفــة خاصــة 

الــى  االجتماعيــة  المشــاكل  وصــول  بعــد 

ذروتهــا ليقدمــوا بذلــك منجمــا غنيــا للمكاســب 

السياســية ؟ ويســال ) جوزيــف ســاماها ( وهــو 

احــد الكـتــاب حصــل فــي صحيفــة الحيــاة فيمــا 

كافيــة علــى شــرعية  االســالميون  لــو 

النهــم  اســالمية  اقطــار  لعــدة  النظــام  فــي 

التغييــر   ( لة 
أ
مســا بتــرك  مقتنعــون  السياســي 

 . لكبيــر( ا



|   العدد صفر   |   ربيع الثاني   |   ايار   | 2005 65

اخطــار سياســات االســالميين المبنيــة علــى 

ردود االفعــال : 

النهــا  المفيــدة  الغربيــة  السياســية  القيــم 

ســيتم  السياســية  االجنــدة  والن  مشــبوهة 

رفــض هــل الغربيــة مشــبوهة ايضــا ؟ ســيحتاج 

رفضــه  يريــدون  مــا  تحديــد  الــى  االســالميون 

هــذه   ، االفــكار  تلــك  يرفضــون  انهــم  هــل 

لة ليســت بالســهلة الن 
أ
مصــدر االفــكار المســا

السياســية  قيمــه  او  ذاتهــا  الغربــي  المشــروع 

الموجــودة فــي السياســة فــي الخارجيــة كان وال 

الخاصــة  المصالــح  عــادل  غيــر   
ً
مشــروعا يــزال 

فــي  باالزدواجيــة  علــى  مبنيــا  ويوصــف  كمــا 

مــن  يعانــون  االســالميين  فــان  لــذا  المعاييــر 

حــد االمثلــة هــو الموقــف ازاء 
أ
حالــة الصــراع وا

المســلمين يعلمــون  اغلــب  العــراق حيــث ان 

انتهــك  قــد  حســين  صــدام  االثنيــن  بيــن  بــان 

العادلــة  للحكومــة  االســالمية  المفاهيــم  كل 

وقــد اضطهــد وقتــل االســالميين وذبــح مــائت 

والكويــت  ايــران  فــي  المســلمين  مــن  الف 
آ
اال

الغربيــة  ذلــك عندمــا  مــن  الرغــم  علــى  لكــن   .

للجيــوش  صــدام  تعــرض  بــل  الكـثيــر  نظــر 

الــى التدخــل المســلمين الــذي قــام اغلــب بــه 

الجيــش الغربــي علــى عظيــم ، وان انــه خطــر 

النــه وقــف بوجــه امريــكا ، ومثــال صدامــا بطــل 

شــمال  ضــد  االطلســي  حلــف  حــرب  هــو  اخــر 

التطهيــر العرقــي فــي كوســوفو عــام 1999 الــى 

النقد الشــديد من قبل الكـثير من االســالميين 

الذيــن اظهــروا قلقــا شــديدا مــن والــذي تعــرض 

امكانيــة توســع شــمال االطلســي قــوات حلــف 

ظهــره حلــف عكــس 
أ
لتشــمل مناطــق اخــرى مــا ا

شــمال االطلســي مــن حمايــة مســلمي كوســوفو 

 . صربيــا  ـي  مســيحيـ اضطهــاد  مــن  اوروبــا  فــي 

ال   ( االمريكــي  الرئيــس  نائــب  انتقــد  وعندمــا 

غــور ( رئيــس الــوزراء الماليــزي مهاتيــر محمــد 

عــام 9 9 9 ا بخصــوص محاكمــة انــور ابراهيــم 

مــن  الكـثيــر  وهــو قائــد اســالمي مشــهور شــعر 

رفضهــم  بســبب  ليــس  باالهانــة  الماليزييــن 

فــي  الســافر  الغربــي  التدخــل  بســبب  بــل 

انتقــاد ماليزيــا وفــي عــام 2001 وعلــى الرغــم 

بــان هجــوم الحــادي عشــر مــن  مــن االعتــراف 

ايلــول علــى مركــز التجــارة العالميــة كان جريمــة 

بشــدة  عارضــوا  تقريبــا  المســلمين  كل  ان  اال 

افغانســتان  علــى  االمريكــي  الجيــش  هجــوم 

وعلــى اعــالن الواليــات المتحــدة الحــرب علــى 

حكومــة طالبــان النهــا تمثــل االرهــاب ، رغــم 

الســابقة  الســنوات  فــي  االســالمي  العالــم  ان 

يمثــل  النــه  طالبــان  نظــام  باالجمــاع  عــارض 

النهايــة  صيغــة اســالمية بدائيــة محرجــة وفــي 

ينظــر الــى الهجــوم االمريكــي ضــد احــد البلــدان 

و ســقوطه 
أ
المســلمة علــى انــه اســوء مــن النظــام ا

. لــذا فــان االســالميين يظهــرون اهتمامــا كبيــرا فــي 

مهاجمــة ) اعــداء االســالم ( اكبــر مــن اهتمامهــم 

يعنــي  وهــذا   ، المســتقلة  قيمهــم  تطويــر  فــي 

عــن  يعلنــوا  ان  يســتطيعون  االســالميين  ان 
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و ال تتفــق 
أ
قيمهــم المســتقلة والتــي ربمــا تتفــق ا

مــع القيــم والمصالــح الغربيــة عندمــا يحــررون 

االفعــال. مــن ردود  النــوع  هــذا  مــن  انفســهم 

االسالم والشريعة : 

الموضــوع  او  التركيــز  هــي  الشــريعة  ان  هــل 

اهدافــا  لديهــم  ان  او  لالســالميين  االســاس 

اوســع ؟ يشــير المتطرفــون بصــورة خاصــة الــى 

ان ا لشــريعة هــي العنصــر االســاس حيــث انهــا 

تعتبــر ان البــذرة لخلــق مجتمــع ودولة اســالمية 

اصيلــة ، كل و هــذا يطــل علــى النقــاش حــول 

ماهيــة الشــريعة او د حقيقــة الشــريعة ، هــل 

ليــس  انهــا  علــى  ضيقــة  بصــورة  فهمهــا  يمكــن 

ي فقــه 
أ
اكـثــر مــن قانــون شــرعي وال اســالمي » ا

» كمــا يضعــه العلمــاء ؟ ويرفــض تــم المحدثــون 

االســالميون هــذه النظــرة الضيقــة . التقليديــة 

 لطــرق . عــدة 
أ
و هــل ان الشــريعة هــي مبــدا

أ
. ا

التطبيــق  حتــى  ال  ؟  الخالــق  الــى  للوصــول 

الكامــل كمــا يــرى بعــض االســالميين هــو اغيــر 

رادت الدولة االسالمية 
أ
كاف بذاته لتحقيق ما ا

تحقيقــه ويمكــن تطبيــق الشــريعة لكــن ال تــزال 

حكومــة  تكويــن  عــن  عجزهــا  تظهــر  الدولــة 

االجتماعيــة  القضايــا  فــي  وحكيمــة  عادلــة 

االســالم  ويهتــم   ، والسياســية  واالقتصاديــة 

وعالقــة  الكــون  وفهــم  االخالقيــة  بالمبــادئ 

بالبشــر  وعالقتــه  جهــة  مــن  بالخالــق  االلمــان 

ن يتســاهل 
أ
ومــن الصعــب علــى غيــر المســلم ا

بالنســبة  فقــط  ليــس  الشــريعة  مركزيــة  عــن 

للدولــة االســالمية بــل الجنــدة اعمــال االحــزاب 

بــان  القــول  يمكــن  بــل  ســابقا  االســالمية 

الشــخص غيــر المســلم ال يــرى عالقــة واضحــة 

بيــن تطبيــق الشــريعة وتكويــن مجتمــع افضــل 

فــي  االســالمي  العالــم  فــي  عادلــة  وحكومــة 

وقتنــا الحاضــر ، ويمكــن لبعــض النــاس انــكار 

لكــن  فلســفيا  و 
أ
ا دينيــا  الشــريعة  قيــم  اهميــة 

فــي  الشــريعة  مركزيــة  عــن  التســاؤل  يمكننــا 

حــل مشــاكل المســلمين الرئيســية فــي الوقــت 

الحاضــر ، هــل ان الــدول الرئيســية فــي العالــم 

الشــريعة  مــن تطبيــق  تقتــرب  التــي  االســالمي 

فــي الوقــت الحاضــر مثــل الســعودية العربيــة ، 

باكســتان ، ايــران ، افغانســتان تحــت حكــم 

الحكــم  فــي  نجاحــا  تظهــر  والســودان  طالبــان 

ال  انــه  هــي  ذكرهــا  يجــب  التــي  الحقيقــة  ان  ؟ 

تصنــع  ان  اســتطاعت  اســالمية  دولــة  توجــد 

تقدمــا ملحوظــا تجــاه خلــق مجتمــع مثالــي علــى 

الرغــم مــن انهــا اقتربــت مــن التطبيــق الكامــل 

تتقــدم  لــم  االنظمــة  تلــك  ان  للشــريعة حيــث 

الدنيويــة  بالمقاييــس  مثالــي  مجتمــع  تجــاه 

مثــل  االســالميون  يتقاســمها  التــي  التقليديــة 

 ، التعليــم  سياســة   ، االقتصــادى  االنتعــاش 

العدالــة فــي المجتمــع ، التــوازن االجتماعــي ، 

معادلــة النظــام االقتصــادي ، حكومــة افضــل 

، النضــوج الحضــاري ، القــوة الوطنيــة والتاييد 

االجتماعــي للنظــام الحاكــم . لكــن علــى الرغــم 

اســاس  شــيء  هــي  الشــريعة  فــان  ذلــك  مــن 
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لتقويــة. االســالمي  المفهــوم  فــي  ومركــزي 

الفهم االخالقي لالفراد والمجتمع:

االخالقــي  االطــار  ضمــن  الشــريعة  ان  تــرى 

التعامــل  اخــرى  جهــة  ومــن  االنســان  الحيــاة 

والسياســية  القصــد  هــو  منهــا  المشــاكل  مــع 

والمجتمعــات  االجتماعيــة  واالقتصاديــة 

الجديــدة ، المشــاكل التــي تحتــوي علــى عامــل 

تضــع  ان  للشــريعة  الــدول  اغرقــت  اخالقــى 

اداريــة  قانونيــة  طبيعــة  عريضــة  خطوطــا  لــه 

السياســي  ضمــن  البنــاء  تتضمــن  مؤسســاتية 

هــي  الشــريعة  ان  المحدثيــن  مــن   المجتمــع 

ليســت اداة ســحرية الكـثيــر المعاصــر . ويؤكــد 

ـ ذات نتائــج فوريــة ، حيــث اشــار االســالميون 

في اندونيسيا انهم مهتمون بقضايا اكـثر اهمية 

يعملــون  انهــم  حيــث  الشــريعة  تطبيــق  مــن 

واالقتصــاد  والصحــة  االســالمية  تقويــة  علــى 

تمثــل  الشــريعة  المهمــة  وهــذه  الــدول  تعليــم 

المجتمــع  فشــل  ان  هــذه  ان  والمجتمــع 

الحكومــة  اتجــاه   
ً
محتمــا يتزايــد   

أ
بــدا والدولــة 

بذلــك االصــالح والتغييــر فــي الصالحــة ، وان 

العادلــة  الحكومــة   
أ
مبــدا علــى  االســالم  كيــد 

أ
تا

نحــو  خطــوة  اال  هــو  مــا  العــادل  والمجتمــع 

التغييــر الشــجاع وان لــم يكــن تغييــرا جذريــا 

قــوة  وطبيعتهــا   . الرمزيــة  بســبب  لكــن   ،

االســالميين  السياســة  المنغمســة  الشــريعة 

حالــة  لتجنــب  بحــذر  يخطــون  المحدثيــن 

عــدم تقييــم فــي فــان دور الشــريعة فــي الحيــاة 

المعاصــرة  وال تــزال كل تلــك المجتمعــات التــي 

تجــاه  هامــة  خطــوات  اتخــذت  والتــي  ذكرناهــا 

التطبيــق الكامــل للشــريعة تعانــي مــن فقــدان 

تطــرح  التــي  التســاؤالت  مــن  للكـثيــر  االجوبــة 

علــى الحــكام واالدارة غيــر الكـفــوءة والحكومــة 

الفقيــرة البســط مقوماتهــا واخيــرا عــدم الرغبــة 

بالســماح للجماهيــر فــي المشــاركة فــي العمليــة 

السياســية وبــدًء بايــران فــان الجميــع منهمكــون 

ي 
أ
و ا

أ
فــي الســؤال التقليــدي وهــو اســالم مــن ا

نــوع مــن االســالم نحــن نتحــدث عنــه ؟ هــل ان 

الحكومــة تجيــب علــى اســئلة النــاس ؟ هــل ان 

يــا فيمــا يريــدون ؟ مــن لــه الحــق فــي 
أ
النــاس را

اخــرى ؟ ايديولوجيــة  االســالم ؟ واي  تفســير 

هــل تحســنت الحيــاة بصــورة كبيــرة علــى تلــك 

يتفحص ومن المادي واالخالقي ؟ ان مشــكلة 

الفســاد والقســوة واالبعــاد والسياســات الســيئة 

والصــراع مــن اجــل المجتمعــات يــرى الســلطة 

الجــادة  الجهــود  مــن  الرغــم  علــى  موجــودة 

وخلــق حكومــة اســالمية جــدي دور للشــريعة 

االســالمية ، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة لخلــق 

ان  يجــب  فمبدئيــا  متكاملــة  حكومــة  تكويــن 

تلــك  فــي  التطويــر  تجــاه  هامــا  تقدمــا  نتوقــع 

المناطــق فــي تطبيــق وجــود الخطــوات الجــادة 

بســبب الشــريعة ، بالحقيقــة لقــد شــاهدنا فــي 

و اغلــب تلــك الــدول سياســات وظروفــا 
أ
بعــض ا

اســوء مــن سياســات الــدول التــي ال تعيــر اهميــة 

ن نكــون واضحيــن 
أ
للشــريعة ، واالن يجــب ا
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 ، بذاتــه  االســالم  ســقوط  يعنــي  ال  فهــذا   
ً
جــدا

ن االسالم السياسي 
أ
ويدعى بعض االسالميين ا

االســالم  ان  هــي  والمشــكلة  االســالم  نفســه 

لــم يشــرح بصــورة شــجاعة فعالــة وواســعة بمــا 

فيهــا الكـفايــة ، كمــا ان االســالميين لــم يضعــوا 

والقضايــا  باالســالم  واضحــة  فاصلــة   
ً
حــدودا

السياســية  القيــم  يتــم  بيــن  القضايــا  المتعلقــة 

االســالمية العميقــة او لــم تطبــق فــي المشــاكل 

الدوليــة   . السياســية  ولــم  اظهــار  العلمانيــة ، 

االجتماعيــة فــي الحيــاة البشــري  للمجتمــع ان 

المفاهيــم السياســية االســالمية التــي تظهــر فــي 

باالماكــن  ترتبــط  السياســية  والفلســفة  الفقــه 

واالوقــات والظــروف التاريخيــة وهــذا مــا يجعلها 

و 
أ
صعبــة التطبيــق فــي اعــادة الحاضــر التفكيــر ا

بــدون االجتهــاد  ان الخالــق ســبحانه  الوقــت 

لــم ينــزل الشــريعة كمــا نراهــا فــي الســنة النبويــة 

ن الــذي االعظــم 
آ
بــل انــزل طبقــه الرســول القــرا

حســبما يفهمــه وبعــد هــذا قــام العلمــاء بايجــاد 

ي 
أ
الشــريعة علــى اســاس هذيــن المصدريــن » ا

ن » لذا فان الشــريعة هي حصيلة 
آ
الســنة والقرا

وجدهــا االنســان علــى مــر العصــور وهــي ذات 
أ
ا

المجتمــع  فــي  بخصــوص  مختلفــة  تفســيرات 

، حيــث ان التفســيرات تختلــف طبقــا كيفيــة 

ن والســنة فــي المجتمــع حيــث ان 
آ
تطبيــق القــرا

التفســيرات تختلــف طبقــا للحقيقــة المعاصــرة ، 

لذا من السهل ان تقبل بالشعار الذي يقول » 

ان االســالم هو الحل » بدل من الفكرة القائلة 

» ان الشــريعة هــي الحــل » حيــث ان الفكــرة 

االولــى تقتــرح بــان االســالم يقــدم خزينــا غنيــا 

مــن االفــكار الفلســفية واالخالقيــة التــي يمكــن 

ان تعطينــا خطوطــا عامــة االرشــاد المجتمعــات 

التــي تعانــي مــن مشــاكل عديــدة . امــا الفكــرة 

 المجموعــة مــن 
ً
 مســبقا

ً
الثانيــة فتقتــرح وجــودا

المســائل  عــن  وتجيــب  تلبــي  التــي  القوانيــن 

بصــورة تلقائيــة هــذا اذا مــا تــم تطبيقهــا بصــورة 

و العقوبــات االســالمية 
أ
كليــة ، لكــن الحــدود ا

ال تعطــي عالجــا تلقائيــا فــاذا تــم ســجن الســارق 

الــى  يــؤدي  ال  العمــل  هــذا  فــان  يــده  قطــع  و 
أ
ا

المشــكلة االخالقيــة  فــي  احــداث تغييــر كبيــر 

االجتماعيــة  القضيــة  وان   ، الســرقة  وهــي 

الحقيقيــة هــي فيمــا إذا كانــت العقوبــة قاســية 

ثيــر بليــغ 
أ
او العقوبــة االقــل قســوة تكــون ذات تا

فــي المجتمــع . ان الشــريعة علــى درايــة كبيــرة 

تنتــج  التــي  المختلفــة  االجتماعيــة  بالظــروف 

 
ً
واســعا  

ً
مجــاال الشــريعة  وتعطــي  كمــا  الســرقة 

للعلماء في تفســير وتطبيق االحكام ، والحال 

وضــع  يمكــن  حيــث  الزنــا  فــي جريمــة  كذلــك 

رغــب  اذا  القانــون  طريــق  عــن  معينــة  عقوبــة 

غيــر  العقويــة  نــوع  لكــن  ذلــك  فــي  المجتمــع 

محــدد باخالقيــات ذلــك المجتمــع ، فهــل ان 

الرجــم اقــرب الــى ارادة الخالــق مــن القتــل اذا 

قــرر المجتمــع تطبيــق عقوبــة االعــدام لجريمــة 

االســالم  بماضــي  مرتبــط  الفقــه  تــراث  ؟  الزنــا 

الــذي يصعــب تطبيــق الكـثيــر مــن خصائصــه 
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المثــال  ســبيل  فعلــى   ، الحاضــر  الوقــت  فــي 

 ب انســانيا 
ً
 العبوديــة كان ومــا يــزال واقعــا

أ
مبــدا

البشــر  بدايــة  منــذ  المجتمعــات  كل  فــي  عامــا 

ن 
آ
حيــث انــه ذكــر فــي التــوارة واالنجيــل و والقــرا

فــي  وضعــت  فقــد  معالجتــه  بخصــوص  امــا   ،

المعاملــة  بخصــوص  تشــريعات  الشــريعة  مــج 

الحاضــر ال  الوقــت  فــي  لكــن  للعبيــد  الحســنة 

بالعــودة  يطالــب  مــن  المســلمين  مــن   نــرى 

لتلــك العصــور ،

المحافظــة  االجتماعيــة  القيــم  تبقــى  حيــث 

محفوظــة عنــد المجتمعــات بطــرق تتناســب مــع 

العصــر الــذي يعيشــه ذلــك المجتمــع ، لكــن 

مــا مصداقيــة السياســات التقليديــة المحافظــة 

هــذا  عصرنــا  ســبقت  التــي  للعصــور  المهمــة 

واالقتصاديــة  التكنولوجيــة  الحقائــق  مــام 
أ
ا

ة مبعــدة 
أ
واالجتماعيــة الحاضــرة ؟ فــالن المــرا

الكـثيــر  هنــاك  عامــة  العمــل بصــورة  قــوة  عــن 

التــي  المختلفــة  االجتماعيــة  االخالقيــات  مــن 

تطبــق فــي المجتمعــات ، وهــذه القضايــا كلهــا 

موضــع جــدل مــن قبــل كل مــن المحافظيــن 

ن القيم االجتماعية المحافظة 
أ
والمتحررين ، ا

جيــدة ولهــا وزن و تاثيــر وقبــول بمقــدار عالقتهــا 

ويمكــن  المعاصــرة  والحقائــق  باالحتياجــات 

ن تكــون المبــادئ االخالقيــة االســالمية اكـثــر 
أ
ا

بصــورة  تفســيرها  إعــادة  خــالل  مــن  اهميــة 

المعاصــرة. الحقائــق  مــع  تنســجم 

مزج الثقافة السياسية االسالمية والغربية :
ان المفارقــة فــي االســالم السياســي فــي القــرن 

االســالميين  ان  هــي  والعشــرين  الحــادي 

فعالــة  سياســية  كـقــوة  يبقــوا  ن 
أ
ا يســتطيعون 

فقــط مــن خــالل دمــج مفاهيــم الفكــر السياســي 

الغربــي الواســعة والتجربــة السياســية خاصــة 

فــي االنظمــة الديمقراطيــة ، لكــن تطــور الفكــر 

ان  يمكــن  ال  االســالمي  العالــم  فــي  السياســي 

وهضــم  بتفعيــل  يقــم  لــم  مــا  ويزدهــر  يتقــدم 

الفكــر السياســي االســالمي اضافــة الــى التقاليــد 

فــي  الغربيــة للحكــم  السياســية  النمــاذج  . ان 

و تذبــل مثــل 
أ
العالــم االســالمي ســوف تتجعــد ا

لــم  مــا  اماكنهــا  غيــر  فــي  تــزرع  التــي  الشــتالت 

تتضمــن تغذيــة الثقافــة االســالمية التــي ينبثــق 

منهــا االســالم السياســي ، ان هــذه العمليــة هــي 

حتميــة وجوهريــة لتطويــر فكــر سياســي اصيــل 

فــي العالــم االســالمي . وبعــد كل هــذا فــال يوجــد 

هنــاك فكــر اصيــل حيــث ان االفــكار فــي العالــم 

مــن حضــارات  جــاءت  بتقاليــد  مرتبطــة  اليــوم 

فــي اوقــات مختلفــة  القديــم اليونــان  مختلفــة 

الهــر  فــار  الريبــة  اســاس االدارة  فــي وحتــى  اال 

اإلقلــى ، فــي مرتبــط بحاضــرات الشــرق االدنــى 

الفكــر  ن 
أ
ا المعاصــر  العربــى  الــدار  االســالمي 

التطــور  باالنظمــة ، ويظهــر  الحديثــة  بــط  فــي 

الشــرق  فــى  الفكــري  والنمــو  المؤسســاتي  

الحقيقــي  الفكــر السياســي مقيــدا لفتــرة طويلــة 

التطــور مــن خــر الفاعــل مــع القــوى الخارجيــة 
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، الــوت الــذي ال فــى فــان الجهــود المبذولــة 

واجتماعــي  سياســي  فكــر  الســامي  العالــم  فــي 

الحضــارة  اطــار  عــن  عــام  بصــورة  مســتقل 

االسالمية محكومة باالل االغتراب » الظاهري 

يعطــي  االســالمي  لعالــم  السياســي  فــان  لــذا 

الفكــري والسياســي االصيــل فــي تلــك المجتمــع 

قبــل  مــن  االعجــاب  نــال  اذا  حتــى  مقاييــس 

العالــم الغربــي ويظهــر االغتــراب مــدى اعتــالء  

ساســية 
أ
ا بصــورة  مســتف  االســالمية  الحضــارة 

مــن النخبــة المغتربــة لكنــه فــش الغربيــة علــى 

الــى جــذور الحضــارة والمجلــس  فــي الوصــول 

المدهــش ان ر االســالمي ، وليــس مــن نــور امن 

اغلبيــة الســكان الذيــن يشــعرون فــي التقليديــة 

مهملــة ويشــعرون قيمهــم بانــه متخلفــون عــن 

معينــة  نخــب  تشــهدها  التــي  الحداثــة  عمليــة 

االغتــراب  اصبــح  فقــد  لــذا   ، المجتمــع  مــن 

النهمــا تمثــالن والعلمانيــة صفتيــن مذمومتيــن 

والحكومــة  الظالمــة  الحكــم  ايديولوجيــة 

الفاســد بتايــد التــي غربــي قــوي ، وقــد تحظــى 

كانــت الجهــود التــي تبذلهــا االنظمــة االســالمية 

ارضــاء  فــى  امــال  محافظــا  اســالميا  لونــا  لنــا 

اســالمية  شــرعية  علــى  وللحصــول  الجماهيــر 

اقــل بكـثيــر مــن الجهــود التــي يقــوم بهــا االســالم 

السياســي للتمســك بالمفاهيــم الغربيــة ، وقــد 

كانــت الثقافــة االســالمية التقليديــة ُمجبــرة علــى 

بســبب  الغربيــة  فــكار 
أ
اال بعــض  مــا  االندمــاج 

ادراكهــا بقيمــة ثــل االفــكار المســتقل واثرهــا فــي 

النظــام االســالمي المســتقبلي ولــم تكــن هنــاك 

حلــول اخــرى امــام االســالميين غيــر التعامــل 

مــع القيــم السياســية الغربيــة علــى انهــا الهيئــة 

العالــم  الفكــر السياســي علــى  المســيطرة علــى 

، ولــم تكــن النتيجــة ســلبية بــل كاالت اكـثــر 

ايجابيــة فــي احــداث تطــور سياســي مــس تــوى 

اصيــل ضمــن اطــار التقاليــد االســالمية ، لــذا 

تفاعــل  ول 
أ
ا تمثــل  االســالمية  الحــركات  فــان 

فكــري بيــن الفكــر السياســي الغربــي واالســالمي 

 
ً
يطــرق مصممــة لتكويــن اندمــاج حقيقــى بــدال

مــن حركــة الحداثــة والتجديــد مــن خــالل فتــح 

وان   ، التقاليــد  امــام  مصراعيــه  علــى  البــاب 

الحواجــز  بوجــود  فرحــون  االســالميين  بعــض 

بيــن الثقافــات لكــن ليســوا كذلــك حيــث انهــم 

ن التفاعــل بيــن 
أ
الكـثيــر مــن النــاس يدركــون ا

الثقافــات والحضــارات لــن يتقــدم مــا دام احــد 

 ، موجــود  غيــر  العمليــة  الرئيســية  العناصــر 

النهايــة  فــي  السياســي  وهكــذا اصبــح االســالم 

والمناقشــات  للمواجهــات  االســاس  الموضــوع 

االســالمية  الثقافيــة  القــوى  والمصالحــة 

توافقــا  بذلــك   
ً
مســببا الغربيــة  والثقافيــة 

وبصــورة   ، الفكــري  المســتوى  علــى  تدريجيــا 

طبيعيــة ال يوجــد هنــاك اســالم سياســي ( واحــد 

و 
أ
ا قبــول  تجــاه  مختلفــة  مجاميــع  وســتتحرك 

الغربيــة  رفــض  السياســية  االنظمــة  و  االفــكار 

المنتقــاة علــى عــدة مســتويات حيــث ان بعــض 

تركيــا ســتكون اول بلــد ينجــح فــي الوصــول الــى 
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توافــق واندمــاج اصيــل بيــن التقاليد االســالمية 

والتقاليــد الديمقراطيــة اللبراليــة الغربيــة وعنــد 

قولــي هــذا فانــا ال اشــير الــى مجموعــة كمــال » 

التجربــة  كليــة  ترفــض بصــورة  التــي  العلمانيــة 

االســالمية بــل اشــير الــى التجمــع الجديــد الــذي 

يظهــر فــي تركيــا مـــن خــالل القبــول التدريجــي 

لالســالميين المحدثيــن فــي االنظمــة السياســية 

واالجتماعيــة ، وهــذا الشــيء يحــدث الن تركيــا 

ســيس انظمــة حديثــة 
أ
قــد تقدمــت كـثيــرا فــي تا

بلــد  ي 
أ
ا مــن  اكـثــر  الديمقراطيــة  للحكومــة 

اســالمي اخــر ، لــذا فــان مهمــة تركيــا االن هــي 

فتــح النظــام الديمقراطــي والرجــوع الــى الــوراء 

لدمــج تلــك

التــي  وااليديولوجيــة  االجتماعيــة  العناصــر 

تركــت خــالل مشــروع االغتــراب ، ان الكـثيــر 

من االتراك يدركون هــــذه القضية الحتمية فهم 

يدركــون  وهــم  االندمــاج  هــذا  ضــرورة  يقــدرون 

ايضــا ان تلــك العوامــل ال يمكــن تجاهلهــا فــي 

دولــة ديمقراطيــة تتطلــع لالنضمــام الــى االتحــاد 

االوروبــي . 

االسالم والقيادة :

 مــن المحتمــل ان تكــون الحــركات االســالمية 

سياســتها  ضمــن  قيــادة  تكويــن  علــى  قــادرة 

المختــارة كمــا نالحظــه فــي الكـثيــر من الحركات 

االخــرى ، وحتــى اذا وجــد االســالميون الدليــل 

فــي القيــم االســالمية لحــل المشــاكل المعاصــرة 

االســاس  اهتمامهــم  ان  ســيظهرون  فانهــم 

ينصــب فــي المشــكلة الحاضــرة ، فــاذا لــم يكــن 

ليــس خطــا االســالم  هــذا الموقــف مهمــا فانــه 

الخاطــى  المســلمين  فهــم  بســبب  هــو  بــل 

لالســالم ويســبب فقــدان الــذكاء السياســي بيــن 

المســلمين حيــث نــرى ان اســالميين مختلفيــن 

تــون بطــرق مختلفــة لفهيــم 
أ
مــن دول مختلفــة يا

يمكــن  وال   ، االســالمية  القوانيــن  وتطبيــق 

علــى  لكنهــم  نجاحهــم  مــدى  يخمــن  ان  الحــد 

االقــل يمثلــون احــدى القــوى الــش عبيــة التــي 

داخــل  السياســي  النظــام  فتــح  علــى  تعمــل 

الــدول المتســلطة غيــر الناجحــة، وســوف تبقــى 

السياســي  المشــهد  فــي  االســالمية  الحــركات 

لفتــرة طويلــة الــى ان تغطــى مــن قبــل اولئــك 

تــون باجوبــة وتنظيمــات افضــل هــل 
أ
الذيــن يا

هنــاك شــيء جديــد حــول الفعاليــة السياســية 

واالجتماعيــة االســالمية الحاليــة ؟ نعــم حيــث 

كانــت  الماضــي  فــي  االســالمية  الحــركات  ان 

تحشــد الجماهيــر فــي مســائل لــم يتــم التخطيــط 

و 
أ
لهــا مثــل التمــرد الهنــدي ضــد البريطانييــن ا

الحركة المناهضة لبريطانيا بخصوص الضرائب 

المفروضــة التبــوغ فــي ايــران فــي القــرن العشــرين 

ان  اال  الجزائــر  فــي  االســتعمار  ضــد  الصــراع  او 

حركــة االســالم الحديثــة هــي ليســت تحالفــا غيــر

مخطــط لــه علــى الرغــم مــن ان بعــض القيــادات 

ــا معينــة  االســالمية تحشــد الجماهيــر فــي قضاي

تتضمــن  الحديثــة  االســالم  حركــة  ان  حيــث 

 وقواعــد تنظيميــة رســمية وهيئــة 
ً
 جيــدا

ً
تنظيمــا
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عمــل  واجنــدة   
ً
خاصــا  

ً
وتمويــال االعضــاء  مــن 

اجتماعية وسياسية ، فقد تعظيم االسالميون 

التحشــيد  طــرق  مشــاهدة  خــالل  مــن  الكـثيــر 

التــي يقــوم بهــا الشــيوعيون والعــرب القوميــون 

فــي منتصــف . 

 التحديات االقتصادية االجتماعية :

 اال ان هنــاك عوامــل 
ً
 ان السياســية مهمــة جــدا

االهميــة  تقــص  لهــا  اجتماعيــة  ديــة  اقتصــا 

السياســي  االقتصــاد  رجــل  يحــدد  حيــث   ،

ن ريشــارد ( تســريع انــواع مــن التحديــات 
آ
)اال

ان  يجــب  التــي  االجتماعيــة  االقتصــادي 

الشــرق  حكومــات  مــن  حكومــة  ي 
أ
ا تواجههــا 

االوســط اذا ارادت تلــك المجتمعــات التقلــب 

علــى واقــع االنحــالل الــذي تعيشــنه فــي العالــم 

بغــض النظــر عــن السياســة يجــب ان تواجــه 

الحكومــات اصــالح التمــو االقتصــادي ، تحديــد 

 ، العمــل  فــرص  توفيــر   ، الســكاني  التوســع 

حركــة  مــع  التواصــل   ، الفقــر  علــى  القضــاء 

توفيــر   ، الميــاه  علــى  المحافظــة   ، التحضــر 

الغــذاء ، ايقــاف التلــوث والدمــار البينــي وجمــع 

عــن  تتســاءل  وريمــا   ، لالســتثمار  االمــوال 

المياديــن  االســالميون  بــه  قــام  الــذي  التطــور 

متوقعــة  مســاهمة  االســالميون  ســجل   فقــد 

فــي التواصــل مــع حركــة التحضــر مــن خــالل 

العالــم  فــي  المتنوعــة  االجتماعيــة  الخدمــات 

خــرى تقــوم 
أ
االســالمي . اال ان اغلــب المهــام اال

بهــا الحكوميــة وليســت الحــركات االســالمية . 

فعندمــا يتحــرك االســالميون فــي السياســة مــن 

خــالل و البرلمــان فانهــم ســوف يرغمــون علــى 

التعامــل مــع خ تلــك المهــام بدقــة اكبــر وريمــا 

الفكــر  فــي  المســاهمة  يــد  فــرص  لهــم  عرضــن 

السياســي ، لمــا جمــع االمــوال مــن مســتثمرين 

اجانــب فريمــا يكــون مــن اصعــب فــي المهــام 

انهــم  حيــث  باالســالميين  الموكلــة 

الســلطة  فــي  وحجمهــم  يســجلهم  يقارنــون 

مــع شــكوكهم ضــد االجانــب االجانــب عندمــا 

جريــت 
أ
ا قــد  الســلطة  نطــاق  خــارج  يكونــون 

حــددت  وقــد   ، منتصــف  فــي  اخــرى  دراســة 

العربــي  العالــم  فــي  االساســية  مناطــق  ثــالث 

والتــي تحتــاج لــم المزيــد مــن االهتمــام : وهــي 

عــدم وجــود حريــة فــى النظــام السياســي وهــذا 

يحــرم الــدول العربيــة االســتفادة مــن لمواطنين 

ومنــت المطلوبــة العمــل المواطنيــن فــي مجــال 

فــي  يجعلهــم  وهــذا  االصــالح  عمليــة  التعليــم 

العالــم المعاصــر اض  لتبنــي ظــروف  مؤهليــن 

ة والــى 
أ
الــى الحالــة االجتماعيــة المتدنيــة للمــرا

تؤثــر علــى تقــدم الجهــود االجتماعيــة في المجتع 

العربــي . وقــد اكــد االســالميون علــى االصــالح 

والحريــة السياســية مــن بيــن تلــك المتطلبــات 

وتطويــر  التعليــم  مجالــي  فــي  امــا   ، الثــالث 

 فقــد واجــه االســالميون خيــارات قاطعــة 
أ
المــرا

التقليــدي  االســالمي  المنهــج  يؤيــدوا  ان  وهــى 

المحافــد الكردســتاني العربــي الــى ان يصــل الــى 

خــذون الــدور القيــادي 
أ
فــي العالــم اليــوم او ان يا
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فــي تطويــر فهــم جــدي ومعاصــر لــروح االســالم 

ســيتخذه  الــذي  الطــري  يحــدد  وســوف   ،

االســالميون  ســيكون  لــو  فيمــا  االســالميون 

 فــي مســتقبل العالــم للــكارث و 
ً
ساســيا

أ
 ا

ً
جــزءا

 . االســالمي 

كيد على الشمولية في االسالم : 
أ
التا

تنظــر االديــان لبعضهــا البعــض بطــرق مختلفــة 

او  التشــابه  اوجــه  الــى  تنظــر  امــا  انهــا  حيــث 

تضمينــات  اختيــار  ولــكل  االختــالف  وجــه 
أ
ا

وجــه التشــابه 
أ
كيــد علــى ا

أ
مميــزة ، حيــث ان التا

والتغلــب  والفهــم  المعاصــرة  مســا  يتضمــن 

ذلــك  كل  وفــوق  الثقافيــة  االختالفــات  علــى 

المعاصــرة  بمفهــوم  كبيــرة  اهميــة  الحــاق 

امــا   ، الدينــي  المظهــر  مــن  كجــزء  والتســامح 

البحــث  فيتضمــن  االختــالف  علــى  كيــد 
أ
التا

وجــه االختــالف وتقييــم تــل االختالفــات 
أ
عــن ا

عليــا  كـقيمــة  الديــن  االســتقامة  مــع  والتعامــل 

النفــس  عــا  فــي  العميقــة  االختالفــات  وتقــع   ،

وعلــم االجتمــاع بســبب االختيــار فعلــم النفــس 

 مــن تاكيــده 
ً
الــذي يؤكــد علــى االختالفــات بــدال

علــى اوجــه التشــابه يقــوم علــى اســاس انعــدام 

االمــن فــي الهويــة االجتماعيــة والدينيــة انهــا » 

وجــه 
أ
غايــة انتقــاد وطعــن المجتمــع ، امــا علــى ا

التشــابه فيتطلــب درجــة مــن و مــن االجتماعــي 

والثقــة التــي ال يشــعر معهــا د بانــه مهــدد مــن 

» مكــون مــن المجتمعــات التــي قبــل االخريــن 

الظلــم  تحــت  فــان  لــذا   ، قســوة  كانــو  مهمــا 

بصلــة  تمــت  اســتراتيجية   تتبنــى  واالضطهــاد 

المنحــاز  غيــر  وتؤكــد  االساســية  للمســلمات 

التقاليــد  الثقافــة   علــى  للمحافظــة  والمصمــم 

والثقافــات االصيلــة والخــط الرســالي مــن القــوى 

العالــم  تصــف  الشــروط  وهــذه   ، الخارجيــة 

محاصــرة  ثقافــات  انــه  علــى  اليــوم  االســالمي 

وتدفــع بهــم الــى تبنــي اصفــى صيغــة اســالمية 
ظهــور  تفســيرات  احــد  هــو  وهــذا   ، محايــدة 

االســالم  تجــاه  متســامحة  غيــر  ضيقــة  نظــرة 

موقــف  يضاعــف  التفســير  وهــذا  المعاصــر 

االســالميين المهتميــن بتوســيع وتحريــر فهــم 

االســالم ان الظــروف الدوليــة واالقليميــة التــي 

تحيــط بالعالــم االســالمي فــي الوقــت الحاضــر 

فــي  التحريــر  عمليــة  انجــاح  الــى  تــؤدي  ال 

داخــل المجتمــع ، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان 

فــي   
ً
كبيــرا تحديــا  تواجــه  االســالميين  حــركات 

التغلــب علــى هــذا الفكــر لكــي تواجــه بصــورة 

يمكــن  وال   ، المطلوبــة  التغيــرات  شــجاعة 

لة االصالــة 
أ
لالســالم ان يزدهــر إذا كانــت مســا

ومــا  باالســالم  خــاص  هــو  عمــا  البحــث  تعنــي 

تكــون  فربمــا  االخــرى  المعتقــدات  عــن  يميــزه 

هــذه الفروقــات مهمــة مــن اجــل الحفــاظ علــى 

تقاليــد المجتمــع وليــس مهمــة بالنســبة لطبيعــة 

ديــن شــمولي ، حيــث ان االســالميين ســوف 

اذا  البعيــد  المــدى  علــى   
ً
سياســيا يزدهــرون 

المعتقــدات  مــع  الشــبه  وجــه 
أ
ا بايجــاد  اهتمــوا 

انــه  التعــدد حيــث  معانــي  احــد  وهــو  االخــرى 
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مجموعــة  خلــق  تجــاه  االولــى  الخطــوة  يمثــل 

مــن القيــم الشــمولية التــي يمكــن تقاســمها مــع 

االخــرى واالحــزاب  المجاميــع 

قاعــدة  ســيس 
أ
لتا كافيــا  يكــن  لــم  اذا  حتــى 

للتحالــف ويتحــدث الدكـتــور ) علــي مــازردي ( 

عــن الحزبــي اإلســالمي الكونــي الــذي تكــون فيه 

العضوية مفتوحة العضاء من معتقدات دينية 

مختلفــة قائــال ان حركــة تــور » فــى تركيــا تبحــث 

فــي مــدى تحديــد القســوم العاملــة فــى معتقــدات 

االخريــن نتخلــص مــا يســمى االســالم بــال اســالم 

 يصــرح بــه بعيارات 
ً
 دينيــا

ً
ي تســتخلص معتقــدا

أ
ا

شــمولية للنــاس الذيــن ال يســتخدمون الثقافــة 

االســالمية بصــورة خاصــة ، ان المنهــج الــذي 

يعتمــد علــى القيــم يعطــى الحركــة مرونــة اكـثــر 

و الغربــاء اكـثــر 
أ
ويجعلهــا اقــل تهديــدا لالجانــب ا

مســن المنهج الذي يعتمد على الشــعائر ، وان 

الكـثيــر مــن الجوامــع والمجتمعــات االســالمية 

مــن  اعضــاء  مــع  تتواصــل  اليــوم  امريــكا  فــي 

غيــر المســلمين مــن اجــل ايجــاد اجوبــة عامــة 

مــن  الكـثيــر  فاليــوم   . المشــتركة  للمشــاكل 

ارتياحهــم  عســلدم  عــن  يصرحــون  الغربييــن 

تجــاه بعــض التوجهــات التــي يتبناهــا المجتمــع 

الغربــي قائليــن بانهــا غيــر صحيحــة و يتســائل 

ن يقاوم 
أ
الكـثيــر كيــف يمكــن للمجتمــع الغربــي ا

تحديــات فتــرة مــا بعــد التحضــر رغــم التجزئــة 

المقيــدة  غيــر  الحريــات  واطــالق  االجتماعيــة 

وااللتزامــات  بالمجتمــع  الشــعور  وتقليــل 

لــم  اذا  االنحــراف  دائــرة  واتســاع  االجتماعيــة 

فــكار واالهتمامات والقيم 
أ
نقــل الفوضــى بيــن اال

الدخــل  فــي  الفــوارق  وتضخيــم  التنافســية 

علــى  مســيطرة  قــوة  كاقــوى  الســوق  وهيمنــة 

المجتمعــي وتعــزي الحــركات هــذا البحــث عــن 

االســتقامة الــى وجــود كــوارث اجتماعيــة بــارزة . 

كــد مــن 
أ
وفــي هــذا المعنــى ال يمكــن الحــد ان يتا

امكانيــة او عــدم امكانيــة تطــور نــوع معيــن مــن 

التقــارب بيــن العالــم الغربــي المتحضــر وبيــن 

التقاليــد الدينيــة ومــن ضمنهــا تقاليــد اإلســالم 

تحالــف  عــن  الموضــع  هــذا  فــي  اتكلــم  وال   ،

والمســيحيين  االســالميين  االصولييــن  بيــن 

بخصــوص  مشــتركة  نظــرة  عــن  اتكلــم   بــل 

مشــاكل اخالقيــة عامــة وعراقيــل تواجههــا كل 

ي تقــارب مــن هــذا النــوع 
أ
المجتمعــات ، وان ا

ســوف يــؤدي الــى تراجــع فــي االمــور االخــرى.

الدين والتحديات ما بعد التحضر :

 ان الصحافــة الالفتــة للنظــر فــي فتــرة مــا بعــد 

التحضر هي اســتمرار مهاجمة مفاهيم وحقائق 

التحضــر ، لقــد كان التحضــر مشــروع اربعمائــة 

ســنة وهــي عمليــة التحــرك بعيــدا عــن االيمــان 

والمعتقــدات ) اضافــة الــى الخرافــات ( كـقاعــدة 

لفهــم اعمــال العالــم المــادي حيــث ان التحضــر 

وااليجابيــة  والعلــم  الفكــر  احتضــان  يســتلزم 

والتجربــة ، وبالنتيجــة كان مــن المحتــم علــى 

كل ديــن ان يعيــد التفكيــر فــي مواقفــه تجــاه 

خــذ بنظــر االعتبــار 
أ
قضايــا العالــم المــادي وان يا
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 ، الدينيــة  الســلطة  ومــدى  ومصــدر  طبيعــة 

رغمــت كل االديــان علــى ادراك ان الفكــر 
أ
وقــد ا

يــزال المؤسســة الفلســفية  التحضــري كان وال 

اسســت  وقــد  المتحضــر  للمجتمــع  الحاكمــة 

 بقــوة التعليــم وقــوة 
ً
 جديــدا

ً
حركــة التنويــر ايمانــا

يمكــن   
ً
جديــدا  

ً
تفــاؤال بذلــك  وخلقــت  العقــل 

للمتعلميــن مــن البشــر ان يســتفيدوا منــه فــي 

اســعاد المجتمــع لــذا فيمكــن للســلطة ان تنــال 

ومعرفــة جيــدة  مهــارات  باظهــار  فقــط  القبــول 

وليــس مــن خــالل االصــرار علــى احتــرام التقاليــد 

التفاســير  مــكان  التجربــة  تحتــل  وبينمــا   ،

الخاصــة بقضايــا العالــم المــادي المبنيــة علــى 

تســتطيع  ولــن  ال  فانهــا  المعتقــدات  اســاس 

تخــص  التــي  القضايــا  عــن  الديــن  تعــزل  ان 

القيــم الروحيــة واالخالقيــة حيــث ان العلــم ال 

يســتطيع االجابــة عــن االســئلة الفلســفية مثــل 

مــا علــة وجودنــا هنــا علــى االرض  ومــا هــو غــرض 

حيــاة االنســان ومــا ا هــو معنــى المــوت  لكــن 

هنــاك شــكوكا تحــوم حــول الفوائــد الشــمولية 

مشــروع  فــي  مختلفــة  بصــور  تظهــر  للتفكيــر 

التنويــر حتــى عنــد تقــدم ) لتجربــة ( او المذهــب 

القطعــي فــي عصرنــا الــذي يشــهد تقدمــا علميــا 

. وتكنولوجيــا ملحوظــا 

فــي  التحضــر  نقــاد  مــن  الكـثيــر  وجــد  وقــد 

تبريــر  العشــرين  للقــرن  االخالقيــة  المشــكلة 

المالييــن  عشــرات  يقتــل  حيــث  المخاوفهــم 

مــن قبــل االيديولوجيــات الماديــة بطريقــة لــم 

يزيــد  مــا  وهــذا  التاريــخ  فــي  مثيــل  لهــا  يســبق 

انظمــة  وفعاليــة  قيــم  فــي  الشــكوك  النــاس 

التحضــر االخالقيــة وقــد مــزق التحضــر التقاليــد 

مزعومــا   
ً
فكــرا بهــا  واســتبدل  والمعتقــدات 

ومنظمــات  مصنعــة  اخالقيــة  وبيروقراطيــة 

الجهــود  اصبحــت  وقــد  انســانية  ال  صناعيــة 

 بســبب الحيــاة السياســية 
ً
الماديــة اكـثــر احباطــا

مل ) نيتشــه 
أ
الغليظة للقرن العشــرين ، وقد تا

له  
آ
( في االثار االجتماعية واالخالقية الموت اال

 بخصــوص اصالــة 
ً
وقــد ســلط ) فرويــد ( شــكوكا

التفكيــر فــي العقــل االنســانى وعــزاه الــى قــوى 
ودوافــع خفيــة ووســاوس تكمــن فــي الالشــعور 

طريــق  عــن  جزئيــة  بصــورة  اظهارهــا  ويمكــن 

علــم النفــس التحليلــي وقــد تقــدم الهجــوم علــى 
الديــن والحكمــة االلهيــة خطــوة باتجــاه الظهــور 

ن 
أ
التدريجــي لفكــر مــا بعــد التحضــر ، حيــن ا

وجــــول ) حقيقــة ( فــي حركــة مــا بعــد التحضــر 

 ، وكان تقديــس تعدديــة 
ً
 مشــكوكا

ً
مــرا

أ
صبــح ا

أ
ا

االحتمــاالت المتوقعــة واالعــالن علــى ان القــوة 

هــي التــي تحــدد ) الحقيقــة ( مــن اعظــم الــرؤى 

فــي حركــة مــا بعــد التحضــر ، فكيــف ال يختلــف 

االجتماعيــة  للحقيقــة  االبيــض  االمريكــي  فهــم 

ة االمريكيــة الســوداء 
أ
والتاريخيــة عــن فهــم المــرا

ي اهميــة 
أ
؟ وهــل ان النظــرة االمريكيــة تحمــل ا

تلــك  بخصــوص  الضعيفــة  االســالمية  للنظــرة 

الحقيقــة ؟ ان حقائــق الثقافــات تختلــف مــن 

المنظــار  تعدديــة دور  فهــم  خــر ، وان 
آ
اال بلــد 
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النســبي فــي تقييــم ) الحقيقــة ( يدعــو الــى تحرير 

وتشــجيع المســاواة السياســية واالجتماعيــة ، 

مــن  العصيبــة  لالوقــات  الديــن  جــاء  فقــد  لــذا 

العلــم  يســتبدلون  الذيــن  المحدثيــن  مــن  كل 

والتفكــر بااليمــان ومــن فكــر مــا بعــد التحضــر 

ي 
أ
ا و 

أ
ا للتفكيــر  ي صيغــة 

أ
ا ينكــر وجــود  الــذي 

حقيقــة او منظــار فعــال فــي العالــم النســبي ، 

و كمــا يصــارح ) مقتــدر خــان ( بــان االنســان مــا 
أ
ا

بعــد التحضــر الــذي يكــون قلبــه فارغــا بالــدول 

االيمــان وعقلــه غيــر ناضــج بــدون التفكــر يمكــن 

ان يدمــر المؤسســات الهشــة التــي جــاءت بهــا 

حركــة التحضــر لكنــه ال يســتطيع ان يفهــم او 

التحضــر  بعــد  مــا  االيمــان  ظهــور  مــع  يتعامــل 

الذيــن يشــعلون حربــا خاســرة الجــل  . وان   .

التحضــر ضــاد مرحلــة مــا بعــد التحضــر يرفضون 

قبــل  لمــا  العــودة  يمثــل  النــه  االيمــان  ظهــور 

التحضر ، لكن ) مقتدر خان ( اكد من جانب 

اخــر علــى ان االســــالم شــهد ظهــورا كبيــرا فــي 

القــرن العشــرين بينمــا تقهقــرت اهميــة االديــان 

او  فــي مجــاالت محــدودة  وانحصــرت  االخــرى 

اقتصــرت علــى التقاليــد والشــعائر التــي تــؤدى 

فــي مواســم معينــة ، هــذا صحيــح لكــن هنــاك 

بعــض االســئلة بخصــوص مــا تشــير اليــه هــذه 

الظاهــرة ، هــل ان هــذه الظاهــرة تمثــل دائــرة 

اخــرى لتجــدد االســالم الــذي ظهــر فــي فتــرات 

مختلفــة مــن التاريــخ االســالمي ؟ او هــل انــه 

جديــد  فكــر  اعطــاء  فــي  مختلفــا  شــيائ  يمثــل 

والمجتمــع  الحكــم  فــي  االســالم  دور  حــول 

تحــت ظــروف الحيــاة االســالمية الجديــدة التــي 

ليــس لهــا مثيــل فــي الســابق المتمثلــة بالعولمــة 

وحركــة الديمقراطيــة فــي الــدول والمجتمعــات 

فــي عالــم مــا بعــد التحضــر ؟ فــاذا كان االســالم 

االوقــات  فــي  مــن  علــى  التجــدد  خــرى 
أ
ا بدائــرة 

الجديــد  الظهــور  يضمحــل  فلربمــا  العصيبــة 

الــى  ادت  التــي  االســباب  لنفــس  لالستســالم 

للمعتقــدات  العامــة  الممارســات  اضمحــالل 

بــادوار  يقــوم االســالم  الدينيــة االخــرى عندمــا 

سياســية واجتماعيــة تهــدف الــى تغييــر العالــم 

تجــد  لــم  اذا  اخــرى  وبكلمــة   ، االســالمي 

االديان الســماوية االجوبة المناســبة للمشــاكل 

عصرنــا  فــي  المهمــة  واالجتماعيــة  السياســية 

ويكــون  االســالم  يتقــدم  ســوف  فهــل  الحاضــر 

التحضــر  تحديــات  لكــن  ؟  افضــل  مــكان  فــي 

ومــا بعــد التحضــر ربمــا ال يمكــن الي ديــن ان 

االديــان  كل  مشــاركة  ان  حيــث  عنهــا  يجيــب 

مســتوى  علــى  تكــون  االســالم  ضمنهــا  ومــن 

الوعــي الشــخصي وذلــك عندمــا يجســد االنســان 

الدليــل االخالقــي لتكويــن حياتــه عندمــا تفشــل 

االحتياجــات  تلبيــة  فــي  الوضعيــة  االنظمــة 

االخالقيــة والروحيــة للمجتمــع ، ومــن خــالل 

تهتــم  مؤسســة  تكويــن  يمكــن  الفــرد  اصــالح 

بالتغييــر االخالقــي علــى المســتوى االجتماعــي 

والمؤسساتي ان هذه العملية يمكن ان تصف 

مســتقبل كل االديــان  وقــد دخلنــا عصــر القيــم 
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النســبية والفردية ، ان الخصائص االجتماعية 

اضافــة  التحضــر  بعــد  ومــا  للتحضــر  المدمــرة 

الــى تجزئــة المفاهيــم الديمقراطيــة والتعدديــة 

 علــى كاهــل الشــخص ليحــدد 
ً
تضــع حمــال ثقيــال

طريقــة العيــش التــي يرغــب بهــا ، وهــذا الشــيء 

 فــي امريــكا حيــث يحــدد الشــخص 
ً
واضــح جــدا

مــا  لــه ، وان  التــي يراهــا مناســبة  المعتقــدات 

 مــن قبــل المجتمــع االمريكــي فــي 
ً
يظهــر مقبــوال

 وهــذا 
ً
وربــا الغربيــة غــدا

أ
هــذا اليــوم ربمــا تتبنــاه ا

ال يعنــي تقليــد امريــكا بــل الن امريــكا هــي البلــد 

االول الــذي يعكــس خصائــص مــا بعــد التحضــر 

اتبــاع  الــى  االخــرى  البلــدان  تميــل  وكذلــك 

التغييــر  بنفــس  تمــر  النهــا  االمريكيــة  االنمــاط 

االجتماعــي واالقتصــادي الــذي تشــهده امريــكا 

لــذا فانــا اقتــرح وجــود شــيء ذي اطــار شــمولي 

االنســان  ثقافــة  مــع  تعاملهــا  فــي  االديــان  فــي 

السياســـــية  باالختالفــات  ثــر 
أ
يتا الشـــــيء  وهــذا 

واالجتماعيــة والثقافيــة لكنــه يصــب فــي نفــس 
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البروتســتانت  حركــة  وتظهــر  كمــا   . االتجــاه 

 
ً
التغييــر خصوصــا عمليــة  فــي   

ً
مشــابها اتجاهــا 

تتحــدى  انهــا  حيــث  الالتينيــة  امريــكا  فــي 

الكاثوليكيــة التقليديــة ، وتعمــل الكاثوليكيــة 

علــى انهــا االيمــان الــذي يحصــل عليــه االنســان 

اعمــال  بمراقبــة  الكنيســة  وتقــوم  المهــد  منــذ 

غــرار  علــى  الحــد  الــى  المهــد  مــن   . االنســان 

المبــادئ الكاثوليكيــة ، لــذا فقــد حاربــت حركــة 

مــن  الكاثوليكيــة  التقاليــد  البروتســتانت هــذه 

مــكان  فــي  الشــخص  ان  مــن  نــراه  مــا  خــالل 

معيــن وزمــان معيــن يعلــن

بصــورة طوعيــة عهــدا جديــدا مــع الخالق ، وهذا 

العمــل هــو تعبيــر عــن االســتقالل الذاتــي للفــرد 

الــذي يمثــل رفــض المعتقــدات الموروثــة منــذ 

الوالدة . ومن الواضح للكـثير من االســالميين 

جديــدة  مســؤوليات  يكـتســب  الشــخص  ان 

ن 
آ
القــرا معانــي  فــي  التفكــر  مــن خــالل  وذلــك 

 مــن التقليــد االعمــى وفــي 
أ
والســنة النبويــة بــدال

عمليــة االصــالح كان المفســر الــذي يعتمــد علــى 
تطــور  احــداث  علــى   

ً
قــادرا الشــخصية  قدراتــه 

فــي  قابــل لالنجــراف  لكنــه  ملحــوظ  اجتماعــي 

معتقــدات اجتماعيــة ودينيــة هامشــية متطرفــة 

، وهــذا يمكــن رؤيتــه فــي العالــم االســالمي ، 

ان التعليــم هــو افضــل عمليــة لتشــجيع االفــراد 

نمــوذج  هنــاك  واليوجــد  انفســهم  فــي  للتفكــر 

للحيــاة  متعــددة  نمــاذج  هنــاك  بــل  مانفــرد 

ندخــل   
ً
واقعــا فاننــا  لهــذا  و  ســيدة  االخالقيــة 

الحيــاة  انمــاط  احــد  وهــو  الفردانيــة  فــي عصــر 

منعزلــة  كبيــرة  فرديــة  مســؤولية  تتطلــب  التــي 

بصــورة متزايــدة عــن االنظمــة التقليديــة وعــن 

تقاليــد العائلــة والتقاليــد العشــائرية ، وضمــن 

تلــك الظــروف الجديــدة للحيــاة فــان االنســان 

مجبــر علــى االجابــة عــن الكـثيــر مــن االســئلة 

التــي لــم يكــن لهــا ســابقة فــي التاريــخ حيــث ان 

الدولــة او المجتمــع المتعــدد اصبــح غيــر قــادر 

و توفيــر االطــار 
أ
علــى توفيــر اطــار عمــل مناســب ا

االخالقيــة والدعــم المتوفــر فــي النظــام االبــوي 

التقليــدي وفــي هــذه الظــروف يصبــح دور الدين 

قــوة  ن 
أ
ا  ،  

ً
جوهريــا  

ً
دورا االخالقيــة  والقيــم 

واهميــة القيــم الدينيــة الشــخصية التــي يصــل 

اعظــم  تكــون  مســتقلة  بصــورة  االنســان  اليهــا 

تحليــل  بــدون  االنســان  يرثهــا  التــي  تلــك  مــن 

و تفكيــر ، كمــا ويمكــن تبنــي القيــم العلمانيــة 
أ
ا

لكــن يجــب ان تظهــر فــي صيــغ ملموســة يمكــن 

لهــا  ليكــون  شــعائر  شــكل  علــى  بهــا  االحتفــاء 

وزن اجتماعــي وعاطفــي ، ان ايمــان الشــخص 

المبنــي علــى اســاس المتحضــر ســيمثل اختيــاره 

الفعــال تلبيــة احتياجاتــه . لقــد الحظنــا فــي هــذا 

ن القضايــا غيــر 
أ
الكـتــاب كيــف ا

الدينيــة ســاهمت فــي تقويــة االســالم السياســي 

وجعلــة محطــة لســالم واال والتطلعــات ، وهنــا 

الم 
أ
اال تلــك  تخفيــف   : تــى 

أ
اال الســؤال  يظهــر 

االســالم  ازالتهــا  فــي  يســاهم  تدريجيــة  بصــورة 

ســوف ان يبقــى عبــدءا شــرعي لكنــه ربمــا يظهــر 
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قــوى  بينمــا  الســياس  االفــق  فــي  اقــل  مكانــة 

اخــرى تعمــل االالم هــي علــى تخفيــف الروحيــة 

سياســية  حريــة  و  المــادي  بالعالــم  المتعلقــة 

القياســية  االقتصاديــة  االجنــدة  نفســي  اكبــر 

واالجتماعيــة والسياســية التــي يتبعهــا االســالم 

االحتــكار االســالمي المعتبــر للحقــل السياســي 

فــي الوقــت الحاضــر وبكلمــة اخــرى ال يــزال مــن 

غيــر الواضــح فيمــا اذا كان الظهــور االســالمي 

ظاهــرة  او  دينيــة  ظاهــرة  الحاضــر  الوقــت  فــي 

للتحديــات  اســتجابة  الدينــى  االجتمــاع  علــم 

التــي يواجههــا المجتمــع االســالمي فــي العصــر 

غيــر  االســالميين  مــن  الكـثيــر  وان  الحديــث 

مرتاحيــن بخصــوص هــذه االفــكار ، ال يحتــاج 

الديمقراطيــة  الثــورة  الن  للقلــق  االســالميون 

والتغييــر فــي العالــم االســالمى ال تــزال ضعيفــة 

حــركات  فشــلت  فــاذا   ، البلــدان  اغلــب  فــي 

االنظمــة  فــي  نجــاح  ايجــاد  فــي  االســالميين 

ربمــا  فانهــم  عنهــا  يبحثــون  التــي  الديمقراطيــة 

وفــى  العمليــة  هــذه  فــي  مضلليــن  ســيكونون 

مشــكلة  يواجهــون  فانهــم  الحاضــر  الوقــت 

االقليــة  حالــة  قبــول  عــدم  او  قبــول  تحديــد 

ضمــن النظــام السياســي والبرلمانــي مــع قدرتهــم 

علــى التاثيــر لكــن ليــس تقريــر المناقشــات او 

وهــذا   ، كلــي  بشــكل  النظــام  مــن  االنســحابها 

بالنتيجــة هــو قــرار فيمــا لــو ســيرغب االســالميون 

بالحكــم او التاثيــر . وفــي الوقــت نفســه يتمتــع 

تحــت  االحــزاب  ان  هــل  السياســي  االســالم 

يمكنــه  حيــث  التاريــخ  فــي  نــادرة  بلحظــات 
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العمــل بصــورة حــرة بــدون منافســين ويمكنــه 

العالــم  فــي  القائــم  السياســي  النظــام  منافســة 

واعــادة  التغييــر  فــرض  ويمكنــه  االســالمي 

االســالم الــى الخارطــة الثقافيــة والفكريــة ، ال 

نعلــم كــم ســتبقي هــذه الفتــرة لكنهــا تضمنــت 

عميقــة  تضمينــات 

ومن االفضل للغرب التعامل مع االسالم بكل 

االنعكاســات  فــان  واال  جديــة  بصــورة  انواعــه 

ســوف تكــون غيــر ســارة لــكال الطرفيــن.

االستنتاج :  

التــي  المتغيــرات  مــن  عــدد  الكـتــاب  هــذا  فــي 

مســتقبل  علــى  كبيــرة  بصــورة  تؤثــر  ســوف 

التــي  القضايــا  هــم 
أ
ا وتبيــن  السياســي  االســالم 

يجــب التعامــل معهــا بصــورة ايجابيــة اذ كـتــاب 

ان  الحــد  يمكــن  وال  البقــاء  الحــركات  لتلــك 

يخمــان المنهــج الــذي يتخــذ لكنــي ســوف ســوقا 

ســنجد  ايســن  مختصــرة  بطريقــة  الخمســين 

وهنــا  القادمــة  ســنة  العشــرين  الحــركات  تلــك 

: االســتنتاجات  بعــض  اعــرض  ســوف 

تضــع  ســوف  القادمــة  ســنة  العشــرين  ان    

الحــركات  علــى  وضغوطــا  كـثيــرة  مطاليــب 

االســالمية النهــا ســوف تحصــل علــى مكانــة فــي 

النظــام السياســي فــي العالــم االســالمي فبينمــا 

يجــب تحديــد الحــركات االســالمية التــي تدعــو 

االســالمية  الحــركات  تحديــد  يجــب  ال  للعنــف 

االخــرى التــي ال تدعــو الــى العنــف ، لــذا فــان 

البقــاء  تحديــات  تواجــه  ال  ســوف  الحــركات 

مطالــب  تلبيــة  الــى  الحاجــة  ســتواجه  ولكــن 

النــاس مــن خــالل ايجــاد الحلــول للكـثيــر مــن 

.  . منهــا  يعانــون  التــي  المشــاكل 

العالــم  بيــن  العالقــات  تســوء  ان  اتوقــع   -

اســاس  علــى  المتحــدة  والواليــات  االســالمي 

غيــر  النتائــج  منهــا   : العوامــل  مــن  الكـثيــر 

المقنعــة حــول الحــرب علــى االرهــاب وشــمالها 

المحتمــل فــي انهــاء االرهــاب وحالــة االســتياء 

المتزايــدة فــي العالــم االســالمي نتيجــة لذلــك ، 

ان هــذه العمليــة ربمــا تــؤدي الــى ارهــاب متزايــد 

ضــد امريــكا ، وان مثــل هــذا الموقــف ســوف 

فــي وضــع امريــكا  يضــع 

الواليــات  ضــد  المتزايــد  االرهــاب  بســبب   -

فــي  المســلمين  بيــن  التوتــرات  فــان  المتحــدة 

الغــرب والغربييــن ســوف تنمــو لتخلــق موقفــا 

المدنيــة  الحريــات  فيــه  تكــون  قبيحــا  محليــا 

تشــعر  وســوف  االمريكيــة  بالعقليــة  متاثــرة 

للكـثيــر  محــط  هــي  التــي  االســالمية  الحــركات 

ممهــدة  ارضــا  تمثــل  النهــا  الشــكوك  مــن 

تشــعر  ســوف  االمريكيــة  االتجاهــات  لمقاومــة 

بشــدة الضغــوط االمريكيــة التــي قــد يصاحبهــا 

مــن  التســلطية  الحكومــات  قبــل  مــن  تخويــل 

بالقــوة  طمســها  اجــل 

-  لذلــك فــان الكـثيــر مــن الحــركات اال ســوف 

مثــل  االساســية  مهامهــا  عــن  بعيــدة  تكــون 

الجوانــب  كل  فــي  االســالمي  المجتمــع  تقويــة 

واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  السياســية 
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تلــك  ان  حيــث  واالخالقيــة  والعســكرية 

الحــركات ســوف تركــز علــى مســائل الدفــاع او 

االنتقــام وســوف تكــون لهــا فرصــة ضئيلــة فــي 

تطويــر اجنــدة لبراليــة اكـثــر انفتاحــا تحــت تلــك 

المفروضــة  والقيــود  الضغــوط 

- ســوف ال تقــع كل الحــركات فــي هــذه الورطــة 

حيــث ان االســالميين فــي الــدول التــي تتبنــى 

للحفــاظ  يعملــون  ســوف  ديمقراطيــة  انظمــة 

 مــن ان يكونــوا 
ً
علــى النســيج االجتماعــي بــدال

السياســي  النظــام  يدمــروا  ان  مــن  او  ضحايــا 

وســوف تشــاهد حــركات االســالميين فــي دول 

مثــل تركيــا وماليزيــا والكويــت واالردن اضافــة 

الــى البحريــن والمغــرب واليمــن تلــك المواجهــة 

وتتغلــب عليهــا امــا موقــف الــدول االخــرى فهــو 

غيــر موثــوق منــه بنفــس الدرجــة 

جــدا  منشــغلين  االســالميون  يصبــح  ســوف   -

فــي دعــم حــركات التحريــر الوطنيــة لالقليــات 

الهيمنــة  ة 
أ
وطــا تحــت  تــرزح  التــي  المســلمة 

والصيــن  والهنــد  روســيا  قبــل  مــن  القاســية 

وســوف تتخــذ الحــركات اعظيــم صايــغ االســالم 

روســيا  تنتقــد  وســوف  الوطنــي  نبضهــا  لدعــم 

للنزاعــات  كمحطــة  الديــن  اســتخدام  وافريقيــا 

 . العرقيــة 

- ان مســتقبل االســالم السياســي ســوف يكــون 

االســالم  ان  حيــث  االصــالح  بدواعــي   
ً
مرتبطــا

والتغييــر  لالصــالح  الوحيــدة  الوســيلة  ليــس 

لكنــه الوســيلة المهيمنــة االساســية خاصــة فــى 

المغلقــة   المجتمعــات 

- ان القوى االجتماعية المتعددة والمضايقات 

ســوف  السياســي  االســالم  مســار  تحــدد  التــي 
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مــا دامــت  السياســي  االســالم  باســتفزاز  تســتمر 

يتيــن  لــم  فــاذا   ، موجــودة  المضايقــات  تلــك 

االســالم السياســي تلــك القضايــا بصــورة فعالــة 

لــذا فــان  فســوف تظهــر قــوى اخــرى لتتبناهــا . 

البديل لذلك هو االتجاه اليساري فاما ان يتبنى 

االستســالم السياســي اجنــدة االصــالح اليســارية 

و يتركهــا الــى االتجــاه اليســاري ويفقــد 
أ
المتطرفــة ا

التفــوق ، فــاذا حــدث ذلــك فمــن المتوقــع ان 

 بيــن االســالم واليســار المتطــرف 
ً
نشــهد صراعــا

وهــذا مــا يذكرنــا بالســبعينيات مــن هــذا 

طبيعــة  يعكــس  مظلــم  الســابق  المشــهد  ان   -

الكـثيــر مــن مشــاكل العالــم خاصــة فــي العالــم 

ثيــر مباشــر علــى 
أ
االســالمي وهــذه الظــروف لهــا تا

المتفائلــة  القــراءة  وان   ، السياســي  االســالم 

تعطينــا  ســوف  القادمــة  القليلــة  للعقــود 

 • نظامــا عالميــا تكــون عواقبــه ســليمة ويقــل فيــه 

خطــر االرهــاب بصــورة عامة . 

• ترك واشــنطن لسياســات القاســية تجاه العالم 

االســالمي فــي نطــاق الحــرب ضــد االرهــاب وتبنــي 

نــوع مــن التعــاون الــودي مــع العالــم االســالمي 

بخصــوص  عادلــة  حلــول  الــى  والوصــول   «  .

لة الفلســطينية . 
أ
المســا

العالــم  فــي  هامــا  سياســيا  وتغييــرا  اصالحــا   *

بصــورة  المتحــدة  الواليــات  تدعمــه  االســالمي 

لــة  فعا

وخاصــة  الثالــث  العالــم  ظــروف  فــي   
ً
تحســنا  •

العجــز  حالــة  واصــالح  االســالمي  العالــم  فــي 

بالتقــدم  والشــعور  باالمــل  وابدالهــا  والغضــب 

» ازديــاد الدوافــع المحليــة للســكان فــي العالــم 

ضــد  االرهــاب  مــع  التعاطــف  لرفــض  االســالمي 

. المتحــدة  لواليــات 

 وباختصــار فقــد بــذل االســالميون جهــودا كبيــرة 

اطــار  ضمــن  الماضيــة  حضارتهــم  الســتعادة 

حاولــت  وقــد  المســتقبلي  التطــور  فــي  الثقافــة 

الكـثيــر مــن القــوى المختلفــة ان تقــود االســالمية 

كعنصــر اســاس عجلــة السياســي وخرجــت بعــض 

هــذه االســــالم االخــر بنتائــج بنــاءة منتجــة وافــكار 

هدامــة  بنتائــج  القــوى  اســالم  لجمــع  مبتكــرة 

مــع اســالم الحاضــر وســوف  الماضــي  والبعــض 

تعرقــل الضغــوط والمواجهــات والقــوى الدوليــة 

واالقليميــة الصايــغ الفعالة للتحرر اإلســالمي من 

الظهور كـقوة مسيطرة لبعض الوقت ، ويمتلك 

القيــام  احتمــاالت  بداخلــه  السياســي  االســالمي 

و ســلبية فــي التطــور المســتقبلي 
أ
بــادوار ايجابيــة ا

للعالــم االســالمي ومــا يســعنا اال ان نامــل مــن 

االســالميين المتحرريــن ان يواظبــوا علــى العمــل 

باتجــاه فهــم جديــد لالســالم فــي العصــر الحديــث 

وايجــاد صيغــة شــاملة للقيــم اإلســالمية ، فــاذا 

هــذا  امــام  النهــوض  اإلســالميون  يســتطع  لــم 

سياســية  قــوى  محلهــم  تحــل  فســوف  التحــدي 

اخــرى تعــرض مــا لديهــا مــن تطلعــات.

التعليق 

و  االهتمــام  يســتحقان  والموضــوع   الكاتــب 

خبيــر  الكاتــب  والتعليــق  والدراســة  المتابعــة 

ميدانــي فــي الحــركات االســالمية بشــقيها الســني 
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شــخصياتهم  تفصيليــة  عالقــة  وعلــى  والشــيعي 

االســالمي  العالــم  بلــدان  زار  وقــد  وقادتهــم 

 ، الحــركات  قــاد  مــع  حميمــة  عالقــات  وانشــا 

واقــع  علــى  واطلــع  االســالمي  العمــل  ووجــوه 

هــذه الحــركات ومــدى تفاعــل االمــة معهــا هــذه 

السياســية االســالمية  المجموعــات والفعاليــات 

بقضايــا المجتمــع واختــص الكاتــب بالبحــث عــن 

واتجاهاتهــم  العربــي  العالــم  فــي  الشــيعة  واقــع 

السياســية ومقالتهــم المختلفــة واجندتهــم وقــد 

جاءت كـتاباته عن معيشة مع واقع هذه الوضع 

، وكانــت كـتاباتــه تتميــز بالمتابعــة الدقيقــة وهــو 

شــخصية ميدانيــة حيــث قضــى فتــرة طويلــة فــي 

منهــا  وخــرج  المركزيــة  المخابــرات  كالــة  مراكــز 

ليتفــرغ وليتخــص فــي شــؤون العالــم االســالمي 

يفهــم  ان  اســتطاع  انــه  عنــه  القــول  ويمكــن   .

المجموعــات  تفكيــر  وافــاق  ومعانــاة  تصــورات 

االســالمية ، ولــه تحســس وفهــم دقيــق للوضــع 

العراقــي بــكل اطيافــه وقريــب مــن الهــام الكــردي 

والشــيعي كذلــك الســني بعــد ســقوط شــخصية 

باحثــة وموضوعيــة يستشــف ، يــدرك تحديــات 

اســس  علــى  تواقعاتــه  ويرســم   ، طيــف  كل 

االســالمية  الحــركات  عــن  الكاتــب  يســتحدث 

والمجموعــات الدينيــة التــي تهتــم بشــان الســلطة 

االجتماعيــة  االوضــاع  وتفســير 

االســالمية  العربيــة  المناطــق  فــي  والسياســة 

الفعاليــات  هــذه  مثــل  فــان  معــروف  هــو  وكمــا 

والمجموعــات اصبحــت اليــوم موضــع اســتقطاب 

اهتمــام معاهــد البحــث فــي مراكــز القــرار الغربــي 

الــذي الســباب عديــدة ابرزهــا ان هــذه الحــركات 

تعــد مشــكلة مؤثــرة علــى الوضــع السياســي فــي 

فــي  االمريكيــة  الدوائــر  تعتبرهــا  مهمــة  بلــدان 

وذلــك  الخطيــرة  او  الحساســة  مصالحهــا  دائــرة 

العالــم  امــداد  فــي  دورهــا  او  موقعهــا  بســبب 

الكاتــب تبــادل قضايــا مهمــة فــي هــذا الفصــل مــن 

كـتابــه الــذي يتحــدث عــن التحديــات التــي تواجــه 

وانعكاســات   .  . السياســية  االســالمية  الحــركات 

ذلــك . . االقتصاديــة والسياســية واالمنيــة . مــن 

فــي  الكاتــب  طرحهــا  التــي  القضايــا  تعتبــر  هنــا 

هــذا الفصــل قضايــا مهمــة والتــي تمثــل تحديــات 

ويمكــن  والنقــاش  والدراســة  بالتحقــق  وجديــرة 

التاليــة : العناويــن  ادراجهــا ضمــن 

و هو اطار ثقافي 
أ
 اـ هل االسالم نظام سياسي ، ا

عــام ؟ فــاذا قلنــا بــاالول فانــه ســيكون بالضــد مــن 

الملكيــة  او  كالديمقراطيــة  السياســية  االنظمــة 

و غيرهــا ، واذا قلنــا بالثانــي فانــه 
أ
الهاشــمية ، ا

يمكــن اعتمــاد االســالم كـثقافــة واطــار اخالقــي 

وقانونــي فــي كل هــذه االنظمــة ، والدليــل علــى 

الثانــي هــو ان االســالم السياســي معتمــد فــي اكـثــر 

 ولكــن ايدلوجياتهــم فــي 
ً
مــن نظــام حكــم فعــال

حساســة  لة 
أ
والمســا  ، مختلفــة  الحــكام  شــكل 

الكاتــب  كان  وان  معمــق  نقــاش  الــى  وبحاجــة 

يمــر عليهــا 

2 ـ هــل االصالــة التــي تعتبرهــا القــوى االســالمية 

قيــم عليــا تعنــي الســلبية والرفــض لالخريــن ام 

تعنــي قــدرة علــى وضــع برنامــج قــادر علــى حــل . 

ف لــذا فــان االســالميين يظهــرون اهتمامــا كبيــرا 
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فــي مهاجمــة اعــداء االســالم اكبــر مــن اهتمامهــم 

فــي تطويــر قيمهــم المســتقلة . 

 ٣ ـ البحــث فــي شــعار هــل الحــل فــي الشــريعة ؟ 

والمقــص ود فيهــا تطبيقــات فقهيــة مقننــة بــدون 

والمقاصــد  واالهــداف  والمــكان  الزمــان  لحــاظ 

الحــل  هــو  االســالم  شــعار  فــان  ولــذا   ، العامــة 

هــو االكـثــر صالحــا والفــرق عميــق وهــو موضــع 

االســالمي  العمــل  مفاصــل  بيــن  ونقــاش  بحــث 

 . السياســي 

التجــارب  مــن  االســتفادة  يمكــن  هــل  4ــــ   

االســالمية  التجربــة  خــارج  مــن  السياســية 

االســالمية  التجربــة  تحقيــق  فــي  واالشــكاليات 

الخاصــة ويكــون ذلــك بدمــج التجارب السياســية 

العالميــة ضمــن قيــم وتقاليــد وقواعــد المجتمــع 

االســالمي فهــل يمكنهــم وهنــا يشــير الكاتــب الــى 

ان الحــركات السياســية االســالمية قــد اســتفادت 

تشــكيالتها  فــي  ســواء  الغربيــة  التجــارب  مــن 

الجماهيريــة  وتعينتهــا  السياســي  عملهــا  فــي  ام 

وتعتمــد الحــركات السياســية االســالمية فــي نظــر 

ممــن  تاثراتهــم  علــى  االســالميين  التقليدييــن 

تاثيــر بحــركات التجديــد ، وهنــا يعــرض الكاتــب 

كنمــوذج   « العدالــة  حــب  الزكيــة  التجربــة 

قيــم  بيــن  المــزج  عمليــة  فــي  الناجــح   ، متقــدم 

االســالم والتجربــة الديمقراطيــة الغربيــة . قــدرة 

القــدرة  وهــذه  الشــارع  قيــادة  علــى  االســالميين 

مرتبطــة بــذكاء العامليــن لالســالم والفشــل يعــود 

ويــرى  لالســالم  الخــاص  فهمهــم  والــى  اليهــم 

الكاتــب ان الحــركات االســالمية ســوف تبقــى فــي 

المشــهد السياســي لفتــرة طويلــة ، واذا نجحــت 

فــي قضايــا  الجماهيــر  تحشــيد  فــي  الســابق  فــي 

تســتطيع  فهــل  االجنبــي  ومواجهــة  التحــدي 

تحشــيد الجماهيــر فــي حــل مشــاكلهم الداخليــة 

 وتنســيقا متقدما ؟ االســد 
ً
والذي يتطلب تنظيما

التحديــات المعاصــرة والخــروج منهــا وقــد ادرج 

االســالمية  المنطقــة  لمشــاكل  تماريــن  تســمع 

تواجــه  والتــي  مزمنــة  تحديــات  تعتبــر  التــي 

الحكومــات فعــال ، بغــض النظــر عــن السياســات 

المعتمــدة وهــذه التحديــات هــي : اصــالح النمــو 

االقتصــادي . تحديــد التوســع الســكاني . ســعد 

العمــل فــرص  توفيــر 

القضــاء علــى الفقــر التواصــل مــع حركــة التحضــر 

والدمــار  التلــوث  ايقــاف  علــى  المحافظــة 

العلــم  كمــا  لالســتثمار  االمــوال  جمــع  البيئــي 

حريــة  فــي  االصــال  عمليــة  يواجــه  االســالمي 

وموضــوع  التعليــم  ومجــال  السياســي  النظــام 

االســالمية  الحــركات  لتســتطيع   _ المــراة  دور 

شــمول المجتمــع بــكل اديانــه وطوائـفــه برامجــه 

ومشــاريعه ، وهــل تســتطع هــذه الحــركات ان 

ترفــع شــعارات عامــة قابلــة لجمــع االخريــن ، او 

تركــز علــى الخصوصيــات والشــعائر ومــا يميزهــا 

مــع  التعامــل  علــى  االســالم  قــدرة  الــى   .  . عــن 

الحداثــة  بعــد  ومــا  والتجــدد  الحداثــة  مفــردات 

برزهــا موضــوع الفردانيــة والتركيــز علــى 
أ
ا ولعــل 

بعدمــا  والتفســير   ، فــرد  لــكل  الخاصــة  القيــم 

تــم تجــاوزه فــي مرحلــة التنويــر وتقديــس العقــل 

واعتمــاد التجربــة . . ففــي هــذا الصــدد نحتــاج الــى 
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تفســير لتصاعــد الحالــة االســالمية فــي عصــر مــا 

بعــد الحداثــة وهــل تفســير ذلــك راجــع للواقــع 

االجتماعــي والتحديــات التــي يعيشــها العالــم ، 

والمشــاكل  االجتمــاع  علــة  فــي  تفســيرها  ونجــد 

فــي ختــام بحثــه يصــل الــى مجموعــة اســتنتاجات 

يعتبرهــا نتائــج مهمــة فــي رســم مســتقبل االســالم 

السياســي فــي العشــرين ســنة القادمــة والتــي اس 

مواقــع  االســالمية  الحــركات  تحتــل  ان  يتوقــع 

ســيجعلها  ممــا  السياســي  النظــام  فــي  متقدمــة 

ان  بعــد  النــاس  مشــاكل  عــالج  صعــاب  امــام 

اجتــازت تحديــات البقــاء  مزيــد مــن التوتــر وســوء 

مواقــف  بســبب  المتحــدة  الواليــات  العالقــة 

االرهــاب  ومســالة  االســالمي  العالــم   ، امريــكا 

اس - الموقــف االمريكــي المعــادي للحــركات ســو 

مــن  تزيــد  التــي  الحكومــات  يشــجع 

الحكومــات  لهــذه  امريــكا  دعــم  للحركــة  القمــع 

التســلطية وهــذ مــا ســوف يعــزز الكــره المتحــدة 

. للواليــات ســوف تنشــغل بقضايــا الدفــاع عــن 

نفســها مــا يمنعهــا مــن تقديــم برامــج تنمويــة مــن 

ــنوط تحقيقــه  ــي مــ ان مســتقبل االســالم السياســ

لالصــالح وفــي عــالج مشــاكل وتحديــات لمجتمــع 

ينتظرهــا  المجتمــع  يحتاجهــا  مســائل  وهــذه   ،

وفــي حالــة عــدم تحققهــا فســوف يبحــث لمجتمــع 

عــن حــركات بديلــة تســتطيع تحقيقــه طموحاتــه 

. هــذا ملخــص اهـــم افــكاره وهنــا نثبــت مجموعــة 

مالحظــات : اـ ان الموضــوع بمجملــه يعتبــر بحثــا 

يتســم بالموضوعيــة والدقــة والعمــق ـ ان ابحاثــه 

وقيــم  همــوم  مــن  نابعــة  تقييمــات  علــى  تعتمــد 

مجتمعــه وليــس مــن اطــار ومفاهيــم المجتمعــات 

فــي   
ً
واضحــا ذلــك  ونجــد  واالســالمية  العربيــة 

محــاور  ـ  بعدهــا  ومــا   ، الحداثــة  تحــدي  بحــث 

بحثــه يرتكــز علــى العالقــة بين االســالم السياســي 

والواليــات المتحــدة وينطلــق مــن وحــي مــا بعــد 

ســبتمبر - التســاؤالت التــي يطرحهــا كـتحديــات 

ومجــال بحــث ، قــد يصــل فيهــا الــى تقييمــات 

واحــكام تنســجم مــع قيمــة اللبراليــة وتحتــاج الــى 

وســاط االكـثريــة االســالمية 
أ
ا فــي  بحــث معمــق 

للوصــول  وتحليــالت  تصــورات  الــى  للوصــول 

الــى ســم واطــار مناســب لحســم الجــدل فــي هــذه 

القادمــة وهلســنا ندعــو الباحثيــن والمختصيــن 

مــن  بمزيــد  االثــارات  هــذه  وبحــث  لمناقشــة 

التفصيــل مطــل رس م توقعــات مناســبة لمســار 

فــي  االســالمية  الحــركات  ومســتقبل  االحــداث 

تالطــم االحــداث واالرادات التــي تحكــم فــي هــذا 

العــام .

هيئة التحرير
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مشروع	تأسيس	
مصرف	اسالمي	

لالستثمار	والتمويل	
أ.د.	عبد	الرسول	عبد	جاسم

	كلية	المنصور	الجامعة

لة المصــارف واالضطــالع بالعمليــات 
أ
تعتبــر مســا

المصرفيــة مــن الثوابت الضروريــة فى اقتصاديات 
البلدان بشكل عام . لدورها الستراتيجي والفعال 
في تقويم الحياة االجتماعية واالقتصادية لالمم . 
مــن خــالل تفعيل االنشــطة االقتصادية وتســهيل 

تنفيــذ العقــود التجارية المعامالت الســوقية . 
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باالضافــة الــى قيامهــا بحفــظ الثــروات والقيــام 

بنقــل رؤوس االمــوال واســتثمارها واســتغاللها 

بمــا ينفــع النــاس . . ليفتــح بذلــك ابــواب العمــل 

الذيــن  المجتمــع  ابنــاء  مــن  كبيــرة  لشــريحة 

خــذ المصــرف 
أ
يعانــون مــن الفقــر والفاقــة ، فيا

االمــوال  هــذه  الصحــاب  االربــاح  مــن  قســطا 

العمــل  فــرص  علــى  المســتفيدون  ويحصــل 

ضمــن  ذلــك  كان  اذا  ســيما   .  . واالســتثمار 

منظــم  برنامــج  ســاس 
أ
ا وعلــى  مــدروس  تحــرك 

ودقيــق وعلــى وفــق احــكام الشــريعة االســالمية 

البــر  . )وتعاونــوا علــى   . الكريــم  ن 
آ
القــرا ونهــج 

التقــوى( ومــن هنــا تــم طــرح مشــروعنا هــذا ، 

علــى  خــذ 
أ
يا اســالمي  اقامــة مصــرف  اجــل  مــن 

عاتقه ممارســـــة العمل المصرفي واالســـــتثماري 

والتمويلــي وعلــى وفــق الشــريعة االســالمية على 

المدخــرات  تجميــع  فــي   
ً
فعــاال  

ً
عنصــرا اعتبــاره 

ســاليب 
أ
وتقديــم الخدمــات وتوجيــه االمــوال با

المصــارف  فــي  بــه  معمــول  هــو  عمــا  تختلــف 

التقليديــة .. وبمــا يكـفــل تحقيــق الــدور الــذي 

يؤديــه هــذا المصــرف كنشــاط فعــال لتحقيــق 

المشــاركة   
أ
مبــدا باعتمــاد   .. والنمــو  الرفاهيــة 

بالربــح والخســارة خــالل المرابحــة والمشــاركة 
يعــزز  وبمــا  المباشــر  واالســتثمار  والمضاربــة 

جانــب  الــى  المهمــة  بهــذه  لالضطــالع  قدرتــه 

المصــارف التقليديــة القائمــة .. وبنــاء علــى ذلــك 

تــي :
أ
فقــد تنــاول مشــروعنا مــا يا

سيس
أ
 : ضرورات التا

ً
وال

أ
ا

- تحقيق الرفاهية االقتصادية 

- التوزيع العادل للثروة

- االستقرار النقدي 

- توظيف المدخرات 

ثانيا : ممارسة النشاط ومنهجياته 

 -المتعاملون 
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- منهج النشاط واسسه 

- التطبيقات 

- االستثمار المباشر 

ثالثا : المشاكل والحلول

- تجنب الخسارة 

البيــع   ) الثمــن  مؤجــل   ( البيــع  تمويــل   -

ط  قســا ال با

- تخصيص الموارد المتحكمات في النشاط 

فاق 
آ
رابعا : النتائج واال

سيس
أ
 : ضرورات التا

ً
اوال

الــدول االســالمية  مــن  العــراق كغيــره  يعانــي   

ظاهــرة  وشــيوع  الدخــل  فــي  التفــاوت  مــن 

البطالــة وعــدم االســتقرار االقتصــادي . . احيانــا 

التضخــم النقــدي ومــا يتبعــه مــن تــاكل للقيــم 

الحقيقيــة لالصــول النقديــة ، ومــن بيــن اهــم 

االســباب لبــروز تلــك الظواهــر ــــ وكمــا هــو معــروف 

الــى   .  . االســتثمارية  التوجهــات  ضعــف  هــو  ــــ 

جانــب ضعــف كـفــاءة النظــام المصرفــي والنقــدي 

المعطيــات  لتلــك  لمــا   .  . فــي تمويــل المســال 

االحتفــاظ  فــي  فاعــل  دور  س 
أ
را وادارة  مــن 

الــذي  ـ  القائــم  ـ  االقتصــادي  النظــام  بحيويــة 

المعاشــي  تــوى  المــس  عســى  بــدوره  ينعكــس 

االرتقــاء  اجــل  المســن  عليــه   .  . للمواطنيــن 

وتحســين  الفرديــة  الدخــول  بمســتويات 

فــى  وخاصــة  المترديــة  االقتصاديــة  وضاعهــم 
أ
ا

مــن  اقــات  ان  حيــن  فــي   .  . الحاضــر  الوقــت 

 كان مــن الممكن مشــروع 
ً
الجانــب االخــر امــواال

ســيس اســتثمارها لتحقيــق فــرص العمــل . . 
أ
تا

مــن  بعــض  اســتخدام  امكانيــة  الــى  باالضافــة 

المترتبــة  الشــرعية  الماليــة  الحقــوق  مبالــغ 

خدمــة  فــي  االمــوال  رؤوس  اصحــاب  علــى 

ن يتــم التمويــل 
أ
المســتحقين بشــكل منتــج كا

القامــة عمــل )ورشــة ( متجــر مــن االنشــطة التــي 

تســاهم صغيــر ومــا الــى ذلــك فــي تطويــر وتنميــة 

االقتصــاد الوطنــي ، عــن طريــق اقامــة مؤسســة 

القــدرة  لهــا  ومصرفيــة  تمويليــة   ) وحــدة   (

مــا علمنــا  بهــذه المهمــات هــذا اذا  لالضطــالع 

بــان هنــاك الكـثيــر مــن اصحــاب رؤوس االمــوال 

الدخــول  مــن  يتــرددون  الذيــن  مــن  وخاصــة 

الــى معتــرك الحيــاة االقتصاديــة امــا خوفــا مــن 

تمنهــا 
أ
االثــام الدنيويــة او عــدم وجــود جهــات تا

علــى تشــغيل رؤوس اموالهــا بالشــكل االصولــي 

وحــس ب المعمــول بــه مــن االحــكام الشــرعية 

المصــرف  يكــون  االســلوب  وبهــذا  االســالمية 

قــد قــدم الــى المدخريــن باالضافــة الــى العوائــد 

تشــعرهم  مهمــة  ماديــة  غيــر  عوائــد  الماديــة 

الــروادع  تجــاه  والمعنــوي  النفســي  باالرتيــاح 

الدينيــة لالصــول النقديــة ذات الفائــدة والربــا . 

الجهــة  هــذه  دور  تجســيد  يمكــن  هنــا  ومــن 

يليــة  لتمو ا

االقتصاديــة  بالحيــاة  ( وفاعلياتــه  المصــارف   (

تــي :
أ
بمــا يا

- تحقيق الرفاهية االقتصادية :

 وتتمثــل فــي مســؤولية المســلمين فــي العمــل 
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ميــن حيــاة طيبــة وبمــا يجعــل حياتهــم 
أ
علــى تا

بالقضــاء  رفاهيــة  واكـثــر  وســهولة  غنــى  اكـثــر 

علــى جميــع مشــكالت االفــراد االقتصاديــة عــن 

طريــق العمــل المناســبة لتحقيــق االســتخدام 

 ) العمــل  قــوة   ( البشــرية  للمــوارد  االمثــل 

 .  . فــرص القتصاديــة االخــرى  والمــوارد خلــق 

الفــردي الدخــل  نمــو  معــدالت  الــى   
ً
وصــوال

- التوزيع العادل للثروة :

العدالــة  اهــداف  تحقيــق  يعتبــر  حيــث 

االجتماعيــة والتوزيــع المنصف للدخل والثروة 

المطــروح  للمشــروع  االساســية  المبــادئ  مــن 

للدخــول  المتكافــئ  التوزيــع غيــر  لقلــع جــذور 

 ( المشــروع  هيــكل  تصميــم  ســيتم  هنــا  ومــن 

المصــرف بالشــكل الــذي يضمــن توفيــر االربــاح 

المشــروعة وتوزيعهــا بالشــكل العــادل وترســيخ 

القيــم االســالمية واالرتقــاء بابنــاء المجتمــع نحــو 

- االســتقرار النقــدي :  االفضــل 

بمــا   .  . ومنهجيتــه  المصــرف  سياســة  توجيــه 

عــن  النقديــة   لالصــول  الشــرائية  القــوة  يعــزز 

طريــق توجيــه االرصــدة الماليــة فــي المصــرف 

التــي  والمجــاالت  المشــاريع  نحــو  وتوجيههــا 

تعمــل علــى تنشــيط عمليــات االنتــاج وتحقيــق 

. االنتاجيــة  مــن  عاليــة  مســتويات 

- توظيف المدخرات :

اجــل  فمــن  المدخــرات  كنــز  االســالم  يقــر  ال   

توظيــف المــدخ رات البــد مــن وجــود مؤسســات 

العاطلــة  المدخــرات  تعبئــة  منظمــة  ماليــة 

المنتجــة  لالســتخدامات  بكـفــاءة  وتوجههــا 

عاتقــه  علــى  خــذ 
أ
يا مصــارف  تاســيس  ضمــن 

االضطــالع بالعمليــات المصرفيــة وعلــى اســس 
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فــي  المشــاركة  باعتمــاد  االســالمية  الشــريعة 

بمــا  النشــاط  وتوجيــه   .  . والخســارة  الربــح 

فــي  يســاهم  طــالب  توليــد  علــى  قــادرا  يجعلــه 

توظيــف المــوارد الطبيعيــة والبشــرية العاطلــة 

ملــكا  المصــارف  مــال  س 
أ
را يكــون  وعليــه   .

للمســا هميــن الذيــن يمثلــون شــريحة واســعة 

مــن ابنــاء المجتمــع اذا اردنــا ذلــك دون ســيطرة 

افــراد معينيــن علــى اجمالــي االســهم تجنبــا عــن 

ايــدي فئــة قليلــة .  تركيــز الثــروة فــي 

ثانيا : ممارسة النشاط ومنهجياته:

بصــورة  المصرفيــة  العمليــات  تقســيم  يمكــن   

عامة الى قسمين ـ نشاطين اساسيين ـ : االول 

: ويشــمل الحــواالت ، الكمبيــاالت ، الحســاب 

الجــاري ، الصكــوك  حســاب التوفيــر غيــر

تبــادل  عمليــات  وباقــي  بفوائــد  المصحــوب 

النقديــة. واالوراق  العملــة 

الثانــي يتمثــل فــي منــح االعتمــادات ، القــروض 

والمهنيــة  والزراعيــة  والصناعيــة  التجاريــة 

الثانــي يتمثــل فــي منــح بنــاء المســاكن وانشــاء 

المصانــع ممارســة تلــك االنشــطة علــى وفــق مــا 

يلــي  

الحســاب الجــاري : ويمثــل المبالــغ المودعــة 

ي 
أ
لــدى المصــرف ويحــق الصحابهــا ســحبها فــي ا

خــذ البنــك 
أ
وقــت وبــدون قيــد ، شــرط ، وال يا

رصيــد  لــه  مــن  فــكل   
ً
ربحــا يعطــي  وال  ربحــا 

ي 
أ
لــدى المصــرف ) الزبــون ( يحــق لــه ســحب ا

مبلــغ ال يزيــد عــن رصيــده وقــد يســمح البنــك 

بســحب مبلــغ معيــن بــدون رصيــد تبعــا للثقــة 

يوليهــا  فكــرة  مــن  وانطالقــا   .  . بالزبــون  التــي 

البنــك كــون الحســابات فــي البنــك هــي عبــارة 

عــن ديــن واقــراض ) مــن والــي فــي ســائر الديــون 

الحســاب  او  الحركــة  كـفــرض   ) االيداعــات   (

ديــن  فهــو  االحــوال  كل  وفــي   .  . الجامــد 

ويشــترط فيــه شــروط خاصــة فلصاحــب المــال 

ان يســتدين مــن البنــك فــي حالــة الســحب علــى 

المكشــوف حينهــا تصبــح ذمــة البنــك بالنســبة 

اليــه مكشــوفة او خالصــة . 

الحواالت :

ويذلــك  ونقلهــا  المبالــغ  تحويــل  عمليــة  وهــي   

فهــي تمثــل احــد جوانــب العقــود الشــرعية النهــا 

 مــن القــروض وال ضيــر 
ً
تمثــل فــي الواقــع نوعــا

ي 
أ
مــن اســتبقاء نــوع االجــرة علــى هــذه االعمــال ا

جــر عــن 
أ
ان البنــك يســتلم مبلغــا مــن المــال كا

هــذه االعمــال .

 الودائع االموال: 

التــي يودعهــا النــاس ويقــوم المصــارف بموجبهــا 

علــى  بتوظيفهــا  ويقــوم  لديــه  رؤوس  ســتالم 
أ
با

وفــق العقــود الشــرعية فــي نشــاطات اقتصاديــة 

منتجــة ، ، زراعيــة ، صناعيــة خدمــات ومــن ثم 

يصــار الــى تقســيم العوائــد علــى اســاس االتفــاق 

المســبق مــا بيــن اصحــاب هــذه االمــوال وذلــك 

عندمــا المــودع او صاحــب لمــا فــي يقــوم تقديــم 

مقابــل  لتشــغيل  للمصــرف  مطلــق  توكيــل 

و 
أ
ا  

ً
شــهريا لــه  يعطــى  الريــح  مــن  تخصيــص 
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عمليــات  واحتســابها  تســويتها  يتــم  ثالثــة  كل 

االســتثمار .. امــا بشــان الضــرر والخســارة فــان 

المالــك يتضــرر لــو خســر اال ان ذاك بعيــد عــن 

فــي  للخســارة  تتعــرض  ال  فالمصــارف  الواقــع 

الغالــب ، وذلــك بســبب تعــدد انشــطة البنــك 

االقتصاديــة حيــث واحــد انهــا ال تنحصــر بمــوارد 

وكـثيــرة  متعــددة  فاشــطته  مورديــن  او  واحــد 

. . وهــي التــي تتكـفــل بتغطيــة الخســارات ان 

حصلــت طريــق االنشــطة االقتصاديــة المربحــة 

وبذلــك هنــاك خســارة حقيقيــة وانمــا فــي تضــح 

بانــه ليــس قــادر علــى تغطيــة نفقــات ..

 االعتمادات :

 : الســتيراد  اعتمــادات   : تكــون  ان  امــا  وهــي   

حيــث يتــم فتــح اعتمــاد يتعهــد فيــه المصــرف 

ضــــمن  المصــدرة  الجهــة  الــى  الثمــن  بتســديد 

او  لهــذا  توضــع  شــروط 

البنــك  قيــام  حالــة  وهــي   : تصديــر  اعتمــادات 

الجهــة  الــى  البضاعــة  بتســليم  بالتعهــد 

االصــول  وفــق  ثمنهــا  وقبــض  المســتوردة 

 . لمتبعــة ا

الحالتيــن  وفــي  ـ  للمصــرف  فيهــا  يحــق  حيــث 

التســديد  ان  اعتبــار  علــى  العمولــة  اخــذ 

والقبــض و الوســاطة هــو عمــل مالــي . . حيــت 

البنــك  باســتئجار  يقــوم  االعتمــاد  ان صاحــب 

للقيــام بهــذا الــدور لقــاء اجــرة معينــة فــي حالــة 

ان  وبمــا  التصديــر  فــي حالــة  امــا   ، االســتيراد 

بالعملــة  لبضاعــة  ثمــن  بدفــع  قــام  المصــرف 

االجنبيــة الــى المصــدر ، فيمكــن ســيامه ببيــع 

مقــدار مــن العملــة االجنبيــة فــي ذمــة المســتورد 

بمــا يعادلــه مــن عملــة بلــد المســتورد مــع اضافــة 

 . الخدمــات  تلــك  عملــة 

 التحويل الخارجي : 

لعميلــة  صــكا  البنــك  اصــدار  حالــة  فــي  ويتــم 

و الخارج 
أ
تسليم المبلغ من وكيله في الداخل ا

على حسابه ، او ان يصدر البنك صكا لعميلة 

بتســلم المبلــغ مــن وكيلــه بعنــوان القــرض ، او 

ان يدفــع الشــخص مبلغــا مــن المــال الــى البنــك 

 بالمبلــغ او مــا 
ً
خــذ تحويــال

أ
فــي موقــع معيــن ويا

يعادلــه علــى البنــك ، االمــر الــذي يلــزم الزبــون 

تقديــم عمولــة معينــة لقــاء قيامــه بذلــك . 

 خصم الكمبياالت : 

وتكــون فــي حالــة اســتحصال قيمــة الكمبيالــة 

تفســير  يمكــن  حيــث  اســتحقاقها  موعــد  قبــل 

جعالــة  بانهــا  الفقهيــة  الوجهــة  مــن  العمولــة 

نــه 
أ
مــن الدائــن للبنــك علــى تحصيــل دينــه ) كا

و 
أ
يقــول مــن يحصــل لــي قيمــة هــذه الكمبيالــة ا

الصــك فلــه مبلــغ كــذا . . ( فــي حيــن ال تســتحق 

دفــع العمولــة اذا كان للمســتفيد رصيــد مالــي 

فــي البنــك ويريــد ان يحتفــظ بالمبلــغ . . امــا اذا 

كانــت الكمبيالــة غيــر محولــة عليــه عنــد ذلــك 

بتحصيــل  القيــام  لقــاء  عمولــة  اخــذ  مــن  البــد 

قيمتهــا مــن البنــك . . امــا اذا كانــت الكمبيالــة 

محولــة علــى البنــك ولكنــه لــم يكــن مديــن فعند 

ذلــك يجــوز اخــذ العمولــة مقابــل هــذه الحوالــة . 
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يقــوم   : وشــرائها  االجنبيــة  العمــالت  بيــع 

المصــرف عــادة بذلــك امــا لتوفيــر القــدر الكافــي 

النــاس  حاجــة  لســد  جنبيــة 
أ
اال العمــالت  مــن 

والمتطلبــات االخــرى ، او الحصــول علــى الربح 

منــه . . وهنــا يصــح بيــع العمــالت االجنبيــة و 

. الزيــادة  مــع  وشــرائها 

بيع االسهم والمستندات :

ذلك في حالة مطالبة الشــركات يتوســط البنك 

تمتلكهــا  التــي  والســندات  االســهم  بيــع  فــي 

وتصريفهــا لقــاء عمولــة معينــة بعــد االتفــاق بينــه 

وبيــن الشــركة وهنــا يســتحق البنــك االجــر لقــاء 

قيامــه بالعمــل المذكــور.

االقراض :

 
ً
جــزءا المصــرف  يخصــص  بــان  ذلــك  ويتــم   

مــن االمــوال المودعــة لديــه لالقتــراض وتحــت 

ضوابــط وشــروط . . حيــث ســتكون مــن اهــم 

واجبــات المصــارف تخصيــص جــزء كبيــر مــن 

المعوزيــن  الــــى  وتوجيههــا  لالقـتـــراض  اموالــه 

المبالــغ  والمســتضعفين لالســتفادة مــن هــذه 

للقيــام بانشــطة اقتصاديــة . . ويمكــن للمصــرف 

القــروض  هــذه  عــن  محــددة  مبالــغ  يفــرض  ان 

العامليــن  واجــور  المصــرف  نفقــات  لتغطيــة 

مــن  ان  اذ   ، النشــاط  هــذا  علــى  القائميــن 

المعــروف ان اجــرة العمــل واالنجــاز ال تعتبــر 

كونهــا  يتعــدى  وال   ، اضافيــا   ، ربحــا  او   
ً
نفعــا

نوعــا مــن انــواع عقــود االجــارة والمتمثلــة بعقــد 

معاملــة االجــارة علــى الخدمــات المرتبطــة بهــذه 

. الممنوحــة  القــروض 

 حساب التوفير :
 وهــو يقــع ضمــن مواصفــات الحســاب الجــاري 

 مــن االمانــة 
ً
اال انــه فــي هــذه الحالــة يعتبــر نوعــا

والوديعــة الشــبيهة بالقــروض فاالمــوال تعتبــر 

بالوكالــة  المشــفوعة  االمانــة  مــن  نــوع  بمثابــة 

فــي التبــدل والتصــرف وتنفــق مــع القــروض فــي 

النتائــج كمــا ان صاحــب المــال فــي حســابات 

 وال يفــرض لنفســه حقــا 
ً
التوفيــر ال يتوقــع شــيائ

االمــوال  توفيــر  مجــرد  هــو  بــل  البنــك  علــى 

وحفظهــا لــدى البنــك امــا بالنســبة للجوائــز علــى 

حســابات  الصحــاب  والهدايــا  القرعــة  اســاس 

االمــوال  طائلــة  تحسســت  تقــع  فهــي  التوفيــر 

الممنوحــة تطوعــا وبــدون شــروط .

التسهيالت االئتمانية:

وذلــك عنــد قيــام المصــرف يمنــح التســهيالت 

المصرفيــة عــن طريــق التســليف وابــرام العقــود 

. . والســفتجة او االقتــراض . . نظيــر المضاربــة 

والمرابحــة والمشــاركة واإلجــارة ، ويقــوم البنــك 

مــن رؤوس االمــوال  المســتثمرون باالســتفادة 

هــذه لمســيرة االنتــاج علــى وفــق مــا يتــم االتفــاق 

علــى ان تتــم : » عليــه مرعــاة مــا يلــي 

المصــارف  فــى  المودعــة  االمــوال  تشــغيل   -

فــي االعمــال االنتاجيــة وعلــى صعيــد االنشــطة 

 . كافــة  االقتصاديــة 

واالشــراف  المصرفيــة  التســـــــهيالت  إعطــاء   -

اســتلموا  الذيــن  المســتثمرين  علــى  الكامــل 
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رؤوس االمــوال مــن البنــك علــى ن يســتثمرها 

العقــود  وفــق  وعلــى  المفيــدة  النشــاطات  فــي 

البنــك  يقــوم  ان  علــى   .. البنــك  مــع  الموقعــة 

مــن جانبــه بمتابعــة تلــك االســتثمارات وكيفيــة 

ومجــاالت اســتقاللها وبمــا يعــزز الطــرق الشــرعية 

للحصــول علــى االربــاح . 

البنــك  فــي  المســؤولين  علــى  يجــب   -

تنفيــذ  نحــو  التوجــه  والزبائــن  والمســتثمرين 

العقــود بصــورة دقيقــة وتجنــب الخــداع والغــش 

ي 
أ
و التظاهــر بالشــارع فــي االعمــال التجاريــة بــا

أ
ا

 . االشــكال  مــن  شــكل 

تغييــر  مثــل  االلفــاظ  فــي  التالعــب  تجنــب   -

و الجائزة( 
أ
ة ا

أ
اســم ) الربا ( ) باالجرة او المكافا

تحــت غطــاء  العمليــات  كمصطلحــات مرادفــة 

تلــك  تعكــس  ن 
أ
ا يجــب  بــل   .. المضاربــة 

المفاهيــم الدافــع الملمــوس وحقــوق العامليــن 

القائميــن علــى هــذه البنــوك ومؤسســات المالية 

للنــاس  تقــدم خدماتهــا االقتصاديــة  التــي 

 ان تكــون االربــاح موازيــة للنفقــات المتعلقــة 

الدفاتــر  نفقــات  الســائد  القــرض  بصناديــق 
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والســجالت وكذلــك الحــال بالنســبة المضاربــة 

اقتصاديــا  ة  بفعاليــة  تكــون  ان  يجــب  التــي 

ي 
أ
ا يكـتنفهــا  ال  الوقــت  نفــس  فــي  ومنتجــة 

 . والســلوك   المفهــوم  فــي  التبــاس  و 
أ
ا اشــكال 

مــن  محــددة  مبالــغ  تخصيــص  علــى  العمــل   -

لمشــاريع  البنــوك  فــي  الموجــودة  الثــروات 

القــرض الحســن بمعنــاه الواقعــي ) مــع خصــم 

مبلــغ  تخصيــص  يتــم  كان   ) العمــل  اجــرة 

او  الهيــائت  بعــض  تصــرف  تحــت  المــال  مــن 

القــرض  اســاس  وعلــى  الماليــة  المؤسســات 

الحســن ، لتســهيل مهمــة المصــرف فــي دفــع 

المنــازل  وتهيئــة  للشــباب  الــزواج  نفقــات 

العلمــي  التحصيــل  ونفقــات   .  . الســكنية 

. والســلوك  والعــالج 

باالنشــطة  للقيــام  الدقيــق  التخطيــط   -

قبــل  مــن  االولويــات  ووضــع  االقتصاديــة 

الودائــع  اســتخدام  وترشــيد  لتقويــة  المصــارف 

. . والعمــل علــى حــل المشــكالت االقتصاديــة 

تشــتت  مــن  الســلبيات  لتجــاوز   .  . للمجتمــع 

 . الثــروات  وتمركــز  والتكــرار  االعمــال 

التــي  المهمــات  بيــن  مــن  ان  يتضــح  وهكــذا 

تنميــة  هــي  ـ  المقتــرح  ـ  المصــرف  بهــا  يضطلــع 

االمــوال واســتثمارها ) باالضافــة الــى العمليــات 

والوســائل  بالطــرق   ) المعروفــة  المصرفيــة 

 .  . واالحتــكار  االســتغالل  دون  المشــروعة 

حيــث ان للمــال وظيفــة اجتماعيــة يجــب ان 

النفــع  وتحقيــق  تنميتهــا  علــى  ويعمــل  يؤديهــا 

منهــا . . فاالمــوال هــي امانــة فــي ايــدي اصحابهــا 

لالســتفادة منهــا والحــرص علــى تحقيــق الغايــة 

منهــا ســواء كان ذلــك علــى صعيــد المصلحــة 

الطبــي . الشــخصية ام مصالحــة المجتمــع .. اذ 

ان نمــو االمــوال وتطورهــا دون وقــوع االزمــات 

يعتبــر مــن مهمــات الديــن االســالمي الــذي شــرع 

كل الوســائل لالســتثمار بمــا يحقــق الرفاهيــة .. 

وكمــا جــاء بمحكــم كـتابــه المبيــن : ) فــال وربــك 

ال يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم 

انفســهم حرجــا ممــا قضيــت  فــي  ثــم ال يجــدوا 

ويســلموا تســليما ( . 

ولكـي يـؤدي هذا المصرف دوره البد من اعتماد 

مــا يلــي :ـ  

-عدم مخالفة االحكام الشرعية . 

ـ ان يكــون قــادرا علــى معايشــة الواقــع والنجــاح 

علــى اعتبــاره مؤسســة تجاريــة تــروم الريــح . 

فــي  الفاعــل  الــدور  ممارســته  الــى  باالضافــة 

الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة وذلــك ضمــن 

: تيــة 
آ
اال المحــاور 

 ابــراز دور عنصــر العمــل البشــري علــى اعتبــاره 

 ) دوره   ( علــى صفتــه  كيــد 
أ
والتا دخــل  مصــدر 

العمــوالت  اســاس  علــى  اجــره  يتلقــى  كعامــل 

المودعيــن  بيــن  مــا  الوســاطة  دور  ممارســة   .

والمســتثمرين وتجســيد تلــك الوســاطة بشــكل 

واضــح وبمــا يعــزز االلتــزام بالشــريعة االســالمية 

مــن  بشــيء  والتضحيــة  االعبــاء  هــذه  وتحمــل 

الربــح . 
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حيــث ان العمــل الــذي يمارســونه علــى الرغــم 

يحمــل  انــه  اال   صرفــا 
ً
تجاريــا  

ً
عمــال كونــه  مــن 

الجهــة االخــرى روحــا عقائديــة يجســدون  مــن 

فيهــا ممارســاتهم للعمــل بانــه ليــس مجــرد عمــل 

ممارســة  هــو  بــل  فقــط  الربــح  الجــل  تجــاري 

واالعــداد  الرســالة  اعبــاء  وتحمــل  انســانية 

الســتنهاض االمــة للســير علــى النهــج االســالمي 

. القويــم 

المتعاملون :

هناك ثالث فائت تتعامل مع المصرف وهم 

مــن  المصــرف  مــع  المتعاملــون  االولــى  الفئــة 

المصرفيــة  الخدمــات  بعــض  خــالل 

) غير االنتمائية ( التي تقدم مجانا 

الفئة الثانية المقترضون من المصرف 

خــالل  مــن  المصــرف  مالكــو  الثالثــة   الفئــة 

. الريــاح  زيــادة 

عــدا  الفــائت  كافــة  بــان  لنــا  يتضــح  وهكــذا 

الفئــة الثانيــة وهــى المقترضــون مــن المصــرف 

االســلوب  وفــق  علــى  يحصلــون  قــد  حيــث   ،

الجديــد علــى مســودات اقــل مــن الســابق نصيبا 

االخــرى  التجاريــة  البنــوك  مــع  التعامــل  عنــد 

بمقــدار مســاوي الفــارق مــا بوســن معــدل اربــاح 

المضاربــة التــي يدفعونهــا للمصــارف االســالمي 

الــى  يدفعونــه  الــذي  الفائــدة  معــدل  وبيــن   ،

االخــر ، المصــرف 

مــع  ولــى 
أ
اال المتعامليــن  فئــة  تبقــى  فــي حيــن   

مــا  بقــدر  الخدمــات  بهــذه  متمتعــة  المصــرف 

يكــون لهــذه الخدمــات منفعــة اجتماعيــة . . كمــا 

هــو الحــال فــي صــرف الصكــوك مجانــا مثــال او 

بعــض اجــراءات الســفتجة . 

واما الفئة الثالثة : وهم المالكون اي المساهمون ) في 

حالتنــا ( ســوف يحصلــون علــى عائد معقــول ويمكن 

تحديد نسب تقسيم االرباح على الودائع المشتقة ) 

مثــال بيــن المصــرف والدولــة ( وبالشــكل الذي يحقق 

لهــم العائــد المناســب وعلــى وفــق االســس االســالمية 

المعمــول بهــاء ، وهنــا قــد تعــم الفائــدة الجميــع 

مــردود  علــى  تحصــل  الفــائت  كافــة  ان  ولــو 

معقــول وليــس ارباحــا فاحشــة وعلــى حســاب 

بنــاء المجتمــع كمــا يســتفيد عمــوم النــاس مــن 
أ
ا

تخصيــص االئـتمــان المصرفــي تخصيصــا موجهــا 

اكـثــر عدالــة التحقيــق اهداف المجتمــع ( باالضافة 

الــى االنتفــاع مــن اربــاح المضاربــة ) علــى الودائــع 

المشــتقة ( ســد النشــاط العــام ســد والتــي تحــول 

حيــث  ســد  المركــزي  البنــك  ـ  الدولــة  الــى 

يتعــزز موقــف الدولــة المالــي وبالتالــي توجههــا 

العــام  الصالــح  جــل 
أ
ا مــن  العــام  االنفــاق  نحــو 

 . ككل  للمجتمــع 

منهج النشاط واسسه :

تمــارس  الــذي  المالــي  االســتثمار  يعتبــر   

الجــري  الماليــة  المــوارد  تحويــل  المصــارف 

االقتصاديــة  االنشــطة   . احتياجــات  لتغطيــة 

زيــادة الدخــل وتوفيــر فــرص العمــل . . اال ان 

الغالــب  فــي  ادت  هــذه  االســتثمارية  الطــرق 

كســب فئــة علــى حســاب اخــرى . . لعــدم تحــق 
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 . العمــل  المــال وعنصــر  س 
أ
را بيــن  مــا  المــزج 

ســلوب 
أ
فا المــردودات  عدالــة  يضمــن  وبمــا   .

النظــام المصرفــي المعاصــر يتميــز بقدرتــه علــى 

فـــــي  وتوجيههــا  وتجميعــي  االمــوال  اســتيعاب 

مســـــارات التوظيــف واالســتثمار . كمــا اضحــى 

 علــى فــرض وجــودة حتــى فــي المجتمعــات 
ً
قــادرا

التــي تتمســك بالمفاهيــم الدينيــة والتــي تعتبــر 

 .  . مقبــول  غيــر   
ً
ربويــا  

ً
تحصيــال الفائــدة  ســعر 

ممــا يتطلــب ايجــاد بديــل لهــذا االســلوب مــن 

اجــل تحقيــق االهــداف االنســانية التــي حملهــا 

الديــن االســالمي الحنيــف واالبتعــاد عــن الريــا 

. . وبحــدود اصــول الفقــه االســالمي والقواعــد 

االقتصاديــون  كان  لقــد   . المتبعــة  الشــرعية 

الفائــدة  عــر  س  ان  يعتبــرون  الكالســيكيون 

هــو الــذي يحــدد االدخــار . . اال انــه فــي اعقــاب 

اثبــات  الثالثينيــات  فــي  االقتصاديــة  االزمــة 

لســعر  عالقــة  ال  يــان   ) كنيــز  مينــرد  جــون   (

الفائــدة بحجــم االدخــار . . وانمــا يعتمــد علــى 

مســتوى الدخــل وتمنــح الفائــدة لقــاء االمتنــاع 

ي المعــدل الــذي تقــاس بــه 
أ
عــن االســتهالك ، ا

منفعــة الســلع اليــوم بمنفعتهــا فــي المســتقبل 

الفكــر المالــي المــص رفــي  فــي حيــن يرفــض   .

علــى  ثيــر 
أ
للتا داة 

أ
كا الفائــدة  ســعر  االســالمي 

زيــاد  وتتــم   . االدخــار  و 
أ
ا االســتثمار  فاعليــة 

االمــوال عــن طريــق االســتثمار فــي المضاربــات 

الفائــدة  بســعر  التعامــل  دون    . والمشــاركات 

 بــدون عمــل ان المــال 
ً
 ماليــا

ً
النهــا تعتبــر ربحــا

الــذي يعــود الــى 

اقرضه،فاالســتثمار  الــذي  مــن  اكـثــر  المقــرض 

فــي  تفســيره  االســالمي  االقتصــادي  الفقــه  فــي 

يتــم مــا انــزل هللا لكــم 
أ
نيــة را

آ
يــة القرا

آ
مضمــون اال

 قل هللا اذن 
أ
 وحالال

ً
من رزق فجعلتم نه حراما

لكــم ام علــى هللا النظــام االســالمي الغــاء كافــة 

اشــكال الفائــدة بمــا فــي ذلــك تحديــد مســتويات 

مقبولــة مــن معــدالت الفائــدة او تحديــد نظــم 

لربــط االســعار ، كموقــف االســالم مــن الربــح 

فيــه  يحــق  مالــي  نظــام  ســيس 
أ
بتا الســماح  فــي 

لــكل فقــد تمثــل مشــارك ان يــؤدي دورا نشــيطا 

مــا دامــت االربــاح   .  . اقتصاديــة  العمليــة  فــي 

والخســائر تمثــل لمشــاركة مــا بيــن المدخريــن 

ولكــي   .  . الماليــة  والمؤسســات  المســتثمرين 

المشــاركة مضاريــة البــد  هــذه  تكــون مخاطــرة 

مــن توفــر شــرطين قــال يســتهدف االول : عــدم 

س 
أ
تحديــد العائــد الصافــي او االجمالــي علــى را

المــال ســلفا . االتــي : اشــتراك المســاهمين فــي 

وبمقــدار  ســواء  حــد  علــى  والخســائر  االربــاح 

س المــال . 
أ
نســبة المســاهمة فــي را

هــذا ويمكــن تقســيم العوائــد علــى اســاس نســبي 

بيــن مختلــف وحــدات االنتــاج بعــد اســتيعاب 

التكاليف ومن ثم يتم توزيع الربح بالمســاومة 

بيــن المســتثمر ) المقــرض ( والمصــرف او بيــن 

 مــا تتــراوح نســبة 
ً
المدخــر والمصــرف ، وغالبــا

االربــاح مــا بيــن 25 % لصاحــب المــال و 75 % 

للمشــتغل بالمــال .
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 للمنهــج 
ً
 ويمكــن صياغــة الفائــدة والربــح وفقــا

تــي : 
آ
االســالمي علــى النحــو اال

س المــال الواجــب رده خــالل 
أ
ل ا = مقــدار را

لفتــرة الزمنيــة ) ن ( 

س المــال االصلــي فــاذا كان ل 1 
أ
ل=مقــدار را

< ل 

فــان الفــرق مــا بيــن ) ل ا فــي المعنــى االســالمي 

تمثــل : - ل ( 

فــي  الفائــدة   ) الربــا   ( المضــاف  المبلــغ  يعتبــر 

االســالمي  المعنــى 

ف = ) ل1 – ل ( . . . ) 1 ( 

امــا االربــاح والخســائر ) ا خ ( فانهــا تتضمــن 

 UNCERTANTTY التاكــد  عــدم  عنصــر 

فــكل شــريك فــي عمليــة المضاربــة باخــذ نســبة 

بيــن  المتوقــع  الفــرق  مــن  هــي  عليهــا  متفقــا 

مجمــوع االيــرادات ) ي ( ومجمــوع الكلــف ) ك 

( وعليــه فــان االربــاح المتوقعــة الحــد الشــركاء 

الــى   ) م   ( ترمــز  عندمــا  مشــتركة  مخاطــر  فــي 

تــي : 1 - ه 
آ
القيمــة المتوقعــة لالربــاح تكــون كاال

 خ ( . وهــي تمثــل المــردود 
أ
م ) ي ـ ك ( ه م ) ا

المصــرف  مــع  المتعامــل  للفــرد  الالربــوي 

 . االســالمي 

لتلــك  مــن جانبــه وفقــا  فالمصــارف االســالمي 

الطروحــات يقــوم بتوجيــه العمليــة االســتثمارية 

عــن  الفائــدة  ســعر  فــرض  وتجنــب  وادارتهــا   ،

طريــق 

- إعطــاء مجــال االختيــار للمســتثمر فــي انتقــاء 

المجــاالت التــي تتــالءم وشــروطه 

الحســابات  بيــن  للمفاضلــة  معاييــر  وضــع   -

االســتثمارية واختيــار االنســب باجــراء دراســات 

 . الجــدوى 

علــى  المســتثمرين  بيــن  االربــاح  تقســيم   -

اســاس  علــى  امــا  االمــوال  صحــاب 
أ
ا اعتبارهــم 

ول 
أ
الصفقــة او حســب تحقيــق االيــرادات اوال بــا

. البيــع  عمليــات  اتمــام  عنــد 

وهكــذا يتبيــن بــان العمــل المصرفــي االســالمى 

لــس  باالربــاح  المشــاركة  طريــق  عــن  يمــارس 

والخســائر ويعتبــر عمــالء المصــرف ) زبائنــه( 

الســنوية  حصصهــم  علــى  يحصلــون  اســهم   .

كـقــروض  الودائــع  وتقبــل  والخســائر  بالربــح   .

شــخصية بــدون فوائــد وذلــك لعــدم اســتخدام 

ن 
أ
تلــك المبالــغ فــي اســتثمارات مربحــة علــى ا

الجزء االكبر منها يستخدم لمواجهة متطلبات 

االنشــطة  ولمختلــف  االنتمائيــة  االعمــال 

و 
أ
ا الثابتــة  االســتثمارية  فالودائــع  االقتصاديــة 

المؤجلــة التــي تجميــع فــي حســاب االســتثمار 

تســتثمرها اســاس المشــاركة بالربــح والخســارة 

مــا  بموجــب  فيتــم  االربــاح  توزيــع  واســاس 

علــى  خســارة  و 
أ
ا ربــح  مــن  المصــرف  يحققــه 

للودائــع  بالنســبة  اســتثماراته خاصــة  مجمــوع 

االمــوال  امــا   ، االجــل  الطويلــة  االســتثمارية 

فلكونهــا  االدخــار  حســاب  فــي  تــودع  التــي 

باالضافــة  الدخــل  علــى  الحصــول  تســتهدف 

الــى صفتهــا كاحتياطــي لمواجهــة النفقــات فــي 
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تمــارس دور وظيفتــي  فانهــا بذلــك  المســتقبل 

االســتثمار والحســاب الجــاري فــي نفــس الوقــت 

وبذلــك يختلــف االســتثمار المصرفــي االســالمي 

عــن غيــره مــن االســتثمارات بمــا يلــى : 

- تداخــل عمليــات الســحب مــع عمليــات تدفــق 

المــوارد بســبب االعتمــاد علــى رؤوس االمــوال 

متعــددة المــوارد . 

- امكانيــة ابقــاء االمــوال المســتثمرة فــى حالــة 

لــدى  المــودع  يســتطيع  نقديــة بحيــث  ســيولة 

المصــرف ان يســحب مــن وديعتــه فــي الوقــت 

المحــدد .

 امــا الريــح الــذي يســتحقه المصــرف فســيكون 

النســب  وحســب  كمضــارب  يســتحقه  عمــا   ،

المتفــق عليهــــــــا 

) النصــف ، الثلــث ، الربــع ، . . الــخ ( وعــن 

المســتثمر  المــال  مــن  لجــزء   
ً
مالــكا كونــه 

كشــخصية اعتباريــة ، وعليــه فــان هــذا النــوع 

مــن االســتثمار المصرفــي يتميــز عــن االســلوب 

المصرفــي التقليــدي ) المتبــع ( مــن ناحيتيــن :

المــال  س 
أ
را فكــرة تضامــن  اعتمــاده   : االولــى   

والعمــل ، وبالتالــي ســوف يعمــل علــى خلــق 

فــرص العمــل المنتــج . ومــن ثــم القضــاء علــى 

. البطالــة 

الثانيــة : فــي امكانيــة هــذا االســلوب اســتقطاب 

مــن  كـثيــر  وان  ســيما  االمــوال  رؤوس  تدفــق 

النظــام  عــن  باالبتعــاد  يرغبــون  المموليــن 

. الربــوي  المصرفــي 

وتاسيســا علــى ذلــك فمصرفنــا االســالمي الــذي 

ال يتعامــل مــع الفائــدة ســوف يهيــئ تســهيالت 

ــف التــي تقــوم  الــى جانــب قيامــه بكافــة الوظائـ

المصــارف  ان  وبمــا  التجاريــة  المصــارف  بهــا 

واالنشــطة  االعمــال  فــي  شــريكة  التجاريــه 

فســوف تقــوم مــن جانبهــا باالشــراف علــى عمــل 

الريــاح  يعمــل  ممــا  ومراقبتهــا  االنشــطة  تلــك 

هــو الــذي يدفــع المســتثمرين المصــارف . نحــو 

التعامــل مــع هــذه وتليســا علــى ذلــك فمصرفنــا 

فــى الحديثــة فالمقتــرض وحــده الــذي يتحمــل 

دائمــا  الــى  المقــرض  نصيــب  بينمــا  الخســائر 

وشــراء  التجــاري  المصــرف  يقــوم  مــا  فغالبــا   ،

االمــوال وتحقيــق االيــرادات نــت ي الفروقــات 

مــا بيــن ســعري الفائــدة ) الفائــدة علــى الودائــع 

والفائــدة علــى القــروض ( . 

ففــي البنــوك التقليديــة التجاريــة يحتــل مجــال 

محفظــة  االهميــة  فــي  ويليــه  االولــى  المرتبــة 

محفظــة  تشــمل  التــي  والســندات  االســهم 

مــن  الصــادرة  الحكوميــة  الســندات  القــروض 

و 
أ
الحكومــة والســندات الصــادرة مــن الشــركات ا

الهيــائت والمؤسســات الماليــة . فــي حيــن ان 

نشــاط المصــرف االســالمي يتعــدى ذلــك الــى 

المضاربــة ، والمتاجــرة بمــا فــي ذلــك التجــارة 

وشــراء  المضاربــة  صكــوك  وشــراء  المباشــرة 

مشــروعات  وانشــاء  اســالمية  شــركات  ســهم 
أ
ا

تابعــة او مســتقلة قانونيــا الــى جانــب التمويــل 

 لوســاطة مــا 
أ
والمشــاركة كمــا انهــا تعتمــد مبــدا
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بيــن المدخريــن والمســتثمرين وتكييــف هــذا 

تتفــق  ســاليب 
أ
با الصعوبــات  لتجــاوز  التعامــل 

لنشــاط  وتوســيع  لتنميــة  العصــر  ومتطلبــات 

. االقتصــادي 

التطبيقات :

علــى  المصرفــي  العمــل  الــة  تفســير  يمكــن 

بالديــن  االتجــار  او  باالئـتمــان  التعامــل  انــه 

الفــرق  يمثــل  وربحــه  الوســيط  هــو  فالمصــرف 

بيــن مــا يتقاضــاه مــن عوائــد لقــاء االقــراض ومــا 

يدفعــه مقابــل ذلــك مــن المــال محســوبة علــى 

ســاس مقــدار الــو مــن مــا تعرفــا بالوالــد و الــف 
أ
ا

باختــالف المــدة والشــروط الموضعــة للتعامــل 

وتعــرف  هــذه الــى الشــريعة االســالمية وتعــرف 

ربــا ، حيــث ان كل زيــادة مشــروطة فــي إلديــن 

تعتبــر ربــا محرمــا 

) الذيــن ياكلــون  الربــا ال يقومــون اال كمــا يقــوم 

ذلــك  المــس  مــن  الشــيطان  يتخبطــه  الــذي 

الربــا واحــل هللا  البيــع مثــل  انمــا  قالــو  نهــم 
أ
با

البيــع وحــرم الربــا ( 

اهــم  بيــن  مــن  المصرفــي  االســتثمار  يعتبــر 

االنشــطة التــي تضطلــع بهــا المصــارف بشــكل 

عــام والتــي تبــرز فيهــا ظاهــرة الربــا المحرمــة او 

اســلوب لالســتثمار المصرفــي تتجنــب فيــه الربــا 

يجــاد منهــج يجعــل 
أ
والحــرام . . وبمــا يســتلزم ا

العمليــة االســتثمارية مطابقــة للنهــج اإلســالمي 

الــذي يعكــس مصالــح الجماعــة وتوفيــر حالــة 

المــردودات  علــى  الحصــول  فــي  العدالــة  مــن 

مصــدرا  المصرفــي  النظــام  مــن  يجعــل  وبمــا 

فعــاال ووســيلة مفيــدة لتحقيــق النمــو واالزدهــار 

تيــة : 
أ
وذلــك ضمــن الوســائل اال

 - المرابحة 

- المشاركة 

-  المضاربة 

- اإلستثمار المباشر 

المرابحة :

وتتــم مــن خــالل عمليــة البيــع التــي تجــري م 

بيــن البائــع والمشــتري علــى ثمــن الســلع الــذي 

بعــث مــن الســلعة االصلــيـ  الشــراءـ  مضافــا اليــه 

هامــش ربــح ، وقــد يكــون الربــح مبلغــا نقديــا . 

ن يكــون محــدد بنســبة مــن الســعر االول 
أ
و ا

أ
. ا

) ســعر الشــراء ( ، حيــث ال يصــح بيــع النقــود 

مرابحــة وال ســلعة بمثلهــا . . امــا المرابحــة لالمــر 

تــي : 
أ
 لمــا يا

ً
بالشــراء فتتــم وفقــا

- وعـــــد مـــــن العمـــــيل ) المتعامــل مــع المصــرف 

االســالمي  المصــارف  مــن  الســلعة  بشــراء   )

 . المطلوبــة  بالمواصفــات  يوفرهــا  عندمــا 

و 
أ
- قيــام المصــرف بشــراء الســلعة مــن منتجيهــا ا

ســوقها اجــراء بيــع المرابحــة مــا بيــن المصــارف 

ن . 
أ
االســالمي والعميــل صاحــب الشــا

- قيــام العميــل بدفــع جــزء مــن الثمــان كضمــان 

لشــراء الســلعة المتفــق عليهــا وللمصــارف الحــق 

و 
أ
ا شــخصية  ضمانــات  تقديــم  يطلــب  ان  فــي 

عينيــة اذا اقتضــى االمــر ذلــك للحصــول علــى 

حقوقــه فــي مواعيدهــا وحســب االتفــاق المبــرم 
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بيــن الطرفيــن .

 المضاربة :

بحيــث  طرفيــن  بيــن  المشــاركة  عالقــة  وهــي   

توظيفهــا  اجــل  مــن  االمــوال  االول  يقــدم 

واســتثمارها ، امــا الثانــي فيقــدم مجــاالت خبرته 

اتفــاق  اســاس  علــى  العوائــد  التســام  ويتــم   .  .

ن يقــوم اصحــاب االمــوال بتقديــم 
أ
بينهــم ، كا

موالهــم الــى المصــرف االســالمي علــى اعتبــاره 
أ
ا

صاحــب الخبــرة فيجــي االنشــطة االســتثمارية 

، فيكــون هــو صاحــب المــال . والمتعاملــون 

معــه مضاربيــن فــي هــذا المــال . بغــض النظــر 

او مشــتركة  المضاربــة خاصــة  كــون هــذه  عــن 

و  المصــرف  تلقــي  عنــد   
ً
واضحــا ذلــك  ويبــدو 

مدخــرات اصحــاب االمــوال ويضــارب بهــا عندمــا 

يقــوم بتقديمهــا علــى اعتبــاره صاحــب مــال الــى 

اصحــاب االنشــطة المختلفــة ليضاربــوا بهــا . . 

. .

بالنســب  العوائــد  اقتســام  علــى  االتفــاق  ويتــم 

التــي يتفقــون عليهــا شــريطة ان ال يتــم توزيــع 

 
ً
س المــال كامــال

أ
الحــص ص اال بعــد اســتعادة را

، وكــذا الحــال بالنســبة للخســارة .. 

هــذا وان للمصــرف ان يطلــب تقديــم ضمانــات 

شــروط  لتنفيــذ  مناســبة  وعينيــة  شــخصية 

.  
ً
ســلفا عليهــا  المتفــق  المضاربــة 

 التمويل بالمشاركة :

المــال  س 
أ
را لكــون  المضاربــة  عــن  ويختلــف   

مشــاركة   ( الطرفيــن  مــن  يقــدم  المســتخدم 

يتفــق عليــه  باالمــوال ( ضمــن عقــد  الطرفيــن 

للمشــاركة  االتفــاق  تــم  اذا   
ً
فمثــال  . الطرفــان 

دينــار  مليــون  بمبلــغ  اســتثمارية  عمليــة  فــي 

دينــار  الــف  االســالمي  المصــرف  وقــــــــــــــــــــــــدم 

والمشــارك

علــى  االتفــاق  وتــم   . دينــار  الــف   ) العميــل   (  

تــي ٣0% وعمــل 
أ
توزيــع االربــاح علــى الشــكل اال

( . مــن الربــح ادارة وعمــل 

 70 % من الربح ) يوزع 40 % بنسبة للمشارك 

و . 6 % للمصرف ( . 

ذا مــا تحقــق مــن عمليــة المشــاركة ربــح قــدره 
أ
فــا

تــي للنســــيــــبة 
أ
الــف دينــار فيتــم توزيعــه كمــا يا

المخصصــة % المبلــغ )٣5الــف ( الــف دينــار % 

77 ، علــى المصــرف % 15  علــى المشــارك 

- ) ٣0( الــف دينــار غالبــا مــا يطلــب المصــرف 

ضمانــات.

 شــروط المشــاركة فــي تنفيــذ اك ال تطبيــق فقــرة 

والعمــل مــن قبــل الشــريك . 

نــوع اخــر مــن المشــاركة يطلــق عليــه  وهنــاك 

المشــاركة المتناقصــة ، ويحقــق فيهــا للشــريك 

. يمتلــك المشــروع الممــول مــن قبــل المصــرف 

بعــد ان يقــوم بتســديد كامــل حصصــه المصــرف 

الشــروط  وحســب  بدفعــات  او  واحــدة  دفعــة 

االســتثمارية  العمليــة  وطبيعــة  الموضوعــة 

حيــث تتناقــص حصــة مشــاركة المصــرف كلمــا 

المشــاركة  وتنتهــي  تمويلــه  مــن  جــزء  يســترد 

بالتمليــك ، ويعتبــر هــذا النــوع مــن المشــاركة 
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للقــروض طويلــة  كبديــل 

فعلــى ســبيل المثــال اذا اشــترك المصــرف مــع 

4 مجموعــة مــن الممولــون فــي ان يدفــع ) 4( 

مليــون دينــار والمموليــن ) 6 ( مليــون دينــار 

المصــرف  مشــاركة  تنتهــي  بــان  االتفــاق  وتــم   .

خــالل اربــع ســنوات اعتبــارا مــن نهايــة الســنة 

الخامســة وان عائــد العمــل والخدمــات 5 % . 

تــي : 
آ
. وعليــه ســوف يتــم توزيــع الحصــص كاال

المصــرف  حصــة   %٣0  =  0،4  *  0،75  -

االربــاح صافــي  مــن  االســالمي 

اصحــاب  حصــة   %45  =  0،6  *  0،75  -

االربــاح صافــي  مــن  المشــروع 

 مــن مــن 
ً
 امــا توزيــع حصــص المســاهمة اعتبــارا

تــي : 
آ
الســنة السادســة فيكــون كاال

- حصــــــة المصــــــرف بالتمويل بالسنة السادسة 

=)٣( مليــون دينــار.

المشــروع لنفــس مقابــل حصــة اصحــاب الســنة 

بالتمويــل           المصــرف  حصــة  مليــون   )  7  (  =

= ) 2 ( مليــون بالســنة الســابعة مقابــل حصـــــة 

المشــروع  مليــون   )  8  (  = الســنة  اصحــاب 

بالســنة  بالتمويــل  المصــرف  حصيلــة  لنفــس 

الثامنــة = ) 1 ( مليــون مقابــل حصــة اصحــاب 

مليــون   )  9(  = الســنة  لنفــس  المشــروع   9

وبعــد اســتبعاد حصــة العمــل والخدمــات 5 % 

االمــوال  حصــــص  فســتكون 

حســاب الســنوات ومن ذلك يتبين ان تناقص 

الحصــص يحصــل بتقــادم الزمــن الــى ان يصبــح 

المشــروع الممــول كلــه ملــكا الصحابــه .

 و االستثمار المباشر :

االســتثمار  نحــو  االســالمي  مصارفنــا  يتجــه   

الماليــة  االســواق  حــاالت ضيــق  فــي  المباشــر 

االســتثمارية  التوجهــات  بعــض ضاعــف  او   .  .

او التعطــل فــي بعــض االنشــطة االقتصاديــة . 

. ممــا يجعــل فــي االحيــان مــن وفــرة المصــادر 

المــردودات  علــى  لــدى مصارفنــا عبــائ  الماليــة 

التــي يحصــل عليهــا المصــارف . . االمــر الــذي 

 ، مباشــرة  االمــوال  اســتثمار  نحــو  يدفــع 

و 
أ
ا والبنــاء  التشــييد  مشــاريع  فــي  كاالســتثمار 

ســيس الشــركات والمســاهمة فــي رؤوس 
أ
فــي تا

اموالهــا . . بمــا فــي ذلــك االســتثمار فــى مجــاالت 

الزراعــة والصناعــة او القيــام بامتــالك االصــول 

ــير المنقولــة وبيعهــا واســتثمارها .  المنقولــة وغــ

القيــام باعمــال  . او   . جيرهــا واســتئجارها 
أ
. وتا

جرة 
أ
والمســتا المملوكيــة  االراضــي  اســتصالح 

الزراعيــة  لالغــراض  واســتخدامها  وتنظيمهــا 

القيــام  او  واالســكان  والســياحية  والصناعيــة 

قوانيــن  فــي  االســتثمار  مجــاالت  بتحديــد 

جيــر العقــارات وانشــاء 
أ
سيســه . . كشــراء وتا

أ
تا

شــركات المقاولــة ، واالتجــار المباشــر بالســلع 

والبضائــع وكافــة االنشــطة االخــرى التــي تشــكل 

للتمويــل  االســالمية  الصايــغ  مجموعهــا  فــي 

. واالســتثمار 

 ثالثا : المشاكل والحلول 

ـ تجنــب الخســارة : لقــد اعتــاد المتعاملــون مــع 
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الحصــول  لاليــداع  بالنســبة  وخاصــة  البنــوك 

 
ً
علــى عائــد موجــب علــى ودائعهــم ســيكون ثابتــا

بنســبة الفائــدة % ســد فقــد يتعــرض المودعــون 

فــى البنــك االســالمي الــى التعــرض الــى الخســائر 

التي تصيب البنك بســبب التعامل بالمشــاركة 

. . وهنــا يمكــن القــول بــان البنــوك فــي االنظمــة 

للخســائر  معرضــة  االخــرى  هــي  ســمالية 
أ
الرا

 
ً
واالفــالس . . وبذلــك يعتبــر ذلــك رد فعــل عامــا

الجاريــة  للودائــع  بالنســبة  المصــارف  لجميــع 

، والتــي يمكــن معالجتهــا بالنســبة لنــا بنظــام 

عــدم تعرضهــا  الودائــــع لضمــان  علــى  ميــن 
أ
التا

الي خســارة قــد تلحــق بالمصــرف . 

فــي  تكمــن  فالمشــكلة  الجاريــة  الودائــع  امــا 

مصرفيــا  الممولــة  المشــروعات  تعــرض  حالــة 

علــى اســاس المضاربــة للخســارة اال انــه يمكــن 

خــر ان المصــرف عندمــا 
آ
القــول مــن الجانــب اال

قــام  انــه  البــد  فــي مشــروع  يســاهم  او  يشــترك 

بدراســة للتنبــؤ بمقــدار الربــح الــذي ســيحصل 

نصيــب  حســاب  وبالتالــي  المضــارب  عليــه 

المصــرف منــه هــذا باالضافــة اذا مــا علــم طالبــوا 

علــى  قدرتهــم  ن 
أ
بشــا المصــارف  مــن  التمويــل 

الربــح  علــى  تعتمــد  المصــارف  مــن  التمويــل 

يكونــون  فســوف  المشــروع  هــذا  يولــده  الــذي 

مندفعين النجاح المشــروع الى جانب امكانية 

المصرف بالقيام بمراجعات فجائية ) عشوائية 

( لحســابات طالبــي التمويــل بيــن فتــرة واخــرى 

كــد مــن المســار الصحيــح للتمويــل . وبذلــك 
أ
للتا

يعتبــر التخطيــط الســليم للتوجهــات التمويليــة 

االســتثمارية  المحفظــة  محتويــات  وتنويــع   .  .

علــى صعيــد مواعيــد االســتحقاق وعلــى مســتوى 

القطاعــات ا االقتصاديــة الممولــة . . االمــر الــذي 

يمكــن  كمــا  الخســارة  احتمــاالت  مــن  يخفــف 

الســنوية  ارباحــه  مــن  يقتطــع  ان  للمصــرف 

 . الخســارة  حتياطــي لمواجهــة 
أ
كا

تمويل البيع ـ مؤجل الثمن ـ ) البيع باالقســاط 

( وتتمثــل هــذه المشــكلة بالقــروض الممنوحــة 

الــى المســتهلكين او الــى مشــاريع االســكان او 

الورشــات المنزليــة.

مــن المعــروف ان  االســالم ال يشــجع االنفــاق 

غيــر الضــروري ) الــذي غالبــا مــا يكــون للتقليــد 

او التباهــي ( حبــذا لــو لــم يتــم العــزوف عنــه 

فيمكــن  ذلــك  الــى  حاجــة  يشــكل  الــذي  امــا 

تمويــل  ي  علــى  الحصــول  الســلع  لبائعــي 

وذلــك  المضاربــة  اســاس  علــى  المصــرف  مــن 

باشــراك المصــرف باالربــاح الناتجــة عــن زيــادة 

) االقســاط  بســبب   ( المبيعــات 

.مثــل  المنزليــة  باالقســاط  البيــع  وبشــان 

الت 
آ
وا الخياطــة  مكائــن  االجــرة  ســيارات 

خــالل  مــن   
ً
ايضــا تمويلــه  فيمكــن  الورشــات 

هيئــة بالمصــارف ، عــن طريــق االمــوال لهــذا 

المســلمين لمســاعدة  كحدمــة  يقــدم   الغــرض 

فيمكــن   .  . المنــزل  بنــاء  تمويــل  وبخصــوص 

تعــد   . مشــابه  لمنــزل  االيجــار  فــي  مشــاركة 

قــدره. 40 مليــون  قــرض  تــم منــح  اذا  المثــال 



|   العدد صفر   |   ربيع الثاني   |   ايار   | 2005 103

دينــار  60مليــون  كلفتــه  منــزل  لبنــاء  دينــار 

فــان المصــرف الممــول يعتبــر مــن الــى البيــت 

وتحصــل علــى ثلثــي االيجــار المقــرر فــي الســد 

مــن اليــن والــذي يتناقــص تــدرج رفــع االيجــار 

 
ً
علــى مــا يقابــل الرصيــد حتــى يتــم تســديده تمامــا

قــد يكــون هنــاك تســاؤل علــى النظــام المصرفــي 

االســتخدام  يحقــق  ال  كونــه   ، االســالم  فــي 

عــن  عزوفــه  بســبب  الماليــة   المــوارد  االمثــل 

ســعر  ان  اعتبــار  علــى   – الربــا  الفائــدة  ســعر 

تقديــم  ساســه 
أ
ا علــى  يتــم  شــنا  يمثــل  الفائــدة 

االرصــدة  ان  شــك  ال   ، االرصــدة  تخصيــص 

النقديــة الهيئــة لالقتــراض النقديــة فــي النظــم 

االســالمية ال تعــرض مجانــا بــل انهــا معروضــة 

ي لقاء عوض وهو المشاركة باالرباح 
أ
بكلفة . . ا

تتحــدد  المــوارد  هــذه  اداة  تصبــح  حيــث   .  .

والطلــب  عــرض  لتخصيــص  فاعليــة  حســب 

والربــح المتوقــع فيــزداد العــرض توقــع ارتفــاع 

االســعار ويخفــض بانخفاضــه وهنــا يتضــح امــر 

 .  . الفائــدة  ســعر  عــن  واختالفهــا  المشــاركة 

س المــال ســـ لمربــي 
أ
حيــث ال يشــارك صاحــب را

ـ فــي المخاطــرة التــي يتعــرض لهــا الممــول بمالــه 

. . فــي حيــن يتعــرض االخــر الــى المخاطــرة فــى 

 
ً
النظــام االســالمي وال ينــال عائــدا مضمونــا ســلفا

باالضافــة الــى ان ريــح فــي العــادة يعتبــر اكـثــر 

كـفــاءة فــي تخصيــص الموارد من معدل الفائدة 

لمحدوديــة مردوداتــه وســنا تعــم الفائــدة كافــة 

المشــاريع الصغيــرة . . ونســبته المقــررة ســلفا 

ربحهــا  معــدل  ارتفــع  فكلمــا   .  . والمتوســطة 

جانــب  الــى  التمويــل  علــى  مقدرتهــا  ازدادت 

المشــاريع الكبيــرة بينمــا فــي حالــة ســعر الفائــدة 

الكبــرى  المشــاريع  هــو  الوحيــد  المســتفيد  ان 

فائــدة  وباســعار  كبيــرة  مبالــغ  تقتــرض  النهــا 

قليلــة . . بينمــا ال المشــاريع والمتوســطة مــن 

ســعار 
أ
با التمويــل اال  الصغيــرة الحصــول علــى 

االمــوال  رؤوس  تدنــي  بســبب  عاليــة  فائــدة 

التــي تســتقرضها مــن المموليــن وبذلــك يصبــح 

باســتخدام  االلــدة  علــى  بقضائــه  النظــام  هــذا 

دائــرة   وبتوســيعه  الربــح  فــي  المشــاركة  نظــام 

المســتفيدين مــن المــوارد المصرفيــة قــادرا علــى 

اعــادة توزيــع الربــح مــن لمؤسســات الكبيــرة الى 

المودعيــن والمؤسســات الصغيــرة المتحكمــات 

فــي النشــاط : مــن كل ذلــك يتبيــن لنــا قــدرة 

اعمالــه  ممارســة  علــى  المقتــرح  المصــرف 

علــى  االســالمية  للشــريعة   
ً
وفقــا االســتثمارية 

المدخــرات  فــي جميــع   
ً
فعــاال عنصــرا  اعتبارهــا 

بوســائل  االســتثمار  نحــو  االمــوال  وتوجيــه 

المصــارف  فــي  بــه  معمــول  هــو  عمــا  تختلــف 

لخدمــة  مصــارف  اقامــة  خــالل  مــن  التقليديــة 

المــال  س 
أ
ا تكويــن  تعتمــد  العــام  الصالــح 

الدخــل وتوزيــع  المــوارد  وتشــغيل 

بالعدل وعدم افضائها الى تركيز الثروة.

مــوارد المصــارف  مــن  ال شــك ان جــزءا مهمــا 

س
أ
را فــي  المشــاركة  عــن طريــق  تــى 

أ
يتا
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ودائع جارية : 

ي عائــد وتســحب عنــد الحاجــة ، كمــا 
أ
ال تنــال ا

انهــا التــدر عائــدا ) النهــا مضمونــة ( حيــث ال 

تتيــح الشــريعة االســالمية المشــاركة فــي الربــح 

دون المشــاركة فســي المخاطر وقد يكون ذلك 

يشــاركوا  ان  علــى  المدخريــن  لتشــجيع   
ً
دافعــا

و 
أ
فــي االســتثمار وفــي ودائــع المضاربــة مؤجلــة ا

ثابتــة .

 ثانيا : ودائع المضاربة : 

يمكــن تفســيرها علــى انهــا حصــص مؤقتــة فــي 

مــوال قابلــة للتصرف من 
أ
س مــال المصــرف كا

أ
را

يداعهــا . . وبالتالــي فانهــا 
أ
قبــل المصــارف عنــد ا

تعنــي فــي نفــس الوقــت بيــع هــذه الحصــص عنــد 

ســحبها . . وهــذه االيداعــات تشــارك فــي اربــاح 

المصــرف اذا ربــح وفــي خســارته اذا خســر . . 

كمــا ان حصــة المــودع ) المبلــغ ( مــن الربــح 

تعتمــد علــى مقــدار رصيــده المصرفــي ) ايداعاتــه 

قســمة  فتــرة  خــالل   ) بــاه  المتاجــر  المبلــغ 

االربــاح ) ربــح ســنوي . . نصــف ســنوي . . ( 

علــى  اضافــات  اعتبارهــا  يمكــن  االربــاح  هــذه 

س المــال . . ومــن الممكــن إعــادة اســتثمارها 
أ
را

. . او التعامــل بهــا لتنشــيط عمليــة اســتخدام 

للمصــرف  يمكــن  حيــث   ، االمــوال  رؤوس 

تــي 
أ
القيــام بمــا يا

المضاربــة  اســاس  علــى  ت 
آ
المنشــا تمويــل  اـ 

غيــر  الماليــة  المؤسســات  بواســطة  و 
أ
ا مباشــرة 

المكشــوف  علــى  الســحب  مهمــة  تســهيل  ـ 

لفتــرات  والتمويــل  عمالئهــا  مــن  للمضاربيــن 

يجابههــا  مــا   
ً
غالبــا والتــي   .  . جــدا  قصيــرة 

المضاربــون وخاصــة فــي حالــة نقــص الســيولة 

االرصــدة  بعــض  وجــود  بســبب  المؤقــت 

الطبيعــة  بســبب  او   .  . القبــض  طريــق  فــي 

الموســمية لبعــض االعمــال او مواجهــة ظــروف 

اخــرى مفاجئــة . . علمــا بــان هــذه التســهيالت 

تقــدم للمضاربيــن مــن خــالل انفــاق وقتــي . . 

و حتــى للعمــالء االخريــن مقابــل رســم خدمــة ـ 
أ
ا

االداريــة  النفقــات  لتغطيــة  ثابــت 

 انــه البــد مــن االشــارة . . ان المصــرف قــد يقــوم 

بعمولــة  المصرفيــة  الخدمــات  بعــض  بتقديــم 

مدعومــة . . او بــدون عمولــة عندمــا يتعلــق االمــر 

بمنفعــة عامــة . . مثــل قبــض وصــرف الصكــوك ـ 

الشيكات ـ بينما يمكن فرض عمولة عند تعلق 

و مؤسسة كل ذلك من اجل تعبئة 
أ
االمر بفرد ا

المدخــرات مــن اجــل رفاهيــة المجتمــعـ  تحويــل 

جــزء مــن الودائــع لــدى المصــرف ) قــد تتــراوح 

النســبة مــا بيــن 10 % الــى ٣0% ( لالســتثمار 

تتوفــر  ال  التــي  االجتماعيــة  المشــروعات  فــي 

فيهــا شــروط المشــاركة فــي الربــح . . ممــا يجعــل 

مشــاركة االفــراد غيــر مرغــوب بهــا . . االمــر الــذي 

الودائــع  مــن  جــزء  تحويــل  بالمصــرف  يجــدر 

الجاريــة لتمويــل المشــاريع المهمــة االجتماعيــة 

التــي ليــس لهــا عوائــد تســمح بتمويلهــا بطريقــة 

المشــاركة . . علــى ان يحــدد موعــد لتســديدها 

ال  وبالتالــي   ) فائــدة  بــدون   ( ســندات  مقابــل 
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يمكــن تســويتها لعــدم وجــود العائــد عليهــا . . 

وانمــا يكــون مــن اجــل اســترداد قيمــة المبلــغ 

. . علــى ان تقــوم الجهــة المســتفيدة دفــع رســم 

كلفــة  مــن   % 25 
ً
مثــال يعــادل  خدمــة وليكــن 

قيــام المصــرف بتعبئــة الودائــع الجاريــة هــذه 

. . وهــو ليــس مــن قبيــل الربــا الن المســتفيد 

تحملــه  عمــا  هنــا  االســالمي  المصــرف  يعــوض 

مــن تكاليــف . 

4 ـ تمويــل المضاربــة : يتــم تمويــل المضاربــة 

مــن قبــل المصــرف مــن خــالل : 

• الودائع الجارية 

•جميع ودائع المضاربة 
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و عــن 
أ
ت امــا مباشــرة ا

آ
بتقديمهــا مضاربــا للمنشــا

طريــق المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة

اال  مــن  جــزء  اســتخدام  مــن  والرســمي  الليبــي 

قصيــرة 

و التقديريــة 
أ
مقابــل رســم خدمــة للعمــالء تقنيــة ا

المضاربــة  تمويــل  ان  علــى  ال 
أ
ا يتحملهــا  التــي 

يجــب ان يتــم الحــر التــي تــؤدي الــى اال لبطلــة 

والنمــو االقتصــادي اك ســالمة جميــرا الويــل لــم 

. ال تتجــه الثــروة  وحيــث يســتهدف ؟ لتغطيــة 

احتياجــات االســواق المحــل نتــاج وتوزيــع كل 

االدخــارات  االســتثمار  وتوجيــه  الدارة  اســواق 

مســـن عمــال المصــر . ومــن خــالل اصــدار اســهم 

. . علــى اعتبــار ان هــذه المؤســس عمالؤهــا . . 

كمــا وتقــوم المؤسســات الماليــة المصرفيــة هــي 

االخــرى 

التــي   ) الخاصــة  الماليــة  والهيــان  كالشــركات   (

باصــدار  المصــرف  مــن  التمويــل  علــى  تحصــل 

االســهم او المضاربــة لكونهــا مؤسســات وســيطة 

و كل 
أ
ا بعضهــا  يمــارس  االعمــال ، حيــث  بيــن 

لديــه  ودعهــا 
أ
ا خاصــة  رصــدة 

أ
ا تديــر  تمــال  منهــا 

يتخصــص  ان  او  اصحــاب  وبيــن  المدخريــن 

المنــازل  كبنــاء  معينــة  قطاعــات  فــي  بعضهــا 

و 
أ
ا الداخليــة  التجــارة  و 

أ
ا الصناعــة  و  الزراعــة  او 

التجــارة الخارجيــة ، وبهــذا تختلــف فيمــا بينهــا 

اســتحقاق  جــال 
آ
ا وفــي  النشــاط  مجــال  فــي 

بيــن  المشــتركة  الســمة  امــا   . تديرهــا  االرصــدة 

هــذه المؤسســات فهــي انهــا تحصــل علــى جــزء 

. وجــزء   . فيهــا  المســاهمين  مــن  ارصدتهــا  مــن 

ودائــع  هــي  والتــي   .  . التجاريــة  المصــارف  مــن 

 .  .  ) الجاريــة  الودائــع  مــن  وليــس   ( المضاربــة 

ومــن االرصــدة الخاصــة المودعــة لديها لتشــغيلها 

 .  . وطويلــة  ومتوســطة  صغيــرة  لفتــرات 

المؤسســات بوصفهــا  لهــذه  الممكــن  هــذا ومــن 

س مالهــا التــي 
أ
مجموعــة اســــتثمارية تســتخدم را

لتغطيــة  الخيــري  والتمويــل  االخــرى  ت 
آ
المنشــا

قيــام  تحركــت  شــك  وال  المؤقتــة  االحتياجــات 

المؤسســات الماليــة يعتبــر هـــــذه وســيطة بيــن 

ت االعمــال . . ســوف يســاعد 
آ
المموليــن ومنشــا

علــى توســيع ملكيــة تركيــز الثــروة . 

االعــداد  وجــود  يكــون  االســاس  هــذا  علــى   

الكبيــرة  مــن هــذه المؤسســات متوســطة الحجــم 

سيســاعد علــى تحقيــق كـفــاءة افضــل فــي ادارة 

فيمــا  المنافســة  مــن خــالل  المضاربــة  مصيــدة 

نهــا . . بمــا فــي ذلــك امانــة التبليــغ عــن االربــاح . 

ســتحصل المؤسســات ذات االداء فضيــل علــى 

تمويــل اكـثــر مــن غيرهــا . . وبذلــك ضمــن توزيعــا 

 للمــوارد االقتصاديــة لحقيقيــة علــى افضــل 
ً
رشــيدا

عــن  التصريــح  فــي  الصــدق  ولتدعيــم   . درجــة 

ت 
آ
ن تكــون حســابات المنشــا

أ
االربــاح . . فيجــب ا

مؤسســة  قبــل  مــن  للتدقيــق  الممولــة خاضعــة 

مراقبــة لحســابات االســتثمارية . كمؤسســات ن 

كل ذلــك يتطلــب جملــة مـــن التدابيــر االجراءات  

تيــة : 
آ
اال

• ان يشــمل التمويل اكبر عدد من المؤسســات 

ت 
آ
منشــا لتمويــل  مواردهــا  ال  وان  والشــركات 

و تخصيــص عائلــة واحــدة . 
أ
عائليــة ا
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ماليــة  مؤسســة  و 
أ
ا شــركة  الي  الســماح  عــدم   •

ت االعمــال الــى 
آ
متــالك قــدر مــن اســهم او منشــا

أ
با

حــد الســيطرة صــول بعــض .

ي 
أ
ا ادارة  جلــس  فــي  عضــو  الي  يســمح  ال   •

الي   
ً
مديــرا كــون  ن 

أ
بــا شــركة  و 

أ
ا ماليــة  مؤسســة 

. اخــرى  مؤسســة 

اساســا  تعمــل  ان  المؤسســات  هــذه  علــى   •  

لتحقيــق االلتقــاء المباشــر بيــن اصحــاب االعمــال 

والمموليــن بحيــث ال تبقــى هــي الممتلكــة الســهم 

ت لفتــرة طويلــة مــن الزمــن .
أ
المنشــا

يبتغــي  هــذه  والحالــة  فالمصــرف  عليــه  بنــاء   •

العامــة  االســالمية  المصلحــة  اطــار  فــي  الربــح 

الــى جانــب  وخاصــة فــي حالــة قيــام المصــارف 

تمويليــة  نشــطة 
أ
با باالضطــالع  المصــــرفي  عملــه 

 : مثــل  اخــرى  واســتثمارية 

اذا  كالمزارعيــن  المنتجيــن  صغــار  تمويــل   -

. ذلــك  االمــر  تطلــب 

-  اصــــحاب ال ورش المنزلـــية والحرفيين 

-  ســائـقي ســيارات االجــرة والشــاحنات . حيــث 

بالقــرض  و 
أ
ا بالمضاربــة  إمــا  التمويــل  يكــون 

الحسن . . اما نفقات التشغيل فيمكن تغطيتها 

مــن مواردهــا مــن اربــاح المضاربــة ومــن رســوم 

الخدمــة التــي تتقاضاهــا عــن تلــك القــروض . 

فاق :
آ
رابعا : النتائج واال

 يمكــن القــول ان االســتثمار المصرفــي االســالمي 

تحويــل  خاللــه  مــن  تــم  الــذي  االســلوب  هــو 

المــوارد المتحركــة الــى مصــدر للتمويــل المســتقر 

ومــن هنــا يختلــف االســتثمار المصرفــي االســالمي 

عــن غيــره مــن اشــكال االســتثمار مــن ناحيتيــن : 

المتعــدد  المــال  س 
أ
را علــى  اعتمــاده   : االولــى 

للمــال  الكلــي  الحجــم  ثــر 
أ
يتا فــال  المــوارد 

الســحب  عمليــات  لتداخــل  نتيجــة  المســتثمر 

وااليــداع المصرفــي مــع عمليــات تدافــع المــوارد . 

س المــال يبقــى فــي حالــة ســيولة 
أ
الثانيــة : ان را

المصــرف  لــدى  المــودع  يتمكــن  بحيــث  نقديــة 

او  وديعتــه  مــن  جــزءا  يســحب  ان  االســالمي 
ً
نقــدا جميعهــا 

علــى  المعتمــد  التعامــل  اســلوب  ان  اذ   

االريــك  مــن  حالــة  خلــق  القاعــدة  معــدالت 

لــدى المســتثمرين ممــا يســتلزم ايجــاد اســلوب 

الــى  الفــرد ،  يكـفــل حــق  لالســتثمار المصرفــي 

يبعــث  يمــا  المصرفــي  العمــل  ديــة 
أ
تا جانــب 

 .  . النمــو  وتحقيــق  الرفاهيــة 

والجهــات  االمــوال  اصحــاب  حقــوق  وضمــان 

فــي  واســتثمارها  االمــوال  ادارة  علــى  القاتمــة 

المصــارف االســالمية مــن خــالل التبصــر والفهــم 

وفــق  علــى  االســالمية  الشــريعة  الحــكام  العــام 

 : تيــة 
آ
اال المياديــن 

- اســتخدام المــال بالطــرق الشــرعية كالمرابحــة 

والمضاربة والمشــاركة بكافة انواعها واالســتثمار 

المباشــر 

- تحــريم الربا واالحتكار واالستغالل . 

- العمــل علــى توزيــع الثــروة عــن طريــق التحكــم 

فــي االســواق واالســعار احتــرام الملكيــة الخاصــة 

وبمــا ال يتعــارض مــع المصلحــة العامــة 
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االنتــاج  فــي  التــوازن  تحقيــق  علــى  العمــل   -

ميــن حاجــات المواطن 
أ
والتوزيــع والعمــل علــى تا

واالكـتنــاز.  االحتــكار  حــاالت  تجنــب  مــع 

فــي  االســالمية  المصــارف  وجــود  ان  شــك  ال   

لمثــل  وممارســتها  المصرفيــة  الماليــة  االســواق 

تلــك االعمــال فــي الوقــت الحاضــر يعنــي نجــاح 

وقــدرة الفكــر االســالمي علــى اثبــات امكانيتــه فــي 

النقديــة  نظمــة 
أ
لال ومســايرته  النقديــة  االســواق 

اســاليب  اتباعهــا  مــن  الرغــم  علــى  المعاصــرة 

االقتــراض  و 
أ
ا االقــراض  نظــام  تعتمــد  ال  جديــدة 

بالفائدة المقبوضة او المدفوعة اال ان المنافسة 

الحــادة فــي االســواق المصرفيــة العالميــة ووجــود 

مصــارف عمالقــة تتمتــع بثقــة عاليــة فــي التعامــل 

قامــة 
أ
ال جماعــي  بشــكل  التخطيــط  يتطلــب 

عملهــا  تمــارس  ان  تســتطيع  اســالمية  مصــارف 

قدرتهــا  مــن  يعــزز  وبمــا  العالمــي  الصعيــد  علــى 

علــى التنافــس فــى المصرفيــة المتبعــة . العالمــي 

باتخــاذ جملــة مــن االجــراءات

الممــن  عمــل  ممارســة  مهمــة  تســهيل   -1

االســالمية ســواء حيــث االنشــاء او اي عالقتهــا 

بالبنــوك المركزيــة مــن نــاح او االســالمي الــذي 

. المصــارف  تلــك  تتبعــه 

 2- حــث مســاعدة وتوجيــه المصــارف االســالمية 

سيســها علــى تطويــر 
أ
و المنــوي تا

أ
 ا

ً
القائمــة فعــال

طريــق  عــن  تتعامــل  التــي  والمعاييــر  النظــم 

المصــارف  وتوجهــات  القائــم  المصرفــي  النظــام 

علــى خلــق  والعمــل  الخصــوص  بهــذا  المركزيــة 

بمــا  المصــارف  هــذا  النــوع  وبيــن  بينهــا  اليــة 

تتبعهــا ،  التــي  ســس 
أ
يتماشــى والمحــددات واال

 . االســالمي  بالشــرع  والممثــل 

بالتخطيــط  االســالمية  المصــارف  ٣-قيــام 

والتنظيم لمتابعة عملها لمسايرة حركة االسواق 

المصرفيــة العالميــة التــي غالبــا مــا تتميــز بالخلــق 

واالبــداع عــن طريــق التنســيق فيمــا بينهــا ســيما 

وانهــا محكومــة بتشــريع واحــد ) وهــو الشــريعة 

االســالمية ( ســواء داخــل البلــد او خارجــه 

االســالمية  المصــارف  امــام  المجــال  فســح   -4  

االقليمــي  المســتوى  علــى  االقــل  علــى  للتعامــل 

المعنيــة  للبلــدان  العمــل  دائــرة  تتســع  بحيــث 

و 
أ
ا االســـــتثمار  او  االيــداع  نطــاق  علــى  وذلــك 

المشــاركة . . وبمــا يخلــق حالــة مــن التنافــس مــا 

افــاق  فتــح  المصــارف االســالمية وبالتالــي  بيــن 

 . والتعامــل  النشــاط  وتوســيع  التطــور 

ســيس 
أ
تا الــى  االمكانيــات  وبحــدود  5-الســمعي 

للمصــارف  كســند  اســالمي  مصرفــي  مركــز 

االخــرى  الحاجــة  اقتضــاء  عنــد  االســالمية 

القتــراض الــذي ال يمكــن ممارســته مــع المصــارف 

االخــرى المركزيــة 

6- العمــل علــى اقامــة هيئــة للدراســات والبحــوث 

الفقــه  رجــال  بيــن  مــا  الحــوارات  اجــراء  مهمتهــا 

والتشــريع واالقتصادييــن حتــى مــن المســلمين 

غيــر وذلــك لحــل المشــاكل المســتحدثة ليجــذب 

رؤوس االمــوال لالســتثمار غيــر المســلمين ســيما 

ان هنــاك اتفــاق االديــان الســماوية لتحريم الربا.

ســمع  االســالمية  المصــارف  اقامــة  7-تشــجيع   

فــي مجــال االقــراض  وفقــا للشــريعة االســالمية 
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عقاريــة  االنشــاءات  مجــاالت  فــي  وخاصــه 

والخدمــات العامــة ذات النفــع العــام مــا يحقــق 

. للجميــع  الرفاهيــة 

8-تنشــيط دور المصــارف االســالمية القائمــة فــى 

مجــاالت االســتثمارات الفرديــة حتــى ولــو كانــت 

مــوال 
أ
مهمــل النشــاط الســوقي اليومــي وبــرؤوس ا

ليســت كبيــرة ، مــن خــالل اعطــاء الضمانــات 

فــي حقــل التســويق والتوزيــع ومــا الــى , ذلــك .

 علــى وفــق مــا تقــدم يمكــن اقامة مصرف اســالمي 

خــذ دوره ضمــن المؤسســات الماليــة العاملــة 
أ
ليا

. . فــي ممارســة الخدمــات المصرفيــة والتمويليــة 

واالســتثمارية . . كنــواة مهمــة فــي تكويــن راس 
التطــور  عمليــة  فــي  والتســريع  الحــالل  المــال 

والنمــو االقتصــادي.
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شرعية	وقانونية	الديون
الرسمية	للدولة	العراقية

د.	شاكر	موسى	عيسى
رئيس	الجمعية	العراقية	الكندية	لشطب	الديون	

ممثل	اليوبيل	العراقي	لشطب	الديون

 تشــكل الديــن الرســمي للدولــة العراقيــة خــالل 
فتــرة رائســة صــدام حســين وهــذه الفتــرة  التــي 
حكــم فيهــا صــدام اعتبــرت وبشــكل واســع فتــرة 
البنــوك  ن الدولــة الدائنــة و 

أ
طغيــان وظلــم ، وا

مــوال الــى نظــام صــدام كانــت 
أ
التــي اقرضــت اال

علــى علــم بــان هــذه القــروض و التســهيالت كانــت 
لتمويــل كلــي او جزئــي لنظــام قســري ظالــم ضــد 

رغبــات الشــعب العراقــي .
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القبيحــة  الديــون  نظريــة  الــى  الداعيــن  ان 

يــكادون يكونــون مدعوميــن مــن قبــل المراجــع 

اختبــار  انهــا  علــى   ، وحديثــا   
ً
قديمــا القانونيــة 

لمــدى الشــرعية القانونيــة للديــن الرســمي وفــق 

القانــون الدولــي وانهــا تضــع ثالثــة معاييــر اذا مــا 

تــم تواجدهــا فانهــا تقــدم للديــن القبيــح بكونــه 

ضــد  الدائنيــن  قبــل  مــن  للتنفيــذ  قابــل  غيــر 

الدولــة المدينــة ، وهــذه المعاييــر الثالثــة هــي :

و المنفعــة او االســتفادة مــن 
أ
 1- غيــاب الفائــدة ا

شــعب تلــك الدولــة .

2- غياب الموافقة الشعبية 

٣- معرفــة الدائنيــن بغيــاب المنافــع والموافقــة 

الشــعبية 

وبينمــا ان حالــة هــذه النظريــة لــم يتــم حســمها 

 
ً
بعــد تحــت القانــون الدولــي ، فانهــا تجــد دعمــا

الــى  للقانــون  التقليديــة  الفــائت  ضمــن   
ً
قويــا

تعليقــات  كانــت محطــة  وانهــا  والتطبيقــات ، 

اكاديميــة منــذ بدايــة تطبيــق مبــادئ النظريــة 

مــن قبــل الواليــات المتحــدة فــي ســن 1898 

غلــى دول 
أ
واكـثــر مــن ذلــك فاننــا نجــد ان فــي ا

وضمــن القانــون التجــاري المحــل العالــم يــكاد 

مــن  ثالــث  لطــرف  القانونــي  غيــر  مــن  يكــون 
تجــاري  لشــخص   

ً
وكيــال يســاعد  ان  مصــارف 

الشــخص  ذلــك  علــى  االحتيــال  علــى  اخــر 

الدائنيــن  علــى  الحالــة  هــذه  فــي  ينطبــق  )بمــا 

الذيــن هــم الطــرف الثالــث الــذي يســاعد نظــام 

صــدام فــي االحتيــال خــداع الشــعب العراقــي ( 

باالضافــة الــى ذلــك هنــا اســاس اخالقيــة من ان 

تواصــل دفــع الــد البغيــض ليــس بحــد ذاتــه غيــر 

عــادل فحســد ولكنــه يخلــق ممارســة خطيــرة 

مــن قبــل الدائنيــن لتقديــم الدعــم المالــي الــى 

االنظمــة الدكـتاتوريــة لتقهــر شــعوبها .

حالــة  فــي  هــو  وباســتمرار  الدولــي  القانــون  ان 

القانونيــة  االجــراءات  وفــي   ، متواصلــة  تطــور 
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فــان   ، العالمــي  المســتوى  علــى  الشــرعية 

القانــون غالبــا مــا يتطــور بشــكل متقــدم بربــط 

مجموعــات مــن المصــادر المختلفــة وتقديمهــا 

تفســيرات  باعتبارهــا  اإلســالم  الــى  خطــوات 

جديــدة للمصــادر القديمــة ، وبذلــك فانــه يقــع 

خــذ هــذا 
أ
علــى الشــعب العراقــي ليقــرر فمــا ان يا

الــدور ليطبقــه فــي تطبيــق هــذه النظريــة ويقــدم 

للعالــم نموذجــا التباعــه ، عنــد قيامــه بذلــك فانــه 

البــد مــن ان ياخــذ فــي الحســبان المزايــا والمخاطــر 

فــي اتبــاع هــذا المنهــج . 

كيــف يمكــن تطبيــق نظريــة الديــون القبيحــة علــى 

الحالــة العراقية

 هنــاك العديــد مــن الخيــارات القانونيــة لتطبيق 

نظريــة الديــن القبيــح فــي العــراق ، ولكــن يــكاد 
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يكــون فــي الغالــب مــن خــالل التحكيــم الدولــي 

وفقــا الشــكل الــذي اعتمــد فـــي محكمــة تســوية 

العــراق  ن 
أ
ا  . وايــران  امريــكا  بيــن  المطالبــات 

عــن  الناجمــة  الديــون  يرفــض دفــع  يمكــن ان 

و خــالل فتــرة رائســته التــي تميــزت 
أ
فتــرة صــدام ا

باضطهــاده للشــعب العراقــي 

) مثــل الحالــة فــي الســنوات 1980 - 1990 

فتــرة الحــروب العدوانيــة ( ان العــراق يســتطيع 

التفــاوض وفقــا للمعاييــر السياســية مــع الــدول 

الدائنــة ) مثــل فرنســا ، المانيــا ، دول الخليــج 

و 
أ
ا الترافــع  اســاس  علــى  ويوافــق   ) روســيا   ،

ســاس 
أ
التقاضــي فــي محاكــم تلــك الــدول علــى ا

ن 
أ
ا االتفاقــات  ان   ، التحكيــم  لصالــح  ان 

تنتهــي يجلبــا الســن بشــكل واضــح ان شــرعية 

الديــن تخضــع العامــة للنظريــة التــي تحددهــا 

نفســه  التحكيــم  التــي  ســس 
أ
اال  . االتفاقيــات 

 وفقــا لمــا هــو متعــارف عليــه عالميــا مــن 
أ
سينشــا

مــم المتحــدة للقانــون 
أ
قبــل اللجنــة الدوليــة لال

التجــاري والتــي تضيــع قواعــد التحكيــم الدولــي.

محكميــن  ثالثــة  يعيــن  ان  يســتطيع  العــراق 

ثالثــة  تعييــن  الشــركات  او  الدائنــة  والــدول 

محكميــن وهــؤالء الســتة يوافقــون علــى تعييــن 

العــراق  يســتطيع  لمــا  ووفقــا  خرييــن 
أ
ا ثالثــة 

فــان  البنــاء  االعــادة  حتياجــات 
أ
ا مــن  تحملــه 

حســاب  فــي  مــوال 
أ
اال بعــض  ســيضع  العــراق 

فــي  منحــه  ســيتم  مــا  لدفــع  ليســتخدم  خــاص 

الدائنيــن  لصالــح  ولــى 
أ
اال التحكيــم  عمليــة 

ويضــع التزامــا لدفــع المزيــد ممــا ســيتم منحــه 

 . ذلــك  بعــد 

عــداد 
أ
لال واالداريــة  السياســية  الخطــوات 

التحكيــم  لعمليــة 

خالقيــة 
أ
وا قانونيــة  قويــة  ســباب 

أ
ا هنالــك 

وسياســية للعــراق ليضــع ديــون صــدام القبيحــة 

لعمليــة تحكيــم ، ومــع ذلــك البــد مــن خلــق 

عمليــة او خطــوة تاليــة للعمليــة االداريــة يجــري 

خاللهــا تقييــم المزايــا والمعوقــات لهــذا االجــراء 

بصــورة جديــدة ، ومــن خــالل هــذه الخطــوات 

خــذ الخيــار المتيــن فيمــا 
أ
يســتطيع العــراق ان يا

القبيــح  الديــن  فــي  التحكيــم  اتبــاع  كان  اذا 

الحــال كيــف يضــع الحركــة  مالئمــا وفــي هــذه 

متواصلــة بطريقــة منظمــة وشــفافة وفنيــة .

ولــى الوطنــي يجــب ان يعلــن نيتــه 
أ
- الخطــوة اال

الديــن  اعــادة  . المجلــس شــروط  بعــدم قبــول 

وفقــا لقواعــد نــادي باريــس ، 5 ان محادثــات 

تبــدا خــالل  ن 
أ
ا لهــا  اعــد  باريــس والتــي  نــادي 

ن 
أ
ا المـــتوقع  17 – 18 نوفمبــر2004 ومــن  

تنتهــي بمنتصــف ديســمبر 2004 , يؤمــل ان 

الدفعــة خــالل  اعــادة  و قواعــد 
أ
ا تضــع شــروط 

زمــة تعصــف بالعــراق . 
أ
فتــرة ا

هنالــك ثالثــة مبــادئ متفرقــة لرفــض التســوية 

بشــروط اعــادة الدفــع فــي هــذه الفتــرة :
 حالــة الطــوارئ 

ً
 اوال : قــد اعلــن العــراق مؤخــرا

وان البالد تمر في مســتنقع لعمليات عســكرية 

و 
أ
ا المالئــم  الوقــت  هــو  ليــس  ذلــك  وان 
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المناســب لتقريــر الشــروط التــي يتــم بموجبهــا 

اعــادة دفــع مليــارات مــن دوالرات الديــن ، ان 

ثــر 
أ
الشــرعية الديمقراطيــة العمليــة تعــاق او تتا

بالظــروف غيــر المســيطر عليهــا بســبب تحــول 

االهتمــام بالضــرورة هــذه القضيــة .

 ثانيــا : ان الحكومــة الحاليــة ماهــي اال حكومــة 

لــه انعكاســات  الديــن ســتكون  ن هــذا 
أ
وا مؤقتــة 

 
ً
جل لدولة العراق ، وفقا

أ
اقتصادية عميقة طويلة اال

للمــادة الثانيــة ) ب ( ) 1 ( للقانــون االداري المؤقــت 

فان الحكومة العراقية االنتقالية ستبقى بالسلطة 

حتــى ا٣1 ايلــول ينايــر مــن عــام 2005 علــى 

لنــادي  الحاليــة  المفاوضــات  وان   ، كـثــر 
أ
اال

باريــس تدفــع الحكومــة المعينــة التخــاذ موقــف 

جــل لهــذه االمــة التــي 
أ
لتقريــر مصيــر طويــل اال

ســس بنائهــا الديمقراطيــة 
أ
لــم تكمــل ا

االدارة  قانــون  مــن   )  
أ
ا  (  25 المــادة  بينمــا   

الســلطة  المؤقتــة  الحكومــة  تعطــي  المؤقتــة 

التخــاذ قــرارات تمــس الديــن الرســمي ويجب ان 

تمــارس هــذه الســلطات بمــا يتالئــم والمبــادئ 

الديمقراطيــة  للشــرعية  عليهــا  المتعــارف 

 . والحــذرة  الحكيمــة 

الوقــت  حتــى  يســتطع  لــم  العــراق  ان   : ثالثــا 

علــى  بالســيطرة  عافيتــه  يســتعيد  ان  الحاضــر 

االدارة المدنيــة وان يقيــم بشــكل جيــد خياراتــه 

الماليــة والقانونيــة يتعلــق بالديــن ، وانــه يجــب 

يعيــد  الن  المناســب  الوقــت  العــراق  إعطــاء 

تقييــم خياراتــه . علــى ضــوء ذلــك فانــه يوصــى 

قــرار 
أ
ال خطــوة  الوطنــي  المجلــس  خــذ 

أ
يا بــان 

تســوية  بعــدم  المؤقتــة  الســلطة  يلــزم  قانــون 

الرســمي  الديــن 

خرى.
آ
للعراق في نادي باريس حتى اشعار ا

حيــن ان غيرهــم يناقــش فــي ان الرفــض لرســمي 

للديــن وفــق شــروط محــددة يجــب العــراق 

- الخطوة الثانية :

الوطــن  المجلــس  قبــل  مــن  لجنــة  تشــكيل 

. صــدام  لنظــام  الديــن  شــرعية 

يشــكر  و 
أ
ا يعيــن  ان  الوطنــي  المجلــس  علــى 

خــالل قانــون لجنــة عليــا من موظفين رســميين 

مــن البنــك المركــزي وربمــا مــن بعــض الــوزراء 

ووكالء الــوزارات مــن الماليــة والتخطيط وتســمى 

) لجنــة العليــا للديــن ( مــع االســتعانة  بمجموعــة 

 ، والقانونييــن   . االقتصاديــن  الخـــــبراء  مـــــن 

االســس  بتبيــان  اهدافهــا  تحــدد  ان  ويجــب 

لمعايــر  وفقــا  الديــون  لشــرعية  تعتمدهــا  التــي 

خــرى ) على ســبيل 
أ
الديــن البغيــض والعتبــارات ا

المثــال مــدى شــرعية الفوائــد المتراكمــة الفترة من 

ســنة 1990 خــالل ، عندمــا كان العــراق خاضعــا 

لحصــار االمــام المتحــدة والتســاؤل المطــروح فــي 

كون العراق كان ممنوعا من دفع الفوائد ( ، هذا 

ويجــب تعيــن رئيــس لهــذه اللجنــة ليقــوم بتنظيــم 

اعمــال هــذر اللجنــة بشــكل فعــال .

 ان هــذه الهيئــة يجــب ان تضــع فــي اعتبارهــا 

لعديــد مــن الســيناريوهات بمــا فيهــا اســوء حالــة 
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لرفــض  نتيجــة  تكــون  والتــي  الســيناريو  مــن 

الرســمي للديــون البغيضــة ويقــع فيهــا العــراق 

اســواق  فــي  الدخــول  علــى  القــدرة  عــدم  فــي 

االمــوال  رؤوس  علــى  الحصــول  فــي  و  المــال 

بمــا   ( البعــض  ان  مالحظــة  مــن   ، االجنبيــة 

فيهــم الدائنــون طبيعيــا ( ســيرون فــي تطبيــق 

القبيــح  الديــن  نظريــة 

يــؤدي الــى تدنــي تقييــم وضــع العــراق المالــي 

الدولــي  البنــك  قبــل  مــن  المقدمــة  المتميــزة 

وصنــدوق النقــد الدولــي ومــن قبــل الــدول التــي 

مصالحهــا  لدعــم  للتصديــر  ائـتمانيــة  ســتقدم 

فــي العــراق هــذا ويجــب علــى لجنــة  التجاريــة 

عالمــي  مكـتــب  تكليــف  خيــار  فــي  تنظــر  ن 
أ
ا

للمســاعدة بهــذه العمليــة ، ان تقديــرات هــذه 

التكلفــة يجــب وزنهــا مقابــل الكســب او العائــد 

مــن عــدم اعــادة دفــع الديــن واذا مــا تــم وضــع 

الديــن للتحكيــم بعــد الخطــوة االولــى الرفــض 

لرفــض  زيــادة  هنالــك  تكــون  فســوف  الدفــع 

والتــي  المعــاد  الديــن  مبالــغ  فــي  فضيحــة 

ســتؤدي الــى زيــادة اعلــى فــي الثقــة االئـتمانيــة 

دارة اعمــال جيــدة 
أ
ومــن ان العــراق يقــوم ب ا

. شــفافة  شــروط 

التســهيالت  تقييــم  مســائل  جانــب  والــى 

االئـتمانيــة علــى لجنــة الديــن تقييــم اثــر الرفــض 

الرســمي لدفــع الديــن علــى العالقــات الثنائيــة مــع 

دائنــي صــدام ، حيــث مــن الممكــن فــي بعــض 

الحاالت ان تكون المخاطر ) التكلفة ( السياسية 

تزيــد علــى المنافــع الماليــة وبنفــس الوقــت وعلــى 
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نفــس المســتوى فــان الــدول الدائنــة ريمــا تواجــه 

ى العالــم انهــم يعاقبــون 
أ
باحــراج كبيــر اذا مــا را

جــل ضمــان حصولهــم علــى ديــون 
أ
العــراق مــن ا

قدموهــا خــالل فتــرة نظــام صــدام . علــى اللجنــة 

كذلــك دراســة النمــاذج الســابقة للــدول االخــرى 

 ( الماضــي  فــي  القبيــح  الديــن  عالجــت  والتــي 

مثــل كوســتاريكا بولنــدا ، كوبــا ، الــخ ( لتقييــم 

عالقاتهــا  وعلــى  الديــن  شــطب  االجــراءات 

السياســية والماليــة ، هنالــك دول اخــرى عديــدة 

تناقــش بشــكل جــدي موضــوع رفــض دفــع ديونهــا 

البغيضــــة ) جنــوب افريقيــا ، االرجنتيــن نيجيريــا  

وان   ،  ) الــخ  الكونغــو   ، الفلبيــن   ، اندونســيا 

ت فعليــا تستكشــف 
أ
بعــض هــذه الــدول قــد بــدا

العــراق  وان  والقانونيــة  التشــريعية  الجوانــب 

يمكــن ان يشــكل نــادي للمدينييــن مــع عــدد مــن 

هــذه الــدول .

لالمــم المتحــدة ولــه درايــة خاصة فان االســتفادة 

وروبيــة ســوف يقــدم موقفــا 
أ
مــن خبــرة قانونيــة ا

مقارنــا مفيــدا ممــا ســيتاح مــن المكـتــب االمريكــى 

علــى  بالحصــول  الديــن  لجنــة  مارغيــت  واذا   .

ــي  ـ وجهــة نظــر ثالثــة مــن مكـتــب محامــاة مدنيـ

التقريــر  هــذا  معــدي  مثــل  مدنيــة  جمعيــة 

يمكــن ان تحصــل عليهــا . مــن المهــم جــدا ان 

البعــد القانونــي يماثــل بعــدا واحــدا فقــط لهــذه 

ن تعطــــى اهمية 
أ
يضا ا

أ
المشــكلة وان من المهـــم ا

لالستشــارات القانونيــة ضمــن االطــار السياســي 

 . خالقــي 
أ
واال والمالــي 

- الخطوة الرابعة 

فيمــا  بيضــاء  عمــل  كورقــة  وليــة 
أ
ا وثيقــة  اعــداد 

ن هــذه الورقــة يجــب 
أ
يخــص ديــون نظــام صــدام ا

ان تكــون بحــدود تقــل عــن خمســين صفحــة وان 

تضــع القضيــة للتحكيــم فــي الديــون البغيضــة ، 

عــن  تنجــم  ان  يمكــن  التــي  المخاطــر  وتتنــاول 

هــذه العمليــة . وان علــى الورقــة تقديــم خالصــة 

ل اعضــاء المجلــس الوطنــي حــول وجــوب دعــم 

التحكيــم  لصالــح   
ً
قانونيــا تشــريعا  المجلــس 

لقضيــة ديــون نظــام صــدام وفقــا لمفهــوم الديــون 

القبيحــة ويجــب ان تتنــاول المزايــا والمعوقــات 

تطــرح  وان  والماليــة  والسياســية  القانونيــة 

الــى  التحــرك  ضــد  او  صالــح  محــددة  خطــوات 

ن تعــد تحــت 
أ
االمــام ان الورقــة البيضــاء يجــب ا

إشراف لجنة الدين وان تعد مسودتها باالعتماد 

علــى مســاهمات مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 

او  النظريــة  هــذه  لتطبيــق  وندعــو  تدعــم  التــى 

واالقتصاديــة  الماليــة  خبراتهــم  وعلــى  المفهــوم 

والقانونيــة . علــى رئيــس لجنــة الديــن ان يدعــو 

مختلــف  مــن  مكـتوبــة  نظــر  لوجهــات  بالطلــب 

الخبــراء ذوي العالقــة مــن جميــع انحــاء العالــم 

وان ينظــر فــي عقــد جلســات اســتماع ومداولــة 

فــي داخــل العــراق خارجــه ، بدعــوة مثــل هــؤالء 

الخبــراء فــي هــذا المجــال. ان اي وجهــة مكـتوبــة 

ي مــداوالت مــن جلســات االجتمــاع بجــواب 
أ
وا

ان ى متاحــة عليــا و ب االخــص ان ميــن الورقــة 

ي النهايــة يجبــه ، ان فــي حــال مــا وجــد الخيــار 

ممكــن ان نقــدم مســودة التشــريع ان فــي ليتــم 
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توليــه مــن قبــل المجلــس الوطنــي ، ان العمليــة 

ن 
أ
ا و  الــى   ) اســا   ( يقــارب  مــا  تاخــذ  ان  يجدهــا 

التقرير النهي بجســمها ان يســلم لدي ومراجعته 

كمــا  معتبــرة  فتــوا  شــخصية  قبــل  مــن  بعمليــة 

العليــا  اللجنــة  ان  اعــاله  بالخطــوة  موضــح  هــو 

للديــن يمكــن ان تعتمــد دعــم مســن العديــد مــن 

المؤسســات والمنظمــات ذات الخبيــرة العالميــة 

هــذه  خــالل  المطلوبــة  المســاعدة  لــه  تقــدم 

تقــدم الورقــة  المرحلــة . وعلــى لجنــة الديــن ان 

البيضــاء بمصيفــه النهائيــة الــى المجلــس الوطنــي 

اعتمــاد  الخامســة  الخطــوة   . اعتمادهــا  ليتــم 

لتنفيــذ عمليــة  يســن  الــذي  التشــريعي  القانــون 

علــى  التحكيميــة  المحكمــة  لخلــق  التفــاوض 

ضــوء مــا ســتقدمه الورقــة البيضــاء مــن توصيــات 

لتحكيــم الديــن البغيــض ، يجــب علــى المجلــس 

القانــون  اعتمــاد  باتجــاه  يســير  ان  الوطنــي 

التنفيذيــة  الــذي يمنــح الصالحيــات  التشــريعي 

الدائنيــن  مطالبــات  تحويــل  بشــان  للتفــاوض 

المنشــاة  التحكيميــة  المحكمــة  الــى  الحاليــة 

ن هــذه الخطــوات وفــي هــذه المرحلــة 
أ
اخيــرا . ا

يجــب ان تكــون واضحــة المعالــم ومحــددة كمــا 

وضعــت خطوطهــا الرئيســية فــي الورقــة البيضــاء 

التــي س  للظــروف  وفقــا  تطويرهــا  يتــم  وســوف 

تنشــا الحقــا
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ما	الذي	جرى	خطأ	
في	العراق
بقلم	الري	دايمند
ترجمة	:	المعهد	العراقي	للحوار

 فضيع في بغداد
أ
 خطا

العراقيــة  الحكومــة  الــى  الســلطة  انتقــال  مــع 
ــان المرحلــة  ــران فـ ــدة المؤقتــة فــي 2٨ حزي الجدي
مــن  اقتربــت  االمريكــي  لالحتــالل  السياســية 
الــى تحــول  ن االنتقــال اشــار 

أ
االنتهــاء ، حيــث ا

 لكنــه لــم يمــح ولــم يذلــل 
ً
جديــد وضــروري جــدا

العقبــات والمشــاكل التــي واجههــا البلــد المحاصر 
مثــل العنــف المنتشــر والحالــة المشــتتة وتعطيل 
االقتصــاد اضافــة الــى حالة المجتمــع الذي تعرض 

ابنــاؤه لالعتقــاالت واالبــادة .
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ان بعــض هــذه المشــاكل كانــت نتيجــة حتميــة 

الحــرب التــي ســعت الســقاط نظــام صــدام لكــن 

العــراق اليــوم يعانــي مــن عــدم تنفيــذ ادارة بــوش 

لمــا وعــدت بــه ، وكنتيجــة لسلســلة الحســابات 

المتحــدة  الواليــات  بهــا  قامــت  التــي  الخاطئــة 

ســؤء 
أ
فــان االحتــالل قــد تــرك العــراق فــي وضــع ا

ن المفاهيــم الديمقراطية هناك 
أ
كمــا قلــل مــن شــا

يتعرضــون  واالمريكييــن  العراقييــن  ان  حيــث 

 في 
أ
للقتــل بصــورة مســتمرة فمــا الــذي جــرى خطــا

العــراق ؟ 

التــي  الخاطئــة  الحســابات  مــن  كانــت  لقــد 

 لكــن اسســت بهــا 
ً
الكـثيــر كانــت معروفــة جــدا

اكـثــر  كانــت  بقــة  الســا  االخطــاء  بــوش  ادارة 

 لكنهــا االن فقــط بــدت واضحــة 
ً
عمقــا وابلــغ اثــرا

واول هــذه االخطــاء كانــت فــي الجانــب االمنــي 

حيــث لــم تكــن ادارة راغبــة فــي ان تلــزم نفســها 

ميــن 
أ
بــاي شــيء مثــل بــوش القــوات الكافيــة لتا

النظــام فــي عــراق مــا بعــد الحــرب ، وقــد حــذر 

الخبــراء العســكريون منــذ البدايــًة ، وقــد رفــض 

وزيــر الدفــاع رامســفلد » ونوابــه كل االصــوات 

واشــاروا  اكـثــر  بالتزامــات  القيــام  الــى  الداعيــة 

بوضــوح ان مثــل هــذه الدعــوات غيــر مرحــب 

 . الجنــرال  دروس  الضبــاط  ينــس  ولــم   ، بهــا 

الــذي كافــاه البنتاغــون لشــجاعته  شنســكى » 

مــن  عــام  قبــل  اســتبداله  عــن  اعالنــه  بســبب 

انتهــاء مهماتــه وقصــد اجبــر الضبــاط والجنــود 

ان  مــن  واشــنطن  حــذروا  البدايــة  عــدم  علــى 

الحــرب ســوف تتطلــب قــوات مؤلفــة مــن مــائت 

الف وهــذا مــا اخبــر بــه رئيــس اركان الحــرب 
آ
اال

» اريــك شنســكي الكونكــرس فــي شــباط عــام 

 200٣

جل ان تقوم الواليات المتحدة بنشر قوات 
أ
و ال

الــذي  المســتوى  بنفــس  العــراق  فــي  عســكرية 

 NAT0 « قــام بيليــه حلــف شــمال االطلســي
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» مــن نشــر قــوات عســكرية فــي بوســنيا فــان 

ذلــك ســيتطلب نشــر نصــف مليــون جنــدي ، 

لــذا فــان مســتوى قــوات االئـتــالف لــم يصــل الى 

ثلــث 

االمريكيــة  بالقــوات  يرحبــون  الرقــم  ذلــك 

والقــوات الدوليــة باعتبارهــم محرريــن ، ومــع 

كانــت  االمــن  وجهــاز  العراقــي  الجيــش  تدميــر 

بتســليم  واشــنطن  تقــوم  ان  فكــرة  هنــاك 

مثــل  العراقييــن  المغتربيــن  احــد  الــى  البلــد 

دولــة  يخلــق  ان  يمكنــه  الــذي  الجلبــي  احمــد 

عــدد   ، ســريعة  بصــورة  جديــدة  ديمقراطيــة 

ن يكــون 
أ
 وال يكـفــي ا

ً
الجنــود االمريكييــن قليــال

اظهــار شــكاواهم حــول عــدم توفــر التجهيــزات 

الضروريــة والقــوة البشــرية الكافيــة علــى الرغــم 

مــن ان المســؤولين السياســيين البارزيــن فــي 

ســلطة االئـتــالف المؤقتــة اصــروا بصــورة عنتيــة 

اعظــم  عســكرية  بعمليــة  القيــام  ضــرورة  علــى 

ميــن الميــالن وبالحقيقــة فــان مــا 
أ
جــل تا

أ
مــن ا

 
ً
الــف جنــدي لريمــا يكــون عــددا يقــارب ٣00 

ميــن العــراق بصــورة عامــة بعــد الحــرب 
أ
كاف لتا

قــوات  يتطلــب  ســوف  بذلــك  القيــام  لكــن   ،

مختلفــة  تدخــل  قواعــد  اخــر ضمــن  نــوع  مــن 

شــرطة  نشــر  االئـتــالف  علــى  ينبغــي  حيــث   ،

عســكرية وقــوات اخــرى مدربــة للقيــام بدوريات 

فــي داخــل المــدن وللســيطرة علــى االختناقــات 

المروريــة وعلــى عمليــات اعــادة البنــاء وحفــظ 

مــن  ارســال  المفتــرض  مــن  فــكان   ، االمــن 

عاليــة  مرقســية  باجهــزة  المجهزيــن  الجنــود 

مــع ســوريا وايــران  الحــدود  الدقــة علــى طــول 

االجانــب  االرهابييــن  تدفــق  دون  للحيلولــة 

ووكالء المخابرات االيرانية واالموال واالسلحة 

لكــن واشــنطن فشــلت فــي القيــام بمثــل هــذه 

دفعتهــا  التــي  االســباب  لنفــس  الخطــوات 

 
ً
الحتــالل العــراق باســتخدام قــوة قليلــة نســبيا

، وقــد تجاهــل عــدد قليــل مــن المســؤولين فــي 

البنتاغــون خطــط مــا بعــد الحــرب التــي تغاضت 

عنهــا وزارة الخارجيــة االمريكيــة فــي مشــروعها 

وزارة  توقعــت  حيــث   « العــراق  مســتقبل 

الخارجيــة حــددوا الكـثيــر مــن المشــاكل التــي 

 مــن التهيــؤ لالســوء 
ً
ظهــرت بعــد الغــزو ، وبــدال

فــان المخططيــن فــي البنتاغــون اعتقــدوا بــان 

العراقييــن ســوف يرحبــون بالقــوات االمريكيــة 

ومــع  محرريــن  باعتبارهــم  الدوليــة  والقــوات 

كانــت  االمــن  وجهــاز  العراقــي  الجيــش  تدميــر 

بتســليم  واشــنطن  تقــوم  ان  فكــرة  هنــاك 

مثــل  العراقييــن  المغتربيــن  احــد  الــى  البلــد 

دولــة  يخلــق  ان  يمكنــه  الــذي  الجلبــي  احمــد 

ديمقراطيــة جديــدة بصــورة ســريعة وال يكـفــي 

ان يكــون عــدد الجنــود االمريكييــن قليــل  بــل 

فــي غضــون ســنة فــان اعــداد القــوات يمكــن ان 

 . الف 
آ
اال بضــع عشــرات  الــى  تنخفــض 

لقــد انهــارت هــذه االدعــاءات الســاذجة بســرعة 

ففــي الموضــوع االمنــي فــان القــوات االمريكــي 

فــي الفتــرة التــي تلــت الحــرب وقفت عاجزة وغى 
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 فــي الوقــت الــذي كانــت تعانــى فــي 
ً
مهينــة تمامــا

والبــن  العراقيــة  والمؤسســات  التحتيــة  البنــى 

 ، المنظــم  النهــب  عمليــات  مــن  االقتصاديــة 

ن عمليــات النهــب لــم 
أ
كمــا اصبــح مــن الواضــح ا

تكــن نتيجــة النهيــار النظــام االجتماعــي بــل انهــا 

ظهــرت بصيغــة مقاومــة ممولــة ومســلحة ضــد 

االحتــالل االمريكــي وقــد ضاعفــت ادارة بــوش 

قــوات  ارســال  رفضهــا  خـــالل  مــــن  اخطاءهــا 

اضافيــة ، وقــد خــادع مســؤولو االدارة انفســهم 

بــان  االعتقــاد  خــــالل  مـــن  متكــررة  بصــورة 

 فــي نهايــة صيــف 
ً
االرهــاب كان لدحــر وشــيكا

و مــن خــالل االعتقــاد بــان 
أ
عــام ٣ 00 2 الجــار ا

ت تتدفــق االجيــال االعمــار وان 
أ
الــدوالرات بــدا

صبحــت متوفــرة او ان التحــول 
أ
فــرص العمــال ا

و تــم انشــاء 
أ
و تــم ام حســين ا

أ
 ا

أ
السياســي قــد بــدا

فيتنــام  فــي  حــدث  ومــا   ، المؤقتــة  الحكومــة 

 
ً
جــدا قريبــة  التحــول  نقطــة  اصبحــت  حيــث 

الســخط  عمــق  تتفهــم  ان  واشــنطن  رفضــت 

الشــعبي . 

دارة 
أ
لقــد عملــت ســلطة االئـتــالف المؤقتــة ب ا

ايــار  مــن  العــراق  حكــم  الــذي   « بريمــر  بــول 

200٣الــى  حزيــران 2004 عملــت بجــد لدفــع 

حكومــة  نظــم  تكويــن  باتجــاه  التحــول  حركــة 

بنــاء  اعــادة  عمليــة  اثنــاء  شــرعية  ديمقراطيــة 

اثنــاء  الحظــت  وكمــا   ، واالقتصــاد  المجتمــع 

فتــرة كمستشــار فــي ســلطة االئـتــالف المؤقتــة 

فــى بدايــة هــذه الســنة فــان االدارة االمريكيــة 

قامت ب اداء الكـثير من االشياء بصورة جيدة 

السياســي  الســجل  اســتعراض  يمكــن  ال  لكــن 

بــدون االشــارة الــى العجــز فــي الجانــب االمنــي 

الــذي وض كل شــيء علــى ســعى االئـتــالف الــى 

تحقيقــه .

من القومي :
أ
اال

بلــد متدهــور دمرتــه  بنــاء  عــادة 
أ
ي جهــد ال

أ
ا ان 

ساسية 
أ
الحرب يجب ان يتضمن اربع مكونات ا

البنــاء السياســي لدولــة شــرعية  إعــادة   : .هــي  

والــذي  االقتصــادي  البنــاء  واعــادة  ومتمكنــة 

يتضمــن اعــادة بنــاء بنــى البلــد التحتيــة وخلــق 

اقتصــاد  تمكــن  التــي  والمؤسســات  القواعــد 

الســوق وعمليــة اعــادة البنــاء االجتماعــي والتــي 

خلــق  االحيــان  بعــض  وفــي  تجديــد  تتضمــن 

مجتمــع مدنــي ثقافيــة سياســية تغــذي التعــاون 

وتدعــم مفهــوم تحديــد ســلطة الدولــة كمــا انهــا 

تتضمــن شــروط االمــن العــام مــن اجــل تكويــن 

ن هــذه العناصــر االربعة 
أ
منــة ومنتظمــة . ا

آ
بيئــة ا

تتفاعــل بطــرق متناغمــة فبــدون حكومــة فعالــة 

شــرعية مبنيــة علــى القوانيــن فــان عمليــة اعــادة 

خــر كمــا 
أ
البنــاء المــادي واالقتصــادي ســوف تتا

ان المســتثمرين ســوف ال يخاطــرون ب روؤس 

اموالهــم لخلــق وظائـــف ومشــاريع جديــدة ، وال 

يمكــن للحكومــة الجديــدة ان تطــور او تحافــظ 

علــى الشــرعية بــدون تقــدم ملحــوظ فــي الجانــب 

االجتماعــي  التطــور  ويســدون   ، االقتصــادي 

والتعــاون  الثقــة  جســور  الــى  يســتند  الــذي 
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المدنــي  المجتمــع  تطويــر  عمليــة  فــي  االفقــي 

فــان التطــور االقتصــادي ســوف ال يســتمر كمــا 

ن نظــام الحكومــة الجديــد ســوف لــن يحصــل 
أ
ا

علــى الدعــم الكافــي ، لــذا فبــدون االمــن يتوقف 

كل شــيء ، وفــي االوقــات التــي تلــي النـــزاعات 

حيــث تتدهــور الدولــة ينبغــي ان ينتشــر االمــان 

فــي كل شــي المركزيــة التــي تدعــم كل شــي ء 

ذلــك االتــه القاعــدة . فبــدون اقــل قــدر ممكــن 

ن ينغمســوا فــي 
أ
مــن االمــن ال يمكــن للنــاس ا

التجــارة وال يمكنهــم ان يجتمعــوا لكــي يعيــدوا 

مجتمعاتهــم او يســاهموا فــي السياســة ويــدون 

االمــن فــان البلــد ال يملــك حالــة عــدم االنتظــام 

س ة فعالــة ، حيــث تــس 
أ
وانعــدام الثقــة واليــا

يطــر القــوى التــي تفتقــر الــى الدرايــة ســوى علــى 

نينــة لهــذا 
أ
البلــد ويعكــس الخــوف وعــدم لطما

الســبب فــان المجتمعــات التــي  يعمهــا العنــف 

تميــل للجــوء الــى اي قــوة سياســية تعــد بتوفيــر 

النظــام حتــى اذا كانــت هــذه القــوة قــوة قمعيــة 

تتمكــن  لــم  الجلــه  الــذي  الســبب  هــو  وهــذا 

ئـتــالف المؤقتــة ان تنفــق مــا قيمتــه 
أ
ســلطة اال

18,6 بليــون دوالر امريكــي لعمليــة اعــادة بنــاء 

خصصهــا  قــد  الكونكــرس  كان  والتــي  العــراق 

لذلــك الغــرض فــي خــري العــام الماضــي وهــذا 

مــا يفســر ضــرورة ان تكــون للبلــد دولــه قبــل ان 

تكــون هنــاك ديمقراطيــة واحــدى المتطلبــات 

اســتعمال  يكــون  ان  هــي  للدولــة  االساســية 

العنــف حكــرا عليهــا وعلــى ذلــك االســاس فــان 

الجهــة او الهيئــة التيانتقلــت اليهــا الســلطة فــي 

28 حزيــران كانــت حكومــة ولــم تكــن دولــة .

انتشــرت  التــي  القــوى  ان  مــن  الرغــم  وعلــى 

يمكــن  انهــا  اال  كافيــة  تكــن  لــم  العــراق  فــي 

االســتفادة منهــا فــي بنــاء االمــن واحتــواء عناصــر 

ســلطة  فــان  الحــظ  ولســوء  لكــن   ، الشــغب 

االئـتــالف المؤقتــة لــم تفتقــر الــى مصــادر خلــق 

 
ً
الوظائـــف والمشــاريع فقــط بــل انهــا تفتقــر ايضــا

ن 
أ
الــى الفهــم والتنظيــم فعلــى ســبيل المثــال ا

جهــود بنــاء شــرطة عراقيــة جديــدة اضمحلــت 

اضافــة  االهليــة  وعــدم  الكـفــاءة  عــدم  بســبب 

الــى ركاكــة التخطيــط ، حيــث نــرى ان شــرطة 

لديهــم  وليــس  قصيــرة  لفتــرة  تدربــوا  جــددا 

قــد  نراهــم  تجهيــزات مالئمــة  وال  كافيــة  خبــرة 

انخرطــوا فــي هــذه المهمــة ، وعلــى الرغــم مــن 

ان اغلبهــم لديهــم زيهــم الخــاص لكــن ينقصهــم 

الواقيــة  والســتر  االتصــال  واجهــزة  الســيارات 

حيــث انهــم غالبــا مــا يتعرضــون الــى اطالقــات 

ناريــة مــن قبــل المجرميــن واالرهابييــن الذيــن 

الدولــة  فــي  واضحــة  مثلــة 
أ
وكا  . يواجهونهــم 

العراقيــة الجديــدة نــرى بــان الشــرطة اصبحــت 

تقــوم  حيــث  االرهابيــة  للهجمــات   
ً
ســهال هدفــا 

 
ً
جــدا ضئيــل  جهــد  ببــذل  االئـتــالف  قــوات 

. مــن اجــل حمايتهــم   
ً
خــر جــدا

أ
ومتا

والقــادة  العراقيــون  السياســيون  دفــع  لقــد 

المدنيــون والمســؤولون فــي الحكومــة اضافــة 

االئـتــالف  فــي  المدنييــن  المســؤولين  الــى 
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ومســاعديهم مــن العراقييــن ثمنــا باهضا بســبب 

مائــة  مــن  اكـثــر  قتــل  حيــث  االمــن  انعــدام 

موظــف حكومــي عراقــي خــالل فتــرة االحتــالل 

الكبــار  المســؤولين  بعــض  ضمنهــم  ومــن 

وبعــض اعضــاء مجلــس الحكــم االنتقالــي الذيــن 

الرائســة  فتــرة  فــي  الرئيــس  منصــب  يحتلــون 

الدوريــة ، اضافــة الــى العراقييــن المتعاونيــن 

الذيــن  ولئــك 
أ
ا ضمنهــم  مــن   ( االحتــالل  مــع 

اصبحــوا  قــد   ) عمــل  فــرص  عــن  يبحثــون 

مســتهدفين وخاصــة المترجميــن وهــذا مــا زاد 

مــن الحواجــز اللغويــة التــي كانــت تعانــي منهــا 

قــوات االئـتــالف ، وعلــى الرغــم مــن ان عــدد 

المؤقتــة  االئـتــالف  ســلطة  فــي  المســؤولين 

منهــم  الكـثيــر  فــان   
ً
قليــال كان  قتلــوا  الذيــن 

تعرضــوا للهجمــات اضافــة الــى ان الكـثيــر مــن 

و 
أ
ا لالختطــاف  عرضــوا  المدنييــن  المقاوليــن 

 ، الذبــح 

السياســي  باالحتــالل  إدى  االمــن  انعــدام  ان 

الــى ان يكــون احــد اســباب الصعوبــات الماديــة 

االئـتــالف   مســؤولو 
أ
بــدا لقــد  الســايكولوجية  و 

والتــي  الخضــراء  المنطقــة  فــي  المتواجــدون 

كان العراقيــون ممنوعيــن عــن الدخــول اليهــا 

وا  يقللــون مــن تنقالتهــم بمــرور الوقــت ، 
أ
بــدا

الممكــن  غيــر  مــن  اصبــح  الربيــع  بدايــة  ففــي 

بــدون  امــان  ب  التنقــل  االجانــب  للمقاوليــن 

واقيــة   
ً
ســترا يرتــدون  وحــراس  مدرعــة  ســيارة 

فــي  فشــلت  االحتياطــات  هــذه  حتــى  لكــن   .

حمايتهــم مــن القنابــل القويــة الموضوعــة علــى 

وســيلة  افضــل  ان  كمــا   ، الطريــق  جوانــب 

منــة للتنقــل وهــي طائــرات الهلكوبتــر لــم تكــن 
آ
ا

متوفــرة للجميــع بــل كانــت تقتصــر علــى كبــار 

المســؤولين وهــذا هــو احــد مــوارد النقــص التــي 

كان  حيــث  االحتــالل  خــالل  فتــرة  اســتمرت 

التعاطــي معهــا . فــي  البنتاغــون بطيــائ جــدا 

الحكومــة  صيغــة  فــان  ذلــك  الــى  اضافــة 

ســها رئيــس الــوزراء اضافــة الــى 
أ
الجديــدة التــي يرا

لــف من ثالثة 
أ
المجلــس الرائساســي الخالــدي يتا

قــد حظيــت بقبــول واســع ، ان هــذه الصيغــة 

كانــت منتدبــة مــن قبــل مجلــس الحكــم منــذ 

البدايــة 

التــي العمــودي للســلطة   ومــن اعقــد القضايــا 

ونظامهــا  العراقيــة  ضمــن  كردســتان  ومكانــة 

بــان  العراقيــون  االكــراد  اصــر  فقــد  السياســي 

منطقتهم ينبغي ان  تحافظ على الحكم الذاتي 

الــذي مارســته نهايــة حــرب الخليــج مصممــون 

علــى حمايــة الفارســي ، حيــث انهــم مصممــون 

النهــم  المســتقبل   فــي  انفســهم  حمايــة  علــى 

تعرضــوا ســابقا للتعســف واالضطهــاد والتمييــز 

مــن قبــل الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد واكـثــر 

مــن ذلــك حيــث ان الكـثيــر مــن االمــر وخاصيــة 

بعــد  البلــوغ  مرحلــة  وصلــوا  الذيــن  الشــباب 

عــام يفضلــون االســتقالل كمــا قادتهــم قلقــون 

مــن انــه اذا لــم يحفــظ النظــام الجــدي حكمهــم 

لــذا   . تطــو  ريعــا  الصيحــات  هــذه  فــان  الذاتــي 
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فــان الكــرد يريــدون نظامــا فدراليــا او ال مركزيا ، 

كمــا انهــم يشــيرون بوضــوح الــى اهميــة الحفــاظ 

علــى حكمهــم الذاتــي والــى حــق النقــض فيتــو » 

ي قــرار يصــدر عــن المجلــس الرائســي 
أ
لــذا فــان ا

يحاســب ان يتــم االجمــاع عليــه ال ســيما تلــك 

القــرار الــذي يبــارك الوجــود المتواصل لحكومة 

كردســتان االقليميــة والــذي اعطاهــا الحكومــات 

االقليميــة االخــرى . 

جراهــا مجلــس 
أ
وفــي المفاوضــات النهائيــة التــي ا

الحكــم الكمــال الوثيقــة فــي بدايــة اذار  اظهــر 

االكــراد مطلبــا جديــدا االكــراد ينص على ان كل 

ثــالث محافظــات يرفــض علــى ان لــكل ثــالث 

ثلثاهــا قانونــا معينــا لهــا الحــق فــي ان ترفــض 

 « الشــعبي  االســتفتاء   فــي  النهائــي  الدســتور 

علمــا هنــاك ثــالث محافظــات يشــغلها االكــراد 

فــي شــمال العــراق » ولمنــع خــروج االكــراد تــم 

وضــع هــذا الشــرط ضمــن المــادة 61 ج 
الدســتور  فــي  المســاومة  ن 

أ
ا مــن  الرغــم  وعلــى 

عطيــت لالكــراد مــا يريــدون اال انــه تــرك الكـثيــر 
أ
ا

مــن العراقييــن وخاصــة الشــيعة فــي حالــة مــن 

وعــدم الرضــا الســخط ، فعلــى ســبيل المثــال 

قويــة  اعتراضــات  السيســتاني  الســيد  اظهــر 

وخاصــة تجــاه لمــادة 61 ج حيــث شــعر هــو 

تهمــش  ســوف  المــادة  هــذه  ان  مــن  والكـثيــر 

قــوة اغلبيــة ديموغرافيــة فــي البلــد وهــذا ادى 

حــدوث كارثــة وشــيكة حيــث انســحب اغلــب 

الشــيعة مــن المفاوضــات النهائيــة واتجهــوا الــى 

المشــاورة مــع السيســتاني ، وعلــى الرغــم مــن 

انهــم فــي النهايــة وقعــوا الوثيقــة ووافقــوا  عليهــا 

فــي مجلــس الحكــم ب االجمــاع اال انهــم قامــوا 

ب  مطالبيــن  غامضــة  بصــورة  العمــل  ذلــك 

اجــراء تعديــالت الحقــة وخاصــة المــادة 61 ج 

وفــى تلــك اللحظــة واجهــت ســلطة االئـتــالف 

المؤقتة مشكلة جدية ، حيث ان المفاوضات 

حــول قانــون ادارة الدولــة االنتقالــي قــد امتــدت 

النهائــي  مــا بعــد 28 شــباط وهــو الموعــد  الــى 

فــاذا  لــذا  الثانــي ،  خطــة ه ا حســب تشــرين 

توجب على البلد تحقيق الســيادة في الثالثين 

الخطــوة  هــذه  اكمــال  فينبغــي  حزيــران  مــن 

المهمــة حتــى يتــم التمكــن مــن اتمــام العمــل 

المتبقــي ، لكــن ب االســراع فــي اكمــال الوثيقــة 

ســتطاع كل مــن مجلــس 
أ
بــدون نقــاش وطنــي ا

الحكــم وســلطة االئـتــالف المؤقتــة ان يغطــوا 

الكـثيــر مــن االنقســامات التــي ســرعان مــا ظهرت 

علــى الســطح . وفــي الوقــت الــذي يســعد فيــه 

ن بعــض القضايــا التــي تتضمــن 
أ
العراقيــون بشــا

حقــوق االفــراد واســتقاللية القضــاء فــان الكـثيــر 

مــن العراقييــن شــعروا بــان الوثيقــة قــد ضمنــت 

العراقييــن  كــراد 
أ
لال الحقــوق  مــن  الكـثيــر 

قليــات االخــرى لموجــودة فــي البلــد . لــذا 
أ
ولال

ابــدى الكـثيــر قلقهــم مــن إن هــذه الوثيقــة هــي 

ســلطة  كانــت  لقــد   . العــراق  لتقســيم  صيغــة 

تخطــط  طويلــة  فتــرة  منــذ  المؤقتــة  لتــالف 
أ
اال

الدولــة  ادارة  قانــون  لترويــج  بحملــة  للقيــام 
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تبنيــه  حــال  العراقــي  الشــعب  علــى  االنتقالــي 

جيــر وكالــة اعالنــات بريطانيــة 
أ
تا تــم  ، حيــث 

مــع مكاتبهــا المنتشــرة فــي الشــرق االوســط ل 

ن 
أ
انتــاج اعالنــات صحفيــة و تلفزونيــة بهــذا الشــا

 اال بعــد عــدة اســابيع 
أ
لكــن هــذه الحملــة لــم تبــدا

 ، االنتقالــي  الدولــة  ادارة  قانــون  توقيــع  مــن 

الالفتــات  مــن  الكـثيــر  ظهــور  الــى  ادى  وهــذا 

التــي علقــت فــي شــوارع المــدن العراقيــة والتــي 

ادانــت قانــون ادارة الدولــة االنتقالــي علــى انــه 

غيــر عــادل وغيــر ممثــل وال يمــت للديمقراطيــة 

ان   « قليــات 
أ
اال دكـتاتوريــة  يمثــل  وانــه  بصلــة 

هــذه االتهامــات اســتمر تداولهــا بيــن الجماهيــر 

العراقيــة حيــث شــاهدت الســخط الشــعبي فــي 

بــادئ االمــر فــي المحاضـــرات العامــة والحلقــات 

الصغيــرة التــي تقــام فــي بغــداد وتكريــت وبــالد 

اذار  شــهر  فــي  والحلــة  والناصريــة  والبصــرة 

حيــث حاولــت ان الشــرح المبــادئ االساســية 

كان  لقــد   ، االنتقالــي  الدولــة  ادارة  لقانــون 

هنــاك الكـثيــر مــن النقاشــات لكــن اغلبهــا كانت 

نقاشــات انتقاديــة . 

ان الكـثيــر مــن العراقييــن مــن اعضــاء المجالس 

و مجالــس المحافظــات ومــن رجــال 
أ
المحليــة ا

ي 
أ
الــرا وقــادة  والناشــطين  والشــيوخ  الديــن 

االخريــن جاعــوا ومعهــم نــص القانــون او انهــم 

توجيــه  وتــم   ، فقراتــه  بعــض  منــه  اقتبســوا 

تبنــي  تــم  كيــف   : متواصلــة  بصــورة  االســئلة 

هــذه الوثيقــة يســددون اجــراء مناقشــة عامــة ؟ 

ولمــاذا تــم اعطــاء جــزء واحــد مــن هــذا البلــد 

ذلــك المقــدار مــن الســلطة ؟ لكــن حتــى عندمــا 

اشــرت الــى بعــض التناقضــات المنطقيــة علــى 

ســبيل المثــال ان شــرط االجمــاع علــى قــرارات 

علــى  الصعــب  مــن  جعــل  الرائســي  المجلــس 

الرائســة رفــض التشــريع اال ان هــذه المحاولــة 

لــم تقــل الســخط الشــعبي ، لقــد كان الغضــب 

الــى  اشــارا  حيــث  جــدا  واضحيــن  واالحبــاط 

يريــد  العراقــي  الشــعب  : ان  عــدة اشــياء منهــا 

 
ً
فهمــا لديــه  ان  مــن  الرغــم  علــى  الديمقراطيــة 

وان   ، الديمقراطيــة  تســتلزمه  لمــا   
ً
جزئيــا  .

العراقييــن . يريــدون مشــاركة اكـثــر في الحكومة 

وان الشــعب ا العراقــي ال يثــق بمجلــس الحكــم 

لهمــا  يقيــم  المؤقتــة وال  االئـتــالف  بســلطة  وال 

لــذا كان مــن الواجــب اجــراء شــيء مــا   . قــدرا 

التناقضــات  ازاء  حزيــران  مــن  الثالثيــن  قبــل 

المــادة 61ج  الوثيقــة وخاصــة  فــي  المنتشــرة 

لمنع حدوث كارثة وشــيكة في الشــارع العراقي 

ن االجمــاع اظهــر خطــرا اخــر وهــو عنــد 
أ
، كمــا ا

الســنة  مطلــع  المؤقــت  البرلمــان  انتخــاب 

المقبلــة فانــه ســينكر الوثيقــة ويقــوم بتعديلهــا 

وبعــض   « بريمــر  علــى  اقترحــت  كمــا   ، كلهــا 

االئـتــالف زمالئــي فــي ســلطة المؤقتــة العمــل 

المفتــرض  بالملحــق  يســمى  مــا  باســتخدام 

كـتابتــه ليضــم الــى قانــون ادارة الدولــة االنتقالى 

وليشــير الــى تفاصيــل بنــاء الحكومــة المؤقتــة 

وعملهــا فــي الفتــرة الممتــدة ما بين الثالثين من 
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حزيــران واقامــة االنتخابــات الخاصــة بالبرلمــان 

و بداية الســنة 
أ
االنتقالي في نهاية هذه الســمنة ا

جــل مناقشــة بعــض التعديــالت 
أ
المقبلــة مــن ا

، وقــد اقتــرح احــد القــادة السياســيين الشــيعة 

المقربيــن للســيد السيســتاني بــان يحــول حــق 

مســن  محافظــات  بثــالث  الخــاص  النقــض 

االســتفتاء الشــعبي الــى المــداوالت والتصويــت 

يحــدد  ان  ويجــب  االنتقالــي  البرلمــان  فــي 

بحقــوق  تتعلــق  قضايــا  ليغطــي  النقــض  حــق 

وســلطات المحافظــات والمناطــق ضمــن نظــام 

العــراق الفدرالــي ، ومــن اجــل حمايــة حقــوق 

التــي  الشــروط  احــد  تبنــي  يمكــن  االقليــات 

 ثــالث اخمــاس 
ً
تســتوجب تبنــي االغلبيــة مثــال

الوطنيــة  الجمعيــة  خــالل  مــن  للدســتور   «

المقتــرح ان يضمــن  لهــذا  يمكــن  االنتقاليــة ، 

اســتقاللهم  علــى  الحفــاظ  فــي  حقهــم  لالكــراد 

ي اقليــة 
أ
االقليمــي لكــن ال يمكنهــم وال يمكــن ا

مفاهيــم  مــن  مفهــوم  ي 
أ
ا نقــض  مــن  اخــرى 

الحــل  لــو كان هــذا  اعلــم فيمــا  . وال  الدســتور 

ام ال  واتباعــه  السيســتاني  الســيد  عنــد   
ً
مقبــوال

لكــن البــد مــن مناقشــة بعــض الحلــول االخــرى 

» اال انــه مــن الصعــب ايجــاد الحــل المناســب 

قبــل فــي انتخابــات البرلمــان االنتقالــي ، لكــن 

لصــدام  الرائســية  القصــور  ن  م  داخــل  فــي 

حســين حيــث تتواجــد مقــرات ســلطة االئـتــالف 

المؤقتــة لــم تجــد تلــك لتلــك االقتراحــات االذن 
للدســتور  العامــة  المناقشــات  مــا 

أ
ا  ، الصاغيــة 

بســبب  مفاجئــة  بصــورة  بــدت 
أ
ا فقــد  المؤقــت 

انــدالع العنــف وعمليــات التخريــب ال الواســعة 

فــي شــهر نيســان 

هل يمكن للعراق ان يصبح ديمقراطيا : 

ن جهــود االحتــالل االمريكــي 
أ
علــى الرغــم مــن ا

لرفــد  المصممــة  المؤقتــة  االئـتــالف  وســلطة 

مــن  تعانــي  كانــت  العــراق  فــي  الديمقراطيــة 

جوانــب  هنــاك  ان  اال  العيــوب  مــن  الكـثيــر 

ايجابيــة اخــرى  فــي القصــة وان هــذه الجوانــب 

 للمســتقبل ، 
ً
 حقيقيــا

ً
تحمــل فــي طياتهــا مــاال

المتنوعــة  ليــات 
آ
واال المؤسســات  ومــن خــالل 

للتطويــر  االمريكيــة  الوكالــة  وبضمنهــا 

لدعــم  الدوليــة  الخيريــة  والمؤسســات  الدولــي 

االئـتــالف  ســلطة  اســتطاعت  الديمقراطيــة 

المؤقتــة ان تشــرف علــى برنامــج طمــوح لترويــج 

الديمقراطيــة التعدديــة فــي العــراق ، كمــا تــم 

التقنــي  والدعــم  الماليــة  المســاعدات  اعطــاء 

بصــورة ســريعة الــى منظمــات المجتمــع المدنــي 

النســوية  التجمعــات  مثــل  المنبثقــة  العراقيــة 

المهنيــة  واالتحــادات  الشــباب  ومنظمــات 

والمؤسســات الفكريــة التــي تعمــل علــى توســيع 

وتحفيــز المشــاركة الديمقراطيــة ، لقــد اثبتــت 

فــي   
ً
جــدا مفيــدة  انهــا  علــى  المســاهمات  هــذه 

ســبيل  علــى  ســمحت  حيــث  الحــاالت  بعــض 

ان  العراقيــة  ة 
أ
للمــرا االعلــى  للمجلــس  المثــال 

ة 
أ
المــرا تمثيــل  كنســية   %  25 نصيــة  يكــون 
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فــي البرلمــان ، اضافــة الــى ذلــك فــان البرامــج 

االحــزاب  تزويــد  الــى  تهــدف  كانــت  التدريبيــة 

والمهــارات  االدوات  ب  العراقيــة  السياســية 

وســاهم  كمــا  واالســتعداد  للتنظيــم  الالزمــة 

تلــك  ايصــال  فــي   CPA فــي  المســؤولون 

لقــد   ، المناســبة  االماكــن  الــى  المســاعدة 

مركــز  فــي   
ً
جــدا مؤثــرة  االنجــازات  تلــك  كانــت 

تــم  حيــث  العــراق  فــي  الجنوبيــة  المنطقــة 

صــرف مالييــن محلــي للترويــج الــدوالرات فــي 

للديمقراطيــة  مركــز  عشــر  لثمانيــة  شــبكة  بنــاء 

مرتبطــة ب االنترنــت ، للديمقراطيــة فــي الحلــة 

حيــث يشــمل اضافــة الــى مركــز تدريســي محلــى 

المؤتمــر وغرفتيــن  للمحاضــــرات وغرفــة  يــروج 

المكاتــب  مــن  الكـثيــر  وهــــناك  للحاســــبات 

المســاعدة  هــذه  ان  للمناقشــات  المخصصــة 

للدراســات  جامعــة  بنــاء  فــي  ســاهمت  ذاتهــا 

االنســانية والديمقراطيــة فــي الحلــة فــي احــدى 

فــي  بنيــت  التــي  الكبيــرة  الرائســية  الجوامــع 

اذاعيــة  محطــة  لهــا  مضيفــا  الســابق  العهــد 

عــن  تتحــدث  التــي  االعمــال  لترجمــة  ومركــز 

فــي  مســؤول  ي 
أ
وكا اللغــة  الــى  الديمقراطيــة 

العراقييــن  مــن  الكـثيــر  ان  وجــدت   )  CPA

بصــورة  العيــش  فــي  عميــق  طمــوح  لديهــم 

كريمــة ضمــن مجتمــع حــر ديمقراطــي كمــا اننــي 

وجدتهــم مهيئيــن للعمــل بجــد مــن اجــل بنــاء 

كل  مــن  واالهــم   ، تتطلبــه  ومــا  الديمقراطيــة 

االمــن  يريــدون  العراقييــن  ان  هــو  اخــر  شــيء 

حيــث انهــم يريــدون ان يتخلصــوا مــن االرهــاب 

صــدام  نظــام  ظــل  فــي  حياتهــم  شــوه  الــذي 

منــذ  اخــرى  ن بصيغــة 
أ
اال لحــد  اســتمر  والــذي 

بدايــة الحــرب ، لكــن اغلبهــم يفضــل تحقيــق 

هــذا االمــن مــن خــالل الوســائل الديمقراطيــة 

 . االقويــاء  الرجــال  بعــض  خــالل  مــن  وليــس 

جــاء  التــي  الســيئة  والنتائــج  الفشــل  وبســبب 

بهــا االحتــالل اضافــة الــى الصعوبــات المرحليــة 

يتبــع  احتــالل  ي 
أ
ا يواجههــا  ن 

أ
ا البــد  التــي 

ظلــم صــدام حميــن فــان العمليــة ستســتغرق 

عراقيــة  دولــة  اقامــة  اجــل  مــن  ســنوات  عــدة 

العــراق . ان  فــي  ديمقراطيــة ونظــام دســتوري 

الفتــرة التــي تلــي تســلم الســلطة ســتكون طويلــة 

ودمويــة فــي بــادئ االمــر ، وليــس مــن الواضــح 

 علــى اجــراء انتخابــات 
ً
ان العــراق ســيكون قــادرا

صادقــة فــي كانــون الثانــي المقبــل ، وحتــى اذا 

اجريــت االنتخابــات بصيغــة تحظــى باقــل قــدر 

ن جــدول 
أ
مــن القبــول فمــن الصعــب التخيــل ا

العمــل الطمــوح جــدا المعــد لمــا يتبقــى مــن عــام 

النظــر  وبغــض  علــى حالــه ،  ســيبقى  ه 200 

ونقــل  االحتــالل  نهايــة  فــان  كلــه  ذلــك  عــن 

فــي 28 حزيــران  مؤقتــة  ال حكومــة  الســلطة 

اعطــى فرصــة لبدايــة جديــدة ، وال يوجــد هنــاك 

بديــل اخــر لهــذا البرنامــج االنتقالــي ال يتضمــن 

الحــرب   : المريعــة  الســيناريوهات  هـــذه  احـــد 

االهليــة او مقيــدة بقيــود لــذا ينبغــي عليهــا ان 

تبنــي القــوات المســلحة ب اقصــى ســرعة ممكنة 
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لكــن المصــادر االكـثــر اســتعدادا لالنضمــام الــى 

التــي تســمح  القويــة  المليشــيات  هــي  الشــرطة 

لمقاتليهــا االنضمــام الــى الجيــش الجديــد فقــط 

عندمــا تبقــى تراكيبهــم القياديــة على حالها ، لذا 

فــاذا رغبــت الدولــة العراقيــة لدحــر المليشــيات 

حقــا   ، لوحدهــا  للحــرب  تذهــب  ن 
أ
ا ينبغــي 

يصعــب تخيــل ذلــك ، لكــن اذا حــاول العــراق 

اقامــة االنتخابــات فــي حيــن تبقــى المليشــيات 

علــى حالهــا فــان الحملــة االنتخابيــة يحتمــل ان 

تكــون قضيــة غيــر ديمقراطيــة ودمويــة جــدا ، 

حيــث ســيتعرض المرشــحون الــى االغتيــال كمــا 

ســيحكم المنــاؤون السياســيون االضعــف فــي 

خــارج المدينــة كمــا ســوف يتــم الســيطرة علــى 

االكـثــر  الجماعــات  قبــل  مــن  االقتــراع  ماكينــة 

االمنــي  الوضــع  تحســن  اذا  وحتــى   ، تســلحا 

ليســمح ب اقامــة االنتخابــات فــي وقتهــا المحدد 

فــان العــراق ربمــا ســيواجه مشــاكل اخــرى اذا 

واســتخدم  المتحــدة  االمــم  توصيــات  اتبــع  مــا 

نظــم القائمــة الوطنيــة وتخصيــص مقاعــد فــي 

نطــاق  علــى  التصويــت  اســاس  علــى  البرلمــان 

القطــر الن ذلــك ســوف يعطــي االحــزاب الدينيــة 

االقليميــة حافــزا مضاعفــا لزيــادة اعدادهــا مــن 

حــدث  واذا  والتدليــس  والغــش  القــوة  خــالل 

االفضــل  القــوات  ســيكون  الفائــز  فــان  ذلــك 

 مثل الكرد في الشــمال 
ً
 واالكـثر انتظاما

ً
تســلحا

او االحــزاب االســالمية التــي تدعمهــا ايــران فــي 

الجنــوب الشــيعي ، ويمكــن ان تربــح الواليــات 

المتحــدة فــي تمهيــد الطريــق النتخــاب حكومــة 

ــي ب ايــران بغــداد .  ـ اســالمية مرتبطــة فــي ابيـ

ملء فراغ الشرعية :

 كمــا اظهــرت الســنة االخيــرة فــي العــراق فــان 

الحكــم المناســب غيــر ممكــن بــدون ايجــاد حــد 
دنــى مــن االمــن لكــن االمــن ال يمكن ان يتطور 

أ
ا

بــدون اجــراء تقــدم كبيــر فــي الجانــب السياســي 

، وهــذا مــا كان حقــا فــي مجــاالت عــدة :

اوال : على الرغم من ان معظم العنف االرهابى 

ال ســيما الســيارات المفخخــة االنتحاريــة كانــت 

تدعــي  كمــا   ، قــوى خارجيــة  قبــل  مــن  تنظــم 

ايضــا  ضمنهــا  ومــن  اغلبهــا  فــان  بــوش  ادارة 

الطــرق  جوانــب  علـــى  توضــــع  التــي  القنابــل 

وقتــل المقاوليــن واالشــكال االخــرى لعمليــات 

العراقييــن  قبــل  مــن  تنفيذهــا  تــم   « التفجيــر 

ضــد  انقلبــوا  الذيــن  الســنة  اساســية  وبصــورة 

االحتــالل العتقادهــم بــان االحتــالل ابعدهــم 

سياســيا 

الشــيعة  الشــباب  مــن  العديــد  خــرج   : ثانيــا 

مســلحين لاللتحــاق بالمليشــيات مثــل مليشــيا 

ــف وقلــة فــرص  الصــدر بســبب انعــدام الوظائـ

وزاد  السياســية  التوتــرات  تصاعــدت    : ثالثــا 

العنــف  باحتماليــة ظهــور  يتعلــق  فيمــا  القلــق 

بيــن االكــراد والعــرب العراقييــن بخصــوص كل 

من حدود منطقة كردستان ) خاصة منطقة كركوك 

حيــث تريد المليشــيات الكرديــة طــرد العــرب الذين 

كانوا قد استقروا هناك اثناء حملة التعريب التي قام 
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بها صدام ( وبخصوص شــكل البلد في المســتقبل 

اثنــاء  المليشــيات  تســريح  عمليــة  ان   : رابعــا 

عمليــة بنــاء القــوات المســلحة العراقية الجديدة 

كانت تشــكل مشــكلة سياســية بصورة اساســية 

العنــف  احتــواء  فــان  الحــاالت  تلــك  وفــي كل 

ومتفننــة  قويــة  عســكرية  اســتجابة  يتطلــب  ال 

بــل يتطلــب جهــدا سياســيا مســتمرا مــن اجــل 

اقامــة نظــام شــامل يمكــن ان يثبــت هويــة كل 

المجاميــع العراقيــة الرئيســية . 

ومع ذلك فالبد من القول بان الواليا المتحدة 

فعالــة  سياســية  اســتراتيجية  الــى  افتقــرت 

 
ً
لعــراق مــا بعــد الحــرب كمــا بــدا ذلــك واضحــا

بعيــد الغــزو عندمــا تســلم مكـتــب الجنــرال جــي 

والمســاعدات  االعمــار  ب  »المختــص  كارتــر 

مــن  جــزء   . بغــداد  فــي  المســؤولية  االنســانية 

كارنــر وبرايمــر  مــن  هــو ان كال  المشــكلة كان 

لــم يســتوعبا  الصــورة التــي رســمها العراقيــون 

لهمــا وكيــف اســتقبلوهما ، ففــي اثنــاء االحتــالل 

الــى  اضافــة  اللغــة  الــى  يفتقــر  االئـتــالف   كان 

عــدم معرفــة االئـتــالف ب االماكــن والمناطــق 

العراقــي  والمجتمــع  السياســة  فهــم  العراقيــة 

ن الخبــراء 
أ
 هــو ا

ً
لة تعقيــدا

أ
ومــا يزيــد فــي المســا

مــن  طردهــم  تــم  طويلــة  لفتــرة  عمــل  الذيــن 

الحلقــات الداخليــة التــي تقــوم باتخــاذ القــرارات 

 . المؤقتــة   االئـتــالف   CPA لســلطة  التابعــة 

لــذا فــان االلتــالف ل يتفهــم حقيقــة امــر معيــن 

انــه علــى الرغــم مــن ان اغلــب العراقييــن  هــو 

مــن  تحــرروا  النهــم  باالمتنــان  يشــعرون  كانــوا 

الطغيــان الوحشــي اال ان هــذا االمتنــان يشــوبه 

الشــك العميــق تجــاه الدفــع الحقيقــي للواليــات 

المملكــة  دوافــع  الــى  اضافــة   « المتحــدة 

الســابق  االســتعماري  الحكــم  وهــو  المتحــدة 

للعــراق » وهــو اهانــة العراقييــن تحــت ذريعــة 

غيــر  بانهــم  انفســهم  ب  اثبتــوا  العراقييــن  ان 

الــى  اضافــة  بصــدام  االطاحــة  علــى  قادريــن 

بعــد  مــا  دولــة  تجــاه  الواقعيــة  غيــر  التوقعــات 

بانهــا ســوف  العراقيــون  توقيــع  الحــرب حيــث 

اظهــر  وقــد   . بســرعة  مشــاكلهم  مــن  تخرجهــم 

ليــس  هــو  الغــزو  بــان  العراقييــن  مــن  الكـثيــر 

جهــدا دوليــا بــل انــه احتــالل مــن قبــل الغــرب 

ــــ  االنكلــوا  والمســيحية  بالقــوات  المتمثليــن 

يقــظ الذكريــات التــي تشــير 
أ
امريكيــة وهــذا مــا ا

والــى   . الســابقين  الســابق  االســتعباد  الــى 

. العــراق  قــادة  ضــد  القوميــة  الصراعــات 

 اضافــة الــى ذلــك فــان ســلطة االئـتالف المؤقتة  

فشــلت فــي ادراك ان صــدام حافــظ علــى قاعــدة 

الدعم الشــعبي في العراق حتى بعد ســقوطه ، 

. وعلــى الرغــم مــن انــه عــذب الكـثيــر مــن الســنة 

. فــان اغلبهــم يؤيدونــه الســباب منهــا الخــوف 

مــن ان تغييــر النظــام ســوف يكلــف اقليــة تبلــغ 

نســبتها 20 % من الســكان احتكارها التاريخي 

للدولــة ومصادرهــا الســابقة . 

التحليــل  فــي  اخطــاءه  االحتــالل   مــزج  لقــد 

يــن ســتراتيجيين بســبب عــدم تقديــره 
أ
مــع خطا
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وتمثــل   ، صحيحــة  بصــورة  قــوات  الموقــف 

 االول هــو القيــام بحملــة اقصاء البعثيين 
أ
الخطــا

 حيــث 
ً
حيــث كانــت تلــك الحملــة واســعة جــدا

يتــم اقصــاء كل شــخص كان يتــل مركــزا بــارزا 

الدولــة  فــي  مهمــة  ــف  الوظائـ مــن  الحــزب  فــي 

المســتقبلية بغــض النظــر عــن اشــتراكه او عــدم 

وتــم   ، الجرائــم  فــي  مباشــرة  بصــورة  اشــتراكه 

اختيــار احمــد الجلبــي وهــو مــن اكـثــر المناوئيــن 

حــزب  تجــاه  جــدا  متشــدد  انــه  للبعــث حيــث 

 عــن هــذا 
ً
البعــث تــم اختيــاره ليكــون مســؤوال

ارتكبــه  الــذي  الثانــي   
أ
الخطــا امــا   ، البرنامــج 

يــار عــام 200٣ فهــو اصــداره امــرا 
أ
بريمــر فــي ا

بحــل الجيــش العراقــي . لقــد تدهور الجيش عند 

صبــح مــن الضــروري اختيــار 
أ
انتهــاء الغــزو لــذا ا

ي 
أ
ا يشــغلوا  ان  قبــل  دقيقــة  بصــورة  الضبــاط 

موقــع فــي الدولــة العراقيــة الجديــدة ، ان حــل 

الجيــش بصــورة رســمية إفقــاد ســلطة االئـتــالف 

المؤقتــة فرصــة اعــادة بنــاء بعــض اجزائــه مــن 

ن 
أ
اجــل المســاهمة فــي اســتعادة النظــام كمــا ا

الف مــن الضبــاط 
آ
هــذا القــرار تــرك عشــرات اال

والجنــود المســلحين بعيــدا عــن النظــام الجديــد 

للتطــوع  المرشــحين  مــن  الكـثيــر  بعــد 
أ
ا كمــا 

االحتــالل  خلــق  لقــد   ، االرهــاب  بســبب 

لــم يتعــرض فيهــا البعثيــون   
ً
االمريكــي اجــواءا

الــى فقــدان  الســابقون الســنة بصــورة رئيســية 

ابعادهــم  تــم  بــل  فحســب  الســابقة  هيمنتهــم 

ي نســية حقيقيــة فــي الســلطة 
أ
عــن ان يشــغلوا ا

، ممــا دفــع بعــض العراقييــن الذيــن يرغبــون في 

المســاهمة فــي الحكومــة الجديــدة الــى المقاومــة 

ســتراتيجية  هــؤالء  يعتقــد  كمــا  النهــا  العنيفــة 

االقــل  علــى  و 
أ
ا االمريــكان  ابعــاد  ل  ذكيــة 

تغييــر شــروطهم التــي وضعوهــا ، اضافــة الــى 

ذلــك فقــد واجهــت الواليــات المتحــدة مشــكلة 

سياســية اخــرى فــي العــراق وهســي الشــكوك 

المحليــة تجــاه دوافــع الواليــات المتحــدة مضافا 

لهــا ذكريــات االســتعمار الغربــي وحالــة االســتياء 

الصــراع  مــن  المتحــدة  الواليــات  موقــف  ازاء 

الفلســطينيـ  االســرائيلي فــي اثبــات عــدم شــرعية 

واشــنطن  علــى  ينبغــي  لــذا  االحتــالل  ســلطة 

وهمــا   : الفجــوة  هــذه  لمــلء  بشــيئين  القيــام 

زيــادة المشــاركة الدوليــة فــي االدارة السياســية 

للبلــد ) علــى الرغــم مــن صعوبة الموقف بســبب 

قــادة  تمكيــن  و   ) للحــرب  الدوليــة  المعارضــة 

عراقييــن شــرعيين مــن القيــام ب ادوار فعالــة 

فــي الحكومــة . ان افضــال الطــرق للقيــام بذلــك 

هــي اجــراء االنتخابــات وهــذا مــا اراده ســماحة 

دينــي  قائــد  وهــو  السيســتاني  علــي  هللا  يــة 
آ
ا

شــيعي يحظــى بنفــوذ واســع فــي العــراق هــذا مــا 

راده منــذ البدايــة ، ان التجــارب التــي تخــص 
أ
ا

التحــوالت فــي فتــرات مــا بعــد الحــرب تشــير الــى 

االنتخابــات  اجــراء  فــي  التســرع  عــدم  ضــرورة 

واطــار  انتخابــي  مســجل  وجــود  عــدم  فمــع   ،

عمــل ينظــم العمليــة االنتخابيــة وعــدم وجــود 

ومــكان  وقــت  وجــود  وعــدم  انتخابيــة  قواعــد 
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فــان  جديــدة  سياســية  احــزاب  لظهــور  كافــي 

االنتخابــات الوطنيــة المبكــرة ) التــي تجــرى فــي 

الســنة االولــى مــن االحتــالل ( تشــكل منزلقــا 

و حتــى الحــرب االهليــة 
أ
 تجــاه العنــف ا

ً
خطيــرا

عليهــا  تســيطر  ربمــا  االنتخابــات  هــذه  ان   ،

االحــزاب االســالمية فــي الجنــوب والتــي تتمتــع 

شــكلت  منظمــات  تمتلــك  انهــا  منهــا  بمزايــا 

ي فــي ايــران . لقــد 
أ
بصــورة ســرية او فــي المنفــى ا

اتبعــت ســلطة االحتــالل ســتراتيجيات متنوعــة 

لمــلء فــراغ الشــرعية بدرجــات نجــاح متفاوتــة 

، حيــث شــكل القــادة العســكريون فــي قــوات 

المدنييــن  المقاوليــن  مــع  بالتعــاون  االئـتــالف 

حــاالت  وفــي   ، مختلفــة  مجالــس  االمريــكان 

قليلــة وخاصــة فــي الجنــوب الــذي يقــع تحــت 

تــم  البريطانيــة  والعســكرية  المدنيــة  االدارة 

تنظيــم و انتخابــات باســتخدام نظــام البطاقــة 

العوائــل  فقــط  ســجلت  والتــي  و  التموينيــة 

العراقيــة ولــم تســجل اي االشــخاص لكــن كان 

يعتقد انها تغطي ما نســبته٣9 %. من الســكان 

، ان المســؤولين فــي محافظــة ا البصــرة ) ثانــي 

تجربــة  بــه  ارادوا   ) العــراق  فــي  مدينــة  اكبــر 

هــذه  مثــل  لكــن  مباشــرة  بصــورة  االنتخابــات 

مــن قبــل  تــم رفضهــا  المبــادرات الديمقراطيــة 

مقــرات ســلطة االئـتــالف المؤقتــة النهــا كانــت 

ي مثــال لالنتخابــات المباشــرة 
أ
تخشــى مــن ان ا

ربمــا يقــوض اصــرار ســلطة االئـتــالف المؤقتــة 

علــى عــدم امكانيــة تنظيــم االنتخابــات ، اضافــة 

الــى ذلــك كانــت تخشــى مــن نــوع االنتخابــات 

التــي ســتنتج ، 

البريطانييــن  المســؤولين  حـــد 
أ
ا اخبرنــــي  لقــد 

ان المســؤولين فــي CPA ال يريــدون حــدوث 

ي شــيء ال يمكنهــم الســيطرة عليــه وهــذا مــا ال 
أ
ا

يمكنهــم اخفــاءه عــن العراقييــن » ، لقــد عمــل 

فريــق ســلطة االئـتــالف المؤقتــة بجــد ل ابعــاد 

الشخصيات الفاسدة وغير المماثلة شخصيات 

المجاميــع  مــن  الكـثيــرة  تمثــل  ممثلــة  جديــدة 

توجيــه  فــي  العمليــة  هــذه  ســهمت 
أ
ا لقــد   ،

االنتخابــات ولــم تكــن المشــكلة االساســية التــي 

تعانــي منهــا المجالــس تتعلــق بعــدم امتالكهــا 

ســلطة انتخابيــة بــل ضعفهــا الواضــح وافتقارهــا 

للمصادر في بعض االحيان ينبغي على اعضاء 

المجلــس االنتظــار ل اشــهر مــن اجــل اس تــالم 

تلــك  اســتثمار  فــي  الفشــل  ومــع   ، رواتبهــم 

المجالــس ب اعطاءهــا مصــادر وســلطة حقيقيــة 

فقــد االحتــالل فرصــة جوهريــة لدعــم شــرعيته 

ي فــي تمــوز عــام . . 200٣ 
أ
ويعــد ثالثــة اشــهر ا

اســس االحتــالل ســلطة وطنيــة وهــي مجلــس 

الهيئــة  هــذه  وتضامنــت   ، العراقــي  الحكــم 

ممثليــن عــن بعــض القــوى السياســية العراقيــة 

الكرديــان  الحزبــان  منهــا  ويضــم  الثقــل  ذات 

الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  الرئيســان 

واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني » اللــذان حكمــا 

منطقــة الحكــم الذاتــي الكرديــة منــذ تحريرهــا 

الــى  اضافــة   1  99 ا  عــام  صــدام  ظلــم  مــن 
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حزبيــن شــيعيين سياســيين اساســيين وهمــا 

المجلــس االعلــى للثــورة االســالمية فــي العــراق 

وحــزب الدعــوة كمــا وتضامــن بعــض االحــزاب 

الــى  اضافــة  الشــيوعي  الحــزب  مثــل  القديمــة 

يــة هللا علــي 
آ
بعــض الشــخصيات المقربــة مــن ا

السيســتاني وممثليــن عــن القــوى االجتماعيــة 

االخــرى

المتمثلة بالقبائل العراقية الرئيسة.

كان  شــيائ  يكــن  لــم  الحكــم  مجلــس  ان 

لكنــه كان  ولــى 
أ
ا ذلــك  اعطــاه  الــذي  االنطبــاع 

كـثيــر العيــوب ، واول تلــك انــه يتضمــن اكـثيــر 

الجلبــي  وخاصــة  العراقييــن  المبعديــن  مــن 

الذيــن كان ادوار فعالــه وملموســة فــي داخــل 

المجلــس وثقــاف ســلطة االئـتــالف المؤقتــة فــي 

التحــرك تجــاه خلــق هيمنــة اكـثــر شــرعية واكـثــر 

 CPA الثالــث فهــو ان  امــا العيــب   . مــا  تشــي 

الحكــم  مجلــس  اعضــاء  تشــجيع  فــي  فشــلت 

GCC لتطــور دوائـــر انتخابيــة ، ومــن ضمــن 

اغلــب  خــروج  يكــن  لــم  المجلــس  التزامــات 

لــوف فــي 
أ
اعضــاء المجلــس البــالد شــيائ غيــر ما

ي وقــت شــاؤو ولــم يتمكــن اغلــب العراقييــن 
أ
ا

عضــاء وهــو صــدام ويعانــي مســؤولو 
أ
مــن رؤيــة ا

االحتــالل االمريكــي مــن مشــكلة الشــرعية فلــم 

الكـثيــر  تقنــع  ان  المتحــدة  الواليــات  تســتطع 

 فــي عمليــة 
ً
 فعــاال

ً
خــذ دورا

أ
مــن االقطــار لكــي تا

مــن  تخويــل  بــدون  قامــت  نهــا 
أ
ال االحتــالل 

قطــار 
أ
اال اغلــب  تايــد  وبــدون  االمــن  مجلــس 

الديمقراطيــة االخــرى فــي العالــم وهــذا مــا زاد 
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لتــالف 
أ
اال شــكوك 

ومــع ذلــك فقــد ارســلت االمــم المتحــدة بعثــة 

دملــو  فييــرا  ســرجيو  وصــول  مــع  جــدا  مهمــة 

الســالم ، وعلــى الرغــم مــن العــراق الشــكوك 

فــي بســبب  المتحــدة  تــدور حــول االمــم  التــي 

االقتصاديــة  العقوبــات  فــرض  فــي  اشــتراكها 

علــى العــراق » فقــد حصــل دملــو ورفاقــه علــى 

احتــرام العراقييــن و اســتوعبو ضــرورة مشــاركة 

الحــرب  بعــد  مــا  فــي حكومــة  العراقييــن 

المتحــدة  ثيــر االمــم 
أ
تا لــم يكــن  ســف 

أ
لكــن لال

علــى ظاهريــة ،واحــد اســباب ذلــك والحــادث 

قصـــف   200٣ عــام  ب 
آ
ا  19 فــي  ســاوي 

أ
الما

القاعــدة اعضــاء  ربمــا   ( االرهابيــون 

بالتعــاون مــع بعثييــن ســابقين ( مقــرات االمــم 

المتحــدة فــي بغــداد والتــي كانــت تفتقر للحماية 

فــي  الهجمــة  تلــك  تســببت  حيــث   ، الجيــدة 

مقتــل ) ملــو ( ومجموعــة كبيــرة مــن العامليــن 

فــي االمــم المتحــدة وادت بالنتيجــة الــى مغــادرة 

االمــم المتحــدة الــى خــارج العــراق . لقــد كان 

تعــان  لــم  التــي  االحــداث  اســوء  مــن  الهجــوم 

االمــم المتحــدة مــن مثلــه مــن قبــل لــذا فانهــا 

ســتواجه  كمؤسســة  انهــا  بالحســبان  ســتضع 

قبــل  وحتــى   . القادمــة  الســنوات  فــي  نزاعــات 

يغــداد  فــي   « وبريمــر  واشــنطن  فــان  الهجمــة 

ي اجــراءات 
أ
اثبتــا انهمــا غيــر راغبيــن اليــكال ا

تخــص الســيطرة لالمــم المتحــدة ، ولــم يالحــظ 

حاجــة  ي 
أ
ا المؤقتــة  االئـتــالف  ســلطة  رئيــس 

لبعثــة االمــم المتحــدة اكـثــر مــن اصــدار بيانــات 

الملــوء  لقــاء  بعــد  وحتــى   . مؤيــدة  صحفيــة 

وذهابــه  السيســتاني  علــي  الســيد  بســماحة 

يــار بــان هنــاك 
أ
لتحذيــر بريمــر » فــي منتصــف ا

قنبلــة سياســية كانــت علــى وشــك االنفجــار علــى 

السيســتاني  الســيد  عــن  تصــدر  فتــوى  صيغــة 
مؤكــدا علــى ان ايجــاد هيئــة تقــوم بوضــع دســتور 

للعراقييــن يجــب ان تخضــع االنتخابــات عامــة 

لكــن بريمــر » تجاهــل ذلــك التحذيــر .

كان  االمريكــي  االحتــالل  عيــوب  ابــرز  ومــن 

ي تدخــل دولــي يتبــع النزاعــات 
أ
ميلــه للســيطرة ا

البــد ان يكــون هنــاك نــوع مــن التوتــر بيــن قفــي 

الشــرعية والســيطرة ، لكــن علــى طــوال الســنة 

االمريكيــة  االدارة  كانــت  االحتــالل  االولــى 

مــــن ســيطرتها كلمــا ســنحت لهــا الفرصــة تميــل 

لفــرض بذلــك . 

اال ان هــذا النمــط بــد يتغيــر بعــد الخامــس عشــر 

مــن تشــرين الثانــي عــام 200٣ حيــث اتجهــت 

مــن  المســاعدة  لتطلــب  االمريكيــة  االدارة 

االمــم المتحــدة لكــن كان ينبغــي علــى االدارة 

االمريكيــة ان تقــوم بهــذه الخطــوة منــذ البدايــة 

ان الخلــل فــي شــرعية واشــنطن كان واضحــا 

جــدا حيــث كان يتحتــم عليهــا ان تحــاول بعــد 

تعطــي  ان  عــام 200٣  ايــار  فــي  كارنــر  ابــدال 

االمــم المتحــدة مســؤولية مســاوية لتلــك التــي 

للقيــام  المؤقتــة  االئـتــالف  ســلطة  بهــا  تتمتــع 

بعمليــة ادارة العــراق مــا بعــد الحــرب وتنظيــم 
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التحــول السياســي ومــن غيــر الواضــح ان االمــم 

المتحــدة ســوف تقبــل مثــل هــذا الــدور الرفيــع 

لكــن علــى االقــل ينبغــي اعطــاء دملــو مســؤولية 

وســلطة اوســع 

- بناء حكومة :

ان ادارة بوش تســتحق الشــرف بســبب تعديل 

االنفجــار  بعــد  دراماتيكيــة  بصــورة  موقفهــا 

المتعلقــة  خطتهــا  فــي  حــدث  الــذي  الداخلــي 

التخلــي  بعــد  العــراق  فــي  السياســي  بالتحــول 

كان  والــذي  برايمــر  ل  االصلــي  المنهــج  عــن 

العــراق بعــد ان  الــى  نقــل الســيادة  الــى  يرمــي 

انتخــاب  وبعــد  المؤقــت  الدســتور  كـتابــة  تتــم 

الحكومــة الجديــدة بصــورة ديمقراطيــة اصــدرت 

الخامــس  فــي  جديــد  عمــل  جــدول  واشــنطن 
عشــر من تشــرين الثاني دعا الى تبني الدســتور 

المؤقــت قانــون ادارة الدولــة  االنتقالــي فــي 28  

غيــر  االنتخابــات  والــى   .  .200٣ عــام  شــباط 

المباشــرة للبرلمــان االنتقالــي والــى االنتخابــات 

التــي  الحكومــة  الختيــار  البرلمــان  ذلــك  عبــر 

ستتســلم الســيادة فــي الثالثيــن مــن حزيــران ، 

وفــي منتصــف اذار عــام ه ، ، ســيتم انتخــاب 

سيســية تقــوم بكـتابــة الدســتور الدائم 
أ
جمعيــة تا

فــي شــهر  الــذي ســيخضع لالســتفتاء الشــعبي 

ب تتبعــه انتخابــات مباشــرة لحكومــة جديــدة 
آ
ا

فــي نهايــة تلــك الســنة .

فــي  مهمــا   
ً
تطــورا احدثــت  الخطــة  هــذه  ان   

الحاجــة  ادركــت  انهــا  حيــث  االصليــة  الخطــة 

الــى تســريع نقــل الســلطة وتثبيــت موعــد جديــد 

لحــدوث ذلــك . لقــد بذلــت جهــود كبيــرة مــن 

 
ً
موعــدا حزيــران  مــن  الثالثيــن  اختيــار  اجــل 

النتقــال الســلطة اال ان الناقديــن الدارة بــوش 

مــن  الموعــد  ذلــك  اختيــارا  ان  علــى  يصــرون 

االنتخابيــة  الحملــة  مــع  يتناســب  ان  اجــل 

االمريكيــة ، لكــن هــذا النقــد فــارغ المحتــوى 

، ففــي العــراق كان مــن الواضــح ان الواليــات 

القضايــا  احــدى  باتجــاه  تتحــرك  المتحــدة 

الملحــة التــي ال يمكــن تجاهلهــا وهــي الحاجــة 

ل ارجــاع الســيادة للعراقييــن وتمكينهــم مــن 

تحديــد لكــن الثالثيــن مــن حزيــران كان موضــع 

حيــث  العراقييــن  مــن  للكـثيــر  بالنســبة  شــك 

ان اغلبهــم كان يشــك بــكل مــا تقولــه او تفعلــه 

كانــت  لذلــك  اضافــة   ، المتحــدة  الواليــات 

هنــاك مشــكلة كبيــرة فــي تلــك الخطــة حيــث 

منــذ  اســتنكرها  السيســتاني  علــي  الســيد  ان 

البدايــة الن البرلمــان االنتقالــي الــذي ســتكونه 

ســوف لــن يتــم انتخابــه بصــورة ا تــة 5 و ال ان 

غيــر  كانــوا  والشــيعة  الســنة  العراقييــن  اغلــب 

 
ً
راضييــن تجــاه هــذا العنصــر وكانــوا قلقيــن جــدا

مــن نظــام الكوكــز » الــذي تــم اقتراحــه الجــراء 

عمليــة االنتخابــات علــى انــه ســيعطي الســلطة 

لمجاميــع مثــل مجلــس الحكــم التــي تــم تعيينهــا 

ومــن   ، المؤقتــة  االئـتــالف  ســلطة  قبــل  مــن 

اجــل ان نكــون منصفيــن فــان الخطــة لــم تكــن 
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ســهلة بــل انهــا بالغــة التعقيــد . 

عنــد  المؤقتــة  االئـتــالف  ســلطة  حاولــت  لقــد 

الســيد  مــع  تدققهــا  الخطــة ان  لهــذه  اصدارهــا 

لكــن   ، الوســاطة  خــالل  مــن  السيســتاني 

باالســتعانة  العمــل  عنــد   
ً
غاليــا يحــدث  كمــا 

بالوســاطات إعتقــدت ســلطة االئـتــالف المؤقتــة 

بــان السيســتاتي قــد وافــق ربمــا النــه لــم يتمكــن 

مــن دراســة الخطــة لذلــك فانــه لــم يســتوعب 

دانهــا فيمــا بعــد ، لقــد كانــت 
أ
الخصائــص التــي ا

ســلطة االئـتــالف المؤقتــة ترغــب فــي االســتمرار 

ال  بانــه  معتقديــن  كانــت  صــورة  بــاي  بعملهــا 

ن يعتــرض علــى العملية 
أ
يمكــن لشــخص واحــد ا

باســرها .

يــد مجلــس الحكــم تلــك الخطــة كمــا ايدتــه 
أ
 لقــد ا

الكـثيــر مــن المجاميــع العراقيــة التــي تعمــل مــع 

ت هنــاك 
أ
ســلطة االئـتــالف المؤقتــة ، لكــن بــدا

مواجهــات سياســية حــول تلــك الخطــة واصبــح 

مــن الواضــح ان الواليــات المتحــدة ال تســتطيع 

تحكيــم النــزاع الــذي اقحمــت نفســها بــه ، وفــي 

كانــون االول تلقــى كل مــن كوندليــزا رايــس » 

مستشــارة االمــن القومــي وروبــرت بالكــى ويــل 

مقترحــا يقــول بامكانيــة اقنــاع االمــم المتحــدة 
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خــالل  مــن  وذلــك  العــراق  فــي   تتدخــل  لكــي 

القيــام ب ادوار الوســاطة او ادارة بعــض القضايــا 

، وافضــل مــن ذلــك انهــم ســمعوا بــان االخضــر 

االبراهيمي دبلوماســي جزائري كان يعمل ضمن 

برنامــج انشــاء دســتور تابــع ل االمــم المتحــدة فــي  

افغانســتان انــه ربمــا يعمــل النجــاز هــذه المهمــة 

الــى  وبــادرا  المقتــرح بحمــاس  بهــذا  ،كمــا رحبــا 

اقامــة مفاوضــات مــع االمــم المتحــدة . 

وفــي شــهر كانــون الثانــي وافقــت االحــزاب علــى 

شــب  فــي  العــراق  الــى  المتحــدة  االمــم  عــودة 

االبراهيــم  ســه 
أ
برا بعثــة صغيــرة  بصيغــة   

ً
مبدئيــا

 . مــر 
أ
اال بــادئ  فــي  بريمــر  ان  مــن  الرغــم  وعلــى 

ان  اال  محــددا  دورا  المتحــدة  االمــم  تلعــب  ان 

بــه  الــذي حظيــت  الواســع  باالنتــداب  تدريجيــا 

االئـتــالف  ســلطة  امــر  انــه  كمــا  االبراهيمــي  ع 

االمــم  مــع  كاملــة  بصــورة  تتعــاون  بــان  المــن 

االبراهيمــي ومستشــاريه  مــكان  وهــذا  المتحــدة 

مــن التفــاوض حــول لجـــدى الحلــول عنــد نهايــة 

زيارتهــم فــي 17 شــباط ، وقــد تمكــن االبراهيمــى 

النقاشــات  خــالل  مــن  السيســتاني  اقنــاع 

الحقيقيــة  االنتخابــات  بــان  الموضوعيــة 

والصادقــة ال يمكــن تنظيمهــا فــي الثالثيــن مــن 

حزيــران ، كمــا انهــا تســتغرق علــى االقــل ثمانيــة 

اشــهر ، وهــذا مــا حــدا بالسيســتاني الــى قبــول 

الحــل الــذي اقــره قــرار 1546 مجلــس االمــن فــى 

جيــل انتخابــات 
أ
الثامــن مــن حزيــران ، لــذا تــم تا

الــوزراء  رئيــس  الــى  اضافــة  االنتقالــي  البرلمــان 

ومجلــس الــوزراء الــى شــهر كانــون االول او الــى 

حــادي والثالثيــن مــن كانــون الثانــي عــام 2005 

علــى ابعــد تقديــر ، وفــي الوقــت نفســه فــان نظــام 

الكوكــز الختيــار الحكومــة تــم الغــاؤه ، كمــا وتــم 

انشــاء سلســل حــكام عراقــي مؤقــت غيــر منتخــب 

لصالحيــات محــددة مــن خــالل التشــاور مــع » 

االمــم المتحــدة ثــم تســلم الســلطة فــي الثالثيــن 

مــن  الثامــن والعشــرين  او  تاريــخ  مــن حزيــران 

الجديــد  الحكومــة  اختيــار  ان  وهــو  حزيــران 

CCPA  االبراهيمي بالتشاور مع مجلس الحكم 

و التشــكيالت العاليــة المتعــددة لــم يكن اختيار 

تســليم الســلطة االنتقاليــة بصــورة مباشــرة  الــى 

خريــن 
آ
مجلــس الحكــم مــع اضافــة 25 شــخصا ا

 بغــض النظــر عــن 
ً
ليكــون المجلــس اكـثــر شــموال

افتقــاره للشـــعبية ، لكــن االبراهيمــي الــذي فهــم 

افضــل قلــة االحتــرام التــي يكنهــا العراقيــون تجــاه 

مجلــس الحكــم كان يفضــل مــرة جديــدة حقيقيــة 

، واراد اعضاء مجلس الحكم ان يحتلوا المراكز 

العليا في السلطة وفى النهاية حصل كل منهما 

علــى مــا يريــد ، حيــث حصلــت ادارة بــوش علــى 

رئيــس الــوزراء وهــو اهــم واقــوى المراكــز والــذي 

ســه ايــاد عــالوي . امــا االبراهيمــي فحصــل علــى 
أ
ترا

مجلــس الــوزراء الــذي اراده ويتكــون مــن عــدد 

مــن الــوزراء العراقييــن المحترميــن كمــا يتضمــن 

 مــن المســؤولين المخلصيــن والمؤثريــن ، 
ً
عــددا

 هــو ان ) 6 ( مــن اصــل 
ً
مــا هــو مهــم جــدا

) ا ( وزيــرا كــن مــن النســاء ، لكــن بعــض القــوى 

بهــذه  راضيــة  تكــن  لــم  الحكــم  مجلــس  فــي 

علــى  الحصــول  فــي  الرغبــة  وبســبب   ، النتائــج 
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ــب رئيــس الــوزراء او منصــب الرئيــس كان  منصــ

منصــب  يختــارا  ان  الكردييــن  الحزبيــن  علــى 

وتــم   ، الرئيــس  ونائــب  الــوزراء  رئيــس  نائــب 

اعطــاء حــزب الدعــوة والمجلــس االعلــى للثــورة 

االســالمية فــي العــراق منصــب مــن قبــل الســفير 

وزيــر  ومنصــب  الــى  يفضــل   « ويــل  بــالك   «

الماليــة ، لكــن تــم نائــب الرئيــس ابعــاد عضويــن 

مــن اعضــاء مجلــس الحكــم وهمــا عدنــان الباجــه 

جــى وهــو اكـثــر عضــو لبرالــي فــي الحكــم واحمــد 

الجلبــي الــذي يعمــل علــى مجلــس ارضــاء الكـثيــر 

المجاميــع  مــن 

المشاكل الدستورية : 

ولويــات بريمــر » وادارة بــوش هــي 
أ
لقــد احــدى ا

وضــع اطــار عمــل دســتوري مؤقــت 

يمهــد الطــار عمــل حكومــة ديمقراطيــة ويعمــل 

علــى حمايــة حقــوق المواطنيــن ، لــذا فقــد كان 

عنصــرا  المؤقــت  الدولــة  ادارة  قانــون  اصــدار 

 في خطة الخامس عشر من تشرين 
ً
 جدا

ً
حاسما

الثانــي ، ولعــدة اســابيع منــذ نهايــة شــهر كانــون 

200٣ الــى بدايــة شــهر شــباط عــام 2004 عمــل 

المتخصصـــــون القانونـــــيون االئـتــالف العراقيون 

المؤقتــة  ســلطة  فــي  المستشــارين  جانــب  الــى 

لكـتابــة الدســتور المؤقــت الــذي اعتقــد الكـثيــر 

بانــه ســيكون مناســبا ويتفــق كل مــن االمريــكان 

والعراقييــن علــى ان الوثيقــة تحتــاج الــى حمايــة 

حقــوق المواطنيــن كمــا ان قائمــة الحقــوق التــي 

 
ً
جاءوا بها لم تكن مناقضة ، اما ما كان مشــكال

فهــو كيفيــة تشــكيل الحكوميــة وكيفيــة تقســيم 

الســلطة بيــن المركــز والمناطــق االخــرى الخاصــة 
الــدور  هــو  ومــا   « كردســتان  منطقــة  حكومــة 

العمليــة  هــي  ومــا  للديــن  اعطــاؤه  يجــب  الــذى 
الدســتور  لتبنــي  عليهــا  المصادقــة  يجــب  التــي 

توتــرات  جلبــت  القضايــا  هــذه  ان   ، النهائــي 

سياســية واجتماعيــة فــي العــراق المعاصــر بيــن 

االســالميين والعلمانييــن وبيــن الشــيعة والســنة 

فقــد  لــذا   ، واالكــراد  العــرب  العراقييــن  وبيــن 

الدســتور وثيقــة  كـتابــة  المســؤولون عــن  اصــدر 

االســالم  امــام  وتنحنــي  االديــان  حريــة  تضمــن 

 فــي 
ً
بــدون اخضاعــه للدولــة ، ويبــدو هــذا مناســبا

الوقــت الحالــي . 
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هوامش	على	دراسة

)	ما	الذي	جرى	خطأ	في	العراق	(

تعليق	:األستاذ	عباس	البياتي		

ولكــن  فضيلــة   
أ
بالخطــا االعتــراف  ابتــداًء, 

هنــاك اخطــاء كبيــرة تكلــف ضرائــب باهظة 
هنــاك  ان  كمــا   ، ووقتــا   

ً
وجهــودا ودمــاء 

اخطــاء كان باالمــكان عــدم الوقــوع فيهــا 
 عــن 

ً
فيمــا لــو تــم االصغــاء الــى االخريــن بــدال

يجــرد  الــذي  الفوقانــي  والتصــرف  االنفــراد 
القــرار  عليــه  ويفــرض  االرادة  مــن  االخــر 
هــم 

أ
بســلطة االمــر الواقــع ، ونتوقــف مــع ا

المحطــات التــي ظهــرت فــي البحــث وكان 
 فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  واضحــا :

أ
الخطــا
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دارة الدولة :  - قانون اإ

 ولــم 
ً
 شــعبيا

ً
يقــر الكاتــب بانــه لــم يكــن مقبــوال

مــن  اكـثــر  لشــريحة  واعطــى   
ً
متوازنــا يكــون 

عــن  بديــل  ايجــاد  االمــكان  االخريــن  وكان ب 

المــادة 61 الفقــرة ) ج( باعتمــاد تصويــت ثالثــة 

واالســتفتاء  الدســتور  القــرار  الشــــعب  اخمــاس 

 مــن اعتمــاد ثــالث محافظــات ، وكان 
ً
عليــه بــدال

المفتــرض ان يعالــج ذلــك فــي الملحــق غيــر انــه 

لــم يحصــل واقتصــار ملحــق قانــون ادارة الدولــة 

العراقيــة علــى تشــكيل الهيئــة الرائســية ومجلــس 

 ، المؤقــت  العراقــي  الوطنــي  المجلــس  الــوزراء 

كمــا ان منــح نــواب الرئيــس حــق النقــض ســوف 

ي امر بل يعطل 
أ
و تنفيــذ ا

أ
لــن يــؤدي الــى اصــدار ا

العمــل وال يشــكل ضمانــة لمــن يريدهــا ، وهــذا 

ن هــذا القانــون المؤقــت عليــه تحفظــات 
أ
يعنــي ا

فنيــة قانونيــة ب االضافــة الــى انــه غيــر عــادل فــي 

توزيــع القــدرة السياســية والتعاطــي مــع واقــع

المكونات في المجتمع.

- االمن  :

اســباب  االمــن  لتدهــور  ان  الكاتــب  يــرى   

قلــة  هــي  منهــا  الخارجيــة   ، وداخليــة  خارجيــة 

القــوة  العســكرية االميركيــة اســتراتيجية وفقــدان 

اســتراتيجية لمــا بعــد الحــرب ، والداخليــة حــل 

الجيــش واجتثــاث البعــث غيــر ان الصحيــح ان 

ولعــل  اســباب  جملــة  عــن  ناتــج  االمــن  فقــدان 

فــي مقدمتهــا هــي محاولــة ابعــاد العراقييــن مــن 

و مهــام فــي ادارة بلدهــم 
أ
ي دور ا

أ
ول يــوم عــن ا

أ
ا

والتعامــل مــع العــراق كبــل مــن بلــدان افريقيــا 

او امريــكا الالتينيــة مستســلمة الرادة االحتــالل 

لــم يكــن دقيقــا وصحيحــا ، ب االضافــة  وهــذا 

البعثييــن  المجرميــن  مــع  الحــزم  عــدم  ان  الــى 

القــي  مــن  وتســريح  يــوم  اول  مــن  الصدامييــن 

علــى  التشــجيع  فــي  مســاهم  عليهــم  القبــض 

منــي ، ب االضافــة الــى عــدم ضبــط 
أ
االنفــالت اال

بالملــف  االمســاك  علــى  واالصــرار   ، الحــدود 
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االمنــي رغــم المطالبــة باشــراك القــوى العراقيــة 

االصــرار  وكذلــك   ، س  الحســا  االميــر  هــذا  فــي 

كان ب التــي  الميليشــيات  حــل  علــى 

امكانها ان تساهم في تثبيت االمن .

- مجلس الحكم االنتقالي : 

هنــاك اشــارات الــى مجلــس الحكــم علــى انــه لــم 

 شــعبيا ، وانــه كان يضــم المبعديــن 
ً
يكــن مقبــوال

الى الخارج ، وانهم لم يعملوا على النفوذ وسط 

العراقييــن مــن خــالل تشــكيل دوائــر انتخابيــة ، 

وانهــم كانــوا كـثيــري الســفر الــى الخــارج ، هــذه 

المالحظــات مــن داخــل ســلطة االئـتــالف والتــي 

ولكــن   ، الخــارج  فــي  لمــا  ترديــد  مجلــس  هــي 

فــات الكاتــب ان الحكــم االنتقالــي كان يــراد لــه 

 مســن كل 
ً
 استشــاريا مجــردا

ً
ان يكــون مجلســا

وســلطة  لالحتــالل   
ً
ظــاال و  وصالحيــة  ســلطة 

تســمم  والمطالبــة  االصــرار  ومــع   ، االئـتــالف 

منحــه بعــض الصالحيــات غيــر انــه بقــي الحاكــم 

المدنــي بريمــر » 

يملــك حــق النقــض بــول الفيتــو وحتــى البيانــات 

الدوليــة  الجهــات  مــع  والمراســالت  سياســية  ال 

يظهــر  بحيــث  ابتــداءا  المجلــس  حــل  فــذا   ،

ان  و 
أ
ا مقصــودا  ذلــك  كان  فهــل  ننســى   

ً
عاجــزا

الحكــم  مجلــس  منــح  يتــم  لــم  حيــث  ســلطة 

 ان يشــاركها االخــرون 
أ
العــراق . االئـتــالف لــم تشــا

فيــه  والــذي  الكافيــة  الصالحيــات  حكــم  فــي 

ثقــل اجتماعــي وسياســي كان  شــخصيات ذات 

ان  كمــا   ، مغايــرة  بصــورة  الظهــور  االمــكان  ب 

تركيبــة المجلــس لــم تكــن تعكــس واقــع الســاحة 

فــي  معروفــة  كان  واالجتماعيــة  السياســية 

التقريــب واالقصــاء توليفــا وتلفيقــا وفــق قياســات 

ومعاييــر غيــر معروفــة فــي التقريــب واالقصــاء . 

- سيناريوهات مظلمة : 

قاتمــة  ســيناريوهات  رســم  الكاتــب  حــاول 

لحاضــر العــراق ولمســتقبله مــن خــالل االشــارة 

اســتخدام  او  االهليــة  الحــرب  احتمــاالت  الــى 

و ان يتحــول العــراق الــى 
أ
القمــع بشــكل مفــرط ا

ن لالرهــاب او الجميــع معــا ، ال اعتقــد ان 
أ
مرفــا ا

االمريكييــن بهــذا الســوء خاصــة وان العراقييــن 

علــى اختــالف مذاهبهــم و قومياتهــم اكــدوا مــن 

علــى  والسياســية  الدينيــة  مرجعياتهــم  خــالل 

االرهــاب الوحــدة الوطنيــة ونبــذ العنــف ، وان 

الــى العــراق والبيئــة  والتطــرف بضاعــة مصــدرة 

العراقيــة ال تنبــت بهــا هكــذا افــكار تكـفيريــة وان 

العراقييــن عازمــون علــى المضــي بالعمليــة طهــا 

القانــون  بحكــم  مكـفولــة  الســلمية  وان  االخيــر 

. قانونــا وشــعبيا  والفنيــة مرفوضــة 

- االنتخابات : 

مــع ان مــن اهــم معالــم الديمقراطيــة االنتخابــات 

ســلطة  اليــة  الشــرعية  مصــدر  تشــكل  والتــي 

لديــه  الكاتــب  ان  غيــر  العالــم  فــي  ديمقراطيــة 

بســبب هواجســمن  العمليــه  هــذه  علــى  تحفــظ 

ان  مــع  عنــه  تمخــض  ان  يمكــن  ومــا  نتائجهــا 

الديمقراطيــة تعنــي عــدم العلــم بالنتائــج مســبقا 
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الكاتــب  ولكــن  كانــت  مهمــا  لــه  واالستســالم 

يضطــر للقبــول باالنتخابــات غيــر انــه يــرى انهــا 

ســتؤدي الــى قيــام دولــة اســالمية ، وهــذا تكهــن 

مخــاوف  وتســويق  وسياســي  اعالمــي  وتهويــل 

العمليــة  ان  الواضــح  مــن  حيــث   ، دليــل  بــال 

السياســية تســير على ســكـتين متوازيتين االولى 

التوافــق والثانيــة حفــظ التــوازن االجتماعــي مــن 

خــالل تمثيــل كل االطيــاف والمكونــات بحســب 

ثقلهــا ونســبتها الســكانية ، وال توجــد فــي اجنــدة 

االســالمية  ســيما  وال  السياســيين  الفرقــاء  كل 

الشــيعية منهــا ايــة فقــرة تشــير الــى اقامــة مثــل 

هكــذا حكومــة اســالمية بــل الــكل يشــدد علــى 

التعــددي  الديمقراطــي  السياســي  النظــام  بنــاء 

االتحــادي الفيدرالــي وفــي الدراســة تحليل وقراءة 

االحــداث سياســية وامنيــة منهــا مــا يتعلــق بالتيار 

مــن  الكاتــب  يتناولهــا  اخــرى  الصــدري وقضايــا 

وجهــة نظــره الخاصــة والتــي كان يطــل بهــا علــى 

االحــداث مــن موقــع ســلطة االئـتــالف الحاكمــة ، 

ولكــن فــي النتيجــة هنــاك اقــرار بصعوبــة حكــم 

العــراق بــدون ارادة حــرة عراقيــة منتخبــة بشــكل 

يحتــاج  العــراق  فــي  الوضــع  ان  كمــا   ، مباشــر 

الــى ســنوات حتــى ينهــض مــن بيــن الــركام دولــة 

الــى االمــم  اشــارات  عصريــة متقدمــة ، وهنــاك 

االئـتــالف  ســلطة  تســعى  كانــت  التــي  المتحــدة 

 لهــا وهــذا الــذي جعــل 
ً
ة وظــالال

آ
ان تجعلهــا مــرا

العراقييــن ان يشــكون فــي دور االمــم المتحــدة 

ثيــر 
أ
ومــدى اســتقالليتها فــي القــرار والفعــل والتا

فــي مجــرى االمــور واالحــداث فــي العــراق .
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كيسنجر	وتوقعاته
	لمستقبل	العراق

حارث	البغدادي	

ينبغــي  عمــا  تتحــدث   .. كيســنجر  مقالــة 
فعلــه بعــد تجديــد االنتخابــات لبــوش وهــو 
فــي ذلــك يضــع االســتراتيجيات والمهمــات 
العاجلــة الواجــب معالجتهــا بعــد مــا افرزتــه 
الحمــالت االنتخابيــة مــن شــروخ وتيــارات 
يتبــادل  المقالــة  هــذه  وفــي  وتشــكيكات 

الملفــات التاليــة : 
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كيسنجر	وتوقعاته
	لمستقبل	العراق

وموقــف  وداخلهــا  تفاصيلــه  بــكل  العــراق   -  1

 ، المتحــدة  واالمــم    ، الناتــو  ودور  مكوناتــه 

والــدور الريــادي للواليــات المتحــدة وفيهــا يتفــق 

مقالتــه  فــي  يتناولهــا  التــي  العامــة  الســعر  مــع 

الســابقة  المهمــة 

مــع اوربــا وال تختلــف كذلــك عمــا  2 - العالقــة 

الســابقة .  فــي مقالتــه  ذكــره 

٣ . اســتراتيجية الهجوم االســتباقي واســتراتيجية 

و المشــاركة وهــي سياســات بــوش ومــا 
أ
االنفــراد ا

يميــز منهجــه ومنهــج اليميــن الجديــد .

 المهم في هذه المقالة :

خبرتــه  فــي  مهــم  شــخص  مــن  تــي 
أ
تا انهــا   -1

 . وتجاربــه  وموقعــه 

ومنظــر  الفعلــي  النظــام  انصــار  مــن  انــه   -2

ته  ســا لسيا

مــا  مــع  يتوافــق  االرض  علــى  ممــا   
ً
كـثيــرا ان   -٣

 فــي 
أ
يطرحــه ســواء فــي تقريــره ووصفــه للواقــع ا

فــي  و 
أ
ا االطــراف  مــع  التعامــل  سياســات  رســم 

و فــي رســم اســتراتيجياته 
أ
توقعاتــه المســتقبلية ا

تفاصيــل   : العامــة ندخــل  المقدمــة  مــن هــذه   .

. المقالــة 

- ما بعد االنتخابات : 

السياســي  بموقفــه  الكاتــب  يذكــر  البدايــة  فــي 

ييــده 
أ
مــن االنتخابــات االخيــرة والــذي تمثــل بتا

للرئيس بوش ، ويعتبر نفســه محســن المؤيدين 

المتحمــس يــن لسياســته والداعيــن لهــا . وهــذه 

هميــة المقــال وصاحبــه 
أ
الحقيقــة تبيــن مــن جهــة ا

التــي تحكــم وحــدة الموقــف الوطنــي  والعقليــة 

االمريكــي .

 ينتقــل بعــد بيــان موقفــه السياســي العــام إلــى 

كيــده 
أ
وتا االنتخابــات  بعــد  الصــدع  ب 

أ
لــرا دعــوة 

هميــة الوحــدة الوطنيــة . لتحقيــق مطلبيــن 
أ
علــى ا

مهميــن : 

للواليــات  الخارجيــة  الصــورة  حفــظ   : االول   

ان   : والثانــي   . وموحــدة  متفقــة  بانهــا  المتحــدة 
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 صــوب اهــداف 
ً
يجــد االمريــكان انفســهم داخليــا

حجــم  الموقــف  هــذا  ويعكــس  مشــتركة 

الــذي  واالختــالف  الشــرخ  ومقــدار  االنقســام 

افرزتــه واظهرتــه الحملــة االنتخابيــة ويبــدو انهــا 

بدرجــة  ومشــككة  مــا  لحــد  متناقضــة  كانــت 

نتيجــة  ان  حيــث  الفعليــة  بالسياســات  كبيــرة 

 فــي االصــوات وبالتالــي 
ً
االنتخابــات افــرزت تقاربــا

المجتمــع االمريكــي )  القــول ان نصــف  يمكــن 

 ممــن اشــترك فــي االنتخابــات ( 
ً
الفاعــل سياســيا

ليســوا مــع السياســات الفعليــة وخاصــة فــي ملــف 

 ، كبيــرة  ضعــف  نقطــة  يشــكل  وهــذا  العــراق 

وحــادة وتحتــاج إلــى عــالج . ان هــذه الدعــوة لــم 

تــات مــن فــراغ ، بــل هــي تشــخص واقعــا حاســما 

وهــو ان االمــة االمريكيــة ليســت ب اجمعهــا مــع 

الرئيــس فــي سياســاته وهــي نقطــة ضعــف مهمــة 

شــعبيا  مســند  غيــر  الرئيــس  ان  فــي  وخطيــرة 

العــراق .  وخاصــة فيمــا يتعلــق بموضــوع 

نجــد  ســبق  مــا  علــى   
ً
سيســا

أ
تا  : للوحــدة  دعــوة 

صــارخ  بشــــكل  مطلبــه  يوضــح  الكاتــب  ان 

لخطــورة  وبيــان  التمــاس  فيــه  اســلوب  ب  و 

إلــى ضــرورة  قــوة  بــكل  يدعــو  الموضــوع عندمــا 

وحــدة الحزبيــن فــي دعــم السياســات المتعلقــة 

بالملــف العراقــي . بــل يعتبرهــا القضيــة االولــى 

مشــاركة  يتوجــب  التــي  والخطيــرة  والطارئــة   ،

بصيغــة  ويطــرح   ، حولهــا  والتفافهــم  الحزبيــن 

النفــي واالثبــات فــال توجــد قضيــة يجــب االتفــاق 

عليهــا مثــل هــذه القضيــة وهــو بهــذا الطــرح يدعــو 

وابتعادهــا  مــة وتفرقهــا 
أ
اال انقســام  لعــالج خطــر 

عــن رئيســها فــي موضــع خطيــر ومشــكل ومعقــد 

مــا  تحــدي  امــام  الموقــف  وحــدة  إلــى  ويدعــو   ،

يجــري فــي العــراق ان هــذه الدعــوة للوحــدة وبهذا 

الوطنيــة  الوحــدة  بتعزيــز  ومطالبتــه  االســلوب 

يؤكــد اســتنتاجنا الســابق ان الرئيــس امــام خطــر 

حقيقــي وكبيــر يحتــاج إلــى دعــم شــعبي ، ووحــدة 

الحزبيــن . امــام هــذا الخطــر ان المنطــق والحجــة 

الموقــف  إلــى صحــة  تنــد  تــس  ال  يطرحهــا  التــي 

والــذي يعتمــده الرئيــس يــوش ، بــل إلــى منطــق 

مــر الواقــع ، فمــا دام الرئيــس 
أ
القليــة وسياســة اال

قــد فــاز فيجــب ان يكــون هنــاك وحــدة وطنيــة 

للرئيــس  داعمــة 

 على الخصوم اال يتوهمو

ا ان نتائــج االنتخابــات ومــا افرزتــه مــن انقســام 

حــاد داخــل المجتمــع والــذي تحسســه الكاتــب 

يشــكل واضــح وتعامــل معــه بهــذه الدرجــة مــن 

ن ال تغيــب عن خصوم 
أ
كيــد واالنتبــاه ينبغــي ا

أ
التا

والضــرب  وابــرازه  اســتقالله  ويجنــب  مريــكا 
أ
ا

وغيــر  ضعيــف  لرئيــس  وان   ، الوتــر  هــذا  علــى 

منقســمة  المتحــدة  الواليــات  وان  شــعبيا  مؤيــد 

بخصــوص موضــوع العــراق » ان هــذه الحقيقــة 

سياســات  وفشــل  مقتلــة  فيهــا  تكــون  مســوف 

و 
أ
ا داخليــا   

ً
اســتنادا يجيــد  ال  عندمــا   ، بــوش 

فــي  سياســاته  علــى  لالعتــراض   
ً
شــعبيا تصاعــد 

والتــي  االنتخابــات  اثنــاء  شــهدناها  كمــا  العــراق 

فيتنــام  فــي  للتدخــل  الشــعبي  بالرفــض  ذكرتنــا 

جعلــه  ممــا  كيســنجر  منــه  يتخــوف  الــذي  هــذا 
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يغطــي  اســلوب  ب  و  امريــكا  خصــوم  يخاطــب 

 يخلطــوا 
آ
علــى نقطــة الضعــف الخطيــرة هــذه اال

خطــا بيــن المشــاعر العنيفــة التــي افرزتهــا فتــرة 

االنتحابــات ، وبيــن غيــاب الوحــدة القوميــة فيمــا 

 . للرئيــس  يخــص االهــد داعمــة 

سياســات وتحديــات : بعــد هــذه المقدمــة ينتقــل 

ومــا  معتمــدة  سياســات  مناقشــة  إلــى  لالشــارة 

 : السياســات  هــذه  وفــق   ، تكاليــف  تســتلزمه 

العالــم علــى  امريــكا وصيــة 

يصــف الكاتــب واقعــا وهــي ان الواليات المتحدة 

العالــم  اســتقرار  المســؤولة علــى  نهــا 
أ
كا تتصــرف 

كبيــرة  مســؤوليات  لذلــك  نتيجــة  تتحمــل  وهــي 

ومكلفــة لهــا ، لكــن المشــكلة هــو ان الكـثيــر ال 

يعتــرف لهــا بهــذه المســؤولية ويعتبــر ذلــك تحديــا 

نجــاح  امــام  و 
أ
ا العالــم  اســتقرار  امــام  ومعيقــا 

الواليــات المتحــدة فــي اضطالعهــا بهــذه المهمــة .

 وازاء هــذا الواقــع يطــرح الكاتــب وجهــة نظــره 

وعــدم  المســؤولية  فــي  المشــاركة  إلــى  الداعيــة 

سياســة  اعتمــاد  و 
أ
ا االنفــراد  فــي  االســتمرار 

فعــال  تعتمدهــا  التــي  االحاديــة  المســؤولية 

سياســات بــوش . وهنــا يقــدم كيســنجر نصيحتــه 

التقليــل مــن السياســات االحاديــة  فــي  لــالدارة 

فــي  خريــن 
آ
اال لمشــاركة  والســعي  االنفــراد  و 

أ
ا

انــه يخصــص  ويبــدو  العالــم  اســتقرار  مســؤولية 

 . بذلــك  وربــا 
أ
ا

-العراق ميدان للمشاركة :

االشــتراك  االدارة  يدعــو  بــل  يقتــرح  كيســنجر 

خريــن لتحمــل مســؤولياتهم فــي العــراق تحــت 
آ
اال

عنــوان المشــاركة فــي تحمــل مســؤولية اســتقرار 

العالــم ان هــذه الدعــوة كمــا هــو واضــح خــالف 
دور  ي 

أ
ا واســتبعد  انفــرد  الــذي  بــوش  سياســة 

خريــن فــي العــراق .
آ
و اال

أ
ا لالمــم المتحــدة 

تــي بالضــد ممــا يجــري فــي 
أ
 ان دعــوة المشــاركة تا

الواقــع كمــا ان دعــوة المشــاركة فــي المســؤولية 

لكــن  كيــري  المنافــس  دعــوة  إلــى  اقــرب  هــي 

يبــدو ان الكاتــب فــي دراكــه لخطــورة تداعيــات 

الملــف العراقــي وتصاعــد مشــكالته والتــي ســوف 

تكــون مكلفــة للواليــات المتحــدة وتحديــا خطيــرا 

يجــد  ال   ، وفشــل  ازمــات  إلــى  تقودهــا  قــد  لهــا 

خريــن 
أ
كيســنجر مخرجــا وحــال لهــا اال بدعــوة اال

للمشــاركة فــي تحمــل مســؤولياتهم فــي اســتقرار 

العــراق  ازمــة  فــي  وتخصيصــا  وخاصــة  العالــم 

و 
أ
ويدعــو االدارة العتمــاد بــدل سياســة االنفــراد ا

. االحاديــة 

تعالوا العمار العراق 

ان كيســنجر يقــدر جيــدا ان ال للمشــاركة ، د 

فــي حــل ازمــة العــراق ر تجــد اذنــا صاغيــة بعــد ان 

وصلــت االمــور العــراق إلــى مــا ال يحمــد عقبــاه وال 

يحســد احــد امريــكا عليهــا ، وهــي بذلــك دعــوة 

خريــن 
آ
مرفوضــة بعــد ان رفــض بــوش دعــوات اال

) فرنســا والمانيــا ( للتريــث قبــل دخــول العــراق 

ولكــي يجعــل دعوتــه للمشــاركة تجــد اذنــا صاغيــة 

و مقبولــة لحــد مــا ، ج دعوتــه إلــى المشــاركة فــي 
أ
ا

ي 
أ
اعمــار العــراق اعمــا ره سياســـــيا واقتصاديــا ا

دور المشــاركة فــي الملــف االمنــي ، وهنــا نســجل 
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المالحظــات التاليــة : ـ 

تعتبــر  االقتصاديــة  للمشــاركة  الدعــوة  -ان 

الدفــاع  وزيــر  نائبــا  ولفوتــز  طرحــه  عمــا  تراجعــا 

وكذلــك وزيــر الدفــاع قبــل ســنة عندمــا قــال ان 

الــدول التــي لــم تشــارك فــي تحريــر العــراق لــن 

تجــد شــركاتها فرصــة فــي االســتثمار فيــه ، والتــي 

اثــارت ضجــة فــي وقتهــا ، وبذلــك يمكــن اعتبــار 

 ان تــم االلتــزام بهــا عــن 
ً
دعــوة كيســنجر تراجعــا

حاجــة  مــدى  ويؤكــد   ، الســابقة  السياســات 

 . العمليــة  فــي  خريــن 
أ
اال لمشــاركة  امريــكا 

-ـ الدعــوة للمشــاركة فــي البنــاء السياســي تعتبــر 

تراجعــا اكبــر ، عــن السياســة الســا بقــة االحاديــة 

الجانــب ) االنفــراد ( ، ان المشــاركة السياســية 

مســتقبل  فــي  بشــكل  ولــو  المســاهمة  تعنــي   .

العــراق . وهــى دعــوة مغريــة لالطــراف االخــرى . 

لكــن يبقــى الســؤال لدعــوة اال كــم تجــد مــن اثــر 

واقعــي وفعلــي فــي ذلــك . 

المشــاركة  مــن  االمنــي  الملــف  اســتبعاد  ان  -ـ 

االول  ، احتماليــن  و 
أ
ا بعديــن  يحمــل 

انــه ملــف مكلــف وخطيــر وغيــر مشــجع االنخــراط 

فيه 

ومهــم  حســاس  ملــف  انــه  الثانــي  -االحتمــال 

والجوانـــب  الملفــات  ومديــات  افــاق  ويرســم 

االخــرى السياســية واالقتصاديــة  مــن الصحيــح 

مشــاركة االخريــن فيــه  - لقــد دعــا كيســنجر فــي 

خريــن 
آ
اال دعــوة  إلــى  الثانــي  شــهر  فــي  مقالتــه 

بشــرط  ولكــن  االمنــي  الملــف  فــي  للمشــاركة 

الجنســية  المتعــددة  القــوات  قيــادة  تبقــى  ان 

الفقــرة  فــي  اســتنتاجنا  يؤكــد  هــذا  امريــكا  بيــد 

الســابقة فــي احتمالهــا الثانــي انــه ملــف حســاس 

خريــن فيــه اال 
آ
ال تســتطيع امريــكا ان تشــارك اال

 . بشــروط 

االمنيــة  لة 
أ
المســا ان  يعتقــد  كيســنجر  ان 

االولــى  المســؤولية  المتحــدة  الواليــات  تحمــل 

 علــى اعتــراف دولــي حقيقــي 
ً
يضــا

أ
فيــه ويعتمــد ا

تطلعــات  تمثــل  انهــا  العراقيــة  بالحكومــة 

مــن  يعــــزز  العراقييــن وطموحاتهــم ويقلــل ممــا 

مشــاركة  امــا  معهــا  الــدول  وتعامــل  اجراءتهــا 

دول الناتــو فــي الملــف االمنــي فياتــي بعــد ذلــك 

وبعــد تحســن االجــواء الدوليــة ومــن منــاخ اكـثــر 

ايجابيــة ويكــون دور الناتــو فــي حمايــة الحكومــة 

. خاللهــا  مــن  والعمــل  واجراءاتهــا 

 

غيــر  انهــا  كيســنجر  لدعــوة  المحتمــل  التوقــع   -

ي مــن هــذه 
أ
موافقــة وان اوربــا لــن تشــارك فــي ا

المجــاالت وكمــا صــرح الرئيــس الفرنســـي للوفــد 

اال  االعمــار  فــي  تشــارك  لــن  فرنســا  ان  العراقــي 

وحقيقــي  كامــل  بشــكل  الســيادة  انتقــال  بعــد 

بيــد العراقييــن ، وتعتبــر اكـثــر وضوحــا ، عندمــا 

و مقبولــة لحضورهــا 
أ
تجــد فرنســا فرصــة متســاوية ا

عــن  امريــكا  تتراجــع  ان  وبعــد   ، العــراق  فــي 

 سياســة 
ً
اكل الدجاجــة كاملــة ، وتثبيــت خطــا

وهــو  المشــاركة   
أ
مبــدا إلــى  والعــودة   ، االنفــراد 

مطلــب اوربــي يعتبــر بالنســبة لهــم اســتراتيجيا 

ومهمــا . 

وجــدوا فــي العــراق فرصــة ل ايقــاف امريــكا عنــد 
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التحــدي  هــذا  فــي  ســينجح  فمــن   . فيــه  حدهــا 

ومــن يخســر ومــا هــو الحــل الوســط فيــه ، وان 

كان االمــر االكـثــر وضوحــا هــذا ان العراقييــن هــم 

االكـثــر خســارة فــي هــذا التحــدي االســتراتيجي . 

البلــدان  ان  إلــى  يشــير  كيســنجر  ان    -

المتحــدة  الواليــات  مــع  تشــارك  لــن  االخــرى 

تجــد  لــم  اذا  العــراق  ازمــة  فــي  المســاهمة  فــي 

فكــرة  فقــط  يكـفــي  وال  مصلحــة  مشــاركـتها  فــي 

اســتقرار العالــم كــداع إذا لــم يكــن لهــا مصلحــة 

مباشــرة لــذا فــان تصعيــد دعوتــه للمشــاركة فــي 

االقتصاديــة  عــن   
ً
فضــال السياســية  العمليــة 

 لتضمــن مصالحهــا فــي 
ً
يفتــح لهــا افقــا مســتقبال

العــراق مــن خــالل هــذه المشــاركة ، لــكان فعــاال 

وربــا 
أ
 ل اقنــاع ا

ً
هــل ســيعتبر هــذا الطــرح مغريــا

إلــى  بحاجــة  العــرض   ، والمشــاركة  للمســاهمة 

مــل
أ
التا مــن  مزيــد 

الملف االمني العراقي و مخاطره  وتحدياته

فــي  االمنيــة  لة 
أ
للمســا كبيــران  تحديــان  هنــاك 

 
ً
العــراق كمــا يشــير اليهــا الكاتــب وال يطــرح حــال

 لهــا : 
ً
واضحــا

منــة لالرهابييــن والتــي تعتبــر 
آ
وال : المناطــق اال

أ
ا

 
ً
مكانــا فيــه  يجــدون  وى 

أ
ومــا  

ً
ومنطلقــا مــالذا 

واالعــالم  اك  والتعبئــة   . واالعــداد  للتدريــب 

 
ً
ومركــزا  

ً
ومخازنــا والتنســيق  االدارة  ومناطــق   .

سناد وال يمكن حل ا ي الملف االمني وحل 
أ
لال

االزمــة اال بالقضــاء وك علــى هــذه المناطــق ) كمــا 

يبــدو ( وقــد فشــلت . قــوات االحتــالل فــي ذلــك 

ن بعــد معركــة مــع الفلوجــة يمكــن اعتبــاره 
آ
، واال

ن تتحــول 
أ
خطــوة بهــذا االتجــاه  ولكــن المتوقــع ا

خــرى . إلــى مــالذات بديلــة ، وتتــوزع 
أ
مناطــق ا

فيهــا المهمــات ، كمــا ان تجربــة ســامراء اثبتــت 

ضمــادات  وضــع  دون  الدفعــي  العــالج  فشــل 

لعــدم عــودة هــذه المــدن ك مــالذات ومناطــق 

منــة لالرهابييــن ، 
أ
ا

الثانيــة وهــي طريقــة تشــكيل  المشــكلة   : ثانيــا 

تجربتــه  هــذا  وينقــل   ، المحليــة  االمــن  قــوى 

الشــخصية فــي تشــكيل هــذه القــوات ، وفشــلها 

و فــي 
أ
فــي تحقيــق مهماتهــا ســواء فــي تدريبهــا ، ا

وطنيــة  قــوات  إلــى  بتحولهــا  المســتغرق  الزمــن 

القــوى  مبانــي  إلــى  يشــير  هنــا  وكيســنجر  فاعلــة 

حــل  منهــج  انتقــدت  التــي  العراقيــة  الوطنيــة 

المســالة االمنيــة اعتمــادا علــى تطــوع انــاس وعلى 

تدريبــات  وادخالهــا   ، فقــط  ماليــة  مشــجعات 

محــدودة ، واالنتقــاد الرئيــس ان عمليــة تشــكيل 

ميكانيكيــة  عمليــة  ليســت  فاعلــة  امنيــة  قــوى 

القــوات  لهــذه  الــوالء  مســالة  وثانيــا   ، اوال  هــذا 

فالقــوات التــي ال تحمــل الــوالء ال يمكــن الثقــة بهــا 

عنــد الحاجــة اليهــا ، وكمــا اثبتــت االحــداث فــي 

وصــف كيســنجر وتحليلــه للمســالة االمنيــة والتي 

يشــير إلــى صعوبتهــا وتعقيدهــا واحتياجهــا إلــى 

زمــن طويــل يمكــن ان نصــل إلــى اســتنتاجات 

منهــا

- بقاء االزمة االمنية كـتحد طويل 

- ســوف تبقــى االمــور دون تحســن بــل قــد تكــون 
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 . 
أ
اســوا

-  بقــاء القــوات االمريكيــة لفتــرة طويلــة وســوف 

لة 
أ
يكــون لهــا اليــد الطولــى فــي هــذه المســا

لة االمنيــة نقطــة الضعــف االخطــار 
أ
- ان المســا

خاصــة فــي غيــاب قــوى االمــن لمحليــة وضعفهــا 

، وصعوبــة بنائهــا وحفــظ 

 ان هــذه النتيجــة المهمــة ، والحساســة تجعــل 

ــف عفريــت كمــا  كل الوضــع فــي العــراق علــى كـ

اعتــرف  وقــد   ، معالجتــه  تتــم  لــم  ان  يقولــون 

ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  ر  وعلــى  المســؤولون 

الداخليــة بعــظ يــم المشــكلة وعــدم قدرتهــم علــى 

حلهــا ، يفــرض علــى القــوى الوطنيــة ان تتبنــى 

وقفــة وطنيــة لعالجهــا االنتخابــات واســتحقاقات 

فتــح بــاب جهنــم او الجنــة ! ! يعتبــر كينســنجر 

االنتخابــات خطــوة نحــو الحكــم الذاتــي ، وهــي 

 ولكنــه فــي الوقــت نفســه 
ً
اقــل الخطــوات تعقيــدا

ميكانيكيــة  عمليــة  ليســت  الديمقراطيــة  يعتبــر 

وصراعــات  ومراحــل  زمــن  إلــى  تحتــاج  وانمــا 

حتــى تســتقر علــى اســس محليــة مباشــرة ويطــرح 

النمــوذج الغربــي لتطــور الديمقراطيــة فــي فصــل 

الكنيســة عــن الدولــة ثــم اســتقالل العقــل عــن 

الكنيســة والدولــة ثــم عصــر االكـتشــافات الــذي 

علــى  تاكيدهــا  و  ســمالية 
أ
الرا ثــم  االفــاق  وســع 

 . والســوق  المنافســة 

وهــذه الظــروف غيــر موجــودة فعــال فــي العالــم 

ديمقراطيــا  نموذجــا  تركيــا  ويعتبــر  االســالمي 
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 تــم فرضــه مــن قبــل زعيــم مســتبد لكــن 
ً
مناســبا

وضماناتهــا  الديمقراطيــة  المؤسســات  ظهــور 

تحتــاج إلــى وقــت وصبــر ويبــدو مــن خــالل هــذا 

كســينجر  اراد  التــي  النتيجــة  ن 
أ
ا االســتعراض 

فــي تجربــة تركيــا قابلــة  فــي االذهــان  ان يلقيهــا 

فرضهــا  يمكــن  الديمقراطيــة  وان  لالستنتســاخ 

الترتيــب  وقــت  إلــى  تحتــاج  لكــن  بالقــوة 

مؤسســاتها وهــذا الــذي يبــدو انــه ســوف يجــري 

فــي العــراق ، سياســة فــرض الديمقراطيــة وبنــاء 

عــن ذهــن  غــاب  المؤسســات تدريجــا ، ولكــن 

مــن  فرضــت  التــي  الديمقراطيــة  ان  كيســنجر 

ارادة  عــن   
ً
ومعبــرا وطنيــا  كان  مســتبد  حاكــم 

و مــن 
أ
وطنيــة ، امــا فرضاهــا مــن قبــل محتــل ا

حاكــم عينــه المحتــل فتعتبــر تحديــا حقيقيــا امــام 

اجــراء الديمقراطيــة وتجاريــة جديــدة مخلــة وغيــر 

قابلــة للمقارنــة مــع تجربــة تركيــا وفــي االســتنتاج 

االخــر الــذي يمكــن انتزاعــه مــن هــذه المقدمــة 

ان االدارة ترغــب فــي حاكــم مســتبد فــي العــراق 

الخاصــة بطريقتــه  ديمقراطيــة  الجــراء  يســعى 

 الديمقراطيــة وتحديــات النــوع العرقي والمذهبي 

: ) الحــذر مــن الحــرب االهليــة ( يشــــير كيســنجر 

العــراق  فــي  الديمقراطيــة  تواجــه  عقبــات  إلــى 

ومــن  واالديــان  االعــراق  تعــدد  مســالة  وهــي   ،

اجــل ايضــاح المســائلة يشــير إلــى ان االغلبيــة 

الحاكمــة فــي الديمقراطيــة الغربيــة ليســت فيهــا 

والــذي  بالحكــم  الفــوز  مســالة  غيــر  حساســية 

ن ينقــل إلــى الحــزب المعــارض ليكــون 
أ
يمكــن ا

صاحــب الصــوت االكـثــر عــددا . يســتلم الحكــم 

فــي  المشــكلة  لكــن  الحاكــم  الحــزب  مــن  بــدال 

بمذهــب  مقرونــة  واالقليــة  االغلبيــة  ان  العــراق 

و قوميــة وليــس بطــرح سياســي عــام ممــا يشــكل 
أ
ا

عقــدة خطيــرة ان لــم نجــد لهــا عالجــا الن االقليــة 

فــي المجتمــع المتعــدد القوميــات يعنــي تمكــن 

المذهبيــة دائمــا وانقــراض  و 
أ
ا القوميــة  االغلبيــة 

و القوميــة . النهــا غيــر قــادرة 
أ
االقليــة المذهبيــة ا

ان تكــون النتيجــة الخطيــرة التــي يخــرج بهــا ان 

انتخابــات قوميــة معتمــدة علــى حكــم االغلبيــة 

القــوى  تــوازن  فــي  راديكاليــة  فوضــى  تعنــي 

النســبي » . النتيجــة التــي نخــرج بهــا مــن تقريــر 

كيســنجر حــول الديمقراطيــة فــي العــراق ، انهــا 

ديمقراطيــة علــى نمــط عجيــب حيــث تســتدعي 

وانهــا   ، مســتبد  حاكــم  إلــى  الديمقراطيــة  هــذه 

ليســت حكــم االغلبيــة ، كمــا ان الديمقراطيــة 

ونزاعــات  بــاب صراعــات  تفتــح  ســوف  العراقيــة 

وجهنــم  الحــروب  بــاب  ســتفتح  وانهــا   ، حــادة 

علــى العراقييــن ، فاالنتخابــات بدايــة لمنافســة 

حــادة وطويلــة بيــن مكونــات المجتمــع العراقــي 

وكل جهــة تمتلــك ميلشــيات ممــا يعنــي احتمــال 

و تصاعــد الصــراع مــع 
أ
النــزوع إلــى حــرب اهليــة ا

النتيجــة  هــذه   « كليهمــا  و 
أ
ا المتحــدة  الواليــات 

التــي  التاليــة  الخطــوة  فــي  اليهــا  ينتهــي  التــي 

اعتبرهــا كيســنجر انهــا غيــر معقــدة والتـــي ســــتبني 

 لقيــام دولــة واذا بــه ينتهــي 
ً
حكمــا ذاتيــا وتاسيســا

ن االنتخابــات فاتحــة لصــراع طويــل حــاد قد 
أ
إلــى ا

و تصاعــد الفوضــى وتصاعــد 
أ
ينتهــي بحــرب اهليــة ا

كانــت  فــاذا  كليهمــا  و 
أ
ا مريــكا 

أ
ا مــع  المواجهــة 
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النتيجــة بهــذه الصــورة المخيفــة مــن حــرب اهليــة 

وتوخــي القتــال مــع االمريــكان ، فلمــاذا تصــــر 

االدارة علــى االنتخابــات ومــا هــي وســائلها لعــدم 

الوقــوع فــي هــذه المطبــات والوقــوف امــام هــذه 

مطــروح  االهليــة  الحــرب  خطــر  ان   . المخاطــر 

بقــوة فــي االوســاط البحثيــة فــي االدارة واإلعــالم 

ومراكــز االســتطالع ويبــدو انــه مــن المحتمــالت 

ويبقــى   ، االبحــاث  هــذه  مثــل  ســياق  ضمــن 

الســؤال مطروحــا وبجــد هــل ان طــرح احتمــال 

ام   
ً
الواقعيــة شــيائ مــن  الحــرب االهليــة يمتلــك 

 لبقــاء قــوات 
ً
انــه طــرح تخويفــي كــي يكــون مبــررا

المحوريــة  مــن  مزيــد  وتحصيلهــا   ، التحالــف 

والنفــوذ مــن خــالل التجــاء كل 

م ان 
أ
المكونــات لهــم واحتمائهــم بهــذه القــوات ا

التخويــف بالحــرب االهليــة ســوف يــردع الجميــع 

يزيــد  والــذي  الحــرب  هــذه  فــي  الوقــوع  مــن 

مطلــب  االهليــة  الحــرب  ان  تعقيــدا  الموضــوع 

مهــم وهدفــا تســعى لــه قــوى االرهــاب ل افشــال 

العمليــة السياســية وابقــاء البــالد فــي فوضــى فــاذا 

مــع  المواجهــة  وتصــاع  االهليــة  الحــرب  كانــت 

و 
أ
مريــكا بعــد االنتخابــات وفشــل الملــف االمنــي ا

أ
ا

تعقيــده وصعوبتــه فمــا هــي اذن االن حــل االزمــة 

فــي مســتنقع عميــق  بــوش  ان  العراقيــة ، حقــا 

ومهلــك ال الخــروج منــه فكلمــا تمكــن مــن حــل 

تنفتــح لــه مشــاكل اخــرى.

العراقيــة  االزمــة  تحليــل  فــي  المنحــى  هــذا  ان   

مقالتــه  ان  حيــث  كيســنجر  عنــد  تكــرر  فســد 

يضــا مــن تصاعــد االرهــاب 
أ
الســابقة كانــت تنــذر ا

و االصوليــة ممــا يســتدعي حضــور 
أ
ا فــي العــراق 

مريــكا 
أ
االخريــن ) اوربــا ( فــي العــراق لمســاعدة ا

تهــدد  التــي  االرهابيــة  االصوليــة  امــام  للوقــوف 

المتحضــر. العالــم 

 وهنا في هذه المقالة يدعو في البداية للمشاركة 

االوربيــة ومســتعرضا المشــاكل المتوقعــة ومنهــا 

مــع  المواجهــة  وتصاعــد  االصوليــة  الحــرب 

التــي  لالنتخابــات  كنتيجــة  المتحــدة  الواليــات 

تؤســس لديمقراطيــة مثيــرة للحــروب والنزاعــات 

العــراق  امــن  يهــدد  خطــر  وهــذا  والمنافســات 

يضــا 
أ
ا يســتدعى حضورهــا  ممــا  يضــا 

أ
ا والمنطقــة 

للوقــوف امــام تداعيــات المشــاهد العراقــي ، كمــا 

ويدعــو إلــى تدويــل االزمــة العراقيــة ولــو بقليــل 

مــن التدويــل .

المتحــدة ،  التدويــل يعنــي اشــتراك االمــم   ان 

ويعتقــد  وريــا  ودول  العــراق  فــي  يجــري  فيمــا 

كيســنجر ان التدويــل هــو الحــل الواقعــي وليــس 

امــام  للوقــوف  المفضــل 

تداعيــات االنتخابــات واالضطرابــات بســيها بــل 

الحــل الــوى المولــى االســتقرار فــي العــراق . ان 

وصــف التدويــل و الســبيل الوحيــد ( لالســتقرار 

فىــي دوائــر يضيــف لــه االجمــاع الوطنــي اال يعتبــر 

» بالتحليــل والتقويــم الدقيــة . امريكيــا الكامــل 

واليــاس تطــورا بالعجــز ، الن مــن ذلــك بصيــص 

لــالدارة  الشــاغل  الهــم  ان  يبــدو  اال  لحــل  مــل 
أ
ا

وف التحليــل اشــتراك االخريــن والقــاء تبعــة فــي 

ايجــاد حــل حقيقــي لالزمــة مــن اي يجــري علــى 

الــدول االخــرى ، وليــس البحــر الوضــع العراقــي 
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واال فكيف ، يمكن ان نفهم ان السبيل الوحيد 

لالســتقرار فــي العــراق هــو تدويــل القضيــة ؟ ، قد 

و 
أ
ثيــر فــي االزمــة مــن وجودهــا ا

أ
يكــون لالخريــن تا

حلهــا لكــن ان تصبــح الســبيل الواقعــي الوحـــيد 

لالســتقرار فهــذا ممــا يثيــر االســتغراب والتســاؤل 

ويعطــي انطباعــا عــن الوضــع الســيء الــذي تمــر 

فيــه االدارة فــي العــراق . يبــدو ان انعقــاد مؤتمــر 

شــرم الشــيخ ياتــي فــي هــذا الســياق الــذي يتحدث 

 لتدخــل دولــي ولــو محدودا 
ً
عنــه كيســنجر تمهيــدا

. ليعالــج بــه ازمــة امريــكا فــي العــراق ، والســعي 

الملــف  تبعــات  تحمــل  فــي  االخريــن  االشــتراك 

مــع دعــوى مغريــة بمشــاركة فــي البنــاء السياســي 

واالقتصــادي العمــار العــرا

- ضمان االقليات ب الفدرالية والقانون : 

مــن اجــل عــالج مســاوى الديمقراطيــة فــي بلــد 

إلــى  االغلبيــة  واالديــان  القوميــات  فيــه  تتعــدد 

قليــة إلــى اقليــة 
أ
و مذهبيــة . واال

أ
اغلبيــة قوميــة ا

تــي طــرح النظــام 
أ
قوميــة فــى طريقهــا ل انقــرض يا

الواليــات والالمركزيــة كضمــان لحمايــة  فدرالــي 

بالنســبة  الحــال  وكــذا   ، االكـثريــة  و  قليــة 
أ
اال

للســنة . يضــاف إلــى الفدراليــة التــي تحمــى بــرز 

تــي )ضمــان 
أ
الخصوصيــات القوميــة والمذهبيــة  يا

حريــة التعبيــر حــذر لحمايــة االقليــات مــن فــرض 

االكـثريــة االعتقــاد وحرمــة هيمنتهــا وكمــا يقــول 

اال  يجنــب   (  : نصــه  لتثبيــت  بمــا ، كضمانــات 

تكــون االنتخابــات عقــدا تجاريــا الســنة سياســية 

اســتقرار البلــد علــى الضالــة والمســاواة وصيانــة 

القانــون ( .

 اجــراءات مــا بعــد االنتخابــات المهمــة المطلوبــة 

بعــد والدة الحكومــة المنتخبــة وجــود شــيء مــن 

تنجــح  كــي  وتجربتهــا  هــذه  الرعايــة  و 
أ
ا الوصايــة 

والحمايــة  المركــزة  مــن  ســس 
أ
ا نجاحهــا  ويعنــي 

وعــدم   ، االمــن  اســتتباب  علــى  دوليــة  والرقبــة 

خــارج  اصولــي  كيــان  إلــى  الــدول  هــذه  تحــول 

الموضــــوع  هــذا  ولتحقيــق  الدوليــة  السياســات 

وفــق فهــم كيســنجر ونصائحــه وتحذيراتــه ، يؤكــد 

علــى مســالة التدويــل » وتدويــل حقيقــي وليــس 

شــكليا هــذا التدويــل يتجــاوز ضلــوع االمــان علــى 

اهميــة االمــان الن المســؤولية االولــى فيــه وفــي 

وانمــا  االمريكيــة  لــالدارة  الميدانيــة  تفاصيلــه 

تدويــل برعايــة االمــم المتحــدة ، وبمشــاركة دول 

مثــل الناتــو ودول عربيــة واس الميــة لهــا تجــارب 

االصالحيــة  االســالمية  الحــركات  مواجهــة  فــي 

الجزائــر  تركيــا  مثــل  معهــا  التعامــل  وطريقــة 

الهنــد ، ب االضافــة إلــى روســيا ان هــذه الــدول 

تشــكل مجموعــة اتصــال » ترعــى وتراقــب وترشــد 

وتمنــع المولــود الجديــد بالســد االنتخابــات مــن 

الخــروج علــى المســار وامريــكا ( ان هــذا المقتــرح 

يكشــف عــن ان كيســنجر او االدارة االمريكيــة 

االنتخابــي  االســالميين  للواقــع  حســاباتها  فــي 

للســلطة  االســالمي  مجــيء  تتوقــع  العــراق  فــي 

مــر واقــع ممــا يفــرض التعامــل معــه بلياقــة 
أ
وهــو ا

ولجنــة  والتدويــل  فالهيمنــة  ذكيــة  دبلوماســية 

االتصــال ووجــود دول تملــك الخبــرة في مواجهة 
الحــركات االصوليــة االســالمية كل هــذه االمــور 
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ســوف تكــون ضمانــات لمــا بعــد النتخابــات ان 

هــذه النصيحــة والدعــوة تعنــي انهــم لــن يؤجلــوا 

و يخربوها . كما 
أ
و يرفضــــوا نتائجها ا

أ
االنتخابات ا

حــدث فــي الجزائــر وانمــا ســوف يتعاملــون معهــا 

كواقــع ، مثيــر لكنــه قابــل للســيطرة والتعامــل 

لة االخــرى المثيــرة للتســاؤل هــي ان 
أ
معــه . المســا

الكاتــب حــذر مــن حــرب اهليــة وتصاعــد عمليــات 

ضــد االحتــالل بعــد االنتخابــات ولكــن المقتــرح 

الــذي طرحــه ال يعالــج هاتيــن المشــكلتين بقــدر 

مــا يعالــج تخوفــات لمــا بعــد االنتخابــات تتعلــق 

للهنــد  واختيــاره  للدولــة  الخارجــي  بالمســلك 

و تركيــا ال يشــابه مــا جــرى فيهــا مــع 
أ
و الجزائــر ا

أ
ا

التخوفــات التــي يطرحهــا فــي العــراق مــن حــرب 

اهليــة وفوضــى والحالــة التــي يتوقعهــا كيســنجر 

للعــراق اقــرب لمــا جــرى فــي كوســوفو يوغســالفيا 

البوســنة ، وليــس الجزائــر و تركيــا ان  وصربيــا 

ن التخــوف حقيقــي 
أ
هــذا االســتنتاج يشــير إلــى ا

عنــد كيســنجر مــن قيــام حكومــة ذات وجهــات 

و 
أ
اســالمية هــو اكـثــر حساســية مــن حــرب مليــة ا

الكاتــب  يفــوت  ال  مريــكا 
أ
ا ضــد  القتــال  تصاعــد 

)كيسنجر ( ان يؤكد مرة نرى ما جرى طرحه في 

مقالتــه الســابقة اكـثــر مــن مــرة وهــو ان الواليــات 

مــن  بالملــف  ماســكة  تبقــى  ســوف   7 المتحــدة 

عناصــره ساســة وبخيــوط قويــة وذلــك مــن خــالل 

و فــي 
أ
تحملهــا ثــل الــي الكبيــر ســواء فــي االمــن ا

العســكري  حضورهــا  خــالل  مــن  ول   ، غيــره 

الواســع ممــا يــخ عــل امريــكا هــي قائــدة للعمليــة 

خ لقيــادي للملــف 
أ
وســتبقى تتصــدر4 دور امــا اال
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وللوضــع فــي العــراق مشــاركة االخريــن عســكريا 

تــي فــي هجمــات ســبتمبر اســتراتيجيات 
أ
فســوف يا

مــن  ان  كيســنجر  يقــرر  المشــاركة  ام  االنفــراد 

 1  1 هجمــات  بعــد  المتحــدة  الواليــات  حــق 

تبعــات  مــن  كبيــرة  بنســبة  تســاهم  ان  ســبتمبر 

مبــادئ  تناقــش  وان  الجديــد  العالمــي  النظــام 

اســتراتيجية  تنفيــذ  عبــر  العالمــي  االســتقرار 

الحــرب االســتباقية ، مــع االخريــن واالحتفــاظ 

 كمــالذ 
ً
بحــق الدفــاع عــن االمــن القومــي منفــردا

االدارة  ادت  وقــد  ودروس  نتائــج  فهــذه   . اخيــر 

ذلــك بشــكل صحيــح مناســب ، ويصعــب علــى 

الواليــات المتحــدة تحمــل مســؤولية ادارة نظــام 

ممــا  بكـثيــر  اكبــر  لة 
أ
بمفردهــا وهــي مســا عالمــي 

ســبتمبر  الهجمــات 11  الطــارئ  الوضــع  فرضــه 

يفهــم مـــن هــذا التصــور الــذي يطرحــه كيســنجر 

 ان تنــزل عــن 
ً
دعــوة لــالدارة بعــد انتخابهــا مجــددا

لهجمــات  النفســية  االجــواء  بيــن  وتميــز  بغلتهــا 

دولــي  اجمــاع  مــن  فرضتــه  ومــا  ســبتمبر   11

وارســاء لنظــام عالمــي تقــوده الواليــات المتحــدة 

بمشــاركة االخريــن ، وبيــن التفــرد بــادارة النظــام 

العالمــي تحــت ذريعــة الحــرب االســتباقية وحــق 

الدفــاع عــن االمــن القومــي ، متفــردة . 

مزيــد  إلــى  االدارة  يدفــع  ان  يحــاول  كيســنجر 

وربــا فــي ادارة النظــام 
أ
مــن التوســال الشــتراك ا

الدولــي ، مــن خــالل مناقشــة المنهــج االحــادي 

والمنهــج التعــددي ، حيــث يعتبــر كيســنجر ان 

كال المنهجيــن اذا اعتمــدا وبنظــرة مجــردة فهمــا 

يحــاول  االنفــراد  الن  انهزاميــا   
ً
منهجــا يعتبــران 

واهــداف  غــرض  ســياق  إلــى  الدوليــة  المســائل 

ومهمــات قوميــة خاصــة ، امــا المنهــج التعــددي 

فهــو يســعى دائمــا الســتحصال موافقــات ســامية 

دون البحــث فــي اهميتهــا ر وابعادهــا المطلــوب 

للواليــات المتحــدة فــي هــذه المرحلــة يتمثــل فــي 

التوفيــق بيــن التشــاور مــن جهــة وتحقيــق القــوة 

الضاريــة مــن جهــة اخــرى

فهــل  االدر  تواجهــه  الــذي  الحقيقــي  لتحــدي 

تســتطيع تكــون الرجــل الحكيــم حقــق الســالم 

يتحقــق  االم  الســالم  ان  و  الصــورة  خــالل  االم 

مــن خــالل قــرار رج ك يــم وانمــا نتيجــة للكــوارث 

هنــا  الســالم  غيــر  اخــر  خيــارا   . التــي  والحــروب 

هــذه  تجــاوز  علــى  بوتــن  الرئيــس  قــدرة  تكمــن 

بهــا  خســر  التــي  النتيجــة  ان  ويبــدو  المعضلــة 

كيســنجر تقودنــا إلــى ان العالــم يتجــه إلــى كــوارث 

وحروبــا قــد توصلنــا إلــى ســالم دائــم لكنــه خــراب 

وكارثــة امــا ان تتوقــع مــن حماقــة الرئيــس الفعلــي 

االمــن  تحديــات  تجــاوز  فــي  قــرار حكيــم  اتخــاذ 

القومــي االمريكــي واالمــن العالمــي وادارة نظــام 

عالمــي جديــد يبنــى علــى االســتقرار فقــد اثبتــت 

 . المنــال  بعيــد  انــه  الســابقة  االربــع  الســنوات 

 ، الحــروف  علــى  النقــاط  يضــع  هنــا  كيســنجر 

مــع كونــه مــن المؤيديــن لبــوش اال ان الصــورة 

التــي يعرضهــا قاتمــة ســواء علــى الصعيــد العراقــي 

و على وصراع الصعيد 
أ
وحروبــه االهليــة مكوناتــه ا

العالمــي وادارة نظامــه مــن قبــل مجموعــة تــرى 

العالــم مــن خــالل مصالحهــا القوميــة فقــط . 

ان امريــكا فــي ورطــة حقيقيــة فــي العــراق ، وال 



154|   العدد صفر   |   ربيع الثاني   |   ايار   |  2005

سياســات  باعتمــاد  اال  منهــا  تخــرج  ان  يمكــن 

جديــدة غيــر تلــك التــي دخلــت بهــا الحــرب واال 

البلــد والمنطقــة  فانهــا ســوف تخــرب  الحكــم » 

والموضــوع   . الهزيمــة  اذيــال  جــارة  وتخــرج 

ــه  حســاس وفجــر العــراق بعيــد ان لــم يبــادر اهلـ

والمخلصــون فــي العالــم والمنطقــة الســتنقاذه . 

 
أ
وشــرم الشــيخ هــل هــو نقطــة مهمــة كاشــفة الخطــا

عــن تغيــر سياســات االدارة او هــو االســتمرار فــي 

ومجــي ء رئيــس هــل هــو االنصيــاع إلــى اليميــن 

فــي  نظــر  اعــادة  و 
أ
ا يعنــي  مــا  ويعنــي  الجديــد 

االول الن  هــو  المتوقــع   ، الســابقة  السياســات 

وتزييــن  جــرى  مــا  بصحــة  وشــعور  غــرور  الفــوز 

انســحاب  احتمــال  نســمع  كنــا  وقــد   ، للفشــل 

االنتخابــات  قبــل  االمريكــي  للجيــش 

النهــم فــي ورطــة اليــوم نجــد ممارســاتهم بشــكل 

خــر بعــد يتعــرض كيســنجر فســي بحثــه هــذا إلــى 
آ
ا

مكونــات المجتمــع العراقــي واهدافهــا ومنظورهــا 

المس تقبلي في االنتخابات والعملية السياســية 

وهــو فــي وصفــه وتقييمــه قريــب مــن الواقــع لكنــه 

فــي موقفــه يدفــع االدارة إلــى مــن الشــيعة فائــه 

فــي بحثــه الســابق  عــدم االطمئنــان بهــم ســواء 

وهــــذا . ولعله الواقع وتجاربه الســابقة في لبنان 

وايــران تدفعــه إلــى ذلــك فهــو يقــول عن الشــيعة : 

يتســامح الشــيعة مــع الوجــود االمريكــي بطريقــة 

 ، 
ً
 ورفضــا

ً
ييــدا

أ
تا بعــض االحيــان  فــي  متناقضــة 

 ، في مقالته السابقة 
ً
مدحا وذما ، قبوال وتحديا

يشــير إلــى التعدديــة فــي المجتمــع الشــيعي فيبــرر 

بعــض مواقفهــم لكنــه هنــا ال يشــير امــا هدفهــم 

مــن هــذا التســامح فالكاتــب يبــرر ذلــك بتحقــق 

هــدف تغييــر النمــوذج التاريخــي الحــكام الســنة 

. ثــم بعــد ذلــك لســيطرة الشــيعة علــى ثــم يــردف 

ذلــك بالتشــكيك فــي مواقــف الشــيعة واحتمــال 

االمريــكان  ضــد  يقفــون  وقــد  موقفهــم  انقــالب 

ويســرقون  الســلطة  نقــل  طريــق  منتصــف  فــي 

بضــرورة  االدارة  يوصــي  ولذلــك   !  ! الســلطة 

مــع  ويتجــاوب  كمــا  بحــذر  معهــم  التعامــل 

المخــاوف العربيــة مــن ســرقة الشــيعة للســلطة 

بعــاد الســنة امــا االكــراد فــان العمليــة السياســية 
أ
ا

ال تعنــي شــيائ لهــم اال بمقــدار مــا يمكــن تحصيلــه 

مــن حقــوق وامتيــازات ونفــوذ وقــدرة واســتقالل 

مقالتــه  فــي  وصفــه  الــذي  الذاتــي  حكمهــم  فــي 

الســابقة ان الفدراليــة التــي يطمــح اليهــا االكــراد 

ال يمكــن ادراك امتيازهــا عــن االســتقالل بالعيــن 

المجــردة .

وهــو فعــال يصــف مــا يحــدث ، وهــو خطــر يحــذر 

الن  ويدفعهــم  منــه  وســوريا  وايــران  االتــراك 

يكونــوا حاضريــن ومتوجســين مــن هــذا الملــف 

وخاصــة تركيــا التــي تهمهــا المســالة امنيا وبشــكل 

حســاس . امــا الســنة فهــو يقــرر حقيقــة ان صــراع 

ليــس ل اهــداف وطنيــة  الســنة مــع االمريــكان 

وبالمقاييــس  للحكــم  اجــل عودتهــم  مــن  وانمــا 

مــع  االول  موقعهــم  يكــون  الســابقة  نفســها 

ليســو  فهــم  هنــا  ونظيــف   . هنــا  الرتــوش  بعــض 

وطنييــن بقــدر مــا هــم طــالب ســلطة ووســيلتهم 

لتحقيــق اهدافهــم العمليــات العســكرية وبذلــك 

اســتقال  بعــد ان  هــذه  تبقــى وســيلتهم  فســوف 
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يســبقون  وســوف  االنتخابــات  واجــراء  الســلطة 

و 
أ
يعــادون ســات الدولــة مــع وجــود االحتــالل ا

عــدم وجــوده الن المشــكلة فــي اصرارهــم علــى 

 عــن 
ً
انفرادهــم بالســلطة وال يبعــد كيســنجر كـثيــرا

الواقــع فــي هــذا التحليــل . 

بقــدر  العراقيــة  واالزمــة  فالمشــكلة   ، هنــا  مــن 

 بيــن امريــكا و اوربــا ، 
ً
 خارجيــا

ً
مــا تمثــل تحديــا

وامريــكا المتحــدة ، فانهــا تمثــل تحديــا واالمــــم 

اقليميــا بيــن النمــوذج الجديــد وعــراق بمقاييــس 

مــن  الحساســة  التقليديــة  واالنظمــة  جديــدة 

بــروز المكونــات العراقيــة االخــرى غيــر الحاكمــة 

فــي  وخصومهــا  امريــكا  بيــن  وكذلــك  ســابقا 

المنطقــة كمــا ويمثــل العــراق تحديــا داخليــا بيــن 

مكوناتــه وصراعهــم وتنافســهم علــى وضــع افضــل 

الملفــات  هــذه  بتداخــل  ثــم  لهــم  التحديــات 

والمصالــح ترســم لنــا صــورة فيهــا حــق ومظلوميــة 

وخيــر يغطيهــا ذم وحقــد وظــالم .

 وهللا لمستعان على ما يصفون ويصنعون .
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تحديات	الرئيس	
في	السنوات	األربع	المقبلة

نص	مقالة	هنري	كيسنجر	

لقــد دعمــت شــخصيا الرئيــس بــوش خــالل 
تمنــى لــه كل النجــاح 

أ
الحملــة االنتخابيــة ، وا

. ان الواليــات المتحــدة ال تســتطيع تحقيــق 
ال ضمــن ســياق التــزام مــن قبــل  النجــاح اإ
داخــل  الصــدع  ب 

أ
بــرا طــراف 

أ
اال جميــع 

المجتمع . فعلى جميع المعنيين بمستقبل 
ن يجــدوا الطــرق التــي تســاعده علــى 

أ
البلــد ا

ميركييــن ، وهــم 
أ
التعــاون كــي يــرى العالــم اال

جــل مصيــر واحــد 
أ
يعملــون مجــددا ، مــن ا

فــي الداخــل وضمــن المجتمــع الدولــي . 
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تحديات	الرئيس	
الحزبيــن في	السنوات	األربع	المقبلة مشــاركة  الــى  تحتــاج  قضيــة  توجــد  ال 

الرئيســيين وبشــكل طارئ مثل المرحلة المقبلة 

المتعلقــة بالسياســة الخاصــة بالعــراق . ومــا دام 

بــوش فــاز فــي االنتخابــات ، فإنــه يتوجــب علــى 

 بيــن 
ً
ال يخلطــوا خطــا

أ
خصــوم الواليــات المتحــدة ا

فرزتهــا فتــرة االنتخابــات  
أ
المشــاعر العنيفــة التــي ا

يخــص  مــا  فــي  القوميــة  الوحــدة  غيــاب  وبيــن 

هــداف النهائيــة .
أ
اال

تتصــرف الواليــات المتحــدة اليــوم كانهــا الوصيــة 

علــى اســتقرر العالــم ، بينمــا العوائــق الداخليــة 

تمنــع مــن االعتــراف بهــذه الحقائــق فــي كـثيــر مــن 

الجانــب  حــادي 
أ
ا ترتيبــا  لكــن   ، العالــم  بلــدان 

طــول ، 
أ
كهــذا ، ال يمكــن االســتمرار فيــه لفتــرة ا

ن مصلحتهــا 
أ
ن تجــد ا

أ
خــرى ا

أ
إذ علــى البلــدان اال

قــل 
أ
اال علــى   ، المهمــة  هــذه  فــي  المشــاركة  فــي 

ضمــن للعــراق ، إذ ليــس مجــال إعــادة اإلعمــار 

ي طريــق قصيــر 
أ
السياســي واالقتصــادي هنــاك ا

إلــى  مــن 
أ
اال إعــادة   : المقبلــة  المراحــل  يتجــاوز 

صبحــت 
أ
العــراق وخصوصــا فــي المناطــق التــي ا

للمتمرديــن  يمكــن  إذ   ، لإلرهابييــن  مــالذا 

تــم  إذا   ، العصابــات  حــرب  عابــر  ينتصــروا  ن 
أ
ا

وى 
أ
مــا صبحــت 

أ
ا التــي  المناطــق  مــع  التســامح 

لهــم. 

ولكونــي كنــت شــاهدا علــى التحديــات ا واجهــات 

مــن محليــة فــي الهنــد الصينيــة ، 
أ
تشــكيل قــوى ا

منيــة طريقــة 
أ
و التحذيــر مــن مقاربــة الجهــود اال

أ
ا

ميكانيكيــة بحتــة . ففــي فيتنــام تطلــب تشــكيل 

وحــدات قــادرة علــى القتــال وقتــا اطــول بكـثيــر 

ممــا كان متوقعــا ، لذلــك فــإن فعاليــة القــوات 

العســكرية  تدريباتهــم  علــى  تعتمــد  العراقيــة 

ستكســب  التــي  الدرجــة  علــى  بــل  وحســب 

مؤسســات العراقية الناشــئة الشــرعية فالوحدات 

التــي  القــوى  اقــل  التــي تحمــل والء  العســكرية 

يمكــن الثقــة بهــا عنــد الحاجــة اليهــا . 
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ولــى المقــرر عقدهــا 
أ
واالنتخابــات فــي الوطنيــة اال

نهايــة شــهر ينايــر المقبــل هــي الخطــوة التــي وال 

ول ، وربمــا اقــل 
أ
يحســب  اعتبارهــا خاتمــة بــل ا

االنجــازات تعقيــدا فــي اطــار الســعي مــن اجــل 

فــي  لقــد تطــورت الديمقراطيــة   . الحكــم الذاتــي 

الغــرب عبــر قــرون عديــدة . وتطلبــت

ثــم   ، الدولــة  عــن  مســتقلة  كنيســة   ، وال 
أ
ا

الديــن  تعدديــة  فرضــت  التــي  االصــالح  حركــة 

، وعصــر التنويــر الــذى عــزز اســتقاللية العقــل 

االكـتشــافات  وعصــر   . والدولــة  الكنيســة  عــن 

 ، ســمالية 
أ
الرا خيــرا 

أ
وا  ، االفــق  وســع  الــذي   ،

كيدهــا علــى المنافســة والســوق ، ي غيــر ان 
أ
بتا

العالــم  فــي  موجــودة  غيــر  الظــروف  هــذه  مثــل 

ديمقراطيــة  حكومــة  ظهــرت  وقــد   . االســالمي 

حقيقيــة فــي تركيــا فقــط ، ومــن الغريــب ان ذلــك 

تــم عــن طريــق فرضهــا مــن قبــل زعيــم مســتبد . 

ان ظهــور المؤسســات الديمقراطيــة والترتيبــات 

كـفعــل  التــي تحافــظ عليهــا ، ال يمكــن فرضهــا 

ارادي ، فهــي تتطلــب الصبــر والتواضــع . ومــن 

المهــم ، بصفــة خاصــة ، ادراك العقبــات التــي 

تواجــه الديمقراطيــة فــي مجتمــع متعــدد االعــراق 

والديانــات مثــل العــراق . ففــي الغــرب ، تطــورا 

الديمقراطيــة فــي مجتمعــات متجانســة ، حيــث 

لتصبــح  االقليــة  امــام  مؤسســاتية  عواقــب  ال 

اغلبيــة . وينظــر دائمــا الــى الهزائم االنتخابية على 

فــي  انهــا تراجــع مؤقــت يمكــن تغييــره . ولكــن 

مجتمعــات ذات انقســامات عرقيــة او سياســية ، 

فــإن وضــع االقليــة يعنــي دائمــا التفرقــة والخطــر 

وهــو   ، السياســي  خاصــة  بحساســية  الدائــم 

موضــوع يتميــز فــي العــراق بســبب تعــدد اعراقــه

طوائـفــه ، ولــذا فــإن انتخابــات قوميــة معتمــدة 

راديكاليــة  فوضــى  تعنــي   ، االغلبيــة  حكــم  ل 

فــي وازن القــوى النســبي ، ووضــع المجتمعــات 

 . : االكــراد والشــيعة والســنة  الثالثــة  الرئيســية 

ان تــرد فــي المناطــق الســنية ليــس صراعــا وطنيــا 

ميــركا ، ولكنــه وســيلة الســتعادة الســيطرة 
أ
ضــد ا

العمليــة  فــإن  المقيــاس ،  وبنفــس   . السياســية 

بالنســبة لالكــراد ،  لــن تعنــي شــيائ  السياســية 

إذا لــم تضمــن حجمــا كبيــرا مــن الحكــم الذاتــي 

ـ  االميركــي  الوجــود  مــع  الشــيعة  ويتســامح   .

جــل 
أ
بطريقــة متناقضــة فــي بعــض االحيــان ـ مــن ا

تحقيــق هــدف تغييــر النمــوذج التاريخــي لحكــم 

مــا 
أ
ولــى للســيطرة الشــيعية . ا

أ
الســنة ، وكخطــوة ا

ييــد دورنــا مــع 
أ
ي مــدى سيســتمرون فــي تا

أ
الــى ا

تطــور عمليــة نقــل الســلطة ، فهــذا امــر ال يمكــن 

التكهــن بــه .

فــي  ينايــر  شــهر  انتخابــات  اعتبــار  يجــــب  ولــذا   

العــراق بدايــة لمنافســة طويلــة بيــن الجماعــات 

حــرب  وقــوع  خطــر  علــى  تنطــوي   ، المختلفــة 

و وقــوع صــراع ضــد الواليــات المتحــدة 
أ
هليــة ، ا

أ
ا

او كليهمــا . وكل االطــراف تحتفــظ بميليشــيات 
الضــروري  فمــن  لــذا   ، االحتمــال  هــذا  لمثــل 

الوطنيــة بعنصــر هــام  دعــم عمليــة االنتخابــات 

دســتورية  حمايــة  ســيس 
أ
وتا  ، الفيدراليــة  مــن 
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انفســهم  يجــدون  ربمــا  الذيــن  لهــؤالء  واضحــة 

النظــر  ينبغــي  وال   . الدائمــة  االقليــة  اطــار  فــي 

للديمقراطيــة علــى انهــا عقــد انتحــاري مــن جانــب 

وضمــان  الفيدراليــة  والبنــى   . كــراد 
أ
واال الســنة 

حريــة التعبيــر وحريــة االعتقــاد وحكــم القانــون 

هــي ، دســتوريا ، مــا ســيقدم ، بعــض الضمانــات 

بالنســبة لمشــاعر القلــق التــي تنتــاب الجماعــات 

المختلفــة ، ويقــدم كذلــك ، شــــبكة واقيــة إذا مــا 

اســتحال التوصــل الــى وفــاق قومــي . وفــي ســياق 

 ، ينايــر  انتخابــات  بعــد  المحتمــل  االضطــراب 

الســبيل  ســيكون   ، التدويــل  مــن  قليــال  فــإن 

الواقعــي الوحيــد صــوب االســتقرار داخــل العــراق 

ييــد المحلــي فــي الواليــات 
أ
مــع المحافظــة علــى التا

المتحــدة . واســتمرار العمليــة السياســية يعتمــد 

منــي ، الــذي 
أ
فــي المقــال االول علــى الوضــع اال

كمــا   ، مســؤوليته  المتحــدة  الواليــات  تتولــى 

الدولــي  القبــول  علــى  مــر 
أ
اال نهايــة  فــي  يعتمــد 

بالحكومــة العراقيــة والنظــر اليهــا كونهــا ممثلــة 

 . العراقييــن  وطموحــات  لتطلعــات 

يتجــاوز  اهتمامــا  يتطلــب  الحقيقــي  التدويــل 

دول  مــن  مشــاركة  وكذلــك   ، مــن 
أ
اال موضــوع 

وجهــات اخــرى غيــر الناتــو ، ويستحســن عقــب 

 ، المرتقبــة  العراقيــة  االنتخابــات  مــن  االنتهــاء 

االمــم  رعايــة  تحــت  اتصــال  مجموعــة  إنشــاء 

المتحــدة ، الستشــارتها حــول التطــور السياســي 

اعضاؤهــا  يكــون  ان  االفضــل  ومــن   ، للعــراق 

االســالمية  الحــركات  مــع  تجربــة  لهــا  دول  مــن 

واســتقرار  مــن 
أ
ا فــي  مصالحــة  وذات  المتطرفــة 

 ، والجزائــر  وتركيــا  الهنــد  مثــل  العــراق ، دول 

باإلضافــة الــى الواليــات المتحــدة وروســيا . ليــس 

هـــذا تخليــا عــن اإلجمــاع ، فبالنظــر الــى الوجــود 

العــس كــري االميركــي ودوره المالــي ، ســتتولى 

الواليــات المتحــدة الــدور القيــادي . ويمكــن ان 

تطــرح قضيــة المســاهمة العســكرية مــن جانــب 

دول اخرى ، بما في ذلك حلف الناتو ، مجددا 

فــي مرحلــة مقبلــة ، فــي منــاخ سياســي ايجابــي ، 

وذلــك كوســيلة لحمايــة جانــب العمليــة الرســمي 

المتعلــق بالحكومــة . ســيميز الرئيــس االميركــي 

باســمها ،  تطــرح  التــى  الســلطة والمزاعــم  بيــن 

اذ ليســت هنــاك دولــة ، مهمــا كانــت قوتهــا ، 

القــدرات  فهــذه  بمفردهــا  العالمــي  النظــام  تديــر 

تفــوق الطاقــة النفســية والسياســية حتــى للــدول 

االكـثــر هيمنــة . الــرد علــى هجمــات  11 ســبتمبر 

فالرئيــس   . طــارئ  وضــع  متطلبــات  فرضتــه 

ان  بقــدر  يســاهم  ان  يمكــن  حديثــا  المنتخــب 

وافــر فــي النظــام العالمــي الجديــد ، مــن خــالل 

ــبادئ الدوليــة .  ــة المــ ابــداء را الرغبــة فــي مناقشــ

االســتراتيجية الحــرب االســتباقية ـ حتــى فــي ظــل 

القومــي  مــن 
أ
اال عــن  الدفــاع  بحــق  االحتفــاظ  ؟ 

وحــده كمــالذ اخيــر .

حــادي 
أ
الجــدل حــول النهــج التعــددي وبيــن اال

يجــب ان بالتوافــق مــع هــذا المنظــور ، مــا يمكــن 

حادي الجانب 
أ
يجري قوله هنا ، هو ان النهج اال

انهزامــي ، وكــذا النهــج التعــددي المجرد . فالنهج 
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حــادي الجانــب ينظــر الــى الغــرض فــي ســياق 
أ
اال

كونيــه مهمــة قوميــة خاصــة ، فيمــا يضعف النهج 

هــداف والمقاصــد ويجعلهــا 
أ
حــادي المجــرد اال

أ
اال

مجــرد محاولــة إلجمــاع رســمي . التحــدي الــذي 

تواجهــه الواليــات المتحــدة يتمثــل فــي التوفيــق 
زق 

أ
مــا ان  إال  الضاربــة ،  والقــوة  التشــاور  بيــان 

ايمانويــل  قالــه  فيمــا  تلخيصــه  يمكــن  عصرنــا 

يزيــد  مــا  قبــل   Immmmanuel Kant كانــت 

علــى  عــام . ففــي كـتابــه بعنــوان ) الســالم الدائــم 

« ، كـتــب ) كانــت « ، ان العالــم فــي طريقــه الــى 

العيــش فــي ظــل ســالم دائــم ، وهــو ســالم ال بــد 

تــي بــه بصيــرة اإلنســان او الكــوارث التــي ال 
أ
ان تا

خــر ســوى الســالم ، وهــي القضيــة 
آ
تتــرك خيــارا ا

التــي ينبغــي ان يواجههــا الرئيــس الجديــد . »
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السياسة	االسالمية	
في	العراق	بعد	صدام	حسين

تقرير	خاص	/	معهد	السالم	االمريكي
ترجمة	/	المعهد	العراقي	للحوار

ســالم ان يلعــب دورا اساســيا فــي 
أ
يقــدر لال

مســتقبل السياســة العراقيــة حيــث اظهــر 
انطباعــا فكريــا واخالقيــا في العــراق ويتوقع 
لالســالم ايضــا ان يشــغل ذلــك الفــراغ كمــا 
وتســعى مراكــز مؤثــرة فــي العــراق مــن اجــل 
التحضيــر لليــوم مغــادرة الــدول المجــاورة 
ســيس القــوات االمريكيــة  حيث ســتدعم 

أ
لتا

ــران الحــركات االســالمية الشــيعية بينمــا  اي
ستســعى الســعودية ودول الخليــج ...
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لدعــم القــوات الســنية فــي العــراق كمــا ويتوقــع 

كبيــرة  بصــورة  العــراق  فــي  الســنة  يبــرز  ان 

حيــث ســيطرة جماعــة اخــوان المســلمين علــى 

الوهابيــة  الجماعــات  بذلــك  وتنافســها  الســنة 
ظهــور  وان   ، الســعودية  بدعــم  تحضــي  التــي 

اعطــاء  مــن  بــدل  العــراق  فــي  الشــيعية  القــوة 

ايــران مكانــة فــي العــراق الجديــد ســوف يكــون 

يديولوجيــا االيرانييــن الذيــن يســعون 
أ
تهديــدا ا

ان  اال   ، العــراق  فــي  دينيــا  نظامــا  لتكويــن 

الشــيعة السياســيين العــراق ليســوا كالشــيعة 

الدينــي  الحكــم  قبــول  مســالة  فــي  ايــران  فــي 

ن الشــيعة ليســوا عدائييــن تجــاه الوجــود 
أ
كمــا ا

االمريكــي خاصــة النهــم اســتفادوا مــن ســقوط 

الحفــاظ  علــى  يصــرون  لكنهــم  صــدام حســين 

ظــل  فــي  العراقيــة  االســالمية  الهويــة  علــى 

ابتهجــوا  الذيــن  الشــيعة  وينظــر   ، االحتــالل 

ان  الــى  صــدام  ســقوط  عنــد  خاصــة  بصــورة 

الواليــات المتحــدة تقــف بينهــم وبيــن الوصــول 

ي 
أ
الــى الســلطة وهــذا يجعلهــم اقــل صبــرا مــن ا

عــة مجمو

عراقية اخرى على االحتالل االمريكي.

وليــس مــن الســهل التنبــؤ بظهــور حركــة شــيعية 

علمانيــة لتنافــس ان بعــض االتجــاه الدينــي علــى 

تؤيــد  ربمــا  الشــيعية  الجماعــات  مــن   . الرغــم 

ذات  الحــركات  وتعــارض  العلمانيــة  الحكومــة 

 وســــوف 
أ
االرتبــاط الدينــي ، تقــل القــوى هــالل ا

االحــزاب  ان  بحيــث  العــراق  فــي  االســالمية 

كبيــرة  بحريــة  ســتتمتع  والدينيــة  السياســية 

وســوف تعمــل كمنافــس لالســالميين . .

مقدمة التقرير  : 

االســالمية  السياســة  طبيعــة  ســتكون  مــاذا 

هيمنــت  لقــد  ؟  حســين  صــدام  بعــد  ق  فــي 

البعــث  حــزب  لدكـتاتوريــة  الوحشــية  الصفــة 

علــى السياســة العراقيــة لعقــود طويلــة والغــت 
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خاصــة  العراقيــة  السياســية  النتاجــات  بذلــك 

مــا الحــركات االخــرى 
أ
بيــن المجاميــع االســالمية ا

الليبرالييــن  الشــيوعية وحــركات  الحركــة  مثــل 

 
ً
جــدا  

ً
ضئيــال صداهــا  فــكان  واالســالميين 

التقريــر علــى  . ويركــز هــذا  العــراق  فــي داخــل 

تظهــر  ان  يمكــن  التــي  االســالمية  السياســات 

الرغــم  علــى  بعــد صــدام  مــا  فتــرة  فــي  وتتطــور 

مــن ان العــراق مــا يــزال تحــت ادارة االحتــالل 

 اال وهــو 
ً
االمريكــي . ويقــدم هــذا التقريــر افتراضــا

: علــى الرغــم مــن انتهــاء التعســف البعثــي ومــع 

االنفتاح السياسي الجديد ال توجد هناك دالئل 

ســوف  الجديــدة  العراقيــة  السياســية  ان  علــى 

لوفــة 
أ
تكــون بعيــدة عــن االنمــاط السياســية الما

فــي العالــم العربــي وعلــى الرغــم مــن ان التاريــخ 

تضــع  السياســية  الجغرافيــة  و  والجغرافيــة 

طابعهــا المميــز لــكل بلــد اال ان هنــاك انماطــا 

العربــي  العالــم  فــي  عامــة  وتطلعــات سياســية 

تشــمل حتــى العــراق ، ومــن هــذه الخصائــص 

هــي ان الحــركات االســالمية فــي اغلــب الــدول 

لالنظمــة  معارضــة  جهــة  اهــم  تمثــل  العربيــة 

القائمــة ، لــذا فمــن المتوقــع ان يظهــر االســالم 

السياســي فــي عــراق مــا بعــد صــدام ومــن الجديــر 

االحــزاب االســالمية ستســتفيد بالذكــر ان مــن 

االخــرى  المنافســة  االتجاهــات  غيــاب  حالــة 

وســتكون هنــاك منافســة سياســية تضــع بعــض 

الحــدود لالحتــكار االســالمي للسياســة لكــن مــا 

تلــك االتجاهــات وكيــف ســتتفاعل  هــو شــكل 

مــع القــوى االخــرى فــي البــالد ؟ ويتفحــص هــذا 
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التقريــر ثالثــة اتجاهــات اســالمية رئيســة فاعلــة 

فــي ثــالث مجتمعــات عرقيــة مذهبيــة

الســنة  العربيــة  الشــيعية  االغلبيــة   : رئيســية 

كل   « نتــف  ان  الضــروري  ومــن   ، واالكــراد 

بوضــوح  النهــا  مســتقلة  بصــورة  منهــا  واحــدة 

التنظيميــة  باشــكاله  السياســي  االســالم  ان 

المذهبيــة  الحــدود  يتجــاوز  لــم  الموجــودة 

والعرقيــة علــى االقــل لحــد االن حيــث ان يتغيــر 

فــي المســتقبل ، ان هــذا التقســيم ال يعتــر علــى 

االختالفــات الدينيــة بــل علــى قضايــا اجتماعيــة 

المجتمعــان  شــاهد  حيــث 

والســني  الشــيعي  العربيــان 

 دام لفتــرة 1400 
ً
» انفصــاال

 ، عــدة  مفاهيــم  فــي  ســنة 

والســنة  الشــيعة  ان  حيــث 

قبليــة  خلفيــات  مــن  جــاءوا 

متقاربــة اال ان التشــيع اليــوم 

فقــط  دينيــة  نظــرة  ليــس 

بــل اســلوب ثقافــي وطريقــة 

انحــاء  فــي  للشــيعة  عيــش 

العالــم 

الثقافــة  اصبحــت  وقــد 

الشــيعية العراقيــة متحضــرة 

بالثقافــة  ثــرت 
أ
وتا مــا  لدرجــة 

مــع حفاظهــا  حتــى  االيرانيــة 

العربيــة  الخصائــص  علــى 

كل  اخــذ  الوقــت  وبمــرور 

بالنمــو بصــورة منفصلــة  الشــيعة والســنة  مــن 

هــذه  واصبحــت  المفاهيــم  مــن  الكـثيــر  فــي 

فــي  تدريجيــة  بصــورة  متضمنــة  االختالفــات 

فــان  وبالطبــع  والسياســي  االجتماعــي  النظــام 

يمكــن  المجتمعيــن  بيــن  الفاصلــة  الحــدود 

والعربــي  االجتماعــي  المســتوى  علــى  تجاوزهــا 

اليــوم  لكــن   . الســلمية  الفتــرات   فــي  خاصــة 

والعنــف  الطائـفيــة  مــن  لســنوات  ونتيجــة 

االس  الحــركات  فــان  العــراق  فــي  السياســي 

بصــورة  تعمــل  المجتمعيــن  لهذيــن  الميــة 
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مســتقلة لصالــح المجتمــع الــذي تنتمــي اليــه ، 

وعلــى الرغــم مــن ان هــذه الحالــة ال يمكــن ان 

تــدوم لفتــرات طويلــة لكــن ســوف تشــهد الحيــاة 

االجتماعيــة والسياســية فــي العــراق الكـثيــر مــن 

االختالفــات.

الشيعة العراقيون : 

للشــيعة  منعطفــا  الحاليــة  المرحلــة  تعتبــر 

المجموعــة  لهــذه  يمكــن  حيــث  العــراق  فــي 

لمــائت   
ً
سياســيا مهمشــة  كانــت  التــي 

العثمانــي  الحكــم  تحــت  الســنين  مــن 

ان  لهــا  يمكــن  والبعثــي  والبريطانـــي 

تتطلــع الــى ان تصبــح القــوة المهيمنــة في 

مالهــم 
آ
السياســة العراقيــة ، حيــث بــرزت ا

المســتقل  العــراق  تاســيس  فتــرة  فــي 

والتــي قدمــت الشــئ القليــل عــن العمليــة 

الديمقراطيــة مــن خــالل البرلمــان الــذي 

وبصــورة   1958 عــام  ثــورة  مــع  انتهــى 

خاصــة بعــد ظهــور البعــث عــام 8 6 9 

1 . وبعــد ســقوط نظــام صــدام تحركــت 

للمجتمــع  الجديــدة  الثوريــة  الفــرص 

الشــيعي واظهــرت موجــة نشــاط سياســي 

قبــل  مــن  متوقعــا  يكــن  لــم  مفاجــئ 

و حتــى مــن 
أ
صنــاع السياســة االمريكيــة ا

يمكــن  وال   ، العراقييــن  الســنة  قبــل 

تخميــن اهميــة هــذا المنعطــف السياســي 

بالنســــية للعراقيين او بالنســبة للمنطقة 

ان  يدركــون  ن 
آ
اال الشــيعة  ن 

أ
ا بالحقيقــة 

االحتــالل االمريكــي هــو الحائــل الوحيــد بينهــم 

التــي  السياســية  الســلطة  الــى  الوصــول  وبيــن 

حرمــوا منهــا لفتــرات طويلــة ، وان هــذا االدراك 

المجتمــع  بيــن  للتوتــر  االســاس  المصــادر  هــو 

ان  العــراق  فــي  االمريكــي  والوجــود  الشــيعي 

بيــن  اليــوم  االســالمية  السياســية  تحليــل 

الشــنيعة اســهل منه بين يعمل الســنة ، حيث 

االســالميون الشــيعة بصــورة علنيــة وكانــوا ومــا 

يزالــون نشــطين فــي المســرح السياســي خاصــة 
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مــن خــارج البــالد لفتــرات طويلــة ، فقــد كان 

بعــض قــادة الحــركات الشــيعية مثــل الســيد 

باقــر الحكيــم رئيــس المجلــس االعلــى للثــورة 

تمــاس  علــى  كانــوا  العــراق  فــي  االســالمية 

منتظــم مــع صنــاع السياســية االمريكيــة لمــا 

يقــارب عقــدا مــن الزمــن التغييــر المســتقبلي 

الــى  القــول  ويمكــن  بخصــوص  فــي  للنظــام 

حدما بان السياسات سياسات دينية وتتميز 

السياســة بيــن الشــيعة فــي العالــم االســالمي 

بالــدور الشــيعية هــي المركــزي الــذي يتمتــع بــه 

الديــن وان مشــكلة الشــيعة العلمانييــن هــي 

الــذي يميــز  ان الديــن هــو العامــل االســاس 

المجتمــع الشــيعي عــن مجتمعــات االختــالف 

هنــاك  ان  بــل  فقــط   
ً
دوليــا اخترطــا  لســهم 

الكـثيــر مــن الخصائــص الثقافيــة الموجــودة 

فــي المجتمــع شــيعي التــي خلفــت ممارســات 

اجتماعيــة مميــزة ، ومــن الصعــب علــى الفــرد 

ان يكــون شــيعيا خــارج النطــاق الدينــي ذلــك 

ن الديــن هــو الــذي يجعــل الشــخص شــيعيا 
أ
ال

كافيــا  المجتمــع   بمفاهيــم  التمســك  وان 

لجعــل الشــخص شــيعيا ، وبهــذا المعنــى 

علمانيــة  شــيعة  تكويــن  الصعــب  فمــن 

ونتيجــة لذلــك تواجــه الشــيعة العلمانيــة 

السياســية  فــي  الدخــول  عنــد  مشــكلة 

الشــيعي  اذا تجاهلــوا مجتمعهــم  حيــث 

الــذي هــو جــزء مــن كيانهــم فانهــم ســوف 

مــن قبــل  تاييــد ضئيــل  يحصلــون علــى 

فــان  وبالنتيجــة   ، االخريــن  الشــيعة 

الكيــان  الــى  يميلــون  ال  الشــيعة  اغلــب 

مســيع  يتعــارض  ربمــا  الــذي  العلمانــي 

كان  فقــد  لــذا   ، مجتمعهــم  مهــادى 

البحــث عــن كســيان سياســي ال مذهبــي 

هــو الشــيء الــذي دفــع اعــداد كبيــرة مــن 

لشــيوعي  بالحــزب  لاللتحــاق  الشــيعة 

العراقــي ، وهــو احــد االحــزاب السياســية 

التــي تكــون فيهــا الخلفيــة المذهبيــة او 

العرقيــة غيــر مهمــة . 
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ية هللا السيستاني و )الساكـتون ( :
آ
ا

الســاكـتون  هــي  تقليديــة  مجموعــة  اهــم  ان   

الــذي  السيســتاني  الســيد  بســماحة  المتمثلــة 

اتبــع منهــج الــذي اسســه المرجــع الدينــي الســيد 

عــام 1992  توفــي  الــذي  الخوئــي  القاســم  ابــو 

والسيســتاني هــو مــن اصــل ايرانــي اال انــه ســكنا 

! فــي النجــف لمعظــم حياتــه العمليــة ويتمتــع 

بشــعبية كبيــرة ولــه اتبــاع ب اعــداد كبيــرة جــدا 

التــزام  كان  لقــد  العــراق  وخــارج  داخــل  فــي 

المنهــج الهــادي . فــي السياســة احــد المتطلبــات 

االساســية للبقاء : منذ ان جاء البعث للســلطة 

لــم  الذيــن  الشــيعة  العلمــاء  حــزب  بقــي  امــا 

مصيرهــم  فــكان  الهــادئ  اع  المنهــج  يلتزمــوا 

والقتــل والتعذيــب  الســجن 

عــن  اليقــظ  االبتعــاد  وهــو  ـ  الصامــت  منهــج 

للشــيعة  الرئيــس  المنهــج  يمثــل  ــــ  السياســة 

عــن  منعزليــن  الديــن  علمــاء  يبقــى  حيــث 

المشــاركة فــي السياســية الروتينيــة مــع الحفــاظ 

علــى دور المراقبــة ونقــد االحــداث االجتماعيــة 

فــي  علنيــة  بصــورة  والتصاريــح  والسياســية 

االجتماعيــة  االزمــات  وفــي  خاصــة  مناســبات 

فــي  الخمينــي  تقديــم  يعتبــر  لــذا   ، والوطنيــة 

ايــران مفهــوم واليــة الفقيــه خروجــا عــن المنهــج 

لــم   
ً
قــرارا مصيريــا للشــيعة وقــد كان  الرئيســي 

يوافــق عليــه الكـثيــر مــن العلمــاء ، وان اختيــار 

السيســتاني للعمــل ضمــن المنهــج » الهــادي« 

فــي العــراق جعلــه فــي نــزاع مــع االيديولوجيــات 

الحاكمــة فــي النظــام االيرانــي وهــذا العمــل عمل 

علــى حمايتــه مــن المواجهــة الخطيــرة مــع نظــام 

ن وبعــد افــول حــكام 
آ
صــدام حســين ، امــا اال

المنهــج  مفهــوم  اصبــح  فقــد  والبعــث  صــدام 

الهــادي ومــدى مالئمتــه تحــت المجهــر ، حيــث 

ان المنهج » الهادي » ال يعني تحاشي السياسة 

 تجــاه عرضــي االراء 
ً
 مفيــدا

ً
لكنــه يقتــرح منهجــا

اليوميــة  السياســية  القضايــا  فــي  التدخــل  او 

السياســة  لتجنــب  الحاجــة  تضاءلــت  وقــد   ،

السياســية  للحريــة  نتيجــة  للبقــاء  كوســيلة 

والعملــي  الفكــري  المســتوى  علــى  العــراق  فــي 

مــن ذلــك هــو  الوقــت الحاضــر ، واالهــم  فــي 

سياســية  قــرارات  التخــاذ  ملحــة  حاجــة  ظهــور 

واجتماعيــة مهمــة الن العــراق مقبــل علــى بنــاء 

السيســتاني  فــان  لــذا  جديــد  سياســي  صــرح 

ســوف يجــد منافســة فــي الفتــرة الحاضــرة التــي 

الــى  ترمــي  مشــددة  سياســية  فعاليــة  تشــهد 

فــي  للشــيعة  مهيمــن  ع  دور  علــى  الحصــول 

سياســة العــراق . ويعتبــر اغتيــال الســيد مجيــد 

بــي القاســم 
أ
الخوئــي وهــو االبــن االكبــر للســيد ا

الخوئــي عنــد عودتــه مــن المنفــى صفعــة قويــة 

للقــوى التــي تمثــل المنهــج الهــادي » لــذا فــان 

ي المنهــج الهــادي » ربمــا يغــرب 
أ
هــذا الجنــاح ا

بســبب وجــود عناصــر شــيعية نشــاطة اخــرى 

بيــن العلمــاء الشــيعة وهــذا بالتالــي يــؤدي الــى 

. السيســتاني  ثيــر 
أ
تا تضــاؤل 

جماعه الصدر
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قوة دينية رئيسة تتمثل بالصدريين والمتمثلة 

فــي الوقــت الحالــي بمقتــدى الصــدر ان . الــى 

الســيد محمــد صــادق الصــدر الــذي اغتيــل مــن 

حــد 
أ
ا قبــل 1999 نظــام صــدام فــي عــام وهــو 

اقــارب الفقيــه الســيد محمــد باقــر الصــدر الــذي 

عــدم فــي عــام ، وشــكل 198 مقتــدى جماعــة 
أ
ا

الصــدر الثانــي كمنظمــة الصــدر ، يعتبــر مقتدى 

 مــا يقــال عنــه 
ً
الصــدر شــخصية مضللــة ودائمــا

الــى  ويفتقــر  الخبــرة  الــى  ويفتقــر  عنيــد  بانــه 

االمتيــازات الدينيــة مــا عــدا اســم العائلــة ، وقــد 

اصــدر تصريحــات يؤكــد فيهــا علــى شــرعية حكــم 

ن التقليــد الشــيعي هــو 
أ
والــد علــى الرغــم مــن ا

توقــف شــرعية الحاكــم بعــد موتــه ، وقــد تهجــم 

فــي  السيســتاني  الســيد  علــى  مقتــدى  الســيد 

واصــادر  الصــدر200٣.  جماعــة  عــام  نيســان 

السيســتاني لفتــرة قصيــرة بــان اضافــة الى اثنين 

باقــر الحكيــم  الديــن وهمــا محمــد  مــن علمــاء 

يغــادروا  ان  يجــب  الفيــاض  اســحاق  ومحمــد 

البلــد وقــد اســتنكر العلمــاء الشــيعة االخــرون 

تقاريــر  هنــاك  وكانــت   ، التهديــدات  هــذه 

صحفيــة تقــول بــان مقتــدى الصــدر ربمــا يكــون 

فــي حشــد  الخوئــي  المجيــد  عبــد  اغتيــال  وراء 

مــن الجماهيــر فــي نيســان عــام 200٣. . لكــن 

بقــى الصدريــون 
أ
لــم يتــم اثبــات ذلــك ، بينمــا ا

المجتمــع  افــراد  بيــن  والســيطرة  الســيادة 

الشــيعية  بغــداد  مناطــق  احــدى  فــي  الشــيعي 

 .  « ســابقا  صــدام  مدينــة  الصــدر  مدينــة  وهــي 

اثــار  الــذي  االســاس  الشــخص  الصــادر  وكان 

االصــول االجنبيــة » للعديــد مــن علمــاء الديــن 

الشــيعة وبضمنهم السيســتاني » ايراني االصل 

» محمــد اســحاق الفيــاض افغانســتان النجفــي 

 
ً
باكســتان » وتعتبــر هــذه التغييــرات مهمــة جــدا

 فــي الترويــج لمنهــج 
ً
النهــا تمثــل جهــدا اساســا

العــراق  فــي  الشــيعية  السياســة  فــي  المواطنــة 

وهــذا يســلط الشــكوك حــول مالئمــا القيــادات 

الدينيــة غيــر العراقيــة لكــن علــى الرغــم ن ذلــك 

فمــن الصعــب الحصــول على عراقيين اصـــليين 

بســبب التداخــل الثقافــي بيــن ايــران والعــراق 

مــــا هــــو اكـثــر اهميــة هــو ان  التاريــخ  علــى مــر 

االصرار على التشــييع بتشــكيل مباشــرة للوطن 

العالقــات  فــي  رئيــس  منعطــف  بصــورة  يقــوم 

بيــن ايــران والعــراق ، فــاذا نمــا االتجــاه الوطنــي 
فــي سياســة شــيعة العــراق فانــه ســيضمن ظهــور 

تنافــس بيــن حــول التاتيــر علــى العــرب الشــيعة 

ايــران والعــراق فــي الخليــج وســوريا ولبنــان او 

القــارة  شــبه  باتجــاه  الشــرق  فــي  الشــيعة  بيــن 

كمعــارض  مقتــدى  الســيد  ويظهــر   . الهنديــة 

 للســلطة 
ً
لجماعــة السيســتاني ويعتبــر منافســا

امــام جماعــة الحكيــم التــي تحظــى بدعــم ايــران 

، ويمكــن تعويــض االمتيــازات الدينيــة التــي ال 

يمتلكهــا مــن خــالل الدعــم الــذي يحصــل عليــه 

الحســيني  كاظــم  العراقــي  هللا  يــة 
آ
ا قبــل  مــن 

مقتــدى  الســيد  ويتخــذ   . فــي طهــران  الحائــري 

 اليــران لكــن ايــران ســوف تنفعــه 
ً
 معاديــا

ً
موقفــا
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مــن خــالل عملهــا لالبقــاء علــى عالقــات جيــدة 
ي جماعــة شــيعية عراقيــة يمكــن ان تبــرز 

أ
مــع ا

علــى الســاحة .

فــي  االســالمية  للثــورة  االعلــى  المجلــس 

: العــراق 

الســيد محمــد باقــر الحكيــم هــو قائــد المجلــس 

الــذي  العــراق  فــي  االســالمية  للثــورة  االعلــى 

ســس عــام 82 19 وتمركــز فــي طهــران ويتمتــع 
أ
تا

فــي  ســاعدته  التــي  االيرانيــة  الحكومــة  بدعــم 

عشــرة  مــن  لــف 
أ
يتا الــذي  بــدر  فيلــق  تشــكيل 

مــن  الحكيــم  قــوة  وتمتــد  عراقــي  رجــل  الف 
آ
ا

مــن  عليــه  يحصــل  الــذي  المتواصــل  الدعــم 

قبــل النظــام االيرانــي عــن طريــق الدعــم المــادي 

واشــنطن  ادارة  بــه  اقتنعــت  وقــد  والمالــي 

المعارضــة  يمثــل  النــه  متعاقبتيــن  لفترتيــن 

فــي   
ً
عضــوا وباعتبــاره   

ً
بــروزا االكـثــر  الشــيعية 

مــن  ينحــدر  والنــه  العراقــي  الوطنــي  المجلــس 

 
ً
مــرارا اكــد  ،وقــد  مهمــة  عراقيــة  شــيعية  عائلــة 

الحكومــة  فــي  التعدديــة   
أ
لمبــدا قبولــه  علــى 

الحكيــم  عيــوب  امــا   . المســتقبلية  العراقيــة 

الحكومــة  مــع  الوثيقــة  عالقتــه  فتتضمــن 

االيرانيــة منــذ الســابق ومســاندته اليــران خــالل 

الحــرب العراقيــة ـ االيرانيــة والتــي ربمــا يعتبرهــا 

العراقيــون خيانــة ، وخــالل فتــرة اقامتــه فــي 

طهــران كانــت لــه ســمعة ســلبية بيــن العراقييــن 

الذيــن كانــوا فــي المنفــى الذيــن يعتقــدون بانــه 

بمشــاكلهم  اهتمــام  او  تعاطــف  ي 
أ
ا يظهــر  لــم 

الشــخصيات  مــن  العديــد  مــن  واحــد  وهــو   ،

مــن   
أ
بــدال المنفــى  فــي  بقيــت  التــي  الشــيعية 

داخــل  فــي  حساســيين  صــدام  ضــد  الصــراع 

نتيجــة  السياســي  بالــذكاء  ويتميــز   ، العــراق 

لتعامالته مع كل من واشنطن وطهـــران لعادة 

ســنوات ونتيجــة النضمامــه للمجلــس الوطنــي 

السياســية  االتجاهــات  يمثــل  الــذي  العراقــي 

الرئيســية فــي العــراق ومــن غيــر المحتمــل ان 

يتخــذ موقــف المواجهــة الفوريــة وبالخصــوص 

المواجهــة العســكرية مــا لــم تتحــرك واشــنطن 

الحكيــم  عالقــة  تقتــرح  بينمــا  حركـتــه  لتدميــر 

االيرانيــة  االيديولوجيــة  يفضــل  ان  بايــران 

فــي دعمهــا لحــكام العلمــاء فــان الظــروف فــي 

العــراق تختلــف عمــا يجــري فــي ايــران وســوف 

تســعى ايــران الــى ايجــاد عالقــات مباشــرة مــع 

فــي  الكبيــر  ثيــر 
أ
التا ذات  الشــخصيات  احــدى 

واشــنطن  شــكوك  مــن  الرغــم  وعلــى  ايــران 

بســبب عالقــة الحكيــم بايــران اال انهــا تحتــاج 

نفــوذ    ذات  شــيعية  شــخصية  باعتبــاره  دعمــه 

حزب الدعوة :

 ربمــا يعــد حــزب الدعــوة اقــدم حركــة اســالمية 

شــيعية عراقيــة حيــث انهــا تعــود الــى ســنة 7 ه 

19 اوجدهــا الســيد محمــد باقــر الصــدر ودعــت 

ســيس دولــة اســالمية وان 
أ
هــذه الحركــة الــى تا

لحــزب  المتطرفــة  السياســية  االجنــدة  تطــور 

فــي اجــواء مدينــة   
ً
 ثوريــا

ً
الدعــوة كان منعطفــا

وصــول  بذلــك  وســبقت  المحافظــة  النجــف 
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 ، عــام  فســي  النجــف   1964 الــى  الخمينــي 

مــن  كبيــرا  ظهــورا  الدعــوة  حــزب  حقــق  وقــد 

صــدام  نظــام  ضــد  العنــف  اســتخدام  خــالل 

حــزب  قمــع  وتــم  الســبعينيات  فــي   
أ
بــدا الــذي 

الدعــوة بــال رحمــة ، وان شــجاعة الحــزب فــي 

مهاجمــة النظــام وثمــن الدمــاء التــي دفعهــا اثنــاء 

المقاومــة اكســبته احترامــا كبيــرا وشــرعية بيــن 

الشــيعة العراقييــن ، وقــد ســاهم ب الدعــوة فــي 

ســيس المجلــس االعلــى للثــورة االســالمية فــي 
أ
تا

العــراق فــي طهــران عــام ا 8 9 ا لكــن انقســمت 

احــدى الجماعــات الرئيســة بيــن قيــادة حــزب 

الدعــوة والمجلــس االعلــى للثــورة االســالمية فــي 

 
أ
لمبــدا معارضاتهــا  بســبب  ســنتين  بعــد  ايــران 

لالمــام  االســاس   
أ
المبــدا وهــو  ـ  العلمــاء  حكــم 

الخمينــي ـ وبســبب معارضتهــا للجهــود االيرانيــة 

ذلــك  ومنــذ   ، الدعــوة  حــزب  علــى  للســيطرة 

الوقــت انقســم حــزب الدعــوة بيــن الحــزب فــي 

االعلــى  المجلــس  مــن  جــزء  هــو  والــذي  ايــران 

يطلــق  والــذي  العــراق  فــي  االســالمية  للثــورة 

وبيــن  االســالمية  الدعــوة  اســم  نفســه  علــى 

وهــو  لنــدن  فــي  يتمركــز  الــذي  االخــر  القســام 

اكـثــر اســتقاللية وذو صفــة عراقيــة مســتقلة وقــد 

بقــي فرعــا حــزب الدعــوة نفعييــن فــي تعاملهمــا 

مــع القــوة االمريكيــة فــي الوقــت الحاضــر لكــن 

الن  االمــد  قصيــر  يكــون  ربمــا  التســامح  هــذا 

وا ينظــرون الــى الوجــود االمريكــي 
أ
الشــيعة بــدا

علــى انــه الحاجــز االســاس الــذي يحــول بينهــم 

وبيــن الوصــول الــى الســلطة وفــي نظــري فــان 

الن  مضادمــون  غيــر  الدعــوة  حــزب  مســتقبل 

تتضــاءل  ربمــا  الســابقة  وشــرعيته  شــعبيته 

بمــرور الوقــت وبوجــود ظــروف جديــدة ، وربمــا 

فــي  ســاس 
أ
اال المنــازع  الدعــوة  حــزب  ســيكون 

وبذلــك  الوطنيــة  العراقيــة  الشــيعية  الحركــة 

ي 
أ
يمكــن ان يرتبــط بقــوى الصدرييــن النــه » ا

الصــدر  عائلــة  الــى دور  يرمــز  الدعــوة »  حــزب 

الماضــي ، وان دخــول  فــي  الحركــة  تلــك  فــي 

العراقــي  الحــكام  مجلــس  فــي  الدعــوة  حــزب 

تحــت االحتــالل االمريكــي ربمــا يــؤدي بــه الــى 

اتخــاذ اتجاهــات معتدلــة مقارنــة بحركــة الصــدر 

المبعــدة عــن مجلــس الحكــم لكــن يبقــى حــزب 

الدعــوة قــوة غيــر معروفــة فــي المســتقبل . 

مجموعات اخرى : 

منظمــة  هــي  االســالمي  العمــل  جمعيــة 

سيســها الــى عــام 
أ
شــيعية1980 اصغــر يعــود تا

، تحــت جنــاح طهــران وكانــت لهــا روابــط مــع 

المجلــس االعلــى للثــورة االســالمية فــي العــراق 

مــن  العديــد  نفــذت  عندمــا  الفاتــرة  تلــك  فــي 

داخــل  فــي  العراقيــة  االجهــزة  ضــد  الهجمــات 

العــراق ، ويقودهــا فــي الوقــت الحاضــر محمــد 

بالمجلــس  مرتبطــا  يــزال  ومــا  المدرســي  تقــي 

وهنــاك  العــراق  فــي  االســالمية  للثــورة  االعلــى 

يضــا منظمــة حــزب هللا التــي يقودهــا ابــو حاتــم 
أ
ا

الــذي اعلــن عــن مســؤوليته عــن  المحمــداوي 

ولــى الهجمــات التــي قامــت بهــا المعارضــة ضــد 
أ
ا
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قــوى صــدام حســين بعــد العمليــة العســكرية 

. االمريكيــة 

 تضمينات المجتمع الشيعي : 

تعــد  الشــيعية  االســالمية  السياســة  تطــور  ان 

فــي  جغرافــي  سياســي  تاثيــر  لهــا  يكــون  بــان 

داخــل وخــارج الوطــن العربــي ، وان الحــدث 

المهــم هــو تحــول مجتمــع مهمــش الــى مجتمــع 

الســلطة  الــى  للوصــول  يتطلــع  مؤثــر  سياســي 

هــذا  يراقبــون  مــكان  كل  فــي  الشــيعة  ان   ،

فــي  مطالبهــم  يدعمــون  وســوف  الحــدث 

التمثيــل الديمقراطــي والحريــة المدنيــة واولــى 

دولــة  هــي  الحــدث  بهــذا  ثــرت 
أ
تا التــي  الــدول 

البحرين ، حيث يشــكل الشــيعة في البحرين 

الســلطة  عــن  مبعــدون  لكنهــم  الســكان  ثلثــي 

هــو  كمــا  الســنية  االقليــة  قبــل  مــن  السياســية 

خيــرة 
أ
الحــال فــي العــراق لكــن االصالحــات اال

قدمــت مقاييــس تمثيــل اعظــم فــي البرلمــان . 

لكســن رغـــم هـــذا فــان الشــيعة مبعــدون عــن 
ظهــور  ان  المؤكــد  ومــن  الحقيقيــة  الســلطة 

العــراق  فــي  رئيســة  سياســية  كـقــوة  الشــيعة 

ســوف يدفــع الشــيعة فــي البحريــن للحصــول 

السياســي  النظــام  فــي  اكـثــر  صــوات 
أ
ا علــى 

وربمــا يزيــد التوتــرات المنطقــة ، امــا الجوانــب 

االيجابيــة لهــذا الحــدث فهــو انــه ربمــا ســيؤدي 

الحاكمــة  االنظمــة  فــي  اعظــم  اصالحــات  الــى 

لكــن علــى مــا يبــدو ان الطبقــة الســنية الحاكمــة 

فــي  الحكــم  عــن  تتنــازل  لــن  البحريــن  فــي 

. المســتقبل 

 امــا الشــيعة فــي الســعودية فيمثلــون بالمائــة 

مــن الســكان ــــ هــذه االرقــام هــي موضــع جــدل ـ 

حيــث يعانــي الشــيعة فــي الســعودية من ظاهرة 

الوهابــي  السياســي  النظــام  قبــل  مــن  التمييــز 

 ، ان ســقوط صــدام 
ً
الــذي يعتبــر الشــيعة كـفــارا

وظهــور القــوى السياســية الشــيعية فــي العــراق 

بالحقــوق  للمطالبــة  الســعودية  شــيعة  شــجع 

وان   ، الســعودي  النظــام  ضمــن  الثقافيــة 

العالقــات الحميمــة بيــن الشــيعة فــي البحريــن 

والشــيعة فــي الســعودية فــي منطقــة االحســاء 

تعنــي ان السياســية الشــيعية بيــن المنطقتيــن 

يتطلــب  ســوف  وهــذا   ،  
ً
جــدا فعالــة  ســتكون 

مــن النظــام الســعودي ان يقلــل ظاهــرة التمييــز 

ضــد الشــيعة فــي المملكــة او ان يحكــم قبضتــه 

قليــة العلويــة 
أ
بصــورة اقســى لتجنــب تحكــم اال

فــي االغلبيــة الساســانية كمــا فــي ســوريا فعلــى 

 مــن 
ً
الرغــم مــن ان العلوييــن هــم ليســوا جــزءا

الخط االثني عشــري لـــسي العراق وايران اال ان 

 سياســيا بعــد 
ً
الحكومــة االيرانيــة اتخــذت قــرارا

والســؤال   ، شــيعة  العلوييــن  باعتبــار  الثــورة 

هــو هــل ســيكون هنــاك تفاعــل بيــن الشــيعة 

دمشــق  فــي  العلويــة  والحكومــة  العــراق  فــي 

 مــن حــزب الدعــوة 
ً
فــي الســنوات وذكــر ان كال

والمجلــس االعلــى للثــورة االســالمية فــي العــراق 

عــام  منــذ  دمشــق  فــي  8 حضــور  لــه 19  كان 

فــي  الســوري  بالدعــم  كانــوا يحظــون  ، حيــث 
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المنطقــي  ومــن   ، صــدام  نظــام  ضــد  اعمالهــم 

الشــيعية  السياســية  القــوى  تحافــظ  ان  جــدا 

الجديــدة فــي العــراق علــى العالقــات فيمــا بينهــا 

وبيــن دمشــق وطهــران . وتحــت تلــك الظــروف 

فهــل مــن المحتمــل ان يبحــث

عــن  البلديــن  كال  فــي  الســنة  االســالميون 

طــرق التعــاون ضــد الشــيعة فــي كال البلديــن 

لبنــان  فــي  الشــيعة  نهــوض  ويعســود  ؟ 

الــى  البلــد  فــي  مذهبيــة  مجموعــة  اكبــر  وهــي 

المجتمعيــن  بيــن  الدينيــة االيرانيــة  العالقــات 

تمــر  مــن هــذا ســران ، وتــس  الســتينيات  فــي 

المنظمــة  وهــو  هللا  حــزب  بدعــم  اليــوم  ايــران 

لبنــان  فــي  تطرفــا  االكـثــر  الشــيعية  السياســية 

ويســاعدها بذلــك ســوريا التــي وجــدت ان حــزب 

هللا هــو وســيلة نافعــة للضغــط علــى اســرائيل 

المنافســة  مــن  نوعــا  تتوقــع  ان  ويمكــن   ،

ثيــر علــى 
أ
بيــن ايــران والعــراق فــي امكانيــة التا

الشــيعةفي لبنــان ، وقــد صــرح الســيد محمــد 

حســين فضــل هللا وهــو احــد االصــوات الدينيــة 

بافــكار مشــابهة  لبنــان  فــي  القياديــة  الشــيعية 

فــي . 2 ٣ نيســان عــام . حيــن قــال ان النجــف 

وبعــد ســقوط نظــام صــدام ســوف تظهــر كمركــز 

شــيعي اكـثــر اهميــة مــن ايــران ومــن المعــروف 

ان الســيد فضــل هللا تلقــى علومــه الدينيــة فــي 

العــراق  خــارج  الشــيعة  امــا  االشــرف  النجــف 

افغانســتان  فــي  الشــيعية  االقليــات  مثــل 

ان  المحتمــل  مــن  فانهــا  والهنــد  وباكســتان 

تطــور اهتماماتهــا فــي النجــف باعتبارهــا مركــزا 

دينيــا ان المنافســة بيــن القيــادات الشــيعية فــي 

العــراق وايــران حــول تلــك العالقــات الخارجيــة 

ســوف تؤثــر علــى الخــط الدينــي المتطــرف فــي 

ايــران ذاتهــا ، فــاذا رفضــت القيــادة الشــيعية 

 
أ
المبــدا هــذا  فــان  الفقيــه  واليــة   

أ
مبــدا العراقيــة 

ســوف يواجــه الكـثيــر مــن الضغــوط حتــى فــي 

 منــذ 
ً
ايــران التــي تشــاهد فيهــا السياســة صراعــا

يــة 
آ
البدايــة ، وقــد اعتــرف احمــد منتظــري ابــن ا

الــذي كنــا مرشــحا  هللا حســين علــي منتظــري 

الن يحــل مــكان وال الخمينــي فــي عــام . 1978 

 بــان النقــاش الدينــي فــي النجــف 
ً
اعتــرف مؤخــرا

ســوف يتفحــص مــدى : شــرعية الحــكام الدينــي 

، ومــن الصعــب اســتجابة العراقييــن الشــيعة 

اجــل  مــن  تصــارع  لتــي  الدينيــة  للجماعــات 

الوصــول الــى القيــادة . . . .

العراقيــة  الدينيــة  القيــادات  بيــن  التنافــس  ان 

حيــث  العــراق  تاريــخ  فــي  جديــدا  ليــس 

ييــد الجماهيــري الي قائــد 
أ
ســتعتمد درجــة التا

النظــرة  ضمنهــا  ومــن  مختلفــة  عوامــل  علــى 

الشــخصية لــكل مواطنــان عراقــي وعلــى الرغــم 

مــن ان السيســتاني يحظــى باحتــرام كبيــر فــي 

ن 
أ
الداخــل والخــارج باعتبــاره قيــادة دينيــة اال ا

بســبب  افضــل  بموقــع  يتمتــع  ربمــا  الحكيــم 

ييــد الكبيــر الــذي توليــه الحكومــة االيرانيــة 
أ
التا

واشــنطن  قبــل  مــن  الســابق  واالعتــراف 

معارضــة  رئيســة  شــيعية  شــخصية  باعتبــاره 
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ويمكــن ان يكــون للدعــم اللوجســتي االيرانــي 

وكذلــك  للحكيــم  الترويــج  فــي  الكبيــر  االثــر 

 كبيــرا فــي 
ً
يلعــب الــوالء القبلــي واالقليمــي دورا

هــذه المســائل حيــث ان بعــض الشــخصيات 

تكــون فعالــة اكـثــر فــي مــدن دون مـــدن اخــرى . 

 فــي تقديــم 
ً
 كبيــرا

ً
وتلعــب المصــادر الماليــة دورا

الحصــول  اجــل  مــن  االجتماعيــة  الخدمــات 

فــان  وبهــذا  المؤيديــن  مــن  كبيــرة  اعــداد  علــى 

اهميــة كبيــرة ، حيــث ان  لــه  الدعــم االيرانــي 

ايــران نفعيــة باتجاهاتهــا وتقــوم بتقديــم الدعــم 

الي مجموعــة تعجــل خــروج القــوات االمريكيــة 

مــن العــراق حيــث تعتبــر مــن اولويــات طهــران 

فــي  الســنة كشــريك محتمــل  قبــول  . كمــا ان 

المهمــة  العوامــل  احــد  يعــد  مشــتركة  حكومــة 

واكـثــر مــن ذلــك فــان المواقــف االيديولوجيــة 

ثــر 
أ
تتا ان  يمكــن  الحــركات  تلــك  تتبناهــا  التــي 

بالمواقــف التكـتيكيــة المجاميــع اخــرى ان عــدم 

الرضــا المتفشــي ضــد االحتــالل االمريكــي ربمــا 

يدفــع قــادة الشــيعة المعتدليــن لالبتعــاد عــن 

التعــاون النســبي مــع واشــنطن واتخــاذ مواقــف 

بــان  القــول  يمكننــا  وبالنهايــة   . منحــازة  غيــر 

حركــة » الوطنيــة » ربمــا تكــون الحركــة االقــوى 

فــي نهايــة المطــاف لكــن افعالهــم ربمــا ال تكــون 

بعيديــن  كانــوا  اذا  حتــى  واشــنطن  منســجمة 

عــن طهــران وال يمكــن ان يظهــر قائــد واضــح 

المعالــم مــن بيــن الحــركات الدينيــة المتنافســة 

، ومــن المهــم ايضــا ان نتذكــر ان شــيعة العــراق 

ال يمكــن حصرهــم فــي اتجــاه واحــد حيــث انهــم 

التمييــز  وعمليــات  الضغــوط  تجــاه  موحــدون 

العنصــري لكنهــم كبقيــة المجتمعــات االخــرى 

مقســمون الــى اتجاهــات سياســية مختلفــة مثــل 

واالســالميين  والقومييــن  الشــيوعية  الحركــة 

والليبرالييــن علــى مختلــف طبقاتهم وعشــائرهم 

واهتماماتــه االقليميــة ، لــذا فانهــم اذا وصلــوا 

بصــوت  يتكلمــوا  لــن  فانهــم  الســلطة  الــى 

فــي  سياســيون  حلفــاء  هنــاك  وســيظهر  واحــد 

مجتمعــات غيــر شــيعية . االســالميون الســنة . 

خالفــا لالســالميين الشــيعة فــان االســالميين 

الســنة كانــوا بعيديــن عــن االنظــار لمــا يقــارب 

االتجاهــات  مــن  الكـثيــر  ان  اال  ســنة  ثالثيــن 

ت تظهيــر لكــن ال توجــد مؤشــرات واضحــة 
أ
بــدا

 ، االتجاهــات  تلــك  وخطــط  واراء  لقيــادات 

وقــد كانــت حركــة اخــوان المســلمين القســوة 

العــراق وهــي  فــي  القياديــة  االســالمية الســنية 

فــي  الســنية  االســالمية  الحــركات  اهــم  مــن 

ســس اول فــرع فــي العــراق 
أ
العالــم العربــي ، وتا

عــام 8 4 ه ا بصيغــة منظمــة تعــرف » جماعــة 

انقــاذ فلســطين » وكانــت عضويتــه تتكــون مــن 

بكـتابــات  ثريــن 
أ
المتا العراقييــن  مــن  مجموعــة 

االخــوان فــي مصــر ، وبينمــا كانــت فلســطين 

محــور االهتمــام االســاس للــدول العربيــة فقــد 

االساســية  رســالتها  االخــوان  حركــة  نشــرت 

وهــي ان العيــوب االساســية للمجتمــع المســلم 

تعاليــم  عــن  االنحــراف  الــى  اســبابها  ترجــع 
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المســلم  المجتمــع  معالجــة  ويمكــن  االســالم 

مــن خــالل الرجــوع الــى تلــك المبــادئ ، وفــي 

الوقــت الــذي اظهــرت فيــه حركــة االخــوة حالــة 

السياســات  بســبب  الغــرب  مــن  االمتعــاض 

احــد  وهــو  العزامــي  باســم  صــرح  االمبرياليــة 

قــادة الحركــة بــان الحركــة الشــيوعية القويــة فــي 

العــراق فــي االربعينيــات مــــن هــــذا القــرن كانــت 

االخــوان ،  االيديولوجــي االول لحركــة  العــدو 

ســس فــرع رســمي الخــوان 
أ
وفــي عــام 1 ه و ا تا

المســلمين فــي العــراق ، لقــد كانــت تلــك الفتــرة 

فتــرة انتعــاش سياســي للحــركات السياســية فــي 

العــراق الن السياســية لــم تكــن عرضــة للقمــع 

مــع  ا  عــام  فــي   
أ
بــدا  8  4  / الــذي 5  التســلطي 

مجــيء عبــد الكريــم قاســم ، وفــي عــام . ه ه 

اســالمية  اكبــر حركــة  االخــوان  كانــت حركــة  ا 

ســنية وكانــت تؤكــد علــى التعليــم وعلــى الدعــوة 

المــدارس  بيــن  الطائـفيــة  ورفــض  لالســالم 

الحــركات  رفــض  الــى  اضافــة  االربعــة  الســنية 

والقوميــة  والعلمانيــة  والماركســية  الغربيــة 

اجتماعيــة  كحركــة  دورهــا  بــان  تؤمــن  وكانــت 

وسياســية تجــاوز مهامهــا كحــزب وقــد دعمــت 

الحــركات التــي ترمــي الــى التحريــر القومــي فــي 

ضــد  الجزائــري  والصــراع  الفلســطيني  الصــراع 

الفرنســيين ، وقــد صــرح العزامــي فــي عــام ، 6 

ن الفعاليــة 
أ
بــا بــان حركــة االخــوان قــررت  و 1 

السياســية كانــت واجبــا وطنيــا ودينيــا لذلــك 

وقــد  العراقــي  االســالمي  الحــزب  ســيس 
أ
تا تــم 

لـــ  االتيــة  النقــاط  علــى  بيانــه  فــي  الحــزب  اكــد 

يجــب ان يتمتــع المســنمون وغيــر المســلمين 

ان  بنفــس  والشــخصية  السياســية  الحقــوق 

النظــام الديمقراطــي مطلــوب حيــث يكــون حــق 

اختيــار ممثليهــم والتصويــت الغيــر المســلمين 

يكــون  ال  ان  يجــب  الشــرعي  النظــام  للرئيــس 

اســالميا المســلم وال ماديــا بــل يجــب ان يكــون 

ــــ   . الشــريعة  لقانــون  المجتمــع محكومــا طبقــا 

ة 
أ
ـ للمــرا االراضــي يجــب ان تعــود للفالحيــن . 

ســيس اتحــادات تجاريــة 
أ
حــق العمــل . يجــب تا

ــــ المــوارد الوطنيــة يجــب ان تعــود للشــعب   .

علــى  تقــوم  ان  يجــب  الوطنيــة  الوحــدة  ســد   .

اســاس ـ ان الوحــدة الوطنيــة هــي نــواة لمرحلــة 

اعلــى مــن مراحــل الوحــدة العربيــة التــي بدورهــا 

نــواة للوحــدة االســالمية . تعتبــر 

اجــزاء  انهــا  علــى  االمــم  شــعوب كل  الــى  نظــر 

النظــر  بغــض  الموحــدة  لالنســانية  اساســية 

عــن ان او االصــل العرقــي وســد دعــت قيــادة 

حركــة االخــوان الــى عضويــة و شــيعية س نيــة 

مشــتركة فــي داخــل الحــزب االســالمي العراقــي 

ر ضــن وحــرم  الحكيــم  الســيد محســنا  لكــن  ـ 

تعــاون الشــيعة مــع ذلــك الحــزب ، واشــار » 

عزامـــى » بعــد ثــورة البعــث فــي عــام 14 ه ا بــان 

االســالميين كانــوا يعارضــون ســلطة » البعــث 

 الناشــطون 
أ
العلمانيــة الجديــدة . وعنــد ذلــك بدا

االســالميون يتعــرض ون للســجن والتعذيــب 

تعتقــد  االخــوان  حركــة  وكانــت   ، والتشــريد 
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بــان حــزب البعــث قــد اســتحوذ علــى الســلطة 

مــن نظــام عبــد الكريــم قــاس م بمســاندة وكالــة 

بيــان حركــة  واســتنتج  المركزيــة  االســتخبارات 

علــى  التغلــب  علــى  قــادرة  تكــون  لــن  االخــوة 

ســلطة حــزب البعــث . وبعــد ذلــك بقيــت قيــادة 

الحركــة  وقــررت  المنفــى  فــي  االخــوان  حركــة 

ن تعيــد الحــزب فــي عــام ا 9 9 1 فــي الفتــرة 
أ
ا

التــي عاصــرت حــرب الخليــج ضــد نظــام صــدام 

حســين وتمركــز الحــزب فــي المملكــة المتحــدة 

االســالمي  الحــزب  وهــو  االســم  نفــس  ليحمــل 

العراقــي وحتــى فــي عــام ا 9 9 1 كانــت الحركــة 

غيــر واثقــة بــان تقــوم الواليــات المتحــدة بازالــة 

صــدام حســين النهــا كانــت فــي فتــرة مــا االداة 

عــن  القيــادة  اعلنــت  وقــد  لظهــوره  الرئيســية 

اســماء اربعــة مــن القيادييــن فــي الحــزب وهــم 

وفــاروق  الســامرائي  وايــاد  التكريتــي  اســامة   :

ت 
أ
وبــدا االعظمــي  باســم  الــى  اضافــة  العانــي 

الســالم  دار  عنــوان  تحــت  دورياتهــا  بنشــر 

» وحتــى فــي عــام 1 9 19 كان احــد اهــداف 

الحــزب هــو الحفــاظ علــى العــراق مــن النــزوح 

مــر الغربــي بقيــادة الواليــات المتحــدة التــي 
آ
للتا

كانــت تخطــط لتدميــره لصالــح اســرائيل ومــن 

 . الغربــي  للعالــم  النفــط  ميــن مصــادر 
أ
تا جــال 

ليــس  كانــت واضـــــحة  المواضيــع  تلــك  ومثــل 

فقــط لالســالميين فــي مصــر واالردن بل العداد 

االمريكــي  الغــزو  يعارضــون  الذيــن  مــن  كبيــرة 

للعــراق

وقــد اكــد الحــزب االســالمي العراقــي علــى معانــاة 

الشــعب العراقــي تحــت العقوبــات االقتصاديــة 

التــي فرضتهــا االمــم المتحــدة ، واســتمر الحــزب 

االســالمي بالدعــوة الــى تكويــن دولــة اســالمية 

خاصيــة الن العــراق ســوف يحصــل علــى دعــم 

وتعاطــف اكبــر مــن الــدول االســالمية االخــرى 

عليــه  يحصــل  الــذي  الدعــم  مــن  بكـثيــر  اكبــر 

ان  الحــزب  وادرك   ،  
ً
قوميــا اتجاهــا  اتخــذ  اذا 

بصــورة  تطبيقــه  يمكــن  اســالمي  برنامــج  ي 
أ
ا

عــن  االنحــراف  مــن  ســنوات  بعــد  تدريجيــة 

وقــد  االســالمية ،  الحيــاة  انــواع  مــن  نــوع  ي 
أ
ا

 مــن ذلــك 
ً
ي مدرســة دينيــة وبــدال

أ
تجنــب دعــم ا

ان  يجــب  الفقهيــة  االحــكام  ان كل  علــى  اكــد 

تكــون مبنيــة علــى اســس متينــة وتتجــاوز بذلــك 

المــدارس الفقهيــة التقليديــة التــي تعتمــد علــى 

االجتهــاد ، واســتمر الحــزب بدعمــه للتعدديــة 

 « اك  الســالم  احتــرام  نطــاق  ضمــن  لكســن 

وكذلــك دعــم الديمقراطيــة لكــن ادرك االخطــاء 

الموجــودة فــي التطبيــق الغربــي للديمقراطيــة 

والتعدديــة  فوضــى  الــى  الحريــة  حــول  الــذي 

الــى ترويــج لمصالــح االمــة ورفعــه االقتــراع الــى 

 
ً
اداة لجعــل االمــور المنحرفــة مباحــة اجتماعيــا

، وقــد رفــــض الحـــــزب العـــنف السياســي وروج 

 . الســلمية  االنتخابيــة  للممارســات 

اخــوان  الصدامــي  البعــث  حــزب  قمــع  وبينمــا 

المسلمين في العشرين سنة االولى من حكمه 

اال ان ضعــف نظــام صــدام بعــد انتكاســته عــام 
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1 9 9 1 قــاده الــى اســتخدام الديــن كوســيلة 

الثبــات شــرعيته وقــد اتخــذ هــذه الخطــوة قبــل 

ييــد 
أ
تا اكبــر  علــى  لكــي يحصــل  الخليــج  حــرب 

يمكنــه الحصــول عليــه حيــث قــام بفتــح مــائت 

الجوامــع الجديــدة فــي البــالد واســس مدرســة 

دينيــة تســمى » جامعــة صــدام » التــي كانــت 

تضمنــت  لكنهــا  الســني  المنهــج  تــدرس  فقــط 

لتمكيــن  االســالميين  كـتابــات  مــن  الكـثيــر 

الخريجيــن مــن فهــم الفكــر االســالمي المعاصــر 

 ان يظهــر 
ً
وقــد حــاول صــدام حســين شــخصيا

الصــالة  فــي  مشــاركـته  خــالل  وذلــك  التقــوى 

االســالمية  واالبتهــاالت  االدعيــة  زوق  العامــة 

ووضــع كلمــة » التكبيــر » فــي العلــم العراقــي 

كيــد علــى االســالم قــام بغلــق النــوادي 
أ
وفــي تا

الليليــة ومحــال بيــع الخمــور وتــم تعييــن اثنــي 

 ، البرلمــان  فــي  ليكونــوا   
ً
اســالميا عالــم  عشــر 

وذكــر ان صــدام حســين قلــل عمليــات اعــدام 

االعضــاء المعروفيــن . فــي حركــة االخــوة قبــل 

ســتة اشــهر مــن العمليــات الحربيــة االمريكيــة 

خوفــا مــن ان الشــعبية الواســعة لهــذا الحــزب 

ســوف تتخلــى عــن النظــام الحاكــم فــي االزمــات 

 تحديــد 
ً
خاصــة مؤيــدي النظــام مــن ومــن جــدا

مســتوى وعمــق الصعــب مؤيــدي حركــة االخــوة 

التــي  الصعبــة  الفتــرة  خضــم  فــي  العــراق  فــي 

يتعــرض لهــا النظــام الحاكــم ، وان قــوة حركــة 

االخــوة فــي الــدول العربيــة مثــل ســوريا ومصــر 

واالردن والخليــج مــا تــزال موجــودة ويتوقــع ان 

الحــزب  . وقــد عــرض موقــع  مــن جديــد  تظهــر 

االســالمي العراقــي الناطــق باللغــة العربيــة علــى 

مــن  كجــزء  تيــة 
آ
اال الفقــرات  االنترنــت  شــبكة 

مبادئــه وقيمــه :

 ان الحزب االسالمي يؤمن بـ : 

االمثــل  الحــل  هــو  االســالمي  المشــروع  ان  ـ 

النهــاء معانــاة وظلــم الشــعب ـ ان الوصــول الــى 

ســيس 
أ
الســلطة ليــس الهــدف بــل هــو وســيلة لتا

العدالــة ورفــع ا وتحقيــق االهــداف االنســانية . 

افضــل  هــي  واالخــوة  المفتوحــة  الحريــة  ان  ـ 

مــن  ان  ــــ   . العــادل  الحكــم  لتحقيــق  وســيلة 

مصلحــة العــراق وامنــه ان تعمــل كل االحــزاب 

االنتخابــات  ممارســـــة  لتطويــر  والمنظمــات 

رفــض  مــن  يكــون  ســوف  هــذا  الن  الســلمية 

تؤكــد  التــي  المجتمــع  فــي  المتجــذرة  العــادات 

االرهابيــة  والعمليــات  السياســي  العنــف  علــى 

ـ ان االســالم هــو مصــدر القــوة والتقــدم االصيــل 

وهــو العامــل الوحيــد الــذي يوحــد ابنــاء العــراق 

فــي كل اشــكالهم العرقيــة والمذهبيــة .

وفــي مقابلــة قامــت بهــا قناة الجزيرة التلفزيونية 
اشــار الرئيــس الحالــي لحركــة االخــوة الدكـتــور 

اســامة التكريتــي الــى القمــع الــذي تعرضــــت لــه 

الحركــة تحــت حكــم صــدام حســين لكنــه نوهــن 

باالهميــة النســبية لحركــة االخــوة فــي الحفــاظ 

والتــي  العــراق  فــي  االســالمية  االجــواء  علــى 

دفعت صداما للتحول من شخص غير مؤمــــن 

الــى » مؤمن منافق » واعترف ايضا ان الحزب 
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ال يــزال يواجــه الكـثيــر مــن المشــاكل ومن بينها 

التــي  ـ  القيــادة الخارجيــة  بيــن  شــكل العالقــة 

كان لهــا دور مهــم فــي ابقــاء الحركــة فــي فتــرة 

نظــام صــدام ـ والقيــادة الداخليــة التــي يمكــن 

ان تظهــر فــي الوقــت الحالــي ، واعتــرف ايضــا 

الشــيعة  مــن  انتظامــا  اقــل  كانــوا  الســنة  ان 

ت تعــود بصــورة بطينــة 
أ
وان حركــة االخــوة بــدا

ن 
أ
ا وقــال   ، السياســي  المســرح  علــى  لتظهــر 

الحــزب لــه تســاعون فرعــا فــي العــراق حيــث انــه 

الــى داخــل  الشــباب المتحمــس  كان يجتــذب 

الحــزب . 

وتوجــد هنــاك جماعــات اســالمية اخــرى بنيــاء 

فــي العــراق لكــن مــن الصعــب الحصــول علــى 

الجماعــات ،  هــذه  قــوة  تقييــم  او  المعلومــات 

الــذي  المتطــرف  التحريــر  ذلــك حــزب  ومثــال 

كان  ثــم  االمــر  بــادئ  فــي  القــدس  فــي  ســس 
أ
تا

لــه فــرع فــي 196 العــراق عــام ، والــذي طالــب 

تحديــد  ومــن  سياســي  لتكويــن  اجــازة  بمنحــه 

فيمــا الصعــى ب حــزاب اذا حقــق ذلــك الحــزب 

 مهمــا فــي العــراق وتتضمــن المنظمــات 
ً
حضــورا

االســالمية االخــرى الجبهــة الوطنيــة االســالمية 

نديـــم  محمــد  الشــيخ  يقودهــا  التــي  العراقيــة 

الطائــي وقــد التقــى مــع مســؤولين امريكييــن في 

واشــنطن لمــرات عديــدة قبــل الغــزو االمريكــي 

وهــم  المســلمين  االخــوان  كان  لقــد   . للعــراق 

العالــم  فــي  اســالمية ســنية  اهــم واكبــر حركــة 

العربــي اهميــة خاصــة علــى المســتوى االقليمــي 

كبيــر  ثيــر 
أ
تا المنضمــات  لهــذه  يكــون  وســوف 

المتمركــزة  الحركــة  مقــر  االخــوان  حركــة  علــى 

فــي العــراق وقــد عــارض مقــر الحركــة المتمركــزة 

 ، عــام 2  للعــراق  االمريكــي  الغــزو  ســي مصــر 

حســين  صــدام  يحســبون  النهــم  ليــس   2  ،

ب  و  الغربــي  التدخــل  يعارضــون  النهــم  بــل 

االخــص التدخــل االمريكــي فــي العالــم العربــي 

خاصــة اذا ادى الــى تقويــة الوجــود االمريكــي 

المحليــة  القــوى  اب  حــس  علــى  المنطقــة  فــي 

فــي  الموجــودة  الفــروع  اتخــذت  وقــد  كمــا 
ســوريا وفلســطين نفــس الموقــف تجــاه الغــزو 

اهميــة  لهــا  الســورية  االخــوة  ن 
أ
ا  . االمريكــي 

فــي  االخــوان  بحركــة  عالقتهــا  بســبب  خاصــة 

العــراق خاصــة النهمــا كانتــا تحــت ظلــم حــزب 

البعــث فــي البلديــن لقــد قام صــدام لفترة معينة 

بدعــم حركــة االخــوان فــي ســوريا عندمــا كانــت 

العالقــات العراقيــة الســورية تشــاهد توتــرا وقــد 

كانــت لالخــون ا لســورية ســنوات داميــة ضــد 

حــزب البعــث فــي ســوريا منــذ الفتــرة التــي حــرم 

فيهــا حركــة االخــوة الــى الســلطة . عــام 1962 

بعــد ان وصــل حــزب البعــث الســوري ودعــت 

حركــة االخــوة فــي ســوريا فــي الســنوات االخيــرة 

الــى انهــاء العنــف ضــد النظــام الســوري ، ان 

المتمركــز  الســورية  لالخــوة  المعتــدل  الفــرع 

فــي لنــدن مــا يــزال القــوة المعارضــة الرئيســية 

فــي ســوريا وال يوجــد شــك بــان ســقوط صــدام 

فتــح  الحــدث  هــذا  اســاعدهم الن  قــد  حســين 
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االخــوان  حركــة  امــام  مصراعيــه  علــى  البــاب 

لــذا فــان  للمشــاركة فــي السياســية العراقيــة ، 

العــراق  فــي  االخــوة  لحركــة  المحتمــل  الظهــور 

ســوف يهــدد نظــام االســد فــي ســوريا الن ذلــك 

العراقيــة  االخــوة  دعــم  احتماليــة  الــى  يشــير 

لحركــة االخــوة الســورية ، لــكان العامــل االكـثــر 

العــراق  فــي  االخــوان  حركــة  نظــرة  هــو  اهميــة 

لــذا   ، البلديــن  اال  كال  فــي  للشــيعة  وســوريا 

فمــن الضــروري مراقبــة طبيعــة تــل العالقــات 

المســتقبلية بيــن شــيعة العــراق وايــران را مــن 

جهــة واالقليــة العلويــة الحاكمــة فــي ســوريا ، 

هــل ســمتظهر الشــيعة فــي العــراق تعاطفــا مــع 

فــي ســوريا ؟ واذا  الحاكمــة  العلويــة  ا االقليــة 

كان كذلــك فهــل ســوف تشــهد تصعيــدا للتوتــر 

وبيــن  مــن جهــة  وســوريا  للعــراق  شــيعة  بيــن 

حركــة االخــوة الســنية العراقيــة والســورية مــن 

جهــة اخــرى ؟ ان مثــل هــذا النمــو فــي العالقــات 

ســوف يخفــف التوتــرات بيــن ســوريا والعــراق 

فــي الســنوات المقبلــة 

المقاومة السنية :

 لــم يكــن الســنة خامليــن اثنــاء الموجــة الكبيــرة 

للقــوة الشــيعية فــي العــراق بعــد ســقوط صــدام 

بــل هنــاك بــوادر تشــير الــى ان بعــض الــدول 

العربيــة ربمــا تدعــم الســلطة الســنية ، وطبقــا 

بوســط  واشــنطن  8 صحيفــة  فــي 1  جــاء  لمــا 

فــي نيســان 2 . . 2 ان الشــيخ احمــد الكبيســي 

وهــو شــخصية ســنية عراقيــة قياديــة وهــو اســتاذ 

جامعــة  فــي  االســالمية  الدراســات  فــي  ســابق 

بغــداد والــذي كان فــي المنفــى فــي دبــي لمــدة 

الجمعــة  صــالة  خطبــة  القــى  ســنوات  ســتة 

بغــداد  مدينــة  فــي  الســنية  الجوامــع  احــد  فــي 

الف الســنة فــي 
آ
واشــار الــى مشــاركة عشــرات اال

االمريكــي  محســن  االحتــالل  ضــد  مظاهــرات 

 : باننــا نخشــى مــن الطائـفيــة التــي يمكــن 
ً
قائــال

درويــش  عــادل  وذكــر   « اعداؤنــا  يســتغلها  ان 

االمــارات  بــان   « تلكــراف  ديلــي  صحيفــة  مــن 

للعــودة  الكبيســي  حثــت  المتحــدة  العربيــة 

ييــد الســني بوجــه القــوة 
أ
الــى بغــداد ليجمــع التا

الســلطات  الشــيعية وقــد حصــل علــى مباركــة 

االمريكيــة الجــل القيــام بذلــك لمــرات عديــدة 

كان  لكنــه  واضــح  غيــر  الكبيســي  والء  ان   .

رجــل ديــن بــارز قبــل نفيــه ولربمــا كان والؤه 

ان   
ً
جــادا والواضــح   ، المســالمين  الخــوان 

التيــارات االســالمية الســنية تدعــو الــى الوحــدة 

االســالمية لمواجهــة االحتــالل االمريكــي مــن 

بالحقيقــة   ، االســالمية  الحركــة  تقويــة  اجــل 

ان الســنة يمكــن ان يخســروا كل مــا يملكــون 

يــدرك  بينمــا  الشــيعي  الســني  التنافــس  فــي 

الشــيعة بانهــم يملكــون القــوة الديمغرافيــة التــي 

تمكنهــم مــن العمــل بصــورة احاديــة ، وهنــاك 

بعــض المؤشــرات علــى ان االســالميين الســنة 

مشــتركة  ارضيــة  وجــدوا  الحاضــر  الوقــت  فــي 

مــع القومويــن الســمنة وحتــى بعــد لطــر العيــن 

امــاس وتتمثــل بطــرد االمريكــي علــى الرغــم مــن 
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واالهــم  ايديولوجياتهــم  وجــود  الــى  التبايــن 

مــن ذلــك هــو عــدم و مؤشــرات علــى ان الســنة 

كانــوا يعمــل الــش مالطــن فســيل فــزو العســر 

او خاطفــا ل الشــخصيات الشــيعية الرئيســية . 

ومــن جهــة اخــرى مــن المؤكــد ان كــي اخــوان 

مــن  العربيــة  الــدول  مــن  المســلمين والكـثيــر 

االســالمي ،  المجــال  فــى  مبلــى  بديــل  تطويــر 

خــر تعمــل علــى اعادة 
أ
وب التاكيــد فــان حركــة اال

قيــادات حركــة االخــو المنفــى الــى العــراق كمــا 

يظهــر ان دول الخليــج مهمــة جــدا مــن اجــل 

المملكــة  ان  الســلمية  الســلطة  ودعــم  تاكيــد 
ظهــور  مــن  تخشــى  التــي  الســعودية  العربيــة 

الســلطة الشــيعية فــي العــراق ســتكون فعالــة 

جــدا فــي محاوالتهــا لتقويــة التيــار الوهابــي فــي 

العــراق مــن اجــل حمايــة مصالحهــا فــي العــراق 

ال  التــي  الوهابيــة  العناصــر  بعــض  وســتقوم   ،

اضــد  عنــف  بعمليــات  عليهــا  الســيطرة  يمكــن 

المملكــة  تســعى  ال  بينمــا  االمريكــي  الوجــود 

العربيــة الســعودية الــى اســتخدام العنــف ضــد 

يمكــن  وال   ، العــراق  فــي  المتحــدة  الواليــات 

قيــاس مــدى الدعــم المحتمــل لالفــكار الوهابيــة 

ان  نفتــرض  ان  يمكســن  حيــث  العــراق  فــي 

الدعــم لالفــكار الوهابيــة ينمــو مــع نمــو حالــة 

المناهضــة  والمواقــف  بالظــروف  الرضــا  عــدم 

. المريــكا 

 وتخــدم الوهابيــة تلــك المشــاعر المتناميــة ضــد 

االســالمية  الحــركات  تســتفيد  وكذلــك  مريــكا 
أ
ا

البدائــل  غيــاب  حالــة  مــن  مباشــرة  بصــورة 

تــوارت  ربمــا  الوهابيــة  فــان  لــذا  السياســية 

العراقيــة  الســنية  االســالمية  الحيــاة  تحســنت 

الواليــات  تكــن  ولســم  ظــل حكــم صــدام  فــي 

المتحــدة العــدو الرئيــس لالســالميين فــي فتــرة 

حكــم صــدام بــل ان االحتــالل االمريكــي كان 

العدائيــة  المشــاعر  لظهــور  الرئيــس  الســبب 

طالــت  اذا  خاصــة  المتحــدة  الواليــات  ضــد 

فتــرة االحتــالل لــذا يمكــن القــول بــان التاثيــر 

 يظهــر الــى حــد مــا كنتيجــة طبيعيــة 
أ
الوهابــي بــدا

. االســالمي  للطيــف  طبيعــي  كجــزء  و 
أ
ا

هنــاك  ان  اقــول  ان  مــل 
أ
ا ال  النهايــة  وفــي   

والشــيعية  الســنية  القــوى  بيــن  خاســرة  لعبــة 

 اجتماعيــا 
ً
فــي العــراق حيــث ان هنــاك تفاعــال

ــناك  ــن ، وهـــ وحــاالت الــزواج بيــان المجتمعيـــ

والليبراليــون  واالســالميون  اليســاريون 

والقوميــون فــي كال المجتمعيــن الذيــن يمكــن 

فيهــا  يتفقــون  غيــر مذهبيــة  ارضيــة  يجــدوا  ان 

علــى تطويــر اجنــدة عمــل وطنيــة جديــدة لكــن 

بيــان  الفاصلــة  الخطــوط  فــان  االســف  مــع 

ســقوط  بعــد  اقــوى  اصبحــت  المجتمعيــن 

العلمانييــن  علــى  بذلــك  مؤثــرة  صــدام  نظــام 

واالســالميين علــى حــد ســواع بصــورة افضــل 

لتلبية احتياجاتهم القومية ، ان هـــذه الحقيقة 

 النهــا تقتــرح بــان الســــالم السياســي 
ً
مهمــة جــدا

التــي  الخطــوط  تخطــي  علــى  قــادرا  يكــن  لــم 

الرئيســية   . العرقيــة  الدينيــة  المجاميــع  تقســم 
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الثــالث فــي العــراق وال يوجــد هنــاك عــدم قــدرة 

االكــراد  وراء  اســــبب  علــى  السياســي  االســالم 

العراقيــون ان لالكــراد حــركات اســالمية خاصــة 

الحديثــة  العراقيــة  الدولــة  تكويــن  قبــل  بهــم 

تعكــس عالقاتهــم مــع االمبراطوريــة العثمانيــة 

فــي  الكرديــة  القوميــة  الحــركات  ان  حيــث   ،

يقودهــا  لكـــي  جــاءت  عشــر  التاســع  القــرن 

الشــيوخ االكــراد ، ومــن ضمــن تلــك الحــركات 

والســلطة  ايــران  مــن  مســلحة ضــد كل  حركــة 

النقشــبندي  الشــيخ  يقودهــا  التــي  العثمانيــة 

علــى  ثيــر 
أ
بالتا المســلمين  اخــوان   

أ
بــدا وبينمــا 

االكــراد فــي العــراق فــي الخمســينيات مــن هــذا 

القــرن وعندمــا وصــل القمــع البعثــي ضــد االكراد 

الثمانينيــات مــن هــذا القــرن الــى كيســي ذروتــه 

المســلمين  اخــوان  بــان  شــعروا  االكــراد  فــان 

خذلوهــم وذلــك النهــم لــم يبــدوا اهتمامــا جديــا 

بالقضيــة الكرديــة ولــم يدعمــوا الصــراع المســلح 

ضــد صــدام حســين ونتيجــة لذلــك نــوى االكــراد 

بهــم  خاصــة  اســالمية  حــركات  يشــكلوا  ان 

احتياجاتهــم  لتلبيــة  افضــل  بصــورة  مصممــة 

القوميــة 

االســالم  الن  خاصــة  العرقيــة  الفجــوة  تخطــى 

ي فرقــة مــن االمــة 
أ
واالســالميين يتكلمــون ضــد ا

علــى اســاس االصــول العرقيــة وعلــى الرغــم مــن 

علــى  العراقيــة  السياســة  حقيقــة  فــان  ذلــك 

الفجــوة  ان  تظهــر  الحاضــر  الوقــت  فــي  االقــل 

العرقيــة ال تــزال مهمــة فــي االشــكال التنظيميــة 

حركــة  الجهاديــة  حركـتهــم  االكــراد  انتــج  وقــد 

انصــار االســالم التــي كانــت مرتبطــة ب االجهــزة 

مــن  الرغــم  علــى  القاعــدة  لتنظيــم  الجهاديــة 

ان الحركــة قــد تشــتت علــى االقــل فــي الوقــت 

اثنــاء  االمريكيــة  القــوات  قبــل  مــن  الحاضــر 

الــى  ادت  التــي   2  00  ٣ عــام  نيســان  حــرب 

ســقوط نظــام صــدام حســين وســوف ال يســمح 

بالرجــوع  الحركــة  لتلــك  االمريكــي  االحتــالل 
مــرة اخــرى . ومــن غيــر المحتمــل ان نــرى ظهــور 

فــي  حــركات اســالمية للعــرب الســنة واالكــراد 

الكرديــة  التطلعــات  الن  المنظــور  المســتقبل 

القومــي  الحــس  بقــاء  بــب  وبــس  تتحقــق  لــم 

التعــاون  يســتبعد  ال  هــذا  لكــن  االكــراد  بيــن 

المحتمــل كمنظمــات مســتقلة فــي قضايــا معينة 

ضمــن السياســة العراقيــة التــي تتضمــن الدعــوة 

الحركــة  وتعتبــر  االمريكــي  االحتــالل  النهــاء 

حركــة  اكبــر  العــراق  لكردســتان  االســالمية 

والتــي  الحاضــر  الوقــت  فــي  كرديــة  اســالمية 

وقــد  الكردســتانية  الجبهــة  مــن   
ً
جــزءا كانــت 

المكانــة  واحتلــت  االنتخابــات  فــي  ســاهمت 

الكردييــن  السياســيين  الحزبيــن  بعــد  الثالثــة 

المهيمنيــن وهمــا الحــزب الديمقراطــي واالتحــاد 

الحركــة  كونــت  وقــد   ، الكردســتاني  الوطنــي 

اســالمية  حــركات  مــع  جيــدة  عمــل  عالقــات 

هنــاك  وتوجــد   ، االخــرى  البلــدان  فــي  اخــرى 

مــا  بيــن  جــدا  صغيــرة  كرديــة  شــيعية  حركــة 

يســمى االكــراد الفيليــة » وتوجــد هــذه الحركــة 
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فــي المنفــى وهــي ليســت احــد عوامــل المشــهد 

وهنــاك   . كردســتان  فــي  الكــردي  السياســي 

وقفــة تامــل فــي امكانيــة اجتمــاع االســالميين 

فــي كل مــن العــراق وتركيــا بطريقــة نافعــة فــي 

المســتقبل وان مثــل هــذا التقــدم ســوف يخلــق 

قلقــا شــديدا فــي انقــرة وطهــران ، ويمكــن القــول 

ســفيا  لهــم  ســيكون  االكــراد  االســالميين  بــان 

المواقــف المعارضــة للواليــات  ضئيــل التخــاذ 

المتحــدة الن الغــرب ينظــر اليــه علــى انــه داعــم 

. الذاتــي  الحكــم  فــي  الكرديــة  التطلعــات 

استنتاجات

لقــد ظهــرت العديــد مــن القضايــا االساســية فــي 

المســتقبلية  للمفاهيــم  الســريع  العــرض  هــذا 

لالحــزاب السياســية فــي العــراق الجديــد : 

ــــ االســالمية ، االحــزاب االســالمية والسياســية 

ســتلعب  خاصــة  بصــورة  العربيــة  وللسياســية 

دورا اساســيا فــي مســتقبل السياســة العراقيــة 

ن مــن نظــام صــدام حســين 
آ
التــي تــم تحريرهــا اال

. . وفــي الوقــت الــذي كان هنــاك تقليــد علمانــي 

البعــث  حــزب  فــان  العــراق  فــي  االمــد  طويــل 

 فــي داخــل المجتمــع العراقــي 
ً
خلــق تذمــرا كبيــرا

الــذي البــد مــن االفصــاح عنــه ، ومــا هــو اهــم 

الفاســد  الوحشــي  البعــث  يقظــة نظــام  هــو ان 

 فــي داخــل 
ً
قــد صاحبــت فراغــا فكريــا واخالقيــا

العــراق وبهــذا فــان االســالم اصبح جاهزا لتوفير 

نظــام اخالقــي جديــد للشــعب العراقــي . 

- لقد كان هناك نمو متزايد لالعراف االسالمية 

وكان   ، العــام  والشــكل  الملبــس  خــالل  مــن 

المجتمعــي  المســتوى  علــى  اثــر  النمــو  لهــذا 

وهــذا لــم يكــن ضمــن منظــار ادارة االحتــالل 

 . وسياســاته  االمريكــي 

- امــا دول الجــوار فقــد كانــت تتحــرك بصــورة 

فــي  تاثيــر  مراكــز  ســيس 
أ
لتا وســريعة  مســبقة 

تغــادر  الــذي  لليــوم  للتحضيــر  العــراق  داخــل 

العــراق ، حيــث  مــن  المتحــدة  الواليــات  فيــه 

ســتدعم ان ايران الحركات االســالمية الشــيعية 

ودول  العربيــة  الســعودية  ســتعمل  بينمــا 

الخليــج علــى دعــم القــوات الســنية فــي العــراق 

وسيســيطر  الســنة  االســالميين  خــالل  مــن 

الســنة  االســالميين  علــى  المســلمين  اخــوان 

الوهابــي  للتاثيــر  العــراق ، كمــا وســيكون  فــي 

مــن الخــارج حضــور فــي داخــل العــراق نتيجــة 

للتمويــل الخارجــي الــذي تقدمــه دول الخليــج 

بصــورة اســاس مــن اجــل دعــم القــوى الســنية 

فــي العــراق ، كمــا ان نمــو القــوة الوهابيــة فــي 

المتزايــد  العــداء  خــالل  مــن  ســيظهر  العــراق 

 
ً
دورا خذون 

أ
ســيا وربمــا  االمريكــي  لالحتــالل 

الوجــود  ضــد  المســلحة  المقاومــة  فــي  قيــادي 

االمريكــي ، وبهــذا ســيكون مــن الصعــب علــى 

اخــو . لمســلمين البقــاء خــارج تلــك المقاومــة 

حتــى ان لــم يشــتركوا فــي اعمــال العنــف . 

بــدون  العــراق  فــي  شــيعية  قــوة  ظهــور  ان   -

اعطــاء ايــران دور فــى الحكومــة الجديــدة ربمــا 

فــرض  والــى  ايــران  مــع  التنافــس  الــى  يــؤدي 
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الذيــن  االيرانييــن  للمتشــددين  فكــري  تهديــد 

يديــرون الحكــم االســالمي هنــاك . فــي الوقــت 

الــذي يبتهــج الشــيعة بصــورة خاصــة بســقوط 

الواليــات  اصبحــت  فــاالن  حســين  صــدام 

المتحــدة هــي التــي تحــول بينهــم وبيــن الســلطة 

يهــم ، وهــذا مــا ســيجعلهم 
أ
الوطنيــة حســب را

اقــل الجماعــات العراقيــة صابــرا تجــاه االحتــالل 

ت 
أ
ـ ان االنقســامات بيــن الســنة والشــيعة بــدا

ان  ـ   . واالســالميين  العلمانييــن  بيــن  تــزداد 

االتجاهــات الوطنيــة بيــن الشــيعة ربمــا تظهــر 

بصــورة كبيــرة ممــا يــؤدي الــى ظهــور العناصــر 

المحافــل  فــي داخــل  العراقيــة حتــى  الوطنيــة 

جماعــة  فــان  الحالــة  هــذه  وفــي   ، الدينيــة 

القــوى  اقــوى  انهــا  علــى  تظهــر  ربمــا  الصــادر 

المتحــدة  للواليــات  غــداء  واكـثرهــا  الموجــودة 

واالمريكيــة  االيرانيــة  للسياســات  ويمكــن   ،

علــى  الصــدر  جماعــة  مراهنــات  تضاعــف  ان 

الواليــات  يجعــل  ســوف  هــذا  لكــن  الســلطة 

المتحــدة تعمــل مــع عناصــر قريبــة مــن ايــران . 

ي حركــة شــيعية 
أ
مــن الصعــب التكهــن بظهــور ا

الدينــي  ثيــر 
أ
التا لتنافــس  علمانيــة  بعــض  ان 

ســيس الشــخصيات 
أ
علــى الرغــم مــن مناســبة لتا

علمانيــة  حكومــة  شــخصيات  تعــد  الشــيعية 

وتتعــاون  دينيــا  المرتبطــة  الحــركات  وتعــارض 

الســنة  الليبرالييــن  مــع 

يقبــل  بــان   
ً
جــدا ضئيلــة  احتمــاالت  هنــاك 

العراقيــون الشــريعة مبــدا واليــة الفقيــه كمــا هــو 

معمــول بــه فــي ايــران حتــى اذا كانــوا يؤيــدون 

يســيطر  ال  التــي  االســالمية  الدولــة  مــن  نوعــا 

الســلبية  فيهــا 

 ان االســالميين الســنة مــن اخــوان المســلمين 

مــع  للتعــاون  انفتاحــا  اكـثــر  ســيكونون  ربمــا 

الســنة  تكبــد  ولقــد   ، غيرهــم  دون  الشــيعة 

صــدام  ســقوط  مــع  كبيــرة  خســائر  العراقيــون 

حســين وبهــذا فانهــم بحاجــة الــى التعــاون مــع 

بقــاء صــــوتهم 
أ
الســلطات الشــيعية مـــــن اجــــل ا

، اال ان القــوة الديموغرافيــة للشــيعة جعلــت 

مــع  التعــاون  تجاهــل  للشــيعة  الســهل  مــن 

الجماعــات الســنية ومــن جانــب اخــر ال يحتمــل 

خســارة  ســتكون  ـ  مــع  الوهابييــن  تعــاون 

اذا  جســيمة  خســارة  والبحريــن  الســعودية 

 . العــراق  فــي  شــيعية  ســلطة  ظهــرت 

ليســوا  والشــيعة  الســنة  اســــالميين  ان   -

الوجــود  تجــاه  تلقائيــة  بصــورة  عدائييــن 

او  ربحــوا  قــد  االثنيــن  الن  خاصــة  االمريكــي 

صــدام  اســقاط  مــن  المكاســب  بعــض  حققــوا 

علــى  الحفــاظ  علــى  مصــرون  لكنهــم  حســين 

 
ً
وخصوصــا للعــراق  االســالمية  الشــخصية 

انهــم  المســلم ، حيــث  بوجــه االحتــالل غيــر 

ســيتبعون سياســة المقاومــة للوجــود االمريكــي 

ي تغييــرات ثقافية 
أ
وســوف يبنــون اجماعــا ضــد ا

العراقــي  المجتــع  فــي 

- ان مظهــر االســالميين الســنة والشــيعة يشــير 

مــع  يتعاونــون  وســوف  وطنيــون  انهــم  الــى 
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تعجيــل  اجــل  مــن  العلمانيــة  الوطنيــة  القــوى 

انهــاء االحتــالل ، وال يمكــن معرفــة النقطــة التــي 

تتحول فيها المعارضة االســالمية ضد االحتالل 

الــى معارضــة عنيفــة لكــن هــذه االحتماليــة باتــت 

نظــرا  االحتــالل  فتــرة  طــول  بســبب  وشــيكة 

للضغوطــات والنتــاءج الســلبيه ان االســالميين 

الســنة مــن اخــوان المســلمين ربمــا ســيكونون 

 للتعــاون مــع الشــيعة دون غيرهــم 
ً
اكـثــر انفتاحــا

، ولقــد تكبــد الســنة العراقيــون خســائر كبيــرة 

مــع ســقوط صــدام حســين وبهــذا فانهــم بحاجــة 

جـــل 
أ
الــى التعــاون مــع الســلطات الشــيعية مـــــن ا

الديموغرافيــة  القــوة  ان  اال   ، صــــــوتهم  ء  بقــا 
أ
ا

للشــيعة تجاهــل  الســهل  مــن  للشــيعة جعلــت 

جانــب  ومــن  الســنية  الجماعــات  مــع  التعــاون 

اخــر ال يحتمــل 

تعاون الوهابيين مع الشيعة ان القوة االسالمية 

في العراق سوف تقل بشكل كبير الن االحزاب 

كبيــرة  بحريــات  تتمتــع  والسياســية  الدينيــة 

داخــل البــالد لكــي تنافــس االســالميين ، بينمــا  

تقريبــا فــي كل مــكان ـ يعمــل اضــــطهاد التعدديــة 

مــن  ســيكون  ــــ  االســالميين  لصالــح  السياســية 

الــالزم علــى اي وجــود اداري للواليــات المتحــدة 

ان يعتمد على القوة الثابتة للسياســة الجغرافية 

مؤقتــة  بصــورة  تحديدهــا  يمكــن  التــي  العراقيــة 

كدولــة  والعــراق   ، تمحــى  ان  يمكــن  ال  لكــن 

ــي  ســيحتفظ بنظرتــه علــى انــه قائــد العالــم العربـ

وســـيرى نفســه علــى انــه المدافــع الطبيعــي » عــن 

الخليــج ضــد القــوة االيرانيــة وان لــه مهمــة تغييــر 

الصفــة الغربيــة لالنظمــة الموجــودة فــي الخليــج 

العربــي ، ولدوفســكا يقــدم تمــر فــي تعاطفــه تجاه 

القضيــة الفلســطينية كمــا وســيدعم االســالميون 

والعلمانيــون تلــك االهــداف .

التعليق

 البحــث جديــد لغيــر المطلعيــن ، فيــه تفاصيــل 

كـثيــرة ، يعتمــد المصــادر القريبــة والمســموعات 

اكـثــر لــم يســتخدم اســلوب التحقــق ، متعاطــف 

بدرجــة  والمعتدليــن  العلمانييــن  مــع   ، جــدا 

يتخيــر  االســالميين  مــن  القــرب  مــع  االندمــاج 

نقاطــا حساســة تماثــل العمــق وينبــه علــى قضايــا 

اثــارة االخريــن عليهــا ، كالتحريــض  مــن اجــل 

واتهــام   ، الخليجييــن  وتخويــف   ، ايــران  علــى 

بعــض شــيعة العــراق ، واذا احســنا الظــن فانــه 

فــي  ويدرجهــا  وهنــاك  هنــا  مــن  مخــاوف  يتلقــى 

مقالتــه وبحثــه . 

التــي  هــو االســتنتاجات  الموضــوع  فــي  مــا  اهــم 

وبنظــرة  وخطيــرة  حساســة  تشــبيهات  فيهــا 

مســتقبلية يحتــاج الوقــوف عندهــا ، والتعامــل 

مــن   
ً
مزيــدا واعطاؤهــا   ، وحنكــة  بدقــة  معهــا 

االهتمــام ، ويمكــن مالحظــة ، ان الكاتــب لــم 

يمــس االكــراد العلمانييــن بــاي اشــارة او تنبيــه 

االســتقاللية  تطلعاتهــم  مــن  يحــذر  ان  يمكــن 

والتــي هــي باديــة وواضحــة للعيــان وركــز عليهــا 

مقارنــة  نعمــل  ان  اردنــا  واذا   . كـثيــرا  كيســنجر 

بيــن مقالــة كيســنجر وصاحــب البحــث ، نجــد 
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 ومصداقيــة 
ً
ان كيســنجر اكـثــر عمقــا واكـثــر قربــا

مــن استشــراف المســتقبل بينمــا كاتــب التقريــر 

هــذا يكـثــر مــن ســرد المعلومــات ومــن تفاصيلهــا 

ويســعى  واالســالميين  الشــيعة  علــى  ويركــز 

لوضعهــم تحــت المجهــر فتبــدو الصــور مشــوهة 

وغيــر عاكســة للواقــع ، ا خاصــة عندمــا يســتعيد 

 ، تحليالتــه  او  الوضعــي  ســرده  فــي  االخريــن 

 
ً
وليفتــرض ان المشــهد السياســي يؤخــذ مجمــاال

 الــى اجــزاء مــن اجــل الرجــوع الــى 
أ
وكال وال يجــزا

الصــورة الواقعيــة الســتكمال رؤيتهــا كمــا هــي : 

سياسة االستنتاجات تتجه الى : 

ان  بعــد  وقوتهــا  االســالمية  الحالــة  بــروز   -1  

مــن  ســنية  وكانــت  البعـــث  تجاريــة  فشــملت 

الــي  الفكــر  علــى  ذلــك  وانعــكاس  ابعادهـــــا  كل 

. عــام  بشــكل  والعلمانــي 

خذ 
أ
وســيا الســني  الشــيعي  التمايــز  تصاعــد   -2

ـ العلمانيــة   االوســاط  مــن  حتــى  اكبــر  مديــات 

المقاومــة شــكلي  ٣- االحتــالل ســبب تصاعــد   

.  
ً
وهابيــا المدعومــة 

4- الشــيعة اكـثــر عــداءا لالمريــكان النهــم يقفــون 

ضــد اســتالمهم الســلطة وهــذا نظــر غيــر دقيــق 

 لوصــف الواقــع .
ً
ن لــم يكــن خاطــائ

أ
ا

فــي  الســلطة  مــن  الشــيعة  كــون  انعــكاس   -5  

بغــداد هــو فــي العالقــة مــع العلوييــن فــي ســوريا 

والواقــع   ، دقيــق  غيــر   
ً
يضــا

أ
ا اســتنتاج  وهــذا 

المقاومــة  مــع  ســوريا  ان  نجــد  يكذبــه ، حيــث 

مــع  فحصــص   ، الشــيعة  مــع  وليســت  الســنية 

اســتحكام  موقــف وليــس طائـفــة ، وهــذا يؤكــد 

ذهــن  فــــي  الشــيعي  الســني  الطائـفــي  التفكيــر 

الكاتــب ، مــع تركيــز علــى التخــوف مــن الشــيعة ـ 

5- تنامــي الحــس الوطنــي فــي الوســط العراقــي 

العلمانيــة  مظاهــر  وتنامــي   .  . عــام  بشــكل 

الحالــة  يدعــم  الضغــط  الحريــة الن  والليبراليــة 

التحريــر هيئــة  الدينيــة 
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المرجعية	العليا
األبعاد	,	المهام	،	األدوار

	علي	عبد	األمير

الحديــث عــن المرجعيــة الدينيــة فــي بعدهــا 
المســتوى  وعلــى  والتاريخــي  العقائــدي 
طويــل  حديــث  واالجتماعــي  السياســي 
بالعديــد  الدينيــة  المرجعيــة  ارتبــاط  ومــع 
عليهــا  يقــع  ومسلســال  المؤسســات  مــن 
مــن المســؤوليات الجســام ومــرور حركـتهــا 
بالعديــد مــن المراحــل التطوريــة واالدوار 
وعبــر  صبحــت 

أ
ا  ، المراحــل  هــذه  عبــر 

ــا العالميــة  الشــواهد التاريخيــة مــن القضاي
فــي  العديــدة  االســئلة  حولهــا  تثــار  التــي 
مجــال هيكلتهــا ونظامهــا وكيفيــة اكـتســابها 
ثيــر والحســم 

أ
لهــذه القــوة العظمــى مــن التا

. المصيريــة  لقــرارات  فــي 
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 وعندمــا يــراد فهــم مواقــف المرجعيــة ودورهــا 

وبالخصــوص  السياســي  العــراق  مســتقبل  فــي 

محاولــة اســتقراء دورهــا السياســي المســتقبلي 

هــذه  علــى  يجــب ان يســبقه محاولــة لالجابــة 

 الرتباطهــا بقــوة المرجعيــة 
أ
االســئلة ولــو اجمــاال

وامتالكهــا  السياســية  مواقفهــا  وقــوة  الدينيــة 

السياســي  المصيــر  تحــدد  والتــي  القــوة  لهــذه 

للعراق كما اثارت ســابقا في مســيرته السياســية 

وعبــر العديــد مــن المواقــف السياســية .

ويمكــن بعــد اســتعراض هــذه الجوانــب تســليط 

للمرجعيــة  السياســي  الــدور  علــى  الضــوء 

الدينيــة فــي تاريــخ العــراق السياســي الحديــث 

والمعاصــر خاصــــة للفتــرة الممتــدة مــن 4 1 9 ا 

ــــ 4 ، ، مســلطين االضـــواء علــى دور المرجعيــة 

يــة هللا العظمــى الســيد علــي 
آ
العليــا المتمثلــة با

ودورهــا   « ظلــه  ادام  السيســتاني  الحســيني 

الحيــاة السياســية المعاصــرة منــذ ســقوط  فــي 

النظــام البائــد والتــي تمثلــت بعــدة مراحــل هــي : 

مجلــس  تشــكيل  ســبقت  التــي  المرحلــة  1ـ 

لحكمـــ ا

2-  المرحلــة التــي رافقــت مجلــس الحكــم وعملــه 

حتــى حلــه

ورســم  المؤقتــة  الحكومــة  تشــكيل  مرحلــة  ٣ــــ 

. للعــراق  السياســية  المالمــح 

المرجعيــة  ودور  المراحــل  هــذه  وارهاصــات   

والقضايــا  وتوجيههــا  تقويمهــا  فــي  الدينيــة 

وحــدة  فــي  تتمثــل  والتــي  لالمــة  المصيريــة 

صفوفهــا  بيــن  واالنســجام  لالمــة  الكلمــة 

المرحلــة  هــذه  فــي  تواجههــا  التــي  والتحديــات 

والحريــة االســتقالل  فــي  تتمثــل  والتــي 

الــدور عبــر تقســيم  ويمكــن ايضــا دراســة هــذا 

الفتــرات السياســية التــي مــرت بالعــراق والتــي 

 : تضمنــت 

اـ فــترة االحتالل البريطانــي1925-1914  
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 -1  9 الملكــي 25  الحكــم  تشــكيل  فتــرة   .2  

  1958
الجمهــوري  الحكــم  فتــرة   ٣  1958  196٣  .٣

196٣-1958

4ـ الحكم العارفي 196٣ - 1968

5. فترة حكم البعث 1968 - 2004

6 ـ فترة تشــكيل الحكومة المؤقتة بعد ســقوط 

النظــام ورس م المالمــح السياســية المســتقبلية 

للعــراق اال ان البحــاث ولعــدم االطالــة و الهميــة 

فيهــا  العليــا  المرجعيــة  الراهنــة ودور  المرحلــة 

سنســلط  الســابقة  بالمراحــل  ارتباطهــا  ورغــم 

ل  و  اهميتهــا  ل  االخيــرة  الفتــرة  علــى  الضــوء 

هــذه  فــي  الدينيــة  المرجعيــة  ابــراز دور  اهميــة 

علــى  االكيــد  الضمــان  باعتبارهــا  المرحلــة 

ســالمة ســير هــذه العمليــة مــن حيــث التوجيــه 

واطروحاتهــا  جهــة  مــن  االنحــراف  وتصحيــح 

الســابقة  الفتــرات  نتــرك  مــن جهــة و  وتدخلهــا 

لدراســة موســعة ونرجــو ان تكــون فــي موســوعة 

لتغطيــة  والعلمــاء  الباحثــون  فيهــا  يشــارك 

هــذه المرحلــة والفتــرات االخــرى مــن جوانبهــا 

 . المتعــددة 

ان التدخــل الــذي اشــرنا اليــه يؤخــذ مــن حيــث 

التطبيق دائما ، كونها كما سنرى في المبحث 

صــادرة مــن وعــي اجتماعــي وسياســي ومعرفــة 

الحركــة االمــة وذلــك راجــع الــى الملــكات التــي 

تمتلكهــا المرجعيــة الدينيــة .

 الخالفة االنسانية :

ا   خلــق هللا ســبحانه وتعالــى اإلنســان وميــزه 

اصــل  فــي  المخلوقــات  بقيــة  علــى  بمميــزات 

خلقتــه وهــذه الميــزات العلــم ، العقــل ، االرادة 

ودع فيــه مــن المواهــب والقابليــات 
أ
، حيــث ا

الــى هللا  المصيــر  فــي  الكامــل  مــن  يمكنــه  مــا 

تعالــى بواســطة هــذا  االعظــم والقتــل واالرادة 

والتوفيــق والمــدد ا يتهمــوا االنســان مــا يصــل 

بــه الــى قــاب قوســين او ادنــى فــى القريــب مــن 

هللا تعالــى » . 

ومــع وجــود الهــوا وهــو اصــل االختــالف ووجــود 

الشــهوات والميــول وتائــر اإلنســان

علــى  العوامــل  هــذه  ولتاثيــر  الماديــة  بالقــوى 

والعدالــة  والمســاواة  االجتماعيــة  العالقــات 

ظهــرت طوائـــف عديــدة وكان البــد مــن التدخــل 

والقضمــاء   االنحرافــات  هــذه  لتصحيــح  االلهــي 

الطوائــــف  هــذه  وتمثلــت  المجتمــع  تقســيم 

والمســتضعفين  المتكبريــن  الظالميــــن  فــــي 

الهمــج   ، االتبــاع   ، المتملقيــن  والظالميــن 

 ، جهــة  مــن  انفســهم  وظالمــي   ، الرعــاع 

والهاربيــن مــن مســرح الحيــاة والمســتضعفين 

مــن تفســي خضــم هــذا الجــو ومــا يحويــه مــن 

علــى  ثــار 
آ
ا مــازن  عليــه  ترتــب  ومــا  ــف  طوائـ

المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي 

تمثــل  والــذي  التغييــر  وجــود  مــن  البــد  كان 

الرســل  بقيــادة  الرســالي  بالتغييــر  حينهــا 

واالنبيــاء ومــع بدايــة هــذا االنحــراف واالختــالف 
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بيــن االمــة وهــذا هــو مــا اشــرنا اليــه مــن التدخــل 

واالختــالف  االنحــراف  هــذا  لتصحيــح  االلهــي 

وتمثــل بالوحــي االلهــي لهــؤالء الرســل واالنبيــاء 

. وكانــت مســؤولياتهم تتــوزع فــي اقامــة القســط 

الكـتــاب  وتعليــم  والتطهيــر  والتزكيــة  والبــالغ 

علــى  والرقابــة  واالشــراف  والتوجيــه  والحكمــة 

مســيرة االمــة ، والتدخــل لمقاومــة االنحــراف 

المســيرة » . واتخــاذ كل التدابيــر الممكنــة مــن 

. المســيره  ســالمة  اجــل 

مــع ختــام النبــوة والرســاالت بمحمــد ص » كان 

البــد مــن وجــود مــن يســد الفــراغ ويقــوم بهــذه 

المســؤوليات وذلــك الســباب منهــا :

 اـ عمليــة التغييــر ومنهــا االطاحــة بالطواغيــت 

واالصنــام االجتماعيــة وجهــاد النفــس والتزكيــة 

االجتماعيــة 

العيــادة  تــوى  مــس  علــى  االختــالف  ان  2ـ 

والمفاهيــم  الشــرعية  لالحــكام  والتطبيــق 

االجتماعيــة ظاهــرة االزمــة فــي التاريــخ االنســاني 

الحجــة  االقامــة  االمامــة  وجــود  مــن  فالبــد 

 . الديــن  فــي  االختــالف  هــذا  ومعالجــة 

كاملــة  بصــورة  الشــرعي  الحكــم  تطبيــق  ــــ   ٣

كمــا تفرضــه المرحلــة االخيــرة ) مرحلــة االمــام 

متمثلــة  االمامــة  فكانــت   )  « عــاج   « المهــدي 

فــي اهــل البيــت عليهــم الســالم » و التــي كانــت 

المرجعيــة  احداهمــا  مرجعيتيــن  عــن  تعبــر 

العمــل  فــي  المرجعيــة  واالخــرى  الفكريــة 

القيــادي واالجتماعــي وكلتاهمــا كانتــا تتمثــالن 

فــي شــخص النبــي صــل » ، وكان البــد للرســول 

االعظــام صــل » مــــن االمتــداد الصالــح لتحمــل 

 .  « المرجعيتيــن  كلتــا 

ئمــة االثنــي عشــر 
أ
وتجســد ذلــك االمتــداد فــي اال

بخصائــص  اختصــوا  الذيــن   « الســالم  عليهــم 

غيــاب  ومــع  العصمــة  ومنهــا  عاليــة  ودرجــات 

االمــام الثانــي عشــر محمــد بــن الحســن المهــدي 

 كان 
ً
 كبيــرا

ً
عــاج » والــذي احــدث صدمــة وفراغــا

المســؤولية  يتحمــل  شــخص  وجــود  مــن  البــد 

الكبــرى التــي كان يمارســها عليــه الســالم » .

المرجعية الدينية نظام الهي : 

مــع هــذا الغيــاب وجــد خطــط الشــهادة والــذي 

ضــرورة  واصبحــت  المرجــع  مســؤولية  يحمــل 

عليــه  االمــام  وجــود  كضــرورة  المرجعيــة 

الســالم وذلــك وفــق نظــام الهــي تمثــل بالعيــن 

الموضوعــي مــن جهــة ووجوب الرجوع من قبل 

االمــة الــى المجتهــد الجامــع للشــرائط ويتلخــص 

هــذا النظــام بتنصيــب المجتهــد موضوعــا ، وكان 

لالئمــة االطهــار وخاصــة مــن االمــام الجواد » عليه 

الســالم » والهادي والعســكري الدور االســاس في 

التحضيــر لهــذا الــدور » .

ت مــع 
أ
 فمــع بدايــة الغيبــة الكبــرى والتــي بــدا

وفــاة النائــب الرابــع محمــد بــن علــي الســمري 

رض ٣29 عــام  والروايــة التــي جــاءت بتوقيعــه 

الشــريف والتــي نقلهــا الشــيخ الصــدوق عــن ا 

لشــيخ الكلينــي عــن محمــد بــن عصــام الكلينــي 

عــن اســحاق بــن يعقــوب قــال : ســالت محمــد 
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بــن عثمــان ان يوصــل لــي كـتابــا قــد ســالت فيــه 

عــن مســائل اشـــكلت علــي فــورد التوقيــع بخــط 

موالنــا صاحــب الزمــان » عليــه الســالم » امــا مــا 

ســالت عنه ارشــدك هللا وثباتك . . الى ان قال 

الــى  فيهــا  فارجعــوا  الواقعــة  الحــوادث  وامــا   :

نــا حجــة 
أ
رواة حديثنــا فانهــم حجتــي عليكــم وا

هللا عليهــم [ » 

ومــن كلمــة ) فارجعــوا ( جــاء مصطلــح الرجــوع 

ومــا يرجــع اليــه هــو المرجــع واطلقــت اللفظــة 

علــى العالــم المجتهــد المقلــد والمرجــع هــو مــن 

يرجــع اليــه ولقــد كان االثمــة » عليهــم الســالم 

» يرجعــون النــاس الــى بعــض اصحابهــم ولقــد 

الحديــث  حفــظ  مرحلــة  المرحلــة  هــذه  ســبق 

الغيبــة  حتــى  االمامــة  فتــرة  طيلــة  وتدوينــه 

يعتمــد  اربــع  موســوعات  ودونالــت  الكبــرى 

ن فــي الرجــوع اليهــا وهــي : 
آ
عليهــا الشــيعة اال

الكلينــي«  يعقــوب  بــن  محمــد   « الكافــي    -1

٣29هــــ.

الفقيــه البــي جعفــر محمــد  مــن ال يحضــره   -2

الملقــب  بابويــه  بــن  الحســين  بــن  علــي  بــن 

. هــــ   ٣81 الصنــدوق 

٣- التهذيــب البــي جعفــر محمــد بــن الحســين 

بــن علــي الطويســي 460 هــــ .

بــن  بــن الحســين  4- االســتبصار البــي محمــد 

يضــا .
أ
علــي الطوســي ا

اعتمــاد  الــى  انقســم  االســالمي  العالــم  ان  اال   

: وهــي  االجتهــاد  فــي  مناهــج  ثالثــة 

بالقواعــد  المضبــوط  االجتهــاد  منهــج   -1

الكريــم  ن 
آ
القــرا مــن  المســتنبطة  واالصــول 

 . الثابتــة  الصحيحــة  النبويــة  والســمنة 

االنســاني  العقــل  واســتخدام  الــراي  منهــج   -2

مــن  الشــرعي  بالحكــم  الظــن  مســتوى  علــى 

الــذي  الذاتــي  العنصــر  او  االستحســان  خــالل 

االجتماعــي  مذاقــه  فســي  المجتهــد  بــه  يتمتــع 

جعــل  مــن  والحكمــة  النــص  لــروح  وفهمــه 

. المرســلة  المصالــح  او  الشــرعي  الحكــم 

٣- منهــج الجمــود علــى وضعيــة النــص الشــرعي 

بالمصاديــق  وااللتــزام  االلفــاظ  ومداليــل 

المعاصــرة » ويحتــاج هــذا الموضــوع الــى بحــث 

مفصل اال ان الشيعة قد انتهجوا باب االجتهاد 

المضبــوط فــال مدرســة الــراي وال مدرســة النــص 

الثالثة . ان الجماعات االسالمية االخــــرى التي 

اعتمــدت مصــادر اخرى في االســتنباط الســباب 

والمصالــح  واالستحســان  كالقيــاس  عديــدة 

المرســلة وقــول الصحابــي وغيــره اضطــرت بعــد 

ذلــك الــى غلــق بــاب االجتهــاد لالضــرار البالغــة 

االســتنباط  وعمليــة  بالشــريعة  لحقــت  التــي 

وتطبيــق الحكــم الشــرعي علــى مــواد ومصاديــق 

االوســاط  لــدى  الفقيــه  واصبــح   « متعــددة 

العامــة يعيــش حالــة الجــدب والعســر » وذهــب 

غالبيتهــم الــى ســد بــاب االجتهــاد فــي اواخــر القرن 

الرابــع الهجــري والتقيــد فــي مناهــج االحــكام الــى 

االثمــة االربعــة  :

1- النعمــان بــن ثابــت الكوفــي »ابــي حنيفــة » 80 
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– 150هــــ .

نس االصبحي 9٣ – 179 هــــ .
أ
2-  مالك بن ا

دريــس الشــافعي القرشــي 150 - 
أ
٣- محمــد بــن ا

204ه .

4- احمــد بــن حنبــل بــن هــالل الشــعباني 164- 

241 هـــ .

مــن  طبقــة  بوجــود  الشــنيعة  تميــزت  بينمــا 

المجتهديــن فــي كل حيــن مــن القادريــن علــى 

مصــادره  مــن  الشــرعي  للحكــم  االســتنباط 
محــذور  فــي  الوقــوع  دون  االصيلــة  وينابيعــه 

ي كمــا صنــع 
أ
» االنفــالت » باالعتمــاد علــى الــرا

فــي  الوقــوع  ودون  ي 
أ
الــرا اتجــاه  صحــاب 

أ
ا

محــاذور الجمــود باالعتمــاد علــى النــص الواحــد 

كمــا صنــع اصحــاب الحديــث فاســتطاعوا ســد 

الفــراغ التشــريعي والقيــادي لــدى االمة وتمكنوا 

والتنســي   ، والمســؤوليات  المهــام  اداء  مــن 

. القادمــة  االبــواب  فــي  ســتتناولها 

الفكريــة  المرجعيــة  ان  الــى  القــول  ونرجــع   

ضــرورة  كانــت  الغيبيــة  عصــر  فــي  والقياديــة 

 . االمــة  قيــادة  فــي  االمــام  عــن  للنيابــة 

االجتهاد عند الشيعة : 

ويرونــه  الشــيعة  يمارســه  الــذي  االجتهــاد  ان 

فــي  االجتهــاد  هــو   
ً
كـفائيــا واجبــا  بــل   

ً
جائــزا

ال  الشــرعي  النــص  مــن  الحكــم  اســتنباط 

ي يــراه 
أ
االجتهــاد فــي رفــض النــص الشــرعي لــرا

المجتهــد او لمصلحــة يرفــض يخمنهــا فــان هــذا 

ي ممارسة لالجتهاد بهذا 
أ
غير جائز واالتجاه الشيعي ا

المعنــى .

اما المرجعية     فهي الجهة المتولية لشــؤون االمة 

او الطائـفة . 

وخالصــة القــول ان النــص من االمام المعصوم 

بوجــوب الرجــوع الــى المجتهد الجامع للشــرائط 

فــي البعديــن : التشــريعي فهــو ســلطة التشــريع 

االجتهــادي فــي عصــر الغيبــة وفــي مجــال الفــراغ 

التشــريعي وتكــون مطلقــة وتشــمل العديــد مــن 

ومــع   ، ايضــا  القيــادي  والبعــد  الموضوعــات 

هذيــن البعديــن نجــد ان النــص جــاء بشــروط 

توفرهــا  الواجــب  الشــروط  موضوعيــة حــددت 

فــي هكــذا مرجعيــة وهــي ليســت الشــروط التــي 

ن المرجعيــة 
أ
يملكهــا العــوام . خالصــة مــا تقــدم ا

ي ان 
أ
عهــد ربانــي الــى الخــط ال الــى الشــخص ا

ختيــار 
أ
با  ،  

ً
شــخصيا ال  نوعيــا  محــدد  المرجــع 

االمة ، فهي نظام الهي باختيار امة ب اجمعها 

النص واالنتخاب للمرجعية الدينية : 

تمثلــه  الــذي  االســتخالف  خــط  جانــب  الــى 

االمــة والــذي اثــار مخــاوف المالئكــة كان خــط 

الشــهادة الذي يجســده شــهيد رباني يحمل الى 

النــاس هــدى هللا ويعمـــل مــــن اجــل ابعادهــم 

الخــط يتمثــل باالنبيــاء  عــن االنحــراف » هــذا 

 
ً
 رشــيدا

ً
واالئمــة والمرجعيــة التــي تعتبــر امتــدادا

واهدافهــا  الشــــهادة  خــط  فــي  واالمــام  للنبــي 

فــي اســتيعاب  ومســؤولياتها وادوارهــا تمثلــت 

علــى  واالشــراف  عليهــا  والحفــاظ  الرســالة 

الالزمــة  والتدابيــر  للخالفــة  االنســان  ممارســة 
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وتشــريعي  فكــري  مرجــع  فالشــهيد   . لمســيرته 

ســير  علــى  مشــارف  االيدلوجيــة  الناحيــة  مــن 

لتعديــل  التدخــل  عــن  ومســؤول  الجماعــة 

. االنحــراف 

الــى الذهــن ســؤال اال وهــو هــل  وهنــا يتبــادر 

شــخص المرجعيــة التــي تمثــل خــط الشــهادة 

تعييــن مــن ام منتخبــة مــن قبــل االمــة ؟ ان 

 « االمــة  الهــي  قــرار  كخــاط  الدينيــة  المرجعيــة 

كـتجســيد  والمرجعيــة  وتشــخيص  فانتخــاب 

فــي فــرد معيــن قــرار مــن القيــادة االســالمية فــي 

عــص ر الغيبــة معينــة مــن قبــل هللا ســبحانه 

العامــة  العــام والمواصفــات  بالعنــوان  وتعالــى 

والتطبيــق  التشــخيص  بعمليــة  تقــوم  واالمــة 

لتلــك العناويــن الكليــة علــى الفــرد والمصـــداق 

. فالمواصفــات العامــة وضاعــت مــن قبــل هللا 

النــص  فــي   
ً
اجمــاال ووردت  وتعالــى  ســبحانه 

الشــريف لالمــام الحجــة » عــج » وهــي العدالــة 

، الــورع ، العقــل ، . . . الــخ ، 

 
ً
ويتــم انتخــاب المرجــع عــن طريــق االمــة انتخابا

طبيعيــا مــن خــالل االيمــان بوجــود الخصائــص 

فــي عمليــة  المطلوبــة فيــه ، والتــي تنمــو فيــه 

 
ً
نمــوا االمــة  فــي  بــه  والمعرفــة  لــه  االنتخــاب 

تدريجيــا حتــى يصبــح مرجعــا عامــا لهــا وكذلــك 

يكــون طريــق انتخــاب الوكيــل للمرجــع الــذي 

للنــاس  التدريجــي  القبــول  طريقــة  عــن  يتــم 

وكانــت   «  . عنــه  ورضاهــم  بــه  ومعرفتهــم  بــه 

هــذا  تؤكــد  البيــت  الهــل  الواقعيــة  الممارســة 

حيلــت  ان  نجــد  واضحــا  كيــدا 
أ
تا لالمــة  الــدور 

ــى االمــام علــي » عليــه الســالم » للخالفــة  ـ مجيـ

مــــن عامــــة المســالمين  بانتخــاب مباشـــر  كان 

، الموجوديــن فــي المدينــة المنــورة . » ومنهــا 

عالقــة  واالمــة  المرجــع  بيــن  العالقــة  تكــون 

ي 
أ
ا عــام  بشــكل  بالوجــوب  تتصــف  الزاميــة 

. مــع االمــام  كعالقــة االمــة 

مــن هنــا نســتطيع الدخــول فــي موضــوع قــوة 

المرجعيــة الدينيــة وســبب هــذه القــوة خاصــة 

ونحــن نعيــش مرجعيــة الســيد علــي الحســيني 

قراراتهــا  ونســــرى   « ظلــــه  دام  السيســتاني 

مــن  التطبيــق  منحــى  تنحــو  والتــي  وتحركاتهــا 

واالقيلمــي  المحلــي  البعــد  علــى  الجميــع  قبــل 

اقصــى  الــى  تاثيرهــا  مديــات  وتصــال  والدولــي 

اصقــاع االرض فمــا هــو الســر فــي هــذه القــوة ومــا 

العليــا. المرجعيــة  مهــام  هــي 

 قوة المرجعية الدينية 

ثالثــة  اركانــا  الدينيــة  المرجعيــة  الحركــة  ان 

: فــي  اجمالهــا 

1ــ المرجع الديني  

2ـ الحوزة العلمية 

٣ــ االمة

فالمرجــع كمــا ذكرنــا هــو الــذي يرجــع النــاس اليــه 

صطــالح رجــال الحــوزة يعنــي ذلــك 
أ
وهــو فــي ا

شــؤون  يتولــى  الــذي  االعلــى  القيــادي  المركــز 
امــور  فــي  وتكــون  والديــن  الدنيــا  المســالمين 

فحســب  اقليميــة  ليســت  ذكرنــا  كمــا  ثيراتــه 
أ
تا
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وانمــا تمتــد لتصبــح عالميــة الن الذيــن يرجعــون 

اليــه ويطيعونــه طاعــة واجبــة منتشــرون 0

فــي جميــع ارجــاء العالــم المختلفــة وعلــى الرغــم 

مــن وجــود العديــد مــن المراجــع اال اننــا نجــد 

 
ً
الزعامــة العليــا تكــون الحــد المراجــع وال تفتــا

الفتــوى  وتكــون   . اليــه  ترجــع  االمــة  غالبيــة 

 فــي ثــورة او انتفاضــة شــعبية 
ً
الصــادرة منــه ســببا

كبــرى » الن العالقــة بيــن المرجــع واالمــة عالقة 

الزاميــة تتصــف كمــا ذكرنــا بالوجــوب ، ويذكــر 

يمثلــون  المجتهديــن  ان  المستشــــرقين  احــد 

مــن  ناحيــة  بــكل  يهتمــون  وهــم  عظيمــة  قــوة 

نواحــي الحيــاة مــن ادق التفاصيــل الــى اعظمهــا 

وطنيــة  طبقــة  يؤلفــون  فهــم   ، السياســة  فــي 

االحيــان  مــن  كـثيــر  فــي  ويمثلــون  حقيقيــة 

مطامــح الشــعب ووجهــة نظــره واســتطاعوا ى 

مــرة ان يــدروا عــن الشــع جــور الحــكام ا ومــن 

اســرار قوتــه كونــه غيــر مديــن فــي وصولــه الــى 

والمواصفــات  وتقــوا  علمــه  جهــة  االيــة  مركــزه 

التــي يتســم بهــا مــن العقــل ، الــورم . . . الــخ 

والــذكاء  شــروطه  مــن  شــرط  هــي  والتــي   ،

العميــق لالشــياء  والخطيــرة والفهــم واالدراك 

القــوة  يمنحــه  وذلــك   
ً
يضــا

أ
ا التدبيــر  وحســن 

والقــدرة الكافيــة الســتقاللية فتــواه وهــي مــن 

اهــم عناصــر بقــاء مســيرة االســالم وبقاتــه بعيــدا 

عــن االهــواء السياســية واالســتقاللية الماديــة 

ايضــا ويذكــر الدكـتــور علــي الــوردي مقارنــة بيــن 

المجتهــد الشــيعي والفقيــه الســني تبيــن لســنا 

مقابــل  وتاثيــره  الشــيعي  المجتهــد  قــوة  ســبب 

الفقيــه الســني » . 

ن الفقيــه الســني يشــبه ان يكــون موظفــا 
أ
ا  .1

علــى  معاشــه  فــي  يعتمــد  هــو  اذ  حكوميــا 

مــر 
أ
با اخــر  الــى  مــكان  مــن  ويتنقــل  الحكومــة 

منهــا ، وقــد تــزداد وظائـفــه ومخصصاتــه او تقــل 

و مقــدار رضاهــم عنــه .
أ
حســب رغبــة الحــكام ا

 امــا المجتهــد الشــيعي فهــو يســتمد معاشــه مــن 

اموالهــم  واخمــاس  وهداياهــم  النــاس  زكــوات 

وهــو لذلــك يكــون وثيــق الصلــة بســواد النــاس 

يتحســس ب احاسيســهم ويميــل الــى الوقــوف 

الــى جانبهــم ضــد حكامهــم وال يســمح بوقــوع 

الظلــم عليهــم

2ـ ان انفتــاح بــاب االجتهــاد عنــد الشــيعة جعــل 

المجتهــد فيهــم قــادرا علــى اصــدار فتــوى جديــدة 

تالئــم ظــروف الوقــت ويســتطيع ان ينســخ تلك 

الفتــاوى بفتــاوى غيرهــا بنــاء علــى تغيــر الظــروف 

، كـتعليــق تحريــم شــيء مــن االشــياء كمــا صــدر 

فــي فتــوى التنبــاك التــي تــم تعليقهــا بعــد ذلــك 

الــى  المجتهــد  المقــدرة  هــذه  تــؤدي  مــا  وكـثيــرا 

كــذل اســتعمالها فــي نفــوذه السياســي وتجعــل 

لــه حســابا وال ســيما حيــن  الجميــع يحســبون 

يكــون المجتهــد قــد مــات منافســوه وتمــت لــه 

الرائســة العامــة فــي التقليــد »

الحــكام  الــى  ينظــر  الشــيعي  المجتهــد  ان    -٣

نظــرة تختلــف عــن نظــرة الفقيــه الســني اليهــم 

، وقــد اتضــاح هــذا فــي القــرون االخيــرة حيــث 
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الخليفــة   « لقــب  العثمانــي  الســلطان  اتخــذ 

اصبــح  فقــد   « المؤمنيــن  اميــر  بـــ  وخوطــب   «

الســنة  اهــل  لــدى  الطاعــة  واجــب  الســلطان 

باعتبــاره ولــي االمــر الــذي ورد وجــوب طاعتــه 

ن . 
آ
فــي القــرا

امــا عنــد الشــيعة فولــي االمــر الواجــب الطاعــة 

هــو االمــام الثانــي عشــر الــذي غــاب عــن االبصــار 

اثنــاء  عنــه  وينــوب   « الزمــان  صاحــب  وهــو 

غيبتــه المجتهــدون ولهــذا فــان المجتهديــن فــي 

نظــر الشــيعة اولــى بالطاعــة مــن الملــك واذا لــم 

الحكــم  فــي  منهــم  اذن  علــى  المــالك  يحصــل 

الشــيخ  مقولــة  تــرد  وهنــا   . باطــال  حكمــا  كان 

الجامــع  المجتهــد  العاملــي ان  ســليمان ظاهــر 

للشــرائط االجتهــاد هــو مــن نــواب االمــام الذيــن 

ظالــم  وال  ملــك  ظلــم  يقــروا  ال  ان  وظيفتهــم 

فــي الرعيــة وان ال يكـتمــوا حكمــا مــن احــكام 

الشــريعة شــريطة التمكيــن كمــا ان المرجعيــة 

 
ً
ايضــا البابويــه  تشــبه  ال  الشــيعة  عنــد  العامــة 

لــدى الكاثوليــك فالبابــا يتــم انتخابــه عنــد مــوت 

ســلفه وال يحــق الحــد مــن الكرادلــة بعدئــذ ان 

و ينافســه امــا شكــــي المرجعيــة 
أ
ينازعــه شــيء ا

الشــيعية فهــي غيــر انتخابيــة انمــا ينالهــا احــد 

يمكــن  مــا  طريــق  عــن  الكبــار  المجتهديــن 

تســميته بالغربلــة االجتماعيــة » . » االمــة فقــد 

تبيــن فيمــا بقــي انــه امــا فيمــا يخــص يجــب علــى 

الــى  الرجــوع  التكليــف  ســن  بلــغ  مكلــف  كل 

 
ً
المجتهــد الجامــع للشــرائط وتتفــق االمــة غالبــا

علــى احــد المراجــع العظــام فــي الرجــوع اليــه فــي 

الدينيــة  الزعامــة  فتكــون  والدنيــا  الديــن  امــور 

اليــه خاصــة ان اتبــاع اهــل البيــت والمقلديــن 

الذيــن يرجعــون الــى المجتهــد » يقدســون هــذه 

المرجعيــة الدينيــة كونهــا تمثــل امتــداد االمامــة 

وتكــون   . االســالمي  المجتمــع  فــي  وحركـتهــا 

وعلــى  االمــة  لحركــة  موافقــة  المرجعيــة  حركــة 

بالخصــوص اساســها 

مهام المرجعية الدينية واولويات المرحلة:

العــراق  علــى  المتعاقبــة  االنظمــة  ادركــت  لقــد 

الــى  بالقــوة  وســعت  الدينــــية  المرجعيــة  قــوة 

عزلهــا واالرهــاب عــن االمــة وذلــك بالعديــد مــن 

تــارة  االنكمــاش  الــى  لدفعهــا  محاولــة  الطــرق 

واالنكـفــاء تــارة اخــرى وتــرك العمــل السياســي 

، ومــن هــذه الطــرق اســقاط هيبتهــا فــي قلــوب 

 
ً
النــاس باتهامهــا واضعافهــا او بتصفيتهــا جســديا

 هــذا المخطــط منــذ مطلــع القــرن الماضــي 
أ
وبــدا

مــرورا بالحكــم الوطنــي والجمهــوري والعارفــي 

 مــن معرفــة االنظمــة بان 
ً
وحكومــة البعــث نابعــا

وموجهتــه  التغييــر  صاحبــة  العليــا  المرجعيــة 

وانهــا رغــم بســاطتها فــي الحســابات الماديــة اال 

انهــا مصــدر التغيــرات السياســية واالجتماعيــة 

عبــر حركـتهــا المســتمرة و التــى غالبــا مــا تتحــدد 

بحركــة االمــة كمــا ذكرنــا . وقــد نجحــت االنظمــة 

فــي ذلــك ليــس لضعــف المرجعيــة انمــا لمعرفــة 

الحــوزة وخــط  بنــاء  اهميــة  الدينيــة  المرجعيــة 

مــن  بهــا  الموكلــة  المهــام  وبقيــة  المرجعيــة 



|   العدد صفر   |   ربيع الثاني   |   ايار   | 2005 195

االدوار الثــالث التــى ذكــرت ســارق ونتيجــة لهــذا 

االنكـفــاء ظهــر حينهــا » : 

1- تسلط الكـفر واالستكبار واالستبداد . 

اطــار  عــن  منفصلــة  اســالمية  2ــ-حــركات   

غيــر  االحــزاب  تيــارات  الدينيــة  المرجعيــة 

مية  ســال ال ا

السياســية  الدينيــة  المرجعيــة  ادعيــاء   -٣  

او  المســتبدة  االنظمــة  مــع  يتعايشــون  الذيــن 

يدعــون الــى وذلــك فــي محاولــة اليجــاد البديــل 

النظــام  هــذا  عــن  االســالمي  وغيــر  االســالمي 

االلهي ، ولكن لـم يكـن مـن المسـتطاع حدوث 

ذلــك وذلــك يعــود الحــكام هــذا النظــام وعــدم 

و اســتحالته او تحويــل بعدهــا 
أ
امــكان اختراقــه ا

ثيــر يعلــى بعدهــا التنظيمــي . 
أ
و التا

أ
العقائــدي ا

ن وبعــد ســقوط النظــام العفلقــي البائــد نجــد 
آ
اال

يــة هللا العظمــى 
آ
المرجعيــة العليــا والمتمثلــة با

ظلــه  دام  السيســتاني  الحســيني  علــي  الســيد 

وهـــــي   ، اال  االساســية  المســـــؤوليات  تحملــت 

المسؤولية الثقافية ، وادارة شؤون المسلمين 

وقيــادة الحالــة االجتماعيــة والقضــاء والفصــل 

المســؤوليات  مــن هــذه  النــاس وانطالقــا  بيــن 

الدينيــة  المرجعيــة  مواقــف  نجســد   « الثــالث 

ثيــر 
أ
شــاملة لهــذه االبعــاد الثالثــة اال ان ســعة تا

تظهــر  اهميتهــا  ودرجــة  وقوتهــا  االبعــاد  هــذه 

اكبــر  فهــي  والثانيــة  االولــى  المســؤولية  فــي 

وقيــادة  المســلمين  شــؤون  مســؤولية  ضمــن 

بــدء  علــى  وعــودة  وهنــا  االجتماعيــة  الحالــة 

فــان وجــود المرجعيــة ضــروري الســماد الفــراغ 

الــذي تركــه االنبيــاء واالئمــة فــي االمــة وانجــاز 

المهــام الرســالية وقــد تخلــت المرجعيــة بنســبة 

مــا وللظــروف المفروضــة عــن هــذه المســؤولية 

المســيرة  علــى  المحافظــة  واســتطاعت 

المحمديــة العلويــة الحســينية . ويمكــن اجمــال 

مهــام المرجعيــة فــي : 

الضــــالل  ومقاومــة  االســالمية  العقيــدة  1ـ 

واالنحراف والبدع والشبهات الدفاع عن بيضة 

االســالمي  الوجــود  مــا  والمحافظــة  االســالم 

وجعــل كلمــة هللا فــى العلــي والمصالــح الثقاليــة 

 « االصليــة  االســالمية 

2ـ الدفــاع عــن بيضــة االســالم والمحافظــة علــى 

الوجــود االســالمي وجعــل كلمــة هللا هــي العليــا 

والمصالــح الثقافيــة االســالمية االصليــة .

٣. ابــالغ الرســالة االســالمية والدعــوة االلهيــة 

الــى  الظلمــات  مــن  واخراجهــم  النــاس  لهدايــة 

النــور وذلــك بعــد اســتيعاب هــذه الرســالة.

قبيــل  مــن  العامــة  االســالمية  الشــعائر  ـ   4  

فــي ســبيل هللا والصيســيام  الصــالة واالنفــاق 

 . الــخ   .  . الحســينية  والشــعائر  والحــج 

5.التزكيــة والتطهيــر فــي الســلوك العــام البنــاء 

االمــه

المؤسســات  اهــم  وهــي  العلميــة  الحــوزة  ـ   6

وادامتهــا  تطويرهــا  حيــث  مــن  االســالمية 

والدفــاع مفتوحــا ومضبوطــا » . عنهــا وتخريــج 

االجتهــاد  بــاب  وابقــاء  المجتهديــن 
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7- وحدة كلمة االمة واالنسجام بين صفوفها 

االمــة  تواجههــا  التــي  المصيريــة  ـــالقضايا   .8

فــي  تتمثــل  التــي  خاصــة  الحالــي  الوقــت  فــي 

االســتقالل والحريــة والعدالــة وجعــل االمــة فــي 

مقــام التمكيــن والقائــدة للعمليــة التغييريــة ، 

وايجــاد الجماعــة الصالحــة والوصــول بهــا الــى 

مصالــح  تقــدم  المرجعيــة  ونجــاد  المســتويات 

يــرى  بحيــث  الخاصــة  شــؤونها  علــى  االمــة 

المرجــع انــه اصبــح هــو االمــة كلهــا بمصالحهــا 

المرجعيــة  مواقــف  ونجــد  وشــخصها وشــؤونها 

 ، المصــب  هــذا  فــي  تصــب  الحاليــة  العليــا 

ومــع دراســة دورهــا فــي الحيــاة السياســية نجــد 

ان اطروحاتــه » دام ظلــه » تصــب فــي المهــام 

القضايــا  تخصــص  التــي  وخصوصــا  الســابقة 

المصيريــة التــي تواجــه االمــة ووحــدة ومحاولــة 

قيــادة نفســها بوعــي. مــن  تمكيــن االمــة 

المرجعية العليا ودورها في الحياة السياسية

المرجعيــة  دور  ريخيــة 
أ
التا الشــواهد  اثبــت 

الدينيــة فــي التغيــر السياســي فــي العــراق فــي 

التاريــخ الحديــث والمعاصــر وعبــر العديــد مــن 

المرجعيــة  اتخذتهــا  التــي  السياســية  المواقــف 

مــن  المشــروطة  ثــورة  قيادتهــا  مــن  الدينيــة 

التنبــاك  وثــورة  ايــران  فــي  ثيرهــا 
أ
وتا العــراق 

 اللتيــن لــم ترتبطــا بمــكان المرجعيــة وثــم 
ً
ايضــا

موقــف المرجعيــة مــن االحتــالل البريطانــي مــع 

بدايتــه عــام 1914 ومــا تبعهــا مــن ثــورة النجــف 

القــرن الماضــي . فــي العشــيرنات مــن 

مــن  الثــورة  هــذه  علــى  ترتبــت  التــي  والنتائــج 

الحكومــة  تشــكيل  مــن  السياســية  التغيــرات 

 
ً
ايضــا المرجعيــة  ودور   1925 عــام  الوطنيــة 

فــي اخــراج القــوات االجنبيــة مــن 19٣6 وثــورة 

رئيــس  عــدون  الــس  المحســــن  عــام  الرميثــة 

الــوزراء فــى عــام ومــا بعدهــا ، وذلــك لخطورتهــا 

ا  وتاثيرهــا 

المرجعيــة  دور  التاريخيــة  الشــواهد  ثبتــت 

الدينيــة فــي التغييــر السياســي فــي العــراق فــي 

التاريــخ الحديــث والمعاصــر وعبــر العديــد مــن 

المرجعيــة  اتخذتهــا  التــي  السياســية  المواقــف 

مــن  المشــروطة  ثــورة  قيادتهــا  مــن  الدينيــة 

ثيرهــا فــي ايــران وثــورة التنبــاك ايضــا 
أ
العــراق وتا

اللتين لم ترتبطا بمكان المرجعية وثام موقف 

المرجعيــة مــن االحتــالل البريطانــي مــع بدايتــه 

النجــف »  ثــورة  مــن  1 ومــا تبعهــا   19 عــام 4 

فــي العشــرينات مــن القــرن الماضــي . والنتائــج 

التغيــرات  مــن  الثــورة  هــذه  علــى  ترتبــت  التــي 

 1925 الحكومــة  تشــكيل  مــن  السياســية 

المرجعيــة  ا  وتعرضــت  عــام196٣  الوطنيــة 

التهجيــر  الــى  الوقــت  ذلــك  منــذ  ومؤسســاتها 

والنفــي واالعتقــاالت وبالخصــوص فــي عهــد عبــد 

ودور المرجعيــة ايضــا فــي قاعــدة الحبانيــة علــى 

حينهــا  واالســتبدادية  االســتعمارية  السياســة 

ه 192 وموقــف المرجعيــة العليــا فــي الوقــت 

ادارة  وقانــون  الدســتور  قضيــة  مــن  الحاضــر 

الدولــة المرحلــة االنتقاليــة والمرحلــة التــي تلــت 
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النظــام ســقوط 

هذه المواقف تمثلت : 

تواجــه  مواقــف   ، التغييــر  تصاحــب  مواقــف 

االنحــراف وتصحــح المســار السياســي مواقــف 

تدفــع االمــة الــى التحــرك ، مواقــف تقــرر مصيــر 

االمــة ، مواقــف لمواجهــة التحديــات ، والتــي 

تصــب جميعهــا فــي رســم المالمــح السياســية 

للعــراق المعاصــر والمســتقبل ، فهــي صاحبــة 

فــي  السياســي  والتوجيــه  السياســي  التغييــر 

االمــة  مــن  شــرعيتها  تســتمد  كونهــا  العــراق 

ي 
أ
وتملــك مــن القــوة كمــا ذكرنــا مــا ال يملكــه ا

خــر ، وحركـتهــا مرتبطــة بحركــة االمــة ، 
آ
نظــام ا

وعالقتهــا معهــا عالقــة طاعــة وجوبيــة ال ترتبــط 

بمــكان وزمــان معيــن ، وقاعدتهــا التبعيــة علــى 

اختــالف اصقــاع االرض ومــع المرحلــة االخيــرة 

مــن السياســة فــي العــراق وهــي مــا بعــد الســقوط 

الوقــت الحاضــر والتــي قادتهــا المرجعيــة  الــى 

التغييــر  فــي  المواقــف  هــذه  وتمثلــت  العليــا 

ايضــا  والتقريــر  اخــرى  تــارة  والتوجيــه  تــارة 

ورســم المالمــح السياســية للنظــام الجديــد ففــي 

المرحلــة االولــى وهــي مرحلــة الفــراغ السياســــي 

والتوتــر  االمنــي  االســتقرار  وعــدم  والفوضـــى 

فقــد اعلــن عندهــا ســماحته رفضــه الي ســلطة 

اجنبيــة بعــد انتهــاء الحــرب وضــرورة المحافظــة 

عندهــا  وشــدد  العراقيــة  االراضــي  وحــدة  علــى 

العراقييــن  اختيــار  اهميــة  علــى  ســماحته 

لــن  وانــه  يريدونهــا  التــي  الوطنيــة  للســلطة 

ي 
أ
ا الــى  الــى رفضــه  يتدخــل فيهــا مــع االشــارة 

نــوع مــن انــواع الحكــم المفروضــة علــى الشــعب 

االمريكــي  االحتــالل  ان  الــى  االشــارة   
ً
محــاوال

للعــراق واســقاط النظــام البائــد مــن قبــل قــوات 

االحتــالل واالســتكبار جــاء برســالة الــى االمــة 

االسالمية والشعب العراقي ومفادها انه بديل 

الشــعب  قــدرة  وعــن  االســالمي  التغييــر  عــن 

والمرجعيــة الدينيــة : والقــوى االســالمية وذلــك 

هــذه  بتخلــي  ذلــك   
ً
ومعلــال جميعــا  لعجزهــم 

القــوى عــن ادوارهــا وانتفــاء . علــة وجودهــا ، 

فهــذه الرســالة عمــل ســماحته علــى توضيحهــا 

فــي مواقفــه العديــدة  وقــد اشــار ســماحته الــى 

ان الوضــع االمنــي والــذي تمثــل فــي عــدم وجــود 

ســلطة قانــون واالنفــالت االمنــي وتــرك المجــال 

للنهــب والســرقة فــي كل مــكان تتحملــه قــوات 

فــي  شــدد  ســماحته  ان  ونالحــظ   . االحتــالل 

هــذه المرحلــة علــى الوضــع االمنــي ونجــده فــي 

تصريح الســيد محمـــد رضا السيســتاني بقوله » 

ان الهاجــس االمنــي هــو الهاجــس االســاس فــي 

موقــف الســيد السيســتاني وانــه ال يريــد االمــن 

لنفســه بــل لــكل النــاس ولــكل العــراق . 

وعمل ســماحته على اصدار الفتاوى واكد علـــى 

ئمــة المســاجد 
أ
ضــــرورة عــدم التجــاوز وحمايــة ا

 .  « للعراقييــن  العـــراق  شــعار  ســماحته  ورفــع 

القانــون  ضــرورة  العليــا  المرجعيــة  ولمعرفــة 

منــذ  المرجعيــة  اوامــر  كانــت  فقــد  وســيادته 

ممتلــكات  علــى  االســتيالء  ترفــض  الســقوط 
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الدولــة والبنايــات الحكوميــة واالراضــي بــل حتــى 

المتعلقــة  المهمــة  فتــواه  وفــي   .  « اســتخدامها 

بســؤال ســماحته عن ازالم النظام الســا بق ممن 

كان له دور مباشر او غير مباشــر فــي ايذاء الناس 

ر 
أ
واالعتــداء عليهــم فقــد حصــر ســماحته اخــذ الثــا

مــن اوليــاء الــدم وبعــد ثبــوت الجريمــة والحكــم 

الــى  االمــور  بقيــة  جيــل 
أ
وتا القاضــي  قبــل  مــن 

حيــن تشــكيل محكمــة شــرعية ويحتــرم التشــــهير 

 الهميــة 
ً
تشــخيصا موضوعيــا يعتبــر  وهــذا  بهــذا 

المرحلــة ولوجــود مصلحــة عليــا لالمــة اهــم مــن 

ــا المصيريــة وفــق  جميــع ذلــك وهــي مــن القضاي

واالجتماعــي  السياســي  للواقــع  صحيــح  فهــم 

ســماحته  يعتبــر  والــذي  االمــة  تعيشــه  الــذي 

 عنــه ومنهــا نســتطيع القــول ان هنــاك 
ً
مســؤوال

منهجــا واضـــحا لحركـتــه الواســعة امــا مفتــاح هــذه 

القضايــا المصيريــة فقــد طرحهــا ســماحته حــول 

 
ً
مجلــس فــي اعظــم اســتفاءات واهمهــا اال وهــو را

كـتابــة الدســتور العراقــي الــذي شــكل مــن قبــل 

ســلطات االحتــالل مــع مجلــس الحــكام وذلــك 

عبــر المرحلــة الثانيــة فقــد شــن الواقــع القانونــي 

ن يكـتســب مــن قبــل 
أ
فــي كــون الدســتور يجــب ا

ثــم  الدســتور  تكـتــب  منتخبــة  وطنيــة  جمعيــة 

يجــري االســتفتاء عليــه وهــى الوحيــدة الضامنــة 

للمصالــح العليــا للشــعب الفتــوى بقولــه العراقــي 

تلــك  ان  بدايــة  فــي  واشــار  هويتــه  عــن  وتعبــر 

يــة صــــالحية فــي تعييــن 
أ
الســلطات ال تتمتــع با

ان  لنــا  يتوضــح  وهنــا  كـتابــة  مجلــس  اعضــاء 

الرجــوع الــى الشــعب فــي فتــوى الدســتور وفــق 

االســالم الــذي ينظــم دور االميــة والشــعب فــي 

مــع  تعامــل  وهــو   ، والحكومــة  الســلطة  نفــوذ 

التيــار العــام فــي العالــم وحقــق ثوابــت االســالم 

الشـــــعب باالنتخــاب والتصويــت ال يتعــارض مــع 

ن المرجعيــة 
أ
وعنــد دراســة هــذه المرحلــة نجــد ا

الدســتور  قضيــة  الــى  اشــار  مــن  اول  العليــا 

الجميــع  الــزم  ومنهــا  كـتابتــه  وطريقــة  واهميــة 

وســلطة االحتــالل عندهــا باالنصيــاع لهــذا االمــر 

ولقــد حاولــت حينهــا ســلطة االحتــالل التــدارس 

اشــار  وقــد  الوســيط  خــالل  مــن  ســماحته  مــع 

الري دايمونــد الــى ان ابــرز االخطــاء التــي مــرت 

بهــا هــذه الســلطة هــو انهــا تجاهلــت فــي البدايــة 

يــة هللا العظمــى الســيد السيســتانى 
أ
راء وفتــاوى ا

آ
ا

ثيــر علــى ســماحته 
أ
دام ظلــه » ولــم تســتطع التا

انتخــاب  حينهــا  مكاســب  علــى  الحصــول  او 

مجلــس واجبــر ســماحته الجميــع علــى الموافقــة 

ان  اال  حينهــا  فــي  وذلــك  الدســتور  كـتابــة  علــى 

التداعيــات حينهــا والتدخــل الخارجــي والدولــي 

واالقليمــي واالمــم المتحــدة اشــاروا الــى 2 4 عــدم 

امكانيــة اجرائهــا فــي عــام . . وذلــك االمــور فنيــة 

حينهــا وللحاجــة للتعــداد العــام للســكان واشــار 

علــى  اعتمــاد  اجرائهــا  امكانيــة  الــى  ســماحته 

التموينيــة  بالبطاقــة  الخاصــة  البيانــات  قاعــدة 

وذلــك العتمــاد ســماحته علــى مستشــارين حينها 

ورغــم ذلــك كان التاجيــل ومــن ثــم االعتمــاد علــى 

هــذه القاعــدة فــى انتخابــات 2 ه . . / 6 8 والــذي 

نــص 4 6 وال ننســى دور ســماحته فــي قــرار ه ا 

فــي علــى انتخــاب المجلــس الوطنــي 2 فــي مــدة 
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اقصاهــا 5 / ٣ / 1 1 » . والــزم مجلــس االمــن 

بعــدم االعتــراف بقانــون ادارة الدولــة الــذى عقــده 

 واشــار ســماحته فــي تحفظاتــه 
ً
البعــض دســتورا

رســل ســماحته 
أ
علــى فقراتــه العديــدة و الول مــرة ا

رســالة الــى مجلــس االمــن مهــددا إيــاه فــي حــال 

االشــارة الــى هــذا القانــون . 

ولقــد درســت المرجعيــة المصالــح العليــا وترتيب 

الجانــب  هــذا  علــى  اكــدت  عندمــا  االولويــات 

خــر 
آ
ا بعــض  مــع  بعضهــا  المصالــح  وتزاحــم 

وبعضهــا اولــى مــن بعــض مــن هنــا نســتطيع ان 
نفهــم ســبب المرجعيــة الدينيــة بقضيــة الدســتور 

والهــا » دام 
أ
ــم واالولــى ولقــد ا النهــا القضيــة االهــ

ظلــه » االهتمــام الكبيــر وهــذا يــدل علــى الخبــرة 

فــي  التشــخيص  مــن  واالســتطاعة  السياســية 

خضــم تزاحــم العشــرات مــن المصالــح فــي هــذا 

 . الوقــت 

وليــس هــذا فقــط بــل النهج الذي يســلكه المرجع 

فــي رؤيتــه الكاملــة لالولويــات فــي هــذه المصالــح 

ومســؤوليتها  االمــة  دور  حينهــا  ويشــخص 

ودراســــة  ومســؤوليتها  السياســية  القيــادة  ودور 

والظــروف  ــف  والوظائـ الواجبــات  وتشــخيص 

المحيطــة بحركــة االمــة والمجتمــع شــيء حتمــي 

التــي  والقــرارات  علــى  التاثيــر  صاحبــة  لالمــــة 

بواجباتــه  والقيــام  فــي حركـتــه  المرجــع  يتخذهــا 

اســباب  المواقــف  نفهــم  ان  نســتطيع  وهنــا   ،

ــف  تعــدد االدوار التــي يتبعهــا المراجــع والوظائـ

وحركــة  الظــروف  بيــن   ، هــم  انفــس  المحيطــة 

لهــذا  اســتعدادها  ومــدى  والمجتمــع   ، االمــة 

الــذي  الموقــف  تحــدد  جميعهــا  ذاك  او  الــدور 

مواقــف  كانــت  ولقــد   ، المرجعيــة  تتخــذه 

المرجعيــة العليــا علــى هــذا االســاس . وســيبقى 

ومقومــاه  مــان 
أ
اال صمــام  العليــا  المرجعيــة  دور 

العــام وهــي الضمــان االكيــد والوحيــد  للوضــاع 

. العراقــي  للشــعب 
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طريقة	استنباط	المفاهيم
	السياسية	من	تركيبة	سور	القرآن

عن	مجلة	العلوم	السياسية/	ايران

ان الطريقــة التركيبيــة صياغــة جديــدة فــي 
ن ، فطبقــا لهــذه الطريقــة لــكل 

آ
تفســير القــرا

 ) محــوري  ) موضــوع  اصلــي  هــدف  ســورة 
يــات والبحــوث المطروحــة فــي 

أ
وجميــع اال

الســورة ترتبــط بــه بشــكل منطقــي ومنظــم 
علــى شــكل فصــول 
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يعتقد الكاتب انه اذا تطرقنا لمطالعة ودراســة 

الســور علــى ان يكــون موضوعهــا االســاس احــد 

البحــوث السياســية فمــن هــذه الزاويــة نســتطيع 

ن 
آ
اكـتشــاف مفــردات سياســية جديــدة مــن القــرا

يــات 
آ
اال بدراســة  عليهــا  الحصــول  يمكــن  ال 

بشــكل منفصــل وفــي هــذه المقالــة اســتنبطنا 

مــام 
أ
ا الوقــوف  طريقــة  حــول  ن 

آ
القــرا نظــرة 

الشــائعات مــن تركيــب ســورة القلــم كنمــوذج . 

ن الواسع بالبحوث االجتماعية 
أ
ان اهتمام القرا

والسياســية مــن ناحيــة والتحديــات السياســية 
المعاصــرة للعالــم االســالمي مــن جهــة اخــرى 

المســلمين يهتمــون بشــكل  ، جعلــت علمــاء 

السياســية  والنظــرات  راء 
أ
اال بكشــــف  خــاص 

كيــف  هــو  الســؤال  ولكــن   ، الكريــم  ن 
آ
للقــرا

مــن  السياســية  المفاهيــم  اســتنباط  يمكــن 

ن وكيــف يمكــن ان نحصــل علــى جوابنــا 
آ
القــرا

التحديــات  ازاء  ن 
آ
القــرا مــن 

التي تواجه المجتمع االسالمي ؟

علــى ســبيل المثــال كيــف يمكننــا اســتخر راي 

ن بالنسبة السى مفاهيم الحرية السياسية 
آ
القرا

او  السياســية  الشــرعية  اصــول  او  وحدودهــا 

حكومــة الشــعب او اصــول االعــالم السياســي 

ن طبقــا لالصــول العلميــة 
آ
، فمــا هــو راي القــرا

ذواق .
أ
راء واال

أ
وبــدون تدخــل اال

ساســية االولــى : وهــي 
أ
 هنــا لدينــا ثالثــة طــرق ا

علــى  تؤكــد  حيــث  التفاســير  فــي  المتداولــة 

وفيهــا   ، محلهــا  فــي  يــة 
أ
اال ودراســية  مطالعــة 

يقــوم المفســر باســتنباط المفــردات السياســية 

والنحويــة  اللغويــة  المطالعــة  طريــق  عــن 

يــة وتناســبها 
آ
والصرفيــة للكلمــات الــواردة فــي اال

يــة 
أ
يــات المجــاورة لهــا ، شــان نــزول اال

أ
مــع اال

واس  يــة 
آ
اال فــي  المفــردات  وتاخيــر  تقديــم   ،

فيهــا  واالدبيــة  اللفظيــة  الصيــغ  ســائر  تخــدم 

لنبــى  قالــوا  إذ   ( عبــارة  مــن  يســتنبط  فمثــال 
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لهــم ابعــادث لنــا ملــكا { » التــي تتعلــق بقصــة 

طالــوت وجالــوت ) إن قيــادة المجتمــع منوطــة 

وارضانيــة اجتماعيــة  رغبــة  بوجــود 

المفهــوم  لهــذا  الممكــن  مــن   «  ) لقبولهــا   

نظريــة ســلطة  مــن  يبيــن جــزءا  ان  السياســي 

الشــعب الدينيــة فــي النظــام لسياســي لالســالم 

إن   ( المذكــورة  يــة 
آ
اال مــن  اســتنبطنا  فقــد   ،

 للنــاس قبــل طلبهــم 
ً
اشــموئيل لــم يعيــن قائــدا

 ) مــن ضــرورة ذلــك  الرغــم  علــى  منــه 

الثانيــة : الطريقــة الثانويــة المشــهورة بالتفســير 

الموضوعــي وفيهــا ال يمكننــا اســتنباط المفاهيــم 

نيــة إال بعــد مطالعــة 
آ
يــات القرا

آ
السياســية مــن اال

يــات المشــابهة والتــي تســير فــي افــق واحــد ، 
آ
اال

يات 
آ
يعتقــد متبنــي هــذه الطريقــة ان مجموعة اال

نيــة تخبرنــا عــن نظــام سياســي متناســق ال 
آ
القرا

ودراســة  بمطالعــة  اال  عنــه  الكشــاف  يمكــن 

يــات المتعلقــة بتلــك المســالة .
آ
جميــع اال

 ففــي هــذه الطريقــة يقــوم المفســر بطــرح نتيجــة 

دراســته  و 
أ
ا السياســية  المــدارس  لمطالعتــه 

ويحــاول  المعاصــرة  السياســية  التحديــات 

لمجموعــة  دراســته  طريــق  عــن  عنهــا  االجابــة 

مــن   ، الموضــوع  بذلــك  المتعلقــة  يــات 
أ
اال

مفهــوم  اســتنباط  الطريقــة  هــذه  فــي  الممكــن 

يــات بعضــــها عـــام وبعضمهــا 
آ
واحــد مــن عــدة ا

خــاص ، وقــد اصبــح اســتخدام هــذه الطريقــة 

كـثيرا في السنوات االخــيرة واصبحت الطريقة 

. المضمــار  هــذا  فــي  المتداولــة 

 الثالثــة : امــا الطريقــة االخــرى وهــي الطريقــة 

الثانــي  النصــف  فــي  طرحــت  فقــد  التركيبيــة 

مكملــة  الطريقــة  هــذه  تعــد  العشــرين  للقــرن 

للطريقــة الموضوعيــة والطريقــة المســتندة علــى 

يات وباســتخدامها يمكننا ان تثبيط 
آ
مطالعة اال

ونظــرا  الكريــم  ن 
آ
القــرا مــن  جديــدة  مفاهيــم 

. عنــوان مســتقل  تحــت  الهميتهــا ســنبحثها 

ن
آ
الطريقة التركيبية في فهم القرا

التــي  التركيبيــة  الطريقــة  هــي  الثالثــة  الطريقــة 

لمعانــي  شــاملة  اجماليــة  نظــرة  علــى  تعتمــد 

االمــور ، فعلــى هــذا االســاس وبتفكيــر عميــق 

فــي محتــوى كل ســورة ، يقــوم المفســر بمســاع 

جمــة للوصــول الــى الهــدف االصلــي مــن الســورة 

ســيكون  وعندهــا  وجامعــة  واســعة  نظــرة  لــه 

يصــل  للســورة  الكليــة  الــروح  وبفهــم  يــات 
آ
لال

يــات المنتشــرة 
آ
الــى االرتبــاط والعالقــة بيــن اال

بحســب الظاهــر ، يكـتشــــف نــكات جديــدة عــن 

 
أ
طريــق االنســجام المعنــوي للســورة . لقــد بــدا

كيــد علــى ان 
أ
االهتمــام بالهــدف مــن الســور والتا

الهــدف مــن كل ســورة يجــاب ان يكــون علــى 

الرابــع  القــرن  اوائــل  مــن  يــات 
آ
اال فهــم  اســاس 

المنــار . ) كان  ليــف تفســير 
أ
بتا عشــر الهجــري 

يــرى محمــد عبــده ان كشــاف الهــدف مــن كل 

ســورة يســاعد ويعيــن المفســر علــى التقــرب الــى 

نيــة بشــكل 
آ
يــات وادراك المعــارف القرا

آ
معنــى اال

ي تلميــذه رشــيد 
أ
دقيــق ، فقــد اوضــح هــذا الــرا

الشــيخ  اتخــذ  لقــد   ، المنــار  تفســير  فــى  رضــا 
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ن 
آ
الطنطــاوي فــي » الجواهــر فــي تفســير القــرا

الطريقــة  هــذه   ، قريــة   ٣4  4 عــام  ليــف 
أ
تا  «

بعــد محمــد عبــده وببدايــة العقــد الرابــع للقــرن 

العشــرين وصلــت هــذه الحركــة الــى اوجهــا وفــي 

هــذه المــرة قــام ســيد قطــب بنشــر مقالــة تحــت 

ن » فــي مجلــة 
آ
عنــوان » التصويــر الفنــي فــي القــرا

المقتطف فيعام ) ٣60 اق / 19٣9 ( ثم كـتب 

 
ً
 بنفــس العنــوان فــي عــام 1944م كـتابــا

ً
كـتابــا

بنفــس العنــوان فــي عــام واتبــع هــذه الطريقــة 

الــدراز  هللا  عبــد  محمــد  الدكـتــور  بعــده  مــن 

 ٣52( عــام   « العظيــم   
ً
النبــا لكـتــاب  ليفــه 

أ
بتا

المدنــي رئيــس  اق / 19٣٣ م( واليــخ محمــد 

لكـتــاب  بتدوينــه  االزهــر  فــي  االلهيــات  كليــة 

المجتمــع االســالمي كمــا تنظمــه ســورة النســاء 

فــي عــام )٣54 اق / 19٣5 م ( يعتقــد الشــيخ 
الســور  ومقاصــد  اهــداف  لكشــاف  الســعي  ان 

يــات ، وان لــكل 
آ
فضــل طريــق لفهــم معانــي اال

أ
ا

 تســير فــي 
ً
ن الكريــم روحــا

آ
ســورة مــن ســورة القــرا

يات تلك الســورة ، ولهذه الروح ســلطة 
آ
جســد ا

واشــراف كامــل علــى مبانــي واحــكام واســلوب 

معانــي  الــى  ينظــر  ان  ويجــب  الســورة ،  تلــك 

المنظــر  هــذا  مــن  الكريــم  ن 
آ
القــرا ومفاهيــم 

واالســلوب ، ُتعــّد هــذه الطريقــة هــي االفضــل 

ن الكريــم مــن 
آ
واالنفــع لمطالعــة ودراســة القــرا

يــات الواحــدة تلــو االخــرى ، إذا قــام 
آ
دراســة اال

و الكلمــات 
أ
يــات ا

آ
شــخص بدراســة الجمــل و اال

ن مــن 
آ
حيانــا حتــى حروفهــا لكــي يفهــم القــرا

أ
وا

 فلــن يصــال 
ً
ــيال خــره اجمــاال او تفصــ

آ
ولــه الــى ا

أ
ا

ومتفككــة  مضطربــة  ودراســة  مطالعــة  بهكــذا 

لعظمــــة وجمــال الشــكل الحقيقــي للســورة . » 

ليــف التفســيرين القّيميــن اللذيــن 
أ
لقــد كان لتا

ي 
أ
ا االســالمي  العالــم  فــي  نظيــر  لهمــا  ليــس 

ن » ) عــام 7 ٣5 اق ( 
آ
الميــزان فــي تفســير القــرا

ن  ) عــام ٣74 اق( مبــادرات 
آ
وفــي ظــالل القــرا

وخطــوات مؤثــرة وجبــارة لتبيــن اصــول ومبانــي 

كان  فقــد  وتحدياتهــا  وتبعاتهــا  اعــاله  النظريــة 

ُيبيــن العالمــة الطباطبائــي فــي الميــزان الهــدف 

والغــرض االســاس للســورة عــن طريــق تدوينــه 

لفصــل فــي بدايــة كل ســورة تحــت عنــوان بيــان 

» ومــن خــالل تفســيره يدعــم االصــول والمبانــي 

طــرق  الــى  ويشــير  ن 
آ
للقــرا التركيبيــة  للنظــرة 

ســاليب الوصــول الــى اهــداف الســور ، 
أ
وا

صبحــت 
أ
ا العالمــة  قبــل  مــن  المبــادرة  وبهــذه 

بيــن  متداولــة  التركيبيــة  النظــرة  طريقــة 

فــي  االمــر  وصــل  حتــى  تدريجيــا  المفســرين 

الســنوات االخيرة ان ينشــر في كل ســنة تقريبا 

النظــرة  اســاس  علــى  ن 
آ
القــرا تفســير  فــي  دورة 

الشــاملة الجامعــة للســورة ، وقــد وصلــت الــى 

. لذلــك  طبقــا  تفســير  دورة  مــن 25  اكـثــر 

خصائص النظرة التركيبية للسور

الهــدف  وحــدة  والصيــن  الشــاملة  النظــرة  ان 

فــي ضريبيــة لســور القــران والميــل الــى واحــدة 

 
ً
 خاصــا

ً
الهــدف فــي كل ســورة وخصائــص واطــارا

ن 
آ
ســلوبي القــرا

أ
و هــذه النظريــة ال تتعــارض مــع ا
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المتنــوع والحافــل بالمواضيع المختنق فى كل 

ســاس هــذه النظريــة نــرى 
أ
ســورة ، النــه وعلــى ا

المتــاح تســاوره  المنتشــر وغيــر  المواضيــع  ن 
أ
ا

 فــي الواقــع انهــا ترتبــط ارتباطــا ويقــل 
ً
ظاهريــا

الهــدف االصلــي واالســاس  الــى  منطقيــا هاديــا 

هــذا الهاشــف الســروح الحاكــم علــى تلــك لســورة 

ايجــاد  المختلفــة  مواضيعهــا  علــى  والمشــرفة 

التســبب فيمــا بينهــا ، وبذلــك تكــون النظريــة 

معاركــه  مســاهمة  ســاهمت  للصــورة  التركيبيــة 

وحقائـقــه . 

ن وادراك 
آ
مهمــة فــي فهــم مقاصــد واهــداف القــرا

بهدفيــة  االعتقــاد  ان   ، اخــرى  جهــة  ومــن 

ن يكــون كل موضــوع قــد 
أ
الســنيورة ال يســتلزم ا

1 1 4 طرح في ســورة واحدة ويجب ان يكون 

ن الكريــم 
آ
لدينــا هــدف مختلــف ومتميــز فــي القــرا

موضــوع  لســورتين  يكــون  ان  يمكــن  بــل   ،

تقــوم  منهمــا   
ً
كال ولكــن  واحــد  اصلــي  ومحــور 

مــن  الموضــوع  ذلــك  ودراســة  فعلــى  بتحليــل 

زاويــة مختلفــة س بيــل المثــال ان الهــدف مــن 

 هــو 
ً
الصورتيــن المباركـتيــن المرســالت و النبــا

اثبــات القيامــة ، نفســي االولــى تثبيــت القيامــة 

االنبيــاء  ورســالة  التشــريع  صــل 
أ
ا الــى   

ً
اســتنادا

علــى  فباإلســتدالل   
ً
النبــا ي 

أ
ا الثانيــة  فــي  امــا 

جــزاء العالــم ووجــود الحكمــة 
أ
ا هدفيــة جميــع 

الــى  االضافــة  تعالــى ، ب  البــاري  افعــال  فـــي 

انــه مــن الممكــن ان يكــون هــدف الســورتين 

 بحيــث نذكرهمــا بعبــارة واحــدة مشــابهة 
ً
واحــدا

، والحــال ان كل ســورة تتابــع وتــدرس الهــدف 

الســورة  فــي  عليــه  هــو  عمــا  يختلــف  بشــكل 

المباركــة  القيامــة  مــن ســورة  االخــرى فالهــدف 

 هــو بيــان علل واســباب عــدم قبول القيامة 
ً
مثــال

حيــث تشــير الســورة الــى عوامــل منهــا الشــهوة 

، حــب الدنيــا والتكبــر امــا فــي ســورة االنفطــار 

هــذا  مــع  نفســه  الموضــوع  عــن  تتحــدث  التــي 

االختــالف االعــراض انهــا تتذكــر ان اهــم عوامــل 

انــكار القيامــة هــو عــن الربوبيــة االلهيــة والغفلــة 

عــن نتائــج االعمــال ومــن ثــم تتطــرق الــى بيــان 

ن 
أ
ا هــو  هنــا  اليــه  االشــارة  تجــدر  ممــا  اســلوب 

وعلينــا  ومعينــة  جزئيــة  امــور  الســور  اهــداف 

ان ال تذكرهــا بعبــارات كليــة وعامــة ، فقــد ذكــر 

بعــض المفســرين ان الهــدف مــن ســورة الملــك 

هــو بيــان طريــق الســعادة ، وعلينــا ان ننتبــه 

الــى قولنــا ان الــكل ســورة هدفــا » ان المقصــود 

مــن الهــدف هــو تلــك العبــارة الواســعة المعنــى 

ن 
آ
التــي يمكــن اطالقهــا علــى جميــع صــدور القــرا

لتلــك  الخــاص  الهــدف  هــو  المقصــود  بــل   ،

عــن  تمييزهــا  يمكــن  التــي  االهــداف  الســورة 

اهــداف ســائر الســــور بواســطة القيــود المحــددة 

والتــي يتيســر تقييــم صحتهــا مــن ســقمها عــن 

اهــداف  كشــاف  ووســائل  مؤشــرات  طريــق 

الســور ، فــإذا عنونــا الهــدف مــن ســورة القيامــة 

نــه » انتبــاه او اهتمــام يشــار بيــوم القيامــة » 
أ
با

فقــد اســتخدمنا عبــارة كليــة هنــا يمكــن اطالقهــا 

ن فهــذا الهــدف ليــس 
آ
خــر القــرا

آ
علــى اكـثــر ســور ا
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ندقــق  عندمــا  امــا   ، للتقييــم   
ً
قابــال وال  خاصــا 

نصــل الــى هــذه النتيجــة وهــي ان الهــدف مــن 

القيامــة  انــكار  علــل  دراســة  هــو  الســورة  هــذه 

» وبذلــك نكــون قــد فصلنــا بينهــا وبيــن ســورة 

الحاقــة التــي تتصــدى إلثبــات حقانيــة القيامــة » 

ســباب انتخابنــا 
أ
دلــة وا

أ
وهنــا يجــب علينــا بيــان ا

لهــذا العنــوان .

ن 
آ
اصول هدفية سور القرا

تشــير نظريــة هدفيــة الســور الــى اصــل بديهــي 

االســلوب  ن 
أ
ا الــى  نظــرا  ولكــن   ، وعقالنــي 

ن يشــبه الــى حــد كبيــر التناثــر 
آ
الظاهــري للقــرا

واالســتطرادات المتواليــة » ، فقــد جعــل اكـثــر 

 
ً
صــال اساســا

أ
ن ا

آ
المحققيــن هــذه الخاصيــة للقــرا

ن وقــد طالبــوا القائليــن 
آ
ســلوب القــرا

أ
فــي معرفــة ا

بغيــر ذلــك الدليــل والبرهــان إن مؤيــدي هــذه 

اصرارهــم  ضمــن  الســور  هدفيــة  ي 
أ
ا النظريــة 

على عنـــدم وجـــود تعارض بيان التناثر الشكلي 

ســورة  كل  مــن  الهــدف  وحــدة  مــع   « ن 
آ
للقــرا

دلــة عديــدة الثبــات هدفيــة الســور ، 
أ
جاعــوا با

مــن اهمهــا : 

والبشــري  االلهــي  الــكالم  فــي  التشــابه  1ـ 

احــد  إن  الــكالم  تحســن  االصــول  بالنســبة 

ترجــع  ن 
آ
القــرا اعجــاز  فــي  البديهيــة  الجوانـــب 

وبالغــة  وفصاحــة  اللفظيــة  الخصائــص  الــى 

باالعجــاز  ســلمنا  فــاذا  العميــق   الكـتــاب  هــذا 

مــا  كل  ن 
أ
بــا نعتقــد  ان  يجــب  ن 

آ
للقــرا االدبــي 

فــي  وجــد  قــد  وجذابــا   
ً
جميــال الــكالم  يجعــل 

ن الكريــم بنحــو افضــل واحســان ، كمــا 
آ
القــرا

نالحــظ ذلــك فــي الروائــع االدبيــة العالميــة التــي 

. ومــن جملــة االصــول   خالــدة 
ً
ثــارا

آ
ا اصبحــت 

 هــو النظــم والترتيــب 
ً
التــي تجعــل الــكالم جذابــا

ن 
آ
القــرا دارســو  يعتقــد  لذلــك   

ً
ونظــرا  ، االدبــي 

الخــاص  الهــدف  عــن  يبحثــوا  ن 
أ
ا عليهــم  انــه 

المختلفــة  يــات 
آ
اال يوصلــوا  لكــي  ســورة  بــكل 

يكــن  لــم  فــاذا  ببعــض  بعضهــا   ، والمنفصلــة 

الهــم  ن 
آ
القــرا بفقــدان  نســلم  ان  يجــب  ذلــك 

 . الــكالم  جذابيــة  اصــول 

عــن  ن عبــارة 
آ
القــرا ن هــادف ان 

آ
القــرا كــون  2ــــ 

عــن  اجزائــه  جميــع  تبحــث  واحــدة  مجموعــة 

هــدف واحــد اال وهــو صنــع االنســان وهدايتــه 

ي جعــل االنســان انســانا فــي 
أ
حيــث نجــد ذلــك ا

جميــع حــروف وكلمــات هــذا  الكـتــاب المقدس . 

ن مشــهودة بشــكل واضــح فــي 
آ
ان هدايــة القــرا

ومقــام  الكلمــات   
ً
صفــا  ، المفــردات  انتخــاب 

يــات فــي الســور حيــث تحكمهــا وتديرهــا 
آ
نظــر اال

ن 
آ
للقــرا كان  اذا   ، وحكيمــة  واحــدة  و  ارادة 

هــدف كلــي  فيجــب ان يكــون لــكل ســورة مــن 

ســوره ســهم فــي تحقيــق ذلــك الهــدف وعالقــة 

التســليم  ان   ، معــه  و  ومتناســقة  معنويــة 

ن ســوف يســوقنا وبشــكل طبيعــي 
آ
بهدفيــة القــرا

الــى هدفيــة الســورة ، وبذلــك ســيكون امامنــا 

ســؤال يطــرح نفســه وهــو اذا كان الهــدف الكلــي 

ي قســم منهــا تشــكل كل مــن 
أ
ن الهدايــة فــا

آ
للقــرا

و الناســن وغيرهــا 
أ
ل عمــران ا

آ
ســورة البقــرة او ا
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لــم تكــن احــدى هــذه الســور فــي  . . . . ؟ إذا 

النهائــي  نــي 
آ
القرا الهــدف  ُيؤمــن  هــل  ن 

آ
القــرا

فــاذا  ؟  ايضــا  هدايتــه  ابعــاد  جميــع  وتظهــر 

واعتقدنــا  بالســلب  الســؤال  هــذا  علــى  اجبتنــا 

بــان الــكل ســورة مقــام مكانــة خاصــة ، عندهــا 

يجــب ان نجيــب علــى هــذا الســؤال اال وهــو مــا 

هــو الهــدف الخــاص بــكل ســورة ومــا هــو النــداء 

الــذي تتصــدى كل ســورة بكليتهــا لبيانــه ؟ هنــا 
لة هدفية الســور 

أ
ســُتطرح وبشــكل منطقي مســـا

. المناســب  الجوانــب  وتطلــب 

يــات فــي ســورة واحــدة لقــد ســامى 
آ
 ٣ ـ حصــر اال

ســـورة  ياتـــه 
أ
ا مــن  مجموعــة  الكريــم  ن 

آ
القــرا

نــزول  حتــى  معروفــة  التســمية  هــذه  تكــن  لــم 

ن الكريــم ولــم يســتعملوها فــي الشــاعر او 
آ
القــرا

يــات 
آ
النثــر ، طبقــا للتحقيقــات ، إن مــكان اال

مــر 
أ
ا فــي الســور وعددهــا فــي الســورة الواحــدة 

مــر النبــي صلــى هللا عليــه 
أ
توقيفــي حيــث كان با

لــه وســلم اســتنادا الــى الوحــي االلهــي ، هنــا 
آ
وا

مــن  عــدد  وضــع  ان  هــل  وهــو  ســؤال  يطــرح 

تناســب  ي 
أ
ا بــدون  واحــدة  ســورة  فــي  يــات 

آ
اال

مــن  لعــدد  يكــون  ان  يمكــن  هــل  ؟  وحكمــة 

يــات فــي الســورة الواحــدة هدفــا منفصــل عــن 
آ
اال

وتنســيق  تناســب  ي 
أ
ا يوجــد  وال  يــات 

آ
اال باقــي 

خــر ؟ فــاذا 
آ
بيــن االهــداف بعضهــا مــع البعــض اال

يــات فــي 
آ
كان هكــذا فلمــاذا لــم توضــع هــذه اال

و ُتشــكل ســورة مســتقلة ؟ صحيــح 
أ
خــر ا

آ
مــكان ا

مــا الــذى يحــدث لــو كانــت الســور القصيــرة اكـثــر 

مــن ذلــك ؟ يجيــب العالمــة الطباطبائــي عــن 

يــات 
آ
هــذه االســئلة ويبيــن الحكمــة مــن جعــل ا

ن 
أ
ن ســورة ســورة فيقــول : يجــب ان نعلــم ا

آ
القــرا

هللا تعالــى ذكــر اســم ســورة » مــرارا فــي 

 .  . ذلــك  مــن  فيســتفاد   .  «  ) ائزلناهــا  ســورة 

جــزء بينــه تعالــى علــى شــكل قطعــة منفصلــة 

مــر العيــن قــد ســماها بالصــورة حيــث تــرى فيهــا 

يوجــد  الــذي ال  واالتصــال  االرتبــاط  مــن  نوعــا 

وبمــا   ، جزائهمــا 
أ
ا او  مختلفيــن  ســورتين  بيــن 

انــه الظهــار وحــدة الــكالم اال بواســطة وحــدة 

ان  نالحــظ  لذلــك   ، منــه  والمقصــود  الهــدف 

ن تهــدف هدفــا ومقصــودا 
آ
كل ســورة ســور القــرا

خاصــا . ) » انتهــى كالم العالمــة » .

نــه لجعــل مجموعــة 
أ
 يظهــر مــن كالم العالمــة ا

يــات فــي اطــار الســورة يجــب ان يكــون 
أ
مــن اال

وموصــل  رابــط  وعامــل  مشــترك  قــدر  لدينــا 

غيــر  كان  اذا  النــه   ، ومعانيهــا  يــات 
آ
اال بيــن 

يــات 
أ
ذلــك فلــن يكــون لتلــك المجموعــة مــن اال

ســائر  عــن  المســتقلة  والشــخصية  الهويــة 
الســور . طــرق كشــف اهــداف ومقاصــد الســور 

ان احــد الموانــع االساســية فــي قبــول نظريــة 

هدفيــة الســور هــو انــه كيــف يمكننــا الكشــف 

الســورة  مــن  االصلــي  والهــدف  الغــرض  عــن 

وبــدون  فقــط  العلميــة  االصــول  الــى  اســتنادا 

راء واالذواق الفرديــة ؟ ان لإلجابــة 
آ
تدخــل اال

لمــا  اهميــة خاصــة وذلــك  التســاؤل  هــذا  عــن 

نيــة 
آ
يواجــه كل مــن علمــاء ومحققــي العلــوم القرا
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انهــم   ، البحــوث  جميــع  فــي  حساســية  مــن 

يبــدون حساســية وذلــك لخوفهــم مــن االنــزالق 

ذواق 
أ
اال وفــرض  ي 

أ
بالــرا التفســير  وادي  فــي 

ن ، ولهــذا تتضــح مــدى 
آ
الشــخصية علــى القــرا

فــي  العلميــة  الطــرق  وتوضيــح  طــرح  اهميــة 

الكشــف عــن اهــداف ومقاصــد الســور حيــث لهــا 

دور مهــم وفعــال فــي قبولهــا ) تلــك النظريــة ( 

ن 
أ
فــي المحافــل العلميــة ، لقــد قــام دارســو القــرا

والنظــرة  الســورة  بهدفيــة  يعتقــدون  الذيــن 

التركيبيــة بعــرض الطــرق العلميــة للكشــف عــن 

اهــداف ومقاصــد الســورة مــن اهمهــا : 1- دراســة 

ســياق الســورة 2- االنتبــاه الــى اســم الســورة ٣- 

المقارنــة بيــن االيــات االولــى وااليــات االخيــرة 

للســورة 4- دراســة فضــاء ومــكان نــزول الســورة 

والســورة  االيــات  نــزول  ن 
أ
شــا الــى  االنتبــاه   -5

6- مكيــة الســورة او مدنيتهــا 7- دراســة قصــص 

الســورة 8- كـثــرة تكــرار الموضــوع الواحــد فــي 

ســورة  لــكل  االساســية  المفــردات   -9 الســورة 

كـثــرة   -11 الســورة  وخــواص  فضائــل   -10

دراســة   -12 الســورة  فــي  الحســنى  االســماء 

مســالة الحــروف المقطعــة الســورة 1٣- دراســة 

االيــات النهائيــة للســورة الســابقة 14- دراســة 

صــوت اواخــر االيــات .

يعتقــد اصحــاب النظريــة التركيبيــة للســور ان 

تكــون  التــي  والوســائل  الطــرق  هــذه  جميــع 

الحقيقــة  مــن  نظمــت  الواحــدة  الســورة  فــي 

خصائــص والمحــور االصلــي البداية على اســاس 

الســورة ، بنــاءا علــى هــذا فــان ارتباطهــا بغــرض 

الغــرض اعتبــاري ، فــذا الســورة ارتبــاط واقعــي 

للســورة  خاصــا  اســما  تعالــى  البــاري  وليــس 

يــات 
أ
هــا بعبــارة مخصوصــة بهــا وختمهــا با

أ
وبدا

انتخــاب مدنيــة ، المفــردات االساســية للســورة 

يــات ، مطلــع الســورة وخاتمتهــا ، 
آ
، ايقــاع اال

ن يتناســب مــع جميــع 
أ
وخالصــة الــكالم يجــب ا

لذلــك  وخالفــا   ، الســورة  مــن  الهــدف  عــالم 

 ، تشــخيصنا  صحــة  فــي  نشــكك  ان  يجــب 

وبعبــارة تشــخيص اخــرى ليــس لهــذه العالمــات 

ي اصالــة بــل ان وهــدف واحــد ، ولهــذا نــرى 
أ
ا

جريــان وحركــة الــروح الحاكمــة علــى جميعهــا 

فــي خدمــة غــرض وهــدف واحــد  ولهــذا الســورة 

فــي وجودهــا .

 وحركــة الــروح الحاكمــة علــى يعتقــد اصحــاب 

هــذه  جميــع  ان  للســور  التركيبيــة  النظريــة 

الحقيقــة  فــي  تكــون  التــي  والوســائل  الطــرق 

خصائــص الســورة الواحــدة نظمــت مــن البدايــة 

علــى اســاس الغــرض والمحــور االصلــي للســــورة 

 علــى هــذا فــان ارتباطهــا بغــرض الســــورة 
ً
، بنــاءا

ارتبــاط واقعــي وليــس اعتبــاري ، فــاذا انتخــاب 

هــا 
أ
وبدا للســورة  خاصــا  اســما  تعالــى  البــاري 

بهــا  بعبــارة مخصوصــة 

 مقطعــة 
ً
يــات اخــرى او جعــل حروفــا

آ
وختمهــا با

فــي بدايــة ســورة ولــم يجعــل تلــك الحــروف فــي 

بدايــة ســورة اخــرى فــكل ذلــك يتعلــق بذلــك 

الهــدف الخــاص المنشــود مــن كل ســورة الــذي 
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يتناســب معــه مــن جميــع الجهــات واال مــا هــو 

 بحروف 
أ
الدليــل والســبب فــي كــون الســورة تبــدا

فــي ســورة  يؤكــد  او   ، 
أ
تبــدا مقطعــة وغيرهــا ال 

علــى رحمانيــة هللا تعالــى مــرارا وفــي اخــرى علــى 

ربوبيتــه عــز وجــل ، ان يكــون اســم ســورة » 

هــود » واســم اخــرى يونــس وثالثــة باســم نبينــا 

ســورة   ، وســلم  لــه 
آ
وا عليــه  هللا  صلــى  محمــد 

تنــزل فــي مكــة واخــرى فــي المدينــة ، فــي ســــورة 

االخــرى  وفــي  وقاطعــة  قصيــرة  يــات 
آ
اال تكــون 

طويلــة وهادئــة.

نتيجة االستنباط من تركيب السورة 

تركيــب  مــن  السياســية  المفاهيــم  الســتنباط 

ن ، فــي البدايــة يجــب ان نكـتشــف 
آ
ســور القــرا

الغــرض االصلــي والــروح الحاكمــة علــى الســورة 

والصحيحــة  المعروفــة  الطــرق  خــالل  مــن 

بيــن  معنــوي  ارتبــاط  لدينــا  يكــون  فعندمــا   ،

السياســية  المباحــث  حــد 
أ
وا الســورة  هــدف 

والمحــاور  الفصــول  بتنظيــم  نقــوم  عندهــا   ،

 الــى ســياق الســورة ، 
ً
الفرعيــة للســورة اســتنادا

 بتهيئــة فهــرس ت 
أ
وإلنجــاز هــذا العمــل ، نبــدا

يات فنفصل كل 
آ
لمحتويــات الســورة بترتيــب اال

يــات التــي تســتحدث بشــكل 
آ
مجموعــة مــن اال

اجمالــي عــن موضــوع معيــن و نعنونهــا بعنــوان 

. ثــم نحــاول ايجــاد ارتبــاط وعالقــة بيــن هــذه 

العناويــن الفرعيــة ونرســم الخطــوط لمشــتركة 

لهــا ، فبعــد رســم الخطــوط . لمشــتركة تتضــح 

الفصــول االصليــة للســورة ، فــي بعــض المــوارد 

وبعــد تبييــن الهــدف والغــرض االصلــي للســــور 

، يجــب علينــا تغييــر جمــل لعناويــن الفرعيــة 

بحيث تتناسب اكـثر مع هدف ب السورة لكي 

والفرعيــة  االصليــة  العناويــن  مجموعــة  ترســم 

بانتهــاء   . الســورة ،  تركيــب ومنحنــي محتــوى 

هــذه المرحلــة نســتطيع ان نمثــل غــرض.

 ، شــجرة  منحنــي  بشــكل  وفصولهــا  الســور   

واســتنتاجات  اســتنباطات  نعــارض  ومنــه 

ســنقوم  ن 
آ
واال  ، مختلفــة  فــي حقــول  مختلفــة 

المباركــة كنمــوذج  القلــم  برســم تركيــب ســورة 

السياســية  المفاهيــم  اســتنباط  ونحــاول 

احبــاط  وطريقــة  القلــم  ســورة  تركيــب  منهــا 

مشــركو  اســتخدم  لقــد  الشــائعات  إبطــال  و 
أ
ا

مكــة مســالة بــث الشــائعات ضــد دعــوة النبــي 

االكــرم ونســبوا التهــم الكـثيــرة للنبــي واصحابــه 

جرون 
أ
بجســارة واضحــة حتــى انهــم كانــوا يســتا

اشــارت  لقــد  الشــائعات  لبــث  النــاس  بعــض 

بعــض الســور المكيــة الــى المحــاوالت الفاشــلة 

للمشــاركين وذكــرت طــرق احباطهــا حـــدى هــذه 

الســور هي ســورة القلم ، لقد نزلت ســورة القلم 

لــه 
آ
عندمــا اعلــن النبــي االكــرم صلــى هللا عليــه وا

وســلم دعوتــه واصبــح الجميــع يعــرف محتــوى 

رســالته ، ولذلــك حــاول المشــركون بــكل مــا 

لديهــم مــن اجــل إبطــال الدعــوة وســحب النبــي 

الــى الصالــح معهــم ، حيــث الصقــوا الكـثيــر مــن 

التهــم والشــائعات يــه ، ومنهــا انهــم اشــاعوا ان 

صيــب 
أ
لــه وســلم قــد ا

آ
 صلــى هللا عليــه وا

ً
محمــدا
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ويتعبــد  بنفســه  يخلــو  كان  النــه  بالجنــون 

إلبطــال  القلــم  ســورة  فنزلــت   ، طويلــة  مــدة 

وإحبــاط هــذه الشــائعة وبيــان العاقبــة الســيئة 

الشــائعات  ونشــروا  ذاعــوا 
أ
ا الذيــن  للمشــركين 

ضــد النبــي واتهمــوه بشــتى التهــم وعلمــت النبــي 

والمســلمين طــرق الوقــوف امــام هــذه الشــائعة 

، فهنــا يمكننــا اثبــات الغــرض االصلــي لســورة 

يمكننــا  الســورة  اســتخدام  طريــق  عــن  القلــم 

 ، االصليــة  وعناوينهــا  الســورة  فصــول  رســم 

احــدى  الشــائعة  ان  يتبيــن  وهكــذا  والفرعيــة 

النفســية  الحــرب  فــي  المعروفــة  االســاليب 

فــي  ورد  وقــد  المخــرب  السياســي  واالعــالم 

وصفها وتعريفها : ان الشائعة عبارة عن ترويج 

خبــر مفتعــل غيــر واقعــي يعتمــد علــى التحريــف 

وخلــق الرعــب . وفــي بيــان وعــرض هــذا الخبــر 

يوضــع جانــب بســيط مــن الحقيقــة او التفســير 

امــا  الصحيــح ،  الخبــر  مــــن  للواقــع  المخالــف 

ثيــر علــى االفــكار 
أ
الهــدف مــن انتشــاره فهــو التا

العامــة للوصــول الــى االهـــــــــداف السياســــــــية ، 

. االقتصاديــة  او  العســـــــكرية 

وجــود  وعــدم  غـــياب  فـــي  الشــائعة  تخلــق 

والتدقيــق  بالمراجعــة  لالطمئنــان  المقاييــس 

وتقســم الشــائعات الــى ثالثــة مجاميــع الزاحفــة 

، الســريعة ، والغائصــة  . حيــث يمكــن عــد 

شــائعة لجنــون  مــن الشــائعات الزاحفــة التــي 

تنتشــر ببطــي حيــث تنتقــل بيــن النــاس بشــكل 

فــي  ينتشــر  ومــا  الهمــس   طريــق  وعــن  خفــي 

المجتمع ضد الشــخصيات او الدينية لالطاحة 

مــن  القبيــل  هــذا  مــن  بســمعتهم  السياســـــية 

ــن النــوع الشــائعة  ــذا مــ الشــائعات يهتــم فــي هــ

» التســطيح » ، بحيــل االبــراز والتعظيــم » و 

» التشــبيه والتمثيــل » . ففــي حيلــة التســطيح 

تحــذف الكـثيــر مــن الجزئيــات الالزمــة لــالدراك 

حيلــة  دور  تــي 
أ
يا ثــم  ومــن  للواقــع  الصحيــح 

التعظيــم حيــث تضاعــف اهمية تلــك الجزئيات 

ثــم يتــم تشــبيه القســم المكابــر  المحفوظــة ، 

بنمــوذج اجنبــي فيــه اغــراق كبيــر فيــه شســبه 

علــى  تحصــل  لكــي  الموضــوع  صــل 
أ
با بســيط 

مكانهــا فــي االذهــان وتـــتزايد وتنتشــر

جميــع  الشــرك  رؤســاء  اســتخدم  لقــد  بســرعة 

الحيــل فــي بثــت فقــد شــائعة جنــون النبــي ، 

حاولــوا فــي الديــة انــكار الخصائــص االيجابيــة 

مكارمــه  وســائر  كالمــه  فــي  وحكمتــه   . للنبــي 

لة كــون كالمــه صلــى 
أ
االخالقيــة ن كيــروا مســا

و انــه 
أ
ل وســلم فــوق كالم البشــر ا

آ
هللا عليــه وا

قامــوا  التاليــة  الخطــوة  وفــي  واعــى  غيــر  كالم 

حــد  علــى  العــادي  غيــر  النبــى  كالم  بتشــبيه 

ي 
أ
زعمهــم بــكالم المجانيــن غيــر العــادي بــدون ا

دليــل ، وبحيلــة التشــبيه اتهمــوا النبــي االكــرم 

مظهــر العقــل الكامــل يظهــر مــن دراســة تركيبــة 

بطــل هللا تعالــى 
أ
ســورة القلــم كيــف ادحــض وا

مكســرهم  رجــع 
أ
وا الثالثــة  المشــركين  حيــل 

انــه  النتيجــة  واصبحــت   ، عليهــم  وكيدهــم 

الــى  النبــى  جنــون  شــائعة  تــؤدي  ن 
أ
ا بــدل 
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ومقامــه  وقيمتــه  االجتماعيــة  مكانتــه  ســقوط 

الدينــي ادت الــى شــموخ اســتحكام هــذا المقــام 

تتكــون   . المشــركين  وقيمــة  مكانــة  وســقوط 

ربعــة اقســام لكــي تبيــن لنــا 
أ
ســورة القلــم مــن ا

ي اســلوب نجابئهــم الذيــن يبثــون فــي 
أ
كيــف وبــا

القســم االول بيــن او تعــرض اربعــة ادلــة تنفــي 

صلــى  االكــرم  النبــي  عــن  الجنــون  تهمــة  فيهــا 

النقــاط  تبــرز  وبذلــك  وســلم  لــه 
آ
ا و  عليــه  هللا 

الدليــل   ، المشــركون  بتســطيحها  قــام  التــي 

الشــريفة ن والقلــم  يــة 
آ
اال مــن  االول يســتنبط 

تعالــى  البــاري  يقســم  حيــث   ) يســطرون  ومــا 

قــالم التــي تكـتــب الحقائــق والنــكات القيمــة 
أ
باال

التــي تــدل علــى حكمــة وخلــود ك االم وتعاليــم 

النبــي تلــك االقــالم التــي كانــت فــي خدمة عرض 

ســرار ورمــوز الكلمــات التــي عدهــا ســحرا 
أ
وبيــان ا

اكـثــر  لمــدة  مجنــون  وقائلهــا  مكــه –  مشــركو  ـ 

يــات الالحقــة الــى 
آ
مــن 1400عــام ، وتشــير اال

يــة   واالخــالق 
آ
نعمــة نبــوة النبــي وديموميتهــا اال

ية 4 » حيث 
آ
الحميدة العالية لرسول هللا » اال

ُتؤكــد علــى عــدم تناســب كل مــن خصوصياتــه 

صــل » شــائعة للنبــي لمــا الجنــون المنســوبة ، 

يــة
آ
اال

قصــة  تتضمــن  القســم  مــن  االولــى  يــات 
آ
اال ان 

اصحــاب البســتان وتؤكــد ان ســقوطهم شــملهم 

ويــرون  يشــعرون  عندمــا  ســيحدث  الذليــل 

انفســهم فــي اعلــى مراتــب القــدرة ويتصــورون 

انــه ال يوجــد قــدرة تتمكــن مــن الوقــوف امامهــم 

وتقاومهــم ، فــي هــذا الوقــت وعندمــا يكونــون 

العــذاب  ســيدور  والغفلــة  الغــرور  غفــوة  فــي 

الذلــة  الــى  ويجرهــم  رؤوســهم  حــول  االلهــي 

 عليهــا طائـــف مــن ربــك وهــم 
ً
والمهانــة : } قطافــا

صبحــت كالصريــم { » االيــات: 19 
أ
نائمــون * فا

– 20 » بعــد ذلــك يشــير تعالــى الــى ان هــذا 

العــذاب ســنة الهيــة حتميــة تشــمل الكافريــن 

و  اعتقاداتهــم  ويحــارب  خــرة 
آ
واال الدنيــا  فــي 

مــن  افضــل  انهـــم  مــن  الباطلــة  توهماتهــم 

مــــن  يــوم  فــــي  ويذلــوا  يفشــلوا  ولــن  خريــن 
آ
اال

الفكريــة  المبانــي  جميــع  ويتحــدى  االيــام 

والعقائديــة لهــذا التصــور البــداىئ الخاطــيء كمــا 

ويشــير الــى العــذاب الدنيــوي المــالزم للحقــارة 

يــة 16  
آ
والذلــة } سنســيمة علــى الخرطــوم { اال

خاشــعة   { خــرة 
آ
اال فــي  الذليلــة  يرســم  كذلــك 

لكــي   « يــة 
آ
اال  } ذلــة   4٣ ترُقهــم  بصارهــم 

أ
ا

االقتصاديــة  هيبتكــم  ان  وعــال  جــل  يفهمهــم 

والسياســية معرضــة للتهديــد والــزوال وبذلــك 

مــا فــي 
أ
يقــف امــام اســاس واشــاعة شــائعاتهم ا

يــات )48-50( ُيبيــن 
آ
خــر للســورة اال

آ
القســم اال

الكـفــار  النبــى تجهمهــم  واجــب  تعالــى  البــاري 

ن يفــرغ ك 
أ
المعانديــن فيقــول : » احتــرز مــن ا

وينقــد ممــا تالقيــه مــن إيــذاء وجســارة وقاحــة 

وبــث الشــائعات مــن قبــل الكافريــن وبــدا مــن 

اســتخدامك لالســلوب التبليغــي واالســتداللى 

 
أ
تجــاه اعالمهــم الهــّدام ، تستســلم لهــم او تلجــا

عليــك   ، عليهــم  وتدعــو  القاهــرة  القــوة  الــى 
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شــائعاتهم  ابطــال  نتيجــة  ان  تتصــور  ال  ان 

و ســنتين 
أ
واحبــاط مؤامراتهــم ســيتم فــي ســنة ا

العســكرية   ، االقتصاديــة  هيمنتهــم  وتندحــر 

هــذا   
ً
طابعــا  . قصيــرة  مــدة  فــى  والسياســية   ،

 ، المســتمر  الســاعي   ، قريــب  المســتقبل 
المحــاور  علــى  واالعتمــاد  التــوكل  االســتناد 

الصبــر   ، هللا  علــى   ، المرســومة  االعالميــة 

مســتعجل  وإقــدام  عمــل  كل   ، واالســتقامة 

وقبــل انتهــاء نتيجــة التبليــغ واالنــذار يمكــن ان 

يــؤدي الــى الندامــة والفشــل ، كمــا حــدث ذلــك 

للنبــي يونــس عليــه الســالم ، ان نهايــة ســورة 

القلــم المباركــة كمــا فــي بدايتهــا تشــتمل علــى 

المشــركين  وانحطــاط  عجــز  اوج  ترســم  يــات 
آ
ا

وتعلــم  الشــائعات  يبثــون  الذيــن  الكـفــار 

بالمراحــل  قمــت  إذا  الكريــم  الرســول  ايهــا 

والخطــوات التــي ذكــرت للوقــوف امــام الذيــن 
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ســتصل  واطمئنــان  ن 
أ
بتــا الشــائعات  يبثــون 

ن الجميــل 
آ
الــى مرحلــة ينتشــر فيهــا صــوت القــرا

يــات 
آ
اال هــذه  يســمعون  وعندمــا  مــكان  فــي كل 

ينظــرون اليــك بنظــرات مليئــة بالحقــد والعــداوة 

نهــم 
أ
بابصارهــم » وال قتلــك  يريــدون  نهــم 

أ
وكا  ،

يشــعرون بالعجــز مــن مقابلتــك والوقــوف امامــك 

ويقولــون انــه المجنــون { ، والحــال انــك لســت 

. العالميــن  كالم رب  هــذا   , بمجنــون 

 المفاهيم المستنبطة من تركيب سورة القلم

 بدراســة مكــررة لتركيبــة ســورة القلــم ومــا ُعــرض 

للســورة  للغــرض االســاس  تفســير اجمالــي  مــــن 

التاليــة  السياســية  المفاهيــم  اســتنباط  يمكــن 

عــداء 
أ
حــول مراحــل وطريقــة ابطــال شــائعات اال

. ــــ لصــد الشــائعات يجــب تنظيــم ثالثــة اعمــال : 

صحــاب 
أ
ا يقــوم  التــي  النــكات  ابــراز   : االول 

الــى تدميــر القيــم  الشــائعات بحذفهــا للوصــول 

والشخصـــيات الحقيقية والحقوقية ، ستمنعون 

الشــائعة   انتشــار  مــن 

الثانــي : بفضــح الشــخصية الحقيقيــة والواقعيــة 

 الــى 
ً
صحــاب الشــائعات الذيــن يســمعون دائمــا

أ
ال

اخفائهــا لتبرئــة انفســهم بطلــون مؤامرتهــم ،

كيــد علــى فشــل المخالفيــن وذلتهــم 
أ
 الثالــث : التا

يجــب ان يكــون هــذا االمــر احد المحاور االســاس 

واالســتدالالت  االمثلــة  ذكــر  مــع  االعــالم  فــي 

عــدم  ســطورة  تجعلــون  العيانيــة  والنمــاذج 

ــــ لمنــع انتشــار الشــائعة وضامــن محــو  فشــلهم 

القضــاء  علــى ضــرورة  كيــد 
أ
التا يجــب  االبهامــات 

المطمئنــة  الرســمية  المقاييــس  اســاس  علــى 

ي ادعــاء بــل يجــب 
أ
واالعــالن عــن عــدم قبــول ا

ان يحكــم االشــخاص ذوي الصالحيــة او ســقم 

علــم بمــن ضــل عــن 
أ
الشــائعة : } إن ربــك هــو ا

يــة 7 » . 
آ
علــم بالمهتديــن { اال

أ
ا ســبيله وهــو 

بــث  مــن  االصلــي  الهــدف  ان  الــى  االنتبــاه   -٣

هــو  االعــداء  قبــل  االستســالم   
أ
ا مــن  الشــائعات 

الحــرب النفســية ، الضغــط االجتماعــي والدولــي 

يــة 9 »
آ
واخيــر : } ودوا لــو تدهــن فيدهنــون { اال

 4 - قاومــوا اصحــاب الشــائعات وال تستســلموا : 

يــة 8 » ال تتصــوروا ان 
آ
) فــال تطــع المكذبيــن { اال

ثيرهــا .
أ
قبــول شــائعة واحــدة ســيمنع تا

المؤقتــة  االنتصــارات  عزيمتكــم  يثبــط  ال   -5  

للمخالفيــن  والسياســي  االقتصــادي  والنجــاح 

 
ً
واصحــاب الشــائعات ، اذا كان عملكــم مبرمجــا

يــات 4 1 ـ ـ
آ
ســيكون فشــلهم وذلتهــم حتميــة . اال

الشــائعات  محاربــة  تكــون  ان  يجــب   -6

للصيــر  مالزمــة  للعــدو  االعالميــة  والمســاعي 

. عجــول  عمــل  كل  عــن  واالمتنــاع   ، نــي 
أ
والتا

يجــب  الشــائعات  اصحــاب  محاربــة  عنــد   -  7  

ســقوطهم  وحتميــة  بطالنهـــم  علــى  االصــرار 

وفشــلهم قبــل ان تؤكــدوا علــى احقيتكــم والدفــاع 

عــن انفســكم ، ) نظــرا الــى ان اكـثــر مــن 75 % 

تؤكــد علــى بطــالن اصحــاب  الســورة  يــات 
أ
ا مــن 

ن نظــرا لالصــول التــي توصلنــا 
آ
الشــائعات ( . واال

كيفيــة  حــول  ن 
آ
القــرا نظــرة  تبيــن  يمكننــا  اليهــا 

مجابهــة رؤوســاء مســؤولي الحكومــة االســالمية 

وخصوصــا  الشــائعات  اصحــاب  الكـفــر  لرؤســاء 
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علــى   ، المســلم  االيرانــي  الشــعب  ضــد  امريــكا 

التقيــد   « االرهــاب   « شــائعة  المثــال  ســبيل 

العبــارات  اســاس  فعلــى  وعــدم  البشــر  بحقــوق 

يجــب   ، القلــم  ســورة  تركيــب  مــن  المســتنبطة 
ان ننظــم مســاعينا االعالميــة فــي ثالثــة محــاور 

الصفــات  يبيــن  ان  يجــب  االول  المحــور  فــي   :

والخصــال االيجابيــة للمســلمين التــي ال تتنــاس 

ب مــع الشــائعات المذكــورة ، فــي المحــور الثانــي 

: ترســيم وتبييــن اعمــال المدعيــن لحقــوق البشــر 

للعالــم  والحقيقــي  الواقعــي  شــاكلهم  وفضــاح 

بــان  الجميــع  اعــالم   : الثالــث  المحــور  وفــي   .

التهــم والشــائعات  القــاء  فــي  الســبب االساســي 

االســالمية  االمــة  ضــد  الكـفــر  رؤســاء  قبــل  مــن 

بعــدم  كــد  وشــعورهم  وقدرتهــم  غرورهــم  هــو   ،

اي  هنــاك  ان  والحــال   ، واالنكســار  الفشــل 

فشــلهم  وقــوع  قــرب  لنــا  تؤكــد  كـثيــرة  شــواهد 

وذلتهــم وهــذه هــي النقطــة التــي يجــب ان تكــون 

. فــي اعالمنــا  المحــور االســاس  ل 

 ، ن 
آ
القــرا فهــم  فــي  التركيبيــة  الطريقــة  ان   

الطريــق  بدايــة  وفــي  ســيس 
أ
التا حديثــة  طريقــة 

 
ً
نظــرا ولكــن   ، التكامليــة  مراحلهــا  فــي  وتســير 

للمحــاوالت والمســاعي الواســعة لتقويــة البنيــان 

مــل الحصــول علــى نــكات 
أ
العلمــي لهــذ الطريقــة نا

ونقــاط جديــدة ومســتخدمة فــي كافــة المجــاالت 

المختلفــة العقائديــة والسياســية ، واالجتماعيــة 

ن ، كمــا قــام محمــد محمــد 
آ
مــن تركيبــة ســور القــرا

المجتمــع  ادارة  اصــول  باســتخراج  المدنــي 

الطريقــة  بهــذه  النســاء  ســورة  مــن  االســالمي 

« واالســلوب 
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تجريم	صدام	حسين	

وفق	االتفاقيات	الدولية

أحمد	الحمد	الخزعلي	
باحث	في	مجال	حقوق	االنسان

صبحــت محاكمــة رئيس النظــام البائد 
أ
لقــد ا

ركان حكمــه كمجرميــن 
أ
صــدام حســين ، وا

بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم  التهامهــم 
ضــد االنســانية و االبــادة الجماعيــة و غيرهــا 
. علــى غــرار محاكمــات نورمبــرغ فــي الهــاي 
و غيرهــا مــن المحاكــم 

أ
لمحاكمــة النازييــن ، ا

الجنائيــة ذات قانونيــة دوليــة ، ســيما فــي 
محكمــة عراقيــة وبصــورة علنيــة 
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هــذه  فــي  ملحــة  ضــرورة  بــل  الســاعة  حديــث 

مســتوى  علــى  ليــس   ، التاريخيــة  المرحلــة 

نــذاك 
أ
ا العــراق  فــي  االنتقالــي  الحكــم  مجلــس 

و اليــوم علــى مســتوى الحكومــة العراقيــة ، 
أ
»؛ ا

والمجلــس الوطنــي الحالييــن فقــط ، بــل يــدور 

يضــا 
أ
حديــث المحاكمــة و اعــداد لوائــح االتهــام ا

واالنســاني  والدولــي  قليمــي 
أ
اال المســتوى  علــى 

حســين  صــدام  نظــام  انهيــار  بعــد  وخاصــة   ،

لينعــم   ،  ،  /  2  1  /  ٣ يــوم  فــي  واعتقالــه 

مالــه وطموحاتــه 
أ
با الشــعب العراقــي المظلــوم 

فيــاء 
أ
المشــروعة فــي ظــل ســيادة القانــون ، وا

الدســتور ،وتنفــس الصعــداء فــي عــراق جديــد 

مــان بعيــدا عــن كل غبــن و اضطهــاد.
أ
بحريــة و ا

المســتوى  علــى  المشــجعة  االمــور  مــن  و 

الدولــي فــي مجــال محاكمــات مجرمــي الحــرب 

ك  خيــرة 
أ
اال ونــة 

آ
اال فــي  الجماعيــة  واالبــادة 

الــى  ميلوســوفيتش  الحربــى  الطاغيــة  احضــار 

محكمــة الهــاي الدوليــة و احضــاره فــي قفــص 

اقمهــا  التــي  الرهيبــة  لمجــازره  جــزاء  االتهــام 

ضــد المســلمين البوســنة وكرواتيــا . ومـــن ثـــم 

ريــل شــارون مــن 
أ
اســتدعاء الســفاح الصهيونــي ا

الفظيعــة  لمجــازره  البلجيكيــة  المحكمــة  قبــل 

فــي فلســطين الســليبة ، و مــا ضــاع حــق وراءه 

. مطالــب 

مقدمة قصيرة :

هــذه المقدمــة القصيــرة بمــا فيهــا االشــارة الــى 

النظــام  رئيــس  اعتقــال  و  المحاكمــة  ضــرورة 

البائــد صــدام حســين ، لقــد تشــكلت محكمــة 

الطاغيــة  واســتدعي   .  . الغــرض  لهــذا  عراقيــة 

مــام القاضــي ليصغــي الــى التهــم الموجهــة 
أ
 ا

ً
فعــال

ثلــج صــدور المعذبيــن 
أ
 ا

ً
اليــه وكان منظــرا رهيبــا

فــي بــالد الرافديــن ولكــن قــد يخطــر ببــال احدنــا 

و  قانونــي  اســتناد  هنــاك  هــل   : مفــاده  ســؤال 

الدعــوة  فــي هــذه  دولــي يمكــن االرتــكاز عليــه 
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عــدد  فــى  تثــار  التــي  المحاكمــة  هــذه  فــي  و   ،

وعــدة  محافــل  عــدة  وفــي   ، العالــم  مــن دول 

جهــات مهتمــة بحقــوق االنســان فــي العــراق ، و 

مجلــس الحكــم العراقــي الســابق ، و الحكومــة 

العراقيــة و المجلــس الوطنــي العراقــي الحالييــن 

؟ لالجابــة علــى هــذا الســؤال نقــدم هــذا البحــث 

كارم ، و لتبيــان الحقائــق 
أ
المتواضــع لقرائينــا اال

، كمــا تريدهــا االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 

هــذا ويمكــن تقســيم البحــث الــى ثالثــة مفاصــل 

رئيســية ..

صــدام  لتجريــم  القانونــي  االســتناد   :  
ً
وال

أ
ا

ع لمخلــو ا
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التــي  الدوليــة  المواثيــق  بعــض  هنــا  نعــرض 

يمكــن محاكمــة الطاغيــة المنهــار صدام حســين 

واعوانــه الظلمــة كمجرمــي حــرب ، و مقترفــي 

الجنــس  ابــادة  و   ، االنســانية  ضــد  جرائــم 

البشــري فــي العــراق ودول الجــوار إيــران عــام 

الــى   
ً
اســتنادا والكويــت 1990 » ،   1  9  8  .

و  متونهــا  فــي  وردت  التــي  القانونيــة  موادهــا 

والتــي   – المتحــدة  مــم 
أ
اال قرتهــا 

أ
ا و  مقاصدهــا 

العــراق عضــو فيهــا منــذ 1 9 / 2 ا 2 / 45 1 – 

نــرد بعضــــــها حســب تسلســلها الزمنــي لصدورهــا 

و انبثاقهــا ، منهــا : 

الــذي  االنســان  لحقــوق  العالمــي  االعــالن   -1

الجمعيــة  بقــرار   
أ
المــال علــى  نشــر  و  اعتمــد 

 ) ـ  د   ( لــف 
أ
ا المتحــدة  لالمــم  العامــة   217  ٣

بتاريــخ . ا / 2 1 / 1948 ووقعــت عليــه كافــة 

الــدول االعضــاء فــي المنظمــة الدوليــة بمــا فيهــا 

المخلــوع 

الجماعيــة  االبــادة  جريمــة  منــع  اتفاقيــة  2ـ 

قــرار  بموجــب  الصــادرة  عليهــا  والمعاقبــة 

لــف ) د ٣ 
أ
الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة . ا

– ( و 26 المــؤرخ فــي 9 / 1 / 48 9 1 والتــي 

حرمــت االعتــداء علــى جماعــات وطنيــة بســبب 

و مــا شــابه 
أ
و دينيــة او طائـفيــة ا

أ
خصائــص عرقيــة ا

ذلــك 

لعــام  االربعــة  جنيــف   1949 اتفاقيــات  ٣ـ 

وجــوب  حــول  بهــا  الملحقــة  والبروتوكــوالت 

فــى  والمتســببين  بالحــرب  القائميــن  ة  مقاضــا 

الدولييــن  واالمــن  الســلم  تهديــد  وفــي  اثارتهــا 

 : منهــا   . للخطــر 

 – المــادة ) 1 ( مــن االتفاقيــة نصــت علــى ) 
أ
ا

المعاقبــة علــى االبــادة الجماعيــة ســواء ارتكبــت 

يــام الســلم ام اثنــاء الحــرب ( 
أ
فــي ا

المذكــورة  االتفاقيــة  مــن   )4( المــادة   – ب 

االبــادة  مرتكبــو  يعاقــب   ( علــى  صعــدت 

 كانــوا دســتوريين ام موظفيــن 
ً
الجماعيــة ســواءا

.)
ً
دا فــرا  ام  عاميــن 

صــدرن 
أ
ا الــذي  الطفــل  حقــوق  إعــالن   -  4

المتحــدة  العامــة  الرقــم  لالمــم  الجمعيــة 

فــي   )14 )د-  الــف   1٣86 بقرارهاالمرقــم 

 .1 9 5 9 /1 1 /2 0

اشــكال  علــى  للقضــاء  الدوليــة  االتفاقيــة  ـ   5

الجمعيــة  اعتمدتهــا  التــي  العنصــري  التمييــز 

للتــوق  عرضتهــا  و  المتحــدة  لالمــم  العامــة 

التصديــق بقرارهــا 2106 الــف )د – ٣0 ( و 

.1965  /12  /21 فــي  المــؤرخ 

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  ـ   6

العامــة  الجمعيــة  اعتمدتــه  الــذي  والسياســية 

لالمــم المتحــدة و عــرض للتوقيــع و التصديــق و 

لــف 
أ
االنضمــام بقــرار الجمعيــة العامــة . . 22 ) ا

ول 6 6 9 1 وتاريــخ 
أ
( و المــؤرخ فــي كانــون اال

 للمادة 49 .
ً
ذار 1976 طبقا

آ
بدء النفاذ : 2٣ ا

بالعهــد  الملحــق  االختيــاري  والبروتوكــول   

المدنــــسة  بالحقــوق  الخــاص  تالــي  الــدول 

و  للتوقيــع  عــرض  و  اعتمــد   ، والسياســية 
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التصديــق و االنضــــمام بقــرار الجمعيــة العامــة 

00 22 ) الــف ( ) د - – 1 ( و المــؤرخ فــي 16 

ول 
أ
اال كانــون 

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد   -  7

واعتمــد  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

وعــرض للتوقيــع و التصديــق و االنضمــام بقــرار 

الجمعيــة العامــة 2٣00) الــف( )د – 21 ( و  

المــؤرخ فــي 16 كانــون االول 1966 ، وتاريــخ 

 
ً
بــدء النفــاذ : ٣ كانــون الثانــي 1976 ، طبفــا

.  27 للمــادة 

واعتقــال  فــي  الدولــي  التعــاون  مبــادىء   -  8

المذنبيــن  االشــخاص  ومعاقبــة  وتســليم 

بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد االنســاني 

العامــة لالمــم المتحــدة  التــي اقرتهــا الجمعيــة 

الخامســة  المــادة  نــص ت  ا حيــث  عــام 972 

منها على : ) تعقب و إعتقال وتســليم ومعاقبة 

حــرب  جرائــم  بارتــكاب  المذنبيــن  االشــخاص 

 ) االنســانية  ضــد  وجرائــم 

 1955 عــام  االول  المتحــدة  االمــم  قــرار   -  9

حــاول حمايــة االشــخاص الخاضعيــن للحبــس 

والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة والمصادق 

عليــه مــن قبــل المجلــس واالجتماعــي بقراريــه 

 1 تشــرين   2  6 فــي  لمــؤرخ  عــام  المؤرخيــن 

الثانــي / 8 ، للمــادة الثامنــة ا ان 19 25 العــام 

هــذا ب االضافــة الــى اتفاقيــة جنيــف ، والتــي 

حــول منــع اســتعمال الغــازات الســامة صــدرت 

قبــل االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان بـــ 2٣ 

عامــا 2 ـ وباالســتناد الــى المــواد ) 24 و 25 و 

4 2 و ٣9 ( مــن ميثــاق االمــم المتحــدة والتــي 

تخــول مجلــس االمــن اتخــاذ االجــراءات الالزمــة 

فيمــا يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة التــي يعاقــب 

عليهــا القانــون الجنائــي الدولــي 

الحــرب  جرائــم  تقــادم  عــدم  اتفاقيــة   -  10

االنســانية واعتمــدت  المرتكبــة ضــد  والجرائــم 

عرضــات للتوقيــع والتصديــق و االنضمــام بقــرار 

الجمعيــة العامــــة ا 2٣9 ) د س 2٣ ( ا وتاريــخ 

 
ً
بــدء النفــاذ : 11 تشــرين الثانــي 1970 طبقــا

للمــادة الثامنــة . 

 ثانيا : النظام البائد واالتفاقيات الدولية 

محاكمــة  عــن  مقتضبــا  شــيائ  ذكرنــا  بعدمــا 

واالتفاقيــات  المنهــار صـــدام حســين  الطاغيــة 

الدوليــة ، نــورد بعــض تجــاوزات النظــام البائــد 

هــذا  فــي   ، االتفاقيــات  لتلــك  الفظيــع  وخرقــه 

 مــن تلــك الخروقــات واالنتهــاكات 
ً
البــاب جانبــا

التــي ذكرتهــا الجهــات الدوليــة فــي هــذا المضمــار 

نعرض من المعلوم للجميع ان النظام البائد في 

العراقـ  كان نظاما دكـتاتوريا قاسيا وحكم العراق 

كـثــر مــن ) ٣٣ ( عامــا ب ارهــاب دمــوي ال لــه 
أ
منــذ ا

فــي التاريــخ الحديــث ـ هــو عضــو فــي مثيــل هيئــة 

االمـــم المتحــدة وفــي اللجــان والهيــائت التابعــة 

وامــر والنواهــي و 
أ
لهــا ، فهــو ملــزم بتطبيــق اال

االلتــزام بالشــروط التــي تضمنتهــا المعاهــدات 

والقــرارات المشــار اليهــا فــي القســم

انــه كان قــد وقــع عليهــا  االول اعــاله ، ســيما 
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واعلــن التزامــه بمضامينهــا مــا عــدا اســتثناءات 

اال ان واقــع الحــال هــو النقيــض مــن ذلــك تمامــا 

، اذ لــم يتــرك النظــام المقبــور انتهــاكا فاضاحــا 

و حاطــا بالكرامــة ، االنســانية ، 
أ
و عمــال شــائنا ا

أ
ا

بــل وجرائــم دمويــة اال وقــد قــام بارتكابها متنكرا 

لــكل مــا حوتــه تلــك المعاهــدات والقــرارات مــن 

االوامــر والنواهــي ، والشــروط والتوصيــات . ، 

منهــا :

 - منظمة العفو الدولية 
أ
 ا

وردت منظمــة العفــو الدوليــة فــي تقريرهــا 
أ
 فقــد ا

المــؤرخ 4 1 / مايــس / ا 9 ؟ ا العبــارة التاليــة 

: ) بالرغــم مــن ان العــراق مــن الــدول االعضــاء 

فــي الســنين  بــت 
أ
فــي االمــم المتحــدة فانهــا دا

االخيــرة علــى ازدراء مبــادىء االمــم المتحــد. . ( 

، نالحــظ كلمتيــن فــي العبــارة المذكــورة تــدالن 

علــى قســاوة النظــام البائــد فــي ممارســة انتهــاك 

بــت ، 
أ
حقــوق اإلنســان فــى العــراق ، و همــا » دا

و إزدراء » . 

كمــا جــاء فــي كلمــة ممثــل المنظمــة المذكــورة 

فــي لجنــة حقــوق االنســان المنعقــدة فــي جنيــف 

1986 عــام مــا يلــي : ) ان انتهــاك الجمهوريــة 

العراقيــة لحقــوق االنســان وخاصــة المعتقليــن 

االطفــال  لمــائت  التعســفي  التوقيــف  تشــمل 

وحــاالت التعذيــب واالعدامــات الســريعة ( . 

ب - االتحاد الدولى لحقوق االنسان 

لحقــوق  الدولــي  االتحــاد  تقريــر  فــي  جــاء  كمــا 

االنســان  حقــوق  لجنــة  الــى  المقــدم  االنســان 

مــا   1986  / شــباط   /  5 بتاريــخ  جنيــف  فــي 

يلــي : )ان كل مــن يخالــف النظــام فــي العــراق 

. وخطــر  مجهــول  مصيــر  الــى  يتعــرض 

والتعذيــب  القبــض  والقــاء  االعتــداءات  وان   

والنفســي  واالعدامــات  الســيئة  والمعاملــة 

بشــكل  المســتعملة  الوســائل  هــي  الجماعــي 

عــام وواســع فــي العــراق حيــث يعاقــب باالعــدام 

كل مــن ينضــم الــى حركــة اس الميــة او يؤيــد 

االفــكار االســالمية ( و هنــاك عشــرات المــائت 

النظــام  عــن  الصــادرة  الرســمية  الوثائــق  مــن 

العراقــي البائــد حــول االضطهــاد الدينــي ، لــدى 

المركــز الوثائـقــي لحقــوق االنســان فــي العــراق ، 

منهــا قــرار اعــدام الدعــوة المرقــم 4 1 - ، فــي ام 

ثــر رجعــي . 
أ
، ا 4 ٣ / . 8 ٣ / وبا

ج - السكرتير العام لالمم المتحدة 

ولــى و مــا فعلــه صــدام 
أ
حــول حــرب الخليــج اال

حســين طاغيــة العــراق الســابق مــع الجمهــور 

االســالمية االيرانيــة فــي 22 ايلــول ، 8 ؟ ام . 

غيــان البــادى بهــا علــى لســان الســكرتير العــام 

بيريــز  خافييــر   ) ســبق 
أ
اال  ( المتحــدة  لالمــم 

 ( حســين  صــدام  ن 
أ
بــا قــر 

أ
ا حيــث  ديكويــالر 

نــذاك – ( هــو الــذي 
آ
رئيــس النظــام العراقــي - ا

 العــدوان علــى ايــران ، وذلــك قبــل انتهــاء 
أ
بــدا

يــام قالئــل فــي عــام 1 9 9 1 م ، و 
أ
مهمتــه با

ي العــام فــي التدميــر الدولــي مــع 
أ
بــذا اصبــح الــرا

الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة و بهــذا تضــاف 

دوليــا  رســميا  الســــالم  علــى  العــدوان  جريمــة 
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الدولــي ،  للقانــون  الــى جرائمــه و خروقاتــه   «

لعــام 1975 شــروعه  الجزائــر  اتفاقيــة  بالغائــه 

او بالحــرب 

 د - تعريف العدوان على السالم

مــن   )  6  ( المــادة  مــن   )  
أ
ا  ( الفقــرة  فــي  ورد   

ساســي لمحكمــة نورنبــرغ مــا يلــي » 
أ
النظــام اال

العدوان على الســالم يعني : االدارة والتحضير 

عدوانيــة  حــرب  فــي  االســتمرار  و 
أ
ا والشــروع 

واالســتقرار  للمعاهــدات  ناقضــة  حــرب  و 
أ
ا  ،

والمواثيــق الدوليــة ، او االشــتراك فــي تخطيــط 

حــد االعمــال 
أ
جــل القيــام با

أ
و مؤامــرة اال

أ
جماعــي ا

المذكــورة وعلــى ضــوء التعريــف اعــاله لنــر مــدى 

تطابــق بعــض فقراتــه مــع مــا قالــه رئيــس النظــام 

البائــد صــدام حســين فــي مؤتمــر صحفــي عقــده 

 ( ونشــرته صحيفــة  تمــوز ،   .  2 بتاريــخ 198 

ن 
آ
السياســة ( الكويتيــة بعــد يوميــن : » لدينــا اال

العربيــة  الجــزر  الســترجاع  لعســكرية  القــدرة 

الثــالث مــاذا يشــم المــرء من هــذه الكلمات غير 

رائحــة الحــرب والمــاء و الدمــار ، ويعــد كامليــن 

شــرعت  ؟   48 . يلــول 
أ
ا فــي 22  ي 

أ
ا بالضبــط 

قواتــه بهجــوم واســع تــم االســتعداد مســس لــه 

 
ً
راضــي الجمهوريــة االســالمية فــي ســلبيا

أ
، علــى ا

طــول واكـثرهــا دمويــة حــارب حكايتــة وتدميــرا 
أ
ال

فــي القــرن العشــرين بعــد الحــر العالميــة الثانيــة 

وبذلــك تعرضــت المنطقــة كل الخطــر جســيم 

جــراء العــدوان علــى الســالم فيهــا .

ثبات : وثائق ومستندات االإ

 بالنظــر للكــم الهائــل مــن المعلومــات االكيــدة 

العــري  فــي  البائــد  النظــام  وانتهــاكات  جرائــم 

لحقــوق االنســان وحرياتــه االساســية و بصــورة 

فظيعــة ، والن مجــرد ذكرهــا ، ولــو باختصــار 

الصفحــات  مــائت  يتطلــب   ، المقــال  لهــذا 

وعلــى ســبيل المثــال ان لــدى المركــز الوثائـقــي 

كـثــر 
أ
ا لوحــده  العــراق  فــي  االنســان  لحقــوق 

الف خيــر انتهــاكاي موثــق مــن 
آ
مــن عشــرة ٣ ا

الشــعبانية  االنتفاضــة  1991/٣/2تاريــخ 

البائــد  بغــداد  نظــام  انهيــار  لحيــن  المباركــة 

وســقوط الوثــن فــي 200٣/4/9 عــدا مــا يقــارب 

و  االنتهــاكات  مختلــف  حــول  إصــدار    150

الممارســات غير المشــروعة التي قام بها النظام 

البائــد فــي بالدنــا و كذلــك مــا رصدتــه الجهــات 

االخــرى المهتمــة بحقــوق االنســان فــي العــراق 

 ، لذلــك ســوف نكـتفــي فــي هــذه 
ً
و دوليــا

أ
 ا

ً
محليــا

الفقــرة باالشــارة الــى المصــادر الموثوقــة لتلــك 

: المعلومــات 

1 - تقارير منظمة العفو الدولية ) لندن ( .

 2 - تقارير االتحاد الدولي لحقوق االنسان 

لالمــم  التابعــة  االنســان  حقــوق  لجنــة   -٣

. المتحــدة 

الخارجيــة  لــوزارة  الســنويين  -التقريريــن   4  

االنســان  حقــوق  انتهــاكات  حــول  االمريكيــة 

م  1992 و  م   1991 لعامــي 

ـ تقريــر المقــرر الخــاص لحقــوق االنســان فــي   5 
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العراق ) ماكس فان دير شــتويل ( عن مشــاهداته 

 . العــراق  االنســان  لحقــوق  لوضــع  وتقييمــه 

والمؤرخ فــي 8 ا / ا / 1992 و يحتوي علــى ، 70 

صفحــة و المســمى بـــ ) التقريــر االولــي ( و كذلــك 

تقريــره المــؤرخ فــي  كانــون الثانــي 199٣م.

للجنــة  واالربعيــن  الســابعة  الــدورة  تقريــر   -6

المتحــدة  لالمــم  التابعــة  االنســان  حقــوق 

المــؤرخ كانــون الثانــي ٣ 9 9 1 فــي 6 / 2 /  

 1  9  9  1

 688 رقــم  الدولــي  االمــن  مجلــس  7-قــرار 

لة 
أ
الصــادر بتاريــخ 1991/4/5 بخصــوص مســا

حقــوق االنســان فــي العــراق والــذي لــم يطبــق 

اي بنــد منــه لحــد االن.

8- اعــالن وزراء خارجيــة دول الســوق االوربيــة 

المشــتركة الصــادر فــي لوكســبورغ بتاريــخ 15 / 

. 1991 / 4

9 ـ تقاريــر منظمــة حقــوق االنســان فــي العــراق 

)لنــدن(

لحقــوق  العربيــة  المنظمــة  تقاريــر   -  10

. ) هرة لقا ا ( ن نســا ال ا

لحقــوق  الوثائـقــي  المركــز  مراســالت   -11

لحقــوق  الخــاص  للمقــر  العــراق  فــي  االنســان 

االنســان ) الســابق والحالــي( مــائت الرســائل 

 . والتقاريــر  والنــداءات 

االوســط  الشــرق  مراقبــة  منظمــة  تقريــر   -12

ســنة  نيويــورك  فــي  الصــادر  االنســان  لحقــوق 

 –  « نهايــة  بــال  عــذاب   « وعنوانــة   .  1992

.1991 ذار 
آ
ا انتفاضــة 

1٣- صور قوانين ومراســيم ومراســالت ووثائق 

صــادرة عــن الســلطة البائــدة . ومجموعــة مــن 

حــاالت  عــن  مختلفــة  بطــرق  صــورت  االفــالم 

انتهاكيــة فظيعــة وغريبــة.

عالميــة  صحــف  مــن  مقتطفــات    -14

وتصريحــات ومقــاالت لشــخصيات ذات مكانــة 

 . العالمــي  المســتوى  علــى  وسياســية  قانونيــة 

5 ا – العــراق وســيادة القانــون : دراســة للجنــة 

الدوليــة للحقوقييــن ، بحــث مفصــل عــن رداءة 

الوضــع القانونــي فــي العــراق فــي ظــل النظــام 

البائــد وانتهــاك القانــون والســيادة الوطنيــة مــن 

قبــل رئيســه المخلــوع.

العيــان  شــهود  مــن  الهائــل  الكــم    -  16

النظــام  طواميــر  مــن  الناجــون  والمعذبــون 

البائــد والســجناء والمهجــرون وغيرهــم .. واالن 

بعــد انهيــار النظــام الدكـتاتــوري وإزالــة الخــوف 

لدى المظلومين يمكن االدالء بافاداتهم بحرية 

تامــة لتبايــن الحقائــق للعالــم اجمــع.

من مصاديق جرائم الحرب :

ميثــاق  مــن   )  75  ( المــادة  فــي  جــاء  لقــد   

محكمــة يوغســالفيا الســابقة إن القــادة او مــن 

وامــر يتحملــون 
أ
كان يملــك صالحيــة إصــدار اال

مســؤولية جنائيــة تجــاه الجرائــم التــي يرتكبهــا 

إنهــم  و 
أ
ا  ، مســنهم  مباشــرة  وامــر 

أ
با االفــراد 

فرادهــم لتلــك 
أ
كانــوا علــى إطــالع علــى إرتــكاب ا
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و كانــوا يســتطيعون ان يكونــوا علــى 
أ
الجرائــم ، ا

متنعــوا عــن إتخــاذ 
أ
إطــالع ولكنهــم مــع ذلــك ا

ارتكابهــا  لمنــع  والمعقولــة  الالزمــة  التدابيــر 

تــم  التــي  القواعــد  ا  مــن  هــي  القاعــدة  وهــذه   .

حــداث صيــرا 
أ
إســتخدامها واالســتناد عليهــا فــي ا

وشاتيال وهي إن القادة العسكريين مسؤولون 

عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا إفــراد مــن قواتهــم ، 

ي 
أ
و الجرائــم التــي ترتكــب تحــت إشــرافهم بــا

أ
ا

صــورة مــن الصــور إذا لــم يمانعــوا مــن إرتكابهــا 

هــذه  تنفيــذ  تــم  وقــد  مرتكبيهــا  يعاقبــوا  لــم  و 
أ
ا

القاعــدة فــي حالة الجنرال تومويوكســى ياماشــيتا 

حتلــت 
أ
قائــد القــوات المســلحة اليابانيــة التــي ا

الفلبيــن خــالل الفتــرة . تشــرين االول / 44 % 

يلــول / 45 ؟ ا ،
أ
الــى ا

المتحــدة  الواليــات  فــي  محاكمتــه  وبعــد   

مــن  باوامــر  إعدامــه  عمليــة  تمــت   االمريكيــة 

القائــد  رتســور 
آ
ا مــاك  بــن  دوغــالس  الجنــرال 

دنــاه 
أ
ا نذكــر  هنــا   ، الحلفــاء  لقــوات  االعلــى 

. التــي  الجرائــم  و  لالنتهــاكات  عناويــن 

و  االولــى  الخليــج  حربــي  فــي  ارتكابهــا  تــم   

قبــل  مــن   ) الكويــت   5 ايــران   ( الثانيــة  ؟ 

تقــع  الجنائيــة  المســؤولية  ور  البائــد  النظــام 

علــى عاتــق رئيــس الطاغيــة صــدام فــي اصــدار 

وامــر وارقاهــا الــم كونــه كان مطلعــا عليهــا ، 
أ
ا

خــرى منهــا  الهجــوم 
أ
الطيفهــا الــى جــر العلــة اال

فــي ســد اصطــدام  الســكنية ،  المناطــق  علــى 

النفــط  يــار 
أ
ا لــم يخســر   . الســالح الكيميــاووى 

فــي الكويــت وتلويــث ويــة فــي الخليــج فــي ســن 

س  هســس   ، االســرى  مــع  الســيئة  المعاملــة 

المعاملــة الســيئة مــع ســكان المناطــق و لــك 

 « اة   2 (  . والقديمــة  القافيــة  االثــار  تهديــم 

ثالثــا : النظــام البائــد ووســائل اخفائــه للجرائــم 

واالنتهــاكات 

يبعدمــا ذكرنــا  شــيائ عــن خروقــات و انتهــاكات 

فقــرات  ثــم  الدوليــة  لالتفاقيــات  صــدام  نظــام 

مــن المســتندات والوثائــق و االدلــة التــي يمكــن 

تجريــم النظــام الســائد واركســن حكمــة المنهــار 

بهــا ، واســتد عامهــم الــى محكمــة جنائيــة دوليــة 

، او غراميــة لينــال جــزاء ُه االوفــى بمــا اقترفــت 

العراقــي  االنســان  بحــق  جرائــم  مــن  يــداه 

المظلــوم تحــت وطنــا جســوره و ســنابك طيشــه 

، تذكــر نتفــا مــن وســائله فــي اخفائــه للجرائــم 

المذكــورة .

 وفــي ســبيل التغطيــة علــى جرائمــه النكــراء ، 

قــام  االنســان  لحقــوق  الشــائنة  واالنتهــاكات 

النظــام البائــد باالعمــال و االجــراءات وبطــرق 

مختلفــة و ملتويــة تهربــا منهــا كــي ال يقــع يومــا 

لــه  نــى 
أ
ا ولكــن   ، العدالــة  مطرقــة  تحــت  مــا 

ذلــك ، فقــد دق و ناقــوس المحكمــة ونــودي 

بالمجرميــن تباعــا . منهــا مــا يلــي : 

الحكــم  علــى  النظــام  اســتولى  ان  بعــد   -  1  

8 ام بانقــالب عســكري   6 فــي العــراق عــام 9 

تحــت 197 جنــح الظــالم ، قــام عــام ، باصــدار 

لــم يعــرض للمناقشــة مــن  ) دســتور مؤقــت ( 
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ي اســتفتاء 
أ
قبــل ايــة جهــة ، ولــم يجــر عليــه ا

الدســتور  العراقــي ، وهــذا  الشــعب  قبــل  مــن 

) الذي كان نافذ المفعول حتى انهيار السلطة 

البائدة ( يكرس دكـتاتورية الحزب الواحد التي هي 

فــي الواقــى دكـتاتوريــة الفــرد الواحــد وفيمــا يخــص 

بحقــوق االنســان نــص الدســتور المؤقــت ع تلــك 

الحقــوق فــي اطــار مــن القيــود االحترازيــة 

الى  مطلقــا  العراقــي  النظــام  يســمح  لــم  ــــ   2

الخاصــة  االتهامــات  حــول  مســتقل  تحقيــق 

 / ايلــول  شــهر  فــي  االنســان  حقــوق  بانتهــا 

ســبتمبر 988 ا رفــض العــراق بخشــونة طلبــا 

للســكرتير العــام لالمــم المتحــدة الرســال وفــد 

العــراق  اتهــام  فــي  للتحقيــق  المنظمــة  مــن 

االكــراد  ضــد  الكيميائيــة  االســلحة  باســتعمال 

حلبجــة  فــي   1988  / ذار 
آ
ا  16 مــارس  فــي 

. الشــهيدة 

ب النظــام المقبــور علــى توجيــه دعــوات 
أ
 ٣ - دا

اعضــاء  او  حكومييــن  لمســـــؤولين  مضللــة 

خــــرى 
أ
ا برلمانــات مــن دول ، لكنــه كان علــى 

التجــوال  بحريــة  لهــم  الســماح  يرفــض  الــدوام 

واالتصــاالت و المشــاهدات العينيــة فــي البــالد . 

4 ـ تمســك النظــام البائــد مــرارا بالجــدل حــول 

كــون معاملتــه لمواطنيــه قضيــة داخليــة وان 

ابــداء القلــق حــول حقــوق االنســان فــي العــراق 

 فــي الشــؤون الداخليــة للعــراق 
ً
يعتبــر تدخــال

للذهــاب   
ً
مســتعدا كان  البائــد  النظــام  ـ   5

الــى ابعــد حــد ، واللجــوء الــى كافــة الوســائل 

والترغيــب  المشــروعة  وغيــر  المشــروعة 

والترهيــب ، ليخفــي انتهاكاتــه لحقــوق االنســان 

وكانــت   ، الرســمية  االدانــة  مــن  والتهــرب 

ســاليبه القمعيــة فــي هــذا الشــان هــي الســرية 
أ
ا

المضللــة  الكاذبــة  واالدعــاءات  والتصفيــة   ،

الدوليــة  الســاحة  فــي  المراوغــة  واســتعمال   ،

هيئــة  فــي  العامــة  العالقــات  مســتوى  علــى  و 

مرتزقــة  عناصــر  واســتخدام   ، المتحــدة  االمــم 

مدربــة تســاندها قــوى ضاغطــة متناميــة لرجــال 

عمــال مــن دول كبــرى لديهــم مصالــح ضخمــة 
أ
ا

فــي العــراق ولقــد كان احــد االهــداف الرئيســة 

لممثلــي العــراق فــي المنظمــات يختــص الدوليــة 

فيمــا  حكومتهــم  سياســة  ادانــة  افشــال  هــو 

بانتهاكاتــه لحقــوق االنســان و الحديــث يطــول 

الشــواهد  دلــة 
أ
وا هنــاك  و  المجــال ،  هــذا  فــي 

االمــر هــذا االســلوب  علــى  كـثيــرة 

و جزئــي لعــدد كبيــر من 
أ
6 - تقديــم تمويــل كلــي ا

الصحــف والمجــالت ودور كل مثيــرة وكذلــك 

يهــدف  العامــة  عالقــات  شــركات  مــع  االتفــاق 

ي العــام 
أ
تحســين صــورة النظــام لبائــد امــام الــرا

العالمــى ، ومــن االمثلــة 1985 قيــام الســفارة 

شـــركة  باســتئجار  عــام  واشــنطن  فــي  العراقيــة 

علــي  معهــا  واتفقــت  اميركيــة  عامــة  عالقــات 

نشــر مقــاالت فــي الصحــف االميركيــة المهمــة ، 

واجــراء مقابــالت مــع مســؤولين عراقييــن خالل 

وســائل االعــالم المختلفــة فــي ســبيل تحقيــق 

 إنكشــفت الكـثيــر مــن 
ً
الهــدف المذكــور . و فعــال
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تلــك االعمــال غيــر المشــروعة فــي هــذه االيــام مــن 

علــى صهــوة الفضائيــات ، ومتــون الصحــف 

ســيس جمعيــة 
أ
7 ــــ لــم يســمح النظــام البائــد بتا

لحقــوق االنســان فــي العــراق تكــون ذات سياســة 

مســتقلة ومحايــدة ، وكانــت انــذاك فــي العــراق 

جمعيــة بهــذا االســم ، اال انهــا ال تعــدو ان تكــون 

دائــرة حكوميــة تنطــق باســم النظــام بــل تمجــده 

الصمــت  النظــام  فــرض  العــراق  داخــل  وفــي   .

غالبــا  المهاجــرون  ويرفــض   ، المواطنيــن  علــى 

الحديــث حتــى مــع عــدم االعــالن عــن اســمائهم 

يرفضــــون الحديــث عــن قضايــا انتهــاك حقــوق 

خوفــا  العــراق  فــي  االنســان  فــي  منهــم  االنتقــام 

مــن اماكــن لجوئهـــم ، او االنتقــام مــن عوائلهــم 

مــا  الذيــن   ) الرابعــة  الدرجــة  حتــى   ( واقاربهــم 

االجانــب  مــع  والتحــدث   ، العــراق  فـــي  زالــوا 

ممنــوع ممتعــا باتــا فــي غيــر نطــاق المعامــالت 

الرســمية ، والمخالــف يعتقــل ويتهــم بالتجســس 

يعاقــب علــى هــذا االســاس .

الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

عناويــن  يديــك  بيــن  الكريــم  القــارئ  عزيــزي   (

عشــرة وثيقــة دوليــة ( يمكــن االســتناد إليهــا فــي 

ركان حكمــه المنهــار كمجرمــي 
أ
محاكمــة صــدام وا

حــرب . و مســتندات االتهــام و الجرائــم

عــن  الصــادرة  التقاريــر  مــائت  إلــى  باالضافــة 

اإلنســان  بحقــوق  المهتمــة  الدوليــة  المنظمــات 

الســيما حقــوق االنســان فــي العــراق ، و تقاريــر 

المقــرر الخــاص لحقــوق االنســان الســيد ماكــس 

فــان ديــر شــتويل منــذ تعيينــه فــي عــام 1992 

الــى اســتقالته الســيكمل خلفــه الســيد اندريــاس 

و  المضمــار  هــذا  فــي  الشــوط  مافروماتيــس 

و  صــدام  لمحاكمــة  انديــت  منظمــة  فعاليــات 

. غيرهــا 

نفــا . . مــع علــم تلــك المنظمــات 
آ
 ذكرنــا بعضناهــا ا

البائــد  النظــام  بمحاولــة  الدوليــة  والجهــات 

وانتهاكاتــه  جرائمــه  علــى  المســتمرة  التغطيــة 

طــرق  بعــدة  العــراق  فــي  اإلنســان  لحقــوق 

 . ووســائل 

التــي  الرســمية  الوثائــق  لة 
أ
مســا اجلنــا  اذا  هــذا 

اصدرها النظام بنفسه و بتوقيع رئيسه المخلوع 

ركان نظامــه 
أ
و توقيــع ا

أ
والمعتقــل صــدام حســين ا

الظلمــة ، منهــا مــا هــو منشــور فــي صحيفتــه الرس 

ميــة » الوقائــع العراقيــة » منتهــكا بهــا الحقــوق 

فــي  المشــروعة و الحريــات االساســية لإلنســان 

العــراق ، ممــا جعــل مــن ممارســاته االنتهاكيــة 

ثــر رجعــي .
أ
 با

ً
ــا حيان

أ
قانونــا ســاري المفعــول وا

دى الــى تقنيــن االنتهــاك . و الســؤال الــذي 
أ
ي ا

أ
 ا

 : هــو  االيــام  هــــذه  فــي  المعذبيــن  قلــوب  يــراود 

متــى يحاكــم صــدام فــي االرض محكمــة الضميــر 

الصعــداء  العراقــي  الشــعب  ويتنفــس  اإلنســاني 

يتنعــم  و   ، اإلنســانية  العدالــة  افيــاء  تحــت 

بكامــل حقوقــه وحرياتــه االساســية ، و كرامتــه 

التــي منحهــا ايــاه خالقــه ســبحانه و تعالــى » و لقــد 

دم . . » ؟ و االيام حبلى ب االحداث 
آ
كرمنا بني ا

، بعدمــا انتقــل الطاغيــة صــدام مــن القصــور . . 
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الــى الجحــور . . الــى غــرف االعتقــال

 . الى قفص االتهام . . الى حبال المشانق . 

ويومئذ يفرح المؤمنون

هم الصادر
أ
ا

 ا ـ الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان / االمم المتحدة . 

 / تهــام لصــدام حســين واركان حكمــه 
أ
ا ـ مشــروع الئحــة   2

شــكري صالــح زكــي 

٣ - صــدام مجــرم حــرب الســيد محســن الســيد عبــد العزيــز 

الحكيــم 

 4 – متابعــات علــى هامــش الدعــوة الــى محاكمــة صــدام – 

المركــز الوثائـقــي لحقــوق اإلنســان فــي العراقــى

فاق المستقبل – د . وليد الحلي
آ
 5– العراق الواقع و ا
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من	المكتبة	الحديثة	
تحرير	العراق	معايشة	عن	قرب

	إعداد	/	علي	فاضل	الدفاعي									
			تأليف	:	السيد	محمد	محمد	الحيدري

 قــد ال يبالــغ متتبــع لالحــداث التــي تمــر بهــا 
وســطية منهــا 

أ
المنطقــة العربيــة والشــرق ا

ن احــداث 
أ
علــى وجــه التحديــد اذا قــال بــا

وائل ســنة 
أ
العــراق التــي  جــرت وتجــري منذ ا

2٠٠٣  ام هــي التــي ســتغير وتعيــد تشــكيل 
وربمــا  المنطقــة  لهــذه  المعقــدة  التركيبــة 

لمناطــق اخــرى .
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عنهــا  ينتــج  ومــا  االحــداث  هــذه  وســتكون 

وخلفياتهــا  ســبابها 
أ
ا مــن  ايضــا  يكـتشــف  ومــا 

مدعــاة للتحــول واســع النطــاق فــي السياســات 

وااليديولوجيــات التــي بنيــت عليها المؤسســات 

الرســمية وغيرهــا بــل وحتــى القواعــد الشــعبية 

تــي هــذا الكـتــاب الموســوم » احــداث 
أ
مــن هنــا يا

يثبــت  لكــي   ، قــرب  عــن  معايشــة  العــراق 

الحقائــق التــي طالمــا غيبتهــا المصالــح مــن جهــة 

يجعــل  ولكــي   . اخــرى  جهــات  مــن  واالحقــاد 

تحــت متنــاول القــارئ اضافــة الــى المشــاهدات 

التــي قــد تنســى لزحمــة االحــداث فــي التحليالت 

التــي  القضايــا  لمختلــف  الدقيقــة  والــرؤى 

عصفــت بالمجتمــع العراقــي قبل ســقوط النظام 

وبعــده  وممــا يعطــى لهــذا الكـتــاب اهميــة غيــر 

عاديــة ضافــة لمــا ذكرنــاه مــن تثبيــت للحقائــق 

وتوثيــق لهــذه الفتــرة الحاســمة والحساســة مــن 

 بمجموعــة 
أ
تاريــخ العــراق والمنطقــة ، انــه ابتــدا

مــن التســاؤالت الخطــرة كمــا وصفهــا المؤلــف 

كانــت  حيــث  كذلــك  بحــق  هــي  والتــي  نفســه 

مشــغل الكـثيــر مــن اوســاط المجتمــع العراقــي 

والغربــي واالجنبــي افــرادا ومؤسســات إعالميــا 

 وشــخصيات وغيرهــم 
ً
 ومقــروءا

ً
مرئيــا ومســموعا

. وكانــت هــذه التســاؤالت هــي االنطالقــة التــي 

والمتابعــة  التشــويق  روح  النفــس  فــي  تبعــث 

ومــن هــذه التســاؤالت : 

لمــاذا لــم يصــدر علمــاء الشــيعة فتــاوى الجهــاد 

فــي  البريطانــي  ـ  االمريكــي  االحتــالل  ضــد 

الجهــاد ضــد االحتــالل  فتــاوى  حيــن اصــدروا 

الماضــي؟  القــرن  اوائــل  البريطانــي 

ــــ لمــاذا بغــداد مــن دون مقاومــة امــام ســاقطت 

القــوات االمريكيــة ؟ 

فهــل فــي االمــر خيانــة ؟ - هــل يعتبــر مجلــس 

المقاومــة  هــل  ـ  ام  امريكيــة  اطروحــة  الحكــم 

وطنيــة  مقاومــة  تعتبــر  المســلحة 
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والنهــب  الســلب  اعمــال  اســباب  هــي  مــا   -

؟ الحكوميــة  المؤسســات  فــي  والحرائــق 

-  ما هي خلفيات المقابر الجماعية ؟ 

لمجلــس  الداخليــة  التقســيمات  كانــت  هــل   -

؟  الطائـفيــة  تكريــس  مــن  نــوع  هــي  الحكــم 

فــي  موفقــا  كان  التــي  التســاؤالت  مــن  وغيرهــا 

. بموضوعيــة  عليهــا  واالجابــة  طرحهــا 

 والــى جنــب هــذه التســاؤالت عــرض المؤلــف 

كانــت  التــي  المهمــة  االحــداث  مــن   
ً
كـثيــرا ان 

والتــي  العــراق  فــي  التغييــر  لعمليــة  و  ممهــدة 

الكبيــرة  العراقيــة  السياســية  للقــوى  كانــت 

المواقــف  تلــك  اهــم  ومــن  فيهــا  البــارز  الــدور 

الحــازم  الموقــف  ة  المؤلــف  اليهــا  اشــار  التــي 

للمجلــس االعلــى للثــورة : االســالمية فــي العــراق 

بلغهــا زلمــاي 
أ
واالكــراد فــي رفــض القــرارات التــي ا

جــورج  االمريكــي  الرئيــس  ممثــل  زادة  خليــل 



229|   العدد صفر   |   ربيع الثاني   |   ايار   | 2005

بــوش االثيــن والتــي مــن اهمهــا تعييــن حاكــم 

مريــكا 
أ
عســكري امريكــي ممــا ادى الــى موافقــة ا

فــي االعتــراف بالهيئــة القياديــة التــي تشــكلت 

ليــات 
أ
ا وضاعــت  حوكمــا  لنــدن  مؤتمــر  فــي 

وتشــكيل مجلــس للعمــال وتضلــي ينبغــي ان 

يصــادق علــى التشــكيلة الوزاريــة وهــذا مــا تــم 

 علــى ارض الواقــع السياســي . كمــا عــرض 
ً
فعــال

هــذا الكـتــاب االســتراتيجيات واالحتــرازات التــي 

اتبعهــا النظــام العراقــي الســابق تجــاه الضربــة 

االمــكان  سياســة  مــن  المتوقعــة  االمريكيــة 

بيــن  ونشــرها  االســلحة  واخفــاء   ، البديلــة 

الســكنية  والــدور  والمستشــفيات  تيــن  البســا 

ســحب  وعمليــات   ، العامــة  والحدائــق 

االمــوال مــن ومــا تعيــه الــدور االعالمــي العراقــي 

والعربــي ممــن تزييــف للحقائــق وجعــل الهزائــم 

انتصــارات فقــد كانــت الفضائيــات عمومــا تدفــع 

يســاعد  ممــا  عليــه  والتحريــض  الفتنــة  باتجــاه 

العــراق  فــي  الفوضــى  مــن  حالــة  ايجــاد  علــى 

وتحويلــه الــى مســاحة البنــك المركــزي . و 2 . ٣ 

و وقــد كان للمقابــر الجماعيــة فــي هــذه الرحلــة 

 حيــث تناولهــا الكاتــب 
ً
ــا  قوي

ً
التوثيقيــة حضــورا

ســبابها وظروفهــا ومــدى االســتهتار الــذي 
أ
مبينــا ا

العراقــي  الشــعب  مــع  البعثــي  النظــام  بلغــه 

ن  
آ
اال لحــد  وجــدت  فقــد   ، المســلوبة  وكرامتــة 

26٣ مقبــرة جماعيــة فتــح منهــا » ، 4 » مقبــرة 

فقــط ، كمــا قــدر عــدد المفقوديــن فيهــا بـــ مليــون 

الســجون  ســاة 
أ
ما الــى  اضافــة  الــف   .  .  2 و 

الــذي  والنفســي  الجســدي  التعذيــب  والــوان 

مــا  ذلــك  مــن  واشــاد  الســابق  النظــام  مارســه 

لــم يكـتشــف مــن تلــك الســجون الســرية التــي 

 رويــدا والــى جنـــب 
ً
تهــاوت االهــات فيهــا رويــدا

كل ذلــك وثــق الكاتــب فــرح المواطنيــن وهــم 

يمزقــون صــور الطاغيــة ويزيلــون اصنامــه مــن 

. الرائســية  قصــوره  ويقتحمــون  الوجــود 

ومن االمور الحساســية التى عرض لها الكاتــــب 

هــــي الوثائــق الســرية التــي وجــدت فــي دوائــر 

االمــن والمخابــرات والشــبكة الواســعة العمــالء 

جوريــن فــي الداخــل والخــارج وكابونــات 
أ
والما

النفــط مــع شــخصيات عربيــة واجنبيــة والــدور 

ــد فــي ايصــال المعلومــات  الســوري لحــزب البعـ

عــن العوائــل المؤمنــة ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن 

اعتقــاالت ظالمــة واعدامــات شــنيعة .

االمريكيــة  الحماقــة  الكاتــب  اوضــح  كمــا   

تمثلــت  والتــي  العــرق  لتدميــر  سياســاتها  فــى 

وتفجيــر   متابعــة  دون  النظــام  افــراد  تــرك  فــي 

تهــا 
أ
لالســلحة التــي قــام النظــام الســابق ب تخبا

بيــن المنــازل دون علــم المواطنيــن وعمليــات 

النــاس  معاملــة  وســوء  والتفتيــش  المداهمــة 

نهــم عبيــد واالســتهتار فــي الطرقــات وعــدم 
أ
وكا

االكـتــراث بمــا يحصــل مــن ســرقات ممــا يشــجع 

عــرض  وقــد   . بعملهــم  القيــام  علــى  العصابــات 

ومراجعهــم  الشــيعة  علمــاء  لموقــف  المؤلــف 

الســباق الــى الدعــوة الــى الوحــدة بيــن الطائـفيــة 

الســنة والشــيعة وعــدم الســماح باثــارة النعــرات
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 والــى ذلــك اللقــاء الحميــم المليونــي الــذي خرج 
للترحيب بالســيد محمد باقر الحكيم والشــعور 

الفطــري عنــد الشــعب العراقــي بااللتــزام بالقيــم 

ونبــذ  الحقيقــة  واحتــرام  الســماوية  والتعاليــم 

العصبيــة والتفرقــة والجهــل ومــا ذلــك التشــييع 

المليونــي » العفــوي » للشــيخ احمــد الوائلــي إال 

، ، ح ة ان تعبيــرا واضحــا عــن مــدى التحــام 

هــذا الشــعب بــكل مفاهيــم ونظريــات االســالم 

الشــيخ  هــذا  التــي طرحهــا  االصيــل  المحمــدي 

الفقيــد مــن علــى منبــره طيلــة عقــود مــن الزمــن 

داخــل العــراق وخارجــه . 

برســالتين  الكـتــاب  هــذا  المؤلــف  ختــم  وقــد 

لكــي  الزرقــاوي  مصعــب  ابــي  االرهابــي  كـتبهــا 

مــدى  كذلــك  يعيــش  الــذي  والظــالم  يوثــق 

هــذا  فيــه  الجهــل  ومبلــغ  واالســتهتار  الجــرم 

الخارجــي الــذي يســتبيح وبــكل بــرودة اعصــاب 

مبينــا   ، الصغيــر  والطفــل  الكبيــر  الشــيخ  دم 

هــذا  اليــه  يســعى  الــذي  الخطيــر  المخطــط 

الفتنــة  وار 
أ
ا فــي  اللقيطــة  وجماعتــه  االرهابــي 

فيمــا بينهــم لتحقيــق غايتــه فــي نشــوب الحــرب 

االهليــة بيــن ابنــاء البلــد الواحــد والديــن الواحد 

ة الظروف المناســبة للحرب 
أ
حجــة الجهــاد وتهيــا

 فان هذا الكـتاب 
ً
المقدسة مع الكـفار ( ! واخيرا

ســجل للقارى او التبســت مواضيع ال غنى عنها 

لمــن غابــت عنــه الحقيقــة عليــه القضايــا بــل هــو 

وخطيــرة  مهمــة  المرحلــة  مذكــرات  ذلــك  دون 

مــن مراحــل بلدنــا العزيــز الممتحــن . 

جــاءت ب اســلوب رائــق وليــس هــذا ببعيــد عــن 

مؤلــف الكـتــاب حيـــث هــو الســيد محمــد محمــد  

الحيــدري امــام وخطيــب جمعــة جامــع الخالنــي

2- ) المواجهات بين السنة والشيعة ( 

كـتــاب يتضمــن الحــوار العلمــي الــذي جــرى على 

الهــواء مباشــرة بيــن مفتــي اســتراليا الشــيخ تــاج 

الديــن الهاللــي والمرشــد الدينــي فــي مركــز اهــل 

البيــت االســالمي الشــيخ الدكـتــور عبــد الجبــار 

مــن  المبــارك  فــي شــهر رمضــان  شــرارة وذلــك 

الســنة الهجريــة . 42 ا هــــ والــذي بثتــه اذاعــة 

فــي  نيوســاوثويلز  لواليــة  االســالمي  الصــوت 

ســدني / اســتراليا الكـتــاب مــن خــالل عنوانــه 

التــي  والموضوعــات  لبحــث  طبيعــة  يبيــن 

 الكـتــاب يجســده 
أ
تناولهــا الشــيخان ومــن يقــرا

وكان  والموضــــوعي  العلمــي  الحــوار  التــزم  قــد 

 كل البعــد عــن مالمــح التعصـــــب بــــل ان 
ً
بعيــدا

اجوائــه كانــت ايمانيــة ســامحة واخويــة حميمــة 

ايضــا  ذلــك  انعكــس  وقــد  متبــادل  واالحتــرام 

فــي  شــاركوا  الذيــن  المســتمعين  نوعيــة  علــى 

الحــوار والبحــث والنقــاش مــن خــالل اتصالهــم 

ب اذاعــة الصــوت االســالمي

ولمــا كان يحيــط ويتخلــل اللقــاء االذاعــي مــن 

اســباب  عــن  الباحثــة  الــودودة  االجــواء  تلــك 

وعلــل للتقــارب ونبــذ كل مــا يدعــو الــى الصــراع 

او التكـفيــر فقــد ارتــى الشــيخان ان يحــول هــذا 

الحــوار المســموع الــى كـتــاب مقــروء لتعــم منــه 

االخــوة  بيــن  التعــارف  دائــرة  وتتســع  الفائــدة 
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المســلمين مــن مختلــف المذاهــب . وقــد جــاء 

اللقــاء االذاعــي اساســا مقترحــا مــن ادارة اذاعــة 

اســترالي  مفتــي  الهاللــي  الديــن  تــاج  الشــيخ 

تخصــص  ان  فــي  االســالمي  الصــوت  الــى   ،

مواجهــات   ( بعنــوان  علميــا  فكريــا  برنامجــا 

صريحــة ، هــذا حــوار بيــن الســنة والشــيعة ( 

كان المقتــرح علــى حــد مــن تعبيــر المفتــي نفســه 

الواجــب الشــــرعي » وذلــك لشــناعة التهــم التــي 
كانــت موجهــة الــى الطائـفــة الشــيعية مــن امــور 

يرفضهــا ويردهــا المعتقــد االســالمي الصحيــح . 

 الفــادح فــي االتهــام 
أ
مبينــا ان ســبب هــذا الخطــا

مصنفــات  اعتمــاد  الــى  يعــود  صحيــح  غيــر 

ومصــادر بعيــدة عــن حقيقــة الطائـفــة الشــيعية 

ن 
أ
ا الحقيقــة  الــى  الوصــول  يســتلزم  حيــن  فــي 

الشــيعة  علمــاء  كـتبهــا  التــي  المصــادر  خــذ 
أ
نا

انفســهم عــن وقــد حــدد الشــيخ مفتــي اســتراليا 

الســامية  الغايــات  لتحقيــق  عامــا  اطــارا 

بيــن  والتفاهــم  والتــوارد  بالتقــارب  والمتمثلــة 

مظلــة  كلهــا  يجمعهــا  والتــي  االســالم  مذاهــب 

التعــارف   : امــور هــي  الــه اال هللا ( بثالثــة  ) ال 

والتعــرف والمعرفــة ، فبالتعــارف ينكشــف كل 

واحــد خلــق االخــر وســلوكه ومودتــه وبالتعــرف 

يكـتشــف كل واحــد مــا عنــد االخــر مــن عقائــد 

والمعتبــرة  االصليــة  مصــادره  مــن  وفقــاه 

فتزدهــر  االخــر  اخيــه  مــع  يتكامــل  وبالمعرفــة 

ناقشــت  وقــد  االســالمية  والمعــارف  العلــوم 

ن 
آ
القــرا نــزول  المهمــة  المواضيــع  الحلقــات 

الكريــم

وجمهه وتدوين وسالمته من التحريف. 

الصالتيــن  بيــن  والجمــع  الصــالة  مواقيــت   -

 . االرض  علــى  والســجود 

ويثــار  اثيــر  ومــا  المنتظــر  المهــدي  االمــام   -

نها مــن تشــويش وتجهيــل . كمــا نوقشــت 
أ
بشــا

قضايــا اخــرى مهمــة كالتقيــة واالبــداع والمتعــة 

حلقــة  تخصيــص  عــن  فضــال  االذان  والفــاظ 

ــذا الكـتــاب  تــي هــ
أ
كاملــة لحــوار الجمهــور مــن يا

مســائل  فــي  حــوار حضــاري  مــن  تضمنــه  ومــا 

مهمــة وعقيديــة محاولــة فــي جميع الشــمل ونبذ 

علــى  التعــرف  خــالل  مــن  والعصبيــة  التفرقــة 

ادلــة الطرفيــن وتثبيــت مبــدا » ان الخــالف ال 

يفســد فــي الــود قضيــة » . يقــع هــذا الكـتــاب فــي 

مائـتــي صفحــة .

٣- ) االمام السجاد ( 

الشــهيد  للمؤلــف  كـتــاب   ) الســجاد  االمــام   (

حصيــن باقــر يعقــد هــذا الكـتــاب مــن الكـتــب 

التــي حاولــت استكشــاف دور االمــام الرابــع عنــد 

فــي االمــة مــن خــالل  الشــيعة االثنــي عشــرية 

تشــخيص المرحلــة واالهــداف والوســائل التــي 

كان يعتمد عليها في قيادة المســيرة االســالمية 

فلــم يتنــاول هــذا الكـتــاب االمــام الســجاد كمــا 

تناولتــه باقســي الكـتــاب مــن حيــث اســتنادها 

الــى الســرد التاريخــي لســيرتهم الشــريفة او ان 

ســاة التــي حســياتهم 
أ
تتحــدث عــن مناقبهــم و لما

ولــم يتطــرق هــذا البحــث لحيــاة واحــوال االمــام 
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و وفاتــه وانمــا يبحــث فــي حيــاة االمام 
أ
والده ا

أ
و ا

أ
ا

علــي بــن الحســين مــن زاويــة اخــرى هــي االهــم 

فــي معرفــة االمــام فهــو بحــث عــن عمــل االمــام 

ودوره ال عــن شــخصه وحياتــه ولذلــك فهــو ال 

يناســب اال اولئــك الذيــن اتخــذوه امامــا وقــدوة 

مــة 
أ
لال وقيادتــه  عصمتــه  لة 

أ
مســا مــن  وفرغــوا 

ويحاولــون التعــرف علــى كيفيــة ادائــه

قــد كشــف المؤلــف عــن نوعيــن مــن المواقــف 

يشــترك  مــا  منهــا  االول  الســالم  عليــه  االمــام 

المواقــف  وتتلخــص  ئمــة 
أ
اال باقــي  مصنــع  فــي 

االســالمية  الرســالة  حمايــة  فــي  المشــتركة 

بالوقــوف امــا محــاوالت التحريــف واالســتغالل 

والعلمــاء  المنحرفيــن  الحــكام  قبــل  مــن 

 . المزيفيــن 

امــا النــوع الثانــي مــن المواقــف فهــو مــا ينفــرد 

ومــا  يعيشــها  التــي  للمرحلــة  تيعــا  االمــام  بــه 

فكريــة  وتــوارت  سياســي  واقــع  مــن  يكـتنفهــا 

وظواهــر اجتماعيــة متنوعــة . ومــن المهــم فــي 

هــذا البحــث انــه ميــز بدقــة الظــروف والمواقــف 

الســجاد  االمــام  بعصــر  الخاصــة  المرحليــة 

الن مــا تمنــى بــه بعــض الكـتابــات مــن تفســير 

عــدم  عــن  ينشــا  انمــا  االمــام  لمواقــف  خاطــئ 

تــؤدي  والتــي  لــه  المعاصــر  بالظــرف  االحاطــة 

الــى وقيــع التبــاس فــي فهــم مواقفــه وتخبــط فــي 

تفســير الظواهــر الخاصــة التــي تبــرز فــي حياتــه 

وســلوكه وصلتهــا بعصــره . لقــد تنــاول الكاتــب 
دور   : تيــة 

آ
اال الموضوعــات  بحثــه  فــي  الشــهيد 

ئمــة فــي التاريــخ ، اهــداف االمــام ودوره فــي 
أ
اال

 ، االمــام  زعامــة   ، والزعامــة  االمامــة   ، االمــة 

المحليــون والتشــنيع ، المحاســبون والمرحلــة 

، المحاســبون وحمايــة االمــام ، نجــاح االمــام 

، االمــام والســلطة ، االمــام والقــوة المعارضــة 

االمــام   ، المدينــة  وثــورة  االمــام   ، للدولــة 

وحركــة ابــن الزبيــر ، ظاهــرة البــكاء ، ظاهــرة 

العبــادة ، ظاهــرة اإلعتــاق ، ظاهــرة االنفــاق . 

تــي هــذا البحــث لتعميــم وعــي تاريخــي ســليم 
أ
يا

ئمــة ودورهــم فــي الحيــاة االجتماعيــة 
أ
بحيــاة اال

والسياســية لالمــة وبيــان المراحــل التي تبلورت 

عبــر اعمالهــم حســب تحليــل المؤلــف . 

القســم  يمثــل   « الســجاد  االمــام   « بحــث  ان 

تنــاول  للكاتــب  وافيــة  دراســة  مــن  الثالــث 

المحيــط  منهــا  والثانــي  االول  القســمين  فــي 

االجتماعــي والثقافــي والسياســي الــذي عاصــره 

االمــام الســجاد » ع » فيمــا تمحــور حديثــه فــي 

اهــداف حــول  الثالــث  القســم 

لتحقيــق  اســتخدمها  التــي  والوســائل  مهــام  و 

تلــك مســاف ومــدى نجاحــه فــي ذلــك . نســي 

القمــع واالرهــاب  بيــد اجهــزة  قــد ضاعــت  مــن 

النظــام العراقــي البائــد . يقــع البحــث فــي ســتين 

ومائــة صفحــة 

4- )البنوك(

محمــد  الشــيخ  لســماحة  كـتــاب   ) البنــوك   (

واالســم  البنــوك  احــكام  يتنــاول  اســحاق 

والســندات واالســواق الماليــة ، البورصــات مــن 
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وجهــة النظــر االســالمية ، يعــد هــذا الكـتــاب مــن 

بــرز الكـتــب فــي هــذا الميــدان حيــث انــه يتنــاول 
أ
ا

موضوعــا عصريــا مــن جهــة ولكنــه مــن منظــور 

اســالمي مــن جهــة اخــرى فــان معالجــة مشــكلة 

والمؤسســات  البنــوك  الربــوي  المعامــالت 

النقديــة تعــد مــن اخطــر 

واهــم المعامــالت التــي هــي مــن يوميــات النــاس 

فــي تعاملهــم ومــا يترتــب علــى هــذه التعامــالت 

مــن حليــة وحرمــة ، ومحاولــة توضيــح تحويــل 

فــي  مشــروعة  معامــالت  الــى  المشــكلة  هــذه 

الخدمــات  البحــث  يتنــاول  كمــا   . االســالم 

البنكيــة التقليديــة فــي مختلــف جوانــب الحيــاة 

والفرديــة  االجتماعيــة  لالنســان  االقتصاديــة 

وتخريــج هــذه الخدمــات مــن الناحيــة الشــرعية 

التــي  والســنوات  االســهم  موضــوع  وكذلــك 

تصدرهــا  التــي  الماليــة  االوارق  فــي  تتمثــل 

محــددة  اســمية  بقيمــة  المســاهمة  الشــركات 

وتغيــر اســعارها كســائر الســلع وتخريــج احــكام 

يســلط  اخيــرا  الشــرعية  الناحيــة  مــن  تداولهــا 

فــي  التعامــل  موضــوع  علــى  الضــوء  البحــاث 

مــن  وحكمــه  البورصــات  الماليــة  االســواق 

وجهــة النظــر الشــرعية . يقــع هــذا الكـتــاب فــي 

. ومائـتيــن صفحــة  اثنتيــن 

5-) مــا قبــل عاشــوراء ، مــن دم المحــراب الــى 

) الــدم  محــراب 

تــي 
أ
 كـتــاب لمحمــد الشــيخ هــادي االســدي ، يا

هــذا الكـتــاب دراســة فــي التحــوالت السياســية 

فــي العــراق والحجــاز منــذ صلــح االمــام الحســن 

الــى ثــورة االمــام الحســين عليهمــا الســالم ا 4 

هــاد الــى ا هـــ . 

فــي  ونــادرة  جــادة  اســهامة  الكـتــاب  هــذا  يعــد 

تســليط االضــواء علــى جانــب تاريخــي يــكادان 

يكــون قــد خفــي علــى الكـثيريــن ، ففــي العــادة 

تســلط االضــواء علــى ثــورة االمــام الحســين عليــه 

الســالم ومــا بعدهــا اال ان القليــل هــو مــا كـتــب 

عمــا جــرى مــن قبلهــا وهــذا مــا يحــاول االســتاذ 

المؤلــف تبيانــه عبــر هــذا الكـتــاب ، فالمؤلــف 

اراد ان يصــل الــى كربــالء عبــر منهــج البحــاث 

االحــداث  فــي  زمنيــا  المتسلســل  و 
أ
ا المتــدرج 

ي دراســة عن ثورة االمام 
أ
النه يعتقد جازما ان ا

الحسين اذا ما اغفلت التسلسل الزمني لتطور 

تقديــم  تســتطيع  لــن  والتحــوالت  االحــداث 

واالســباب  الحــادث  عــن  كاملــة  وافيــة  صــورة 

الكامنــة وراء مواقــف حواضــر االســالم الكبــرى 

 عــن 
ً
ن ذلــك كمكــة والمدينــة والبصــرة فضــال

أ
ا

الكوفــة . تقــع هــذه الدراســة فــي ســبعة فصــول 

السياســية  التحــوالت   : فيهــا  الكاتــب  تنــاول 

واالجتماعية في الكوفة ا ؛ – . ه ثم التحوالت 

السياســية االجتماعيــة فــي البصــرة لنفــس الفتــرة . 

ثم الكوفة والبصرة معا 6 من ، هـ  ، ثم المدينة 

المنــورة ومكــة المكرمــة للفتــرة مــن ا ؛ ـ ا ت ثــم 

اخــذ االوضــاع السياســية واالجتماعيــة فــي العــراق 

والحجــاز للفتــرة مــن. 

- 61 ودرس التحــول المضــاد فــي بيئــة الكوفــة 
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ومائـتــن  عشــر  ســبعة  فــي  الكـتــاب  هــذا  يقــع   .

صفحــة 

6- نظام الحكم المناسب في العراق 

كـتــاب للدكـتــور تديــم عيســى خلــف يعــرض فيــه 

رض 
أ
بــرز النظــم الديمقراطيــة التــي تعمــل علــى ا

أ
ا

لواقــع فــي مختلــف البلــدان ذاكــرا مزايــا ومثالــب 

كل نظــام مــن وجهــة نظــر عراقيــة مرتكــزة الــي 

التركيبيــة  والطبيعــة  العراقــي  المجتمــع  واقــع 

حقبــة  عاصــر  الــذي  المجتمــع  لهــذا  والنفســــية 

وعــدم  االســتبداد  مــن  طويلــة  التــي  االغلبيــة 

الــى جنوبــه  شــماله  مــن  تنتشــر  حقــوق  مراعــاة 

امثلــة  ذلــك  خــــالل  عارضــا  دقــة  اكـثــر  الطــرح 

لتلــك االنظمــة ليكــون واقــرب الــى االســتيعاب.

 لــم يكــن المؤلــف فــي هــذه الدراســة ينبغــي وضــع 

الشــائعة  السياســية  لالنظمــة  ذاتيــة  تقييمــات 

فــي العالــم وانمــا كان يتلمــس النظــام السياســي 

واقعيــة  حســابات  ضمــن  للعــراق  المناســب 

هــذه  للخــوض  اساســيين  مســبقا  المؤلــف  وقــد 

السياســية  االنظمــة  ان   : خــر 
آ
واال فــي  الدراســة 

علــى  بالفشــل  بائــت  قــد  العــراق  التــي حكمــت 

المســتويين النظــري والتجريبــي الســباب يذكرهــا 

المؤلــف فــي قســم المؤلــف محــاور الدراســة الــى 

ثالثــة محــاور هــي : 

 ـ االطــار النظــري فــي مدلــول النظــام السياســي . 
أ
ا

ســد االنظمة السياســية المقبولة وقد تناول فيها 

، ان النظــام البرلمانــي ، الرائســي ، المجلســي 

. االنظمــة السياســية الخاصــة وقــد اخــذ منهــا : 

نظــام الخالفــة االســالمية ، نظــام واليــة الفقيــه ، 

النظــام السياســي االســرائيلي .

عرضــه  س  ك  المؤلــف  ضــوء  فــي  توصــل  وقــد 

ــن خــــالل واالنظمــة ومراعــاة واقــع المجتمــع  ومــ

الفقيــه  التحليلــي  الســابقة  لهــا  مــا  الــى  العراقــي 

محمــد  الشــهيد  االم  اســتنبطه  الــذي  بالشــكل 

للعــراق  المناســب  النظــام  هــو  الصــدر  باقــر 

ســباب يذكرهــا ولكــن ان 
أ
ويعــزز هــذه النتيجــة با

ــعب بهــذا  لــم تتولــد القناعــة المطلوبــة عــن الشـــ

النظام او حالت دون ذلك التوازنات السياسية 

و الظــروف الدوليــة او 
أ
واالجتماعيــة فــي الداخــل ا

االقليميــة مــن الخــارج فيرجــح المؤلــف اختيــار 

الن  وذلــك  الراجــع  ويجعلــه  البرلمانــي  النظــام 

كـفــة مزايــاه راجحــة علــى كـفــة مثالبــه ولكــن يتــرك 

 امــام رغبــة وقناعــة الشــعب فــى 
ً
البــاب مفتوحــا

 . يقــع هــذا الكـتــاب في ســت 
ً
 واخيــرا

ً
وال

أ
االختيــار ا

ومائــة صفحــة .
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